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 چکیده
آػیب ثِ صَست روَْسی اػالهی ایشاى ثِ ػٌَاى یىی اص پٌْبٍستشیي وـَسّبی خبٍسهیبًِ ٍ لغت ّبی التصبدی رٌَة غشثی 

وـَس ّوؼبیِ اػت. یىی اص هْن تشیي پیبهذّبی التصبدی هٌفی ایي پذیذُ، لبچبق وبال دس ؿْشّبی هشصی ایشاى  7صهیٌی ثب 
اػت وِ تحت ػٌَاى التصبد صیشصهیٌی یب التصبد غیشسػوی اص آى یبد هی ؿَد. ایي پذیذُ دس ؿشق وـَس ثیـتش ثِ صَست 

ثیت ًْبیی هٌفی وِ دس ػلن التصبد ثِ ػٌَاى وبالّبی ثذ ًبهیذُ هی ؿًَذ هغشح اػت وِ لبچبق وبالّبی التصبدی ثب هغلَ
ػالٍُ ثش رٌجِ ّبی هٌفی التصبدی، ًبثؼبهبًی ّبی ارتوبػی صایذ الَصفی سا ثِ ّوشاُ داسد. دس غشة وـَس ًیض ٍاسدات 

ثِ دًجبل داؿتِ اػت. ّذف اص ًگبسؽ ایي  غیشلبًًَی وبالّبی هصشفی اص وـَسّبی ّوؼبیِ ًتبیذ هٌفی التصبدی هتؼذدی سا
 همبلِ ثشسػی ػَاهل تبحیش گزاس ٍ ًتبیذ ثؼظ ٍ گؼتشؽ لبچبق وبال دس ایشاى هی ثبؿذ.

 
 لبچبق یبهذّبیپ یشصهیٌی،لبچبق وبال، التصبد ص ی،هشص یؿْشّب :یدیواژگان کل

 
 

 :مقدمه
ٍ رفشافیبیی داسای ؿشایظ  1یب اص لحبػ طئَپَلیتیىیروَْسی اػالهی ایشاى ثِ ػٌَاى یىی اص وـَسّبی هْن رٌَة غشة آػ

ثؼیبس هٌبػجی ثشای لذست ًوبیی التصبدی ٍ ػیبػی ًِ تٌْب دس هٌغمِ ثلىِ دس رْبى اػت. ایي وـَس ثِ ػٌَاى گزسگبُ لبسُ 
بسی ٍ التصبدی ّبی اسٍپب ٍ آػیب ؿتبختِ هی ؿَد ٍ اص لذین االیبم ثِ ٍاػغِ لشاس گشفتي دس ربدُ اثشیـن اص هٌبعك هْن تز

وـَس خبسری ّوؼبیِ اػت وِ ایي حمیمت ػالٍُ ثش ایزبد فشصت ّب ٍ  7غشة آػیب ثَدُ اػت. ایشاى ثِ صَست صهیٌی ثب 
 ظشفیت ّبی ثبلمَُ تزبسی ٍ التصبدی، چبلؾ ّبی اهٌیتی، التصبدی، ارتوبػی ٍ فشٌّگی هتؼذدی سا دس پی داؿتِ اػت. 

اهٌیتی هٌفی ایي ٍالؼیت اص ػبلیبى هتوبدی هَسد تَرِ دٍلت ّب،  -پیبهذّبی التصبدیثِ ػٌَاى یىی اص  2لبچبق هَاد هخذس
ػیبػتگزاساى ٍ اًذیـوٌذاى ایشاى ثَدُ اػت. ّوؼبیگی ثب وـَسّبیی ًظیش افغبًؼتبى ٍ پبوؼتبى وِ اص ػوذُ تشیي هشاوض وـت 

ت ارتوبػی ٍ فشٌّگی داسای رشسّبی التصبدی ٍ صسع هَاد هخذس دس رْبى ثِ حؼبة هی آیٌذ، دس ؿشق وـَس، ػالٍُ ثش هـىال
فشاٍاى ثشای وـَس ثَدُ اػت صیشا ػالٍُ ثش ّضیٌِ ای وِ صشف هجبسصُ ثب ٍسٍد هَاد هخذس دس ایي ًمبط هی ؿَد، ّضیٌِ ای وِ 

