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  چکیده 
ي بـا اسـتفاده از روش هزینـه    گندم، جو و برنجمزیت نسبی استان گلستان در تولید  تحقیقدر این 

بـرنج  استان گلستان در تولیـد  شاخص مزیت نسبی نتایج، پایه بر . قرار گرفتمنابع داخلی مورد بررسی 
. از این رو تولید این محصول در اسـتان گلسـتان   شد بر آوردمرغوب و دانه بلند پرمحصول کمتر از یک 

 داراي مزیت بوده و توانمندي رقابت در بازار جهانی برنج را دارد. اما تولید گندم آبی،گندم دیم، جو آبـی 
بـه   ،کـار رفتـه در تولیـد   و جو دیم در این استان فاقد مزیت نسبی بوده و هزینه فرصت منابع داخلی به

هاي جهـانی اسـت. افـزون بـر ایـن نتـایج نشـان داد        ها بر اساس قیمتمراتب بیشتر از ارزش افزوده آن
بلنـد پـر   نـه بلنـد مرغـوب و دا  ویژه بـرنج دانـه   حساسیت شاخص مزیت نسبی محصوالت مورد بررسی به

هـا انـدك   محصول، گندم آبی و گندم دیم نسبت بـه تغییـرات عملکـرد در هکتـار و قیمـت جهـانی آن      
بلند مرغوب و نیز پرمحصول بیانگر ثبات مزیـت نسـبی و در مـورد گنـدم     باشد که در مورد برنج دانه می

تولید براي جـو   آبی و دیم بیانگر دشواري دستیابی به مزیت نسبی است. حساسیت شاخص مزیت نسبی
طوري که با افزایش نه چندان زیاد عملکرد در واحد سـطح یـا   زیاد است، به آبی و به ویژه جو دیم نسبتاً

  پذیر خواهد بود. قیمت جهانی آن، دستیابی به مزیت نسبی در تولید آن امکان

  1مزیت نسبی، هزینه منابع داخلی.، استان گلستان، تحلیل حساسیت: هاي کلیديواژه
                                                             

  abyarnm@yahoo.com نویسنده مسئول: *
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 مقدمه 
یی آاقتصاددانان در تحلیل فرایند صنعتی شدن یک کشور در حال توسعه، بیش از هر چیـز بـر کـار   

ها بر این باورند که در یک کشور، تنها کاالهایی باید تولید شـوند  آن. کنندکید میأتولید از نظر هزینه ت
مزیـت نسـبی یکـی از    ن بنـابرای . در هزینـه تولیـد باشـند    المللـی داراي مزیـت نسـبی   که در سطح بین

دهـد هـر کشـور یـا     ریزي تولید، صادرات و واردات است که نشان میمعیارهاي مهم اقتصادي در برنامه
هاي تولید، در تولیـد چـه   وري عاملمنطقه با توجه به استعدادهاي طبیعی، فراوانی منابع و سطوح بهره

آگـاه باشـند و بـر پایـه آن عمـل       ها مزیتچنانچه همه کشورها یا مناطق از این . محصوالتی مزیت دارد
المللی کامل شده و تولید و تجارت جهانی افزایش یافته و رفاه عمـومی  کنند، تخصص و تقسیم کار بین

اگرچـه مزیـت نسـبی در تولیـد شـرط الزم بـراي حضـور و رقابـت در         . یابددر گستره جهانی بهبود می
ثر از أضور در بازارهاي جهانی افزون بر مزیت نسـبی متـ  باشد. زیرا حبازارهاي جهانی است اما کافی نمی

عواملی دیگر مانند هزینه حمل و نقل، تقاضاي خارجی، قوانین تجاري، بازاریابی و تبلیغات است. در این 
باشـد.  بسیار تعیین کننده می ،میان تفاوت هزینه حمل محصول در کشورهاي داراي مزیت نسبی تولید

بـه بازارهـاي    هـا  بی در تولید برخوردار باشد اما هزینـه حمـل محصـول آن   چه بسا کشوري از مزیت نس
ها سلب کند. افزون چنان زیاد باشد که توانایی حضور و رقابت را از آنجهانی در مقایسه با سایر رقبا آن

توانـد در  بر این داشتن نظام بازاریابی و تبلیغـات کارآمـد و تسـهیل قـوانین تجـاري فیمـابین نیـز مـی        
بنابراین نیاز نخست براي حضور توانمند در هاي تجاري کشورها تعیین کننده باشد. مندي از قابلیت بهره

باشد تـا بـر اسـاس    هاي مزیت نسبی و قابلیت رقابت تولیدات داخلی میبازارهاي جهانی، تعیین شاخص
استان گلستان در تولید گندم بـه   .ریزي و سیاستگذاري تولید، صادرات و واردات صورت پذیردآن برنامه

