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 کیذٌچ
رإ اٗي ت. است فتِرگاًجام  كٌٌذگاى هصرفحق٘ق حاضر تا ّذف سٌجش اثر تغ٘٘ر ك٘ف٘ت ترًج تر رفاُ ت

ٌٌذگاى كهصرف٘فٖ اًَاع ترًج، رفاُ كإ ّ ٗصگٍٖدر هَرد ٌٌذگاى كهصرفتِ ساًٖ راطالعضوي  ،هٌظَر

تصادفٖ در ٌذٕ تطثقِخاًَار شْر ش٘راز تِ رٍش  350 لٍٔ٘س تِّا تا تكو٘ل پرسشٌاهِ . دادُذشهحاسثِ 

ك٘فٖ ترًج رفاُ إ ٍّٗصگٖساًٖ در هَرد راطالعتاٗج ًشاى داد ًٍرٕ شذ. آجوغ 1390-1389سال 

 ،تَهاى 5834 ّر خاًَار شوال شْر ٔاّاًهفاُ رهتَسط ذ. دّٖهفساٗش اا رترًج شْر ش٘راز ٌٌذگاى ك هصرف

اتذ. تا درٗافت اطالػات تِ طَر هتَسط ٗافساٗش هٖتَهاى  2338ْر ش ٌَبجتَهاى ٍ  4776هركس شْر 

درصذ كاّش  18 ْرشدرصذ ٍ جٌَب  30 هركس شْر ،درصذ 34ٌٌذگاى شوال شْر كهخارج ترًج هصرف

ضؼ٘ف در كاّش هخارج ترًج اقشار َاًذ تًوٖتٌْاٖٗ تِساًٖ راطالع ق،٘تحق ّٕاافتِٗ اساض تراتذ. ٗهٖ

تَدى تُؼذ خاًَار ٍ قذرت  تسرگخارج تاالٕ زًذگٖ، هداشتِ تاشذ. ػلت اٗي اهر  ٕدارٖ ٌجاهؼِ ًقش هؼ

 خرٗذ كن طثقات پاٗ٘ي جاهؼِ است.

 

  ٌٌذگاىكهصرف ،ك٘ف٘ت ترًج راز،٘شرساًٖ، اطالعرفاّٖ،  آثار :یلیذک یَاياژٌ

 

 قذمٍم
َاًذ پبػخگَي هؼبئل ت    يه ٌٌذگبىمگبّي اص سفتبس هلشفآ

ثؼيبسي ثشاي تَػؼِ اقتلبدي ثبؿذ. داؿتي دسك كحيح اص 
بي ّهضیتٌٌذگبى ٍ فشایٌذ هلشف آًبى، مسفتبس هلشف

هتؼذدي سا دس ثش داسد. ایي هضیتْب ؿبهل مول ثِ هذیشاى دس 
 هلشف سفتبس تحليل عشیق اص ـبىیخْت تلوين گيشي ّب

مٌٌذگبى ثشاي ٍضغ گزاساى ٍ تٌظينقبًَى ثِ مول مٌٌذگبى،
 ثِ قَاًيي هشثَط ثِ خشیذ ٍ فشٍؽ مبال ٍ خذهبت ٍ دس ًْبیت

 بؿذ. ثيشي ثْتش هيگمٌٌذگبى دس خْت تلوين هلشف
دبم ؿذُ دس صهيٌِ سفتبس هلشف ٌٌذگبى ثش مهغبلؼبت ًا

بؿذ مِ مبالّب ثاػبع تبثغ تقبضبي هبسؿبلي ثب ایي فشم هي
ميفيت ّوگي داسًذ. ّش چٌذ مِ ميفيت مبالّب ّوگي ًيؼت ٍ 

بیي ٍخَد داسد. ثشخي اص تفبٍتْب مَچل ٍ ّب تفبٍتّدس آى

وبیض اص دیگش ت بثلقمِ یل ًوًَِ مبال سا غيشًذ اـبّذُه بثلقغيش
بي ميفي قبثل ّ. ثشخي دیگش اص تفبٍتٌٌذمهيب ًّوًَِ

يفيت سٍي مٌٌذ. مب سا اص ّن هتوبیض هيٍّ ًوًًَِذ ا هـبّذُ
ٌٌذگبى ثشاي تقبضبي هحلَالت ٍ دس ًتيدِ مهلشفتلوين 

دبم ؿذُ اػت گسٍي قيوت تأثيش زاس اػت اغلت هغبلؼبتي مِ ًا
 ٍخَد فشم يیا آى دس مِ اػت ّبًئَمالػيل ِیثش اػبع ًظش

( 1979) لٌنؼتش ِیًظش اهب. داسًذ ّوگي ميفيت مبالّب مِ داسد
يل يگزاس وتيق ِیمِ ثؼذّب ًظش  هجٌبي ثش گشفت ًبم ّذًا

. هفَْم اػبػي هشتجظ ثب ميفيت مبال مِ اػت مبال ميفيت
ثيـتش مبسثشد داسد ٍیظگي قب ثل هـبّذُ ثَدى آى اػت. ایي 

ذ تفبٍت ميفي ثيي دٍ تٌٌذُ هيمهؼئلِ مِ آیب هلشف ًَا
دس هَسد هحلَالت مـبٍسصي  ش،يهحلَل سا تـخيق دّذ یب خ

ي ایي هؼئلِ ٍخَد ٍخَد داسد ٍلي دس هَسد مبالّبي كٌؼت
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دس هَسد مبالّبي كٌؼتي تفبٍت قبثل هـبّذُ ٍخَد  1ًذاسد.
اعالع سػبًي اي  داسد. ثٌبثشایي دس هَسد هحلَالت ثبیذ ثِ گًَِ

ٌٌذگبى ّش چٌذ مِ ّضیٌِ آٍس مهلشفؿَد. اسائِ اعالػبت ثِ 
ب َّاًذ ایي ّضیٌِتاػت ٍلي تأثيش اعالع سػبًي دس ثلٌذ هذت هي

 ثِ اعالػبت اسائِ ثشاي سٍؽ يیدّذ. چٌذ سا پَؿؾ
داسا تَاى ثِ  يٍخَد داسد مِ اص آى خولِ هٌٌذگبى م هلشف

نبس  يثشاثَدى ًـبى ميفيت  هحلَالت خَسامي ًبم ثشد. سّا
اعالػبتي دس هَسد ميفيت هحلَل اػت.  2دیگش داؿتي ثشچؼت

هـبّذُ یب غيشقبثل بیي اص مبال مِ قبثل ّثِ ایي هفَْم مِ ٍیظگي
 يیثٌبثشا 3َد.ؿهـبّذُ اػت ثب ثشچؼت صدى، هـخق هي

ويت هي بي ٌّّذ، ایي ثشچؼتدافشادي مِ ثِ ثٌؼذ ػالهت ّا
تخبثـبى دس ٌّگبم خشیذ هحلَل اثشگزاس اػت.  اعالػبتي ثش ًا
ثؼضي اص هحلَالت غزایي ّؼتٌذ مِ ميفيت ًبّوگي داسًذ. 

