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ارسيابي رقابت پذيزي و مشيت نسبي توليد محصوالت سراعي با استفاده اس
ماتزيس تحليل سياستي در استان اصفهان
1

اث٤اٙيض٘ ٝح٤ٞزي ٝ ،1حؿ ٠قّ٤ت ىسايي ،1ؾبضا فٚي ضحیٞي*
تبضيد زضيبىت92 /12 /29 :

تبضيد پصيطـ93 /03 /25 :

چکيده
زض اي ٠پػ٧٣ف ٝعيت ١ؿجي  ٣قبذم ٧بي حٞبيتي ٝحه٤الت اؾبؾي ظضافي زض ؾغح اؾتب ٟاني٨ب ٟثطاي ؾبٗ
ظضافي  1388- 1389ثب اؾتيبز ٥اظ ٝبتطيؽ تحٚی٘ ؾیبؾتي)ٝ (Pamحبؾج ٦قسٝ .حه٤الت ٤ٝضز ٝغبٙق ٦فجبضت اظ
ٕ٢س ٛآثي  ٣زي ،ٜر ٤آثي  ٣زي ،ٜفسؼ آث ي  ٣زي١ ،ٜر٤ز آثي  ٣زي ،ٜشضت زا ٦١اي ،آىتبثٖطزا ،ٟپ٢ج ،٦چن٢سض ٍ٢س ٣
٢٧س٣ا ٦١آثي ٝيثبق٢س ١ .تبيذ ٝغبٙق٦ي حبضطزض ذه٤ل قبذم ٝعيت ١ؿجي)ٝ (DRCحه٤الت ظضافي ١كب ٟزاز
ّ ٦اؾتب ٟاني٨ب ٟزض تٙ٤یس ٝحه٤الت ٕ٢س ٛآثي  ٣زي ،ٜر ٤آثي ،شضت زا٦١اي آثي١ ،ر٤ز زي ،ٜفسؼ آثي،
آىتبثٖطزا ٟآثي ،چن٢سض ٍ٢س ٢٧ ٣س٣ا ٦١آثي زاضاي ٝعيت ١ؿجي اؾت  ٣ؾبيط ٝحه٤الت ىبٍس ٝعيت ١ؿجي ٧ؿت٢س.
ثطضؾي قبذم حٞبيت اؾٞي ٝحه٤ٕ ٦ّ (NPC)ٗ ٤يبي ١ؿجت زضآٝس زض ٍیٞت ثبظاضي ثط ٍیٞت ؾبي٦اي
ٝيثبقس ،ثطاي ٝحه٤الت ٕ٢س ٛآثي  ٣زي ،ٜر ٤آثي  ٣زي ،ٜشضت زا ٦١اي١ ،ر٤ز ز ي ،ٜآىتبثٖطزا ٟآثي ّ٤چِتط اظ
يِ  ٣ثطاي ثَی ٦ثعضٓتط اظ يِ ٝيثبقس .إط ٤ّ NPCچْتط اظ يِ ثبقس١ ،كبٟز٢٧س٥ي اي٤ٝ ٠ض٤ؿ اؾت ّ٦
ٍیٞت ثبظاضي ٝحهّٞ ٗ٤تط اظ ٍیٞت ؾبي٦اي آ ٟاؾت .ث ٦فجبضت زيٖط ؾیبؾت ٧بي زٙ٣ت ثبفج قسٍ ٥یٞت اي٠
ٝحه٤الت زض زاذ٘ ّك٤ض ّٞتط اظ ٍیٞت ٝطظي زض ١طخ ؾبي ٦اي اضظ ثبقس ّ١ ٦كب ٟاظ افٞبٗ ٝبٙیبت ض٢ٞي ثط
تٙ٤یسّ٢٢سٕب ٟايٝ ٠حه٤الت زاضز .قبذم حٞبيت اؾٞي اظ ٨١بز١ ٦ّ ٥كبٟز٢٧س٥ي ١ؿجت ٧عي٦٢ي ٨١بز٧ ٥بي
ٍبث٘ تزبضت زض ٍیٞت ثبظاضي ث٧ ٦عي٦٢ي ٨١بز٧ ٥بي ٍبث٘ تزبضت زض ٍیٞت ؾبي٦اي ٝيثبقس .زض ٤ٝضز ٝحه٤الت
ٕ٢س ٛآثي ،ر ٤آثي  ٣زي ،ٜشضت زا ٦١اي١ ،ر٤ز آثي ،پ٢ج ٣ ٦چن٢سض ٍ٢س ّٞتط اظ يِ ٝحبؾج ٦قس ٦ّ ٥حبّي اظ آٟ
اؾت ّ ٦ظاضفی ٠زض ذه٤ل ٨١بز٧ ٥بي ٍبث٘ تزبضت ٤ٝضز حٞبيت ٍطاض ٕطىت٦ا١س .ث ٦ع٤ضّٚي ١طخ حٞبيت ٝؤحط ّ٦
١كبٟز٢٧س٥ي اضظـ اىع٣ز ٥زض ٍیٞت ثبظاضي ث ٦اضظـ اىع٣ز ٥ثٍ ٦یٞت ؾبي٦اي ٝيثبقس١ ،یع ثطاي ٕ٢س ٛزي ،ٜر٤
آثي ،ر ٤زي١ ،ٜر٤ز زي ،ٜآىتبثٖطزا٤ّ ٟچِتط اظ يِ ٝحبؾج ٦قس١ ٦ّ ٥كبٟز٢٧س٥ي فس ٛحٞبيت ٝؤحط زٙ٣ت اظ
تٙ٤یسّ٢٢سٕب ٟايٝ ٠حه٤الت  ٣اذص ٝبٙیبت ٝيثبقس.
طثقٍ تىدي Q14 ،D81 ،D51 ،C22 :JEL
ياصٌَاي كليدي :ؾیبؾت٨بي حٞبيتيٝ ،حه٤الت ظضافيٝ ،عيت ١ؿجيٝ ،بتطيؽ تحٚی٘ ؾیبؾتي ،اني٨ب.ٟ
 - 1ث٦تطتیت اؾتبزيبض ،زا١كیبض  ٣زا١ف آ٤ٝذتّ ٦بضق٢بؾي اضقس اٍتهبز ّكب٣ضظي زا١كٖب ٥پیب٤١ ٛض ت٨طا.ٟ
* ٤١يؿ٢س٥ي ٝؿئَٝ ٗ٤بalirahimi.sa@gmail.co m ٦ٙ
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پيشگفتار
ّكب٣ضظي اظ زيطي٦٢تطي ٠اقْبٗ ىقبٙیت تٙ٤یسي  ٣اٍتهبزي زض ٧ط ربٝق٦ي ثكطي اؾت١ .رؿتی٣ ٠
ٜ٨ٝتطي٣ ٠ؽیي٦ي اي ٠ثرف تأٝی ٣ ٠ا٢ٝیت مصايي ثطاي رٞقیت ض ٣ث ٦ضقس ّك٤ض اؾتٙ .صا اظ
ٜ٨ٝتطي ٠ا٧ساه ؾیبؾت ٕصاضا ٟزض ؾغح ّال ٟزؾتیبثي ث ٦ذ٤زّيبيي زض تٙ٤یس ٝحه٤الت
ّكب٣ضظي اؾت .ث٢بثطاي ٠ثب ت٤ر ٦ثٝ ٦حس٣زيت ف٤ا ٘ٝتٙ٤یس ر٨ت اؾتيبز ٥ث٨ی ٦٢اظ ف٤ا٣ ٘ٝ
زؾتیبثي ث ٦ثیكتطيٝ ٠یعا ٟتٙ٤یس ،ثبيس ت٤ؾق٦ي ؾغح ظيطّكت  ٣اىعايف تٙ٤یسات ٝحه٤الت
ّكب٣ضظي زض اؾتب ٟاني٨ب ٟثط اؾبؼ ٝعيت ١ؿجي ثب ت٤ر ٦ث٢ٝ ٦بثـ ٝحس٣زّ٢٢س ٥ن٤ضت ٕیطز.
ث ٦ثیب ٟزيٖط ز١ی بي اٝط٣ظ ز١یبي ضٍبثت اٍتهبزي ث٤ز٧ ٣ ٥ط ّك٤ضي ثطاي حيؼ اؾتَالٗ ؾیبؾي ٣
اٍتهبزي ذ٤ز ١بٕعيط اؾت ّ ٦زض عطاحي ثط١ب٧٦ٝبي اٍتهبزي زٍیٌ  ٣ىطإیط فٞ١ ٘ٞبيس .زض ظٝبٟ
حبضط ّٝ ٦ؿأ٦ٙي ر٨ب١ي قس ٟتزبضت  ٣فض٤يت يب فس ٛفض٤يت ّك٤ض زض ؾبظٝب ٟتزبضت ر٨ب١ي
ٝغطح اؾت ،ق٢بؾبيي ٝعيت٧بي ١ؿجي ثرف٧بي ٕ١٤بٕ ٟ٤اٍتهبزي زض ٢ٝبعٌ  ٣اؾتب٧ٟبي ّك٤ض
ثطاي ثط١ب٦ٝضيعي ٧بي اٍتهبزي ٝيیس  ٣الظ ٛاؾت.
ٝعيت ١ؿجي ث ٦ف٤٢ا ٟيِ ان٘ ّ ٜ٧ ٦زض ثط١ب٦ٝضيعي٧بي تٙ٤یس  ٜ٧ ٣زض ثط١ب٦ٝضيعي٧بي تزبضي
ّبضثطزي ٕؿتطز ٥زاضز ،زض ايٝ ٠یب ٟزاضاي اٞ٧یت اؾت.
زض ثط١ب٧٦ٝبي ت٤ؾق٦ي ٚٝي ٞ١يت٤ا٦ٞ٧ ٟي ٢ٝبعٌ يِ ّك٤ض ضا  ٟ٤ٖٞ٧ىطو ٤ٞ١ز ٣ ٥ثط اي٠
اؾبؼ ٝیعا ٟؾطٝبيٕ ٦صاضي  ٣ث ٦ز١جبٗ آٝ ٟیعاّ ٣ ّٜ ٟیو تٙ٤یس  ٣اقتنبٗ ضا ثطاي رٖٚٞي آ٨١ب
يْؿب ٟاٖ١بقت .ضط٣ضت«ترهیم ث٨ی ٦٢ىضبيي ٢ٝ »1بثـ  ٣اْٝب١بت تٙ٤یس ايزبة ٝيّ٢س ّ ٦زض ٧ط
ٖ١طقي ث ٦ثط١ب٧٦ٝبي ّال ٟت٤ؾق ،٦پتب١ؿی٘٧ب ،ت٤ا٢ٞ١سي٧بي ٢ٝغَ٦اي زض تٙ٤یس ّبال٧ب  ٣ذسٝبت
٤ٝضز ت٤رٍ ٦طاض ٕیطز.
اظ اي ٠عطيٌ ٝيت٤ا ٟاٝیس زاقت ّ ٦ؾ ٜ٨ثرف٧ب ّ ٣بال٧ب زض تٙ٤یس ٚٝي ض ٣ث ٦ىع١٣ي ٕصاضز.
ث٦زٙی٘ ت٤٢ؿ ث١ ٛ٤ؾب٧ٛب  ٣قطايظ آة ٤٧ ٣ايي ٢ٝ ،بعٌ ّك٤ض اظ اْٝب١بت  ٣ت٤ا٢ٞ١سي٧بي تٙ٤یسي
ٝت٤٢في ثطذ٤ضزاض١س ّ ٦اي ٠اٝط ث٦ذه٤ل زض ثرف ّكب٣ضظي چكٖٞیط اؾت .ثٞ٧ ٦ی ٠ر٨ت ا١تؾبض
ٝيض٣ز ّ٧ ٦ط يِ اظ اؾتب٧ٟبي ّك٤ض زض تٙ٤یس پبض٥اي اظ ٝحه٤الت ّكب٣ضظي ثطتطي ١ؿجي زاقت٦
ثبق ٢س .اي ٠تحَیٌ ٝيّ٤قس تب ثطتطي٧بي ١ؿجي اؾتب ٟاني٨ب ٟزض ّكت ٝحه٤الت ظضافي ضا
ق٢بؾبيي ّ٢س  ٣ث ٦تحٚی٘ ض٣اثظ ثی ٠آ٨١ب  ٣ثطذي اظ ذه٤نیبت ١ؿجي ٣احس٧بي ث٨ط ٥ثطزاضي ظضافي
ثپطزاظز.
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ث٦ز١جبٗ آ ،ٟث ٦ض٣ـ٧بي ٝتقبضه ا١ساظٕ٥یطي ٝعيت ١ؿجي اقبضٝ ٥يٕطزز .قبذم٧بي ٝعيت ١ؿجي
زض اذتهبل ظٝی٧٠بي ظضافي ثّ ٦كت ٝحه٤الت ٝت٤٢ؿ ٝیعا ٟتٙ٤یس  ٣فْٚٞطز ظضافي اظ
قبذم٧بي ٝتقبضه تكریم ظٝی٧٦٢بي ترهم  ٣ترهیم ث٨ی٢ٝ ٦٢بثـ زض ٝحس٣ز٥ي رنطاىیبيي
٢ٝبعٌ ٝرتٚو زض يِ ّك٤ض ث٦قٞبض ٝيض٣ز.
فال ٥٣ثط اي ٠قبذم٧ب ،اي ٠تحَیٌ ز ٣قبذم زيٖط ضا زض چبضچ٤ة ١ؾطي ٝقطىي ٝيّ٢س .اي ٠ز٣
قبذم يْي ثط ٝج٢بي اقتنبٗ ٕطايي ١ؿجي  ٣زيٖطي ثط اؾبؼ ؾ٤زآ٣ضي ١ؿجي زض تٙ٤یس ٝحه٤الت
ظضافي اؾت .پؽ اظ ا١ساظٕ٥یطي اي ٠قبذم٧ب ،ا٤١اؿ ايٝ ٠حه٤ال ت زاضاي ٝعيت ١ؿجي تٙ٤یس
ٝكرم قس ٣ ٥ؾپؽ تح ٚی٘ ض٣اثظ ثی ٠ذه٤نیبت ١ؿجي ٣احس٧بي ث٨ط٥ثطزاضي ظضافي ٝ ٣عيت٧بي
١ؿجي آ٨١ب ا١زبٝ ٛيٕیطز.
اؾتب ٟاني٨ب ٟث ٦ف٤٢ا ٟيْي اظ ٍغت٧بي اٍتهبزي ّ ٣كب٣ضظي ّك٤ض زاضاي ٧ 570عاض ْ٧تبض ظٝی٠
