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  اهبررسی مزیت نسبی تولید چغندرقند در استان کرمانش

  

  شاه بساطیمحمد جعفري و جهانعادل نعمتی، علی

  

  14/12/1389: تاریخ پذیرش  14/11/1387: تاریخ دریافت

  

  چکیده
تر شکر مورد نیاز کشور از منابع چغندرقند و  بیش. شکر یکی از منابع مهم تامین انرژي خانوارهاي ایرانی است

 هزار هکتار سطح زیرکشت در 180چغندرقند با . شود  وارد مینیشکر داخلی تامین و بخشی از آن نیز از خارج کشور
ي شکر، آگاهی از مزیت نسبی  هاي خودکفایی در زمینه با توجه به برنامه. کشور یکی از منابع مهم تولید شکر است

 در هاي اقتصادي تولیدکنندگان این محصول ریزي اقتصادي است و انگیزه هاي مهم برنامه تولید چغندرقند از جنبه
ي تولید چغندرقند  این تحقیق به بررسی مزیت نسبی در زمینه. هاي دولت حائز اهمیت است رسیدن به اهداف برنامه

یی  می پردازد و بدین منظور استان کرمانشاه براي مطالعه انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی خوشه
نامه در مورد موضوعات مورد نظر در سال زراعی  پرسش. آمدعمل   چغندرکار مصاحبه به93یی با تعداد  دو مرحله

سپس با استفاده . هاي ذیربط و منابع مختلف جمع آوري گردید  تکمیل و سایر اطالعات مورد نیاز از سازمان84-83
بر . ي اجتماعی، مزیت نسبی تولید این محصول تعیین شد هزینه–ي منابع داخلی و نسبت منفعت از معیارهاي هزینه

است، بر اساس /. 44تا /. 33 نیز از DRCو معیار /. 50تا /. 44 از SCBاساس نتایج به دست آمده، متوسط معیار 
هاي واقعی، تولید چغندرقند دراستان کرمانشاه داراي مزیت  نتایج به دست آمده، تحت شرایط رقابت آزاد و قیمت

هاي اقتصادي  کنند و انگیزه  دولت پرداخت مینسبی بوده و تحت شرایط موجود، چغندرکاران مالیات ضمنی به
  .کنند منفی دریافت می

  

  JEL : F1 ،F14 ،F10 ،F41طبقه بندي 
  

  منفعت اجتماعی-ي منابع داخلی، نسبت هزینه مزیت نسبی، چغندرقند، هزینه: هاي کلیدي واژه

____________________________________________________
 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي ،  هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی کرمانشاهوعض ترتیب به

  اعضاي هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی کرمانشاه و و منابع طبیعی همدان

 Email: nematiadel@yahoo.com
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  مقدمه

امه ریزي هاي مهم برن هاي مختلف اقتصادي یکی از جنبه توجه به مزیت نسبی فعالیت  

یی دیگر یا از  یی به منطقه البته ممکن است مزیت نسبی در طول زمان از منطقه. اقتصادي است

کشورهاي در حال توسعه . کشوري به کشور دیگر، از محصولی به محصول دیگر تغییر یابد

سایر منابع تولیدي در این کشورها ممکن است فراوان . بود سرمایه مواجه اند معموال با کم

ي این امر  شود و نتیجه ها این منابع تلف می ي بهینه از آن شد، ولی به دلیل نبود استفادهبا

بنابر این براي این کشورها مهم خواهد بود که در راستاي توسعه و . ها است وري پایین آن بهره

ي محدودشان را طوري تخصیص دهند که اوال سبب به کارگیري سایر عوامل  پیشرفت، سرمایه

ها گردد، ثانیا منابع تولیدي در راستاي تولید محصوالتی به کار  وري آن  و افزایش بهرهتولید

بنابراین در یک منطقه ). 1368مقاري (یی و ملی باشد  گرفته شود که داراي مزیت نسبی منطقه

شود و الگوي کشت بر اساس اصل مزیت  محصوالت بر حسب مزیت نسبی رتبه بندي می

ي بهینه از منابع  وري و استفاده ین امر به نوبه خود سبب افزایش بهرهنسبی خواهد بود که ا

ي  ي بعدي کاالهاي تولید شده داراي مزیت نسبی، وارد عرصه در مرحله. گردد تولیدي می

). 1375اخوان (شود  تر می گذاري بیش تجارت خواهد شد و با کسب ارز خارجی سبب سرمایه

ن نشان داد که محصول چغندرقند در این استان بر اساس مزیت نسبی چغندرقند در استان قزوی

، وبر اساس شاخص سودآوري خالص )DRC=12/0( داراي مزیت نسبی است DRCشاخص 

چونین مزیت  هم). 1384قلی بگلو ( تومان داراي مزیت است 74800نیز با ) NSP(اجتماعی 

 و DRCهاي  ز شاخص با استفاده ا76-77نسبی چغندرقند در استان فارس در سال زراعی 

SCBنتایج نشان داد که بر اساس نرخ مطلق برابري قدرت خرید ارز، چغندرقند .  تعیین گردید

