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  1389 بهار، 69، شماره دهمجهاقتصادكشاورزي و توسعه، سال 

  

  ∗استان کردستان فرنگي توتش صادرات ياثر توسعه ساختار بر افزا

  
  ∗∗دكتر محمدرضا قنبري

  26/12/87: تاريخ پذيرش    27/3/87: تاريخ دريافت
  

 چكيده

ها در بخش كشاورزي باعث ايجاد شرايط مناسب  اصالح ساختار و توسعه زيرساخت
شودو لذا  ي بهتر از عوامل توليد سنتي مانند نيروي كار، سرمايه و فناوري ميبردار بهرهجهت 

 فرنگي توتاستان كردستان كه در توليد . آيد يك عامل بالقوه رشد در اين بخش به حساب مي
ها و روشهاي  اختصاص داده است، به دليل سنتي بودن زيرساخت مقام اول كشور را به خود

نتوانسته است از اين فرصت طبيعي در جهت افزايش درآمد ) درصدي35ضايعات (بازاررساني
كشاورزان استفاده كند و به رغم قيمت نازل محصول در فصل برداشت قادر به صادرات آن 

در جهت رفع اين مشكل، بودجه الزم جهت انجام مطالعات اوليه احداث  بنابراين،. نبوده است
 از استفاده تحقيق با اين در. پايانه صادراتي محصوالت كشاورزي در استان كردستان تأمين شد

                                                            
  .باشد اين مقاله حاصل يك پروژه تحقيقاتي با حمايت مالي سازمان بازرگاني استان كردستان مي ∗
  استاديار گروه اقتصاد كشاورزي دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي ∗∗ 

e-mail: drghanbari29@Yahoo.com, ghanbari@atu.ac.ir  
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  69شماره   دهم،جسال ه –و توسعه  اقتصادكشاورزي

۴۴ 

آثار سياستهاي حمايتي دولت در احداث پايانه  ،(PAM)سياستي تحليل ماتريس روش
  .در چهار سناريو بررسي و مقايسه شده است صادراتي و حمايت از بازار عوامل توليد

 فرنگي توتدر توليد  گرچهاستان كردستان  كه دهد مي نشان نتايج حاصل از تحقيق
 ونقل حملداراي مزيت نسبي است، ولي احداث پايانه به عنوان زيرساخت تخصصي 

 اي بر مزيت نسبي و درآمد صادراتي،ضمن توسعه صادرات، آثار مثبت و قابل مالحظه
احداث پايانه صادراتي محصوالت كشاورزي قوياً توصيه  لذا. كشاورزان خواهد داشت

  . شود مي
 

 JEL :F10, F13, F19, O13بندي  طبقه

 

  :ها كليد واژه

داخلي،  منابع نسبي، هزينه سياستي، مزيت تحليلساختار، پايانه صادراتي، ماتريستوسعه
  فرنگي توت

  
  مقدمه

توسعه بخش كشاورزي همواره نقش مهمي در رشد اقتصادي، توسعه روستايي و 
هاي در حال توسعه هسته مركزي اقتصاد و منبع درآمد دهكهاي  كاهش فقر داشته و در كشور

در اين راستا حمايتهاي دولتي حوزه وسيعي از جمله كاهش قيمت . پايين جامعه بوده است
هاي ترجيحي، ايجاد  هاي حمل، تعرفه تسهيالت بانكي، يارانههاي كشاورزي،  عوامل توليد، بيمه

در . گيرد هاي ضمانتهاي صادراتي را در بر مي هاي صادراتي محصوالت كشاورزي و بيمه پايانه
هاي گذشته افزايش حمايتهاي دولتي در بخش كشاورزي همواره راه حل غالب در  دهه

براي نمونه . عكوس به دنبال داشته استسياستگذاري بخش كشاورزي بوده كه بعضاً نتايج م
ها و سموم شيميايي گرديده و خود  كاهش قيمت مواد اوليه موجب مصرف بيش از حد كود

هاي صادراتي را در پي  مانعي پيش روي صادراتي بودن محصوالت بوده و از دست رفتن بازار
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  .....اثر توسعه ساختار بر افزايش

 ۴۵  

هم است كه بررسي مشكالت صادرات محصوالت بخش كشاورزي بيانگر اين م. داشته است
صادرات پايدار بخش كشاورزي و كسب مزيت رقابتي نيازمند يك نهاد ناظر بر كليه فرايند 

اي كه بر صادراتي بودن توليد، بازاررساني سريع و مناسب و  توليد و صادرات است به گونه
مد در اين حوزه و پراكندگي در حمايت و اهاي كار نبود نهاد. بازاريابي محصول نظارت كند

استگذاري بزرگترين مانع پيش رو در توسعه صادرات پايدار محصوالت بخش كشاورزي سي
لزوم توجه به توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي از اقتصاد تك محصولي در . باشد كشور مي
 دبرخالف راهبر. هاي توسعه قبل و بعد از انقالب مورد توجه قرار گرفته است تمام برنامه

و رقابتي نمودن محصول در  ونقل حملهاي مناسب  زيرساخت جايگزيني واردات، داشتن
  . باشد اي در توسعه صادرات برخوردار مي هاي جهاني از اهميت ويژه بازار

 درآمد جهاني درچند توليد ورشد سريع تجارت جهاني نسبت به كاهش موانع تجاري، 
هاي جهاني، فرصت  و دسترسي آسان به بازار ونقل حملهاي  و كاهش هزينه دهه گذشته

هاي در حال توسعه قرار داده است و ايجاد و گسترش  مناسبي را پيش روي كشور
با وجود . كننده در اين حوزه دارند هاي تخصصي نظير پايانه صادراتي نقشي تعيين زيرساخت

قيمت فروش داخلي براي اي و داشتن اقتصاد غير رقابتي، قيمت عوامل توليد و  ي يارانهقيمتها
هاي مفيد  يكي از ابزار. باشند سنجي اين طرحها از ديدگاه اجتماعي مناسب نمي ارزيابي و امكان

باشد كه  مي PAMبه منظور بررسي سياستگذاري دولت در اين شرايط ماتريس تحليل سياستي 
  .باشد براي تصحيح اختالل قيمتها از كارايي مناسبي برخوردار مي

