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A research on Competitiveness and Support of producing 

Irrigated sunflower in Golestan 
 
Abstract: 

Comparative advantage is an expression showing the potentiality of a country to produce different products comparing 

with the global market. Hence in this study, both PAM and DRC are used to estimate the comparative advantage. In order 

to consider the supportive policy of these products, PAM is also applied. This study covers the year 2009 in the cities of 

Golestan. The supportive calculated index also shows EPC has proved to support these products.     

 

JEL Classification: F14, Q17, Q18 
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 :چکیده

ای برخوردار شده و های روغنی در کنار بخش صنعت و خدمات از اهمیت ویژهبا توجه به شرایط آب و هوایی استان گلستان، سهم بخش کشاورزی و تولید دانه

کرده است.در این مطالعه سعی شده که ابتدا با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی به بررسی مزیت نسبی محصول آفتابگردان زمینه توسعه پایدار را فراهم 

پرداخته و سپس عملکرد دولت در این بخش از فعالیت زراعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش  8899-98آبی در استان گلستان برای سال زراعی 

آبی  ردانآفتابگدهد. شاخص سودآوری خالص اجتماعی در استان گلستان نشان میآفتابگردان آبی وضعیت مناسبی را از نظر مزیت نسبی و توان تولیدکنندگان 

 ردار است.ن آبی برخومثبت ارزیابی شده و بر اساس شاخص هزینه منابع داخلی بدست آمده مشخص گردید که استان گلستان از مزیت نسبی در تولید آفتابگردا

 مزیت نسبی، سیاست حمایتی، آفتابگردان آبی ، ماتریس تحلیل سیاستی، استان گلستان کلیدی: هایواژه
 

 مقدمه: 

باشد، در نتیجه بخش ایران جزء کشورهای در حال توسعه می

صاد های اقتترین بخشترین و اصلیکشاورزی بعنوان یکی از قدیمی

های در بسیاری از موارد بیش از نیمی از فعالیت به  شمار رفته و

از آنجائیکه با افزایش درآمد کشاورزان  گردد.اقتصادی را شامل می

ضمن بهبود سطح زندگی، میل و رغبت این قشر زحمتکش به تداوم 

یابد ولی با توجه به عدم ساماندهی کار در این عرصه افزایش می

صولات کشاورزی، کمترین سود مناسب در عرصه بازاریابی و فروش مح

 گردد و این موضوعحاصل از تولیدات این بخش عاید تولیدکننده می

گذاران به فعالیت در این بخش را کمرنگ ساخته است. تمایل سرمایه

حال با افزایش جمعیت و نیاز این جمعیت به تأمین غذا، کاهش سرانه 

در کشور، زمین برای هر شاغل کشاورزی و گستردگی خرده مالکی 

وضعیت رو به گزار از اقتصاد معیشتی، سهم بالای مصرف آب در بخش 

کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلین بخش و افزایش 

های مهاجرت از روستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه رفع چالش

سازد)برگرفته از سایت انجمن علمی اقتصاد موجود را روشن می

 کشاورزی(.

پژوهش اطلاعات مربوط به سطح زیر کشت، تولید، عملکرددر در این 

( در سال زراعی آفتابگردان آبیهکتار و قیمت محصول مورد مطالعه)

 استان گلستانبرای استان گلستان جمع آوری شده است.  98-8899

دلیل شرایط مناسب اقلیمی و خاک حاصلخیز، از دیرباز مستعد به

های روغنی پس از غلات، دانه های روغنی بوده است وکشت دانه

با  این استان دهند.دومین منبع عمده غذایی جهان را تشکیل می

درصد دانه های روغنی کشور عنوان نخست تولید این  98تولید 
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های روغنی از محصولات با ارزش دانه محصولات را در کشور داراست.

