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  بسمه تعالي

  
   كليات –فصل اول 

  :اقتصاد منابع طبيعي 
. اطـالق كـرد   ) زنده و غيـر زنـده       ( شايد كلمه منابع را بتوان براي كليه موجودات روي زمين             

كلمه منابع يك عبارت كلي است كه اطالق دارد به هرچيزي كـه سـهمي در سـاخت كاالهـا و                     
بي به هدف و خواسته هـاي گونـاگون بـشري           و يا وسيله اي براي دستيا     . خدمات مصرفي دارد    

  . وسيله هم بايدتغيير كند،تغيير كند اگر هدف. است 
 ) resources capital (ابع سرمايه ايمن  ) human resources(منابع شامل منابع انساني 

در اين درس منـابع نـوع سـوم يعنـي منـابع      . مي باشد  ) hatural reoures(بيعي و منابع ط
منابع طبيعي را خداوند در طبيعـت بـه وديعـه           . رد بررسي و تحليل قرار مي دهيم        طبيعي را مو  

گذاشته تا بشر بتواند براي ادامه زندگي و حيات خود از آن استفاده نمايد و هـر نـسلي تعـداد                     
بـشر بـا توجـه بـه محـدوديت هـاي زمـاني و               . محدودي ازاين وديعه الهي را به ارث مي برد        

. چون تعداد منابع محدود است    . ين منابع را مورداستفاده قرارمي دهد       يكي تعدادي از ا   ژتكنولو
لذا نياز به تخصص بهينه منابع وجود دارد و اقتصاد منابع طبيعي از اهميـت مهمـي برخـوردار                   

  .  با استفاده از علم اقتصاد مي توان به تصميم گيريهاي تخصيص بهينه منابع رسيد. است 
  :طبقه بندي منابع طبيعي 

  .بع طبيعي را بطريق مختلف مي توان طبقه بندي كردمنا
  : طبقه بندي از لحاظ نوع –الف 

  ...مثل سنگ آهن ، زغال سنگ ، سرب ، روي ، طال ، نفت و گاز و:  معادن -1
  .زمين زراعتي ، جنگل ، مسكوني ، تفريح :  زمين -2
  .مثل درياچه ها ، رودخانه ها ، اقيانوسها :  آب -3
  ....اكسيژن ، هوا ، پرندگان ، انرژي خورشيد ، مرجان و مرواريدمثل :  ساير-4
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  : طبقه بندي از لحاظ خصوصيات مشترك –ب 
معموالً منابع  . نوع ديگر طبقه بندي منابع را بر اساس خصوصيات مشترك و كلي است                       

  :به دو گروه عمده 
   منابع احياء شونده –الف 
   مي شوندسيمتقغير فعال احياء  منابع   -ب 

بـه عبـارت    . شونده منابعي هستند كه دراثر استفاده به اتمام نخواهند رسيد            ديدج        منابع ت 
متي از  ــ بـا قطـع قـس      ،مثالً جنگل يك منبـع تجديـد شـونده اسـت          . ديگر تجديدخواهند شد    

  .گل درختان دوباره رشد مي كنند و بعد از چند سالي قابل بهره برداري مي گردندـجن
هرساله مي تـوان از آن بعنـوان كـشت و زرع            .       يا مثالً زمين يك منبع قابل تجديد است           

استفاده كردمثالً منابع غير قابل تجديد منابعي هستند كه در اثر اسـتفاده يكبـار باتمـام خواهنـد                   
ار مشخصي نفت در زيرزمين وجوددارد      دمق. مثالً نفت يك منبع غير قابل تجديد است         . رسيد

در حقيقت از تعداد كل منبـع كـسر         . گردد و استفاده شود    مقداري كه از زير زمين استخراج     هر  
و شايد قرنها طول بكشد كه دراثر فعل و انفعـاالت دوبـاره آن مقـدار نفـت در زيـر              . مي گردد 

لذا بــاتوجه بـه زمان خيـلي طوالني نفت را جزء منـابع غيـر قابـل تجديـد          . زمين ايجاد گردد  
  .مي كنندطبقه بندي 

توجه داشت كه بعضي از منابع مثل آب و هوا ، انرژي خورشيد بالقوه پايان                دراينجا بايد         
مـثالً  جابجـا     . همچنين بعضي از منابع با هزينه بسيار سنگيني قابـل تجديـد هـستند             . ناپذيرند  

  .كردن كوهها و تپه ها براي ايجاد زمين بيشتر 
ايـن  . ت مشترك بنحو ، ديگري هم مي توان طبقه بندي كـرد           منابع را بر اساس خصوصي           

  .طبقه بندي در چارت زير نشان داده شده است 
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Natvial Resavrce classification                      

 
 
 

STOCK                                     FLOW               
  
  

No deterioration   deterioration        depent         independent            
  غيرزوال پذير      مصرف بي واسطه   مصرف با واسطه          زوال پذير                                         

  
Rain fall           Timber    Oil   Metal ole  
Rwer      Groundwater Gas   Coal  
Flow    Froaye   Plant nvrriont    Stone  
Solar  Fish        Stone  

Energy  Windlife     clay  
  

بودن در زيـر يـا روي زميـــن گـروه           ) انبار  ( در اين طبقه بندي منابع ازجــهت ذخيره               
چگونگي مصارف  . طبقه بندي منابع از لحاظ خصوصيت ممكن كارساده است          . بندي شده اند  

. مثالً زمين ذخيره منابع تجديد شـونده اسـت          . ست ، طبقه بندي را بهم بزند      اين منابع ممكن ا   
ولي اگر دراستفاده از زمين كشاورزي ، بالفرض رعايت اصول حفاظتي را نكنيم ممكـن اسـت                 

كه دراينـصورت  آن     . در اثراستفاده زياد و غلط به يك زمين غير قابل كشت و زرع تبديل شود              
يـا مـثالً اگـر درصـيد مـاهي رعايـت اصـول              .  قابل تجديد گذاشت     را بايد در طبقه منابع غير     

پس طبقه بندي باال با توجه      . بتدريج زوال نسل ماهي را در پي خواهيم داشت          . حفاظتي نشود   
  .به رعايت اصول حفاظت بهره برداري است 

  :محدوديتهاي استفاده از منابع 
، شـرايط اقتـصادي ، تكنولـوژي ، قـانوني و            منابع بستگي به نياز     ) استخراج  ( استفاده           

در مورد شرايط اطالعاتي يك كشور يا دنيا بايد اذعان نمود كه يك             . اجتماعي و اطالعاتي دارد   
از ) مـثالً اورانيـوم     . ( قرن قبل خيلي از منابعي كه امروز مي شناسيم هنوز شناخته شده نبودند              

 است بعلت عدم نياز و يا فقدان تكنولوژي         طرف ديگر ، خيلي از منابع شناخته شده هم ممكن         
نداشتن بازار فروش و يا هزينه سنگين استخراج هم از جملـه عـواملي              . بال استفاده مانده بودند   

  .هستند كه در بهره برداري منابع مي توانند مانع ايجاد نمايند
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مـثالً  . داستخراج بعضي از منابع ممكن است محدوديت قانوني و اجتمـاعي داشـته باشـ                     
استفاده از مصارفي كه در كنار شهر و يا در وسط جنگـل قرارگرفتـه ممكـن اسـت ، از لحـاظ                    

همچنين ممكن است استفاده از يك منبع اثر متقابـل و منفـي             . اجتماعي مفيد و به صرفه نباشد     
ع مثالً استفاده از معدن زغال سنگ به مقدار زياد باعث قط          . در منابع و سيستمهاي ديگر بگذارد     

جريان آب زير زميني و بسته شدن حفره ها و در نتيجه خشك شدن چشمه ها و قنـات هـاي                     
يا اسيد حاصل از سولفور ممكن است با باران قاطي شده و باعث از بين رفـتن                 . اطراف شوند   

س در استفاده از منابع بايد اثرات متقابل بر ديگر سيـستمها هـم        پ. گياهان و كشتار ماهيها شود      
  .ند بررسي شو

وجود همين تكنولوژي بـود كـه خـالف        . مسئله استفاده از تكنولوژي اهميت زيادي دارد             
مالتوس عقيده داشت كه رشد جمعيت به نسبت تصاعد هندسي          . عقيده مالتوس به اثبات رسيد    

(... ولي ضروريات زندگي به نسبت تصاعد عـددي         . افزايش مي يابد    ) 1و2و4و8و16و32و(...
افزايش مي يابند بنابراين به ميزان كميابي منابع بتدريج اضافه مي شـود و روزي               ) 1و2و3و4و5

امكانات تكنولوژي . اين نظريه مالتوس در اثر پيشرفت تكنولوژي بوقوع پيوست . تهي مي شود
در نتيجه مشاهده . محدود است و خيلي از كشورها امكان دسترسي به تكنولوژي الزم را ندارند

 كشوري مثل آمريكا با استفاده از تكنولوژيهاي پيـشرفته مـازاد توليـد غـذايي                مي شود با اينكه   
در همان زمان در كشورهاي .   پروگرام سعي در كاهش توليدات دارندPIKو با تصويب  . دارند

. آفريقايي به علت عدم توانايي توليد كافي گروه گروه از مردم از قحطي و گرسنگي مي مردنـد                 
ار اسـتثم هاي ثروتمند غربي صاحبان آن مي باشند وسيله اي جهـت             كشور  كه عامل تكنولوژي 

اگرچه بعضي از كشورهاي جهان سوم منابع طبيعـي غنـي در اختيـار              . ملل ضعيف شده است     
بايد قاعدتاً وابسته . دارندو كشورهاي صنعتي به اين منابع براي گردش چرخ صنعت نياز دارند    

بالعكس آن وجود داردو تكنولوژي سهم مهمـي در         ولي  . به اين كشورهاي صاحب منابع باشند     
  .آن دارد
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  :توصيف وضعيت منابع طبيعي ايران 
  .         براي آشنايي با منابع كشور هريك از منابع از لحاظ آماري مورد بررسي قرار مي گيرد

  : زمين -1
 ميليـون   32 تنهـا    و از اين مقدار   .  ميليون هكتار مي باشند      8/164        مساحت كشور بالغ بر     

  . درصد كل زمين هاي ايران مي گردد4/19كه شامل . هكتار آن مناسب براي كشاورزي است 
  ميليون هكتار) : واحد ( وسعت اراضي 

  جمع كل اراضي  نامساعد  نيمه مساعد  اراضي مساعد  زمين
  8/164  8/113  19  32  وسعت اراضي
زيركشت آبي 

  ساالنه
15/3  90/0  20/1  25/5  

آبي زيرآيش 
  ساالنه

2  -  -  2  

ديم  زير كشت
  ساليانه

30/5  -  -  30/5  

زيرآيش ديم 
  ساليانه

6  -  -  6  

 3150 ميليون هكتار اراضي مرغـوب كـشور فقـط           32       همچنانكه در جدول آمده است از       
 2و    درصـد آن   8/9يعني چيزي درحدود    . هزارهكتارزير كشت ساليانه به طريقه آبي مي باشد         

  . سعت اراضي آيش آنجا مي گرددميليون هكتار و
 مي باشد  ميليون هكتار آن زير كشت و آيش آبي          15/5در مجموع از كل اراضي مساعد حدود        

  .  درصد كل اراضي ايران را تشكيل مي دهد1/16كه اين مقدار از معادل 
در .  درصد مجموع اراضي مرغوب كشاورزي ايران زير كشت و آيش ديم مي باشد             34حدود   

 5/11يا  ( ميليون هكتار   19 ميليون هكتار وسعت اراضي كشور برروي كمتر از          8/164ضمن از   
  .آن عمليات كشاورزي و كاشت ساليانه صورت مي گيرد) درصد

   : آب -2
و در تقسيم بنـدي جهـاني جـزء آن دسـته از                      اصوالً ايران كشور خشك و كم آبي است       

به طـوري كـه     .  بارندگي ساليانه برخوردارند   كشورهايي محسوب مي شود كه از كمترين ميزان       
  . مقدار متوسط بارندگي در مملكت ما معادل يك سوم بارندگي جهان مي باشد
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.       اين در حالي است كه حين مقدار كم نيز بطور مساوي در سطح ايران تقسيم نمـي گـردد                  
 لـيكن در منـاطق      بنحوي كه در مناطق مركزي و جنوبي كشور ميزان بارندگي بسيار اندك بوده            

  . شمالي بدليل وجود رشته كوههاي البرز بارندگي در حد خوبي قرار دارد
  :متوسط حجم ريزشهاي جوي كشور 

و بـا توجـه بـه       .  ميليمتر واحد سطح مي باشد     230      متوسط ميزان بارندگي در ايران معادل       
ـ       370وسعت كشور متوسط حجم ريزشهاي جوي در حدود          رآورد شـده    ميليارد متـر مكعـب ب

از طريـق تبخيـر از      )  ميليـارد متـر مكعـب        240بيـشتر از    (  درصد آن    65از اين مقدار    . است  
 ميليارد متر مكعب آن بـاقي مـي ماندكـه بـه دو صـورت           128دسترس خارج مي شود وحدود      

  .آبهاي سطحي و آبهاي زير زميني در داخل كشور جريان مي يابد
  :آبهاي سطحي كشور

به داخل   بهاي سطحي ايران با احتساب آبهاي حوزه هاي خارجي از كشور                متوسط حجم آ  
 ميليارد متر مكعب در 95 همچنين آب رودخانه هاي مرزي در حدود از ممكن وارد مي شود و

كه از اين مقدار حدود ده ميليارد متر مكعب آن منـابع آبهـاي زيـر                . سال تخمين زده مي شود      
ميليارد متر مكعب از آبهاي سـطحي بـا اسـتفاده از مخزنـي و                23زميني را تغذيه مي نمايند و       

 ميليـارد متـر     5/18و در ضـمن حـدود        انحرافي در حال حاضر مهار و قابل كنترل شده اسـت          
 ميليارد متر مكعب آبهاي سطحي 23از . مكعب نيز به صورت نسبي مورد استفاده قرار مي گيرد
 ميليارد متر مكعب آن براي 14ه اند مقدار كشور كه توسط سدهاي مخزني و انحرافي مهار گشت

مصارف كشاورزي اختصاص داده شده ليكن به دليل نبودن و تكميل نشدن شبكه هاي آبيـاري           
و نيز نبودن و تكميـل نـشدن زهكـشي هـا             ) 3/4شبكه هاي آبياري    (  سال   20پس از گذشت    

 ميليارد متر مكعـب آن      5و  .  ميليارد متر مكعب آن استفاده مي شود         9تنها از   ) اصلي و فرعي    (
و به مـصرف واقعـي      . در سال با وجود احتياج شديد بخش كشاورزي به آن بال استفاده است              

 ميليارد متر مكعب از آبهـاي مهـار         9نمي رسد همچنين براي مصارف شرب و غيره در حدود           
د متـر   ميليـار 23كه بدين ترتيـب جمعـاً از        . شده ، سوم براي اين منظور اختصاص يافته است          

  . ميليارد متر مكعب آن مورد استفاده قرار مي گيرد 18مكعب آب عمالً 
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  :  آبهاي زير زميني 
 ميليـارد متـر     35 -40       كل منابع آبهاي زير زميني دشتهاي آبرفتي كشور ساليانه در حدود            

ميـق   ميليارد متر مكعب آن بوسيله چاههاي ع       27 -31از اين مقدار    . مكعب برآورد شده است     
و چشمه سارها و قنوات براي مصارف و نيازهاي كشاورزي و صنعت و شرب مـورد اسـتفاده                  

 ميليارد متر مكعـب در  10بنابراين مقدار آب زيرزميني قابل توسعه برابر حداكثر       . قرار مي گيرد  
ميليـارد متـر    60حـدود   ) پتانسيل آبـي كـشور      ( از كل منابع آبهاي قابل حصول       .سال مي باشد  
 10 ميليارد متر مكعب براي مصارف شهري و صنعتي و حدود            3 آبياري ، حدود     مكعب جهت 

بـدين ترتيـب بزرگتـرين      . ميليارد متر مكعب آن صرف كنترل سيالبها و يا توليد برق مي شـود             
را ) عرضـه آب  (  درصد آب مهار شده 80مصرف كننده آب كشور كشاورزي بوده كه بيش از          

مار موجود مساحت كل زراعتهاي آبـي كـشور بـه حـدود     طبق آ. به خود اختصاص داده است     
 50 ميليون هكتار بالغ مي شود در صورتي كـه آب مـورد نيـاز هـر هكتـار را بـا رانـدمان                         6/3
 ميليارد متـر مكعـب آب در   36 هزار متر مكعب فرض نمائيم جمعاً  10صرف به طور متوسط     م

به اينكـه ميـزان آب اسـتخراج شـده          با توجه   . سال براي آبياري زراعتهاي آبي الزم خواهد بود       
راندمان مصرف آب در كشاورزي   .  ميليارد متر مكعب مي باشد     60جهت آبياري ساالنه بيش از      

متر مكعب آبـي كـه جهـت مـصارف          100به عبارت ديگر از هر      .  درصد خواهد بود   30حدود  
ل بـه    درصـد آن در مـسير انتقـا        30.  متر مكعب هدر مي رود       70كشاورزي استخراج مي گردد   

  . سطح مزارع تلف مي شود
  : ل  جنگـ-3

(  اين منابع طبيعي از جهات مختلف حائز اهميت است ، جنگلها در اعتدال آب و هـوا                          
سالمت محيط زيست و جلـوگيري      ) كاهش برداشت زمستان و كاهش گرما و خشكي تابستان          

ب ، جذب كربنيـك هـوا و        از مهمترين منابع توليد چو    . از فرسايش خاك نقش عمده اي دارند      
در دوره يـك ميليـون سـاله        ( ميليون سال پـيش     300جنگلها از   . توليد اكسيژن بشمار مي روند    

 وجود آمده از جمله عواملي بوده كه كره زمين را قابل زيست كـرده               Carbonifere »كربينز«)
حت  درصـد مـسا    72/7 ميليون هكتـار يعنـي برابـر         74/12مساحت كل جنگلهاي ايران     . است  

غرب : كرانه درياي مازندران ، ب      : جنگلهاي ايران را مي توان به سه منطقه الف          . كشور است   
ميليون 84/1مساحت اين جنگلها به ترتيب . حاشيه كوير تقسيم بندي كرد    : و جنوب غربي ، ج      
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 ميليـون   4/7از غـرب و   )  درصد   7/27(  ميليون هكتار    5/3از شمال ،    )  درصد   44/14( هكتار  
درايران ، تنها از جنگلهاي     . از حاشيه و كوير از كل جنگلهاي ايران است          )  درصد   58 ( هكتار

 75 ميليـون هكتـار يـا        38/1مساحت جنگلهاي تجاري شـمال      . شمال استفاده تجاري مي شود    
ميزان توليد چوب از سطح جنگلهاي شمال كـشور بـالغ بـر             . كل جنگلهاي شمال است   درصد  

لكن مي توان با تنظيم و اجراي برنامه هاي احيايي ايجاد شـبكه             .  ميليون متر مكعب است      5/1
راههاي اصلي و فرعي ، تجهيز واحدهاي بهره برداري و غني سازي جنگل و استفاده از گونـه                  

تـا  10ميليون متر مكعب و در دراز مدت به         4هاي سريع الرشد ميزان توليد را در ميان مدت به           
ررسي هاي كارشناسان نشان مي دهـد كـه صـورت احيـاي             ب.  ميليون متر مكعب افزايش داد     8

جنگلهاي شمال و غرب و جنوب كشور و استفاده كامل از پتانسيل توليد جنگل در يك برنامه                 
كـه ايـن    .  ميليارد ريال در سال دست خـواهيم يافـت           280دراز مدت به در آمد ساليانه معادل        

توجه به اينكه درآمد حاصل از نفت روزي        با  . مبلغ بيش از نيمي از درآمد توليدات نفتي است          
تواند نقش  د مي   ـادرآمپايان خواهد يافت ولي جنگل به عنوان يك واحد توليدي پايان ناپذير ب            

  .مهم ارزنده اي دردراز مدت داشته باشد
  : راتع  مــ-4

راتع در عرف به زمينهايي اطالق مي شود كه در فصل چرا داراي پوشش گيـاهي علوفـه                        م
گر چـه ايـن زمينهـا       ـدي نمي شـودا   اراضي آيش زراعتي جزو زمينهاي مرتع طبقه بن       .  باشد اي

 90وسعت مراتع در ايـران      . ممكن است مانند مراتع ، به عنوان چراگاه مورد استفاده قرار گيرد           
 درصد آن جزء مراتع خوب و    56/15 ميليون هكتار ،     14كه تنها   . ميليون هكتار برآورد مي شود    

 290 يـيالق    –توليـد متوسـط علوفـه خـشك در واقـع كوهـستاني              . بشمار مي رود  تا متوسط   
 92/66 ميليون هكتار ، يـا  60) بوته زارها   ( مراتع متوسط تا فقير     . كيلوگرم در هر هكتار است      

 كيلوگرم علوفه خشك در هر هكتـار        92درصد مراتع را تشكيل مي دهد كه توليد متوسط آنها           
 درصـد كـل     78/17 ميليون هكتار برابر     16با مراتع در حاشيه كوير ،       مراتع فقير كويري    . است  

 5/15توليـد سـاالنه مراتـع       .  كيلوگرم در هكتـار اسـت        25  و توليد متوسط آنها       -واقع كشور   
مراتـع كـشور در طـول زمـان در          . ميليون تن علوفه خشك قابل استفاده دام برآورد مـي شـود           

ر كاهش سطح مراتع ، علوفه خشك بدست آمـده از           عالوه ب . معرض تخريب قرار گرفته است      
 كيلـوگرم در هكتـار كـاهش يافتـه          172 كيلوگرم در هكتار حدود      300تا  400مراتع از متوسط    



 9

 ميليـون   17/1 هزار تن گوشـت و       7/22( كه پيامد آن افزايش واردات گوشت و علوفه         . است  
راتـع و تعـداد دام از جملـه         ناهماهنگي بين ظرفيـت م    . بوده است    ) 1363 (تن علوفه در سال   

بر پايه آخرين بررسي هاي انجام شده هم اكنـون          . مهمترين علل تخريب واقع در كشور است        
كـه نتيجـه ايـن      .  برابر ظرفيت موجود مراتع در بعضي نقـاط كـشور دام وجـود دارد                3 تا   5/3

ام بـين   ناهماهنگي عالوه بر تخريب و كاهش مراتع و فرسايش خاك ، افزايش مـرگ و ميـر د                 
  .  درصد افزايش ضايعات و كاهش توليد دامي بوده است 20تا 30
  : ـالت  شي-5

 كيلـوگرم نيـز بـه ماننـد         13ولـيكن همـين     .  كيلوگرم اسـت     13مصرف سرانه ماهي در جهان      
برابر نمونـه ، علـي رغـم        . بسياري از كاالها و موارد ديگر عادالنه در جهان تقسيم نشده است             

 كيلوگرم مي باشـد لكـن       8اهي در كشورهاي در حال توسعه كه كمتر از          ميزان مصرف سرانه م   
 كيلوگرم مي گردد كه سه برابر كشورهاي        24در كشورهاي صنعتي و پيشرفته مقدار آن بالغ بر          

ــين در كــشورهاي  85در حــال توســعه و   درصــدش از مــصرف ســرانه جهــان اســت همچن
دكه نـصف مقـدار مـصرف سـرانه          كيلـوگرم مـي رسـ      12سوسياليستي ميزان مصرف سرانه به      

كشورهاي پيشرفته است در ايران نقش ماهي در تأمين مواد غذايي بسيار كمتر از حد جهاني و                 
و ايــن در حــالي اســت كــه كــشور داراي بــيش از .  كيلــوگرم اســت 5/3مــصرف ســرانه آن 

 كيلومتر ساحل در شـمال      657كيلومتر ساحل در خليج فارس و درياي عمان و همچنين           1800
مي باشد و به غير از آن در داخل كشور درياچه هـا و رودخانـه هـاي بـزرگ و كـوچكي نيـز                         

  گرم برآورد شده كه بيش از      80حدود  متوسط مصرف روزانه پروتئين مردم ايران در        . قراردارد  
 درصـد باقيمانـده از   26 گـرم يـا   21 درصد آن از طريق پروتئين نبـاتي و  74 گرم يا معادل   59

كه در اين ميان نقش ماهي و ديگر آبزيان دريـا كمتـر از نـيم                . ي تأمين مي گردد   پروتئين حيوان 
در مـورد ميـزان     . بيشترين ذخاير آبزيان در ايران در آبهاي گرم جنوبي قرار دارد          . گرم مي باشد  

برطبق آخرين بررسي هاي انجـام      . ذخاير آبهاي ايران برآوردهاي مختلفي صورت گرفته است         
  . ه و استفاده بالفعل به ترتيب ذيل مي باشدشده امكانات بالقو
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   )هزارتن(امكانات بالقوه و استفاده بالفعل 
 1000(توليد ماهي درآبهاي داخلي 

 )تن 

122 33 

استحصال ماهي و خاوياردرآبهاي 
 جنوب

565 140 

استحصال ماهي و خاوياردرآبهاي 
 شمال

53 7/13 

 740 7/186 

  : ادن   معــ-6
 معدن در بخش هاي فلزي و غير فلزي و مصالح ساختماني با ذخيـره       300 حاضر        در حال  

 ميليارد تـن شـناخته شـده و قابـل بهـره بـرداري               5/16 ميليارد تن و ذخيره قطعي       41احتمالي  
 معدن در حال حاضر فعال و يا نيمه فعالنـد همچنـين بـرآورد            842هستند كه از اين تعداد تنها       

  .  درصد معادن كشورمان كشف شده است 20 الي 10مي شود كه چيزي در حدود 
 ميزان ذخائر قطعي مواد معدني عمده و نسبت توليد به ذخائر

  66توليد  )هزارتن (ميزان ذخائرقطعي  مواد معدني
 ذخائر قطعي

  67توليد 
 ذخائر قطعي

 %1 %1 38000 زغال سنگ

 %1 %1 616000 مس

 %1 %1 1100000 آهن

 %3 %1 26000 سرب و روي

 %3 %3 2500 كروميت

 %2 %2 754000 سنگ آهك

 %1 %1 70000 كاتولن وخاك نسوز

 %7 %7 100000 سنگ گچ

 %4 %4 21415 سيليس و گوارتزيت

 %1 %1 650 فلورين

 3/0 %2 178000 سنگ تزئيني

 

مقايسه توليد ذخاير قطعي و نسبت بين آنها عدم استفاده از امكانات معدني كشوررا نشان مـي                 
   .دهد
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   ميليون ريال–ميزان توليدات مواد معدني معادن فعال كشور   تن 
 ارزش توليدات مقدار توليد سال

64 4238 57410 

65 30735007 74273 

66 61338841 94753 

67 123232 241581 

  
  :  نفت -7

 ميـدان  7 ميدان نفتي در خشكي كشف گرديده كه از اين تعداد       54       در ايران تاكنون جمعاً     
كه هنوز مـورد بهـره بـرداري    .  سال بعد از پيروزي انقالب اسالمي مي باشد    10نفتي مربوط به    

 ميليـارد   85/342ميزان كل ذخاير نفت خام كشف شـده در خـشكي برابـر              . قرار نگرفته است    
 ميليارد بـشكه    41/36شامل  (  ميليارد بشكه    41/53بشكه است كه از اين مقدار در حال حاضر          

) ريـق تزريـق گـاز     ميليارد بشكه مربوط به بازيافت ثانويه از ط        17ابل استحصال اوليه و     نفت ق 
 ميدان بوده كه جمع ذخاير نفتي 20ميدان نفتي كشف شده فالت جمعاً    . باشدقابل استحصال مي  

 64/5 ميليارد بشكه اسـت از ايـن مقـدار در حـال حاضـر حـدود        38 /99كشف شده آن برابر     
 ميليارد بشكه معروف 22/1 ميليارد بشكه به صورت بازدهي اوليه و 42/4مل شا( ميليارد بشكه 

  . قابل استحصال است ) به بازيافت ثانويه 
  :  گاز -8

     كشور جمهوري اسالمي ايران بعد از شوروي داراي بزرگترين منابع گاز طبيعي جهان است 
كه مي تواند به مدت دهها      . ده اند  تريليون متر مكعب ارزيابي ش     34/17بطوريكه اين منابع بر     . 

  .سال انرژي كشور را تأمين كند
  توليدات نفت و گاز

 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 

نفت ميليون 
 بشكه در سال

        927 

 1351 1093 894 1215 1093 984 1074 566 597 توليد ناخالص

 946 718 551 850 761 548 635 344 328 مصرف

  436 438 211 251 سوزانده شده
 

332 365 343 375 405 
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  : نقش و اهميت منابع طبيعي در توسعه 
معموالً هدف نهـايي    .       توسعه اقتصادي معموالً توام با بهبود و پيشرفت رفاه عمومي است            
 البتـه در اينجـا رفـاه      . يك سيستم اقتصادي فراهم آوردن رضايتمندي جامعه آن اقتصاد اسـت            

رضايتمندي كل جامعه مطرح است و نه فرد براي اينكه كاركرد يك اقتصاد را بسنجيم معمـوالً                 
ز منـابع   نگاه مي كنيم كه چگونه اقتصاد آن جامعه منابع موجود را بكـار گرفتـه و تاچـه حـد ا                    

مثالً اسـتخدام نيـروي انـساني       . وچقدر از منابع بيكار باقي مي ماند      . موجودش استفاده مي كند   
از شاخصهاي مهم است و به تبع منابع طبيعي هم از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا                 يكي  

افـزايش يابـد ميـزان      ) وخواه توليـدات كـشاورزي      خواه توليدات صنعتي    ( وقتي كه توليدات    
اگر اين منابع در كشور باشند نياز به وارد كردن و خـروج          . استفاده از منابع هم افزايش مي يابد      

وتكنولوژي استفاده و ساخت توليدات بوسيله ايـن منـابع          . ل ديگر پيامد آن را ندارد     ارز و مسائ  
ميـزان  .  وارد مي گردد و پس انـداز ارزي زيـادي حاصـل خواهـد شـد                  ،اگر در كشور نباشد     

بيكاري نيروي انساني معياري براي رفاه اقتصادي است زيرا باعث كاهش در آمـد افـرادي كـه                  
چنين اگر كشوري مخارج اين بيكاران و خانواده اش را تـأمين كنـد              بيكار شدند مي شود و هم     

بهر حال تمام اين مسائل در كل توليد ناخـالص ملـي اثـر         .  داشت  در كل اجتماع تأثير خواهد      
  در كـشوري كـه  . را شاخص عملكرد يك اقتصاد مي توان در نظر گرفت          آنمعموالً. مي گذارد 

GNP         زمـاني  . حـاظ اقتـصادي پيـشرفته و موفـق اسـت             از رشد بااليي برخـوردار اسـت از ل
حالت كسادي است و در اين زمـان بيكـاري وجـود            .  از يك ركورد برخوردار باشد       GNPكه

و اقتصاد نمي تواند از تمام ظرفيت بالقوه خود اسـتفاده كنـدو ظرفيـت بيكـار                 . خواهد داشت   
  .وجود دارد

. ري خوب باشد جاي سؤال و بحـث اسـت         ي تواند يك معيار اندازه گي             البته تاچه حد م   
 بصورت ارزش توليد كل در نظر گرفته رم در يكسال افزايش يابد چونمثالً اگر قيمت بعلت تو

  . در نتيجه اين ارزش مقدار بيشتري را نشان مي دهد . مي شود
اشـد  در صورتيكه توليد كل افزايش نيافته است البته اين مشكل را اگر مقايسه چند سال ب               

  .با در نظر گرفتن سال مبنا و تعديل ارزش مي توان برطرف كرد
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  :تأثير موجودي منابع طبيعي بررشداقتصادي 
در اينجا سعي مي شود كه شرايط موجودي منابع و اثر آن بررشد اقتصادي مورد بررسـي                     

بع رشد اقتـصاد    در اينجا نشان خواهيم داد چگونه شرايط مختلف موجودي منا         . قرار مي گيرد    
  .را تحت تأثير قرار مي دهد 

و . و بمرور زمان مقدار كميابي افزوده مـي شـود         . ه منابع كمياب هستند   ــت ك ـعقيده براين اس  
  . كميابي منابع و تشديد استخراج سطح زندگي و رشد اقتصادي را مختل مي كند

تكنولوژي توليد و مكانيسم    براي مشخص كردن مقدار كميابي بايد ذخيره منابع طبيعي ،                   
يعنـي كميـابي بايـد در سـطح تعـادل           . تخصيص منابع در يك سيـستم اقتـصادي را شـناخت            

  ر امكان اين كار وجود دارد؟دچق. اقتصادي عمومي تعريف و اندازه گيري شود
در اينجا مي توان از مدلهاي ساده ي اقتصاد كالن استفاده كرد كه هريك از مدل شـرايط                         
  . وص موجودي منابع وفرضيه هاي مربوط به تغييرات تكنو لوژي را در بر داشته باشدبخص

  .با ساخت اين مدل ، حداقل سه چيز را براي هر مدل مي خواهيم بدانيم 
  . چه عواملي دقيقاً بر توليد ملي و توليد سرانه اثر مي گذارند-1
  . محدوديت رشد از چه جهاتي وجوددارد-2
  .بود منابع طبيعي را در هر مورد قادر هستيم ببينيم  چه اثري از كم-3

و  )  frontiereconomy(مدل اقتصاد مرزي . در اينجا دو حالت را در نظر مي گيريم         
، در مدل اقتـصاد مـرزي ، اقتـصادي           ) SimpleRicardianModel(اردويي  مدل ساده ريك  

منابع طبيعي نامحدود است    . يه و كار    فرض مي شود با عرضه زياد منابع طبيعي نسبت به سرما          
و ايـن هزينـه     . و حالتي را بيان مي كند كه هزينه هاي واحد منابع در طول زمان ثابـت اسـت                   

  . بستگي به نرخ مصرف منابع ندارد
اقتصاد ساده ريكاردويي حالتي است كه مقدار منابع طبيعي محدود فرض شـده اسـت و             

بعنـوان  . در اثر افزايش استخراج يا افزايش توليد افزايش مي يابـد          هزينه هر واحد منابع طبيعي      
از زمينهاي نامرغوب مي شويم كه هزينه هـر واحـد            مثال ، در اثر افزايش نياز ناچار به استفاده        

  .آن بيشتر است 
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  :روابط اساسي مدل 
 )1( GNP (t) = F[Lo(t) , (t)  

)2 (Ro(t)=g[L¹(t) ]  
) 3(Lo(t)+L¹(t)=L(t) 

بطه اولي توليد كاالي نهايي خدمات را نشان مي دهد كه تركيبي از مقدار نهايي سرمايه كار ،                  را
)F (  Lo و منابع طبيعي    )t (  Roرا بكار مي برد  .  

