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بررسي شاخصهاي حمايتي در فرآيند توليد دانههاي روغني
در استان كرمانشاه
وٞٛؿبض ذبِسي* ٔ ،ب٘سا٘ب طٛؾي
تبضيد پصيطـ91/07/30 :
تبضيد زضيبفت91/04/16 :
چکيده
تؼييٗ ٘ٛع ٔحهٛالت تِٛيسي ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙيهٞبي ٔٛخٛز ٘ظيط ٔعيت ٘ؿجيٌ ،بْ اؾبؾي ثرطاي
تٛؾؼٝي ثرف وكبٚضظي اؾت .زض ايٗ ٔطبِؼٔ ،ٝعيت ٘ؿجي  ٚقبذمٞبي حٕربيتي فطآيٙرس تِٛيرس
زا٘ٞٝبي ضٚغٙي آفتبثٍطزاٖ  ٚوّعا زض اؾتبٖ وطٔب٘كب ٜثرطاي ؾربَ ظضاػري  1386-87ثرب اؾرتفبز ٜاظ
ٔبتطيؽ تحّيُ ؾيبؾتي(ٔ ،)PAMحبؾج ٝقس ٜاؾرت٘ .تربيح ٔطبِؼر ٝزضذهرٛل قربذم ٔعيرت
٘ؿجي( )DRCتِٛيس زا٘ٞٝبي ضٚغٙي ٘كبٖ زاز و ٝاؾتبٖ وطٔب٘كب ٜزض تِٛيرس ٔحهر َٛآفتربثٍطزاٖ،
زاضاي ٔعيت ٘ؿجي ثٛز ٚ ٜتِٛيس وّعا ٔعيت ٘ؿجي ٘ساضز .ثطضؾري قربذم حٕبيرت اؾرٕي ٔحهرَٛ
(٘ )NPCكبٖ زاز و ٝليٕت ثبظاضي زا٘ٞٝبي ضٚغٙي ثيف اظ ليٕت ؾبيٝاي آٟ٘ب ثٛز ٚ ٜؾيبؾتٞبي
زِٚت ثبػث قس ٜتب ليٕت ايٗ ٔحهٛالت زض اؾتبٖ ثيف اظ ليٕت ٔطظي زض ٘طخ ؾبيٝاي اضظ ثبقرس ٚ
ٌٛيبي پطزاذت يبضا٘ٝي غيط ٔؿتميٓ ث ٝتِٛيسوٙٙسٌبٖ زا٘ٞٝبي ضٚغٙي زض اؾتبٖ وطٔب٘كبٔ ٜيثبقرس.
٘تبيح قبذم حٕبيت اؾٕي ٟ٘بزٜٞب( )NPIزض ٔٛضز فطآيٙس تِٛيس زا٘ٞٝبي ضٚغٙي ٘يرع حربوي اظ آٖ
اؾت و ٝظاضػبٖ زضذهٛل ٟ٘بزٜٞبي لبثُ تدبضت ٔٛضز حٕبيت لطاض ٌطفترٝا٘رس .اظ ايرٗ ض ،ٚترساٚ ْٚ
افعايف حٕبيت ٔٛثط اظ وّعا ،تٛؾؼٝي ؾطح ظيط وكت وّرعا  ٚترسا ٚ ْٚافرعايف حٕبيرت ليٕتري اظ
آفتبثٍطزاٖ زض اؾتبٖ پيكٟٙبز ٔيقٛز.
طبقهبندی Q18, Q28: JEL
ياشٌَاي كليذئ :عيت ٘ؿجي ،قبذم حٕبيت اؾٕي ٔحهٟ٘ ٚ َٛبز ،ٜقبذم حٕبيت ٔٛثط،
ٔبتطيؽ تحّيُ ؾيبؾتي ،زا٘ٞٝبي ضٚغٙي ،اؾتبٖ وطٔب٘كب.ٜ

 -1زوتطاي التهبز وكبٚضظي ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔيٚ ،احس وطٔب٘كبٌ ،ٜط ٜٚالتهبز وكبٚضظي ،وطٔب٘كب ،ٜايطاٖ.
 -2پػٞٚكٍط ٔٛؾؿ ٝپػٞٚفٞبي ثط٘بٔٝضيعي ،التهبز وكبٚضظي  ٚتٛؾؼ ٝضٚؾتبيي.
* ٘ٛيؿٙسٜي ٔؿئٔ َٛمبِkohsark@yahoo.com :ٝ
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پيشگفتار
إٞيت ٔعيت ٘ؿجي زض فؼبِيتٞبي التهبزي  ٚتدبضت ثطاي فؼبالٖ ثررفٞربي ٔرتّرا التهربزي،
ؾبثمٝي زيطيٙرٝاي زاضز .زض ازثيربت التهربزي ،آزاْ اؾرٕيت  ٚزيٛيرس ضيىربضز ٚضا ثرٝػٙرٛاٖ اِٚريٗ
التهبززا٘بٖ ططاح  ٚػاللٕٙس ثٔ ٝمِٝٛي ٔعيت(٘ؿجي ٔ ٚطّك) ٔيقٙبؾٙسٔ .حسٚزيت ٔٙبثغ تِٛيس ٚ
ضلبثت ٌؿتطز ٜزض ؾطح ثبظاضٞبي خٟب٘ي ٔحهٛالت وكبٚضظي ،إٞيرت ثطضؾري ٔ ٚطبِؼرٝي ٔعيرت
٘ؿجي ضا زض ثرف وكبٚضظي ز ٚچٙساٖ ٕ٘ٛز ٜاؾت(خيطاٖ.)1388،
ٔعيت ٘ؿجي زض تِٛيس(ليٕت تٕبْ قس ٜيب ٞعي )ٝٙث ٝزٌٝ٘ٛ ٚي ثبِفؼُ  ٚثربِم ٜٛلبثرُ ثطضؾري اؾرت.
ٔعيت ٘ؿجي ثبِفؼُ ث ٝثطضؾي ٔعيت ٘ؿجي وبال يب ثرف ذبني ٔريپرطزاظز ور ٝزض زٚضٜي ظٔرب٘ي ٚ
ٔطظ خغطافيبيي تؼطيا قسٜاي ،تِٛيس آٖ ثٝطٛض ثبِفؼُ ٔحمك قس ٜثبقس .اظ ؾٛي زيٍطٔ ،عيت ٘ؿجي
ثبِم ٜٛث ٝثطضؾي ٔعيت ٘ؿجي وبال يب ثرف ذبنري ٔريپرطزاظز ور ٝتِٛيرس زض زٚضٜي ظٔرب٘ي ٔ ٚرطظ
خغطافيبيي تؼطيا قسٜاي ،ثٝطٛض ثبِفؼُ ٔحمك ٘كس ٜثبقس؛ ِٚي ثٝطٛض ثبِم ٜٛلبثّيرت تِٛيرس زاقرتٝ
ثبقسٕٞ .چٙيٗ ٞطيه اظ آٖ ز ،ٚثٌٝ٘ٛٝي اؾٕي(خبضي يب پِٛي)  ٚحميمي لبثُ ٔحبؾجٔ ٝريثبقرٙس.
