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 چکیده
وری و تصاد مقاومتی بدان توجه شده است، موضوع بهرههای کلی اق یکی از موضوعات مهمی که در سیاست

پذیری  وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابتمحور قرار دادن رشد بهره
های  وری کل عوامل تولید در شرایط تحریمباشد. در همین راستا هدف این پژوهش بررسی بهرهاقتصاد می

( و DEAها ) از مدل تحلیل فراگیر داده باشد. بدین منظورهای منتخب اقتصاد ایران می خشاقتصادی برای ب
ها با  شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم استفاده 6931تا  6951شاخص مالم کوییست در بازه 

ونقل  ملهای مختلف اثرگذارند. در دوره موردمطالعه بخش حوری و کارایی بخش بهره درجات متفاوت بر
چنین بر اساس  اند. هم وری و کارایی داشته بهترین عملکرد و بخش صنعت بدترین عملکرد را ازلحاظ بهره

 وری در هر سه صنعت بیشتر تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی است.  آمده تغییرات بهره دست نتایج به

   .وری کل بهره مالم کوییست، های اقتصادی، شاخص اقتصاد مقاومتی، تحریم واژگان کلیدی:
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 قدمهم .1

عنوان ابزاری برای نیل به اهداف کشورهای قدرتمند  میالدی به 33های اقتصادی تقریباً از دهه  تحریم
گونه کشورها به لحاظ سیاسی و اقتصادی، با اعمال محدودیت بر اقتصادهای  مورداستفاده قرارگرفته است. این

کنند. این وضعیت در صورت همراهی دیگر بازیگران مهم اقتصادی  ها تحمیل می هایی بر آن تر، هزینه ضعیف
آورد. با نگاهی به  وجود می های شدیدتری را به تر شده و بحران و سیاسی جهان با کشور تحریم کننده، جدی

هایی که علیه جمهوری اسالمی  ی اخیر، شاهد گستردگی انواع تحریم های ایران طی چند دهه پیشینه تحریم
های اخیر،  کنندگان ایران در سال ی اروپا به جمع تحریم شده است، هستیم. با پیوستن اتحادیه عایران وض

عنوان ابزار سیاست خارجی، شرایطی فراهم آمده  ها به های تحریم علیه ایران و استفاده از آن گسترش جنبه
های کالن، به حمایت از  استاست که دولت درصدد آن باشد تا با اتخاذ تدابیر سازنده و ایجاد تغییر در سی

 تولید داخلی بپردازد.
تبع آن رشد فزایندۀ نیازها، محدودیت منابع و همچنین وابستگی اقتصاد کشور  افزایش روزافزون جمعیت و به 

گذاران اقتصادی  ها علیه ایران، مسئوالن دولت و سیاست های غربی به درآمدهای نفتی در کنار تشدید تحریم
جویی، اصالح الگوی مصرف و حمایت از کار و  وری، تالش بیشتر، صرفه است تا بر بهره آن داشته را بر

های مهم  سرمایه ملّی تأکید ورزیده و با حساسیت و توجه بیشتر، به تخصیص منابع تولیدی بین بخش
کشور عنوان اساس و بنیان استقالل  وری داخلی به اقتصادی کشور بپردازند. توجه به توان تولید و بهره

مدت  های میان تواند زمینه اشتغال واقعی و رشد پایدار را فراهم آورد. بر همین اساس با تدوین برنامه می
های کلی برنامه چهارم توسعه کشور در بخش امور اقتصادی بر تحقق رشد  پس از انقالب، در سیاست  توسعه

ایجاد اشتغال مولد و کاهش بیکاری انداز،  اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم
انرژی، )وری عوامل تولید  ها، بر ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره این سیاست 93کرده و در ماده  اشاره

های  بخش امور اقتصادی سیاست 26چنین در ماده  سرمایه، نیروی کار و ...( تأکید فراوان داشته است. هم
اجتماعی و فرهنگی کشور به تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به  کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی،

وری در  شده و دربند دوم همین ماده بر ارتقاء سهم بهره % نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی اشاره1میزان 
ور بخش ام 1است که در ماده  حالی سوم در پایان برنامه پنجم تأکید شده است. این در رشد اقتصادی به یک

اند تا جهت ارتقاء سهم  های اجرایی مکلف گردیده اقتصادی برنامه ششم توسعه کشور، تمامی دستگاه
% درصدی تولید ناخالص داخلی در طول 1ی  % از رشد ساالنه1/2وری کل عوامل تولید به میزان  بهره
 های اجرای برنامه، با هماهنگی دولت اقدامات الزم را انجام دهند. سال

های  های موجود و توانمندیتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مستلزم شناخت و استفاده از تمام ظرفیت ازآنجاکه 
های کارگیری همان سطح نهاده موجود در تمام بخش وری، تولید ملی با بهداخلی است تا با ارتقاء بهره

مدت خود، با اشاره  میانهای  ریزی تولیدی و خدماتی کشور افزایش یابد، بنابراین دولت ایران طی برنامه
وری، به رشد اقتصادی کشور  های اجرایی را مکلّف ساخته است تا با ارتقاء بهره صریح و ضمنی تمام دستگاه

 ور محور تبدیل کنند  کمک کرده و کشور را از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره
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ل عوامل تولید در سه بخش منتخب اقتصاد وری و کارایی ک بر این اساس، در این پژوهش به محاسبه بهره
های اقتصادی پرداخته خواهد شد، تا بتوان  ونقل در شرایط تحریم ایران شامل صنعت، کشاورزی و حمل

های مناسب در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی در تمام  های قبلی و اتخاذ سیاست اهمیت اصالح سیاست
ها  ها و پیشینه آن مقدمه بخش دوم به بیان مفهوم تحریم ها را مشخص نماییم. بدین منظور پس از بخش

یافته است.  های اقتصادی اختصاص وری کل عوامل تولید با تحریم وری و ارتباط بهره علیه ایران، مفهوم بهره
در بخش سوم به ارائه مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع خواهیم پرداخت. معرفی الگوی پژوهش و 

گردد. بخش ششم  ازآن در قسمت پنجم نتایج الگوی پژوهش ارائه می ا در بخش چهارم و پسهمعرفی داده
 شده است. گیری اختصاص داده نیز به خالصه و نتیجه

