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 چکیده

 در اساتانی  پانا   ها ها   داده از دهاستفا با جنسیتی در ایران برابر  و بارور  متقاب  تأثیرا  بررسی به مقاله ای 
برابار  در   اثر دو نوع برابر ، برابر  در خاانواده و  پردازد. برا  دستیابی به ای  هدف، می 1391ا1387 زمانی دورة

 شاده  برابار  جنسایتی بارآورد    نهادها  فردگرا، بر بارور  بررسی شده است. برا  ای  منظور، دو مادل باارور  و  
 Uالگاو    یاک  از باارور   (کاار  باازار  در و کا   در)جنسایتی   برابار   که با افازایش  دهد می نشان اول مدل. است
دهد، ولی پس از رسیدن به نقطاة   کند؛ یعنی ابتدا افزایش برابر  جنسیتی بارور  را کاهش می می تاعیت (وارونه)

 در و کا   در)جنسایتی   رابار  ب و باارور   بی  مانند U رابطة یک دو  نمایانگر مدل یابد. افزایش می ،عطف بارور 
دهد، سپس پس از رسیدن باه   به عاار  دیگر، افزایش بارور  ابتدا برابر  جنسیتی را افزایش می .است (تحصیال 

ا  افزایش برابر  جنسیتی را به همراه دارد. نتای  داللت بر ای  دارد کاه در ایاران انتقاال از باارور  بااال باه        نقطه
ی همراه با برابر ِ سریع در نهادها  فردگرا )مانندآموزش(، ولای برابار  کمتار در دیگار     بارور  زیر سطحِ جایگزین

لای   نهاد فردگرا، یعنی مشارکت در بازار کار، بوده است. به عالوه ای  انتقال همراه با برابر  سریع در نهاد خاانواده، و 
 مناساب در دورة بااردار  و فرزناددار ،    حماایتی هاا    توسعة سیاسات  مانند گرا، برابر  کمتر در نهادها  خانواده

 پذیر محیط کار بوده است. انعطاف کار  ترتیاا  توسعة

 گانواژکلید
  .برابر  جنسیتی ،بارور  ،ایران

                                                           
تحات حمایات دانشاگاه     «برابار  جنسایتی و باارور  در ایاران    » عناوان  با گوهشیپاز طرح  ای  مقاله برگرفته 1.

 است. )س(الزهرا

)س(الزهرا دانشگاه، اصتصاد استاد 2.
 afsharizah@gmail.com 

 17/8/1394، تاریخ پذیرش: 6/4/1394تاریخ دریافت: 

mailto:afsharizah@gmail.com


 1394 تابستان ،2، شمارة 13زن در توسعه و سیاست، دورة    246

 مقدمه
آن  تأثیر نظا  خانواده و نظا  جنسایتی در  بند  و شروع گذار جمعیتی در هر جامعه تحت زمان

هاا و   ، سانت هنجارهاا ا  است از عقاید و  عه مجموعهجام هرجامعه صرار دارد. نظا  جنسیتی در 
  مرد و زن باودن و حقاوق و تعهادا  ماردان و زناان در      اهایی که از طریق آن معن محدودیت

طریقی  شود. کنترل بارور  نمایانگر ها  اجتماعی مختلف تعریف می موصعیت سنی  مختلف در
بار باارور     زیااد   تاأثیر     جنسیتیگیرد. نظا کنترل بارور  شک  می ةاید هاست که در جامع

آن را نیز در  گیر  نیست و باید ابعاد مختلف با یک معیار صاب  اندازه فقطبرابر  جنسیتی  دارد.
 تااوان مشاااهده کاارد. عمااومی و خصوصاای ماای ةبراباار  جنساایتی را در دو حااوز .نظاار گرفاات

کار است. نابرابر  جنسیتی عمومی مربوط به بازار  ةبرابر  جنسیتی در حوز تری  معیارِ متعارف
سااختار آن بساتگی دارد. ایا  ابعااد برابار        خصوصی باه تقسای  کاار در خاانواده و    ة در حوز

 .[24] و تمای  به اشتغال در جوامع مختلف دارد فرزند پرورش ةبر انگیز یجنسیتی آثار مختلف
لویاه و  یگسیساتان و بلوچساتان، که   چهار اساتان خراساان جناوبی،    جز ، به1391در سال 

در  اناد.  داشاته  ،زیر نرخ جایگزینی ، یعنی2ها نرخ بارور  زیر  استان ةبقی ،احمد و کردستان ربوی
اروپاا در   ةاتحادیا ؛ ماثالً،  ای  روند بسیار زودتر آغاز شاده اسات   ،کشورها  پیشرفته بسیار  از
ر جمعیتای  یک عنصار تغییا   منزلة بارور  به د.ش، با کاهش نرخ بارور  مواجه 1920 ةپایان ده

ادبیاا  غنای و شاواهد     ،رو ایا   اسات. از  جلب کردهرا در غرب به خود   ن زیاداتوجه متخصص
ها  مختلف برا  حمایات از خاانواده و باارور      ار ذگ با سیاست یتجربی متفاوتی در کشورهای

 [.29؛ 23؛ 19؛ 12؛ 8] موجود است

شناساان و   توجاه جمعیات   کاهش ساریع نارخ باارور  باه زیار ساطح جاایگزینی        ،در ایران نیز
ثر بر سایر نزولای   رها به دناال عوام  م آن اجتماعی را به خود جلب کرده است. ا ریزان اصتصاد  برنامه

 باارة تحقیقاا  زیااد  در   ،رو ای  از اند. ، ولی راهکار چندانی اراره نکردهاند پرشتاب بارور  در ایران بوده
مطالعا  معدود  به بررسی نقاش  چند در  هرولی  ،ها  مختلف کاهش بارور  انجا  شده است جناه

نقاش باارور  بار موصعیات زناان و برابار  جنسایتی در         ،نابرابر  جنسیتی بر بارور  پرداخته شده
 در ایران نیز، هیچ پگوهشی در ای  زمینه انجا  نشده است.یک از مطالعا  دیده نشده است.  هیچ

در  ا  متقاب  بارور  و برابر  جنسایتی تأثیرسی به برر ،در تکمی  مطالعا  بارور  ،ای  مقاله
 پردازد. ، می1ایران با تمایز بی  دو نوع برابر ، برابر  در نهاد خانواده و برابر  در نهادها  فردگرا