   ،) يـا تـابع توليـد    ( كه مطابق تكنولـوژي   ) intermediate good(رابطه دومي توليد مياني 
)o ( gسرمايه بمقدار– هاي كار    با استفاده از تركيب نهاده »L«   بايد توجه كرد . ساخته شده

اين تـابع  .   مي تواند تابعي با بازده به مقياس افزايشي ، ثابت و يا كاهشي باشد    O ( g(كه تابع   
يعني فرض شده است كه كاهش يا افزايش در . را نشان نمي دهد )  stok effect(اثر ذخيره 

  .  اثر نداشته باشدذخيره منابع طبيعي در توليد كاال
رابط سوم نشان مي دهد كه كل كار و سرمايه استفاده شـده در هـر دوره بايـد مـساوي مقـدار                 

يك رابطه مبادله بين مقدار سـرمايه و كـار كـه مـستقيماً              .    باشد     L(t)4موجودي آن دوره          
. شده وجود دارد  بكار برده     Ro(t) 4  بكار برده شده با مقدار منابع طبيعي                GNPبراي توليد 

  .مي توان بدست آورد) 2(و ) 3(اين رابطه مبادله را با جانشين كردن رابطه 
 را در يك محور مختصات بكشيم يك منحني امكانات توليد بدست            L0 و         R0اگر مقادير       

  . مي آيد 
 و حركت اين منحنـي بـه بيـرون يـا            – مقعر ،محدب يا خطي باشد       –شكل اين تابع مي تواند      

با .   داردo (  g(   ، و بستگي به بازده بمقياس تابع توليد براي منابع L  ) t(  دراثر تغيير داخل
كشيدن منحني امكانات توليد مي توان در يافت چقدر از سرمايه و نيروي كار كل را بـه توليـد                    

  .  بايد بكار بردGNP  و چه مقدار را مستقيماً در توليد GNPمنابع جهت افزايش
 كـه مـي     Ro   و       Loتركيـب     .   هـم بـه شـكل اضـافه گـردد           GNP بي تفاوتي      اگر منحني 

  .  را در دو نقطه از زمان ماكزيمم كند بدست مي آيدGNPتواند
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              R0(t)  
                                                                                                   مسير توسعه

  
  

                                           GNP2  
                       GNP1  

   GNP0  
            
                                     

 
                       L0(t)                                                           l0(t)     

و .     بطرف باال انتقال پيـدا مـي كنـد              transfornation  افزايش يابد           t   ( L(   وقتي كه   
  .   مي تواند مسير توسعه يك اقتصاد را نشان دهدGNPنقاط تماس با منحني بي تفاوتي 

 Frontier economyخيلي فـراوان داراي تـــابع توليـد       با فرض منابع طبيعي )o (g  بـا  
  . بازده بمقياس ثابت است 

 –منابع به اندازه اي در دسترس است كه مي توان توليد را با هـر تركيـب از نهـاده كـار                       يعني  
  .سرمايه بدست آورد

سرمايه دارد ولـي از لحـاظ منـابع طبيعـي            –محدوديت مقدار نهاده كار      GNPمقدار افزايش   
        R0(t).براي اين مورد منحني امكانات توليد خطي است راست . محدوديت ندارد

  
  

                                                                                                   مسير توسعه
  
  

                                           GNP2  
                       GNP1  

   GNP0  
            

                               L0(t)                                                         l0(t)  
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يك اقتصاد ساده ريكاردويي اقتصادي است با بازده بمقياس كاهشي تابع توليـد منـابع ،                        
  بايد براي توليد     Lدر اين حالت نه تنها قسمتي از      .  هر زمان بمقياس كاهشي دارد     o (g( يعني  

R0      واحد افزايش در     بكار رود بلكه بازآمد هر R0L       اين .  بايد با يك نسبت بيشتر افزايش يابد
 بطـرف بيـرون     1 مطـابق شـكل      R0  -منحني انتقالي   .  مي شود    GNPموجب كند شدن رشد   

  .انتقال پيدا مي كند
  frontierريكـاردويي و يـا       چون نشانه اي از تغييرات كميابي منابع طبيعي را در اقتصاد ساده           

 L0-R0  را بـا دو فـاكتور           GNPدر هر اقتصادي كه ماكزيمم كـردن          . مي توان مشاهده كرد   
ن عوامل با نرخي كه آنها مي توانند جانشين يكديگر شـوند            ــارزش نسبي اي  . جستجو مي كند  
 ) R0,L0(در نقطـه تمـاس      ين بوسيله شيب منحني بي تفاوتي       اين نرخ جانش  . تعيين مي شود    

ان خطي ممـاس كـرد و شـيب خـط ممـاس شـيب               ماس مي تو  ـه ت ـه از نقط  ـك. داده مي شود  
GNP       تغييرات در شيب اين خط مماس هنگاميكه مسير رشداقتصادي         .   در نقطه مربوط است

اگـر خـط ممـاس بـر     . را اندازه گيري مـي كنـد   L0,R0تغييرات ارزش دو فاكتور  . تغيير كند   
ولـي  .  شـود   كمياب تر و با ارزش تر  مي        R0 خالف عقربه ساعت و بطرف بيرون حركت كند       

شكل .  فروانتر و كم ارزشتر مي گردد   R0اگر خط مماس در جهت عقربه ساعت  حركت كند             
 مورد ثابت بودن ميزان نسبي كميـابي و ارزش را           2 مورد كمياب تر و با ارزش شدن و شكل           1

  .نشان مي دهد
اسـت، كـه      شيب منحني بي تفاوتي در امتداد خط مسير توسـعه ثابـت               frontierدر اقتصاد   

اين نتيجه .  در طول زمان تغيير نمي كنند L0,R0) هزينه ها ( نشان مي دهد قيمت هاي نسبي 
  . چون شرايط موجودي منابع طبيعي ، طبق تعريف تغيير نمي كند. بنظرموجه مي آيد

چـون  . يونـدد   پبايدافزايش يابد تا رشدي بوقوع      ) هزينه  ( در اقتصاد ساده ريكاردويي ، قيمت       
يي خـود را بتـدريج از       آكـار .  گسترش مـي يابـد      R0 وقتيكه توليد    R0 به   Lتبديل و يا انتقال   
  با گسترش R0هم نتيجه موجهي را كه نسبت نهاده هاي توليد ) 4و1(  شكل . دست مي دهد 

  :مسير توسعه ، كاهش مي يابد را نشان مي دهد 
 fontierمثال از اقتصاد ساده ريكاردويي 

   را يك تابع كاب راگالس فرض كنيم GNPر تابعاگ
)1(  2

1
b

oR
b
oo lbGnp = 
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)(* تابع انتقالي  oo lR     برابراست با −
)2  ( 121

1 )( ab
oo

a
oo LLalaR −==  

   را در يك بگذاريم 2اگر معادله 
)3(  122 )( ab

o
b
oa LLabGNp −=   

از مـاكزيمم   . حركت خواهد داد  ) 1-4(شكل  سعه  كه اقتصاد را در امتداد مسير تو       Lo   مقدار  
  . بدست مي يايد3كردن رابطه 

  . مشتق مي گيريم Lo نسبت به   3از 
  
  
  

* اگر
ol     مـاكزيمم   . قرار دهـيم    ) 3( را در رابطهGNP         بـه ازاي هـر مقـدار از  L          بدسـت        

  .خواهد آمد
1211211211 .}

21
12{}

121
1{}

121
1{}

121
1{ abbabb

oo
abbb

oa L
abb

ab
abb

babL
abb

bLL
abb

babGNP +

++
=

+
−

−
=  

  
121و يا aBBKLGNP   .پرامترها و مي باشد كه عبارات شامل =+

  از اين فرمول نتيجه مي شود كه 
 Lرشد) 1

   را تعيين مي كندGNPرشد مسير توسعه 
121(   كه برابر است با      p،بمقياس كلي   ) 2 abb  2و  1و شامل بازده بمقياس كلي هـر دو تـابع            ) +

121(ني بازده بمقياس كلي برابر است با بازده به مقياس توليد ،                                 يع. است   abb بازده ) + +
  )1a(بمقياس منابع طبيعي 

GNPabدبمقياس كلي برابر است با بازده بمقياس تولي بازده ),(              بازده به مقياس منابع  + +11
  )1a(عي طبي

  P=b1+b2a1 a1  b2 b1 Cuse no 

Constant returns 1  1  4/0  6/0  1  
Decreusing returns 8/0  5/0  4/0  6/0  2  
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Increusing returns 2/0  5/0  4/0  6/0  3  
Decreasing returns 8/0  1  2/0  2/0  4  
Increasing returns 2/1  2  3/0  6/0  5  
Decreasing returns 9/0  5/0  6/0  6/0  6  

  
  ) L<1a( عي  ـــابع توليدمنابع طبي  ـــجدول باال نشان مي دهد كه بازده بمقياس كاهشي در ت          

همانگونـه كـه بـازده      .  را خنثـي كنـد     GNP تي بازده افزايش تـابع     ح مي تواند بازده ثابت و يا     
   .را جبران كند GNPزده كافي تابعمي تواند با) L>1a(افزايشي 

  سـرانه تنهـا بـستگي بـه بـازده بمقيـاس تـابع        GNPروند  ) frontier   ) =l  a¹در اقتصاد   
  .دارد  GNPتوليد

  در طـول زمـان در اقتـصاد بـا تـابع كـاب                R0چه اتفاقي براي كميابي نسبي ارزش                     
بـي تفـاوتي       منحنـي     L0-R0انتقالي  الس خواهد افتاد؟ براي تعيين شيب مشترك منحني         گرا

GNP  در صــورتيكه از منحنــي انتقــالي L0-R0  مــشتق بگيــريم كــه نتيجــه اش ) 2( تــابع

11
1

)( a
o

o

o

o

LL
aa

dl
dr

−−
−

در . شيب ثابت خواهـدبود     ) la1(از اين مشتق مشخص است كه در اقتصاد        =
خط مماس بـه طـرف بـاال بـا شـيب كـافي                ) L< 1a(صورتيكه در اقتصاد ساده ريكاردويي      

  .حركت مي كند
  :رفاه جامعه 

در مباحث قبل مشخص شدكه منابع طبيعي مـي توانـد رل مهمـي را در رشـد و توليـد                             
بـراي  .تخصيص منابع بايد به طريقي انجام گيرد كه حداكثر رفاه را حاصـل نمايـد              . داشته باشد 

دو گروه عمده مصرف كننـده      ه  ه را تشكيل مي دهند ب     عي افرادي را كه جام    بررسي رفاه اجتماع  
شرايطي را كه رفاه اين دو گروه را حداكثر مي نمايدتخصيص          . و توليد كننده تقسيم مي نمائيم       
  .بهينه منابع را تعيين مي نمايد

  :رفاه مصرف كننده 
 بازار رقابت كامل وجود داشته            فرض مي كنيم كه مصرف كننده بطور فعالي رفتار نموده و          

براي سادگي كار ابتدا يك مصرف كننده را در نظر گرفتـه و شـرط حـداكثر رفـاه را بـه                      . باشد
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را صـرف     ) I( اگر اين فرد كل درآمدش      . و تعميم به كل جامعه مي دهيم        . دست مي آوريم    
xنمايد در اين صورت   ) y,x (خريد در كاال

p
p

p
IyypxpI

y

x

y
yx =⇒+=   

  .را در محور مختصات رسم مي نمائيم  قط بودجهف
                  Y   

  
  
  
  
  
  

                                                  XM                                                      X  
  

ي مطلوبيـت   مطلوبيتي كه فرد از مصرف اين در كاال كسب مي نمايد بصورت منحني بي تفـاوت               
در شكل سه منحني بي تفاوتي مطلوبيت ترسيم شـده          .   اضافه مي شود    xyدر محور مختصات    

  .است 
 1W > 2W >3W  :اولويت منحنيها را بصورت زير مي توان نوشت 

ولي .     دست يابد 3Wبا اين بودجه نمي تواند به منحني          .  مي باشد     Iبودجه مصرف كننده        
چون فرض بر كسب حداكثر مطلوبيـت اسـت لـذا           .  قابل دستيابي است     2W و   1Wمنحنيهاي    

2W  1و بر. دارد كه يك نقطه تماس با خط بودجهW تركيب .     اولويت دارد انتخاب مي شود
دراين نقطـه شـيب منحنـي بـي تفـاوتي      .  مشخص مي گردد T بوسيله نقطه     y   و  xمطلوب    

شيب خط بودجه برابر         . مطلوبيت مساوي شيب خط بودجه است       
v

x

p
p−     بوده و شيب منحني 

بــــي تفــــاوتي برابــــر  
y

x
yx MW

MWMRS −
    :T باشــــد پــــس در نقطــــه     مــــي =

 
y

y

x

x

y

x
MW
MW

yx p
MW

p
MW

p
p

MRS
y

X =⇒
−

== −  

يعني حداكثر مطلوبيت وقتي حاصل مي شود كه هر واحد پول اختصاص داده شده بـه خريـد                  
اگر اين شرط حاصـل نـشود يـك         . هريك از كاالها مقدار مساوي مطلوبيت نهايي ايجاد نمايد        
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يشتري ايجاد نمايد لذا با انتقال از مصرف كـااليي كـه           كاال بايد مطلوبيت نهايي ب    
P

MW   كمتـري 
دارد به مصرف كااليي كه        

P
MW چنـين  . تري دارد مي توان بر مقـدار مطلوبيـت افـزود            ـشـ بي
  Tطـه      راب  'Tدر نقطـه        . ميتـوان نـشان داد     T  بـه                   'T حالتي را در شكل با حركـت از       

  . صادق است 
  را كـم كـرد وبـر        X را زيـاد و      Yمقـدار مـصرف       Yمي توان با اختصاص بودجه بيشتر براي      

  . منتقل شدW²   به منحني  W¹و از منحني   . مقدارمطلوبيت افزود 
اين رابطه كه براي يك فرد و براي دو كاال بدست آمد مي توان به كل تقاضا تعميم داد و براي                       

n ت نوش  كاال . −===
2

2

2

2

P
MW

p
MW

p
MW

x

X  

  :رفاه توليد كننده 
هر توليد كننده تا زماني به توليـد        .         درمورد توليد كننده حداكثر سازي سود مطرح است         
  .ادامه مي دهد كه قيمت محصول مساوي هزينه نهايي باشد

                                               قيمت هزينه نهايي                                             
  
  
  

                                               PX , D 
  

 X               توليد 
                             D           E              F  

 
  مـي باشـد لـذا    p²  برابـر    xكاالي        و قيمت بازار براي     . بازار رقابت كامل فرض شده است       

 هر مقداري كه مايل است مي تواند توليد نموده و بـه بـازار عرضـه                  pxتوليد كننده در قيمت     
  .نمايد بدون اينكه تأثيري بر قيمت بگذارد

شرط ماكزيمم كردن سود ايجاد مي نمايد كه واحد توليدي در نقطه تاتوليد نمايد چون در اين                 
   px›MCxباشد) Dمثل      ( Eاگر توليد در نقطه سمت چپ   .  استpx= MCxنقطه
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از طرف ديگر ، در . وواحد توليدي با افزايش توليد سود بيشتري مي تواند كسب نمايد           . است  
و توليـد كننـده بـازار هـر     .    است  F(   Px‹MCxمثل نقطه  ( Eنقطه اي در سمت راست 

ـ      MC-pواحد توليد به ميزان             px=MCxپـس حـداكثر سـود در نقطـه            . دضرر مـي نماي
  .اين رابطه را در مورد هر كاالي ديگر مي توان نوشت . حاصل مي شود

P x = MC       ,    PY =MCY    ,  pZ  = MCZ       ,……..               
   نقش منحني عرضه را ايفا مي كند اگر دو كاال مورد نظـر باشـد در    MCدر حقيقت منحني 

 نسبت قيمت دو كاال     اين صورت
y

x

p
pدوكاال است      برابر نسبت هزينه نهايي آن.  

در حقيقت در مورد دو كاالشيب منحني امكانات توليد          
y

x

Mc
MC           ، برابر شيب خط هزينـه توليـد  

y

x

p
p است   .  

 توان تعميم داد و همچنين اين رابطه در مورد كليـه توليـد              اين رابطه را براي هر تعداد كاال مي       
  .كنندگان جامعه صادق مي باشد

  
  :رفاه كل 

است كه شرايط الزم بـراي حـداكثر رفـاه مـصرف            ) بهينه  (     رفاه كل جامعه زماني به تعادل       
yxكننده و توليد كننده همزمان تأمين گردد يعني 

y

x

y

x

y

x
yx MRTS

MC
MC

p
p

MW
MW

MRS =−=−=−=  
  . با استفاده از شكل زير مي توان نشان داداين رابطه را

              Y   
             

 P    
            YM   

  
  
  
  

                                     XM                                                                                X  
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داكثر رفاه اجتماعي را تأمين نمايـد بايـد شـيب منحنـي             براي تخصيص بهينه منابع كه بتواند ح      
تي مساوي شيب خط منحني بـي تفـاو  ب خط هزينه توليد، و      مساوي شي   PPCامكانات توليد     
اگر تعادل  .  ، نقطه پاراتوابتيمم است      yxMRS  باشد نقطه تعادل به دست آمده ،         رفاه اجتماعي ،  

ه يك يا چندنفر استفاده بيشتري ببرند در ايـن صـورت مـسلماً              ديگري باشد طوري ك    در نقطه 
  . يك يا چند نفر ديگر ضرر خواهند نمود

  :تخصيص منابع 
يد مي ـرابطه كلي فوق اين ادعا را تاي.       قيمت نقش كليدي در تخصيص منابع به عهده دارد

  . د از ضرب قيمت در توليد نهايي ، ارزش نهايي توليد بدست مي آي. د ــكن
آن منابع بايد براي تمـام       ) VMP(در تخصيص منابع بين مصارف مختلف ارزش توليد نهايي          

اگر مثالً براي قطعه زميني در نقطه مخـصوص فقـط دو نـوع              . مصارف مختلف ، مساوي باشد    
فـرض  ... اختصاص براي كاشت گندم ، و اختصاص بـه سـاختمان            . فعاليت وجود داشته باشد   

  . ساختماني اختصاص داده شود  براي L2 به مقدار  و براي كاشت گندم 1Lكنيد به مقدار 
  

       30  
                                                                  

                   20  
         20   

                   15 
 

                           L1                      L1                                       
                                                                         L2                L3               

 به گندم اختصاص    ان و   به ساختم   1L باشد مقدار      20  هر دو فعاليت مساوي و برابر         vmpاگر
  بـه گنـدم      3L  و  4Lاگـر بـه سـاختمان       . مي يابد و اين يك تخـصيص صـحيح زمـين اسـت              

  و vmp= 30در گنـدم   .   در اين دو فعاليت متفاوت اسـت  =vmp15اختصاص داده شود 
  .  است          در ساختمان

يك واحد زمين از گندم به ساختمان ، صـاحب زمـين مـي توانـد                مسلم است كه با اختصاص      
 ريال ضرر مي كند و با اختـصاص آن          15يعني با كاهش يك واحد زمين از گندم         . استفاده ببرد 
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ايـن  .  ريال استفاده مي برد    15 ريال دريافت مي كند پس در نهايت         30واحد زمين به ساختمان     
  .  دو فعاليت مساوي گردند vmpانتقال مي يابد كه   انتقال زمين از گندم به ساختمان تاجايي 

  .رست منابع مي شونددعواملي كه باعث تخصيص نا
تخصيص صحيح منابع را در نهايت موجب .       اگر مكانيسم قيمت به طور آزادانه عمل نمايد

مي گردد ولي بعضي عوامل هستند كه مانع چنين كاري مي شوند در نتيجـه باعـث تخـصيص                   
از جملـه ايـن عوامـل كنتـرل قيمـت ، انحـصار در فـروش ، و                   .  منابع خواهنـد شـد       ناصحيح

  .ممنوعيت ورود به بعضي فعاليت ها مي باشد
  : كنترل قيمت -1

نتيجـه نهـايي آن تخـصيص       .     كنترل قيمت به صورت گوناگون ممكن اسـت اعمـال گـردد           
  . چند مورد ذيالً توضيح داده مي شود. ناصحيح منابع است 

  : تضميني قيمت
      اگر فروشندگان منابع از قيمت بازار ناخشنود باشند ممكن است متفقاًتصميم بگيرنـد كـه                     

  . منابع خود را از يك قيمت تعيين شده كمتر نفروشند
 ...مثالً كشورهاي عضو اپك ، اتحاديه هاي كارگري 

 
                                                                              S 

   P2                                             MRP2                                                               
 
 

  P1                                                      MRP1 
 

                                                 MRPL                                                             D 
 
 
 

                                  L2      L1                                    L2       L1           L2  
در .  افـزايش مـي دهـد        2P راضي نيست و آنرا تا سطح      1Pاتحاديه كارگري از دستمزد     

اين حالت مازاد كارگربه اندازه در بازار ايجاد خواهد شد پس تخصيص صـحيح منـابع                
  MRCL)2 به1MRCL از( در اين حالت چون هزينه نهايي افزايش يافته. ايجاد شده است 



 24

22در نتيجه     . مي نمايد     ) 1OL   بجاي    2OL(واحد توليدي استخدام كمتري     . است LL 
  .مازاد كار در بازار ايجاد مي شود

  : تثبيت قيمت –ب 
تثبيت قيمـت   . تر از قيمت تعادل تثبيت مي گردد          نقطه اي پائين          در اين حالت قيمت در    

به عنوان مثال تثبيت قيمت نفت      . مؤثر براي يك منبع هميشه ايجاد كمبود آن منبع را مي نمايد             
 . خام در بازار داخلي 

 در هر بشكه قيمت در هر بشكه                                   قيمت                                 
 

                                                            S 
 
 

P1 
 

P2 
 

                                                                                        D 
 

     C1           C2                                       مقدار نفت        C2      C1           C2                 مقدار نفت
 

  عرضه آن باشد اگر قيمت كنترل شده نباشدتوليد كننده           s  تقاضاي نفت خام و       Pفرض كنيد     
ثالً واحـد توليـدي ،مـ     .   به بازار عرضه مي كند        p  بشكه در روز با قيمت        cهاي داخلي مقدار    

 بشكه در روز ماكزيمم مي كنـد كـل          cشركت تصفيه نفت خام يا پااليشگاه سودش را با خريد         
  را در قيمت مزبور مي خرند لذا نفت اضـافي و يـا كمبـود در بـازار                    cتصفيه كنندگان مقدار      
ـ  . تثبيت شود 2Pحال فرض كنيد كه قيمت نفت در      . وجود نخواهد داشت     ت تـصفيه   دراين حال

در نتيجه كمبود ايجـاد شـده و پاليـشگاه نمـي توانـد          .  است   2Cكننده مايل به خريد تا مقدار       
به عبارت ديگـر مقـداري تقاضـاي تـأمين          .  را دريافت نمايد     1Cمقدار مورد احتياج خود يعني    

  . نشده باقي مي ماند
  : در دو نقطه  متفاوت  بودن قيمتها-ج
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      اگر يك نهاده مثالً كارگر با توليد نهايي يكسان داراي قيمت متفـاوت در دو ناحيـه مـثالً                    
mpppvmpدر اين صورت    . شهر و روستا باشد    كـارگر  .  كارگر در دو نقطه متفـاوت اسـت        =0

در شهر زياد مي شود و      براي كسب درآمد بيشتر ترجيح مي دهد به شهر برود، در نتيجه كارگر              
در روستا كم مي گردد اين روند تاجايي ادامه پيدا مي كند تا قيمتها مساوي گـردد شـكل زيـر                     

 .اين حالت را ترسيم مي كند

                                               دستمزد                                                 دستمزد
  
  
  
  
  
  
  

  مقدار كار                                                           مقدار كار
در شـهر  .  بوده است VX و مقدار كارگر برابر   VPدر حالت اوليه دستمزد درروستا برابر               

بـا  .  اسـت    Vp›cpمزد بوده است همانطور كه شكل نشان مـي دهـد            و دست   CXمقدار كارگر   
در نتيجـه قيمـت     . فرض عدم كنترل قيمت مقداري كارگر از روستا به شهر مهـاجرت كردنـد               

  CX و   VXهر به ترتيب   به وجود آمد كه در اين حالت مقدار كارگر در روستا و ش             EPتعادل در 
مي باشد حال اگر كاهش دسـتمزد در شـهر كـارگران را وادار بـه اعتـصاب نمـوده و اتحاديـه         

  ثابت بمانـد در      CPكارگري اجازه كاهش دستمزد در شهر را ندهند و دستمزد كارگر شهر در              
  ميسر نبوده و به اندازه كارگر مهـاجري          CXكارفرما استخدام كارگر بيش از      اين صورت براي    

  .كه به شهر آمدند بيكار خواهند ماند
چنين استداللي را در مورد هر منابع ديگر كه كنترل قيمت اعمال مـي گـردد مـي تـوان                            
  . داشت 
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  :حالت انحصاري 
 توليد كننده با محدود كردن عرضه سعي در افزايش قيمـت دارد در              در حالت انحصاري          

بـوده در     P>MRدرحالـت انحـصاري     . نتيجه منابع بطور بهينه مورد استفاده قرار مي گيـرد           
  .   است VMP>MRPنتيجه    

  
                 قيمت                                               قيمت                                    

                                                                          MC  
  

      PX                                          D                                                    MR=P=D  
P  

      MRX  
  

  O  
X        X1                                                              X1             

 انحصاري                                                       رقابت كامل                 

در حالـت   . در دو حالت انحصاري و قابل كامل مشخص اسـت           ) عرضه  ( تفاوت مقدار توليد    
  بدسـت    5Xكه مقدار .     حاصل مي شود      MR=D   با       MCرد    رقابت كامل تعادل از برخو    

  مقدار توليـد  D   و  mlآمده بيشتر از حالت انحصاري است در حالت انحصاري نقطه تقاطع        
انحصار گر عمداً مقدار توليد را كمتر مي نمايد تا بتوانـد قيمـت              . بيشتري را حاصل مي نمايد      

  . مصرف كننده بگيرد   را ازXPباالتر 
  : ممنوعيت ورود

ورود به اين فعاليت ها بنحوي كنتـرل        .   بااليي هستند   VMP       بعضي از فعاليتها كه داراي      
اين كنترل بصورت كسب جواز و پروانه و يا امتحانات ورودي و يـا سـاير موانـع                  . شده است   

 شود كه منابع بطور بهينه به آن ممنوعيت و يا كنترل ورود به فعاليت باعث مي. اعمال مي گردد
  .فعاليت تخصيص نيابد
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  :فصل دوم 
  :اقتصاد زمين 

زمـين يكـي از     .       مطالعه اقتصاد زمين در حقيقت آغاز مطالعه اقتصاد منـابع طبيعـي اسـت               
نهادهاي مهم در خيلـي از فعاليتهـاي اقتـصادي ، كـشاورزي ، جنگـل ، مـسكوني ، تجـاري ،                       

مالكيت زمين در قرون اوليه در حقيقت كـل ثـروت و قـدرت              . دن است   مصارف صنعتي و مع   
د جمعيت نياز انـسانها را بـه زمـين بيـشتر نمـود              شچون ر . اجتماعي افراد را مشخص مي كرد     

اقتصاد زمين با ساير علـوم      . مطالعه اقتصاد زمين بمرور زمان از اهميت ويژه اي برخوردار شد            
شناسـي ، زمـين شناسـي و غيـره           ناسي ، جغرافيا ، خاك    مثل فنون قضايي ، سياسي ، جامعه ش       

  . ارتباط پيدا مي كند
  جنبه هاي اقتصادي زمين 

  .ارزش اقتصادي زمين به چند عامل بستگي دارد
  كيفيت فيزيكي و بيولوژيكي 

  فاصله آن تا مركز 
  رقابت بخشها 
  ارزش ذهني 

  :خواص فيزيكي و بيولوژيكي زمين 
عواملي مثل نوع خاك ، آب و هوا و ساير شـرايط فيزيكـي              .  نيست          زمين نهاده همگوني  

باعث مي شوند كه كيفيت خاك از نقطه اي بـه نقطـه ديگـر متفـاوت بـوده ، در نتيجـه ارزش            
عامل آب و هوا شامل ميزان بـارش ، درجـه حـرارت ، نـور                . متفاوتي براي زمين ايجاد نمايد      

از زمين تعيين مي كنند هر چه امكـان بهـره            اري را ميزان عملكرد و بهره برد    . خورشيد و غيره    
در مـورد عامـل خـاك       . برداري بيشتر باشد انتظار مي رود كه زمين داراي ارزش بيشتري باشد           

بايد گفت كه عواملي مثل سفتي و نرمي ، ميزان مواد مورد نياز گياه در خـاك مـي توانـد نـوع                       
و بلندي و عوامل فيزيكـي ديگـر زمـين در           همچنين پستي   . فعاليت و عملكرد را تعيين نمايند       
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مـثالً اگـر ناحيـه      . نوع فعاليت در زمين مؤثر بوده و ارزش زمين را تحت تأثير قرار مـي دهـد                  
. ولي براي جنگل و مرتع مي توانند مورد استفاده قرار گيرند . كوهستاني مناسب زراعت نيستند

ت مـي گـردد كـه در ايـن مـورد            ناهمگون بودن زمين در كيفيت زمين عامل بوجود آمدن رفـ          
  .تئوريهاي رفت را مورد بررسي قرار مي دهيم 

     ): Land Rent(رفت زمين 
    رفت يك مازاد اقتصادي است اختالف بين ارزش كااليي كه با اسـتفاده از منـابع طبيعـي                  

هـم بوسـيله    اين مازاد را    . توليد شده و هزينه اي كه آن منابع را به كاال تبديل مي كند مي باشد               
  .منحني هاي توليد و هم منحنيهاي هزينه مي توان نشان داد

 
    L 

                              MFC=AFC  
      

M  
  

  N  
  نهاده هاي متغيير

  مد                                                                                                  هزينه درآ
                               MR=AR 

  
  

 
 