حبًَیِ صشف ثبصپشٍسی ٍ تشن اػتیبد هؼتبدیي هی ؿَد ثؼیبس ػشػبم آٍس اػت. ّوچٌیي ػذم هغلَثیت ًبؿی اص ًبٌّزبسی ّبی 
ٍسٍد هَاد هخذس ثِ وـَس ّوبًٌذ اػوبل هزشهبًِ ای هبًٌذ لتل، تزبٍص، فشٍپبؿی خبًَادُ ّب، ػشلت، ثیوبسی ّبی رؼوی ٍ 
سٍاًی ّیچ وذام  دس ؿبخص ّبی والى التصبدی وِ ثیبًگش هغلَثت یه هلت ّؼتٌذ )هبًٌذ دسآهذ ًبخبلص هلی( هٌظَس ًوی 

 ؿَد.
                                            
1 geopolotics 
2 narcotic 



 

2402 
 

 اه اه و رهیافت همایش ملی شهراهی مرزی و امنیت؛ چالش

 دانشگاه سیستان و بلوچستان       -     3013فروردین    03و  03
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

ی هخجت ًیض وِ دس ػلن التصبد تحت ػٌَاى وبالی خَة ؿٌبختِ هی ؿًَذ اص هؼظالت پیؾ لبچبق وبالّبی ثب هغلَثیت ًْبی
هیلیبسد دالس وبالی لبچبق ثِ وـَس خجش  20سٍی وـَس اػت ثِ ًحَی وِ سئیغ ػبصهبى ثبصسػی وـَس اص ٍسٍد ػبلیبًِ ثیؾ اص 

غ وـَس هی گشدد. ًىتِ لبثل تَرِ دس ایي اػت دادُ اػت ، وِ هَرت رشثبت فشاٍاى ثِ التصبد داخلی ٍ تؼغیلی گؼتشدُ صٌبی
تَػؼِ ثبصاسچِ ّبی هشصی ثشای هشص ًـیٌبى وِ ثب ّذف افضایؾ اؿتغبل ٍ ثْجَد ٍرؼیت التصبدی ایي هٌبعك  وِ ثِ ػمیذُ ٍی

 ساُ اًذاصی هی ؿَد خَد یىی اص ساّْبئی اػت وِ ثِ افضایؾ ٍرَد ایي وبالّبی ثی ویفیت دس داخل وـَس داهي هی صًذ
 .(1390)پَسهحوذی : 

دس ایي همبلِ پذیذُ لبچبق ثِ داخل وـَس اص دٍ هٌظش لبچبق وبالّبی خَة ٍ ثذ هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت. دس هَسد 
 -وبالّبی ثذ تبویذ ثش وبالّبی اػتیبد آٍسی هبًٌذ هَاد هخذس ثَدُ اػت. ًگبُ همبلِ ثِ التصبد صیشصهیٌی ػوذتب التصبدی

 ثَدُ ٍ ثب هشارؼِ ثِ اػٌبد ٍ هٌبثغ هیذاًی ٍ وتبثخبًِ ای تحمك یبفتِ اػت.    1ًگبسؽ ًیض تَصیفی ٍ تحلیلیارتوبػی اػت. ؿیَُ 
 

 پیشینه تحقیق:
تبوٌَى همبالت ٍ پظٍّؾ ّبی هتؼذد ٍ ػویٌبسّبی ػلوی ثیـوبسی دس هَسد لبچبق وبالّبی خَة ٍ ثذ دس ایشاى ثِ سؿتِ 

ی ٍ ارشایی وـَس ثشگضاس ؿذُ اػت. دوتش روـیذ پظٍیبى )اػتبد التصبد داًـگبُ ػالهِ تحشیش دس آهذُ ٍ یب تَػظ ًْبدّبی ػلو
ثشسػی التصبدی لبچبق دس "عجبعجبیی ٍ صبحت ًظش دس صهیٌِ التصبد ثخؾ ػوَهی( ٍ هزیذ هذاح دس همبلِ ای تحت ػٌَاى 

شسػی ثیبًگش ایي اػت وِ ًشخ تؼشفِ، سیؼه ثِ تزضیِ ٍ تحلیل ػَاهل هَحش دس لبچبق دس ایشاى پشداختِ اًذ. ًتبیذ ث "ایشاى
لبچبق، ًشخ اسص دس ثبصاس ػیبُ ٍ ًشخ اسص سػوی اص ػَاهل هَحش ثش اًذاصُ لبچبق ٍ ؿبخص لیوت وبالّبی ٍاسداتی ٍ دسآهذّبی 

َدُ ( پشًَػبى ث1349-1381ػوَهی دٍلت اص هتغیشّبی تحت تبحیش لبچبق ّؼتٌذ. ّوچٌیي سًٍذ لبچبق دس دٍسُ هَسد ثشسػی )
(. ًؼیوِ لشثبًی ٍ غالهشرب صهشدیبى دس همبلِ 1385ٍ ػیش صؼَدی آى ًیض عی ػبل ّبی اخیش تبییذ هی ؿَد )پظٍیبى ٍ هذاح : 

