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ایه تحقیق ثب اسائٍ یک سيیکشد خذیذ ثشای اسصیبثی کـًسَبی دس حبل تًػؼٍ مىتخت ،دي دػتٍ اص خشيخیَب (ػتتبوذٌ
مغلًة ي ػتبوذٌ وبمغلًة) ثشای اوذاصٌگیشی ػملکشد کـًسَبی مىتخت سا تؼشیف میکىذ .دس حقیقت مغبلؼٍ مزکًس
ثشسػی تشکیت دي اوذاصٌگیشی کبسایی خذاگبوٍ سا دس یک ػبختبس یکپبسچٍ ضشيسی میداوذ .تحلیل پًؿـی دادٌَتبی
مؼمًلی ممکه اػت مًفقیت ياحذَبی تلمیمگیشوذٌ سا ؿىبػبیی وکىذ ،دس وتیدٍ امتیبصات کتبسایی ثتیمؼىتب اػتت ،ثتٍ
يیظٌ صمبوی کٍ تؼذاد ياحذَبی تلمیمگیشوذٌ وبکبفی ثبؿىذ .دس ایه مقبلٍ یک سيیکشد خذیذ ثش اػبع تحلیل پًؿـتی
دادٌَب ي تئًسی ثبصی ثشای اسصیبثی ياحذَبی تلمیمگیشوذٌ ثب مقیبع ثضسگ وـبن دادٌ میؿًد .ثشای ایه مىظًس ثتبصی
چبوٍصوی ثٍ ػىًان یک مذل ثبصی َمکبساوتٍ ثتب متذلَتبی مشػتً تحلیتل پًؿـتی دادٌَتب تشکیتت متیؿتًوذ .اگشچتٍ
عشیق مذل اسصیبثی تشکیجی دس َمٍ ػبلَبی مًسد وظش کـًس چیه ي لُؼتبن ؿشایظ حذاکثش کبسایی اوشطی سا داؿتٍاوذ.
کـًسَبی دیگش ثب داؿته ؿشایظ ثبصی چبوٍصوی اص پیبمذ مغلًثی َمبوىذ دي کـًس چیه ي لُؼتبن ثش خًسداس ومیثبؿىذ.
عجقٍثىذی C7,Q4,Q5 :JEL

ياطٌَبی کلیذی :کبسایی اوشطی ،ػتبدٌ مغلًة ،ػتبوذٌ وبمغلًة تحلیل پًؿـی دادٌَب ،ثبصی چبوٍصوی

 تبسیخ دسیبفت1395/8/12 :

تبسیخ پزیشؽ1395/10/25 :
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ياحذَبی تلمیمگیشوذٌ ثب دػتٍَبی مختلف اوذاصٌگیشی دس محیظ سقبثتی مقبیؼٍ میؿًوذ ،وتبیح وـبن میدَتذ کتٍ اص
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 .1هقذهِ
عی دٍََبی اخیش ،اوشطی دس کىبس ػبیش ػًامل تًلیتذ وقتؾ تًلیذکىىتذٌای دس سؿتذ اقتلتبدی
کـًسَب داؿتٍ ي اَمیت آن َمچىبن سي ثٍ افضایؾ اػتت .ياثؼتتگی سيص افتضين ثتٍ اوتشطی مًختت
تؼبمل ایه ثخؾ ثب ػبیش ثخؾَبی اقتلبدی ؿتذٌ ي ػتشػت دس سيوتذ سؿتذ ي تًػتؼٍ اقتلتبدی سا
ياثؼتٍ ثٍ ػغح ملشف اوشطی کشدٌ اػت (محمذ ثبقشی.)1389 ،
افضایؾ قبثل تًخٍ خمؼیت ي سؿذ اقتلبدی دس دٍََبی آتتی دس الگتًیی وبمتقتبسن ثتٍ ػتمت
کـًسَبی دس حبل تًػؼٍ ػجت ؿذٌ اػت کٍ تقبضبی اوشطی ویض دػتتخًؽ سؿتذی ؿتذیذ ي الجتتٍ
وبمتقبسن ؿًد .ایه افضایؾ دس تقبضبی خُبوی اوشطی دس ؿشایغی اتفتب متی افتتذ کتٍ وتٍ تىُتب ػتجذ
اوشطی خُبوی تب چىذ دٍَ آیىذٌ َمچىبن ثٍ وفت ياثؼتتٍ خًاَتذ مبوتذ ،ثلکتٍ وگشاوتیَتبی امىیتتی ي
صیؼتمحیغی وبؿی اص افضایؾ تقبضبی اوشطی فؼیلی ویض تـذیذ میؿًد .دس چىیه ؿشایغی ،خُبن ثب
ایه مؼمب سيثٍ سي ؿذٌ اػت کٍ چگًوٍ ثیه سؿذ ي تًػؼٍ کـًسَبی دس حبل تًػؼٍ تقبضبی اوشطی
وبؿی اص آن ي آثبس خبسخی مىفی ثؼذ اص ایه افضایؾ تؼبدل ثتش قتشاس متیکىتذ .ثتٍ اػتقتبد ثؼتیبسی اص
كبحت وظشان اوشطی یکی اص ثُتشیه ساٌحلَبی میبنمذت ایه مؼمب افتضایؾ کتبسایی اوتشطی 1ي یتب
کبَؾ ؿذت اوشطی اػت (حؼه تبؽ.)1387 ،
کبسایی اوشطی یکی اص اَذاف مشثًط ثٍ اػتبوذاسَبی ثیهالمللی اػت .اص ایه سي ثُجًد کتبسایی
اوشطی یکی اص مُمتشیه اَذاف ثشای ػیبػت اوشطی ثٍ يیظٌ ثشای کـًسَبیی کٍ ياثؼتگی صیبدی ثٍ
ياسدات اوتتشطی داسوتتذ (آل مىلتتًسَ .)2011 ،2تتذف اص ثُجتتًد کتتبسایی اوتتشطی تىُتتب ثتتشای مىتتبفغ
امىیت اوشطی اػت .ثىبثشایه مًضًع اوذاصٌگیشی ػملکتشد کتبسایی اوتشطی َمتبن اكتغح کتبسایی
اوشطی اػت (پتشػه.)1996 ،3

1. Energy Efficiency
2. AL-Mansour
3. Patterson
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صیؼتمحیغی َمچًن کبَؾ اوتـبس  CO2ویؼت ثلکتٍ ثتشای دػتتیبثی تدتبسی ،سقبثتت كتىؼتی ي
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ثُجًد کبسایی اوشطی وقؾ مُمی ثشای کـتًسَبی دس حتبل تًػتؼٍ ثتٍ مىظتًس افتضایؾ امىیتت
اوشطی ي تشيیح ي تًػؼٍ کم کشثه داسد .ثىبثشایه ایه امش می تًاوذ ثٍ مؼىتی اوتذاصٌگیتشی ي مقبیؼتٍ
ػملکشد کبسایی اوشطی ایته کـتًسَب ثبؿتذ ،کتٍ ممکته اػتت اعحػتبت تدشثتی ي متتشاکم ثتشای
ػیبػتگزاسان ثٍ مىظًس اسصیبثی اثش ثخـی ػیبػتَبی کبسایی اوشطی ي اقذامبت سا فشاَم کىذ .ثتٍ
مىظًس ثشسػی ػملکتشد یتک مؤػؼتٍ تًلیتذی سيؽَتبی مختلفتی يختًد داسد کتٍ یکتی اص آوُتب
محبػجٍ کبسایی می ثبؿذ کٍ ثتٍ وحتًٌ اػتتفبدٌ اص ػًامتل تًلیتذ دس خُتت تًلیتذ محلتًل مشثتًط
میؿًد .ایه امش ثذين اعتحع اص چگتًوگی ساثغتٍ ثتیه ملتشف اوتشطی ،ػتغح فؼبلیتتَتب ي اوتـتبس
گبصَبی گلخبوٍای امکبن پزیش ویؼت.
اص ایتته سي َمتتٍ کـتتًسَب ثتتشای آوکتتٍ ثتًاوىتتذ افتتضایؾ کتتبسایی اوتتشطی َمتتشاٌ ثتتب مححظتتبت
صیؼتمحیغی سا تدشثٍ کىىذ ثبیذ ثٍ عًس دقیق اص ایه استجبعتبت اعتحع داؿتتٍ ثبؿتىذ .یکتی اص آوُتب
ثشسػی ساثغٍ متقبسن ػتبوذٌَبی مغلًة 1ي وبمغلًة 2اػتت .اص آودتبیی کتٍ ملتشف اوتشطی تتثثیش
مثجت ثش اوتـبس دیاکؼیذکشثه داسد ثٍ وظش می سػذ کٍ ثبیتذ اقتذامبتی دس صمیىتٍ اكتح ي افتضایؾ
کبسایی ملشف اوشطی دس اقتلبد اودب ؿًد ،ایه امش میتًاوذ مًخت کبَؾ اوتـبس دیاکؼیذکشثه
ؿذٌ ي ساثغٍ مؼتقیم تًلیذ وبخبلق داخلی ثب اوتـبس دیاکؼیذکشثه سا کم سوگ ي حتتی خُتت آن
سا تغییش دَذ ،دس ایه حبلت کـًسَب دس ساػتبی اَذاف تًػؼٍ پبیذاس گب ثتش متیداسوتذ (كتبدقی ي
َمکبسان.)1392 ،
لتتزا دس ایتته ساػتتتب ي تحقتتق ایتته مُتتم دي متغیتتش اػبػتتی تًلیتتذ وبختتبلق داخلتتی ي اوتـتتبس
یکپبسچٍ ایه دي مًسد ثشسػی قشاس میگیشد .ثب تًخٍ ثٍ مغبلت فً َذف ایه مقبلٍ محبػجٍ کبسایی
اوشطی ي صیؼت محیغی کـًسَبی دس حبل تًػؼٍ مىتخت ثب دس وظش گتشفته ػتتبوذٌ َتبی مغلتًة ي

1. Desirable Output
2. Undesirable Output
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دیاکؼتتیذکشثه کتتٍ دس کتتبسایی اوتتشطی ي صیؼتتتمحیغتتی وقتتؾ مکمتتل ي ياثؼتتتٍ داسوتتذ ،کتتبسایی
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وبمغلًة ثب ثُشٌ اص تحلیل پًؿـی دادٌَب 1اػتفبدٌ میگشدد .مذلَبی مشػً تحلیل پًؿـی دادٌَب
دس مًاقؼی کٍ ثب حدم يػیؼی اص يسيدی َب ي خشيخی َب مًاخٍ ثبؿىذ دچبس مـکل خًاَىذ ؿتذ .اص
عشف دیگش حزف َش کذا اص يسيدی َب ي یب خشيخی َب ثبػث اص دػت سفته دقتت متذل یتب وتتبیح
ؿذٌ ي سيی وتبیح کبسایی تثثیشگزاس می ثبؿذ .لزا دس ایته تحقیتق ،ثتٍ مىظتًس سفتغ ایته مـتکل دس
ػبدٌتشیه حبلت دي دػتٍ خشيخی ثشای اسصیبثی کـًسَب دس وظش گشفتٍ میؿًد .ثشای ایه مىظًس ثتب
ثُشٌ گیشی اص مذل تشکیجی تحلیل پًؿـی دادٌ َب ي ثبصی چبوٍ صوی ثب مححظبت صیؼت محیغی ثتشای
سفغ ایه مـکل اػتفبدٌ می ؿًد .ػبختبس مقبلٍ ثٍ كًست صیش متیثبؿتذ :پتغ اص مقذمتٍ ،ثتٍ ادثیتبت
وظشی دس صمیىٍ کبسایی ،کبسایی اوشطی ي کبسایی صیؼتت محیغتی متیؿتًد .دس قؼتمت ػتً مقبلتٍ
مغبلؼبت تدشثی ،دس قؼمت چُبس سيؽ تحقیق مشثًط ثٍ تحلیل پًؿـتی دادٌَتب ي متذل تشکیجتی
تحلیل پًؿـی دادٌ َب ثب ثبصی چبوٍ صوی ،دس قؼتمت پتىدم وتتبیح تدشثتی ي دس وُبیتت وتیدتٍ گیتشی
مغش میؿًد.

