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 استان خراسان نسبی غالت و حبوبات در   +تحلیل مزیت
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 چکیده
 نرخ ی ازتیل حساسی تحلوشد  تعیین 1382-83 ی استان خراسان در سال زراعغالت و حبوبات یت نسبی مزدر این مقاله

  مطالعهدمحصوالت مورد ینه تولی هزدر ارتباط بامورد نیاز ها و اطالعات   از دادهیبخش. صورت گرفتمت محصول یارز و ق
 مراکز آماری مختلفگر آن از ی بخش دو  استان خراسان ی توسط سازمان جهاد کشاورزمنتشر شدهار از آم 1382-83در سال 

هزینه منابع داخلی، شاخص نسبت هزینه به منافع اجتماعی و  یها  شاخص ازبرای محاسبه مزیت نسبی. ه است شدیآور جمع
، عدس ی، شلتوک، گندم آبیم، جو آبیاسان گندم د استان خردرنشان داد که ج ینتا. استفاده شدشاخص سود خالص اجتماعی 

د ی تولی برایت نسبی فاقد مزیا قرمز آبیلوبهای مذکور  اریبراساس مع. اند تا ششم قرار گرفته اول یها ر رتبهدم ی نخود دم وید
  .است

 

  مزیت نسبی، غالت، حبوبات، استان خراسان:های کلیدی واژه
 

  مقدمه
در قالب راهبردهای تجاری، کاهش میـزان واردات و         

هـای    تأکید بر افزایش تولید داخلی و چارچوب سیاسـت        
هــای  جــایگزین واردات کــه مســتلزم پــذیرش سیاســت 

های توسـعه     ای است و همچنین سیاست      حمایتی و تعرفه  
عنوان راهبردی مکمـل کـه خواهـان کـاهش           صادرات به 

باشـد، هـر دو جهـت        تجاری می های    موانع و محدودیت  
کسب و یا ذخیره درآمـدهای ارزی مـورد اسـتفاده قـرار             

گیرد که باعث بهبود رابطه مبادله خارجی شده و یکی            می
بــا ورود . ســازد از اهــداف مهــم اقتصــادی را میســر مــی

هـای جهـانی و گسـترش صـادرات،           کشورها بـه صـحنه    
تلفهای مخ خشـبالیت در ـرای فعـبیشتری ب های انگیزه

 
شده  افزایش رفاه اقتصادی اقتصادی فراهم آمده و موجب

عبارت دیگر، رهیافت توسعه صادرات به منزله  به. است
) گرا درون(گرا بر سیاست جایگزین واردات  سیاستی برون

با توجه به ساختار فعلی در همین راستا . باشد مقدم می
اقتصاد کشور، ضرورت بررسی و مطالعه در مورد قابلیت 

ی جهانی احساس صدور محصوالت کشاورزی به بازارها
 .شود می

دهنده اهمیت و  در این رابطه، یکی از مسائلی که نشان
کاربرد مزیت نسبی در اقتصاد تولید محصوالت است، 
گسترش تولید و تجارت و نحوه تأثیر آن بر روابط 

مزیت نسبی یکی از ابزارهایی . باشد المللی کشورها می بین
 جارتـد و تیـولـرای تـگیری ب است که در جریان تصمیم

                                                 
 Shahnovshi@ferdowsi.um.ac.ir:  مسئول مکاتبه-*
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 ،طورکلی هب. از اهمیت خاصی برخوردار استمحصوالت 
 در قالباهمیت مزیت نسبی در جوامع و کشورها 

خود را  جایگزینی واردات و توسعه صادرات های سیاست
بر این اساس محصوالت صادرشونده مزیت . دهد نشان می

نسبی بیشتری نسبت به محصوالت جایگزینی واردات 
ایران در تولید و صادرات  ).2002زارع، (دارند 

محصوالت کشاورزی به لحاظ شرایط اقلیمی استعداد 
 قرارگیری ایران در شاهراه ،بر این عالوه.  داردای ویژه

ارتباطی سه قاره قدیم موجب گسترش روابط تجاری 
). 1999عبدشاهی، (ایران با دیگر کشورها شده است 

ای ه بررسی آمار و ارقام بازرگانی خارجی در دوره
 سهم واردات از صادرات بیشتر بودن بیانگرگذشته 

 که  سوال برانگیز این استنکتهبر این اساس . باشد می
 با داشتن شرایط ویژه اقلیمی و همچنین را ایرانچ

رشد نکرده آن موقعیت استراتژیک در منطقه، تولید داخل 
تر به مسئله تولید   لزوم توجه عمیق،است؟ بنابراین
کز برروی مزیت نسبی آنها بیش از پیش کشاورزی و تمر

 . شود احساس می
توجه بخش کشاورزی از  با توجه به سهم قابل

صادرات غیرنفتی، بررسی و توجه به مزیت نسبی 
 در .ی اهمیت خاص خود را داردزمحصوالت کشاور

در داخل و که مطالعاتی توان به  میزمینه مزیت نسبی 
 نلسون ـ  و وینترخارج کشور انجام شده از جمله مسترز

  شوجی؛)2002( زانگ، زیگانگ و النگ بو ؛)1995(
 ؛)1994( نژاد و ضرغامی  موسی؛)1989( امینی ؛)1997(

 رحیمی  حاجی؛)1997(  حداد و ربیعی؛)1996( نژاد موسی
  محمدی؛)2000(  جعفری؛)1999(  رحمانی؛)1997(
 ؛)2002( نوری ؛)2001( عزیزی و زیبایی ؛)2001(

 و محمدی )2002(زارع  ؛)2002( همکارانو فر  سلیمی
بندی  ذکور در راستای رتبهمطالعات م.  اشاره نمود)2001(

 .محصوالت زراعی و باغی صورت گرفته است
 مزیت نسبی نقش مهمبا توجه به مطالب فوق و 

 تولید و تجارت گیری درتصمیم یکی از ابزارهایعنوان  به
ن یی و تعی بررسشاملمطالعه این  یاهداف کل ،محصوالت

در سال   استان خراسانغالت و حبوبات در یت نسبیمز
مت یت نرخ ارز و قیل حساسی و تحل1382-83 یزراع

 . باشد یمهای مزیت نسبی  بر شاخصمحصول 
د یـ نه تول ی هز نیاز در رابطه با   د مور اطالعات: قیروش تحق 

ــ ــال یمحصــوالت زراع ــاد از 1382-83 س ــازمان جه  س
ــاورز ــا یکش ــتان خراس ــایر ن  اس ــات و س ــناطالع از ز ی

، FAO  ،Econstatsر  یـ  مختلـف نظ   ینترنتـ ی ا یها گاهیپا
Sestrtcic،Economagic  و Aftab اخذ گردید. 

 یها  شاخصیت نسبی سنجش مزی برایطورکل هب
در پژوهش حاضر جهت محاسبه .  وجود داردیمتعدد

 از ی استان خراسان رضوی محصوالت زراعیت نسبیمز
نه به ی، شاخص نسبت هز1یبع داخلنه منایسه شاخص هز

 استفاده 3ی خالص اجتماعشاخص سود و 2ی اجتماعمنافع
 کسب محصول ی براینه منابع داخلیهزشاخص . شد

 ؛1972برونو، (شود  یان میب 1رابطه صورت  مورد نظر به
 ):1995 ، یل
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aیا هیمت ساید به قی تولیاخل دیها نه کل نهادهی هز 
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 یها نه کل نهادهی هز

 در واحد سطح، یا هی سایها متیقابل تجارت برحسب ق
aij زان نهاده یمiد محصول یام بکار گرفته شده جهت تولj 
  bjام، i هر واحد نهاده یا هیمت سایق gi در واحد سطح، ام

مت یق eiدست آمده در واحد سطح،  همقدار محصول ب
دست آمده در واحد سطح،  ه هر واحد محصول بیا هیسا

Chj زان نهاده یمhد محصول یام بکار گرفته شده جهت تول
j ام در واحد سطح قابل تجارت وfh هر یا هیمت سایق 

 ی محصولیحال چنانچه برا. باشد یام مhواحد نهاده 
DRC ت ید آن محصول مزی تولدرک باشد ی کمتر از

                                                 
1- Domestic resource cost 
2- Net Social Profit 
3- Social Cost Benifit 
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 داًی شدیها تی فعالیشاخص برا این اما . وجود داردینسب
 تورشدار) نی زم وکار یروین (ی به منابع داخلیمتک
شاخص نسبت  ،منظور تعیین مزیت نسبی به .باشد یم

