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  چكيده
جنوبگان سرزمين پهناوري است كه وسعت آن از قاره اروپا بيشتر است. حضور كشورها در اين منطقه با هدف 

جز اهداف علمي، منافع اقتصادي ديگري نيز از مختلف توجيه شده است. بهارتقاء علم و دانش و دستيابي به علوم 
توان به ماهيگيري، استحصال توده يخ براي  شود كه از جمله مي طريق كشورهاي حاضر در جنوبگان دنبال مي

توسعه علم برداري از منابع كاني منطقه اشاره نمود. اين منافع در كنار  تامين آب شيرين، صنعت گردشگري و بهره
زيست بكر جنوبگان براي كشورها قابل دستيابي  و فناوري و دستيابي به علوم نوين با شرط حفاظت از محيط
برداري از منابع را براي توان سطوح مختلف بهرهاست. باتوجه به تجربه ساير كشورهاي حاضر در اين قاره، مي

داري اقتصادي و كسب منفعت از اين قاره مستلزم بر جنوبگان در نظر گرفت. با توجه به اينكه ميزان بهره
هاي اقتصادي قاره جنوبگان براي ايران در ابتداي راه وجود  بسترسازي مناسب است، امكان استفاده از كليه پتانسيل

نداشته و الزم است مزيت نسبي ايران در اين منطقه مشخص گردد. لذا در اين مقاله ضمن مرور كلي بر منافع 
تري براي آينده ارايه  هاي نسبي اقتصادي ايران را بررسي كرده تا بتوان تصوير روشن وبگان، مزيتاقتصادي جن

نمود. نتايج مبين اين است كه از بين منافع مذكور، ايران بيشترين مزيت را در بحث علم و فناوري و ارتقا دانش 
  دارد. 

  .ص مزيت كارايي، ايرانارزش اقتصادي جنوبگان، تحقيقات و آموزش، شاخ كلمات كليدي:
  

  
  مقدمه. 1

شود كه خط واصل اي گفته ميبه يكي از دو نقطه 1جنوبگان
اي كه در شمال آن بر حول محور زمين منطبق است. به نقطه

——— 
1 Antarctica 

در جنوب قرار زمين قرار دارد، شمالگان و به نقطه ديگري كه 
شود. اين قاره دارد، جنوبگان (قاره پيرامون قطب جنوب) گفته مي

ترين قاره روي كره زمين است و كمابيش تمام سردترين و خشك
است. جنوبگان در پايين عرض  سطح آن با يخ پوشيده شده 

جغرافيايي واقع شده و داراي بيشترين ارتفاع متوسط در كره زمين 
  ).SCAR, 2015است (
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  : تصوير قاره جنوبگان1شكل 

ميليون گونه  75بوم سامانه حساس جنوبگان زيستگاه قريب به 
ها كه نظير برخي از آنطوريگياهي و جانوري كمياب است، به

). Cadogan, 2008شود ( در هيچ جاي ديگر كره زمين يافت نمي
از مهمترين داليل كشورها براي حضور در اين قاره، پيشرفت علم 

فناوري حاصل از مطالعه شرايط اين منطقه است، چرا كه و 
جنوبگان يك آزمايشگاه طبيعي براي بررسي بسياري از علوم 

شناسي  شناسي و اقليم شناسي، فيزيك، شيمي، زيست اقيانوس
كه نوع مالكيت جنوبگان هنوز مشخص نشده، است و از آنجايي

ته باشند كه توانند در مديريت اين قاره شركت داشكشورهايي مي
از نظر تحقيقات در خصوص اين قاره و تمايل به شناخت آن، 

بنابراين تحقيقات علمي خود به  ،1خود را به اثبات رسانده باشند
يك سياست تبديل شده و به عنوان بليط ورود به باشگاه مديريت 

. از طرف ديگر قدرت )Elzinga, 1993شود ( جنوبگان تلقي مي
تواند به كشورهاي صاحب علم  دنيا ميدستيابي به علوم روز 

 را بدهد تا اين كشورهاالمللي   امكان اثرگذاري بر تعامالت بين
با  كنند. واسطه انباشت دانش تضمين همنافع راهبردي خود را نيز ب

كه جنوبگان يكي از مناطق بكر در جهان است، توجه به اين
ت به ساير پتانسيل بسيار زيادي در تحقيقات ديرينه اقليم نسب

همچنين با توجه به پيشرفت علم و  نقاط كره زمين را دارد.
فناوري در خصوص استحصال منابع كاني با حداقل خسارت به 
——— 