حبِت اؾٕي ثٛٔ ٝضزي اطالق ٔيقٛز و ٝزض ٔحبؾجبت  ٚثطضؾيٞب اظ ليٕتٞبي حبوٓ ثط ثبظاض فؼّي
ػٛأُ تِٛيس(اػٓ اظ وبض ،ؾطٔبئ ،ٝسيطيت ،تىِٛٛٙغي ،اضظ  ٚ )...ٚوبال اؾرتفبزٌ ٜرطززِٚ .ري زض حبِرت
حميمي اظ ليٕتٞبي حميمي(ليٕت زض تؼبزَ يرب ليٕرت زض قرطايق ضلبثرت وبٔرُ) يرب ليٕرتٞربي
ؾبيٝاي ػٛأُ تِٛيس  ٚوبال(ليٕتٞبي ثيبٍ٘ط ٞعيٝٙي فطنت اظ زؾت ضفتر ٝوربال يرب ٔٙجرغ ذربل)
اؾتفبزٔ ٜيٌطزز(ٔهطفٛي  ٚتىكي.)1387،
ٔساذّ ٝزض تِٛيس ٔحهٛالت  ٚثبظاض ٔحهٛالت ٟ٘ ٚبزٜٞبي وكبٚضظي زض تٕربٔي وكرٛضٞبي ز٘يرب ثرٝ
ضٚيٝاي ػبزي تجسيُ قس ٜاؾت .ايٗ ٔساذٌّ ٝبٞي اٚلبت قىُ حٕبيتي ٌ ٚربٞي اٚلربت قرىُ غيرط
حٕبيتي(ٔبِيبتي) ثٝذٛز ٔيٌيرطز .حٕبيرت اظ تِٛيرسات ٔحهرٛالت وكربٚضظي زض ز٘يرب ثر ٝاقرىبَ
ٔرتّفي نٛضت ٔيٌيطز .ثطضؾي قبذمٞبي حٕبيتي ٔحهٟ٘ ٚ َٛبزٜٞبي وكبٚضظي ٔيتٛا٘س ٘ٛع ٚ
ٔيعاٖ حٕبيتٞبي ثٝػُٕ آٔس ٜضا ٘كبٖ زٞس.
ٔطبِؼبت ٌ٘ٛبٌ٘ٛي زضذهٛل ٔعيت ٘ؿجي  ٚقبذمٞبي حٕبيت اظ تِٛيسات ٔحهرٛالت وكربٚضظي
ا٘دبْ قس ٜو ٝوٕبثيف اظ ضٚـٞبي يىؿب٘ي اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
٘ٛضي  ٚخٟبٖ ٕ٘ب(ٔ )1387طبِؼٝاي ضا ثب ٞسف ثطضؾري ٚعرؼيت ٔعيرت ٘ؿرجي  ٚحٕبيرت اظ تِٛيرس
ؾٛيبي ثٟبض(ٜآثي  ٚزيٓ) اظ ططيك ٔبتطيؽ تحّيُ ؾيبؾتي  ٚقبذمٞبي حٕبيتي  ٚثطاي ؾبَٞربي
 1377-83ا٘دبْ زاز٘س .ثطضؾي ٚعؼيت حٕبيتي ؾٛيبي ثٟبض٘ ٜكبٖ زاز ور ٝػّيرطغٓ ٚخرٛز ٔعيرت
٘ؿجي زض تِٛيس ايٗ ٔحه َٛزض اؾتبٖٞبي ػٕسٜي تِٛيسوٙٙرس ،ٜثرٝطرٛضوّي ؾيبؾرتٞربي زِٚرت
خٙجٝي حٕبيتي الظْ ضا ٘ساقت ٝاؾت.
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وطثبؾي ،وطيٓ وكتٞ ٚ ٝبقٕي تجبض( )1384زض ٔطبِؼٝي ذٛز ٘كبٖ زاز٘س و ٝتِٛيس پٙج ٝزض اؾرتبٖ
ٌّؿتبٖ زاضاي ٔعيت ٘ؿجي اؾتٛ٘ .ضي( )1387ثب ثٟطٌٜيرطي اظ ضٚـ ٔربتطيؽ تحّيرُ ؾيبؾرتي ٚ
ٕٞچٙيٗ قبذمٞبي حٕبيتي  ٚثط اؾبؼ آٔبض  ٚاطالػبت ٞعيٝٙي تِٛيس ٚظاضت خٟبز وكربٚضظي زض
ذالَ ؾبَٞبي  1377-83ث ٝتحّيُ ٚعؼيت ؾرٛيبي تبثؿرتب٘ ٝزض ايرطاٖ پطزاذتر ٝاؾرت .تدعيرٚ ٝ
تحّيُ ٚعؼيت حٕبيتي ؾٛيبي تبثؿتب٘٘ ٝكبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝثب ٚخرٛز ٔعيرت ٘ؿرجي زض تِٛيرس ايرٗ
ٔحه ،َٛزض ٔدٕٛع ؾيبؾتٞبي زِٚت ٔٙدط ث ٝحٕبيت اظ تِٛيس ايٗ ٔحهٍ٘ َٛطزيس ٜاؾت٘ .ظط ثٝ
ٚاثؿتٍي ثؿيبض قسيس ثٚ ٝاضزات ضٚغٗ ٘جبتي  ٚثٙٔٝظٛض زؾتيبثي ث ٝاٞرساف ٔرس ٘ظرط طرطح تربٔيٗ
ٔٙبثغ ضٚغٗ ٘جبتي زض پبيبٖ زٚضٔ ،ٜحمك ثط عطٚضت حٕبيت ٔٛثط اظ تِٛيس ؾٛيب زض وكٛض تبويس ورطزٜ
 ٚزض ايٗ ضاؾتب عٕٗ ٔٛافمت ثب زيسٌب ٜؾيؿتٕي ثطاي حٕبيرت اظ ٔحهرٛالت وكربٚضظي ،پطٞيرع اظ
ثط٘بٔٞٝبي حٕبيتي ٔدعا ضا ثطاي ٞطيه اظ ٔحهٛالت وكبٚضظي الظْ زا٘ؿت ٝاؾت.
ٔحٕسي(ٔ )1383عيت ٘ؿجي زا٘ٞ ٝبي ضٚغٙي وّعا ،آفتربثٍطزاٖ ،وٙدرس ٌّ ٚط٘رً زض ؾربَ ظضاػري
 1381-82زض اؾتبٖ فبضؼ ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز ٜاؾت .ثطاؾبؼ قربذمٞربي ٘رٛع اٙٔ(َٚفؼرت
ذبِم اختٕبػيٞ ،عيٝٙي ٔٙبثغ زاذّي ٘ ٚؿجت ٞعي ٝٙثٙٔ ٝفؼت اختٕبػي)  ٚثب ليٕتٞبي ٔٛثط اضظ،
ٔحهٛالت وّعا ،آفتبثٍطزاٖ  ٚوٙدس زاضاي ٔعيت ٘ؿجي ٔ ٚحهرٌّ َٛط٘رً ثرسٔ ٖٚعيرت ٘ؿرجي زض
تِٛيس ثٛز ٜا٘س .ثط اؾبؼ قبذم وبضايي ٔعيت ،تٟٙب ٔحه َٛوّعا اظ ٘ظرط ػّٕىرطز زاضاي وربضايي  ٚاظ
ٔعيت ٘ؿجي زض تِٛيس ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾت ٔ ٚحهٛالت آفتبثٍطزاٌّٖ ،طً٘  ٚوٙدس زض ٔمبيؿ ٝثب وُ
وكٛضٔ ،عيت ٘ؿجي زض تِٛيس ٘ساقتٝا٘س .قبذم ٔميبؼ ٔعيت ثطاي آفتربثٍطزاٖ  ٚوٙدرس ثعضٌترط اظ
يه (ثيكتط ثٛزٖ زضخ ٝتٕطوع ايٗ ٔحهٛالت زض ٔمبيؿ ٝثب وُ وكٛض)  ٚثطاي وّعا ٌّ ٚطً٘ وٕتط اظ
يه(وٕتط ثٛزٖ زضخٝي تٕطوع ايٗ ٔحهٛالت زض ٔمبيؿ ٝثب وُ وكٛض) ثٛز ٜاؾت .قربذم خٕؼري
ٔعيت ثطاي آفتبثٍطزاٖ ػسزي ثعضٌتط اظ يه  ٚثطاي ؾبيط ٔحهٛالت ػسزي وٛچهتط اظ يه ضا ٘كبٖ
زاز ٜاؾت .ثط اؾبؼ ايٗ قبذم زض آٖ قطايق ،اؾرتبٖ فربضؼ زض تِٛيرس آفتربثٍطزاٖ ٔعيرت ٘ؿرجي
ثيكتط اظ ٔتٛؾق وكٛض  ٚزض تِٛيس وّعاٌّ ،طً٘  ٚوٙدس ٔعيت ٘ؿجي وٕتط اظ ٔتٛؾق وكٛض زاقرتٝ
اؾت.
