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  چكيده

در . استان كرمان، رتبه اول را در توليد و سطح زير كشـت پسـته در كشـور دارد   
پژوهش حاضر، به منظور بررسي مزيت نسبي و آثار سياستي در توليـد پسـته اسـتان    

 1388نمونــه در ســال  162اي، تعــداد  گيــري خوشــه كرمــان، بــا اســتفاده از نمونــه
 (PAM)ي، از مـاتريس تحليـل سياسـتي    براي تعيين مزيت نسـب . آوري گرديد جمع

دهنـد كـه اسـتان كرمـان در      هاي پژوهش حاضر نشان مي يافته. استفاده شده است
هاي محصـول   همچنين دولت از بازار نهاده. توليد و صادرات پسته، مزيت نسبي دارد
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در ضـمن، نتـايج   . پردازد كند، ولي به حمايت از بازار فروش محصول نمي حمايت مي
دهند كه مجموع آثار مداخله دولت در بازار محصول و نهاده، بـه  ا نشان ميهمحاسبه

نتايج محاسبات، مؤيد اين موضوع است كه توليـد و صـادرات   . زيان توليدكننده است
   .پسته، در شرايط رقابت آزاد، سودآور است

  كرمان، ماتريس تحليل سياستي، پسته، مزيت نسبي: هاكليدواژه
  ,Q13 :JEL  C13بندي  طبقه

  مقدمه

 تـر  هزينه نسبي كمتـر و قيمـت ارزان   توانايي يك كشور در توليد و صدور كااليي با ،مزيت نسبي
 ،نسـبي دارد، در توليـد و صـادرات آن كـاال     هر كشوري كه در كاالي خاصـي مزيـت  در واقع، . است

كشـورها وارد   از سـاير  ،در آنها مزيت نسبي نـدارد  كه و در مقابل، كاالهايي را يافتتخصص خواهد 
اصل مزيت نسبي در توليدات، يكي از اصول پايـه تفكـر   . رفع كندرا  خواهد كرد تا نياز تقاضاكنندگان

هـاي قيمـت نفـت و تغييـرات شـديد       با توجـه بـه پيـدايش نوسـان    . دهد جهاني شدن را تشكيل مي
ي صـادراتي  درآمدهاي ارزي، توجه دولت به گسترش صادرات غيرنفتي و تنوع بخشيدن به درآمـدها 

از اين رو، با توجه بـه اسـتعداد فـراوان ايـران در توليـد محصـوالت كشـاورزي،        . افزايش يافته است
ترين توليدكننـده   استان كرمان، بزرگ. ريزي براي صادرات اين محصوالت پرداخت توان به برنامه مي

. جـود دارد بيشترين سطح زير كشـت پسـته اسـتان، در شهرسـتان رفسـنجان و     . پسته در كشور است
به طوري كـه پسـته و   . همچنين استان كرمان به لحاظ ميزان توليد پسته، مقام اول را در كشور دارد

دالر، جايگاه نخست را در زمينه صادرات استان دارد كـه بـه عنـوان يـك      472371580مغز پسته با 
ايـن محصـول در    ، ميـزان توليـد  2008در سال . گذاري شده است پشتوانه ملي، در اين استان سرمايه

، بـه طـور متوسـط سـاليانه     2005-2008در ايران نيز در دوره . هزار تن فراتر رفته است 567دنيا، از 
هـزار تـن    230، ميـزان توليـد آن بـه    2008هزار تن پسته در ايران توليد شده و در سال  230حدود 

ر حـالي كـه متوسـط    هزار هكتار رسيد، د 651، سطح زير كشت پسته به 2008در سال . رسيده است
-2008در دوره . هزار هكتار اسـت  403، حدود 1995-2004سطح زير كشت اين محصول، در دوره 

  .، سطح زيركشت اين محصول در ايران، چندان افزايش نيافته است2005
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  هاي پيشين مرور پژوهش

 اسـتان  در آبـي  پنبـه  توليـد  نسـبي  مزيـت  بررسي به )1384( تبارهاشمي و كشته كرباسي، كريم
 نسبي مزيت ،1380-81 مقطعي آمار بكارگيري ، باحاضر پژوهش در .اند پرداخته )1380-81( گلستان
هـاي   پـژوهش  نتـايج . است بررسي شده داخلي منابع هزينه شاخص از استفاده با محصول، اين توليد

 . كند تأييد مي محصول اين توليد را در نسبي مزيت آنها، وجود

 فرنگـي  گوجه و خيار نسبي مزيت و سياستي آثار بررسي به ،)1386( زاده زينل بشرآبادي و مهرابي
تـرين توليدكننـدگان خيـار و     با توجه به اينكه استان كرمان از بزرگ. پرداختند باز فضاي و اي گلخانه
اسـتفاده   1384 سـال  در تـايي  282 تصادفي نمونه فرنگي در كشور است، در پژوهش مذكور، از گوجه

 هـاي  گلخانـه  و چهـار  ناحيـه  در فرنگـي  گوجـه  و خيـار  پژوهش نشان داد كه توليـد  نتايج. شده است
 نسـبي  مزيـت  بررسي، مورد مناطق همه باز در فضاي در توليد اما برخوردار نيست، مزيت كوچك، از 

  . بازاست فضاي از بيشتر اي، گلخانه توليدات از دولتي هاي حمايت همچنين .دارد
. دادنـد  قـرار  بررسـي  مورد ايران را در بهاره سوياي توليد نسبي ، مزيت)1387( نما جهان و نوري

، )و ديـم  آبـي (بهـاره   سوياي از توليد و حمايت نسبي مزيت وضعيت بررسي پژوهش مذكور، با هدف
نشـان   بهـاره  سـوياي  حمايـت از  وضـعيت  بررسي. اجرا گرديد در كشور مهم روغني هاي از دانه يكي
 طـور كلـي   به عمده توليدكننده، هاي در استان محصول توليد اين در نسبي مزيتبا وجود  دهد كه مي

 .است نداشته حمايتي جنبه دولت، به ميزان الزم هاي سياست

به بررسي مزيت نسـبي توليـد روغـن زيتـون در كشـور آلبـاني       ) 2010(آنامان كاپاچ و همكاران 
روغـن زيتـون در آلبـاني بـا اسـتفاده از       هدف پژوهش مذكور، بررسي مزيت نسبي توليـد . اند پرداخته

كـه توليـد روغـن زيتـون در      دهند ميها نشان  نتايج پژوهش. است) PAM(ماتريس تحليل سياستي 
كشور در توليـد   ايندهد كه  نشان مي DRCآلباني، براي توليدكنندگان سود دارد، ولي نتايج محاسبه 

  ).  DRC=  2.2(روغن زيتون، از مزيت نسبي برخوردار نيست 
نتايج پـژوهش وي  . مزيت نسبي پنبه را در كشور سوريه مورد بررسي قرار داد) 2006(ريگارد شو 

وي همچنـين بـه منظـور كاشـت پنبـه در      . نشان داد كه كاشت پنبه در سوريه، مزيـت نسـبي نـدارد   
 .هاي مختلف و به دو صورت آبياري خالص و آبياري غرقابي، به تعيين مزيت نسبي پرداخـت  مساحت
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  .كاهش يافته است DRCنتايج پژوهش وي نشان داد كه با افزايش وسعت سطح زير كشت، ميزان 

  مباني نظري 

 نظريـه مزيـت   .دارد قـرار  اهلـين  –هكشر و ريكاردو معروف دو نظريه بر پايه نسبي مزيت تعيين

 نيروي هزينه به منحصر را توليد هزينه و نسبي گذاشته هاي هزينه بر را ها نسبي ريكاردو، مبناي مزيت

نسبت به كشور  ،كاالدو  طبق قانون مزيت نسبي، حتي اگر يك كشور در توليد هر .كند مي كار فرض
، هنـوز هـم   )يعني در توليد هيچ كااليي مزيت مطلق نداشـته باشـد  ( كمتري داشته باشدكارايي ديگر 
 يابدو صدور كااليي تخصص كشور اول بايد در توليد . براي تجارت دوجانبه سودآور وجود دارد بنياني

و كااليي را وارد كنـد كـه   ) داردكااليي كه مزيت نسبي (دارد عدم مزيت مطلق به ميزان كمتري كه 
  ). نداردزيت نسبي مكااليي كه ( دارد بيشتريعدم مزيت مطلق 

  پژوهش روش

  PAM)(ماتريس تحليل سياستي 

 كـه  است دولت هاي سياست حمايتي نقش تحليل و تجزيه براي روشي، سياستي تحليل ماتريس
 استخراج آن از را نسبي مزيتنيز  و حمايت وضعيت بيانگر هاي شاخص از تعدادي توان مي آن تهيه با

  .كرد
كشـور، اقلـيم و   (چارچوب ماتريس تحليل سياستي براي هر محصول مشخص و در هـر منطقـه   

  .شود در جدول زير مالحظه مي) غيره
  

  تحليل سياستي چارچوب ماتريس): 1(جدول 

 سود
  درآمدها هاهزينه نهاده

 )ها خروجي(
 مبناي محاسبه

 قابل مبادله غير قابل مبادله

D C B A  هاي بازاريبر حسب قيمت(خصوصي( 

H G  F E اي هاي سايه بر حسب قيمت( اجتماعي( 

L K J  I  اثر سياست(تفاوت( 
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  .زير را استخراج كرد هايشاخصتوان  با استفاده از ماتريس تحليل سياستي فوق، مي

 DRCشاخص
  :يا شاخص هزينه منابع داخلي 1

هاي اصلي به  ارزش منابع داخلي عبارت است از توليد يك محصول خاص با در نظر گرفتن نهاده
 ديگـر،  بـه تعبيـر  . هاي جهاني اي به قيمت هاي واسطه هاي هزينه فرصت واقعي و ارزش نهاده قيمت

انـداز   كار رفته در كسب يـا پـس  ه يك معيار سنجش هزينه فرصت منابع داخلي ب ،هزينه منابع داخلي
فرمـول  . حسب پول داخلي در شرايط رقابتي اسـت  يك واحد ارز خارجي براي توليد يك واحد كاال بر

  .با توجه به جدول مذكور، به صورت زير است DRCمحاسباتي 

FE
G

DRC =  

اي بـه   هـاي مبادلـه   هزينه نهاده F اي، اي به قيمت سايه هاي غيرمبادله ، هزينه نهادهGآن كه در 
كنـد كـه آيـا عوايـد      اين شاخص مشـخص مـي  . اي است درآمدها به قيمت سايه E اي و قيمت سايه

  كند يا خير؟   هاي داخلي را جبران مي هاي خارجي، هزينه حاصل از توليد محصول بعد از كسر نهاده
  . باشد، در توليد و صادرات محصول مزيت وجود دارد DRC<1اگر  –الف 
  .باشد، در توليد و صادرات محصول، مزيت وجود ندارد DRC>1اگر  -ب

2شاخص
SCB   يا شاخص هزينه به منفعت اجتماعي  

اتي فرمـول محاسـب  . شود اي حاصل مي اي به درآمد سايه هاي سايه از نسبت هزينهSCB شاخص 
SCB به صورت زير است.  