باه بررسای    ،ها  پان  استانی با استفاده از داده ة حاضر،در مقال ،برا  دستیابی به ای  هدف
بار  داریا   ای  مقالاه، مارور     ةبرا  ای  منظور، در ادام .است پرداخته شدهای  رابطه در ایران 

سپس جایگاه برابر  جنسیتی در تئاور   ، ها  ایران روند بارور  و نابرابر  جنسیتی در استان

                                                           
1. individual oriented institution 
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. در کنی  بررسی می را مطالعا  تجربی مرتاط در ایران و سایر کشورها ةگذار جمعیتی و پیشین
هاا    داللات  گیار  و  باه نتیجاه  نیز بخش پایانی  .زی پردا میای  مدل و تحلی  نت ةبه ارار ،ادامه

 .سیاستی اختصا  دارد

 باروری در ایران
 1359در ساال  و ساپس   کاهش یافت1355در سال  6به  1349در سال  7/7 نرخ بارور  در ایران از

در ساال   5/5 باه  1363در ساال   8/6دیر  نپایید. نارخ باارور  از    نرخ باال ةولی ای  دور، رسید 7به 
روناد کاهشای    1368دولت در ساال   ةتنظی  خانواد ةتا اینکه برنام ؛رسید. ای  کاهش کند بود1367

. [8] تنازل کارد  1374در ساال   8/2ساال باه    6که ای  نرخ در طول  طور  به ؛بارور  را تسریع کرد
کاهشای  روناد   ایا   .است کرده اعال برا  ک  کشور  06/2ای  نرخ را 1378سال  ر ایران درمرکز آما
مطاابق   .[7] رساید  9/1 باه  1391ساال  و در  89/1ای  نرخ به  1389ا1384 ةدر دور یافت؛ تا تداو 
 زیر نرخ جایگزینی بود. ،استان 9در  شده مطالعه ةمیانگی  نرخ بارور  در دور ،1شک 

 

 

 1391تا  1387 ةهای ایران در دور میانگین نرخ باروری در استان .1شکل

 های مرکز آمار ایران س دادهاسا بر منبع:
. تهران، 7 . بوشهر، 6. ایالم، 5. اصفهان، 4. اردبیل، 3غربی،  . آذربایجان2شرقی،  . آذربایجان1 توضیح:

. خوزستان، 12شمالی،  . خراسان11رضوی،  . خراسان10جنوبی،  . خراسان9بختیاری،  و . چهارمحال8
. 20. کردستان، 19. قم، 18. قزوین، 17. فارس، 16، بلوچستان و . سیستان15. سمنان، 14. زنجان، 13

. مازندران، 26. لرستان، 25. گیالن، 24. گلستان، 23بویراحمد،  و . کهگیلویه22. کرمانشاه، 21کرمان، 
 . یزد30. همدان، 29. هرمزگان، 28. مرکزی، 27
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 باروری بین برابری جنسیتی و ۀمبانی نظری رابط
به بررسی جایگاه برابر  جنسیتی در تئور  گذار جمعیتای    زاره، با ارارة چند گدر ای  بخش

 پردازی . می
 .دهند، نه نهادها  یک جامعه سطح بارور  را تغییر می افراداول،  ةاساس گزار بر اول: ةگزار

 تعیی برا   . بنابرای ،[41؛ 36؛ 35]شود  تعیی  میفرد  ها   ویگگیبا بارور   ،به عاار  دیگر
بتواناد  کاه   یابدا  گسترش  جنسیتی در تئور  گذار بارور ، تئور  باید به گونه جایگاه برابر 

تایای  کناد.   گیر  فارد    بر تصمی  را سطوح برابر  در نهادها  اجتماعی چگونگی اثرگذار 
از بسایار فراتار   ی کند که در اصتصادها  ماتنی بر نظا  بازار، تولید بازار پاداش می فولار استدالل
که حاص  نابرابر  جنسایتی در   ،در پاداش ناودن زناتومای  . [20]است اجتماعی تولید مجدد 

اول همچنای    ةگازار  [.31گذارد ] در تصمی  بارور  مردان و زنان اثر می ،نهادها  جامعه است
 موالید دارند.برا  کنترل الز  را و مجوز اجتماعی  افراد شناختدهد که  نشان می
تغییار   موجببارور  از سطوح باال به سطوح پایی   انتقال اره،اساس ای  گز بر دوم: ةگزار

شاود. در   مای  ،طاور اخا    باه  ،و طایعت زندگی زناان  ،کلی طور به ،طایعت زندگی جامعه در
 تاوجهی از وصات و انارژ  خاود را صارف      درخاور ا  با نرخ بارور  بااال، زناان مقادار     جامعه

 در تقسای  کاار صالای    تغییار رور ، نمایانگر بامداو  کاهش  کنند. فرزنددار  می فرزندزایی و
، ولای  اند کرده  است. تعداد معدود  از مطالعا  اثر کاهش بارور  را بر نظا  جنسیتی بررسی

عنصار تئاور  گاذار    منزلاة   اثر تغییر بارور  بر زنادگی زناان باه    ةها به مطالع ک از آنی هیچ
جهت علیت معکوس ای  گازاره  ان شناس جمعیت به عاار  دیگر، .[31اند ] جمعیتی نپرداخته

تغییرا  اساسی در زنادگی زناان باه کااهش پایادار       اند که و نتیجه گرفتهاند  دهکررا بررسی 
و ساپس  تغییر کارده  زندگی زنان ابتدا  در دیدگاه متعارف، ،بارور  منجر شده است. بنابرای 

آورناد   کمتر می فرزند معکوس ای  گزاره، زنان اساس که بر حالی ؛ دربارور  کاهش یافته است
افتاده تاکنون به فرزناد کمتار    دهند، نه اینکه وصایع اتفاق زندگی خود را تغییر ةماهیت بقی تا

ا نداشت ( فرزند مستق  از آثار آن بار  ی) داشت به تصمی  ، نظر لوینسوناز  منجر شده است.
دهاد. در   ن مای در گذار جمعیتای نشاا   ثر برابر  جنسیتی رارای  نقش م زندگی آتی نیست.

