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َاجز رمضاوي امیزی*9ي محمذ بخطًدٌ
 .1داًشآهَختٔ كارشٌاسٖ ارشذ اقتصاد كشاٍرزٕ ،داًشكذٓ كشاٍرزٕ ،داًشگاُ ش٘راز
 .2استاد گرٍُ اقتصاد كشاٍرزٕ ،داًشكذٓ كشاٍرزٕ ،داًشگاُ ش٘راز
(تارٗخ درٗافت -89/12/09 :تارٗخ تصَٗة)92/12/26 :

چکیذٌ
تحق٘ق حاضر تا ّذف سٌجش اثر تغ٘٘ر ك٘ف٘ت ترًج تر رفاُ هصرفكٌٌذگاى اًجام گرفتِ است .ترإ اٗي
هٌظَر ،ضوي اطالعرساًٖ تِ هصرفكٌٌذگاى در هَرد ٍٗصگّٖإ ك٘فٖ اًَاع ترًج ،رفاُ هصرفكٌٌذگاى
هحاسثِ شذ .دادُّا تا تكو٘ل پرسشٌاهِ تِ ٍس٘لٔ  350خاًَار شْر ش٘راز تِ رٍش طثقِتٌذٕ تصادفٖ در
سال  1390-1389جوغآٍرٕ شذً .تاٗج ًشاى داد اطالعرساًٖ در هَرد ٍٗصگّٖإ ك٘فٖ ترًج رفاُ
هصرفكٌٌذگاى ترًج شْر ش٘راز را افساٗش هٖدّذ .هتَسط رفاُ هاّأً ّر خاًَار شوال شْر  5834تَهاى،
هركس شْر  4776تَهاى ٍ جٌَب شْر  2338تَهاى افساٗش هٖٗاتذ .تا درٗافت اطالػات تِ طَر هتَسط
هخارج ترًج هصرفكٌٌذگاى شوال شْر  34درصذ ،هركس شْر  30درصذ ٍ جٌَب شْر  18درصذ كاّش
هٖٗاتذ .تر اساض ٗافتِّإ تحق٘ق ،اطالعرساًٖ تِتٌْاٖٗ ًوٖتَاًذ در كاّش هخارج ترًج اقشار ضؼ٘ف
جاهؼِ ًقش هؼٌٖدارٕ داشتِ تاشذ .ػلت اٗي اهر هخارج تاالٕ زًذگٖ ،تسرگتَدى تُؼذ خاًَار ٍ قذرت
خرٗذ كن طثقات پاٗ٘ي جاهؼِ است.
ياژٌَای کلیذی :آثار رفاّٖ ،اطالعرساًٖ ،ش٘راز ،ك٘ف٘ت ترًج ،هصرفكٌٌذگاى
مقذمٍ
آگبّي اص سفتبس هلشفمٌٌذگبى هيتَاًذ پبػخگَي هؼبئل
ثؼيبسي ثشاي تَػؼِ اقتلبدي ثبؿذ .داؿتي دسك كحيح اص
سفتبس هلشفمٌٌذگبى ٍ فشایٌذ هلشف آًبى ،هضیتّبي
هتؼذدي سا دس ثش داسد .ایي هضیتْب ؿبهل مول ثِ هذیشاى دس
خْت تلوين گيشي ّبیـبى اص عشیق تحليل سفتبس هلشف
مٌٌذگبى ،مول ثِ قبًَىگزاساى ٍ تٌظينمٌٌذگبى ثشاي ٍضغ
قَاًيي هشثَط ثِ خشیذ ٍ فشٍؽ مبال ٍ خذهبت ٍ دس ًْبیت ثِ
هلشف مٌٌذگبى دس خْت تلوينگيشي ثْتش هيثبؿذ.
هغبلؼبت اًدبم ؿذُ دس صهيٌِ سفتبس هلشفمٌٌذگبى ثش
اػبع تبثغ تقبضبي هبسؿبلي ثب ایي فشم هيثبؿذ مِ مبالّب
ميفيت ّوگي داسًذّ .ش چٌذ مِ ميفيت مبالّب ّوگي ًيؼت ٍ
دس آىّب تفبٍتّبیي ٍخَد داسد .ثشخي اص تفبٍتْب مَچل ٍ
* ًَیؼٌذٓ هؼئَل:

