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چکیده
نامه از مزارع برنج هیبرید استان گیالن در سال آوري پرسشگیري از مطالعات میدانی و جمعاین پژوهش با بهره

ي سـودآوري  از سـوي دیگـر، محاسـبه   . نسبی تولید این رقم را مورد بررسـی قـرار داد      مزیت 1384-85زراعی  
هاي مزیت و ي شاخصریزي خطی به منظور محاسبهیافت برنامهاجتماعی، توان رقابت صادراتی و استفاده از ره     

ختلـف از دیگـر   بلند مرغوب و پرمحصول در سناریوهاي مي اجتماعی زراعت ارقام برنج دانه     الگوي کشت بهینه  
ي مزیت نسبی و تـوان رقابـت صـادراتی    نتایج به دست آمده از محاسبه     . اهداف مورد نظر در این پژوهش است      

از . بلند مرغوب در سناریوهاي مختلـف اسـت  بلند پرمحصول در قیاس با برنج دانه      گویاي وضعیت برتر برنج دانه    
هزار هکتار را به منظـور       86ت ارقام پرمحصول تا     ي سطح زیر کش   ریزي خطی توسعه  سوي دیگر، الگوي برنامه   

ي با توجه به اهمیت برنج در امنیـت غـذایی ایـران، اصـالح سـامانه               . نهاد کرد سازي سود اجتماعی پیش   بیشینه
پـذیري و  هـاي تولیـد در جهـت افـزایش رقابـت         ي این محصول و کـاهش هزینـه       تولیدي براي کشت مکانیزه   

.هاي حمایتی الزامی استاستجلوگیري از اثر منفی کاهش سی
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ریزي خطی، برنج، استان گیالنمزیت نسبی، توان رقابت صادراتی، برنامه:هاي کلیديواژه
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مقدمه
هاي اقتصادي است کـه هـدف آن فـراهم آوردن نیازهـاي             اي از فعالیت  کشاورزي مجموعه 

رشـد جمعیـت در   . ي کشاورزي مورد نیاز بخش صنعت اسـت هغذایی جامعه و تولید مواد اولی  
ي ابـزاري از تجـارت محـصوالت کـشاورزي بـراي            تر کشورهاي در حال توسعه، استفاده     بیش

ي کشورهاي توسعه یافته، گسترش مناقشات جهانی و افزایش ریسک          گرانهتحقق اهداف سلطه  
و امنیت ملـی از جملـه دالیلـی    بستگی باالي امنیت غذایی     تجارت محصوالت کشاورزي و هم    

است که سبب گسترش تفکر خودکفایی در تولیدات کشاورزي و وابـستگی کمینـه بـه واردات         
ي مهـم در خودکفـایی   مـساله . تر کشورهاي در حال توسعه شده اسـت  این محصوالت در بیش   

ق ي منابع تولید داخلی و تخصصی کردن تولیدات در منـاط          تولیدات کشاورزي، تخصیص بهینه   
در ادبیـات اقتـصادي از مزیـت نـسبی بـراي            . مختلف بر اساس ظرفیت و فراوانی منابع اسـت        

ي تولید و تجارت محصوالت استفاده      پذیري یک کشور یا منطقه در زمینه      بررسی قدرت رقابت  
اي تولیـدات کـشاورزي افـزون بـر تـدوین           هاي نسبی منطقه  از این رو، سنجش مزیت    . شودمی

توانـد نقـش   ي مورد مطالعه، میاي منطقهریزي اقتصادي و توسعهبرنامهچارچوبی مناسب براي 
تغییر الگوي مصرف و افزایش مـصرف       . شایان توجهی در تحقق اهداف خودکفایی داشته باشد       

تر به واردات این محـصول را در        راه رشد جمعیت، وابستگی بیش    ي برنج در ایران، به هم     سرانه
ریزان بخش کشاورزي به خودکفـایی در تولیـد محـصوالت           رنامهي ب نگاه ویژه . پی داشته است  

ي خودکفـایی در تولیـد بـرنج شـده     بردي و افزایش سطح امنیت غذایی، سبب تدوین برنامهراه
محور اساسی این برنامه گسترش سـطح زیـر کـشت بـرنج رقـم هیبریـد اسـت کـه بـا                       . است

اسـتان  . یدي در تحقق این آرمان اسـت      تن در هکتار ابزار کل     9کرد  برخورداري از میانگین عمل   
هـاي  هـزار هکتـار زمـین      238گیالن با برخـورداري از منـابع آبـی فـراوان و وجـود بـیش از                  

گـسترش کـشت   . هاي اصلی تولید برنج در ایران اسـت     کاري در این استان از جمله قطب      شالی
ارقـام بـومی     درصدي نسبت بـه    30تر  کرد بیش ارقام پرمحصول که به طور متوسط داراي عمل       

بـا ایـن   ). 1386وزارت جهـاد کـشاورزي،   (مورد توجه مسووالن بوده است 70ي بوده، از دهه  
هاي همه، گسترش تقاضاي داخلی برنج بر اثر رشد جمعیت و رشد مصرف و محدودیت زمین              
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بـرنج هیبریـد نقـش      . هاي اخیر شـده اسـت     زراعی آبی ایران، سبب رشد واردات برنج در سال        
15ی در تامین نیاز غذایی کشور چین داشته و هم اکنون سطحی زیر کشتی معـادل   شایان توجه 

ي جهانی تحقیقـات بـرنج،   موسسه(میلیون هکتار را در این کشور به خود اختصاص داده است      
بـرد  اي مناسـب در جهـت تحقـق راه        توانـد گزینـه   ي کـشت رقـم هیبریـد مـی        توسعه). 2007
توانـد افـزون بـر تـامین      رش سطح زیر کشت این رقم مـی       گست. گزینی واردات برنج باشد   جاي

زایی قابل تـوجهی را نیـز در منـاطق          نیازهاي داخلی و جلوگیري از خروج منابع ارزي، اشتغال        
ي کشت بـرنج رقـم هیبریـد از دیـدگاه           ي توسعه ي تحقق برنامه  الزمه. مستعد کشور ایجاد کند   

ت نسبی و برخورداري از تـوان رقـابتی در          یابی واحدهاي زراعی داخلی به مزی     اقتصادي، دست 
از این رو، این پژوهش با بررسی مزیت نسبی         . قیاس با تولیدکنندگان ارقام مشابه خارجی است      

پذیري تولید ایـن    اي به دنبال تعیین وضعیت رقابت     تولید این رقم با استفاده از اطالعات مزرعه       
یـت نـسبی تولیـد و تـوان رقابـت      از سـوي دیگـر، بررسـی مز   . محصول در استان گیالن است    

ي ي الگوي کشت بهینـه    بلند مرغوب و پرمحصول استان گیالن و ارایه       صادراتی ارقام برنج دانه   
مزیـت نـسبی تولیـد بـه عنـوان معیـاري بـراي              . اجتماعی از دیگر اهداف این پـژوهش اسـت        

