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 چکیده 

 رچهای برای بررسی و تعیین مزیت نسب حاضر، تولید حبوبات در کشور است. پژوهش عمده هایاز قطب استان لرستان یکی

و  ی از ماتریس تحلیل سیاست با استفاده ، لوبیا قرمز و چیتیعدس دیم ،دیم نخود شاملمحصول عمده حبوبات استان 

بر اساس  العههر چهار محصول مورد مط ، تولیدنشان داد حاصل از این تحقیق نتایج های وابسته به آن انجام شده است.شاخص

لوبیا  لمحصو)بجزء  باشند( دارای مزیت نسبی میSCB) ( و هزینه به منفعت اجتماعیDRCهای هزینه منابع داخلی )شاخص

ت ریافنشان داد که محصوالت نخود و عدس دیم با د (NPIC) شاخص حمایت اسمی از نهاده. چیتی در شهرستان الیگودرز(

والت لوبیا برای محص تجارتهای قابل اده از نهادهدر استف بردارانبهرهاما  ،ندنکای را دریافت مییارانه غیرمستقیم، حمایت نهاده

ر که ب بیانگر آن است( NPCOاز محصول ) شاخص حمایت اسمی مقادیر .نمایندمیمز و چیتی مالیات ضمنی پرداخت قر

یتی مشمول لوبیا چ لوبیا قرمز و حال، محصوالت. در عیناست شدهوضع نوعی مالیات پنهان  نخود و عدس دیم محصوالت

 های حمایتی دولتن سیاستضمن هدفمند نمودتواند نتایج حاصل از این تحقیق می ند.های قیمتی شددریافت یارانه و حمایت

 قرار گیرد. بردارانبهرهد توجه و استفاده مور ،و اصالح الگوی کشت

 ماتریس تحلیل سیاستیشاخص حمایت اسمی نهاده، شاخص هزینه منابع داخلی،  های کلیدی:واژه
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 بیان مسئله 

کاشت و باشند. به لحاظ زراعی نیز این گیاهان به دلیل تثبیت ازت در تناوب حبوبات، منبع ارزشمند تامین پروتئین غذایی می

همچنین به عنوان کود سبز اهمیت قابل توجهی دارند. به دلیل فراهم بودن شرایط اکولوژیک کاشت این محصوالت در استان 

تواند به اقتصاد استان وکشور کمک شایانی نماید. امروزه اهداف تولید در سطح خرد قطع توسعه کشت آنها میطورلرستان، به

باشد، کننده دستیابی به حداکثر منفعت شخصی و سود خالص میسطح خرد، هدف یک تولید وکالن با هم متفاوت هستند. در

های اما در سطح کالن، هدف از تولید، تقویت عرضه ملی، کسب حداکثر منفعت اجتماعی و نیز توانایی حضور و رقابت در عرصه

المللی است. بعالوه، تولید انایی رقابت در بازارهای بینتجارت جهانی است. در این شرایط پایداری و استمرار امر تولید در گرو تو

ای که در کشور عبارتی هزینهآوری باشد. بهدر هر کشور جدای سودآوری برای تولیدکنندگان، باید برای کشور نیز دارای سود

یا منطقه در تولید کاالی گردد باید کمتر از هزینه مصرف شده برای واردات آن باشد. اگر چنین باشد کشور صرف تولید آن می

شود که آوری اجتماعی است.  مفهومی که دربرگیرنده این موضوعات باشد از آن به عنوان مزیت نسبی یاد میمذکور دارای سود

گردد. مزیت نسبی به معنای توانایی یک کشور یا یک منطقه در تولید کاال و یا خدمات خاص با در مقابل مزیت مطلق مطرح می

( کشوری که در تولید یک یا چند 1772-1828) 1(. به اعتقاد ریکاردو1388باشد )جیرانی، بیشتر می آوریسود تر و یاهزینه کم

کاال مزیت دارد باید آن کاال و یا کاالها را صادر و بقیه را وارد نماید. اصل مزیت نسبی بیانگر این است که مجموع تولید گروهی از 

ها، زمانی حداکثر است که تولید هر کاال توسط فرد و یا بنگاهی انجام شود که کمترین از ملت افراد، یک اقتصاد و یا گروهی

(. تحقق مزیت نسبی در گرو الزامات تکنولوژیکی، اکولوژیکی، انسانی، 1394پیران و همکاران، هزینه فرصت را داشته باشد )جلیل

دهند )مونک شده مزیت نسبی و نیز ثبات آن را تحت تاثیر قرار میمدیریتی و سیاستی است. بدیهی است هر کدام از عوامل یاد 

