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 چکيذٌ
ُای ىّزّد، ةَ اكحػاد ىٍاةؽ ظتیؿی ةَ دٌتال راُی اشث کَ ىٍاةؽ کيیاب در ظتیؿث را ةیً فرغث

ُا صاغم طّد. ضيً ایٍکَ، ةرای جأىیً ٌیازُای ای جخػیع دُد کَ صداکذر شّددُی از آنگٌَّ

-ىیروٌده خّاٌده ُای جضهیمّان داراییةَ ؾٍ أغانتُای آیٍده ٌیز پایدار ةاكی ةياٌد. ایً ىٍاةؽ ٌصم

 جّشط رشاٌی فزآیٍدهآگاُی گیرٌدکَ ةَ ظّر فیزیکی در فرایٍد جّنید ىّرد اشحفاده كرار ىیطٌّد 

ُا و و ُيچٍیً ارائَ ىدل و ىلررات كّاٌیً ُا، اغّل،شیاشث کارطٍاشان اكحػادی، جدویً

ىٍاةؽ ظتیؿی، زىیٍَ الزم را زِث رطد و  وری ازراُکارُای ؾهيی ىٍاشب در ةخض ةرداطث و ةِره

 ُا )غٍؿث، جسارت، کظاورزی و خدىات( فراُو ٌيّده و شتب ایساد دورٌيایاؾحالی شایر ةخض

ٌاپذیر ٌیاز اشث پذیر و جسدیدپذیر ةّدن ىٍاةؽ جسدیدطد. ةا جّزَ ةَ آشیب خّاُد در کظّر پایدار

-ای غّرت گیرد کَ ایً ىٍاةؽ ةرای ٌصمی، ةَ گٌَُّا ةرای رفؽ ٌیازُای فؿهةرداری از آن کَ ةِره

ةرداری ُای آیٍده ٌیز پایدار ةاكی ةياٌٍد. ٌیم ةَ ُدف اشاشی فّق در گرو ىدیریحی ىلحدر در ةِره

ریزی پّیا زِث جؿییً ُای ةرٌاىَةاطد. در ایً راشحا، اشحفاده از ىدلاز ىٍاةؽ ىّزّد در ظتیؿث ىی

ی ىدت، الزىَ ىدت و ةهٍدُای زىاٌی کّجاهیث غضیش ىٍاةؽ در دورهىلادیر ةِیٍَ ةرداطث و ىدیر

کٍد. در ایً ةرداران ٌلض ىِيی را ایفا ىیرشاٌدن ةَ ةِره جضلق اُداف ىذکّر ةّده و در یاری 

پژوُض پس از ارائَ روطی ةرای ةرآورد ارزش خانع صاغم از ةرداطث ىٍاةؽ ةَ ظرح ىدنی پّیا 

رداطث پرداخحَ طد. ةَ ُيیً ىٍؼّر، اةحدا ىتاٌی اكحػاد ىٍاةؽ ظتیؿی شازی ىلادیر ةزِث ةِیٍَ

ىعرح طد و شپس ىدنی پّیا زِث ةرداطث ةِیٍَ از ىٍاةؽ طیالت ظرح گردید. ةرای ظرح ىدل 

غّرت  GAMSافزار شازی پّیا از روش ضریب الگراٌژ اشحفاده طد. صم ىدل ٌیز در ٌرمةِیٍَ

 گرفث.

شازی، پایداری ىٍاةؽ ظتیؿی، روش ضریب الگراٌژ، ی پّیا، ةِیٍَریزةرٌاىَ :يذيکل ياطگان
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 4، صَشا غفاسي مقذم3ي، احمذ قىبش2، بشاتعلی فاخشي1حسيه بذیع بشصیه
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 مقذمٍ
دارای ویژگی ىٍافؽ ، ُای ؾيهیاجیطّد کَ در ظتیؿث وزّد داطحَ و ٌؼیر داراییىدت اظالق ىیُای ةهٍداز دارایی یىٍاةؽ ظتیؿی ةَ گروُ

گیرٌد. کَ ةَ ظّر فیزیکی در فرایٍد جّنید ىّرد اشحفاده كرار ىیطٌّد ىیاٌده روٌده خُّای جضهیمةَ ؾٍّان دارایی أغانتایً ىٍاةؽ آجی اشث. 

-ُای ةارز آن ىی. از ٌيٌَّکاُدرا ىیُا آنةرداری ارزش  طده و ةَ ٌصتث ةِرهُا آنةرداری از ىٍاةؽ ظتیؿی ىّزب جغییر فیزیکی اشحخراج یا ةِره

(. در 7) را ٌام ةرد ...(و  ٌفث و گاز ظتیؿی و اٌّاع ذخایر ىؿادن )ظال، ٌلره ، زغال شٍگ ی ٌؼیرىٍاةؿ ، طیالت وُاجّان ىّاردی ىاٌٍد زٍگم

ىدت ىٍعلی و پایدار از ىدیریث ٌّیً از ىٍاةؽ ظتیؿی، اؾحلاد ةر ایً اشث کَ ٌؼارت و پایض ةر خالف ىدیریث شٍحی ىٍاةؽ، ةا ُدف اشحفاده دراز

ىدت و پایداری، الزم اشث ارکان ىدیریث ُيَ شٌّگر، اصحیاط آىیز و ىظارکحی ةاطد و در ف ةهٍدىٍاةؽ ُيگام اشث. ةرای دشث یاةی ةَ چٍیً ُد

 ٌِایث ةاؾخ گردد کَ ایً اُداف ةَ ظّر روز افزوٌی ةَ شّی جّشؿَ پایدار گام ةردارٌد.

اخث اززاء و شازوکار آن اشث، ٌلض دشحیاةی ةَ جّشؿَ پایدار و ىدیریث خردىٍداٌَ ةر ىٍاةؽ ظتیؿی، طٍاز آٌسایی کَ اونیً كدم ةرای 

ریزی در زِث ةِتّد ایً طٍاخث و گصحرش راُکارُای ازرایی در خػّص صفغ و ُای اكحػادی و ةرٌاىَةَ ویژه ظرح ىدل، یٍدُای ؾهيیآفر

-ُای ةرٌاىَگیرٌد، ىدلكرار ىی شازی ىٍاةؽ ىّرد اشحفادهریزی کَ ةرای ةِیٍَ ُای ةرٌاىَىدلایً گردد. از زيهَ پایداری از ایً ىٍاةؽ روطً ىی

 جّشط ةهيً 1957در شال  رةاطد کَ اونیً ةاىیؽ شازی ىٍاةَ ةِیٍی ُاروش جریًكّی از یکیا پّیی ریزىدل ةرٌاىَ ،واكؽر . دُصحٍدریزی پّیا 

 (.1خعی را دارد )و غیر ای و صم ىصائم اشحّکاشحیکىرصهَ گیری چٍدُای جػيیوشازی پروشَروش كاةهیث ةِیٍَ ایً ارائَ گردید.

