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 چکیذُ

اًگَر یکی از .باضذبرخَردار هی هسیت ًسبی یکی از ابسارّایی است کِ در زهیٌِ تَلیذ ٍ تجارت هحػَالت از اّویت زیادی      

دراستاى  .یا ایراى در هرتبِ ّفتن جای داردبیي کطَرّای دً ایي رابطِ در در. آیذبطوار هیایراى ٍ دًیا هحػَالت باغی هْن در 

 ایي هطالعِ بِ. درغذ از سطح زیر کطت اًگَر استاى را بِ خَد اختػاظ دادُ است 27 حذٍد زابلسیستاى بلَچستاى هٌطقِ 

 تحلیل هاتریس ٍ (DRC)داخلی هٌابع ّسیٌِ ضاخع از استفادُ با زابل هٌطقِ بررسی هسیت ًسبی تَلیذ اًگَر یاقَتی در

ّای هَرد ًیاز از جْاد کطاٍرزی ضْرستاى زابل، دادُ. استدر ضْرستاى زابل اًجام ضذُ 8812-8811برای سال ( PAM)سیاستی

داد ًطاىّای ّسیٌِ هٌابع داخلی ضاخعًتایج . استُجوع آٍری ضذ 8812-11ّای ی سالسالٌاهِ آهار بازرگاًی خارجی ٍ فائَ برا

باضذ بِ ایي بسرگتر از یک هی ضریب حوایت اسویّوچٌیي . باضذهیکِ کطت اًگَر یاقَتی در هٌطقِ زابل دارای هسیت ًسبی 

عبارت دیگر تَلیذ کٌٌذُ ِ ای است، بًسبت بِ قیوت سایِ ّای قابل هبادلِ بِ قیوت بازاری بیص از ّسیٌِ آًْاکِ ّسیٌِ ًْادُ هعٌی

در برخی از حاالت کوتر از یک بَدُ ر ضریب حوایت هَث ضاخع. کٌذّا هالیاتی غیر هستقین پرداخت هیدر استفادُ از ایي ًْادُ

. ًوی ضَد حػَل حوایتعول ًکردُ است ٍ در هجوَع از بازار ًْادُ ٍ هایي هحػَل یعٌی هذاخلِ دٍلت بِ سَد تَلیذ  ،است

 کاّص عولکرد، افسایص بِ هٌجر کِ ییّااستیس اتخار. یابذبا افسایص عولکرد کاّص هیضریب حوایت اسوی  هقذارّوچٌیي 

 هٌطقِ در یاقَتی اًگَر کطت سَدهٌذی دستیابی بِ برای راّکارّایی عٌَاى بِ تَاىیه را کطت ّایرٍش بْبَد ٍ تَلیذ ّایّسیٌِ

 .کرد استفادُ

 هسیت ًسبی، هاتریس تحلیل سیاستی، اًگَر یاقَتی، زابل :ٍاشُ ّای کلیذی
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 هقذهِ

تا تَرِ تِ  .سٍدؿواس هیِ تزاست خاسری هحلَالت وـاٍسصی یىی اص اسواى اػاػی دس تزاست تذٍى ًفت وـَس ت      

تَرِ  تش هیضاى كادسات وـَس داسد،ًَػاًات ػوذُ آى تاحیش ؿذیذی  ایٌىِ ًفت یىی اص الالم ػوذُ كادساتی وـَس اػت ٍ

)  ارتواػی هحلَالت وـاٍسصی تَرِ تِ ًمؾ ٍ اّویت التلادی ٍ لزا. دّذًفتی اّویت خَد سا ًـاى هیتِ كادسات غیش

ویفی ایي گشٍُ اص هحلَالت ٍ  ّای تالمَُ فشاٍاى وـَس تشای استما ووی ٍدس التلاد هلی ٍ اػتؼذاد (تاغی ؿاهل صساػی ٍ

ایشاى تِ سغن تَلیذ تاالی هحلَالت (. 22)ؿَدتش هیًیاص تِ تحمیمات وـاٍسصی هحؼَعّای رْاًی، اتتسل ّوچٌیي

دس همایؼِ تا وـَسّای سلیة، ایي هضیت سا  اػتفادُ تْیٌِ اص هٌاتغ،ٍ  تَلیذی وـاٍسصی داسای هضیت ًؼثی هتأػفاًِ دس هشحلِ

(. 1)َارِ اػتكذٍس ایي هحلَالت ه ؾ دسآهذ سیالی یا اسصی دساص دػت دادُ ٍ تا ٍرَد افضایؾ ٍصًی كادسات، تا واّ

دس تؼیاسی  .تاؿذتزاست هحلَالت اص اّویت صیادی تشخَسداس هی هضیت ًؼثی یىی اص اتضاسّایی اػت وِ دس صهیٌِ تَلیذ ٍ

ّا، خشیذ ٍ تَصیغ ًْادُتَلیذ، حوایتْای گًَاگًَی دس لالة تاهیي  ؾاص وـَسّا دٍلت تِ هٌظَس پـتیثاًی اص وـاٍسصی ٍ افضای

حال دس تؼضی هَالغ هذاخالت دٍلتی هٌزش تاحیش تش  .ّای هشتثظ اًزام دادُ اػتتضویٌی، تٌظین تاصاس، اػغای یاساًِ ٍ صهیٌِ

هحلَالت هختلف تاوٌَى هغالؼات دس صهیٌِ هضیت ًؼثی  .(14)ؿَدضیٌِ ٍالؼی تَلیذ هحلَالت هیلیوت توام ؿذُ ٍ ّ

  .اػت ای ًـذُاها دس هَسد اًگَس یالَتی صاتل تاوٌَى هغالؼِ اسد وـَس اًزام گشفتِ اػتاخل ٍ خدس د صیادی

 3ؿشایظ سلاتتی دس تَلیذ پٌثِ سا تا اػتفادُ اص هاتشیغ تحلیل ػیاػتی( 2002) 2دس تخؾ هغالؼات خاسری هْاًتی ٍ فاًه      

ٍلی  ،تاؿذؿَد ٍ داسای هضیت ًؼثی ًویَست واسا تَلیذ ًویتل 4ًتایذ ًـاى داد وِ پٌثِ دس اػتاى هْاساؿتشا. تشسػی وشدًذ

هضیت ًؼثی هٌاعك چیي سا دس تَلیذ غالت  (2002)5طًٍگ ٍ اگضٍ. (26)صهیٌی اص هضیت تاالتشی تشخَسداس اػتًیـىش ٍ تادام

 دادًذ وِ دس اوخش هٌاعك ُ ٍ ًـاىتا اػتفادُ اص هاتشیغ تحلیل ػیاػتی هَسد تشسػی لشاس داد( تشًذ، گٌذم، رست ٍ ػَیا)ػوذُ 

. (27)داسی داسدتَلیذ ػَیا داسای هضیت ًؼثی اػت ٍ ّوچٌیي هضیت ًؼثی غالت اكلی دس هٌاعك هختلف چیي تفاٍت هؼٌی

فادُ اص سٍؽ هاتشیغ تحلیل ّای پٌزاب ٍ ػٌذ تا اػتسلاتت پزیشی ًیـىش سا دس اػتاىدس پاوؼتاى  (2006)6حؼیي ٍ ّوىاساى

