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ّ اي جذيذ اسذ ّ اي ثيٍ سضز  ثشخي اص اقزصبدداَبٌ ٔ 1980دس دْخ . عهى اقزصبد يذيظ صيسذ ضبخ

داَطًُذاٌ عهٕو طجيعي ثّ ايٍ َزيجّ سسيذَذ كّ چُبَچّ قشاس اسذ پيطشفزي دس فٓى ٔ يطشح كشدٌ 

ّ اي كبيالً  ِ اي ثيٍ سضز يطكالد صيسذ يذيطي صٕسد ثگيشد، يطبنعخ ْش دٔي ايٍ عهٕو ثّ ضيٕ

 ٔاژح پشثسبيذي ثّ َبو اص َظش ثسيبسي، َقطخ ارصبل دٔ عهى اقزصبد ٔ ثٕو ضُبسي. ضشٔسي اسذ

ثش ايٍ . ربكيذ داسد« صيسذ كشِ»اسذ كّ ثش ارخبر سيبسذ ْبي اقزصبدي يذبفظذ يذٕس اص « پبيذاسي»

 يطشح ثبضُذ، ايٍ اسبط، دنيم َگشاَي رًبيي كسبَي كّ رًبيم داسَذ ثّ عُٕاٌ اقزصبدداَبٌ ثٕو گشا

ّ اي اسذ كّ ديبد طجيعي ٔ صَذگي اَسبَي  ٌ ْب ثّ گَٕ اسذ كّ سجك ٔ دايُخ صَذگي ايشٔصيٍ اَسب

. َسم ْبي آيُذِ سا رٓذيذ يي كُذ

دس ايُجب )دس ايٍ ثيٍ، َذٕح ثشْى كُص ٔ رعبيم يُزج ثّ َزيجخ يطهٕةِ دٔ ضبخخ عهًي يجضا اص ْى 

رفكش غبنتِ عهى . ، يسزهضو عذو رعبسض ٔ سبصگبسي سٔش ضُبخزي آَٓبسذ(اقزصبد ٔ ثٕو ضُبسي

ٕ و ضُبسبَّ  دس كزت دسسي يزعبسف، ارخبر سٔيكشد َئٕكالسيكي عهى اقزصبد ثشاي ضُبخذ، اقزصبد ث

ِ دم يسبئم ٔ يطكالد يجزالثّ يذيظ صيسذ ٔ اكٕسيسزى طجيعي يي ثبضذ ّ يبثيِ عهم ٔ اسائخ سا . سيط

ِ ْبي ركيخ سٔ ضُبخزي عهى اقزصبد َئٕكالسيكي ثش فشدگشايي سٔش ضُبخزي ، كّ دس آٌ كهيخ پذيذ

اجزًبعي ثش دست اَزخبة عقاليي فشدگشايبَّ رٕضيخ دادِ يي ضَٕذ، اص يك طشف ٔ نضٔو ارخبر سٔيكشد 

ُْجبسي ٔ جًع گشايبَّ دس ثٕو ضُبسي، كّ دس آٌ فشد رُٓب جضئي اص كم اكٕسيسزى طجيعي ثّ ضًبس 

نزا . يي سٔد، اص طشف ديگش يُجش ثّ ثشٔص رعبسضبد ٔ ضكبف ْبي سٔش ضُبخزي ثيٍ دٔ عهى يي گشدد

ٌ ْبي  (دك ضذگي)عهي سغى پيٕسزگي  صٕسي ايٍ دٔ ضبخخ عهًي ثّ يكذيگش دس ظبْش، گسسذ ثُيب

سٔش ضُبخزي آَٓب دسذ يبثي ثّ يقصٕد َٓبيي، كّ ًْبَب پبيذاسي اسذ، دس عشصخ ديبد طجيعي سا 

.  ييسش َخٕاْذ سبخذ

ثش ايٍ اسبط، دس اسائخ دبضش ثب رطشيخ ٔجٕد چُيٍ ضكبفي، نضٔو رٕجّ ثّ ضكم گيشي سٔيكشدي 

ِ دم ْبيِ يعضالد يشرجظ ثب ديبد طجيعي، رصشيخ خٕاْذ ضذ .   جذيذ دس ضُبخذ، رذهيم عهم ٔ سا
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