 مبانی نظری .2
 های اقتصادی علیه ایران سیر تاریخی تحریمها و   . تحریم2-1

 برای کمتر، هزینه با نظامی ابزار یگزینجا یا برتر سیاست عنوان به را اقتصادی هایکورترایت تحریم و لوپز
 این برخی سنتی تعاریف در. کنندمی معرفی شونده تحریم کشور های مشی خط تغییر و ساختن منزوی
-جنگ برپایی برای ها استراتژی فعلی شرایط در اما. دانستندمی دیپلماتیک های مهارت از جزئی را هاتحریم

 ( بسیاری6335، 6کورترایت و لوپز) دارد ترگسترده مفهومی نوین رعص های خصومت جریان در اقتصادی های
 و هدف کشور عملکرد تغییر جهت در کننده تحریم کشورهای ابزار را اقتصادی های تحریم نیز گران تحلیل از

  (.2361:6 ،9مهدیون و افسورگبور ؛2،2369:2اوچسلین. )دانندمی شان اقتصادی و سیاسی اهداف به نیل
های اقتصادی آمریکا علیه کشورهای جهان، ایران نیز از این مسئله مصون نماند.  ش یافتن تحریمبا گستر

نخستین تحریم اقتصادی ایران، از جانب آمریکا و انگلستان در واکنش به ملی شدن صنعت نفت، در 
صادی مهار کردن جریان ملی شدن صنعت نفت از طریق اعمال فشار اقت باهدفوزیری دکتر مصدق  نخست

های ایران از سوی آمریکا و  اش صورت گرفت. گام دوم تحریم بر کشور با محدود ساختن درآمد نفتی
 طورکلی بهو تسخیر سفارت آمریکا صورت گرفت.  6951متحدانش، به زمان پس از پیروزی انقالب در سال 

است. این  بودهوریسم و غیره ای یا به بهانه حمایت از تر به دالیل هسته شده علیه ایران یا ی وضعها تحریم
اما  اند شده وضعهای مختلف با درجات متفاوتی علیه ایران  ایران در سال ها پس از انقالب اسالمی تحریم

 بندی کرد: به شش دوره تقسیم ار ها آنتوان  می
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 های آمریکا علیه ایران ( پیشینه تحریم6) شماره جدول

 مماهیت تحری دالیل تحریم تاریخ دوره

ب
ال

انق
ی 

تدا
ه اب

ور
د

 

63
16

-
63

33
 

 
 تسخیر النه جاسوسی

 توقیف اموال و دارایی ایران در آمریکا -
 شده از آمریکا خریداریعدم تحویل تجهیزات  -

 ممنوعیت کلیه مبادالت تجاری بین ایران و آمریکا -
 لغو قرارداد فروش تجهیزات نظامی به ایران -

 ممنوعیت واردات نفت -

ایر
گ 

جن
ره 

دو
 و 

ان

اق
عر

 

63
19

-
63

13
 

انفجار مقر نظامیان   -
 آمریکا در بیروت

ادعای آمریکا مبنی   -
بر حمایت ایران از 

 المللی بینتروریسم 

 ممنوعیت اعطای وام و هرگونه تسهیالت به ایران -
 کنترل صادرات کاالهای دارای مصارف دوگانه -

 تحریم واردات نفت ایران توسط آمریکا -
 فروش تجهیزات نظامی به ایرانمنع صادرات و  -

ی
ساز

باز
ره 

دو
 

63
13

-
63

33
 

دستیابی ایران به مواد 
الزم و فناوری تولید و 

های  کاربرد سالح
 نظامی

های شیمیایی و  تحریم تجهیزات و مواد مرتبط با تولید سالح
بیولوژیکی و تحریم صادرات کاالهای دو منظوره به ایران در سال 

6332 

ون
ینت

 کل
وره

د
 

ه 
م

63
39

 

منافع آمریکا در 
 فارس خلیج

 استراتژی مهار دوجانبه ایران و عراق

ه 
م

63
35

 
مخالفت ایران با 
برقراری صلح 

خاورمیانه، حمایت از 
تروریسم و تالش 

های  برای کسب سالح
 کشتار جمعی

های بازرگانی و  های جامع در تمامی زمینه اعمال تحریم -
 گذاری  سرمایه

 منابع نفتیممنوعیت کمک به توسعه  -

ت 
او

63
31

 

مالی  تأمینحمایت و 
تروریسم و سرمایه

های  گذاری شرکت
 اروپایی در ایران

 تصویب قانون ایلسا -
های آمریکایی در صنایع نفت و  گذاری شرکت ممنوعیت سرمایه -

 گاز ایران

ت 
او

23
36

 

تشدید روابط خصمانه 
با روی کار آمدن بوش 

 پسر

های خارجی  ا و مجازات کلیه شرکتهای قانون ایلس تمدید تحریم
 میلیون دالر در صنعت نفت 23گذاری کننده بیش از  سرمایه
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 های آمریکا علیه ایران ( پیشینه تحریم6) شماره جدولادامه 
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تام
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-
23

39
 

اتهام پناه دادن به 
 ها تروریست

ابق و س های تحریممحور شرارت و تشدید  عنوان بهمعرفی ایران 
 ویژه طرف قرارداد با ایران به

س 
پ

 از
مه

عنا
قط

 
ی

ها
 

ث 
بح

در 
ت 

منی
ی ا

ورا
ش

ته
هس

 
ی

ا
 

23
39

- 
ون

کن
تا

 

 
 
 
 
 
 
 
 

متهم کردن ایران به -
 ای داشتن سالح هسته

حمایت از تروریسم  -
 لبنان اهلل حزبو 
حمایت از سالح  -

 کشتار جمعی
و تالش برای دستیابی 

 آن
 مقابله با تروریسم-

نامه هستهپیگیری بر-
 ای و تسلیحاتی ایران

 

 آمریکا های تحریم
 ای دهی افکار جهانی به سمت ایران هسته جهت -

 دانشگاه صنعتی شریف التحصیل فارغ 63اخراج حداقل  -
 تحریم بانک صادرات -

 تحریم بانک سپه -
 تحریم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -

 تحریم بانک ملی ایران -
 های ایرانی افراد و سازمانتن از  23تحریم  -
 های مایکروسافت و یاهو تحریم توسط شرکت -

 های نیروهای قدس سپاه تحریم -
 کشتیرانی و هواپیمایی ایران های شرکتتحریم معامله با  -

 تأمینمسدود شدن اموال و منافع افراد تحریم شده و ممنوعیت  -
 ها آنمالی 

متوقف ساختن تجارت تحریم تاجر چینی برای  2362ژانویه  69 -
 نفتی با ایران و ...

