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بررسي مزيت نسبي و ضاخص هاي حمايتي خرماي استان کرمان
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تبضيد زضيبكت90/3/10:
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تبضيد پصيطـ90/4/25:

چکیده
هعيت ًؿجي انغالحي اؾت ًِ پتبًؿيل ثبلوَُ ٍ ثبللؼل ًكَض ضا ثطاي تَليس هحهَالت هرتلق زض
هوبيؿِ ثب ثبظاضّبي خْبًي ًكبى هيزّس .ايطاى ثِ ػٌَاى يٌي اظ ثعضگتطيي تَليسًٌٌسگبى ذطهب زض خْبى
هغطح اؾت ٍ ثطضؾي هعيت ًؿجي ايي هحهَل هيتَاًس اظ ًظط ثطضؾي تَاى ثبللؼل تَليسي اظ اّويت ثباليي
ثطذَضزاض ثبقس .زض ايي هغبلؼِ اظ ضٍـ هبتطيؽ تحليل ؾيبؾتي ) ٍ (PAMقبذم ّعيٌِ هٌبثغ زاذلي
) (DRCثطاي هحبؾجِ هعيت ًؿجي اؾتلبزُ قسُ اؾت .ثطاي ثطضؾي ؾيبؾتْبي حوبيتي اظ ايي هحهَل ًيع
اظ قبذهْبي هحبؾجبتي هبتطيؽ تحليل ؾيبؾتي ثْطُ گطكتِ قسُ اؾت .هحسٍزُ ظهبًي ٍ هٌبًي ايي تحوين
ؾبل ظضاػي  ٍ 86-87قْطؾتبًْبي خيطكت ،ثن ٍ ًٌَْج اؾت ٍ اعالػبت الظم اظ عطين پطؾكگطي ٍ ثب ضٍـ
ًوًَِ گيطي ذَقِ اي زٍ هطحلِ اي اذص گطزيس .قبذم  DRCهوساض  1/80ضا ثطاي ذطهب ًكبى هيزّس ًِ
حبًي اظ ػسم هعيت ًؿجي ايي هحهَل اؾت .قبذم  1/05 ، NPCهحبؾجِ قسُ اؾت ًِ ًكبى هيزّس
ؾيبؾتْبي زاذلي ،زضآهس ًكبٍضظاى ضا ًؿجت ثِ زضآهس آًْ ب ثط پبيِ هيوتْبي خْبًي اكعايف زازُ اؾت.
قبذم  NPIاثط ؾيبؾتْبي زٍلت ضا زض ظهيٌِ ًْبزُّب ًكبى هيزّس .ايي هوساض ثطاي ذطهبي ًطهبى 0/60
اؾت ًِ ًكبى هيزّس ًِ ثط اؾبؼ ؾيبؾتْبي زاذلي ،زٍلت ثِ ًْبزُّب يبضاًِ پطزاذت ًوَزُ اؾت .قبذم
 EPCيب ضطيت حوبيت هؤثط ثطآيٌس ؾيبؾتْبي زاذلي زض زٍ ظهيٌِ زضآهسي ٍ ًْبزُاي ضا ًكبى هيزّس.
هوساض  EPCثطاي ذطهب زض ًطهبى  1/23اؾت ًِ حٌبيت اظ تأثيط ؾيبؾتْبي زاذلي زض حوبيت اظ هحهَل
زض ّط زٍ ظهيٌِ زضآهسي ٍ ًْبزُاي زاضز ٍ هوساض ايي حوبيت  %23اؾت .زض ًل قبذم ّب ،ػسم هعيت ًؿجي
ذطهب زض ًطهبى ضا ًكبى هيزّس ٍ ػلت انلي ًيع پبييي ثَزى هيوت نبزضاتي ايي هحهَل ثِ ػلت نبزضات
كلِاي آى اؾت .زض ايي ذهَل تَنيِ هي قَز ثِ هجبحث ثبظاضيبثي ايي هحهَل ،هرهَنب زض ثبظاضّبي
ذبضخي تَخِ ٍيػُ هجصٍل گطزز.

F14, Q18, Q17 JEL
ياصٌ َاي کلیدي ذطهبً ،طهبى ،هعيت ًؿجيً ،طخ حوبيت هؤثطّ ،عيٌِ هٌبثغ زاذلي.

 به ترتيب استبديبران و دانشجوی کبرشنبسی ارشد گروه اقتصبد کشبورزی دانشگبه علوم کشبورزی و منببع طبيعیگرگبن.
* نويسنده مسئول مقبله Farhadeconomics@gmail.com :
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پیطگفتار
ًكبٍضظي اظ هْوتطيي ثركْبي اهتهبز ًكَض اؾت ًِ اظ عطكي تبهيي ًٌٌسُ اهٌيت ؿذصايي ٍ
ؾالهت خبهؼِ اؾت ٍ اظ عطف زيگط اظ عطين نبزضات هحهَالت ًكبٍضظي هيتَاًذس تذبهيي ًٌٌذسُ
اضظ زض خطيبى تَؾؼِ ثبقس .ثٌذبثطايي تَ خذِ ثذِ ايذي ثرذف ٍ حوبيذت اظ آى زض هَاخْذِ ثذب ضهيجذبى
ثيي الوللي زض زًيبي تدبضت آظاز ،اظ ٍظبيق هْن هؿئَالى ٍ هحوويي ًكَض هذيثبقذس .زض ايذي ثذيي
هحهَالت ثبؿي ًِ پتبًؿيل نبزضاتي ثباليي زاضًس ،زض اٍلَيت ايي تَخِ هطاض هيگيطًس.
ثب تَخِ ثِ پتبًؿيل ثبلوَُ ٍ ثبللؼل ًكَض زض تَليس هحهَالت ثبؿي لعٍم ثطًبهِضيذعي هٌبؾذت
نبزضاتي ثطاي ايي هحهَالت ثؿيبض ضطٍضي ثِ ًظط هيضؾس ٍ هغبلؼبت هعيذت ًؿذجي ٍ قبذهذْبي
حوبيتي ثِ ذَثي هي تَاًس قطايظ ضا ثطاي ثطًبهِضيعي آيٌسُ زض ذهَل نبزضات ٍ حوبيتْب هكرم
ًوبيس .ايي هؿئلِ ضطٍضت اًدبم ايي تحوين ضا ثيف اظ پيف آقٌبض هيًوبيس.
انَال تَليس ّط هحهَلي زض ًكَض ثبيس ػالٍُ ثط ؾَزآٍضي ثطاي تَليسًٌٌذسگبى ،ثذطاي ًكذَض
ًيع زاضاي ؾَزآٍضي ثبقس ٍ ثِ ػجبضت زيگط ّعيٌِاي ًِ زض ًكَض نطف تَليس يي هحهَل هيقذَز
ثبيس ًوتط اظ زضآهس حبنل اظ نبزضات يب ّعيٌِ ههطٍف ثطاي ٍاضزات آى ثبقس ًِ اگذط نٌذيي ثبقذس
ًكَض زض ًبالي هصًَض زاضاي هعيت ًؿجي اؾت.
زض ؾبلْبي اذيط ثحث پيَؾتي ثِ ؾبظهبى تدبضت خْبًي ثبػث اكعايف ثيف اظ پذيف اّويذت
تحويوبت هعيت ًؿجي قسُ اؾت ثِ گًَِاي ًِ ايي تحويوبت نكناًساظ آيٌسُ تَليس ّذط هحهذَل ٍ
هسضت ضهبثت پصيطي آى ضا پؽ اظ پي َؾتي ثِ ؾبظهبى تدبضت خْبًي ٍ حتي هسم ًْبزى زض ثبظاضّذبي
ثييالوللي ًكبى هيزّس.
ثط اؾبؼ آهبض  FAOزض ؾبل  2008حسٍز 7/1هيليَى تي ذطهب زض زًيذب تَليذس قذسُ اؾذت.
ههط ثِ ػٌَاى ثعضگتطيي تَليسًٌٌسُ ذطهب ثب تَليس حسٍز  1/3هيليذَى تذي زض خْذبى حذسٍز 18/3
زضنس اظ ًل تَليس خْبًي ضا زض اذتيبض زاقتِ اؾذت .ػطثؿذتبى ،ايذطاى ،اهذبضات ،الدعايذط ،پبًؿذتبى،
ؾَزاى ،ليجي ،نيي ،تًَؽ ثِ تطتيت زُ ًكَض ثعضٍ تَليس ًٌٌسُ ذطهب زض خْبى ّؿذتٌس .ايذطاى ثذب
تَليس يي هليَى تي زض ؾبل  14/1 ، 2008زضنس ذطهبي خْبى ضا تَليس ًوَزُ اؾت.
ثطاؾبؼ آهبض ٍ اعالػبت تَليس هحهَالت ثذبؿي زض ؾذبل  ،1387اؾذتبى ًطهذبى ثذب احتؿذبة
هٌبعن خيطكت ٍ ًٌَْج ثب تَليس حذسٍز ّ 320ذعاض تذي ،حذسٍز  32زضنذس تَليذس ذطهذب ًكذَض ضا
زاضاؾت ٍ ثيكتطيي تَليس ذطهب زض ايي اؾتبى نَضت هيپصيطز .ثٌبثط ايي ثذطاي تحويذن زض ذهذَل
هعيت ًؿجي ،ذطهبي اؾتبى ًطهبى اًترذبة گطزيذس ٍ زض ايذي اؾذتبى قْطؾذتبًْبي ثذن ،خيطكذت ٍ
ًٌَْج ًِ ثيكتطيي ؾغح ظيط ًكت اؾتبى ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ ثَزًس هذَضز پطؾكذگطي هذطاض
گطكتٌس.

