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 فصلنامه اقتصاد كاربردي
 1393/  پاييز  سال چهارم

 

   

 

 

  آن یساختار بازار داخل نییکشمش در استان زنجان و تع دیتول ینسب تیمز یبررس

 
 3جزه یامام ميکرـ  2يیرجا داهلليـ  1يیرجا دينا

 
 12/11/92تاريخ پذيرش:   22/5/92تاريخ دريافت: 

 

 

 چكيده 
های استان زنجان در تولید و صادرات محصول کشمش است. در این راستا آرمانی این تحقیق شناسایی توانمندی هدف

ساختار بازار داخلی محصول کشمش در ایران و نیز مزیت نسبی تولید این محصول در استان زنجان مورد بررسی قرار 
اند. آوری شدهو ... جمع FAOهای بخشی دیگر از سایتگرفته است. بخشی از اطالعات مورد نیاز به طریق پرسشنامه و 

 CRnهای برای محاسبه مزیت نسبی و نیز شاخص RCA و شاخص (PAM)در این مطالعه از ماتریس تحلیل سیاستی 
حاکی از  (PAM)برای تعیین ساختار بازار استفاده شده است. نتایج به دست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی  HHIو 

( و همچنین تولید این محصول = 86/0DRCباشد )ه تولید کشمش در استان زنجان دارای مزیت نسبی میآن است ک
 ( است. نتایج حاکی از یارانهSCB= 0/86( و منفعت اجتماعی ) = 386136،6NSP،/7دارای سودآوری اجتماعی )

( است. مالیاتی NPC=  11/0محصول )( و مالیات غیرمستقم بر NPIC=   86/0های قابل تجارت )غیرمستقیم بر نهاده
ها ای است که بابت نهاده( بیش از یارانهEPC= 86/0که دولت به صورت غیرمستقیم بر محصول در نظر گرفته است )

( و در نهایت نتایج نشان RCA= 68/11نماید. نتایج بیانگر وجود مزیت نسبی در تجارت کشمش است )پرداخت می
 (.CR4( 3)716/6 =HHI= 16/16به صورت انحصارچندجانبه است ) دهند بازار کشمش ایرانمی

 مزیت نسبی3 ساختار بازار3 کشمش3 زنجان.واژگان کليدی: 

 JEL :Q17بندیطبقه 
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 مقدمه -1
امروزه بحث خود اتکایی تفکر حاکم بر اقتصادهای در 

که از طریق تنوع بخشیدن به درآمدهای  حال رشد است
ها در این ترین نظریهشود. یکی از اصولیارزی حاصل می

مورد نظریه تولید و مبادله براساس اصل مزیت نسبی است. 
به دلیل بروز  به ذکر است که پس از جنگ جهانی دوم3 الزم

برخی مشکالت اقتصادی3 در کلیه کشورهای جهان و نیز 
سیاست جایگزینی واردات به عنوان  16،0ایران در دهه 

پس از جنگ تحمیلی اما سیاست مناسب رشد مطرح شد. 
 سیاست توسعه صادرات جایگزین آن شد.

با توجه به وابستگی  هاین واقعیت نیز قابل توجه است ک
کشور به درآمدهای نفتی3 تغییرات و تحوالت جهانی باعث 

گردد. در نتیجه بروز نوسانات در درآمدهای ارزی می
پیشرفت و پایداری اقتصادی به توسعه صادرات غیر نفتی 

-در این راستا بخش کشاورزی با داشتن مزیت وابسته است.

سابقه تاریخی های بالقوه طبیعی و انسانی و همچنین 
 .باشدصادرات3 دارای اهمّیت ویژه می

خشكبار ایران از جمله محصوالت فراوری شده باغی 
صادراتی است كه از نظر طعم3 مزه و كیفیت شهرت جهانی 

که ایران از جمله ده كشور عمده تولیدكننده  یدارد3 به طور
كشور ما یكی از  نیو صادركننده خشكبار جهان است. همچن

ندگان عمده كشمش در جهان بوده و دارای ماده تولیدكن
 براساس باشد.یاز نظر كیفیت محصول م مناسبیه اولّی

 دیبا تول رانیا 1011فائو3 در سال  منتشر شده آمار آخرین
انگور در جهان  دکنندهیکشور تول دهمینتن  1110000

تن پس  111،77با صادرات  رانیبوده است. در همان سال ا
صادرکننده  نیمتحده سوم االتیو ا هیترک یاز کشورها

 (FAOکشمش در جهان بوده است. )

با توجه به مطالب بیان شده این مطالعه بر آن است تا 
ضمن بررسی ساختار داخلی بازار کشمش به بررسی مزیت 

های نسبی این محصول در استان زنجان که یکی از قطب
ردازد. الزم اشد3 بپبتولیدکننده انگور و کشمش در کشور می

به  به ذکر است که استان زنجان با داشتن جایگاه پنجم
% از کل سطح زیر کشت( و جایگاه 7) کشت لحاظ سطح زیر