ها برای (. لذا در خصوص مزیت نسبی محصوالت کشاورزی بحث پویایی و عدم ثبات نیز مطرح است و کشور1989و همکاران، 

دارند تا مزیت مذکور را روری گام ببهره نیز ارتقاء کارایی و حفظ مزیت نسبی محصوالت خود باید در جهت پیشرفت تکنولوژی و

از دست ندهند. عالوه بر نظریه ریکاردو که اولین بار مزیت نسبی را در مورد نیروی کار در بخش کشاورزی مطرح و بررسی نمود، 

نظریه ریکاردو در صورتی جامع و کامل  ،2تکمیل مفهوم مزیت نسبی پرداختند. به عقیده هابرلر اقتصاددانان دیگر نیز به بیان و

خدمات در نظر گرفته شود. به گفته وی در بین دو کاال،  آن کاالیی دارای مزیت نسبی  است که هزینه فرصت تولید کاالها و

-1899و اوهلین) 3(1953-1879های هکشر)بیشتری است که هزینه فرصت کمتری داشته باشد. دو اقتصاددان سوئدی به نام

برای نیروی کار و در  تنهاکه ریکاردو آن را حالیها و تمامی عوامل موثر دانستند. درنیز مزیت نسبی را در مورد تمام کاال 4(1979

پذیری یک کشور در مورد کاالهای کشاورزی در نظر گرفته بود. در ادبیات اقتصادی از مفهوم مزیت نسبی برای بیان قدرت رقابت

گیران در ریزان اقتصادی و تصمیمابزارهای مهم برای برنامهگردد. همچنین یکی از المللی استفاده میتجارت بین عرصه تولید و

های نسبی است. این امر بویژه در امر تجارت خارجی اهمیت داشته و تالش در جهت ای، آگاهی از مزیتهای توسعهتدوین برنامه

المللی، امری های بینصه رقابتهای نسبی و تبدیل آنها به مزیت رقابتی به منظور موفقیت و حضور مستمر در عرسازی مزیتپویا

                                                           
1. Richardo 
2. Haberler 
3. Hecsher 
4. Ohlin 
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عالوه از عوامل مناسب در تعیین راهبرد عملی برای توسعه اقتصادی هر کشور، داشتن مزیت ناپذیر است. بهضروری و اجتناب

 (. اگر کشورها بر اساس مزیت نسبی اقدام نمایند در1386باشد )مهرابی بشرآبادی و همکاران، نسبی در تولید و صادرات کاال می

یابد زیرا هرکشور با توجه به موجودی عوامل خود به طور قطع محصول و یا آن صورت رفاه نسبی همه کشورها افزایش می

 محصوالت برایالملل پیدا خواهد کرد. همچنین تجارت جهانی گرایی در عرصه تجارت بینمحصوالتی را برای تولید و تخصص

درآمد و منافع عوامل تولید را در درون  ،کهطوریتواند عامل مهمی برای جابجایی عوامل تولید باشد. بهمی دارای مزیت نسبی

دهد، در نتیجه تحت نظام رقابت آزاد، ناعادالنه بودن رابطه مبادله تجاری بین کشورها از بین مرزها به سوی برابری سوق می

وان یک عنصر ایستا در نظر بگیریم، موفقیت و یا شکست در آن به امر تولید وابسته (. اگر رقابت را به عن1392 رود )خاندوزی،می

های جدید بازار، های نوین تولید، مرزبندیاست، اما در دنیای مدرن امروزی، رقابت و مزیت نسبی یک عامل پویاست و تکنولوژی

گردد که نمونه می هارفتن مزیتیا حتی از بین  غییر وگیری تفرآیندهای جدید تولید و نیز مفاهیم جدید مدیریتی منجر به شکل

های علمی و برای پیشی گرفتن از مفهوم مزیت نسبی ایستا، نوآوری دالیل اصلیتوان در مورد بسیاری از کشورها یافت. آن را می

پویا از طریق افزایش بعبارتی، مزیت نسبی تکنولوژیکی، گسترش تجارت خارجی، بزرگ کردن مقیاس تولید و غیره بوده است. 

