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 1383 ، تابستان 46اقتصادکشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره

 
 

  نسبی محصوالت عمده باغبانی ایران تعیین مزیت 

 
 

 ∗یسعید یزداندکتر  ،جعفر عزیزی
 چکیده 

نسبی فعالیتهای مختلف اقتصادی، یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی             توجه به مزیت    
 بخش باغبانی در اقتصاد کشاورزی ایران و لزوم برنامه ریزی توسعه کشت و              باتوجـه بـه اهمیـت     . اسـت 

 نسبی و تقویت آن بسیار حائز       های مزیت آگاهـی از  صـادرات محصـوالت باغـی براسـاس مزیـت نسـبی،             
پنج محصول عمده باغی شامل پسته، خرما، سیب، پرتقال و     مزیـت نسـبی     برایـن اسـاس     . اهمیـت اسـت   

در .  و تعیین شد   بررسی ،و صادرات در بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای دارند         کـه از نظـر تولید        ،بـادام 
 بهره برداران مناطق عمده تولید باایـن تحقیق بخشی از اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه        

 بـه صورت پیمایشی و نمونه گیری خوشه ای کامالً تصادفی و بخشی دیگر از سازمانهای            1381در سـال    
تعیین مزیت نسبی محصوالت منتخب     : عبارت است از   این مطالعه    هایهدف. جمـع آوری گردید   ذیـربط   

ــا اســتفاده از  ــیرات  ؛ RSCA و NSP ، DRC ، SCB ،RCA شاخصــهایب ــد تغی  مشــخص کــردن رون
                                                           

و دانشیار گروه اقتصادکشاورزی ) واحد علوم و تحقیقات(دانشجوی  دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی : به ترتیب ∗
 .دانشگاه تهران

 E-mail: jafar٥٧٤@yahoo.com     E-mail: s.yazdani@ut.ac.ir 
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مزیـت نسـبی ایـن محصـوالت در طـول زمـان در مقایسـه بـا کشـورهای رقیـب و تخمیـن توابع عرضه                           
 . درآمد صادراتی محصوالت منتخبصادراتی و شاخص ناپایداری

در مقابل  ایران  محصول پسته   پیشگفته،   معیار   5براساس  د که   هدمـی   نشـان    ایـن مطالعـه      نـتایج 
که کشـورهای رقیـب چون ایاالت متحده آمریکا، چین، ترکیه و سوریه دارای مزیت نسبی است                 پسـته   

 برابر خرمای ایران در     ،فوق معـیارهای    براسـاس  .سـت  باال   RSCAوRCA معـیار  ایـن مزیـت بـرپایه دو      
 نسبی ولی در مقابل استرالیا، انگلستان و میانگین           مزیـت  بـدون امـارات مـتحده عربـی و عـراق          خـرمای   

 در پیوسته گذشته لهایروند مزیت نسبی خرمای ایران در سا  .  نسـبی اسـت     قیمـت جهانـی دارای مزیـت      
 این محصوالت از    واردکنندهشورهای   ک برابرمحصوالت سیب و پرتقال نیز در       . حـال نوسان بوده است    

  مزیت بدون کشـورهای صاحب نامی چون اسپانیا، ایتالیا و آفریقا           برابـر ایـران دارای مزیـت نسـبی و در          
 E٣و در مقابل کویت در نرخ ارز  E٣ و E٢ پاکستان در نرخ ارز برابردر هـم  بـادام ایـران   .  نسـبی هسـتند   

ده عربی، آلمان و میانگین قیمت جهانی دارای مزیت نسبی           نسبی ولی در مقابل امارات متح       مزیتبدون  
 . نسبی بادام را نشان می دهد  روند نزولی مزیتRSCA و RCAی شاخصها. است

ناطق عمـده تولـید هـریک از محصـوالت منتخـب براسـاس مزیـت نسـبی رتـبه بندی شد و                       مـ 
دید که محصول پسته    باتخمین توابع عرضه صادراتی و شاخص ناپایداری درآمد صادراتی مشخص گر          

 بیشتردرآمدی  و محصول بادام از ناپایداری ،بیشـتر ی نسـبت بـه سـایر محصـوالت از پـایداری درآمـد          
 .برخوردار است

 :کلید واژه ها

 .مزیت نسبی، باغبانی ایران،پسته، خرما، سیب و بادام

 
 مقدمه 

نامه ریزی اقتصادی   نسبی فعالیتهای مختلف اقتصادی، یکی از جنبه های مهم بر          توجه به مزیت    
البته هر مزیت نسبی امتیاز دائمی و ایستا نیست و امکان دارد در طول زمان از منطقه ای به منطقه یا                   . است

یند این انتقال اولی فر. کشوری دیگر و یا در درون یک بخش، از محصولی به محصول دیگر تغییر یابد   
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عزیزی و (ن آن را حفظ و یا تقویت کردکـار بسـتن سیاسـتهای مطلوب می توا       ه  تدریجـی اسـت و بـا بـ        
 ).1380زیبایی، 

 که از مهمترین منابع تولیدی محسوب       ، کمبود سرمایه  باکشـورهای در حـال توسـعه معمـوالً          
عدم دلیل  ولی به باشدبوده سایر منابع تولیدی در این کشورها ممکن است فراوان       . واجه اند مـی شـود، م    

لذا، برای این کشورها مهم خواهد      .  پایین آنهاست   بهره وری  ین امر  اتالف شود که نتیجه ا     اسـتفاده بهینه  
ه بـود کـه در راسـتای توسـعه و پیشـرفت، سرمایه محدودشان را طوری تخصیص دهند که اوالً سبب ب                     

 ثانیاً منابع تولیدی در راستای تولید       ؛کارگـیری سـایر عوامـل تولـیدی و افـزایش بهـره وری آنهـا گردد                
، در  بنابراین). 1368مقاری،  (ه شود که دارای مزیت نسبی منطقه ای و ملی باشند          کار گرفت ه  محصوالتی ب 

یـک مـنطقه محصـوالت برحسـب مزیـت نسـبی رتـبه بـندی مـی شـوند و الگـوی کشـت براساس اصل                           
مزیـت نسـبی خواهد بود که این امر به نوبه خود سبب افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع تولیدی                      

دارای مزیت نسبی وارد عرصه تجارت خواهند شد و با         ۀ  حله بعدی کاالهای تولید شد    در مر . مـی گـردد   
 تجارت به عنوان موتور رشد عمل       ،ند و در نتیجه   شوکسـب ارز خارجـی سبب سرمایه گذاری بیشتر می           

 .)1375اخوان، (خواهد کرد

تهای مزیداشتن بخـش کشـاورزی بـه عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور، باتوجه به               
. در امنیت غذایی جامعه، بیش از سایر بخشها نیاز به توجه دارد           حساس  بـالقوه طبیعـی، و همچنین نقش        

تهای سرمایه ای، اقلیمی و تکنولوژیکی در بخش کشاورزی، گام برداشتن           ی باتوجـه به محدود    ،بنابرایـن 
رزی تا حدودی   اگر چه مزیت نسبی محصوالت کشاو     . ی دارد یبراسـاس اصـل مزیـت  نسبی اهمیت باال         

، ولـی وجود شرایط اقلیمی، طعم و مزه، رنگ و سایر          اسـت ی و نـوآوری     فـناور تحـت تأثـیر پیشـرفت       
خصوصـیات منحصر به فرد هر منطقه جغرافیایی است که نهایتاً مزیت نسبی محصول را تعیین می کند و                   

 بالقوه و بالفعل    شناخت مزیتهای نسبی  به هر حال،    . سـبب برتـری مـناطق تولـیدی نسـبت به هم می شود             
 .)1379جعفری،  (ندکبخش کشاورزی می تواند همواره حضور در عرصه تجارت بین المللی را آسانتر 

درصد 33که   طوریه  بخـش باغبانـی یکـی از زیـر بخـش های مهم بخش کشاورزی است، ب                
ش  درصد ارزش صادراتی بخ4/78 درصد صادرات و 8/47، )69به قیمتهای ثابت سال     (ارزش افـزوده    
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). 1381معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی،      ( از آن خود کرده است     1381کشـاورزی را در سـال       
 نیازمندطور ساالنه تعیین می شود، بخش باغبانی ه الگوی کشت بدر آن    کـه    ،بـرخالف بخـش زراعـت     
برداری به سرمایه گذاری چندین ساله نیاز دارد تا به بهره           این بخش    زیرا   اسـت؛ یـک افـق بـرنامه ریـزی         

 حساسیت شناخت و حرکت در راستای مزیت نسبی در بخش باغبانی بیش    ،بنابراین). همـان منبع  (برسـد 
 .های کشاورزی است از زراعت و سایر زیر بخش

 پسته، خرما، سیب، شامل نسبی محصوالت عمده بخش باغبانی کشور،       مزیت  در ایـن مطالعه     
 ،ز اهمیت باالی اقتصادی و ارزآوری برخوردارند   کـه در بیـن محصوالت کشاورزی ا        ،پـرتقال و بـادام    

 . آمده است1وضعیت تولید و تجارت هریک از این محصوالت در جدول .  شدمحاسبه

  وضعیت تولید و تجارت محصوالت منتخب.1جدول 

 محصوالت عمده باغبانی

 پسته خرما سیب پرتقال بادام
ف شاخصهای مورد بررسی

ردی
 

 1 ام ایران از نظر میزان تولید درجهانمق اول دوم ششم هشتم سوم

 2 مقام ایران از نظر میزان صادرات در جهان اول دوم شانزدهم دوازدهم ششم

 3 )درصد(سهم سطح زیرکشت ایران از جهان 5/64 7/16 6/2 3/3 2/6

 4 )هکتار (1381سطح زیرکشت در سال  388328 218458 175350 131849 146055

5423 1869 5/19558 4/44058 3/803160 
 1381ارزش صادرات ایران در سال 

 )هزار دالر (
5 

   )1381(آمارنامه وزارت جهادکشاورزی و گمرک: مأخذ

بـا توجـه بـه جایگـاه محصوالت فوق در اقتصاد کشاورزی کشور، در این مطالعه با شناخت                   
اس اصل مزیت نسبی  رتبه بندی مناطق مختلف تولید بر اس       ومحصوالت  این  مزیـتهای نسـبی هـر یـک از          

 یک جهتدهی دقیق برای توسعه بخش باغبانی و سرمایه گذاری در این بخش به سمت محصوالتی                  والًا
 ثانیاً با بررسی عرضه صادراتی و پایداری درآمد         ؛که در آن مزیت نسبی بیشتری دارد، انجام خواهد شد         

ی در مقایسه با کشورهای     روند تغییرات مزیت نسبی صادرات    یادشـده،   حاصـل از صـادرات محصـوالت        
 .رقیب مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت
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  تحقیق هایهدف

 : استزیر این مطالعه به شرح هایهدف

 )پسته، خرما، سیب، پرتقال و بادام(ـ تعیین مزیت نسبی محصوالت عمده بخش باغبانی کشور 1

  کشورهای رقیب بررسی روند تغییرات مزیت نسبی محصوالت منتخب ایران و مقایسه آن با-2

 ـ تخمیـن و تحلـیل تـابع عرضـه صـادرات محصوالت منتخب و شاخص ناپایداری درآمد حاصل از                     3
 صادرات این محصوالت

 

 تحقیقه های فرضی

 :عبارت است از تحقیق ه های اینفرضی

 .ست مزیت نسبی افاقدمزیت نسبی و در تولید خرما، سیب و پرتقال  درتولید پسته و بادام دارای ـ ایران1

 .در حال کاهش استپیوسته ـ مزیت نسبی محصوالت منتخب 2

 .بیشتر است،مورد بررسی باسایرمحصوالت درمقایسه ازصادرات محصول پسته درآمدحاصل ـ ناپایداری3