ّای هزوَس دس تَلیذ ًیـىش فالذ هضیت ًؼثی اًذ ٍ ًتایذ تشسػی آًْا ًـاى دادُ اػت وِ اػتاىلشاس دادُ هَسد تشسػی ػیاػتی

  .(25)تاؿٌذهی

خَد تا اػتفادُ اص هاتشیغ تحلیل ػیاػتی دس ػال  دس هغالؼِ (1385)پَس ٍ ّوىاساىهْذیتخؾ هغالؼات داخلی دس      

داد وِ هضیت ًؼثی دس تَلیذ ذ ػیة صهیٌی دس ایشاى پشداختٌذ ٍ ًتایذ آًْا ًـاىتِ تشسػی هضیت ًؼثی تَلی 1379-80صساػی 
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تذػت آهذُ ًـاًگش ٍرَد هالیات غیش هؼتمین تش تَلیذ هحلَل  7ّوچٌیي ضشیة حوایت اػوی. ایي هحلَل ٍرَد داسد

ثی كادسات خشهای ایشاى ّای هضیت ًؼتِ اسصیاتی حثات ؿاخق (1388)هحوذسضایی ٍ ّوىاساى. (19)اػتصهیٌی تَدُػیة

اها ػَد حاكل  ،تاؿذداد وِ تَلیذ خشها دس ایشاى داسای هضیت ًؼثی هیٍ ًتایذ آًْا ًـاى پشداختِ 1961-2005ّای عی ػال

دس هغالؼِ خَد تِ تشسػی هضیت ًؼثی تَلیذ لَتیا  (1389)صادُصادُ ٍحؼيتخـی. (17)اػتآى داسای ًَػاًات ؿذیذی تَدُ

اًذ ٍ تِ ایي ًتیزِ سػیذًذ وِ تَلیذ لَتیاچیتی داسای هضیت ًؼثی هی پشداختِ( هَسدی اػتاى چْاسهحال تختیاسیهغالؼِ )چیتی 

دٌّذُ اػوال هالیات غیشهؼتمین تش تَلیذ ایي تَدُ اػت ٍ ًـاى( 98/0)آهذُ ووتش اص یهتذػت NPCّوچٌیي ؿاخق . تاؿذ

ؿیشاًی تیذآتادی ٍ . (3)صیاى تَلیذ ایي هحلَل ػول وشدُ اػتهحلَل تَدُ وِ حاوی اص آى اػت وِ هذاخلِ دٍلت تِ 

ّای تِ تشسػی هضیت ًؼثی ٍ ؿاخق ٍ ؿاخق ّضیٌِ هٌاتغ داخلی تا اػتفادُ اص هاتشیغ تحلیل ػیاػتی (1390)ّوىاساى

اص ػذم ًتایذ حاوی . اًذدس ؿْشػتاى ریشفت، تن ٍ وٌَْد پشداختِ 1386-87ّای حوایتی خشهای اػتاى وشهاى عی ػال

ّای داخلی، ػیاػت وٌذ،هی تیـتش اص یه تذػت آهذُ وِ تیاى NPC ّوچٌیي ؿاخق. هضیت ًؼثی ایي هحلَل داؿتِ اػت

8ؿاخق . اػتّای رْاًی افضایؾ دادُدسآهذ وـاٍسصاى سا ًؼثت تِ دسآهذ آًْا تش پایِ لیوت
NPCI  ُووتشاص یه تذػت آهذ

9اػت ٍ ًیض همذاس ؿاخق یاساًِ پشداخت وشدُّا اػت وِ دٍلت تِ ًْادُ يوِ ًـاًگش ای
EPC  تیـتش اص یه تَدُ وِ حىایت

تِ  (1387)ًواًَسی ٍ رْاى. (13)ای داسدّای داخلی دس حوایت اص هحلَل دس ّش دٍ صهیٌِ دسآهذی ٍ ًْادُاص تاحیش ػیاػت

ّای سٍغٌی هْن دس وـَس تا اػتفادُ اص ًِتِ ػٌَاى یىی اص دا( آتی ٍ دین)تشسػی هضیت ًؼثی ٍ حوایت اص تَلیذ ػَیای تْاسُ

سغن ٍرَد هضیت ًؼثی دس تَلیذ ایي داد وِ ػلیتشسػی آًْا ًـاى. ّای حوایتی پشداختٌذهاتشیغ تحلیل ػیاػتی ٍ ؿاخق

ّای دٍراًثِ حوایتی الصم هٌاػثی سا ًذاؿتِ ّای ػوذُ تَلیذ وٌٌذُ، تغَسولی ایي هحلَل ػیاػتهحلَل دس اػتاى

ّضیٌِ هٌاتغ  ،سٍؽ هٌفؼت خالق ارتواػی 3هضیت ًؼثی تشًذ ایشاى سا تا اػتفادُ اص  (1390)ػضیضی ٍ صیثایی .(21)اػت

تش اػاع ایي هؼیاسّا اػتاى گیالى ٍ هاصًذساى دس تَلیذ  .اًذهَسد تشسػی لشاس دادُ 10ًؼثت ّضیٌِ تِ هٌفؼت ارتواػی ٍ داخلی

ٌذ، اػتشالیا ٍ وَیت هضیت ًؼثی داؿتِ ٍلی ًؼثت تِ وـَسّای ٌّذ، تشًذ ًؼثت تِ وـَسّای ػَسیِ، تشووٌؼتاى، تایل

اػتاى فاسع تٌْا ًؼثت تِ تشووٌؼتاى ٍ تایلٌذ داسای ّوچٌیي . ئِ هضیت ًؼثی ًذاؿتِ اػتآرستایزاى، ٍیتٌام، پاوؼتاى ٍ اسٍگَ

لیذ صػفشاى تا اػتفادُ اص سٍؽ تِ تشسػی هضیت ًؼثی ایشاى دس تَ (1390)آلایی ٍ سضاللی صادُ. (15)اػتهضیت ًؼثی تَدُ

ٍ ًتایذ آًْا تیاًگش ایي تَدُ اػت وِ ایشاى دس تَلیذ صػفشاى  اص هضیت ًؼثی تاالیی  اًذهاتشیغ تحلیل ػیاػت پشداختِ

ّای تَلیذ، یاساًِ ٍ تش هحلَل تَلیذوٌٌذگاى هالیات ٍ دس هزوَع تش ّای هزوَس تش ًْادُّوچٌیي دس ػال. اػتتشخَسداس تَدُ

تِ تشسػی هضیت ًؼثی ٍ  (1390)ًظادرَالیی ٍ واظن. (2)صؽ افضٍدُ تَلیذ صػفشاى هالیات غیشهؼتمین ٍضغ ؿذُ اػتاس
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 - NPC(Nominal Protection Coefficient on Output) 

8
 - NPCI(Nominal Protection Coefficient on Input 

9
 - EPC(Efficient Protection Coefficient) 

10
 - Social cost benefit 
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ّضیٌِ هٌاتغ داخلی عی  ٍ ؿاخقاػتفادُ اص هاتشیغ تحلیل ػیاػتی ّای حوایتی تش تَلیذ وـوؾ اػتاى لضٍیي تا ػیاػت

تَدُ وِ ًـاًگش هضیت ًؼثی ایي هحلَل ( 78/0)ووتش اص یه آهذُ تذػت DRCؿاخق . اًذپشداختِ 1385-86ّای ػال