 قانون ایلسا ی سالهتمدید ده  -
 نهاد مرتبط با ایران به لیست سیاه 62فرد و  69افزودن نام  -

 ایران در لوکزامبورگ های داراییمصادره  -

 شورای امنیت های تحریمهای سازمان ملل: چهار دوره  تحریم

 اتحادیه اروپا: های تحریم
 گذاری مشترک با حضور ایران ممنوعیت سرمایه 2363اوت  62-

 از ایران جدیدفرد  613تحریم  -
، خرید و یا حمل و نقل با وارداتممنوعیت انعقاد قرارداد جدید  -

 ایران

 تحریم شرکت ملی نفتکش ایران -
 ایران ای هسته های نیروگاهمدیریت ساخت  -

 ها یمتحرشرکت ایرانی به لیست  61افزودن نام  -

 محققهای  : یافتهمنبع
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 وری مفهوم بهره. 2-2
« نسبت مقدار معینی ستانده به مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید»وری را  ترین تعریف بهره در ساده

استفاده از منابع و عوامل تولیدی در یک برهه از زمان  چگونگیی  کنند. این معیار بازگوکننده معرفی می
 گیرد برمیها را در  ی تغییر تکنولوژی، تغییر مقیاس و تغییر راندمان استفاده از نهاده گانه هباشد و آثار س می

تکنیکی مجموع دو عامل کارایی و  ازلحاظوری  در حالت کلی بهره (.6911:1یلیان، ل)امیر تیموری و خ
قبلی و اثربخشی  وری با استفاده از همان سطح نهاده افزایش بهره به معنیباشد. کارایی  اثربخشی می

وری و  شود. پس بهره وری تعریف می های جدید برای ارتقاء بهره کارگیری نهاده گذاری بیشتر در به سرمایه
 کننده خواهد بود. باشند و استفاده از این دو مفهوم به جای یکدیگر، گمراه کارایی دارای دو مفهوم مجزا می

، شاخص 6سولو شاخص ،یابتدائ شاخص ازجمله یمتعدد یها شاخص آن، راتییتغ و یور بهره یریگ در اندازه
مالم  یور شاخص بهره انیم نیوجود دارد. در ا 1ستیو شاخص مالم کوئ 9ستی، شاخص تورنکوئ2کیکندر
و  دیکل عوامل تول یور بهره راتییتغ زانیم یریگ اندازه یاست که برا ییها شاخص نیاز بارزتر یکی ستیکوئ
 عنوان به 6359شاخص ابتدا در سال  نی(. ا6936:62و همکاران،  پور حکیمی) اند دهش معرفیاجزاء آن  کیتفک

به کار گرفته شد. در سال  دیتول یبار در تئور نیاول یبرا 6312و در سال  یمعرف یشاخص استاندارد زندگ

( DEA1) ها داده یپوشش لیتحل کیتکن از ست،یکوئ محاسبه شاخص مالم منظور بهو همکاران  5فار 6313
 هیتجز یتکنولوژ رییو تغ 3ییکارا رییشاخص را به دو عامل تغ نیا 6332استفاده کردند و سپس در سال 

 (.1:6911و همکاران،  یبیکردند )نا

 یور بهرههای اثرگذاری تحریم بر . کانال2-3
ها بر کدام  یمگذاران قرار دارد، این است که تحر یکی از سؤاالتی که همواره پیش روی اقتصاددانان و سیاست

اند و این اثرات به چه میزان و در چه جهتی بروز کرده است؟  ها و متغیرهای اقتصادی اثرگذار بوده بخش
(، 6932(، حسینی )6939(، بابایی مهر و اسماعیل نسب )6931شده توسط آزادی و اقبال) مطالعات انجام

( حاکی از آن است 2363ادینو و همکارانش )( و آنک2365(، گرویچ و پرلیسپکای )2366بیگلیسر و لکتازین )
هایی را در بازارهای عوامل  های گذشته عدم تعادل های اعمال شده علیه کشورهای هدف در دهه که تحریم

جمله تورم، نرخ  تولید، بازار کاال و خدمات، بازار ارز و بازار پول ایجاد کرده و همچنین متغیرهای کلیدی از
  اند. اخلی و تجارت خارجی را تحت تأثیر قرار دادهبیکاری، تولید ناخالص د

 

                                                           
1 Sollow Model. 
2 Kendrick Model. 
3 Tornqvist index. 
4   Malemquist 
5   Fare 
6 Data Envelopment Analysis 
7 Efficciency Change 
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 :صورت زیر مطرح نمود توان الگوی مفهومی مورداستفاده در پژوهش را به بر این اساس می

 لماوع یرو هرهب شهاک
دیلوت

 یاه میرحت
یداصتقا

تادراو و یجراخ یاهالاک تمیق شیازفا         زرا خرن شیازفا

یلخاد تمیق شیازفا        دیلوت هنیزه شیازفا              

یژولونکت و عبانم دورو رد تیدودحم

یشزومآ جراخم و زادنا سپ شهاک

 

لک یراذگ هیامرس شهاک

مروت زورب
       تارداص شهاک -    
لک یاضاقت شهاک-
هرهب خرن شهاک-     

-یداصتقا کسیر
یسایس

 ( مدل مفهومی پژوهش6شکل شماره )
 محققهای  : یافتهمنبع 

بروز ریسک و مخاطرات اقتصادی و لذا از دست رفتن  رود، به دلیلانتظار می میتحر طیدر شرا بنابراین
ها، تولیدات و موقعیت کشور به دلیل از دست دادن قدرت رقابت با رقبا و همچنین متأثر از تغییرات بازدهی

ها رشد اقتصادی کشور ونقل و دیگر بخش های اقتصادی ازجمله صنعت ، کشاورزی، حمل خدمات بخش
طرف منابع عوامل تولید و  های اقتصادی ازیک توان گفت که تحریم نیز میبندی کاهش یابد. در یک جمع

