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زض مجبحث مطثوط ثه ؾیبؾت تجبضی اؾترطاتػکه زلتتتهتب زض ضاؾتربی ػکرىتطز ث رتط ث تب هتبی زاذرتد زض ػطنته
ثیناتکرل ثه قیو هبی مرررف اظ آنهب حکبکت مدو س .کىد اظ اکن نوع حکبکتهب مدتوانس پطزاذت کبضانه ج ت تأمین
هعک ههبی مطثوط ثه فطآک س تحمیك ل توؾؼه ثبقس .زض اکن ممبته تؼبمتل اؾترطاتػکه زل زلتتت ل زل ث تب نتبزضو س
وبالهبی کىؿبن ثه ثبظاض ج بند ثب اؾرفبز اظ نظطکه ثبظی تحریل متدقتوز .اکتن تؼبمتل زض لبتتت کته ثتبظی پوکتبی زل
مطحرهای ثب اعالػبت تکبم امب نبلم موضز ثطضؾد لطاض مدگیطز .زض مطحرته ال ،زلتتتهتب زض متوضز پطزاذتت کتب ػتسم
پطزاذت کبضانه تحمیك ل توؾؼه ثه ث ب هبی ذوز ل زض مطحره زلم ث ب هب زض موضز ترهیم کب ػسم ترهیم هعک ته
ثه تحمیك ل توؾؼه تهکیمگیطی مدنکبک س .تؼبز ،وبمل ثبظی فطػد م حهط ثهفطز اکن ثبظی ثیبن ط حکبکت زلتتتهتب اظ
ث ب هبی ذوز ل هکچ ین نكبنزه س تهکیم ث ب هب ثه ترهیم هعک ه ثه تحمیك ل توؾتؼه مدثبقس .اکتن نریجته هطد تس
وه مکىن اؾت ثطای وكوضهبی توؾؼهکبفره (تحت قطاکظ ذبند) م جط ثه مؼکبی ظنساند ثطای زلتتهب قوز امب کته
ضا حل ث ی ه ثطای وكوضهبی زضحب ،توؾؼه اظ جکره اکطان مدثبقس .تؼبز ،ثهزؾت آمتس هکچ تین زض ضاؾتربی تحمتك
ؾیبؾتهبی ورد الرهبز ممبلمرد مدثبقس.
عجمهث سی F13, C72, L13, L6 :JEL

لاغگبن وریسی :کبضانه تحمیك ل توؾؼه ؾیبؾت تجبضی اؾرطاتػکه تؼبز ،وبمل ثبظی فطػد

 تبضکد زضکبفت1397/5/13 :

تبضکد پصکطـ1397/10/5 :
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 .1مقدمٍ
توؾؼه الرهبزی زض زضجه ال ،ثه قطاکظ زاذرد هط وكوض مطثوط مدقوز امب زض ػین حب ،تجتبضت
وكوضهبی زض حب ،توؾؼه ثطای زؾریبثد ثته ضقتس ل توؾتؼه الرهتبزی اؾترطاتػی توؾتؼه نتبزضات
مدثبقس .زض لالغ پتؽ اظ تجطثته نتبموفك وكتوضهب اظ اترتبش اؾترطاتػی جبنكتی د لاضزات ؾترن اظ
ثىبضگیطی اؾرطاتػی توؾؼه نبزضات زض وكوضهبی زضحب ،توؾتؼه ثته میتبن آمتس .کىتد اظ ػوامتل
ضطلضی ثطای موفمیت اکن اؾرطاتػی ػتعم ل تؼ تس زلتتت زض فتطاهم نکتوزن ظمی تههتبی تكتوکك ل
حکبکت اظ ن بکغ ل نبزضات وبالهبی ن ؼرد مدثبقس (نبزلد ل ل جطی .)1388
زض هکین ضاؾرب زلتتهب ثطای قطوتهبکد وه زض ظمی ه نبزضات محهتو ،فؼبتیتت متدو تس
مكوقهبکد ج ت حضوض هطده ثتیفتتط آنهتب زض ػطنته ج تبند زضنظتط متدگیطنتس .ثتب توجته ثته
حؿبؾیت قسکس ثبظاضهبی ج بند ثه تکبکع محهوالت ث ب هبی موجوز زض که ن ؼت تکبم تالـ
ذوز ضا ذواه س وطز تب محهو ،ذوز ضا مرکبکعتط اظ ثمیه (اظ عطکك توؾتؼه محهتو )،ل کتب ثتب هعک ته
وکرط توتیس نکبک س .ج ت زؾریبثد ثه اکن هسف ث ب هب مدتوان تس هعک تههتبکد ضا نتطف تحمیتك ل
توؾؼه و س تب اظ عطکك نوآلضی محهو ،ل کب نوآلضی زض فطآک س توتیس ؾ م ثیفتطی اظ ثبظاض ضا اظ
آن ذوز و س .امب تحمیك ل توؾؼه هعک ه ثبالکد مدعرجس ل اگط تکتبم ث تب هتبی موجتوز زض نت ؼت
السام ثه ترهیم هعک ههبکد ثطای اکن م تم و تس (ل اگتط تکتبمد آنهتب زض اکجتبز نتوآلضی موفتك
قونس) ؾ م ثبظاضی آنهب ثبثت مبنس ل تصا نؿجت ثه لجل مرحکل هعک ههبی ثیفتتط ثتب هکتبن نؿتجت
فطلـ مدقونس .زض اکن قطاکظ اؾت وته نمتف حکبکتتهتبی زلترتد پطضنتد قتس ل ثته ث تب هتب
جؿبضت ثیفتطی ج ت انجبم هعک ههبی تحمیك ل توؾؼه مدزهس (ثطانسض ل اؾپ ؿط.)1983 1

1. Brander and Spencer
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اثطگصاضی ؾیبؾتهبی زلتت ثط نتبزضات محهتو ،ث تب هتبی الرهتبزی ثتهػ توان ؾیبؾتت
تجبضی اؾرطاتػکه 1زض ازثیبت الرهبزی ق بذره قس اؾتت .زض اکتن دتبضدوة اثرتسا ل زض مطحرته
ال ،زلتتهب ؾیبؾتهبکد ضا زض ج ت اثطگصاضی مثجت ثط ػکرىتطز ث تب زاذرتد اترتبش نکتوز ل
ؾپؽ زض مطحره زلم ث ب هبی وكوضهبی مرررف ثب توجه ثه ؾیبؾتهبی اتربش قس ثه ضلبثتت ثتب
ؾیبؾت تجبضی اؾرطاتػکه مدتوانس ثهلؾیره نظطکه ثبظی موضز تحریل ل ثطضؾد لتطاض گیتطز .نظطکته
ثبظی مجکوػهای اظ اثعاضهبی تحریرد اؾت وه ثه م ظوض ف م تؼبمل میبن تهکیمگیطنسگبن مرررتف
وه تهکیکبت آنهب ثط ضفربض کىسک ط اثط مدگصاضز عطاحد قس اؾت .امطلظ تحریل مولؼیتهتبی
اؾرطاتػکه ثهلکػ زض مجبحث الرهبز ن ؼرد اظ عطکك نظطکه ثبظی انجبم متدقتوز .اکتن ممبتته نیتع اظ
نظطکه ثبظی ثهػ وان اثعاض تحریل تؼبمل اؾرطاتػکه زلتتهب ل ث ب هب اؾرفبز مدو س.
تحمیك حبضط اظ د سکن ج جه زاضای نوآلضی مدثبقس .ال ،اکنوه ثه ثحث زض موضز اثط حکبکت
زلتت اظ نبزضات زض لبتت تأمین هعک ههبی تحمیك ل توؾؼه مدپطزاظز؛ وه تب ثه حب ،د تین وتبضی
زض اکطان انجبم نكس اؾت .زلم ؾیبؾت تجبضی اؾرطاتػکه ضا ثتب اؾترفبز اظ نظطکته ثتبظی ثتب ظثتبند
ؾبز ل ػرکد ل ثسلن اؾرفبز اظ ضکبضیبت پیچیس تجعکه ل تحریل مدو س .هکچ ین نریجه ثهزؾتت
آمس اظ تحمیك ثب لجوز تفبلت زض ضلـ تحریل مغبثك ثب نربکج ممبالت مؼرجط ذتبضجد (ثتب زض نظتط
گفرن قطاکظ مكبثه) ثوز ل اظ اؾرحىبم الظم ثطذوضزاض اؾت.
زض ازامه ل زض لؿکت ازثیبت موضوع د س وبض تحمیمد انجبم قس زاذرد ل ذبضجد مطتجظ ثتب
موضوع مطلض قس اؾت .ؾپؽ زض لؿکت تحریل موضوع تؼبمل اؾرطاتػکه ثبظکى بن ثتب اؾترفبز اظ
نظطکه ثبظی موضز ثطضؾد لطاض گطفره اؾت .ثهزتیل قطاکظ لکػ ثبظی ل تكتطک وبمتل ل ثتسلن اث تبم
آن اظ توضی مفهل زض موضز مجبند نظطی موضوع وه هکبن ثبظی پوکب ثب اعالػبت تکبم امتب نتبلم

1. Strategic Trade Policy
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اؾت ذوززاضی 1قس اؾت .زض اکن لؿکت هکچ ین ثه وبضثطز ثبظی مغطح قس زض اکطان ثته ػ توان
که وكوض زض حب ،گصض پطزاذره قس اؾت .زض لؿکت نریجهگیطی ل تونیههبی ؾیبؾرد نیع ثؼس اظ
جکغث سی مغبتت مغطلحه د س پیك بز ؾیبؾرد زض ضاؾربی نربکج تحمیك ل وبضثطز آن ثتطای اکتطان
اضائه گطزکس اؾت.

مجبحث مطثوط ثه تحمیتك ل توؾتؼه ثته لکتػ زض ؾتبتیبن اذیتط هکتواض متوضز توجته الرهتبززانبن ل
ؾیبؾر صاضان الرهبزی ثوز اؾتت ظکتطا وته کىتد اظ ػوامتل م تم ل تأثیطگتصاض ثتط ث جتوز ویفیتت
محهو ،کب وبهف هعک ههبی توتیس متدثبقتس وته هتطزل متوضز متدتوان تس م جتط ثته افتعاکف ضفتب
اجرکبػد قونس .زض اکن میبن زلتتهبکد وه اهساف ذوز ضا افعاکف ضفب اجرکبػد تؼیین نکتوز انتس
مؼکوالً اظ فطآک سهبی تحمیك ل توؾؼه حکبکت ثه ػکتل متدآلضنتس .اکتن حکبکتت ثتیفتتط اظ عطکتك
اػغبی کبضانه ثه ث ب هبی الرهتبزی نتوضت متدپتصکطز؛ ثتهلکتػ زض متواضزی وته ث تب ثته ػ توان
نبزضو س محهو ،ػکل مدو س.
کبضانه ثه عطق گونبگون مدتوانس پطزاذت قوز .اگط کبضانه ثط لاحس توتیس کب فطلـ لضتغ قتوز
مدتوانس ث ب ضا تطغیت ثه توتیس ل فطلـ ثیفتتط محهتو ،زض ثبظاضهتبی ج تبند نکتوز تتب اظ اکتن
عطکك ؾوز ذوز ضا افعاکف زهس .اکن نوع کبضانه اگطده ثطای زلتت هعک هثط اؾت امب ثبػتث افتعاکف
ؾوز ل وؿت ؾ م ثیفتط ثبظاض توؾظ ث ب متدگتطزز .کبضانته هکچ تین متدتوانتس زض لبتتت کبضانته
تحمیك ل توؾؼه ثه ث ب پطزاذت قوز .اکن نتوع کبضانته ػتالل ثتط آنىته متدتوانتس اظ عطکتك اکجتبز
نوآلضی زض محهو( ،ث جوز ویفیت محهو ،کب مغبثمت ثتیفتتط محهتو ،ثتب نیبظهتبی مكترطکبن) ل
فطآک س (وبهف هعک ههبی توتیس) ؾوز ث ب ضا افعاکف مدزهس اثطات ؾطضکع آن م جط ثته توؾتؼه ل