منابع روغن عنوان ماده اولیه روند که به شمار می بخش کشاورزی به

کننده نیازهای چربی، پروتئین، ویتامین در حیات کشی و تامین

سیاست اقتصادی  کنند.موجودات زنده نقش اساسی را ایفا می

ای به جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر سمت و سوی تازه

ای هخود گرفته است که با آنچه که در اوایل انقلاب داشت و از دخالت

های مختلف اقتصادی به ویژه ستقیم دولت در زمینهمستقیم و غیرم

ها و محصولات گذاری و توزیع گرفته تا حمایت از قیمت نهادهقیمت

گردید تا حمایت از کننده می)که بیشتر منتج به حمایت از مصرف

(. امروزه گرایش به 8838تولیدکننده( تفاوت فاحشی دارد )نادری، 

رود های جدید به شمار میسیاستسوی آزادسازی اقتصادی از ارکان 

های تولید، توزیع، های دولت در زمینهکه بر پایه آن از سویی دخالت

های لازم برای گذاری و تجارت به حداقل ممکن رسیده و زمینهقیمت

های بخش خصوصی فراهم مشارکت نیروهای مردمی و توسعه فعالیت

اد گردیده و گردد و از سوی دیگر صادرات و واردات کالا آزمی

-سمگردد و مکانیها از میان رفته نرخ ارز یکسان میسوبسیدها و تعرفه

در بخش کشاورزی  (.8838یابند )پورمقیم، های بازار حاکمیت می

ایران از دیرباز سیاست دوگانه اعمال شده است، از یکسو برای حمایت 

ود های کشاورزی اعم از کاز تولیدکننده و افزایش تولید به نهاده

، آلات کشاورزیها، ماشینشیمیایی سموم دفع آفات نباتی، علفکش

خوراک دام، جوجه یکروزه، بذر اصلاح شده، آب و اعتبارات یارانه 

پرداخت شده است که این سیاست تا حدودی موفق بوده و باعث 

افزایش چشمگیر تولیدات کشاورزی گردیده است و از سوی دیگر در 

ننده به مواد مصرفی این قشر نیز یارانه کراستای حمایت از مصرف

پرداخت کرده است که به دلیل طولانی شدن طول دوره پرداخت این 

مسئله به صورت حق مسلم این منطقه قلمداد گردیده و با برداشتن 

های ذینفع مواجه خواهد بود )نیامنش، العمل گروهآن با عکس

ا در محاسبه هزینه ناپذیری ر(. مداخلات دولت تأثیرات اجتناب8831

گذارد و واقعی در تمام مراحل و فرآیند تولید یک کالا بر جای می

ای هگذاران اقتصادی قادر به مشاهده قیمتشود که سیاستباعث می

ا ههای واقعی محصولات تولید نباشد. لذا همین قیمتواقعی و هزینه

ی این امر های غیرواقعی در بازار حاکم شده و مانع از ارزیابو هزینه

گردند که آیا محصولات بهتر است در داخل تولید شوند یا از می

(. لذا 8831کشورهای تولیدکننده این محصول وارد گردند )نیامنش، 

ای هنیازمند ابزاری هستیم تا به وسیله آن بتوانیم تأثیر سیاست

یم گیری نمائمختلف دولت را بر بخش کشاورزی به صورت کمّی اندازه

ها و تأثیر ات دولت را در بازارهای تولید، عوامل تولید و نهادهو مداخل

های واقعی را ارزیابی کنیم و با ها و قیمتاین مداخلات بر هزینه

مطالعه هزینه واقعی عوامل تولید مزیت نسبی این محصولات را 

                                                           
1- Domestic Resource Cost (DRC)  

بسنجیم. دو معیار که بیش از همه در این زمینه کاربرد دارند عبارتند 

 از:

 

 8(DRCزینه منابع داخلی )تعیین ه -

 2(EPRنرخ حمایت مؤثر ) -

جویی در هزینه خالص منابع داخلی را با کل صرفه "DRC"معیار 

باشد که فایده می -کند و یک معیار هزینهارز خارجی مقایسه می

گیرد که آیا کالای تولیدی را خود تولید براساس آن کشور تصمیم می

خریداری نماید و منابع داخلی را به بکند یا آن را از بازارهای جهانی 

سمت تولید کالاهایی هدایت نماید که در تولید آنها دارای مزیت نسبی 

ای برای محاسبه هزینه واقعی های سایهاست. در این میان از قیمت

(. معیار 8838شود )موسی نژاد و ضرغامی، تمام شده استفاده می

باشد که براساس ها میدیگر نرخ حمایت مؤثر بر محصولات و نهاده

های آن ارزش افزوده ایجاد شده در تولید داخلی را زمانی که سیاست

شود با ارزش افزوده حمایتی از تولید داخلی از سوی دولت اعمال می

ها وجود ندارند را مورد مقایسه قرار ایجاد شده زمانی که این سیاست

مطالعات داخلی  در این زمینه .(8838دهد )موسی نژاد و ضرغامی، می

 (8888)رستگاری پور و  کرباسی .و خارجی متعددی انجام شده است

 بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفراندر مقاله تحت عنوان 

به بررسی مزیت نسبی تولید زعفران در  88-82برای سال زراعی 

-تشهرستان ترب داد. نتایج نشان ندحیدریه پرداختشهرستان تربت

 حیدریه در تولید زعفران دارای مزیت نسبی است. 

بررسی مزیت نسبی ود با عنوان ( در مقاله خ8888قربانی و همکاران)

از طریق بهره گیری از ماتریس  محصولات عمده زراعی در استان فارس

( برای محصولات زراعی، که در سال زراعی PAMتحلیل سیاستی)

دارای بیشترین سطح زیر کشت در استان فارس بوده اند،  99- 8893

که به ترتیب خیار آبی، گوجه  دادتایج مطالعه نشان ن رداخته اند.پ

فرنگی آبی و ذرت دانه ای آبی بالاترین مزیت نسبی را در بین 

 . داشته اندمحصولات مورد مطالعه 

بررسی عوامل موثر ( در مقاله ای با عنوان 8888شاهنوشی و همکاران)

به شناسایی عوامل موثر بر  بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران

شان نی در ایران پرداخته است. نتایج تحقیق حمایت از بخش کشاورز

که میزان حمایت اسمی از تولید کننده در بخش کشاورزی عمدتاً  داد

به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام و فراورده ها وابسته بوده و 

معیار عملکردی خاصی، از جمله مزیت نسبی و یا رابطه مبادله بخش 

 ین بخش نداشته است.ری روی میزان حمایت از اثکشاورزی، ا

( در مقاله ای با عنوان مزیت نسبی در صادرات 2189لاکرا و همکاران)

محصولات عمده کشاورزی در هندوستان  بیان می کنند که با کمتر 

شدن سیاست های حمایتی ، تجارت در هندوستان احتمالا به سوی 

2- Effective Protection Rate (EPR)  
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مزیت نسبی پیش می رود. نتایج نشان داد که مزیت نسبی صادرات 

ولات اصلی کشاورزی هندوستان در مقایسه با تجارت های محص

جهانی در طول دوره پس از اصلاحات ارضی تغییرات زیادی کرده 

 است.