هاي مورد نظر كشورهاي هدف در توسعه صادرات  توليد و رعايت استاندارد نظارت بر
اتي در فرايند توليد حضور مستقيم رهر چند پايانه صاد. باشد پايدار بسيار حايز اهميت مي

نخواهد داشت، ليكن به دليل اهميت صادراتي بودن توليد در زنجيره صادرات، نظارت بر 
باشد  هاي پايانه صادراتي مي درات كشور از مهمترين كاركردفرايند توليد و تضمين كيفيت صا
هاي صادراتي در راستاي يكپارچه سازي حمايتهاي بخش  و حمايتهاي دولت از ايجاد پايانه

  . گيرد دولتي صورت مي
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  69شماره   دهم،جسال ه –و توسعه  اقتصادكشاورزي

۴۶ 

 اثر سياستهايو  هاي صادراتي مزاياي ايجاد پايانه ،در تحقيق حاضر با رويكردي جديد

 با استفاده ازاستان كردستان  فرنگي توت توليد فرايند بر ورزيكشا بخش در دولت حمايتي

استان  فرنگي توتكشت . است گرفته قرار بررسي مورد (PAM)سياستي تحليل ماتريس روش
هاي روستايي گسترش يافت و مورد توجه باغداران استان  كردستان در دهه پنجاه با توسعه راه

قرار گرفت و اكنون به دليل حجم باالي توليد و فساد پذيري آن در بين باغداران استان 
كشور در استان  فرنگي توتدرصد  80بيش از . باشد كردستان از اهميت خاصي برخوردار مي

مازاد توليد در استان موجب ايجاد پتانسيلهاي باالي صادراتي . گردد ن توليد ميكردستا
از اين محصول، صادرات و ارزآوري  مؤثرمحصول گرديده و سياستگذاري و حمايت 

محصولي بسيار حساس است و  فرنگي توت. را براي كشور در پي خواهد داشت توجهي قابل
جهت  ونقل حملهاي  رد و نيازمند ايجاد زيرساخترس نمودن را ندا قابليت نگهداري و پيش

اي در اشتغالزايي  كننده باشد و با توجه به كاربري باال نقش تعيين بازاررساني سريع محصول مي
ي باغداري استان كردستان به شمار دكشاورزي استان داشته و از اين ديدگاه نيز محصول راهبر

  .آيد مي
 با وي .شد انجام 1برونو توسط 1963 سال در بار اولين براي نسبي مزيت گيري اندازه

 پوشاك، صنعت نسبي مزيت بررسي به 2 (DRC)داخلي  منابع شاخص هزينه از استفاده

 تشويق و جانشيني واردات يهاسياست اقتصادي و اجتماعي فايده هزينه تحليل و هاطرح ارزيابي

 اسكات، )1996(كروگر آنا نظير محققاني برونو، از پس .پرداخت فلسطين اشغالي در صادرات

 پاناگابين و نلسون، )1985(دلگادو كريستوفر و اينتاير مك ،)1974(مير رونالد و پيرسون

، )1995(والكس وينترنلسون مستر ويليام، )1993(و همكاران گونزالس لئوناردو، )1991(
 مختلف كشورهاي كشاورزي و محصوالت صنعتي نسبي مزيت بررسي به) 1997(يائو شوجي

هاي صادراتي محصوالت كشاورزي مطالعات بسياري  در بررسي زيرساخت .اند پرداخته
در مورد محصوالت باغي  )2006(توان به تحقيقات پيترام چاندرا صورت گرفته است كه مي

                                                            
1. Bruno 
2. Domestic Resource Cost 
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  .....اثر توسعه ساختار بر افزايش

 ۴۷  

مدل رياضي براي استفاده بهينه از  ارائهنيز به ) 2006(اورتمان و همكارانش. هند اشاره نمود
ها و  هاي صادراتي، سردخانه ادرات ميوه از آفريقاي جنوبي مانند پايانههاي ص زيرساخت
با بررسي تجربيات موفق ) 1998(پاول برتل. در سراسر كشور پرداختند بندي ي بستهسيستمها

  .هاي تجارت كشورها پرداخت چندين كشور به نقش رقابت جهاني در توسعه زيرساخت
 هزينه منابع نظير نسبي مزيت كمي يهاشاخص از خود مطالعات انجام براي محققاناين 

 حمايت و 2 (EPC)مؤثر  حمايت ضريب، 1 (NSP)اجتماعي خالص سوددهي ،(DRC)ليـداخ

از  فراواني اداتـتقـان يـسبـن تـزيـم يريـگ دازهـان فرايند در .دـنمودن ادهـفـاست 3 (EP)ر ـؤثـم
 يهاشاخص كارايي عدم انتقادات اين جمله از .است شده مطرح استفاده مورد شاخصهاي

DRC و EPCيهامزيت تفسير و تحليل منظور به جداگانه به طور آنها از يك هر و محاسبه 
بنابراين  .دهند مي نشان را تصوير از قسمتي تنها مذكور يهااز سويي شاخص باشد و مي نسبي
  روش .است شده گذاري پايه 4 (PAM)سياستي  تحليل ماتريس روش مشكل اين رفع براي

PAM 1981 سال در بار اولين براي و گيرد مي قرار استفاده مورد است كه دهه دو از بيش 

ي سياستها و ها پروژه تحوالت مطالعه براي استنفورد و آريزونا دانشگاه محققين توسط
 ارائه پانگابين و نلسون توسط 1991 سال در سپس شد و داده توسعه پرتغال در كشاورزي

 يا مورد بخش در دولت يهاسياست ارزيابي به نسبي، مزيت محاسبه بر عالوه روش اين. گرديد

   .پردازد مي نيز خاص محصولي
هاي صادراتي كشور  پايانه صادراتي اخيراً با هدف توسعه صادرات و توسعه زيرساخت

ه مورد توجه قرار گرفته و استفاده از ماتريس تحليل سياستي براي بررسي اهميت احداث پايان
صادراتي و اندازه گيري سودآوري اجتماعي طرح براي نخستين بار در اين تحقيق مورد توجه 

  . گيرد قرار مي
   

                                                            
1. Net Social Profit 
2. Effective Protection Coefficient 
3. Effective Protection 
4. Policy Analysis Matrix 
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  69شماره   دهم،جسال ه –و توسعه  اقتصادكشاورزي

