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بررسي اقتصادي ارتباط بيه قيمت ي كيفيت در بازار داخلي پستٍ ايران:
مطالعٍ مًردي استان كرمان
محمس ػجسالُي ػعت آثبزي
تبضيد پصيطش90/07/16 :
تبضيد زضيبفت90/05/15 :
چکيدٌ
پستٍ اظ خملٍ مبالَبيي مي ثبضس مهٍ ثهٍ ػلهت زاضهته م ه هت َهبي متههبيت ي سهتطزٌ
زست بثي ثٍ اعالػبت زض ظم ىٍ ضاثغٍ ث ه ق مت ي م ه ت آن مًضز و هبظ اسهت .زض ايهه مغبلؼهٍ ثهب
استهبزٌ اظ ومًوٍ 110تبيي اظ مطبيضظان پستٍ مبض ي  119تبيي اظ تدبض پستٍ وقص م ه ت زض ق مت
صاضي پستٍ زض استبن مطمبن مًضز ثطضسي قطاض طفت .ثطاي اوتربة ومًوهٍ اظ ضيش تػهبزفي دىهس
مطحلٍ اي استهبزٌ ضس .ثطاي ترم ه تبثغ ق مت اظ الگًي ق مت هصاضي َهساو ل پسهتٍ اسهتهبزٌ
طزيس .وتبيح وطبن زاز مٍ پستٍ ضقم ايحسي ذىسان ثب ايوس  32-30مي تًاوس ثٍ ػىًان ومًوٍ پبيهٍ
زض ق مت صاضي َب استهبزٌ ضًزَ .مچى ه ثطآيضز مسل َساو ل وطهبن زاز مهٍ اظ ثه ه  12متغ هط
م هي مًضز وظط تىُب زي متغ ط تؼساز زاوٍ زض ايوس ي زضغس ذىهساوي مؼىهي زاض ضهسوس .متغ طَهبي
م هي مؼىي زاض وطسٌ ثٍ سٍ طيٌ تقس م ضسوس -1 .فبمتًضَبيي مٍ اوساظٌ هطي آوُهب َعيىهٍ ثهط ي
مطنل است -2 .فبمتًضَبيي مبوىس ػ بض مغع زض پستٍ َبي ذىسان مٍ ثٍ آسبوي ي ثب َعيىٍ مم قبثهل
اوساظٌ طي ثًزٌ يلي َىًظ اَم ت آن زض ثبظاض پستٍ مطرع وطسٌ است -3 .مؼ بضَبي م هي مهٍ
قبثل اوساظٌ طي ياقؼي وجًزٌ ي مطبَسٌ اي اضظيبثي مي ضًوس .زض پبيبن پ طهىُبز ضهس مهٍ زسهتگبٌ
مرػًغي سبذتٍ ضًز مٍ ومًوٍ پستٍ ضا ثٍ عًض ذًزمبض ثطضسي ومًزٌ ي م ه ت َبي مرتلف آن ضا
اوساظٌ طي ومبيس.
Q13 JEL
ٍاصُ ّاي كليذي ثبظاض پستٍ ضاثغٍ ث ه ق مت ي م ه ت ق مت صاضي َساو ل.

 -1ػضً َ بت ػلمي مًسسٍ تحق قبت پستٍ مطًضabdolahi@pri.ir.