کند، ممکا  اسات    شدن تغییر زنان به سمت بهتر ةاگر زندگی آیند جوامع با نرخ بارور  باال،
 .[26]د کمتر  را انتخاب کنن فرزند تعداد

تولیاد مجادد خاانواده و ساازمان      توجه باه  بدونتوان  را نمیفرزندزایی ة مسئل سوم: ةگزار
جایگااه زناان   وامع مختلف، ج درسازمان خانواده در  [. با توجه به تفاو 42 تایی  کرد ] خانواده
 ،رو ایا   متفااو  اسات. از  در جواماع مختلاف    شروع گذار جمعیتی ةاست. بنابرای ، نقط متفاو 

کنناد.   مختلاف از یاک روناد واحاد تاعیات نمای      ها   جوامع و فرهنگ دالی  گذار جمعیتی در
 .شوداضافه دیگر  ها   گزارهبنابرای ، الز  است که 
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باارور    ازحمایات اجتمااعی    باه نقاش   ادبیا  بدون توجه باه سااختار خاانواده   خشی از ب
نهادهاا  اخالصای و    از سو و  باال بخشی از اخالق متق  خانواده است بارور ِ. [34] پردازند می

. ایا  اخالصیاا  را   استها  اخالصی نیز  شود. گذار جمعیتی مستلز  حمایت مذهای حمایت می
 ،فرزناددار   یعنای  ،زن ةشاد  تعیای   پایش  بای  همساران و ها  در نقاش از     ةباید ه  در رابطا 

طاور   جواماع صاا  از گاذار، باارور  بااال باه       در، ساو   ةاساس گازار  بر بنابرای ،جو کرد. و جست
 طور طایعی. و نه به شده استاجتماعی تعیی  

خاانواده  . اسات  هار جامعاه   هویت فرهنگیها   نمودسازمان خانواده یکی از  چهارم: ةگزار
تغییارا  افراطای در    ،جواماع  هماة کناد. در   کار است که بسیار کند تغییار مای   محافظه  نهاد

خصاو  دساتورا  ماذهای محافظات      باه ماانی اخالصی و فرهنگی و  از طریقسازمان خانواده 
شود. تغییرا  افراطی معموالً از طریق صدر  سیاسی یا از طریق تغییار در دیادگاه حاکماان     می

افزایش برابر  جنسیتی در . [29] تغییر تدریجی است ،شود. در غیر ای  صور  اد میصدر  ایج
نظاا   از طریق افزایش کنترل زن بار باارور ، درحاد  کاه     خانواده فرایند  تدریجی است که 

 ایجاد کند. در بارور  تغییرا  افراطی تواند ، میرا تهدید نکند هخانواد
 کناد    باه  محور، خانواده نهادها  در و خانواده وندر در جنسیتی برابر ِ سمت به پیشرفت

 کاار  مقولاة  ساه  در جنسایتی  تقسی  که شود می فراه  وصتی کام  برابر . است انجا  حال در
 جنسیتی در حال حاضر، تقسی  باشد. نداشته وجود دار  خانه و فرزنددار  درآمد، کسب خانه،
 ،بناابرای  . [32]نادارد   وجاود  پایی  بارور  خنر با غربیها   خانواده بی  خانه کارها  در کام 
انتقال از بارور  باال به بارور  به حد نرخ جاایگزینی باا افازایش برابار       ،چهار ة اساس گزار بر

 .[36] جنسیتی در نهاد خانواده همراه است
گیار    هاا  فارد  موجاب شاک      و آزاد  تقاضا  فزاینده برا  احقاق حقوق پنجم: ةگزار

شده اسات. ایا  نهادهاا در ابتادا نهادهاا  مرداناه بودناد و از         )مانند بازار کار( رانهادها  فردگ
باه نقاش زن در    فقاط کردند. برابر  جنسایتی بااالتر    آور خانواده حمایت می ها  مرد نان مدل

. حاق  کردند حقوقاحقاق تدری  در ای  نهادها  زنان به ،شود. در غرب درون خانواده محدود نمی
پرداخات  ه مرور زمان باه زناان داده شاد و اماروز     حق کار بهو  أ ، حق آموزشمالکیت و حق ر

ه حداص  در سطح کارها  غیرمدیریتی، برابار  جنسایتی را افازایش داد   ، مساو  و کار مساو 
 .[32]است 

اند. اگر بخواهند نقاش اصالی    با یک دوراهی مواجه ،زنانی که درگیر نهادها  فردگرا هستند
برخی زنان  ،در ای  شرایط .ها ناسازگار است ها  فرد  آن با خواست ،ته باشنددر خانواده داشرا 

ازدواج  ؛ یاا دهند که از نقش خانوادگی خود ک  کنند تا نقش فرد  را تقویات کنناد   ترجیح می
کنناد   بسنده می ،نسات به تعداد دلخواه ،فرزندکمتر   تعدادبه  یا آورند نمی فرزند یا کنند، نمی
اند و انتظار دارند نقشای ورا  خاانواده    کرده بیشتر زنان جوان تحصی مع امروز ، . در جوا[30]
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نهادها  فردگرا در  اگر :گیرد پنج  شک  می ةگزار ،بر ای  اساس. در زندگی فرد  داشته باشند
اا کاه باه آن     1گارا  نهادها  خاانواده در  ولیبه سطوح باال ارتقا یابد،  )بازار کار( برابر  جنسیتی

هاا  زن در محا  کاار و     شود که برا  کمک به تاوازن بای  نقاش    هایی اتالق می از نهاددسته 
، بارور  باه ساطوح بسایار پاایی      بمانددر سطوح پایی  باصی  ا[32]خانواده طراحی شده است 

با شاواهد تجربای کشاورها  پیشارفته و برخای از کشاورها  در حاال        ای  روند د. یاب تنزل می
 .[30]  دارد توسعه سازگار

 تجربی مطالعات
باارور    ةبسیار  از مطالعا  در کشورها  اروپا  غربی باه نقاش برابار  جنسایتی در توساع     

 و الزاماا  مراصاات از   دهاد  هایی که مشارکت نیرو  کار زنان را افزایش می پردازند. سیاست می
مادر باودن  ة جریم، فرزند مرخصی پدر برا  مراصات ازمانند  ، دهد را برا  زنان کاهش می فرزند

کند برابار  در   استدالل می دهد. مک دانلد دهد، ای  امر نرخ بارور  را افزایش می را کاهش می
 برابر  در که حالی ؛ درنهادها  فردگرا )مث  آموزش یا اشتغال( به بارور  کمتر منجر شده است

اگر سطح  دهد. می بارور  را افزایش ها  خانوادگی( )مراصات محور گرا  خانواده نهادها  جامعه
کاه مراصاات از خاانواده     حاالی  تحصیال  و مشارکت زن بیش از مرد یا نزدیک به مرد باشاد، در 