  ) معاهده جنوبگان.2( 9ماده  1

طبيعت و همچنين رو به كاهش بودن منابع فعلي دنيا، امكان اينكه 
اي نه چندان دور اجازه برداشت و استحصال منابع در  در آينده

يايد، دور از ذهن نيست. در صورت وجود بمنطقه جنوبگان به
شود كشورهايي قادر به  بيني مي توافق براي استحصال، پيش

برداشت اين منابع باشند كه حضور خود را در منطقه به اثبات 
- رسانده باشند. از طرف ديگر بحث اقتدار ملي و ايجاد امنيت به

- هاي غيربازاري، از جمله مباحث مهمي است كه به عنوان ارزش
رسد كليه كشورهاي حاضر در منطقه جنوبگان به آن  مي نظر

هاي هنگفتي نيز جهت دستيابي به اين  واقف هستند و هزينه
  شوند. جايگاه متحمل مي

هاي منطقه بايستي ارزشبراي بررسي منافع جنوبگان، ابتدا مي
ها برآوردي از منافع صورت بگيرد. شناخته شوند تا بر مبناي آن

اقتصادي ارزشي است كه براساس ترجيحات بطور كلي ارزش 
ريزي شده و در ارتباط با هدف حداكثرسازي رفاه بشر  پايه

هاي  ). مطالعه ارزشBeckerman and Pasek, 2001تعريف شود (
موجود در جنوبگان مبحث پژوهشي نسبتاً جديدي است و با 

ها درباره ارزش در  اي غني از پژوهش كه پيشينهوجود آن
هاي بسيار كمي روي  مختلف وجود دارد، اما پژوهشهاي  حوزه

 ).Codling, 1997, 1998, 2000اند ( جنوبگان تمركز كرده
 2009تا  2007هاي در يك برنامه علمي گسترده بين سال

) كه تمركز آن روي IPY( 2المللي قطبي تحت عنوان سال بين
فرانسه، شمالگان و جنوبگان بود، پژوهشگران در استراليا، كانادا، 

هاي موجود در  نيوزلند و آمريكا چهار مطالعه درباره ارزش
و   نامهجنوبگان انجام دادند. اين مطالعات با استفاده از پرسش

همكاران  و Tin، اينترنت و از طريق پست انجام شدند.  مصاحبه
بررسي كردند كه افرادي كه  2008تا  2007هاي ) بين سال2012(

اند، تصور  دند چگونه اين قاره را شناختهتا به حال در قطب نبو
ها درباره حيات وحش بكر جنوبگان چگونه است و عقايد آن

 O'Reilly (2008)آنان درباره مديريت اين منطقه چيست. 
هايي در  هاي تين و همكارانش را در قالب مصاحبه نامهپرسش

باره ها، سواالتي در كار برد. در اين مصاحبهكاليفرنيا و آمريكا به
قطب جنوب، حفاظت از آن، آينده و چگونگي سيستم اداره و 

- بين سال) 2014و همكاران ( Neufeldحكمراني آن مطرح شد. 
به اين موضوع پرداختند كه افراد چگونه  2010و  2009هاي 

دانش و آگاهي خود را نسبت به قطب جنوب افزايش دادند و در 

——— 
2 International Polar Year 
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نوب حضور كنار مصاحبه از افرادي كه هرگز در قطب ج
هاي خصوصي با پژوهشگران، كاركنان و  اند، مصاحبه نداشته

در قطب جنوب در اوايل تابستان  1بازديدكنندگان پايگاه اسكات
ها بر اساس تجربيات و  انجام دادند كه اين مصاحبه 2010

ها در رابطه با محيط زيست باورهاي آنان و همچنين رفتار آن
اي با استفاده از اينترنت مطالعه در 2009تنظيم شده بود. در سال 

و بكارگيري تصاوير، از بيش از بيست كشور جهان نظر افراد در 
شناختي و بكر بودن حيات وحش اين هاي زيبايي مورد ارزش

- درصد از پاسخ 80منطقه مورد بررسي قرار گرفت. حدود 
- بار از جنوبگان ديدن كرده بودند. پاسخدهندگان حداقل يك

ل دانشمندان، گردشگران، متصديان تورها، حاميان دهندگان شام
 Neufeldمحيط زيست و پرسنل طرح ملي قطب جنوب بودند (

et al., 2014 .(  
در نتيجه مطالعات، دو ارزش علم و دانش و ارزش 

شناختي و حيات وحش براي قطب جنوب قابل توجه  زيبايي
عادل هستند و مديريت جنوبگان بايد اين اطمينان را بدهد كه ت