که به سوی توسعه اقتصادی پیش رود.  فراهم نمایدرا بستری  دتوانها، سرمایه و نیروی کار ایجاد و با اصالح ساختار میمهارت

های مختلف را نیز در نظر گردد که اثرات سالاز مفهوم مزیت نسبی پویا استفاده می ،بنابراین به دلیل ثابت نبودن مزیت نسبی

های مختلف را نیز تری است و عدم ثبات ناشی از تغییر عوامل موثر بر مزیت نسبی در سالیرد. مزیت نسبی پویا معیار دقیقگمی

با استفاده از ماتریس  1387-88نماید. با بررسی مزیت نسبی محصوالت عمده زراعی در استان فارس در سال زراعی لحاظ می

ای باالترین مزیت نسبی را داشته و گندم آبی، گندم دیم، وجه فرنگی و ذرت دانهتحلیل سیاستی مشخص شد که خیار آبی، گ

پور و (. رستگاری1393باشند )قربانی و همکاران، جو آبی، جو دیم، لوبیا قرمز، عدس دیم و پنبه آبی فاقد مزیت نسبی می

اده از روش ماتریس تحلیل سیاستی در ( با بررسی مزیت نسبی کشت خالص و مخلوط ارزن و لوبیا با استف1394همکاران )

شهرستان شیروان پرداختند. نتایج نشان داد که کشت خالص ارزن و لوبیا نسبت به کشت مخلوط سبب افزایش مزیت نسبی 

کشت در شهرستان شیروان شد. پژوهشی به منظور تعیین مزیت نسبی محصول سیب زمینی در استان همدان با استفاده از 

کاهش رغم علیانجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که  1392-94های زراعی ای سالاستی بر اساس آمار پایهماتریس تحلیل سی

های این محصول در استان بیشتر از میانگین کل حمایت مستقیم دولت از این محصول، پرداخت یارانه غیرمستقیم به نهاده

(. هاتف و 1396از میانگین کل کشور بود )سپهردوست و امامی،  ها در استان کمترکشور و وضع مالیات غیرمستقیم بر نهاده

مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که  را ( مزیت نسبی محصوالت عمده زراعی در استان خراسان رضوی1395همکاران )

ز الگوی کاشت حذف و ا بایستی به دلیل نداشتن مزیت نسبیآبی ای و ذرت دانهآبی محصوالت زراعی عدس آبی، لوبیا قرمز 

محصوالت زراعی گندم دیم و آبی، جو آبی، پنبه آبی، جو دیم، نخود دیم، شلتوک، نخود آبی، عدس دیم و آفتابگردان آبی به 

محصوالت زراعی چغندرقند، همچنین،  .دلیل پایین بودن رتبه مزیت نسبی با کمترین سطح زیر کاشت در الگو قرار گرفتند

زمینی آبی، کلزا آبی، خیار آبی، پیاز آبی و هندوانه دیم دارای افزایش در سطح زیر کشت وانه آبی، سیبفرنگی آبی، هندگوجه

های حمایتی محصوالت اساسی زراعی در مزیت نسبی و شاخص( 1393محمودی و همکاران )نسبت به الگوی موجود بودند. 

نتایج مطالعه در  نمودند. بررسیاتریس تحلیل سیاستی با استفاده از م 1388-89برای سال زراعی  را سطح استان اصفهان
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مزیت نسبی محصوالت زراعی نشان داد که استان اصفهان در تولید محصوالت گندم آبی و دیم، جو آبی،  هایخصوص شاخص

. در این مطالعه، بررسی باشدمیای آبی، نخود دیم، عدس آبی، آفتابگردان، چغندرقند و هندوانه آبی دارای مزیت نسبی ذرت دانه

ای، نخود دیم و آفتابگردان آبی نشان از اعمال شاخص حمایت  اسمی محصوالت گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، ذرت دانه

مزیت نسبی تولید محصول لوبیا در (، وجود 1388الهی احمدآبادی )عینمالیات ضمنی بر تولیدکنندگان این محصوالت بود. 

است. در راستای مطالب یاد شده، الزم است محصوالت کشاورزی به لحاظ مزیت نسبی پویا  مورد  نمودهارش گزرا استان زنجان 

بررسی و مطالعه  قرار گیرند تا محصوالتی که دارای مزیت نسبی هستند  مشخص گردد. این تحقیق هم در همین راستا و با 

به مدت هشت سال انجام گرفته است. نتایج این  1397تا سال  1390هدف تعیین مزیت نسبی حبوبات در استان لرستان از سال

وری عوامل تولید و در نهایت افزایش ثروت و های حمایتی دولت به افزایش بهرهتواند ضمن هدفمند نمودن سیاستتحقیق می

 سرمایه ملی کمک نماید. 