غيشقبثل هـبّذُاًذ مِ یل ًوًَِ مبال سا غيشقبثل توبیض اص دیگش
ًوًَِّب هيمٌٌذ .ثشخي دیگش اص تفبٍتّبي ميفي قبثل
هـبّذُاًذ ٍ ًوًَِّب سا اص ّن هتوبیض هيمٌٌذ .ميفيت سٍي
تلوين هلشفمٌٌذگبى ثشاي تقبضبي هحلَالت ٍ دس ًتيدِ
سٍي قيوت تأثيشگزاس اػت اغلت هغبلؼبتي مِ اًدبم ؿذُ اػت
ثش اػبع ًظشیِ ًئَمالػيلّب اػت مِ دس آى ایي فشم ٍخَد
داسد مِ مبالّب ميفيت ّوگي داسًذ .اهب ًظشیِ لٌنؼتش ()1979
مِ ثؼذّب ًظشیِ قيوت گزاسي ّذاًيل ًبم گشفت ثش هجٌبي
ميفيت مبال اػت .هفَْم اػبػي هشتجظ ثب ميفيت مبال مِ
ثيـتش مبسثشد داسد ٍیظگي قب ثل هـبّذُ ثَدى آى اػت .ایي
هؼئلِ مِ آیب هلشفمٌٌذُ هيتَاًذ تفبٍت ميفي ثيي دٍ
هحلَل سا تـخيق دّذ یب خيش ،دس هَسد هحلَالت مـبٍسصي
ٍخَد داسد ٍلي دس هَسد مبالّبي كٌؼتي ایي هؼئلِ ٍخَد
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ًذاسد 1.دس هَسد مبالّبي كٌؼتي تفبٍت قبثل هـبّذُ ٍخَد
داسد .ثٌبثشایي دس هَسد هحلَالت ثبیذ ثِ گًَِاي اعالع سػبًي
ؿَد .اسائِ اعالػبت ثِ هلشفمٌٌذگبى ّش چٌذ مِ ّضیٌِ آٍس
اػت ٍلي تأثيش اعالع سػبًي دس ثلٌذ هذت هيتَاًذ ایي ّضیٌِّب
سا پَؿؾ دّذ .چٌذیي سٍؽ ثشاي اسائِ اعالػبت ثِ
هلشفمٌٌذگبى ٍخَد داسد مِ اص آى خولِ هي تَاى ثِ داسا
ثَدى ًـبى ميفيت ثشاي هحلَالت خَسامي ًبم ثشد .ساّنبس
دیگش داؿتي ثشچؼت 2اعالػبتي دس هَسد ميفيت هحلَل اػت.
ثِ ایي هفَْم مِ ٍیظگيّبیي اص مبال مِ قبثل هـبّذُ یب غيشقبثل
هـبّذُ اػت ثب ثشچؼت صدى ،هـخق هيؿَد 3.ثٌبثشایي
افشادي مِ ثِ ثٌؼذ ػالهت اّويت هيدٌّذ ،ایي ثشچؼتّبي
اعالػبتي ثش اًتخبثـبى دس ٌّگبم خشیذ هحلَل اثشگزاس اػت.
ثؼضي اص هحلَالت غزایي ّؼتٌذ مِ ميفيت ًبّوگي داسًذ.
یني اص اِیي هحلَالت ثشًح اػت .ثشًح اص غالت هْن ٍ پشهلشف
دس صًذگي اًؼبى ثـوبس هيسٍد .ثشًح اص غالت ثؼيبس هغضي ٍ پش
هلشف تشیي غزاي ًضدیل ثِ دٍ ػَم خوؼيت خْبى هحؼَة
هي ؿَدٍ .یظگي ّب ي خبف ثشًح ،آى سا ثِ یل هبدُ ي غزایي
پش هلشف ،ثشاي تأهيي غزایي تجذیل مشدُ اػت .ثِ عَسي مِ
ػْن آى دس تأهيي مبلشي سٍصاًِ هشدم خْبى ثيؾ اص  20دسكذ
اػت .ثشًح فبقذ چشثي ،ملؼتشٍل ،گلَتي ٍ ػذین هي ثبؿذ.
اسصؽ غزایي ثشًح ًبؿي اص مشثَّيذسات ّب ،فيجش سطیوي،
پشٍتئيي ٍ چشثي هي ثبؿذ مِ اص هْوتشیي تشميجبت تـنيل
دٌّذُ ي ثشًح اػتّ .ش ایشاًي دس یل ػبل ثِ عَس هتَػظ
ػبليبًِ  47ميلَگشم ثشًح هلشف هيمٌذ مِ ستجِ پٌدن خْبًي
سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت ( )FAO،2011ثشًح مبالي
ّوگٌي ًيؼت ٍ تشميجي اص ميفيتّبي هختلف اػت .ميفيت
پخت ثشًح اص ػَاهل هْن دس تغزیِ ٍ ثبصاسپؼٌذي آى اػت.
ثٌبثشایي هلشفمٌٌذگبى دس ٌّگبم تقبضبي ایي مبال ثب هـنالتي
هَاخِاًذ .صیشا ػالٍُ ثش ميفيت ظبّشي داًِ (اص قجيل :اًذاصُ،
سًگ ،ػبلن ثَدى داًِ) ،ميفيت پخت ٍ غزایي آى ًيض ثبیذ
اسصیبثي ؿَد .پظٍّؾ حبضش ثش آى اػت ضوي ثشآٍسد تبثغ
 .1هثالً فشم مٌيذ هلشفمٌٌذُ دٍ گَخهِ سا اهتحهبى ههيمٌهذّ ،هش دٍ
گَخِ اص ًظش خلَكيبت سًگ ،اًذاصُ ٍ هيهضاى سػهيذگي ینؼهبى ثبؿهٌذ،
ٍلي یني اص گَخِّب داساي ٍاسیتِاي اػت مهِ داًهِّهبي دسٍى آى مهن ٍ
هقذاس گَؿت داخل گَخِ ثيـتش ٍ دیگشي داساي ٍاسیتهِ هؼوهَلي اػهت.
حبل اگش هلشفمٌٌذُ اعالػي دس هَسد ٍاسیتِّب ًذاؿهتِ ثبؿهذ تهب ثؼهذ اص
خشیذ ًوي تَاًذ تفبٍت ثيي آى دٍ سا هتَخِ ؿَد.
2. Labeling
 .3ثِ ػٌَاى هثبل ،ثشچؼتّبي تغزیِ اي اعالػبتي دس هَسد هيضاى
مبلشيٍ ،یتبهييّب ،هَاد هغزي ،تشميجبت چشثي ٍ ...سا هـخق هيمٌٌذ.

