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برآورد تابع هزینهی مرغداریهای گوشتی در شهرستان سنندج
ساًیبر رحوبًی ،1حبهذ قبدرسادُ*2
تبريخ پذيزش92/12/27:
تبريخ دريبفت92/10/13:
چکیده
غذای اکثز هزدم خْبى ،بِ خػَظ کطَرّبی در حبل تَسؼِ دچبر کوبَد پزٍتئیي ضذُ است ٍ اس
آًدب کِ پزٍتئیي حیَاًی ًقص بِسشايی در تغذيِ بطز دارد ،کیفیت ٍ کویت آى ببيذ در حذ هطلَة
ببضذ .بٌببزايي ضٌبخت سبختبر ّشيٌِی غٌؼت هزؽ گَضتی ٍ پتبًسیلّبی هَخَد در آى ضزٍری بِ
ًظز هیرسذ .هطبلؼِ حبضز بِ بزرسی سْن ّشيٌِی ًْبدُّبی ػوذُی در تَلیذ هزؽ گَضتی در
استبى کزدستبى هیپزداسد .تؼذاد ٍ 74احذ پزٍرش هزؽ گَضتی ضْزستبى سٌٌذج بِ رٍش ًوًَِ
گیزی تػبدفی سبدُی اًتخبة ٍ دادُّب بزای سبل  1391خوغآٍری گزديذً .تبيح ًطبى داد،
ّشيٌِی داى بب  61درغذ بیطتزيي سْن را در هدوَع ّشيٌِی هتغیز بِ خَد اختػبظ دادُ ٍ
بزرسی کطصّبی خبًطیٌی هَری ضیوب ًطبى دادًذ ،سْن ًسبی ّشيٌِ غؼَدی ٍ هیبًگیي کطص
خبًطیٌی بزای کل دادُّب،بیبًگز ببسدّی غؼَدی ًسبت بِ هقیبس را ًطبى داد .اهب ايي ببسدّی،
ّوَارُ غؼَدی ًبَد ،لذا ػالٍُ بز افشايص هقیبس ،بِ سبيز هؼیبرّب اس خولِ ًحَُی هذيزيت
ٍاحذّبی بشرگ تَلیذی هزؽ گَضتی ًیش تأکیذ ضَد.
طبقهبنديD24،C54 ،Q1:JEL
واشههاي كليدي سْن ًْبدُ ،تببغ ّشيٌِ ،هزؽ گَضتی ،ضْزستبى سٌٌذج.