( در پژوهش با عنوان تاثیرات سیاست 2188شی زنگ و همکاران)

های حمایتی)یارانه( در بخش کشاورزی و مزیت نسبی و حمایت 

جه تحلیل سیاستی به این نتیتولید در چین و با استفاده از ماتریس 

رسیدند که حمایت موثر از دانه های سویا و تولید دانه مزیت نسبی 

را بطور چشمگیری افزایش نداده است. این در حالی است که حمایت 

موثر در بخش تولید گندم مزیت نسبی در تولید این محصول را 

 افزایش داده است.

 هایزار جهانی دانههدف مشخص تحقیق این است که ضمن بررسی با

های کاربردی، مزیت نسبی استان گلستان روغنی، با استفاده از روش

های روغنی( به بازارهای جهانی را در صدور محصولات کشاورزی)دانه

مورد ارزیابی اقتصادی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این مطالعه به 

اساسی های حمایتی بر محصول مهم و ارزیابی تاثیراعمال سیاست

های روغنی، سویا پرداخته شده است. با بخش کشاورزی ایران در دانه

های روغنی دربخش توجه به نقش اساسی و پراهمیت تولید دانه

کشاورزی و اقتصاد ایران، ارزیابی و تحلیل روند تغییرات و کارآیی 

 آفتابگردانهای حمایتی اعمال شده در رابطه با این محصول )سیاست

های توسعه اقتصادی، اطلاعات وجه به اهداف و عملکرد برنامه(، با تآبی

با ارزش و مفیدی را در زمینه توسعه کشاورزی برای نیل به اهداف 

 رد.ریزان قرار خواهد داگذاران و برنامهدر اختیار سیاست

 مواد و روش:

ماتریس تحلیل سیاستی ضمن برآورد معیارهای مزیت نسبی امکان 

های اتخاذ شده از سوی دولت را نیز فراهم سیاستتجزیه و تحلیل 

های مزیت کند. روش مذکور همانند روش استفاده از شاخصمی

 ها و محصولاتهای نهادهستانده قیمت -نسبی مبتنی بر ضرایب داده

ری های بازاباشد با این تفاوت که در این روش با استفاده از قیمتمی

گیرد و با مورد محاسبه قرار میها و درآمدهای بازاری نیز هزینه

ای محاسبه های سایهها و درآمد اجتماعی که از طریق قیمتهزینه

گردیده است مورد مقایسه قرار داده شده و از آن طریق تأثیر مداخلات 

 هایهای بازار در مورد هر فعالیت از جمله تولید دانهدولت در کاستی

ک سیاستی اساساً یک تکنیشود. ماتریس تحلیل روغنی نشان داده می

های درون بندی فعالیتحسابداری مضاعف است که اطلاعات بودجه

نماید. این رهیافت از مزرعه و برون مزرعه را به طور خلاصه ارائه می

ر الملل دفایده اجتماعی و تئوری تجارت بین -مباحث تحلیل هزینه

(، Aد )شود. سطر اول ماتریس شامل مقادیر درآماقتصاد منتج می

های غیر قابل تجارت (، هزینة نهادهBهای قابل تجارت )هزینه نهاده

(C( و سود حاصل )Dمی ) باشد که به ازای تولید یک واحد محصول

شود. سطر دوم ماتریس های بازاری محاسبه میو بر مبنای قیمت

(، هزینه Fهای قابل تجارت )(، هزینه نهادهEشامل مقادیر درآمد )