ص غالت هْن ٍ پشهلشف اثشًح یني اص اِیي هحلَالت ثشًح اػت. 
ٍد. ثشًح اص غالت ثؼيبس هغضي ٍ پش سًؼبى ثـوبس هيا يًذگصدس 

هلشف تشیي غزاي ًضدیل ثِ دٍ ػَم خوؼيت خْبى هحؼَة 
هي ؿَد. ٍیظگي ّب ي خبف ثشًح، آى سا ثِ یل هبدُ ي غزایي 

 ِم ِ عَسيث. پش هلشف، ثشاي تأهيي غزایي تجذیل مشدُ اػت
ِس بلشيم أهييت سد ىآ ْنػ  سكذد 20 صا ؾيث ْبىخ شدمه ٍصًا

هي ثبؿذ. شًح فبقذ چشثي، ملؼتشٍل، گلَتي ٍ ػذین ثػت. ا
سصؽ غزایي ثشًح ًبؿي اص مشثَّيذسات ّب، فيجش سطیوي، ا
ص هْوتشیي تشميجبت تـنيل اثبؿذ مِ  يهشٍتئيي ٍ چشثي پ

 هتَػظ عَس ثِ ػبل یل دس ایشاًي ّش. دٌّذُ ي ثشًح اػت
 يخْبً پٌدن ستجِ مِ مٌذهي هلشف ثشًح ميلَگشم 47 بًِيػبل
شًح مبالي ث (FAO،2011) اػت دادُ اختلبف خَد ثِ سا

ميفيت  ػت.اّبي هختلف  ًيؼت ٍ تشميجي اص ميفيت يّوگٌ
پخت ثشًح اص ػَاهل هْن دس تغزیِ ٍ ثبصاسپؼٌذي آى اػت. 

دس ٌّگبم تقبضبي ایي مبال ثب هـنالتي  مٌٌذگبى هلشفثٌبثشایي 
ِ )اص قجيل: اًذاصُ، هَاخِ اًذ. صیشا ػالٍُ ثش ميفيت ظبّشي دًا

ِ(، ميفيت پخت ٍ غزایي آى ًيض ثبیذ  سًگ، ػبلن ثَدى دًا
 تبثغاسصیبثي ؿَد. پظٍّؾ حبضش ثش آى اػت ضوي ثشآٍسد 

                                                                                       
ٌهذ، ّهش دٍ   مٌٌذُ دٍ گَخهِ سا اهتحهبى ههي   مثالً فشم مٌيذ هلشفه .1

اًذاصُ ٍ هيهضاى سػهيذگي ینؼهبى ثبؿهٌذ،     گَخِ اص ًظش خلَكيبت سًگ، 
ِ  اب داساي ٍاسیتٍِّلي یني اص گَخِ بي دسٍى آى مهن ٍ  ّه ي اػت مهِ داًه

هقذاس گَؿت داخل گَخِ ثيـتش ٍ دیگشي داساي ٍاسیتهِ هؼوهَلي اػهت.    
ب ًذاؿهتِ ثبؿهذ تهب ثؼهذ اص     ٌٌّذُ اعالػي دس هَسد ٍاسیتِمحبل اگش هلشف

 سا هتَخِ ؿَد.خشیذ ًوي تَاًذ تفبٍت ثيي آى دٍ 

2. Labeling 
بي تغزیِ اي اعالػبتي دس هَسد هيضاى ِّ ػٌَاى هثبل، ثشچؼتث .3

 ٌٌذ.ما هـخق هيسّب، هَاد هغزي، تشميجبت چشثي ٍ...  ٍیتبهيي مبلشي،

 ٍ آى ثبصاسپؼٌذي دس هؤثش ّبي ٍیظگي ثشًح، ميفي تقبضبي
مٌٌذگبى سا ؿٌبػبیي مٌذ ٍ ضوي اعالع  خحبى ّبي هلشفس

ثيٌي ًيبصّبي  تَاًذ دس خْت پيؾث ثشًح، تيفيم هَسد دس يسػبً
 يّبگبم مٌٌذگبى هلشف يسفبّ ؾیهلشفي آیٌذُ ٍ افضا

س د يٍ خبسخ ياخلدتبمٌَى هغبلؼِ  سا ثشداؿت. يثوشثوشه
ص اشًح كَست ًگشفتِ اػت. اخيشاً ثحلَل هصهيٌِ اسصیبثي ميفي 

يل مِ ثش اػبع سٍؽ ّ يفيمقيوت گزاسي  يالگَ  لٌنؼتشذًا
 اػتفبدُ ثيـتش غزایي هَاد ٍ هحلَالت صهيٌِ دس اػت اػتَاس
 هغبلؼِ اٍليي (.,2008Gracia and Magistris) اػت ؿذُ

يل دس خلَف قيوت لگَا هَسد دس تدشثي گزاسي ّذًا
Ethridage and Davis (1982 ) تَػظهحلَالت مـبٍسصي 

دبم پٌجِ ثب ساثغِ دس  هي ٌِيصه يیا دس هغبلؼبت گشید اص. ؿذ ًا
 Richard، Langyintuo & Ntoukam هغبلؼبت ثِ تَاى

(2000ٍ ) Gracia & Magistris(2008) ّذفؿبسُ مشد. ا 
 مبالّبي ّبيٍیظگي ضوٌي قيوت ثشآٍسد هغبلؼبت ـتشایييث

 ثِ یب ضوٌي ّبي قيوت هغبلؼبت يیا دس .ثبؿذ هي ًظشؿبى هَسد
 خَاف ثشاي مٌٌذگبى هلشف پشداخت ثِ توبیل دیگش ػجبستي
 تحقيق ًتبیح. اػت ؿذُ هحبػجِ ًظش هَسد مبالي هختلف
 ثش هؤثش ػبهل هْوتشیي ػيت ًَع ٍ دسخِ مِ داد ًـبى سیچبسد
 ٍ اًذاصُ ثيي داسي هؼٌي ساثغِ ٍ اػت ػيت هحلَل قيوت
 ًتبیح ٍ. داسد ٍخَد ػيت قيوت ٍ مـؾ ًَع ٍ فشٍؽ فلل

ذاصُ خلَكيبت ثِ تَخِ ثب مِ داد ًـبى لٌگيٌتَ تحقيق  لَثيب، ًا
 هذ ٍیظگي هْوتشیي آى، ثَدى ػبلن دسكذ پَػتِ، ثبفت سًگ،
 ٍ گشاػيب. اػت آى اًذاصُ هحلَل ایي مٌٌذگبى هلشف ًظش

