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چکیده
در ایـن مطالعـه     . ریزي تولید، صادرات و واردات اسـت      مزیت نسبی یکی از معیارهاي مهم اقتصادي براي برنامه        

ي جیرفت و کهنوج در سال    در منطقه ) ياگندم، جو و ذرت دانه    (ا وجود نداشتن مزیت نسبی تولید غالت        یوجود  
هاي نوع اول شاخص    شاخص. ن شد ییمزیت نسبی تع   ییهاي شناسا صبا استفاده از دو نوع شاخ      85-86زراعی  

هـاي نـوع دوم،   ي منابع داخلی و نسبت هزینه بـه منفعـت اجتمـاعی و شـاخص            منفعت خالص اجتماعی، هزینه   
هاي نوع  ق و با استفاده از شاخص     یج تحق یبر اساس نتا  . شاخص کارایی مزیت، مقیاس مزیت و جمعی مزیت بود        

ت یهاي نوع دوم، مز   بر اساس شاخص  . نبودند یت نسب یمز يدر منطقه دارا   یالت مورد بررس  ک از غ  یچ  یاول ه 
ج حاصـل از  یو نتـا یتیب حمـا یي ضـرا محاسـبه . تر از متوسط کـشور بـود      شیمحصول ذرت در منطقه ب     ینسب
ـ کـه کـشاورزان در جر  ییهاد محصول و نهاده   ینشان داد که در تول     یاستیل س یس تحل یماتر ـ ان تولی کـار  د بـه ی
ي دولت نـسبت بـه تجـارت آزاد سـود     ط مداخلهیدکننده در شرا  یم پرداخت شده و تول    یرمستقیي غ ارانهیاند،  برده

. ده استیديتران کمیا زیکسب کرده يترشیب

JEL :Q18 ،Q17 ،F13يبندطبقه

ي منابع داخلیینهغالت، مزیت نسبی، جیرفت،کهنوج، نسبت هزینه به منفعت اجتماعی، هز: يکلیديهاواژه
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مقدمه
ریزي تولید، صادرات و واردات مزیت نسبی یکی از معیارهاي مهم اقتصادي براي برنامه

ي دیوید ریکاردو در اوایل قرن نوزدهم مطرح شد و به معناي بار به وسیلهاست که اولین 
گوید نظریه میاین. تر استي کمتوانایی یک کشور یا یک منطقه در تولید یک کاال با هزینه

وري عوامل تولید، که هر کشور یا منطقه با توجه به استعدادهاي طبیعی، فراوانی و سطوح بهره
ي مناطق یا چنان چه همه. به طور نسبی در تولید گروه خاصی از محصوالت مزیت دارد

و ايکشورها از این مزیت آگاه باشند و بر اساس آن عمل کنند، تخصیص و تقسیم کار منطقه
، یزدانیو يزیعز(رسد شود و تولید و تجارت جهانی به اوج رونق خود میجهانی کامل می

هر چند مزیت نسبی ). 1376، یمیرحی؛ حاج1376، یی؛ جوال1380، ییبایو زيزی؛ عز1383
ریزي تولید، صادرات و واردات استفاده شود، ولی یک امتیاز دایمی و تواند براي برنامهمی

ي دیگر و یا در داخل یک بخش به منطقهياو ممکن است در طی زمان از منطقهایستا نیست 
هاي تجاري کاربرد گیريمزیت نسبی نه تنها براي تصمیم. از کاالیی به کاالي دیگر منتقل شود

. تواند مفید باشدهاي تولید کاال به تفکیک نوع و منطقه میگیريدارد، بلکه براي تصمیم
ک یرفت و کهنوج در یي جد غالت منطقهیزان تولیر کشت و میار سطح زبا مراجعه به آم

ل رو آوردن کشاورزان به یشود که به دلی، دیده م)80-81تا 70-71يهاالس(ساله 12ي دوره
ر ید سایر کشت و تولیزان سطح زیدر می، روند کاهشياخانهو گليزیجاليهاسمت کشت

بانک اطالعات زراعت وزارت (و وجود داشته است محصوالت منطقه از جمله گندم و ج
ها را با خطر ي کشت آنندهیز، آیر کشت جالیش سطح زیاز آن جا که افزا). يجهاد کشاورز

ي ا در مورد توسعهین بود یگزیست به دنبال کشت محصوالت جایبایرو کرده است، مروبه
ه به کشت غالت، یل از توصقب. تر فکر کردشیاز منطقه و کشور است، بیکشت غالت که ن

انجام شده در يهايگذارهیشود تا سرماید بررسیدر تولیت نسبیي وجود مزمسالهیستیبا
تعیین مزیت نسبی : ق عبارت بودند ازیبر این اساس، اهداف تحق. مورد کشت سودآور باشد

هاي خصبا استفاده از شا85-86یمنطقه در سال زراع) ياگندم، جو و ذرت دانه(غالت 
و تحلیل یاستیل سیس تحلیبا استفاده از ماتریتیب حمایي ضرا، محاسبهیت نسبین مزییتع
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کرد محصول و قیمت ها در مقابل تغییرات نرخ ارز، قیمت محصول، عملحساسیت شاخص
. نیاي آب و زمسایه

از .ر کشورها صورت گرفته استیران و سایدر ايادیقات زیتحقیت نسبیي مزنهیدر زم
د و صادرات کشمش را با استفاده یران در تولیایت نسبی، مز)1386(کاران و همیجمله اشرف

ها به ي نهادهنهیکردند که دولت در زميریگچهید و نتییتایاستیل سیس تحلیاز ماتر
م پرداخت کرده، اما در مجموع بر اساس شاخص یرمستقیم و غیي مستقارانهیدکنندگان یتول

. دکننده بوده استیان تولیبه زیط بازار داخلیدولت و شرايهااستی، ست موثریحما
کیوي ي بر فرآیند تولید میوهرا هاي دولت در بخش کشاورزي آثار سیاست، )1384(ثاقب 
و نشان داد که کردبا استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی بررسی،1378-81يطی دوره