باشد که به ( میH( و سود حاصل )Gغیر قابل تجارت )های نهاده

شود. ای محاسبه میهای سایهازای مقادیر مشخص و بر مبنای قیمت

به بیان دیگر سطر دوم همان اقلام سطر اول با مبنای محاسبه برحسب 

ای محصول نهاده غیر قابل تجارت و نهادة قابل تجارت های سایهقیمت

پذیری ( قدرت رقابتHاعی هر محصول )باشد. مقدار سود اجتممی

المللی را نشان داده در حالتی که این تولیدکنندگان در عرصه بین

واند تالمللی میمقدار مثبت باشد تولیدکننده داخلی در عرصه بین

-نیز بیانگر عدم رقابت hرقابت کرده و سود کسب کند. مقدار منفی 

ی است. سطر سوم از المللپذیری تولیدکننده داخلی در عرصه بین

آید و در تجزیه و تفاوت بین مقادیر سطر اول و سطر دوم بدست می

ها و منابع به دو گیرد. نهادهها مورد استفاده قرار میتحلیل سیاست

ابل های قشوند. نهادهدسته قابل تجارت و غیر قابل تجارت تقسیم می

لیت همچنین قاب المللی داشته وهایی هستند که بازار بینتجارت نهاده

یر های غآلات. نهادهجایی دارند مانند سم، کود شیمیایی و ماشینجابه

هایی هستند که قابل عرضه در قابل تجارت با منابع داخلی نهاده

 باشند مانند زمین، آب و نیروی کار.المللی نمیبازارهای بین

 های قابل تجارتای نهادهقیمت سایه

آنها در سر مرز  C.I.Fابل تجارت قیمت های قای نهادهقیمت سایه

و در  باشدهای انتقال آنها تا بازار داخلی میایران به اضافه کلیه هزینه

کنندگان خارجی نهاده مورد نظر را با حقیقت قیمتی است که عرضه

 دهند.این قیمت به بازار داخلی تحویل می

 آلاتای ماشینقیمت سایه

کارگیری انواع تراکتور، سمپاش، موتور  آلات مختلف از بههزینه ماشین

ات برای آلشود. در بین این ماشینآب، کمباین، وسایل نقلیه ناشی می

 در محصولات مورد مطالعه، تراکتور بیش از سایر موارد کاربرد دارد.

  MF285بین تراکتورهای مورد استفاده در استان بیش از همه مدل 

قیمت مصوب در داخل و همچنین کاربرد دارد که بهای آن بر اساس 

-آلات کشاورزی اعلام میقیمت صادراتی توسط بنگاه توسعه ماشین

ای به بازاری تراکتور شود.بر اساس فرمول زیر، نسبت قیمت سایه

آلات، شود که با ضرب این عدد در هزینه بازاری ماشینمحاسبه می

 آید.ای این نهاده بدست میقیمت سایه

 شیمیایی ای کودقیمت سایه

کود شیمیایی کالایی کاملاً قابل مبادله است. قسمتی از کود شیمیایی 

شود. مصرفی کشور از تولید داخل تأمین و بخشی از خارج وارد می

 ای کود در فرمول زیر نشان داده شده است:نحوه برآورد قیمت سایه

 کل مصرف انواع کود/ )قیمت کود                                    (8)

I مقدار کود( )I)∑ای کود شیمیایی= قیمت سایه 

در فرمول فوق، قیمت کود به ازای هر کیلوگرم کود وارداتی ارزی 

 است.
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 ای سمقیمت سایه
-ها، قارچکشهای مصرفی برای محصولات زراعی، علفمهمترین سم

ها از ای سمها هستند. برای محاسبه قیمت سایهکشها، حشره

 شود:میفرمول زیر استفاده 
کل مصرف انواع سم/                                                   (2)

 ای سم= قیمت سایه∑(I( )مقدار سم I)قیمت سم 

 قیمت سم، همان قیمت ارزی برحسب هر کیلوگرم سم وارداتی است.

 ایهای اخیر دولت یارانهدر پژوهش حاضر، باتوجه به اینکه طی سال

ای آن با قیمت بازاری کند، قیمت سایهنمیبرای سموم پرداخت 

 مساوی است.

 ایهای سایهدرآمد بر حسب قیمت

ای در یک هکتار، ارزش دلاری یک برای بدست آوردن درآمد سایه

د شوای ارز ضرب میکیلوگرم محصول در بازارهای جهانی در نرخ سایه

تا قیمت ریالی یک کیلوگرم محصول صادراتی بدست آید. سپس 

کرد محصول بر حسب کیلوگرم در قیمت ریالی بدست آمده ضرب عمل

 ای برای محصول در یک هکتار بدست آید.شود تا درآمد سایهمی

 ای ارزنرخ سایه

توان از نظریه برابری قدرت خرید ای ارز میبرای محاسبه نرخ سایه

گیری از روش مطلق در دو حالت مطلق و نسبی استفاده کرد. با بهره

ی، نورآید )ای از رابطه زیر به دست میقدرت خرید، نرخ سایهبرابری 

8898:)  

(8)                                                                                                                                     

WG

IG

P

P
E                                                                                                                                                                                                                                                            

قیمت یک اونس طلا در بازار داخلی برحسب ریال و  IGPآن  که در

WGP  قیمت یک اونس طلا در بازار جهانی برحسب دلار است. با

ای ارز از رابطه استفاده از روش نسبی برابری قدرت خرید نرخ سایه

 آید:زیر به دست می

(9)                                                            




 E

P

P
E

I

I                                                                                                          

در رابطه فوق شاخص قیمت داخلی بر شاخص قیمت خارجی تقسیم 

شود. به دلیل اینکه سبدهای ز در سال مبدأ ضرب میشده و در نرخ ار

ات باشد و محاسبکنندگان ایران و آمریکا یکسان نمیکالایی مصرف

کند بنابراین در این پژوهش از دو ای را دچار انحراف مینرخ ارز سایه

درصد افزایش و کاهش در مقادیر محاسباتی  1راه جایگزین دیگر )

رود، استفاده که نرخ ارز رسمی به کار می ای( نیز در حالتیارز سایه

 . است شده

                                                           
1- Nominal Protection Coefficient on Outputs   

 ای منابع داخلیقیمت سایه
با توجه به اینکه خدمات ارائه شده توسط عوامل داخلی تولید مانند 

