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اسمي از نهادهها ()NPICش ضری حمایت اسمي از بازار محصول

محصوالت زراعي و باغي  /ماتریس تحلیل سیاستي  /مزیت

()NPCش ضری حمایات ماوثر از محصاول ( )EPCو ساودآور

نسبي  /ماهان  /کرمان

صال
چكيده

امتماعي ( )NSPمحاسبه شده است .اطالعات میاداني باا

استعاده از روش نمونه گیر تصاادیي از سا م مازار و باغاات

در مقاله حاضر به بررسي مزیت نسبي محصوالت کشااورز

بخش در سال  8811ممعآور شده اسات .همچهای اطالعاات

(زراعي و باغي) بخش ماهان از توابع استان کرمان و بررسي آثار

الزم در صصوم قیمت سار مارز محصاوالتش قیمات سار مارز

سیاست ها حمایتي دولات در صصاوم محصاوالت ما کور در

نهادهها قابلمبادله تولیدش نرخ رسمي ارزش شااص

قیماتهاا

سال  8811به روش ماتریس تحلیال سیاساتي ( )PAMپرداصتاه

داصلااي و شاااص

شده است .بر ایا اساا ش شااص هاا هزیهاه مهاابع داصلاي

سااالهامههااا و سااایتهااا رساامي باناای مرکااز ش وزارت امااور

( )DRCش هزیهه باه مهعتات امتمااعي ()SCBش ضاری حمایات

اقتصاد و دارایي و صوار و بار کشاورز ملال متحاد اصا شاده
1

قیمااتهااا مهاااني از گزارشااات اقتصاااد ش
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است .نتایج م الته نشان ميدهد که در بی محصاوالت زراعاي

گریتهاند .استان کرمان با دارا بودن وستت زیاد و تهو باال آب

دو محصول پیاز و سی زمیهي و در بی محصوالت باغيش تماامي

و هوایيش امكان کشت محصوالت گوناگونش با تاریخها کشات

محصوالت باغي تولید شده در مه قه شاامل گاردوش باادامش هلاوش

متعاوت را دارا است .ای استان بهلحاظ کشت محصوالت ساالنه

انگور و پسته دارا مزیت نسبي هساتهد همچهای نهاادههاا در

در مقام شانزده کشور و از نظر کشت محصوالت باغي در مقام

کلیه محصوالت مورد بررسيش از سو دولت حمایت ميشوند.

اول کشور قرار دارد .با ومود ایهكه اساتان کرماان از نظار وماود
متادن غهي است ولیك بیشتری سه در اقتصاد آن مربوط باه

مقدمه

بخش کشاورز اسات [8] .در بای محصاوالت کشااورز نیاز

اگر چه برصي اقتصااددانان بارای باورناد کاه سیاساتهاا

محصوالت باغيش بیشتری سه را در کشاورز ای استان دارند.

حمایتي مهجر به تحریف قیمتهاا باازار و هزیهاههاا تولیادش
تخصی

 .1بررسي وضعيت كشاورزي و توليد و صادرات

نام لوب نهادهها و کاهش ریاه امتمااعي در بلهدمادت

مي شوند اما با ای حال تقریباا تماام کشاورها مهاان اعا از

بخش ماهان در مقايسه با استان كرمان و كشور

توسته یایته و در حال توسته به شایوههاا مختلاف از تولیادات

بخش ماهان از بخشها شهرستان کرمان در استان کرماان

صهتتي و کشاورز صود حمایت ميکههاد .بخاش کشااورز در

است .شهر ماهان در  83کیلومتر مهوب شرقي کرمان واقع شاده

مقایسه با بخش صهتتش بها باهدالیال مختلاف از آسای پا یر

و در سال  8813تتداد  88111نعر ممتیت داشاته اسات .باهدلیال

بیشتر برصوردار است و ای امر باعا شاده تاا در کشاورها

ومود هوا نسبتا صهی و صاک بسیار مرغوبش عماده محصاوالت

مختلف ای بخش تحت حمایت دولتهاا قارار گیارد .گزارشاات

کشاورز در ای بخش تولید ميشود که از آن ممله ميتاوان باه

ساالنه سازمان همكار ها توساته اقتصااد ( )OECDبیاانگر

محصوالت باغي نظیر انگورش انارش گردوش پستهش هلاوش باادامش زردآلاوش

تغییر در میزان کمّي و نو حمایتها در طول زمان در کشورها

نور ش آلوچهش آلبالوش انجیرشگالبيش سی و محصوالت زراعاي نظیار

عضو بوده ولیك با ومود کااهش حمایاتهااش ههاوز حمایات از

گهدمش موش سی زمیهيش پیازش ذرت دانها و  ...اشااره نماود .انگاور

تولیدکههدگان کشاورز ش ومه غال حمایت در ای کشورها را باه

تولید شده در ای بخش به امما کارشهاسانش مرغوبتاری انگاور

صااود اصتصااام ماايدهااد .همااانطااور کااه عهااوان شااد

استان است ولیك بهدلیل باغدار ساهتي و عادم رعایات اصاول

سیاست گ ار ها حمایتي دولت در بخش کشاورز بر سااصتار

اقتصاد ش کشاورز در ای بخش بسیار کا درآماد باوده و عماده

باازارش قیماات و هزیهاه تمااامشااده محصاوالت کشاااورز تاأثیر

ساکهی مه قه عليرغا داشات زمای کاایي بارا کشااورز ش

قابل تومهي داشته و مهجر به انحرایاتي در متغیرهاا اقتصااد

کشاورز را بهعهوان شغل دوم انتخاب نموده و باه ساایر مشااغل

ماارتبب بااا آنهااا ماايشااود بااهگونااها کااه تشااخی

میاازان

صدماتي یا صهتتي رو آوردهاند.

حمایتها دولات از یتالیاتهاا بخاش کشااورز و بررساي

کشاورز در ای بخش مزء الیهعی زندگي مردم است و هر

انحرایات صورتگریتاه در تولیاد ایا محصاوالت مايتواناد در

کشاورز بر اسا

محدودیت عمده کمبود آب و بر طبق تجربیات

برنامه ریز مهت ایزایش توان رقابت و استعاده بهیهاه از مهاابعش

گ شته و بهصورت سهتي اقدام به کشت چهدی محصاول بااغي

کمی شایاني نماید .بهمهظور تشخی

میزان ایا انحارا هاا و

بااهصااورت ترکیبااي در زماای صااود مااينمایااد کااه بیشااتر ایا

ارزیابي اقتصاد تولید محصوالت مختلف متموال از روشي به نام

محصوالت در مهت تأمی نیاز صاانواده کشااورز باوده و گااهي

"ماتریس تحلیل سیاستي " استعاده ميشود.

مازاد آن در مقاطع زماني صام به بازار ارسال ميشود که بهدلیل

در ای م الته نیز تتاداد از محصاوالت عماده کشااورز

عدم اطال رسااني کاایي و بازاررسااني نامهاسا ش ساود چهاداني

بخش ماهان در استان کرمان با ایا روش ماورد ارزیاابي قارار

نصی کشاورز نميشود .هر چهاد کاه اصیارا در بتضاي مهااطقش

بررسیهای بازرگانی
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اطالعااتي کاه از ساازمان

و بیش از ییسوم اقتصاد ای بخش را در بر ميگیرد .میزان تولیاد

کشاورزاني بهصورت مدرن و براسا

مهادکشاورز استان و اداره کشاورز بخش کسا نماودهانادش

پسته کشور حدود  872هزارت است کاه اساتان کرماان باا 28/3

اقدام به کشات تایمحصاولي (گهادمش ماوش ذرتش اناارش انگاورش

درصد تولید پسته کشور در مایگاه نخست قرار گریتاه اسات .ایا

سی زمیهيش پیازش پسته و هلو) باهمهظاور کسا ساود اقتصااد

محصول در حدود  21درصد کل مساحت باغات ماهان و دو درصد

نمودهاند اما عمده کشاورزان مه قه همچهان با مشاكالت یاو

از کل مساحت باغات استان را به صود اصتصام داده است.
انگورش گردو و بادام استان بهترتی با سا م زیرکشات 812ش

روبرو هستهد.
در سال زراعي 8818-11ش س م زیرکشت محصوالت زراعي

 282و  813هزار هكتار متاادل 88/1ش  1/8و  1/2درصاد از کال

در کشور در حدود  81میلیونهكتار بوده که استان کرمان باا دارا

سا م زیرکشاات باغااات کشااور را بااه صااود اصتصااام دادهانااد.

