
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 ١٣٨٨سال / ١ شماره ١/١٩جلد / مجله دانش کشاورزي پايدار

   هاي حمایتی دولت بر تولید محصوالت کشاورزيبررسی تاثیر سیاست
  )استان آذربایجان شرقی: يمطالعه مورد(

 ۱ي قادر دشت و۲يد جعفر اصفهاني، س*۱ن زاديجواد حس
  

  ۱۵/۱/۸۸: تاريخ پذيرش              ۲۵/۹/۸۷:تاريخ دريافت
  زيشگاه تبر دان،ي دانشکده کشاورز،يگروه اقتصاد کشاورزاستادياران  -۱
  ، دانشگاه تبريزيت کشاورزيري ارشد رشته مدیکارشناسدانشجوی سابق  -۲
  E-mail: j_firoozy@yahoo.com      مسئول مکاتبه*

  
  چکیده

 ی جهاني و قابل رقابت در بازارهایت نسبی مزي دارا يکشاورزمحصوالت  د  یهدفمند از تول  و   یت اصول یو حما شناسایی  
 يکـشاورز  محـصوالت    ییز بـا هـدف شناسـا      یق حاضر ن  یتحق. شودی محسوب م  یرنفتیت غ  در توسعه صادرا   یگام مهم 

 از ی برخـ ین بررسـ یـ  در ا.صـورت گرفتـه اسـت      یاسـت یل س یس تحل ی با استفاده از ماتر    یجانشرقیدار استان آذربا  تیمز
 کـه  ایج نـشان داد نتـ  .ت شـدند یل حـساس یـ  محصوالت تحلیمت جهانی مانند نرخ ارز و قیت نسب ی اثرگذار بر مز   يرهایمتغ

 گوجـه فرنگـی در    وخیـار  کـه یبوده در حالدر این استان فاقد مزیت نسبی آبی  دیم و جو  محصوالت گندم دیم، جو   تولید  
 نـسبت بـه نـرخ    هاي مزیت نسبی تحلیل حساسیت شاخص   .باشند  بین محصوالت مورد بررسی بیشترین مزیت را دارا می        

دیـم   بین محصوالت مورد بررسی گندم دیم و جو  در.یابد یز افزایش میت نسبی ن که با افزایش نرخ ارز مزی  دادارز نشان   
قیمـت  رات ییـ تغتحلیل حساسیت نسبت بـه   چنین،  هم .ندترین حساسیت را نسبت به نرخ ارز نشان داد        ترین و خیار کم   بیش

 و قـرار  آبـی  گنـدم  درصدي قیمت جهانی محصوالت سبب از بـین رفـتن مزیـت      25کاهش  که  جهانی محصوالت نشان داد     
هـاي قابـل تجـارت  نـشان       تحلیل حساسیت نسبت به هزینه نهاده     . به سر تولید خواهد شد     زمینی در نقطه سر   گرفتن سیب 

حساسیت شاخص هزینه منابع داخلی نسبت  تر باشد،  هاي قابل تجارت بیش   دهد که هر چه نسبت درآمد به هزینه نهاده          می
  .شودتر میجارت کمهاي قابل تبه تغییر هزینه نهاده

  
محـصوالت   ،یاسـت یل سیـ س تحلی مـاتر ، یتی حمـا يهااستیت، سیل حساسیتحل، یجانشرقیاستان آذربا :يدی کل يهاواژه
   یت نسبیمز ،یزراع
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Abstract 

Supporting agricultural products with some rates of comparative advantage is an important step for 

non-oil exports development of Iran . The purpose of this study is to identify the agricultural 

products of East Azarbaijan with comparative advantages by policy analysis matrix (PAM). The 

effects of exchange rates and global prices on the comparative advantage of the cases are examined. 

The dry farmed wheat (DFW), dry farmed barely (DFB), and irrigated barely did not show any rates 

of comparative advantages; while, cucumbers, and tomatoes exposed the highest rates of 

comparative advantages. The sensitivity analyses of comparative advantage indices with respect to 

the exchange rates(ER) demonstrate the positive correlation; where, DFW, and DFB had highest 

response rates; and the cucumbers had the lowest response for ER changes. Sensitivity analyses of 

comparative advantages with respect to global prices showed the deletion of comparative 

advantages with 25% declines in global prices of irrigated wheat, and locating the potatoes on 

breakeven point. Sensitivity analyses of tradable inputs costs confirmed that by increasing the ratio 

of incomes to tradable input costs decrease the response of domestic resource costs indices as 

compared with tradable input costs changes. 

  

Keywords: Agricultural crops, Comparative advantage, East Azarbaijan, Exchange rate, Global 

price, Policy analysis matrix, Support policy, Sensitivity analysis        
 

  مقدمه
ــدوین      ــدون ت ــانی ب ــاي جه ــه در بازاره ــضور آگاهان ح

هـــاي مناســـب بازرگـــانی بـــراي بـــسیاري از سیاســت 
 شورهاي در حال توسعه از جمله ایران غیر ممکن است،ک

  صادرات بدون ارزیـابی امکانـات،  توسعهاز طرف دیگر 
و ساختار تولیدي کشور امکـان پـذیر   ها ها، گرایش قابلیت
لـذا ایـن کـشورها فعالیـت در عرصـه تجـارت        .باشدنمی

خــارجی و حــضور مــستمر در بازارهــاي جهــانی را در  

در حـال حاضـر بــسیاري از   . انـد دسـتور کـار قـرار داده   
 در مـوقعیتی هـستند کـه در        کـشور هاي اقتـصادي    بخش

هاي غیـر اصـولی دولـت       بازارهاي داخلی به دلیل حمایت    
هاي غیر واقعـی هـستند کـه بـا رونـد رو بـه        داراي مزیت 

هـا  گسترش بازارهاي جهـانی و اقتـصاد بـاز ایـن بخـش             
ت یـ جـه حما ی در نتهاي سنگینی خواهنـد شـد    متحمل زیان 

 که توان رقابـت در  ید محصوالتیند از تول  م و هدف  یاصول
ن کننـده   یتواند تضم یم باشند   را دارا    یالمللنی ب يبازارها
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نـسبی  مزیـت .  باشـد  ی جهان ي موفق در بازارها   يحضور
 ریزي تولید،یکی از معیارهاي مهم اقتصادي جهت برنامه

صادرات و واردات و به معناي توانایی یک کشور یـا یـک    
عزیـزي و  ( نطقه در تولید یک کاال با هزینـه کمتـر اسـت        م