نیروی کار، سرمایه و زمین دارای قیمت جهانی نیستند و بازار این 

درآمد خدمات بازار داخلی است ارزش اجتماعی این عوامل با تخمین 

از دست رفته به علت عدم استفاده از عوامل در بهترین استفاده 

 آید.جایگزین به دست می
 

 ای نیروی کارقیمت سایه

در این پژوهش با توجه به اینکه قیمت نیروی کار در بازار رقابتی 

نماید، شود و دولت دخالت خاصی در بازار این نهاده نمیتعیین می

 .قیمت بازاری برابر در نظر گرفته شده استای آن  با قیمت سایه

 ای زمینقیمت سایه
در این مطالعه از آنجایی که دخالتی از طرف دولت در بازار این نهاده 

ی اگیرد مانند قیمت نیروی کار، برای محاسبه قیمت سایهصورت نمی

 (.8888محمودی، توان از همان قیمت بازاری استفاده کرد)زمین می

 آب ایقیمت سایه
در مطالعه حاضر بنا به دلیل وجود مشکل کم آبی در استان گلستان، 

هزینه تمام شده استحصال آب از گرانترین منبع آب به عنوان قیمت 

 (.8899کرباسی، ای مدنظر قرار گرفته است)سایه

 

 های حمایتی تحلیل سیاستیمعرفی شاخص

 3(NPCOشاخص ضریب حمایت اسمی از محصول )

 شود. ای حاصل مینسبت درآمد بازاری به درآمد سایهاین شاخص از 

(1)                                                                                                                              

E

A
NPCO                                                                                                           

ی ابزرگتر از یک باشد قیمت بازاری بیش از قیمت سایه NPCOاگر 

بوده و سیستم تولید محصول از حمایت برخوردار بوده و یارانه غیر 

اشد گیرد. اگر این مقدار کمتر از یک بمستقیم به تولیدکننده تعلق می

شود و حمایتی از دکننده تحمیل میمالیات غیر مستقیم بر تولی

 گیرد.سامانه تولید و بازار محصول صورت نمی

 4(NPCIشاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده )

NPCI های قابل تجارت است. هرگاه بیانگر چگونگی حمایت از نهاده

ای باشد، از بازار نهاده به ها کمتر از قیمت سایهقیمت بازاری نهاده

 شود. نهاد )تولیدکننده( حمایت میکننده نفع مصرف

(3)                                                                                                                                                                                                                                                              

F

B
NPCI                                                                                                                                                 

1- Nominal Protection Coefficient on Input 
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بزرگتر از واحد باشد، تولیدکننده مالیات  NPCIدر صورتی که 

کوچکتر از یک بوده، به  NPCIنماید و اگر غیرمستقیم پرداخت می

تولیدکننده در به کارگیری نهاده قابل تجارت یارانه غیر مستقیم 

  شود..پرداخت می

 (EPCضریب حمایت مؤثر )

ازاری باین معیار نسبت ارزش افزوده تولید محصول را برحسب قیمت 

دهد. به ای را نشان میبه ارزش افزوده تولید برحسب قیمت سایه

اثرات مداخله دولت را در بازار نهاده و بازار محصول به  EPCعبارتی 

 دهد.طور همزمان نشان می

(3)                                                                                                         
 

FE

BA
EPC




                                                                                                     

 EPC  بزرگتر از واحد بیانگر مجموع اثرات مداخله دولت در بازار

کمتر از واحد  EPCمحصول و بازار نهاده به نفع تولیدکننده است و 

  دهد.ای به زیان تولیدکننده را نشان مینیز ا ثرات مداخله

 (DRC)شاخص هزینه منابع داخلی

DRC جویی در یک کند که برای بدست آوردن یا صرفهبیان می

واحد ارز توسط عدم ورود آن کالا، چه مقدار از منابع داخلی برحسب 

دیگر تولید کالا در داخل شود. به عبارت ای مصرف میهای سایهقیمت

کشور به صرفه است یا با وارد کردن آن کالا به داخل کشور هزینه 

 شود.کمتری تحمیل می

 

(9) 

                               : هایافته

-در خصوص محصولات تولیدی و نهاده

ای آنها با استفاده که بازار جهانی دارند، قیمت سایههای قابل تجارت 

شود اما برای منابع داخلی باید تدبیر های جهانی تعیین میاز قیمت

ی اهای سایههای عمومی محاسبه قیمتدیگری اندیشید. یکی از روش

باشد. این برای منابع داخلی، استفاده از هزینه فرصت آن نهاده می

مانند نیروی کار و زمین که ابزار رقابتی دارند روش برای برخی منابع 

شود مناسب است. اما در و یارانه خاصی نیز برای آنها پرداخت نمی

ها مانند آب، که قیمت بازاری ندارند، و یا مانند خصوص برخی نهاده

ای هشود، محاسبه قیمتها سوبسید پرداخت میآلات که به آنماشین

های دیگری مانند رو روشذیر نیست. ازینپای از این روش امکانسایه

ا هها برای آنارزش نهایی تولید، هزینه استحصال، یا محاسبه یارانه

 گیرد. مورد استفاده قرار می

 

 )میلیون ریال(آبیآفتابگردان  برای یک هکتار ماتریس تحلیل سیاستی -1جدول شماره 

 درآمد هزینه های تولید سود 

    