زىیٍی ی جهفیلی از ىٍاةؽ آب شعضی و زیرریزی پّیای جػادفی ةَ ةررشی اكحػادی اشحفاده( ةا اشحفاده از ىدل ةرٌاى11َ) 1کٍپ و اونصّن

شازی پّیا ىّرد ةررشی ةِیٍَزىیٍی اوگالال در جگزاس را ةا اشحفاده از ىدل ُای آب زیر( ادر اكحػادی جخهیَ شفره17) 2پرداخحٍد. جرل و زاٌصّن

 شازی پّیا ةَ ةررشی ىدیریث ىٍاةؽ آب آةیاری در چیً پرداخحٍد.  گیری از روش ةِیٍَ( ةا ةِره14) 3كرار دادٌد. نئّ و ُيکاران

ایی و ( ةا اشحفاده از روش ةرٌاىَ ریزی، چٍدیً ُدف در راةعَ ةا اخحػاص ىٍاةؽ در طیالت دریای طيال طٍاش15و ُيکاران ) 4ىردل

ی ةیً اُداف ةهٍد ىدت و کّجاه ىدت در دریای طيال ىّرد ةررشی كرار گرفث. از زيهَ ایً اُداف صداکذر  ةررشی کردٌد. در ایً ىدل راةعَ

 کردن شّد در کّجاه ىدت و ةهٍد ىدت، صداكم کردن اٌضرافات و صفغ دتات ٌصتی و اطحغال ىی ةاطد. 

 

 مباوی اقتصاد مىابع طبيعی 
ای جخػیع دُد کَ صداکذر ُای ىّزّد، ةَ گٌَّةؽ ظتیؿی ةَ دٌتال راُی اشث کَ ىٍاةؽ کيیاب در ظتیؿث را ةیً فرغثاكحػاد ىٍا

(. ىٍاةؽ ىّزّد در ایً طاخَ از ؾهو 9ُای آیٍده ٌیز پایدار ةاكی ةياٌد )ُا صاغم طّد. ضيً ایٍکَ، ةرای جأىیً ٌیازُای ٌصمشّددُی از آن

طٌّده یا كاةم ةازگظث: ایً گٌَّ ىٍاةؽ )ىاٌٍد طیالت، زٍگم و ...( ةاید دارای ٌرخ ىٍاةؽ جسدید -1ةٍدی ىی طٌّد: لصیواكحػاد ةَ دو دشحَ کهی ج

ُا ةر اشاس ةازه زىاٌی ىؿیً و ای صاغم از آنىدت از نضاظ اكحػادی اصیا طٌّد و ةازده ةرٌاىَرطدی ةاطٍد کَ ةحّاٌٍد در ىلیاس زىاٌی ةهٍد

پس از  ُای فصیهی، ٌفث، گاز و ...( ٌاپذیر یا غیر كاةم ةازگظث: ایً گٌَّ ىٍاةؽ )ىاٌٍد شّخثىٍاةؽ جسدید -2ٍادار طّد. ىدیریث غضیش ىؿ

ُا، چٍان آن طدن زایگزیً و جظکیم شرؾث یا و ٌیصث ُاخانی آن کردن زایپر ةَ كادر و ظتیؿث طٌّدةا جظکیم دوةاره زایگزیً ٌيی ،اشحفاده

ُای آجی ٌیاز ةَ ىدیریث غضیش  ُا زِث اشحفاده ٌصمٌدارد. ةَ ُيیً دنیم پایداری و صفغ آن ایً ىٍاةؽ ىلدار ةر چٍداٌی دیرجا کَ آُصحَ اشث

گیرد، جؿییً ىلادیری از ىٍاةؽ ظتیؿی اشث کَ ةایصحی ای کَ در اكحػاد ىٍاةؽ ظتیؿی ىّردةررشی و جضهیم كرار ىیجریً ىصئهَ. ىِو(18)دارد 

ةرداری طده و ىّرد اشحفاده كرار گیرد. ةرای جؿییً ةِحریً ىلدار جخػیع ىٍاةؽ ىّزّد در ظتیؿث در ظّل ُای فؿهی ةظر ةِرهةرای رفؽ ٌیاز

اشحفاده کرد. آٌچَ کَ در ایً رویکرد صائز اُيیث اشث، صداکذر شاخحً ىؿیار یا طاخع ارزش  5شازی پّیاجّان از رویکرد ىصأنَ ةِیٍَزىان، ىی

 . (4)ةاطد ُا ىیدر افق زىاٌی آیٍده، ىظروط ةَ پّیایی ىٍتؽ ةرداطث طده و شایر ىضدودیثاكحػادی خانع 
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 وشخ بُيىٍ بشداضت ي ساختاس تخصيص بُيىٍ مىابع 

گردد، ةَ ٌضّی کَ در دوره زىاٌی پذیر جؿییً ىیاشاس آن ىیزان ةرداطث از ىٍاةؽ ظتیؿی جسدیدٌرخ ةِیٍَ ةرداطث، ٌرخی اشث کَ ةر

(. گاُی ىيکً اشث ةَ 10گٌَّ اخحالنی در ذخایر ىّزّد صاغم ٌظّد. ایً ٌرخ ىيکً اشث در یک ىصیر زىاٌی ةَ غفر ٌیز ةرشد )ُیچىلرر 

ىؿلّل و ٌاىٍاشب اٌسام گیرد و ذخیره زاٌتی کيحر از آن چیزی کَ دنیم ٌاىصاؾد ةّدن طرایط، ىدیریث ةر یک ىٍتؽ ذخیره ىاُی ةَ طکهی غیر

ای ةرشد کَ رشد، ةاطد. در ایً صانث ٌرخ ةِیٍَ ةرداطث غفر، ىيکً اشث ةِحریً جػيیو ةاطد جا ایٍکَ ذخیره ىٍتؽ ةَ اٌدازهیةِیٍَ ةَ ٌؼر ى

ٌرخ ةِیٍَ ةرداطث ىذتث طّد. ةٍاةرایً ةرای یک ىٍتؽ ذخیره ىاُی ىيکً اشث طرایعی صاغم طّد کَ ؾدم ةرداطث از آن )در زىاٌی کَ ٌرخ 

اشاس ٌرخ ةِیٍَ ةا جّزَ ةَ ىیزان ةرداطحی کَ ةر .(3)ِیٍَ اشث( جأدیر شازٌده و ىذتحی روی ىیزان ذخیره ىٍتؽ داطحَ ةاطد رطد کيحر از ىلدار ة

 ٌظان داد: 1جّان زىیٍَ یا شاخحار جخػیع ةِیٍَ ىٍاةؽ ظتیؿی را ةَ غّرت طکم گیرد، ىیاز ىٍاةؽ ىّزّد غّرت ىی

 

 
 صیستواپزیش دس محيطپزیش ي تجذیذیذساختاس تخصيص بُيىٍ مىابع تجذ -1ضکل 

 