این شاخص با . تتر اس مناسب ی اجتماعمنافعنه به یهز
، DRCگیری از اطالعات مورد نیاز برای شاخص  بهره

. دهد گیران قرار می معیار کارآمدتری را در اختیار تصمیم
نشان  2در رابطه  ی اجتماعمنافعنه به یشاخص نسبت هز

 ):1995نلسون،  ـ نتریمسترز و و(: شده است داده
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 خواهد بود که یت نسبی مزی دارایا محصولیت یفعال
SCB یار مذکور برایاز مع. ک باشدی آن کمتر از 
  استفادهی کشاورزیها تی فعالیبند  و رتبهیبند تیاولو
 SCB حداقل ی که دارای محصولبر این اساس. شود می

 بعد قرار یها ب در رتبهیترت هه بیباشد در رتبه اول و بق
علت  به دو شاخص مذکور ،طورکلی ه ب.خواهند گرفت

های موردنیاز  سادگی محاسبه و در دسترس بودن داده
 های تجاری گیری جریان تصمیمای در  کاربرد گسترده

 خالص ، شاخص سوددیگر مورد استفادهشاخص  .دارند
 محاسبه 3رابطه صورت  ن شاخص بهیا.  استیاجتماع

 :شود یم
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)( 

شاخص بزرگتر از شده برای این   مقدار محاسبه چنانچه
 وجود دارد یت نسبی مزمحصول  آندیر تولدصفر باشد، 

  و سودیت نسبی فاقد مز،تر از صفر باشد اگر کوچکو 

 یها سسه پژوهشؤم( خواهد بود ی اجتماعخالص
 ).2004، یمحمد؛ 2003، ی و اقتصاد کشاورزیزیر  برنامه

های یاد  ه مزیت نسبی با استفاده از شاخصمنظور محاسب به
های بکار رفته در تولید   ای نهاده شده، محاسبه قیمت سایه

ای محصوالت و نرخ  محصوالت و همچنین قیمت سایه
های محاسبه قیمت  در این بین روش. ارز الزامی است

و غیرقابل ) ای مبادله(های قابل تجارت  ای نهاده سایه
 :ت زیر استصور هب) داخلی(تجارت 

ها قابلیت  این نهاده ):ای مبادله(های قابل تجارت  نهاده
عبارت دیگر قابلیت   به،تبادل در بازارهای جهانی را دارند

شوند  هایی که در این گروه واقع می نهاده. تجارت دارند
آالت، کود شیمیایی، سم  شامل بذر، بخشی از ماشین

زم به ذکر ال. باشند می) کش کش و قارچ علفکش، حشره(
عزیزی و (آالت   هزینه مربوط به ماشین درصد64است که 
ه در این گروه منظور شد) 2004 محمدی، ؛2001زیبایی، 

های  نهاده(های کود شیمیایی و سم  برای نهاده. است
 آنها 1(CIF)قیمت سیف ) وارداتی از کشورهای مختلف

 قرار 1382-83ای در سال زراعی  مبنای قیمت سایه
های قابل تجارت در  ای نهاده های سایه قیمت. گرفت

 . شده استنشان داده 1جدول 
های مورد  نهاده ):داخلی(های غیرقابل تجارت  نهاده

استفاده غیرقابل تجارت در تولید محصوالت شامل آب، 
 36(آالت  زمین، کود دامی، نیروی کار و بخشی از ماشین

 و )1380(، بر طبق مطالعه عزیزی و زیبایی درصد
است که به لحاظ بازرگانی خارجی فاقد  )1383(محمدی 

ای آنها از  قیمت بوده و برای دسترسی به قیمت سایه
فر و میرزایی  سلیمی(شود  های زیر استفاده می روش
 ):2002آبادی،  خلیل

                                                 
1- Cost, insurance and freight  

 . تجارتهای قابل ای نهاده  قیمت سایه-1جدول 
 )ریال(ای نهاده  قیمت سایه ای ارز نرخ سایه )دالر(قیمت  نهاده
 456/2064 9738 212/0 )کیلوگرم(کود شیمیایی 

 384/87330 9738 968/8 )لیتر(سموم و علف کش 
 - - - %)64(آالت  ماشین

 FAO ،1384 پایگاه اینترنتی :مأخذ
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 لید و محاسبه ارزش تولید نهایی توتخمین تابع  -1
(VMP)ها  هر یک از نهاده. 

ها در بهترین  صت از دست رفته نهادهمحاسبه هزینه فر -2
کارگیری آن و یا باالترین هزینه صرف شده  هموقعیت ب

 .برای نهاده فرآیند تولید
 .شود های مذکور بحث می  راجع به روشدر زیر

در این روش برای محاسبه قیمت  :تخمین تابع تولید
 :شود  استفاده می)4(ای عوامل تولید از رابطه  سایه

)4         (                          xiyxi MPPPVMP .= 
 ارزش تولید نهایی هر نهاده VMPxi ،رابطهاین در 

 Py  تولید نهایی هر عامل تولیدی وMPPxiتولیدی، 
تولید نهایی هر عامل . باشد قیمت محصول موردنظر می

دست  توان با استفاده از تخمین تابع تولید به تولید را می
انتخاب مدل رگرسیونی خطی یا مدل برای . آورد

آزمونی که توسط مکینان، از لگاریتمی  ـ رگرسیونی خطی
شد استفاده ، بودپیشنهاد شده ) 1995(وایت و دیویدسن 

 بر این اساس مدل . معروف استMWD1که به آزمون 
 لگاریتمی مدل ـهای خطی و خطی  مناسب از بین مدل

گجراتی،  ( مناسب تشخیص داده شد،لگاریتمیـ خطی 
شده   فرم کلی تابع تولید تخمین زدهاز این رو،). 1995

 :صورت زیر است  به

)5(   
77665544

3322110

LnxLnxLnxLnx

LnxLnxLnxLny

αααα
αααα

+++
++++=

 

 میزان تولید محصول مورد نظر در yدر رابطه فوق، 
 سطح زیرکشت محصول در X1شهرستان مربوطه، 
کارگیری  هدهنده میزان ب  نشانX2شهرستان مربوطه، 

 نیروی X3ب ساعت یا هزینه مربوطه، آالت برحس ماشین
 میزان سم X4کار مورد استفاده برحسب ساعت کار، 

 میزان کود شیمیایی X5شده برحسب لیتر،  مصرف
  میزان استفاده از کود X6شده برحسب کیلوگرم،  مصرف

کارگیری نهاده آب  ه هزینه بX7حیوانی برحسب تن و 
 چیز چون در مورد محصوالت کشاورزی بیشتر از هر(

زمان آبیاری اهمیت دارد نه تعداد دفعات آبیاری، هزینه 

                                                 
1- Mackinnon, White, Davidson 

ارزش . باشد می) انجام شده برای این نهاده منظور گردید
پس از برآورد ) VMP(ام iوری نهایی نهاده  تولید یا بهره
 :صورت زیر قابل محاسبه است هتابع تولید ب

)6(                                   Py
x

y
VMP ).( ×= α 

ضرایب متغیرهای حاصل از تخمین توابع  αکه
دهنده متوسط میزان تولید  ترتیب نشان  بهx و yتولید، 

 و  استان خراسانمحصول موردنظر در هر شهرستان
 . باشد متوسط میزان نهاده مورد نظر در تولید محصول می

ای با استفاده از روش محاسبه  های سایه محاسبه قیمت
ها در بهترین موقعیت  هزینه فرصت از دست رفته نهاده

ها برای دسترسی به قیمت  در این روش :کارگیری آنها هب
کارگیری نهاده  های نهاده موردنظر، موقعیتی که برای ب سایه

ه به باالترین هزینه پرداخت شده است یا موقعیتی که نهاد
واسطه شرکت در فرایند تولید باالترین دریافتی را داشته 

این هزینه معادل با قیمت . شود است، در نظر گرفته می
های وارداتی  ای نهاده قیمت سایه. ای نهاده خواهد بود سایه

ای ارز  معادل با قیمت سیف نهاده ضربدر نرخ سایه
 در ).2002آبادی،  فر و میرزایی خلیل سلیمی(باشد  می

های  ای نهاده هپژوهش حاضر برای محاسبه قیمت سای
داخلی از روش تخمین تابع تولید و محاسبه ارزش تولید 

 .نهایی استفاده شده است
ای ارز از  منظور محاسبه نرخ سایه به: ای ارز نرخ سایه

صورت زیر استفاده  روش برابری نسبی قدرت خرید به
آبادی،  زایی خلیلفر و میر  سلیمی؛2002زارع، (شده است 

2002:( 
)7           (                      EPIPIPPP )./( ∗= 

های   شاخص خرده فروشی قیمتPIدر رابطه فوق، 
ها   شاخص خرده فروشی قیمت*PI، 1383داخل در سال 

 و 1383در کشورهای عمده طرف تجاری ایران در سال 
E باشد می) 1369( نرخ ارز در سال پایه . 

