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 (:Resilience)هفَْم هقاٍهت 

اقبضُ ثِ اؾتقساز ثبظيبثي ٍ ثطگكت ثِ ٍضقيت اٍليِ پسؽ  : همبٍهت
 .زاضز( قَن)اظ هَاجِْ ثب تىبى 

 :همبٍهت زاضاي هقٌبي هتفبٍتي اؾت، ثغَض هثبل زض

همبٍهت ثِ هقٌبي همبٍهت ضٍاًي فطز پؽ اظ هَاجِْ ثب : ضٍاًكٌبؾي
 .افؿطزگي ٍ يب ثيوبضي ضا هي گَيٌس

همبٍهت هَاز يقٌي ذبنيت فيعيىي ههبلح زض حفسؼ قسى    : هَاز
ؽبّطي ذَز ثقس اظ ايٌىِ آى قي ء تحت فكبض ٍ يسب وكسف لسطاض    

 (ذبنيت وكف پصيطي)هي گيطز 

همبٍهت ؾيؿتن يقٌي هيعاى تَاًبيي ؾيؿتن زض همبثلسِ ثسب   : ؾيؿتن
 .ترطيت ًبگْبًي



زض ازثيبت التهبز همبٍهتي، فَاهس  فطاٍاًسي وسِ زض نگسًَگي     
 :همبٍهت ًمف زاضًس ضا نٌيي هي قوبضًس

ثَيػُ ؾغح ؾطهبيِ اًؿبًي، ؾسطهبيِ ؾسبظهبًي ٍ    :ؾبذتبض التهبز
 .ٍجَز نٌبيـ پيكطٍ زض التهبز

ثسطاي هَاجْسِ ثسب    هيعاى اًقغبف پصيطي ٍ پيف ثيٌي تساثيط اٍليِ 
قَن ّبي ًبگْبًي، ثغَض هثبل اًقغسبف پسصيطي زض لطاضزازّسب ٍ    
اهىبى تغييط زض تحَل همبزيط ٍ ثطًبهِ ظهبًي، اًقغسبف پسصيطي زض   
تَليس وِ اهىبى تَليس هحهَالت هرتلف ضا ايجبز وٌس ٍ يسب ٍجسَز   
وبضگطاى نٌس پيكِ وِ ثب هَاجِْ زض ثيىبضي زض يسه حسَظُ ثسِ    
ُ ّب ثبقس ٍ ّوچٌيي ضٍاثظ هٌبؾت  ضاحتي لبث  اًتمبل ثِ ؾبيط حَظ

 .ثب هكتطيبى زض نَضت ٍلَؿ هكىالت
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 :هقاٍهت سٍاى

ثطاي ؾٌجف هيعاى همبٍهست ضٍاى  ضٍاًكٌبؾي اظ ايي انغالح زض 

 .زض ثطاثط تٌف ٍ يب فكبض ًبگْبًي ضٍحي اؾتفبزُ هي قَز

ثطزاقت زيگط زض ّويي ضاؾتب، تبويس ثط هيعاى همبٍهت زض همبثلِ ثب 

 .اتفبلبت ًبگَاض ًبگْبًي زض آيٌسُ زاضز
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 :هقاٍهت هصالح

، هفَْم همبٍهت ثِ هيعاى تَاًبيي ههسبلح زض  زض فيعيه ٍ هٌْسؾي

ثغَض هثبل ٍلتي وِ ههبلح پؽ اظ فكسبض  . جصة اًطغي اقبضُ زاضز

ٍاضزُ، تغييط قى  زازُ ٍ پؽ اظ ثطزاقتي فكبض، هجسزاً ثِ حبلست  

اٍليِ ثطهي گطزًس، زض ايي حبلت اًطغي جصة قسُ هجسزاً ثبظيبثي 

 .هي قَز

ثِ حساوثط جصة اًسطغي زض يسه   همبٍهت ههبلح ثٌبثطايي هيعاى 

ٍاحس حجن اظ ههبلح اقبضُ زاضز وسِ ثهسَضت لبثس  ثبظگكست     

(Elastic )زض قي ء جصة قسُ ثبقس. 
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هيعاى ( Economic Resilience)همبٍهت التهبزي يب التهبز همبٍهتي 
تَاًبيي التهبز ثطاي ثبظگكت ثِ وبضوطز فبزي ذَز پؽ اظ هَاجْسِ ثسب   

تىبى ٍاضزُ ثِ التهبز هي تَاًس . تىبى ٍاضزُ ضا هَضز ثحث لطاض هي زّس
 .ًبقي اظ فَاه  ثيطًٍي ٍ يب ضقف ّبي زضًٍي التهبز ثبقس

 :ثطاي تحلي  همبٍهت التهبزي زٍ ضٍيىطز ولي ٍجَز زاضز

زض ايي ضٍـ هيعاى احتوبل قىؿت ؾيؿتن : ضٍيىطز هسيطيت ضيؿه -1
 (Risk Management). هَضز هحبؾجِ لطاض هي گيطز

