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چکیده
نیاز از طریق   هاي مورد داده. زنجان اجرا شد   ر استان مزیت نسبی تولید محصول لوبیا د     براي بررسی    تحقیقاین  

مناطق مهم تولید این محصول در اسـتان        در  لوبیاي  کشاورز تولیدکننده  54مصاحبه با تحقیق پیمایشی و انجام     
توسط هاي گردآوري شده    داده. شدآوري  مع، ج هاي طراحی شده  نامهتکمیل پرسش و   1382-83در سال زراعی    

هاي شاخصمزیت نسبی تولید لوبیا با استفاده از        . شد وتحلیلتجزیه SPSSWINو EXCELافزارهاي  نرم
)NSP(و سود خالص اجتمـاعی     SCB)(اجتماعی ي، نسبت منفعت به هزینه    DRC)(منابع داخلی  يهزینه

ي مقـادیر معیارهـا   در هـر دو سـناریو       . دشـ محاسبه  نسبی و مطلق    ) PPP(در دو سناریوي قدرت برابري خرید       
مقـدار سـود خـالص      شـاخص   و   )1(تـر از یـک    کمی،  اجتماع ينسبت منفعت به هزینه   و   منابع داخلی  يهزینه

لوبیا داراي مزیت نسبی    محصول  در تولید   زنجان   استاننتایج تحقیق نشان داد که      . مثبت محاسبه شد  ،  اجتماعی
مند مورد حمایت قرار گیرد ه صورت هدفشود تولید محصول لوبیا در استان زنجان بنهاد میبنابراین، پیش. است

به سازمان تجارت جهانی، تولیدکنندگان این محصول در استان قادر بـه رقابـت               ریزي براي پیوستن  برنامهتا در   
.جهانی باشند

,JEL :F0بنديطبقه F1, F10, F14, F41

.اجتماعی، لوبیا، استان زنجاني منفعت اجتماعی، سود خالصي منابع داخلی، هزینههزینه: کلیديهايواژه

.مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان زنجانعضو هیات علمی *
e-mail: mainollahi@yahoo.com
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مقدمه
کشاورزان این استان در . استلوبیا در ایرانتولیدمستعدترین مناطق از یکی زنجاناستان

هاي خود را به کشت این ترین زمینهکتار از مرغوب8300حدود 1384-85سال زراعی 
کرد میانگین عمل. ه اندهزار تن محصول لوبیا تولید کرد24محصول اختصاص داده و بیش از 
کرد کشور کیلوگرم در هکتار است که از متوسط عمل2800تولید لوبیا در این استان بیش از 

در ). 1386کشاورزي، وزارت جهاد (درصد باالتر است 60حدود ) کیلوگرم در هکتار1770(
ا توجه به ب. تندترین مناطق تولید این محصول هسدره مهمهاي ابهر و خرماین استان، شهرستان

صادرات محصوالت يتوسعهدولت بر ابرامتولید لوبیا و در پتانسیل خوب این استان
ریزي و تالش کشور براي پیوستن به سازمان تجارت چنین برنامهو همکشاورزي

را در جهت نوالوتواند مسمیت کشاورزي ، تعیین مزیت نسبی محصوال)WTO(جهانی
تحقیق با هدف ، این در این راستا. دکنیاري بخش کشاورزي ري گذاریزي و سیاستبرنامه

شد تا نتایج حاصله، اجرا تدوین و زنجانمزیت نسبی تولید لوبیا در استانبررسی 
امروزه بحث مطالعه و تعیین . ریزان بخش کشاورزي کشور را یاري کندگذاران و برنامهسیاست

هاي گذاريریزي و سیاستن در برنامهآمزیت نسبی محصوالت کشاورزي به دلیل اهمیت 
تعداد توجه هاي اخیر در سالموضوع در ایران نیز این . شدت یافته استبلندمدت کشورها 

از به چند نمونه در زیر . استجلب کرده از محققان اقتصاد کشاورزي را به خود زیادي 
با ) 1983(1سیلوال. دشواشاره میچنین ایران انجام شده در کشورهاي خارجی و هممطالعات 

درصد مزیت 15و 10، 6در سه نرخ تنزیل متفاوت2منابع داخلیيضریب هزینهيمحاسبه
10و 6هاي د که تولید چاي در نپال با نرخکرنسبی تولید چاي در نپال را بررسی و گزارش 

یت مز) 1984(3چن. مزیت نسبی استبدوندرصد 15در نرخ لی درصد داراي مزیت نسبی و
هاي دولتی بر تولید و تجارت این محصول را بررسی سیاستنسبی تولید ذرت در تایوان و اثر

