
 

 فصل سوم

 از تولید ناخالص داخلی، و طرحهای بازتولید مزدمصرف خصوصی، سهم 

 

باا هکویاایبهنیمییاایوهمکهموکبهواا صیم یصهنیاا  ه ی  اابهه۱.۱وهه۱.۳وهه۱.۳همااطور که اا همکهوم میکهااط ه

یزهت صیدهوط طصصهمی لبهکیدههنزمسهوهنیطوگینهه)بعی ینهمک د هیزهت صیدهوط طصصهمی لب(ههمطهیگهبط

نساال تهه ااطکا ین ههیزهوظاا هانااطک هتعاادیتهیاادبهتااطهی اا همکانااد  ههناازممکهییاانهوم میکهااطهسااهوهوکاا مبهیساا  ه

 ید همکهیینهکوشهب ی هیینهاا وبهیزه اطکا ینهنیاطوگینهجم ینه)  مییلغطص(همکهت صیدهوط طصصهمی لبهکیه

ت صیدهوط طصصهمی لبهیط یبهیس ه  هبطهانهیزههنزم هب هیینهت تیبهسهوهیس همکهوظ ها فل هیدبهنزم

ههط هنخللفهوه ش کهط هنخللفهن طیس هیوجطمهمیم:نیطنهموکبت ینهنب

ه

ه
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ه

یزهکیادهت صیادههنازمیزهت صیدهوط طصصهمی لبهمکهیکه ش کهب هنعیبهانهیس ه  هکیادههنزمیفزییشهسهوه

 هب هعمطکتهمیگ همکهیینهحطص هت زیعهمکاندهب هوفاعهبم ا ه اطکا هبا مبهیاطهیس وط طصصهمی لبهس یعل ه

هیییک هو خهیسلثمطکهوی و ه طکه طهشهپیدیه  مبهیس  ه

هوسام ه۳۸۹۱بییایوهیزهاااطزهمها هنبه۱.۳همطور که  همکهوم میکه
نی    ی  ب

 سهو نزم 
هیزهت صیادهوط اطصصهمی لابه

تا ینهییانهیفازییشهکیهبا هعلاتهیصمل همکهوگاطبهیوصهنابهمکهه هس هقربهیقلیطمهجهطوبهیفزییشهیطفل هیس  

یطباده ا هب(همکهحاطصبهیفازییشهنا۱.۳)وما میکههنخللفبهوسم همیم همکهییطالتهنلحدب،هنی  ه ی  اب

بطهییمبهنالیوه اطهشهیطفلا هیسا  همکهبا  هه۳۱۱۱یزهت صیدهوط طصصهمی لبهتطهیوییتهمه هیوصههنزمسهوه

یزهت صیاادههناازمنیاا  ه ی  اابهوسااملط ه طباا هنطواادبهمکهحااطصبه اا هسااهوهه(۳۱)میگاا ،همکهیتحطمیاا هیکو ااط

هوما میک)هی ه اطهشهیطفلا هیسا ب هییانهبا  هبا هبا کهقطباتهنالحظا ه۳۸۹۱وط طصصهمی لبهیزهنیطو همه ه

ه( ۱.۳

تفطوتهنیطنهیینهن کمهتاطهحاد هوطیابهیزهییانهویقعیا هیسا ه ا همکهنجما اهمکانادهط ه ما هیادبهمکه

)میا بک هوهه هبا هافلا هب  ابهو یسایداطنتعلا همیکممکانادهط هباطالهب هت جهبه،هسهوهقطبتییطالتهنلحدب

یزهت صیادهوط اطصصهمی لابهکیهتغییا همیمبهیسا :هههنزمکیدهسهوه«هیقلیطمهس پ یسلطکهط»،ه(۳۱۱۱  کمون،ه

فعطصیلهااط هیقلیااطم هنطویاادهمکاناادهب  اا هن طنااطتهانااطک هبخشاابهیزهساا مهط هت زیااعهیاادبهحط ااتهیزه

سیسلوهناطصبهوهس پ یسالطکهط هساییمطهوهوکزشهکی،ه ا همکهویقاعهوا عبهکیوا هنحسا  ههبالیب س هط ه

کیهمکهنحطسام هساهوه«هنزمهاط»مک ادهباطالیبهه۱حسط هنیکییاد همکهولیجا هیاا همکاندهنیش م،همکهکمبه

یزهت صیدهوط طصصهمی لابهحساط هوکیایو،هیایبهوما میکهییاطالتهنلحادبهنشاطب هیایبهوما میکهمکههنزمهط

هن کمهیکو طیبه  یهدهید ه

هوسام  ا ههیسا هییانهیهمیا همیکمب هه هحطصهاوچ همکهیییجطه
نی    ی  ب

 سهو نزم 
یزههیزهت صیادهوط اطصصهمی لابه

بییایوهنابه۱.۳ب هیینهبا  همکههما هجاطهیفازییشهیطفلا هیسا  ههماطور که ا همکهوما میکهه۳۸۹۱یوییتهمه ه
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،هه هچیدهنح کهن با طهبا همهجهطوبهبطهاهیگهنشطبهبهکیده  مبییبهنح کهن ب طهب هس هقربهیقلیطه

ه هیدبهیس ت  هااطزهژیپنهیزهو ر ه طیین

ه

هوسم حطصهبطیدهپ سیدهیفزییشه
نی    ی  ب

 سهو نزم 
ب هچ هچیز هویبسل هیسا  هییانهههیزهت صیدهوط طصصهمی لبه

هیفزییشهب هچهطکهعطنتهبسلگبهمیکم:

باا هیفاازییشهن اادیکه ااطصصهساا نطی هوکوم هباا ه شاا که اا هو اادییگبهن جاا مهکیهتحاا هتااط ی هقاا یکه  １

نیدهااد هوقلاابه شاا ک همکهنعااطنالتهجااطک ه اا مهمچااطکه ساا  هنیشاا م،هییاانه ساا  هکیهف اا ه

 تطنینه  م هت ینهیزهبی وننب

 یودیزه طو یکهط ب ه طهشهو خه س  ２

 کسطوید ب هیفزییشهانهبخشبهیزهس مه یعلبه  هنطصکطنهوسطئتهت صیدهب هنی  ه ی  بهنب  ３

هط هنیااطوبهیااطهلبه اا همکهقطصاابهیعلمااطکیتهنیاا فبهباا هالیاا باا هیفاازییشهانهبخشاابهیزهساا مه اایع  ４

 یطبد مکانده)  مییلغطصهط،ه طکا ین،هوهای ب(هیول طصهنب و

کهموکبهوا صیم یص،هییاطالتهنلحادبه سا  هوشاطنهنیدهادهمه۱.۱کهن کمهعطنتهیوص،ههماطور که ا هوما میکهم

جطک ه  مهکیهبطهج یاطنهوکوم ه اطصصهسا نطی هجما ینه ا مب،همکهحاطصبه ا هژیپانهناطزیمهجاطک ه ا مهکیهباطه