ـ ّبي تمَيت همبٍهت : ضٍيىطز هٌْسؾي همبٍهت -2 زض ايي ضٍيىطز ضٍ
ؾيؿتن ٍ ّوچٌيي ايجبز اًقغبف پصيطي ثيكتط زض ثطاثط فكسبضّبي ٍاضزُ  

 (  Resilience Engineering). هَضز هغبلقِ لطاض هي گيطز
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 عَاهل هَثش دس اقتصاد هقاٍهتي

ثطاي ايٌىِ يه التهبز همبٍم ثبقس ثبيس لبزض ثبقس تب تْسيسّبي هرتلفي ضا وِ 
 .ثب آى ضٍثطٍ هي قَز، زفـ وٌس

Sammie & Martin (2010:)  ِهمبلِ ذَز زض هَضز تْسيسّبي  27زض نفح
 :هرتلفي وِ يه التهبز ثب آى ضٍثطٍ هي قَز ضا ثِ ايي نَضت شوط هي وٌس

ِ ّبي ضوَزي، ثِ هيساى آهسى ضليت جسيس، تغييط فٌبٍضي -  نطذ

ثِ ايي ليؿت هي تَاى هَاضز زيگطي هث  قَن ّبي ٍاضزُ ثِ التهبز زض اضتجبط 
 ضا اضبفِ وطز   تحطين ّبي ذبضجي، ظلعلِ ٍ زيگط ثاليبي عجيقي ٍ حتي جٌگثب 

التهبز همبٍم ثبيؿتي  تَاًبيي زفـ تْسيسّبي زاذلسي ٍ ذسبضجي ضا زاقستِ    
 .ثبقس
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ِ اي، هحلي ٍ التهبز همبٍهتي، هي تَاًس زض  ؾغَح ثيي الوللي، هلي، هٌغم
 .ًيع هغطح ثبقسحتي ثٌگبُ ٍ ذبًَاض 

ثحطاى هسبلي  ثطاي تكطيح التهبز همبٍتي زض ؾغح ثيي الوللي هي تَاى ثِ 
زض ايي ثحطاى هب قبّس قَن ٍاضزُ ثِ التهسبز جْسبًي   . ضا ًبم ثطز جْبًي

ثَزين وِ ثؿيبضي اظ وكَضّب ضا زض ثط گطفت ٍ تبوٌَى ايي وكَضّب ثِ زلي  
ِ اًس ثِ ٍضقيت لجلي ذَز ثبظگطزًس  .ضقف همبٍهت التهبزي ًتَاًؿت

يه قَن ثِ التهبز ايطاى زض ؾسغح  ذطاثي ّبي جٌگ تحويلي ّوچٌيي  -
ثبظؾبظي ايي ذطاثي ّب زض هجوَؿ ثب هَفميت اًجبم قسس ٍ  . هلي ٍاضز ًوَز

 .لصا التهبز ايطاى تَاًؿت ايي قَن ضا ثِ ذَثي زفـ وٌس

تسبوٌَى  ثٌسسض ذطهكسْط    الجتِ وبضوطز التهبزي ثقضي اظ هٌبعك هث   -
ًتَاًؿتِ ثِ ٍضقيت اٍليِ ذَز ثطگطزز ٍ لصا التهبز همبٍتي زض ؾغح هٌغمِ 

 .ًتَاًؿتِ ثرَثي ايفبي ًمف ًوبيس
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زض ازثيبت التهبز همبٍهتي، فَاه  هتقسزي ضا وِ زض قى  گيسطي  
 :همبٍهت ًمف زاضًس ضا نٌيي هي قوبضًس

، ثَيػُ ؾغح ؾطهبيِ اًؿبًي، ؾطهبيِ ؾبظهبًي ٍ ؾبذتبض التهبز -1
 .ٍجَز نٌبيـ پيكطٍ زض التهبز

هيعاى اًقغبف پصيطي ٍ پيف ثيٌي تساثيط الظم ثطاي هَاجِْ ثسب   -2
اًقغبف پسصيطي زض لطاضزازّسب ٍ   : ثغَض هثبلقَن ّبي ًبگْبًي؛ 

اهىسسبى تغييسسط زض تحسسَل همسسبزيط ٍ ثطًبهسسِ ظهسسبًي تحَيسس ،  
اًقغبف پصيطي زض تَليس هحهَالت هرتلف، تطثيت وبضگطاى نٌسس  
پيكِ وِ زض هَاجِْ ثب ثيىبضي زض يه حَظُ ثِ ضاحتسي ثسِ ؾسبيط     
ُ ّب لبث  اًتمبل ثبقٌس ّوچٌيي ضٍاثظ هٌبؾت ثب هكستطيبى زض   حَظ