E

GF
SCB




 

اي بـه   هـاي مبادلـه   هزينه نهاده F اي، اي به قيمت سايه هاي غيرمبادله ، هزينه نهادهGكه در آن 
اگر اين مقدار برابر با يك باشد، به معني نقطـه  . اي است درآمدها به قيمت سايه  E  اي و قيمت سايه

باشد، آنگاه توليد  SCB<1>0اگر  -الف. در غير اين صورت، دو حالت زير وجود دارد. سر به سر است

                                                           
1. Domestic Resource Cost  
2. Social Cost Benefit 
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 .و صادرات محصول، سودآور است

  .باشد، آنگاه توليد و صادرات محصول، سودآور نيستSCB>1 اگر -ب

NPICشاخص
  ها شاخص ضريب حمايت اسمي از نهادهيا  1

هـا بـه    هاي قابل مبادله به قيمت بازار به هزينـه همـان نهـاده    اين شاخص از نسبت هزينه نهاده
بـه صـورت زيـر     NPICبا توجه به جدول مذكور، فرمـول محاسـباتي   . شود اي حاصل مي قيمت سايه

  .است

F

B
NPIC 

 
اي بـه   هـاي مبادلـه   هزينه نهاده F اي به قيمت بازاراي و غيرمبادلههاي  ، هزينه نهادهBكه در آن 

  . است) قابل مبادله(هاي خارجي  بيانگر چگونگي حمايت از نهاده NPIC. اي است قيمت سايه
  . شود ها حمايت مي باشد، آنگاه از بازار نهاده NPIC<1اگر  –الف 
  ).حمايت منفي(شود  ميها حمايت ن باشد، آنگاه از بازار نهادهNPIC>1 اگر -ب

NPCشاخص
  يا شاخص حمايت اسمي از بازار محصول  2

با توجه به جـدول فـوق،   . شود اي حاصل مي از نسبت درآمد بازاري به درآمد سايه NPCشاخص 
  .به صورت زير است NPCفرمول محاسباتي 

E

A
NPC   

بيـانگر   NPC. اي اسـت  درآمـدها بـه قيمـت سـايه      E درآمدها به قيمت بـازاري و  A كه در آن،
  . چگونگي حمايت از درآمدها است

شود و دريافت نوعي ماليـات   باشد، آنگاه از بازار فروش محصول حمايت نمي NPC<1اگر  -الف 
  .شود غيرمستقيم از توليدكننده محسوب مي

داخـت نـوعي يارانـه    و پر شـود  باشد، آنگاه از بازار فروش محصول حمايت ميNPC>1 اگر  -ب

                                                           
1. Nominal Input Protection Coefficient 
2. Nominal Protection Coefficient 
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  .شود غيرمستقيم به توليدكننده محسوب مي

 شاخص 
1
EPC يا شاخص حمايت مؤثر از محصول  

اين معيار، نسبت ارزش افزوده توليد محصول را بر حسب قيمت بازاري به ارزش افزوده توليد بـر  
  .به صورت زير است EPCفرمول محاسباتي . سنجد اي مي هاي سايه حسب قيمت

FE

BA
EPC




  
درآمدها   Eاي به قيمت بازاراي، هاي مبادله هزينه نهاده Bدرآمدها به قيمت بازاري،  A كه در آن
توان آثـار   با اين ضريب، مي. اي است اي به قيمت سايه هاي مبادله هزينه نهاده F اي و به قيمت سايه

 . به طور همزمان بررسي كردها و بازار محصول  هاي دولت را در بازار نهاده مداخله

هـا، بـه    باشد، آنگاه مجموع آثار مداخله دولت در بازار محصول و بازار نهـاده  EPC<1اگر  –الف 
  .زيان توليدكننده است

ها بـه نفـع    باشد، آنگاه مجموع آثار مداخله دولت در بازار محصول و بازار نهادهEPC <1اگر  -ب
  .توليدكننده است

2 شاخص
NSP يا شاخص سودآوري خالص اجتماعي  

بـا توجـه بـه جـدول،     . شـود  اي حاصل مي اي از درآمد سايه هاي سايه اين شاخص از كسر هزينه
  .به صورت زير است NSPفرمول محاسباتي

NSP = ( E – F – G ) * Y 
  Eاي، اي بـه قيمـت سـايه    هـاي غيرمبادلـه   هزينه نهـاده  Gعملكرد در واحد سطح،  Y كه در آن

بيـانگر   NSP.اي اسـت  اي بـه قيمـت سـايه    هـاي مبادلـه   هزينه نهـاده  F اي و درآمدها به قيمت سايه
  اي، محصول سودآوري دارد يا نه؟ هاي سايه سودآوري اجتماعي محصول است، يعني آيا با قيمت

  .باشد، آنگاه توليد و صادرات محصول در شرايط رقابت آزاد، سودآور نيست NSP<0اگر  –الف 

                                                           
1. Effectives Protection Coefficient 
2. Net Social Profit  
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  .باشد، آنگاه توليد و صادرات محصول در شرايط رقابت آزاد، سودآور استNSP <0اگر  -ب
، دو شاخص هزينه منـابع داخلـي و نسـبت هزينـه بـه      )شش شاخص(هاي مذكور  از بين شاخص

آيد كه مبتني بر ضـرايب   هاي متوسط به دست مي تر هستند كه بر اساس هزينه منغعت اجتماعي مهم
اين دو شـاخص بـر اسـاس    . اي نسبت داده شده است هاي سايه اهده شده و قيمتستانده مش -نهاده

نظر ريكاردو، بسيار شبيه به هم هستند، تفاوت اصلي دو روش مـذكور ايـن اسـت كـه روش نسـبت      
كند، در حالي كـه روش هزينـه    هزينه به منفعت اجتماعي، كل هزينه واقعي و سوددهي را مقايسه مي

جويي خالص در ارز خارجي مورد مقايسه قـرار   لص منابع داخلي را با كل صرفهمنابع داخلي، هزينه خا
  .دهد مي

  گيريروش نمونه

هـا و اطالعـات سـازمان جهـاد     هاي باغي پسـته، از گـزارش  اطالعات مورد نياز براي تهيه نمونه
رزي هاي كشاوكشاورزي شمال و جنوب استان كرمان و وزارت جهاد كشاورزي و بانك مركزي، اداره

ريـزي اسـتانداري و اداره   و مركز خدمات كشاورزي استان، و نيز دفتر آمار و اطالعات معاونت برنامـه 
نيـز بـا تكميـل     هـا  اطالعات تكميلي درباره نوع عملكرد بـاغ . گمركات استان استخراج گرديده است

به دليل . شودمي پسته در نواحي مختلف استان كرمان توليد. هاي هزينه توليد به دست آمدپرسشنامه
متفاوت بودن شرايط توليد در نواحي مختلف استان، ميزان سطح زيـر كشـت، توليـد و عملكـرد ايـن      

اي بدين ترتيب، جامعه مورد بررسي، جامعه. ها و توابع مختلف آن متفاوت استمحصول در شهرستان
مـورد نظـر پـژوهش، از     به منظور كنترل دقت برآورد و براي دستيابي به اهـداف . ناهمگن خواهد بود

بنـدي، اگـر   گيري طبقـه در روش نمونه. اي استفاده شده استدو مرحله بنديطبقهگيري روش نمونه
بـزرگ   اي نسـبتاً بندي جامعه ابتدا نمونه، براي طبقهباشدبندي نشده يك جامعه به طور طبيعي طبقه

گرفتن ناهمگني و پراكندگي معيـار  شود و سپس با در نظر با روش تصادفي ساده از جامعه انتخاب مي
اي بنـدي دومرحلـه  گيـري طبقـه  در روش نمونه. گرددمورد نظر، طبقاتي با مرزهاي مناسب تعيين مي

شوند و در مرحله دوم، ها، در مرحله اول تعدادي طبقه به طور تصادفي انتخاب ميپس از تعيين طبقه
شـوند و مـورد بررسـي قـرار     في انتخـاب مـي  هايي بـه طـور تصـاد   از بين طبقات انتخاب شده، نمونه

تـوان  مـي ) 1(ها را بـا اسـتفاده از رابطـه    بندي، تعداد بهينه طبقهگيري طبقهدر روش نمونه. گيرند مي
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  ).1378عميدي، (محاسبه كرد 

n =
∑   

 

∑   
 )1      (                      

N،)1(در رابطه  كل هزينـه    ام،  h تغييرات طبقه    ام،  h تعداد كل واحدها در طبقه    
هـا اسـت   تعـداد طبقـه    nاداري و غيـره و  هـاي هزينههزينه رفت و آمد بين طبقات،  .Cگيري، نمونه

  ).1378عميدي، (
در . شـود هـايي بـا روش تصـادفي سـاده انتخـاب مـي      ها، از هر طبقـه نمونـه  پس از تعيين طبقه

بندي، معموالً اگر هزينه انتخاب هر واحد نمونه در همه طبقـات يكسـان   گيري تصادفي با طبقه نمونه
امـا اگـر هزينـه    . كنـد هاي بزرگتري را انتخاب ميهاي با حجم بيشتر، نمونهباشد، پژوهشگر از طبقه

گيرد، رار نميانتخاب هر واحد، متفاوت باشد، براي انتخاب حجم نمونه، فقط حجم طبقه مورد توجه ق
بلكه پژوهشگر بايد تعداد نمونه را در هر طبقه طوري انتخاب كند كه بـراي بودجـه معـين، واريـانس     

اي واريـانس ميـانگين نمونـه، هزينـه     شـده تعيـين ميانگين نمونه حداقل شود يا براي مقـدار از پـيش  
فرض شود، وقتـي حجـم    گيري، ام، هزينه هر واحد نمونهhاگر در طبقه . شود حداقلگيري  نمونه