 .1ثطای مغبتؼه ثیفتط اکن نوع ثبظیهب مدتوان ثه وربةهبی نظطکه ثبظی ضجوع وطز .زل م جغ ثؿیبض م بؾت زض اکن ظمی ه
ػجبضت س اظ:
Gibbons, R (1992). Game Theory for Applied Economists.Princeton University Press.
Fudenberg, D andTirole, J (1991). Game Theory.The MIT Press.
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گؿرطـ نوآلضی ثه ؾکت ول ث ب هبی موجوز زض ن ؼت مدقوز وه اکن امط ثبػث توؾؼه ثیفتط
محهو ،ضضبکت ثیفتط مكرطی ل هکچ ین وؿت ؾوز ثیفتط توؾتظ ث تب هتبی زاذرتد ذواهتس
قس .زض لالغ پطزاذت کبضانه تحمیك ل توؾؼه ثبػث وؿت ؾوز ثیفتط ث ب پیكتطل ل ؾتپؽ وؿتت
ؾوز ثیفتط توؾظ ث ب هبی ووده ل مروؾظ ن ؼت زض آک س مدقتوز زض حتبتدوته پطزاذتت
اکنضل ث رط اؾت ػکس ؾیبؾتهبی حکبکرد تجبضی زلتتهب زض ضاؾربی تموکت زپبضتکتبن تحمیتك ل
توؾؼه ث ب هبی الرهبزی ثبقس.
زض ازثیبت الرهبزی اکطان اگطده ثه موضوع تحمیك ل توؾؼه زض ثرتفهتبی مرررتف اظ جکرته
ن ؼت ل وكبلضظی پطزاذره قس اؾت تیىن اظ حکبکت زلتت زض ضاثغه ثب اػغبی کبضانته تحمیتك ل
توؾؼه زض ضاؾربی ث جوز ػکرىطز نبزضاتد ث ب الرهبزی وکرط ؾرن ثه میبن آمس اؾت .حرتد زض
موضز حکبکت زلتت اظ تحمیك ل توؾؼه (نه زض ضاؾربی نبزضات) ممبالت انتسود ن بقتره قتس انتس.
زتیل اکن موضوع قبکس لالؼیت لضیه ثبقس؛ کؼ د زض ػبتم لالغ زلتت وکرط ثه فىط اػغبی کبضانه ثه
فطآک س تحمیك ل توؾؼه ثوز اؾت .لاػؼ ل هکىبضان ( )1386ثه تحریل مرتبض تحمیتك ل توؾتؼه ل
نمف م م اکن مربض زض ذرك اضظـ افعلز ن بکغ ثب ف بلضی ثبال پطزاذرتهانتس .نرتبکج تحمیتك آنهتب
نكبن مدزهس وه محوض لطاض زازن تحمیمبت ػرکد الظمه لضلز ثه ثبظاضهبی ج بند ل توؾتؼه نت بکغ
پیكطفره هط وكوض اؾت .ثطذوضزاضی ل ػظیکد ( )1387اثتطات ووتتب متست ل ثر سمتست ترهتیم
کبضانههبی تحمیك ل توؾؼه ضا ثط ضلی ضقس الرهبزی اکطان عد زلض  1354-86ثطضؾد نکتوز ل ثته
اکن نریجه ضؾیس انس وه ثب لجوز تأثیط مثجت اکن نوع کبضانههب ضلی ضقتس ووتتب متست الرهتبزی اثتط
آن هب ثط ضقس ثر سمتست الرهتبزی ثؿتیبض نتبدیع اؾتت .زض متوضز نمتف تحمیتك ل توؾتؼه زض توؾتؼه
الرهبزی وكوضهب ضثیؼد ( )1387تحمیمتد انجتبم زاز اؾتت وته زض آن ضقتس اضظـ افتعلز ضا اظ
عطکك مس،هبی ضقس زضلنظا توضی مدزهس .لی هکچ ین ثتطای ضقتس الرهتبزی اکتطان کته متس،
ضکبضد ؾبذره ل اثطات تحمیك ل توؾؼه ل ؾطضکعهبی حبنل اظ تحمیك ل توؾتؼه (ل ؾتبکط مرریطهتبی
زک ط) ضا ثط ضقس ل توؾؼه وكوضهب ثطآلضز وطز اؾت .زض ظمی ه اثطات تحمیك ل توؾؼه ثط نبزضات
مدتوان اظ ممبته مجبضن ( )1389نبم ثطز .لی زض تحمیك ذوز ثته ثطضؾتد نمتف تحمیتك ل توؾتؼه ثتط
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نبزضات فؼبتیتهبی ن ؼرد وسهبی زلضلکد عجمهث سی اؾربنساضز ثتیناتکررتد 1پطزاذرته اؾتت .زض
لالغ زض ممبته فوق  9گطل ن ؼرد زض زلض  1384-86ثب اؾرفبز اظ که پبنل آمبضی زض دتبضدوة
که مس ،الرهبزؾ جد موضز تحریل لتطاض گطفرته ل زض ن بکتت اکتن نریجته حبنتل قتس اؾتت وته
هعک ههبی تحمیك ل توؾؼه زض ثطذد وسهب ثب ؾه للفه ثطنبزضات متثثط ثتوز ل زض ثطذتد وتسهبی
توؾؼه ثط ث ط لضی ػوامل توتیس نیع مدتتوان ثته وبضهتبی قتب آثتبزی ل ضحکتبند ( )1389نظتطی ل
مجتتبضن ( )1391وطزثچتته ل امتتبمد ( )1391ظمبنیتتبن ل هکىتتبضان ( )1393ل م طگتتبن ل ؾتترغبند
نحت ( )1393اقبض نکوز .هکچ ین ازثیبت الرهبزی ج بن ثطذالف اکتطان توجته ثتیفتتطی ثته
موضوع پطزاذت کبضانه هتبی تحمیتك ل توؾتؼه ج تت حکبکتت اظ نتبزضات زاقتره اؾتت .اظ التتین
ممبالتد وه زض اکن ظمی ه ن بضـ کبفر س مدتوان ثه اؾپ ؿتط ل ثطانتسض )1983( 2اقتبض نکتوز .آن تب زض
ممبته ذوز زل ث ب اظ زل وكوض مرررف ضا زضنظطگطفره وه محهو ،هک د ثه ثبظاض ج تبند نتبزض
مدو س ل ثه اکن نریجه مدضؾ س وه افعاکف ؾوز نبقد اظ توؾؼه نبزضات ثط اثط فطآک سی اظ تحمیتك
ل توؾؼه وه م جط ثه وبهف هعک ه توتیس مدقوز ثیفتط اظ هعک ههبی تحمیتك ل توؾتؼه ثتوز ل تتصا
هکواض حسالل ثطای که زلتت ثه نطفه اؾت وه السام ثته اػغتبی کبضانته تحمیتك ل توؾتؼه نکبکتس.
کىد اظ زک ط ممبالت التیه زض ظمی ه اػغبی کبضانه نبزضاتد تحمیك ل توؾؼه ممبته اکرن ل گطاؾتکن

3

( )1986مدثبقس .آنهب زض ممبته ذوز ثه تحریل اثتطات ضفتبهد تجتبضت ل ؾیبؾتت نت ؼرد زض کته
ثبظاض انحهبض د سجبنجه ل تجیتین مساذرته ث ی ته زلتتت تحتت فتطلو مكترم زض متوضز ؾتبذربض ل
ػکرىطز ثبظاض پطزاذرهانس .عجك تحریل آنهب ثتطای ؾتبذربض ووضنتو زض ثتبظاض مؼکتوالً کبضانته زضنظتط
گطفره مدقوز زض حبتدوه زض ضلبثت ثطتطانس مبتیبت لضغ مدگطزز .اگط زلتتهب زض موضز ؾبذربض
ثبظاض مغکئن نجبق س ؾیبؾت ث ی ه ػسم مساذره متدثبقتس .آنهتب هکچ تین ثتب لاضز نکتوزن مهتطف
زاذرد زض مس ،ذوز ثه اکن نریجه ضؾیس انس وه زذبتت زلتت مدتوانس ضفب مرد ضا اظ عطکك وبهف
1ISIC
2. Spencer and Brander
3. Eaton and Grossman
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انحطافبت لیکت اظ هعک ه ن بکد افعاکف زهس .زض ضاثغه ثب اػکب ،ؾیبؾت ث ی ه زلتت زض موضز اػغبی
کبضانه کب زضکبفت مبتیبت هکچ ین مدتوان ثه وتبض گتبزت ل ؾتبالنت )1991( 1اقتبض نکتوز .زض اکتن
ممبته تؼساز ث ب هبی نبزضو س مالن تؼیین ؾیبؾت زلتت لطاض متدگیطنتس ثتهعتوضیوته اگتط
تؼساز نبزضو سگبن زل وكوض مرررف مرفبلت ثبق س آن ب وكتوض زاضای نتبزضو سگبن ظکتبز
تؼسازی اظ آن ب ضا اظ ثبظاض ذبض نکبکس.2
الهیطی ل النو )2004( 3زض متوضز پطزاذتت کبضانته ثته ث تب هتبی وودته ج تت ضلبثتت زض
ثبظاضهبی ثیناتکررد ثحث مدو س .اظ زکسگب آن ب پیكطفت ف د که ث ب ووده نته ت تب ثبػتث
اکجبز که محیظ ضلبثردتط زض ػطنه ثیناتکرل مدقوز ثرىه وبضاکد مروؾتظ توتیتس ضا نیتع افتعاکف
مدزهس .هبت س ل وی س )2008( 4که مس ،ؾبز تجبضی قبمل زل ث ب لالغ زض زل وكوض مرفبلت ضا
ثطضؾد وطز انس .زض مس ،آن تب ث تب هتب زض تحمیتك ل توؾتؼه وبه تس هعک ته (نتوآلضی زض فطآک تس
محهو )،ؾطمبکهگصاضی مدو س ل هط زلتتت متد توانتس ثته ث تب زاذرتد کبضانته تحمیتك ل توؾتؼه
پطزاذت نکبکس .ممبته مصووض اؾرسال ،مدو س وه ؾیبؾت ث ی ه ثطای زلتت آن اؾت وه هعک ههتبی
ثبالی تحمیك ل توؾؼه ضا ثطای ث ب ججتطان نکبکتس حرتد اگتط ث تب هتبی موجتوز زض ثتبظاض ج تبند
مؿرمالً ثهنوضت انحهبضگط ػکل و س .تبوبتو 5ل هکىبضان ( )2013انتو ،نظتطی ازثیتبت تجطثتد
اثطات کبضانههبی تحمیك ل توؾؼه ضا اظ عطکك که مس ،تؼبمل اؾرطاتػکه ثؿظ زاز انس .آن ب زض مس،
ذوز اکن نوع هعک ههب ضا ثبثت فطو نکوز ل تأمین متبتد ذتبضجد ضا نیتع زض آن گ جبنتس انتس ل زض
ن بکت که لبػس ثطای حکبکت ث ی ه زلتت اؾررطا وطز انس .عجتك نرتبکج حبنتل اظ اکتن تحمیتك
تحت قطاکظ ذبل م بثغ مبتد ذبضجد مدتوان س نطخ ث ی ه کبضانه ضا وبهف زه تس .و تسل)2013( 6
1. Gaudet and Salant

 .2زض ظمی ه مغبتؼبت التیه زض ضاثغه ثب ؾیبؾتهبی تجبضی اؾرطاتػکه (اظ جکره اػغتبی کبضانتههتبی تحمیتك ل توؾتؼه)
مدتوان ثه وربة ؾیبؾت تجبضی اؾرطاتػکه ل الرهبز ثیناتکرل جسکس لکطاکف پل وطلگکن ضجوع نکوز.
3. Lahiri and Ono
4. Halland and Kind
5. Takalo
6. Kondo
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مستد ثب ضقس زضلنعا ل جرطافیبی جسکس الرهبزی ؾبذره ل ثه ثطضؾد ضلبثت کبضانته تحمیتك ل توؾتؼه
ثین وكوضهب تحت هعک ههبی مرفبلت پطزاذرته اؾتت .ظمتبندوته هعک تههتبی تجتبضت ثتبال هؿتر س
وكوضهبی ن ؼرد ثه جصة ن ؼتهبی ثب اضتجبعبت ػکوزی ػالله نكبن مدزه س تتصا ثتیفتتط اکتن
وكوضهب ج ت جروگیطی اظ جبثجبکد ن بکغ کبضانههبی تحمیك ل توؾؼه ثتیفتتطی پطزاذتت متد-
پطزاظز .ثسلن مساذره زلتت ؾغ هعک ه ث ب ضهجط زض ظمی ه تحمیك ل توؾتؼه ثتبالتط اظ ث تب پیتطل
مدثبقس .زض حضوض کبضانه وكوضی وه نبحت ث ب پیطل اؾت کبضانته ثتبالتطی اظ وكتوض زک تط ثته
ث ب ذوز پطزاذت مدو س وه اکن موضوع ثبػث ثوجوز آمسن اثطات ضلبثرد زض ثبظاض مدگطزز.

