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 چکیده
 چهارم رتبه در کندو شمار لحاظ و به هشتم جایگاه در 2931 سال در عسل تن ۷۴۴ و هزار ۴۷ تولید با ایران کشور
 توان و ظرفیتشده است. در ایران  ریال میلیارد 22۷۱0 این سال بالغ بر دارد. ارزش تولید عسل در قرار جهان

 های جانبیفرآوردهعسل صددرصد خالص صادراتی وجود دارد که از محل صادرات این عسل و باالیی برای تولید 
 . بنابراینشودمیوارد کشور  بهمیلیارد دالر ارز  1زنبور عسل ساالنه بیش از  زهر گرده گل، ژل رویال و مانند آن،

ت در این مقاله شاخص مزیت نسبی صادرا توان از آن به عنوان یک کاال در سبد صادرات غیرنفتی استفاده کرد.یم
محاسبه شده است. برای این منظور، شاخص مزیت نسبی آشکار 2988-32های های کشور در سالعسل استان

محاسبه شده است. نتایج بررسی ( DRC( و شاخص هزینه منابع داخلی )LQ(، شاخص ضریب مکانی )RCAشده )
لید مزیت نسبی باالتری در تو دارایهای کشور غربی در بین استانهای اردبیل و آذربایجاندهد که استاننشان می

نتایج به دست آمده از شاخص هزینه منابع داخلی، ایران در تولید عسل  بنابر. های دیگر دارندنسبت به استانعسل 
 مزیت نسبی است. دارای

 

 .JEL: F10, Q14, Q17, P52بندی طبقه

 (.LQ) (، شاخص ضریب مکانDRC) مزیت نسبی، عسل، شاخص هزینه منابع داخلیهای کلیدی: واژه
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 مقدمه
 خاص خدمت یک یا محصببو  یک ترارزان تولید در کشببور یک توانای  معنای به نسبب   مزیت

 کاالهای نس   مزیت شناسای  ای،توسبعه  هایریزیبرنامه در مهم مسبال   از یک  امروزه. اسبت 

ده وای ن پیوسته امتیاز نس  ، مزیت  ال ته. است کشور غیرنفت  صبادرا   افزایش برای مختلف،

 از بخش یک درون در یا و دیگر کشببوری یا منطقه به ایمنطقه از زمان طو  در دارد امکان و

 ناسای ش و بررس . است تدریج  انتقا  این فرایند ول  شود؛ منتق  دیگر محصو  به محصول 

 بخش سببه از یک هر در الملل بین عرصببه در رقابت قاب  و مزیت دارای غیرنفت  محصببوال 

 وجود. آیدم  شماربه غیرنفت  صادرا  توسعه در مهم  اولیه گام خدما  و کشباورزی  صبنعت، 

 تواند م عس  تولید بر افزون عس  زن ور پرورش برای ایران هوای  و آب و اقلیم  گسترده تنوع

 کشاورزی بخش تولیدا  درصد ۳۳. باشد کشاورزی محصوال  بیشبتر  تولید برای فراوان  کمک

 صنعت توسعه .(1۳31 همکاران و قربان ) است گیاهان افشان گرد عس  در زن ور نقش دلی  به

 اقتصاد و کشاورزی سود به بیشتر برابر 19 باشد، تولیدکننده سود به کهآن از بیش عسب   تولید

 یک از کشور صنایع حت  و جمعیت غذای  مواد نیاز کننده تأمین کشاورزی بخش. است کشبور 

 شناسای  با. است دیگر سوی از اقتصادی، هایبخش در شده تولید کاالهای کننده جذب و سبو 

 س  منا سمت به کشور هایاستان یا تولیدی هایبنگاه باال، رقابت توان با و سودآور محصبوال  

 اتکا که آنجا از. گرفت خواهد صور  کارآمدتری صور  به منابع تخصبی  نظام  و شبده  هدایت

 راههم به کشببور برای تواندم  را های نارسببای  و باشببد همیشببگ  تواندنم  نفت  درآمدهای به

 در گاهآن و شده شناسای  کشورمان در نسب    مزیت دارای کاالهای ز،ادرآغ باید باشبد،  داشبته 

 .شود برداشته گام آنها صادرا  و تولید جهت

 «فیه شفاء للناس»فرماید: در قرآن کریم در مورد آن م  عس  تنها غذای  است که خداوند متعا 

پروردگار تو به زن ور عس  وح  )الهام غریزی(  است:آمده چنین  ۸1و  ۸3سوره نح  آیا  و در 

های  برگزین سپس از تمام خانه سازندهای  که مردم م ها و درختان و داربستفرستاد که از کوه

های  را که پروردگار  برای تو تعیین کرده به راحت  بپیما، از درون شکم ثمرا  تناو  کن و راه

در این امر  .های مختلف که در آن شفای مردم استشود به رنگآنها نوشیدن  خاص  خارج م 

 صور  سنت  از پرورش زن ور عس  بهد. تفکر هستنبرای جمع  که اه   ،نشانه روشن  است

ایران با داشتن شرایط جغرافیای  و آب و هوای  است. هزار سا  گذشته در ایران وجود داشته 

 و هزار ۴۷ تولید ایران با. آیدم  شماربهمتفاو  یک  از تولیدکنندگان عس  مرغوب در جهان 
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 ترکیه چین، همچون دارد. کشورهای  قرار جهان هشتم جایگاه در 1۳11 سا  در عس  تن ۷۴۴

میلیون کلن   ۸۷بیش از  هستند. جهان در عس  تولیدکننده کشورهای ترینعمده کراینوا و

 شمار لحاظ به . ایراندر ایران است هادرصد آن ۷/۳۷زن ور عس  در جهان وجود دارد که حدود 

 زن وردار نفر ۷۳۷ و هزار ۴۳ شمار 1۳11سا   در همچنین. دارد قرار جهان چهارم رت ه در کندو