. Cگيري از اين طبقه، برابـر بـا   باشد، هزينه نمونه  نمونه در اين طبقه n   بـدين  . خواهـد بـود
  ).1378عميدي، (محاسبه كرد ) 2(توان با توجه به رابطه طبقه را مي  Lگيري ازترتيب، هزينه نمونه

   ∑  . 
)2    (                                    

فـرض كنـيم، هزينـه كـل       c0هـاي اداري و غيـره را   اگر هزينه رفت و آمد بين طبقات و هزينه
  ).1378عميدي، (خواهد بود ) 3(گيري به صورت رابطه  نمونه

C =  ∑  
   )3(   

و با معلوم بودن واريانس و وزن مربوط به هر يـك  ) 3(بيان شده در رابطه  هزينهبا توجه به تابع 
عميـدي،  (محاسـبه كـرد   ) 4(توان تعداد نمونه مربوط به هر طبقه را با توجه به رابطـه  از طبقات، مي

1378.(  

n ×
)(

=
∑

h

hh

h

hh

h

C
SN

C
SN

n
)4       (                             

Nh    در طبقه  واحدهاتعداد كلh  هـا را  تعداد كشاورزان زيرمجموعه هر كدام از مركز خـدمات (ام
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تغييـرات    Sh، )تعداد نمونه الزم در هـر مركـز خـدمات   (در هر طبقه  نمونهتعداد   nh، )شودشامل مي
گيـري  كل هزينـه نمونـه   Ch، )واريانس درآمدي براي يك نمونه اوليه از هر مركز خدمات(ام  hطبقه 

تعـداد  (تعداد كل جامعـه   nو ) شودهاي معيشتي و غيره را شامل مياقامت، رفت و آمد، هزينه هزينه(
  ).1378عميدي، . (است)  كل كشاورزان استان

هاي مورد بررسـي در پـژوهش حاضـر بـه     به منظور تعيين مزيت نسبي پسته، وضعيت شهرستان
  .شرح ذيل است

  
  هاي داراي بيشترين محصول پستهبردار و تعداد روستاتعداد بهره): 2(جدول 

  بردارتعداد بهره  تعداد روستا شهرستان محصول
 38151 407 رفسنجان پسته
 8849 584 سيرجان پسته
 13071 207 زرند پسته
 7106 550 كرمان پسته

  ريزي و سايت جهاد كشاورزيمعاونت برنامه 1388و  1387سالنامه آماري : منبع

  
  1388هاي چهار شهرستان استان كرمان در سال تعداد نمونه): 3(جدول 

 محصول
  شهرستان

  )برداربهره(پسته 
  

  48  رفسنجان
  50  زرند

  47  سيرجان
  17  كرمان
  162  جمع

  محاسبات پژوهشگر: منبع

  اي  هاي سايه قيمت

 و هـا  نهـاده  بـازاري  هـاي  قيمـت  بـر  عالوه ،سياستي تحليل هاي ماتريس گذاري ارزشبه منظور 
اي، معـادل   قيمـت سـايه  . است نياز نيز آنها اي سايه هاي قيمت به محصول، توليد از حاصل درآمدهاي

هاي واقعي و حقيقـي   به عبارت ديگر، اين قيمت معرف ارزش. هزينه از دست رفته منابع داخلي است
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قابـل  هـاي   اي محصـول، نهـاده   در اين قسمت، به طور مختصر درباره قيمت سايه. عوامل توليد است
اي، معـادل هزينـه از دسـت رفتـه      قيمت سايه. هاي غير قابل تجارت بحث خواهد شد تجارت و نهاده

. هاي واقعي و حقيقي عوامل توليـد اسـت   به عبارت ديگر، اين قيمت، معرف ارزش. منابع داخلي است
 هـاي قابـل تجـارت و    اي محصـول، نهـاده   هـاي سـايه   در اين قسمت، به طور مختصر درباره قيمـت 

  .شود هاي غير قابل تجارت بحث مي نهاده

  :هاي قابل تجارت اي نهاده قيمت سايه

به عبارت ديگر، آنها قابليـت تجـارت   . هاي مذكور، قابليت تبادل را در بازارهاي جهاني دارند نهاده
 كش،علف(آالت، كود شيميايي، سم  گيرند، بخشي از ماشين هايي كه در اين گروه قرار مي نهاده. دارند
  . شوند را شامل مي) كش  كش و قارچ حشره

آنهـا در سـر مـرز، بـه عـالوه همـه       ) cif(هاي قابل تجارت، قيمـت سـيف    اي نهاده قيمت سايه
  .هاي انتقال آنها تا سر باغ است هزينه

  هاي غير قابل تجارت اي نهاده قيمت سايه

شـود كـه    هايي را شامل مـي  هاي مورد استفاده غير قابل تجارت در توليد محصوالت، نهاده نهاده
هايي كـه در ايـن گـروه قـرار      از اين رو، نهاده. المللي ندارند قابليت خريد و فروش را در بازارهاي بين

بر اسـاس پـژوهش   % 36آالت،  شامل آب، زمين، كود دامي، نيروي كار و بخشي از ماشين(گيرند،  مي
ي خارجي، قيمت ندارند و براي دسترسي ، به لحاظ بازرگان)1383و محمدي،  1380عزيزي و زيبايي، 

  ):1381بادي، آ  فر و ميرزايي خليل سليمي(شود  هاي زير استفاده مي اي آنها، از روش به قيمت سايه
 ها هر يك از نهاده (VMP)تخمين تابع توليد و محاسبه ارزش توليد نهايي  -الف

كارگيري آن يا باالترين هزينـه  ها در بهترين موقعيت ب محاسبه هزينه فرصت از دست رفته نهاده
  .صرف شده براي نهاده فرايند توليد
  .شود هاي مذكور، به اجمال توضيح داده مي در ادامه، درباره هر يك از روش

  :اي غير قابل تجارت با استفاده از روش تخمين تابع توليد هاي سايه محاسبه قيمت -الف
هايي كه غير قابل تجارت هسـتند، توابـع    ادهاي نه در پژوهش حاضر، به منظور تعيين قيمت سايه
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هـاي تكميـل    مختلف توليد براي هر سه محصول مورد بررسي قرار گرفت، هر چند كه در پرسشـنامه 
بـه همـين منظـور، توابـع توليـدي كـاپ داگـالس،        . شده، بيشترين قيمت آنهـا قابـل محاسـبه بـود    

تـابع توليـد بايـد از ويژگـي يكنـواختي،      . ترانسندنتال، ترانسلوگ و درجه دوم مورد بررسي قرار گرفت
بـر  . گيـري مجـدد برخـوردار باشـد     تقعر، ضرورت، محدود و غيرمنفي بودن، پيوستگي، قابليت مشتق

اي باشد كه بتواند نشان دهد بـا افـزايش مصـرف     اساس شرط يكنواختي، فرم تابع توليد بايد به گونه
كـه مشـتق اول تـابع اسـت،     ) MP(اي  توليد كرانـه يك نهاده، توليد كل نيز افزايش يابد و در نتيجه 

خصوصـيت تقعـر   . داند اين خصوصيت، وجود ناحيه سوم توليد را غيرمنطقي مي. ماند همواره مثبت مي
. اي را نشان دهد اي باشد كه بتواند كاهنده بودن توليد كرانه كند كه فرم تابع توليد، به گونه ايجاب مي

بع توليد بايد خصوصيت ضرورت يا وجود مقـادير بزرگتـر از صـفر    همچنين چمبرز معتقد است كه توا
ترين تـوابعي كـه مـورد    يكي از معروف. هاي توليد را براي دستيابي به محصول نشان دهد همه نهاده

 . گيرد، تابع كاپ داگالس است بررسي قرار مي

 داگالس  -تابع كاپ 

كه همه خصوصيات ضـرورت، همگنـي،   ترين توابع توليد است  داگالس، يكي از رايج -تابع كاپ
گـريفين و  (پـذيري، غيرمنفـي بـودن و غيـر تهـي بـودن را دارد       يكنواختي، تقعر، پيوسـتگي، مشـتق  

-از جمله محـدوديت . ها هستندهاي توليد نهادهدر اين تابع، پارامترها همان كشش). 1987همكاران، 

وري كه در سـطوح مختلـف مصـرف    هاي توليدي در آن است، به ط هاي اين تابع، ثابت بودن كشش
داگالس، فقـط يـك ناحيـه توليـدي را      -عالوه بر اين، تابع توليد كاپ. ها، كشش يكسان استنهاده

همچنين بازده نسبت بـه مقيـاس در   . دهد و قادر به تعيين هر سه ناحيه از تابع توليد نيستنشان مي
همـه سـطوح، نزولـي اسـت و كشـش       شـود و بـراي  اين تابع، بدون توجه به ميزان توليد تعيين مـي 

 Debertin,1998)(). 1376دبرتين، (جانشيني آن نيز برابر عدد ثابت يك است 

y α ∏ x )1       (                                                                  
 
∂y

∂x αβ x ∏ x )2(                                                           
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  تابع ترانسندنتال  

اي از تابع كاپ داگالس اسـت كـه    ، شكل تغييريافته)1957و همكاران،  1هالتر(تابع ترانسندنتال 
عـالوه بـر ايـن، از آنجـايي كـه تـابع كـاپ        . كنـد  ها را تأمين مـي  هاي تابع توليد نئوكالسيك ويژگي

آيد، امكان آزمون  شود كه با مقيد كردن به دست مي ميداگالس، جزئي از تابع ترانسندنتال محسوب 
  .كند برتري يكي بر ديگري را به راحتي فراهم مي

ها در اين فرم، ثابت نيست، ولي مقدار آنها فقط به ميزان مصرف همان هاي توليدي نهاده كشش
ها بسـتگي دارد   بازده نسبت به مقياس در آن ثابت نيست و به مقدار مصرف نهاده. نهاده بستگي دارد

 ).1376دبرتين، (

 

y α ∏ x e )3                                                                           (  

∂y
∂x

β
x γ y )4                 (                                                       

 تابع ترانسلوگ  

هاي تابع توليـد نئوكالسـيك را    ، نيز همه ويژگي)1971و همكاران،  2كريستنسن(تابع ترانسلوگ 
هـاي جانشـيني و    دهـد كشـش   از مشخصات ديگر تابع مذكور، اين است كه اجازه مي. كند تأمين مي