1
پیطینه تحقیق:
ثحث هعيت هغلن اٍليي ثبض زض ؾبل  ،1776تَؾظ " ٍ " Adam Smeethزض ًتبة هكَْض
اٍ «ثطٍت هلل» هغطح گطزيس " Ricardo" .حسٍز 40ؾبل ثؼس ثب اضائذِ هذبًَى هعيذت ًؿذجي ،ثذِ
تجييي ثرف هْوي اظ تدبضت خْبى ّوت گوبقذت .هذبًَى «هعيذت ًؿذجي »1يٌذي اظ هكذَْضتطيي
هَاًيي اهتهبزي اؾت ًِ ًوبًبى ؿيط هبثل تطزيس ثبهي هبًسُ اؾت.
هًَي ٍ پيطؾَى ( ،)1989زض ًتبثكبى تحت ػٌَاى”هبتطيؽ تحليذل ؾيبؾذتي ثذطاي تَؾذؼِ
ًكبٍضظي“  ،ضٍـ هبتطيؽ تحليل ؾيبؾتي 2ضا ثطاي ثطضؾي خبهغ ؾيبؾتْب اثساع ًوَزًس ٍ اظ عطيذن
ػٌبنط ايي هبتطيؽ هعيت ًؿجي ضا هحبؾجِ ًوَزًس.
ضٍـ پيكٌْبزي هًَي ٍ پيطؾَى ثطاي هحبؾجِ هعيت ًؿذجي هذَضز اؾذتوجبل هحووذبى هذطاض
گطكت ٍ اظ آى پؽ هغبلؼبت هتؼسزي ثب اؾتلبزُ اظ ايي ضٍـ اًدبم قس ًِ ثطذي اظ خسيذستطيي آًْذب
زض شيل هيآيس:
ؾبظهبى ذَاضٍثبض خْبًي “ ،)2001( ”FAOزض يي عطح تحويوبتي تحت ػٌَاى "هعيت ًؿجي
ٍ ضهبثت پصيطي هحهَالت ػوسُ ظضاػي ههط" ثِ هحبؾجِ هعيت ًؿذجي هحهذَالت ظضاػذي ههذط اظ
عطين قبذم ٍ DRCهبتطيؽ تحليل ؾيبؾتي پطزاذتً .تيدذِ ايذي عذطح تحويوذبتي حٌبيذت اظ
ٍخَز هعيت ًؿجي زض هحهَالت گٌسم ،پٌجًِ ،يكذٌط ،نـٌسضكٌذس ،ؾذيت ظهيٌذي تبثؿذتبًِ ،گَخذِ
كطًگي ظهؿتبًِ زاضزّ .وذيي هغبلؼذِ ػذسم هعيذت ًؿذجي ههذط زض هحهذَالت شضت زاًذِ اي ،شضت
ػلَكِ اي ٍ ثطًح ضا ًكبى هيزّس.
زض هغبلؼِاي زيگط ًِ زض ٌّس اًدبم گطكت اظ ضٍـ هبتطيؽ تحليل ؾيبؾذتي ) (PAMثذطاي
تؼييي ًبضآيي تَليس پٌجِ زض  5ايبلت انلي تَليس ايي هحهذَل اؾذتلبزُ قذسً .تذبيح نٌذيي ًكذبى
هي زّس ًِ زض زٍهيي اؾتبى ثعضٍ تَليسًٌٌسُ پٌجذِ ٌّذس ،تَليذس ايذي هحهذَل ًذبضا ًوذيثبقذس،
هَّبًتي ٍ ّوٌبضاى (.)2002
زض هغبلؼِ زيگذطي ًذِ زض ؾذبل  2006زض پبًؿذتبى اًدذبم قذس ،ضهبثذت پذصيطي ًيكذٌط زض
اؾتبًْبي پٌدبة ٍ ؾٌس ثب اؾتلبزُ اظ ضٍـ هبتطيؽ تحليل ؾيبؾتي هَضز ثطضؾي هطاض گطكتً .تذبيح
نٌذذيي ًكذذبى زاز ًذذِ اؾذذتبًْبي هذذصًَض زض تَليذذس قذذٌط كبهذذس هعيذذت ًؿذذجي ّؿذذتٌس(حؿذذيي ٍ
ّوٌبضاى.)2006،
زض ايطاى ًيع هحوويي هتؼسزي زض ذهَل تؼييي هعيت ًؿجي ،ؾَزآٍضي اختوبػي ٍ هبتطيؽ
تحليل ؾيبؾتي هغبلؼِ ًوَزُاًس ًِ اظ آى خولِ:
1 - Law of Comparative Advantage
2 Policy Analysis Matrix
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هَؾي ًذػاز( ،)1375زض يذي عذطح تحويوذبتي ثذِ ثطضؾذي هعيذت ًؿذجي گذطٍُ هٌترجذي اظ
هحهَالت ًكبٍضظي ثب اؾتلبزُ اظ ضٍـ هبتطيؽ تحليل ؾيبؾتي پطزاذت ٍ زضيبكت ًِ هعيت ًؿجي
هٌغوِ اي ثيف اظ هعيت ًؿجي ًل ًكَض اؾذت .ثذسيي هؼٌذي ًذِ زض هٌذبعن ػوذسُ تَليذس ثذطاي
هحهَالت هوٌي اؾت هعيت ًؿجي ٍخَز زاقتِ ثبقذس زض حبليٌذِ هتَؾذظ ًكذَض حذبًي اظ ػذسم
هعيت ًؿجي اؾت ٍ لصا هٌغوِاي ًطزى ًكت هحهَالت ثبيس ثب خسيت ثيكتطي زض ثطًبهِضيذعي ّذب
لحبػ گطزز.
خَاليي( ،)1383زض هغبلؼِ اي ثِ هٌظَض تؼييي الگَي ثْيٌذِ ًكذت هحهذَالت ظضاػذي ؾذِ
قْطؾتبى هطًعي اؾتبى كبضؼ ثط اؾبؼ هؼيبض ؾَزآٍضي اختوبػي ،اهسام ثِ هحبؾجِ هعيت ًؿذجي ٍ
هبتطيؽ تحليل ؾيبؾتي 16هحهَل ظضاػي( گٌسم آثي ٍ زين ،خَ آثي ٍ زينً ،رَز آثي ٍ زين ،شضت
زاًِ اي ،آكتبثگطزاى ،پٌجِ ،نـٌسضهٌس ،پيبظ ،ؾيت ظهيٌي ،لَثيب هطهع ،ػسؼ آثي ٍ زين ٍ قذلتَى) زض
ؾِ قْطؾتبى هصًَض ًوَزً .تبيح نٌيي ًكبى هيزّس ًِ نـٌسض هٌذس زض ّذط ؾذِ قْطؾذتبى كبهذس
هعيت ًؿجي اؾتّ .وچٌيي ػسؼ زين زض قْطؾتبى قيطاظ ٍ لَثيب هطهع ٍ ػسؼ زين زض قْطؾذتبى
ؾپيساى كبهس هعيت ًؿجي ّؿتٌس.
خيطاى ٍ خَاليي( ،)1384ثِ ثطضؾي هعيت ًؿذجي گَقذت هطهذع پطزاذتٌذس .زض ايذي هغبلؼذِ
هيوت ّب ٍ زضآهسّبي ثبظاضي ّط هحهَل ٍ تبثيط هساذالت زٍلت(يبضاًِ ّبي پطزاذتي ٍ هبليبت ّبي
زضيبكتي زٍلت) زض تَليس گَقت هطهذع (گَقذت گَؾذلٌس ٍ گَقذت گذبٍ ٍ گَؾذبلِ) ثذب اؾذتلبزُ اظ
هبتطيؽ تحليل ؾيبؾتي ثطاي ؾبل  1382ثطضؾي قسُ اؾتً .تبيح حبنل اظ ايي هغبلؼذِ ًكذبى زاز
ًِ ًكَض زض تَليس گَقت گَؾذلٌس ٍ گَقذت گذبٍ ٍ گَؾذبلِ هعيذت ًؿذجي زاضز ٍ تَليذس گَقذت
گَؾلٌس ًؿجت ثِ گَقت گبٍ اهتهبزي تط اؾت ٍ ػَايس اختوبػي ثيكتطي ًيع ًهيت خبهؼِ هيًٌس.
ًَضي ٍ خْبى ًوب( ،)1387ثِ ثطضؾي ٍضؼيت هعيت ًؿجي ٍ حوبيت اظ تَليس ؾذَيبي ثْذبضُ
(آثي ٍزين) ثِ ػٌَاى يٌي اظ زاًِّبي ضٍؿٌي هْن زضًكذَض پطزاذتٌذس .زض ايذي تحويذن اظ هذبتطيؽ
تحليل ؾيبؾتي ٍ ّوچٌيي قبذمّبي حوبيتي اؾذتلبزُ قذسُ اؾذت .ثطضؾذي ٍضذؼيت حوذبيتي
ؾَيبي ثْبضُ ًكبى هيزّسًِ ػليطؿن ٍخَز هعيت ًؿجي زض تَليس ايي هحهَل زض اؾتبى ّبي ػوسُ
تَليسًٌٌسُ ،ثِ عَضًلي ؾيبؾتْبي زٍلت خٌجِ حوبيتي الظم ضا ًساقتِ اؾت.
ثب تَخِ ثِ ايٌٌِ هحهَل هَضز ثطضؾي هب زض ايي تحوين هحهذَل ثذبؿي اؾذت ٍ تَليذس ايذي