                        (PAM5ماتریس تحلیل سیاستی )

 محصوالت آباد و دلفان ونخود و عدس دیم در سه شهرستان کوهدشت، خرممحصوالت  تعیین مزیت نسبی برایدر این تحقیق 

معموالً اطالعات  استفاده شد.( PAMروش ماتریس تحلیل سیاستی) از لوبیا قرمز و چیتی در سه شهرستان دورود، ازنا و الیگودرز

ترین انتقادات وارده به آن، استاتیک بودن آن است زیرا از مهمیکی  .گرددبرای یک سال محاسبه می ماتریس تحلیل سیاستی

نیست و عوامل زیادی آن را تحت تأثیر قرارداده و در طول زمان دستخوش تغییر می گردد.  )ایستا( مزیت نسبی امری استاتیک

ند مالک عمل قرار توالذا تشکیل ماتریس تحلیل سیاستی و بررسی مداخالت دولت در طول یک سال برای یک محصول نمی

ماتریس تحلیل سیاستی . شدگیرد و به همین خاطر از ماتریس تحلیل سیاستی پویا برای تعیین پویایی مزیت نسبی استفاده 

 6اولین بار توسط مونک و پیرسون که است هااز محصول و نهاده های حمایتیمع برای محاسبه مزیت نسبی و شاخصابزاری جا

. است سطرماتریس تحلیل سیاستی دارای سه ( برای تعیین مزیت نسبی شکر در کشور اندونزی مورد استفاده قرار گرفت. 1989)

های سوم اختالف بین قیمت سطرای و دوم به قیمت سایه سطرها، درآمد و سود به قیمت بازاری بوده و هزینهاول  شامل  سطر

ل سیاستی نشان اجزای ماتریس تحلی 1جدول  دهد. درنتیجه مداخالت دولت است نشان میای را که حاصل و بازاری و سایه

 . داده شده است

 اجزای ماتریس تحلیل سیاستی -1جدول 

های تولیدهزینه درآمد مبنای محاسبه  سود 

 غیرقابل تجارت قابل تجارت

 A B C D های بازاریقیمت

 E F G H ایسایه هایقیمت

 I J K L اختالف

 

                                                           
5. Policy Analysis Matrix 
6. Monk and  Pearson 
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های صطالحاً به قیمتای)اجتماعی( اهای سایهگردد. قیمتاستفاده می 8و بازاری 7ایهای سایهبرای تعیین مزیت نسبی از قیمت

شود که در اثر اعمال های موجود در بازار گفته میقیمتهای بازاری )خصوصی( نیز به شود. قیمتمرز گفته میجهانی یا سر

الزم به  .ای و هم قیمت بازاری داردت سایهبنابراین هر کاالیی هم قیم .اندبازارهای داخلی به وجود آمدههای دولت در سیاست

های غیرقابل تجارت به . منابع داخلی یا نهادهشوندم میپذیر تقسیو منابع تجارت ذکر است منابع تولید به دو گروه منابع داخلی

المللی باشند مانند آب، کارگر و برخی از منابع طبیعی تجدیدشونده. در و تجارت بین د که غیرقابل انتقالگردمنابعی اطالق می

های موردنیاز در امر شوند مانند اکثر نهادهپذیر شامل منابعی است که به آسانی تجارت و خرید و فروش میع تجارتمناب ،مقابل

های جدیدی تحت عنوان دولت از مقدار خود منحرف  و قیمتهای بر اثر حمایت ایسایههای کشاورزی )کود، سم و غیره(. قیمت

های بازاری آوری باالتر ولی براساس قیمتدارای سود ایسایههای آیند. اگر کاالیی بر اساس قیمتوجود میهای بازاری بهقیمت

 (.1387ابی بشر آبادی، است )مهر شدهعکس مشمول دریافت یارانه  تسودش کمتر از آن باشد مشمول مالیات پنهان و در حال

های مختلفی وجود دارد که توسط محققان مورد استفاده قرار ای روشبرای تبدیل نرخ ارز رسمی )بازاری( به نرخ ارز سایه

 شد. استفاده (SCFگیرد . در این پژوهش از روش تبدیل استاندارد )می

 مزیت نسبی هایشاخص

  (DRC9شاخص هزینه منابع داخلی )

( مطرح گردید و بیانگر مقدار منابع داخلی به کار رفته برای دریافت 1989) 10در ابتدا توسط برنوشاخص هزینه منابع داخلی، 

باشد. مقدار این شاخص اگر کمتر از یک باشد بیانگر وجود مزیت نسبی و در یک دالر ارز خارجی حاصل از فروش محصول می

 دهد. مزیت نسبی را نشان میصورتی که بیشتر از یک باشد عدم وجود 

𝐷𝑅𝐶 =
𝐺

𝐸 − 𝐹
 

 (SCB11شاخص هزینه به منفعت اجتماعی )

درآمد نسبت به  ایسایهها )قابل تجارت و غیرقابل تجارت( بر حسب قیمت به منفعت اجتماعی، نسبت کل هزینهشاخص هزینه 

دهد و درات نشان میمقادیر بزرگتر از واحد این شاخص عدم مزیت نسبی در تولید و صا دهد.ای نشان میبر حسب قیمت سایه

 بالعکس.