بودن  811هزار هكتار محصوالت زراعي و اصتصام ساه ساه

همچهی محصوالت م کور به ترتی در حدود 3ش  8/3و 2درصاد

درصد س م زیرکشت به صودش در رتباه شاانزده کشاور قارار

از کل مساحت باغات ماهان را به صود اصتصام دادهاناد .حادود

دارد .بهدلیل کمبود بارندگي و مهابع آبيش کشت دی در ای استان

 8/2درصد بادام و سه درصد گردو و همچهی بیش از  81درصاد

بهندرت انجام ميشود.

انگور استان در ای بخش تولید ميشود.
هلو نیز یكي دیگر از مهمتری محصوالت کشااورز و بااغي

در سال م کورش س م زیار کشات محصاوالت بااغي کشاور
حدود  2/8میلیون هكتار برآورد شده که حدود دو میلیاون هكتاار

در ای بخش بوده و در حدود  23درصد س م زیرکشت باغات ای

آن ( 17/3درصد) س م بارور باغات بوده است .استان کرماان باا

بخش را شامل ميشود .از لحااظ میازان تولیاد نیاز در حادود 31

اصتصام  81/1درصد سه در س م محصوالت باغي کشور باه

درصد هلو تولید ای استان در بخش ماهان تولید ميشود.
محصول عمده صادراتي مه قهش پسته بوده کاه باا توماه باه

صودش در رتبه نخست کشور قرار دارد.

س م زیرکشت ای محصول در مه قه و ای موضو کاه حادود

از لحاظ میزان تولید محصوالت زراعيش استان کرمان با تولید
حدود  8/2میلیونت محصوالت مختلف زراعي و اصتصام سه

 11تا  13درصد محصول پسته مه قه صادر ميشودش ای میازان

 8درصد تولید در کشور به صودش در مایگااه ششا تولیاد قارار

در حدود  2/3درصد پسته صادراتي استان و  8/1درصد کل پسته

گریته و بخش ماهانش  1/83درصد ای تولید را به صود اصتصام

صادراتي کشور را شامل ميشود.

ميدهد.
 .2مروري بر مطالعات گذشته

استان کرمان با تولید  282هزارت غاالت (گهادمش ماوش ذرت
دانها  )...از لحاظ تولید غالت در رتبه دوازده و با داشت 888

تا کهون م التاات متتادد در راب اه باا کمّايسااز آثاار

هزارهكتار زمی زیرکشت غالت از لحاظ س مش رتبه بیست را در

سیاستي و مزیت نسبي انجام شده که از آن مملاه مايتاوان باه

ایران دارا است و بخش ماهاان نیاز باا  8/8هازار هكتاار سا م

موارد زیر اشاره نمود:
ژوز یانیهااو و همكاااران] 2118 [2در م التااها بااه

زیرکشتش  2/3درصد س م زیرکشت استان را به صود اصتصاام
داده است .همچهی ای استان از لحاظ تولید محصوالت مالیز

اندازهگیر مه قها مزیت نسبي در بخش غاالت کشاور چای

(سی زمیهيش پیاازش )...باا تولیاد  182هازارت و از لحااظ سا م

پرداصتهاند .آنها در ایا م التاه از روش  DRCاساتعاده کردناد.

زیرکشت با داشت  21هزار هكتار در رتبه هعت ایاران و بخاش

نتایج م الته نشان ميدهد که کل کشور چی بهشادت در تولیاد

ماهان نیز  2/8درصد س م زیرکشت استان را به صود اصتصاام

برنج ژاپهيش سورگومش برنج متوسب ههد ش ارزن و بارنج دیارر

داده است.

ههد دارا مزیت نسبي است گرچه در س م مهاطق استانهاا
(ایالتها) مزیت نسبي در تولید غالت اصالي باهطاور متهاادار

پستهش مهمتری محصول کشاورز و باغي بخش ماهان باوده
3
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متعاوت از نتایج بهدست آمده مربوط به کل کشاور چای اسات.

شهرستان بردسیر در تولید مو دارا شرایب مهاسا تار بارا

نتایج ای تحقیق نشان ميدهد که در کشور چی پتانسایلهاا

رسیدن به مزیت نسابي هساتهد .تولیاد نخاود باا وماود داشات

مهابع و ایزایش تولید غاالت وماود

مزیتنسبي در متوسب استانش در شهرساتان بایات دارا مزیات

زیاد مهت بهبود تخصی

دارد و ای امر مربوط به کلیه زیرسااصتهاا موماود در بخاش

نسبي نبوده و در سایر شهرستانها مورد م التهش دارا مزیات

غالت است.

نسبي است که بیشتری آن مربوط به شهر بابی ميباشد.

زونااو زیگانااو و النااو یااو ] 2118 [8در م التااها

حساای زاد و اصااعهاني ( )8818راب ااه الگااو کشاات بااا

مزیتنسبي مه قها تولید غالت در چی را مستقیما بار حسا

شاص ها مزیت نسابي و ضاری حمایات ماوثر محصاوالت

میزان تولید و هزیههها مربوط محاسبه کردند .در ایا تحقیاق

کشاورز در استان آذربایجان شرقي را مورد بررسي قارار دادناد.

امتمااعي و هزیهاه

نتایج م التاه نشاان داد کاه الگاو یتلاي کشات محصاوالت

دو گروه از شاص ها یكي شامل سود صال

مهابع داصلي و دیگر شاامل کاارایي مزیاتش شااص
مزیت و شاص

ممتي مزیت بهکار ریت .براسا

مقیاا

کشاورز استان آذربایجان شرقي بر اسا

نتایج بهدسات

شاص

مزیت نسبي

نمي باشد و به نظر ميرسد که ایا الگاو در ارتبااط باا ضاری

آمده مزیت نسبي محصوالت عمده زراعي تولیدشاده در مهااطق

حمایت موثر باشد.

مختلف چی با ه اصتال متهيدار دارند .همچهای پتانسایل

دهمرده و یقیه زاده ()8818ش تأثیر سیاستها حمایتي دولات

مهاابع و ایازایش تولیاد بار اثار

در محصوالت مهتخ زراعي استان سیستان و بلوچساتان را ماورد

زیاد بارا بهباود تخصای
تخصی

مجدد مهابع در بخشها ومود دارد.

بررسااي قاارار دادنااد .نتااایج پ ا وهش نشااان داد کااه باار مبهااا
شاص DRCش محصوالت گهدمش مو و ذرت یاقاد مزیات نسابي و

هایسام ]2111 [2ش مزیت نسبي تولید روغ زیتون در کشاور

محصوالت ههدوانهش پیاز و گومهیرنگي دارا مزیت نسبي هستهد.

سوریه را با اساتعاده از روش مااتریس تحلیال سیاساتي بررساي

در سالها اصیر نیز م التات متتدد در صصاوم بررساي

نموده و به ای نتیجه رسید که تولید روغ زیتون در ایا کشاور
دار مزیت نسبي است .تحلیل حساسیت نسبت به قیمت روغا

مزیت نسبي محصوالت مختلف کشاورز انجام شاده کاه از آن

زیتون و عملكرد محصول نشان داد که اگر قیمت روغ تا 8811

ممله ميتوان به م التاات ماوالیي و میارانش 8811کرباساي و

دالر برا یی ت و عملكرد تا سه تا در هكتاار کااهش یابادش

همكارانش  8811اردستاني و طوسايش 8817و دانشاور کااصكي و

همچهان تولید ای محصول در سوریه دارا مزیت نسبي است.