 -1داًطدَی کبرضٌبسی ارضذ.
 -2استبديبر داًطگبُ کزدستبى.
*ًَيسٌذُی هسئَل هقبلِhamedar2002@uok.ac.ir:
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پیشگفتار
ضـس خوؼیت ،ثَ ّیژٍ زض کفْضُبی زض حبل تْؼؼَ ،اظ یک ؼْ ّ فمط غصایی زض ثرؿُبیی
اظ کفْضُبی خِبى اظ ؼْی زیگط هْخت ـسٍ اؼت تب هْضْع زؼتطؼی کبفی ثَ غصا ثطای
پبؼرگْیی ثَ ًیبظُبی اّلیَ خوؼیت ُوچٌبى زض زؼتْض کبض ؼیبؼتگصاضاى التمبزی-
اختوبػی ثبلی ثوبًس .اظ هٌظط ثطًبهَ ضیعی ّ تْؼؼَ ،غصا ُن ثَػٌْاى کبالی التمبزی ّ ُن
ثَػٌْاى یکی اظ اضکبى اللی تْؼؼَ التمبزیً ،مفی اؼبؼی زض تبهیي اؼتمالل کفْض ،تبهیي
ؼالهت خبهؼَ ّ افعایؿ کبضایی ًیطّی اًؽبًی زاضز(ظُطی .)0731،ثطضؼیُبی اًدبم ـسٍ
ًفبى هیزُس کَ غصای اکثط هطزم خِبى ثَذمْق کفْضُبی زض حبل تْؼؼَ ،زچبض کوجْز
پطّتئیي هیثبـس ّ اظ آًدب کَ پطّتئیي ثَذمْق پطّتئیي حیْاًی ًمؿ اؼبؼی زض تغصیَ ثفط
زاضز ،کیفیت ّ هیعاى آى ثبیس ثَ حس هغلْة ثطؼس .کبضـٌبؼبى ػلْم تغصیَ ثط ایي ثبّضًسُ ،ط
فطز ثَعْض هتْؼظ ضّظاًَ ثَ  92گطم پطّتئیي حیْاًی ًیبظ زاضز کَ ثبیس زض ؼجس غصایی
ضّظاًَ ّی هٌظْض گطزز .ثَ ًظط هیضؼس ُوطاٍ ثب ضـس ّ تْؼؼَ کفْضُبی زض حبل تْؼؼَ،
ثَزلیل ثِجْز ؼغح ثِساـت فطزی ّ ػوْهی هیل ًِبیی ثَ همطف پطّتئیي افعایؿ هییبثس.
ایي اهط اظ یک ؼْ ثَ خجطاى کوجْزُبی پیفیي زض همطف پطّتئیي ّ اظ ؼْی زیگط ثَ
ؼِْلت ُضن پطّتئیي حیْاًی ّ هعیتُبی زیگط آى ثطهیگطزز .ثٌبثطایي اًتظبض هیضّز کَ
ضـس تمبضب ثطای ایي کبال ثیؿ اظ ضـس التمبزی ایي کفْضُب ثبـس(ضّهیٌدبى .)0731،عی
چٌس ؼبل اذیط ،ثَ ػلت هفکالت هطثْط ثَ ثیوبضیُبی للجی ّ ػطّلی ّ افعایؿ گطفتگی
ضگُبی للجی ّ ُوچٌیي تْلیَُبی اکثط پعـکبى ثَ کبُؿ همطف گْـت لطهع ـبُس
ًْػی اًتمبل تمبضب زض ؼغح خِبًی اظ همطف گْـت لطهع ثَ ؼوت گْـت ؼفیس ثْزٍاین کَ
زض گطٍّ گْـت ؼفیس ،گْـت هطؽ زاضای ؼِن اؼبؼی اؼت(فْلگیٌتی .)0221،پطّضؾ هطؽ
گْـتی ثَزلیل ضـس ؼطیغ ،ؼِْلت تغصیَ ،تطاکن ّ ضطیت تجسیل ثبال ًؽجت ثَ ؼبیط
هحمْالت پطّتئیٌی ّ ُوچٌیي زاضا ثْزى هْاز هْضز ًیبظ ثسى اًؽبى اظ هعایبی ذبلی
ثطذْضزاض اؼت؛ ّلی ثَ زلیل ضػبیت ًفسى الْل لحیح هسیطیتی ّ اؼتبًساضزُبی فٌی زض
تْلیس ّ پطّضؾ هطؽ ،ذؽبضات لبثل تْخِی زض ُّلَ اّل ثَ تْلیسکٌٌسگبى ّ ؼپػ ثَ خبهؼَ
ّ التمبز هلی ّاضز ـسٍ اؼت(زـتی ّ یعزاًی.)0731،
خسّل  0چفن اًساظی اظ تؼساز ،ظطفیت ّ هیعاى تْلیس هطغساضیُبی گْـتی زض اؼتبى
کطزؼتبى ،زض فبللَ ؼبلُبی  0731تب  0721ضا ًفبى هیزُس کَ ؼِن ـِطؼتبى ؼٌٌسج زض
تْلیس ایي هحمْل زض ؼبلُبی ً 21 ّ 32ؽجت ثَ کل اؼتبى آهسٍ اؼت.
زض ایي هغبلؼَ ثَ خبی اؼتفبزٍ اظ تبثغ تْلیس ،اظ تبثغ ُعیٌَ ثطای ثطضؼی ّضؼیت تْلیس ّ
ثطآّضز پبضاهتطُبی هطثْعَ اظ خولَ ؼِن ػْاهل تْلیس ،کفؿُبی خبًفیٌی ثیي ًِبزٍُب ّ
ثبظزُی ًؽجت ثَ همیبغ ثَ زلیل هعایبیی ـبهل الف) تبثغ ُعیٌَُ ،وگي اظ زضخَ یک ًؽجت
ثَ لیوت ًِبزٍ اؼت لصا ًیبظ ثَ ُوگٌی اظ زضخَ یک زض فطایٌس تْلیس ًیؽت .ة) اؼتفبزٍ اظ
لیوتُب ثَ خبی همبزیط فیعیکی ًِبزٍُب ،ثطتطی زاضز .ج) زض ثطآّضز تبثغ تْلیس ثب تْخَ ثَ
کثطت هتغیطُبی هؽتمل ،هؽبلَ ُنذغی هطثْط ثَ ًِبزٍُب ایدبز هفکل هیکٌس ،زضحبلیکَ زض
تبثغ ُعیٌَ ،ثَ خبی همبزیط فیعیکی ،اظ لیوت آىُب اؼتفبزٍ گطزیسٍ ّ ثَعْض هؼوْل ُنذغی
اًسکی زض لیوت ًِبزٍُب هیتْاًس ّخْز زاـتَ ثبـس ،اؼتفبزٍ گطزیس(تطکوبًی ّ کالئی.)0731 ،
ثب تْخَ ثَ تؼسز ّ تٌْع هغبلؼبتی زض ایي ظهیٌَ کَ ثب هتسلْژی هصکْض زض ذمْق ؼبذتبض
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تْلیس ّ ُعیٌَ اًدبم ـسٍ ،اهکبى هطّض توبهی آىُب هوکي ًیؽت .لصا زض ایٌدب ؼؼی ـسٍ تٌِب