بزرسي اقتظادي ارتباط بيي قيوت ٍ كيفيت در باسار داخلي پستِ ایزاى
پيشگفتار
ثٍ ػق سٌ مبضفي( )Murphy, 2002سبثقٍ ثطضسي اضتجبط ث ه ق مت ي م ه ت محػهًل زض
ايبالت متحسٌ آمطينب ثٍ سبل  1950ثط مي طزز .ثٍ ػق سٌ يي زض يل ثبظاض ثب زضخٍ ثباليي اظ ضقبثت
مٍ زض آن َعيىٍ َبي خستدًي مبال تًسظ مػطف مىىسٌ پبي ه است اوتظبض مي ضيز مهٍ ق مهت ي
م ه ت ثٍ عًض قًي ي مثجت ثب َهم ياثسهتگي زاضهتٍ ثبضهىس .زض دىه ه ضهطايغي تًل سمىىهس بن
محػًالت ثب م ه ت ثبالتط قبزضوس تب تًل سات ذًز ضا ثب ق مت ثبالتطي ثٍ فطيش ثطسهبوىس .زض مقبثهل
ػطضٍ مىىس بن محػًالت ثب م ه ت پبي ه قبزض ثٍ ضقبثت وجًزٌ ي ثٍ تسضيح اظ ثهبظاض حهصف ذًاَىهس
ضس .زض ضطايغي مٍ َعيىٍ تطر ع م ه ت َبي مرتلف ثبال ثًزٌ ي يب امنهبن پهصيط وجبضهس امنهبن
ق مت صاضي ثط اسبس م ه ت يخًز وساضز .زض دى ه ضطايغي تًل هس مىىهس بن يهل محػهًل ثهب
م ه ت َبي متهبيت ثٍ يل اوساظٌ ق مت زضيبفت ومًزٌ ي زض وُبيت ثبظاض ثٍ سمت تًل س محػهًالت
ثب م ه ت پبي ه ي وبمىبست حطمت ذًاَىس مطز .ايه زض حبلي اسهت مهٍ اسهتطاتكي ملهي زض ثهبظاض
حطمت ثٍ سمت تًل س محػًالت ثب م ه ت ثطتط مي ثبضس .ثسيه تطت ت اَم ت ضىبذت ضاثغٍ ق مت
ي م ه ت ي اضائٍ الگًَبي ػملي اوساظٌ طي آن اظ اَم ت ثباليي ثطذًضزاض است.
ثحههم مُههم زض ثههبظاض محػههًالت مطههبيضظي ايههه اسههت مههٍ تههب دههٍ اوههساظٌ اي تطخ حههبت
مػطف مىىس بن وُبيي ثٍ تًل س مىىس بن مىتقل مي ضًز .ايه مسئلٍ ثٍ ييكٌ زض مًضز محػًالتي ثب
م ه ت َبي متهبيت زاضاي اَم ت ث طتطي است .ايه زض حبلي است مهٍ اوتقهبل مهم ي هط زق ه
اعالػبت ق متي زض ذػًظ م ه ت َبي مرتلف ثبػم ايدهبز ػهسك مهبضآيي زض س سهتم ثبظاضيهبثي
مي طزز .لصا تؼطيف زق ق مت -م ه ت زض ثبظاض محػًالت مطبيضظي اظ ايلًيت تحق قبتي ثهباليي
ثطذًضزاض است( Hazarika, 2005ي  .)Jung, 2007ينهي زيگهط اظ ػهًاملي مهٍ ثبػهم افهعايص
اَم ت ضاثغٍ ق مت ي م ه ت مي ضًز مًضًع ثبظاضَبي خُبوي است .ثب تًخٍ ثٍ افعايص ضقبثهت زض
ثبظاضَبي خُبوي محػًالت مطبيضظي ثٍ ػق سٌ فبلسس ي لًو بل()Faulds, and Lonial, 2001
يني اظ ضيضُبي افهعايص سهُم ثهبظاض تمطمهع ثهط ضيي م ه هت اسهت .ثهطاي افهعايص اوگ هعٌ َهبي
تًل س مىىسٌ خُت ثُجًز م ه ت و ع ثبيستي اضتجبط ق مت -م ه ت ثٍ ذًثي تؼطيف ضًز.
اظ زيس بٌ ثطاضسه ي َمنبضان( )Brorsen et al., 1988اَم ت اضظش صاضي م ه ت َهبي
مرتلف يل محػًل زض مسيطيت معضػٍ مُم مي ثبضس .ثٍ ػق سٌ آوُب ثس بضي اظ ييك ي َبي م ههي
محػًل ياثستٍ ثٍ فؼبل ت َبي مسيطيتي مبوىس مجبضظٌ ثب آفبت ػلف َبي َهطظ آث هبضي تغصيهٍ ي ...
است .لصا مطبيضظان زض َىگبك تػم م طي َبي مسيطيتي ي اقتػبزي ذهًز ي َمچىه ه زض َىگهبك
فطيش محػًل ي پصيطش ق مت پ طىُبزي اظ عطف ذطيساض و بظمىس ثهٍ زاوسهته اضظش ييك ُهبي
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م هي محػًل َستىس .ثٍ ػجبضت زيگط ثبيستي اضظش ايدبز م ه ت َبي مرتلف ضا ثساوىس تب ثتًاوىس
ثب مقبيسٍ ثب َعيىٍ َبي ايدبز آوُب تػم م ثٍ تًل س ثگ طوس.
ثطضسي آمبض ثًضس مبالي مطبيضظي ايطان وطبن مهي زَهس مهٍ زض مهست وعزيهل ثهٍ  3سهبل
فؼبل ت ايه ثًضس ممتط اظ  50ته پستٍ زض آن مؼبملٍ ضس .زض ايه ظم ىٍ َمهًاضٌ ػطضهٍ محػهًل
پستٍ زض ثًضس مبالي مطبيضظي يخًز زاضتٍ امهب تقبضهبيي ثهطاي آن وجهًزٌ اسهت (ثهًضس مهبالي
مطبيضظي ايطان) .ثطضسي زيس بٌ مطبيضظان ي تدبض پستٍ تًسظ ػجسالُي ػعت آثبزي ي ودهي()1386
ي ػجسالُي ػعت آثبزي ي َمنبضان( )1386وطبن مي زَس مٍ يني اظ مًاوغ اغلي ثهط سهط ضاٌ مجبزلهٍ
پستٍ زض ثًضس زامىٍ ستطزٌ م هي ايه محػًل استَ .ط دىس مٍ وگطاوي زض ايه ذػًظ مؼقًل
مي ثبضس .امب مجبزلٍ محػًالت مطبيضظي ثب زامىٍ م ه ت َبي مرتلف زض ثًضس َبي سبيط مطًضَب
وطبن مي زَس مٍ ايه مسئلٍ ضا مي تًان ثٍ وًػي حل ومًز .ثطاي مثبل مهي تهًان مجبزلهٍ پىجهٍ زض
ثًضس قطاضزازَبي آتي و ًيًضك آمطينب ضا وبك ثطز .دىبوچهٍ مغبلؼهٍ خًوه ( )Jung, 2007وطهبن
مي زَس ث ص اظ  800000تطم ت م هي مرتلف ثطاي پىجٍ يخًز زاضز .ايهه م ه هت َهب وبضهي اظ
تهبيت زض ضو زضخٍ اليٍ( )leaf gradeمقبيمت عًل ال بف ي  ...است .ثؼضي اظ م ه ت َب مبوىس
ضييت پستٍ ثٍ وحًي است مٍ زض يَلٍ ايل ثٍ وظط مي ضسس حتمب ثبيستي ثهب دطهم ذطيهساض زيهسٌ
ضًز تب قبثل ق مت صاضي ثبضس .ايه زض حبلي است مٍ ثب مطرع ومًزن مسلُبي ق متي مرتلف زض
ايه ثبظاض ثسين و بظ ثٍ حبضط ثًزن فطز ق مت صاضي غًضت مهي هطز .محػهًل زيگهطي مهٍ زض