ّای داخلی دس رْت حوایت اص ایي هحلَل ًثَدُ تشآیٌذ ػیاػتوِ  ذدّهی اػت ٍ ؿاخق حوایتی هحاػثِ ؿذُ ًیض ًـاى

هٌاتغ ّای ّضیٌِ سا تا اػتفادُ اص ؿاخق( ایگٌذم، رَ ٍ رست داًِ)هضیت ًؼثی غالت (1389)ؿفیؼی ٍ یضداًی. (5)اػت

دس وشهاى، تافت ٍ تشدػیش سا  1383-84داخلی ٍ ًؼثت ّضیٌِ تِ هٌفؼت ارتواػی ٍ ؿاخق ًشخ حوایت هَحش دس ػال 

ای دس ؿْشػتاى تافت ٍ تَلیذ رست داًِ. تاؿذدادوِ تَلیذ گٌذم دس وشهاى فالذ هضیت ًؼثی هیًتایذ آًْا ًـاى. اًذتشسػی وشدُ

ّوچٌیي ولیِ هحلَالت هَسد تشسػی داسای حوایت اػوی اص . تاؿذشیي هضیت ًؼثی هیرَ دس ؿْشػتاى تشدػیش داسای تاالت

ّای تِ تشسػی ػیاػت (1389)سضایی ٍ ّوىاساى. (12)اػتتاصاس هحلَل ٍ ًیض حوایت هَحش تِ ًفغ تَلیذوٌٌذگاى تَدُ

دّذ ًتایذ ًـاى هی. اًذپشداختِ دس اػتاى اكفْاى 1375-79ّای حوایتی دٍلت ٍ هضیت ًؼثی تَلیذ ٍ كادسات پیاص دس ػال

هَسد تا ٍرَد ایٌىِ هحلَل پیاص دس دٍسُ  ،ّا ٍ هحلَل حوایت وشدُّای هَسد تشسػی  دٍلت اص تاصاس ًْادُوِ دس توام ػال

 . (9)اػتهضیت ًؼثی تَلیذ ًذاؿتِ( 1383)تزض تشسػی 

ّای وٌٌذ، اوخش صهیيم اص ایي ساُ اهشاس هؼاؽ هیهشداوخش  چشا وِوـاٍسصی دس هٌغمِ ػیؼتاى داسای اّویت خاكی اػت       

وِ لغؼات هحذٍدی تِ تَلیذ اًگَس یالَتی ٍ دیگش هحلَالت یاتذ دس حالیوـاٍسصی هٌغمِ تِ وـت گٌذم اختلاف هی

ایي دسحالی اػت وِ هیاًگیي ػولىشد هحلَل گٌذم ًؼثت تِ هیاًگیي ّویي هحلَل دس وـَس . تاغی اختلاف یافتِ اػت

 تاؿذ وِّىتاس هی 5/3037عثك آهاس سػوی ػغح صیش وـت اًگَس دس اػتاى ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى (. 16)یاس پاییي اػتتؼ

 2187هؼادل )دسكذ اص ول ػغح صیش وـت اػتاى 72 تاؿذ، وِدسكذ اص ػغح صیش وـت اًگَس وـَس سا داسا هی% 1حذٍد 

اص ًماط هْن یىی هٌغمِ ػیؼتاى . (22،23،6)تاؿذیگش اػتاى هیّای دهشتَط تِ ػیؼتاى ٍ هاتمی دس دیگش ؿْشػتاى( ّىتاس

تِ اّویت تخؾ وـاٍسصی دس تَرِ حال تا  ،آیذتِ ؿواس هی( یالَتی)اًگَسواسی دس وـَس تِ خلَف تَلیذ اًگَس صٍدسع 

ایي هٌغمِ دس  دس التلاد هلی، هغالؼِ دس هَسد هضیت ًؼثی هحلَالت وـاٍسصیاّویت تخؾ وـاٍسصی هٌغمِ ٍ تغَس ولی 

اّویت تاالیی تشخَسداس اػت ٍ ضشٍست اًزام ایي هغالؼِ  حائض اّویت تَدُ ٍ تِ ّویي دلیل هغالؼِ وـت اًگَس یالَتی اص

هَسد اسصیاتی  1387-88تشای ایي هٌظَس دس ایي هغالؼِ تَاًایی هٌغمِ ػیؼتاى دس تَلیذ اًگَس یالَتی دس ػال صساػی .تاؿذهی

 .لشاس گشفت

 ّاهَاد ٍرٍش

سٍؽ هاتشیغ تحلیل ػیاػتی هحمك  .كادسات اػت هضیت ًؼثی یىی اص هؼیاسّای هْن التلادی رْت تشًاهِ سیضی تَلیذ ٍ

چاسچَب  .ّای هٌاػثی اسائِ وٌذتَكیِ ٍ تِ تحلیل ػیاػتی ًیض تپشداصد ػاصد تا دس وٌاس هحاػثِ همادیش تشآٍسدگشّا،سا لادس هی

اٍلیي ساتغِ  ّواًغَسوِ پیذا اػت هاتشیغ فَق داسای دٍ ساتغِ حؼاتذاسی اػت، .اػت 1هاتشیغ ػیاػتی تِ كَست رذٍل 

دٍهیي ساتغِ  .آیذای تذػت هیػایِ ّای تاصاسی ٍّضیٌِ تش حؼة لیوت اص تفاضل دسآهذ ٍ ٍ تاؿذتیاًگش ساتغِ ػَد هی
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-ًـاى هی ،ؼت تاصاس ٍرَد ًذاسدهمادیشی سا وِ دسآى ّیچ گًَِ اختالف ٍ ؿى ٍ (هـاّذُ ؿذُ )تفاٍت تیي همادیش هَرَد

 .(18،7)دّذ

 چاسچَب هاتشیغ ػیاػتی -1رذٍل

 ػَد ّضیٌِ دسآهذ هثٌای هحاػثِ

 ًْادُ ّای غیش تزاست ًْادُ ّای هثادلِ ای

 ّایتشحؼة لیوت

 (تاصاسی)خلَكی

 

 

  

 ّایتشحؼة لیوت

 (ایػایِ)ارتواػی

 

 

  

 تفاٍت
 

 

  

 

ػَد  ٍ( ) غیش هثادلِ ،() ّای لاتل هثادلِّای هشتَط تِ ًْادُّضیٌِ ،() ّای دسآهذهاتشیغ ؿاهلػغش اٍل هاتشیغ 

ػغش دٍم ّواى الالم  .ؿًَذّای تاصاسی هحاػثِ هیاػت وِ تِ اصای تَلیذ یه ٍاحذ هحلَل ٍ تش هثٌای لیوت ()حاكلِ 

خاسری  ّای داخلی ًٍُْاد ای هحلَل،ّای ػایِػغش اٍل اػت تا ایي تفاٍت وِ هحاػثِ آًْا تش هثٌای لیوتّای هاتشیغ

-تحلیل ػیاػتتزضیِ ٍ ٍ دس  آیٌذّای ػغش اٍل ٍ دٍم تذػت هیاص تفاٍت تیي هاتشیغهاتشیغ ػغش ػَم  .گیشدكَست هی

    (  1)                                       :حالت اٍل. ؿاهل ارضای صیش ّؼتٌذ ٍ گیشًذّا هَسد اػتفادُ لشاس هی