 .نَضت ٍلَؿ هكىالت
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 :ازاهِ

 وكَضّب ٍ فسم ٍاثؿتگي ثِ يه وبالي ذبلتٌَؿ زض نبزضات  -3

 زضؼ گطفتي اظ تجبضة گصقتِ -4

ؾيبؾت ّبي ٍ اجطاي ( Effective Governance)حىوطٍايي هؤثط  -5
 هٌبؾت التهبزي

 زض هَالـ ثحطاىافعايف هكبضوت  -6

 ثطاي آهبزگي هَاجِْ ثب قَن ًبگْبًيشذبيط اؾتطاتػيه ايجبز  -7

 ظيطثٌبّبي هٌبؾت  زاقتي  -8

 زض ؾغح جبهقِآهَظـ همبٍهت فطزي  -9

ِ اي ؾيؿتن  -10 ثطاي جلَگيطي اظ وبض افتبزى يه جعء اظ عطاحي قجى
 ؾيؿتن
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 هفَْم اجشايي اقتصاد هقاٍهتي

ِ اي اظ ؾيبؾت ّسب، لسَاًيي ٍ تسساثيط    )ايجبز ًْبز هٌبؾت  هجوَف

التهسبز ايسطاى ضا زض ثطاثسط    ( ضيؿسه )وِ ذغطپصيطي ( اجطايي

ِ ّب ٍ اذتالل ّبي آؾيت ظًٌسسُ زاذلسي ٍ ذسبضجي، ثسَيػُ      تىبً

تحطين ّبي ثيي الوللي، ثِ حسال  ضؾبًيسُ ٍ ظهيٌِ ضا ثطاي زؾتيبثي 

 .ايطاى ثِ پيكطفت ّبي پبيساض التهبزي فطاّن ًوبيس

ضيؿه ثِ ٍضقيتي گفتِ هي قَز وِ پيبهسّبي يسه  : هفَْم ضيؿه

السام زليمبٌ هكرم ًيؿت ٍ يب زؾتيبثي ثِ ًتيجِ هَضز اًتؾبض تَأم 

 .ثب ًباعويٌبًي اؾت
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ِ گزاسي دس اٍساق هشاسمت(: 1)هثال   هفَْم سيسل سشهاي

ّؿتٌس ثب تَجسِ ثسِ ضٍحيسِ ذسَز، زض      ضيؿه گطيعاقربني وِ 

ِ گصاضي ّبيي ٍاضز هي قًَس وِ ًتيجسِ آى زليمسبً اظ لجس      ؾطهبي

هكرم قسُ ثبقس ٍ احتوبل زٍض قسى اظ ًتيجِ هَضز اًتؾبض نسفط  

ثغَض هثبل قرهي وِ هجبزضت ثِ ذطيس اٍضاق هكسبضوت ثسب   . ثبقس

زضنس هي ًوبيس، پيبهس آى زليمبً لبث  پيف ثيٌي اؾت ٍ  20ًطخ ؾَز 

ِ گصاض ثقس اظ گصقت يىؿبل ثِ ؾَز لغقي  زضنس زؾست   20ؾطهبي

زض نٌيي ٍضقيتي احتوبل ًطؾيسى ثِ پيبهس هسَضز ًؾسط   . هي يبثس

 .نفط اؾت( زضنس  20ؾَز )
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ِ گزاسي دس تَسس(: 2)هثال   هفَْم سيسل سشهاي

ِ گصاضي زض ضيؿه پصيط اقربني وِ  ّؿتٌس ثب تَجِ ثِ ضٍحيِ ذَز ٍاضز ؾطهبي

. زض ثَضؼ ؾَز ؾْبم ضا ًوي تَاى زليمبً اظ لج  هكرم ًوَز. ثَضؼ هي قًَس

هبُ اٍل ؾسبل   6فطو وٌيس ؾَاثك ؾبل گصقتِ ًكبى هي زّس وِ ؾَز ؾْبم زض 

زضنس ثبقس ٍ لصا هتَؾظ ثبظزُ  55هبزُ زٍم ؾبل ًيع  6زضنس ثَزُ ٍ زض  15

ثٌبثطايي زض ايي حبلت زؾتيبثي ثسِ ًتيجسِ   . زضنس اؾت 35ؾبليبًِ ثِ هيعاى 

هوىي اؾت ثبظزُ ؾْبم ون ٍ ثب حتي هٌفي ثبقس ٍ هوىسي  . تَأم ثب ضيؿه اؾت

ٍيػگسي  . اؾت حتي نٌس ثطاثط ثبظزُ اٍضاق هكبضوت فبيسي زاقست ثبقسس   

ِ گصاضي زض ثَضؼ ايي اؾت وِ ًتيجِ لغقي ًيؿت ٍ ثبيس ايي احتوبل ضا  ؾطهبي

 .زاز وِ ًتيجِ هَضز اًتؾبض ًَؾبًبت ظيبزي زاقتِ ثبقس
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 حاشيِ سيسل