تقبضبي ميفي ثشًحٍ ،یظگي ّبي هؤثش دس ثبصاسپؼٌذي آى ٍ
سخحبى ّبي هلشفمٌٌذگبى سا ؿٌبػبیي مٌذ ٍ ضوي اعالع
سػبًي دس هَسد ميفيت ثشًح ،ثتَاًذ دس خْت پيؾثيٌي ًيبصّبي
هلشفي آیٌذُ ٍ افضایؾ سفبّي هلشفمٌٌذگبى گبمّبي
هثوشثوشي سا ثشداؿت .تبمٌَى هغبلؼِ داخلي ٍ خبسخي دس
صهيٌِ اسصیبثي ميفي هحلَل ثشًح كَست ًگشفتِ اػت .اخيشاً اص
الگَي قيوت گزاسي ميفي ّذاًيل مِ ثش اػبع سٍؽ لٌنؼتش
اػتَاس اػت دس صهيٌِ هحلَالت ٍ هَاد غزایي ثيـتش اػتفبدُ
ؿذُ اػت ( .)Gracia and Magistris,2008اٍليي هغبلؼِ
تدشثي دس هَسد الگَ قيوتگزاسي ّذاًيل دس خلَف
هحلَالت مـبٍسصي تَػظ )1982( Ethridage and Davis
دس ساثغِ ثب پٌجِ اًدبم ؿذ .اص دیگش هغبلؼبت دس ایي صهيٌِ هي
تَاى ثِ هغبلؼبت Langyintuo & Ntoukam ،Richard
( )2008( Gracia & Magistrisٍ )2000اؿبسُ مشدّ .ذف
ثيـتشایي هغبلؼبت ثشآٍسد قيوت ضوٌي ٍیظگيّبي مبالّبي
هَسد ًظشؿبى هيثبؿذ .دس ایي هغبلؼبت قيوت ّبي ضوٌي یب ثِ
ػجبستي دیگش توبیل ثِ پشداخت هلشفمٌٌذگبى ثشاي خَاف
هختلف مبالي هَسد ًظش هحبػجِ ؿذُ اػتً .تبیح تحقيق
سیچبسد ًـبى داد مِ دسخِ ٍ ًَع ػيت هْوتشیي ػبهل هؤثش ثش
قيوت هحلَل ػيت اػت ٍ ساثغِ هؼٌي داسي ثيي اًذاصُ ٍ
فلل فشٍؽ ٍ ًَع مـؾ ٍ قيوت ػيت ٍخَد داسدً ٍ .تبیح
تحقيق لٌگيٌتَ ًـبى داد مِ ثب تَخِ ثِ خلَكيبت اًذاصُ لَثيب،
سًگ ،ثبفت پَػتِ ،دسكذ ػبلن ثَدى آى ،هْوتشیي ٍیظگي هذ
ًظش هلشفمٌٌذگبى ایي هحلَل اًذاصُ آى اػت .گشاػيب ٍ
هگؼتشیغ ًيض ثب اػتفبدُ اص ایي هذل اثضاسّبي ػيبػي ثشاي
هلشف غزاي اسگبًيل اسائِ دادًذ.
دس ایشاى هغبلؼبت تقبضبي هَاد غزایي هجتٌي ثش خلَكيبت
موي هحلَل ثؼيبس اًذك اػت .اص خولِ ایي هغبلؼبت ثشآٍسد
تبثغ قيوتگزاسي ميفي پٌيش دس ؿْش تْشاى اػت
(ً .)Aghapursabaghi, 2007تبیح ایي هغبلؼِ حبمي اص آى
اػت مِ هلشفمٌٌذگبى تْشاًي رائقِپؼٌذي ثبالیي ثِ هلشف
پٌيش ثب چشثي صیبد داسًذ ٍ افضایؾ چشثي ثب قيوت پٌيش ساثغِ
هؼتقين داسدّ .وچٌيي الگَي قيوتگزاسي ميفي ثشاي لَثيب دس
اػتبى خشاػبى ثشآٍسد ؿذ ( Ghorbani & Mirbemani ,
 .)2005الصم ثِ رمش اػت مِ ثشاي هحبػجِ تغييشات سفبّي
هلشفمٌٌذگبى ضشٍسي اػت مِ اعالع سػبًي كَست ثگيشد چشا
مِ اگش اعالػبت دادُ ًـَد ،دچبس تَسؽ ًبؿي اص ػذم اعالػبت
ؿذُ مِ دس ایي كَست افشاد پبػخ ّبیي اسائِ هي دٌّذ مِ ثش
حؼت آگبّي ٍ اعالػبت ًيؼت ثلنِ ثش اػبع ػالیق آًبى اػت.
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اعالػبتي دس هَسد ٍیظگيّبي غيشقبثل هـبّذُ دس صهيٌِّبي
هشفَلَطي ،ػالهت ٍ اسصؽ تغزیِاي ایي مبال اص هشامض هختلف
خوغآٍسي ؿذُ اػت ٍ دس اختيبس هلشفمٌٌذگبى قشاس گشفتِ
اػت (ػبصهبى خْبد مـبٍسصي آهل ،سؿت ٍ هبصًذساى.)1389 ،
مًاد ي ريش َا
دس ایي هغبلؼِ دادُّب ثِ كَست هلبحجِاي اص خبًَاسّبي ؿْش
ؿيشاص خوغ آٍسي ؿذ .ثب تَخِ ثِ ایٌنِ ًظشػٌدي دس یل
هقغغ اص صهبى كَست گشفتِاػت ،لزا قيوت ثبصاسي ایي مبال
ثشاي خبًَاسّب ینؼبى اػت .اًَاع ثشًح دس پظٍّؾ حبضش ؿبهل
ثشًح ّبي ٍاسداتي مِ ؿبهل ثشًح ّبي پبمؼتبًيٌّ ،ذي،
تبیلٌذي ،ػبیش ثشًحّبي داخلي (عبسم هحلي ،عبسم دیلوبًي،
آهل ،3فدش ،ؿفق ،مبدٍع ،خضس) ٍ ثشًح داخلي چوپب
قلشالذؿتي اػت .ثِ دليل هلشف صیبد ثشًح چوپب قلشالذؿتي
دس ؿْش ؿيشاص ایي ثشًح اص ػبیش ثشًحّبي داخلي تفنيل ؿذ.
اعالػبت خوغآٍسيؿذُ هشثَط ثِ ػبل  1389-1390هيثبؿذ.
اص دادُّبي ػشي صهبًي هشمض آهبس ایشاى ػبل ً 1387يض ثِ
هٌظَس اػتفبدُ اص اعالػبت ّضیٌِ -دسآهذ خبًَاسّب ثشاي هحبػجِ
مـؾ ملي ثشًح هَسد ًيبص خْت اػتفبدُ دس ساثغِ اًذاصُگيشي
تغييشات سفبّي هلشفمٌٌذگبى ثِ مبس گشفتِ ؿذ .ایي مـؾ ثب
دس ًظش گشفتي ػجذ مبالّبي ثشًح ،ػبیش غالت ،اًَاع سٍغي،
گَؿت ٍ ؿيش ٍ فشآٍسدُّبي آى ّب ثب اػتفبدُ اص ػيؼتن
تقبضبي تقشیجبً ایذُآل دسخِ دٍ هحبػجِ ؿذ.
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ًوًَِگيشي ثلَست عجقِثٌذي تلبدفي اًدبم گشفت.
خْت خوغ آٍسي اعالػبت ٍ تؼذاد ًوًَِ هَسد ًيبص ،اثتذا یل
عجقِ ثٌذي خغشافيبیي اًدبم ؿذ ثِ ایي تشتيت مِ اثتذا ؿْش
ؿيشاص ثِ ّـت هٌغقِ اص ًظش ؿْشداسي ٍ ػپغ اص ًظش هحل
صًذگي ثِ ػِ هٌغقِ ؿوبل (ؿبهل گشٍُ هلشفمٌٌذگبى ثب
ٍضغ اقتلبدي هؼبػذ) ،هشمض (ؿبهل گشٍُ هلشفمٌٌذگبى
ثب ٍضغ اقتلبدي هتَػظ) ٍ خٌَة ؿْش (ؿبهل گشٍُ هلشف
مٌٌذگبى ثب ٍضغ اقتلبدي ًبهؼبػذ) تقؼين ؿذ .ایي تقؼين
ث ٌذي ثشاي ایي اػت مِ ٍاحذّبي خبهؼِ هَسد هغبلؼِ اص
ًظش هتغيش دسآهذي ّوگيتش ثبؿٌذ ٍ تغييشات دسٍى گشٍّي
موتش ثبؿذ .ػپغ اًذاصُ حدن ًوًَِ ثش اػبع ساثغِ ًوًَِ
گيشي ساثظ ( )1سا ثشاي ّش عجقِ هحبػجِ گشدیذ
(.)Scheaffer, 1995

()1











 N S
nh   L h h
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 Lتؼذاد عجقبت خبهؼِ هَسد ًوًَِ N ،تؼذاد مل
خوؼيت ؿيشاص Nh ،تؼذاد خوؼيت ّش عجقِ ٍ  Shاًحشاف
هؼيبس قيوت ثشًح ّش عجقِ ٍ  Dهؼشف خغبي تخويي اػت.
B2
()2
4
دس تخليق ثْيٌِ ،هـبّذات ثِ ًحَي ثِ عجقبت
اختلبف هيیبثٌذ مِ مَچنتشیي اًحشاف هؼيبس ثب  nتؼذاد
هـبّذات ثذػتآیذ .ثشاي یل ًوًَِ ثب اًذاصُ  ،nتؼذاد
هـبّذات مِ دس عجقِ hام ثبیذ اًدبم گيشد ثشاثش  nhاػتnh .
تؼذاد خوؼيت ًوًَِ دس ّش عجقِ اػت .تخليق ثْيٌِ ثب
اػتفبدُ اص ساثغِ ( )3ثِ دػت هيآیذ.
D

