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 سر مقاله

 توسعه دانش بنیان
 
 
 
 
 
 
 

 محمد محمودی هاشمیپروفسور 
 ،(میالدی0811دکتری شیمی آلی از دانشگاه نوادا آمریکا )

 ،میالدی( 0810) آمریکا تی یووالافوق دکتری شیمی از دانشگاه ای
 (0350عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف )از سال 

 و رئیس مؤسسه آموزش عالی کسری رامسر 
 

 تواراس دانش و علم مبنای بر کشورها توسعه و پیشرفت امروز جهان در
  عهتوس و رشد عناصر مهمترین از فناوری و علم تولید و پژوهش. است

. آیدمی حساب به کشور سیاسی و صنعتی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،
 هایریزیبرنامه در که شودمی محقق صورتی در هازمینه این در توفیق

  صورت فناوری و پژوهش امر به مناسبی توجه کشور، کالن و هدفمند
 مهه توسعه بدون که است نشده دیده جهان در کشوری تاکنون. پذیرد
سعه به علمی جانبه صادی تو سد صنعتی و اقت ست مالز بنابراین. بر   ا

 رفتپیش محرکه نیروی و حیاتی مسأله یك عنوان به فناوری و پژوهش
 قرار اولویت در جامعه واقعی استقالل و رفاه به رسیدن و پایدار توسعه و

  . گیرد

سی در هاشاخص مهمترین از یکی سعه برر شور، هر علمی تو   سهم ک
 در که حال در. استتت ملی ناخالص تولید ازای به تحقیقاتی اعتبارات

 باشدمی درصد1 تا 2/2 بین نسبتی اعتبار، این سهم پیشرفته کشورهای
 نبی میزان این اخیر دهه در ما کشور در متأسفانه دارد، صعودی سیر و
صد 7/1 تا 2/1 سان در در  گرفته نظر در مقادیر از رقم این که بوده نو

 . باشدمی کمتر بسیار کشور توسعه چهارم و سوم هایبرنامه در شده
 اهداف به رستتیدن برای ": فرمایندمی عزیزمان رهبر که همانطوری

 آن براساس تا داریم علمی جامع نقشه به نیاز کشور، ساله 21 اندازچشم
 رتبهم به خدا یاری به و دقیق مدیریتی و منظم راهبردی برنامه یك با و

 ."برسیم منطقه علمی اول
ینك که دومین شتتماره دوفصتتلنامه تخصتتصتتی کستتری به زیور طبع ا

با ارایه  همچنانمید آن دارم، تا استتاتید گرامی آراستتته شتتده استتت ا
ضتتمن حمایت از  درقالب مقاالت پژوهشتتیدستتتاوردهای علمی خود 

 بیشتتتتر  جرات ورزی و شتتتهامت با، تداوم انتشتتتار منظم این نشتتتریه
شند، تا درمجامع علمی  شته با ضور دا شروعیت ح شی م علمی و پژوه

مؤستتتستتته آموزش عالی کستتتری را به عنوان مجموعه ای آکادمیك 
 .دهندافزایش 
سد روزی مامیدوار شد جهت در هم با همه که بر  فرهنگ اعتالی و ر

  یمال تنگناهای در وقتی و کنیم تالش کشتتورمان فناوری و پژوهش
 حل مبدانی و ننماییم امور دیگر فدای را پژوهشی بودجه گیریم،می قرار

 ورکش توسعه و شودمی محقق پژوهش اجرای با فقط کشور مشکالت
.است علمی توسعه گرو در
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 مقاالت گروه فنی و مهندسی 
 برنج پوسته پوزوالن با همراه نانوسیلیس بتن فشاری مقاومت در اختالط زمان اثر بررسی

 پوریا اقبالی
 PSO الگوریتم کمک به توزیع های شبکه در پراکنده تولید نفوذ درصد تعیین

 الله حدادی و مرتضی قاسم سلمرودی
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 نپوزوال با همراه نانوسیلیس بتن فشاری مقاومت در اختالط زمان اثر بررسی

 برنج پوسته

 پوریا اقبالی
 مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی کسری رامسر مدعو استاد ،عمرانمهندسی کارشناس ارشد 
 pouryaeghbali@gmail.com   پست الکترونیک:

 

 چکیده
 اصیخ اهمیت از آنها روی بر تحقیقات بتن،انجام در هاافزودنی از استفاده گسترش همچنین و بتنی های سازه و بتن افزون روز کاربرد به توجه با

 قابل آسانی هب خواص سایر با مقایسه در کیفیت این و است مؤثر بتن کیفیت کنترل و طرح در که است هایی کمیت از یکی مقاومت. است برخوردار
 که باشد هاییپارامتر از یکی شاید بتن اختالط زمان افزایش. باشدمی گذار تأثیر متعددی پارامترهای و عوامل بتن فشاری مقاومت بر. است گیری اندازه
 بررسی مورد رنجب پوسته پوزوالن با همراه سیلیس نانو بتن فشاری مقاومت در اختالط تاثیرزمان تحقیق این در گرفته قرار بررسی و توجه مورد کمتر
 مورد بتن نوع این ومتمقا کاهش بر سولفاته محیط تاثیر همچنین است شده مقایسه برنج پوسته پوزوالن و سیلیس نانو بدون بتن با و است گرفته قرار

 متفاوت اختالط زمانهای با برنج پوسته پوزوالن%21 و سیلیس نانو%0 حاوی بتنی آزمونه تعدادی منظور بدین شد مقایسه هم با و گرفت فرار بررسی
 نمونه بتن از نمونه 3 دقیقه 2 هر و است بوده متغیر دقیقه 11 تا 01 بین آنها در اختالط زمان و بوده سانتیمتر02 ضلع به و مکعبی هاآزمونه. شدند ساخته
 رسیمت مختلف سنین در و اختالط زمان حسب بر فشاری مقاومت نتایج نهایت در گیردمی قرار فشاری تست تحت 21 ،7 ،3 روزهای در که شد گرفته

 ASTM C-501 استاندارد با و شود مشخص دهندگان تشکیل اجزای تا شد داده قرار  xrd ازمایش تحت را برنج پوسته نیز و است گردیده گزارش و
 تراکم نظر از تا شد گرفته  sem عکس پوزوالن و سیلیس نانو بدون بتن و برنج پوسته پوزوالن و سیلیس نانو حاوی بتن از همچنین و شود مقایسه

 .شود مقایسه هم با ذرات

تاگوچی ازمایش طرح ،sem ازمایش ، xrd ازمایش بتن، فشاری مقاومت اختالط، برنج،زمان پوسته سیلیس،پوزوالن نانو کلیدی :های واژه

 

 مقدمه -6

در کارگاه غالبأ تمایل به این است که بتن در اسرع وقت ممکن ساخته 
شود. لذا حداقل زمان الزم برای ساخت بتنی همگن و یکنواخت، با 
مقاومتی قابل اطمینان، اهمیت زیادی دارد. زمان بهینه برای مخلوط 

مخلوط کن، سرعت کردن مصالح در مخلوط کن به نوع و ظرفیت 
لوط مصالح به هنگام پر کردن مخلوط کن، دوران آن و کیفیت مخ

مطابق آزمایشات و تحقیقات صورت گرفته توسط  بستگی دارد
محققین در مورد زمان مناسب میکس بتن، بر حسب ثابت بودن مواد 
و متغیر بودن زمان میکس، تغییرات گسترده ای در مقدار زمان میکس 

زمان میکس بتن انواع بتن ها رخ داده است. به عنوان مثال مقدار 
امروزه طیف گسترده ای از مواد و  .]0[دقیقه می باشد 021معمولی، 

روش ها برای بهبود خواص بتن سیمانی )بتن سیمان پرتلند( و یا 
جایگزین استفاده سیمان در بتن وجود دارد که بسته به مقاومت های 
مکانیکی و شیمیایی موردنیاز و مسائل سازه ای و شرایط موجود، 

 سب با هزینه ها انتخاب می شوند. متنا
 
 

 
 
 
 

تسلیح کردن بتن با استفاده  -0بهبود خواص بتن به دو روش کلی: 
از الیاف و میلگرد که عمدتا جهت بهبود مقاومت خمشی و شکل 

بهبود کیفیت خود بتن از طریق افزودن مواد شیمیایی،  -2پذیری بتن 
 0317وندی در سال کال.]2[نانو مواد و پوزوالن ها صورت می گیرد

توضیح داد که، خواص، رفتار و عملکرد بتن بستگی به نانو ساختار 
ماده زمینه بتن و سیمانی دارد که چسبندگی، پیوستگی و یکپارچگی 
را به وجود می آورد بنابراین مطالعات بتن و خمیر سیمان در مقیاس 

میت هنانو برای توسعه مصالح ساختمانی جدید و کاربرد آن ها حائز ا
توضیح داد که کاربرد  2111کیرک و همکاران در سال .]3[تاس

نانوسیلیس برای بهبود خواص بتن، چشم انداز گسترده ای در برابر 
توضیح  2111لی هو در سال . ]1[تعلم تکنولوژی بتن ایجاد کرده اس

داد که نانو ذرات به علت اندازه ذرات بسیار کوچك و سطح ویژه 
خصوصیات ویژه ای را در طرح اختالط بتن از خود باالی آن ها، 

 . ]2[ستنشان داده ا
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در گزارش های منتشر شده توسط محققین، نانو مواد متفاوتی از جمله 

نانو  ]7[ نانو ذرات آهن ]5[نانو ذرات سیلیس، نانو تیوپ های کربنی
. . .  ]01[، نانو تیتانیوم]8[، نانو مونت موریونیت]1[ذرات آلومینیوم 

برای بهبود خواص بتن مورد آزمایش قرار گرفته اند، که از میان آن 
ها ذرات نانوسیلیس به علت خواص پوزوالنی باالی خود توجه 

 2117، در سال 0کینگ و همکاران. ]2[بیشتری را جلب کرده اند
از انو سیلیس خواص پوزوالنی باالتری نشان داده اند که ن

         فزایش مقاومت باالتری را موجب میکروسیلیس نشان داده و ا
گزارش کرده اند که این ذرات  2111، در سال 2جی لی. ]00[می شود

می توانند حتی تأثیر و سرعت واکنش خاکستر بادی )که معموال بسیار 
 .کند واکنش پوزوالنی از خود نشان می هد( را در بتن افزایش دهند

در  0821بتن مربوط به سال  اولین استفاده از خاصیت پوسته برنج در
 0872کشور آلمان بوده که توسط بیگل گذارش شده است. در سال 

مهتا در آمریکا اولین مقاالت خود را در مورد استفاده از پوسته برنج را 
انتشار داد. اهمیت کار مهتا از این جهت است که او مطالعه دقیقی در 

د شده یت خاکستر تولیپارامترهای موثر بر احتراق پوسته برنج و کیف
انجام داد. مهتا در آن زمان کوره ای با بستر روان به منظور ایجاد 
سیستمی برای استفاده از پوسته برنج به عنوان سوخت و همچنین 

 .تولید خاکستر فعال طراحی کرد
در این مقاله زمان میکس بهینه بتن همراه با نانو سیلیس و پوزوالن 

م انو سیلیس و پوزوالن پوسته برنج با هپوسته برنج با بتن بدون ن
مقایسه شد هم همچنین پوزوالن مورد استفاده از نظر استاندارد بودن 
مورد ازمایش قرار گرفت و در اخر به روش تاگوچی زمان میکس 

 .آمدبهینه این نوع بتن بدست 
 

 نحوه آزمایش و طرح اختالط: -0
سانتیمتر برای 02* 02*02در این تحقیق آزمونه های مکعبی 

از  هاآزمونهمقایسه مقاومت فشاری استفاده گردید. جهت ساخت 
استفاده شد و به منظور تعیین اثر زمان اختالط بتن  2سیمان نوع

نانوسیلیس همراه پوزوالن پوسته برنج در مقاومت فشاری بتن، نسبت 
همچنین برای این  در نظر گرفته شد. 51/آب به سیمان ثابت و برابر 

درصد وزن سیمان مورد  1/1منظور از فوق روان کننده به میزان 
با یك نمونه سنگدانه  هاشیآزمااستفاده قرار گرفته است. تمامی 

انجام شدند و حتی دستگاه بتونیر در طول آزمایش تغییر ننمود. 
 ( بیان گردیده است.0-2در جدول) هاآزمونهمشخصات طرح اختالط 

 %21و پوزوالن پوسته برنج  %0مقدار نانوسیلیس  هاآزمونهمی در تما
وزنی سیمان در نظر گرفته شد و همچنین جهت مقایسه تاثیر زمان 

نمونه هایی بدون نانو سیلیس و  ،اختالط بر مقاومت فشاری بتن
 خته ساونه بتن ها پوزوالن ساخته و با هم مقایسه شد و همچنین نم

 

                                                           
. Qing et al 1 

 
اسیدسولفوریك بود قرار دادیم که  %01اوی شده را در محلولی که ح

 معلوم شود. مقاومتانمیزان کاهش 
 

 لیتر بتن 011( طرح اختالط به منظور تهیه 0-2جدول)
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 تحلیل نتایج:-6
 ازمایش مقامت فشاری بتن  6-6

نتایج مقاومت فشاری  هانمونهو شکست  هاشیآزماپس از انجام 
( 2-3( و )0-3جدول ) مختلف ترسیم گردیده که نتایج آن در هاآزمونه

(  نتایج مقاومت فشاری را با 2-3( و )0-3جدول) اندشدهنشان داده 
 .دهدیمجزئیات بیشتر نشان 

 
( اثر زمان اختالط بر مقاوم فشاری بتن بدون نانو سیلیس و پوزوالن 0–3جدول)

 پوسته برنج

 
 
 
 
 
 
 

( نمودار 0–3شکل)
تجمعی مقاومت 

 نانو سیلیس و پوزوالن پوسته برنج بدون هانمونهفشاری 

 

 
 

زمان اختالط در این نوع بتن با  افزایش شودیمهمانطور که مشاهده 
دقیقه که تحت اختالط  11افزایش مقاومت فشاری همراه است یعنی تا 

. j. li 2 

 

 

 زمان اختالط بر حسب دقیقه

 01 01 01 01 

 2cm/kg تنش بر حسب روز

0 

7 

02 

070 

28 /070 

04 /007 

000 

0 /020 

0 /004 

001 

084 

040 

002 

2/012 

2/070 
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. دهدیمبتن همچنان روند افزایش مقاومت را از خود نشان  ردیگیمقرار 
روز پس از ساخت آن  21حداکثر مقاومت فشاری در این نوع بتن در 

شان دهنده این است که تا دقیقه ن11با گذشت زمان تا  افتدیماتفاق 
روز حداکثر مقاومت 3این زمان بتن همچنان افزایش مقامت دارد. در 

2kg/cm235 2روز 7، درkg/cm1/315 روز21، در 
2kg/cm5/373  که این نوع  دهدیمکه این نشان  باشدیمدر بتن

روند افزایش مقاومت فشاری خود را ادامه دهد.  تواندیمبتن همچنان 
دقیقه که مقاومت فشاری 01روزه از زمان اختالط 3در مقاومت فشاری 

 دقیقه که مقاومت فشاری در آن02تا  2kg/cm070در آن 
2kg/cm1/201 یك افزایش مقاومت به اندازه  باشدیم
2kg/cm1/17  صورت گرفته است که این افزایش مقاومت به دلیل

که عمل اختالط در بتن به خوبی در حال شکل گیری  باشدیماین 
است با افزایش زمان اختالط همچنان در بتن روند افزایش مقاومت 

دقیقه همچنان در حال افزایش است 11که این روند تا  ردیگیمصورت 
بر  0317همچنین به دلیل ازمایشی که عنایتی و همکاران در سال 

انجام دادند روند افزایش مقاومت به دلیل روی بتن بدون افزودنی 
طبیعی باشد همچنین افزایش زمان  تواندیمافزایش اختالط بتن 

باعث یکپارچه شدن بتن و در نتیجه  تواندیماختالط در این نوع بتن 
 افزایش مقاومت فشاری بتن شود.

والن پوز( اثر زمان اختالط بر مقاومت فشاری بتن حاوی نانو سیلیس و 2–3جدول )
 پوسته برنج

 

 
( مقاوم فشاری تجمعی نمونه های همراه با نانو سیلیس و پوزوالن 2-3شکل) 

 پوسته برنج

 

دقیقه باعث  22افزایش زمان اختالط تا  شودیمهمان طور که مشاهده 
دقیقه، اختالط بتن تأثیر چندانی  22و بعد از  شودیمافزایش مقاومت 

در افزایش مقاومت فشاری در این نوع بتن ندارد، حداکثر مقاومت 
کیلوگرم بر سانتی  1/102دقیقه اختالط،  22فشاری این نوع بتن در 

روز پس از ساخت بتن اتفاق افتاده است که این 21که در  تاس مترمربع
 افزایشکیلوگرم بر سانتیمتر مربع  8/55بتن معمولی  میزان نسبت

مقاومت از خود نشان داده است که این افزایش مقاومت به دلیل استفاده 
ن عمل فیلر در بت عنوانبهاز نانو سیلیس و پوزوالن پوسته برنج که 

این است که این نوع بتن در این  دهندهنشان. این امر است اندکرده
و زمان اختالط  دهدیمزمان اختالط بهینه حداکثر مقاومت خود را نشان 

اضافه تأثیری بر روی افزایش مقامت فشاری در این نوع بتن ندارد اما 
گفت که  توانیمروز اتفاق افتاده پس  21چون حداکثر مقاومت در 

باعث افزایش مقامت در بتن شود  تواندیمروز 21گذشت زمان بیش از 
و نیازی به افزایش  باشدیمدقیقه 22اما زمان اختالط بهینه این نوع بتن 

 همچنین به دلیل ازمایشی ستینزمان اختالط اضافه در این نوع بتن 
همراه با نانو  سیلیس کرویمکه مقصودی و همکاران بر روی بتن 

 دستبهدقیقه 03بهینه میکس بتن را سیلیس انجام دادند که زمان 
ر این امده د دستبهبه این نتیجه رسید که زمان بهینه  توانیماوردند 

 ازمایش طبیعی دانست. 
 

 
روزه بتن معمولی و بتن حاوی نانو سیلیس و پوزوالن پوسته 21( نمونه 3-3شکل)

 برنج

 
هر چه از زمان اختالط بتن بدون نانو سیلیس و پوزوالن پوسته برنج 

بتن همچنان روند افرایش مقاومت را از خود نشان  گذردیمروز 21در 
ولی در بتن حاوی نانو سیلیس و پوزوالن پوسته برنج در زمان  دهدیم

بتن حداکثر مقاومت را از خود نشان  باشدیمدقیقه 22بهینه اختالط که 
دقیقه 02درصد در  07/ 15دقیقه  01. در زمانهای اختالط هددیم

درصد در  07/08دقیقه 22درصد در  33/02دقیقه 21در  51/07
 88/2دقیقه  11درصد و در  21/8دقیقه 32درصد در  11/00دقیقه 31

درصد بتن حاوی نانو سیلیس و پوزوالن نسبت به بتن معمولی افزایش 
 .دهدیممقاومت از خود نشان 

 

 پوزوالن برنج XRDبررسی آزمایش شیمیایی  6-0

شدن به مدت  سوزانده  سته برنج پس از  ساعت تهیه  11پوزوالن پو
صل از آزمایش  شیمیایی حا صات  شخ ست که م آن در  XRFشده ا

( 7–3( ارائه شتتده استتت. در ضتتمن چنانکه در شتتکل)2–3جدول )
بر روی خاکستر به  XRD، نتایج حاصل از آزمایش شودیممالحظه 

 

 

 زمان اختالط بر حسب دقیقه

 01 01 01 01 

 2cm/kg تنش بر حسب روز

0 

7 

02 

00 /010 

0 /007 

74 /087 

08 /021 

22 /000 

04 /082 

01/047 

04/002 

22 /080 

044 

002 

082 
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که سیلیس موجود در خاکستر کامال آمورف  دهدیمدست آمده نشان 
 بوده و هیچگونه ذرات کریستالی در خاکستر وجود ندارد.

 
 خاکستر پوسته برنج XRF( نتایج آنالیز 2-3جدول)

RHA% ترکیب شیمیایی 

11 2Sio 

1/1% 3o2Al 

0/1% 3o2Fe 

5/1% Cao 

2/1 3So 

2/1% Mgo 

3/1% o2Na 

7/0 O2K 

 کسر وزن بر اثر سرخ شدن حداکثر 5

 
 

 
 

 خاکستر پوسته برنج XRD( آنالیز 7–3شکل)
 
انجام گرفته بر روی نمونه  XRFبه کمك نتایج حاصل از آزمایش 

خاکستر پوسته برنج تولید شده و همچنین انجام آزمایش فیزیکی و 
به بررسی کیفی محصول خاکستر پوسته برنج  توانیمشیمیایی الزم 

پرداخت. در جداول زیر به بررسی و مقایسه وضعیت خاکستر پوسته 
 ASTM-501برنج مصرفی در پروژه با الزامات استاندارد موجود در 

C .پرداخته شده است 
 

برای  ASTM C  /3432 ISIRI-618( الزامات استاندارد 5-3جدول)
 پوزوالن

نتایج آزمایش  شیمیایی)اختیاری(ی هایژگیو ردیف
RHA 

الزامات 
 استاندارد

حداقل  0

3o2Fe3+o2Al2+sio 

01/11% 71% 

2 3So %1 %21 حداکثر% 

 %01 %5 کسر وزن بر اثر سرخ شدن 3

 
 

 

 
 

 ASTM C  /3432-618( ویژگی های شیمیایی اختیاری 7–3جدول)
ISIRI برای پوزوالن 

ی هایژگیو ردیف
 شیمیایی)اختیاری(

نتایج 
آزمایش 
RHA 

الزامات 
 استاندارد

قلیایی موجود  0
حداکثر  3o2Na معادل

 درصد

13/1% 02% 

 cao 5/1% 02%اکسید کلسیم  2

 Mgo 2/1% 02%اکسید منگنز  3

 
ستر خاک دهدیمنتایج آزمایش فیزیکی وشیمیایی انجام شده نشان 

پوسته برنج تولیدی در این تحقیق به عنوان یك پوزوالن مصنوعی 
برای   ASTM C-618بسیار مناسب در محدوده الزامات استاندارد

پوزوالن ها قرار داشته و استانداردهای الزم را رعایت کرده است به 
طور مثال میزان اکسید کلسیم موجود در پوزوالن پوسته برنج به کار 

طبق الزامات استاندارد باید 1که بر  باشدیم %5/1رفته در این تحقیق 
فته ررسید که پوزوالن به کار  توانیمباشد به این نتیجه  %02حداکثر 

 باشدیمبر طبق استاندارد 
 

 مربوط به بتن semانالیز عکس  6-6
 

 
مربوط به نمونه بتن بدون نانو سیلیس و  sem( عکس 1-3عکس)

 پوزوالن پوسته برنج
 

 
مربوط به نمونه بتن حاوی نانو سیلیس و  sem( عکس 8-3عکس)

 پوزوالن پوسته برنج
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 شودیم( مشاهده semالکترومیکروسکوپی)ی هاعکسهمانطور که از 
در نمونه های بتن بدون نانو سیلیس و پوزوالن پوسته برنج، بتن بافتی 

ی بزرگ در آن قابل مشاهده هاستالیکرناهمگون دارد و به وضوح، 
ی سوزنی شکل متصل هستند و منافذ بزرگ به هاستالیکراست که با 

است حال در مورد نمونه های  بتن حاوی وضوح در آن قابل مشاهده 
نانو سیلیس و پوزوالن پوسته برنج، بتن ساختار آمورف تری داراست 
که به صورت همگن تر و یکپارچه به همدیگر متصل هستند و تخلخل 
در بتن کاهش قابل مالحظه ای دارد که این امر سبب افزایش مقاومت 

علت اصلی بهبود  2111 در بتن شده است. های لی و همکاران، در سال
خواص مکانیکی بتن با نانوسیلیس را در مکانیزمی به نام هسته زایی 

ا ذرات نانو سیلیس و پوزوالن ب شودیماین امر باعث  ندینمایمتوضیح 
سطح ویژه باالی خود سطوحی را ایجاد کنند که باعث افزایش مقاومت 

و آن ذرات نان که طی شودیمدر بتن شود. مکانیزم هسته زایی باعث 
سیلیس و پوزوالن با سطح ویژه باال خود هسته هایی را برای توسعه 
محصوالت هیدراتاسیون ایجاد کرده و در نتیجه باعث افزایش سرعت 

. که این امر باعث افزایش مقامت نمونه و کاهش شودیمهیدراتاسیون 
 .] 1[شودیم هانمونهکریستالهای با اندازه بزرگ از بافت 

 

گیری:نتیجه  

برای دستیابی به بیشترین مقاومت فشاری در بتن نانو سیلیس همراه با 
دقیقه برآورد شده است  22پوزوالن پوسته برنج، زمان مناسب)بهینه( 

 دهدیمکه در این زمان بتن حداکثر مقاومت فشاری را از خود نشان 
 2kg/cm1/102روز بعد از ساخت بتن 21حداکثر مقاومت فشاری در 

 در بتن.دهدینمو از آن به بعد بتن مقاومت چشمگیری از خود نشان 
بدون نانو سیلیس و پوزوالن پوسته برنج افزایش زمان اختالط باعث 

روز 21در  kg/cm 5/372 2افزایش مقاومت فشاری بتن به اندازه
افزایش زمان اختالط بتن همچنان روند افزایش مقامت  با که شودیم

سیلیس  %11خاکستر مصرفی در این پروژه دارای .دهدیماز خود نشان 
که نشان از فعالیت پوزوالنی باالی آن  باشدیمغیر کریستاله 

که  دهدیمانجام شده نشان (XRF) دارد.آزمایش فیزیکی وشیمیایی 
خاکستر پوسته برنج مصرفی در این پروژه در محدوده الزامات استاندارد 

ASTM C-618 ار دارد.نتایج آزمایش برای پوزوالن ها قرXRD 
که سیلیس موجود در خاکستر پوسته برنج مصرفی کامال  دهدیمنشان 

( semی الکترومیکروسکوپی)هاعکسهمانطور که از باشدیمآمورف 
در نمونه های بتن بدون نانو سیلیس و پوزوالن پوسته  شودیممشاهده 

ر آن ی بزرگ دهاستالیکربرنج، بتن بافتی ناهمگون دارد و به وضوح، 
ی سوزنی شکل متصل هستند و هاستالیکرقابل مشاهده است که با 

منافذ بزرگ به وضوح در آن قابل مشاهده است حال در مورد نمونه 
ختار آمورف ساهای  بتن حاوی نانو سیلیس و پوزوالن پوسته برنج، بتن 

 تری داراست.