𝑆𝐶𝐵 =
𝐺 + 𝐹

𝐸
 

 (ONPC12شاخص حمایت اسمی از محصول )

دهد. ای نشان مینسبت به درآمد بر حسب قیمت سایه شاخص حمایت اسمی از محصول، نسبت درآمد بر حسب قیمت بازاری را

ت بیانگر دریاف ،باشد >1NPCOبیانگر دریافت یارانه غیرمستقیم توسط تولیدکننده است. اگر  ،باشد <1NPCOکه صورتیدر

 مالیات ضمنی از تولیدکننده است.

                                                           
7. Shadow Price 
8. Private Price 
9. Domestic Resource Cost  (DRC) 
1 0. Berrno 
1 1. Social Cost of Benefit 
1 2. Nominal Protection Coefficient on Outputs 
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𝑁𝑃𝐶𝑂 =
𝐴

𝐸
 

 (NPCI13)شاخص حمایت اسمی از نهاده 

ای به هزینه آنها بر حسب قیمت سایه های قابل تجارت بر حسب قیمت بازاریاسمی از نهاده، نسبت هزینه نهادهشاخص حمایت 

های تولید مشمول مالیات شدند. چنانچه بیانگر این است که نهاده تر از یکشاخص حمایت اسمی از نهاده بزرگ .باشدمی

1NPCI< های تولید است.بیانگر پرداخت یارانه به نهاده ،دباش 

𝑁𝑃𝐶𝐼 =
𝐵

𝐹
 

مرکز  ک و آبعلوم زراعی و خاتحقیقات  هایپذیر از بخشهای تجارتفیزیکی نهادههای مربوط به مقادیر در این تحقیق داده

ها و محصوالت به ترتیب از شرکت خدمات حمایتی، سازمان تعاون روستایی های بازاری نهادهتحقیقات کشاورزی لرستان، قیمت

ت عالوه بر شرکت خدمات حمایتی از صوالپذیر و نیز محهای تجارتای نهادهدست آمده است. قیمت سایهو بخش خصوصی به

های معتبر اخذ گردیده است. قیمت بازاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر سایت

است. ای لرستان و میادین گرفته شده های داخلی نظیر کارگر و آب از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آب منطقهنهاده

پور ، وکیل1391مهر ت)پهلوانی و سعادهای سایر محققینهای داخلی از منابع معتبر و پژوهشای نهادهبرای محاسبه قیمت سایه

 استفاده شده است. ( 1391

 نتایج و راهکارهای ارائه شده برای حل مسئله 

 محصوالت نخود و عدس دیم (DRCشاخص هزینه منابع داخلی )

ارائه شده  2ان در جدول لفآباد، کوهدشت و دشاخص در محصوالت نخود و عدس دیم در سه شهرستان خرمنتایج بررسی این 

 DRCص باد به ترتیب با شاخآسه شهرستان کوهدشت، دلفان و خرم که از نتایج مشخص است نخود دیم درطورهمان است.

بیشترین مزیت تولیدی را در شهرستان  0.34باشند. عدس دیم نیز با شاخص دارای مزیت تولیدی می 0.59و  0.38، 0.31

دارای مزیت  0.57به میزان آباد و در شهرستان خرم 0.39یزان دلفان دارا بود و پس از آن به ترتیب در شهرستان کوهدشت به م

کاران دانشور کاخکی و هم یدی به نخود دیم در شهرستان کوهدشت مربوط بود.تولید است. در مجموع بیشترین مزیت تول

شاخص  ( با بررسی تعیین مزیت نسبی محصوالت عمده زراعی در استان خراسان رضوی، مشخص نمودند که بر اساس دو1389)

DRC  وSCB قیمت  دس دیم به دلیلگزارش نمودند که ع آنها، بیشترین مزیت نسبی برای محصوالت دیم بدست آمد. البته

 نسبتاً پایین آن، فاقد مزیت نسبی بوده است.