ثًضس الت) (Minneapolisمؼبملٍ مي ضًز خً مرػًظ آثدً مهي ثبضهس .ايهه محػهًل و هع
زاضاي م هت َبي مرتلهي َمچًن تطم ت پطيتئ ىي ضو مًاز مغهصي ي  ...اسهت .ايهه زض حهبلي
است مٍ زاضا ثًزن سغح ستطزٌ م ه ت مبوغ اظ مؼبملٍ ايهه محػهًل زض ثهًضس وطهسٌ اسهت .ثهٍ
ػجبضت زيگط غطف يخًز زامىٍ ستطزٌ م ه ت ومي تًاوس مبوؼي ثط سط ضاٌ مجبزلٍ پسهتٍ زض ثهًضس
ثبضس .ثب ايه يخًز تؼطيف ضاثغٍ زق ث ه ق مت ي م ه ت پ ص و بظ اغلي زض ايه ظم ىهٍ اسهت زض
حبلي مٍ مغبلؼبتي زض ايه ذػًظ تبمىًن غًضت وگطفتٍ ي ايه تحق مي تًاوس ايل ه بك زض ايهه
ذػًظ ثبضس.
ثطضسي زيس بَُبي مطبيضظان زض ذػًظ مطنالت مًخًز ثهبظاض پسهتٍ تًسهظ ػجهسالُي
ػعت آثبزي ي َمنبضان( )1386وطبن مي زَس مٍ ػسك تؼطيف مىبست اظ م ه ت َبي مرتلف پستٍ
يني اظ ضاٌ َبي ا ًاي تًل سمىىس بن تًسظ تدبض مي ثبضس .حبل َط دٍ ثتهًان ضاثغهٍ ثه ه ق مهت
يم ه ت ضا ثُتط تؼطيف ومًز امنبن دى ه سًء ضفتبضَبيي مم مي ضًز .زض ايه ذػًظ و ع مغبلؼهٍ
خبضي مي تًاوس ثب اضائٍ ضاثغٍ ق مت ي م ه ت زض ثبظاض پستٍ مطًض وقص مُمي ضا ايهب ومبيس.
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مغبلؼٍ مُطاثي ثطط آثبزي( )1381وطبن اظ مبَص سُم ايهطان اظ ثهبظاض خُهبوي پسهتٍ زض
سبلُبي اذ ط مي زَس .مغبلؼٍ يي وطبن مي زَس مٍ ػًاملي َمچًن سُم ايهطان اظ تًل هس خُهبوي
 GDPمطًضَبي ياضزمىىسٌ اوحطاف وطخ اضظ اظ مقساض تؼبزلي س بست َبي تدبضي ضطيت اوحهطاف
تدبضي ي ق مت وسجي پستٍ زض ثبظاض مػطف اظ ػًامل مًثط ثط سُم ايطان زض ثهبظاض خُهبوي پسهتٍ ثهٍ
ضمبض مي آيىس .ثٍ ػجبضت زيگط مي تًان هت مٍ ثبظاض خُبوي پستٍ زض حبل ضقبثتي ضهسن اسهت .زض
دى ه ثبظاضي و ع و بظ ثٍ تًخٍ ث طتط ثٍ م ه ت ي اضظش صاضي آن افعايص مي يبثس .ثٍ ػجبضت زيگط
زض ايه ذػًظ و ع اَم ت ضىبذت ضاثغٍ ث ه ق مت ي م ه ت زض ثبظاض پستٍ زاضاي اَم ت ثهباليي
است.
ثغًض ذالغٍ مي تًان هت مٍ ضىبذت ضاثغٍ ق مت ي م ه ت زض ثبظاض پستٍ اظ اَم ت ثباليي
ثطذًضزاض است .ػلي ض م ايه اَم ت تبمىًن َ چ مغبلؼٍ اي زض ايه ذػًظ غًضت وگطفتٍ اسهت.
لصا تحق حبضط مي تًاوس اظ تًخ ٍ ثباليي ثطذًضزاض ثًزٌ ي بك مًثطي زض ايه ضاثغٍ ثطزاضز.
مًاد ي ريشَا
آمبض ي اعالػبت مًضز استهبزٌ ثٍ غًضت م ساوي (پ مبيطي) ي ثٍ ممل پطسطىبمٍ حضًضي
ي مػبحجٍ ثب ثبؽ زاضان ي تدبض پستٍ خمغ آيضي طزيس .مست زيضٌ تنم ل پطسطىبمٍ يل سبل ثًزٌ
ي اظ اياسظ سبل  1388تب اياسظ سبل  1389ثٍ عًل اودبم س .ثطاي ايه مىظًض ورست پطسطىبمٍ
َبي مرػًظ تًل س مىىس بن ي تدبض پستٍ(ثٍ ػىًان ذطيساضن ايل ٍ ي ومبيىس بن مىتقل مىىسٌ
سالي مػطف مىىس بن) عطاحي طزيس .پس اظ تُ ٍ پطسطىبمٍ وُبيي اغالح ضسٌ تؼسازي اظ
پطسطىبمٍ َب ثٍ غًضت آظمبيطي تنم ل ضس .زض ايه مطحلٍ پطسطىبمٍ َبي تدبض ي مطبيضظان زض زي
وًثت مًضز ثبظوگطي قطاض طفت .زض مطحلٍ ثبظوگطي سئًاالت اضبفي حصف ي سئًاالت زيگطي اضبفٍ
ضسَ .مچى ه زض ثؼضي مًاضز اغالحبتي غًضت طفت.
ثطاي اوتربة مطبيضظان ومًوٍ اظ ضيش ومًوٍ طي تػبزفي دىس مطحلٍ اي استهبزٌ ي
ثطاي ايه مىظًض ومًوٍ مًضز مغبلؼٍ اظ استبن مطمبن اوتربة ضس .ػلت اوتربة استبن مطمبن سُم
 70زضغسي ايه استبن زض تًل س پستٍ مطًض مي ثبضس .زض استبن مطمبن پىح ضُطستبن اغلي تًل س
مىىسٌ پستٍ يؼىي اوبض ضفسىدبن مطمبن س طخبن ي ظضوس اوتربة ضسوس .زض مطحلٍ ثؼس َط
ضُطستبن ثٍ مىبع مرتلف تقس م ضس .پس اظ مطرع ضسن َط مىغقٍ تؼساز ضيستبَبي آن
مطرع طزيس .سپس زض َط مىغقٍ ضيستبَبي ومًوٍ ثٍ عًض تػبزفي اوتربة ضسوس .زض مطحلٍ
ثؼس مطبيضظان ومًوٍ َط مىغقٍ مطرع طزيس .ثطاي ايه مىظًض ورست ل ست مبملي اظ مطبيضظان
پستٍ مبض َط ضيستب تُ ٍ ضس .سپس ثٍ غًضت تػبزفي اظ َط ضيستب  5پستٍ مبض اوتربة طزيس .زض
مدمًع  110مطبيضظ پستٍ مبض مًضز مػبحجٍ قطاض طفت.
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خُت اوتربة تدبض ومًوٍ و ع اظ ضيش ومًوٍ طي تػبزفي استهبزٌ ضس .ثطاي ايه مىظًض
زض اثتسا ثب استهبزٌ اظ پطسطىبمٍ َبي تنم ل ضسٌ تًسظ مطبيضظان َط ضُطستبن ل ستي اظ تدبض
ذطيساض پستٍ آن ضُطستبن تُ ٍ طزيس .سپس اظ ل ست تدبض فؼبل َط ضُطستبن ثٍ غًضت
تػبزفي تؼسازي تبخط خُت تنم ل پطسطىبمٍ مطرع ضس .زض مدمًع  119تبخط پستٍ مًضز
مػبحجٍ قطاض طفت.
ثطاي ثطضسي ضاثغٍ ث ه ق مت ي م ه ت اظ مسل ق مت َساو ل استهبزٌ ضس .زض ايه
ظم ىٍ مسل اضائٍ ضسٌ تًسظ خًو ( )Jung, 2007مًضز استهبزٌ قطاض طفت .مىغ تبثغ َساو ل