ػّي ثٍّي ٌٛ ٚزضظي(٘ )1386كبٖ زاز٘س و ٝزض ؾبَٞربي  1383 ٚ 1382ؾيبؾرتٞربي حٕربيتي،
ضٚي تِٛيس  ٚػطع ٝآفتبثٍطزاٖ تبثيط ٔثجتي ٘ساقت ٝاؾت .ايرٗ ؾيبؾرتٞرب ٘ٛؾرب٘بت تِٛيرس ؾرٛيب ضا
وٙتطَ وطز ٚ ٜآٖ ضا ثٝنٛضت ض٘ٚس نؼٛزي يىٛٙاذرت زض آٚضز ٜاؾرت .ثرٌ٘ٛٝرٝاي ور ٝيبضا٘رٞٝربي
ٔؿتميٓ ثبػث حسالُ قسٖ ٘ٛؾب٘بت تِٛيس وّعا  ٚنؼٛز يىٛٙاذت آٖ قس ٜاؾت.
ٔٞٛب٘تي ٕٞ ٚىربضاٖ(٘ )2002كربٖ زاز٘رس ور ٝزض زٔٚريٗ اؾرتبٖ ثرعضي تِٛيرس وٙٙرسٜي پٙجرٝي
ٙٞسٚؾتبٖ ،تِٛيس ايٗ ٔحه َٛوبضا ٕ٘يثبقس .ثسٔ ٖٚساذّٝي زِٚت زض ايٗ ايبِت ث٘ ٝظط ٔيضؾس وٝ
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ؾطح ظيط وكت ايٗ ٔحه َٛث ٝؾٛي ٔحهٛالت زاضاي ؾٛزآٚضي ثيكتط ٔب٘ٙس ٘يكىط  ٚثبزاْ ظٔيٙي
حطوت ٔيوٙس .ثٝػال ٜٚايٗ ٔطبِؼ٘ ٝكبٖ زاز و ٝزض چٟبض ايبِرت زيٍرط ٘يرع تِٛيرس پٙجر ٝثيكرتطيٗ
وبضايي ضا ٘ساضزٞ ،طچٙس حسالُ يه ٔحه َٛزض ٞط ايبِت ٚخٛز زاضز و ٝوبضايي وٕتطي اظ پٙج ٝزاضز.
٘تبيح ايٗ تحميك ٌٛيبي آٖ اؾت و ٝؾيبؾتٞبي ٙٞسٚؾتبٖ زض ضاثط ٝثب تٟيٝي پٙجٝي اضظاٖ ثرطاي
نٙبيغ زؾتي  ٚثرف ٘ؿبخي٘ ،بوبضايي ثعضٌي ضا ث ٝثرف تِٛيس پٙج ٝتحٕيُ ٕ٘ٛز ٜاؾت.
يبئ )1997(ٛثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٔبتطيؽ تحّيُ ؾيبؾتي ث ٝثطضؾري ؾيبؾرتٞربي زِٚرت تبيّٙرس زض
تٛٙع ثركيسٖ ث ٝوكرت ٔحهرٛالت ٔرتّرا ثر ٝخربي وؿرت ترهرم زض وكرت يره ٔحهرَٛ
ػٕس( ٜثط٘ح) پطزاذت .زِٚت تبيّٙس ؾؼي زاقت تِٛيس ٔحهٛالتي چ ٖٛؾٛيب  ٚحجٛثبت ضا ٘يع زض وٙبض
ثط٘ح افعايف زٞس٘ .تبيح ايٗ ٔطبِؼ٘ ٝكبٖ زاز وكت ثط٘ح ؾٛزآٚضتط اظ وكت ؾٛيب  ٚحجٛثربت اؾرت.
آ٘بِيع حؿبؾيت ليٕت ثط٘ح ٔكرم وطز و ٝافعايف ليٕت ثط٘ح ،اثط ظيبزي زض وبٞف ٔٙربثغ آثري ٚ
٘بثٛزي ٔحيق ظيؿت زاضز  ٚايٗ ٔؿأِ ٝتب حسٚزي زذبِتٞبي زِٚت ثطاي ايدربز تٙرٛع زض تِٛيرس ضا
تٛخيٕٛ٘ ٝز ٜاؾت.
ثيػيٗ  ٚفبً٘( )2000ثب ثٝوبضٌيطي زٔ ٚؼيبض عطيت حٕبيت ٔؤثط)ٞ ٚ (EPCعيٝٙي ٔٙربثغ زاذّري
) (DRCزض طي زٚضٜي  1996-98اثطات ٚضٚز چيٗ ث ٝؾبظٔبٖ تدبضت خٟب٘ئ ،يرعاٖ حٕبيرت يرب
ٔبِيبت زض ٔحهٛالت وكبٚضظي  ٚزضخٝي ضلبثتي تِٛيس يب ٔعيت ٘ؿجي تِٛيرسات ٟٔرٓ وكربٚضظي ضا
ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز٘س٘ .تبيح ٘كبٖ زاز ؤ ٝحهٛالتي ٕٞچ٘ ٖٛيكىط ،ؾرٛضٌ ٚ ْٛشضت اظ حٕبيرت
ثباليي طجك ٔؼيب ض حٕبيت ٔؤثط ثطذٛضزاض ثٛز ،ٜأب ثط٘ح غاپٙري ٙٞ ٚرسي  ٚتٙجربو ٛاظ ٔبِيربت ذربل
ثطذٛضزاض ثٛز ٜا٘سٕٞ .چٙيٗ ثط اؾبؼ ٔؼيبض ٞعيٝٙي ٔٙبثغ زاذّئ ،حهرٛالتي چر ٖٛثرط٘ح غاپٙري ٚ
ٙٞسي ،تٙجبو٘ ،ٛرٛز ؾجع ،پٙج ،ٝپطتمبَ  ٚؾيت زاضاي ٔعيت ٘ؿجي  ٚزا٘ٞٝبي ضٚغٙري ٔ ٚحهرٛالت
زا٘ٝاي  ٚحجٛثبت فبلس ٔعيت ٘ؿجي ثٛزٜا٘س.
تِٛيس زا٘ٞٝبي ضٚغٙي زض اؾتبٖ وطٔب٘كب ٜاظ ؾبثمٝي زيطيٝٙاي ثطذٛضزاض ٘يؿت  ٚثب حٕبيتٞربي ثرٝ
ػُٕ آٔس ٜزض طي چٙس ؾبَ اذيط ،ض٘ٚس تِٛيس زا٘ٞٝبي ضٚغٙي ثٚٝيػ ٜوّعا چكٍٕيط ثٛز ٜاؾت .ايرٗ
اؾتبٖ ثب اذتهبل  3/2زضنس وُ ؾطح ظيط وكت  4/2 ٚزضنس وُ تِٛيس زا٘ٞٝربي ضٚغٙري ،ؾرٟٓ
ذبني زض تِٛيس ايٗ ٔحهٛالت زض وكٛض زاضزٔ .طبِؼرٝي حبعرط ،آٌربٞي  ٚزا٘رف الظْ زضذهرٛل
ٚعؼيت ٔعيت ٘ؿجي  ٚقيٜٛي و٘ٛٙي حٕبيتٞبي ثٝػُٕ آٔس ٜاظ تِٛيس ايٗ ٔحهٛالت ثٚٝيػ ٜوّرعا
 ٚآفتبثٍطزاٖ ثطاي ثط٘بٔٝضيعاٖ  ٚؾيبؾتٌرصاضاٖ وكربٚضظي ضا فرطا ٓٞؾربذت ٚ ٝثر ٝتجيريٗ زليرك
ؾيبؾتٞبي آتي زضذهٛل تِٛيس ايٗ زٔ ٚحه َٛزض ؾطح اؾتبٖ وٕه ٔٛثط ذٛاٞس وطز.