ای  برای محاسبه قیمت سایه: ای محصول قیمت سایه
بر . محصوالت مورد مطالعه، قیمت سر مزرعه محاسبه شد

توان محصوالت تولید شده را به سه دسته  این اساس می
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. صادراتی، قابل صادرات و جایگزین واردات تقسیم کرد
شود که  محصوالت صادراتی، محصوالتی را شامل می

ازار صادرات جهانی را کشور سهم قابل توجهی در ب
کننده در اختیار داشته باشد و فروش و صدور آن  صادر

. محصول از کشور مبداء بر قیمت جهانی تأثیرگذار باشد
ای این محصوالت معادل با قیمت نهایی  قیمت سایه

بر این اساس مبنای . شود صادرات آنها منظور می
. باشد  میFOBگذاری این محصوالت قیمت  قیمت

شود که  حصوالت قابل صادرات نیز شامل محصوالتی میم
عنوان نهاده مورد استفاده قرار  هاگر در داخل یک کشور ب

ه ، قابلیت صادرات آن به دیگر کشورها وجود داشتنگیرد
ای این محصوالت   مبنای قیمت سایه،رو از این. باشد

محصوالت جایگزین .  آنها خواهد بودFOBارزش 
یی هستند که در صورت عدم تولید آنها واردات نیز کاالها

در داخل کشور قابلیت واردات آنها از سایر کشورها 
ای این محصوالت   اساس قیمت سایه،بنابراین. وجود دارد

نژاد و ضرغامی،  موسی(باشد   می(CIF)قیمت سیف 
ای محصوالت مورد مطالعه در  های سایه قیمت). 1994

 . ارائه شده است2جدول 

 

 .1382-83ای محصوالت مورد مطالعه در استان خراسان در سال زراعی  قیمت سایه -2جدول 
 )ریال( ای قیمت سایه نرخ ارز واقعی )دالر(نوع قیمت  محصول

 گندم قیمت سیف
146 

9738 1421748 

 قیمت سیف
 جو

74/153 
9738 12/1497120 

 قیمت فوب
 نخود

15/541 
9738 7/5269718 

 سیفقیمت 
 شلتوک

17/292 
9738 46/2845151 

 قیمت فوب
 لوبیا قرمز

1/204 
9738 8/1987525 

 قیمت فوب
 عدس

130/275 
9738 20/2679218 

 1384؛ پایگاه اینترنتی آفتاب، FAO ،1384 پایگاه اینترنتی :خذأم
 

آزمون  :تحلیل حساسیت نرخ ارز و قیمت محصول
   مزیت نسبی درمنظور بررسی ثبات تحلیل حساسیت به

گیری شده و  صورت تغییر هر یک از متغیرهای اندازه
 ،عبارت دیگر به. باشد ای از این متغیرها می تعیین دامنه

دهنده این است که تغییر در هر یک  تحلیل حساسیت نشان
ای به وجود  گیری شده تا چه دامنه از متغیرهای اندازه
ژاد و همکاران، ن موسی(کند  ای وارد نمی  مزیت نسبی لطمه

 از فاکتورهای SCB و DRCدر محاسبه ). 1996
در . باشد ای ارز و قیمت محصول می تأثیرگذار، نرخ سایه

ای از نرخ ارز و قیمت  این بخش هدف تعیین دامنه

فاقد ( بزرگتر از یک است SCBمحصول است که در آن 
ای  در محدوده تعیین شده از قیمت سایه). مزیت نسبی
قیمت محصول، تولید محصوالت فاقد مزیت نرخ ارز و 

برای دسترسی به این دامنه، نرخ ارز و . نسبی خواهند بود
عنوان متغیری مجهول فرض شده و با  یا قیمت محصول به

 این SCB= 1 و DRC= 1استفاده از سایر اطالعات، 
 .شود دامنه مشخص می

  

 ج و بحثینتا
 نتخب میها  شهرستاناساس محصوالت بریبند تیاولو

، DRC یها با توجه به شاخص: در استان خراسان
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SCB و NSPک و ی محصوالت مورد مطالعه به تفک
 یبند  رتبهیت نسبی مزی دارایها برحسب شهرستان

 هر یبند  و رتبهیبند تیاولوج حاصل از ینتا. شوند یم
 مشاهده 3ول در جد استان یها محصول در شهرستان

 براساس شاخص  آبیم محصول گندیبند در رتبه .شود یم
DRC،خواف، تایباد، سبزوار، درگز،  قوچان شهرهای ،

هفتم تولید  تا اول یها در رتبه تربت حیدریه بردسکن و

  خواف،یشهرهاSCB   شاخصیبرمبنااما  ،قرار دارند
 در حیدریه  و تربت سبزوارباد، درگز، بردسکن،یقوچان، تا

ه به شاخص با توج. رندیگ ی می جاهفتم تا اول یها مکان
NSP،یر محاسبه شده برایه مقادیگردد که کل ی مالحظه م 

 رو از اینباشد،  یها مثبت م ادشده در شهرستانیشاخص 
ت ی مزین محصول داراید ایها در تول ه شهرستانیکل
 . باشند یم

 
 .های منتخب استان خراسان بندی محصوالت براساس شهرستان  رتبه-3جدول 

 NSPشاخص  SCBاخص ش DRCشاخص  رتبه محصول
 18/1 ×1011 درگز 112/0 خواف 099/0 قوچان 1
 45/1×1011 فریمان 115/0 قوچان 100/0 خواف 2
 39/2×1011 گناباد 122/0 تایباد 103/0 تایباد 3
 16/3×1011 سرخس 129/0 درگز 117/0 سبزوار 4
 99/4×1011 خواف 135/0 بردسکن 119/0 درگز 5
 24/6×1011 قوچان 136/0 سبزوار 122/0 بردسکن 6
 94/7×1011 نچناران 144/0 نیشابور 124/0 نیشابور 7
 73/1 ×1012 جام تربت 170/0 چناران 150/0 چناران 8
 36/2×1012 تایباد 189/0 گناباد 159/0 گناباد 9
 41/2×1012 بردسکن 252/0 فریمان 235/0 فریمان 10
 5/2×1012 نیشابور 347/0 مشهد 343/0 مشهد 11
 99/2×1012 سبزوار 387/0 جام تربت 371/0 جام تربت 12
 44/4×1012 حیدریه تربت 402/0 سرخس 385/0 سرخس 13

 گندم آبی

 15/1×1013 مشهد 586/0 حیدریه تربت 571/0 حیدریه تربت 14
 9/2×109 بردسکن 053/0 قوچان 047/0 قوچان 1
 9/1×1010 رکاشم 059/0 سرخس 057/0 سرخس 2
 32/3×1010 خواف 066/0 کاشمر 058/0 کاشمر 3
 1/9×1010 نیشابور 075/0 جام تربت 072/0 تربت جام 4
 79/1×1011 سبزوار 082/0 درگز 076/0 درگز 5
 57/2×1011 چناران 097/0 سبزوار 090/0 مشهد 6
 20/4×1011 حیدریه تربت 098/0 مشهد 095/0 سبزوار 7
 22/4×1011 سرخس 107/0 حیدریه تربت 104/0 یهحیدر تربت 8
 -44/4×1011 فریمان 129/0 تایباد 120/0 تایباد 9
 96/4×1011 تایباد 129/0 بردسکن 124/0 بردسکن 10
 04/5×1011 درگز 197/0 نیشابور 195/0 نیشابور 11
 23/5×1011 قوچان 329/0 خواف 327/0 خواف 12
 56/9×1011 جام تربت 822/0 چناران 802/0 چناران 13

 گندم دیم

 43/1×1012 مشهد 108/2 فریمان 109/2 فریمان 14
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 -3جدول ادامه 
 NSPشاخص  SCBشاخص  DRCشاخص  رتبه محصول