 .3تحلیل مًضًع
 .1-3تؼییه قًاػد بازی
زض تحمیك حبضط فطو مد قوز زل ث ب الرهبزی اظ زل وكوض مرفبلت التسام ثته فتطلـ وتبالی
هک ن زض ثبظاض ثین اتکررد مد و س .قطاکظ ثبظاض محهو ،ضا متد تتوان ثته اکتن نتوضت تونتیف
نکوز .فطو مد قوز هطزل ث ب وبالی ذوز ضا زض ثبظاض وكتوض زک تط (وكتوض ؾتوم) ثته فتطلـ
مد ضؾبن س ثه عوضیوه مجکوع فطلـ زل ث ب جواث وی ول تمبضبی ثبظاض ثوز لتصا هتط ث تب
ؾ م مكرهد اظ ثبظاض ضا زض اذریبض مد گیطز .ثه پیتطلی اظ ممتبالت ضاکتج زض اکتن ظمی ته 1ل ثتطای
ؾبز تط قسن تحریل اثرسا ؾبذربض ثبظاض انحهبض زلجبنجه ووضنو ضا ثه عوض مفهل هکطا ثب زضذتت
ثبظی تكطک نکوز ل ؾپؽ زض موضز ؾبذربض ثطتطانس توضیحبتد اضائه ذواهس قس .زلتتتهتبی زل
وكوض مد توان س اظ ث ب هبی زاذرد ذوز زض ػطنه ثین اتکرل اظ عطکتك پطزاذتت کىجتبی کبضانته
تحمیك ل توؾؼه حکبکت و س.

 .1اظ جکره ممبالتد وه زض لضؼیت مكبثه ؾبذربض ثبظاض ووضنو ضا زضنظط گطفرهانس ػجبضت س اظ :اؾپ ؿط ل ثطانتسض ()1983
ثطانسض ل اؾپ ؿط ( )1983اکرن ل گطاؾکن ( )1986ل الهیطی ل النو (.)2004
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زض نوضتدوه کبضانه پطزاذرد ثبػث افعاکف توتیس ؾوز ل کب ثمبی ث ب زض ثبظاض ج تبند قتوز
زلتت زض زلض هبی ثؼسی نیع ثه پطزاذت کبضانته ازامته ذواهتس زاز زض غیتط اکتننتوضت آنتطا لغتغ
ذواهس وطز .فتطو و یتس وته ث تب هتب نیتع ثتطای زضکبفتت کبضانته زض ثتبض ال ،مججتوض ثته پطزاذتت
هعک ههبکد اظ لجیل هعک ههبی الثد هؿر س امب ممتساض اکتن هعک تههتب زض ممبثتل کبضانته زضکتبفرد پتبکین
زض ثبظاض (ثهزتیل اجطای ؾیبؾت توؾتؼه نتبزضات) متدثبقت س .ظکتطا انجتبم تحمیتك ل توؾتؼه ثبػتث
افعاکف ث ط لضی ػوامل توتیس وبهف هعک ههبی توتیسی ل ث جوز ویفیتت محهتو ،ل تتصا افتعاکف
اػرجبض ث ب زض ثبظاض ج بند ثهزتیل اضائه محهو ،ث رط ذواهس قس.
ث ب هب مدتوان س ج ت ازامه فؼبتیت ذوز زض ثبظاضهبی ج بند ل کب افعاکف ؾ م فطلـ ذوز ل
تصا وؿت ؾوز ثیفتط زؾت ثه انجبم تحمیك ل توؾؼه ثعن س .فتطو و یتس زض نتوضتدوته ث تب هتب
هکعمبن هعک های ثطای تحمیك ل توؾؼه زض نظط ث یطنس مدتوان تس محهتو ،ذتوز ضا ثته کته انتساظ
توؾؼه زه س تیىن افعاکف زضآمسقبن وفبف تأمین هعک ههبی تحمیتك ل توؾتؼه ضا نکتدو تس م تط
آنىه اظ زلتت کبضانه زضکبفت و س .زض لالغ زض نوضت ػسم زضکبفت کبضانه توؾظ ث ب ل ترهیم
هعک ه هطزل ث ب ثه تحمیك ل توؾؼه ترییطات فطلـ هعک ه تحمیك ل توؾؼه ضا ججطان نکدو تس امتب
اگط فمظ که ث ب تحمیك ل توؾتؼه ضا انجتبم زهتس زضآمتس افتعاکف کبفرته نبقتد اظ افتعاکف ؾت م
ثبظاضی هعک ههبی تحمیك ل توؾؼه ضا ججطان مدنکبکس .اتجره ثبکتس اشػتبن نکتوز وته زض مطاحتل التیته
توؾؼه ثبظاض هکین اتفبق ضلی ذواهس ل کىد اظ ث ب هب ثب انجبم تحمیك ل توؾؼه زض ضاؾتربی توؾتؼه
ویفیت محهو ،ل کب وبهف هعک ههبی توتیسی ؾ م ثبظاضی ثیفتطی ضا اظ آن ذوز ذواهس نکوز ل
زض مطاحل ثؼسی ث ب زک ط ج ت مبنسن زض ثبظاض السام ثه انجبم فؼبتیتتهتبی مطثتوط ثته تحمیتك ل
توؾؼه ذواهس وطز.
تؼبمل میبن زلتتهب ل ث ب هب زض ػطنه ضلبثت ثیناتکرل ثهنوضت که ثبظی پوکب ثتب اعالػتبت
تکبم امب نبلم تحریل مدقوز .ثبظی پوکب ثب اعالػبت تکبم امب نبلم ثه نتوػد اظ ثتبظیهتبی حطوتت
مرواتد اعالق مدقوز وه زض هط مطحره اظ آن د س ثبظکىن ثته نتوضت هکعمتبن التسام ثته حطوتت
مدو س .زض اک جب که ثبظی زل مطحرهای موضز ثطضؾد لطاض مدگیطز وته زض آن اثرتسا زلتتتهتب زض
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مطحره ال ،ثهنوضت هکعمبن حطوت وطز ل ؾپؽ زض زلض زلم ث ب هب ثب مكبهس پیبمس ثبظی ثته
نوضت هکعمبن حطوت ذوز ضا انرربة مدو س .تصا ظمبنث سی ثتبظی ضا متدتتوان ثتهنتوضت ظکتط
زضنظط گطفت:
زض زلض ال ،زلتتهب زض موضز پطزاذت کب ػسم پطزاذت کبضانه ثه ث تب هتبی زاذرتد تهتکیم
تحمیك ل توؾؼه زض ضاؾربی ؾیبؾتهبی توؾؼهای ثوز ل مدتوانس زض زلض هبی آتد ضفب ثتیفتتطی
ثطای وكوض اظ عطکك افعاکف نبزضات ثهزنجب ،زاقه ثبقس تصا انرربة اکن اؾرطاتػی ثتطای زلتتتهتب
توجیهپصکط اؾت .اظ عطف زک ط ػسم پطزاذت کبضانه امىبن زاضز ثبػث ػسم انجبم تحمیك ل توؾتؼه
قس ل زض نوضت انجبم تحمیك ل توؾؼه توؾظ ث ب ذبضجد ث ب زاذرد اظ ثتبظاض ذتبض گتطزز.
اکن موضوع ثطای زلتت نوػد هعک ه ثه قکبض مدضلز.1
زض زلض زلم ث ب هب ثب مكبهس پیبمس 2مطحره ال ،زض موضز ترهیم کب ػسم ترهیم هعک ته
ثه تحمیك ل توؾؼه تهکیم مدگیطنس.
ثبظی فوق د بض ثبظکىن ثه تطتیت ظکط زاضز:
 .1زلتت وكوض  1وه آنطا ثب

1

نكبن مدزهیم.

 .2زلتت وكوض  2وه آنطا ثب

2

نكبن مدزهیم.

 .3ث ب وكوض  1وه مكرو ،نبزضات اؾت ل آنطا ثب

1

نكبن مدزهیم.

 .4ث ب وكوض  2وه مكرو ،نبزضات اؾت ل آنطا ثب

2

نكبن مدزهیم.

 .1الظم اؾت زض اک جب که موضوع توضی زاز قوز :ضلبثت میبن ث ب هب وبمالً مكرم اؾت (ضلبثت ثط ؾتط افتعاکف ؾت م
ثبظاضی ثب اؾرفبز اظ فطآک س تحمیك ل توؾؼه) تیىن قبکس مؿبثمه ثین زلتتهب ثه لضوح ضلقن نجبقس .ثبکس زلت نکوز وه اگط
ث ب که وكوض اظ ػطنه ثیناتکررد ذبض قوز زلتت آن وكوض نیع زض پیكجطز اهساف مطثوط ثه ؾیبؾت توؾؼه نبزضات
ثب قىؿت مواجه مدقوز .تصا ضلبثت میبن زلتتهب اظ ضلبثت ث ب هبی مطثوعه نبقد مدقوز .هکچ ین دون پطزاذت کبضانه
ثه ث ب ثطای زلتت هعک ه زاضز زلتتهب ثب توجه ثه ضفربض زلتت زک ط اظ که عطف ل زنجب ،نکوزن ؾیبؾت توؾؼه نبزضات
اظ عطف زک ط السام ثه پطزاذت کب ػسم پطزاذت کبضانه مدو س.
2. Outcome
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حطوتهبی زل زلتت زض زلض ( 1وه هکبن اؾرطاتػی آنهب نیع مدثبق س) ثهنوضت پطزاذت کبضانته
( ) ل ػسم پطزاذت کبضانه ( ) تؼطکف مدقونس:
+

*

حطوتهبی ث ب هب نیع زض زلض  2ثهنوضت ترهیم هعک ه ثته تحمیتك ل توؾتؼه ( ) ل ػتسم
ترهیم هعک ه ثه تحمیك ل توؾؼه (

) تؼطکف مدقونس:

هکبنعوض وه لجل اظ اکن نیع ثیبن قس فطو مدقوز ث ب هب زض نوضت ترهیم هعک ه ثه تحمیتك ل
توؾؼه موفك ثه توؾؼه محهو ،ذواه س قس.
ثطای هط ثبظکىن زض ثبظی مصووض مکىن اؾت  16حبتت پیف آکس .زض جسل 1 ،حبالت مکىن
پیفآمس نبقد اظ انرربة حطوتهبی مرررف ثبظکى بن نكبن زاز قس اؾت.
تفؿیط جسل 1 ،ثسکن نوضت اؾت وته متثالً زض نتوضت للتوع حبتتت  1زلتتتهتب حطوتت
پطزاذت کبضانه ل ث ب هب حطوت ترهیم هعک ه ضا انرربة متدو تس؛ ل کتب حبتتت  10ثته پیبمتسی
اقبض زاضز وه زض آن زلتت  1ثه ث ب که کبضانه پطزاذت نکدو س زض حبتدوه زلتت  2ثه ث تب 2
کبضانه ذواهس پطزاذت ل ث ب  1هعک های ثبثتت تحمیتك ل توؾتؼه زضنظتط متدگیتطز تتیىن ث تب 2
هعک های ثه تحمیك ل توؾؼه ترهیم نکدزهس.
اضظـگصاضی ثبظکى بن ثه هطوسام اظ حبتتهبی موجوز زض جسل 1 ،مرفتبلت ذواهتس ثتوز .زض
ازامه حبالت مکىن ضا ثطای هطوسام اظ ثبظکى بن ثب ثیبن ق وزی ضتجهث سی مدو یم.
اتف) اضظـگصاضی حبالت مکىن توؾظ زلتت 1
ث رطکن حبتت ثطای زلتت  1ظمبند اؾت وه ث ب  1زؾت ثه تحمیك ل توؾؼه مدظنس ل ث تب 2
هعک های ثبثت تحمیك ل توؾتؼه مرحکتل نکتدقتوز ل زض ػتین حتب ،زلتتت  1کبضانتهای ثته ث تب 1
پطزاذت نکدو س (کؼ د حبتتهبی  10ل  .)14ظکطا وه زض د ین حبترد؛ ال ،ؾ م ث تب  1اظ ثتبظاض
افعاکف مدکبثس ل تصا حطوت اکن ث ب زض ضاؾربی ؾیبؾت توؾتؼه نتبزضات متدثبقتس؛ زلم ث تب
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مصووض مدتوانس هعک ههبی تحمیك ل توؾؼه ضا ججطان نکبکس (ل نیبظی ثه وکه زلتت نساقره ثبقتس)؛
ؾوم زلتت  1هعک های پطزاذت نکدو س .اکن حبالت ضا ثب ػسز  8نكبن مدزهیم.1
جذيل  .1حاالت پیش ريی باسیکىان در باسی پًیا با اطالعات تمام اما واقص
حزکتَای باسیکىان

حاالت ممکه

)

عذم

)

عذم

)

عذم

عذم

پزداخت

پزداخت

پزداخت

پزداخت

تخصیص

تخصیص

تخصیص

تخصیص

یاراوٍ ( )

یاراوٍ

یاراوٍ ( )

یاراوٍ

َشیىٍ ( )

َشیىٍ

َشیىٍ ( )

َشیىٍ

)

(

)

(

)

(

حالت 1

*

*

*

حالت 2

*

*

*

حالت 3

*

*

*

حالت 4

*

*

*

)

(
*
*

حالت 5

*

*

*

حالت 6

*

*

*

حالت 7

*

*

*

حالت 8

*

*

*

*
*
*
*

حالت 9

*

*

*

حالت 11

*

*

*

حالت 11

*

*

*

حالت 12

*

*

*

*
*
*
*

حالت 13

*

*

*

حالت 14

*

*

*

حالت 15

*

*

*

حالت 16

*

*

*

*
*
*
*
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*

مأذص :اؾرسال ،تحمیك

 .1اػساز ثعضگرط نكبن اظ تطجی ثبالتط حبتتهب ثطای ثبظکى بن زاضنس .تصا ثبالتطکن اضظق صاضی ضا ثب ػسز  8ل پبکینتتطکن
اضظـگصاضی ضا ثب ػسز  1نكبن مدزهیم.
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زض ممبثل ثستطکن حبتت ثطای زلتت  1ظمبند اتفبق مدافرس وه ثته ث تب  1کبضانته ثپتطزاظز امتب
ث ب مصووض هعک های ثبثت تحمیك ل توؾؼه نطف نى س 1ل زض ػین حب ،ث ب  2السام ثه تحمیتك ل
توؾؼه و س (کؼ د حبتتهبی  3ل  .)7ظکطا زض اکن حبتت نهت ب زلتتت ثته اهتساف توؾتؼهای زؾتت
پیسا نکدو س ثرىه مرحکل هعک ه اضبفد نیع مدگطزز .زض اکن حبتت حرد احرکب ،ذطل ث تب  1اظ
نكبن مدزهیم.
ثؼس اظ حبالت  3ل  7ثستطکن حبترد وه مکىن اؾت ثطای زلتت  1پیف آکس حتبالت  11ل 15
اؾت .زض اکن حبالت زلتت تهکیم ثه ػسم پطزاذت کبضانه مدگیطز ث ب  1هعک های ثته تحمیتك ل
توؾؼه ترهیم نکدزهس ل ث ب  2محهو ،ذوز ضا توؾؼه مدزهس .زض اکتن حبتتت دتون احرکتب،
ذطل ث ب اظ ثبظاض لجوز زاضز زلتت ثه اهساف توؾؼهای ذوز زؾت نکتدکبثتس ل زض ػتین حتب،
هعک های نیع پطزاذت نکدو س .تصا اکن حبالت ضا ثب ػسز  2ثطای زلتت  1مكرم مدو یم.
حبتتهبی  4ل  8ضا ثطای زلتت  1ثب ػسز  3اضظق صاضی مدو یم .اکتن حتبالت اقتبض ثته پطزاذتت
کبضانه توؾظ زلتت  1ل ػسم ترهیم هعک ه ثه تحمیك ل توؾؼه توؾظ ث ب هبی  1ل  2زاضز .زض اکن
حبتت ثهزتیل ػسم توؾؼه محهو ،توؾظ ث ب هب ؾ م ثبظاضی آنهبحفؼ متدقتوز تتیىن زلتتت
مرحکل هعک ه اضبفد مدگطزز.
حبتتهبی  9ل  13ثب ػسز  4ثطای زلتت  1ضتجهث سی مدقونس .زض اکن حبالت ث ب هب محهو،
ذوز ضا توؾؼه مدزه س امب زلتت  1کبضانتهای ثته ث تب  1پطزاذتت نکتدو تس .تتصا ث تب  1اگطدته
محهو ،ذوز ضا توؾؼه مدزهس ل زض ضاؾربی اهساف توؾؼهای زلتتت ػکتل متدو تس امتب ثتهزتیتل
لجوز ظکبن احرکب ،زاضز اظ ثبظاض ذبض قوز .اتجره زلتت مدتوانس زض زلض ثؼس ثب پطزاذتت لؿتکرد
اظ هعک ههبی تحمیك ل توؾؼه (تب حسی وه ث ب ضطض نى تس) متبنغ اظ ذتطل ث تب اظ ثتبظاض قتوز ل
دون اکن هعک ههب وکرط اظ هعک ههبی زلض ال ،اؾت (فمظ ثركد اظ هعک ههبکد اؾت وه مدثبکؿتت

 .1ثهػ وان مثب ،ث ب کبضانه زضکبفرد اظ زلتت ضا نطف ججطان هعک ههبی ؾطمبکهای ل کب هعک تههتبی غیطمرطلجته اظ لجیتل
آتفؾوظی ل کب  ...نکبکس.
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ثطای تحمیك ل توؾؼه پطزاذت مدوطز) تصا زلتت ثب پطزاذت هعک های وکرط نؿجت ثه لجل ثه اهساف
توؾؼهای زؾت مدکبثس .اتجره ػسم پطزاذت کبضانه زض زلض  1ثتطای زلتتت کته ضکؿته ثته قتکبض
مدآکس ل اکن احرکب ،لجوز زاضز وه ث ب اظ ثبظاض ذبض قتوز .اکتن حتبالت ثتب ػتسز  4ضتجتهث تسی
مدقونس .حبالتد وه زضآن زلتت کبضانه پطزاذت نکدو س ل هکچ ین ث تب هتب زؾتت ثته تحمیتك ل
حفؼ ث ب زض ثبظاض ث رط اظ حبالت  9ل  13مدثبق س ل تصا آنهب ضا ثب ػسز  5اضظـگصاضی مدو یم.
ث رطکن پیبمس ثطای زلتت  1ثؼس اظ حبالت  10ل ( 14وه ثب ػسز  8اضظق صاضی قسنس) حبتتهتبی 2
ل  6هؿر س .زض اکن حبالت زلتت  1ثه ث ب که کبضانه پطزاذت مدو س ل ث ب  1نیع کبضانه زضکبفرد
ضا نطف تحمیك ل توؾؼه مدنکبکس زض حبتدوه ث ب  2هیچ هعک های ثه تحمیك ل توؾتؼه اذرهتبل
نکدزهس .زض اکن لضؼیت ؾ م ث تب  1اظ ثتبظاض افتعاکف کبفرته ل اهتساف توؾتؼهای زلتتت تتأمین
مدقوز هطد س وه زلتت نیع مرحکل هعک ه مدقوز .اکن حتبالت ثتب ػتسز  7ضتجتهث تسی متدقتونس.
لضؼیت ثستط اظ اکن ل ث رط اظ ثمیه ظمبند اتفبق مدافرس وه هطزل ث ب هعک ههبی تحمیك ل توؾتؼه ضا
ثپطزاظنس ل زلتت  1کبضانه ضا پطزاذت و س (حبتتهبی  1ل  .)5زض اکن حبتت ث تب  1زض ثتبظاض ثتبلد
مبنس ل زلتت ثطای مبنسن زض ثبظاض ث ب مصووض مرحکل پطزاذت هعک ه قس اؾت .اتجره اکتن حبتتت
ثه اکن زتیل ثستط اظ حبالت  2ل  6اؾت وه زض حبالت شوط قتس ؾتوز ث تب ثتهزتیتل ػتسم توؾتؼه
محهو ،توؾظ ث ب ضلیت ثیفتط مدثبقس ل زلتت اظ اکن لضؼیت ضاضدتط ذواهس ثوز .تصا ثب اکتن
اؾرسال ،حبتتهبی  1ل  5ضا ثب ػسز  6نکبکف مدزهیم.
ة) اضظق صاضی حبالت مکىن توؾظ زلتت 2
مدتوان ثطای ؾ جف زضجه اهکیت انرربة ؾیبؾتتهتبی تجتبضی توؾتظ زلتتتهتب ثته میتعان
توؾؼهکبفر د وكوض توجه وطز .ثسکن تطتیت وه وكوضهبی همؾتغ اظ تحتبػ توؾتؼه تطجیحتبت
کىؿبند ثطای ؾیبؾر صاضی توؾتؼهای زاقتره ل تتصا اضظقت صاضی تمطکجتبً کىؿتبند ثتطای تطجیحتبت
ذواه س زاقت .زض ممبثل وكوضهبی غیطهمؾغ