3 از % از کل تولید(6.7چهارم به لحاظ میزان تولید انگور )
ای در سطح کشور برخوردار است. )دفتر آمار و جایگاه ویژه

    (1666فناوری اطالعات وزارت جهاد کشاورزی3 

به عبارت دیگر این مطالعه بر آن است که به سؤاالت  
 زیر پاسخ دهد:

  آیا استان زنجان در تولید کشمش دارای مزیت نسبی
 باشد؟می

  آیا کشور ایران در تجارت کشمش دارای مزیت نسبی
 باشد؟می

 ساختار بازار کشمش در داخل ایران چگونه است؟ 

 

 مروری بر مطالعات انجام شده 2
نسبی  مزیت زمینه در که تحقیقاتی و مطالعات از برخی

به ترتیب سال مطالعه  گرفته3 صورت ایران و ساختار بازار در
 است. آنها به شرح زیر

ساختار بازار و  یبه بررس 1660فاطمه پاسبان در سال 
 با استفاده از بیدو محصول انگور و س یصادرات ینسب تیمز

مزیت نسبی  3(RCA) های مزیت نسبی آشکار باالساشاخص
 -هرفیندال 3(CR) نسبت تمرکز 3(RSCA) آشکار متقارن

نشان داده است  یخط ونیو برآورد رگرس (HHI) هیرشمن
انحصار چند جانبه است اما  ی به صورتکه ساختار بازار جهان

 3کمتر از انگور است. )پاسبان بیشاخص تمرکز در بازار س
1660) 
3 با استفاده 1666و همکارانش در سال  یکرباس رضایعل

سودآوری  و (DRCهای هزینه منابع داخلی )از شاخص
مهمترین  یبه محاسبه مزیت نسب (NSP) خالص اجتماعی

 جاند. نتایپرداخته  68 -،6محصوالت زراعی كرمان در سال 
و صادرات  دیکه استان کرمان در تول دهدیمطالعه نشان م

 شتریدارد3 لذا توجه ب ینسب تیمز یمحصوالت مورد بررس
 تّیاهم یاز آنها دارا تیمحصوالت مذکور و حما دیتول به
 (1666 ی و دیگران3نیالدی3 شمساست. )کرباس ایهژیو

جهت بررسی ساختار  1666حسینی و پرمه در سال 
بازار جهانی فرش دستباف و بازارهای هدف صادراتی ایران از 

 -( و شاخص هرفیندالCRn) بنگاه nابزار نسبت تمرکز 
اند. نتایج حاصل از تحقیق ( استفاده نمودهHHIهیرشمن )

نشان داده است که ساختار بازار جهانی فرش دستباف به 
 - ،167دور  یط یبا نوسانات اما انحصار چندجانبهصورت 
 (1666 3پرمهو  ینیمواجه بوده است. )حس 1000
ن بار برای نخستی 1676نژاد و ضرغامی در سال موسی 

در ایران با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی مزیت نسبی 
های دولت را در چهارده قلم محصوالت ایران3 تأثیر دخالت

محاسبه کرده و از دو شاخص  1671عمده زراعی در سال 
( EPR( و ضریب حمایت مؤثر )DRCهزینه منابع داخلی )

قلم از اند. نتایج حاکی از این است که هفت استفاده نموده
 یدارا دیتولچهارده قلم محصول مورد مطالعه در زمینه 

 نهیدر زم زیدولت ن هایهستند و دخالت ینسب تیمز
و نژاد موسیداشته است. ) یمحصوالت اثر منف نیاز ا تیحما

 (1676 ی3ضرغام
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نسبی  مزیت زمینه در که تحقیقاتی و مطالعات از برخی

به ترتیب سال مطالعه  گرفته3 صورت جهان و ساختار بازار در
 است. آنها به شرح زیر

مزیت  1011ابوالفضل تّوسلی و همکارانش در سال 
نسبی تولید آب معدنی را در استان خراسان با استفاده از 

( و ماتریس تحلیل DRCشاخص  هزینه منابع داخلی )
اند. شاخص سودآوری خالص بررسی نموده  PAMسیاستی 
ست که مالیات غیرمستقیمی ( بیانگر این اNSP) اجتماعی

شود و شاخص ها تحمیل میبر تولیدکننده در تمام بخش
سودآوری خالص اجتماعی در تمام مناطق مثبت بوده است. 