ثَ هْاضزی کَ ُط یک اظ خٌجَای ذبق ثَ ایي تحمیك هطتجظ هیـًْس ،اـبضٍ گطزز .اظ ًظط
تبضیری ،اّلیي ثبض ُبتلیٌگ( )0279ثَ ثطضؼی ّیژگیُبی تبثغ ُعیٌَ پطزاذت .ؼپػ
ؼبهْئلؽْى( )0293آى ضا گؽتطؾ ّ هفِْم "هطظ ثِبی ػْاهل" ضا اثساع کطز .اهب
ـفطز( )0217ثب ثَّخْز آّضزى ضاثغَ زّگبًگی ثیي تْاثغ ُعیٌَ ّ تْلیس ،اًمالثی زض تحمیمبت
التمبزی ثْخْز آّضزّ .ی ایي ضّاثظ ضا ثطاؼبغ ذْاق هدوْػَُبی هحسة کَ تْؼظ
فٌچل( )0210اثساع گطزیسٍ ثْز ،هْضز ثطضؼی لطاض زاز .فْلگیتیتی( )0221ثَ ثطضؼی تأثیط
تغییطات تکٌْلْژی ّ تغییطات ؼبذتبضی تْلیس زض لٌؼت عیْض اهطیکب پطزاذتَ اؼتّ .ی ثب
هحبؼجَ پبضاهتط تغییط تکٌْلْژی ،ایي ػبهل ضا زض تْؼؼَ ایي لٌؼت هؤثط زاًؽتَ ّ ثبػث
ضـس ؼطیؼتط تْلیس گْـت هطؽ ًؽجت ثَ گْـت لطهع زض چِل ؼبل اذیط ـسٍ اؼت .اّلیٌدط
ّ ُوکبضاى( )9111ثب اؼتفبزٍ اظ ؼطی ظهبًی ؼبلُبی  0213تب  ،0229پبضاهتط ثبظزٍ ثَ
همیبغ ّ تغییطات ؼبذتبضی ثطای لٌؼت عیْض زض آهطیکب ضا ثطضؼی کطزٍاًسً .تبیح ًفبى
هیزُس کَ ایي لٌؼت زاضای ثبظزٍ فعایٌسٍ ًؽجت ثَ همیبغ هیثبـس .زـتی( )0731ثِطٍّضی
ّ ترمیك ثِیٌَ ػْاهل تْلیس هطغساضیُبی گْـتی ـِطؼتبى تجطیع ضا ثب اؼتفبزٍ اظ 19
ًوًَْ آهبضی هْضز ثطضؼی لطاض زازًسً .تبیح ًفبى زاز کَ ًِبزٍُبی زاى ّ ًیطّی کبض ثَ-
ػٌْاى هِنتطیي ػْاهل هؤثط ثط افعایؿ لیوت توبم ـسٍ گْـت هطؽ هیثبـٌس .ثٌِْز()0731
ػْاهل هؤثط ثط لیوت توبم ـسٍ هطؽ گْـتی زض اؼتبى ذْظؼتبى ضا اضظیبثی ّ ًفبى زاز،
ؼِن ػْاهل ثَ تطتیت زاى ،خْخَ یکطّظٍ ،زاضًّ ،یطّی اًؽبًی ّ ؼبیط ُعیٌَُب ّ ؼْذت
 9/3 ّ 9/9 ، 1/9 ، 03/7 ، 11/1زضلس هیثبـس .ضّهیٌدبى( )0731ثب اؼتفبزٍ اظ 32
ًوًَْ آهبضی ،ثِطٍ ّضی ّ کبضایی هطغساضُبی گْـتی اؼتبى ذطاؼبى ضا هْضز اضظیبثی
التمبزی ًفبى زاز ،ضطیت تجسیل زاى  ّ 9/9ظطفیت ثِیٌَ التمبزی حسّز  01تب ُ 91عاض
لغؼَ هیثبـس .حبخی ضحیوی ّ ُوکبضاى ( )0720ثب اؼتفبزٍ اظ ً 13وًَْ آهبضی ثَ تحلیل
ؼبذتبض ُعیٌَ ّ لطفَُبی ًبـی اظ همیبغ ،زض لٌؼت پطّضؾ هطؽ گْـتی زض اؼتبى
کطزؼتبى پطزاذتٌس ّ ًفبى زازًس ،زاى ،ؼْذت ّ خْخَ یکطّظٍ ثَ تطتیت ثب 01 ّ 93، 11
زضلس ثبالتطیي ؼِنُب ضا زض ُعیٌَُبی هتغیط تْلیس زاـتَ ّ ُوچٌیي هتْؼظ کفؿ خبًفیٌی
ثطای کل ًوًَُْب 1/39 ،ثْز کَ حبکی اظ ّخْز ثبظزٍ لؼْزی ًؽجت ثَ همیبغ هیثبـس.
مواد و روشها
ترویي یک هسل ذْة ،تبثغ هؽتمیوی اظ ّخْز اعالػبت اّلیَ ّ اًتربة یک ضّؾ ترویي
ؼبظگبض ثب هسل ضطّضی ّ اختٌبة ًبپصیط اؼت .اظ آى خب کَ تْاثغ کبة-زاگالغ ّ SEC0
زاضای کفؿُبی خبًفیٌی ثَ تطتیت ثطاثط ّاحس ّ ثبثت ُؽتٌس ،اظ اًؼغبفپصیطی کوی
ثطذْضزاضًس .لصا ،زض ایي تحمیك اظ تبثغ ُعیٌَ تطاًؽلْگ ثَ لْضت ثؽظ هطتجَ زّم ؼطی
تیلْض کَ ُیچ گًَْ هحسّزیتی زض ذمْق ُوْتتیکُ ّ 9وگٌی آى اػوبل ًویـْز ،اؼتفبزٍ
هیگطزز .ثَػالٍّ زض تبثغ ُعیٌَ تطاًؽلْگ کفؿ همیبغ ّ لیوتی ُوطاٍ ثب هحمْل ّ ؼِن
ُعیٌَُب تغییط هیکٌسُ .وچٌیي ضّؾ ترویي ثَ کبض ثطزٍ ـسٍ زض ایي پژُّؿ ،ضّؾ
ضگطؼیْىُبی ثَ ظبُط ًبهطتجظ تکطاضی هیثبـس کَ ػلت اًتربة ایي ضّؾ ّخْز ُوجؽتگی
1.Constant Elasicity Substitution
2. Homothetic
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هبثیي پؽوبًسُبی هؼبزالت ؼِن ًؽجی ّ ایي کَ ؼوت ضاؼت هؼبزالت زاضای هتغیطُبی هؽتمل
اؼت ،هیثبـس (زـتی ّ ُوکبضاى.)0729 ،
تبثغ ُعیٌَ تطاًؽلْگ ثطای حبلت تک هحمْلی(هطؽ گْـتی) ثب پٌح ًِبزٍ(ًیطّی کبض،
خْخَ یکطّظٍ ،زاضّ ّ ّاکؽیٌبؼیْى ،ؼْذت ّ زاى همطفی) ثَ لْضت ظیط تؼطیف هی-
گطزز:
)