 ثشاي ػيبػي اثضاسّبي هذل ایي اص اػتفبدُ ثب ًيض هگؼتشیغ
 .دادًذ اسائِ اسگبًيل غزاي هلشف
َاد تقبضبي هغبلؼبت ایشاى دس  خلَكيبت ثش هجتٌي غزایي ه
ذك ثؼيبس هحلَل موي  ثشآٍسد هغبلؼبت ایي خولِ اص. اػت ًا
 اػت تْشاى ؿْش دس پٌيش ميفي گزاسي قيوت تبثغ

(Aghapursabaghi, 2007). آى اص حبمي هغبلؼِ ایي ًتبیح 
ي مٌٌذگبىهلشف مِ اػت  هلشف ثِ ثبالیي پؼٌذيرائقِ تْشًا
 ساثغِ پٌيش قيوت ثب چشثي افضایؾ ٍ داسًذ صیبد چشثي ثب پٌيش

َثيب ثشاي ميفي گزاسيقيوت الگَي ّوچٌيي. داسد هؼتقين  دس ل
 , Ghorbani & Mirbemani) ؿذ ثشآٍسد خشاػبى اػتبى

صم ثِ رمش اػت مِ ثشاي هحبػجِ تغييشات سفبّي ال .(2005
ضشٍسي اػت مِ اعالع سػبًي كَست ثگيشد چشا  مٌٌذگبى هلشف

َد دچبس تَسؽ ًبؿي اص ػذم اعالػبت  ،مِ اگش اعالػبت دادُ ـً
ٌّذ مِ ثش دؿذُ مِ دس ایي كَست افشاد پبػخ ّبیي اساِئ هي 

ع ػالیق آًبى اػت. ثلنِ ثش اػب ؼتيحؼت آگبّي ٍ اعالػبت ً
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بي ّبي غيشقبثل هـبّذُ دس صهيٌٍِّیظگياعالػبتي دس هَسد 
طي، ػالهت ٍ اسصؽ  ََل ي ایي مبال اص هشامض هختلف اتغزیِهشف

قشاس گشفتِ  مٌٌذگبى هلشف ٍ دس اختيبس آٍسي ؿذُ اػتوغخ
 . (1389 هبصًذساى، ٍ سؿت آهل، يمـبٍسص خْبد بصهبى)ػ اػت

 

 ًاد ي ريش َام
اص خبًَاسّبي ؿْش اي  ب ثِ كَست هلبحجِّدادُ هغبلؼِ يیس اد

ؿذ. ثب تَخِ ثِ ایٌنِ ًظشػٌدي دس یل  يؿيشاص خوغ آٍس
ػت، لزا قيوت ثبصاسي ایي مبال اهقغغ اص صهبى كَست گشفتِ
َاع ثشًح دس پظٍّؾ حبضش ؿبهل ثشاي خبًَاسّب ینؼبى اػت.  ًا

ثشًح ّبي ٍاسداتي مِ ؿبهل ثشًح ّبي پبمؼتبًي، ٌّذي، 
ّبي داخلي )عبسم هحلي، عبسم دیلوبًي، ثشًحتبیلٌذي، ػبیش 

 ، فدش، ؿفق، مبدٍع، خضس( ٍ ثشًح داخلي چوپب3آهل
قلشالذؿتي  قلشالذؿتي اػت. ثِ دليل هلشف صیبد ثشًح چوپب

ذ. ؿ ليفنتّبي داخلي ثشًح شیص ػباثشًح  يیادس ؿْش ؿيشاص 
بؿذ. ثيه 1389-1390بل ػهشثَط ثِ  ؿذُ يآٍس وغخاعالػبت 

ًيض ثِ  1387بي ػشي صهبًي هشمض آهبس ایشاى ػبل ّص دادُا
شاي هحبػجِ ث دسآهذ خبًَاسّب -هٌظَس اػتفبدُ اص اعالػبت ّضیٌِ

گيشي  اًذاصُاػتفبدُ دس ساثغِ  هَسد ًيبص خْت مـؾ ملي ثشًح
ثِ مبس گشفتِ ؿذ. ایي مـؾ ثب  مٌٌذگبى هلشفتغييشات سفبّي 

َاع سٍغي،  دس ًظش گشفتي ػجذ مبالّبي ثشًح، ػبیش غالت، ًا
يؼتن ػبي آى ّب ثب اػتفبدُ اص ّگَؿت ٍ ؿيش ٍ فشآٍسدُ

 ذ.ؿحبػجِ هل دسخِ دٍ آتقبضبي تقشیجبً ایذُ
اًدبم گشفت.  2تلبدفيٌذي ثيشي ثلَست عجقِگوًًَِ

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 

ٌٌذگبى ثب مهلشفشٍُ گ ؿبهلصًذگي ثِ ػِ هٌغقِ ؿوبل )
ٌٌذگبى ملشفهشٍُ گ ؿبهل(، هشمض )ػذٍضغ اقتلبدي هؼب

هلشفشٍُ گ ؿبهل( ٍ خٌَة ؿْش )ثب ٍضغ اقتلبدي هتَػظ
( تقؼين ؿذ. ایي تقؼينثب ٍضغ اقتلبدي ًبهؼبػذٌٌذگبى م
ٌذي ثشاي ایي اػت مِ ٍاحذّبي خبهؼِ هَسد هغبلؼِ اص ث

تغييشات دسٍى گشٍّي ش ثبؿٌذ ٍ تًظش هتغيش دسآهذي ّوگي
ًوًَِپغ اًذاصُ حدن ًوًَِ ثش اػبع ساثغِ ػ موتش ثبؿذ.

 ( سا ثشاي ّش عجقِ هحبػجِ گشدیذ1ساثظ )يشي گ
(Scheaffer, 1995.) 

 (1)             
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L ؼذاد عجقبت خبهؼِ هَسد ًوًَِت، N  تؼذاد مل
ًحشاف ا Shتؼذاد خوؼيت ّش عجقِ ٍ  Nh ،خوؼيت ؿيشاص

 .ػتا تخوييهؼشف خغبي   D هؼيبس قيوت ثشًح ّش عجقِ ٍ

(2)                     
4

2B
D  

س تخليق ثْيٌِ، هـبّذات ثِ ًحَي ثِ عجقبت د
ؼذاد ت  nبثٌذ مِ مَچنتشیي اًحشاف هؼيبس ثبیاختلبف هي

تؼذاد  ،nیذ. ثشاي یل ًوًَِ ثب اًذاصُ آهـبّذات ثذػت
 nh اػت. nhم ثبیذ اًدبم گيشد ثشاثش اhهـبّذات مِ دس عجقِ 

ػت. تخليق ثْيٌِ ثب اتؼذاد خوؼيت ًوًَِ دس ّش عجقِ  
 یذ.آثِ دػت هي (3)اػتفبدُ اص ساثغِ 

(3)            
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قيوت گزاسي ميفي مبال ثِ ٍیظگي ّبي آى مبال  يلگَا
ّب ٍیظگيٍاثؼتِ اػت. ثٌبثشایي الگَي اقتلبدي مِ ثتَاًذ ایي 

گزاسي ميفي اػت. ایي الگَ ثش اػبع  قيوتسا لحبػ ًوبیذ 
 ٍBecker(1965)، Lancaster (1966 )  يهغبلؼبت ًظش