ذخیره ىاُی در شال tX، 1در طکم 
t

 ، tXF ،جاةؽ رطد خانعtR طٌّده در زىان ىّزّدی ىٍتؽ جسدیدt ،tq ّنید از ىٍتؽ ٌرخ ج

ةرداطث ىاُی در شال t ،tYطٌّده در زىانجّنید
t

 ،tZ ،ىّزّدی ضایؿات اٌتاطحَ طدهtq زریان ضایؿات ازtq
جسزیَ ضایؿات  ٌرخ و

10کٍد ) ةیً غفر و یک جغییر ىیٌیز  وةاطد. ىلادیر ضرایبىی ( و )10   اكیاٌّشی وزّد دارد کَ 1(. در شيث راشث طکم ،

جً  -ٌظان داده طده و واصد آن ىحریک tXذخیره در زىان طروع ةرداطث ةا ىحغیر  ةَ ؾٍّان ىٍتؽ ذخیره ىاُی در ٌؼرگرفحَ طده اشث. ىلدار

اشث. ىیزان یا شعش رطد خانع در ُر دوره ةراةر ةا  tXF ةاطد و ةَ ىلدار ذخیره ىاُی واةصحَ اشث. ىلدار ذخیره ىاُی در ُر دوره ةَ ىی

KXٌظان داده طده و راةعَ  Kود طده اشث. ایً ىلدار ةا ىضد 6ػرفیث صيم زیصحی t 0  ُيّاره ةركرار اشث. ةا افزایض ىیزان ذخیره

 کٍد و جر ةَ شعضی ةاالجر جغییر ىیاز شعش پاییً tXىاُی، 
 tXFکٍد کَ ةَ صداکذر یض جا زایی اداىَ پیدا ىییاةد. ایً افزاافزایض ىی

( صرکث ٌياید و رطد خانع در ىٍتؽ maxX( ةَ شيث صداکذر ؾيهکرد پایدار )K(. زىاٌی کَ ػرفیث صيم زیصحی )16ؾيهکرد پایدار ةرشد )

 ةَ کيک راةعَ زیر ىضاشتَ ىی طّد: 1tجا  tدر ذخیره ىاُی از دوره ذخیره ىاُی  كتم از ةرداطث اجفاق افحد، آٌگاه ىیزان جغییر 

 

(1                                                                                        )  tttt YXFXX 1 

 

زان ةرداطث ةیظحر از رطد خانع ةاطد )ةا جّزَ ةَ ىؿادنَ فّق، در غّرجی کَ ىی tt XFY  ةا اداىَ روٌد ةرداطث، ىیزان ذخیره )

01یاةد. در ایً صانث ىاُی کاُض ىی tt XX   خّاُد طد. ةا اداىَ روٌد ةرداطث، ٌرخ رطد ةَ ىیزانMax رشد. ایً در خّد ىی

                                                           
6- Environmental carrying capacity  
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، ةرداطث یا غید از ذخایر ىاُی جا tره ىاُی خّاُد طد. ةَ نضاظ اكحػادی در ظّل دوره زىاٌی صانی اشث کَ اداىَ ةرداطث شتب کاُض ذخی

ُا و افراد ىٍافؽ خانع ایساد ٌياید. پس از ُر ىرصهَ ؾيم ةرداطث، ىلداری ذخیره ىٍتؽ طیالجی ةَ غّرت  گیرد کَ ةرای ةٍگاهزایی غّرت ىی

ntXیا  1tXجّان آن را ةا ىاٌد کَ در ایً صانث ىیُای آجی ةاكی ىیىّزّدی اٌتار ةرای دوره   ٌظان داد. ذخیره آجی ةاكی ىاٌده، ىٍفؿحی را

ُزیٍَ ةرداطث از ذخایر را  ُای ةیظحر،کٍد. ةٍاةرایً، ایساد ذخیرهةرای اكحػاد در پی دارد، چرا کَ زىیٍَ را ةرای رطد آةزیان در آیٍده فراُو ىی

 (.5دُد )در آیٍده کاُض ىی

 

 سيش پظيَص
ُای گیری از ىدل ای داطحَ ةاطد، ةِرهجّاٌد در پایداری ىٍاةؽ ظتیؿی ٌلض شازٌدهجریً اةزارُا و راُکارُای ىدیریحی کَ ىییکی از ىِو

ةرآورد ارزش خانع صاغم از ةرداطث ىٍاةؽ ةَ ظرح ىدنی پّیا  پیظرفحَ اكحػادی اشث. ةدیً ىٍؼّر، در ایً پژوُض پس از ارائَ روطی ةرای

شازی ىلادیر ةرداطث پرداخحَ طد. روش ضریب الگراٌژ ٌیز ةَ ؾٍّان راُکاری دیگر در ایً پژوُض ىعرح گردید. ایً روش ةرای زِث ةِیٍَ

 گیرد، کارةرد اشاشی دارد.ىدت غّرت ىیُا در ةهٍدشازی ىٍاةؿی کَ ةرداطث آنةِیٍَ

 

 بشآيسد اسصش کىًوی مىافع خالص حاصل اص مىابع طبيعی
زریان ، ُای اكحػادی اشث. در ایً روش ارزیاةی ظرح ی اشحاٌداردُا ، یکی از روشاكحػاد در ؾهو (NPV) خانعکٌٍّی ىٍافؽ ارزش 

طّد. ةَ ایً جرجیب در زریان ٌلدیٍگی، ارزش زىان اٌسام  ةَ ٌرخ روز جٍزیم ىی ،درآىد یا ُزیٍَ ةر پایَ زىان وكّع ُا ُزیٍَو  درآىدُا ٌلدیٍگی

ىٍاةؽ ظتیؿی ةرای ةرآورد ارزش کٌٍّی صاغم از ةرداطث ىٍاةؽ ةَ کار  گردد. ارزش خانع فؿهی در اكحػاد نضاظ ىی ن درآىدآىد ُزیٍَ یا ةَ دشث

 گردد:طّد. ایً طاخع ةا اشحفاده از راةعَ زیر ىضاشتَ ىیگرفحَ ىی
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ٌرخ  iىد و زىان اٌسام ُزیٍَ یا واكؽ طدن درآ tی، ةر اشاس زریان ٌلدیٍگ tدر شال ىلدار کيی درآىد یا ُزیٍَ  tRدر راةعَ فّق، 

tN(. صال اگر 8ةاطد )( ىیةیٍی ضرب ٌرخ شّد، ٌرخ ریصک و ٌرخ جّرم كاةم پیض)صاغم ةِره
و  غّرت گیرد tپرداخحی ةاطد کَ در شال  

Tt ......,,2,1,0  ،0ةاطدt  ةَ ؾٍّان شال زاری یا دوره زاری وTt  گرفحَ طّد، شال آخر یا دوره آخر ةرداطث در ٌؼر

 ُا در ُر دوره ةَ غّرت زیر ىضاشتَ کرد:جّان ةا زيؽ کهیَ پرداخثُایی را ىیآٌگاه ارزش کٌٍّی چٍیً پرداخث

 

(3                                                       )
10,0,,

0

 



A

NNN
T

t

t 
 

 

(4                  )

 







 m
n

n
A

m
A

m
ATV

T
n

T
m

tm






















































 ,

1
111

 

 