     محصول
 

 هزينه هر واحد از نهاده از زمين ثابت فرض كرده و از تقاطع هزينه نهايي توليد بـا                   1در شكل   
د ـــ ن حالت درآمــدر اي. ارزش نهايي توليد نقطه تعادل براي تقاضا ي زمين را بدست آوريم   

برابر ) كليه هزينه ها از جمله هزينه مديريت        (  هاي پرداختي       است و هزينه     LNSPكل برابر 
MNSR مازاد باقيمانده برابر   لذا .    استLMRP است كه سهم زمين مي باشد.  
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 مقـدار رفـت را براسـاس        2با روش مشابه در شـكل       .         اين مازاد همان رفت زمين است       
مكن است بعلت كميت بهتر زمـين و يـا          اين مازاد م  . منحني هاي هزينه مي توان بدست آورد        

 .محل زمين حاصل شده است 

  
  :تئوري رفت كالسيكها 

      شروع تئـوري رفـت كالسـيكها معمـوالً از يـك گـروه اقتـصاددانان انگليـسي و بعـد از                      
ـــخات ــاپلئون ب ـــ ــگ ن ـــمه جن ــانون ذرت   . ودـ ــورد ق ــا در م ــان بريتاني ــان پارلم                  در آن زم
 )Corn Law (       بررسي مي كرد كه برخي از نويـسندگان توجهـشان بـه رفـت و ماهيـت آن

جلب شد و تصميم گرفتند كه نظراتشان را در مورد ماهيت رفت و موضوعات مربوطـه چـاپ             
 مـالتوس ، ريكـاردو ، وون        –سه تن از نويـسندگان انـدكي بعـد از جنـگ نـاپلئون               ) 1. (كنند
ريكاردو رفت را در اخـتالف  . ي رفت زمين دارندسهم عمده اي در تئور ) Corn Law(تانن

بهره دهي زمين مي دهد و طوري واضح و محكم اين اصل را ارائه نمـود كـه بـزودي اسـاس                      
بـا  . تئوري رفت كالسيكها پذيرفته شده از طرف ديگر ون تانن رفت را در مكان زمين مي ديد                

  .دازيم توجه به اهميت اين دو تئوري بطور جداگانه بشرح هريك مي پر
  :تئوري رفت ريكاردو 

« او مـي گويـد      . حاظ كيفيت مي دانست     ــين از ل  ــاهمگوني زم ــ       ريكاردو رفت را در ن    
داشـت ديگـر مـازادي وجـود         اگر خواص تمام زمينها يكي بود و مقدار نامحدود زمين وجود          

  » .نداشت 
ذا با افزايش رشد جمعيت     ل. ولي چون زمين محدود است و كيفيت هم متفاوت مي باشد                 

در اثر افزايش قيمت زمينهاي پست تر و بـا          . تقاضا براي زمين زياد شده وجمعيت باال مي رود        
زمين خوب را درجه يك و زمينهاي پست تـر بـا            . بهره دهي كمتر مورد استفاده قرار مي گيرند       

رفـت بـراي    . گيردوقتي زمين درجه دو مورد استفاده قرار مي         . درجه دو ودرجه سه مي ناميم       
بهمين نحو وقتـي    . ميزان رفت بستگي به تفاوت در زمين دارد       . زمين درجه يك ايجاد مي كند       

هرچـه  .  ايجاد مي گـردد      2زمين درجه سه مورد استفاده قرار مي گيرد رفت براي زمين درجه             
جمعيت افزايش مي يابد زمينهاي درجه پست تر زير كـشت قـرار مـي گيرنـد تـا توليـد كـل                       

  .ابگوي افزايش جمعت شود، لذا رفت بيشتري براي زمينهاي بهتر بوجود مي آيد وـج
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 . براي توجيه بيشتر به شكلهاي زير توجه كنيد

             هزينه ها و درآمدها                هزينه ها و درآمدها                هزينه ها و درآمدها
  
  
  
  
  

  Q1                              محصول Q2                 محصول             Q3 محصول 

  1                        زمين درجه 2                                  زمين درجه 3زمين درجه 
    

معموالً زماني تقاضايي نهاده مي شود كه هزينه آن نهاده برابر قيمـت هـر واحـد از توليـد                         
 كـه زمـين نـامرغوبي اسـت         3پس زمين درجه    .  كاربرد آن بدست مي آيد گردد      محصول كه از  

 همانطوريكـه در    1Pگردد در قيمـت     1Pوقتي به فعاليت گرفته مي شود كه قيمت حداقل برابر             
 د ايجاد شده  سو و زمين درجه دو برابر قيمتها        شكل نشان داده شده است براي زمين درجه يك        

  . تعيين مي نمايد) نامرغوبتر ( معموالً قيمت را زمين با بيشترين هزينه .  است رفت شده
چـون در زمـين   .    هزينه متوسط توليد در زمين درجه يك كمتر از زمـين درجـه دو م اسـت      

بهمين ترتيـب هزينـه هـر واحـد         . درجه يك هزينه كل بين مقادير بيشتر توليد تقسيم مي شود          
  . وليد در زمين درجه دوم كمتر از زمين درجه سوم است ت

 سـرمايه گـذاري شـود       3در اينجا اين سئوال مطرح مي شود كه آيا بجاي اينكه در زمين درجه             
  بهتر نيست كه آن سرمايه در زمين درجه يك جهت افزايش توليد بكار رود؟

ربرد سـرمايه در زمـين      تجربه نشان داده است كه سرمايه گذاري در زمين درجه يك بجاي كـا             
  . نتيجه مطلوبتري مي دهد3درجه 

  :موقعيت مكاني زمين و رفت حاصل از آن 
ـ        .       موقعيت زمين از لحاظ مكاني مي تواند ايجاد رفت نمايد            انن ـاين مـسئله را ابتـدا ون ت

بايـد توجـه   . ه قرار داد هزينه حمل و نقل عامل كليدي در اين حالت مـي باشـد  ــورد توج ــم
رد كه زمين قابل حمل نيست بلكه توليدات حاصل از يك فعاليت درروي زمين بايد به محل                 ك
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در  اينصورت هرچه زمين از مركز مصرف دورتر باشد هزينه حمل و نقـل       . مصرف منتفل شود  
عالوه بر بعد مسافت عوامل ديگر هم باعث اختالف در هزينه هاي حمـل و               . بيشتر خواهد بود  

بعضي از اين عوامل عبارتند     .  محصول زمين را تحت تأثير قرار مي دهند          نقل شده و در نتيجه    
  : از 
  ميزان فساد پذيري *
  هزينه هاي نسبي حمل و نقل قبل و بعداز پااليش *
  وزن و حجم *
  نوع وسيله حمل و نقل و دسترسي به تعداد وسايل*

راي حمل و نقل و هزينه هرچه فسادپذيري كاالبيشتر باشد، نياز به تأسيسات بخصوص ب        
حمل آنها زياد تر خواهد بود و معموالً سعي مي شود كـه در نزديكـي بمراكـز مـصرف توليـد                 

 به نحـوي از آنهـا دارنـد هـم           لحماز طرف ديگر سنگيني و حجم و آنهايي كه مشكل           . گردند
ـ          . دراولويت دوم مكاني قرار مي گيرند        سادگي ولي كاالهايي كه فساد پذيري كمتري دارنـد و ب

در مـورد هزينـه     . مي توان آنها را حمل كرد در فاصله دورتري از مراكز هم مي توان توليد كرد               
هاي نسبي حمل و نقل قبل وبعد از پااليش به منظور اين است كه به فـرض حمـل حيوانـات                     

  .زنده هزينه زيادتري دارد تااينكه حيوانات كشته و گوشت بصورت بسته بندي حمل گردد
 گاو را مي توان حمل نمايد       5را در حالت اوليه بفرض ممكن است يك كاميون تعداد           زي        

همچنـين اگـر وسـايل حمـل متعـددي در           . و در نتيجه هزينه حمل مربوط كمتر خواهـد شـد          
ميسر است ولي اگر يك نوع      . انتخاب وسيله اي كه كمترين هزينه را داشته باشد        . دسترس باشد 

امـروزه بـا پيـشرفت      .  حق انتخـاب وجـود نخواهـد داشـت           وسيله حمل موجود باشد مسلماً    
تكنولوژي امكانات بيشتردر امور حمل و نقل به كار گرفته شده بطوريكه مـي تـوان توليـد در                   
يك منطقه را به مناطق ديگر در داخل كشور و يا حتي به خارج از كشور با وسـايل گونـاگون                     

يله اي كـه كمتـرين هزينـه را دارد بكـار            دراين مورد مي توان براي هر فاصله وسـ        . حمل نمود 
اگر هزينه هاي حمل و نقل هريك از وسايل نقليه با مسافت رابطـه مـستقيم و خطـي                   . گرفت  

  .در اين صورت رابطه زير را بين هزينه و بعد مسافت مي توان نوشت . داشته باشند 
Y= ax + b                                            
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ه مـي تـوان   ـرهايي هـستند كـ  ـــ ارامتـ  پb وA. بعد مسافت اسـت     X حمل و        هزينه  Yكه  
را مـي تـوان انـدازه       ) نه بـارگيري و تخليـه       ــهزي( ابت  ـث  مقدار هزينه  bپارامتر    . تخمين زد   
از  اسـتفاده اگر براي حمل كاالي توليد شده از يك نقطه توليد بـه محـل مـصرف            . گيري نمايد 

از شكل زير در هر فاصله اي وسيله اي  با استفاده. ، و قطار ميسر باشدتراكتور ،كاميون ، تريلي 
  .را كه كمترين هزينه را دارد مي توان انتخاب نمود

                                                                                                           هزينه
                                         تراكتور                              

                                    تريلي              كاميون                               
                     *                                                       قطار

                                                                                                 *  

  
   

                   مسافت 
طبـق  ( تراكتور هزينه بارگيري و تخليه آن كمتر از ساير وسايل است ولي هزينه هرواحد حمل    

بيشتر است چون شيب خط هزينه براي تراكتور بيش ازساير خطـوط اسـت لـذا بـراي                  ) شكل  
 كمترين هزينه را دارد و مـي تـوان در ايـن فاصـله از ايـن وسـيله                     axصله هاي نزديك تا       فا

 از طرف ديگر قطار داراي هزينه ثابت بيشتري است ولي شيب خـط هزينـه آن از                  .استفاده كرد 
و براي فاصله دورتر مناسب است قطار چون حجم زيادي از كاال            . خطوط ديگر كمتر مي باشد    

فواصـلي را كـه كـاميون و تريلـي     . كند لذا هزينه متوسط آن كم خواهد بـود   را مي تواند حمل     
در نتيجه با فرض خطي بودن رابطه بين . كمترين هزينه را دارند در شكل نشان داده شده است 

هزينه حمل و مسافت مدل ساده باال مي توان نوع وسيله مناسب را كه كمتـرين هزينـه را دارد                    
  . مشخص نمايد

بيه به آنچه كه در مورد كيفيت زمين گفته شد مي توان ايجاد رفت بـراي زمينهـاي                  با تحليلي ش  
  .مختلف با توجه به موقعيت مكاني آنها را شرح داد
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                  هزينه ها و درآمدها            هزينه ها و درآمدها               هزينه ها و درآمدها
  

P  
  
  
  

  محصول مقدارمحصول                             مقدار                            محصولمقدار

  بازار) ج( كيلومتري بازار                      25) ج( كيلومتري بازار             50) ج(
  

شكل باال نشان مي دهد هزينه بتدريج كه زمين از مركز مصرف يا بازار دورتر فاصله مي                
در بازار هزينه   . اختالف هزينه ها در هزينه حمل و نقل فرض شده است            . د بيشتر مي شود   گير

كيلـومتري در صـورتي مـورد        50زمين در فاصـله     . حمل ناچيز بوده صفر قرارداده شده است        
استفاده قرار مي گيرد كه درآمد نهايي حداقل برابر هزينه متوسط باشد بعبارت ديگر درآمد هـر          

. اين تعادل در قيمـت     حاصـل مـي گـردد              . يت برابر هزينه واحد فعاليت باشد       واحد از فعال  
 براي زمينهايي كه در فاصله نزديكتر به بازار قرار دارند و در نتيجه pقيمت واحد محصول برابر

    مقدار رفت برابر نـواحي حاشـور زده در شـكل          . هزينه حمل كمتري دارند ايجاد رفت مي كند       
  . اشدمي ب) الف و ب ( 

  :مدل  ون تانن 
     رفت ايجاد شده براثر موقعيت مكاني زمين همانطور كه قبالًاشاره شد ، ابتـدا مـورد تأكيـد                  

  .ون تانن قرار گرفت مدل ون تانن براساس فروضي است كه اهم آن بشرح زير است 
  وجود شرايط رقابت كامل  -1
   مجزا بودن مناطق -2
   به عنوان بازار مصرف مركزي) شهر (  وجود يك منطقه -3
   وجود چند ناحيه توليد دراطراف نقطه مركزي -4
   پستي و بلنديها يكسان در هر منطقه است -5
   بهره دهي يكسان زمين و وجود آب و هواي يكسان -6
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   وجودامكانات متساوي حمل و نقل -7
د كه زمينهايي كـه     ون تانن براساس اين فرضيه ها مدل خود را به اين نحو عنوان مي كن                      

ل و نقـل مـساوي   ـبا يك شعاع مساوي در اطراف مركز مصرف قرارگرفته اند داراي هزينه حم     
پس زمينهـا را مـي تـوان بـصورت ناحيـه هـاي متحـد            . تيجه رفت مساوي دارند   ــوده در ن  ــب

المراكزي به دور نقطه مركز مي توان در نظر گرفت كه كليه زمينهاي در ناحيه بخصوص داراي                 
  ) مطابق شكل زير . (رفت مساوي هستند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

نواحي كه در فاصله دورتر از      . در شكل باال نواحي مختلف متحدالمركزه نشان داده شده است           
مـدل ون تـانن بـه       . مركز قراردارند داراي هزينه حمل بيشتر بوده در نتيجه رفت كمتري دارند             

 با پيشرفت تكنولوژي و پيدايش وسايل حمل و         .لحاظ فروض آن مورد انتقاد قرار گرفته است         
بلكـه كاالهـا بـه      . نقل پيشرفته امروزه توليد و فعاليت در محدوده يك نقطـه مـصرف نيـست                

اختالف در قيمت . از كشور هم حمل مي گردد دورترين نقاط در داخل كشور وحتي به خارج 
نمود كه خرماي    وان مشاهده در مناطق مختلف در سود دهي كاال اثر مي گذارد و بسادگي مي ت             

جنوب به شمال كشور حمل مي گردد و مي توان مازادي برابر و ياحتي بيشتر از بازار جنـوب                   
مسلم است كه فرضيه رفت مساوي براي نواحي متحدالمراكز نمي توانـد در ايـن               . ايجاد نمايد 

  . مورد واقعيت پيدا نمايد

*
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. كه معموالً فرض ثبات كيفيت نقض مي شودمسئله ديگر اختالف در كيفيت زمين است         
عامل پستي و بلندي و اختالف در نوع خاك و غيره ممكن است باعث بهره دهـي متفـاوتي را                    

  .مطابق شكل زير بوجود آورد
  
  
  
  
  
  
  )ب)                                                                                    (الف(
  

در ناحيه دو بهره دهي زمين بيشتر از ناحيـه يـك اسـت در نتيجـه در             ) الف  ( در شكل           
بهره دهي هر چهـار ناحيـه متفـاوت بـوده در            » ب  « در شكل   . استفاده از زمين و سيعتر است       

نتيجه حداستفاده اين نواحي مختلف هستند لذا رفت مـساوي و دايـر متحـد المراكـز در ايـن                    
  . رد نداردحالت كارب

كـه بعللـي    .  در فاصله دورتري از مركز مصرف وجود داشته باشـد          Aهمچنين نقطه اي مانند       
  . كه كمترين فاصله را با بازار دارد» 1« از ناحيه . داراي رفت باالتري است 

  
                              

                                                          A  
  
  
  
  

باالخره ممكن است براي بعضي نواحي دسترسي به دو بازار از مطابق شكل زير وجـود                        
  .داشته باشد

* 

* *
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 در بعـضي مواقـع رقابـت در جنـوب توليـدات زمـين               B  و    Aدر شكل باال دو مركز  َ              
از لحاظ حمـل و نقـل و        البته هر كدام كه مزاياي نسبي بهتري را         . دراطراف خودشان را دارند     

نكته قابـل توجـه ايـن    . هزينه ها بوجود آورند مي توانند توليد را به بازار خودشان جلب كنند     
پس هزينـه حمـل مـساوي       .   قرار دارند   B با يك فاصله از نقطه      d و    eاست كه نقاطي مانند       

اصـله متفـاوت     فAاما اين دو نقطه نـسبت بـه بـازار           . داشته و داراي رفت مساوي مي باشند      
 بيشتر از eقرار گرفته و در نتيجه رفت نقطه A   به مركز نسبتeاز نقطه دورتر dدارند و نقطه 

در صورت  ( بايد متذكر شد كه در چنين حالتي قيمت محصول در دو بازار           .   بايد باشد   dنقطه    
  .مي تواند به ميزان رفت و يا دواير متحدالمراكز تأثير بگذارد) متفاوت بودن 

       در خاتمه اين بحث يادآوري مي شود كه هزينه حمل و نقل كـه مـورد تأكيـد مـدل ون                      
با دستكاري مدل ون تانن     . تانن است در تمام حاالت فوق از اهميت ويژهاي برخوردار است            

بوسـيله ايـن مـدل      . مي توان رسـيد     . به مدل جامع تري كه در بر گيرنده حاالت مختلف باشد          
  .ن و رفت حاصل از آن را مي توان مورد بررسي دقيق تر قرار دادموقعيت مكاني زمي

  :كاربرد رفت زمين 
       رفت مي تواند كاربرد زيادي در مسائل مختلف اقتـصادي زمـين داشـته باشـد از جملـه                   
كاربرد آن در تعيين اجاره زمين ، ارزش زمين ، تصميمات مبتني بـر بهبـود و سـرمايه گـذاري                     

كه به طور خالصه بشرح هريك از آن . ين بين مصارف مختلف مي باشدزمين ، و تخصيص زم 
  . پرداخته مي شود

  : رفت و قراردادهاي اجاره اي –الف 
     قراردادهاي اجاره اي بايد مبتني بر اطالع دقيق از رفت زمين منعقد گردد اگر فرض شـود                  

ند هريك از طرفين تمايل     كه مؤجر و مستاجر زمين هردو از مقدار رفت اطالع كافي داشته باش            

A B



 37

يعني مـستاجر مـي خواهـد رفـت كمتـري           . دارد كه قرارداد را بنحوي به نفع خويش تمام كند         
در بحث بين طرفين هر كدام در چانـه         . بپردازد و مؤجرمي خواهد رفت بيشتري دريافت نمايد       

سـت عـدم    مي تواند معامله را به نفع خويش تمام كند مـسلم ا           . زدن تبحر بيشتري داشته باشد    
  .اطالع هريك دراين معامله باعث فروش خواهد شد

  : رفت و ارزش زمين –ب 
ره ـر بهـ  ـبعضي از فعاليتها عم   .      ارزش زمين با اعتبار نوع فعاليتي است كه انجام خواهد شد          

هر دو نوع مي تواننـد يـك جريـان          . د و بعضي عمر بهره دهي نامحدود        ــدود دارن ــدهي مح 
اين جريان رفت زمين درآينده در حقيقـت ارزش         . رفت در آينده داشته باشند     قابل پيش بيني از   

به عبارت ديگر ارزش كنوني زمين در بازار برابراست با ارزش مقـدار             . زمين را مشخص نمايد   
=∑رفت موردانتظار درآينده كه مقدار آن را مي توان از فرمول  +

=
8

1 1)1(i r
aPV  

  رفت مورد انتظار ساالنه ،       aارزش كنوني زمين ،      PVمزبور    مي توان محاسبه كرد در فرمول       
r ، نرخ بهره  n ،  ...2 ،1  = i زمان را نشان مي دهد .  

  : رفت و تصميمات به سرمايه گذاري در زمين –ج 
انگيـزه اي جهـت گـسترش              رفت در مورد انتظار زمين از فعاليتهاي گوناگون مـي توانـد           

درآمـد  ص سـرمايه گـذار بـه        ـين ، شخ  ـبراي توسعه و بهبود زم    . كردسرمايه گذاري در زمين     
ـ        . زمين در آينده نگاه مي كند      ه ـــ نه اي ك  ـــ دازه هزي ـــ ه ان ـاگر درآمد حاصل از آن حـداقل ب

ولي اگر درآمـد كمتـر از       . گذاري بگيرد  صرف آن مي كند باشد ممكن است تصميم به سرمايه         
ود ـفاده از روش سـ    ــا است ـب. ت  ه گذاري نخواهد داش    اي بـراي سرماي   هزينه باشد هيچ انگيزه   

اگر جريان درآمـد و  . ايد نممي تواند تصميم گيري) (Benefit – Cost Analysisهـزين ه–
اين نوع سرمايه . هزينه درآينده ثابت باشد در نتيجه رفت مورد انتظار درآينده ثابت خواهد ماند        

                                هزينه ها و درآمدها)يرشكل ز( گذاري عمر بهره دهي نامحدود دارند 
  

  رفت زمين                                                  

                                                                        

                  درآمد                            سال                    هزينه هاي اجرائي
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تصميم به سرمايه گـذاري بـستگي       . ولي بعضي از سرمايه گذاريها آينده اقتصادي محدود دارند        
در مدت عمـر اقتـصادي و   ) يا رفت   ( به ارزيابي شخص سرمايه گذار از ميزان درآمد و هزينه           

حدود نـشان داده    در شكل زير جريان رفت براي فعاليت با عمر اقتصادي م          . برنامه مربوطه دارد  
                                                                                   هزينه ها و درآمدها         . شده است 

   
                                                   R  

                     سال
  

                                                      T*  

با محاسبه اين زمان و تعيين .   به صفر مي رسدR   و در نقطه        t*رفت زمين در زمان               
 سـرمايه گـذاري تـصميم گيـري بـراي           مقدار رفت و مقايسه آن با درآمد حاصل از انواع ديگر          

  . توسعه و يا بهبود زمين انجام مي شود
  : رفت و تخصيص زمين به فعاليتهاي مختلف –د 
.      معموالً زمينهاي با كيفيت باالتر و يا امكان دسترسي بهتر رفت بيشتري را ايجاد مي كنند   

داراي رفـت پـايين تـري       دورتر تر و يا امكان دسترسي كمتر        بالعكس ،زمينهاي با كيفيت پست    
اين ارتباط بين كيفيت و دستيابي زمين با رفت زمين مي تواند بعنوان شاخص از قدرت . هستند

  . مصرفي زمين براي فعاليتهاي مختلف باشد
براي تحليل اين موضوع فرض كنيد چهار فعاليت براي استفاده از قطعه زميني در يك ناحيه با 

سئله را از لحاظ مكاني ايجاد رفت مورد بررسي و تحليل قرار مي اين م. هم رقابت مي كنند 
اطالعات مربوط به هزينه . از لحاظ كيفيت زمين هم مشابه بررسي مكاني است  تحليل. دهيم 

با توجه به اين اطالعات . ،فاصله و رفت هريك از فعاليتها در جدول زير داده شده است 
  .وي بايد باشد كه حداكثر رفت را حاصل نمايدتخصيص زمين به فعاليتهاي مختلف به نح

محدوده فعاليت 
  )كيلومتر( 

فاصله اي كه رفت به صفر 
  )كيلومتر ( مي رسد

كيلومتر / هزينه حمل 
  )واحد(

رفت زمين 
  )واحد( درمركز

 نوع مصرف

7/1 - 0  4  5/2  10  A 

5 -7/1  10  7/0  7  B 

19 -5  25  18/0  5/4  C 

40 -19  40  50/0  2  D 

 رفت زمين



 39

ز جدول فوق مي توان مثلث رفت را براي هريك از فعاليتهاي مزبور ترسيم كـرد و                 با استفاده ا  
دواير متحدالمركز مربوط به محدوده هر فعاليت را براي دستيابي به حـداكثر رفـت را بدسـت                  

  . آورد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  5      10            15          19   25   35   40          فاصله از مركز              
  در مركز بيـشترين رفـت را دارد         Aهمانطور كه در شكل مشخص شده است فعاليت                     

  كـه  aتا نقطه    . ادي كاهش مي يابد ــرعت زي ــا س ــولي با فاصله گرفتن از مركز رفت آن ب        
نقطـه  .       بيشترين رفت را حاصل مي نمايد           A است فعاليت   B و   Aمحل تالقي خط رفت       

پس تا اين فاصـله از زمـين بايـد بـه            .  كيلومتري از مركز اتفاق مي افتد      7/1 در فاصله    aقي  تال
 داراي رفت مثبت است ولي كمتـر        A اين فاصله به بعد اگر چه فعاليت       پرداخت از    A ليتفعا

  بيشترين رفـت را دارد       B  به فعاليت     Aرا حد انتقال از فعاليت        Aنقطه  .  است   Bاز فعاليت   
 C كيلومتر محـدوده فعاليـت       18 كيلومتر تا    5بين  .   است    Bاصله محدوده فعاليت      پس اين ف  

بدين ترتيب حـداكثر    .  اختصاص مي يابد   D كيلومتر ، زمين بايد به فعاليت        40 تا   19و  . است  
  . رفت از فعاليتها را از تخصيص زمين مي توان كسب كرد

  :ارزش زمين از لحاظ رقابت فعاليتهاي مختلف 
هر كدام رابطـه قيمـت زمينـي را         ) ريكاردو ، ون تانن     ( نظريه هايي را كه تاكنون ديديم              

مت زمين بيـان شـده      ـنظري هايي را كه جديداً در مورد قي       .بايك عامل منفرد درنظر مي گيرد         
در اين نظريه ها نه تنها قدرت توليدي زمين و          . مجموعه اي از عوامل مؤثر را در نظر مي گيرد         
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ن تا مركز مصرف درتعيين قيمت زمين هرچه فعاليتهاي بيشتري در كاربردزمين با هـم               فاصله آ 
  .رقابت نمايند قيمت زمين بيشتر خواهد شد

  :ارزش ذهني زمين 
بلكـه داراي ارزش ذهنـي      .      زمين نه تنها بعللي كه در باال اشاره شد داراي ارزش مي باشد              

يران ،آالسكا ، سيبري ، صـحراي آفريقـا و غيـره از             مثالً گرچه كويرهاي مركزي ا    . نيزمي باشد   
لحاظ قدرت توليدي ارزش ندارند ولي كشورهاي مالـك آنهـا حاضـر نيـستند از آنهـا چـشم                    

يكـي  . شايد اميد اينكه درآينده احتماالً با پيشرفت تكنولوژي بتوان از آنها استفاده كرد            . بپوشند  
  .از داليل اين امر مي باشد
  :ي زمين اصول عرضه و تقاضا

      تعاريف عرضه و تقاضاهاي زمين از تعاريف كلي پيروي مي كننـد يعنـي عرضـه زمـين                    
مقداري زمين است كه فروشنده آن در قيمت هاي گوناگون و در زمانهاي معيني با فرض ثابت                 

تقاضـاي زمـين مقـدار زمينـي اسـت كـه            . ماندن ساير عوامل تمايل و توانـايي خريـد را دارد            
 قيمتهاي گوناگون و در زمان معين با فرض ثابت ماندن ساير عوامل تمايل و توانايي                خريداردر

كل عرضه زمين محدود بـه      . در بررسي عرضه زمين دو عامل قابل توجه است          . خريد را دارد    
و تعداد زمين براي استفاده فرد يا يك كشور و به طور كلي بـراي انـسان ،                  . است   محيط زمين 

اين وضعيت ايجاد مي كند كـه بـين عرضـه           . و تحول محيط تغيير پيدا مي كند        معموالً باتغيير   
  .فيزيكي و اقتصادي زمين تفاوت قائل شويم 

منظور از عرضه فيزيكي ،موجوديت فيزيكي منابع زمين است اين عرضه ممكن است بـر                      
سب ناحيـه  و يا برح.... حسب منابع بخصوص مثل عرضه فيزيكي زمين براي جنگل ، معدن و  

  .و منطقه يا نوع خاك باشد
از طرف ديگر عرضه اقتصادي زمين مختص به آن مقدار از عرضه فيزيكي است كه مورد                      

عرضه اقتصادي زمين نسبت به قيمت و عوامـل ديگـر تقاضـا واكـنش               . استفاده قرار مي گيرد     
رسـي نـسبي بـه آنهـا و         ، قابليـت دست   بي است از كمبود يا فراواني زمين      وبازتا. نشان مي دهد    

اين عرضه مي تواند كم يا زياد شودو در نهايت حد آن محدود به عرضه               . توانايي مصرف آنها    
براي تقاضا هم ميتوان شبيه عرضه ، تقاضـاهاي فيزيكـي و تقاضـاهاي              . فيزيكي كل زمين دارد   
  .اقتصادي تعريف كرد
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يه خواسته ها و احتياجات است اما       تقاضاي فيزيكي عبارتست از تقاضايي كه منتج از كل                
كه بستگي به قـدرت و      ) تقاضاي اقتصادي   (وادار مي كند كه بر تقاضاي مؤثر         را محدوديتها ما 

تمايل خريد فرد دارد  تأكيد كنيم همچنين بايد توجه كرد كه تقاضا براي زمـين يـك تقاضـاي                    
ليت توليدي يـا خـدماتي و       بعبارت ديگر تقاضاي نهاده است براي انجام فعا       . مشتق شده است    

  .غيره 
  :اثر متقابل عرضه وتقاضا 

     از تقاطع عرضه و تقاضا نقطه تعادل بدست مي آيد كه قيمت و مقدار زمين را تعيين مـي         
  .كششهاي عرضه و تقاضا در تعيين عرضه و تقاضا در تعيين نقطه تعادل اثر مهمي دارند. كند 

  قيمت
  S  

  
    P  

  
         D  

  
      مقدار زمين

.  زمين بيشتر از لحاظ كاربرد آن براي فعاليت خاص مورد توجه اسـت               ،در بحث كشش          
. بعبارت ديگر كشش زمين بستگي به كشش فعاليت و نوع توليدي است كه بايـد انجـام گيـرد                  

معموالً در نظر گرفتن زمين از لحاظ نوع توليد بـا كـشش تـراز زمـين از لحـاظ نـوع خـاص                        
اگر . مثالً عرضه زمين براي كشت گندم حساسيت بيشتري را نشان خواهد داد           .زمين است   خود

عرضـه حـساسيت    ) مثالً زراعتي يـا جنگـل       (قيمت گندم افزايش يابد ولي از لحاظ نوع زمين          
چون در اينجا تبديل زمين زراعتي به جنگل يا  . كمتري نسبت به تغييرات قيمت نشان مي دهد         

  . ولت انجام نمي گيرد و محتاج به زمان طوالني است فعاليت ديگر با سه
  
  
  



 42

  :عوامل مؤثر بر عرضه زمين 
از جملـه ايـن عوامـل       .       عوامل مختلفي عرضه زمين را ممكن است تحت تأثير قرار دهند           

در .خصوصيات طبيعي ، عوامـل اقتـصادي ، عوامـل اداري و قـانوني و تكنولـوژي مـي باشـد                    
  . به شرح مختصري مي پردازيم موردهريك از اين عوامل 

  :خصوصيات طبيعي 
  زمين يك نهاده ناهمگون است تفاوتهايي در نقـاط مختلـف زمـين از لحـاظ خـصوصيات                     

  :اختالف از لحاظ كه مهمترين آنها به صورت . طبيعي و قابليت مصرف وجود دارد 
  نور و حرارت 

  ميزان رطوبت و دسترسي به آب 
  پستي و بلندي 

  ك شرايط خا
  .مكان زمين نسبت به بازار مي باشد

      اين عوامل مي توانند محدوديتهايي را در عرضه زمين براي فعاليتهاي مختلف بخـصوص              
 از سـطح    4/1  تخمـين زد كـه        Bakerمثالً در مورد حـرارت        . فعاليت كشاورزي ايجاد كنند     

يـن نـواحي بـراي جنگـل        زمين به علت سرماي زياد مناسب براي زراعت نيستند البته بيـشتر ا            
ميـزان رطوبـت هـم در       . يا مي توان از آن براي چراگاه و مراتـع اسـتفاده كـرد             . مناسب هستند 