ایي . تاؿذای حاكل اص تَلیذ هحلَل هیًـاى دٌّذُ تفاٍت دسآهذ تِ لیوت تاصاسی ٍ دسآهذ تا لیوت ػایِ هاتشیغ 

 :هاتشیغ هوىي اػت ػِ حالت داؿتِ تاؿذ

دس ایي كَست یاساًِ غیش هؼتمین تِ  اػت، ای آىتاصاسی هحلَل تیـتش اص لیوت ػایِیؼٌی لیوت  تاؿذ، (الف

 .ؿَدتَلیذوٌٌذگاى داخلی هحلَل پشداخت هی

 .ّیچ ػیاػت هالیاتی اػوال ًوی ؿَد ٍ یؼٌی دس لیوت ػشتؼش لشاس داؿتِ تاؿذ، ( ب

یه هالیات ضوٌی تش تَلیذوٌٌذگاى داخلی  ای آى اػت،ص لیوت ػایِیؼٌی لیوت تاصاسی هحلَل ووتش اتاؿذ،  ( د

 (       2)                                                                                 :حالت دٍم .تحویل ؿذُ اػت

ای ّای ػایِّای تاصاسی ٍ ّضیٌَِلیذ هحلَل سا تش حؼة لیوتّای لاتل هثادلِ ٍاسداتی دس تتفاٍت ّضیٌِ ًْادُ هاتشیغ 

 :تاؿذ صیش سا داساایي هاتشیغ هوىي اػت ػِ حالت . دّذًـاى هی

هاًٌذ ایي تفاٍت سا  ٍوٌٌذ تْیِ هیّای رْاًی آًْا ّا سا گشاًتش اص لیوتیؼٌی تَلیذوٌٌذگاى داخلی ایي ًْادُ ( الف

 .ؼتمین پشداخت ؿذُ تَػظ تَلیذوٌٌذگاى ػٌَاى وشدتلَست هالیات غیشه
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یاساًِ دسیافت  ٍ اًذّای رْاًی تْیِ وشدُتش اص لیوتّای ٍاسداتی سا اسصاىیؼٌی تَلیذوٌٌذگاى داخلی ًْادُ ( ب

 .اًذوشدُ

 .ذگاى تؼلك ًگشفتِ اػتیاساًِ یا هالیاتی تش تَلیذوٌٌ تاؿذ،ایي تؼاٍی هؼادل ًمغِ ػشتؼش هی (د

     (  3)                                                                                                      :حالت ػَم

ّای ذ هحلَل تِ لیوتای داخلی هَسد ًیاص تشای تَلیذ یه ٍاحّایي هاتشیغ ًـاًگش تفاٍت تیي ّضیٌِ ًْادُ:   هاتشیغ

 :         صیش تاؿذ ػِ حالت تَاًذ داسای هی ػایِ ای اػت ٍ تاصاسی ٍ

تَلیذ  ای آًْاػت ٍاص لیوت ػایِ ّا تشای تَلیذ وٌٌذُ داخلی تیـتشیؼٌی لیوت تاصاسی ایي ػَاهل ٍ ًْادُ ( الف

 .                                            گیشدّا كَست هیي ًْادُهحلَل تا پشداخت هالیات ضوٌی ٍ غیش هؼتمین تشای خشیذ ای

ای تِ لزا تغَس غیش هؼتمن یاساًِ ای آًْاػت ٍّا ووتش اص لیوت ػایًِْادُ یؼٌی لیوت تاصاسی ایي ػَاهل ٍ  (  ب

 .                                          تَلیذوٌٌذُ پشداخت ؿذُ اػت

 .ّای داخلی یىی اػت ٍ دس ًمغِ ػشتؼش لشاسداسًذای ًْادُیؼٌی لیوت تاصاسی ٍ ػایِ  (  د

           (4)                                                                           :حالت چْاسم

ػَد   (4) دس ساتغِ .دّذت دٍلت دس ػَد حاكل اص تَلیذ هحلَالت سا ًـاى هیتاحیش هذاخال دس ایي ساتغِ هاتشیغ 

                                     .دّذٍرَد دٍلت سا ًـاى هی ّا ٍ ػَاهل دس ؿشایظ تاصاس داخلی ٍ تاتاصاسی یا ػَد حاكل اص تِ واسگیشی ًْادُ

 :ش سا داؿتِ تاؿذایي هاتشیغ هوىي اػت یىی اصحاالت صی

تَاًذ تَلیذ وٌٌذُ تا افضایؾ فؼالیت خَد هی ٍ تا دخالت دٍلت تشای تَلیذ وٌٌذُ ػَد تاصاسی ٍرَد داسد تاؿذ، اگش(1

 .ػَد سا افضایؾ دّذ

ّای فؼالیتهوىي اػت تؼیاسی اص  تَلیذ وٌٌذُ تاصدُ ووتشی ًؼثت تِ ؿشایظ ػادی داؿتِ اػت ٍ تاؿذ، اگش(2

 .ؿَددس ایي حالت فؼالیت دٍلت هٌزش تِ صیاى تَلیذ وٌٌذُ هی تَلیذی اص تاصاس حزف ؿًَذ،

 .دّذدّذ ٍ هیضاى هضیت ًؼثی سا دس هَسد تَلیذ هحلَالت ًـاى هیػَد ػایِ ای سا ًـاى هی هاتشیغ (4)ساتغِ دس 

                   (      6)                                                                   :ؿَدتلَست صیش هحاػثِ هی

 :اختیاس وٌذحاالت  صیش سا  ذتَاًای هیػَد ػایِ

 .آصاد ػَدآٍس اػتتزاست فؼالیت تَلیذوٌٌذُ دس ؿشایظ  تَلیذ هحلَالت داسای هضیت ًؼثی اػت ٍ تاؿذ، اگش(1

دس ایي ؿشایظ فؼالیت تَلیذوٌٌذُ  .ؿَدفالذ واسایی اػت ٍ تاػج واّؾ دسآهذ هلی هی فؼالیت تَلیذی تاؿذ، اگش(2

 .ؿَددس حالت آصاد تاػج ضشس هی
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ّای دٍلت سا تش تَلیذ هحلَالت تاحیش ػیاػت ای اػت ،ػایِ تاصاسی ٍ وِ تفاٍت ػَد هاتشیغ  تاال تَضیحاتػٌایت تِ 

 :دّذختلف تِ كَست صیش ًـاى هیه

دس ایي حالت تا ارشا ؿذى  .ای اػتتاصاسی تیؾ اص ػَد ػایِ تِ اصای یه ٍاحذ هحلَل ػَد تاؿذ، اگش (1

 .ؿَد ٍ تِ ًفغ تَلیذ هحلَل اػتهی (صیاى ووتش یا)ای دٍلت هٌزش تِ ػَد تیـتش تشای تَلیذوٌٌذُ ّای هذاخلِػیاػت

ای دٍلت هٌزش تِ ضشس ّای هذاخلِای تذػت آهذُ تیـتش اص ػَد تاصاسی اػت ٍ ػیاػتػَد ػایِ تاؿذ، اگش (2

 .ؿَدتَلیذوٌٌذُ هی

 (.16،20)ؼتٌذ ٍ دس ًمغِ ػشتؼش لشاس داسًذای ٍ تاصاسی تشاتش ّػَد ػایِ تاؿذ، اگش (3

 ()رٍش هحاسبِ ّسیٌِ هٌابع داخلی -

 همایؼِ ّضیٌِ حمَلی ػَاهل ٍ  . گیشی هضیت ًؼثی اػتفادُ وشدتَاى تشای اًذاصُیىی اص هؼیاسّایی اػت وِ هی 

