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  چکیده

 
 عملیاتی، اهمیت حیاتی قابلیت با راهكارهای اصالحی تدوين است، آب مواجه منابع محدوديت فعلی که کشور با شرايط در

شاخص  ،(DRC)های مزيت نسبی )يعنی شاخص هزينه منابع داخلیدارد. در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص بنیادی و

بندی محصوالت زراعی و انطباق رتبه ((NSP)اعیو شاخص سود خالص اجتم  (SCB)نسبت هزينه به منفعت اجتماعی

 گرفتيت منابع آب و الگوی کشت فعلی با الگوهای مزيت نسبی در شهرستان کاشمر مورد بررسی قراردتولیدات با محدو

به تحلیل حساسیت اين نهاده پرداخته شد.  %06و  %51، %51سپس، با تغییر میزان هزينه مصرف نهاده آب در سطوح و 

در  گمرگو آمار موجود در  کشاورزی جهاد ای زراعی و بازرگانی مورد نیاز به ترتیب از بانک هزينه تولید وزارتهداده

در  و انار انگور ،ها نتايج نشان داد که زعفرانآوری گرديد. پس از تعیین مقادير بهینه شاخصجمع 5561-60سال زراعی 

فاقد مزيت نسبی بوده اما بازار آزاد ی هستند. گندم و جو آبی در نرخ ارز دارای مزيت نسب و تعادلیبازار آزاد دو نرخ ارز 

باشند. همچنین، نتیجه تحلیل حساسیت نهاده آب نشان داد که مزيت نسبی و در نرخ ارز تعادلی دارای مزيت نسبی می

زيت نسبی محصوالت با ، به منظور تناسب منهايتا( متغیر است. %06و  %51، %51بندی محصوالت در سه سناريو )رتبه

 ها پیشنهاد شد.های تحقیقی و ترويجی و افزايش حمايت از آنشرايط منطقه، اجرای طرح

 

شاخص ، شاخص نسبت هزینه به منفعت اجتماعی، شاخص هزینه منابع داخلی ،تحلیل حساسیت ، الگوی کشت :کلیدی هایهواژ

 سود خالص اجتماعی

                                                                 

 رانیو بلوچستان، ا ستانیانشگاه سد ،یو کشاورز یطیمحستیدانشکده علوم ز ،یگروه اقتصاد کشاورزآدرس نویسنده مسئول:  -1

  1931مرداد : پذیرشو  1931دی  دریافت: - * 

maghajani
Typewritten text
10.22092/JWRA.2019.119745



 کاشمر شهرستان کشاورزی محصوالت نسبی مزیت بر آب گذاریقیمت پیشنهادی هایاستسی اثر/  383
 

 مقدمه
تنها در  امروزه مدیریت و حفاظت آب نه

کشورهای درحال توسعه، بلکه در کشورهای توسعه یافته 

هم دارای اهمیت باالیی است. در اقتصاد سنتی، آب به 

شود. عنوان یک عامل تولیدی در حسابهای ملی وارد نمی

ی مستقیم نهادهغیرولی در واقعیت، آب به طور مستقیم و 

که  تاس مورد استفاده اولیه بسیاری از کاالها و خدمات

کشور در فرآیند توسعه،  رویپیشهای چالش تواندمی

دهد کاهش  را مسائل مرتبط با کمبود و کیفیت منابع آب

 از یالمللنیب جوامع امروزه. (1931علیجانی و همکاران )