Rosen (1974) سگشػيَى اػت مِ دس آى اص یدبد ؿذُا
قيوت هـبّذُ ؿذُ یل مبال ثش سٍي كفبت ميفي آى مبال 

گزاسي  قيوتَد. ثٌبثش ایي هي تَاى گفت الگَي ؿياػتفبدُ ه
ميفي تقبضب ثشاي یل هحلَل سا ثِ كَست تبثؼي اص 

 گزاسيقيوت الگَّبي دسگيشد.  هيّبي آى دس ًظش  ٍیظگي

 حبكل مبال هقبدیش ّوِ هلشف ثب مِ (jX0) ّذاًيل

 شیص ساثغِ دس مِ اػت( jiX) ٍ( iq) اص تبثؼي ؿَد، هي

 .اػت ؿذُ دادُ ًـبى

)X,q(fX jiij 0  

   n,...,,i 21  ٍ m,...,,j 21  (4         )  

 iqمبال، هختلف ّبيٍیظگي jX0ساثغِ، يیِ دس ام

 مبال ًَع اهييi  اصٍیظگي اهيي jiX j هلشفي، مبالي هقذاس

 لٌنؼتش تَػظ ّذاًيل هغلَثيت تبثغ هفَْم .اػت
(1966Lancaster,) هلشف هغلَثيت تبثغ مِ ؿذ ثيبى 

 تَخِ ثب ،اػت مبال هختلف ّبيٍیظگي اص تبثؼي مِ سا مٌٌذُ
ثذػت ( 5ایي ساثغِ )ثٌبثش ِ قيذ ثَدخِ حذامثش هي مٌذ.ث
 . ذیآ يه
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(5)               jF

m

J

jFF PXP 



1

 

 (5) ساثغِ سد
FPيوت ثبصاسي مبال، ق

jFX ّبيٍیظگي 

 قيوت ّذاًيل اػت.  jFP ٍ مبال

 دسخِ ال ایذُ تقشیجب تقبضبي ػيؼتن اص هغبلؼِ يیا دس

 QUAIDS)) دٍ

 يفيم شاتييتغ يسفبّ اثش يثشسػ يثشا 1

 دٍ دسخِ آل ایذُ تقبضبي ػيؼتن مِ چشا. اػت ؿذُ اػتفبدُ
 داسد سا هضیت ایي ثِ 1دسخِ آل ایذُ تقبضبي ػيؼتن ًؼجت

 هشتفغ سا هؼبدالت غيشخغي ثشآٍسد اص ًبؿي هـنالت مِ
 ًظيش هشػَم خغي ّبي هحذٍدیت اػوبل اهنبى ٍ ًوَدُ

 پزیش خوغ تقبضبي ػيؼتن ثْتشیي ٍ مٌذ هي فشاّن سا ّوگٌي
 سا هخبسج ٍ ّب قيوت تغييشات غيشخغي ّبي ٍامٌؾ مِ اػت
 آل ایذُ تقشیجبً تقبضبي ػيؼتن .ذّذيه ًـبى هب ثِ تقبضب سٍي

 ثب مِ ػتا آلایذُ تقشیجب ػيؼتن اص ملي حبلت دٍ دسخِ
 .اػت ػبصگبس اقتلبدي ًظشیِ
ي سا اَاى تبثغ ػْن ثَدخِتهي 2ب اػتفبدُ اص اتحبد سٍيث

 ثذػت آٍسد. (6) ثش اػبع ساثغِ

(6) 
2

1
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(،6س ساثغِ )د
 iwمبالي اي  ْن ثَدخِػiم ثشايا 

 a(P)ٍبّكفش قيوتبثغ ینٌَاخت اص دسخِ ت b(P)خبًَاس،

ًيض  i، i، ij ٍ iبخق قيوت اػتَى اػت ؿ

 بؿٌذ.ثپبساهتشّبي ایي تبثغ هي
 Banks et al.(1997)  ٍ ثب دس ًظش گشفتي ؿنل خغي
ساثغِ اي  ثشاػبع ػْن ثَدخِ QUAIDSّوگي ثِ فشم تبثغ 

بي قيوتي ٍ ّ( سػيذًذ ٍ ثب اػتفبدُ اص ایي ساثغِ مـؾ6)
 دسآهذي سا هحبػجِ مشدًذ.

ثب  QUAIDS يّبي هخبسج ٍ قيوت دس الگَـؾم
یذ آي ثذػت هيادیفشاًؼيل گيشي اص هؼبدالت ػْن ثَدخِ

( هحبػجِ 7مِ ثِ عَس خالكِ ٍ ثش اػبع ثشاػبع سٍاثظ )
 :(Banks et al.,1997 ) ًَذؿهي

i

i
i
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e 1   ,  ij
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ij
ij
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u
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(7           )ijij
M

ij
H ewee  

ij ـؾ هخبسج،م eiِ دس آى، م
ue  مـؾ قيوتي هبسؿبلي

 ٍij
ue  .مـؾ قيوتي ّينؼي هي ثبؿذij 31دلتبي مشًٍنش 

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

ثش اػبع سٍاثظ  iu  ٍiju اػت. ّوچٌيي 0ij كَست

 یذ.آ( ثذػت هي9( ٍ )8)

(8  )
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 بثغ هخبسج ٍاقؼي،ت C،ْن ثَدخِ ايػwi ِ دس آى، م

b(P) ب، ّبثغ ینٌَاخت اص دسخِ كفش قيوتت ,, ٍ   
بخق قيوت اػتَى ؿa(P) پبساهتشّبي ایي ساثغِ ّؼتٌذ ٍ

 اػت.
 ثشاي ّذاًيل گزاسي قيوت يالگَ اص هغبلؼِ ایي دس
 تغييش ثِ ًؼجت مٌٌذگبى هلشف پشداخت ثِ توبیل تؼييي
 دٍ دسخِ ال ایذُ تقشیجب تقبضبي ػيؼتن اص ٍ ثشًح ّبي ٍیظگي

 سفبّي تغييشات گيشياًذاصُ خْت ثشًح مـؾ هحبػجِ ثشاي
CI .ؿذ اػتفبدُ ثشًح مٌٌذگبىهلشف

هشتجظ ثب هتغيشّب 42
ثذػت آهذ. مِ ایي ثيبًگش ایي اػت مِ ّن  30موتش اص 

خغي هؼئلِ ػبص ًيؼت. ثشاي اًتخبة ثْتشیي فشم تبثغ اص 
Rآهبسُ 

2 ٍLikelihood ratio  ػتفبدُ ؿذ. هيضاى ایي دٍ ا
ي تبثؼي ؿذ. ثش ْبدیگش فشهق دس فشم خغي ثيـتش اص خؿب

هشمض ٍ خٌَة  ،وبلؿبي گشٍُّایي اػبع ثشاي گشٍُ دادُ
فشم تبثؼي خغي اًتخبة ؿذ. ثب ثشاصؽ قيوت ثبصاسي ثشًح 