2

()3

 L

  N h Sh 


h 1


n

N h S2h

N D
2

الگَي قيوت گزاسي ميفي مبال ثِ ٍیظگي ّبي آى مبال
ٍاثؼتِ اػت .ثٌبثشایي الگَي اقتلبدي مِ ثتَاًذ ایي ٍیظگيّب
سا لحبػ ًوبیذ قيوتگزاسي ميفي اػت .ایي الگَ ثش اػبع
هغبلؼبت ًظشي ٍ )1966( Lancaster ،)1965( Becker
 )1974( Rosenایدبد ؿذُاػت مِ دس آى اص سگشػيَى
قيوت هـبّذُ ؿذُ یل مبال ثش سٍي كفبت ميفي آى مبال
اػتفبدُ هيؿَد .ثٌبثش ایي هي تَاى گفت الگَي قيوتگزاسي
ميفي تقبضب ثشاي یل هحلَل سا ثِ كَست تبثؼي اص
ٍیظگيّبي آى دس ًظش هيگيشد .دس الگَّبي قيوتگزاسي
ّذاًيل (  ) X0jمِ ثب هلشف ّوِ هقبدیش مبال حبكل
هيؿَد ،تبثؼي اص (  ) X i j ( ٍ ) qiاػت مِ دس ساثغِ صیش
ًـبى دادُ ؿذُ اػت.

) X0j  f (qi , X i j

i  1,2,..., n
ٍ j  1,2,..., m
() 4
مِ دس ایي ساثغٍِ X0j ،یظگيّبي هختلف مبالq i ،
هقذاس مبالي هلشفي j X i j ،اهيي ٍیظگياص  iاهيي ًَع مبال
اػت .هفَْم تبثغ هغلَثيت ّذاًيل تَػظ لٌنؼتش
( )Lancaster,1966ثيبى ؿذ مِ تبثغ هغلَثيت هلشف
مٌٌذُ سا مِ تبثؼي اص ٍیظگيّبي هختلف مبال اػت ،ثب تَخِ
ثِ قيذ ثَدخِ حذامثش هي مٌذ .ثٌبثشایي ساثغِ ( )5ثذػت
هيآیذ.
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ٍ  e u ijمـؾ قيوتي ّينؼي هي ثبؿذ ij .دلتبي مشًٍنش

m

()5

13

PF   X F jPF j

اػت .ثِ ایي كَست مِ اگش  j=iثبؿذ  ٍ ij  1دس غيش ایي

J 1

دس ساثغِ ( PF )5قيوت ثبصاسي مبالٍ X F j ،یظگيّبي
مبال ٍ  PF jقيوت ّذاًيل اػت.
دس ایي هغبلؼِ اص ػيؼتن تقبضبي تقشیجب ایذُ ال دسخِ
دٍ ( 1 (QUAIDSثشاي ثشسػي اثش سفبّي تغييشات ميفي
اػتفبدُ ؿذُ اػت .چشا مِ ػيؼتن تقبضبي ایذُ آل دسخِ دٍ
ًؼجت ػيؼتن تقبضبي ایذُآل دسخِ 1ثِ ایي هضیت سا داسد
مِ هـنالت ًبؿي اص ثشآٍسد غيشخغي هؼبدالت سا هشتفغ
ًوَدُ ٍ اهنبى اػوبل هحذٍدیت ّبي خغي هشػَم ًظيش
ّوگٌي سا فشاّن هيمٌذ ٍ ثْتشیي ػيؼتن تقبضبي خوغپزیش
اػت مِ ٍامٌؾ ّبي غيشخغي تغييشات قيوتّب ٍ هخبسج سا
سٍي تقبضب ثِ هب ًـبى هيذّذ .ػيؼتن تقبضبي تقشیجبً ایذُآل
دسخِ دٍ حبلت ملي اص ػيؼتن تقشیجب ایذُآل اػت مِ ثب
ًظشیِ اقتلبدي ػبصگبس اػت.
2
ثب اػتفبدُ اص اتحبد سٍي هيتَاى تبثغ ػْن ثَدخِاي سا
ثش اػبع ساثغِ ( )6ثذػت آٍسد.

()6

k
 C 
w i   i    ij ln p j  i ln 

 a ( p) 
j1
2

i   C  
ln

b(p)   a (p)  
دس ساثغِ ( wi ،)6ػْن ثَدخِاي مبالي iام ثشاي
خبًَاس b(P)،تبثغ ینٌَاخت اص دسخِ كفش قيوتّبٍ)a(P
ؿبخق قيوت اػتَى اػت ً i ٍ  ij ،  i ،  iيض
پبساهتشّبي ایي تبثغ هيثبؿٌذ.
 )1997( Banks et al.ثب دس ًظش گشفتي ؿنل خغي ٍ
ّوگي ثِ فشم تبثغ  QUAIDSثشاػبع ػْن ثَدخِاي ساثغِ
( )6سػيذًذ ٍ ثب اػتفبدُ اص ایي ساثغِ مـؾّبي قيوتي ٍ
دسآهذي سا هحبػجِ مشدًذ.
مـؾّبي هخبسج ٍ قيوت دس الگَي  QUAIDSثب
دیفشاًؼيل گيشي اص هؼبدالت ػْن ثَدخِاي ثذػت هيآیذ
مِ ثِ عَس خالكِ ٍ ثش اػبع ثشاػبع سٍاثظ ( )7هحبػجِ
هيؿًَذ (:) Banks et al.,1997
u ij
M
u
 ij
, e ij 
ei  1 i
wi
wi


() 7

e H ij  e M ij  w j ei

مِ دس آى ei ،مـؾ هخبسج e u ij ،مـؾ قيوتي هبسؿبلي

كَست  ij  0اػتّ .وچٌيي  u ij ٍ u iثش اػبع سٍاثظ
( )9( ٍ )8ثذػت هيآیذ.
w i
(2 i   C   )8
 i 
ln

 ln x
b(p)   a (p)  