(

∑

∑∑

()0
∑
زض تبثغ فْق P5 ّ P4 ،P3 ،P2 ،P1 ،ثَ تطتیت هیبًگیي اضظؾ ضیبلی زاى همطفی ثَ اظای
ُط لغؼَ ،هیبًگیي زؼتوعز ًیطّی کبض ثَ اظای ُط لغؼَ ،لیوت خْخَ یکطّظٍ  ،هیبًگیي
اضظؾ ضیبلی ؼْذت ثَ اظای ُط لغؼَ ّ هیبًگیي اضظؾ ضیبلی هْاز زاضّیی ّ ّاکؽیٌبؼیْى
ثَ اظای ُط لغؼَ هطؽ گْـتی هیثبـٌس؛ qهمساض تْلیس ثط حؽت کیلْگطمُ C ،عیٌَ تْلیس�0 ،
� ضطایت ثطآّضزی ُؽتٌس .ضاثغَ  0اظ عطیك ثؽظ هطتجَ
�ii ،
�ii ،
�i ،
ػطن اظ هجساء ّ 9
زّم ؼطی تیلْض  CnSحْل ًمغَ  CnP = 0ثسؼت آهسٍ اؼت .اظ آًدبیی کَ هسل تطاًؽلْگ،
� زض هْضز ضاثغَ  0اػوبل گطزز ،زض ًتیدَ
�=ii
هتمبضى هیثبـس .لصا الظم اؼت کَ هحسّزیت ii
زاضای  93ضطیت ذْاُس ثْز .اگط چٌبًچَ فطن ثبظزٍ ثبثت ثَ همیبغ ًیع اػوبل ـْز ثسیي
هفِْم اؼت کَ تبثغ ُعیٌَ لبثل تفکیک ثَ لْضت حبللضطة ؼتبًسٍ زض لیوت ًِبزٍُب
ذْاُس ثْز .لصا ّخْز ثبظزٍ ثبثت ثَ همیبغ هؽتلعم ایي اؼت کَ هحسّزیت ظیط اظ عطیك
آظهْى ًؽجت ضاؼتٌوبئی ( ،)CLآظهْى گطزز.
�
�
� ,
()9
زض کل تبثغ ُعیٌَ تطاًؽلْگ ثسّى هحسّزیت ثبظزٍ ثبثت ًؽجت ثَ همیبغ ،زاضای ّیژگیُبی
هثجت ثْزى تبثغ ُعیٌَ ،هتمبضى ّ ُوگي ثْزى ذغی زض لیوت ًِبزٍُب هیثبـس .لیکي اظ
آًدبیی کَ هتغیط ّاثؽتَ ثَ لْضت لگبضیتوی هیثبـس .ثَ عْض ذْزکبض ،ـطط غیط هٌفی
ثْزى تأهیي هیگطزز .ثطای تأهیي ّیژگی ُوگي ثْزى تبثغ ُعیٌَ زض لیوت ًِبزٍُب الظم اؼت
کَ هحسّزیتُبی ظیط ضّی پبضاهتطُب اػوبل گطزًس.
()7

∑

∑

∑

پػ اظ ترویي تبثغ ُعیٌَ ،الظم اؼت کَ ـطایظ یکٌْا ثْزى تبثغ ُعیٌَ ثطای ُط
هفبُسٍ(ًوًَْ) کٌتطل گطزز .یکٌْا ثْزى تبثغ ُعیٌَ هفطّط ثَ ایي اؼت کَ هؼبزالت ؼِن
ًؽجی ترویي ظزٍ ـسٍ ثطای ُط ًوًَْ هثجت ثبـس .حبل اگط ػبهل iام ضاثب ً Ciفبى زُین ،هی-
تْاى ًْـت:
()4
لصا هغبثك لن ـفطز زاضین:
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()5

()6
ثٌبثطایي ثب زض ًظط گطفتي ضاثغَُبی  1 ّ 0هؼبزالت ؼِن ُعیٌَای ػْاهل ثطای ُط ًِبزٍ
ثَلْضت ظیط ذْاُس ثْز:
()3