 ثشًح مٌٌذگبىهلشف ميفي تقبضبي تبثغ آى ّبيسٍي ٍیظگي
 (.Rosen،1974) آهذ ثذػت ؿيشاص  ػغح دس

 هَسد دس اعالػبتي مٌٌذگبىهلشف مِ ٌّگبهي
 سا خَد هلشفي ثشًح ًَع مٌٌذ،هي دسیبفت ثشًح ّبي ٍیظگي
. ؿَدهي آًبى سفبُ دس تغييش هَخت اهش ایي. دٌّذهي تغييش
 اػت ضشٍسي مٌٌذگبىهلشف سفبّي تغييشات هحبػجِ ثشاي

 دادُ اعالػبت اگش مِ چشا. ثگيشد كَست سػبًي اعالع مِ
 ایي دس مِ اًذ ؿذُ اعالػبت ػذم اص ًبؿي تَسؽ دچبس ًـَد

                                                                                       
1. Quadratic Almost Ideal Demand System 
2. Roy Identity 
3. Kroniker Delta 
4. Condition Index 
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 آگبّي حؼت ثش ًِ مِ دٌّذهي اسائِ ّبیي پبػخ افشاد كَست
 لزا. اػت آًبى ػالیق حؼت ثش ثلنِ اػت اعالػبت ٍ
بي غيشقبثل هـبّذُ ثشًح، ثشاػبع ّالػبتي دس هَسد ٍیظگيعا

تحقيقبت مبسؿٌبػبى خْبد مـبٍسصي اػتبى فبسع، هشامض 
تحقيقبت ثشًح دس اػتبى هبصًذساى، ؿْش سؿت ٍ آهل 

شًح ؿبهل سًگ ثشًح، دسخِ ث ّبي ٍیظگي آٍسي ؿذ. خوغ
شًح، طالتيٌِ ؿذى آة ثشًح، عؼن ٍ هضُ، ػغش، ثحشاست خَؽ

افضاِیؾ عَل ٍ حدن ثشًح ٍ اًذاصُ ٍ ؿنل ظبّشي ثشًح 
بي داخلي ّشفَلَطي ثشًحه ّبيٍیظگي. ثشخي اص بؿذث هي

 (1)ٌٌذگبى ؿْش ؿيشاص دس خذٍل مهَسد تقبضبي هلشف
ّبي  آهذُ اػت مِ تؼييي هي مٌذ ّش یل اص اًَاع ثشًح

 ٍ عَل افضایؾ ظبّش، ؿنل ٍ اًذاصُ ّبيٍیظگيداخلي اص ًظش 
 ٍ GTیب ذى ؿطالتيٌِسخِ حشاست د پخت، اص ثؼذ ثشًح حدن

اي قشاس داسًذ ٍ مذام دس چِ هحذٍدُ GCيَػتگي طل یب پ
 ّب هغلَثٌذ.ٍیظگيیل اص ًظش ایي 

 Ladd ؽٌٌذگبى ثش اػبع سٍمغييشات سفبّي هلشفت
& Suvannunt (1976) دس هشحلِ اٍل اص ذیآ يهذػت ث .

ٍسي ؿذ، ػپغ آبیي خوغ ّ پشػـٌبهِشًح ث مٌٌذگبى هلشف
زاسي ثشًح تخويي صدُ ؿذ. دس هشحلِ گ قيوتّذاًيل  يالگَ

بي ثشًح هَسد تقبضب ثِ ّ ٍیظگيثؼذ ثب دادى اعالػبت دس هَسد 
، یل ًظشػٌدي دیگشي دس هَسد تقبضبي مٌٌذگبى هلشف

 هدذد ایي مبال اًدبم گشدیذ.
 دس مٌٌذگبىهلشف ًگشؽ تغييش اػبع ثش اداهِ دس
 مبال هلشف هيضاى دس تغييش ثبػث مِ مبال ایي هدذد اًتخبة

 ثشاي ؿذُ هحبػجِ ّينؼي مـؾ اص اػتفبدُ ثب ٍ ؿَد هي
 ػجبستي ثِ یب مٌٌذگبىهلشف سفبّي تغييشات هيضاى مبال ایي

( 10) ساثغِ عشیق اص (CS) مٌٌذگبىهلشف هبصاد دیگش
 :ؿذ حبػجِه

(10     )  Gqq  +G  qi =CS i
*
i 

2

1
 

 ٌٌذگبىمهلشف ثشًح تقبضبي هقذاس qi (، 10) ساثغِ دس
q  ٍاعالػبت دسیبفت اص قجل

*
iاص ثؼذ ثشًح تقبضبي هقذاس 

 .آهذ ثذػت( 11) ساثغِ ثب مِ اػت اعالػبت دسیبفت

(11  )        d
ip

G
-[1 qi = i*q  

 قيوتي مـؾ d .اػت ثشًح قيوت Pi ساثغِ ایي دس
 ثش مِ اػت پبساهتشي G. اػت ثشًح مل تقبضبي ّينؼي

 ػذدي اسصؽ تفبضل حبكلضشة اص( 12) ساثغِ اػبع
 دسیبفت اص ثؼذ ،(Xij) اعالػبت دسیبفت اص قجل ّب ٍیظگي

X) اعالػبت
*
ij) ٍیظگي ّش ضوٌي قيوت دس (ijP )ثذػت 

 .آیذ هي

(12)               ijPXij)- ij*(X=G  

بهؼِ آهبسي ؿبهل هٌبعق هختلف ؿْش ؿيشاص اػت. خ
ٌّذگبى دس خبهؼِ ديـتش پبػخثًوًَِ اًتخبة گشدیذ.  350

ٌّذ چشا مِ ثب تَخِ ثِ آؿٌبیي دآهبسي سا صًبى تـنيل هي
آًْب ثب ثشًح ٍ ًحَُ پخت آى، اعالػبت آًْب دس ایي ثيـتش 

 هَسد اص هشداى ثيـتش اػت.
 