توزیاع   ،کناد. باه عااار  دیگار     زن باشد، نرخ بارور  به سطح بسایار پاایی  نازول مای     ةوظیف
االتر منجار  ها  باارور  با   جنسیتی برابرتر کار خانه و مراصات از فرزندان بی  پدر و مادر به نرخ

ای  رابطاه صافر یاا     د،آور خانواده را دار برا  کشورهایی که مرد نقش نان. [35؛ 19] شده است
در ایا   [. 41؛ 14؛ 13] خا  مثات اسات  ها  اجتماعیِ ای  رابطه برا  گروه .منفی بوده است

 پساست.  نابرابر  جنسیتی را در توزیع زمان و منابع مالی افزایش داده، فرزند داشت  کشورها،
کنند یا از کار خاارج   که مادران کمتر کار می حالی در کند، از تولد بچه، پدر بیشتر از صا  کار می

 فرزند )مراصات از زمان در خانواده طور ه  در کشورهایی که تاعیض جنسیتی به. [37] شوند می
در  .وندشا  مای ه مواجا   ماادر  بااالتر   ةبازار کار وجود دارد، زنان باا یاک جریما    و کار خانه( و

)اتاریش، آلماان،   اسات  شاغ  اول زن   منزلة به فرزند کید بر مراصات ازأکه ت ،کشورها  اروپایی
که در کشورها   درحالی .پردازند تری  جریمه را مییشدرحقیقت مادران ب ،هلند و لوکزاماورگ(

ا  کمتار   همالحظا شایان طور  مادر  به ةاسکاندیناو ، فرانسه و کشورها  اروپا  شرصی، جریم
 کمتار  از زناان بادون فرزناد ندارناد.      طور محسوس دریاافتیِ  مادران به ،است. در ای  کشورها

 ةهایی که به حفاظ ساطح درآماد در دور    دهد که سیاست کشور  نشان می ةشد مطالعا  انجا 
کاه   حالی در؛ کند شدن را تسهی  می تصمی  مادر کند، میاز زایمان کمک  پسترک موصت شغ  

                                                           
1. family oriented institutions 
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 ممک  است تعداد فرزندان را محادود کناد. آساو    فرزند منابع مالی ناشی از تولدکاهش 
نشاان  1

درآمد صالای   درصد75کاهش درآمد زنان از  ،فرزنددار  در مجارستانة دهد که در طول دور می
منجار  کارده   فرزندان در بی  افاراد تحصای    در تعداد ا  مالحظه درخورکاهش به  درصد،50به 

در طول  ،ها  اصتصاد  شدید و بیکار  باال رغ  بحران که در فنالند، به حالی در .[11] شده است
زیرا مزایا  مراصاات خاانوادگی باه ماادران اجاازه       ، نرخ بارور  کاهش نیافته است،1990 ةده
ایا   . [47] ظ کنناد فا ح فرزناد  از تولاد  پاس هاا  اول   داد که سطح درآمد خود را در سال می

هند که تصویر سازگار  بی  برابر  جنسیتی و بارور  ترسای  کنای :   د مطالعا  به ما اجازه می
بازار کار برا  تشویق افزایش نرخ بارور  الز   زدایی در رسد جنسیت به نظر می ،در سطح کالن

زناان بساتگی    هاا  نهااد  از   فرزنددار  به حمایات  است. در سطح فرد ، پیوند بی  اشتغال و
 والدی  نقش مهمی در افزایش بارور  دارد. فرزنددار  بی  دارد. توزیع بهتر

منفی بی  نرخ مشارکت نیرو  کار زناان و   ةدهد که رابط مطالعا  در سطح کالن نشان می
[. 16؛ 15؛ 13؛ 10؛ 9] مثات تغییار کارده اسات    سمت بارور  در طول زمان ضعیف شده یا به

 3فرزندها  زیار   مراصاتی برا  ویگه افزایش تسهیال  ای  تغییرا  عمدتاً به تغییرا  نهاد ، به
فرزناددار  از خاانواده باه دولات باه افازایش رفااه         انتقاال  ،. به عاار  دیگار استسال مربوط 

تاوجهی در نهادهاا  خادما      درخاور هاا    تفااو   درنتیجه، .[18] خصوصی منجر شده است
بای  اشاتغال و    ةطراب ها  زیاد  در تفاو  ،بنابرای . [39] فرزندها در اروپا وجود دارد مراصاتی

هاا  اجتمااعی را باه سامت      بارور  در اروپا مشاهده شده است. کشورها  شمال اروپا سیاست
. [44] اناد  اشتغال زنان باه سامت برابار  بیشاتر ساوق داده       ارتقاو  گسترش مراصات از بچه

نشاان   ار مثات بی  ای  دو متغیر ا  طور مکرر رابطه فرزنددار  به بی  اشتغال و ةمطالعا  رابط
هاا    کاه سیاسات   ،فرزنددار  در کشاورهایی مانناد فرانساه    اثر اشتغال بر ،که حالی در ؛اند داده

در ساطح خاانواده، برابار  بیشاتر در     . [53؛ 24؛ 21؛ 13؛ 10] منفی است ،حمایتی کمتر بوده
دهاد   ات دارد. بسیار  از مطالعا  اروپاا  شامالی نشاان مای    ثم تقسی  کار خانه بر بارور  اثر

پدرانی که از مرخصای والاد     ؛شده است فرزند فرزنددار  باعث افزایش تعداد مشارکت پدر در
بیشاتر   فرزناد  کنند، در مقایسه با پدرانی که در ای  امر مشارکتی ندارند، به داشت  استفاده می
اذعان داشته است، ساه  مشاارکت    2طور که اندرس  همان. بنابرای ، [40؛ 22] شود ترغیب می

می  مخارج خانواده بستگی دارد. هرچه درآمد أدر مرخصی والد  به توازن جنسیتی در ت مردان
تر و و هرچه مشارکت مادر در درآمد خانواده بیشتر باشاد، تعاداد مردانای     زنان و مردان مساو 

بای  مرخصای والاد  پادر و باارور  در       ةابد. رابطی کنند افزایش می که از مرخصی استفاده می
تار بای  والادی  در     آثار بارور  تقسی  کار مساو . [25] پا  شمالی معنادار استکشورها  ارو