). در Neufeld et al., 2014شود ( ميان اين دو ارزش حفظ 
هاي بزرگ مقياس انساني  راستاي اين هدف، هيچ يك از فعاليت

هاي كوچك  در قطب نبايد اجازه فعاليت داشته باشند و فعاليت
بايستي در راستاي اهداف غيرانتفاعي مثل علوم و آموزش ادامه  مي

رل شود تا اثرات مخرب آن روي يابد و گردشگري نيز بايد كنت
محيط زيست قطب به حداقل برسد. علت اهميت بحث ارزش 
جنوبگان اين است كه هرگونه تخريب در اين قاره ممكن است 

ناپذير بوده و يا زمان بسيار طوالني براي جبران آن نياز  برگشت
باشد. با شكل گرفتن يك تعريف جامع از ارزش در منطقه 

يت اين منطقه نيز بايد در جهت حفظ جنوبگان، نوع مدير
كه بحث تحقيقات و پيشرفت ها شكل گيرد و از آنجايي ارزش

المللي و  تواند در اقتصاد جهاني و محيط زيست بين علمي مي
عنوان مهمترين هدف حفاظت از آن نقش مهمي داشته باشد، به
  حضور در معاهده مادريد مطرح شده است.

  انواع ارزش در جنوبگان. 2

مندي از كاال يا هر يك از  ارزش از تغيير در رفاه افراد با بهره
). بر Pearce and Pearce, 2001آيد ( وجود ميهاي آن به مشخصه

——— 
1 Scott 

ه شده يبندي ارزش كل اقتصادي ارا تقسيم 1اين اساس در جدول 
دليل ها در جنوبگان بهرغم اينكه برخي از اين ارزشاست؛ علي

توان  ابل دستيابي نيستند، ولي ميپروتكل و معاهدات فعلي ق
  ها را در آينده بررسي نمود. بيني استفاده از اين ارزش پيش

  )Ledoux and Turner, 2002اجزاي ارزش اقتصادي كل ( :1جدول 

ارزش 
اقتصادي 

  كل

  استحصالي  ارزش مصرفي مستقيم  هاي مصرفيارزش
  غيراستحصالي

  ارزش مصرفي غيرمستقيم

  غيرمصرفيهاي ارزش
  ارزش وجودي

  ارزش ميراثي  ارزش حفاظتي
  ارزش انتخاب

       

) در TEV( 2، ارزش اقتصادي كل1با توجه به جدول 
هاي مصرفي و توان به دو قسمت عمده ارزش جنوبگان را مي

ها خود هاي غيرمصرفي تقسيم كرد. هر كدام از اين ارزشارزش
هاي مصرفي به دو بخش  ارزششوند.  هايي تقسيم مي به زيرگروه

شوند. ارزش مصرفي مستقيم تقسيم مي 4و غيرمستقيم 3مستقيم
طور سامانه كه بهعبارت است از ارزش محصوالت يك بوم

گيرند و ارزش مصرفي غيرمستقيم،  مستقيم مورد استفاده قرار مي
طور غيرمستقيم منجر به سامانه است كه بهارزش خدمات يك بوم

هاي غيرمصرفي ارزشي هستند  شوند. ارزش بشر ميافزايش رفاه 
گيرند و بيشتر جنبه حفاظتي  كه مورد مصرف و استفاده قرار نمي

دارند كه شامل ارزش وجودي، ارزش ميراثي و ارزش انتخاب 
طور واقعي، يا هستند. ممكن است كاربرد يك منبع طبيعي به

براي حفظ كاربرد آن در آينده معلوم نباشد ولي ترجيحات افراد 
هاي مختلف در زمان حال كامالً معلوم باشد. اين  منابع به شكل

ترجيحات مبنا و اساس ارزش وجودي منبع طبيعي است. ارزش 
در مورد وجود منابع است،   وجودي ناشي از ترجيحات انسان

). اين 1389(مدني، ها داشته باشد  بدون آنكه ارتباطي با كاربرد آن
محيطي عنوان   مصرفي منابع زيستارزش مهمترين ارزش غير

  ).1380(كوال،  شده است
مطلوبيت ناشي از آگاهي اشخاص در نگهداري و حفاظت 

 5هاي آينده را ارزش ميراثي هاي زيست محيطي براي نسل دارايي
عبارت ديگر اين ارزش، تمايل به پرداخت افراد جهت نامند. به مي