وسم هوکوم هوه  وجبهه،(۳۱)ج یطنه  وجبه طصصهس نطی هجم ینه  مبهیس  همکهن کمهیتحطمی هیکو ط

ب هیینهت تیابهبطید هت هیس )پیشهیزهبح ین(هچ یه  هت یزهجطک هانهعم نط هح صه ف هنبس نطی هنلعطمص

یزهژیپاانهیفاازییشههویکمیتاا هط هیااا هو اادییگبهن جاا مهمکهیقلیااطمهییااطالتهنلحاادبهباا ه ااطب هوکومهساا نطی 

هوساام یساا  هبااطهوجاا مهییاانهیطفلاا ،هو اادییگبهن جاا مهباا ی هنیاا  ه ی  اابهمکهژیپاانه ااطهشهیطفلاا ه

نی    ی  ب

 سهو نزم 
هیزهت صیدهوط طصصهمی لبهمکهه هموهحطص هیفزییشهیطفل هیس  هه
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یوادیزه اطو یکهمکهییاطالتهنلحادبهوهمکهژیپان،هبا ه یا  همکهمکهن کمهعطنتهمومهبطیدهاف ه ا هوا خه س

ویسا هوهییانه اطهشهسطصهط ها  هپایشهیزهبحا ینه اطهشهیطفلا هیسا  همکهحا زبهیا کوهیناطهچیاینهچیاز ه

ه( ۱.۹تطهه۱.۳ یلبهوطچیزهب مبهیس )وم میکهط ه

تاا ینهب حاابهیزهکیاادهیاا م هنااب مااطتبهیقلیااطم هومااب اا مهنیجاا هباا هباابه خاا مهبعطنااتهساا مهیصزینااط هیااطه

نیا  ههب ی هکیهتی که  مه  همکهانهبخشهبزکال  هیزهس مه یعلبهیقلیطم هوسملط هبطه مطتهینطهاهسل 

اوهااطهمکهت صیااده ااتهباا ههمااطنهوساام هتعاادیته«هنشااخصهۀوزواا» اا ههطباادیبی لیااط هناا طالهااط هص  ساابه

هنیش م 

یودهها هچا هاذیک هوشادب مطتبهیقلیطم هزنطوبه دیدیکهنیش مه  هس مهطیبه  هبر کهن صادهسا نطی بب

 ملاا هت ساا هبم ااطتبه اا هاوهااطهکیهمکهی لیااطکهمیکواادهنیاا  هیاا ود همکهولیجاا هعطنااتهچهااطکنبه اا هکووااده

هوسم 
نی    ی  ب

 سهو نزم 
ی همکهن ض اهن کمهویطزنیدهت ج هویژبه،یزهت صیدهوط طصصهمی لبهکیهت ضیحهنیدهده

هنرطصع هنطس  

 طبا هباطقبهنطوادبهبطیایدهمکهحاطصبه ا هبادهبه طو یکهاط هبم ا ه اطکا هکوهبا هیفازییشهبطیاد،ههنزمهطیا ه

با همالیاتهن جا هیاطه«هطبطزیکها»نزمبگی ینهبخشبهیزهمکاندهاتبه  مهکیهین وزه  جهنیکیید هتطهزناطوبه ا ه

بطزپ می  هیینهتعهدیتهنطصبهب ی هبم  ه طکا هکیهنخلتهوکییدهییانههعهدبهای ن ج هت یوطیبهب اندنهیزه

ت یواادهیمیناا همییاال هبطیااد هینااطهیااا هی لالصاابهکخهمهااده ااتهناادصهت سااع ه)یااطهباا  هف یییاادهباادهکطک هنااب

نل جا هیاکییدبه«(هبطزیکهاط»یواد)یعیبهمیمبهطیبه ا هانهکیهیاکته طیدهچ یه ا هسا ژببطزت صید(هیزههوهنب

وحشا هحط ال هبا هه،هاط هایاکطکهمکهبییطمهاط هییانهنادصک  هود هبطهیوصینهت ههط هیینهندصهنیش هب منه طی 

هیوجطند هبح ینهنطصبهنب
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ه

ه

ه
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یودیزه طو یکهکیههمچ نهمک د هیزه طصصهمکاندهویقعبهمکهو خه طصصه سه۱.۹وهه۱.۹وهه۱.۳وم میکهط ه

مکهوشاطنهنیدهاد هه2وهکیادهبادهبه اطو یکههمچا نهمک اد هیزه اطصصهمکانادهویقعابهاوهاطه1مسل سهاوهط

یوده)وهمکهتماطمه شا کهط هیزهوظا هیقلیاطم هنهاوهتمطمه ش کهطیبه  همکهیینهوم میکهطهوشطنهمیمبهیادب

 یش(هباا هیساالثیط هتاایوااد:ههلیااد،هبلژیاک،هساا ئد،همیومااطکک،هفیالواد،هییکو اطیبه اا همکهییاانهوم میکهاطهویطندب

هاصمطنهوهژیپن،هبدهبه طو یکهمکهسطصهط هنیلهبهب هبح ینهیفزییشهیطفل هیس  ه

 طو یکهااطهکیهباا هیسااطسهالیاا هبم ااطتبه اا هباا هانهتعلاا همیکواادهه هکساامبمکهییاانهت میااد هویساا ه اا هانطکهااط

بییایوه ا هنبه۳.۳۳وهه۳.۳۳وهه۳.۳۱هط هجدیوصه یید هبطهوج مهیینهبطهمکهوظ ها فلنهمیمببید هومبت سیو

انه طو یکهطیبه  هبخشبهیزهیکزشهیضطف هکیهمکیطف هنیکییدهن دیکهه هچ ه ملا  هیزهانهکیهمکهسا نطی ه

اذیک هنیکییااد همکهولیجاا هییاانه طو یکهااطهااا گهمکهو اادییگبههساالید هباادیهبهیساا ه اا ه طباا هساا نطی 

هطیبهیزهیینهمس همیکییبکهوهنالهیاذیک همکهبطزیکهسهطم،ه وهب ی هس نطی ب  بهیزه طو یکهط هبم  هحطه

قاا مهنیگی واادهینااطهاوهااطهییاانهپاا صهکیهیزهب یاا هسیساالوهبااطوکبهیزهمیگاا ه طو یکهااط هبم اا هحااط وهقاا مه

ی ه اا همکهساا نطی ه طباا ه هپ سشاابه اا هباا ی هنااطهنراا  هیساا هییاانهیساا ه اا هیکزشهیضااطف یواادا فلاا 

وطیاابهیزهیفاازییشههدت یواایفاازییشهباادهبه ااطو یکههمچیااینهناابیاا مهباا ه جااطهنیاا وم هاذیک هوماابساا نطی 

هوسم بدهبه طو یکهط هبم  ه طکا هبطید هب هیینه طب هیس ه  هبدهبه طو یکهبطهیفزییشه
نی    ی  ب

 سهو نزم 
ه

هیطبد هیزهت صیدهوط طصصهمی لبهیفزییشهنب

هط هانطک ه  یدهنلکهو هبا هعیا ینه  هنعم ال همکهمیمبیس هوکل همیگ  ه  هبطیدهب هانهت ج ه  مهیینه