تحقيقات اقتصاد كطايرزي/جلذ /4ضمارٌ/3پایيس(1391صص)169-183

173

موادها و روشها
زض ايٗ ٔطبِؼ ٝثطاي ثطضؾري ٔعيرت ٘ؿرجي تِٛيرس ٔحهرٛالت ظضاػري ٔٙتررت اظ ٔربتطيؽ تحّيرُ
ؾيبؾتي( )PAMاؾتفبزٌ ٜطزيس ٜاؾتٔ .تسِٛٚغي ٔربتطيؽ تحّيرُ ؾيبؾرتي ثرط اؾربؼ ضاثطرٝي
ثٛزخٝي فؼبِيتٞبؾت .اضظـٌصاضي ثبظاضي زضآٔسٞب ٞ ٚعيٞٝٙرب ثرب اؾرتفبز ٜاظ اطالػربت ا٘حطافربت
ثبػث ٔيقٛز و ٝزضآٔسٞب ٞ ٚعيٞٝٙبي اختٕبػي تؼييٗ ٌطز٘س .تحّيُ ؾيبؾرتي ثرٝز٘جربَ ٔحبؾرجٝ
٘تبيح  ٚپيبٔسٞبي ٔساذالت زِٚرت ،اضظيربثي پيبٔرسٞبي ايرٗ ٔرساذالت ثرب زض ٘ظرط ٌرطفتٗ اٞرساف
تٛؾؼٝي ّٔي  ٚاضائٝي ضاٞىبض ثطاي انالح ؾيبؾتٞب ثٙٔٝظٛض زؾتيبثي ث ٝاٞساف اؾت(خس.)1َٚ
ٔجٙبي ايٗ ضٚـ ثط اتحبز "ٞعي -ٝٙزضآٔس; ؾٛز" اؾت .زض ايٗ ضٚـ ٞعيٞٝٙبي تِٛيس ثر ٝز ٚثررف
ٞعيٝٙي ٟ٘بزٜٞبي لبثُ تدبضت(ٟ٘بزٜٞبيي ٔب٘ٙس وٛزٞبي قيٕيبيي ،ثصضٞبي انالح قرس ،ٜؾرٛذت ٚ
 ...و ٝزض ثبظاض ثيٗإِّّي لبثُ ٔجبزِرٞ ٝؿرتٙس) ٞ ٚعيٙرٝي ٟ٘ربزٜٞربي زاذّري(ظٔيٗ٘ ،يرطٚي وربض،
ؾطٔبي )ٝتمؿيٓ ٔيٌطز٘س .ثب اؾتفبز ٜاظ ػٙبنط ٔبتطيؽ تحّيُ ؾيبؾتئ ،يتٛاٖ قبذمٞبي ظيرط ضا
اؾترطاج ٕ٘ٛز(طٛؾي  ٚاضزؾتب٘ي:)1388،
الف) َسیىٍي مىاتع داخلي(ٞ : 1 )DRCعيٝٙي فطنت اظ زؾت ضفتٝي ٚالؼي ٔٙبثغ زاذّي اؾت
و ٝنطف تِٛيس يه وبال ثط حؿت ليٕتٟبي خٟبٖ ٔيقٛز .اٌط ٔؼيبض فٛق وٕتط اظ يه ث ٝزؾت آيس؛
٘كبٖزٙٞسٜي ؾٛزآٚضي  ٚضلبثتپصيط ثٛزٖ آٖ وبال  ٚاٌط ٔمساض آٖ ثعضيتط اظ يره ثبقرس ،حربوي اظ
ػسْ ٚخٛز ٔعيت ٘ؿجي وبال زض ٔطحّٝي تِٛيس زض زاذُ وكٛض ٔيثبقس.
()1
)DRC=G/(E-F
ب) ضریة حمایت اسمي از محصًل(: 2(NPCOايٗ عطيت ٔيعاٖ اذتالف ليٕتٞبي ثبظاضي ٚ
ؾبيٝاي ضا ٘كبٖ ٔيزٞس .اٌط ثعضيتط اظ يه ثبقس ،ثسيٗ ٔؼٙبؾت و ٝليٕت زاذّي(ثبظاضي) اظ ليٕت
ٚاضزات يب نبزضات ثيكرتط ثرٛز ٚ ٜؾيؿرتٓ تِٛيرس ٔحهر َٛاظ حٕبيرت ثطذرٛضزاض اؾرت  ٚيبضا٘رٝي
غيطٔؿتميٓ ث ٝتِٛيسوٙٙس ٜتؼّك ٔيٌيطز  ٚاٌط وٛچهتط اظ يه ثبقس ،ليٕت ثبظاضي اظ ليٕت خٟب٘ي
وٕتط ثٛز ٚ ٜزض ٚالغ ٔبِيبت غيطٔؿتميٓ ث ٝتِٛيسوٙٙس ٜتحٕيُ ٔريقرٛز .زضنرٛضتيور ٝثطاثرط يره
ثبقس ،ؾيؿتٓ تِٛيس اظ ؾيبؾتٞبي حٕبيتي ثطذٛضزاض ٘يؿت.
()2
NPCO =A/E
ج) ضریة حمایت اسمي از وُادٌ( : 3)NPCIايٗ عطيت تفبٚت ليٕت ؾبيٝاي ٟ٘بزٜٞربي لبثرُ
تدبضت ضا اظ ليٕت ثبظاضي آٟ٘ب ٘كبٖ ٔيزٞرس .زضنرٛضتيور ٝايرٗ عرطيت ثرعضيترط اظ يره ثبقرس،
)1 -Domestic Resources Cost(DRC
)2 -Nominal Protection Coefficient on Output(NPCO
)3 -Nominal Protection Coefficient on Input(NPCI
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تررسي ضاخصَاي حمایتي در فرآیىذ تًليذ داوٍَاي ريغىي در استان كرماوطاٌ

تِٛيسوٙٙسٔ ،ٜبِيبت غيطٔؿتميٓ پطزاذت ٔيٕ٘بيس  ٚاٌط وٛچهتط اظ يه ثبقرس ،ثر ٝتِٛيسوٙٙرس ٜزض
ثٝوبضٌيطي ٟ٘بزٜٞبي لبثُ تدبضت يبضا٘ٝي غيطٔؿتميٓ پطزاذت ٔيقٛز .چٙب٘چ ٝايٗ عطيت ثطاثط ثرب
يه ثبقس٘ ،كبٖزٙٞسٜي ػسْ اتربش ٞطٌ ٝ٘ٛؾيبؾت حٕبيتي زض اؾتفبز ٜاظ ٟ٘بزٜٞبي لبثرُ تدربضت
ٔيثبقس.
()3
NPCI=B/F
د) ضریة حمایت مًثر( : 1)EPCايٗ عطيت اثطات ٔساذّٝي زِٚت زض ثبظاض ٟ٘بزٜٞب ٔ ٚحهر َٛضا
ثٝطٛض ٕٞعٔبٖ ٘كبٖ ٔيزٞس .اٌط ٔمساض آٖ ،ثعضيتط اظ يه ثبقس٘ ،كبٍ٘ط حٕبيرت زِٚرت اظ فطآيٙرس
تِٛيس ٔحه(َٛيبضا٘ٝي غيطٔؿتميٓ)  ٚاٌط ٔمساض آٖ ،وٛچهتط اظ يره ثبقرس٘ ،كربٖزٙٞرسٜي ػرسْ
حٕبيت زِٚت اظ تِٛيس ٔحهٔ(َٛبِيبت ثط تِٛيس) اؾت .چٙب٘چ ٝايٗ عطيت ثطاثط ثب يه ثبقس٘ ،كربٍ٘ط
ػسْ اتربش ؾيبؾت ٔٙبؾت زض لجبَ تِٛيس ٔحهٛٔ َٛضز ٘ظط ٔيثبقس.