                                                           
1. Assve 
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بااردار    ةرساد جریما   به نظر می ،آورند مه  است. باالخره کشورهایی که زن، مرد یا هر دو نان
 .شاود  فرزند بیشتر و بارور  بااالتر مای   موجباز زایمان  پسکمتر و دورنما  حفظ منابع مالی 

ها   [. مینا بالیامونه با استفاده از داده15] معکوس داشته است ةرا  سخت نتیجکه مقر حالی در
هاا  پانا  باه     و عربای و باا اساتفاده از روش داده     فریقاااکشاور  41در  1997ا1974ساال 

 ةگاذار ، سارمای   از متغیرها  نارخ سارمایه   پرداخت. اوبرآورد اثر ناابرابر  جنسیتی بر بارور  
معناادار  باای  ناارخ باارور  و      ةد. برآوردها نشان داد رابطکرو ولد استفاده  نرخ زاد و انسانی
ناابرابر  جنساایتی   ةا  درباار در مطالعاه اتفان سایگنو. اس[36] جنسیتی وجود دارد  نابرابر

باا اسااتفاده از تااابع تولیااد      1995اا 1975 ةو رشاد اصتصااد  در کشورها  مختلاف در دور 
مثاات بای  ناابرابر  دستمزدها و رشد اصتصاد  وجاود   یارتااط رفت کهگنئوکالسایک نتیجه 

باای  ة رابطاا ةا  بااه مطالعاا در مقالااه 2003نانساای فورساایت و همکاااران در سااال  .[43] دارد
د نابرابر  جنسایتی بار نارخ رشااد  ادننشان د و ندختپردا ناابرابر  جنسایتی و رشد اصتصاد  

 .[25]دارد اثار منفای اد  اصتص
ا  در سطح کالن در مورد اثر برابر  بر بارور  انجا  نشده اسات. بیشاتر مطالعاا      در ایران، مطالعه

 ةناابرابر  جنسایتی و توسااع    ةاانی و افشار  در مطالعا یشاند.  اثر برابر  بر رشد را مورد توجه صرار داده
اصتصااد    ة  متغیرها  توسعی بیفخطی و من  ا هکه رابطه گرفتند نتیج نها  ایرا اصتصااد  در استان
انساانی   ةامینی اثار سارمای   و گودرز پرتو   .[2]رد کلی و اجزا  آن وجود دا طور و نابرابر  جنسیتی به

با در نظر گارفت    ،ورظ. برا  ای  منکردندرا بررسی  1385ا1345زمانی  ةبر رشد اصتصاد  ایران در دور
آموزش بار رشاد اصتصااد  ایاران     نشان دادند که ور اشتغال و آموزش در کش ةنابرابر  جنسیتی در حوز

. گروه دیگر از مطالعا  در سطح خرد باه بررسای اثار ناابرابر  جنسایتی بار       ثیر مثات و معنادار داردأت
باا اساتفاده از    ،نارخ باارور  در ایاران    ةکنناد  بررسی عوام  اصتصاد  تعیی  امنی برمبارور  پرداختند. 

 هزیناة  ساه   افازایش ، جنسیتی با نابرابر  بارور  نرخ افزایش احتمال دادنشان  ،خانوار ةها  بودج داده
 باه  دیگاران  و شاواز   . عااسای [38]یاباد   مای  کاهش خانوار بودجة در اجاره سه  افزایش و تحصیال 
 ویاگه  باه  جهاان،  مختلاف  درکشاورها   اجتماعی و اصتصاد  یافتگی و توسعه بارور  سطح رابطة مطالعة

 ساطح  ازهاناد   هار  دهاد  می نشان پگوهشها   یافتهند. پرداخت همچون ایران، سعه،تو حال در کشورها 
 کشاور  آن جمعیات  رشاد  نتیجاه  در و ولد و زاد میزان اندازه همان به باشد، باالتر کشور  یافتگی توسعه
 در باارور   رفتاار  با زنان استقالل رابطة سنجش بها   مقاله در و دیگران شواز  عااسی .[3]است  کمتر
 منااطق  در شاده،  مطالعاه  جامعة در زنان پایگاه که است آن بیانگر تحقیق ای ها   یافته. پرداختند ایران
 دارد؛ معکاوس ا   رابطاه  باارور   باا  زناان  اساتقالل  افازایش . اسات  روستایی مناطق از متفاو  شهر 
 متفااو   موضاوعا   درها  زوج تصمی  اتخاذ نحوة گیر ، تصمی  استقالل شاخ  با ارتااط در که حالی در

 نتاای  . شاود  مای  منجار  گیار   پیش وسای  از استفاده میزان افزایش و پایی  سطح بارور  به خانوادگی،
و  شاواز   عااسای  .[4] اناد  کارده  تجرباه  راتار    پاایی   باارور   تار،  مستق  زنان که دهد می نشان کلی
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 باه  تمایا   باا  زناان  اساتقالل  ادابعا  برخای  رابطة بررسی به پیمایشی، روش از استفاده با صالحی، خواجه
 از کاه  اسات  ایا   بیاانگر  لجساتیک  رگرسیون تحلی  پرداختند. نتای  سیرجان شهر در زنان فرزندآور 

 در ا  کنناده  تعیای   نقاش  زناان  اجتمااعی  مشاارکت  و زنان تحصیال  متغیر مختلف، متغیرها  میان
 کااهش  فرزنادآور   باه  عام ، تمایا   دو ای  افزایش با که ا  گونه به دارد؛ وابسته متغیر تغییرا  تایی 
 صادر   فرزنادآور   باه  تمای  متغیر با رابطه در فرزندان تعداد و زنان س  متغیر دو ای ، بر عالوه. یابد می

 عواما   از خاانواده  اماور  در گیار   تصامی   توانایی و اجتماع در زنان نقش همچنی ،. دارند باالیی تایی 
 محساوب  زناان  باارور   رفتار کنترل جهت مهمی عام  زنان استقالل ت واس زنان بارور  رفتار بر مرثر
 کاه  کاالن،  ساطح  در باارور   و جنسیتی برابر  رابطة بررسی به مطالعا  ای  از یک [. هیچ5]شود  می
 اند. مقاله است، نپرداخته ای  هدف

 ایرانهای  در استان برابری جنسیتی ۀمحاسب
 باه  و کا   جنسایتی  برابار   محاسااة  به ابتدا در ارور ب و جنسیتی برابر  رابطة بررسی برا 