۴۸ 

  پايانه صادراتي محصوالت كشاورزي
توليد صادراتي، بازاريابي دقيق و : توسعه صادرات داراي سه الزام اساسي است

هاي صادراتي با متمركز نمودن خدمات مورد نياز در اين راستا پايانه. بازاررساني مناسب
هاي  صادرات عالوه بر بازاررساني مناسب و نظارت بر فرايند توليد، مانع از دست رفتن بازار

. باشد هدف اصلي از ايجاد پايانه صادراتي ايجاد مزيت رقابتي مي. گردند صادراتي كشور مي
پايانه و كاالهاي صادراتي مورد پوشش و  هاي صادراتي با توجه به اهداف و عملكرد پايانه

  :شوند بندي مي به دو دسته كلي تقسيم ،به صادركنندگان ارائهخدمات قابل 
  پايانه صادراتي عام -
  پايانه صادراتي تخصصي -

د و نده هاي صادراتي عام كليه كاالهاي صادراتي يك كشور را پوشش مي پايانه
هاي صادراتي  د، در حالي كه پايانهنكن مي ارائههاي صادراتي  خدمات عمومي را براي تمام كاال

خدمات الزم و ) هاي گل و گياه هاي محصوالت كشاورزي و پايانه مانند پايانه(تخصصي 
 ارائهرا ) يك گروه كااليي(تخصصي صادركنندگان يك يا چند محصول مشابه و خاص 

  . نمايند مي
محصوالت كشاورزي با هدف رفع مشكالت صادرات اين بخش  پايانه صادراتيمدل 

  :باشد چهار بخش اصلي مي شامل
ساختمان مركزي كه هسته مركزي پايانه است و شامل مديريت پايانه صادراتي، . 1

گمرك، بيمه، استاندارد و (واحد تحقيق و توسعه، سالن همايش و مزايده و بخش اداري پايانه
  .باشد مي...) ادرات دولتينمايندگي 

دار  عهده درون و بيرون پايانه را ونقل حملپايانه كه كليه خدمات  ونقل حملبخش . 2
بين المللي و تعميرگاه را نيز  ونقل حملينگ، نمايندگي شركتهاي كباشد و در عين حال پار مي

  .گيرد در بر مي
متناسب با  بندي هواحد نگهداري و پردازش كه شامل انبار، سردخانه و بست. 3

  .باشد محصوالت مورد نظر پايانه مي
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  .....اثر توسعه ساختار بر افزايش

 ۴۹  

رفاهي كه نقش تكميلي در پايانه دارد و كليه خدمات جنبي مورد -بخش خدماتي. 4
هتل، رستوران، خدمات نظافتي : نمايد؛ خدماتي مانند مي ارائهنياز جهت رفاه صادركنندگان را 

  ...و انتظامات پايانه و
رايند توليد دخالت ندارد، ولي نظارت بر رعايت اگرچه پايانه صادراتي در ف

هاي هدف در تمامي مراحل فرايند توليد و صادرات از وظايف پايانه  هاي كشور استاندارد
  . باشد صادراتي مي

پايانه صادراتي محصوالت كشاورزي به عنوان زيرساخت تخصصي صادرات، در 
در صادراتي نمودن محصول، بهبود راستاي نهاد سازي در بخش كشاورزي مورد توجه بوده و 

و حفظ كيفيت، كاهش ضايعات، افزايش قيمت صادراتي، كارا نمودن  بازاررسانيفرايند 
بر توسعه  غيرمستقيمهاي ديگر به صورت مستقيم و  سياستهاي حمايتي دولت و بسياري جنبه

احداث راههاي روستايي و تأثير آنها در .صادرات محصوالت كشاورزي تأثير خواهد داشت
در استان  فرنگي توتافزايش محصوالت باغي و رواج و گسترش سريع كشت و توليد 

باشند كه مشكالت پيش روي كشاورزي و  نشاندهنده اين واقعيت مي 50كردستان در دهه 
توان شاهد رشد و توسعه  ساختاري است و با رفع اين مشكالت ميباغداري استان كردستان 

  .آنها بود
  

  روش تحقيق
باشد و دو سياست  روش مورد استفاده در اين مطالعه، روش ماتريس تحليل سياستي مي

. استان كردستان مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفته است فرنگي توتحمايت دولت از محصول 
ابتدا مزيت نسبي محصول محاسبه گرديده و سپس تغييرات شاخصهاي مورد بررسي با فرض 

احداث «، »احداث نكردن پايانه و حمايت«در قالب چهار سناريوي احداث پايانه صادراتي 
مورد » حداث نكردن پايانه و عدم حمايتا«و » احداث پايانه و عدم حمايت«، »پايانه و حمايت

گيري پايه و اساس اين سناريوها، بايد اشاره كرد  درخصوص شكل. ارزيابي قرار گرفته است
دولت اين دو مقوله شامل حمايت . كه دو مقوله كلي در اين باره مورد توجه قرار گرفته است
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و بهبود روند تجارت  مواد اوليهيق كاهش قيمت تمام شده از طر فرنگي توتاز توليدكنندگان 
بنابراين كاهش قيمت مواد . باشد از طريق ايجاد پايانه صادراتي مي فرنگي توتساني رو بازار

اوليه با هدف كاهش قيمت تمام شده توليد و ايجاد پايانه صادراتي با هدف بهبود تجارت و 
 اگرچه. قرار گرفتندبازاررساني محصول در چهار سناريوي مذكور مورد مقايسه و بررسي 

صادرات از جنبه هاي مختلفي بر صادرات  فرايندكننده  ايجاد پايانه صادراتي به عنوان كامل
اثرگذار خواهد بود اما در اين تحقيق با هدف نمايان نمودن مزيت ايجاد پايانه صادراتي و 

ش ضايعات پايانه صادراتي تنها با كاه آثاري بخش دولتي در اين زمينه، حمايتهاتوسعه 
ايجاد پايانه  آثاراست كه ساير گفتني . درصد در نظر گرفته شد 10درصد به  30محصول از 

بايد در ... صادراتي ماند بهبود كيفيت محصول، كاربرد تجارت الكترونيك، بهبود تقاضا و
همچنين مشكالت اساسي پيش روي توليد و صادرات . مطالعات آتي مورد بررسي قرار گيرد