 تعیین 932/0 و 868/0در استان فارس داراي مزیت نسبی است و این شاخص به ترتیب برابر 

نشان داد که قیمت اسمی چغندرقند ) 1381(هاي نجفی  نتایج بررسی). 1379محمدي (شد 

 ریال به ازاي هرکیلو در 8/1 یک روند صعودي داشته است و از 1375 الی 1353هاي  طی سال

در ) 1981(نتایج تحقیقات التیمور .  افزایش یافته است1375 ریال در سال 97 به 53سال 

هاي حمایتی دولت کانادا از محصول چغندرقند این کشور نشان داد که بدون  خصوص سیاست
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 تولید چغندرقند در این کشور فاقد مزیت نسبی و تجارت آزاد شکر به هاي حمایتی، سیاست

به اثر سیاست آزاد سازي تجارت تحت ) 2000(ون . زیان تولید کنندگان آن کشور است

کند که اگر ایاالت متحده و  پردازد و بیان می هاي مختلف بر صنعت شکر آمریکا می گزینه

ا از این محصول حذف نمایند و تجارت آزاد صورت هاي حمایتی خود ر اتحادیه اروپا برنامه

ها با  هاي حمایتی خود را ادامه دهند، صنعت شکر آن گیرد در حالی که سایر کشورها برنامه

  .رو خواهد شد تهدید روبه

کند که با  ي مهم مزیت نسبی و خودکفایی، بیان می ي دو مقوله با مقایسه) 1374(سلطانی  

و جذابیت مزیت ) پرداخت اجباري یارانه توسط دولت(دکفایی وجود تبعات منفی سیاست خو

عنوان اسلحه  ي سیاسی از اهرم غذا به به دالیل استفاده) تولید بر اساس اصول اقتصادي(نسبی 

توسط کشورهاي غربی علیه جهان سوم، حمایت این کشورها از کشاورزي خود و برخی 

کفایی غذایی یکی از اهداف اقتصادي و گزاري، اصل خود عوامل دیگر، الزم است در سیاست

گاه قند و شکر در الگوي مصرف خانوارهاي ایرانی  با توجه به جاي. اجتماعی کشور قرار گیرد

هاي حمایتی و  و نقش چغندرقند در تولید آن، شناخت مزیت نسبی آن و ارزیابی سیاست

یی  در برنامه ریزي منطقهمردان را  تواند دولت ي این محصول، می گذاري دولت در زمینه قیمت

استان کرمانشاه در غرب کشور . ها کمک نماید و تولید این محصول یاري و در اصالح سیاست

یی در تولید چغندرقند کشور دارد، بنابر این این  دلیل شرایط اقلیمی مساعد جایگاه ویژه به

  .تحقیق به دنبال اهداف ذیل انجام شده است

ها با استفاده از  ند در استان کرمانشاه و به تفکیک شهرستان تعیین مزیت نسبی چغندرق-1  

  ).SCB(منفعت اجتماعی -و نسبت هزینه) DRC(ي منابع داخلی هاي نسبت هزینه شاخص

  . ارزیابی آثار نرخ واقعی ارز بر مزیت نسبی چغندرقند-2  

  

  روش تحقیق

جهت دستیابی به .  انجام گردید 83-84این مطالعه در استان کرمانشاه در سال زراعی   

 93اهداف مطالعه با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی  خوشه اي دو مرحله اي با تعداد
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چغندرکار مصاحبه بعمل آمدو سایر اطالعات مورد نیاز از سازمانهاي ذیربط و منابع مختلف 

در این تحقیق ، براي تعیین مزیت نسبی از دو معیار هزینه منابع . جمع آوري گردید

استفاده گردید،  فرمول هاي نسبت  ) SCB(و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی)DRC(داخلی

هزینه منابع داخلی
1

)DRC(و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی
2

)SCB (DRCو  SCB را 

استخراج نمود،که می توان آنرا بصورت زیر ) NSP(توان از رابطه سود خالص اجتماعی می

  .نشان داد
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  .ها توزیع و با در نظر گرفتن اختالف کیفیت

b
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  .  انبارداري، توزیع، و با در نظر گرفتن اختالف کیفیت ها

هاي اندازه گیري مزیت نسبی  شاخص نسبت هزینه منابع داخلی یکی از متداولترین شاخص

حاجی (است و به کرات توسط محققین داخلی و خارجی از آن استفاده شده است

 ;1380 زیبایی،;1381ع، زار;1380 جعفري،;1384 جوالیی،;1382 رحمانی،;1372رحیمی،

). 1993 گنزالس،;1379 محمدي،;1381 نجفی،;1382 کرباسی،;1374 سلطانی،;1382عزیزي

هاي مورد نیاز  مزیت استفاده از این شاخص سادگی محاسبات آن و قابلیت دسترسی به داده
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E :اي ارز  قیمت سایه.  