دارد که هـر کـشور یـا    این نظریه بیان می .)1384 یزدانی
منطقه با توجه به فراوانـی اسـتعدادهاي طبیعـی و سـطح             

بـه طـور نـسبی در تولیـد گـروه       وري عوامل تولید،بهره
   .خاصی از محصوالت مزیت دارد

هـاي مهـم   بخش کشاورزي به عنوان یکـی از بخـش    
هـاي بـالقوه طبیعـی و    اقتصادي کشور بـا داشـتن مزیـت     

همچنین دارا بودن نقش حساس در امنیـت غـذائی جامعـه     
بنـابراین بـا   . هـا نیـاز بـه توجـه دارد    بیش از سایر بخـش   
اي، اقلیمی و تکنولـوژیکی     هاي سرمایه توجه به محدودیت  

-در بخش کشاورزي گام برداشتن بر اساس اصل مزیـت  
ــ. میــت بــاالیی برخــوردار اســتنــسبی از اه  در یاز طرف

 اسـتعدادها   بسیاري از کشورهاي جهان منابع، امکانات و      
ایـن   1اسـت بلکـه توزیـع فـضایی     نه فقط متنوع و محدود

منابع در داخل این کشورها از الگویی یکپارچه و یکدست          
مناطق مختلف در بسیاري از کـشورها از  . کندنمی تبعیت

ویژه طبیعـی، وسـعت، تنـوع آب و       جمله ایران از امکانات     
. هاي نیروي انسانی متفاوتی برخوردارنـد هوایی و قابلیت  

هاي اقتصادي هر منطقه ها لزوم توجه به مزیت   این تفاوت 
  . سازدرا نسبت به سایر مناطق یا کل کشور آشکار می

تـوان  هـاي نـسبی هـر منطقـه مـی       با محاسبه مزیـت   
 کـشور تعیـین   ن کـشت را در داخـل      اي کـرد  الگوي منطقه 

منطقـه   تا عالوه بر استفاده بهینه از عوامل تولید هـر        کرد
 نیز شناسایی شـده  مناطقهاي تولیدي و صادراتی  قابلیت

  .هاي موثر فراهم شودگذاريو زمینه جهت سرمایه
ــم      ــاطق مه ــی از من ــرقی یک ــان ش ــتان آذربایج اس

د یـ  کـه از نظـر تول      شـود کشاورزي کشور محـسوب مـی     
ــس ــاه ی در کــشور جايت کــشاورز از محــصوالياریب گ
 تن  384815د  ین استان با تول   یاکه  یبطور . را دارد  یمناسب

 را در    توانـسته اسـت رتبـه اول کـشور         83ال  از در سـ   یپ
ن یـ ان یهمچنـ . ن محصول به خود اختصاص دهـد   ید ا یتول

د گنـدم در رتبـه      یـ  در تول  83-84 یدر سـال زراعـ    استان  

                                                
1Spatial distribution 

جو در رتبـه  و   سیب زمینی و گوجه در رتبه پنجم         ،ششم
 وزارت جهاد کشاورزي(  کل کشور قرار داشته استنهم

بنابراین تنوع تولید محصوالت کشاورزي و سهم       ).1385
قابل توجه این استان در تولیدات کشاورزي کشور از یک    

هاي خاص جغرافیـایی و اقلیمـی و منـابع          طرف و ویژگی  
اي جهــت کنــد کــه مطالعــهآن از سـوي دیگــر ایجــاب مــی 

نـسبی محـصوالت کـشاورزي ایـن اسـتان          زیتشناخت م 
-انجام گیرد تا بدین وسیله اطالعات مفیدي جهـت برنامـه       

ریــزي منطقــی و علمــی در رابطــه بــا تولیــد محــصوالت  
گــذاران ریــزان و سیاســتکــشاورزي در اختیــار برنامــه

ن مطالعـه بـه   ی این اهداف اصلیبنابر ا . منطقه فراهم گردد  
 محــصوالت ییاشناسـ :  گــرددیم مـ یر ترســیـ صـورت ز 

 ياسـت هـا  یر سیتاث و یجان شرقیت دار استان آذربا یمز
در ) در رابطـه بـا نهـاده هـا و محـصوالت     ( دولت   یتیحما
ت شـاخص   یل حـساس  ی تحل -يد محصوالت کشاورز  یتول
 يرهـا ی از متغیرات برخـ ییـ  نسبت به تغ یت نسب ی مز يها

  . ی جهانيمت های از جمله نرخ ارز و قياقتصاد
  

 ها مواد و روش
تــرین و  از جــامعیکــی یاســتیل سیــس تحلیمــاتر  
 و محاســبه یاســتیل سیــ تحليهــا تــرین روشيکــاربرد

س بـه محقـق    ین مـاتر  یـ ا. دیـ  آ ی به شـمار مـ     یت نسب یمز
هـا بـه    ر شـاخص یدهد تا در کنار محاسبه مقـاد     یاجازه م 

  سـاختار  .ز بپـردازد  یـ د ن ی حاکم بر تول   يها استیل س یتحل
 و مونکـه  توسـط  ربـا  اولـین  بـراي  سین مـاتر یـ ه ایـ اول

ن روش توسط افـراد  ی ا.شد ارائه 1989 سال در پیرسون
 کـشاورزي  هـاي  سیاسـت  تحلیـل  و تجزیـه  جهت يادیز

 تـوان  یه است که از آن جملـه مـ  شد داده توسعه و بسط
، مهــانتی و )1991( ن آن نلــسون و پانگــابیبــه مطالعــات 

ن یـ  در داخـل کـشور نیـز ا   .اشـاره کـرد    )2002( همکاران
 14 یدر بررس )1375(نژاد یموسن بار توسط   یروش اول 

 محمـدي .  به کـار بـرده شـده اسـت         ی محصول زراع  نوع
 ، کرباسـی و همکـاران     )1384(، صفوي و احمدي     )1383(
ر یـ ن) 1384(وجیران و جوالیی    ) 1384(، قلی بگلو    )1384(

ــدازه   ــراي ان ــود ب ــات خ ــسبی    در مطالع ــت ن ــري مزی گی
ــن     ــف از ای ــاطق مختل ــشاورزي من ــصوالت ک  روش مح
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  .اند استفاده کرده
 1 س تحلیـل سیاسـتی در جـدول       ی  مـاتر   یشکل کلـ  