1 - Silwal
2 - Domestic Resource Cost (DRC)
3 - Chen
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منابع داخلی يکه تولید ذرت در تایوان مقرون به صرفه نیست زیرا هزینهداد وي نشان. دکر
)DRC (تر از یکآن بزرگ)مزیت نسبی و يبا مطالعه) 1995(1بالحسن. شده بود) 1

ید چغندرقند در تونس نشان داد که این کشور در تولید چغندرقند داراي مزیت سودآوري تول
در چین طی رامزیت نسبی محصوالت کشاورزي) 2000(کاران ژانگ و هم. یستنسبی ن

ها نشان نتایج آن. دندکرمحاسبه ) DRC(منابع داخلی يبا استفاده از هزینه1992-95يدوره
خود را در تولید حبوبات از دست داده ولی در تولید داد که کشور چین مزیت نسبی 

چنان داراي مزیت جات، محصوالت دامی و بعضی از محصوالت صنعتی همسبزیجات، میوه
محصول 14با بررسی مزیت نسبی ) 1373(نژاد و ضرغامیدر ایران نیز موسی. استنسبی 
که از نشان دادند محصوالتبا توجه به ساختار هزینه و درآمد1371زراعی در سال يعمده

سفید داراي اي، پنبه، پیاز و لوبیامحصول مورد بررسی گندم آبی، گندم دیم، ذرت دانه14
زمینی، عدس، برنج، لوبیا قرمز و اما محصوالت جو آبی، جو دیم، سیب. مزیت نسبی هستند

نسبی تعیین مزیت براي) 1376(رحیمی حاجی. نیستندمزیت نسبیداراي چغندرقند 
را 2سود اجتماعی–ي منابع داخلی و هزینههزینههايمحصوالت زراعی استان فارس شاخص

بندي یکسانی از محصوالت رتبه،هاي مورد استفادهنتایج نشان داد که شاخص.بردکاره ب
به ابراماین . کردابرامSCBبندي مزیت نسبی بر شاخص در رتبهوي . دکننزراعی ارایه نمی

سازي سود خالص بیشینهبا SCBکه ثابت کردند بود ) 1995(3نلسونظرات مسترس واستناد ن
هاي قابل تجارت از نهادهبیش از اندازه به طرف استفاده DRCاجتماعی سازگارتر است و 

اي مزیت نسبی استان آذربایجان غربی را در در مطالعه) 1377(چیذري و نیامنش. اریب است
منابع داخلی و روش حمایت موثر در قالب يهاي هزینهستفاده از روشتولید سیب درختی با ا

تعیین سود خالص با در :سناریوهاي مورد بررسی عبارت بودند از.کردندسه سناریو ارزیابی 
احداث باغ و ياحداث باغ، تعیین سود خالص بدون در نظر گرفتن هزینهينظر گرفتن هزینه

نتایج این . هاي احداثداري و نصف هزینههاي نگهنهتعیین سود خالص شامل تمام هزی

1 - Bel Hassen
2 - Social- Cost Benefit (SCB)
3 - Masters and Nelson
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دالر 300از ) 1373(بررسی نشان داد اگر قیمت جهانی سیب درختی در سال مورد بررسی
)FOB (چنان در تولید سیب درختی دالر کاهش یابد این استان هم250به ازاي هر تن به

را براي SCBوDRCهاي اي شاخصدر مطالعه) 1379(جعفري. مزیت نسبی خواهد داشت
اي هاي تشویق صادرات و تجارت بین ناحیهرژیمبا محصول باغی در استان همدان 14

نسبت به تغییرات نرخ ارز، SCBو DRCايهشاخصنتایج وي نشان داد که . دکرمحاسبه 
اي آب و زمین حساس هستند و این عوامل تاثیر زیادي هاي سایههاي تجاري و قیمترژیم

عزیزي و . کردرا توصیه SCB بندي این محقق نتایج حاصل از رتبه. ي مزیت نسبی دارندرو
بررسی را هاي گیالن، مازندران و فارسدر استانرنجتولید بمزیت نسبی) 1380(زیبایی
منابع ي، هزینه1براي تعیین مزیت نسبی از سه معیار منفعت خالص اجتماعیآنان . کردند

2ت قدرت برابري ارزبا دو قیم) SCB(هزینه به منفعت اجتماعی و نسبت) DRC(داخلی 

، استان یاد شدهيگانهنشان داد که بر اساس معیارهاي سهنتایج. استفاده کردندمطلق و نسبی 
گیالن و مازندران در تولید برنج نسبت به کشورهاي سوریه، ترکمنستان، تایلند، استرالیا و 

سبت به کشورهایی چون هند، آذربایجان، ویتنام، پاکستان و کویت مزیت نسبی دارند ولی ن
استان فارس نیز تنها نسبت به سوریه، ترکمنستان و تایلند داراي . ه مزیت نسبی ندارندیاروگو