 استان  زن ورداری اتحادیه 19 و زن وداری تعاون  19۸ آنها کنار در که اندشده آمارگیری کشور در

جا که کشور ایران ت. از آنه اسهزار فرصت شغل  ایجاد کرد ۳99 هستند، که حدود فعا  نیز

برای پرورش زن ور عس  است. پرورش زن ور دارای آب و هوای مناسب و گیاهان داروی  فراوان 

توان آن را در و تجهیزا  خاص ندارد و به راحت  م  ، ابزارعس  نیاز به سرمایه زیاد و امکانا 

تواند یک فرصت آن م  جان   هایفرآورده دیگرمناطق مختلف پرورش داد. پس تولید عس  و 

مینه مزیت نس   به ویژه در کشورهای در ز هابیشتر پژوهشمناسب برای کشور باشد. امروزه 

نس    تغییر مزیت های مؤثر درعام توسعه یافته، به بررس  چگونگ  تغییر مزیت نس   و یا 

د و در کاالها بشناسرا است. اگر کشوری بخواهد از تجار  سود ب رد، ابتدا باید مزیت نس   خود 

ای مزیت نس  ، زمینه رشد و توسعه ده  تولید و صادرا  به سمت کاالهای داربا جهت گاهآن

به  ،تولید آنها مزیت نس   دارند کشور را فراهم کند. بنابراین الزم است در ایران کاالهای  که

 طور کام  و کارشناس  شناخته شوند. 

در است. اما های دیگر انجام شدهمختلف  در ایران و کشورهای پژوهشدر زمینه مزیت نس   

در خارج از کشور نیز تنها و  های اندک  صور  گرفته استکشور، بررس مورد عس  در داخ  

ه ک باشندم  این پژوهشچین انجام شده است که تا حدودی قاب  استفاده برای  یک مطالعه در

بندی بازارهای هدف عس  های نس   و اولویت( مزیت1۳3۷) ع ارتند از: عابدین و عسکری

دف از این مطالعه، بررس  مزیت نس   ایران و دیگر کشورهای اند. هصادرات  را ارزیاب  کرده

دهد بوده است. نتایج مطالعه نشان م  1(RCA) جهان در صادرا  عس  از طریق محاس ه شاخ 

دارای مزیت  199۳که کشورهای برزی ، پرو، پاکستان، نپا ، پرتغا ، در تولید عس  در سا  

 113۷-199۳دوره  شکار شده این کشورها درس   آاند و مقدار شاخ  مزیت نبوده نس  

ین زیادی در ا هایو نوساندارای مزیت نس   ن وده  ، ایراناین شاخ  بنابرافزایش  بوده است. 

( به بررس  ارزش خدما  اکولوژیک  و اقتصادی 1۳31) است. قربان  و همکارانداشته ها سا 

آنها به این نتیجه رسیدند که ارزش خدما   رضوی پرداختند.زن ورعس  در استان خراسان
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افزوده بخش کشاورزی درصد از ارزش ۳9)خدما  گرده افشان  و تث یت از ( حدود  اکولوژیک 

 گیرد.رضوی را دربر م درصد از تولیدا  ناخال  مل  استان خراسان 3و 

اند. هدف از این ده( مزیت نسب   بازار  صادرات  سیب ایران را ارزیاب  کر 1۳3۷و یزدان )عزیزی 

ر کشورهای صاحب نام در تولید و تجار  سیب دیگمطالعه بررسب  قدر  رقابت  سیب ایران با  

بوده است. بنابر نتایج به  SRCA1و  RCAهای با استفاده از شاخ  11۴9-1991 هایدر سبا  

رقابت صادرات  آن دارای  توانول   بودهایران دارای مزیت نسب   صبادرات  سبیب     آمده،دسبت 

 همکاران و روند نوسبان  و کاهشب  است و ایتالیا رقیب جدی صادرا  سیب ایران است. اک ری  

 و خاورمیانه کشورهای با را اصفهان استان کشاورزی محصوال  صبادرا   نسب    مزیت( 1۳3۴)

 هب نس ت اصفهان استاناند که و نشان داده اندکرده بررس  باالسبا  شباخ   از اسبتفاده  با جهان

 بادام، تن اکو، درخت ، سیب همچون محصوالت  صبادرا   در1۳۴3-31 هایسبا   در خاورمیانه

 انجه به نس ت و این استان است نس   مزیت دارای منجمد هایس زی و گلرنگ سبیر،  عسب ، 

 ادیبشرآب مهراب  .است نس   مزیت دارای سیر و عس  گلرنگ، بادام، درخت ، سیب صادرا  در

 .پرداختند ایران خرمای صادرا  تجاری ریزینقشه و نس   مزیت بررس  به( 1۳33) همکاران و

 متقارن شده آشبکار  نسب    مزیت ((RCA شبده  آشبکار  نسب    مزیت شباخ   محاسب ه  با آنها

(SRCA) ،تجاری ریزی نقشبه  و هیلمن (TM)1 ، که دادند نشان 111۷-۷199 هایسبا   برای 

 هایشاخ  اساس بر و دارد جهان در را دوم رت ه تونس از بعد نسب    مزیت بندیرت ه در ایران

( به بررس  مزیت 1۳33آزاد و همکاران )متفکر .دارد نس   مزیت خرما در ایران ،شده محاسب ه 

نسب   و اولویت بندی بازارهای هدف صبادرا  صنایع پوست و چرم پرداختند. آنها با استفاده از   

به این نتیجه رسببیدند که ایران در دوره مورد  ((SRCAن شبباخ  مزیت نسبب   آشببکار متقار 

شاخ  سیر اسبت. اما روند آن نزول  بودن   داشبته ( مزیت نسب   چرم  1991-199۸بررسب  ) 

( به بررسب  مزیت نس   و  1۳11) هومن و حسبین   دهد.مزیت نسب   چرم ایران را نشبان م   