اي در تولیـد  نطقـه هرگاه م. گیردهاي مختلف تولیدي مورد استفاده قرار می    بندي فعالیت اولویت
کاال یا خدمتی تخصص یابد، که در آن مزیت نسبی دارد و دیگر کاالها و خـدمات را از سـایر                     

ي اسـتفاده از منـابع و امکانـات موجـود صـورت گرفتـه و منفعـت                  مناطق فراهم کند، بیـشینه    
تـر از  ي بـه  هاي نسبی در واقع بـه منظـور اسـتفاده         شناسایی مزیت . شوداجتماعی نیز بیشینه می   

هاي فنی بر ایجاد مزیت نسبی، آن چـه        رفتدر کنار اثر پیش   . اي است منابع تولید موجود منطقه   
اي، هاي منطقه ها و برخورداري  کند، ظرفیت اي را مشخص می   سرانجام مزیت نسبی تولید منطقه    

در واقـع مزیـت     . ها و خصوصیات محصول و شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقه اسـت           ویژگی
آوري، مهـارت نیـروي کـار       رفـت فـن   ي تولید، پیش  تولید به موجودي منابع تولید، شیوه      نسبی

ي بالفعل و بـالقوه قابـل بررسـی        مزیت نسبی به دو گونه    . ها بستگی دارد  انسانی و کارایی نهاده   
ي پردازد کـه در دوره    مزیت نسبی بالفعل به بررسی مزیت نسبی کاال یا بخش خاصی می           . است

از سـوي   . اي تولید آن به طور بالفعـل محقـق شـده باشـد            جغرافیایی تعریف شده   زمانی و مرز  
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ي پـردازد کـه در دوره  دیگر، مزیت نسبی بالقوه به بررسی مزیت نسبی کاال یا بخش خاصی می       
زمانی و مرز جغرافیایی تعریف شده، تولید به طور بالفعل محقق نشده باشد، ولی به طور بالقوه        

مطالعات خارجی و داخلی    ). 1381ابراهیمی ساالري،   (، قابلیت اتفاق دارد     و به صورت استعداد   
1فانـگ و بقـین    . بسیاري مزیت نسبی محصوالت زراعی و باغی را مورد مطالعه قرار داده است            

اوهلـین، مزیـت نـسبی      -کـارگیري مـاتریس تحلیـل سیاسـتی و الگـوي هکـشر            با بـه  ) 2000(
بـر  نتایج نشان داد که محـصوالت زمـین     . رار دادند محصوالت کشاورزي چین را مورد مطالعه ق      

ات هاي روغنی و غالت بدون مزیت بوده، در حالی که محصوالت کاربر مانند سبزیج             مانند دانه 
چنین، در صورت ورود چین به سازمان تجـارت جهـانی، الگـوي             هم. داراي مزیت نسبی است   

بـا اسـتفاده از     ) 1387(کاران  هم گودرزي و . تجارت محصوالت کشاورزي چین باید تغییر یابد      
بلنـد پرمحـصول ایـران را طـی      یافت ماتریس تحلیل سیاستی مزیت نسبی تولیـد بـرنج دانـه           ره

استفاده از سناریوهاي مختلف براي محاسبات      . مورد مطالعه قرار دادند    1384تا   1359هاي  سال
ي زراعـی عمـده   مزیت نـسبی محـصوالت      ) 2000(2موکاول. هاي این پژوهش است   از ویژگی 

در این پژوهش با تقـسیم کـشور بـه سـه منطقـه بـر                . کشور موزامبیک را مورد مطالعه قرار داد      
هاي مختلف مربوط به ماتریس تحلیـل  آوري مورد استفاده در بخش زراعت، شاخصاساس فن 

نشان از مزیـت نـسبی تولیـد         NSPو   DRCهاي  نتایج حاصل از شاخص   . سیاستی محاسبه شد  
مزیت نسبی محصوالت باغی و زراعـی       ) 1384(قلی بگلو   . ت مورد مطالعه دارد   اغلب محصوال 

هاي نتایج حاصل از شاخص   . استان قزوین را با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی محاسبه کرد          
ي منابع داخلی و خالص منفعت اجتماعی بیانگر مزیت نسبی خربزه، چغندرقند، خیـار و               هزینه

زراعی و شلیل، هلو، زیتون، گالبی و گـیالس در بـین محـصوالت               هندوانه در بین محصوالت   
بلند پرمحـصول، بـرنج     بلند مرغوب، برنج دانه   مزیت نسبی برنج دانه   ) 1381(نوري  . باغی است 

-79هـاي  هاي گـیالن و مازنـدران طـی سـال     کوتاه را در استان   ب و برنج دانه   متوسط مرغو دانه
ي ت جهاد کشاورزي، بـا اسـتفاده از شـاخص هزینـه           ي تولید وزار  بر اساس طرح هزینه    1373

____________________________________________________
1- Fang and Beghin
2- Mucavele
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بـرداران داراي مزیـت     نتایج نشان داد که به طور متوسط درصد بهـره         . منابع داخلی ارزیابی کرد   
متوسـط مرغـوب و بـرنج    بلند پرمحصول، برنج دانهبلند مرغوب، برنج دانهنسبی براي برنج دانه 

درصد و در استان گیالن      4/66و   30،  7/46،  1/9با   کوتاه در استان مازندران به ترتیب برابر      دانه
، )2006(توان به شفیق و سـلیمان       از دیگر مطالعات می   . درصد است  1/8و   4،  7/19،  3/4برابر  

و صفدر حسینی   ) 1385(، پیراسته و کریمی     )2002(2، مهانتی و فانگ   )2001(1فانینگ و لونبو  
هش، بررسـی مزیـت نـسبی تولیـد ارقـام بـرنج             آرمان این پـژو   . اشاره کرد ) 1387(کاران  و هم 
آوري اطالعـات   در ایـن راسـتا، بـا جمـع        . بلند مرغوب و پرمحصول در استان گیالن است       دانه

بلنـد مرغـوب و     ها و درآمد ارقـام دانـه      کرد، هزینه ها، عمل مربوط به ضرایب فنی مصرف نهاده     
، 1384-85ن در سـال زراعـی   هـاي اسـتان گـیال   بلند پرمحصول هر یک از شهرسـتان ارقام دانه 
در گام بعد، بـا اسـتفاده       . هاي سودآوري اجتماعی و توان رقابت صادراتی به دست آمد         شاخص

ي محاسـبه و الگـوي کـشت بهینـه    SCBو DRC هـاي  ریزي خطـی شـاخص  از الگوي برنامه
ي بهنامه و مـصاح آوري پرسش از سوي دیگر، با جمع    . اجتماعی براي ارقام گفته شده، ارایه شد      

هـاي مزیـت   هاي مختلف استان گیالن، شـاخص کاران هیبریدکار در شهرستانحضوري با شالی  
DRC ،SCB وNSPبرنج رقم هیبرید محاسبه شد.