 زمان در پایدار اقتصادی رشد داشتن جهت در آب اهمیت

 از زیادی سهم ملی سطح در .اندگشته آگاه آینده و حال

 و زیربنایی امور و هارساختیز صرف هایگذارهیسرما

 بخش اهمیت بیانگر که شودیم آب منابع مدیریت بهبود

 (. لذا1931یوسفی و همکاران ) است ملی سطح در آب

 توجه بایستی که دارد ملی اقتصاد در مهمی نقش آب

یکی از ابزارهای مهم و مورد نیاز  شود آن به یاستهیشا

در تدوین برنامه رانیگمیتصمیزان اقتصادی و ربرای برنامه

های نسبی است. تالش در یتمزای، آگاهی از های توسعه

به مزیت  هاآنها و تبدیل سازی این مزیتجهت پویا

موفقیت و حضور مستمر در عرصه رقابت  منظوربهرقابتی 

ناپذیر است. مزیت المللی، امری ضروری و اجتنابینب

ریزی اقتصادی برای تخصیص برنامه نسبی پایه و اساس

یک امتیاز دائمی و ایستا نیست و  اما ،باشدکاراتر منابع می

ای به منطقه دیگر منتقل امکان دارد در طول زمان از منطقه

شود. فرایند این انتقال تدریجی است و با به کار بستن 

را حفظ و یا تقویت  هاآنتوان یمهای مطلوب یاستس

 بخش افزوده (. ارزش1931همکاران کرد )حسینی و 

 تولید از توجهی قابل سهم همواره کشور در کشاورزی

 از این رو است، داده اختصاص خود به را داخلی ناخالص

 بخش این محصوالت صادرات نسبی مزیت بررسی

همچنین، مزیت نسبی یکی از  .رسدمی نظر به ضروری

صادرات  ریزی تولید،معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامه

نظریه  اساسر ب 1اسمیت و واردات است. آدام

 و عدم بازار عوامل طبیعی کارکرد به ها،فیزیوکرات

الملل ینب تجارت در ازجمله اقتصاد در دخالت دولت

مزیت مطلق شد.  نظریه ارائه به منجر نظریه بود. این معتقد

 و تقویت تصحیح جهت در ریکاردو نظریه آن، از پس

(. 1919عزیزی و یزدانی شکل گرفت ) میتاس آدام نظریه

 تفاوت به اهمیت که بود دانانیاقتصاد نخستین از ریکاردو

هر »دارد که نظریه بیان می این .برد پی نسبی هایدر هزینه

کشور یا منطقه با توجه به استعدادهای طبیعی، فراوانی و 

ی عوامل تولید، به طور نسبی در تولید وربهرهسطوح 

اهمیت مطالعه «. از محصوالت مزیت دارد گروه خاصی

مزیت نسبی مناطق و کشورها با توجه به تئوری اقتصادی 

شود. این قانون شامل دو تر میقانون مزیت نسبی نمایان

بخش اثباتی و دستوری است. قانون اثباتی حاکی از آن 

در  قرارگرفتهنظر در صورت است که منطقه یا کشور مورد

محصولی را انتخاب کند. قانون موقعیت رقابتی چه 

کند. بر اساس دستوری نیز به اتخاذ تصمیمات کمک می

های مزیت از کشورها یا مناطق همه این دو قانون، چنانکه

نسبی آگاه باشند و بر اساس آن عمل کنند، تقسیم کار 

المللی گسترش پیدا کرده و در مجموع ای و بینمنطقه

قتصادی و رفاه عمومی در تولید جهانی و به تبع آن رشد ا

(. 1911کند )سالمی همه کشورها افزایش پیدا می

 1317سال  در بار اولین برایی نسب مزیت گیریاندازه

ه شاخص هزین از استفاده با شد. وی برونو انجام توسط

 پوشاك، صنعت نسبیت مزی بررسی به داخلی منابع

و فایده اجتماعی  -هزینه تحلیل و هاپروژه ارزیابی

 صادرات تشویقو  واردات جانشینی هایسیاست اقتصادی

 (. مطالعات1317 )برونوپرداخت رژیم صهیونیستی در

مزیت نسبی محصوالت کشاورزی  مسائل زمینه در زیادی

است ولی در مورد حذف یارانه آب  انجام شده کشور در

کار صورت نگرفته تغییر میزان هزینه مصرف نهاده آب و 

آب از بخش کشاورزی برداشته شود آیا  یاارانهکه اگر ی

محصوالت دارای مزیت نسبی خواهند بود؟ در ادامه به 

                                                                 
1 . Adam Smith 
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شده در این برخی از مطالعات خارجی و داخلی انجام

 شود:زمینه اشاره می

 

 پیشینه تحقیق

در پژوهشی با  7212کاپج و همکاران در سال 

مزیت نسبی تولید روغن زیتون را در آلبانی با  عنوان

مورد بررسی قرار  1فاده از ماتریس تحلیل سیاستیاست

ها نشان داد که دادند. مقادیر به دست آمده از شاخص

تولید روغن زیتون در آلبانی برای تولیدکنندگان داخلی 

ی به عنوان روشی برای وربهرهسودآور است. افزایش 

 توسعه صنعت روغن زیتون در این کشور پیشنهاد شد.

به بررسی روند رقابتی تجاری  7212باریان در سال 

محصوالت زراعی کشور چک پس از پیوستن به اتحادیه 

اروپا پرداخت. وی در این مطالعه با استفاده از 

و  9، شاخص باالسا7شدههای مزیت نسبی آشکارشاخص

، مزیت نسبی صادراتی محصوالت را 4شاخص میچیلی

ها، آمده از شاخصمورد محاسبه قرار داد. مقادیر به دست

 را نشان داد. 7224-7221وجود مزیت نسبی طی دوره 

نسبی  مزیت به تعیین 7212دشتی و همکارانش در سال 

 نسبی شاخص مزیت دو از پسته صادرکننده کشورهای

متقارن در طول  شدهآشکار مزیت نسبی شده وآشکار

 بین از داد که پرداختند. نتایج نشان 7222-7222های سال

 کشورهای لوکزامبورگ، ده پسته، تنهاصادرکنن کشورهای

 و اردن یونان اسلواکی، قبرس، هلند، سوریه، آمریکا،

 باشند.پسته می صادرات در مزیت نسبی دارای

بررسی  به 1932رضایی و همکارانش در سال 

های حمایتی و مزیت نسبی تولید و صادرات پیاز سیاست

بررسی در استان اصفهان پرداختند. در این مطالعه برای 

های حمایتی دولت از روش ماتریس تحلیل سیاست

-های مورددر سال نشان داد که شد. نتایج سیاستی استفاده

 کرده است. محصول حمایت و هانهاده بازار از دولت نظر،

                                                                 
Policy Analysis Matrix (PAM)1  

2 Revealed Comparative Advantage (RCA) 
3 Balassa indicator 
4 Michaely index (MI) 

ها به جز سال دوره در کل با وجود این، محصول پیاز

 نداشته است. تولید نسبی مزیت 1919

در مطالعه خود  7211ل در سا کاردنه و هیوینگز

 یلیتحو آب متیدر ق شیافزا یاثرها لیو تحل هیبه تجز

و حفظ منابع در  جیمنظور تروبه بخش کشاورزی به

دوباره آب  صیتخص در مصرف و ییکارا شیراستای افزا

که کاربرد  دهدینشان م جیپرداختند. نتا گرید یهابه بخش

منظور هبه حفظ منابع آب ب تواندیمی اتیمال استیس

یی کارا جادیمنبع برای ا نیدوباره از ا صیبه تخص دنیرس

 .منجر شود دکنندهیتول دگاهیاز د یو رفتار منطق ترشیب

به بررسی مزیت نسبی  1932شیرانی بیدآبادی و همکاران 

 و های حمایتی خرمای استان کرمان پرداختندو شاخص

نتیجه گرفتند شاخصهای مورد نظر عدم مزیت نسبی 

ای کرمان را نشان داده و علت اصلی نیز پایین بودن خرم

ای آن قیمت صادراتی این محصول به علت صادرات فله

 باشد.می

به تحلیل  1931حسینی و همکارانش در سال 

ی یارانه آب کشاورزی بر بخش هدفمندسازاثرهای 

کشاورزی ایران )مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر( در 

 آب ارانهیکه کاهش  دهندیان منش جینتاایران پرداختند. 