استان اي دردانهپنبه، گندم و ذرتمزیت نسبی تولید ) 1383(رحمانی. مزیت نسبی است
منابع داخلی، نسبت هزینه به سود اجتماعی و سود يینهخوزستان را با استفاده از معیارهاي هز

داراي مزیت نسبی شده که محصوالت بررسی دادوي گزارش . دکرخالص اجتماعی بررسی 
در استان فارس با را هاي روغنی نیز مزیت نسبی تولید دانه) 1383(محمدي. در تولید هستند

زینه به سود اجتماعی و سود خالص منابع داخلی، نسبت هياستفاده از معیارهاي هزینه
د که محصوالت کلزا، آفتابگردان و کنجد داراي مزیت نسبی و کراجتماعی بررسی و گزارش 

در تحقیقی به بررسی مزیت نسبی ) 1383(جدایی. مزیت نسبی استبدونمحصول گلرنگ 
سود خالص محقق نیز سه معیاراین . هاي روغنی در استان آذربایجان غربی پرداختکشت دانه

1 -Net Social Profit (NSP)
2 - Power Purchasing Parity (PPP)
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PPP(اي ارزمنابع داخلی و نسبت هزینه به سود اجتماعی را با دو نرخ سایهياجتماعی، هزینه

چنین با میانگین نرخ بازار آزاد به کار برد و به این نتیجه رسید که و هم) مطلقPPPنسبی و 
مهاباد و هاي ارومیه، خوي، نقده، زراعت محصوالت کلزا، سویا و آفتابگردان در شهرستان

.مزیت نسبی هستندبدونب آمیاندو

روش تحقیق
آمار و اطالعات

در این استان به دلیل . استان زنجان بودلوبیا در آماري این تحقیق تولیدکنندگانيجامعه
درصد اراضی لوبیاکاري به کشت لوبیا چیتی، اطالعات مورد نیاز از 95اختصاص بیش از 

ترین آوري شد که مهمجمعدره هاي ابهر و خرمشهرستانتی در تولیدکنندگان محصول لوبیا چی
بوده و مربوط به 1هاي مقطعیاطالعات از نوع داده. مناطق تولید این محصول در منطقه هستند

.باشدمی1382-83سال زراعی 

گیريروش نمونه
گیري نمونهروش ي لوبیا در استان ي ساختار مناطق تولیدکنندهبا مطالعهدر این تحقیق 

یابی به دستبه این منظور و براي . مناسب تشخیص داده شد2ايتصادفی ساده دو مرحله
نامه به صورت آزمایشی از طریق اي طراحی و چند پرسشنامهپرسش،اهداف تحقیق

طراحی شده ينامهرسشي بعد پدر مرحله. دشحضوري با تولیدکنندگان تکمیل يمصاحبه
سپس با مراجعه به مناطق تولید لوبیا در استان، اطالعات . زبینی قرار گرفتمورد بازنگري و با

آوري هاي طراحی شده، جمعنامهمورد نیاز از طریق مصاحبه با تولیدکنندگان و تکمیل پرسش
.شد

1 - Cross Sectional Data
2 - Two- stage Simple Random Sampling
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حجم نمونه
,Cochranالزم از فرمول کوکرانيبراي تعیین حجم نمونهدر این تحقیق،  استفاده)(1972
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ضریب اطمینان قابل قبول که با فرض نرمال بودن tمورد مطالعه،يحجم جامعهNکه در آن
برآورد واریانس صفت مورد s2آید، دست میه بt-studentمورد نظر از جدول توزیع صفت

حتمالی مطلوبدقت اd،)واریانس سطح زیر کشت لوبیادر این مطالعه(مطالعه در جامعه

با فرض .باشدحجم نمونه میnو ) اطمینانينصف فاصله(
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 که

.باشدالزم میينمونهيتعداد اولیهn0در آن 
n و در غیر این صورتn0الزم يباشد حجم نمونهn0 /N/≥05/0اگر در این رابطه 

،از قبل معلوم نیستs2مطالعا ت تربیشکه در با توجه به این). 1368تاجداري، (خواهد بود 
شوداستفاده می1گیري مقدماتیمعمول براي تعیین حجم نمونه از روش نمونهبه طور 

)Barnett, ضریب و با نامهرسشا استفاده از روش تکمیل مقدماتی پبدر این تحقیق ). 1974
براي استان زنجان الزم يدرصد، حجم نمونه20درصد و دقت احتمالی مطلوب 95اطمینان 

اطالعات ي حضوري با کشاورزان، و انجام مصاحبهبا مراجعه به منطقه. تعیین شدمونه ن54
54هاي ناقص سرانجام اطالعات نامهسشپس از حذف پر. آوري شدلوبیاکار جمعکشاورز61