ست. همچنين هاي آينده ا حفظ محيط زيست براي منفعت نسل

——— 
2. Total Economic Value. 
3. Direct use Value. 
4. Indirect use Value. 
5. Bequest Value. 
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- ارزش ناشي از اختيار به 1ارزش انتخاب يا ارزش اختياري
كارگيري كاال يا خدمتي است كه مقدار تقاضاي آتي آن نامعلوم 
است. ارزش انتخاب نوعي ارزش اضافي مربوط به مطلوبيت 

طور كامل و واقعي مورد ناشي از مصرف كااليي است كه به
رجيحات آتي افراد و امكان استفاده قرار نگرفته باشد. اگر از ت

دستيابي به منابع در آينده اطمينان وجود داشته باشد، آنگاه ارزش 
انتخاب صفر خواهد بود. اما اگر در مورد ترجيحات و دستيابي 
به منابع در آينده ريسك و عدم اطمينان باشد، ممكن است براي 

 آينده تمايل به پرداخت بيشتري باشد  حفظ اختيار استفاده در
) كه با توجه به عدم شناخت كامل 1996(پرمن و همكاران، 

رود اين ارزش رقم بااليي را به  نسبت به قاره جنوبگان انتظار مي
خود اختصاص دهد. به مجموع ارزش وجودي، ميراثي و انتخاب، 

شود. از آنجا كه تحليل علمي و تعيين ارزش حفاظتي نيز گفته مي
سامانه دشوار يندهاي بومارزش پولي برخي كاركردها و فرآ

باشد، برآورد ارزش اقتصادي كل ممكن است در رابطه با  مي
هاي مربوط  ارزش غيرمصرفي كمتر از ميزان واقعي باشد. ارزش

اي از ترديد و  ها اغلب در هالهسامانهبه مصرف غيرمستقيم بوم
ابهام قرار داشته و با قبول اين واقعيت كه محيط طبيعي پيچيده 

هاي غيرمصرفي مشكل  ارزش مايز بين اين ارزش واست، ت
  . Madariaga and McConnell, 1987)(شود  مي

  هاي مصرفيارزش 2-1

هايي هستند هاي مصرفي ارزشگونه كه بيان شد، ارزشهمان
گيرند. طور مستقيم يا غيرمستقيم مورد استفاده قرار ميكه به
و هاي مصرفي مستقيم به دو دسته استحصالي  ارزش

). بحث شيالت و Cesar, 2000شوند (غيراستحصالي تقسيم مي
گيرند، در جنوبگان هاي يخ كه مستقيماً مورد استفاده قرار مي توده

گيرند. منابع غيراستحصالي در بخش منابع استحصالي قرار مي
رغم ايجاد منافع ملموس براي صاحب آن، منابعي هستند كه علي

ردن منبعي از جنوبگان نيست. به نياز به استخراج و يا خارج ك
ها لزوماً به برداشت و استحصال آن منجر عبارتي استفاده از آن

نمايند. در اين بخش،  شود ولي ايجاد ارزش اقتصادي مي نمي
هاي موجود در  تحقيقات علمي و گردشگري از مهمترين فعاليت

جنوبگان است. در بخش ارزش مصرفي غيرمستقيم، حفاظت از 

——— 
1 Option value. 

هاي قطبي مورد توجه قرار خواهند اني و پايش ماهوارهاقليم جه
) كه در ادامه به بيان ميزان 1393گرفت (مدني و خالقي، 

برداري كشورهاي حاضر در جنوبگان از اين منافع پرداخته  بهره
  شود. مي

  
هاي اقتصادي جنوبگان  هاي ارزش ارزش اقتصادي كل و ويژگي :2شكل 

)Cesar, 2000(  

  كريلصيد  1- 2-1

يكي از منابع جاندار مهم جنوبگان است و عالوه بر  2كريل
دهند مورد توجه  اينكه غذاي ساير جانداران قطبي را تشكيل مي

). در Garcia and Newton, 1995صيد صنعتي نيز قرار دارند (
حال حاضر صيد كريل مهمترين نوع ماهيگيري در جنوبگان است 

اين منطقه به صيد كريل  هاي اطراف و كشورهاي مختلفي در آب
بيشترين ميزان  2008و  2007هاي اشتغال دارند. طبق آمار در سال