همكارانش  8817اشاره نمود.
در ایاا تحقیااقش ضاام بیااان مباااني نظاار ش روشهااا

اشریي و همكاران ()8818ش مزیات نسابي ایاران در تولیاد و
صادرات کشمش را با استعاده از ماتریس تحلیل سیاستي تاییاد و

اندازهگیر مزیت نسبي متریي شده و سپس نتاایج محاسابات و

نتیجهگیر کردند که دولت در زمیهه نهادههاا باه تولیدکههادگان

مهابع تغییرات مزیت نسبي مورد تجزیه و تحلیل قرار ميگیرند.

یارانه مستقی و غیرمستقی پرداصات کارده اماا در مجماو بار
اسا

 .3مواد و روشها

شاص ها حمایت موثرش سیاساتهاا دولات و شارایب

بازار داصلي به زیان تولیدکههده بوده است.

 .3-1مبناي تئوري

مهرابي بشارآباد ()8818ش باا اساتعاده از مااتریس تحلیال

اقتصاددانان از اصل مزیت نسبي برا بسب تئاور تجاارت

سیاستيش آثار سیاستي و مزیت نسبي محصوالت زراعي در استان

بی الملل استعاده ميکههد .یی کشور در مقایسه با کشور دیگر در

کرمان را مورد بررسي قرار داد .نتایج بهدست آمده نشان ميدهاد

صورتي مزیت نسبي دارد که کاالیي را باا هزیهاه یرصات نسابتا

که هیچکدام از شهرستانها استان کرمان در تولید گهادم و ماو

کمتر در مقایسه با کاالها دیگر تولید کهد .مزیت نسبي یای

دارا مزیت نسبي نیستهد ولي شهرستان بایت در تولید گهادم و

بررسیهای بازرگانی
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کشور ممك است به دلیل تغییر در ترمیحات مصر کههدهش تغییر

 .3-4ماتريس تحليل سياستي )(PAM

در تكهولااوژ تولیااد و یراوانااي عواماال تولیااد باشااد همچهاای

چارچوب ماتریس تحلیل سیاستي برا هر محصول مشخ

دیكساایت و ناارم ] [3متتقدنااد کااه تعاااوت در ترمیحااات

و در هر مه قه (کشورش اقلی و )...مشخ

مصر کههده بهعهوان مهمتری عامل موثر بر مزیت نسبي است.

است.

تعاوت در تكهولوژ تولیدش اسا

مدل ریچاارد ] [8اسات و ایا
جدول  -1چارچوب ماتریس تحلیل سیاستی

مدل اولی مدلي است که بهطور آشكار از مزیت نسابي اساتعاده
کرده و بر اسا

به صورت مادول ()8

آن کشورها بهسمت صاادرات کاالهاایي ساو

درآمدها

مبناي محاسبه

پیدا ميکههد که بهطرز کااراتر و یشاردهتار از مهاابع در تولیاد
استعاده ميکههد .تتیی مزیت نسبي بار پایاه دو نظریاه متارو

صصوصي (بر حس

ریكاردو و هشاكر ˚ اهلای ] [1قارار دارد .نظریاه مزیات نسابي

قیمتها بازار )

(خروجيها)

ریكاردو مبها مزیتها را بر هزیههها نسبي گ اشاته و هزیهاه
تولید را مهحصر به هزیهه نیرو کار یرض ميکهاد .ایا یارض

تعاوت (اثر سیاست)

قابل

غير قابل

مبادله

مبادله

B

C

A

امتماعي (بر حس
قیمتها سایها )

هزينه نهادهها
سود

D

E

F

G

H

I

J

K

L

محدودکههده از سو هاربرلر ] [1با ارائه نظریاه هزیهاه یرصات
با استعاده از ماتریس تحلیل سیاستي یو مي توان روابب زیر

تولیاادش برطاار شااد .ولااي نظریااه هكشاار -اهلاای بااا یاارض
یكسانبودن بهرهور عواملش تعاوت هزیههها نسبي عوامال را

را استخراج نمود:

در یراوانيها متعاوت آنها در مهاطق و کشورها مختلف یرض

 =D=A-B-Cسود بازار (صصوصي) []7

ميکهدش هر چهد یراواني عوامل نیز در نهایات از راه هزیهاههاا

 =I=A-Eاثر سیاستي بر رو درآمدها []81

نسبيش مزیتها را تحت تاثیر قرار ميدهد.

 =H=E-F-Gسود امتماعي (با قیمت سایها ) []88
 =K=C-Gاثر سیاسي بر رو عوامل تولید غیرقابل مبادله []82

 .3-2دادهها

 = J=B-Fاثر سیاستي بر رو عوامل تولید قابلمبادله []88

دادهها مورد استعاده در ای تحقیق عمدتا از طریق تكمیال

 = L=D-H=I-J-Kصال

پرسشهامه به روش نمونهگیر تصادیي در بخشش بهدست آماده

اثر سیاست []82

) =DRC=C/(A-Bهزیهه مهاابع داصلاي بار اساا

اساات و سااایر اطالعااات مااورد نیاااز از وزارت مهاااد کشاااورز ش

قیماتهاا

بازار []83

سازمان مهاد کشاورز اساتان کرماانش اداره کشااورز بخاش

) =DRC=G/(E-Fهزیهه مهاابع داصلاي بار اساا

ماهانش بانی مرکز ش مرکاز آماار ایاران و ساازمان صاوار و باار

قیماتهاا

سایها []88

مهاني (یائو) ممعآور شده است.

همان گونه که در مدول ( )8مشخ

 .3-3روش تحقيق

استش ماتریس تحلیال

سیاستي شامل دو اتحاد حساابدار اسات .اولای اتحاادش بیاانگر

برا سهجش مزیت نسبيش شاص ها متتدد وماود دارد

راب ه سود است و از تعاضل درآمد و هزیهه بر حس قیمتهاا

که در ای تحقیاق از روش مااتریس تحلیال سیاساتي اساتعاده

بازار و سایه ا بهدست ميآیاد (ساتون سامت چا ) .دومای

ماايشااود .ایا روش باارا هاار محصااول و مه قااه مشااخ ش

اتحادش تعاوت بی مقادیر مومود (مشاهدهشده) و مقاادیر را کاه

بهصورت مدول ( )8است.

در آنش هیچگوناه اصاتالل و شكسات باازار وماود ناداردش نشاان
ميدهد (آصری ردیف).
س ر اول ماتریس شامل مقادیر درآمد )(Aش هزیههها مرباوط
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هیچگونه یارانه و مالیاتي ومود ندارد.

به نهادهها قابلمبادله )(Bش هزیههها مربوط به نهادههاا غیار
قابلمبادله ) (Cو سود حاصله ) (Dاست که به ازا تولید یی واحد

 .3-4-3اثررر سياسررتي بررر روي عوامررل توليررد غيررر

محصول و بر مبها قیمتها بازار محاسبه ميشوند.

قابلمبادله)(K

س ر دوم ماتریس شامل مقادیر درآمد )(Eش هزیههها مربوط

مشابه قسمت قبلي استش با ای تعاوت که مربوط به عوامال

به نهادهها قابلمبادله )(Fش هزیههها مربوط به نهادهها غیر

تولید غیر قابلمبادله است.

قابلمبادله ) (Gو سود حاصله ) (Hاست که باه ازا تولیاد یای

.3-4-4خالص اثر سياست )(L

واحد محصول و بر مبها قیمتها سایه ا محاسبه مي شاوند

تعاوت سود تولیدکههده در قیمتها ساایها و قیماتهاا

به عبارت دیگرش س ر دومش همان اقالم مااتریسهاا سا ر اول
است با ای تعاوت که محاسبه آنها بر مبها قیمتها ساایها

بازار را نشان ميدهد .در صورتيکاه ایا مقادار مثبات باشاد

محصولش نهادهها داصلي و صارمي صورت ميگیرد.