همچنين مشتق اول اين تـابع، از نظـر عالمـت    . ها تغيير كنند توليدي، با توجه به ميزان مصرف نهاده
اين تابع، هر سـه ناحيـه توليـدي را نشـان     . دهد ناحيه توليدي را نشان مي محدوديتي ندارد و هر سه

كريستنسـن و  (شـود  هـا تخمـين زده مـي   دهد و از طرف ديگر، در اين تابع، اثر متقابل بين نهـاده مي
  ).1971همكاران، 

ln y α ∑ β ln x 1
2 ∑ γ  lnx ∑ ∑ γ lnx lnx i j )5(     

∂y
∂x β γ lnx ∑ γ lnx y

x )6(                                     

                                                           
1. Halter 
2. Christensen 
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 تابع درجه دوم تعميم يافته  

بـه  (هـا را   هاي تابع توليد نئوكالسيك نيز همه ويژگي) 1988چمبرز، (تابع درجه دوم تعميم يافته 
محدوديتي نـدارد  اين تابع نيز مانند تابع ترانسلوگ، از نظر عالمت . كند تأمين مي) جزء شرط ضرورت

هـاي توليـدي در ايـن     كشش). 1383زاده و سالمي،  حسين(دهد  و هر سه ناحيه توليدي را نشان مي
در اينجا نيز اثـر  . پذير است گانه، تفكيك ها بستگي دارد و نواحي توليد سهتابع، به ميزان مصرف نهاده

  ).1988چمبرز، (شود  ها برآورد ميمتقابل بين نهاده
 y α ∑ β x 1

2 ∑ γ x ∑ ∑ γ x x      i j )7       (  
∂y

∂x β γ x ∑ γ x )8 (                                                
  :شود اي عوامل توليد، از رابطه زير استفاده مي در اين روش، براي محاسبه قيمت سايه

xiyxi MPPPVMP .  
توليد نهايي هـر عامـل    MPPxiارزش توليد نهايي هر نهاده توليدي،  VMPxiدر رابطه مذكور ، 

نكته جالب توجه اين است كه توليد نهايي هـر عامـل   . قيمت محصول مورد نظر است yPتوليدي و 
طي يـا  براي انتخاب مدل رگرسيوني خ. توان با استفاده از تخمين تابع توليد به دست آورد توليد را مي

) 1995(لگاريتمي، از آزموني استفاده شـد كـه مكينـان، وايـت و ديويدسـن       –مدل رگرسيوني خطي 
هـاي   بر اين اساس، مدل مناسب از بـين مـدل  . معروف است MWD11اند و به آزمون  پيشنهاد كرده
فرم كلي تابع توليد تخمـين زده شـده   ). 1995گجراتي، (لگاريتمي تشخيص داده شد  -خطي و خطي

  :ه صورت زير استب
776655443322110 LnxLnxLnxLnxLnxLnxLnxLny    

سـطح زيـر كشـت     X1ميزان توليد محصول مورد نظر در شهرسـتان مربوطـه،    yدر رابطه فوق، 
آالت بر حسب سـاعت يـا هزينـه     بيانگر ميزان بكارگيري ماشين X2محصول در شهرستان مربوطه، 

در مواردي ميزان استفاده از اين نهاده بر حسب ساعت، در دسترس نبود و از اين رو، هزينـه  (مربوطه 
نيروي كار مورد اسـتفاده بـر حسـب     X3، )صرف شده براي اين نهاده كه در دسترس بود، منظور شد

شيميايي مصرف شـده بـر حسـب     ميزان كود X5ميزان سم مصرف شده بر حسب ليتر،  X4نفر روز، 
                                                           

1. Mackinnon, White, Davidson 
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از آنجايي (هزينه بكارگيري نهاده آب  X7ميزان استفاده از كود حيواني بر حسب تن و   X6كيلوگرم، 
كه در مورد محصوالت كشاورزي، بيشتر از هر چيز زمان آبياري اهميت دارد، نه تعداد دفعات آبياري، 

ام iوري نهـايي نهـاده    ارزش توليد يا بهـره . ستا) هزينه انجام شده براي اين نهاده در نظر گرفته شد
 :شود پس از برآورد تابع توليد به صورت زير محاسبه مي

Py
AP

MP
VMP ).(  

 
بـه ترتيـب بيـانگر     APو  MPضرايب متغيرهاي حاصل از تخمين توابع توليد،  به طوري كه،

  . توليد نهايي و توليد متوسط ميزان نهاده مورد نظر در توليد محصول است
اي غير قابل تجارت با اسـتفاده از روش محاسـبه    هاي سايه محاسبه قيمت -ب

  :ها در بهترين موقعيت بكارگيري آنها هزينه فرصت از دست رفته نهاده
شـود   هاده مورد نظر، موقعيتي در نظر گرفته مـي اي ن در اين روش، براي دسترسي به قيمت سايه

كه براي بكارگيري نهاده، بيشترين هزينه پرداخت شده است يا موقعيتي كه نهاده به دليل شركت در 
. اي نهـاده خواهـد بـود    اين هزينه، معادل با قيمت سايه. فرايند توليد، بيشترين دريافتي را داشته است

اي ارز اسـت   ، معادل بـا قيمـت سـيف نهـاده ضـرب در نـرخ سـايه       هاي وارداتي اي نهاده قيمت سايه
  ).1381فر و ميرزايي خليل آبادي،  سليمي(

ها غيرقابل تجارت هستند و معموالً مبادله نميشـوند، قيمـت مـرزي نيـز      از آنجايي كه اين نهاده
ش آنهـا در بهتـرين   اي آنها، برابر با هزينه فرصت آنهاست و برابر بـا ارز  ندارند و در واقع، قيمت سايه

  .حالت كاربردشان است
اندازه باغ، ميزان كـود شـيميايي،   (اي از هفت متغير  در پژوهش حاضر، براي محاسبه قيمت سايه

، از هر چهار نوع تابع توليد، به منظـور تعيـين   )آالت، آب مصرفيكود حيواني، سم، نيروي كار، ماشين
در پـژوهش حاضـر، عالئـم    . شـود  استفاده مي  SHAZAMافزار بهترين تابع براي هر محصول از نرم
  :، براي هفت متغير مذكور به شرح زير استSHAZAMاختصاري استفاده شده در نرم افزار 

H  :،اندازه باغP  :سم،L   :ر،نيروي كاA   :كود حيواني،i  :آب مصرفي، M آالت، ماشينF   :  كـود
 شيميايي 

نرمـال بـودن   ) 1: ، از جملههاي متفاوتي وجود دارد مالك ،تعيين الگوي برتر تابع توليد به منظور 
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 .دار تعداد ضرايب معني) 2، توزيع جمالت خطا

داگـالس،   كـاپ چهـار تـابع توليـد     ،تعيين بهترين الگوي تابع توليدپژوهش حاضر، به منظور در 
. گرفـت  مـورد اسـتفاده قـرار   روش غيرخطي با از طريق تخمين  ،ترانسندنتال، ترانسلوگ و درجه دوم

تـر و   ضـرايب دقيـق   ،تـر شـوند   چه به صفر نزديـك  كنيم و هر ها را وارد مي بدين صورت كه گراديان
هـاي   آزمون ،تخمين زده نشده است OLSطريق  از ،با توجه به اينكه در اين روش .تر هستند مطمئن
 . ثبت نگرديده استو غيره شوارتز 

  تعيين الگوي برتر محصول پسته

تخمين زده شـده  SHAZAM افزار ن تابع توليد، هر چهار مدل تابع توليد با نرمبراي تعيين بهتري
واتسـون   –در تابع توليد كاپ داگـالس، آزمـون دوربـين    . است و نتايج زير از محاسبات به دست آمد

)1.25DW= (   پـس تـابع توليـد كـاپ     . وجود دارد كه بيانگر خودهمبستگي بين جمـالت خطـا اسـت
را براي مقايسه الگوها،  1آزمون نيكوي برازش. ناسبي براي اين محصول نيستداگالس، تابع توليد م

گـذارد و بايسـتي بـه سـراغ      ساده انجام داد كه همبستگي را به نمـايش مـي   DWتوان با آزمون  نمي
نتيجـه  . يا شوارتز و غيره رفـت  MWDيا آزمون  nested and non-nested هاي مناسب مانند آزمون

آزمون دوربين واتسون در تابع توليد ترانسلوگ، خوب گزارش شده است، ولي با توجه به اينكه از كـل  
، آزمـون  2در تـابع توليـد درجـه    . شـود  دار شده است، كنار گذاشته مـي  ضريب معني 9، ) 33(ضرايب 

بـاالي آن، توزيـع جمـالت خطـاي      دوربين واتسون بسيار عالي گزارش گرديده است، همچنين 
دهد تابع  دار شده است كه نشان مي ضريب معني 27ضريب،  31در ضمن، از . دهد نرمال را نشان مي

بررسي تابع ترانسندنتال، مانند دو . تواند بهترين تابع توليد براي محصول پسته باشد ، مي2توليد درجه 
دار  خوبي داشته اسـت، ولـي تعـداد ضـرايب معنـي     ، ضريب دوربين واتسون 2تابع ترانسلوگ و درجه 

  . دارد 2كمتري را نسبت به تابع توليد درجه 
  
  

                                                           
1. Goodness & Fit 
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 هايهداري پارامترهاي برآورد شده و آزمون نرمال بودن جمل مقايسه توابع مختلف از نظر معني): 4(جدول 
  اخالل در محصول پسته و انتخاب تابع برتر

 تابع برتر JBمقدارآماره دارعنيتعدا ضرايب م تعداد كل ضرايب نام تابع

  5.23 5 8 كاپ داگالس

  047 6 15 ترانسندنتال

  098 9 33 ترانسلوگ

 * 1.91 27 31 2درجه 

  اي محصول قيمت سايه

اي بر اساس هر كشور واردكننده يا صادركننده، از قيمـت سـرمرز    هاي سايه براي استخراج قيمت
كننـد، بـر    براي كشورهايي كه محصول را به ايران صـادر مـي   اي مبناي قيمت سايه. شود استفاده مي

ــران را وارد مــي  ) CIF( "ســيف"قيمــت  ــه محصــول اي ــراي كشــورهايي ك ــر قيمــت   و ب ــد، ب كنن
قيمت فوب به قيمت تحويل محصول روي عرشه كشتي و قيمت سيف، . گذاشته شد) FOB("فوب"