حسط هنیش م،همکهحطصبه  هب هعی ینهنثاطصه  یادهنساکنه«هاذیک س نطی »بلک هب هعی ینه«هنی  »

 ی  ابهمکهوظا ها فا  ه  یادهنلاکهبا ی هنیا  ه«هنی  »ب ی هیسلفطمبهیخیبهکیهبطیدهب هعی ینه

یازصهوادیکم همکهولیجا هیفازییشهبادهبه اطو یکهیصزیناط ه ی  بهیزهوظ هیقلیطم هتفطوتبهباطه  یادهصا یزمهن

هوسم نیج هب هیفزییشه
نی    ی  ب

 سهو نزم 
ی م ههیا هییانهوا خهکوواد ه اع م هیزهت صیدهوط طصصهمی لبهومبه

با ی هیفازییشهنیا  هبلکا ه طو یکهط هبم  ه طکا هو هتیهطهب ی ه  یدهنلاکهه  همیکمهب هیینه طب هیس 

ه)مکهانطکهطهیینهکیهب هعی ینهنی  ه م هنیکیید( ه  مهق مهنیگی ود«هعطم »

 ییااد همکهژیپاانهوهاصمااطنهمکهسااطصهط ه لاابهتمااطمه شاا کهطهباا هیااکهیااکتهعمااتهوماابهیصملاا همکهییاانهتیاا ی  ه

نیلهبهب هبح ینهبدهبه طو یکهیفزییشهویطف  هیینهب هنعیبهانهیس ه  هیینه ش کهطهبیشل هاا ییشهبا ه

ت یویاادهنااطزیمهتاا یزهتجااطک همییاال هبطیاایدهبخشاابهیزهنااب ااطمکیتهمیکوااد:هییاانه شاا کهطهتااطهجااطیبه اا ه

                                                           
مکاندهمکهمسل سهانهب هعالوبهتغیی یتهح  گه اطصصهانهیودیزه طو یکهعمطکتهیس هیزه طصصه س»تع یفهسطزنطنهت سع هوههمکطک هیقلیطم :هه1

ه«هط هبطزوشسلگبهنیهط ههزیی هنی فبهانیزه یدوگ
 اطصصهمکانادهویقعابهمکهمسال سه اطو یکهعماطکتهیسا هیزهحط اتهجماعهنخاطکجهنیا  هوهاطیبهوه»تع یفهسطزنطنهت سع هوههمکطک هیقلیطم :هه2

 هساطزنطنهت سااع هوههمکاطک هیقلیاطم هبادهبه اطو یکهکیهیییراا که«هاط هبطزوشسالگبگیوادیزهانهنیهاط هتغییا یتهمکهح ا گه ااطصصهانهیزه ایدوه س

بدهبه طو یکهعمطکتهیس هیزهتمطنبهتعهدیتبه  ه طو یکهکیهنلزمهب هپ می  هیکهیطهبایشهیزهیاکهباطکهبها بهوهیاطهی اتهیعلماطکهمیمبه»تع یفهنیکید:ه

ه«یس هعمدتط هعمطکتهیس هیزهویمهوهوینهط هنسکن هیدبهمکهاییدبهیعلمطکهمهیدبهنیکید   هاوچ ه  هب ه طو یکهن تم ه
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یطفل ه طمکهنیکیید هبطهت ج هب هیینه  هبخشهنهمابهیزهیکزشهیودیزهط ه  مهکیهب ه ش کهط هت سع  س

اذیک هیدبهیس ،هبخشبهیزهیکزشهیضطف هییطالتهنلحادبهبا هییانهیضطف هژیپنهمکهییطالتهنلحدبهس نطی 

)یزهجملا هوینهاط هکهیاب(هقا مهمیمبهه ییادبقطصبهیعلماطکیتهنیا  ت یودهمکهیدبهوهنب«هازیم»ت تیبه

مکهه۳۸۸۱نل جاا هنیشاا یوه اا هباادهبه ااطو یکهیزهیوی اا همهاا هه۱.۹یاا م هبااطهوگااطهبهمقی لاا هباا هجاادوصه

تا ینهانهکیهبا هعیا ینه ا هیزهوظا هیقلیاطم هنابیسپطویط،هپ تغطص،هی وطن،هیی صیاده)ه– ش کهط هجی  هیکو طه

ب هوسم هس هیقلیاطمهبازکحهحا زبهیا کوه)اصماطن،هف یوسا ،هه-(یکو طهحسط ه  میکبهیزهیقلیطمهط هجی  ه

بخشابهیزهیکزشهیضاطف هت صیادهیادبهمکهه،ب هعمطکتهمیگا ییلطصیط(هبطهس ع هبیشل  هیفزییشهیطفل هیس  ه

مکه ش کهط هجی  هح زبهیا کوه)وهمیگا هه،اصمطنهوهمیگ ه ش کهط هیمطصبهح زبهی کوهبطهت یزهجطک هنطزیم

اذیک هیادبهیسا  هییانهبا هانهنعیابهویسا ه ا هبا هعیا ینهنثاطصهکجهح زبهیا کو(هسا نطی  ش کهط ه ط

مکهه۳۱۱۱ک هوساملط هنلعاطمصهمکهساطصهط هنیلهابهبا هبحا ینهمکهمها هیوصهنطویدهف یوس هبطهت یزهجاطه  ش که

اذیک هی ه اا هف یوساا همکهی وااطنهساا نطی  یااد هیکزشهیضااطف اذیک هومااب شاا ک هنطویاادهی وااطنهساا نطی 

اذیک هاصماطنهمکهف یوسا هی هبطیده ا همکهف یوسا هت صیادهیادبهوهباطهسا نطی ت یودهیکزشهیضطف بنیکیدهن

هیدبهبطید ه«هازیم»

مکهه یزهج یطنه  وجبهانهبزکال هیس یطفل هج یطنهوکوم هس نطی هیینهن ض اه  همکه ش کهط هت سع 

 یاد هوصابهبا هییانهنعیابهیسا ه ا هیطفل هبا هتیهاطیبه ادگهومابن کمهه ه ش کهیطهنیر  هجهطنهت ساع 

هوساام یااطهبعمااطکتهمیگاا هیفاازییشهفااسکسهیااکط هنیااطنهواا خهساا مهوهواا خهیومطیاا هساا نطی هتاا ینهومااب

یکزش یضطف 

یومطی  س نطی 
بخااشهبزکالااا  هیزهیکزشهیطفل همیوساا  هکیهوطیاابهیزه اا وجهیکزشهیضااطف هیزهجهاااطنهت سااع ه

ه هنیج هنیش مب هنی  ه ی  بهه طکا یطفل هیزهب ی هیفزییشهق ومهبم  هیضطف همکهجهطنهت سع 

ناطک سهوشاطنه ا یهیوهمیمه ا هکوواده اع م هبادهکطک هبم ا ههسا نطی نطهب هیساطسهب حهاط هبطزت صیاده