روش تحقیق
هاي مورد نیاز این پژوهش از طریق مطالعات میدانی و منابع آمـاري رسـمی اسـتخراج                 داده

ي گمرکـات ایـران،   ، بانک مرکزي ایـران، اداره ي تولید وزارت جهاد کشاورزيطرح هزینه . شد
شرکت خدمات حمایتی کشاورزي، مرکز آمار ایران و سازمان جهاد کشاورزي استان گـیالن از               

نـرخ ارز   . آوري اطالعات در این پژوهش اسـت      جمله نهادهاي رسمی مورد استفاده براي جمع      
هـاي  ي قیمـت  براي محاسبه . اي است هاي سایه عامل مهمی در محاسبات مزیت نسبی و قیمت       

هاي سرمرز با اسـتفاده از نـرخ ارز   هاي قابل تجارت وارداتی، قیمت    اي محصوالت و نهاده   سایه

____________________________________________________
1-Funing and Lonbo
2-Mohanty and Fang
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هاي دولت بوده،   نرخ ارز بازاري متاثر از سیاست     . شودگیري می بر حسب واحد پول ملی اندازه     
گیـري، سـه    اي مختلف اندازه  هبا توجه به روش   . اي استفاده کرد  از این رو باید از نرخ ارز سایه       

بـر حـسب برابـري      ) E1(اي اول   نرخ ارز سایه  . اي در این پژوهش لحاظ شد     نوع نرخ ارز سایه   
بـر حـسب    ) E2(اي دوم   نـرخ ارز سـایه    . ریال به دست آمـد     4760نسبی معادل    1قدرت خرید 

ریـال   9160برابر بـا     E2اي  ارزش سایه . یافت طال محاسبه شد   برابري قدرت خرید مطلق یا ره     
محاسـبه شـده و مقـدار آن    2بر مبنـاي روش ضـریب تبـدیل   ) E3(اي سوم نرخ ارز سایه . است

هاي تولیـد بـه دو گـروه قابـل     در محاسبات مزیت نسبی نهاده. ریال به دست آمد 5876معادل  
هاي قابل تجارت به منابع تولیدي اطالق شـده  نهاده. شودتجارت و غیر قابل تجارت تقسیم می    

هاي یاد شـده را وارد  شوند و ایران نیز نهادهبازارهاي جهانی در مقیاس وسیعی مبادله می   که در 
آالت ي ماشـین این عوامل شامل کودهاي شیمیایی، سموم دفع آفات و بخشی از هزینـه    . کندمی

هاي داخلی مانند زمین، نیـروي کـار، بـذر، آب و            هاي غیر قابل تجارت شامل نهاده     نهاده. است
هـاي داخلـی از     هـاي نهـاده   در تولید محصوالت زراعی اغلب سـهم هزینـه        . وانی است کود حی 

هاي قابل تجـارت وارداتـی قیمـت سـیف     اي نهادهقیمت سایه . تر است اي بیش هاي مبادله نهاده
هـاي  اي نهـاده  قیمـت سـایه   . هاي انتقـال اسـت    ي هزینه ي کلیه ها در سر مرز ایران به اضافه      آن

سـه نـوع قیمـت      . ترین حالـت کـاربرد اسـت      ها در به  ي فرصت و ارزش آن    داخلی برابر هزینه  
بهـاي  اي نوع اول متوسـط ارزش اجـاره       در قیمت سایه  . اي زمین در محاسبات اعمال شد     سایه

تر مطالعات داخلی مزیـت نـسبی از جملـه     این روش در بیش   . زمین زراعی مد نظر قرار گرفت     
در سـناریوي دوم   . به کار گرفته شـده اسـت      ) 1381(و نوري   ) 1383(، محمدي   )1387(نوري  

اي زمـین   بهاي زمین به عنوان قیمت سـایه      درصد باالترین قیمت اجاره    85اي زمین   قیمت سایه 
) 1387(کاران  و گودرزي و هم   ) 1993(3کاراناین روش در مطالعات گنزالس و هم      . لحاظ شد 

در مطالعـات مـک اینتـایر و         اي زمـین کـه    ي قیمت سـایه   در روش سوم محاسبه   . مشهود است 

____________________________________________________
1- Purchasing Power Parity
2- Change Factor
3- Gonzales et al.
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مطرح شد، یک چهارم قیمت محصول تولیدي به عنـوان          ) 1375(و نوربخش   ) 1985(1دلگادو
اي و در نظـر     ي سـه نـوع نـرخ ارز سـایه         با توجه به محاسبه   . ي فرصت زمین منظور شد    هزینه

ر اي زمین در مجموع نه سناریوي مختلف بـراي محاسـبات مـد نظـ    گرفتن سه نوع قیمت سایه  
اي ریـال و قیمـت سـایه   4760نـسبی معـادل     PPPاي  سناریوي یک نرخ ارز سایه    . قرار گرفت 

4760نـسبی معـادل   PPPايبها، سناریوي دو نـرخ ارز سـایه  زمین معادل متوسط ارزش اجاره
اي بها، سـناریوي سـه نـرخ ارز سـایه    درصد ارزش اجاره85اي زمین معادل ریال و قیمت سایه   

PPP  اي زمـین معـادل یـک چهـارم ارزش محـصول          ریـال و قیمـت سـایه       4760نسبی معادل
اي زمـین   ریال و قیمت سایه    9160مطلق معادل    PPPاي  تولیدي، سناریوي چهار نرخ ارز سایه     

ریـال و    9160مطلق معادل    PPPاي  بها، سناریوي پنج نرخ ارز سایه     معادل متوسط ارزش اجاره   
PPPاي  بها، سـناریوي شـش نـرخ ارز سـایه         ش اجاره درصد ارز  85اي زمین معادل  قیمت سایه 

اي زمین معـادل یـک چهـارم ارزش محـصول تولیـدي،       ریال و قیمت سایه    9160مطلق معادل   
اي زمـین معـادل متوسـط       ریال و قیمت سایه    5876معادل   CFاي  سناریوي هفت نرخ ارز سایه    

اي زمـین  ریال و قیمت سایه5876معادل CFاي بها، سناریوي هشت نرخ ارز سایهارزش اجاره 
ریال و قیمت    5876معادل   CFاي  بها و سناریوي نه نرخ ارز سایه      درصد ارزش اجاره   85معادل
اي آب  براي تعیین قیمـت سـایه     . اي زمین معادل یک چهارم ارزش محصول تولیدي است        سایه

ي آب به عنوان م شده ي تما در مناطق داراي منابع آبی فراوان چون استان گیالن، باالترین هزینه          
اي آب مـصرف شـده بـراي محـصوالت          از این رو، قیمت سـایه     . شوداي لحاظ می  قیمت سایه 

در ایـن راسـتا، بـا در        . ي استحصال آب در نظر گرفته شده است       ترین هزینه زراعی معادل گران  
ی و عمیـق، چـاه سـطح    ي تامین آب از چشمه، رودخانه، چاه عمیق، چاه نیمه         نظر گرفتن هزینه  