ض طس ًن ق مت مبال ثط ضيي ييك ي َبي م هي آن است .اظ آودبيي مٍ پستٍ يل مبالي وبَمگه ثب
زامىٍ يس ؼي اظ م ه ت َب مي ثبضس ق مت آن متىبست ثب تغ ط ذػًغ بتص متغ ط ذًاَس ثًز .لصا
تبثغ َساو ل سبزٌ ق مت پستٍ ضا مي تًان ثٍ غًضت ضاثغٍ  1وًضت .ػلت اوتربة مسل َساو ل ثٍ
ضنل تبثؼي  1ضا مي تًان ثٍ غًضت ظيط ث بن مطز .يني اظ زاليل اغلي اودبك تحق خبضي فطاَم
آيضزن دبضدًة َبي الظك ثطاي استهبزٌ زض ثًضس پستٍ است .لصا الظك است تب ضمه مطرع
ومًزن يل ومًوٍ پبيٍ پستٍ فطمًل مىبسجي خُت تؼسيل ق مت سبيط ومًوٍ َب ثب آن فطاَم ضًز.
ثطاي مطرع ومًزن ومًوٍ پبيٍ پستٍ اظ زي ضيش اعالػبت ثجت ضسٌ ي شَىي استهبزٌ ضس .زض ضيش
اعالػبت ثجت ضسٌ ثب اضائٍ ومًوٍ َبي مطرػي پستٍ ثٍ تدبض زض يل زيضٌ سطي ظمبوي ق مت آن
ومًوٍ اظ آوُب سًال ضس .ثجت ايه اعالػبت اظ سبل  1383ضطيع ضسٌ ي تب پبيبن سبل  1389ازامٍ
يبفت .زض ايه ضاثغٍ ق مت پستٍ ثٍ غًضت َهتگي اظ  10تبخط پطس سٌ ضس .ايه ق مت طي ثسين
اضائٍ ومًوٍ ثٍ تدبض ي تىُب ثب ثطضمطزن ييك ُبي آوُب غًضت طفت .ثٍ ػجبضت زيگط ضطايغي ضج ٍ
ثٍ ضطايظ مؼبملٍ زض ثًضس اودبك ضس .سپس ثب محبسجٍ ضطيت تغ ط ق مت ومًوٍ َبي مرتلف
(ضبمل محبسجٍ تغ طات ق مت يل ومًوٍ ث ه تدبض مرتلف زض يل سغح) ومًوٍ اي ثٍ ػىًان پبيٍ
اوتربة ضس مٍ ممتطيه تغ طات ق مت ضا زاضتٍ ثبضس .ثٍ ػجبضت زيگط ومًوٍ اي ثٍ ػىًان پبيٍ
مطرع ضس مٍ تدبض زض يل سغح(ثطاي مثبل َمٍ غبزض مىىسٌ) ثسين مطبَسٌ آن ق مت َبي
وعزيل ثٍ َم ضا ثطاي آن اوتربة ومبيىس .ايه ومًوٍ پستٍ مي تًاوس ثٍ ػىًان پبيٍ زض ثًضس استهبزٌ
ضًز.
زض ضيش شَىي اوتربة ومًوٍ پبيٍ اظ مطبيضظان ي تدبض پستٍ ثٍ عًض شَىي ومًوٍ اي مٍ
ثٍ وظطضبن ثُتطيه ثطاي پبيٍ ثًزن ضا زاضز سئًال ضس .زض ضيش شَىي ػاليٌ ثط تؼ ه ق مت پبيٍ
خُت مطرع ومًزن ييك ي َبي مرتلف م هي الظك ثطاي ق مت صاضي و ع سئًال ضس .زض ايه
ظم ىٍ ػاليٌ ثط ييك ي َبي ضايح زض ثبظاض پستٍ ي مطرع ضسٌ تًسظ ازاضات استبوساضز ي ثبظض بوي
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ييك ي َبي مًضز و بظ ي مىبست زيگطي مٍ اظ عطف مطبيضظ ي تدبض پ طىُبز مي طزز و ع پطس سٌ
ضس.
()1
( =pi – pb = b0 + ∑i bi (qi – qb), i
)
زض ضاثغٍ  pi 1ق مت پستٍ ثب ييك ي َبي م هي مرتلف  pbق مت پستٍ ثب ييك ي
َبي م هي پبيٍ  qiمدمًػٍ اي اظ م ه ت َبي مرتلف مطثًط ثٍ پستٍ  qbم ه ت پبيٍ ي  b0ي
 biپبضامتطَبي ترم ه ظزٌ مي ثبضىس .ثسيه تطت ت مطرع مي ضًز مٍ زض ضاثغٍ  1اذتالف
ق مت َط ومًوٍ پستٍ اظ ومًوٍ پبيٍ تبثؼي اظ اذتالف م ه ت آن ومًوٍ ثب ومًوٍ پبيٍ مي ثبضس.
زض سمت ضاست ضاثغٍ  1ػاليٌ ثط ييك ي َبي م هي پستٍ ثٍ پ طيي اظ تطاوستبز ي
َمنبضان( )Tronstad et al., 1992متغ طَبي مطثًط ثٍ ثبظاض و ع زض وظط طفتٍ ضس .ايه
متغ طَب ضبمل ػًامل مًثط ثط ػطضٍ ي تقبضب مي ثبضىس .زض ايه ضاثغٍ متغ طَبي مستقلي ضبمل
مبَُبي مرتلف اػ بز مرتلف سبل آيضي فػًل ثطزاضت ي ط ثطزاضت ي  ...زض وظط طفتٍ ضسٌ ي
ػاليٌ ثط ايه خُت مقبيسٍ مسلُبي مرتلف ثطاي اضقبك مرتلف پستٍ و ع ثطآيضز طزيسَ .مچى ه
خُت مقبيسٍ ثب ضاثغٍ  1ضاثغٍ  2مٍ اضتجبط مستق م ث ه ق مت ي م ه ت ضا اوساظٌ طي مي ومبيس
و ع ترم ه ظزٌ ضس.
()2
( =pi = b0 + ∑i bi qi, i
)
تمبك متغ طَب قجال تؼطيف ضسٌ اوس .ايه ضاثغٍ مي تًاوس زض ضطايظ مؼمًلي و ع استهبزٌ
ضًزَ .ط فطز ذطيساض ي فطيضىسٌ مي تًاوس ثب ياضز مطزن م ه ت َبي مرتلف ثٍ مسل ق مت ضا
ثطآيضز ومبيس .ايه زض حبلي است مٍ زض ضاثغٍ ( )1تهبيت ق مت َط ومًوٍ پستٍ ثب ومًوٍ پبيٍ اوساظٌ
طي ضسٌ ي ث طتط زض ثًضس مبضثطز زاضز .ضنل تبثؼي ضياثظ  1ي  2ثب تًخٍ ثٍ ذًثي ثطاظش مسل
اوتربة ضس .زض مغبلؼبت مرتلف ضنلُبي تبثؼي مرتلهي دًن ذغي لگبضيتمي ي زضخٍ  2زض وظط
طفتٍ ضسٌ است .اظ آودبيي مٍ زازٌ َبي مًضز استهبزٌ مقغغ ػطضي َستىس ثب استهبزٌ اظ وطك افعاض
 EVIEWSآظمًن َمسبوي ياضيبوس خمالت اذتالل اودبك طفت مٍ فطؼ َمسبوي ياضيبوسُب
تبي س ضس.
وتايج ي بحث
ثطاي مطرع ومًزن ػًامل م هي مًثط ثط ق مت پستٍ ػاليٌ ثط مغبلؼبت قجلي(ػجهسالُي
ػعت آثبزي ي َمنبضان  )1388اظ افطاز غهبحت وظهط ي ازاضات ي اودمهه َهبي ذػًغهي ي زيلتهي
وظط ذًاَي ضس .زض ايه ذػًظ مدمًػب  12مؼ بضم هي مطرع طزيس .ايه مؼ بضَب ضبمل زضغس
ذىساوي زضغس پًمي تؼساز زاوٍ زض ايوس زضغس تًد ه زضغس ثسضنل زضغهس مغهع آظاز زضغهس
آفت ظز ي زضغس مًاز ذبضخي زضغس ثس ضو م عان آفالتًمس ه ينىهًاذتي اوهساظٌ ي ػ هبض مغهع