 

  تحقیقروش شناسی

 است، درباره مزیت نسبی توسط اقتصاددانان مطرح شده       و بعضـاً مناسبی    نظـریه هـای مـتعدد     
ی و طـبق شـواهد آمـاری و اطالعـات تجربی، بعضی از آنها براحتی قابل استفاده                   از نظـر کاربـرد     ولـی 

به همین  . بـه ایـن ترتیـب بـاید بـه دنـبال معیارهایی بود که قادر به اندازه گیری این مزیت باشد                     . نیسـت 
و مورد استفاده قرار گرفته است شده طرح م علم اقتصاد  پژوهشگران گوناگونی توسط    معیارهایمنظور  
 : زیر اشاره کردمواردبه می توان  ،یند تکاملیافرراساس  بهانآز جمله که ا

 

 2اجتماعیهزینه منفعت  و 1 سود خالص اجتماعی-1

  معـــروف ریکـــاردو و هکشـــر ـ اهلیـــن قـــرار دارنـــد نظـــریهایـــن دو روش بـــر پایـــه دو   

                                                           
net social profit (NSP).١  
social cost – benefit (SCB). ٢ 
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Gonzales & et al., ١٩٩٣; Itty, ا را بر هزینه های نظـریه مزیت نسبی ریکاردو مبنای مزیته . ) (١٩٩٦
این . د  نک  هزینه تولید را منحصر به هزینه نیروی کار فرض می          همچنیـن نظـریه   ایـن   . گـذارد  مـی  نسـبی 

کار هابرلر در واقع . دکر هزیـنه فرصـت تولید بر طرف   نظـریه  هابرلـر بـا ارائـه     را  فـرض محدودکنـنده     
اما نظریه فراوانی عوامل    .  تلقی کرد   تازه یتوان آن را دیدگاه     و نمی  است   نظریه ریکاردو   کننده   تکمیل

 از چشـم انداز دیگری به قضیه نگاه می کند و مالک و مزیت را به جای                   اهلیـن تقریـباً    -تولـید هکشـر   
 هر چند فراوانی عوامل نیز در ؛هزیـنه هـای نسـبی و هزینه فرصت، بر ذات فراوانی عوامل قرار می دهد          

. (Aquino, 1981) و )1376جوالیی، (کند ثر میأیتها را متثیر بر هزینه های نسبی، مزأنهایـت از طـریق ت  
نظـریه ریکاردو به طور خالصه عامل اختالف هزینه های نسبی را در بهره وری های متفاوت عوامل در    

 .مناطق و کشورهای مختلف فرض می کند

ــات پراکــنده،   SCB وNSPروشــهای  ــر مطالع ــات عــالوه ب  گــنزالس و همکــاراندر مطالع

)Gonzales & et al.,1993 ( حاجی رحیمی و همچنیندر اندونـزی ) 8منبع (و عزیزی و زیبایی) 6منبع (
 های به عنوان شاخص   ها، ضمن استفاده از این معیار     مطالعات پیشگفته .  بـه کـار گرفـته شـده اند         در ایـران  

د در  ندر کنار شاخصهای دیگر می توان     این دو    ولی   ،شناسند  دقیق نمی  های معیار هـا را   آن ،مزیـت نسـبی   
 . دنشناخت مزیت نسبی رهگشا باش

 :  زیر استصورته   بNSPفرمول 

)1(          O
S
KK

S
O

S
O Y)PbPP(NSP o

s
joj ∑∑ −−= α                     

S، باال در رابطه 
OP    ده  نقیمت سایه ای ستاO ، ،S

jP         ، ،قیمت سایه ای نهاده قابل تجارتS
KP

، Oده  ن ام برای تولید یک واحد ستا      jمقدار الزم از نهاده     K   ، Ojα  قیمت سایه ای نهاده غیر قابل تجارت      

OKbاز نهاده   مقدار الزمKده ن ام برای تولیدیک واحد ستاO  و oYاستده نعملکرد در هکتار ستا. 

 :چنین است نیز SCB فرمول

)2  (                               
∗×

∗+
=

+
=

∑∑

EP

E)P(Pb

P

PPb
SCB

b
O

b
jOi

S
KOK

S
O

S
jO

S
KOK i

αα
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bکه در آن
OPده نمعادل قیمت سر مرز ستاO و b

jPقیمت سر مرز نهادهj بر حسب ارز خارجی  
 E∗ همچنین. ستفتن اختالف کیفیتها  انبارداری با در نظر گر      و  در برگـیرنده هزینه های حمل و نقل        و

 ).١٩٨٦ ,Crafts & Tomas(ارز را نشان می دهدسایه ای نرخ 

 که توسط اقتصاددانان ،بـرای انـدازه گـیری سیاسـت جانشـینی واردات          یادشـده    معـیار  دو   زا
رآمد خالص و   ست از اختالف د    ا  عبارت هاایـن معـیار   . ، اسـتفاده مـی شـود      نئوکالسـیک توسـعه یافـت     

 ،طبق این شاخص  . هـای کـل کشـت در یک هکتار که همگی به قیمتهای سایه ای بیان می شود                  هزیـنه 
 بین  SCB اگر    و  دارای مزیت نسبی است    ، بزرگتر از صفر باشد    NSPیـک فعالیـت تولـیدی زمانـی که          

 . سودآور است،صفر و یک باشد

 

 1 هزینه منابع داخلیشاخص -2

 عـبارت اسـت از انـدازه گیری هزینه عوامل تولید و نهاده های        شـاخص هزیـنه مـنابع داخلـی       
به عبارت . ی خاص بر حسب قیمتهای بین المللی    یداخلـی و خارجـی بـه کـار گرفته شده در تولید کاال             

دیگـر ایـن شـاخص نشـاندهنده هزیـنه حقیقـی تحصـیل یـک واحد ارز بر اثر تولید یک واحد کاال بر                         
هرگاه هزینه منابع داخلی تولید یک واحد محصول، کمتر از          که    به طوری  .اسـت حسـب پـول داخلـی       

  و استنـرخ سـایه ای ارز حاصـل از فـروش آن باشد، کشور در تولید آن محصول دارای مزیت نسبی                      

توان در بخش  میرا  نشانگر آن است که منابع الزم برای تولید و فعالیت مورد نظر      ،بیشـتر باشـد   هـرگاه   
معیار). Goldin, 1990; Lee, 1995(اد مورد استفاده قرار د،آورتر باشد که سود،دیگـری از اقتصـاد ملی  

DRCدست می آیده  چنین ب: 

)3(    
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∑
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Sکه در آن    
OP   ده  نقیمت سایه ای ستاO،S

jP        قیمت سایه ای نهاده قابل تجارت j   ، S
KP  قیمت

، Oده  ن ام برای تولید یک واحد ستا       j مقدار الزم از نهاده       K   ، Ojαسایه ای نهاده غیر قابل تجارت             

OKb مقدار الزم از نهادهKده ن ام برای تولید یک واحد ستا OوE نرخ سایه ای ارز است . 
                                                           

domestic resource cost (DRC)-١  
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ای داخلی مربوط به تولید یک واحد از کاالها         کلیه هزینه های سایه      3رابطه  صـورت کسر    
خالص ارز استحصالی به نیز دهد و شامل هزینه نهاده های مورد استفاده است و مخرج کسر           را نشان می  

 .را نمایان می سازدازای هر واحد محصول 

خــالص ارز استحصــالی بیشــتر از هزیــنه ســایه ای  یعنــی باشــدکوچکــتر از یــک  DRCاگــر
در داخل از واردات آن ارزانتر است و در این محصول مورد نظر تولـید   لـذا    .ی اسـت  هـای داخلـ    نهـاده 

مشاهده  در تولید آن محصول مزیت نسبی        ،یا به عبارت دیگر   . دداروجـود   حالـت صـرفه جویـی ارزی        
 خالص ارز استحصالی کمتر از هزینه سایه ای نهاده های            یعنی باشدبزرگتر از یک     DRCاگر   .مـی شود  

 ، در داخل است   ش واردات آن کاال اقتصادیتر از تولید      نتیجه، و در    ی مورد نظر  تولـید کـاال   داخلـی در    
 در واقع اسراف ارزی خواهیم       و زیـرا در ایـن حالـت صـرفه جویـی ارزی و مزیـت نسـبی وجود ندارد                  

 خالص ارز استحصالی معادل هزینه      و در ایـن حالـت      حالـت خنثـی      همـان بـا یـک     برابـر    DRC.داشـت 
ریزان و سیاستگذاران  سیاستهای برنامه در این وضعیت .)١٩٩٢,Hook( ه های داخلی استای نهاد سایه

حتی در شرایط وجود .  نقش مهمی دارد برای پاسخگویی به تقاضای داخلی در تولـید یـا  واردات کاال       
ح در سط  را   مدت صادراتی می توان به منظور دستیابی یا حفظ بازارکاال تولید یا صادرات              راهـبرد دراز  

 و هر یک از متغیرها باید از        به دست آمده     DRC تشخیص ارتباط بین     بـرای . بیـن المللـی توصـیه کـرد       
DRC دیفرانسیل گرفت3 نسبت به متغیرهای سمت راست رابطه . 

 

 1شاخص مزیت نسبی آشکار شده-3

ورد ا جهت بر  1965 توسط باالسا در سال      برای اولین بار  های مزیت نسبی که     شاخصیکـی از    

  مزیت نسبی آشکار شده    شاخصش عملکرد صادراتی کشور و کاالهای مختلف ارائه گردید،          و سـنج  

)RCA(  به ادعای باالسا و تعداد کثیری از اقتصاد دانان معاصر         . اسـت  ،RCA       با تکیه بر ساختار موجود  

 کشورهای در حال توسعه به سازمان تجارت جهانی و ارزیابی نصـادرات بـرای بررسـی امکـان پیوسـت         

 به این شاخص ). Laursen, 1998(د شومـدت آزادسـازی تجـاری نـیز ابـزار مناسبی تلقی می     رازر دآثـا 

                                                           
revealed comparative advantage (RCA)-١  
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تعیین با   ،بنابراین. عـنوان روش سـاده دیگـری  بـرای ارزیابی کارایی نسبی صادرات پیشنهاد شده است                

 یا   بـرای کاالی صادراتی می توان وضعیت مزیت نسبی آن کاال را در بازارهای جهانی و                RCAمقـدار   

 تغییرات شاخص یاد شده در طی زمان نیز به ،افزون بر این. (Balassa, 1969) آشکار ساخت مـنطقه ای 

این تغییر در مزیت نسبی     . )1375امینی،   (عـنوان تغیـیر در جایگـاه مزیت نسبی یک کاال تلقی می شود             

 ارز و یا تغییر در       تغییر در نرخ مبادله    ،ممکـن اسـت بـه دالیلـی همچـون کاهش نسبی هزینه تولید کاال              

 . موانع تجاری داخلی و یا کشورهای متقاضی کاال باشد

ــنو، بعــد از باالســاRCA شــاخصاز  ــیدو،)Aquino, 1981( آکی ــت،)١٩٨٦,Unido ( یون  ز کراف

 ،)Vanhaulst & et al., 1991(  ون هالســت و همکــاران،)Crafts & Tomas, 1986(ومــاس و ت

 در ایران استفاده )7منبع ( سالمی و پیش بهار،)11منبع (و مقاریدر خـارج از کشور  ) Lim, 1997( لـیم 
آنهـا معـتقدند که این شاخص برای شناخت مزیت صادراتی محصوالت و یا تعیین جایگاه                . ده انـد  کـر 