ایي هؼیاس دس  .دیگش اػت( وـَس)ّای هشتَط دس یه هٌغمِ تا ّضیٌِ( وـَس)دس تَلیذ یه هحلَل دس یه هٌغمِ  ّا،ًْادُ

فِ رَیی ؿذُ ػَاهل تَلیذ داخلی سا تا حذالل ّضیٌِ حاكل اص ّش ٍاحذ اسص خاسری تشای یه واالی ٍالغ ّضیٌِ فشكت كش

 .وٌذختلف سا اًذاصُ گیشی هیا دس هٌاعك هختلف ٍ یا وـَسّای هواسایی تَلیذ س تٌاتشایي هؼیاس  وٌذ،خاف همایؼِ هی

                                                             (7) :ؿَدكَست صیش هحاػثِ هیدس هاتشیغ تحلیل ػیاػتی تِ    همذاس

ووتش اص ٍاحذ  داسای هضیت اػت وِ هحلَل صهاًی تَلیذ  پَل خاسری هحاػثِ ؿًَذ، ش حؼة ٍاحذت ٍ  اگش 

 . تاؿذ

 (:)ی از هحػَلضریب حوایت اسو -

                                       (    8)                   :تلَست صیش تذػت هی آیذ( )ایي ضشیة دس هاتشیغ تحلیل ػیاػتی

تیـتش اػت ٍ لزا تِ تَلیذ آى ای اص لیوت ػایِهحلَل وِ لیوت تاصاسی  تِ هؼٌی ایي اػت، تاؿذ، اگشهمذاس (1

 .ؿَد، لزا اص تاصاس هحلَل حوایت هیوٌٌذُ یاساًِ غیش هؼتمین تؼلك گشفتِ اػت

هالیات دس ٍالغ تش تَلیذوٌٌذُ  ،اػت تیـتش ای هحلَل اص لیوت تاصاسی آىیؼٌی لیوت ػایِ تاؿذ، اگش همذاس (2

 .ؿَدفشٍؽ هحلَالت حوایت ًوی غیش هؼتمین تحویل ؿذُ اػت، لزا اص تاصاس

 .حوایتی اص هحلَل كَست ًگشفتِ اػت تاؿذ،  اگش همذاس (3

 ()ضریب حوایتی اسوی از ًْادُ -

                                    (   9)                                                             :تِ كَست صیش اػت( )ایي ضشیة دس هاتشیغ 

ای لیوت ػایِ ّضیٌِ آى تِ ّای لاتل هثادلِ هحاػثِ ؿذُ تِ لیوت تاصاسی تیـتش اصّضیٌِ ًْادُ تاؿذ،  اگشهمذاس (1

 .وٌذّا هالیاتی تغَس غیش هؼتمین پشداخت هیی اػتفادُ اص ًْادُایؼٌی دس ایي حالت تَلیذوٌٌذُ دس اص .اػت
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تشای ی غیش هؼتمیوی تَدُ ٍ یاساًِ ّاآى ّا تیـتش اص لیوت تاصاسیای ًْادُهمذاس لیوت ػایِ تاؿذ، اگش همذاس(2

 .پشداخت ؿذُ اػتّای لاتل تزاست ًْادُ

 .ؿَدّا اػوال ًویَسد ایي ًْادُػیاػت حوایتی دس هًَِ گّیچ  تاؿذ، اگش همذاس (3

 ()ضریب حوایت هَثر -

دٌّذُ ًؼثت اسصؽ افضٍدُ تَلیذ هحلَل سا تش حؼة لیوت تاصاسی تِ اسصؽ افضٍدُ تَلیذ تش حؼة لیوت  ایي هؼیاس ًـاى

 :َست صیش هحاػثِ هی ؿَدضشیة حوایت هَحش تل ()تا اػتفادُ اص هاتشیغ تحلیل ػیاػتی . ای هی ػٌزذػایِ

(10    )                                                                                                                                              

تؼثاستی  د اص تَلیذ هحلَل حوایت هی وٌذ،ّای خَدٍلت تا اػتفادُ اص ػیاػت تاؿذ،  اگش همذاس همذاس (1

 .ًْادُ اػت ًـاًگش حوایت هَحش دٍلت اص تاصاس تَلیذ ٍ

صیاى  تِدٍلت  ّایتؼثاستی هذاخلِ یا تاؿذ،ًْادُ هی تیاًگش تثؼیض هَحش دس هَسد تاصاس تَلیذ ٍ تاؿذ، اگش همذاس (2

لیذ وٌٌذُ هالیات ضوٌی دسیافت وشدُ اػت ٍ تشآیٌذ دخالت دٍلت دس دٍلت اص ًظش تَ .تَلیذ ایي هحلَل ػول وشدُ اػت

 .تاصاس هحلَل ٍ ًْادُ تِ صیاى تَلیذ وٌٌذُ تَدُ اػت

 .ال ًىشدُ اػتچ گًَِ ػیاػتی دس هَسد هحلَل اػویؼٌی دٍلت ّی تاؿذ،  اگش همذاس(3

 ()سَدآٍری خالع اجتواعی -

 .وٌذسا هحاػثِ هیّای تَلیذ داخلی ٍخاسری ای هحلَل ٍ ًْادُّای ػایِآهذُ تا اػتفادُ اص لیوت ایي هؼیاس ػَد تذػت

                      (  11)                       :دس هاتشیغ تحلیل ػیاػتی تلَست صیش هحاػثِ هی ؿَد فشهَل 

كَست فؼالیت تَلیذی فالذ ػَد آٍسی  ًوایٌگش هضیت ًؼثی اػت ٍ دس غیش ایي تاؿذ، كفش تضسگتش اص اگش همذاس 

 .هضیت ًؼثی اػت ارتواػی ٍ

 :ایّای سایِرٍش تعییي قیوت -

. تاؿذای آًْا ًیض هَسد ًیاص هیّا، لیوت ػایِتشای اسصؿگزاسی هاتشیغ تحلیل ػیاػتی ػالٍُ تش لیوت تاصاسی هحلَل ٍ ًْادُ

تَاى تشای سػیذى تِ لیوت رْاًی اص ای اًگَس یالَتی تایذ تِ لیوت رْاًی ًیض دػتشػی داؿت اها هیتؼییي لیوت ػایِتشایی 

اص ایي سٍ دس سػیذى تِ لیوت رْاًی هوىي اػت تا اختالالتی سٍتشٍ . تؼذیل ٍ تلحیح ًوَدى لیوت تاصاسی الذام ًوَدعشیك 

كادساتی، ًشخ ٍالؼی اسص ٍ ( FOB) 11ای آى اص لیوت فَبتالالتی، لیوت ػایِدس ًتیزِ تشای اص تیي تشدى ّشگًَِ اخ. ؿذ

 .(4،8)ّضیٌِ حول ٍ تاسگیشی اص هضسػِ تا ػش هشص هحاػثِ گشدد

 :ؿًَذای تِ دٍ دػتِ تمؼین هیّا تِ هٌظَس هحاػثِ لیوت ػایًِْادُ

 وَد، ػن، تزس ٍ هاؿیي آالت(: ایهثادلِ) ّای لاتل تزاستًْادُ
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 ًیشٍی واس، صهیي، آب ٍ وَد حیَاًی(: داخلی) ّای غیش لاتل تزاستًْادُ