اقربل ثطاي تهوين گيطي ثطاي ٍضٍز يه همَلِ تَام ثب ضيؿه  تٌْب زض نَضتي ثِ آى 
 .آى تهوين گيطي هثجت ثبقسحبقيِ ضيؿه پبؾد هثجت هي زٌّس وِ 

ِ گسصاضي ثسطاي ثسؾست آٍضزى حبقسيِ ضيؿسه ثبيؿستي ثسبظزُ         زض هثبل ؾطهبي
ِ گصاضي زض حبلت لغقي ون  ِ گصاضي ّب زض قطايغي ضيؿىي ضا اظ ثبظزُ ؾطهبي ؾطهبي

 :ًوبئين

ِ گصاضي هغوئي ٍ ثسٍى ضيؿه%; 20  ثبظزُ ؾطهبي

ِ گصاضي تَأم ثب ضيؿه%; 35  ثبظزُ اًتؾبضي ؾطهبي

 حبقيِ ضيؿه%+; 15

ثبقسس، توبيس  ثسطاي ٍضٍز ثسِ     ( الجتسِ هثجست  )ّط لسض حبقسيِ ضيؿسه ثسبالتط    
ِ گصاضي ّبي ضيؿىي ثيكتط ذَاّس قس اگط حبقيِ ضيؿه هٌفي ثبقس اقسربل  . ؾطهبي

 .ضيؿه پصيط ًيع اظ ٍضٍز ثِ آى همَلِ اهتٌبؿ هي وٌٌس
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 قلوشٍ اقتصاد هقاٍهتي دس ايشاى

ُ ّبي ذغطپصيط التهبز ايطاى-  .قٌبؾبيي حَظ

پيسا وطزى ضاّىبضّبي وبّف ذغطپصيطي ّب ٍ ّوچٌيي وٌتسطل ٍ  -

 .هسيطيت آى

ُ ّبيي وِ هيعاى ذغطپصيطي ٍ احتوبل آؾسيت زض  - ذطٍج اظ حَظ

 آى ثبالؾت 

 .همبٍم ؾبظي التهبز زض ثطاثط ذغطپصيطي ّبي هَجَز-
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 هثال ّاي اقتصاد هقاٍهتي

 :هَضَؿ ذغطپصيطي جسي آهطيىب زض حَظُ اًطغي

ثقس اظ تحطين وكَضّبي فطثي اٍپه ًؿجت ثِ فطٍـ ًفت ثِ آهطيىسب  

ٍ ّوچٌيي ثقس اظ ٍلَؿ اًمالة اؾالهي ايطاى، ليوست   1973زض ؾبل 

جْبًي ًفت افعايف يبفت ٍ زض ًتيجِ ضوَز عَالًي هست زض التهسبز  

آهطيىب ايجبز قس، هَضَؿ اهٌيت اًطغي زض آهطيىب ثقٌَاى يه حَظُ 

ذغطپصيط هغطح گطزيس ٍ لصا عي ؾبل ّبي ثقس ضاّىبضّبي وسبّف  

ذغطپصيطي التهبز آهطيىب زض حَظُ اًطغي زض زؾستَض وسبض لسطاض    

 .گطفت
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 :ساّثشدّاي اتخار شذُ تشاي ماّش خطشپزيشي اقتصاد آهشينا دس حَصُ اًشطي

 اؾتفبزُ اظ فٌبٍضي ّبي ووتط اًطغي ثط -1

 اؾتفبزُ اظ اًطغي ّبي جبيگعيي ًفت -2

ايجبز شذبيط اؾتطاتػيه ًفت زض حسي وسِ وسبّف همغقسي     -3

 .فطضِ ًفت ، تَليس زاذلي ضا هتأثط ًٌوبيس
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 هَضَع خطشپزيشي تشميِ تِ گاص ٍاسداتي اص سٍسيِ: هثال

ِ ّبي پيف، و  گبظ هَضز ًيبظ ذَز ضا اظ وكَض ضٍؾيِ  تطويِ زض زّ

ثب تَجِ ثِ ذغطپصيطي ثبالي التهبز تطويِ اظ ثبثست  . تبهيي هي وطز

ٍاثؿتگي ثِ گبظ ضٍؾيِ، ايي وكَض تهوين گطفت ثِ ّط ليوت قسسُ  

هٌبثـ ٍاضزات گبظ ذَز ضا هتٌَؿ وٌس ٍ ثِ ٍضقيت اًحهبضي ضٍؾيِ 

ثٌبثطايي تطويِ ثسب جوْسَضي اؾسالهي ايسطاى     . ظهبى ذبتوِ زّس

هٌقمس ًوَز تسب اظ ذغسطات   ( ثب ليوت ثبالتط اظ ضٍؾيِ)لطاضزاز گبظ 

 .ٍاثؿتگي ٍ اًحهبض گبظ  ضٍؾيِ زٍض قَز
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 خطش پزيشي اقتصاد ايشاى دس تشاتش ٍاسدات گاص اص تشموٌستاى (:3)هثال 