بیانگر ای است که مداصله دولت باه نعاع تولیدکههادگان داصلاي

مقادیر س ر سوم از تعاوت بی مقادیر س ر اول و سا ر دوم

اساات و ممكا اساات تولیدکههاادگان داصلااي در شاارایب رقاباات

بهدست ميآیهد و در تجزیه و تحلیل سیاستها مورد استعاده قرار

(تجارت) آزاد ساود کمتار (زیاان بیشاتر ) داشاته باشاهد .در

ميگیرند .ای س ر شامل امزاء زیر است:

صورتيکه ای مقدار مهعي باشد بیانگر ای است که مداصله دولت
به نعع تولیدکههدگان داصلي نیست و ممك اسات تولیدکههادگان

 .3-4-1اثر سياستي بر روي درآمدها )(I

داصلااي در شاارایب رقاباات (تجااارت) آزاد سااود بیشااتر (زیااان

تعاوت درآمدها در قیمتها سایها و قیمتها باازار را

کمتر ) داشته باشهد .در صورتيکه ای مقدار صعر باشاد بیاانگر

نشان ميدهد .در صورتيکه ای مقدار مثبت باشد بیانگر حمایات

نق ه سربهسر بوده و سود تولیدکههده در قیماتهاا ساایها و

سیاستها دولت از تولیدکههدگان داصلي بوده و بهعبارت دیگارش

قیمتها بازار با ه برابر است.

تولیدکههدگان داصلاي یاراناه غیرمساتقی دریایات مايکههاد .در

همچهی ميتوان از مقادیر سود امتماعي (با قیمت ساایها )

صورتيکه ای مقدار مهعي باشد بیانگر حمایت مهعي سیاستها

هر محصول ) (Hبه قدرت رقابتپ یر تولیدکههدگان در عرصاه

دولاات از تولیدکههاادگان داصلااي بااوده و بااهعبااارت دیگاار از

بی المللي پي برد .در صورتيکه ای مقدار ثابت باشد بیانگر ای

تولیدکههاادگان داصلااي مالیااات ضاامهي دریایاات ماايشااود .در

است که تولیدکههده در عرصه بی المللي ميتواند رقابات کارده و

صورتيکه ای مقدار صعر باشد بیانگر نق ه ساربهسار باوده و در

سود کس کهد .در صورتيکه ای مقدار مهعي باشاد بیاانگر ایا

شرایب عدم دریایت مالیاتش در شرایب رقابت کامل قرار دارد.

است که تولیدکههده در عرصه بی المللي نميتواند رقابات کهاد و
تولیدش بدون مداصله دولت با زیان همراه اسات .در صاورتيکاه

 .3-4-2اثر سياستي بر روي عوامل توليد قابلمبادله )(J

ای مقدار صعر باشد بیانگر نق ه سربهسر است.

تعاوت هزیهه عوامل تولید قابلمبادله در قیمتها سایها و
قیمتها بازار را نشان ميدهد .در صورتيکه ای مقدار مثبت

در برآورد شاص ها مزیت نسبي از روش ماتریس تحلیال

باشد بیانگر حمایت مهعي سیاساتهاا دولات از تولیدکههادگان

سیاستي ) (PAMاستعاده ميشاود .ایا شااص هاا عبارتهاد از:
 SCBیاا

داصلاي باوده و باهعباارت دیگار تولیدکههادگان داصلاي مالیاات

شاص

 DRCیا شاص

غیرمستقی پرداصت ميکههد .در صورتيکه ای مقدار مهعي باشاد

شاص

هزیهه به مهعتت امتماعيش شااص

 NPICیاا شااص

بیانگر حمایت سیاستها دولت از تولیدکههدگان داصلاي باوده و

ضری حمایت اسامي از نهااده هااش شااص

 NPCیاا شااص

حمایت اسمي از بازار محصولش شاص

به عبارت دیگر به تولیدکههدگان داصلاي یاراناه داده مايشاود .در

موثر از محصول و شاص

صورتي که ای مقدار صعر باشد بیاانگر نق اه ساربهسار باوده و

بررسیهای بازرگانی
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 EPCیا شاص

 NSPیاا شااص

حمایات

ساودآور صاال

همچهی میزان توزیاع کودهاا یاو در اساتان کرماان در

امتماعي .عالوه بر ای ش ای ماتریس محقق را قادر ميسازد تا در

مدول ( )8آمده است:

کهار محاسبه مقادیر شاص هاا ما کورش باه تحلیال سیاساتي
پرداصته و توصیه ها سیاستي ارائه کهد .در ادامهش شااص هاا

جدول  -8مقدار توزیع انواع كود از پاییز 1831

م کور مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار ميگیرند.

لغایت پایان تابستان  1831در استان كرمان
(واحد :تن)

 .4بحث و نتايج
قیمت ها سایه ا ش از مباح مها محاسابه مزیات نسابي
محصوالت است که توضیم داده ميشوند.

نام کود

ازته

فسفاته

پتاسه

مقدار

888728

11811

81113

ماکرو کامل و

جمع

ميکروها

231217

7211

مأخذ :وزارت جهاد کشاورزی

 .4-1قيمت سايهاي نرخ ارز

با استعاده از اطالعات مومود در پرسشاهامهش متوساب قیمات

برا محاسبه نرخ سایها ارز در سال 8811ش از روش نسابي
برابر قدرت صرید استعاده شده است که در آن از شاص

قیمت

کاالهااا و صاادمات مصااریي آمریكااا بااهعهااوان شاااص

قیماات

مصر کههده صارمي و از شاص
ایران به عهوان شاص

بازار و دولتاي کودهاا ازتش یساعات و پتاا

استعاده در محصوالت زراعي و بااغي مه قاه را دارنادش محاسابه
گردید (مدول .)2

قیمت کاالها و صدمات مصریي

قیمت مصر کههده داصلي اساتعاده شاده

جدول -4محاسبه قیمت بازاری كودهای شیمیایی

است .سال مبهاش سال  )2112( 8818و سال مورد محاسبهش ساال

در سال 1831

 8811بوده است .میزان نرخ ارز در سال پایه متادل  1188ریاال
بوده کاه بار اساا

کاه بیشاتری

آن مقادار نارخ ارز ساایها ش  88228ریاال

نام کود

قيمت بازاري (ريال)

قيمت دولتي (ريال)

ازت

8111

321

یسعات

8111

111

پتا

2111

321

8811

378/88

محاسبه شده است.
 .4-2قيمت سايهاي نهادهها

متوسب قیمت
مأخذ :محاسبات تحقیق

.4-2-1کود شيميايي

کود شمیایي از نهادهها قابلمبادله بوده و در ایرانش ها از

سپس به مهظور محاسبه قیمت بازار ش متوسب قیمت دولتي و

کود وارداتي و ه از کود تولید داصل استعاده ميشود .بار اساا

بازار آزاد مورد استعاده قرار گریت که مقادار آن  8178/88ریاال

اعالم وزارت مهادکشاورز (شرکت صدمات حمایتي کشااورز )ش

ميباشد.

توزیع انوا کود شمیایي در کشور در ساال  8811باه قرارمادول

همچهی قیمت ساایه ا کاود مصاریيش قیمات  CIFاسات.

( )2بوده است:

قیمت مهاني انوا کودها شایمیایي در ساال  8811باه شار
مدول ( )3ميباشد.

جدول  -2مقدار توزیع انواع كود از پاییز 1831
لغایت پایان تابستان  1831در كشور
(واحد :تن)

نام کود

ازته

فسفاته

پتاسه

مقدار

2883118

138128

211721

ماکرو کامل
و ميکروها
821727

جمع
8288212

مأخذ :وزارت جهاد کشاورزی
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 822187/11ریال محاسبه ميگردد.