∑

زض ضاثغَی فْق  C1 ّ C9 ،C7 ،C9 ،C0ثَ تطتیت ؼِن ُعیٌَی ًِبزٍُبی زاى همطفی،
ًیطّی کبض ،خْخَ یکطّظٍ ،ؼْذت ّ هْاز زاضّیی ّ ّاکؽیٌبؼیْى هیثبـٌس .ثب تْخَ ثَ
تمبضى ثیي پبضاهتطُب ،تؼساز آًِب اظ  71ثَ  91پبضاهتط کبُؿ هییبثس .اهب ًظط ثَ ایٌکَ
تؼساز( )n-0هؼبزلَی ؼِن ،زاضای اؼتمالل ذغی اؼت ،ثطای ُط کسام اظ هفبُسات ،هدوْع
خوالت اذالل ثیي هؼبزالت ُویفَ لفط اؼت .یؼٌی هبتطیػ کْاضیبًػ اخعاء اذالل هٌفطز ّ
غیط لغطی اؼت .ثٌبثطایي ،ثب تْخَ ثَ هٌفطز ثْزى ایي هبتطیػ ،ضّؾ  LCلبثل اؼتفبزٍ
ًیؽت .ثٌبثطایي ،ثطای ضفغ ایي هفکل ثبیس یکی اظ هؼبزالت ؼِن ُعیٌَ حصف گطزز ّ ؼبیط
لیوتُب ضا ثب آى تؼسیل کطز تب هبتطیػ ،غیط هٌفطز ـْز .پػ اظ آى ،زؼتگبٍ هؼبزالت ُوعهبى
ضا ثَ زلیل ّخْز ُوجؽتگی ثیي خوالت اذالل آًِب ثَ ضّؾ ضگطؼیْىُبی ثَ ظبُط ًبهطتجظ
تکطاضی( )RCSLترویي هیظًین(زـتی ّ ُوکبضاى .)0729،کفؿُبی خبًفیٌی ،حؽبؼیت
یک هتغیط ضا ًؽجت ثَ تغییطات هتغیط زیگط ًفبى هیزٌُس .زض اکثط هغبلؼبت تدطثی ،ثَزؼت
آّضزى ضطایت کفؿُبی خبًفیٌی اظ اُساف ػوسٍ هیثبـٌس کَ هِنتطیي آًِب ػجبضتٌس اظ:
الف ˚ کفؿُبی لیوتی ذْزی ّ هتمبعغ تمبضبی ًِبزٍُب :ایي کفؿُب ثَلْضت ظیط تؼطیف
گطزیسٍاًس.
()3
زض تْاثغ ُعیٌَ تطاًؽلْگ ،کفؿُب ثَلْضت ظیط هحبؼجِویـْز.
()2
ة -کفؿُبی خبًفیٌی ذْزی ّ هتمبعغ آلي ( :)SECایي ًْع کفؿ کَ تحت ػٌْاى کفؿ
خبًفیٌی آلي ˚ اّظاّا ًبهگصاضی گطزیسٍ ،ثطای گطٍّثٌسی ُط خفت اظ ًِبزٍُب اظ لحبػ
خبًفیٌی ّ هکولی ثکبض ثطزٍ هیـْز .ثط عجك تحمیك ثلکْضثی ّ ضاؼل( ،)2کفؿُبی
خبًفیٌی هتمبعغ آلي ،زضخَ خبًفیٌی ثیي زّ ًِبزٍ ضا ًفبى هیزُس ،ایي کفؿ ثَ لْضت ظیط
تؼطیف هیـْز:
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()01

)

)
⁄

⁄
(
() ( ⁄

ایي کفؿ ًیع ثطای تبثغ ُعیٌَ تطاًؽلْگ ثَ لْضت ظیط اؼت.
(
)
()00
) (
اگط همساض خجطی کفؿ خبًفیٌی هتمبعغ ،هثجت ثبـس؛ ًفبًگط ایي اؼت کَ ثیي زّ ًِبزٍ
ضاثغَ خبًفیٌی ّخْز زاضز ّ اگط هٌفی ثبـسً ،فبًگط ضاثغَ هکولی اؼت .زض اضتجبط ثب
کفؿُبی ذْزی آلي ،اًتظبض ثط ایي اؼت کَ ػالئن ایي ًْع اظ کفؿُب ،هٌفی ثبـٌس؛ ظیطا
تمبضبی ُط کبال(ثَخع کبالُبی گیفي) ،ثب لیوت آى ضاثغَی ػکػ زاضز .ثلکْضثی ّ ضاؼل
( )2ثیبى کطزٍاًس کَ کفؿُبی خبًفیٌی آليُ ،یچ اعالػبتی زضثبضٍ زضخَ اًحٌبی هٌحٌی
تْلیس یکؽبى ّ ؼِن ًؽجی ُعیٌَُب ًفبى ًسازٍ ّ ًویتْاى آى ضا ثَ ػٌْاى ًطخ ًِبیی خبًفیٌی
تلمی کطز ّ .کفؿ خبًفیٌی آلي زاضای اعالػبت کن هیثبـس .هْضی ـیوب(ً )07فبى زاز ،یک
اًساظٍگیطی زیگطی اظ خبًفیٌی ػْاهل ّخْز زاـتَ کَ تحت ػٌْاى کفؿ خبًفیٌی هْضی
ـیوب ( ،)LCEـٌبذتَ هیـْز .ایي کفؿ اظ عطیك هفتك لگبضیتوی ًؽجت ًِبزٍُب ًؽجت ثَ
ًطخ ًِبیی خبیگعیٌی یب ًؽجت لیوت ًِبزٍُب ثَ زؼت هیآیس .ایي کفؿ ،اًحٌبی هٌحٌی تْلیس
یکؽبى ّ اثطات تغییط زض لیوت ًؽجی ضا ضّی ؼِن ًؽجی ُعیٌَ ثیبى هیکٌس .هغبثك ثب کبض
ثلکْضثی ّ ضاؼل ،کفؿ خبًفیٌی هْضی ـیوب ثطای تبثغ ُعیٌَ تطاًؽلْگ ثَ لْضت ظیط
تؼطیف هیگطزز:
()09
کفؿ خبًفیٌی هْضی ـیوبُ ،وچٌیي اعالػبت خبهؼی زضثبضٍ ؼِن ًؽجی ػْاهل اظ ُعیٌَ ضا
زض پبؼد ثَ تغییط زض لیوت ػْاهل ثَزؼت هیزُس .ایي ثَلْضت ظیط ًفبى زازٍ هیـْز.
()07
ؼِن ًؽجی ُعیٌَ لؼْزی(ًعّلی) اؼت اگط کفؿ خبًفیٌی هْضی ـیوب کْچکتط(ثعضگتط)
اظ یک ثبـس .ثبظزٍ ثَ همیبغ ضا هیتْاى اظ ضاثغَی ظیط ثَزؼت آّضز .
()04