آب  دیتولاند که استان خراسان در در کل نتایج نشان داده
 ,Tavassoli Abolfazlاست. ) ینسب تیمز یدارا یمعدن

Narges Khatoon Rastegaripoor et al., 2011) 
ای در مقاله 1006فرانسیسکو روئیز و ریکاردو در سال 

وری در سوددهی در به بررسی ارتباط بین ساختار و بهره
و از شاخص  فروشی کشور اسپانیا پرداختهبخش خرده

اند. های تمرکز در تبیین الگوی خود استفاده کردهنسبت
 وریو بهره یآن است که سهم بازار انگریب قیتحقنتایج این 
 Ricardoداشته است. ) یسودده یرو یمثبت ریهر دو تأث

and Ruiz, 2009) 

 رفتار بررسی ای بهدر مطالعه 1006کاکورس در سال 

کوچک  مناطق در ایشعبه تک هایبانک انحصارگرایانه
است.  پرداخته ،100تا  ،166های سال طی )شهری( ایتالیا

 شاخص از هابانک در انحصار و تمرکز میزان بررسی برای وی

 که نتیجه حاکی از این است و است کرده هرفیندال استفاده

-استفاده از فرصت قیمتامکان  نزدیک رقابت دلیل به عمدتًا

ها وجود ندارد. گذاری انحصارگرایانه برای بانک
(Coccorese, 2009 ) 

به بررسی مزیت  1006امیرتیموری و چیذری در سال 
اند. ادرات محصول پسته در ایران پرداختهنسبی تولید و ص

ایشان با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی و نیز شاخص 
های ( به بررسی سیاستRCA) مزیت نسبی آشکار باالسا

 1000-1001دولت در مورد تولید و صادرات پسته در دوره 
دهند که کشور ایران دارای مزیت اند. نتایج نشان میپرداخته

 باشد. ات پسته میکشت و صادر
(Amirteimoori and chizari, 2008) 

 مزیت بررسی جهت 1671پیرسون و میر در سال  

 یافته تعدیل معیار افریقایی كشور چند در قهوه تولید نسبی

شاخص هزینه منابع  تقسیم از كه را داخلی منابع هزینه
كار ه آید بمی دستهبر نرخ ارز واقعی ب( DRCداخلی )

كاربرد این روش برای محاسبه مزیت نسبی مشخص  ند.اهبرد
 دارای قهوه تولید اوگاندا3 اتیوپی و تانزانیا در ه است کهكرد

 هزینه بودن باالتر دلیله ب عاج ساحل ولی بوده3 نسبی مزیت

 ت. اس محصول این تولید در نسبی مزیت فاقد منابع3 فرصت

(Pearson and Meyer, 1974)  
 

 روش تحقيق 3
مطالعه حاضر از ماتریس تحلیل سیاستی جهت در 

های مزیت نسبی از دیدگاه تولید3 شاخص برآورد شاخص
تکامل یافته باالسا جهت برآورد مزیت نسبی از دیدگاه 

 -بنگاه و هرفیندال nهای نسبت تمرکز تجارت و شاخص
 هیرشمن برای تعیین نوع ساختار بازار استفاده شده است.

 

  1یماتریس تحليل سياست 3-1
 تا سازدمی قادر را محقق سیاستی تحلیل ماتریس روش

 نیز سیاستی تحلیل به ها3شاخص مقادیر محاسبه کنار در

 نماید. چارچوب ارائه را مناسب سیاستی هایو توصیه بپردازد

 است: زیر صورت به سیاستی تحلیل ماتریس

iA  3اول  سطر هایماتریس
ijB  3

ijCوiD 

 داخلی( و عوامل و تجارت قابل های)نهاده هاهزینه درآمدها3

-می بیان داخلی بازار در های بازاریقیمت حسب بر را سود

-نهاده و تولیدی محصول واحد اساس بر هاماتریس دارد. این

 محاسبه واحد محصول یک تولید در رفته کار به عوامل و ها

 را هاهزینه و درآمد بین تفاوت هم سود ستون و شوندمی

 .نمایدمی محاسبه

iE 3دوم سطر هایماتریس
ijF 3

ijG وiH همان 

 .باشندمی ایسایه هایقیمت براساس اول سطر مقادیر

iI 3سوم سطر هایماتریس
ijJ 3iL و

ijK اختالف 

 نمایند.می محاسبه را دوم و اول سطر بین
 

 های مزیت نسبیشاخص 3-2
 (PAM)با استفاده از جدول ماتریس تحلیل سیاستی 

 های زیر را استخراج نمود.توان شاخصمی

(DRC)هزینه منابع داخلی 
1 

از روش ماتریس تحلیل سیاستی به صورت  DRCمقدار 
 شود:زیر محاسبه می

(1) 
ik

i ij

G
DRC

E F


   
1DRCاگر    منطقه مورد نظر در تولید محصول

1DRCفاقد مزیت نسبی است و اگر    دارای مزیت
 نسبی است.
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 (PAM) یاستیس لیتحل سی: ماتر1جدول 

 درآمد محاسبه بنای
 هاهزینه

 سود
 (داخلی) تجارت قابل غیر هاینهاده )خارجی( تجارت قابل هاینهاده

 بازاری هایقیمت
iA
 ijB

 ikC
 iD

 
 ایسایه هایقیمت

iE
 ijF

 ikG
 iH

 
 تفاوت

iI
 ijJ

 ikK
 iL

 
 (Pearson, 1976)مأخذ: 

 