جدول  -5قیمت سایهای كود شیمیایی در سال
1831

 .4-2-3ماشينآالت

کود

قيمت ( CIFدالر)

ارزش سايهاي (ريال)

نیترات

1/282218

8218/81

یسعات

1/281388

8828/12

در مه قه برا یی ساعت استعاده از انوا ماشای آالت در نظار

پتا

1/21811

8121/12

گریته شده است .برا ای مهظورش ابتادا محصاوالت زراعاي باا

اوره

1/831

2788/82

میانگی

1/28173

8188/37

قیمت سایها ماشی آالت برابر با بیشتری قیمت ارائه شاده

تومه به تاریخ کاشت و برداشت و محصوالت باغي باا توماه باه
تاریخ برداشتش تقسی بهاد شاده ساپس باا توماه باه مراحال

مأخذwww.comtrade.com :

مشترک در هر گروهش باالتری هزیهه هر سااعت ماشای آالت در
از سو دیگر بر اسا

آمار سازمان حمایت از مصر کههده و

نظر گریته شده است .نتایج محصاوالت زراعاي در مادول ( )8و

تولیدکههدهش در سال  8811مبلغ  8281میلیارد ریاال یاراناه کاود

محصوالت باغي در مدول ( )1ارائه شده است.

شیمیایي پرداصت شده (بدون احتساب هزیهاه حمال باه مهااطق
جدول  -1محاسبه ارزش سایهای ماشینآالت

روستایي) که با احتساب  8/2میلیاونتا توزیاع کاود شایمیایيش

كشاورزی برای گندم و جو در بخش ماهان

به طور متوسب برا هر کیلوگرم کود شیمیایيش حدود  8181ریال

(سال زراعی )1831-33

یارانه پرداصت شده است .در نتیجه قیمت سایها کود شایمیایي

باالترين هزينه هر ساعت ماشينآالت به تفکيک مراحل (ريال)

پس از کسر مبلغ یارانه پرداصتي یو از  8188/37ریال میاانگی

شخم بذرپاشي حمل کود کودپاشي سمپاشي جمعآوري

قیمت سایها کود و اضایهکردن مبلغ  822/122ریاال باهدلیال

گهدم

221111

81111

831111

811111

811111

211111

مو

221111

81111

81111

821111

231111

211111

831111 221111

811111

211111

231111

311111

-

211111

231111

-

-

-

811111

221111

-

-

هزیهه حمل به مهاطق روستایي (با تومه باه مقاادیر ذکرشاده در

ذرت دانها

قسمت مربوط به هزیهاههاا ساایها حمال و نقال و در نظار

سی زمیهي

221111

پیاز

221111

گریت یاصله  111کیلومتر استان (بخش ماهاان) از مرزهاا

مأخذ :محاسبات تحقیق

ورود ) مبلغ  8883/882ریال محاسبه ميگردد.

با تومه به مدول یو ش قیمت سایها ماشای آالت بارا دو

 .4-2-2سموم شيميايي

محصول گهدم و موش  283111ریالش برا ذرت دانها ش 221111

برا محاسبه ارزش سایها سموم کشاورز از آنجاایي کاه
یارانه ایا نهااده از ساال  8818حا

شاده اساتش

ریالش برا سی زمیهايش  281111ریاال و بارا پیاازش 818888

ارزشCIF

ریال محاسبه گردید.

بهعهوان قیمت سایها آن در نظر گریته ميشود .متوسب قیمات
وارداتي انوا سموم کشاورز در سال 8811ش  7/23دالر به ازا

جدول  -1محاسبه ارزش سایهای ماشینآالت

هر لیتر بوده که با در نظر گریت ارزش  88228ریاال بارا هار

كشاورزی برای هلو ،انگور و بادام

دالرش ارزش وارداتي انوا سموم (علافکاشهااش قاار کاشهااش

حمل کود

کود پاشي

سم پاشي

انگور

811111

831111

-

هلو

211111

221111

831111

بادام

211111

281111

831111

مقدار  822/122ریال بابت هزیهه حمل و نقل هر لیتار سا ش باه

پسته

211111

811111

821111

مقدار محاسبهشده قیمت وارداتي سموم کشاورز اضایه ميشود

گردو

831111

811111

811111

باادی ترتی ا ش ارزش سااایها انااوا سااموم کشاااورز متااادل

مأخذ :محاسبات تحقیق

حشرهکشهاش کههکشها)ش  822271/13ریال محاسبه مايشاود.
همچهی با تومه به یاصله  111کیلومتر ماهان از مرز وارداتيش

بررسیهای بازرگانی
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با احتساب قیمت یارانها  883ریال برا هر لیتار گازوئیالش

با تومه به مدول یاو ش قیمات ساایها ماشای آالت بارا
انگورش هلو و بادامش  833333ریال و برا پسته و گردوش 873111

قیمت سایها حمل و نقل (هر ت  -کیلاومتر) عباارت از 883/3

ریال محاسبه شد.

ریال به عاالوه  282/121ریاال (کسار  2/823ریاال باه صااطر

در راب ه با ماشی آالت کشاورز باید باه ایا نكتاه توماه

گازوئیل یارانها اسات) صواهاد باود .واضام اسات کاه در ایا

داشت که ماشی آالت ماهیت دوگانها دارد و در واقع بخشاي از

محاسبهش قیمت (هزیهه) رانهدهش وسیله نقلیه و تتمیار و نگهادار

آن قاباالتجااارت و بقیااه داصلااي اساات .از طاار دیگاار سااه

در محاسبه قیمت سایها حمل و نقل متادل قیمت بازار آن در

نیسات

نظر گریته شده است به عبارت دیگر یارض بار ایا اسات کاه

بهابرای با تومه به م التاات انجاامشاده در کشاورها دیگار و

قیمت (هزیهه) رانهدهش وسیله نقلیاه و تتمیار و نگهادار در باازار

همچهی م التات داصليش  82درصد هزیهه ماشی آالتش صارمي و

رقابتي تتیی ميشود .برا محاسبه هزیهه حمل و نقلش متوساب

 88درصد آن داصلي در نظر گریته شده است.

یاصله  111کیلومتر برا استان کرمان (بخش ماهان) تاا مارز

قابلتجارت و غیر قابالتجاارت آن در کشاور مشاخ

در نظر بوده است .در نتیجه ارزش کرایه هر تا  -کیلاومتر طاي

 .4-2-4آب

شده بار برا ای بخش در سال  8811برابر باا  221/321ریاال

به طور متمول دو روش بارا امااره زمای و مهاابع آباي در

بوده است.

مه قه مرساوم اسات .روش اولش امااره همزماان آب و زمای و
روش دومش یروش ساعتي آب به همسایگان و متقاضیان است که

 .4-2-6ساير نهادهها

بهنظر ميرسد روش مهاسبي برا محاسبه هزیهه یرصت از دست
ریته

قیمت سایها ب رش کود حیوانيش اناوا نیارو کاارش تتمیار و
نگهدار ش بستهبهد و هزیههها متعرقه با قیمت باازار آنهاا

آب باشد[81].

قیمت سایها آب از روش زیر محاسبه ميشود:

یكسان در نظر گریته شده است .بهعبارت دیگار یارض بار ایا

تتداد ساعات آبیار در هر نوبت*تتداد دیتات آبیار *قیمت

است که قیمت موارد م کور در بازار رقابتي تتیی ميشود.

هر ساعت آبیار = هزیهه آبیار یی هكتار محصول
بر اسا

 .4-3قيمت سايهاي محصوالت

راب اه یاو و باا توماه باه اطالعاات دریاایتي از

به مهظور محاسبه قیمت سایه ا محصوالت مورد م التهش بار

پاسخدههدگانش قیمت ساایها آبش  1811111ریاال بارا یای

اسا

هكتار محاسبه شده است.