 کوچکتر از صفر یا بزرگتر از یک باشد، نشان دهنده عدم مزیت نسبی است و DRCاگر   

اگر بین صفر و یک باشد بیانگر مزیت نسبی 
1

شاخص هزینه به منفعت اجتماعی نیز  .باشد می

، جعفري)1376( به کرات توسط محققین داخلی  از جمله جوالییDRCبمانند شاخص 

 ،)1384(کرباسی ،)1383(عزیزي ،)1380(زیبایی ،)1381(زارع ،)1382(رحمانی ،)1380(

 مزایا و .مورد استفاده قرار گرفته است) 1993(گنزالس  و)1381(نجفی ،)1379(محمدي

 استخراج شده 1 فرمول این شاخص نیز از رابطه . استDRCمعایب آن تقریباً مشابه شاخص 

  :کل زیر استو بصورت ش
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اگر این معیار بین صفر و یک باشد، فعالیت داراي سودآوري بوده وبه رشد اقتصادي کمک   

. نماید و اگر بزرگتر از یک باشد غیر سود آور و فاقد مزیت نسبی است
2SCBتواند از   نمی

  .صفر کوچکتر باشد

  

  ماتریس تحلیل سیاستی

 و DRCهاي  اي بررسی مزیت نسبی تولید چغندرقند  عالوه بر شاخصدر این تحقیق بر  

SCB از ماتریس تحلیل سیاستی PAM3
ماتریس تحلیل سیاستی این امکان . استفاده شده است 

چهار . ها، به تحلیل سیاستی پرداخت سازد تا در کنار محاسبه مقادیر شاخص را فراهم می

  .چوب ماتریس سیاستی به شکل زیر است

  

____________________________________________________
1 - Domestic Resource Cost Ratio
2 - Social Cost Benefit Ratio
3 - Policy Analysis Matrix
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  )PAM(ماتریس تحلیل سیاستی ). 1(ل شک

  ها هزینه

  سود

  هاي قابل تجارت نهاده  هاي داخلی نهاده

درآمد   مبناي محاسبه

Di  Cik Bij Ai هاي بازاري بر حسب قیمت

Hi  Gik Fij  Ei   یی هاي سایه بر حسب قیمت

Li  Kik Jij Ii   اختالف

  

  یی یا واقعی ارز نرخ سایه

ها  یی محصول و نهاده هاي سایه ي مزیت نسبی و قیمت ر محاسبهیی ارز خارجی د نرخ سایه  

یی قابل قبول  در واقع این نرخ مبناي رسیدن به قیمت سایه. از اهمیت زیادي برخوردار است

ي برابري قدرت خرید در این تحقیق از نظریه. هاي قابل تجارت است براي محصول و نهاده
 

)PPP (در . یی ارز استفاده شده است ي نرخ سایه اسبهدر دو حالت نسبی و مطلق براي مح

روش مطلق برابري قدرت خرید، قدرت خرید یک سبد کاال در دو کشور مقایسه شده و نرخ 

ها  توان از شاخص قیمتي نرخ ارز به این روش، می در محاسبه. آیدها به دست می برابري آن

:و یا قیمت طال استفاده کرد

)4(  
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 و IP نرخ حقیقی ارز، Eکه   

IPهاي داخلی و خارجی در سال   به ترتیب شاخص قیمت

مورد نظر، 
gIP و 

gDPالر با  به ترتیب قیمت یک انس طال به ریال و قیمت جهانی طال به د

  .هاي جهانی است منظور از شاخص قیمت خارجی، شاخص قیمت. سان است کیفیت یک

شود و نرخ ارز در  در روش نسبی برابري قدرت خرید، یک سال به عنوان مبدا انتخاب می  

  :شودي مبادله تعدیل می ها و یا رابطه آن سال با شاخص قیمت
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 که در حال حاضر 1376در این مطالعه نرخ ارز در سال .  نرخ ارز در سال مبدا است0Eکه 

 ریال براي هر دالر آمریکا بود، 1750هاي قیمتی است و برابر  ي شاخص ي محاسبه سال پایه

 1384با توجه به این که نرخ واقعی در این تحقیق بایستی براي سال . استفاده شده است

هاي  ي قیمت هاي جهانی نیز با سال پایه ي شاخص قیمت  الزم است که سال پایهمحاسبه شود،

تر مطالعات داخلی از شاخص قیمت کل کشور آمریکا، به  در بیش. سازي شود داخلی یکسان

ي شاخص  سال پایه. دلیل آن که درآمدهاي کشور به دالر آمریکا است، استفاده شده است

 واحد بوده 9/159 برابر 1997این شاخص در سال. ت اس1982-84هاي آمریکا سال قیمت

سازي  سان ي یک از طریق تناسب این شاخص با شاخص قیمت داخلی از نظر سال پایه. است

 برابر 84نظر به این که شاخص کل قیمت داخلی در سال .  محاسبه شد14/122شده و رقم 

 12050رابري قدرت خرید نسبی  نرخ واقعی ارز به روش ب8ي   بود، با استفاده از رابطه6/307

ي مزیت نسبی به عنوان حد باالي نرخ واقعی ارز استفاده  ریال محاسبه شد و براي محاسبه

   .گردید

گران ایرانی از شاخص قیمت  ي نرخ حقیقی ارز به روش مطلق، اغلب پژوهش در محاسبه  

طور عمده تابع قیمت جهانی آن  اخلی طال بهقیمت د. کنندطال در داخل و خارج استفاده می

نرخ برابري مطلق محاسبه .  این نرخ طبق قاعده باید ثابت باشد7ي  است و بر حسب رابطه

 ریال بود ، در حالی که عزیزي و 8350 برابر 1379در سال  )1380(شده توسط جعفري 

مالحظه . نمودند ریال محاسبه 5/8314 این نرخ را به همین روش مطلق )1383(یزدانی 

دیگر  اند، بسیار به یک  دو مقطع زمانی مختلف محاسبه شدهشود که این دو رقم که در می

در این تحقیق از نرخ برابري قدرت خرید مطلق محاسبه شده ). 1380عزیزي،(نزدیک اند 

  .عنوان حد پایین نرخ واقعی ارز استفاده شد  ریال، به5/8314، )1383 (توسط عزیزي و یزدانی
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  یی قیمت سایه