  ):1989  و پیرسونهمونک( آمده است
  

   شكل كلي ماتريس تحليل سياستي-۱جدول

 يمبنــــا
  محاسبه

  سود
     هاي نه نهادهيهز
  ر قابل تجارتيغ

-نه نهادهيهز

هاي قابل 
  تجارت

  درآمد

 D C  B A  يبازار
 H  G  F  E  يه ايسا

  L  K  J  I  اختالف
  

شود، ایـن مـاتریس شـامل       همانطور که مالحظه می   
اولین اتحاد نشان دهنده سـود      . دو اتحاد حسابداري است   

هـاي   است و از تفاضل درآمد و هزینـه بـر حـسب قیمـت             
به دست می آیـد و دومـین   2اي هاي سایه و قیمت 1بازاري  

اشـد  اتحاد، اختالف بین مقادیر موجود و مقـادیري مـی ب          
عناصـر  . که در آن هـیچ اخـتالل و دخـالتی وجـود نـدارد        

 درآمــد Aس عبــارت اســت از ین مــاتریــل دهنــده ایتــشک
، ي بـازار يها متیحسب قبر ک واحد محصولیحاصل از 

B يهـا  مـت ی قابـل تجـارت بـر حـسب ق         يهـا  نه نهاده ی هز 
نه عوامـل   ی هز Cک واحد محصول و     ید  ی تول ي برا يبازار
 سـود  D .باشـد  ی مـ يت بـازار مـ ی بر حسب ق  ید داخل یتول

 قابــل يهــا نـه نهــاده ی کــه از تفــاوت درآمــد و هزيبـازار 
عناصـر سـطر    .دیـ  آیر قابل تجارت بدست میتجارت و غ 

 باشـد بـا   یف عناصر سطر اول را دارا مـ    یدوم همان تعر  
 يبـه جـا   3 ی واقع يها متین سطر از ق   ین تفاوت که در ا    یا
ر سـوم   عناصـر سـط    .شود ی بازاري استفاده م   يها متیق

ــز از کــسر عناصــر ســطر دوم از عناصــر ســطر اول    نی
 يا هی  و سـا ي بـازار يها متین قیآید و تفاوت ب   بدست می 
  .دهد یرا نشان م
  هاي حاصل از ماتريس تحليل سياستيشاخص

هاي حاصل از ماتریس تحلیـل سیاسـتی را         شاخص

                                                
1 Private price 
2 Shadow price 
3 Actual price 

توان به دو گروه تقسیم بندي کرد که یک گروه مزیـت    می
هـا و درآمـد     له تولید با توجه بـه هزینـه       نسبی را در مرح   

هاي کند و گروه دیگر تاثیر سیاست گیري می واقعی اندازه 
  .سنجدها میدولت را در بازار محصوالت و نهاده

  
  ٤ (DRC)ينه منابع داخليهز

هزینـه فرصـت از دسـت       ) DRC(هزینه منابع داخلی    
رفته واقعی منابع داخلـی کـه صـرف تولیـد یـک کـاال بـر          

نه منابع  یمقدار هز . شود، است هاي جهانی می   متحسب قی 
ــ ــاتریداخل ــتحلس ی از م ــه صــورت زیاســتیل سی ــ ب ر ی

  .: شودیممحاسبه 
]       1 [                                          DRC=G/(E-F) 

 يدهـد کـه بـرا    ین شاخص نشان میشود که ا  یمالحظه م 
  چـه یک واحد ارز خـارج   ی ییا صرفه جو  یبدست آوردن   

 مـصرف  ی بر حسب پول خارج ید از منابع داخل   یمقدار با 
د یـ   باشـد منطقـه مـورد نظـر در تول     DRC > 1اگر  .کرد

باشـد منطقـه    DRC<1 و اگـر  ینسب تیمحصول بدون مز
  .باشد ی مینسب تی مزيد محصول دارایمورد نظر در تول

  
  ٥)NSP( ي خالص اجتماعيسود آور
بل تجارت   قا يهانه نهاده ین شاخص از تفاضل هز    یا

-متی از درآمد با ق    ياهی سا يمتهایر قابل تجارت با ق    یو غ 
  .دیآ یماي بدست هی سايها

]     2 [                                      P=(E-F-G) 

باشــد یعنــی تولیــد محــصول بــا توجــه بــه   NSP>0اگــر 
 NSP<0اي سودآور است و در صورتیکه       هاي سایه  قیمت

 برابر صفر   NSP .ور نمیباشد باشد تولید محصول سود آ    
 باشـد کـه در      یمـ نیز نشان دهنده نقطه سر به سر تولید         

  .سود خالص اجتماعی وجود نداردن حالت یا
 

 SCB(6(نسبت هزينه به فايده اجتماعي
هـاي  این شاخص نسبت درآمد به هزینه را با قیمـت         

  :شوددهد و به صورت زیر محاسبه میواقعی نشان می
]        3              [                        EGFSCB /)( +=       

                                                
4 Domestic resource cost 
5 Net social benefit 
6 Social cost benefit 
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      SCB<1  ت یــ فعالیت نــسبیــنــشان دهنــده وجــود مز
ت یـ  فعالیت نـسب یـ انگر عـدم مز  یـ  ب SCB>1.  است يدیتول
د یـ  نقطه سـر بـه سـر تول         از یحاکز  ین  SCB=1 و   يدیتول
  .باشدیم
  

  ١)NPI( ها  از نهادهيت اسميب حمايضر
 قابل تجـارت را   ي ها نه نهاده ینسبت هز ب  ین ضر یا 

 قابـل  يهـا نـه نهـاده   ی بـه هز   ي بـازار  يهـا  متیبر حسب ق  
دهـد و بـه     نـشان مـی  ياهی سا يها متیتجارت بر حسب ق   

  :شود یم محاسبه ]4[ صورت رابطه
]   4 [                                                 NPI = B/F 

 قابل يها نهادهيبازارنه یباشد هز  NPI >1که یدر صورت
شتر یـ  بياهیمـت سـا  ینـه آنهـا بـر حـسب ق        یتجارت از هز  

ر یات غ ی مال ی قابل تجارت نوع   يها به نهاده  یعنیباشد   یم
 باشـد  NPI < 1که یم وضع شده است و در صورتیمستق

 قابل تجارت بـر  يهانه نهادهین است که هزینشان دهنده ا  
ها بر حـسب    هنین هز یشتر از ا  ی ب ياهی سا يها متیحسب ق 

هـا  ن نهـاده  یـ قت به ا  یباشد و در حق    ی م ي بازار يها مت  یق
ن اسـت  ی نشان دهنده اNPI =1 . شده استپرداختارانه ی