  .استفاده از تحقيقات ميداني مطالعه شده است محصول با
  

  اطالعاتها و  داده

هاي توليد، ميزان و  هايي در زمينه سطح زير كشت، عملكرد، هزينه در اين تحقيق آمار
ارزش صادرات و قيمت صادراتي محصول مورد استفاده قرار گرفته است كه آمار ميزان توليد، 

جهاد كشاورزي و  ،هاي فائو آمارنامهاتي از صادرات، ارزش صادرات و قيمتهاي صادر
آمار و اطالعات هزينه توليد . استهاي بازرگاني خارجي گمرك استخراج شده  آمارنامه
در استان كردستان از اطالعات مركز تحقيقات كشاورزي استان كردستان و  فرنگي توت

همچنين تنگناهاي توليد و صادرات محصول از طريق . استدست آمده  بهتحقيقات پيشين 
  .به دست آمد 1387در سال پرسشنامه و تحقيقات ميداني از بازرگانان و باغداران 

  ماتريس تحليل سياستي

ماتريس تحليل سياستي عالوه بر محاسبه مزيت نسبي، به ارزيابي سياستهاي دولت در 
 1جدول  به صورت سياستي تحليل تار ماتريسساخ. پردازد مورد بخش يا محصولي خاص مي

  .است
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  سياستي تحليل ماتريس ساختار. 1 جدول

  سود
 ها هزينه

  درآمد
 مبادلهقابلهاينهاده هاي غيرقابل مبادله نهاده

Di Cik Bij Ai قيمت بازاري 

Hi Gik Fij Ei ايقيمت سايه 

Li Kik Jij Ii اختالف 

  )2003(پيرسون و همكاران: مأخذ

  
 اند كه شده داده نشان  PAMماتريس  براي ورودي متغير 12 ، تعداد1 جدول براساس

 داخلي يها نهاده هزينه سود، درآمد، ماتريس، اول سطر .اند پر شده Lتا  Aحروف  با ترتيب به

قيمت  به را مذكور متغيرهاي دوم سطر است و بازاري قيمتهاي به مبادله قابل هاي نهاده و
 .باشد مي فوق سطر دو بين اختالف بيانگر نيز سوم سطر .دهد مي نشان اي سايه

 اول سطر در باشد كه مي بازاري سود مبين A-(B+C) با است برابر كهD پارامتر

 بازاري حاصل يهاقيمت با مبادله قابل و داخلي يها هزينه مجموع درآمدو تفاضل از ماتريس

 عوامل باشد، و ها نهاده كارگيري به حاصل و دولت دخالت نتيجه در سود اگر اين .شود مي

باشد، نشانة وجود سود است و  D>0اگر  و است داخلي بازار شرايط در سود وجود بيانگر
 Hپارامتر  ،در سطر دوم .كننده امكان ادامه فعاليت را در شرايط داخلي دارد مبين اينكه توليد

 و داخلي يها هزينه مجموع و درآمد تفاضل از سود اين .دهد اي را نشان مي سود سايه
مزيت نسبي در توليد  نشاندهنده Hمثبت بودن  .گردد مي محاسبه اي ي سايههاقيمت با مبادله قابل

 حالت در فعاليت سودآوري كارايي و عدم محصول و سود آوربودن توليد و عكس آن بيانگر

 و اول سطر دو پارامترهاي اختالف به مربوط آثار ماتريس سوم رديف .باشد مي آزاد تجارت
 Iپارامتر . باشد مي خاصي تعريف داراي ستون هر در پارامتر هر بنابراين دهد؛ نشان مي را دوم

به توليدكنندگان داخلي پرداخت  غيرمستقيم يارانة باشد، يعني I>0اگر . A-Eبرابر است با 
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كننده داخلي  توليدتوان گفت كه ماليات ضمني از  شود و اگر عكس آن صادق باشد، مي مي
 .گرفته شده است

 قيمت لحاظ از مبادله قابل يها نهاده وضعيت مبين باشد، مي B-F با برابر كه Jپارامتر 
 هاي توليدي است؛ يعني توليدكننده باشد، نشانه ماليات بر نهاده J>0است به صورتي كه اگر 

باشد، نشانه پرداخت  J<0كند و اگر مي پرداخت غيرمستقيم ماليات ها نهاده خريداري براي
 قيمتي وضعيت نيز Kپارامتر . باشد كننده بر روي عوامل توليد مي يارانه از سوي دولت به توليد

 بر باشد، يعني K>0 اگر. دهد نشان مي را نظر مورد محصول توليد براي داخلي يها نهاده

 بر د، يعنيباش K< 0 اگر .است شده وضع غيرمستقيم و ضمني ماليات توليد يها نهاده

 گونه هيچ يعني ،باشدK=0 كه صورتي در و است گرفته تعلق غيرمستقيم يارانه توليد يها نهاده

 .شود نمي توليدكننده پرداخت توسط داخلي يها نهاده خريداري براي مالياتي يا و يارانه

و در واقع ميزان  D-H است با اي برابر سايه سود و بازاري سود تفاضل يعني Lپارامتر 
دهد و  تفاوت درآمدي را در دو حالت وجود دخالتهاي دولت و نبود دخالتهاي دولت نشان مي

 اگر. توان آن را خالص نتيجه دخالت دولت در مورد محصول مورد بررسي دانست بنابراين مي
L>0 كننده در مقايسه با  باشد به معني اين است كه دخالت دولت در بازار داخلي به نفع توليد

  .باشد اد ميبازار آز
شود  مي نتيجه سياستي تحليل ماتريس از نيز ديگري يهاشاخص فوق، تفاسير بر عالوه
  :كه عبارتند از

  
 (DRC)داخلي منابع هزينه شاخص

   :است شده زيراستفاده رابطه از PAM مبناي بر DRCشاخص  محاسبه جهت
)1(   

FE
GDRC
−

=  
1 DRC>1 نظر و مورد محصول توليد در نسبي نبود مزيت نشانگر DRC<مبين وجود 

نشانه نقطه  DRC=1 نقطه در كننده توليد داشتن قرار .باشد محصول مي توليد در نسبي مزيت

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  .....اثر توسعه ساختار بر افزايش

 ۵۳  

تنها  خارج، از آن واردات يا و كشور داخل در محصول توليد حالت اين در .است سر سربه
  .دارد سياستگذاران و ريزان برنامه تصميم به بستگي