 .2ادبیات تحقیق
ثٍ عًس مؼمًل کبسایی دس استجبط ثب وحًٌ تخلیق ثُیىٍ مىبثغ کمیبة تًػظ ثىگبٌ ثشای ویل ثتٍ
اَذاف تًلیذ اػت .کبسایی تًلیذی یک ثىگبٌ ثب تًخٍ ثٍ ساثغٍ ثیه مقتبدیش ثُیىتٍ ي مقتبدیش مـتبَذٌ
ؿذٌ آن تؼییه می گشدد .صمبوی کٍ كحجت اص کبسایی یک ثىگبٌ ثٍ میبن می آیذ مؼمتًً ثتٍ مؼىتبی
مًفقیت آن ثىگبٌ دس سػیذن ثٍ حذاکثش ػتبوذٌ ثب ػغح مؼیه وُتبدٌ اػتت (فتبسل .)1957 ،2کتبسایی
ثبلقًٌ تًلیذ مقبیؼٍ ؿًد تب مـخق ؿًد کٍ کبسایی ثىگبٌَتب ي ياحتذَبی تًلیتذی اص اوتذاصٌ متًسد
اوتظبس ي ایذٌآل تب چٍ حذ فبكلٍ داسد (مُشگبن.)1387 ،

)1. Data Envelopment Analysis (DEA
2. Farrell
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مفًُمی وؼجی اػت ي ثشای ػىدؾ کبسایی ،ثبیذ ػملکتشد ثىگتبٌ متًسد وظتش ثتب کتبسایی دس ؿتشایظ
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 .1-2کارایی اًرشی
تقبضبی اوشطی اص تقبضب ثشای ختذمبت اوتشطی مـتتق متیؿتًد ،خبوًاسَتب ي ثىگتبٌَتب اوتشطی،
ػشمبیٍ ي ویشيی کبس سا تشکیت میکىىذ تب کبًی مشکتت ختذمبت اوتشطی سا تًلیتذ کىىتذ .ثىتبثشایه
خذمبت اوشطی ویبص ثٍ فشآیىذ تًلیذ داسد ي میتًان تتبثغ تًلیتذ ياثؼتتٍ آن سا تؼشیتف کتشد .مؼمتًً
ثُجًد ػغح کبسایی اوشطی ،ػجبست اػت اص کبَؾ ملشف اوشطی ثٍ پبییهتتش اص ػتغحی کتٍ دس آن
ثذين َشگًوٍ ثُجًدی ،ملشف اوشطی كًست گیشد (ػتًسل .)2009 ،1تؼشیتف سایتح فىتی کتبسایی
اوشطی ثش اػبع ػلم تشمًدیىبمیک اػتت .دس مقبثتل اقتلتبدداوبن اص یتک تؼشیتف تشکیجتی اػتتفبدٌ
میکىىذ .آوُب وؼجت یک متغیش پًلی سا ثش یک يسيدی اوشطی (کٍ ثتب مؼیتبس تشمًدیىبمیتک محبػتجٍ
ؿذٌ) ،کبسایی اوشطی متیوبمىتذ (َتبوتیىگًن .)1996 ،2ثتش اػتبع ثبتبچبسیتب )2011( 3تؼشیتف ػتبدٌ
کبسایی اوشطی مؼبدلٍ ( )1اػت:
()1

محلًل مفیذ فشایىذ
وُبدٌ فشایىذ

کبسایی اوشطی

ػحيٌ ثشایه پبتشػًن ،)1996( 4سيؽَبی دیگشی کٍ میتًاوذ خشيخی ي يسيدی ایته وؼتجت
سا اوذاصٌگیشی کشد ثب سيؽَبیی وظیش (تشمًدیىبمیکی ،ؿتبخق تشکیجتی فیضیکتی -تشمًدیىتبمیکی،
ؿبخق اقتلبدی ي ؿبخق اقتلبدی-تشمًدیىبمیکی) ثیبن کشدٌ اػت .غبلجب اص سيؽ چُتبس ثتشای
محبػجٍ کبسایی اوشطی اػتفبدٌ میؿًد ي ایه وؼجت َمتبن مؼکتًع ؿتبخق ؿتذت اوتشطی اػتت.
کبَؾ دس ؿذت اوشطی ثٍ مؼىی کبَؾ دس اوشطی مًسد ویبص ثشای تًلیتذ یتک ياحتذ اص تًلیتذ ملتی
دس یک ياحذ مـتشک اوذاصٌگیشی میؿًد .ػحيٌ ثش ایته تًلیتذ وبختبلق وـتبندَىتذٌ ثؼتیبسی اص
فؼبلیتَبی متىًع اػت کٍ تغییشات ػبختبسی میتًاوذ مًخت تغییشات تغییشات مؼىبداسی دس وؼجت

1. Sorrell
2. Huntingtun
3. Bhattacharyya
4. Patterson
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اػت .ایه اوذاصٌگیشی ثشای مقبیؼٍَبی ثیه کـًسی پیـىُبد میؿًد ،چشا کٍ تًلیتذ وبختبلق ملتی
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 GDPثٍ اوشطی ؿًد ایه سيؽ ومیتًاوذ ؿبخق خًثی ثشای محبػجٍ کبسایی اوشطی دس ختبیی کتٍ
اوشطی ثٍ ػىًان خذمبت وُبیی اػتفبدٌ میؿًد ثبؿذ.
دس ایىدب مفًُ کبسایی اوشطی وظشیٍ سفتبس تًلیذکىىذٌ دس اقتلبد خشد اسائٍ میؿًد .ثتش اػتبع
ایه تئًسی ،اػتفبدٌ اص اكغح کبسایی اوشطی غیشدقیق ي مجُم اػت .دس ياقغ ثشای کبَؾ ملتشف
اوشطی ثشای تًلیذ مقذاسی مؼیه ،ثبیذ ػتغح کتبسایی فىتی یتب کتبسایی تخلیلتی استقتب پیتذا کىتذ.
ومًداس( )1اسائٍ يضؼیت یک ػبمل اقتلتبدی اػتت کتٍ اص ػتشمبیٍ  Kي اوتشطی Eثتٍ مىظتًس تًلیتذ
خذمبت اوشطی یب تًلیذ  yاػتفبدٌ میکىذ .ایه يضؼیت ثب مىحىی تًلیذ یکؼتبن  ISي مىحىتی َضیىتٍ
 ICوـبن دادٌ میؿًد.

ومًدار  .1ارائٍ يضعیت یک عامل اقتصادی از سرمایٍ  Kي اورشی  Eتٍ مىظًر تًلیذ اورشی یا تًلیذ

1

.

مىحىی  ISقشاس داسد .وبکبسایی فىی ثٍ يػیلٍ فبكلٍ وقبط  xي 1

وـبن دادٌ میؿًد ،ثٍ ایته مؼىتی

کٍ میتًان ثذين کبَؾ خشيخی وؼجت مقبدیش وُبدٌ سا کبَؾ داد .کبسایی فىی ( )Өسا میتًان ثب

1 . Farrell (1957).
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وؼجت فبكلٍ مجذأ اص ثشداس کبسایی  Өx1ثٍ فبكلٍ مجذأ اص ثتشداس 1مـتخق کتشدَ .مچىتیه ،وتش
قیمت وُبدٌ ثب خظ ؿیت داس  wTx1وـبن دادٌ ؿتذٌ اػتت .اگتش ػبمتل اقتلتبدی دس وقغتٍ  *xقتشاس
داؿتٍ ثبؿذ ،خبیی کٍ خظ  wTx1ثش مىحىی  ISممبع اػت ،حذاقل َضیىتٍَتب ثتشای تًلیتذ  yختظ
 wTx1اػت .قتشاس گتشفته دس وقغتٍ 1

اگتش چتٍ اص لحتبػ فىتی کتبسا اػتت امتب داسای وبکتبسایی

تخلیلی اػت (ثٍ دلیل ثبًتش ثًدن خظ  wT x1اص * .)wTxکبسایی تخلیلتی ثتٍ يػتیلٍ وؼتجت
فبكتتتتلٍ مجتتتتذ اص 1

اص مجذأ فبكلٍ ي

تؼشیتتتتف متتتتیؿتتتتًد .کتتتتل کتتتتبسایی َضیىتتتتٍ

اص مجذأ فبكلٍ وؼجت ػىًان ثٍ ي فبكلٍ مجذأ اص  x1دس وظش گشفتٍ میؿًد .ثتشای سػتیذن ثتٍ
وقغٍ ثُیىٍ تشکیت وُبدٌَب ،ػبمل اقتلبدی ثبیذ وؼتجت کتبسثشد  Kوؼتجت ثتٍ  Eسا افتضایؾ دَتذ .دس
ایىدب امکبن ؿىبػبیی چىذ ساٌحل افضایؾ کبسایی فىی ي کبَؾ اػتفبدٌ اص اوشطی دس حبلی کٍ ػغح
خذمبت اوشطی یب تًلیذ ثبثت ثبؿذ ،يخًد داسد:
الف) ػبمل اقتلبدی خذمبت اوشطی  yسا دس وقغٍ

تًلیذ میکىذ دس ایته حبلتت ،متیتًاوتذ ثتب

ثُجًد ػغح کبسایی تخلیلی ثٍ وقغٍ ثُیىٍ * xثشػذ .دس ایىدتب کتبَؾ ملتشف اوتشطی يختًد
داسد ي ػشمبیٍ خبیگضیه اوشطی ؿذٌ اػت.
ة) ػبمل اقتلبدی خذمبت اوشطی  yسا س وقغٍ  x1تًلیذ میکىذ .دس ایه حبلت ،میتًاوتذ ثتب ثُجتًد
ػغح کبسایی فىی ثٍ وقغٍ ثُیىٍ * xثشػذ .دس ایىدب کبَؾ ملشف اوشطی يختًد داسد ي ػتشمبیٍ
خبیگضیه اوشطی وـذٌ اػت.
ج) ػبمل اقتلبدی خذمبت اوشطی  yسا دس وقغٍ  x2تًلیذ میکىذ .دس ایه حبلت ویض ،میتًاوذ ثتب ثُجتًد
حبلیکٍ ػشمبیٍ خبیگضیه اوشطی میؿًد .دس ادثیبت اقتلبد اوشطی ،ثشختی سيؽَتب ثتشای غلجتٍ ثتش
مـکحت مشثًط ثٍ کبسثشد ایه وؼجت ػبدٌ پًلی (کبسایی اوشطی ثتٍ ػىتًان وؼتجتی اص  )GDPاسائتٍ
ؿذٌ اػت .یکی اص ایه سيؽَب سيؽ  1 IDAاػت کٍ ثش اػبع چبسچًة پتبییه ثتٍ ثتبً ؿتبخق

1. Index Decomposition Analysis
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کبسایی اوشطی سا ایدبد کىذ .ثىبثشایه مـخق اػت کٍ ػغح اػتفبدٌ اص اوشطی ثشای تًلیذ ختذمبت
اوشطی اص پیؾ تؼییه ؿذٌ ،دس عًل صمبن ثٍ دلیل تغییش ػغح کبسایی فىی تغییش متیکىتذ (حقیقتت ي
َمکبسان.)1393 ،
 .2-2کارایی زیستهحیطی