، تبحیش ٍاسدات ٍ لبچبق وبال سا ثش سٍی هتغیشّبی والى "هصشف وبالّبی ٍاسداتی یب لبچبق وبال ٍ تجؼبت آى ثش ػشهبیِ گزاسی"
لی، اؿتغبل ٍ ػشهبیِ گزاسی ثشسػی وشدُ اًذ. ایـبى ثش ایي ػمیذُ ّؼتٌذ وِ ثشای رلَگیشی اص التصبد وـَس هبًٌذ دسآهذ ه

گشفتبسی التصبد ایشاى ثِ دٍس تؼلؼل فمش چبسُ ای رض تـَیك ٍ تشغیت هصشف وٌٌذگبى ثِ هصشف وبالی داخلی ًیؼت. سػَل 
ثشسػی ًمؾ ػَاهل طئَپَلیتیه هشص اسٍهیِ ثش "َاى خَسؿیذفش ثِ ساٌّوبیی دوتش ػضت اهلل ػضتی دس پبیبى ًبهِ ای تحت ػٌ

ثِ ثشسػی تبحیش فبوتَسّبی طئَپَلیتیىی اسٍهیِ ثش لبچبق وبال دس ایي هٌغمِ پشداختِ اػت. ٍی ػَاهل رغشافیبیی،  "لبچبق وبال
ثیىبسی، هَاد هخذس، التصبدی ٍ تبسیخی هبًٌذ طئَپَلیتیه هشص اسٍهیِ، حَادث گزؿتِ اسٍهیِ، هحَسّبی ًفَری، هؼبثش ٍصَلی، 

هْبرشت، اؿشاس ٍ لبچبلچیبى هؼلح ٍ هؼظالت فشٌّگی وـَسّبی ّوزَاس سا دس ساثغِ ثب لبچبق وبال دس اسٍهیِ سا هَسد هغبلؼِ 
ثشسػی ٍرؼیت هشصثبًی دس ؿوبل ؿشق "(. ػیذ حویذ سرَی دس همبلِ ای وَتبُ ثِ ًبم 1379لشاس دادُ اػت )خَسؿیذیفش : 

یشی هی وٌذ وِ ولیِ تالع ّبی دػت اًذس وبساى ثِ وٌتشل هغلَة هشصّب ثب ػبصهبًذّی هٌبػت ٍ چٌیي ًتیزِ گ "وـَس
تزْیض یگبى ّبی هشصی، ػشػت ثخـیذى ثِ ػشهبیِ گزاسی ّب دس هشصّب ٍ سفغ خالّبی لبًًَی هَرَد ٍ اػتفبدُ اص پشػٌل 

اهٌیت داخلی ٍ تَػؼِ پبیذاس رشٍسی اػت )سرَی : وبسآهذ ٍ ایزبد تؼْیالت الصم ثب اػتفبدُ اص ؿیَُ ّبی سٍص ثشای تحمك 
ثب عشح ایي ػَال وِ آیب وٌتشل ٍ هؼذٍد ؿذى هشصّب ثِ عَسی وِ  "پذیذُ ؿٌبػی هَاد هخذس"(. ػلی ؿفیؼی دس همبلِ 1380

آى سا هَاد هخذس ٍاسد وـَس ًگشدد، هی تَاًذ هـىل هَاد هخذس سا حل وٌذ روي تبویذ ثش ثیوبسی ثَدى اػتیبد هجبسصُ ثب 
ػتیضی دائوی داًؼتِ ٍ تَریح هی دّذ وِ ّیچ ساُ حل ٍاحذ ٍ وَتبُ هذتی ثشای هجبسصُ ثب هَاد هخذس ًیؼت )ؿفیؼی : 

1380 .) 
 