ترین مناطق تولید برنج و جو نیز هاي دوم تا چهارم کشور را به خود اختصاص داده و از مهمدفعات رتبه
با توجه به اینکـه منطـق اقتصـادي و ضـرورت توسـعه      . )1360-93آمارنامه کشاورزي، ( آیدبه شمار می

کیـد دارد،  أي تولیـدي و صـادراتی ت  هـا  داراي مزیـت بخش کشاورزي و اقتصاد ملی بر تولید محصـوالت  
ریـزي و تـدوین الگوهـاي بهینـه     بررسی و تحلیل مزیت نسبی و رقابتی این محصوالت به منظور برنامـه 

   .باشدکشت، کاهش واردات، حضور توانمند در بازارهاي جهانی داراي اهمیت می
طیف وسیعی از تحقیقـات اقتصـاد    امروزه بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات محصوالت کشاورزي

طـور اختصـار در ایـن قسـمت       بـه  هـا  شناسی و نتایج برخی از آندهند که روشکشاورزي را تشکیل می
) 1382( هاي روغنی در استان آذربایجان غربی توسط جـدائی بررسی شده است. مزیت نسبی تولید دانه

جتماعی مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت. بـر     هاي هزینه منابع داخلی و نسبت منفعت به هزینه ابا روش
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اساس نتایج، زراعت کلزا در دامنه نبود مزیت نسبی گزارش شد دالیـل عمـده نبـود مزیـت نسـبی ایـن       
هـاي تولیـد، نبـود آگـاهی کـافی      وري پـایین عامـل  محصول، پایین بودن عملکرد در واحد سطح، بهـره 

ي هـا  هاي رقیب در مقایسه بـا کشـت دانـه   سبی زراعتکشاورزان از فرآیند تولید کلزا، باال بودن درآمد ن
) حاکی است که استان خراسان در تولید محصـوالت زراعـی   1384( باشد. نتایج پژوهش زارعروغنی می

حساسیت شاخص مزیـت نسـبی    همچنین مورد مطالعه به استثناي نخود دیم داراي مزیت نسبی بوده و
اللهـی و  باشد. عینلکرد در هکتار و قیمت جهانی کم میغالب محصوالت نسبت به تغییرات نرخ ارز، عم

هاي زنجان و مرکزي کمتر ) گزارش کردند که شاخص هزینه منابع داخلی لوبیا در استان1386( کالیی
نتـایج  هاي یاد شـده اسـت. بـر پایـه     باشد که بیانگر مزیت نسبی تولید این محصول در استاناز یک می

امـا در تولیـد   جو آبـی داراي مزیـت نسـبی،    در تولید استان فارس ) 1388( محمدي و بوستانیمطالعه 
  است. بر پایه نتایج مطالعه جوالیی و همکـاران برنج فاقد مزیت نسبی  و محصوالت گندم آبی، گندم دیم

  ) استان گلستان در وضعیت مناسبی از نظر مزیـت نسـبی و تـوان تولیـد بـرنج قـرار دارد. چـن       1392(
هاي دولت بر تولید و تجارت این محصـول را  ) مزیت نسبی تولید ذرت در تایوان و تاثیر سیاست1984(

هـاي تحقیـق ژانـگ و    بررسی و خاطر نشان کرد که تولید ذرت در تایوان مقرون به صرفه نیست. یافتـه 
ر مزیـت  ) در باب مزیت نسبی تولید محصوالت کشاورزي چین نشان داد که این کشـو 1984( همکاران

نسبی خود را در تولید حبوبات از دست داده ولی در تولید سبزیجات، میوه، محصوالت دامی و بعضـی از  
) بـه بررسـی تغییـر در    1994( تـوبی و کومـو   .باشـد محصوالت صنعتی همچنان داراي مزیت نسبی می

نـد فراوانـی منـابع    عرضه منابع طبیعی و اثر آن بر مزیت نسبی و تبادالت جهانی پرداخته و نتیجه گرفت
) با بررسی مزیـت  1995( کشورهاي مختلف عامل مهمی در تغییر ساختار تجارت جهانی است. بالحسن

نسبی تولید چغندر قند در تونس نشان داد که این کشـور در تولیـد چغنـدر قنـد داراي مزیـت نسـبی       
وسـیعی از محصـوالت    ) نشـان داد مجارسـتان در دامنـه   2001( نتایج تحقیق فترو و هوبـارد  .باشد نمی

 نسـبی  مزیت) 2001( ملل متحد جهانی بار و خوار سازمانغذایی و کشاورزي داراي مزیت نسبی است. 