ینه منابع محاسبب ه شاخ  هزپذیری محصبوال  کشباورزی اسبتان آاربایجان شبرق  با      رقابت

ها به این نتیجه رسببیدند که در میان چهارده محصببو  زراع  مورد بررسبب ، داخل  پرداختند. آن

گردان آب ، هندوانه دیم، خیار آب ، سیب هشبت محصبو ، گندم آب ، جو آب ، نخود آب ، آفتاب  

، نخود دیم، مو در چهار محصبببو  گندم دی دارندزمین  آب  و گوجه فرنگ  آب  مزیت نسببب   
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دو محصببو  جو دیم و پیاز آب  در نقطه  مزیت نسبب   وجود ندارد.عدس دیم و لوبیا چیت  آب  

( در یک 1991) FAO»1» و کشاورزیسبری هزینه و منافع قرار دارند. سبازمان خواروبار   هسبر ب 

به « مزیت نسببب   و رقابت پذیری محصبببوال  عمده زراع  مصبببر »طرح تحقیقات  به عنوان 

به این  آنهاپرداختند.  DRCمحاسبب ه مزیت نسبب   محصببوال  زراع  مصببر از طریق شبباخ   

نتیجه رسببیدند که در محصببوال  گندم، پن ه، نیشببکر، سببیب زمین  تابسببتانه و گوجه فرنگ   

یوتا ک .ای و برنج مزیت نس   نداردار  علوفه ای،  دارد. در تولید ار  دانهزمستانه مزیت نس 

ای، به بررسب  تفاو  و تغییر مزیت نس   در ژاپن پرداخته است. در این مقاله  ( در مقاله1911)

تفاو  کمیاب  و صادرا  خال  و سرمایه انسان  قاب  توجه به عنوان یک  از منابع مزیت نس   

-1139) برای دوره OECD1 نوظهور را با تمرکز بر یک  از کشبببورهای بزر در کشبببورهبای  

( بررسب  کرده است. ونتایج تحقیق تغییر در تجار  در اثر تغییر در مزیت نس   را نشان  199۷

ای به بررس  مزیت نس  ،کاالهای ( در مقاله191۳برای ژاپن(. کریشبنا و لیوچنکو )  ویژهبه) داد

در این مقاله یک الگوی اختصاص  برای  اند.مزیت نس   پرداخته هاینوسانفناوری پیچیده و با 

اند و نشببان داده شببده اسببت که تجار  جهان  نقش   پیچیده در نظر گرفته فناوریکاالهای با 

های فقیر به صببادرا  کنند که کشببورکید م أت و کندمهم  را در تغییر مزیت نسبب   ایفا م 

در ه رسببند ککمتر دارند، گرایش دارند و در نهایت به این نتیجه م  یفناورکاالهای  که نیاز به 

 بیشببتری دارد. وی و همکاران هاینکمتر، نوسببا فناوریمزیت نسبب   در مورد کاالهای با  واقع

ای به بررسبب  اسببتانداردهای ایمن  عسبب  و تأثیر آن بر صببادرا  عسبب  چین ر مقالهد( 1911)

د که بر خالف رشد سریع تولید عس  در چین، صادرا  عس  در به این نتیجه رسیدنو  پرداخته

کاهش معناداری داشببته اسببت. دلی  اصببل  کاهش صببادرا ، ن ودن   1999های ق   از سببا 

 1۸اسبتاندادهای ایمن  قوی غذای  توسبط کشورهای وارد کننده عس  از چین بوده است. آنها   

در نظر گرفته و به این 111۸-1991 کشبببور بزر  وارد کننبده عسببب  از چین را در بازه زمان 

نتیجه رسیدند که وجود استانداردهای سالم بودن غذاها باعث افزایش تجار  کاالهای کشاورزی 

 شود.در جهان م 

های مورد استفاده مربوط هدر این مقاله مزیت نس   تولید عس  در ایران بررس  شده است. داد

و مزیت نس   آشکار شده محاس ه  ضریب مکان هایاز شاخ  استفاده با 1۳33 -11به دوره 
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 و داخل ، مزیت نس   تولید عس  کشور ارزیاب  منابع هزینه عیاربا استفاده از م است.شده 

 است.مشخ  شده 

 روش تحقیق
ثرو  "، توسط آدام اسمیت و در کتاب مشهور او 1۴۴۸بار در سا   نخستینبحث مزیت مطلق 

  مهم بخشسا  بعد با  اراله قانون مزیت نس  ، به ت یین  ۷9د. ریکاردو حدود شمطرح  "مل 

 هک است اقتصادی قوانین مشهورترین از یک  «نس   مزیت» قانون. پرداخت جهان تجار  از

 لیدتو نس   مزیت وجود عدم یا و وجود تعیین برای. است مانده باق  تردید غیرقاب  کماکان

 نس   مزیت: از نداع ار  آنها از برخ  که دارد وجود متعددی کاربردی معیارهای محصوال ،

 ،(LQ) مکان  ضریب شاخ  ،( SRCA) متقارن آشکارشده نس   مزیت ،(RCA) آشکارشده

 1(SCB) ( و نس ت هزینه به منفعتDRC) ، هزینه منابع داخل 1(PAMماتریس تحلی  سیاست )

 شود.توضیح داده م های استفاده شده در این مقاله که در زیر شاخ 

مطرح شده شاخ   نس   شاخ  مزیت نخستین :RCA))شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

RCA  رایب که است صادرا  برای بارز یا آشکارشده نس   مزیت اصطالح و مفهوم که باشدم 

 معیار آشکار، نس   مزیت و تجار  آزادسازی عنوان با تحقیق  ( در11۸۷باالسا ) بار، نخستین