 71/2×1010 گناباد 109/0 جام تربت 344/0 سبزوار 1
 54/5×1010 خواف 114/0 حیدریه تربت 363/0 نیشابور 2
 43/1×1011 کاشمر 515/0 سبزوار 421/0 سرخس 3
 48/1×1011 درگز 52/0 نیشابور 479/0 چناران 4
 52/1×1011 سرخس 589/0 سرخس 620/0 تایباد 5
 42/2×1011 حیدریه تربت 659/0 چناران 641/0 درگز 6
 -77/2×1011 قوچان 717/0 درگز 642/0 کاشمر 7
 06/3×1011 جام تربت 803/0 کاشمر 647/0 فریمان 8
 16/3×1011 فریمان 831/0 تایباد 695/0 ادگناب 9
 44/5×1011 تایباد 845/0 فریمان 749/0 خواف 10
 56/7×1011 چناران 895/0 خواف 922/0 جام تربت 11
 75/8×1011 نیشابور 976/0 گناباد 959/0 حیدریه تربت 12
 23/2×1012 سبزوار 308/1 بردسکن 224/1 بردسکن 13
 -27/2×1012 بردسکن 333/1 نقوچا 231/1 قوچان 14

 جو آبی

 -85/2×1012 مشهد 928/1 مشهد 834/1 مشهد 15
 3/1×109 بردسکن 531/0 خواف 523/0 سبزوار 1
 2/5×109 خواف 532/0 نیشابور 523/0 خواف 2
 6/6×109 سبزوار 539/0 چناران 523/0 فریمان 3
 1/8×109 کاشمر 580/0 سرخس 524/0 چناران 4
 2/1×1010 فریمان 626/0 سبزوار 524/0 سرخس 5
 6/2×1010 سرخس 661/0 قوچان 524/0 کاشمر 6
 1/3×1010 چناران 666/0 کاشمر 524/0 بردسکن 7
 -1/5×1010 تایباد 694/0 فریمان 524/0 نیشابور 8
 -3/6×1010 درگز 807/0 بردسکن 603/0 قوچان 9
 -3/7×1010 جام تربت 819/0 مشهد 791/0 مشهد 10
 4/7×1010 نیشابور 35/1 حیدریه تربت 33/1 حیدریه تربت 11
 -1/8×1010 حیدریه تربت 54/1 درگز 50/1 درگز 12
 5/2×1011 قوچان 59/1 تایباد 52/1 تایباد 13

 جو دیم

 3/9×1011 مشهد 82/2 جام تربت 72/2 جام تربت 14
 -5/4×107 تایباد 069/1 بردسکن 069/1 بردسکن 1
 -08/2×108 کاشمر 113/1 تایباد 114/1 تایباد 2
 -4/2×108 بردسکن 434/1 کاشمر 435/1 کاشمر 3
 -13/2×109 حیدریه تربت 882/2 جام تربت 883/2 جام تربت 4
 -13/3×109 فریمان 926/2 قوچان 927/2 قوچان 5
 -36/3×109 جام تربت 368/6 حیدریه تربت 373/6 حیدریه تربت 6

 لوبیا قرمز آبی

 -63/5×109 قوچان 297/7 فریمان 306/7 فریمان 7
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  -3جدول ادامه 
 NSPشاخص  SCBشاخص  DRCشاخص  رتبه محصول

 58/1×109 خواف 543/0 جام تربت 417/0 جام تربت 1
 11/2×109 تایباد 544/0 گناباد 436/0 گناباد 2
 27/2×109 جام تربت 550/0 حیدریه تربت 514/0 نیشابور 3
 16/3×109 نیشابور 582/0 نیشابور 514/0 حیدریه تربت 4
 16/3×109 حیدریه تربت 594/0 تایباد 514/0 تایباد 5
 45/1×1010 گناباد 705/0 خواف 514/0 خواف 6

 نخود آبی

 -87/1×1010 کاشمر 18/1 کاشمر 07/1 کاشمر 7
 26/3×109 سبزوار 265/0 خواف 224/0 سبزوار 1
 26/4×109 خواف 272/0 سبزوار 224/0 خواف 2
 4/1×1010 جام تربت 359/0 بردسکن 256/0 قوچان 3
 42/1×1010 مشهد 368/0 قوچان 299/0 بردسکن 4
 43/1×1010 بردسکن 414/0 مشهد 327/0 حیدریه تربت 5
 48/1×1010 حیدریه تربت 428/0 حیدریه تربت 345/0 نیشابور 6
 51/2×1010 اشمرک 428/0 نیشابور 361/0 مشهد 7
 05/3×1010 نیشابور 606/0 کاشمر 436/0 جام تربت 8
 02/8×1010 تایباد 775/0 جام تربت 463/0 کاشمر 9

 نخود دیم

 43/9×1010 قوچان 789/0 تایباد 515/0 تایباد 10
 شلتوک 92/7×1010 درگز 110/0 مشهد 110/0 مشهد 1
 69/1×1010 مشهد 131/0 درگز 132/0 درگز 2
 -6/2×109 چناران 114/0 قوچان 108/0 قوچان 1
 -23/3×109 مشهد 483/1 مشهد 483/1 مشهد 2
 34/6×109 قوچان 647/1 چناران 648/1 چناران 3

 عدس دیم

 -15/5×1010 جام تربت 738/2 جام تربت 739/2 جام تربت 4
 

 برای گندم دیم DRCمقادیر محاسباتی شاخص 
 مزیت در تولید این  که قوچان دارای حداکثردهد نشان می

جام،  شهرهای سرخس، کاشمر، تربت. محصول است
بر . های دوم یا ششم جای دارند درگز و مشهد در رتبه

 نیز حداقل مزیت نسبی متعلق به SCBمبنای شاخص 
 حداکثر مزیت نسبی نیز به شهرستان قوچان وچناران 

 DRC و SCBهای  براساس شاخص. اختصاص دارد
. باشد نسبی در تولید گندم دیم میفریمان فاقد مزیت 

 SCB و DRCهای  نتایج حاصل از محاسبه شاخص
 که شهرهای مشهد، قوچان دهد نشان میبرای جو آبی نیز 

و بردسکن فاقد مزیت نسبی در تولید این محصول 
، سبزوار در تولید این DRCبراساس شاخص . دنباش می

محصول دارای حداکثر مزیت، اما براساس شاخص 
SCBو در رتبه است جام دارای حداکثر مزیت  ، تربت

 . اول جای دارد
بندی شهرهای استان خراسان در تولید جو  در اولویت

، سبزوار دارای حداکثر DRCدیم با استفاده از شاخص 
 بعد از سبزوار شهرهای  وباشد مزیت در تولید جو دیم می

های  خواف، فریمان، چناران، سرخس و کاشمر در رتبه
 شهرستان SCBبراساس شاخص . گیرند  جای میبعدی

با . باشد خواف در تولید گندم دارای حداکثر مزیت می
 محاسباتی شهرهای نیشابور، SCBتوجه به مقادیر 

های دوم تا  چناران، سرخس، سبزوار و قوچان در اولویت
 و DRC ،SCBهای  براساس شاخص. ششم جای دارند
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NSPجام در  یباد و تربتحیدریه، درگز، تا  شهرهای تربت
بندی  در اولویت. باشند تولید این محصول فاقد مزیت می

 SCB و DRCهای  قرمز آبی بر مبنای شاخصلوبیا
های بردسکن، تایباد، کاشمر،  مشخص شد که شهرستان

حیدریه و فریمان در شرایط زمان  جام، قوچان، تربت تربت
. اشندب مطالعه فاقد مزیت نسبی در تولید این محصول می

 نیز شهرهای یاد شده در تولید NSPمبنای شاخص بر
 .قرمز آبی دارای مزیت نیستند لوبیا

 و DRCای دو شاخص نبندی نخود آبی برمب اولویت
SCBجام دارای حداکثر   نشان داد که شهرستان تربت

مزیت و شهرستان خواف دارای حداقل مزیت در تولید 
در تولید شهرستان کاشمر . باشد  میمذکورمحصول 

ترتیب شهرهای استان . نخودآبی فاقد مزیت نسبی است
خراسان در تولید نخود دیم با توجه به معیارهای مزیت 
نسبی نیز نشان داد که حداکثر مزیت نسبی در تولید نخود 
دیم مربوط به شهرستان سبزوار و حداقل مزیت نسبی نیز 

تر معتبرمبنای معیار بر. ربوط به شهرستان تایباد استم
 شهرهای خواف، SCBبندی یعنی  دیگر برای رتبه