                                            
1 descriptive-analysis 
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 فسضیات:
. دس ایي همبلِ فشض ؿذُ اػت وِ دس التصبد فمظ دٍ ًَع وبال ٍرَد داسد؛ وبالّبی خَة ٍ وبالّبی ثذ. وبالی خَة وبالی ثب 1

 خجت اػت ٍ وبالی ثذ داسای هغلَثیت ًْبیی هٌفی اػت.هغلَثیت ًْبیی ه
 . هٌظَس اص وبالّبی ثذ هَاد هخذس ٍ اػتیبد آٍس اػت؛ چِ هَاد هخذس لبثل وـت ٍ چِ هَاد هخذس صٌؼتی.2
 . دس لبچبق وبال فمظ ٍسٍد وبالّب ثِ صَست غیشلبًًَی هذ ًظش اػت ًِ خشٍد ػیشلبًًَی وبالّب.3

 
 تعسیف قاچاق:

 -1ای تشوی ٍ ثِ هؼٌی فشاس وشدى، فشاسی ٍ گشیضاى هی ثبؿذ. دس فشٌّگ ّبی فبسػی دس تؼشیف آى آهذُ اػت:  لبچبق ٍاطُ
 -2وبسی ثشخالف لبًَى وِ ثِ عَس پٌْبًی اًزبم هی ؿَد، هتبػی وِ هؼبهلِ یب ٍسٍد آى ثِ وـَس هوٌَع اػت )فشٌّگ هؼیي( 

تشدػتی، وبسی وِ پٌْبى ٍ ثب  -3ٌَع اػالم ؿذُ اػت )فشٌّگ دّخذا( آًچِ ٍسٍد آى ثِ وـَس یب هؼبهلِ آى اص عشف دٍلت هو
تشدػتی اًزبم هی ؿَد، خشیذ ٍ فشٍؽ وبالیی وِ دس اًحصبس دٍلت یب هؼبهلِ آى هوٌَع ثبؿذ، ٍاسد وشدى یب صبدس وشدى وبالیی 

اًی ایي اػت وِ لبچبق ػوذتب وِ ٍسٍد ٍ صذٍس آى هوٌَع اػت )فشٌّگ ػویذ(. ًمبط هـتشن ایي تؼشیفْب دس فشٌّگ ّبی ایش
لبچبق ػجبست اػت »هؼبهلِ یب ٍسٍد پٌْبًی وبالّب ثِ وـَس هی ثبؿذ. دس هزوَػِ لَاًیي ٍ همشسات تؼضیشات حىَهتی آهذُ اػت 

«. اص ٍاسد یب صبدس وشدى وبال ثش خالف لَاًیي ٍ همشسات ربسی ٍ یب الذاهی وِ ثش عجك لبًَى دس حىن لبچبق هحؼَة ؿذُ اػت
لبًَى اهَس گوشن ًیض تصشیح ًوَدُ: ٍسٍد، ػبخت، هجبدلِ ٍ تَصیغ ّشگًَِ وبال یب خذهبت وِ خبسد اص چبسچَة  29 هبدُ

دس ػلن التصبد ثصَست هـخص ثِ ٍسٍد . (43: 1379صبسهی، )همشسات ٍ ظَاثظ دٍلت صَست پزیشد، لبچبق هحؼَة هی ؿَد 
گَیٌذ. وبالی التصبدی وِ هَسد لبچبق لشاس  یب خبسد ؿَد، لبچبق هی ٍ خشٍد وبال وِ ثصَست هخفیبًِ اص هشصّبی وـَس ٍاسد ٍ

ًوبیٌذ سا لبچبلچی یب ػَداگش گَیٌذ.  گیشد سا وبالی لبچبق هیٌبهٌذ. ؿخص ٍ یب اؿخبصی وِ هجبدست ثِ اًزبم لبچبق هی هی
ػَخت، ًفت، گبصٍئیل، ثٌضیي، صبدسات ٍ یب ٍاسدات وبالّبی هوٌَػِ ٍ اًحصبسی، هخل اًؼبى، هَاد هخذس، صًبى ٍ وَدوبى، 

تَاى اص هصبدیك لبچبق ًبهیذ. داًـوٌذاى ػلن  ّب هَسد دیگش، سا هی اػضبی ثذى، داسٍ، اسص، اػلحِ، خبٍیبس، هـشٍثبت الىلی ٍ دُ
 اًذ. التصبد، اص پذیذُ لبچبق تحت ػٌَاى التصبد پٌْبى ًیض یبد وشدُ

 
 قاچاق کاال دز ایسان:

س دٍ همَلِ لبچبق وبالّبی ثب هغلَثیت ًْبیی هخجت ٍ وبالّبی ثب هغلَثیت ًْبیی هٌفی هی تَاى پذیذُ لبچبق دس ایشاى سا د
ًـبى هی  TUثشسػی وشد. هغلَثیت ول، هغلَثیتی اػت وِ اص هصشف وبال یب خذهتی وِ ثِ دػت هی آٍسین وِ آى سا ثب  