صادرات و يفروش در راستاي توسعهبازاريدر زمینههاي دولت به ویژهمجموع سیاست
.نبوده استمحصولارزآوري 

ي استان عمدهین محصوالت زراعی، در ب)1376(یمیرحیحاجي ج مطالعهیبر اساس نتا
قدرت يا، آن هم در نرخ ارز به دست آمده از روش مطلق برابریفارس تنها چغندرقند و لوب

د یتولياقتصاديهازهیر مداخالت دولت بر انگین تاثیچنهم. اندودهبیت نسبید، بدون مزیخر
یر محصوالت منفیسايو نخود مثبت و براینیزمبیا، برنج، سیمحصوالت لوبيت براو تجار

. بوده است
ي منابع داخلی، نسبت هزینه به هزینهيارهای، با استفاده از مع)1380(ییبایو زيزیعز

مازندران در گیالن ويهانشان دادند که استانیخالص اجتماعيآوردو سویمنفعت اجتماع
مزیت نسبی يتولید برنج نسبت به کشورهاي سوریه، ترکمنستان، تایلند، استرالیا و کویت دارا

اروگویه بدون مزیت نسبی نسبت به کشورهاي هند، آذربایجان، ویتنام، پاکستان ویهستند ول
داراي مزیت سوریه، ترکمنستان و تایلنديها نسبت به کشورهااستان فارس نیز تن. هستند

.نسبی بود

را در استان گلستان با یي آبد پنبهیتولیت نسبی، وجود مز)1384(کاران و همیکرباس
ت دولت از ید و خاطر نشان کردند که با وجود حماییتایاستیل سیس تحلیاستفاده از ماتر
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دکننده در بازار محصول صورت نگرفته و در واقع مداخالت یتولاز یت مثبتیبازار نهاده، حما
. دکننده بوده استیان تولیبه زیدولت در بازار داخل

مزیت يران دارایزمینی در اسیبد ی، نشان دادند که تول)1385(کاران پور و هميمهد
ي انهوجود مالیات غیرمستقیم بر محصول و یاریتیاز سوي دیگر ضرایب حما. نسبی است

. د کردندییهاي قابل تجارت را تاغیرمستقیم براي نهاده
ي در استان فارس به وسیلهیروغنيهاهاي مزیت نسبی دانهي شاخصج مطالعهینتا
گردان و کنجد بر محصوالت کلزا، آفتابيبرایت نسبیاز وجود مزی، حاک)1383(يمحمد

. هاي نوع دوم بودبر اساس شاخصمحصول کلزاينوع اول و تنها برايهااساس شاخص
برنج ژاپنی، (، مزیت نسبی مناطق چین را در تولید غالت عمده )2002(کاران زونگ و هم

تر مناطق، تولید سویا کردند و نشان دادند که در بیشی، بررس)برنج هندي، گندم، ذرت و سویا
اي براي که ظرفیت بالقوهاین دو سرانجام به طور ضمنی بیان کردند. داراي مزیت نسبی است

.تخصیص منابع و افزایش تولید غالت از طریق بازسازي بخش غالت وجود دارد
یت اسمی، نرخ حمایي منابع داخلنهیار هزیبا استفاده از مع، )1993(کاران گنزالس و هم
يي کشاورزمحصول عمده5یت نسبیمزیبه بررسیخالص اجتماعيو موثر و سودآور

د یدر توليپرداختند و نشان دادند که اندونز) ا، شکر و آرد کاساویبرنج، ذرت، سو(ياندونز
، سهیدر مقام مقای، ولیت نسبیمزيها داراسه با واردات آنیمحصوالت برنج و ذرت در مقا

.تر استشیمحصول ذرت از محصول برنج بیت نسبیمز

روش تحقیق 
:PAM(1(روش ماتریس تحلیل سیاستی 

ر یي مقـاد  کنـد تـا در کنـار محاسـبه        ماتریس تحلیل سیاسـتی بـه محقـق کمـک مـی           روش  
هـاي  محقـق . را ارایه کنـد    یاستیمناسب س  يهاهیپرداخته و توص   یاستیل س یها، به تحل  شاخص

____________________________________________________
1 - Policy Analysis Matrix
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کاران، و همی؛ کرباس 1386کاران،  و هم  ی؛ اشرف 1385کاران،  پور و هم   يمهد(از جمله    ياریبس
ـ ش از ا  یخو یاستیس يهالیدر تحل ) 1386نل زاده،   یو ز  یو مهراب  1384؛ ثاقب، 1384 ن روش  ی

:ن ماتریس به شکل زیر استیچارچوب ا. اندبهره جسته

یاستیل سیس تحلیماتر). 1(جدول 
هاهزینه درآمدمبناي محاسبه

هاي قابل تجارتنهادهمنابع داخلی
سود

ACBDهاي بازاريبرحسب قیمت

EGFHايههاي سایبرحسب قیمت

IKJLاختالف

: که در آن
A :يمت بازاریبه قيدیدرآمد حاصل از هر واحد محصول تول
B :يمت بازاریبه قيدیهر واحد محصول توليقابل تجارت برايهاي نهادهنهیمجموع هز
C : ـ هـر واحـد محـصول تول       ير قابل تجارت برا   یغ يهاي نهاده نهیمجموع هز مـت  یبـه ق   يدی

يبازار
E :ياهیمت سایبه قيدیدرآمد حاصل از هر واحد محصول تول
F :ياهیمت سایبه قيدیهر واحد محصول توليقابل تجارت برايهاي نهادهنهیمجموع هز
G : ـ هـر واحـد محـصول تول       ير قابل تجارت برا   یغ يهاي نهاده نهیمجموع هز مـت  یبـه ق   يدی
ياهیسا
D :يمت بازاریه قبيدیسود حاصل از هر واحد محصول تول
)1(

CBAD 

H :ياهیمت سایبه قيدیسود حاصل از هر واحد محصول تول
)2(

GFEH 
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I :ياهیو سايمت بازارید شده به قیاختالف درآمد حاصل از هر واحد محصول تول.
)3(