ظضافي  ٣زض ٝز٤ٞؿ ٧ 107عاض ّیٝ٤ٚتط ٝطثـ ٝؿبحت اؾت .حز ٜآة٧بي حبن٘ اظ ثبض١سٕي اؾتبٟ
زض حس٣ز ٝ 17600یٚیٝ ٟ٤تط ْٝقت ترٞی ٠ظزٝ ٥يق٤ز  .زض اؾتب ٟاني٨بٝ ٟیعا ٟآة٧بي ؾغحي
اؾتحهبٗ قس٢ٝ ٣ 1888 ٥بثـ آثي ؾغحي ٍبث٘ اؾتحهبٗ ٝ ٣ 9243یعا ٟثطزاقت اظ ٢ٝبثـ
ظ يطظٝی٢ي ٝ 5612یٚیٝ ٟ٤تط ْٝقت ٝيثبقس.
زض اي ٠تحَیٌ ثطاي ٝحبؾج٦ي ٝعيت ١ؿجي ٝ ٣قیبض٧بي حٞبيت زٙ٣ت اظ ٝحه٤الت ّكب٣ضظي ،اظ
ض٣ـ ٝبتط يؽ تحٚی٘ ؾیبؾتي يب پ ٜث٨ط ٥رؿت٦اي ٦ّ ٜزض ايطا ٟض٣ـ ١ؿجتب ر سيسي زض ٝحبؾجبت
ٝعيت ١ؿجي اؾت .قبيب ٟشّط اؾت ّ ٦ثطاي ٝحبؾجبت اظ آٝبض  ٣اعالفبت ٧عي٦٢ي تٙ٤یس ؾبٗ
٣ 88- 89ظاضت ر٨بز ّكب٣ضظي اؾتيبز ٥قس ٥اؾت .ايٝ ٠حبؾجبت ثب اؾتيبز ٥اظ ثط١بّ ٦ٝبٝپی٤تطي
 EXCELا١زب ٛقس ٥اؾت.
زض ىطآي٢س تٙ٤یس ،اٍتهبززا١ب ٟثیف اظ ٧ط چیع ثط ّبضايي تٙ٤یس تبّیس ٝي ٞ١بي٢سٝ .غبٙقبت ٝعيت
١ؿجي زض چبضچ٤ة اٍتهبز ثی٠اٝ ٘ٚٞٙغطح ٝ ٣طاح٘ ثؿیبضي ضا عي ٤ٞ١ز ٥اؾت .ث٦ع٤ض ّٚي ض٣ـ
ٝحبؾج٦اـ ثط پبي٦ي ض٣ـ ٧عي٦٢ي ٢ٝبثـ زاذٚي ٧ ٣عي ٦٢ث٢ٝ ٦يقت ارتٞب في ٝيثبقس .اي ٠ز٣
ض٣ـ ثط پبي٦ي ١ؾطي٧٦بي ٝقط٣ه ضيْبضزْ٧ ٣ ٣كط -اٚ٧یٍ ٠طاض زاضز١ .ؾطي٦ي ٝعيت ١ؿجي ضيْبضز٣
ثط ٝج٢بي ٧عي٧٦٢بي ١ؿجي ث٦ذه٤ل ١یط٣ي ّبض ٍطاض زاضزٙ٣ .ي ١ؾطي٦ي ْ٧كط  -اٚ٧ی ٠اظ ٢ٝؾط
زيٖطي ثٝ ٦عيت ١ؿجي ٖ١بٝ ٥ي ّ٢س  ٣آ ٟىطا٣ا١ي ف٤ا ٘ٝتٙ٤یس اؾت٧ .طچ٢س ّ ٦ىطا٣ا١ي ف٤ا١ ٘ٝیع
زض ثي ٨١بيت اظ ضا ٥تبحیط ثط ٧عي٧٦٢بي ١ؿجي ٝعيت٧ب ضا ٝتبحط ٝيّ٢س.
ا٧ساه اي ٠پػ٧٣ف زض ٤ٝاضز ظيط ذالنٝ ٦يق٤ز.
 ) 1تقییٝ ٠عيت  ٣ثطتطي ١ؿجي ٝحه٤الت ٤ٝضز ١ؾط ) 2 .قيبه ٤ٞ١ز ٟؾیبؾت٧بي ّكب٣ضظي زض
اؾتب ) 3 .ٟپیك٨٢بزات فٞٚي ثطاي ترهیم يبضا ٦١ثط اؾبؼ ٝعيت ١ؿجي  ٣ؾ٤زآ٣ضي ) 4 .ا١ساظٕ٥یطي
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ّبضايي ٝهطه ٨١بز ٥زض ىطآ ي٢س تٙ٤یس ) 5 .ا١ساظٕ٥یطي زذبٙت زٙ٣ت زض اٝط تٙ٤یس ) 6 .تالـ زض ر٨ت
اىعايف ت٤ؾق٦ي ّكب٣ضظي  ٣ث٨ج٤ز ض١٣س ثرف ّكب٣ضظي زض اٍتهبز ) 7 .ثط١ب٦ٝضيعي تٙ٤یس ر٨ت
نبزضات ٣ ٣اضزات ثٝ ٦ق٢ي ت٤ا١بيي يِ ّك٤ض يب ٢ٝغَ ٦زض تٙ٤یس ّبال ثب ٧عي٦٢ي ّٞتط ) 8 .ت٤نی٦
ثطاي رصة اْٝب١بت ثبالؾطي زٙ٣ت ٝت٢بؾت ثب ٝعيت ١ؿجي ٝحه٤التٕ ) 9 .ؿتطـ ن٢بيـ تجسيٚي
ثط اؾبؼ ٝعيت ١ؿجي ) 10 .تنییط ا٤ٖٙي تٙ٤یس ٝحه٤الت ّكب٣ضظي ) 11 .ت٤نی ٦ثطاي تنییط ا٤ٖٙي
تنصيٝ ٦طز )12 .ٛىطا٤ٞ١ ٜ٧ز ٟظٝی ِّٞ ٦٢ث ٦اىعايف اقتنبٗ ٙ٤ٝسْٝ ) 13 .ب ٟيبثي ّبضذب١زبت
ن٢بيـ ٣اثؿت ٦زاضاي ٝعيت  ٣ث٨ط ٥ثطزاضي اظ آ٨١ب.
اٙ٣ی ٠ثبض ثط ٤١٣اي ٠ض٣ـ ضا زض ؾبٗ  1972ثطاي اضظيبثي ٧عي٦٢ي ارتٞبفي ؾیبؾت٧بي رب١كی٠
٣اضزات  ٣تك٤يٌ نبزضات زض ن٢قت پ٤قبُ اؾطايی٘ ثْبض ثطزٝ .بتطيؽ تحٚی٘ ؾیبؾتي ت٤ؾظ
 ٣ ِ١٤ٝپیطؾ ٟ٤زض ؾبٗ  1989اثساؿ قس ٣ ٥ث١ ٦ؾط ٝيضؾس ّ ٦ثطاي اٙ٣ی ٠ثبض ت٤ؾظ ٚ١ؿ ٣ ٟ٤پبٖ١ب
پی ٠زض تحٚی٘ ؾیبؾت٧بي حٞبيتي قْط زض ا١س١٣عي ٤ٝضز اؾتيبزٍ ٥طاض ٕطىت.
فعيعي  ٣ظيجبيي (  )1380ثب اؾتيبز ٥اظ ٧عي٦٢ي ٢ٝبثـ زاذٚي ١ ٣ؿجت ٧عي ٦٢ث٢ٝ ٦يقت ارتٞبفي
ث ط١ذ ضا زض اؾتب٧ ٟبي ٕیالٝ ،ٟبظ١سضا ٣ ٟىبضؼ زض َٝبيؿ ٦ثب ّك٤ض٧بي زيٖط ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض زاز.
١تبيذ ٣ي ث ٦اي ٠ن٤ضت ث٤ز ّ ٦اؾتبٕ ٟیالٝ ٣ ٟبظ١سضا١ ٟؿجت ثّ ٦ك٤ض٧بي ؾ٤ضي ،٦تطّ٢ٞؿتب،ٟ
تبي٢ٚس ،اؾتطاٙیب٤ّ ،يت ٝعيت ١ؿجي زاض١س؛ ٙ٣ي ١ؿجت ث٢٧ ٦س ،آشضثبيزب٣ ،ٟيت٢ب ،ٛپبّؿتب ،ٟاض٤ٕ٣ئ،٦
ٝعيت ١ؿجي ١ساض١س .اؾتب ٟىبضؼ ت٨٢ب ١ؿجت ث ٦ؾ٤ضي ٣ ٦تطّ٢ٞؿتب ٣ ٟتبي٢ٚس زاضاي ٝعيت ١ؿجي
اؾت.
١یب٢ٝف( ) 1375ثب اؾتيبز ٥اظ ٝبتطيؽ تحٚی٘ ؾیبؾتي ،ؾیت زضذتي ضا زض اؾتب ٟآشضثبيزب ٟمطثي
٤ٝضز ٝغبٙقٍ ٦طاض زاز١ .تبيذ پػ٧٣ف ٣ي حبّي اظ ايٝ ٠ؿب ٦ٙقس ّ ٦تٙ٤یس ؾیت زضذتي زاضاي
ٝعيت ١ؿجي اؾت ٝ ٣ساذالت زٙ٣ت احط ٢ٝيي ثط تٙ٤یس زاقت ٦اؾت.
حساز  ٣ضثیقي( ) 1376ثب اؾتيبز ٥اظ ٝتس ٧عي٢ٝ ٦٢بثـ زاذٚي ٝحه٤الت ظضافي  ٣ثبمي ضا ٤ٝضز
تحَیٌ ٍطاض زاز .ذالن٦ي ١تبيذ ٣ي ث ٦اي ٠ن٤ضت ث٤ز ّ ٦ؾیت ظٝی٢ي ،پیبظ ،شضت٢ٕ ،س ،ٛر،٤
ؾیت زضذتي ٝ ٣طّ جبت زاضاي ٝعيت ١ؿجي ٙ٣ي ٤ٙثیب ،چن٢سضٍ٢س ،ؾ٤يب ىبٍس ٝعيت ١ؿجي ا١س.
ضحٞب١ي(  ) 1378ثب اؾتيبز ٥اظ ٝتس٤ٙ٣غي ٧عي٢ٝ ٦٢بثـ زاذٚي ٝحه٤الت ظضافي اؾتب ٟذ٤ظؾتب ٟضا
٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض زاز١ .تبيذ ٣ي ث ٦اي ٠ن٤ضت ث٤ز ّ ٦ثب ت٤ر ٦ثٝ ٦حبؾج٦ي ١طخ ؾبي٦اي اضظ اظ ز٣
ض٣ـ ٍسضت ذطيس ٝغ١ ٣ ٌٚؿجي ١تبيذ ٝتيب٣تي ثطاي ٝعيت ١ؿجي ٝحه٤الت ث٦زؾت آٝس ٥اؾت.
ر٤اليي( ) 1376ثب اؾتيبز ٥اظ ٝبتطيؽ تحٚی٘ ؾیبؾتي ٧ ٣عي٦٢ي ٢ٝبثـ زاذٚي ٝطّجبت زض
ق٨طؾتب ٟر٨ط ٛضا ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض زاز .ا ٣ث ٦اي١ ٠تیز ٦ضؾیس ّٝ ٦طّجبت زاضاي ؾ٤زآ٣ضي
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ارتٞبفي اؾت ،اٝب ؾ٤زآ٣ضي ايٝ ٠حه ٗ٤ثطاي تٙ٤یسّ٢٢سٕب١ف ّ ٜث٤زٝ ٣ ٥ساذالت زٙ٣ت احط
٢ٝيي ثط تٙ٤یس  ٣تزبضت زاقت ٦اؾت.
ظاضؿ(  ) 1384ثب اؾتيبز ٥اظ ض٣ـ ٧عي٦٢ي ٢ٝبثـ زاذٚي ١ ٣ؿجت ٧عي ٦٢ث٢ٝ ٦يقت ارتٞبفي ١ ٣طخ
حٞبيت ٤ٝحط ٝحه٤الت فٞس٥ي ظضافي زض اؾتب ٟذطاؾب ٟضا ٤ٝضز ٝغبٙقٍ ٦طاض زاز١ .تبيذ اي ٠تحَیٌ
١كب ٟزاز ّ ٦اؾتب ٟذطاؾب ٟزض تٙ٤یس ّٚیٝ ٦حه٤الت ىبٍس ٝعيت ١ؿجي اؾت  ٣اّخط ٝحه٤الت اظ
حٞبيت ٢ٝيي زٙ٣ت ثطذ٤ضزاض١س.
ر٤اليي  ٣ریطا ) 1384(ٟثب اؾتيبز ٥اظ ٝبتطيؽ تحٚی٘ ؾیبؾتي ٝحه٤الت فٞس ٥ظضافي زض ؾغح
ٚٝي زض ؾبٗ ظضافي ٝ ٣ 80- 81حه٤الت زاٝي ضا ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض زاز١س  .ايكب ٟث ٦اي١ ٠تیزٕ٦یطي
ضؾیس١س ّ ٦فٞسٝ ٥حه٤الت ظضافي زض ؾغح ٚٝي ث ٦رع(چن٢سضٍ٢س ،ا٤١اؿ قٚت )ُ٤زاضاي ٝعيت
١ؿجي ث٤ز١س .حٞبيت زٙ٣ت احط ٝخجت ث ٦رع(١ر٤ز آثي  ٣زي ،ٜآىتبثٖطزا ،ٟؾیت ظٝی٢ي ،پیبظ) ثط
تٙ٤یس زاقت ٦اؾتٝ ٦ٞ٧ .حه٤الت زاٝي ث ٦رع(ٝطك ٕ٤قتي) زاضاي ٝعيت ١ؿجي ث٤ز ٣ ٥ثطآي٢س
ٝساذالت زٙ٣ت احط ٢ٝيي ثط تٙ٤یس ث٦رع(ٕب ٣قیطي) زاقت ٦اؾت.
ظْٞ٧ ٣ ٦٢ٖ١بضا ) 1384(ٟثب اؾتيبز ٥اظ ٝبتطيؽ تحٚی٘ ؾیبؾتيٝ ،یٖ ٤زض ق٨طؾتب ٟچبث٨بض ضا ٤ٝضز