مویمهویسا  هوشاطنه ا یهیوهمیمه ا همکهبا  هبطزت صیادهوا صیم یصبهسا نطی ه ا ه طکا همکهبلیدندتهقطبت

همطنهیبلدیهوجا مهمییال هیسا  هتح ا هانهکیده  مهکیهوشطنهنیدهده ر هف و طیبهیزهه۳۸۹۱یوییتهمه ه

هینطهویطزنیدهزنطنهب مبهیس  ه

 هوطناادنااب«هباا  هبطزت صیاادهساا نطی »میکیو هت سااع ههمااطنهچیااز هیساا ه اا هنااطک سهانهکیهناادصهساا نطی 

اهیگهی لبهسا نطی هکیهب کسابهنیکیاد همکه(هس هض  ۳۸۸۳)نطک س،ههس نطی نطک سهمکهااطزهجلدهمومه

هس هیکتهفعطصهانهوهحض کههمزناطنهاوهاطب  بهنیطسمطته ّمبهنیطنهه،ف یییدهبطزت صیدهس نطی هیجلمطعب

مکهعمطکیتبه لابهیاا هبخا یهیوه ال ا ه یایو،هناطک سهمکها ا ینهبخاشهجلادهمومهکیهبطیدهف مها ف  ه

هط هض وک هنیطنهییکطصهفعطصهکیهتعیاینه ید)سا نطی هپا صب،هبهیطهوسم تالشهنیکیدهیینهنیطسمطته مّه

ب هیینهت تیبهتی ی  ه لبهیزهب حهط هبطزت صیدهسا نطی ه ایعلبهیکیئا هس نطی هن صد،هس نطی ه طالیب( ه

ب حهط هبطزت صیدهس نطی ه یعلبهس نینهندیکهس نطی ه یعلبهیعیبهت ینهندیکهب ی هنیدهد هنیطسب

هندیکهتح  هیکزشهیس :هس نطی ه طالیبهیط
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C’-M’-𝐶(′)… 𝑃(′)… 𝐶(′)′ 

ه

س نطی ،هب  هبطزت صیدهس نطی هتیهاطهاسل مبهفک هی لبهیزهیینهق یکهیس :هتح هی یی هبطزت صیدهسطمبهیطه

ت یواادهمویمهمییاال هبطیااده اا هع ضاا هیکزشه ااطالیبهبخشااهط هنخللاافهت صیاادهبااطهانهت زیااعهوقلاابهنااب

با هتیطسابهمییال هبطیاد هه،بیشهتح  هیکزشه طالیبهکیهتضمینه یادیجلمطعبهمکاندهطه  هبل یوده وهوه

وهمکههت زیعهپ صهمکهقطصبهمکاند،هوهت زیاعهفعطصیلهاط هن صاده،همکهیکه  کتمید هیجلمطعب،عمطکتهمیگ 

ب هعیا ینهنثاطصبهساطمبهیاا هت زیاعهیجلماطعبهمکانادهیود هولیج هت زیعه طالهط ه ط هب هیکدیگ هویبسل 

یودهبا هقادکهیکزشههدهیکزشه طالهطیبه  هب ی هنی  هبم  ه اطکا هت صیادهیادبب ک هبطیده  هیجطزبهود

اهیگهس نطی ههمخا یوبهاهیگهتح  هیکزشهُ یدهنیش م هنیطنهس هض  ض  ه،انه طالهطهنلح  هی م

هویس  ههیزهض  هیفلطمابوج مهودیکم هبح ینهیقلیطم هچیز هجزهیینه

 طالهاطیبهبا ی ه ا هه۳اوکمهفعطصی هن صدهکیهب هموهبخاشهت سایوهنیکیاد:هبخاشهنطک سهمکهنثطصبه  هنب

 اا ه طالهااطیبهباا ی هنیاا  هه۳)وسااطئتهت صیاادهباا هجاازهویاا و ه ااطک(،هوهبخااشههنیااطک هن صاادهت صیاادهنیکیااد

ه ی  بهت صیدهنیکید ه

یطنتهس نطی ه طب هنی  ه(ه  هوسطئتهنطم هت صیدهکیهت صیدهنیکیدهIa)۳یکزشهسطالو هنحی التهبخشه

(هIsur(هوهیکزشهیضااطف ه)Iv(،هساا نطی هنلغیاا هنیاا  هیاادبهمکهف یییاادهت صیااد)Icیاادبهمکهف یییاادهت صیااد)

 نیش م:

Ia= Ic+Iv+Isur 

ه  ه طالهط هنی فبهت صیدهنیکیدهب هیینه  کتهو یل هنیش م:ه۳ب ههمینه  کتهیکزشهسطالو هبخشه

IIa= IIc+IIv+IIsur 

مکهتیطسبهبطید،هچ یه  هبطیده(هIc+IIc(هبطهت طضطه)Iaسطمب،هع ض هوسطئتهت صیده)تح هی یی هبطزت صیده

  هبی کتهن صدهنی  هیدبهجطیگزینه یید هب هیینهت تیبههکیهمیکینهبطیدهس نطی ه طبلبس نطی 

ه  یهیوهمیی :

Ic+Iv+Isur = Ic + IIc 

بطیدهبطهت طضطهه۳بخشههبیییوه  هیکزشهیضطف ه طصصبطهحذ هعمطکیتهنشطب همکهموهب  هنعطمص هنب

همکهتیطسبهبطید:ه۳ب ی هس نطی ه طب هبخشه

Iv + Isur = IIc 
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)باطهییانهتفاطوته ا هسام هچا هوههکسایوی واه ییوهمقی اط هبا ههماینهنعطمصا هنابه۳یا هیزهع ض هبخشه

میکینهها هموهبخاشهباطهیکزشه ا م هسا نطی کیسا هنعطمصا هجطبجاطهنیشا م( هچا ه سابهییانه طالهاطهکیهناب

ههطیشطن همکهولیج :نزمب که طکا ینهبطهمکهی لیطکهمیکودهوههمینهی ه  یضطف 

IIc + IIv + IIsur = Isur + Iv +IIv 

  ههمطنهس نطی ه طبا هه۳بیییوه  هع ض هبخشهیا هعمطکیتهنشطب هموهب  هنعطمص هکیهحذ ه ییوهنب

وه«(هت صیاادهزییاا هویا و ه ااطکهنیا  هیاادبهمکه)»ههاطنزم ا هعمااطکتهیساا هیزهه۳یسا هبااطهت طضاط هبخااشه

هنعطمصهیس :ه،یکزشهیضطف 

IIc = Iv + Isur 

یزهیکزشهیضاطف هبرا کهن صادهمکهقطصابهسا نطی هقساملبهتح هی یی هبطزت صیدهاسل مب،همکهها هموهبخاشه

مکهولیج هبخشهمیگ  هیزهیکزشهیضطف هبطیادهمکهسا نطی هنلغیا ه( ههiicوهic)هاذیک هنیش م طب هس نطی 