)

∑

(

اگط ثَعْض هتْؼظ  EC=0 ّ EC<0 ،EC>0ـْز ثَ تطتیت ثبظزُی لؼْزیً ،عّلی ّ
ثبثت ًؽجت ثَ همیبغ ثطلطاض اؼت ،ثسیِی اؼت کَ ثبظزُی ًؽجت ثَ همیبغ ثطای لٌؼت
لبثل اًساظٍگیطی اؼت ًَ ثطای ّاحسُبی اًفطازی ،ثَ ػجبضت زیگط ثطای یک ّاحس اًفطازی ثب
هحبؼجَ ً ECویتْاى زضیبفت کَ آى ّاحس ثبظزُی لؼْزی یب ًعّلی زاضز؛ ثلکَ ثب ثطضؼی
تغییطات ایي هؼیبض ثَ تغییط ؼغح تْلیس هیتْاى زض هْضز ثبظزُی لٌؼت لضبّت کطز
(تطکوبًی ّ کالئی.)0731 ،
خبهؼَی آهبضی ایي تحمیك ـبهل ّ 091احس پطّضؾ هطؽ گْـتی ـِطؼتبى ؼٌٌسج هیثبـس
کَ ثطای ایي تحمیك ،تؼساز ّ 39احس پطّضؾ هطؽ گْـتی ثَ ضّؾ ًوًَْ گیطی ؼبزٍی
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تمبزفی ثطای ؼبل  0720زض ؼغح ایي ـِطؼتبى اًتربة ّ اظ عطیك پطؼفٌبهَ تکویلّ ،
زازٍُبی هْضز ًظط خوغ آّضی ـس.
نتایج و بحث
ًتبیح حبلل اظ تْاثغ ؼِن ًؽجی ًِبزٍُب اظ کل ُعیٌَ(ضاثغَ  )3ثَ ضّؾ هؼبزالت ُوعهبى ّ
ؼیؽتوی (RCSLضگطؼیْىُبی ثَ ظبُط ًبهطتجظ تکطاضی) ّ ثب اػوبل هحسّزیتُبی هطثْط
�) ّ ُوگٌی ّ ًیع آظهْى فطضیَُب هیثبـس .ثٌبثطایي هؼبزلَ  0ثب
�=ii
ثَ هتمبضى ثْزى (ii
اػوبل هْاضز شکط ـسٍ ـبهل  93ضطیت ذْاُس ثْز ّ ُوچٌیي هؼبزالت ؼِن ًؽجی زاضای پٌح
هؼبزلَ ثْزٍ کَ ثَزلیل ثطآّضز ًفسى ُوعهبى توبم هؼبزلَُبی ؼِن ًؽجی ،یکی اظ آًِب ضا حصف
ّ ثمیَ هسل ثَّؼیلَ ًطم افعاض  EViews 5ثطآّضز گطزیس .ضطیت تؼییي هسل( )L2کَ ذْثی
ثطاظؾ هسل ضا ًفبى هیزُس 21 ،زضلس ثْزٍ اهب ایي آهبضٍ زض ثطآّضز تبثغ ُعیٌَی کبة-
زاگالغ تٌِب  31زضلس ثْزٍ کَ اظ ًظط التمبزؼٌدی هسل تطاًؽلْگ ثَ ػلت ثبالثْزى
ضطیت تؼییي ّ هؼٌی زاضی تؼساز لبثل لجْلی اظ هتغیطُب ّ ُوبٌُگی آًِب ثب تئْضی اظ ثطاظؾ
ذْثی ثطذْضزاض هیثبـسُ ،وچٌیي آهبضٍ زّضثیي ّاتؽْى  9/00هی ثبـس ،کَ ػسم
ذْزُوجؽتگی ثیي خوالت اذالل ّ هتغیطُبی هؽتمل ضا آـکبض هیکٌس.
ثب ثطضؼی آهبضٍ  tهفرك گطزیس کَ 90/1زضلس اظ ضطایت زض ؼغح پٌح زضلس هؼٌیزاض
�ُب) اظ لحبػ آهبضی هؽبّی لفط
� ّ ii
ُؽتٌس ،ثیفتط ضطایت خوالت هتمبعغ یؼٌی (ii
ُؽتٌس ،ثَ عْضی کَ اگط لفط ثْزى ُوعهبى آًِب ثَ ّؼیلَ آهبضٍ کبی-زّ(ّالس) تأییس ـْز؛
هسل تطاًؽلْگ ثَ هسل کبة-زاگالغ تغییط ذْاُس کطز .ثطای آظهْى ایي فطضیَ ّ ُوچٌیي
فطن ثبظزٍ ثبثت ًؽجت ثَ همیبغ اظ آهبضٍی کبی-زّ اؼتفبزٍ ـس کَ همساض آى ثَ تطتیت
 91/2 ّ 071/9هیثبـس کَ حبکی اظ ضز ایي فطّن زض ُط ؼغح هؼٌیزاضی هیثبـس.
ُوچٌیي آظهْى هحسّزیتُب ثطای تمبضى ّ ُوگٌی ثب اؼتفبزٍ اظ آهبضٍ( )x2همبزیط ّ 01/11
 90/97ثسؼت آهس؛ کَ فطن تمبضًی تأییس هیگطززّ .لی فطن ُوگٌی ضز هیـْز .ثٌبثطایي
ثب تْخَ ثَ ًظطیَ التمبزی ،ایي هحسّزیتُب ضا زض الگْ اػوبل کطزٍ ّ آى ضا ثَ ضّؾ
 CSLثطآّضز گطزیسً .تبیح هطثْط ثَ ؼِن ُط ًِبزٍ زض ُعیٌَی هحمْل زض ظیط لبثل
هفبُسٍ اؼت.