خلخل ت که به صورت همگن تر و یکپارچه به همدیگر متصل هستند و
در بتن کاهش قابل مالحظه ای دارد که این امر سبب افزایش مقاومت 

 ت.در بتن شده اس
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 PSO مالگوریت کمک به توزیع های شبکه در پراکنده تولید نفوذ درصد تعیین

 2و مرتضی قاسم سلمرودی 1*والله حدادی
 مدعو مؤسسه آموزش عالی کسری رامسر استادکارشناس ارشد برق،   1
 مدعو مؤسسه آموزش عالی کسری رامسر استادکارشناس ارشد شرکت توزیع برق غرب مازندران و  2
 l_haddadi90@yahoo.com  پست الکترونیک: *

 

 چکیده
 از استفاده با بتثا و  متغیر بارهای با شبکه در پراکنده تولید بهینه  ظرفیت و  یابیمکان  منظور به نفوذ درصد تأثیر  بررسی  به مقاله این در      

 هدف این به یدستیاب برای نماییم می بررسی شبکه در را ظرفیت و مکان بهترین نفوذ درصد تغییر با کار این انجام برای. پردازیم می   PSOالگوریتم
 نفوذ پارامتر سه شامل نظر مورد هدف تابع.  است گرفته صورت IEEE شینه 58 سیستم روی بر مطالعات و شده استفاده MATLAB افزار نرم از

 باشند، می کننده عیینت عامل دو توزیع های شبکه در ولتاژ پروفیل و توان تلفات اینکه، به توجه با. باشد می ولتاژ پروفیل و توان تلفات پراکنده، تولید
 نفوذ زانمی پیشنهاد دیگر برجسته نکات از یکی.  شود گیری بهره هدف تابع در همزمان صورت به فاکتور دو هر از است شده سعی تحقیق این در

 و شود می تعیین توانیر یا و خصوصی بخش گذاران سرمایه مالی های محدودیت براساس که باشد می کاربر طرف از برنامه به پراکنده تولید واحدهای
 . دهد پیشنهاد هدف تابع بهبود برای را مکان و تعداد بهترین است قادر شده سازی پیاده برنامه
 تلفات توان، پروفایل ولتاژ، psoتولید پراکنده،   کلیدی :های واژه

 

 مقدمه

ستم DGبا توجه به افزایش نفوذ  سی ست در  های توزیع هدف این ا
که با جایابی بهینه منابع تولید پراکنده، کاهش تلفات و بهبود پروفیل 

خاب دهند که انتولتاژ شبکه به حداکثر خود برسند. مطالعات نشان می
سب محل و ظرفیت  شتری در می DGنامنا تواند باعث بروز تلفات بی

گردد. جایابی بهینه و تعیین  DGشبکه نسبت به حالت قبل از نصب 
تواند باعث آزادسازی ظرفیت انتقال همچنین می DGظرفیت مناسب 

گذاری جدید را که هم های ستتترمایهو توزیع شتتتود. از اینرو هزینه
هستند،  DGصب تری نسبت به نتر و هم دارای دوره طوالنیسنگین

 [ 2و0. ]اندازدبه تعویق می
در  DGدر مقاله پیش رو هدف بررستتی تأثیر درصتتد نفوذ واحدهای 

مکان یابی بهینه آنها با حضتتور بارهای  ثابت و متغیر به منظور بهبود 
ستیابی به این هدف از  شد. برای د پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات می با

سبه رو که روش غالب  رو پیش پخش بار پس ستفاده برای محا مورد ا
   PSOهای توزیع می باشد و نیز الگوریتم هوشمند پخش بار سیستم

شینه  58استفاده شده است. در این مقاله بررسی بر روی شبکه توزیع 
 و با در نظر گرفتن بارهای متغیر و بارهای ثابت صورت گرفته است.

 

 

 

 

 مدلسازی
ورد مهای توزیع ریزی سیستمطرحابزار مطالعه در که  یکی از مسائلی

ده پخش بار استفاده شباشد..بار میمطالعه پخش گیرداستفاده قرار می
در این مقاله، روش پخش بار مستقیم است که همان روش پخش بار 

رو در قالب معادالت ماتریستتی می باشتتد. این روش از پیش- روپس
ساده بوده و در مرجع ]نظر برنامه سیار  شریح بط[ 3نویسی ب ور کامل ت

بر استتاس ستتاختار  BCBVو  BIBCهای ماتریسشتتده استتت. 
جاد می ماتریس توپولوژیکی ستتتیستتتتم توزیع ای ند.   BIBCشتتتو

ها نشتتتاندهنده رابطه بین جریانهای تزریقی شتتتین و جریان شتتتاخه
شاخهمی شده در جریان  شد. تغییرات ایجاد  شی از تغییرات در با ها نا

شین سیله ماتریس توها، میجربان تزریقی  ستقیما بو  BIBCانند م
نشتتتاندهنده رابطه بین جریان  BCBVمحاستتتبه شتتتوند. ماتریس 

شینشاخه شینها میها و ولتاژ  شده در ولتاژ  شد. تغییرات ایجاد  ها با
شاخه شی از تغییرات جریان  سیله ماتریسها، مینا ستقیماً بو  توانند م

BCBV  به شتتتده حاستتت ماتریس م کارگیری  بدون ب جه  و در نتی
های شتتعاعی، خروجی مستتاله ادمیتانس با استتتفاده از مزایای شتتبکه

رعت باشد( با سها و توان انتقالی فیدرها میپخش بار را )که ولتاژ گره
نه باالیی فراهم می یابی بهی جا له  ند.در این تحقیق برای مستتتا ک

ده ترکیبی استفاده ش واحدهای تولید پراکنده از مدل ریاضی چندهدفه
 است. 
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 اهداف مورد بررسی این طرح از سه بخش زیر تشکیل شده است:
  نسبت تلفات توان اکتیو بعد از نصبDG  به تلفات توان

 اکتیو اولیه شبکه
  نسبت شاخص انحراف ولتاژ بعد از نصبDG  به شاخص

 انحراف ولتاژ اولیه شبکه
  درصد انحراف ظرفیتDG  جهت احداث از ضریب نفوذ در

 نظر گرفته شده 
بخشتتی از تابع هدف که برای بررستتی اثرات کاهش تلفات توان اکتیو 

 مورد استفاده قرار می گیرد: DGناشی از نصب 
(0) 

𝐹1 =
𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖𝑛𝑖
 

 
شبکه بعد از  afterPloss( 0که در رابطه فوق) مقدار تلفات توان اکتیو 

صب  شد و به  iniPlossو  DGن شبکه می با تلفات توان اکتیو اولیه 
 صورت زیر تعریف می شود:

(2) 
𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖𝑛𝑖 = ∑ 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖

𝑛−1
𝑖=1                  

   

شبکه بوده و بنابراین  nکه  شین های  شاخه های  (n-1)تعداد  تعداد 
شی  شتبکه می باشتد.بخش دوم از تابع هدف که ارزیابی میزان اثربخ
نصتتب واحد تولید پراکنده در بهبود پروفیل ولتاژ را نشتتان می دهد به 

 صورت زیر می باشد:
 (3  ) 

𝐹2 =
𝑉𝑜𝑙𝑡𝐷𝑒𝑣𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑉𝑜𝑙𝑡𝐷𝑒𝑣𝑖𝑛𝑖

 

شاخص انحراف ولتاژ بعد از نصب  afterVoltDev( 3در رابطه فوق)
DG  می باشد وiniVoltDev  مقدار این شاخص قبل از نصبDG 

 )حالت اولیه شبکه( است که به صورت زیر تعریف می شود:
(1 )     

𝑉𝑜𝑙𝑡𝐷𝑒𝑣𝑖𝑛𝑖 = ∑|𝑉𝑖 − 𝑉𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑|

𝑛

𝑖=1

 

میزان مطلوب ولتاژ شتتتین های شتتتبکه  desiredV(، 1در رابطه فوق)
و نهایتاً بخش  [2در نظر گرفته شده است. ] 0است که در این تحقیق 

آخر که به منظور دستیابی به هدف تعیین شده که همان میزان درصد 
صورت زیر مطرح  شد به  شبکه می با نفوذ واحدهای تولید پراکنده در 

 شده است:
(2) 

𝐹3 = |
𝐷𝐺𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑎𝑙𝑒𝑑 − 𝐷𝐺𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 × 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑

𝐷𝐺𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 × 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑
| 

 
 DGمیزان ظرفیت نصتتب شتتده کل  installedDG( 2در رابطه فوق)

درصد نفوذ در نظر گرفته  penetrationDGدر شبکه برحسب کیلووات، 
میزان کل بارهای شتتبکه برحستتب کیلوات می  Demandشتتده و 

تی درصتتدی از آن تحت عنوان درصتتد نفوذ از طریق باشتتد که بایستت
 واحدهای تولید پراکنده تغذیه گردد.

با ترکیب عبارت های باال تابع هدف کلی تعیین اندازه و مکان منابع 
 تولید پراکنده به صورت زیر ارائه می گردد:

(5) 
𝐹𝑐𝑛 = 𝑤1𝐹1 + 𝑤2𝐹2 + 𝑤3𝐹3 

(7) 

∑ 𝑤𝑖 = 1

3

𝑖=1

 

ضتترائب وزنی می باشتتند که نشتتانگر اهمیت  3wتا   1wپارامترهای 
سبی آنها می شد.ن سوم تابع هدف از رابطه  با می توان به جای بخش 

 ] 5 [زیر نیز استفاده کرد
(1) 

𝐹3́ =
𝐷𝐺𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑎𝑙𝑒𝑑

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑
 

تحت دو حالت یك بار با بار ثابت و بار دیگری با  ]7[شینه  58شبکه 
بکارگیری الگوی بار روزانه در شین های مختلف برای سه مصرف 

 DGخانگی، تجاری و صنعتی شبیه سازی شده است. در تمامی مراحل 
 در نظر گرفته شده است. 1.1مورد بحث دارای ضریب قدرت 

 شین 58دیاگرام تك خطی شبکه  -0شکل 

 
 نتایج حاصل از اجرای برنامه در حالت بار ثابت -0جدول

 مکان سناریو
ظتترفتتیتتت 

 )کیلووات(

فیتتت  ظر
کتتتتتتل  

DG  هتا
 )کیلووات(

درصتتد 
 نفوذ

تلفتات توان 
 )کیلووات(

کمترین ولتتتاژ 
 و شین مربوطه

 تابع هدف

بتتدون 
DG 

- - - - 222 
در  1.8182

 52شین 
1.2 

ضریب 
نتتفتتوذ 

21% 

23 
28 

377 
315 

752 21.0 027.82 
در  1.828
 52شین 

1.310 

ضریب 
نتتفتتوذ 

21% 

20 
50 
53 

223 
117 
181 

0811 21 01.23 
1.81370 

در شتتتین 
22 

1.1255 

ضریب 
نتتفتتوذ 

11% 

08 
28 
35 
11 
50 
55 

251 
220 
022 

0123 
121 

3110 11 8.21 
در  1.811
 27شین 

1.113 

 
 



  

  
           

 5931بهار و تابستان  –شماره دوم  –سال اول                                                                                                            تخصصی کسری  –دوفصلنامه علمی                 
52 

 
 

 ردر حالت بار متغی نتایج حاصل از اجرای برنامه -2جدول

 مکان سناریو
فیتتت  ظر
 )کیلووات(

فیتتت  ظر
کتتتتتتل  
DG ها  
 )کیلووات(

درصتتد 
نتتفتتوذ 
)ساعت 
 پیك(

تتتلتتفتتات 
انتتتترژی 
 )کیلووات(

کمترین 
ولتتتاژ و 
ین  شتتت
 مربوطه

تتتتابتتتع 
 هدف

بتتدون 
DG 

- - - - 2028.5 
1.8182 
شین  در 
52 

1.2 

ضریب 
نتتفتتوذ 

21%  

50 
55 
51 

233 
335 
081 

721.7 08.85 0058.1 
1.8252 
شین  در 
52 

1.2132 

ضریب 
نتتفتتوذ 

21%  

02 
25 

133 
0151 

0810 21 0212.1 
1.8381 
شین  در 
52 

1.2315 

ضریب 
نتتفتتوذ 

11%  

23 
28 
11 
27 
53 

331 
510 
0118 
111 
215 

3121 11.13 120.82 
1.8251 
شین  در 
52 

1.0311 

 

 نتیجه گیری
جهت کمینه ستتازی  PSOدر این تحقیق از الگوریتم بهینه ستتازی 

تابع هدفی متشتتتکل از تلفات توان اکتیو، اندیس پروفیل ولتاژ و نیز 
ضتتریب نفوذ واحدهای تولید پراکنده استتتفاده شتتده استتت. روش ارائه 
شتتده قادر استتت عالوه بر بار ثابت، منحنی بار روزانه بارهای مختلف 

یای انظیر خانگی، تجاری و صنعتی را نیز تحت پوشش قرار دهد. از مز
این تحقیق استتتفاده از روش پخش بار مستتتقیم به عنوان ابزار تحلیل 
ساده به لحاظ برنامه  شد که دارای الگوریتم نظام مند و  شبکه می با
نویستتتی می باشتتتد از دیگر مزایای این روش پخش بار عدم نیاز به 

 تشکیل ماتریس ادمتیانس و معکوس نمودن آن است. 
تاژ در شتتتبکه های توزیع دو با توجه به اینکه، تلفات تو ان و افت ول

عامل تعیین کننده می باشند، در این تحقیق سعی شده است از هر دو 
 فاکتور به صورت همزمان در تابع هدف بهره گیری شود. 
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 رایندف مدلسازی برای محدود اجزای عددی روش مقاله، این در. شوند می نورد سرد صورت به بهتر، سطح کیفیت به یابی دست صورت در و ضخامت
 با دوفازی دفوال جنس از کار قطعه آن در که است گرفته قرار استفاده مورد پالستیك االستیك رفتار با مواد برای ای صفحه کرنش حالت در سرد نورد
-تنش رفتار علت به مدلسازی این طی در. است شده انتخاب کار قطعه عنوان به آنها از متفاوت های آرایش با پرلیت و فریت از مختلف حجمی کسر

 چیدمان که دهد می نشان آمده دست به نتایج. ماند خواهد برجای ورق در پسماند تنش دهی، شکل فرآیند طی در مجاور فازهای در متفاوت کرنش
 شتن مقادیر در نوسانات توان می عمودی فازی نوارهای عرض کاهش با فازی منظم ساختارهای در و دارد زیادی اثرات پسماند تنش مقادیر در فازی،

 بعد را کار قطعه در نهایی پسماند تنش بتوان آن در که است گرم نورد از بعد فازها چیدمان از ساختاری ارائه مطالعه، این از هدف. داد کاهش را پسماند
 . رساند حداقل به سرد نورد از

 فازی دو فوالد - پالستیك االستیك - محدود اجزاء روش - نورد فرایند کلیدی :های واژه

 

 مقدمه

 اشندب می تولید فرایندهای انواع از یکی فلزات دهی شکل فرایندهای
 سیمتق ورقی و حجمی دهی شکل فرایندهای کلی دسته دو به خود که

. است حجمی شکل تغییر روشهای مهمترین از یکی نورد. اند شده بندی
 دانه، اندازه کننده تعیین ورق، کاری خنك شرایط آن از پس و گرم نورد

 ردس نورد برگزیدن. است کار قطعه در میکروسکوپی ساختار و خواص
 تگیبس فراورده پایانی شکل و ماده ویژگیهای اندازه، نوع، به گرم یا

 هب گرم نورد در که است، فلز کارسختی سرد نورد خصوصیات از. دارد
 سختی کار شود می انجام آن در نورد که حرارتی درجه بودن باال علت
 ]0[.باشد می کردن صرفنظر قابل

 عددی و نظری روشهای از نورد توسعه و تحقیق جهت در تاکنون
 لغزش، خطوط میدان قاچی، روش محدود، اجزاء روش قبیل از مختلف

 محدود اجزاء روش میان این در. است شده استفاده غیره و باال کران
 وردم نورد فرایند تحلیل برای که روشهاست پرکاربردترین از یکی

 مختلف های درزمینه زیادی های فعالیت تاکنون. گیرد می قرار استفاده
 هک است گرفته انجام محدود اجزاء روش با سرد نورد فرایند مدلسازی

  :کرد اشاره زیر موارد به توان می
 دسر نورد پالستیك-االستیك محدود المان مدلسازی 0812 سال در

 تثاب آن در که است شده انجام دیگران و  لیو توسط مسی نوار یك
 اصطکاک آن در که جایی خنثی، نقطه در فشار مقدار که است شده

 سرعت میدان همچنین. دارد را مقدار بیشترین دهد، می جهت تغییر
 از باربرداری مراحل، تمام در و است گردیده مدل آن در نیز کار قطعه
 2110 سال در  تیو و  جیانگ.  ]2[ گرفت قرار بررسی مورد نیز المانها
 مواد برای محدود اجزاء روش با بعدی سه بصورت را سرد نورد فرایند

 همین 2113 سال در .]3[کردند سازی شبیه صلب پالستیك رفتار با
 2111سال در آنها. ]1[نمودند مدل  نازک های ورق نوار برای را فرایند

 های ورق سرد نورد در ورق شکل تغییر ناحیه در را اصطکاک تغییرات
 شرایط گرفتن نظر در با مس و کربن کم فوالدهای جنس از نازک
 آنها داخلی فضای به خروج و ورود در ها غلتك به نسبت ورق لغزش
 در نورد فرایند تحلیل به آنها 2118 سال در. ]2[دادند قرار تحلیل مورد

 .]5[پرداختند  نازک خیلی نوارهای
 تك تصور به مواد پالستیك رفتار باال در شده بیان مقاالت کلیه در

 ناحیه کرنش-تنش روابط آنها در یعنی. است شده بررسی فازی
 حالی در این و است شده گرفته درنظر فازی متوسط بصورت پالستیك

 مقاله ینا در. دارند فازی چند ساختار و رفتار فلزات تمام تقریبا که است
 نتایج و است گردیده انتخاب فازی تك فوالد جنس از ابتدا در کار قطعه

 وردن فرایند مدلسازی سپس و گرفته قرار تایید مورد آن حل از حاصل
 . است شده انجام پرلیت و فریت فاز دو از متشکل قطعه برای

 وجهت با کار قطعه در موجود المانهای کرنش-تنش روابط حالت این در
 از یکی حالیکه در شود می سبب این که باشد می متفاوت فاز نوع به

  یكپالست مرحله وارد دیگر فاز دارد، قرار االستیك ناحیه در هنوز فازها
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 دخواهن ورق در پسماند تنش آمدن بوجود موجب اثرات این که شود می
 طعهق میکروسکوپی ساختارهای بررسی تحقیق این انجام از هدف.شد

 جای بر پسماند تنش مقادیر بر فازی آرایشهای این تاثیر همچنین و کار
 در را مهمی نقش پسماند های تنش. باشد می نورد فرایند از مانده

 در پسماند تنش مقادیر تعیین  با. کنند می ایفا ورق سطحی کیفیت
 اسبیمن ساختار ارائه با که آید می بوجود امکان این دوفازی ساختارهای

 سماندپ تنش مقادیر تولید، از بعد آن کاربرد به توجه با ورق در فازها از
 .رساند حداقل به نهایی قطعه در را
 

 :تحقیق روش
 آهن شود می نورد کار قطعه عنوان به که ای ماده جنس مقاله این در

 های چیدمان از متشکل آلیاژی فوالد نوع سه سپس و است خالص
 از لهمسئ این که آنجایی از. باشد می پرلیت و فریت فازهای مختلف
 یم قرار بررسی مورد محدود المان روش با و مکانیك مهندسی دیدگاه

 این. ودب نظر مورد فازهای برای کرنش-تنش روابط دنبال به باید گیرد
 رنشک-تنش رابطه است، آمده بدست آزمایشگاهی صورت به که روابط
 :کنند می بیان اینگونه را فازها

                                                                                                           

(1) 𝜎𝑓 = 620.0(𝜀𝑝 + 0.023)0.2 
 

(2)  𝜎𝑝 = 1100.0(𝜀𝑝 + 0.00327)0.2 
 

 می پرلیت و فریت فازی المانهای برای ترتیب به باال روابط
-تنش روابط معادالت، این در شود می مشاهده که همانگونه.باشد

 تیكپالس خطی غیر ناحیه در پرلیت و فریت فازهای به مربوط کرنش
 .]7[هستند

 به توجه با. است اصطکاک نورد فرایند در توجه قابل نکات از یکی
 متفاوتی های تحلیل و ها نظریه نورد فرایند مدلسازی در آن اهمیت

 را فیمختل روشهای محققان و است شده بیان نورد فرایند بررسی برای
 زا مقاله این در. اند داده قرار مطالعه مورد اصطکاکی تنش اعمال برای
 دهش استفاده اصطکاک مدلسازی جهت کلمب آمونتوس اصطکاک مدل
 اصطکاک مدل توسط که تماسی تنش توزیع سرد، نورد در.است

 زیر صورت به گردیده مطرح عقبی لغزش ناحیه برای کولمب آمونتوس
  :جلویی لغزش ناحیه برای و  است

 

(3)  𝑝0 = 𝜎𝑌
2𝑧

ℎ1
exp[𝜇(𝐻0 − 𝐻)]   

 

(4)  𝜏 = −𝜇𝑝0 

 
 
 

 
 و برای ناحیه لغزش جلویی: 

 

(5)  𝑝1 = 𝜎𝑌
2𝑧

ℎ1
exp[𝜇𝐻]       

 

(6)  𝜏 = +𝜇𝑝1 
 

تنش  𝜎𝑌کار در نقطه مورد نظر و نصف ضخامت قطعه 𝑧در این روابط 

صورت توابعی هستند که به 𝐻و  𝐻0ضریب اصطکاک،  μسیالن ،

𝐻0 = 2√
𝑅

ℎ1
arctan (√

𝑅

ℎ1
𝛼)  و 𝐻 = 2√

𝑅

ℎ1
arctan (√

𝑅

ℎ1
𝜙) 

 [.1زاویه نورد است] 𝜙زاویه نیش و  𝛼شوند که در آن تعریف می
 نورد فرایند مدلسازی انجام جهت محدود اجزای روش از مقاله این در

 ندیب مش محدود، المان مسائل حل در گام نخستین. شود می استفاده
 عاداب به چهارگوش المانهای از کار قطعه بندی مش برای. است مسئله

 بندی شبکه( 0)شکل.  است شده استفاده میلیمتر 22/0 در 2/2تقریبی
 مدلسازی در که داشت توجه باید. دهد می نشان را کار قطعه اولیه

 درنظر هقطع از نیمی فقط فرایند بودن متقارن به توجه با نورد فرایند
 .شود می گرفته

 
 کار قطعه اولیه بندی شبکه(. 0)شکل

 

-كاالستی رفتار با مواد برای نورد فرایند فرمولبندی مقاله، این در
 ستیننخ در مسئله آن، حل برای که است گردیده مدلسازی پالستیك

 نشت مقایسه با بعدی های گام در و شود می حل االستیك بصورت گام
 حیهنا در نظر مورد المان که گردد می تعیین تسلیم، تنش با موثر

-شتن روابط. است شده پالستیك فاز وارد یا مانده باقی االستیك
 .باشد می زیر بصورت االستیك ناحیه کرنش

 

 (7) {𝑑𝜎} = [𝐷𝑒]{𝑑𝜀} 
 

ماتریسهای ستونی هستند که بترتیب معرف  {𝑑𝜀}و  {𝑑𝜎}که در آن 

-معرف ماتریس تنش [𝐷𝑒]می باشند و  εijو کرنش  σijتنش 
ی م کرنش ناحیه االستیك است که براساس قوانین هوک استخراج

[. براساس قوانین شارش و فرضیه عمود بودن، روابط ناحیه 8] گردد
 پالستیك را می توان اینگونه بیان کرد:

(8) 𝐷𝑒𝑝 = 𝐷𝑒 −
𝑑𝐷 𝑑𝐷𝑇

𝐴+𝑑𝐷𝑇𝑎
   , 𝑑𝐷 = 𝐷𝑎  

A=H=   
𝑑�̅�

𝑑�̅�𝑝
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با توجه به معیار تسلیم در نظر گرفته شده تعیین   𝑎مقدار در روابط باال

𝑎 می شود که برای معیار تسلیم فون میسز =
√3

2 𝐽′1/2 {𝜎𝑥
′  , 𝜎𝑥

′  ,2𝜏𝑥𝑦} 

 [.01می باشد]
 

 :بحث و نتایج
 عتوزی سرد، نورد محدود اجزاء فرمولبندی از استفاده با مقاله این در

 رنددا قرار فریت فاز در المانها کلیه که فازی تك فوالد برای تنش
 اب همراه المانها در تنش توزیع از حاصل نتایج و است شده محاسبه

 ستا توضیح به الزم. است آمده ادامه در دفرم افزار نرم از حاصل نتایج
 رسیده اثبات به قبال نورد فرایند مدلسازی در دفرم افزار نرم درستی که

 توزیع شکل که شود می مشاهده( 3) و( 2) های-شکل در[. 00]است
 .دارند یکدیگر با خوبی تطابق نتایج، مقادیر و تنش

  

 
 میلیمتر 3 از بعد محدود المان حل از حاصل موثر تنش کانتورهای نمایش(.2)شکل

 ورق حرکت

 

 
 دفرم افزار نرم از حاصل تنش کانتورهای نمایش(. 3)شکل

 
 توجه مورد نیز باربرداری اثرات کار این در که است ذکر به الزم

 المانهایی زا یکی کرنش-تنش رفتار آن نمایش برای که است قرارگرفته
 در و گرفته قرار بررسی مورد شده، خارج غلتك با تماس ناحیه از که

 .است شده آورده( 1)شکل

 
 کار قطعه حرکت طی در  pی شده داده نشان المان کرنش-تنش منحنی(.1)شکل

 B  حالت به A حالت از

 نیکرب فوالد سه و خالص آهن برای موثر پسماند تنش مقادیر ادامه در
 ینمیانگ که باشد می اینگونه نتایج. است شده داده نشان مختلف
 تنش معرف مقدار آن و محاسبه را المانها از عمودی ردیف هر تنشهای
 . است مربوطه ردیف پسماند

 هاالمان از هایی ردیف میکروسکوپی ساختارهای( 1) تا( 2) های شکل رد
 شکل یرتغی از پوشی چشم با اند کرده عبور غلتك با تماس ناحیه از که
 اب ترتیب به پرلیت و فریت المانهای آنها در. شود می مشاهد آنها

 .اند شده آورده سیاه و سفید رنگهای
  

 
 نآه) فریت فاز المانبندی در المانها از ردیف هر موثر پسماند تنش مقدار(. 2)شکل

 (B تا A نقطه از) نورد از بعد( خالص
 

 
 از عدب پرلیت فاز المانبندی در المانها از ردیف هر موثر پسماند تنش مقدار(. 5)شکل

 ( B تا A نقطه از) نورد
 

 
 تفری دوفازی المانبندی در المانها از ردیف هر موثر پسماند تنش مقادیر(. 7)شکل

 نورد از بعد( سیاه رنگ) پرلیت و( سفید رنگ)
 (B نقطه تا A نقطه از)

  

 
 

 تفری دوفازی المانبندی در المانها از ردیف هر موثر پسماند تنش مقادیر(. 1)شکل
 (B نقطه تا A نقطه از)     نورد از بعد( سیاه رنگ) پرلیت و( سفید رنگ)
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 از نوع دو برای موثر پسماند تنش مقادیر( 1) و( 7) شکلهای در
 که است شده آورده فازها از عمودی نوارهای با مختلف چیدمانهای

 شتن به مربوط مقادیر اینها دوی هر در. است متفاوت نوارها این عرض
 نسیال تنش در اختالف بدلیل این که است نوسان حال در پسماند
 مدلهای در حالیکه در. است پرلیت و فریت فازهای مختلف ورفتار
 قرار فاز یك در المانها کلیه اینکه بدلیل( 5) و( 2) های شکل به مربوط
 .مانند می باقی ثابتی حد در پسماند تنش مقادیر دارند

 آرایش اب آلیاژی فوالد مدل دو در پسماند تنش مقادیر در دقت اندکی با
 به مربوط پسماند تنش در مقادیر حداکثر که دریافت توان می منظم

 می فریتی المانهای به مربوط مقادیر حداقل و است پرلیتی المانهای
 که( 1)شکل چیدمان به مربوط پسماند تنش حداکثر مقادیر این. باشد

 دلم به نسبت بزرگتری عدد است، بیشتر آن در فازی نوارهای عرض
 چیدمان در نیز حداقل مقادیر که گفت توان می همچنین است، دوم

 که تگرف نتیجه توان می بنابراین. هستند کوچکتری اعداد( 1) شکل
 ماندپس تنش مقادیر در نوسانات فازی نوارهای عرض شدن بیشتر با

 و حداکثر مقادیر نوارها عرض شدن بیشتر با چون شود می بزرگتر
 ترکوچک و بزرگتر ترتیب به عمودی های ردیف پسماند تنش حداقل

 .شوند می
 

 :نتایج
 حجمی کسر شامل که کار قطعه میکروسکوپی ساختارهای در گوناگونی

 را یزیاد تاثیر هستند فریت و پرلیت فازهای از مختلف های آرایش و
 تنشهای بررسی در نباید و دارند کار قطعه نهایی پسماند تنش مقادیر بر

 .کرد پوشی چشم فازی ساختارهای این از ورق پسماند
 نوارهای شامل که پرلیت و فریت ساختارهای از منظم آرایشهای در

 ینهای پسماند تنش مقادیر که شود می مشاهده هستند فازها از عمودی
 پهنای شدن کوچکتر با که باشد می زیادی نوسانات دارای کار قطعه در