 لعهشاخص هزینه منابع داخلی و هزینه به منفعت اجتماعی برای محصوالت نخود و عدس دیم در سه شهرستان مورد مطامقادیر  -2جدول 

 محصوالت
 (SCBشاخص هزینه به منفعت اجتماعی ) (DRCشاخص هزینه منابع داخلی )

 دلفان کوهدشت خرم آباد دلفان کوهدشت آبادخرم 

 0.53 0.47 0.85 0.38   0.31 0.59 نخود دیم 

 0.41 0.43 0.79 0.34 0.39 0.57 عدس دیم

                                                           
1 3. Nominal Protection Coefficient on Inputs 
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 محصوالت نخود و عدس دیم (SCBشاخص هزینه به منفعت اجتماعی )

نفعت مو عمال داده  های تولید را هدرنهادهاز اندازه از منابع داخلی، محصوالتی که فاقد مزیت نسبی باشند به دلیل مصرف بیش 

های رصهعو توانایی حضور و رقابت در  دهند. هدف تولید در سطح کالن کسب حداکثر منفعت اجتماعیاجتماعی را کاهش می

، عبارتیهی باشد. بکننده بایستی برای کشور نیز دارای سودآورشور عالوه بر سودآوری برای تولیدتجارت جهانی است. تولید در ک

الی ن باشد. در این صورت، تولید کاآرای واردات شود باید کمتر از هزینه صرف شده بای که در کشور صرف تولید آن میهزینه

ودآوری مقادیر بین صفر و یک شاخص هزینه به منفعت اجتماعی بیانگر مزیت، سمورد نظر دارای سودآوری اجتماعی است. 

ات نشان نسبی در تولید و صادر این شاخص عدم مزیت یکبوده است. مقادیر بزرگتر از  تولید و صادرات محصول مورد نظر

ارای ددهد که تولید نخود دیم در شهرستان کوهدشت هزینه به منفعت اجتماعی نشان می در این مطالعه شاخصدهد. می

تیب در آباد به ترای دلفان و خرمهاجتماعی در شهرستان منفعتولید آن از نظر اجتماعی بوده است و ت منفعتبیشترین 

دشت و ، کوهدر شهرستان دلفان از نظر منفعت اجتماعی به ترتیب. تولید عدس دیم (2)جدول  های بعدی قرار گرفترتبه

را  DRCشاخص  نتایج حاصل از SCB، نتایج شاخص در مجموع. استاجتماعی را به همراه داشته  منفعتبیشترین  آباد خرم

 نماید. تائید می ،صوالت در سه شهرستانمبنی بر مزیت نسبی مح

 از محصوالت نخود و عدس دیم (NPCO) شاخص حمایت اسمی

ت از محصول نخود دیم در سه شهرستان هدف حمایت اسمی صوردر این مطالعه نشان داد که بررسی شاخص حمایت اسمی 

درصد  دشت(کوهدر شهرستان ) 27)در شهرستان دلفان( و  18باد(، آ)در شهرستان خرم 7حدود  تولیدکنندگان ه است ونگرفت

رت نگرفته حمایت اسمی صومورد مطالعه در سه شهرستان  نیز برای تولید عدس دیم. (3)جدول  پرداخت نمودندمالیات ضمنی 

رصد مالیات د 58که به میزان طوریاست. بهبوده است و کمترین حمایت اسمی مربوط به تولید آن در شهرستان کوهدشت 

رز آن سرمقیمت نخود و عدس دیم در داخل استان کمتر از قیمت  ه این ترتیب،ب ضمنی از تولیدکننده دریافت شده است.

 باشد.دگان نخود و عدس دیم در استان میباشد که حاکی از اعمال مالیات ضمنی بر تولیدکننمی

 مطالعه اسمی از محصول و نهاده برای محصوالت نخود و عدس دیم در سه شهرستان مورد مقادیر شاخص حمایت -3جدول 

 محصوالت
 (NIPCشاخص حمایت اسمی از نهاده ) (NPCشاخص حمایت اسمی از محصول  )

 دلفان کوهدشت خرم آباد دلفان کوهدشت خرم آباد

 0.51 0.42 0.87 0.82 0.73 0.93 نخود دیم 

 0.66 0.67 0.95 0.51 0.42 0.87 عدس دیم

 

 ( از محصوالت نخود و عدس دیمNPCIشاخص حمایت اسمی از نهاده )

های تولید برای محصوالت نخود و عدس دیم در سه عه نشان داد که بازار نهادهبررسی شاخص حمایت اسمی از نهاده در این مطال

ورد ارزیابی بسته به ترکیب که محصوالت مطوریبه. (3)جدول  بوده است ، مشمول حمایت دولتشهرستان مورد بررسی

خریداری کرده  آنها ایسایهرا ارزانتر از قیمت  هاکننده نهادهو تولید نمودهخود یارانه غیرمستقیم دریافت  های مصرفینهاده
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ای و درصد بیشترین میزان حمایت نهاده 58قیم تمحصول نخود دیم در شهرستان کوهدشت با دریافت یارانه غیرمس است.