1

کبسایی صیؼتمحیغی سا میتًان ثٍ ػىًان وؼجت حذاقل اػتتفبدٌ ثتبلقًٌ ثتٍ ثبلفؼتل وُتبدٌَتبی
صیبنثبس صیؼتمحیغی تؼشیف کشد (سیىُبسد ي َمکبسان .)1999 ،2دس ياقغ ،کبسایی صیؼتتمحیغتی
وـبوگش يضؼیت تًلیذ آًیىذگی اص وُبدٌَبی تًلیذ اػتت (ػتًسياسی ي َمکتبسان .)2011 ،3اػبػتب
کبسایی صیؼتمحیغی خىجٍای اص کبسایی فىی اوشطی اػت کٍ سيی وُبدٌ ثب پیبمذَبی صیؼتمحیغی
مىفی تمشکض میکىذ .کبَؾ دس ػغح وُبدٌَبی آًیىذٌ ثش کبساییَتبی فىتی ي صیؼتتمحیغتی اثتش
میگزاسد (گشاَب .)2004 ،4
متثػفبوٍ دسثبسٌ استجبط میبن کبسایی صیؼتمحیغی ي کبسایی اوشطی چتبسچًة وظتشی سيؿتىی
يخًد وذاسد ایه استجبط ثؼتٍ ثٍ قًاویه ي ػیبػتگزاسی کـًسَب متفبيت اػت .ثب ایه حتبل ثتٍ وظتش
می سػذ کٍ وظبست ي سطیمَبی متفبيت دس یک کـًس ثش سيی ساَجشد ي ػیبػتگزاسی اوشطی ثتش
مؼتتبئل صیؼتتتمحیغتتی ثتتٍ كتتًست مؼتتتقیم ي غیشمؼتتتقیم تتتثثیش داؿتتتٍ ثبؿتتذَ .مچىتتیه ،کتتبسایی
صیؼتمحیغی خًة ي ثب کیفیت ویض صمبوی ثٍ دػت میآیذ کٍ کبسایی اوشطی ثبً ثبؿتذ .اص دیتذگبٌ
مذیشیتی َیچ قبوًن عجیؼی يخًد وذاسد کٍ ثٍ عتًس خًدکتبس استجتبط کتبسایی صیؼتتمحیغتی سا ثتب
ثٍ يیظٌ دس ػبلَبی اخیش ثب وگشاویَبی ثیهالمللی ثش ػش مؼبئل صیؼتمحیغی مبوىذ گش ؿتذن کتشٌ
صمیه ي تغییشات آة ي ًَایی ي تًػتؼٍ پبیتذاس متًسد تًختٍ قتشاس گشفتتٍ اػتت .الجتتٍ يضتغ ثشختی
مقشسات ممکه اػت استجبط ياضحی ثیه کبسایی صیؼتمحیغی ي کتبسایی اوتشطی ایدتبد کىتذ ي یتب
1. Environmental Efficiency
2. Reinhard, et al
3. Sorvari, et al
4. Graham
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ممکه اػت اػمبل كحیح اثضاسَبی وظبستی دس مًاسدی خبف ػتجت ایدتبد اوگیتضٌَتبی اقتلتبدی
قًی ثشای تذاي ثُجًد دس کبسایی صیؼتمحیغی ؿًد (یبتشًَع ي اػدیکش.)1998 ،1
مفًُ ثُجًد ػملکشد صیؼتمحیغی ثٍ ػىًان مىجؼی ثبلقًٌ ثشای مضیت سقبثتی ثیبن ؿتذٌ اػتت.
فشایىذَبی کبسا میتًاوىذ مىدش ثٍ ثُجًد کبسایی ،کبَؾ َضیىٍَب ي ایدبد فشكتتَتبی خذیتذ ثتبصاس
ؿًوذ (پًستش ،1991 ،2پًستش ي يوذسلیىذ ،1995 ،3اؿمیذ َیىی .)1992 ،4صیش ثىتبی ایته اػتتذًل ثتش
اػبع دي دلیل ػمذٌ صیش اػت:
ايل ،کـًسَبیی کتٍ َضیىتٍ ثتبًیی ثتشای فؼبلیتتَتبی آلتًدٌکىىتذٌ متحمتل متیؿتًوذ ،ثتٍ دوجتبل
تکىًلًطی ي سيؽَبی تًلیذی خذیذ میثبؿىذ کٍ ایه َضیىٍَب سا کبَؾ دَىذ .ایته وتیدتٍ کتٍ
وًآيسی میتًاوذ مىدش ثٍ کبَؾ َضیىٍَب ی تًلیذ ؿًد ،ایه گًوتٍ اػتت کتٍ ثتٍ ػلتت افتضایؾ
ثُشٌيسی مىبثغَ ،ضیىٍَبی وُبدٌ کبَؾ می یبثذ.
دي  ،کـًسَب میتًاوىذ ثشای ايلیه ثبس مضایبی فشاياوی اص فشيؽ ساٌ حل َبی خذیذ خًد ي وتًآيسی ثتٍ
کـًسَبیَبی دیگش ثٍ دػت آيسوذ .دس یتک چـتم اوتذاص پًیتب ي ثلىتذمتذت ،تًاوبیی وتًآيسی ي
تًػؼٍ فىبيسی ػبصگبس ثب محیظ صیؼت ي سيؽَبی خذیذ تًلیذ ،ثٍ احتمتبل صیتبد ،دس کىبس ػًامتل
ػىتی مضیت سقبثتی ،ػبمل تؼییه کىىذٌ سقبثت خًاَذ ؿذ (ساػخی ي َمکبسان.)1395 ،
ثش اػبع ایه دي مًضغ ،مـخلٍَبی استجبط مکمل کبسایی اوتشطی ي صیؼتتمحیغتی پیـتىُبد
ؿذٌ اػت.
ثتتشای تًلیتتذ ػتتغح کتتبسایی اوتتشطی ي صیؼتتتمحیغتتی متتیتتًان اص دي سيیکتتشد پبسامتشیتتک ي
تبثؼی ثشای مشص کبسایی (کبة داگحع ،تشاوؼلًگ ي )...ي وتًع تًصیتغ ػتذ کتبسایی (وشمتبل یتک

1. Ytterhus & Sjaker
2. Porter
3. Vanderlind
4. Schmidheiny
5. Parametric
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عشفٍ ،گبمب ي ،)...آن سا ثب اػتفبدٌ اص سيؽَبی مشػً اقتلبدػىدی تخمیه می صوىتذ .دس اثتتذا ایته
سيیکشد ثب اػتفبدٌ اص مذل مشصی مؼیه دوجبل ؿذ کٍ دس آن ػتذ کتبسایی ،تلفیقتی اص ػتذ کتبسایی
ياقؼی ي خضء اخحل تخمیه ثًد .ثشای سفغ ایه مـکل مذل متشصی احتمتبلی 1تًػتظ تیمتش 2مؼشفتی
گشدیذ .ػشاودب ایگىشً ،يل ي اؿمیت 3ثبسصتشیه مذل مشصی یؼىی تتبثغ تًلیتذ متشصی تلتبدفی 4سا
اسائٍ ومًدوذ .ایه سيیکشد دس ادثیتبت اقتلتبدی ثتٍ  5SFAمؼتشيف اػتت ،سيیکتشد دي  ،سيیکتشد
وبپبسامتشیک 6اػت .چبسوض ،7کًپش 8ي سيدص 9دس ػبل  1978مدمًػٍ ای اص مؼبئل ثشوبمٍسیضی خغی
سا ثشای فشمًلٍ ومًدن اوذاصٌگیشی ؿبخق کبسایی فىی فبسل اسائتٍ ومًدوتذ .سيؽ آوُتب دس اسصیتبثی
کبسایی ثٍ  DEAمؼشيف گشدیذ .دس ایه سيؽ ویبصی ثٍ مـخق ومًدن ؿکل تبثؼی يخًد وذاسد ي
اص سيؽَبی ثشوبمٍسیضی سیبضی اػتفبدٌ می گشدد DEA .یک سيؽ ثتشای اوتذاصٌگیتشی کتبسایی
وؼجی ثیه ياحذَبی تلمیمگیشوذٌ 10اػتت .متذلَتبی  DEAثتشای َ DMUتبی کتبسا امتیتبص  1سا
اختلبف میدَىذ ي ثشای َ DMUبی وبکتبسا ػتذدی کًچتکتتش اص یتک سا دس وظتش متیگیشوتذ.
کبسایی وؼجی مدمًػٍای اص َ DMUب ثب چىذ يسيدی ي چىذ خشيختی سا متیتتًان محبػتجٍ کتشد.
کبسایی وؼجی مدمًػٍای اص َ DMUب ثب تبثغ تًلیذیکؼبن ثبیذ يسيدی ي خشيختیَتب اص یتک وتًع
ثبؿىذ .فشم متیکىتیم  nياحتذ تلتمیمگیشوتذٌ ( ،)j=1,…,nداسیتم کتٍS ،)j=1,…,n( DMUj

خشيخی

( )r=1,2,…,sسا ثب اػتفبدٌ اص  mيسيدی

( )i=1,2,…,mتًلیذ میکىذ .ثشاػتبع

ساثغٍ (َ )2ذف اسصیبثی کبسایی ياحذ تحت ثشسػی  DMU0اػت.

1. Probabilistic
2. Timmer
3. Aigner, Lovell and Schmidt
4. Stochastic Frontier Production Function
)5. Stochastic Frontier Analysis (SFA
6. Non-parametric
7. Charnes
8. Cooper
9. Rohdes
10. Decision Making Units
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وکتٍ قبثل تًخٍ دس مذل استجبط ثتیه تؼتذاد َ DMUتب ي تؼتذاد يسيدی ي خشيختی اػتت کتٍ
مؼمًً ثبیذ ثٍ كًست

)

( 3ثبؿذ (فشیذمه ي َمکبسان .)1998 ،1ثحتث کبمتل تتش دس

ایه مًسد سا میتًان دس (سامىتبن ،2003 ،2امشيصودبد )2010 ،3یبفت.

 .3هطالعات تجربی
َبلکًع ي صسمیغ )2013( 4استجبط ثیه ملشف اوتشطی تدذیذپتزیش يکتبسایی اقتلتبدی سا ثتب
اػتفبدٌ اص ثشآيسدگشَبی ؿشعی تحلیل پًؿـی دادٌ َب َمشاٌ ثب سگشػیًن َتبی وبپبسامتشیتک ثتشای
یک ومًوٍ  25ػذدی اص کـًسَبی اسيپبیی دس ػبل  2010مًسد مغبلؼٍ قشاس دادوذ .وتبیح ایه مغبلؼٍ
حبکی اص اثش مثجت ملشف اوشطی تدذیذپتزیش ثتش کتبسایی اقتلتبدی کـتًسَبی متًسد ثشسػتی دس
ػغً پبییه ملشف اوشطی اػت ،دس حبلی کٍ دس ػغً ثبًتش ملشف اوشطی وتیدتٍ مـخلتی ثتٍ
دػت ویبمذٌ اػت.
فیلیپیىی يَبوت ،)2012( 5ساثغٍ ثیه ملشف اوشطی ثخؾ خبوگی ایبًت متحذٌ سا ثب سيؽ تبثغ
مشصی تلبدفی عی ػبلَبی  1995-2007ثشسػی کشدوذ .ایه پظيَؾ کبسایی اوشطی ثخؾ خبوگی
سا ثشای کل آمشیکب ي َم ثشای تتک تتک ایبلتتَتب ثشسػتی کتشدٌ اػتتَ .مچىتیه ساثغتٍ ػًامتل
تؼییهکىىذٌ ملشف اوشطی مبوىذ دسخٍ سيصَبی گش ي ػشد ،خمؼیت ،دسآمذ ػتشاوٍ ،قیمتت ياقؼتی
ثشسػی کشدوذ .ایه پظيَؾ وـبن داد کٍ ؿبخق ؿذت اوشطی لضيمب ومتبگش مىبػتجی ثتشای کتبسایی
اوشطی ویؼت.
1. Friedman, et al
2. Ramanthan
3. Emrouznejad
4. Halkos and Tzeremes
5. Filippini &Hunt
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اػتشن )2012( 1ثٍ ثشسػی کبسایی اوشطی ثیه  75کـًس عی یک ديسٌ  37ػتبلٍ پشداختت .يی
دس مقبلٍ خًد ثٍ يػیلٍ تبثغ مشصی تلبدفی ي ثب اػتفبدٌ اص مذل دادٌَبی پبول تفبيت کتبسایی اوتشطی
سا ثیه کـًسَب ثشسػی کشد .ثب حذاقل کشدن ملشف اوشطی ثتٍ اصای َتش ياحتذ تًلیتذ ،حتذ متشصی
تًلیذ سا تؼییه کشد ي کبسایی وؼجی َش کـًس کٍ فبكتلٍ آن کـتًس اص متشص دادٌ ؿتذٌ ،سا ثتٍدػتت
آيسد .وتبیح وـبن داد کٍ کبسایی اوشطی دس کـًسَبیی کٍ ثُشٌيسی ػًامل ثبًتش ،پًل کم اسصؽتش
ي رخبیش ػًخت کمتش داسوذ ،ثبًتش اػتَ .مچىیه کبسایی اوشطی دس عًل صمبن ثٍ ػمت َمگشایتی
ثیه کـًسَب حشکت میکىذ ي دس ػغح خُبوی ػبمل تکىًلًطی مُمتشیه ػبمتل مقبثلتٍ ثتب افتضایؾ
ملشف اوشطی اػت.
مًسیکبيا )2011( 2تثثیش تشاکم ؿُشی ثش ؿذت اوشطی ثختؾ ختذمبت طاپته سا ثشسػتی کتشدٌ
اػت .وتبیح وـبن داد کٍ میضان کبسایی ملشف اوشطی دس ثخؾ خذمبت ثتشای ؿتُشَبیی ثتب تتشاکم
خمؼیت ثبً ،ثیـتش اػتَ .مچىیه مًقؼی کٍ تشاکم خمؼیت ؿُشی دي ثشاثش ؿًد ،کبسایی اوشطی ثتٍ
عًس تقشیجی  12دسكذ افضایؾ می یبثذ.
ثًخىغ ي پبپلش )2011( 3ثب ثُشٌگیشی اص تدضیٍ ي تحلیل َمجؼتگی ،تحلیل سگشػیًن ي تحلیتل
ػبملی چىذ متغیشٌ  6ؿبخق َبی ػبختبسی کبسایی اقتلبدی ي ؿتذت اوتشطی سا ثتٍ ػىتًان ػًامتل
تؼییه کىىذٌ تًػؼٍ پبیذاس اقتلبدی ثتشای  33کـتًس مىتختت اسيپتبیی دس ػتبل َتبی  2003ي 2005
ثشسػی کشدوذ .ثش اػبع وتبیح ایه پظيَؾ وـبن میدَذ کٍ ػیبػتَتبی مـتً تحقیتق ي تًػتؼٍ،
ػشمبیٍگزاسی دس ػشمبیٍ اوؼبوی ي محلًًت كبدساتی تکىًلًطی ثٍ ػجت ثُجًد ػملکشد کتبسایی
دس ایه تحقیق ثٍ يضً تثییذ می کىذ کٍ تًػؼٍ اقتلبدی پبیذاس سا می تتًان ثتب تشکیجتی اص کتبسایی
اقتلبدی ي دس ػیه حبل ملشف کبسامذ اوشطی ثٍ دػت آيسد.