دس احش افضایؾ یه ٍاحذ اص وبالیی دس ًشخ ربسی  هغلَثیت ًْبیی افضایـی اػت ثش هغلَثیت ول وِ (.76: 1386ًظشی: )دّین 
ثِ ًشخ هصشف آى وبال ٍ ّوچٌیي ثِ  xًوبیؾ هی دّین. هغلَثیت ًْبیی وبالی  MUهصشف آى وؼت هی ؿَد ٍ آى سا ثب  

(. ساثغِ ثیي هغلَثیت ًْبیی ٍ هغلَثیت ول ثِ صَست 154: 1372ًشخ هصشف ػبیش وبالّب ثؼتگی داسد )هَسیغ ٍ فیلیپغ : 
 یش ثیبى هی ؿَد:ص

 
دیفشاًؼیل هغلَثیت ول ًؼجت ثِ  تغییشات تؼذاد ٍاحذّبی هصشف ؿذُ ٍ  تغییشات هغلَثیت ول،  وِ دس آى 

 تؼذاد ٍاحذّبی هصشف ؿذُ اػت. 
 خَؿبیٌذی ٍ سربیت هصشف وٌٌذُ وبالی خَة وبالیی اػت وِ ًضد هصشف وٌٌذُ هغلَة ثَدُ ٍ ثب افضایؾ هصشف اص آى وبال

(. ًیض افضایؾ هی یبثذ؛ اصغالحب گفتِ هی ؿَد وبالی خَة وبالیی اػت وِ هغلَثیت ًْبیی هخجت داؿتِ ثبؿذ )
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وبالی ثذ وبالیی اػت وِ روغ ؿذى ٍ فشاّن ؿذى ٍ ثیـتش ؿذى هَرَدی هصشف وٌٌذُ اص آى وبال، ًبخَؿبیٌذی ٍ ًبسربیتی 
ضایؾ هی دّذ ٍ عجؼب اگش هصشف وٌٌذُ آصاد ٍ هختبس ثبؿذ وبالی ثذ سا ًِ تٌْب هصشف ًوی وٌذ ثلىِ اص خَد دٍس هی ٍی سا اف

 (.10: 1388( )رَادی: ًوبیذ؛ اصغالحب وبالی ثذ وبالیی اػت وِ هغلَثیت ًْبیی هٌفی داؿتِ ثبؿذ )

 
 قاچاق کاالهای خوب:

هخجت ثِ وـَس اغلت اص عشیك ثبصاسچِ ّبی هشصی وِ خَد ثبیذ ربهي اؿتغبل ٍ تَػؼِ ایي  ٍسٍد وبالّبی ثب هغلَثیت ًْبیی
ایي ثبصاسچِ ّب ًِ تٌْب ووىی ثِ تمَیت تَاى التصبدی وـَس ًوی وٌذ ثلىِ هَرت سوَد تَلیذ هٌبعك ثبؿٌذ اًزبم هی پزیشد. 

هیلیبسد دالس ثِ صَست لبچبق دس  20داتی ثِ هیضاى ثِ گفتِ سئیغ ػبصهبى ثشسػی ول وـَس ػبالًِ ٍاس دس داخل ًیض هی ؿَد.
(. ایي الالم ؿبهل وبالّبیی هبًٌذ داسٍ، اسص، هَاد ٍ لَاصم آسایـی، ٍػبیل ٍ تزْیضات 1390وـَس اًزبم هی پزیشد )پَسهحوذی : 

 خبًگی، هَاد خَساوی، الجؼِ ٍ غیشُ هی ثبؿٌذ. 
 قاچاق کاالهای بد:

هٌفی دس ایشاى ثیـتش ؿبهل وبالّبیی هبًٌذ هَاد هخذس ٍ هـشٍثبت الىلی اػت. ایي وبالّب  لبچبق وبالّبی ثب هغلَثیت ًْبیی
ػالٍُ ثش ایي وِ ثخـی اص دسآهذ ول هصشف وٌٌذگبى سا ؿبهل هی ؿَد ثلىِ ّضیٌِ ّبی ربًجی ثی ؿوبسی سا ثِ دًجبل داسد. 