هـاي  قيمـت . اسـت ) ه، دموراژ و غيرهشامل هزينه كرايه، بيم(قيمت دريافت محصول در بندر خودي 
شـود و پـس از كسـر    اي ارز، به واحد پول داخلـي برگردانـده مـي   سرمرز يا معادل جهاني با نرخ سايه

  . شوداي محصوالت در نظر گرفته ميهزينه حمل و نقل داخلي تا مرز، به عنوان قيمت سايه
تجارت محصول پسته مورد بررسي قرار هاي قابل تجارت و غير قابل اي نهادهاكنون قيمت سايه

  .شوداي نرخ ارز بررسي ميبراي شروع، قيمت سايه. گيردمي

 اي نرخ ارز قيمت سايه

، از روش نسبي برابري قدرت خريـد اسـتفاده شـده    1388اي در سال براي محاسبه نرخ ارز سايه
  . انجام شد 1383به همين دليل، محاسبات بر اساس سال پايه . است

 ها،عمومي قيمت سطح تجاري، كاالهاي قيمت دادن قرار مالك با خريد، قدرت برابري ظريهدر ن

   :گرددمي بيان زير صورت به و شودمي قلمداد بلندمدت در ارز نرخ كننده تعيين عامل
WPI         
RER= ER× -------------------    
CPI          
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 :آن در كه

  WPI= كشور از خارج در فروشيعمده قيمت شاخص

 CPI= داخلي فروشيخرده قيمت شاخص

 )تعادلي(نرخ واقعي ارز  ER  =RER = ارز رسمي نرخ

با توجه به مقادير شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي ايران و آمريكا در اين سـال و نيـز مقـدار    
  .ريال محاسبه شد 5/16428ريال در سال پايه، مقدار نرخ ارز  8747نرخ ارز 

 اي سموم شيميايي قيمت سايه

 براي. هستند هاكشوحشره هاكش ها، قارچكش محصوالت، علف براي مصرفي هايسم مهمترين

  :شودمي استفاده زير فرمول از ها،سم ايسايه  محاسبه قيمت
Xi∑) /Pi )(Xi (∑  =سم ايسايه قيمت  
مصـرفي،   هـاي سـم  ايسـايه  قيمـت  است و iنوع  سم قيمت Pi و iنوع  سم مقدار ،xiآن  در كه
با توجه به اينكه يارانه سموم شيميايي، ). 1385زاده، فقيه دهمرده،(است  هاي وارداتيسم CIFقيمت 

بـه عنـوان قيمـت     Cifاي آن، ارزش برداشته شده است، بـراي محاسـبه ارزش سـايه    1385از سال 
 4/9، 1388زي در سـال  متوسط قيمت وارداتي انواع سموم كشاور. شوداي آن در نظر گرفته مي سايه

ريال بـراي هـر    5/16428اي ارز دالر به ازاي هر ليتر است كه با توجه به در نظر گرفتن قيمت سايه
ريـال   9/154427) كـش و غيـره  كش، حشـره كش، قارچعلف(واحد دالر، ارزش وارداتي انواع سموم 

وارداتـي انـواع سـموم     كيلـومتري از مرزهـاي   800همچنين با توجه بـه مسـافت   . گرددمحاسبه مي
كيلومتر  -ريالي هر كيلوگرم  5357/0هاي استان كرمان و نيز با توجه به قيمت شيميايي تا شهرستان

ريال بابت هزينه حمل ونقل هر ليتر سم به مقدار محاسبه  56/428بار حمل شده در اين مسير، مقدار 
اي انـواع سـموم شـيميايي    سـايه  از ايـن رو، ارزش . شـود قيمت وارداتي سموم كشاورزي اضافه مـي 

  .شودريال محاسبه مي 46/154856

  اي حمل و نقل قيمت سايه

 7/535برابـر بـا    1388هاي استان در سـال  كيلومتر طي شده بار براي شهرستان –كرايه هر تن 
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بـه  . اي حمل و نقل، بايد يارانه گازوئيـل از آن حـذف گـردد   براي تعيين قيمت سايه. ريال بوده است
شـايان  . شـود ليتر گازوئيل مصرف مـي  0.025كيلومتر، به طور متوسط  –همين منظور، براي هر تن 

در محاسبات مورد توجه قرار گرفتـه اسـت   ) اياي و سايهيارانه(ذكر است كه اختالف قيمت گازوئيل 
ريـال بـراي هـر ليتـر گازوئيـل، قيمـت        165اي حتساب قيمت يارانـه با ا). 1384مهرابي بشرآبادي، (

كسـر  (ريـال   58/531ريال به عـالوه  184/ 8عبارت است از) كيلومتر –هر تن (اي حمل و نقل  سايه
واضح  است كـه در محاسـبات هزينـه راننـده،     . خواهد بود) ريال به دليل يارانه گازوئيل است 125/4

اي حمل و نقل و محاسبه قيمت بـازاري آن در  ري در محاسبه قيمت سايهوسيله نقليه، تعمير و نگهدا
راننده، وسيله نقليه، تعميـر و  ) هزينه(شود كه قيمت به عبارت ديگر، فرض مي. نظر گرفته شده است

 800بـراي محاسـبه هزينـه حمـل و نقـل، متوسـط فاصـله        . شودنگهداري در بازار رقابتي تعيين مي
در نتيجـه ارزش  . در نظر گرفته شده است) تا مرز(هاي استان كرمان هرستانكيلومتر براي متوسط ش

  .ريال بوده است 38/716برابر با  1388كيلومتر طي شده بار براي استان، در سال  -هر تن

  :آالتاي ماشينقيمت سايه

آالت، برابر با بيشترين قيمـت تعيـين شـده در منطقـه بـراي يـك سـاعت        اي ماشينقيمت سايه
شـايان ذكـر اسـت    ). 1385همراز و شاهنوشي، ( استآالت در نظر گرفته شده فاده از انواع ماشيناست
در اين گروه در ) 1383و محمدي،  1380عزيزي و زيبايي، (آالت از هزينه مربوط به ماشين% 64كه 

 ، قيمـت سـيف  )هاي وارداتـي از كشـورهاي مختلـف   نهاده(براي كود شيميايي و سم . نظر گرفته شد
(CIF) 1385شاهنوشي و همكاران، (گيرد اي قرار ميآنها مبناي قيمت سايه.(  

هاي مختلفي بـراي تعيـين   هايي كه قبالً در اين زمينه انجام شده است، روشبا توجه به پژوهش
آالت، از طريـق  اي ماشـين در پـژوهش حاضـر، قيمـت سـايه    . آالت وجود دارد اي ماشينقيمت سايه

آنهـا و ضـرب آن در    MPو تعيـين   SHAZAMافزار از تابع توليد درجه دوم با نرمتخمين تابع توليد 
آالت براي اي يك ساعت استفاده از ماشينبدين ترتيب، قيمت سايه. آيدقيمت محصول به دست مي

 .ريال محاسبه گرديد 315073محصول پسته، 
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  اي كود شيميايي قيمت سايه

از طريـق   كشـور  مصـرفي  شيميايي كود از قسمتي .است دلهمبا قابل كااليي كامالً شيميايي، كود
 كـود  ايسـايه  قيمـت  بـرآورد  نحـوه  .شـود مي وارد خارج از ديگر و بخش شودمي تأمين داخلي توليد

  ).1385پور، مهدي اسماعيل(است  شده داده نشان زير فرمول در شيميايي،
قيمت كود مقدار كود

  كودشيميايي  اي سايه قيمت  كود انواع مصرف كل

آيـد و بيشـتر مقـدار مـورد اسـتفاده      مقداري از كود شيميايي، از طريق توليد داخلي به دست مـي 
براي محاسبه قيمت بازاري كود شيميايي، بـا اسـتفاده از   . گرددكشاورزي، از طريق واردات تأمين مي

كودهاي مورد اسـتفاده و   ها، متوسط قيمت بازار و قيمت تعاونيآوري شده از پرسشنامهاطالعات جمع
همچنـين  . ريال اسـت  13/4682شود كه مقدار آن، سپس متوسط قيمت بازاري و دولتي محاسبه مي

  .آن است Cifاي كود شيميايي، قيمت قيمت سايه
با محاسبه نتـايج  . ، در جدول فوق بيان شده است1388قيمت جهاني كودهاي شيميايي در سال 

همچنـين  . ريال محاسبه شـده اسـت   13/4682يلوگرم كود شيميايي، اين جدول، قيمت وارداتي هر ك
هـاي اسـتان از مرزهـاي وارداتـي بـه منظـور ورود كـود        با توجه به اينكه متوسط مسافت شهرستان

اي كود ريال بود، ارزش سايه 6/428كيلومتر بود و هزينه حمل هر كيلوگرم محصول،  800شيميايي، 
  .ريال محاسبه شد 73/5110شيميايي در استان كرمان، 

  
  1388اي كود شيميايي در سال قيمت سايه): 5(جدول 

 )ريال(اي ارزش سايه )دالر(قيمت سيف كود

 27/4304 262/0 نيترات

 99/3909 238/0 فسفات

 27/4649 283/0 پتاس

 98/5864 357/0 اوره

 13/4682  ميانگين
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  هاي انرژياي سوخت و حاملقيمت سايه

هـا، انحـراف   ترين مباحث مربوط بـه يارانـه  هاي انرژي، جزء پيچيدهسوخت و حاملبحث درباره 
از . اي آنها است، زيرا سوخت، جزء الينفك همه صنايع بخـش كشـاورزي اسـت   قيمت و قيمت سايه

گذارد كه در نهايت، باعـث تغييـر قيمـت    ها  تأثير مياين رو، تغيير در قيمت آن، بر قيمت ساير نهاده
ايران يكي از بزرگترين توليدكنندگان گازوئيل در دنيا اسـت،  . بخش كشاورزي خواهد شدمحصوالت 

هـاي اخيـر، بـه واردات    اما با توجه به افزايش جمعيت و تقاضاي بسيار مردم براي مصرف آن در سال
دالر در سـال   45/0با توجه به اينكه ميانگين قيمـت وارداتـي گازوئيـل،    . اين محصول پرداخته است

شود و با توجه بـه  اي گازوئيل در نظر گرفته ميبوده است، قيمت وارداتي به عنوان قيمت سايه 1388
  .ريال براي هر ليتر است 8/7392نرخ ارز واقعي محاسبه شده، اين قيمت 

  اي كود حيواني قيمت سايه

طرح نيست و اي در توليد آن مبنابراين، رانت و يارانه. كود حيواني يك توليد فرعي و جانبي است
اي كـود حيـواني بـا    قيمـت سـايه  . شودقيمت آن در بازار رقابتي و بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي

  ).1385همراز و شاهنوشي، ( قيمت بازاري آن برابر فرض شده است
اي كود حيواني، از مجموع حاصلضرب بيشترين قيمت يـك تـن   هاي سايهبه منظور تعيين قيمت

قدار استفاده از كود حيواني تقسيم بر مجمـوع مقـادير مختلـف كـود حيـواني      كود حيواني ضرب در م
  .شوداستفاده مي) گاوي، گوسفندي و مرغي(

P
.