نطواااادبهبراااا که ی  اااابهت ساااا ه(هوهیکزشهیضااااطف هبطقبiivوههiv)هم هاذیک هیاااایضااااطف هیاااادبهساااا نطی 

ب هیینهت تیب،ههمطور که  هنشطهدبهنیکیایوهیکزشهیضاطف همکهها هه( iipوههipمیکینهنی  هی م)س نطی 

هبخشهب هس هقسم هت سیوهنیش م:

Isur = ic + iv + ip 

IIsur = iic + iiv + iip 

کیهه۳وهبخشهه۳ ه)ب  هکیس هنعطمص (هبخشهمکهولیج هیکزشهع ض ه)ب  هچ هنعطمص (هوهیکزشهت طضط

هت ینهبی کتهزی هو ی :نب

Ic + Iv + ic + iv + ip = Ic + ic + IIc + iic =هه۳بخشه  

 یط

Iv + iv + ip = IIc + iic =هه۳بخشهه  

ی ه  هب هنیل تهیدب،هیطنتهس نطی هنلغی ،هیکزشهیضطف ه۳ب هبخشهه۳بخشبهیزهیکزیبه  هیزهبخشه

میکینهکسیدبهبطیدهنی  ه ی  بهس نطی ب هی ه  هس نطی هنلغی هیضطف هتمدیتهیدب،هوهیکزشهیضطف 

هبطید مییل هتیطسبهه۳بطهت طضط هس نطی ه طب هبخشه

IIc + IIv + iic + iiv + iip = Iv + iv + ip + IIv + iiv + iip =هه۳بخشه  

 یط

IIc + iic = Iv + iv + ip =هه۳بخشهه  
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یس ،هیطنتهس نطی ه طب هوهس نطی ه طب هیضطف هه۳ب هبخشهه۳بخشبهیزهیکزیبه  هنعطمصهع ض هبخشه

باا ی ه طالهااط هنیاا فبهه۳اذیک هجدیاادهمکهساا نطی ه طباا (هبطیاادهبااطهنجماا اهت طضااط هبخااشه)ساا نطی 

هنلیطسبهبطید ه

همچیااینهوااد هیی هیزهویقعیاا یاادب یلاابهسطمبهمککوههساا ه اا هییاانهب حهااطه یلاابهیولزیعاابویت میااد ه

هبطزت صیاادهت میااد هویساا ه اا هییاانهب حهااطهومااب   یهیاادهی مااطته ییااده اا هسیساالوه ااسهیزهچیاادهموکب 

ت یوده  مهکیهبطزت صیده یاد ههماطور که ا همکهجاط همیگا  هف و  یهده طییدهوهیطهیییک هب ی ههمیش هنب

هاطیبه ا هبا ی هف و طیابهسیسالوهیسالدالصه(هاودسال هیزهنطک سیسا ۳۱۳۳ییاوه)ت نماطزوس،هیمبت ضیحهم

جسلیدهمیک هکیهمکهیینهب حهطهنبنیک مودهوههمییر کهاودسل ه  هینکطنهبطزت صیدهیبد هت سع هس نطی 

یود هناطک سه اتهن ضا اهکیهبا کهمیگا  هنرا  هییط لبهنشطبهبهیادبه هموهمسل همچطکه رط هکوش

 ا هکیهب حهط هبطزت صیدهبطیدهیا یی هتعاطمصبهه،میک هویکمهبح ینهوش م:هب ی هاوک هبطزت صیدهس نطی نیکید

همکهبطالهذ  هانهکف هکعطی ه یید 

ب  هبطزت صیدهس نطی ه  همکهیییجطهبا هبا کهضامیبهبا هانهییاطکبه ا میوهب حهاط هپیشایهطم هناطک سهکیه

بیاا کتهزیاا هتغییاا هنیدهااد:هتحاا هیاا یی هبطزت صیاادهاساال مب،هبخشاابهیزهیکزشهیضااطف ههاا هموهبخااشهواا ه

اذیک هیدبهوهو هبر که ی  ابهت سا هاوهاطهنیا  هنیشا مهاذیکینهس نطی بشکتهن صدهت س هس نطی 

 + Ivهط هها هموکبه)نزممکهقطصبهویمهب هنزمبگی ینهمیمبهنیش م همکهولیج ،هب هنی  هن ب طهب ههبلک 

IIv + iv + iiv(هبطیدهنی  هن ب طهب هوینهط همیمبهیدبهب ه اطکا ینه)glwهاط ه(همکهموکبهفعلابهوهموکب

 (هکیهیزهموکبهفعلبه س ه  م هdswقملبهکیهیضطف ه  مبهوهبه بهوینهطه)

هی  ه طکا ینهمکهموکبهفعلبهکیهب ه  کتهزی هبطزو یسبه  م:هت ینهنحطالهنب

Iv + IIv + iv + iiv + glw - dsw 

هیطبد هیس هنجم اهنی  ه طکا ینهیفزییشهنبهdswبزکال هیزههglwتطهوقلبه  ه

 ا هجاطي هبطهوج مهیینهتاطهت طضطهب ی ه طالهط هنی فبهکیهتش ی هنیکید ههیزهیکزشهیضطف ههglwیينهبخش

واا خهیفاازیيشهبااطهبطزپ می اا هتاادکیجبهوینهااطهباا هساا نطی هبااطزنیگ ممه(هglw)هیضااطف هیکزشیياانهبخااشهیزه

یطبد هب هعمطکتهمیگ ،هنی  هن صادهسا نطی ه طبا هیلط هیومطی هس نطی هب ی هه هموهبخشهن صدهبطیده

وهنلغی همکهه هموهبخشهبطیادهیفازییشهیطباد هبا هییانهت تیابهتعاطمصهع ضا هوهت طضاط ه طالهاط هنیا فبهوه

هیتفطگهیفلد هبطالت ىهوسطئتهت صیدهبطیدهمکهسرحهت صیده

بااا هسااا نطی ه ااا هباااطهبطزپ می ااا هتااادکیجبهوینهاااطهکیهی ههglw-یضاااطف هیکزشهیيااانهبخاااشهیزههبیاااطییوهواااطم

اذیک ه  یهدهید هبخشبهمکهه هموهبخشهس نطی هrglw-یینههیکزشهیضطف بگذیکیو ههrglwه،بطزنیگ مم

یا مهاذیک هنبس نطی ه۳(همکهس نطی ه طب هوهنلغی هیضطفبهمکهبخشهrglw-یزهیینهن دیکه)یکزشهیضطف 
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(icrglwوهivrglwهوهبخااااشهمیگاااا هیزهییاااانهن اااادیکهمکهساااا نطی ه طباااا هوهنلغیاااا هبخااااشهمو)ه(iicrglwوهه

iivrglw )هت ینهب ه  کتهزی هو ی :ب هیینهت تیبهنعطمص هتعطمصهه ه دیمهیزهبخشهطهکیهنبه

ه:۳بخشه

Ic + Iv + ic + iv + ip + icrglw + ivrglw = Ic + IIc + ic + iic + icrglw +هه iicrglw 