درصد) و كمترين ميزان صيد  5/26صيد كريل به كشور نروژ (
متعلق به شيلي بوده است و كشورهاي فعال در اين صنعت 
عبارتند از روسيه، اوكراين، كره جنوبي، ژاپن و لهستان كه از بين 

- تاكنون به 1980ها ژاپن تنها كشوري است كه از سال اين كشور
صورت مداوم در هر سال در جنوبگان صيد كريل داشته است 

)FAO, 2012هاي قبل در جنوبگان وضعيت  ). اين صنعت در دهه
تن در سال صيد انجام  هزار 100طور متوسط باثباتي داشته و به

اي اخير ه) ولي در سالNicol and Foster, 2003شده است (
 ).Nicol et al., 2012روند صيد مجددا رو به افزايش بوده است (

——— 
2 Krill 
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  استحصال توده يخ براي تامين آب شيرين 2- 2-1

هاي يخ جنوبگان به دنبال بحران آب  احتمال استفاده از توده
شيرين در كره زمين، بسيار مورد توجه قرار دارد. همزمان با 

تقاضاي آب براي  افزايش نرخ رشد جمعيت در كنار افزايش
مصارف كشاورزي و صنعتي و از طرف ديگر آلوده شدن مداوم 

هاي  ذخاير آب زيرزميني، كمبود آب شيرين به يكي از دغدغه
% از جمعيت جهان در 40عمومي آينده تبديل شده است. تقريباً 

كنند كه با مشكل كمبود آب شيرين مواجه  مناطقي زندگي مي
ين منابع آب شيرين دنيا، از مناطق هستند. از طرف ديگر بزرگتر

% آب 70خشك و پرجمعيت بسيار فاصله دارند. طبق محاسبات 
 Hult andهاي قطب محبوس شده است ( شيرين در يخ

Ostrander, 1973 با توجه به كمبود منابع آب شيرين و مقرون .(
درياها، امكان استفاده از   به صرفه نبودن شيرين كردن آب

منطقه و حمل آن توسط كشتي در آينده، از  هاي يخ اين توده
هاي بسيار مورد بحث است كه برخي كشورها نيز هم اكنون  گزينه

كنند. بدون شك كشوري قادر به  برداري مي از اين منبع بهره
استفاده از اين منافع است كه از نظر امكانات و دانش و تجربه، 

 ,Hult and Ostranderامكان حضور در جنوبگان را داشته باشد (

1973 .(  
ست كه شناخته ا ها هاي يخ اين منطقه مدت بزرگي حجم توده

ميليون مترمكعب يخ  000,000,1شده است (ساالنه حدود 
عنوان درصد از اين حجم به 10شود). اگر هر سال  تشكيل مي

برداري قرار گيرد، جوابگوي تقاضاي  منبع آب شيرين مورد بهره
ميليون نفر (با مصرف  500ت آب يك منطقه شهري با جمعي

 ,Hult and Ostranderمتر مكعب) خواهد بود ( 200سرانه 

). البته الزم به ذكر است كه هزينه استحصال توده يخ معادل 1973
 Hultبرآورد شده است ( 2014ميليون دالر به قيمت سال  500

and Ostrander, 1973.(  

  تحقيقات و آموزش 3- 2-1

هايي است  نوبگان شامل تمام فعاليتبزرگترين بخش اقتصاد ج
شوند زيرا  بندي مي كه معموالً با عنوان علوم و تحقيقات طبقه

داراي مزاياي منحصر به فردي براي تحقيقات و كسب منافع 
آوري است. اگرچه محاسبه منافع ناشي از ناشي از پيشرفت فن

گذاري بر تحقيقات علمي در علوم مختلف بسيار دشوار  سرمايه
توان انكار كرد كه رابطه مستقيمي بين تحقيقات و  ولي نمي است

. براساس (Bayoumi et al., 1999) رشد اقتصادي وجود دارد

تجارب كشورها و مطالعاتي كه در اين خصوص صورت گرفته 
اين نكته تاييد شده است كه تحقيقات علمي نقطه شروع توسعه 

  ). Stokey, 1995اقتصادي است (

  هاي قطبيماهوارهپايش  4- 2-1

امكان مشاهده و پايش وقايع هواشناسي كره زمين از منطقه 
- سال است كه راه 50هاي قطبي بيش از  جنوبگان توسط ماهواره

در  TIROS-Iبا نصب ماهواره  1960اندازي شده است. در سال 
مدار قطبي، تصاوير بسيار زيبا و كاربردي از كره زمين حاصل شد 

هاي  ان ادامه دارد. از جمله مزاياي ماهوارهكه اين قابليت كماك
توان به اسكن سريع و تعداد دسترسي بيشتر به تصاوير،  قطبي مي

اشاره نمود كه تنها  1هاي رديابي بردارهاي حركت جوي و ويژگي
از طريق يك مدار قطبي و در منطقه جنوبگان قابل دسترس است. 