()4
)EPC=(A-B)/(E-F
ريش محاسثٍي قيمتَاي اجتماعي(سایٍ اي)
تؼييٗ اضظـٞبي اختٕبػي يىي اظ ٟٔٓتطيٗ ٚظبيا التهبززا٘بٖ اؾت  ٚايٗ ٔمبزيط ،ثٟتطيٗ قبذم
ضا زض ثٟيٝٙؾبظي زضآٔس  ٚضفب ٜاختٕبػي اضائٔ ٝيٕ٘بيٙرس .زض يره پيكرٟٙبز ٔمرسٔبتي قربيس ثترٛاٖ
ػٛٙاٖ وطز و ٝزض ٔرٛضز وبالٞرب ٟ٘ ٚربزٜٞربي لبثرُ تدربضت زض ثبظاضٞربي ثريٗ إِّّري ،اؾرتفبز ٜاظ
ليٕتٞبي خٟب٘ي(ليٕتٞبي فٛة ثطاي نبزضات  ٚؾيا ثطاي ٚاضزات) ثٝخبي ليٕرتٞربي ؾربيٝاي
وفبيت ٔيٕ٘بيس .ثطاي ٔٙبثغ زاذّي ٔب٘ٙس ظٔيٗ٘ ،يطٚي وبض  ٚؾطٔبي ٝو ٝزض ثبظاضٞبي خٟب٘ي ٔجبزِرٝ
ٕ٘يق٘ٛسٔ ،حبؾجٝي ليٕتٞبي ؾبيٝاي ٘يبظ ثٟٔ ٝبضت  ٚاثتىبض ثيكتطي زاضز:
الف) قيمت سایٍاي محصًالت كطايرزئ :جٙبي اضظـٌصاضي اختٕبػي يره وربالي وكربٚضظي
ليٕت ؾط ٔطظ آٖ وبالؾت و ٝثب آٖ ليٕت ،ػطعٝوٙٙسٌبٖ ذبضخي آٖ وبال ضا ث ٝثبظاض زاذّي تحٛيُ
ٔيزٙٞس(وبالي ٚاضزاتي) يب ليٕتي اؾت ؤ ٝهطفوٙٙرسٌبٖ ذربضخي ثر ٝػطعرٝوٙٙرسٌبٖ زاذّري
ٔيپطزاظ٘س(وبالي نبزضاتي) .ايٗ ليٕتٞب ٞعيٝٙي فطنت آٖ وبال ٔيثبقٙس .ثسيٗ تطتيت اظ آ٘دب ورٝ
ٔحهٛالت ٔيتٛا٘ٙس ٚاضزاتي يب نبزضاتي ثبقٙس؛ ٘حٜٛي ٔحبؾجٝي ليٕتٞبي ؾبيٝاي آٟ٘رب ٔتفربٚت
ذٛاٞس ثٛز .ليٕت ؾبيٝاي ٔحهٛالت ٚاضزاتي ،ليٕت  C.I.Fآٟ٘ب زض ؾط ٔطظ ايطاٖ ثٝاعبفٝي وّيٝي
ٞعيٞٝٙبي ا٘تمبَ آٟ٘ب اظ ؾط ٔطظ تب ؾط ٔعضػٔ ٝيثبقس .ليٕت ؾبيٝاي ٔحهرٛالت نربزضاتي ،ليٕرت
 F.O.Bآٟ٘ب زض ؾط ٔطظ ايطاٖ ٟٔٙبي وّيٝي ٞعيٞٝٙبي ا٘تمبَ آٟ٘ب اظ ؾط ٔعضػ ٝتب ؾط ٔطظ اؾت.
ب) قيمت سایٍاي وُادٌَاي قاتل تجارتٟ٘ :بزٜٞبي لبثُ تدربضتٟ٘ ،ربزٜٞربيي ٞؿرتٙس ور ٝزض
ثبظاضٞبي خٟب٘ي زض ٔميبؼ ٚؾيؼي ٔجبزِٔ ٝيق٘ٛس(ٔب٘ٙس وٛزٞبي قريٕيبيي ،ؾرٕ ْٛزفرغ آفربت ٚ
)1 -Effective Protection Coefficient(EPC
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ٔبقيٗآالت) .ليٕت ؾبيٝاي ٟ٘بزٜٞبي لبثُ تدبضت ،ليٕت  C.I.Fآٟ٘ب زض ؾط ٔطظ ايرطاٖ ثر ٝاعربفٝ
وّيٝي ٞعيٞٝٙبي ا٘تمبَ آٟ٘ب تب ثبظاض زاذّي ٔيثبقس  ٚزض حميمت ليٕتي اؾت ور ٝػطعرٝوٙٙرسٌبٖ
ذبضخي ٟ٘بزٜي ٔٛضز ٘ظط ضا ثب ايٗ ليٕت ث ٝثبظاض زاذّي تحٛيُ ٔريزٙٞرس .زض ايرٗ ٔطبِؼر ،ٝخٟرت
ٔحبؾجٝي ليٕتٞبي ؾبيٝاي وٛزٞربي قريٕيبيي  ٚؾرٕ ْٛاظ ٔتٛؾرق ليٕرتٞربي ٚاضزاتري آٟ٘رب
اؾتفبز ٚ ٜپؽ اظ ِحبظ ٕ٘ٛزٖ ٞعيٞٝٙبي تجؼي ،ليٕت تٕربْ قرسٜي ا٘رٛاع ورٛز  ٚؾرٕٚ ْٛاضزاتري
ٔحبؾجٌ ٝطزيس ٜاؾت .ؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔحبؾجٝي عطيت تجسيُ(٘ؿجت ليٕت ؾبيٝاي ث ٝليٕرت
ثبظاضي) ا٘ٛاع ؾٕ ٚ ْٛوٛزٞبي قيٕيبيي ،اضظـ ؾبيٝاي آٟ٘ب ثط اؾبؼ ٔمساض ٔهطفكبٖ ثرطاي وكرت
ٞط ٞىتبض ٔحه َٛزض ٔحبؾجبت ٟ٘بيي ِحبظ قس ٜاؾت(خسا. )3ٚ2 َٚ
زض ٔبتطيؽ تحّيُ ؾيبؾتي ثطاي ٔحبؾجٝي ٞعيٝٙي ؾبيٝاي تطاوتٛض زض وكت ٞط ٞىتبض ٔحهر،َٛ
عطيت تجسيُ آٖ(٘ؿجت ٞعيٝٙي ؾبيٝاي ٞط ؾبػت وبض ثب تطاوتٛض ثرٞ ٝعيٙرٝي ثربظاضي آٖ) ٔٙظرٛض
قس ٜاؾت .ثسيٗ ٔٙظٛض ليٕت خٟب٘ي تطاوتٛض ثطاثط ثب  14000زالض  ٚليٕت زاذّي ٔهٛة زض حسٚز
ٔ123يّي ٖٛضيربَ( 12847زالض) ٔجٙربي ٔحبؾرجبت لرطاض ٌطفترٝا٘رس(ٔطوع تٛؾرؼٝي ٔىب٘يعاؾريٖٛ
وكبٚضظي.)1390 ،
ج) قيمت سایٍاي وُادٌَاي غير قاتل تجارت :قبُٔ ٔٙبثغ زاذّي ٘ظيط ٘يطٚي وبض ،ظٔيٗ  ٚآة
اؾت .زضذهٛل ليٕت ؾبيٝاي ٟ٘بزٜٞبي غيط لبثُ تدبضت اظ آ٘دب وٙٔ ٝبثغ زاذّري ليٕرت خٟرب٘ي
٘ساض٘س ،تؼييٗ ليٕت ؾبيٝاي آٟ٘ب ثطاؾبؼ ليٕت ثبظاضيقبٖ ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ا٘حطافربت ثربظاض اؾرت.