زاضای تطجیحبت غیط کىؿبن ل تصا اضظقت صاضی

غیط کىؿبن ذواه س ثوز .زض مغبتؼه موضزی اکن ممبته (تؼکیم نرتبکج ثتبظی ثتطای وكتوضهبی اکتطان ل
تطویه ثهػ وان وكوضهبی زضحب ،توؾؼه) ثطای تؼیین ؾغوح توؾتؼهکتبفر د وكتوضهب متدتتوان ثته
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گعاضقبت مرررف ن بزهب ل مثؾؿتبت ثتیناتکررتد اقتبض نکتوز .کىتد اظ اکتن گعاضقتبت گتعاضـ
قبذم ضلبثتپصکطی ج بند 1اؾتت وته توؾتظ مجکتغ ج تبند الرهتبز 2م ركتط متدقتوز .زض اکتن
گعاضـ توؾؼه ثه ؾه مطحره مجر د ثط ػوامل توتیس مجر د ثتط وتبضاکد ل مجر تد ثتط نتوآلضی تمؿتیم
مدقوز وه عجك آذطکن نؿره اظ گعاضـ معثوض (گعاضـ  )2017-18وكوض اکتطان زض مطحرته زلم
ؾوم لطاض زاضز .تصا ثب وکد اغکبو مدتوان مطاحل توؾتؼه زل وكتوض ضا تمطکجتبً کىتد زانؿتره ل تتصا
اضظـگصاضی تطجیحبت ضا ثطای زلتتهب تمطکجبً کىؿبن گطفت.
اظ اکنضل ثب اؾرسالتد مكبثه لؿکت لجل مدتوان حبالت مکىتن ضا ثتطای زلتتت  2ضتجتهث تسی
نکوز .ثه اکن تطتیت حبالت  2ل  10ثب ػسز  1حبالت  6ل  14ثب ػسز  2حتبالت  4ل  12ثتب ػتسز 3
حبالت  5ل  13ثب ػسز  4حبالت  8ل  16ثب ػسز  5حبالت  1ل  9ثب ػسز  6حبالت  3ل  11ثتب ػتسز
 7ل زض ن بکت حبالت  7ل  15ثب ػسز  8ثطای زلتت  2اضظـگصاضی مدقونس.
) اضظـگصاضی حبالت مکىن توؾظ ث ب 1
ث رطکن حبتت ثطای ث ب  1ظمبند اتفبق مدافرس وه زلتت ثه لی کبضانه پطزاذت و تس ل ال محهتو،
ضا توؾؼه زهس زض حبتدوه ضلیجف محهو ،ضا توؾؼه نسهتس (کؼ تد حتبالت  2ل  .)6ظکتطا هتم ؾت م
ث ب زض ثبظاض افعاکف مدکبثس ل هم هعک ههبی تحمیتك ل توؾتؼه اظ عطکتك کبضانته زضکتبفرد اظ زلتتت
تأمین مدقونس ل تصا ؾوز ث ب ثه ممساض ظکبزی افعاکف مدکبثس .اکن حبتت ضا ثب ػسز  8ثطای ث ب 1
اضظق صاضی مدو یم.
حبالت  10ل  14زض ضز زلم اضظـگتصاضی ث تب  1لتطاض متدگیطنتس .زض اکتن حتبالت ث تب
محهو ،ذوز ضا توؾؼه مدزهس ل ث ب ضلیت محهو ،ذوز ضا توؾؼه نکتدزهتس ل هکچ تین زلتتت
کبضانهای ثه ث ب  1نکدپطزاظز .ثب اکن حؿبة ث ب  1ؾ م ثبظاضی ذوز ضا افعاکف متدزهتس ل ؾتوز
افعاکف کبفره نبقد اظ توؾؼه ثبظاض ثط هعک ههبی تحمیك ل توؾؼه مددطثس .ث تبثطاکن اگطدته ث تب اظ

)1. Global Competitiveness Index(GCI
2. The World Economic Forum
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زلتت کبضانه زضکبفت نکدو س مدتوانس زض ثبظاض ثبلد ثکبنس ل ؾوز ذوز ضا افعاکف زهس .اکن حبالت
ضا ثب ػسز  7ثطای ث ب  1اضظـگصاضی مدو یم.
ثؼس اظ حبالت فوق حبتتتهتبی  1ل  5لتطاض زاضنتس وته زضآنهتب زلتتت  1ثته ث تب  1کبضانته
پطزاذت مدو س ل هطزل ث ب السام ثه انجبم تحمیك ل توؾؼه مدو تس .زض اکتن حتبالت ث تب  1زض
مدقونس .اکن حبالت ضا ثب ػسز  6ثطای ث ب  1نكبن مدزهیم.
حبالت  12ل  16ضا ثطای ث ب  1ثب ػسز  5نكبن مدزهیم .زض اکن حبالت ث تب هتب هعک تهای ثته
تحمیك ل توؾؼه اذرهبل نکدزه س ل هکچ ین ث ب  1اظ زلتت کبضانه زضکبفت نکدو س .تصا ث ب 1
ؾ م ذوز ضا اظ ثبظاض حفؼ نکوز ل تؼ سی هم ثه زلتت نساضز ل مثالً مدتوانس زض زلض هبی ثؼسی اظ
زلتت کبضانه زضکبفت و س .اتجره اگط زل ث ب محهو ،ذوز ضا توؾؼه زه س ل ث ب  1اظ زلتت کبضانته
زضکبفت نى س (کؼ د حبتتهبی  9ل  )13ثب ثبثت مبنسن ؾ م ثبظاضی لی زضآمسهبی افتعاکف کبفرته
وفبف تأمین هعک ههبی تحمیك ل توؾؼه ضا نکدو س ل احرکب ،زاضز اظ ثتبظاض ذتبض قتوز .اتجرته اگتط
ثسانس وه زض زلض هبی ثؼسی زلتت ثه لی کبضانه پطزاذت مدو س زض ثبظاض مدمبنس .تصا حبتتهتبی 9
ل  13ضا ثب ػسز  4ثطای ث ب  1مكرم مدو یم.
ثستطکن حبتت ثطای ث ب  1ظمبند پیف مدآکس وه اظ زلتتت کبضانته زضکبفتت نى تس ل هعک تهای
ثبثت تحمیك ل توؾؼه نپطزاظز زضحبتدوه ضلیت لی محهو ،ذوز ضا توؾؼه زهس (حبالت  11ل .)15
زض اکن حبتت ث ب احرکبالً ول ؾ م ذوز ضا اظ ثبظاض اظ زؾت مدزهس ل اظ ثبظاض ذبض ذواهس قتس.
د ین حبترد ضا ثب ػسز  1نکبکف مدزهیم .اتجره اگتط ث تب  1اظ زلتتت کبضانته تحمیتك ل توؾتؼه اذتص
مدوطز امب محهو ،ذوز ضا توؾؼه نکدزاز (کؼ د حبالت  3ل  )7لضؼیت ث رطی نؿتجت ثته حتبالت
 11ل  15پیسا مدوطز .تصا حبالت  3ل  7ضا ثب ػسز  2ثطای ث ب  1اضظق صاضی مدو یم.
زض ن بکت حبالت  4ل  8ثبلد مدمبن س وه ثه آنهب نیع اضظـ  3مدزهتیم .زض اکتن حتبالت هتیچ
ث بهد محهو ،ذوز ضا توؾؼه نکدزهس ل ث ب  1اظ زلتت کبضانه مدگیتطز .ث تبثطاکن ث تب  1ؾت م
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ال زلتتت زض
فطلـ ذوز ضا حفؼ نکوز ل زض ثتبظاض متد مبنتس تتیىن ثته زلتتت تؼ تس زاضز ل احرکتب ً
زلض هبی ثؼسی ثه لی کبضانه نکدپطزاظز.
ز) اضظق صاضی حبالت مکىن توؾظ ث ب 2
ثب اؾرسالتد مكبثه مدتوان حبالت مرررف ضا ثطای ث ب  2اضظق صاضی وطز .ثسکن تطتیت حبالت
حبالت  5ل  13ثب ػسز  4حبالت  4ل  12ثب ػسز  3حبالت  2ل  10ثب ػسز  2ل ؾطانجبم حتبالت  6ل
 14ثب ػسز  1ثطای ث ب  2ضتجهث سی مدقونس.
اضظـگصاضی حبالت مکىن توؾظ ثبظکى بن ثغوض ذالنه زض جسل 2 ،آلضز قس اؾت.
 .2-3حل بازی
ثطای کبفرن تؼبز ،وبمل ثبظی فطػد 1اظ ضلـ اؾر رب مؼىوؼ 2اؾرفبز مدو تیم .کؼ تد اثرتسا ثتبظی
زلض زلم ضا ثین ث ب هب حل نکوز ل ؾپؽ ثه حل ثبظی زلتتهب زض زلض ال ،مدپطزاظکم.
بازی ديرٌ 2
تؼساز ثبظیهبی زلض  2میبن ث ب هبی الرهبزی مر بؾت ثب تؼساز پیبمسهبی زلض ال( ،پیكی ه ثتبظی)
ذواهس ثوز .د بض پیبمس مکىن زلض ال( ،وه هکبن پیكی ه زلض زلم مدثبق س) ػجبضت س اظ:
)+

()

()

()

(*

1

تصا ث ب هبی  1ل  2د بض ثبظی زض زلض زلم انجبم ذواه س زاز .زلتت قتوز وته ثتبظیهتبی ثتین زل
ث ب (ل هکچ ین ثین زل زلتت) ثهنوضت اکؿرب کب هکعمبن انجبم مدقتوز ل ثته هکتین ذتبعط گفرته
مدقوز وه ثبظی تحت ثطضؾد که ثبظی پوکب ثب اعالػبت تکتبم امتب نتبلم اؾتت .زض لالتغ نتبلم
ثوزن اعالػبت ثه اکؿرب ثوزن ثبظیهبی زلض ال ،ل زلم ثطمدگطزز.

)1. Subgame Perfect Equilibrium (SPE
2. Backward Induction
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جذيل  .2ارسشگذاری حاالت ممکه تًسط باسیکىان
*

عایذی باسیکىان
حاالت ممکه
ديلت𝟏 ( 1

)

ديلت𝟐 (2

)

بىگاٌ𝟏 ( 1

)

بىگاٌ𝟐 (2

حالت 2

7

1

8

2

حالت 3

1

7

2

8

حالت 4

3

3

3

3

حالت 5

6

4

6

4

حالت 6

7

2

8

1

حالت 7

1

8

2

7

حالت 8

3

5

3

5

حالت 9

4

6

4

6

حالت 11

8

1

7

2

حالت 11

2

7

1

8

حالت 12

5

3

5

3

حالت 13

4

4

4

4

حالت 14

8

2

7

1

حالت 15

2

8

1

7

حالت 16

5

5

5

5

مأذص :اؾرسال ،تحمیك
*اػساز معثوض نكبن مدزه س وه وسام حطوت ثط زک طی ثطتطی زاضز .زض لالغ حل ثبظی ثطاؾبؼ اکن اػساز
نوضت مدگیطز ل تصا اکن اػتساز زض متبتطکؽهتبی ثتبظی ثتهػ توان ػبکتسی ( )pay offثبظکى تبن قت بذره
مدقونس؛ هطد س وه فمظ ثیبن ط ضتجهث سی تطویت حطوتهبی مکىن مدثبق س.1

 .1لطاض گطفرن اکن ضجحبن ثه جبی ػبکسی ثبظکى بن زض نظطکه ثبظی د سان نبآق ب نیؿت .مثالً زض ثبظی مؼکبی ظنساند نیع
د ین اؾرسالتد لجوز زاضز .ثطای که تؼطکف ضؾکد زض اکن ضاثغه ثه فهل  2م جغ ظکط ضجوع قوز:
Osborne. M & Rubinstein. R (1994)"A Course in Game Theory", MIT Press
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6

6

6
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( ثهنوضت ظکط مدثبقس:
𝐴𝑁

𝐹۲

𝐴

8,2

6,6

𝐴

3,3

2,8

𝐴𝑁

𝐹۱

اکن تؼبز ،ثیبن مدو س ظمبند وه زلتتهب تهکیم ثه پطزاذت کبضانه ثه ث تب هتبی ذتوز متدگیطنتس
ث ب هب نیع کبضانه زضکبفرد ضا نطف هعک ههبی تحمیك ل توؾؼه ذواه س وطز.
فطم مبتطکؿد م رج اظ پیبمس )

( ػجبضت اؾت اظ:
𝐴𝑁

𝐹۲

𝐴

8,1

6,4

𝐴

3,5

2,7

𝐴𝑁

𝐹۱

تؼبز ،نف ثبظی فوق اتربش حطوتت توؾتظ هتطزل ث تب متدثبقتس .ثتب ثطضؾتد تؼتبز ،نتف
ثبظیهبی م رج اظ پیبمسهبی )

(ل)

( نیع ثه نریجهای مكبثه حبالت فوق مدضؾیم.

فطم گؿرطز ثبظی میبن زلتتهب ل ث ب هب ثه هکطا انواع ثبظی میبن ث ب هب ل فطم مبتطکؿد آنهتب زض
قىل  1ثه تهوکط وكیس قس اؾت.
هکبنعوض وه زض اکن قىل نكبن زاز قس اؾت تؼبز ،نف تکتبمد ثتبظیهتب زض زلض  2نکبکته
حطوت )

( مدثبقس .کؼ د فتبضؽ اظ نریجته ثتبظی زض زلض ال ،ث تب هتب زض زلض زلم تکبکتل ثته

اذرهبل هعک ه ثه فطآک س تحمیك ل توؾؼه زاضنتس .حتب ،ثؼتس اظ تؼیتین نمتبط تؼتبزتد زض زلض  2ثته
زلض  1ثبظ مدگطزکم.