هـا صـورت    ن نهـاده  یـ  از ا  یتیاست حمـا  یچ گونه س  یکه ه 
  .نگرفته است

  ٢ )NPC(  از محصوليت اسميب حمايضر
 يهــا مــتیب نــسبت درآمــد بــر حــسب قین ضــریــا
ــازار ــد يب ــه درآم ــر حــسب ق ب ــتیب ــا م  را يا هی ســايه
 محاسـبه  ]5[کنـد کـه بـه صـورت رابطـه           ی م يریگ اندازه
  :گردد می

]5                                               [   NPC=A/E 
  

مت یش از قی محصول بيمت بازاری باشد ق NPC > 1اگر 
د کنندگان به صـورت     یباشد و در واقع تول     ی آن م  يا هیسا

 باشد نشان  NPC < 1اگر  .کنند یافت میه درارانیم یمستق
مــت یاز قمحــصول  ياهیمــت ســای اســت کــه قآندهنــده 

ر یــات غیــ مالیشتر اســت و در واقــع نــوعیــ بآن يبـازار 
ز نـشان  یـ  ن NPC = 1 .شـود  ید اعمـال مـ  یم بر تولیمستق

                                                
1 Nominal protection coefficient of input 
2 Nominal protection coefficient of output 

 از یتیچ گونــه حمــای هــیعنــی اســت یدهنــده حالــت خنثــ
  .محصول صورت نگرفته است

  
  ٣) EPC( موثرتيب حمايضر

د محصول بر   ین شاخص نسبت ارزش افزوده تول     یا
 بـه ارزش افـزوده محـصول بـر          ي بازار يها متیحسب ق 
ن یـ ق ایـ از طر .دهـد  ی را نشان مياهی سايها متیحسب ق
 دولت را در بـازار نهـاده   يهاتوان آثار مداخله  یب م یضر

ن یـ ا. و محصول به طـور همزمـان مـورد بحـث قـرار داد       
  :شود یم محاسبه ]6[ رابطهشاخص به صورت

]6                                    [ EPC = (A-B)/(E-F) 

ت دولت ی  باشد نشان دهنده حما EPC > 1که یدر صورت
 موضـوع ن یـ انگر ایـ  ب EPC<1د محصول اسـت و  یاز تول

د یـ ان تول یـ د محصول به ز   یاست  که مداخله دولت در تول      
ن نکتـه اسـت کـه    یـ ه ا نشان دهندEPC =1 .باشد یکننده م
د محـصول اعمـال   یـ  را بـر تول  یاسـت یچ گونـه س   یدولت ه 

  .نکرده است
  

  ايهاي سايهگيري قيمتروش اندازه
جهت محاسبه شاخص هزینه منابع داخلـی نیـاز بـه           

ــت  ــرآورد قیم ــاده   ب ــایه اي محــصوالت و نه ــاي س ــا  ه ه
 به  د محصوالت ی مورد استفاده در تول    يها نهاده. باشد  می

ــ  ــته قاب ــسیم    دو دس ــارت تق ــل تج ــر قاب ــارت و غی ل تج
نهــاده هــاي قابــل تجــارت قابلیــت مبادلــه در . شــوند مــی

هاي  باشند در صورتیکه نهاده   بازارهاي جهانی را دارا می    
از در این مطالعه    . غیر قابل تجارت چنین قابلیتی را ندارند      

ن یگزیبه منظور جا   ییا فوب صادرات   یوارداتقیمت سیف   
هــاي قابــل تجــارت   و نهــادهمــت ســایه اي محــصوالتیق

هـاي   هاي جهانی بـه قیمـت    در تبدیل قیمت واستفاده شده   
ن در یهمچنــ. دیــگردداخلــی از نــرخ واقعــی ارز اســتفاده 

با توجـه    اي نهاده هاي غیر قابل تجارت       قیمت سایه مورد  
ز هزینه فرصـت    ا ،به مطالعاتی که در گذشته انجام گرفته      

 1383محمدي   ،1375نوربخش  (استفاده شد   این نهاده ها    
در رابطه با ماشین آالت بایـد  ). 1384 صفوي و احمدي  و  

متذکر شد که ماشین آالت حالت دوگانه دارد که قـسمتی            
                                                
3 Effective protection coefficient 
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هـاي قابـل تجـارت و قـسمتی نیـز جـزء             از آن جزء نهاده   
در ایـن  . شـود  هاي غیر قابـل تجـارت محـسوب مـی        نهاده

 پژوهش با توجه به مطالعاتی که در گذشـته انجـام شـده            
هـاي قابـل       درصد هزینه ماشـین آالت بـه نهـاده         64 است

 غیـر قابـل   هـاي   بـه نهـاده   آن درصد هزینـه     36تجارت و   
  .)1384 زارع( تجارت اختصاص یافت

  
  روش برآورد قيمت واقعي ارز 

هـاي متفـاوتی      جهت برآورد نـرخ واقعـی ارز روش       
. ین پژوهش از روش فائو استفاده شد     وجود دارد که در ا    

 یت نـسب یمربوط به مزجدید ترین مطالعات روش در    این
فائو که در کـشورهایی ماننـد مـصر و قزاقـستان انجـام              

  جیران و جـوالیی . قرار گرفته است مورد استفاده  ،گرفت
لمن  و ) 1383(  محمدي ،)1384( ، عزیزي و یزدانی   )1384(
نیز در مطالعات خود از این روش استفاده کـرده          ) 2004(
بـر اسـاس   و اي ارز  نـرخ سـایه    قیـ از طر ایـن روش    . اند

حجم صادرات و واردات کـشور و همچنـین تعرفـه هـاي           
  .شودمی زیر محاسبه صورتوارداتی و صادراتی به 

  
]7[      )]tx1(x)tm1(m/[)XM[(SCF ++++=  

کـل   FOBارزش   Xل،  یب تبد یضر  SCFکه در رابطه فوق     
  tmکـل واردات کـشور،     CIFارزش  M صادرات کشور، 

متوسـط نـرخ      tx  و واردات) مالیـات ( هط نرخ تعرفـ   سمتو
 ،لیب تبـد  یپس از محاسبه ضـر     .باشدیتعرفه صادرات م  

  .شود یمحاسبه مر ی  ارز به صورت زياهینرخ سا
]8 [                                  SER=OER/SCF  

نرخ رسـمی   OER  نرخ واقعی ارز،   SERکه در رابطه فوق     
در ایـن مطالعـه نـرخ    . باشـد  میلیتبدضریب    SCF ارز و   