بانی اطالعاتي یائوش متوساب قیمات مهااني هار یای از

محصوالت در سال  2117مد نظر قرار گریته است.
نكته دیگر که باید در محاسبات مربوط به مزیت نسابي ماد

 .4-2-5حمل و نقل

نظر باشدش درصد مبادلها بودن نهادهها است کاه مايتواناد بای

کرایه هر ت  -کیلومتر طي شده بار بارا بخاش ماهاان در
سال  8812برابر با  813ریال بوده که با در نظر گریت رشاد 83

صعر (کامال غیر قابلمبادله) تا صد در صد (کامال قابلمبادله) باشد.

درصد به حدود  288/838ریاال تا کیلاومتر در ساال 8811

واضم است که مهظور از مبادلهش نقل و انتقال کاال به صارج از کشور

ميرسد .برا محاسبه قیمت سایه ا حمل و نقل بایستي یاراناه

است .بتضي از نهادهها مانهد زمی ذاتا قابلمبادلاه نیساتهد برصاي

گردد .برا ای مهظور یرض شده است کاه

دیگر که دارا قابلیت مابجایي و مبادله هستهد باهدلیال بااالبودن

گازوئیل از آن ح

برا هر ت  -کیلومتر بهطور متوسب  1/123لیتر گازوئیل مصر

هزیهه حمل و نقلش مبادله نميشوند مانهد آب و کود حیواني .برصي

مي شود که با احتساب هر لیتر  31سهت در محاسبات آمده است.

از نهاده ها مانهد نیارو کاار و سارمایه علايرغا ایهكاه قابلیات

الزم به ذکر است که اصتال قیمت گازوئیل (یارانها و سایها )

مابجایي و مبادله دارند اما بهدالیل عدمتوانایي در انتقالش ریسایش

در محاسبات مدنظر قرار کریته است.

مسائل یرههگيش امتماعي و سیاسيش عدمآگاهيش انت ا ناپا یر و

][81
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غیره در داصل کشور باقي ماندهاند و ل ا غیر قابلمبادله باه حسااب

شااص

همانطور که مشاهده ميشودش بر اساا

DRCش دو

ميآیهد .برصاي دیگار از نهااده هاا مانهاد کاود شایمیایيش سامومش

محصول پیاز و سی زمیهاي دارا مزیات نسابي (رتباه نخسات

ماشی آالتش هزیههها حمل داصلي ب رش بر و ساوصت کاالهاا

متتلق به پیاز) و ساایر محصاوالت یاقاد مزیات نسابي هساتهد.

مبادلها هستهد اما مبادله برصي از آنها مستلزم صر هزیههها

همچهی مالحظه ميشاود کاه الگاو کشات مه قاه و سا م
زیرکشت محصوالت بر اسا

اضایي است و برصي دیگر همچون ماشای آالتش ترکیباي از ماواد

بر اسا

قابلمبادله (تراکتورش گازوئیال و  ) . . .و غیار قابالمبادلاه (رانهادهش

مزیت نسبي نبوده است.
( EPCحمایت موثر

نتایج حاصل از محاسبه شاص

تتمیرات و  ) . . .هستهد .در برصي از م التات برا نهادهها کاود

از محصول) مشاهده مي شود که در محصاوالت سای زمیهاي و

شیمیایي و سمومش مبادلهپ یر  13درصاد و بارا ماشای آالت و

پیاز که دارا مزیت نسبي تولید هستهدش مداصالت دولت در باازار

هزیههها حمل داصليش مبادلهپ یر  82درصد در نظر گریته شده

محصول و بازار نهادهها به زیان تولیدکههدگان بوده است (ممكا

است که در ای م الته نیز مد نظر صواهد بود .همچهی برا ب ر و

است از دالیل پایی بودن س م زیرکشت ای محصوالت باشاد).

سوصتش مبادلهپ یر  13درصد و برا سایر هزیههها (بستهبهاد ش

در محصوالت گهدمش مو و ذرت دانه ا ش مداصلاه دولات در باازار

یرآور ش انباردار و  ) . . .مبادلهپ یر  31درصاد در نظار گریتاه

محصول و بازار نهادهها به نعع تولیدکههدگان ای محصوالت بوده

شده است.

که در بی ای محصوالتش سیاستها حمایتي دولات از کشات
مو باالتری میزان بوده است.

با در نظر گریت کلیه موارد ذکر شدهش شااص هاا هزیهاه
مهابع داصلي ()DRCش هزیهه به مهعتت امتماعي ((SCBش ضاری

مدول ()7ش سایر شااص هاا تحلیال مزیات نسابي بارا

حمایت اسمي از نهادهها ()NPICش ضری حمایت اسامي از باازار

محصوالت زراعي مورد م الته را نشان ميدهد.

محصول ()NPCش ضری حمایت موثر ( )EPCو سودآور صال

جدول  -9میزان شاخصهای  NPC ،NPIC ،SCBو

امتماعي ( )NSPپهج محصول زراعي و پاهج محصاول بااغي در

 NSPمحصوالت زراعی مورد مطالعه در بخش

بخش ماهان محاسبه گردید که نتاایج آن در ماداول زیار آورده

ماهان در سال 1833

شده است.
مدول ()1ش س م زیرکشات و میازان شااص هاا  DRCو

جدول  -3سطح زیركشت ،میزان شاخصهای

بخش ماهان در سال ( 1833واحد :هکتار)
نام

سطح

محصول زيرکشت

رتبه در سطح
زيرکشت

درDRC

ذرت دانها

8/21

1/8

1/13

-88/11

1/28

1/8

1/28

87/87

مأخذ :نتایج محاسبات

 DRCو  EPCمحصوالت زراعی مورد مطالعه در

DRC

سی زمیهي

1/72

1/28

1/83

1/21

پیاز

 DRCو  ،EPCرتبه در سطح زیركشت و رتبه در

رتبه

مو

2/18

1/22

8/32

-88/8

گهدم

 EPCمحصوالت زراعي مورد م الته را نشان ميدهد.

EPC

نام محصول

SCB
8/11

NPIC
1/23

NPC
8/11

NSP
-8/2

شاص

رتبه

محاسبه شاده  SCBیاا شااص

هزیهاه باه مهعتات

امتماااعي نشااان ماايدهااد کااه تولیااد و صااادرات محصااوالت

درEPC

گهدم

8311

8

8/8

8

8/22

8

سی زمیهاي و پیااز ساودآور باوده کاه ایا نتیجاه باا شااص

مو

311

2

3/7

3

8/17

3

ذرت دانها

811

8

8/11

2

8/21

2

محاسبهشده مزیت نسبي یا  DRCنیز هماههگي دارد .بار اساا

سی زمیهي

13

2

1/7

2

1/18

2

پیاز

23

3

1/88

8

1/22

8

ای شاص ش تولید و صادرات سایر محصوالت سودآور نیست.
بر اسا

مأخذ :نتایج محاسبات

بررسیهای بازرگانی

نتایج حاصل از محاسبه شااص  NPICیاا ضاری

حمایت اسمي از نهادههاش در مجموعه محصوالت مورد بررسي از
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بازار نهاده به نعع مصر کههده نهاده (تولیدکههاده و صاادرکههده)

بیشتری مزیت نسبي را دارا ميباشهد که دلیل آنرا مايتاوان در

حمایت ميشود و بیشاتری میازان حمایات از محصاوالت ذرت

دسترسي به بازارها یاروش مهاسا و همچهای میازان کمتار

دانها و پیاز انجام ميپ یرد.