های اول تا  سبزوار، بردسکن، قوچان و مشهد در رتبه
براساس این شاخص نیز شهرستان تایباد . پنجم جای دارند

. در رتبه آخر مزیت در تولید نخود دیم قرار گرفته است
 تمامی شهرها در تولید نخود دیم NSP شاخص براساس

 .  هستنددارای مزیت نسبی
یکی دیگر از محصوالت مورد مطالعه، شلتوک 

بندی شهرهای مشهد و  نتایج حاصل از اولویت. باشد می
. گردد  مالحظه می3درگز در تولید این محصول در جدول 

ترتیب دارای  بر این اساس، شهرهای مشهد و درگز به
حداکثر و حداقل مزیت در تولید محصول یاد شده 

 نیز برای مشهد و درگز SCBص مقدار شاخ. باشند می
با عنایت به . ه است برآورد شد131/0 و 110/0ترتیب  به

شود که هر دو شهر در تولید  ، مشاهده میNSPشاخص 
آخرین محصول مورد . محصول دارای مزیت هستند

بندی براساس  در اولویت. باشد مطالعه، عدس دیم می
بوط ، مشاهده شد که حداکثر مزیت تولید مرDRCمعیار 

مقادیر محاسباتی شاخص . به شهرستان قوچان است
SCBبندی  در اولویت.  نیز این مطلب را تأیید کرد

، شهرهای قوچان، مشهد، چناران SCBبرمبنای شاخص 
. های اول تا چهارم جای گرفتند جام در مکان و تربت

 شهرهای NSP و DRC ،SCBهای  براساس شاخص
ت در تولید عدس دیم جام فاقد مزی مشهد، چناران و تربت

 توان گفت تنها شهر  در مجموع می،بنابراین. باشند می
 . در تولید عدس دیم دارای مزیت استقوچان
 یها  محصوالت مورد مطالعه در شهرستانیبند تیاولو

 محصوالت یبند  رتبه4در جدول :  استان خراسانمنتخب
 مشاهده های استان خراسان مورد مطالعه در شهرستان

 ،DRC های ن شاخصیج حاصل از تخمینتا. شود یم
SCB و NSP  آن است که محصوالت یایگودر مشهد 

. باشند ید می در تولیت نسبی فاقد مزیجو آبم و یعدس د
محصوالت  SCB وDRC   شاخصیمبنا بریبند در رتبه
در  ، گندم آبی، نخود دیم و جو دیمم، شلتوکیگندم د
 یبند تیر اولود.  قرار دارندپنجم تا اول یها مکان

اساس ن بردسکن مشاهده شد که برمحصوالت در شهرستا
د ی در رتبه اول تولآبی گندم، SCB و DRC یها شاخص
ن محصوالت ین بیدر ا. ت استی حداکثر مزیو دارا

د یت در تولیم فاقد مزی و نخود دی، جو آبیقرمز آب ایلوب
، SCBبراساس شاخص . ن شهرستان هستندیدر ا

 یها تی در اولو و جو دیمیم، گندم آبیدمحصوالت گندم 
 . د قرار دارندی تولسوم تا اول
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 .های استان خراسان بندی محصوالت در شهرستان  رتبه-4جدول 
 NSPشاخص  SCBشاخص  DRCشاخص  رتبه شهرستان

 -23/3×109 عدس دیم 098/0 گندم دیم 090/0 گندم دیم 1
 42/1×1010 نخود دیم 110/0 شلتوک 110/0 شلتوک 2
 69/1×1010 شلتوک 347/0 گندم آبی 343/0 گندم آبی 3
 3/9×1011 جو دیم 414/0 نخود دیم 361/0 نخود دیم 4
 43/1×1012 گندم دیم 819/0 جود دیم 791/0 جو دیم 5
 -85/2×1012 جو آبی 483/1 عدس دیم 483/1 عدس دیم 6

 مشهد

 15/1×1013 یگندم آب 928/1 جو آبی 834/1 جو آبی 7
 -4/3×108 لوبیا قرمز آبی 129/0 گندم دیم 112/0 گندم آبی 1
 3/1×109 جو دیم 135/0 گندم آبی 124/0 گندم دیم 2
 9/2×109 گندم دیم 807/0 جو دیم 524/0 جو دیم 3
 -43/1×1010 نخود دیم 069/1 لوبیا قرمز آبی 069/1 لوبیا قرمز آبی 4
 -27/2×1012 جو آبی 308/1 و آبیج 224/1 جو آبی 5

 بردسکن

 41/2×1012 گندم آبی 308/1 نخود دیم 224/1 نخود دیم 6
 -08/2×108 لوبیا قرمز آبی 066/0 گندم دیم 058/0 گندم دیم 1
 1/8×109 جو دیم 606/0 نخود دیم 463/0 نخود دیم 2
 -87/1×1010 نخود آبی 666/0 جو دیم 524/0 جو دیم 3
 9/1×1010 گندم دیم 803/0 جو آبی 642/0 جو آبی 4
 51/2×1010 نخود دیم 18/1 نخود آبی 07/1 نخود آبی 5

 کاشمر

 43/1×1011  جوآبی 434/1 لوبیا قرمز آبی 435/1 لوبیا قرمز آبی 6
 6/2×1010 جو دیم 059/0 گندم دیم 057/0 گندم دیم 1
 52/1×1011 جو آبی 402/0 گندم آبی 385/0 گندم آبی 2
 16/3×1011 گندم آبی 580/0 جو دیم 421/0 جو آبی 3

 سرخس

 22/4×1011 گندم دیم 589/0 جو آبی 524/0 جو دیم 4
 -63/5×109 لوبیا قرمز آبی 053/0 گندم دیم 047/0 گندم دیم 1
 34/6×109 عدس دیم 115/0 گندم آبی 099/0 گندم آبی 2
 43/9×1010 نخود دیم 368/0 نخود دیم 108/0 عدس دیم 3
 5/2×1011 جو دیم 614/0 جو دیم 256/0 نخود دیم 4
 -77/2×1011 جو آبی 661/0 جو آبی 603/0 جو دیم 5
 23/5×1011 گندم دیم 333/1 جو آبی 231/1 جو آبی 6

 قوچان

 24/6×1011 گندم آبی 926/2 لوبیا قرمز آبی 927/2 لوبیا قرمز آبی 7
 45/1×1010 نخود آبی 189/0 گندم آبی 159/0 گندم آبی 1
 گناباد 71/2×1010 جو آبی 544/0 نخود آبی 436/0 نخود آبی 2
 39/2×1011 گندم آبی 976/0 جو آبی 695/0 جو آبی 3
 26/3×109 نخود دیم 097/0 گندم دیم 095/0 گندم دیم 1
 6/6×109 جو دیم 136/0 گندم ابی 117/0 گندم آبی 2
 79/1×1011 گندم دیم 272/0 منخود دی 224/0 نخود دیم 3
 23/2×1012 جو آبی 515/0 جو آبی 344/0 جو آبی 4

 سبزوار

 99/2×1012 گندم آبی 526/0 جو دیم 523/0 جو دیم 5
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  -4جدول ادامه 
 NSPشاخص  SCBشاخص  DRCشاخص  رتبه شهرستان

 -3/6×1010 جو دیم 082/0 گندم دیم 076/0 گندم دیم 1
 92/7×1010 شلتوک 129/0 دم آبیگن 119/0 گندم آبی 2
 18/1×1011 گندم آبی 131/0 شلتوک 132/0 شلتوک 3
 48/1×1011 جو آبی 717/0 جو آبی 641/0 جو آبی 4

 درگز

 04/5×1011 گندم دیم 54/1 جو دیم 50/1 جو دیم 5
 -13/2×109 لوبیا قرمز آبی 107/0 گندم دیم 104/0 گندم دیم 1
 16/3×109 نخود آبی 114/0 جو آبی 327/0 نخود دیم 2
 48/1×1010 نخود دیم 428/0 نخود دیم 514/0 نخود آبی 3
 -1/8×1010 جو دیم 550/0 نخود آبی 571/0 گندم آبی 4
 42/2×1011 جو آبی 586/0 گندم آبی 959/0 جو آبی 5
 2/4×1011 گندم دیم 35/1 جو دیم 33/1 جو دیم 6