ثسطاي  ( 86ظهؿستبى  )ذغطپصيطي ايطاى زض تبهيي گسبظ زض اٍج ههسطف   

ثب تَجِ ثِ افسعايف  . اؾتبى ّبي قوبلي هكىالت فطاٍاًي ضا  ثَجَز آٍضز

ههطف گبظ زض ظهؿتبى، ّوچٌيي تْيِ ثرف هْوي اظ ههطف گبظ اؾتبى ّبي 

قوبلي اظ عطيك ٍاضزات اظ وكَض تطووٌؿتبى، ايي وكَض ٌّگسبم ظهؿستبى   

تهوين ثِ افعايف لويت گبظ نبزضاتي ثِ ايسطاى ضا اترسبش ًوسَز ٍ نسَى     

همبهبت ايطاى تؿلين افعايف ليوت ًكسًس، ثب وبّف فطضِ گبظ زض ظهؿتبى 

ثؿيبضي نٌبيـ وكَض اظ ههطف گبظ هحطٍم قسًس ٍ گبظ هَجَز وكَض نطفبً 

 .ثِ ههطف ذبًَاض ّب اذتهبل يبفت
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 (:3)اداهِ هثال 

السام تطووٌؿتبى هجٌي ثط افعايف ليوت گبظ نبزضاتي ثِ ايطاى ًكسبى زاز  

وِ ايطاى زض ظهيٌِ تبهيي گسبظ زض ٌّگسبم اٍج ههسطف ظهؿستبى، زنسبض      

ثٌبثطايي جوَْضي اؾالهي ايطاى زض ؾبل ثقس نٌسس  . ذغطپصيطي ثبال  اؾت

 :السام ضا ثطاي وبّف ذغطپصيطي ذَز اًجبم زاز

 فمس لطاضزاز جسيس ثب تطووٌؿتبى ثب ليوت ثبالتط -1

هتٌَؿ وطزى هٌبثـ تبهيي گبظ اؾتبى ّبي قوبلي ٍ وبّف ٍاثؿتگي ثسِ   -2

 تطووٌؿتبى

20 



 تجشتيات جٌگ تحويلي (: 4)هثال 

تجطثِ جٌگ تحويلي ًكبى زاز، ٍاثؿتگي تَاى ضظم ًيطٍّبي هؿلح 

جوَْضي اؾالهي ايطاى ثِ ٍاضزات الالم ذبضجي ثبيؿتي وسبّف  

ثِ ّويي لحبػ زض ؾبل ّسبي ثقسس اظ جٌسگ السساهبت     . پيسا وٌس

ُ اي تَؾظ نٌبيـ زفبؿ  زض جْت وبّف ٍاثؿتگي ثِ ذسبضج   گؿتطز

ٍ ذَز وفبيي زض تبهيي ًيبظّبي اؾبؾي ًيطٍّبي هؿلح ثقو  آهس ٍ 

اهطٍظُ زض نٌبيـ ًؾبهي ٍاثؿتگي ٍ ذغطپصيطي وكَض ثِ هطاتست  

 .ووتط اظ ؾبيط تَليسات  نٌقتي وكَض اؾت
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 تحشم تاًني ايشاى  (: 5)هثال 

، 1384ثب تكسيس تحطين ّبي ثبًىي وكَضّبي غطثي عي ؾسبل ّسبي ثقسس اظ    
ِ اي وِ ثبفث قتبة گطفتي ايي ًَؿ تحطين ّب فليِ ايطاى گطزيس ايي هَاضز  ضٍظً

 :ثَز
ثبًه اضٍپسبيي   5ثبًه ّبي ايطاًي اوثط هجبزالت ذبضجي ذَز ضا اظ عطيك  -1

 .اًجبم هي زازًس
ًفَش آهطيىب زض ايي ثبًه ّب اظ عطيك ذطيس ؾْبم آى ّب  ٍ يب تْسيس آى ّب  -2
. 