مصرف  داریموجب کاهش معن ییکشاورزی از سو

 شیافزا باعث گر،یشده و از سوی د ییروستا یخانوارها

در بخش کشاورزی  دیتول یهانهیو هز متیشاخص ق

 .گرددیم

 به تحلیل 1931نجفی وحسین پور در سال 

 بخش در گذاری سرمایه های فرصت و نسبی مزیت

پرداختند. نتایج  بویراحمد و ستان کهگیلویها کشاورزی

 منفعت به نسبت هزینه هایشاخص نشان داد که محاسبه

 محصول چهار که داد نشان داخلی منابع هزینه و اجتماعی

 نسبی برابری نرخ در بررسی، زراعی مورد محصول 13 از

 محصوالت این که نمی باشند نسبی مزیت دارای ارز

 و آفتابگردان قند، چغندر و دیم جو و گندم :از عبارتند

برابر  اجتماعی منفعت به هزینه نسبت با فرنگی گوجه

 در 92/2نسبی و  PPP ارز نرخ سناریوی در 711/2
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 به را مزیت نسبی باالترین مطلق، PPP ارز نرخ سناریوی

 .می دهد اختصاص خود

 

 منطقه مورد مطالعه

شرایط اقلیمی خشک در  خراسان رضوی استان

همواره ، استاناین قرار دارد. مسئله آب در  خشکمهیو ن

 های فکری مردمدغدغه و موضوعات ترینیاز اساسیکی 

 کشت ریزسطح  1934-31است. در سال زراعی  بوده

هکتار بوده که  71122محصوالت زراعی شهرستان کاشمر 

هکتار مربوط به کشت محصوالت  77122از این مقدار 

باشد. محصوالت دیم میهکتار مربوط به  2222آبی و 

های زیرزمینی بوده آب شهرستانمنبع اصلی تأمین آب این 

 972ای شهرستان حدود و بر پایه آمار سازمان آب منطقه

که این میزان  میلیون متر مکعب در سال موجود است

تحت شرایط آب و هوایی مختلف از نظر بارندگی متغیر 

ت، محصوالت زراعی کشت شده شامل غالباشد. می

حبوبات، محصوالت صنعتی، سبزیجات، محصوالت 

ای و سایر محصوالت است که به جالیزی، نباتات علوفه

درصد از کل  1و  1/4، 1/11، 2/7، 1/14، 1/7، 19ترتیب 

کشت  ریسطح ز اندمحصوالت را به خود اختصاص داده

که  هکتار برآورد شده 27142 شهرستان یمحصوالت زراع

مختلف از نظر  ییآب و هوا طیتحت شرا زانیم نیا

جامعه آماری مطالعه حاضر شامل  .باشدیم ریمتغ یبارندگ

است که در اراضی  کاشمر شهرستانکلیه کشاورزان 

فاریاب یا آبی خود به کشت محصوالت منتخب زراعی 

و زعفران اشتغال  ، انارانگورمانند گندم آبی، جو آبی، 

و اطالعات مورد  هادارند. با توجه به در دست بودن داده

-ای )مجموعه دادهاستفاده به صورت تجمیعی و یا منطقه

ربط(، در این های ذیشده در سازمانهای اسنادی و ثبت

ها و اطالعات گیری نشد. دادهمطالعه مبادرت به امر نمونه

به سطح زیرکشت محصوالت منتخب شامل  مربوط

-نهادههای تولید، میزان مصرف تولیدات کشاورزی، هزینه

باشند که با مراجعه ها و قیمت محصوالت منتخب می

 مستقیم به سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

، از طریق مراجعه به منابع آبهزینه های مربوط و داده

 1932در سال رضوی ای استان خراسانشرکت آب منطقه

(. 1932)جهاد کشاورزی خراسان رضوی آوری شدندجمع

لعه، مزیت نسبی محصوالت زراعی گندم، جو، در این مطا

 و زعفران به دلیل موقعیت استراتژیکی این ، انارانگور

 کشت نسبی باال با استفادهبودن سطح زیرمحصوالت و دارا

با گرفت. ابتدا های منتخب مورد محاسبه قرارشاخص از

به  نسبی مزیتی انهیهز و فیزیکی هایشاخصاستفاده از 

ی الگوها بای فعل کشتی الگو و داتیتول انطباقی بررس

شهرستان کاشمر پرداخته شد. سپس،  دری نسب تیمز

حذف های مزیت نسبی در سناریوهای تغییرات شاخص

تغییر میزان هزینه مصرف نهاده آب مورد یارانه آب و 

اهداف این پژوهش در موارد زیر  گرفت.بررسی قرار

صوالت مورد مزیت نسبی مح نییتع(. 1 خالصه می شود.

رساندن قیمت آب مصرفی به مرز قیمت  ریتأث( 7نظر. 

بر مزیت نسبی محصوالت و  ای )ارزش اقتصادی( آنسایه

( تغییر الگو کشت محصوالت کشاورزی 9. هاآنی بندرتبه

 .مطالعه مورددر منطقه 

 

 هامواد و روش

روشی  1میالدی مانک و پیرسون 1311در سال 

را جهت بررسی  7سیاستی تحت عنوان ماتریس تحلیل

مزیت نسبی به کار گرفتند. این روش ضمن برآورد 

های معیارهای مزیت نسبی امکان تجزیه و تحلیل سیاست

کند. ماتریس یمشده از سوی دولت را نیز فراهم  اتخاذ

تحلیل سیاستی یک تکنیک حسابداری مضاعف است که 

-نمزرعه و بروهای درونبندی فعالیتاطالعات بودجه

نماید. این رهیافت از یممزرعه را به طور خالصه ارائه 

الملل در ینبفایده و تئوری تجارت  -مباحث تحلیل هزینه

(. چارچوب 1331)شوجی یانو شوداقتصاد منتج می

محصول به صورت  ماتریس تحلیل سیاستی برای هر

 باشد.یم( 1جدول )