مصر نهاادههاا و عملكارد نسابتا بااال در مه قاه و همچهای

بر اسا

 NPCیاا ضاری

نتایج حاصل از محاسبه شااص

سیاستها مهاس دولت در بازار نهااده و محصاول ایا گاروه

حمایت اسمي از بازار محصول در محصوالت گهدم و مو از باازار

دانست .همچهی مدول م کور نشان ميدهد کاه الگاو کشات

یروش محصول حمایت ميشود و بیشتری میزان حمایت از ماو
ایا شااص

صورت مي گیرد .بر اساا

مه قه بر اسا

از باازار یاروش ساایر

اسمي محصوالت تومه شده است.

محصوالت حمایتي صورت نميگیرد.
شاص

اصل مزیت نسبي نبوده و بیشاتر باه ساودآور

بر اسا

محاسبهشده  EPCیاا ضاری حمایات ماوثر نشاان

EPCش مجماو

نتایج حاصال از محاسابه شااص

اثرات مداصله دولت در بازار محصول و بازار نهادهها باه اساتثها

ميدهد که مجمو اثرات مداصله دولت در بازار محصاول و باازار

محصول بادام در سایر محصوالت (پستهش هلوش گردو و انگور) باه

نهاده در محصوالت گهدمش مو و ذرت دانها به نعع تولیدکههده و

زیان تولیدکههدگان بوده است.
در ماادول ( )88سااایر شاااص هااا تحلیاال مزیاات نساابي

در محصوالت سی زمیهي و پیاز با زیان تولیدکههده هماراه باوده

محصوالت بااغي ماورد م التاهش ماورد مقایساه و بررساي قارار

است.
همچهی بر اسا
سااودآور صااال

نتایج حاصل از محاسبه شاص

گریتهاند.

 NSPیاا

امتماااعيش تولیااد و صااادرات محصااوالت

جدول  -11میزان شاخصهای  NPC ،NPIC ،SCBو

سی زمیهي و پیاز در شرایب رقابت آزادش سودآور اسات .بیشاتری

 NSPمحصوالت باغی مورد مطالعه در بخش

سودآور نیز با تومه به  DRCمحاسبهشده مربوط به پیاز است.

ماهان در سال 1833

مدول ()81ش س م زیرکشت و میازان شااص هاا  DRCو
نام محصول

SCB
1/87

NPIC
1/81

NPC
1/88

NSP
81/88

هلو

1/82

1/88

1/21

88/88

جدول  -11سطح زیركشت ،میزان شاخصهای

بادام

1/32

1/38

8/1111

81/22

 DRCو  ،EPCرتبه در سطح زیركشت و رتبه در

گردو

1/18

1/22

1/78

81/83

انگور

1/23

1/87

1/8

38/2

 EPCمحصوالت باغي مورد م الته را نشان ميدهد.

پسته

 DRCو  EPCمحصوالت باغی مورد مطالعه در

مأخذ :نتایج محاسبات

بخش ماهان در سال ( 1833واحد :هکتار)
نام
سطح زير رتبه در سطح DR
C
زير کشت
کشت
محصول
پسته

8111

8

1/1

رتبه در
DRC
8

بر اسا

رتبه در
EPC
EPC
8
1/81

هلو

211

2

1/21

2

1/21

2

گردو

821

3

1/12

2

1/71

2

انگور

811

8

1/81

8

1/88

8

بادام

831

2

1/38

3

8/182

3

نتایج حاصل از شاص

SCBش تولید و صادرات کلیه

محصوالت باغي مورد م الته سودآور است که ای نتیجه با نتایج
بهدست آمده از شاص  DRCنیز م ابقت دارد.
بر اسا

نتایج حاصل از شاص

NPICش در کلیه محصوالت

باغي مورد م التهش از بازار نهااده باه نعاع مصار کههاده نهااده
(تولیدکههده و صادرکههده) حمایت ميشود .بر اسا

مأخذ :نتایج محاسبات

ای شااص

بیشتری حمایت از نهاده در محصوالت انگورش هلو و پسته انجاام

همانطور که مشاهده ميشود تمامي محصوالت باغي ماورد

گریته است.

م الته دارا مزیت نسبي تولید هستهد و در بی آنها انگور و هلو

بر اسا
11

نتایج حاصل از شاص

NPCش در محصوالت باادام

شماره  �01آذر و دی  2931بررسیهای بازرگانی

و گردوش تقریبا هیچگونه انحرایي بهدلیل مداصلاه دولات در باازار

بازار محصول و بازار نهادهها به نعع تولیدکههادگان باوده

محصول مشاهده نميشود و از بازار یروش محصوالت پستهش هلو

است که در بی ای محصوالتش سیاساتهاا حماایتي

و انگور حمایتي بهعمل نميآید.

دولت از کشت مو باالتری میزان است.

بر اسا

نتایج حاصل از شاص

•

EPCش در محصوالت باادام

بر اسا

SCBش تولیاد و صاادرات محصاوالت

شااص

و گردوش مجمو اثرات مداصلاه دولات در باازار محصاول و باازار

سی زمیهي و پیاز سودآور بوده که ای نتیجه باا شااص

نهاده ها صهثي بوده و در سایر محصاوالتش ماداصالت دولات باه

محاسبهشده مزیت نسبي یا  DRCنیز هماههگي دارد .بار

زیان تولیدکههدگان بوده است.
بر اسا

نتایج حاصل از شاص

اسا
NSPش تولید و صادرات کلیه

ای شاص ش تولیاد و صاادرات ساایر محصاوالت

سودآور نیست.
•

محصوالت باغي مورد م الته در شرایب رقابت آزاد سودآور باوده

بر اسا

شاص

NPICش در مجموعه محصاوالت ماورد

و بیشتری میزان سودآور مربوط به محصوالت انگاور و گاردو

بررسااي از بااازار نهاااده بااه نعااع مصاار کههااده نهاااده

است که یكي از دالیل مه آن عملكرد باال محصوالت یاو

(تولیدکههده و صادرکههده) حمایات مايشاود و بیشاتری

در مه قه ميباشد.

میزان حمایت از محصاوالت ذرت داناها و پیااز انجاام
ميپ یرد.

جمعبندي و مالحظات

•

در مقاله حاضر به بررسي مزیت نسبي محصوالت کشااورز

بر اسا

شااص

NPCش در محصاوالت گهادم و ماو از

بازار یروش محصول حمایت ميشود و بیشاتری میازان

(زراعي و باغي) بخش ماهان از توابع استان کرمان و بررسي آثار

حمایت از مو صورت ميگیرد .بر اسا

سیاست ها حمایتي دولت در زمیهه محصوالت م کور باه روش

بازار یروش سایر محصوالت حمایتي صورت نميگیرد.

ماتریس تحلیل سیاستي در سال  8811پرداصته شد .بدی مهظاور
با محاسبه شاص

•

بر اسا

شاص

ایا شااص

از

EPCش مجمو اثرات مداصله دولات در

مزیات نسابي و ساایر شااص هاا تحلیال

بازار محصول و بازار نهاده در محصاوالت گهادمش ماو و

سیاستي شامل هزیهه مهابع داصلاي ( )DRCش هزیهاه باه مهعتات

ذرت دانااها بااه نعااع تولیدکههااده و در محصااوالت

امتماعي ()SCBش ضاری حمایات اسامي از نهاادههاا ()NPICش

سی زمیهي و پیاز با زیان تولیدکههده همراه بوده است.

ضری حمایت اسمي از بازار محصاول ()NPCش ضاری حمایات
موثر از محصاول ( )EPCو ساودآور صاال

•

امتمااعي ()NSP

سی زمیهي و پیاز در شرایب رقابات آزادش ساودآور اسات.

نتایج زیر در محصوالت زراعي و باغيش حاصل گردید.

بیشتری سودآور نیز با توماه باه  DRCمحاسابهشاده
مربوط به پیاز است.