 که این شاخص     ای  برتری ،لذا. استجهانـی یـک محصـول و تغیـیرات آن در طـی زمان بسیار مناسب                 
 طی زمان در ساختار بازار جهانی محصول نشان دادن ، داشته باشدتواند  می ریگدنسـبت بـه شاخصـهای       

 ):  Lee, 1995(  به صورت زیر تعریف شده استRCAروابط ریاضی. است
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  ام ،    j کشور   j،   زمان  tام ،   iصادرات کاالی   Xi  ام  ،      jکل صادرات کشور    tXدر رابطـه باال   

nطول هر دوره  ،   mو ) مقطع(  دورهh است صادرات جهان. 

  i در تجارت محصول     jبعضـی از اقتصـاد دانـان از جمله باالسا مزیت نسبی آشکار شده کشور                

ی بر اساس سهم آن محصول در صادرات آن کشور نسبت به سهم آن محصول در کل تجارت جهان               را  

کل iTX و jامیـن محصول از کشور iارزش صـادرات  ijXبـه عبارتـی اگـر        . کـرده انـد   انـدازه گـیری     

 :شود   تعریف میچنینصادرات آن کشور باشد، شاخص مزیت نسبی آشکار شده 
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 بدین  ؛ای دارد   ساده این شاخص تغییر نسبتاً   .  بـه کـل جهان اشاره دارد         wن اندیـس    کـه در آ   
 کمتر از سهم    jیعنی سهم محصول در صادرات کشور       (صـورت که اگر مقدار آن کمتر از واحد باشد           

 مزیت نسبی   iمحصول  مورد  دهد که آن کشور در       نشان می )  در کل صادرات جهانی باشد     iمحصـول     
  i  در کاالی     jدهد که کشور     اگر مقدار این شاخص بیشتر از یک باشد نشان می         اما   . ددارنآشکار شده   

 .(٢٠٠٠ ,.Brasili and et al)مزیت نسبی آشکار شده دارد 

 

  1 شاخص مزیت نسبی متقارن-4

نامـتقارن بـودن شـاخص مزیـت نسبی آشکار شده یکی از نقاط ضعف این شاخص به شمار                   
 در  ،د مزیت نسبی یک محصول در محدوده صفر تا یک نشان داده می شود              بدین معنا که نبو    ؛آیـد  مـی 

 شکل ،برای رفع این ضعف   . حالـی کـه وجود مزیت نسبی در محدوده یک تا بی نهایت بیان می گردد               
 :متقارنی از این شاخص به صورت زیر ارائه شده است

)6 (                
1

1

ij

ij
ij RCA

RCA
RSCA

+

−
= 

 .را به خود می گیرد+ 1 تا -1ر شده متقارن مقادیر بین شاخص مزیت نسبی آشکا
 

 ثر بر عرضه صادرات و پایداری درآمد صادراتیمؤعوامل  -5

 بـا توجـه بـه مطالعـات گذشـته در زمیـنه صادرات، مهمترین عوامل مؤثر بر عرضه صادرات                   
له ارز، میزان    قیمت صادراتی کاالی مورد نظر، شاخص بهای عمده فروشی، نرخ مباد           : عـبارت است از   

 در این مطالعه با استفاده از دو نوع توابع          .تولـید داخلـی کـاالی مـورد نظـر و تولید ناخالص ملی کشور              

                                                           
١. revealed symmetrice comparative advantage (RSCA) 
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 - فرم پیشنهادی تابع خطی.شد لگاریتمـی، عوامـل مؤثـر بـر عرضـه صـادرات بررسی       -خطـی و خطـی   
 :صورت زیر استه لگاریتمی ب

)7(                                                                                  54321 a
it

a
it

a
it

a
it

a
it

s
t ERGNPDPPDAPEX =  

              
sکــه در آن 

tX ،مــیزان عرضــه صــادرات محصــولiPE ،قیمــت صــادراتی محصــول iPD 
 نرخ  ER  تولید داخلی محصول و       iDP  تولید ناخالص ملی،   GNPشاخص بهای عمده فروشی کاالها،      

 .است a5>o و a4<o, a3>o, a2<o , a1>o  و مبادله ارز

 :صورت زیر استه فرم تابع خطی ب

)8(                                            ititit3itit
s
t ER5GNP4DPPD2PE1AX ααααα +++++= 

 ثبت بر میزان صادرات داشته باشد      ثیر م أدر توابع فوق انتظار می رود که قیمت صادراتی ت              

)Hellener, 1990 .(  ،لذاa1      همچنین با افزایش مقدار      .  باید بزرگتر از صفر باشدGNP    انتظار می رود 
تقاضای داخلی محصول افزایش و عرضه صادراتی       همچنین  که درآمد ملی و در نتیجه درآمد سرانه و          

برای بررسی درصد میزان تغییرات صادرات نسبت        .  منفی باشد  a4لذا، انتظار می رود که      . کاهش یابد 
اثبات برای  . به هر کدام از متغیرها میزان کشش صادرات نسبت به آن متغیر اندازه گیری می شود                     

وجود یا عدم وجود ناپایداری ابتدا یک تابع لگاریتمی بین درآمد حاصل از صادرات محصول و زمان                  
 :د شوورد میاصورت زیر بره ب

)9(                                                                                                            LntbbLnE 10t += 

به نیز   1bو  0b. است متغیر روند زمانی      t درآمد حاصل از صادرات و           tEدر این تابع       
سپس میزان ناپایداری یا نوسان     . ثابت تابع و کشش درآمد صادراتی نسبت به زمان است          مقدار  ترتیب  

 .دمی شودر درآمد حاصل از صادرات محصول با استفاده از فرمول زیر محاسبه 

)10(                                                                                               ∑ −
=∗

n
)LnELnE(

I
2O

t
N
t 

   
∗I     ،مـیزان ناپـایداریN

tLnE       ، لگاریتم طبیعی درآمد صادراتی o
tLnE   میزان درآمد صادراتی

 عدد  I∗هر چه .  تعداد سالهای مورد مطالعه است     nدسـت آمـده از تـابع صـادرات نسبت به زمان و                ه  بـ 
لذا، ). همان منبع (استبزرگـتری باشـد نشـاندهنده میزان ناپایداری باالتر در درآمد حاصل از صادرات               

 .دکر مزیت نسبی آشکار شده تحلیل شاخصبا شناخت عوامل ناپایدار،  می توان ارتباط آن را با 
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 و مصاحبه از مناطق عمده تولید هر        اطالعات مورد نیاز در این مطالعه طریق پرسشنامه       بخشی از   
 تصادفی و بخشی    کامالً ای صورت نمونه گیری خوشه   ه   بـ  1381یـک از محصـوالت منتخـب در سـال           

 .ه استدشدیگر از طریق سازمانهای ذیربط و سایت اینترنتی فائو جمع آوری 

 

 نتایج و بحث

 NSP   ، DRC   ، SCB ، RCAی  شاخصهابـرای تعیین مزیت نسبی پنج محصول باغی منتخب از           

 نیاز به آمارهای سری زمانی دارد       RSCAو RCAشاخصهایکه محاسبه    از آنجا .  استفاده شد  RSCAو  
 NSP،DRC شاخصهایبه کارگیری  برای تعیین مزیت نسبی هر محصول با .از آمار فائو استفاده گردید

ای تهیه شده،    براسـاس پرسشـنامه ه     ،بنابرایـن . دشـو  ابـتدا بـاید اجـزای ایـن شاخصـها مشـخص              SCBو  
هزیـنه های تولید هر یک از محصوالت منتخب از مناطق عمده تولید آن در کشور محاسبه شد و سپس              
بـا میانگیـن گـیری براسـاس وزن دهـی مـیزان تولـید هر ناحیه، هزینه تولید هر محصول برای کل کشور                       

دلیل . مت سایه ای محاسبه شود     با توجه به نرخ سایه ای ارز، این هزینه ها باید با قی             ،حال. محاسـبه گردید  
 .استفاده از قیمتهای سایه ای، حذف دخالت و حمایت دولتها برای محصول و نهاده های مصرفی است

نـرخ سـایه ای ارز خارجـی در محاسـبه مزیـت نسـبی و تعیین نرخهای حمایت دولت اهمیت                     
 برای محصوالت و نهاده های      در واقـع این نرخ مبنای رسیدن به قیمت سایه ای قابل قبول            . ویـژه ای دارد   

 :استفاده شدبه شرح زیر در این مطالعه از سه نرخ سایه ای ارز . قابل تجارت است

 

 )PPP(  روش برابری قدرت خرید

از ایــن روش سرینیواســان و بهاگواتــی، گــنزالس و همکــاران، حاجــی رحیمــی و عزیــزی و    
 دو حالت مطلق و نسبی  بهنرخ سایه ای ارز  این روش در.زیبایـی در مطالعـات خـود اسـتفاده کـرده انـد       

 :محاسبه شده است 

0
E
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P

I

I
∗

                        ) نسبیPPP( ای ارز  نرخ سایه =     
dg

Ig

P
P

   ) مطلقPPP(نرخ سایه ای ارز = 

PIg :  ریال(قیمت یک اونس طال در بازار داخلی( 
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Pdg :  برحسب دالر(طال در بازار جهانی قیمت یک اونس( 

PI  :شاخص قیمت مصرف کننده داخلی 

PI
 شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا:  *

Eo :  1376(نرخ آزاد ارز در سال مبدأ( 

 ریال و نرخ سایه ای      5/8314 برابر   (E٢) مطلق   PPP نرخ سایه ای ارز بر حسب        در ایـن مطالعه     
 .دست آمده  ریال به ازای هر دالر ب7/8901 برابر (E٣) نسبی PPPارز بر حسب 

 

 محاسبه نرخ سایه ای ارز  به روش فائو

 زیر  صورت نـرخ سایه ای به       ، مزیـت نسـبی محصـوالت      تعییـن  فـائو، بـرای      یاهطـبق گزارشـ   
 : شده استمحاسبه

 

CF
OERSER =  

)TX1(X)Tm1(M
)MX(

CF
+++

+
= 

 

ــوق   ــرمول ف ــمی،  OERدر ف ــرخ ارز رس ــل CIF ارزش M ن ــل FOB ارزشXواردات،  ک  ک
 ضریب تبدیل وCF متوسط نرخ مالیات بر صادرات،  TX،)مالیات( متوسط نرخ تعرفه  TMصادرات، 

SERسایه ای ارز است  نرخ . 