 ای را دریافت کرده است. ای کمترین حمایت نهادهدرصد یارانه غیرمستقیم نهاده 5ت با دریاف آبادمحصول عدس دیم در خرم

 ( در محصوالت لوبیا قرمز و چیتیDRCشاخص هزینه منابع داخلی )

دورود با  قرمز و چیتی نشان داد که تولید لوبیا چیتی در شهرستانبررسی شاخص هزینه منابع داخلی در دو محصول لوبیا 

لوبیا (، تولید DRC=0.78قرمز در شهرستان ازنا )لوبیا باشد و پس از آن تولید بیشترین مزیت تولید را دارا می 0.73شاخص 

ر مزیت تولید مراتب بعدی از نظ( در DRC=0.88( و تولید لوبیا چیتی در شهرستان ازنا )DRC=0.82دورود )شهرستان قرمز در 

ولید لوبیا فاقد مزیت نسبی است. مزیت ت 1.02. محصول لوبیا چیتی در شهرستان الیگودرز با شاخص (4)جدول  قرار گرفتند

لوبیا چیتی و  که کاشت این موضوع بیانگر این استباشد. تقریبا نزدیک به مرز می 0.93اخص قرمز در شهرستان الیگودرز با ش

زیت نسبی ( با بررسی م1386شاهنوشی و همکاران ) باشد.الیگودرز فاقد توجیه اقتصادی می سپس لوبیا قرمز در شهرستان

، عدم مزیت لوبیا قرمز را گزارش SCBو DRC  هایبر اساس شاخص  1382-1383حبوبات استان خراسان در سال زراعی 

 نمودند.

 های مورد مطالعهنشاخص هزینه منابع داخلی و هزینه به منفعت اجتماعی برای دو محصول لوبیا قرمز و چیتی در شهرستامقادیر  -4جدول 

 محصوالت
 (SCBشاخص هزینه به منفعت اجتماعی ) (DRCشاخص هزینه منابع داخلی )

 الیگودرز ازنا دورود الیگودرز ازنا دورود

 0.97 0.89 0.85 0.93 0.78 0.82 لوبیا قرمز

 0.94 0.89 0.82 1.02 0.88 0.73 لوبیا چیتی

 

 ( در محصوالت لوبیا قرمز و چیتیSCBشاخص هزینه به منفعت اجتماعی )

در  قرمز و سپس لوبیا بررسی شاخص هزینه به منفعت اجتماعی نشان داد که بیشترین منفعت اجتماعی از تولید لوبیا چیتی

چیتی  ومحصوالت آبی لوبیا قرمز  SCBو  DRC، مقادیر شاخص در این مطالعه .(4)جدول  شهرستان دورود بدست آمده است

 مورد لوبیا تواند قیمت واقعی آب باشد و حتی درشتر بوده است که دلیل اصلی آن مینسبت به محصوالت نخود و عدس دیم بی

وند ر( با بررسی 1389طوسی ) چیتی در شهرستان الیگودرز این موضوع به عدم مزیت نسبی منجر شده است. اردستانی و

ند که لحاظ نمودن قیمت واقعی نشان  داد 1381-83های تغییرات مزیت نسبی دوازده محصول زراعی در سطح ملی طی سال

 محصوالت آبی را بدتر نموده است. DRCآب وضعیت شاخص 

 ( از محصوالت لوبیا قرمز و چیتیNPCOشاخص حمایت اسمی )

تر صوالت بیشزاری محالتر از یک برای محصوالت مورد ارزیابی در سه شهرستان نشان داد، قیمت بامقدار ضریب حمایت اسمی با

. (5)جدول  شودگرفته و از بازار محصول حمایت میای آنها بوده، لذا یارانه غیرمستقیم به تولیدکننده تعلق از قیمت سایه

 و هشد درصد حمایت 15حدود محصول لوبیا چیتی در شهرستان الیگودرز مشمول بیشترین میزان حمایت اسمی شده است و 

رستان رمز در دو شهشود. از محصول لوبیا چیتی نیز در دو شهرستان دورود و ازنا و لوبیا قپرداخت می آنیرمستقیم به یارانه غ

 شود. یت میدرصد حما 2-8بین دورود و الیگودرز نیز 
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 های مورد مطالعهبرای دو محصول لوبیا قرمز و چیتی در شهرستانشاخص حمایت اسمی از محصول و نهاده مقادیر  -5جدول 

 محصوالت
 (NIPCشاخص حمایت اسمی از نهاده ) (NPCشاخص حمایت اسمی از محصول  )

 الیگودرز ازنا دورود الیگودرز ازنا دورود

 1.08 1.11 1.05 1.03 0.99 1.02 لوبیا قرمز

 1.21 1.09 1.03 1.15 1.08 1.06 لوبیا چیتی

 

 ( از محصوالت لوبیا قرمز و چیتیNPCIشاخص حمایت اسمی از نهاده )