ٍ ارتوبػی وـَس سا ثِ خغش هی اًذاصد. ػالٍُ ثش  1هلی لبچبق ایي هَاد ػالٍُ ثش ایي وِ رشس التصبدی دس پی داسد ثلىِ اهٌیت
ایي ّضیٌِ ّبی صیبدی صشف هجبسصُ ثب لبچبق هَاد هخذس دس وـَس هی ؿَد وِ ًِ تٌْب ثِ ػٌَاى یه ػبهل هٌفی دس دسآهذ هلی 

س ٍ یب ثؼتي لحبػ ًوی ؿَد ثلىِ ثبػج افضایؾ دسآهذ هلی ًیض هی ؿَد. ثِ ًظش هی سػذ ػذم وـت گیبّبى تخذیشی دس وـَ
چٌبى هشصّب هبًغ ٍسٍد هَاد هخذس ثِ وـَس ؿَد ًِ تٌْب هَرت وبّؾ تمبرب ثشای هَاد هخذس ًوی ؿَد ثلىِ هصشف وٌٌذُ سا 

(. ّوچٌیي وـَس ّضیٌِ 1380ثِ تَلیذ اًَاع هَاد هخذس صٌؼتی وِ ثؼضب تَلیذ آًْب ثؼیبس ػبدُ اػت تشغیت هی وٌذ )ؿفیؼی: 
 تشن اػتیبد هؼتبدیي هتحول هی ؿَد.  گضافی سا ثشای ثبصپشٍسی ٍ

 پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قاچاق
 دس هفبّین التصبد والى دسآهذ هلی یه وـَس عجك ساثغِ صیش تؼییي هی ؿَد:

 

 ٍاسدات اػت. ّوبًغَس Mصبدسات ٍ  Xػشهبیِ گزاسی ٍ هصبسف ثخؾ دٍلتی،  Gػشهبیِ گزاسی،  Iدسآهذ هلی،  Yوِ دس آى 
ؿَد ساثغِ ثیي ٍاسدات یب هصشف وبالّبی خبسری هٌفی اػت ثذیي هؼٌی وِ ّشچِ لذس هصشف وبالّبی وِ هالحظِ هی 

خبسری دس وـَس افضایؾ یبثذ چَى ثبػج وبّؾ تَلیذ داخلی هی ؿَد، دسآهذ هلی وبّؾ هی یبثذ. گزؿتِ اص ایي چَى تَلیذ 
 داخلی وبّؾ هی یبثذ ًشخ ثیىبسی ًیض افضایؾ خَاّذ یبفت.

ذ هلی ثبػج وبّؾ دسآهذ لبثل تصشف افشاد ٍ خبًَاسّب ٍ افضایؾ هیل هتَػظ ثِ هصشف ؿذُ ٍ هیل هتَػظ ثِ وبّؾ دسآه
پغ اًذاص ون هی ؿَد. وبّؾ پغ اًذاص، وبّؾ ػشهبیِ گزاسی سا دس پی خَاّذ داؿت وِ هَرت تَلیذ ون ٍ وبّؾ دسآهذ 

 (.1ًبهیذُ هی ؿَد )ؿىل  هلی هی ؿَد. ایي پشٍػِ دس هفبّین التصبد تَػؼِ دٍس تؼلؼل فمش

                                            
1 .national security 
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 . وبّؾ دسآهذ هلی ٍ ایزبد دٍس تؼلؼل فمش1ؿىل 

یىی اص ػلل گشایؾ رَاًبى دس هٌبعك هشصی ثِ لبچبق ػذم فشصت ؿغلی آًْب اػت وِ اص ساُ لبچبق هی تَاًٌذ ؿبغل ؿًَذ ٍ 
غلی سا اص ثیي هی ثشد )ػلغبًی ّضاس دالس وبالی لبچبق وِ ٍاسد وـَس هی ؿَد یه فشصت ؿ 7ػشهبیِ ای وؼت ًوبیٌذ. ّش 

فشصت ؿغلی هی  2857000هیلیبسد دالس وبالی لبچبق ثِ وـَس هٌزش ثِ اص ثیي سفتي  20(. ثٌبثشایي ٍاسدات ػبالًِ 1390ًظاد: 
ؿَد. ثٌبثشایي افضایؾ ًشخ ثیىبسی یىی اص پیبهذّبی اصلی ٍ رذی افضایؾ لبچبق دس وـَس اػت. ػبیش پیبهذّبی پیبهذّبی 

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت )ّوبى(. 2التصبدی، ارتوبػی ٍ فشٌّگی لبچبق دس ؿىل  ػیبػی،

 
 . پیبهذّبی ػیبػی، التصبدی، ارتوبػی ٍ فشٌّگی لبچبق وبال2ؿىل 

 
اػتیبد ثِ ػٌَاى یىی اص پیبهذّبی ارتوبػی لبچبق هغشح اػت. اص آًزب وِ فمش ٍ ثیىبسی یىی اص ػَاهل تحشیه وٌٌذُ هشدم 

ثِ ػَی فؼبلیت ّبی غیش لبًًَی هبًٌذ اػتیبد ٍ لبچبق هَاد هخذس اػت، ثٌبثشایي ّوبًٌذ دٍس تؼلؼل فمش  ثبالخص لـش رَاى
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هی تَاى ساثغِ ثیي لبچبق وبالّبی ثذ ٍ خَة سا هغشح وشد وِ ًگبسًذگبى اص آى سا دٍس تؼلؼل لبچبق وبالّبی خَة ٍ ثذ ًبم 
 گزاسی هی وٌٌذ.