یی، ارزش حقیقی یک محصول یا نهاده در شرایط رقابت آزاد و بدون وجود  قیمت سایه  

گونه عامل یا عوامل  طور کلی قیمتی است که هیچ هاي گمرکی است و به ها و محدودیت یارانه

 طرق اما به سبب دخالت در بازار به). 30(خارج از نیروهاي بازار در تعیین آن دخالت ننماید 

. شوند هاي موجود در بازار اختالف دارند و تحریف می یی با قیمت هاي سایه مختلف قیمت

  .هاي قابل تجارت در این تحقیق به شرح زیر تعیین گردید یی چغندرقند و نهاده قیمت سایه

  

  یی چغندرقند قیمت سایه -1

و سیف استفاده ها از قیمت فوب  یی محصوالت و نهاده معموال براي تعیین قیمت سایه  

ي اخیر صادرات و   ساله30اما چغندرقند از جمله محصوالتی است که حداقل در . شود می

 جهانی آن محصول استفاده  در این قبیل موارد از قیمت. واردات آن تقریبا صفر بوده است

ي این محصول  همان گونه که در بحث تجارت چغندرقند نشان داده شد، حجم مبادله. شود می

صورت  تجارت بین المللی در مقایسه با حجم تولید آن بسیار ناچیز است و عمدتا بهدر 

تر میان کشورهاي  رسد چغندرقند بیش نظر می به. گردد ي نهایی یعنی شکر مبادله می فراورده

گیري مزیت نسبی، برخی  ي اندازه در مطالعات انجام شده در زمینه. جوار مبادله شده باشد هم

هاي  برخی نیز از قیمت). 1377نام،  بی(استفاده کرده اند ) CIFقیمت (مت شکر محققان از قی

CIF اند  ي آن استفاده کرده  نیز از قیمت سر مزرعه و برخی) 1384کرباسی، ( چغندرقند

  ).1381فتحی، (

صورت نیاز  ي تبدیل نیز باید محاسبه گردد، در این ي شکر، هزینه نظر به این که براي تهیه  

در حالی . یی مربوط به بخش صنعت قند و شکر نیز برآورد شود هاي سایه بود که قیمتخواهد 

طور جداگانه بایستی تعیین  که مزیت نسبی فرآیند تولید چغندرقند و تبدیل آن، هر یک به

موجب شده تا ) کشور آمریکا و اتحادیه اروپا(هاي سنگین صادراتی  عالوه بر آن یارانه. گردد

هاي سازمان  با توجه به برنامه. هاي اخیر کاهش یابد زارهاي جهانی در سالقیمت شکر در با

ها، احتمال دارد که قیمت این محصول افزایش یابد و  تجارت جهانی در جهت حذف یارانه
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جا از  هاي فوق در این بنابر این با توجه به استدالل. هاي فعلی جهانی شکر واقعی نباشد قیمت

ي قند  ي مرزي تا کارخانه ي حمل چغندرقند از بندر یا نقطه وه هزینهعال قیمت سیف واردات به

ي قیمت از  نظر به نوسانات سالیانه. شود یی محصول استفاده می عنوان قیمت سایه منطقه، به

 دالر در هر تن بوده 4/64 میالدي استفاده شد که برابر 2004 تا 2000هاي  میانگین آن طی سال

 فرض بر این است که کیفیت چغندرقند SCB و DRCهاي  صي شاخ براي محاسبه. است

 محاسبه شده 1چونین قیمت داخلی چغندرقند بر اساس جدول  هم. سان است ثابت و یک

  .است

  

  %16قیمت تضمینی یک تن چغندرقند بر مبناي عیار ). 1(جدول 

  سال  ریال در تن

390000  1383  

240000  1384  

460000  1385  

  ند بیستوني ق کارخانه: ماخذ

  

  هاي قابل تجارت یی نهاده  قیمت سایه-2

هاي دفع  هاي قابل تجارت در این تحقیق شامل انواع کودهاي شیمیایی، انواع سم نهاده  

ها به علت  با وجود افزایش تولید داخلی این نهاده. ها است کش ها و علف آفات گیاهی، بیماري

ساله سهم زیادي از نیاز کشور از راه واردات ها، هنوز هر  افزایش روز افزون تقاضا براي آن

طور کامل مواد اولیه از خارج وارد و در داخل فرموله  ها تقریبا به در مورد سم. شود تامین می

عنوان هزینه فرصت برآورد مناسبی از قیمت  ها به استفاده از قیمت سیف این نهاده. شود می

ی براي به دست آوردن قیمت به دلیل آن که هاي شیمیای تفکیک دقیق سم. ها است یی آن سایه

شود،  کش طبقه بندي می کش و علف کش، قارچ ي آفت هاي گمرك فقط در سه طبقه در تعرفه

  .امکان پذیر نبود
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هاي حمل و نقل از بندر تا مقصد، انبارداري،  هاي قابل تجارت، هزینه هاي سیف نهاده به قیمت

  .گردد تخلیه، بارگیري، و توزیع نیز اضافه می

  