 یط

Iv + iv + ip + ivrglw = IIc + iic + iicrglw 

(هیزهiicrglw)هی وهت طضط هیضطف ه۳ب هبخشهه۳(هیزهبخشهivrglw)هی یضطف هط همیمبهیدبهع ض هق م

هییجطمهنیکید هه۳ب هبخشهه۳بخشه

ه:۳بخشه

IIc + IIv + iic + iiv + iip + iicrglw + iivrglw = Iv + IIv + iv + iiv + ip + iip + glw – dsw 

 یط

IIc + iic + iicrglw + iivrglw = Iv + iv + ip + glw – dsw 

(هوهiicrglw + iivrglwی هب ی ه طالهط هنی فبه)هط همیمبهیدبهع ض هیضطف عالوبهب هیین،هق م

ه(هب ی هاوهطهییجطمهنیکید:glw – dswت طضط هیضطف هن تمربه)

Iicrglw + iivrglw = glw – dsw 

 بطهت ج هب هیینه  ه

Ivrglw = iicrglw 

 میویوه  هنب

glw – dsw = ivrglw + iivrglw 

 ولیج مکه

IIc + iic + iicrglw + iivrglw = Iv + iv + ip + ivrglw + iivrglw 

 یط

Iic + iic + iicrglw = Iv + iv + ip + ivrglw 
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نعاطمصهت طضاط هوساطئتهه۳با هبخاشهه۳هط هبطزت صیدهنطک سهمکهیییجطهویزهع ضا هبخاشهمکس هنثتهب  

باا ی ه طالهااط هه۳نعااطمصهت طضااط هبخااشهه۳باا هبخااشهه۳یساا ،همکهحااطصبه اا هع ضاا هبخااشهه۳ت صیاادهبخااشه

هنی فبهیس  ه

عمتهنیکید هییلغطصهوهیطههنزماذیک هوهق مهمیمنهمکهیییجطهب هنثطب هعطنتهتکثی ه ییدبهت صید،هس نطی 

هااطهکیهنزمهااطهویمبطزپ می اا هه اا هتااطهوقلاابهمکهبلیدناادتهقطبااتهمویمهیساا بااطهییاانههماا ،هچیااینهب حاابه

میکینهحاطو هکیساکهها هچا هیصشعطاهق یکهودهد:هیا هچیینهی مهویمهمیمنهب ه طکا ینهب ی هس نطی تح 

هبیشل  ه  یهدهب م ه

  منهیینهندصهف مه ییوه  هو خهیسلثمطکه)هیا هبطهسطمب
𝑆𝑢𝑟

𝑉
ی ه  هب هعی ینهویمهسهوهیکزشهیضطف (هوه

پ می  هنیش مهیزه تهیکزشهیضطف ه)
𝑔𝑙𝑤

𝑆𝑢𝑟
(هتغیی هوکیید،هوهیاا هزناطنهبطزپ می ا هویمههما یبهباطهبها بهانه

(Intهنعطمصهیکهموکبهبطید)ه(tه)  هزی هکیه  یهیوهمیی :هس

… 𝒕𝒏 𝒕𝟑 𝒕𝟐 𝒕𝟏 دوره 

𝒈𝒍𝒘𝒏 + 𝑰𝒏𝒕𝟏

+ 𝑰𝒏𝒕𝟐 … 𝑰𝒏𝒕𝒏−𝟏 
𝑔𝑙𝑤3

+ 𝐼𝑛𝑡1

+ 𝐼𝑛𝑡2 

𝑔𝑙𝑤2

+ 𝐼𝑛𝑡1 
𝑔𝑙𝑤1 هن دیکهویم

𝒈𝒍𝒘𝒏 + 𝑰𝒏𝒕𝟏

+ 𝑰𝒏𝒕𝟐 … 𝑰𝒏𝒕𝒏 
𝑔𝑙𝑤3

+ 𝐼𝑛𝑡1

+ 𝐼𝑛𝑡2

+ 𝐼𝑛𝑡3 

𝑔𝑙𝑤2

+ 𝐼𝑛𝑡1

+ 𝐼𝑛𝑡2 

𝑔𝑙𝑤1

+ 𝐼𝑛𝑡1 
ن دیکه

هبطزپ می  هویم*

 *ب هوسم هن دیکهویم،هفطکگهیزهیینه  هویمهب هب که طنتهمکهموکبهفعلبهتطمی هوشدبهیس  ه

هکسیو:یا هن دیکهویمهه هموکبهکیهیزهن دیکهبطزپ می  هن ب طهب هانه س ه ییوهب هس  هزی هنب

… 𝑡𝑛  𝑡3 𝑡2 𝑡1 هموکبه

… 𝐼𝑛𝑡𝑛 𝐼𝑛𝑡3 𝐼𝑛𝑡2 𝐼𝑛𝑡1 هبه ب

ه

یطباد،هی هبا هموکبهمیگا هیفازییشهنبیزهموکبهglw-یضاطف باطهیکزشههوطن زووبینطهن دیکهویمهه هموکبهبر که

ی هبطید هبعمطکتهمیگ هیفزییشهبها بهیزهموکبهط هقمتهویزهنبهط هیومطیل هیدبهموکبچ یه  هحطو هبه ب

هاط هپیشاینهویازههاط هیومطیال هیادبهموکببلکا هبه بهglw-ب هموکبهمیگ هو هتیهطهب هیفزییشهیکزشهیفازومب

ت یویوهبه بهن با طهبا هن ادیکهویمهمکهها هموکبه(هکیه طب هف مهبگی یوهنبeویبسل هیس  هیا هو خهبه به)

هکیهب ه  کتهزی هبی یسیو:

… 𝑡𝑛  𝑡3 𝑡2 𝑡1 هموکبه
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(𝑒. 𝑔𝑙𝑤𝑛)
+ [𝑒. (𝐼𝑛𝑡1

+ 𝐼𝑛𝑡2 …
+ 𝐼𝑛𝑡𝑛−1)] 

(𝑒. 𝑔𝑙𝑤3)
+ [𝑒. (𝐼𝑛𝑡1

+ 𝐼𝑛𝑡2)] 

(𝑒. 𝑔𝑙𝑤2)
+ (𝑒. 𝐼𝑛𝑡1) 

𝑒. 𝑔𝑙𝑤𝟏 هبه ب

ه

هطهکیهه هچ هبیشل ه طهشهنزممکهولیج ،هس مهس نطی ه)به ب(هیفزومبهیدبهب هیکزشهیضطف ،هقدکته  یده

بخشابهیزهیکزشهیضاطف همکهقطصابهویمهبا ه اطکهنازم هه،نیدهد هب ی هاوک همکهیکهبا  هبطزت صیادهسا نطی 

هطهیفزییشهیطبد هینطهبطهوجا مهییان،هیزهاوجاطهنزمنی تها مم،هن دیکهبطزپ می  هویمهومطیدهبر کهوطن زونهبطه

)ب هوسم هنجم اهوینهط ههیس glw-یکزشهیضطف   هیفزییشهن دیکهبطزپ می  هوینهطهبیشهیزهیفزییشه