ثطضؾي ٍطاض زاز .تٙ٤یس ٝیٖ ٤زاضاي ٝعيت ١ؿجي ث٤ز؛ ٙ٣ي فٚيضم ٜحٞبيت ٝخجت زٙ٣ت اظ ٨١بز٧٥ب،
حٞبيت ٢ٝيي زٙ٣ت زض ثبظاض ىط٣ـ زض ّ٘ ث ٦فس ٛحٞبيت اظ ايٝ ٠حه٢ٝ ٗ٤زط قس ٥اؾت.
ٝح٤ٞزي(  ) 1385ثب اؾتيبز ٥اظ ٝبتطيؽ تحٚی٘ ؾیبؾتيٝ ،حه٤الت فٞس ٥ظضافي زض ؾغح ٚٝي ثطاي
ؾبٗ ظضافي٤ٝ 81- 82ضز تحَیٌ ٍطاض زاز ١ .تبيذ اي ٠تحَیٌ ث ٦اي ٠ن٤ضت ث٤ز ّ ٦زض ؾغح ٚٝي
فٞسٝ ٥حه٤الت ظضافي(ث ٦رع پ٢ج ،٦چن٢سضٍ٢س ،قٚت ُ٤زا٤ّ ٦١تب )٥زاضاي ٝعيت ١ؿجي ٧ؿت٢س.
ضطيت حٞبيت ٝؤحط ىَظ ثطاي ٕ٢س ،ٛآىتبثٖطزا ،ٟپ٢ج ،٦چن٢سضٍ٢س ،ؾیتظٝی٢ي ،قٚت ُ٤زا٤ّ٦١تب٥
ثیكتط اظ يِ ٝحبؾج ٦قس ٥اؾت ّ٤ٕ ٦يبي حٞبيت ٝؤحط زٙ٣ت ث٤ز ٥اؾت.
ؾبفي( ) 1390ثب اؾتيبز ٥اظ ٝبتطيؽ تحٚی٘ ؾیبؾتيٝ ،حه٤الت فٞس ٥ربٙیعي ٢ٝغَ٦ي ریطىت
(ؾیت ظٝی٢ي ،ذیبض٤ٕ ،ر ٦ىطٖ١ي) ضا ٤ٝضز تحَیٌ ٍطاض زاز .ثب اؾتيبز ٥اظ قبذم٧بي ٝعيت ١ؿجي
١كب ٟزاز ٥قس ّ ٦ذیبض ٤ٕ ٣ر ٦ىطٖ١ي زاضاي ٝعيت ١ؿجي ث٤ز١س.
١تبيذ حبن٘ ا ظ ٝبتطيؽ ؾیبؾتي ١كب ٟزاز ّ ٦يبضا ٦١میطٝؿتَی ٜث ٦تٙ٤یس ٝحه ٗ٤ؾیت ظٝی٢ي
پطزاذت قس ٥زض قطايظ ٝساذ ٦ٚزٙ٣ت ؾ٤ز ثبظاضي ثطاي تٙ٤یس ّ٢٢سٕب ٟؾیت ظٝی٢ي  ٣ذیبض ٣ر٤ز
زاقت ٦اؾت.
اؾالٝي ٝ ٣ح٤ٞزي(ٝ ،) 1387عيت ١ؿجي ٝحه٤الت ظضافي ضا ثب اؾتيبز ٥اظ ٝبتطيؽ تحٚی٘
ؾیبؾتي زض ٙطؾ تب٤ٝ ٟضز ثطضؾي ٍطاض زاز١سٝ .حه٤الت ٤ٝضز ٝغبٙق٢ٕ ،٦س ٛآثي  ٣زي ،ٜر٤آثي ٣
زي ،ٜشضت زا ٦١اي آثي ،قٚت ُ٤ثط١ذ١ ،ر٤ز آثي  ٣زي ،ٜفسؼ آثي  ٣زي ،ٜچن٢سضٍ٢س٤ٕ ،ر ٦ىطٖ١ي،
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ذیبض ،ؾیت ظٝی٢ي٤ٙ ،ثیبّٚ ،عاي آثي  ٣زي ٜث٤ز١س ّ ٦ثب اؾتيبز ٥اظ ١تبيذٝ ٦ٞ٧ ،حه٤الت ث٦رع
قٚت٢ٕ ٣ ُ٤س ٛزي ٜزاضاي ٝعيت ١ؿجي ث٤ز١س.
ؾپ٨طز٣ؾت  ٣اٝبٝي(ٝ ) 1390عيت ١ؿجي زٙ٣ت زض تٙ٤یس ٕطز٣ي اؾتبٞ٧ ٟسا ٟضا ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض
زاز١س .ثب اؾتيبز ٥اظ ض٣ـ ٝبتطيؽ تحٚی٘ ؾیبؾتي١ ،تبيذ ثطضؾي ث ٦اي ٠ن٤ضت ث٤ز ّ ٦ثیبٖ١ط ٣ر٤ز
ٝبٙیبت میطٝؿتَی ٜثط ٝحه ٣ ٗ٤يبضا ٦١میطٝؿتَی ٜثط ٨١بز٧ ٥بي ٍبث٘ تزبضت زض اي ٠اؾتبٝ ٟيثبقس
ٝ ٣كرم قس ّٕ ٦طز ٣زض اؾتبٞ٧ ٟسا ٟزاضاي ٝعيت ١ؿجي ٝي ثبقس.
ٝحٞسضضب پبّط٣اٝ ٣ ٟحٞس ّب٣٣ؾي( ٝ ) 1389عيت ١ؿجي ٝحه٤الت ظضافي زض ايطاٝ(ٟغبٙق٤ٝ ٦ضزي
ق٨طؾتب ٟؾبضي) ضا تحت ثطضؾي ٍطاض زاز١س١ .تبيذ ١كب ٟزاز ّ ٦ثب اؾتيبز ٥اظ ٝبتطيؽ تحٚی٘
ؾیبؾتي ،ت٨٢ب ٕ٢س ٛزض َٝبيؿ ٦ثب ثط١ذ ،ؾ٤يبّٚ ،عا  ٣ر ٤زض اي٢ٝ ٠غَٝ ٦يت٤ا١س ثب ضٍبثت زض ثبظاض٧بي
ر٨ب١ي  ٣ؾیؿت ٜتٙ٤یس ؾ٤زآ٣ض ارتٞبفي زضآيس.
ريش تحقيق
محاسثٍ قيمت سايٍاي محصًالت تًليدي
ٍیٞت٧بي ر٨ب١ي ؾت ٟ٤ىَطات ٝحبؾج٦ي اضظـٕصاضي ارتٞبفي  ٣تحٚی٘ ّبضآيي زض ١ؾبٛ
ّكب٣ضظي اؾتٝ .ج٢بي اضظـٕصاضي ارتٞبفي ثطاي ٝحه٤الت تٙ٤یسي ٍیٞت٧بي ر٨ب١ي اؾت.
ٍیٞت ارتٞبفي يِ ّبالي ّكب٣ضظي ٍیٞت ؾط ٝطظ آّ ٟبال اؾت ّ ٦ثب آٍ ٟیٞت فطض٢٢ّ٦سٕبٟ
ذبضري آّ ٟبال ضا ث ٦ثبظاض زاذٚي تح٤ي٘ ٝيز٢٧س يب ٍیٞتي اؾت ّٝ ٦هطهّ٢٢سٕب ٟذبضري ث٦
فطض٢٢ّ٦سٕب ٟزاذٚي ٝيپطزاظ١س .ايٍ ٠یٞت٧ب ٧عي٦٢ي ىطنت آّ ٟبال اؾت .اظ آ١زب ّٝ ٦حه٤الت
ٝيت٤ا١س ٣اضزاتي يب نبزضاتي ثبقس١ ،ح٥٤ي ٝحبؾج٦ي ٍیٞت٧بي ؾبي٦اي آ٨١ب ٝتيب٣ت اؾت.
محصًالت يارداتي
ٍیٞت ؾبي٦ا ي ايٝ ٠حه٤الت ٍیٞت ٧عي ،٦٢ثی ٣ ٦ٞربث٦ربيي آ٨١ب تب ٝطظ ايطا(ٟؾي.آي.اه) ث٦
اضبى٦ي ٦ٞ٧ي ٧عي٧٦٢بي ا١تَبٗ آ٨١ب اظ ؾط ٝطظ تب ؾط ٝعضف ٦اؾت.
محصًالت صادراتي
ٍیٞت ؾبي٦ا ي ايٝ ٠حه٤الت ٍیٞت ذ٤ز ٝحه ٗ٤ثب ربث٦ربيي ضايٖب ٟآ(ٟاه.ا.٣ثي) تب ٝطظ ايطاٟ
(٨٢ٝبي ٦ٞ٧ي ٧عي٧٦٢بي ا١تَبٗ آ٨١ب اظ ٝعضف ٦تب ؾط ٝطظ) اؾت.
قيمت سايٍاي وُادٌَا ي مىاتع
٨١بز٧٥ب ٢ٝ ٣بثـ ث ٦ز ٣زؾت٦ي ٍبث٘ تزبضت  ٣میطٍبث٘ تزبضت تَؿیٝ ٜيق٤ز٨١ .بز٧٥بي ٍبث٘ تزبضت
٨١بز٧٥بيي ٝب٢١س ؾ٤ّ ،ٜز قیٞیبيي  ٣ثصض اؾت ّ ٦زض ثبظاض ثی٠اٚٚٞٙي ربث٦رب قس١ي اؾت.
٨١بز٧٥بي میطٍبث٘ تزبضت يب ٢ٝبثـ زاذٚي٨١ ،بز٧٥بيي ٝب٢١س ظٝی ،٠آة١ ،یط٣ي ّبض  ٣ؾطٝبي ٦اؾت ّ٦
ٍبث٘ فطض ٦زض ثبظاض٧بي ثی٠اٚٚٞٙي ١یؿت.
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قيمت سايٍاي وُادٌَاي قاتل تجارت
ٍیٞت ؾي.آي.اه آ٨١ب زض ؾط ٝطظ ايطا ٟث ٦اضبى٦ي ٦ٞ٧ي ٧عي٧٦٢بي ا١تَبٗ آ٨١ب تب ثبظاض زاذٚي
اؾت  ٣زض حَیَت ٍیٞتي اؾت ّ ٦فطض٢٢ّ٦سٕب ٟذبضري ٨١بز٥ي ٤ٝضز ١ؾط ضا ثب ايٍ ٠یٞت ث ٦ثبظاض
زاذٚي تح٤ي٘ ٝيز٢٧س.
اظ آ١زب ّ٢ٝ ٦بثـ زاذٚي ٍیٞت ر٨ب١ي ١ساضزٝ ،الُ ثطاي تقییٍ ٠یٞت ؾبي٦اي ٢ٝبثـ زاذٚي ثط
اؾبؼ ٍیٞت ثبظاضي آ٨١ب ثب زض ١ؾط ٕطىت ٠ا١حطاه٧بي ثبظاض ضٍبثتي زاذٚي ثبقسٍ ،یٞت ؾبي٦اي آ٨١ب
ثطاثط ٍیٞت زاذٚي آ٨١ب ث ٦اضبى ٦ٞ٧ ٦ا١حطاه٧بي ٝخجت يب ٢ٝيي زض ٍیٞت ثبظاض اؾت .اي ٠ا١حطاه٧ب
اظ ٝبٙیبت٧ب  ٣يبضا٧٦١بي پطزاذتي ث ٦اي٨١ ٠بز٧٥ب ١بقي ٝيق٤ز .إط اي٢ٝ ٠بثـ ثبظاض ضٍبثتي ١ساقت٦
ثبقسٝ ،ب٢١س آة ثبيس ٦ٞ٧ي ٧عي٦٢ي ثبظيبثي آ ٟزض ١ؾط ٕطىت ٦ق٤ز ٍ ٣یٞت ؾبي٦ا ي آٝ ٟحبؾج٦
ق٤ز .اٙجت ٦ض٣ـ٧بي زيٖطي ٝب٢١س اضظـ ٨١بيي تٙ٤یس يب اؾتيبز ٥اظ ثط١ب٦ٝضيعي ذغي ١یع ثطاي
تقییٍ ٠یٞت ؾبي٦اي ثّ٦بض ٝيض٣ز.
محاسثٍ قيمت سايٍاي ارس
ثب ف٢بيت ث ٦اي ٦ْ٢زض ٝحبؾج٦ي ٍیٞت ٝحه٨١ ٣ ٗ٤بز٧٥بي ر٨ب١ي  ٣ثی٠اٚٚٞٙي اظ ١طخ اضظ اؾتيبز٥
ٝيٕطزز ١ ٣یع زض ٝحبؾج٦ي ٝبتطيؽ تحٚی٘ ؾیبؾتي  ٣تجسي٘ ٍیٞت٧بي ثی٠اٚٚٞٙي ثٍ ٦یٞت٧بي
زاذٚي ١طخ اضظ اظ اٞ٧یت ىً٤اٙقبز ٥ظيبزي ثطذ٤ضزاض اؾتٙ .صا زض اي٤ٝ ٠ضز ٞ١يت٤ا ٟاظ ١طخ اضظ
ضؾٞي اؾتيبزّ ٥طز؛ ظيطا ١طخ اضظ ضؾٞي ثب اؾتيبز ٥اظ ا٧ط٧ٛبي زٙ٣ت ّ٢تطٗ ٝيق٤ز  ٣ثبفج ا١حطاه
زض ١تبيذ ذ٤ا٧س قس.
ثطاي ٝحبؾج٦ي ١طخ ٣اٍقي اضظ ض٣قي ث٢ب ٛض٧یبىت ّكف ت٤ؾظ ّطٕ٣ط ،قیو ٣ ٣اٙسظ زض ؾبٗ
ٝ 1991قطىي قس ٦ّ ٥ثط اؾبؼ ثطآ٣ضز ٞ٧عٝب ٟت٤اثـ تَبضبي ٣اضزات  ٣فطض٦ي نبزضات  ٣ثطآ٣ضز
ّكف٧بي ٍیٞتي ٝطث٤ع ٦ا١زبٝ ٛيق٤ز.
ض٣ـ زيٖطي ثط اؾبؼ تئ٤ضي ٍسضت ذطيس اضائ ٦قس ٦ّ ٥فٞستب اظ ١ؿجت ٍیٞت يِ ا١٣ؽ عال زض
ثبظاض زاذٚي(ضيبٗ)  ٣ثبظاض ر٨ب١ي(زالض) ٝحبؾجٝ ٦ي ق٤ز .اٝب ض٣قي ّ ٦ت٤ؾظ اّخط ٝحََی ٠اٍتهبزي
٤ٝضز اؾتيبزٍ ٥طاض ٝيٕیطز ث٢ب ٛض٣ـ تجسي٘ اؾتب١ساضز ١ ) SCF(2بٝیسٝ ٥يق٤ز ّ ٦زض ٝغبٙقبت ثبِ١
1