محصوالت زراعي
•

بر اسا

شاص

DRCش دو محصول پیاز و سی زمیهاي

محصوالت باغي

دارا مزیت نسبي (رتبه نخست متتلق به پیااز) و ساایر

•

محصوالتش یاقد مزیت نسبي هستهد.
•

بر اسا

بر اسا

شااص

NSPش تولیاد و صاادرات محصاوالت

شاص

تمامي محصوالت باغي مورد م الته دارا مزیت نسابي
تولید هستهد و در بی آنها انگور و هلو بیشتری مزیات

EPCش در محصاوالت سای زمیهاي و

نسبي را دارا ميباشهد

پیاز که دارا مزیت نسبي تولید هستهدش مداصالت دولات

•

بر اسا

شاص

EPCش مجمو اثرات مداصله دولات در

در بازار محصول و بازار نهادهها به زیان تولیدکههادگان و

بازار محصول و بازار نهادهها به استثها محصاول باادام

در محصوالت گهدمش مو و ذرت دانها ش مداصله دولت در

در سایر محصوالت (پستهش هلوش گردو و انگور) باه زیاان

بررسیهای بازرگانی
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تولیدکههدگان بوده است.
•

باار اسااا

شاااص

با استعاده از سیست ها آبیار تحت یشاار باا رانادمان
آبیار باالترش برا تداوم مزیت نسبي محصوالت مه قه

SCBش تولیااد و صااادرات کلیااه

تومه کایي بهعمل آید.

محصوالت باغي مورد م الته سودآور است که ای نتیجه
•

با نتایج بهدست آمده از شاص  DRCنیز م ابقت دارد.
•

شاص

بر اسا

NPICش در کلیه محصوالت باغي مورد

نیاز است تحقیقاات و برناماه ریاز باه مهظاور ایازایش

م التااهش از بااازار نهاااده بااه نعااع مصاار کههااده نهاااده

عملكاارد از طریااق عملیااات بااهزراعااي و ارتقاااء س ا م

(تولیدکههده و صادرکههده) حمایت ميشود .بر اسا
شاص

تكهولااوژ انجااام گیاارد .مقایسااه عملكاارد محصااوالت

ایا

کشاورز در ایران و اساتان کرماان و همچهای بخاش

بیشتری حمایت از نهاده در محصاوالت انگاورش

هلو و پسته انجام گریته است.
•

•

•

با تومه به نقش حائز اهمیت عملكارد در مزیات نسابيش

بر اسا

NPCش در محصاوالت باادام و گاردوش

دارا پتانسیل زیااد بارا ایازایش رانادمان اسات .از

تقریبا هیچ گونه انحرایي به دلیل مداصلاه دولات در باازار

سو دیگر ایزایش عملكرد تا حد زیاد ميتواند مشكل

محصول مشاهده نمي شود و از بازار یاروش محصاوالت

مربوط به باالبودن هزیهه تولید را حل نموده و در ایجاد و

پستهش هلو و انگور حمایتي بهعمل نميآید.

حعظ مزیت نسبيش نقش مهماي را ایعاا نمایاد .از ایا رو

بر اسا

شااص

ماهان با سایر کشورها نشان ميدهد کاه اساتان کرماان

شااص

پیشههاد مي شود که تحقیقات مربوط باه اصاال نا اد و

EPCش در محصاوالت باادام و گاردوش

مجمو اثرات مداصلاه دولات در باازار محصاول و باازار

سایر زمیهه ها بیوتكهولوژ ش گسترش یاباد زیارا بارا

نهاده ها صهثاي باوده و در ساایر محصاوالتش ماداصالت

رقابت بلهدمادت در عرصاه بای المللاي ایا موضاو از

دولت به زیان تولیدکههدگان بوده است.

اهمیت زیاد برصوردار است.

باار اسااا

شاااص

•

NSPش تولیااد و صااادرات کلیااه

تحقیقات بیشتر برا تدوی برنامه مامع الگو کشت

محصوالت بااغي ماورد م التاه در شارایب رقابات آزاد

در ای بخش انجام شود و عالوه بر در نظرگریت نتاایج

سودآور باوده و بیشاتری میازان ساودآور مرباوط باه

مربوط به مزیت نسبي و آثار سیاستيش به ماوارد دیگار

محصوالت انگور و گردو است.

همانهد اطالعاات یهاي کشاتش موماود مهاابع تولیادش
اشتغالزائيش سودآور و صهایع تبدیلي کشاورز نیز تومه

پيشنهادات
•

شود.

با تومه به مصر نهادههاش ایزایش قیمات آب و نیارو

•

بررسي داده ها نمونه بخش نشان ميدهد که در ماورد

کار از عوامل بسیار مه و تتیی کههاده در مزیات نسابي

محصوالت یسادپ یرش مشكل انباردار (بهوی ه انبارهاا

محصوالت کشاورز مه قه است که با تومه باه اصاراج

اصتصاصي) ومود دارد .از سو دیگرش استعاده از انبارها

کارگران ایغاني و انتظار ایزایش دستمزدش نیااز اسات کاه

مهاساا ش نقااش مهمااي در کاااهش ضااایتات و بهبااود

برنامه ریز مهاس مهت استعاده از نیرو کار داصلاي و

بازاررساني محصول دارد .از ای رو پیشههاد مي شاود کاه

یا تكهولوژ هاا ماایگزی نیارو کاارش انجاام شاود

دولت در مه قه باه ایجااد انبارهاا اصتصاصاي کمای

همچهی با تومه به صشكسالي هاا چهاد ساال اصیار و

نموده و در بلهدمدت باه صاورت ساهامي باه کشااورزان

کمبود شدید مهابع آبش ایزایش قیمت آب (بهدلیال یشاار

واگ ار شود .گسترش ای گونه انبارها ميتواند به کااهش

بر اساتعاده از مهاابع آب) ماي تواناد مزیات نسابي ایا

قدرت انحصار واس هها نیز کمی نماید.

محصوالت را تحت تاثیر قرار دهد .از ای رو نیاز است که

•
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نتایج بررسي ها به عمل آمده نشان ميدهد که قسامت

شماره  �01آذر و دی  2931بررسیهای بازرگانی

عمده حمایت دولت از کشاورزان در قال یارانه ساوصتش

منابع

اعتبااارات و کودهااا شاایمیایي اساات .یارانااه سااموم و

حسای زادهش ج .و جش ربیتايش "بررساي راب ااه الگاو کشات بااا

کودهااا شاایمیایي باع ا ایجاااد صسااارت بااه کیعیاات

شاص

بهداشااتي محصااوالت و نیااز ل مااه بااه محاایب زیساات

محصااوالت کشاااورز اسااتان آذربایجااان شاارقي") .مجلااه

ميشود .ل ا بهتر است همانطور که یارانه ساموم حا

اقتصاد و کشاورز  :8 .ص

شدهش دولات سیسات حماایتي صاود در ماورد کودهاا

عزیز شج .و

شیمیایي را نیز به حمایت در سایر زمیهه هاا تغییار دهاد.

28ش ص

کشاااورزان عبااارت اساات از :توسااته و تاارویج کودهااا

کشاورز و توستهش 21ش ص

کاالیيش

838-823ش .8818

موسسه پ وهشها برناماه ریاز و اقتصااد کشااورز ش بررساي

استانداردش توسته صادرات و کمی به بهبود بستهبهاد و

مزیت نسبي محصوالت کشاورز مهتخ ش .8812

همچهای بار اساا

مهرابي بشر آباد ش  .بررسي مزیت نسبي محصوالت کشااورز

مي شود که بخش یو از پتانسیل

در استان کرمانش .8812

و مزیت بیشتر برا توسته کشات محصاوالت بااغي

وکیل پورش م . .و مش صدراالشرایي و م . .موسي نا ادش "بررساي

برصوردار است.

مزیاات نساابي تولیااد مرکبااات در ایااران و مقایسااه آن در

استانها مازندران و هرمزگان"ش یصلهامه علاوم کشااورز

پي نوشت

ایران17 .ش ص

 .8مهرابي بشر آباد ش .8818

 .81متعر ش .8817
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