از دور محيط  هاي ماهواره قطبي امكان سنجش انداز سيستم چشم
تر آب و هوا از طريق پايش را  بيني دقيق زيست، ارتباطات و پيش

   ).Lazzara et al., 2011; Baüer et al., 2006سازد ( فراهم مي

  صنعت گردشگري 5- 2-1

گردشگري بخش مهم و در حال رشد اقتصاد قطب جنوب 
. در مطالعات انجام شده براساس حداكثر (UNWTO, 2014) است

فردي و با توجه به ميزان رضايت و لذتي كه گردشگران  مطلوبيت
كنند،  از تجربه بازديد از اين منطقه و هزينه صرف شده كسب مي

شود. اين رقم در مطالعات  به برآورد ارزش آن اقدام مي
نامه اند پرسش پژوهشگراني كه از بازديدكنندگان اين منطقه توانسته

دست ي هر فرد بازديدكننده بههزار دالر برا 15تكميل كنند، معادل 
). روش مورد استفاده براي برآورد در Tisdell, 2010آمده است (

  مطالعات مذكور، روش هزينه سفر بوده است.

  منابع كاني و معدني 6- 2-1

مهمترين منابع معدني واقع در خشكي جنوبگان عالوه بر نفت 
نيكل، سنگ، مس، موليبدنوم، و گاز عبارتند از: آهن، زغال

كروميوم، كبالت، گرافيت، فلزات قيمتي طال و نقره، فلزات گروه 
هاي سبز شفاف، پالتينيوم، سرب و روي و منگنز، كريستال

نوع مواد معدني را  175اورانيوم و توريوم، كه فهرستي متجاوز از 
دهند. منابع نفت و گاز واقع در فالت قاره جنوبگان تشكيل مي

——— 
1 Feature tracking 
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هزار ميليارد 115يارد بشكه نفت خام و ميل 20تا  15نيز حدود 
 ).Macdonald et al., 1988فوت مكعب گاز برآورد شده است (

براي برآورد ارزش منابع تجديدناپذير براي جنوبگان رقم 
توان پتانسيل ارزش را براي  توان بيان كرد ولي مي دقيق ريالي نمي

 2016آن قايل شد كه با توجه به ارزش هر بشكه نفت در سال 
دالر براي هر بشكه)، با توجه به شرايط سخت و حدي اقليم  30(

هاي بسيار پيشرفته براي استخراج آوريجنوبگان و نياز به فن
منابع، راه زيادي تا توجيه اقتصادي استخراج منابع كاني از اين 
قاره وجود دارد ولي منافع ناشي از اين منابع عالوه بر ايجاد 

خراج كننده، ايجاد اشتغال و استحصال درآمد براي كشورهاي است
آن براي زمانيكه ساير منابع موجود در كره زمين رو به كاهش و 

  اتمام گذاشت، قابل بحث و بررسي است.

  منافع راهبردي 7- 2-1

هاي توان از منافع راهبردي به عنوان يكي از ارزشمي
غيرمصرفي و مهمترين ارزش قابل ذكر براي حضور در جنوبگان 

ها مبني بر ممنوعيت دنبال  برد كه به دليل تاكيد صريح معاهدهنام 
كردن منافع سياسي در اين منطقه، اين اهداف از طريق برتري و 

شود.  رجحان علمي، دستيابي به علوم مختلف منطقه دنبال مي
اهميت راهبردي اين ناحيه براي تسلط بر نيمكره جنوبي، بسياري 

ل بر اين سرزمين انداخته است. ها را به فكر سلطه كام از قدرت
با توجه به اينكه منطقه جنوبگان داراي مالكيت قطعي نيست و 
هنوز بر سر حاكميت سرزميني آن محل اختالف است، منافع 
راهبردي از جمله منافعي است كه كشورها براي حفظ قدرت 

  ). 1392كنند (مدني،  سياسي خود در اين منطقه دنبال مي

  غيرمصرفيهاي ارزش 2-2

جنوبگان،   گيري معاهده باتوجه به ماهيت منطقه و نحوه جهت
هاي غيرمصرفي مهمترين دليل حفظ محيط  توان گفت ارزش مي