برابار  جنسایتی    .پاردازی   مای  شاده  مطالعاه  دورة در ایرانها   استان در برابر  انواع تفکیک
هاا  زنادگی مانناد دسترسای باه آماوزش،        بعد  است که بار بسایار  از جنااه    چند یمفهوم

کیاد دارد. در ایا    أبع اصتصاد  تها  شهروند  و منا دسترسی به بهداشت، حقوق مدنی، آزاد 
ها، دستیابی به آموزش،  ابعاد مشارکت اصتصاد  و فرصتی شاخ  شکاف جنسیتی جهان زمینه،
 گیرد. می بر ساز  سیاسی و سالمت و بقا را در توانمند

انساانی   ةگازارش توساع  شاده در   ارارهها  ایران از روش  برابر  جنسیتی در استان ةبرا  محاسا
، تار شاود   چاه باه یاک نزدیاک     . هرداردای  شاخ  بی  صفر و یک نوسان . [45] است استفاده شده

برا  محاساة شاخ  برابر  جنسیتی ابتادا میاانگی  هندسای ساه      دهد. تر  را نشان میکمبرابر  
شاخ  سالمتی )عاار  داخا  پرانتاز اول(، آماوزش )عااار  داخا  پرانتاز دو ( و میاانگی  نارخ         

 آوری . دست می ( بهGMو  GFداخ  پرانتز سو ( را برا  زنان و مردان ) مشارکت اصتصاد  )عاار 
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AFR :سال، 18 زیر زنان بارور  میزان PR: (پارلماان  در مشاارکت ) سیاسی مشارکت ،SE: دستیابی
 مادران است. و میار  مارگ  نساات : MMR اصتصاد  و مشارکت :LFPR عالی، و متوسطه آموزش به 

هاا   آوری  و از آن دست می سپس میانگی  حسابی سه شاخ  یاشده را برا  زنان و مردان به
 گیری . میانگی  هندسی می

 
GF̅, M̅=√̅̅سالمت ̅̅ ̅̅ ̅̅

.توانمند . ̅̅ مشارکت اصتصاد   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅3
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دهت.    شتا  متی  هتای ارترا  در دةرم مت رد ننتر ن     میانگین نرخ برابری جنسیتی را در استتا   2شکل
استتا  ههرمگاتا      3ة در  7/0استتا  ارتن شتابا بتا ی      8شت د  در   که مشتاه.  متی  ط ر  هما 

است.  استتا  اتیب  بتا  ررن نترخ برابتری        6/0احم. ( زرر  سیستا  ة بل چستا  ة کهکیل ره ة ب رر
ای ارترا  را  هت   فاةت در برابری جنسیتی در استا  2جنسیتی را در دةرم م رد ننر داشته اس.  شکل

 ده.  ش.  نشا  می در دةرم مطالعه
 

 

 شکل
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 برآورد مدل
هاا  اساتانی      با کاربرد دادهها  پان برابر  جنسیتی و بارور  از روش داده ةبرا  بررسی رابط

مد  باودن پانا     پردازی . با توجه به کوتاه به برآورد مدل می 1391ا1387زمانی  ةایران در دور
باودن   تلفیقای یاا پانا     بارا  لیمار   Fابتادا از آزماون    .یستآزمون پایایی نیاز  ن دادن به انجا 
یمار مانای بار تلفیقای رد شاود و      ل ةصفر آمار ة. چنانچه فرضیشود میها  آمار  استفاده  داده

هاا   بودن داده پان  مقاب  آن مانی بر ةصفر وجود نداشته باشد، فرضی ةدلیلی برا  پذیرش فرضی
 (.1 )جدول کند یید میأها پان  را ت . نتای  دادهودش می فتهپذیر
 

 های مختلف در مدل Fآزمون  ۀنتیج .1جدول

 نوع آزمون
 t ةآمار

 آزمون چاو )لیمر(
 نتیجه اداریسطح معن

 3مدل 
13/754110 

565/221 

0000/0 
0000/0 

 تأیید مدل پان  در برابر مدل تلفیقی

 1مدل 
4701/13 
156/219 

0000/0 
0000/0 

 تأیید مدل پان  در برابر مدل تلفیقی

 2مدل 
314/14 
374/223 

0000/0 
0000/0 

 تأیید مدل پان  در برابر مدل تلفیقی

 4 مدل
031/14 
879/223 

0000/0 
0000/0 

 تأیید مدل پان  در برابر مدل تلفیقی

 5 مدل
210/14 
355/225 

0000/0 
0000/0 

 تأیید مدل پان  در برابر مدل تلفیقی

 6 مدل
635/31 
781/325 

0000/0 
0000/0 

 

 منبع: محاسبات تحقیق        
 

ادفی ها  آمار  در مدل اطمینان حاصا  شاد، ثابات یاا تصا      بودن داده از اینکه از پان  پس
صفر آزمون هاسم  مانی بار   ةفرضی .ودش میبررسی  ،با استفاده از آزمون هاسم  ،بودن اثر آن
صافر رد شاود و دلیلای بارا       ةچنانچاه فرضای   .ها  آمار  در مدل است بودن داده اثر تصادفی

نتاای  در   .شاود  پذیرفته می ،مانی بر اثر ثابت ،مقاب  آن ةفرضی ،پذیرش آن وجود نداشته باشد
 باارور  و برابار  جنسایتی(   ( کلای  مادل  دو . سپسکند یید میأثابت را ت تأثیرا ها  مدل مةه

 .شود می برآورد
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 مختلفهای  مدل رایب هاسمن آزمون . نتیجۀ2جدول
 

 منبع: محاسبات تحقیق

 مدل باروری
نساات   ،برابار  جنسایتی   ،یرهاا  رشاد  غکاردن مت  ها  مختلفی با منظاور  مدل ،در ای  بخش

دار  یرهایی که معناا غمت سایر انواع نابرابر  جنسیتی برآورد شده است و و بیکار  زنان به مردان
، دهد که با افزایش برابر  جنسایتی  ن مینشا 2جدول 1ستونناودند از مدل حذف شده است. 