دهد و از طرف دیگر سهم کشور را در بازارهای جهانی کاهش داده است و هر  الشعاع قرار می عرضه را تحت
 .(6932، حسینی) اند ندی رشد اقتصادی کشور گردیدهدو همسوی باهم باعث ک
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 مروری بر مطالعات پیشین .3
ها  ها و پیامدهای آن کننده، درزمینۀ تحریم مداران، پژوهشگران و اقتصاددانان کشورهای تحریم ستسیا

ها برای  راهکارهایی برای افزایش اثربخشی تحریم اند. در این مطالعات های زیادی انجام داده پژوهش
ها در اختیار  ۀ تحریماما این آثار فقط اطالعات خامی درزمین کننده ارائه گردیده است؛ کشورهای تحریم
شود پژوهش مستقلی  دهد. با مروری بر مطالعات انجام شده، مالحظه می شونده قرار می کشورهای تحریم

عنوان عاملی که رشد و توسعه  عوامل تولید به وری و کارایی کل های اقتصادی بر بهره اثر تحریم ٔ درزمینه
حال برخی  ی مختلف اقتصاد، صورت نگرفته است. بااینها دهد در بخش اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می

ها اشاره  ترین آن اند که در ادامه سعی شده است به مهم های مرتبط بامطالعه، صورت گرفتهمطالعات به حوزه

 .گردد

های مهم اقتصاد ایران طی  کل عوامل تولید در بخش وری با ارزیابی رشد بهره (6911)تیموری و خیلیان  امیر

و شاخص  DEAبا استفاده از رویکرد  6911-6919ی  های اول، دوم و سوم توسعه طی بازه هبرنام
وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره  کوئیست به این نتیجه دست یافتند که رشد بهره مالم

اشی از ونقل نیز ن کل عوامل تولید در بخش حمل وری موردمطالعه ناشی از تغییرات فنی مثبت و رشد بهره
که در بخش صنعت و معدن هر دو عامل  باشد اما این تغییرات در جهت منفی بوده درحالی تغییرات فنی می

وری در این بخش نسبت به دو  وری کل شده و رشد بهره تغییر کارایی فنی و تکنولوژی باعث ارتقاء بهره
 بخش دیگر بسیار باالتر بوده است.

ها بر تولید بخش صنعت ایران با لحاظ متغیر موهومی  تأثیر تحریم ( به بررسی6931ند و صادقی )ومحمد
آمده از بررسی  دست پرداختند. نتایج به 6913-6932طی دوره  (VARتحریم در مدل اتورگرسیو برداری )

های اقتصادی بر تولید بخش صنعت ایران اثر منفی و  دهد که تحریم واکنش متغیرها نشان می -روابط کنش
 رد. معناداری دا

های مربوط به  وری عوامل تولید، بر اساس داده وتحلیل بهره ای به تجزیه ( در مطالعه2361) 6تانگ و همکاران
ها تغییر  اند. آن کوئیست پرداخته و شاخص مالم DEAبا اقتباس از مدل  2333-2369ی  کشور چین طی دوره

دهد که  ها نشان می اند. نتایج آن نی تقسیم کردهکارایی مقیاس و تغییر کارایی ف وری را به دو جزء تغییر بهره
 وری داشته است. تغییرات در کارایی فنی نبست به کارایی مقیاس سهم بیشتری در تغییر بهره

ها بر بازار سرمایه روسیه و مقایسه این بازار قبل  ( به بررسی تحلیلی تأثیر تحریم2363) 2آنکادینو و همکاران
استفاده کردند.  2363-2361پرداختند. در این بررسی از اطالعات مربوط به دوره ها  و بعد از اعمال تحریم

ها و آمارهای محاسباتی نوسانات  تمامی شاخص ها با توجه به دهد که تحریم نتایج  این مطالعه نشان می

                                                           
1 Decai Tang et a 
2  Andrei Ankudinov  et al. 
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آسیب توان با اطمینان کامل گفت افزایش تحریم سبب  وجود آورده است. اما نمی زیادی را در این بخش به
 به این بخش شده است.

 معرفی مدل پژوهش. 4
های اقتصادی با محدودیت در دسترسی به  بر اساس تبیین نظری صورت گرفته، متغیر سیاسی تحریم

وجود آورده است فرایند رشد اقتصادی  ها و متغیرها به های نوین و تحوالتی که در سایر بخش تکنولوژی
(، 6915:61شده تقوی و محمدی ) ه است. پس با استفاده از مدل ارائهشدت تحت تأثیر قرار داد ایران را به

 صورت زیر تعریف کرد: توان به مبنای الگوی رشد اقتصادی برای ایران را می

                              (6) 

 که در آن 

 :  تولید ناخالص داخلی )میلیارد ریال( به قیمت ثابت   
 حسب جمعیت شاغل )نفر( کاربرنیروی   :  

 های ثابت  : موجودی سرمایه خالص به قیمت  

 تکنولوژی تولید:    
 : زمان 

را شامل  Zهایی است که بر رشد اقتصادی اثر خواهند گذاشت که ما در این پژوهش بردار  دیگر عامل   
 ایم. ها در نظر گرفته مصرف انرژی هر یک از بخشبر کشور ایران و  شده اعمالهای اقتصادی  تحریم
های تجدید  سنگ، گاز طبیعی، انرژی های نفتی، زغال های انرژی شامل )نفت و فرآورده مصرف حامل   :

 پذیر و برق( معادل میلیون بشکه نفت خام

 تحریم   :
داری آمریکا،  ، از وزارت خزانهمورد تحریم های سالها و  باید در نظر داشت که اطالعات مربوط به انواع تحریم

اتحادیه اروپا و سازمان ملل استخراج گردیده و تمامی اطالعات و آمارهای مربوط به سایر متغیرها نیز به 
 6919های اقتصادی بانک مرکزی ایران و به قیمت ثابت سال  ها و برحسب نیاز از گزارش تفکیک بخش

 . اند شده استخراج
ریزی خطی از یک رویکرد ناپارامتریک برای  کارگیری تکنیک برنامه ها با به درروش تحلیل پوششی داده

فرض مشخصی مرتبط با شکل  ذکر است که در این روش پیش گردد. شایان تخمین توابع تولید استفاده می
ریزی ریاضی  کوییست یک شاخص برنامه شاخص مالمتابع تولید در خصوص تخمین این توابع وجود ندارد. 