(، 4ةا جّزَ ةَ راةعَ ) TV  ارزش کٌٍّی وؾده داده طده )رزش اٌحؼاری( ةرای پرداخث در زىانTt  (.2ةاطد )ىی 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
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 ساصي ميضان بشداضت اص مىابعمذل بشوامٍ سیضي پًیا ي بُيىٍ

txدر غّرجی کَ طاخع فیزیکی
ىلدار ةرداطث یا اشحضػال از ىٍتؽ  tyطٌّده و ظتیؿی جسدید ىیزان ىّزّدی یا ذخیره یک ىٍتؽ 

جّان طّد. در ایً صانث پّیایی ىٍتؽ را ىیگیری ىی ىّرد ٌؼر ةاطد، آٌگاه شعش ةرداطث ىٍتؽ ةر صصب واصدُای ىّزّدی یا ذخیره ىٍتؽ اٌدازه

 گرفحً ىظحق ىرجتَ اول ةَ غّرت زیر ٌظان داد: ةا در ٌؼر

 

(5               )                                                                            tttt yxfxx  )(1 

 

در راةعَ فّق،  txf ةاطد و جغییر رطد خانع از دوره ةیاٌگر جاةؽ رطد خانع ةرای ىٍتؽ ىیt  1ةَ دورهt  جاةؿی از فراواٌی ىٍتؽ در

Ttٍافؽ خانػی را کَ از فراواٌی و ةرداطث ىٍتؽ در دوره(. ى19اشث ) tدوره   جّان ةَ غّرت زیر ٌظان داد:طّد، ىیصاغم ىی 

 

(6                                                                                                  )),( ttt yx  

 

txىٍافؽ خانع صاغم از ةرداطث ةَ دو ؾاىم
)ىیزان ةرداطث از ىٍتؽ( ةصحگی دارد. ُر چلدر کَ  ty)ذخیره یا ىّزّدی ىٍتؽ( و  

یاةد. اىا، ىّزّدی ىٍتؽ ةرای دوره آجی ةا شعّح ةرداطث ةاالجر رود و ىیزان ةرداطث افزایض یاةد، ىٍافؽ خانع صاغم از ةرداطث ٌیز افزایض ىی

( ارزش کٌٍّی ىٍافؽ خانع ىحفاوجی خّاٍُد داطث. ty2و  ty1ف ةرداطث )ىذأل ُای ىخحهکاُض ىّازَ خّاُد طد. ةا ایً وغف، اشحراجژی

جّان ىیچرا کَ ىیزان ةرداطث و ذخیره ةاكی ىاٌده در ُر اشحراجژی کيحر و یا ةیظحر از اشحراجژی دیگر خّاُد ةّد. ةا فرض داةث ةّدن ٌرخ جٍزیم 

 ty2و  ty1صَ ٌيّد. ةا جّزَ ةَ ىعانب ىذکّر  ةرای دو اشحراجژی ةرداطث ُای ىخحهف را ةا یکدیگر ىلایارزش کٌٍّی ىٍافؽ خانع اشحراجژی

 خّاُیو داطث:
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(، ٌیاز اشث ىظخع طّد کَ ارزش کٌٍّی ىٍافؽ خانع کدام یک از دو اشحراجژی ةیظحر از دیگری 8( و )7َ رواةط ارائَ طده )ةا جّزَ ة

طّد و ىّرد گزیٍض ُا غانب ىیةرداری از ىٍاةؽ، ُيیظَ ةِحریً اشحراجژی ةر دیگر اشحراجژیُای ىخحهف در ةِرهاشث. در غّرت وزّد اشحراجژی

ای ةِحریً اشث کَ جضث طرایط ىضیعی داةث ةحّاٌد ةا ؾّاىم و ُای ةرداطث، اشحراجژی گیرد. در ةیً کهیَ اشحراجژیىی ةرداران كرارةِره

جّان فرم ریاضی ىدل ُای ىّزّد، ارزش کٌٍّی ىٍافؽ خانع صاغم از اشحضػال را ةَ صداکذر ىلدار ىيکً ةرشاٌد. ةٍاةرایً، ىیىضدودیث

 شازی ةرداطث ىٍاةؽ ةَ غّرت زیر ٌظان داد:ٍَریزی پّیا را زِث ةِی ةرٌاىَ
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ةاطد. ایً جاةؽ، پّیایی را ةرای  رزش کٌٍّی ىٍافؽ خانع صاغم از ةرداطث ىیکردن اریزی فّق، جاةؽ ُدف طاىم صداکذردر ىدل ةرٌاىَ

0ttدوره زىاٌی    شال طروع ةرداطث( جا(Tt  ُایی کَ در كصيث دُد و ةا جّزَ ةَ كیدُا و ىضدودیث)شال پایان ةرداطث( ٌظان ىی
tos. ةاطد کَ از ىظحق ىرجتَ ک ىؿادنَ دیفراٌصیم ىیٌياید. اونیً ىضدودیث طاىم یىظخع طده، ارزش کٌٍّی ىٍافؽ خانع را صداکذر ىی

ةاطد. ىضدودیث شّم ٌیز ةیاٌگر آن اشث کَ ىیزان ذخیره یک ىٍتؽ كتم از ىٍفی ةّدن ذخایر ىیطّد. ىضدودیث دوم ةیاٌگر غیراول صاغم ىی

 (. 12ةاطد ) ةرداطث در شال اول، ىلدار داةث و ىظخػی را دارا ىی

 

 د مقادیش بُيىٍ بشداضت ي بشآيس 7سيش ضشیب الگشاوظ
شازی ةرخی از ىؿیارُای اكحػادی ىضیعی ٌیاز ةَ صداکذرگیری ىیزان جأدیر ؾّاىم ىضیعی و غیرگاُی در اكحػاد ىٍاةؽ ظتیؿی ةرای اٌدازه

ش ضریب الگراٌژ جکٍیک شازی پّیا اشحفاده کرد. در ایً راشحا، رو جّان از ىصأنَ ةِیٍَ)ىظروط ةَ پّیایی ىٍاةؽ( اشث. ةرای چٍیً ىّاردی ىی

جّان آن را طّد. اىا، ىیةاطد. اغهب ایً روش در صم ىصائم ایصحا ةکار گرفحَ ىیُای ىحّانی ىیشازی در دورهىٍاشتی ةرای صم ىصائم ةِیٍَ

 (.13ةرای صم ىصائهی کَ در چٍد دوره زریان دارٌد جؿيیو داد )

و  tدر ایً روش جاةؿی از ضریب الگراٌژ  txگردد. ىلدار ذخیره ىٍتؽ ةیان ىی tروش ضریب الگراٌژ ةا ىؿرفی ىحغیر زدیدی ةَ ٌام 

1txذخیره ىٍتؽ در دوره یا شال آجی 
ای ٌیز خّاٌده ىی طّد و جفصیر اكحػادی كیيث شایَ ةاطد. ىحغیر ىی 1tجاةؿی از ضریب الگراٌژ  

گرفحً راةعَ ىظحق ىرجتَ اول دُد. ةا در ٌؼر ٌظان ىی t( را در دوره txىؿٍاداری دارد. ایً ىحغیر ارزش ٌِایی یک واصد اضافی در ذخیره ىٍتؽ )