بررسي كرده و عنـوان مـي     Pearson and Harper استفاده از زمين مؤثر است دراين مورد
 نقـاط   كمبـود آب در   . از زمينهاي دنيا از مقدار كافي بارندگي برخوردار هـستند           % 34كند فقط   

خشك ممكن است باعث شود كه يك زمين دو سال به صورت آيش باقي بمانـد تـا رطوبـت                    
  . كافي براي كشت درآينده جذب نمايد

در ايـن   . شوند  محسوب ميـ  پستي و بلندي هم از لحاظ فعاليت كشاورزي دربعضي موارد مانع            
ي دنيا از لحاظ از زمينها% 64كه فقط . نشان مي دهد   Pearson and Harper مورد بررسي

شرايط آب و هوايي معموالً نقش ضـعيف تـري را           . پستي و بلندي مناسب براي زراعت است        
مـصارف زمـين بـراي فعاليتهـاي شـهري          . در عرضه زمين براي مصارف شهري بازي مي كنند        

مسلم است كه   . معموالً احتياج به مكاني دارد كه از لحاظ تجاري و صنعتي برتري داشته باشند             
  .كوهستاني براي استفاده شهري مناسب نيستندنقاط 
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. ريح و تفرج يكي ديگر از عرضه زمين محـسوب مـي شـود             ــفاده زمين براي تف   ـــاست        
از جملـه نقـاط جنگلـي وكوهـستاني         . براي اين منظور بايد خصوصياتي براي زمـين برشـمرد         

مستاني نواحي كوهستاني براي    مثالً براي تفريحات ز   . ،محيط طبيعي و كنار رودخانه ها و غيره         
  . اسكي بازي ترجيح دارد

مـثالً راه هـا و فرودگـاه هـا و           . زمين براي احداث راه ها بايد خصوصياتي داشته باشـند                 
اتوبانها درجاهايي احداث مي شوند كه تجارت را آسانتر و يا سهولت تردد مسافرين را فـراهم                 

وي احداث مستقيم راه ها را مي توانند بگريند و راه را            وجود راه ها و يا رودخانه ها جل       . آورد  
وجود باران و برف و خطر سقوط در مناطق كوهستاني شـايد گـاهي وقتهـا                . طوالني تر نمايند  

  . مانع اتصال دو نقطه مي گردد
باالخره ، استخراج مواد معدني و فعاليتهاي مربوطه در مناطقي كه داراي اين مواد هـستند            
چون نياز به اين مواد است لذا هرجايي كه وجود داشته باشـند پتانـسيل بـراي                 . مي گيرد انجام  

  .استخراج وجودداشته و امكان انجام فعاليت در اينگونه زمينها وجود دارد
  :عوامل اقتصادي 

. عرضه زمين تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله قيمت ، رقابت ، هزينه و غيره قراردارد                       
و بتدريج به   . شاورز ابتدا زمين مرغوبتر را كه هزينه كمتر دارد مورداستفاده قرار مي دهد            مثالً ك 

بـا افـزايش قيمـت ، عرضـه         . زمينهاي پست تر كه داراي هزينه باالتري هستند رجوع مي كند            
بيشتر زمين را موجب مي شود بعبارت ديگر رابطه مثبت بين عرضه وزمين و قيمت آن وجـود                  

  .دارد
در اثـر رقابـت     . رقابت بين خريداران و براي مصارف مختلف از عرضه زمين تـاثير دارد                   

در مرحلـه رقابـت     . ارزش زمين افزايش يافته و باعث مي شودزمينهاي به فعاليت گرفته شـوند            
  .معموالً زمين به آنهايي واگذار مي شود كه باالترين قيمت را مي پردازند

  : عوامل اداري و قانوني 
عالوه بر عوامل فيزيكي و اقتصادي عوامل ديگر از جمله سياست دولت و قوانين عرضه         

مثالً سياست دولت مي تواند باعث افزايش عرضه زمـين و           . زمين را تحت تأثير قرار مي دهند        
مي .... اعطاي اعتبار ووام به كشاورزان ، گسترش و بهبود راه ها ،             . يا كاهش عرضه زمين گردد    
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از طرف ديگر سياست مالياتي ، عوارض ، كنترل سطح             . رضه زمين را افزايش دهند      توانند ع 
  . زير كشت مي توانند باعث كاهش عرضه زمين گردند 

  :تكنولوژي 
     استفاده از امكانات تكنولوژي مي تواند خيلي از زمينهاي غير قابل فعاليت و بهـره بـرداري           

فعاليـت بخـصوص    يت نمايد وبهتر از عرضه زمين براي        را تبديل به زمينهاي مناسب براي فعال      
بعنوان مثال مي توان از كشور هلند نام برد كه با كنارزدن قسمتي از آب دريا بستر آن                  . بيافزايد  

وع گياه يعني گلها را در آن پرورش        ــرا تبديل به زمينهاي قابل كشت نمود و حتي ظريفترين ن          
با استفاده از تكنولوژي مي تـوان پـستي و بلنـديهاي     . داده و به كشورهاي ديگر صادر مي كند     

با احداث راه ها وايجاد خطوط آهـن        . زمين را مسطح كرده و قابل كشت و بهره برداري نمود            
واستفاده از امكانات حمل و نقل نقاط خيلي دورتـر از مركـز مـصرف مـي تـوان بـه فعاليـت                       

 امكانات حمل و نقل هوايي هر كشوري مـي     با استفاده از  . پرداخت و آن را به بازار حمل نمود       
  . تواند فعاليت را گسترش داده و مازاد آن را به ساير كشورها صادر نمايد
پيـشرفت تكنولـوژي   . گسترش فعاليت در حقيقت باعث استفاده از سطح بيـشتر زمـين اسـت          

مكان پذير مي كند    استفاده از زمينهاي داراي مواد معدني را كه قبالً استخراج آنها ميسر نبود را ا              
و بر عرضه زمين به فعاليت گرفته شده مي افزايد پيـشرفت تكنولـوژيكي همچنـين شـناخت                  . 

رضه زمين ــوده و عــيسر نمــزمينهايي كه پتانسيل بهره برداري منابع و مواد معدني دارند را م
  .براي اينگونه فعاليتها را افزايش مي دهد

  : عوامل مؤثر بر تقاضاي زمين 
به عبـارت ديگـر تقاضـاي زمـين ،      .      تقاضاي زمين معموالً براي فعاليتهاي توليدي است           

تقاضاي زمين تحت تأثير عوامل مختلف از جمله جمعيت ، قيمت ، . تقاضاي مشتق شده است 
  .مالكيت ، كيفيت ، بورس بازي ، قوانين و مقررات ، سرمايه گذاري و خدمات قرار دارد

زيـاد  ...معيت ، تقاضا براي خوراك ،پوشاك ، مسكن ، مدرسـه ، بيمارسـتان                 با افزايش ج      
ميزان افزايش تقاضا بستگي به اسـتاندارد تغذيـه و          . شده وتقاضا براي زمين را افزايش مي دهد       

در كـشورهاي   . رژيم غذايي جوامع مختلف تفاوت زيادي با هم دارد        . نوع مصارف جامعه دارد   
  .واد لبني ، ميوه ، سبزيجات اهميت مي دهندپيش رفته بيشتر به گوشت ،م
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     رژيم غذايي و تفاوت در تغذيه مي توانداثر مهمي را در مقدار زمين كـه بـراي تهيـه غـذا                     
بعضي از مواد غذايي را مي توان از مقدار خيلـي كـم زمـين بدسـت                 . احتياج است داشته باشد   

ار زمين براي چغندر باشد همان مقدار        براي مقدار معيني از انرژي احتياج به يك هكت         اگر.آورد
انرژي را از سيب و گندم و لوبيا در كمتراز يك هكتار واز دام در بيشتر از يك هكتار زمين مي                     

بـا  . پس اگر گوشت و مواد دامي بيشترين سهم را دررژيم غذايي داشته باشـند             . توان تهيه نمود  
درصـورتي كـه ايـن      . هـد داشـت     افزايش جمعيت تقاضا براي زمين افزايش قابل توجهي خوا        

مقدار تقاضا براي مناطقي كه غالت سهم بيشتري در رژيم غذايي دارند رشـد كمتـري خواهـد         
  . داشت 

      سهم بيشتر توليدات دامي در رژيم غذايي كشورهاي غربي گوياي اين حقيقت اسـت كـه                
  .زمين بيشتري را بايد به خوراك دامي ، چراهگاه و مرتع اختصاص دهند

با افزايش قيمت زمين انتظـار مـي رود تقاضـا بـراي زمـين               . قاضا با قيمت نسبت عكس دارد     ت
كاهش يابد و بالعكس هزينه سرمايه گذاري يا خدمات مي تواند ارزش و يا بـازدهي زمـين را                   

مثالً تسطيح ،  زهكشي ، حفر چاه ، جاده سازي و غيره در يك زمين كـشاورزي                  . افزايش دهد 
همچنين تأمين آب ، برق و خـدمات مـشابه مطلوبيـت      . ي تواند افزايش دهد   بازدهي زمين را م   

نهايي زمين مسكوني را افزايش يا توليد نهايي براي استفاده هاي تجارتي و صنعتي را زياد مـي                
  . بر عكس ماليات مي تواند اثر كاهنده بر تقاضا داشته باشد. كند و تقاضا را افزايش مي دهد

اگر زمين درمالكيت كشاورز باشد هر نـوع        . بر تقاضاي زمين مؤثر است      نرخ مالكيت هم          
سرمايه گذاري براي بهبود و توسعه فعاليت ، به نفع مالك زمين خواهد بـود در نتيجـه انگيـزه                    

همچنين اگر زمين به صورت اجاره اي باشد ، چون مقدار اجاره . وجود داردبراي توسعه زمين 
ولي .  توسعه فعاليت و افزايش كارايي توليد و اجاره وجود دارد          ثابت است مجدداً انگيزه جهت    

انگيزه اي براي بهبود توسـعه فعاليـت وجـود          . اگر زمين بصورت مزرعه اي يا سهم بري باشد        
در . در اين حالت مالكيت زمين با كسي كه در زمين به فعاليت مشغول اسـت فـرق دارد          . ندارد

و زارع تأمين نيروي كار را بـه عهـده مـي            . هيه مي بيند  حقيقت زمين و سايرنهاده ها را مالك ت       
مـثالً  .مالك و زارع به نسبت سهمي كه در تهيه نهاده دارد از عايدي زمين سهم مي برنـد                 . گيرد

اگر مالك زمين ، بذر و آب را تأمين نمايد و زارع نيروي كار را تأمين كند از كل عوايد زمـين                      
در اين حالت انگيزه اي براي زارع بـراي         . واهد رسيد سه سهم به مالك و يك سهم به كارگر خ         
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افزايش توليد و فعاليت وجود ندارد تأثير اين حالت را مي توان به صورت ترسيمي زير نـشان                  
  . داد
  
  

D 
   E  ريال                                                                                                             

                                                W                                                                          
               M  

      
   O                                                                                     

                                        L2               L1                            مقدار كار 

 ) l-r( در شكل باال فرض شده است كه مالـك دو درصـد از محـصول را سـهم ببـرد و زارع                       
اين امر باعث مي شود تا زارع سهمش را از توليد نهايي كارش با نرخ دسـتمزد   . درصد بقيه را    
 2Ol   فرض شده است معادل سـازد و بـه انـدازه             W هزينه فرصت كارش كه          در منطقه و يا   

 تعيين مي )W LMP) l-r =درحقيقت تعادل كار از رابطه.   روز 1Olروز در مزرعه كار كند و 
ا ارائه خواهد داد كه در تقاضـاي زمـين     مقدار كار كمتري ر   . هرچه سهم زارع كمتر باشد    . گردد

در شـكل بـاال     . به عبارت ديگر كاهش سهم زارع تقاضا براي زمين كمتر مي گـردد            . تأثير دارد 
JBLLـكاهش در توليد به اندازه    .  مي باشدAJB است و كاهش دررفت به اندازه  21

در . تند بورس بازي و قوانين مي باشـد              از جمله عوامل ديگر كه برتقاضاي زمين مؤثر هس        
مورد بورس بازي بايد اشاره كرد كه تقاضاي مصنوعي براي زمين ايجاد مـي شـود كـه باعـث                    

  .افزايش قيمت شده درنتيجه تقاضاي واقعي را كاهش مي دهد
    در مورد قوانين ومقررات مي توان وضع مقررات از طرف شهرداريها براي زمـين شـهري و                 

ايـن  . دوديتهاي وزارت كـشاورزي را در مـورد زمينهـاي كـشاورزي ذكـر نمـود                 همچنين مح 
  . محدوديت ها تقاضاي زمين را كاهش مي دهند

انون بـازده نزولـي مـي تـوان         ــه ق ــ       رابطه بين كيفيت زمين و تقاضاي زمين را با توجه ب          
ان عنـوان كــرد در      قانون بازده نزولي را از دو جهت فيزيكي و اقتـصادي مـي تـو              . تحليل كرد 

  . و توليد را از لحاظ فيزيكي بحث مي كند) زمين ( شـكل زيـر رابطه بين نهاده 
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                                                                                                     مقدار توليد
  
  
  
  

              مقدار نهاده 
ناحيـه    توليـد ناحيـه         . اال منحنيهاي توليد ناحيه توليدي را نشان مـي دهنـد                    در شكل ب  

زمينهـاي بـا   .   است حداكثر توليد حاصل مـي شـود  Mpp= oدر نقطه اي كه  . منطقي است 
درنتيجه مقـدار بيـشتري     . به نقطه مزبور مي رسند    ) با فاصله بيشتر از صفر      ( كيفيت بهتر ديرتر    

  . العكس براي زمينهاي با كيفيت پايين تر زمين تقاضا مي شود، و ب
اگـر بجـاي    .       اما تحليل بيشتر را در مورد قانون بازده نزولي اقتصادي  مـي تـوان داشـت                  

تقاضـاي  ( حداكثر سازي توليد، حداكثر سازي سود را در نظر بگيريم مي تـوان كـاربرد نهـاده                  
  .براي رسيدن به حداكثر سود را بدست آورد) زمين 

نقطه تعادل تقاضاي .    در شكل صفحه بعد منحنيهاي ارزش توليد و هزينه ترسيم شده اند            
زمين با كيفيت بهتر هزينه كمتـر و        .    حاصل مي گردد     MVP.MFCاز رابطه     ) زمين  ( نهاده  

پـس تقاضـاي   . لذا ديرتر به نقطه بازده نزولـي مـي رسـد       . توليد نهايي بيشتري خواهد داشت      
براي زمينهاي با كيفيت پـايين تـر تقاضـاي زمـين كمتـر              . لت بيشتر خواهد بود   زمين دراين حا  

  . خواهد بود چون هزينه باالتري داشته در ضمن زودتر به بازده نزولي مي رسد
                                                                                                              ريال

  
  
  

          TC 
                                            TXP  
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  :شدت مصرف زمين 
داللت دارد بر افزايش مقدار سرمايه و كـار در واحـد زمـين    Intensity      عبارت شدت يا 

ــين       ــصرف زم ــدت م ــت ش ــن حال ــد، در اي ــزايش ياب ــرمايه اف ــار و س ــدار ك ــه مق ــسبت ب ن
)Extensiveuse  (  اي اسـت كـه درآمـد        حد شدت مصرف زمـين درنقطـه      . مي يابد افزايش

  .حاصل از فعاليت برابر هزينه واحد فعاليت مي گردد
  را مي توان با منحني هاي توليدنشان داد          intensiveb      حد شدت مصرف زمين از لحاظ       

  MCر آخرين واحد براب MRتازماني به افزايش سرمايه و كار در زمين افزايش مي دهيم كه  . 
براي تعيين حد در اين حالت از منحنيهاي هزينـه مـي تـوان اسـتفاده كـرد در                   . آن واحد گردد  

شكلهاي زير حد شدت ودو حالت براي زمينهاي با قدرت مصرفي مختلـف نـشان داده شـده                  
   بيـشتر از      B  و قدرت مـصرفي زمـين         B     بيشتر از زمين           Aقدرت مصرفي زمين    . است  
  .  فرض شده است Cزمين

                       هزينه ها و درآمدها                         هزينه ها و درآمدها                                   هزينه ها و درآمدها
  
  

        
  

                                  هزينه ها و درآمدها دهاهزينه ها و درآم                              هزينه ها و درآمدها                 
  
  
  
  

  مقدار محصول                         مقدار محصول                     مقدارمحصول      
 واحـد نهـاده     15يـشتري دارد تـا      ب  كه قدرت مصرفي      Aدرشكلهاي باال حد شدت در زمين           

 مـي تـوانيم بكـار       A واحد نهاده متغير سرمايه وكار در زمين           15 تا   متغير تعيين مي شود يعني    
 واحد و   10   با     Bولي در   . تا شرط تعادل درآمد نهايي مساوي هزينه نهايي حاصل گردد          ببريم
 واحد نهاده متغير چنين تعادلي ايجاد مي شود بنابراين مـي تـوان گفـت كـه حـد                    5  با    Cدر    
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 واحد  5  برابر    C واحد و در زمين      10برابر   B و در زمين      Aشدت مصرف در زمين     برابر          
  قيمـت    P  قيمت نهاده است كه ثابت فرض شده است و در شكل              Cدر شكل باال      . مي باشد 

  . محصول است كه مجدداً ثابت فرض شده است 
  :عوامل مؤثربر شدت مصرف زمين 

   :      شدت مصرف زمين بستگي به عوامل مختلف دارد از جمله     
  :نوع فعاليت 

 مثالً براي فعاليتهاي تجاري وبازرگاني شدت مصرف زمين بيشتر از كارهاي كـشاورزي                 
  .است 

  .افزايش در قيمت محصوالت باعث افزايش شدت مصرف زمين مي گردد
كاهش درهزينه هاي توليد و بازاريـابي ممكـن باعـث افـزايش شـدت مـصرف زمـين گـردد                     

  .وبالعكس 
  .دت مصرف زمين مي  گردد ــاعث افزايش  شــش نيازها بــودرنتيجه افزايرشد جمعيت 

مـي توانـد باعـث كـاهش شـدت          ) مثالً محدوديت سرمايه و كار      ( محدوديتهاي عوامل توليد    
ر اگر زمين عامل كمياب نباشد براي افزايش توليد مي توان اسـتفاده از              ــاز طرف ديگ  . رددــگ

  .زمين را شدت بخشيد
  :ين كيفيت زم

  . ترجيح داردIntensive    در زمين با كيفيت خوب استفاده    
  :نوع مالكيت 

      اگر شخص مالك زمين باشد ممكن است سرمايه گذاري در زمين را زياد نمايد و اسـتفاده                
  .از زمين را شدت بخشد

  :حفاظت خاك 
تفاده از زمـين تـا      اسـ . اگر رعايت حفاظت خاك شود    .      زمين جزو منابع احياء شونده است       

ولـي اسـتفاده نامناسـب رعايـت نكـردن حفاظـت باعـث              . زمان نامحدود ادامه خواهدداشـت      
فرسايش خاك شده و قدرت بهره دهي زمين را از بين برده و آن را تبديل بـه يـك منبـع غيـر                        

عـده اي   . اما در مورد حفاظت خـاك عقيـده هـاي متفـاوت وجـود دارد              . قابل احياء مي نمايد   
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عده اي معتقدند كه منظور     .  كه منظور از حفاظت خاك عقيده هاي متفاوت وجود دارد          معتقدند
 حفاظـت   Soilcnservation عقيـده . از حفاظت خاك بهبود وتوسعه بهره وري خاك است          

خاك عبارتست از استفاده مناسب زمين ، جلوگيري از فرسايش خاك ،احياء قسمت فرسـايش               
 ، حفاظت رطوبت ، زهكشي و آبيـاري مناسـب وديگـر             شده خاك وتأمين مواد استخراج شده     

با اين تعريف وسـيع حفاظـت   . مواردي كه جهت تثبيت و يا بهبود بهره وري زمين مؤثر است             
  .خاك در حقيقت عبارتست از يك مديريت خوب استفاده از زمين 
  :اقدام به حفاظت به عوامل گوناگوني بستگي دارد از جمله 

   عالقه فرد براي اين فعاليت تشخيص لزوم حفاظت خاك و
  مقدار هزينه 

  منافع حاصل از حفاظت 
  مقدار سرمايه شخص 

  نرخ بهره 
  :اهميت و ضرورت گسترش فعاليتهاي حفاظت خاك در ايران 

 سطحي از خاك ايران كه ميزان فرسايش آبي آن بـاالتر از             1980      طبق برآورد فائو در سال      
و كل اين فرسايش    ) يك سوم سطح كشور   (  ميليون هكتار    56بيش از   .  تن در هكتار است      10

واز اين مقدار ساليانه بيش از يكصد ميليـون  . ميليارد تن برآورد شده است   5/1در سال بيش از     
تن در مخازن سدهاي بزرگ كشور رسوب كرده و روز بروز از ظرفيت توليد آب و بـرق آنهـا                    

  . مي كاهد
ه در كـشورهاي اروپـايي و آمريكـايي از يـك تـن در               و اين در حاليست كه رقم فرسايش ويژ       

 تن در   7(اين ميزان حتي در مقايسه با آمار فرسايش در كشورهاي آفريفايي            . هكتار كمتراست   
 10براساس همين گزارش خطر افزايش سطح فرسايش باالي . بسار تكان دهنده است  ) هكتار  

معادل فرسايش بـيش  (  ميلياردتن 5/4ه  ميليون هكتار و كل فرسايش ساليان   78تن در هكتار به     
چـشم انـدازي فاجعـه آميـز را بـراي آينـده             ) از يك ميليون هكتار خاك حاصل خيز در سال          

 هرسـاله در حـدود يـك ميليـارد تـن از             1351طبق برآورد بحرانـي در سـال        . كشوردربردارد  
ا و درياچـه و     ـــ ريخاكهاي ايران از محل اصلي شسته شده و به نقاط پائين دست كه غالباً درد              

مخازن سد مي باشد حمل شده و در آنجا رسوب مي كند حجم اين مقدار خاك فرسايش يافته  
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اگر عمق متوسط يك    .  درحدودهشت صد ميليون متر مكعب خواهد بود       2/1با وزن مخصوص    
 هزار هكتـار از بهتـرين اراضـي      32 سانتي متر در نظر بگيريم ساليانه معادل         25خاك زراعي را    

 10ترس خارج مي شود و بـا در نظـر گـرفتن حـداقل               ــشه از دس  ــعي و مرتعي براي همي    زرا
 ميليارد تومان درآمد از اين طريق از        2/3هزارتومان درآمد ساليانه از هر هكتار ، هر سال حدود           

  . دست مي رود
.       محل فرسايش زيانهايي را هم از لحاظ رسوب گذاري درمخازن سـدها ببـار مـي آورد                  

نگاهي گذرا به هزينه هاي مصروفه  جهت احداث سدها و ارزش آب و برق توليدي و نيز در                   
نظر گرفتن نرخ تورم جهت احداث و برپايي مجدد اينگونه تأسيسات و همچنين از دست دادن  

زير كشت بواسـطه   درآمد حاصل از افزايش توليد ناشي از افزايش توليد ناشي از افزايش سطح           
  .درك عمق فاجعه خواهد بودتأسيس آنها سبب 

عمر مفيد برخي از اين سدها از جمله سد سفيد رود كه يكصد سال پيش بيني شده بود                          
 سال رسيده است بـديهي اسـت در         30اكنون دراثر رسوبگذاري شديد در مخزن سد به حدود          

 از دست داده    اين مورد نه تنها هزينه هاي سرمايه اي مصرف شده بازده اقتصادي خود را كامالً              
است بلكه بيش از دويست هزار هكتار اراضي زراعي كه با آب ذخيره شـده توسـط ايـن سـه                     
آبياري مي شوند و شهرها و روستاها و صنايعي كه از برق توليد شده اين سد بهره برداري مي                   

مبود آب  ز معرض مسائل ها و دوخطرك     با فرارسيدن زودرس پايان عمر مفيد مخزن سد ا        . كنند
  . برق قرار خواهد گرفت و 

عالوه بر خاك شته شده ، چون فرسايش خـاك اليـه نفـوذ ناپـذير آب در سـطح زمـين                             
دراينصورت آب به صورت سيل و امثالش درسطح زمين جاري و به دريا مي              . بوجود مي آورد  

ر مكعـب حجـم كـل       ـــ ليارد مت ـــ مي400تست بزرگي از    . ريزد و از دسترس خارج مي گردد      
 مقـدار آب    نايـ ) در حـدود يـك دوم       ( دگي ساليانه ايران بهمين صورت از بـين مـي رود          بارن

 ميليون هكتار زمـين زراعـي   10درصورت كنترل و بهره برداري صحيح قادرخواهد بود ساليانه   
مقـدار  توليدي اين مقـدار زمـين زراعـي را عـالوه بـر      . را عالوه بر مقدار موجود آبياري نمايد   

اين مقدار زمين زراعي با ارزش ريالي معادل يكصد ميليارد تومـان            توليد  . دموجود آبياري نماي  
  .قت همه ساله از دست مي رود و نابود مي شودــه در حقيــد بود كـدر سال خواه
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  :چگونگي مبارزه با فرسايش خاك 
 تنهـا در قالـب اجـراي        كـه      اهميت و ظرافت موفقيت در امورحفاظت خاك بگونه ايـست           

فني و تكنيكي تحقق نيافته بلكه مجموع اقدامات در قالب يك برنامه ريزي منـسجم و    عمليات  
  .برخوردار از فعاليتهاي قانوني و اجرائي ايجاب مي نمايد

  :زير است  اهم اين برنامه ها و به شرح
  : تهيه و تصويب مقررات مربوط به حفاظت و مبارزه با سيد در ارتباط با :الف 

فني دولت براي اجـراي برنامـه هـاي حفاظـت            يه گذاري و ارائه خدمات     تعيين نحوه سرما   -1
  .خاك 

  . تعيين نحوه همكاري و كمكهاي دولت بمنظور اجراي پروژه هاي حفاظت خاك -2
 تعيين موانع ونحوه همكاري در زمينه برخورد با منابع توليد رسـوب و فرسـايش درسـطح                  -3

  .داري غلط كشور از نظر كنترل و يا جلوگيري از بهره بر
اجراي اقدامات ترويجي ، آموزشي جهت آموزش روشهاي صحيح بهره بـرداري از منـابع               : ب  

  طبيعي تجديدشونده 
   اجراي عمليات بيولوژيكي بمنظور استوار پوشش گياهي در مناطق در حال فرسايش –ج 
مليـات  اجراي عمليات فني مهندسي شامل اقداماتي نظير سيل بند ، ديواره هـاي محـافظ ع               : د

  از فرسايش خاك پخش سيالب و غيره معموالً در مراحلها و پيشرفته 
  :اقدامات حفاظتي و حمايتي : ه 

بمنظور جلوگيري ازايجاد فرسايش در مناطق مستعد و يا توقف روند فرسايش در مراحل اوليه               
  .آن 

  :حفاظت خاك و درآمد مورد انتظار
راي عمليات حفاظت خاك يك نوع سـرمايه گـذاري      يده اند كه اج   ـــر اين عق  ــ   پاره اي ب     

بارلو چگونگي تأثير حفاظت بر درآمـد را در         . جاري براي كسب درآمدهاي بيشتر آينده است        
در حالـت   . طول زمان بررسي كرده و حاالت گوناگون را طبق شكلهاي زير نـشان داده اسـت                 

د پايه مي گردد و بدون اينكه       عمليات حفاظتي مانع نزول بيشتر ظرفيت تولي      ) شكل الف   ( اول  
بنظر بارلو ، كاربرد آهك و كود ، كشت         . هيچ گونه كاهشي دردرآمد خالص فعلي مشاهده شود       
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جراي تناوبي دام در مراتع طبيعي كه براي        ا. نواري و آيش تابستانه از اين گروه اقدامات هستند        
مي تـوان از ايـن نـوع        . ود  فراهم كردن امكان بذرريزي گياهان علوفه اي و مرتعي انجام مي ش           

  . اقدامات محسوب شود
حالتي را نشان مي دهد كـه در آن الزم اسـت بـراي رسـاندن ظرفيـت توليـد پايـه                   )ب  (شكل  

درآينده به سطح فعلي ازقسمتي از درآمد كنوني صرفنظر شود، چرا كه در غير اينصورت درآمد           
چك يـا تغييـر نـوع زراعـت از          اقداماتي ازقبيل احداث سدهاي كو    . سير نزولي خواهد داشت     

گياهان رديفي به علوفه اي به اين حالت است درمورد مراتع برقراري يك دوره احياء يا كاهش                 
همچنين بذركاري مراتـع ،بـا   . چرا يا اجراي قرق كامل مثال مناسبي  از اين نوع اقدامات است        

در . تر خواهـد بـود  اين فرق كه اين كار سطح ظرفيت توليد پايه را از وضـع موجـود هـم بـاال                 
امكان كمي وجود دارد كه هيچ برنامه اي بتوانددرآمد را در سطح فعلـي              ) شكل ج   ( حالت بعد 

  . ادامه دهد و در همين حالت ظرفيت توليد پايه را هم ثامت نگه دارد
   مورد انتظار                                 درآمد مورد انتظار                                     درآمد

  
  
  
  
  
  

  زمان                                                         زمان
  )الف(  ) ب(

                                    درآمد مورد انتظار                                 درآمد مورد انتظار
  
  
  

                            زمان     زمان                                    
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  استفاده از خاك بدون اقدامات حفاظتي ـــــــــــ

  ـ..ـ..ـ..ـ..ـ..ـ.استفاده از خاك با اقدامات حفاظتي    
  : يا صاحب زمين دو راه پيش دارد در اين حالت كشاورز 

د كمتري را در حال حاضر قبول كند كـه           اينكه بازاء ثابت ماندن ظرفيت توليد ، درآم        اول        
ادامـه وضـع فعلـي را كـه          اينكـه    دوم. زمان نامحدودي در آينده ، مي تواند ادامه داشته باشـد          

دراين مورد بايد توجه داشت كه وي نمـي توانـد بـه             . كاهش مداوم ظرفيت توليد است بپذيرد     
ن كندي ظرفيت پائين تر بيايد و       عنوان راه سوم آنقدر به روش فعلي ادامه دهد تا درآمد از ميزا            

آنگاه درآن سطح درآمد دست باجراي برنامه حفاظت خاك بزنـد، چـون در آن توقـع ظرفيـت                   
توليد پايه زمين نسبت به وضع كنوني بيشتر نزول كرده اسـت و ناچـار بايـد درآن زمـان هـم                      

در . د  اصالحاتي در جهت جلوگيري از نزول هرچه بيشتر سطح عملكـرد و توليـد انجـام دهـ                 
چه بسا برنامه كشت مناسب با شرايط طبيعي وجود نداشته باشـد و كـشت علوفـه                 ) ج(حالت  

در ايـن حالـت     . اگر منطقه بطور مداوم تحت چراي مفرط بوده است          . يادرختكاري الزم گردد  
  .تنها چاره كاهش تعداد دام است 

ظرفيت توليد روبـرو    كشاورز بمدت چند سال تنها با كاهش ماليم         ) شكل و   (چهارم   درحالت
خواهد بود و آنگاه دوره بحراني فرا رسيده وظرفيت توليد نزول بسيار سريع و ناگهاني خواهد                

اين حالت بحراني زماني فرا مي رسد ، كه فرسايش ورقه اي و سطحي تدريجاً عناصر                . داشت  
س از مدتي از بين مي برد و پ )كه روي اليه هاي خاك تحت االرض تعميم قراردارد ( خاك را   

البته اقدامات فوري و مؤثر ممكن است ادامه . امكان ادامه توليد محصول وجود نخواهد داشت   
يـك  . بهره برداري را در سطح پائين تر از ميزان فعلي ولي درحد ثابت ويكنواخت ميسر سازد                 

چنين شرايطي مي تواند در مورد اراضي مرتعي يا جنگلي كه يك يـا چنـد گونـه مفيـد آن در                      
  .خطر هستند مصداق داشته باشد

  :نتايج حاصله از عمليات حفاظت 
   نتايج مستقيم –الف 

   حفظ و افزايش اراضي زراعتي و مرتعي -1
    كاهش ميزان رسوبات رودخانه ها و افزايش عمر مفيد آنها -2
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   كنترل سيالبها و استفاده از مرز آبهاي فصلي -3.
  