ui 

)9
w i
2   C  
  ij  ( i  i ln 
) 
 ln p j
b( p)   a ( p)  
2

u ij 

 i j   C 
( j    jl ln p l ) 
ln 

b( p)   a ( p)  
l 1
k

مِ دس آى wi ،ػْن ثَدخِ اي C،تبثغ هخبسج ٍاقؼي،
) b(Pتبثغ ینٌَاخت اص دسخِ كفش قيوتّب ٍ , ,  ،
پبساهتشّبي ایي ساثغِ ّؼتٌذ ٍ) a(Pؿبخق قيوت اػتَى
اػت.
دس ایي هغبلؼِ اص الگَي قيوت گزاسي ّذاًيل ثشاي
تؼييي توبیل ثِ پشداخت هلشفمٌٌذگبى ًؼجت ثِ تغييش
ٍیظگي ّبي ثشًح ٍ اص ػيؼتن تقبضبي تقشیجب ایذُال دسخِ دٍ
ثشاي هحبػجِ مـؾ ثشًح خْت اًذاصُگيشي تغييشات سفبّي
هلشفمٌٌذگبى ثشًح اػتفبدُ ؿذ24CI .هشتجظ ثب هتغيشّب
موتش اص  30ثذػت آهذ .مِ ایي ثيبًگش ایي اػت مِ ّن
خغي هؼئلِ ػبص ًيؼت .ثشاي اًتخبة ثْتشیي فشم تبثغ اص
آهبسُ  Likelihood ratio ٍ R2اػتفبدُ ؿذ .هيضاى ایي دٍ
ؿبخق دس فشم خغي ثيـتش اص دیگش فشهْبي تبثؼي ؿذ .ثش
ایي اػبع ثشاي گشٍُ دادُّبي گشٍُؿوبل ،هشمض ٍ خٌَة
فشم تبثؼي خغي اًتخبة ؿذ .ثب ثشاصؽ قيوت ثبصاسي ثشًح
سٍي ٍیظگيّبي آى تبثغ تقبضبي ميفي هلشفمٌٌذگبى ثشًح
دس ػغح ؿيشاص ثذػت آهذ (.)Rosen،1974
ٌّگبهي مِ هلشفمٌٌذگبى اعالػبتي دس هَسد
ٍیظگيّبي ثشًح دسیبفت هيمٌٌذًَ ،ع ثشًح هلشفي خَد سا
تغييش هيدٌّذ .ایي اهش هَخت تغييش دس سفبُ آًبى هيؿَد.
ثشاي هحبػجِ تغييشات سفبّي هلشفمٌٌذگبى ضشٍسي اػت
مِ اعالع سػبًي كَست ثگيشد .چشا مِ اگش اعالػبت دادُ
ًـَد دچبس تَسؽ ًبؿي اص ػذم اعالػبت ؿذُ اًذ مِ دس ایي

1. Quadratic Almost Ideal Demand System
2. Roy Identity
3. Kroniker Delta
4. Condition Index
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* 1
()10
qi  qi G
2
دس ساثغِ ( qi ،)10هقذاس تقبضبي ثشًح هلشفمٌٌذگبى
قجل اص دسیبفت اعالػبتٍ  q*iهقذاس تقبضبي ثشًح ثؼذ اص
دسیبفت اعالػبت اػت مِ ثب ساثغِ ( )11ثذػت آهذ.
G
()11
q * i = qi [1 -  d
pi
دس ایي ساثغِ  Piقيوت ثشًح اػت  d .مـؾ قيوتي
ّينؼي تقبضبي مل ثشًح اػت G .پبساهتشي اػت مِ ثش
اػبع ساثغِ ( )12اص حبكلضشة تفبضل اسصؽ ػذدي
ٍیظگيّب قجل اص دسیبفت اعالػبت ( ،)Xijثؼذ اص دسیبفت
اعالػبت ( )X*ijدس قيوت ضوٌي ّش ٍیظگي (  ) Pijثذػت
هيآیذ.
G = (X * ij - Xij) Pij
()12
خبهؼِ آهبسي ؿبهل هٌبعق هختلف ؿْش ؿيشاص اػت.
ً 350وًَِ اًتخبة گشدیذ .ثيـتش پبػخدٌّذگبى دس خبهؼِ
آهبسي سا صًبى تـنيل هيدٌّذ چشا مِ ثب تَخِ ثِ آؿٌبیي
ثيـتش آًْب ثب ثشًح ٍ ًحَُ پخت آى ،اعالػبت آًْب دس ایي
هَسد اص هشداى ثيـتش اػت.

كَست افشاد پبػخ ّبیي اسائِ هيدٌّذ مِ ًِ ثش حؼت آگبّي
ٍ اعالػبت اػت ثلنِ ثش حؼت ػالیق آًبى اػت .لزا
اعالػبتي دس هَسد ٍیظگيّبي غيشقبثل هـبّذُ ثشًح ،ثشاػبع
تحقيقبت مبسؿٌبػبى خْبد مـبٍسصي اػتبى فبسع ،هشامض
تحقيقبت ثشًح دس اػتبى هبصًذساى ،ؿْش سؿت ٍ آهل
خوغآٍسي ؿذٍ .یظگي ّبي ثشًح ؿبهل سًگ ثشًح ،دسخِ
حشاست خَؽثشًح ،طالتيٌِ ؿذى آة ثشًح ،عؼن ٍ هضُ ،ػغش،
افضاِیؾ عَل ٍ حدن ثشًح ٍ اًذاصُ ٍ ؿنل ظبّشي ثشًح
هيثبؿذ .ثشخي اص ٍیظگيّبي هشفَلَطي ثشًحّبي داخلي
هَسد تقبضبي هلشفمٌٌذگبى ؿْش ؿيشاص دس خذٍل ()1
آهذُ اػت مِ تؼييي هي مٌذ ّش یل اص اًَاع ثشًحّبي
داخلي اص ًظش ٍیظگيّبي اًذاصُ ٍ ؿنل ظبّش ،افضایؾ عَل ٍ
حدن ثشًح ثؼذ اص پخت ،دسخِ حشاست طالتيٌِؿذى یب ٍ GT
پيَػتگي طل یب  GCدس چِ هحذٍدُاي قشاس داسًذ ٍ مذام
یل اص ًظش ایي ٍیظگيّب هغلَثٌذ.
تغييشات سفبّي هلشفمٌٌذگبى ثش اػبع سٍؽ Ladd
&  (1976) Suvannuntثذػت هيآیذ .دس هشحلِ اٍل اص
هلشفمٌٌذگبى ثشًح پشػـٌبهِّبیي خوغ آٍسي ؿذ ،ػپغ
الگَي ّذاًيل قيوتگزاسي ثشًح تخويي صدُ ؿذ .دس هشحلِ
ثؼذ ثب دادى اعالػبت دس هَسد ٍیظگيّبي ثشًح هَسد تقبضب ثِ
هلشفمٌٌذگبى ،یل ًظشػٌدي دیگشي دس هَسد تقبضبي
هدذد ایي مبال اًدبم گشدیذ.
دس اداهِ ثش اػبع تغييش ًگشؽ هلشفمٌٌذگبى دس
اًتخبة هدذد ایي مبال مِ ثبػث تغييش دس هيضاى هلشف مبال
هيؿَد ٍ ثب اػتفبدُ اص مـؾ ّينؼي هحبػجِ ؿذُ ثشاي
ایي مبال هيضاى تغييشات سفبّي هلشفمٌٌذگبى یب ثِ ػجبستي
دیگش هبصاد هلشفمٌٌذگبى ( )CSاص عشیق ساثغِ ()10
هحبػجِ ؿذ:

طَل داًِ قثل از پخت
طَل داًِ تؼذ از پخت
ه٘ساى آه٘لَز
غلظت شل
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CS = qi G +

وتایج ي بحث
دس خذٍل ٍ 2یظگي ّبي ًوًَِ هَسد هغبلؼِ آهذُ اػت .دس
ثخؾ ؿوبل ؿْش هتَػظ هلشف ػشاًِ هبّبًِ ثشًح خبًَاس
 ،9/4دس ثخؾ هشمض ؿْش  ٍ 8/38دس ثخؾ خٌَة ؿْش 7/6
ميلَگشم هي ثبؿذ .ثش عجق هغبلؼِ اًدبم ؿذُ هتَػظ ثؼذ
خبًَاس دس ثخؾّبي ؿوبل ،خٌَة ٍ هشمض ؿْش ثِ تشتيت
 4/4 ٍ 3/9 ،3/5اػت.