 .شود می کمتر نیز پسماند تنش مقادیر در نوسانات نوارها این
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 شهر دربقای گرا طبیعت راهبردهای
 2ابوذر کاسه گیر محمدی، 1* یکاسه گرمحمد بیشع

 مدعو مؤسسه آموزش عالی کسری رامسر استاد کارشناس ارشد مهندسی معماری،  1
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوسکارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشجوی  2
  Shoeibmohammadi@ymail.comپست الکترونیک: *
 

 چکیده
 یاستس این اجرای درپی نیز ایران همانند کشورهایی.است کشورهاقرارداده سیاست دراولویت را پایداری به توجه ضرورت توسعه مشکالت     

 اینکه هب مذکوربانظر معیارهای.هستند اقتصادی های پیامد گرفتن درنظر با محیطی وزیست اجتماعی فرهنگی، مختلف مشکالت حل درجهت
 فحذ ایران ازشهرهای تدریج به اسالمی-ایرانی وشهرسازی عناصرمعماری ترتیب وبدین شده نشینی آپارتمان دوره وارد ایران شهری جامعه

 روانی امنیت در پایدارشهری توسعه استراتژیك نقش موجود چالشهای و شهری پاسخده فضاهای طراحی برای که.یابد می فراوان میگردداهمیت
 ندینچ وتحلیل تجزیه با همراه میدانی ومطالعات اسناد حاضربراساس پژوهش .است ساخته راضروری ملی برمعماری شهروندان،مبتنی واجتماعی

 ولوژیاک محیطی گیری شکل جهت شهر به طبیعت آوردن عبارتی به درشهرهاویا طبیعت داشت نگه زنده باهدف تهران مختلف درتقاط پارک
 .باشد می انسان نقش به برشهر،باتوجه حاکم محیطی زیست شرایط ودرخور معین

 .سبز فضای روانی-واجتماعی عملکردکالبدی سبزشهری، وفضای شهروند کلیدی :های واژه

 

 مقدمه -6

 یوپناهگاه یحفاظت نقش سبب به خ،خواهیتار درطول درختان اگرچه
 بایدرز هک یریتاث علت ابهیو وبرگ وشاخ وهیازم استفاده لیدل وبه آنها
 یمایس دهنده لیتشک مهم ازاجزا یکی وستهیپ اند داشته طیمح یساز

 یدرسالها اماتنها.شوند یم محسوب یانسان یها گاه سکونت یظاهر
 یومحسوس طورگسترده به یشهر ینواح ساکنان یآنهابرا رارزشیاخ

 هک ستتتین یدیگرتردیامروزد تاآنجاکه.استتت گرفته قرار توجه مورد
  ستتتیز طیشتترا دربهبود یمهم نقش یستتبزشتتهر یوفضتتا درختان

ش یزندگ یفیوک یکم یها وارتقاجنبه  تاچند.ندکن یم فایا نانیشهرن
  دگاهیتنهاازد افتهی توسعه یدرکشورها یسبزشهر یگذشته،فضا دهه

 امروزه اما.گرفت یقرارم توجه مورد یهنر یها وجنبه یشتتناستت بایز
 عمناف به وتوجه یطیمح ستتتیز برمالحظات یمبتن یدیجد دگاهید

صاد شد یموردنظرم درختان متعدد یها وارزش یاقت  نیچن چند هر.با
شها سعه درحال یینگر سرین تو   داکردهیپ را شیخو گاهیوجا افتهی یزت

ست س حال نیا امابا .ا شورها نیا از یاریدرب  ای یدولت یها تیحما ک
سعه اجرا جهت یالملل نیب ضا وتو  یها تیمحدود با یشهر سبز یف

 .است مواجه یاریبس
شورمان سپس درتهران«یمل باغ»بااحداث ش.ه31دهه زازیدرک  لیتبد و

سعه آن وبدنبال دیآغازگرد«شهر پارک»به آن صوص شهرهابه تو  خ
سترش شهرتهران ضاها نیوتام گ ضرورت یحیتفر سبزو یف   رادرآنها

ش شورمان اکنون هم .دیبخ  لدرداخ یحیتفر کمبوداماکن نیتام درک
صول و ضابطه اما دهیگرد مشخص یسبزشهر یفضاها  یمشخص ا

سبت که ضاها نیا ن ستقرارآنها یاچگونگیدوینما نییراتع ف  ادرداخلر ا
ضاها شهر یف ست شده نییسازدتع انینما یسبز   یطیشرا نیدرچن .ا

 یهتتام پتتارک یطراح یبرا مشتتتخص یواصتتتول ضتتتوابط نییتع
  میترستت موجودباشتتدتاضتتمن یازکمبودها یاریبستت یتواندپاستتخگو

 یبهساز داتیتمه امکان شهردرصورتی، آت یپارکها یکل چهارچوب
 .آورد زفراهمین شهررا درسطح موجود یها پارک

 

 سبز یفضا -2
  یازبخشتت استتت عبارت یستتبزشتتهر یفضتتا یشتتهرستتاز دگاهیدرد

  زدرکنارسب یان،فضایگربید به یشهر یامورفولوژیو یبند ازاستخوان
سکلت  یشهرم یمایس یوبطورکل اندام کننده نییشهرتع یکیزیف ا

شد ست یطراح روهرگاه نیازا.با  دمور دقت زبهیون ردیگ صورت یبدر
 یعنی دوعامل نیا انیکندم یم حکم یطراح منطق.شتتود اجراگذارده

  تعتتادل یا گونتته شتتتهربتته یوجتتانتتدارمورفولوژ جتتانیب بخش
شور وزارت عمران یزیر برنامه دفتر که یفیتعار.برقرارگردد  مورددر ک

 :است ریز قرار به دهد یم سبزارائه یفضا
ساز دگاهیازد ضا: یشهر ست عبارت یشهر یف   یمایس بخش"از ا

 صتتحبت که یاستتت،درصتتورت افتهی لیتشتتک اهانیگ ازانواع شتتهرکه
ضا ضاد که یشهر آزاد یازف ضا مت  یکیزیف ساخت ای ساخته یف
  یضاف توسعه جهت بالقوه یفضاها صورت نیدرا مینمائ باشد یشهرم

 .کند یم مطرح را سبزشهر
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ضا": یطیمح ستیز دگاهیازد شهر یف ست عبارت یسبز ضا ا   ییازف
 یازبازده اروبرخورد جنگل هیشب یاهان،باساختیازگ متشکل عینسبتاوس

  بر محاک یطیمح ستیز طیشرا ودرخور نیمع یاکولوژ یطیمح ستیز
 ".شهر

 

 یسبزشهر یفضا یواستانداردها سرانه-6
ستاندارد واژه بردن بکار معتقدند نیازمحقق یاریبس   سبز یافض یبرا ا

سد ینظرنم به یمنطق ستاندارد رایز .ر ستیا مفهوم یدارا ا   الح. ستاا
 .کند یم یرانف ییستایا هرنوع شیایپو ذات علت سبزبه یفضا آنکه
ضا اجاتیمنظوراحتبه  شهرها یف   ظرن از و یفیوک ینظرکم از سبزدر
 ،یرشه نیسرزم هر که کرد عمل یطور یستیبا ینیگزیجا و عیتوز

 ستتبزخود یفضتتا ستته شتتهر خود ای و شتتهر اطراف ،ینواح ای محله
سب سب یفرع به شده میوتنظ نیساکن تعداد با رادرتنا  شعاع اب منا

 اتعدادب متناسب یستیبا سبزدرشهرها یفضا مقدار.دارند افتیدر اثرآن
ست کهی هائ برحوزه شهربنا تیوجمع یساختمان وتراکم نیساکن  میق
شند دهیگرد ضا زانیبام درارتباط نیازمحقق یبرخ.اندبا شهرسب یف  یز

 :دهند یم ارائه را ریز فرمول
 تمساح کل) سبزوآزاد مناطق= سبز یفضا یبرا درصددرنظرگرفته

 (تیجمع کل÷شهر
  تدخال یمتعدد ،عواملیشهر سبز یفضا یها سرانه زانیم نییدرتع

 :کرد راشارهیز عوامل به توان یم ازجمله دارندکه
 شده ساخته یفضا وحجم وسعت 
 ه،بیستتاختارکالبد جاندار بخش عنوان ازبهیستتبزموردن یفضتتا 

 ابدینمودآشکار یدرساختارکالبد سبزبتواند یفضا که ینحو
 سبز یفضا به طیمح یکیازاکولوژین 
 سبز یفضا به یاجتماع طیازمحین 
 طیمح یبارآلودگ 

  یافضتت ستترانه انیتواندم یباالم عوامل از ینیانگیم به یابیدستتت
 القب که یلذاهمانطور.کند نییراتع یشهر یها طیدرمح یسبزعموم

 یمیقلوا یعیطب عوامل تنوع به باتوجه رانیای شهرها یبرا شده گفته
ساحت سطحیز آن،م  یم شنهادیپ یشهر تیهزارنفرجمع ستیب رتا

 :گردد
 مترمربع2/0محله درسطح پارک 
 مترمربع2/0محله پارک 
 مترمربع0/ 1 یشهر هیناح پارک 

 مترمربع2/1یشهر هیحاش پارک 

 

 سبز یفضا یبند میتقس -6
 :شود یم میتقس چهاردسته به یکل یبند میتقس كیسبزدر یفضاها
 یمسکون بناهاومنازل سبزدرمجاورت یفضا 
 سبزمحالت یفضا 
 شهرها سبزبزرگ یفضا 

 شهرها سبزحومه یفضا 

 

 سبز یفضا یعملکردها -9
 :ودنم میتقس یکل گروه سه به توان یم سبزرا یفضا یعملکردها

 کالبدشهر سبزدرساخت یعملکردفضا 
 سبز یفضا یطیمح ستیز یعملکردها 
 سبز یفضا یروان-یاجتماع یعملکردها 

 

 چندپارک ازمطالعات حاصله جینتا -4
  شهرودوپارک درجنوب دوپارک)شهرتهران چندپارک یبررو یمطالعات

 یاجتماع یها داده لیوتحل هیازتجز که گرفته انجام(شتتهر درشتتمال
 جینتا به توان یم جنس،ستتن،درآمدوشتتغل"یبند گروه درچهارچوب

 :افتی ردستیز
 هابه ازپارک مردم ازهاونحواستتتتفادهین که هیفرضتتت نیدایتائ  

 یاجتماع یگروهها نوع به وابستتتته یا مالحضتتته مقدارقابل
 هاوامکانات یزیر برنامه نوع دهدکه یم استتت،نشتتان نیمراجع

 یها گروه یژگیو نییدرتع ییبستتزا هاستتهم درپارک موجود
 یاه گروه یازهاین شتربهیب توجه داردوبا پارک به کننده مراجعه

 عوضتت لیتعد یبرا توان یکنندم یم استتتفاده کمترازپارک که
 .نمود اقدام موجود

 تهاومشکال پارک به مردم مراجعه زهیانگ یبررس از حاصله جینتا 
 روابستهشتیهاب پارک بهبودوضع که است تیواقع نیا یایگو آنان

 .ازآنهاست كیهر یاجتماع تیوضع یفیوک یکم راتییتغ به

 فاده نان استتتت به پارک از ز   مراجعات درمحدوده طورعمده ها
  به یشتریب شیگرا مردان که یدرحال.ردیگ یم صورت یخانوادگ

  ازروابط خارج یاجتماع یمنظوربرخوردها هابه ازپارک استتتفاده
 .دهند یم نشان یشاوندیخو هیاول

 زن گان کننده مراجعه استتتتفاده کمترمورد موجود یها پارک  
با نیا لیازدال یکی.ردیگ یقرارم   پارک تیجذاب دکمبودیامررا

 .دانست آنها یبرا یا محله یها

 یریثتا کننده هامنعکس ازپارک یسن مختلف یها گروه استفاده 
  یوخانوادگ یاجتماع روابط یژگیدرو ستتتن عامل که استتتت
 اتاوق گذران ازنحو آنان انتظارات نوع یریگ تادرشتتکلیافرادنها
س شیگرا منطقه نیدرا.گذاردیم یجا هابه درپارک فراغت سا   یا
سن سته ازمحدوده درخارج یاجتماع جاد،روابطیترا نییپا نیدر   ه

ست خانواده هیاول ستفاده.ا  نیمراجع سن شیافزا یخانوادگ امادرا
  زهیانگ.هاندارد ازپارک یوخانوادگ یجمع استفاده شیدرافزا ینقش
  وگذراندن یشتتهر یزندگ ازمشتتکالت زینش،گریگز نیدرا مهم

سوب آرام طیومح عتیدرطب فراغت اوقات   نیمراجع.شودیم مح
بهیترب نییپا نیدرستتتن نات لیدل شتتتتر کا  یشتتتهر کمبودام

  حال نیدرع گروه نیا.آورند یم یرو ها پارک رکتابخانه،بهینظ
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  لیدل نیهم قراردارندوبه طیمح گوناگون خطرات شتردرمعرضیب
 .ابدی یم یشتریب تیاهم ها پارک تیامن زمسئلهین

 سن شترافرادیب تحرک امکان س شیافزا ن،موجبییپا نیدر  تفادها
 نیدرستتن نیمراجع کهیدرحال.شتتود یدورترم یها ازپارک آنان

 دردستتتترس کنندکه یم استتتتفاده یها شتتتترازپارکیباالترب
 یستتن یها گروه توستتط پارک نوع امردرانتخاب نیهم.هستتتند
 االب نیدرستتن ازپارک شتتتراستتتفادهیب تناوب جهیدرنت مختلف

 .موثراست

 دراستتتفاده موجود یاستتاستت یها روشتتنگرتفاوت حاصتتله جینتا 
صاد یگروهها ست ازپارک مختلف یاقت صاد یگروها.ها   یاقت

 ازپارک دراستتتفاده یکستتانی نستتبتا یزههایانگ ومتخصتتص
  فراغت اوقات هاوگذراندن پارک ازمشتتکالت یهاوتصتتورهمگون

ستفاده لیدال.دارند ساسادرمحدوده زین بازنشسته افراد ا س ا  تفادها
پارک یوخانوادگ یفرد یها ند یدورم ها از  افراد کهیدرحال.ز
ما یایجو تان با تجمع به یشتتتتریب لیکارت پارک دوستتت   در

صل.دارند شجو نیمح  ودرس مطالعه یشتربرایراب پارک انیودان
 هم دار خانه تیجمع استتتفاده زهیکنندوانگ یم انتخاب خواندن

ست پارک به یخانوادگ مراجعات لیدل معموالبه  عدم گروه نیا.ا
  تهبازنشس کرده؛اماافراد انیب خود یاساس هارامشکل پارک تیامن
 راکمبود خود یاستتاستت ودانشتتجومستتئله کارومحصتتل یایجو
 .اند اظهارداشته یحیوتفر یرفاه ساتیتاس

 شانگررابطه جینتا ستق ن ست یمیم ست تفاوت نیب که ا  گروه فادها
صاد یها صله پارک نوع با یاقت س موردعالقه،فا  مراجعه لهیوو

نان نه.دارد هاوجود پارک به آ پارک داران خا  بزرگ یها در
نات فاده یبرا یشتتتتریب تیوامن امکا ندی یم استتتت بد اب  نیو

نان منظورمراجعه  یم دورصتتتورت ازفواصتتتل ها پارک به آ
  ذال.برخورداراستتت یکمتر ازتناوب آنان استتتفاده جهیدرنت.ردیگ

  گذراندن یبرا(یشهر اسیودرمق محله)یشهر درون یها پارک
 یاجتمتتاع یوبرخوردهتتا ح،ورزش،آموزشیفراغتتت،تفر اوقتتات

  آنهادرشتتهر ردونحواستتتفادهیگ یقرارم مردم عموم مورداستتتفاده
 .ردیپذ یم انجام نیمراجع یاجتماع فرهنگ بادرنظرگرفتن

 

 یریگ جهیونت شنهاداتیپ-5
 وارسبزید 

 کایوآمر ییاروپا یردرکشتتتورهایاخ دهه درچند که یازاقدامات یکی
 مناطق و راهها بزرگ نیستتبزب یوارهاید جادیا ردیگ یم صتتورت

 بایز یانداز چشم برداشتن سبزعالوه یوارهاید نیا باشد یم یمسکون
 و کنند یم عمل رهایمستت نیا در یاهیرگیصتتداگ یوارهاید بعنوان
  گفته بنابه.دهندیم کاهش یا مالحضه قابل زانیم به را یصوت یآلودگ

 یالتیا ونقل حمل ستتتازمان به امورمربوط نیازمتخصتتتصتتت یکی
صرف ونیمل532بر بالغ یرقم کاتاکنونیآمر کا،دولتیآمر  احداث دالر

 نیبرمحاس عالوه .است نموده یاهیسبزگ یوارهایلومتردیک0025حدود

صد یوارهاید نیا فوق س.دهند یم کاهش راهم كیتراف سبزدر   یبرر
  عنوان ستتتبزبه اهانیازگ استتتتفاده اندکه نموده ثابت اتیهاوتجرب

 یم موجب طیمح ییبایبرز عالوه ستتطح كیآنهادر حصتتاروکاشتتت
 تیوامن نانیکنندازاطم یمعابرعبورم گونه نیازا که یرانندگان.شتتتود

 .برخوردارگردند یشتریب

 میارائیکشورب یبوم یاهیگ یها گونه رابه ها پارک 
 و حالت با زین اهانیازگ یبرخ و خود خوش یبابو اهانیازگ یبعضتت

سان خود خاص ییبایز  از یهگرو انایجنت .دهند یرقرارمیتاث تحت را ان
 نندهیربد یوصف رقابلیغ وکشش داشته یخاص جذبه هستندکه اهانیگ
 وباغ اه درپارک کاشتن یبرا ارمناسبیبس اهیگ نیا .آورند یوجودم به
سازگار یوهوا باآب گونه نیا مختلف وباانواع یا صخره یها   یسرد

 .دارند

 اهیوگ گل شگاهیجادنمایا 
 ستتتتیتور جذب باعث برآنکه هاعالوه شتتتگاهینما گونه نیجادایا
 قابل یدرآمدها هردو شتتودکهیم گل صتتادرات شیافزا شتتودباعثیم

  گونه نیا برآنها وعالوه.کنندیهامیوشتتهردار مردم بیرانصتت یتوجه
 .دکنیم قیتشو یواجتماع سبز یجادفضایا به را هامردم شگاهینما

 چمن یجا به مناسب کوندارکفپوشدای 
  یدرمعمتتار کفپوش كیتت بعنوان کتته چتتكیپ رهیازت بتتایز یاهیتتگ

  یستتانت2/2ندرتابه آن ارتفاع.ردیگ یقرارم مورداستتتفاده یوشتتهرستتاز
 .ابدی یم وگسترش رشد یطورنامحدود رسدوبه یمترم

 ریز یها استیبااتخاذس یسبزشهر یفضا توسعه 
  توسعه یبرا یمردم مشارکت وجلب یقیتشو یها استیبرس هیتک:الف
 .یسبزشهر یفضا
 .اتیومال ینوساز برعوارض فی،تخفیرنقدیوغ یزنقدیجوا نییتع:ب
 .وکود وبذر درخت،گل جانبه وهمه عیوس عیتوز:ج
 .یسنت شکل همان به یمیقد یها باغ یایواح حفظ:چ
 

 منابع
  یوروشتتتهتتا مبتتاحتتث مجموعتته.0370ز،ی،کتتامبیستتتلطتتان بهرام.0

  یومعمار یشهرساز قاتیوتحق ست،مرکزمطالعاتیز طی،محیشهرساز
 .رانیا

-زیستتبزشتتهرتبر یفضتتا یقیتطب یبررستت.0371نهاد،رضتتا، پاک.2
 .یشهردار2منطقه موردنمونه

 .یسبزشهردار ا،احمد،کتابین یدیسع.3
ماعیشتتت.1 مه0358ل،یعه،استتت قد نا یا ،م مه یبرمب نا  یزیر بر

 .وصنعت علم ،دانشگاهیشهر
شتگارقالت.2 ضایک صار-،احمدر سعه0318،ی،مجتبیان  بام سامانه ،تو

 .تیهو هیران،نشریداردرایپا یارهایمع سبزبراساس
ق.5 حمتتد، ین م گو0312زاده، ل نیا ی،ا ح یبرا یرا  یفضتتتتا یطرا

قات،تهرانیوتحق واحدعلوم ،انتشاراتیسبزشهر
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 پایدار شهری فضاهای از ای نمونه شهری پیاده های راه سبز

 یثان ینعمت اله میمر
 مدعو مؤسسه آموزش عالی کسری رامسر ، استادکارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 maryam_nematolahisani@yahoo.com    پست الکترونیک:
 

 چکیده
 در اهانهناآگ و ناخواسته و گشته دور طبیعت از نحوی به بشر مدرن، تکنولوژی پیشرفت و گسترش با که هستند عقیده این بر ای عده

 دنبر بین از سبز، فضای شدن کم هوا، آلودگی مرتبه، بلند های ساختمان افزایش توان می نمونه عنوان به. دارد می سعی آن تخریب
 حفظ و ایجاد شده مطرح موارد به توجه با. کرد بیان را ماشینی زندگی و مدرن تکنولوژی زمینه در بیشتر استفاده منظور به ها جنگل
 رمعتب های سایت و ای کتابخانه منابع و متون به مراجعه با شده سعی مقاله، این در. دارد ضرورت شهرها در ای لکه و خطی سبز فضای

. شود بررسی شهر آن تبع به و انسان روان و جسم سالمت در شهری سبز و پیاده فضاهای سازنده نقش و اهمیت سوابق، بررسی و پژوهشی
 دیدگاه از شهروندان ضروری و مفید عوامل تامین واقع در شهرها، در پایدار فضاهای و شهری سبز های شبکه طراحی و ایجاد از هدف

 .باشد می مطلوب استانداردهای از برخورداری نیز و کمتر نگرانی با زندگی از برخورداری شهرها، سازی زیبا و سالم محیطی، زیست
 .شهری سبز فضای پایدار، شهری فضای پیاده، سبزراه کلیدی :های واژه

 

  مقدمه
فضاهای سبز شهری به عنوان یکی از مهمترین جاذبه های 

گردشگری شهری در قرن حاضر مطرح می باشند. این فضاها به دلیل 

وضعیت نامناسب زیست محیطی شهرها، از اهمیت ویژه ای برای 

ساکنان شهری برخوردارند. رشد و توسعه روزافزون شهرها، عوارض 

یفی و ه بیشتر کالبدی، کمدرنیسم و زندگی شهرنشینی، توسعه هر چ

کمی فضای سبز و پارک را که در بهبود شرایط محیط زیست نقش 

موثری دارد، به شدت ایجاب می کند. ایجاد باغ ها و فضاهای سبز 

در شهرها تاثیر بسزایی در فعالیت های اجتماعی شهرنشینان، افزایش 

توان کار و فعالیت مردم داشته و شکل جدید و رضایت بخشی به 

ندگی شهرنشینان می دهد. یکی از انواع فضاهای سبز شهری، پارک ز

های خطی یا همان سبزراه ها و پیاده راههای سبز شهری هستند که 

می توانند زندگی و سرزندگی را به مناطق شهری آورده و مردم را 

 تشویق به حضور داوطلبانه در شهر نمایند. 

عامل طبیعی ) دریا،  به فضاهای سبز خطی  که معموالً در کنار یك

رودخانه، دره و ...( یا یك عامل مصنوعی ) راه آهن های متروک، جاده 

ها، خیابان های اصلی و فرعی، کانال ها و ... ( به صورت طولی یا 

نواری با کاربری عمومی شکل می گیرند، پارک خطی می گویند. ) لینچ 
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بز نیستند، به طور مثال اگر همه سبز راه ها لزوماً دارای فضای س

چنانچه یك مسیر از شهر را برای عبور پیاده مناسب سازی کرده و 

از تردد اتومبیل در آن جلوگیری کنیم، آن مسیر را به یك سبزراه 

تبدیل کرده ایم. انواع مختلف کاربری های تجاری، تفریحی و 

ت یفرهنگی در طول یك سبزراه می تواند نقش و کارکرد آن را تقو

کند. همانطور که بیان شد سبز راه ها به رنگ ها و انواع مختلف 

عرضه می شوند که باید در محیط زیست با دقت مکان یابی شوند. 

هر کدام از آن ها باید مکان خود و نقش خود را در درون چارچوب 

 ساختار شهری دریابد. 

 

 اهمیت مسیرهای سبز پیاده در شهر 
دهِ سبز در شهر از اهمیت زیادی در فضاهای سبز و مسیرهای پیا

محیط های شهری برخوردارند. عمده ترین دالیل اهمیت فضاهای 

 سبز و مسیرهای سبز را می توان به شرح زیر بر شمرد:

 ارتقاء کیفیت زیست محیطی .0

 منافع اقتصادی .2

 ارتقاء ارزش های زیبایی شناختی و کیفیت زندگی .3

سیاست های کالن در برنامه در ایران به علت نبود برنامه ها و 

ریزی مقیاس ملی، شهرها همچنان درگیر توسعه کمی شتابان 

 هستند و در بیشتر موارد به توسعه کیفی شهرها پرداخته نشده است.
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ارتقاء کیفیت محیط شهرها و فضاهای شهری مقوله ای است  

فرهنگی، که وابسته به سالیق مردم و مسئولین بوده و در عین 

 اجتماعی در آن بسیار موثر است.  حال شرایط

 

هایی از سبزراه های پیاده شهری در ایران نمونه 

 و جهان

 :خیابان جنت در بافت میانی شهر  پیاده راه جنت مشهد

مشهد واقع شده است و از اطراف به محورها و نقاط مهم 

شهری اتصال دارد. این بافت بخشی از بافت تاریخی شهر 

 02متر و عرض آن  211حدود مشهد است. طول محور 

متر است. از نظر تناسبات، محور دارای مقیاس انسانی 

است و حس محصوریت در آن ایجاد می گردد. )مرادی، 

 (72و  70، صص 0378

  پیاده راه خیابان صف ) باغ سپهساالر ( تهران: خیابان

سپهساالر در بخش مرکزی شهر تهران، محدوده ناصری 

ناصرالدین شاه یکی از بافت های مربوط به تاریخ حکومت 

با ارزش تاریخی شهر تهران محسوب می شود. پیاده راه 

سازی خیابان باغ سپهساالر ) خیابان صف(، پروژه اجرا 

شده ای در محدوده مرکزی شهر تهران بوده که به منظور 

هویت بخشی به بافت تاریخی پایتخت توسط شهرداری 

، صص 0318جو،  تهران انجام گردیده است. ) کاشانی

 (011و  018

  قرن بیستم در  31سابقه اولین پیاده راه در آلمان در دهه

 شهرهای اسن و کلن بوده است:

در خیابان لیمبکر در  0831ایجاد اولین مسیر پیاده در دهه  -   

 اسن آلمان 

 31تبدیل خیابان کتویگر در اسن بصورت تدریجی و طی  -   

 یك مسیر کامالًپیاده.به پرترافیك سال از یك خیابان 

 مرکز کپنهاگ یك از :خیابان اشتروگت، کپنهاگ دانمارک

بزرگترین و قدیمی ترین مثال های خیابان های پیاده 

است که اشتروگت نام دارد. خیابانی که محل خرید عابر 

پیاده است که در واقع یك خیابان نیست بلکه مجموعه 

 ای از مسیرهای پیاده گردشگری است. 

 های بزرگ آرژانتین در امریکای جنوبی که کوردوبا، شهر

روزاریو و مندوزا نام دارند دارای خیابان هایی جهت پیاده 

روی هستند. بیشتر شهرهای آرژانتین مقیاسی انسانی 

 .دارند و پیاده مدار هستند

 

 

  اسپارکز استریت اتاوا کانادا: این خیابان در مرکز شهر اتاوا

به یك خیابان پیاده  0855که در سال  کانادا قرار گرفته است

تبدیل شده است. خیابان پیاده اسپارکز  شامل تعدادی رستوران 

و مراکز هنری دیدنی می باشد. این خیابان یکی از خیابان های 

تاریخی اتاوا است که تعدادی ساختمان های تاریخی در آن 

 قرار گرفته است.