 ةَ غّرت زیر ٌظان داد:جّان جاةؽ الگراٌژ را ىی
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1txظّری کَ در ةاال اطاره طد ارزش یک واصد اضافی ُيان
جٍزیم  ا اشث. ایً ارزش در ُر دوره ة 1t، ةراةر ةا  1tدر دوره  

 1tو یا ارزش جٍزیم طده ذخیره ىٍتؽ در دوره  tطّد. ؾتارت داخم }{ )کروطَ( در جاةؽ ُدف فّق ةیاٌگر ىسيّع ىٍافؽ خانع در دوره ىی

طده، ىلادیر ُا ةراةر ةا غفر اشث. ةا صم ىؿادالت صاغمدادن آنول و كرارُای ىرجتَ ااشث. گام ةؿدی پس از جظکیم جاةؽ الگراٌژ، گرفحً ىظحق

 (.6آید )ةَ دشث ىی tو  tx ،tyاونیَ 
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7- Lagrange multiplier method  



 280-208، ص 5931، زمستان  4ریت و حسابداری، صماره پژوهش های کاربردی در مدی
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

(13                                                            )

 
 1

0
1 0 0t

t

t t

ddl
f

dx dx


   

 
      

    

(14                                                     ) 
   1

1

0t

t t t t

t

dl
x f x y x

d


 




    

 

 

دُد کَ طاىم ىحغیرُای اٌدازه و ةزرگی را ٌحیسَ ىیا، شیصحو ىؿادالت ةیگیری ىرجتَ اول از جاةؽ الگراٌژ ٌصتث ةَ ُر یک از ىحغیرُىظحق

ةاطٍد کَ ةا رشیدن ةَ ایً ىرصهَ، ىؿادالت از صانث پّیایی خارج طده و ةاطد. ایً گٌَّ ىصائم طاىم یک ىرصهَ گذار ىیىسِّل زیادی ىی

ُا ةراةر ةا غفر، ىسيّؾَ دادن آنو كرار 1tو  ty،txةَ ىحغیرُای گیری جاةؽ الگراٌژ ٌصتث گردٌد. پس از ىظحقجتدیم ةَ صانث ایصحا ىی

 آیٍد:ُای ةِیٍَ  ةرای ىحغیرُای ىّزّد در صانث ایصحا ةَ غّرت زیر ةَ دشث ىیزّاب
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  XXX tt 1 

(16                                                                                               .       )


  YYY tt 1 

(17                                              )                                                      


   tt 1 

 

tyجّان  جاةؽ ىٍافؽ خانع ٌصتث ةَ ُای ةرداطث ىیةا جّزَ ةَ ىحّانی ةّدن دوره
 را ةَ غّرت زیر جؿریف کرد: 
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د خانع )ةا جّزَ ةَ راةعَ ةاال و جؿریف جاةؽ رط
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جّان ىلادیر ةِیٍَ در صانث ایصحا را ةرای پایداری ىٍتؽ ( ىی

 طٌّده ةا کيک رواةط زیر ىضاشتَ ٌيّد:ظتیؿی جسدید
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طده ةرای ةاطد. ىلادیر ىضاشتَطٌّده ىیٌرخ ذخیره ىٍتؽ جسدید rٌرخ ةازگظث شرىایَ و  kٍزیم، ٌرخ ج در رواةط فّق 
X ،

Y و  
 (6ةاطٍد. ) ُای ةِیٍَ در صانث ایصحا ىیپس از صم ىؿادالت فّق ةَ ؾٍّان ىسيّؾَ زّاب . 
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 وتایج ي بحث

 دُد:ریزی ارایَ طده را در صانث پایَ ٌظان ىیل ةرٌاىَُای ىّرد اشحفاده در ىد، ىلادیر ىرةّط ةَ ضرایب و پاراىحر1زدول 

 

 ساصي پًیا دس حالت پایٍمقادیش مشبًط بٍ ضشایب ي پاسامتشَاي مًسد استفادٌ دس مذل بُيىٍ -1جذيل 

Table 1-Value related to coefficient and variable in dynamic optimization model in stock state 
 هنرخ ةرگضث سرمای

Rate of return investment 

(k) 

 نرخ جنزیل

Discount rate 
() 

 نرخ ذخیره منتع ججدیدصونده

Rate of store renewable resource 

(r) 
a b  

1 55/5 6/5 15 1 925/5 

 َاي تحقيق ٍمأخز: یافت         

                                                                     

ةاطد. در واكؽ، ایً زدول درغد ىیزان دوره ىحّانی ىی 10طٌّده طیالت ظی ٌیز ةیاٌگر درغد جغییرات ىرةّط ةَ ىٍتؽ جسدید 2زدول 

 دُد: دوره ىحّانی ٌظان ىی 10طٌّده در ظی داطث را ةرای ىٍتؽ جسدیدةرداطث و ذخیره ىاُی و ُيچٍیً ارزش ىٍافؽ خانع صاغم از ةر

 

 ديسٌ 11دسصذ ميضان رخيشٌ ي بشداضت ماَی ي اسصش مىافع خالص حاصل اص بشداضت طی  -2جذيل 

Table 2- percentage amount of storage and harvest fish and net present value of harvesting in 10 periods. 

ره ةرداصثدو  

Time harvest 
(t) 

 درظد میزان ذخیره
Percentage of amount 

storage 
(xt) 

 درظد میزان ةرداصث
Percentage of amount of 

harvest 
(yt) 

 ارزش منافع خالط )میلیون ریال(
Net present value 

(NPV) 

5 25 /5 55/5 498/5 

1 23/5 55/5 475/5 

2 27/5 55/5 452/5 

3 31/5 55/5 435/5 

4 37/5 55/5 415/5 

5 44/5 55/5 395/5 

6 51/5 55/5 372/5 

7 59/5 55/5 354/5 

8 66/5 55/5 337/5 

9 72/5 55/5 321/5 

15 77/5 55/5 25/11 

- - - 29/15  = NPV 

 َاي تحقيقمأخز: یافتٍ           

 

ةردار یا ىانک ىٍتؽ در دوره اول ةرای افزایض دُد کَ ةِرهآن را ةرای صانحی ٌظان ىی درغد ىیزان ذخیره ىٍتؽ و ةرداطث از 2زدول 

ىیزان ةرداطث  2کٍد. ةا جّزَ ةَ زدول ( از ىٍتؽ ةرداطث ىی05/0ُای ةؿدی ةا ٌصتحی داةث )دُد. اىا، در دورهذخیره ُیچ ةرداطحی را اٌسام ٌيی

ةاطد. در ایً صانث، ُیچ ةرداطحی از ىٍتؽ ؾهث ؾدم غرفَ اكحػادی و کو ةّدن ذخایر( غفر ىیطٌّده در دوره اول و دوم )ةَ از ىٍتؽ جسدید

ةاطد. ىیزان ذخیره ىٍتؽ ةا گذطث گیرد. ةَ ؾهث ؾدم ةرداطث از ىٍتؽ، ارزش کٌٍّی ىٍافؽ خانع ٌیز در دوره اول و دوم غفر ىیغّرت ٌيی