  : نتايج غير مستقيم –ب 
رسايش خاك نتايج غير مستقيم هم دارد كه عمدتاً به منافع اجتماعي مربوط مـي               جلوگيري از ف  

  :گردد از جمله اين نتايج 
 افزايش توليداز وابستگي كشور مي كاهد در نتيجه از عواقب وخيم اجتمـاعي و سياسـي و                  -1

  .فرهنگي وابستگي جلوگيري مي كند
  ا رويه روستاييان به شهره  اشتغال و كاهش مهاجرت بي-2
   و غيره -3

  :موانع و مشكالت دربرنامه حفاظت 
  موانع و مشكل را به چهار گروه مي توان تقسيم بندي كرد

  : موانع فيزيكي -1
     حفاظت خاك بعلت بعضي از موانع فيزيكي ممكن است با مـشكل روبـرو شـود در ايـن                   

  .الت درحفاظت نام بردمورد مي توان از پستي و بلندي ، نوع خاك ، اندازه زمين ، بعنوان مشك
  : موانع اقتصادي -2

      عواملي مثل نامشخص بودن درآمد ، فقدان سرمايه كافي ، مشكل وضع اعتبـارات و وام و              
باال بودن نرخ بهره ، نوسانات قيمت ، شرايط بازار ، ناپايداري اقتصاد ، و غيـره ممكـن اسـت                     

  .دانگيزه هاي سرمايه گذاري براي حفاظت را از بين ببر
  : عوامل اداري و قانوني -3

    مسائلي مثل مالكيت ، قانون مالياتي ، برخورد با ساير فعاليتها ، مي تواند مشكالتي را براي                  
  . حفاظت ايجاد نمايد

  : تكنولوژي -4
      استفاده از تكنولوژي مي تواند تكنيكهاي بهتري را از لحاظ فني و هزينه اي براي اجـراي                 

مي توانـد كـار     ) مكانيكي يا بيولوژيكي و شيميايي      (فقدان تكنولوژي   . ه دهد حفاظت خاك ارائ  
  .حفاظت را با مشكل مواجه نمايد
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  اقتصاد آب : فصل سوم 
  

  :مقدمه 
و عالوه بر مصارف .            آب يكي از منابع احياء شونده و تمام نشدني محسوب مي شود

ري روزانه به مقدار مشخصي آب براي ادامه هر جاندا. صنعتي و كشاورزي اهميت حياتي دارد
از طرف ديگر زمين مناسب براي كشاورزي وقتي ارزش توليدي پيدا مي كند . حيات نياز دارد

و متناسب با شرايط هر . ب مورد نياز براي بكار گيري پتانسيل بالقوه خاك فراهم شودآكه 
همچنين در صنعت هم . دمنطقه و نوع خاك ، روشهاي صحيح و مناسب آبياري انتخاب شو

  .ها و سيستم هاي گرم كننده و غيرهاز جمله خنك كردن موتور. مورد استفاده زيادي دارد
       در نقاطي كه به مقدار بيش از نياز آب در اختيار دارند شايد ضرورتي براي استفاده 

زماني معني و همانطور كه اقتصاد ) با فرض هزينه صفر . ( اقتصادي از آب وجود نداشته باشد
لذا نقاطي كه با كميابي آب مواجه است .  مي كند كه منابع كمياب وجود داشته باشديداپ مفهوم

همانطور كه .  مسئله استفاده اقتصادي آب مورد توجه و اهميت قرار مي گيرد از جمله كشورما. 
و  .قبالَ ذكر شد كشورمادررده كشورهاي خشك و نيمه خشك جهان طبقه بندي مي گردد

پس كاربرد اقتصادي آب بيش از . نزوالت متوسط جهان است نزوالت جوي تقريباَ معادل 
  .نقاط ديگر دنيا حائز اهميت است 

  :خواص سيستم آب 
       اگر وجود منابع آب را بصورت يك سيستم در نظر بگيريم بعضي از خواص اين سيستم 

و انباره  ) flow(ريق روان ــآب به دو ط. رح دادـــر مي توان شـــــرا بطور خالصه زي
)stock (و . ابهاي روان به صورت سطحي در روي زمين وجود دارد. در طبيعت وجود دارد

از طرف ديگر آبهاي انباره ذخيره در زير زمين بوده و . حاصل از بارش برف و باران مي باشند
، ساالنه مقدار   برداشت يا اضافه شدن مقدار اين ذخاير دقيقاَ مشخص نبوده و بر حسب مقدار

  .آنها در تغيير است 
ن آنهاست ، يعني مقادير آب دبو)  Stochastic(خاصيت مهم ديگر سيستم آب اتفاقي 

  اين ماهيت آب بستگي به عواملي مثل آب شدن برفها . بستگي به تغيير و تحول فيزيكي دارد
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ها به طور دقيق با متولوژي و علوم حاضر  آنيمقدار ريزش باران و برف دارد كه پيش بين
ولي مي توان يك توضيح اجتماعي را بدست آورد لذا استفاده از آب هم بر . مشكل است 

پروژه هاي آب هم با استفاده از اين توضيح احتمالي جريان . اساس اين توضيح احتمالي است 
يا ( فاده ت كه بيشترين اسآب سعي مي كنند استفاده آب را تحت يك الگويي پيش بيني نمايند

ايجاد آب انبارها و اقدامات مربوط به كنترل سيل ها را به . را تحصيل نمايند) كمترين ضرر
. جريان مشخص آب مي توان استفاده هاي مجدد كرداز لذا . عنوان مثال مي توان ذكر كرد

 مي توان مجدداَ به يعني بعداز استفاده يكبار ، از آب رودخانه ها اگر آن آب غير مصرفي باشد
. رودخانه برگرداند و استفاده مجدد كرد در اين جا نياز است كه آب تغييري نداشته باشد 

بدون صرف هزينه اي قابل استفاده براي مصرف دوم باشد اما اگر كيفيت آب تغيير نمايد و 
رفي براي استفاده مجدد نياز به تصفيه آب و هزينه باشد در اين صورت آن آب را آب مص

مقدار آب مصرفي يك رودخانه از مقدار جريان آب آن رودخانه بيشتر نمي تواند باشد . گويند
ولي در صورت غير مصرفي بودن ، كل آب استحصال شده مي تواند از مقدار جريان آب 
رودخانه بيشتر باشد كيفيت آب هم يك بعد مهم از سيستم آب است آلودگي آب دراثر افزايش 

شاورزي تاحدودي ممكن است افزايش يابد كه غير قابل استفاده براي جمعيت صنعت و ك
و مقدار زيادي بودجه در كشورهاي پيشرفته براي جلوگيري . موجودات زنده و صنعت گردد

از آلودگي آب هر ساله هزينه مي گردد موارد آلوده كننده اي كه وارد آب مي شوند معموالَ دو 
  : نوع اند 

ده تجزيه نشدني كه داراي مواد عالي ناپايدار هستند و هنگامي كه وارد مواد آلوده كنن –الف 
آب مي شوند تحت تأثير فعل و انفعاالت شيميايي و بيولوژيكي آب قرار مي گيرند و تجزيه 

از خانه و يا كارخانه (مي شوندمثالَ فاضالب حاصل از مصرف آب خانوار وقتي اين گونه مواد 
اي موجود در آب با استفاده از اكسيژن غير محلول مواد آلي وارد آب شدند باكتريه) ها 

پس . ناپايدار را تجزيه و تبديل به مواد غير آلي پايدار مثل فسفات ، نيترات و سولفات مي كند
  .كيفيت خود را دارد ) تصفيه ( آب يك حالت پا ك كردن 

وادي هستند كه تحت تأثير اينگونه آلوده كننده ها م:  مواد آلوده كننده غير قابل تجزيه –ب 
باكتريهاي موجود  در آب قرار نمي گيرد خيلي از مواد زائد صنعتي مثل فلزها ، كلريدها، انواع 
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لوده كننده ها بايد هزينه زيادي را صرف پذير نيستند بـراي تصفيه آب از اين آسموم تجزيه 
ت جاني و مالي خواهد ن تصفيه باعث خساروا از اين آب ها بدمكرد از طرف ديگر استفاده 

مثل آبي كه مواد سمي و شيميايي دارد براي موجودات زنده مضر است ، و يا آبي كه . شد
استفاده آن در صنعت باعث رسوب گذاري شده و لطماتي . داراي مواد اسيدي و نمكي است 

سيل و خشكسالي هم از جوانب ديگر است كه در سيستم قابل بررسي . را وارد خواهد نمود
ست سيل يك حالت مهم از سيستم منابع آب سطحي است كه مي تواند سودمند يا مضر باشد ا

در خيلي از نقاط سيل رودخانه ممكن است باعث آبياري حاصلخيزي خاك شود از بعضي 
ان و ضرر مي شود سيل بند يك فعاليت اقتصادي است ـرابي و زيــث خـنقاط هم سيل باع

خشكسالي بر عكس سيل ناشي از كمي بارش است جهت كاهش شدت جريان آب و سيل 
اگر ميزان بارش كمتر از حد مورد نياز باشد در اين صورت خشكسالي ايجاد مي گردد چون 
نياز آب و بارندگي محصوالت متفاوت است لذا خشكسالي براي بعضي از محصوالت ممكن 

ايد مثالَ نيشكر نياز است تراژدي ايجادكند و لي براي بعضي از محصوالت خطر جدي ايجاد نم
 اينچ باشد براي 60 اينج بارندگي در سال دارد و اگر ميزان بارندگي در يك سال كمتر از 60به 

 اينچ بارندگي ساليانه نياز دارد اگر 15اين محصول خشكسالي است ولي براي گندم كه فقط 
ونه عوارض الگوي  اينچ بارندگي در سال مزبور باشد سال خوبي است براي مقابله با اين گ20

استفاده از زمين را به نحوي تعيين كرد كه مطابق با پتانسيل آب منطقه فعاليت ها انجام گيرد 
مثالَ منطقه اي كردن كشت بر اساس ميزان آب آن منطقه جلوگيري از تمركز جمعيت و 
همچنين فعاليت هاي كشاورزي در مناطق كم آب و غيره فعاليت هايي در مورد تغييرات 

 fog(نوعي در جو جهت ايجاد بارندگي  در مراحل آزمايش است از جمله پراكندگي مه مص

dissipution ( تعديل بارش ) preeipitation Modificationy (                 
                 ) silver iodide vapors (اي كه معموالَ )(Seeding cloudباروركردن ابرها  

يما و يا ژنراتورهاي زميني انجام مي گيردتا ايجاد بارش نمايد در هرحال بايد ذكر توسط هواپ
كرد كه سيستم وابستگي كامل به تغييرات جوي دارد آزمايشات و تغييرات مزبور تاكنون 

  .نتوانسته است نقش قابل توجهي را ايفا نمايد 
  :توسعه منابع آب 
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توزيع شده است در زمستان ميزان بارندگي زياد        آب بطو ر غير مساوي درزمان و مكان 
ومقدار آب زياد است ولي فعاليت كم است و تابستان آب كم است زيرا ميزان بارش كم  است 
و نياز به آب فراوان خواهد بود از لحاظ مكاني هم توزيع مساوي آب وجود ندارد توسعه آب 

عرضه آب را در زمان و مكان با در حقيقت مهار جريان آب است و به اين ترتيب مي توان 
تقاضاي آب تطبيق داد طبيعتاَ سيستمي كه براي اين كنترل بكار مي رودهزينه سنگيني در بر 
خواهد داشت و نياز است كه از لحاظ اقتصادي و فني ارزيابي شود وطرح گردد توسعه آب 

  . است هم بوسيله مديريت آبهاي سطحي و هم مديريت آبهاي زير زميني امكان پذير
  :مديريت آبهاي سطحي 

      در اين حالت آبهاي سطحي بوسيله سدها و آب بندها كنترل و مهار مي شوند و جريان 
 باشد در Wاگر نياز به جريان يكنواخت مقدار. آبهاي سطحي مطابق با نيازها تنظيم مي گردد 

تا . ذخيره گردداينصورت بايد تصميم گرفت چه مقدار آب بايد در پشت سدها و آب بندها 
فرض كنيد رودخانه اي مورد نظر باشد كه در طول .  براي طول زمان تنظيم گرددWمقدار 

 باشد در Wزمان جريان مختلف داشته باشد اگر در تمام  زمانها مقدار آب رودخانه بيش از  
 در طول زمان باشد هيچ  Wاينصورت نياز به ذخيره نيست درصورتي كه جريان آب كمتر از 

 باشد Wقت به اندازه اب موجود نخواهد بود ولي اگر در فصولي از سال جريان آب بيش از و
 باشد در اينصورت طبق شكل زير مي توان جريان يكنواختي را Wو در فصولي ديگر كمتراز

                                                                 نرخ جريان و استحال آب . ايجاد كرد
  

                                                  F  
  
  

       W  
  

                                      زمان
  O                         T1                 T2  
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 ن  زمانيولي در جريا.  است W مقدار جريان آب كمتر از21ttدر شكل باال در فاصله زماني  
lot ريان آب بيش ازج Wحجماست مقدار اضافي برابرA منحني.است  f خانه  جريان آب رود

 ب كه بتواند در زمان كم يابي آب مورد استفاده قرار گيرد برابر فرض شده است مقدار ذخيره آ

Vذخيره ها را است اين مقدارVSA حجم ذخيره مورد با دانستن. است امكان پذير مي باشد 
  .نياز مي توان مخزن مورد نظر را طراحي كرد 

منحني جريان و .  براي طراحي مخزن بكار برد1882در سال   ) Rippl( ريپل را ديگر را
  .استحصال آب را ريپل به طريق زير ترسيم كرد

  
  
  
  
  

                                                      A 
  

                زمان            
  

را ) استحـصال آب    خـط   W(  انتخاب و از اين نقطه خط       f  برروي منحني       Aنقطه اي مانند      
دارد لذا پيشنهاد   Wو f منحني نقطه تماس بيشترين انحراف رادودر سمت راست.مماس كنيد

  . ايد طراحي نمود  مقدار ذخيره بوده و مخزن با اين حجم بOVمدل اين است كه  
  به عنوان ميزان ذخيـره هـيچ توجيـه           OVدر اين حالت بايد گفت براي انتخاب  مقدار                    

اقتصادي و ارزيابي درآمد و هزينه نشده است حتي تحليل فيزيكي هـم قـدري دلخـواه انجـام                   
شد غالباَ نقطه شـروع ماننـد       شده است زيرا انتخاب نقطه شروع باعث تغيير در جواب خواهد            

A                 بعنوان شروع دوره جريان كم انتخاب نمي شود در نتيجه طرح ريزي كـم و بـيش محـافظ  
  .از جهت اينكه احتمال كمبود پائين نگه داشته شود. كارانه است 

  :از منحني ريپل چند نكته مهم قابل ذكر است 
  .ذخيره بيشتر است  هرچه نرخ جريان ورودي آب بيشتر متغير باشد نياز به -
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  . هر رودخانه يك نرخ ماكسيمم برداشت يكنواخت دارد -
 قرار گيرد نرخ برداشت مناسبي )f  ( اگر خط مماس استحصال آب برباالي منحني جريان -

  . نخواهد بود
 اگر نرخ برداشت آب ميانگين نرخ جريان رودخانه باشد اين نرخ شايد نياز به ذخيره زياد -

ان زياد آب در يك سال براي چند سال كه احتمال كمبود غيرعادي آب مي چون جري. باشد
رود نگهداري شود بايد توجه داشت كه نگهداري مقدار ذخيره زياد عالوه بر هزينه زياد 
تأسيسات و نگهداري ، تبخير زياد آب را هم دربر خواهد داشت با داشتن منحني ذخيره 

 از هزينه ها يعات مربوط به سد مي توان تخمين  اطال)  storage – yield curre(برداشت
براي مقادير مختلف از ذخيره منبع آب بدست آورد و هزينه هاي ساختماني سد و همچنين 
زمين و ديگر منابع كه در اثر ساخت منبع ذخيره آب از دست مي رود را مي توان نام برد اگر 

با ( نه هاي متوسط و نهايي عرضه آب را اين هزينه ها بر مبناي ساليانه بيان شود مي توان هزي
  . محاسبه كرد) يك حد اعتماد 

  :مديريت آبهاي زير زميني 
     از آبهاي زير زميني مي توان جهت تأمين نيازها استفاده كرد منابع زير زميني آب قابليت 

ند به بطور طبيعي و مصنوعي را دارند معموالَ آبهاي سطحي مي توان) شارژ و پر شدن ( احياء 
زير زمين نفوذ كرده و به ميزان سطح آب زير زميني بيفزايد اگر منبع زير زميني بدين طريق 
احياء نشود بعبارت ديگر ارتباطي با آب سطحي نداشته باشد با برداشت آب تخليه شده و 

  .روزي باتمام خواهد رسيد
هاي سطحي امكان پذير  در اينجا فرض مي شود كه شارژ منابع زير زميني از طريق آب        

است چون براي آبهاي زيرزميني تبخير وجود ندارد لذا اگر مقدار پمپاژ آب مطابق مقدار 
متوسط آبي كه با آن افزوده مي شود انجام گيرد هيچ وقت مقدار ذخيره آب زيرزميني به اتمام 

اميده مي شود  ن) Safe gield rvle(نخواهد رسيداستفاده از اين نرخ به قانون عملكرد سالم 
خواهد يافت از نشست ـهزينه هاي پمپاژ در طول زمان افزايش ن: و مزايايي دارد از جمله 

سطح زير زميني جلوگيري مي شود و ديگر اثرات نامطلوب مثل نفوذ آب شوررا دربرخواهد 
  . داشت 
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ظر  فقط مقدار فيزيكي آب در ن»عملكرد سالم «         در انتخاب نرخ برداشت براساس 
گرفته شد در صورتيكه عوامل اقتصادي از جمله نرخ بهره بر ارزش آب درزمانهاي مختلف 
تأثير مي گذارد بنابراين برداشت آب بايد طبق اصولي باشد كه در آن فاكتورهاي اقتصادي در 

دربرداشت آب  نظر گرفته شده اند بنابراين مديريت آب را طبق مدل زير مي توان نشان داد
هزينه هاي پمپاژ هر واحد آب تابعي از عمق آب است كه آن هم بستگي به حجم زير زميني 

 مي نويسيم از خصوصيت Wآب ذخيره شده دارد بنابراين هزينه پمپاژ هر واحد را بصورت 
ديگر رابطه بين ذخيره شارژ است اگر انباره اي يك جريان شارژ دائمي داشت در اثر برداشت 

لبته اين افزايش نرخ شارژ بايد هزينه فرصتي صفر داشته باشد آب نرخ شارژ بيشتر مي شود ا
 stock( شارژ –در صورت هزينه مثبت فرصتي بايد آن را در محاسبه وارد كرد رابطه ذخيره 

– rechorge (  مي توانيم بصورت زير بنويسيم را:  
H(t) = h[s(t)]                                                           

  :با استفاده از تئوري كنترل ، مسئله مديريت را مي توانيم بصورت زير بنويسيم 
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)(tRo رابطه باال مازادي كه براي فرد استفاده كننده ماكزيمم مي كند براي در نظر گرفتن . است
مازاد اجتماعي مي توان نرخ كميابي را هم در فرمول در نظر گرفت رابطه هاي ميلتوني كه سود 

                 :ماكزيمم مي كند برابر است با اجتماعي را 
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  هزينه مستقيم                هزينه فرصتي يا غير مستقيم  

مشتق مي گيريد  آب دست يافت از رابطه باال نسبتبا روش بهينه سازي مي توان به تقاضاي 
  .و مساوي صفر قرار مي دهيم و تقاضاي آب را بدست مي آوريم 
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يعني تقاضاي آب تاجايي ادامه خواهد داشت كه ارزش هر واحد آن برابر هزينه نهايي پمپاژ 

  ) هزينه فرصتي كميابي آب (  يم بعالوه هزينه نهايي غير مستق
                                                                                                قيمت

  
  

         P(t)  
  
  

     R0(t)                                                        مقدار پمپاژ

  
  .ي آب با منحني هزينه نهايي حاصل مي گرددنقطه تعادل از تقاطع تقاضا

  : آب بها ء 
قيمت آب به مثابه هر نهاد ديگر از تقاطع عرضه و تقاضا حاصل مي شود معموالَ به         

علل مختلف امكان دارد كه قيمت متعادل نباشد مثالَ افرادي كه در كنار رودخانه زندگي مي 
 نمايند و يا اگر پرداختي انجام مي گيرد معادل كنند از آب آن مصرف نموده و پرداختي نمي

قيمت تعادل نخواهد بود در چنين حالتي اگر وفور آب وجود داشته باشد طوري كه همگان 
بتوانند به مقدار نياز خود از اين نعمت الهي برخوردار باشند پرداخت نكردن آب  بها ء مشكل 

 باشد پرداخت نكردن آب بهاء ممكن جدي  ايجاد نمي كند ولي اگر كميابي آب وجود داشته
است منجر به تخصيص نابهينه منابع شود در اين گونه موارد الزم است كه قيمتي براي آب 

، د بيان شدهر تئوريهاي اقتصاد ختعيين شود تا جلوي اتالف آب را بگيرد همانطور كه در
ايد حداقل برابر قيمت آب در حال رقابت كامل كه از تقاطع عرضه وتقاضا حاصل مي گردد ب

  .هزينه نهايي آن باشد
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  :نقش آب بهاء 
 قيمت گذاري آب باعث مي شود كه آب طبق ارزش نهائي توليد و مطلوبيتي كه ايجاد مي -1

. كند توزيع شود قيمت باعث مي شود كه مصرف كننده مطابق نيازش از آب استفاده نمايد
ي ، صنعتي ، شرب دارد اگر در يك چون آب مصارف گوناگون از قبيل استفاده براي كشاورز

مصرف بيشتر استفاده شود عرضه كمي براي مصارف ديگر باقي خواهد ماند در نتيجه 
  .مطلوبيت ماكزيمم از مصرف آب در كل فعاليت ها حاصل نخواهد شد

 قيمت گذاري باعث صرفه جويي در مصرف آب و جلوگيري از اتالف يا اسراف آن مي -2
.  ممكن است باعث زياده روي در مصرف آب و اتالف آن گرددگردد رايگان بودن آب

پرداخت بهاء براي آب بر اساس هزينه از اين زياده روي و اتالف جلوگيري مي كندگراني آب 
كه در بعضي موارد مثل نظافت ، بهداشت و يا استفاده .ممكن است عواقبي را داشته باشد 

هي خواهد داشت همانطور كه زياده روي نكردن در عمليات زراعي نتايج منفي قابل توج
استفاده از آب دركشاورزي ضررهايي را دارد استفاده كم يا استفاده نكردن آن عملكرد 

بخصوص استفاده از تكنولوژي هاي . محصوالت را بطور قابل توجهي كاهش خواهد داد
عملكرد مهمي را در بيولوژيكي و شيميايي در خيلي موارد تنها با استفاده از آبياري مي توانند 

  .توليد محصوالت كشاورزي حاصل نمايند
  : منبع پرداخت هزينه ها -3

     تأمين و تهيه آب ممكن است نياز به مخارج سنگيني جهت تأسيسات و تعمير و نگهداري 
آنها داشته باشد پرداخت آب بهاء از جانب مصرف كنندگان آب محل درآمدي براي 

  .هاست بازپرداخت اين گونه هزينه 
  :روشهاي نسبي تعيين آب بهاء 

  :  نرخ گذاري بر اساس وسعت زمين -1
 هكتار زمين 3    در اين روش مساحت زمين مالك قيمت گذاري قرار مي گيرد مثالَ براي 

براي آبياري چه مقدار بايد پرداخت نمود اگر چه در اين روش محاسبه و قيمت گذاري ساده 
تالف آب پيش مي آورد اگر مصرف كننده توانست ارزيابي دقيق است ولي مسائلي را از قبيل ا

بكار ببرد از اتالف ) محصول ( نمايد و آب را به اندازه مصرف واقعي مورد نياز گياه 
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جلوگيري مي شود ولي اگر مصرف آب بدون توجه به نياز باشد در اينصورت اتالف حاصل 
  . خواهد شد

  :ع محصول  نرخ گذاري بر اساس وسعت زمين و نو-2
      در اين روش نه تنها مساحت مورد نظر نيست بلكه نوع گياه كشت شده هم مورد توجه 
است ، معموالَ نياز آبي محصوالت مختلف ، متفاوت مي باشد مثالَ برنج به مقدار خيلي بيشتر 
از گندم نياز به آب دارد ، پس اگر قيمت بر اساس نوع محصول هم كه باشد مسلماَ صاحب 

ين براي فعاليت برنج كاري مبلغ بيشتري را براي آب نسبت به فعاليت گندمكاري زم
بايدبپردازد معايب اين روش آن است كه احتمال دارد انگيزه براي كشت گياهاني كه نياز 

  . فراوان به آب دارند از بين برود 
  : نرخ گذاري بر اساس مدت آبياري -3

در اين . فاده مي شود مالك قيمت گذاري مي باشد       در اين روش مدت زماني كه آب است
روش اگر حجم و سرعت آب مشخص باشد مي توان مقدار مورد نياز آب را دقيقاَ محاسبه 
نمود و از اتالف آب تاحدودي جلوگيري نمود عالوه بر موارد فوق در بعضي از نقاط 

ا قنات دارند كه مبالغي را روستايي ايران كشاورزان حقي را نسبت به استفاده از رودخانه و ي
هم از جهت حق الزحمه به ميراب و اليروبي پرداخت مي كنند اين مبالغ در حقيقت ارتباط 
چنداني با قيمت آب ندارد در قديم روشهايي را براي تعيين زمان آب مورد استفاده و حجم آن 

اي سفريزر، كارنامه بكار مي بردند كه جالل آل احمد در قامت نشينهاي بلوك زهرا ، يادداشته
سه ساله از اين آداب و رسوم براي تعيين مقدار آب فوري توزيع داده است هريك از اين 

مقدار و سرعت آب مشخص ( روشهاي تستي اگر بتواند حجم دقيق آب را در واحد زمان 
تعيين نمايند وسيله ساده و كم هزينه هستند، ولي معموالَ با نواقصي از جهت اندازه ) گردد

       گيري سرعت آب مواجه هستند در حال حاضر با استفاده از دستگاهها و ابزار نوين 
اندازه گير ي حجم و يا سرعت آب در واحد زمان ميسر است ولي پرهزينه هستند قيمت آب 
را از اين طريق مي توان تعيين كرد در حالت بهينه ، تقاضاي آب در جايي بايد باشد كه قيمت 

  .باشد) هزينه كم يابي با فرصتي آب + هزينه هاي مستقيم ( ينه هاي نهايي برابر كليه هز
  :اقتصاد جنگل 
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     جنگل از منابع بيولوژيكي احياء شونده كه عالوه بر چوب بر اعتدال هوا مؤثر است در 
برداشت و بهره برداري از جنگل رعايت اصول اقتصادي الزم است چون سرمايه گذاري در 

ه گذاري بلند مدت است پرداختن به آن نياز به بررسي و برنامه هاي دقيق جنگل يك سرماي
  .اقتصادي دارد از اين بررسي زمان بهينه برداشت را مي توان محاسبه نمود 

  :چوب ) استحصال ( دوره بهينه برداشت 
       سؤالي كه معموالَ در مديريت جنگل مطرح مي شود اين است كه درختان جنگلي منطقه 

ه سن و رشدي بايد برسند تا قابل برداشت باشند معموالَ بعد از هر برداشت محل دوباره تاچ
جنگل كاري مي شود و يا به طور طبيعي درختان قطع شده جوانه مي زنند و يك دوره ديگر 
شروع مي شود اين مراحل تازماني كه فعاليت ديگري در محل مربوط به جنگل انجام نشود 

مي گويند كه مي   ) rotation (ه يك كاشت تا قطع درختان را يك دوره فاصل. ادامه مي يابد
از  ) optimun rotation(شان داد در مديريت جنگل انتخاب بهينه ـ     نtتوان آن را با
  : عواملي كه در تصميم گيري      مهم هستند عبارتند از .  برخوردار است  اياهميت ويژه 

   هزينه كاشت -1
   قيمت چوب -2
   نرخ تنزيل -3
   الگوي رشد مفيد چوب -4

دراينجا منظور از قيمت ،عايدي است از هرواحد چوب فروخته شده بعد از كسر هزينه         
 stumpage(هاي قطع وحمل ونقل آن به محل فروش به زبان جنگلداري اين قيمت به

value (  ت رافرموله كرد ناميده مي شود با داشتن قيمت و هزينه ها ميتوان مساله برداش
ان بهينه را به دست آورد قبل از فرموله كردن چند نكته اي قابل ذكر است نرخ رشد ـوزم

درخت در طول رويش متفاوت است وقتي درخت در سن پا يين است نرخ رشد آن زياد است 
وبتدريج با افزايش سن درخت به نقطه اي خواهد رسيد كه از آن به بعد نرخ رشد كاهش مي 

اين رشد به نقطه ما كزيمم درسن معيني از درخت مي رسد بعد از اينكه رشد درخت به يابد و
نقطه ماكزيمم رسيد اگر به نگهداري درخت ادامه داده شود ممكن است به علت ضايعات و 
پوسيدگي و كرم خوردگي ويا شكستن شاخه ها ازميزان توليد كاسته شود از طرف ديگر 

ست نگهداري درخت تا سن معيني ممكن است مقرون به نگهداري درخت با هزينه روبرو
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ت در مسا له مديريت ـصرفه باشد ولي به علت هزينه زياد نگهداري درخت اقتصادي نيس
هزينه ...رس كردن،ــه ، سمپاشي ود ،ـجنگل عالوه بر هزينه هاي مديريتي مثل هزينه هاي ك

گهداري درخت براي يكسال هاي فرصتي هم از اهميت ويژه اي برخوردار است در صورت ن
  :بيشتر دو نوع هزينه فرصتي ايجاد مي گردد

از بين مي  )r.S(t)]( دريافتي حاصل ازقطع درختان به تأ خيرمي افتد وبهره آن دريافتي  -1
  .رود اين هزينه به هزينه فرصتي سرمايه ناميده ميشود 

ديگراستفاده كرد درنتيجه زميني كه به جنگل اختصاص داده شد را نمي توان براي مصارف  -2
معموال .از دست مي رود اين نوع هزينه راهزينه فرصتي زمين مي نامند)رنت زمين(آن مصارف 

ازلحاظ اقتصادي سرمايه در يك فعاليت را تا زماني كه بازده مطلوبي داشته باشد نگهداري 
  .ميكنند

  :روش رياضي وترسيمي تعيين زمان بهينه
ت را مي توان از روش حد اكثرسازي ارزش حال درآمد بدست آورد زمان بهينه برداش        

اگر ارزش حال جريان هزينه ها ودرآمد ها را در طول زمان در نظر بگيريم رابطه زير را مي 
  .توانيم بنويسيم 

)1......()()( 22)( +−+−+−= −−−− rtrtrtrtv keetskeetskp t  
با .ه است هزينه يك هكتار   نرخ بهرk,t ارزش چوب در يك هكتاردرزمان  s(t)در معادله باال

  :فاكتورگيري رابطه باال را به صورت زير مي توانيم بنويسيم 
  
)2(             .....)]()([ 2)( +++−= −−− rtrtrtv eeLketsp t  

)(      ويا rtel −− /   ])([)( ketsp rtv t −= −  
    نسبت به pv  را حاصل نمايد لذ ازpvدررابطه باال هدف انتخاب زماني است كه حد اكثر 

  :مشتق مي گيريم ومساوي صفر قرار مي دهيم ) t(زمان
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            Oketsreletrset rtrtrtrt =−−−− −−−− ]})([]][)()([δ  
                 Oketsreltrstse rtrtrt =−−−− −−− ]})([])][()({[  

                      ( ) ketsreltrselts rtrtrt −+−=− −−− )([])[()(  
)4(                               rt

rt

el
ketsrtrsts −

−

−
−

+=
]})([{)()( *     

  
مشخص مي شود كه زمان بهينه وقتي حاصل مي شود كه ارزش نهايي جنگل ) 4(از رابطه 

) فرصتي(سرمايه بعالوه هزينه نهايي )فرصتي(براي نگهداري يكسال بيشتر مساوي هزينه نهايي
rt هزينه فرصتي سرمايه     r.s(t)دررابطه فوق. گردد زمين

rt

el
ketsr −

−

−
هزينه فرصتي زمين  )(−

  .است 
  )1(شكل 

s/(t)*  

  
  

     O                                                                              s(t)     
        

  
  
  
  

                                        S(t) 
 

) ربع چهارم(در قسمت پايين محور مختصات  s(T)منحني حجم چوب ) 1(در شكل    
ابتدا .ومنحني تغيير درحجم چوب در طول زمان در ربع اول محور مختصات ترسيم شده است 

زمان بهينه ) 4(در اين صورت طبق رابطه ،   باشد) r = O(فرض مي كنيم كه نرخ بهره صفر
در دو نقطه صفر ميباشد يكي در مركز  S(t( مي گردداست حاصلS(t)=O كه در حالتي 



 69

 به ماكزيمم S(t)مختصات كه فعاليتي انجام نمي گيرد و ديگري زماني است كه توليد چوب 
).مي رسد                   max). tS 

بايد برداشت گردد يعني آنها فقط  maxt  از نظر بيو لوژيستهاي جنگل درخت در زمان        
  .رشد مثبت دارد بايد نگهداري شود 

  .صفر باشد ) يا هزينه فرصتي زمين ( حال فرض كنيد كه نرخ بهره صفر نباشد ولي رنت زمين 
)(.)( در اينصورت

*

tsrts  محل تالقي )1oc  خط (اگر فرصتي سرمايه را رسم كنيم . است  =
  .منحني با خط هزينه است 

به اندازه  1ocحال اگر فرض شود كه هزينه فرصتي زمين هم مثبت باشد ، خط هزينه        
در اين حالت محل . 2ocهزينه فرصتي زمين افزايش مي يابد و به باال انتقال مي يابد يعني خط

  .را مي دهد  2tزمان بهينه  ، S(t)با منحني تالقي هزينه ها 
)(در اين حالت حجم  2ts  يك نتيجه كلي مي توان . از جنگل چوب مي توان برداشت كرد

به عبارت ديگر هزينه  بدست آورد كه با افزايش هزينه زمان بهينه برداشت ـ كوتاهتر ميگردد ،
  . هزينه فرصتي زمين مثبت است زياد مي باشد  وrخير در برداشت وقتي كه هاي فرصتي تا 

در اين جا  . بايد متذّكر شد كه هزينه هاي فرصتي لزومي ندارد كه خطي فرض شوند       
نقاط تعادل از محل تالقي منحني ) مثل شكل زير .( جهت سادگي كار خطي فرض شده اند 

s(t)   با هزينه ها حاصل ميگردد.  
  