جذيل  .9خصًصیات مزفًلًژی بزوج َای داخلي مًرد تقاضا ی مصزفکىىذگان ضُز ضیزاس
چوپا قصرالدشتي
کادٍس
شفق
فجر
طارم هحلي طارم ديلواًي آهل  3خسر
تَدُ قصردشتي 4337 4337

4333

6/52
8/84
23/9
58/3

7/61
9/2
23/6
54/7

6/39
7/75
22/90
51/12

7/9
9/23
23/04
31/75

مأخذ :مؤسسٍ تحقیقات بزوج رضت (سال)9389
ماخذ :یافتٍ َای تحقیق

6/19
9/98
27/31
30/8

6/93
9/84
27/9
56/2

7/62
10/8
22/9
82/5

7/61
10
23/69
98

7/82
10/25
15/83
99

6/1
7/8
22/3
50/3

5/4
6/9
16/2
82/1
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جذيل .2مخارج ي مصزف سزاوٍ ماَاوٍ بزوج خاوًارَای مًرد مطالعٍ در ضُز ضیزاس
گرٍُشوال

گرٍُجٌَب

گرٍُهرکس

هتَسط

اًحراف هعيار

هتَسط

اًحراف هعيار

اًحراف هعيار

هتَسط

هخارجهاّاًِخَراک (تَهاى)

262000

9130

230000

23415

180000

8986

كلهخارجهاّاًِ (تَهاى)

648000

45032

557000

20843

360000

27204

هصرف سراًِ هاّاًِترًج (ك٘لَگرم)

9/4

7/13

8/38

6/32

7/6

4/9

ق٘وت ترًج هصرفٖ (ك٘لَ گرم /تَهاى)

2040

601

1900

691

1700

658

جذيل  .3ضزائب تخمیه تابع تقاضای قیمت گذاری َذاویک ،بزای طبقات مختلف ضُز
گرٍُ شوال

گرٍُ جٌَب

گرٍُ هرکس

ضراية

آهارُ t

ضراية

آهارُ t

ضراية

آهارُ t

جسء ثاتت

102/5

0/40

70/4

0/83

-171/2

-5/77

ػطر

*87/2

3/52

*49/3

2/98

*80/1

7/93

طؼن

*197/5

5/78

*175/9

2/72

*99/4

8/20

افساٗش طَلٍحجن

23/4

0/89

*67/6

9/98

*156/1

13/11

اًذازُ

*91/3

2/90

*79/6

3/55

*65/5

4/66

رًگ سف٘ذ

*75/2

2/79

*39/8

2/10

20/5

1/45

درجِ حرارت جَش

26/5

0/97

*67/7

2/98

*93/7

5/67

غلظت شل

24/5

1/40

-1/15

-0/073

7/6

0/48

R2

0/55

0/54

0/58

F- stat

23/9

35/7

61/4

N

145

219

323

* در سطح  %9معىيدار است

جذيل .4تأثیز اطالعات بز ريی وگزش مصزفکىىذگان بزوج گزيٌضمال (درصذ افزادتأثیزپذیز اس دریافت اطالعات)

گرٍُ شوال

طعن

اًدازُ

عطر

رًگ

درجِحرارت جَش

افسايش طَلٍحجن

57

48

34

53

-

-

36/3
9

30
18/3

65/2
31/6

49/7
9/5

58
گرٍُ هركس
گرٍُ جٌَب 12

18/3
9/3
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ًتبیح حبكل اص ثشاصؽ قيوت ثشًح ثِ ػٌَاى هتغيش
ٍاثؼتِ ًؼجت ثِ هتغيشّبي ػغش ،عؼن ٍ هضُ ،افضاِیؾ عَل ٍ
حدن ثشًح ،اًذاصُ ٍ ؿنل ظبّشي ثشًح ،سًگ ثشًح ،دسخِ
حشاست خَؽ ثشًح  ٍ1هبّيت طالتيٌِ ؿذى ثشًح 2ثِ ػٌَاى
هتغيشّبي هؼتقل ثب اػتفبدُ اص سٍؽ  ٍ OLSدس ؿنل
1. Gelatinization temperature
2. Gel consistency