(NSP)شاخص سودآوری خالص اجتماعی 
6 

 تحلیل ماتریس چارچوب در اجتماعی خالص سودآوری

 .باشدمی زیر رابطه صورت هب سیاستی
(2) ( )i ij ikNSP E F G  

  
 در باشد3 مثبت عددی اجتماعی خالص سودآوری هرگاه

 صورت این غیر در .دارد وجود نسبی مزیت محصول تولید

 .است نسبی مزیت و اقتصادی سودآوری فاقد تولیدی فعالیت
 

(SCB)شاخص هزینه به منفعت اجتماعی  
1 

 ماتریس چارچوب در اجتماعی منفعت به هزینه شاخص

 .باشدمی زیر رابطه صورته ب سیاستی تحلیل
(3) ( )ij ik

i

F G
SCB

E




  
1SCBاگر    در تولید آن کاال منفعت اجتماعی

1SCBوجود دارد. اگر    عدم منفعت اجتماعی وجود
1SCBدارد. اگر   .حالت خنثی است 

(NPIC)ضریب حمایت اسمی بر محصول 
5 

 ماتریس چهارچوب در نهاده بر اسمی حمایت ضریب

 .شودمی محاسبه زیر رابطه با یتسیاس تحلیل

(4) 
ij

ij

B
NPIC

F


  
1NPICاگر   3بر تجارت قابل هاینهاده هزینه 

-سایه قیمت برحسب آنها هزینه از بیش بازاری قیمت حسب

 ها3نهاده این از استفاده در تولیدكننده بنابراین. است ای

1NPICاگر  .كندمی پرداخت غیرمستقیم مالیات  3 
 و آنهاست بازاری قیمت از بیشتر هانهاده این ایسایه قیمت
 طرف از تجارت قابل هاینهاده برای غیرمستقیمی یارانه

 .شودمی پرداخت تولیدكننده به دولت

(NPC)ضریب حمایت اسمی بر محصول 
6  

 چارچوب در محصول برای اسمی حمایت ضریب رابطه

 :شودمی بیان زیر صورت به یتسیاس تحلیل ماتریس

(5) 
i

i

A
NPC

E


  
1NPCاگر   3 قیمت از بیش محصول بازاری قیمت 

 به مستقیمی غیر یارانه بنابراین. بود خواهد آن ایسایه

1NPCاگر  .گیردمی تعلق تولیدكننده  3 ایسایه قیمت 

 مالیات حقیقت در و بوده آن بازاری قیمت از بیش محصول
 .شودمی تحمیل تولیدكننده بر مستقیمی غیر

 

(EPC)ضریب حمایت مؤثر 
7 

 تحلیل ماتریس چارچوب در ثرؤم حمایت ضریب

 .باشدمی زیر رابطه صورت به یتسیاس
(6) 

i ij

i ij

A B
EPC

E F






  
1EPCاگر   3 می حمایت محصول تولید از دولت-

1EPCاگر  .كند  3 سیاست اعمال و دخالت با دولت-

 .است كرده عمل محصول تولید زیان به خود های
مزیت نسبی از دیدگاه تجارت نیز به این شرح  شاخص

 است:
 

 شاخص تکامل یافته باالسا
های لیزنر و باالسا توماس والراس در مقاله خود شاخص

باالسا را به صورت زیر  داند و شاخصرا دارای محدودیت می
-تکمیل و تحت عنوان شاخص تکامل یافته باالسا ارائه می

 نماید:
(7) ( ) ( )i i i w w

a a t a tRCA X X X X   
معرف کشور مورد بررسیi  3در این شاخص اندیس 

نماینده  t بررسی3 اندیسمعرف کاالی مورد  aاندیس 
نماینده جهان است.  wتمام کاالهای مورد معامله و اندیس 

(Vollrath, 1991) 
 
 

 های تمرکزشاخص 3-3
 -بنگاه و هرفیندال nهای نسبت تمرکز شاخص

باشند که با وجود میهای تمرکز هیرشمن از جمله شاخص
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گیرند و ساده بودن3 بسیار در تحقیقات مورد استفاده قرار می

 باشند.به قرار زیر می
 

 8بنگاه nنسبت تمرکز
 برتر بنگاه n سهم از است عبارت واقع در شاخص این

 گردد:که چنین محاسبه می بازار در
(8) 

1 1

n n
i

n i

i i

X
CR S

X 

  
  

:که در آن nCR  نسبت تمرکزn  3بنگاه: iS  سهم

:امi  3بنگاه  iX  متغیر مورد نظر )تولید( و: X  اندازه

 کل متغیر مورد نظر است.
 