  )1ـ1(شكل 
s//(t)  

  
  
  

                         r.s(t)+a(t)  
                      r.s(t)  
                    A(t)  

                                                                T 
                                         T *                tmax  

  .   هزينه فرصتي زمين است a(t)    بااللدر شك
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  :عكس العمل زمان برداشت دربرابر متغييرها 
  :زمان برداشت درنواحي مختلف  -1

اگر دو ناحيه داراي كيفيت مختلف زمين باشند ،محيطي كه داراي كيفيت بهتر است داراي 
ن باعث انتقال كيفيت بهتر زمي) 1ـ1(در شكل صفحه قبل .زمان بهينه برداشت كوتاهتر است

  . بطرف باال شده وزمان برداشت را كوتاهتر مي نمايد و بالعكس a(t)منحني  
  :  زمان برداشت وهزينه هاي ثابت كاشت-2

اگر هزينه كاشت افزايش يابد  ،چون افزايش هزينه رفت زمين را كاهش مي دهد ، در نتيجه 
  .برداشت طوالني تر مي گردد  بهينه انتقال يافته ،در نتيجه زمان به طرف  پايين a(t)منحني  

   : زمان  برداشت ونرخ بهره-3
مد حاصله داشته ايل بيشتري براي دريافت زودتر درآمنطقي به نظر ميرسد كه توليد كننده تم

افزايش نرخ بهره هزينه فرصتي به  درشكل هم با.باشد تا از افزايش نرخ بهره استفاده ببرد 
  .جهت برداشت توصيه مي نمايد رنتيجه زمان كوتاهتري راطرف باال شيفت پيدا مي كند د

درجدول زير نشان داده شده است كه كيفيت زمين و  آنچه درباال گفته شد به طور خالصه       
a هزينه ثابت كاشت و برداشت است   .  

r c a   
      t 

  :اقتصاد شيالت 
غذايي و بـصورت توليـدات مختلـف      ك منبع مهم    ي     ماهي از زمانهاي خيلي قديم به عنوان        

ماهي از لحاظ سهمي كه در توليد ناخالص مي تواند داشته باشد داراي             . براي انسان بوده است     
البته در كشور ما بعلت بي توجهي كه به اين بخش شده است اسـتفاده               . اهميت ويژه اي است     

داخلـي   درتوليد ناخالص  )سهم آن   ( در نتيجه مقدار آن     . از اين بخش نشده است       الزم وكافي 
افـرادي كـه در      اين بخش از لحاظ اشتغال و درآمد ،بخصوص براي        . رقم بسيار ناچيزي است     

در . نار ساحلها و جزيره ها زندگي مـي كننـد از اهميـت فـوق العـاده اي برخـوردار اسـت                       ك
 كشورهاي پيشرفته ، مثل آمريكا مـاهيگيري بـه عنـوان ورزش و تفـريح ميليونهـا دالر نـصيب                  

حدس زده مي شود كه درآمد حاصل       .  مي كند ...صنعتها مثل قايق سازي ، هتلها ، توريسم ، و           
در كشورهاي در حـال     . از ماهيگيري به عنوان ورزش و تفريح بيشتر از درآمد تجاري آن باشد            
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توسعه ماهيگيري اهميت بيشتري دراقتصاد دارد و در سطح بسيار كوچـك انجـام مـي شـود و      
ولي همين ماهيگيري درسطح بسيار كوچك ايـن كـشورها طبـق          . دمصرفي دارد بيشتر جنبه خو  

 حدود نصف صيد دريايي را كه مستقيماً براي مـصرف           1980   در سال      panayotouتخمين    
  . ميليون ماهيگير را از لحاظ اشتغال در بر داشت 10به كار برده شد را شامل مي شد و حدود 

اول اينكه ماهي موجودزنده    . عامل را بايد مورد نظر داشت       ماهيگيري دو          در موردفعاليت 
اگر چه تحت تـأثير رفتـار انـسانها قراردارنـد ، ولـي قابـل                . اي است با تابع توليد بيولوژيكي       

رودخانه ، درياچـه ،اقيانوسـها      ( زندگي ماهي    سان نيستند زيرا محيط   ـامل بوسيله ان  ــنترل ك ـك
يك قطعه زمين   (حيط زندگي با محيط كشت به فرض گندم         محيط وسيعي هستند و اين م     ....) ،

  . تفاوت زيادي دارد) 
      در بررسي توليدماهي بايد خصوصيات بيولوژيكي و تأثير متقابل محـيط زيـست در مـدل                

البته بايد اشاره نمود كه مشخص كردن اين خصوصيات بيولوژيكي و در . مورد توجه قرار گيرد
وامل ناشناخته  ــ و تحليل اقتصادي كار ساده اي نيست زيرا خيلي ع          ا در تجزيه  ـنظر گرفتن آنه  

  .جود داردوورد بيولوژيكي و همچنين عكس العمل آنها در مقابل محيط زيست ـدر م
      عامل مهم ديگرمسئله  مالكيت است كه به دو صورت خصوصي و عمـومي مـي تـوان                     

 openمـاهي يـك منبـع    .  اسـت  صـورت مالكيـت عمـومي    ولي عمدتاً بـه . دسته بندي كرد

accesss    در صورت عدم وجود قانون و شرايط ، شخص آزاد است هر مقدار كه مي               .  است
دسـتيابي آزاد يـاحق مالكيـت اشـتراكي         . برداشـت كنـد   ) با توجه به هزينـه مـاهيگيري        (تواند  

)common property  rights  (         ، منتهي به مسائلي از قبيـل صـيد مـاهي بـيش از حـد
بعلت اين عوامـل درهـر      . استفاده غير كاراي نهاده ها و درآمد اندك حاصل از فعاليت مي شود            

  .كشوري قانون بخصوصي براي كنترل فعاليت دارد 
  :شيالت 

     شيالت مجموعه اي از فعاليتها را در رابطه با ماهيگيري در برمي گيرد مثـل انـواع مـاهي ،                    
معموالً ماهيها رابـه دو نـوع عمـد ه مـي تـوان              . ازم ديگر   استفاده از نوع كشتيها و اسباب و لو       

  .تقسيم بندي كرد
كه محيط زندگي آنها در ته اقيانوسهاو درياهاسـت مثـل ال            )  Demersal (     نوع دمر سال    

نـوع  . محيط زنـدگي مشخـصي دارنـد        ) آبزيان  ( اين نوع ماهيها    . بستر ، كرب ، فالندر و كژ        
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اي به نقطه ديگر مهاجرت مـي كننـد و         است كه از نقطه      ) Pelagic (ديگري از آن پالژيك     
وجه تمايزي بـين ايـن دو       . مثل ماهي آزاد، ماهي تن ، وال و غيره          . جايگاه بخصوصي ندارند    

براي گونه دمرسال بعلت    . هم از لحاظ بيولوژيكي و هم از لحاظ حق مالكيت وجود دارد            طبقه
ولـي بـراي گونـه      . برداشت خصوصي تعيين كرد     محل زندگي مشخص داشتن ، مي توان حق         

  .يك كه محدود به يك جاي بخصوص نيستند تعيين حق برداشت خصوصي مشكل است ژپال
     نكته ديگري كه در مورد ماهي قابل ذكر است اين است كه اگـر صـيد و انتقـالي در تـوده                      

ن ماهي يك منبع احيـاء      لزوماً كمتر نخواهد بود چو     ماهي انجام شود ذخيره ماهي در دوره بعد       
مـاهي در يـك زمـان و        )Stock(ذخيره.شونده است و دوباره مي تواندرشد كند و تكثير گردد         

دراين توده ممكن است . ر محل مي باشدد)biomass) (محل بخصوص ، تعداد و يا وزن كل 
  . ماهي هايي با سن هاي مختلف و اندازه هاي مختلف وجود داشته باشند

 تغييرممكن اسـت بعلـت عوامـل        اين.  گويند FIOWك فاصله زماني را       ي Stockتغيير در       
مرگ و مير و همچنين فعاليت اقتـصادي مثـل          . ، رشد ماهيهاي موجود     بيولوژيكي مثل زادوولد  

اختالف ماهي بامنابع غير قابل تجديد اين است كه موجودي ماهي در زمـان تغييـر                . صيد باشد 
  .نجام نگيرد مي كند حتي اگرهيچگونه برداشتي ا

  :برداشت بهينه 
     دراين رابطه ابتدا برداشت بيولوژيكي را در حالت صيد عمومي مورد بررسي قرارمي هـيم               

  .وبعد برداشت اقتصادي را بررسي مي كنيم 
  :ر حالت بيولوژيكي دتعادل 

      ابتدا فرض مي كنيم كه منطقه ماهيگيري تحت كنترل باشد و خـصوصيات رشـد و توليـد             
اگر منطقه مورد . ثل هم مشخص است و مي توان اطالعات الزم را از بيولوژيستها كسب نمود م

كيلو ماهي را داشته باشد، تعداد بيش از ايـن مقـدار باعـث        ميليون 15نظر قدرت پرورش مثالً     
محل انجام نگيرد    صيدي در  اگر هچگونه . رقابت غذائي خواهد شدو رشد توده كاهش مي يابد        

  . ي در آنجا زيست نمايند كيلوماه ميليون15ار داشت كه در هر زمان حدود مي توان انتظ
مـرگ و ميـر      ، افزايش يابد   )Biomass(است ، وقتيكه حجم توده     نياز       دانستن رشد توده  

اگر نرخ مرگ و مير بيش از رشد باشـد ، رشـد تـوده               . بعلت كمبود غذا افزايش خواهد يافت       
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        و مير برابـر نـرخ زادو ولـد گردد،نـرخ رشـد تـوده بـه صـفر                    كاهش مي يابد و اگر نرخ مرگ      
  .اين حالت را بصورت ترسيمي ورياضي مي توان نشان داد. مي رسد

در  )   t( تغييـرات   .    باشد   t مقدار موجودي ماهي در يك زمان            X  )   t(       فرض كنيد   
ــصورت  ــان ب )()(طــول زم xf

dt
tdx
ــدهيم = ــشان مي ــان x (  F(  .   ن     رشــد رادر طــول زم

در  تغييـرات    نـشان دهنـده     x(F. ( درصورتيكه هيچگونه صيدي انجام نگيرد نشان مي دهـد          
   .مقدار توده در يك زمان كوتاه است و در حقيقت تفاوت بين زاد وولد و مـرگ و ميـر اسـت                

  )x (  F را مي توان بصورت زير نوشت  :  
  
  

)             1        (  dt
tdxxF )()( =  

)            2          ()/( kxL − ×rxF =)(  
r          ، نرخ رشد توده k         ضريب و توانائي محيط مي باشد   .k       مقدار ماكزيمم ماهي است كه در 

ي شود كه فرض م. مشكلي ايجاد نكندمحل مي تواند وجود داشته باشد و از لحاظ مواد غذائي 
  ثابت فـرض     k   را از بيولوژيست ها بتوان كسب نمود ، دراينجا               k  و    rاطالعات مربوط به      

و غيـره  ... مي شود اگر چه تحت تأثير خيلي از عوامل مثـل بيمـاري ، درجـه آب ، آلـودگي ،                      
  :منحني رشد توده را بشكل زير مي توان نشان داد. قراردارد و قابل تغيير است 

f (x) 
  

f*(x) 
f1(x) 

  
            o x1                  xmsy         x2          k                       x ( biomass) 

  
نرخ رشد در ابتدا كه حجم توده كم است ، زياد مي باشد تااينكه به نقطه ماكزيمم رشـد                           

  و   1X    را مي توان با تعداد كـم                x (  1F(  رشدي مانند    نرخ. رسيده و بعد كاهش مي يابد     
    تعداد زاد وولد بيشتر ازنـرخ مـرگ و ميـر               1Xدر حجم     .    بدست آورد      2Xيا تعداد زياد      
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زياد    كه حجم توده2X ولي در   .ذا زياد مي باشد ـدار غــدر اين نقطه تعداد كم و مق. است 
در شكل باال ،تعـادل بيولـوژيكي در نقطـه اي           . مي باشد رشد توده كم است و مثبت مي باشد           

O :     است كه رشد صفر مي باشد،يعني
dt
dxxF ==)(  

ني     چنـين رابطـه         يع. دردو نقطه رشد صفر مي باشد نقطه مورد نظر حالت دوم است                     
  .هم مي توان مشاهده نمود ) 2(اي و نتيجه اي را از رابطه 

        F(x) = o                   X×(l-x/k) = O                     
 x اسـت كـه            l-x/k=O  است و يا  x = O   در نتيجه rx = Oبراي صفر شدن يا  

=k در اين حالت   .    مي گرددx =k  را اصطالحاً تعادل بيولوژيكي مي گويند    .  
    ):bionomic  eguilibrium( بيولوژيكي –تعادل اقتصادي 

حال اگر فعاليـت اقتـصادي   .      در بحث قبلي تعادل فقط از نقطه نظر بيولوژيكي بررسي شد        
براي اين بررسـي فـرض      . مثل صيد را داشته باشيم بررسي وضعيت تعادل به چه نحوي است             

. ي كنيم كه هزينه و نرخ بهره صفر باشد ووضعيت صيد را براي سه حالت در نظر مي گيريم                    م
 را برتوده و تعادل با توجه به شكل صـفحه  3Hو2Hو  1Hهدف اين است كه اثر سه برداشت     

  .بعد نشان دهيم 
  

f (x) 
H1 
H2 

    H3 
  

            x/
                    xmsy          x//

             k                       x ( biomass) 
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بعبارت ديگر مقدار ماهي صيد .   است x  (  F(     در تمام نقاط باالتر از نرخ رشد    1Hصيد    
در اين حالت بعد از     .  مقداري است كه توليد و رشد مي كند          شده از توده در هر زمان بيشتر از       

  گذشت زماني تمام 
در صـيد   . يعني اين حالت منتهي به انقراض نسل ماهي مي گـردد          . ماهي ها صيد خواهند شد      

2H مقدار صيد برابر ماكزيمم نرخ رشد مي باشد   .msyXره وري پايدار گويند  را ماكزيمم به .  
      برداشت گردد بقيه   K/2وقتي كه به اندازه       .      برابر نصف توانائي تحمل محيط مي باشد      

 در. ماهيها با رشد ماكزيمم ادامه حيات خواهند داد زيراغذا وفضاي كافي وجود خواهد داشت    
msyX        2يعني مقدار صيد  . ت    بيشترين مقدارصيد پايدار را مي توان داشH       كيلو از ماهي بطـور  

  .دائم مي تواند ادامه داشته باشد
 در اين مدل ساده كه هيچگونه هزينه برداشت و يا نـرخ           ) . تازماني كه تغيير ديگري رخ ندهد     (

  .اً بهينه اقتصادي نيست اين نقطه عموم.  بهترين تعادل محسوب مي شودmsyXوجود ندارد بهره
تـدريجي     بـه كـاهش        2Hصيد      .  قرار داشت    msyXدر سمت چپ       ) X(   اگرحجم توده   

  . حجم توده ودر نهايت به تهي شدن مي انجامد 
 
 
 
 

دو  نقطه .  فرض شده است 3Hحالت سوم مقدار صيدي كمتر از نرخ رشد ماكزيمم و برابر   
)(3   وجود دارد كهX  و  Xتعادل    HxF كداميك ممكن است اتفاق افتد؟ بعبارت .  است =

ديگر كداميك از اين نقاط تعادل پايدار را مي دهند و بهتر است در آن نقطه از حجم توده 
 عملي كرد؟

    انجام مي گيرد چون3Hو وقتي صيل  است Kدا حجم توده برابرـــفرض كنيد ابت
F(X)  >3Hدر نقطه K  است لذا به تدريج از حجم توده كاسته مي شود تااينكه به  X  

  مقدار صيد برابر رشد توده است پس در اين حجم توده با صيد Kدر نقطه . نزديك مي شود
3H  3در هر دوره تغييري در نقطه تعادل ايجاد نمي شود به عبارت ديگر صيدH   در توده اي

 در Xنقطه . خواهد رسيد و در اين نقطه ثابت خواهد ماند X  مجدداً به حجم X+4برابر  
ده به  هم انجام شود سرانجام حجم توX-4جم حاگر اين مقدار صيد در. تعادل پايدار گويند 
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Xمي رسد چون هر نقطه اي در سمت چپ  X )  و در سمت راستX (3حالتHF(x)>                 
فلش هائي كه . يرغم صيد ، اضافه كرد ــوده علــرا داريم كه باعث مي شود مرتباً به حجم ت

  . ر مي باشند  كشيده شده اند بيانگر اين حالت تعادل پايداXدر سمت چپ و راست 
  در اين حجم توده 3Hصيد   .   را داشته باشيم Xحال فرض كنيد كه تعادل درحجم          

 و يا به سمت  )X+4(يرا هر گونه تغييري به سمت راستتعادل پايدار را نخواهد داشت ز
  .    برنخواهد گشتXمجدداً به نقطه تعادل) -X 4(   چپ 

) مثل افزايش و يا كاهش درجه حرارت آب ، آلودگي شيميايي آب ، و غيره ( ي اگر بدليل
 حجم توده را در هر بار 3H  باشد در اينصورت صيدي برابر Xحجم توده در سمت چپ   

و ) بود                خواهد F(X)>3Hچون( صيد بيش از دفعه قبل كاهش خواهد داد
 مي Xتحليل مشابهي را براي نقاط واقع در سمت راست .  خواهد رسيدX=Oسرانجام به  

)(3اما در اين حالت چون . داشت توان HxF   بتدريج برحجم 3Hبا صيدي برابر.    است <
.   است Xهايت آن در توده توده اضافه خواهد شد در نتيجه از نقطه تعادل دور خواهد شد و ن

هر تعادل .   بهره وري پايدار را مي دهد ولي صيد در اين نقطه ماكزيمم نيست Xاگر چه نقطه
 است و msyX تعادل پايدار است و ماكزيمم صيد پايدار درنقطهmsyXديگري در سمت چپ 

اثري را كه صيد بر توده مي گذارد را مي توان طبق .  مطلوب نيست 2Hصيدي بيشتر از  
  :رابطه زير نشان داد

)                  3                                ()()( tHxF
dt
dx

−=  
  
براي حالت تعادل .   بدست مي آيد t (  H(   و F ) X(از تفاضل  ) 3(أثير بر توده در رابطه ت
 :  
                            )()( xHxF =                                     ⇒= O

dt
dx  

اين حالت را . باشد) صيد(يعني تعادل در نقطه اي است كه رشد بيولوژيكي برابر نرخ برداشت 
  .تعادل ثابت اقتصادي بيولوژيكي گويند

  :) 1آزاد(صيد در حالت عمومي 

                                                 
1  
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فرض مي كنيم كه رقابت كامل وجود ) دستيابي آزاد( براي بررسي تابع صيد در حالت عمومي 
 مجموعه اي از E2:    تابعي از دو نهاده فعاليت وموجودي توده باشدt ( H(داشته باشد و 

در اين مجموعه ممكن است نهاده هايي مثل سرمايه ، كار ، مواداوليه ، . فعاليتهاي صيد است 
  بيشتر گردد و t ( X(فرض بر اين است كه هرچه موجودي توده ، . تور وانرژي باشندتعداد 

  . مقدار صيد هم افزايش يابد. يا مقدار فعاليت افزايش يابد
  :   در شكل زير نشان داده شده است X  و  Eاثر متقابل    

                                   H/=G(E,X/)صيد  
H/                                                             H=G(E,X)  
H  

  
 
 

                       E0                                      E  
  مقدار صيد افزايش مي يابد اما با Eبا افزايش  .   مقدار ثابت باشدXابتدا فرض مي كنيم كه 

 را هم Xحال اگر مقدار. نشان داده شده است   Eاين تغييرات بوسيله منحني . نرخ كاهشي 
صيد هم افزايش . با افزايش موجودي ) oEمثل ( متغير بگيريم مي بينيم در هر مقدار فعاليت 

مشاهده مي شود مقدار  X به X با افزايش مقدار موجودي از oEمثالً در فعاليت . مي يابد
  مقدار صيد را وقتي كه مقدار موجودي برابر  Hمنحني .   افزايش مي يابدH به Hز صيد هم ا

X باشد و در فعاليتهاي مختلف نشان داده است   . 

 :   را در صيد مورد بررسي قرار دادX   و  Eحال مي توان اثر متقابل  
                                            H/=G(E/,X) 

  F(X)                                                     H=G(E,X) 
  
  
  

   
                         X/    Xmsy   x                              Biomass X  

                                                 
2  
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 Eبا ثابت بودن . تابع صيد را براي سادگي كار يك تابع خطي فرض مي كنيم 

 زماني است كه Steady Stateتعادل . است   Xتابع صيد تابع صعودي نسبت به افزايش 
Oيعني تغييري در توده ماهي انجام بگيرد

dt
dx

اين شرط همانطور كه قبالً شرح داده .  باشد =
  .           گرددF(X) = H(t)شد نياز دارد كه صيد مساوي نرخ رشد ،

د چه تغييراتي را  افزايش يابE´ به E  از)  و يا صيادمثالً تعداد تور( حال اگر فعاليت         
تابع صيد .   انتقال مي يابد ´H   به Hتابع صيد از  E´  به  Eايجاد مي كند؟ با افزايش  

  قطع مي كند تا مقدار صعودي مساوي حالت قبل ´Xمنحني رشد بيولوژيكي را در موجودي
 ´H=Hيعني . حاصل نمايد

استدالل به .   كاهش يابد´X  بهXه موجودي توده از افزايش فعاليت باعث مي گردد ك        
اين طريق است كه افزايش تعداد تور و صياد ابتدا ماهي بيشتري صيد مي گردد و باعث انتقال 

مقدار تاماكزيمم بهره وري ثابت افزايش مي يابد ولي اگر در اثر افزايش . منحني صيد مي شود
با كاهش .يرد صيد از آن به بعد كاهش مي يابدبيشتر ، فعاليت موجودي در سمت چپ  قرار گ

    رسيدمقدار صيد به E  به Eوقتيكه    موجودي مقدار صيد در هر فعاليت كاهش مي يابد تا
H=H´  مقدار موجودي به   X´  مي رسد .  
اگر مقدار موجودي افزايش يابد، . اين نتيجه را بصورت ديگري هم مي توان بيان كرد        

براي صنعت ماهيگيري صيد در .ري نياز است تا همان مقدار صيد حاصل شودفعاليت كمت
.  ، غير كارآاست زيرافعاليت بيشتري براي هر واحد صيذ نياز است msyXموجودي كمتري از

فرض كنيد هزينه بهره . بررسي فوق از طريق منحنيهاي درامد و هزينه هم امكان پذيراست
در . باداشتن هزينه واحد مي توان هزينه كل را حساب نمود.   باشدC برابر برداري ثابت و

كل درآمد از .   است C  نشان داده شده است كه خطي با شيب TCهزينه كل با ) 6(شكل 
قيمت را ثابت و برابر يك فرض .  بدست مي آيد PHحاصلضرب قيمت با كل صيد ماهي ،

 مي كند تا صيد در وضعيت پايدار را تعيين و اين سرماليزه كردن قيمت كمك. مي كنيم 
  .موجودي ماهي و همچنين فعاليت را در تعادل حالت عمومي بدست آوريم 

  .محاسبه مي گردد   H(t) = G [(t), X(t)]درآمد كل بطور ساده از طريق صيد ،
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TR                                      TC/ 

  TC                                                    TC=CE 
  
  
  

   
                          E/            E0                                               E 

 
تقاطع .  است منحني درآمد كل در حقيقت همان تابع توليد بيولوژيكي است p= 1وقتيكه 

همچنين . قطه تعادل را درحالت عمومي بدست آورد منحني درآمد كل با هزينه كل مي توان ن
.  دردو مقدار فعاليت حاصل  مي گردد Hمقدار.   مي باشدH=TR  است  P=lوقتيكه  

درآمدكل بيشتر از هزينه كل است و سود اضافي يا رنت وجود  Eحالتي را كه ميزان فعاليت  
احدهاي ديگر وارد فعاليت و. چون هيچگونه مانعي براي ورود به صنعت وجود ندارد. دارد

وقتي كه .   است ادامه خواهد داشت TR>TCورود به فعاليت ماداميكه . خواهند شد
TR=TCنقطه (     گردد رنت براي ماهيگيري صفر مي گرددA از لحاظ   ) . 6 در شكل

تعادل در اين صورت در مقدار .اقتصادي فعاليت از اين نقطه به بعد گسترش نمي يابد
  . حاصل مي گرددoEفعاليت
  7(  در شكل . نشان داده شده است) 7(حالت ديگر تعادل براي منابع مشترك در شكل         

طه تعادل فعاليت ـدر نق.   حاصل مي گرددAR= MCتعادل براي منابع مشترك در نقطه )
  از هزينه نهائيكوچكتر)   MR( بوده و درآمد نهائي OEبرابر

 
 درآمدها و هزينه ها                                                

 
 
 

                                                                                   C/=MC/=AC/ 

 
                                                                    C=MC=AC 

                                    E 
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) MC ( نهائي درآمد در تعادل. است وهمچنين درآمد نهائي در اين نقطه منفي مي باشد 
حال سئوال اين است كه مقدار صيد در منابع مشترك كجاست ؟ .   است MCهميشه كمتراز 

  مقدار صيد مساوي آن و oTR مشخص مي شود كه براي درآمد6 از شكل P=1با فرضيه 
  . اكنون به شكل زير توجه شود.استOHبرابر 

   H0=G(E0,X)              F(X)                      

                                                            H/=G(E0,X) 
H0  

  
  

   
                         X0   Xmsy   x/                    k           x 

 
هزينه )  6(  در وضعيت ثابت با مقدارفعاليت كم ، طبق شكل OHبراي بدست آوردن صيد    

نشان   ) 7(   است و همانطور كه شكل Cهزينه واحد در اين حالت برابر  . باشد TCكل بايد 
بفرض تعداد (   است و مقدار فعاليت Bتعادل منابع مشترك در نقطه  . ست ا C´>Cمي دهد

  .   استEبرابر  ) تور 
چون      ) . A  مثل  Bدر نقطه   (    و صيد كامالً برابر هم هستند TRتوجه شود كه   

C>C بنابراين تعادل منابع مشترك سمت . فعاليت كمتري در اين حالت انجام مي گيرد.   است
تعادل را )  7( در شكل Cبا  ARنقطه تالقي . مي افتد ) MSY(داكثر درآمد پايدار چپ ح

مقدار موجودي بايد برابر ) TCو هزينه كل( با مقدار فعاليت   . نشان تعادل را نشان مي دهد 
Xباشد تاصيدي برابر OH مقدار صيد ) . 8شكل ( را حاصل نمايدoH با فعاليت OE نياز به

  .  داردoXموجودي 
 نشان مي دهند كه دو مقدار متفاوت فعاليت مي توانند يك مقدار صيد را 8 ، 7  ، 6شكلهاي
       سطح فعاليتي كه در منابع مشترك انتخاب مي شود بستگي دارد به اينكه كجا. بدهند

TR= TCست  ا .  
  :رابطه مذكور را به طريق ديگر مي توانيم نشان دهيم 

TR = TC                                                                                     



 81

                                      ACP
H
ECp =⇒=⇒
.        P.H = C                         

                                          
  .ابع مشترك وقتي حاصل مي گرددكه قيمت برابر هزينه متوسط گرددتيعني تعادل دو 

زماني حاصل مي گردد كه   ) تعادل منابع مشترك  ( CPEپس بطور خالصه تعادل در         
TR= TCيا   وAR= ACلذا  .     باشدMR<MCقتصادي    است و اين تعادل از لحاظ ا

همانطور كه در اقتصاد فرد بحث شد از لحاظ .  بيولوژيكي غير كارآاست –و اقتصادي 
   MR<MC  در صورتكيه در تعادل عمومي MR= MCاقتصادي ، كارآئي نياز دارد كه

  .است 
در .  قرار گيرد كارآئي الزم را نداردMSYاز لحاظ بيولوژيكي هر تعادلي كه در سمت چپ

عدم كارآئي بيواكونوميكي اتفاق مي افتد زيرا  .  باشدCنيه واحد فعاليت اشكال باال اگر هز
CPE  در سمت چپ  MSY اگر واحد هزينه.   قرار داردC´ باشد تعادل از لحاظ 

  .بيواكونوميكي غير كارآ نيست 
  :  CPF3منحني عرضه در حالت 

      استفاده ) CPF(از بحثهاي قبلي براي رسم منحني عرضه در حالت ماهيگيري اشتراكي 
 . مي توان با تغيير قيمت مقدار صيد را تعيين و منحني عرضه را رسم كرد. مي كنيم 

  
TR, 
TC 
TR2 
TR1 
H0 
H2 
TR0  

                                                E  
                            E0    E1   E2  

  
  
  

                                                 
3  
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 X زياد مي گردد ولي اگر H قرار دارد با افزايش فعاليتMSYX در سمت راست Xموجودي  

   قرار گيرد با افزايش صيد مرتباً از موجودي بايد صيد گردد در نتيجه MSYXدر سمت چپ    
در هر دوره اي با موجودي كمتر مواجه شده و به ازاء هر واحد فعاليت مقدار ماهي كمتري 

اگر كنترل در ميزان صيد و يا قيمت انجام نگيرد، انگيزه سود بيشتر بعلت . يد مي گرددص
تعادل در بازار . افزايش قيمت، با تشديد فعاليت سرانجام موجودي ماهي كالً صيد خواهد شد 

 . ماهي را مي توان با اضافه كردن منحني تقاضا بر منحني عرضه بدست آورد

 قيمت ماهي
 
P2  

 
P1 

 

 
P0 

                             صيد
                  H0       H2                 H1 

  
مثالً ( اگر به هر علتي .  مي باشدOH و OP است در  ODبرابر   تعادل در حالت اوليه كه تقاضا

     1Pتقاضا براي ماهي افزايش يابد ، قيمت افزايش مي يابد و به    )گوشت افزايش قيمت 
.  خواهد رسيد 1Hدر نتيجه مقدار صيد و عرضه ماهي افزايش مي يابد و به نقطه . مي رسد

ولي بعلت كاهش موجودي     مي رسدP2مثالً به  اگر مجدداَ تقاضا براي ماهي افزايش يابد و 
  .   نزول مي كند2Hمقدار صيد به 