وری  ها و در قالب تابع مسافت قادر است تغییرات بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده با بهرهاست که 
 باوجوددهد که  تابع مسافت به ما این امکان را می را محاسبه کند. اش دهنده تشکیلکل عوامل تولید و اجزاء 

سود به تعیین کارایی  سازی اکثرحدها و  هزینه سازی حداقل فرض پیشای، بدون  تکنولوژی تولید چند نهاده
تابع  (.6913: 1شود )حیدری، تابع تحت دو رویکرد عامل تولید و محصول ارائه میاین ها بپردازیم.  فنی نهاده
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کند. تابع  ها را به ازای یک بردار مشخص از ستانده تعیین می مسافت عامل تولید میزان مناسب بردار نهاده
 د.کن ها تعیین می ها را به ازای یک بردار مشخص نهاده بردار ستاندهمسافت محصول نیز میزان مناسب 

نیروی کار، سرمایه و ) کارگیری عوامل تولید محصول بکار گرفته شود، در صورت به -چنانچه تابع فاصله
 عنوان عامل مؤثر بر تولید خواهیم داشت: های اقتصادی به مصرف انرژی( و تحریم
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تحریم S مصرف انرژی، EC سرمایه،  Kنیروی کار،  Lتابع فاصله،  معکوس ϕتابع فاصله ،  D در رابطه باال

با تابع مرزی  qی در دوره ریگ میتصمدر این روش ترکیب داده و ستانده هر واحد متغیر تصمیم است.  λو 

، تابع ها یورود رییتغ عدم. با فرض شود یماست، مقایسه  pکه، شامل ترکیبات داده و ستانده واحد در دوره 

 تواند یمچه میزان  qدر دوره  hی ریگ میتصمکه ستانده واحد  است آنمحصول مذکور بیانگر  -فاصله

با یک  qبنابراین هر واحد در دوره  م؛یابی دستباشد،  pی روی تابع مرزی در دوره ا نقطهافزایش یابد تا به 

است، مقایسه  شده ساخته p و ستانده همه واحدها در دوره ها دادهنقطه روی تابع که از ترکیب خطی با وزن 
 .باشد یم. از فروض دیگر این رابطه فرض بازده ثابت به مقیاس شود یم

   
                            

             
                 

         

  
             

        
      

    

 

  
              

  
        

 (
  

              
        

  
                

          
)

 
 

 
  

        

  
              

 (
  

                
          

  
              

        
)

 
 

 

(2) 

(3) 



 16                                                                            6931 فصلنامه اقتصاد دفاع ، سال دوم ، شماره چهارم ، تابستان 

 

      
  

              

  
        

 

       
(

  
              

        

  
                

          
) 

 
 

 

       =                
به ترتیب بردارهای   (=            و   (=             تابع مسافت،   ها،  در این رابطه

شده از شاخص  وری محاسبه دهنده بهره نشان  باشند. همچنین  های واحدها می عوامل تولید و ستانده

ها  به ترتیب، خروجی      و     و     و    دوره  ها در به ترتیب، ورودی      و     کوییست، مالم

غییرات کارایی فنی و ت       وری کل عوامل،  غییرات بهرهت       است و     و    در دوره 
وری بین دو  ی افزایش بهره دهنده تر از یک نشان بزرگ  باشد.  غییرات کارایی فناوری میت        

در تواند بر اساس کارایی فنی یا پیشرفت تکنولوژی توضیح داده شود.  یش میاست. این افزا یادشدهدوره 
، تر بزرگتواند مقادیر  ی تغییر در کارایی فنی است که می دهنده رابطه باال عبارت خارج از کروشه نشان

ی تغییر تکنولوژیکی بین دو زمان  دهنده و یا مساوی یک داشته باشد. عبارت داخل کروشه نشان تر کوچک

 .تر و یا مساوی یک باشد کتر، کوچ تواند بزرگ مذکور است. این مقدار نیز می

 نتایج تجربی .5
 ها شدت تحریم .5-1

های اقتصادسنجی، نیازمند کمی با توجه به کیفی بودن متغیر تحریم و لزوم استفاده از آن در محاسبات و مدل
ها ترین این روش عنوان یکی از مهم توان از شاخص ناسازگاری بهباشیم. در این راستا میکردن آن می

ها بر اساس معیارهایی که نتیجه  بندی آن ها و اولویت ه کرد. بدین منظور با مقایسه زوجی تحریماستفاد
کنیم. در این های مختلف محاسبه می باشد، اهمیت و وزن نسبی هر یک را در سالمطالعات دانشگاهی می

 است:( آمده 2در جدول )مطالعه نتایج مقایسات زوجی نخبگانی 
 ها وجی نخبگانی تحریم(  مقایسات ز2جدول )

  اموال تجاری دانش  نفتی مالی افراد المللی بین

 اموال  1 2  5 3 1 5

 تجاری   5  2 1 5 9

 دانش     1 3 9 1

 نفتی      1 5 2

 مالی       1 1

 افراد        5

 المللی بین ناسازگاری:31/3       

 محقق های یافته: منبع

(4) 
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صورت وزنی )نسبتی از یک(  ها به بندی هر یک از تحریم به اولویت (،2جدول )در  آمده دست بهبر اساس نتایج 
ها در  پردازیم تا به اهمیت و شدت هر یک از تحریم شود می انجام می Expert choiceافزار  که توسط نرم

 صورت زیر خواهد بود: یابیم. بر این اساس نتایج به  های مختلف دست سال

 ها براساس اهمیت نسبی ی تحریمبند (  اولویت9جدول )

 انواع تحریم المللی بین اموال تجاری دانش نفتی مالی افراد

 ها وزن نسبی تحریم 631/3 393/3 652/3 313/3 623/3 161/3 321/3

 / = شاخص ناسازگاری31

 محققهای  : یافتهمنبع

مقدار شاخص ناسازگاری  که تیدرصور 6توسط توماس ال ساتی شده انجاماید توجه داشت بر اساس مطالعات ب
بنابراین با توجه به اینکه مقدار  (.6939:66استناد است )فدائی و درخشان،  بلا/ باشد نتایج ق6کمتر از 