 مطالعـه  نتـایج  .اسـت  داده قرار مطالعه مورد DRCاستفاده از شاخص  با را مصر کشور زراعی محصوالت

 فرنگـی  گوجـه  و تابسـتانه  زمینـی سـیب  ،چغندرقند نیشکر، پنبه،، گندم در تولید مصر کشور داد نشان

  .  زمستانه داراي مزیت نسبی، اما در تولید ذرت دانه اي، علوفه و برنج فاقد مزیت نسبی است
توجه به موارد ذکر شده و اهمیت دستیابی به مزیت نسبی در تولید محصوالت مختلف در عرصه با 

نسبی استان گلستان در تولید  مزیتگیري شاخص تجارت جهانی، پژوهش حاضر براي بررسی و اندازه
بلند پرمحصول با روش هزینه منابع بلند مرغوب و دانهآبی، گندم دیم، جو آبی، جو دیم، برنج دانه گندم
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اي، تواند در تدوین سیاست کشت منطقههاي آن در وهله نخست میداخلی انجام شده است که یافته
ریزي داخلی)، مصرف بهینه منابع تولید و برنامه(توسعه سطح کشت و تولید  سیاست جایگزینی واردات

  توسعه صادرات محصوالت کشاورزي مفید واقع شود. 
  

  هامواد و روش
 1در این تحقیـق روش هزینـه منـابع داخلـی    با توجه به مبانی نظري و ادبیات موضوع مزیت نسبی، 

شد. این روش که به علـت  گیري شاخص مزیت نسبی تولید محصوالت مورد بررسی برگزیده براي اندازه
اي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت، بـه       گسترده سهولت تهیه اطالعات اولیه و محاسبات به طور نسبتاً

صورت نسبت هزینه منابع داخلی به کار رفته در تولید محصول به تفاوت بین درآمد و هزینه منابع قابل 
تواند تصـمیم  مقدار این شاخص، یک کشور میشود. بر پایه اي محاسبه میتجارت بر حسب قیمت سایه

هـاي  بگیرد که محصول را خود تولید یا وارد کند و چنانچه مزیت تولید داخلی را دارد راهکارها و زمینه
هـا و محصـوالت   هاي جهـانی نهـاده  مناسب صادرات آن را نیز فراهم کند. در این روش الزم است قیمت

زمـین، نیـروي کـار و آب در سـطح جهـانی قابـل        ها ماننداز نهادهمدنظر قرار گیرند. از آنجا که بخشی 
هـاي  هاي غیرقابل تجارت، هزینه نهـاده تجارت نیستند، این معیار شامل چندین جزء مانند هزینه نهاده

قابل تجارت، قیمت محصول و نرخ تبدیل ارز خارجی به پول داخلی است. در این روش شـاخص مزیـت   
  شد:گیري اندازه 1استفاده از رابطه نسبی تولید یک محصول با 

)1(                                                                                    
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 اي یک واحدقیمت سایه o ،Pifام در تولید یک واحد محصول  jمقدار نهاده قابل تجارت   a0jکه در آن

ام براي  kمقدار نهاده غیرقابل تجارت  bok(قیمت نهاده به ارز خارجی در مرز)،  ام jنهاده قابل تجارت 
حسب پول داخلی)، (بر  kنهاده غیرقابل تجارت یک واحد  ايقیمت سایه o ،Pkتولید یک واحد محصول 

Pof 3یا وارداتی 2(قیمت صادراتی به ارز خارجی اي یا مرز محصولقیمت سایه ،(E ز،اي ارقیمت سایه

                                                             
1. Domestic Resource Cost (DRC) 
2. Free on Board (F.O.B.) 
3. Cost, Insurance, Freight (C.I.F.) 
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jfOJ pa هاي قابل تجارت براي تولید یک واحد محصول اي نهادهقیمت سایهo  و
kok Pb هزینه

  باشد. می oهاي غیرقابل تجارت براي تولید یک واحد محصول فرصت نهاده
هزینـه فرصـت   اي یـا  قیمـت سـایه   صـورت  ، صورت کسر بیانگر هزینه عوامل داخلـی بـه  1در رابطه 

شـود کـه نـه    هـایی اطـالق مـی   هاي غیرقابل تجارت به نهـاده باشد. نهادهمی قابل تجارتهاي غیر نهاده
ها نیروي کـار،  ترین این نهادهها را صادر کرد و نه امکان تهیه از راه واردات ممکن است. مهم توان آن می