  1383هاي قابل تجارت در سال  قیمت سیف نهاده). 2(جدول 

  شرح  )دالر(قیمت به ازاي هر کیلوگرم با لیتر 

  سوپر فسفات  1715/0

  سولفات پتاسیم  2286/0

  اوره  1816/0

  فسفات آمونیوم  2226/0

9687/0 NPK

  نیترات آمونیم  1116/0

  سولفات روي  576/0

  اسید بوریک  107/0

  شره کشح  42/9

  علف کش  3/10

  قارچ کش  55/6

  ي مقاوم جوانه بذر تک  355/36

  گمرك جمهوري اسالمی ایران: مأخذ

  

   بذر -3

بذر . وجود دارد) منوژرم(جوانه  و تک) ژرم پلی( نوع چندجوانه 2بذر چغندرقند به   

 در هاي قدیمی است و شود و از نوع رقم چندجوانه به مقدار زیاد در واحد سطح مصرف می

یی توسط زارعان  به لحاظ قدیمی بودن در سطح گسترده. گردد داخل تولید و توزیع می
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رقم (ي ژنتیکی هیبرید  جوانه  با معرفی اولین رقم تک78اما از سال . شود چغندرکار استفاده می

  .گزین ارقام چندجوانه گردد جوانه به تدریج جاي تالش گردید تا ارقام تک) رسول

ي تحقیقات چغندرقند در راستاي  گیري توسط موسسههاي چشم عالیتدر حال حاضر ف  

 هزار 200جوانه صورت گرفته است و ساالنه حدود  ي تک معرفی و ازدیاد ارقام اصالح شده

 هزار عدد دانه است که حدود 100جوانه شامل  هر یک واحد بذر چغندرقند از نوع تک(واحد 

شود و در اختیار کارخانجات قند کشور براي  ولید میجوانه ت ارقام تک) کیلوگرم وزن د ارد1

ي مقاوم  جوانه  هزار واحد بذر تک150 نیز 1384در سال . گیردتوزیع میان کشاورزان قرار می

عنوان نام . هاي تولید داخل از نوع معمولی و غیرمقاوم است  جوانه تک(از خارج وارد شد 

  ).وسیدگی ریشه مانند رایزومونیا استهاي پمقاوم به دلیل مقاومت در برابر بیماي

 هزار هکتار است و نظر به 180-200با توجه به سطح زیر کشت چغندرقند در کشور که   

اگر .  هزار واحد بذر مورد نیاز است600جوانه در واحد هکتار، حدود   واحد بذر تک3مصرف 

توان  اي آینده میه جوانه اختصاص یابد، در سال ي مزارع چغندر قند به کشت بذر تک همه

تدریج ارقام چندجوانه به  جوانه افزایش یابد و به انتظار داشت که سطح زیر کشت ارقام تک

شود و  جوانه مصرفی در داخل تولید می بذر تک% 15/57در حال حاضر حدود . حاشیه رود

نظر به . ي داخلی از نوع معمولی و وارداتی از نوع مقاوم است جوانه تک. دیگران وارداتی است

ي تولید داخل بسیار اندك است  جوانه این که فرصت صادرات براي بذرهاي چندجوانه و تک

ي داخلی تلقی  عنوان نهاده ي اروپا در امر بازاریابی دشوار است، این نهاده به و رقابت با اتحادیه

ته شده ي خارجی و قابل تجارت در نظر گرف ي مقاوم به عنوان نهاده جوانه شود و تنها تک می

هاي غیر قابل تجارت  ي تولید داخل به مانند نهاده جوانه بنابراین براي چندجوانه و تک. است

ي  جوانه اما براي تک. شود عنوان قیمت واقعی استفاده می هاي بازار به شود و قیمت عمل می

.گردد  استفاده میCIFمقاوم از قیمت 
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  کود حیوانی-4

ي داخلی و غیر قابل تجارت   حیوانی، این نوع کود نهادهبه دلیل نبود تجارت خارجی کود  

ي مورد مطالعه، هیچ یک از کشاورزان از کود  اما در این تحقیق بر اساس نمونه. شود تلقی می

  .اند حیوانی استفاده نکرده

  

  هاي تجارت ناپذیر یی نهاده  قیمت سایه-5

ها از یک  ود قیمت جهانی براي آنهاي تجارت ناپذیر، به علت نب یی نهاده تعیین قیمت سایه  

از نظر . تر است ها از طرف دیگر، مقداري مشکل طرف و تحریف و نبود شفافیت در بازار آن

توان از  هاي تجارت ناپذیر یا منابع داخلی، می یی نهاده هاي سایه تئوري براي استخراج قیمت

اما در ). 1992کاران  هم، گنزالس و 1376حاجی رحیمی (ي دوم استفاده کرد  راه حل بهینه

راه حل دیگر . ي مقطعی و سري زمانی دارد هاي گسترده عمل استفاده از این روش نیاز به داده

یی این  ي دوگانگی، قیمت سایه ریزي خطی است تا با استفاده از قضیه استفاده از مدل برنامه

به . ي دوم را دارد بهینهدر عمل این راه حل نیز مشکالت روش راه حل . ها را تعیین کرد نهاده

هاي مورد نیاز و قابل اعتماد، مشابه مطالعات دیگر از  رسی نداشتن به داده علت مشکالت دست

  .شود رسد استفاده می ها که الزم به نظر می یی از تعدیل هاي داخلی با انجام پاره قیمت