EAI 

J : ـ قابل تجارت هـر واحـد محـصول تول         يهاي نهاده نهیاختالف هز و يمـت بـازار  یبـه ق   يدی
. ياهیسا
)4(

FBJ 

K:و يمت بازاریبه قيدیر قابل تجارت هر واحد محصول تولیغيهاي نهادهنهیاختالف هز
.  ياهیسا

)5(
GCK 

L :یعنیي دولت ندها بازدارییتیحمايهااستیمجموع ارزش س:
)6(

JKIHDL 

مثبـت بـه     I. باشد، مالیات ضمنی بر تولیدکنندگان وضع شـده اسـت          یمنف Iکه   یدر صورت 
دولـت شـکل   يهـا اسـت ید محصول بوده و در واقـع مجمـوع س      یارانه در تول  یپرداخت   يمعنا
قابـل   يهـا دکننـده نهـاده   یلدهـد کـه تو    ینشان مـ   یمنف J. دکننده داشته است  یتول يبرا یتیحما

ـ گـر، ا یها به دست آورده است؛ به سخن د ي فرصت آن  نهیاز هز  يترمت کم یتجارت را با ق    ن ی
مت یش از ق  یها ب ن نهاده یا يمت بازار ین صورت ق  یر ا یاند، در غ  ارانه برخوردار بوده  یها از   نهاده

تر از  ر قابل تجارت کم   یغ يهانهاده يباشد، کشاورزان برا   یمنف Kاگر  . ها بوده است  آن ياهیسا
کـشاورزان   یمت پرداخت ی، ق Kکنند و در صورت مثبت بودن       یها پرداخت م  ي فرصت آن  نهیهز
، کـشاورزان در  Lدر صورت مثبت بـودن  . ها استي فرصت آننهیش از هزیها ب ن نهاده یا يبرا

انگر آن اسـت کـه     یب یمنف Lکنند، اما   یکسب م  يترشیدولت سود ب   يامداخله يهااستیاثر س 
ي مثبت باشـد، در شـرایط مداخلـه        Dاگر  . سر است یتر م شیط بازار آزاد، کسب سود ب     یدر شرا 

ي دولـت بـه زیـان    ن صورت مداخله  یر ا یدولت سود بازاري براي تولیدکننده وجود دارد، در غ        
ـ دهـد منـابع در تول     مثبت نشان می   H. تولیدکننده تمام خواهد شد    د محـصول بـه شـکل کـارا         ی

.اثر مثبت داردید محصول در درآمد ملیاند و تولاستفاده شده
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:هاي مزیت نسبیشاخص
رفـت و کهنـوج از دو نـوع شـاخص           یي ج غـالت در منطقـه     یت نـسب  یي مز براي محاسبه 

: استفاده شده است
توان با استفاده از جدول   ي روش ریکاردو استوار هستند و می      هایی که بر پایه   شاخص) الف

PAM یمـ یرحی؛ حـاج  1993کـاران،   گنزالس و هم  (ها  ن شاخص یاز ا . ها را استخراج کرد   آن ،
: شامل. انددر مطالعات خود استفاده کرده) 1380، ییبایو زيزیو عز1376

هـاي  ي منـابع داخلـی بـه قیمـت    ن شاخص نسبت هزینهیا:1(DRC)ي منابع داخلی  هزینه -1
اي هـاي سـایه   هاي قابل تجارت برحـسب قیمـت      ي نهاده اي را به تفاوت درآمدها و هزینه      سایه

. کندمیيریگاندازه
. باشد، منطقه در تولید محصول نسبت به واردات آن مزیت نسبی داردDRC› 1که یدر صورت

)7(
FE

G
DRC




اي از درآمـد  هـاي سـایه  این شاخص حاصل کسر هزینه: NSP(2(سودآوري خالص اجتماعی  -2
اگـر  . اي، سـودآوري وجـود دارد یـا خیـر     هاي سایه دهد که آیا با قیمت    اي است و نشان می    یهسا

NSP›1باشد، تولید و صادرات محصول سودآور است.
)8(

GFENSP 

ياهیسايهانهیم هزین شاخص حاصل تقسیا: SCB(3(نسبت هزینه به منفعت اجتماعی -3
است، ) 1(ک یو )  0(ن صفر یها بآنSCBکه ییهاتیفعال. ستاياهیسايبر درآمدها

تر از تواند کوچکینمSCB. کنندیکمک ميهستند که به رشد اقتصاديسودآوريهاتیفعال
.باشد) 0(صفر 

)9(
E

FG
SCB




____________________________________________________
1 -Domestic Resource Cost
2-Net social profit
3 - Social cost benefit
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ایـن ضـریب نـسبت درآمـد برحـسب          : NPC(1(ضریب حمایت اسـمی بـر محـصول          -4
NPC‹1اگـر . کنـد گیـري مـی   اي انـدازه  سایه يهااري را به درآمد برحسب قیمت     باز يهاقیمت

باشـد، مالیـات غیـر       NPC›1اگر  . ي غیرمستقیم تعلق گرفته است    باشد، به تولید محصول یارانه    
باشد، هیچ گونـه حمـایتی از محـصول          NPC=1مستقیم بر تولید کننده اعمال شده است و اگر          

. صورت نگرفته است
)10(

E

A
NPC 

هـاي قابـل    ي نهـاده  این ضریب نسبت هزینـه    : NPCI(2(ضریب حمایت اسمی از نهاده      -5
يهـا هاي قابل تجارت برحـسب قیمـت      ي نهاده بازاري را به هزینه    يهاتجارت برحسب قیمت  

. کندمیيریگاي اندازهسایه
› 1اگـر . مستقیم وضـع شـده اسـت   هاي قابل تجارت مالیات غیر    باشد، بر نهاده   NPCI‹ 1اگر
NPCI    ي انـد یارانـه   هایی کـه کـشاورزان در فرآینـد تولیـد بـه کـار بـرده               باشد، دولت به نهاده

هـا صـورت نگرفتـه      باشد، هیچ گونه حمایتی از این نهـاده        NPCI= 1غیرمستقیم پرداخته و اگر   
.است