 
ريـال محاسـبه    456389حيواني براي محصـول پسـته    اي يك تن كودبدين ترتيب، قيمت سايه

  .گرديد

  اي نيروي كار قيمت سايه

. تـوان انتقـال داد  هايي مانند سم، كود و ماشين، نيـروي كـار را بـه راحتـي نمـي     بر خالف نهاده
هـاي اجتمـاعي، خـانوادگي و    دليـل وابسـتگي  جابجايي نيروي انساني، هزينه بسيار زيادي دارد و بـه  

 نيـروي كار با توجه به دسـتمزد   اي نيرويبر اين اساس، قيمت سايه. راحتي ميسر نيستفرهنگي به 
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از اين رو، براي سهولت كار از بيشـترين قيمـت دسـتمزد    . شودهاي جايگزين تعيين ميكار در فعاليت
  ).1385همراز و شاهنوشي، (بيان شده در منطقه استفاده شده است 

با توجه به اينكه . شودنيروي كار نيز همانند كود حيواني عمل مي ايبه منظور تعيين قيمت سايه
اي گيرد، براي قيمـت سـايه  هاي مختلف مورد استفاده قرار مير موارد مختلف و با قيمتنيروي كار د

نيروي كار، از مجموع حاصلضرب بيشترين قيمت نيروي كار در موارد مختلف كاربرد، ضرب در مقدار 
 استفاده از نيروي كار در موارد مختلف، تقسيم بر مجموع مقادير مختلف استفاده نيروي كـار اسـتفاده  

  .گرددمي
P

.
 

 126609اي يك نفر روز استفاده از نيروي كـار بـراي محصـول پسـته،     بدين ترتيب، قيمت سايه
  .ريال محاسبه گرديد

  اي محصوالتقيمت سايه

 عامل هيچ دخالت بدون و آزاد رقابت شرايط در يا نهاده محصول يك حقيقي ارزش ايسايه قيمت

 مـورد  ويـژه در كشـور، بـه   يـك  داخـل  در شـرايط  ايـن  تـأمين  .است بازار نيروهاي از خارج عوامل يا

 داخـل  در مالياتي و حمايتي هايسياست اتخاذ دليل به زيرا. نيست ايكار ساده كشاورزي محصوالت

 داخلـي  هـاي قيمـت  شـرايطي،  چنـين  و در شـده  انحراف دچار محصوالت كشاورزي قيمت كشورها،

 آوردن بـه دسـت   بـراي  از ايـن رو، . كننـد  مـنعكس  به خـوبي  را محصوالت حقيقي ارزش توانند نمي

 كشور داخل در واردات جايگزيني يا صادرات منظور به كه هايينهاده و محصوالت ايهاي سايه قيمت

 سـر  ايسـايه  ريالي ارزش شود تامي ضرب ارز ايسايه در نرخ محصول سرمرز قيمت شوند،مي توليد

 كاسـته  آن از صادراتي، مرز بررسي تا مورد منطقه از محصول حمل هزينه سپس. به دست آيد آن مرز

 آنهـا  مـرز  سر قيمت نيز وارداتي هاينهاده يا محصوالت ايسايه قيمت آوردن به دست براي .شودمي

يزدانـي و  (گـردد  مي افزوده آن به مزرعه تا سرمرز از حمل هزينه و شودمي ضرب ارز ايسايه نرخ  در
اي محصوالت، از اطالعات بـه دسـت آمـده از سـازمان     به منظور تعيين قيمت سايه). 1385اشراقي، 

 2007با توجه به اينكه آخرين آمار و اطالعـات مربـوط بـه سـال     . خواروبار جهاني استفاده شده است
ــراي محاســبه در ســال   ــوده اســت، ب ــيالدي ب ــاني  2009م ــانگين رشــد قيمــت جه        در دوره ، از مي
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هاي فوب در مورد محصوالت صادراتي و وارداتي به ترتيب از قيمت. استفاده شده است 2009-1995
ها، براي پسته قيمت فوب مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    پس در اين پژوهش. و سيف استفاده شده است

  . است

  اي زمينقيمت سايه

از ايـن رو،  . دانسـت  زمين ايسايه فرصت نههزي همان توانرا مي زراعي هايزمين فرصت هزينه
در نظـر   منطقه در رقيب محصوالت براي زمين بهاي اجاره ميانگين زمين، ايقيمت سايه تعيين براي

  ).1385 زاده،دهمرده و فقيه(شود گرفته مي
اي زمين محصـوالت مـذكور، از ميـانگين اجـاره     در پژوهش حاضر، به منظور برآورد قيمت سايه

براي مثـال، بـراي پسـته    . زمين محصوالت بدون وجود آن محصوالت باغي استفاده شده استبهاي 
  .ارزش اجاره يك هكتار زمين بدون درخت پسته در منطقه محاسبه شده است

 اي آبقيمت سايه

 آب ايجـاد  بـراي  زيرا .است شده گرفته نظر در آن ايسايه قيمت عنوان به آب، استحصال هزينه

اهميـت دارد   آن استحصـال  هزينـه  فقـط  بلكـه  شود،نمي پرداخت ايعمالً هزينه )كردن آب درست(
در روش . در استان كرمان، دو روش براي اجاره زمين و منابع آبي مرسـوم اسـت   ).1385 پور، مهدي(

بـدين  . شونداول، آب و زمين، به طور توأم و در روش دوم، آب و زمين، به طور جداگانه اجاره داده مي
فروشند كه به كساني كه آب اضافي دارند، آن را به طور ساعتي به متقاضيان و كشاورزاني ميترتيب، 

پس حاصل ضرب تعداد ساعات آبيـاري يـك هكتـار زمـين و هزينـه هـر سـاعت        . اين آب نياز دارند
هـا و محاسـبات   آورد كـه بـا توجـه بـه داده    اي آب را براي ما به دست ميآبياري، تقريباً قيمت سايه

بـا توجـه اينكـه آب باغـات     . ريال در هر متر مكعب محاسبه گرديد 7/1069اي وهش، قيمت سايهپژ
مهرابـي بشـرآبادي،   (هاي قبلـي  استان، جدا از زمين نيست، ارزش توليد نهايي آب بر اساس پژوهش

ريـال بـه ازاي هـر سـاعت محاسـبه       26693، در مورد محصوالت باغي پسته 1382در سال ) 1384
با توجه به پراكنش محصول در استان كرمان، از ارزش توليد نهايي آب استفاده شد كـه بـا   گرديد كه 

براي هر چاه متوسط، ارزش توليد نهـايي آب در  ) متوسط دبي نمونه(ليتر در ثانيه  8/32احتساب دبي 
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رشـد، ايـن   % 15ريال در متر مكعب محاسبه گرديد كه با احتساب نـرخ   5/353اين محصول، برابر با 
  .ريال قيمت واقعي آب افزايش يافت 04/711مقدار به 

  براي پسته) PAM(محاسبه ماتريس تحليل سياسي 

  .شودها و درآمدهاي پسته محاسبه ميبه منظور تعيين اين ماتريس، در ابتدا هزينه
  

  اي محصول پستههاي بازاري و سايهمحاسبه هزينه): 6( جدول

 ايهزينه سايه

 )ريال(

ارزش 
 اي سايه

 )ريال(

ارزش بازاري
 )ريال(

مقدار مورد 
 نياز

هزينه بازاري
  )ريال(

29120070 126609 126609 230 2912007 
)نفر روز(كارگر

 هاهزينه

17959161 315073 97362 57 5549634 
آالت ماشين

 )ساعت(

1835772  5111  1552 359.2 557478 
كود شيميايي 

 )كيلوگرم(

)كيلوگرم(سم  2189820 15 145988 154857 2322848

)متر مكب(آب  5418176 7620.5 711 1069.7 8151649

50000000 
   

 زمين 50000000

3833668 456389 456389 8.4 3833668 
كود حيواني 

 )تن(

  هاي پژوهشيافته: منبع
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  .شونددرآمدها طبق جدول زير محاسبه مي
  

  اي محصول پستهمحاسبه درآمدهاي بازاري و سايه): 7(جدول 
  ايدرآمد سايه

 )ريال(
اي  قيمت سايه

 )ريال(
 )ريال(قيمت بازاري 

مقدار توليد در يك هكتار 
 )كيلوگرم(

 )ريال(درآمد بازاري 

241222951 131099 76660 1840 141054400 
  هاي پژوهش يافته: منبع

  131099.416428.5   .شـود اي پسـته، از روش زيـر اسـتفاده مـي    براي تعيين قيمت سايه
7.98  

  .شونداي و بازاري تقسيم ميها به دو نوع سايههزينه
  

  هاي بازاري پستهمحاسبه هزينه): 8(جدول 
 )ريال(هزينه بازاري

 قابل تجارت غيرقابل تجارت

 ماشين %64 3551766 29120070 كارگر

 كود 557478 1997868 ماشين 36%

 سم 2189820 5418176 آب

 50000000 زمين
 

 3833668 كود حيواني
 

 4600000 فرآوري
 

 جمع 6299064 94969781 جمع

  هاي پژوهشيافته: منبع
  

  اي پستههاي سايهمحاسبه هزينه): 9(جدول 
 )ريال(ايهزينه سايه

 قابل تجارت غير قابل تجارت

 ماشين%64 11493863 29120070 كارگر

 كود 1835772 6465298 ماشين 36%

 سم 2322848 8151649 آب

 50000000 زمين

 3833668 كود حيواني

 4600000 فرآوري
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 جمع 15652482 102170684 جمع