 9هيرشمن -شاخص هرفيندال
 كامل اطالعات شاخص را هیرشمن -هرفیندال شاخص

 همه به مربوط اطالعات از آن ساختن در چون نامندمی

به این شاخص  .شودمی استفاده بازار یا صنعت هایبنگاه
 قابل محاسبه است: صورت زیر

(9) 
2 2

1 1

( )
n n

i
i

i i

X
HHI S

X 

  
  

هیرشمن و  -شاخص هرفیندال HHIکه در آن 

, ,i iX X S شوند.همانند قبل تعریف می 

 

 10ایهای سایهقيمت 3-4
 عالوه سیاستی3 تحلیل هایماتریس گذاریارزش جهت

 تولید از حاصل درآمدهای و هانهاده بازاری هایقیمت بر

 به هانهاده. است نیاز نیز آنها ایسایه هایبه قیمت محصول3

 تجارت قابل هاینهاده شوند3می تقسیم دسته دو به کلی طور

-نهاده همچنین و هستند سموم و شیمیایی شامل کود که

 بذر حیوانی3 کود آب3 زمین3 شامل که غیر قابل تجارت های

 هایروش به ایسایه تعیین قیمت .باشندمی کار نیروی و

پرداخته خواهد  آن به ادامه در که شودمی انجام متفاوتی
 شد.

 

 ای کود شيمياییقيمت سایه
کود شیمیایی یک کاالی کاماًل قابل مبادله است. 
قسمتی از کود شیمیایی مصرفی از تولید داخل و بخشی 

ای کود شود. قیمت سایهدیگر از محل واردات تأمین می
مصرفی قیمت بدون هزینه حمل تا روی وسیله نقلیه 

(FOB
 کودهای وارداتی است. (11

 ای سمومقيمت سایه
سموم نیز مانند کود شیمیایی کاالی قابل مبادله هستند 

شود. در نتیجه و بخشی از آنها از خارج از کشور تأمین می
 ای آنها همان قیمت وارداتی است.قیمت سایه

 

 ای تيزابقيمت سایه
تیزاب نیز مانند کود شیمیایی یک کاالی کاماًل قابل 
مبادله است. قسمتی از تیزاب مصرفی از تولید داخل و 

ای شود. قیمت سایهبخشی دیگر از محل واردات تأمین می
 تیزاب وارداتی است. FOBتیزاب مصرفی قیمت 

 

 ای زمينقيمت سایه
 مبلغ باالترین از با توجه به شرایط منطقه مورد مطالعه3 

ترین باغ( در منطقه3 در سال مورد باغ انگور )مرغوب هاجار
 ای استفاده شده است. بررسی3 به عنوان قیمت سایه

 

 ای نيروی انسانیقيمت سایه
ای نیروی کار از بیشترین دستمزد پرداختی قیمت سایه

به کارگران بخش کشاورزی که مربوط به کارگر ماهر در 
 دست آمده است.منطقه است3 به 

 

 ای آبقيمت سایه
در این مطالعه قیمت منبع جایگزین تأمین آب به عنوان 

ای مورد استفاده قرار گرفته است. در منطقه قیمت سایه
مورد مطالعه منبع تأمین آب چاه عمیق است که منبع 

 جایگزین آن استفاده از آب روستایی است.
 

 ای کود حيوانیقيمت سایه
تولید فرعی و جانبی است. بنابراین کود حیوانی یک 

ای در تولید آن مطرح نیست و قیمت آن در رانت و یارانه
شود. لذا قیمت بازار رقابتی براساس عرضه و تقاضا تعیین می

 شود.ای کود حیوانی با قیمت بازاری آن برابر فرض میسایه
 

 ایهای سایهدرآمد برحسب قيمت
 ارزش هکتار3 یک در یاسایه درآمد آوردن دست به برای

 دست به جهانی بازارهای در را محصول کیلوگرم یک دالری

 ریالی قیمت ای3سایه ارز نرخ در مقدار این با ضرب آورده3

 سپس و آورده دست به را صادراتی محصول کیلوگرم یک

 دست به ریالی قیمت در کیلوگرم3 بر حسب محصول عملکرد

 برای هکتار یک در ایسایه درآمد تا شودمی ضرب آمده

 .آید دست به نظر مورد محصول
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 ای نرخ ارزقيمت سایه
 هایروش از توانمی ایسایه ارز نرخ محاسبه جهت

. تعریف نرخ ارز براساس برابری قدرت گرفت بهره متعددی
ای از اقتصاددانان مورد قبول طیف گسترده (P.P.P)خرید 

مؤسسه )قابل محاسبه است.  (10)است. که به شکل رابطه 
 (1661 ی3کشاورزریزی و اقتصاد های برنامهپژوهش

(11) WPI
RER ER

CPI
 

  
WPI فروشی در خارج از کشور3 شاخص قیمت عمده

CPI فروشی داخلی و شاخص قیمت خردهER  نرخ اسمی
 ارز موجود در بازار است.

های در این مطالعه بخشی از اطالعات از وب سایت
رسمی وزارت جهادکشاورزی3 گمرک3 سازمان خوار و بار 
جهانی3 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران3 بانک جهانی3 

ان ملل و ... برگرفته شده و بخشی از طریق پرسشنامه سازم
 آوری شده است.جمع
 

 گيریبحث و نتيجه 4
 ماتریس آوردن دست به برای شد گفته که همانطور

 دانستن به نیاز نسبی3 مزیت هایشاخص و سیاستی تحلیل

های بازاری و باشد. قیمتمی ایسایه و بازاری هایقیمت
ای3 در این مطالعه3 به های سایهاطالعات مربوط به قیمت

ای های سایهآوری شده است. قیمتکمک پرسشنامه جمع
اند. هایی که قباًل ذکر شد محاسبه شدهاز روشنیز با استفاده 

ای مورد های سایهدهنده قیمتنشان  6الی  1جداول 
استفاده در محاسبه ماتریس تحلیل سیاستی هستند.