 تایج ي بحثو
هذُ اػت. دس آٍیظگي ّبي ًوًَِ هَسد هغبلؼِ  2دس خذٍل 

ثخؾ ؿوبل ؿْش هتَػظ هلشف ػشاًِ هبّبًِ ثشًح خبًَاس 
 6/7ٍ دس ثخؾ خٌَة ؿْش  38/8دس ثخؾ هشمض ؿْش  ،4/9

جق هغبلؼِ اًدبم ؿذُ هتَػظ ثؼذ ميلَگشم هي ثبؿذ. ثش ع
ّبي ؿوبل، خٌَة ٍ هشمض ؿْش ثِ تشتيت  خبًَاس دس ثخؾ

 اػت.  4/4ٍ  9/3، 5/3

 
 ىىذگان ضُز ضیزاسکخصًصیات مزفًلًژی بزوج َای داخلي مًرد تقاضا ی مصزف .9ذيل ج

 ادٍسک فقش جرف سرخ 3هل آ ارم ديلواًيط ارم هحليط 
 وپا قصرالدشتيچ

 4333 4337 4337 َدُ قصردشتيت

 61/7 52/6 4/5 1/6 82/7 61/7 62/7 93/6 19/6 9/7 39/6 َل داًِ قثل از پختط

 2/9 84/8 9/6 8/7 25/10 10 8/10 84/9 98/9 23/9 75/7 َل داًِ تؼذ از پختط

 6/23 9/23 2/16 3/22 83/15 69/23 9/22 9/27 31/27 04/23 90/22 ٘ساى آه٘لَزه

 7/54 3/58 1/82 3/50 99 98 5/82 2/56 8/30 75/31 12/51 لظت شلغ

 (9389أخذ: مؤسسٍ تحقیقات بزوج رضت )سالم
 ای تحقیقَاخذ: یافتٍ م
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 مخارج ي مصزف سزاوٍ ماَاوٍ بزوج خاوًارَای مًرد مطالعٍ در ضُز ضیزاس .2ذيلج
 ٌَبجرٍُگ رکسهرٍُگ والشرٍُگ 

 تَسطه ًحراف هعيارا ًحراف هعيارا تَسطه ًحراف هعيارا تَسطه 

 8986 180000 23415 230000 9130 262000 َراک )تَهاى(خاّاًِهخارجه

 27204 360000 20843 557000 45032 648000 هاّاًِ )تَهاى(خارجهلك

 9/4 6/7 32/6 38/8 13/7 4/9 ترًج )ك٘لَگرم(صرف سراًِ هاّاًِه

 658 1700 691 1900 601 2040 َهاى(ت ترًج هصرفٖ )ك٘لَ گرم/٘وت ق

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

 جٌَب هرکس                            گرٍُ گرٍُ                             شوال گرٍُ                               

 tآهارُ  ضراية tآهارُ  ضراية tآهارُ  ضراية 

 -77/5 -2/171 83/0 4/70 40/0 5/102 جسء ثاتت

 93/7 *1/80 98/2 *3/49 52/3 *2/87 ػطر

 20/8 *4/99 72/2 *9/175 78/5 *5/197 طؼن

 11/13 *1/156 98/9 *6/67 89/0 4/23 حجن ٍافساٗش طَل

 66/4 *5/65 55/3 *6/79 90/2 *3/91 اًذازُ

 45/1 5/20 10/2 *8/39 79/2 *2/75 رًگ سف٘ذ

 67/5 *7/93 98/2 *7/67 97/0 5/26 درجِ حرارت جَش 

 48/0 6/7 -073/0 -15/1 40/1 5/24 غلظت شل

R
2

  55/0  54/0  58/0 

F- stat  9/23  7/35  4/61 

N  145  219  323 

 دار استمعىي %9در سطح * 

 
 دریافت اطالعات( اسرصذ افزادتأثیزپذیز  د) مالضىىذگان بزوج گزيٌکتأثیز اطالعات بز ريی وگزش مصزف .4ذيلج

 جنحٍَلط فسايشا رارت جَشحرجِد ًگر طرع ًدازُا عنط 

 - - 53 34 48 57 رٍُ شوالگ

 7/49 2/65 3/18       30 3/36 58 گرٍُ هركس 

 5/9 6/31 3/9 3/18 9  12 گرٍُ جٌَب 

 ای تحقیقَاخذ: یافتٍم          

تبیح حبكل اص ثشاصؽ قيوت ثشًح ثِ ػٌَاى هتغيش ً
ٍاثؼتِ ًؼجت ثِ هتغيشّبي ػغش، عؼن ٍ هضُ، افضاِیؾ عَل ٍ 

سًگ ثشًح، دسخِ  ،نل ظبّشي ثشًحؿ ٍحدن ثشًح، اًذاصُ 
ثِ ػٌَاى  2هبّيت طالتيٌِ ؿذى ثشًح 1ٍشًح ث حشاست خَؽ

دس ؿنل  ٍ OLS هتغيشّبي هؼتقل ثب اػتفبدُ اص سٍؽ

                                                                                       
1. Gelatinization temperature 
2  . Gel consistency 

 هذُآ (3عجقبت هختلف ؿْش ؿيشاص دس خذٍل )خغي ثشاي 
 ػت.ا

زاسي هؼشف گقيوت يشایت حبكل اص ثشآٍسد ایي الگَض
ّبػت ٍ ثيبًگش توبیل ثِ پشداخت گشٍُ قيوت ضوٌي ٍیظگي

 ٌٌذگبى دس ثشاثش ّش ٍیظگي اػت.مهلشف
زاسي ميفي ثشًح گثش اػبع ًتبیح حبكل اص تبثغ قيوت

هذُ اػت؛ هتغيشّبي آ 3هختلف مِ دس خذٍل  يّبگشٍُ
 عؼن يظگیذ. ضشیت ًٍا ذُؿهـخق  %1س ػغح دداس  يهؼٌ
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 گشٍُ دٍ دس مِ يعَس ثِ. اػت ؿذُ داس يهؼٌ گشٍُ ػِ ّش دس
 اختلبف خَد ثِ سا يضوٌ وتيق يیـتشيث هشمض ٍ ؿوبل

 ٍ حدن ؾیافضا يظگیٍ اص ثؼذ خٌَة گشٍُ دس ٍ اػت دادُ
 اًتظبسات ثب هَضَع يیا مِ. شديگ يهثشمت مشدى قشاس عَل 

 ًظش اص مِ ّؼتٌذ افشادي خٌَة، عجقِ مِ چشا داسد هغبثقت
ثب تَخِ ثِ ثؼذ خبًَاس  لزا ًذاسًذ هغلَثي ٍضغ اقتلبدي

ّبیي ثبؿٌذ مِ دس دسخِ  ثشًحهٌغقي اػت مِ دس خؼتدَي 
ًخؼت افضایؾ حدن داؿتِ ثبؿذ تب ثتَاًذ ًيبص افشاد خبًَاس سا 

خبهؼِ ثب  فيتأهيي مٌذ. اقـبس دسآهذ هتَػظ ٍ دسآهذ ضؼ
تَخِ ثِ ثؼذ خبًَاس هٌغقي اػت مِ دس خؼتدَي ثشًح ّبیي 

 يثشا يظگیٍ يیّؼتٌذ مِ افضایؾ حدن داؿتِ ثبؿذ ٍ اهب ا
 يداس ًـذُ اػت. لزا ثشا يهؼٌ )ؿوبل ؿْش( گشٍُ پشدسآهذ

ثشًح  ػفيذسًگ  يظگی. ضشیت ٍؼتيً تيگشٍُ حبئض اّو يیا
داس ٍ دس گشٍُ خٌَة  يهؼٌدس دٍ گشٍُ هشمض ٍ ؿوبل 