دهنـد.  هاي غیر قابل تجارت را تشکیل میهها، هزینه نهادهاي آنباشند که هزینهزمین، آب و انرزي می
مخرج کسر شامل ارزش افزوده یک واحد از محصول بر حسب پول خارجی و نرخ سایه اي ارز است کـه  

هـاي قابـل تجـارت مصـرف شـده در      ز ارزش اقالم و نهادهابراي محاسبه آن باید قیمت جهانی محصول 
هایی هسـتند کـه   هاي قابل تجارت آنشود. نهادهاي ارز کم تولید یک واحد محصول بر حسب نرخ سایه

تـوان بـه سـموم و کودهـاي     هـا مـی  المللی و قابلیت جابجایی و انتقال دارند. از این نـوع نهـاده  بازار بین
هـایی هسـتند کـه در بازارهـاي     هاي غیر قابل تجارت یا منابع داخلـی، نهـاده  شیمیایی اشاره کرد. نهاده

  رت نیستند. المللی قابل عرضه و تجا بین
محصول مورد بررسی کمتر از یک باشد، حـاکی   DRCروش هزینه منابع داخلی چنانچه شاخص  در

از مزیت نسبی تولید بوده و بدان معنی است که هزینه فرصت منابع داخلی مصرفی در تولیـد محصـول   
کمتر از ارزش افزوده حاصل از تولید و صادرات آن است. به عبارت دیگر بکارگیري منابع داخلی مـذکور  

افزوده بیشتر نخواهد شد. از این رو تولید محصول مـوردنظر  در فرآیندي دیگر موجب دستیابی به ارزش 
تر خواهـد بـود. اگـر ایـن     مقرون به صرفه تولید محصولی دیگربه واردات و تخصیص منابع آن در نسبت 

شاخص بزرگتر از یک باشد، بیانگر نبود مزیت نسبی در تولید محصول مورد بررسی و بدان معنی اسـت  
رز از راه تولید و صادرات محصول مورد بررسـی، نیازمنـد صـرف بـیش از     که به دست آوردن یک واحد ا

یک واحد ارز براي تولید آن در داخل کشور است. به عبارت دیگر هزینه تولید داخلی محصول بیشـتر از  
برابـر یـک بیـانگر آن اسـت کـه بـه دسـت         DRCهزینه تولید آن در دیگر کشورهاي تولیدکننده است. 

  باشد.ارجی، نیاز به استفاده از یک واحد ارز براي تولید در داخل کشور میآوردن یک واحد ارز خ
مزیت نسبی یک محصـول الزم اسـت    گیري شاخصدهد براي اندازهنشان می 1طور که رابطه همان

اي، ارزش هاي مورد استفاده در تولیـد آن محاسـبه شـوند. قیمـت سـایه     اي محصول و نهادهسایه قیمت
فرصت کاال یا نهاده مصرفی بوده و در واقع بیانگر قیمت آن محصول یا نهاده در شرایط  حقیقی یا هزینه

هـاي داخلـی و   ي مربوطـه و حمایـت  هـا  ها و یارانهتجارت آزاد و رقابتی است. از این رو باید کلیه مالیات
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برخـی   خارجی ناشی از بازار حذف شوند. در رابطه یاد شده ممکن است بـه علـت وجـود شـرایط بـازار،     
ها بیشتر و یا کمتر از ارزش واقعی خود را نشان دهند که باید تعدیالتی در آن صورت گیرد. حـاج  نهاده

اي نیروي کار را برابر متوسط دسـتمزد پرداختـی بـه آن در نظـر گرفتـه و      قیمت سایه )1376( رحیمی
توانـد بیـانگر   پرداختی می ) بر این باور است اگر بازار رقابتی باشد، میانگین دستمزدهاي1379( جعفري

اي نیروي کار باشد. از این رو در این تحقیق باالترین دسـتمزد متـداول نیـروي    ارزش نهایی قیمت سایه
اي شـود، بـه عنـوان قیمـت سـایه     براي عملیات آبیاري محصوالت پرداخت می کار کشاورزي که معموالً

  نظر قرار گرفت. نیروي کار مد
اي آن بـا اعمـال   میانگین نرخ اجاره زمـین را بـه عنـوان قیمـت سـایه      )1993( گونزالس و همکاران

هاي قابل تجارت ماننـد کـود، سـم و ماشـین     هاي اعطایی به نهادهدرصد تعیین کردند. یارانه 85ضریب 
 گـذاري شـوند. حـاج رحیمـی    شود که قیمت اجاره زمین بـیش از مقـدار واقعـی ارزش   آالت موجب می