)11(
F

B
NPCI 

ـ : EPC(3(ضریب حمایـت مـوثر       -6 ي تولیـد محـصول     ن معیـار نـسبت ارزش افـزوده       ای
. سـنجد اي مـی  هاي سایه ي تولید برحسب قیمت   بازاري را به ارزش افزوده     يهابرحسب قیمت 

ها و بـازار محـصول      ي دولت در بازار نهاده    توان آثار مداخله  ي این ضریب می   از طریق محاسبه  
. تولید محصول حمایت کرده اسـت باشد، دولت از EPC‹1اگر  . زمان بررسی کرد  را به طور هم   

باشـد، دولـت     EPC=1ي دولت به زیان تولید محصول بـوده و اگـر            باشد، مداخله  EPC›1اگر
.د محصول اعمال نکرده استیهیچ سیاستی بر تول

)12(
FE

BA
EPC






____________________________________________________
1 - Nominal protection coefficient
2 - Nominal protection input coefficient
3 - Effective protection coefficient
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:AAI(3(ت یمزیو جمع2)SAI(تیاس مزی، مق1)EAI(ت یمزییهاي کاراشاخص). ب
در مطالعات خود بهره ) 1383، يو محمد2002کاران، زونگ و هم(ها ن شاخصیاز ا
از یبیر کشت و ترکیکرد، سطح ززان عملیبوده و بر اساس میکیزیها فن شاخصیا. اندجسته

ن یا. شودیا کشور سنجیده مید محصوالت، نسبت به استان یتولیت نسبین دو، مزیا
.دهندیک منطقه نشان مید را در یسابقه و رواج تولزان تمرکز،یقت میها در حقشاخص

ک منطقه نسبت به متوسط یکرد محصول در از عملیشاخص: تیمزییشاخص کارا-1
:شودیر محاسبه میا کشور است و به صورت زیدر استان یي محصوالت زراعکرد همهعمل

)13(
)AP/APo(

)APi/APio(
EAIio 

EAIio =صول ت محیمزییشاخص کاراoي در منطقهi،
AP =در کل منطقه،یي محصوالت زراعکرد همهمتوسط عمل
APi =ي در منطقهیي محصوالت زراعکرد همهمتوسط عملi،

APio =کرد محصول عملoي در منطقهi،
APo =کرد محصول متوسط عملo در کل منطقه

ي محصوالت نسبت به همهoکرد محصولک باشد، متوسط عملیتر از بزرگEAIioاگر 
شود که یفرض م. ا کشور است و برعکسیي مورد نظر، باالتر از متوسط استان در منطقه

رش یانتشار و پذيبرايادیت زیکم، محدودا دستیو يآوردر فنيداریاختالف معن
.ن مناطق مختلف وجود نداشته باشدیبيآورفن

ک منطقه را نسبت به کل استان یمحصول در کیي تمرکز درجه: تیاس مزیشاخص مق-2
: شودیر محاسبه میدهد و به صورت زیا کل کشور نشان می
)14(

)GS/GSo(

)GSi/GSio(
SAIio 

____________________________________________________
1 -Efficiency advantage index
2 - Scale advantage index
3 - Aggregative advantage index
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GSio =رکشت محصول یسطح زoي در منطقهi،
GSi =ي در منطقهیي محصوالت زراعرکشت همهیسطح زi

GSo =رکشت محصول یسطح زo،در کل منطقه
GS =ا کشوریاستان (در کل منطقه یي محصوالت زراعرکشت همهیسطح ز(
تر از کل منطقه بزرگiي در منطقهoي تمرکز محصول ک باشد درجهیتر از بزرگSAIioاگر 

. است و برعکسoبر کاشت محصول iي ح کشاورزان منطقهیي ترجدهندهو نشان

و به صورت زیر نشان داده است SAIو EAIمیانگین هندسی : تیمزیشاخص جمع-3
:می شود

)15(SAIio.EAIioAAIio 

تر از متوسط کل شیبiي در منطقهoمحصول یت نسبیک باشد، مزیتر از بزرگAAIioاگر 
.منطقه است و بر عکس

:ايهاي سایهقیمت
اي، ارزش حقیقی یک محصول یا یک نهاده تحت شرایط رقابـت آزاد و بـدون                قیمت سایه 

، یـی رزایو م  یو نجف  1384گلو،  یب یقل(گونه عامل یا عوامل خارج از نیروهاي بازار است           هیچ
1382 .(

:قابل تجارتيهااي نهادهقیمت سایه
فسفاته، اوره، ازته، (ییایمیبذر، کودهاي شيهانهادهياهیمت سایبه دست آوردن قيبرا

مختلف يکه از کشورها) کشش و قارچککش، حشرهعلف( و سموم دفع آفات...) پتاسه و
مت در ین قیضرب احاصل. مت سیف به عنوان مبنا در نظر گرفته شده استیشوند، قیوارد م

ي حمل تا مزرعه، نهیسر مرز نهاده است که با احتساب هزياهیمت سایارز، قياهینرخ سا
نهاده، ياهیي سانهین هزبه دست آورديبرا. آیدیي نهاده به دست مسر مزرعهياهیمت سایق



) (…١٧١

؛ 1384؛ ثاقب، 1386کاران، و همیاشرف(نهاده ضرب شده است یمت در مقدار مصرفین قیا
). 1381، ییرزایفر و میمیو سل1376، یمیرحیحاج
ن و دروگـر  یبه تراکتور، کمبایي پرداختن منظور اجارهیبه ا: آالتنیکار ماش ياهیمت سا یق

، شـخم، حمـل و      یسک، بذرپاش ی، داشت و برداشت محصول اعم از د       مراحل کاشت  یدر تمام 
سـپس از آن جـایی کـه قـسمتی از قطعـات ایـن               . در هکتار محاسـبه شـده اسـت        یکوبخرمن
ي مـشابه در  شود، با استفاده  از اطالعات مربوط به مطالعـه ه می یآالت از خارج کشور ته    ماشین
آالت نیکـار ماشـ    ياهیمـت سـا   ی، ق %)36رت  ر قابل تجا  یو غ % 64سهم قابل تجارت    (ياندونز