 تومـان بدسـت   8/951 معادل 1383واقعی ارز براي سال    
  .آمد

  
  هاي مزيت نسبيتحليل حساسيت شاخص

، قیمت جهانی محصوالت و با توجه به اینکه نرخ ارز  

هاي تولید از عوامل اصلی اثر گذار بر مزیت نـسبی         هزینه
ت به شرائط ریسک و عـدم حتمیـت در   یباشند و با عنا  می
شـوند،  یدات کشاورزي که سبب تغییر این عوامـل مـی    تول
نسبت به این عوامل   را  هاي مزیت نسبی    شاخص توان   یم

هـاي مزیـت     شـاخص نکـار   ی ا ي بـرا  .کردتحلیل حساسیت   
 و   ی جهـان  يمت ها یهاي متفاوت نرخ ارز، ق     نسبی با حالت  

 بررســی شــده و اثــر تغییــر آنهــا در  هــاي تولیــدهزینــه
  . شودیلعه مهاي مزیت نسبی مطا شاخص
  

  نتایج و بحث
س ی حاصل از مـاتر    یت نسب ی مز يشاخص ها ج  ینتا

 يکـشاورز  محـصول عمـده      8 در مـورد     یاستیل س یتحل
مطـابق شـاخص   .  خالصه شـده اسـت     2استان در جدول    

 دولـت  يهااستیس )NPI(  از نهادهیت اسم یب حما یضر
 قابـل  يهـا ت از نهـاده   یـ  محـصوالت حما   ید تمـام  یدر تول 

م یر مـستق  یـ ارانـه غ  یها  ن نهاده یولت به ا  تجارت بوده و د   
ز یـ ن) NPC( از محـصول     یت اسـم  یشاخص حما . دهدیم

باشـد  یت دولت از بازار محـصوالت مـ       ینشان دهنده حما  
-اسـت ی س یفرنگ و گوجه  ینیزمبیار، س ی در مورد خ   یول
شـاخص  . باشـد ی دولت بـه ضـرر بـازار فـروش مـ           يها

 نــدیکــه نــشان دهنــده برآ) EPC(ت مــوثر یــب حمایضــر
باشـد  ی دولت در بازار نهـاده و محـصول مـ      يهااستیس

 دولت در مـورد     يهااستیدهد که در مجموع س    ینشان م 
-ید مـ ی به ضرر تول یفرنگاز و گوجه  یار، پ یمحصوالت خ 

م یر مستق یات غ یمحصوالت مال  نید کنندگان ا  یباشد و تول  
 دولـت   يهـا استیه محصوالت س  یدر بق . کنندیپرداخت م 
د یـ م بـه تول یر مـستق  یـ ارانـه غ  یباشـد و    ید مـ  یـ به نفع تول  
گلـو  ی ب ی مطالعه قلـ   .ردیگین محصوالت تعلق م   یکنندگان ا 

 ی محصوالتدر مورد دولت  دهد که یز نشان م ین) 1384(
 یو برخـ  ار    یـ  و خ  ی، گوجه فرنگ  ی، جو آب  یمانند گندم آب  

اسـتان  ب و گـردو در  یماننـد انگـور، سـ     یمحصوالت باغ 
  .کند یت مید حماین از تولیقزو

  
 هاي مزيت نسبي محصوالت زراعي استان آذربايجان شرقي شاخص -۲جدول 

DRC NPC EPC NPI NSP SCB نام محصول 
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 يبآگندم  ٩٥/٠ ٤٦/٢٦٩٢٢ ٤٩/٠ ٦٩/١ ٢١/١ ٩٢/٠
 ميگندم د ٥٢/١ -٠٨/٩٧٢١٣ ٥٢/٠ ٤٠/٢ ٢٢/١ ٤٠/٢
 يبآجو   ٠٥/١ -٧٢/١٧٥٤٧ ٤٩/٠ ٦٥/١ ٢٠/١ ٠٨/١
 ميجو د ٣٠/١ -٣١/٤٧٦١٨ ٥٤/٠ ٨٤/١ ١٩/١ ٦١/١
 اريخ ٢٦/٠ ٣٠/٦٣٠٩٣٤٥ ٥٧/٠ ٣٢/٠ ٣٤/٠ ٢٢/٠
 ينيب زميس ٧٥/٠ ٩٦/٧٦٠٣١٢ ٣٠/٠ ٨٢/٠ ٧٧/٠ ٧٢/٠
 ازيپ ٦٤/٠ ٥٢/١٣٩٨٥٣٢ ٢٦/٠ ٥٦/١ ٣٤/١ ٥٧/٠
 يفرنگگوجه ٣٣/٠ ٤٣/٤١٣٦٥٣٨ ٣٢/٠ ٣٨/٠ ٣٧/٠ ٢٨/٠

  قي تحقيافته هاي:                           ماخذ
  

شود که بیشترین مزیت     مشاهده می  2ق جدول   مطاب
نسبی محصوالت زراعی استان آذربایجان شرقی مربوط       

، جـو دیـم و گنـدم        باشد و تولید جوآبی   به تولید خیار می   
-دیم در استان آذربایجان شرقی فاقـد مزیـت نـسبی مـی       

از نظر سودآوري خـالص اجتمـاعی نیـز بیـشترین        . باشد
د خیـار و کمتـرین آن       سودآوري خالص اجتماعی به تولی    

  .شوددیم مربوط میبه تولید گندم
  

هاي مزيت نسبي نـسبت بـه       تحليل حساسيت شاخص  ج  ينتا
  نرخ ارز
هـاي   ر نـرخ ارز در شـاخص    ییـ  نشان دادن اثر تغ    يبرا

 ، مختلـف  ارز   نـرخ 25بـا اسـتفاده از      شد   یمزیت نسبی سع  
 نـرخ  نیرابطه بـ  سپس . گیري شد  شاخص مزیت نسبی انداز   

گرسـیون  ز بـرآورد تـابع ر      ا با استفاده  DRC شاخص   ارز و 
 قـرار  یمـورد بررسـ  دو براي هر یک از محـصوالت      بین این 
  .  شده استگزارش 3در جدول آن  نتایج گرفت که

دهد افزایش نرخ ارز سبب      نشان می  3چنانکه جدول   
بهبود مزیت نـسبی محـصوالت شـده و کـاهش شـاخص        

 اجتمـاعی را در  هزینه منابع داخلی و افزایش سود خالص    
ن یبـ را  ن رابطـه    یـ ز ا ین) 1384 (ییران و جوال  یج. بر دارد 

-نظریـه .  به دست آوردندیت نسبینرخ ارز و شاخص مز    
-طبق نظریه . کندهاي اقتصادي نیز این فرآیند را تایید می       

