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 چکیده
های اخیر  ااکدرراری اتدو یکیدر  ی اسرو اد  از اااارهرای ت داخرر اتدو یکیدر          در سال

ه اسر ی این موضوع ااعث ایجاد تغیی ات  در موغی های توت  شر  اسر کره  گسو ش یافو
تواکر اث ات اقوصادی زیادی در ت  داشوه ااشر. در همین راسوا در این ترویه  تریثی     م 

سرازی ی   ااکدراری اتدو یکید  ا  موغی های منوخب اقوصادی در ای ان اا اسو اد  از مررل 
شر  شامل دی اخر  تروت  ی    ر  اسر. مرل ط اح سازی تویای  سیسوم ا رس  ش شبیه

سرازی ی   گیر د. ترا از شربیه    حقیق  اسر که ااکدرراری اتدو یکیدر  را کیرا در ار  مر      
سنج  اتگرو  در قاترب سرناریوهای ط احر  شرر  اره ا رسر  تریثی ات ااکدرراری           اعوبار

هرای   اریواتدو یکید  ا  موغی های اقوصادی ت داخوه شر  اسر. کوایج حاصل از اعمال سن
های خودت داز ااعث کاه  حجم کقرینگ   شاخص  مخولف کشان داد که افاای  دسوگا 

های تایاکه ف یش  موغی های اشرار    قیمر  اکباشر س مایه ی توتیر شر  ی افاای  دسوگا 
هرای خرودت داز ی تایاکره فر یش کیرا       شر  را افاای  داد  اسر. افاای  همامان دسوگا 

ر را افاای  داد  ی تیثی ی ار  اکباشرر سر مایه ی توتیرر کراشروه      کقرینگ  ی شاخص قیم
اسر. همچنین کوایج کشان داد که در این حاتر افاای  حجم ذخای  قاکوک  اه عنوان یک 

 .تواکر اخش  از تیثی ات این اااارها ا  کقرینگ  را خنث  کنر سیاسر کنو ت  م 
خلر   ااکدرراری اتدو یکیدر   ریش    کقرینگ   تورم  توتیر کاخراتص دا : های كلیدی واژه

 تویای  سیسوم
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