ر٨ب١ي  ٣ىبئ ٦ّ ٤زض ّك٤ض٧بي آ ىطيَبيي  ٣آؾیبي ٝیب ٦١ن٤ضت ٕطىت ،٦اؾتيبز ٥قس ٥اؾت .اي ٠فب٘ٝ
تجسيّ٘٢٢س٥ي ١طخ اضظ ضؾٞي  3ث١ ٦طخ اضظ ؾبي٦اي (4يب ١طخ تقبزٙي) ٝيثبقس.
اي ٠ضاثغ ٦ث ٦قطح ظيط اؾت:
)1 Power Purchasing Parity (PPP
2 Standard Conversation factor
3 Official Exchange rate
4 Shadow Exchane rate
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)

(

)

(

ضزية حمايت اسمي اس وُادٌ()NPIC
اي ٠قبذم ثیبٖ١ط ٝیعا ٟحٞبيت زٙ٣ت اظ ٨١بز٧٥بي تزبضت پصيط ث٤ز ٣ ٥اظ ضاثغ٦ي ظيط ٍبث٘ ٝحبؾج٦
اؾت.

ّ ٦زضآ B ٟث٨بي ٨١بز٧٥بي تزبضت پصيط ثٍ ٦یٞت ثبظاضي  F ٣ث٨بي ٨١بز٧٥بي

تزبضت پصيط ثٍ ٦یٞت ؾبي٦اي ٝي ثبقس .إط  NPICثعضٓتط اظ  1ثبقس١ ،كب ٟپطزاذت ٝبٙیبت
میطٝؿتَی ٣ ٜإط ثطاثط  1ثبقس١ ،كبٟز٢٧س٥ي فس ٛزذبٙت  ٣إط ّ٤چِتط اظ  1ثبقسٝ ،جی ٠زضيبىت
يبضا ٦١اظ ؾ٤ي زٙ٣ت اؾت.
ّ ٦زضآ CF ٟضطيت تجسي٘ M ،اضظـ ٣ ّ٘ CIFاضزات X ،اضظـ  ّ٘ FOBنبزضاتTM ،
ٝیبٖ١ی١ ٠طخ تقطى٣ ٦اضزاتٝ TX ،یبٖ١ی١ ٠طخ تقطى ٦نبزضات ٝي ثبقس.
پؽ اظ ٝحبؾج٦ي ضطيت تجسي٘ اضظ ؾبي٦اي اظ ضاثغ٦ي ظيط ث٦زؾت ٝيآيس.

ّ ٦زض آ١ SER ٟطخ اضظ ؾبي٦اي CF ،ضطيت تجسي٘ ١ OER ٣طخ اضظ ضؾٞي ٝي ثبق٢س.
زض اي ٠پػ٧٣ف اظ ض٣ـ فب ٘ٝتجسي٘ اؾتب١ساضز ث ٦قطح ظيط اؾتيبزٕ ٥طزيس ٥اؾت.
اثتسا اضظـ ؾیو ّ٘ ٣اضزات  ٣اضظـ ى٤ة ّ٘ نبزضات اظ عطيٌ ؾبيت ٕٞطُ ث٦زؾت آٝس٦ّ ٥
َٝساض آ٨١ب ثطاي ؾبٗ  1388ث٦تطتیت  274233768021636 ٣ 664702137736961ضيبٗ ث٤ز٥
اؾت.
ٝیبٖ١ی١ ٠طخ تقطى٦ي ٣اضزات  ٣نبزضات ١یع ث٦تطتیت  0.0150 ٣ 0.3151ث٤ز ٥اؾت (٣ظاضت
ثبظضٕب١ي  -ؾبظٝب ٟت٤ؾق ٦تزبضت).
ٙصا پؽ اظ ربيٖصاضي زض ىط ٗ٤ٝىَٝ ً٤ساض  CFث ٦قطح ظيط ٝحبؾجٝ ٦يٕطزز.
ض٢ٞب ١طخ اضظ ضؾٞي ١یع پؽ اظ ٝطارق ٦ث ٦ؾبيت ثبٝ ِ١طّعي  10440ضيبٗ ث٤ز ٥اؾت.
)

(

)

(

ضيبٗ
ماتزيس تحليل سياستي
ٝبتطيؽ تحٚی٘ ؾیبؾتي(  ) PAMزض اثتسا ت٤ؾظ  ٣ ِ١٤ٝپیطؾ ٟ٤زض ؾبٗ  1989اثساؿ قس .ث١ ٦ؾط
ٝيضؾس ّ ٦اي ٠تْ٢یِ اٙ٣ی ٠ثبض ت٤ؾظ پبٖ١بثی ٠زض ؾبٗ  1991زض تحٚی٘ ؾیبؾت ٧بي حٞبيتي
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قْط زض ّك٤ض ا١س١٣عي ٤ٝضز اؾتيبزٍ ٥طاض ٕطىت ٦اؾت .تْ٢یِ ٝبتطيؽ تحٚی٘ ؾیبؾتي( )PAM
ؾ ٦اثعاض  ٜ٨ٝتحٚیٚي ضا زض اذتیبض ٝحََبٍ ٟطاض ٝيز٧س.
 - 1ا١ساظٕ٥یطي ّبضآيي ٝهطه ٨١بز٧٥ب زض ىطآي٢س تٙ٤یس(ثط اؾبؼ ؾ٤زآ٣ضي ثبظاضي  ٣ارتٞبفي).
 - 2ا١ساظٕ٥یطي ٝعيت ١ؿجي.
 - 3ا١ساظٕ٥یطي زضر ٦زذبٙت زٙ٣ت زض اٝط تٙ٤یس.
ايٝ ٠بتطيؽ ٝیعا ٟزذبٙت زٙ٣ت ضا زض اٝط تٙ٤یس  ٣ايزبز ا١حطاىبت ث ٦ف ٘ٞآٝس ٥ضا ّبٝال ١كبٟ
ٝيز٧س .ؾغط ا ٗ٣ايٝ ٠بتطيؽ ؾ٤زآ٣ضي ثبظاضي ،ؾغط ز ٛ٣آ ٟؾ٤زآ٣ضي ارتٞبفي  ٣ؾغط ؾ ٛ٤آٟ
تيب٣ت اي ٠ز ٦ّ ٣زض ٣اٍـ ١كبٟز٢٧س٥ي زذبٙت٧بي زٙ٣ت اؾت ضا ّبٝال ١كبٝ ٟيز٧س.
ٞ٧بٕ ٦ّ ٦١٤ٖ١يت ٦قس ،ؾغط ا ٗ٣ؾ٤زآ٣ضي ثٍ ٦یٞت٧بي ثبظاضي ضا ١كبٝ ٟيز٧س ّ ٦زض آ ٟؾ٤ز اظ
تيب٣ت زضآٝس ٧ ٣عي٧٦٢ب ث٦زؾت ٝيآيس.
)D=A-(B+C
زض ؾغط زٝ ٛ٣بتطيؽ ،ؾ٤زآ٣ضي ارتٞبفي اظ تيب٣ت زضآٝس ٧ ٣عي٧٦٢ب ثٍ ٦یٞت ؾبي٦اي ث٦زؾت
ٝيآيس.
)H=E-(F+G
ؾغط ؾٝ ٛ٤یعا ٟا١حطاىبت ٍیٞت٧بي ثبظاضي  ٣زاذٚي ضا اظ ٍیٞت٧بي ر٨ب١ي  ٣ؾبي٦اي ١كبٟ
ٝيز٧س .زض ن٤ضتي ّٝ I ٦خجت  ٣ثعضٕتط اظ نيط ثبقس ،يق٢ي  ٣ E<Aاي ٠ثساٝ ٟق٢بؾت ّ ٦زٙ٣ت
ثٝ ٦حه٤ٝ ٗ٤ضز١ؾط يبضا ٦١پطزاذت ٤ٞ١ز ٥اؾت .زض ن٤ضتي ّ A=E ٦ثبقس ،يق٢ي زٙ٣ت ٧یچٖ٦١٤
زذبٙتي ضا افٞبٗ ْ١طز ٣ ٥إط  E>Aثبقس يق٢ي ٍیٞت ثبظاضي ٝحه ٗ٤اظ ٍیٞت ؾبي٦اي ّٞتط ث٤ز٥
٤١ ٣في ٝبٙیبت میطٝؿتَی ٜثط آ٣ ٟضـ ٕطزيس ٥اؾت .إط ٧ J ٣ Kط ّساٝ ٛخجت ثبق٢س،
١كبٟز٢٧س٥ي افٞبٗ ؾیبؾت ٝبٙیبتي ثط ٨١بز٧٥ب  ٣إط ثطاثط نيط ثبق٢س١ ،كبٟز٢٧س٥ي فس ٛتيب٣ت
ٍیٞت ثبظاضي اظ ٍیٞت ؾبي٦اي  ٣ث٢ٝ ٦ع٦ٙي فس ٛزذبٙت زٙ٣ت  ٣إط ٢ٝيي ثبق٢س١ ،كبٟز٢٧س٥ي
زضيبىت يبضاٝ ٦١ؿتَی ٜاظ ؾ٤ي زٙ٣ت ٝي ثبق٢س.
ٝبتطيؽ تحٚی٘ ؾیبؾتي ث٦زٙی٘ آ ٦ْ١احطات ا١حطاىبت ضا ث ٦ع٤ض يْزب ١كبٝ ٟيز٧س١ ،ؿجت ث ٦ثَی٦ي
قبذم٧ب ثطتطي زاضز.
شاخص َاي مًرد استفادٌ
َشيىٍ مىاتع داخلي ( )DRC9
زض ض٣ـ تحٚی٘ ٝبتطيؽ ؾیبؾتي ٝساض ( ) DRCاظ اي ٠ضاثغٝ ٦حبؾجٝ ٦يٕطزز.