. شدوتحلیل تجزیهي لوبیا کشاورز تولیدکننده

1 - Pretest
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مزیت نسبی يهاي محاسبهروش
(DRC)منابع داخلیيهروش هزین

هاي عوامل تولید و نهادهيگیري هزینهمنابع داخلی عبارت است از اندازهيشاخص هزینه
به . جهانیهاي تولید محصولی خاص بر حسب قیمتکار گرفته شده دره داخلی و خارجی ب

حقیقی به دست آوردن یک واحد ارز به خاطر يهزینهيدهندهعبارت دیگر این شاخص نشان
داخلیمنابعيبنابراین شاخص هزینه. تولید یک واحد کاال بر حسب پول داخلی است

)DRC (يهفرصت عوامل اولیيهزینهمحصول، یک)استفاده ) ار و سرمایهزمین، نیروي ک
هاي مرزي یا جهانی مقایسه آن در قیمتيهبا ارزش افزودراشده در تولید آن محصول 

ها با یک واحد بازده از آنيهترین استفادرا در بهمنابعارزش جهانی ،DRCپس معیار . کندمی
تر از یک بزرگDRCاگر . کندبه قیمت جهانی مقایسه میمنابعموجود به دست آمده از آن 

. تري به کار گرفتتوان در فعالیتی جایگزین با راندمان بهباشد نشانگر آن است که منابع را می
مناسب و کارآمد از منابع مورد استفاده يتر از یک دال بر استفادهکمDRCدر حالی که 

. اللت کندها نیز دنسبی میان فعالیتهايمزیتبر تواندمیDRCنسبت چنینهم. باشدمی
ها از مزیت نسبی دهد که کشور در آنرا نشان میهاییفعالیتاز یک، ترکمDRCبنابراین 

یک باشد به عنوان ازتر بزرگهاآنDRCهایی که حالی که فعالیتدر. برخوردار استجهانی
ع دهد که این محصول منابمینشانباشد باالترDRCهرچه. شوندمزیت نسبی تلقی مینبود

به صورت زیر DRCيروش محاسبه. استفاده کرده استتري را به عنوان هزینهداخلی بیش
,Gonzales et al(است 1993:(
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در آن که
s
op:ياي ستاندهقیمت سایهo

s
jp:ي قابل تجارت اي نهادهقیمت سایهj

s
kp:ي غیر قابل تجارت اي نهادهقیمت سایهk
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oja:يمقدار الزم از نهادهjي ام براي تولید یک واحد ستاندهo

bok:ي مقدار الزم از نهادهkي ام براي تولید یک واحد ستاندهo

b
op:ي اندهمعادل قیمت سر مرز ستoهاي ي هزینهبرحسب ارز خارجی است که در برگیرنده

.هاستانبارداري و توزیع با در نظر گرفتن اختالف کیفیتحمل و نقل،
b
jp:تي قابل تجارقیمت سر مرز نهادهjي برحسب ارز خارجی است که در برگیرنده

.ها استدر نظر گرفتن اختالف کیفیتانبارداري و توزیع با ونقل،هاي حملهزینه
:E*اي ارز استنرخ سایه .

(SCB)منفعت اجتماعی-معیار هزینه

فایده است که فعالیتی را از نظر -هزینهواقع یک نسبت درمنفعت اجتماعی -هزینهمعیار
هاي یک هزینهيهدر صورت این نسبت، هم. دهدمیوضعیت اجتماعی آن مورد ارزیابی قرار 

مخرج این نسبت، شامل ارزش جهانی . شودمیآوردهها هاي فرصتی آنعالیت برحسب هزینهف
نداشتنباشد، حاکی از 1تر از نسبت بزرگاینچه چنان. محصول برحسب پول داخلی است

. مزیت نسبی در تولید آن فعالیت استيدهندهباشد نشان1تر از چه کوچکمزیت و چنان
,Gonzales et al(به صورت زیر استSCBي فرمول محاسبه 1993 :(
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:که در این رابطه
s
op:0يهاي ستاندقیمت سایه

s
jp:ي قابل تجارت اي نهادهقیمت سایهj

S
KP:ي غیر قابل تجارت اي نهادهقیمت سایهk

Oja:يمقدار الزم از نهادهjي ام براي تولید یک واحد ستاندهo

bOk:ي مقدار الزم از نهادهkي ام براي تولید یک واحد ستاندهo
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b
OP:ي معادل قیمت سر مرز ستاندهoهاي ي هزینهبرحسب ارز خارجی است که در برگیرنده

.هاستانبارداري و توزیع با در نظر گرفتن اختالف کیفیتنقل،وحمل
b
jP :ي قابل تجارت قیمت سر مرز نهادهjي برحسب ارز خارجی است که در برگیرنده

.ها استانبارداري و توزیع با در نظر گرفتن اختالف کیفیتونقل،هاي حملهزینه
:E*اي ارز استنرخ سایه.