اي اي به عنوان قیمـت سـایه  ترین مقدار هزینهرفته، بیشپیشرفته و نیمه  هاي آبیاري پیش  سامانه
ي مـزد پرداختـی در رشـته      اي نیروي کار، بـاالترین دسـت      ي قیمت سایه  در محاسبه . لحاظ شد 

از .ي فرصت نیروي کار مـد نظـر قـرار گرفـت           هاي زراعی هر شهرستان به عنوان هزینه      فعالیت
درصد آن غیر قابـل تجـارت در   36آالت قابل تجارت و ي ماشیندرصد هزینه64ي دیگر،  سو

____________________________________________________
1- Mcintire and Delgado
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هـاي  اي محصوالت زراعی وارداتـی و نهـاده       ي قیمت سایه  براي محاسبه . نظر گرفته شده است   
هاي انتقال به عنوان قیمت     ي هزینه ي کلیه وارداتی به اضافه   1قابل تجارت وارداتی، قیمت سیف    

اي محـصوالت زراعـی صـادراتی، بـا کـم کـردن             قیمت سایه . حاسبات اعمال شد  اي در م  سایه
ي بـراي محاسـبه  . صـادراتی بـه دسـت آمـد    2ونقل تا سر مرز از قیمـت فـوب  هاي حمل هزینه

بلنـد پرمحـصول و هیبریـد از       بلند مرغوب، دانه  سودآوري اجتماعی زراعت هر هکتار برنج دانه      
کـارگیري  تـوان از طریـق بـه      این شاخص را مـی    . شدشاخص منفعت خالص اجتماعی استفاده      

:ي زیر به دست آوردرابطه
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Sي باال، در رابطه
oPاي ارقام برنج،قیمت سایهS

kPي غیـر قابـل تجـارت    اي نهـاده قیمت سایه
k،امS

jPي قابل تجارت اي نهادهسایهقیمتj ام و*E رونـد جهـانی   . اي اسـت نرخ ارز سـایه
اي را بـر رشـته   هـاي تولیـد زراعـی منطقـه       هاي تولیدي ضرورت تمرکز سـامانه     افزایش رقابت 

در این پـژوهش، بـه منظـور سـنجش     . کندهاي داراي توان رقابت صادراتی یادآوري می   فعالیت
بلنـد مرغـوب و پرمحـصول در اسـتان          ابت صادراتی زراعت هر هکتار ارقام برنج دانـه        توان رق 

. بهـره گرفتـه شـد     ) UCx(3از شاخص توان رقابت صادراتی     1384-85گیالن طی سال زراعی     
شاخص یاد شده مبین آن است که آیا محصول زراعی تولیـدي در شـرایط فعلـی و بـا صـرف                  

توان رقابت در بازارهاي جهـانی      ) ست داراي انحراف باشد   که ممکن ا  (ها با قیمت داخلی     نهاده
:ي زیر محاسبه شدرا دارد؟ این شاخص از رابطه
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Mي باال، در رابطه 
oPبلنـد پرمحـصول،   بلند مرغـوب و بـرنج دانـه   ، قیمت بازاري برنج دانهoY

ام براي تولید رقم    kي غیر قابل تجارت     مقدار الزم از نهاده    okbارقام برنج گفته شده،      کردعمل
____________________________________________________

1- CIF
2- FOB
3- Unit Cost Export
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Mدر واحد سطح،     oبرنج  
kP   ي غیـر قابـل تجـارت     قیمت بازاري نهادهk ،امoja  مقـدار الزم از

Mدر واحد سـطح      oد ارقام برنج    ام براي تولی  jي قابل تجارت    نهاده
jP    ي قیمـت بـازاري نهـاده

Sام،  jقابل تجارت   
oP  اي ارقـام بـرنج و       قیمت سایه*E     اگـر مقـدار    . اي اسـت  نـرخ ارز سـایه

خـود داراي تـوان     کار گیالنـی در تولیـد محـصول         تر از واحد باشد، شالی    شاخص یاد شده کم   
تـر از واحـد شـاخص یـاد شـده، نـاتوانی رقابـت               مقدار بزرگ . اي صادراتی است  رقابت هزینه 

اي ي سر به سر در رقابت هزینه      اي جهانی را نشان داده و مقدار واحد آن نیز گویاي نقطه           هزینه
ـ               . صادراتی است  ار پس از تعیین سودآوري اجتماعی و توان رقابت صـادراتی زراعـت هـر هکت

، )DRC(1ي منابع داخلـی   هاي مزیت هزینه  ارقام برنج در استان گیالن به منظور تعیین شاخص        
ي اجتمـاعی زراعـت بـرنج در        و تعیین الگوي کشت بهینـه     ) SCB(2هزینه به منفعت اجتماعی   

ریـزي خطـی بـراي تعیـین        الگوي برنامه . ریزي خطی استفاده شد   یافت برنامه استان گیالن از ره   
ي منفعت خالص اجتماعی زیربخش زراعـت اسـتان گـیالن تـشکیل     ت بیشینه کننده  الگوي کش 

بلنـد  اي زراعت هر هکتار برنج دانه     اطالعات مورد استفاده در الگوي باال شامل درآمد سایه        . شد
هاي تولید غیر قابل تجارت در زراعت هـر هکتـار          اي نهاده ي سایه مرغوب و پرمحصول، هزینه   

هـاي تولیـد قابـل تجـارت در زراعـت هـر هکتـار               اي نهاده ي سایه ینهمحصوالت یاد شده، هز   
متغیـر  . محصوالت گفته شده، ضرایب فنی تولید هر محصول و موجودي منابع تولیـدي اسـت              

ي هـر یـک از محـصوالت زراعـی در اسـتان      تصمیم در الگوي یاد شده، سطح زیر کشت بهینه   
هاي مربوط به   ر الگو عبارت از محدودیت    هاي منابع تولید لحاظ شده د     محدودیت. گیالن است 

سطح زیر کشت، نیروي کار، کودهاي شیمیایی به تفکیک کود ازته، کود فسفره و کـود پتاسـه،                  
کـش، سـاعت کـار      کـش و سـم حـشره      کـش، سـم قـارچ     سموم شیمیایی به تفکیک سم علـف      

:استریزي خطی به شرح زیر شکل عمومی الگوي برنامه. آالت، آب و بودجه استماشین

)3(jj2j1

2

1j
j X)CCR(ZMax 



Subject to:

____________________________________________________
1- Domestic Resource Cost
2- Social Cost Benefit Ratio
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1i
ij

2

1j
ij bXa

0Y*CDRCX jj1j 

1Y*CY*R jj2jj 

0Z*CZ*CSCBX jj2jj1j 

1Z*R jj 

0jX

i=1,2,...,11
j=1,2

، سطح تولید ارقام بـرنج یـا متغیـر تـصمیم بـر حـسب                 jXماعی،  ، سود اجت  Zدر الگوي باال،    
اي منابع داخلی زراعت هر رقم بـرنج  ي سایه، هزینه j1Cاي هر هکتار،    ، درآمد سایه  jRهکتار،  