الملل، افزایش نرخ ارز باعـث ارزان شـدن   هاي تجارت بین 
 نیـز   محصوالت داخلـی بـراي خارجیـان و کـاهش قیمـت           

از طرف دیگر افـزایش نـرخ     . افزایش تقاضا را در بر دارد     
د یـ تولشـود و  ارز سبب گرانتر شدن کاالهاي وارداتی می 

  .تر خواهد بودبه صرفهدر داخل 
مــورد دربــین محــصوالت زراعــی  3مطــابق جــدول

بررسی گندم دیم و جو دیم بیشترین حـساسیت و خیـار            
-نـشان مـی  نیز کمترین حساسیت را نـسبت بـه نـرخ ارز     

هـر  ن است که یانگر ایج به دست آمده ب  ین نتا یهمچن .دهند
 نسبت به نرخ ارز در تمـامی محـصوالت  DRCکشش چند  
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  و نرخ ارزDRC رگرسيون خطي -۳جدول 

 نام محصول رگرسيون  نسبت به نرخ ارزDRCكشش 

٠٥/٠- ۳۲۳/۱+  x  ۰۵۲/۰-= y  يبآگندم 

٢٧/٠- ۶۴/۴+  x  ۲۷۲/۰-= y  ميگندم د 

٠٥٩/٠- ۵۳۴/۱+  x  ۰۵۹/۰-= y  يبآجو 

١٢/٠- ۵۵/۲+  x  ۱۲/۰-= y  ميجو د 

٠١٥/٠- ۲۱۷/۱+  x  ۰۴۷/۰-= y  اريخ 

٠٤/٠- ۹۷/۰+  x  ۰۳۷۵/۰-= y  ينيب زميس 

٠٣/٠- ۹۷/۰+  x  ۰۳۷۵/۰-= y  ازيپ 

٠١٨/٠- ۴۹۳/۰+  x  ۰۱۸۹/۰-= y  فرنگيگوجه  

  )DRCشاخص = yنرخ ارز   و   = x( ق    ي تحقيهاافتهي:                                        ماخذ
  

  ها با مقادير مختلف نرخ ارز ضريب حمايت اسمي از نهاده-۴جدول 
 )الي ر١٠(نرخ ارز ٣/٦٦٦ ٤٨/٧٦١  ٨/٩٥١ ٥٠/١٠٤٦ ٢٣/١١٤٢ ٨٢/١١٨٩

    از نهاده ها در محصوالت مختلفيت اسمي                      شاخص حما
 يبآگندم   ٥٧/٠ ٥٤/٠ ٤٩/٠ ٤٨/٠ ٤٦/٠ ٤٥/٠
 ميگندم د ٥٨/٠ ٥٦/٠ ٥٢/٠ ٥١/٠ ٤٩/٠ ٤٨/٠
 يبآجو  ٥٦/٠ ٥٣/٠ ٤٩/٠ ٤٨/٠ ٤٦/٠ ٤٥/٠
 ميجو د ٥٩/٠ ٥٧/٠ ٥٤/٠ ٥٣/٠ ٥٢/٠ ٥١/٠
 اريخ ٧١/٠ ٦٥/٠ ٥٧/٠ ٥٤/٠ ٥١/٠ ٤٩/٠
 ينيب زميس ٣٩/٠ ٣٥/٠ ٣٠/٠ ٢٧/٠ ٢٦/٠ ٢٥/٠
 ازيپ ٢٥/٠ ٣٢/٠ ٢٦/٠ ٢٤/٠ ٢٢/٠ ٢٢/٠
 فرنگيگوجه  ٤٢/٠ ٣٨/٠ ٣٢/٠ ٣٠/٠ ٢٨/٠ ٢٧/٠

  قي تحقيهاافتهي: ماخذ                  
  

 یک درصد تغییر در نرخ      يدر ازا لیکن  باشد  کمتر از یک می   
هاي متفاوتی محصوالت مختلف به نسبت   DRCارز شاخص   

  .یابد تغییرمی
 ي ازابـه  هـا   تغییرات شاخص حمایـت اسـمی از نهـاده        

در  . نشان داده شـده اسـت  4ف ارز در جدول  هاي مختل   نرخ
ف یـ ر مختلـف نـرخ ارز و در رد     ین جدول مقاد  یف اول ا  یرد
 يهـا شـاخص حمایـت اسـمی از نهـاده       ر  ی مقـاد  ي بعـد  يها

آنهـا آمـده   بـا   متنـاظر  يدر نـرخ ارزهـا   محصوالت مختلف 

 شاخص حمایت اسـمی     شود   می مالحظه کهیهمانطور. است
ایـن مـسئله    . یابـد کـاهش مـی   ها با افزایش نرخ ارز      از نهاده 

هاي قابل تجارت     نشان دهنده افزایش حمایت دولت از نهاده      
نکـه در   یتوجـه بـه ا    بـا   . باشـد   در هنگام افزایش نرخ ارز می     

 وارداتی بیشتر شده هاي  افزایش نرخ ارز قیمت  نهاده  هنگام  
و دولت براي ثابت نگه داشـتن قیمـت عوامـل بایـد حمایـت               
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جـه دور  ین نتی کند، اقابل تجارت  هاي  بیشتري از نهاده  
  .ستیاز انتظار ن

عکس العمل حمایت اسمی از محصول و حمایت مـوثر    
.  آمـده اسـت  5 جـدول  ارز در   رات نـرخ  ییـ نیز با توجه به تغ    

 دهـد حمایـت اسـمی از        ین جـدول نـشان مـ      یکه ا یهمانطور
محصول و حمایت موثر نیـز بـا  افـزایش نـرخ ارز و ثابـت             

تـر  هاي پایین شود و دولت در نرخ    یبودن بقیه شرائط کم م    
کنـد و کـاهش قـدرت       ارز حمایت کمتري از محصوالت مـی      

  .دهدها را افزایش میپول ملی این حمایت
  

  هاي جهانينتايج تحليل حساسيت نسبت به تغيير در قيمت
هـاي مزیـت نـسبی را بـا توجـه بـه             شاخص 6جدول   

ق طبـ . دهـد تغییرات در قیمت جهانی محـصوالت نـشان مـی      
محاسبات انجام شده با افـزایش قیمـت جهـانی محـصوالت            

. یابـد مزیت نـسبی و سـودآوري اجتمـاعی نیـز بهبـود مـی             
 درصد کاهش در قیمت 10همانطوریکه جدول نشان می دهد 

آبی مزیـت نـسبی     شود تا  گندم   جهانی محصوالت باعث می   
 درصـدي قیمـت جهـانی      25خود را از دست بدهد و کاهش        