 شگری ی گردمارتین پلیس در سیدنی: یکی از این مسیرها

(( این مسیر در سال 0پیاده در استرالیاست. )تصویر شماره)

 ، Sir James Martinافتتاح شد و به احترام 0180

«Martin  Place » .نام گرفت 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: پیاده راه مارتین پِلیس در سیدنی استرالیا0صویر شماره)ت       

 

 محدوده پیاده گردشگری در ژاپن “Hokousha 

Tengoku”   نامیده می شود که در لغت به معنی بهشت

گردشگران است. خیابان کِلیس در سِندای ژاپن که مملو از 

مسیرهای پیاده تجاری می باشد نمونه ای از این محدوده های 

در شانگهای چین، شاید « Nanjing Road»پیاده می باشد. 

ویر ری در چین باشد.)تصشناخته شده ترین مسیر پیاده گردشگ

 (2شماره )

 در شانگهای چین (: مسیر پیاده نانجینگ2تصویرشماره )         
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 نتیجه گیری 

کشور ایران با داشتن جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوان 

پتانسیل های کافی و الزم برای ایجاد شبکه های اکولوژیك 

تفریحی و تاریخی پیاده را در شهرهای خود داراست. مسیر 

پیاده نقش موثری در کشف و ادراک محیط کالبدی های سبز 

و اجتماعی شهر دارند. چون آزادی حرکت پیاده در شهرها و 

فضاهای شهری نشانه خوبی از تمدن آن شهر است، می توان 

گفت که وجود سبز راه پیاده در شهر، مظهر تمدن و مدنیت و 

طراحی مسیر های سبز پیاده با هدف   هویت آن شهر است.

افت طبیعی موجود شهرها، رونق بخشیدن به صنعت حفظ ب

گردشگری، کنترل منطقی توسعه شهری و ایجاد فضاهای 

 پایدار شهری، یکی از مهمترین اقدامات به شمار می رود. 

مهمترین شاخص های طراحی مسیر سبز پیاده موفق، با توجه 

 ایران و به نکات مطرح شده در تجربیات پیاده راه های شهری

 باشد:می تواند بدین شرح  جهان، 

 

 

توجه به عناصر تاریخی و پیشینه های ارزشمند فرهنگی در  -0

 طراحی و برنامه ریزی مسیر پیاده 

 توجه به شرایط اقلیمی در انتخاب مصالح و جزئیات طراحی -2

ایجاد سرزندگی در محدوده پیاده از طریق هنر عمومی و  -3

 خیابانیرویدادهای 

 

 مراجع

، انتشارات آذرخش ، پیاده راه هاکاشانی جو، خشایار،   .0

 011و  018صص 

، ص 0310، چاپ دوم، تئوری شکل شهرلینچ، کوین،   .2
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مرادی، نازیال، مقاله بازگشت به محورهای پیاده؛ تجربه  .3

امه ماهنپیاده سازی خیابان تربیت تبریز و جنت مشهد، 

 72و 70، صص 01، شماره  0378، شهرداری ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنوانسیون رامسر

یاهان زندگی گ و محیط زیستچرخه های طبیعی در تاالب ها مناطقی هستند که آب در آنها عامل اصلی کنترل 

و  شمار آمده  به گوناگون نیز  ی منابع آبی و زیستیو حیوانات است. چنین مناطقی از سیاره ما تنظیم کننده

ای بین  کنند .نخستین گام ها برای تشکیل شبکهنقشی حیاتی در تنظیم و تعادل تغییرات آب و هوایی ایفا می

از موسسان بنیاد جهانی  بر می گردد که به همت یکی خورشیدی 0310المللی پیرامون تاالب ها به پاییز سال 

رگزار ، در فرانسه بای پرندگان در قاره اروپات گاه هکنفرانسی در رابطه با تخریب مرداب ها و زیسحیات وحش، 

، ساین کنفرانطی هشت سال پس از برگزاری به حمایت دولت هلند، شد. متن اصلی کنوانسیون تاالب ها 

 دیو نظارت بر ص یسازمان شکاربان به همت میالدی( 0870 هیفور )اول 0318بهمن  03 در سرانجام  تهیه شد.

 یزنیرازار و که به میزبانی رامسر برگ یالملل نیب یدر  نشست شکار ایران نام داشت() که پیش از آن کانون  رانیا

 ی اولیه انجام شد.ها

جالب است بدانید،  .دیرساز گوشه گوشه جهان کشور  01 ندگانینما یبه  امضا ی که به کنوانسیون رامسر مشهور شد، ونیآن روز متن کنوانس یفردا 

های ملی و ها است که چارچوبی را برای فعالیتمحیطی پیرامون یك اکوسیستم ویژه میان دولت المللی زیستتنها معاهده بینبه عنوان  کنوانسیون رامسر

وز ر هر سال ) نیمه اول بهمن ماه( هیدوم فور تا کنون 0372سال  از آورد.ها فراهم میها ومنابع آنی پایا و خردمندانه از تاالبالمللی در جهت استفادهبین

  !شود یعضو جشن گرفته م یکشورها اکثرو در است ب ها نام گرفته تاال یجهان

 بد نیست بدانید امضاء کنندگان کنوانسیون رامسر متعهد به اجرای موارد ذیل هستند: 
 یشان ها* فعالیت به سوی کاربری خردمندانه همه تاالب

 المللی مهم مشهور به ) سایت های رامسر ( و سرپرستی موثر از آنها نهای بیهای مناسب جهت ثبت در فهرست تاالب* معرفی تاالب
ها را ای که ممکن است تاالبهای تاالبی مشترک و پروژهای توسعه طلبانههای فرامرزی ، سیستمالمللی برای تاالب* جلب مشارکت بین

 تحت تأثیر قرار دهند.  
 www.ramsar.org/wwd .دییمراجعه نما پایگاه اینترنتی آنبه داشته باشید  کنوانسیون ی در مورد اینشتریاطالعات باگر هنوز مایل هستید 
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 مقاالت گروه علوم انسانی 
 اقتصاد در محیطی زیست مالیاتهای نقش تبیین

 محمد تقی ابراهیمیان
 یافته توسعه و توسعه درحال کشورهای بین ای مقایسه: محیطی زیست کیفیت بر اقتصادی سازی آزاد اثرات

 محمد اشرفی پور
 آل ایده آموزشی کمک و آموزشی فضاهای سازی استاندارد روند

 آیلین حبیبی
 مدیرعامل بر نظارت و شرکتی حاکمیت کارهای و ساز

 طاهره رضی کاظمی
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 اقتصاد در محیطی زیست مالیاتهای نقش تبیین

 استاد مدعو مؤسسه آموزش عالی کسری رامسرتقی ابراهیمیان، کارشناس ارشد حسابداری ، محمد
 و حسابرس سازمان امور مالیاتی

 ebrahimian.info@yahoo.com   پست الکترونیک:
 

 چکیده
 محیطی زیست اتاثر کاهش و ناپذیر تجدید منابع از صیانت و حفظ اساس این بر.  است منابع از کارا و صحیح استفاده متضمن اقتصادی توسعه و رشد به دستیابی
 برای تدول و شود می برشمرده دولت برای وظایف از ای گسترده طیف اقتصادی، رشد مختلف های نظریه در.  است برخوردار خاصی اهمیت از اقتصادی های فعالیت
 و رشد در و است مالی های سیاست ابزارهای از یکی مالیات.  است مالیات ها گزینه این از یکی که دارد رو پیش را متنوعی های گزینه ها فعالیت این مالی تامین
 مالیاتی های هپای از یکی عنوان به  سبز مالیات اجرای و طراحی با تواند می ایران کشور میان این در. کن می ایفا موثری نقش اجتماعی عدالت تامین و پایدار توسعه

 مسائل به وجهت پایدار توسعه فرایند معیارهای از یکی اینکه به توجه با که کرد نشان خاطر باید. دهد افزایش را خود مالیاتی درآمدهای سهم منطقه کشورهای در رایج
 منابع بهینه تخصیص به رسیدن برای دولت اختیار در اقتصادی ابزارهای از یکی عنوان به محیطی زیست مالیات باشد، می زیست محیط از حفاظت و محیطی زیست
 . است

 پیگو مالیات پایدار، توسعه سبز، مالیات مالیاتی، نرخ مالیاتی، های پایه کلیدی :های واژه

 

 

  مقدمه
 رفاه حداکثر به بی دستیا ای جامعه هر در اقتصادی سیستم هدف

 سهمو  منابع ، ترکیب جامعه هر مالیاتی نظام در و است اجتماعی

 موضوعات ترین مهم از یکی مالیاتی درآمدهای انواع از یك هر نسبی

 به رود، می به شمار مجریان و توجه سیاستگذاران مورد مباحث و

سهم  و ترکیب این گیری شکل چگونگی گفت توان می که طوری
 و تمایالت نشانگر مالیاتی عموماً درآمدهای انواع از یك هر نسبی

 می اجتماعی اقتصادی به ترجیحات سیاستگذاران عمده های گرایش

 بر مالیات مالیاتی سیستم یك که در هنگامی مثال عنوان به باشد.

 خود به درآمد پایه بر مالیات به نسبت بیشتری مصرف سهم پایه

 سیاستگذاران مالیاتی که است این اصل بیانگر دهد، می اختصاص

 داده قرار توجه مورد را تولید بخش از جدی حمایت جامعه این در

اند.  ساخته استوار جامعه آحاد روی مصرف را بر مالیاتی فشار لذا و اند
 درآمدهای افزایش برای گزینه بهترین مالیاتی های پایه گسترش

 ، واقع است. در محیطی زیست مالیات از طریق ویژه مالیاتی به
 برای تخصیص نوین روشی محیطی زیست تهای مالیا از استفاده

 است.  اجتماعی رفاه افزایش در راستای منابع بهینه
 آلودگی، بر مالیات طرح طریق از مالیاتی های پایه گسترش ایده

 مطرح 1920 سال در اقتصاددان انگلیسی، پیگو، توسط بار نخستین

 بر بایست می کننده آلوده که داشت اعتقاد شدت به وی گردید.

 وارد محیط زیست به آلودگی انتشار اثر در که خسارتی اساس مقدار

 نوعی حکم حقیقت در مالیات که این بپردازد. جبرانی مالیات کند، می

شد،  اقتصادی ادبیات پیگویی وارد مالیات عنوان تحت دارد را جریمه
 یعنی خود هدف دو به توسعه و زیست محیط اقتصاددانان اگرچه

 اما اند؛ یافته دست پایدار توسعه و زیست محیط کیفیت افزایش

 نسبت سبز مالیات نظام اگر که دریافتند عمومی بخش اقتصاددانان

 نه مالیات نوع این شود فرض خنثی درآمدهای مالیاتی، وضعیت به

 نظام کارایی عدم بلکه میبخشد بهبود را زیست محیط کیفیت تنها

 مالیاتها سایر از ناشی هزینه های واقع دهد. در تقلیل می را مالیاتی

 افزایش و یابد می کاهش دستمزد حقوق و درآمد بر مالیات همچون

 باشد. می مضاعف فایده فرضیه همان این که دارد همراه را به اشتغال
 

 خارجی پیامدهای

 بوجود پیامدهایی مصرف و تولید فرایند در گاه اقتصادی تئوریهای در

 حضور در بازار مستقیم که را بنگاه هایی یا افراد که فعالیتهای میآید

مصرف  یك مطلوبیت مصرف، فرایند در .میدهد قرار تاثیر تحت ندارند
 به میگیرد مصرف کننده دیگر قرار های فعالیت تاثیر تحت کننده

 تحت را دیگر افراد سیگار، کشیدن با مصرف کننده یك مثال عنوان

 میگذارد. بجای منفی آثار مطلوبیت آنان تابع در و میدهد تاثیر قرار

 آلودهکننده فعالیتهای تاثیر تحت مصرف کنندگان میتوانند همچنین

 یك فعالیت ناشی از آلودگی عنوان مثال به .گیرند قرار بنگاهها

 خارجی پیامد .(0315است)پژهان  شهر یك به نزدیك فوالد کارخانه

فعالیتهای  میتواند بنگاه تولید یك شود می ظاهر نیز تولید تابع در
 فوالد کارخانه مثال برای دهد. قرار تاثیر تحت را ها بنگاه سایر
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 فعال شرکت یك توسط تهیه لباسهای تمیز و شستشو است ممکن

 دهد. قرار تاثیر تحت را بخش این در

 
 
 مصرف  کننده اقتصادی واحد یك گیری تصمیم مثالهای فوق در 

 اثرگذار دیگر مصرفکننده یا مطلوبیت تولید، تابع در کننده تولید یا

 قرار میداد. بطور خودش تاثیر تحت را فرد یا بنگاه فعالیت و بوده

 میآید: بوجود زیر شرایط در خارجی پیامد کلی
 شهروندی حقوق تعاریف در اختالف وجود -

 رقابتی و انحصار گرایی در اقتصاد غیر رفتار -

 بازار در شفافیت و عدم اقتصادی اطالعات وجود فقدان -
 

 خارجی پیامد با برخورد های شیوه

 اقتصادی بهصورت چه پیامدخارجی حضور شد عنوان تاکنون چنانچه

 در تخصیص کارایی لحاظ از تبعاتی به صورت غیراقتصادی چه و

 سیستم یك شرایط این میبایست در که دارد همراه به را منابع بهینه

 بدون حضور و  یا دولت حضور با میتواند گاه که نظارت و کنترل

 با مقابله (جهت .(Aronsson,T. 2005 شود تعبیه باشد دولت

 :است شده روش پرداخته سه به مقاله این در خارجی پیامد

 که خارجی پیامد با فعالیتهایی بر مالیات که پیگو روش -

 .میکند طلب را دولت مستقیم حضور

 به صورت دولت روش این در مالکیت ، حق روش -
 مالکیت حق دادن طریق از تنها و است دخیل غیرمستقیم

 میشود. منابع موثر تخصیص موجب و مینماید بازار ایجاد
 حضور اساس بر روش این در که مقررات و قانون روش -

 فعالیتهایی بر مقررات و قوانین یکسری و دولت مستقیم

 شد. خواهد کنترل پیامد خارجی با
 

 زیست محیطی مالیات
 پ توسعه ارکان ترین مهم از یکی عنوان به زیست محیط امروزه

 و اجتماعی های اقتصادی بخش سایر توسعه و شود می قلمداد ایدار

 .کند می پیدا مفهوم و معنا آن صحیح کارکرد و پایداری گروی در

 دهه از اوایل ویژه به و گذشته های سال نیز طی دلیل همین به

 1992 سال در سران نفرانس ک گزاری بر با زمان هم و 1990

 موضوع به پیش بیش از جهانی جامعه توجه برزیل، در ریودوژانیروی

 نامه تفاهم نیز دلیل به همین و معطوف زیست محیط از حفاظت

 زیست محیط از برای حفاظت متعددی المللی بین و ای منطقه های

 بین سطح در محیطی زیست شد. تحوالت جهانی منعقد جامعه در

 داخل در زیست تخریب محیط گسترش فرایندهای و یکسو از المللی

 موضوع تا است گردیده موجب کشورها از بسیاری مانند کشور

 سیاستگذاران توجه کانون در گذشته از بیش از محیط زیست حفاظت

 ها سیاست سیر تحوالت دلیل همین به . گیرد قرار گیران تصمیم و

 تکاملی روند گذشته های سال خالل در زیست ط محی برنامه های و

  نظام در زیست محیط جایگاه از ارتقای و دهد می نشان را
 

مالحظات  رعایت به مختلف های بخش توجه و کشور برنامه ریزی
گذشته  های سال طی اساس، این دارد. بر حکایت محیطی زیست
 است، گرفته صورت زیست از محیط حفاظت برای زیادی های اقدام

 تحقق اهداف برای دقیق پیگیری و تداوم نیازمند ها اقدام این اما

 است.

 این است. مالیاتی مهم های پایه از یکی زیست محیطی مالیات

 مالیات دارد. درپی تخصیصی آثار مالی ابزار سیاستی عنوان به مالیات

 :شوند می تقسیم گروه 2 به های زیست محیطی

 مستقیم زیست محیطی های مالیات -

 زیست محیطی غیرمستقیم های مالیات -

 به ایران اسالمی جمهوری انداز چشم سند شایان ذکر است که در

 تأمین غذایی، رفاه، امنیت سالمت، از جامعه مختلف آحاد برخورداری

 دور به خانواده نهاد درآمد، مناسب توزیع برابر، های اجتماعی، فرصت

 شد  است تأکید مطلوب زیست محیط از مندی بهره و و فساد فقر از

 اهداف تأمین در را سبز، دولت های مالیات کارگیری به بنابراین، .

 .کند می یاری سند این

 

 پیگویی( های محیطی)مالیات زیست مستقیم های مالیات

 هر به نسبت که طوری به هستند معین نرخ دارای ها ت مالیا این

 می شوند. نرخ وضع محیطی تخریب زیست یا آالینده انتشار واحد

انتشار  اجتماعی کارآمد سطح در اجتماعی نهایی هزینه با مالیات
 رخ انتشار آلودگی زمانی اجتماعی کارآمد سطح .است برابر آلودگی

 برابر ها شرکت برای رفع آلودگی از منتج نهایی منافع که دهد می

 مالیات کلی به طور .ها باشد آالینده انتشار اجتماعی نهایی هزینه

 هزینه افزایش طریق از آلودگی های قیمت بردن باال پیگویی با های

 های با هزینه که آلوده کنندگان شود می موجب اجتماعی های

 تنها مالیات نوع این . گردند مواجه خود اقدامات شخصی و اجتماعی

 گیرد. می قرار استفاده مورد اروپا طور عمده در و به محدود مقیاس در
 

 زیست محیطی غیرمستقیم های مالیات

 مکانیزم از استفاده با محیطی زیست غیرمستقیم های مالیات

 و مصرف کنندگان تولیدکنندگان تا میشود موجب تشویقی قیمتگذاری

 نوع این در . دهند تغییر را خود لودگی آ انتشار و دفع رفتارهای

 مالیات واحد آلودگی، حسب بر مالیات تقسیم دریافت جای به مالیات

 که کنند می وضع مصرفی کاالهای یا تولیدی های نهاده بر را

 شود. این زیست می محیط پذیری آسیب به منجر از آنها استفاده

 مورد استفاده گسترده طور به صنعتی کشورهای در ها مالیات نوع

 توسعه حال در و کشورهای گذار حال در کشورهای اما گیرد، می قرار

 مستقیم غیر مالیات های از نمونه کنند. نمی استفاده ر ابزا این از
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 خاص های مالیات نمود، موارد اشاره این به توان می محیطی زیست

 شوند، می اجرا اروپایی کشورهای از به وسیله برخی که انرژی

 .نوشیدنی ظروف بر و مالیات شیمیایی کودهای عوارض
 

 در زیست محیطی مالیات کاربرد قابلیت

 مختلف بخشهای

 زیستمحیط  کننده آلوده فرایندهای انواع به نسبت سبز های مالیات

 اهمیت و میزان آالیندگی به توجه با آنها ترین مهم .میشود وضع

 :است زیر شرح به بخش هر اقتصادی
 

 کشاورزی بخش در زیست محیطی مالیات

 حاصل درآمد" ( 81 ) ماده مستقیم های مالیات قانون موجب به

 ر و زنبو ماهی ش پرور رزی، دامداری، کشاو های فعالیت کلیه از
احیای  داری، نوغان گیری، ماهی و صیادی طیور، پرورش و عسل
 پرداخت از و نخیالت، قبیل هر از اشجار ، باغات ها، جنگل و مراتع

 کالن های سیاست جزء بخش از این حمایت و " است معاف مالیات

 نوع فعالیت بر مالیات قراری اما بر شود، می محسوب کشور توسعه

 .است پذیر امکان شود، می زیست محیط تخریب موجب که هایی

 رویه بی استفاده: زمین واحد در سم و کود مصرف میزان بر مالیات

 و و خاک آب آلودگی موجب سم، و کود کشاورزی های ه نهاد از
 نابودی و مفید جانوران گیاهان و سایر حیات رویش و بر تأثیر و هوا

 مصرف آب بر مالیات .شود می جانوری و گیاهی کمیاب های گونه

 محسوب تجدیدپذیر منابع از آب یکی چند هر زمین واحد در شده

 پراکندگی و دارای محدود پاک بسیار و شیرین آب منابع اما شود، می

 کافی منابع از کشور مناطق از بسیار که به طوری . است نامتعادلی

 برداشت خصوص ه ب آب ز ا حد از استفاده بیش برخوردار نیستند. آن

 زیرزمینی، های سفره ویژه از به جایگزینی توان از خارج و غیر علمی

 زمینی کشور ر زی های سفره اکثر در آب سطح یین رفتن پا موجب

 اعالم خطرناک وضع کشور های دشت در که طوری ، به شود می

 عو ترین مهم از و آب شوری و امالح میزان در تغییر . شده است

 از دشت بسیاری اقتصادی و اجتماعی حیات اکنون . است آن ارض

 .است افتاده مخاطره آب به بحران دلیل به تغییر کشاورزی ph های

 مراتع و جنگلی های عرصه تبدیل: منطقه بوم زیست تغییر بر مالیات

 باعث گیاهان غیربومی ورود و گیاهان نوع تغییر و کشتزارها و باغات

 خاک، فرسایش افزایش گیاهان، و جانوری های کمیاب نابودی گونه

 بر مالیات با اعمال منطقه میشود. یهای ناهموار تغییر و زمین رانش

 نامطلوب رفتاری تغییرات میتوان زیانبار نتایج چنین با فعالیت هایی

 .نمود تضعیف را
 
 
 
 

 نقل و حمل بخش در زیست محیطی مالیات
 ایجاد شهری فضای در را آلودگی حجم بیشترین نقل و حمل بخش

 انواع این گیرد. قرار مبارزه آن اولویت با مقابله باید پس کند می

 :از عبارتند بخش این در مالیات
 ها، هواپیما ها، اتومبیل اگزوز از خروجی دودهای میزان بر مالیات

 خر استاندارد دود حد اعمال با اساس این بر:  ها کشتی و قطارها

 آن بر ، مالیاتی مجاز حد از عبور با نقلیه وسیله نوع هر برای وجی

 .شود می گرفته نظر در
 وسیله موتور عملکرد و نوع از حاصل ناقص سوخت میزان بر مالیات

 موتور کاهش قدرت موجب موتور ناقص کارکرد مورد این در: نقلیه

 می شود. COبه ویژه  مضر بسیار گازهای افزایش و
 وسیله موتور بزرگی: مصرفی سوخت میزان و موتور حجم بر مالیات

 سوخت میزان مصرف در مؤثر عوامل از یکی موتور قدرت و نقلیه

 به بیشتر و بود خواهد آالیندگی میزان از مستقل مورد این . است

 .دارد بستگی مصرف میزان
 وسایل: مصرفی سوخت کیفیت درجه و مصرفی سوخت نوع بر مالیات

 بیشتری کنند مالیات می کار آالینده های سوخت با که ای نقلیه

 مثال عنوان به . کرد خواهند پرداخت پاک های سوخت به نسبت

 بایست می و الکتریکی گازی از بیشتر وبنزینی گازوئیلی موتورهای

 .نمایند پرداخت مصرفی سوخت بر مالیات

 مالیات این: نقلیه وسایل لرزشی و صوتی آالیندگی میزان بر مالیات

 را هواییو  دریایی ریلی زمینی، سنگین، و سبك نقلیه وسایل اکثر

 و نشستن هنگام نوع این از ها ترین آلودگی مهم . شود می شامل
 شود. می قطار ایجاد ههای ایستگا و ها بزرگراه ها، هواپیما پرواز

 وسیله عمر افزایش بانقلیه:  وسیله فرسودگی درجه و ساخت بر مالیات

 شد. خواهد کاهش راندمان و نقصان دچار آن کارکرد و کیفیت نقلیه،

 صدای تولید بیشتر، مضر گازهای تولید ، سوخت مصرف افزایش

 فرسوده نقلیه وسایل ترین عوارض مهم از ایمنی کاهش و ناهنجار

 نقلیه وسایل کارگیری به توان می مالیات نوع این اعمال با .است

 .داد کاهش را فرسوده
 

 معدن و صنعت بخش در زیست محیطی مالیات

 وابسته آن اقتصاد که شود می شناخته کشوری عنوان به ایران کشور

 از صنایع بسیاری نفت است.  ویژه به معدن بخش درآمدهای به

 نهایت در و نگهداری فرآوری، استخراج، و کشف جهت ر د کشور

 قابل ترین موارد مهم .است گرفته شکل معدنی نقل مواد و حمل

 :است زیر قرار به سبز مالیات اعمال
: کارخانجات دودکش از خروجی جامد ذرات و مواد نوع بر مالیات
 می مشمول مالیات پایداری درصد و آلودگی میزان اساس بر ذرات

 .شوند
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: کارخانجات دودکش از خروجی بخارات و گازها میزان بر مالیات
 می مشمول مالیات پایداری درصد و آلودگی میزان اساس بر ذرات

 .شوند

 و کارخانجات دودکش از خروجی بخارات و گازها میزان بر مالیات
 میزان پایه ارزیابی خروجی بخارات و دود حجم میزان: ها پاالیشگاه

 است.  مالیات
 

 مجاز عنوان به را مشخصی مقدار ربط ذی های سازمان راستا این در

 .دهند می قرار مالیات را مشمول آن بر افزون و گرفته نظر در
 و زیرزمینی های سفره جاری، های آب در شده رها مواد بر مالیات
 از گروه کثیری و است گسترده بسیار مالیات این شمول دامنهخاک: 

 استخر اب پس مانند شود می شامل را معدنی و صنعتی های فعالیت

 نقل و حمل نفت و گاز، چاه حفاری عملیات معدنی، های کانی اج

 و قطار ها، کشتی انتقال، خطوط توسط آن های فرآورده و خام نفت
 صنعت ساختمان، صنایع خوراکی مواد تبدیلی صنایع ها، نفتکش

 پارچه، سنگ، صنعت ذغال فرآوری غیرآهنی، فلزات گروه و فوالد

 .رنگ و چاپ

 ب آب از که صنایعیدریاها:  و جاری های آب دمای تغییر بر مالیات
 می خود استفاده محصوالت و ها دستگاه کننده ک خن عنوان ه

 گروه این در آنهاست تولید چرخه از بخشی عنوان به آب یا و کنند

 صنایع اتمی، ترکیبی، سیکل های نیروگاه مانند . گیرند می قرار

 .ها پاالیشگاه و شیمیایی صنایع فلزات ذوب

 فعالیت نتیجه درای:  منطقه زیست محیط تغییر و تخریب بر مالیات

 نظر از که اند شده واقع نقاطی در معادن از بسیاری معدنی های

 بدون معدنی های فعالیت انجام و هستند اهمیت حائز محیطی زیست

 اطراف محیط بر ناپذیری جبران اثرات محیطی ت زیس مالحظات

 برای گیاهی پوشش نابودی و درختان قطع مانند .اشت د خواهد

 های ه را ترانشه، احداث و کار سینه ایجاد و روباز معادن برداشت

 آب، های لوله نیرو، انتقال خطوط ایجاد آهن، راه خطوط و ارتباطی

 .رودها حریم و تغییر ماسه و شن معدن برداشت نفت، و گاز

 طوالنی بازگشت دوره با مصرفی و صنعتی شده تولید مواد بر مالیات

 پوشش های پالستیکی، مواد آن بارز نمونهزیست:  محیط به

 تغلیظ و ذوب های سرباره و معدنی های فعالیت زائد مواد آلومینیومی،

 .میباشند تولید خط زائد مواد و
 

 بر زیست محیطی مالیات اجرای پیامدهای و آثار

 آالینده ها
 نیز و اشخاص و ها بنگاه برای سبز های مالیات مالی بار به توجه با

 با ها اجرای آنها ت مالیا این اعمال موضوع بودن جدید دلیل به

 های بخش تمام دیگر سوی از . شد خواهد روبرو هایی مقاومت

 دولتی یارانه های و ها، ها، معافیت کمك از نحوی به که اقتصادی

 در است دولت حمایت به وابسته آنها حیات و نمایند می استفاده

 ,Newbery می دهند نشان واکنش جدید مالیاتی پایه این مقابل

D.M. 1976)غیر دالیلی تواند می ها مقاومت از بسیاری (. البته 

 مدیریتی و فرهنگی مسائل اجتماعی، به عمل در و داشته اقتصادی

 امکان آلودگی هزینه دقیق و صحیح برآورد همچنین، . مربوط شود

 نیست. شده شناخته نیز خوبی و به نبوده پذیر
 
 