                                                                 
1. Monek & pearson 
2.  Policy Analysis matrix 
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 صولچارچوب ماتريس تحليل سياستي برای هر مح -1جدول 
 سود هانهادههزينه  درآمد مبنای محاسبه

 قابل تجارتغير قابل تجارت

 های بازاری(یمتقخصوصي )بر حسب 
i

A 
ij

B 
ik

C 
i

D 

 های سايه ای(یمتق اجتماعي )بر حسب
i

E 
ij

F 
ik

G 
i

H 

 تفاوت )اثر سیاست(
i

I 
ij

J 
ik

K 
i

L 

 (7991مأخذ )شوجي يائو، 

 

امل:ش ماتریس اول سطر
i

A یهاسیماتر 

،درآمد
i

B قابل هاینهاده به ربوطم هایهزینه 

،تجارت
i

C قابلریغهای به نهادههای مربوط هزینه 

و تجارت
i

D  تولید ازای به که است سود حاصلهماتریس 

 محاسبه بازاری هایقیمتمبنای  بر و محصولد واح یک

 اول سطر هایاقالم ماتریس همان دوم سطرشوند. می

 هایتمبنای قیم برا هآن محاسبه که تفاوت اینا ب است

-صورت می خارجی و داخلی هاینهاده محصول، ایسایه

 .(1932)بیگی  گیرد

iii
EAI                                               )1( 

ماتریس 
I

I درآمد: این ماتریس تفاوت درآمد بازاری و 

 دهد.ای حاصل از تولید محصوالت را نشان میسایه

> 2ماتریس اگر  الف( 
i

I ،به غیرمستقیم یارانه باشد 

ب( اگر  .شودیم پرداخت داخلی محصول کنندگانتولید

2>
I

I ،داخلی کنندگانتولید بر ضمنی مالیات باشد 

=2اگر ج(  شود.می تحمیل
I

I ،ر س به نقطه سر باشد

 شود.نمی اعمال مالیاتی سیاستچ هی وجود دارد و

ijijij
FBJ                                             )7( 

ماتریس 
ij

Jهای قابل : این ماتریس تفاوت هزینه نهاده

های ولید محصول را بر حسب قیمتمبادله وارداتی در ت

 دهد.ای نشان میبازاری و سایه

>2ماتریس الف( اگر 
ij

J ،داخلی تولیدکنندگان باشد 

<2 اگر ب(د. نینمایم مستقیم پرداختغیر مالیات
ij

J 

ج( اگر د. کننیم یارانه دریافت داخلی تولیدکنندگان باشد،

2 = 
ij

J ،مالیاتیا ی یارانهو  سر است به سر نقطه باشد 

 ندارد. وجود تولیدکنندگان ایبر

ماتریس  
ik

K: های داخلی نشانگر تفاوت بین هزینه نهاده

های یک واحد محصول به قیمتتولید نیاز برای مورد

 ای است و سه حالت دارد:بازاری و سایه

ijijij
GCK                                            )9( 

>2ماتریس اگر الف( 
ik

K با محصول تولیدد، باش 

ا ههنهاد خرید برای غیرمستقیم ضمنی و مالیات پرداخت

<2 ( اگرگیرد. بمی صورت
ik

K ،طور به باشد 

 . ج(شودیم پرداخت گانتولیدکنند به اییارانه غیرمستقیم

 = 2 اگر
ik

K ،داخلی  هاینهاده ایسایه و بازاری قیمت

 .دارند قرار سرسربه نقطه در و است یکی

ماتریس
i

L این ماتریس اختالف سودهای محاسبه شده :

دهد و ای را نشان میهای بازاری و سایهبر مبنای قیمت

تولید  از حاصل سود در دولت نشانگر مداخالت

 .است محصوالت

ijijiiii
KJIHDL                         )4( 

E
ANPC                                               )1( 

  قالب ( درNPC)1محصول از اسمی حمایت ضریب

PAM آیدمی دست به زیر به صورت: 

 از بیش محصول بازاری قیمت باشد، NPC>1اگر الف( 

ه ب غیرمستقیم یارانه، لذا است. آن ایقیمت سایه

 قیمت باشد، NPC<1 اگرب( .گیردمیق تعل کنندهتولید

ر د و است بازاری آن قیمت از بیش محصول ایسایه

. شودمی تحمیل تولیدکننده برم غیرمستقی مالیاتقت حقی

ت صورکننده تولید از حمایتی باشد، NPC=1اگر  ج(

 در (NIPC)7ها نهادهز ای اسم حمایت گیرد. ضریبنمی

 .باشدیم زیر به صورت PAMقالب 

                                                                 
1 . Nominal Product Coefficient 

 2. Nominal Inputs Protection Coefficient 
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F
BNIPC                                              )2( 