 
 1387تن کشمش در سال  کی دیمورد استفاده جهت تول ییایمی: کود ش2جدول 

 مقدار  کود شیمیایی
 )کیلو(

 قیمت بازاری
 )کیلو/ ریال(

یمت ق
 بازاری
 )ریال(

قیمت وارداتی 
 ای()قیمت سایه

 )کیلو/ دالر(

قیمت وارداتی 
 ای()قیمت سایه
 )دالر(

قیمت وارداتی 
 ای()قیمت سایه

 )ریال(
 41/1643547 45/23 86/1 45/243545 911 27/27 اوره

 74/913883 95/12 95/1 19/113919 811 64/13 پتاس

 45/1113451 32/14 15/1 64/163363 13211 64/13 فسفات

55/54 جمع  - 18/513818  - 73/51  58/3553881  

 های تحقیقمأخذ: یافته

 1387تن کشمش در سال  کی دی: سموم مورد استفاده جهت تول3جدول 

 قیمت بازاری مقدار )کیلو( سم
 )کیلو/ ریال(

 قیمت بازاری
 )ریال(

قیمت وارداتی 
 ای()قیمت سایه

 )کیلو/ دالر(

 وارداتیقیمت 
 ای() قیمت سایه

 )دالر(

قیمت وارداتی 
 ای()قیمت سایه

 )ریال(
 92/56 11811/1 8/23 66/57 1753111 11134/1 توپاس

 36/193636 13811 - 36/193636 13811 89/11 گوگرد

 29/193693 - - 12/193696 - 91943/11 جمع

 های تحقیقمأخذ: یافته

 1387تن کشمش در سال  کی دیمورد استفاده جهت تول زابی: ت4جدول 

مقدار  نهاده
 )کیلو(

 قیمت بازاری 
 )کیلو/ ریال(

 قیمت بازاری 
 )ریال(

قیمت وارداتی 
 ای()قیمت سایه

 )کیلو/ دالر(

 قیمت وارداتی 
 ای() قیمت سایه

 )دالر(

قیمت وارداتی 
  ای()قیمت سایه

 )ریال(
 54/3213712 71/45 19/76 273111 453111 6/1 تیزاب

 های تحقیقمأخذ: یافته

 1387تن کشمش در استان زنجان در سال  کی دی)باغ( مورد استفاده جهت تول نی: زم5جدول 

 مقدار )هکتار( نوع باغ
 قیمت واحد

 )هکتار/ ریال(
 قیمت
 )ریال(

 19/431913919 3131113111 14/1 (یبازار متی)ق تیفیک نیانگیباغ انگور با م

 82/638183181 5131113111 14/1 (ایهیسا متی)ق مرغوب انگور در منطقهباغ 

 های تحقیقمأخذ: یافته

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



  36 /آن  یساختار بازار داخل نییکشمش در استان زنجان و تع دیتول ینسب تيمز یبررس 
 / 

دي
ربر

كا
اد 

ص
اقت

مه 
لنا

ص
ف

ال
س

 
رم

چها
  / 

ييز
پا

 
13

93
 

 
 1387تن کشمش در استان زنجان در سال  کی دیکار مورد استفاده جهت تول یروی: ن6جدول 

 تعداد  نیروی کار
 روز( -)نفر

 قمیت واحد 
 روز/ ریال( -)نفر

 قیمت
 )ریال(

 336363364 2113111 18 (یبازار متی)ق یدر بخش کشاورزمتوسط دستمزد کارگر 

 435453455 2513111 18 (یا هیسا متی)ق یدستمزد کارگر ماهر در بخش کشاورز

 های تحقیقمأخذ: یافته

 
 1387تن کشمش در استان زنجان در سال  کی دی: آب مورد استفاده جهت تول7جدول 

 مقدار  منبع تامین آب
 )متر مکعب(

 واحدقیمت 
 )متر مکعب/ ریال(

 قیمت
 )ریال(

 643411 111 6/579 (یبازار متی)ق قیچاه عم

 4813168 831 6/579 (ایهیسا متی)ق ییآب روستا

 های تحقیقمأخذ: یافته

 
 1387تن کشمش در سال  کی دیمورد استفاده جهت تول یوانی: کود ح8جدول 

 ای(قیمت )بازاری و سایه مقدار )کیلو( نهاده
 )کیلو/ ریال(

 ای(قیمت )بازاری و سایه
 )ریال(

 683175 511 35/136 کود حیوانی

 های تحقیقمأخذ: یافته

 به دست آورد. 6جدول توان ماتریس تحلیل سیاستی را به شکل اکنون با استفاده از اطالعات به دست آمده می
 