 حیدریه تربت

 44/4×1012 گندم آبی 368/6 لوبیا قرمز آبی 373/6 لوبیا قرمز آبی 7
 16/3×109 نخود آبی 144/0 گندم آبی 124/0 گندم آبی 1
 05/3×1010 نخود دیم 197/0 گندم دیم 195/0 گندم دیم 2
 4/7×1010 جو دیم 482/0 نخود دیم 345/0 نخود دیم 3
 1/9×1010 گندم دیم 520/0 جو آبی 363/0 جو آبی 4
 75/8×1011  جو آبی 532/0 جو دیم 514/0 نخود آبی 5

 نیشابور

 5/2×1012 گندم آبی 582/0 نخود آبی 524/0 جو دیم 6
 -5/4×107 لوبیا قرمز آبی 122/0 گندم آبی 103/0 گندم آبی 1
 11/2×109 نخود آبی 129/0 گندم دیم 120/0 گندم دیم 2
 -1/5×1010 جو دیم 594/0 نخود آبی 514/0 نخود آبی 3
 02/8×1010 نخود دیم 789/0 نخود دیم 515/0 نخود دیم 4
 96/4×1011 گندم دیم 831/0 جو آبی 620/0 جو آبی 5
 44/5×1011 جو آبی 113/1 لوبیا قرمز آبی 114/1 لوبیا قرمز آبی 6

 تایباد

 36/2×1012 گندم آبی 59/1 جو دیم 530/1 جو دیم 7
 27/2×109 نخود آبی 075/0 گندم دیم 072/0 گندم دیم 1
 -36/3×109 لوبیا قرمز آبی 109/0 جو آبی 371/0 گندم آبی 2
 4/1×1010 نخود دیم 387/0 گندم آبی 417/0 نخود آبی 3
 -15/5×1010 عدس دیم 543/0 نخود آبی 436/0 نخود دیم 4
 -3/7×1010 جو دیم 775/0 نخود دیم 922/0 جو آبی 5
 06/3×1011 جو آبی 738/2 یمعدس د 72/2 جو دیم 6
 56/9×1011 گندم دیم 82/2 جو دیم 739/2 عدس دیم 7

 جام تربت

 73/1×1012 گندم آبی 882/2 لوبیا قرمز آبی 883/2 لوبیا قرمز آبی 8
 58/1×109 نخود آبی 112/0 گندم آبی 100/0 گندم آبی 1
 26/4×109 نخود دیم 265/0 نخود دیم 224/0 نخود دیم 2
 2/5×109 جو دیم 329/0 گندم دیم 327/0  دیمگندم 3
 32/3×1010 گندم دیم 531/0 جو دیم 514/0 نخود آبی 4
 54/5×1010 جو آبی 705/0 نخود آبی 523/0 جو دیم 5

 خواف

 99/4×1011 گندم آبی 895/0 جو آبی 749/0 جو آبی 6
 -13/3×109 لوبیا قرمز آبی 252/0 گندم آبی 235/0 گندم آبی 1
 2/1×1010 جو دیم 694/0 جو دیم 523/0 جو دیم 2
 45/1×1011 گندم آبی 845/0 جو آبی 647/0 جو آبی 3
 16/3×1011 جو آبی 108/2 گندم دیم 109/2 گندم دیم 4

 فریمان

 -44/4×1011 گندم دیم 297/7 لوبیا قرمز آبی 306/7 لوبیا قرمز آبی 5
 -6/2×109 یمعدس د 170/0 گندم آبی 150/0 گندم آبی 1
 1/3×1010 جو دیم 539/0 جو دیم 479/0 جو آبی 2
 57/2×1011 گندم دیم 659/0 جو آبی 524/0 جو دیم 3
 56/7×1011 جو آبی 822/0 گندم دیم 802/0 گندم دیم 4

 چناران

 94/7×1011 گندم آبی 647/1 عدس دیم 648/1 عدس دیم 5
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 ن در شهرستایدیت محصوالت تولیب و اولویترت
 حداکثر ی داراگندم دیم حاکی از آن است کهر کاشم
ت ی مزحداقل. باشد ین شهر مید در ایت به لحاظ تولیمز
ج حاصل از ینتا. باشد ی مجو آبی مربوط به  نیزدیتول

 از آن است که محصوالت ی حاکSCBبرآورد شاخص 
 اول یها  در مکان، جو دیم و جو آبیمینخود دم، یگندم د

د در شهرستان کاشمر قرار یت تولی به لحاظ اهمچهارمتا 
 NSPو   DRC،SCB های براساس شاخص. دارند

 یت نسبی فاقد مزیا قرمز آبیم و لوبیمحصوالت نخود د
، جو یم، گندم آبی محصوالت گندم دیبند رتبه. هستند

 در شهرستان سرخس با استفاده  و نخود دیممی جو د،یآب
 که نشان داد (DRC) ینه منابع داخلیاز شاخص هز

 = 057/0(م یمربوط به گندم دد ی تولینسبت یحداکثر مز
DRC (م یز مربوط به جو دیت نیو حداقل مز)524/0 = 
DRC (محصوالت به یبند ج حاصل از رتبهینتا. باشد  یم 

ت ی نشان داد که باز هم حداکثر مزSCBار یکمک مع
ت مربوط یحداقل مزاما م است ید مربوط به گندم دیتول

  .تاس یبه جو آب
 محصوالت براساس سه یبند ج حاصل از رتبهینتا

ر یشاخص مورد بحث در شهرستان قوچان در جدول ز
 ی محصوالت بر مبنایبند تیاولو. نشان داده شده است

گندم  مشابه بوده و باًی تقرSCB و DRC یها شاخص
ت مربوط یحداقل مزو  باشد یت می حداکثر مزی دارادیم
 ،DRCهای   مقدار شاخصبا توجه به. است جو دیمبه 

SCBو  NSP، فاقد یز آبما قری و لوبیمحصوالت جو آب 
 . باشند ید میت تولیت و اولویمز

 محصوالت مورد مطالعه یبند تیدر دنباله بحث اولو
 یبند تی اولوSCB و DRC یها براساس شاخص

 گر بوده ویکدیمشابه در شهرستان گناباد محصوالت 
 یها  در مکانی و جو آبی، نخود آبیمحصوالت گندم آب

 ج حاصل از محاسبهیبه استناد نتا.  دارندی جاسوماول تا 
  در شهرستان سبزوار،SCB و DRC های شاخص
حداکثر . باشد ی منسبی مربوط به گندم دیم تیمزحداکثر 
 جو دیمدست آمده مربوط به  ه بSCB و DRCمقدار 

 ی برایانیت پاین محصول در اولویرو ا نیاست و از ا
 محصوالت براساس یبند تیاولودر . ردیگ ید قرار میتول
، می، نخود دی گندم آب گندم دیم،بیترت  بهها ن شاخصیا

  .های اول تا پنجم جای دارند جو آبی و جو دیم در مکان
 محصوالت در یبند دهنده رتبه  نشان5جدول 

د محصوالت یت تولیب اولویترت. باشد یشهرستان درگز م
کسان بوده و گندم ی SCB و DRCبراساس دو شاخص 

 تا اول یها  در رتبهی جو آب شلتوک و گندم آبی،،دیم
 SCB و DRC های  شاخصبراساس.  قرار دارندچهارم

 در شهرستان درگز در زمان یدیت تولی فاقد مزجو دیم
ت محصوالت به لحاظ ی اولویچگونگ. باشد یمطالعه م

بیان شده  5نیز در جدول ه یدریح د در شهرستان تربتیتول
، مربوط DRCد براساس شاخص یت اول تولی اولو.است

 یت برمبنایحداقل مز. باشد یم میبه محصوالت گندم د
شاخص .  اختصاص داردجو آبیز به یشاخص مذکور ن

و کمترین ن یشتری است که بSCBگر محاسبه شده ید
  آبیگندم و گندم دیممربوط به ترتیب  بهد یت تولیمز
  SCB  و DRCهای اد شاخصبه استن. باشد یم

محصوالت جو دیم و لوبیا قرمز آبی فاقد مزیت تولید 
 گندمد محصول پس از یت در تولیبه لحاظ اهم. هستند

نخود دیم، نخود آبی و گندم ، یم، محصوالت جو آبید
 .  قرار دارندی بعدیها  در رتبهآبی

 در یت عمده محصوالت زراعیب و اولویترت
 و DRC ،SCBاس سه شاخص شابور براسیشهرستان ن

NSPشاخص از ج حاصلی نتایبر مبنا.  صورت گرفت 
DRC و SCBمربوط بهدیتولنسبی ت ی حداکثر مز  
 ولی باشد می جو دیمبه مربوط  آنن یکمترو  ی آبگندم