 
 خَة ٍ ثذ. دٍس تؼلؼل لبچبق وبالّبی 3ؿىل 

دٍس تؼلؼل لبچبق وبالّبی خَة ٍ ثذ ثیبًگش ایي اػت وِ افضایؾ لبچبق وبالّبی ثب هغلَثیت ًْبیی هخجت یب خَة هبًٌذ هَاد 
صٌبیغ ٍ وبسخبًزبت داخلی هی ؿَد.  1خَساوی، ٍػبیل آسایـی ٍ ثْذاؿتی، تزْیضات ٍ لَاصم خبًگی ٍ ... ثبػج ٍسؿىؼتگی

ّؾ دسآهذ ٍ افضایؾ ثیىبسی ؿذُ ٍ ثذیي تشتیت اػتیبد ٍ تمبربی ثِ وبالّبی ثذ )هَاد ٍسؿىؼتگی صٌبیغ داخلی ثبػج وب
هخذس( افضایؾ هی یبثذ. افضایؾ تمبرب ثِ وبالّبی ثذ هَرت افضایؾ ٍاسدات غیش لبًًَی ایي وبالّب ثِ وـَس ؿذُ ٍ هَرت 

ػج افضایؾ لبچبق ٍ ٍسٍد غیش لبًًَی هی ؿَد. وبّؾ اهٌیت ارتوبػی ٍ افضایؾ ثیىبسی خَد ثب 2وبّؾ اهٌیت ارتوبػی
 (.3وبالّبی خَة ثِ وـَس هی ؿَد )ؿىل 

 نتیجه گیسی و ازائه زاه حل:
ّوبًگًَِ وِ اؿبسُ ؿذ لبچبق وبال اص ػَاهل وبّؾ سؿذ التصبدی وـَس اػت. ایي پذیذُ ػالٍُ ثش پیبهذّبی التصبدی فشاٍاى 

ؼبت ارتوبػی، فشٌّگی ٍ ػیبػی ثؼیبسی سا ثِ دًجبل داسد. پیوذّبی هبًٌذ وبّؾ تَلیذ ٍ دسآهذ هلی ٍ افضایؾ ثیىبسی، تج
ؿَهی هبًٌذ ٍاثؼتگی فشٌّگی، فشاس هغضّب، وبّؾ اهٌیت ارتوبػی، تْبرن فشٌّگی، ؿىبف عجمبتی ٍ ... ػبیش پیبهذّبی ایي 

ی ؿَد ثلىِ ثب وبّؾ اؿتغبل پذیذُ ّؼتٌذ. لبچبق وبالّبی ثب هغلجیت ًْبیی هخجت ًِ تٌْب ثبػج رشثِ پزیشی التصبد داخلی ه
صهیٌِ صذّب آفت ارتوبػی سا فشاّن هی وٌذ وِ اػتیبد یىی اص آًْبػت. ثٌبثشایي ثشای هجبسصُ ثب لبچبق وبال دس وـَس ثبیذ تذاثیش 

ائِ هی ثبصداسًذُ ای اتخبر گشدد. دس آخش ًگبسًذگبى ثشای وبّؾ ٍسٍد وبال ثِ صَست لبچبق ثِ وـَس ساُ حلْبیی سا ثِ ؿشح صیش اس
 ًوبیٌذ:

 . ثشلشای اهٌیت ٍ تَػؼِ صیش ػبخت ّب دس ؿْشّبی هشصی ٍ اتخبر لَاًیي گوشوی هَحش دس ثبصاسچِ ّبی هشصی1
 . تالؽ ثشای حوبیت اص صٌبیغ داخلی ثشای تَلیذ وبالّبی ثبویفیت ّن تشاص ثب وبالّبی هـبثِ خبسری2
 وبال . ٍرغ لَاًیي ثبصداسًذُ ٍ تـذیذ هزبصات ّبی لبچبلچیبى3
 . فشٌّگ ػبصی ثشای اػتفبدُ اص وبالّبی داخلی دس ربهؼ4ِ
 ارتوبػی ّوبًٌذ هؼضل ثیىبسی دس ساػتبی افضایؾ تَلیذ داخلی -. تالؽ ثشای حل هـىالت التصبدی5