مکیطفلب(هو خه
بطزپ می   ویم

نزم
هنازمب هعمطکتهمیگ هانهبخشهقطبتهنی  هیزهنجم اهیطبد همیئمط هیفزییشهنبه

هیطبد همکهیییجطهبطهیکهنثطصهعدم هنسئل هکیهت ضیحهنیدهیو:نب طهشهب هب کهن تبه

… 𝒕4 𝑡3 𝑡2 𝑡1 هموکب

۳۳۱،۹۳۳۱

۳۳۱،۹۳۳۱
 

۳۳۱،۳۱

۳۳۱،۳۱
 

۳۱۱

۳۱۱
 

۳۱۱

۳۱۱
 

𝑆𝑢𝑟

𝑉
 

𝑔𝑙𝑤4 + 𝐼𝑛𝑡1 +
𝐼𝑛𝑡2+𝐼𝑛𝑡3 = 

23,1525+1+1,1+1,2075= 

ه26,46

𝑔𝑙𝑤3

+ 𝐼𝑛𝑡1

+ 𝐼𝑛𝑡2

= 22,05
+ 1 + 1,1
= 24,15 

𝑔𝑙𝑤2

+ 𝐼𝑛𝑡1

= 21 + 1
= 22 

𝑔𝑙𝑤1

= 20 
هن دیکهویم

𝑔𝑙𝑤4 + 𝐼𝑛𝑡𝟏 +
𝐼𝑛𝑡2 + 𝐼𝑛𝑡3 + 𝐼𝑛𝑡4 

= 23,1535 +1+1,1+ 

ه27,783=1,2075+1323

𝑔𝑙𝑤3

+ 𝐼𝑛𝑡1

+ 𝐼𝑛𝑡2

+ 𝐼𝑛𝑡3

= 22,05
+ 1 + 1,1
+ 1,2075
= 25,3575 

𝑔𝑙𝑤2

+ 𝐼𝑛𝑡1

+ 𝐼𝑛𝑡2

= 21 + 1
+ 1,1
= 23,1 

𝑔𝑙𝑤1

+ 𝐼𝑛𝑡1

= 20 + 1
= 21 

هن دیکهبطزپ می  

 بطزپ می   ن دیکه%21ه%22ه%23ه24%

𝑉
 

هف ضیطت:

𝑆𝑢𝑟

𝑉
 = 100% ,

𝑔𝑙𝑤

𝑆𝑢𝑟
 , t , e= 5% =موکبهبطزپ می  ه ,20% = 

ه=%5(هیزهیکهموکبهب هموکبهمیگ  Vنزمه=)V وهههSurو خهکیده
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ت هیزهویقعی هیس هچ یه ا هناطه«ه طکنحطفظ »  هنطهیکیئ همیمیوهمکهب  بهیزهف ضیطتشههب  هبطزت صید 

هه،وشطنهمیمیوه  همکهویقعی  وا خهیسالثمطکهویا و ه اطکه)ه،مکهموکبهو صیم یصب 
𝑆𝑢𝑟

𝑉
(ههیفازییشهیطفلا هیسا  ه

کووااد ه ااع م هباا ه اا مهوگیاا مهچاا یه اا هیکزشههglw-واا خهکیاادهیکزشهیضااطف همییراا کهبعیاادهیساا ه اا ه

ی ه ا همکهقطصابهیعلماطکیتهبا ه اطکا ینهمیمبهنیشا مهیزههماطنهاااطزهحط اتهییامطاهوسامبهنیا  هیضطف 

ههوسم میکینهوهیفزییشه ی  بهس نطی 
یکزش یضطف 

یومطی 
هیس  هه

هاو ادکه اطهشهوسطبادهقطبتهنی  هط هنزمت یودهیمین هیطبده  هتطهجطیبهنبه مطتببهیف هزنطوبهیینهندص

بطهبطزپ می  هوینهطهمیگ هنمکنهومطید هیینهیف هزناطوبهباطهنلغی هاط هزیا ههم یبه  هبطزت صیدهوی و ه طکه

هوسم هنعک سهمیکم:

یفزییشهو خهیکزشهیفزومبه)  １
𝑆𝑢𝑟

𝑉
) 

هوسم یفزییشه  ２
glw𝑟−یضطف  یکزش

یکزش یضطف 
 

 (eیفزییشهو خهبه به)  ３

  طهشهموکبهبطزپ می  هوینهط  ４

وقلبهت میدههبطزیکهطهمکهن کمهتطمی هبطهوج مهیین،هیینهندصهپیشهیزهاوک هب هیولهط هیف هزنطوبه  مهب سد،ه

 طید هبح ینهیقلیطم ه  مهکیهمکهاااطزهبیا کتهبحا ینههط هاتبه طکا ینهااطزها مم،هف ونبنزموینهطهیزه

هیومطیل هیدبهوشطنهنیدهد هبطزپ می  ههط ه ی  بهنطصبهبدهب هوشدب 

نطصبهو صیم یصبهیینهینکطنهکیهف یهوه  مه  هن دیکهعظیمبهیزهت طضط هاتبهبم  ه طکا هیزهب یا هسیسلوه

ی همکانادهبرا کهفزیییادبه،هاطاا مم هبطزپ می ا هییانهبادهب«هنیل ت»یفزییشهبدهبه ی  بهب هین وزه

کبه همکهولیجاا ،هباا  هبطزت صیاادهساا نطی همکهموهیساا هبیصشااعطاهقاا یکهمیمنزمبگیاا ینهکیهتح هقطبااتهنیاا  

هو صیم یصهیزههمطنهااطزهتطکیخهیو ضطیبهمیی  ه

ینلیااطزهناادصبه اا هنااطهیکیئاا همیمیااوهییاانهیساا ه اا هیزهیااکهباا  هی اا هتکثی  ییاادبهیعلمااطکیتهمیمبهیاادبهباا ه

وهییاالغطصهکیهوشااطنهمیمبهوهیزهباا  همیگاا هی اا هنخاا  ههناازماذیک ،همکه ااطکا ینهمکهت صیااد،همکهساا نطی 

مکاندهب هوفعه اطکهنازم هوهبا هضا کههیقلیطم هوشطنهنیدهد هبطزت زیعطمصهس نطی هحطو هبه بهکیهکو هتع

ت یواادهکو هیقلیااطمهی اا  هنثماا هاذییاال هوهتحاا هیاا ییربهباا هعااطم هیاادنهناابساا نطی هحااطو هبهاا به

تیطسابهقا یهنیاطنهسا نطی هوه اطکهوهبرا کهوضعی هیقلیطم ه مکه ید هبطهوج مهیین،هچیاینهباطزت زیعبه

هط هی یا هبا ه را همکهمها کیهزوبهوی و ه اطکهف سطیشبهقدکتهچطو مقی ل هسلر هس نطی هپ صبهوهکووده

 هبعیا ینه ییاد(یصمللابهویازهینا وزهانهکیهیوکاطکهوماب)ف سطیشابه ا هوهطمهاط هناطصبهکسامبهبینهیودیزمنب
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مکها ا ینهاازیکشهساطالو هه3(هBank of International Settlementsیصمللب)بینهت یف طتنثطصهبطوکه