زض ٔٛضز ٘يطٚي وبضٞ ،عيٝٙي فطنت آٖ(ليٕت ؾبيٝاي) ٔؼربزَ اضظـ افرعٚزٜي تِٛيرسات اظ زؾرت
ضفت ٝاي اؾت و ٝثب اقتغبَ ٘يطٚي وبض زض فؼبِيت فؼّي ،أىبٖ تِٛيس آٖ فطا٘ ٓٞكس ٜاؾت .اظ ايرٗ ضٚ
خٟت ٔحبؾجٝي ليٕت ؾبيٝاي ٘يطٚي وبضٔ ،تٛؾق زؾتٕعزي و ٝزض اضتجرب ثرب وبقرت ،زاقرت ٚ
ثطزاقت ث٘ ٝيطٚي وبض زض ٌطٔ ٜٚبٞط  ٚغيط ٔبٞط تؼّك ٔيٌيطزٔ ،س ٘ظرط لرطاض ٔريٌيطز(ٔطورع آٔربض
ايطاٖ ،ؾبَٞبي ٔرتّا) .ثحث زضثبضٜي ليٕت ؾربيٝاي آةٌ ،ؿرتطز ٚ ٜتؼيريٗ آٖ پيچيرس ٜاؾرت.
ليٕت ثبظاضي آة يب ليٕتي و ٝوكبٚضظاٖ ثبثت ٔهطف آة ٔيپطزاظ٘س ،تحت تبثيط ػٛأُ ٔرتّفري اظ
خّٕ ٝظٔبٖ آثيبضي ٛ٘ ٚع ٔٙجغ آة اؾتِ .صا تؼييٗ ليٕرت ٚالؼري آة ذرٛز ٔطبِؼرٝاي ٌؿرتطزٚ ٜ
ٔؿتمُ ضا ٔيطّجس .زض ايٗ ٔطبِؼٞ ٝعيٝٙي تبٔيٗ آة اظ آةٞبي ظيرط ظٔيٙري  ٚؾرطحي ثرٝػٙرٛاٖ
ليٕت ؾبي ٝاي آٖ زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .ثرط اؾربؼ اطالػربت اذرص قرس ٜزض ٔحبؾرجٝي ليٕرت
ؾبيٝاي آة ،ؾ ٟٓآةٞبي ؾطحي  ٚظيطظٔيٙي زض تبٔيٗ آة وكبٚضظي اؾرتبٖ وطٔب٘كرب ٜثرٝتطتيرت
 42/1 ٚ 57/89زضنررس ٔٙظرٛض ٔ ٚمررساض ليٕررت ؾرربيٝاي آة زض ٘تيدررٝي تحميررك  312ضيرربَ ٞررط
ٔتطٔىؼت ٔحبؾجٌ ٝطزيس(ٔؼب٘ٚت آة  ٚذربن .)1390،خٟرت ثرطآٚضز ليٕرت ؾربيٝاي ظٔريٗ ٘يرع
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ٔيبٍ٘يٗ اخبض ٜثٟبي ظٔيٗ ٔحهٛالت ظضاػي ثط اؾبؼ ٘تبيح آٔربضٌيطي ٞعيٙرٝي تِٛيرس ٔحهرٛالت
وكبٚضظي زض ؾبَ ٔٛضز ٘ظط ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔيٌيطز(ٚظاضت خٟبز وكبٚضظي.)1387،
ريش محاسثٍي ورخ سایٍاي ارز
زض ٔطبِؼٝاي و  ٝتٛؾق فبئ ٛثطاي ثطضؾي ٔعيت ٘ؿجي زض ايطاٖ نٛضت ٌطفت ٝاؾت ،ثطاي ٔحبؾرجٝي
٘طخ ؾبيٝاي اضظ اظ ضٚقي اؾتفبزٔ ٜيٕ٘بيٙس و ٝزض آٖ ثط اؾربؼ حدرٓ نربزضات ٚ ٚاضزات وكرٛض ٚ
ٕٞچٙيٗ تؼطفٞٝبي ٚاضزاتي  ٚنبزضاتي٘ ،طخ اضظ ؾبيٝاي ٔحبؾجٔ ٝريقٛز(ٔؤؾؿرٝي پرػٞٚفٞربي
ثط٘بٔٝضيعي  ٚالتهبز وكبٚضظي.)1382،
X +M
= CF
)M × (1 + Tm) + X × (1 − Tx
 :CFعطيت تجسيُ
 :Mاضظـ ؾيا وُ ٚاضزات وكٛض
 :Xاضظـ فٛة وُ نبزضات وكٛض
ٔ :Tmتٛؾق ٘طخ تؼطف ٝثطاي ٚاضزات
ٔ : Txتٛؾق ٘طخ تؼطف ٝثطاي نبزضات
پؽ اظ ٔحبؾجٝي ٘طخ تجسيُ٘ ،طخ اضظ ؾبيٝاي اظ ضاثطٝي ظيط لبثُ ٔحبؾجٔ ٝيثبقس.
SER = OER / CF
٘ : SERطخ اضظ ؾبيٝاي ٘ : OERطخ اضظ ضؾٕي
زض ايٗ ٔطبِؼ ٝثط اؾبؼ ضٚاثق فٛق  ٚآٔبض نبزضات ٚ ٚاضزات(ٌٕطن خٕٟٛضي اؾالٔي ايرطاٖ)1387،
ٔ ٚتٛؾق تؼطفٞٝب(ٚظاضت ثبظضٌرب٘ي ،)1387 ،عرطيت تجرسيُ ٘ ٚ 0/83رطخ ؾربيٝاي اضظ 11471/41
ضيبَ /زالض ٔحبؾجٌ ٝطزيس ٜاؾت.
نتايج و بحث
الف) وتایج ضاخص َاي حماایتي :زض خرس٘ )3( َٚتربيح قربذمٞربي حٕربيتي NPI ، NPC
 ٚ EPC ٚزض خس٘ )4( َٚتربيح قربذم  ،DRCؾرٛزآٚضي ثربظاضي  ٚؾرٛزآٚضي اختٕربػي ثرطاي
ٔحهٛالت ٔٛضز ٔطبِؼ ٝاضائ ٝقس ٜاؾت.