 با توجه .روش فـوق در جدیدترین مطالعات فائو در دنیا مورد استفاده و استناد قرار گرفته است          
 .دش ریال به ازای هر دالر محاسبه 73/8866 برابر (E1)وش فائو معادله، نرخ سایه ای ارز به ری به اجزا

 هزینه های تولید

 نهاده های قابل )الف :هزیـنه های تولید را براساس نهاده  های مصرفی به دو دسته تقسیم می کنند   
  نهاده های  )ب و   )2جدول   (کـود شـیمیایی، سـم و علف کش و بخشی از ماشین آالت             شـامل   تجـارت   

 . نیروی کار، زمین، آب، کود دامی و بخشی از ماشین  آالتشاملرت یا نهاده های داخلی غیر قابل تجا
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 ؛کـه بـرای محاسـبه قیمت سایه ای  هزینه ماشین آالت، حالت دوگانه وجود دارد             گفتنـی اسـت     
در داخل ایران نیز چون     . بدیـن معناکه بخشی از آن قابل تجارت و بخشی دیگر غیر قابل تجارت است              

ه در ایران توسط گرفت کارشناسی و مطالعات انجام نظراتبـا توجـه بـه    (ز هـم تفکـیک نشـده        ایـن دو ا   
 در این ) استحاجی رحیمی  و عزیزی و زیبایی و همچنین مطالعه مشابهی که در اندونزی انجام گرفته          

جارت و غیر قابل تقابل تجارت هزینه نهاده های در مطالعات پیشگفته، سهم  . کـار رفته است   ه  مطالعـه بـ   
 .  مربوط به ماشین آالت در نظر گرفته شده است های درصد کل هزینه 36و  64به ترتیب ماشین آالت 

  قیمت سایه ای نهاده های قابل تجارت.2جدول

 )ریال(قیمت سایه ای 

E٣ E٢ E١ 

) CIF(قیمت وارداتی 
 نهاده  برحسب دالر

 سولفات آمونیوم  093/0 6/824 2/773 8/827

 سوپرفسفات تریپل  136/0 9/1205 8/1130 6/1210

 سولفات پتاسیم  240/0 2128 5/1995 2136

 )ساری کود(گوگرد کشاورزی پودری 111/0 2/984 9/922 988

 سولفات آهن  137/0 7/1214 1139 1219

 سولفات روی  576/0 5107 4789 5127

 سولفات منگنز 125/0 1108 1039 7/1112

 سولفات مس  576/0 5107 4789 5127    

 اسید بوریک  107/0 7/948 6/889 5/952

 بیو فسفات طالیی 310/0 7/2748 5/2577 2759

 کلرید کلسیم  895/0 7/7935 5/7441 7967

 اوره  145/0 7/1285 6/1205 7/1290

میا
 شی
کود

 یی

 حشره کش 42/9 6/83524 6/78325 83854

 علف کش  3/10 91327 85639 5/91687

 قارچ کش  55/6 58077 54460 58306

 سم 

 یافته های تحقیق                                 : مأخذ

Eقیمت سایه ای براساس نرخ سایه ای ارز  فائو    : ١ 
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Eقیمت سایه ای براساس نرخ سایه ای ارز  :  ٢PPP  مطلق  

Eقیمت سایه ای براساس نرخ سایه ای ارز  : ٣PPP    نسبی 

د قیمت جهانی برای آنها از یک       نبوتعییـن قیمـت سـایه ای نهـاده های غیرقابل تجارت، به علت               

 .، نیاز به تکنیکهای ویژه ای داردشانطرف و از طرف دیگر وجود تحریف و عدم شفافیت در بازار

قیمـت سایه ای نهاده های غیر قابل تجارت یا منابع           و اسـتخراج    بـرای محاسـبه     بـه لحـاظ نظـری       

به داده های   عمالً  راه حل   این   استفاده از    برای ولی   ،ی مـی تـوان از راه حـل بهیـنه دوم استفاده کرد             داخلـ 

 .در ایران بسیار مشکل استدسترسی به آنها  که نیاز استگسترده مقطعی و سری زمانی 

 درصد باالترین قیمت اجاره یکساله باغ به صورت         85) باغ(در ایـن مطالعه قیمت سایه ای زمین         

ف محـل، قیمت سایه ای نیروی کار باتوجه به نواحی عمده تولید محصوالت منتخب، باالترین نرخ             عـر 

دستمزد پرداختی به فعالیتهای کشاورزی موجود در منطقه، قیمت سایه ای آب از طریق گرانترین هزینه                

رصد و   د 45 بازدهی هزیـنه حفـر چـاه، استحصال، انتقال، نگهداری و آبیاری با              شـامل تمـام شـده آب      

هزینه سایه ای کود دامی از      .  وزارت نـیرو و نـیاز آبـی محصوالت محاسبه گردید           یاهبراسـاس گزارشـ   

 درصد ماشین  آالت      36طـریق محاسـبه باالتریـن ارزش تولید نهایی کود دامی در منطقه، هزینه سایه ای                 

 .سبه گردید و هزینه سایه ای حمل و نقل و بسته بندی محا)به عنوان نهاده غیرقابل تجارت(

، اکنون این شاخصها قابل محاسبه و       SCB و   NSP   ، DRC شاخصهای   یباتوجه به محاسبه اجزا   

 .فصل بعد به این امر اختصاص دارد که استتجزیه و تحلیل 

 

  SCB و NSP  ، DRCمزیت نسبی براساس شاخصهای 

جزای این  ای فوق، ابتدا ا   شاخصهبـرای تعییـن مزیـت نسـبی محصـوالت منتخـب بـا اسـتفاده از                  

 هزینه واقعی   یا همان   یکـی از اجـزای ایـن شاخصـها هزیـنه سایه ای منابع               . مـی شـود   ا محاسـبه    هشاخصـ 

 ، جزء دیگر.استنهـاده هـای غـیر قـابل تجـارت مانـند آب، زمین، نیروی کار و بخشی از ماشین آالت            

 درآمد .است آالت  بخشی از ماشین  و ی، سم یهزیـنه سـایه ای نهـاده هـای قـابل تجارت مانند کود شیمیا              
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ضـرب عملکـرد در هکـتار ایـن محصـوالت در قیمت واقعی محصول در سطح                  واقعـی نـیز از حاصـل      

 . به دست می آید است،دهش که براساس نرخهای سایه ای ارز  محاسبه ،جهانی

مقایسـه هزینه واقعی تولید محصول و درآمد واقعی حاصل از           بـرای   ای فـوق در واقـع       هشاخصـ 

 به عبارت دیگر، محصولی دارای      .، بـه کـار مـی رود       ت نسـبی را تداعـی مـی کـند         آن، کـه الگـوی مزیـ      

مزیت نسبی است که خالص منفعت اجتماعی آن مثبت و درآمد واقعی حاصل از آن بیش از هزینه های                   

 در غیر این صورت زیان اجتماعی و اتالف منابع تولید را به همراه خواهد داشت و ارزش                  ؛واقعـی باشد  

 .خواهد بودمحصول رفته در تولید آن  کاره نهایی کمتر از ارزش واقعی نهاده های بواقعی کاالی 

 ، مزیت نسبی محصوالت پسته، خرما، سیب، پرتقال و بادام با استفاده از  3براسـاس نتایج جدول     

کشورهای ایاالت متحده آمریکا، چین، ترکیه و سوریه عالوه         . شد تجزیه و تحلیل     شاخصـهای یادشده  

.  واردکننده پسته از ایران نیز بوده اند       ،ه رقیـب صادراتی پسته ایران در جهان محسوب می شوند          بـر ایـنک   

 در مقابل همه این     NSP شاخصباتوجـه بـه کیفیـت و قیمـت صـادراتی پسـته ایـران بـه ایـن کشورها،                     

 . میزان منفعت خالص اجتماعی برحسب ریال را نشان می دهد،و عدد محاسبه شدهاست کشورها مثبت 

و نیز محاسبه   و سه سناریوی نرخ ارز     پسـته ایـران براسـاس میانگین قیمت جهانی           NSPمقـدار 

 .د که پسته ایران مزیت نسبی باالیی دارنشان داده شده است

  اگـر در حـد فاصـل بیـن صـفر و یـک محاسبه شوند                   SCB و DRCهای  شاخصـ از آنجاکـه    

حاکی از آن  3ان می دهند، نتایج جدول    مزیت نسبی را نش    نبودمزیـت نسـبی و در خـارج از ایـن فاصـله              

 بـرای پسـته ایـران در مقـابل کشورهای ایاالت متحده آمریکا، چین، ترکیه و     شاخصـها اسـت کـه ایـن       

 شاخص پیشگفته لذا، هر سه    . استسـوریه و همچنین براساس میانگین قیمت جهانی دارای مزیت نسبی            

باتوجه به  . تأیید می کنند  ) 1381 قیمتهای سال    براساس(مزیـت نسـبی بـاالی پسـته ایران را در این مقطع              

لذا، مزیت نسبی نیز در هر . مقدار شاخصها تغییر خواهد کرد    تغیـیر قیمـتها و عملکـرد در هکـتار، طبیعتاً          

 .مقطع می تواند نسبت به مقطع دیگر متفاوت باشد
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 SCB و NSP , DRCحاسبه مزیت نسبی محصوالت باغبانی منتخب ایران براساس معیارهای  م.  3جدول 
  نرخ ارز در مقابل کشورهای واردکنندهیدر سه سناریو

 )ریال(هزینه سایه ای نهاده های قابل تجارت  )ریال(قیمت سایه ای محصول  )ریال (NSPمعیار  DRCمعیار  SCBمعیار 
 برحسب نرخ

 E3ارز
برحسب نرخ 

 E2ارز
برحسب نرخ

 E1ارز
برحسب نرخ

 E3ارز
برحسب نرخ 

 E2ارز
برحسب 

E1ارز نرخ
برحسب

E3ارز نرخ 
برحسب نرخ 

 E2ارز
برحسب نرخ ارز

E1 
برحسب 

E3ارز نرخ
برحسب 

E2ارز نرخ
رخ نبرحسب
 E1ارز

متوسط عملکرد در
)کیلوگرم(هکتار  برحسب نرخ ارز

E3 
برحسب نرخ 

 E2ارز
برحسب نرخ ارز

E1 

هزینه سایه ای 
منابع داخلی 

 )ریال(
 محصول کشور

64/0 68/0 64/0 59/0 64/0 6/0 10350231  آمریکا 15192130 3265195 3071066 3277156 887 32363 30347 32491 10248656 8654593
92/0 97/0 93/0 91/0 97/0 91/0 1525468  چین 15192130 3265195 3071066 3277156 887 22457 21121 22542 1462034 471131
69/0 73/0 69/0 64/0 69/0 65/0 8375769  ترکیه 15192130 3265195 3071066 3277156 887 30146 28269 30265 8282177 6811407
73/0 77/0 73/0 69/0 74/0 69/0 6796909  سوریه 15192130 3265195 3071066 3277156 887 28373 26606 28485 6709526 5336326
75/0 79/0 75/0 71/0 76/0 71/0 6165365  جهان 15192130 3265195 3071066 3277156 887 27664 25941 27773 6080643 4746471

 پسته

19/2 31/2 2/2 07/3 29/3 08/3 504178-  عراق 7482860 1802786 1691851 1807786 4774 886 831 890 -5055882 -5207517
46/1 54/1 46/1 64/1 76/1 65/1 2917356- امارات متحده  7482860 1802786 1691851 1807786 4774 1330 1247 1335 -2936226 -3221533

 عربی
5/0 53/0 5/0 44/0 47/0 44/0 9404338  استرالیا 7482860 1802786 1691851 1807786 4774 3901 3658 3916 9337728 8288581

55/0 58/0 55/0 49/0 53/0 49/0 7704794  انگلستان 7482860 1802786 1691851 1807786 4774 3546 3325 3560 7642958 6698839
 جهان 7482860 1802786 1691851 1807786 4774 2128 1995 2136 873426 349419 906618 9/0 96/0 89/0 91/0 96/0 91/0

 خرما

45/0 48/0 45/0 38/0 42/0 39/0 15488563  پاکستان 9666000 3063777 3063777 3063777 15853 1773 1662 1780 15377592 13617909
75/0 81/0 75/0 7/0 76/0 7/0 4201227 امارات متحده  9666000 3063777 3063777 3063777 15853 1064 997 1068 4137815 3075664

 عربی
45/0 48/0 45/0 38/0 42/0 39/0 15488563  انگلستان 9666000 3063777 3063777 3063777 15853 1773 1662 1780 15377592 13617909
69/0 74/0 7/0 63/0 69/0 64/0 5612144  روسیه 9666000 3063777 3063777 3063777 15853 1152 1081 1157 5532879 4407316
6/0 64/0 6/0 53/0 58/0 54/0 8433978  جهان 9666000 3063777 3063777 3063777 15853 1330 1247 1335 8354713 8038914

 سیب

53/0 55/0 53/0 41/0 44/0 42/0 12204482  ازبکستان 8628200 5119202 4806457 5137538 16031 1614 1513 1620 12126632 10820246
54/0 57/0 54/0 43/0 46/0 43/0 11627366 متحده  امارات 8628200 5119202 4806457 5137538 16031 1578 1480 1584 11549516 10291223