«ههاط هجدیادتکی صا ژ »وه«هساطز هجهطوب»ف سطیشهکیه ذی فل هوهانهکیهوطیبهیزه(هیینه۳۱۳۹کسمبه  م)

همیوسل هیس  ه

الزمهنیطنهس هیکتهفعطصهس نطی هکیهنشخصه  مبهیس  هییانه«ههط وسم »هط هبطزت صیدهنطک سهب  

هاط هبطهتعطمصهع ض هوهت طضطهنیطنهموهبخشهن صدهی لبهتعیینهنیش ود هبطهوج مهیین،هب  «ههطوسم »

میکینهکیهباا همومااطصه اا منهیااکهباا  هبطزت صیاادهنعااینهیوگیزوااد:هچاا ه ساابهساا نطی بطزت صیاادهپ سشاابهب نب

یینه  هب  هبطزت صید هموماطصهپیلز،هیقلیطممینهف یوس  ه طسخهنیدهدههیچکس هینجم کهنیکید هاصنهص

هحط وهمکهانهموکبهبسلگبهمیکم:يطهچطکچ  هن  کیته«هوج هتیظیو»نیش مهیطهو هب ه

تا ینههمچا نهیاکهبا  هبطزت صیادهتع یافه  م   یصملا هبادونهکیطضابهیاکهکژیاوهیومطیا هکیهنابیزهوظ ه»

هط هنیفاا مهباطهنسااطصم همکهیاکهباا  هبطزت صیادهجمااعهت میادههایدهمصیلاابهوجا مهواادیکمه ا ههماا هسا نطی 

تاطنینهه ا ههط هتیظیمبق یوینهوهیمک ه،عطمیته،ی ود همکهولیج هبطیدهکژیوهیومطی همکهقطصبههیجطکهط

ف ییید،هکفلطکهطهوهنمطکزیته)هاوههیینه یده  هعطنالنهم یتهمکتضمینههودیوسجطمهف یییدهبطزت صیدهۀ یید

 اوهوهکیهمیکین(هکوزنا به ا مهمیکینهوهنزمبگیا ینهوههاوهنماطکزبهمکووابهنیاطنهسا نطی نمطکزبهنیطنهسا نطی 

ه نیرم هسطزودبیشهبطهب  هبطزت صیده

یجلمااطعبه اا هعیط اا هیجلمااطعبهکیهمکهکفلطکهااط هفاا م ههط هوهکویاا هیاادبنجم عاا هچیااینهق یعاادهمکووب

تاا ینهنفهاا مههمیلاا سهپی ب کمیاا هکیهویاازهباا ه ااطکهباا م(هوجاا هتیظاایوهوطنیاادبه)مکهیییجااطهناابهدیااحااکهنیکی

ه(۳۳-۳۱،ه ص ه۳۸۹۹)صیپیلز،ههه«نیش م

یطفا :هویزهیکت ط ه«هماوهنذهمب»ی هوطمکس هبیطهیدبهب مه  هب هو صیم یصبهینطهب هف ضی «هوج هتیظیو»

ییااانه ااا ههبطزیکهاااطهقطمکواااده ااا مهکیهتیظااایوه ییاااد هبااا هعماااطکتهمیگااا هییااانهف ضااای ه ااا هبهلااا ینهتیظااایوه

هزمییبهیزهوهطمهطهوهوظطکتهحدیقلبهب هسیسلوهپ صبهیس  هن  کیت

اوکیوهوقلاابهبحاا ینهنااطصبهااااطزهیااد،هاصاانها ییسااپن،هیناا وزه اا هباا هاذیاال هوگااطبهنیکیاایوهباا هیااطمهنااب

لهبهب هبح ینهوطچطکهی یصهوهکئیسهفدکیصهکزکوهییطالتهنلحدبهمکهسطصهط هنیدبهو صیمیقلیطممینهییط ل 

یدههوهبا هنحلا ی هییادئ ص ژیکهبیایشهیقلیاطم ه ا مهوههاوهبا هواطت یوبه ا مهمکهمککهبحا ینهیعلا ی ه

مکهسااخیطوبه اا همکهب یباا ه میساای نهوظااطکتهوهکفاا مهحکاا نلبهنجلااسهه۳۱۱۹ی لماا هسااطصهه۳۱مکه یااد ه

ه یمه  مهیظهطکهمیی :ومطییداطنهییطالتهنلحدبهیی

ناانهیااکهییاادئ ص ژ همیکم هیزهوظاا هناانهبطزیکهااط هازیمهبااطهفط اال هزیااطم هناا   ت ینهیاای بهسااطنطودهبه»

،هینطههیدهوق همکس هعمتهوک م ننهب هییلمطبهفک هنیک ممهینلحطنه  ميوا  هکیهیقلیطمود هنطهتیظیو

                                                           
«هیصمللببطوکهت یف طتهبین»ت هیس هینطهت جیحهمیمیوهت جم هفطکسبهکییجهانهکیه  هیصمللبهمکس هط هبینپ می  ه(یطههطحسط تس ی )بطوکه3 

هیس هحفظه ییو نل جو 
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میکینهوهسا نطی هلا ینهوحا هیزهساهطمهطهوهای بهب هبههط،هبخی  هبطوک  هنیطفعهف م هه ه دیمهیزهبیگطب

هننهمکهندصبه  هیزهوظ مهسط لطکهعملک مهیسطسبهجهطنهیس هیی یم هیطفلو هاوهطهنحطفظ هنیکید 

میکینهبا هبا ی هحفطظا هیزهسا نطی هساهطم ا هه)یزهجملا ه ا مهنان(همکهنطبهنطکسهاذیال هو یالوهاوهاطیب

ه«وضاااعی هیااا کهوهوطباااطوک هقااا یکهمیکوااادمهیااادبهیعلماااطمه  موااادهحاااطالهمکهنیاااطفعهفااا م هوهطمهاااط هویم

ه( ۹،ه۳۳،ه۳۳-۳۱،ه۳۱،۳۳) میسی نهوظطکتهوهکف مهحک نلبهنجلسهومطییداطنهییطالتهنلحدب،ه ص ه

ب م ههمطور که  همکهیمین هبطهب کسبهیبعطمهناطصبهبحا ینهوشاطنه«هییلمطب»زمییبهبیشهیزهیکههینطهن  کیت

 طیای هایایتهوظاطمهیقلیاطمهجهاطوبهبلکا هبخاشهزمییبهیادبهوا هتیهاطه  یهیوهمیم،هسیسلوهنطصبهن  کیت

 ا هییجاطمهیادهبا ی هییجاطمهیا یی هالزمهبا ی هاوکا هسیسالوه«هبحمطب»الزمهب  هبطزت صیدهو صیم یصبهب م ه

هسطزاطکهسطزم،هنرل ط هض وک هب م «هبطزت صیدهیجلمطعب»بل یودهب ی هندتبه  مهکیهبطه
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