 آن به صادرا  نس ت خاص کاالی  صادرا  در کشور یک سهم صور  نس تبه را نس   صادرا 

 ط  در شده شاخ  یاد تغییرا  این، افزون بر. است شده جهان ، بیان صادرا  ک  از کشور

    ممکننس مزیت در تغییر این. شودم  تلق  کاال یک نس   جایگاه مزیت در تغییر نیز زمان

 موانع رد تغییر یا و ارز م ادله در کاال، تغییر تولید هزینه نس   کاهش همچون دالیل  به است

از  (RCA)شکار شده آباشد. شاخ  مزیت نس    کاال متقاض  یا کشورهای و داخل  تجاری

 آید:دست م هب (1) رابطه

(1) 
ij

iji

ijj

iji j

RCA

X
X

X
X





 

 

در آنکه 
ijX

 و j توسط کشور )استان( iصادرا  کاالی ارزش ، 
iji X،   ارزش ک  صادرا

و  کشور )استان( مورد مطالعه
ijj X ،)و ارزش ک  صادرا  کاالی مورد نظر در جهان )کشور 

iji j X ، کشور( است. ارزش ک  صادرا  جهان( 

                                                           
1 Policy Analysis Matrix 

1 Social Cost- Benefit 
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سر و مخرج ک بررس به ع ار  دیگر صور  کسر سهم کاالی صادرات  از ک  صادرا  کشور مورد 

 مقادیری بین شده آشکار نس   سهم کاالی صادرات  از ک  صادرا  جهان است. شاخ  مزیت

ی دهدهنقرار گرفتن مقدار شاخ  در دامنه صفر تا یک نشان .گیردم  خود به بینهایت و صفر

ود ی وجنهایت نشان دهندهعدم وجود مزیت نس   در تولید کاالی موردنظر و مقادیر یک تا ب 

 مزیت و حرکت به سوی تخصص  شدن تجار  است.

ضریب مکان برای نخستین بار توسط سارجنت فلورانس مطرح (: LQمکان) ضریب شاخص

ی ادهد. این ضریب نس ت سادهها را در اقتصاد مل  نشان م فعالیت ت و اهمیت نس  شده اس

از سهم نوع  فعالیت خاص ازک  فعالیت یک منطقه نس ت به سهم همان فعالیت در ک  فعالیت 

 برای ابزاری خود شک  ترینمتداو  شاخ  ضریب مکان در .دشودر اقتصاد مل  تعریف م 

. آیدشمار م به اقتصادی های مختلففعالیت در منطقه یک تولیدی تخص  درجه گیریاندازه

 اشتغا ، میزان ها،بخش تولید میزان ها،بخش افزودهارزش همچون متغیرهای  شاخ ، این در

 ا،هبخش افزودهارزش به نس ت استان اقتصادی هایفعالیت از یک هر...  و گذاریسرمایه میزان

 ک  در اقتصادی فعالیت همان...  و گذاریسرمایه میزان اشتغا ، میزان ها،بخش تولید میزان

 ریبض فرمو . شودم  نمایان دارند، تولیدی تخص  که های فعالیت و شودم  سنجیده استان

 :شودبه صور  زیر نمایش داده م  مکان

(1) 
ij

iji

ijj

iji j

LQ

R
R

R
R





 

 

ijR،   میزان تولید محصوi )؛ام در گروه کاالهای استان)کشور
iji R ، میزان تولید کلیه گروه

 (؛)کشور کاالهای استان
ijj R ، میزان تولید فعالیت اقتصادیi ( وام در سطح کشور )جهان

iji j R ، .)میزان تولید کلیه فعالیت های اقتصادی کشور )جهان 

مل  در  ای با تولیدتولید منطقه ،که مقدار شاخ  برابر با واحد است طور معمو  هنگام به

این  باشد. درنظر برابر است و تولید منطقه پاسخگوی مصرف )تقاضا( منطقه م  فعالیت مورد

 کند. به طور مشابه، مقدار شاخ نظر را وارد یا صادر نم  منطقه کاال یا خدمت موردصور ، 

 ص تخدارای  استان ک  به نس ت نظر مورد فعالیت در منطقهدهد که بزرگتر از واحد نشان م 

 کندنظر مازاد وجود دارد و منطقه این مازاد را صادر م  در منطقه موردو  است بیشتری تولیدی

 اناست ک  به نس ت نظر مورد فعالیت در دهد که منطقهو مقدار شاخ  کمتر از واحد نشان م 

 و اناست اقتصادی ساختار موجود وضعیت مرحله این است. نتایج کمتری تولیدی تخص دارای 
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  مشخ( کشاورزی و صنعت) اقتصادی عمده هایفعالیت از یک  در را آنها از یک هر نس   مزیت

و  شودبرده م  کاره ای بریزان اقتصاد منطقهبه طور معمو  توسط برنامه این شاخ . سازدم 

ه های هر منطقدارای معنا است که برای مقایسه بین مناطق مختلف و تعیین توانمندیهنگام  

د بهتر نکتوسعه را ترسیم م  در واقع، از آنجای  کهشود. کار گرفته م  به رای تولید یک کاالب

ارزیاب  شود. با توجه به الگوی  که این معیار برای مناطق مختلف یک کشور محاس ه و آن است

 های کشور محاس ه و وضعیتدر استانمیزان تولید عس  ، شاخ  مزیت نس   یاد شده

 گیرد.م  قرار های کشور مورد بررس استان

 مطرح11۴1 سا  برونودر توسط بار نخستین معیار این :(DRC)هزینه منابع داخلی  شاخص

برای هزینه منابع داخل  تعاریف متعددی وجود دارد از جمله:  شاخ  هزینه منابع داخل   . شد

ه افزوده بیک فعالیت اقتصادی ع ار  است از ارزش افزوده به قیمت داخل  در مقایسه با ارزش

گیری هزینه ( و هزینه منابع داخل  به اندازه1131)درویس و همکاران  الملل های بینقیمت