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ثًز .ػاليٌ ثط ايه زض ذػًظ ومًوٍ پستٍ فطيذتٍ ضسٌ تًسظ مطبيضظان ي تدبض پسهتٍ سهٍ سهتًن
اضبفٍ و ع ثٍ مىظًض سبيط مؼ بضَبي م هي احتمبلي مس وظط مطبيضظان زض وظط طفتٍ ضس.
زض ايل ه سئًال اظ مطبيضظان ي تدبض پطس سٌ ضس مٍ اظ زيس بٌ ضهمب م ه هت پسهتٍ دهٍ
تؼطيهي زاضز؟ زض مدمًع مؼ بضَبي ضييت ايوس آلًز ي ثهٍ آفالتًمسه ه ذىهساوي ضهنل آفهت
ظز ي ينىًاذتي ضقم ي اوساظٌ وساضته ورًزي وساضته ظضزي تبظ ي پًمي ػ بض مغع وبظمي پًسهت
استرًاوي ضجظ ثُساضتي تًد ه سجعي مغع عؼم ي معٌ دطثي مغع ي ضعًثت مىبست ثٍ ػىهًان
ضبذع َبي م هي محػًل پستٍ تًسظ پبسرگًيبن زض وظط طفتٍ ضس ..اظ ث ه  19فهبمتًض مؼطفهي
ضسٌ سٍ فبمتًض ضييت ايوس ي تًد ه ث طتطيه زضغس پبسد َهب ضا ثهٍ ذهًز اذتػهبظ زازوهس .ثهٍ
عًضي مٍ زي طيٌ مطبيضظ ي تبخط ثٍ تطت ت  55/6ي  68/1زضغس ضييت  62ي  32/8زضغس ايوهس ي
 31/5ي  20/2زضغس تًد ه ضا ثٍ ػىًان مؼ بض اغلي م ه ت زض وظط طفتىس .مؼ هبض تهًد ه ث هبوگط
م عان زَه ثبظ ثًزن پستٍ است .زض حبلي مٍ ايوس يظن تؼساز مطرػي زاوهٍ ضا وطهبن مهي زَهس
تًد ه ث بوگط حدم تؼساز زاوٍ مؼ ىي است .ثٍ ػجبضت زيگط َطدٍ زضغس تًد ه يهل ومًوهٍ پسهتٍ
ثبالتط ثبضس ثب يظن ي ايوس ثبثت زاضاي حدم ثبالتطي است .ثب تًخهٍ ثهٍ وتهبيح مطهبيضظان اَم هت
ث طتطي ثٍ ايوس مي زَىس ظيطا تىُب فبمتًضي است مٍ ػمال تًسظ تدبض اوساظٌ طي مي ضًز .لهصا
مطبيضظان آن ضا ثب اَم ت تلقي مي مىىس .زض مقبثل اظ زيس تدبض ضييت اظ اَم ت ث طتطي ثطذهًضزاض
است ظيطا ق مت ضا ثٍ عًض ضمىي ثط اسبس ضييت ترم ه مي ظوىس.
ثطاي تؼ ه ضقم پبيٍ خُت ق مت صاضي ورست اظ مطبيضظان ي تدبض وظهط ذهًاَي ضهس.
وتبيح زض خسيل  1آمسٌ است .دىبوچٍ ايه خهسيل وطهبن مهي زَهس  50زضغهس مطهبيضظان ي 85/3
زضغس تدبض ضقم ايحسي ضا ثٍ ػىًان ضقم مىبست ثٍ ػىهًان پبيهٍ ق مهت هصاضي اػهالك مهطزٌ اوهس.
َمچى ه اظ فبمتًضَبي زيگط ثطاي ضقم پبيٍ ايوس ثًزٌ مٍ ثطاي ايحهسي ذىهسان ايوهس  32-30اظ
عطف مطبيضظان ي تدبض مىبست اػالك ضهس .ػهاليٌ ثهط ايهه زضغهس اضقهبك پسهتٍ مطهت ضهسٌ زض 5
ضُطستبن مًضز مغبلؼٍ زض خسيل  2آمسٌ است .دىبوچٍ ايه خسيل وطبن مهي زَهس ايحهسي ضقهم
فطا ط زض استبن مطمبن ثًزٌ ي لصا مي تًاوس ثٍ ػىًان ضقم پبيٍ زض ق مت صاضي زض ثبظاض پسهتٍ ايهه
استبن استهبزٌ ضًز.
َمچى ه ثطاي تؼ ه ضقم پبيٍ ق مت اوًاع اضقبك ي م ه ت َهبي مرتلهف پسهتٍ اظ تدهبض
پطس سٌ ضس .وتبيح زض خسيل  3آمسٌ است .دىبوچٍ ايه خسيل وطبن مي زَهس اظ  119تهبخط مهًضز
سئًال قطاض طفتٍ  114وهط ( 96زضغس) ق مت پستٍ ايحسي ذىسان ضا اػالك مطزٌ اوس .ايه زض حبلي
است مٍ زض سبيط اضقبك تدبض ممتطي قبزض ثٍ ق مت صاضي ثًزٌ اوس .ثٍ عًضي مٍ ثطاي اضقهبك احمهس
آقبيي امجطي ي ملٍ قًدي ثٍ تطت ت  70 78ي  64زضغس اظ تدبض قبزض ثٍ ق مهت هصاضي ثهًزٌ اوهس.
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ثىبثطايه پستٍ ايحسي ذىسان  32-30زاوٍ ػمًمي تطيه ضقم ي م ه ت پستٍ ثطاي ق مت هصاضي زض
ث ه تدبض پستٍ مي ثبضس .لصا اظ ايه وظط ايحسي مي تًاوس ثٍ ػىًان ضقم پبيهٍ ثهطاي ق مهت هصاضي
مًضز تًخٍ قطاض طز.
ػاليٌ ثط ايه دىبوچٍ خسيل  3وطبن مي زَس اظ ث ه م ه ت َبي مرتلف پستٍ ذىهسان
ثطاي تمبك اضقبك زاضاي ضطيت تغ ط ممتطي مي ثبضس .ثٍ ػجبضت زيگط تهبيت ق مت َبي اػالك ضهسٌ
تًسظ تدبض ثطاي پستٍ َبي ذىسان وسجت ثٍ زَه ثست مغع ي ورهًزي پهبي ه تهط مهي ثبضهس .ثهٍ
ػجبضت زيگط تدبض مرتلف ق مت َبي زق تط ي وعزينتط ثٍ َم ثطاي پستٍ َبي ذىسان زاضتٍ اوهس.
ثٍ عًض ذالغٍ مي تًان هت مٍ ق مت صاضي بثي پستٍ َبي ذىسان ضاحت تهط اظ زَهه ثسهت
مغع ي ورًزي است.
ضطايت تغ ط مًخًز زض ستًن پىدم خسيل  3زض ثطزاضوسٌ وًسبوبت ظمبوي تغ ط ق مت و ع
مي ثبضىس .ظيطا ظمبن تنم ل پطسطىبمٍ َب اظ  20آثبن مبٌ  88تب  24ضُطيًض مهبٌ  89ثهًزٌ اسهت .اظ
آودبيي مٍ زض ايه مست ق مت پستٍ زاضاي وًسبن ثًزٌ است لصا ثبيستي وًسبوبت مطثًط ثهٍ ظمهبن
مسط طزز .ثطاي ايه مىظًض ورست ضطيت تغ ط ق مت َبي مرتلف زض زيضٌ ظمبوي مًضز وظط مٍ ثٍ
غًضت َهتگي تُ ٍ ضسٌ ثًز محبسجٍ ضس .سپس ضطيت تغ ط ظمبوي محبسجٍ ضسٌ اظ ضطيت تغ هط
مًخًز زض ستًن پىدم خسيل  3مسط طزيس .وتبيح زض ستًن ضطم خسيل  3آمهسٌ اسهت .دىبوچهٍ
ضطايت تغ ط اغالح ضسٌ وطبن مي زَس پستٍ ايحسي ذىسان زاضاي ممتطيه تغ هطات ثه ه تدهبض
زاضتٍ است .ثٍ ػجبضت زيگط ضطيت تغ ط مقساضي مؼبزل  0/5زضغس ق مت مل مي ثبضس .اظ آودهبيي