هزینه استخراج و نگهداري سیسـتم  ) 1373( نژادترین منبع آب و موسیگران) هزینه استخراج از1376(
اي آب کشاورزي در نظر گرفتند. در این تحقیق میانگین وزنی هزینـه  مین آب را به عنوان قیمت سایهتأ
اي آن در نظر گرفته شد. زیرا عمیق به عنوان قیمت سایهمین آب کشاورزي از منابع چاه عمیق و نیمهأت

عمیـق بـراي   هاي عمیق و نیمـه هاي آبی استان از چاههاي به عمل آمده در بیشتر زراعتپایه بررسیبر 
شود. همانند مطالعات مشابه میانگین هزینـه در هکتـار عملیـات مختلـف     آبیاري محصوالت استفاده می

درصـد   36آالت در نظر گرفته شـد کـه   اي ماشینسایهماشینی محصوالت مورد بررسی  به عنوان قیمت
 85درصد آن هزینه خارجی لحاظ شد. میانگین نرخ اجاره زمین با اعمال ضریب  64آن هزینه داخلی و 

  اي یا هزینه فرصت نهاده زمین تعیین شد.عنوان قیمت سایه به درصد
آالت ی، سموم، بذر و بخشـی از ماشـین  یهاي قابل تجارت شامل کودهاي شیمیادر این تحقیق نهاده

تعلـق   هـا  یارانـه بـه آن   وارداتـی هسـتند و بعضـاً    هاي یاد شده غالبـاً ا توجه به این که نهادهباشند. بمی
ها باشـد. از ایـن رو   دهنده قیمت واقعی یا هزینه فرصت آنتواند نشاننمی ها گیرد، قیمت داخلی آن می

واقعـی یـا قیمـت    دهنـده هزینـه   تواند این نقیصه را برطرف کنـد و نشـان  می ها وارداتی آن  CIFقیمت
هاي قابل تجارت باید مورد توجه قـرار گیـرد، درصـد    باشد. مسئله دیگر که در مورد نهاده ها اي آن سایه

سـموم و   آالت رعایت شده است. بنابراین برايها است که در مورد کود، سم و ماشیناي بودن آن مبادله
و در مـورد   1392دم بـذري در سـال   و براي نهاده بذر، قیمت خرید گنـ  CIFکودهاي شیمیایی، قیمت 

آالت در نظر گرفته شد که اي ماشینعنوان قیمت سایه ماشین آالت هزینه عملیات ماشینی در هکتار به
  درصد هزینه خارجی منظور گردید. 64درصد آن هزینه داخلی و  36
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درنظـر  هـا  مـرز یـا جهـانی آن    اي محصوالت مورد بررسی باید قیمت سـر براي محاسبه قیمت سایه
یی در نظـام  آگذاري اجتماعی و تحلیـل کـار  هاي جهانی رکن اصلی در محاسبه ارزشگرفته شود. قیمت

کشاورزي است. قیمت اجتماعی یک کاالي کشاورزي قیمت سر مرز آن کـاال اسـت کـه بـا آن قیمـت،      
ننـدگان  کدهند یا قیمتی اسـت کـه مصـرف   کنندگان خارجی آن کاال را به بازار داخلی تحویل میعرضه

باشـد و از آنجـا کـه    ها هزینه فرصت آن کاال میپردازند. این قیمتکنندگان داخلی میخارجی به عرضه
ها متفاوت اسـت. از  اي آنهاي سایهتوانند وارداتی یا صادراتی باشند، نحوه محاسبه قیمتمحصوالت می

مصـرف داخلـی غالبـا وارد    جایی که محصوالت مورد بررسی در این تحقیق به علت شـکاف تولیـد و   آن
(همانند گندم و  گرفتها صورت میشدند، واردات آنکه اگر در داخل کشور تولید نمیشوند و یا این می

  نظر گرفته شد. ر وارداتی د CIFقیمت  عمدتاً ها اي آنبرنج مرغوب) قیمت سایه
توجه به ایـن کـه قیمـت    باشد. با ترین موضوعات در بررسی مزیت نسبی قیمت واقعی ارز میاز مهم

هـایی ارائـه   شـود، روش ها از نرخ واقعی خود منحرف مـی داخلی یا نرخ رسمی ارز به علت دخالت دولت
هـا تئـوري برابـري    ترین این روششده تا بتوان تخمین قابل قبولی از نرخ واقعی ارز به دست آورد. مهم
روش نسـبی برابـري قـدرت خریـد     قدرت خرید است که شامل دو روش مطلق برابري قـدرت خریـد و   

باشد. در روش مطلق برابري قدرت خرید، ارزش یک سـبد کـاال در دو کشـور مقایسـه شـده و نـرخ        می
تـوان از شـاخص قیمـت طـال اسـتفاده      شود. در محاسبه نرخ ارز به این روش میها تعیین میبرابري آن