1 Domestic resource cost
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اي ٠قبذم ثیبٝ ٟيزاضز ّ ٦ثطاي ث ٦زؾت آ٣ضز ٟيِ ٣احس اضظ ذبضري چَٝ ٦ساض اظ ٢ٝبثـ ثط حؿت
ٍیٞت٧بي ؾبي٦اي ٝهطه ٝيٕطزز .يق٢ي اي ٠قبذم ١ؿجت ٍیٞت ٢ٝبثـ زاذٚي ضا ث ٦تيب٣ت
زضآٝس٧ب ٧ ٣عي٧٦٢ب ثٍ ٦یٞت ؾبي٦اي ١كبٝ ٟيز٧س .إط اي ٠قبذم ّٞتط اظ  1ثبقس١ ،كبٟز٢٧س٥ي
٣ر٤ز ٝعيت ١ؿجي  ٣إط ثطاثط يِ ثبقس١ ،كبٟز٢٧س٥ي فس ٛتيب٣ت ٧عي٦٢ي ٢ٝبثـ زاذٚي ثی ٠زاذ٘
 ٣ذبضد اظ ّك٤ض  ٣زض ن٤ضتي ّ ٦ثعضٓتط اظ  1ثبقس١ ،كبٟز٢٧س٥ي فس٣ ٛر٤ز ٝعيت ١ؿجي اؾت.
سًدآيري خالص اجتماعي()NSP1
ايٝ ٠قیبض ؾ٤ز حبن٘ اظ تٙ٤یس ٝحه ٗ٤ضا ثب ثّ٦بضٕیطي ٍیٞت٧بي ؾبي٦اي ٝحه٨١ ٣ ٗ٤بز٧٥بي
تٙ٤یس زاذٚي  ٣ذبضري َٝبيؿٝ ٦يّ٢س  ٣اظ ضاثغ٦ي ظيط ٍبث٘ اؾتيبز ٥اؾت:
)NSP=(E-F-G
ٝت٤ؾظ فْٚٞطز تٙ٤یس زض ٣احس ؾغح ٝيثبقس .إط  NSPثعضٓتط اظ نيط ثبقس ،زض تٙ٤یس
ٝحهٝ ٗ٤عيت ١ؿجي ٣ر٤ز زاضز  ٣زض میط اي ٠ن٤ضت ىقبٙیت تٙ٤یسي ىبٍس ؾ٤زآ٣ضي ارتٞبفي ٣
ٝعيت ١ؿجي اؾت.
ضزية حمايت مؤثز ()EPC2
اي ٠ضطيت ١ؿجت ثی ٠ؾ٤زآ٣ضي ثبظاضي ث ٦ؾ٤زآ٣ضي ارتٞبفي ضا ١كب ٟزاز ٣ ٥اظ ضاثغ٦ي
ٍبث٘ ٝحبؾج ٦اؾت .إط  EPCثعضٓتط اظ  1ثبقس ،يق٢ي زٙ٣ت اظ ٝحهٗ٤
٤ٝضز١ؾط حٞبيت ّطز ٣ ٥إط ٝؿب٣ي  1ثبقس ،يق٢ي تيب٣تي ثی ٠ؾ٤زآ٣ضي ثبظاضي  ٣ؾبي٦اي ٣ر٤ز
١ساقت١ ٣ ٦كبٟز٢٧س٥ي فس ٛزذبٙت زٙ٣ت اؾت .إط اي ٠ضطيت ّٞتط اظ  1ثبقس١ ،كبٟز٢٧س٥ي فسٛ
حٞبيت زٙ٣ت اظ ٝحه٤ٝ ٗ٤ضز١ؾط اؾت ٝ ٣ساذ ٦ٚزٙ٣ت ث ٦ظيب ٟآٝ ٟحه ٗ٤ث٤ز ٥اؾت.
شاخص َشيىٍ تٍ مىفعت اجتماعي () SCB3
ث٦زؾت ٝيآيس .يق٢ي ٝیعا٧ ٟعي٧٦٢ب ثط حؿت ٍیٞت٧بي
اي ٠قبذم اظ ضاثغ٦ي
ؾبي٦اي ضا ث ٦زضآٝس ثطحؿت ٍیٞت٧بي ؾبي٦اي تَؿیٝ ٜيّ٢س.
إط اي ٠قبذم ثبالتط اظ  1ثبقس١ ،كبٟز٢٧س٥ي فس ٛؾ٤زآ٣ضي  ٣إط ّٞتط اظ  1ثبقسٝ ،جی٠
ؾ٤زآ٣ضي ٣ ٣ر٤ز ٝعيت ١ؿجي ثطاي ٝحه ٗ٤اؾت.

1 Net Social Profitable
2 Effective Protection Cofficient
3 Social Cost Benefite
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ضزية حمايت اسمي اس محصًل ()NPC1
اي ٠ضطيت اظ ىطٗ٤ٝ