. به همین منظور بر اساس 2آمده است پس نتایج مورد تائید خواهد بود دست / به31ناسازگاری در این مطالعه 
ها را در جای خود قرار داده و اعداد هر یک از  هر یک از تحریم وزن افزار اگر با نرم آمده دست بهنتایج 
ها  گردد. بنابراین شدت تحریم جمع کرده شدت تحریم در آن سال محاسبه می باهم هرسالها را در  تحریم

 د.خواهد بو (2شکل ) صورت به موردمطالعهعلیه ایران در بازه 
سالمی، آمریکا و متحدانش که انقالب را تهدیدی برای خود های آغازین انقالب ا ( از سال2بر اساس شکل )

های مختلف سعی داشتند با محدود کردن عرصه به ایران،کشور ایران را  دانستند با اعمال تحریم می
های پس از انقالب و  فشار قرار دهند. با گذر زمان، روند حرکت جمهوری اسالمی ایران در طول سال تحت

 ها قرار گیرند. های بیشتر غربیای استکباری غرب باعث شد که تحت تحریمهعدم پیروی از برنامه

 
 ها ( شدت تحریم2شکل )
 محققهای  : یافتهمنبع

                                                           
1 Thomas L.saaty 

 .نتایج مطالعه حاضر، یافته های فدائی و درخشان در این زمینه را تایید می کند-2
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تنها کاهش نیافته بلکه بر  ها نه به بعد تحریم 6932شود از سال  چنانچه در نمودار مذکور نیز مشاهده می
نظام اقتصادی کشور ایران  ید از این طریق، فشار بهشدت و تنوع آن افزوده گردیده است با این هدف که شا

ای ایران، با  با آشکار شدن فعالیت هسته 6912های کشورهای غربی گردد. در سال  موجب تحقق خواسته
و روی کار 6911های علیه ایران وسعت بیشتری یافت. با انتخابات  های شورای امنیت تحریم تصویب قطعنامه

ها افزایش ای شدت تحریم های داخلی و خارجی در قبال موضوع هستهیاستآمدن دولت نهم و اتخاذ س
ای ایران درازای لغو  با رویکرد تعلیق فعالیت هسته 5+6یافت. امضای توافقنامه موقت ایران و گروه 

در خصوص توافق برجام، تا حدودی از  6939و ادامه مذاکرات تا سال  6936المللی در سال  های بین تحریم
ای از  با نائل شدن به تفاهم مشترک برجام، پاره 6931های بین طرفین کاست. در تیر ماه  نششدت ت
ها کاسته شد. در پایان ذکر این نکته ضروری است که  ها علیه ایران برداشته شد و از شدت تحریم تحریم

ائل اجتماعی، علمی، گیری است، مسائل غیرملموسی همچون مس اندازه ها که قابلافزون بر آثار آشکار تحریم
 گیری نمود. توان اندازهراحتی نمی فرهنگی و ... را به

 برآورد مدل . 2 -5

دهنده آن را برای بخش صنعت، کشاورزی و  وری کل عوامل تولید و اجزاء تشکیل ( مقادیر بهره1جدول )
شود در هر سه بخش  یدهد. بر اساس نتایج حاصل، چنانچه مشاهده مونقل در بازه موردمطالعه نشان می حمل

وری، تحت  اند. نوسانات بهره وری کل عوامل، کارایی فنی و کارایی تکنولوژی روند منظمی نداشته مقادیر بهره
گردد آمده مشاهده می دست تأثیر تغییرات هردوی کارایی فنی و کارایی تکنولوژی است اما بر اساس نتایج به

وری کل داشته است و موجب  ه کارایی فنی، اثر بیشتری بر بهرهکه میزان تغییرات کارایی تکنولوژی نسبت ب
صورت نسبی یک  ها که کارایی فنی بهنوسانات بیشتری در آن گردیده است. این مسئله در برخی از سال

 باشد. وری کل صرفاً نتیجه تغییر کارایی تکنولوژی میکند که تغییرات بهرهبرآورد شده است بیان می
است. بر مبنای مطالعه  ها تغییرات معکوس کارایی فنی و تکنولوژی در برخی از سالنکته مهم دیگر، 

باشد، ( باید در نظر داشت که کارایی فنی بیشتر تحت تأثیر تجربه و آموزش می6911امیرتیموری و خیلیان )
لیل نبود آموزش ها باوجوداینکه کارایی تکنولوژی روند رو به بهبود داشته است، به د بنابراین در برخی سال

تری قرار گرفته است و این مسئله باعث  کافی و کمبود نیروهای متخصص و ماهر کارایی فنی در سطح پایین
 ها گردیده است. وری کل در این سال کاهش بهره

 ونقل وری کل عوامل تولید و اجزاء آن در بخش صنعت، کشاورزی، حمل ( نتایج محاسبه بهره1جدول )

 سال صنعت یکشاورز حمل و نقل

 وری بهره
 کل

کارایی 
 تکنولوژی

 کارایی فنی
 وری بهره

 کل

کارایی 
 تکنولوژی

کارایی 
 فنی

 وری بهره
 کل

کارایی 
 تکنولوژی

کارایی 
  فنی

63399 63399 63333 33359 63333 33313 33391 33363 63329 6953 

63669 63669 63333 63353 33331 63353 33131 33131 63333 6913 

23363 23363 63333 63133 63395 33111 63393 63163 33353 6916 

63393 63331 33313 63255 63622 63663 63632 63616 63315 6912 



 های اقتصادی یمتحری کل عوامل تولید در شرایط ور بهرهبررسی                                                                                     11  