 عربی
54/0 56/0 54/0 42/0 45/0 42/0 11915924  ترکیه 8628200 5119202 4806457 5137538 16031 1596 1496 1602 11838074 10547719
64/0 67/0 64/0 53/0 57/0 53/0 7635647  انگلستان 8628200 5119202 4806457 5137538 16031 1330 1247 1335 7573828 6556000
52/0 55/0 53/0 41/0 44/0 41/0 12493040  جهان 8628200 5119202 4806457 5137538 16031 1631 1529 1638 12399159 11076742

 پرتقال

48/0 46/0 43/0 42/0 43/0 4/0 11445439 امارات متحده  8459000 984150 925823 2131783 1391 15781 14796 15842 12508221 11196413
 عربی

86/0 83/0 77/0 83/0 8/0 75/0 1789117  آلمان 8459000 984150 925823 2131783 1391 8866 8312 8900 2889456 2177169
07/1 01/1 96/0 09/1 02/1 95/0 686863-  پاکستان 8459000 984150 925823 2131783 1391 7093 6650 7120 423213 -134673
04/1 99/0 93/0 05/1 99/0 93/0 439265-  کویت 8459000 984150 925823 2131783 1391 7270 6816 7298 669420 96233
57/0 54/0 51/0 51/0 52/0 48/0 7979067  جهان 8459000 984150 925823 2131783 1391 13299 12469 13350 9055759 7959556

 بادام
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در مقـابل کشورهای عراق و امارات متحده عربی که دو رقیب  همچنیـن  مزیـت نسـبی خـرما       
 بازارهای  ازن و استرالیا که      و دو کشور انگلستا    ،خـرمای ایـران در عرصـه تجـارت محسـوب مـی شوند             

 خرمای  NSPشاخص. ه است می  آیند، اندازه گیری شد     شمار  مناسـب بـرای فـروش خـرمای ایـران بـه             
مزیت نسبی  نبود  ه  هندد نشان ایـران در مقـابل دو کشـور رقیب یعنی عراق و امارات متحده عربی منفی و                

.  واقعی کمتر از هزینه واقعی است  درآمدمی توان گفت     به عبارت دیگر     ست؛  در مقـابل ایـن کشورها ا      
مزیت نسبی خرمای    حاکی از نبود      نـیز خـارج از حدفاصـل صـفر و یـک و             SCB و DRCهای  شاخصـ 
 باتوجه به قیمت فروش در       ، رمای ایران در نهایت نشان می دهند که خ       فوق   شـاخص سـه   . ندهسـت ایـران   
 .است و منفعت خالص اجتماعی باالیی دارای مزیت نسبی، جهانی قیمت انگلستان، استرالیاومیانگین مقابل

مزیت نسبی سیب ایران در مقابل کشورهایی چون پاکستان، امارات متحده عربی، انگلستان و           
ه دش و همچنین براساس میانگین قیمت جهانی آن محاسبه          ، کـه واردکنـنده سیب ایران بوده اند        ،روسـیه 
شورها و میانگین قیمت جهانی دارای      سیب ایران در مقابل این ک     شاخص یادشده،   براسـاس سـه     . اسـت 

که سیب ایران به لحاظ مزیت بالقوه طبیعی از نظر کیفیت و طعم و              یادآوری می شود    . استمزیت نسبی   
 .کشورها داشته باشدبسیاری از مزه می تواند مزیت نسبی باالتری نسبت به 

گلستان و ترکیه و    مزیـت نسبی پرتقال در مقابل کشورهای ازبکستان، امارات متحده عربی، ان           
مزیت نسبی پرتقال ایران را سه شاخص یادشده وجود    .ه است دشهمچنین میانگین قیمت جهانی محاسبه      

نشان می دهند   و   و همچنین براساس میانگین قیمت جهانی تأیید می کنند           پیشگفتهدر مقـابل کشـورهای      
ی یاد شده، منفعت خالص کـه باتوجـه بـه عملکـرد در هکـتار و قیمـت فروش پرتقال ایران به کشورها             

پرتقال ایران دارای مزیت نسبی    همچنین   و   از صـادرات ایـن محصول به دست می آید         اجتماعـی باالیـی     
 .است

مزیـت نسـبی بادام ایران در مقابل امارات متحده عربی،  آلمان، پاکستان و کویت و همچنین                  
بادام  نشان می دهند      SCB و   NSP ، DRCهایشاخص. ه است دشبراساس میانگین قیمت جهانی محاسبه      

مزیت نسبی  بدون   E٣ و در مقابل کویت در نرخ ارز         E٣و  E٢ ایـران در مقـابل پاکسـتان در دو نـرخ ارز           
.  خارج از محدوده صفر و یک قرار دارند        SCB و DRCو معیارهای است   منفی   NSP زیرا مقدار  ،اسـت 
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د واقعی کسب شده از هزینه      درآمو کمتر بودن     زیـان خـالص اجتماعـی        پدیدآمـدن  از   نشـان ایـن امـر     
 .ددارواقعی 

 و  اندبا یکدیگر مشابهآنها  نشـان مـی دهد که   شـاخص یادشـده  مقایسـه نـتایج حاصـل از سـه      
.  محاسبه شده است   1381مزیـت نسـبی براسـاس عملکـرد در هکـتار، قیمـت محصـول و نهاده در سال                    

و هزینه نهاده ها در هر سال کـه بـا تغیـیر عملکرد در هکتار، قیمت فروش محصول      یـادآوری مـی شـود       
 حال با افزایش عملکرد در هکتار.دشو متفاوت محاسبه  به طور  ممکن است شاخصهای مزیت نسبی نیز     

کاربرد روشهای نوین بازاریابی و کاهش      همچنین   قیمـت فـروش محصـول از طـریق بهبود کیفیت و              و
ی می توان مزیت نسبی فناوررگـیری  کاه  بهیـنه سـازی نهـاده هـای تولـیدی و بـ           راه  هزیـنه هـای تولـید از        

 وRCAاز شاخصهای نـیز  بـرای شـناخت رونـد مزیـت نسـبی محصـوالت       . محصـوالت را افـزایش داد    
RSCAاستفاده می شود  . 

 رتبه بندی مناطق مختلف تولید محصوالت منتخب براساس اصل مزیت نسبی

، هدربه خود مشغول  ک    یکـی از مسـائلی که همواره ذهن برنامه ریزان توسعه  بخش کشاورزی را                
از مهمترین  . استبوده  اولویـت بـندی مناطق مختلف برای توسعه کشت و تولید محصوالت کشاورزی              

شاخصـهایی کـه مـی توانـد بـرنامه ریزان بخش کشاورزی را در این امر یاری کند، اولویت بندی مناطق                      
ت مختلف را در یک    به عبارت دیگر می توان اولویت کشت محصوال       . براسـاس اصل مزیت نسبی است     

د و یـا مـناطق مخـتلف را بـرای کشـت یـک محصـول براسـاس اصل مزیت نسبی                      کـر مـنطقه مشـخص     
در این تحقیق با توجه به ارقام مختلف کشت شده از هر محصول در مناطق مختلف                . اولویت بندی کرد  

ت و بـا در نظـر گرفتـن کیفیـت محصـوالت و قیمـت مـبادالت در عرصـه تجارت، مناطق مختلف جه                       
.  آمده است  4در جدول   آن  اولویت بندی شدند که نتایج      براساس اصل مزیت نسبی     کشت هر محصول    

به مناطق دیگر در تولید یک محصول از نظر اصل مزیت نسبی حاکی             نسبت  اولویـت داشتن یک منطقه      
ر  ساینسبت به از آن اسـت کـه آن مـنطقه توانایـی تولید محصول را با منفعت خالص اجتماعی بیشتری          

دکه مناطق توسعه ای کشت محصوالت      شولذا، به برنامه ریزان بخش کشاورزی توصیه می         . مـناطق دارد  
از . نندکو اولویـت مناطق را براساس الگوی مزیت نسبی انتخاب           تعییـن   را براسـاس اصـل مزیـت نسـبی          

، طـرف دیگـر هـرچه مزیـت نسـبی یک منطقه نسبت به مناطق دیگر در تولید یک محصول بیشتر باشد                     
 .قدرت رقابتی محصول تولیدی آن در عرصه تجارت بیشتر خواهد بود
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  SCB و NSP،  DRC محاسبه مزیت نسبی و رتبه بندی مناطق مختلف تولید پنج محصول باغبانی ایران براساس معیارهای .4جدول                                      
  نرخ ارزی در سه سناریو

 )ریال (NSPمعیار  )DRC(معیار   )SCB(معیار 
نرخ   برحسب   E3 ارز

برحسب نرخ ارز
E2 

 E1ارزبرحسب نرخ 
 E3  برحسب نرخ ارز

نرخ  برحسب  E2ارز
 E1ارزبرحسب نرخ 

 E3ارزبرحسب نرخ 
 E2نرخ ارزبرحسب 

 E1ارزبرحسب نرخ 
 استان

 محصول برحسب اولویت

 منانس 43008993 39243737 43220966 23/0 24/0 23/0 26/0 28/0 26/0
 کرمان 10069127 8467303 10137272 54/0 58/0 54/0 6/0 64/0 59/0
 یزد 5828424 4398890 5869857 69/0 75/0 69/0 73/0 78/0 73/0
 خراسان 4750329 3235095 4803884 76/0 82/0 75/0 79/0 85/0 79/0
 فارس 3802222 2261517 3832355 79/0 86/0 79/0 82/0 88/0 82/0

 پسته

 کرمان 12092063 10996095 12165902 37/0 39/0 36/0 41/0 43/0 41/0
 وبلوچستان سیستان 11944155 10785011 12001014 4/0 42/0 4/0 44/0 46/0 44/0
 هرمزگان 8685820 7659534 8731075 45/0 48/0 45/0 49/0 52/0 49/0
 بوشهر 7649817 5380149 7759407 48/0 57/0 47/0 52/0 61/0 52/0
 فارس 7496098 6530366 7581859 5/0 54/0 5/0 55/0 58/0 55/0

 خرما

 غربی آذربایجان 20098398 18179202 20206400 32/0 35/0 32/0 38/0 41/0 38/0
 آذربایجان شرقی 13447877 11898377 13518062 42/0 45/0 41/0 48/0 51/0 48/0
 سمنان 11951429 9054399 12024410 45/0 52/0 45/0 51/0 58/0 51/0
 و بویراحمد کهکیلویه 11424424 9939997 11484577 47/0 5/0 46/0 54/0 57/0 54/0
 خراسان 465479 1072573- 2133012- 96/0 1/1 23/1 97/0 08/1 17/1

 سیب

 فارس 22461277 20545314 22577037 27/0 29/0 27/0 37/0 39/0 37/0
 مازندران 17255571 15625191 17312991 32/0 34/0 32/0 43/0 45/0 43/0
 جیرفت و کهنوج 7607983 662314 7608397 52/0 56/0 52/0 64/0 66/0 64/0
 گیالن 6275046 5435553 6369015 56/0 6/0 56/0 67/0 7/0 67/0
 گلستان 6205188 5388686 6316278 57/0 61/0 57/0 68/0 71/0 68/0

 پرتقال

 آذربایجان شرقی 38263427 35347236 38440227 18/0 19/0 18/0 2/0 21/0 2/0
 فارس 35694019 32909161 35872285 19/0 21/0 19/0 34/0 35/0 34/0
 وبختیاری چهارمحال 12682085 11347071 12748997 4/0 43/0 4/0 59/0 61/0 59/0
 خراسان 4464151 3737115 4469991 66/0 7/0 66/0 8/0 82/0 8/0