مٍ ق مت م بوگ ه ضقم ايحسي ذىسان  32-30عج خسيل  68604 3ضيبل ثط م لً طك مي ثبضهس
مي تًان هت مٍ تغ طاتي زض حسيز  343ضيبل ثط م لً طك ث ه تدبض مرتلف يخهًز زاضهتٍ اسهت
مقساض ممي مي ثبضس .ثىبثطايه ثط اسبس مؼ بض ضطيت تغ ط و ع مي تًان هت مهٍ ايحهسي ذىهسان
 32-30مي تًاوس ثٍ ػىًان ضقم پبيٍ ثطاي ق مت صاضي زض وظط طفتٍ ضًز.
زض ازامٍ ورست تبثغ ق مت صاضي َساو ل پستٍ ثٍ غهًضت ضاثغهٍ  2ترمه ه ظزٌ ضهس.
وتبيح زض خسايل  4ي  5ثٍ تطت ت ثطاي مطبيضظان ي تدهبض آمهسٌ اسهت .دىبوچهٍ ايهه خهسايل وطهبن
مي زَىس اظ ث ه  12مؼ بض م هي زض وظط طفتٍ ضسٌ تىُب  2مؼ بض زضغس ذىهساوي ي ايوهس پسهتٍ
مؼىي زاض ضسٌ اوس .قبثل تًخٍ است مٍ اظ ث ه  12مؼ بض مصمًض تىُب َم ه  2مؼ بض ثهٍ ضاحتهي ي ثهب
َعيىٍ پبي ه قبثل اوساظٌ طي َستىس .ثٍ عًضي مٍ زضغس ذىساوي ثب ضمطزن تؼساز زاوٍ َبي پستٍ
ذىسان ي وبذىسان مطرع ضسٌ ي ايوس پستٍ ثب تطاظيَبي مرػهًظ اوهساظٌ هطي مهي ضهًز .ثهٍ
ػجبضت زيگط مؼ بضَبيي مبوىس زضغس تًد ه زضغس ثسضنل زضغس آفت ظز ي ي زضغس ثس ضو مهٍ
دطمي َستىس زض تبثغ ق مت مؼىي زاض و ستىس .ايه مسئلٍ وطبن مي زَس مٍ مؼ بضَهبي دطهمي
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وتًاوستٍ اوس ثٍ عًض مبضا ي ينىًاذت ثطاي تمبك ذطيساضان ي فطيضىس بن ػمل ومًزٌ ي اثهط ياقؼهي زض
ق مت صاضي پستٍ زاضتٍ ثبضىسَ .مچى ه مؼ بض م عان آفالتًمس ه و ع ػلهي ض هم قبثل هت اوهساظٌ
طي مؼىي زاض وطسٌ است .ػلت آن و ع ضايح وجًزن ايه مسئلٍ زض ث ه تدبض مًدل ي حتي ثؼضي
اظ غبزض مىىس بن است .يني اظ زاليل ايه مسئلٍ و ع طان ثًزن ضيش َهبي مؼمهًل اوهساظٌ هطي
آفالتًمس ه است .زضغس مغع آظاز ي زضغس پًمي و ع ثٍ ػلت وبد ع ثًزن م عان آوُب زض ومًوهٍ َهبي
زاذلي مًضز تًخٍ قطاض ومي طوس .مُمتطيه مؼ بضي مٍ ثًيكٌ زض ومًوٍ َبي ذىسان مًضز تًخٍ قطاض
ومي طز ػ بض مغع است .ثٍ َم ه زل ل ػ بض مغع و ع زض تبثغ ق مت مؼىي زاض وطسٌ است .ػ بض مغع
ث بوگط زضغس يظن مغع پستٍ وسجت ثٍ يظن مل ومًوٍ است .ػلي ض م ايىنٍ يني اظ معيت َبي اغلي
پستٍ ايطان ػ بض ثبالي مغع آن وسجت ثٍ سبيط مطًضَب مىدملهٍ آمطينهب اسهت يلهي متبسههبوٍ ايهه
مسئلٍ زض ثبظاض پستٍ مًضز تًخٍ قطاض ومي طز.
متغ طَبي مؼىي زاض زض خسايل  4ي َ 5مگي زاضاي اثطات مىغقي مي ثبضىس .پستٍ ذطل
زاضاي ق متي ثبالتط اظ پستٍ تط ثًزٌ ثب افعايص وبذىساوي ق مت پستٍ مهبَص مهي يبثهس .افهعايص زض
تؼساز زاوٍ پستٍ زض يل ايوس (ضيع ضسن پستٍ) ق مت ضا مبَص زازٌ ي افهعايص زيضٌ قسهظ ثبػهم
افعايص ق مت پستٍ مي طزز .مبٌ َبي مُط آثبن آشض ي زي ثٍ ػلت ػطضٍ ستطزٌ پسهتٍ ق مهت
پبي ه تطي وسجت ثٍ مبٌ َبي زيگط ضقم مي ظوىس.
زض خسايل  6ي 7وتبيح مطثًط ثٍ ترم ه تبثغ ضمبضٌ ( 1ثرص ضيش تحق ) آمهسٌ اسهت.
زض ايه تبثغ ق مت پبيٍ ي ييك ي َبي مًضز وظط آن ثطاي ضقم ايحسي  32-30زض وظهط طفتهٍ ضهسٌ
است .اعالػبت مطثًط ثٍ ق مت ايحسي 32-30اظ اعالػبت سطي ظمبوي استرطاج ضسٌ مهٍ ثهٍ عهًض
َهتگي اظ سبل  1383تب مىًن خمغ آيضي ضسٌ است استهبزٌ ضس .زض ايه ضاستب ييك ي َبي م هي
مًضز وظط َط ومًوٍ مىُبي ييك ي َبي م هي ومًوٍ پبيٍ طزيس ي ثٍ ػىًان متغ ط مسهتقل مهس وظهط
قطاض طفت .ثطاي مثبل ايوس ومًوٍ مًضز مغبلؼٍ مىُبي ايوس  31مطثًط ثٍ ضقم پبيٍ ضس.
ا ط خسايل  6ي  7ثب خسايل  4ي 5مقبيسٍ ضًز مطرع مي طزز مٍ زض ثؼضهي اظ مهًاضز
تهبيت َبيي يخًز زاضز .ػلت آن و ع مًدنتط ضسن زامىٍ تغ طات متغ ط َب زض خسايل  6ي  7اسهت.
ايه زض حبلي مي ثبضس مٍ ػالمت َب زض زي ظيج خسيل ثب َم ثطاثط َستىس .ثب زاضهته ق مهت ومًوهٍ
پبيٍ مي تًان اظ تًاثغ خسايل  6ي  7استهبزٌ مطزٌ ي ثب خبي صاضي تهبيت َبي م هي ومًوهٍ مهًضز
وظط ثب ومًوٍ پبيٍ ق مت ومًوٍ قبثل فطيش ضا ثهٍ تطت هت زض سهغح تًل هس مىىهس بن ي تدهبض پسهتٍ
محبسجٍ ومًز.
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وتيجٍگيري ي پيشىُادَا
زض مغبلؼٍ خبضي ضمه ثطآيضز تبثغ َساو ل ق مت پسهتٍ ػًامهل م ههي تهبث ط هصاض زض
ق مت صاضي پستٍ مًضز ثطضسي قطاض طفهت .وتهبيح وطهبن زاز مهٍ ثهط اسهبس سهٍ مؼ هبض زيهس بٌ
مطبيضظان سغح ستطش مطت ي ضطيت تغ ط ق مت ضقم پسهتٍ ايحهسي ذىهسان ثهب تؼهساز زاوهٍ
 32-30زض يل ايوس مي تًاوس ثٍ ػىًان ومًوٍ پبيٍ ثطاي ق مت صاضي زض ثبظاض پستٍ زض وظط طفتهٍ
ضًز .ثطضسي تبثغ َساو ل ق مت پستٍ وطبن زاز مٍ ثٍ عًض ملي مهي تهًان م ه هت َهبي مرتلهف