بازار آزاد و نیز روش برابـري قـدرت خریـد    اي ارز از نرخ ارز کرد. در این تحقیق براي تعیین قیمت سایه
مطلق استفاده شده است. علت عدم بکارگیري روش برابري قدرت خرید نسبی، عدم تطـابق سـال پایـه    

هاي گذشـته سـال پایـه ایـران بـه      باشد. زیرا در سالمی ها هاي ملی آنایران و دیگر کشورها در حساب
کنـد. در  خص قیمت در ایران را با مشکالتی مواجه میدفعات تغییر کرده است که این مساله تعدیل شا

ي روزانه نرخ ارز در بازار آزاد کـه توسـط بانـک مرکـزي در     ها اي ارز بر پایه آماراین تحقیق قیمت سایه
روش برابـري   تومـان و بـر اسـاس    2785میانگین  به طور 1393و نیمه اول سال  1392نیمه دوم سال 

  برآورد شد.تومان  3122قدرت خرید مطلق 
گیـري سیسـتم هزینـه تولیـد محصـوالت      ها و محصوالت از نتایج طرح نمونـه هاي آماري نهادهداده

 گیـري در ایـن سیسـتم   تهیـه شـد. روش نمونـه    1392-93کشاورزي استان گلسـتان در سـال زراعـی    
ید گنـدم و  بردار در قالب دو طرح هزینه تولاي است که در هر منطقه تعدادي بهرهاي چند مرحله خوشه

طور تصادفی تعیـین و سـپس بـا مراجعـه مسـتقیم و انجـام        جو و طرح هزینه تولید دیگر محصوالت به
ینه تولید محصوالت تکمیل شدند. در این تحقیق اطالعات خام زهاي هبه با کشاورزان، پرسشنامهحمصا
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محاسـبه   پرسشنامه دیگـر محصـوالت، پـردازش و سـپس بـراي      1970پرسشنامه گندم و جو و  2330
هاي غیر قابل تجارت و قابل تجارت مورد اسـتفاده قـرار   درآمد محصوالت وهزینه بازاري یک واحد نهاده

  گرفتند.
  

  نتایج و بحث
گیري شاخص مزیت نسبی تولید محصوالت مورد بررسی و سپس در این قسمت ابتدا نتایج اندازه     

ها نسبت به تغییرات عملکرد در واحد سطح و نرخ ارز در دو نتایج تحلیل حساسیت مزیت نسبی آن
  سناریو ارائه ومورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 

شاخص مزیت نسـبی محصـوالت    1در جدول : شاخص مزیت نسبی محصوالت مورد بررسی -الف
د، شاخص مزیت شوطور که مشاهده میاند. همانمورد بررسی بر پایه دو نرخ ارز آزاد و مطلق بیان شده

نسبی تولید برنج مرغوب و دانه بلند پرمحصول کمتر از یک بوده و از این رو تولیـد ایـن محصـوالت در    
هاي پـژوهش  استان گلستان داراي مزیت بوده و توانمندي رقابت در بازار جهانی برنج را دارد که با یافته

دارد. اما تولید گندم آبی،گندم دیـم،   ) مطابقت1392( ) و جوالیی و همکاران1392( فر و آخانیسعیدي
هـا بـه   جو آبی و جو دیم فاقد مزیت نسبی بوده و هزینه فرصت منابع داخلی به کار رفته براي تولید آن

  هاي جهانی اسـت. نتـایج مشـابهی توسـط محمـدي     ها بر اساس قیمتمراتب بیشتر از ارزش افزوده آن
  رش شده است.) گزا1384( ) و شاهنوشی1382( )، جدائی1384(
  

  .هاي مختلف ارزدر نرخ DRCشاخص مزیت نسبی محصوالت  برپایه   - 1جدول 

  رتبه
  تومان) 3122بر اساس نرخ ارز مطلق ( تومان) 2785بر اساس نرخ ارز آزاد (

 DRC  محصول DRC محصول
  73/0  برنج پرمحصول  69/0  برنج پرمحصول  1
  81/0  برنج مرغوب  76/0  برنج مرغوب  2
  29/1  جو آبی  16/1  دیمجو   3
  26/1  جو دیم  26/1  جو آبی  4
  72/1  گندم آبی  60/1  گندم آبی  5
  92/1  گندم دیم  64/1  گندم دیم  6
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اجزایـی کـه در محاسـبه    : تحلیل حساسیت شاخص مزیت نسبی محصوالت مورد بررسـی  -ب
دهنـد. از ایـن رو الزم   ثیر قـرار  أتوانند آن را تحت تگیرند میشاخص مزیت نسبی مورد استفاده قرار می