(NSP)وش سود خالص اجتماعی ر

خالص ) یا زیان(دیگر معیارهایی است که سودازیکیاجتماعیسودآوري خالص معیار
اي براي عوامل و محصوالت در هاي سایهاگر قیمت. کندمیگیري را اندازهیاجتماعی فعالیت

اري اجتماعی گذخارجی روي اقتصاد داخلی نیز با ارزشاثراتنظر گرفته شده باشند و همه 
خالص مربوط ) یا زیان(سودآوري خالص اجتماعی، منفعت گاهآندر معیار لحاظ شده باشند، 

، کل )برحسب پول داخلی(معیار از ارزش جهانی محصول ایندر . به یک فعالیت است
شامل نیروي کار، سرمایه (و داخلی ) ايو کاالهاي واسطهاولیهشامل مواد (هاي تجاري هزینه
محصول کسر و سودآوري خالص اجتماعی فعالیت محاسبه تولید) هاي غیرتجاريدهو نها

موجه بودن فعالیت و منفی بودن آن حاکی از یک يدهندهمعیار نشاناینمثبت بودن . دشومی
سود خالص اجتماعی را نشان يروش محاسبه)3(ي ابطهر. آن استتولیدزیان اجتماعی در 

,Gonzales et al(دهدمی 1993 :(
)4(    O
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O Y)pbpaP(Y)pbpaP(NSP

کرد ي میزان عملدهندهنشانY0کهبر اینافزونست؛اقبل معرفی شدهدر ي آن پارامترهاکه 
.باشددر واحد سطح می

گانه روابط معیارهاي سه
زیر تولیدهاي مزیت نسبی تابع براي استخراج روابط بین شاخص) 1995(مسترز و نلسون

:  رفی کردندرا مع
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)5()Q,Q(fQ tdo 

متغیر مستقلQtهاي داخلی و متغیر مستقل نهادهQdمقدار تولید محصول، Q0که در آن 
محصول برابر خواهد بود اجتماعیبنابراین سودآوري خالص . باشدهاي قابل تجارت مینهاده

:با
)6(ttdd000 QPQPQP)Q(NSP 

:که در آن
P0 : محصول قیمت
Pd:هاي داخلیقیمت نهاده
Pt:هاي خارجی استقیمت نهاده.
هاي فعالیتيهبستگی دارد، مقایستولیدواحد بهNSPکه جاآناز گویندمحققان باال میاما

هاي عاري از باید به دنبال نسبتپس؛سازدمیمختلف با واحدهاي تولیدي مختلف را دشوار 
.چنین هستندSCBوDRCکه بود واحد سنجش

: کردتبدیلDRCصورت زیر بهبهتوان میراNSPيهرابط
)7(

ttoo
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ttoo

dd

QPQP

)Q(NSP
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کنندهایی که به رشد کمک میفعالیتبراي. باشدمیDRCچپ عبارت باال، همان سمت
(NSP>0) مقدارDRCهاي غیرسودآور بود و فعالیتخواهد) 1(یک و)0(صفربینNSP

. خواهند داشت) یا منفی اگر مخرج کسر منفی باشدو(یکتر از زرگبDRCفی و نسبت من
: توان تبدیل کردمیSCBبه نسبت صورت زیربهرا ) 6(يمعتقدند که رابطههاآن
)8(PdQd + Pt Qt = PoQo-NSP

)9(
oooo

ttdd

QP

NSP
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QP
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اگر فعالیتی . است(SCB)اجتماعیيفایده-هزینهنسبت، همان )9(ي چپ رابطهسمت
ها دو از نظر آن. یک خواهد بودازتربزرگتر از یک و اگر نباشدسودآور باشد این نسبت کم

تواندمینDRCف برخالSCBاول اینکه . دهدمیبرتريDRCبرراSCBویژگی نسبت 
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. وي آن تاثیري نداردتجاري و غیرتجاري ربهها بندي هزینهکه طبقهمنفی باشد و دوم این
،DRCبا مطالعات تجربی انجام یافته اهمیت است که در دارايجهت ایندوم بویژه از ویژگی

.دکرغیرتجاري تفکیک وبه اجزاي تجاري ونقل رااي مانند حملواسطههاينهادهباید 

هاي تولید هزینه
:محاسبه شده استدي و تقسیم بنبه صورت زیر لوبیا هاي تولیدهزینهدر این تحقیق 