 اجرای برای را زمینه پیگو مالیات قوت و ضعف نقاط از آگاهی

 همگام با مالیاتی های چارچوب سیاست در مالیات این هدفمندانه

مالیات  معایب و مزایا بخش این در سازد. می مهیا پایدار توسعه فرایند
 .گیرد می قرار بررسی مورد ها آالینده انتشار بر

 

 ها آالینده انتشار بر مالیات مزایای اجرای

 روی بر محیطی زیست های هزینه انتقال موجب پیگویی مالیات

 به عبارت .میشود زا آلودگی های یا فعالیت خدمات و کاالها قیمت

 هزین داخلی نمودن جهت در گامی مالیات نوع این از استفاده دیگر

 عالوه بر این، این .آید می شمار به زیست محیط خارجی ههای

 مینماید ایجاد انگیزه گان فکنند مصر و گان کنند تولید برای مالیات

 در و نمایند حرکتکمتر  آلودگی با های اقتصادی فعالیت سوی به تا

 این که آنجایی از .یابد می کاهش آلودگی انتشار کل میزان نهایت

 شود می تحمیل های اقتصادی واحد بر هزینه صورت به مالیات

 کاهش در سعی تولید، کارایی حفظ منظور اقتصادی به واحدهای

 .داشت خواهند زیست آلودگی محیط کاهش نتیجه در و ها هزینه
 نوآوری و ابداع مشوق یك به عنوان تواند می مالیات همچنین این

 واحدها این .(0311رشتی، امین عمل نماید) اقتصادی واحدهای برای

 استفاده و نقل لو حم تولید، جدید شهای رو مالیاتی بار کاهش برای

 از هم موضوع این .خواهند گرفت کار به را مصرف آن و انرژی از

 مفیدی اثرات المللی رقابت پذیری بین نظر از هم و پایدار توسعه نظر

 .نمود خواهد ایجاد را
 مقداری گردد، می مختلف اهداف برای درآمد ایجاد موجب مالیات این

 مقداری و قرار گیرد استفاده مورد زیست بهبود محیط برای تواند می

 آثار بهبود یا افزایش اشتغال به منظور کار بر مالیات کاهش برای نیز

 مالیات در نتیجه می توان گفت، این .گردد هزینه درآمدی نامطلوب

 با مالیاتی سیاست های هماهنگ سازی جهت در گامی تواند می

 .آید به شمار پایدار توسعه فرایند
 

 ها آالینده انتشار بر مالیات معایب اجرای

 وابسته اند انرژی به به شدت که اقتصادی واحدهای بر سبز مالیات

 افزایش هزینه طریق از این مالیات .داشت خواهد نامطلوب تأثیر

 بین المللی میدهد و رقابت کاهش را اقتصادی واحدهای کارایی سطح

اندازد  می به مخاطره مالیات را  این مشمول اقتصادی های واحد
 رقابتی موقعیت در نهایی هزینه افزایش دلیل ها به واحد این درنتیجه
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 و صنایع ن مالیات موجب انتقالگیرند. از طرفی ای می قرار ضعیف
 وضع انرژی بر کمتری مالیات که کشورهایی به اقتصادی واحدهای

 محیط مالیات موارد، برخی در عبارت دیگر نمایند می گردد به می

همچنین  .داشت خواهد پی در را سرمایه فرار نامطلوب تأثیر زیست
 می ایجاد جامعه در درآمد توزیع بر این نوع مالیاتها تأثیرات نامطلوب

 مقدار کاهش قیمت و افزایش طریق از زیست محیط کنند. مالیات

 قرار فشار تحت را درآمد کم اقشار و خدمات، کاالها تولید

 .( Glomma  2008,میدهد)
 

 محیطی زیست های مالیات اجرای و طراحی
 وجود اجتماعی های هزینه برای ای گسترده ابعاد اغلب که آنجایی از

 می آید. به حساب دشواری اجتماعی ارزیابی نهایی هزینه تعیین دارد،

شاید  آالینده، یك فعالیت اجتماعی هزینه برآورد برای مثال عنوان به
 و انسان سالمت بر روی آلودگی اثرات مورد در که باشد الزم

امکانات  ایجاد و کهای طبیعی پار انسانی، عادات شکل همچنین
 بر آلودگی اثر چنانچه .کسب کنیم اطالعاتی زیستی تنوع و رفاهی

 صورت ازریابی این در کند تغییر زمانی و مکانی از نظر عوامل این

زیست  مستقیم غیر های مالیات طراحی .شد خواهد تر پیچیده مسئله،
این  نرخ جهت تعیین است. روبرو به نوبه خود با مشکل محیطی
 انعطاف درخصوص است الزم نظر، مقدار مورد اساس بر مالیات

 پذیری انعطاف همچنین برابر مالیات، و در مخرب های فعالیت پذیری

  2000,داشت) آگاهی مخرب های در برابر فعالیت آلودگی
Koskela ). 

 یا و فنی نظر از است ممکن پیگو نیز، مالیات در روند پیاده سازی

 آلودگی دشوار فیزیکی های کمیته بر نظارت و اندازه گیری عملی

 مانند منبع یك از ناشی آلودگی گیری اندازه مثال عنوان به باشد.

 صورتی مالیات در این از اجرای است ممکن کارخانه یك دودکش

 آسان نسبتاً  خودروها اگزوز لوله مانند باشد متعدد آلودگی منابع که

 سوی از نیز زیست محیطی مسئله مکانی زمانی جوانب اگر .باشد تر

 بیشتری اجرایی مشکالت این صورت در گیرد قرار مدنظر ها مالیات

مناطق  در آلودگی گیری میزان اندازه که چرا آمد، خواهد پیش
 مالیات یك باشد قرار اگر مثال عنوان است. به دشوار جغرافیایی

 شود، تنظیم خودروها انتشار آلودگی برای محیطی زیست کارآمد

 آلودگی خودروها انتشار برای را سطوحی است مجبور مالیاتی سازمان

 و شهری مناطق در آلودگی انتشار را برای سطوحی و نماید تنظیم
 .گردند اعمال ها آن، مالیات تا براساس کند تعیین روستایی

 گردد، وضع زیست محیطی مستقیم غیر مالیات اگر طورکلی، به

 چراکه این آید، نمی وجود به اجرایی هرگز مشکالت این از بسیاری

مصرفی  کاالهای یا و تولیدی های نهاده قیمت اساس بر مالیات
 پیگو طراحی مالیات چه اگر گفت توان می بنابراین شود. می محاسبه

 باشد. می تر آسان آن بسیار اجرای اما است، دشوارتر
 
 

  

 اقتصادی و ساختاری شرایط

 مالیات کارایی تواند می اقتصادی و ساختاری شرایط کشور، یك در

 مانعی عمده تواند می امر همین و محدود سازد را محیطی زیست

در ذیل به برخی از این  .آید شمار به تهایی مالیا چنین وضع برای
 شرایط اشاره می نماییم.

  کالن اقتصاد ناپایداری

 خواهد دشوار پیگو مالیات اجرای کالن، اقتصاد ناپایداری صورت در

 نرخ معین با مالیات پیگو مالیات آنجایی که از مثال عنوان به .بود

 را محدود ها مالیات این کارایی متغیر، یا و باال تورم های نرخ است،

 حقیقت در مالیاتی را که های نرخ واقعی ارزش کرد و تورم، خواهند

 .آورد می پایین سرعت به هستند نهایی اجتماعی هزینه از بازتابی

  دولتی های شرکت

 عالئم پاسخگوی دولتی های شرکت دارد احتمال که آنجایی از

 نباشند، ممکن زیست محیطی های وسیله مالیات به شده ایجاد قیمتی

مهمی در انتشار آالیندگی  نقش ها شرکت این که شرایطی در است
 چندان زیست محیطی مستقیم غیر های کنند، مالیات می ایفا ها

 که حال توسعه در رهای کشو در مسئله باشند. این نداشته کارایی

 صنایع سنگین، زیست، صنایع محیط کننده آلوده واحدهای عمده

 می پیدا نمود بیشتر هستند، و غیره، دولتی انرژی بخش با مرتبط

 .کند

  بازار کارایی عدم

 عدم دلیل به زیست محیطی، مالیات مشمول اقالم جایگزین هرگاه

 است آسیب ممکن این صورت در نباشد، پذیر امکان بازار کارایی

 وضع یابد. در نتیجه شدت مالیات اعمال با زیست محیطی های

زیست  یك مشکل که حالی در است پیگو ممکن مانند مؤثری مالیات
 های نسبی، قیمت تغییر با دیگر جای در می کند، برطرف را محیطی

نماید. به  ایجاد اشکال مختلف به دیگری محیطی زیست های آسیب
 های سوخت بر محیطی زیستغیرمستقیم  های مالیات عنوان مثال

 سوخت نسبی افزایش و بازار عدم کارایی دلیل به است ممکن فسیلی

 تخریب وضعیت و داده گسترش را چوبی های از سوخت استفاده

  ( Callan, T  2009,تر سازد ) وخیم را ها جنگل

 

 گیری نتیجه

 اقتصادی، پایداری و مستمر رشد به دستیابی در مالیات نقش و اهمیت

 به عنوان و همچنین قیمتها عمومی ثبات سطح تورم، کاهش اشتغال،

 همه نفت برای از پس حاضر حال در دولت درآمدی منبع مهم ترین

 .باشد می مهم و آشکار سیاسی کشور و اقتصادی مسئوالن و آگاهان

 در آن اهمیت دهنده نشان مالیات حوزه در های کالن طرح اجرای

 درصد 85 سطح پوشش به دستیابیچنانچه  است، کشور اقتصاد

 بیست ساله جامع انداز چشم سند اهداف از دولت جاری های هزینه

 نقش اقتصادی، رهای ابزا از استفاده رهگذر باشد. در این دولت می
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 .نماید می ایفا بهینه منابع تخصیص و بازار کارایی افزایش در بسزایی

 درآمد کسب هدف با را بتوان جدید های پایه وجود اول در نظر شاید

 روی جهت گیری بر آن اثرگذاری به توجه اما نمود، توجیه دولت برای

  توجهات ورای در درآمد کسب از فراتر هدفی که است آن از حاکی ها
 

 های آالینده بر مثال، مالیات عنوان به .دارد وجود به آنها قانونگذاران

 اثر بر عالوه که جدید است مالیاتی های پایه از یکی محیطی زیست

 بسیاری در اکنون و است بسیار مهمی تخصیص آثار دارای درآمدی،

 محیطی(، زیست سبز) های مالیات .میشود اجرا جهان از کشورهای

 سیاست های از کشورها، در از محورهای توسعه پایدار یکی عنوان به

ابزارهای  از استفاده با محیطی زیست عوامل کنترل زمینه در مؤثر
 از یکی اینکه به توجه با باید خاطر نشان کرد که  .میباشد اقتصادی

 و محیطی زیست مسائل به توجه پایدار توسعه فرایند معیارهای
 عنوان به زیست محیطی مالیات باشد، می حفاظت از محیط زیست

تخصیص  به برای رسیدن دولت اختیار در اقتصادی ابزارهای از یکی
 مطلوب پیگو مالیات کارایی بعد از نظری، لحاظ به است. منابع بهینه

 محیطی مستقیم زیست غیر های مالیات عمل که در حالی در است تر

 .گیرد می قرار استفاده مورد گسترده طور به
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 رایت کپی رعایت با ایرانی الکترونیکی کتابخوان اولین فیدیبو:
 با و شرن صنعت جهانی استانداردهای بر مبتنی که است خاورمیانه در الکترونیك کتاب توزیع و تولید multi-platform سامانه اولین فیدیبو

 بهترین هب آسان و سریع دسترسی آوردن فراهم ضمن که به دنبال آن هست فیدیبو .است شده اجرا و طراحی رایت کپی جهانی قانون کامل رعایت

 برای آزاد مطالعه" شعار با 2100 سال در فیدیبو .دهد گسترش نیز را خاورمیانه در تولیدی وزین محتوای مخاطبان دایره جهان، مجالت و کتابها

 ربیع های زبان راه سر بر موجود های چالش سرگذاشتن پشت از بعد و شد گذارده بنیان ملیتی چند پروژه یك عنوان به "جا همه وقت، همه همه،
 های کتاب مدت زمان زیادی است که خواندن .شد اندازی راه 2103 سال دسامبر در آن اول فاز الکترونیك، نشر صنعت به ورود برای فارسی و

در . بود یفتادهاتفاق ن قانونی طور به ایران در اتفاق این در گوشه گوشه جهان آغز شده است. اما موبایل های گوشی یا کامپیوتر طریق از الکترونیك
 حقوق و رایت یکپ رعایت بابت خیالتان را از که کنیم، معرفی به شما الکترونیکی های کتاب دانلود برای خوب خیلی سایت یك اینجا میخواهیم

 کتابها از دامک هر میتوانید شما سپس و قرار می دهد، شما اختیار در رایگان صورت به را خود کتابخوان ی برنامه سایت این .  میکند راحت نویسنده

 به الکترونیکی انهایکتابخو. است معمولی کتابهای از بسیار کمتر قیمت آنها نهایت در که کنید، خریداری فیدیبو اپلیکیشن طریق از یا سایت را از

 نگه. بشود نابود یا جنگلی و قطع درختی هیچ نیست الزم تولید آنها برای بطور مثال. مزیت های فراوانی دارند معمولی و کاغذی کتابهای نسبت
 . تبلت ما قرار خواهد داشت یا گوشی در چیز همه و کند اشغال اتاقمان فضای خاصی در نیست قرار هم کتابها این داشتن

 و روعمیتواند ش که کیفیت است با و خوب سایت یك فیدیبو

 دیبوفی  ما. باشد دیگران حقوق گرفتن جدی برای خوبی تمرین

 .میکنیم پیشنهاد کتاب طرفدارهای و کتابخوانها ی همه به را

 .هست موجود هم بازار کافه در فیدیبو اندرویدی ی نسخه
 

http://rangirangi.com/fidibo/
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 ورهایکش بین ای مقایسه:  محیطی زیست کیفیت بر اقتصادی سازی آزاد اثرات

 یافته توسعه و توسعه درحال 

 دانشکده اقتصاد، ارمنستان روان،یا یاقتصاد، دانشگاه مل یدکتر یدانشجو، محمد اشرفی پور
 و استاد مدعو مؤسسه آموزش عالی کسری رامسر

 maap1985@yahoo.com   پست الکترونیک:
 

 چکیده
 در راخی های دهه طی اما است، مطرح رفاه افزایش و اقتصادی دررشد مؤثری و مثبت عامل عنوان به اقتصادی آزادسازی اقتصاددانان، از بسیاری اعتقاد به چه اگر

 و ستردهگ استفاده به کشورها، سایر محصوالت بازار به دسترسی منظور به صرفا و محیطی زیست استانداردهای و ها مالک گرفتن نظر در بدون کشورها، از برخی
 اثر سه به توجه با اقتصادی آزادسازی. اند گشته ای گلخانه گازهای انتشار جمله از درجهان فراوانی های آلودگی به منجر و آورده روی انرژی و منابع از ناصحیح
 . دهد می قرار تاثیر تحت را زیست محیط فناوری،کیفیت و ترکیب مقیاس،

 روهگ دو قالب در دیتا، پانل روش از محیطی زیست عامل عنوان به کربن اکسید دی گاز انتشار روی اقتصادی آزادسازی اثر بررسی منظور به حاضر، مطالعه در
 دارد این بر داللت مدل تخمین نتایج.  است شده استفاده 2118-0885 زمانی دوره طی  OECD گروه یافته توسعه کشورهای و منتخب توسعه حال در کشورهای

 به یشتر،ب یافتگی توسعه با کشورها از گروه دو هر در خوب حکمرانی های شاخص وضعیت در بهبود و تکنولوژی سطح سرانه، درآمد اقتصادی، آزادسازی افزایش که
 توسعه، حال در کشورهای در نیز تحصیالت سطح شاخص و ،OECD گروه کشورهای در جمعیت افزایش همچنین.  است شده منجر اکسیدکربن دی انتشار کاهش

 .است نداشته CO2 آالینده میزان بر معناداری تاثیر
 دیتا پانل ای، گلخانه گازهای محیطی، زیست کیفیت اقتصادی، آزادسازی کلیدی :های واژه

 

 مقدمه

گسترش  ضمن ،اخیر دههچند  در سیال فرایندی عنوان به شدن جهانی

 بوده اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، دهنده تعامالت افزایش ارتباطات،

 حرکت تجارت، یکپارچه گی مشخصه های با جهانی شدن. است

 نزدیك و فنی پیشرفت های و درمبادله، فنآوری تسریع سرمایه،

 جدیدی تعریف و فراملی، واحد اقتصادهای به ملی اقتصادهای نمودن

 با طوری که به است، اقتصادی سیاست های و متغیرها و روابط از

 داخلی بازارهای برای خدمات و کاال تولید با تنها کشورها شرایط این

جهانی شدن بنابراین  .نخواهند یافت دست توسعه مناسب رشد و به

اقتصاد، فرآیند ادغام اقتصادهای ملی در یك اقتصاد فراگیر جهانی است 

، تکنولوژی و اطالعات، (نیروی کار و سرمایه)که در آن عوامل تولید 

از  اعم)کند و محصوالت تولیدی آزادانه از مرزهای جغرافیایی عبور می

بازارهای کشورهای مختلف وارد  نیز آزادانه به( کاالها و خدمات

های اصلی این فرآیند اتکا بیشتر به نظام بازار و از مشخصه شودمی

در ابعاد مختلف آن اعم از  اقتصادی سازی و آزادسازیخصوصی

گذاری مستقیم خارجی آزادسازی تجاری، بازارهای مالی و سرمایه

یکی از مهمترین مسائلی که امروزه ساختار اقتصادی کشورها . باشدمی

را تحت تأثیر قرار داده بحث آزادسازی اقتصادی است، آزادسازی شامل 

مجموعه اقداماتی به منظور برداشتن کنترل های دولتی از بازاراهای 

مالی، کاال و خدمات، کار و بخش خارجی و واگذاری آن به مکانیسم 

جهانی شدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد  بازار می باشد، پس

مختلف حیات انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست 

با آغاز قرن بیست و یکم تالش برای . شودمحیطی را شامل می

تمام کشورهای جهان به ویژه در  دستیابی به رشد اقتصادی در

خواسته و یا  ین امرکشورهای در حال توسعه رو به افزایش گذاشته و ا

ناخواسته بر محیط زیست کشورها تاثیر گذاشته و بحران محیط زیست 

امروزه  "کابوس"دامنه های این . کابوسی  جلوه گر شده است  چون

هر درجه ای از کمیت یا کیفیت،  به حدی است که هر نوع توسعه با

سان تصرف ان آثار زیست محیطی ویژه ای را به دنبال دارد زیرا دخل و

در محیط لزوما به معنای ایجاد تغییرات در شکل طبیعی و اولیه محیط 

تداوم عمل انسان در تغییر شرایط طبیعی، نهایتا می تواند  . است زیست

موجود محیط را به هم بزند و زنجیره ای از پیامدهای ناخواسته  توازن

جوامع در بر داشته باشد ، چنان که هم اکنون  و یا پیش بینی نشده را

ها  در عصر جهانی شدن، دولت .دانسانی با این معضل روبرو شده ان

ای ه های مثبت اقتصادی و واکنش باید واکنش فعاالنه ای به فرصت

 . داز خود نشان دهن زیست محیطیتدافعی نسبت به فشارهای منفی 
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بنابراین بررسی اثرات ناشی از فرآیند جهانی شدن مانند آزاد سازی 

بر وضعیت زیست محیطی کشورهایی که در ابتدای راه توسعه اقتصادی 

 به دلیل حال  .یافتگی قرار گرفته از اهمیت ویژه ای برخوردار است

ماهیت عمومی بودن کاالهای زیست محیطی و لزوم دخالت دولت ها 

 در حفاظت از این کاالها، پرسش اصلی در این تحقیق این است که آیا

فرآیند جهانی شدن تاثیر مثبت و معناداری آزادسازی اقتصادی در 

 زیست محیطی در کشورهای درحال توسعه خواهد داشت؟ کیفیتبر

 به وشاخص آزادسازی اقتصادی  گرفتن درنظربنابراین در این مقاله، با 

گویا، چگونگی تاثیر  آمارهای و ها داده چارچوب آن در کشاندن تصویر

، بر روند تغییرات کیفیت گذاری این شاخص را در روند جهانی شدن

زیست محیطی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد بررسی  

توسعه با صفت پایداری در برگیرنده ابعاد از آنجا که  قرار داده ایم.

جنبه های مذکور  و است« زیست محیطی»و « اجتماعی»، «اقتصادی»

مرتبط اند و درک  با همه ی زیر مجموعه های مربوط به خود با یکدیگر

ارتباط متقابل آنها برای دوری از جزیی نگری، تك بعدی اندیشی هنگام 

 زیادیمفهوم سازی، نهادسازی، تدوین برنامه ها و اجرای آنها اهمیت 

مقاله از چهار بخش تشکیل شده است پس از در این راستا این  .دارد

نی شدن بیان مقدمه، در بخش دوم مبانی نظری آزادی اقتصادی، جها

و محیط زیست مرور شده است. در بخش سوم پس از معرفی مدل و 

متغیرهای آن، ارتباط آزادی اقتصادی و کیفیت زیست محیطی در گروه 

کشورهای منتخب آزمون گردیده است و در بخش چهارم نیز جمع 

 بندی، نتیجه گیری و توصیه های سیاستی ارائه  شده است.

 

 مروری بر مبانی نظری  -6

مسائل ناظر بر تجارت و محیط زیست خصلت چند بعدی و 

پیچیده ای دارند. صرفنظر از آنکه مسائل زیست محیطی مشکالت 

متعددی را برای استفاده از منابع طبیعی یك کشور مطرح می سازند، 

الذکر بر هزینه های تولید، الگوی تجارت، می توان گفت که مسائل فوق

و سرانجام منافع حاصل از تجارت یابی فعالیت های صنعتی مکان

اثرگذار خواهند بود. طی دو دهه اخیر ارتباط میان آزادسازی اقتصادی 

و میزان دستیابی به استانداردهای زیست محیطی و به تعبیری رعایت 

مالحظات زیست محیطی در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. 

نده وند تعیین کندر ابتدای قرن بیست و یکم جهانی شدن به یك ر

تبدیل شده است و به نظر می رسد که در ابتدای این قرن در حال ورود 

 به عصر جدیدی از تعامل بین ملیت ها و اقتصاد هستیم. 

                                                           
3 . Barradale, M.J. 

 

 زیست محیط. جهانی شدن و 6.0

فرایند جهانی شدن به لحاظ دارا بودن ابعاد مختلف، در تمام 

ی نمونه، در اثر توسعه زمینه ها اثرات خود را بر جای می گذارد. برا

انسانی، محیط زیست تحت تأثیر قرار می گیرد یا در اثر گسترش 

تجارت، سرمایه گذاری و جریان سرمایه تأثیر می پذیرد. جهانی شدن 

اقتصاد از وجوه مختلف بر توسعه پایدار و محیط زیست اثر می گذارد. 

ق ن طریجهانی شدن بر روند رشد اقتصادی تأثیر گذار است و از همی

نیز بر محیط زیست اثر می گذارد. این اثرات در برخی موارد مطلوب و 

در برخی موارد نیز نامطلوب است. جهانی شدن به تغییرات ساختاری 

شتاب می دهد و باعث دگرگونی ساختار کشورها می شود و در نتیجه، 

 مصرف منابع و سطوح آلودگی را باال می برد. 

ایه گذاری و تکنولوژی می شود اما جهانی شدن موجب توسعه سرم

اثری که بر محیط زیست دارد بستگی به خصوصیت زیست محیطی 

مناطق و همچنین کیفیت آنها دارد و همین است که تعیین می کند 

محیط زیست این مناطق در اثر جهانی شدن رو به زوال می رود یا 

جهانی شدن موجب افزایش   .3( 2111) بارادال. بهبود پیدا می کند

خطاهای بازار و ناهماهنگی سیاسی می گردد، که این خود زمینه ساز 

تخریب محیط زیست می شود و همچنین می تواند با اعمال فشار برای 

انجام اصالحات، سیاست هایی را که بیشتر به عنوان سیاست های 

با  .کامالً داخلی تلقی می گردید به سوی سیاست های نو سوق  دهد

وجود افزایش رشد اقتصادی در نتیجه جهانی شدن، این امکان نیز وجود 

خواهد داشت که در برخی از مناطق و کشورها جهانی شدن موجب از 

بین رفتن بعضی صنایع و بخش ها گردد که این خود منجر به زوال 

منابع و در نهایت گسترش فقر در میان مردمان این مناطق و نهایتًا 

زیست می شود. از طرفی هم جهانی شدن باعث توسعه  تخریب محیط

استانداردهای تولید می گردد و با گسترش استانداردهای زیست محیطی 

و گسترش بازارهای مصرف می تواند جریانی را به وجود آورد که سبب 

شود استانداردهای جهانی به طور فزاینده ای گسترش یابد. )جان استون 

ر این راه در اثر فعالیت های ناعادانه البته ممکن است د 1(2101

خسارتهایی نیز به رقابت سالم وارد شود یا در اثر استانداردهای سست 

انگار ، یك مسابقه منتهی به سقوط پاگیرد. جهانی شدن اقتصاد، فصل 

 مشترک دولت و بازار را تغییر می دهد. 

 

 

 

4.  Johnstone, N. 
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منافع اقتصادی، این روند بر دولت ها فشار می آورد و نقش بازار را در 

اجتماعی و زیست محیطی افزایش می دهد و برای حکومت ها در زمینه 

 همکاری های زیست محیطی الزامات جهانی تازه ای ایجاد می کند.

 

 . اثرات آزادسازی اقتصادی بر محیط زیست0.0

برای درک بهتر چگونگی تأثیرگذاری آزادی اقتصادی بر محیط زیست 

ین اثرات از طریق آنها منتقل می شود مورد الزم است مسیرهایی که ا

 توجه قرار گیرد.

 

 . اثرات مربوط به مقیاس6.0.0

آزادسازی اقتصادی موجب رشد اقتصادی می شود و به دنبال 

آن فعالیت های اقتصادی و درآمد افزایش می یابد. این افزایش 

فعالیتهای اقتصادی باعث افزایش استفاده از منابع طبیعی و آلودگی 

محیط زیست می گردد. البته در صورتی که به طور همزمان کارایی 

و تغییرات ساختاری اعمال گردد شدت  استفاده از منابع بهبود یابد

آلودگی در واحد ستاده نیز به نسبت کم خواهد شد. بدیهی است با یك 

ساختار ثابت و سطح مشخصی از کارایی استفاده از منابع بواسطه 

آزادسازی اقتصادی، اثرات مقیاس بر محیط زیست اجتناب ناپذیر و 

خطای بازار وجود  منفی خواهد بود. اثرات منفی مقیاس در جایی که

دارد، )نظیر تعریف نامشخص از حقوق مالکیت معنوی یا نبود سیستم 

قیمت گذاری مناسب( چشمگیرتر خواهد بود و خطاهای موجود در خط 

مشی نظیر یارانه های انرژی یا صنعتی شدن اجباری موجب هرچه بدتر 

، زشدن اثرات مقیاس در آزادسازی اقتصادی می گردد. در یك اقتصاد با

از آنجا که بنگاه ها به بازارهای بزرگتری دسترسی دارند، لذا انگیزه و 

امکان بیشتری در به کارگیری ابتکارها و اختراع ها و بهره بردن از 

منافع تولید انبوه دارند و این منجر به افزایش سرمایه گذاری، در نتیجه 

، یافزایش رشد درآمد ناخالص داخلی می شود. همچنین گشایش تجار

سبب دست یافتن بنگاه های یك کشور به دانش و فن آوری کشورهای 

 دیگر و بهره بردن از آنها به منظور افزایش بهره وری تولید می شود. 