است دامنه حساسیت این شاخص نسبت به تغییرات این اجزا تعیین شود. در این بین قیمـت جهـانی و   
سر ایـن  باشند. در این تحقیق نقطه سر بهعملکرد در واحد سطح محصول از اجزاي مهم قابل بررسی می

منعکس شده است. اولـین   2ل دو عامل بر روي مزیت نسبی محصوالت مورد بررسی محاسبه و در جدو
اي محصول، قیمتی اسـت کـه   سر قیمت جهانی یا سایهباشد نقطه سربهعامل قیمت جهانی محصول می

اي محصـول، شـاخص    سایه شود. از آنجایی که با افزایش قیمتدر آن مزیت نسبی محصول برابر یک می
DRC سـر  است کـه تعیـین نقطـه سـربه     شود، بدیهییابد و بر مزیت نسبی ان افزوده میآن کاهش می

 2مزیت نسبی اهمیت خاصی دارد. دامنه حساسیت مزیت نسـبی محصـوالت مـورد بررسـی در جـدول      
ترتیـب   دهد که چنانچه قیمت جهانی هر کیلوگرم گندم، برنج مرغوب و پرمحصول دانه بلند بهنشان می

ان گلسـتان مزیـت نسـبی خواهـد     هـا در اسـت  دالر کاهش یابد، تولیـد آن  2/0و  75/0، 22/0به حداقل 
حساسیت شاخص مزیت نسبی محصوالت مورد بررسی را نسبت بـه تغییـرات    1هاي جدول داشت. داده

شود بر پایه نرخ ارز آزاد، چنانچـه  طور که مشاهده میدهد. همانها نشان میعملکرد در واحد سطح آن
و  3013، 4172، 4675 ترتیب به حـداقل و دیم به عملکرد در هکتار گندم آبی، گندم دیم، جو آبی و ج

ها در استان واجد مزیـت نسـبی خواهـد بـود. از سـوي      تولید آن کیلوگرم در هکتار افزایش یابد، 2134
کـاهش   5455و  2572دیگر چنانچه عملکرد در هکتار برنج مرغوب و پر محصول به ترتیب به کمتـر از  

  را از دست خواهد داد.   یابد، استان گلستان مزیت نسبی تولید این محصوالت
  

  .هاحساسیت مزیت نسبی محصوالت نسبت به تغییرات عملکرد در واحد سطح و قیمت جهانی آن - 2جدول 

  محصول
  عملکرد 

  (کیلوگرم در هکتار)
  وارداتی) CIFقیمت جهانی محصول (

  کیلوگرم)- (دالر
  نرخ ارز مطلق  نرخ ارز آزاد  فعلی  نرخ ارز مطلق  نرخ ارز آزاد  فعلی

  23/0  22/0  137/0  4857  4675  2/3553  گندم آبی
  24/0  22/0  137/0  4334  4172  9/3121  گندم دیم

  25/0  23/0  163/0  3260  3013  6/2552  جوآبی
  23/0  22/0  163/0  5/2226  2134  4/1924  جو دیم

  79/0  75/0  1  2713  2572  7/3554  برنج مرغوب
  2/0  19/0  38/0  5696  5455  4/6617  برنج پر محصول
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بلنـد   بلند مرغوب و بـرنج دانـه  هاي این تحقیق نشان داد که استان گلستان در تولید برنج دانهیافته
پرمحصول داراي مزیت نسبی اما در تولید گندم آبی، گندم دیم، جو آبی و جو دیم فاقـد مزیـت نسـبی    

گنـدم، عملکـرد در   ویـژه   توان به روند کاهش قیمت جهانی غـالت بـه  باشد که از دالیل اصلی آن میمی
هـا  هاي داخلی به ویژه هزینه فرصت نهاده زمـین اشـاره کـرد. بررسـی    هکتار پایین و هزینه باالي نهاده

دهند با وجود نبود مزیت نسبی تولیـد گنـدم، سیاسـت کشـاورزي کشـور و اسـتان در جهـت        نشان می
به اهمیت راهبردي گنـدم و  باشد. با توجه توسعه سطح کشت، تولید و دستیابی به خودکفایی در آن می

نفسه امري مطلوب الملل، افزایش تولید آن و دستیابی به امنیت غذایی اگرچه فینقش آن در روابط بین
هاي جهـانی چـه بسـا    هاي زیاد فراتر از قیمترود اما دستیابی به این هدف با تحمیل هزینهشمار میبه