سموم، )نیترات، فسفات و سایر کودها(شیمیاییهاي هاي قابل تجارت شامل کودنهاده
.آالت، بذر و بخشی از ماشین)کشکش، قارچکش، حشرهعلف(

با توجه به . آالتکار، آب، زمین و بخشی از ماشینهاي غیرقابل تجارت شامل نیروينهاده
آالت قابل ماشیني صد از هزینهدر64رفته در داخل و خارج کشور، مطالعات مشابه انجام گ

جدایی، () 1376رحیمی،حاجی(درصد غیرقابل تجارت منظور شده است36تجارت و 
,Gonzales etal(و ) 1383 1993.(

اي ارز نرخ سایه
ها دهاي محصول و نهاهاي سایهقیمتمزیت نسبی و ي اي ارز خارجی در محاسبهنرخ سایه

اي قابل قبول این نرخ مبناي رسیدن به قیمت سایهدر واقع، .از اهمیت زیادي برخوردار است
ي برابري قدرت ر این تحقیق از نظریهد. باشدمیهاي  قابل تجارت براي محصوالت و نهاده

. اي ارز استفاده شده استي نرخ سایهدر دو حالت مطلق و نسبی براي محاسبه) PPP(خرید 
به دست مقابل ي اي ارز از رابطهنرخ سایه،)PPP(روش مطلق برابري قدرت خرید اساس بر 
dgig:آیدمی P/PE  آنکه درPig و ) بر حسب ریال(قیمت یک اونس طال در بازار داخلی
pdg در سال با توجه به این که . باشدمی) بر حسب دالر(قیمت یک اونس طال در بازار جهانی

عیار در داخل 18دالر و قیمت یک گرم طالي 285قیمت جهانی هر اونس طال برابر 1382
، )1382بانک مرکزي، (ریال بوده است 8360ریال و هر دالر آمریکا معادل77600کشور برابر 
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ریال 9738ریال و با روش نسبی 8869نرخ برابري ریال در برابر دالر با روش مطلق بنابراین 
.ودشمحاسبه می

نتایج و بحث 
استان زنجانکشاورزان و زراعی اجتماعی، هاي اقتصاديویژگی
هاي ، ویژگیدر استان زنجانآوري شده از کشاورزان لوبیاکار اساس اطالعات جمعبر

.نشان داده شده است) 1(و زراعی آنان در جدول اجتماعی، اقتصادي

استان زنجانلوبیا در يتولید کنندهانکشاورزاجتماعی -هاي اقتصاديویژگی). 1(جدول
انحراف معیارترینپایینباالترینمیانگینمتغیر مورد مطالعه

6/42672161/12)سال(سن
5/516038/5)سال(میزان تحصیالت

5/2146306/12)سال(تجربه در کشاورزي
7/1735347/9)سال(تجربه در تولید لوبیا

7/35/153/084/3)هکتار(وبیا سطح زیر کشت ل
4/29182/1لوبیايتعداد قطعات مزرعه

3/1472018/19)هکتار(مقدار زمین آبی 
1/16150017/29)هکتار(مقدار زمین دیم 
4/301803/187/42)هکتار(کل زمین زارع 

هاي تحقیقیافته: ماخذ
که نشان سال است43رزان لوبیاکار حدود دهد که میانگین سن کشاونشان می)1(جدول 

67ترین کشاورز لوبیاکار در منطقه مسن. کشاورزان منطقه به طور عمده میانسال هستنددهد می
سال است 5/5نطقه متوسط میزان تحصیالت کشاورزان م. سال سن دارد21ها ترین آنجوانو

چنین هم)1(جدول . باشدسانس میکه در این میان باسوادترین آنها داراي مدرك تحصیلی لی
سال در کار 22سال در کشت لوبیا و 18طور متوسط ه بکشاورزان گویاي این است که 

3داراي ترین سابقهو کم35کشاورز داراي ترین زراعت تجربه دارند که در بین آنها پرسابقه
. کتار استه30نمونه حدود میانگین کل زمین زراعی کشاورزان. باشندمیتجربه سال 
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ها داراي یک هکتار زمین پاترین آنهکتار و خرده180داراي ترین کشاورز لوبیاکار بزرگ
هکتار را مزارع دیم 16مزارع آبی و اراضی کشاورزان را هکتار از 14حدود . استزراعی 

طور متوسط ه این است که مزارع لوبیا بگویاي)1(چنین اطالعات جدول هم. دهدتشکیل می
که یکپارچگی نسبی مزارع لوبیا را در استان زنجان نشان استشدهقطعه پراکنده4/2ر د

ها توسط کشاورزان لوبیاکار نمونه را نشان متوسط مقادیر مصرف نهاده) 2(جدول. دهدمی
. دهدمی