1. Nash Equilibrium
2. Action Profile
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بازی ديرٌ 1
فطم گؿرطز ثبظی زض زلض  1زض قىل  2نكبن زاز قس اؾت .فطم مبتطکؿد ثتبظی نیتع زض زلض ال،
ثهنوضت ظکط مدثبقس:
𝑁S

𝐺۲

𝑆

4,4

4,6

𝑁S

شکل  .1فزم گستزدٌ باسی پًیا با اطالعات تمام اما واقص میان ديلتَا ي بىگاٌَا

تؼبز ،نف ثبظی میبن زل زلتتت زض زلض

 1نکبکته حطوتت )

( متدثبقتس وته اظ ضلـ ث رتطکن

پبؾد ثهزؾت آمس اؾت .کؼ د هطزل زلتت زض زلض ال ،تهکیم متدگیطنتس وته زض ضاؾتربی ؾیبؾتت
توؾؼه نبزضات اظ ث ب هبی ذوز زض ػطنه ثیناتکرل حکبکت وطز ل ثه آنهب کبضانه پطزاذت نکبک س.
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ثتبظی ضا

ثهنوضت ظکط ثیبن نکوز:
زض زلض  1زلتتهبی  1ل  2حطوتهتبی ل ضا انررتبة متدو تس .زض زلض  2ث تب هتبی
1ل 2ثب مكبهس پیبمس زلض ال ،حطوتهبی ل ضا انرربة مدو س.

تؼبز،

ثبظی پوکب ثب اعالػبت تکبم امب نبلم ثین زلتتهتب ل ث تب هتب ثیتبن ط اکتن موضتوع

اؾت وه زلتتهب زض ضاؾربی تأمین اهساف توؾؼهای اظ ث ب هب ثهنوضت پطزاذت کبضانته حکبکتت
مدو س .ث ب هب نیع ثب مكبهس ضفربض زلتتهبی ذوز السام ثه ترهیم هعک ه ثه تحمیتك ل توؾتؼه ل
زضنریجه توؾؼه محهو ،ذواه س وتطز .زض اکتننتوضت ؾت م ثتبظاضی ث تب هتب ثبثتت مبنتس تتیىن
زضآمسقبن افعاکف مدکبثس ل دون هعک ههبی تحمیك ل توؾؼه اظ عطف زلتتهب تأمین مدقوز ؾوز
ث ب هب زض ثبظاض افعاکف ذواهس کبفت.
ؾثاتد وه زض اک جب مغطح مدقوز اکن اؾت وه آکب پیبمس تؼبزتد ثبظی اظ تحبػ اجرکبػد ث ی ته
اؾت کب ذیط؟ جواة زازن ثه اکن ؾثا ،ثه اهکیت نبزضات اظ زکسگب زلتتهب ل ثطنبمهضکتعی آنهتب
زض موضز ظمبن ثؿر د زاضز .اگط زلتتهب ثه اهساف ثر سمست توؾؼهای ثی سکكت س ل م تبثغ وتبفد زض
اذریبض زاقره ثبق س تمجل هعک ههبی ووتب مست اظ لجیل پطزاذتت کبضانته تحمیتك ل توؾتؼه حرتد ثتب
لجوز ظکبز ثوزن توجیهپصکط ثوز ل ثب پطزاذت کبضانه ثه ث تب ث رتطکن تهتکیم ضا ذواه تس گطفتت.
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ث بثطاکن نریجه ثبظی اظ تحبػ اجرکبػد ث ی ه ذواهس ثوز .1زض ممبثل لضؼیرد ضا زضنظط ث یطکس وه زض
آن زلتتهب زاضای اهساف توؾؼهای نجوز ل فمظ اظ ج جه وکد ثه موضوع مدن طنس .آن تب اگطدته
ث ب هبی زل وكوض ثب تؼبز ،حبنره زض ثبظاض ذواه س مبنس امب ضفب اجرکبػد(اظ تحبػ وکتد) نؿتجت
ثه لجل اظ ثبظی وکرط ذواهس ثوز .تصا ث ی ه پبضتو حبنل نکدقوز هطد س وه هکته ثبظکى تبن ث رتطکن
پیكطفره ثب زض نظط گطفرن قطاکظ ذبند زض ممبته پیطؼ ( )2015موضز ثطضؾد لطاض گطفره ل اظ آن ثته
ػ وان مؼکبی ظنساند ثطای اکن نوع الرهبزهب نبم ثطز قس اؾت.2
 -3-3بازی برتراود
زض ثبظی ثطتطانس وه هکبن ثبظی تؼیین لیکت توؾظ ث ب هب اؾت زل حبتت مکىن اؾت پیف آکس:
 )1هعک ه لاحس ث ب هب کىؿبن ثبقس :زض اکن حبتت زض نوضتد وه ث ب هب السام ثه تحمیتك ل توؾتؼه
نى س لیکت ثبظاض ثطاثط ثب هعک ه لاحس تؼیین قس ل هط ث ب ؾ م مكرهد اظ ثتبظاض ضا ثتهزؾتت
مدآلضز .امب اگط کىد اظ ث ب هب السام ثه تحمیك ل توؾؼه و س مدتوانس ثتب وتبهف هعک ته لاحتس
ذوز ثبػث وبهف لیکت ثبظاض ل ذطل ث ب ضلیت اظ ثبظاض گطزز وه اکن موضوع ثؿیبض ثته نفتغ
ث ب ثوز ل اظ عطفد ثه زؾریبثد ثه اهساف توؾؼهای وکه مدو س .اظ عطف زک ط ث ب ضلیت
نیع اظ اکن موضوع آگبهد زاقره ل نکدذواهس اظ ثبظاض ثیطلن ضلز .تصا زض نوضتد وه ث ب زک ط
اؾرطاتػی تحمیك ل توؾؼه ضا انرربة نکبکس لی نیع اکن اؾرطاتػی ضا انرربة نکوز ل زلتت ثطای
مبنسن زض ثبظاض ثه آن ث ب وکه ذواهس وطز.

 .1ثب توجه ثه فطضیبتد وه زض اثرسای تحریل مغطح قس اکن نریجه زض موضز تحمیك حبضط نسق مدو س .تصا ث ب هتب زض
ػطنه ثیناتکرل ثب افعاکف ویفیت محهو ،ذوز نهت ب اهساف توؾؼهای زلتت ضا تأمین مدو س ثرىه ػکرىطز ذوز
ضا نیع ث جوز مدثرك س.
 .2زض اکن حبتت زلتتهب زضگیط مؼکبی ظنساند مدقونس .زض حبتت ورد مدتتوان نریجته گطفتت پیبمتس تؼتبزتد حبنتره
ثطای وكوضهبی زض حب ،توؾؼه که ث ی ه اجرکبػد ل ثطای وكوضهبی توؾؼهکبفره که مؼکبی ظنساند ذواهس ثوز.
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اضظـگصاضی حبالت مکىن توؾظ ثبظکى بن ضا زض اکن قطاکظ مدتوان ثهنوضت ظکط توضی زاز:
)

اتف) اضظـگصاضی حبالت مکىن ثطای زلتت (1 2

ثب تحریرد مكبثه لجل مدتوان حبتتهبی مکىن ضا ثطای زلتتتهتب اضظـگتصاضی نکتوز .ثتب توجته ثته
اکنوه ثبظی لیکرد میبن ث ب هب قىل مدگیطز تصا زلتتهب زض اضظق صاضی حبالت پتیفضل ترییتط
اضظـ حبالت  11ل  15ػوو مدقوز .کؼ د حبالت  4ل  8ثب ػسز  2ل حتبالت  11ل  15ثتب ػتسز 3
اضظـگصاضی مدقونس.
ة) اضظـگصاضی حبالت مکىن ثطای ث ب (1 2

)

ث رطکن حبتت مکىن ثطای ث ب ظمبند اؾت وه السام ثه تحمیك ل توؾؼه نکوز زلتتت التسام
ثه پطزاذت کبضانه وطز ل ث ب هعک های ثه تحمیك ل توؾؼه اذرهبل نسهس (حبالت  2ل  .)6ظکطا
وه ث ب مدتوانس ثب پبکین آلضزن هعک ههبی ذوز لیکرد پبکینتط اظ ث ب اػکب ،نکتوز ل آنتطا اظ
ثبظاض ذبض وطز ل ؾوز مثجت وؿت و س .هکچ تین اظ عطفتد هعک تههتبی تحمیتك ل توؾتؼه لی اظ
جبنت زلتت پطزاذت قس ل تصا ثبثت انجبم تحمیك ل توؾؼه هعک های پطزاذت نکدو س .اکن حبتتت
ضا ثب ػسز  8ثطای ث ب اضظـگصاضی مدو یم .اتجره اگط زلتت کبضانه تحمیتك ل توؾتؼه ضا ثته ث تب
نپطزاظز ثبظهم اکن ث ب مدتوانس ثب ترهیم هعک ه تحمیك ل توؾؼه (ل ثه قطعد وه ث ب السام ثه
تحمیك ل توؾؼه نى س کؼ د حبالت  10ل  )14ؾوز مثجت وؿت نکوز ل حرد هعک تههتبی تحمیتك ل
توؾؼه ضا نیع ثب اؾرفبز اظ ؾوز وؿت قس تأمین نکبکس .تصا اکن حبالت ضا ثتب ػتسز  7ثتطای زل ث تب
نكبن مدزهیم .اتجره اگط ث ب نیع السام ثه تحمیك ل توؾؼه نکبکس (حبالت  1ل  )5آن ب هطزل ث ب
ؾوز نفط وؿت مدو س امب دون کبضانه تحمیك ل توؾؼه زضکبفت مدو س لضؼیت ث رطی نؿجت ثته
حبتت ػسم زضکبفتت کبضانته (حتبالت  9ل  )13زاضنتس .تتصا اکتن حبتتت ضا ثتب ػتسز  6ثتطای ث تب هتب
اضظـگصاضی مدو یم .اگط زلتت کبضانه پطزاذت و س ل ث ب هتب التسام ثته تحمیتك ل توؾتؼه نى تس
(حبالت  4ل  )8آن ب زل ثبظاض ثب وؿت ؾوز نفط زض ثبظاض ثبلد مبنس امب مجررد نیع ثته ػ توان کبضانته
زضکبفت مدو س وه زض زلض ثؼس لغغ مد قوز .تتصا ػتسم ترهتیم هعک ته ثته تحمیتك ل توؾتؼه زض
نوضت پطزاذت کبضانه ثطای هط ث ب هکطا ثب ػتسم حکبکتت آتتد زلتتت اظ لی ذواهتس ثتوز .اکتن
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حبتت ضا ثب ػسز  5ضتجهث سی مدو یم .حبتت ػسم پطزاذت کبضانه ل ػسم ترهتیم هعک ته تحمیتك ل
توؾؼه توؾظ ث ب هب (حبالت  12ل  )16نیع ثب ػسز  4اضظـگصاضی مدقوز.
ثستطکن حبتت ثطای هط ث ب ظمبند پیف مدآکس وه زلتت کبضانه نپطزظاز ل هطزل ث ب السام ثته
تحمیك ل توؾؼه نکبک س (حبالت  9ل  .)13ظکطا وه زض اکن حبتتت هتطزل ث تب ؾتوز نتفط ثتهػتالل
ضتجهث سی مدو یم .ث رط اظ اکن حبتت ظمبند اؾت وه ث ب السام ثته تحمیتك ل توؾتؼه نىتطز لتتد
ثهزتیل انجبم تحمیك ل توؾؼه ث ب اظ ثبظاض ذبض قس ل کبضانهای نیع زضکبفت نى تس (حتبالت  11ل
 .)15اکن حبتت ضا ثب ػسز  2اضظـگصاضی مدو یم .ث رط اظ اکن حبتت ل ثستط اظ حبالت  12ل  16نیع
حبترد اؾت وه ث ب کبضانه زضکبفت نکبکس (حبالت  3ل  .)7تصا ثه اکن حبالت ػسز  3مدزهیم.
زض اکن حبتت مدتتوان متبتطکؽ هتبی ثتبظی زض مطحرته زلم ضا ثتطای هتط پیبمتس احرکتبتد زلض ال،

ثهزؾت آلضز .فطم مبتطکؿد ثبظی م رج اظ پیبمس )
𝐴𝑁

تؼبز ،نف اکن ثبظی نکبکه حطوت )

𝐹۲

( ثهنوضت ظکط مدثبقس:
𝐴

8,3

6,6

𝐴

5,5

3,8

𝐴𝑁

𝐹۱

( مدثبقس .اکتن تؼتبز ،ثیتبن متدو تس ظمتبند وته زلتتتهتب

تهکیم ثه پطزاذت کبضانه ثه ث ب هبی ذوز مدگیطنس ث ب هب نیع کبضانه زضکبفرد ضا نطف هعک ههبی
تحمیك ل توؾؼه ذواه س وطز.
فطم مبتطکؿد م رج اظ پیبمس )

( ػجبضت اؾت اظ:
𝐴𝑁

𝐹۲

𝐴

8,2

6,1

𝐴

5,4

3,7

𝐴𝑁

𝐹۱
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تؼبز ،نف ثبظی فوق نکبکه حطوت )

(مدثبقس .فطم مبتطکؿتد م ترج اظ پیبمتس )

( ػجتبضت

𝐹۲

اؾت اظ:
𝐴𝑁

فطم مبتطکؿد م رج اظ پیبمس )

7,3

1,6

4,5

2,8

𝐴
𝐴𝑁

𝐹۱

(مدثبقس.