د سیب زمینی را در نقطه سربه سر قرار محصوالت نیز تولی
 درصدي قیمت جهانی جو 15از طرف دیگر افزایش . دهد می

سبب ایجاد مزیـت نـسبی در تولیـد آبـی ایـن محـصول در                
گردد، در صورتیکه حتی افزایش استان آذربایجان شرقی می

 درصدي قیمت جهانی گندم و جو همچنـان عـدم مزیـت             35
  .یم را به همراه داردنسبی تولید گندم دیم و جو د

  
  هاي توليد نتايج تحليل حساسيت نسبت به تغيير در هزينه

ــه      ــه هزین ــوط ب ــامل دو بخــش مرب ــد ش ــه تولی هزین
شـود کـه در       هاي قابل تجارت و غیر قابل تجارت مـی         نهاده

  .گرفتگانه مورد بررسی قرار اذیل به صورت جد
  هاي قابل تجارت نهادهتغيير در هزينه

خص هزینــه منــابع داخلــی را بــه ازاء  شــا7جــدول    

. دهــدهـاي قابــل تجــارت نـشان مــی  تغییـر در قیمــت نهــاده 
شود مزیت نسبی بـا    این جدول مشاهده می   که در   یهمانطور

 .یابــدهــاي قابــل تجــارت کــاهش مــی نهــادهافــزایش هزینــه
هاي قابل تجارت    هزینه نهاده  در درصد   15 شیافزا نیهمچن

با در نقطه سربه سـر تولیـد        گندم آبی تقری   شود   یموجب م 
 درصـدي هزینـه هـاي قابـل تجـارت       30افزایش   .گیردقرار  

در بـین  . شود که گندم آبی فاقد مزیت نسبی شـود   باعث می 
زمینی کمترین  گوجه و سیب  محصوالت مورد مطالعه خیار،   

هاي قابل تجارت دارنـد،  حساسیت را به افزایش هزینه نهاده 
ایـن محـصوالت     DRCییرات  شود تغ به طوریکه مالحظه می   

هـاي قابـل تجـارت بـسیار        با توجه به تغییرات هزینه نهـاده      
آبی    جو،در نقطه مقابل محصوالتی نظیر گندم     . ناچیز است 

-  هزینه نهاده  راتییتغدیم، حساسیت زیادي نسبت به      جو  و  

  .دهندهاي قابل تجارت نشان می
ها و درآمد محصوالت مورد مطالعه     در بررسی هزینه  

شود که هر چه نسبت درآمد به هزینـه   نتیجه حاصل می   این
 حـساسیت شـاخص    هاي قابـل تجـارت بیـشتر باشـد،     نهاده

هـاي قابـل   هزینه منابع داخلی نسبت به تغییـر هزینـه نهـاده        
  را هر چه درآمد نـسبت بـه هزینـه         یز. شودتجارت کمتر می  

هاي قابل تجارت بیـشترباشد، تغییـرات هزینـه، ارزش       نهاده
هـاي قابـل     را کـه از تفاضـل درآمـد و هزینـه نهـاده        افزوده

  .دهد آید، کمتر تحت تاثیر قرار می تجارت بدست می
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  هاي قابل تجارت هزينه منابع داخلي به ازاء تغيير در هزينه نهاده-۷ جدول
ه مد به هزينآنسبت در
 قابل تجارت هاي

دامنه 
 تغييرات

% ١٥ بدون تغيير افزايش% ١٥ افزايش% ٣٠
 هشكا

 نام محصول كاهش% ٣٠

 يبآگندم  ٧٧/٠ ٨٤/٠ ٩٢/٠ ٠٢/١ ١٥/١ ٣٩/٠ ٤٩/٢

 ميگندم د ٥٩/١ ٩٢/١ ٤٠/٢ ٢٢/٣ ٨٩/٤ ٢٩/٣ ٥٩/١

 يبآجو  ٩٠/٠ ٩٨/٠ ٠٨/١ ١٩/١ ٣٣/١ ٤٣/٠ ٥٧/٢

 ميجو د ٢٤/١ ٤٠/١ ٦١/١ ٨٩/١ ٢٩/٢ ٠٥/١ ٠٠/٢

 اريخ ٢٢/٠ ٢٢/٠ ٢٢/٠ ٢٣/٠ ٢٣/٠ ٠١/٠ ٩٠/١٩

 ينيب زميس ٧٠/٠ ٧١/٠ ٧٢/٠ ٧٣/٠ ٧٤/٠ ٠٤/٠ ١٤/١٠

 ازيپ ٥٣/٠ ٥٥/٠ ٥٧/٠ ٥٨/٠ ٦٠/٠ ٠٧/٠ ٩١/٥

 يفرنگگوجه ٢٨/٠ ٢٨/٠ ٢٨/٠ ٢٩/٠ ٢٩/٠ ٠١/٠ ٢٣/١٥

   قي تحقيهاافتهي: ماخذ                          
 

  هاي غير قابل تجارتتغيير در هزينه نهاده
ی را  تغییرات شاخص هزینه منابع داخلـ   8        جدول  

هاي غیـر قابـل تجـارت نـشان          تغییر در هزینه نهاده     به ازاء 
 15شـود کـه بـه ازاء        مطابق این جدول مشاهده می    . دهدمی

هاي غیر قابـل تجـارت گنـدم       درصد افزایش در هزینه نهاده    

  وخیـار ن یهمچنـ . دهـد آبی مزیت تولید خود را از دست می  
یت را دیم  بیـشترین حـساس  دیم و جو گوجه کمترین و گندم   