خغي ثشاي عجقبت هختلف ؿْش ؿيشاص دس خذٍل ( )3آهذُ
اػت.
ضشایت حبكل اص ثشآٍسد ایي الگَي قيوتگزاسي هؼشف
قيوت ضوٌي ٍیظگيّبػت ٍ ثيبًگش توبیل ثِ پشداخت گشٍُ
هلشفمٌٌذگبى دس ثشاثش ّش ٍیظگي اػت.
ثش اػبع ًتبیح حبكل اص تبثغ قيوتگزاسي ميفي ثشًح
گشٍُّبي هختلف مِ دس خذٍل  3آهذُ اػت؛ هتغيشّبي
هؼٌيداس دس ػغح  %1هـخق ؿذُاًذ .ضشیت ٍیظگي عؼن
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دس ّش ػِ گشٍُ هؼٌيداس ؿذُ اػت .ثِ عَسي مِ دس دٍ گشٍُ
ؿوبل ٍ هشمض ثيـتشیي قيوت ضوٌي سا ثِ خَد اختلبف
دادُ اػت ٍ دس گشٍُ خٌَة ثؼذ اص ٍیظگي افضایؾ حدن ٍ
عَل ثشمت مشدى قشاس هيگيشد .مِ ایي هَضَع ثب اًتظبسات
هغبثقت داسد چشا مِ عجقِ خٌَة ،افشادي ّؼتٌذ مِ اص ًظش
اقتلبدي ٍضغ هغلَثي ًذاسًذ لزا ثب تَخِ ثِ ثؼذ خبًَاس
هٌغقي اػت مِ دس خؼتدَي ثشًحّبیي ثبؿٌذ مِ دس دسخِ
ًخؼت افضایؾ حدن داؿتِ ثبؿذ تب ثتَاًذ ًيبص افشاد خبًَاس سا
تأهيي مٌذ .اقـبس دسآهذ هتَػظ ٍ دسآهذ ضؼيف خبهؼِ ثب
تَخِ ثِ ثؼذ خبًَاس هٌغقي اػت مِ دس خؼتدَي ثشًح ّبیي
ّؼتٌذ مِ افضایؾ حدن داؿتِ ثبؿذ ٍ اهب ایي ٍیظگي ثشاي
گشٍُ پشدسآهذ (ؿوبل ؿْش) هؼٌيداس ًـذُ اػت .لزا ثشاي
ایي گشٍُ حبئض اّويت ًيؼت .ضشیت ٍیظگي سًگ ػفيذ ثشًح
دس دٍ گشٍُ هشمض ٍ ؿوبل هؼٌيداس ٍ دس گشٍُ خٌَة
هؼٌيداس ًـذ.
دليل ایي اهش ًيض ایي اػت مِ عجقِ من دسآهذ خبهؼِ سًگ
ػفيذ ثشًح سا اص ٍیظگي ّبي ضشٍسي ٍ حبئض اّويت ًويؿوبسًذ.
ٍیظگي دسخِ حشاست خَؽ ثشًح دس دٍ گشٍُ هشمض ٍ خٌَة
هؼٌيداس ٍ دس گشٍُ ؿوبل هؼٌيداس ًـذ .عجق ًظشػٌدي اًدبم
ؿذُ هلشفمٌٌذگبى دٍ گشٍُ هشمض ٍ خٌَة ٍیظگي هذت صهبى
خَؿيذى ثشًح ثش اػبع تدشثِ خَد اًتخبة هيمٌٌذ ٍ توبیل
ثِ هلشف ثشًحّبیي داسًذ مِ هذت صهبى خَؽ ثيـتشي داسًذ.
ضشیت هتغيش هبّيت طالتيٌِؿذى هذل ثب ػالهت هٌفي هؼٌيداس
ًـذ .هذل سا ثب حزف ایي هتغيش ثشآٍسد ؿذ .دس ضشایت چٌذاى
تغييشي هـبّذُ ًـذ .ثؼذ اص اسائِ اعالػبت ثِ هلشفمٌٌذگبى ٍ
خوغآٍسي ًوًَِ دسیبفت ؿذ ،اعالعسػبًي دس هَسد ٍیظگيّبي
ثشًح ثش سٍي افشاد گشٍُؿوبل ٍ هشمض تأثيشگزاستش اص گشٍُ خٌَة
اػت(خذاٍل .)4 ٍ 3
ضشایت تبثغ تقبضب هَاد غزایي ؿْش ؿيشاص ثشاي هحبػجِ
مـؾ ملي دس خذٍل  5آهذُ اػت .هيضاى مـؾ دسآهذي
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مل ثشًح  1/12ثذػت آهذ .یؼٌي مبالي ثشًح ثشاي هلشف
مٌٌذگبى ؿْش ؿيشاص مبالیي لَمغ هحؼَة هي ؿَدً .تيدِ
هحبػجِ ایي مـؾ ثب هغبلؼِ هدبٍس حؼيٌي ( )1386مِ ثش
سٍي  13گشٍُ ّضیٌِاي ؿبهل  9گشٍُ خَسامي ٍ  4گشٍُ
غيشخَسامي ثب اػتفبدُ ثبًل هشمضي ػبل1371-1376
ثشآٍسد ؿذ ،هغبثقت داسد .دس هغبلؼِ هدبٍس حؼيٌي()1386
مبالي ثشًح خضٍ مبالّبي لَمغ هحؼَة ؿذ .هيضاى مـؾ
قيوتي هبسؿبلي ٍ -1/41هيضاى مـؾ قيوتي خجشاى ؿذُ
 -1/09ثذػت آهذ .اص مـؾ قيوتي خجشاى ؿذُ ثشًح ثشاي
هحبػجِ سفبُ هلشفمٌٌذگبى اػتفبدُ ؿذً .تيدِ هحبػجِ
مـؾ ّبي قيوتي ثشًح ثب هغبلؼِ پبمذاهي ( )1388هغبثقت
داسد.اگش هلشفمٌٌذگبى گشٍُؿوبلؿْش دس هَسد ٍیظگيّبي
ثشًح اعالػبت مبفي داؿتِ ثبؿٌذ ،هقذاس  Gمِ ثش اػبع
ساثغِ ( )13اص حبكلضشة تفبضل اسصؽ ػذدي ٍیظگيّب قجل
اص دسیبفت اعالػبت ٍ ثؼذ اص دسیبفت اعالػبت دس قيوت
ضوٌي ٍیظگيّب ثذػت هيآیذ .هقذاس ایي پبساهتش ثشاي گشٍُ
ؿوبل  13948تَهبى ،ثشاي گشٍُ هشمض  9869تَهبى ٍ ثشاي
گشٍُ خٌَة  6411تَهبى هيثبؿذ (خذٍل .)6
اص ػيؼتن تقبضبي تقشیجبً ایذُآل ٍ دادُّبي ػشي صهبًي
ػپغ ثب لحبػ مـؾ خجشاى ؿذُ ثشًح دس ساثغِ ( )12هقذاس
تقبضبي ثشًح ّش خبًَاس ثؼذ اص دسیبفت اعالػبت حبكل هي
ؿَد .دس ًْبیت ثش عجق ساثغِ ( )11هيضاى افضایؾ دس سفبُ ّش
خبًَاس ثؼذ اص دسیبفت اعالػبت حبكل هي ؿَد .سفبُ مل
گشٍُ ؿوبل ؿْش ثِ عَس هبّبًِ  2158765تَهبى افضایؾ
هيیبثذ .ثِ عَس هبّبًِ هتَػظ  5834ثش سفبُ ّش خبًَاس
افضٍدُ هيؿَد .ثِ ػجبستي دیگش اص هخبسج ثشًح خبًَاس هبّبًِ
 5834تَهبى من هيؿَد .ثِ ایي تشتيت ثِ عَس هتَػظ 34
دسكذ اص هخبسج ثشًح هلشفمٌٌذگبى ؿوبل ؿْش ثب دسیبفت
اعالػبت مبّؾ هيیبثذ (خذٍل)6

جذيل  .5ضزایب تابع تقاضا مًاد غذایي ضُز ضیزاس بزای محاسبٍ کطص کلي

i

عرض از هثدأ

ترًج

غالت

فرآٍردُ گَشتي

شير ٍ فرآٍردُّا

رٍغي

i

) b( p

4/049
0/468
-11/57
1/75
3/15

-0/48
-0/057
-0/019
-0/309
0/065

-0/057
0/009
-0/002
0/075
0/002

-0/019
-0/002
-0/055
-0/028
-0/049

-0/309
-0/284
-0/028
-0/038
-0/017

0/065
0/002
-0/049
-0/017
-1/109

-3/05
-0/126
4/59
-0/443
0/026

0/320
0/004
-0/440
0/033
1/082

ترًج
غالت
فرآٍردُ گَشتٖ
ش٘ر ٍ فرآٍردُّا
رٍغي
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گرٍُشوال

گرٍُهرکس

گرٍُجٌَب

33971

9189

8733

طثقِ

2158765

2335920

1112928

هتَسط

5834

4776

2338

MAX

12263

10061

8031

MIN

3442

2545

743

SD

2756

1167

811

هتَسط

34

30

18

MAX

49/9

21

36

MIN

7

9

8

SD

25

18

15

هيساى ( Gتَهاى)

ه٘ساى رفاُ (تَهاى)