 . به نخود آبی اختصاص داردSCBبراساس شاخص 
باد با استفاده ی شهرستان تای محصوالت زراعیبند تیاولو

ا یکه لوبنشان داد  NSP و DRC ،SCB یها از شاخص
د یت در تولیت و اهمیم فاقد مزی و جو دیقرمز آب

ب یت بوده و ترتی مزیر محصوالت دارای ساولیباشند  یم
گندم آبی که است ن صورت ی محصوالت به ایریگ قرار

، ی، نخود آبدیم و محصوالت گندم در رتبه اول تولید
ت قرار ی اهمی بعدیها  در مکاننخود دیم و جو آبی

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
                                                                                                   

 

ت یت و اولویگاه هر محصول به لحاظ اهمیجا. دارند
ر محصوالت در شهرستان تربت جام یسا د نسبت بهیتول

 SCBشاخص براساس  .شود  مشاهده می6در جدول 
، نخود آبی و ی، گندم آبیم، جو آبیمحصوالت گندم د

د قرار یت تولی اولوپنجم تا اول یها  در رتبهنخود دیم
 NSP و DRC، SCBهای  براساس شاخص .دارند

قرمز آبی فاقد  محصوالت جو دیم، عدس دیم و لوبیا
  .باشند جام می مزیت نسبی در تولید در شهرستان تربت

 محصوالت به یبند تی اولودست آمده از هنتایج ب
 در) DRC, SCB, NSP(کمک سه شاخص نوع اول 

. ده استی ارائه گرد6  در جدول نیزشهرستان خواف
 ی داراگندم آبی نشان داد که DRCحاسبه شاخص م

ر ی به سا نسبتینسب تیحداقل مزدارای  یجوآبو حداکثر 
، محصوالت SCBار یبا توجه به مع. باشند میمحصوالت 

 آبی آبی و جو ، نخودمید جو، یآب  گندمدیم،  نخود،آبی گندم
 یبند رتبه در.  تا ششم قرار دارنداول یها تیدر اولو

 در شهرستان SCB و DRC یها خصحاصل از شا
 در آبی  جود ویت اول تولی در اولوآبی  گندم فریمان،

محصوالت سایر ن شهرستان نسبت به ی در اپایانیت یاولو
 فاقد یقرمز آب ایم و لوبید  محصوالت گندم. قرار دارد

د یت تولیب اهمیترت. باشند ید می در تولیت نسبیمز
 عدس نشان داد کهنیز محصوالت در شهرستان چناران 

ک ی بزرگتر از SCB و DRCر یل داشتن مقادیم به دلید
د در ی تولی برایت نسبی مزی دارای منفNSPن یو همچن

 یر محصوالت دارای ساولی. باشد ی مطالعه نمموردط یشرا
گندم ، SCBبا توجه به شاخص . باشند ی میت نسبیمز
  ود قرار داردی تولیت برای در مکان نخست اهمآبی
 یها در مکانم ی گندم د ویآب، جو جو دیمحصوالت م

 .  دارندیبعد جا
:  استان خراسانی محصوالت زراعیبند تیاولو
در مجموع با شود   مشاهده می5طور که در جدول  همان

قرمز آبی در استان   لوبیامحاسبه شدهتوجه به سه شاخص 
با توجه به شاخص . باشد خراسان فاقد مزیت در تولید می

  ، گندم)قوچان( می، محصوالت گندم دی منابع داخلنهیهز
 ، نخود)مشهد( ، شلتوک)قوچان( مید  ، عدس)قوچان( یآب
 و) جام تربت (یآب ، نخود)سبزوار( یآب ، جو)سبزوار( مید 

. رندیگ ید قرار می تولی بعدیها در رده) سبزوار( مید جو
 آن یایز گوی نSCBج حاصل از محاسبه شاخص ینتا

 یآب ، جو)قوچان( مید  والت گندماست که محص
 ، عدس)خواف( یآب  ، گندم)مشهد( ، شلتوک)جام تربت(
 و) خواف( مید ، جو)خواف(م ید ، نخود)قوچان( مید 

ت ی اهمهشتم تا اول یها  در مکان)جام تربت( یآب نخود
در مجموع حداکثر . د در استان خراسان قرار دارندیتول
 در استان خراسان ت در بین غالت و حبوبادیت تولیمز
 است و دیم  گندممربوط به ) DRC ،SCB یها شاخص(

ترتیب   بهSCB و DRC های  براساس شاخصحداقل آن
 است ین در حالیا. آبی است دیم و نخود  جومربوط به

گر ی نسبت به دآبی   گندم ی خالص اجتماعیکه سودآور
 . شتر استیمحصوالت ب

 برروی تحلیل حساسیت نرخ ارز و قیمت محصول
نرخ ارز و تغییرات آن  :SCB و DRCهای  شاخص
 SCB و DRCهای  عوامل تأثیرگذار بر شاخص یکی از

ها نسبت به نرخ  باشد و بررسی حساسیت این شاخص می
قیمت محصوالت آنجا که از . رسد نظر می ارز ضروری به

کشاورزی نیز همواره دستخوش تغییر و نوسان است، 
های  ابی چگونگی تغییر شاخصبررسی و ارزیبنابراین، 

پیشگفته نسبت به تغییرات قیمت جهانی نیز اهمیت 
 در این قسمت آثار تغییر در عوامل ،رو از این. خاصی دارد

 و DRCهای  نرخ ارز و قیمت جهانی برروی شاخص
SCBدست آمده به  ه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج ب

ئه شده  ارا6های استان در جدول  تفکیک در شهرستان
جدول مقادیر حداقل قیمت و نرخ ارز این در . است

)DRC=1 و SCB=1 (ای  مشخص شده است به گونه
که باالتر از مقادیر تعیین شده، تولید محصول مورد نظر 

 . دارای مزیت نسبی خواهد بود
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 . محصوالت در استان خراسانیبند  رتبه-5جدول 

 
 .و نرخ ارزحداقل قیمت محصول   مقادیر-6جدول 

 نام محصول نام شهر ) تن-دالر(قیمت محصول 
 حداقل قیمت فعلی

 SCBشاخص  نرخ ارزحداقل  DRCشاخص  نرخ ارزحداقل 

 9205 9222 1/138 146 گندم آبی
 9229 9210 537 15/541 نخود دیم
 9564 9571 135 146 گندم دیم
 9421 9435 540 15/541 نخود آبی
 9437 9428 142 74/153 جو دیم

 خواف
 

 9582 9593 3/149 74/153 جو آبی
 8984 8985 144 146 گندم دیم
 9298 9367 2/141 146 گندم آبی
 9429 9436 5/270 13/275 عدس دیم
 9423 9447 7/539 15/541 نخود دیم
 9652 9627 1/151 74/153 جو دیم
 9963 9981 5/157 74/153 جو آبی

 قوچان
 

 9970 9995 211 1/204 قرمز آبی لوبیا
 9415 9433 8/139 146 گندم آبی
 9440 9425 3/142 47/153 جو آبی
 9428 9445 6/148 47/153 جو دیم
 9650 9638 133 146 گندم دیم

 چناران

 9898 9896 8/299 130/275 عدس دیم
 8960 8983 126 146 گندم دیم
 9386 9342 4/130 146 گندم آبی
 9492 9486 503 15/541 نخود آبی
 9567 9547 7/526 15/541 نخود دیم
 9342 9329 1/147 74/153 جو آبی
 9870 9861 4/169 74/153 جو دیم
 9959 9938 1/299 13/275 عدس دیم

 جامتربت 

 9967 9981 3/229 1/204 قرمز آبی لوبیا

 3شاخص نوع  2شاخص نوع  1شاخص نوع 
 رتبه

 NSPمقدار شاخص  نام محصول SCB مقدار شاخص نام محصول DRCمقدار شاخص  نام محصول

 -63/5×109 لوبیا قرمز آبی 053/0 گندم دیم 047/0 گندم دیم 1
 34/6×109 عدس دیم 109/0 جو آبی 099/0 گندم آبی 2
 45/1×1010 نخودآبی 11/0 شلتوک 108/0 عدس دیم 3
 69/1×1010 شلتوک 112/0 گندم آبی 11/0 شلتوک 4
 43/9×1010 نخوددیم 114/0 عدس دیم 224/0 نخود دیم 5
 3/9×1011 جو دیم 265/0 نخود دیم 344/0 جو آبی 6
 43/1×1012 گندم دیم 531/0 جو دیم 417/0 نخود آبی 7
 23/2×1012 جو آبی 543/0 نخود آبی 523/0 جو دیم 8
 15/1×1013 گندم آبی 069/1 لوبیا قرمز آبی 069/1 قرمز آبی لوبیا 9
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  -6جدول ادامه 
 نام محصول نام شهر ) تن-دالر(قیمت محصول 