1. Stern
2. Morikawa
3. Bojnec and Papler
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طاوگ ي َمکبسان )2011( 1اصتدضیٍ ي تحلیتل پىدتشٌ  DEAثتٍ مىظتًس ثشسػتی سيوتذ پًیتب دس
ثُشٌ يسی اوشطی کل ػًامل اص یک ومًوٍ اصکـًسَبی دس حبل تًػؼٍ اػتفبدٌ ومًدوذ .وتبیح تحقیتق
آن َب وـبن می دَذ کٍ کـًس چیه ثیـتشیه افضایؾ ػشػت کتبسایی سا داسد ي ػیبػتتَتبی اوتشطی
مؤثش وقؾ مُمی سا دس استقبء کبسایی اوشطی ایفب ومًدٌ اػت.
ؿی ي َمکبسان ،)2010( 2یک مذل گؼتشؽ یبفتٍ  DEAسا ثب ػمل ػتتبوذٌَتبی وتبمغلًة ثتٍ
ػىًان يسيدی َبیی ثشای اسصیبثی کبسایی اوشطی كىؼتی دس کـًس چیه تًػؼٍ دادوذ .وتتبیح حبكتل
وـبن می دَذ ثٍ دلیل تًخٍ کمتش ثٍ کبَؾ آلًدگی دس چیه ،ثُشٌيسی کلی ثتٍ كتًست چـتمگیش
افضایؾ ي ثُشٌيسی صیؼتمحیغی کبَؾ یبفتٍ اػت.
صیه طاوگ يَمکبسان )2011( 3دس مقبلٍای ثٍ مغبلؼٍ تئتًسی تخلتیق َضیىتٍ ثتش اػتبع تحلیتل
پًؿـی دادٌَب ي تئًسی ثتبصی َمکتبسی پشداختىتذ .ایته مقبلتٍ چگتًوگی تخلتیق َضیىتٍ ثبثتت ثتٍ
ياحذَبی تلمیمگیشوذٌ سا مًسد ثشسػی قشاس دادٌ اػت .اثتذا ثبثت ؿذٌ کٍ اگش َضیىٍَبی ثبثتت سا ثتٍ
ػىًان يسيدی اضبفی ثٍ ياحذَبی تلمیمگیشوذٌ دس وظش ثگیشوذَ ،متٍ ياحتذَبی اوفتشادی ي گشيَتی
کبسا میثبؿىذ .دس مشحلٍ ثؼذ وتیدٍ ثب ثبصی َمکبسی تشکیت ؿذٌ اػت ي تتبثغ مـخلتٍ تؼشیتف ؿتذٌ
اػت ي یک مذل َضیىٍ ثبثت ثش اػبع َؼتٍ ي َمچىیه الگًسیتمَبی آن پیـىُبد ؿتذٌ ي دس وُبیتت اص
یک مذل ػذدی ثشای وـبن دادن كحت مذل ي ؿذوی ثًدن الگًسیتم اػتفبدٌ ؿذٌ اػت.
لیبوگ ي َمکبسان )2008( 4یک سيیکشد تشکیجی اص تئًسی ثبصی ي تدضیٍ کبسایی اص مذلَتبی
تحلیل پًؿـی دادٌَب ثشای فشایىذَبی دي مشحلٍای پشداختٍاوذ .مذلَبی حبكل خغی ي حتبکی اص
مدضا اػت.

1. Zhang, et al
2. Shi, et al
3. Xin-Zhong, et al
4. Liang, et al
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طئً ي آوگ )2008( 1ي مىذال ،)2010( 2دس مغبلؼبت خًد وـبن دادوذ کٍ اػتفبدٌ اص اوشطیَبی
فؼیلی ثٍ وبچبس خشيخی َبی وبمغلًة مبوىذ اوتـبس  CO2سا تًلیذ می کىذ ي تدضیٍ ي تحلیل کبسایی
اوشطی ثذين دس وظش گشفته ػتبوذٌ وبمغلًة ممکه اػت مىدش ثٍ اسیت کبسایی ؿًد.
خیمض )2007( 3دس مقبلٍای ثٍ ثشسػی ساثغٍ ثیه اوتـبس دیاکؼیذکشثه ،ملشف اوتشطی ي تًلیتذ
وبخبلق داخلی دس فشاوؼٍ عتی ػتبلَتبی  1960-2000پشداختت .يی دس ایته مقبلتٍ اص سيؽَتبی
اقتلبدػىدی تلحیح خغبی ثشداسی ي الگًی خًد سگشػیًوی ثب يقفٍَبی تتًصیؼی اػتتفبدٌ کتشد.
يی وتیدٍ گشفت کٍ دس ثلىذمذت ساثغٍ مؼىیداسی ثیه متغیشَب يخًد داسد ،يلی دس کًتبٌمذت ایه
ساثغٍ تىُب ثیه ملشف اوشطی ي تًلیذ ثشقشاس اػت.
ػًیتبع ي َمکبسان )2007( 4ساثغٍ ثیه ملشف اوشطی ،دسآمتذ ي اوتـتبس کتشثه دس آمشیکتب سا
ثشسػی کشدوذ .دس مقبلٍ آنَب ػحيٌ ثش متغیشَبی مزکًس ،دي متغیش ویشيی اوؼتبوی ي ػتشمبیٍ ویتض ثتٍ
ػىًان وُبدٌَبی تًلیذ ،دس مذل ياسد ؿذٌاوذ .آنَب وتیدٍ گشفتىذ ،یک ساثغٍ مثجتت ي مؼىتیداس ثتیه
اوتـبس کشثه ي ملشف اوشطی يخًد داسد ،ثٍ َش حبل چىیه ساثغٍای سا ثتیه دسآمتذ ي اوتـتبس کتشثه
ویبفتىذ .اص ایه سي آنَب ثیبن کشدوذ کٍ سؿذ دسآمذ دس آمشیکب ثٍ خًدی خًد ساٌحل مىبػتجی ثتشای
مـکحت صیؼتمحیغی دس ایه کـًس ومیثبؿذ.
کتبوکً ي مبوتتبخی ( )2004ثتتٍ مغبلؼتتٍ ثُتتشٌ يسی صیؼتت محیغتی کـتتًس ختیه دس ػتتبلَتتبی
 1987-2001ثب اػتفبدٌ اص دادٌ َبی اػتبوی پشداختىذ .دس ایه مغبلؼٍ ثُشٌ يسی یک ثبس ثتٍكتًست
کلی ثب لحبػ ػتتبوذٌ َتبی مغلتًة ي وتبمغلًة ي ثتبس دیگتش ثتذين لحتبػ ػتتبوذٌ َتبی وتبمغلًة
دػت میآیذ .دس محبػجٍ ثُشٌ يسی اص سيیکشد تًاثغ مؼبفت اػتفبدٌ گشدیذٌ اػتت .وتتبیح حبكتل

1. Zhou and Ang
2. Mandal
3. James
4. Soytas, et al
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وـبن میدَذ کٍ دس ػبلَبی  1991- 1994ثتٍ دلیتل تًختٍ کمتتش ثتٍ کتبَؾ آلتًدگی دس چتتتیه
ثُشٌيسی کلی ثٍ كًست چـم گیش افضایؾ ي ثُشٌيسی صیؼت محیغی کبَؾ یبفتٍ اػت.
ساػخی ي ػلمبوی ( )1392ساثغٍ میبن ؿذت اوشطی ي کبسایی اقتلبدی ي مـخلب يخًد ساثغتٍ
 Uثشػکغ میبن ایه دي سا ثشای مدمًػٍ کـًسَبی مىتخت عی ثتبصٌ صمتبوی ( )1991-2011متًسد
ثشسػی قشاسدادوذ .وتبیح مغبلؼٍ آنَب ثب اػتفبدٌ اص سيؽ تحلیل پىدتشٌای پًؿـتی دادٌَتب وـتبن داد
کٍ ثب افضایؾ ؿذت اوشطی تب حذ آػتبوٍ کتبسایی اقتلتبدی افتضایؾ متییبثتذ ،امتب پتغ اص آن وقغتٍ
افضایؾ ؿذت اوشطی کبَؾ کبسایی اقتلبدی سا ثٍ دوجتبل داسد ،ثىتبثشایه ثتشای کـتًسَبی مىتختت
عی ديسٌ مًسدوظش ساثغٍ  Uثشػکغ ثیه ؿذت اوشطی ي کبسایی اقتلبدی تثییذ میگشدد.
فتحی ي َمکبسان ( )1394اوذاصٌگیشی کبسایی صیؼتمحیغی اوشطی کـتًسَبی مىتختت سا ثتب
اػتفبدٌ اص مذلَبی وبپبسامتشیک ایؼتب ي پًیب سا ثشسػی کشدوذ .دس ایه تحقیق کبسایی صیؼتمحیغی
اوشطی اص سيؽ تحلیل پًؿـی دادٌَب اػتتفبدٌ ؿتذٌ اػتت .اوتـتبس دیاکؼتیذکشثه ثتٍ ػىتًان یتک
ػتبوذٌ وبمغلًة ضتؼیف دس وظتش گشفتتٍ متیؿتًد .وتتبیح حتبکی اص آن اػتت کتٍ ملتشف اوتشطی
کـًسَبی دس حبل تًػؼٍ مىتخت ثتٍ میتضان  18/1دسكتذ دس ػتبل اص عشیتق ثُجتًد کتبسایی اوتشطی
کبَؾ مییبثذَ .مچىیه تدضیٍ ي تحلیل کبسایی پًیب وـبن میدَذ کٍ میتبوگیه کتبسایی اوتشطی2/6
دسكذ دس ػبل  2012وؼجت ثٍ ػبل پبیٍ دس کـًسَبی مىتخت ثُجًد یبفتٍ اػت.
ولشالُی ي َمکبسان ( )1391اوذاصٌ گیشی کبسایی وؼجی كىبیغ تًلیذی ایشان عی ثشوبمٍ ػتً ي
دي ػبل ايل ثشوبمٍ چُبس تًػؼٍ خمًُسی اػحمی ایشان  1379 -1385آًیىذٌَبی صیؼت محیغتی
دس تمبمی ػبلَبی مًسد ثشسػی تىُب كتىؼت ( 32تًلیتذ سادیتً ي تلًیضیتًن ي دػتتگبٌَتب ي يػتبیل
استجبعی) کبسا ثًدٌ اػتَ .مچىتیه دس تمتب ػتبلَتبی ثشوبمتٍ ي اص میتبن  21كتىؼت متًسد ثشسػتی
َمًاسٌ ثیؾ اص َفذٌ كىؼت وبکبسا ثًدٌ اػت .ثٍ ػجبستدیگش دس ایه ػبلَتب تىُتب ثیؼتت دسكتذ اص
ياحذَب کبسا ثًدٌ ي اص مىبثغ خًد ثٍ دسػتی اػتفبدٌ ومًدٌاوذ.
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دسيیؾ ي َمکبسان ( )1390دس مغبلؼٍای ثٍ ثشسػی اسصیبثی کبسایی تکىًلًطی ثخؾ اوشطی ثب
اػتفبدٌ اص مذل تشکیجی تحلیل پًؿـی دادٌَب ي تحلیل ػلؼلٍ مشاتجی پشداختىذ .وتبیح وـبن متیدَتذ
کٍ ايلًیت تکىًلًطیَبی کبسایی اوشطی تؼییهکىىذٌ خظ مـی اوشطی ي خظ مـتی تلتمیمگیتشی
ملی دس صمیىٍ اوشطی خًاَذ ثًد.
ؿشصٌای ي اثشاَیم صادگبن ( )1390ثٍ ثشآيسد «اثش ثبصگـت» افضایؾ کبسایی اوشطی ثتش ملتشف
خبوًاسَبی ایشاوی ي اوتـبس دی اکؼتیذکشثه پشداختىتذ .وتتبیح مغبلؼتٍ آن َتب وـتبن داد کتٍ دس َمتٍ
ػىبسیًَب افضایؾ کبسایی اوشطی ػجت افضایؾ ملشف ثشخی اص کبًَب ي کبَؾ ملشف ثقیٍ کبًَب
ؿذٌ اػت .اثش ثبصگـت ثشآيسد ؿذٌ تقشیجب  98دسكذ ثًدٌ کتٍ افتضایؾ کتبسایی اوتشطی ،ثتٍ مقتذاس
ثؼیبس خضئی ملشف اوشطی ي اوتـبس دی اکؼیذکشثه سا کبَؾ میدَذ.
آمتتبدٌ ي سضتتبیی ( )1390کتتبسایی صیؼتتتمحیغتتی ؿتتشکتَتتبی ثتتش مىغقتتٍای کـتتًس سا
اوذاصٌ گیشی کشدوذ .وتبیح مغبلؼٍ آن َب وـبن داد کٍ ثیه ؿشکت َتبی ثتش مىغقتٍای ،ؿتشکت ثتش
مىغقٍای آرسثبیدبن ي خشاػبنَ ،م اص وظش کتبسایی مؼمتًلی ي َتم اص وظتش کتبسایی صیؼتتمحیغتی
ػملکشد ضؼیفی داسوذَ .مچىتیه ؿتشکت مىغقتٍ ای خًصػتتبن ثتشخحف کتبسایی مؼمتًلی ثتبً ،اص
کبسایی صیؼتمحیغی اوذکی ثشختًسداس متی ثبؿتذ .ؿتشکت ثتش مىغقتٍ ای گتیحن داسای کتبسایی
مؼمًلی ي صیؼت محیغی ياحذ می ثبؿذ .دس وُبیت وتیدٍ آصمتًن کشيػتکبل يالتیغ وـتبن داد کتٍ
لحبػ کشدن میضان اوتـبس دیاکؼیذکشثه ثٍ ػىًان ػتبوذٌ وبمغلًة اثش مؼىتبداسی ثتش امتیتبص کتبسایی
ؿشکتَب داسد.