ث٦زؾت ٝيآيس ّ ٦زض آ A ٟزضآٝس ثطحؿت ٍیٞت٧بي ثبظاضي ٣

 Eزضآٝس ثطحؿت ٍیٞت٧بي ؾبي٦اي ٝيثبقس .إط اي ٠ضطيت ثعضٓتط اظ  1ثبقس ،يق٢ي ت٤ؾظ زٙ٣ت
اظ ٝحه ٗ٤حٞبيت ن٤ضت ٕطىت ٣ ٦إط ّ٤چِتط اظ  1ثبقس ،يق٢ي حٞبيت اظ رب١ت زٙ٣ت ن٤ضت
ٖ١طىت ٦اؾت ٤١ ٣في ٝبٙیبت میط ٝؿتَی ٜث ٦آ٣ ٟضـ قس ٥اؾت  ٣إط ثطاثط  1ثبقس ،يق٢ي ٧یچٖ٦١٤
زذبٙتي افٞبٗ ٖ١طزيس ٥اؾت.
محاسثٍ قيمتَاي سايٍاي
زض ذه٤ل ٝحه٤الت تٙ٤یسي ٨١ ٣بز٧٥بي ٍبث٘ تزبضت ّ ٦ثبظاض ر٨ب١ي زاض١سٍ ،یٞت ؾبيٙ٦ي آ٨١ب ثب
اؾتيبز ٥اظ ٍیٞت٧بي ر٨ب١ي تقییٝ ٠يق٤ز .اٝب ثطاي ٢ٝبثـ زاذٚي ثبيس تسثیط زيٖطي ا١سيكیس .يْي
اظ ض٣ـ٧بي فٝ٤ٞي ٝحبؾج٦ي ٍیٞت٧بي ؾبي٦ا ي ثطاي ٢ٝبثـ زاذٚي اؾتيبز ٥اظ ٧عي ٦٢ي ىطنت آٟ
٨١بز ٥اؾت .اي ٠ض٣ـ ثطاي ثطذي ٢ٝبثـ ٝب٢١س ١یط٣ي ّبض  ٣ظٝی ٦ّ ٠اثعاض ضٍبثتي زاضز  ٣يبضا٦١ي
ذبني ١یع ثطاي آ٨١ب پطزاذت ٞ١يق٤ز٢ٝ ،بؾت اؾت .اٝب زضذه٤ل ثطذي ٨١بز٧٥ب ٝب٢١س آة ّ٦
ٍیٞت ثبظاضي ١ساضز  ٣يب ٝب٢١س ٝبقی٠آالت ّ ٦ث ٦آ٨١ب يبضا ٦١پطزاذت ٝيق٤زٝ ،حبؾج ٦ي ٍیٞت٧بي
ؾبي٦ا ي اظ اي ٠ض٣ـ اْٝبٟپصيط ١یؿت .اظ اي ٠ض ٣ض٣ـ٧بي زيٖطي ٝب٢١س اضظـ ٨١بيي تٙ٤یس٧،عي٦٢ي
ثبظيبثي يب ٝحبؾج٦ي يبضا٧٦١ب ثطاي آ٨١ب اؾتيبزٝ ٥يق٤ز.
قيمت سايٍاي ويزيي كار
اظ آ١زب ٍّ ٦یٞت ١یط٣ي ّبض زض ثبظاض ضٍبثتي تقییٝ ٠يق٤ز  ٣زٙ٣ت ١یع زذبٙت ذبني زض ثبظاض اي٠
٨١بزٞ١ ٥يٞ١بيسٝ ،يت٤اٍ ٟیٞت ؾبي٦اي آ ٟضا ثب ٍیٞت ثبظاضي ثطاثط ٕطىت.
قيمت سايٍاي سميه
ظٝی١ ٠یع ٝب٢١س ١یط٣ي ّبض زاضاي ثبظاض ضٍبثتي اؾت  ٣زذبٙتي  ٜ٧اظ عطه زٙ٣ت زض ثبظاض اي٨١ ٠بز٥
ا١زبٞ١ ٛيق٤ز .ث٢بثطاي ٠ثطاي ٝحبؾج٦ي ٍیٞت ؾبي٦ا ي ظٝی١ ٠یع ٝيت٤ا ٟاظ ٞ٧بٍ ٟیٞت ثبظاض
اؾتيبز٤ٞ١ ٥ز.
قيمت سايٍاي ماشيهآالت
زض ؾبٗ٧بي ٕصقت(٦پیف اظ ؾبٗ٧بي  )85يبضا ٦١ي ذطيس ٧ط زؾتٖبٝ ٥بقیّ ٠كب٣ضظي اظ ؾ٤ي
زٙ٣ت ثّ ٦بضذب١زبت تٙ٤یسّ٢٢س ٥پطزاذت ٝيقس ّ ٣بضذب١زبت اي ٠يبضا ٦١ضا ث٦ن٤ضت تريیو زض
ٍیٞت ىط٣ـ ثّ ٦كب٣ضظاٝ ٟيزاز١س .اٝب اّ ٟ٤٢اي ٠يبضا ٦١ث٦ن٤ضت تؿ٨یالت زض اذتیبض ّكب٣ضظاٟ
ٍطاض ٝيٕیطز.
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ّكب٣ضظاٝ ٟتَبضي ذطيسٍ %15 ،یٞت زؾتٖب ٥ضا پطزاذتٝ ٣ ٦ب١س ٥ي آ ٟثب پطزاذت تؿ٨یالت ثب ١طخ
ؾ٤ز  %12تبٝیٝ ٠يق٤زّ .كب٣ضظ ت٨٢ب  %5اظ ١طخ ؾ٤ز  12زضنسي ضا پطزاذت ّطز%7 ٣ ٥
ثبٍیٞب١س ٥ث ٦ف٤٢ا ٟيبضا٦١ي ؾ٤ز تؿ٨یالت ثبْ١ي اظ ؾ٤ي زٙ٣ت پطزاذت ٝيق٤زٝ .ست ثبظپطزاذت
اٍؿبط اي ٠تؿ٨یالت پ٢ذ ؾب ٦ٙاؾت .ثب ت٤ر ٦ث ٦ؾیبؾت رسيس افٞبٗ قسٝ ،٥يت٤ا ٟاٍال ٛفٞس٥ي
يبضا٧٦١بي پطزاذتي ثٝ ٦بقی٧٠بي ّكب٣ضظي ضا ث ٦ز ٣زؾت ٦تَؿی٤ٞ١ ٜز .يْي يبضا٦١ي تؿ٨یالت
ذطيس  ٣زيٖطي يبضا٦١ي ؾ٤ذت ٤ٝ ٣از ٝهطىي زيٖط.
زض ؾبٗ ٝ 1386یبٖ١یٍ ٠یٞت تطاّت٤ض  10500000تٝ٤ب ٟث٤ز .الظ ٛث٤ز ّكب٣ضظ  %15اظ ايٝ ٠جٚل
ضا زض اثتسا پطزاذت ٞ١بيس ٝ ٣ب١س 8925000 ٦ّ ٥تٝ٤ب ٟث٤ز ضا ثب تؿ٨یالت زضيبىتي پطزاذت ٞ١بيس.
اظ آ١زب ّّ ٦كب٣ضظ ت٨٢ب  %5ؾ٤ز اي ٠تؿ٨یالت ضا پطزاذت ٝيّطز ،ثب اؾتيبز ٥اظ ض٣اثظ اٍتهبز
٢٨ٝسؾي ٝب٢١س اي ٠ث٤ز ّّ ٦كب٣ضظ تطاّت٤ض ضا ثٍ ٦یٞت  9146000تٝ٤ب ٟذطيساضي ٤ٞ١ز ٥اؾت.
ث ٦فجبضت زيٖط ّ٘ يبضا٦١ي تؿ٨یالت ذطيس تطاّت٤ض ٝجٚل  1353000تٝ٤ب ٟاؾت.
زض ٤ٝضز يبضا٦١ي ؾ٤ذت ١یع ّكب٣ضظ ٕبظ٣يی٘ ضا ثٍ ٦یٞت  16/5ضيبٗ زضيبىت ٝيّطز ،زض حبٙي ّ٦
ٍیٞت ر٨ب١ي آ 400 ٟتٝ٤ب ٟث٤ز .إط ىطو ثط اي ٠ثبقس ّ ٦يِ تطاّت٤ض ٧ط ؾبفت ثٙ 6 ٦یتط
ؾ٤ذت ١یبظ٢ٝس ثبقس ،يبضا٦١ي ؾ٤ذت ث ٦ضاحتي ٍبث٘ ٝحبؾج ٦اؾتٝ .حبؾجبت ٝب ١كبٝ ٟيز٧س ّ٦
ٍیٞت تٞب ٛقس٥ي ٧ط ؾبفت اؾتيبز ٥اظ ٝبقی٧٠بي ّكب٣ضظي زض ثبظاض زاذٚي ثب يبضا 3645 ٦١تٝ٤بٟ
 ٣ثي يبضا 6183 ٦١تٝ٤ب ٟث٤ز .ث ٦فجبضت زيٖط ٍیٞت تٞب ٛقس ٥ثس ٟ٣يبضا 1 /70 ٦١ثطاثط ٍیٞت ثب يبضا٦١
ث٤ز .ثب زاقت ٠اي ٠فسز ٝيت٤ا ٟثطاي ٝحبؾج٦ي ٍیٞت ؾبي٦اي ٝبقی٧٠بي ّكب٣ضظي٧ ،عي٦٢ي ٧ط
فٚٞیبت ٝبقی٢ي ضا زض ضطيت  1 /70ضطة ٧ ٣عي٦٢ي ارتٞبفي آ ٟضا ٝحبؾج٤ٞ١ ٦ز.
قيمت سايٍاي آب
ثب ت٤ر ٦ث ٦اي ٦ّ ٠آة زض ايطا ٦١ ٟثبظاض ضٍبثتي زاضز  ٦١ ٣ث ٦ن٤ضت حزٞي ث ٦ىط٣ـ ٝيضؾس٧ .یچ
ٍیٞت زٍیَي اظ ٍیٞت ٣احس حز ٜآة زض زؾتطؼ ١یؿتٞ٧ .یٝ ٠ؿبٝ ٦ٙحبؾج٦ي ٍیٞت ؾبي٦اي
ثطاي اي٨١ ٠بز ٥ضا زق٤اض ّطز ٥اؾت .اظ اي ٠ض ٣زض ايٝ ٠غبٙق ٦ؾقي قس تب اظ ٝي٧ ٛ٤٨عي٦٢ي ىطنت
آة ثطاي تقییٍ ٠یٞت ؾبي٦ا ي اؾتيبز ٥ق٤ز .ث ٦اي ٠تطتیت ّ ٦پؽ اظ ا١تربة يِ ٝحه ٗ٤ىطإیط ثب
ؾ٤زآ٣ضي ٢ٝبؾت زض ّك٤ض(ٕ٢س )ٛاظ اضظـ ؾ٤زآ٣ضي يِ ٝتط ْٝقت آة ثطاي آٝ ٟحه ٗ٤ث ٦ف٤٢اٟ
٧عي ٦٢ي ىطنت يِ ٝتط ْٝقت آة اؾتيبزٝ ٥يق٤ز .ثطاي اي ٦ّ ٠ثت٤ا١ی ٜاضظـ ؾ٤زآ٣ضي يِ ٝتط
ْٝقت آة ضا ٝكرم ٞ١بيی ،ٜؾ٤زآ٣ضي يِ ْ٧تبض ٕ٢س ٛزي ٜضا اظ ؾ٤زآ٣ضي ٕ٢س ٛآثي ّّ ٜطزي٣ ٜ
ثَٝ ٦ساض آة ٤ٝضز ١یبظ(ثب زض ١ؾط ٕطىت ٠ضا١سٝب %40 ٟآثیبضي) تَؿیّ ٜطزي ٜتب اضظـ يِ ٝتط
ْٝقت آة ٝكرم ق٤ز .اعالفبت الظ ٛزض ٤ٝضز ؾ٤زآ٣ضي ٕ٢س ٛآثي ٢ٕ ٣س ٛزي ٜثطاي ّ٘ ّك٤ض ضا
اظ اعالفبت ٧عي٦٢ي تٙ٤یس ٝحه٤الت ّكب٣ضظي ٣ظاضت ر٨بز ّكب٣ضظي اؾترطاد ّطزي ٦ّ ٜثطاي
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ٕ٢س ٛآثي  263288تٝ٤ب ٣ ٟثطاي ٕ٢س ٛزي 63400 ٜتٝ٤ب ٟزض ٧ط ْ٧تبض اؾت .فسز ز ٛ٣ضا اظ فسز
اّ ّٜ ٗ٣طز ٣ ٥ثب تَؿی ٜايَٝ ٠ساض ثط ٝیبٖ١ی ٠آة ٝهطىي يِ ْ٧تبض ٕ٢س ٛثب زض ١ؾط ٕطىت%40 ٠
ضا١سٝب ٟتَؿیّ ٜطزي ٜتب ثطآ٣ضزي اظ ٧عي٦٢ي ىطنت آة ّكب٣ضظي ث٦زؾت آ٣ضي٧ .ٜعي٦٢ي ىطنت
ثطآ٣ضز قس ٥اظ ض٣ـ ثبال  21 /8تٝ٤ب ٟثطاي يِ ٝتط ْٝقت آة اؾت.
اعالفبت پطؾك٢ب٧٦ٝبي اي ٠تحَیٌ ٧عي٦٢ي آة ث٨ب ثطاي يِ ْ٧تبض ٝحه٤الت ثبمي ضا زض اذتیبض ٝب
ٝيٕصاضز .ثب زض ١ؾط ٕطىت ٠ضا١سٝب ٟآثیبضي(ث٦ع٤ض ٝت٤ؾظ  ٣ ) %40آة ٤ٝضز ١یبظ ٧ط ٕیب ٥زض ٧ط
٢ٝغَٝ ، ٦يت٤اٍ ٟیٞت آةث٨ب ثطاي ٧ط ٝتطْٝقت زض ٧ط ٝحه ٗ٤ضا ٝحبؾج٤ٞ١ ٦زٝ .ت٤ؾظ اي٠
ٍیٞت ٝحبؾج ٦قس ٥زض ٢ٝ 5غَ٦ي ٤ٝضز ٝغبٙق 9 /1 ،٦تٝ٤ب ٟثطاي ٧ط ٝتط ْٝقت ث٤ز١ .تیز ٦اي٦ْ٢
٧عي٦٢ي ىطنت آة  2 /4ثطاثط ٍیٞت زضيبىتي اظ ّكب٣ضظا ٟاؾت.
نتايج و بحث
غالت
زض ؾبٗ ظضافي  88- 89ايٕ ٠ط ٥٣اظ ٝحه٤الت قب٢ٕ ٘ٝس ،ٛر ،٤شضت ث٤ز ٣ ٥ث ٦ع٤ضّٚي ؾغح تٙ٤یس
زض اي ٠اؾتب ٟاظ ٝز٤ٞؿ مالت تٙ٤یسي زي ٣ ٜآثي  681209ت٣ ٠ؾغح ّبقت ايٝ ٠حه٤الت ٜ٧
ْ٧ 165412تبض ٝيثبقس .زض ثیٝ ٠حه٤الت ايٕ ٠ط٢ٕ ،٥٣س ٛآثي(  )0 /48ثبالتطي ٣ ٠ر ٤زي)1/09 (ٜ
پبيی ٠تطي ٠ضتجٝ ٦عيت ١ؿجي ضا زاقت٢س .زض ثیٝ ٠حه٤الت ٤ٝضز ٝغبٙق ٦ايٕ ٠ط ٥٣ىَظ ر ٤زي ٜىبٍس
ٝعيت ١ؿجي ٝي ثبقس ّ ٣كت ايٝ ٠حه ٗ٤اظ ١ؾط ارتٞبفي ث٢ٝ ٦ع٦ٙي ثط ثبز زاز٢ٝ ٟبثـ ّٞیبة
تٙ٤یس اؾت.
زٙی٘ ّكت  ٣تٙ٤یس ر ٤زي ٜنطىب ؾ٤ز ثبظاضي ايٝ ٠حه ٣ ٗ٤ذطيس تضٞی٢ي اضٍب ٛپطٝحه ٗ٤اؾت.
ثطاؾبؼ ٝحبؾجبت پ ،ٜؾ٤زآ٣ضي ثبظاضي ر ٤زي 229 /872 ٜتٝ٤ب ٟزض ْ٧تبض ٝي ثبقسَٝ .ساض قبذم
 ٦ّ NPCثیبٖ١ط ١ؿجت زضآٝس٧ب زض ٍیٞت ثبظاضي ث ٦زضآٝس٧ب زض ٍیٞت ؾبي٦اي ٝي ثبقس .زض ٤ٝضز
مالت NPC ،تٞبٝ ٛحه٤الت ٤ٝضز تحَیٌ ّ٤چِتط اظ يِ ٝي ثبقس .ث ٦فجبضت زيٖط ؾیبؾت٧بي
زٙ٣ت زض ٤ٝضز ايٝ ٠حه٤الت حبّي اظ آ ٟاؾت ٍّ ٦یٞتكب ٟزض زاذ٘ اؾتبّٞ ٟتط اظ ٍیٞت ٝطظي
زض١طخ ؾبي٦اي اضظ ٝي ثبقس ّ١ ٦كبٟز٢٧س٥ي افٞبٗ ٝبٙیبت ض٢ٞي ثط تٙ٤یسّ٢٢سٕب ٟمالت زض اي٠
اؾتبٝ ٟي ثبقس.
َٝساض قبذم  NPIيب ضطيت اؾٞي ٨١بز١ ٦ّ ٥كبٟز٢٧س٥ي ١ؿجت ٧عي٧٦٢بي ٨١بز٧٥بي ٍبث٘
تزبضت زض ٍیٞت ثبظاضي ث٧ ٦عي٧٦٢بي ٨١بز٧٥بي ٍبث٘ تزبضت زض ٍیٞت ؾبي٦اي ٝيثبقس ٤ٕ ،يبي آٟ
اؾت ّ ٦تٙ٤یسّ٢٢سٕب ٟمالت زض ذه٤ل ٨١بز٧٥بي ٍبث٘ تزبضت ث٦رع ٕ٢س ٛزي٤ٝ ٜضز حٞبيت
ٍطاضٕطىت٦ا١س .قبذم  EPCيب ضطيت حٞبيت ٝؤحط ّ ٦زض ٣اٍـ احط ّ٘ زذبٙت٧بي زٙ٣ت زض ثبظاض
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ٝحه٨١ ٣ ٗ٤بز٧٥بي ٍبث٘ تزبضت ٝي ثبقس ،زض ٤ٝضز ٕ٢س ٛآثي ثعضٓتط اظ يِ ،شضت زا٦١اي ثطاثط يِ
 ٣ثَی٦ي مالت ّ٤چِتط اظ يِ ٝي ثبقس .زض ١تیز ٦ىَظ ٕ٢س ٛآثي ٤ٝضز حٞبيت ٝؤحط زٙ٣ت ٍطاض
ٝيٕیطز.
حثًتات
ايٕ ٠ط ٥٣اظ ٝحه٤الت قب١ ٘ٝر٤ز  ٣فسؼ آثي  ٣زيٝ ٜي ثبقس ّ٘ .حج٤ثبت تٙ٤یسي قب١ ٘ٝر٤ز ٣
فسؼ زض اؾتب ٟاني٨ب ٟزض ؾبٗ  1609 ، 88- 89ت ٣ ٠ؾغح ّبقت ايٝ ٠حه٤الت 2705 ٜ٧
ْ٧تبض ٝي ثبقس .زض ثیٝ ٠حه٤الت ايٕ ٠ط ،٥٣فسؼ آثي(  ) 0/52ثبالتطي١ ٣ ٠ر٤زآثي( ) 1/32پبيی٠تطي٠
ضتج٦ي ٝعيت ١ؿجي ضا زاضا ث٤ز١س.
ٝیعا ٟقبذم  ،NPCثطاي ٝ ٦ٞ٧حه٤الت ث ٦رع ١ر٤ز زي ٜثعضٓتط اظ يِ ٝحبؾج ٦قس٦ّ ٥