هحهَل ًيع ًيبظ ثِ ؾطهبيِگذصاضي ٍ اًدذبم ػوليذبت احذسار زاضز .ثٌذبثطايي هذيتذَاى زٍضاى تَليذس
هحهَل ضا اظ ًظط اهتهبزي ثِ زٍ هطحلِ احسار تب هجل اظ ثْطُثطزاضي ٍ پؽ اظ ثْطُثذطزاضي توؿذين
ًوَز ٍ عجيؼتب ثطاي ّطيي اظ ايي زٍ هطحلِ ًيبظ ثِ گطكتي اعالػبت اهتهبزي ثِ عَض هدعا هيثبقذس.
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زض ايي تحوين ثركي اظ پطؾكٌبهِّب اظ ثبؿبت زض حبل احسار تب هجل اظ زٍضُ ثْطُثذطزاضي ٍ ثركذي
زيگط اظ ثبؿبت زض زٍضُ پؽ اظ ثْطُثطزاضي تٌويل گطزيس.
هحسٍزُ ظهبًي ايي تحوين ؾبل ظضاػي  86-87هيثبقس ٍ ضٍـ ًوًَِگيذطي زض ايذي تحويذن
ضٍـ ذَقِ اي زٍ هطحلِ اؾت ثِ ايي تطتيت ًِ قْطؾتبًْبي هٌترت ذَقذِّذبي اٍل ضا تكذٌيل
هيزٌّس ٍ ثبؿساضاى حبضط زض قْطؾتبًْبي هصًَض ذَقِ زٍم ضا تكٌيل هيزٌّذس .زض ايذي هغبلؼذِ
قْطؾتبًْبي ثن ،خيطكت ٍ ًٌَْج ثِ ػٌَاى ذَقِّبي اٍل ٍ ثبؿساضاى قْطؾتبًْبي هصًَض ثِ ػٌَاى
ذَقِ زٍم هَضز پطؾكگطي هطاض گطكتٌس .ثب ػٌبيت ثِ تؼساز ثْطُ ثطزاضاى اؾتبى ًطهبى ٍ ثب تَخِ ثذِ
ضٍـ ًوًَِگيطي زض هدوَع تؼساز  354ثْطُ ثطزاض هَضز پطؾكگطي هطاض گطكتٌس ًذِ اظ ايذي تؼذساز
 257پطؾكٌبهِ هطثَط ثِ زٍضُ ثْطُ ثطزاضي ٍ  97پطؾكٌبهِ هطثذَط ثذِ زٍضُ احذسار ثذَز .اظ ًذل
پطؾكٌبهِ ّبي زٍضُ ثْطُ ثذطزاضي  66پطؾكذٌبهِ ثذِ خيطكذت 81 ،پطؾكذٌبهِ ثذِ ًٌْذَج ٍ 110
پطؾكٌبهِ ثِ ثن ٍ اظ ًل پطؾكٌبهِ ّبي زٍضُ احسار ًيع  36پطؾكٌبهِ ثِ خيطكت 21 ،ثِ ًٌَْج ٍ
 40پطؾكٌبهِ ثِ ثن اذتهبل زاقت.
زض هغبلؼِ حبضط هسل ّ ٍ Stifelوٌبضاى خْت تحليل ؾيبؾتّبي هَضز ًظط زض ثذبظاض ثذطًح
ايطاى ثِ هسلي كضبيي ثؿظ يبكت ٍ هَضز اؾتلبزُ هطاض گطكتٍ .يػگي هوتذبظ هغبلؼذِ حبضذط زض ثذيي
هغبلؼبت هَخَز زض هَضز ثبظاضّبي هحهَالت ًكذبٍضظي ايذطاى ،تلٌيذي اثذطات تـييذط ؾيبؾذتّذب
(اكعايف تؼطكِي ٍاضزات) ثِ هٌبعن هرتلق ٍ ًيع ًَاحي قْطي ٍ ضٍؾتبيي ايذطاى هذيثبقذس ًذِ تذب
ًٌَى زض هَضز ّيچ هحهَلي نٌيي تحليلي اضائِ ًكسُ اؾت .زض ازاهِ هغلذت زض اثتذسا هذسل نٌذس
ثبظاضُ تؼبزل كضبيي اضائِ قسُ ٍ ؾپؽ ًتبيح حبنل اظ هسل ٍ ثحث ّبي هطثَعِ اضائِ گطزيسُ اؾذت.
زض پبيبى ًيع پؽ اظ خوغ ثٌسي پيكٌْبزّبيي اضائِ قسُ اؾت.
روشپژوهص
هبتطيؽ تحليل ؾيبؾتي انالً يي تٌٌيي حؿبثساضي هضبػق اؾت ًِ اعالػبت ثَزخِثٌذسي
كؼبليتْبي زضٍ ى هعضػِ ٍ پؽ اظ هعضػِ ضا ثِ عَض ذالنِ اضائِ هيًوبيس ٍ اگطنِ اؾتلبزُ اظ آى ؾبزُ
اؾت اهب اظ ًظط تئَضيي ثؿيبض هَي اؾت ٍ اظ هجبحث تحليل ّعيٌِ -كبيسُ اختوبػي ٍ تئَضي تدبضت
ثييالولل زض اهتهبز هٌكبء هيگيطز .هًَي ٍ پيطؾَى (.)1989
ايي ضٍـ ثط اتحبز آقٌبي « ّعيٌِ ذ زضآهس ; ؾَز » تٌيِ زاضز .ثِ زاليلي ًِ زض ازاهِ آقذٌبض
ذَاّس قس ،زض ايي ضٍـ ّعيٌِّب ثِ زٍ ثرف هبثل تدبضت ( ًْبزُّبيي ًِ زض ثبظاض ثييالوللذي هبثذل
هجبزلِ ّؿتٌس هبًٌس ًَزّبي قيويبيي ،ثصضّبي انالح قسُ ،ؾَذت ٍ… ) ٍ هٌذبثغ زاذلذي(هبًٌذس
ظهييً ،يطٍي ًبض ٍ ؾطهبيِ) توؿين هيقًَس(هًَي ٍ پيطؾَى.)1989
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هبتطيؽ تحليل ؾيبؾتي ثطاؾبؼ زٍ ًَع هيوت هحبؾجِ هيقَز ،هيوذت ذهَنذي ٍ هيوذت
اختوبػي ًِ زض شيل ثِ تؼطيق ايي هلبّين هيپطزاظين:
 ارسش خصًصي (تاساري) :هيوتْبيي ًِ زض ػول ثطاؾبؼ آى ًبالّذب ٍ ذذسهبت هجبزلذِهي قًَس ٍ ثطاي ثَزخِثٌسي اظ آًْب اؾتلبزُ هي ًوبيين ضا هيوت يب اضظـ ذهَني هيگَيٌذس(هبًٌذس
هيوت شضتّ ،عيٌِ گبظٍئيلً ،طخ زؾتوعز ٍ .(...زض ٍاهغ اضظـ ذهَني هيوتْذبيي ّؿذتٌس ًذِ زض
ثبظاض زاذلي تؼييي هيقًَس ٍ هتأثط اظ ؾيبؾتْب ٍ زذبلتْبي زٍلت ٍ يب ًبًبضآهسي ثبظاض ّؿذتٌس .ايذي
هيوتْب ،هيوتْبيي ّؿتٌس ًِ تَؾظ ًكبٍضظاى پطزاذذت هذيقذًَس ٍ ًبهْذبي زيگطقذبى هيوتْذبي
ٍاهؼي ،2هيوت ثبظاض 3يب هبلي 4اؾت(خَاليي.)1383،
 ارسش اجتماعي : 5ػجبضت اؾذت اظ هيوتْذبيي ًذِ ثذب حذصف اًحطاكذبت ؾيبؾذتي (هبًٌذسؾَثؿيسّب ٍ هبليبتْب) يب ًبضؾبييّبي ثبظاض (هبًٌس اًحهبض) اظ هيوتْبي ذهَني ثَخَز هيآيٌس .ايذي
هيوتْب ثبظتبة اضظـ اختوبػي زض ًل ،ثدبي اضظقْبي ذهَني ثِ عَض كطزي هيثبقٌس ٍ هيوتْبيي
ّؿتٌس ًِ زض تحليلّبي اهتهبزي ثب ّسف حساًثط ًطزى زض آهس هلي ،ثِ ًبض هيضًٍس .ثطذي اٍهذبت
10
ثِ ايي هوبزيط هيوت ؾبيِاي ،6اضظـ ًبضآييّ ،7عيٌِ كطنت ،8هيوت اهتهبزي ٍ 9هيوذت حويوذي
ًيع هيگَيٌس.
 سًدآيري خصًصي  :هحبؾجِ ايي ؾَزآٍضي ثط اؾبؼ زضآهسّب ٍ ّعيٌذِ ّذبي هكذبّسُقسُ زض ثبظاض زاذلي ثطاؾبؼ هيوتْبي ثبظاضي اؾت ٍ زض ٍاهغ هجبلؾ زضيبكت قسُ يذب پطزاذذت قذسُ
تَؾظ ظاضػيي اؾت .هيوتْبي ثبظاضي قبهل ًليِ زذبلتْب ٍ ؾيبؾذتْبي زٍلذت ٍ ًبؾذتيّذبي ثذبظاض