 حداقل قیمت فعلی
 SCBشاخص  حداقل نرخ ارز DRCشاخص  حداقل نرخ ارز

 8871 8869 8/140 146 گندم دیم
 8945 8922 516 15/541 نخود دیم
 9287 9245 4/510 15/541 نخود آبی
 9249 9237 137 146 گندم آبی
 9413 9394 139 74/153 جو آبی
 9987 9986 171 74/153 جو دیم

تربت 
 حیدریه

 9969 9951 1/242 1/204 لوبیا قرمز آبی
 9165 9133 126 146 گندم آبی
 9284 9280 4/121 146 گندم دیم
 9291 9285 529 15/541 نخود دیم
 9441 9417 6/135 74/153 جو آبی
 9586 9552 4/531 15/541 نخود آبی

 نیشابور

 9576 9561 1/142 74/153 جو دیم
 9456 9439 137 146 گندم ابی
 9467 9460 6/128 146 گندم دیم
 9555 9532 1/122 74/153 جو دیم

 9852 9822 264 1/204 قرمز آبی لوبیا
 9896 9880 1/169 74/153 جو آبی

 بردسکن

 9986 9935 2/570 15/541 نخود دیم
 9172 9122 121 146 گندم آبی
 9445 9441 5/112 146 گندم دیم
 9558 9549 526 15/541 نخود آبی
 9672 9662 3/530 15/541 نخود دیم
 9681 9665 2/140 74/153 جو آبی

 9996 9991 3/234 1/204 قرمز آبی لوبیا

 یبادتا

 9993 9983 5/172 74/153 جو دیم
 9456 9442 131 146 گندم دیم
 9466 9449 5/121 146 گندم آبی
 9595 9590 137 74/153 جو آبی

 سرخس

 9587 9584 9/123 74/153 جو دیم
 9390 9391 4/133 146 گندم آبی
 گناباد 9496 9487 6/515 15/541 نخود آبی
 9499 9481 1/138 74/153 جو آبی
 9096 9019 123 146 گندم دیم
 9311 9280 2/141 146 گندم آبی
 9274 9289 525 15/541 نخود دیم
 9448 9427 126 74/153 جو آبی

 سبزوار

 9487 9469 9/131 74/153 جو دیم
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  -6جدول ادامه 
 نام محصول نام شهر ) تن-دالر(قیمت محصول 

 حداقل قیمت فعلی
 SCBشاخص  حداقل نرخ ارز DRCشاخص  حداقل نرخ ارز

 9435 9467 139 146 گندم دیم
 9578 9552 1/129 146 گندم آبی
 9509 9499 4/259 17/292 شلتوک
 9536 9517 6/148 74/153 جو آبی

 درگز

 9980 9981 4/132 74/153 جو دیم
 9108 9042 6/120 146 گندم آبی
 9225 9191 4/139 74/153 جو دیم
 9171 9186 9/114 74/153 جو آبی
 9809 9791 6/160 146 گندم دیم

 فریمان

 9986 9920 246 1/204 قرمز آبی لوبیا
 9335 9337 1/129 146 گندم دیم
 9459 9429 5/238 17/292 شلتوک
 9473 9467 6/132 146 گندم آبی
 9502 9491 1/505 15/541 نخود دیم
 9489 9486 136 74/153 جو دیم
 9879 9865 6/309 130/275 عدس دیم

 مشهد

 9996 9914 9/188 74/153 جو آبی
 9087 9020 1/114 146 گندم دیم
 9184 9187 8/517 15/541 نخود دیم
 9169 9123 6/134 74/153 جو دیم
 9226 9194 8/125 74/153 جو آبی
 9884 9882 6/562 15/541 نخود آبی

 کاشمر

 9984 9965 7/249 1/204 قرمز آبی لوبیا
 

 هاشنهادی و پیریگ جهینت
 محصـوالت   ،DRC ح حاصل از شاخص   یاس نتا براس

 م، نخـود  ید  ، عدس یآب  ، شلتوک، گندم  یآب م، جو ید  گندم
 اول تـا هشـتم     یاهـ  تیدر اولو  یآب   نخود م و ید  م، جو ید 

ز یـ  نیقرمز آب ایلوب.  قرار دارند خراساند در استانی تول یبرا
ب قـرار گـرفتن     یترت. ستید ن ی تول ی برا یت نسب ی مز یدارا

 بـاً یتقر  SCB و   DRC دو شاخص    یر مبنا محصوالت ب 
 . باشد یکسان می

و با نرخ صورت گرفته  مطالعه براساس یطورکل هب
د ی قدرت خریدست آمده از روش برابر ه ارز بیا هیسا
ت ی مزی دارایقرمز آب ای محصوالت به جز لوبی، تمامینسب

 در استان 1382-83 ید در سال زراعی تولی براینسب
ن محصول ی ای برایت نسبیمزل نبود یدل  وخراسان بودند

ن بودن یید آن و پای تولیها نهی به باال بودن هزاحتماالً
 آمار و اطالعات یبررس(گردد  یم عملکرد آن در استان بر

 :دشو یشنهاد می پ راستا ایندر). مربوطه
 یابیر بازاری مناسب در جهت بهبود مسیگذار استیس -1

د بوده و اتخاذ یدر تول یت نسبی مزی که دارایمحصوالت
شبرد صادرات محصوالت ی مناسب در جهت پیها استیس

 .ت صادراتیت و قابلی مزیدارا
ع ی در صنایگذار هی سرمایی از جملهها استی ساعمال -2

 محصوالت ی نگهداریجاد انبارهای، ایبند ، بستهیلیتبد
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 جاد سردخانهیت محصوالت و ایت و ماهیمتناسب با کم
  . از محصوالت دارای مزیتناسبمبرای استفاده 

د ی تولی برایت نسبی که فاقد مزیدر مورد محصوالت -3
رسد  ینظر م باشند، به یها م در کل استان و شهرستان
 و ییآد، کاریش عملکرد، تولیاقدامات الزم در جهت افزا

ن منظور و ی ایبرا. ردید انجام گید بایلو تیها نهیکاهش هز
 مطالعات یستیصوالت بان محی ایت نسبیش مزیافزا
ن محصوالت در یدکنندگان ای تولییآنه کاری در زمیشتریب

ثر بر ؤب عوامل میترت نیهر منطقه انجام شود تا بد
ت یری موجب بهبود و مدتاًی و نهایی آنها شناساییناکارا
، عملکرد و ییآش کاریص منابع و افزایح در تخصیصح
 .د گرددیتول

ر زمینه مقایسه هزینه و  دریزی مطالعات مناسب طرح -4
نسبی برای تولید در   منافع واردات کاالهایی که فاقد مزیت

داخل بوده با هزینه و منافع حاصل از تولید داخلی و 
 در رابطه با مناسبریزی  در راستای برنامهای آنها  منطقه

که امکان انجام مطالعات بیشتر در  در صورتی موضوع و
رسد تولید این  ظر مین زمینه وجود ندارد، بهاین 

محصوالت باید تنها براساس نیاز و تقاضای بازارهای 
 .داخلی صورت گیرد

 های استان شهرستان در  بهینه کشتتعیین الگوی -5
ش ی افزابرای این منظور . هر محصولیت نسبی مزاساسبر

 ی الگوی در مورد چگونگکشاورزان ی زراعدانش فنی و
نه فرصت ی توجه به هزباها   نهادهیرینحوه بکارگ کشت و

  .رسد ینظر م  بهیها و محصوالت الزم و ضرور نهاده
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Abstract 

In this paper, comparative advantage of main crops in Khorasan province in 2003-4 was calculated. 
Then, sensitivity analysis of exchange rate and prices for these crops were investigated. Needed data 
were collected from Agri-Jihad Ministry and some other statistical centers. DRC, SCB, NSP indices 
were used to evaluate comparative advantage. According to these results dry weath, irrigated barley, 
paddy, irrigated weath, dry lentil and dry pea were placed at the first to sixth order in Khorasan 
province. Also according to mentioned indices, red bean has no comparative advantage.  
 
Keywords: Comparative advantage; Creals and Paulses; Khorasan province 
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