، ودش)یا صرفه جوی ( یک واحد ارز م  فرصت از دست رفته واقع  منابع داخل  که صرف تولید

 شده جوی  صرفه مناسب فرصت هزینه حقیقت در معیار این .(11۴1)برونو  مربوط است

 خاص کاالی یک برای خارج  ارز واحد هر از حاص  هزینهبا کمترین  را داخل  تولید هایعام 

 ارزش هب کاالی  تولید داخل  منابع فرصت هزینه دهندهنشان تواندم  رواز این کند،م  مقایسه

 باشد.  دالر یک

 (1۳39: )عزیزی و زی ای  یدآدست م ه ب (۳)معیار هزینه منابع داخل  برای عس  از رابطه 

(۳)         *

0 0 0 00 0

S S bs s b

k k j j k j jK
DRC p p pB P A P B A P E

      
     




      

0

S

p ،و  ای عس قیمت سایه s

jP ،و  های قاب  تجار ای نهادهقیمت سایه s

kP ،ای قیمت سایه

و   های غیرقاب  تجار نهاده
0jA

 و برای تولید یک کیلو عس   Jمقدار الزم از نهاده ، 
0kB ، مقدار

و  ام برای تولید یک کیلو عس  Kالزم از نهاده 
0

b

p ، قیمت جهان  عس  بر حسب پو  خارج 

b و

jP ،و   ای یک کیلو عس  در خارج )بر حسب پو  خارج (معاد  قیمت سایه*

E ، نرخ برابری

دست ه ب( ۷)شود و از رابطه ای نرخ ارز در نظر گرفته م عنوان ارزش سایههکه بقدر  خرید 

 آید:م 

(۷) *

0

d

f

CPI
E

CPI
E

 

؛در این رابطه
0E ،؛نرخ ارز در سا  پایه

dCPI  ، و شاخ  قیمت مصرف کننده داخل
fCPI ،

باشد، مزیت نس     DRC<1 بر اساس این رابطه اگربوده و  شاخ  قیمت مصرف کننده آمریکا
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باشد، مزیت  DRC>1 باشیم، و اگر سر م ه در نقطه سرب DRC=1در تولید عس  وجود دارد. اگر

 نس   در تولید عس  وجود ندارد.

ی اهای تولید عس  بر حسب ارزش سایهمنابع داخل ، قیمت نهادهبرای محاس ه شاخ  هزینه 

های تولید عس ، قیمت هر کدام از ای نهادهشوند. برای محاس ه قیمت سایهدر نظر گرفته م 

های های مورد نیاز برای تولید عس  در کشورهای دیگر تولید کننده عس ، با استفاده از پروژهنهاده

های مورد نیاز برای تولید عس  و در نظر گرفتن قیمت بازاری نهاده اتولید عس  در این کشوره

رد های موای نهاده. برای محاس ه قیمت سایهمده استدست آه و ت دی  پو  آن کشورها به دالر ب

که مورد ق و  کارشناسان  قیمت بازاری آنها در نظر گرفته شده استنیاز تولید عس  در ایران، 

شاخ  هزینه منابع داخل  برای  (۳رابطه )باشد و با استفاده از زن ور عس  جهاد کشاورزی م 

 هایها و هزینه. در حقیقت در محاس ه معیار هزینه منابع داخل ، قیمتشده است عس  محاس ه

ای ه  و جدا از سیاستطور حقیقهمزیت نس   محصوال  را ب شود، تا بتوانواقع  استفاده م 

های مورد استفاده در تولید عس  به دو گروه نهاده ،. بر اساس این روشکردمداخله جویانه تعیین 

ه عس (، تگاه تصفی)دس های قاب  تجار  شام  کندو، سرکندو، استراکتورنهادهشود که تقسیم م 

صحرای ، پنجره مانع غذا، چادر(، ظرف غیره )اهرم، دودی، برس و کارکار، لوازمموم، شکر، ل اس

اب  نهاده غیر قتنها گیر عس ، سیم گالوانیزه، دارو و مواد پیشگیری، ظرف عس  و ملکه، رسوب

 خرید، شاخ توان ای ارز به روش برابری برای محاس ه قیمت سایهاست. نیروی کار  نیز تجار 

جمهوری اسالم  ایران و سایت بانک کننده در ایران و آمریکا از سایت بانک مرکزی قیمت مصرف

از نیاست. اطالعا  مورد گرفته شدهعنوان سا  پایه در نظر به 1۳۴۸شده است. سا   جهان  گرفته

و قیمت جهان  عس  شده ای عس  از اداره جهاد کشاورزی گردآوری برای محاس ه قیمت سایه

 .استخراج شده استاز سایت جهان  عس   نیز

 نتایج و بحث
(. برای محاس ه این شاخ  1)جدو   پردازددا به تعیین شاخ  مزیت نس   آشکارشده م ابت

در بین  1۳33دهد که در سا  نشان م  شده است. نتایجاز آمار صادرا  گمرک کشور استفاده 

غرب ، قم، ، آاربایجانخراسان های اردبی ، کردستان،ترتیب استانهای کشور بهاستان

های ترتیب استانبه 1۳31اند. در سا  فارس دارای بیشترین مزیت نس   بوده و شرق آاربایجان

ن کرمانشاه دارای بیشتری و شرق ، گیالنغرب ، آاربایجانخراسان، آاربایجان اردبی ، کردستان،

غرب ، های اردبی ، کردستان، آاربایجانترتیب استان به 1۳19اند. در سا  مزیت نس   بوده
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های ترتیب استان به 1۳11اند و در سا  و قم دارای بیشترین مزیت نس   بوده خراسان، گیالن

ند. اغرب ، اردبی ، همدان، قم، کردستان و خراسان دارای بیشترین مزیت نس   بودهآاربایجان