، ijaهـاي وارداتـی زراعـت هـر رقـم بـرنج در هکتـار،        دهاي نهاي سایه، هزینه j2Cدر هکتار،   
، iي  رس منبـع یـا نهـاده      ، مقـدار در دسـت     ibضریب فنی زراعـت هـر یـک از ارقـام بـرنج،              

jDRCX  ن تـر از واحـد آ     ي منابع داخلی هر رقم برنج بوده و مقـدار کوچـک           ، شاخص هزینه
، نسبت هزینه به منفعـت اجتمـاعی و مقـادیر           jSCBX. ي مزیت نسبی تولید است    دهندهنشان

بـه   1384- 85برنج هیبرید در سـال زراعـی        . تر از واحد آن بیانگر مزیت نسبی تولید است        کوچک
زیـت  بـراي بررسـی م    . شهرستان استان گیالن کشت شـد      11هکتار در    22صورت آزمایشی در سطح     

ي مزرعـه   80اي، اطالعـات مربـوط بـه        گیري طبقه نسبی تولید برنج رقم هیبرید بر مبناي روش نمونه        
براي این مزارع با استفاده از نـرخ ارز          NSPو   DRC  ،SCBهاي مزیت   شاخص. آوري شد هیبرید جمع 

E1،E2وE3   مـد نظـر قـرار    محاسبه و نتایج به دست آمده در تحلیل مزیت نسبی تولید بـرنج هیبریـد
کرد تولید در چهـار گـروه       ي مزارع هیبرید براساس عمل    تر مزیت نسبی، کلیه   ي به براي مقایسه . گرفت

کرد تن، مزارع داراي عمل7تا 5کرد بین تن، مزارع داراي عمل7تر از کرد بیش شامل مزارع داراي عمل   
.ندي شدبتن تقسیم3تر از کرد کمتن و مزارع داراي عمل5تا 3بین 
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نتایج و بحث
تـن در هکتـار بـوده،        7تر از   کرد بیش درصد مزارع هیبرید مورد مطالعه داراي عمل       17تنها  

تـن  5تا 3کرد درصد مزارع عمل31تن را گزارش کرده، 7تا 5کرد بین درصد مزارع عمل  10
بـراي  . کردنـد  تن را در هکتار محقق     3کرد ضعیف زیر    درصد مزارع عمل   41را تجربه کرده و     

در . استفاده شدE3و E1 ،E2هاي مزیت در مزارع هیبرید از سه نوع نرخ ارز           ي شاخص محاسبه
.  نتایج بررسی مزیت نسبی تولید برنج هیبرید در استان گیالن ارایه شده استادامه، خالصه

هاي مزیت مزارع برنج هیبرید استان گیالنخالصه وضعیت بررسی شاخص). 1(جدول 
NSP*DRCSCB

عملکرد
نرخ ارز 

متوسطکمینهبیشینهمتوسطکمینهبیشینهمتوسطکمینهبیشینهايسایه

E12/1-48/8-42/3-13/205/1878/571/121/558/2
E211/0-3/5-81/1-03/102/634/202/109/358/1

7بیشتر از 
تن

E301/1-12/7-01/3-68/181/1117/448/141/42/2
E127/2-02/7-12/4-88/294/2-09/544/293/931/4
E289/1-62/6-38/3-55/179/3-71/144/17/565/2

7تا 5بین 
تن

E347/2-92/6-93/3-36/212/3-47/306/233/868/3
E105/2-39/12-17/5-06/508/94-13/30769/328/1531/6
E285/1-6/11-62/4-71/252/83-47/118/291/869/3

5تا 3بین 
تن

E303/2-19/12-03/5-14/472/40-09/912/387/1232/5
E11/3-36/9-04/6-8/1053/91-21/15-07/556/4159/10
E298/2-75/9-75/5-63/493/14-01/1796/263/2321/6

3کمتر از 
تن

E313/3-27/9-97/5-49/878/138-34/18-3/479/3493/8

هاي پژوهشیافته: ماخذ

ي شاخص منفعت خالص اجتمـاعی نـشان داد کـه زراعـت بـرنج               بر این اساس، نتایج محاسبه    
از . آوري اجتمـاعی اسـت  داراي زیـان E3وE1 ،E2 اي هیبرید در تمامی مقادیر نـرخ ارز سـایه  

تـر از یـک بـراي    و مقـادیر بـیش     DRCواحد و منفی شـاخص       تر از سوي دیگر، مقادیر بزرگ   
مقـدار  . بیانگر نبود مزیت نسبی تولید زراعت برنج هیبرید در استان گیالن است            SCBشاخص  

هاي قابل تجارت مـزارع هیبریـد       ي نهاده ي جبران نشدن هزینه   دهندهنشان DRCمنفی شاخص   
بلنـد  هـاي مزیـت بـراي بـرنج دانـه         صي شـاخ  محاسبه. اي این مزارع است   توسط درآمد سایه  
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هاي استان گیالن تنهـا در      بلند مرغوب در تمامی شهرستان    مرغوب نشان داد که تولید برنج دانه      
از سوي دیگر، در سناریوي یک و دو تنهـا شهرسـتان            . سناریوي پنجم داراي مزیت نسبی است     

ناریوي سه و نه، تولید این      در س . بلند مرغوب است  فومن داراي مزیت نسبی در تولید برنج دانه       
در سـناریوي  . باشـد هاي استان گیالن داراي مزیت نسبی نمی     محصول در هیچ یک از شهرستان     

شهر و لنگرود و در سناریوي شش به جز شهرسـتان           هاي رشت، رضوان  چهار به جز شهرستان   
راي مزیـت   بلنـد مرغـوب دا    هاي استان گیالن در تولید برنج دانـه       شهر، تمامی شهرستان  رضوان

هاي بندر انزلی و فومن و در سناریوي هـشت          در سناریوي هفت تنها شهرستان    . باشندنسبی می 
بلنـد  هاي بندر انزلی، رودبار، فومن، صومعه سـرا و ماسـال در تولیـد بـرنج دانـه                 تنها شهرستان 

ر بلند مرغوب د  بررسی اجمالی مزیت نسبی تولید برنج دانه      . مرغوب داراي مزیت نسبی هستند    
ي چهـار، پـنج و شـش؛ ایـن          بینانـه گانه نشان داد که تنها در سه سناریوي خوش        سناریوهاي نه 

این در حالی است که کیفیت      . تر مناطق تولیدي داراي توان تولید رقابتی است       محصول در بیش  
تـر  اي ایـن محـصول سـبب تخـصیص بـیش          باالي این رقم و اختالف درآمد بـازاري و سـایه          

ي در ادامـه نتـایج محاسـبه      . ري استان گیالن به ایـن نـوع بـرنج شـده اسـت             کاهاي شالی زمین
بلنـد  ریـزي خطـی بـراي بـرنج دانـه         سودآوري اجتماعی، توان رقابت صادراتی و الگوي برنامه       