ٕ٤يبي ايٍ ٠ضیٝ ٦يثبقس .حٞبيت ٍیٞتي ثطاي ١ر٤زآثي  ٣فسؼ آثي  ٣زي ٜن٤ضت ٝيٕیطزٙ٣ .ي
ٍیٞت ١ر٤ز زي ٜزض زاذ٘ اؾتبّٞ ٟتط اظ ٍیٞت ٝطظي زض ١طخ ؾبي٦اي اضظ ٝي ثبقس ّ ٦حبّي اظ
افٞبٗ ٝبٙیبت ض٢ٞي ثط تٙ٤یسّ ٢٢سٕب١ ٟر٤ز زي ٜزض اي ٠اؾتبٝ ٟي ثبقس.
َٝساض قبذم  NPIيب ضطيت حٞبيت اؾٞي اظ ٨١بز ،٥ثطاي تٙ٤یسّ٢٢سٕب ٟحج٤ثبت ث ٦رع ١ر٤ز آثي
ٕ٤يبي آ ٟاؾت ّ ٦حٞبيت اظ ٨١بز٧٥بي ّكب٣ضظي زضذه٤ل اي ٠ؾٝ ٦حه ٗ٤ن٤ضت ٖ١طىت ٦اؾت.
چ ٟ٤قبذم ١ NPIر٤ز زي ،ٜفسؼ آثي ٣فسؼ زي ٜثیكتط اظ يِ ٝحبؾج ٦قس ٥اؾت.
قبذم  EPCيب ضطيت حٞبيت ٝؤحط ث٦رع ١ر٤ز زي ٜثعضٓتط اظ يِ ٝحبؾج ٦قس ٥اؾت ّ ٦حبّي
اظ حٞبيت ٝؤحط زٙ٣ت اظ تٙ٤یس حج٤ثبت ٤ٝضز ٝغبٙق( ٦ث ٦رع ١ر٤ز زيٝ )ٜيثبقس.
سايز محصًالت
زضؾبْٗ٧ 369 ،88- 89تبض ؾغح ّبقت آىتبثٖطزا ٟآثي  668 /4 ٣ت ٠تٙ٤یس ايٝ ٠حه ٗ٤ث٤ز ٥اؾت.
ٞ٧چ٢ی ٠ؾغح ّبقت چن٢سض ٍ٢س ٢٧ ٣س٣ا ٦١آثي ث٦تطتیت ْ٧ 630٣ 2862تبض زض اؾتب ٟاني٨ب ٟضا
قبٝ ٘ٝيقس ٥اؾت .ؾبيط ٝحه٤الت ٤ٝضز تحَیٌ قب ٘ٝآىتبثٖطزا ،ٟپ٢ج ،٦چن٢سض ٍ٢س ٢٧ ٣س٣ا٦١
آثي ٝي ثبقس .زض ثیٝ 13 ٠حه٤الت ،پ٢ج ٦آثي ثب  ) 1/56( DRCآذطي ٠ضتج ،٦يق٢ي ضتج٦ي 13
ٝعيت ١ؿجي ٢٧ ٣س٣ا ٦١آثي ثب  ) 0 /39 ( DRCاٙ٣ی ٠ضتج ٦ضا ث٦ذ٤ز اذتهبل زاز٥ا١س.
َٝساض قبذم NPCثطاي چ٨بض ٝحه ٗ٤ا يٕ ٠ط ٥٣ث٦رع آىتبثٖطزا٤ٝ ٟضز حٞبيت ٍیٞتي ٍطاض
ٕطىت ٦ا١سٞ٧ .چ٢ی ٠اظ ٙحبػ ؾ٤زآ٣ضي ارتٞبفي  ٣ثبظاضي ٢٧س٣ا ٦١آثي زض اؾتب ٟاني٨ب ٟضتج ٦يِ ٣
چن٢سض ٍ٢س ضتج ٦ز ٛ٣ضا ث ٦زؾت آ٣ضز ٥اؾت .يق٢ي تٙ٤یس ايٝ ٠حه٤الت اظ ١ؾط اٍتهبزي ثؿیبض
ت٤ری ٦پصيط اؾتَٝ .ساض قبذم  NPIثطاي تٙ٤یسّ٢٢سٕب ٟآىتبثٖطزا٢٧ ٣ ٟس٣ا ٦١آثي ١كبٟز٢٧س٥ي
فس ٛحٞبيت ٙ٣ي تٙ٤یسّ٢٢سٕب ٟپ٢ج ٣ ٦چن٢سضٍ٢س ٤ٝضز حٞبيت اؾٞي ٨١بز ٥اظ اي ٠زٝ ٣حهٍ ٗ٤طاض
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ٕطىت٦ا١س .قبذم ٜ٧ EPCزض اي ٠زؾت ٦ثطاي  ٦ٞ٧ث٦رع آىتبثٖطزا ٟآثي ثعضٓتط اظ يِ ٝحبؾج٦
قس٤ٕ ٦ّ ٥يبي حٞبيت ٝؤحط ٧ ٣سى٢ٞس زٙ٣ت ٝي ثبقس.
نتيجه گيزي و پيشنهادات
ٝغبٙقبت ٝعيت ١ؿجي ثطاي اؾتب٧ٟب ٍ ٣غت٧بي ّكب٣ضظي ثؿیبض  ٣ ٜ٨ٝضاٞ٢٧بي ذ٤ثي ثطاي
ثط١ب٦ٝضيعا ٟثرف ّكب٣ضظي اؾت.
 -1اؾتب ٟاني٨ب ٟتَطيجب زض اّخط ٝحه٤الت ظضافي(ث ٦رع ر ٤زي١ ،ٜر٤زآثي ،فسؼ زي ٣ ٜپ٢ج ٦آثي)
زاضاي ٝعيت ١ؿجي اؾت .ث ٦ايٝ ٠ق٢ب ّ ٦تٙ٤یس ايٝ ٠حه٤الت زض ا٤ٖٙي ّكت اؾتب ٟزاضاي ت٤ری٦
اٍتهبزي اؾت  ٣زض ن٤ضت ٤ٝر٤ز ث٤ز٢ٝ ٟبثـ آثي  ٣ذبّيٍ ،بث٘ ت٤ؾق١ ٦یع ٝي ثبقس .اٙعاٝب زاقت٠
ٝعيت ١ؿجي زض تٙ٤یس يِ ّبال ثؿیبض آؾبٟتط اظ نبزضات آ ٟاؾت .ظيطا نبزضات ٝؿتٚع١ ٛي٤ش زض ثبظاض
ر٨ب١ي  ٣تَج٘ ٧عي٧٦٢بيي ٝب٢١س ثؿت ٦ث٢سي ،تجٚینبت ،افغبي يبضا ٦١نبزضاتي ٝ ...٣يثبقس .ث ٦فجبضتي
زيٖط نبزضات ١یبظ٢ٝس ث ٦اتربش يِ ٝز٤ٞف٦ي ٞ٧ب ٔ٢٧اظ ؾیبؾت٧بي ثبظضٕب١ي  ٣حٞبيتي ٝت٢بؾت
ثب ثبظاض٧بي ٧سه ٝي ثبق٢س.
ٝ -2عيت ١ؿجي ا ٙعاٝب تقیی٢٢ّ٠س ٥ي ا٤ٖٙي ّكت ٞ١يثبقس .ان٤ال ا٤ٖٙي ّكت تبثـ ؾیبؾت٧ب ٣
اؾتطاتػي ّال ٟثرف ّكب٣ضظي اؾتٙ٣ .ي ٝعيت ١ؿجي زض ن٤ضتي ٝيت٤ا١س زيْت٢٢ّ٦س٥ي ا٤ٖٙي
ّكت ثبقس ّ٧ ٦سه  ٣اؾتطاتػي ت٤ؾق٦ي ثرف ّكب٣ضظي زض يِ ٢ٝغَ ٦ربيٖعي٢ي ٣اضزات  ٣يب
نبزضات  ٣يب اضظ آ٣ضي يِ ٝحه ،ٗ٤حٞبيت اظ ن٢بيـ ٝحٚي ،اقتنبٗ آىطي٢ي  ٣ؾبيط ا٧ساىي اظ اي٠
ٍجی٘ ثبقسٙ٣ .یْ ٠زض ّك٤ضي ّ ٦ثب ٝحس٣زيت٧بي رسي ٢ٝبثـ عجیقي ٝب٢١س آة ض٣ثط ٣اؾت،
ٝكرم اؾت ّ ٦اىعايف ث٨ط٣٥ضي ٝهطه آة ٝيثبيؿتي يْي اظ ا٧ساه  ٣اؾتطاتػي ّال ٟثرف
ّكب٣ضظي ثبقس .ث٢بثطاي٢ٝ ٠غٌ اٍتهبزي حْٝ ٜيّ٢س ّٝ ٦حه٤التي ّ ٦ث٨ط٣٥ضي آة ّٞتطي زاض١س
اظ ا٤ٖٙي ّكت حصه قسٝ ٣ ٥حه٤الت ظضافي زيٖطي ّ١ ٦یبظ آثي ّٞتط  ٣ث٨ط٣ ٥ضي ٝهطه آة
ثبالتطي زاض١س ،ربيٖعي ٠آ٨١ب ق١٤س.
 -3افغبي يبضا ٦١ث٨١ ٦بز٧٥بي ّ٤ز٧بي قیٞیبيي  ٣ؾ ٛ٤ٞإطچ٤ٝ ٦رت ّب٧ف ٍیٞت آ٨١ب ثطاي
ّكب٣ضظا ٟقس ٥اؾت ٙ٣یْ ٠ث ٦زٙی٘ ؾ ّٜ ٜ٨اي ٠اٍال ٛزض ٧عي ٦٢تٙ٤یس ،قطايظ ١ب٢ٝبؾت ثبظاض اي٠
حٞبيت٧ب ١ت٤ا١ؿت ٦احطي حٞبيتي ٝغ٤ٚثي ثط تٙ٤یس  ٣تزبضت ايٝ ٠حه٤الت ثٖصاضز .پیك٨٢بز ٝيق٤ز
ّ ٦اي ٠يبضا ٦١ي ّ٤ز  ٣ؾ ٛ٤ٞقیٞیبيي نطه ذسٝبت ظيطث٢بيي تٙ٤یس(آثیبضي ،ظْ٧كي ،تز٨یع ٣
٤١ؾبظي  ٣يْپبضچ ٦ؾبظي اضاضي  )...٣ثبظاضيبثي(تك٤يٌ تكْی٘ قطّت٧بي تقب١٣ي٧بي ت٤ظيـ ٣
پرف  ٣ثؿت٦ث٢سي ٝحه٤الت ّكب٣ضظي ،تك٤يٌ نبزضات  )..٣ق٤ز ٣ ٣اضزات ّ٤ز  ٣ؾ ٛ٤ٞقیٞیبيي
ث ٦ثرف ذه٤ني ٣إصاض ق٤ز تب اظ عطيٌ ضٍبثت ثرف ذه٤ني٨١ ،بز٧٥بي ّكب٣ضظي اظ ١ؾط ّٞیت
ّ ٣یيیت ث ٦قی٥٤اي ث٨ی ٦٢زضّك٤ض ت٤ظيـ ق٤ز.
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 -4ثطذي اظ ٝحه٤الت ظضافي زض اؾتب ٟاني٨ب ٟث ٦ضم ٜزاقتٝ ٠عيت ١ؿجي اظ ٙحبػ َٝیبؼ ّكت،
فْٚٞطز ١ؿجي ٢ٝبؾجي ١ساض١س .اي ٠اٝط ضا ٝيت٤ا ٟث ٦اؾتيبز ٥اظ قی٧٥٤بي ١ب٢ٝبؾت تٙ٤یس ١ ٣بإٓب٧ي ٣
ّٞج٤ز زا١ف ّكب٣ضظاٝ ٟطث٤ط زا١ؿت.
ٍ٤ٝ -5قیت اؾتب ٟاني٨ب ٟزض ترهیم ٢ٝبثـ ،تٙ٤یس  ٣فْٚٞطز ٝحه٤الت ظضافي زض ثؿیبضي ٤ٝاضز
ث٣٦يػ ٥مالت ،زض عي ز ٣ز٦٧ي ٕصقت ٦تضقیو قس ٥اؾتٙ .صا ث٢ٝ٦ؾ٤ض ذ٤زّيبيي ٚٝي ث٣٦يػ ٥زض
٤ٝضز تٙ٤یس فٞس٥تطيٝ ٠حه٤الت يق٢ي ٕ٢سٝ ،ٛي ثبيؿت تالـ٧بي رسي اظ ؾ٤ي َٝبٝبت ٣
ثط١ب٦ٝضيعا ٟث١٦ؾط ٝيضؾس  .ت٨٢ب ٝيت٤ا ٟاظ اثعاض ؾیبؾت٧بي تك٤يَي زض ر٨ت انالح  ٣ث٨ی٦٢ؾبظي
ا٤ٖٙي ّكت  ٣اىعايف ثبظز ٥تٙ٤یس ث٨ط ٥رؿت.
 - 6ت٤ر ٦رسي ٝؿٙ٣٤ی ٠ثٝ ٦حه٤الت زاضاي ٝعيت ١ؿجي ثبال.
 -7احساث ن٢بيـ رب١جي زض ٢ٝغَ ٦ثطاي ث٨ط٢ٝ٥سي اظ اضظـ اىع٣ز٥ي ٝحه٤الت  ٣ايزبز اقتنبٗ
ٙ٤ٝس.
 - 8ىطا٤ٞ١ ٜ٧ز ٟتؿ٨یالت الظ ٛثطاي ثبظاضضؾب١ي ٝب٢١س تجٚینبت ،ح ،َ٘١٣ ٘ٞا١جبضزاضي . ...٣
٣ -9ظاضت ر٨بز ّكب٣ضظي اؾتب ،ٟث ٦ف٤٢ا ٟف٨س٥زاض انٚي ثرف ّكب٣ضظي ٣ؽیي ٦زاضز تب ثب ا١زبٛ
تحَیَبت ّبضثطزي زض ٤ٝضز ٝحه٤الت زاضاي ٝعيت ١ؿجي ،ث ّ٦بضٕیطي اؾتطاتػي ّب٧ف ضبيقبت،
آ٤ٝظـ ث٨ط ٥ثطزاضا ،ٟاضتَبي ؾغح ْٝب١یعاؾی١ ،ٟ٤ي٤ش ّطز ٟافتجبضات ٝؤحط ٧ ٣سى٢ٞس ١ ٣یع ا١زبٛ
٧عي٧ ٦٢بي ثبالؾطي زض ٢ٝغَ ،٦ؾقي زضحيؼ  ٣حتي اضتَبي ؾغح ٝعيت ١ؿجي ثطاي ايٝ ٠حه٤الت
ٞ١بيس.
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فهزست منابع
 .1آٝبض ١بٕٞ ٦ٝطُ ر٤٨ٞضي اؾالٝي ايطا ٟؾبٗ 1388
 .2ؾبيت ثبٝ ِ١طّعي www.cbi.ir.exchange
 .3ؾبيت ؾبظٝب ٟر٨بز ّكب٣ضظي اني٨بٍ ،ٟبث٘ زؾتطؼ زض www.agri-es.ir
 .4ؾبيت ٕٞطُ ر٤٨ٞضي اؾالٝي ايطاٍ ٟبث٘ زؾتطؼ زض www.irica.go.ir
 .5ؾبيت ىبئٍ ٤بث٘ زؾتطؼ زض www.fao.org/es/esc/en
 .6ؾبيت ٣ظاضت ر٨بز ّكب٣ضظيٍ ،بث٘ زؾتطؼ زض www.maj.ir
ٕ .7عاضقبت پػ٧٣ف ٝطّع تحَیَبت ّكب٣ضظي اني٨بٟ
ٍ .8ط ٥ثبمیب ،) 1373 ( .ٛ ،ٟاٍتهبز ضقس  ٣ت٤ؾق ،٦رٚس ز١ ٛ٣كط ١ي
 .9اؾالٝيٝ .ٛ ،ح٤ٞزي ،ا) 1387 ( .اضظيبثي ضٍبثت پصيطي ٝ ٣عيت ١ؿجي تٙ٤یس ٝحه٤الت
ظضافي ثب اؾتيبز ٥اظ ٝبتطيؽ تحٚی٘ ؾیبؾتي زض اؾتبٙ ٟطؾتبٝ ،ٟز ٦ٚپػ٧٣ف زض فٛ٤ٚ
ّكب٣ضظي قٞبض.2 ٥
 .10ر٤اليي ،ض.ریطا ،ٟؿ  .ي٤ؾو ظاز ،٥خ ( ) 1390ثطضؾي ٝعيت ١ؿجي  ٣تأحیط ؾیبؾت ٧بي
حٞبيتي ثط تٙ٤یس ا١بض زض اؾتب ٟىبضؼ .اٍتهبز ّكب٣ضظي ،رٚس  ،5قٞبض1 ٥
 .11ر٤اليي،ضّ .بؽ١ ٜػازٝ ) 1390( ٛ ،عيت ١ؿجي  ٣ؾیبؾت٨بي حٞبيتي ثط تٙ٤یس ّكٞف
اؾتبٍ ٟع٣ي١ .٠كطي ٦اٍتهبز  ٣ت٤ؾقّ ٦كب٣ضظي ،رٚس  ،25قٞبض1 ٥
 .12ر٤اليي ،ض .ریطا ،ٟؿٝ ) 1387 ( .عيت ١ؿجي يب ذ٤زّيبيي؟ ٝغبٙق ٦اي ّبضثطزي زض تقیی٠
ضا٧جطز تٙ٤یس ٕ٢س ٛزض ّك٤ض ،اٍتهبز ّكب٣ضظي  ٣ت٤ؾق ،٦قٞبض62 ٥
 .13ؾبفي ) 1390( ٛ ،احط ؾیبؾت ٧بي حٞبيتي ثط ٝعيت ١ؿجي تٙ٤یس  ٜ٨ٝتطيٝ ٠حه٤الت
ربٙیعي ٢ٝغَ ٦ریطىت١ ،كطي ٦اٍتهبز  ٣ت٤ؾقّ ٦كب٣ضظي ،رٚس  ،25قٞبض2 ٥
 .14ؾبفي ) 1388 ( .ٛ ،تقییٝ ٠عيت ١ؿجي مالت زض ٢ٝغَ ٦ریطىت ٤٢٨ّ ٣د  ،اٍتهبز
ّكب٣ضظي ،رٚس  ،3قٞبض3 ٩
 .15قیطا١ي ثیسآثبزي ،ه .ر٤اليي ،ض .ي٤ؾو ظاز ،٥ح ) 1390( .ثطضؾي ٝعيت ١ؿجي  ٣قبذم
٧بي حٞبيتي ذطٝبي اؾتبّ ٟطٝب ،ٟتحَیَبت اٍتهبز ّكب٣ضظي ،رٚس  ،3قٞبض2 ٥
 .16ع٤ثي .ٛ،اضزؾتب١ي ) 1388 ( .ٛ ،ثطضؾي ٝعيت ١ؿجي ٝحه٤الت ظضافي ن٢قتي ايطا،ٟ
اٍتهبز ّكب٣ضظي  ٣ت٤ؾق ،٦قٞبض67 ٥
 .17پ٤ٚ٨ا١ي ،ضضب (  ) 1389ثطضؾي  ٣تقییٝ ٠عيت ١ؿجي ٝحه٤الت ّكب٣ضظي اؾتبٙ ٟطؾتبٟ
(شضت زا ٦١اي ،ثط١ذ ،ا١بض) زا١كٖبّ ٥طد ،پبيب١ ٟبّ ٦ٝبضق٢بؾي اضقس.
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پيوستها
نرخ واقعی ارز(واحد :ریال)
10440