 هاینهاده هزینه باشد، یک از تربزرگ NICPالف( اگر 

قیمت ه ب هاآن هزینه از بیش بازاری قیمت به مبادله قابل

 هانهاده این از استفاده در یعنی تولیدکننده است، ایایهس

 .کندیمپرداخت  غیرمستقیم مالیاتی

 ایسایه قیمت باشد، یک از ترکوچک NIPCاگر  ب(

ه یاران و بوده هاآن بازاری قیمت از بیشتر هانهاده

شود. می پرداخت تجارت های قابلنهاده برایم یغیرمستق

 حمایتیت سیاس گونههیچد، اشب یک برابر NIPCاگر  ج(

 شود.نمی اعمال هانهادهاین  مورد در

 FE

BA
EPC






)(                              )1( 

 تولید افزوده ارزشنسبت ، (EPC)1مؤثر حمایت ضریب

 تولید افزوده ارزشه ب بازاری قیمت حسب بر رامحصول 

 رتصو به سنجد. این شاخصمی ایقیمت سایه حسب بر

 :شودمی ارائهر زی

 فرآیند از دولت هایسیاست باشد،  EPC>1الف( اگر

، باشد EPC<1ب( اگر  .کندیم حمایت تولید محصول

 .شودمی محصول ددولت سبب زیان در تولی هایمداخله

ل محصو مورد در هیچ سیاستی، باشد  EPC=1ج( اگر

 شود.نمی اعمال دولت توسط

)( GFENSP                                    )1( 

 از حاصل سود معیار (NSP) 2اجتماعی خالص سودآوری

 ایسایه هایقیمت یریکارگبها ب را تولید محصول

 محاسبه خارجی و داخلی های تولیدنهاده و محصول

 .کندیم

مزیت  از صفر باشد، در تولید محصول تربزرگ NSPاگر 

 فاقدد تولی فعالیت ورت،ص این غیر در و دارد وجودنسبی 

 .(1932)بیگی است نسبی مزیت وی اجتماع سودآوری

 

 (DRC) 3هزینه منابع داخلی

از روش ماتریس تحلیل سیاستی به  DRCمقدار 

 :شودیمصورت زیر محاسبه 

                                                                 
1. Effective Protection Coefficient 
2. Net Social Profit 

3.Domestic Resource Cost 

FE

G
DRC




                                          )3(
 

ای را لی به قیمت سایههزینه منابع داخ DRCبدین ترتیب 

های قابل تجارت و هزینه نهاده درآمدهانسبت به تفاوت 

صورتی در  .کندیمای محاسبه سایه هاییمتقبر حسب 

ای مقایسه DRCداخلی،  هاییمتقبه  Fو  Eتبدیل 

نظر در باشد منطقه مورد 1DRC اگروجود دارد. 

 .(1932)بیگی  ستتولید محصول دارای مزیت نسبی ا

 

 (NSP)آوری خالص اجتماعی سود

ای از های سایهاین شاخص حاصل کسر هزینه

-سایه هاییمتقبا که  دهدیمای است و نشان درآمد سایه

این شاخص  محصول سودآوری وجود دارد یا خیر؟ای 

 شود:با استفاده از رابطه زیر محاسبه می

(12)                        )( GFENSP  

تولید و صادرات محصول  ،باشداز یک  بزرگتر NSP اگر

تولید و صادرات از یک باشد  ترکوچکآور و اگر سود

 .(1313، مانک و پیرسون) آور نیستسود

 

 (SCB)4هزینه به منفعت اجتماعی

نسبت هزینه به منفعت اجتماعی با استفاده از  شاخص

 :شودمحاسبه میبه صورت زیر و ماتریس تحلیل سیاستی 

E

GF
SCB

)( 
                             )11( 

 

 (PPP) 5ای ارزنرخ سایه

 مطلق و نسبی روش دو به معموالً ارز نرخ

 یاهیساارز  نرخ محاسبه نحوه زیر در. شودمی محاسبه

 .است شده آوردهی نسب و مطلق

 (17)          Ig

d g

P

P
ارزی اهیسا رخن (PPP مطلق) 

 (19 )         
0*

( )
I

I

P
E

P
ارزی اهیسا رخن (PPP ینسب) 

 :در روابط باال

                                                                 
4.  Social Cost Benefit 
5. Purchasing Power Parity (PPP) 



 328/  8331/ 2/ شماره  33نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 

Ig
P، حسب بری )داخل بازار در طال اونس کی متیق 

، (الیر
d g

P بری )جهان بازار در طال اونس کی متیق 

، (دالر بحس
I

P
 

ی فروشعمده متیق شاخص

*،یخارج

I
P و  یداخلی فروشخرده متیق شاخص

0
E 

محرابایان و مازنی )دباشمی پایه سال در ارز آزاد نرخ

 بازارهای در طال قیمت نوسانات به توجه با .(1919

بندی محصوالت برای رتبه مطالعه این در نی،جها و داخلی

 در ،نیهمچن .شد استفاده نسبیمزیت  روش ازکشاورزی 

ی هاشاخص بری تعادل ارز نرخ از استفاده اثر تحقیق نیا

 .شد نییتع نظرمورد

 

 بحث و نتایج

عالوه بر قیمت  (PAM) برای محاسبه اجزای

یز مورد ها نای آنها، قیمت سایهبازاری محصول و نهاده

های تولید ای نهادهباشد. جهت تعیین قیمت سایهنیاز می

طبق تقسیم  گندم، جو، زعفران، انار و انگور(محصوالت )

های قابل مبادله ها، به دو دسته نهادهبندی معمول آن

)شامل انواع کود )ماکرو و میکرو(، سموم )اغلب حشره 

های کش(، بخشی از ماشین آالت و هزینه حمل( و نهاده

آب مصرفی، نیروکار و زمین( مبادله )داخلی یا غیر قابل 

ای انواع شوند. برای تعیین قیمت سایهدر نظر گرفته می

 کود شیمیایی و سموم بدلیل وارداتی بودن، قیمت سیف

(C.I.F) گیری مورد استفاده قرار گرفت.ها مبنای اندازهآن 

عوامل بحث درباره قیمت آب گسترده و تعیین آن بدلیل 

از جمله: فصل آبیاری، نوع منبع آب و )گذار مختلف تأثیر

بنابراین، همان طور که ؛ بسیار پیچیده است (موارد دیگر

برداران در باال عنوان شد در منطقه مورد مطالعه اکثر بهره

جهت  ،از آب چاه موتور که هر کدام براساس سهمی

ق با نمایند. در این تحقیآبیاری محصوالت استفاده می

توجه به ارزش و میزان آب مورد نیاز برای یک هکتار از 

تومان برای هر  711ای آب حدود محصوالت قیمت سایه

قمیت  محاسبه گردید. در کل شهرستان کاشمر متر مکعب

تومان  1/99بازاری و فعلی آب برای کشاورزان در منطقه 

ای ریزی ریاضی خطی قیمت سایهاز طریق برنامه باشد.می

ای قیمت سایهصوالت مورد مطالعه برآورد شده است. مح

اجازه زمین بهای  صورتبه  رقابتی بودن آنبه دلیل زمین 

 طریق حاصل حمل از ایسایه . هزینهشددر نظر گرفته 

 اییارانه هزینه هزینه بازاری اجاره ماشین و تفاوت جمع

و جهاد کشاورزی و  7211فائو سوخت محاسبه گردید )