ٍاسداتی، ًشخ اسص ٍ ّضیٌِ تخلیِ ٍ حول اص ػش هشص تا هضسػِ ( CIF) 12ّای لاتل تزاست اص لیوت ػیفای ًْادُلیوت ػایِ

یش اػتفادُ گشدیذُ تِ كَست ص (PPP) 13ّوچٌیي تشای هحاػثِ ًشخ ٍالؼی اسص اص سٍؽ تشاتشی لذست خشیذ .آیذتذػت هی

    (12)                                                                                      :(7)اػت

ؿاخق لیوت ػوذُ فشٍؿی دس خاسد اص وـَس اػت وِ تِ ػٌَاى یه تمشیة ًضدیه، تِ رای آى،  دس ایي ساتغِ 

 ؿاخق لیوت خشدُ فشٍؿی داخلی ٍ 14 . ٍؿی وـَس آهشیىا دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػتؿاخق لیوت ػوذُ فش
 .(4،8)ًشخ اسص ٍالؼی اػت16 ًشخ اػوی اسص هَرَد دس تاصاس داخلی ٍ 15

ػن، ؿخن ػالیاًِ، آب، ًیشٍی  ّضیٌِ احذاث، وَدؿیویایی،)ّای اػتفادُ ؿذُ تَػظ وـاٍسصاى آهاس ٍ اعالػات الصم اص ًْادُ

ای اص ، ّوچٌیي پاسُ(1388)تشای هحاػثِ اص رْاد وـاٍسصی ؿْشػتاى صاتل( واس، هَاد ٍ لَاصم تؼتِ تٌذی، ّضیٌِ حول ٍ ًمل

، گوشن روَْسی اػالهی (24)ٍ ػایت ٍصاست تاصسگاًی( 11)آهاس تاصسگاًی خاسری گوشن اعالػات هٌتـش ؿذُ دس ػالٌاهِ

 .  روغ آٍسی ؿذُ اػت (10)ٍ ػاصهاى خَاسٍ تاس رْاًی( 22،23)ٍصاست رْاد وـاٍسصی، (11)ایشاى

 ًتایج ٍ بحث

  صاتلهضیت ًؼثی اًگَس یالَتی دس هٌغمِ تا تَرِ تِ ایٌىِ ّذف اص تحمیك حاضش تشسػی ٍ تحلیل ؿاخق       

ٍم هاتشیغ تحلیل ػیاػتی تِ هٌظَس دػتیاتی دس اتتذا تشسػی ّضیٌِ ّا تِ لیوت تاصاسی ٍ غیش تاصاسی ٍ دس تخؾ د ،هی تاؿذ

همذاس هحاػثاتی ًشخ اسص اص سٍؽ تشاتشی لذست خشیذ دس حالت ًؼثی تشای  .تِ ّذف هغالؼِ هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت

 .تاؿذسیال تشای ّش دالس هی 10980سیال ٍ دس حالت هغلك تشاتش  10070تشاتش  1389ػال 

ؿَد ّواًغَس وِ هالحظِ هی .اػتآٍسدُ ؿذُ 2اػتفادُ اص سٍؽ ًؼثی ٍ هغلك دسرذٍل ّای هحاػثِ ؿذُ تا همادیش ؿاخق

 . ًـاى داد وِ تَلیذ اًگَس یالَتی دس صاتل داسای هضیت ًؼثی تَدُ اػت 1387-1388دس ػال صساػی ًتایذ حاكل اص هغالؼِ 

 

 

 

 هاتشیغ تحلیل ػیاػتی هضیت ًؼثی  ّای ؿاخق ؿذُ  هحاػثِهمادیش  -2رذٍل 

 هغلك PPPتِ سٍؽ  ًؼثی PPPتِ سٍؽ  ؿاخق

                                                           
12

 - Cost insurance fright   
13

 - Purchasing Price Parity 
14

 - Consumer Price Index 
15

 - Exchange Rate 
16

 - Real Exchange Rate 
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DRC 51/0 41/0 
NPC 11/1 90/0 

NIPC 53/1 244/1 
EPC 10/1 89/0 

NSP 614/7007520 9/1030996 

 ّای تحمیكیافتِ: هاخز

ًشخ اسص تش تشای تشسػی احش تغییش . اػت ّا، ػولىشد اسائِ ؿذُدس اداهِ تحلیل حؼاػیت اًگَس یالَتی ًؼثت تِ ًشخ اسص، ّضیٌِ

ّواًغَس وِ دس . تَهاى تغییش یافتِ اػت 1400، 1300، 1200، 1100، 1000سٍی ؿاخق ّای هضیت ًؼثی ًشخ اسص تا همادیش 

افضایؾ . وٌذًؼثی تْثَد پیذا هی تش اػاع  ٍ ؿَد تا افضایؾ ًشخ اسص ؿاخق هـاّذُ هی 3رذٍل ؿواسُ 

. ؿَدٍ افضایؾ حوایت اص تَلیذوٌٌذگاى دس صهیٌِ خشیذ ًْادُ ّای هثادالتی هی تش ؿذى ؿاخق ص تاػج وَچهًشخ اس

تش ؿذُ ٍ دس حالی وِ تْای هحلَالت تذتش هی ؿَد، صیشا تا افضایؾ ًشخ اسص ٍاسدات گشاى ّوچٌیي تا افضایؾ ًشخ اسص 

تٌاتشایي سًٍذ تاصاس تِ ضشس تَلیذ هحلَل داخل . هاًذوِ تْای هحلَل دس داخل حاتت هیستیؿَد، دس كٍَادساتی گشاى هی

ؿَد ٍ اختالف تْای هحلَل تِ لیوت تاصاس تا تْای هحلَل تِ لیوت تاصاس هحلَل تِ لیوت ػایِ ای تیـتش هی توام هی

 .گشدد

 سیال: ی صاتل        ٍاحذّای هضیت ًؼثی اًگَس یالَتتش سٍی ؿاخق ًشخ اسص احشتغییش -3رذٍل

 ًشخ اسص 1000 1100 1200 1300 1400

 ؿاخق

36/0 39/0 42/0 46/0 51/0 DRC 

8/0 86/0 93/0 02/1 11/1 NPC 

12/1 2/1 3/1 41/1 53/1 NIPC 

8/0 86/0 93/0 01/1 11/1 EPC 

98/1251222 87/1111533 75/9710846 63/8310159 61/7007520 NSP 

 تحمیك ّاییافتِ: هاخز

افضایؾ  دسكذ واّؾ ٍ 30ٍ  20ٍ  10ّا تِ اًذاصُ ّضیٌِ ،ّای هضیت ًؼثیسٍی ؿاخقتش ّا تشای تشسػی احش تغییش ّضیٌِ

ًتایذ  .تاؿذوَد، تزس، ػن، خذهات هاؿیي آالت، ّضیٌِ واسگش، ّضیٌِ آب ٍ ّضیٌِ حول هی ّاهٌظَس اص ّضیٌِ .دادُ ؿذُ اػت

. یاتذهی تْثَد  ّا ؿاخقؿَد، تا واّؾ ّضیٌِهـاّذُ هی 4س وِ دس رذٍل ؿواسُ ّواًغَ. دس رذٍل ریل آهذُ اػت