  

  یی زمین و آب  قیمت سایه-1-5

پذیري و  ورزي است که تقریبا قابلیت تحركزمین و آب دو عامل اصلی تولید در کشا  

از این رو . ها به منظور استفاده در کشاورزي ناممکن و یا بسیار پر هزینه است جایی آن جابه

ي دیگر مستلزم  یی به نقطه ناپذیر است، و یا در مورد آب انتقال آن از نقطه کامال تجارت

  . هاي انتقال آب استي قابل مالحظه براي ایجاد کانا گذاري اولیه سرمایه

ي توام زمین و آب براي  یی آب و زمین از نرخ اجاره ي قیمت سایه در این تحقیق براي محاسبه

به دلیل . در استان کرمانشاه استفاده شده است) ترین محصول با ارزش(ترین محصول  گران

شده  ژي، موجب هاي شیمیایی و انر هاي قابل تجارت، مانند کود و سم پرداخت یارانه به نهاده
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حاجی رحیمی به دالیل فوق، . تر از مقدار واقعی خود باشد ي زمین بیش که قیمت و نرخ اجاره

کاران نیز  گنزالس و هم). 1376( درصدي تعدیل نمود 10قیمت این عوامل را با یک نرخ 

ب و هاي آبنابر این در این مطالعه با همین نرخ قیمت نهاده. نهاد کردند همین نرخ را پیش

  .زمین تعدیل شدند

  

  یی نیروي کار   قیمت سایه-2-5

مزد نیروي کار به دلیل  دست. عنوان منبع داخلی در نظر گرفته شده است نیروي کار به  

ي ارزش بازده نهایی  هاي نهادي از آن در عمل نشان دهند قوانین حداقل دستمزدها و حمایت

ي شرایط بازار رقابت کامل نیست و  نشان دهندهبنابر این بازار نیروي کار . آن در تولید نیست

آمار رسمی در کشور حکایت از نرخ بیکاري گسترده . مزدها حالت تحریف شده دارد دست

با توجه به آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان مدیریت و . است% 10دارد و بیش از 

یروي کار چونین مزدهاي ن ي آن با متوسط دست ریزي در خصوص خط فقر و مقایسه برنامه

بنابر این . ترین سطح معیشت قرار دارد مزدهاي فعلی در کم گیري کرد که دست توان نتیجه می

  .یی استفاده شده است عنوان قیمت سایه مزدهاي منطقه به از متوسط دست

  

  یی ماشین آالت   قیمت سایه-3-5

توان گفت که قیمت  میهاي اخیر،  ي ماشین آالت و ادوات کشاورزي در سال با قطع یارانه  

بنا به نظر کارشناسان و محققان . هاي واقعی نزدیک شده است ها به قیمت  آن ي و نرخ اجاره

) ها و مکانیزاسیون کشاورزي بخش ماشین(ي تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي  موسسه

اما در خصوص . شود  درصد ادوات کشاورزي مورد استفاده در داخل تولید می100تقریبا 

هزینه ماشین آالت داخلی و % 90طور مساوي  بنابر این در این تحقیق به. است% 80راکتور تا ت

  .آن خارجی در نظر گرفته شده است% 10
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  هاي بازار رسانی  هزینه-4-5

ي حمل و  ي بارگیري در مزرعه و هزینه ي بازار رسانی چغندرقند تنها در برگیرنده هزینه  

ي آن  شود و هزینه بارگیري غالبا توسط نیروي کار انجام می. ي قند است نقل آن تا کارخانه

گنزالس و . ي حمل و نقل اندکی متفاوت است اما هزینه. کامال داخلی فرض شده است

مالیات % 10خارجی و % 39داخلی، % 51ي حمل و نقل را در اندونزي  هزینه) 1993(کاران  هم

% 61ي حمل را  هزینه) 1376(یران، حاجی رحیمی اما به دلیل نبود مالیات در ا. در نظر گرفتند

توان  رفت صنعت خودروسازي در کشور می نظر به پیش. خارجی فرض نمود% 39داخلی و 

% 80ي حمل و نقل  این صنعت داخلی نیست و بنابر این در این تحقیق هزینه% 80گفت تا 

  .خارجی در نظر گرفته شده است% 20داخلی و 

  

  ایه یی سرم  نرخ سایه-5-5

نهاد  ي نرخ واقعی سرمایه پیش ي زیر را براي محاسبه رابطه) 1993(کاران  گنزالس و هم  

  :اند کرده

)7(  1
i1

i1
r 




 

rیی سرمایه،    نرخ سایهiي اسمی سرمایه و   نرخ بهرهi*ي اسمی  نرخ بهره.  نرخ تورم است

با توجه به ماهیت (هاي بانکی  دهسود سپر. سرمایه در شرایط کشور ما بسیار مختلف است

شود تا به  شروع می% 9از حداقل )  ماهه است9گذاري در کشت چغندرقند که حدود  سرمایه

ي اسمی  تحت این شرایط انتخاب نرخ بهره. شود در بازار غیر رسمی ختم می% 120هاي  نرخ

تر   بهره بانکی مناسباما با در نظر گرفتن حداقل ریسک نرخ بهره، استفاده از نرخ. دشوار است

  . است

  