ی؛ قلـ 1383،  یزدانیو   يزی؛ عز 1385،  یرحمان(لوگرم محصول به دست آمده است       یهر ک  يبرا
). 1382، ییرزایو میو نجف1383، ي؛ محمد1384گلو، یب

:یا غیر قابل تجارتیداخليهااي نهادهقیمت سایه
هاي ترین منبع براي آبیاري، آبوج، مهمي جیرفت و کهندر منطقه: اي آبقیمت سایه

ها در یک هاي اطراف چاههاي عمیق پمپاژ شده و زمیني چاهزیرزمینی است که به وسیله
ن یي زماجارهيبه طور مهمول دو روش برا. گیردشعاع محدود تحت پوشش آبیاري قرار می

آب ین و دوم فروش ساعتیزمان آب و زمي هماول اجاره: در منطقه مرسوم استیو منابع آب
ي نهیي هزمحاسبهيبرایرسد روش مناسبیان است که به نظر میگان و متقاضیبه همسا

).1379، يجعفر(ي آب باشد فرصت از دست رفته
ک هکتار محصولیياریي آبنهیهز= ياریمت هر ساعت آب آبیق× ياریتعداد دفعات آب× در هر نوبتياریتعداد ساعات آب

ي زمـین بـراي محـصوالت رقیـب اسـتفاده شـده اسـت             از نرخ اجاره  : اي زمین یهقیمت سا 
ـ ؛ عز 1385،  یرحمان( ـ یو   يزی و  یو نجفـ   1383،  ي؛ محمـد  1384گلـو،   یب ی؛ قلـ  1383،  یزدان
). 1382، ییرزایم

کار در زیر بخش زراعت در       يرویبه ن  یمزد پرداخت برابر با دست  : اي نیروي کار  قیمت سایه 
، ي؛ محمـد  1384گلـو،   یب ی؛ قل 1383،  یزدانیو   يزی؛ عز 1385،  یرحمان(ست  نظر گرفته شده ا   

). 1382، ییرزایو میو نجف1383
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يهاي نهادهنهیآالت، در بخش هزنیي کار ماشنهیهز% 36: آالتاي کار ماشینقیمت سایه
.در نظر گرفته شده استیداخل

:اي محصولمت سایهیق
ن محصوالت به طور عمـده وارد  یغالت، از آن جا که اياهیمت سایبه دست آوردن ق يبرا

ها در بازار جهانی اسـتفاده     لوگرم از آن  یشوند، از متوسط قیمت سیف هر ک      اند و صادر نمی   شده
سر مرز محصول است     ياهیمت سا یارز، ق  ياهیمت در نرخ سا   ین ق یحاصل ضرب ا  . شده است 

يهـا ي مصرف به آن و کسر هزینهمراکز عمده بارگیري و حمل تا    يهاکه با اضافه کردن هزینه    
حاصل . دیآیي محصول به دست م    سر مزرعه  ياهیمت سا یونقل از مراکز تولید تا سیلو، ق      حمل

کـرد محـصول بـا احتـساب درآمـدهاي فرعـی، درآمـد غـالت بـه                  ضرب این قیمت در عمـل     
.اي استسایهيهاقیمت

: ارزياهیمت سایق
ت یت دولت حساسیحمايهان نرخییو تعیت نسبیي مزحاسبهاي ارز در منرخ سایه

قابل يهامحصوالت و نهادهيقابل قبول براياهیمت سایدن به قیرسيدارد و مبناياژهیو
اي ارز، استفاده از تئوري برابري ي قیمت سایهروش ساده و رایج براي محاسبه. تجارت است
؛ 1376، یمیرحی؛ حاج1993کاران، لس و همگنزا(ن روش یاز ا. است1)ppp(قدرت خرید 

. اندش استفاده کردهیدر مطالعات خو) 1380، ییبایو زيزیو عز1381، ییرزایفر و میمیسل
. شودمحاسبه مییه، نرخ ارز به دو روش مطلق و نسبین نظریبراساس ا

:دیقدرت خريروش مطلق برابر-1
)16(

Pdg

Pig
E 

Pig =85یک اونس طال در بازار داخلی برحسب ریال در سال قیمت
____________________________________________________

1 - Purchasing power parity
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Pdg = 2006قیمت یک اونس طال در بازار جهانی برحسب دالر در سال

:دیقدرت خريبرابریروش نسب-2
)17(Eo)

*Pi

Pi
(E 

Pi =رانیکننده در اشاخص قیمت مصرف
Pi

االت متحده آمریکایکننده در اشاخص قیمت مصرف= *
Eo =1995(ه ینرخ آزاد ارز در سال پا= 100(

هادادهيآورجمع
دو ياگیري خوشهق، با استفاده از روش نمونهیي اطالعات مورد نیاز تحقبراي تهیه

به دیگر منابع آمار و یابیدستيبرا. کار به عنوان نمونه انتخاب شدغالت68اي مرحله
ران و یایاسالميجمهورين، بانک مرکزرایگمرك ایخارجیاطالعات، از آمار بازرگان

.صندوق جهانی پول استفاده شده است

ج و بحثینتا
ـ ا: يات گندم، جـو و ذرت دانـه       یمز یت و جمع  یاس مز یت، مق یمز ییکارا يهاشاخص ن ی

ر کشت محصوالت گندم، جـو و ذرت  یکرد و سطح زها با استفاده از آمار متوسط عمل      شاخص
بـا  . محاسـبه شـد    85-86یفت و کهنوج و سطح کشور در سـال زراعـ          ریي ج در منطقه  يادانه

بـه دسـت   1تر از بزرگیمحصول ذرت آب   يها تنها برا  ن شاخص ی، ا )2(ج جدول   یتوجه به نتا  
ي هیـ ن محـصول نـسبت بـه کل     یـ ي تمرکـز ا   کـرد و درجـه    که متوسـط عمـل     ین معن یبه ا . آمد

ح یي تـرج دهنـده توسط کـشور و نـشان  رفت و کهنوج باالتر از م  یي ج منطقه یمحصوالت زراع 
.استياکشاورزان منطقه به کشت ذرت دانه
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ت غالتیمزیاس و جمعی، مقییکارايهاشاخص). 2(جدول 
ياذرت دانهجوگندممحصول

9/08/015/1تیمزییشاخص کارا
5/05/05/3تیاس مزیشاخص مق

7/06/02تیمزیشاخص جمع
قیمحاسبات تحق: ماخذ

: ارزياهیسايهاقیمت
ـ د، به ا  یقدرت خر  يبرابر یها با استفاده از دو روش مطلق و نسب        ن قیمت یا ن شـکل محاسـبه   ی

:شد
:دیقدرت خريروش مطلق برابر

3.6923
8.633

7.4387805
E 

:دیقدرت خريبرابریروش نسب
5.64271749.