ي یک هکتار کشت لوبیا در استان زنجان در سال زراعی ها برامقادیر مصرف نهاده). 2(جدول
82-1381

مقدار مصرف درنهاده
ابهرشهرستان 

مقدار مصرف در
درهخرمشهرستان 

مقدار مصرف در 
آوري شدهي جمعنمونه

136168150)کیلوگرم(بذر مقدار 

172113146)کیلوگرم(ات نیترکود 

136149141)کیلوگرم(فسفات کود 

391830)کیلوگرم(پتاس کود

261/05/14)کیلوگرم(سایر کودها 

196221542048)کیلوگرم(کرد متوسط عمل

محاسبات تحقیق : ماخذ
ي کود نیترات، پتاس و سایر دهد که کشاورزان شهرستان ابهر نهادهنشان می)2(جدول 

کنند، در حالی که تولیدکنندگان دره مصرف میتر از کشاورزان شهرستان خرمکودها را بیش
تري از کشاورزان شهرستان ابهر دره میزان بذر و کود فسفات بیشلوبیا در شهرستان خرم

کرد کشاورزان شهرستان دهد که متوسط عملنشان می) 2(چنین جدول هم. اندمصرف کرده
.دره از شهرستان ابهر باالتر استخرم
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استان زنجانمزیت نسبی لوبیا در يمحاسبه
هاي غیرقابل اي نهادهمزیت نسبی، قیمت سایهي تر اشاره شد در محاسبههمان طور که پیش

اي آب با توجه ي قیمت سایهدر این تحقیق براي محاسبه. گیردتجارت مورد استفاده قرار می
تر کشاورزان، آب مورد نیاز براي آبیاري محصوالت کشاورزي را از طریق به این که بیش

ي استحصال آب از چاه به عنوان زینهکردند، بنابراین ههاي عمیق و نیمه عمیق تامین میچاه
ي اي زمین نیز هزینهي قیمت سایهبراي محاسبه. اي آب مورد استفاده قرار گرفتقیمت سایه

چنین هم. ي یک هکتار زمین زراعی مرغوب و مناسب براي تولید لوبیا در نظر گرفته شداجاره
اي نیروي به عنوان قیمت سایهمزد پرداختی به نیروي کار کشاورزي در منطقهباالترین دست
. کار منظور شد

مطلق و نسبی، PPPهاي قابل تجارت براساس نهادهينتایج محاسبات مربوط به هزینه
منفعت اجتماعی -منابع داخلی، هزینهيهاي هزینههاي غیرقابل تجارت و مقادیر شاخصنهاده

آورده شده )7(تا )3(ايهمطلق و نسبی در جدولPPPو سود خالص اجتماعی بر اساس 
.  است

هاي غیرقابل تجارت براي یک هکتار کشت لوبیا در استان زنجان در نهادهيهزینه). 3(جدول
)ریال(1381-82سال زراعی 

درهخرمابهرشهرستان -نهاده
15000001500000آبیاريآب

20000002000000زراعیزمین
141380139790)درصد36(آالت ماشین

40000003500000نیروي کار
76413807139790هاجمع هزینه

محاسبات تحقیق : ماخذ
کار وهاي غیرقابل تجارت براي یک هکتار کشتنهادهيدهد که هزینهنشان می)3(جدول 

این مساله از باال بودن نسبی .تر استدره بیشخرمنسبت به شهرستان ابهر لوبیا در شهرستان 
. گیردآالت و نیروي کار در شهرستان ابهر سرچشمه میي ماشینهزینه
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لوبیا در استان زنجان در سال زراعی هاي قابل تجارت براي یک هکتارنهادهيهزینه). 4(جدول
)ریال(مطلق PPPبر اساس82-1381

درهخرمابهر)دالر(قیمت شهرستان-قیمت-نهاده
264/0248190325457)کیلوگرم(کود فسفات 

179/082553295284)کیلوگرم(کود اوره 
193/06162285585)کیلوگرم(سایر کودها 

3/10182700182700)کیلوگرم(کش علف
9624801068510-)کیلوگرم(بذر 

282760279580-)درصد64(آالت ماشین
18203052237116-)ریال(ها جمع هزینه

محاسبات تحقیق : ماخذ
وکار هاي قابل تجارت براي کشتنهادهيحاکی از آن است که هزینه)4(اطالعات جدول 

.  تر از شهرستان ابهر استدره بیشمطلق در شهرستان خرمPPPیک هکتار لوبیا بر اساس 

هاي قابل تجارت براي یک هکتار کشت لوبیا در استان زنجان در سال نهادهيهزینه). 5(جدول
)ریال(نسبی PPPبر اساس1381-82زراعی 