  
 (NPCO) محصول از اسمي حمايت ضريب

 رابطه .دهد مي نشان را اي سايه يهاقيمت و بازاري يهاقيمت اختالف ميزان رابطه اين

  :باشد مي زير به صورت NPCO محاسبه براي استفاده مورد رياضي
)2(   

E
ANPCO =  

 محصول توليد سيستم است و جهاني قيمت داخلي بيش از قيمت باشد،NPCO> 1 اگر

 NPCO<1اگر و گيرد تعلق مي توليدكننده به غيرمستقيم يارانة و است برخوردار حمايت از
كننده ماليات غيرمستقيم  از توليد واقع در و باشد مي كمتر جهاني قيمت از بازاري باشد، قيمت
 از شود و توليد اي داده مي نه مالياتي گرفته و نه يارانه NPCO=0در حالت . شود گرفته مي

  .بود نخواهد برخوردار حمايتي يهاسياست
  
  (NPCI) نهاده از اسمي حمايت ضريب

نشان  آنها بازاري قيمت از را تجارت قابل يها نهاده اي سايه قيمت تفاوت رابطه اين
   :شود مي محاسبه زير دهد و به صورت مي

)3(   
F
BNPCI=  

ها و مخرج آن ميانگين وزني از  صورت كسر فوق ميانگين وزني از قيمت بازاري نهاده
در صورتي كه كسر بزرگتر از يك باشد، نشانه . باشد هاي قابل مبادله مي اي نهاده ي سايهقيمتها

كننده  باشد و توليد باالتر بودن قيمت عوامل توليد قابل مبادله در داخل نسبت به بازار جهاني مي
باشد، به معني پرداخت يارانه به عوامل   NPCI<1اگر . كند اليات غيرمستقيم پرداخت ميم

  .باشد توليد قابل مبادله به توليدكنندگان از سوي دولت مي
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 (EPC) مؤثر حمايت ضريب

با (محصول  بازار و )ها از طريق قيمت نهاده(نهاده بازار در را دولت مداخله آثار
 نشان داد كه همزمان به طور EPCتوان با شاخص  مي) اختالف قيمتهاي داخلي و خارجي

  :شود مي محاسبه زير صورت هب
)4(   

FE
BAEPC

−
−

=  
EPC>1 باشد و  بازار توليد و فروش محصول مي بيانگر حمايت دولت ازEPC<1  به

 EPC=0. پذيري محصول در برابر توليدات خارجي است معناي عدم حمايت و تضعيف رقابت
  .باشد نيز نشانگر عدم سياستي خاص در مورد محصول مي

  (NSP) اجتماعي خالص سودآوري
د كه به صورت شو استفاده مي NSPاي از شاخص  براي محاسبه سود به قيمتهاي سايه

  :آيد زير به دست مي
)5(   0*)( YGFENSP −−=  

بزرگتر از صفر باشد، محصول داراي مزيت است و در غير اين صورت فاقد  NSPاگر 
  .باشد مزيت نسبي مي

  اي  محاسبه قيمتهاي سايه

هاي توليد و هزينه فرصت عوامل توليد از مهمترين مراحل  اي نهاده تعيين قيمتهاي سايه
باشد كه از طريق تصحيح در قيمتهاي  مي PAMمحاسبه مزيت نسبي وماتريس تحليل سياستي

هاي توليد به دو دسته قابل مبادله و  به اين منظور نهاده. گيرد انجام مي) بازاري(اسمي 
هاي قابل مبادله امكان تجارت و نقل و انتقال از كشوري به  نهاده. شوند مبادله تقسيم مي غيرقابل

هاي غيرقابل  پذير است، اما نهاده دات نيز امكانكشور ديگر را دارند و تهيه آنها از طريق وار
اي آنها  مبادله امكان واردات را ندارند و به همين دليل قيمت داخلي آنها به عنوان قيمت سايه

و در صورتي كه داراي چندين قيمت داخلي باشند، چون هزينه فرصت شود  فته ميدر نظر گر
باشد، باالترين قيمت داخلي به عنوان هزينه  يدرآمد ايجاد شده توسط نهاده در بهترين حالت م
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 فرنگي توتهاي الزم براي احداث باغ  بيشتر نهاده. گردد لحاظ مياي آن  فرصت و قيمت سايه
  .1باشند هاي غير قابل مبادله مي شخم و غيره نهاده نيروي كار، مانند كود حيواني،
چاه، ( نحوه استحصال آباي آب به عوامل بسياري نظير فصل آبياري و  قيمت سايه

با اين حال در بسياري . طلبد اي را مي بستگي دارد و محاسبه آن خود تحقيق جداگانه) رودخانه
كنند و يا اينكه عمالً براي ايجاد آب  از باغهاي استان از آب رودخانه يا چاه استفاده مي

اي آب در  يمت سايهتوان به عنوان ق شود و هزينه استحصال آب را مي اي پرداخت نمي هزينه
  ). 1376تركماني و عبداللهي عزت آبادي،(نظر گرفت

باشد و  اي مي است كه جزء عوامل توليد غيرمبادله زمين يكي از مهمترين عوامل توليد
  .شود فته مياي زمين در نظر گر بنابراين هزينه اجاره يك هكتار زمين به عنوان قيمت سايه

در . باشد مي فرنگي توتاي در توليد  د غيرقابل مبادلهجزء عوامل تولينيز نيروي انساني 
باشد و دستمزد براي  برخي مناطق استان دستمزد پرداختي به ميوه چين زن از مرد كمتر مي

در محاسبات از . باشد كمتر از دستمزد براي چيدن محصول مي) وجين(زني پاي درختان  بيل
  . 2استفاده شده استباالترين مزدكارگريعني ميوه چين مرد در استان 

به منظور حذف . هاي قابل مبادله نيزاز قيمتهاي جهاني استفاده شده است براي نهاده 
هايي مانند انواع سموم و  بندي وارداتي در نهاده تعرفه و سهميه(اختالالت قيمتي و غيرقيمتي 

 ونقل حمله هزينهمچنين و  3(CIF)قيمت سيف اس اسرها ب ، قيمت اين نهاده)هاي شيميايي كود
  .دياز مرز تا سر مزرعه محاسبه گرد