ایه پظيَؾ ثش اػبع سيؽ ثشوبمٍسیضی اػتًاس اػت .دس ایه ثختؾ ػتبختبس الگتً متًسد ثشسػتی
قشاس میگیشد .دس ایه مقبلٍ ثٍ مىظًس اػتفبدٌ اص سيؽ ثشوبمٍسیضی دس ثشسػی ػملکشد کبسایی اوتشطی ثتب
تًخٍ ثٍ متغیشَبی وبمغلًة اثتذا مؤلفٍَبی مختلف ایه مذل تؼیتیه متیگتشدد .اصآودتبیی کتٍ امتشيصٌ
کىتشل ي کبَؾ اوتـبس دیاکؼیذکشثه دس مدبمغ خُبوی ثش آن تثکیذ ؿذٌ اػت ي کـًسَب مًظف ثتٍ
سػبیت آن میثبؿىذ ،اوتـبس دیاکؼیذکشثه ثٍ ػىًان ػتبوذٌ وبمغلًة دس وظش گشفتٍ ؿذٌ اػت .دس ایته
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مذل مًخًدی ػشمبیٍ ( ،)Kویشيی کبس ( )Lي ملشف اوشطی ( )Eثٍ ػىًان وُبدٌ تًلیذ دس وظتش گشفتتٍ
ؿذٌ اػت ي تًلیذ وبختبلق داخلتی ( )GDPي اوتـتبس دیاکؼتیذکشثه ( )CO2ثتٍ تشتیتت ثتٍ ػىتًان
ػتبوذٌَبی مغلًة ي وبمغلًة دس مذل گىدبوذٌ ؿذٌ اػت .مذل ثٍ كًست ریل می ثبؿذ.
)

()3

(

)

(

( )

اصآودبیی کٍ دادٌَب ثٍ تًلیذ ػتبوذٌَبی محذيد مىتح میگشدد ،لزا  Tثٍ ػىًان تتبثغ تًلیتذ دس
وظش گشفتٍ می ؿًد .دس ایه مقبلٍ َذف اػتفبدٌ اص سيؿی اػت کٍ ػتحيٌ ثتش ػتبصگبسی ثتب مفتبَیم
تئًسی تًلیذ ،قبدس ثٍ کبَؾ خشيخیَبی وبمغلًة ي افضایؾ خشيخیَبی مغلتًة اػتت .اص وظتش
سیبضی دػتشػی قًی دادٌَب ي خشيخیَبی مغلًة می تًاوذ ثٍ كًست صیش وـبن دادٌ ؿًد.
)
()4

(

(

)
)

(

(

)
)

(

)

(

دس ایه مذل کبَؾ اوتـبس  CO2ثٍ ػىًان َذف مذل دس وظش گشفتٍ ؿتذٌ اػتت کتٍ ایته امتش
ویبصمىذ آن اػت کٍ تحؽَب دس افضایؾ کبسایی اوشطی ثٍ ػىًان ملشفکىىذٌ وُبیی دس وظتش گشفتتٍ
ؿًد .اص آودبیی کٍ امشيصٌ َمچىبن دس اغلت کـًسَبی خُبن اػتفبدٌ اص اوشطیَبی فؼیلی متتذيال
اػت ،کبَؾ اوتـبس  CO2ومیتًاوذ ثٍ كًست متغیش آصاد دس وظش گشفتٍ ؿًد .ثٍ َمیه دلیل ،فشم
میؿًد کٍ دي خشيخی مغلًة ي وب مغلًة ثب یکذیگش دس مؼبدلٍ ( )3ثتب دػتشػتی ضتؼیف استجتبط
داسوذ .ایه ثذان مؼىب اػت کٍ کبَؾ متىبػت دس تًلیذ وبخبلق داخلی ي تًلیتذگبصَبی گلخبوتٍای
 CO2امکبنپزیش اػت .ػحيٌ ثش آن دس ایه مذل ویبصمىذ فشضیٍ ػذ مـتتشک دس  Tمتی ثبؿتذ کتٍ
تًلیذی میثبؿذ .فشم ػذ اؿتشاک ي امکبنپزیشی ضؼیف ثشای ايلیه ثبس تًػظ فبسٌ ي َمکبسان

1

( )1989ثیبن ؿذٌ اػت کٍ دس مؼبدًت ریل ثٍ كًست سیبضی وـبن دادٌ ؿذٌ اػت.

1. Fare. et al

] [ Downloaded from qjerp.ir on 2023-01-07

وـبن میدَذکٍ تىُب ساٌ ثتشای حتزف تمتب تًلیتذگبصَبی گلخبوتٍ ای ،CO2تًقتف فؼبلیتتَتبی
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)

0
)

(

)(

(
)

()5

(

) (

 .1-4هذل تحلیل پَضطی دادُّا
تبکىًن مذلػبصی تکىًلًطی تًلیذ صیؼتمحیغی ثشای تبثغ تًلیذ مـتشک خشيخی مغلًة ي
وبمغلًة مؼشفی ؿذٌ اػت .دس ایه قؼمت ثشای اسصیبثی کبسایی ػتبوذٌ مغلًة ي ػتتبوذٌ وتبمغلًة
اص تحلیل پًؿـی دادٌَبی وبپبسامتشی اػتفبدٌ متیؿتًد .دس ایته تحقیتق ياحتذَبی تلتمیمگیشوتذٌ
( )DMUکـًسَبی مىتخت اػت ،فشم می ؿًد کٍ  j= 1,2,…,25کـًس يخًد داسد ي ثشای َتش
( تؼشیتف متی ؿتًدDEA .

کـًس متغیشَبی يسيدی ي خشيخی ثتٍ كتًست )

یک سيؽ اوتذاصٌگیتشی ثتشای کتبسایی وؼتجی َ DMUتب اػتت DEA .ايلتیه ثتبس تًػتظ چتبسوض ي
1

َمکبسان ( )1978اسائٍ ؿذ ي ثٍ يػیلٍ ثىکش ي َمکبسان ( )1984گؼتتشؽ یبفتت .متذلَتبی DEA

ثشای َ DMUبی کبسا امتیبص  1سا اختلبف میدَىتذ ي َ DMUتبی وبکتبسا ػتذدی کًچتکتتش اص
یک سا دس وظش میگیشوذ .ثب اػتفبدٌ اص  DEAکبسایی وؼجی َ DMUب سا ثب چىتذ يسيدی ي خشيختی
میتًان محبػجٍ کتشد .ثتشای ػتبخته متذل فتشم متیکىتیم  nکـتًس ( S ،)j=1,…,nخشيختی
( )r=1,2,…,sسا ثب اػتفبدٌ اص  mيسيدی

( )i=1,2,…,mتًلیذ میکىذَ .تذف اسصیتبثی کتبسایی

ياحذ تحت ثشسػی (ياحذ كفش یب ياحذ تلمیمگیشوذٌ) اػت .دس كًستی کٍ يصنَتبی تخلتیق
دادٌ ؿذٌ ثٍ خشيخیَب ثب

ي يصن تخلیق دادٌ ؿذٌ ثٍ يسيدیَب ثب

∑
∑

1. Banker, et al

] [ Downloaded from qjerp.ir on 2023-01-07

وـبن دادٌ ؿًد ،ثشای پیذا کشدن حذاکثش کبسایی کؼش صیش ثبیذ حذاکثش ؿًد.
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ایه سيؽ سا ثشای ػبیش ياحذَب ویض ثبیذ اودب داد .ثٍ ایه تشتیت:
کبسایی ياحذ كفش
1

St:کبسایی تمب ياحذَب

متغیشَبی مؼئلٍ فتً يصنَبػتت ي ختًاة مؼتئلٍ مىبػتتتتشیه ي مؼتبػذتشیه مقتبدیش سا ثتشای
يصنَبی ياحذ كفش اسائٍ ي کبسایی آن سا اوذاصٌگیشی میکىذ .مذل سیبضی آن ثٍ كًست صیش اػت:
∑

()6

∑
∑
∑

St:

محذيدیت مذل ،مدمًع مًصين خشيخیَب ثٍ مدمًع مًصين يسيدیَب ثبیتذ کًچتکتتش یتب
مؼبيی یک ثبؿذ (ایه ؿشط  DEAاػت) .دس مذل فً ثب ثکبسگیشی اص دادٌَبی ػتبوذٌ مغلًة ي
وبمغلًة ثٍ كًست مدضا کبسایی ثشای کـًسَبی مًسد ثشسػی اػتخشاج میگشدد.
 .2-4برآٍرد ًقاط ضکست 1با رٍیکرد کارایی هتقاطع

2

ثشای اسصیبثی ػملکشد یکپبسچٍ ،مذل تحلیتل پًؿـتی دادٌَتب ي ثتبصی چبوتٍصوتی وتؾ 3ثتب َتم
تشکیت ؿذٌاوذ .دس ایه خلًف فشیذمه ي َمکبسان )1998( 4یک ساَجشد سا دس ؿشایغی کٍ تؼذاد
َ DMUب ثیـتش اص ػٍ ثشاثش مدمًع تؼذاد يسيدی ي خشيخی اػت اسائٍ دادٌاوذ ،صیشا ممکته اػتت
ثؼیبسی اص َ DMUب دس مشص کبسایی قشاس گیشوذ ي  DEAگبَی ايقتبت دس تـتخیق َ DMUتبی
کبسا ؿکؼت ثخًسد (وتشخب.)2011 ،5
اوتخبة مدمًػٍ يسيدی ي خشيخی ثًدٌ اػت .ثشخی اص يسيدی ي خشيخیَب یک ساثغٍ ياثؼتگی

1. Breakdown Points
2. Cross- Efficiency Approach
3. Nash Bargaining Game
4. Friedman, et al
5. Nataraja NR, Johnson AL
6. Dyson, et al

] [ Downloaded from qjerp.ir on 2023-01-07

دیؼًن ي َمکبسان )2001( 6دسثتبسٌ مـتکحت  DEAثحتث کتشدٌاوتذ ،یکتی اص آوُتب دسثتبسٌ
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ثٍ َم داؿتٍ ي حزف چىیه متغیشَبیی میتًاوذ سيی وتبیح اسصیبثی تغییشات صیتبدی سا داؿتتٍ ثبؿتذ.
ثىبثشایه حزف دادٌَبی ياثؼتٍ ي مکمل دس اسصیبثی مىغقی ویؼت .دس ایته پتظيَؾ ثتٍ مىظتًس سفتغ
مـکحت دس مذلَبی مشػً تحلیل پًؿـی دادٌَب خُت اسصیبثی کبسایی اوتشطی اص متذل تشکیجتی
تحلیل پًؿـی دادٌَب ثب ثبصی چبوٍصوی اػتفبدٌ میگشدد .ثش اػبع ساثغٍ ( )5مححظتٍ متیؿتًد کتٍ
ثیه متغیشَبی  GDP, CO2ثٍ ػىًان خشيخی دس تبثغ تًلیذ استجبط تىگبتىگی حبکم اػتت ،کتٍ دس
ثؼیبسی اص مغبلؼبت اقتلبدی ثٍ ثشسػی ػلیت سياثظ ایه دي متغیش پشداختتٍ ؿتذٌ اػتت .امتب دس ایته
تحقیق متفبيت اص مغبلؼبت متؼبسف ثشای محبػجٍ کبسایی اوشطی اثش متقبثتل دي متغیتش GDP, CO2