زض نَضتيىِ جوَْضي اؾالهي ايطاى هجسبزالت ذسبضجي ذسَز ضا زض تقسساز     
هحسٍزي اظ ثبًه ّب  هتوطوع ًىطزُ ثَز، هيعاى ذغطپصيطي زض تحطين ثبًىي 

فسم زضن ثِ هَلـ ثطاي اًجبم تساثيط الظم زض جْت وسبّف  . وبّف هي يبفت
ضيؿه هجبزالت ثبًىي ثبفث افعايف آؾيت پصيطي ايطاى گطزيس ٍلسي ثقسس اظ   

 .ايي هطحلِ ثبًه هطوعي ثِ فىط پرف وطزى هجبزالت ذبضجي ايطاى افتبز
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 :خطشپزيشي ٍاتستگي دسآهذ دٍلت تِ ًفت _1

زضنسي زضآهسّبي زٍلت ثِ نبزضات ًفست ٍاثؿستِ    65ثيف اظ 

اؾت ٍ ّطگًَِ تحطين ذطيس ًفت ايطاى ٍ يب وبّف ليوست جْسبًي   

 .ًفت هَجت آؾيت زيسى زضآهسّبي زٍلت هي قَز

23 



24 

 تطويت زضآهس زٍلت زض ثَزجِ فوَهي -1جسٍل 

 ًَؿ زضآهس

  وكَض

زضآهسّبي ًبقي اظ  هبليبت ّبي غيط هؿتمين هبليبت ّبي هؿتمين
هبلىيت ّبي زٍلتي هث   

 ...ًفت، هقبزى ٍ
هبليبت ثط زضآهس ٍ  

 قطوت ّب

هبليبت ثط ههطف  
 وبال ٍ ذسهبت

هبليبت ثط  
 ٍاضزات

 12.2 5.1 56.1 26.5 چيه

 17.8 12.9 22.8 46.5 َىد

 27 2.2 32.3 38.5 اوديوزي

 65 7.5 3.7 23.8 ايران

 37.1 6.2 39.2 17.5 اردن

 22.7 5.3 34.7 37.3 جىًبي كرٌ

 34 2.1 16.5 47.4 مالزي

 9 3.7 56.4 30.9 مكزيك
 8.3 3.2 33.3 55.2 جىًبي آفريقاي

 16.3 5.2 43 35.5 تايلىد

 17.4 1.1 55.4 26.1 تركيٍ

متًسط كشًرَاي  

 خايرمياوٍ ي شمال آفريقا
31 35.6 7 26.4 

 22.4 5.2 42.1 30.3 جُان كشًرَاي متًسط

 محاسبات تكميلي اس دكتز دانش جعفزي -WDI 2011اطالعات خام اس   :مأخذ



 :خطشپزيشي ٍاتستگي ٍاسدات ايشاى تِ ًفت _2

 : زضآهس ًفتي زض التهبز ايطاى زٍ وبضوطز زاضز -

 .تأهيي وٌٌسُ ثرف فوسُ زضآهس زٍلت اؾت: اٍل

 .تأهيي وٌٌسُ ثرف فوسُ اضظ هَضز ًيبظ ٍاضزات وكَض اؾت: زٍم
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 :دسآهذ اسصي ًاشي اص صادسات ًفت دس ايشاى _1ًوَداس 
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 1391دكتز آقامحمدي، ىمايش اقتصاد مقاًمتي، سياستياي پٌلي مالي ً ارسي، دانشكده اقتصاد عالمو طباطبايي، اسفند  :مأخذ



 :تغييشات دسآهذ اسصي ًاشي اص صادسات ًفت ايشاى _2ًوَداس 
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 1391دكتز آقامحمدي، ىمايش اقتصاد مقاًمتي، سياستياي پٌلي مالي ً ارسي، دانشكده اقتصاد عالمو طباطبايي، اسفند  :مأخذ



 :خطشپزيشي  ساختاس تجاست خاسجي ايشاى_3

ؾبذتبض نبزضات ٍ ٍاضزات وباليي التهبز ايطاى ٍ قطوبي هحسسٍز  

ايطاى زض نبزضات ٍ ٍاضزات، زض هجوَؿ ؾبذتبض تجبضت ذسبضجي  

ًگبّي ثسِ جسساٍل ثقسسي ايسي     . ايطاى ضا ذغطپصيط ًوَزُ اؾت

 .هكىالت ضا ثرَثي ًكبى هي زّس
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 وبالي نٌقتي
 (اظ و  زضنس)

 ٍ فلعي هَاز هقسًي
 (زضنس اظ و )

 ؾَذت
 (زضنس اظ و )

هَاز ذبم 
 وكبٍضظي

 (زضنس اظ و )

 هَاز غصايي
اظ  زضنس)

 (و 
 وكَض

93-88 
45-38 
68-78 

1-2 
6-4 
4-3 

2-3 
31-42 
19-3 

1-1 
3-5 
2-1 

3-5 
15-8 

9-13 

 چيي
 هصش
 ٌّذ

 ايشاى 4-3 0-0 81-89 2-1 12-7

62-80 
10-7 
12-24 

78-81 

2-1 
0-0 
5-9 
3-4 

18-10 
89-92 
67-51 
5-1 

3-3 
0-0 
2-3 
1-1 

14-6 
1-1 
2-1 
11-13 

 هالضي
 عشتستاى

 سٍسيِ
 تشميِ

21-16 3-2 67-77 1-1 7-4 
هتَسط 

ٍ  خاٍسهياًِ
 شوال آفشيقا

 جْاى هتَسط 8-7 2-2 14-10 5-3 67-75
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2000-2011ساختاس صادسات مااليي مشَسّا طي دٍسٓ  _2جذٍل   
(دست چپ→ دست ساست)  