زیگط هحسّزیتی کَ زض ازاهَ هغلت ثَ آى اـبضٍ هیـْز ،ػسم ّیژگی ُوْتتیک ثْزى تبثغ
تْلیس اؼت .زض ایي اضتجبط اگط تبثغ ُعیٌَ ثطآّضز ـسٍ ثَ لْضت حبلل ضطة ( . )W
( C(= = Sلبثل تفکیک ثبـس ،تبثغ تْلیس اظ ذمْلیت ُوْتتیک ثْزى ثطذْضزاض اؼت .زض
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ایي ضاثغَ (=( Cیک تبثغ پیْؼتَ ّ غیط ًعّلی اظ ()CاؼتW( ( .کَ آى ضا الغالحب تبثغ
ُعیٌَ ّاحس گْیٌس یک تبثغ غیط هٌفیُ ،وگي ذغی ،غیط ًعّلی ّ همؼط ًؽجت ثَ لیوت
� تفبّت هؼٌیزاضی اظ
ػْاهل هیثبـس .زض هسل حبضط اگط توبم پبضاهتطُبی ii،i=0,ú ,1
لفط ًساـتَ ثبـٌس ،هیتْاى گفت تبثغ ُعیٌَ ثَ ـکل فْق ثْزٍ ّ تکٌْلْژی تْلیسُ ،وْتتیک
اؼت .همساض ػسزی آهبضٍ آظهْى هفتطک هطثْط ثَ لفط ثْزى توبهی ضطایت شکط ـسٍ
ثطاثط  1/1097اؼت .کَ فطضیَی ُوْتتیک ثْزى ضا تبئیس ًوْز ،ثٌبثطایي تغییط همیبغ تْلیس
زض ًؽجت یب ؼِن اؼتفبزٍ اظ ػْاهل تْلیس اضیت ایدبز ًرْاُس کطز.
خسّل  9ؼِن ُعیٌَی ًِبزٍُبی تْلیس زض هطؽ گْـتی ضا ًفبى هیزُس ،ثَ عْضی کَ زاى
هطؽ ثب  10/01زضلس ثیفتطیي ؼِن ضا ثَ ذْز اذتمبق زازٍ ّ پػ اظ آى خْخَ یکطّظٍ،
ؼْذت ،هْاز زاضّیی ّ ًیطّی کبض زض ضزٍُبی ثؼسی لطاض زاضًس .خسّل ً 7فبى هیزُس،
ُوَی کفؿُبی لیوتی ذْزی ػالهت لحیح ّ هْضز اًتظبض هٌفی ضا زاضًس ّ ثَ عْض کلی
همساض ُوَی آىُب کوتط اظ یک اؼت کَ حبکی اظ کفؿ ًبپصیطی تمبضب ثطای ًِبزٍُب هیثبـس.
زض ایٌدب ،خْخَ یکطّظٍ ّ زاى همطفی کن کفؿتط اظ ثمیَ ُؽتٌس ،زض خسّل  9کفؿُبی
ذْزی آلي ،ػالهت لحیح ّ هْضز اًتظبض هٌفی ضا زاضًس .ثَ ػجبضت زیگط ضاثغَ هؼکْغ
ثیي لیوت ّ همساض تمبضب زض آًِب زیسٍ هیـْز؛ ُوچٌیي هْاز زاضّیی ّ ّاکؽیٌبؼیْى ثب ًیطّی
کبض ّ خْخَ یکطّظٍ ّ ثیي زاى همطفی ثب ًیطّی کبض ًیع ضاثغَی هکولی ّخْز زاضزّ .
زض ؼبیط هْاضز ،ضاثغَ ثَ لْضت خبًفیٌی هیثبـس .ضاثغَی هکولی ثیي هْاز زاضّیی ّ
ًیطّی کبض لْیتط اظ هْاضز زیگط اؼت .زض خسّل  1کفؿُبی خبًفیٌی هْضی ـیوب ُوگی
هثجت ثْزٍ ّ کْچکتط اظ یک هیثبـٌس .ثٌبثطایي ؼِن ًؽجی ُعیٌَ لؼْزی هیثبـس .ثط اؼبغ
ًتبیح ،لْیتطیي ضاثغَی خبًفیٌی ثیي زّ ًِبزٍی ؼْذت ّ ًیطّی کبض هیثبـس کَ همساض آى
 1/3231اؼت .تفؽیط زیگط اظ کفؿُبی هْضی ـیوب ثسیي تطتیت اؼت کَ اگط ًؽجت لیوت-
ُبی ًیطّی کبض ثَ ؼْذت یک زضلس ضـس زاـتَ ثبـس ،تمبضب ثطای ًؽجت ًِبزٍُبی ؼْذت
ثَ ًیطّی کبض ثَ همساض  1/3231زضلس ضـس ذْاُس زاـتً ّ .تبیح خسّل ًفبى هیزُس،
ضاثغَی هکولی اظ هٌظط کفؿُبی هْضی ـیوب ّخْز ًساضز.
ثطاؼبغ لطفَُبی ًبـی اظ همیبغ هتْؼظ  ECثطای کل زازٍُب  1/31ثَزؼت آهسٍ کَ
ّخْز ثبظزُی لؼْزی ًؽجت ثَ همیبغ ضا ثیبى هیکٌس کَ ثب ًتبیح حبلل اظ تحمیك حبخی
ضحیوی ّ ُوکبضاى(ُ )0720ورْاًی زاضز؛ اهب ثب ثطضؼی خعییتط ایي هؼیبض هفرك ـس
کَ ECثطای ّاحسُبی کوتط اظ ُ 91عاضُ 91-71 ،عاض ّ ُ 71عاض ثَ ثبال ثَ تطتیت ثطاثط
 0/17 ّ 0/13 ،1/39هیثبـس ّ ًفبى هیزُس کَ ّاحسُبی تْلیسی کوتط اظ ُ 91عاض91 ،
تب ُ 71عاض ّ ُ 71عاض لغؼَ ثَ ثبال ثَتطتیت زاضای ثبظزُی لؼْزی ،ثبثت ّ ًعّلی ثَ
همیبغ ُؽتٌس .ثٌبثطایي ظطفیت ثِیٌَی التمبزی ثطای اؼتفبزٍ اظ توبم ظطفیت لطفَُبی
ًبـی اظ همیبغ ،تْلیس ثیي  91تب ُ 71عاض لغؼَ هیثبـس.