٘تبيح  NPCيب عطيت حٕبيت اؾٕي ٔحه َٛزض ٔٛضز آفتبثٍطزاٖ  ٚوّعا زض ؾربَ ظضاػري1386-87
٘كبٖ ٔيزٞس و ٝليٕت ثبظاضي ايٗ ٔحه َٛثريف اظ ليٕرت ؾربيٝاي آٖ اؾرت .ثر ٝػجربضت زيٍرط
ؾيبؾتٞبي زِٚت زض ٔٛضز ايٗ ٔحهٛالت ثبػث قس ٜتب ليٕرت زض زاذرُ وكرٛض ثيكرتط اظ ليٕرت
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ٔررطظي زض ٘ررطخ ؾرربيٝاي اضظ ثبقررس ورر ٝثرر٘ ٝحررٛي حرربوي اظ پطزاذررت يبضا٘ررٝي غي رط ٔؿررتميٓ ثررٝ
تِٛيسوٙٙسٌبٖ زا٘ٞٝبي ضٚغٙي زض اؾتبٖ وطٔب٘كبٔ ٜيثبقسٔ .مساض قبذم  NPIيب عرطيت حٕبيرت
اؾٕي ٟ٘بزٌٛ ،ٜيبي آٖ اؾت ور ٝتِٛيسوٙٙرسٌبٖ زض فطآيٙرس تِٛيرس وّرعا  ٚآفتربثٍطزاٖ زضذهرٛل
ٟ٘بزٜٞبي لبثُ تدبضت ٔٛضز حٕبيت لطاض ٌطفتٝا٘س  ٚايٗ ٟ٘بزٜٞب ضا ثرٝنرٛضت يبضا٘رٝاي  ٚاضظاٖترط اظ
ليٕت ٔطظي آٟ٘ب ذطيساضي  ٚزض تِٛيس ايٗ ٔحهٛالت ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض زازٜا٘س .زض ٔدٕٛع ٔيتٛاٖ
ٌفت و ٝثطآيٙس ايٗ ز ٚقبذم ،ذٛز ضا زض قبذم EPCيب عطيت حٕبيت ٔٛثط ٘كبٖ ٔيزٞرس ورٝ
اثط وُ زذبِتٞبي زِٚت زض ثبظاض ٔحهٟ٘ ٚ َٛبزٜٞبي لبثُ تدبضت ٔيثبقس  ٚحبوي اظ حٕبيت ٔٛثط
زِٚت(پطزاذت يبضا٘ٝي غيطٔؿتميٓ) ث ٝتِٛيس زا٘ٞٝبي ضٚغٙي آفتبثٍطزاٖ  ٚوّعا زض اؾرتبٖ وطٔب٘كربٜ
اؾت .الظْ ث ٝشوط اؾرت ور ٝاظ ٘ظرط حٕبيرت زِٚتري ،وّرعا زض قرطايق ثٟترطي اظ آفتربثٍطزاٖ لرطاض
زاضز(خس.)4َٚ
ايٗ زض حبِي اؾت ؤ ٝمساض قبذم DRCيب قبذم ٞعيٝٙي ٔٙبثغ زاذّري ٌٛيربي ٚخرٛز ٔعيرت
٘ؿجي زض تِٛيس آفتبثٍطزاٖ  ٚحبوي اظ ػسْ ٚخٛز ٔعيت ٘ؿجي زض تِٛيس وّعا ٔيثبقرس .آ٘چر ٝاظ ايرٗ
ٔٛعٛع زضيبفت ٔيقٛز ،ايٗ اؾت و ٝػّيطغٓ ٚخٛز حٕبيت ٔٛثط اظ فطآيٙس تِٛيرس وّرعا ،تِٛيرس ايرٗ
ٔحه َٛزض ايٗ اؾتبٖ ٕٞچٙبٖ فبلس ٔعيت ٘ؿجي اؾت  ٚحٕبيت ٔٛخٛز خٟرت ٔعيرت زاض ٕ٘رٛزٖ
تِٛيس وّعا وبفي ٘يؿت .اظ ٘ظط ؾٛزآٚضي ثبظاضي ،تِٛيس زا٘ٞٝبي ضٚغٙري زض اؾرتبٖ زاضاي ؾرٛزآٚضي
اؾت .ثِ ٝحبظ ؾٛزآٚضي اختٕبػي ٘يع تِٛيس آفتبثٍطزاٖ زاضاي ؾٛزآٚضي  ٚتِٛيسوّعا ،فبلس ؾٛزآٚضي
اختٕبػي ٔيثبقس(خس)5َٚ
ب) تحليل حساسيت :ثب تٛخ ٝث ٝتبثيطپرصيطي ٔعيرت ٘ؿرجي اظ ؾيبؾرتٞربي التهربزي ثررف
وكبٚضظي  ٚؾبيط ثركٟب DRC ،يه قبذم ايؿتب ٘جٛز ٜو ٝثطاي يىجبض ٔحبؾجٌ ٝطزيسٕٞ ٚ ٜيكٝ
ثبثت ثبقس؛ ثّى ٝقبذهي پٛيب اؾت و ٝثب تغييرط قرطايق التهربزي(زاذُ  ٚذربضج اظ وكرٛض) تغييرط
ذٛاٞس وطز ٕٔ ٚىٗ اؾت ٔحهِٛي و ٝزض ؾبَ خبضي ،تِٛيس آٖ ٔعيت ٘ؿرجي زاضز ،زض ؾربَ آيٙرسٜ
فبلس ٔعيت ٘ؿجي ثبقس .ثٙبثطايٗ تحّيُ ايرٗ قربذم ثبيرس ثرب احتيرب  ٚآٌربٞي اظ ض٘ٚرس تغييرطات
ٔتغيطٞبي تبثيطٌصاض ثط آٖ ا٘دبْ پصيطز .اظ ٔتغيطٞبي ٟٔرٓ  ٚتبثيطٌرصاض زض ٔعيرت ٘ؿرجي ٘رطخ اضظ ٚ
ليٕتٞبي خٟب٘ي ٞؿتٙس و ٝقبذم٘ DRCؿجت ث ٝايٗ ٔتغيطٞب حؿبؾيت ظيبزي ٘كبٖ ٔيزٞرس.
ثٙبثطايٗ زض ازأ ٝثطاي ايٙى ٝتحّيُ زليكتطي زض اضتجب ثب ٔعيت ٘ؿجي زا٘رٞٝربي ضٚغٙري ٔٙتررت
اضائ ٝقٛز ،تحّيُ حؿبؾيت ٔعيت ٘ؿجي ٘ؿجت ث ٝايٗ زٔ ٚتغيط ٔ ٟٓنٛضت پصيطفت ٝاؾت.
ب .)1-تحليل حساسيت وسثت تٍ تغييرات ورخ ارز٘ :طخ اضظ ضؾرٕي زض ؾربَ  1387ثطاثرط ثرب
 9574ضيبَ ث ٝاظاي ٞط زالض ثٛز ٜاؾت .زأٝٙاي و ٝزض آٖ ٔحهٛالت آفتبثٍطزاٖ  ٚوّعا زاضاي ٔعيت
٘ؿجي ٞؿتٙسٔ ،كرم ٌطزيس ٜاؾت(خس .)6-َٚثطاي آفتبثٍطزاٖ اٌط ٘طخ اضظ اظ  9574ضيبَ ترب حرس
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4020ضيبَ  ٓٞوبٞف يبثس ،زض نٛضت ثبثت ثٛزٖ ؾبيط قطايقٕٞ ،چٙبٖ ايٗ ٔحهر َٛزاضاي ٔعيرت
٘ؿجي اؾت .ثسيٟي اؾت و ٝافعايف ٘طخ اضظ ثبػث افعايف ٔعيت ٘ؿجي  ٚلسضت ضلبثتي آٖ ٔيقرٛز.
زض اضتجب ثب تِٛيس وّعا و ٝفبلس ٔعيت ٘ؿجي اؾت ثب افعايف ٘طخ اضظٔ ،عيت ٘ؿجي حبنُ ٔريقرٛز.
ثطضؾيٞب ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝاٌط ٘طخ اضظ اظ  9574ضيبَ تٟٙب ث 9800 ٝضيبَ افعايف يبثرس؛ تِٛيرس ايرٗ
ٔحه َٛزض اؾتبٖ وطٔب٘كبٔ ٜعيت ٘ؿجي ثٝزؾت ٔيآٚضز  ٚايٗ ٔعيت ٘ؿجي ثب افعايف ثيكرتط ٘رطخ
اضظ ،ازأٔ ٝييبثس .ث ٝػجبضتي حسالُ ٘طخ اضظي و ٝالظْ اؾت زض قطايق فٛق اِصوط ٚخٛز زاقت ٝثبقس،
تب ٔعيت ٘ؿجي ثطاي ايٗ ٔحه َٛحبنُ قٛز9800 ،ضيبَ ث ٝاظاي ٞط زالض ٔي ثبقرس ٞ ٚطچر ٝايرٗ
افعايف ٘طخ اضظ ازأ ٝزاقت ٝثبقس ٔعيت ٘ؿجي ثيكتطي حبنُ ذٛاٞس قس.