  هاي پژوهشيافته: منبع
هاي هاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله پسته بر حسب قيمتمتوسط درآمد و هزينه  نهاده): 10(جدول 

  اي در استان كرمانبازاري و سايه

  هاي پژوهشيافته: منبع

  
  در پسته PAMمحاسبه ماتريس ): 11(جدول 

NSP EPC NPC NPIC SCB DRC 

123399785 0.6 0.5 0.4 0.49 0.45 

  هاي پژوهشيافته: منبع

  )DRC(محاسبه هزينه داخلي 

. دهد كه در توليد و صـادرات پسـته، مزيـت وجـود دارد    نشان مي)  =DRC )0.45DRCمحاسبه 
 45ناشي از وارد نكردن پسـته،   جوييريال صرفه 100داخل كشور، به ازاي هر يعني با توليد پسته در 

  .ريال هزينه پرداخت شده است

  )NPC(محاسبه ضريب حمايت اسمي از محصول  

شـود  دهد كه از بازار فروش پسته حمايت نمينشان مي) 58/0(ضريب حمايت اسمي از محصول 

 سود
نهاده غيرقابل 

 مبادله
 درآمد نهاده قابل مبادله

 

قيمت بازاري  141054400 6299064 9496781 39785555
 )ريال(

D C B A  

اي قيمت سايه 241222951 15652482 102170684 123399785
 )ريال(

H G F E  

 تفاوت 100168551- 9353418- 7200903- 83614230-

L K J I  
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  .گرددتوليدكننده محسوب ميو اين دريافت نوعي ماليات غيرمستقيم از 

 ) NPIC(ها محاسبه شاخص ضريب حمايت اسمي از نهاده

  . شودها حمايت ميدهد كه از بازار نهادهنشان مي) NPIC= 4/0(ضريب مذكور 

  :يا شاخص هزينه به منفعت اجتماعي SCBمحاسبه ضريب 

ات ايـن محصـول،   دهد كه توليد و صـادر در پسته نشان مي) SCB= 49/0(محاسبه اين شاخص 
  . سودآور است

  :يا شاخص حمايت مؤثر از محصول EPCمحاسبه ضريب 

دهد كه مجمـوع آثـار و مداخلـه    در محصول پسته، نشان مي) EPC=6/0(محاسبه شاخص فوق 
  . ها استدولت در بازار محصول و بازار نهاده، به زيان توليدكننده

  :يا شاخص سودآوري خالص اجتماعي NSPمحاسبه ضريب 

در محصول پسته، توليد و صـادرات محصـول در شـرايط    ) NSP )0 NSPبا توجه به محاسبه 
بنابراين، استان كرمان به عنوان قطـب توليـد پسـته در ايـران، مزيـت      . رقابت آزاد سودآور بوده است

   .نسبي دارد

  :هاي مزيت نسبي نسبت به نرخ ارزتحليل حساسيت شاخص

با توجه . دهيمرا نسبت به نرخ ارز مورد بررسي قرار مي NSPو   DRCدر اين قسمت، حساسيت 
. افزايش خواهـد يافـت   NSPكاهش و مقدار  DRCهاي اقتصادي، با افزايش نرخ ارز، مقدار به نظريه

چون افزايش نرخ ارز يا كاهش قدرت پـول ملـي، بـه معنـي ارزان شـدن محصـوالت كشـور بـراي         
  .خارجيان و متقاضيان خارجي است
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  نسبت به تغييرات نرخ ارز در محصول پسته DRCو   NSPهاي حساسيت شاخص): 12(دول ج

 DRCمقدار NSPمقدار  )ريال(نرخ رسمي ارز 

 0.50 عملكرد× 148696823 16428.5

 0.42 عملكرد×  141583022 17842.77

 0.36 عملكرد×   82949708 20660.05

 0.31 عملكرد× 238105386 24416.43

  
هاي مذكور نسبت بـه تغييـرات نـرخ ارز، كـامالً بـا      به جدول فوق، روند تغييرات شاخص با توجه

افزايش خواهد   NSPكاهش و   DRCيعني با افزايش نرخ ارز، . هاي اقتصادي هماهنگ استنظريه
  .يافت

  :تحليل حساسيت شاخص مزيت نسبي نسبت به قيمت جهاني -1-8- 4- 5

كاهش . دالر براي هر كيلو در نظر گرفته شده است 7.98در پژوهش حاضر، قيمت جهاني پسته، 
 .شود) DRC=1(در نقطه سر به سر  DRCقيمت جهاني را تاانجايي ادامه مي دهيم كه در آن قيمت 

دالر كاهش يابد، اين محصول  3.982دهند كه اگر قيمت پسته در بازار جهاني تا محاسبات نشان مي
  .همچنان از مزيت نسبي برخوردار است

  
  هاي متفاوت جهاني در محصول پستهبا قيمت DRCمحاسبه شاخص ): 13(جدول 

 DRCشاخص  )دالر(قيمت جهاني

7.98 0.50 

6 0.63 

5 0.77 
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4 0.995 

3.982 1 

  هاتحليل حساسيت شاخص مزيت نسبي نسبت به هزينه
  .ها استنسبت به تغييرات هزينه DRCتغييرات  محاسبههدف پژوهش حاضر، 

  حساسيت شاخص مزيت نسبي نسبت به نيروي كار تحليل
در واقـع، بـا   . يابـد افـزايش مـي   DRC بر اساس محاسبات پژوهش، با افزايش قيمت نيروي كار،

  .يابدافزايش قيمت نيروي كار، مزيت نسبي كاهش مي
  

 نسبت به تغييرات نيروي كار در محصول پسته DRCهاي حساسيت شاخص): 14(جدول 

 DRCشاخص  )ريال(قيمت نيروي كار

126609 0.45 

150000 0.48 

250000 0.58 

350000 0.68 

  
  آالتتحليل حساسيت شاخص مزيت نسبي نسبت به ماشين

افزايش يافته است كه  DRCآالت، دهند كه با افزايش قيمت ماشينمحاسبات پژوهش نشان مي
در نهايت، اين موضوع مورد تأكيد است كه . مؤيد اين مطلب است كه مزيت نسبي كاهش يافته است

  .يابدها، مزيت نسبي كاهش ميبا افزايش هزينه
  

  آالت در محصول پستهنسبت به تغييرات قيمت ماشين DRCهاي حساسيت شاخص): 15(جدول 
 DRCشاخص  )ريال(آالتقيمت ماشين

315073 0.45 

450000 0.47 

700000 0.52 

900000 0.56 
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1200000 0.62 

  يت شاخص مزيت نسبي نسبت به سمتحليل حساس

دهند با توجه به اينكه ميزان مصرف سم، نسبت به ساير نهادهمحاسبات پژوهش حاضر نشان مي
همچنين محاسبات پژوهش، بيانگر كـاهش  . يابدها كمتر است، مزيت نسبي به طور بطئي كاهش مي

  . مزيت نسبي با افزايش قيمت سم هستند
  

 نسبت به تغييرات قيمت سم در محصول پسته DRCهاي حساسيت شاخص): 16(جدول 

 DRCشاخص  )ريال(قيمت سم

154857 0.45 

400000 0.46 

700000 0.47 

900000 0.48 

  

  به آب تحليل حساسيت شاخص مزيت نسبي نسبت

يابـد كـه بـه ايـن     افزايش مي DRCبر اساس محاسبات پژوهش، با افزايش قيمت آب، شاخص 
 .گرددمعني است كه افزايش قيمت آب، باعث كاهش مزيت نسبي مي

  
  نسبت به تغييرات قيمت آب در محصول پسته DRCهاي حساسيت شاخص): 17(جدول 

 DRCشاخص  )ريال(قيمت آب

1070 0.45 

1500 0.47 

4000 0.55 

8000 0.69 
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  تحليل حساسيت شاخص مزيت نسبي نسبت به كود حيواني

به طور بطئي افـزايش   DRCبر اساس محاسبات پژوهش، با افزايش قيمت كود حيواني، شاخص 
  .يابد كه بيانگر كاهش مزيت نسبي استمي

  
  نسبت به تغييرات قيمت كود حيواني در محصول پسته DRCهاي حساسيت شاخص): 18(جدول 

 DRCشاخص  )ريال(قيمت كود حيواني

456389 0.45 

650000 0.46 

900000 0.47 

  
افزايش يافته است كـه   DRCهاي توليد، شاخص در نهايت، مشخص گرديد كه با افزايش هزينه

  .دهدكاهش مزيت نسبي را نشان مي

  ايهزينه رقابت توان معيارهاي

 جهاني رقابت و داخلي بازارهاي در تواندمي نظر مورد محصول آيا كه كنندمي بيان هاشاخص اين

  .خير يا نمايد

    (UCd)داخلي رقابت توان شاخص

== 0.72با توجه به محاسبه اين شاخص براي محصول پسته 
A

و با توجـه بـه اينكـه      
 رقابـت  محصـول، از تـوان   در توليد توليدكنندهتوان گفت كه تر از يك است، مياين شاخص كوچك

  .برخوردار است داخلي ايهزينه

  (UCx)صادراتي  رقابت توان شاخص

U= 0.42بررسي نتايج به دست آمده از اين شاخص،   محصـول دهـد كـه   نشان مي  =

 .برخوردار است صادراتي ايهزينه رقابت توان از توليدي
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  )PCR( نسبت هزينه بازاري 

بيانگر توانـايي رقابـت بيشـتر      = PCR = 0.7بررسي نتايج به دست آمده از اين شاخص  
نظر گرفتن نرخ بازگشت  با در(هاي داخلي توانايي پرداخت نظام به نهاده اين شاخص،. محصول است

 .دهدرا نشان مي) نرمال براي سرمايه

 )PC(ضريب سود 

  PC1بررسي نتيجه بدست آمده . دهداي را نشان مير سود بازاري نسبت به سود سرمايهتغيي <  
0.32 PC=  ها، موجب كاهش سود بازاري شده استدهد كه اثر انتقالي سياستنشان مي.  