سا ثب اػتفبدٌ اص یک مذل تشکیجی  DEA- GAMEثکبس میگیشد.
مغبلؼبت پیـیه وـبن میدَذ کٍ تلفیق  DEAثب  GAMEمیتًاوذ ثش ایه محتذيدیتَتب غلجتٍ
کىذ .چشا کٍ  DEAخًد یکی اص اثضاسَبی قذستمىذ اسصیبثی ػملکشد اػت امب وبسػتبییَتبیی داسد،
اص قجیل وبدیذٌ گشفته ثشخی استجبط متقبثل متغیشَب ،ي حؼبػیت وؼجت ثٍ تغییتشات مدمًػتٍ يسيدی
ي خشيخیَب (خُبوگـبیی سضبیی ي َمکبسان .)1393 ،دس ایه تحقیق ثب اػتتفبدٌ اص متذل چبوتٍصوتی
وؾ ػملکشد َ DMUب ثٍ عًس َمضمبن اوذاصٌگیشی میؿًد .عجق مذل وؾ ،مدمًػتٍ ؿتذوی ثبیتذ
فـشدٌ ي محذة ثبؿذ ي ؿبمل ثشخی اص ثشداسَبی وتیدٍ ویض ثبؿذ .ثىبثشایه َش وتیدٍ مؼیه ثبیذ ثضسگتش
اص وتیدٍ ؿکؼت ثبؿذ .وتبیح ؿکؼت وقغٍ ؿشيػی ثشای چبوٍصوتی َؼتتىذ کتٍ وتیدتٍ حبكتل سا دس
كًستی کٍ یک ثبصیکه تلمیم کىبسٌگیشی اص چبوٍصوی ثگیشد وـبن میدَىتذ .ثتشای تخمتیه وقتبط
ؿکؼت اص سيیکشد کبسایی متقبعغ اػتفبدٌ میؿًد .عجق تحقیق خُبوگـتبیی سضتبیی ي َمکتبسان

1

مدمًػٍای اص يصنَبی ثُیىٍ

ثذػت میآیذ .ػپغ کبسایی متقبعغ

َ DMUب ثٍ كًست صیش تؼشیف میؿًد.
()7

∑
∑

1. Jahangoshai Rezaee, et al

] [ Downloaded from qjerp.ir on 2023-01-07
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اػت.
∑

()8

̅

ساثغٍ ( )8امتیبص کبسایی متقبعغ ياحذَبی تلمیمگیشوذٌ اػت .سيؽ کتبسایی متقتبعغ سا ثتشای
تؼییه وقبط ؿکؼت کٍ دس مذل تلفیقی ثٍ کبس سفتٍ مًسد اػتفبدٌ قشاس میگیشد.
)

()9
عجق ایه سيؽ وقبط ؿکؼت ثشای مذل ثٍ تشتیت ثب ومبدَبی

(

وـبن دادٌ ؿذٌاوذ.

 .3-4هذل ترکیبی تحلیل پَضطی داُّا با بازی چاًِزًی
ثٍ ػلت محذيیتَبی  DEAکٍ دس مًاسد فً رکش ؿذ خشيخیَب ثٍ دي دػتٍ ،خشيخیَتبی
مغلًة ي وبمغلًة تقؼیمثىذی میگتشدد N .کـتًس ( )DMUسا دس وظتش گشفتتٍ کتٍ َتش DMUj

( )j=1,2,…,nداسای  m1خشيخی اص دػتٍ یک (خشيخی مغلًة) کٍ ثب
 m2خشيخی اص دػتٍ دي (خشيخی وبمغلًة) کٍ ثب
فشم میکىیم کٍ  Sيسيدی َ DMUب سا ثب

( )i=1,2,…,m1ي

( )i=1,2,,…,m2وـبن دادٌ ؿتذٌ اػتت.

( )r=1,2,…,sوـتبن متیدَتیم .ایته کتٍ يسيدی

مؼیبسَبی مـتشک ثشای دي دػتٍ اص خشيخیَب متیثبؿتىذ دس مشحلتٍ ايل اص متذل  DEAاػتتبوذاسد
ثشای اسصیبثی َ DMUب ثٍ يػیلٍ َش گشيٌ اص مؼیبسَب اػتفبدٌ میگشدد .دس مشحلٍ دي ثب اػتتفبدٌ اص
مذل چبوٍصوی ،ػملکشد َ DMUب ثتب دي دػتتٍ خشيختی ي یتک دػتتٍ يسيدی ثتٍ عتًس َتم صمتبن
اوذاصٌگیشی میؿًد.
َم تشکیت میؿًوذ .ثب تًخٍ تفکیک وبپزیشی ػتتبوذٌ مغلتًة تًلیتذ وبختبلق داخلتی ( )GDPي
ػتبوذٌ وبمغلًة اوتـبس دیاکؼیذکشثه ( )CO2حذاکثشػبصی کبسایی اوتشطی ثتب استجتبط متقبثتل دي
ػتبوذٌ مغلًة ي وبمغلًة اص مذل تلفیقی تحلیل پًؿـی دادٌ ي ثبصی چبوتٍصوتی َمکبساوتٍ ثشسػتی
میگشددَ .ذف ثبصی چبوٍصوی وؾ ثٍ ػىًان یک ثبصی َمکبساوٍ تقؼتیم مىتبفغ ثتیه دي ثتبصیکه ثتش
مجىبی سقبثت ثیه آن دي میثبؿذ.

] [ Downloaded from qjerp.ir on 2023-01-07

دس ایه سيؽ ثشای اودب اسصیبثی یکپبسچٍ ػملکشد کبسایی DEA ،ي ثبصی چبوٍصوی وتؾ سا ثتب
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مذل وؾ ( )1950مؼتلض ایه اػت کٍ مدمًػٍ ؿذوی فـشدٌ ي محذة ثبؿذ ي ؿبمل ثشداسَب ثبؿتذ
ي پیبمذَب ثبیؼتی ثٍ گًوٍای ثبؿذ کٍ پیبمذ حبكلٍ اص وقغٍ ؿکؼت ثیـتش ثبؿذ .پیبمذ وقغٍ ؿکؼت ،وقبط
ؿشيع ثشای چبوٍصوی َؼتىذ .دس ایه تحقیق ثشای حذاکثشػبصی کتبسایی اوتشطی اثتتذا وقتبط ؿکؼتت دي
ػتبوذٌ مغلًة ي وبمغلًة سا محبػجٍ ومًدٌ ،ػپغ مدمًع متًصين خشيختیَتب (ثتٍ تشتیتت مغلتًة ي
وبمغلًة) ثٍ مدمًع مًصين يسيدیَب اص ضشة آوُب ثذػت میآیذ .ثشای ػبخته مذل  Nکـًس مًخًد
اػت ي ثشای یک ومًوٍ کـًس مًسد ثشسػتی (کـتًس كتفش) اػتت کتٍ يسيدیَتب
خشيخیَب ی

ي

سا ثتشای تًلیتذ

ثٍ تشتیت مغلًة ي وبمغلًة ملشف میکىذ .دس كًستی کٍ يصن تخلتیق

دادٌ ؿذٌ ثٍ خشيخیَب ثٍ تشتیت

ي

ي يصن تخلیق دادٌ ؿتذٌ ثتٍ يسيدیَتب ثتب

میؿًد ،ثشای پیذا کشدن حذاکثش کبسایی کـًس كفش ثبیذ

وـتبن دادٌ

حذاکثش ؿًد.

قیذَبی مذل ویض دي قؼمت اػت ،قیذ ايل ایىکٍ ثبیؼتی مدمتًع متًصين خشيختیَتب اص وقتبط
ؿکؼت ثضسگتش ثبؿىذ ،قیذ دي (کبسایی تمب کـًسَب کًچکتش یب مؼبيی یک) قیذ  DEAاػتت
کٍ ثبیذ تؼذاد قیذَب دس مذل ثب تؼذاد کـًسَب ثشاثش ثبؿذ .دس ایه تحقیق َذف اوذاصٌگیتشی کتبسایی
 25کـًس وؼجت ثٍ َم اػت کٍ ثشای َش کـًس ػٍ يسيدی ي دي خشيخی دس وظش گشفتٍ ؿذٌ اػت.
امب اص آن خبیی کٍ ػبخت  25مذل دس ایه مقبلٍ پتش حدتم اػتت ،فقتظ متذلی ثتشای اوتذاصٌگیتشی
کبسایی کـًس كفش ػبختٍ ؿذٌ کٍ ثب تغییش اوذکی ثشای  24کـًس دیگش ویض قبثل ػبخت اػت.
)

∑
(
∑

∑
()
∑

∑
∑
∑
∑
∑
∑
()10

,
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ً .5تایج تجربی
 .1-5دادُّا
دس ایه پظيَؾ متغیشَبی مًسد اػتفبدٌ ثشای محبػجٍ کبسایی اوتشطی ي صیؼتتمحیغتی مؼشفتی
خًاَذ گشدیذ .مًختًدی ػتشمبیٍ (دًس آمشیکتب ثتٍ قیمتت ثبثتت ػتبل  )2005ویتشيی کتبس (وفتش)،
ملشف اوشطی (کیلً ته مؼبدل وفت) ،ثٍ ػىًان وُبدٌ ي اص تًلیذ وبختبلق داخلتی (دًس آمشیکتب ثتٍ
قیمت ثبثت ػبل  )2005ي میضان اوتـبس دیاکؼیذکشثه (کیلً ته) ثٍ تشتیت ثٍ ػىًان ػتبدٌ مغلتًة
ي وبمغلًة دس مذل اػتفبدٌ می گشدد .دادٌَبی مشثًط ثٍ متغیشَبی مًخًدی ػتشمبیٍ ( ،)Kویتشيی
کتتبس ( )Lي ملتتشف اوتتشطی ( )Eثتتٍ ػىتتًان يسيدی ي تًلیتتذ وبختتبلق داخلتتی ( )GDPي اوتـتتبس
دیاکؼیذکشثه ( )CO2ثٍ تشتیت ثٍ ػىًان ػتبوذٌَبی مغلًة ي وب مغلًة اػت.
دادٌَبی مشثًط ثٍ متغیشَب ثٍ خض مًخًدی ػشمبیٍ اص مدمًػٍ  1 WDIػبلَتبی 2012-2014
اػتخشاج گشدیذٌاوذَ .مچىیه ثٍ دلیل وجًد دادٌَبی مشثًط ثٍ مًختًدی ػتشمبیٍ وبختبلق اص سيؽ
ومبیی مًخًدی ػشمبیٍ سا محبػجٍ گشدیذ .دس ختذيل ( )1وُتبدٌَتب ي ػتتبوذٌَتبی متًسد اػتتفبدٌ ي
ثشخی آمبسٌَبی مشثًعٍ ثیبن ؿذٌ اػت .ثب تًخٍ ثٍ وقؾ مکمل کبسایی اوشطی ي صیؼتمحیغتی دي
متغیش ملشف اوشطی ي میضان اوتـبس دیاکؼیذکشثه دس مذلَبی ایه تحقیق اػتفبدٌ ؿتذٌ اػتت ،ثتٍ
لحبػ وقؾ يیظٌ دیاکؼتیذکشثه دس آلتًدگی ي ویتض افتضایؾ پذیتذٌ گشمتبیؾ خُتبوی (،2 IPCC
 ،)2007اوتـبس دیاکؼیذکشثه ثٍ ػىًان مؼیبس آلًدگی محیظ صیؼت دس وظش گشفتٍ میؿًد.
ي گشمبیؾ کشٌ صمیه ؿذٌ اػت ي ثٍ َمیه خُت ثتٍ ػىتًان آلتًدگی فشامتشصی مؼتشيف اػتت ،اص
عشفی خشیبن كىؼتی ؿتذن مىدتش ثتٍ ثُتشٌثتشداسی فـتشدٌ اص ػتًختَتبی فؼتیلی خُتت تًلیتذ ي
حمليوقل ي دس وُبیت مًخت آصاد ؿذن حدم قبثل تًخُی اص گبص دیاکؼتیذکشثه ثتٍ ختً صمتیه
ؿذٌ اػت (ثًتکیه ي کلش.)1379 ،
1. World Development Indicators
2. Intergovernmental Panel on Climate Change
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گبص دیاکؼیذکشثه یکی اص مُمتشیه گبصَبی گلخبوٍای اػت کٍ مىدش ثٍ تغییشات آة ي ًَا
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خُت محبػجٍ کبسایی اوشطی ،صیؼتمحیغتی اص وتش افتضاس  ،1 GAMSسيؽ تحلیتل پًؿـتی
دادٌَب اثتذا ثب سيیکشد ػتبوذٌ مغلًة ،ػپغ ثب ػتبوذٌ وبمغلًة ي دس وُبیت ثب تتبثغ تًلیتذ مـتتشک
ػتبوذٌ مغلًة ي وبمغلًة ػملکشد کبسایی اوشطی ي صیؼتمحیغی مًسد تدضیٍ ي تحلیل قشاس گشفتٍ
اػت .دس ایه مغبلؼٍ یک گشيٌ اص کـًسَب ثٍ ػىًان کـًسَبی دس حتبل تًػتؼٍ ثتب مىتبثغ كتبدسات
فؼتیلی دس وظتش گشفتتٍ متیؿتًوذ .ایته کـتًسَبی مىتختت ؿتبمل :آلجتبوی ،آرسثبیدتبن ،آسطاوتتتیه،
اکًاديس ،اوذيوضی ،الدضایش ،اکًادس ،ایشان ،ثحشیه ،ثشصیل ،امبسات متحذٌ ػشثی ،تشکمىؼتبن ،چیه،
سيمبوی ،ػمبن ،ػشثؼتبن ػؼًدی ،قغش ،کلمجیب ،کًیت ،گبثه ،گشخؼتبن ،لُؼتبن ،متبلضی ،ویدشیتٍ ي
يوضيئح میثبؿذ.
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جذيل  .1آمار تًصیفي وُادٌَا ي ستاوذٌَای کشًرَای در حال تًسعٍ مىتخة طي ديرٌ 2012-2014