 .(1932گمرك 

-یرز، گروه محصوالت، سطح 7جدول شماره 

و سهم مساحت محصوالت مورد بررسی در سطح  کشت

در این دهد. شهرستان کاشمر را به وضوح نشان می

 ایهای مزیت نسبی هزینهشاخص برآوردقسمت، نتایج 

نتایج به محصوالت منتخب به ترتیب آورده شده است. 

استی آمده از فاکتورهای ماتریس تحلیل سیدست

 یباًتقرهای ارز متفاوت، محصوالت مورد بررسی با نرخ

یکسان است. مقدار تفاوت درآمد در نرخ ارز 

برای محصوالت گندم آبی، جو آبی،  )دولتی(تعادلی

 مثبت به دست آمده است. انگور وزعفران 

 تو گروه محصوال شهرستان کاشمرمساحت در سطح ، سهم کشت يرزسطح  -2جدول 

 **کشتسطح زير محصول گروه محصول
سهم محصول در 

 شهرستان

سهم محصول در گروه 

 محصول

 غالت
 54 07/27 0996 گندم آبي

 5/99 75/72 9214 جو آبي

 52 9/26 4455 زعفران دارويي

 باغي
 94 72/9 2579 انگور

 94 96/9 2507 انار
 ** بر حسب هکتار7994مآخذ: وزارت کشاورزی، 
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بندی محصوالت به، رت9در جدول شماره 

های بر اساس شاخص شهرستان کاشمرمنتخب زراعی 

شده از طریق ماتریس تحلیل سیاستی مزیت نسبی محاسبه

 آنمقدار مثبت تفاوت درآمد حاکی از گزارش شده است. 

سود بازاری از که به ازای تولید یک واحد محصول،  است

که  کننده در شرایطییعنی تولید ،ای بیشتر استسود سایه

های خود در تولید محصوالت مداخله دولت با سیاست

کند، نسبت به تجارت آزاد سود بیشتری کسب می

در این حالت های دولت سیاست ،بنابراین ،نمایدمی

پذیر و به نفع تولید محصول است. مقدار تفاوت توجیه

شده بیشتر ای کسبکند که سود سایهدرآمد منفی بیان می

ت و تولیدکننده با اعمال سیاست از سود بازاری اس

در سود  مقدار تفاوت شود.ای دولت متضرر میمداخله

مثبت و و انگور  زعفرانبرای محصوالت  بازاری نرخ ارز

منفی به دست آمده  جو آبی وگندم  تبرای محصوال

هزینه های شاخصآمده از برآورد نتایج به دست .است

عت اجتماعی نسبت هزینه به منف (،DRC)منابع داخلی 

(SCB) و سود خالص اجتماعی (NSP)  که داد نشان

فاقد مزیت نسبی  بازاریارز  در نرخ گندم آبی و جو آبی

و  بوده و در نرخ ارز تعادلی دارای مزیت نسبی

نرخ ارز  دوهردر  ، انگور و انارزعفران تمحصوال

 است.دارای مزیت نسبی  محاسباتی
 SCBو  NSP هایاستان خراسان رضوی بر اساس شاخصی محصوالت منتخب بندرتبه -3جدول 

 های تحقیقمآخذ: يافته

 

شود، مشاهده می، 9 شمارهجدول  با توجه به

 کامالً SCBو  NSP هایشاخصبندی مزیت نسبی با رتبه

ها، تفاوت بندیبا وجود اختالف در رتبه .استیکسان 

 ها مشابه است.موجود چشمگیر نیست و روال کلی رتبه

رتبه مزیت نسبی محصوالت ، SCB شاخص اساسبر

 انگور، ،زعفرانبه ترتیب  شهرستان کاشمرعمده زراعی 

بر اساس  به دست آمدند. آبی جو و گندم آبی انار،

نسبی محصوالت  رتبه مزیت، SCBو  NSP هایشاخص

 .باشدمی DRC شاخصهمانند  شهرستانعمده زراعی 

تضاد موجود در اولویت کشت دیگر، نکته قابل توجه 

کشاورزان منطقه با رتبه مزیت نسبی محصوالتی مانند جو 

-رغم اینکه این محصوالت برآبی است. علی گندم وآبی 

هستند،  محاسبه شده فاقد مزیت نسبیهای شاخصاساس 

کشت غالت درصد سطح زیر 21/71 و 14/17حدود 

این رایج شوند. شیوه کشت را شامل می شهرستان

های حمایتی تولیدکننده که از تنها با سیاستمحصوالت 

د، قابل توجیه است. قیمت نشوسوی دولت اجرا می

امکان فروش محصول با قیمت مطمئن خرید بذر و 

شت از عوامل اصلی گرایش کشاورزان به کتضمینی، 

 باشد.چنین محصوالتی می

 