کٍد. در دوره آخر ةَ ؾهث یک شیر ٌزونی را دٌتال ىی  =9tجا دوره   =0tزش ىٍافؽ خانع از کٍد. ارای را ظی ىیُای ىحّانی روٌد فزایٍدهدوره

طّد. ىسيّع جغییر در ارزش ىٍافؽ خانع در ایً صانث ةراةر ةا ةرداطث کاىم از ىٍتؽ، ارزش کٌٍّی ىٍافؽ خانع، ةیظحریً ىیزان را طاىم ىی

 اشث. 29/15
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پذیر ةرداران اىکانیاةی ةَ صداکذر ارزش ىٍافؽ خانع را ةرای ةِرهپذیر کَ دشثیره ىٍتؽ جسدیدایً ىلادیر ةِیٍَ ةرداطث و ذخ 3زدول 

پذیر ةا گذر زىان روٌد طّد کَ ىلادیر ةِیٍَ ىرةّط ةَ ةرداطث ىٍتؽ جسدیددُد. ةا جّزَ ةَ ایً زدول ، ىظاُده ىی کٍد را ةَ وضّح ٌظان ىیىی

 46/7ةاطد کَ در ىلایصَ ةا صانث فؿهی  ىی 75/22ریزی پّیا در صدود خانع پس از صم ىدل ةرٌاىَ غؿّدی دارد. ىسيّع ارزش کٌٍّی ىٍافؽ

 درغد افزایض یافحَ اشث. 

طّد، جغییرات ارزش ىٍافؽ خانع اةحدا ةا روٌدی افزایظی و شپس ةا روٌدی دیده ىی 3گٌَّ کَ در زدول پس از صم ىدل ارائَ طده ُيان

ٌیز ىرةّط ةَ شال یا دوره آخر ةرداطث ىاُی از ىٍتؽ اشث. ؾهث ایً اىر آن اشث کَ در دوره  NPVةاالجریً شعش کاُظی غّرت گرفحَ اشث. 

رشد. ةَ ؾتارت دیگر، در دوره آخر ةَ ؾهث ةرداطث و فروش کم ىاُی ىّزّد در ىٍتؽ،  آخر، کم ىّزّدی ىٍتؽ ةرداطث طده و ةَ فروش ىی

 آجی ٌیصث. ٌیازی ةَ ذخیره ةخظی از آن ةرای دوره

 

 سیضي پًیامقادیش بُيىٍ بشداضت ي رخيشٌ مىبع پس اص حل مذل بشوامٍ -3جذيل ضماسٌ 
Amount optimal of harvest and storage resource after solve dynamic programming model 

 دوره ةرداصث
Time harvest 

(t) 

 درظد میزان ذخیره
Percentage of 

storage 
(xt) 

ن ةرداصثدرظد میزا  

Percentage of harvest 
(yt) 

ارزش منافع خالط )میلیون 
 ریال(

Net present value 

5 25 /5 55/5 55/5 

1 28/5 55/5 55/5 

2 38/5 555/5 55/5 

3 44/5 117/5 51/1 

4 44/5 123/5 51/1 

5 44/5 122/5 95/5 

6 45/5 123/5 91/5 

7 45/5 123/5 87/5 

8 45/5 124/5 83/5 

9 45/5 124/5 79/5 

15 44/5 55/5 85/15 

- - - 75/22  = NPV 

 َاي تحقيقمأخز: یافتٍ                 

                                                                      

یع ةِیٍَ ىلادیر ةرداطث، ؾالوه ةر صفغ و پایداری ىٍاةؽ دُد کَ ةا جخػریزی پّیا ٌظان ىیةَ ظّر کهی ٌحایر صاغم از صم ىدل ةرٌاىَ

-جّان ىلادیر ةِیٍَ ةرداطث و ذخیره ىٍتؽ جسدیدىی 1یاةد. ةا جّزَ ةَ زدول ىدت، ارزش کٌٍّی ىٍافؽ خانع ٌیز افزایض ىی پذیر در ةهٍدجسدید

 طٌّده را در صانث ایصحا ةَ غّرت زیر ىضاشتَ ٌيّد:
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( دارٌد. ُيچٍیً، 123/0جيایم ةَ شيث ىلدار ةرداطث در صانث ایصحا ) t9جا   t2دُد کَ ىلادیر ةِیٍَ ةرداطث در دوره ٌظان ىی 3زدول 

 کٍد.( جيایم پیدا ىی45/0صحا )ةَ ىیزان آن در شعش ای t9جا   t2ىلادیر ةِیٍَ ىضاشتَ طده ةرای ذخیره ىٍتؽ در دوره 
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 (NPVاثش تغييشات کاَىذٌ وشخ تىضیل بش اسصش مىافع کىًوی خالص )
دوره ىحّانی در ادر جغییرات کاٍُده ٌرخ جٍزیم و فزایٍده در  10، ارزش ىٍافؽ کٌٍّی خانع ةرداطث ىاُی از ىٍتؽ طیالت را ظی 4زدول 

 دُد:درغد ٌظان ىی 10/0و  09/0، 08/0، 04/0،  03/0،  02/0شَ شعش 

 
 تىضیل کاَىذٌ ي فضایىذٌ َايتغييشات اسصش مىافع کىًوی خالص بشداضت ماَی دس سطح وشخ -4جذيل 

Table 4- change of net present value of fish harvest in decrescent and increscent rate of discount    

 
 ارزش منافع خالط کنونی ةرحسب میلیون ریال

Net present value 
 ارزش منافع خالط کنونی  ةرحسب میلیون ریال

Net present value 

 دوره ةرداصث

harvest time 

 نرخ جنزیل
 درظد 5/ 52

Rate discount 

%0.02 

 نرخ جنزیل
 درظد 53/5

Rate discount 

%0.03 

 نرخ جنزیل
 درظد 54/5

Rate discount 

%0.04 

نرخ جنزیل 
 درظد58/5

Rate discount 

%0.08 

 نرخ جنزیل
 درظد 59/5

Rate discount 

%0.09 

 نرخ جنزیل
 درظد 15/5

Rate discount 

%0.10 
5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 
1 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 
2 53/5 52/5 51/5 47/5 46/5 45/5 
3 15/1 57/1 54/1 93/5 95/5 88/5 
4 14/1 59/1 55/1 95/5 87/5 84/5 
5 11/1 55/1 55/1 83/5 79/5 76/5 
6 59/1 52/1 97/5 77/5 72/5 69/5 
7 57/1 99/5 93/5 72/5 67/5 63/5 
8 55/1 97/5 95/5 67/5 62/5 57/5 
9 53/1 94/5 87/5 69/5 57/5 52/5 
15 45/51 42/31 65/21 69/7 29/6 22/5 

 57/15 91/11 59/13 87/28 59/39 57/59 مجموع

 ٍ َاي تحقيقماخز: یافت       

 

ىیهیّن ریال  56/59ةَ  75/22ىیزان ارزش صال کٌٍّی از  02/0ةَ  05/0صاکی از آن اشث کَ ةا کاُض ٌرخ جٍزیم از  4ٌحایر زدول 