وُادٌَا

ستاوذٌَا

متغیرها

واحد

متوسط

حداکثر

حداقل

L

وفر

5/78E+12

8/06E+08

610094

K

دالر آمریکا تٍ قیمت ثاتت سال 2005

1/7E+12

2/54E+13

2/75E+10

E

کیلً ته معادل وفت

3728/247

19236/94

GDP

دالر آمریکا تٍ قیمت ثاتت سال 2005

4/14E+11

5/78E+12

CO2

کیلً ته

658891/7

9278565

668/5041
9/38E+09
2287/92

مثخز :محبػجبت تحقیق

 .2-5تجسیِ ٍ تحلیل هذل
وتبیح ثٍ دػت آمذٌ اص محبػجٍ کبسایی اوتشطی ي صیؼتتمحیغتی ثتشای کـتًسَبی مىتختت دس
ػبلَبی  2012-2014ي ویض میبوگیه آوُب عی ديسٌ صمبوی مزکًس دس ختذيل ( )3تتب ( )5محبػتجبت
ثشآيسدٌ ؿذٌ اػت .وتبیح خحكٍ ؿذٌ اػتبوذاسد دس ػتًن ايل وـتبندَىتذٌ کتبسایی اوتشطی ،ػتتًن
دي وتبیح کبسایی صیؼتمحیغی ،ػتًن ػً کبسایی یکپبسچٍ اوشطی ي صیؼتمحیغی ي ػتًن آختش
کبسایی اوشطی ثب ثبصی چبوٍصوی محبػجٍ ؿذٌ اػت.
 .3-5کارایی اًرشی -ستاًذُ هطلَب
دس ایه قؼمت کبسایی اوشطی کـًسَبی دس حبل تًػؼٍ مىتخت ثتذين دس وظتش گتشفته ػتتبوذٌ
مشثًط ثٍ ػتًن ايل خذايل  3تب  5ثؼىذٌ میؿًد .ثش اػبع وتبیح ایه ػتًن ،میبوگیه کبسایی اوتشطی
ثشای ومًوٍ متًسد ثشسػتی اص 0/7269دس ػتبل  2012ثتٍ 0/7219دس ػتبل  2014کتبَؾ وبمحؼتًع
داؿتٍ اػت کٍ وـبندَىذٌ ثجبت وؼجی کتبسایی اوتشطی کـتًسَبی متًسد مغبلؼتٍ دس عتی ایته ديسٌ
اػتَ .مبن گًوٍ کٍ مححظٍ میؿًد کـًسَبی آسطاوتیه ،ثشصیل ،چتیه ،ویدشیتٍ ،لُؼتتبن ،قغتش ي
ػشثؼتبن ػؼًدی کبمح کبسایی داسوذ ،ي ػبیش کـًسَب اص کبسایی اوشطی ثشخًسداس ومیثبؿىذ.
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وبمغلًة اوتـبس دیاکؼیذکشثه ي ثب اػتفبدٌ تحلیل پًؿـی دادٌَب اسائٍ ؿذٌ اػت ،کٍ تىُب ثتٍ ثیتبن
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 .4-5کارایی زیستهحیطی -ستاًذُ ًاهطلَب
وتبیح ػتًن دي خذيل  3تب  5میضان کبسایی صیؼتمحیغتی دس کـتًسَبی دس حتبل تًػتؼٍ عتی
ػبلَبی  2012-2014سا وـبن میدَذَ .مبن عًس کٍ مـتبَذٌ متیؿتًد کـتًسَبی ثحتشیه ،چتیه ي
لُؼتبن اص کبسایی ثشخًسداس میثبؿىذ ي ػبیش کـًسَب ثٍ ػلت سؿذ فضایىتذٌ دس اوتـتبس دیاکؼتیذکشثه
اص کبسایی وؼجی صیؼتمحیغی ثُشٌ مىذ ویؼتىذَ .مبن عًس کٍ مححظٍ میؿتًد کـتًسَبی اوتذيوضی،
آلجتتبوی ،الدضایتتش ،کلمجیتتب ،اکتتًاديس ،گتتبثه ،آسطاوتتتیه ،ثشصیتتل ،گشخؼتتتبن ،ػمتتبن ،سيمتتبوی وؼتتجت ثتتٍ
کـًسَبیی َمچًن ایشان ،اوذيوضی ،کًیتت ،ویدشیتٍ ي قغتش اص کتبسایی صیؼتتمحیغتی پتبئیه تتش ثتش
خًسداس میثبؿىذَ ،مچىیه کبسایی کـتًسَبی آلجتبوی ،آرسثبیدتبن ،سيمتبوی ،گشخؼتتبن ي عتی ديسٌ
 2012-2014ثٍ كًست متًػظ اص سؿذ غیشمىفی ثشخًسداس ثًدٌ اػت.
ثب مقبیؼٍ ثیه وتبیح خذيل میتًاویم ػٍ دػتٍ اص کـًسَب سا دس وظش گشفت .وخؼت کـتًسَبیی
کٍ کبسایی مؼمًلی ي صیؼتمحیغی آوُب ثٍ كًست مغلق ثبً میثبؿذ مبوىذ چتیه ي لُؼتتبن .گتشيٌ
دي کـًسَبیی کتٍ کتبسایی صیؼتتمحیغتی ي مؼمتًلی آوُتب پتبییه اػتت مبوىتذ آلجتبوی ،الدضایتش،
اکًاديس ،کلمجیب ،گبثه ي گشخؼتبن ،گشيٌ ػً کـتًسَبیی َؼتتىذ کتٍ کتبسایی مؼمتًلی ثتبًتش ي
کبسایی صیؼتمحیغی پبییهتشی داسوذ مبوىذ آرسثبیدبن ،اوذيوضی ،ایشان ،اکًاديس ،ثشصیتل ،ثحتشیه،
تشکمىؼتبن ،ػشثؼتبن ،ویدشیٍ ،مبلضی ،کًیت ،ملش.
کـتتًسَبی گتتشيٌ ايل اص مىتتبثغ مًختتًد ثتتٍ كتتًست ثُیىتتٍ اػتتتفبدٌ متتیکىىتتذ ،امتتب کتتبسایی
صیؼتمحیغی کمتشی ثٍ کبسایی مؼمًلی داسوذ ،ایه کـًسَب ثبیذ ثٍ مؼتبئل صیؼتتمحیغتی تًختٍ
اگشچٍ ثشخی اص کـًسَب اص کبسایی صیؼتمحیغی ثتبًتشی وؼتجت ثتٍ کتبسایی مؼمتًلی ثشختًسداس
اػت ،يلی ثٍ كًست وؼجی چٍ اص وظش صیؼتمحیغی ي چٍ اص دیذگبٌ اػتفبدٌ ثُیىٍ مىبثغ کبسا ػمتل
ومیکىذ .گشيٌ ػً اص کـًسَب اگش چٍ دس اػتفبدٌ اص مىبثغ مًخًد وؼجتب کتبسا ػمتل متیکىىتذ ،امتب
تًخٍ چىذاوی ثٍ ایه مؼبئل صیؼتمحیغی وذاسوذ ثٍ ػىًان مثبل ثشای کـًس ػشثؼتتبن اختتحف ثتیه
کبسایی مؼمًلی ي صیؼتمحیغی ثبً میثبؿذ ،یؼىی ایه کـًس آػیت ثیـتشی سا ثتٍ محتیظ صیؼتت
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ياسد متتیکىتتذ ،یؼىتتی ایتته کـتتًس تىُتتب ثتتٍ اػتتتفبدٌ ثُیىتتٍ اص مىتتبثغ مًختتًد تًختتٍ کتتشدٌ ي مؼتتبئل
صیؼتمحیغی وبؿی اص تًلیذ تًخُی وذاسد.
 .5-5کارایی با بازی چاًِزًی
وتبیح ػتًن چُبس خذايل وـبندَىذٌ اثش متقبسن دي ػتبوذٌ مغلًة ي وبمغلًة دس یک محیظ
سقبثتی ثب ثبصی چبوٍصوی اػتَ ،ذف کـًسَب دس ایه ائتحف حذاکثش ومًدن کبسایی اوشطی اػت .ثٍ
عًسی کٍ میداویم دي ػتبوذٌ تفکیک وبپزیش متقبسن تًلیذ وبخبلق داخلی ي اوتـبس دیاکؼتیذکشثه
اص ساثغٍ متقبعغ ویض ثش خًسداس میثبؿىذَ .مبن عًس کٍ مححظٍ میؿًد کـتًسَبی چتیه ي لُؼتتبن
کبمح کبسایی داؿتٍاوذ .سؿذ میبوگیه کبسایی ػبل  2013دس ثتبصی چبوتٍصوتی وؼتجت ثتٍ ػتبل 2012
سؿذ مىفی داؿتٍ اػت ،ایه ؿبخق ثیبوگش ایته اػتت کتٍ کتل کـتًسَب عتی ایته ديسٌ اص ؿتشایظ
حذاکثشػبصی کبسایی ثُشٌمىذ وجًدٌاوذ ي فقتظ دي کـتًس چتیه ي لُؼتتبن تًاوؼتتٍاوتذ ،اص حتذاکثش
مضایبی ثبصی چبوٍصوی ثشای ثُجًد کبسایی خًد مىتفغ ؿًوذ .امب ثشسػتی دیگتش وتتبیح دس ػتبل 2014
مححظٍ میؿًد وؼجت ثٍ ػبل  2013میتبوگیه سؿتذ کتبسایی غیشمىفتی اػتت ي وـتبن متیدَتذ کتٍ
کـًسَب خُت استقبی کبسایی دس ثبصی چبوٍصوی ثُشٌ مىذ ؿذٌاوذ.
جذيل  . 2وتایج وقاط شکست ستاوذٌ مطلًب ي وامطلًب طي ديرٌ زماوي 2012-2014
سال
وقاط شکست ستاوذٌ مطلًب (

)

0/0132

0/0119

0/0109

وقاط شکست ستاوذٌ وا مطلًب (

)

0/0014

0/0013

0/0013

نقاط شکست
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جذيل  .3وتایج امتیازات کارایي اورشی کشًرَای در حال تًسعٍ مىتخة در سال 2012

مطلوب

نامطلوب

ستاندهها

بازی چانهزنی

آلثاوي

0/344

0/0356

0/344

0/0109

الجسایر

0/5611

0/0849

0/5611

0/0424

آرشاوتیه

1

0/1322

1

0/1195

آررتایجان

0/8729

0/3945

0/9131

0/2309

تحریه

0/3571

1

1

0/3571

ترزیل

1

0/174

1

0/1504

چیه

1

1

1

1

کلمثیا

0/7547

0/0749

0/7547

0/0395

اکًادير

0/5807

0/093

0/5807

0/0458

مصر

0/6169

0/256

0/6544

0/1161

گاته

0/4452

0/0241

0/4452

0/0084

گرجستان

0/5335

0/1693

0/5387

0/0599

اوذيوسی

0/787

0/3831

0/787

0/217

ایران

0/687

0/3413

0/763

0/2045

کًیت

0/9142

0/2126

0/9217

0/1929

مالسی

0/6754

0/1638

0/6754

0/099

ویجریٍ

1

0/2959

1

0/2959

عمان

0/4538

0/1999

0/4932

0/0784

لُستان

1

1

1

1

قطر

1

0/3755

1

0/3753

ريماوي

0/6868

0/113

0/6868

0/0692

عرتستان سعًدی

1

0/2743

1

0/2739

ترکمىستان

0/2452

0/2784

0/328

0/0471

کشورها
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کارایی ستانده

کارایی ستانده

کارایی یکپارچه

کارایی انرژی با
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کارایی ستانده

کارایی ستانده

کارایی یکپارچه

کارایی انرژی با

مطلوب

نامطلوب

ستاندهها

بازی چانهزنی

امارات متحذٌ عرتي

0/7887

0/1565

0/7887

0/1231

يوسيئال

0/8707

0/2039

0/8751

0/1561

میاوگیه

0/726996

0/297468

0/764432

0/212532

کشورها

999
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جذيل  .4وتایج امتیازات کارایي اورشی کشًرَای در حال تًسعٍ مىتخة در سال 2013