( ػجبضت اؾت اظ:
𝐴𝑁

𝐹۲

𝐴

7,2

1,1

𝐴

4,4

2,7

𝐴𝑁

𝐹۱

هکبنعوض وه اظ جسل ،فوق لبثل مالحظه اؾت اکن ثبظی زاضای زل تؼبز ،نتف )

(ل)

(

مدثبقس .تصا ثطای مطحره ال ،ل ثبظی میبن زلتتهب زل ثبظی مرهوض اؾت.
فطم مبتطکؿد ثبظی ال ،میبن زلتتهب زض مطحره ال ،ثهنوضت ظکط مدثبقس:
𝑁S

وه تؼبز ،نف اکن ثبظی نکبکه )

𝐺۲

S

7,3

6,6

𝑆

8,3

3,7

𝑁S

𝐺۱

( اؾت .هکچ ین فطم مبتطکؿد ثبظی زلم میتبن زلتتتهتب ػجتبضت

اؾت اظ:
𝑁S

تؼبز ،اکن ثبظی نیع نکبکه )

𝐺۲

S

7,3

6,6

𝑆

3,8

3,7

𝑁S

( اؾت .تصا تؼبز،

ثبظاض ثطتطانس ثهنوضت ظکط مدتوان ثیبن وطز:

𝐺۱

ثبظی میبن زلتتهتب ل ث تب هتب ضا زض ؾتبذربض
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𝐴
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زلتتهب زض مطحره ال ،السام ثه پطزاذت کبضانه تحمیك ل توؾؼه نکتوز ل ث تب هتب زض زلض زلم
زضگیط انجبم فؼبتیتهبی تحمیك ل توؾؼه مدقونس.
 )2هعک ه لاحس ث ب هب کىؿبن نجبقس :زض اکن نوضت ث بهد وه زاضای هعک ه لاحتس وکرتطی اؾتت
لیکرد وکد پبکینتط اظ هعک ه لاحس ث ب ضلیت تؼیین نکوز ل لی ضا اظ ثبظاض ثیطلن مدضانس.

اغرت مس،هبی موجوز زض حوظ ؾیبؾت تجبضی اؾرطاتػکه ثطای وكوضهبی نت ؼرد ل پیكتطفره ل
قطاکظ ذبل آن ب عطاحد قس انس ل تصا وبضثطز آن ب ثطای الرهتبز اکتطان ثته ػ توان کته وكتوض زض
حب ،گصض قبکس نحی نجبقس .ثه هکین م ظوض زض اکن ممبتته ؾتؼد قتس اؾتت وته ثتب لجتو ،ثطذتد
فطضیبت مرؼبضف مغبتؼتبت موجتوز ل هکچ تین تحتبػ ثؼضتد قتطاکظ ذتبل وكتوضهبی زض حتب،
توؾؼه که مس ،جسکس ل زاضای لبثریت وبضثطز ثطای اکتن گونته وكتوضهب عطاحتد قتوز .زل فتطو
ثؿیبض م م زض اکن ممبته تحبػ قس اؾت وه زض ؾبکط مغبتؼبت وکرط موضزتوجته لتطاض گطفرته اؾتت.
اگطده افعلزن اکن زل فطو ثه تحمیك موجوز فطضیبت تحمیك ضا ظکبز نکوز ل مکىن اؾت قطاکظ
ضا وکد اظ زنیبی لالغ زلض و س امب اکن ممبته زض ػین حب ،ثطذد فطلو محسلزو س وه زض ؾبکط
ممبالت لجوز زاضز ضا زضنظط نکدگیطز ل تصا تؼساز فطضیبت تمطکجبً ثب ممبالت مكبثه ذتبضجد ثطاثتط ل
قبکس وکرط اؾت .ثهػ وان مثب ،زض ممبته حبضط ثه فطلو مطتجظ ثب قىل تبثغ تمبضب ل کتب قتجهممؼتط
ثوزن تبثغ مغروثیت اقبض نکدقوز زض حبتدوه ثؿیبضی اظ مغبتؼبت پیكین اکتن فطضتیبت ضا زضنظتط
مدگیطنس .ػالل ثط اکن زل فطضد وه زض پد مدآک س (ثهلکتػ فتطو زلم) اظ لالؼیتت د تسان زلض
نیؿر س .فطو ال ،اکنوه ثه جبی کبضانه ثط فطلـ وه زض اغرت وبضهبی ذبضجد زکتس متدقتوز زض
اکن ممبته کبضانه کىجب زضنظط گطفره قس اؾت وه آنهم ػکستبً ثهزتیل اجر بة اظ پیچیتسگد مغبتتت
اؾت ضکن آنىه زضنظط گطفرن کبضانه ثط فطلـ نیع ثه انل نربکج ذسقهای لاضز نکدو س ظکتطا وته
زض اک جب ثطضؾد ججطی انجبم نكس اؾت .زض لالغ نربکج اظ ثطاثطی زضآمس ن بکد توتیسو س ثتب هعک ته
ن بکد آن ثهزؾت نیبمس ثرىه اظ عطکك م ظوض نکوزن حبتتهبی مرررتف پتیفضلی ث تب حبنتل
قس انس .زلم مغطح قسن ثحث توؾؼه زض تحمیك حبضط مدثبقس .م کرتطکن هتسف کته وكتوض زض
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حتتب ،گتتصض زؾتتریبثد ثتته توؾتتؼه الرهتتبزی اؾتتت ل کىتتد اظ ضا هتتبی زؾتتریبثد ثتته توؾتتؼه پیكتتطفت
تى وتوغی ل اثعاضهبی فیعکىد توتیس (ضقس ویفد محهو )،مدثبقس .اکن امط اظ عطکك فطآک س تحمیك
ل توؾؼه مدتوانس ثه ؾطانجبم ثطؾس .تصا حکبکت زلتتت اظ تحمیتك ل توؾتؼه زض وكتوضهبی زض حتب،
توؾؼه اهکیت حیبتد مدکبثس ل حرد اگط زض ووتب مست ضفب نؿجد وبهف کبثس ثهزتیتل زؾتریبثد ثته
حکبکت اظ تحمیك ل توؾؼه زض اکطان ثهلکػ زض ؾب،هبی اذیط اهکیت زلد سان کبفره اؾت .ظکتطا
وه اظ که عطف زلضان گصاض الرهبز اکطان ثؿیبض عوالند قس ل ازامته کتبفرن اکتن لضتؼیت د تسان
مغروة ثه نظط نکدضؾس .اظ عطف زک ط عطح ؾیبؾتهبی ورتد الرهتبز ممتبلمرد زض اکتن ثطهته اظ
ظمبن زلتت ضا مرعم ثه السام م بؾت زض ضاؾربی تحمك اهساف مطثوط ثه ؾیبؾتهبی مصووض مدو س.
زض ؾیبؾت هبی ورد الرهتبز ممتبلمرد ثغتوض نتطک ل ضلقتن اظ توؾتؼه ث تب هتبی زانتفث یتبن ل
هکچ ین افعاکف محهوالت ثب اضظـ افعلز ثبال ؾرن ثه میبن آمس اؾت ل زلتت ضا نیع مىرتف ثته
اتربش ؾیبؾتهبی ث ی ه زض ضاؾربی زؾریبثد ثه اکن اهساف مدو س.
اکطان ثه ػ وان که وكوض نبزضو س م بثغ عجیؼد مدتوانس ثركد اظ زضآمسهبی اضظی حبنل
اظ نبزضات نفت ل گبظ ضا ثه تحمیك ل توؾؼه ث ب هبی م ررت اذرهبل زاز ل اکن موضتوع هتیچ
ت بلضد ثب ؾیبؾتهبی الرهبز ممبلمرد نساضز ظکطا وه اکن زضآمسهب نطف فؼبتیتهبی توؾتؼهای ل
نه هعک ههبی جبضی مدقوز .آنچه زض الرهبز ممبلمرد ثته آن پطزاذرته قتس اؾتت ػتسم لاثؿتر د
زلتت ثه زضآمسهبی نفرد زض تأمین هعک ههبی جبضی ل نه هعک ههبی توؾؼهای اؾت.
تصا ثب توجه ثه توضیحبت شوطقس ل هکچ ین زالکتل شکتل متس ،تحریتلقتس زض اکتن ممبتته ضا
مدتوان ثطای الرهبز اکطان ثهػ وان که وكوض زض حب ،توؾؼه ثهوبض ثطز.
 )1زض مس ،حبضط اهکیت لکػ ای ثه ثحث توؾؼه زاز قس اؾت ثه عوضیوه زلتتت حبضتط اؾتت
زض ضاؾربی اهساف توؾؼهای ثه ث ب زاذرد وکه نکبکس تب زض هط نوضت اظ ثبظاض ذبض نكتوز
حرد اگط زلتت مرحکل هعک ه تحمیك ل توؾؼه گطزز .اکن موضوع زض ضتجهث تسی حتبالت مکىتن
ال فتطو قتس اؾتت وته زلتتت اضظـ
ثطای زلتت ثهنوضت ضتک د گ جبنتس قتس اؾتت .متث ً
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ثیفتطی ثه حبالت  1ل  5نؿجت ثه حبالت  9ل  13مدزهس .اکتن امتط ػکتستبً ثتطای کته وكتوض
زضحب ،توؾؼه وه مدذواهس اظ عطکك افعاکف وکد ل ویفد توتیس ثه توؾؼه ثطؾس مهساق زاضز.
 )2ه بم تحریل مس ،ثط ضلی نحو تأمین م بثغ مبتد مطثوط ثه کبضانه تحمیك ل توؾؼه تأویس ظکتبزی
نكس اؾت .اکن موضوع ثطای وكوضهبی توؾؼه کبفره ل ن ؼرد ل ثهلکػ محتطلم اظ م تبثغ عجیؼتد
که وكوض زاضای م بثغ عجیؼد مبن س اکطان وه مدتوانس زضآمتسهبی حبنتل اظ نتبزضات نفتت ل
گبظ ضا نطف هعک ههبی ػکطاند ل توؾؼهای نکبکس زضنظط ن طفرن نحو تأمین مبتد کبضانه ذیرتد
ثه انل موضوع تغکه لاضز نکدو س.
 )3زض ات وی مسنظط اکن ممبته ضلبثت میبن ث ب هبی هکؿغ زض زل وكوض تمطکجبً اظ تحتبػ نت ؼرد
هکرطاظ موضزثطضؾد لطاض گطفره اؾت .مثالً کىد اظ قطوتهبی ذوزضلؾبظی اکطان متدتوانتس زض
ثبظاض ؾوضکه کب مهط ثب که قطوت ذوزضلؾبظی تطن ثه ضلبثت ثپطزاظز.
 .5-3يجًد بیش از یک بىگاٌ داخلی در بازار خارجی
زض اکن ظکطثرف ثغوض مررهتط ل قت وزی حتبترد ضا ثطضؾتد متدو تیم وته قتطاکظ لضلز ثته ثتبظاض
ثیناتکررد ثطای ث ب هبی زاذرد فطاهم ثبقس .اثرتسا حتبترد ضا زضنظتط ث یطکتس وته زل ث تب زاذرتد
مدذواه س ثب انجبم کب ػسم انجبم تحمیك ل توؾؼه زض ثبظاض ذبضجد ثه فؼبتیت ثپطزاظنس .زض نتوضتیىه
ؾبذربض هعک ه زل ث ب مرفبلت ثبقس ث ب زاضای هعک ه پبکینتط اظ حکبکت زلترد ثطذوضزاض ذواهس
قس ل ث ب زک ط ثهزتیل پبکین ثوزن وبضاکد ل زاضا ثوزن ؾ م وم اظ ثبظاض ثیطلن ذواهتس ضفتت .اکتن
موضوع ثه نوضت نظطی ثب تحبػ لیتوز ذبنتد زض الهیتطی ل النتو ( )1995تحریتل قتس اؾتت .اظ
عطف زک ط زض نوضتد وه زل ث ب هک ن ثبق س آن ب قىل حکبکت زلتت اظ تحمیتك ل توؾتؼه
مدتوانس مرفبلت ثبقس .زلتت مدتوانس ثطای هط ث ب نهف هعک تههتبی تحمیتك ل توؾتؼه ضا ججتطان
نکبکس ل کب اکنوه فمظ کىد اظ ث ب هب ثهزتیل مالحظبت ؾیبؾد ل کب نعزکىتد ثته احتعاة لتسضت اظ
تکبم کبضانه تحمیك ل توؾؼه ث ط م س گطزز .قطاکغد ضا زضنظط ث یطکس وه ثته هتطزل ث تب ثتهنتوضت
کىؿبن ل نهف کبضانه ثرف لجرد پطزاذت مدقوز .زض اکن حبتت ثؿره ثه نوع تواثغ هعک ه ل زضآمتس
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ث ب هب ل هکچ ین هعک ه انجبم تحمیك ل توؾؼه جواةهبی مرررفد ثطای ثبظی ثهزؾت ذواهس آمس.
ثهػ وان مثب ،اگط زضآمس افعاکفکبفره نبقد اظ افعاکف ؾ م ثبظاضی هط ث ب ثه هکطا کبضانه پطزاذرد
زلتت ثروانس هعک ههبی تحمیك ل توؾؼه ضا پوقف زهس هطزل ث ب زض ثبظاض مبنس ل ثه فؼبتیت ذتوز
ازامه ذواه س زاز زض غیط اک هوضت اظ ثبظی ذبض ذواه س قس.
هعک ه پبکینتطی اؾت لیکت پبکینتطی اظ هعک ه لاحس ؾبکط ث ب هتب تؼیتین نکتوز ل آن تب ضا اظ ثتبظاض
ثیطلن ذواهس وطز.اگط هعک ه لاحس ث ب هب نیع کىؿبن ثبقس آن ب پطزاذتت کبضانته زلتتت ثته کته
ث ب ج ت اکجبز نوآلضی زض فطآک س ل وبهف هعک ههبی توتیس ل هکچ تین لجتوز ؾتطضکع زض میتبن
ث ب هبی زاذرد ثبػث مدقوز وه لیکرد وه ث ب هبی زاذرد مغبتجه مدو س پبکین اظ هعک ه لاحس
ث ب ذبضجد ثوز ل تصا ث ب ذبضجد اظ ثبظاض ثیطلن ضلز ل تکبم ثبظاض زاذرد زض اذریتبض ث تب هتبی
زاذرد ثبق س .اتجره اگط ث ب ذبضجد نیتع زؾتت ثته تحمیتك ل توؾتؼه ثعنتس ل هعک ته لاحتس ذتوز ضا
وبهف زهس آن ب هکه ث ب هب زض ثبظاض مبنس ل ثه فؼبتیت ازامه مدزهس .مدتوان اؾتر جبط وتطز وته
اگط فطو ؾطضکع تى وتوغی زض میبن ث ب هبی زاذرد لجوز زاقره ثبقس قتطاکظ ثتبظی ثتب ؾتبذربض
ثبظی ظکطثرف  3-3تفبلتد نىطز ل ثه هکبن نربکج ثبظی ثب تؼساز ث ب هتبی ثتیفتتط زاذرتد زؾتت
ذواهس کبفت.