 مرکزی 3175123 2535214 3199402 73/0 77/0 73/0 85/0 87/0 85/0

 بادام
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  RSCA و RCAمزیت نسبی براساس شاخصهای 

 مزیت نسبی تولید محصوالت را در       SCB و   NSP   ، DRCهای  ، شاخص  نشـان داده شـد     چـنانکه 

اتی محصوالت، روند   ه عالوه بر مزیت نسبی صادر      باید گفت ک   حال  . یـک مقطـع زمانی نشان می دهند       

بهبود در روند   . اردداهمیـت   مزیـت  و تغیـیرات آن براسـاس تغیـیر سـاختار بازارهـای جهانـی نـیز                    ایـن   

 به عبارت دیگر طراحی سازوکار      .دانست صادراتی   راهبردتوان نتیجه یک     میرا  مزیـت نسبی صادراتی     

ی رشد مزیت نسبی صادراتی     ای هماهنگ و از پیش تعیین شده در راستا        هکارگیری سیاست ه  مناسـب و ب   

 RSCA وRCAلذا، با بررسی روند تغییرات شاخصهای     . دکر صادراتی تلقی    راهبردمـی توان به یک      را  

 .می توان مزیت نسبی صادراتی محصوالت را مورد بررسی قرار داد

ــرای RSCA و RCA مزیــت نســبی محاســبه شــده براســاس شاخصــهای  6 و 5 هــایجدول  را ب

تا سال  برای محصول پسته عمالً   .    نشـان مـی دهد       2001 -1970اصـله سـالهای   محصـوالت منتخـب در ف     

در هر دو زیرا  ،دندمی ش فقـط کشـورهای ایـران و ترکـیه صـادرکننده پسـته در جهـان محسوب              1973

داشته  قرار -1و + 1 نـیز در حد فاصل RSCAشـاخص  بزرگـتر از یـک بـوده و          RCA شـاخص کشـور   

که    ولی از آنجا.ندهست دارای مزیت نسبی   کشور در زمینه پسته    بنابرایـن مـی تـوان گفـت هـر دو          . اسـت 

RCA           پسـته ایـران خیلـی بزرگـتر از RCA     ،پسته ایران دارای مزیت نسبی باالتری لذا پسـته ترکیه است 

در  است که     6/382معادل   5/29672 پسته ایران با واریانس      RCAمیانگین  . استنسـبت بـه پسته ترکیه       

این  نسبت به  پسته کشورهای مورد بررسی نشان از مزیت نسبی باالی پسته ایرانRCAمقایسه با میانگین 

 .داردکشورها 

 گذاشته  کاهش رو به افزایش و پس از آن رو به           1984 تا   1970 پسته ایران از سال      RCA مـیزان 

 برای آمریکا و سوریه     RSCAمیانگین  .  بـرای پسـته آمریکا و سوریه صعودی بوده است          در حالـی کـه    

 992/0ایران برابر   در حالی که برای      نشان داده در بعضی از سالها     را   مزیت نسبی پسته این کشورها       بودنـ 

 .بوده است مزیت نسبی باال و نشاندهنده 
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  در مقابل کشورهای رقیبRCA  محاسبه مزیت نسبی محصوالت باغبانی منتخب ایران براساس معیار .5جدول 
 پسته خرما سیب پرتقال بادام

عربستان عراق ایران شیلی ایتالیا فرانسه ایران آمریکا اسپانیا آفریقا ایران آمریکا اسپانیا  سال ایران آمریکا ترکیه سوریه ایران تونس
80/6 22/1 71/222 30/57 71/431 41/18 00/0 41/3 10/5 34/13 03/0 42/616 16/137 90/51 30/23 00/0 73/29 00/0 39/252 1970 
11/7 63/0 41/251 89/65 82/303 88/16 00/0 08/3 11/6 08/15 01/0 92/626 98/305 82/69 69/23 00/0 18/34 00/0 42/216 1971 
49/6 07/1 35/195 66/54 01/316 68/15 03/0 03/3 05/6 54/18 02/0 90/567 75/166 46/43 81/18 00/0 73/22 00/0 43/227 1972 
44/5 43/0 90/154 83/72 87/348 51/10 01/0 38/3 31/7 20/34 02/0 31/597 91/160 56/59 12/25 10/0 57/31 00/0 09/182 1973 
27/5 12/1 40/278 11/95 88/526 49/18 00/0 15/3 01/6 21/13 07/0 11/962 00/185 18/29 90/61 86/1 29/18 00/0 14/339 1974 
68/8 29/1 73/164 79/76 59/396 86/16 00/0 98/2 61/6 22/14 04/0 96/957 77/335 33/49 31/34 88/0 18/28 00/0 05/293 1975 
57/8 34/0 24/92 93/48 92/220 05/12 00/0 01/3 38/6 57/20 01/0 08/994 45/226 08/63 71/13 15/0 76/24 00/0 90/219 1976 
28/6 61/0 14/95 84/40 53/166 98/9 00/0 27/3 74/8 80/13 14/0 02/1153 45/158 16/73 67/61 00/0 99/8 00/0 61/350 1977 
62/5 67/0 98/51 81/62 28/240 47/11 00/0 67/2 82/6 99/22 23/0 91/1155 04/190 48/56 51/11 06/0 74/12 00/0 54/322 1978 
80/7 75/0 19/57 51/53 96/270 08/9 00/0 20/3 60/3 96/22 00/0 94/1155 17/145 41/104 08/68 23/0 98/6 00/0 75/441 1979 
21/13 87/0 79/199 98/192 20/796 74/28 00/0 82/2 69/4 30/28 00/0 98/1438 38/80 37/150 19/2 19/0 50/28 00/0 93/781 1980 
45/36 73/0 58/130 04/115 58/378 61/19 00/0 75/2 12/4 98/30 00/0 84/1192 99/103 55/248 85/70 08/0 02/34 00/0 83/764 1981 

27/7 53/2 75/171 57/115 10/401 68/21 00/0 24/26 46/4 39/30 00/0 49/1076 88/119 55/129 84/139 05/0 66/25 81/0 40/593 1982 
12/6 34/2 84/208 81/112 29/282 48/24 00/0 03/2 87/3 22/25 01/0 34/1010 10/191 54/270 66/151 00/0 85/15 92/0 76/617 1983 
78/1 52/0 95/158 34/78 00/319 86/18 00/0 39/2 59/4 00/29 09/0 87/880 36/216 30/273 08/189 02/0 71/15 47/0 58/737 1984 
83/3 16/2 16/25 28/55 41/104 33/15 09/0 53/2 34/3 64/24 59/2 07/927 94/119 28/250 32/57 00/0 70/19 34/0 44/578 1985 
54/3 01/ 2 48/34 57/28 35/104 36/9 04/0 38/3 85/4 38/37 87/3 25/772 95/66 56/250 33/32 09/0 92/10 44/0 20/437 1986 
39/3 72/2 84/34 39/26 37/78 09/7 06/0 06/3 87/3 52/30 22/2 88/568 85/73 53/265 37/23 30/0 19/5 29/0 91/413 1987 
15/2 23/4 97/9 37/26 00/76 59/4 05/0 66/2 73/3 53/27 24/1 29/715 65/57 29/304 42/25 25/2 28/7 27/0 47/503 1988 
56/2 00/4 57/12 88/17 27/56 03/ 4 01/0 61/2 86/2 58/21 02/1 30/712 84/71 01/246 16/20 44/4 81/4 36/0 87/449 1989 
47/3 65/3 58/25 21/21 86/63 36/5 00/0 38/3 16/4 12/20 07/2 82/848 94/52 64/248 13/45 58/12 88/2 32/0 23/504 1990 
95/0 33/3 80/70 64/20 33/48 96/2 95/0 02/3 20/4 86/18 86/5 58/806 47/33 63/159 37/78 36/19 75/0 37/0 25/386 1991 
24/1 64/3 87/38 02/18 87/49 72/3 82/2 69/1 76/3 90/16 58/2 39/928 40/40 28/182 46/78 02/9 04/1 78/0 30/356 1992 
55/1 45/2 22/40 54/12 91/33 31/3 46/3 44/1 04/2 67/11 71/3 37/6032 10/606 85/1554 05/742 15/28 28/0 51/0 36/289 1993 
15/1 01/ 4 42/31 09/12 10/38 85/3 87/5 36/2 13/3 37/14 28/3 00/1063 15/47 60/153 35/82 41/20 53/0 55/0 88/242 1994 
40/1 04/4 63/35 40/14 21/42 63/3 33/6 87/1 02/3 91/12 13/4 17/1017 18/64 45/177 33/54 38/16 13/1 58/0 18/280 1995 
93/0 57/4 10/72 35/13 25/35 81/2 79/5 15/2 62/2 12/12 00/4 77/1043 81/67 52/190 31/99 82/30 81/0 43/0 91/287 1996 
69/1 70/5 95/3 15/18 05/42 30/5 22/2 28/2 84/2 15/12 17/2 99/1592 99/79 89/160 54/29 28/40 35/3 79/0 96/216 1997 
73/1 34/5 74/5 45/15 52/26 13/4 45/2 12/2 67/2 01/14 02/3 88/1451 29/66 19/227 34/24 32/9 44/0 78/0 65/254 1998 
23/1 47/5 62/13 89/17 28/35 60/2 72/1 82/1 72/2 18/13 39/2 09/1051 24/101 23/127 94/31 77/10 47/0 82/0 05/226 1999 
97/0 32/5 31/3 72/14 04/31 02/4 84/1 29/2 79/2 44/11 53/2 57/907 95/51 01/121 25/34 31/8 32/0 83/0 92/230 2000 
82/0 69/5 11/4 99/14 32/23 65/3 11/1 47/2 74/2 59/12 29/2 97/675 08/53 98/201 64/36 88/12 74/2 82/0 92/243 2001 
17/5 61/2 51/90 73/49 53/196 58/10 09/1 39/3 37/4 15/20 55/1 45/1109  میانگین 60/382 36/0 52/12 15/7 72/74 96/202 82/136
859/41 287/3 228/6972 827/1744 332/34939 127/55 531/3 674/17 663/2 171/58 785/2 4/872656 9/13091 1/67686 3/16646 670/112 421/140 109/0 6/29672  واریانس
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  در مقابل کشورهای رقیبRSCAمحاسبه مزیت نسبی محصوالت باغبانی منتخب ایران براساس معیار . 6جدول 
 سال پسته خرما سیب پرتقال بادام