افازایش باارور  را باه دنااال      ،ا  از رسیدن به نقطاه پس ولی  ،ابدی می کاهشابتدا نرخ بارور  
 ،مانند بی  برابر  جنسیتی و باارور  وجاود دارد. باه عااار  دیگار      U ةیک رابط ،رو ای  دارد. از

 اول(. ة)گزار ر  اثر دارندبرابر  جنسیتی در نهادها  جامعه در تصمی  به بارو
 یاباد،  می افزایش بارور  نرخ ابتدا زنان، بیکار  افزایش با که دهد می نشان 2جدول 2ستون

 واروناه  U رابطاة  یاک  رو، ایا   از. دارد دناال به را بارور  کاهش ،ا  نقطه به رسیدن پس از ولی
 اجتمااعی  نهادها  در سیتیجن نابرابر  نمودها  از یکی که مردان، به زنان بیکار  نسات بی 
 ابتادا  اصتصااد   رشاد  کاه  دهد می نشان 2جدول 3 ستون اول گزارة) دارد وجود بارور  و است،
 یاک  عااارتی،  باه . کناد  مای  فاراه   را بارور  رشد سرانجا  ولی، شود می بارور  کاهش موجب
 دارد(. وجود بارور  و اصتصاد  رشد بی  مانندU رابطة

برابر  جنسیتی و رشد اصتصااد  در ابتادا باارور  را کااهش داده     یادشده، براساس سه مدل 
 .محور در سطوح پایی  صرار دارناد  نهادها  خانواده ةن است که در مراح  اول توسعآ شاست. علت

رشد اصتصاد  باعث افزایش برابر  جنسیتی در آموزش شاده اسات کاه خاود      رد کهباید توجه ک
عوام  مختلفی برابر  جنسیتی در  ،در ایرانود. ش میواده موجب برابرتر شدن روابط صدر  در خان

 نتیجه احتمال tآماره  نوع آزمون

 6305/0 9225/0 3مدل 
 مدل اثر ثابت در برابر تأیید اثر

 تصادفی

 7655/0 4344/0 1مدل 
 مدل اثر ثابت در برابر تأیید اثر

 تصادفی

 8767/0 26325/0 2مدل 
 مدل اثر ثابت در برابر تأیید اثر

 تصادفی

 1 0000/0 4مدل
 مدل اثر ثابت در برابر تأیید اثر

 تصادفی

 4609/0 57490/1 5مدل
 مدل اثر ثابت در برابر تأیید اثر

 تصادفی

 4418/0 633962/1 6مدل
 مدل اثر ثابت در برابر تأیید اثر

 تصادفی
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ناد از:  ا اناد. ایا  عواما  عااار      و باعث کااهش نارخ باارور  شاده      تأثیر صرار داده خانواده را تحت
 دسترسی آزاد و ارزان باه ایا  خادما ،    تکنولوژ  جلوگیر  از باردار  و ها  حاص  در پیشرفت

ا یا انتقال اطالعااتی بای  زناان یاک جامعاه      و  اار  فرزندها،میر نوزادان، آموزش اج و کاهش مرگ
تار    جلاوگیر  از بااردار  پیشارفته    زنان باا تکنولاوژ ِ   ،در گذار جمعیتی ،رو ای  از. جوامع دیگر

باا   ،در مقایسه با غارب  ،در ایران ،نتیجه در. اند غرب برخوردار بوده نسات به زنان در گذار جمعیتیِ
ولای   دست یافتاه اسات.   ( ح باالتر برابر  در نهادها  فردگرا )آموزشتر  به سمت سط رشد سریع

تاوان باه    علت آن را می .توجهی ایجاد نشده است درخورتغییر  ،یعنی اشتغال ،در دیگر نهاد فردگرا
شاد    بیکاار  زناان باه    رغ  تمای  زناان باه اشاتغال،    ها  اصتصاد کالن نسات داد که به ثااتی بی

ولی نابرابر  جنسیتی در ، نابرابر  جنسیتی در اشتغال افزایش یافته ،نتیجه در افزایش یافته است.
یناد ایا  تغییارا     آبر، آور خاانواده در ایاران   اوج مدل مرد نان آموزش کاهش یافته است. با وجود

کاهش نرخ باارور  نزدیاک یاا زیار      ،باعث کاهش بارور  به سطح جایگزینی شده است. در ایران
باوده   به هماراه ناابرابر  جنسایتی در باازار کاار      .اند جایگزی  نس  فعلی شودکه بتو است میزانی
، تواند به سطوح پایی  برساد  گوید بارور  می توان رد کرد که می فولار را نمی ةنظری ،رو ای  است. از

 .[19]که بیشتر نهادها  خارج از خانواده با نابرابر  جنسیتی صاب  مالحظه مواجه باشند  حالی در

 برابری جنسیتی مدل
دار  متغیرهاایی کاه معناا   ) شاود  ثر بر برابر  جنسیتی پرداخته میربه برخی از عوام  م ،در ای  بخش

دا برابر  جنسیتی تدهد که افزایش بارور  اب نشان می 2جدول 5 ستون .(ناودند از مدل حذف شدند
شک  بای  دو  U ةیک رابط ،به عاار  دیگر دارد. ولی سپس افزایش آن را به دناال ،دهد کاهش می را
دهد که رشد اصتصاد  ابتدا موجب کاهش برابر   نشان می 2جدول 4ستون د دارد.یر مذکور وجوغمت

سارانجا  افازایش برابار  جنسایتی را فاراه       پس از رسیدن به یک آستانه، ولی  ،شود جنسیتی می
کااهش باارور  باه    ارد. رشاد وجاود د   مانند بی  برابر  جنسایتی و U ةیک رابط ،د. به عاارتیکن می
. شاواهد در ایاران   شاود  مای منجار   سطوح باالتر برابر  در نهادها  خارج خانواده برا تقاضا  شافزای

هیچ تغییر معنادار  در موصعیت زنان در خارج از خانواده ایجاد نشاده   ،دهد که در ای  دوره نشان می
مایانگر افازایش تقاضاا بارا  ساطوح بااالتر      نها  بیکار  نیرو  کار زنان در ایران  بودن نرخ است. باال

اگر بارور  در یک جامعه از سطوح باال به سطوح پایی  تنازل   برابر  در نهادها  خارج خانواده است.
را موجاب   ،طاور اخا    باه  ،و طایعت زندگی زناان  ،کلی طور به ،زندگی جامعه طایعت کند، تغییر در

تاوجهی از وصات و انارژ  خاود را صارف       درخوران مقدار زن ،ا  با نرخ بارور  باال شود. در جامعه می
 ةن است که در جامعا آطور مداو  کاهش یابد، نمایانگر  کنند. اگر بارور  به فرزنددار  می فرزندزایی و