 داس ًـذ.  يهؼٌ
سًگ  خبهؼِ دسآهذ من عجقِ مِ اػت يیا ضيً اهش يیا ليدل
و يضشٍس يّب يظگیثشًح سا اص ٍ ػفيذ ؿوبسًذ.  يًو تيٍ حبئض ّا

دسخِ حشاست خَؽ ثشًح دس دٍ گشٍُ هشمض ٍ خٌَة  يظگیٍ
دبم  يداس ًـذ. عجق ًظشػٌد يهؼٌداس ٍ دس گشٍُ ؿوبل  يهؼٌ ًا

دٍ گشٍُ هشمض ٍ خٌَة ٍیظگي هذت صهبى  مٌٌذگبى هلشفؿذُ 
تخبة  مٌٌذ ٍ توبیل  هيخَؿيذى ثشًح ثش اػبع تدشثِ خَد ًا

ّبیي داسًذ مِ هذت صهبى خَؽ ثيـتشي داسًذ.  ثشًحثِ هلشف 
داس هؼٌيؿذى هذل ثب ػالهت هٌفي  طالتيٌِضشیت هتغيش هبّيت 

ًـذ. هذل سا ثب حزف ایي هتغيش ثشآٍسد ؿذ. دس ضشایت چٌذاى 
ٍ ٌٌذگبى م هلشفؼذ اص اسائِ اعالػبت ثِ ثتغييشي هـبّذُ ًـذ. 

ّبي ٍیظگيسػبًي دس هَسد عالعاًوًَِ دسیبفت ؿذ، ٍسي آخوغ
ٌَة خ ٍ هشمض تأثيشگزاستش اص گشٍُوبل ؿگشٍُثشًح ثش سٍي افشاد 

 (. 4 ٍ 3ػت)خذاٍل ا
ضشایت تبثغ تقبضب هَاد غزایي ؿْش ؿيشاص ثشاي هحبػجِ 

هذُ اػت. هيضاى مـؾ دسآهذي آ 5مـؾ ملي دس خذٍل 

هلشفمبالي ثشًح ثشاي  يؼٌیثذػت آهذ.  12/1مل ثشًح 
ؿْش ؿيشاص مبالیي لَمغ هحؼَة هي ؿَد. ًتيدِ ٌٌذگبى م

( مِ ثش 1386) يٌيدبٍس حؼه هحبػجِ ایي مـؾ ثب هغبلؼِ
گشٍُ  4گشٍُ خَسامي ٍ  9ؿبهل اي  گشٍُ ّضیٌِ 13سٍي 

 1371-1376ثبًل هشمضي ػبل غيشخَسامي ثب اػتفبدُ
( 1386)يٌيدبٍس حؼهثشآٍسد ؿذ، هغبثقت داسد. دس هغبلؼِ 

مبالي ثشًح خضٍ مبالّبي لَمغ هحؼَة ؿذ. هيضاى مـؾ 
ٍ هيضاى مـؾ قيوتي خجشاى ؿذُ  -41/1قيوتي هبسؿبلي

ثذػت آهذ. اص مـؾ قيوتي خجشاى ؿذُ ثشًح ثشاي  -09/1
تيدِ هحبػجِ ً ٌٌذگبى اػتفبدُ ؿذ.مهحبػجِ سفبُ هلشف

غبثقت ه (1388بمذاهي )پثشًح ثب هغبلؼِ  يوتيق يمـؾ ّب
بي ّْش دس هَسد ٍیظگيؿوبلؿٌٌذگبى گشٍُمهلشفگش اداسد.

مِ ثش اػبع  Gثشًح اعالػبت مبفي داؿتِ ثبؿٌذ، هقذاس 
 قجل ّبٍیظگي ػذدي اسصؽ تفبضل حبكلضشة اص( 13ساثغِ )

 قيوت دس اعالػبت دسیبفت اص ثؼذ ٍ اعالػبت دسیبفت اص
 گشٍُ ثشاي پبساهتش ایي هقذاس. آیذهي ثذػت ّبٍیظگي ضوٌي
 ثشاي تَهبى ٍ 9869هشمض  گشٍُ ثشاي تَهبى، 13948 ؿوبل
 (. 6)خذٍل  ثبؿذتَهبى هي 6411خٌَة  گشٍُ

بي ػشي صهبًي ّدادُ ل ٍآاص ػيؼتن تقبضبي تقشیجبً ایذُ
 هقذاس( 12پغ ثب لحبػ مـؾ خجشاى ؿذُ ثشًح دس ساثغِ )ػ

هي حبكل اعالػبت دسیبفت اص ثؼذ خبًَاس ّش ثشًح تقبضبي
 ّش سفبُ دس افضایؾ هيضاى( 11) ساثغِ عجق ثش ًْبیت دس. ؿَد

فبُ مل س .ؿَد هي حبكل اعالػبت دسیبفت اص ثؼذ خبًَاس
َهبى افضایؾ ت 2158765بّبًِ هَس عثِ ْش ؿ وبلؿ گشٍُ
ثش سفبُ ّش خبًَاس  5834. ثِ عَس هبّبًِ هتَػظ بثذیهي

اص هخبسج ثشًح خبًَاس هبّبًِ  َد. ثِ ػجبستي دیگشؿافضٍدُ هي
 34َد. ثِ ایي تشتيت ثِ عَس هتَػظ ؿتَهبى من هي 5834

ٌٌذگبى ؿوبل ؿْش ثب دسیبفت مدسكذ اص هخبسج ثشًح هلشف
 (6)خذٍل بثذیاعالػبت مبّؾ هي

 
 

 محاسبٍ کطص کليزایب تابع تقاضا مًاد غذایي ضُز ضیزاس بزای ض. 5 ذيلج

)( pb

i
 

 
  رض از هثدأع رًجت التغ يگَشترآٍردُ ف ّا فرآٍردُير ٍ ش ٍغير

 رًجت 049/4 -48/0 -057/0 -019/0 -309/0 065/0 -05/3 320/0

 التغ 468/0 -057/0 009/0 -002/0 -284/0 002/0 -126/0 004/0

 َٖشتگفرآٍردُ  -57/11 -019/0 -002/0 -055/0 -028/0 -049/0 59/4 -440/0

 ّا فرآٍردُ٘ر ٍ ش 75/1 -309/0 075/0 -028/0 -038/0 -017/0 -443/0 033/0

 ٍغير 15/3 065/0 002/0 -049/0 -017/0 -109/1 026/0 082/1

 ای تحقیقَذ: یافتٍ مأخ

i
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 ٌَبجرٍُگ رکسهرٍُگ والشرٍُگ 

 8733 9189 33971 )تَهاى( Gيساى ه

 ٘ساى رفاُ )تَهاى(ه

 1112928 2335920 2158765 ثقِط

 2338 4776 5834 تَسطه

MAX 12263 10061 8031 

MIN 3442 2545 743 

SD 2756 1167 811 

 )درصذ( رًجتاّش هخارج ك

 18 30 34 تَسطه

MAX 9/49 21 36 

MIN 7 9 8 

SD 25 18 15 
 یافتٍ َای تحقیقأخذ: م

 
بّبًِ هَس عشمض ؿْش ثِ هس حبلي مِ سفبُ مل گشٍُد

 4776بثذ. ثِ عَس هتَػظ یتَهبى افضایؾ هي 2335920
یبثذ. ثِ ػجبستي دیگش يهتَهبى سفبُ ّش خبًَاس، هبّبًِ افضایؾ 