3.132

2.486
E 

:يو بازارياهیسايهادرآمد غالت برحسب قیمت
. دهـد یغالت را به ما نشان مـ       يو بازار  ياهیسا يب درآمدها ی، به ترت  )4(و) 3(هاي  جدول

.ق آمده استیغالت در قسمت روش تحقياهیسايي درآمدهاي محاسبهنحوه

)هکتار/ الیر(ياهیسايهادرآمد غالت برحسب قیمت). 3(جدول 
يذرت دانه اجوگندممحصول

)هکتار/ الیر(درآمد کل روش مطلق 
)هکتار/ الیر(یدرآمد کل روش نسب

6731200
6351850

3910750
3712500

13457600
12585200

قیمحاسبات تحق: ماخذ
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)هکتار/ الیر(يبازاريهادرآمد غالت برحسب قیمت). 4(جدول 
يذرت دانه اجو گندممحصول

)الیر(يدرآمد بازار
)الیر(یدرآمد فرع
)الیر(درآمد کل 

9900000
1000000
10900000

5750000
900000
6650000

12800000
500000

13300000
قیمحاسبات تحق: ماخذ

: يو بازارياهیسايهاقابل تجارت برحسب قیمتيهاي نهادهنهیهز
قابل تجارت يهانهادهيو بازارياهیسايهانهیب هزی، به ترت)6(و ) 5(هاي در جدول

قابل تجارت در قسمت روش يهانهادهياهیسايهانهیي هزي محاسبهنحوهنشان داده شده و 
.ق آمده استیتحق

)هکتار/ الیر(ياهیسايهاقابل تجارت برحسب قیمتيهاي نهادهنهیهز). 5(جدول 
محصول

نه یهز
ياذرت دانهجوگندم

)روش مطلق(بذر 
)یروش نسب(بذر 

)روش مطلق(کود اوره 
)یش نسبرو(کود اوره 

)روش مطلق(کود فسفاته 
)یروش نسب(کود فسفاته 
)روش مطلق(کود پتاسه 
)یروش نسب(کود پتاسه 

)روش مطلق(سموم 
)یروش نسب(سموم 

آالتنیي ماشنهیهز% 64

368400
347325
563700
533950
667587
622965
771450
719400
138802

6/48925
4/872934

210645
198750
281850
266975
667587
622965
771450
719400
138802

6/128925
6/719056

5/35107
33125
338220
320370
890116
830620
771450
719400

5/231336
214876
1206016

قیمحاسبات تحق: ماخذ
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)هکتار/ الیر(يبازاريهاقابل تجارت برحسب قیمتيهاي نهادهنهیهز). 6(جدول 
محصول

نهیهز
ياانهذرت دجوگندم

بذر 
کود اوره 

کود فسفاته 
کود پتاسه 

سموم 
آالتنیي ماشنهیهز% 64

675000
225000
78000
78000
90000

4/872934

375000
112500
78000
78000
90000

6/719056

375000
180000
104000
78000
150000

1612060

قیمحاسبات تحق: ماخذ

: يو بازارياهیسايهارحسب قیمتر قابل تجارت بیغيهاي نهادهنهیهز
را نشان يو بازارياهیسايهار قابل تجارت برحسب قیمتیغيهاي نهادهنهی، هز)7(جدول 

.دهدیم
يو بازارياهیسايهار قابل تجارت برحسب قیمتیغيهاي نهادهنهیهز). 7(جدول 

)هکتار/ الیر(
محصول

نهیهز
ياذرت دانهجوگندم

370000013000001300000کاريروین
100000001000000010000000نیزم

360000036000003000000آب

ياهیسايهابرحسب قیمت

6/4910254/404469678384آالتنیي ماشنهیهز% 36
370000013000001300000کاريروین

400000040000004000000ن و آبیزم
يبازاريهابرحسب قیمت

6/491025404/404469678384آالتنیي ماشنهیهز% 36
قیمحاسبات تحق: ماخذ
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NSPهاي شاخص ,SCB ,DRC:
در مورد SCBو DRCهاير شاخصیشود، مقادیدیده م) 8(همان طور که در جدول 

پس، . به دست آمدیها، منفي حالتدر همهNSPو مقدار 1تر از ، بزرگیغالت مورد بررس
.نداشته استیت نسبیمز85-86یدر منطقه، در سال زراعکشت غالت

NSPهاي شاخص). 8(جدول  ,SCB ,DRC

NSPشاخص SCBشاخص DRCشاخص  محصول
یروش نسبروش مطلقیروش نسبروش مطلقیروش نسبروش مطلق

گندم
جو

ياذرت دانه

3/5
2/11
5/1

6/5
5/14
6/1

1/3
6/4
4/1

3/3
8/4
5/1

14442702-
14183113-
4993034-

6/14664675-
6/14248041-

5717591-
قیمحاسبات تحق: ماخذ

:EPCوNPCI ،NPCهايشاخص
ـ ب حما ی، ضـر  )9(ج جدول   یبراساس نتا  ارز ياهیبـر محـصول در دو نـرخ سـا          یت اسـم  ی

. ، اعمـال شـده اسـت      ید غالت مورد بررس   یم بر تول  یرمستقیي غ ارانهیجه  یو در نت   1تر از   بزرگ
م یرمـستق یي غ ارانهیي پرداخت   دهندهو نشان  1تر از   ز کوچک یاز نهاده ن   یت اسم یب حما یضر