WDI-2013 : هأخز  



 وبالي نٌقتي
 (اظ و  زضنس)

 ٍ فلعي هَاز هقسًي
 (زضنس اظ و )

 ؾَذت
 (زضنس اظ و )

هَاز ذبم 
 وكبٍضظي

 (زضنس اظ و )

 هَاز غصايي
اظ  زضنس)

 (و 
 وكَض

57-75 
52-56 
47-47 

15-6 
6-2 
6-5 

17-9 
15-8 
38-39 

4-5 
3-5 
2-3 

5-4 
24-25 
4-5 

 چيي
 هصش
 ٌّذ

 ايشاى 14-19 2-3 1-2 1-2 81-73

70-85 
52-57 
75-59 
61-70 

6-3 
1-1 
1-3 
8-4 

12-5 
16-11 
2-4 
8-14 

2-1 
1-1 
1-2 
3-4 

9-4 
15-18 
12-20 
6-4 

 هالضي
 عشتستاى

 سٍسيِ
 تشميِ

66-74 4-3 18-10 1-2 8-7 
هتَسط 

ٍ  خاٍسهياًِ
 شوال آفشيقا

 جْاى هتَسط 16-17 2-3 13-7 3-2 65-56
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2000-2011ٍاسدات مااليي مشَسّا طي دٍسُ  _3جذٍل   
(دست چپ→ دست ساست)  

WDI-2013 : هأخز  



 آهشينا -3/0

 مشَسّاي هٌطقِ يَسٍ 1/8

 طاپي 1/0

 سَئيس 13/4

 سٌگاپَس 18/6

 ًشٍط 14/2

 CISمشَسّاي  3/2

 هالضي 6/4

 ٍيتٌام 0/2

 افغاًستاى 4/0

 ايشاى 4/9

 عشاق 7/0

 سَداى -11/2

 هصش -3/1
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 2012دس سال  GDPٍضعيت حساب جاسي تشحسة  _4جذٍل 

WDI-2013 : هأخز  
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، گوشك جوَْسي اسالهي ايشاى1391آهاس هقذهاتي تجاست خاسجي ايشاى دس سال : هأخز  
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، گوشك جوَْسي اسالهي ايشاى1391آهاس هقذهاتي تجاست خاسجي ايشاى دس سال : هأخز  
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، گوشك جوَْسي اسالهي ايشاى1391آهاس هقذهاتي تجاست خاسجي ايشاى دس سال : هأخز  
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، گوشك جوَْسي اسالهي ايشاى1391آهاس هقذهاتي تجاست خاسجي ايشاى دس سال : هأخز  



 :خطشپزيشي سشذ تاالي ًقذيٌگي ٍ تَسم _4
 

 :آثاس هٌفي تَسم دس اقتصاد

ِ گصاضي ذهَني ٍ زٍلتي -  افعايف ّعيٌِ عطح ّبي ؾطهبي

 افعايف قىبف فميط ٍ غٌي -

وبّف ًطخ ؾَز حميمي ٍ زض ًتيجِ وبّف ًسطخ ؾسَز حميمسي     -
 ثبًىي ٍ تَاى تجْيع هٌبثـ ثبًىي

 افعايف ًطخ اضظ -

ِ گصاضي -  اذتالل زض تهويوبت ؾطهبي

 اذتالل زض ترهيم ثْيٌِ هٌبثـ -
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 :اداهِ خطشپزيشي سشذ تاالي ًقذيٌگي ٍ تَسم _4

 :زالي  ضقس ًمسيٌگي: الف

 ؾيبؾت ّبي اًجؿبعي هبلي زٍلت -

 وؿطي ثَزجِ ثسلي  افعايف هربضج زٍلت -

 تجسي  ثي ضٍيِ زضآهسّبي اضظي ًفت ثِ پَل هحلي -

 تحوي  تؿْيالت تىليفي ثِ ؾيؿتن ثبًىي -

 وبفي ًجَزى زضآهسّبي هبليبتي ثطاي تبهيي هربضج زٍلت -

 افعايف ثي ضٍيِ عطح ّبي فوطاًي ٍ ًبتوبم هبًسى آًْب ثسلي  ووجَز هبلي -

 پبييي ًگِ زاقتي زؾتَضي ًطخ ؾَز ثبًىي -

39 



 :اداهِ خطشپزيشي سشذ تاالي ًقذيٌگي ٍ تَسم _4
 

 :داليل تاال تَدى تَسم دس اقتصاد ايشاى: ب

 فسم اًضجبط هبلي زٍلت -

 ًفتي ثط ؾيبؾت ّبي پَلي -ؾلغِ هبلي -

تبهيي وؿطي ثَزجِ اظ عطيك افعايف هؿتمين ٍ غيطهؿتمين پبيسِ   -
 پَلي

 افعايف ثسّي زٍلت ٍ قطوت ّبي زٍلتي ثِ ؾيؿتن ثبًىي -

 افعايف ثسّي ثبًه ّبي تجبضي ثِ ثبًه هطوعي -
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 ثب تَضم پبييي وكَضّبي ثب تَضم هتَؾظ وكَضّبي ثب تَضم ثبال وكَضّبي