 یدارا مـ  هاي غیر قابـل تجـارت       نسبت به تغییر هزینه نهاده    
  .باشند

  
   تغيير هزينه منابع داخلي نسبت به تغيير در هزينه نهاده هاي غير قابل تجارت-۸ جدول

 محصولنام  افزايش% ٣٠ افزايش% ١٥ هزينه واقعي كاهش% ١٥ كاهش% ٣٠ **راتييتغ *نسبت

 يبآگندم  ٢٠/١ ٠٦/١ ٩٢/٠ ٧٨/٠ ٦٤/٠ ٥٥/٠ ٠٩/١

 ميگندم د ١٢/٣ ٧٦/٢ ٤٠/٢ ٠٤/٢ ٦٨/١ ٤٤/١ ٤٢/٠

 يبآجو  ٤٠/١ ٢٤/١ ٠٨/١ ٩١/٠ ٧٥/٠ ٦٥/٠ ٩٣/٠

 ميجو د ٠٩/٢ ٨٥/١ ٦١/١ ٣٧/١ ١٢/١ ٩٦/٠ ٦٢/٠

 اريخ ٢٩/٠ ٢٦/٠ ٢٢/٠ ١٩/٠ ١٦/٠ ١٦/٠ ٤٨/٤

 ينيب زميس ٩٣/٠ ٨٣/٠ ٧٢/٠ ٦١/٠ ٥٠/٠ ٥١/٠ ٣٩/١

 ازيپ ٧٤/٠ ٦٥/٠ ٥٧/٠ ٤٨/٠ ٤٠/٠ ٤١/٠ ٧٦/١

 فرنگيگوجه ٣٧/٠ ٣٣/٠ ٢٨/٠ ٢٤/٠ ٢٠/٠ ٢١/٠ ٥٢/٣

هاي نسبت ارزش افزوده به هزينه نهاده*عالمت  و در ستون آخر  در ازاء تغيير هزينهDRCتغييرات** در ستون ماقبل آخر عالمت  (قي تحقيهاافتهي: ماخذ
  .) دهدي نشان مغير قابل تجارت را
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هـاي  زش افزوده به هزینـه نهـاده      با توجه به نسبت ار    
 هنگـام تغییـرات هزینـه      DRCغیر قابـل تجـارت و تغییـرات         

توان گفت کـه ایـن دو بـا هـم     هاي غیر قابل تجارت می نهاده
زیرا هرچه نـسبت ارزش افـزوده بـه         . نسبت معکوس دارند  

هـاي غیـر قابـل تجـارت بیـشتر باشـد تغییـرات                نهاده  هزینه
جارت که صورت کسر شاخص هزینه نهاده هاي غیر قابل ت   

DRC  توانـد شـاخص    دهـد کمتـر مـی    راتشکیل مـیDRC   را
  .تغییر دهد

هاي حمایتی   از آنجا که مقادیر بدست آمده از شاخص       
هـاي مـستقیم و غیرمـستقیم دولـت از            نشان دهنده حمایـت   

باشد،  هاي محصوالت کشاورزي می    بازار محصول و نهاده   
 باشـد   يت ها به گونـه ا     ین حما ینحوه انجام ا  باید کوشید تا    

 هم مد نظر قرار     يکشاورزتوسعه صادرات محصوالت    که  
 هـدف و عرضـه      ي بازارهـا  یین راسـتا شناسـا    یدر ا . ردیگ

از  . تواند مثمر ثمر واقع شود     یمحصول در زمان مناسب م    
ــا توجــه بــه اینکــه محــصوالت مزیــت دار اســتان   یطرفــ ب
 بـه  داراي درآمـد واقعـی بـاالتري نـسبت       یجان شرق یآذربا

ــازاري مــیهــاي اســمی و  درآمــد در نظــر گــرفتن  دنباشــ ب
در مــورد صــادرکنندگانی کــه بــه   مناســب ياســت هــایس

توسـعه  ورزنـد،   صادرات محصوالت مزیت دار اهتمـام مـی     
   .استان را به دنبال خواهد داشتن یا یر نفتیصادرات غ

اي ایـستا   با توجه به اینکه مزیت نسبی پدیده       تیدر نها 
اي  اي به دوره دیگر و از منطقه ت از دوره  نیست و ممکن اس   

شـود در      تفـاوت داشـته باشـد، توصـیه مـی          به منطقه دیگر  
و در منـاطق مختلـف   آینده مطالعات دیگري در همین زمینه       

انجــام گیــرد تــا بتــوان بــا اســتفاده از نتــایج ایــن مطالعــات 
   .تصمیمات بهتري اتخاذ کرد

  
  مورد استفادهمنابع 

 فـصلنامه اقتـصاد کـشاورزي و    . بررسی مزیت نسبی و شاخصهاي حمـایتی گوشـت قرمـز   .1384،  رجوالیی و  ع جیران
 .139 تا 117صفحات : 49 شماره .توسعه

هاي عمده محصوالت عمـده زراعـی و تـاثیر دخالتهـاي دولـت بـر بخـش         بررسی مزیت نسبی و پتانسیل    .1384زارع ش،   
 .انس دوساالنه اقتصاد کشاورزي ایران، زاهدان مجموعه مقاالت پنجمین کنفر.کشاورزي استان خراسان

 . ظرفیت سنجی توانمنـدیهاي تولیـدي و صـادراتی محـصوالت باغبـانی اسـتان کردسـتان        .1384،   ف صفوي ب و احمدي   
  .144 تا 133صفحات : 52 شماره .فصلنامه اقتصاد کشاورزي وتوسعه

 . فصلنامه اقتصاد کـشاورزي و توسـعه  .انی ایران تعیین مزیت نسبی محصوالت عمده باغب   .1384 ، س عزیزي ج و یزدانی   
  .71 تا 41صفحات : 46شماره 
مطالعه موردي بخش زراعت و باغبـانی  : هاي نسبی هاي حمایتی دولت در مزیت    بررسی تاثیر سیاست    .1384 ،قلی بگلو م  

  .86 تا 51صفحات : 50قتصاد کشاورزي و توسعه، شماره  فصلنامه ا.استان قزوین
قتصاد  فصلنامه ا. بررسی مزیت نسبی تولید پنبه آبی در استان گلستان .1384  تبار م،  یم کشته م و هاشم    یکر ،کرباسی ع 

 .53 تا 29صفحات : 50کشاورزي و توسعه، شماره 

 فـصلنامه اقتـصاد   .هاي روغنی و بررسی مشکالت تولید آنهـا در اسـتان فـارس    تعیین مزیت نسبی دانه    .1383محمدي د،   
 .151 تا 125صفحات : 47 شماره .کشاورزي و توسعه
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  ٤٧                                                        ...                               ي حمايتي دولت بر توليد محصوالت كشاورزي هابررسي تاثير سياست
 

 وزارت کشاورزي، معاونت برنامـه  .مزیت نسبی محصوالت کشاورزي و سیاست تشویق صادرات    . 1375موسی نژاد م،    
 .ریزي و پشتیبانی

 بررسی مزیت نسبی دو محصول برنج و مرکبات استان مازندران جهت صدور به کشورهاي آسـیاي         .1375نوربخش م،   
 اقتصادي استان مازندران، موسـسه مطالعـات و پژوهـشهاي           -ت شناخت استعدادهاي بازرگانی    مجموعه مقاال  .میانه

 .بازرگانی

بانک  .1383-84هزینه تولید محصوالت زراعی استان آذربایجان شرقی در فصل زراعی          . 1385وزارت جهاد کشاورزي،    
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