 
33333 33311 63395 33131 33321 33311 33391 33391 63333 6919 

63661 63661 63333 63621 63333 63321 33563 33563 63333 6911 

63299 63299 63333 63616 63691 63312 33333 63363 33316 6915 

63699 63699 63333 63311 63312 63335 63623 63311 63316 6911 

33331 33331 63333 33331 33311 63333 33336 33336 63333 6913 

63631 63631 63333 63615 63615 63333 63333 63333 63333 6911 

33152 33152 63333 33116 33119 33311 33116 33116 63333 6913 

23533 23533 63333 23151 23539 63399 63931 63931 63333 6933 

63369 63369 63333 63363 63363 63333 33911 33911 63333 6936 

63652 63652 63333 33133 33569 33353 33133 33539 33331 6932 

63131 63131 63333 63319 63331 63315 33333 33332 63321 6939 

63962 63962 63333 63136 63136 63333 63513 63513 63333 6931 

63311 63311 63333 33151 33151 63333 33116 33116 63333 6935 

63311 63311 63333 33153 33153 63333 33113 33113 63333 6931 

33361 33325 33333 33111 33111 63333 33115 33115 63333 6933 

63212 63253 63363 63631 63631 63333 63655 63655 63333 6931 

63633 63633 63333 63353 63353 63333 63361 63361 63333 6933 

33336 33336 63333 33319 33319 63333 33555 33533 33331 6913 

33163 33163 63333 33351 33316 33331 33332 33336 63323 6916 

13153 13153 63333 63135 63113 63331 63391 63633 33132 6912 

33191 33333 33152 33151 33551 33126 33116 33553 63611 6919 

33136 33163 63631 33561 33125 63261 33192 33192 63333 6911 

63633 63633 63333 33363 33151 33123 33125 33125 63333 6915 

63531 63531 63333 63135 63135 63231 33333 33322 33333 6911 

33353 33353 63333 33329 33329 63333 33336 63351 33393 6913 

33591 33591 63333 33519 33519 63333 33512 33519 63399 6911 

33356 33356 63333 33311 33311 63333 33333 63336 33313 6913 

63232 63232 63333 63615 63261 33319 63319 33336 63359 6933 

63311 63311 63333 63636 63631 63313 63333 63332 33333 6936 

63916 63916 63333 63321 63311 33331 33311 63311 33333 6932 

63311 63311 63333 63619 63661 63322 63613 63313 63663 6939 

63223 63223 63333 63361 63233 33112 33326 63313 33119 6931 

 محقق های یافته: منبع
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وری کل  ها بهره باشد. در برخی سال وری کل و اجزا آن می آمده بیانگر نوسانات بهره دست بررسی نتایج به
بینی بوده است. اما با یین شده قابل پیشروند رو به کاهشی داشته است که این بر اساس الگوی مفهومی تب

ها باوجود شرایط تحریم، به دلیل پیشرفت در  شود که در برخی از سالهای توسعه مشاهده میتدوین برنامه
وری  طور متوسط تغییرات بهره وری ارتقا یافته است. درمجموع به کارایی فنی و کارایی تکنولوژی سطح بهره

ونقل در این دوره به ترتیب  کنولوژی و کارایی فنی بخش صنعت، کشاورزی و حملکل عوامل تولید، کارایی ت
باشد. چنانچه از نتایج نیز ( می693/6،333/6، 693/6 (، )335/3، 319/3، 331/3 (، )333/3، 112/3، 193/3)

ی ور های تحریم، بخش صنعت و کشاورزی با کاهش در بهره طور متوسط در طول سال شود بهاستنباط می
ها با  باشد. چراکه تحریماند که این کاهش نتیجه تنزل کارایی تکنولوژی و کارایی فنی میکل مواجه شده

های اقتصادی به ایجاد محدودیت در ورود سرمایه خارجی به داخل کشور باعث کاهش دسترسی بخش
ه است. البته در برخی وجود آورد ای را به های عمده های نو گردیده است و همین مسئله نگرانیتکنولوژی

ها دولت سعی داشته است تا با تخصیص بخشی از بودجه کشور به آموزش نیروهای قبلی و استخدام  سال
خوبی این  نیروهای ماهر این شکاف را جبران کند ولی در بخش صنعت و کشاورزی تاکنون نتوانسته است به

 هدف را محقق سازد.
وری و کارایی کل عوامل تولید  طور متوسط بهره تحریم بههای  ونقل در طول سال اما در بخش حمل

های  گذاری توان این مسئله را ناشی از بهبود مدیریت استفاده از منابع، افزایش سرمایهبهبودیافته است. می
ها، آموزش نیروی ها و کاهش هزینهشده در این بخش برای ارتقاء سطح تکنولوژی، جایگزینی سوخت انجام

ها در این بخش دانست. باید در نظر داشت که از رده خارج کردن وسایل نقلیه فرسوده،  ندسازی آنکار و توانم
عبارتی باید اذعان  بندی بنزین گواهی بر این ادعاست. به افزایش روند گازسوز کردن خودروها، اعمال سهمیه

اف بلندمدت خود نزدیک ونقل تا حدودی کشور را به اهد های توسعه در بخش حمل داشت که اجرای برنامه
 ساخته است.

 
 ونقل وری کل در سه بخش صنعت، کشاورزی و حمل ( مقایسه روند بهره9شکل )

 محققهای  : یافتهمنبع
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دهد و  ونقل را نشان می وری کل در سه بخش صنعت، کشاورزی و حمل ( که روند بهره9با توجه به شکل )
ونقل نسبت به دو بخش  وری کل در بخش حمل روند بهرهشود که  ( مشاهده می1همچنین مراجعه به جدول )

دیگر دارای نوسان بیشتر بوده است. خودکفایی بخش کشاورزی و تعدد انواع صنایع و ساختار متفاوت زیر 
وری در این دو بخش کمتر  های آن به لحاظ ارزبری یا ارزآوری سبب گردیده است تا نوسانات بهرهبخش

های گزاف ناشی از جنگ، با تخصیص بخش باوجود هزینه 6916ود است در سال دیده شود. اما چنانچه مشه
ونقل بهبودیافته است.   وری بخش حملهای اقتصادی کشور، بهره زیادی از بودجه به بازسازی زیرساخت

ای، دولت با بهبود مدیریت استفاده از  های هسته ها به بهانه باوجود تشدید تحریم 6912همچنین در سال 
گذاری در این بخش جهت ارتقاء فنّاوری  بندی مقداری سوخت، افزایش سرمایه بع و اتخاذ سیاست سهمیهمنا

 های جایگزین سعی در توانمندسازی این بخش داشته است. و استفاده از سوخت
 صورت صریح و های توسعه خود به دولت در بلندمدت برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در برنامه

ها از رشد اقتصادی تأکید داشته است. باید اذعان داشت که در طول  وری کل بخش بر ارتقا سهم بهرهضمنی 
 ها محقق شده است. برنامه چهارم  و پنجم توسعه تا حدودی این هدف در برخی بخش

 گیری . نتیجه6
ست؛ لذا ضرورت های اقتصادی بسیاری قرارگرفته ا عنوان کشور هدف مورد تحریم هاست به کشور ایران سال