ي تـر، محاسـبه  بینانـه بررسی نتایج حاصل از سـناریوهاي واقـع     . مرغوب و پرمحصول ارایه شد    
همگـی  ) سناریوهاي یک تا سه و هفت تـا نـه  (این پژوهش بلند مرغوب مزیت نسبی برنج دانه   

گزینـی آن بـا ارقـام داراي تـوان تولیـد      ي تولیدي این محصول و جاي    بیانگر لزوم تغییر سامانه   
اي مناسب براي افزایش مقـدار تولیـد   بلند پرمحصول گزینهبرنج دانه. کندرقابتی را یادآوري می   

از مجمـوع هـشت     . کـاري اسـتان گـیالن اسـت       لیهـاي شـا   برنج با توجه به محدودیت زمـین      
بـه صـورت عمـده در آن         1384-85بلند پرمحـصول در سـال زراعـی         شهرستانی که برنج دانه   

هاي آستارا، بندر انزلی، رودبـار و فـومن در سـناریوي یـک و دو،         مناطق کشت شده، شهرستان   
هـا در سـناریوي     نها به جز رشت در سناریوي چهار و هشت، تمامی شهرسـتا           تمامی شهرستان 

سـرا در سـناریوي هفـت و فـومن و           پنج و شش، آستارا، بندر انزلی، رودبار، فـومن و صـومعه           
. بلنـد پرمحـصول برخـوردار هـستند    الهیجان در سناریوي نه از مزیت نسبی در تولید برنج دانه         
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بلند بلند پرمحصول از مزیت نسبی در قیاس با برنج دانه         وضعیت مطلوب برخورداري برنج دانه    
تر به این محصول و ایجاد بستر مناسـب بـراي گـسترش سـطح زیـر                 مرغوب لزوم توجه بیش   

هاي زراعی آتی به منظور کسب سودآوري اجتماعی و افزایش توان           کشت این محصول در سال    
نتایج حاصل از برررسی توان رقابت صـادراتی نیـز          . کندکاران گیالنی را آشکار می    رقابت شالی 

بلنـد مرغـوب بـوده؛      بلند پرمحصول در قیاس با برنج دانـه       تر برنج دانه  طلوبگویاي وضعیت م  
هاي استان گیالن تنها در سـناریوهاي       بلند مرغوب در تمامی شهرستان    چنان چه تولید برنج دانه    

این در حـالی اسـت کـه مقـادیر     . ي چهار تا شش داراي توان رقابت صادراتی استبینانهخوش
بلند پرمحصول بیانگر توان رقابت صـادراتی در تمـامی منـاطق    ج دانهشاخص یاد شده براي برن  

.مورد بررسی در سناریوهاي چهار تا نه بود
ي افـزایش سـطح زیـر کـشت بـرنج           دهنـده ریزي خطی نشان  نتایج حاصل از الگوي برنامه    

هکتـار   86105، بـه    1384-85هکتار تحقق یافته در سال زراعی        17171بلند پرمحصول از    دانه
.سازي سود خالص اجتماعی در سناریوي پنج استدر شرایط بیشینه



هاي استان گیالن تحت بلند مرغوب در شهرستاني سودآوري خالص اجتماعی و توان رقابت صادراتی برنج دانهمحاسبه). 2(جدول 
گانه9سناریوهاي 

9سناریو 8سناریو 7و سناری6سناریو 5سناریو 4سناریو 3سناریو 2سناریو 1سناریو  شهرستان
NSPUCxNSPUCxNSPUCxNSPUCxNSPUCxNSPUCxNSPUCxNSPUCxNSPUCx

19/1-19/158/6-19/132/5-46/131/278/036/378/01/278/037/6-46/153/9-46/127/8-31/9آستارا
08/1-08/169/2-08/102/4-32/177/27/056/47/089/57/081/5-32/16/5-32/193/6-72/8آستانه اشرفیه

16/1-16/118/4-16/175/3-42/185/375/02/575/076/475/009/5-42/122/7-42/179/6-13/8املش
8/0-98/001/1152/063/1152/004/652/071/08/034/18/026/4-98/075/7-98/016/2-79/2بندر انزلی

19/1-19/185/3-19/17/4-46/158/277/015/477/0577/027/6-46/185/6-46/171/7-27/9تالش
19/1-19/168/4-19/176/5-77/049/177/057/277/03/7-45/105/0-45/114/7-45/122/8-76/9رشت
16/1-16/168/8-16/107/6-75/091/6-75/071/075/09/1-42/112/0-42/199/10-42/138/8-22/9شهررضوان

91/0-91/03/091/079/1-12/16/859/06/959/051/759/07/0-12/195/4-12/186/2-86/3رودبار
14/1-14/197/1-14/134/2-39/169/474/003/674/04/674/067/3-39/181/4-39/118/5-51/6رودسر

07/1-07/183/2-07/176/2-31/194/369/028/569/021/569/009/4-31/155/5-31/148/5-82/6اهکلسی
02/1-02/196/1-02/109/0-25/151/866/061/966/073/766/018/1-25/125/5-25/138/3-47/4شفت
69/0-84/026/1445/085/1445/049/945/038/469/097/469/039/0-02/184/061/184/075/3فومن

8/0-8/019/08/097/3-99/098/752/07/852/054/452/053/0-99/085/6-99/07/2-42/3صومعه سرا
16/1-16/103/3-16/174/4-42/151/275/037/475/008/675/059/6-42/112/6-42/183/7-68/9الهیجان

15/1-15/112/7-15/107/7-75/015/075/01/075/053/8-41/131/1-41/158/9-41/152/9-98/10رودلنگ
79/0-79/095/279/07/0-97/039/1151/018/1251/052/851/097/0-97/084/3-97/019/0-97/0ماسال

بر حسب میلیون ریالNSPمقدار * 
شهاي پژوهیافته: ماخذ



هاي استان گیالن تحت بلند پرمحصول در شهرستاني سودآوري خالص اجتماعی و توان رقابت صادراتی برنج دانهمحاسبه). 3(جدول 
گانه9سناریوهاي 

9سناریو 8سناریو 7سناریو 6سناریو 5سناریو 4سناریو 3سناریو 2سناریو 1سناریو  شهرستان
NSPUCxNSPUCxNSPUCxNSPUCxNSPUCxNSPUCxNSPUCxNSPUCxNSPUCx

66/0-8/052/1643/042/1743/079/1143/031/466/021/566/043/0-16/08/006/18/058/4آستارا
58/0-71/005/2038/051/2038/073/1038/028/758/075/758/004/2-95/271/041/371/037/6بندر انزلی

98/0-98/05/6-98/034/6-63/031/063/014/063/074/7-19/109/1-19/176/8-19/159/8-99/9رشت
75/0-91/005/1648/09/1648/035/1148/03/475/015/575/04/0-31/091/016/191/039/4رودبار
89/0-89/085/089/093/2-09/157/958/048/1058/07/658/005/0-09/119/6-09/142/2-32/3شفت
75/006/174/057/174/073/114/078/662/029/762/045/162/0-29/375/08/375/004/2فومن