یک منطقه در طو  زمان تغییر  شود مزیت نس   تولید یک کاال درگونه که مشاهده م همان

ور طغرب ، خراسان و کردستان در طو  مد  مورد بررس  بههای اردبی ، آاربایجانکند. استانم 

ند مزیت اطور مداوم نتوانستههای دیگر بهاند، ول  استانهمداوم دارای مزیت نس   تولید عس  بود

اند مزیت نس   خود چهار استان توانسته تنها 1۳33-11های نس   خود را حفظ کنند برای سا 

 طو  دوره مورد بررس  حفظ کنند. را در
 1831-1811های برای استان های کشور در سال RCA( شاخص 1جدول )

 1831 1831 1813 1811 نام استان

 ۸31/9 33۷/9 ۷۳1/1 3۳۸/1 شرقی آذربایجان

 199/1۷ 9۴1/19 111/۷ 3۴1/۳ غربی آذربایجان

 3۸9/11 ۷۷1/۷۸ ۴1۸/1۷ 13۴/1۷ اردبیل

 ۸3۳/9 ۸۸۸/9 ۸۷۸/9 ۷91/9 اصفهان

 111/9 9۸1/9 9۷1/9 91۷/9 بوشهر

 ۷91/9 ۷1۷/9 ۷1۷/9 ۷۷۳/9 تهران

 * * 1۷1/9 * بختیاری چهارمحال

 11۷/1 11۷/۷ 913/۷ ۳۴۷/۷ خراسان

 9۳۷/9 911/9 * 99۸/9 خوزستان

 1۷3/9 3۳۷/9 ۸۷3/9 ۸93/1 فارس

 ۴۸1/9 3۸1/9 139/9 ۴۳1/9 قزوین

 1۳۳/۷ 1۷9/1 ۸1۸/9 13۷/۳ قم

 139/1 91۷/1۴ 131/11 111/۷ کردستان

 99۷/9 * 991/9 * کرمان

 ۳19/9 * ۳۴۸/1 19۳/9 کرمانشاه

 191/9 * * * گلستان

 1۸1/9 31۷/۷ 91۸/1 19۷/9 گیالن

 * * ۷۴۳/9 * مازندران

 9۷1/9 9۷۸/9 3۷1/9 ۳۸1/9 مرکزی

 11۴/1 ۸۴3/9 ۷1۳/9 ۷۳1/9 همدان

 91۳/9 913/9 * *  یزد

  اند.(داشتهکه صادرا  عس   استهای  استانشام   تنها)جدو   ،های تحقیق: یافتهن عم

 اند.ها صادرا  عس  نداشتهها این استاندهنده این است که در این سا * در جدو  نشانعالمت 
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ای مرکز آمار ایران و آمار تولید های مل  و منطقهبرای محاس ه شاخ  ضریب مکان از حساب

ن ودن آمار تولید  دردسترس دلی ه (. ب1)جدو     جهاد کشاورزی استفاده شده استعس  وزار

محاس ه نشده است.  این سا این شاخ  برای  1۳11های کشور در سا  ناخال  داخل  استان

که ط ق این شاخ  در سا   مشخ  شدهای کشور با محاس ه شاخ  ضریب مکان برای استان

شرق ، گیالن، مازندران، کرمانشاه، غرب ، اردبی ، آاربایجانآاربایجانهای ترتیب استانبه 1۳33

های ترتیب استان به 1۳31شمال  و کردستان و در سا  ، خراسانو بختیاری زنجان، چهارمحا 

، همدان، و بختیاری شرق ، گیالن، کرمانشاه، چهارمحا اردبی ، آاربایجان غرب ،آاربایجان

های رتیب استانت به 1۳19فارس، گلستان، مازندران و کردستان و در سا  لرستان، گیالن، زنجان،

کرمانشاه،  بختیاری، همدان، لرستان،و  چهارمحا  شرق ،آاربایجان غرب ، اردبی ، آاربایجان

شمال ، اصفهان، گلستان، زنجان، فارس و مازندران دارای بیشترین مزیت نس   خراسان گیالن،

 ند.ابودهدر تولید عس  
 1811-31های های کشور برای سالمحاسبه شده برای استان (LQ)( شاخص ضریب مکان2جدول )

 1831 1813 1811 نام استان

 1۴۴/۷ 191/۷ ۷13/۷ شرقی آذربایجان

 1۸۸/1۷ ۷۳1/1۸ 1۸9/11 غربی آذربایجان

 ۷3۴/۷ 1۸9/۴ ۸۳1/1 اردبیل

 1۷۸/1 311/9 ۴33/9 اصفهان

 1۸3/9 * * البرز

 ۴۳1/9 11۴/9 ۷3۳/9 ایالم

 191/9 93۷/9 931/9 بوشهر

 93۷/9 9۷۷/9 91۳/9 تهران

 9۳۳/۳ ۴۸1/1 ۸۴1/1 بختیاری چهارمحال

 111/9 1۳1/9 133/9 جنوبی خراسان

 1۸3/9 13۳/9 ۳1۸/9 رضوی خراسان

 ۷1۷/1 11۸/9 ۷1۸/1 شمالی خراسان

 1۳1/9 9۴3/9 91۸/9 خوزستان

 13۴/1 ۳9۴/1 ۴19/1 زنجان

 ۷19/9 ۷۷3/9 ۷۷1/9 سمنان

 91۸/9 919/9 919/9 سیستان و بلوچستان

 1۴۷/1 1۷۴/1 911/9 فارس

 31۷/9 ۷1۸/9 ۷31/9 قزوین

 ۳39/9 ۷11/9 1۴9/9 قم

 ۷۴1/1 9۷1/1 ۷۴۷/1 کردستان
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-31های های کشور برای سالمحاسبه شده برای استان (LQ)( شاخص ضریب مکان2جدول )ادامه 