د یـ دهد که دولـت از تول     یت موثر نشان م   یب حما ین ضر یچنهم. ها توسط دولت است   به نهاده 
.ت کرده استیحمایمحصوالت مورد بررس

EPCوNPC ،NPCIبیضرا).  9(جدول 

بر یت اسمیب حمایضر
(NPC)محصول 

از نهاده یت اسمیب حمایضر
(NPCI)

ت موثر یب حمایضر
(EPC)

محصول

یروش نسبروش مطلقیروش نسبروش مطلقیروش نسبروش مطلق
گندم
جو

ياذرت دانه

6/1
7/1

1

7/1
8/1
1/1

6/0
5/0
6/0

6/0
5/0
6/0

7/2
7/4
1/1

8/2
5
2/1

قیمحاسبات تحق: ماخذ
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: ياک هکتار گندم، جو و ذرت دانهیيبرایاستیل سیتحليهاسیماتر
. دهدیرا نشان م   یغالت مورد بررس   یاستیل س یتحل يهاسی، ماتر )12(تا  ) 10(هاي  جدول
ـ ها، اختالف درآمد حاصل از هر واحد محـصول تول         سین ماتر یا یکه در تمام   ییاز آن جا   يدی

)I (    دکننده داشـته اسـت    یولت يبرا یتیدولت، شکل حما   يهااستیمثبت است، پس مجموع س .
یمنفـ ) K(یداخلـ  يهـا ي نهـاده  نهیو اختالف هز  ) J(قابل تجارت    يهاي نهاده نهیاختالف هز 
دهـد کـه در   ینشان مـ   D>0. اندارانه برخوردار شده  ید از   یند تول یها در فرآ  ن نهاده یاست، پس ا  

ییاز نبود کارا   یکحا H<0دکننده وجود داشته و     یتول يبرا يي دولت سود بازار   ط مداخله یشرا
.استید بر درآمد ملیتولید غالت و اثر منفیمنابع در تول

ک هکتار گندمیيبرایاستیل سیس تحلیماتر). 10(جدول 
هانهیهز سودقابل تجارتيهانهادهیمنابع داخلدرآمد

000900106/81910254/2018934690040يبازاريهابرحسب قیمت
-67312004/338287614442702روش مطلق برحسب 

-63518506/1779102532255006/14664675یروش نسبياهیسايهاقیمت

15132742-41688001363942روش مطلق اختالف
6/15354715-6/1206565-45481500006009یروش نسب

قیمحاسبات تحق: ماخذ

تار جوک هکیيبرایاستیل سیس تحلیماتر). 11(جدول 
هانهیهز

درآمد
قابل تجارتيهانهادهیمنابع داخل

سود

-00065064/57044696/1374556429026يبازاريهابرحسب قیمت
-39107506/278939314183113روش مطلق يهابرحسب قیمت

3712500یروش نسبياهیسا
4/15304469

2/26560726/14248041-
13754087-27392501414837روش مطلق

اختالف
2937500یروش نسب

0006009-
6/1281515-6/13819015

قیمحاسبات تحق: ماخذ
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ک هکتار ذرتیيبرایاستیل سیس تحلیماتر). 12(جدول 
هانهیهز

درآمد
قابل تجارتيهانهادهیمنابع داخل

سود

13300000597838420930165228600يبازاريهابرحسب قیمت
-1345760034722504993034روش مطلق يهابرحسب قیمت

ياهیسا
12585200یروش نسب

14978384
33244075717591-

10221634-1379234-157600روش مطلق اختالف
714800یروش نسب

9000000-
1231391-10946191

قیمحاسبات تحق: ماخذ

:ارزياهیمت سایر قییقابل تغدر مNSPو DRCهاي ت شاخصیل حساسیتحل
ر یي مقاد، محاسبه)13(جدول . دارديادیت زیارز اهمياهینرخ ساDRCي در محاسبه

را نشان ) E=9240(1385ارز در سال یبا استفاده از نرخ رسمیت نسبیهاي مزشاخص
در منطقه از ط باز هم غالت یاد شدهیر شرایج، با فرض ثابت ماندن سایبا توجه به نتا. دهدیم

.اندبرخوردار نشدهیت نسبیمز

) E=9240(با فرض NSPو DRCيهاي شاخصمحاسبه). 13(جدول 
ياذرت دانهجوگندممحصول
DRC1/45/71/1
NSP6/13405940-6/13269516-1606256-

قیمحاسبات تحق: ماخذ

: نیمت آب و زمیر قییدر مقابل تغDRCت شاخص یل حساسیتحل
ن یآب و زميي بازارنهی، هزDRCط، اگر در شاخص یر شرایبا فرض ثابت ماندن سا

شده 1تر از محصول ذرت کوچکين شاخص برایآن شود، مقدار اياهیي سانهین هزیگزیجا
).14(خواهد شد، جدول یت نسبیمزين محصول در منطقه دارایاست و کشت ا
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طیر شراین با فرض ثابت ماندن سایآب و زميي بازارهنیبا استفاده از هزDRCن ییتع) 14(جدول 
ياذرت دانهجوگندممحصول

4/26/36/0روش مطلق
DRC6/29/365/0یروش نسب

قیمحاسبات تحق: ماخذ

:(DRC=1)مت محصوالت در حالت ین قییتع
خوردار بریت نسبین که غالت یاد شده از مزیايط، برایر شرایبا فرض ثابت ماندن سا

قدرت يب بر اساس روش مطلق برابریبه ترتيامت گندم، جو و ذرت دانهیقیستیشوند، با
33/0و 05/1، 7/0ش از یبه بیدالر و بر اساس روش نسب31/0و 1، 6/0ش از ید به بیخر

).15(ابد، جدول یش یدالر افزا

طیر شرایندن سابا فرض ثابت ما(DRC=1)مت محصوالت در حالت ین قییتع). 15(جدول 
ياذرت دانهجوگندممحصول