دس ّوِ حاالت تضسگتش اص ٍاحذ اػت، تؼثاست دیگش لیوت تاصاسی هحلَل ( )همذاس ضشیة حوایت اػوی اص هحلَل 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

دس ّوِ حاالت تیـتش اص یه اػت ٍ یه سًٍذ ( ) ضشیة حوایت اػوی اص ًْادُ. ای آى تَدُ اػتتیـتش اص لیوت ػایِ

هؼیاس . افتذای اتفاق هیای هثادلِّای ػایِدّذ وِ تِ دلیل حاتت تَدى ّضیٌِواّـی دس ایي ؿاخق تا واّؾ ّضیٌِ ّا سخ هی

 . ؿَدَل حوایت هیهحل دس ّوِ حاالت تضسگتش اص ٍاحذ تَدُ ٍ دس هزوَع اص تاصاس ًْادُ ٍ ()ضشیة 

 دسكذ: ٍاحذ                 صاتل ّای هضیت ًؼثی اًگَس یالَتیّا تش سٍی ؿاخقاحش تغییش ّضیٌِ -4رذٍل     

 ّضیٌِ       دسكذ 10ضایؾاف دسكذ 20 افضایؾ دسكذ 30 افضایؾ دسكذ 10 افضایؾ دسكذ 20 افضایؾ دسكذ 30 افضایؾ

 ؿاخق    

32/0 37/0 41/0 6/0 55/0 51/0 DRC 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 NPC 

21/1 31/1 4/1 7/1 63/1 56/1 NIPC 

11/1 11/1 11/1 10/1 11/1 11/1 EPC 

3/9628711 43/8972738 8/8317665 4/5697375 01/6352448 7007520061 NSP 

 ّای تحمیكیافتِ: هاخز       

ًتایذ  .واّؾ یافت افضایؾ ٍتي   6الی 1یت ًؼثی ػولىشد تِ اًذاصُ تشای تشسػی احش تغییش ػولىشد تش سٍی ؿاخق ّای هض

ػَدآٍسی خالق  ّای هٌاتغ داخلی ٍؿاخق ،ؿَدهـاّذُ هی 5 وِ دس رذٍل ؿواسُّواًغَس .دس رذٍل ریل آهذُ اػت

ّای ٌا اػت وِ ّضیٌِ ًْادُایي تذاى هؼ ّویـِ تضسگتش اص یه اػت ٍ هؼیاس. یاتذارتواػی تا افضایؾ ػولىشد تْثَد هی

ای اػت، تؼثاست دیگش تَلیذ وٌٌذُ دس اػتفادُ اص ایي لاتل هثادلِ تِ لیوت تاصاسی تیؾ اص ّضیٌِ آًْا ًؼثت تِ لیوت ػایِ

 دس تشخی اص حاالت ووتش اص یه تَدُ اػت یؼٌی هذاخلِ دٍلت تِ ؿاخق .وٌذّا هالیاتی غیش هؼتمین پشداخت هیًْادُ

تا افضایؾ ػولىشد  همذاس  .ػَد ایي تَلیذ ػول ًىشدُ اػت ٍ دس هزوَع اص تاصاس ًْادُ ٍ هحلَل حوایت ًوی ؿَد

 .یاتذواّؾ هی

 تي:ٍاحذ        ّای هضیت ًؼثی اًگَس یالَتی صاتل      احش تغییش ػولىشد تش سٍی ؿاخق -5رذٍل

  ػولىشد     6 7 8 9 10 11 12

 ؿاخق     

34/0 37/0 45/0 45/0 51/0 58/0 68/0 DRC 

74/0 81/0 89/0 99/0 11/1 27/1 48/1 NPC 

52/1 52/1 53/1 53/1 53/1 53/1 54/1 NIPC 

73/0 8/0 88/0 98/0 11/1 27/1 48/1 EPC 

14177883 12385292 10592702 8800111 70077521 5214930 3422340 NSP 
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 تحمیك ّاییافتِ: هاخز              

 

 

 ّاجوع بٌذی ٍ پیطٌْاد

-تِ هحذٍدیت هٌاتغ ٍ هضیتتا تَرِ افضایؾ یا واّؾ ػغح صیش وـت هحلَالت هختلف وـاٍسصی دس هٌاعك هختلف تایذ 

هضیت  هثادلِ ػَدهٌذ، هثٌای تَلیذ ٍ ّای التلادی،تش اػاع ًظشیِ. كَست گیشدّواى هٌغمِ ّای ًؼثی دس تَلیذ هحلَالت 

ی اخذهات داس وـَس دس تَلیذ یا ػشضِ واالی خاف اػت لزا وـَسّای هختلف تایذ سٍی تَلیذ واال ٍ یا تشتشی ًؼثی یه

سیضی كحیح تَاى تا تشًاهِّای هَسد تشسػی هیهـخق ؿذى ػلل واّؾ هضیت ًؼثی دس ػال ٍ تا هضیت ًؼثی توشوض وٌٌذ

 .ّای آیٌذُ رلَگیشی وشداص واّؾ ایي هضیت دس ػال

دس ایي هغالؼِ تشای هحاػثِ  .ای هٌاتغ داخلی اػتهحاػثِ لیوت ػایِ ّای هغالؼات هضیت ًؼثی،تخؾتشیي یىی اص هْن

% 66تا تَرِ تِ ایٌىِ  .آب صیشصهیٌی اػتفادُ ؿذُ اػت اص ّضیٌِ اػتحلال یه هتش هىؼة آب ػغحی ٍ ای آب،لیوت ػایِ

سیال تشای ّش هتش هىؼة 5/106هحاػثِ ؿذُ وِ ایي همذاس هتَػظ ٍصًی  اًذ،ّای صیشصهیٌی اػتفادُ هی وشدُاص هضاسع اص آب

سػیذى تِ هتَػظ ػولىشد تشای اها ( ٍصاست رْاد وـاٍسصی)افضایؾ ػولىشد گٌذم سغن ػلیّای اخیش دس ػال .تشآٍسد گشدیذ

ص فٌاٍسی دُ ارْاًی ساّی عَالًی دس پیؾ اػت ٍ ایي هَضَع تِ افضایؾ ػولىشد اص عشیك تَػؼِ خذهات تشٍیزی ٍ اػتفا

ّای ، لزا تایذ تا تشًاهِ سیضی هذٍى ٍ واسآهذ تَلیذ سا دس رْتی پیؾ تشد تا تاػج تْثَد التلاد تَلیذوٌٌذُّای ًَ سا هی علثذ

غمِ ػیؼتاى تَلیذ هحلَل اًگَس یالَتی دس هٌ داد وِ وـت ٍتش اػاع هاتشیغ تحلیل ػیاػتی، ًتایذ ًـاى .وَچه ؿَد

اًذ وِ هٌغمِ ػیؼتاى سٍ تِ وـت هحلَل گٌذم آٍسدُ وـاٍسصاىایي دس حالی اػت وِ اوخش  تاؿذ ٍداسای هضیت ًؼثی هی

تَلیذ هحلَل اًگَس یالَتی ػَق داد ٍ اص آًاى  ، پغ تایذ وـاٍسصاى هٌغمِ سا تشای وـت ٍ(16)داسای تَریِ التلادی ًیؼت

 .حوایت وشد 

 