نتیجهگیری
ًتبیح ایي هغبلؼَ ًفبى زازکَ زاى همطفی ثب  10زضلس،خْخَ یکطّظٍ ثب  01زضلس ّ
ؼْذت ثب  09زضلس ثَتطتیت ثیفتطیي ؼِن ضا زض ُعیٌَُبی هتغیط تْلیس هطؽ گْـتی ضا ثَ-
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ذْز اذتمبق زازٍاًس .کفؿُبی ذْز لیوتی ُوگی کوتط اظ یک ثْزٍ ّ ثیکفؿ ثْزى
تمبضب ثطای ًِبزٍُب ضا ثیبى هیکٌس؛ الجتَ ثَزلیل ًبچیع ثْزى ایي کفؿ ثطای ًِبزٍُبی زاى ّ
خْخَ یکطّظٍ ،ػکػالؼول تْلیسکٌٌسٍ ًؽجت ثَ افعایؿ لیوت آىُب ثؽیبض ًبچیع ّ هیتْاى
گفت کَ غیط هوکي اؼت .اظ ًظط کفؿُبی خبًفیٌی آلي ثیي هْاز زاضّیی ّ ًیطّیکبض
ضاثغَی هکولی ًؽجتب لْی ّخْز زاضز؛ کفؿُبی خبًفیٌی هْضی ـیوب ُوگی هثجت ثْزٍ ّ
کْچکتط اظ یک هیثبـٌس .ثٌبثطایي ؼِن ًؽجی ُعیٌَ لؼْزی هیثبـس .همساض هتْؼظ EC
ثطای کل زازٍُب  1/31ثسؼت آهسٍ کَ ّخْز لطفَی ًبـی اظ همیبغ ضا ثیبى هیکٌس.
پیشنهادات
 -0اظ آًدب کَ ًتبیح ًفبىزٌُسٍی ؼِن ثبالی زاى همطفی اظ هدوْع ُعیٌَُبی هتغیط ثْزٍ ّ
ُوچٌیي ثب تْخَ ثَ پبییي ثْزى کفؿ لیوتی تمبضب ثطای آى ،اتربش تساثیطي ثطاي تتجیت لیوت
آى ضطّضي هي ثبـس .
ً -9ظط ثَ ایٌکَ کفؿُبی ذْز لیوتی ُوگی کوتط اظ یک ثَزؼت آهسٍ ّ ایي ًفبى هیزُس،
اهکبى ػکػ الؼول ّ حؽبؼیت ثطای تْلیس کٌٌسٍ ًؽجت ثَ لیوت ًِبزٍُبی تْلیس ّخْز ًساضز،
زض ًتیدَ افعایؿ ثیضّیَی لیوت ًِبزٍُب هٌدط ثَ ظیبى ّاحسُبی تْلیسی هطؽ گْـتی زض
ـِطؼتبى ؼٌٌسج هیـْز .لصا هسیطیت ایي هؽبلَ زض ؼیبؼتگصاضی ثبیس هْضز تبکیس لطاض گیطز.
ًظط ثَ ّخْز لطفَ ُبی ًبـی اظ همیبغ زض ّاحسُبي پطّضؾ هطؽ گْـتي ثِطٍثطزاضي اظ
ایي ّیژگي زض هحسّزٍ هؼیٌیپیفٌِبز هي ـْز.
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