هيثبقس .ؾَزآٍضي ثبظاضي ًكبى زٌّسُ ضهبثت پصيطي ؾيؿتن ًكبٍضظي ثذط پبيذِ تٌٌَلذَغي ،اضظـ
ؾتبزُّ ،عيٌِ ًْبزُ ٍ تبثيط ؾيبؾتْب (يبضاًِّب ٍ هبليبتْبي هؿتوين ٍ ؿيط هؿتوين) زض قطايظ ًٌذًَي
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هيثبقس .هوبزيط زضآهسّبّ ،عيٌِّب ٍ ؾَز ثط پبيِ هيوتْبي ثبظاضي ؾغط اٍل هبتطيؽ تحليل ؾيبؾتي
ضا تكٌيل هيزٌّس.
 سًدآيري اجتماعي  :ايي ؾَزآٍضي ًكبىزٌّذسُ هعيذت ًؿذجي يذب ًذبضآيي زض ؾيؿذتنًكبٍضظي اؾت .ؾَزآٍضي اختوبػي يي قبذم ًبضآيي اؾت ،ظيطا ؾذتبزُ ّذب ٍ ًْذبزُّذب ثطاؾذبؼ
ًويبثي قبى يب ثطاؾبؼ ّعيٌِ كطنت قبى هحبؾجِ هيقًَس.
هحبؾجِ ؾَزآٍضي ثطاؾبؼ اضظقْبي ذهَني يب ثبظاضي ًكبى زٌّسُ ضهبثت پصيطي ؾيؿذتن
ًكبٍضظي ثب تَخِ ثِ تٌٌَلَغي كؼلي ،اضظـ ؾتبزُ ّبّ ،عيٌذِ ًْذبزُّذب ٍ ؾيبؾذتْبي اػوذبل قذسُ
هي ثبقس زض حبليٌِ ؾَزآٍضي اختوذبػي يذي قذبذم ًذبضآيي اؾذت ظيذطا زض هحبؾذجِ ؾذَزآٍضي
اختوبػي زضآهسّب ٍ ّعيٌِّب ثطاؾبؼ هيوتْبي اختوبػي تؼييي هي قًَس ًِ ايي هيوتْبي اختوبػي
ًكبى زٌّسُ ّعيٌِ كطنت اختوبػي ٍ ثبظتبة ًويبثي آى ًبال هيثبقس.
ؾَزآٍضي ثبظاضي ًكبى زٌّسُ ضهبثت پصيطي كؼبليتْب تحت ؾيبؾتْبي هَخذَز هذيثبقذس .زض
حبليٌِ ؾَزآٍضي اختوبػي ًكبى زٌّسُ ًبضآيي يب هعيت ًؿجي اؾت .ظهبًي ًِ ؾَز آٍضي اختوبػي
هٌلي ثبقس ايي كؼبليت تَليذسي ثذسٍى ًوذي ٍ حوبيتْذبي زٍلذت زٍام ًوذيآٍضز .نٌذيي كؼبليذت
تَليسي هٌبثغ ًويبة ضا ثِ ّسض هيزّس .هًَي ٍ پيطؾَى ( ،)1989تؼييي اضظقْبي اختوبػي يٌذي
اظ هْوتطيي ٍظبيق اهتهبززاًْب اؾت ٍ ايي هوبزيط ثْتطيي قبذم ضا زض ثْيٌِؾذبظي زضآهذس ٍ ضكذبُ
اختوبػي اضائِ هيًوبيٌس .ضٍقْبي ظيبزي ثذطاي تؼيذيي ايذي هوذبزيط ٍخذَز زاضز .زض يذي پيكذٌْبز
هوسهبتي قبيس ثتَاى ػٌَاى ًطز ًِ زض ظهيٌِ ًبالّبي هبثل تدبضت (گٌسم ،قيط ذكي ،ضٍؿي ًرذل،
ًَزّبي قيويبيي ٍ  ،)...اؾتلبزُ اظ هيوتْذبي خْذبًي (هيوذت كذَة ثذطاي نذبزضات ٍ ؾذيق ثذطاي
ٍاضزات) ثدبي هيوتْبي ؾبيِاي ًلبيت هيًوبيس .ايي هغلت اؾبؼ حساًثط ًوذَزى زضآهذس هلذي ضا
تأهيي هيًوبيس ثِ گًَِاي ًِ ايي هيوتْبي ؾبيِاي ًكبًگط ّعيٌِ كطنت ذطيذس يذي ٍاحذس اضذبكي
ٍاضزات يب كطٍـ يي ٍاحس اضبكي نبزضات اؾت(،ثب كطو ايٌٌِ ًكَض ًتَاًس ؾغح هيوذت خْذبًي ضا
هتبثط ؾبظز يب تحت ككبض هطاض زّس) .ثطاي هٌبثغ زاذلي ًِ زض ثبظاضّذبي خْذبًي هجبزلذِ ًوذيقذًَس
(هبًٌس ظهييً ،يطٍي ًبض ٍؾطهبيِ) ،هحبؾجِ هيوتْبي اختوبػي ًيبظ ثِ هْبضت ٍ اثتٌبض ثيكتطي زاضز.
روش محاسبه قيمتهاي اجتماعي ( سايهاي):
محاسثٍ قیمت سايٍاي محصًالت تًلیدي:
هيوتْبي خْبًي ؾتَى كوطات هحبؾجِ اضظـگصاضي اختوذبػي ٍ تحليذل ًذبضآيي زض ؾيؿذتن
ًكبٍضظي اؾت .ثطاي هحهذَالت تَليذسي هجٌذبي اضظـگذصاضي اختوذبػي آًْذب هيوتْذبي خْذبًي
1 - Social Profitability
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هيثبقس .هيوت اختوبػي يي ًبالي ًكبٍضظي هيوت ؾط هطظ آى ًبال اؾت ًِ ثب آى هيوذت ػطضذِ
ًٌٌسگبى ذبضخي آى ًبال ضا ثِ ثبظاض زاذلي تحَيل هيزٌّس يب هيوتذي اؾذت ًذِ ههذطف ًٌٌذسگبى
ذبضخي ثِ ػطضِ ًٌٌسگبى زاذلي هيپطزاظًس .ايي هيوتْب ّعيٌِ كطنت آى ًبال هيثبقٌس .اظ آًدب ًِ
هحهَالت هيتَاًٌس ٍاضزاتي يب نبزضاتي ثبقٌس ًحَُ هحبؾجِ هيوتْبي ؾبيِاي آًْب هتلبٍت اؾت.
 محصًالت يارداتي :هيوت ؾبيِاي ايي هحهَالت هيوت  1C.I.Fآًْب زض ؾط هطظ ايطاى ثِثِ اضبكِ ًليِ ّعيٌِّبي اًتوبل آًْب اظ ؾط هطظ تب ؾط هعضػِ هيثبقس.
 محصًالت صادراتي :هيوت ؾبيِاي ايي هحهَالت هيوت  2F.O.Bآًْب زض ؾط هطظ ايطاىهٌْبي ًليِ ّعيٌِّبي اًتوبل آًْب اظ ؾط هعضػِ تب ؾط هطظ هيثبقس.
 قیمت سايٍاي وُادٌَا ي مىاتعًْ :بزُّب ٍ هٌبثغ ثِ زٍ زؾذتِ هبثذل تدذبضت ٍ ؿيذط هبثذلتدبضت توؿين هيقًَسًْ .بزُّبي هبثل تدبضت ًْبزُ ّذبيي ّؿذتٌس ًذِ ثذبظاض ثذيي الوللذي هبثليذت
خبثدبيي زاضًس هبًٌس ؾنًَ ،ز قيويبيي ٍ ثصضًْ .بزُّبي ؿيط هبثل تدبضت يب هٌبثغ زاذلي ًْبزُّبيي
ّؿتٌس ًِ هبثل ػطضِ زض ثبظاضّبي ثييالوللي ًويثبقٌس هبًٌس ظهيي ،آةً ،يطٍي ًبض ٍ ؾطهبيِ.
هيوت ؾبيِاي ًْبزُّبي هبثل تدبضت ،هيوت  C.I.Fآًْب زض ؾط هذطظ ايذطاى ثذِ اضذبكِ ًليذِ
ّعيٌِّبي اًتوبل آًْب تب ثبظاض زاذلي هيثبقس ٍ زض حويوت هيوتي اؾت ًِ ػطضًٌٌِسگبى ذذبضخي
ًْبزُ هَضز ًظط ضا ثب ايي هيوت ثِ ثبظاض زاذلي تحَيل هيزٌّس.
اظ آًدب ًِ هٌبثغ زاذلي هيوت خْبًي ًساضًس ،هالى ثطاي تؼييي هيوت ؾبيِاي هٌبثغ زاذلذي
ثطاؾبؼ هيوت ثبظاضي آًْب ثب زض ًظط گطكتي اًحطاكبت ثبظاض اؾت .اگط نٌبًچِ ايذي هٌذبثغ زاضاي ثذبظاض
ضهبثتي زاذلي ثبقٌس ،هيوت ؾبيِاي آًْب ثطاثط هيوت زاذلي آًْب ثِ اضبكِ ًليذِ اًحطاكذبت هثجذت يذب