 هَرد استفادُ ٌابعهفْرست 

 . 54-59، كق163ؿواسُهزلِ صیتَى، . ت دس اػتاى هاصًذساىتاصاسیاتی هشوثا. 1384. اػذی .1

ػلَم ٍ )ًـشیِ التلاد ٍ تَػؼِ وـاٍسصی. تشسػی هضیت ًؼثی ایشاى دس تَلیذ صػفشاى. 1390. صادُ مآلایی م ٍ سضاللی .2

 .121-132، كق 1، ؿواسُ 25، رلذ (كٌایغ غزایی

(. هغالؼِ هَسدی اػتاى چْاسهحال تختیاسی. ذ لَتیاچیتیتشسػی هضیت ًؼثی تَلی(. 1389. )صادُ عًظاد م ٍ حؼيتخـی .3

 .18-24كق، 18آهَصؿی هٌْذػی وـاٍسصی، ؿواسُ هاٌّاهِ تحلیلی، خثشی ٍ 
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هغالؼِ هَسدی : ّای حوایتی دس تخؾ وـاٍسصی تا اػتفادُ اص هاتشیغ تحلیل ػیاػتاػتتشسػی ػی. 1384. حالة ح .4

 153-176، كق 35سگاًی، ؿواسُ ویَی دس ؿوال ایشاى، فللٌاهِ پظٍّـٌاهِ تاص

ًـشیِ التلاد ٍ . ّای حوایتی تش تَلیذ وـوؾ اػتاى لضٍیيتشسػی هضیت ًؼثی ٍ ػیاػت. 1390. ًظادرَالیی س ٍ واظن .5

 .27-39، كق 1، ؿواسُ 25، رلذ (ػلَم ٍ كٌایغ غزایی)تَػؼِ وـاٍسصی

ػلَم )هزلِ التلاد ٍ تَػؼِ وـاٍسصی. ات، تخؾ تاغثاًی، تخؾ آهاس ٍ اعالػ1388رْاد وـاٍسصی ؿْشػتاى صاتل  .6

 .69-78، كق 1، ؿواسُ 23، رلذ (كٌایغ وـاٍسصی

ی پظٍّـٌاهِ. وـوؾ ٍ خشها تشسػی ػَاهل هَحش تش كادسات غیش ًفتی، هغالؼِ هَسدی پؼتِ،. 1377. دًیا دیذُ .7

 .83-108: 6تاصسگاًی،

ّای تشًاهِ سیضی ٍ التلاد هَػؼِ پظٍّؾ ّای ًؼثی هحلَالت وـاٍسصی هٌتخة،تشسػی هضیت. 1382. دّماًی ع .8

 .ّای تحمیماتیوـاٍسصی، هذیشیت اهَس پشداصؽ ٍ یافتِ

: هغالؼِ هَسدی: )ّای حوایتی ٍ هضیت ًؼثی تَلیذ ٍ كادسات پیاصتشسػی ػیاػت.1389 .سضایی ا، چیزسی ا ٍ ًخؼی ى .9

 .141-150، كق 2، ؿواسُ 24رلذ ، (ػلَم ٍ كٌایغ غزایی)ًـشیِ التلاد ٍ تَػؼِ وـاٍسصی(. اػتاى اكفْاى

 Http://www.fao.org                                  لاتل دػتشع دس. تخؾ تزاست. 2009ػاصهاى خَاس ٍ تاس رْاًی  .10

 Http://www.irica.gov.irلاتل دػتشع دس . ػاصهاى گوشن روَْسی اػالهی ایشاى، تخؾ آهاس ٍ اعالػات ػالیاًِ .11

ػلَم ٍ )ًـشیِ التلاد ٍ تَػؼِ وـاٍسصی. تؼییي هضیت ًؼثی غالت دس اػتاى وشهاى. 1389. ؿفیؼی ل ٍ یضداًی ع .12

 .  440-447، كق4، ؿواسُ 24، رلذ (كٌایغ غزایی

ّای حوایتی خشهای اػتاى وشهاى ی ٍ ؿاخقتشسػی هضیت ًؼث. 1390. صادُ حؿیشاًی تیذآتادی ف، رَالیی س ٍ یَػف .13

 .99-116، كق 2، ؿواسُ 3هزلِ تحمیمات التلاد وـاٍسصی، رلذ . 

فللٌاهِ التلاد وـاٍسصی ٍ تَػؼِ، ؿواسُ . تؼییي هضیت ًؼثی هحلَالت ػوذُ تاغثاًی 1383. ػضیضی د ٍ یضداًی ع .14

 41-72، كق46

سٍؽ هٌفؼت خالق ارتواػی ٍ ّضیٌِ هٌاتغ  3یشاى تا اػتفادُ اص تشسػی هضیت ًؼثی تشًذ ا. 1390.ػضیضی د ٍ صیثایی م .15

 .71-96، كق 9هزلِ التلاد وـاٍسصی ٍ تَػؼِ، رلذ. داخلی ًٍؼثت ّضیٌِ تِ هٌفؼت ارتواػی

ػلَم ٍ كٌایغ )هزلِ التلاد وـاٍسصی . تحلیل هضیت ًؼثی تَلیذ گٌذم دس ػیؼتاى. 1388. پَس فوشتاػی ع ٍ سػتگاسی .16

 .69-78، كق 1388، ًیوؼال اٍل 1، ؿواسُ 23ف رلذ (غزایی

ّای هضیت ًؼثی اسصیاتی حثات ؿاخق. 1388. هحوذسضایی س، ؿْثاصی ح، واٍػی والؿوی م ٍ خذاٍسدیضادُ م، .17

 .165-176، كق 2، ؿواسُ 19هزلِ داًؾ وـاٍسصی، رلذ  .كادسات ٍ تَلیذ خشهای ایشاى

هؤػؼِ هغالؼات ٍ پظٍّـْای : تاس آى ػَی خلیذ فاسع، تْشاىًگاّی تِ تاصاسّای هیَُ ٍ تشُ .  1375. هؼؼَدی، ع .18

 .تاصسگاًی، چاج ػَم
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Comparative Advantage Analysis of Ruby Grapes Production in order to 

Sustainable Agricultural, Case study: Zabol city 
Abstract 

       Comparative advantage is a method  that has importance in production and crop's trade. Grape is 

one of the horticultural products in the world and Iran. Iran is ranked seventh among other countries 

in the world. In Sistanobalouchestan province, Zabol has dedicated 72% planted areas of grapes in the 

province. This study has done to discussion about comparative advantage of Ruby grapes in Zabol by 

using Domestic Resource Cost(DRC) index and Policy Analysis Matris(PAM) in 1387-88. Required 

datas have collected from agricultural department of Zabol, foreign trade statistics annual and fao for 

the year of 1387-88. The results of DRC index showed that planting the Ruby grapes has comparative 

advantage in Zabol. Furthermore the nominal supportive coefficient is more than one it means that the 

tradable input cost in market price is more than their shadow price, in other words producer pays 
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indirect taxes in use of these inputs. Supportive coefficient index in some cases is less than one, it 

means that government intervention doesn't act for benefit of this product, so there isn't any support in 

input and output markets. The amount of nominal supportive is decreased by increasing the yield. 

Adoption the policies that increase the yield, decrease the production cost and improve the planting 

methods can be used as the ways to access the benefits of grapes planting in the region. 

Key words: Comparative advantage, PAM, Ruby Grapes, Zabol 

 