 تحلیل حساسیت هزینه مصرف نهاده آب

در این بخش نتایج به دست آمده از تحلیل 

افزایش  در مقایسه با مزیت نسبی هایشاخصحساسیت 

آب در بازاری که قیمت  مصرف نهاده آبهای میزان هزینه

برای رساندن قیمت آب تومان و  1/99منطقه مورد مطالعه 

 711ای )ارزش اقتصادی( رز قیمت سایهمصرفی به م

به دلیل غیرقابل توجهی و اقتصادی نبودن تولید  و تومان

های آب در این درصد افزایش هزینه 22در هزینه بیش از 

 محصوالت

NSP )هزار تومان( SCB )هزار تومان( 

 تعادلينرخ ارز  بازارینرخ ارز  تعادلينرخ ارز  بازارینرخ ارز 

 رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار

 7 79/6 7 01/6 7 5/79550 7 1/72719 زعفران

 2 20/6 2 57/6 2 5/75556 2 9699 انگور

 9 29/6 9 90/6 9 77592 9 5945 انار

 5 92/6 5 99/9 5 2/5227 5 -7/7052 گندم آبي

 4 90/6 4 56/9 4 5972 4 -4/7145 آبي جو
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در های بخش آب که هزینه داده شدپیشنهاد  مطالعه

به همین . مورد بررسی گردیددرصد  22 و 91، 11سطوح 

تحت سه  مصرف نهاده آب نهدر این مطالعه هزیمنظور، 

نتایج حاصل از این تغییرات در جدول سناریو بررسی و 

 درج شده است. 4شماره 

 های مزيت نسبياثر افزايش هزينه های مصرفي نهاده آب بر مقدار و رتبه شاخص -4جدول  

 ريال 99266 تعادلي ارز* نرخ  ريال 42666 90در سال  بازار آزاد ارزنرخ ** های تحقیقيافتهمآخذ:  

 

مشاهده  4 شماره لکه در جدو طورهمان

های مصرفی نهاده آب در سه با افزایش هزینه شودمی

ها در محصوالت شاخصمقادیر سناریو مطرح شده، 

دارای مزیت نسبی به سمت عدد یک نزدیک شده در 

حالی که در محصوالتی فاقد مزیت نسبی، مقدار شاخص 

با توجه به شاخص  در سناریو اول. شودمیبزرگتر از یک 

DRC و محصول انگور یبرا ینسب تیمز ،یسباتمحا 

با  گرید ی. به عبارتباشدمیشهرستان کاشمر در زعفران 

و وارد نکردن این محصول از  انگور در داخل کشور دیتول

هر  یبه ازا بازار آزاد( نرخ ارز در شرایط)کشورهای دیگر 

شده  ییصرفه جو یالر 99، یپرداخت نهیهز الیر 122

محصول انار از مزیت  ،ن سناریوو همچنین در ای است

بر اساس در سناریو دوم  .ه استنسبی منطقه خارج شد

وجود  (SCB)نسبت هزینه به منفعت اجتماعی  شاخص

و در  شودتایید میزعفران محصول برای فقط  ینسب تیمز

سناریو سوم تمامی محصول از مزیت نسبی منطقه مورد 

بایستی  زانکشاورو در این شرایط  شودمطالعه خارج می

 .به تولید محصوالتی بپردازند که دارای مزیت نسبی هستند

 در محصوالت هزینهروند صعودی شاخص  انگریب جینتا

صورت  تواند دراست که این عامل میبخش کشاورزی 

عدم انتقال افزایش هزینه تولید به قیمت محصوالت باعث 

 آن، روند لیدل لذا ،شودبخش کشاورزی  داتیکاهش تول

 یگذارمتیق) کشاورزی آب ارانهیاست که با کاهش  نیا

 شیافزا نیو ا افتهی شیافزا دیتول یهانهیهزمجدد آب(، 

بخش کشاورزی  در دیمنجر به کاهش تول ،دیتول یهانهیهز

در  1931حسینی و همکارانش در سال  که شودیم

با توجه به سه  یافتند.پژوهشی به همین نتایج دست 

محصوالت گندم و جو آبی که جزء  سناریو مطرح شده

آیند، با افزایش محصوالت استراتژیک به حساب می

های مزیت نسبی ها دارای شرایط بدتری در شاخصهزینه

سیاست  یمنف یاثرهاکاهش  منظور به خواهند شد.

 شنهادیپ تولید کشاورزانآب کشاورزی بر  افزایش هزینه

ون همچ یتیحما یهااستیس ییکه از سو شودیم

سازی در جهت بهینه مدتکوتاه تسهیالتپرداخت 

 ای(مصرف آب )آبیاری تحت فشار و ایجاد گلخانه

از کاهش  یناش تولید کشاورزانتا از کاهش  گرفتهانجام

با بهبود  گر،یو از سوی د شود آب تا حدودی کاسته ارانهی

های مزيت شاخص

 نسبي

 درصد افزايش)سناريو سوم( 06 درصد افزايش )سناريو دوم( 31 سناريو اول() درصد افزايش 11

 تعادلي* بازاری** تعادلي* بازاری** تعادلي* بازاری**

 رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه ارمقد

ي
 آب

دم
گن

 

DRC 74/5 5 99/6 5 42/5 5 99/6 5 95/5 5 55/6 5 

SCB 49/9 5 90/6 5 05/9 5 55/6 5 11/9 5 04/6 5 

ور
نگ

ا
 

DRC 99/6 2 75/6 2 47/6 2 25/6 2 00/6 2 99/6 2 

SCB 99/6 2 99/6 2 20/7 2 59/6 2 51/7 2 44/6 2 

ي
 آب

جو
 

DRC 70/74 4 91/6 4 16/74 4 54/6 4 99/74 4 49/6 4 

SCB 91/9 4 52/6 4 65/5 4 49/6 4 77/5 4 01/6 4 

ان
فر

زع
 

DRC 24/6 7 9/6 7 95/6 7 74/6 7 50/6 7 27/6 7 

SCB 52/6 7 29/6 7 99/6 7 24/6 7 64/7 7 99/6 7 

نار
ا

 

DRC 49/6 9 25/6 9 94/6 9 94/6 9 20/7 9 41/6 9 

SCB 15/7 9 49/6 9 95/2 9 91/6 9 47/9 9 26/7 9 
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یابد  شیافزا کشاورزان یدر بخش آب، درآمد واقع ییکارا