201   ...   در استان کرمانشاهسبی تولید چغندرقندبررسی مزیت ن

  نتایج و بحث

پذیر در یک هکتار چغندرقند در  ناپذیر و تجارت هاي تجارتي نهاده  هزینه4 و 3جداول 

  .دهداستان کرمانشاه را نشان می

  

  ناپذیر براي یک هکتار چغندرقند در استان کرمانشاه هاي تجارت ي نهاده هزینه). 3( جدول

کرمانشاه هرسین صحنه آباد غرب اسالم  شهرستان–نهاده 

3060819 3292178 2793038 3027415  آب و زمین

1227753 1104977 1227753 1227753 ماشین آالت

6404748 5618200 5337290 6404748 نیروي کار

883000 883000 883000 883000 بازاررسانی

1578589 1377771 1396511 1574034 سرمایه

13154910 11481426 11637592 13116950   ها جمع هزینه

  هاي تحقیق  یافته: مأخذ

کرد و درصد  پذیر، داخلی، قیمت سر مزرعه، عمل هاي تجارتهاي نهاده هزینه4جدول   

  .دهد عیار هر یک از مناطق مورد مطالعه را نشان می

  

 تحت مطالعه کرد درآمد چغندرقند در واحد هکتار در مناطق هزینه، قیمت، و عمل). 4(جدول 

  )ارقام به ریال(

درآمد در 

هکتار
درصد عیار کرد عمل

قیمت سر 

مزرعه

ي  هزینه

هاي  نهاده

داخلی

هاي  هزینه

هاي  نهاده

قابل تجارت

نام منطقه

14795782 77/15 38621 1/383 13116950 4541448 اسالم آباد

17720742 53/16 9/43657 9/405 11637592 4919291 صحنه

15492260 99/16 7/36912 7/419 13154910 6964276 کرمانشاه

17231720 98/16 6/41086 4/419 11481426 4837347 هرسین

16355170 6/16 2/40086 408 12348904 5315591 میانگین استان

  هاي تحقیق  یافته: مأخذ

  



202  1390/ 1ي  شماره/5لد ج/ اقتصاد کشاورزي

  مزیت نسبی تولید چغندرقند در استان کرمانشاه

در DRC  وSCBتولید چغندرقند را بر حسب معیارهاي  نتایج مزیت نسبی 6 و 5جداول   

 و نرخ برابري قدرت خرید E1نرخ برابري قدرت خرید مطلق (دهد  استان کرمانشاه نشان می

، مزیت با توجه به آن که در چهار شهرستان این استان زراعت چغندرقند رایج است). E2نسبی 

ي  بر اساس نتایج هر دو معیار و در همه. ها برآورده شده است نسبی تولید چغندرقند در آن

. هاي مختلف ارز، تولید چغندرقند در مناطق مختلف این استان داراي مزیت نسبی است نرخ

تر است و با افزایش نرخ ارز مزیت   بیشSCB مزیت نسبی در مقایسه با DRCبراساس معیار 

صحنه در این استان داراي با استفاده از هر دو معیار شهرستان . یابد نسبی نیز افزایش می

هاي بعدي  هاي هرسین، اسالم آباد و کرمانشاه در رتبه باالترین مزیت نسبی است و شهرستان

  . قرار دارد

  

  SCBمزیت نسبی تولید چغندرقند در مناطق استان کرمانشاه بر اساس معیار ). 5(جدول 

رتبه در مزیت نسبی E2 E1 نام شهرستان

سوم 45/0 53/0 اداسالم آب

اول 37/0 43/0 صحنه

چهارم 53/0 59/0 کرمانشاه

دوم 40/0 45/0 هرسین

- 44/0 50/0 استان کرمانشاه 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

  DRCمزیت نسبی تولید چغندرقند در مناطق استان کرمانشاه بر اساس معیار ). 6(جدول 

رتبه در مزیت نسبی  E2 E1 نام شهرستان

سوم 36/0 46/0 م آباداسال

اول  28/0 35/0 صحنه

چهارم 39/0 48/0 کرمانشاه

دوم 29/0 37/0 هرسین

- 33/0 41/0 استان کرمانشاه 

  هاي تحقیق  یافته: مأخذ
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  ماتریس تحلیل سیاستی 

بر اساس این که نتایج به .  نتایج ماتریس تحلیل سیاستی نشان داده شده است7در جدول   

ت ارز تحلیل حساسیت شده است، آثار تغییرات نرخ ارز نیز  نرخ مختلف قیم3دست آمده با 

هاي  ي تفاوت درآمد قیمت بازاري و درآمد قیمت که نشان دهنده  Iiعنصر. قابل ارزیابی است

 ریال در -4173422برابر ) زاي هر دالر ریال به اE1) 5/8314یی است، در نرخ واقعی ارز  سایه

ي دریافت مالیات ضمنی از تولید کنندگان   و نشان دهندهبه عبارتی مقدار آن منفی. هکتار است

 ریال، میزان مالیات ضمنی از 12050 و 73/8866اما با افزایش نرخ ارز به . چغندرقند است

  .یابدتولیدکنندگان افزایش می

یی  هاي بازاري و سایهبر حسب قیمت) Jijعنصر(پذیر  هاي تجارت ي نهاده تفاوت هزینه  

-هرچه نرخ ارز افزایش می. ي پرداخت یارانه به تولیدکنندگان است ن دهندهمنفی است و نشا