 

 . اثرات درآمدی0.0.0

منافع و رشد اقتصادی ناشی از آزاد سازی، در افزایش 

درآمدهای کالن خالصه می شود و این امر محیط زیست را به گونه 

 دیگر متأثر می سازد. ای

                                                           
5 . Grossman and Krueger 

آنکه افزایش درآمد موجب افزایش مصرف و بروز اثرات  نخست 

خارجی زیست محیطی مربوط می شود.آن گاه تمایل به پرداخت برای 

بهبود محیط زیست افزایش می یابد و درآمدهای زیست محیطی را در 

بخش عمومی و خصوصی افزایش می دهد. شواهد کامالً آشکاری 

کشش »ه نشان می دهد کیفیت محیط زیست دارایوجود دارد ک

 باال است.« درآمدی

آنکه رشد اقتصادی موجب می شود منابع بیشتری برای حفاظت  دوم

زیست محیطی در دسترس قرارگیرد. این امر تقریباً در تمامی کشورهای 

تازه صنعتی شده )چین، کره جنوبی، مکزیك و برزیل( مشهود است. 

ت است؛ یعنی هنگامی که آهنگ رشد درآمد عکس این مطلب نیز درس

کند شود )همان طور که پس از بحران اقتصادی در آسیا اتفاق افتاد( 

 درآمدهای زیست محیطی نیز به همان نسبت کاهش می یابد. 

، در صورت توزیع صحیح منافع حاصل از رشد تجارت و آزادسازی سوم

ه ت اندازی باقتصادی خواهد توانست به کاهش فقر و کمتر شدن دس

منابع طبیعی کمك کند. از سوی دیگر، اگر مردم فقیر )خواه شهرنشین، 

خواه روستانشین( بواسطه رقابت جهانی هر چه بیشتر به حاشیه رانده 

شوند بی آنکه به تکنولوژی، سرمایه و سایر جوانب رقابت دسترسی پیدا 

ا، هکنند، آنگاه دست اندازی و تخریب منابع طبیعی )شامل جنگل

ها، منافع شیالتی و زمین های عمومی( هر چه بیشتر تشدید  چراگاه

 می گردد.

ممکن است آزادسازی اقتصادی واقعاً موجب تحکیم چرخه بی رحم فقر 

و تخریب محیط زیست شود، بویژه هنگامی که دسترسی به منابع 

طبیعی آزاد باشد، چون در گذشته مردم فقیر از منابع برای معاش خود 

رداری می کردند، ولی اکنون آنها را برای صادرات استفاده می بهره ب

کنند. رابطه بین سطوح درآمد و تخریب محیط زیست از حیث اثرات 

مربوط به تغییر ساختار و مقیاس، حاکی از رابطه معکوس و نعلی شکل 

  2(.0882بویژه برای اثرات محلی است )گروسمن و کروگر 

در سطوح درآمدی پایین )مراحل اولیه توسعه(، رشد درآمد با سطوح 

باالتر تخریب محیط زیست همراه است اما از آستانه ای به بعد درآمد 

بیشتری به بهبود محیط زیست اختصاص می یابد وکیفیت محیط 

طی منحنی زیست محی»زیست بهبود می یابد از این نکته تحت عنوان 

 یاد می کنند. « کوزنتس

است  «فزاینده»به نظر می آید که تخریب محیط زیست یك مشکل 

که بیشتر به خاطر رشد سریع اقتصادی به وجود می آید تا به واسطه 

 سیاست های تعیین شده محیطی، قانونمند کردن خط مشی }زیست 
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محیطی{ مستلزم رویکرد تحلیلی تر و به هم پیوسته تری به رابطه 

.  نتیجه دیگری که از این  5(0887یوتوو درآمد محیط زیست است)پانا

رابطه به دست می آید رابطه سرعت رشد درآمد و سطوح باالی تخریب 

محیط زیست و نیز وجود یك خط مشی مؤثر است که نقش قابل 

مالحظه ای در کاهش هزینه زیست محیطی در تمامی سطوح توسعه 

خریب برخی ت اقتصادی دارد.لذا برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی،

ها در محیط زیست اجتناب ناپذیر است. بنابراین اعمال تغییر خط مشی 

به منظور رفع اختالالت و بازسازی خطاهای بازار می تواند هزینه زیست 

محیطی رشد و تجارت را کاهش دهد و آن را در سطوح برگشت پذیر 

 زیر آستانه های بحران اکولوژیکی نگاه دارد.

 

 بوط به ترکیب یا ساختار.  اثرات مر2.3.3

آزاد سازی اقتصادی در کل، و به ویژه تجارت آزاد، بیش از 

آنکه در مسیر مزیت مطلق یك کشور شکل گرفته باشد محصول تغییر 

ساختار صنعتی جهان است.در غیاب خطاهای خط مشی و بازار، بهتر 

است ترکیب ستاده و منابع زیست محیطی به گونه ای باشد که سخت 

هایی هنگام استفاده از منابع اعمال گردد و هنگام کنترل اثرات گیری 

مقیاس در روند توسعه پایدار نیز آزادسازی ، به سوی ساختاری سوق 

یابد که گرایش به آلودگی کمتری داشته باشد. در این فرایند، گذرا از 

استخراج منابع و فرآوری آن ها به صنایع سبك و در نهایت خدمات 

. فعالیت های کاربر به کشورهای در حال توسعه ای تسریع می شود

منتقل می شود که نیروی کار در آنها ارزانتر است. نقش آفرینی 

آزادسازی تجارت در توسعه پایدار بستگی به آن دارد که آیا دارایی های 

زیست محیطی چنان که شاید و باید ارزش گذاری می شود یا نه و 

جانب بازارهای جهانی به رسمیت  اینکه این ارزش ها تا چه حد از

شناخته شده است. با این حال، آزادسازی تجارت می تواند به تغییرات 

 ساختاری ختم شود که طی آن شاخص های توسعه پایدار افزایش یابد.

 

 . اثرات تولید و تکنولوژی6.0.0

آزاد سازی اقتصادی موجب آسان شدن مبادله کاال، تکنولوژی 

و فرایندها می شود و اثرات زیست محیطی این مبادالت به خصوصیات 

تولید و تکنولوژی های به کار گرفته شده بستگی دارد. تجارت 

 محصوالتی که با محیط زیست در تعارضند به سختی در کنوانسیون 

                                                           
6.  Panayotou  
7.  Grossman and Helpman 
8.  Pargal and Wheele 

 

. در صورتی که کاالهای مورد مبادله های بین المللی ممنوع می شود

هم از جانب مصرف کننده از نظر زیست محیطی واجد اولویت باشند 

می توان اظهار نمود که جهانی شدن به نحو مؤثری بر محیط زیست 

 (0887اثر می گذارد. )پانایوتوو 

میلیارد  311ارزش بازار جهانی کاالها و خدمات زیست محیطی حدود 

 .و رشد سریعی نیز برای آن پیش بینی می شود دالر در سال است

(OECD 1996) آزادسازی اقتصادی بازار بالقوه ای را هم برای .

مت در س« پاک تر»تجهیزات سرمایه ای کارآمدتر و تکنولوژی تولید

نظیر غذاهایی که از طریق « سبزتر»تولیدکننده، و هم محصوالت 

یافت در و قابل باز« یزترتم»کشاورزی ارگانیك تولید شده اند و وسایل 

سمت مصرف کننده توسعه می دهد.ازاد سازی اقتصادی نه تنها در 

انتشار و انتقال تکنولوژی سهیم است، بلکه از طریق اقتصاد 

مقیاس،تشویق و تأکید بر خالقیت ها و کاهش فعالیت های اضافی در 

 متخصصین، در کمتر برایواسطه محدودیت های  به و توسعه تحقیق

آیا تولید   7(.0882دارد.)گروسمن و هلپمن نیزنقشپیشرفت تکنولوژیك 

و انتشار تکنولوژی از طریق تجارت موجب زیان محیط زیست می شود 

 یا اینکه به نفع آن است؟

رابطه تکنولوژی و محیط زیست پیچیده است و شامل هر دو دسته 

. در سمت عوامل تقاضا می گردد و اثرات خط مشی را نیز در پی دارد

تقاضا، ما با فشارهای قانون گذاران، مشتری ها، سهام داران و 

بنگاههای موجود در سطح جامعه مواجه ایم که نوعی از تکنولوژی را 

مثالً ی باشد؛ یعنمحیطی داشته  خصوصیات زیستکنند که مطالبه می

 گیاز انتشارآلودجلوگیری پاک ترو از تجهیزات تولید آن تکنولوژی 

 معموالً متوجهو اجتماعی قانونی  برخوردار باشد. در حالی که فشارهای

شده ل محصوخصوصیات متوجه فرایند است. فشار مشتری  خصوصیات

محیطی در کشورهای  زیسترقابت  می دهند کهنشان است. مطالعات 

از  توسعهیافته، بیشتر ناشی از فشارها در کشورهای درحال توسعه

. درطرف  1(0882منتج می گردد )پارگال و ویل اجتماعی فشارهای 

عرضه نیز تغییر تکنولوژیك در رابطه با محیط زیست بواسطه هزینه 

های جلوگیری }از انتشار آلودگی و توانایی نوآوری بنگاه ها نسبت به 

سودآوری اقدامات بهسازی تخریب زیست محیطی )که به رژیم منظم 

گذشته   8د( صورت می پذیرد. طبق اظهارات جان استونآن بستگی دار

از عوامل یاد شده سطح تحقیقات و توسعه صنعتی هم می تواند، عامل 

مهمی در عرضه نوآوری های تکنولوژیك مربوط به محیط زیست 

9 . Johnstone, N. 
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،  هم نشان داده 01( . وانگهی نتجس و ویرسام0121باشد.) جان استون 

های مربوط به محیط زیست در اند که فعال ترین صنایع در پژوهش 

بخش تحقیق و توسعه صنایع شیمیایی ، نفت و ماشین آالت و وسایل 

 (.0817نقلیه بوده است. )نتجس و ویرسام 

های تکنولوژیکی نقشی اساسی در خط  باید گفت که نوآوریدر نهایت 

مشی زیست محیطی بازی می کند. صراحت قابلیت پیش بینی و ثبات 

خط مشی زیست محیطی و انعطاف پذیری اجزای خط مشی یاد شده 

نیز در کمك به بنگاه برای یافتن راه های حداقل هزینه نقش مهمی 

ی الیات های آلودگدارد. در همین رابطه، ابزارهای مبتنی بر بازار، نظیر م

و مجوزهای قابل تبادل، مزیتی عمده در قوانین فرماندهی و کنترل به 

شمار می آید. در چنین مواردی، به یك سیستم ترکیبی مالیات آلودگی 

)برای درونی کردن عوامل خارجی آلودگی( و یارانه های نوآوری 

 (تکنولوژی )برای مثبت نمودن عوامل خارجی نوآوری های تکنولوژی

  .00(2111نیاز است) گرایز 

 

 . اثرات ناشی از قوانین9.0.0

قوانین آزادسازی اقتصادی از راه های زیر بر محیط زیست اثر 

 می گذارد :

ها، الزامات و استانداردهای اصالح شده زیست محیطی خط مشی -0

که در پاسخ به رشد اقتصادی حاصل از تجارت پیشرفته به وجود 

 آمده اند.

ت محیطی که در طی توافق های تجاری شکل معیارهای زیس -2

 گرفته اند.

سست شدن خط مشی های موجود زیست محیطی بواسطه  -3

فشارها و محدودیت هایی که از جانب موافقتنامه های تجاری 

 اعمال می شود.

در خصوص مورد اول، تحقیقات بانك جهانی بر مبنای داده های جمع 

کشور نشان می دهد که بین رشد اقتصادی، آیین  012آوری شده از 

نامه های زیست محیطی و حقوق مالکیت معنوی رابطه مثبتی وجود 

دارد. در خصوص مورد دوم نیز موافق نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی 

)نفتا( تشریح می کند که چگونه آزادسازی تجارت می تواند موجب 

د. موافقت های تجاری به بهبود و تشدید قوانین زیست محیطی گرد

طور کلی می توانند هماهنگی استانداردهای زیست محیطی را ارتقا 

دهند و سیاست ها را به سوی یارانه های زیست محیطی و معیارهای 

 تجاری و مالی مربوط به محیط زیست سوق دهند. 

 

                                                           
10 . Netges & Wier-sam 

 مدلمعرفی   .1

می توان عوامل تاثیر  باحث مطرح شدهبا توجه به مبنابراین 

 ،مربوط به اثرات مقیاس، تکنولوژیی را زیست محیطکیفیت گذار بر 

در این قسمت اثر عوامل مطرح شده . دانست ترجیحاتی واثر ساختاری 

عنوان ه ب، دی اکسید کربن به نام های هواه آالیند ترین مهم یکی از بر

  .است رفتهمورد بررسی قرار گ( متغیر وابسته)شاخص زیست محیطی 

ب م تولید ناخالص داخلی سرانه بر حستدر این بررسی از متغیرهای لگاری

درصدی )هزینه های تحقیق و توسعه شاخص  ،2112قیمت ثابت سال 

 و به ترتیب برای اندازه گیری اثرات مقیاس ،(از تولید ناخالص داخلی

ر برای بررسی کامل تر عوامل موث .استفاده گردیده است تکنولوژیکی

، سطح تحصیالت و (اثر مقیاس)بر آلودگی، شاخص های جمعیت

و شاخص حکمرانی خوب به عنوان ( اثر ترجیحاتی)آموزش در جامعه 

همچنین به منظور بررسی اثرات .اثر سیاسی نیز وارد مدل شده اند

ساختاری موثر بر کیفیت زیست محیطی در یك اقتصاد باز، شاخص 

در این تخمین از . گردیده است آزادی اقتصادی نیز به مدل اضافه

آزادی اقتصادی که توسط موسسه فریزر طراحی و ارائه شده شاخص 

 31شاخصی موزون و مرکب از این شاخص، . ، استفاده شده استاست

های متفاوت، به شاخه اصلی با وزن هفتدر متغیر فرعی است که 

 :اندصورت ذیل طراحی گردیده

مصرف دولت به عنوان  :(درصد 11) حجم و اندازه دولت-1

های مالیات بر نرخ، سرمایه گذاری دولت، هاحجم یارانه، GDPد درص

 درآمد و حقوق

 :(درصد 6/16)حقوق مالکیت  و امنیت ،ساختار قانونی -3

، امیدخالت نظ، حمایت از مالکیت معنوی، استقالل از دستگاه قضایی

 قضایییکپارچگی دستگاه 

، رشد نقدینگی(: درصد 6/11) دسترسی به نقدینگی سالم -2

 آزادی مالکیت ارزهای خارجی

های مالیات و تعرفه(: درصد 1/11) آزادی تجارت خارجی -1

حجم  ،تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه، موانع تجاری قانونی، گمرکی

 بخش تجارت

میزان (: درصد3/11) قوانین مالی، بازار کار و تجارت -۵

 ، محدودیت نرخ سود بانکی، های خصوصی و خارجی مشارکت بانك

 

محدودیت در قوانین دستمزد ، های خصوصی ها در بانكسهم سپرده

 زایی دولت سهم اشتغال، و اخراج نیرو

11.  Gryz ,  A . 
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نرخ تورم (: درصد 3/9) هاسیاست پولی و ثبات قیمت -6

 تغییر تورم در پنج سال اخیر، فعلی

( درصد 3/11) در بازارهای مالی و سرمایهآزادی مبادله  -1

 آزادی در ورود و خروج ارز  ،کنترل بازار سرمایه

متغیر مختلف،  31با محاسبه میانگین وزنی اعداد به دست آمده از 

شاخص آزادی اقتصادی برای هر کشور به دست می آید که مقداری 

هرچه قدر این عدد بزرگتر و به ده نزدیکتر  بین صفر تا ده خواهد داشت.

باشد نشان از وجود آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد )جیووارتنی 

الزم به ذکر است، به جز شاخص آزادی اقتصادی   02(.2111و السون 

که بوسیله موسسه فریزر انتشار یافته است، سایر شاخص ها از طریق 

زمانی تحقیق، قابل دسترسی هستند. منابع آماری بانك جهانی در دوره 

 بنابراین می توان بیان داشت:

P = F (GDP, TEC, EF, POP, EDU, GG) 
= P میزان آلودگی 

 = GDP  2112قیمت ثابت سال تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب 

  = TEC درصدی)هزینه های تحقیق و توسعه ) تکنولوژیشاخص 

 ((از تولید ناخالص داخلی

=EF شاخص درجه آزادی اقتصادی موسسه فریزر 

POP  =جمعیت 

 = EDU  بر اساس )موزش و پرورش آمیزان هزینه های عمومی در

 (تعریف بانك جهانی

= GG  خوب شش شاخص مربوط به حکمرانیمیانگین ساده  

معیاری برای اندازه اقتصاد و میزان  تولید ناخالص داخلیشاخص 

ای معتقدند، هرچه رشد اقتصادی  عده. رشد اقتصادی یك کشور است

مستلزم استفاده بیشتر از مواد و انرژی باشد، آثار منفی زیست محیطی 

اصل تعادل مواد نشان می دهد که مواد اولیه . شدیدتری به دنبال دارد

دی مصرف می شوند و لذا رشد و انرژی، متناسب با فعالیت های اقتصا

ظهور آسیب های زیست اقتصادی به طور اجتناب ناپذیری باعث 

 .محیطی خواهد شد

درصدی از تولید )هزینه های تحقیق و توسعه شاخص 

ه عنوان بکه بیان کننده میزان هزینه هایی است که  (ناخالص داخلی

 ( به منظور افزایش و خصوصی عمومی ازاعم ) هزینه های سرمایه ای

 

، یانسان دانش جمله از دانش، افزایشبا  کارآفرینی همراه خالقیت در

 به کار می جدید برای کاربردهای دانش استفاده از و، و جامعهفرهنگ، 

                                                           
12. Gwarteny & Lawson,2004 

تحقیقات ، ، پژوهش های بنیادیR&D. این شاخص هزینه هایروند

از طرفی هم سطح و  .دهد می پوششنیز  را تجربی و توسعه کاربردی

ظرفیت تکنولوژی موجود در کشور و به طور کلی میزان پیشرفت های 

ده در آن می تواند در مدیریت محیط زیست و بویژه در به وجود آم

در طی رشد اقتصادی و رسیدن به مسیر کاهش تخریب زیست محیطی 

م مساله منظور، ه این برای رسیدن بهموثر باشد، بنابراین  توسعه پایدار

رو  از این. انتشار تکنولوژی قابل اهمیت استهم خلق تکنولوژی و 

با مساله تحقیق  کامالًشاخص هزینه های تحقیق و توسعه  لحاظ

 .سازگار است

از دو جنبه می تواند بر محیط زیست  درجه آزادی اقتصادیشاخص 

یکی از دیدگاه اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی و دیگری . اثرگذار باشد

بر  .تاثیرات آزاد سازی اقتصادی در بهبود شرایط قوانین زیست محیطی

ات انجام گرفته این تاثیرات می تواند در کشورهای در حال اساس مطالع

 03(.2110)کارلسون. ..ی ایجاد کندتوسعه و توسعه یافنه نتایج متفاوت

که  میزان هزینه های عمومی در آموزش و پرورششاخص 

 پرورش و آموزش عمومی در و سرمایه ای جاری هزینه هایشامل 

و  عمومی ازاعم ) آموزشیموسسات  برای متشکل از مخارج دولت

 خاصاش برای یارانه تحصیلیو    آموزش و پرورش(، مدیریت خصوصی

 ( می باشد،دیگر افراد و نهادهای خانواده ها / آموزاندانش ) خصوصی

گرفته که میزان آگاهی شهروندان و  مورد انتخاب قراربه این علت 

ك عنوان ی التزام آنها به مراعات مالحظات زیست محیطی می تواند به

ه اصوالً جوامعی ک. ابزار کنترلی در حوزه انتشار آلودگی به حساب آید

توسعه یافتگی اجتماعی باالتری  تحصیالت و سطحمردم آنها از 

دغدغه بیشتری را نسبت به مخاطرات زیست  ،برخوردار می باشند

 .می کنند محیطی احساس

مهاجرت . ، شهرنشینی نیز افزایش می یابدجمعیتبا افزایش  

روستائیان به شهرها و افزایش شهرنشینی به معنای کاهش شاغلین 

بخش سنتی کشاورزی و ورود آنها به زندگی عمدتاً صنعتی شهری است 

که هم در حوزه تولید وهم در حوزه مصرف می تواند منبعی برای 

ین شرایطی، رشد جمعیت ، در چن. آلودگی بیشتر به حساب آید

 . تبرآلودگی هوا موثر اس

ر ببرای اندازه گیری اثر سیاسی  خوب شاخص حکمرانیانتخاب 

که هیچ سیاست زیست محیطی در پاسخ  ،نکته مهم استاساس این 

به بحث های محیط زیست تا زمانی که مردم آگاهی پیدا نکرده و 

خواستار محیط زیست بهتر نباشند صورت نمی گیرد و بهبود محیط 

های ها در مقابل نیاز تحت تاثیر واکنش موثر دولت حالتزیست در این 

13.  Carlsson.F. 
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 های با بلوغ سیاسی دولت. مردم برای داشتن محیط زیست پاک است

جامعه را در جهت ترجیحات مردم سوق می دهند و رسیدن به این  ،باال

مرانی توان حک بنابراین  می. بلوغ سیاسی در گرو حکمرانی خوب است

ت به نیازهای مردم در مقابل مسائل بیانگر میزان پاسخگویی دول را

به منظور بررسی فاکتورهای تأثیر گذار بنابراین  .زیست محیطی دانست

بر رابطه رشد و محیط زیست و پی بردن به درجه اهمیت هر یك از 

یر ز پیشنهادی گروسمن با انجام تعدیالتی به صورت عوامل از مدل

  .استفاده می شود

itititit

itititit

UGGLnPOPEDU

EFTECLnGDPLnP
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 :در معادله فوقکه 

 itLn P: برای  ،انتشار گازهای آالینده دی اکسید کربن لگاریتم میزان

 ،(عنوان شاخص آلودگی )بهتن  -بر حسب متریك ام tام در سال iکشور

 itLn GDP : لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه کشورi  ام در سال

t 2112برحسب قیمت پایه  ام 

TEC:  (درصدی از تولید ناخالص داخلی) توسعههزینه های تحقیق و شاخص 

EF: شاخص درجه آزادی اقتصادی 

EDU:  میزان هزینه های عمومی در آموزش و پرورششاخص 

 (درصدی از تولید ناخالص داخلی)

Ln POP: میزان لگاریتم جمعیت  

: GG  از طریق محاسبه میانگین  که خوب حکمرانیشاخص مربوط به

پاسخگویی، ثبات سیاسی، حاکمیت شاخص قدرت  5 ساده حسابی

محقق  ، توسطقانون، کیفیت مقررات، مبارزه با فساد و اثر بخشی دولت

 در حال توسعه با درآمد نزدیك به ایرانکشور  31 .محاسبه شده است

. نمونه آماری این مطالعه را تشکیل می دهند OECDکشور  31و 

بنابراین در این مطالعه به بررسی اثر آزادی اقتصادی، رشد اقتصادی، 

جمعیت، سطح تحصیالت و سطح تکنولوژی و اثرات سیاسی بر آلودگی 

در دو گروه کشورهای مذکور می  2009تا  0885 زمانیه دورهوا، در 

منابع اطالعاتی و تعریف هریك از داده های مدل مورد نظر . پردازیم

 . خالصه شده اند 0-3در جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغیرهای مورد استفاده در مدل، تعاریف و منابع آماری( 0-3)جدول 

 منبع تعریف متغیر

P 

انتشار گازهای آالینده دی  میزان

 (تن _متریك )اکسید کربن
 بانك جهانی

GDP 
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 

 ، دالر آمریکا2112

بانك جهانی، سایت 

 OECDکشورهای 

EF موسسه فریزر شاخص درجه آزادی اقتصادی 

TEC 

هزینه های تحقیق و توسعه 

 (GDPدرصدی از )
 بانك جهانی

POP بانك جهانی شاخص جمعیت 

EDU 

میزان هزینه های عمومی در 

درصدی از ) آموزش و پرورش

GDP) 

 بانك جهانی

GG 
میانگین حسابی شاخص های شش 

 گانه حکمرانی

 محققبه دست آمده توسط 

 نتایج حاصل از تخمین مدل .2

نتایج تخمین الگو، با استفاده از روش داده های پانلی و نرم افزار 

Eviews6، این نتایج، برای هر دو گروه مورد . استخراج شده است

بررسی کشورهای در حال توسعه منتخب شامل ایران و گروه کشورهای 

و براساس  0885-2009، در دوره زمانی OECDتوسعه یافته گروه 

 .بیان شده است 0-1در قالب جدول روش تخمین اثر ثابت 

محاسباتی، جهت آزمون برابری عرض از  Fالزم به ذکر است از آماره 

جدول  Fمحاسباتی از  Fبا توجه به اینکه .مبدا ها، استفاده می شود

مبنی بر عدم همگن بودن کشورها رد می  0Hبزرگتر می باشد فرضیه 

گروه کشورها پذیرفته می شود و می بایدعرض از مبدا لذا اثرات .شود

همچنین به منظور آزمون انتخاب . های مختلفی را در برآورد لحاظ نمود

با  .بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آماره هاسمن استفاده می شود

دو محاسباتی بزرگتر از مقدار  -آماره  کی  توجه به نتایج به علت اینکه

بدین معنی . رد می شود 0H  بنابراین فرضیه. باشد دو می-جدول کی

که اثرات تصادفی ناسازگار است و باید جهت برآورد از روش اثرات ثابت 

 :نتایج حاصل شده از برآورد مدل به شرح زیر است.استفاده کنیم

ر د لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانهمثبت بودن ضریب 

 صددرافزایش سطح آلودگی منتشر شده به ازای هر  نتایج، بیانگر

در هر دو گروه کشور می باشد. افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه 

به عبارت دیگر رشد اقتصادی با ایجاد و تشدید آلودگی همراه و قرین 

که میزان انتشار گاز گلخانه ای دی  است. این رابطه نشان می دهد

 اکسید 
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کشورهای مورد بررسی به ازای هر واحد درآمد کربن در اکثر 

ن که علت آ افزایش چشمگیری داشته است. سرانه تولید شده،

داد و افزایش تع های اقتصادی و مخصوصاً صنعتی شدن فعالیت

در طی چند صد سال گذشته که منجر به بهره برداری اتومبیل ها 

 و نفت جهت تولید و های فسیلی زغال، گاز فشرده از سوخت

 حمل و نقل بوده است. 

 ( نتایج حاصل از برآورد الگو0-1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  همان طورکه انتظار می رفت، در هر دو گروه از کشورها، ضریب

کل نیز در الگو پیشنهادی مثبت است. در  جمعیتمتغیر 

کشورهای در حال توسعه این ضریب معنادار بوده یعنی با افزایش 

جمعیت میزان مصرف افزایش یافته و در نتیجه میزان انتشار 

آالینده ها افزایش می یابد. این وضع می تواند از این ناشی شده 

ده از زمین اباشد که با افزایش جمعیت، فشار بیشتری برای استف

های موجود صورت می گیرد. ساخت ساختمان های تجاری و 

-مسکونی چند طبقه در کشورهای با تراکم باالی جمعیتی نمونه

به این ترتیب، سبك زندگی مردم این ای از این مسئله است. 

ی مصرف آنها تغییر می کند و بیش از پیش کشورها و شیوه

ا افزایش جمعیت، انرژی مصرف می کنند. از سوی دیگر، ب

 شهرنشینی نیز افزایش می یابد.

 

 

 

 

مهاجرت روستائیان به شهرها و افزایش شهرنشینی به معنای کاهش 

شاغلین بخش سنتی کشاورزی و ورود آنها به زندگی عمدتاً صنعتی 

شهری است که هم در حوزه تولید وهم در حوزه مصرف می تواند 

 رشد جمعیت، در چنین منبعی برای آلودگی بیشتر به حساب آید.

  برآلودگی هوا موثر است.  شرایطی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درکشورهای در حال توسعه، ضریب متغیر جمعیت به لحاظ آماری 

بدون معنا است. بنابراین برخالف توضیحات بیان شده در مورد 

اثرگذاری این شاخص بر میزان آلودگی در گروه کشورهای در حال 

توسعه، در کشورهای توسعه یافته، با افزایش جمعیت و شهرنشینی 

 منبع آلودگی بیشتر  نخواهد شد. 