پستٍ ضا ثٍ زي طيٌ تقس م ومًز .ورست م ه ت َبي قبثل اوساظٌ طي مبوىس زضغس ذىساوي ايوس
ػ بض مغع ي زيك م ه ت َبيي مبوىس ضييت ي زضغس تًد ه مٍ قبثل اوهساظٌ هطي وجهًزٌ ي ثهب دطهم
ثطآيضز مي ضًوس .م ه ت َبي قبثل اوساظٌ طي و ع ذًز ثٍ سٍ طيٌ تقس م مي ضًوس .طيٌ ورست
مٍ اوساظٌ طي آوُب آسبن ي اضظان ق مت ثًزٌ ي ايه اوساظٌ طي زض حبل حبضط غًضت مي هطز .اظ
ايه طيٌ مي تًان ثٍ ايوس ي ذىساوي اضبضٌ مطز .طيٌ زيك مؼ بضَبيي َستىس مٍ ػلهي ض هم اوهساظٌ
طي آسبن ي اضظان ايه مسئلٍ مم اَم ت خلًٌ مي مىس .زض ايه ظم ىٍ مي تهًان اظ ػ هبض مغهع زض
پستٍ َبي ذىسان وبك ثطز .طيٌ سًك ضبمل مؼ بضَبي م هي مي ثبضىس مٍ ضيش اوهساظٌ هطي آوُهب
آسبن وجًزٌ ي َعيىٍ ثباليي و ع زاضز .ثطاي مثبل مي تًان ثٍ اوساظٌ طي م هعان آفالتًمسه ه پسهتٍ
اضبضٌ ومًز.
ثٍ عًض ملي وتبيح وطبن مي زَس مٍ زض حبل حبضط تىُب زي مؼ بض ذىساوي ي ايوهس پسهتٍ
ثٍ عًض خسي مًضز تًخٍ ثًزٌ ي لصا زض تبثغ َساو ل مؼىي زاض ضسوس .ثٍ ػجبضت زيگط سهبيط مؼ بضَهب
مًضز هلت قطاض طفتٍ اوس .ثطضسي ث طتط وطبن زاز مٍ مُمتطيه مسئلٍ زض ػسك تًخٍ ثٍ مؼ بضَهبي
م هي ػسك يخًز زاوص مبفي ي مم اَم ت ثًزن ايه مسئلٍ ثٍ ييكٌ ثطاي مطبيضظان است.
ػاليٌ ثط مسبئل فًق مطنالت اوساظٌ طي مؼ بضَبي م هي زامىٍ مسئلٍ ضا سهتطزٌ تهط
ومًزٌ است .زض غًضتي مٍ مغبلؼٍ ػجسالُي ػعت آثبزي( )1387زض ظم ىٍ ثطضسي تبثغ ق مت پسهتٍ
وطبن زاز مٍ محمًلٍ َبي ثط طتي پستٍ اظ اتحبزيٍ اضيپب ثٍ ػلت يخًز سم آفالتًمس ه اثهط مىههي
ثط ق مت پستٍ ذًاَس زاضت .اوساظٌ طي تمبيل ثٍ پطزاذت مطهبيضظان ثهطاي حهصف آفالتًمسه ه
وطبن زاز مٍ ثطاي م بوگ ه سبلُبي مًضز مغبلؼٍ ايه تمبيل ثطاثط ثب  2525ضيبل ثط م لهً طك اسهت.
ايه زض حبلي است مٍ ثطاي يل سبل آلًزٌ مبوىس  1384ايهه تمبيهل ثهٍ  4346ضيهبل ثهط م لهً طك
مي ضسسَ .مچى ه زض غًضتي مٍ  100زضغس پستٍ ايطان آلًزٌ ثهًزٌ ي ضهطايظ غهسيض ثهٍ اضيپهب ضا
وساضتٍ ثبضس تمبيل ثطاي حصف آفالتًمس ه ثٍ 11777ضيبل ثط م لً طك ذًاَس ضس س .حبل ثب تًخٍ
ثٍ م بوگ ه تًل س پستٍ ايطان مٍ سبل بوٍ َ 200عاض ته مي ثبضهس مهي تهًان ههت مهٍ تمبيهل ثهٍ
پطزاذت مل مطبيضظان ثطا ي حصف آفالتًمس ه مؼبزل  505م ل بضز ضيبل مي ثبضهس .تىُهب ضاٌ ايهه
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مسئلٍ و ع اوساظٌ طي آسبن آفالتًمس ه ثًزٌ مٍ و بظ ثٍ عطاحهي زسهتگبٌ ذًزمهبض اوهساظٌ هطي
م ه ت َبي مرتلف پستٍ ثٍ مىظًض ق مت صاضي م هي ايه محػًل مهي ثبضهس .دىبوچهٍ مغبلؼهٍ
ػجسالُي ػعت آثبزي ي َمنبضان( )1388وطبن مي زَس زض حسيز  1127تبخط مل ي خعء زض تدبضت
پستٍ زض ايطان مطبضمت زاضوس .حبل ا ط َط تبخط ثرًاَس يل زستگبٌ فًق ضا ذطيساضي ومبيس ثب تًخٍ
ثٍ تمبيل ثٍ پطزاذت  505م ل بضز ضيبلي ثطاي حصف آفالتًمس ه م بوگ ه َط زستگبٌ  448م ل ًن
ضيبل مي ثبضس .ثٍ ػجبضت زيگط ا ط ثتًان زستگبَُبيي ثب ق مت تمبك ضسٌ ممتط اظ  448م ل ًن ضيبل
تُ ٍ ومًز ي زض اذت بض تدبض ذطيساض پستٍ قطاض زاز مسئلٍ اوساظٌ طي آفالتًمسه ه ثهطاي َم طهٍ
حل مي ضًز .ضمه ايىنٍ ػاليٌ ثط اقتػبزي ثًزن سبذت ايه زستگبٌ تمبيل مبفي ثهطاي پطزاذهت
َعيىٍ َبي سبذت آن تًسظ ذًز غىؼت پستٍ يخًز زاضز .الظك ثٍ شمط است مٍ ايه تىُب مطثًط ثٍ
مىبفغ اوساظٌ يل فبمتًض م هي يؼىي آفالتًمسه ه اسهت .زض حهبلي مهٍ ثه ص اظ  20فهبمتًض م ههي
اسبسي زيگط يخًز زاضز .لصا زستگبٌ مًضز وظط مي تًاوس تحهًلي ػظه م زض س سهتم ق مهت هصاضي
پستٍ ايطان فطاَم مىس.
زض ضاستبي زست بثي ثٍ اَساف تحق پ طىُبزات ظيط اضائٍ مي طزز:
 - 1اَم ت اوساظٌ طي ي تًخٍ ثٍ مؼ بضَبي م هي پستٍ ثٍ مطبيضظان آمًظش زازٌ ضهًز .زض
ايه ذػًظ تُ ٍ ثطوبمٍ َبي تلًيعيًوي مىبست پ طىُبز مي طزز.
 - 2ضيضُبي آسبن ي اضظان ق مت ثطاي اوساظٌ طي مؼ بضَبيي اثساع ضًز مٍ زض حبل حبضط ثٍ
غًضت دطمي ثطآيضز مي ضًوس .زض ايه ظم ىهٍ پ طهىُبز ذهبظ مغبلؼهٍ خهبضي سهبذت
زستگبٌ مرػًغي است مٍ ومًوٍ پستٍ ضا ثٍ عًض ذًزمبض ثطضسي ومًزٌ ي م ه هت َهبي
مرتلف آن ضا اوساظٌ طي ومبيس .يخًز ايه زستگبٌ ثطاي تمبك ذطيساضان لعيمي وساضز ثلنٍ
زض تؼساز محسيز ي زض مىبع مرتلف مهبيت مي ومبيس .ثٍ عًضي مٍ َط فطيضهىسٌ ضهمه
اضائٍ ومًوٍ ثٍ مسئًل زستگبٌ (يب حتي ومًوٍ هطي مهي تًاوهس تًسهظ مسهئًل زسهتگبٌ
غًضت طز) ييك ي َبي آن ضا تؼ ه ومًزٌ ي ثبض پلمپ ضسٌ تحًيل ذطيساض ومبيس.
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رقن هٌاسب بِ عٌَاى پایِ