كاّش هخارج ترًج (درصذ)
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دس حبلي مِ سفبُ مل گشٍُهشمض ؿْش ثِ عَس هبّبًِ
 2335920تَهبى افضایؾ هيیبثذ .ثِ عَس هتَػظ 4776
تَهبى سفبُ ّش خبًَاس ،هبّبًِ افضایؾ هيیبثذ .ثِ ػجبستي دیگش
اص هخبسج ثشًح خبًَاس مِ دس خذٍل  2آهذُ اػت ،ثِ عَس
هتَػظ  4776تَهبى من هيؿَد .ثِ ایي تشتيت ثِ عَس
هتَػظ  30دسكذ اص هخبسج ثشًح هلشفمٌٌذگبى ثب دسیبفت
اعالػبت مبّؾ هيیبثذّ .وچٌيي سفبُ مل گشٍُخٌَةؿْش
ثِ عَس هبّبًِ  1112928تَهبى افضایؾ هيیبثذ .ثِ عَس
هتَػظ  2338تَهبى سفبُ ّش خبًَاس هبّبًِ افضایؾ هيیبثذ.
ثذیي هؼٌب مِ اص هخبسج ثشًح خبًَاس ثِ عَس هتَػظ 2338
تَهبى من هيؿَد .ثِ ایي تشتيت ثِ عَس هتَػظ  18دسكذ
اص هخبسج ثشًح هلشفمٌٌذگبى ثب دسیبفت اعالػبت مبّؾ
هيیبثذ (خذٍل .)6
وتیجٍ گیزی
ّش چِ اص عجقِ هلشفمٌٌذگبًي مِ ٍضغ اقتلبدي ًبهؼبػذ
داسًذ ثِ ػوت عجقبتي ثب ٍضغ هؼبػذ پيؾ سفت دسكذ
تقبضبي ثشًح ٍاسداتي دس ػجذ هلشفي آًبى موتش ٍ دسكذ
اػتفبدُ اص ثشًحّبي داخلي ثيـتش هيؿَد .خبًَاسّبي ثب
دسآهذ ثْتش ٍ ثؼذ خبًَاس موتش ،ثِ ٍیظگيّبي عؼن ،اًذاصُ ٍ
ؿنل ظبّش ٍ ػغش ثشًح ثيـتش اص ػبیش ٍیظگيّب اّويت هي
دٌّذ .اهب ػبیش هلشفمٌٌذگبى ثخلَف آًْبیي مِ دس ایي
هغبلؼِ ثؼٌَاى خبًَاسّبي من دسآهذ گشٍُثٌذي ؿذُاًذ،
توبیل ثِ پشداخت ثبالتشي ثشاي ٍیظگيّبي عَل ٍ حدن،

عؼن ٍ دسخِ حشاست خَؽ ثشًح داسًذ .هتغيش افضایؾ حدن
ٍ عَیلؿذى ثشًح تٌْب ثشاي دٍ گشٍُ دسآهذ هتَػظ ٍ دسآهذ
پبیيي هؼٌبداس ؿذُ اػت .یني اص دالیل هوني اػت ایي ثبؿذ
مِ ّش چِ ػغح دسآهذ پبیييتش ثبؿذ دس اًتخبة
هلشفمٌٌذُ ثِ ػوت ثشًحّبیي مِ افضایؾ حدن ٍ ثشمت
داسًذ ،دخيل اػت .دس كَستي مِ ایي هتغيش ثشاي گشٍُ
دسآهذي ثبال هؼٌيداس ًـذُ اػت لزا ثشاي ایي گشٍُ دسآهذي
اًتخبة ثشًحّبیي مِ افضایؾ حدن ٍ ثشمت داسًذ اّويت
ًذاسد .چَى ثب تَخِ ثِ دس ًظش گشفتي ثؼذ خبًَاسؿبى ٍ ػغح
دسآهذیـبى ّش چقذس ثشًح مِ ثخَاٌّذ هي تَاًٌذ خشیذاسي
ٍ هلشف مٌٌذ.
اعالعسػبًي دس هَسد ٍیظگيّبي ميفي ثشًح ثبػث
افضایؾ سفبُ هلشفمٌٌذگبى ؿْش ؿيشاص هيؿَد .الجتِ سفبُ
گشٍُؿوبلثيـتش اص دٍ گشٍُهشمض ٍ خٌَة ؿْش افضایؾ هي
یبثذ .صیشا گشٍُؿوبل ثؼذ خبًَاس موتش ،دسكذ افشاد داساي
تحليالت داًـگبّي ثيـتش داسًذ دس ًتيدِ ًؼجت ثِ پزیشؽ
اعالػبت اًؼغبف پزیشتشًذ .لزا ثب تَخِ ثِ هخبسج ثؼيبس پبیيٌي
مِ گشٍُهلشفمٌٌذگبى داساي ٍضؼيت اقتلبدي ًبهؼبػذ
(عجقِ خٌَة) دس قيبع ثب دٍ عجقِ دیگش كشف خشیذ ثشًح
هيمٌذ ،هيتَاى دسیبفت تٌْب دسیبفت اعالػبت ًويتَاًذ دس
مبّؾ ّضیٌِّبي ثشًح خبًَاسّبیي مِ داساي ٍضغ ًبهؼبػذي
ّؼتٌذً ،قؾ پشسًگي داؿتِ ثبؿذ .چشا مِ ػذم ٍضؼيت
اقتلبدي هغلَة ،هخبسج ثبالي صًذگي ٍ صیبد ثَدى ثؼذ
خبًَاس قذست خشیذ آًْب سا مبّؾ دادُ اػت .دس ًتيدِ ثب
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ٌِسػبًي ثِ هلشفمٌٌذگبى اص عشیق تْيِ ؿٌبػٌبهِ دس صهي
خلَكيبت ميفي ایي هحلَل ٍ ًلت اعالػبت دس هحل
 گزاؿتي،فشٍؽ ًلت ثشٍؿَسّبیي دس هحل تَصیغ ثشًح
اعالػبت سٍي ميؼِّبي ثشًح ٍ اعالع سػبًي اص عشیق خشایذ
ٍُ سػبًِّبي گشٍّي تالؿي هْن دس خْت افضایؾ سفب
.هلشفمٌٌذگبى ثشًح اًدبم دٌّذ

دسیبفت اعالػبت ثِ تٌْبیي ًويتَاًٌذ تغييش هؼٌيداسي دس
.الگَي هلشف خَد ایدبد مٌٌذ
ثِ عَس ملي اعالػبت ثش تقبضبي اغلت هلشفمٌٌذگبى
ایي مبال تأثيش گزاس اػت ٍ ثبػث افضایؾ سفبُ هلشفمٌٌذگبى
 لزا پيـٌْبد هيؿَد مِ ثب اسائِ ٍ اًتقبل اعالػبت.ؿذُ اػت
،اص عشیق ػبصهبىّبي ریشثظ ّوبًٌذ ػبصهبى تحقيقبت ثشًح
 ٍصاست ثْذاؿت ٍ خْبد مـبٍسصي خْت اعالع،اداسُ ثبصسگبًي
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