زيست اين منطقه باشد. وجود چنين منطقه بكر و با اهميت در 
هايي كه ممكن است در  هاي آتي و استفاده اقليم جهاني براي نسل

شود كه  پيشرفت علمي بشود، باعث ميآينده از اين منطقه در بعد 
هاي غيرمصرفي در جنوبگان مهمترين قسمت ارزش  ارزش

كه محاسبه پولي اين اقتصادي اين منطقه تلقي شوند. از آنجايي
پذير است، در اين مقاله  هاي غيربازاري امكان از روش ها ارزش

گذاري اين قسمت پرداخته نخواهد شد. در سطح به ارزش

نيز مطالعات بسيار كمي به اين امر اختصاص داده شده المللي  بين
است و عمدتا در قالب مفهوم ارزش در جنوبگان به برآورد 

 ,.Engelbertz et alهاي غيرمصرفي اشاره شده است ( ارزش

2011( .  

  روش تحقيق. 3

شناخت مزيت كشورهاي مختلف در توليد كاالها و خدمات، 
ريزي و تجارت بهتر راهنمايي  برنامهتواند سياستگذاران را در  مي

كه كشورها بر اساس مزيت اقتصادي خود اقدام به كند. زماني
هاي توليدي كنند، در تجارت جهاني سود خواهند برد. به  فعاليت

- هاي قابل استفاده در اين زمينه معرفي شده همين دليل شاخص
ه ها است. با استفاد اندكه مزيت نسبي از جمله مهمترين شاخص

توان مناطق مختلف را براي توليد يك  از اصل مزيت نسبي مي
بندي نمود و يا اينكه تعيين كرد كه آيا يك كشور  محصول اولويت

تواند در يك صنعت جديد مزيت توليد داشته باشد يا خير. در  مي
هاي  اين رابطه براي بررسي مزيت نسبي ايران در ورود به فعاليت

ل حاضر توسط برخي كشورها انجام اقتصادي جنوبگان كه در حا
  شود.  ) استفاده ميEAI( 1شود از شاخص مزيت كارايي مي

شاخص مزيت كارايي عملكرد نسبي توليد را در يك منطقه 
نسبت به عملكرد نسبي همان محصول در كل كشور نشان 

دهد كه در اين مقاله كشور ايران معادل منطقه در نظر گرفته  مي
كه شود. البته زماني ادل كشور بررسي ميشود و كل دنيا مع مي

شود بايد به نرخ ارز و  بحث مزيت نسبي بين كشورها مطرح مي
تفاوت در تورم بين كشورها نيز توجه شود ولي در اين مطالعه 

دليل اينكه توليد حقيقي توسط ايران در جنوبگان صورت به
ي ها نگرفته است و هدف بررسي پتانسيل ورود ايران به فعاليت

 EAIنظر شده و از شاخص جنوبگان است، مفاهيم فوق صرف
هاي توليد ارزش در  جهت بررسي مزيت نسبي ايران در فعاليت

  شود.  جنوبگان استفاده مي

EAI = 	AP APAP AP  

 iشاخص مزيت كارايي ستانده در منطقه  EAIioدر اين فرمول 
متوسط  i ،APiدر منطقه  oميزان عملكرد محصول  APioو 

——— 
1 Efficiency Advantage Index (EAI)  
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در  oمتوسط عملكرد محصول  APoهاي مرتبط، عملكرد فعاليت
بزرگتر  EAIعملكرد كل دنيا است. اگر شاخص  APكل منطقه و 

از يك باشد، كشور در توليد محصول مورد نظر داراي مزيت 
تواند در رقابت جهاني كسب سود نمايد ولي  نسبي است و مي

در سطح جهاني اگر كوچكتر از يك باشد، ورود به فعاليت مذكور 
  ). 1380داراي توجيه اقتصادي نيست (متوسلي، 

  نتايج و بحث. 4

هاي اقتصادي  در اين مقاله مزيت نسبي ايران در فعاليت
جنوبگان بر اساس شاخص مزيت كارايي محاسبه شده است. بر 

هاي اقتصادي جنوبگان  در كليه فعاليت EAIاين اساس شاخص 
كتر از يك است (جدول جز قسمت تحقيقات و آموزش كوچبه
). در قسمت صيد كريل، ايران هيچ صيدي نداشته و همچنين با 2