كشاٍرساى (تعذاد ًوًًَِ 001 :فز)

تجار(تعذاد ًوًًَِ 009 :فز)

احمس آقبيي

19/4

5/2

امجطي

21/3

6/0

ملٍ قًدي

7/4

0/9

ايحسي

50/0

85/3

سبيط

1/9

2/6
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رقن

اًار

رفسٌجاى

سرًذ

سيزجاى

كزهاى

كل استاى

احمس آقبيي

11/21

15/30

0/00

4/09

2/60

7/93

امجطي

33/06

9/21

1/62

6/54

1/60

9/66

ملٍ قًدي

42/87

29/37

4/12

7/64

2/85

18/49

ايحسي

12/33

41/53

87/12

80/45

92/35

60/94

هاخذ :یافتِ ّاي تحقيق
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جذٍل ٍ :3یضگيْاي پاسخ ّاي ارائِ شذُ بِ قيوت پستِ در ارقام ٍ كيفيت ّاي هختلف تَسط تجار
(دٍرُ سهاًي آباى  0388تا شْزیَر )0389
تعذاد پاسخ ّاي
رقن ٍ كيفيت پستِ

هياًگيي قيوت

اًحزاف هعيار

ضزیب تغييز

ضزیب تغييز

قيوت بيي

قيوت بيي

قيوت اطالح شذُ

پاسخگَیاى

پاسخگَیاى

بيي پاسخگَیاى

(ریال بز كيلَگزم)

(درطذ)

(درطذ)

8089

10/5

3/2

11/1

-

15/8

-

15/1

0/69

دادُ شذُ

پاسخگَیاى

(اس ً 009فز)

(ریال بز كيلَگزم)

احمس آقبيي ذىسان 24-26

93

76865

احمس آقبيي زَه ثست  50طك

82

63375

7052

احمس آقبيي مغع ضنستىي

46

128119

20283

احمس آقبيي ورًزي

34

48838

7404

امجطي ذىسان 22-24

84

84500

7457

8/8

امجطي زَه ثست  50طك

74

66615

7170

10/7

-

امجطي مغع ضنستىي

40

129000

17838

13/8

-

امجطي ورًزي

22

51727

8574

16/5

-

ملٍ قًدي ذىسان 22-24

76

80664

7864

9/7

0/7

ملٍ قًدي زَه ثست  50طك

65

64069

7550

11/7

-

ملٍ قًدي مغع ضنستىي

34

128294

18489

14/4

-

ملٍ قًدي ورًزي

21

49309

9288

18/8

-

ايحسي ذىسان 30-32

114

68604

7032

10/2

0/5

ايحسي زَه ثست  50طك

112

61045

6915

11/3

-

ايحسي مغع ضنستىي

62

123960

17474

14/0

-

ايحسي ورًزي

46

44565

7439

16/6

-

هاخذ :یافتِ ّاي تحقيق
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جذٍل  :4تابع ّذاًيك قيوت فزٍش پستِ تَسط كشاٍرساى(هتغيز ٍابستِ :قيوت فزٍش پستِ بز حسب ریال بز كيلَگزم)

ضزیب تخويي سدُ شذُ

آهارُ t

سطح هعٌي داري آهارُ t

مقساض ثبثت تبثغ

46995/28

4/59

0/000

وًع فطيش پستٍ (تط; 0ذطل;)1

63290/05

7/65

0/000

زضغس وبذىسان

-133/04

-4/61

0/000

تؼساز زاوٍ پستٍ زض يل ايوس

-1074/33

-4/86

0/000

زيضٌ قسظ (ضيظ)

19/191

2/13

0/035

ضقم امجطي; 1سبيط اضقبك;0

9052/18

3/98

0/000

ًام هتغيز

ضقم احمس آقبيي; 1سبيط اضقبك;0

5291/42

2/45

0/015

مبٌ فطيش مُط; 1سبيط مبَُب;0

-20244/07

-7/43

0/000

مبٌ فطيش آثبن; 1سبيط مبَُب;0

-16928/90

-6/74

0/000

مبٌ فطيش آشض; 1سبيط مبَُب;0

-13620/10

-5/08

0/000

مبٌ فطيش زي; 1سبيط مبَُب;0

-6044/85

-2/11

0/036

adjusted R2 = 67/00

R2 = 69/00
٭٭٭F = 31/47

هٌبع :یافتِ ّاي تحقيق
٭٭٭ :هعٌي دار در سطح  0درطذ
جذٍل  :5تابع ّذاًيك قيوت فزٍش پستِ تَسط تجار (هتغيز ٍابستِ :قيوت فزٍش پستِ بز حسب ریال بز كيلَگزم)

ًام هتغيز

ضزیب تخويي سدُ شذُ

آهارُ t

سطح هعٌي داري آهارُ t

مقساض ثبثت تبثغ

69920/55

8/06

0/000

وًع فطيش پستٍ (تط; 0ذطل;)1

57314/40

7/52

0/000

زضغس وبذىسان

-101/35

-5/44

0/000

تؼساز زاوٍ پستٍ زض يل ايوس

-1771/79

-10/42

0/000

زيضٌ قسظ (ضيظ)

32/25

2/07

0/045

ضقم امجطي; 1سبيط اضقبك;0

2498/34

1/48

0/142

مبٌ فطيش ذطزاز; 1سبيط مبَُب;0

-6715/91

-2/22

0/027

مبٌ فطيش مُط; 1سبيط مبَُب;0

-16299/64

-7/05

0/000

مبٌ فطيش آثبن; 1سبيط مبَُب;0

-13325/23

-8/05

0/000

مبٌ فطيش آشض; 1سبيط مبَُب;0

-6766/11

-4/52

0/000

مبٌ فطيش زي; 1سبيط مبَُب;0

-3586/16

-2/25

0/026

adjusted R2 = 68/00
هٌبع :یافتِ ّاي تحقيق
٭٭٭ :هعٌي دار در سطح  0درطذ

R2 = 70/00
٭٭٭F = 42/42

بزرسي اقتظادي ارتباط بيي قيوت ٍ كيفيت در باسار داخلي پستِ ایزاى
جذٍل :6تابع ّذاًيك قيوت فزٍش پستِ تَسط كشاٍرساى(هتغيز ٍابستِ :تفاٍت قيوت رقن اٍحذي خٌذاى
 ٍ 31-32قيوت فزٍش ٍاقعي پستِ تَسط كشاٍرساى بز حسب ریال بز كيلَگزم)
ضزیب تخويي سدُ شذُ

آهارُ t

سطح هعٌي داري آهارُ t

مقساض ثبثت تبثغ

-53314/52

-4/98

0/000

وًع فطيش پستٍ (تط; 0ذطل;)1

55695/44

5/22

0/000

زضغس وبذىسان

-134/19

-3/54

0/001

تؼساز زاوٍ پستٍ زض يل ايوس

-498/96

-3/03

0/003

30/31

2/57

0/011

8595/70

3/14

0/002

ًام هتغيز

زيضٌ قسظ (ضيظ)
ضقم امجطي; 1سبيط اضقبك;0

adjusted R2 = 39/00

R2 = 42/00
٭٭٭F = 15/09

هٌبع :یافتِ ّاي تحقيق
٭٭٭ :هعٌي دار در سطح  0درطذ
جذٍل :7تابع ّذاًيك قيوت فزٍش پستِ تَسط تجار (هتغيز ٍابستِ :تفاٍت قيوت رقمن اٍحمذي خٌمذاى
 ٍ 31-32قيوت فزٍش ٍاقعي پستِ تَسط تجار بز حسب ریال بز كيلَگزم)
ضزیب تخويي سدُ شذُ

آهارُ t

سطح هعٌي داري آهارُ t

مقساض ثبثت تبثغ

-60243/14

-8/05

0/000

وًع فطيش پستٍ (تط; 0ذطل;)1

60035/60

8/32

0/000

زضغس وبذىسان

-133/38

-5/15

0/000

تؼساز زاوٍ پستٍ زض يل ايوس

-727/64

-4/27

0/000

38/77

1/74

0/083

ضقم امجطي; 1سبيط اضقبك;0

9522/53

3/96

0/000

ضقم احمس آقبيي; 1سبيط اضقبك;0

5027/95

2/06

0/041

ضقم ملٍ قًدي; 1سبيط اضقبك;0

6350/94

1/96

0/051

مبٌ فطيش مُط; 1سبيط مبَُب;0

-5384/89

-1/75

0/081

ًام هتغيز

زيضٌ قسظ (ضيظ)

adjusted R2 = 46/00
هٌبع :یافتِ ّاي تحقيق
٭٭٭ :هعٌي دار در سطح  0درطذ

R2 = 48/00
٭٭٭F = 22/18