 قابل تجارت غیر قابل تجارت

 82/81 8/8 8/2 8/3 قیمت های بازاری

 88/81 1/2 112/8 1/9 قیمت های سایه ای

 -19/1 9/8 -18/1 1/8 اختلاف

 های پژوهشماخذ: یافته

 

( اطلاعات مربوط به ماتریس تحلیل سیاستی برای یک 8جدول )

دهد. را نشان می 8899هکتار از مزرعه آفتابگردان آبی در سال 

همانطور که قبلا اشاره گردید، سطر اول این ماتریس شامل درآمد، 

باشد. در این های خصوصی یا بازاری میهزینه و سود بر حسب قیمت

ها در شرایط بازار داخلی سطر، سود بازاری حاصل از بکارگیری نهاده

مثبت  باشد.میلیون ریال در هکتار می 8/3و با مداخله دولت معادل 

و مداخله دولت،  بودن این رقم حاکی از آن است، که با اعمال سیاست

میلیون ریال در هر هکتار سود کسب کرده  8/3کشاورز به میزان 

است. با توجه به میزان سود اجتماعی حاصل از کشت یک هکتار 

ای، که به ازای قیمت های سایه 8899مزرعه آفتابگردان آبی در سال 

میلیون ریال در هکتار است، گواه بر این اصل  1/9 رقمی معادل بر

د و المللی را دارباشد که تولیدکننده توان رقابت در بازارهای بینمی

ای و کسر آن از های سایهبا توجه به درآمد اکتسابی بر حسب قیمت

کند که باعث افزایش های اجتماعی، سود مثبتی کسب میهزینه

ف سودهای محاسبه شده بر حسب شود. انحراسطح درآمد ملی می

دهد، ای که خالص اثر سیاست را نشان میهای بازاری و سایهقیمت

ای هتر بودن سود حاصل از قیمتبیانگر این است که باتوجه به کوچک

های بازاری، میزان انحراف معادل ای از سود بدست آمده از قیمتسایه

ا مداخلات دولت در ریال در هکتار است و تولیدکننده ب میلیون 1/8

یم های غیرمستقروند تولید منفعت کسب کرده است. مجموع دریافتی

که  باشدهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله رقمی منفی میبرای نهاده

FE

G
DRC
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از  ترهای قابل تجارت را ارزانگواه بر این است که تولیدکننده نهاده

یر مستقیم های جهانی خریداری و دولت به کشاورز یارانه غقیمت

های حمایتی از طرف دولت اعطا کرده است. در نتیجه اعمال سیاست

اثر مثبت داشته است. اما  8899در امر تولید آفتابگردان آبی در سال 

، و همچنین ایهای سایههای تولید برحسب قیمتبا افزایش هزینه

،  8899درصدی میزان عملکرد آفتابگردان آبی در سال 21کاهش 

میزان درآمد اجتماعی اکتسابی کاهش داشته و تولید کننده داخلی 

میلیون ریال در هکتار نشان  2/9با پرداخت مالیات ضمنی معادل 

دهد اثر سیاست و مداخله دولت بر روی درآمد وی منفی بوده می

 است.

 :گیریبحث و نتیجه
های ماتریس تحلیل سیاستی به منظور تکمیل تجزیه و تحلیل

آورده  (8( و )2ول)اهای منتج ازآن نیز در جد، شاخص آبی ابگردانآفت

 شده است.

 ها و ضرایب حمایتی از آفتابگردان آبی( شاخص2جدول)
SCB DRC UCX UCD SRP PC PCR EPC NPCI NPCO سال/شاخص 

19/1  88/0  88/1  88/1  81/1  88/8  82/1  89/8  98/1  88/1  1311 

 های پژوهشماخذ: یافته

، شاخصی است که از نسبت درآمد بازاری NPCOمحصول حمایت از

شود و نشان دهنده میزان حمایت دولت ای محاسبه میبه درآمد سایه

کند که اگر تولید در شرایط تجارت باشد و بیان میاز تولیدکننده می

ریال درآمد داشته باشد، در شرایط مداخلات مستقیم و  811آزاد 

ی، چقدر برای تولیدکننده درآمد خواهد غیرمستقیم دولت و بازار داخل

داشت. با توجه به ارقام محاسبه شده برای شاخص حمایت از 

استان گلستان در تولید آفتابگردان آبی  که 8899در سال محصول

ای هقیمتدر این سال،  رسیم که فعالیت داشته به این نتیجه می

خص های بازاری آن بوده و شااجتماعی محصول بیشتر از قیمت

دهد که گواه حمایت از محصول عددی کوچکتر از یک را نمایش می

برده ای نبر این است که سیستم تولید محصول از حمایت دولت بهره

و تولیدکننده مجبور به پرداخت مالیات ضمنی و غیرمستقیم به دولت 

 بوده است.