های قابل نهاده این بدان معناست که هزینه دو محصول لوبیا قرمز و چیتی بزرگتر از یک بوده و شاخص حمایت اسمی از نهاده

کننده در استفاده از این ، تولیدعبارتیه. ب(5ای بوده است )جدول نه آنها به قیمت سایهبازاری بیش از هزیتجارت به قیمت 

بود. بیشترین مالیات  درصد متغیر 3-21ها مالیاتی غیرمستقیم پرداخت می نماید. درصد مالیات ضمنی پرداختی بین نهاده

باشد و کمترین درصد می 21ان الیگودرز به میزان لوبیا چیتی در شهرست برای محصول تجارتضمنی در استفاده از نهاده قابل 

وبیا چیتی در لدلیل نبود مزیت نسبی برای محصول  باشد.درصد می 3هرستان دورود به میزان آن برای تولید لوبیا چیتی در ش

 جه به شاخص حمایت اسمی از نهاده،باشد که باتوهای تولید آن مربوط میودرز احتماال به باال بودن هزینهشهرستان الیگ

 21به میزان  برای محصول لوبیا چیتی در شهرستان الیگودرز و تجارتهای قابل مالیات ضمنی در استفاده از نهادهبیشترین 

در  ن صورت پذیرد.های تولید آکرد و کاهش هزینهرجهت افزایش عملگردد اقداماتی دباشد. در این شرایط پیشنهاد میدرصد می

د یافت. هر های تولید کاهش یابد، در نتیجه قدرت رقابتی محصول و در نهایت مزیت نسبی آن افزایش خواهصورتی که هزینه

ه بتقاضای آن نسبت  یپذیرسم به دلیل کشش مانندای ده است که اعطای یارانه به نهادهچند که در برخی از مطالعات گزارش ش

عطای یارانه اسوی دیگر، شود. از یت منجر به کاهش عملکرد محصول مینهاده و در نها رویه اینقیمت، باعث افزایش مصرف بی

مشادی زی در افزایش تولید محصول به همراه دارد )شپذیری تقاضای آنها، تاثیر ناچیهای کود و بذر به دلیل عدم کششبه نهاده

 (.1389 ،و خلیلیان

 توصیه ترویجی

و  های منابع آبیمحدودیتبه  توجه و همچنین بانخود و عدس دیم در استان لرستان مزیت نسبی بسیار باالی به با توجه  -1

ن باشد. بنابرایتولید این محصوالت در الگوی کاشت استان لرستان دارای توجیه اقتصادی میدیم،  کاشت محصوالتلزوم توسعه 

از طریق ایدار این محصوالت های همه جانبه و توسعه پبرای حمایت گذارانگردد تمهیدات الزم از جانب سیاستتوصیه می

، تغییر هاادهنه به برداشت مکانیزه، افزایش ضریب نفوذ ارقام اصالح شده نخود و عدس در مزارع کشاورزان، دسترسی به موقع

یی قای امنیت غذاعالوه بر ارت محصوالتشت این ا. بدیهی است در صورت توسعه کاندیشیده شودو...  به پاییزبهاره الگوی کاشت 

 .شدخواهد  فراهمنیز استانی  رزش افزوده و اشتغال در سطح ملی و تحول بزرگی در راستای ایجاد اکشور، 

چه . آنردپذیین محصوالت توجه اساسی صورت های ارزش اابی و نیز مدیریت و تقویت زنجیرهالزم است به موضوع بازاری -2

رد بتواند هر دو راه،  میمتغیرهای کالن اقتصادیشت محصوالت دارای مزیت نسبی عالوه بر تاثیر مثبت بر امسلم است توسعه ک

 گیرد.وسعه صادرات را در براقتصادی کشور یعنی جایگزینی واردات و ت
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ورود ها، یمت نهادهق ازهای جدی دولت بات آبی )لوبیا قرمز و چیتی( در استان نیز لزوم حمایتمزیت نسبی نسبتا باالی حبو -3

در مزارع  هابرداران و توسعه آنهای جدید به بهرهآموزش و ترویج تکنولوژی های نوین و سازگار با شرایط منطقه،تکنولوژی

این محصوالت  اسی در خصوص. نکته بسیار اسنمایدرا ایجاب می، نگهداری، تبدیل، حمل و نقل توزیعهای بخش ،کشاورزان

ین اتابع تقاضا در مورد  الزم به ذکر است اجزای اصلیو افزایش تقاضای موثر آنهاست. برای تقویت  تالش مضاعفریزی و برنامه

 دانست. آنها مواردی همچون مصرف خانوارها، نگهداری، تبدیل و صادرات توانمحصوالت را می
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