74/0-9/066/1048/041/1148/049/648/068/174/043/274/049/2-9/054/5-9/062/0-37/1صومعه سرا
92/082/092/023/092/0-12/156/106/03/126/071/116/092/0-12/166/3-12/107/3-81/4الهیجان

بر حسب میلیون ریالNSPمقدار * 
هاي پژوهشیافته: ماخذ

گانه9ي منفعت خالص اجتماعی زراعت برنج استان گیالن در سناریوهاي کنندهالگوي کشت بیشینه). 4(جدول 
سطح زیر کشت 

)رهکتا(
9سناریو 8سناریو 7سناریو 6سناریو 5سناریو 4سناریو 3سناریو 2سناریو 1سناریو 

00055056118912118917070000بلند مرغوببرنج دانه
21262212620785818610586101492628016037686بلند پرمحصولبرنج دانه

هاي پژوهشیافته: ماخذ



گانه9ریزي خطی تحت سناریوهاي یافت برنامهبلند مرغوب منتج از رهبرنج دانهSCBو DRCهايشاخص). 5(جدول 
9سناریو 8سناریو 7سناریو 6سناریو 5سناریو 4سناریو 3سناریو 2سناریو 1سناریو  شهرستان

DRCSCBDRCSCBDRCSCBDRCSCBDRCSCBDRCSCBDRCSCBDRCSCBDRCSCB
82/167/146/173/184/168/189/091/085/048/09/091/044/137/137/131/146/138/1آستارا

66/151/152/141/142/133/188/091/081/085/076/081/036/128/125/119/116/113/1آستانه اشرفیه
69/152/157/144/161/146/183/086/078/082/079/083/034/127/125/119/128/122/1املش

2/115/116/112/157/144/159/066/057/064/077/081/095/096/092/093/025/119/1بندر انزلی
78/16/165/15/158/144/189/091/082/085/078/082/042/133/131/125/126/12/1تالش
05/266/189/156/177/148/11192/094/086/09/062/14/149/132/14/126/1رشت
26/265/114/259/15/278/11195/097/011/107/171/14/163/135/19/15/1شهررضوان

3/126/122/119/139/133/165/069/061/065/069/073/004/103/198/098/011/109/1رودبار
61/147/148/137/145/134/178/081/072/076/07/075/027/121/117/113/114/111/1رودسر
61/146/149/137/15/138/181/085/075/08/076/081/029/122/12/115/12/115/1سیاهکل
34/128/125/121/14/134/167/07/063/066/07/073/007/106/11112/11/1شفت
92/093/087/09/028/122/146/054/043/052/064/069/073/078/07/075/002/101/1فومن
3/121/123/117/16/143/164/073/061/07/08/084/003/102/198/099/027/12/1سراصومعه

81/157/165/146/151/136/189/092/081/086/074/08/044/132/131/123/12/114/1الهیجان
22/268/105/259/106/26/106/104/199/099/099/099/074/143/161/136/162/136/1لنگرود
07/106/101/101/129/124/154/06/051/058/066/07/007/106/181/084/004/103/1ماسال

هاي پژوهشیافته: ماخذ
گانه9ریزي خطی در سناریوهاي یافت برنامهبلند پرمحصول منتج از رهبرنج دانهSCBو DRCهاي شاخص). 6(دول ج

9سناریو 8سناریو 7سناریو 6سناریو 5سناریو 4سناریو 3سناریو 2سناریو 1سناریو  شهرستان
DRCSCBDRCSCBDRCSCBDRCSCBDRCSCBDRCSCBDRCSCBDRCSCBDRCSCB

99/099/093/094/026/122/15/056/048/054/064/069/079/082/075/079/002/101/1آستارا
83/087/08/085/036/127/141/054/04/053/068/075/066/074/064/072/009/107/1بندر انزلی

2/265/103/256/105/257/106/103/198/098/099/099/073/141/16/133/161/134/1رشت
98/098/093/094/026/122/15/056/047/053/064/069/079/082/074/078/001/101/1رودبار
24/119/117/114/145/136/163/069/06/066/074/078/01194/095/017/114/1شفت
77/08/073/076/014/112/139/044/037/043/058/062/061/066/059/063/091/092/0فومن

11/107/104/103/144/131/156/067/053/064/073/08/089/092/084/088/016/111/1صومعه سرا
29/124/119/115/122/118/166/071/06/066/062/068/004/103/195/096/098/099/0الهیجان

هاي پژوهشیافته: ماخذ
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نهادهاگیري و پیشنتیجه
نتایج به دست آمده، گویاي این واقعیت بوده که پایداري زراعت برنج در اسـتان گـیالن در                  

بلنـد پرمحـصول و گـسترش سـطح زیـر           تر به برنج دانه   شرایط تجارت آزاد نیازمند توجه بیش     
بلند پرمحـصول افـزون بـر افـزایش مقـدار        دانهاگر چه زراعت برنج     . کشت این محصول است   

کنـد، امـا    کـاران مـی   تـري را نیـز عایـد شـالی        تولید برنج در استان گیالن، سود اجتماعی بـیش        
نوسـانات  . اي در گسترش سطح زیر کـشت ایـن محـصول وجـود دارد             مشکالت قابل مالحظه  

تغییرات زیاد سطح زیـر  ترین دالیل کرد این رقم و مشکالت مربوط به بازار محصول، مهم    عمل
با توجه به افزایش مصرف داخلـی بـرنج   . بلند پرمحصول در استان گیالن است     کشت ارقام دانه  

بلنـد  و روند صعودي واردات این محصول افزایش مقدار تولید برنج بـا اسـتفاده از ارقـام دانـه                  
ن بـراي کـشت     بلند مرغوب داشته و رغبت کـشاورزا      پرمحصول که کیفیتی نزدیک به ارقام دانه      

اگـر چـه   . رسـد این محصول در صورت پایداري صفات آن مشهود بوده، ضروري به نظـر مـی             
کرد انتظاري رقم هیبرید دست یافتند، ولی تولید برنج هیبریـد  تعداد اندکی از کشاورزان به عمل 

به سخن دیگر، تحقق نیافتن مزیت نسبی تولید       . حتا در این مزارع نیز داراي مزیت نسبی نیست        
بـراي پـی بـردن بـه        . کرد این رقم نیست   برنج هیبرید در مزارع مورد مطالعه تنها تابعی از عمل         

هاي قابل تجـارت    نهاده. اي این مزارع مورد بررسی قرار گرفت      دالیل این مساله، ساختار هزینه    
. ها را در زراعت برنج به خود اختـصاص داده اسـت           اي نهاده ي سایه سهم ناچیزي از کل هزینه    