OER

0/821

CF

12723/1

SER

ٝبذصٝ :حبؾجبت تحَیٌ ثط اؾبؼ اعالفبت ثبٝ ِ١طّعي

عناصر ماتریس تحلیل سیاستی
٧عي٧ ٦٢ب

ٝج٢بي ٝحبؾج٦

ؾ٤ز

ٍیٞت ٧بي ثبظاضي

D

C

ٍیت ٧بي ؾبي٦اي

H

G

F

K

J

٨١بز٧ ٥بي زاذٚي

٨١بز٧٥بي تزبضت پصيط

زضآٝس

B

A
E
I

ا١حطاه
L
ٝبذصٝ :ز ٦ٚتحَیَبت اٍتهبز ّكب٣ضظي قٞبض)2( ٥

جدول - 1نتایج شاخص های حمایتی از محصوالت زراعی استان اصفهان ،سال 1399- 98
ٝحه٤الت ظضافي
اؾتب ٟاني٨بٟ

Protection on Tradable Inputs
حٞبيت اظ ٨١بز٥

Effective Protection
حٞبيت ٝؤحط

Protection on Output
حٞبيت اظ ٝحهٗ٤

Isfahan Province

Incentives

EPR

EPC

Incentives

NPIR

NPI

Incentives

NPR

NPC

ٕ٢س ٛآثي
ٕ٢س ٛزيٜ

يبضا٦١
ٝبٙیبت

0/01
- 0/10

1/01
0/90

يبضا٦١
ٝبٙیبت

0/12
- 0/10

0/88
1/10

ٝبٙیبت
ٝبٙیبت

- %2
- %6

0/98
0/94

Irrigated Wheat
Rainfed Wheat

ر ٤آثي

ٝبٙیبت

- 0/10

0/90

يبضا٦١

0/14

0/86

ٝبٙیبت

- %11

0/89

ر ٤زيٜ
شضت زا ٦١اي آثي

ٝبٙیبت
ثي احط

- 0/09
0/00

0/91
1/00

يبضا٦١
يبضا٦١

0/14
0/40

0/86
0/60

ٝبٙیبت
ٝبٙیبت

- %10
- %12

0/90
0/88

Irrigated Barley
Rainfed Barley
Irrigated Maize

١ر٤ز آثي
١ر٤ز زيٜ

يبضا٦١
ٝبٙیبت

0/39
- 0/10

1/39
0/90

يبضا٦١
ٝبٙیبت

0/17
- 0/18

0/83
1/18

يبضا٦١
ٝبٙیبت

%18
- %5

1/18
0/95

Irrigated Chickpeas
Rainfed Chickpeas

فسؼ آثي

يبضا٦١

0/39

1/39

ٝبٙیبت

- 0/07

1/07

يبضا٦١

%35

1/35

فسؾي زيٜ
آىتبثٖطزا ٟاّثي

يبضا٦١
ٝبٙیبت

0/42
- 0/12

1/42
0/88

ٝبٙیبت
ٝبٙیبت

- 0/13
- 0/29

1/13
1/29

يبضا٦١
ٝبٙیبت

%35
- %4

1/38
1/96

Irrigated Lentils
Rainfed Lentils
Irrugated Sunflower

پ٢ج ٦آثي
چن٢سضٍ٢س

يبضا٦١
يبضا٦١

0/60
- 0/12

1/60
1/08

يبضا٦١
يبضا٦١

0/10
0/29

0/90
0/87

يبضا٦١
يبضا٦١

%36
- %4

1/36
1/04

Irrigated Cotton
Sugar Beet

٢٧س٣ا ٦١آثي

يبضا٦١

0/08

1/08

ٝبٙیبت

- 0/21

1/21

يبضا٦١

%9

1/09

Irrigated Watermelon
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Domestic Resource Cost
يٚبثـ زاذ٢ٝ ٦٢عي٧

Private Profitability
ضي ثبظاضي٣زآ٤ؾ

Social Profitability
بفيٞضي ارت٣زآ٤ؾ

ٟاؾتب
ٟب٨اني

Irrigated
Wheat
Rainfed
Wheat
Irrigated
Barley
Rainfed
Barley
Irrigated
Maize
Irrigated
Chickpeas
Rainfed
Chickpeas
Irrigated
Lentils
Rainfed
Lentils

0/48

Comp.
Adv.
٦ٚث

0/49

٦ٚث

4

354343

ز٤ؾ

11

377353

ز٤ؾ

10

ٜ زيٛس٢ٕ

0/58

٦ٚث

7

1339216

ز٤ؾ

8

1505333

ز٤ؾ

5

 آثي٤ر

1/09

ذیط

11

239872

ز٤ؾ

13

265619

ز٤ؾ

13

ٜ زي٤ر

0/54

٦ٚث

6

2192273

ز٤ؾ

3

2497093

ز٤ؾ

3

٦١شضت زا
اي آثي

1/32

ذیط

12

1502057

ز٤ؾ

6

1275204

ز٤ؾ

8

ز آثي٤ر١

0/92

٦ٚث

9

316540

ز٤ؾ

12

333482

ز٤ؾ

12

ٜز زي٤ر١

0/52

٦ٚث

5

1943868

ز٤ؾ

4

1444707

ز٤ؾ

6

فسؼ آثي

1/04

ذیط

10

496445

ز٤ؾ

10

360789

ز٤ؾ

11

Irrugated
Sunflower
Irrigated
Cotton
Sugar Beet

0/68

٦ٚث

8

1252911

ز٤ؾ

9

1299692

ز٤ؾ

7

1/56

ذیط

13

1411717

ز٤ؾ

7

1040669

ز٤ؾ

9

 آثي٦ج٢پ

0/46

٦ٚث

2

3574711

ز٤ؾ

2

3421157

ز٤ؾ

2

Irrigated
Watermelon

0/39

٦ٚث

1

3896057

ز٤ؾ

1

3572104

ز٤ؾ

1

س٢ٍسض٢چن
٦١ا٣س٢٧
آثي

DRC

Ranking

Toman/ha

Profit/Loss

Ranking

Toman/ha

Profit/Loss

Ranking

3

1856673

ز٤ؾ

5

1901620

ز٤ؾ

4

 آثيٛس٢ٕ

فسؾي
ٜزي
ٟآىتبثٖطزا
اّثي