هٌلي زض هيوت ثبظاض هيثبقس .ايي اًحطاكبت اظ هبليبتْب ٍ يبضاًِّبي پطزاذتي ثِ ايذي ًْذبزُّذب ًبقذي
هيقَز .نٌبًچِ ايي هٌبثغ كبهس ثبظاض ضهبثتي ثبقٌس هبًٌس آة ثبيس ًليذِ ّعيٌذِ اؾتحهذبل آى هذَضز
هحبؾجِ هطاض گيطز ٍ هيوت ؾبيِاي آى هحبؾجِ قَز .الجتِ ضٍقْبي زيگطي هبًٌس اضظـ ًْبيي تَليس
يذذب اؾذذتلبزُ اظ ثطًبهذذِضيذذعي ذغذذي ًيذذع ثذذطاي تؼيذذيي هيوذذت ؾذذبيِاي ثذذِ ًذذبض هذذيضٍز(هًَذذي ٍ
پيطؾَى.)1989،
 ريش محاسثٍ وزخ سايٍاي ارس :اظ آًدب ًِ زض هحبؾجِ هبتطيؽ تحليل ؾيبؾتي ٍ تجسيلهيوتْبي ثيي الوللي ثِ هيوتْبي زاذلي ًطخ اضظ اظ اّويت كَم الؼبزُاي ثطذَضزاض اؾذت ،لذصا ثذطاي
1- Cost, Insurance & Freight
2- Free on Board
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هحبؾجِ هيوتْبي ؾبيِاي ًويتَاى اظ ًطخ اضظ ضؾوي اؾتلبزُ ًوَز .ظيطا ًطخ اضظ ضؾوي ثب اؾتلبزُ اظ
اّطهْبي زٍلت ًٌتطل هيقَز ٍ ثبػث اًحطاف زض ًتبيح ذَاّس قس.
زض هغبلؼبتي ًِ تَؾظ ؾبظهبى ذَاضٍثبض خْبًي ثطاي هحبؾجِ هعيت ًؿجي زض ًكَضّبي ههط
ٍ هعاهؿتبى نَضت گطكتِ ،ثطاي هحبؾجِ ًطخ ؾبيِاي اضظ اظ ضٍقذي اؾذتلبزُ هذيًوبيٌذس ًذِ زض آى
ثطاؾبؼ حدن نبزضات ٍ ٍاضزات ًكَض ٍ ّوچٌيي تؼطكِّبي ٍاضزاتذي ٍ نذبزضاتي ًذطخ اضظ ؾذبيِاي
هحبؾجِ هيقَز(ؾبظهبى ذَاضثبض ًكبٍضظي.)2001،
ايي ضاثغِ ثِ قطح ظيط اؾت:
) (M  X
= CF
) M  (1  TM )  X  (1  TX
ًِ زض آى:
 : CFضطيت تجسيل
 : Mاضظـ ً CIFل ٍاضزات ًكَض
 : Xاضظـ ً FOBل نبزضات ًكَض
 : TMهتَؾظ ًطخ تؼطكِ ثطاي ٍاضزات
 : TXهتَؾظ ًطخ تؼطكِ ثطاي نبزضات
پؽ اظ هحبؾجِ ًطخ تجسيل ًطخ اضظ ؾبيِاي اظ ضاثغِ ظيط هبثل هحبؾجِ هيثبقس:
SER = OER / CF
ًِ زضآى :
ً : SERطخ اضظ ؾبيِاي
ً : OERطخ اضظ ضؾوي
 : CFضطيت تجسيل هحبؾجِ قسُ كَم اؾت.
معرفي شاخصهاي تحليل سياستي:
 َشيىٍ مىاتع داخلي  :DRCقبذهي اؾت ثطاي هحبؾجِ هعيت ًؿجي ٍ ػجبضت اؾذت اظ ّعيٌذِحويوي هٌبثغ زاذلي الظم ثطاي شذيطُ يب ثسؾت آٍضزى يذي ٍاحذس اضظ ذذبضخي .اگذط هوذساض DRC
ًوتط اظ يي ثبقس حبًي اظ ٍخَز هعيت ًؿجي زض تَليس هحهَل هَضز ًظط اؾت .ظيذطا ثذطاي ثسؾذت
آٍضزى يي ٍاحس اضظ هوساض ًوتطي اظ يي ٍاحس اظ هٌبثغ زاذلي اؾتلبزُ قسُ اؾت ٍ نٌبًچِ DRC
ثعضگتط اظ يي ثبقس ،حبًي اظ ػسم ٍخَز هعيت ًؿجي اؾت.
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 ضزية حمايت اسمي  :NPCقبذهي اؾت ًِ تبثيط ؾيبؾتْبي زٍلت ضا ثط زضآهس ًكذبٍضظاىهحبؾجِ هي ًوبيس ،اگط ايي قبذم ًوتط اظ يي ثبقس حبًي اظ يي هبليبت ؿيذط هؿذتوين ثذط زضآهذس
ًكبٍضظاى اؾت ٍ نٌبًچِ ثيف اظ يي ثبقس حبًي اظ يي ؾَثؿيس ؿيط هؿتوين ثط زضآهس هيثبقس.
 ضزية حمايت اسممي اس وُمادٌ  :NPCIايذي ضذطيت قبذهذي اؾذت ثذطاي هحبؾذجِ اثذطؾيبؾتْبي زٍلت زض ظهيٌِ ًْبزُّبي ًكبٍضظي ٍ نٌبًچِ ايذي قذبذم ًوتذط اظ يذي ثبقذس ًكذبى
زٌّسُ ؾَثؿيس ًْبزُ اي زض تَليس هحهَل اؾت ٍ نٌبًچِ ثيف اظ يي ثبقسً ،كذبى زٌّذسُ هبليذبت
ًْبزُاي ثط تَليس هحهَل اؾت.
ضزية حمايت مؤثز : EPCايي ضطيت قبذهي اؾت ًِ ثطآيٌس ؾيبؾتْبي زضآهذسي ٍ ًْذبزُاي
زٍلت ضا ثطاي ّط هحهَل ًكبى هيزّس .اگط ايي قبذم ثيف اظ يي ثبقس ًكذبى اظ ؾَثؿذيس ؿيذط
هؿتوين ثط تَليس هحهَل زاضز ٍ نٌبًچِ ًوتط اظ يي ثبقس حبًي اظ هبليبت ثط تَليس هحهَل اؾت.
پؽ اظ هوسهِ كَم ٍ تؼبضيق ٍ هؼطكي قبذهْب ،ثِ تكطيح هبتطيؽ تحليل ؾيبؾتي هيپطزاظين.
زض هبتطيؽ تحليل ؾيبؾتي آًچٌبًٌِ زض خسٍل( )1هالحظِ هيقَز ،ؾَزآٍضي ثِ نذَضت اكوذي زض
ؾغطّبي هبتطيؽ هَضز هحبؾجِ هطاض هيگيطز ٍ ثب ػجَض اظ ؾتًَْبي هبتطيؽ زض ؾتَى ؾوت ضاؾذت
هطاض هيگيطز .زض ايي هبتطيؽ ؾتَى زضآهسّب زض ؾوت نپ هطاض زاضز ٍ ؾذپؽ ّعيٌذِّذب زض هيبًذِ
هبتطيؽ ثِ زٍ ؾتَى هدعا توؿين هيقًَس.
ّط هبتطيؽ  PAMقبهل زٍ ؾتَى ّعيٌِ اؾت ،يٌي ثطاي ًْبزُّبي هبثل تدذبضت ٍ زيگذطي ثذطاي
هٌبثغ زاذلي .ظيطا ّوبًگًَِ ًِ اقبضُ گطزيس ًحَُ هحبؾجِ هيوتْبي ؾبيِاي ايي ًْبزُّب ٍ هٌذبثغ ثذب
ّن هتلبٍت اؾت ٍ الظم اؾت ًِ اظ يٌسيگط تلٌيي گطزًس.
زض ؾغط اٍل هبتطيؽ ػٌبنط ثطاؾبؼ هيوتْبي ثذبظاضي هحبؾذجِ هذيقذًَس ٍ زض ؾذغط زٍم ػٌبنذط
هبتطيؽ ثطاؾبؼ هيوتْبي ؾبيِاي تؼييي هيگطزًس .زض ؾغط ؾَم اذتالف ثيي ؾذغطّبي اٍل ٍ زٍم
هحبؾجِ هي قَز ٍ اظ آًدب ًِ ايي ؾغط اًحطاف ّذط يذي اظ ػٌبنذط ضا زض قذطايظ ٍاهؼذي ًؿذجت ثذِ
قطايظ حويوي هيؾٌدس ايي اذتالف ،اًحطاكبتّ 1ط يي اظ ػٌبنط ضا ًكبى هيزّس.
D = A – B –C
زض ايي هبتطيؽ ؾَز ثبظاضي ضا اظ ضاثغِ ضٍثطٍ هحبؾجِ هيًوبيس:
H=E–F–G
ٍ  Hؾَزآٍضي اختوبػي ضا اظ ضاثغِ هوبثل هحبؾجِ هيًوبيس:
ثب اؾتلبزُ اظ ػٌبنط هبتطيؽ تحليل ؾيبؾتي ّط يي اظ قبذهْبي هؼطكي قسُ ثب اؾذتلبزُ اظ ضٍاثذظ
ظيط هحبؾجِ هيقًَس.