  درصدی از )هزینه های تحقیق و توسعه ضریب متغیر

GDP)با که مفهوم به این . است منفی شده، برآوردهای  در مدل

ر بیشتر بودن اث .آلودگی کاهش می یابدی ژتکنولو ارتقای سطح

نسبت به  OECDدر کشورهای ه ها تکنولوژی در کاهش آالیند

ای ه با واقعیتنشان از انطباق نتایج مدل در حال توسعه  کشورهای

های اخیر با  طی سال OECD بیرونی دارد چرا که اکثر کشورهای

پیشرفت های به دست آمده مربوط به فن آوری های نوین توانسته 

اند هم آلودگی موجود را کاهش دهند و هم در زمینه جلوگیری از 

 ایجاد آلودگی های جدید یا دستیابی به سطح استاندارد آلودگی، 

متغیر  نام متغیر توضیحی 

 توضیحی

 OECDکشورهای توسعه یافته  کشورهای در حال توسعه

 Prob مقدار ضرایب Prob مقدار ضرایب

 

 اثرات مقیاس

 GDP 0.9728* 0.0000 2.1325* 0.0005 تولید ناخالص داخلی سرانه

 POP 0.1505* 0.0019 0.0383 0.3866 جمعیت

اثرات 

 تکنولوژیکی

هزینه های تحقیق و توسعه 

 (GDPدرصدی از )

TEC -0.0069* 0.0452 -0.0266* 0.0014 

 EF -1.4602* 0.0000 -1.0036* 0.0000 درجه آزادی اقتصادی اثرات ساختاری

میزان هزینه های عمومی در  اثرات ترجیحاتی

 آموزش و پرورش

EDU -0.0201 0.7208 -0.0098* 0.0524 

 GG -0.1370* 0.0495 -0.1731* 0.0285 شاخص حکمرانی خوب اثرات سیاسی

2R 0.94 0.97 

 F testF 0.000 0.0000نتایج آزمون 

 نتایج آزمون

 هاسمن

Hausman χ2 0.000 0.0000 

 196 195 تعداد مشاهدات
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در حالیکه ضرورت استفاده از تکنولوژی . م را انجام دهنداقدامات الز

های باال، بهترین سیاست رایج و غالب در حمایت از محیط زیست و 

 OECDبیشتر کشورهای در اقتصاد  2COکاهش آالینده های 

است، اما هنوز استفاده از این فن آوری ها در اکثر کشورهای در حال 

ارا کتوسعه و کمتر توسعه یافته به دلیل پر هزینه بودن آنها به صورت 

 .و همه گیر رایج نشده است

  منفی است و بیان  درجه آزادی اقتصادیضریب متغیر

بات ث می کند که چنانچه درجه باز بودن اقتصاد افزایش یابد با فرض

سایر شرایط، میزان انتشار دی اکسیدکرین کاهش می یابد. این 

ضریب در کشورهای در حال توسعه منتخب به این معناست که، 

افزایش مراودات تجاری با افزایش ورود کاالهایی با تکنولوژی و 

استانداردهای زیست محیطی باال همراه بوده و صنایع داخلی در جهت 

وارداتی مجبور به رعایت بیشتر استانداردهای رقابت با این کاالهای 

زیست محیطی بوده، در نتیجه آلودگی زیست محیطی همراه با اتصال 

صنایع داخلی به بازارهای جهانی کاهش می یابد. نکته قابل توجه در 

مورد این ضریب در این دو گروه کشورها کمتر بودن آن در کشورهای 

رهای می باشد. چرا که اکثر کشوتوسعه یافته نسبت به در حال توسعه 

توسعه یافته، تولید کننده ی کاالهایی با استاندارد های باالی زیست 

محیطی و استفاده کننده از تکنولوژی های سازگار با محیط زیست 

می باشند و افزایش تبادالت تجاری با کشورهای دیگر، تاثیر کمتری 

سعه که از در این گروه کشورها نسبت به کشورهای در حال تو

استانداردهای زیست محیطی کمتری در روند تولید برخوردارند، می 

گذارد. به عبارت دیگر مراودات تجاری تاثیر شدیدتری بر لزوم اجرای 

قوانین زیست محیطی در روند تولید در کشورهای در حال توسعه 

 خواهد گذاشت.

 نه )میزان هزیسطح تحصیالت مربوط به  ضرایب متغیر

عالمت منفی  و می باشد،منفی  در آموزش و پرورش( های عمومی

آنها به خوبی حکایت از انطباق این اثر با مباحث نظری مدل دارد. 

نکته قابل توجه این است که این ضریب این متغیر، در کشورهای در 

حال توسعه منتخب معنی دار نیست. نتیجه به دست آمده بدین مفهوم 

ه منتخب باال رفتن سطح سواد است که در کشورهای در حال توسع

در حدی نبوده که بتوانند در کاهش آالینده ها نقش اساسی را ایفا 

کند. چرا که مردم این کشورها به جنبه های غیراقتصادی و زیست 

محیطی زندگی خود اهمیت زیادی نمی دهند و مالحظات مربوط به 

 ه همین کدستیابی به توسعه پایدار را به طور جدی دنبال نمی کنند، 

 

 

عامل باعث می شود آنها به صورت مستقل و جدی تالش نکنند تا 

 بخشی از آلودگی تولیدی خود را کاهش داده و یا آن را داخلی نمایند.

  همان گونه که مالحظه می شود ضرایب برآورد شده برای

منفی است و مقادیر به دست آمده برای  شاخص های حکمرانی

این شاخص به علت . آن ها در هر دو گروه کشورها حائز اهمیت است

نقش قابل توجه اش در کم کردن فاصله بین مردم و دولت در مورد 

مسایل زیست محیطی، از اهمیت بسزایی در کاهش آالینده ها 

 مرانیالزم به ذکر است که تاثیر شاخص حك. برخوردار می باشد

 OECD کشورهایبرای در کاهش آالینده دی اکسید کربن خوب 

 وجود حکمرانی خوب و مخصوصاً دولتعلت آن،  .می باشد بیشتر

 باعث شده این دولتاست که  OECDهای پاسخگو در کشورهای 

دامات اقر سالم تخواسته مردم برای داشتن محیط زیست  ها در مقابل 

 .الزم را انجام دهند

 توسعه حال در کشورهای گروه برای تخمین از حاصل نتایجبنابراین 

ایران و مقایسه آن با نتایج حاصل برای گروه  منتخب باالخص

 روش از استفادهبا  0885-2118 زمانی دوره در OECD کشورهای 

 :می باشد زیر فرضیات تائید دهنده نشان تلفیقی داده های

  بهبود وضعیتبهبود در وضعیت شاخص آزادی اقتصادی سبب 

 زیست محیطی کشورهای مورد مطالعه می شود.

 و افزایش  اقتصادی رشدGDP  در هوا آلودگی افزایش به 

می  منجر  OECDدر حال توسعه منتخب و گروه  کشورهای

 .شود

 در هر دو گروه از کشورها افزایش هوا  با افزایش جمعیت، آلودگی

 می یابد.

 در هر دو گروه کشورها  با ارتقای سطح تکنولوژی، آلودگی هوا

 کاهش می یابد.

 توسعه یافته گروه  کشورهای در سواد سطح رفتن باال

OECD   دی اکسید  ناشی از انتشار آلودگی کاهش باعث

 .می گردد کربن

 رد کیفیت زیست محیطی و شاخصحکمرانی خوب شاخص  بین 

 .دارد وجود داری معنی و مثبت کشورهای در حال توسعه رابطه

نیز قابل تعمیم  OECDتائید این فرضیه برای کشورهای گروه 

 است.
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 پیشنهادات -6-6

  :با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیشنهادات زیر ارائه می شود

با توجه به به اثرات مثبت آزادی اقتصادی در کاهش آلودگی، پیوستن -

 تکنولوژیهر چه سریعتر ایران به سازمان تجارت جهانی واستفاده از 

های مدرن و بروز دوستدار محیط زیست، الزم و حیاتی به نظر می 

توجه به اثرات مثبت سطح سواد و آگاهی در کاهش آلودگی،  اب رسد.

مسئولین و مردم به  محیطی زیست های آگاهی اطالعات و گسترش

منظور ایجاد یك تعامل دو جانبه و تالش دولت در جهت باال بردن 

 سطح سواد عمومی، پیشنهاد می شود.

از آنجا که افزایش هزینه های تحقیق و توسعه سبب بهبود محیط -

المللی ای و بینهای منطقه گسترش همکاریزیست می شود بنابراین 

اطالعات و آمار مربوط به آخرین تبادل و  در زمینه محیط زیست

 و تجربیات جهانی در رابطه با کنترل آلودگی هوا با سازمانها تکنولوژی 

 می تواند در این زمینه موثر واقع شود. ها و مراجع داخلی و خارجی

با توجه به تاثیر مثبت شاخص حکمرانی خوب بر بهبود وضعیت زیست -

ور ارتقای سطح شاخص محیطی، تالش و برنامه ریزی دقیق به منظ

ها ورود آالینده کاهش های حکمرانی خوب، می تواند تاثیر مثبتی در

 داشته باشد. محیطی به منابع زیست
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 آل ایده آموزشی کمک و آموزشی فضاهای سازی استاندارد

 آیلین حبیبی
 مؤسسه آموزش عالی کسری رامسرپژوهشی، تحصیالت تکمیلی و مسئول کتابخانه کارشناس 

 ailin.habibi@gmail.comپست الکترونیک: 

    
 

 چکیده
 افزایش ایده له،مقا این در. باشد می علم فلسفه چارچوب در دانشگاه پرارزش رویکرد به متفاوت نگرش یك صرفاً  ، دانشگاهی آل ایده سیستم به دستیابی تئوری
. گردد رزیابیا آن انحطاط یا تکامل و رشد چگونگی تا است گرفته قرار بررسی مورد فرهنگ بستر بر پویا سیستم یك چارچوب در دانشگاهی های آموخته پایایی

 هستند راکد دانشگاهی جوامع از حاصل که موجود تناقضات طریق بدین تا. است گرفته قرار تحقیق این مبنا هیدانشگاجامعه  رسانی اطالع منظا عنوان به کتابخانه
 . نمایند گر جلوه را نیز مشاهدات در موجود نظم و را مشخص کرده

دانشگاه جامعه کتابخانه، آموزشی، فضای  کلیدی :های واژه

 

 مقدمه -6
م و سر و کار داری یانساننیروی با  ، بلکهبا جمادنه در محیط آموزشی 

در چنین محیطی می توان با الهام  گرفتن از الگوهای جدید تدریس و 
فراهم آوردن فرصت پویا شدن به اندیشه های جوان، فضاهای آموزشی 
را به طراوت اندیشه های نو شاداب کنیم، تا در بستر این محیط پویا 

ای شیوه هشاهد باروری تفکر ناب دانش پژوهان جوان باشیم. در قالب 
نوین آموزش می توان به جای شوق گریز از محیط آموزشی، عشق به 
آموختن را به نسل جوان منتقل کرد. با رفع آفت های شیوه های قدیمی 
استاد محوری، و ایجاد بستر آموزشی متقابل استاد و دانشجو می توان 
انتظار شکوفایی استعدادهای نهفته دانش جویان را داشت. روش های 

یادگار مانده از گذشته توانایی انسجام دهی به محیط های پویای به 
فعلی را ندارند و در تقابل با اندیشه های نو سازگار نیستند. خستگی 
مفرط ناشی از تدریس، پریشانی و نگرانی از میزان دانش انتقال یافته 
از استاد به دانشجو خود بر گردش بیهوده شیوه تدریس بر دایره 

وده و غیر کاربردی و عدم به روز رسانی دانش استاد محفوظات بیه
داللت دارد. لذا نباید انتظار داشت، ذهن خسته و درگیر استاد به بالندگی 

 تفکری نو  کمك کند. 
 یرقابلغ تغییرات اخیر بررسی چگونگی تقابل سیستم ها با دهه طی

 در مه متداولی موضوع عنوان به محیط پیوسته و پویا بینی، پیش
 رایب متنوعی حلهای راه و گرفته قرار نظر مد دانشگاه در هم و عتصن
 بسترسازی مجدد، مهندسی سازی، شبکه: است شده پیشنهاد آن

پذیر نمودن سیستم، و ... .  با در نظر  انعطاف کارکنان، تنفیذ مجازی،
 ن اینبی بینی بودن آینده، در پیش غیرقابل و اطمینان عدمگرفتن 

 ازمانس و پذیر انعطاف سازمان انطباقی، سازمان نظریة سه ، پیشنهادها
 از گیریبهره با یك و هر بوده مشهور و برجسته بسیار چابك،

 کلی، رطو به اما. کنندمی تفسیر را شرایط ایده آل رویکردهای متفاوت،

 تغییرات، هب نسبت واکنش و تعدیل قابلیت عنوان به مفاهیم این تمامی
 ( .Sherehiy et al 2007)  اندشده تعریف

به عنوان محیطی آموزشی و مجموعه  وجود کتابخانهبه عنوان مثال، 

ای متمرکز از منابع مورد نیاز جهت تغذیه فکری دانش پژوهان و اساتید 
در هر جامعه دانشگاهی از الزامات به شمار می آید، چرا که انتقال همه 

ر ی مطمئناً میسمعلومات درسی، از سوی استاد در جلسات محدود کالس
نخواهد بود. از سوی دیگر بسترسازی در جهت تکمیل، تجدید و تثبیت 
دانش، فرآیندی است که به نقش سازنده استاد در ارائه معلومات به روز 
جهت پرورش استعدادهای دانشجویانش وابسته است. برای محقق 

 رکردن این امر و فراهم آوردن بستر مناسب، می بایست کتابخانه ای د
اختیار باشد تا دسترسی به منابع علمی درسی و غیردرسی را برای 

ذب و سوق دهی دانش جویان جدانشجویان عالقمند تسهیل کند. روند 
نیز می بایست به گونه ای باشد که بتواند مخاطب گریزان را در مسیر 

 روش خودآموزی سوق دهد.
 

استاندارد سازی بستر آموزشی و کمک  -0

 یآموزشی دانشگاه

پاسخ به رشد روز افزون نیاز به تحصیالت دانشگاهی در کنار رشدِ 
پویاییِ جوامعِ در حال توسعه، بدون توجه به زیرساخت های فرهنگی، 
جهان آینده را از تربیت نیروی انسانی پربازده بی نصیب خواهد کرد. 
بستر سازی مناسب محیط آموزشی از یك سو و سیستم آموزشی از 

تواند تنظیم کننده پایایی آموخته ها و بازخورد مثبت سوی دیگر می 
 حضور دانش آموختگان در سطح جوامع باشد.
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با در نظر گرفتن شاخصه های فرهنگی، اجتماعی و علمی از جمله 
عوامل موثر در فراهم آوردن بستر مناسب یك جامعه ایده آل دانشگاهی 

 را می توان به شرح ذیل برشمرد:    

 جوانان جهت پذیرش تربیت اسالمیآماده سازی  .0

ایجاد روحیه همکاری و مشارکت دانشجویان در قالب  .2
تشکیل کارگروه های علمی و غیر علمی همچون انجمن 

 های علمی، تشکل های فرهنگی و ...

آموزش فرهنگ مسئولیت پذیری بر بستر ایجاد روحیه  .3
 احترام به قانون

 آموزش سالمت و بهداشت روانی  .1

جسمی و آموزش مهارتهای بدنی از طریق پرورش قوای  .2
تمرین های ورزشی جهت کاهش نارساییها و مشکالت 

 حجسمی و روحی

 ایجاد روحیه احترام متقابل در چرخه، استاد، شاگرد و خانواده .5

 آموزش روشهای رشد خالقیت و خودشکوفایی .7

آموزش شیوه های صحیح مطالعه در دروس مختلف اعم از  .1
ی دانشجویان به مطالعه هق دمکان و زمان مناسب، سو

جمعی، بسترسازی مناسب جهت درگیر نمودن دانشجویان 
 به مطالعه در فعالیت های مختلف جمعی

 ارائه و مختلف مسائل خالقانه حل های شیوه آموزش .8
ت بردن از ذمتنوع جهت تشویق دانشجو به ل راهکارهای

 فرآیند کار و نه نتیجه کار.

روانی با در نظر داشتن  هماهنگ سازی مهارتهای جسمی و .01
 خصیه های اخالقی و اجتماعی جامعه

 هدایت فعالیت های آموزشی در جهت یادگیری در حد تسلط .00

معطوف کردن توجه دانش پژوه به طبیعت پیرامون خود  .02
 برای الهام گرفتن و برقراری رابطه پویا بین انسان و طبیعت

ای هتقویت حواس پنجگانه، با شناخت ضعف ها و ناتوانایی  .03
خاص دانش پژوهان و فرصت سازی جهت ارائه توانمندی 

 های خود بر بستر حواس مختلف

تقویت ارتباط کالمی و ایجاد فرصت مناسب برای بیان  .01
 عقیده، شرکت در مباحثه علمی و...

پرورش قدرت تفکر با درگیر کردن دانش پژوه در بطن حل  .02
 مسائلی که دارای پاسخ های عام و گوناگون می باشند،
جهت فراهم نمودن موقعیت های مناسب که در آن دانش 

 یب شود.غپژوه به ارائه راه حل های جانشین تر

افزایش اعتماد به نفس و بها دادن و ارزش گذاری به طرح  .05
 سواالت معقول یا نامعقول دانش پژوهان 

پرورش قوه خالقیت، تصور و تجسم دانش جویان با طرح  .07
  -رصت برای پیشبرد راه حلو دادن ف سواالت چالش برانگیز

 
 

 
های نیمه تمام پیشنهادی و سپس ارائه مسائل مشابه از همان تیپ  -

 جهت تسلط دانشجویان

 
مطمئناً دستیابی به چنین جامعه ایده آل دانشگاهی با اقدامی کوتاه مدت 
قابل حصول نخواهد بود. برنامه ریزی مناسب چند الیه و بلند مدت، 

هدفمند دانشگاه آینده نگر خواهد بود. می بایست الزمه توسعه پایدار 
در کنار تغذیه فکری نوجوانی که به یکباره از محیط آموزشی دبیرستان، 
محیط دانشگاهی را با تفاوت های زیاد تجربه می کند، تغذیه فرهنگی 
او را نیز مد نظر قرار داد تا در این تقابل، استواری آموخته ها در قالب 

ته شکل پیدا کرده و رسیدن به آینده ای ایده آل را یك جوان رشد یاف
تضمین کند. در نظر گرفتن موارد فوق به عنوان پایه های نظام آموزشی 

 در سطوح مختلف تضمین کننده چنین رویکردی است.

 

کتابخانه ایده آل؛ نمونه محیط آموزشی و   -6

 کمک آموزشی 

ویی، کالس های درسی، انجمن های علمی، تشکل های دانشج
کتابخانه ها و مراکز اسناد و ... همگی از جمله محیط های دو سویه به 
شمار می آیند، که ضمن داشتن کارکرد آموزشی از یك سو، بن مایه 
کارکرد کمك آموزشی را نیز دارند. بهره گیری مناسب، فعاالنه و دو 

 سویه از آنها می تواند نشاط و پایایی سیستم آموزشی را فراهم آورد.
 در دانشگاهی جدید های کتابخانه فزاینده ی سالهای اخیر شاهد رشدط

 داخلی و فضاهای  مهیج معماری فضاهای با ترکیب جهان سرتاسر
 میزان کاربری و سرویس .هستیم موثر کارکردی با کالسیك، پویا و

 بخشی، عالیت تاثیرگذاری، تنوع، دسترسی، قابلیت پذیری،تطبیق دهی،
العات، اط فناوری با مناسبت ایمنی، و امنیت محیطی، لحاظ از مناسبت

 همگی از شاخصه های اصلی و بن مایه رسیدن به کتابخانه ایده آل
. دانخورده پیوند خدمات سایر با هاکتابخانه از بسیاری. می باشند

 كی از هستند ماندگاری و فیزیکی مکان دانشگاهی های کتابخانه
 هستند الکترونیکی و سنتی خدمات از ای آمیزه و شده ترکیب محیط

روی  رویکرد پیش .هستند حیاتی جوامعشان و هادانشگاه آینده برای که
 ی،دانشگاه های هدفمند و آینده نگر کتابخانه ریزی برنامه هایچالش
 ردگیفش پذیری ، انعطاف به دهه های گذشته متفاوت هستند. نسبت

 متنوع بودن، توسعه بودن، قابل دسترس بودن ، قابل ،(جور و جمع)
 محیط و اقتصادی بودن سرویس در پایداری راحتی، یافته بودن، سازمان

دهی کتابخانه از شش دهه پیش تا کنون شاکله مدیریتی کتابخانه ها 
را شکل داده و نباید انتظار داشت با همان رویکرد سنتی شاهد اثرات 

 محیط لقخ حقیقت در جدید ای کتابخانه فضای متفاوتی باشیم. طراحی
 نیروی تحقیق روح و آموزش یادگیری، امر از حمایت برای فیزیکی
نزدیك که برای نسل های بعدی می باشد.  یآینده برای فقط نه انسانی

(McDonald 2006) 
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 یداپ ظهور زمانی هاکتابخانه بهترین مبنا، و قاعده یك عنوان به اما 

 ارتباط زا ارزش پر و مستحکم بسیار ترکیبی دیدگاه یك که کنندمی
 ابخانهکت مسئولین و معمار بین خصوصاً شده الزام مراحل تمامی بین

 (McDonald 2006) .باشد داشته وجود

 

 نتیجه گیری -6

لمی ع رسانی اطالع نظامقلب  عنوان به با در نظر گرفتن کتابخانه
 چاپی و الکترونیکی منابع تامین از ،بسیاری جزئیات دانشگاه، که دارای

 خروجی دارای علمی مرکز این بخواهیم اگر است، خدمات ساماندهی تا
بستر مناسب برای فعالیت مناسب همه این جزئیات را  باید باشد خوبی

 در و است اطالعات مالکیت دانشگاه صرفاً ماهیت زمانی .فراهم آورد
 دهوافز ارزش مفهوم به را  اطالعات به دسترسی مفهوم دیگر، زمان
وسعه تدر انتها باید خاطر نشان کرد، هر گونه سیاست  .است کرده پیدا
بدون توجه به شاکله نیروی انسانی آن جامعه به بن بست خواهد  ای

 ماهیت هر جامعه می توان به افراد مشخصات مهمترین از رسید.
 انیانس زندگی ویژه روابط و مشترک نیاز که آنان اشاره کرد اجتماعی

 . شود را در بر دارد می آنها وحدت باعث که

 

 

 ساز نهزمی شوند تربیت اسالمی و انسانی اصول مبنای بر افراد وقتی
 انسانها همه رشد امکان آن در که ای جامعه گردند، می آل ایده جامعه
بخشی از این  (0380)سمانه ساداتی  .است مفقود موانع تمام و موجود

توسعه منابع علمی در بستر سازی، در جامعه دانشگاهی، منوط به 
ان است تا ضمن تامین نیاز مشترک اعضای دسترس برای دانش پژوه

  جامعه دانشگاهی، زمینه ساز ایده آل سازی دانشگاه گردد. 
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 ؛ سبک متفاوت کتابخوانی! فناوری جهانیپیوندی میان اصالت ایرانی و 
 کاربری حساب یك کافیست تنها. نیست دشواری چندان کار Goodreads از اپلیکیشن استفاده باشید، داشته عالقه خواندن کتاب به اگر

 کنید اضافه تانکتابخانه مختلف هایقفسه به را بخوانید آینده در دارید قصد یا هستید خواندنشان حال در اید،خوانده که هاییکتاب بسازید،
 ده است:این اپلیکیشن از پنج قسمت اصلی تشکیل ش .کنید مرتب و بندیدسته را هایتانکتاب و بسازید جدید هایقفسه خود دلخواه به یا

 شود. کاربرمی اش نمایش دادهو نام نویسنده عنوانبا  کتاب، خانهدر . دنشومیمعرفی  محبوبهای و در آن کتابشده روزرسانی دائما به (Home) خانه قسمت

ها را شرح کاربران دیگر در مورد این کتاب، اضافه کند اشکتابخانهتواند آن را به با لمس کادر سبزرنگ پایین هر کتاب میضمن دسترسی به اطالعات هر کتاب 

ه تواند براساس عنوان کتاب، نام نویسنده و شابك بجویی وجود دارد که در آن کاربر میدر باالی خانه نوار جست .بخوانند، در صورت تمایل شرحی برای کتاب بنویسد
 .های موردنظرش بپردازدجستجوی کتاب

اش را در عالقه های موردکتابکه می تواند  کتابخانه شخصی کاربر است (My Books)کتابهای من قسمت 

ای از کتاب که در حال مطالعه آن است میزان پیشروی تواند با مشخص کردن صفحهمی و حتی بچیندآن های قفسه
 روزرسانی کند.خود را نمایش دهد و پس از هربار پیشروی در مطالعه وضعیت خود را به

ها را براساس عنوان، نویسنده و شابك جستجو کند. زیر نوار تواند کتابکاربر می (Search) جستجودر قسمت 

 کرد.سازی ها را براساس عنوان، نویسنده یا هردو مرتبشود کتابو فیلتری وجود دارد که از طریق آن میجستج

 GoodReads اش را ویرایش کند، در شبکه اجتماعیتواند پروفایل کاربریکاربر می(More)  بیشتر  در قسمت

کنیم میهای بیشتری است که سعی شامل بخشاین قسمت . با دوستانش ارتباط برقرار کند، به دیگران پیام بفرستد

 پیشنهاداتکتاب امتیاز داده باشد، بخش  21در صورتی که کاربر به  .هریك از آنها را هم توضیح دهیم

(Recommendations) مطالعاتی چالشبخش . کندبه وی پیشنهادهای اختصاصی عرضه می (Reading 

Challenge) در نظر بگیرد و اعالم کند در  چالش مطالعاتیدهد تا برای هر سال خود این امکان را به کاربر می

کند. با استفاده از  هدوستان خود را مشاهد چالش مطالعاتی یا سال پیش رو قصد دارد چه تعداد کتاب مطالعه کند

 .توان چالش مطالعاتی را تغییر دادگزینه تنظیمات می

 !خوانی ترغیب کنیددیگران را به کتاب ،های اجتماعیگذاری آن در شبکهلذت ببرید و با ایجاد چالش مطالعاتی و اشتراک کتابهاه ز مطالعا
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 چکیده
از کشورها را فرا گرفته  یاریبس یاز اصالحات بخش دولت یآنان از دولت موج یپاسخ خواه شیو افزا شیمردم از حقوق خو یآگاه شیهمگام با افزا ریدر دو دهه اخ

     مارصاحبان حق ) مردم ( به ش الدر قب یدولت نیمسئول ییابزار پاسخگو یشود . از آنجا که حسابدار یم ادی " نینو یدولت تیریمد "است که از آن تحت عنوان 
 تیئولمس یفایمناسب جهت ا یاست . دولتمردان به دنبال ابزار یبخش عموم یتحول در حوزه حسابدار یاصالحات بخش دولت تیاهم با یاز جنبه ها یکیرود ،  یم

دهد  یواهد نشان ماست و ش یاتیعمل ییپاسخگو تیو مسئول یمال ییپاسخگو تیدو بعد مسئول یخود دارا  یعموم ییپاسخگو تیهستند. مسئول یعموم ییپاسخگو
 .کنند فایا یدرست را به یعموم ییپاسخگو تیتوانند مسئول یدولتها م " یمنابع اقتصاد انیجر یریاندازه گ کردیرو "و   " یتعهد یمبنا "استفاده از  هیکه تنها در سا

و  ردیانجام گ حیصح ردکیرو كیبا  دیبا یبه تعهد ینقد ستمیگذار  از س نیاصالح شود .اما ا دیاست با اراستو ینقد یکه بر مبنا یسنت یدولت یحسابدار ستمیلذا س
 . ستینکات الزم و صرف زمان کاف تیمستلزم رعا

 بودجه ریزی عملیاتی حسابداری دولتی،  مدیریت دولتی،   کلیدی :های واژه

 
 

 مقدمه -6
 های تشرک کنترل و اداره برای مدیریتی شیوه یك شرکتی حاکمیت
 هب مدیران پاسخگویی بر شرکتی حاکمیت اساس.  است سهامی

 ستا شرکت عملکرد بر سهامداران مستمر نظارت نیز و سهام صاحبان
.  گردد می مشخص مدیران مسئولیت و اختیارات حوزه راستا این در. 