شود. از این رو تداوم سیاست افزایش عملکـرد و  یها مموجب اتالف منابع ملی و تخصیص غیر بهینه آن
گـذاري در امـور   تـر خواهـد بـود. در ایـن میـان سـرمایه      بهبود شاخص مزیت نسـبی و رقـابتی عقالنـی   

وري تواند در افزایش عملکـرد و رشـد بهـره   زیرساختی بخش کشاورزي و تحول در دانش فنی تولید می
هاي تحقیق، استان گلسـتان در تولیـد بـرنج    بر پایه یافته ،اینثیرگذار باشد. افزون بر أهاي تولید تعامل
بلند پرمحصول واجد مزیت نسبی است و قادر به تولیـد ایـن محصـول بـا هزینـه      بلند مرغوب و دانهدانه

که ایران به دلیـل شـکاف عرضـه و تقاضـاي     جاییباشد. از آنهاي جهانی آن میکمتري نسبت به قیمت
کشت این محصول و حتی جایگزینی آن با باشد، توسعه سطحد کننده برنج میداخلی در حال حاضر وار

جویی و نیز کسب درآمـدهاي  تواند در کاهش واردات، صرفهمحصوالت فاقد مزیت نسبی مانند غالت می
  ارزي نقش مهمی ایفا کند.  

نـد  بل نتایج نشان داد حساسیت شاخص مزیت نسبی محصوالت مـورد بررسـی بـه ویـژه بـرنج دانـه      
بلند پر محصول، گندم آبی و گندم دیم نسـبت بـه تغییـرات عملکـرد در هکتـار و قیمـت       مرغوب و دانه

بلند مرغوب و نیز پرمحصـول بیـانگر ثبـات    باشد که در مورد محصوالت برنج دانهاندك می ها جهانی آن
حساسـیت  مزیت نسبی و در مورد گندم آبی و دیم بیانگر دشـواري دسـتیابی بـه مزیـت نسـبی اسـت.       

 اندكطوري که با افزایش زیاد است، به شاخص مزیت نسبی تولید براي جو آبی و به ویژه جو دیم نسبتاً
پذیر خواهد بود. عملکرد در واحد سطح یا قیمت جهانی آن، دستیابی به مزیت نسبی در تولید آن امکان

اي وري است راهبردهـاي توسـعه  لذا به منظور پویایی در تولیدات و دستیابی به توانمندي صادراتی، ضر
  هاي موجود بیشینه استفاده را به عمل آورد.  اي تغییر یابد که بتوان از ظرفیتبخش کشاورزي به گونه
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  ترویجی  توصیه
هـا  رغم مزیت نسبی گندم و جو بـر تولیـد داخلـی آن   چنانچه در سیاستگذاري اقتصادي کشور علی

هاي مدیریتی با تحول فناوري تولید و افزایش دانش فنی و مهارت گردد، شایسته است این امرکید میأت
ویـژه   شود در تحقیقات و ترویج محصوالت مورد بررسـی بـه  م شود. در این راستا پیشنهاد میأزارعین تو

هـاي  گذاري بیشتري صورت پذیرد. افـزون بـر ایـن نسـبت بـه نشـر و انتقـال یافتـه        گندم و جو سرمایه
نظر قرار گیرد. در این راستا تشکیل مزارع آموزشـی   اورزان راهکارهاي نوینی مدتحقیقاتی و آموزش کش

هـاي تولیـد نقـش    وري عامـل کـه رشـد بهـره   الگویی حائز اهمیـت اسـت. از طرفـی، بـا توجـه بـه ایـن       
هـاي کشـاورزان بـه    ها دارد، افزایش دانـش و مهـارت  اي در افزایش عملکرد و کاهش هزینه کننده تعیین

هاي تولید حائز اهمیت خواهد بود. از این رو توجه به نقش ترویج مصرف بهینه و اقتصادي نهادهویژه در 
هـاي تحقیقـاتی، کـاهش ضـایعات، افـزایش ضــریب      یافتــهدر آمـوزش اصـول مـدیریت مزرعـه، انتقـال     

 دهـد کـه اسـتمرار   ساز باشد. شواهد نشان مـی تواند چارههاي کشاورزي میمکانیزاسیون و ایجاد تشکل
کشت غالت به ویژه گنـدم در اسـتان و رعایـت نکـردن تنـاوب زراعـی موجـب شـده اسـت تـا تحـول            

هـاي گذشـته صـورت نپـذیرد. بنـابراین تـالش روز افـزون        چشمگیري در عملکرد این محصول در سال
تواند در دسـتیابی بـه   سازي تناوب زراعی و تنوع بخشی به الگوي کشت استان میترویجی براي نهادینه

  نسبی در تولید این محصوالت نقش مهمی ایفا کند.  مزیت
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