پذیر را  هاي تجارت یعنی چغندرکاران نهاده. شود تر می زان پرداخت یارانه نیز بیشیابد می

هاي  ي نهاده که اختالف میان هزینه Kik عنصر.کنند تر از قیمت جهانی خریداري می ارزان

هاي ارز منفی است و به معنی این است  ي نرخ یی است در همه  سایهداخلی به قیمت بازاري و 

طور غیر مستقیم  در نتیجه به. ها است یی آن تر از قیمت سایه ها کم که قیمت بازاري این نهاده

  . گردد یی به تولیدکننده پرداخت می یارانه

  

ر استان کرمانشاه ماتریس تحلیل سیاستی براي یک هکتار سطح زیر کشت چغندرقند د). 7(جدول

  )ارقام به ر یال(

ها هزینه

هاي قابل  نهادهدرآمدشرح

پرداخت

هاي داخلی نهاده

سود

-151319902904359124177975/190166هاي بازاريبرحسب قیمت

E119305412  3364130124333563507925

E2205876333577378124333569/4576897

برحسب 

هاي  قیمت

E32797885848066271243335610738874یی سایه

E14173422-459771-24/15559-3698092-

E25455643-5/673019-24/15559-4767064- اختالف

E312846868-1902268-24/15559-10929041-

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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  نهادها گیري و پیشنتیجه

هاي مختلف ارز از چغندرکاران  ي نرخ  داد که در همهنتایج ماتریس تحلیل سیاستی نشان  

هاي مربوط به نرخ ارز، نوع حمایت از  به عبارت دیگر سیاست. شود مالیات ضمنی دریافت می

هاي پایین ارز  رسد سیاست دولت در نرخدهد و به نظر می چغندرکاران را تحت تاثیر قرار می

  . نی استهاي باال دریافت مالیات ضم حمایت، و در نرخ

ها را  شود و چغندرکاران این نهادههاي قابل تجارت، حمایت مثبت انجام می در مورد نهاده  

هاي داخلی نیز دولت سیاست  در خصوص نهاده. کنند تر از بازار جهانی خریداري می ارزان

ها در مورد سود بازاري،  اما برآیند این سیاست. کند حمایت از تولید کننده را دنبال می

. یی در مورد چغندرقند مثبت است سود سایه. هاي دولت به زیان تولید کننده است خالتد

هاي دولت در بازارکه منجر به از میان رفتن  یعنی تحت شرایط رقابت آزاد و عاري از دخالت

هاي کاهش ارزش پول ملی نیز این  یی مثبت است و سیاستها گردد، سود سایه تحریف قیمت

هاي غربی  ي این است که کشت چغندرقند در استان دهد، و نشان دهنده سود را افزایش می

یی منفی است، ولی با افزایش  تفاوت سود بازاري و سود سایه. کشور داراي مزیت نسبی است

داشتن ارزش هاي ارزي مربوط به باال نگه یعنی سیاست. شود نرخ ارز مقدار منفی نیز زیاد می

طور کلی نتایج نشان داد که کشت  به. گردد رکاران میپول ملی باعث متضرر شدن چغند

 در DRC و SCBچغندرقند در استان کرمانشاه داراي مزیت نسبی است و متوسط معیارهاي 

   است،41/0 تا 33/0 و از 50/0 تا 44/0استان کرمانشاه میان صفر و یک، و به ترتیب از 

 تولید نشود بایستی از خارج این تحقیق با فرض این که اگر چغندرقند در داخل کشور  

بنابر این با توجه به . براي کارخانجات وارد گردد تا تبدیل به شکر شود، انجام شده است

ها  نظر به تحریف قیمت.  این محصول تولید آن در داخل داراي مزیت نسبی استCIFقیمت 

ه است، عمال از وجود آمد هاي دولت در بازار به ي دخالت از مقادیر واقعی خود که در نتیجه

هاي اقتصادي منفی در  شود و تولید کنندگان انگیزه این محصول مالیات ضمنی دریافت می

  .کنند تولید آن دریافت می
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شود، اما یک نهاده و ماده  هرچند چغندرقند در بخش کشاورزي یک ستاده محسوب می  

. کر و قند استرسد همان ش  براي بخش صنعت است و محصول نهایی که به مصرف می اولیه

از . ها و عوامل تولید است تر از تجارت نهاده تر و کم هزینه در دنیا تجارت محصول نهایی ساده

ي گذشته عمال هیچ چغندرقندي وارد یا صادر نشده است، ولی هر ساله   دهه3آن جا که در 

زیت نسبی  این تحقیق، م گردد که براي تکمیل نهاد می شود، پیش مقادیر زیادي شکر وارد می

هاي واقعی بخش صنعت در تبدیل  تولید شکر در تحقیقات آینده بررسی و تعیین شود و هزینه

  .و فرآوري این محصول نیز برآورد گردد

نهاد داد که در صورت رفع موانع و  توان پیش هاي این تحقیق می بر اساس یافته  

تواند به نفع تولید  ارج، میي آن با جهان خ هاي تجارت چغندرقند، تعامل و مبادله محدودیت

از طرف دیگر، با توجه به هدف دولت در خودکفایی در تولید قند و . کنندگان داخل تمام شود

هاي دولت در جهت حمایت مثبت از چغندرکاري تدوین و  گردد سیاستنهاد می شکر، پیش

  .اجرا شود
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