توجه به نيازمندي اين صنعت به كشتي مجهز و حضور در منطقه، 
 EAIبنابراين ايران از مزيت نسبي برخوردار نيست و شاخص 

كوچكتر از يك است. در قسمت استحصال توده يخ جهت تامين 
سافت زياد كشور ايران تا قطب جنوب و دليل مآب شيرين، به

عدم امكان حمل يك توده يخ از جنوبگان به ايران (به داليل 
كش) و از طرف ديگر  زيست محيطي و امكانات كشتي يدك

دالر  45/0مقايسه قيمت تمام شده آب شرب در ايران معادل 
 20براي هر ليتر با قيمت آب معدني حاصل از قطب جنوب (

 500يتر) در كنار هزينه استحصال توده يخ (حداقل دالر براي هر ل
توان چنين  ميليون دالر)، شاخص مذكور كمتر از يك بوده و مي

نتيجه گرفت كه تامين آب شيرين از توده يخ قطب جنوب داراي 
مزيت نسبي براي ايران نيست. در قسمت صنعت گردشگري نيز 

نوب و با وجود كشورهاي پيشرو در منطقه و نزديك به قطب ج
عدم ارسال گردشگر توسط ايران تاكنون، شاخص مزيت كارايي 
از يك كوچكتر خواهد بود و در اين قسمت نيز مزيت نسبي 
اقتصادي براي ايران وجود ندارد. براي بخش منابع كاني و معدني 

خيز بوده و هزينه استحصال و  با توجه به اينكه ايران كشور نفت
ايران قابل رقابت با كشورهاي حضور در بازارهاي جهاني براي 

گونه مزيتي براي ورود به اين بخش وجود خيز است، هيچنفت
ندارد. همين استدالل براي منابع معدني نيز قابل ذكر است. در 

كه ايران ماهواره بحث پايش ماهواره از قطب جنوب، تا زماني
تواند دليل اقتصادي براي  قطبي نداشته باشد، اين بخش نمي

يران در منطقه باشد و بنابراين در حال حاضر مزيت حضور ا

نسبي در اين فعاليت وجود ندارد. در قسمت تحقيقات و آموزش 
با در نظر گرفتن بازگشت منافع ناشي از تحقيقات و پيشرفت علم 

توان هر كشوري  مندي كشورها از دانش جنوبگان مي و ميزان بهره
چراكه با انباشت  حساب آوردرا داراي مزيت ناشي از علم به

عنوان سرمايه انساني، توسعه و پيشرفت اقتصادي دانش به
  تواند حاصل شود. مي

  هاي اقتصادي جنوبگان مزيت نسبي اقتصادي ايران براي فعاليت :2جدول 

شاخص مزيت 
  فعاليت اقتصادي  )EAIكارايي (

ارزش/ميزان 
محصول در 

  ايران

ارزش/ميزان محصول 
در كشورهاي حاضر در 

  جنوبگان (ميانگين)
1  تن 000,000,100  0  صيد كريل  

1   آب شرب حاصل از ذوب
  هاي يخ توده

دالر براي هر  45/0
  دالر 20  ليتر

1  نفر گردشگر 34500  0  گردشگري جنوبگان  

1  دالر در هر  40  منابع كاني و نفت و گاز
 دالر در هر بشكه 40  بشكه

1  000,000,2 0  هاي قطبي پايش ماهواره  

1  000,000,200  تحقيقات و آموزش- 
  دالر 000,000,160

000,000,200- 
  دالر 000,000,160

1  منافع راهبردي  Na  Na 

 گيري  نتيجه. 5

هاي  بين فعاليتاز بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه، 
اقتصادي مهم در منطقه كه شامل صيد كريل، صنعت گردشگري، 

شيرين، منابع كاني و معدني و استحصال توده يخ براي تامين آب 
بحث تحقيقات و آموزش است، ايران تنها در بخش تحقيقات و 

تواند در اين بخش وارد  آموزش داراي مزيت نسبي بوده و مي
شود. حضور در بحث آموزش و تحقيقات با توجه به سابقه 

صورت مشترك و تواند به كشورهاي حاضر در جنوبگان مي
عنوان موضوع در معاهده جنوبگان به گروهي دنبال شود كه اين

هدف اصلي حضور در منطقه عنوان شده است. البته الزم به ذكر 
است كه بحث تحقيقات مجوز حضور در جنوبگان است ولي 
اهداف راهبردي و برتري سياسي نيز در اين رابطه مطرح هستند 

  اند. كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار نگرفته
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