دوره ىحّانی پرورش ىاُی، ىیزان ارزش کٌٍّی ىٍافؽ خانع ىٍتؽ طیالت  10درغدی ٌرخ جٍزیم در ظی  03/0کٍد. در واكؽ ةا کاُض جغییر ىی

 04/0و  03/0درغد ةَ   05/0ی ارزش ىٍافؽ کٌٍّی خانع ةرای جغییر شعش ٌرخ جٍزیم از یاةد. روٌد فزایٍدهىیهیّن ریال افزایض ىی 81/36

 10دُد کَ جغییرات کاٍُده ٌرخ جٍزیم شتب افزایض ارزش صال خانع ظی طّد. ٌحایر ایً زدول ٌظان ىیىظاُده ىی 4درغد ٌیز در زدول 

 طده اشث. دوره پرورش ىاُی

ةَ  75/22، ىسيّع ارزش ىٍافؽ کٌٍّی خانع از 10/0ةَ  05/0ُيچٍیً ٌحایر زدول فّق ٌظان ىی دُد کَ ةا افزایض ٌرخ جٍزیم از 

دوره ىحّانی پرورش ىاُی، ىسيّع ارزش کٌٍّی  10درغدی ٌرخ جٍزیم در ظی  05/0کٍد. در واكؽ ةا افزایض ىیهیّن ریال جغییر ىی 56/10

ةَ   05/0یاةد. روٌد کاُظی ارزش ىٍافؽ کٌٍّی خانع ةرای جغییر شعش ٌرخ جٍزیم از  ىیهیّن ریال کاُض ىی 19/12ىٍتؽ طیالت ىٍافؽ خانع 

دُد کَ جغییرات فزایٍده ٌرخ جٍزیم شتب کاُض طّد. ٌحایر ایً زدول ةَ ظّر کهی ٌظان ىی ىظاُده ىی 5درغد ٌیز در زدول  09/0و  08/0

 وره پرورش ىاُی طده اشث. د 10ارزش صال خانع ظی 

 

 َاي بشداضت ي اسصش مىافع کىًوی خالصاثش تغييشات وشخ بشگطت سشمایٍ بش ميضان رخيشٌ مىبع ضيالت طی ديسٌ

دُد. ُای ةرداطث ىحّانی از ىٍتؽ ٌظان ىیٌرخ ةرگظث شرىایَ طاخػی اشث کَ ىیزان پیظرفث یا ؾدم پیظرفث ىٍتؽ طیالت را ظی دوره

، ىیزان جغییرات ذخیره 5گذارد. زدول ةاطد و افزایض یا کاُض آن ةر ىّزّدی ىٍتؽ ادر ىیجغییرات ىیزان ذخیره ىٍتؽ ىحغیر ىی ایً ٌرخ در ادر

 دُد:درغد( ٌرخ ةرگظث شرىایَ ٌصتث ةَ صانث پایَ ةَ وضّح ٌظان ىی 7/0و  9/0درغد( و کاُض ) 5و  3ىٍتؽ طیالت را در ادر افزایض )
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 ت وشخ بشگطت سشمایٍ بش  ميضان رخيشٌ مىبع ضيالت طی ديسٌ َاي بشداضت ي اسصش مىافع کىًوی خالصاثش تغييشا -5جذيل 

 Table 5- change of rate return capital in the storage fishery resource in harvest periods and net present value 

 درظد جغییرات ذخیره منتع صیالت طی دوره وای ةرداصث
Percentage change storage of fishery resource in harvest 

periods 

 درظد جغییرات ارزش منافع کنونی خالط )میلیون ریال(

Percentage change of net present value 

 
 افزایش نرخ ةرگضث سرمایه

Increase rate return of 

capital 

 کاوش نرخ ةرگضث سرمایه

decrease rate return 

of capital 

 افزایش نرخ ةرگضث سرمایه

Increase rate return 

of capital 

 کاوش نرخ ةرگضث سرمایه

decrease rate return 

of capital 
 درظد 7/5 درظد 9/5 درظد 5 درظد 3 درظد 7/5 درظد 9/5 درظد 5 درظد 3 دوره ةرداصث

5 25/5 25/5 25/5 25/5 55/5 55/5 55/5 55/5 

1 29/5 29/5 28/5 27/5 55/5 55/5 55/5 55/5 

2 43/5 43/5 37/5 35/5 5/5 5/5 5/5 5/5 

3 55/5 58/5 43/5 38/5 55/1 55/1 55/1 55/1 

4 66/5 71/5 42/5 36/5 52/1 51/1 51/1 51/1 

5 79/5 95/5 41/5 32/5 96/5 95/5 96/5 95/5 

6 96/5 14/1 45/5 28/5 91/5 91/5 91/5 91/5 

7 17/1 46/1 38/5 24/5 87/5 87/5 87/5 87/5 

8 45/1 86/1 37/5 14/5 83/5 83/5 83/5 83/5 

9 65/1 32/2 35/5 58/5 85/5 79/5 85/5 79/5 

15 89/1 81/2 34/5 55/5 17/44 8/76 61/13 65/4 

 55/11 51/25 74/83 56/51     مجموع

 َاي تحقيقمأخز: یافتٍ        
 

درغد در شال دوم  29/0ةَ  28/0خ ةرگظث شرىایَ شتب افزایض ذخیره ىٍتؽ از شعش پایَ درغدی ٌر 5ةا جّزَ ةَ ایً زدول، افزایض 

، کاُض ٌرخ ةرگظث 6طّد. ةا جّزَ ةَ زدول درغد در شال پایاٌی ةرداطث ىی 82/2ةَ  45/0ةرداطث و ُيچٍیً شتب افزایض ذخیره ىٍتؽ از 

درغد در شال دوم و ُيچٍیً شتب جِی طدن ىٍتؽ )غفر طدن ىیزان  27/0ةَ  28/0درغد شتب کاُض ذخیره ىٍتؽ از  7/0شرىایَ ةَ ىیزان 

 طّد. ذخیره( در شال پایاٌی ىی

 7/0و  9/0درغد( و کاُض ) 5و  3ُيچٍیً، ىیزان جغییرات ارزش ىٍافؽ کٌٍّی خانع ةرداطث ىاُی از ىٍتؽ طیالت را در ادر افزایض )

ىیهیّن  75/22( ةَ ىیزان =1kدُد. ىسيّع ارزش ىٍافؽ کٌٍّی خانع در صانث پایَ )یدرغد( ٌرخ ةرگظث شرىایَ ٌصتث ةَ صانث پایَ ٌظان ى

درغدی  5یاةد. در واكؽ افزایض ىیهیّن ریال افزایض ىی 74/83درغدی ٌرخ ةرگظث شرىایَ ىٍتؽ طیالت، ةَ ىیزان  5ةاطدکَ ةا افزایض ریال ىی

دُد. ةا کاُض ٌرخ درغد افزایض ىی 7/3از ةرداطث ىٍتؽ طیالت را ةَ ىیزان ٌرخ ةازگظث شرىایَ، ىسيّع ارزش ىٍافؽ کٌٍّی خانع صاغم 