1 - Divergences
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) DRC = G / ( E – F
NPC = A / E
NPCI = B / F
)EPC = (A – B) / (E – F
ثب اؾتلبزُ اظ ضٍاثظ شيل هيتَاى قبذهْبي كَم ضا ثِ ًطذْبي حوبيت تجسيل ًوَز.
NPR = (NPC – 1) * 100
NPIR = ( 1 – NPI ) *100
EPR = (EPC – 1) *100
نتايج و بحث:
محاسثٍ قیمتُاي سايٍاي:
قیمت سايٍاي ویزيي کار:
اظ آًدب ًِ هيوت ًيطٍي ًبض زض ثبظاض ضهبثتي تؼييي هيقَز ٍ زٍلت ًيع زذبلت ذبني زض ثبظاض
ايي ًْبزُ ًويًوبيس هيتَاى هيوت ؾبيِاي آى ضا ثب هيوت ثبظاضي ثطاثط گطكت.
 قیمت سايٍاي سمیه :ظهيي ًيع هبًٌس ًيطٍي ًبض زاضاي ثبظاض ضهبثتي اؾت ٍ زذبلتي ّن اظ عذطفزٍلت زض ثبظاض ايي ًْبزُ اًدبم ًويقَز .ثٌبثطايي ثطاي هحبؾجِ هيوت ؾبيِاي ظهيي ًيع هذيتذَاى اظ
ّوبى هيوت ثبظاض ايي ًْبزُ اؾتلبزُ ًوَز.
 قیمت سايٍاي ماشیه آالت :زض ؾٌَات گصقتِ (هجل اظ ؾبلْبي )85يبضاًذِ ذطيذس ّذط زؾذتگبُهبقيي آالت ًكبٍضظي اظ ؾَي زٍلت ثِ ًبضذبًدبت تَليسًٌٌسُ پطزاذت هيقس ٍ ايذي ًبضذبًدذبت
ايي يبضاًِ ضا ثِ نَضت ترليق زض هيوت كطٍـ هبقيي ثِ ًكبٍضظاى اضائِ هيًطزًس اهذب اًٌذَى ايذي
يبضاًِ ثِ نَضت تؿْيالت زض اذتيبض ًكبٍضظاى هطاض هيگيطزً .كذبٍضظاى هتوبضذي ذطيذس15 ،زضنذس
هيوت زؾتگبُ ضا پطزاذتِ ٍ هبثوي اظ عطين پطزاذت تؿْيالت ثب ًطخ ؾَز 12زضنس تبهيي هيقذَز.
اظ ًطخ ؾَز  12زضنسً ،كبٍضظ تٌْب پٌح زضنس ضا پطزاذت ًطزُ ٍ ّلت زضنس ثبهيوبًذسُ ثذِ ػٌذَاى
يبضاًِ ؾَز تؿْيالت ثبًٌي اظ ؾَي زٍلت پطزاذت هيقَز .هست ثبظپطزاذت اهؿبط ايذي تؿذْيالت
پٌح ؾبلِ اؾت .ثب تَخِ ثِ ؾيبؾت خسيس اػوبل قسُ هيتَاى اهالم ػوسُ يبضاًذِّذبي پطزاذتذي ثذِ
هبقييآالت ضا ثِ زٍ زؾتِ توؿين ًوَز .يٌي يبضاًِ تؿْيالت ذطيس ٍ زيگطي يبضاًِ ؾذَذت ٍ زيگذط
هَاز ههطكي.
هيبًگيي هيوت تطاًتَض زض ؾبل  1386هجلؾ ّ 10500عاض تَهبى اؾذت ٍ ًكذبٍضظ الظم اؾذت
 %15ايي هجلؾ ضا زض اثتسا پطزاذت ًوبيس ٍ هذبثوي ًذِ هجلذؾ ّ 8925ذعاض تَهذبى اؾذت ضا اظ عطيذن
تؿْيالت زضيبكتي پطزاذت ًوبيس .اظ آًدذب ًذِ ًكذبٍضظ تٌْذب  %5ؾذَز ايذي تؿذْيالت ضا پطزاذذت
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هي ًوبيس ٍ ثب اؾتلبزُ اظ ضٍاثظ اهتهبز هٌْسؾي هبًٌس ايي اؾذت ًذِ ًكذبٍضظ تطاًتذَض ضا ثذِ هيوذت
ّ 9146عاض تَهبى ذطيساضي ًوَزُ اؾت .ثِ ػجبضت زيگط ًل يبضاًِ تؿذْيالت ذطيذس تطاًتذَض هجلذؾ
ّ 1353عاض تَهبى اؾت.
زض هَضز يبضاًِ ؾَذت ًيعً ،كبٍضظ گبظٍييل ضا ثِ هيوت  16/5ضيبل زضيبكت هيًوبيس زض حبلي
ًِ هيوت خْبًي آى  400تَهبى اؾت .اگط كطو ثطايي ثبقس ًِ يي تطاًتَض ّذط ؾذبػت ثذِ  6ليتذط
ؾَذت ًيبظهٌس ثبقس ،يبضاًِ ؾَذت ثِ ضاحتي هبثل هحبؾجِ اؾت .هحبؾجبت هب نٌيي ًكبى هيزّس
ًِ هيوت توبم قسُ ّط ؾبػت اؾتلبزُ اظ هبقيي آالت زض ثبظاض زاذلي ثب ٍخَز يبضاًِّب  3645تَهبى
ٍ ثسٍى ٍخَز يبضاًِ  6183تَهبى اؾت .ثِ ػجبضت زيگط هيوت توذبم قذسُ ثذسٍى يبضاًذِ  1/70ثطاثذط
هيوت ثب يبضاًِ اؾت .ثب زاقتي ايي ػسز هي تَاى ثطاي هحبؾجِ هيوت ؾبيِاي هبقييآالتّ ،عيٌِ ّط
ػوليبت هبقيٌي ضا زض ضطيت  1/70ضطة ًوَز ٍ ّعيٌِ اختوبػي آى ضا هحبؾجِ ًوَز.
 قیمت سايٍاي آب :ثب تَخِ ثِ ايٌٌِ آة زض ايطاى ًِ ثبظاض ضهبثتي زاضز ٍ ًِ ثِ نَضت حدوذي ثذِكطٍـ هي ضؾسّ ،يچ هيوت زهيوي اظ هيوت ٍاحس حدذن آة زض زؾذتطؼ ًيؿذت ٍ ّوذيي هؿذئلِ
هحبؾجِ هيوت ؾبيِاي ثطاي ايي ًْبزُ ضا زقَاض هي ًوبيس ٍ اظ عطف زيگط اظْبضات هتؼسزي اظ ؾَي
هؿئَالى ٍظاضت ًيطٍ زض ذهَل نٌسيي ثطاثط ثَزى هيوت توبم قسُ آة ًؿجت ثِ هيوذت زضيذبكتي
اظ ًكبٍضظاى قٌيسُ هي قَز ٍ ايكبى زض اظْبض ًظطّبي هتلبٍت هيوت توذبم قذسُ آة ًكذبٍضظي ضا
ثيي  60تب  80تَهبى ثطاي ّط هتطهٌؼت آة ػٌَاى هيًوبيٌذس زض حبليٌذِ ثذط اؾذبؼ گلتذِ ايكذبى
هيوت زضيبكتي اظ ًكبٍضظ ّط هتط هٌؼت  10تَهبى اؾذت .اگطنذِ ّعيٌذِ اؾتحهذبل آة هذيتَاًذس
هجٌبي هٌبؾجي ثطاي تؼييي هيوت آة ثبقس اهب ّعيٌِ اؾتحهبل اضظـ ٍاهؼي آة ضا ًكبى ًويزّس.
اظ ايي ضٍ زض ايي هغبلؼِ ؾؼي قس اظ هلَْم ّعيٌِ كطنذت آة ثذطاي تؼيذيي هيوذت ؾذبيِاي
اؾتلبزُ قَز .ثِ ايي تطتيت ًِ پؽ اظ اًتربة يي هحهَل كطاگيط ثب ؾذَز آٍضي هٌبؾذت زض ًكذَض
(گٌسم) اظ اضظـ ؾَزآٍضي يذي هتطهٌؼذت آة ثذطاي آى هحهذَل ثذِ ػٌذَاى ّعيٌذِ كطنذت يذي
هتطهٌؼت آة اؾتلبزُ هيقَز .ثطاي ايٌٌِ ثتَاًين اضظـ ؾَزآٍضي يي هتط هٌؼذت آة ضا هكذرم
ًوبيين ،ؾَزآٍضي يي ٌّتبض گٌسم زين ضا اظ ؾَزآٍضي گٌسم آثي ًن هيًٌين ٍ ثِ هوذساض آة هذَضز
ًيبظ (ثب زض ًظط گطكتي ضاًسهبى  %40آثيبضي) توؿين هيًوبيين تب اضظـ يي هتط هٌؼت آة هكذرم
قَز .اعالػبت الظم زض هَضز ؾَزآٍضي گٌسم آثي ٍ گٌسم زين ثطاي ًل ًكَض ضا اظ اعالػذبت ّعيٌذِ
ت َليس هحهَالت ظضاػي ٍظاضت خْبز ًكبٍضظي اؾترطاج هي ًٌين ًِ ايذي هوذساض ثذطاي گٌذسم آثذي
 263288تَهبى ٍ ثطاي گٌسم زين  63400تَهبى زض ّط ٌّتبض اؾذت .ػذسز زٍم ضا اظ ػذسز اٍل ًذن
هي ًٌين ٍ ثب توؿين ايي هوساض ثط هيبًگيي آة ههطكي يذي ٌّتذبض گٌذسم ثذب زض ًظذط گذطكتي %40