هـاي قابـل تجـارت از کـل         اي نهاده ه طور متوسط، در مزارع هیبرید مورد مطالعه، سهم هزینه         ب
هاي غیـر قابـل تجـارت    از سوي دیگر، نهاده. درصد است9/13ها معادل اي نهاده ي سایه هزینه

اي مزارع برنج را به خود اختـصاص داده         مانند نیروي کار و زمین سهم بزرگی از ساختار هزینه         
هـاي  برترین نهـاده  درصد هزینه  5/39درصد و زمین با      52به طور متوسط، نیروي کار با       . است

وضعیت مشابه نیز براي مـزارع      . باشندتولید غیر قابل تجارت در مزارع هیبرید مورد مطالعه می         
ي سهم باالي نیروي کـار بیـانگر شـیوه        . بلند مرغوب و پرمحصول قابل مشاهده است      برنج دانه 

در کنار این مساله، تراکم بـاالي جمعیتـی در          . ر این محصول در استان گیالن است      زراعت کارب 
بـردار زراعـی سـبب افـزایش        تر از یک هکتار براي هر بهره      ي کم استان گیالن و مالکیت سرانه    
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ي گیـري از شـیوه    در شرایط کنونی بهـره    . کاري این استان شده است    هاي شالی بهاي زمین اجاره
هـا بـه    سازي زمـین  پارچهي نیروي کار و تسریع یک     برنج براي کاهش هزینه   ي  زراعت مکانیزه 

بود مزیت نسبی تولید و توان رقابـت        کار به گیري از وسعت زراعی اقتصادي تنها راه      منظور بهره 
رنگ بودن وجود مزیت نـسبی در تولیـد         کم. صادراتی ارقام مختلف برنج در استان گیالن است       

هاي باالي تولیـد در     ي تولیدي و هزینه   تان گیالن بیانگر ضعف سامانه    ارقام مختلف برنج در اس    
هـاي تولیـد و   هـاي دولـت از نهـاده   روند کاهشی حمایت. قیاس با تولیدکنندگان خارجی است 

آوري گونگی تولید و فـن    لزوم تولید در شرایط تجارت آزاد، در آینده ضرورت بازنگري در چه           
سـازي  منـد بازنگري در قانون ارث، تـوان     . سازدن را آشکار می   تولید کنونی برنج در استان گیال     

ي عملیات مکانیزاسیون و پایدارسـازي  هاي تولید و بخش خصوصی براي انجام گسترده تعاونی
ي ارقـام بـرنج بـا کیفیـت و پرمحـصول بـه              آوري ارقام پرمحـصول و هیبریـد بـراي ارایـه          فن

.ریزان این بخش استش روي برنامهترین موارد سیاستی پیکشاورزان؛ از جمله مهم

منابع
ي اسـتان  ي میـوه بررسی کمی مزیت نسبی صـادراتی کنـسانتره  ). 1381. (ابراهیمی ساالري، ت 

.69-110: 60، ي تحقیقات اقتصاديمجله. 1370-79خراسان 
هـاي نـسبی محـصوالت زراعـی در اسـتان           بررسی مزیـت  ). 1385. (و کریمی، ف  . پیراسته، ح 

.39-68: 53، ي اقتصاد کشاورزي و توسعهنامهلفص. اصفهان
ــسبی و ). 1387. (و دریجــانی، ع. ، کاوســی کالشــمی، م.ص. حــسینی، س ــت ن بررســی مزی
ي علـوم کـشاورزي و منـابع        مجلـه . بندي بازارهاي هدف صادرات خاویـار ایـران       اولویت

.1-7: 15، طبیعی گرگان
ي هاي نـسبی؛ مطالعـه    ایتی دولت در مزیت   هاي حم بررسی تاثیر سیاست  ). 1384. (بگلو، م قلی

، ي اقتـصاد کـشاورزي و توسـعه       نامـه فـصل . موردي بخش زراعت و باغبانی استان قزوین      
50 :86-51.
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هـاي مـوثر بـر رونـد        عامل). 1387. (و یزدانی، س  . ، مقدسی، ر  .، صدراالشرافی، م  .گودرزي، م 
. بلنـد پرمحـصول ایـران   انـه هاي حاصل از ماتریس تحلیل سیاستی برنج د       تغییرات شاخص 

.139-164: 3، ي اقتصاد و کشاورزيمجله
هـا در اسـتان   هاي روغنی و بررسـی مـشکالت آن    تعیین مزیت نسبی دانه   ). 1383. (محمدي، د 
.125-151: 47، ي اقتصاد کشاورزي و توسعهنامهفصل. فارس

ن مازنـدران جهـت   بررسی مزیت نسبی دو محصول برنج و مرکبات استا    ). 1375. (نوربخش، م 
هـاي بازرگـانی    ي مطالعات و پـژوهش    انتشارات موسسه . صدور به کشورهاي آسیاي میانه    

.ایران
. ي بـرنج در گـیالن و مازنـدران        هاي عمـده  تعیین مزیت نسبی تولید گروه    ). 1381. (نوري، ك 
.25-45: 40، ي اقتصاد کشاورزي و توسعهنامهفصل
. مزیت نسبی و حمایـت از سـویاي تابـستانه در ایـران            تحلیلی بر وضعیت  ). 1387. (نوري، ك 
.69-88: 3، ي اقتصاد و کشاورزيمجله

.کرد ارقام برنجآمار عمل). 1386. (وزارت جهاد کشاورزي
Fang, C. and Beghin, C. (2000). Food Self-Sufficiency, Comparative Advantage

and Agricultural Trade: A Policy Analysis Matrix for Chinese Agriculture.
Center for Agricultural and Rural Development, Department of Economics.
Iowa State University. Working Paper No. 99-WP 223.

Funing, Z. and Lonbo, F. (2001). An approach to alternative measure of
comparative advantage in Chinas grain sector. 45th Annual Conference of
Agricultural and Resource Economics. January 22-25, Australia.

Gonzales, L. A., Kasrino, F. and Peres, N. D. (1993). Economic Incentives and
Comparative Advantage of Indonesian Food Production. Research Report,
International Food Research Institute, Washington. D.C.

IRRI. (2007). Hybrid rice cultivation in china.
Mc Intire, J. and Delgado C. L. (1985). Statistical significance of indicators of

efficiency and incentives: example from West African agriculture. American
Journal of Agricultural Economics, 67: 734-738.

Mohanty, S. and Fang, C. (2002). Assessing the competitiveness of Indian cotton
production: A policy Analysis Matrix Approach. Working paper, No. 02-
Wp301.



٤/٢/١٣٨٩جلد /  ٦٢

Mucavele, F.G. (2000). Analysis of Comparative Advantage and agricultural Trade
in Mozambique. Faculty of Agronomy and Foresty Engineering, Eduardo
Mondlabe University. Technical Paper No. 107.

Shafik, F. A. and Soliman, N. Y. (2006). The Effect of International Changes on
the Comparative and Competitive Advantages of Some Egyptian Export
Agricultural Crops. Journal of Applied Sciences Research, 2: 629-636.