های قابل ، که از نسبت هزینه نهادهNPCIشاخص حمایت از نهاده 

شود، ای محاسبه میر حسب قیمت بازاری به قیمت سایهتجارت ب

ه باشد و بهای قابل تجارت میبیانگر چگونگی حمایت دولت از نهاده

ای که صرف خرید ریال هزینه811این معناست که دولت به ازای هر 

کند، چقدر از تولیدکننده های قابل تجارت از بازار جهانی مینهاده

رگاه کند. هی چقدر به کشاورز یارانه اعطا میکند به عبارتدریافت نمی

آلات( از های قابل تجارت)بذر، کود، سم و ماشینقیمت بازاری نهاده

دهد از بازار نهاده به نفع شان کمتر باشد، نشان میقیمت اجتماعی

لاعات ( اط2تولیدکننده حمایت صورت گرفته است. مطابق با جدول)

باشد، کوچکتر از یک می 8899ثبت شده از این شاخص که در سال 

ت های قابل تجارحاکی از آن است که تولیدکننده در بکارگیری نهاده

ها را با از سوی دولت یارانه غیر مستقیم دریافت کرده و این نهاده

شان خریداری و در فرآیند تولید تر از قیمت جهانیقیمتی پایین

 محصول استفاده کرده است.

های حمایت از که برآیند شاخص، EPCشاخص حمایت موثر 

محصول و حمایت از نهاده است، همانطور که در پیش یادآوری شد، 

اثر مداخلات دولت در بازار محصول و بازار نهاده را بصورت همزمان 

ریال  811دهد. این ضریب به این معناست که به ازای هر نشان می

ولت و بازار ارزش افزوده در شرایط تجارت آزاد، در شرایط دخالت د

داخلی چقدر ارزش افزوده وجود داشته است. این معیار نسبت ارزش 

های بازاری به ارزش افزوده افزوده تولید محصول را بر حسب قیمت

سنجد. اطلاعات موجود در ای میهای سایهتولید محصول به قیمت

( حاکی از آن است که مجموع اثرات مداخلات دولت در بازار 2جدول)

از یک را نشان  بزرگترکه شاخص عددی  8899 ر سالمحصول د

 ودستولیدکننده بوده و کشاورز در تولید محصول  نفعدهد، به می

 است. کرده کسب

های غیرقابل ، از نسبت هزینه نهادهPCRشاخص نسبت هزینه بازاری

های بازاری مبادله)زمین، نیروی کار و آب( به ارزش افزوده در قیمت

در اینجا منظور از ارزش افزوده، تفاوت ارزش بازاری شود. محاسبه می

های بازاری های قابل مبادله بر حسب قیمتمحصول از هزینه نهاده

ی اکند که سیستم تولید محصول تا چه اندازهاست. این معیار بیان می

های داخلی هزینه و پرداخت کند و همچنان قدرت تواند برای نهادهمی

هرچقدر کوچکتر باشد، گواه بر   PCRخصرقابت داشته باشد. شا

( رقابت پذیری 2پذیری بیشتر محصول است. مطابق جدول)رقابت

 )شاخص معادل 8899آفتابگردان آبی در استان گلستان در سال 

 باشد.میپذیری رقابتدارای قدرت ( 82/1

تر از شاخص حمایت ، ضریبی است که به مراتب کاملPCضریب سود

ها را مدنظر قرار دارد و از روی هم رفته اثر سیاستموثر است، چراکه 

 شود. این ضریب نشانای محاسبه مینسبت سود بازاری به سود سایه

ای افزایش دهد که سود بازاری تاچه حدی نسبت به سود سایهمی

داشته است. با توجه به میزان این ضریب برای آفتابگردان آبی در سال 

 ایسود بازاری نسبت به سود سایهدهد که نتایج نشان می 8899
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است و ضریب سود حاکی از افزایش ناچیز در سود بازاری  88/8معادل 

 باشد.می

، که از نسبت خالص اثر سیاست SRPنسبت یارانه به تولیدکنندگان

دهنده برآیند کل شود، در واقع نشانبه درآمد اجتماعی محاسبه می

بتی از درآمد و قیمت جهانی پرداخت یارانه به تولیدکننده است و نس

های کلان باشد که در صورت جایگزین کردن مجموعه سیاستمی

ای و یا مالیاتی قابل تامین است. باتوجه به بوسیله یک سیاست یارانه

( نتایج حاکی ازآن است که این 2اطلاعات ثبت شده در جدول)

ست کمتر از واحد و مثبت بوده و گواه بر این ا 8899 سالشاخص در 

درصد از درآمد ناخالص تولیدکننده آفتابگردان آبی در  81/1که 

وده های حمایتی باستان گلستان ناشی از اعطای یارانه و سایر سیاست

 است. 

های ، که ازنسبت مجموع هزینهUCDشاخص توان رقابت داخلی

هد دشود، نشان میتولید به قیمت بازاری به درآمد بازاری محاسبه می

تولیدکننده داخلی در شرایط فعلی و با وجود انحراف در قیمت که آیا 

باشد؟ با توجه به محصول و نهاده، قادر به رقابت در بازار داخلی می

نتایج بدست آمده میزان این شاخص برای آفتابگردان آبی در استان 

عددی مثبت و کمتر از واحد محاسبه شده  8899سال گلستان در 

ننده در تولید این محصول دارای توان رقابت دهد تولیدککه نشان می

تواند در ای داخلی است و باتوجه به قیمت نهاده و محصول میهزینه

 بازار داخلی به فعالیت خود ادامه دهد. 