آهذُ اػت، ثِ عَس  2ثشًح خبًَاس مِ دس خذٍل اص هخبسج 
َد. ثِ ایي تشتيت ثِ عَس ؿتَهبى من هي 4776هتَػظ 
ٌٌذگبى ثب دسیبفت مهلشفدسكذ اص هخبسج ثشًح  30هتَػظ 

ْش ؿٌَةخبثذ. ّوچٌيي سفبُ مل گشٍُیاعالػبت مبّؾ هي
بثذ. ثِ عَس یتَهبى افضایؾ هي 1112928بّبًِ هَس عثِ 

بثذ. یتَهبى سفبُ ّش خبًَاس هبّبًِ افضایؾ هي 2338هتَػظ 
 2338ِ عَس هتَػظ ثثذیي هؼٌب مِ اص هخبسج ثشًح خبًَاس 

دسكذ  18َد. ثِ ایي تشتيت ثِ عَس هتَػظ ؿتَهبى من هي
 مبّؾٌٌذگبى ثب دسیبفت اعالػبت ماص هخبسج ثشًح هلشف

 . (6)خذٍل بثذ ی يه

 

 وتیجٍ گیزی

ٌٌذگبًي مِ ٍضغ اقتلبدي ًبهؼبػذ مهلشفش چِ اص عجقِ ّ
 دسكذ سفت ؾيداسًذ ثِ ػوت عجقبتي ثب ٍضغ هؼبػذ پ

 دسكذ ٍ موتش آًبى هلشفي ػجذ دس ٍاسداتي ثشًح تقبضبي
ثب  يبًَاسّبخ ؿَد. هيبي داخلي ثيـتش ّثشًح اص اػتفبدُ

ّبي عؼن، اًذاصُ ٍ  ٍیظگيدسآهذ ثْتش ٍ ثؼذ خبًَاس موتش، ثِ 
هيّب اّويت  ٍیظگيؿنل ظبّش ٍ ػغش ثشًح ثيـتش اص ػبیش 

ثخلَف آًْبیي مِ دس ایي  مٌٌذگبى هلشف. اهب ػبیش ٌّذد
اًذ،  ؿذُثٌذي  هغبلؼِ ثؼٌَاى خبًَاسّبي من دسآهذ گشٍُ

ّبي عَل ٍ حدن،  ٍیظگيتوبیل ثِ پشداخت ثبالتشي ثشاي 

حدن  ؾیافضا شيتغهعؼن ٍ دسخِ حشاست خَؽ ثشًح داسًذ. 
سآهذ ددٍ گشٍُ دسآهذ هتَػظ ٍ  يؿذى ثشًح تٌْب ثشا لیعٍَ 
ثبؿذ  يیهوني اػت ا لیاص دال ينیهؼٌبداس ؿذُ اػت.  يیيپب

تش ثبؿذ دس اًتخبة  يیيپبمِ ّش چِ ػغح دسآهذ 
حدن ٍ ثشمت  ؾیمِ افضا یيّب مٌٌذُ ثِ ػوت ثشًح هلشف

گشٍُ  يثشا شيهتغ يیمِ ا ياػت. دس كَست ليداسًذ، دخ
 يگشٍُ دسآهذ يیا يداس ًـذُ اػت لزا ثشا يهؼٌثبال  يدسآهذ

 تياّو داسًذ ثشمت ٍ حدن ؾیمِ افضا یيّب اًتخبة ثشًح
 ػغح ٍ خبًَاسؿبى ثؼذ گشفتي ًظش دس ثِ تَخِ ثب چَى. ًذاسد

 يذاسیخش تَاًٌذ يه ثخَاٌّذ مِ ثشًح چقذس ّش ـبىیدسآهذ
 .مٌٌذ هلشف ٍ

بي ميفي ثشًح ثبػث ّػبًي دس هَسد ٍیظگيسعالعا
لجتِ سفبُ ا َد.ؿٌٌذگبى ؿْش ؿيشاص هيمافضایؾ سفبُ هلشف

هيشمض ٍ خٌَة ؿْش افضایؾ هيـتش اص دٍ گشٍُثوبلؿگشٍُ
ؼذ خبًَاس موتش، دسكذ افشاد داساي ثوبل ؿگشٍُ . صیشابثذی

ؼجت ثِ پزیشؽ ًتحليالت داًـگبّي ثيـتش داسًذ دس ًتيدِ 
پزیشتشًذ. لزا ثب تَخِ ثِ هخبسج ثؼيبس پبیيٌي  اًؼغبفاعالػبت 
 ٌٌذگبى داساي ٍضؼيت اقتلبدي ًبهؼبػذملشفهمِ گشٍُ

)عجقِ خٌَة( دس قيبع ثب دٍ عجقِ دیگش كشف خشیذ ثشًح 
َاًذ دس تَاى دسیبفت تٌْب دسیبفت اعالػبت ًويتٌذ، هيميه

بي ثشًح خبًَاسّبیي مِ داساي ٍضغ ًبهؼبػذي ّمبّؾ ّضیٌِ
ّؼتٌذ، ً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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داسي دس  هؼٌيتَاًٌذ تغييش بفت اعالػبت ثِ تٌْبیي ًويدسی
 الگَي هلشف خَد ایدبد مٌٌذ.

ٌٌذگبى مهلشفاعالػبت ثش تقبضبي اغلت  يِ عَس ملث
ٌٌذگبى ملشفهایي مبال تأثيش گزاس اػت ٍ ثبػث افضایؾ سفبُ 

َد مِ ثب اسائِ ٍ اًتقبل اعالػبت ؿؿذُ اػت. لزا پيـٌْبد هي
بي ریشثظ ّوبًٌذ ػبصهبى تحقيقبت ثشًح، ّػبصهبىاص عشیق 

اداسُ ثبصسگبًي، ٍصاست ثْذاؿت ٍ خْبد مـبٍسصي خْت اعالع 

ٌٌذگبى اص عشیق تْيِ ؿٌبػٌبهِ دس صهيٌِ مسػبًي ثِ هلشف
خلَكيبت ميفي ایي هحلَل ٍ ًلت اعالػبت دس هحل 

لت ثشٍؿَسّبیي دس هحل تَصیغ ثشًح، گزاؿتي ًفشٍؽ 
بي ثشًح ٍ اعالع سػبًي اص عشیق خشایذ ّؼِاعالػبت سٍي مي

 سفبُ ؾیهْن دس خْت افضا يبي گشٍّي تالؿٍّ سػبًِ
 .دٌّذ اًدبم  ثشًح مٌٌذگبى هلشف
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