با وجود ديدگاه واحد در زمينه محاسبه نرخ واقعي ارز، نظريه برابري قدرت 
باشد و لذا در محاسبات مورد استفاده قرار  بيشتر مورد پذيرش اقتصاددانان مي) ppp(خريد

 :پذيرد زير صورت ميمحاسبه شاخص برابري قدرت خريد با استفاده از فرمول . گرفته است
                                                            

  .شده است) سال 5با فرض (محاسبه و تقسيم بر عمر مفيد باغ  فرنگي توتهزينه احداث يك هكتار باغ . 1
، 6973، 8010بيل زن به ترتيب برابر با  نهر كش، طبق آمار رسمي مركز آمار، دستمزد كارگر ميوه چين مرد،. 2

  .باشد ميتومان  6582
3. Cost Insurance Freight 
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)6(  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

PN
PTERRER  

  
شاخص  PNشاخص قيمت داخلي و  PTنرخ رسمي ارز موجود در بازار،  ERكه در آن 

با توجه به اينكه به طور غيرمستقيم بيشتر كاالهاي وارداتي ايران از . قيمتهاي خارجي است
 فروشي عمدهشود، در محاسبه از شاخص قيمت  طريق شركاي تجاري آمريكا انجام مي

هايي است كه در محاسبه  يكي ديگر از متغير ونقل حملهاي  هزينه. آمريكا استفاده شده است
متوسط هزينه حمل هر كيلو بار در يك كيلومتر از  .گيرد اي مورد استفاده قرار مي هقيمتهاي ساي

گرفته شده  84در سال كگمر آمارنامهاستان و حمل هر كيلو بار در هركيلومتر به استان از 
به و عوامل توليد اي محصول  هزينه حمل هر كيلو بار به مبادي براي محاسبه قيمت سايه. است

يكي از . 2باشند اي مي اي و نه كامالً غيرمبادله ها نه كامالً مبادله برخي از نهاده. 1كار رفته است
. باشد اي محصول مي مهمترين متغيرهاي مورد استفاده در ماتريس تحليل سياستي، قيمت سايه

 شود و ايران بيشتر به كشورهاي حوزه خليج فارس و تركيه صادر مي فرنگي توتمحصول 
اي از  براي محاسبه قيمت سايه. باشد مي فرنگي توتز عمده صادركنندگان كشور تركيه خود ا

  .3ايران در سايت فائو استفاده شده است فرنگي توتارزش واحد صادرات 
  

  نتايج تحقيق 
  فرنگي توتوضعيت توليد 

هرچند . هكتار بوده است 263765در جهان  فرنگي توتسطح زير كشت  2006در سال 
اعالم كرده است، اما به دليل كوچك بودن مقياس باغها و  3829فائو سطح زير كشت ايران را 

پراكندگي آنها، كارشناسان محلي سطح كشت و توليد آن را باالتر از آمار رسمي فائو براورد 
رده چهاردهم جهان قرار دارد جهان در  فرنگي توتدرصد از باغات  45/1كنند كه با  مي

  ).2جدول (
                                                            

  .استان گرفته شده است ونقل حملآمار متوسط فاصله از مبادي ورودي از پايانه . 1
 تغييرات تكنولوژيكي در فرايند توليد روي نداده است، از نسبتهاي 84-83به دليل اينكه در طي سالهاي . 2

  .تحقيقات قبلي استفاده شده است
دالر به ازاي هر تن بوده است اما همچنان در  625برابر با  2006صادراتي ايران در سال  فرنگي توتقيمت . 3

  .ترين قيمتهاست رديف پايين
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تن بوده است كه عمده  4081661 فرنگي توتتوليد جهاني  2006در سال 
با (اسپانيا  ،)تن 1259449با (آمريكا : توليدكنندگان اين محصول به ترتيب عبارت بودند از

ايران . ، تركيه، كره جنوبي، لهستان و مكزيك)تن 235000با(و فدراسيون روسيه ) تن 333500
درصدي از توليد جهان داراي رتبه هجدهم  94/0تن در اين سال با داشتن سهم  38494با توليد 

  ). 2جدول (در جهان بود 
گرم در هكتار  كيلو 15053در جهان  فرنگي توتمتوسط عملكرد در هكتار باغ 

از . كيلوگرم در هكتار رتبه سي و ششم جهان را داراست 10053باشد و ايران با عملكرد  مي
كيلوگرم در هكتار  12966سوي ديگر عملكرد اين محصول در استان كردستان بيش از 

باشد كه با وجود داشتن باالترين عملكرد در سطح كشور هنوز فاصله بسياري با ميانگين  مي
ي،كشت سنتي و استفاده از نيروي بردار بهرهكوچك بودن مقياس ). 2جدول (دارد  جهاني

آالت كشاورزي را در باغهاي  انساني غير متخصص در مراحل توليد و عدم استفاده از ماشين
  .توان از عوامل عمده كاهش بازده و پايين بودن عملكرد دانست ناهموار استان مي

  در جهان و جايگاه ايران  فرنگي توتوضعيت سطح كشت، عملكرد و ميزان توليد . 2جدول 
  )هكتار/ تن(

  سال
  وضعيت 

 توليد
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 كشت سطح
)هكتار( ايران

2983 3053 2898 3000 3000 3833 3829 3829 

 كشت سطح
)هكتار( جهان

238345 251203 255101 235011 245285 254708 265947 263765 

 38494 38494 33722 2262825361218443200027000)تن( ايران توليد
 4081661 36666923796159 32029513293462322221032448353359333)تن( جهان توليد

 ايران عملكرد
 در كيلوگرم(

)هكتار
7586 8307 7538 10667 9000 8798 10053 10053 

 جهان عملكرد
 كيلوگرم(

)درهكتار
13790 13618 13601 14054 13996 14293 14566 15053 

  فائو : مأخذ
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   فرنگي توتوضعيت تجارت 
 25و در ايران بالغ بر  1270164در جهان  2005در سال  فرنگي توتارزش صادرات 
، ليكن 1باشد نمي فرنگي توتهر چند ايران داراي واردات ). 3جدول (ميليون دالر بوده است 

رغم وجود پتانسيلهاي صادراتي، نداشتن راهكار مشخص و نوسان زياد در صادرات اين  علي
با اينكه متوسط . هاي صادراتي كشور وجود داشته است محصول مانعي اساسي در حفظ بازار