درهخرمابهر)دالر(قیمت شهرستان-قیمت-نهاده
264/0272508357346)کیلوگرم(کود فسفات 

179/090642324216)کیلوگرم(کود اوره 
193/06766093971)کیلوگرم(سایر کودها 

3/10200601200601)کیلوگرم(کش علف
10567851173204-)کیلوگرم(بذر 

310465306974-)درصد64(آالت ماشین
19986622456313-)ریال(ها جمع هزینه

محاسبات تحقیق: ماخذ
نسبی نسبت به PPPدره بر اساسشهرستان خرمکشاورزانآید که برمی)5(از جدول 

ر لوبیا هاي قابل تجارت براي کشت یک هکتازیادتري را براي نهادهيشهرستان ابهر هزینه
.نندکپرداخت می
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مطلق در سال زراعی PPPتعیین مزیت نسبی تولید لوبیا در استان زنجان بر اساس ). 6(جدول
82-1381

درهخرمابهرشهرستان-متغیر
1032213010736880)ریال(کل درآمد ناخالص در هکتار

18203052237116)ریال(هاي قابل تجارت نهادهيجمع هزینه
76413807139790)ریال(هاي غیرقابل تجارت نهادهيع هزینهجم

NSP8604451359974
DRC90/084/0
SCB92/087/0

محاسبات تحقیق: ماخذ
دره از یک شهرستان خرمکشاورزانمطلق PPPدهد که بر اساسنشان می)6(جدول 

ا نسبت به لوبیاکاران تري رهکتار کشت و زرع لوبیا درآمد ناخالص و سود خالص بیش
.  ندتري نسبت به لوبیاکاران شهرستان ابهر داراشهرستان ابهر به دست آورده و مزیت نسبی به

نسبی در سال زراعی PPPتعیین مزیت نسبی تولید لوبیا در استان زنجان بر اساس ). 7(جدول
82-1381

درهخرمابهرشهرستان-متغیر
1032213010736880)یالر(کل درآمد ناخالص در هکتار

19986622456313)ریال(هاي قابل تجارت نهادهيجمع هزینه
76413807139790)ریال(هاي غیرقابل تجارت نهادهيجمع هزینه

NSP6820881140777
DRC92/086/0
SCB93/089/0

محاسبات تحقیق: ماخذ
دره شهرستان خرمکشاورزاننسبی نیز PPPنشانگر آن است که بر اساس)7(جدول ارقام 

به تري از یک هکتار زراعت لوبیا نسبت به شهرستان ابهر درآمد ناخالص و سود خالص بیش
.کنندنیز این مطلب را تایید میSCBو DRCهاي شاخص. آورنددست می
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هانهادشگیري و پینتیجه
  در زنجـان  اسـتان ي لوبیـا در  ندهدهد که هر دو شهرستان مهم تولیدکننتایج تحقیق نشان می

برايریزي الزم   برنامهکه  شود  توصیه می بنابراین  . تولید این محصول داراي مزیت نسبی هستند      
ایـن امـر از طریـق       . گیـرد بـود وضـعیت موجـود صـورت         بهینه از این مزیـت و بـه        ياستفاده
مزیـت   يطالعـه دن مناطق در تولید محصوالت خـاص و م        کراي و تخصصی    ریزي منطقه برنامه

.استپذیر امکاندیگر نسبی محصوالت 
   تـرین عوامـل مـوثر بـر مزیـت نـسبی تولیـد           هـاي تولیـد از مهـم      که هزینـه  با توجه به این

امکـان   يهـا از طریـق مطالعـه      هـاي کـاهش هزینـه     د زمینـه  شـو مینهاد  ، پیش محصوالت است 
توانـد  کشاورزي می وزارت جهاد ،  ادر این راست  . دشوهاي تولید بررسی    بهینه از نهاده   ياستفاده

از طریــق افــزایش رانــدمان آبیــاري، افــزایش کیفیــت محــصوالت تولیــدي، کــاهش ضــایعات 
هـاي کـشاورزي    محصوالت کشاورزي، افزایش ضریب مکانیزاسـیون و تقویـت نقـش تـشکل            

.انجام دهدهاي تولید و افزایش مزیت نسبی محصوالت کاهش هزینهریزي الزم را براي برنامه
    تـوان بـه بـزرگ بـودن        مـی  زنجاندر استان    را تولید لوبیا وجود مزیت نسبی    یکی از دالیل

ر دیگـ سـخن تـر بـودن تعـداد قطعـات مـزارع و بـه              مزارع آبی کشاورزان و کم     بویژهمزارع و   
وري و  افـزایش بهـره    بـراي  دشـو نهاد می در این زمینه پیش   . یکپارچگی نسبی مزارع نسبت داد    

. مورد نظر قرار گیرد،ریزيمر نیز در برنامهاین ا،مزیت نسبی
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