 مشَس (دسصذ)تَسم  مشَس (دسصذ)تَسم  مشَس (دسصذ)تَسم 

 هٌطقِ يَسٍ. ك 2/5 تشميِ 8/9 تالسٍس 59/2

 6/5 ًٍضٍئال 21/1
هشتشك  ك

 طاپي صفش (CIS )الوٌافع 

 چيي 2/6 عشاق 6/1 ايشاى 30/6

 هالضي 1/7 سٍسيِ 8/4 اتيَپي 22/8

 اهاسات 0/7 ٌّذ 9/3 سَداى 45/1

 عشتستاى 2/9 ٍيتٌام 9/1 جٌَتي سَداى 35/5
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2012ٍضعيت تَسم دس مشَسّاي هختلف دس سال  _5جذٍل  

   2013آٍسيل  WDI: هأخز



 :خطشپزيشي ماّش اشتغال دس اقتصاد ايشاى _5

 افعايف ٍاضزات ّوطاُ ثب افعايف زضآهس ًفتي -

 ثبثت ًگِ زاقتي ًطخ اؾوي اضظ لج  اظ اجطاي تكسيس تحطين -

ثب ٍجَز تَضم ثبال زض زاذ  ٍ ثجسبت ًؿسجي ليوست اضظ تَليسس      -
ثؿيبضي اظ هحهَالت تَليسي زض ايطاى ثهطفِ ًرَاّس ثَز ٍ تَليس 

 .وٌٌسگبى ضٍي ثِ فقبليت هًَتبغ هي آٍضًس
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 1392هشمض آهاس ايشاى تِ ًقل اص دمتش هسعَد ًيلي تشًاهِ پايش اسديثْشت : هأخز



 :خطشپزيشي افضايش ًشخ اسص دس اقتصاد ايشاى _6

ضيبل ثَز زضحبليىِ ًطخ  9932هقبزل  1388ًطخ ضؾوي زالض زض فطٍضزيي 
( 1392ذطزاز )ضيبل ثَز زض حبل حبضط زض 9979آظاز اضظ زض ايي تبضيد ثِ 

ضيبل ضؾيسُ ٍ ًطخ ضؾوي زالض ًيع ثطاي وبالّبي  35200ًطخ آظاز زالض ثِ 
ايي همساض ًَؾسبى  . ضيبل زض ًَؾبى اؾت 25400ضيبل تب  12260هرتلف اظ 

زض ًطخ اضظ التهبز ايطاى ضا اظ جْت افعايف ّعيٌِ تَليس زاذلي ٍ ّوچٌيي 
افعايف ليوت وبالي ٍاضزاتي ٍ زض ًتيجِ افعايف ّعيٌِ ظًسگي ضا ثب هكى  

 .هَاجِ ًوَزُ اؾت
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 :خطشپزيشي افضايش ًشخ اسص دس اقتصاد ايشاى _6

45 

 1391، تيشهاُ  دمتش داٍد داًش جعفشي، طشح ماّش اثشات تحشين: هأخز



 :خطشپزيشي اقتصاد ايشاى دس سايش هَاسد _7
 

 ٍاثؿتگي هَاز غصايي هطزم ثِ ٍاضزات؛( 7-1

 ٍاثؿتگي زاضٍيي ايطاى ثِ ٍاضزات؛( 7-2

 وبالّبي تَليس زاذ  ٍاثؿتِ ثِ ٍاضزات؛( 7-3

 ايجبز هحسٍزيت زض هجبزالت اضظي ايطاى تَؾظ وكَضّبي تحطين وٌٌسُ؛( 7-4

 افعايف هربضج زٍلت؛( 7-5

 افضايش تسْيالت تنليفي؛( 7-6
 افضايش هعَقات تاًني؛ ( 7-7
 افضايش تذّي دٍلت تِ پيواًناساى؛ ( 7-8
 تعييي دستَسي ًشخ سَد تسْيالت تاًني؛ ( 7-9
 سشذ حثا تي تَسس؛( 7-10
 تَاى هالي صٌذٍق ّاي تاصًشستگي؛( 7-11
 آلَدگي ّاي صيست هحيطي؛( 7-12
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 اص تَجِ شوا سپاسگضاسم
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