1811 

 1831 1813 1811 نام استان

 ۷۷1/9 ۸9۸/9 ۷۳9/9 کرمان

 ۸11/1 1۴3/1 ۴۸۴/1 کرمانشاه

 ۸۳۳/9 ۷1۷/9 ۷۴3/9 بویراحمد و کهکیلویه

 191/1 11۳/1 3۳1/9 گلستان

 ۸99/1 ۳11/۳ ۷۷۷/۳ گیالن

 11۷/1 ۷99/1 ۴19/9 لرستان

 1۴9/1 113/1 131/1 مازندران

 ۷13/9 ۳۸3/9 ۷11/9 مرکزی

 9۷3/9 9۷1/9 9۴۷/9 هرمزگان

 ۳۷1/1 ۷۷1/1 ۸1۳/1 همدان

 19۳/9 1۷1/9 111/9 یزد

 های ق   از آن آماری وجود ندارد.عنوان استان اعالم شده و برای سا ه ب 19*استان ال رز از سا   .های تحقیق: یافتهن عم 

محاس ه منابع داخل  از اطالعا  سازمان جهاد کشاورزی در زمینه برای محاس ه شاخ  هزینه 

ای عس  و آمار نرخ ارز بانک مرکزی برای نرخ ارز سایه ای و اطالعا  سایت جهان  قیمت سایه

های واردات  تولید های خارج  برای محاس ه  قیمت نهادهعس  برای قیمت جهان  عس  و مقاله

 ردکه کشور ایران مشخ  شد . با محاس ه شاخ  هزینه منابع داخل  شده استعس  استفاده 

ان نش دست آمدهبهاعداد  لیکناست.  داشتههای مورد بررس ، در تولید عس  مزیت نس   ا س

که مزیت نس   امتیاز دهد که مزیت نس   به مرور زمان در حا  کم شدن است و از آنجای م 

ی تولیدی اهبه بخش و کردبرای یک کشور یا منطقه نیست باید از این فرصت استفاده  ایپیوسته

 مزیت نس   کشور توجه بیشتری داشت.دارای 
 1811-31های برای سال (DRC)( شاخص هزینه منابع داخلی8جدول )

1811 1813 1831 1831 

11۳/9 ۷۳9/9 ۸9۷/9 ۴1۸/9 

 های تحقیق: یافتهن عم

 گیری و پیشنهادهانتیجه
س   ن. ط ق شاخ  مزیتگرفته استدر این مقاله مزیت نس   تولید عس  مورد بررس  قرار 

های مورد غرب ، خراسان و کردستان در سا های اردبی ، آاربایجاناستان (RCA)آشکارشده 

های تاناند. اسطور پیوسته مزیت نس   خود را حفظ کرده نس   باالی  دارند و بهبررس  مزیت
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در یک یا دو سا  مزیت شرق ، قم، فارس، گیالن، همدان و کرمانشاه آاربایجان همچوندیگری 

 (LQ)اند. شاخ  ضریب مکان های بعد مزیت نس   خود را از دست دادهنس   دارند و برای سا 

ه کار رای تولید یک کاال بهای هر منطقه بکه برای مقایسه بین مناطق مختلف و تعیین توانمندی

 تولیدی تخص  درجه گیریاندازه برای ابزاری ،خود شک  ترینمتداو  گرفته شده است و در

ای هدر اینجا نشان داده شد که استان رود،شمار م به اقتصادی های مختلففعالیت در منطقه یک

بختیاری، زنجان، کرمانشاه، گیالن، و  شرق ، اردبی ، چهارمحا غرب ، آاربایجانآاربایجان

 اخل منابع د شاخ  هزینهها دارند. مازندران و همدان مزیت نس   باالتری نس ت به بقیه استان

(DRCکه با ) در سودآوریاز  تریدقیق ارزیاب  ها،دهنستا و هاداده در قیمت  هایاختال  حذف 

 رقابت  اداقتص سوی به که کشورهای  در اقتصادی گیریتصمیم و دهدم  دست به رقابت  شرایط

 بررس  مورد دوره طو  در ایران که دهدم  نشان شاخ  این د،کنم  آسان را فعالیت دارند

 در دارد امکان و نیست ایپیوسته امتیاز نس  ، مزیت. است داشته عس  تولید در نس   مزیت

 شود؛ منتق  دیگر محصو  به محصول  از یا و یدیگر کشور یا منطقه به ایمنطقه از زمان طو 

نفت  کاالهای صادرا   غیرکه امروزه کشور به  است. از آنجای  تدریج  انتقا  این فرایند ول 

  رتواند در س د صادرا  غیرنفت  کشور به صودارد، محصو  عس  م  نیازمزیت نس   دارای 

س  عاندیش  شود، ارزآوری برای کشور شود. اگر دیرتر چاره گیرد تا بتواند باعثپررنگتر جای 

 ،ندیببسته هایارسای دلی  نبه  امروزهکند. فرش ایران  یا زعفران پیدا م  همچونسرنوشت  

م شود و پس از آن به نابندی م ای به کشورهای همسایه صادر و بستهعس  ایران  به صور  فله

تا  اندیش  کندچارهباید هر چه زودتر  ایرانشود و های اروپای  صادر م آن کشورها به کشور

  .عس  ایران ، ایران  بماند

پیشنهادهای زیر برای استفاده بهتر از این فرصت مزیت نس   که های تحقیق با توجه به یافته

 شود:در اختیار کشور قرار گرفته است اراله م 

افزوده در بازارهای داخل  و خارج  و بهتر شدن شرایط صادرا  عس ، برای افزایش ارزش .1

 یرد.گبایست  مورد توجه بیشتر قرار م بندی این محصو  بندی و درجهایجاد صنایع بسته

با توجه به اینکه کشور ایران جزو تولیدکنندگان بهترین عس  از نظر کیفیت در جهان است،  .1

منظور حمایت از  وارد شده است، به ایرانهای اخیر مقداری عس  از چین به در سا 

تولیدکنندگان داخل  الزم است مسئوالن دولت  در این زمینه تدبیری بیندیشند و از واردا  

 یفیت چین  جلوگیری کنند.کب  عس 
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برای یافتن بازارهای جدید صادرات  و معرف  بیشتر و بهتر عس  ایران، حمایت از  .۳

 های خارج  موادغذای ، افزایش ت لیغا  وصادرکنندگان عس  برای شرکت در نمایشگاه

  بازارهای  که محصو  واردات در این زمینه، و شودبندی توصیه م تشویق برای به ود بسته

باید در اولویت قرار داشته م  دکننده نهای  هستنکنند و خود مصرف را بار دیگر صادر نم

 باشند.