PC = =  

  )SRP(نسبت يارانه به توليدكنندگان 

هـاي بـازار،   اگـر نارسـايي  . اخالل كمتر در نظام استكوچكتر باشد، بيانگر  SRPشاخص  چههر 
در . دهـد آور بـر نظـام درآمـدها را نشـان مـي     هاي اخاللاثر خالص سياست SRPدار باشند، غيرمعني

 .دهداست كه اخالل كمتر در نظام را نشان مي SRP= -0.35پژوهش حاضر  

SRP =  =
 L  

 E
     

  پيشنهادها

   .شودهاي پژوهش حاضر، چند پيشنهاد در اين زمينه بيان مياساس يافتهبر 
هـاي فراوانـي شـده اسـت،     هاي اخير دچار خشكساليبا توجه به اينكه استان كرمان در سال -1

تواند يكي از عوامل اصلي تهديدكننده مزيت نسبي محصوالت باغي در اسـتان  افزايش قيمت آب مي
هاي آبياري تحت فشار و افـزايش رانـدمان آبيـاري،    دارد با استفاده از نظام از اين رو، ضرورت.  باشد

   . براي استمرار مزيت نسبي اين محصوالت به ميزان كافي تالش كرد
، افـزايش  )NSP(هر چه عملكرد محصول بيشتر شود، شاخص سـودآوري خـالص اجتمـاعي     -2
اي، ضرب در عملكرد محصـول  درآمد سايهاي از هاي سايهاين شاخص از طريق كسر هزينه.  يابد مي

تـوان  با مقايسه عملكرد محصوالت كشاورزي استان كرمان بـا سـاير كشـورها مـي    . شودمحاسبه مي
همچنـين از آنجـايي كـه بـا     . دريافت كه اين استان، پتانسيل فراواني در افزايش عملكرد پسـته دارد 
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هاي توليد را رفع كـرد،  شكل افزايش هزينهتوان مزيت نسبي را ثبات بخشيد و مافزايش عملكرد، مي
  . بهتر است به انجام عمليات بهتر زارعي، اصالح نژاد و ارتقاي فناوري پرداخت

در استان و احتمال اخراج آنها از كشـور، بايـد بـه    ) افغاني(با توجه به حضور كارگران خارجي  -3
ريزي مناسب، از فنـاوري جـايگزين كـار    پيامدهاي خروج كارگران مذكور از استان انديشيد و با برنامه
   .استفاده كرد يا به استفاده بهينه از نيروي كار داخلي پرداخت

دهند كه در مورد محصوالت فاسدشدني، مشـكل انبـارداري بسـيار مهـم     ها نشان ميبررسي -4
الت همچنين وجود انبارهاي مناسب، تأثير مهمي در كاهش ضايعات و بهبود بازاررساني محصو. است
شود،  شود دولت در مناطقي كه اين محصوالت به ميزان زيادي كشت مياز اين رو، پيشنهاد مي. دارد

به ايجاد انبارهاي اختصاصي كمك كند و انبارهاي اختصاصي، در بلندمدت به صورت شركت سهامي 
نيز كمك  هاهمچنين گسترش اين انبارها، به كاهش قدرت انحصاري واسطه. به باغداران واگذار شود

  .  كندمي
دولت بايد به منظور افزايش بيمه محصوالت كشاورزي و اجباري كردن بيمه آن محصوالت،  -5

بندي محصـوالت و ايجـاد   بندي، درجهبهبود نظام حمل و نقل، توسعه صادرات، كمك به بهبود بسته
   .صنايع تبديلي اين محصوالت، راهكارهاي عملي تدوين كند

تر به بازارهاي جهاني و با توجه بـه اينكـه بازارهـاي جهـاني بـراي      ي آسانبه منظور دسترس -6
پسـته در   1تـوان از افالتوكسـين  از جملـه مـي  (رعايت استاندارد و بهداشـت محصـوالت كشـاورزي    

هاي اخير ياد كرد كه به ميزان بسياري در كاهش سهم پسـته ايـران از بازارهـاي جهـاني تـأثير       سال
  .اي در اين زمينه انجام دهدشوند، دولت بايد اقدامات ويژهائل مياهميت فراواني ق) داشت

  گيري نتيجه

بردار پسته، با استفاده از ماتريس تحليل سياسي، بهره 163هاي مربوط به در پژوهش حاضر، داده
دهند كه استان كرمان در توليد پسته، مزيت نتايج به دست آمده نشان مي. تجزيه و تحليل شده است

دهد كـه دولـت از بـازار فـروش     نشان مي) NPC(محاسبه ضريب حمايت اسمي از پسته . داردنسبي 
                                                           

1. Aflatoxin 
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كند كه اين موضوع، بيانگر دريافـت نـوعي ماليـات غيرمسـتقيم از توليدكننـده      محصول، حمايت نمي
هـاي  بندي و انبارداري، صـنايع تبـديلي، زيرسـاخت   دليل عمده آن، نامناسب بودن صنايع بسته. است

همچنين محاسبه شاخص ضريب . هاي تجاري استبه دسترسي و بازارهاي جهاني و سياستمربوط 
. كنـد دهد كه دولت از بازار نهادهاي محصوالت حمايت مينشان مي) NPIC(حمايت اسمي از نهاده 

دهد كـه مجمـوع آثـار مداخلـه     نشان مي) EPC(همچنين محاسبه شاخص حمايت مؤثر از محصول 
محاسبه شاخص هزينه به صنعت اجتمـاعي  . ل و نهاده، به زيان توليدكننده استدولت در بازار محصو

)SCB (همچنـين محاسـبه   . دهد كه در پسته، توليـد و صـادرات محصـول، سـودآور اسـت     نشان مي
دهد كه توليد و صادرات پسته، در شرايط رقابـت  نشان مي) NSP(شاخص سودآوري خالص اجتماعي 

دهد كه افزايش قيمت آب و نيروي كار، مهمترين عوامـل  ها نشان ميسينتايج برر. آزاد سودآور است
بـا توجـه بـه اينكـه     . اصلي تهديدكننده مزيت نسبي محصوالت كشـاورزي در اسـتان كرمـان اسـت    

كارگران افغاني بسياري در اين بخش مشغول به كار هستند، با اخراج اين افراد و به تبع آن، افـزايش  
هـاي متـوالي   در ضمن با توجـه بـه خشكسـالي   . مهيدات الزم انديشيده شودقيمت نيروي كار، بايد ت

توانـد تـأثير بسـياري بـر مزيـت      استان كرمان، كاهش ميزان آب و به تبع آن، افزايش قيمت آب مي
از اين رو، ظـاهراً بـه نظـام آبيـاري تحـت فشـار در توليـدات        . نسبي محصوالت باغي استان بگذارد

   .است كشاورزي باغي استان نياز
  
  

  منابع

  
  فارسي) الف

 http://WWW.fao.org در سايت   FAOSTATبانك اطالعات 

گـزارش اقتصـادي و ترازنامـه بانـك مركـزي      ). هاي مختلفسال(بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
 .تهران. جمهوري اسالمي ايران

مطالعـه  : هاي روغني با تأكيـد بـر اصـل مزيـت نسـبي     بررسي اقتصادي كشت دانه). 1388. (پاكروان، م
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 .دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان). ارشدنامه كارشناسيپايان(موردي شهرستان ساري 

 تحقيقـات  مؤسسـه  نجـارزاده،  .ر و نـژاد،  موسي .م ترجمه شاورزي،كتوليد اقتصاد ).1376 (.ال .د دبرتين،

 مدرس تربيت دانشگاه اقتصادي

 . مديريت آمار و اطالعات. آمارهاي منتشر نشده. سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان

 .مديريت آمار و اطالعات. آمارهاي منتشر نشده. سازمان جهاد كشاورزي منطقه جيرفت و كهنوج

گـزارش اقتصـادي اجتمـاعي اسـتان     ). هـاي مختلـف  سال(ريزي استان كرمان سازمان مديريت و برنامه
 .كرمان

سـيماي اقتصـادي، اجتمـاعي وفرهنگـي     ). 1384-1381. (ريزي استان كرمـان مان مديريت و برنامهساز
  .استان كرمان

 .آمارنامه استان كرمان). هاي مختلفسال(سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان 

  . انشگاهيانتشارات مركز د: تهران) جلد اول(گيري و كاربردهاي آن نظريه نمونه). 1378. (عميدي، ع
بررسي مزيت نسبي توليد پنبه ). 1384(تبار، محمود هاشمي كرباسي، عليرضا، كريم كشته، محمدحسين و

 .53-29. 50شماره . سال سيزدهم. فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه. آبي در استان گلستان

  .سالنامه آمار بازرگاني خارجي). هاي مختلفسال(گمرك ايران 
منـاطق   قيمت فـروش محصـوالت و هزينـه خـدمات كشـاورزي در     ). هاي مختلفسال(مركز آمار ايران 

  .روستايي كشور
ــران  ــار اي ــز آم ــايج تفصــيلي سرشــماري عمــومي كشــاورزي ســال  ). 1388(مرك ــه از  1382نت برگرفت

http://amar.sci .org.ir  سايت 

  .سالنامه آماري استان). 1388-1385(دفتر آمار و اطالعات  –معاونت برنامه ريزي استانداري كرمان 
هـاي  گزيـده شـاخص  ). 1388-1385(دفتـر آمـار و اطالعـات     –ريزي استانداري كرمـان  معاونت برنامه

 .اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان

تصـادي،  سـيماي اق ). 1388-1385(ريـزي و بودجـه   دفتر برنامه –ريزي استانداري كرمان معاونت برنامه
  . اجتماعي و فرهنگي استان كرمان

كرمــان  از ديــدگاه ). 1388(ريــزي و بودجــه دفتــر برنامــه –ريــزي اســتانداري كرمــان معاونــت برنامــه
 .هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان كرمان شاخص

گوجـه  بررسي آثار سياسـي و مزيـت نسـبي خيـار و     ). 1386(مهرابي بشرآبادي، حسين و زينل زاده، رضا 
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. اي و فضاي باز در استان كرمان، مجله علوم كشاورززي و منابع طبيعي، جلد چهاردهمفرنگي گلخانه
 .شماره پنجم

بررسي مزيت نسبي محصوالت كشاورزي استان كرمان بـا تأكيـد بـر    ). 1384(مهرابي بشرآبادي، حسين 
  . ريزي كرمانطرح تحقيقاتي سازمان مديريت و برنامه. صادرات

پـژوهش و  . بررسي مزيت نسبي توليد سوياي بهاره در ايران). 1387(نما، فهيمه و جهان. كيومرثنوري، 
 .35-26، 79سازندگي در زراعت و باغباني، شماره 

  .دفتر آمار و فناوري اطالعات. آمارنامه كشاورزي). هاي مختلفسال(وزرات جهاد كشاورزي 
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