ضاًسهبى توؿين هي ًوبيين تب ثطآٍضزي اظ ّعيٌِ كطنت آة ًكبٍضظي ثسؾذت آٍضيذنّ .عيٌذِ كطنذت
ثطآٍضز قسُ اظ ضٍـ ثبال  21/8تَهبى ثطاي يي هتط هٌؼت آة اؾت.
اعالػبت پطؾكٌبهِّبي ايي تحوين ّعيٌِ آة ثْب ضا ثذطاي يذي ٌّتذبض هحهذَالت ثذبؿي زض
اذتيبض هب هيگصاضز ٍ ثب زض ًظط گطكتي ضاًسهبى آثيبضي (ثِ عَض هتَؾظ  ٍ )%40آة هَضز ًيبظ ّطگيبُ
زض ّط هٌغوِ هي تَاى هيوت آة ثْب ثطاي ّطهتط هٌؼت ّط هحهَل ضا هحبؾجِ ًوَز ًِ هتَؾظ ايي
هيوت هحبؾجِ قسُ زض هٌغوِ هَضز هغبلؼِ  9/1تَهبى ثطاي ّذط هتذط هٌؼذت اؾذتً .تيدذِ ايٌٌذِ
ّعيٌِ كطنت آة  2/4ثطاثط هيوت زضيبكتي اظ ًكبٍضظاى اؾت.
ثب اؾتلبزُ اظخسٍل  ،2خسٍل ً 3ذِ قذبذم هعيذت ًؿذجي ٍ قذبذمّذبي حوذبيتي زض آى
هحبؾجِ قسُ اؾت ضا زض شيل هالحظِ هيقَز:
زض خسٍل  2ؾتَى اٍل اظ ؾوت ضاؾت ؾَزآٍضي ذهَني ٍ اختوذبػي ٍ اذذتالف ايذي زٍ ضا
ًكبى هيزّس .آًگًَِ ًِ هالحظِ هيقذَز ثطاؾذبؼ هيوذت ذهَنذي زض ثذبظاض زاذلذي ثذطاي ايذي
هحهَل ؾَزآٍضي ٍخَز ًساضز اهب ثطاي ًكبٍضظاًي ًِ هبلي ظهيي ّؿذتٌس ٍ ّعيٌذِ اخذبضُ ظهذيي،
ّعيٌِ كطنت ؾطهبيِ ٍ اؾذتْالى ضا زض هحبؾذجِ ّعيٌذِقذبى هٌظذَض ًوذيًوبيٌذس زض ظذبّط ؾذَز
ًبذبلهي ثطاثط  734249تَهبى ثطاي ّط ٌّتبض ٍخَز زاضزّ .ويي هَضَع ٍ ّعيٌذِّذبيي ًذِ ثذطاي
احسار ثبؽ اًدبم زازُ قسُ اؾت زليل ازاهِ تَليس ثبؿساضاى ذطهذب اؾذتّ .وچٌذيي ثذِ ػلذت ايٌٌذِ
هحهَل نبزضاتي ايطاى ثِ نَضت كلِ اي ٍ ثب ثبظاضيبثي ثؿيبض ًبهٌبؾت نبزض هيقَز ،هيوت نبزضاتي
ذطهبي ايطاى پبييي اؾت ٍ ّويي هَضَع ػسم ؾَز آٍضي اختوبػي ايي هحهَل ضا تَخيح هيًوبيس.
قبذم  DRCهوساض  1/80ضا ثطاي ذطهب ًكبى هيزّس ًِ حبًي اظ ػسم هعيذت ًؿذجي ايذي
هحهَل اؾت .قبذم  1/05 ،NPCهحبؾجِ قسُ اؾت ًذِ ًكذبى هذيزّذس ؾيبؾذتْبي زاذلذي،
زضآهس ًكبٍضظاى ضا ًؿجت ثِ زضآهس آًْب ثط پبيِ هيوتْب خْبًي اكعايف زازُ اؾت ثذِ ػجذبضت زيگذط
هيوت هحهَل زض ثبظاض زاذلي ثيف اظ هيوت نبزضاتي آى اؾت ٍ ثِ ػجبضتي هبًٌس ايذي اؾذت ًذِ اظ
هحهَل زض ثبظاض زاذلي حوبيت قسُ اؾت ٍ ايي هوساض حوبيت  %5اؾت ّ ،وبًگًَِ ًِ ايذي هؿذئلِ
ضا قبذم ً NPRكبى هيزّس .قبذم  NPIاثط ؾيبؾتْبي زٍلذت ضا زض ظهيٌذِ ًْذبزُّذب ًكذبى
هيزّس .ايي هوساض ثطاي ذطهبي ًطهبى  0/60اؾت ًِ ًكبى هيزّس ًِ ثطاؾبؼ ؾيبؾتْبي زاذلي،
زٍلت ثِ ًْبزُّب يبضاًِ پطزاذت ًوَزُ اؾت .ثِ ػجبضت زيگط ؾيبؾتْبي زاذلي زض ظهيٌِ ًْبزُّذب زض
خْت حوبيت اظ تَليسًٌٌسُ گبى ثَزُ اؾت ٍ هوساض ايي حوبيت  %40اؾذت ّوبًگًَذِ ًذِ قذبذم
 NPIRآى ضا ًكبى هيزّس .قبذم  EPCيب ضطيت حوبيت هؤثط ثطآيٌس ؾيبؾتْبي زاذلذي زض زٍ
ظهيٌِ زضآهسي ٍ ًْبزُ اي ضا ًكبى هيزّذس .هوذساض  EPCثذطاي ذطهذب زض ًطهذبى  1/23اؾذت ًذِ
حٌبيت اظ تأثيط ؾيبؾتْبي زاذلي زضحوبيت اظ هحهَل زض ّط زٍ ظهيٌِ زضآهسي ٍ ًْذبزُاي زاضز ٍ
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هوساض ايي حوبيت  %23اؾت ّوبًگًَِ ًِ ايي هؿذئلِ ضا قذبذم  EPRثذب ػالهذت هثجذت ًكذبى
هيزّس.
زض ًل قبذمّب ،ػسم هعيت ًؿجي ذطهب زض ًطهبى ضا ًكبى هيزّس ٍ ػلت انلي ايي هغلذت
ًيع پبييي ثَزى هيوت نبزضاتي ايي هحهَل ثِ ػلت نبزضات كلِاي آى اؾت.
تحلیل حساسیت:
تحلیل حساسیت وسثت تٍ قیمت آب:
ّوبًگًَِ ًِ زض ثركْبي هجل هالحظِ گطزيسّ ،عيٌِ كطنت ثطآٍضز قسُ ثطاي يي هتط هٌؼت
آة زض ايي تحوين  21/8تَهبى ثطآٍضز گطزيس ًِ ثِ هٌظَض ثطضؾي زهينتط تأثيط هيوت آة ثط هعيت
ًؿجي ذطهب ،زض خسٍل ( )4قبذم  DRCثِ ػٌَاى قبذم هحبؾجِ هعيت ًؿجي زض ثطاثط هيوتْبي
هتلبٍت آة اظ نلط تب  100تَهبى هَضز هحبؾجِ هطاض گطكتِ اؾت.
ًتبيح ًكبى هيزّس ًِ هحهَل ذطهب ثِ اظاي تـييطات زضثبظُ كَم الذصًط كبهذس هعيذت ًؿذجي
اؾت ٍ اكعايف هيوت آة ثبػث ٍذينتط قسى ٍضغ ايي هحهَل هي قذَزً .ذبّف هيوذت آة ًيذع
حتي تب ضايگبى قسى آى ًويتَاًس ًوٌي ثِ ايدبز هعيت ًؿجي ًوبيس.
تحلیل حساسیت وسثت تٍ وزخ ارس سايٍاي:
ًطخ اضظ اظ ػَاهل تأثيطگصاض ثط هعيت ًؿجي ٍ قبذم  DRCاؾت ٍ اكذعايف ًذطخ اضظ ثبػذث
ًبّف  ٍ DRCاكعايف هعيت ًؿجي هي قَز .خسٍل( ) 5تحليل حؿبؾيت قبذم ً DRCؿذجت
ثِ تـييطات ًطخ اضظ ؾبيِاي ضا ًكبى هيزّس:
ًطخ اضظ ؾبيِاي هحبؾجِ قسُ زض ايي هغبلؼِ  10965ضيبل ثذطاي ّذط زالض اؾذت .آًگًَذِ ًذِ
هالحظِ هيقَز زض خسٍل( )5تحليل حؿبؾيت زض زاهٌِ ًطخ  800 – 1600تَهذبى ثذطاي ّذط زالض