های ، که از نسبت مجموع هزینهUCXشاخص توان رقابت صادراتی

 انگردد، نشتولید برحسب قیمت بازاری به درآمد بازاری محاسبه می

 هایدهد که آیا محصول تولیدی در شرایط فعلی و با صرف نهادهمی

د در توانتولید با قیمت داخلی که ممکن است دارای انحراف باشد، می

بازارهای جهانی به فعالیت خود ادامه دهد و رقابت کند؟ نتایج بدست 

کشت آفتابگردان آبی در استان 8899 امده از این شاخص، که در سال

دهد، بر این موضوع دی کمتر از واحد و مثبت را نشان میگلستان عد

تاکید دارد که تولیدکننده در کشت و تولید این محصول دارای توان 

بازارهای جهانی به رقابت تواند در ای صادراتی است و میرقابت هزینه

 .بپردازد

های ، که از نسبت هزینه نهادهDRCشاخص هزینه منابع داخلی

ای از هزینه ای به تفاوت درآمد سایهه قیمت سایهغیرقابل تجارت ب

شود، های اجتماعی محاسبه میهای قابل تجارت بر حسب قیمتنهاده

جویی در یک واحد دهد که برای بدست آوردن یا صرفهنشان می

-ارز)عدم وارد کردن کالا(، چه مقدار از منابع داخلی بر حسب قیمت

دیگر، تولید کالا در داخل  شود. به عبارتای مصرف میهای سایه

کشور باصرفه است، یا با وارد کردن ان کالا هزینه کمتری تحمیل 

شود. باتوجه به اینکه این شاخص، هزینه بدست آوردن یک واحد می

دهد، این هزینه نباید بیشتر از یک واحد ارز باشد تا ارز را نشان می

 DRCخص تولید محصول از مزیت نسبی برخوردار شود. مقدار شا

است   88/1برای آفتابگردان آبی معادل   8899محاسبه شده در سال 

تر از یک بودن آن بیانگر بالا بودن مزیت که مثبت بودن و کوچک

جویی ریال صرفه 811نسبی محصول است. به بیان دیگر به ازای هر 

ریال  88 که به علت واردنکردن آفتابگردان آبی صورت گرفته به میزان

 داخت شده است. هزینه پر

های ، از نسبت مجموع هزینهSCBشاخص هزینه به منفعت اجتماعی

-ای محاسبه میهای اجتماعی( به درآمد سایهتولید)برحسب قیمت

های ها بین صفر و یک باشد فعالیتآن SCBهایی که شود و فعالیت

کنند. در نتایج بدست سودآوری هستند و به رشد اقتصادی کمک می

 السدر ن شاخص برای آفتابگردان آبی در استان گلستان آمده از ای

دهد که مورد مطالعه، این شاخص عددی بین صفر و یک را نشان می

 گواه بر سودآوری این محصول است.

 

 ها و ضرایب حمایتی از آفتابگردان آبی در استان گلستان( شاخص8جدول)

 
 

                   Effective Protection سال

 موثر حمایت
Protection on Input         

 نهاده حمایت از
Protection on output                     

 حمایت از محصول
Products 

Incentiv

e 
EP

R 
EP

C 
Incentiv

e 
NPI

R 
NPC

I 
Incentiv

e 
NP

R 
NPC

O 
آفتابگردا

 ن آبی

889

9 

1.18 مالیات 1.98 %13 یارانه 8.89 1.89 یارانه

- 

1.88 Irrigated 

Sunflowe

r 
 های پژوهشماخذ: یافته

که در استان گلستان کشت آفتابگردان به صورت  8899در سال 

تاکید  NPCOآبی وجود داشته، شاخص حمایت از محصول کشت

ها، دولت با وضع مالیات بر درآمد کشاورز کند که طی این سالمی

نتوانسته کمکی در بهبود روند تولید آفتابگردان آبی انجام دهد. در 

ریال درآمد کسب  811اگر کشاورز در شرایط رقابت آزاد  8899سال 

 88کرد، در شرایط بازار داخلی و تحت حمایت و مداخلات دولت می

که دولت از درآمد کشاورز  آورد، به این معنیریال درآمد بدست می

 .مالیات ضمنی کسر کرده است

 ای وهای بازاری و سایههای تولید بر حسب قمیتبا توجه به هزینه

 8899شود در سالهمچنین شاخص حمایت از نهاده، مشاهده می

های قابل تجارت ریال هزینه برای خرید نهاده811دولت به ازای هر 

ال از تولیدکنندگان آفتابگردان آبی ری98از بازارهای جهانی، معادل
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ها را به تولیدکننده از قیمت کل نهاده %13گرفته است و معادل، 

 یارانه اعطا کرده است.

شاخص حمایت موثر برای آفتابگردان آبی در استان گلستان نشان 

های دولت تولید آفتابگردان آبی از حمایت8899دهد، در سال می

 است..  بودهبرخوردار 
نتایج این مطالعه وضعیت مناسبی را از نظر مزیت نسبی و توان 

هد. از دتولیدکنندگان آفتابگردان آبی در استان گلستان را نشان می

  منظر مزیت نسبی، بیشترین مزیت نسبی مربوط به آفتابگردان آبی

88/1DRC= ای نیز به محصول باشد. در زمینه درآمدی و نهادهمی

مال های اعنه پرداخت شده است و برآیند سیاستآفتابگردان آبی یارا

شده در روند تولید این محصولات، در جهت حمایت از این محصولات 

 بوده است.
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