های اقتصادی شرایطی فراهم  دارد با بررسی دقیق ساختار اقتصادی کشور و شناخت نقاط ضعف و قوت بخش
های اقتصادی کشور  ها مقابله و آن را به فرصتی در جهت شکوفایی و تحکیم پایه شود تا بتوان با تحریم

 تبدیل نمود.
ها با  رشد و توسعه اقتصادی، در شرایط تحریم عنوان موتور ونقل به سه بخش صنعت کشاورزی و حمل

کننده است و نیاز به بررسی، شناخت و حمایت دولت  گردند که بسیار نگرانهای بسیاری مواجه می چالش
وری کل عوامل  های مذکور در شرایط تحریم ازلحاظ بهره دارد. بر این اساس در این مطالعه عملکرد بخش

موردبررسی قرار گرفت. رویکرد مورداستفاده در پژوهش نیز تحلیل  6931تا  6951تولید و اجزاء آن طی بازه  
وری کل عوامل تولید  باشد. نتایج این الگو بیانگر آن است که بهرهها و شاخص مالم کوئیست می فراگیر داده

زبینانه تر برای تر و ری ریزی دقیق ای دارد که برنامه کننده ها وضعیت نگران ها در برخی از بخش باوجود تحریم
وری کل بخش صنعت  طلبد. بهره ها را می های جدید در این بخش های قبلی و اتخاذ سیاست اصالح سیاست
ونقل در شرایط تحریم روند رو به  طور متوسط با کاهش نسبی مواجه است اما بخش حمل و کشاورزی به

های  شده در برنامه سد اهداف در نظر گرفتهرنظر می برانگیز است. به دهد که بسیار تأمل بهبودی را نشان می
آنکه در بخش کشاورزی و صنعت  یافتنی باشد، حال ونقل دست وری در بخش حملتوسعه جهت ارتقا بهره
تواند به دلیل ونقل می های جدید است. تقویت بخش حملهای گذشته و اتخاذ سیاست نیازمند اصالح سیاست

های حمایتی دولت از این بخش باشد. از سوی دیگر با  استمرار سیاستنیاز اساسی دولت به این بخش و لذا 
رود شدت رقابت در بازارها افزایش گذارد، انتظار میها بر واردات در این بخش می توجه به تأثیری که تحریم

 د.های موجود در این بخش را افزایش ده آالت و نهاده وری ماشیننیابد و این مسئله ممکن است میزان بهره
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طور متوسط فاصله  آمده از شاخص مالم کوئیست به دست نکته مهم دیگر این است که بر اساس نتایج به
های موردبررسی با مرز کارایی تجربی فاصله کمی داشته است و منشأ  ها در سالعملکرد هر یک از  بخش

ن نتیجه باوجود مسائل تبیین باشد. ای وری کل در هر سه بخش تغییرات کارایی تکنولوژی می اصلی تغییر بهره
ها از طریق تغییر تکنولوژی  بینی بود زیرا انتظار بر این است که تحریم شده در بخش مبانی نظری قابل پیش

 تابع تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
، وری عوامل تولید در شرایط تحریم اقتصادی بوده استبا توجه به اینکه هدف این مطالعه صرفاً برآورد بهره

وری عوامل های اقتصادی و بهرهداری رابطه بین تحریمشود معنیهای آتی پیشنهاد میپژوهشبرای  لذا
 گیرد. تولید نیز موردبررسی قرار
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 خذآمنابع و م
 منابع فارسی

های  ها و بخش تحریم "(،6932آزادی، عباس و آزادی، فرهاد و اسماعیلی، جمال و مسعود محمدی)
 المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر. ، اولین کنفرانس بین"رانپذیر آن در ای آسیب

، فصلنامه "6936اقتصاد ایران همراه با تحریم با تأکید بر عملکرد سال "(،6932الدین ) شمسسید حسینی،  -
 .5-23، صفحات 2نامه کارنامه اقتصادی دولت، شماره های مالی و اقتصادی ویژه سیاست

وری کل  ارزیابی تغییرات بهره"(،6936اهلل قائمی ) عوضعلی پور محمدصادق و ذبیححکیمی پور، نادر و  -
، سال پنجم، شماره "های ایران با استفاده از شاخص مالم کوئیست عوامل تولیدی صنایع بزرگ در استان

 .695-616پانزدهم، صفحات 
ژی بر ایران بر اساس روش وری در صنایع منتخب انر وتحلیل بهره تجزیه "(،6913حیدری، ابراهیم ) -

DEA" 61، پژوهشنامه اقتصاد کالن، سال هفتم، شماره. 
های مهم  در بخش وری کل عوامل تولیدی رشد بهره"،( 6911امیر تیموری )پاییز  سمیه خلیلیان، صادق و -

، "وئیستوری مالم ک شاخص بهره هـای اول، دوم و سـوم توسـعه، بـا اسـتفاده از ایران طی برنامه اقتصادی
 .36ره فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هجدهم، شما

 (.6932های کلی اقتصاد مقاومتی )سیاست -
های اقتصادی بر  مدت و بلندمدت تحریم تحلیل اثرات کوتاه"(، 6939فدائی، مهدی و مرتضی درخشان) -

-692، صفحات 61، شماره 5های رشد توسعه اقتصادی، دوره  ، فصلنامه پژوهش"رشد اقتصادی در ایران
669. 

های اقتصادی بر تولید بخش  بررسی تأثیر تحریم "(،6931محمدوند ناهیدی، محمدرضا و لیال صادقی) -
 المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری. ، سومین کنفرانس بین"صنعت در ایران

وری کل عوامل تولید و  همحاسبه رشد بهر "(،6911نایبی، حمیدرضا و ابراهیمی، رضا و کاظم نفندریان) -
، فصلنامه "ها بررسی تغییرات کارایی و تکنولوژی بخش عالی دولتی ایران به روش تحلیل پوششی داده

 . 6انجمن آموزش عالی ایران، سال دوم، شماره 
(، نشر 6919ایران ) اسالمى فرهنگى جمهورى و اجتماعى ، اقتصادى توسعه چهارم برنامه قانون مجموعه -

 مقررات، چاپ اول. و قوانین تنقیح و تدوین پژوهش، معاونت
ایران  اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم ساله پنج برنامه مجموعه قانون -
(6913.) 
ایران  اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم ساله پنج برنامه مجموعه قانون -
(6935.) 
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