تحليل حساسيت وسثت تٍ تغييرات قيمت جُاوي محصًل
اظ ٔتغيطٞبي ٕٟٔي و ٝثط قبذم ٔعيت ٘ؿجي تبثيط ظيبزي زاضز ،تغييطات ليٕت خٟب٘ي ٔحهرٛالت
اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝايٙى ٝزض ٔحبؾجبت  ٚثطآٚضز ٔعيت ٘ؿجي ليٕرتٞربي ٔرطظي يرب ثر ٝػجربضت زيٍرط
ليٕتٞبي ٚاضزاتي  ٚنبزضاتي ٌٕطوبت وكٛض ٔالن ثرٛزٔ ٚ ٜجٙربي ٔحبؾرجبت ٔريثبقرس ،زأٙرٝي
ليٕتٞبيي و ٝزض آٖ تِٛيس ٞط يه اظ زا٘ٞٝبي ضٚغٙي زض اؾتبٖ وطٔب٘كب ٜزاضاي ٚخٛز يب ػسْ ٚخٛز
ٔعيت ٘ؿجي اؾت ،تؼييٗ قس ٜاؾت(خس .)7َٚثٝػٛٙاٖ ٔثبَ ،ليٕت خٟرب٘ي آفتربثٍطزاٖ ثرط اؾربؼ
اطالػبت زضيبفتي اظ ؾبيت ضؾٕي  ٚثيٗ إِّّي فبئ ٛزض ؾبَ ظضاػي  1386-87ثطاثط ثب 1755زالض ثٝ
اظاء ٞط تٗ ثٛز ٜو ٝتحت ايٗ قطايق اؾتبٖ وطٔب٘كب ٜزض تِٛيس آفتبثٍطزاٖ ٔعيت ٘ؿجي زاقت ٝاؾرت.
زض قطايق وبٞف ليٕت تب  778زالض زض ٞط تٗ زض نٛضت ثبثت ثٛزٖ ؾبيط قطايقٕٞ ،چٙربٖ اؾرتبٖ
زض تِٛيس ايٗ ٔحه َٛزاضاي ٔعيت ٘ؿجي ذٛاٞس ثٛز.
زضذهٛل وّعا ٘يع و ٝفبلس ٔعيت ٘ؿجي اؾت ،افعايف ليٕتٞبي خٟب٘ي ثبػث حهٔ َٛعيت ٘ؿرجي
ايٗ ٔحه َٛزض اؾتبٖ وطٔب٘كبٔ ٜيقٛز .ثب افعايف تٟٙب  2زضنس زض ليٕت خٟب٘ي وّعا ٔعيت ٘ؿجي
زض تِٛيس ايٗ ٔحه َٛزض اؾرتبٖ وطٔب٘كرب ٜحبنرُ قرس ٚ ٜثرب افرعايف ثيكرتط آٖ ٔعيرت ٘ؿرجي ٚ
ضلبثتپصيطي افعايف ٔييبثسٕٞ .بٖطٛض ؤ ٝالحظٔ ٝيقٛزٔ ،عيرت ٘ؿرجي زض اضتجرب ٔؿرتميٓ ثرب
ليٕتٞبي خٟب٘ي اؾت  ٚا٘حطاف ايٗ ليٕتٞب ٔيتٛا٘س تحّيُٞبي ٔب ضا زچبض اقىبَ ٕ٘بيس .ثٝػٛٙاٖ
ٔثبَ زأپي ًٙيب پطزاذت يبضا٘ٞٝبي نبزضاتي و ٝزض ثبظاض خٟب٘ي ٔحهٛالت وكبٚضظي أطي ٔؼٕرَٛ
اؾت ،ثبػث ا٘حطاف ليٕتٞبي خٟب٘ي ٔيقٛز ٔ ٚطبِؼبت ٔعيت ٘ؿجي  ٚتحّيُ آٖ ثبيس ثب آٌربٞي اظ
ايٗ ا٘حطافبت نٛضت ٌيطز.
وتيجٍگيري ي پيطىُادَاي سياستي
ثب تٛخ ٝث ٝظطفيت ثبالي نٙبيغ ضٚغٗوكي وكٛض ٔ ٚيعاٖ چكٍٕيط ٚاضزات زا٘ٞٝبي ضٚغٙي (1245
ٞعاض تٗ ث ٝاضظـ ٔ 634يّي ٖٛزالض زض ؾبَ ٌٕ(1388طن خٕٟٛضي اؾالٔي ايرطاٖ )1388،اظ يره
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ؾ ٚ ٛليٕت تٕبْ قس ٜزاذّي ثبالي زا٘ٞ ٝبي ضٚغٙي  ٚاٞساف ثرف وكبٚضظي زض ايٗ ظٔي ٝٙاظ ؾٛي
زيٍط ،حٕبيتٞبي ليٕتي ٟ٘ ٚبزٜاي اظ زا٘ٞ ٝبي ضٚغٙي عطٚضي اؾرت .ثرب تٛخر ٝثر٘ ٝتربيح ٔطبِؼرٝ
حبعط ،ؾيبؾتٞبي ظيرط زضذهرٛل ٔحهرٛالت آفتربثٍطزاٖ  ٚوّرعا زض اؾرتبٖ وطٔب٘كرب ٜپيكرٟٙبز
ٔيٌطزز:
* ثطضؾي قبذمٞبي حٕبيتي ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝاظ فطآيٙس تِٛيس ٔحهر َٛوّرعا زض اؾرتبٖ حٕبيرت
ثباليي نٛضت ٔيٌيطز .ػّيطغٓ ايٙى ٝثط اؾبؼ قبذم ٞعيٝٙي ٔٙبثغ زاذّي ،تِٛيرس ايرٗ ٔحهرَٛ
تٛخيٟي ٘ساضز .ثٙبثطايٗ ثب تٛخ ٝث ٝحٕبيت ثبالي زِٚت اظ وكت ٔحه َٛوّعا ،اترربش ؾيبؾرتٞربي
اضظي  ٚتدبضي ؾبظٌبض ٔيتٛا٘س ايٗ حٕبيت ضا ٞسفٕٙس ٕ٘ٛز ٚ ٜتِٛيس آٖ ضا ٔعيتزاض ٕ٘بيس.
* تِٛيس ٔحه َٛآفتبثٍطزاٖ زض اؾتبٖ وطٔب٘كب ٜزاضاي ٔعيت ثباليي اؾت  ٚاظ ٘ظط ترهريم ٔٙربثغ،
زاضاي تٛخي ٝالتهبزي اؾتِ .صا ثب تٛخ ٝث ٝحٕبيت ثبالي زِٚت اظ ٟ٘بزٜٞبي لبثُ تدربضت زض تِٛيرس
ٔحه ،َٛپيكٟٙبز ٔيٌطزز و ٝثٙٔٝظٛض ايدبز  ٚافعايف حٕبيت ٔٛثط اظ تِٛيس آفتبثٍطزاٖ زض اؾرتبٖ،
افعايف حٕبيت ليٕتي اظ ٔحه َٛزض اِٛٚيت ؾيبؾتي زِٚت لطاض ٌيطز تب افرعايف ؾرطح ظيطوكرت
تِٛيس ايٗ ٔحه َٛزض اؾتبٖ ٔيؿط ٌطزز.
سپاسگزاري
ايٗ ٔمبِ ٝثطٌطفت ٝاظ ططح ٔطبِؼبتي" تررسي مسیت وسثي محصًالت زراعي مىتخة در استان
كرماوطاٌ "  ٚثب حٕبيت ٔبِي زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس وطٔب٘كب ٜا٘دبْ قرس ٜاؾرت .ثرسيٗ ٚؾريّٝ
٘ٛيؿٙسٌبٖ ٔمبِٔ ،ٝطاتت لسضزا٘ي ذٛز ضا اظ زا٘كٍبٔ ٜعثٛض اػالْ ٔيزاض٘س.
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