مطلوب

نا مطلوب

ستاندهها

بازی چانهزنی

آلثاوي

0/3377

0/0355

0/3377

0/0105

الجسایر

0/5586

0/0846

0/5586

0/0418

آرشاوتیه

1

0/13

1

0/1173

آررتایجان

0/8923

0/3921

0/9316

0/2357

تحریه

0/3716

1

1

0/3716

ترزیل

1

0/17

1

0/1404

چیه

1

1

1

1

کلمثیا

0/7606

0/0761

0/7606

0/0397

اکًادير

0/5773

0/09

0/5773

0/0443

مصر

0/6154

0/2576

0/6538

0/1166

گاته

0/4379

0/0225

0/4379

0/0078

گرجستان

0/5284

0/1633

0/533

0/0577

اوذيوسی

0/7854

0/3847

0/7854

0/2166

ایران

0/656

0/3423

0/7313

0/1946

کًیت

0/9049

0/2108

0/9143

0/1816

مالسی

0/6506

0/1581

0/6623

0/0949

کشورها
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کارایی ستانده

کارایی ستانده

کارایی یکپارچه

کارایی انرژی با

مطلوب

نا مطلوب

ستاندهها

بازی چانهزنی

ویجریٍ

1

0/2873

1

0/2873

عمان

0/4387

0/1828

0/4692

0/0667

لُستان

1

1

1

1

قطر

1

0/3607

1

0/3605

ريماوي

0/698

0/1107

0/698

0/069

عرتستان سعًدی

1

0/256

1

0/2542

ترکمىستان

0/2497

0/2554

0/3127

0/0449

امارات متحذٌ عرتي

0/8429

0/1565

0/8429

0/1295

يوسيئال

0/8404

0/193

0/8464

0/1431

میاوگیه

0/725856

0/2928

0/76212

0/209052

کشورها

مثخز :محبػجبت تحقیق
جذيل  .5وتایج امتیازات کارایي اورشی کشًرَای در حال تًسعٍ مىتخة در سال 2014

مطلوب

نا مطلوب

ستاندهها

بازی چانهزنی

آلثاوي

0/3362

0/0368

0/3362

0/0107

الجسایر

0/5507

0/0871

0/5507

0/0423

آرشاوتیه

1

0/1362

1

0/1214

آررتایجان

0/8799

0/4052

0/9222

0/2433

تحریه

0/3836

1

1

0/3836

ترزیل

1

0/1637

1

0/1203

چیه

1

1

1

1

کلمثیا

0/7805

0/074

0/7805

0/0389

اکًادير

0/5788

0/8799

0/9162

0/431

مصر

0/6141

0/267

0/6485

0/1158

کشورها
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کارایی ستانده

کارایی ستانده

کارایی یکپارچه

کارایی انرژی با

مطلوب

نا مطلوب

ستاندهها

بازی چانهزنی

گاته

0/4305

0/0222

0/4305

0/0075

گرجستان

0/5255

0/1646

0/5303

0/0581

اوذيوسی

0/776

0/0373

0/776

0/0205

ایران

0/6708

0/3535

0/7463

0/2038

کًیت

0/8477

0/2079

0/8608

0/1641

مالسی

0/665

0/1572

0/6667

0/0946

ویجریٍ

1

0/2857

1

0/2857

عمان

0/421

0/1775

0/445

0/0568

لُستان

1

1

1

1

قطر

1

0/3628

1

0/3626

ريماوي

0/7027

0/1129

0/7027

0/0706

عرتستان سعًدی

1

0/2505

1

0/248

ترکمىستان

0/2524

0/2431

0/3111

0/0435

امارات متحذٌ عرتي

0/8676

0/1576

0/8676

0/1333

يوسيئال

0/7645

0/1902

0/7738

0/1279

میاوگیه

0/7219

0/310916

0/770604

0/215372

کشورها

999

مثخز :محبػجبت تحقیق

ثب تًخٍ ثٍ اَمیت تًػؼٍ پبیذاس کـًسَب ثبیؼتی ثٍ مىبثغ اوشطی ي صیؼتمحیغی ثٍ ػىتًان یتک
داسایی مـتشک ي ضشيسی تًخٍ داؿتٍ ثبؿىذ .دس ثشخًسد ثب چبلؾَب ،ثبیؼتی ػًامل صیؼتمحیغی
سا دس وظش گشفت ي دس ایه ساػتب تًػؼٍ اقتلبدی ثبیتذ ػتحيٌ ثتش سؿتذ اقتلتبدی ،مؼتتلض افتضایؾ
كشفٍخًیی اوشطی ،ثُجًد کبسایی اوشطی ي کبسایی صیؼتمحیغی ثبؿذ.
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ثىبثشایه یکی اص مُم تشیه کبسَبیی کٍ ثتش ػُتذٌ متخللتبن فته گتزاسدٌ ؿتذٌ اػتت ،یتبفته
ساٌحلَبیی ثٍ مىظًس کبػته اثشات خبوجی مىفی وبؿی اص سؿذ اقتلبدی ي ملشف اوشطی ثتٍ محتیظ
صیؼت اػت .ثشای ایه مُم مذل تحلیل پًؿـی دادٌَب ثب تشکیت تئًسی ثبصیَب دس محیظ سقبثتی ثتب
ثبصی چبوٍصوی ي یکپبسچٍ خُت اسصیبثی کبسایی اوشطی کـًسَبی دس حبل تًػؼٍ مًسد ثشسػی قشاس
میگیشد .وتبیح تدشثی ایه مغبلؼٍ وـبن میدَذ کٍ اص عشیق مذل اسصیبثی تلفیقی دس َمتٍ ػتبلَتبی
مًسد وظش کـًس چیه ي لُؼتبن ؿشایظ حذاکثش کبسایی اوشطی سا داؿتٍاوذ ي ػبیش کـتًسَب ػلیتشغم
داؿته ؿشایظ ثبصی چبوٍصوی اص مىفؼت ثبصی چبوٍصوی َمبوىذ دي کـًس چیه ي لُؼتتبن ثتش ختًسداس
ومیثبؿىذ .ثٍ ػجبستی دس وظش داؿته ؿشایظ ثبصی چبوٍصوی خُت استقبی کبسایی اوشطی فقظ ثشای دي
کـًس چیه ي لُؼتبن ثیـتشیه اثش ثخـی سا وؼجت ثٍ ػبیش کـًسَب داؿتٍ اػت.
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هٌابع
آهادُ ،حویذ ٍ علی رضایی (" ،)1390اوذاصٌگیشی کبسایی صیؼت محیغتی ثتب اػتتفبدٌ اص متذل کتبسایی
ػشاػتتشی ػتتتبوذٌ مغلتتًة ي وتتبمغلًة تفکیتتکوبپتتزیش ػشاػتتشی دس ثختتؾ تًلیتتذ اوتتشطی الکتشیکتتی
ؿشکتَبی ثش مىغقٍای" ،مغبلؼبت اقتلبد اوشطی :ديسٌ  ،8ؿمبسٌ ،30پبییض ،كق .125-154

بَتکیي ،داًیل ٍ کلر ادٍارد ( ،)1379مؼبئل محیظ صیؼت :فشػبیؾ ًیٍ اصن ،گتش ؿتذن صمتیه ي
آلًدگی ًَا ،تشخمٍ یًوغ کشیم پًس ،آرسثبیدبن غشثی ،اوتـبسات خُبد داوـگبَی.
حسي تاش ،غالهحسیي ٍ هحوذ اهیي ًادریاى (" ،)1387اسصیبثی پتبوؼیلَب ي مضایبی کتبَؾ ؿتذت
اوشطی دس کـًسَبی ػضً ايپک" ،فللىبمٍ مغبلؼبت اقتلبد اوشطی ،ػبل پتىدم ،ؿتمبسٌ  ،16ثُتبس،
كق.157-184
حقیقت ،جعفر؛ اًصاری الری ،هحوذ صالح ٍ پَیاى کی اًی ( " ،)1393اسصیتبثی کتبسایی اوتشطی دس
ثخؾ خبوگی اػتبن َبی کـًس" ،پظيَؾوبمٍ اقتلبداوشطی ایشان ،ػبل چُبس  ،ؿمبسٌ  ،13صمؼتبن،
كق .116-89
درٍیص هتَلی ،هحوذحسیي؛ هعتوذی ،هجیذ ٍ هحوَد درٍیص هتَلی (" ،)1390اسصیتبثی کتبسایی
تکىًلًطیَبی ثخؾ اوشطی ثش اػبع متذل تشکیجتی  ،"AHP /DEAمغبلؼتبت کمتی دس متذیشیت،
ديسٌ  ،2ؿمبسٌ  ،2تبثؼتبن ،كق.1-21
راسخی ،سعیذ ٍ پرٍیي سلواًی (" ،)1392ساثغٍ ؿتذت اوتشطی ي کتبسایی اقتلتبدی دس کـتًسَبی
مىتخت ثب اػتفبدٌ اص الگًی گـتبيس تؼمتیم یبفتتٍ :کتبسثشدی اص تحلیتل پىدتشٌای پًؿـتی دادٌَتب"،
پظيَؾَب ي ػیبػتَبی اقتلبدی ،ديسٌ  ،21ؿمبسٌ  ،67پبییض ،كق.5-24
کبسایی اقتلبدی ي کبسایی صیؼت محیغی :ؿًاَذ خذیذ ثشای کـًسَبی دس حبل تًػتؼٍ ي تًػتؼٍ
یبفتٍ" ،فللىبمٍ پظيَؾ َب ي ػیبػت َتبی اقتلتبدی ،ػتبل ثیؼتت يچُتبس  ،ؿتمبسٌ  ،28تبثؼتتبن،
كق.56-31
رضایی جْاًگطایی ،هصطفی ٍ هٌَْش ضکری (" ،)1393اسصیبثی ػملکشد كىبیغ ثتش اػتبع تشکیتت
کبست امتیبصی متًاصن ،تئًسی ثبصی ي تحلیل پًؿـی دادٌَب ي مقبیؼٍ ػملکشدی كتىبیغ دس محتیظ
سقبثتی" ،ايلیه کىفشاوغ ملی سیبضیبت كىؼتی تجشیض 7 ،خشداد.
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ضرزُای ،غالهعلی ٍ ِّشار ابراّین زادگاى (" ،)1390ثشآيسد اثش ثبصگـت افتضایؾ کتبسایی اوتشطی
دس استجبط ثب ملشف خبوًاسَب ي اوتـبس دی اکؼیذکشثه دس ایشان" ،مغبلؼبت اقتلبد اوشطی ،ديسٌ ،8
ؿمبسٌ  ،30پبییض ،كق.33-61
صادقی ،سیذ کوال ٍ سعیذ ابراّیوی (" ،)1392تثثیش تًػؼٍ مبلی ،تًلیذ وبخبلق داخلی ي ملتشف
اوشطی ثش آلًدگی محیظ صیؼت دس ایشان (سَیبفتت ،")ARDLفلتلىبمٍ اقتلتبد اوتشطی ،ػتبل دي ،
ؿمبسٌ  ،7كق.43-73
فتحی ،بْرام؛ هْذٍی عادلی ،هحوذ حس یي ٍ هحو ذ حس ي فط ر

(" ،)1394اوتذاصٌگیتشی کتبسایی

صیؼتمحیغی اوشطی دس کـًسَبی دس حبل تًػؼٍ مىتخت ثب اػتفبدٌ اص متذلَتبی وبپبسامتشیتک ایؼتتب ي
پًیب" ،فللىبمٍ مغبلؼبت اقتلبد اوشطی ،ػبل یبصدَم ،ؿمبسٌ  ،46كق.61-87
هحوذ باقری ،اعظن (" ،)1389ثشسػی سياثظ کًتبٌمذت ي ثلىذمتذت ثتیه تًلیتذ وبختبلق داخلتی،
ملشف اوشطی ي اوتـبس دیاکؼیذکشثه دس ایشان" ،فلتلىبمٍ مغبلؼتبت اقتلتبد اوتشطی ،ػتبل َفتتم،
ؿمبسٌ  ،27كق.101-129
هْرگاىً ،ادر ٍ اصغر هبارک ("،)1387ثشسػی تثثیش مؤلفٍ َبی اقتلتبد وتًیه ثتش کتبسایی كتىبیغ دس
ایشان" ،فللىبمٍ اقتلبد مقذاسی ،ديسٌ  ،5ؿمبسٌ  ،2كق.131-152
ًصرالْی ،زّرا ،صادقی ،آراًی زّرا ،غفاری گَلك ،هرضیِ" ،)1391( ،اوذاصٌگیشی کتبسایی كتىبیغ
تًلیذی ایشان ثب سيیکشد تحلیل پًؿـی دادٌ َب ي ثتب تثکیتذ ثتش ػتتبدٌ َتبی وتبمغلًة (آًیىتذٌ َتبی
صیؼتتت محیغتتی)" ،ػیبػتتتَتتبی اقتلتتبدی (وبمتتٍ مفیتتذ) ،ديسٌ  ،)18( 8ؿتتمبسٌ  ;)90(1تبثؼتتتبن،
كق.87-110
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