  
   :4مالكيت خصوصي و صيد بهينه اجتماعي

فع شخصي در مالكيت اشتراكي ممكن است تخصيص بهينه اجتماعي رادربر  ن  تأمين هدف    
ر بحث هاي د. در ماهيگيري است  ) PPR(دليلش فقدان حق مالكيت خصوصي . نداشته باشد

                                                 
4  
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اما . ايم و رفتار آن را مورد بررسي قرارداده ايم  ر گرفتهظقبل صنعت ماهيگيري را در كل در ن
تن فرض باداش. را در صنعت در نظر مي گيريم ) يا بنگاه ( در اين قسمت رفتار يك واحد 

  . تعداد بنگاه ها را نمي توانيم پيش بيني كنيم  ،هزينه ثابت در واحدفعاليت
توليد متوسط از كل فعاليت صنعت را مالك ت ماهيگيري عمومي ، هر بنگاه اندازه در صنع

هزينه هاي خارجي  را ) صيد بنگاه بر اساس توليد متوسط بجاي توليد نهايي . قرار ميدهد 
 يعني اثر . تصور مي كند 5را برونزا در حقيقت هربنگاهي موجودي. ندكبرديگران تحميل مي 
گر واحد ها صفر فرض مي كند ، در صورتي كه فعاليت هر بنگاه در فعاليت خود را بر دي

كاهش موجودي ، صيد . موجودي تأثير مي گذارد و باعث كاهش موجودي خواهد شد 
براي بنگاه . درواحد فعاليت را كاهش مي دهد و در نتيجه هزينه در واحد صيد افزايش مي يابد

درآمد متوسط مساوي ) P=l(با( گردد  حاصل مي E  و مقدار AP، صيد كل از حاصلضرب
EAPH): توليد متوسط است  E .= 

يعني.  بدست آوردE   نسبت به Hاثر فعاليت بر صيد را مي توان بامشتق گيري  
dE
dH  توليد

): نهائي فعاليت است  )dEdAPEAP
dE
dH

EE /+=  
   :مي دهد كه  در نتيجه معادله باال نشان

)عبارت+ توليد نهائي فعاليت برابر توليد متوسط          )dEdAPEAP
dE
dH

EE . است =+/
. تغيير درصيد در واحد فعاليت رادراثر يك واحد فعاليت بيشتر را نشان مي دهد  عبارت دومي

. اين عبارت منفي است زيرا افزايش در فعاليت مقدار موجودي ثابت را كاهش مي دهد
      MP ميزان فعاليت را بيشتر از رفتار بر مبناي MPرفتاربر مبناي است و MP<APپس

  .هر قدر مقدار موجودي كمتر باشد مقدار صيد در واحد فعاليت كمتر خواهد بود. مي كند 
  تأثير هريك از بنگاه را در موجودي نشان مي دهد و يك )   E(dAP/ dE(مقدار        

Externality   چون اثر هر بنگاه كم است لذا اين مقدار . براي ديگر بنگاه هاست  
در نتيجه .خالت نمي دهند و در تصميم گيري د را بنگاهها ناديده گرفته6تأثير بر موجودي 
  . با هزينه نهائي بدست مي آورندAPتعادل را از تساوي 

  .   عدم كارآئي اقتصادي را بوجود مي آوردCPEناديده گرفتن اين اثر موجودي در
                                                 
5  
6  
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ما اگر براي هر واحدي جايگاه مخصوصي با حق مالكيت خصوصي تعيين شود، اين ا        
حداكثرسازي سود تعادل  دراين حالت مسئله.حق خصوصي بهينه اجتماعي را تضمين مي كند

 حداكثر TCوTR در اين نقطه فاصله بين.   است تعيين مي كندMR=MCرادر نقطه اي كه
  .تأمين گردد  ) MR=MC(  طوري تنظيم مي شود كه شرط ) E*(  پس فعاليت. است 

نمائيم   مقايسه8تعادل در مالكيت اشتراكي  با  را7مالكيت خصوصي مي توانيم تعادل         
فعاليت  ) ( 11در شكل     PPI   و رقابتي بودن p=1ثابت براي هرواحد ، هزينهبافرض (
.  است E*  برابرPPEفعاليت در   ). AR= MC وTR= TC(است OE برابر CPEدر

  ، تحت هر دونوع مالكيت Cبافرض هزينه .  استPPE  فعاليت بيشتر از  CPEدرنتيجه در
  ممكن است بزرگتر يا كوچكتر PP هاي مختلف صيد بهينه در TCبا  . هزينه ها برابر هستند

 نشان [(C)-11]مالكيت ، منحني  واحد براي هر دو رژيم TCض بافر.    باشدCPاز صيد 
همچنين          . كارآست  PP  عدم كارآيي بيولوژيكي دارد ولي در CPEمي دهد كه صيد در 

در .   است و نيز پايدار مي باشدCPبيشتر از حالت  PPاست يعني موجودي ماهي در حالت  
 وجود Stock       ،Externality  اثر PPدر حالت .   پايدار نيست oXصورتيكه تعادل در 

وصيد بدقت ندارد ، چون در حالت خصوصي اثر هر واحد افزايش در فعاليت بر موجودي 
 MP ارزش توليد نهايي برابر هزينه نهايي مي گردد كهppيعني در  .بررسي مي شود

  .گردد  ميExternalityشامل،
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
7  
8  
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TR,                                                                                    TC=CE   
TC  

  
  
  

                               E*                       E0                                E  
   درآمدها وهزينه ها                                                                                                                                             

  
  

MC=C  
ARE  

                                       MRE  
  

                         E*                  E0                                     E 
 

                                    H=G(E0,X)  
              H*=G(E*,X)  

  
  

H                                                                    F(X)  
 

                    

                        X0                 X*  

  :روش رياضي ه تعادل ماهيگيري ب
    PPE,CPE     اضي از دو روش بدست مي آيندــريق ريــاتيك از طـدل استـدر م:  

   ) .H(، و از طريق صيد   ) E(  از طريق فعاليت 
  : فرض كنيد رشد بيولوژيكي طبق معادله زير باشد–مثال 
(1)                         2)( bxaxXF −=  
هذلولي  ) 1( معادله . است   ) biomass (  توده ماهي x.     پارامتر مي باشند b  وaكه 

  :فرض كنيد صيد بوسيله تابع زير مشخص شده باشد. است 
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براي .   هم شاخص نهاده هاي فعاليت براي ماهيگيري است E  ضريب توانايي صيد و  Qكه  

F(x)=H نيازدارد كه steady - stateتعادل بيونوميك .  باشدq = 1  سادگي فرض كنيد

   :، بنابراين  

                                                                    EXbxax =− 2  
bxaE                                           ويا                             −=  

        (3)                     
b
E

b
ax −=  

                                   و      
                           ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −==

b
E

b
aEEXH  

  
  

:فرض كنيد
b
Ea     و  =

b
B 1
 :   بنابراين =

(4)                   2BEAeh −=  
    هذلولي است Hكه منحني 

  را ابتدا بر اساس هزينه و درآمد تابع فعاليت ، PPE  وCPEمي توان ) 4(بااستفادهاز معادله
  .و بعد بصورت تابعي از صيد را بدست آورد

مساوي هزينه كل است ) كه تابعي از فعاليت است (  ، صنعت وقتي كه درآمد كل CPEدر    
 اگر . است TR=PHبنابراين  . فرض كنيد قيمت ماهي ثابت است . ، در تعادل خواهد بود

P=1 باشد  TR=Hاگر هزينه هر واحد فعاليت ثابت و برابر .   مي باشدc   
  :خواهيم داشت )4(با جايگزين كردن اين مقادير در معادله .   است CEباشد هزينه كل برابر   

CETCHPHTR                                                            ويا     +===  
                                                            H=CE                             

 )5 (                                                                   CEBEaE =− 2  
                                                                     bca

B
CaE −=

−
=  

  
  .  فعاليت است MC   با AR معادل تساوي TR,TCتساوي قراردادن 
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  :  عبارت است از CP  مقدار صيد در P=1فرض   با
                                                       2)( bcacBcaCCEH −=−== 

   محاسبه كرد، AC   را با تساوي قراردادن قيمت و  CPهمچنين مي توان صيد    

H
CEP         يعني                             =

H
CEPCEPHTCTR =⇒=⇒=        

                 :  حل مي كنيمEراي ــرا ب ) 4(صيد را تعيين نمود ، معادله  مي توان هزينه) 4(از معادله

B
H

B
a

B
a

B
BHa

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛±=

−
224

4
2

2

±=
−

=

=+−

±

b
a

B
BHaE

OHaEBE

a

2
4.

2

2

  

  :بنابراين 
(8)          

BHaa
AC

4
2
2 −±

=  
از تساوي  با قيمت . است  openaecessدرحالت backwad–bendingمنحنيAcمنحني

  .  را محاسبه كردcpماهي مي توان مقدار صيد  
مي توان عمل چگونه ) در حالت خصوصي ( براي يك بنگاه رقابتي PPEاما درباره 

  . استEMC  نهايي با هزينهEMR بر حسب فعاليت در نقطه تساوي PPEكرد؟
2BEaEHPHTR     پ BEa           و      ===−

DE
dTRMRE 2−=  

                                                                                     
                                                               

                                                        C
DE
dCE

dE
dTCMCE ==  

                                                      CBEaMCMR EE =−⇒ 2  
(9)                                                                    

B
CaE

2
* −
= 

  
  

    برابر نصف فعاليت PPEمشاهده مي شود كه فعاليت در   ) 5(،   ) 9(با مقايسه 
  .است 

): برابر با   PPEصيد      ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=−= bc

b
aca

B
H

2
22

4
1

4
1  

  . ه قيمت ماهي برابر هزينه نهايي صيد باشد بر حسب صيد نياز دارد كPPEحل 
            

dH
dE

dE
dTc

dH
dTc              كه=.

dH
dTcMCH =  
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                                             C
dE
dTc

=  
براي تعيين مقدار         

dE
dE 7(  از رابطه (نسبت بهH  مشتق مي گيريم)فعاليت ) 7(رابطه

  ) :رابر حسب صيد پايدار نشان مي دهد 
  )15(                         

BHa
CMCH

42 −
  

ازصيد پايدار  monotonically  increasiny   funetionاين منحني هزينه نهايي        
بنابراين . نهايت مي گردد  ، بي  نزديك شودMsyاست، كه هزينه نهايي وقتيكه صيد پايدار به 

  .صيد مالكيت خصوصي بدست مي آيد) 10(تساوي قراردادن قيمت ماهي با معادله  با
معموالً )يهاي هزينهمنحن( روش تعيين تعادل ازطريق صيد پيچيده با توجه به ماهيت        

ي هزينه بر منحنيها. ساده تر است كه تعادل در ماهيگيري را بر حسب فعاليت بدست آوريم 
  .حسب صيددر كار تجربي مورد استفاده قرار مي گيرند

  : تئوري استخراج –منابع غير قابل احياء 
 نفت ، گاز طبيعي ، اورانيوم وزغال سنگ و –    منابع تجديد نشدني شامل عرضه انرژي    

  ..مي باشند...  قلع ، نيكل ، بوكسيت و مس و –معادن غير انرژي 
سال طول مي كشد ، بنابراين اين  حل زمين شناسي ساخته مي شود كه ميليونهامنابع از مرا اين

 از اين منابع در زمين مقدار محدودي يعني اينكه. منابع را بصورت موجودي ثابت مي گيريم 
مسائلي رادر اينجا وجود دارد كه با . جايگزيني ندارند. هستند و وقتي مورد استفاده قرار گرفتند

مديريت معدن نه تنها بايدتصميم . يد، مثل محصوالت كشاورزي تفاوت داردمنابع قابل تجد
بگيرد كه چگونه عوامل نهاده هاي متغير مثل كارگر و مواد با سرمايه ثابت را مثل آنچه كه 
كشاورز انجام مي دهد با هم مخلوط نمايد، اما با چه سرعتي از موجودي ثابت سنگ معدن و 

يك واحد از سنگ معدن كه امروز مورد استفاده قرار . نمايد خراجاستخراج معدني را بايد است
مي گيرد باين معني است كه سنگ معدن كل كمتري براي فردا باقي مي ماند زمان رل مهمي را 
در اين تحليل ايفا مي نمايد، هر دوره متفاوت است زيرا موجودي منابع كه باقي مي ماند به 

ز لحاظ تحليل اقتصادي مورد نظر است در مورد منابع غير آنچه را كه ا. اندازه مختلف است 
 جريان توليد در طول زمان -قابل تجديد اين است كه با چه سرعتي معادن استخراج مي گردند

در اين قسمت جريان استخراج كارآيي اين منابع . چه است و كي موجودي تمام خواهد شد 
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ابتدا رفتار فردي و بعد برنامه . راج مي گردددر هرزمان استخ  مقداري راه–را تعيين مي كنيم 
دن ــصنعت مع extraction profileباالخره . ريزي اجتماعي را مورد تحليل قرارمي دهيم 

فرض مي كنيم و سعي مي كنيم كه سير توليد  مام حاالت رقابت كامل راــدر ت. را مي سازيم 
هاي مختلف در مورد ماهيت مراحل معادن ، قيمتها ورنت در زمانهاي مختلف را تحت فرضيه 

  .از معادن را بدست آوريم  استفاده
  :تئوري معدن 

     از يك مدل ساده استخراج منابع از يك معدن كه در حالت رقابت كامل عمل شود شروع 
صاحب معدن سعي در ماكزيمم كردن ارزش حال سود از استخراج يك معدن . مي نمائيم 

سطح توليد .  مدير يك كارخانه در كاالي قابل توليد عمل مي كندبطريقي شبيه به آنچه كه يك
 كه اختالف بين درآمد كل ارزش تنزيلي ازمقدار موردانتظار در آينده انتخاب شود طوريبايد 

12.... qqوغيره ضربدار قيمت  p و هزينه كل مقدار ارزش تنزيلي دالري كه صرف بدست  
وجود موجودي محدود معادن تعديلي در . اخل زمين شده است  از دqآوردن هر مقدار 

فرض .     ، از سه طريق بوجود مي آورد,MR=MCشرايط معمول حداكثر ساز             
  .كنيد كشت زراعت را با استخراج مس مقايسه كنيم 

صاحب معدن مس مواجه با يك هزينه فرصتي مي شود كه همچنين حالتي براي زارع وجود 
و آن استفاده كامل از موجودي ثابت در هر نقطه از زمان ، و يا مقدار كل از ذخيره را  . ندارد

براي ماكزيمم كردن سود، اجرا كننده بايد اين هزينه فرصتي تهي سازي را . باقي گذارد 
براي يك شركت رقابتي كه كاالي قابل توليد،توليد مي كند شرايط براي ماكزيمم . بپوشاند

  .است خاب مقدار توليدي است كه  كردن سود انت
  براي منابع غير قابل تجديد مشابها 

P=MC+opportunity cost of depletion (OCD)                      
دومين حالتي كه .  را اندازه گيري مي كنند؟ آن ارزش منابع استخراج نشده است OCDچگونه
مايز مي كند ارزش رنت منبع در طول زمان غير قابل تجديد را از كاالهاي توليد شدني مت منابع

. تصميم اينكه با چه سرعتي معادن را استخراج كنيم يك مسئله سرمايه گذاري است . است 
فرض كنيم شخصي يك مقدار ثابت پول را براي سرمايه گذاري در يك دارايي دارد، ممكن 

 قابل تجديددر زمين است يك فطعه زمين ، اوراق قرضه دولتي ، و يا موجودي يك منبع غير
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كه بستگي به نرخ ) و براي مدتي نگهداري مي شود (  خريداري مي شود  كدام دارايي. باشد
 افزايش در ارزشش در طول زمان ، سرمايه گذار مسلم است كه دارائي را –بازده دارائي دارد 

  .مي خواهد بخرد كه با الترين نرخ بازده را دارد
ت رقابت كامل و داراي اطمينان ،تمام دارايي ها بايد ، در حالت بهرحال در وضعي            

چون اگر مساوي نباشند همه مي خواهند در . تعادل بازار ،نرخ بازده مساوي داشته باشند
  .دارايي سرمايه گذاري كنند كه نرخ بازده بيشتر دارد بنابراين قيمتش پائين مي آيد

بع غير قابل تجديد چيست؟ نرخ بازده يك معدن رنت اما بطور دقيق نرخ بازده يك من         
،رنت مثبت  وقتي كه نرخ تنزيل مثبت باشد  ارزش سنگ معدن در زير زمين ،–آن منبع است 

اگر رنت منبع در ارزش افزايش . و ارزش اسمي آن افزايش مي يابد اگر استخراج گردد است
 زيرا نرخ بازده دردارايي هاي .نيافت در طول زمان ،هيچكس معدن را خريداري نمي كند 

بعالوه صاحب مقدار موجود فعلي سعي مي كند تمام سنگ . ديگر بيشتر ارزشمند خواهد بود
چرا بايد بصورت . معدن را هرچه سريعتر استخراج كند اگر از لحاظ تكنيكي مناسب باشد

 از حالتي سنگ معدن در زير زمين سرمايه اش رانگهداري كند كه سرمايه اش با نرخ كمتري
  .كه اگر آن را در پس انداز نگه مي داشت افزايش يابد

دارايي  از طرف ديگر ، اگر ارزش سنگ معدن با نرخي بيشتر از سرمايه گذاري بصورت        
اگر سنگ درزير زمين باقي . ديگر افزايش يابد انگيزه اي جهت استخراج وجود نخواهد داشت 

  .سرمايه ايجاد مي كند تا سنگ استخراج گرددبماند ارزش بيشتري را براي صاحب 
شرط نهايي وجود دارد كه شامل صاحب معدن مي كردد كه در حالت كاالهاي توليد        

  كل مقدار منابع طبيعي كه استخراج مي گردد از ميزان ذخيره موجودي. شدني وجود ندارد
  .يم اين حالت را محدوديت موجودي مي نام. نمي تواند زياد تر گردد

  :استخراج معدن در قيمت ثابت 
.   است 1914در    Gary      يكي از تحليلهاي اوليه اقتصادي جهت استخراج معادن مقاله

ج كند  كوچك تصميم مي گيرد چقدر سنگ معدن استخرا   صاحب يك معدنGaryدر مدل
ت هرواحد ماده اول آنكه قيم. دارد هايي راهدت از زمان ؟ براي حل اين مسئله،  و براي چه م

مقدار دقيق ذخيره در معدن را مي داند توليد كننده . در طول عمر معدن . معدني ثابت است 
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بنابراين هزينه استخراج فقط . قبل از استخراج تمام سنگهاي معدني كيفيت يكنواخت دارند 
  . بستگي به مقدار استخراج شده دارد

  . فقط براي دو دوره بهره برداري گرددبراي تعيين استخراج كارآ فرض مي كنيم كه معدن
مس را امروز و چه مقدار رافردا استخراج  چه مقدارازصاحب معدن بايد تصميم بگيرد كه

براي حالت دو دوره اي اين شرايط را . نمايد ، با استفاده از سه شرط كه قبالً صحبت شد
  :بصورت زير مي توان نوشت

 1.قيمت =   MC+  ونت در هردوره ( به ارزش حال ( 

 2.رنت امروز = ارزش حال رنت فردا 

 3.استخراج امروز + استخراج فردا = جمع موجودي ذخيره 
 

                                      MC                  AC 
 
 
 

       P 
 
 
 
 

                                                                                      g(t) 
                               g(t)g(2)g(1)g(0) 

 
 
 

 پايان عمل را نشان T كه  T  ( q( فردا و)  O( توليد امروز .   است pقيمت ثابت به صورت 
منحني ها  باداشتن اين. ) در اين حالت دو دوره ( طول مدت كه معدن كار مي كند . مي دهد 

 كه هرسه ك راه حل واحد براي مسئله استخراج وجودداردين ،و كلي موجودي  سنگ آه
صاحب معدن . صاحب معدن مقدار توليداوليه انتخاب مي كند . شرط را تأمين مي كند

  مقدارتوليد اوليه اي انتخاب مي كند 
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P=MC+Rentسطح توليد  رنت منابع كه در )o(qمي آيد برابرت  دس )o( R است اين  
رنت را مابه التفاوت قيمت و هزينه نهايي تعريف ) 1(ود كه شرط ش توجه. است  )1(شرط 
يعني حالت .    گرددT(  R(   و رنت q ) T(  دوره بعدي  استخراج بايد مساوي در . مي كند

R(o)=R(T)/(1+r)بايد باشد  r نرخ بهره بازار است و يا اگر رنت مطابق با نرخ بهره 
اگر رنت كمتر از نرخ بهره افزايش . اق نخواهد افتاداستخراج درهر دوره اتف. افزايش نيافت 

كل موجودي سنگ معدن در دوره اوليه استخراج مي شود و دريافتي از فروش سرمايه . يافت 
بعنوان مثال حساب ( گذاري دردارائي خواهد شد كه ارزش آن برابر نرخ بهره افزايش مي يابد

       ش يابد،كل موجودي درزمين نگه داشتهاگر رنت سريعتر ازنرخ بهره افزاي) . پس انداز 
رزش بيشتري خواهد دراين حالت معدن ا. مي شود تا آخرين لحظه و بعداز استخراج مي گردد

يافت با استخراج نگردن زير نرخ بازده با نگه داشتن سنگ معدن درزمين بيشتر از سرمايه 
  :طوري انتخاب گردد كه باالخره توليد امروز و فردا بايد . گذاريهاي ديگر مي باشد

Q(o)+q(T)=S                                 
  )3(اين شرط .   ميزان ذخيره معدن است Sكه   

   فقط يك مقدار توليددر دوره اول و دوره نهايي است p  و S  ،   rبراي يك مقدار . است 
  . كه اين شرط تأمين مي گردد

، فرض كنيد صاحب معـدن مقـدار توليـد اوليـه اش را               o ( p( براي واحد بودن مقدار             
  مـي    o( R(   است كوچكتر از      R  ) 1(  ، رنت برابر      q)  1(مثالً  .    بگيرد   q ) o( بزرگتر از   

 q ) 2(   اين مقدار توليد R(1)= R(2)/(1+r)باشد توليد در دوره دوم بايد طوري باشد كه 
) 2و1(شرط باال را تأمين كرده اسـت        ) 3( شرط از    )2( تا اينجا صاحبان معدن     . اتفاق مي افتد    

 زيـرا هـر دو بزرگتـر از سـطح             گردد  sبزرگتر از   مجموع بايد   . نقض شده است  ) 3(اما شرط   
صاحب معـدن نمـي توانـد بيـشتراز         . توليد گذشته هستند اين راه حل استخراج ممكن نيست          

.  اسـت  S  كمتر از q(o)+q(T)فرض كنيد مجموع  . نمايد آنچه كه موجودي است استخراج   
در اين حالت بعد از اتمام استخراج مقداري سنگ معدن در زمـين بـاقي مـي مانـد و در آمـد                       

 با افزايش نرخ استخراج مي تواند سودش را       . حاصل از سنگ غيراستخراج را ضرر كرده است         
بـاال بايـد    اين مثال را مي توان به چند دوره هم تعميم داد، اما سـه شـرط اساسـي                   . زيادتركند  
 يعنـي  –عالوه بر آن مي توانيم بگوئيم كه چه وقتي عمليات معدن خاتمه مي يابد              . تأمين گردد 
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  = AC  در نقطـه      T ( q(بامراجعه مجدد به شكل ، اتفاقي نيست كـه          .  مي باشد  Tچه مدت     
MC اين نقطه به شرط ترمينال  .    واقع شده استterminal cond.) (   در استخراج منـابع

ر قابل تجديد ناميده مي شود اين يك توجيه واضح اقتصادي دارد ، توليدي درسـمت چـپ                  غي
  واقـع    T (q(اگر توليدي در دوره نهايي درسـمت راسـت          : يا راست اين نقطه در نظر بگيريد        

])[(:شود ،آخرين واحدماده معدني كه استخراج مي گردد رنت نهايي برابر TqCp −  
  

])[(مي دهد كه  Tqc  هزينه نهايي ، براي )T ( q است .  
: هر تن ماده معدني در دوره نهائي رنت متوسطي برابر 

)(
)]([)(

Tq
tqCTpq −  

. با بررسي مي توانيم ببينيم كه رنت متوسط بيشتر از رنت نهائي است              .  را مي دهد     p-ACيا    
ود اگر مدير معدن تن هاي بيشتري از سنگ         افزوده مي ش  ) رنت  (در نتيجه به ارزش حال سود       

اگررنت نهائي بيشتر از رنـت     به همين ترتيب    . معدن را از دوره آخري به دوره اول انتقال دهد           
رنت افزايش مي يابد اگر استخراج سنگ معدن          ، ) (MC<ACمتوسط در آخرين دوره باشد      

 ايـن دوره  بهينه بايدتعداد تنـي را در        بنابراين برنامه استخراج  . بيشتر به آخرين دوره انتقال يابد     
  :يعني . انتخاب نمايد كه رنت متوسط مساوي رنت نهائي گردد

)]([
)(

)]([)( Tqcp
Tq

TqCTpq
−=

−  
  

   همچنـين سـطح   T (q(  ، و   q) T( مـساوي هـستند در       MC  و    ACدر شكل مي بينيم كـه     
دوره اي بايد در چند .  جمع گردد مساوي موجودي منبع است o(q( توليدي است كه وقتي با 

   .واحد مي گردد Tاين باعث تعيين . سه شرط بعالوه شرط ترمينال تأمين شود 
  :حداكثر سازي سود در معدن 

،سـر نهـايي    در رابطـه بـه هزينـه توليد             حداكثر سازي يعني افزايش در آمد به اندازه كافي          
ل نمودن توسط نرخ بهره با تنزي.   در هر سال و يا دوره وجود دارد TC -  TR  -مختلفي از  

  . جاري سودهاي ساليانه را مي توانيم قابل مقايسه نمائيم 
  : برابراست با ) ارزش حال سود (براي صاحب معدن سود كل تنزيل شده .
+⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡
+

−+−=
r

qcqpoqcoqp
1

1))]1(()1(.[)]([)(.µ  
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تابع سودي است كه صاحب معدن مي خواهد ماكزيمم نمايـد بـا قيـد محـدوديت                 ) 1(معادله  
STqqqOq: موجودي كه  ≤++++ )(....)2()1()(  

)2 (  
              : حداكثر كردن اين جريان سود بر حسب محدوديت ذخيره در كل توليد نتيجه مي دهد           . است  

kOqcp =− )]([  
                                  kqcp

r
=−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
+

)]1([(
1

1  

                                 kTqcp
r

=−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
+

)])([(
1

1  

كه  
dq
dcc سـايه اي     قيمـت K(  دارد S مقدار ثابتي است و بستگي به ميزان موجـودي  k  و   =

 هـر دوره كـه در  ر تـن  ارزش تنزيلـي هـ  نتيجه مهـم ايـن اسـت      ) . يك واحد موجودي است     
  . باشند تا برنامه استخراج از معدن حداكثر كننده سود باشد استخراج مي گردد بايد مساوي هم

q(t)) (  c -  p ارزش نهايي و يا آخرين تني كه در دوره  t استخراج شده است .  

)])([(
1

1 tqcp
r

t
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  .   ارزش تنزيلي است 
  :براي هر دو متوالي 
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  ويا  

( ) r
tgcp

tgcptgcp
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⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−−−
)](([

)(([])(  
در  p-c .     در ميان دوره ها بايد مساوي نـرخ بهـره شـود     p-cكه مي گويد درصد تغيير در 

  . رنت در طول دوره ها مساوي نرخ بهره است 
شرط ترمينال نياز دارد كه توليدي كه انتخاب مي شود نهايي باشد و سود كل تنزيلـي را                          

اكزيمم نمايد طوريكه سود متوسـط در دوره آخـر مـساوي سـود نهـايي در آخـرين تـن                     كه م 
  پايـان  2( g،    )3(  g(   ،  g ) 1(اين به ما مي گويد چگونه به تنـاوب          . استخراج شده گردد  
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  هامـساوي    gاين شرط با محدوديت موجودي با هم تضمين مـي كننـد كـه مجمـوع                   . دهيم  
  :رط عبارتند از اين دو ش. موجودي اصلي گردد
[ ]

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

− )(
)(

)()( Tg
cp

Tg
tgctpg  

sTggg =+++ )(....)2()1(  
دراين شرايط بعالوه شرط درصد تغيير در رنت ،تعداد دوره هـاي الزم جهـت اسـتخراج يـك                

  مقدار معيني از موجودي را براي ماكزيمم كردن سود مي دهد 
  :تغييرات كيفيت در معدن 

راج شده شامل مس خالص نيست مثـل حالـت قبـل ،           در بخش قبل گفتيم كه هزينه استخ        
فرض كنيد كه ذخيره با ضخيم ترين       .  فلزات و سنگهاي غير قابل استفاده زياد است          ساير الكه

هزينه هرواحد توليدافزايش مـي يابـد       . رگه هاي باريكتر فلز و سنگهاي اضافي بيشتر مي رسد         
بـاين  . رددگـ اي متفرقه اضـافه مـي       زيراشمول فلز ازسنگ معدن كم مي شود و به مقدار سنگه          

بـراي اينكـه    . معني است كه هزينه نهايي استخراج و پراسينگ هرتن از سنگ معـدن مختلـف                
 :ببينيم در مسير استخراج در اين حالت چه اتفاق مي افتد به شكل زير نگاه مي كنيم 

  
  

                           c 
    p(t)                                a                                   p(t+1) 

                                                   b                               d 
                                                                         mc 

                             mc 
  
  

0                          g(t)                        0                        g(t+1) 
 

معدني كه بوسيله شكل صفحه قبل ترسيم شده است حالتي را ترسيم مي كند كه كيفيت سنگ                 
بنـا  . معدن بطور مداوم كاهش مي يابد، واستخراج را براي دو دوره از زمان بررسي مـي كنـيم                   

 ، t+1  وديگري براي دوره  tيكي براي دوره . ي در هر تن استخراج وجود دارددو منحن براين  
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 ، نـشان مـي دهـد كـه هزينـه      در دوره    قـرار دارد درهمه حاالت باالي منحني t+1 ومنحني 
صـاحب معـدن   . بيشتري را براي استخراج و پراسس هر واحد اضافي در طول زمان نياز است    

  (جريان    بايد با توجه به شرايط t+1 و چه مقدار در t در بايد تصميم بگيرد كه چه مقدار
  . بايد استخراج نمايد 

تخراج مي شود بايد طوري انتخاب گرددكه رنت تـن آخـري در             مقداري كه در دوره اس            
 ) . r+1(تنزيل شده باشد با. اين دوره مساوي رنت آن تن باشد كه دردوره بعد بدست مي آيد 

اگـر  .   اسـت     t (  p(  و قيمـت      g )t(    در مقـدار      abر حالت اول برابـر          در شكل ، رنت د    
 t +1  بي تفـاوت باشـد، بايـد رنـت در           t + 1  و  tصاحب معدن دراستخراج تن نهايي دردوره       

مسئله مهم اين است كه قيمـت بـازار در          .  باشد    r+ 1 ( ab   =cd(ه  ك  باشد طوري   cdمساوي
اگـر  . نكه استخراج با كيفيت پايين و هزينـه بـاال اتفـاق بيفتـد             طول زمان بايد افزايش يابد تا اي      

اسـتخراج   .   افزايش نيابد استخراجي در دور دوم انجام نمي گيرد            t  (p+ 1(  به    t+1قيمت در 
ايـن  .   مي گـردد    t  مساوي هزينه استخراج آخرين تن در دوره            t(  p(  مي يابد وقتيكه     پايان

  .قطه پاياني كار معدن مي دهدنقطه وجه تمايز ديگري از جهت ن
ان مي يابـد كـه      ـدرحالت كيفيت يكنواخت سنگ معدن ما بحث كرديم كه كار معدن وقتي پاي            

ــد   ــال ياب ــورد نظــر انتق ــدني م ــام ســنگهاي مع ــن را. تم ــا  physical     depletionاي   و ي
exhaustion مي ناميم .  