زض ًظط گطكتِ قسُ اؾت .زض ًطخ اضظ  800تَهبى ذطهب كبهس هعيت ًؿجي اؾت .اكعايف ًطخ اضظ ثبػث
ثْجَز ٍضغ هعيت ًؿجي هي قَز ٍ هحبؾجبت ًكبى هي زّس ًِ هحهَل ذطهب زض ًطخ  1800تَهذبى
ثطاي ّط زالض ٍاخس هعيت ًؿجي هيقَز.
تحلیل حساسیت وسثت تٍ قیمت جُاوي محصًل:
هيوت خْبًي هحهَل اظ ػَاهلي اؾت ًذِ اكذعايف زض آى ثبػذث ثْجذَز ٍضذغ هعيذت ًؿذجي
هي قَز اظ آًدب ًِ هيوتْبي خْذبًي زاضاي ًَؾذبًبت ظيذبزي اؾذت ،تحليذل حؿبؾذيت ايذي ػبهذل
هيتَاًس ضٍقٌگط ثبقس.
زض خسٍل( )6تـييطات زض زٍ زاهٌِ هثجت ٍ هٌلي ثيي نلط تب  40زضنس زض ًظط گطكتذِ قذسُ
اؾت ًِ زض ايي ثبظُ تـييطات ،ذطهب كبهس هعيت ًؿجي اؾتً .تذبيح نٌذيي ًكذبى هذيزّذس ًذِ 60
زضنس اكعايف زض هيوت كَة ذطهب ايي هحهَل ضا ٍاخس هعيت ًؿجي هيًوبيس.
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پیطنهادات:
ًتبيح ايي تحوين ًكبى اظ ػسم ٍخَز هعيت ًؿجي ثطاي ايذي هحهذَل زاضز .ثطضؾذي ٍضذؼيت
تَليس ايي هحهَل زض ًكَض ،ايطاى ضا زض هٌبى ؾَم ثعضگتطيي تَليسًٌٌسگبى زًيذب هذطاض زازُ اؾذت.
هتَؾظ ػولٌطز ذطهب زض زًيب  5/8تي زض ٌّتبض اؾت .هتَؾظ ػولٌطز ذطهب زض ايذطاى  4/75تذي زض
ٌّتبض اؾت ًِ اظ هتَؾظ خْبًي ًوتط اؾت .ايطاى ثعضگتطيي نبزضًٌٌسُ ذطهذب زضخْذبى ثذِ قذوبض
هي ضٍز اهب آًگًَِ ًِ ًتبيح تحوين ًكبى هيزّس ثِ ػلت نبزضات كلذِاي ايذي هحهذَل ٍ ثبظاضيذبثي
ًبهٌبؾت آى هيوت خْبًي هحهَل نبزضاتي ايطاى پبييي اؾت ٍ ايي هؿئلِ ثعضگتطيي ػبهل زض ػذسم
هعيت ًؿجي ايطاى زض تَليس ايي هحهَل زاضز ٍ ايذي هؿذئلِ ّكذساض ثعضگذي ثذِ هؿذئَالى اهذط زض
ذهَل تَخِ ٍيػُ ثِ هطحلِ ثبظاضيبثي ايي هحهذَل زاضز ٍ هرهَنذبً ثبيذس هطاحذل زضخذِثٌذسي ٍ
ثؿتِ ثٌسي ايي هحهَل هَضز تَخِ هطاض گيطز ٍ اظ نبزضات كلِاي هحهذَل خلذَگيطي قذَز .الجتذِ
ثطضؾي هٌبعن هَضز هغبلؼِ ًيع ًكبى هي زّس ًِ ػولٌطز هحهَل زض ثذن ثؿذيبض ثيكذتط اظ هٌذبعن
خيطكت ٍ ًٌَْج هيثبقس ( 7696تي زض ٌّتبض زض هوبثل  ٍ )4180هيبًگييگيطي زض هٌبعن ًيذع زض
ثسؾت آهسى نٌيي ًتيدِاي ثيتأثيط ًويثبقس .ؾبيط قبذهْب ًيع ًكبى اظ حوبيت زضآهذسي اظ ايذي
هحهَل زاضز ًِ ّوبى ثبالتط ثَزى هيوت زاذلذي ًؿذجت ثذِ هيوذت نذبزضاتي ضا ًكذبى هذيزّذس.
حوبيتّبي ًْبزُ اي اظ ايي هحهَل ًيع ثِ ؾَز ثبؿساضاى ثَزُ اؾت ٍ زض هدوَع ؾيبؾتْب ٍ ٍضؼيت
ثبظاض زاذلي ثِ ؾَز ثبؿساضاى زاذلي ثَزُ اؾت ثب ايي ٍخَز ًتَاًؿذتِ اؾذت ؾذَزآٍضي ذهَنذي ٍ
اختوبػي ضا ثطاي ثبؿساضى هب ثِ اضهـبى آٍضز .تَنيِ ّبي ؾيبؾتي ايي تحوين ػجبضت اؾت اظ:
 -1تَخِ ثِ ذسهبت ثبظاضيبثي هحهَل نبزضاتي ًِ ثبػث اكعايف هكذتطيبى ٍ ّوچٌذيي ثذبال ضكذتي
هيوت خْبًي هحهَل نبزضاتي هيقَز.
 -2هٌغوي تط قسى ًطخ اضظ :آًگًَِ ًِ ًتبيح تحوين ًكبى هيزّس ًطخ اضظ ضؾوي ًوتذط اظ ًذطخ اضظ
نبزضاتي هيثبقس ًِ ّويي هَضَع ثبػث گطاًتذط قذسى هحهذَل نذبزضاتي زض ثبظاضّذبي خْذبًي ٍ
ضؼيقتط قسى هسضت ضهبثتي هحهَل زض ثبظاض خْبًي هذيقذَز ٍ اًگيذعُ نذبزضًٌٌسگبى ضا زض اضائذِ
ذسهبت ثبظاضيبثي ثْتط ًبّف هيزّس.
 -3خلَگيطي اظ نبزضات كلِاي هحهَل ًِ ثبػث اظ ثيي ضكتي اػتجبض ذطهبي ايطاى هيقَز..
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پيوست ها:
جديل  -ماتزيس تحلیل سیاستي
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جديل  - 2ماتزيس تحلیل سیاستي خزماي کزمان
ذطهب – ًطهبى
Profit
ؾَز

هيوتْبي ذهَني
هيوتْبي اختوبػي
اذتالف

-1057776
-2218563
1160786

Production costs
ّعيٌِّبي تَليس
Non-tradable
ؿيط هبثل تدبضت

Tradable
هبثل تدبضت

4471592
4984603
-513011

650372
1089013
-438641

Revenue
زضآهس

4064188
3855053
209134

مأخذ :يافتٍَاي تحقیق

جديل - 3جديل شاخصُاي مشيت وسثي ي حمايتي

5%
40%
23%

1/05
0/60
1/23

NPR
NPIR
EPR
مأخذ :يافتٍَاي تحقیق
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جديل - 4جديل تحلیل حساسیت شاخص  DRCوسثت تٍ تغییزات قیمت آب
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هأذص :يبكتِّبي تحوين

جديل - 5جديل تحلیل حساسیت شاخص  DRCوسثت تٍ تغییزات وزخ ارس سايٍاي
ًطخ اضظ ؾبيِاي (تَهبى – زالض)
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هأذص :يبكتِّبي تحوين

جديل - 6جديل تحلیل حساسیت شاخص  DRCوسثت تٍ تغییزات قیمت جُاوي محصًل
زضنس تـييطات هيوت خْبًي هحهَل
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