  1387در سال  قیتحق هایمحصول کشمش با استفاده از داده یبرا یاستیس لیتحل سی: محاسبه ماتر9جدول 
 )واحد: ریال(

 سود هاهزینه درآمد مبنا

های قابل نهاده
 تجارت )خارجی(

های غیرقابل نهاده
 تجارت )داخلی(

 17/431413638 73/738593847 2/983514 1231113111 های بازاریقیمت

 7/536313358 37/1139123879 41/6963287 47/1832413525 ایهای سایهقیمت

 63/135893721 11/1937723727 2/5973773 47/632413525 تفاوت

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

های مزیت نسبی با استفاده از محاسبه شاخص 4-1
 تحليل سياستیماتریس 

های مذکور به ترتیبی که در ادامه خواهد آمد شاخص
 قابل محاسبه هستند.

 

 (DRC)محاسبه هزینه منابع داخلی 
(11) 

 

 

   
11,912,879.36

0.68 1
18,240,525.47 696,287.40

ik

i ij

G
DRC

E F
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 86/0برابر  (DRC)مقدار شاخص هزینه منابع داخلی 
است  1به دست آمده است که چون این مقدار کوچکتر از 

دهد که استان زنجان در تولید کشمش دارای نشان می
 باشد.مزیت نسبی می

 (NSP)محاسبه سودآوری خالص اجتماعی 
برابر  (NSP)مقدار شاخص سودآوری خالص اجتماعی 

به دست آمده است که چون این مقدار مثبت  386136،6،/7
دهد که تولید کشمش در استان زنجان دارای ست نشان میا

 باشد.سودآوری اجتماعی و مزیت نسبی می

 (SCB)محاسبه هزینه به منفعت اجتماعی 
(12)    696,287.40 11,912,879.36

0.69 1
18,240,525.47

ij ik

i

F G
SCB

E

 
   

  
 

برابر  (SCB)مقدار شاخص هزینه به منفعت اجتماعی 
دانیم اگر این مقدار به دست آمده است. چنانکه می 86/0

کمتر از یک باشد در تولید کشمش در استان زنجان منفعت 
 اجتماعی وجود دارد.

 (NPIC)محاسبه ضریب حمایت اسمی بر نهاده 
(13)  

98,512.20
0.14 1

696,287.40

ij

ij

B
NPIC

F
   

 
برابر  (NPIC)مقدار ضریب حمایت اسمی بر نهاده 

تر از یک به دست آمده است و چون این مقدار کوچک 11/0
های تولید بیش ای نهادهدهد که قیمت سایهاست3 نشان می

از قیمت بازاری آنهاست در نتیجه دولت یارانه غیرمستقیمی 
 کند.های قابل تجارت به تولیدکننده پرداخت میبرای نهاده

 (NPC)محاسبه ضریب حمایت اسمی بر محصول 
(14)  

 

12,000,000
0.66 1

18,240,525.47

i

i

A
NPC

E
   

 
برابر  (NPC)مقدار ضریب حمایت اسمی بر محصول 

تر از یک بودن آن حاکی به دست آمده است و کوچک 88/0
ای کشمش بیش از قیمت بازاری از آن است که قیمت سایه

مفهوم که مالیات غیرمستقیمی به آن است به این 
 شود.تولیدکننده تحمیل می

 

 (EPC)ضریب حمایت مؤثر 

(18)
12,000,000 98,514.20

0.68 1
18,240,525.47 696,287.40

i ij

i ij

A B
EPC

E F

 
   

  
به دست  86/0برابر  (EPC)مقدار ضریب حمایت مؤثر 

آمده است. چنانچه این مقدار کمتر از یک باشد به این 
های خود مفهوم است که دولت با دخالت و اعمال سیاست

 به زیان تولید محصول عمل کرده است.
 

محاسبه مزیت نسبی با استفاده از شاخص  4-2
 تکامل یافته باالسا
 محاسبه شده است. 10جدول این شاخص به شکل 

های به توضیحاتی که ارائه گردید3 شاخصبا توجه 
 گردند.محاسبه می 11جدول مذکور در 

توان شاخص تمرکز یک 3 می11جدول با توجه به 
هیرشمن را به  -بنگاهی و چهاربنگاهی و شاخص هرفیندال

 به دست آورد. 11جدول شرح 
خصوصیات بازار تولید کشمش در  11جدول با توجه به 

 است. 16جدول کشور ایران به شرح 
با توجه به نتایج تحقیق3 در پاسخ به سؤاالت تحقیق به 

 توان گفت:طور مشخص3 چنین می

  آیا استان زنجان در تولید کشمش دارای مزیت نسبی
 باشد؟می

و  DRCهای با توجه به مقادیر به دست آمده از شاخص
NSP  تولید کشمش در استان زنجان دارای مزیت نسبی
 است.