  ایران ریکاآم ترکیه سوریه ایران تونس عربستان عراق ایران شیلی ایتالیا فرانسه ایران آمریکا اسپانیا آفریقا ایران آمریکا اسپانیا
74/0 10/0 99/0 97/0 995/0 90/0 -00/1 55/0 67/0 86/0 93/0- 997/0 986/0 962/0 918/0 00/1- 93/0 00/1- 992/0 1970 
75/0 23/0- 99/0 97/0 993/0 89/0 -00/1 51/0 72/0 88/0 99/0- 997/0 993/0 972/0 919/0 00/1- 94/0 00/1- 991/0 1971 
73/0 03/0 99/0 96/0 994/0 88/0 -95/0 50/0 72/0 90/0 97/0- 996/0 988/0 955/0 899/0 00/1- 92/0 00/1- 991/0 1972 
69/0 40/0- 99/0 97/0 994/0 83/0 98/0- 54/0 76/0 94/0 96/0- 997/0 988/0 967/0 923/0 82/0- 94/0 00/1- 989/0 1973 
68/0 06/0 99/0 98/0 996/0 90/0 -00/1 50/0 71/0 86/0 88/0- 998/0 989/0 934/0 968/0 30/0 90/0 00/1- 994/0 1974 
79/0 13/0 99/0 97/0 995/0 89/0 -00/1 50/0 74/0 87/0 91/0- 998/0 994/0 960/0 943/0 06/0- 93/0 00/1- 993/0 1975 
79/0 49/0- 98/0 96/0 991/0 85/0 -00/1 53/0 73/0 91/0 98/0- 998/0 991/0 969/0 864/0 74/0- 92/0 00/1- 991/0 1976 
73/0 24/0- 98/0 95/0 988/0 82/0 -00/1 45/0 79/0 86/0 76/0- 998/0 987/0 973/0 968/0 00/1- 80/0 00/1- 994/0 1977 
70/0 20/0- 96/0 97/0 992/0 84/0 -00/1 51/0 74/0 92/0 63/0- 998/0 990/0 965/0 840/0 89/0- 85/0 00/1- 994/0 1978 
77/0 14/0- 97/0 96/0 993/0 80/0 -00/1 48/0 57/0 92/0 00/1- 998/0 986/0 981/0 971/0 63/0- 75/0 00/1- 995/0 1979 
86/0 07/0 99/0 99/0 997/0 93/0 -00/1 47/0 65/0 93/0 00/1- 999/0 975/0 987/0 373/0 68/0- 93/0 00/1- 997/0 1980 
95/0 16/0- 98/0 98/0 995/0 90/0 -00/1 93/0 61/0 94/0 00/1- 998/0 981/0 992/0 972/0 86/0- 94/0 00/1- 997/0 1981 
76/0 43/0 99/0 98/0 995/0 91/0 -00/1 34/0 63/0 94/0 00/1- 998/0 983/0 985/0 986/0 91/0- 92/0 11/0- 997/0 1982 
72/0 40/0 99/0 98/0 993/0 92/0 -00/1 41/0 59/0 92/0 97/0- 998/0 990/0 993/0 987/0 00/1- 88/0 04/0- 997/0 1983 
28/0 31/0- 99/0 97/0 994/0 90/0 -84/0 43/0 64/0 93/0 83/0- 998/0 991/0 993/0 989/0 97/0- 88/0 36/0- 997/0 1984 
59/0 37/0 92/0 96/0 981/0 88/0 -93/0 54/0 54/0 92/0 44/0 998/0 983/0 992/0 966/0 00/1- 90/0 50/0- 997/0 1985 
56/0 34/0 94/0 93/0 981/0 81/0 -88/0 51/0 66/0 95/0 59/0 997/0 971/0 992/0 940/0 84/0- 83/0 39/0- 995/0 1986 
54/0 46/0 94/0 93/0 975/0 75/0 -91/0 45/0 59/0 94/0 38/0 996/0 973/0 992/0 918/0 54/0- 68/0 55/0- 995/0 1987 
37/0 62/0 82/0 93/0 974/0 64/0 -98/0 45/0 58/0 93/0 11/0 997/0 966/0 993/0 924/0 38/0 76/0 58/0- 996/0 1988 
44/0 60/0 85/0 89/0 965/0 60/0 -00/1 54/0 48/0 91/0 01/0 997/0 973./ 992/0 905/0 63/0 66/0 47/0- 996/0 1989 
55/0 57/0 92/0 91/0 969/0 69/0 -03/0 50/0 61/0 91/0 35/0 998/0 963/0 992/0 957/0 85/0 48/0 52/0- 996/0 1990 
03/0- 54/0 97/0 91/0 959/0 50/0 48/0 26/0 62/0 90/0 71/0 998/0 942/0 988/0 975/0 90/0 -15/0 46/0- 995/0 1991 

11/0 57/0 95/0 89/0 961/0 58/0 55/0 18/0 58/0 89/0 44/0 998/0 952/0 989/0 975/0 80/0 02/0 12/0- 994/0 1992 
22/0 42/0 95/0 85/0 943/0 54/0 71/0 40/0 34/0 84/0 58/0 000/1 997/0 999/0 997/0 93/0 -56/0 33/0- 993/0 1993 
07/0 60/0 94/0 85/0 949/0 59/0 73/0 30/0 52/0 87/0 53/0 998/0 958/0 987/0 976/0 91/0 -31/0 29/0- 992/0 1994 
17/0 60/0 95/0 87/0 954/0 57/0 71/0 37/0 50/0 86/0 61/0 998/0 969/0 989/0 964/0 88/0 06/0 27/0- 993/0 1995 
03/0- 64/0 97/0 86/0 945/0 48/0 71/0 37/0 45/0 85/0 60/0 998/0 971/0 990/ 980/0 94/0 -11/0 40/0- 993/0 1996 

26/0 70/0 60/0 90/0 954/0 68/0 38/0 39/0 48/0 85/0 37/0 999/0 975/0 988/0 935/0 95/0 54/0 12/0- 991/0 1997 
27/0 68/0 70/0 88/0 927/0 61/0 42/0 36/0 45/0 87/0 50/0 999/0 970/0 991/0 921/0 81/0 -39/0 13/0- 992/0 1998 
10/0 69/0 86/0 89/0 945/0 45/0 26/0 29/0 46/0 86/0 41/0 998/0 980/0 984/0 939/0 83/0 -36/0 10/0- 991/0 1999 
02/0- 68/0 54/0 87/0 938/0 60/0 30/0 39/0 47/0 84/0 43/0 998/0 962/0 984/0 943/0 79/0 51/0- 09/0- 991/0 2000 
10/0- 70/0 61/0 87/0 918/0 57/0 05/0 42/0 46/0 85/0 39/0 997/0 963/0 990/0 947/0 86/0 47/0 -10/0 992/0 2001 

 یافته های تحقیق: مأخذ                
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 در مقابل کشورهای تونس،     RSCA و   RCA نسبی خرمای ایران براساس شاخصهای     مزیت  
 با  72/74معادل( خرمای ایران     RCAمیانگین  . شته است ینتری قرار دا   یعربستان و عراق در سطح پا       

مزیت نسبی خرمای ایران را نشان می دهد ولی در مقایسه با                  وجود   هرچند    )3/16646واریانس  
 خرمای ایران طی سالهای      RCAروند  . شته است  دا جایینتری  یسطح پا کشورهای مورد بررسی در      

 زیادی  یاه  دارای سیر صعودی بوده که پس از آن رو به کاهش گذاشته و همواره  نوسان                    1970-84
 نیز  RSCAشاخص  .  خرمای تونس دارای روند صعودی بوده است       RCA شاخص داشته در حالی که     

 .ی کند را تأیید مRCA شاخصنتایج حاصل از 

 سـیب برای کشورهای ایران، شیلی، ایتالیا و فرانسه طی سالهای           RSCA و   RCA شاخصـهای 
 به  1984 مزیت نسبی صادراتی و از سال        بدون   سیب ایران    1984 نشان می دهد که تا سال        2001 -1970

 وجود  )785/2 بـا واریـانس      55/1معـادل   ( سـیب ایـران      RCAمیانگیـن   . ه اسـت   بـود  بعـد دارای مزیـت      
 کشورهای شیلی، ایتالیا و فرانسه در ، اما این مزیت نسبت به  یـت نسـبی سـیب ایـران را تأیـید مـی کند             مز

 سیب برای کشورهای صاحب نامی      RSCA و   RCA شاخصهایروند  . شته است ینتری قرار دا  یسـطح پا  
ه این  مقایس.  زیاد رو به کاهش بوده است      یاهنوسانداشتن  چـون شـیلی، ایتالـیا و فرانسـه نـیز عـالوه بـر                

 نیاز به ایـن امر . اسـت شاخصـها بـرای سـیب ایـران حاکـی از پتانسـیل افـزایش مزیـت نسـبی صـادراتی                 
 . پایدار صادراتی داردهبردارسیاستهای اصولی و یک 

 .است به بعد دارای مزیت نسبی شده 1992، پرتقال ایران از سال شـاخص یادشده  براسـاس دو    
RCA      بزرگتر از یک و     ایـن محصـولRSCA   روند  . جای داشته است  ر فاصله صفر و یک      دآنRCA 

.  رو به کاهش بوده است     ، زیاد یاهنوسانداشتن  در سـالهای دارای مزیـت نسـبی عالوه بر           پـرتقال ایـران     
مزیت نسبی صادراتی پرتقال    وجود  ) 531/3 بـا واریانس     088/1 معـادل  ( پـرتقال ایـران    RCAمیانگیـن   

ها شاخصاین  .  بوده است  ینتریقایسه با کشورهای مورد بررسی پا     در م   مزیت   را تأییدکرده، اما این     ایران  
 .ه استاشتبرای پرتقال کشورهای مورد بررسی نیز نوسان و روند نزولی د

 برای کشورهای ایران، آمریکا و      RSCA و   RCA شاخصهایمزیـت نسبی بادام  با استفاده از         
عالوه بر تأیید   ) 23/6972 با واریانس  51/90معادل (ایران  بادام RCAمیانگین. ه است د شـ  اسـپانیا محاسـبه   

 بادام کشورهای آمریکا و اسپانیا در سطح RCAمزیـت نسـبی صادراتی بادام ایران، در مقایسه با     وجـود   
 طوریه   بادام ایران همواره در حال کاهش بوده ب        RCAروند  . باالتـری از نظـر مزیـت نسـبی قرار دارد          
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 بادام آمریکا عالوه بر RCAولی  رسیده 2001 در سـال  11/4 بـه  1970 در سـال  71/222کـه از مقـدار     
 نشان می دهد   بادام ایران    RCAروند  چنانکه گفته شد،    .  رو به افزایش بوده است     ، زیاد یاهوجـود نوسان  

ی صادراتی که بتواند با تغییر هبردارو است کـه مزیـت نسـبی صادراتی بادام ایران در حال کاهش بوده              
لذا، . تار صادراتی بادام ایران را نیز جهت انطباق تغییر دهد وجود ندارد           سـاختار صـادراتی جهـان، ساخ      

 .را فراهم ساختافزایش مزیت نسبی صادراتی بادام ایران  موجبات صادراتی اصولی راهبردیک با ارائهباید 

  کشورهای رقیب در صادرات هر یک از محصوالت منتخب RCAهمبستگی مقادیر 

 برای هر محصول و کشورهای عمده صادرکننده اکنون         RCAروند تغییرات پـس از بررسـی      
 یک محصول برای دو کشور چه ارتباطی با         RCAد که تغییرات شاخص     مـی شـو   ایـن موضـوع مطـرح       

 کشورهای رقیب   RCA محصوالت منتخب ایران با      RCA میزان همبستگی    ،براین اساس . یکدیگر دارد 
 .ارائه می شودبرای هر محصول 

 پسته چین و سوریه همبستگی منفی دارد    RCA پسته ایران با     RCA،  7لباتوجـه به نتایج جدو    
این همبستگی منفی نشان می دهد که هرگاه مزیت نسبی صادراتی           .  درصد معنیدار است   5کـه در سطح     

د و  وشمی  پسـته ایـران بـه هـر دلیلـی در سطح بین المللی کاهش  یابد، پسته سوریه و چین جایگزین آن                        
 .نها افزایش می  یابدمزیت نسبی صادراتی آ

RCA          خـرمای ایـران همبسـتگی مثبتی با RCA       خرمای کشورهای تونس، عربستان، عراق و 
که تغییرات مزیت نسبی خرما نمایان می سازد این امر . مصـر دارد که در سطح یک درصد معنیدار است   

 .برای کلیه کشورها در یک راستا بوده است

RCA          اری با    سـیب ایـران همبسـتگی مثبـت و معنیدRCA     یعنی .  سیب آفریقا و آمریکا دارد
. پیدا می کند  ، مزیت نسبی سیب ایران نیز افزایش        یابدهـرگاه مزیت نسبی سیب آفریقا و آمریکا افزایش          