                                            
1 smash 
2 social security 
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 . ثىبسگیشی افشاد هتخصص دس پلیغ ؿْشّبی هشصی ثشای هجبسصُ ثب لبچبق وبال ٍ هخذس6
 ٍت دس ربهؼِ وبّؾ ؿىبف عجمبتی دس وـَس . هتَاصى ػبختي تَصیغ دسآهذ ٍ حش7
 

 پیشنهادات بسای پژوهش های آتی
. ثِ ًظش هی سػذ دس ؿشق وـَس لبچبق وبالّب ثِ صَست ٍسٍد وبالّبی ثذ ٍ خشٍد وبالّبی خَة اػت ٍ دس غشة وـَس 1

 بییذ ؿَد.ثشػىغ. ثب تَرِ ثِ ؿشایظ رغشافیبیی وـَس دس ؿشق ٍ غشة وـَس ایي هَرَع ثِ ًظش هی سػذ وِ ت
. ثِ ًظش هی سػذ وِ ٍرَد ثبصاسچِ ّبی هشصی ًِ تٌْب هَرت تَػؼِ وـَس ًـذُ ثلىِ ثب افضایؾ لبچبق دس ایي هٌبعك صهیٌِ 2

 ٍسؿىؼتگی صٌبیغ داخلی فشاّن هی ؿَد.
 . تئَسی دٍس تؼلؼل لبچبق وبالّبی خَة ٍ ثذ ثب اػتفبدُ اص هفبّین التصبدػٌزی لبثل ثشسػی اػت.        3
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 .43 -70، 20ؿوبسُ  ی،پظٍّؾ ًبهِ التصبد یشاى،لبچبق دس ا یالتصبد ی(: ثشسػ1385) یذهذاح، هز یذ؛روـ یبى،پظٍ -1
 .ٍ هؼبئل التصبد خشد، اًتـبسات وبًَى پظٍّؾ ی(، تئَس1388هـشف ) ی،رَاد -2
 .19/08/90، "اػت یػبهل سوَد التصبد ی،/ثْشُ ٍام ثبًىیشاىبق دس ادالس، ٍاسدات لبچ یلیبسده 20خجش داد:  یپَسهحوذ" یي،خجش آًال -3
ٍ  2ػبل دٍم، ؿوبسُ  ی،ثش لبچبق وبال، فصلٌبهِ داًؾ اًتظبه یِهشص اسٍه یتیهًمؾ ػَاهل طئَپَل ی(: ثشػ1379سػَل ) یذیفش،خَسؿ -4

 .262، صفحِ 3
 یتاهٌ یيهغلَة رْت تبه یس )اػتبى خشاػبى( ٍ اسائِ الگَدس ؿوبل ؿشق وـَ یهشصثبً یتٍرؼ ی(: ثشسػ1380) یذحو یذػ ی،سرَ -5
 .234-237،  4ػبل ػَم، ؿوبسُ  ی،فصلٌبهِ داًؾ اًتظبه ی،داخل
رـٌَاسُ فشاخَاى  یياٍل ی،گزاس یِلبچبق ٍ تجؼبت آى ثش ػشهب یب یٍاسدات ی(: هصشف وبالّب1389) یوًِؼ ی،غالهشرب؛ لشثبً یبى،صهشد -6

 همبالت التصبد ػبلن، 
http://www.epe.ir/Images/News/AtachFile/25-11-1389/FILE634333026476236250.pdf . 

 .62-67، 1ػبل ػَم، ؿوبسُ  ی،هَاد هخذس، فصلٌبهِ داًؾ اًتظبه یؿٌبػ یذُ(: پذ1380) یػل یؼی،ؿف -7
،  3ٍ  2ػبل دٍم، ؿوبسُ  ی،اًتظبه فصلٌبهِ داًؾ ی،لبچبق وبال اص هٌظش ربهؼِ ؿٌبخت ییي(: تج1379رَسوؾ، سرب ) یي؛اه ی،صبسه -8
59-40. 
  .اًتـبسات داًـگبُ تْشاى، رلذ اٍل ی،التصبد یل(: تحل1372اوجش ) یزبًی،اٍى؛ وو یلیپغ،چبلض؛ ف یغ،هَس -9

 .(، التصبدخشد، اًتـبسات پَساى پظٍّؾ1386هحؼي ) ی،ًظش -10
 . http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C یىیپذیبٍ -11

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