 فرنگي توتدالر به ازاي هر تن بوده است،  1829در جهان  2005در سال  فرنگي توتقيمت 
. باشد مي 64كشور داراي رتبه  70به ازاي هر تن در ميان ) 3جدول (دالر  387ايران با قيمت 

گردد كه قيمت  در جهان و ايران اين نتيجه حاصل مي فرنگي توتبا مقايسه متوسط قيمت 
ايران نسبت به قيمت جهاني پايين بوده و كيفيت باالي توليد اين محصول در ايران  فرنگي توت

  . باشد يانگر وجود پتانسيل باالي صادرات اين محصول ميب
  در جهان و جايگاه ايران فرنگي توتوضعيت تجارت . 3جدول 

  سال

تجارتوضعيت 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ايران   صادرات ارزش

)دالر ميليون(
11/4 6 35 6 5 8 20 60 25 

جهان  صادرات ارزش

)دالر ميليون(
770171 886495 873575 670495 707362 780513 957937 1096108 1270164 

ايران  صادرات حجم

)صدهزارتن(
0/04 0/05 0/17 0/03 0/03 0/04 0/09 0/18 0/04 

جهان  صادرات حجم

)صدهزارتن(
410 445 496 466 509 460 520 533 607 

 387 331429 308 10281448117414982186)تن-دالر( ايران قيمت

 1829 16871751 1337 14461455135412831292)تن-دالر(جهان  قيمت

  فائو : مأخذ

                                                            
  .دالر داشته است4480وارداتي به ارزش  2002ايران تنها در سال . 1
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با وجود شرايط اقليمي كشور در توليد انواع محصوالت كشاورزي و كيفيت 
تواند به علت كيفيت پايين محصول باشد،  نمينازل استان كردستان، اين قيمت  فرنگي توت

علت ترين  هاي الزم و ضايعات محصول در فرايند بازاررساني اساسي بلكه نبود زيرساخت
  .باشد توسعه توليد و صادرات محصول ميمهمترين مانع قيمت پايين و در نهايت، 

  :دبا بررسي محصول در سه سطح استاني،كشوري و جهاني نتايج زير حاصل گردي
  )ضعف در سياستگذاري(باشد  مساحت باغها با پتانسيلهاي كشور و استان متناسب نمي -
  )عملكرد پايين(گيرد  به نسبت سطح زير كشت، توليد صورت نمي -
  )هاي صادراتي ضعف در زيرساخت(گيرد  به نسبت توليد، صادرات صورت نمي -
  )جهاني متوسط تر از قيمت پايين( گيرد ارزآوري صورت نمي و به نسبت صادرات، درآمد -

به منظور بررسي اهداف تحقيق، همچنانكه قبالً نيز گفته شد، چهار سناريو براساس 
حمايت يا عدم حمايت دولت از توليدكنندگان و همچنين احداث يا عدم احداث پايانه 

ها،  ن يافتهبه استناد اي. ارائه شده است 4صادراتي در نظر گرفته شد كه نتايج حاصل در جدول 
در توليد و  يدر استان كردستان داراي مزيت نسبي و همچنين سودآور فرنگي توتتوليد 

بررسي شاخصهاي به دست آمده از ماتريس تحليل سياستي بيانگر اختالف . صادرات است
هاي تخصصي  معنادار در نتايج است كه نشاندهنده ضرورت و اهميت توجه به ايجاد زيرساخت

  . باشد صادرات محصوالت كشاورزي مي بازاررساني و
  در چهار سناريوماتريس تحليل سياستي شاخصهاي مزيت نسبي و ضرايب حمايتي منتج از . 4جدول 

NPIC NPCO EPC NSP DRC سناريوي:

0/25 0/8 0/81 353805 0/92 حمايتوپايانهنكردناحداث 1 

0/25 0/24 0/24 17712079 0/19 حمايتوپايانهاحداث 2 

1 0/24 0/23 17712079 0/19 حمايتعدموپايانهاحداث 3 

1 0/8 0/79 353805 0/92 حمايتعدموپايانهنكردناحداث 4 

  هاي تحقيق يافته: منبع
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منظور از حمايت، كمك دولت به كاهش قيمت تمام شده مواد شود كه  يادآور مي
از عدم حمايت، آزادسازي بازار مواد باشد و منظور  بازار عوامل توليد مياز اوليه و حمايت 

در هر صورت كمتر از واحد ) DRC(، شاخص هزينه منابع داخلي4براساس جدول . اوليه است
استان كردستان در تمام  فرنگي توتباشد كه بيانگر وجود مزيت نسبي محصول  مي

از به هاست؛ يعني در سناريوي اول و چهارم براي به دست آوردن يك دالر ارز ني سناريو
در حالي كه در سناريوي دوم و سوم . سنت از منابع داخلي كشور بوده است 92كرد  هزينه
طور كه نتايج  همان. يابد سنت كاهش مي 19براي كسب يك دالر درآمد ارزي به  كرد هزينه

دهد حمايت يا عدم حمايت از بازار عوامل توليد تأثيري در شاخص هزينه منابع  نشان مي
و هزينه الزم از منابع داخلي براي كسب يك دالر ارز را تحت تأثير قرار داخلي ندارد 

دهد، اما احداث پايانه صادراتي از طريق كاهش ضايعات و رقابتي نمودن محصول و هزينه  نمي
در كاهش هزينه منابع داخلي براي كسب يك  توجهي قابلتمام شده هر واحد محصول اثر 

  .دالر درآمد ارزي دارد
در تمام سناريوها كوچكتر از يك ) NPCO(يت اسمي از محصول ضريب حما

تر در بازار  ضايعات باالي محصول در فرايند صادرات، فروش محصول با قيمت پايين. باشد مي
. شود از توليدكننده ماليات غيرمستقيم گرفته مي واقع در و داخلي را داراي توجيه نموده است

باشد و لذا با ايجاد  مي 4و  1نسبت به  3و  2ريوهاي نتايج بيانگر كاهش اين شاخص در سنا
ضريب حمايت اسمي . گردد پايانه صادراتي ماليات غيرمستقيم بيشتري از توليدكننده اخذ مي