که کاهش ماداو  باارور  در هار     را، دو  ةگزار ،مورد نظر تقسی  کار صالی تغییر کرده است. بنابرای 
 توان رد کرد. د، نمیشو ر طایعت زندگی زنان منجر میجامعه به تغییرا  اساسی د
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 های ایران در استان ـ برابری جنسیتی باروریهای  . برآورد مدل3جدول

 یرغمت
 وابسته

 متغیر
 مستقل

 3مدل  باروری 2مدل  باروری 1مدل  باروری
برابری جنسیتی 

 4مدل 

برابری 
مدل  جنسیتی
5 

برابری 
مدل  آموزشی
6 

ت
ثاب

 3626/4- 
 
 

 
7873/1 

 
  

 
3738/4 
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4088/0 
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    3061/0- 
3116/0- 
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    0849/0 0802/0 

رشد
 

  288/1- 446/0--   

مربع رشد
 

  16744/0  0541/0   
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 یرغمت
 وابسته

 متغیر
 مستقل

 3مدل  باروری 2مدل  باروری 1مدل  باروری
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 4مدل 
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 0197/0-      

 در صد معنادارند(10)تمامی ضرایب در سطح   منبع: محاسبات تحقیق

 گیری خالصه و نتیجه
در ایران با تمایز بی  دو نوع برابر ، را  متقاب  بارور  و برابر  جنسیتی یثتأبه بررسی  ،ای  مقاله در

پرداخته شاده  ها  پان  استانی   ها  با استفاده از دادهو برابر  در نهادها  فردگرا،  برابر  در خانواده
بر بارور  از یک بازار کار(  )در ک  و در دهند که اثر برابر  جنسیتی ها  بارور  نشان می است. مدل
 بارور  ومانند بی  U ةیک رابط ،ها  برابر  جنسیتی مدلاساس  بر کند. )وارونه( تاعیت می Uالگو  

در  اصتصاد  از طریق تغییر ة. توسعبرابر  جنسیتی)در ک  و برابر  جنسیتی در آموزش( وجود دارد
در گاذار   شاود.  نهادها  جامعه باعث کاهش ناابرابر  جنسایتی در نهادهاا  فردگارا و خاانواده مای      

خ بارور  متنااظر  کاهش نر تغییر در نهاد خانواده کندتر از نهادها  فردگرا بوده است. ،جمعیتی غرب
ها را صادر به تعیی  تعداد دلخواه فرزندان کارده   افزایش صدر  زن در درون خانواده بوده است که آن با

 ،مانند مذهب و فرهنگ ،نهادها  حمایتی از سو رغ  محافظت شدید نظا  خانواده  به، است. در ایران
یشرفته به تکنولوژ  پیشگیر  از ساو   سو و دسترسی ارزان و پ ها  اصتصاد  از یک ثااتی به علت بی

فرایناد  ، رو ای  از تر بوده است. گذار جمعیتی تغییر در برابر  جنسیتی در خانواده سریع ةدر دور دیگر
کاهش بارور  موجب افزایش برابر  جنسیتی  به غرب تسریع شده است. کاهش سطوح بارور  نسب

 ،رغ  ای  تمای  ولی به ،رکت در بازار کار شده است)آموزش( و تمای  به مشا گرا در درون نهادها  فرد
بیکار  زنان در سطح باالیی صرار دارد و باعث شده است کاه زناان و    ،ها  اصتصاد  به علت نابسامانی

شغ  س  ازدواج را به تعویق اندازند و درنتیجه بارور  و تعداد دلخواه فرزنادان   مردان در انتظار یافت ِ
رغا  افازایش    شتاب کاهش بارور  در ایاران را )باه   تواند بخشی از روند پر می ر. ای  امرا کاهش دهند

توان نتیجه گرفت که در ایاران انتقاال از باارور      طور خالصه، می بهزنان در س  بارور ( تایی  کند. 
باال به بارور  زیر سطح جایگزینی متناظر با برابر  سریع در نهادها  فردگرا )مانناد آماوزش(، ولای    

ابر  کمتر در دیگر نهادها  فردگرا یعنی مشارکت زنان در بازار کار، برابر  سریع در نهاد خانواده و بر
 گرا بوده است. برابر  ک  در نهادها  خانواده
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اول: از آنجا که برابار  جنسایتی در نهادهاا     ؛ دو داللت سیاستی مه  دارد یادشده،نتای  
گارا باه افازایش باارور  منجار       ها  خاانواده  ر نهادبرابر  بیشتر د ،فردگرا معکوس نخواهد شد

 ،رو ایا   از هاا  سیاساتی بارا  بهااود وضاعیت باارور  الز  اسات.        دخالات  بناابرای ،  شود. می
هاایی کاه    تشکی  خانواده ضرور  دارد. سیاست درها برا  بهاود شرایط  ا  از سیاست مجموعه

شادن   ، تصمی  مادرکند میان کمک ترک موصت شغ  بعد از زایم ةبه حفظ سطح درآمد در دور
ممک  است تعداد فرزنادان   فرزند که کاهش منابع مالی ناشی از تولد حالی در ؛کند را تسهی  می
باید بر سازش بی  کار بازار  و زنادگی خاانوادگی تمرکاز     ها ای  استراتگ  همةرا محدود کند. 
ترتیااا  کاار     ةدار ، توساع مرخصای باار   ها  حماایتی  سیاست ةوسع. ت1 مثالً، ؛ داشته باشد

استفاده از  درهایی برا  تشویق مردان  سیاست فرزنددار ، پذیر، مرخصی برا  زایمان و انعطاف
ها  اصتصاد  مناسب که بتواند ثاا  اصتصااد  را از   سیاست. 2؛ و مرخصی والد  ضرور  دارد
مربوط به باارور    ادغا  موضوعا . و تثایت صدر  خرید تضمی  کند طریق کاهش نرخ بیکار 

در درون اهداف جنسیتی و اشتغال نیازمند دورنماایی اسات کاه ارتاااط متقابا  بای  برابار         
 .ایجاد کند را بارور  و مراصات جنسیتی، اشتغال،

 منابع
بررسای اثار ناابرابر  جنسایتی بار رشاد       » .(1388)امیار   گودرز  امینی،؛ ، صفیار[ پرتو 1]

 .76ا51  (،9)پیاپی  3ش  ،پاییز ،ساز  اصتصاد  آزاد فیروزکوه مدل ،«اصتصاد  ایران
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