6/0131/0روش مطلق متیق
7/005/133/0یروش نسب)دالر(

قیمحاسبات تحق: ماخذ

):DRC=1(ن نرخ ارز در حالت ییتع
کنـد، آن را مجهـول گرفتـه و بـا           یم 1را برابر با     DRCکه   يبه دست آوردن نرخ ارز     يبرا

، بـا فـرض ثابـت    )16(ج جـدول  یطبق نتـا . شودیمحاسبه م DRC=1گرید يهااستفاده از داده  
ـ مز يدارا ياد گندم، جو و ذرت دانه     ین که منطقه در تول    یا يط، برا یر شرا یماندن سا  یت نـسب  ی
.ابدیش یال افزایر8/10338و 6/76570، 39192ش از یب به بینرخ ارز به ترتیستیشود، با

طیر شرایبا فرض ثابت ماندن سا) DRC=1(ن نرخ ارز در حالت ییتع) 16(جدول 
ياذرت دانهجوگندممحصول

391926/765708/10338)الیر(نرخ ارز 
قیمحاسبات تحق: ماخذ
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:(DRC=1)کرد محصوالت در حالت ن عملییتع
برخوردار یت نسبین که غالت گفته شده از مزیايط، برایر شرایبا فرض ثابت ماندن سا

د به یقدرت خريبر اساس روش مطلق برابريارد گندم، جو و ذرت دانهکعملیستیشوند، با
د به یقدرت خريبرابریلوگرم و بر اساس روش نسبیک11083و 14277، 15841ش از یب
).17(ابد، جدول یش یلوگرم افزایک12590و 15165و 16831ش از یب

ر عواملیثابت ماندن سابا فرض (DRC=1)کرد محصوالت در حالت ن عملییتع). 17(جدول 
ياذرت دانهجوگندممحصول

158411427711083روش مطلق (Kg)کرد عمل

168311516512590یروش نسب
قیمحاسبات تحق: ماخذ

نهادهاشیو پيریگجهینت
رفت و کهنوج باالتر از متوسط کل یي جدر منطقهياي تمرکز محصول ذرت دانهدرجه-1

. استياح کشاورزان منطقه به کشت ذرت دانهیي ترجدهندهکشور و نشان
در يا، کشت گندم، جو و ذرت دانهNSPو DRC ،SCBهايبر اساس شاخص-2
.نداردیت نسبیرفت و کهنوج مزیي جمنطقه
اند، ن غالت به کار بردهید ایکه کشاورزان در تولییهادولت به غالت یاد شده و نهاده-3

ت کرده ین محصوالت حماید ایگر سخن از تولیم پرداخت کرده و به دیرمستقیي غارانهی
.است
ها به کار برده شود، با فرض ثابت لیدر تحلياهینرخ سايارز به جایاگر نرخ رسم-4

.شوندیبرخوردار نمیت نسبیط، باز هم غالت گفته شده در منطقه از مزیر شرایماندن سا
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یت نسب یاز مز  يان که گندم، جو و ذرت دانه      یا يط، برا یر شرا یبا فرض ثابت ماندن سا     -5
ـ نرخ ارز در مورد محصوالت یاد شده بـه ترت    یستیبرخوردار شوند، با   ، 39192ش از یبـ ب بـه  ی

.ابدیش یال افزایر8/10338و 6/76570
ن یآب و زميي بازارنهی، هزDRCط، اگر در شاخص یر شرایبا فرض ثابت ماندن سا-6

تر محصول ذرت کوچکين شاخص براین شود، مقدار ایآب و زمياهیي سانهین هزیگزیجا
.شودیمیت نسبیمزين محصول در منطقه دارایشده و کشت ا1از 

یت نسبین که غالت گفته شده از مزیايط، برایر شرایبا فرض ثابت ماندن سا-7
يب براساس روش مطلق برابریترتبه يامت گندم، جو و ذرت دانهیقیستیبابرخوردار شوند، 

د به یقدرت خريبرابریدالر و بر اساس روش نسب31/0و 1، 6/0ش از ید به بیقدرت خر
.ابدیش یدالر افزا33/0و 05/1، 7/0ش از یب

برخوردار یت نسبین که غالت یاد شده از مزیايط، برایر شرایبا فرض ثابت ماندن سا-8
د به یقدرت خريبر اساس روش مطلق برابرياجو و ذرت دانهکرد گندم،عملیستیباشوند، 

د به یقدرت خريبرابریلوگرم و بر اساس روش نسبیک11083و 14277، 15841ش از یب
. ابدیش یلوگرم افزایک12590و 15165و 16831ش از یب

يدارایط فعلیبا شرايارفت و کهنوج، کشت گندم، جو و ذرت دانهیي جدر منطقه-9
. تر از دیگر غالت استبهيتا حدوديات ذرت دانهینه وضعین زمیدر ا. نیستیت نسبیمز

برخوردار یت نسبیبه کار برد که از مزید محصوالتیاب را در تولیست عوامل کمیبایپس م
یدیگر محصوالت زراعیت نسبین مزییتعيمشابه، برایاز به انجام مطالعاتین نیباشند و ا

.رفت و کهنوج داردیي جر منطقهقابل کشت د
تر از نییار پایکشت، بسين در منطقه برایآب و زميمت بازارین که قیبا توجه به ا-10

ویژه آب که در حال حاضر در بها، بهاب و گرانیکميهان نهادهیآن است، پس اياهیمت سایق
. ه خواهد شدیتخلینیرزمیهدر رفته و مخازن آب زیم، به سادگیبریت بحران آن بسر میوضع

لحاظ شود تا کشاورزان به يکشاورزيهاتین نهاده در فعالیاياهیمت سایقیستیبنابراین با
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د محصول باالتر یند تولین نهاده در فرایحاصل از ايورآورند که بهرهيروید محصوالتیتول
.باشد

کرد محصول ش عملیافزايهابه راهیستیه به کشت غالت در منطقه، بایقبل از توص-11
. برخوردار شوديباالتریت نسبیها در منطقه از مزفکر کرد تا کشت آن
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