 یاةد.ىیهیّن ریال کاُض ىی 55/11درغد، ىسيّع ارزش ىٍافؽ کٌٍّی خانع ةَ ىیزان  7/0ةازگظث شرىایَ ةَ ىیزان 
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 گيشي ي پيطىُاداتوتيجٍ
 رطد ایً ةرظرف ٌيّدن ٌیازُای اشاشی ةظر در صال رطد و جّشؿَ اشث.ةَ ؾهث رطد شریؽ زيؿیث و  ةرداری از ىٍاةؽ ظتیؿیاىروزه ةِره

ُا ٌیز جأکید فؿانیث ىضیعیزیصث و ةَ پایداری اكحػادی جّنید و ةرداطث از ىٍاةؽ در شعش وشیؽ، آوریفً جّشؿَ ای اشث کَ ؾالوه ةرةَ گٌَّ

ُا ةرای رفؽ ٌیازُای ىّزّد، ةَ طکهی ةرداری از آن ظّر ٌیاز اشث کَ ةِرهٌاپذیر کپذیر ةّدن ىٍاةؽ جسدیدپذیر و جسدیدةا جّزَ ةَ آشیب دارد.

ةرداری از ىٍاةؽ ُای آیٍده ٌیز پایدار ةاكی ةياٌٍد. دشحیاةی ةَ ایً ُدف ٌیازىٍد ىدیریحی ىلحدر در ةِرهغّرت گیرد کَ ایً ىٍاةؽ ةرای ٌصم

ریزی پّیا زِث جؿییً ىلادیر ةِیٍَ ةرداطث و ىدیریث غضیش ىٍاةؽ در ةرٌاىَ ُایةاطد. در ایً راشحا، اشحفاده از ىدلىّزّد در ظتیؿث ىی

کٍد. در پژوُض ةرداران ٌلض ىِيی را ایفا ىیرشاٌدن ةَ ةِره ی جضلق اُداف ىذکّر ةّده و در یاریىدت، الزىَ ىدت و ةهٍدُای زىاٌی کّجاهدوره

-ُای زىاٌی آجی ارائَ طد. ایً ىدل ةا جّزَ ةَ جغییرات ٌرخ جٍزیم در دورهدر دوره صاضر ىدنی زِث جؿییً ىلادیر ةِیٍَ ةرداطث ىٍاةؽ طیالت

ُا صداکذر شّد و ىٍافؽ خانع صاغم طّد. ةَ ظّر کهی، کارةرد ةاطد، ةَ ٌضّی کَ در جياىی دورهُای ىخحهف زىاٌی كادر ةَ جخػیع ىٍاةؽ ىی

ُای ىحّانی و صػّل صداکذر ىٍافؽ ةرداطحی از شازی ىیزان ةرداطث در شالوه ةر ةِیٍَریزی پّیا در زىیٍَ اشحضػال ىٍاةؽ، ؾالُای ةرٌاىَىدل

 ىٍاةؽ، شتب کاُض شرؾث جِی طدن ذخایر خّاُد طد و ةَ صفغ و پایداری ىٍاةؽ کيک طایاٌی خّاُد ٌيّد.

یره، ىیزان ةرداطث از ىٍتؽ، ٌرخ جٍزیم، ٌحایر جضلیق صاضر ٌظان داد کَ ىیزان ذخیره یک ىٍتؽ طیالت جضث جأدیر ؾّاىهی ٌؼیر ىیزان ذخ

ٌرخ ةرگظث شرىایَ و ٌرخ ذخیره ىٍتؽ جسدیدطٌّده كرار دارد. ىدیریث غضیش ُر یک از ؾّاىم ىذکّر در صفغ و پایداری ىٍاةؽ طیالت ٌلض 

درغد و از شال دوم ةَ ةؿد  05/0د دوره ةا ٌرخ داةحی در صدو 10، ةرداطث ىاُی از ىٍتؽ طیالت ظی 2کٍد. ةا جّزَ ةَ زدول ىِيی را ایفا ىی

ریزی پّیا صانی کَ پس از ةکارگیری ىدل ةرٌاىَةاطد. درىیهیّن ریال ىی 29/15طّد. ىسيّع ارزش ىٍافؽ خانع در ایً صانث ةراةر ةا طروع ىی

شازی ىیزان ىلادیر ةرداطث از ِیٍَ(. پس از ة3طّد )زدول جخػیع داده ىی 124/0جا  055/0ىلادیر ةرداطث ىاُی از ىٍتؽ ةَ غّرت ةِیٍَ از 

ىیهیّن ریال ةرآورد طد کَ صاکی از افزایض ارزش  75/22ریزی پّیا در صدود ىٍتؽ، ىسيّع ارزش ىٍافؽ کٌٍّی خانع ةَ کيک ىدل ةرٌاىَ

( NPVىٍافؽ خانع )ٌظان داد کَ ارزش کٌٍّی  5و  4ىیهیّن ریال ٌصتث ةَ صانث فؿهی اشث. ٌحایر زداول  46/7ىٍافؽ کٌٍّی ةَ ىیزان 

دوره ىحّانی ةا افزایض ٌرخ جٍزیم کاُض و ةا کاُض ٌرخ جٍزیم افزایض یافحَ اشث. ةَ ؾتارت دیگر، راةعَ  10صاغم از ةرداطث ىاُی ظی 

ایض و کاُض ٌظان داد کَ ةا افز  6ةاطد. ؾالوه ةر ایً، ٌحایر زدول ىصحلیو یا ىؿکّس ىیجغییرات ارزش کٌٍّی ىٍافؽ خانع و ٌرخ جٍزیم غیر

ای ىصحلیو و ُيصّ ةیً جغییرات ٌرخ ةازگظث یاةد. ایً اىر صاکی از وزّد راةعٌَرخ ةازگظث شرىایَ، ىیزان ذخیره ىٍتؽ ٌیز افزایض و کاُض ىی

ىایَ و جغییرات ىصحلیو ةیً ٌرخ ةازگظث شرای  غیرٌیز ٌظان داد کَ راةعَ 7دوره ىحّانیاشث. ٌحایر زدول  10شرىایَ و ىیزان ذخیره ىاُی ظی 

ریزی پّیا ةَ ؾهث ُای ةرٌاىَدوره ىحّانی وزّد دارد. در پایان ٌیز اشحفاده از ىدل 10ارزش ىٍافؽ کٌٍّی خانع صاغم از ةرداطث ىاُی ظی 

از ىٍاةؽ  ُای ىحّانی ةرداطثُای شری زىاٌی در زِث جخػیع ىٍاةؽ ظتیؿی جسدیدپذیر ظی دورهُا و كاةهیث ىضاشتَ دادهپذیری آناٌؿعاف

پذیر، شتب صفغ و ةٍدی طده ةرای ةرداطث از ىٍاةی ظتیؿی جسدیدُا ؾالوه ةر جؿییً ةرٌاىَ ىٍاشب و زىانطّد. اشحفاده از ایً ىدلجّغیَ ىی

 طّد.ىدت ىیپایداری ایً ىٍاةؽ در ةهٍد
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