 .4وتیجٍگیری ي تًصیٍَای سیاستی
زض ؾتتبتیبن اذیتتط ؾیبؾتتت تجتتبضی اؾتترطاتػکه زض ثرتتف تجتتبضت ذتتبضجد ثؿتتیبض متتوضز توجتته
الرهبززانبن ثوز اؾت .قبکس کىد اظ م کرطکن زالکل اکن موضوع ثؿتظ ل گؿترطـ نظطکته ثتبظی ل
اؾرفبز اظ آن زض اکن حوظ اظ الرهبز ثیناتکرل ثوز اؾت .زض مجبحتث مطثتوط ثته ؾیبؾتت تجتبضی
اؾرطاتػکه زلتتهب مؼکوالً قطاکظ ل ظمی ه م بؾت ضا ثتطای ث تب هتبی زاذرتد زض محتیظ ضلتبثرد
ذبضجد ثه ضلـهبی گونبگون اظ جکره پطزاذت کبضانه فطاهم مدو س .که نوع کبضانه وه مدتوانتس
ثه ث ب پطزاذت قوز کبضانه تحمیك ل توؾؼه مدثبقس .تحمیك ل توؾتؼه اظ اتعامتبت حضتوض ل ثمتب زض
ثبظاضهبی ثیناتکررد ثه حؿبة مدآکس ل ثه هکین زتیل زلتتهب ج ت حکبکت اظ نبزضات ث ب هبی
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زاذرد ل زؾریبثد ثه اهساف توؾؼهای اظ پیف تؼیینقس مدتوان س هعک ههبی تحمیتك ل توؾتؼه ضا اظ
عطکك پطزاذت کبضانه ثه ث ب هب تأمین و س.
تؼبمل اؾرطاتػکه زلتتهب ل ث ب هب ثه اک هوضت اؾت وه اثرسا زلتتهب زض موضز پطزاذت کتب
ػسم پطزاذت کبضانه تهکیم مدگیطنس ل ؾپؽ ث ب هب ثب مكبهس ضفربض زلتتهبی ذتوز تهتکیم ثته
وه زل زلتت ل زل ث ب لجوز زاضنس ل ث ب هب وبالهبی کىؿبند نبزض مدو س .ثتبظی میتبن د تبض
ثبظکىن مصووض زض لبتت که ثبظی پوکب ثب اعالػبت تکبم امب نبلم تحریل قس اؾت ل تؼتبز ،وبمتل
ثبظی فطػد ثهزؾت آمس نكبن اظ اکن زاضز وه زض زلض ال ،زلتتهب ثته ث تب هتبی زاذرتد کبضانته
تحمیك ل توؾؼه پطزاذت نکوز ل ث ب هب زض زلض زلم کبضانه زضکبفرد اظ زلتت ضا نتطف تحمیتك ل
توؾؼه مدنکبک س .د ین پیبمسی مدتوانسثطای وكوضهبی زضحب ،توؾؼه که ث ی ه اجرکتبػد ل ثتطای
وكوضهبی توؾؼه کبفره (تحت قطاکظ ذبند)که مؼکبی ظنساند ثبقس.
عجك مغبتؼبت انجبم گطفره مؼکوالً زض ثبظاضهبی ثب ؾبذربض ووضنو زلتتهب اظ ث ب هبی زاذرد
ذوز حکبکت نکوز ل ثه آن ب کبضانه پطزاذتت متدو تس .اکتن زض حبتیؿتت وته زض ؾتبذربض ثطتطانتس
زلتتهب ثجبی حکبکت اظ ث ب هبی زاذرتد اظ آن تب مبتیتبت متدگیطنتس .زض ممبتته حبضتط ظمبنیىته
ؾبذربض ثبظاض ثهنوضت انحهبض زلجبنجه ووضنو تؼطکف مدقوز زلتتهب اظ ث ب هبی ذوز حکبکتت
وطز ل ثه آن ب کبضانه اػغب مدو س ل اکن نریجه وبمالً ثب نربکج مغبتؼبت پیكتین مغبثمتت زاضز .امتب ثته
ه بم ضلبثت لیکرد زض ثبظاض ثطتطانس نریجه ممبته حبضط ثب نربکج مغبتؼبت انجبم قس مرفبلت اؾت ل
زض اکن ؾبذربض ثبظاضی نیع زلتتهب اظ ث ب هبی ذوز حکبکت وطز ل ثه آن ب کبضانه تحمیتك ل توؾتؼه
پطزاذت مدو س .قبکس زتیل انرد اکن تفبلت زض نریجه نحو ن طـ زلتتتهتب ثته ضفتب زاذرتد ل
هکچ ین تفبلت زض نحو تأمین م بثغ کبضانهای ثبقس .زض مغبتؼبت پیكین پطزاذت کبضانه ثهزتیل آنىه
م بثغ آن اظ الرهبز زاذرد اذص مدقوز ل هکچ ین اهساف توؾؼهای زضنظط گطفره نکدقتوز ثتب ضلتم
م فد زض مؼبزته ضفب تحبػ قس ل تصا زض ثبظاض ثطتطانس اظ ث ب هب مبتیبت گطفره مدقوز .امب ثطای که
وكوض زض حب ،توؾؼه مبن س اکطان وه نبحت زضآمسهبی نفرد ثوز ل زاضای التوکتهتبی توؾتؼهای
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مدثبقس اکن ضلم م فد زض ممبکؿه ثب اهساف تؼطکفقس ووده جرو مدنکبکتس .ثته هکتین زتیتل
ثب تحبػ قطاکظ توؾؼه وكوض نربکج مدتوانس مرفبلت ثبقس.
تحریل فوق مدتوانس زض ضاؾربی تحمك ؾیبؾتهبی الرهتبز ممتبلمرد زض الرهتبز اکتطان ثىتبض ضلز.
نربکج اکن ممبته مدتوانس ثطای وكوض اکطان نیع ثىبض ضلز.زض لالغ که عطف لضیه مدتوانس وكوض اکتطان
توؾؼه نبزضات ثوز اؾت .اکجبز م بعك آظاز ل لکػ الرهبزی زض نمبط مرررف وكوض نیتع زض ضاؾتربی
تأمین هکین اهساف ثوز اؾت .هکچ ین ثطذد ث ب هبی ػکس اکطاند مدتوان س ثتب حضتوض زض تجتبضت
ثیناتکرل ثرتف ػکتس ای اظ اهتساف متصووض ضا تتأمین نکبک تس .ثتهػ توان مثتب ،کىتد اظ قتطوتهتبی
ذوزضلؾبظی اکطاند مدتوانس نمف کىد اظ ث ب هب ضا زض ثتبظی تحریتلقتس زض اکتن ممبتته ثتبظی و تس.
عطف ممبثل نیع مد توانتس کته قتطوت ذوزضلؾتبظی اظ وكتوض تطویته ثبقتس .ثتب توجته ثته قتطاکظ ل
فطضیبت تحمیك ل هکچ ین نربکج ثهزؾتآمس اظ تحریتل موضتوع تونتیه متدقتوز وته زلتتت اکتطان
قطاکغد فطاهم آلضز وه ث ب هبی زاذرد ثروان س زض ػطنه ثیناتکرل ثه فؼبتیت ثپطزاظنس.
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