 . سیب ایتالیا منفی و معنیدار استRCA سیب ایران با  RCAولی همبستگی 

RCA        پـرتقال ایـران بـا RCA    ،برزیل و آفریقا ارتباط منفی و        پرتقال کشورهای آمریکا، اسپانیا 
 تالش این کشورها در جهت افزایش مزیت نسبی صادراتی پرتقال، مزیت نسبی              معنـیداری دارد که طبعاً    

 .صادراتی پرتقال ایران را تحت الشعاع قرار می دهد

RCA    با بادام ایران RCA  سیاستهای کشور .  بادام آمریکا دارای همبستگی منفی و معنیدار است
کا در جهت افزایش مزیت نسبی صادراتی محصول بادام می تواند مزیت نسبی بادام ایران را کاهش                 آمری
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 .نیز تأیید کننده این مسئله است این همبستگی منفی کهدهد 
  محصوالت منتخب ایران در مقایسه با کشورهای رقیبRCA همبستگی . 7جدول

  RCAهمبستگی 
 بادام

همبستگی
RCA پرتقال  

  RCAهمبستگی 
 سیب

  RCAهمبستگی
 خرما

  RCAهمبستگی 
 پسته

 کشور  ایران کشور ایران کشور ایران کشور ایران کشور ایران

 ـ689/0
)0001/0( 

 آمریکا
558/0 

)001/0( 
 آمریکا

759/0 
)0001/0( 

 آمریکا
928/0 

)0001/0( 
 تونس

053/0 
)775/0( 

 آمریکا

  ـ 276/0
)126/0( 

 چین
 ـ506/0

)003/0( 
 اسپانیا

  ـ 275/0
)128/0( 

 شیلی
720/0 

)0001/0( 
 عربستان

  ـ397/0
)025/0( 

 چین

389/0 
)0280/0( 

 اسپانیا
 ـ451/0

)01/0( 
 برزیل

  ـ605/0
)0001/0( 

 ایتالیا
916/0 

)0001/0( 
 عراق

260/0 
)151/0( 

 ترکیه

 ـ ـ
 ـ5/0

)004/0( 
 آفریقا

489/0 
)005/0( 

 آفریقا
940/0 

)0001/0( 
 مصر

 ـ367/0
)039/0( 

 سوریه

 محاسبات تحقیق: مأخذ 
 . پرانتز سطح احتمال معنیداری را نشان می دهدهای درون عدد*

 محصوالت منتخب ایران درآمدصادراتی ناپایداری وشاخص صادراتی عرضه توابع تخمین

 ممکن است تحت تأثیر تنگناهای صادراتی قرار        RSCA و RCA گفته شد، شاخصهای     چـنانکه 
راتی مناسـبی وجـود نداشـته باشـد، طبیعـتاً مزیـت نسبی صادراتی                هـرگاه عرضـه صـاد      در واقـع  . گـیرند 

لذا، در ابتدا عرضه صادراتی محصوالت منتخب بررسی و         . محصـوالت نـیز تحـت الشعاع قرار می گیرد         
 .ورد گردیدادرآمد صادراتی برای هر محصول بر ناپایداری شاخصسپس شدو مشخص مؤثربرآن عوامل

صورت خطی و خطی لگاریتمی برای هر ه  صادراتی بنـتایج حاصـل از تخمیـن توابـع عرضه         
ورد شده ضمن بررسی آزمون     ا نشـان می دهد که مدلهای بر       8یـک از محصـوالت منتخـب در جـدول           

  قابل تحلیل  ، باتوجـه بـه معنـیدار بـودن هـریک از ضرایب            ،همگرایـی و رفـع مشـکالت اقتصادسـنجی        

تغیرهای عرض از مبدأ، تولید ناخالص      در تـابع عرضه صادراتی خطی لگاریتمی محصول پسته م         . اسـت 
 ؛در تابع عرضه صادراتی خرما متغیرهای عرض از مبدأ و تولید داخلیو   معنـیدار شـده  ملـی و نـرخ ارز   

 در تابع عرضه صادراتی     ؛در تـابع عرضـه صـادراتی سیب متغیرهای عرض از مبدأ و تولید ناخالص ملی               
 ید ناخالص ملی و در تابع عرضه صادراتی بادام        پـرتقال متغـیرهای عـرض از مـبدأ، قیمـت داخلی و تول             

 در مدل خطی نیز متغیرهای معنیدار        و متغـیرهای عـرض از مـبدأ و تولـید ناخـالص ملـی معنـیدار شـده                     
 .عالمت کلیه متغیرها موافق عالمت مورد انتظار بوده است. گردیده استمشخص 
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 رآمد صادراتی محصوالت منتخب ایرانورد توابع عرضه صادراتی و شاخص ناپایداری دا بر. 8جدول 

 پسته خرما سیب پرتقال بادام
 مدل متغیرها ضرایب tآماره  ضرایب tآماره  ضرایب tآماره  ضرایب tآماره  ضرایب tآماره 

عرض از مبدأ -3/607046 ** 007/2 -5/389705 **32/2 -5/25180 **11/2 -5/41826 **63/2 -9/22494 **48/3
795/0- 3612 795/3*** 1/53421 68/0 07/201 795/0 36/6827 247/1 3/13133 PEI 
301/0- 1/565- 24/1- 5/53648- 03/1- 7/7961- 24/1- 5/54863- 196/0- 39/39390- PDI 
645/3*** 89/8101- 84/1* 1/3714- 9/1* 09/52871- 04/1- 56/81972- 914/2*** 52/5309- GNP 

198/0- 590 187/0- 8/154 208/0 22/1110 187/2** 06/4094 469/0 07/39947 DPI 
45/0 2/861 022/0 57/159 131/0- 1/1408 022/0 57/159 038/3 *** 53/3739 ER 

64/0 813/0 751/0 819/0  907/0 R2 
627/10 05/11 03/14 627/13 24/29 F 
62/1 91/1 85/1 92/1 72/1 D.W 

طی 
خ

-
می

اریت
 لگ

 

عرض از  -9/26357 *824/1 -56/33492 **021/2 -7/11532 *921/1 -4193688 ***23/6 -648/7217 *494/2
 مبدأ

167/0- 2/221 96/3*** 33351 65/0 12/63 77/0- 2/461 906/0- 8/6307 LnPEI 
161/0- 9/130- 055/0 9/2- 12/0- 21/11- 055/0- 215/2- 1/1 689/43- LnPDI 
115/0- 143/0- 59/5 919/26- 514/0- 956/0- 929/1** 1187/0- 317/0- 054/0- LnGNP 

053/0 043/0 63/2** 99/9 361/2** 61/0 375/0- 105/0 036/4** 492/0 LnDPI 
117/2* 11/210 026/2* 53/145 15/2* 7/12 026/2 53/145 056/0- 071/6 LnER 

662/0 871/0 815/0 874/0 804/0 R2 
762/7 632/9 92/8 762/9 762/16 F 
65/1 88/1 41/1 57/1 18/1 D.W 

طی
خ

 

پایداری درآمد شاخص نا 72/1 4/25 2/31  2/37
 )I(صادراتی 

   درصد1معنیداری در سطح ***        درصد5معنیداری در سطح **           درصد10معنیداری در سطح *    یافته های تحقیق: مأخذ 
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دارای  سایر محصوالت    نسبت به شـاخص ناپـایداری درآمـد صـادراتی بـرای محصـول پسته              
شـاخص ناپـایداری درآمد     . اسـت بیشـتر آن     ثـبات و پـایداری       هدن نشـانده   کمتریـن مقـدار و در واقـع       

بی ثباتی بیشتر در درآمد صادراتی حاصل از آن         ه   نشان بیشتر و سایر محصوالت بسیار    ازصـادراتی بـادام     
د و و بـا تقویت عوامل مؤثر بر عرضه صادراتی می توان مزیت نسبی صادراتی را افز             بـه هـر حـال     . اسـت 

 ناپـایداری درآمـد صـادارتی را کاهش داد و ثبات بیشتر در         ،ی صـادراتی  راهـبرد ی  همچنیـن بـا طراحـ     
 .دکرعرصه تجارت محصوالت کشاورزی ایجاد 

 

 پیشنهاد

 :دکر زیر را می توان ارائه هایدست آمده از این مطالعه، پیشنهاده   با توجه به نتایج ب

در شود که  حصوالت تلقی می  زیـنه هـای تولـید از مهمتریـن عوامـل مؤثـر بر مزیت نسبی م                ه. 1
فناوری برتر بهره    از   درثانید و   کرباید اوالً میزان مصرف هر یک از نهاده ها را بهینه            جهـت کاهش آن     

 قـدرت رقابتـی محصـول در عرصـه صادراتی و در نتیجه مزیت نسبی آن افزایش                بـا ایـن کـار     . گرفـت 
وری و کارایی حاصل از هر نهاده        ، بهره ها کارگیری بهینه نهاده  ه   بـا ب   ،بـه عـبارت دیگـر     . خواهـد یافـت   

در این راستا، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی         . افـزایش و هزینه هر واحد تولید کاهش می یابد         
 مانند افزایش   ،های روز دنیا  فناوریکارگیری  ه  بخـش تولـید محصـوالت کشـاورزی موظـف اسـت بـا ب              

اال، کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی،      آبـیاری، تولـید محصـوالت بـا کیفیت و کمیت ب            بازدهـی 
سازی تشکلها و تزریق اعتبارات به بخشهای دارای مزیت          افـزایش ضریب مکانیزاسیون و همچنین فعال      

 .دشونسبی، سبب کاهش هزینه های تولید و افزایش مزیت نسبی 

 صــادرات  بــرای جلوگــیری از ایجــاد نوســان درتغیــیر ســاختار صــادراتی جهــانبــه مــنظور  .2
تحقق برای  . دشومحصوالت طراحی   این   مشخص صادراتی برای     هبرداریک  یاد شده باید    والت  محص

 هایمدت صادراتی تدوین گردد و در راستای رسیدن به هدف         راز صـادراتی نیز باید سیاستهای د      راهـبرد 
  که همه سازمانها و ارگانهای ذیربط را  ،، با یک برنامه هماهنگ و مشخص      ایـن راهـبرد   تعییـن شـده در      

 در راستای اصالح ساختار تولید و تبدیل آن راهبرد را می توانبخشی از این . به اجرا درآید  ،در برگـیرد  
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از طریق استفاده از رقمهای بازارپسند و این کار  . ه کار بست   صدور به بازارهای جهانی ب     برایبـه تولـید     
تی، بهبود وضعیت   بخشـی دیگر، اصالح قوانین دست و پاگیر صادرا        . اسـت شـدنی   پـر محصـول اجـرا       

های  ی روز صـادراتی و فـراهم سـاختن زیر ساخت          فـناور بهداشـتی محصـوالت صـادراتی، اسـتفاده از          
 با   تحقق آنها  کهاست  وری و سیستمهای آزمایشگاهی     ا حمـل و نقل، بسته بندی، فر       همچـون صـادراتی   

یجاد اتاقهای  که با ایادآوری می شود. استی امکانپذیر   صتشـویق دولت و سرمایه گذاری بخش خصو       
بازرگانـی در شهرسـتانها، اسـتانها و کـل کشـور با نام اتاق بازرگانی ایران، متشکل از صادرکنندگان و                     

 ؛بـه بهتریـن نحو انجام خواهد گرفت         صـادراتی  راهـبرد  تدویـن     عمـالً  ،افـراد دارای کـارت بازرگانـی      

با پیگیری خواسته های خود از       نه تنها آگاهی کامل نسبت به مشکالت خود دارند بلکه            این اتاقها زیـرا   
 . شوند صادرات یند وسبب ارتقاکندولت و اصالح قوانین می توانند مشکالت خود را حل 
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