ازافزايش  بعد  قيمت در دوره   ولي در حالت كيفيت غير يكنواخت همانطور كه صحبت شد اگر          
  سنگ معـدن تاجـائي اسـتخراج      .    باشد     t  ( p( اگر قيمت .   باتمام مي رسد    tنيابد در دوره        

 economicبـه ايـن حالـت معـدن     .    مساوي هزينه اسـتخراج گـردد   t ( p(   مي گرددكه 

depletion  در دورهtناميده مي شود   .  
استخراج معدن نيكل در كانـادا بهمـراه خـود    . رزش دارد با ا by – prodactsمعدن معموالً  

هـم  شايد بهتر باشد كه مدالين حالتها را        . مقدارطال و پالتين سودمندي را هم حاصل مي دهد          
        مقدار كنـده شـده ، بـه انـدازه           Qبه نحوي تعريف شده كه براي       سنگ قيمتي ،  . در نظر بگيرد  

 )Q ( k     نيكل و  )Q ( G      در قيمـت      . فرض افـزايش هزينـه را داريـم         . آيد    طال بدست مي
kP                   درآمد خالص براي نيكل ، وبراي طال ، قاعده اصالح شده قيمت براي استخراج بهينه اي   

  :مي گيريم كه 
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cot:ثابت براي تمام مقادير 
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ريك از دو حالت باال قاعده ساده اي مثل         پس ديديم كه وقتي كه تغيير كيفيت وجود دارد در ه          

بانرخي برابر نرخ بهره بايد اصالح و تجديد گردد به يك طريق اصـولي ،               .  رنت افزايش يابد   –
  .بعبارت ديگر فرمول ساله براي نشان دادن برنامه هاي استخراج دنياي واقعي كافي نيست 

 Hotelling: استخراج در يك صنعت معدن 
 استخراج بهينه منابع غير قابل احيـاء   ،هارولد هتلينگ مقاله اي را در مورد  1931در سال           

از نقطه نظر برنامه ريزي اجتماعي و با هدف حـداكثر سـازي رفـاه اجتمـاعي ازتوليـد معـادن                     
   به    Hotelling هم   و  Grayهم    . مدل درسطح صنعت بود نه در سطح يك معدن          . نوشت  

  ، ارزش حال يك واحد       Grayدر مدل   . رآي معادن رسيدند    ط مساوي براي استخراج كا    يشرا
همگن و با موجودي محدود مواد معدني بايد يكي باشد صرفنظر از اينكه چه وقتي اسـتخراج                 

  flow condition«   است كه آنرا شرط جريـان  )2(و) 1(اين اصل بازگوكننده شرايط . شود
رمينال ، برنامه استخراج بهينه براي منـابع        اين شرط بعالوه شرط موجودي و شرط ت       . ناميديم  » 

  . غير قابل احياء را در سطح صنعت و سطح معدن تعيين مي كند
طبيعـي را از ديـد يـك         هتلينگ مسئله چگونه استخراج كردن يك موجودي ثابت منابع                

او ثابت كرد كـه اگـر يـك صـنعت در حالـت              . سازمان دولتي برنامه ريز اجتماعي بررسي كرد      
قابت داراي همان مقدار هزينه استخراج و منحني تقاضائي كه دولت دارد باشـد، و همچنـين                 ر

به همان مسير استخراج براي استخراج مـواد        . اگر اطالع كامل در مورد قيمت منابع داشته باشد        
مي كنند در يك     مسير استخراج كارائي كه هر شركت بطور مستقل تعيين        . معدني خواهد رسيد  

ما ابتدا راه حل برنامه ريـزي       .  ، منتهي به مسيراستخراج بهينه اجتماعي مي گردد        صنعت رقابتي 
. نشان مي دهيم كه چرا در يك صنعت رقابتي بـه آن دسـت يافتنـد                  وبعد را بررسي مي كنيم،   

ديگـر نمـي تـوان       يك صنعت را داريم ، قيمت مواد معـدني را          وقتي كه به جاي يك شركت ،      
رض است كه صنعت مواجه با منحني تقاضـاي بـا شـيب منفـي               بلكه ف . بصورت ثابت گرفت    

است هرچه توليد صنعت بيشتر باشد قيمت كمتر است اگر قرار باشد تعـادل در بـازار در هـر                    
 نقطه از زمان وجود داشته باشد ، هتلينگ فرض مي كند كه يك همـاهنگي در قيمـت بوجـود                    

. عرضه هميشه مساوي تقاضا اسـت        يعني. مي آيد و بازار در هر نقطه از زمان در تعادل است             
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 در نظـر بگيـريم،      مدل هتلينگ را مي توانيم براي توليد نفت نيكل ، مس ويا ديگر مواد معدني              
هزينه هر واحـد را  . هم همگن هستندمثل قبل مقدار ذخيره را ميدانيم و واحدهاي مواد معدني     

اسـتخراج را پيـدا كنـيم كـه رفـاه           ما مي خواهيم نـرخ      .  مي كنيم    و برابر      دالر فرض        ثابت  
اجتماعي را ماكزيمم كند و بطور كامل ذخيره را خارج سـازد ،مـسئله ايـن اسـت كـه دارائـي                      

را و يا درآمد خالص ازاسـتخراج معـدن را مـاكزيمم كنـيم كـه بـصورت زيـر                    ) W(اجتماعي  
  :مشخص شده است 
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r

r
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r
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  : كه نياز استدر اينجا هم محدوديت منابع داريم

)2 (  sTgggog ≤++++ )(...)2()1()(      
])[(كه  . باشد   tgB              مازاد مصرف كننده و توليد كننده است كه در دوره t        بـا اسـتخراج مقـدار  
      اين مازاد اجتماعي ناحيه زيـر منحنـي تقاضـا تـا نقطـه              .    حاصل شده است       t (  g ( –توليد  

 )t  (  gنه ثابت استخراج   و باالي هزي)t (  g است  .  
و              flowراه حـل نيـاز دارد كـه سـه شـرط        . اين مسئله را مـي تـوانيم مثـل سـابق حـل كنـيم                

وجه تمايز مهم بين مـدل هتلينـگ و   . حدوديت موجودي تأمين گرددم terminal و cond و
را به ازاي منابع در هر      مدل گري اين است كه بايد بررسي دقيق ازتقاضا بكنيم وقيمت واحدي             

بعالوه ما مي تـوانيم بهتـر در        . عمل مي كند بدست آوريم      ) معدن  (دوره اي كه صنعت مزبور      
مورد هزينه اجتماعي صحبت كنيم در مقابل فقط مسير استخراج كارآي معدن ، در حال حاضر                

وجـودي  نسبت به محـدوديت م    ) صفحه قبل   ) 1(معادله    ( W، جواب را از حداكثرسازي            
  . براي منحني تقاضاي خطي بدست مي آوريم) صفحه قبل ) 2(معادله (

در ماكزيمم كردن رفاه اجتماعي ، برنامه ريز بايد تصميم بگيريـد در خـالص مقـدار اسـتخراج                   
بنابراين برنامه ريزي مي خواهدتغييري را كه در مازاد اجتماعي . شده امروز ، در مقايسه با فردا 

 . شكل زير را در نظر بگيريد . يد امروز ايجاد مي شود را اندازه گيري نمايديك واحد بيشترتول
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 »)14(شكل « 
 

 p                                               p  
  

                                                                      p(t+1) 
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  و هزينه نهايي ، اسـت اگـر        مازاد اجتماعي براي آخرين واحد استخراج شده تفاوت بين قيمت         
 )t (g    استخراج گردد در   t  ،     واحد   جامعه به اندازه)t ( g         ام دريافت مي نمايد و مقدار زيـر 

چقدر برنامه ريزانتخـاب مـي      .  شد اجواحدهاي گذشته استخر    ، براي تمام   C باالي   –تقاضا و   
براي . جواب را مي دهد flow condition كند تا در هر دوره استخراج نمايد ؟ مانند سابق  

ماكزيمم كردن رفاه اجتماعي ، بايد سود خالص حاصل از واحد استخراج شده آخـري در هـر                  
 واحـد نهـايي     چـون سـود خـالص     . دوره مساوي با دوره هاي ديگر از لحاظ ارزش حال باشد          

ارزش حـال رنـت در نهايـت بـين دوره هـا و               است ، بايـد    )   ab(استخراج شده رنت منابع     
  :طوري انتخاب شوند كه    بايدt+l (  g(   و g) t( براي دو دوره، . مساوي باشد 
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Flow condition در ايـن حالـت باتقاضـاي    . در طول زمان افزايش يابد قيمت نياز دارد كه
اين است كـه مقـدار اسـتخراج شـده در           . ثابت ، تنها راهي كه قيمت ونتيجه رنت افزايش يايد         

 – باشد تا افزايش     t بايد كمتر از دوره   )t+l(در نتيجه استخراج در دوره      . طول زمان كاهش يابد   
  :باالرا به طريق ديگر بنويسيم ) 3(ادله قيمت را تضمين نمايد ، ما مي توانيم مع
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با اينطور نوشتن ، مي بينيم وقتي كه قيمت افزايش مي يابد ، رنت در هر تن افزايش مـي يابـد                      
 هتلينـگ و يـا قـانون        rبرخي ، مساوي نرخ بهره و اين اغلب به قانون درصـد            در طول زمان با   

  :مي توانيم روند قيمت را ترسيم كنيم. ي شودهتلينگ به طور ساده ناميده م
 )15(شكل 

 قيمت

  
  

           p 
  

          c 
  

                                     زمان
                         0      1      2      3      T                  

  
  
  

     كـه رفـاه اجتمـاعي را مـاكزيمم         چطور مي دانيم كه سير قيمت نشان داده شده ،قيمتـي اسـت              
مي كند؟ تمام آنچه كه قانون هتلينگ مي گويد اين است كه رنـت بايـد بـه انـدازه نـرخ بهـره                      

امكان دارد كه مسيرهاي ديگري باشند كه قانون هتلينگ را تأمين كنند؟ بلـه ، امـا                 . افزايش يابد 
اگـر  .  ترمينال بدست آوريـم      مسير واحد توليد را مي توانيم با كمك محدوديت ذخيره و شرط           

برنامه ريزي مطمئن مي خواهد بشود كـه تمـام مـواد معـدني              . هزينه هاي استخراج ثابت باشد    
اگر هرمقدارسنگي باقي بماند ، صاحب معدن از رنتش در حقيقت چشم پوشـي              . درآورده شود 

از . مجموع مقداراستخراج شده در طي دوران بايـد مـساوي ذخيـره معـدن گـردد               . كرده است   
   را ببينيم كه هيچكس حاضر به خريد مواد معـدني    Pشكل صفحه قبل مي توانيم قيمتي مانند        

تقاضا  قيمت بسته يا قيمت مسدود كننده گويند يعني  » choke price«   را   P. نخواهد بود
 ذخيـره  بطور ايده آلـي برنامـه ريـزي ،        . براي كاال دراين قيمت بسته شده و يا تمام شده است            
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يعنـي واحـد آخـري در       . وجودي زماني به صفر برسد كه در نقطه تقاضا به صفر مـي رسـد                م
    مي رسـد يعنـي         P   قيمت به        Tدر شكل صفحه قبل در زمان           .   استخراج گردد    Pقيمت    

  .استخراج به اتمام مي رسد
  
  

قرار امروز محيط زيست جداي از اقتصاد نيست و تصميمات هر يك ديگري را نيز تحت تأثير 
مي دهد و الزم است به اين موضوع توجه شود كه سيستم اقتصادي ما كه تمام كاالهاي 

ضروي براي استاندارد زندگي را فراهم مي كند بدون حمايت سيستم هاي اكولوژيكي گياهان 
 و حيوانات و روابط متقابل بين آنها قادر به فعاليت نمي باشد

  
  

 محدوديت هاي اكولوژيكي اقتصاد

 .هاي اقتصادي به وسيله ظرفيت هاي محيط زيست طبيعي محدود مي گرددفعاليت �
) 1817(، ريكاردو ) 1798(منشأ نظريه محدويتها در تحقيقات متفكراني چون مالتوس  �

  قرار دارد) 1867(و ماركس 
  
  

  آلودگي هاي محيط زيست به مثابه يك هزينه خارجي
تماماً متضمن توليد ) و مصرفاستخراج يا توليد (از آنجايي كه سه فرايند اصلي  �

بازگردانده مي شود ) هوا،آب وزمين(ضايعاتي است كه در نهايت به محيط زيست 
وجود ضايعات فراوان در مكان و زمان مناسب موجب بروز تغييرات بيولوژيك در 

 .محيط زيست خواهد شد كه خود باعث آسيب به گياهان و اكوسيستم مي شود
تصادي به برخي از تأثيرات فيزيكي ضايعات بر محيط تعريف آلودگي ازديدگاه اق �

  زيست و عكس العمل انسان نسبت به آن تأثيرات فيزيكي بستگي دارد
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اولين كسي بود كه تأثير آلودگي را بر كارائي اقتصادي به صورت منظم ومدون ) 1920(پيگو 
  .                                .درآورد

و ) ماده خام و هزينه هاي نيروي كار و غيره ( هاي اختصاصي توليد در تحليل وي بين هزينه
هزينه هاي اجتماعي اين فعاليتها تفاوت دارد كه وي مالحظه كرد كه بين هزينه هاي مصرفي و 

بنابراين هزينه هاي اجتماعي توليد يا مصرف از مجموع هزينه . عمومي شكاف ايجاد مي شود
. داشته باشد حاصل مي شود اي خارجي ديگر ي كه وجودهاي اختصاصي و هر گونه هزينه ه

زيرا ) آلودگي صفر(و از نظر اجتماعي بعيد است كه ميزان هزينه هاي خارجي به صفر برسد 
 .بايد براي آلودگي هايي كه بوجود آمده هزينه اي صرف شود

  
  

 بهره برداري از منابع غير قابل تجديد و تجديد شونده
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

 منابع غير قابل تجديد
  

 .فرمول بندي گرديد) 1914(مبناي اقتصاد منابع غير قابل تجديد توسط گري و هتلينگ  �
حفظ منابع (استخراج مالك يك معدن ممكن است كه با به تعويق انداختن عمليات  �

سود حاصله خود را به حداكثر برساند به شرط آنكه انتظار داشته باشد كه ) براي آينده
قيمت كاني مزبور به ميزان قابل مالحظه اي افزايش يابد يا با به كارگيري يك 

  .تكنولوژي نوين در آينده هزينه هاي مربوط به استخراج كاهش پيدا كند
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زايش نرخ بهره جاري پرداخت شده به سرمايه ميزان ازطرف ديگر در صورت اف �
استخراج كاني در ذخاير شناخته شده افزايش پيدا كند مالك معدن مي تواند هر گونه 

  سود حاصله از استخراج كاني را سرمايه كند و منفعت بيشتري كسب كند
  

  

 منابع تجديد شونده

 و مراتع قوانين بهره برداري در مورد منابع طبيعي تجديد شونده مانند شيالت، جنگلها �
 . به گونه اي كامل وجامع تدوين شد1954بهينه در طول زمان در 

در اين منابع تصميمات مربوط به ميزان و زمان مناسب بهره برداري از منبع به يكديگر  �
وابسته است زيرا منبع به تنهايي در طول زمان افزايش يافته و بدين ترتيب با تعويق 

  اج پتانسيل بهره برداري افزايش مي يابدانداختن استخر
  

  
  

 ماهيت چند وظيفه اي منابع محيط زيست

 به عنوان يك منبع طبيعي تجديد شونده و غير قابل تجديد -١ �

  )چشم اندازهاي طبيعي و امكانات رفاهي( مجموعه اي از كاالهاي طبيعي -٢ �
   ظرفيتي براي جذب ضايعات-٣ �

  
  
  

 اثرات جانبي و كاالهاي عمومي
  

ويژگيهاي كاالهاي عمومي مصرف عام و غيرانحصاري آنها مي باشد و جز دارئيهاي  �
 .همگاني و يا منابع با دسترسي آزاد مي باشند

و دورريزي ) صنعتي شدن وحمايت از جمعيت هاي افزونتر(با افزايش رشد اقتصادي  �
 ضايعات حاصل از سيستم هاي اقتصادي و كاهش قابليت محيط زيست براي پذيرش و

  .جذب آنها، اهميت اقتصادي كاالهاي عمومي و همچنين ارزش آنها افزايش مي يابد
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 رشد اقتصادي ، رشد جمعيت و محيط زيست
  

از آنجايي كه فعاليتهاي اقتصادي به عنوان فرايندي از تغيير شكل مواد و انرژي متصور  �
قانون ( بين برد شده و از آنجايي كه مواد و انرژي را نمي توان در مفهوم مطلق آن از

بنابراين آنها به شكل ضايعات ظهور يافته و نهايتاً به محيط باز مي ) اول ترموديناميك
 .گردند

  
  
  

 عوامل محدود كننده رشد

  محدوديت پذيرش ضايعات-1 •

  
هر چه رشد اقتصادي بيشتر باشد ضايعات هم بيشتر خواهد بود و از آنجايي كه      یعني 

دود است ممكن است موجب خسارت شديد شود و سطح ظرفيت جذب محيط زيست مح
  رفاه بشري افت پيدا كند

  
   منابع غيــر قابل تجديد-٢ �

  
  
  

 آلودگي و ظرفيت جذب

با افزايش رشد اقتصادي و جمعيت آلودگي نيز به سرعت افزايش پيدا مي كند و  �
 .ظرفيت جذب محيط در معرض خطر قرار مي گيرد 

 و مناظر زيباي طبيعي مكان هاي مناسبي براي تخليه منابع طبيعي مثل آب، هوا، دريا �
مواد زائد فعاليت هاي بخش خصوصي مي باشد و در ضمن هيچ توليد كننده اي تمايل 

  .به حفظ محيط زيست ندارد
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 نقدهايي بر محدوديت رشـــــد

 تغييرات تكنولوژي ما را قادر مي كند تا بهره برداري اقتصادي هر چه بيشتر از -١ 
 .حد معيني از منابع طبيعي به عمل بياوريموا

  
  . انسان مايل است منابع بيشتري را كشف كند و ايده مقدار ثابت خيالي واهي است-٢ 

  
 انسان مي تواند مقدار ضايعاتي را كه وارد محيط زيست مي شود را از طريق باز -٣ 

  .چرخش مواد كنترل كنـــد
  

ي هاي آلوده كننده را به تكنولوژي هاي كه انسان توانايي آن را دارد كه تكنولوژ -۴ 
  .آاليندگي كمتري دارند تبديل كند

 اگر منابع كمياب شوند آنگاه تئوري عرضه وتقاضا حكم مي كند كه بهاي اين منبع -5 
  .افزايش يافته و جانشيني صورت پذيرد

د  اگر چه جمعيت در حال افزايش است اما در بسياري از كشورها كه مردم از فوائ-۶ 
  .داشتن خانواده هاي كوچكتر آگاه مي شوند رشد جمعيت رو به كاهش است

  

  توسعه پايدار
 (Sustainable Development) 

  
توسعه اي كه احتياجات نسل حاضر را بدون لطمه به توانايي نسل آتي در تأمين نمودن  

 نيازهاي خود برآورد مي نمايد

  . نسلها و درون نسلها تأمين شودقبل از رسيدن به توسعه پايدار بايد عدالت بين 

  .توسعه پايدار يعني توسعه اي كه در طول زمان تداوم داشته باشد 
  

 معيارهاي ارزيابي توسعه اقتصادي 

  
 تولـــيد ناخالص ملي ســـــرانه 

  
  

  مصرف سرانه واقعي كاالهـا و خدمات 
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 قوانين توسعــــه پايــــــدار

ازه مجموع كاهش ارزش سرمايه هاي مصنوعي و يك نظام اقتصادي بايد حداقل به اند
 .سرمايه هاي طبيعي ذخيره  داشته باشد

  
  

                                                                                                        
  

                                                                                                       
  

                                                                                                            
  

                                                                                                            
  

 اصول اجرايي توسعه پايــــدار

 اكنون مي توانيم قوانين و قواعدي را جهت بهره برداري پايدار از منابع طبيعي عنوان نمود

  
  
 رابطه با ارزش گذاري و حقوق مالكيت بايستي موفقيت بازار و دخالتهاي نا بجا در عدم -١

  .تصحيح شود

حفظ ظرفيت بازسازي و احياي سرمايه هاي طبيعي تجديد شونده و جلوگيري از بروز  -٢
آلودگيهاي بيش از حد كه ظرفيتهاي جذب ضايعات و سيستمهاي تأمين حيات بشر را به خطر 

  .مي اندازد
ت و كنترل يك سيستم برنامه ريزي مشخص قرار تغييرات تكنولوژيك بايستي تحت مديري -٣

گيرد به گونه اي كه استفاده از سرمايه هاي طبيعي تجديد شونده به جاي سرمايه هاي طبيعي 
  غير قابل تجديد، اشاعه و ترويج شود

نرخ بهره برداري از سرمايه هاي طبيعي تجديد شونده بايستي با نرخ ايجاد و بازسازي آنها  -۴
  .برابر باشد

مقياس كلي فعاليتهاي اقتصادي بايد محدود گردد به گونه اي كه در محدوده ظرفيت سرمايه  -۵
  .هاي طبيعي باقي مانده قرار گيرد
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 بازارها چگونه عمل مي كنند و چرا شكست مي خورند

بهترين عملكرد بازار زماني است كه بتواند كاالهاي خصوصي را كه از دو ويژگي  
كساني كه مايل به پرداخت قيمت آنها نيستند نمي توانند از آنها يعني (انحصاري بودن 
يعني يك منبع را نمي توان به گونه اي تقسيم (و رقابت در مصرف ) بهره مند شوند

كرد كه هر شخصي كه قادر به پرداخت هزينه كاال باشد مي تواند ديگران را از گردونه 
 .يص بدهدبرخوردارند به طور مناسبي تخص) رقابت خارج كند

كاالهاي زيست محيطي غير انحصاري و بخش پذير مانند ماهيهاي مهاجر و آبهاي زير  
زميني ، انحصاري و بخش ناپذير مانند منابع طبيعي حفاظت شده و سواحل خصوصي 
تا حداكثر استفاده از آنها و غير انحصاري و بخش ناپذير مانند چشم اندازهاي طبيعي 

  .مي باشند
ر اين است كه بسياري از كاالهاي عمومي را نمي توان در مراكز مشكل عمده بازا 

آنها بيشتر از آنكه كاالهاي مشخصي باشند در واقع كاالي عمومي اند . فروش فروخت 
  .و همين عموميت آنها است كه موجب مي شود بازار شكست بخورد

  
  
  

 پرداخت  هزينه استفاده از منابع محيط زيست

 صادي وجود داردكه نميتوان ازآنها براي تشويق و ترغيب برخي از انگيزه هاي اقت

                          رفتارهاي مثبت محيط زيستي استفاده نمود كه به ترتيب است
  

 تغيير قيمت ها يا هزينه ها بطور مستقيم از طريق وضع ماليات بر فرايند هاي آالينده -1

ق روشهاي مالي و اعتباري مانند سوبسيد تغيير غير مستقيم قيمت ها يا هزينه ها از طري -2
مستقيم ، وامهاي با بهره كم با انگيزه هاي كاهش قيمت تكنولوژي هاي عاري از  -3

  آاليندگي
 ايجاد بازار و حمايت بازار از طريق تغيير قوانين و مقررات به نفع فعاليت هاي كمتر -4

  آالينده 
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 معيارهاي منتخب براي دستگاههاي سياستگذاري

اين ابزارها به طور مستقيم در قيمت گذاري استفاده از محيط زيست : داخت بها پر )1
 .كاربرد دارد

اين هزينه ها جريمه هايي هستند كه به تخليه مواد آلوده : پرداخت بهاي انتشار آلودگي )2
كه اين جريمه ها . كننده به درون هوا، آب يا خاك يا برايجاد سر وصدا وضع مي شود 

  .ت مواد آالينده و خسارتهاي وارده بر مي گرددبه كيفيت و كمي
بر توليداتي وضع مي شود كه استفاده از آنها در فرايندهاي توليدي : جريمه بر توليدات )3

  يا مصرف آنها موجب وارد آمدن ضرر به محيط زيست مي شود
شامل سهميه ها، مجوزها يا سقف آالينده هاي مجاز مي باشد : مجوز هاي قابل فروش  )4

  ن مجوز ها در طول زمان با تغيير شرايط تغيير مي كندكه اي
  
  
  

 محيط زيست در كشور هاي در حال توسعه

سابقه اقتصاد محيط زيست و كاربرد آن دركشورهاي توسعه يافته قبل  از توسعه اين  
 .علم بوده است

حدود يك دهه تحقيقات در اين زمينه حاكي از آن است كه موضوع براي كشورهاي  
سعه نيز صادق است و راه حلها نيز عمدتاً مشابه اند و توجه به مسائل زير در حال تو

  :مفيد مي باشد
  

A. مقياس   

B. علت   

c. انگيزه ها  
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 آيا كشورهاي در حال توسعه متفاوتند

ولي نتيجه گيري . تصور همگاني برآنست كه فقر بزرگترين علت تخريب محيط زيست است 
 ارند نه اينكه تمايل نداشته باشند مي شود كه اين كشورها توان آن را ند

  
  
  

 داليل بهره برداري ناكارآمد از منابع طبيعي

 ناديده گرفتن تاثيرات خارجي مثبت و منفي ناشي از  توليدات -1

  
  نا مشخص بودن حقوق اجاره داري و بهره برداري -2
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  اقتصاد انرژي
  
  

   درمقابل توسعه برونزاتوسعه درونزا-چالش اول
  سرگذشت صنعت نفت ايران از ابتدا تاكنون-
  عدم توفيق صنعت نفت در دستيابي به ميزان توليد قبل از انقالب-

  توليد در سالهاي اخر سقوط رژيم سابق بيش از حد توان ذخاير نفتي كشور بوده است)الف 
  صنعت نيست توسعه درونزاي صنعت با اتكاء به نيروهاي داخلي پاسخگوي)ب 

  
  

   تهديد مصرف–چالش دوم 
 بيشترين مصارف انرژي به ترتيب مربوطه به بخشهاي خانگي و تجاري، حمل و  در كشورما

  نقل،صنعت و كشاورزي است 
  : مصرف انرژي در بخشهاي مختلف به قرار زير است1377طبق امار سال 

   در صد51/35 بخش خانگي و تجاري-
  صد در 74/24 بخش حمل و نقل -
   در صد69/24 بخش صنعت -
   در صد 1/5 بخش كشاورزي -
  در صد96/9 ديگر مصارف -

  

  :عوامل موثر بر مصرف انرژي
   افزايش جمعيت-١
  رشد توليد -2
  قيمت حامل هاي انرژي -3

  تاثير پذيري قيمت ساير كاالها و خدمات از قيمت فراورده هاي نفتي) الف
  چسبندگي قيمت فراورده هاي نفتي ) ب
  اهميت كشش هاي قيمتي ) ج
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   تغييرات ساختاري -4
  تغيير تركيب جمعيت شهري و روستايي ) الف
  رشد صنايع انرژي براز قبيل آلومينيوم و فوالد)ب
  انرژي رساني به روستاها -5
  افزايش ضريب نفوذ وسايل مدرن -6

  
  

    بهره وري انرژي-چالش سوم

  تصويري از وضعيت كنوني بهره وري انرژي 
  ه نشان دهنده تغييرات در مصرف انرژي در طول زمان رابط

تغييرات در مصرف = تغييرات توليد + تغييرات ساختاري + شدت انرژي ) بهره وري انرژي(
 انرژي در طول زمان

  
  
  

  )بر طبق سند برنامه سوم توسعه(موانع بهره وري در اقتصاد ايران
عرضه و مصرف انرژي با توجه به  فقدان راهبرد مناسب، جامع و هدف دار در مديريت -١

  موقعيت ساير بخشهاي اقتصادي و مالحضات توسعه پايدار
 نبود مركزيت يگانه براي سياستگذاري در بخش انرژي و فقدان سياست منسجم براي -2

  مديريت كالن عرضه، مصرف و قيمت گذاري 
   نبودن برنامه جامع و بلند مدت براي انرژي كشور -3
 رفه جويي انرژي فقدان قانون ص-4

  
  

  مشكالت و تنگناههاي بهينه سازي مصرف انرژي طبق ترازنامه انرژي 
   پايين بودن قيمت فروش حاملهاي انرژي -١
   نامناسب بودن الگوي مصرف و باال بودن مصرف سرانه -2
   ساختار نامناسب تعرفه هاي برق و گاز و محدوديت هاي قانوني-3
 ننده منابع عمده وابسته در بخش انرژي دولتي بودن بنگاههاي عرضه ك-4
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   موانع بالفعل شدن پتانسيل صرفه جويي انرژي از ديد دورنماي توسعه بخش انرژي

  عدم كفايت آگاهي و نداشتن دورنمايي از بازارانرژي -١
   تنگناههاي مالي و سرمايه گذاري -2
   برگشت متفاوت سرمايه -3 
  ده از تجهيزات جدايي سرمايه گذاري و استفاده كنن-4
   موانع اداري حقوقي -5

  نبود انگيزه براي كاربرد منطقي انرژي در ساختمانهاي دولتي و عمومي) الف
سوبسيد قيمتهاي انرژي كه به تقليل سهم انرژي در بودجه خانواده و هزينه توليد منجر ) ب

  ميشود
  نابساماني بازار انرژي-6

  
  

  :كشور از ديدگاه توسعهموانع موجود بهينه سازي و مصرف انرژي 

   رشد جمعيت-1
   رشد شهر نشيني-2
   ساختار اقتصاد -3
   آمار و اطالعات -4
   مديريت انرژي-5
   تركيب نامناسب عوامل اقتصادي-6
   انحصاري بودن بخش انرژي -7
   عدم توسعه منابع انساني-8
   منابع مالي -9

   نبود قوانين و استاندارد - 10
   حقوقي و نهادي  ابهامها و دشواريهاي- 11
   ساختار نامناسب بخش حمل و نقل - 12
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   الگوهاي مسكوني - 13
   ناآگاهي جامعه- 14
  : عدم بهره برداري بهينه از ذخاير و پتانسيل هاي انرژي به داليل زير- 15
  نبود مديريت صحيح مخازن) الف
  عدم تجهيز و استفاده از تكنولوژيهاي جديد بهره برداري) ب
  اندك و ناكافي در راه بازيافت ثانويه و كنترل گازهاي سوزانده شده سرمايه گذاري ) ج
نبود برنامه ريزي متمركز و دائم براي شناسايي كليه پتانسيلهاي موجود براي انرژي هاي ) د

  پايان پذير
 آبي و استفاده از نيروگاههاي بخاري و گازي براي تامين –عدم توجه به نيروگاههاي برق ) ه

  نياز برق كشور
  ركودي در كشف و محدوديتهاي ناشي از افزايش قيمت انرژي– وجود شرايط تورم - 16

  
  

  عوامل موثر بر بهينه سازي مصرف انرزي از ديد توسعه 
   تنوع منابع انرژي و امكان جانشين كردن آنها -١
   باال بودن سهم دولت در مصرف و توليد انرژي -2
  زي مردم  استفاده از تجارب جهاني براي آگاه سا-3
   باال بردن سطح پوشش راديو و تلويزيون در ايران به منظورآگاه سازي مردم-5
   تعمير و نگهداري به موقع از تجهيزات و وسايل در بخشهاي مختلف -5
  ايجاد امكان جانشين كردن گاز طبيعي و گاز مايع با ساير حاملهاي انرژي-6

  
  

  سعه بخش انرژي پتانسيل صرفه جويي انرژي از ديد دورنماي تو
   بخش خانگي-١

  رفتار خانوارها) الف
  كيفيت محل مسكوني )ب
  بازده تجهيزات خانگي) ج
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   بخش خدمات و تجاري-2
   بخش صنعت-3
   بخش حمل و نقل -4
   كاهش تلفات در سيستم عرضه انرژي-5
  پتانسيل مديريت بار انرژي الكتريكي و گاز طبيعي-6

  
  

  :خالصه و نتيجه گيري
خش انرژي از گستردگي بسيار زيادي برخوردار است، ميتواند در دهه آينده با با آنكه ب

  .چالشهاي بسياري مواجه گردد
  بخش مزبور در دهه آينده با سه چالش اصلي مواجه خواهد بود،

   توسعه بخش انرژي بويژه در زمينه نفت خام و گاز طببعي -1
  به طور جدي با تهديد مواجه سازد افزايش مصرف داخلي كه ميتواند صادرات انرژي را -2
   چالش مربوط به بهره وري انرژي-3

افزايش بهره وري يك ضرورت تاريخي ميباشد كه ميتواند در كنترل مصرف داخلي موثر 
 ميباشد در غير اين صورت به يك چالش مهم براي بخش انرژي تبديل خواهد شد

  
  
  
  
  