های تولید شده در جهان است، ترین عس اینکه عس  ط یع  ایران  جزو مرغوب هب وجهبا ت .۷

زای  باالی  در زمینه تولید عس ، توان با توسعه و حمایت از صنعت زن ورداری اشتغا م 

در کشور ایجاد کرد اما در وهله نخست، مسئوالن  های جان   آنفرآوردهدیگر گرده، ژله و 

ازار تولید و صادرا  عس  ایران  داشته باشند تا بیش از این هویت باید نظار  بیشتری بر ب

 .دار نشودعس  ط یع  ایران  خدشه

 منابع
 .1۳33-11 هایسا در  کننده تولید استان تفکیک به صادرا  ایران، آمار گمرک اداره

(، مزیت نس   صادرا  محصوال  کشاورزی استان 1۳3۴ا. مرتضوی ) س. عصاری و  .ع ن. و ،اک ری

 .19-1ص  ،۳شماره  ،۳1جلد  اصفهان،  مجله پژوهش  دانشگاه اصفهان،

 حسب بر کشور هایاستان بندیرت ه(، 1۳19)اقتصادی هایبررس  و مطالعا  ک  کشاورزی، اداره بانک

 .3ص. ۷ جدو  ،طیور و دام زیربخش ؛کشاورزی محصوال  عملکرد و تولید

 ، تهران.عس  درمان ، چاپ هفتم، نشر شهر (،1۳11). ج ، خدادادی

عس  و کرم  بخش امور دام و طیور و زن ور اداره جهادکشاورزی استان کرمان، سازمان جهادکشاورزی،

 ابریشم.

 www.data.worldbank.org سایت بانک جهان   

 www.cbi.orgسایت بانک مرکزی جهموری اسالم  ایران   

  http://www.mellifera.irسایت زن ورعس  ایران     

 http://www.FAO.org  دارو و غذا سازمان سایت 

 -industry/honey-industry-statistic  www.honey.com/honey سایت

بندی بازارهای هدف عس  صادرات ، اولویت های نس   و(، مزیت1۳3۷م. و م. عسگری ) ،عابدین

 .199-1۸۴ص ، ۷9 شماره سیزدهم، سا  توسعه، و اقتصادکشاورزی

(، بررس  بازار صادرات  سیب ایران با تاکید بر اص  مزیت نس   صادرا ، 1۳3۷ج. و س. یزدان  ) ،عزیزی

 .1۷۷-1۷۷ص  ،۴۳شماره  پژوهش و سازندگ  در زراعت و باغ ان ،

http://www.mellifera.ir/
http://www.mellifera.ir/
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(،  تعیین مزیت نس   برنج ایران: مطالعه موردی استان های گیالن، 1۳39ج. و م. زی ای  ) ،عزیزی

 .1۸-۴1ص  ،۳۳شماره  ،مازندران و فارس،  فصلنامه اقتصاد کشاوری و توسعه

 ،(، مزیت نس   زیره س ز ایران در مقایسه با کشورهای منتخب1۳3۷ح. و م. کیان  ابری) ،فرقان 

 .1۷۳-1۷۷ص ، ۷1 شماره سیزدهم، سا  توسعه، و یاقتصادکشاورز

 .۸1و  ۸3آیه  نح ، سوره کریم، نآقر

(، ارزش خدما  اکولوژیک  و اقتصادی زن ور عس  1۳31م. شع ان زاده و ک. فرهمند گلیان) و م. ،قربان 

 .۴1-۸9، ص 31شماره  در استان خراسان رضوی، نشریه علوم دام  )پژوهش و سازندگ (،

(، بررس  مزیت نس   و اولویت بندی بازارهای هدف 1۳33غال   و خ. جهانگیری ) ص. و م. ،آزادمتفکر 

 .1۸3-1۷1ص ،11سا  ششم، شماره  پژوهش نامه علوم اقتصادی، صادرا  صنایع پوست و چرم،

 . 1۳19-1۳۴۸(.  ایمنطقه هایحساب) ایران مل  هایحساب ایران؛ آمار مرکز

بررس  مزیت نس   و نقشه ریزی تجاری  (،1۳33ع. شکی ای  ) م. پاکروان و و ح.  ،مهراب  بشرآبادی

 . 31-۸۳،ص 1، شماره ۷صادرا  خرمای ایران، اقتصاد کشاورزی، جلد 

 ،اطالعا  فناوری و آمار مرکز ،دوم جلد ،1۳33 سا  کشاورزی (، آمارنامه1۳31کشاورزی، )جهاد وزار 

 .11۷ ص ،کشاورزی جهاد وزار  ،اقتصادی و ریزیبرنامه معاونت

 ،اطالعا  فناوری و آمار مرکز ،دوم جلد ،1۳31 سا  کشاورزی (، آمارنامه1۳19کشاورزی، )جهاد وزار 

 .1۳1 ص ،کشاورزی جهاد وزار  ،اقتصادی و ریزیبرنامه معاونت

(، محاس ه هزینه منابع داخل  محصوال  کشاورزی استان آاربایجان 1۳11 . و م. حسین  ) ،هومن

 .19۴-11ص  ،1۴شماره  نامه بازرگان ،نامه پژوهششرق ، فص 
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