ی از قدرت رقابت ،هزینه مصرفی آب شیزااف و همچنین

 .کاهدیم یو خارج یدر بازارهای داخل دکنندگانیتول

 گیرینتیجه

در  SCBو  DRC ،NSP هایشاخصمحاسبه 

 انگور ،زعفرانکه محصول  دهدنشان می شهرستان کاشمر

دارای مزیت بازار آزاد و تعادلی  ارز هاینرخ در و انار

و جو آبی در  محصول گندمدر حالی که دو  نسبی هستند

اما در نرخ ارز  ،فاقد مزیت نسبی بوده بازار آزادنرخ ارز 

نجفی هستند که با نتایج کار تحقیقی تعادلی دارای مزیت 

 به نسبت هزینه هایشاخصبا استفاده از حسین پور  و

همسو است که در  داخلی منابع هزینه و اجتماعی منفعت

 برابری نرخ در ،عیزرا محصول 13 از محصول چهارآن 

 باشند.نمی نسبی مزیت دارای ارز نسبی

هزینه  هایشاخص بابندی مزیت نسبی رتبه

و ( NSP) اجتماعیسود خالص  ،(DRC) داخلیمنابع 

کامالً یکسان ( SCB) اجتماعینسبت هزینه به منفعت 

رتبه مزیت نسبی محصوالت  و بر این اساس بوده است

 ،انگور، زعفرانترتیب  به شهرستان کاشمرعمده زراعی 

نتایج هم سو با که این نتایج  است آبی جو، گندم آبی انار،

 با استفاده از، 1939در سال محمودی و همکاران تحقیقی 

 است.در استان اصفهان بوده  DRCشاخص مزیت نسبی 

محصوالت  نکته قابل توجه این است که برخالف اینکه

سطح  بیشترین فاقد مزیت نسبی هستند،گندم آبی،  جو و

 به دلیل که ؛شوندکشت غالت شهرستان را شامل میزیر

 است. یهای حمایتی دولتسیاست

های نتایج تحلیل حساسیت افزایش هزینه

درصد نشان داد  22و  91، 11مصرفی نهاده آب به میزان 

ها در محصوالت دارای مزیت نسبی مقادیر شاخص که

در  ده است ویک نزدیک شباالتر رفته و به سمت عدد 

محصوالتی که فاقد مزیت نسبی هستند، مقدار شاخص 

SCB دهد که . این موضوع نشان میشودمییک  بزرگتر

محصوالت گندم و جو که جزء محصوالت استراتژیک به 

 بدتریها دارای شرایط با افزایش هزینه، آیندحساب می

افزایش  های مزیت نسبی خواهند شد.در شاخص

 (آب کشاورزی ارانهیکاهش نهاده آب ) های مصرفیهزینه

 ترشیب منجر به حذف محصوالتدر بخش کشاورزی 

بخش است که  نیآن ا لی. دلگرددمی دارای مزیت نسبی

 جهیکه در نتکننده عمده آب بوده مصرفکشاورزی 

 ، به شدتبخش نیدر ا دیتول یهانهیهز ،آن متیق شیافزا

 والت کشاورزی،به دلیل قیمت پایین محصو  یافته شیافزا

توجیه  و دیگر به شدت کاهش یافتهدرآمد کشاورزان 

اقتصادی برای تولید برخی از محصوالت کشاورزی با 

بایستی به  کشاورزانو  توجه به مزیت نسبی وجود ندارد

 که تولید محصوالتی بپردازند که دارای مزیت نسبی هستند

 در سال حسینی و همکارانشهمسو با نتایج کار پژوهشی 

از  تیبا حما یستیدولت با است و در اینجا 1931

از کاهش سازی مصرف آب در جهت بهینه کشاورزان

نتایج خالدی و طوسی  .کند رییتا حد ممکن جلوگ دیتول

ی با نتایج ما، بر توسعه و همسو جهتهم 1931در سال 

کشت محصوالت دارای مزیت نسبی دارند و سطح زیر

 یت قیمتی از محصوالتو افزایش حماهمچنین تداوم 

قیمت  تدریجی افزایش شود که باپیشنهاد می کند.تاکید می

در مصرف این نهاده در از طرفی  ،آب کشاورزی نهاده

و در نتیجه کارایی و  دهشجویی صرفه ،منطقه مورد مطالعه

طرف دیگر با تعیین  بهروری این نهاده افزایش یافته و از

، اریوهای مختلفدر سن محصوالت دارای مزیت نسبی

کشاورزان را به سمت تولید محصوالت دارای مزیت 

نسبی هدایت نموده تا با صادرات این محصوالت زمینه 

کشاورزان فراهم  را برای و قدرت رقابتی درآمدزایی بیشتر

 نماید.
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Abstract 
 

Presently, the country has a problem of water scarcity, therefore, development of 

alternative approaches with operational capabilities can be considered as a matter 

of utmost importance. In this study, using comparative advantage indexes (i.e. 

domestic resource cost (DRC), social cost benefit ratio (SCB) and net social profit 

(NSP)), the ranking of crops and adaptation of products with limited water 

resources and current cropping pattern with comparative advantage patterns in the 

district of Kashmar were studied. Then, by analyzing the cost of consuming water 

input at the rate of 15%, 35% and 60%, the sensitivity analysis of this input was 

analyzed. Agricultural and trade data were collected from the Ministry of 

Agriculture Jihad and the Customs, respectively, in the years 2016-2017. After 

determining the optimal values of the indices, the results showed that saffron and 

grapes had comparative advantage with both free market and official exchange 

rates, while wheat and barley had a comparative advantage only in the official 

exchange rate. Also, the sensitivity analysis of water input showed that 

comparative advantage and product ranking varied in the three different scenarios 

(15%, 35% and 60%). Finally in order to adapt the comparative advantages of the 

products with the region's conditions, enhancement of support and 

implementation of suitable research and promotion plans were suggested. 
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