 یران در تجارت کشمش دارای مزیت نسبی آیا کشور ا
 باشد؟می

کشور  RCAبا توجه به مقدار به دست آمده از شاخص  
 ایران نیز در تجارت کشمش دارای مزیت نسبی است.

 ساختار بازار کشمش در داخل ایران چگونه است؟ 

بنگاه  1در بازار کشمش ایران  16با توجه به جدول 
ا در انحصار دارند. به این % بازار ر80% و حداکثر 10حداقل 

 ترتیب بازار کشمش ایران انحصار چندجانبه است.  
 

(15)    

   18,240,525.47 696,287.40 11,912,879.36

5,631,358.7 0
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 1387در سال  قیتحق هایباالسا با استفاده از داده افتهی: محاسبه شاخص تکامل 11جدول 

1 i

aX
 

 )هزار دالر(

2 i

tX 

 )هزار دالر(

1 w

aX 

 )هزار دالر(

2 w

tX 

 )هزار دالر(

i

aRCA  

1193386 11336683111 132553349 16312432133111 36/12 

 (FAO)سازمان خوار و بار جهانی  -1مأخذ: 

  (UNCTAD)   سازمان ملل -2

 
  1387در سال  قیتحق هایبا استفاده از داده رشمنیه -ندالی: محاسبه شاخص نسبت تمرکز و هرف11جدول 

 )واحد: تن(

Si Si (Xi)ميزان توليد کشمش  1ميزان توليد انگور های توليدکنندهاستان
2 

 121899/1 144565/1 61/583676 2/2513471 قزوین

 117616/1 132724/1 69/533871 4/2313874 آذربایجان شرقی

 114462/1 121258/1 91/483811 6/2193189 فارس

 119352/1 196717/1 81/393251 1683222 زنجان

 117219/1 184917/1 56/343462 9/1473696 همدان

 112355/1 148531/1 19/193698 4/843421 خراسان رضوی

 112123/1 144973/1 91/183253 783231 مرکزی

 111546/1 139314/1 91/153956 7/683386 کرمانشاه

 111441/1 137958/1 67/153416 6/663128 آذربایجان غربی

 111211/1 134783/1 69/143117 4/613514 سمنان

 111119/1 133449/1 52/133576 1/583185 چهارمحال و بختیاری

 111112/1 131657/1 25/123849 2/553168 کردستان

 122552/1 151172/1 45/613952 6/2613224 هاسایر استان

 112785/1 1 16/4153884 1/137393513 جمع

 (1389)دفتر آمار وفناوری اطالعات وزارت جهاد کشاورزی3  -1مأخذ: 

 
 1387در سال  رشمنیه -ندالیو شاخص هرف یو چهاربنگاه یبنگاه کی: نسبت تمرکز 12جدول 

 CR1 CR4 HHI 1/HHI عنوان شاخص

 729/9 113/1 49/43 46/14 مقدار شاخص

  های تحقیقمأخذ: یافته

 1387در سال  رانیکشمش در ا دیبازار تول اتی: خصوص13جدول 

 های تمرکزنسبت شرح
(CR1) درصد 

 شاخص هرفیندال
(HHI) 

 ویژگی اصلی بازار

 انحصار چندجانبه
440 49.43 60CR  

  
1

6 9.729 10
HHI

 
   
   

% و حداکثر 41بنگاه3 حداقل  4
 % بازار را در انحصار دارند61

 های تحقیقمأخذ: یافته

 منابع و مأخذ
ساختار بازار و  لیو تحل ی(. "بررس1660ف. ) 3پاسبان

دوره  ی)ط رانیجهان و ا بیانگور و س یصادرات ینسب تیمز
 .،،1-166(: 11)1 یپژوهشنامه اقتصاد(." 1006تا  1660

 ی(. "ساختار بازار جهان1666ز. پرمه )و م.  ی3نیحس
فصلنامه "  رانیا یهدف صادرات یفرش دستباف و بازارها

 .117 -،6صص یگانبازر یهاپژوهش

 دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت جهاد کشاورزی
 یمحصوالت باغ یانمونه یریطرح آمارگ جینتا(. 1666)

 .یوزارت جهاد کشاورز 3. تهران1667سال 
(. 1666ی و دیگران )نیالدشمسس.  3ع. ی3کرباس

در استان  یمحصوالت عمده زراع ینسب تیمز نیی"تع
سال  .و توسعه یکشاورزمجله اقتصاد کرمان." 

 (.،8هفدهم)شماره 
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. های بازرگانی و اقتصاد کشاورزیمؤسسه پژوهش
. منتخب یمحصوالت کشاورز ینسب تیمز یبررس(. 1661)

 3یو اقتصاد کشاورز یزیربرنامه یهاسسه پژوهشمؤ 3تهران
 .یقاتیتحق یهاافتهی میامور پردازش و تنظ تیریمد

 تیمز یری(. "اندازه گ1676) ینژاد و م. ضرغامموسی
در  یمداخالت دولت بر محصوالت عمده زراع ریو تاث ینسب
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