 بلکه شود نمی شرکت عملیات اداره به منحصر تنها شرکتی حاکمیت
 مامیت به آنان پاسخگویی و مدیران عملکرد کنترل و نظارت ، هدایت

 طرواب از ای مجموعه سیستم این.  گیرد برمی در را شرکت ذینفعان
 نفع ذی های گروه سایر و سهامداران ، مدیره هیئت ، مدیرعامل میان

 اشین خطرات قبال در را شرکت که است سیستمی و شود می شامل را
 سهامداران منافع و حقوق از و حفظ مدیران سوءاستفاده و تقلب از

 هب اطالعاتی توازن ایجاد با مؤثر نظارتی ساختارهای.  کند می حمایت
. نندمیک کمك سهامداران و مدیران بین منافع تضاد ایجاد از جلوگیری

 اتاقدام برای را الزم های انگیزه مدیریت به ساختارها این عبارتی به
 هک موضوعاتی از یکی. نماید می شرکت ارزش افزایش جهت مکفی

 میان رابطه بررسی ، گرفته صورت آن زمینه در زیادی مطالعات
 از استفاده و آن مالی عملکرد ، شرکت عالی مدیریت در جابجایی
 از ها پژوهش این در.  هاست شرکت در شرکتی حاکمیت های محرک

 عمالا کیفیت از ای نشانه عنوان به عالی مدیریت در جابجایی متغیر
 .است شده استفاده شرکتی حاکمیت

 
 

 

 حاکمیت شرکتی -0
 -مالك ساختار تبدیل موجب ها ، شرکت تجاری محیط تکاملی سیر

 شرکت سرمایه آن در که است شده ای پیشرفته های بنگاه به مدیر

 حرفه مدیران عملیاتی های مهارت و سهامداران از متنوعی مجموعه

 کنترل از مالکیت جدایی وضعیت موجب این  .شود می شامل را ای

 و است شده واگذار به سهامداران مالکیت که طوری به است  شده

جدایی مالکیت از مدیریت در  . است مدیریت گروه اختیار در کنترل

شرکتها باعث ایجاد مسئله نمایندگی شده است . ممکن است مدیران 

طوری رفتار کنند یا تصمیماتی اتخاذ نمایند که در جهت منافع خودشان 

بوده و در تضاد با منافع سهامداران باشد . جلب اعتماد صاحبان سرمایه 

ت و کارهای مناسب اس و حل مسئله نمایندگی مستلزم استفاده از ساز

. نظام حاکمیت شرکتی یکی از راههای کاهش مسئله نمایندگی است 

. بررسی ها نشان داده علت ورشکستگی بسیاری از شرکتهای بزرگ 

 . سیستم حاکمیتضعف سیستم حاکمیت شرکتی آنها بوده است 

شرکتی می تواند شرکت را در قبال خطرات ناشی از تقلب و سوءاستفاده 

حفظ و از حقوق و منافع سهامداران حمایت کند و شامل  مدیران

 .پاسخگویی مدیران به تمامی ذینفعان شرکت می شود
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( حاکمیت شرکتی را  OCEDسازمان همکاری اقتصادی و توسعه ) 

حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکتها  "این طور تعریف می کند : 

کمیت شرکتی توزیع از طریق آن اداره و کنترل می شوند . ساختار حا

ئولیتها بین بخش های مختلف در شرکت مثل اعضای حقوق و مس

هیئت مدیره ، مدیران ، سهامداران وسایر ذینفعان را مشخص و وظایف 

 ."و رویه های تصمیم گیری در  امور شرکت را روشن می کند 

 

 اصول حاکمیت شرکتی  6-0

ت کلیدی حاکمیاصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شش زمینه 

 : دهدشرکتی را پوشش می

  اطمینان از ایجاد بستر الزم برای چهارچوب

چهارچوب حاکمیت :  اثربخش حاکمیت شرکتی

ا قوانین . ب شرکتی باید شفافیت و کارایی بازار را افزایش دهد

و مقررات مطابقت داشته باشد و به وضوح مسئولیت را بین 

 و اجرایی تقسیم کندمقامات مختلف نظارتی، قانونگذاری 

 توجه به حقوق سهامداران و وظیفه کلیدی مالکان 

چهارچوب حاکمیت شرکتی باید از اعمال حقوق سهامداران : 

 حمایت کند و موجبات تسهیل این مهم را فراهم آورد.

  رعایت مساوات و عدالت در برخورد با

چهارچوب حاکمیت شرکتی باید از رفتار :  سهامداران

بال همه سهامداران از جمله سهامداران اقلیت عادالنه در ق

و سهامداران خارجی، اطمینان دهد. همه سهامداران باید 

بتوانند در قبال هر گونه تضییع حقوق خود، به نحوی 

 اثربخش، دادخواهی کند.

 چهارچوب :  نفعان در حاکمیت شرکتینقش ذی

نفعان براساس قانون حاکمیت شرکتی باید حقوق همه ذی

های دو جانبه را شناسایی کند و همکاری فعاالنه توافقیا 

نفعان در راستای ایجاد ثروت، شغل و ها و ذیبین شرکت

 ها را ترغیب کنند.سالمت مالی شرکت

 چهارچوب حاکمیت شرکتی باید از :  افشا و شفافیت

افشای صحیح و به موقع موضوعات با اهمیت در مورد 

، مالکیت و نظارت بر  د، عملکر شرکت شامل موقعیت مالی

 شرکت اطمینان دهد.

 

 چهارچوب حاکمیت :  های هیأت مدیرهمسئولیت

ظارت ، ن شرکتی باید از هدایت شرکت با نگرشی بلندمدت

اثربخش مدیریت توسط هیأت مدیره و پاسخگویی هیأت 

 ، اطمینان دهد. مدیره در قبال شرکت و سهامداران

 

 سازوکارهای حاکمیت شرکتی  6-6

حاکمیت شرکتی یك شیوه مدیریتی برای اداره و کنترل شرکت های 

سهامی است و مجموعه ای از روابط میان مدیرعامل ، هیئت مدیره ، 

سهامداران و سایر گروه های ذی نفع را شامل می شود. ساز وکارهای 

 اساسی حاکمیت شرکتی عبارتند از :

 

 سهامداران نهادی ( 6-6-6

ان نظام حاکمیت شرکتی سهامداران هستند . یکی از مهمترین بازیگر

آنان تامین کنندگان سرمایه شرکت هستند و حفظ اعتماد آنان از اهمیت 

زیادی برخوردار است . سهامداران با انتخاب اعضای هیئت مدیره به 

طور غیرمستقیم در اداره شرکت ایفای نقش می کنند . سهامداران 

می توانند در تعیین یك و یا چند نهادی باتوجه به میزان حق رای باال 

عضو هیئت مدیره نقش داشته باشند ، در نتیجه این توانایی را دارند که 

خواسته های خود را در هیئت مدیره مطرح و برای رسیدن به خواسته 

 و بع منا ،فرصت  دینها ارانسرمایهگذهایشان اعمال قدرت کنند . 

 را نناآ تغییر وملز رتصو در و انمدیر بر رتنظا ایبر زمال ناییاتو

 . نددار

سرمایه سهامداران نهادی فرضیه نظارت کارا  براساس فرضیه

در مقایسه با سهامداران اقلیت ، به دلیل گذاران خبره ای هستند که 

دارای مزیت نسبی در برخورداری از امکانات ، تخصص و تجربه باال ، 

جمع آوری و پردازش اطالعات هستند و می توانند نقش مهمی در 

براین اساس ، سرمایه گذاران . نظارت بر مدیران شرکت ایفا کنند 

نهادی به دلیل حجم زیاد ثروت سرمایه گذاری شده ، سرمایه گذاری 

 یخود را به طور فعال مدیریت می کنند و با ایفای نقش نظارتی خود م

توانند نقش مهمی در همسو کردن کردن منافع مدیریت با مالکان و در 

 نتیجه کاهش هزینه نمایندگی داشته باشد . 
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 (تمرکز مالکیت  6-6-0

در ادبیات مالی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم در کنترل 

مشکالت نمایندگی و بهبود منافع سرمایه گذاران نام برده می شود )کوه 

 انارسهامدتمرکز مالکیت وجود داشته باشد یعنی  ( . چنانچه0380بر ، 

، از قدرت بیشتری  در دست داشته باشند را مسها از باالیی صددر دینها

 برای کنترل مدیرعامل و اعمال فشار بر هیئت مدیره برخوردارند . 

ضیه ساس فر ست برا ستراتژیك ، گاهی ممکن ا سویی ا ضیه هم  فر

تمرکز مالکیت شتترکت در دستتت ستتهامداران نهادی اثرات منفی هم 

مثال ممکن است سهامداران نهادی باتوجه به نفوذشان و  .داشته باشد 

شان در  سند که منافع سی به اطالعات محرمانه به این نتیجه بر ستر د

ضوع موجب ایجاد نوعی رابطه  ست . این مو گرو همراهی با مدیریت ا

سهام سهامداران اقلیت می گردد که نمایندگی میان  ه بداران نهادی و 

، این تعارض در نهایت به  دلیل قدرت تأثیرگذاری ستتتهامداران عمده

ضرر سهامداران دیگر خواهد بود . در صورت بروز چنین وضعیتی ، آثار 

مفید مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توستتتط ستتتهامداران عمده بر 

 یابد .مدیران ، کاهش می

 ( هیئت مدیره  6-6-6

با تفکیك مدیریت از مالکیت و به دنبال آن پیدایش نمایندگی هیئت 

مدیره به عنوان یکی از ساز و کارهای درونی کنترل و اعمال حکمرانی 

در شرکتها مطرح شده است . اعضای هیئت مدیره دامنه وسیعی از 

شرکت  مسئولیت ها را بر عهده دارند و نقش محوری در فرآیند اداره

صورت داشتن تخصص ، استقالل و هیئت مدیره در   ایفا می کنند .

 حاکمیتبالقوه و توانمند ساز و کارهای قدرت قانونی الزم یکی از 

 شرکتی به شمار می روند .

هدف از استقرار هیت مدیره حفاظت از منافع سهامداران است . هیئت 

شرکت در های بلندمدت -مدیره مسئول تدوین و تصویب برنامه 

مشی  راستای حداکثر کردن ثروت سهامداران و نیز مسئول ارزیابی خط

برای  اتخاذ شده توسط مدیرعامل برای رسیدن به این اهداف است .

اطمینان از اجرای مناسب برنامه های بلندمدت شرکت ، هیئت مدیره 

از نزدیك به نظارت بر کار مدیرعامل می پردازد و درباره اعطای پاداش 

تنبیه درباره او تصمیم گیری می کند . موفقیت اعمال یا  مدیر وبه 

هیئت مدیره در جلب اعتماد سهامداران از یك سو و تعامل سازنده با 

مدیرعامل از سوی دیگر در درازمدت به افزایش ارزش شرکت می 

 انجامد . 

که با ست ا انمدیر در کنترل یکلید یهارمعیا از یکی همدیر هیئت

قدرت قانونی خود از طریق استخدام ، اخراج و جبران خدمات استفاده از 

 مدیریت شرکت ، مقدمات کنترل مدیریت را فراهم می سازد

حفاظت از  همدیر تهیا دجوو صلیا لیلدنمایندگی  ریتئو گاهیدداز 

خود  یلکنتر نقش ییفاابا . هیئت مدیره باید منافع سهامداران است  

 ننشا ها هشوپژ موجب نزدیك شدن منافع مدیران و مالکان شود .

 ثربخشیا و ییراکا بر ننداتو می همدیر هیئت از یژگیو سه که می دهد

 ترکیب ، همدیر هیئت ازهندا باشند : شتهدا ثرا همدیر هیئت نقش نظارتی

 مدیرعامل نقش ) تفکیك  همدیر هیئت یهبرر رساختا و همدیر هیئت

 ( . همدیر هیئت ییسر و

 

در ادبیات حاکمیت شرکتی دو دیدگاه الف( اندازه هیئت مدیره : 

متفاوت در مورد اندازه هیئت مدیره وجود دارد : دیدگاه اول معتقد است 

زمانی که تعداد اعضای هیئت مدیره زیاد باشد مشکالت نمایندگی 

عمل  نفعتافزایش می یابد ، زیرا تعدادی از اعضا به عنوان افرادی بی م

می کنند و به دلیل تعداد زیاد اعضا ، کنترل و نظارت بر فعالیت 

مدیرعامل به درستی انجام نمی شود ضمن آنکه برنامه ریزی و 

هماهنگی برای تشکیالت جلسات مستمر برای یك هیئت مدیره بزرگ 

دشوار است . یك هیئت مدیره بزرگ توانایی انجام وظایف نظارتی خود 

 دهد و تنها دارای یك جایگاه سمبلیك خواهد بود را از دست می 

دیدگاه دوم اما تنوع تخصص اعضا و نظرات مختلف ارائه شده را از 

محاسن هیئت مدیره بزرگ می داند . ضمن آنکه هیئت مدیره بزرگتر 

با داشتن اعضای غیرموظف بیشتر زمان بیشتری صرف نظارت بر 

 خواهد نمود .فعالیتهای مدیرعامل و ایفای نقش کنترلی 

 

 نسبت صورتبه همدیر تئهی ترکیب ب(ترکیب هیئت مدیره :

 . دوتیشتم بیان همدیرتئهی یعضاا لتک هتب غیرموظف یعضاا

تابعی از استقالل هیئت اثربخشی نظارت هیئت مدیره بر مدیرعامل 

از آنجا که مدیرعامل به عنوان باالترین مقام اجرایی  .. مدیره است

شرکت نقش مهمی در تعیین اعضای موظف هیئت مدیره ایفا می کند 

اعضای موظف هیئت مدیره در یك فرآیند کنترل شده توسط مدیرعامل 

انتخاب می شوند و استقالل آنان تابعی است از مذاکراتی که مدیرعامل 

ه . در نتیج انتخاب آنان انجام می دهدبه صورت ضمنی و صریح برای 

اعضای موظف شاید نتوانند وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهند 

 قیطر از خود تیموقع از است ممکن موظف رانیمد که آن ضمن .

  . ندیانم استفاده سوء یشغل تیامن و ایومزا حقوق یها طرح بر کنترل
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 مستقل شرکت تیریمد از رموظفیغ رانیمد ، موظف رانیمد برخالف

 یم عمل موثرتر خود ینظارت نقش یفایا در لیدل نیهم به و هستند

از دیدگاه تئوری نمایندگی حضور مدیران غیرموظف در هیئت  . دینما

مدیره به کاهش تضاد منافع میان مدیران و سهامداران کمك می کند 

ی م . مدیران غیرموظف با داشتن رای مستقل به ایفای نقش نظارتی

 زا مدیره اتیهاعضای غیرموظف  توسطنظارت  یبخش اثرپردازند . 

 به ضرحا منافعشان لیدل به رموظفیغ مدیران که ردیگی م نشات آنجا

 در کثراًا رموظفیغ مدیران که آنجا از. نیستند  یاجرای مدیران با یتبان

 ستندی هریگ میتصم یا مدیریت یاجرای یسمتها یدارا شرکتها سایر

 بهتر یشغل یفرصتها از یبرخوردار و شهرت کسب یبرا زیادی زهیانگ

 ثروت از استفاده یبرا مدیران زهیانگ یهمسوی عدم.  دارند آینده در

 موظف ریغ مدیران زهیانگ با خویش یشخص منافع درجهت مالکان

 د .می شو شرکت مدیریت بر نظارت بهبود باعث شهرت کسب یبرا

 

به  عامل مدیر ظیفهو گانگیدو ج(دوگانگی وظیفه مدیرعامل :

 ینا.  هست نیز همدیررییس هیئتمدیرعامل  که دشومی اطالق حالتی

و  دوتش یترتبیش رختیاا دارای مدیرعاملشود که می باعث عیتتضو

 نقش ترکیب.  کند لکنتر را عضاا سایر سسترد در تطالعاا

 از رتنظا ییاجد معدموجب  هدیرتم تئتهی تتیاسر ودیرعامل تم

تصدی همزمان دو پست مدیرعامل و ریاست هیئت می شود .  مدیریت

مدیره موجب ایجاد تمرکز قدرت در دست مدیرعامل و کاهش استقالل 

. فقدان رهبری مستقل در شرکتهایی که وظیفه هیئت مدیره می شود 

ریاست به مدیرعامل سپرده می شود باعث می شود تا هیئت مدیره 

ر و برکناری یك مدیر ناکارآمد برایش دشوا استقالل کمتری داشته باشد

شود . پزوهش های تجربی نشان می دهند که میزان حساسیت هیئت 

مدیره به عملکرد شرکت و تصمیم به جابجایی مدیرعامل ، زمانیکه 

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل یکی است به طرز قابل توجهی کمتر 

 است.

 جایگاه مدیرعامل در شرکت :

 های شرکتل انجام فعالیتئومس باالترین مقام اجرایی ومدیرعامل 

.  ودشمیمدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین های مسئولیت است .

مدیرعامل مسئول توسعه و اجرای استراتژی بلند مدت شرکت است و 

 باید حداکثر کردن ثروت سهامداران را هدف و وظیفه خود بداند .

 مجری، کارفرما و  ، تصمیم گیرنده به عنوان اداره کنندهعامل مدیر

به عنوان او  . هایی را بر عهده داردمسئولیتسیاست های شرکت ، 

 به عنوان یكو دهدیك شرکت به هیئت مدیره مشورت می سرپرست

 . کندکارفرما عملیات روزانه شرکت را اداره می

 استیس.  است رگذاریتأث ها نهیزم از یاریبسدر  شرکت تیریمد نقش

 یاریبس و موقع به و حیصح یرسان اطالع ، شرکت ییکارا ، سود میتقس

 .  رندیگ یم قرار شرکت تیریمد الشعاع تحت گر،ید عوامل از

را برای مدیریتی دانش  گذشته و ای از تجاربمجموعه عاملمدیر

های شیوه مدیریتی مدیرعامل و مهارت . آوردشرکت به همراه می

شرکت را مشخص کرده و به این ترتیب  تواند جایگاه کلیرهبری او می

ه به مدیران شرکتها باتوج.  موفقیت یا شکست شرکت را تعیین کند

سابقه و عملکردشان در گذشته ارزیابی می شوند . این مدیران در بورس 

اوراق بهادار شناخته شده هستند و با جابجایی آنها قیمت سهام شرکت 

مدیرعامل یك شرکت عوض می شود هم تغییر خواهد کرد . زمانیکه 

انتظار عملکرد خوب و یا بد مدیرعامل جدید و در نهایت سودآور بودن 

 راساسبو یا نبودن شرکت ، موجب تغییر قیمت سهام شرکت می شود .

 به را ودخ تیمطلوب تابع است ممکن شرکت رانیمد ، یندگینما هینظر

داران از این رو سهام دنینما حداکثر سهامداران منافع شتنرپاگذایز متیق

ك در ینظارت بر مدیریت شرکت را به هیئت مدیره واگذار نموده اند . 

نظام حاکمیت شرکتی مطلوب ، مدیران شرکت به هیئت مدیره و هیئت 

 سایر ذینفعان پاسخگو خواهند بود. مدیره به سهامداران و 

 

 نظارت هیئت مدیره بر مدیرعامل 

 انتخاب و ارزیابی دربارهگیری ترین عملکرد هیات مدیره تصمیممهم

ر نظارت ببرای شرکت و همچنین  عاملی واجد شرایط و شایستهرمدی

با استفاده از قدرت قانونی خود از  همدیر هیئت است .کار مدیر عامل 

طریق استخدام ، اخراج و جبران خدمات مدیریت شرکت ، مقدمات 

فراهم می سازد . هیئت مدیره از نزدیك به نظارت کنترل مدیریت را 

اعمال یا  بر کار مدیرعامل می پردازد و درباره اعطای پاداش به مدیر و

ئت یکی از نقش های اصلی هی تنبیه درباره او تصمیم گیری می کند .

مدیره کنترل فرآیندی است که طی آن مدیرعامل ارزیابی شده و در 

 جابجایی مدیراندر پژوهش های گذشته  صورت لزوم برکنار می شود .

عامل به عنوان شاخصی برای نشان دادن نظارت موثر مورد استفاده 

شود که در صورت وجود نظام مطلوب زیرا فرض میقرار گرفته است 

، مدیران ناکارا و غیر موثر قبل از ایجاد ضرر و زیان  اکمیت شرکتیح

 ( . 0312 ) حساس یگانه  شوندبرای شرکت از کار برکنار می

نظارت هیئت مدیره بر مدیرعامل در سه راستای کلی : نظارت بر اجرای 

استراتژی شرکت ، نظارت بر عملکرد شرکت و نظارت بر افشای 

 صورتهای مالی قرار دارد  : 



  

  
           

 5931بهار و تابستان  –شماره دوم  –سال اول                                                                                                            تخصصی کسری  –دوفصلنامه علمی                 
48 

هیئت مدیره مسئول  ( نظارت براجرای استراتژی شرکت :1

ردن ر راستای حداکثر کتدوین و تصویب برنامه های بلندمدت شرکت د

مشی اتخاذ شده توسط  ثروت سهامداران و نیز مسئول ارزیابی خط

هر مدیرعاملی دارای یك مدیرعامل برای رسیدن به این اهداف است . 

سری مهارت های خاص است که او را واجد پیاده سازی یك استراتژی 

جه نتیخاص می کند لذا چنانچه هیئت مدیره در ارزیابی خود به این 

برسد که مدیرعامل فاقد مهارت های الزم برای اجرای استراتژی 

شرکت است احتمال برکناری مدیرعامل افزایش می یابد ) لوکس 

2101 . ) 

 

یك هدف مهم از نظارت هیئت  نظارت بر عملکرد شرکت :( 3

مدیره ، ارزیابی استعداد اجرایی و شایستگی مدیرعامل و استفاده از این 

تصمیم گیری برای حفظ و یا جایگزین کردن مدیرعامل  اطالعات در

است . ارزیابی توانایی مدیران یك مانور کوچك اما با اهمیت است زیرا 

رفتار بازیگران سازمانی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد ) لوکس 

2101  .  ) 

یك راه برای آگاهی از توانایی مدیرعامل ارزیابی عملکرد شرکت است 

ی عملکرد شرکت توسط هیئت مدیره و احساس خطر برکناری . ارزیاب

از طرف مدیرعامل هم می تواند به کاهش مشکالت نمایندگی کمك 

کند و هم مشکالت نمایندگی جدید ایجاد کند . ارزیابی عملکرد می 

تواند برای مدیریت انگیزه فراهم کند تا شرکت را به موفقیت برساند . 

ش پاداش در دوره جاری نیست بلکه مدیران این انگیزه فقط شامل افزای

از این طریق هیئت مدیره را تحت تاثیر قرار داده و موقعیت شغلی خود 

را تثبیت می کنند . همچنین مدیران تمایل دارند تا درک بازار کار را از 

مهارت های خود افزایش دهند . در نتیجه تالش می کنند تا شرکت 

 ویی منافع میان مدیر و مالك موجبسود بیشتری کسب کند . این همس

 کاهش مسئله نمایندگی می شود .

از سوی دیگر تمایل هیئت مدیره به ارزیابی و یا جایگزینی مدیرعامل 

می تواند با سایر اهداف سازمانی مانند افشای صادقانه سود تداخل پیدا 

کند . شفافیت در ارائه اطالعات مالی اغلب به عنوان کلیدی برای 

شرکتی مطلوب به شمار می رود . شفافیت برای هیئت مدیره  حاکمیت

مقدماتی فراهم می کند تا بر کار مدیرعامل نظارت کند و در صورت 

لزوم مدیرعامل بی کفایت را برکنار نماید . مدیرعامل می تواند درگیر 

فعالیتهای مختلفی شود تا احتمال جابجایی را کاهش دهد که این 

داران خواهد بود . مدیرعامل اطالعات خصوصی فعالیتها به ضرر سهام

در رابطه با عملکرد واقعی شرکت دارد و ازسودآوری شرکت آگاه است 

، از آنجاکه اطالعات مربوط به سود نشان دهنده توانایی تیم اجرایی 

است ممکن است مدیریت گزارشاتی را در رابطه با سودآوری شرکت 

از طریق این افشای نادرست منتشر کند که لزوما صادقانه نیست و 

( . این افشای  2101موقعیت شغلی خود را تثبیت می کند ) لوکس 

نادرست اطالعات مالی موجب افزایش عدم تقارن اطالعاتی میان 

بی شواهد تجرمدیریت و سهامداران و ایجاد مسئله نمایندگی می شود . 

 نشان می دهد که افزایش عدم تقارن اطالعاتی میان مدیران و

سهامداران شرکت ، با کاهش تعداد سرمایه گذاران و پایین آمدن قدرت 

نقدشوندگی اوراق بهادار ، کاهش حجم معامالت و به طور کلی با 

 کاهش منافع اجتماعی رابطه مستقیم دارد .

 

 تئنقش نظارتی هی نظارت برافشای صورتهای مالی :( 2 

روی صداقت و  از جمله تمرکز ها لیتئومدیره طیف وسیعی از مس

افشای قوی اطالعات  شفافیت صورت های مالی را شامل می شود .

مالی از سوی شرکت به جلب اعتماد در بازار سرمایه و در نتیجه جذب 

سرمایه کمك می کند . سرمایه گذاران خواهان اطالعات مطمئن با 

جزئیات کافی هستند تا بتوانند بر مدیریت نظارت کنند و درباره وضعیت 

 فشفا مالی تاتطالعا یاتفشا ام خود آگاهانه تصمیم بگیرند .سه

 طالعاتیا رنتقا معد کاهش ، طریق از را نمایندگی مسائل و تمشکال

 ،ل تتمقاب در.  اندتتسریتتم قلادتتح هتتب ارانسهامد و مدیریت بین

می  ارانهامدتس هیاگمر باعث غلبا مالی تطالعااعیف تتض یاتتفشا

. این عدم تقارن  دارد نناآ وتثر بر نامطلوبی اتتأثیر نتیجه در وشود 

اطالعاتی موجود در اثر افشای ضعیف اطالعات مالی ممکن است 

 احتمال جابجایی مدیرعامل را افزایش دهد .

 

 نتیجه گیری : 

بر اساس نظریه نمایندگی بین مدیریت شرکت و سهامداران تضاد  

راستای حداکثر کردن منافع وجود دارد یعنی ممکن است مدیریت در 

ثروت سهامداران حرکت نکند . همچنین از آنجا که سهامداران نمی 

توانند از نزدیك ناظر اعمال مدیر در شرکت باشند بین مدیریت و 

سهامداران عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد. حاکمیت شرکتی سیستمی 

است که می تواند ذینفعان شرکت را در مقابل فرصت طلبی مدیران 

رین ساز و کار حاکمیت شرکتی است. حافظت کند . هیئت مدیره مهمتم

براساس نظریه نمایندگی دلیل تشکیل هیئت مدیره ایفای نقش کنترلی 

است . وظایف هیئت مدیره طیف وسیعی از مسئولیت ها را شامل می 

شود که مهمترین آنها انتخاب یك مدیرعامل شایسته برای شرکت و 

است . هیئت مدیره باید بر عملکرد مدیرعامل  نظارت برکار مدیرعامل

نظارت کند تا مطمئن شود که او در راستای استراتژی شرکت و حداکثر 
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کردن ثروت سهامداران گام بر می دارد . همچنین هیئت مدیره باید بر 

کیفیت افشای اطالعات مالی در شرکت نظارت کند تا مدیریت نتواند 

موجب گمراهی سرمایه گذاران شود از طریق افشای اطالعات نادرست 

. اگر ارزیابی انجام شده نشان دهد که مدیرعامل شایستگی الزم را 

ندارد ، هیئت مدیره اقدام به برکناری مدیرعامل می کند. اما نظارت 

برکار مدیرعامل توسط هیئت مدیره و واکنش در مورد عملکرد او تا حد 

تقل . یك هیئت مدیره مسزیادی وابسته به استقالل هیئت مدیره است 

احتماال در مقابل عملکرد نادرست مدیرعامل واکنش بیشتری نشان 

 خواهد داد .
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