اي  باشد؛ يعني قيمت سايه ي اول و دوم كمتر از يك ميهابراي سناريو) NPIC(از بازار نهاده 
كننده اعطاي يارانه غيرمستقيم از طرف دولت  ه بيانها از قيمت بازاري آنها كمتر است ك نهاده

اي تهيه  ها را با قيمت يارانه باشد و اينكه توليدكنندگان نهاده هاي قابل مبادله مي به نهاده
برابر  NPICكند،  ها حمايت نمي هاي سوم و چهارم كه دولت از بازار نهاده در سناريو. كنند مي

  .باشد واحد مي
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يكي ديگر از شاخصهايي كه در جدول ماتريس تحليل سياستي وجود دارد و استنباط 
ها كوچكتر از واحد و  باشد كه در تمام سناريو مي) EPC( مؤثرسياستي دارد، ضريب حمايت 

كننده داخلي بوده  بيانگر اين واقعيت است كه مجموع سياستهاي دولت به نوعي به نفع مصرف
توان از روي آن  يكي از شاخصهايي است كه مي) NSP(اجتماعي سودآوري خالص . است

ي اول و هااين معيار در سناريو. سود آوري و وجود مزيت نسبي محصول را تشخيص داد
اجتماعي  باشد كه بيانگر سودآوري مي 17712079وسوم  ي دومهاو در سناريو 353805چهارم 

پرداخت يارانه  شود، ور كه مالحظه ميط همان. و وجود مزيت نسبي در هر چهار سناريو است
در سودآوري خالص اجتماعي تأثيري ندارد و احداث پايانه صادراتي آن را به صورت 
چشمگيري افزايش داده است و بيانگر امكان جهش صادرات محصوالت كشاورزي كشور با 

  .باشد هاي صادراتي مي ايجاد و توسعه پايانه
  
  هاي سياستي توصيه

ولت همزمان با حمايت از بازار عوامل توليد و كاهش قيمت مواد اوليه در حال حاضر د
هاي حمل صادراتي  هاي كشاورزي، تسهيالت بانكي، يارانه بخش كشاورزي، با حمايت از بيمه

به صورت مستقيم و غيرمستقيم از صادرات بخش ... هاي منظم دريايي و كاال، ايجاد سفر
هاي صادراتي به عنوان نهاد ناظر  تا ايجاد و توسعه پايانهكند و در اين راس كشاورزي حمايت مي

بر زنجيره توليد و صادرات گامي بلند در راستاي شكوفايي مزيتهاي نسبي و ايجاد مزيت 
  .باشد رقابتي بخش كشاورزي مي
 1384دار بودن اين محصول در سال  نشاندهنده مزيت فرنگي توتبررسي مزيت نسبي 

. لعات بعدي نشان از كاهش مزيت نسبي محصول در سالهاي بعد داردباشد، ولي نتايج مطا مي
هاي جهاني  جايگاه ايران در بازاردهد كه  نگاهي به جايگاه ايران در بازارهاي جهاني نشان مي

نتايج حاصل از تحليل پرسشنامه مبين آن است  .نسبت به پتانسيلهاي موجود بسيار پايين است
با اين . بازاريابي و بازاررساني اين محصول داراي مشكالتي از جمله ضايعات باالست فرايندكه 

هاي پنهان فرايند صادرات، ضايعات باالي محصول و از دست رفتن  به دليل هزينهاوصاف 
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اي  گزينه، پايانه صادراتي محصوالت كشاورزي به عنوان بازاررسانيكيفيت محصول در فرايند 
موانع صادرات اين محصول مورد توجه قرار گرفت كه نتايج تحقيق نيز مناسب در جهت رفع 

باشد؛ لذا براي توسعه صادرات اين محصول  بيانگر مزاياي ايجاد پايانه در استان كردستان مي
  :گردد مي ارائهپيشنهادهاي زير 

توليد شده در هواي سرد و شرايط اقليمي استان كردستان، داراي  فرنگي توتبا اينكه  -
ماندگاري مناسبي است، اما اين زمان با توجه به طوالني بودن فرايند صادرات كافي نيست و 

كننده حلقه توليد و صادرات  لذا ايجاد پايانه صادراتي محصوالت كشاورزي به عنوان كامل
  .1گردد پيشنهاد مي

استان كردستان داراي مزيت نسبي و سود آوري اجتماعي  فرنگي توتاز آنجا كه  -
نيروي كار بيشتري نسبت به ساير محصوالت نياز دارد، لذا توسعه به باشد و عالوه برآن  مي

  .زايي نقش بسيار مؤثري ايفا نمايد تواند در رفع مشكل بيكاري و اشتغال مي فرنگي توتباغهاي 
ايجاد مزيت رقابتي همزمان با جهت در و با توجه به اهميت صادراتي بودن توليد  -

صادراتي، آموزش باغداران جهت توليد و برداشت صادراتي، نحوه چيدن و سرد احداث پايانه 
كردن مقدماتي، مورد توجه قرار گيرد و كليه حمايتهاي دولتي در قالب بسته حمايتي همزمان با 

  .2پايانه صادراتي بررسي گردد
هاني رغم پايين بودن قيمت داخلي نسبت به قيمتهاي ج علينتايج مطالعه نشان داد كه  -

هاي پنهان فرايند  و حمايت دولت در كاهش قيمت مواد اوليه، به دليل ضايعات باال و هزينه
صادرات، ايجاد زمينه شكوفايي پتانسيلهاي صادراتي محصول نيازمند تغيير ساختاري است و 
در اين راستا نتايج تحقيق بيانگر اهميت و ضرورت ايجاد پايانه صادراتي در استان كردستان 

  . باشد مي
  

                                                            

گيرد و قطعاً با توجه به  درصدي محصول صورت مي 35در داخل كشور با ضايعات  فرنگي توتبازاررساني . 1
  .گردد موجود در فرايند صادرات، اين ميزان ضايعات بيشتر ميديوانساالري 

به دليل حساسيت محصول، به ازاي هر يك ساعت تأخير در سرد كردن  فرنگي توتپس از برداشت . 2
  .گيرد سريعتر صورت ميساعت  5مقدماتي، فسادپذيري محصول 
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  منابع
موسسه استاندارد و  ة، نشريفرنگي توت، استاندارد )1374(فرج اهللا و همكاران ،فرهي. 1
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