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شهرستانهای استان مقایسه الگوی کشت مبنی بر مزیت نسبی با الگوی کشت فعلی محصول انار در 

 خراسان رضوی

   ناصر شاهنوشی-1سمانه سادات همراز

  چکیده
                                                           

 شیار گروه اقتصاد کشاورزی داشنگاه فردوسی مشهدبه ترتیب کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و استاد مدعو دانشگاه پیام نور واحد بوانات و دان 1‐
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 شهرستان منتخب استان خراسان رضوی و مقایسه آن با الگوی حاصل از 6این مطالعه به بررسی الگوی کشت موجود محصول انار در
های منتخب به  پرسشنامه در شهرستان400های مورد استفاده در این مطالعه از طریق تکمیل داده. ازدپردشاخص هزینه منابع داخلی می

های مورد بررسی الگوی کشت موجود با الگوی کشت مبتنی بر مزیت نتایج بیانگر این است که در اکثر شهرستان. استدست آمده
  . نسبی سازگار نیست
  ی، محصول انار، استان خراسان رضوینسبکشت، مزیتالگوی: کلمات کلیدی 

  مقدمه
های صادراتی و داشتن مزیت نسبی در تولید و یکی از عوامل موثر در تعیین راهبردهای مناسب برونگرای هر کشور، ظرفیتها و توانمند

ترین کیفیت و مزیت نسبی یعنی اقتدار و توانایی یک کشور در تولید و صادرات یک کاال با باال. صادرات کاالهایی خاص است
بر خالف بخش . ریزی اقتصادی استهای مهم برنامهتوجه به مزیت نسبی فعالیتهای مختلف اقتصادی، یکی از جنبه. نازلترین قیمت

ریزی است؛ زیرا این بخش به شود، بخش باغبانی نیازمند یک افق  برنامهصورت ساالنه تعیین میزراعت، که در آن الگوی کشت به
بر این اساس، این مطالعه درصدد است تا مزیت نسبی محصول انار را ). 13(برداری برسدی چندین ساله نیاز دارد تا به بهرهگذارسرمایه

های منتخب محاسبه و الگوی کشت مبتنی بر مزیت نسبی را  مشخص نموده و سپس به مقایسه آن با الگوی کشت فعلی درشهرستان
معذالک با دقت ویژه بر فرآیند تولید و فاصله داشتن . ولید کننده انار در جهان شناخته شده استبه عنوان بزرگترین ت ایران .بپردازد

باغداری ایران از روشهای نوین و استفاده نامناسب از نهادهای تولید و راندمان نامناسب تولید باغات انار در سطح کالن، ضرورت ارتقاء 
  . سازدو فعالین این رشته را نمایان میآموزش و اطالع رسانی صحیح به دست اندرکاران 

  مواد و روشها
طور کلی برای سنجش مزیت به. باشدمعنای توانایی یک کشور در تولید ارزانتر یک محصول با یک خدمات خاص میمزیت نسبی به
ریب حمایت اسمی  ض-2هزینه منابع داخلی -1): 2(باشد صورت زیر میها بهاین شاخص. های متعددی وجود داردنسبی شاخص

 هزینه منفعت اجتماعی در -6سودآوری خالص اجتماعی   -5 ضریب حمایت موثر -4 ضریب حمایت اسمی نهاده -3محصوالت 
شاخص . پژوهش حاضر جهت محاسبه مزیت نسبی محصوالت باغی استان خراسان رضوی از شاخص هزینه منابع داخلی، استفاده شد

های خارجی و داخل بکار گرفته شده برای تولید کاالی خاص بر گیری هزینه عوامل تولید و نهادهزههزینه منابع داخلی عبارت از اندا
 و لی، 1972برونو، (شود هزینه منابع داخلی برای کسب محصول مورد نظر به صورت زیر بیان می. المللی استهای بینحسب قیمت

1995:(  
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ای در واحد های سایه درآمد حاصله بر حسب قیمتEای در واحدسطح، های داخلی تولید به قیمت سایه هزینه کل نهادهGکه، بطوری
 بکار گرفته شده جهت تولید امi  میزان نهادهaij سطح، ای در واحدهای سایههای قابل تجارت بر حسب قیمت هزینه کل نهادهFسطح، 

ای هر  قیمت سایهei مقدار محصول به دست آمده در واحد سطح، bjام، iای هر واحد نهاده  قیمت سایهgiام در واحد سطح، jمحصول 
ام در واحد سطح که قابل jکار گرفته شده جهت تولید محصول ام بهhمیزان نهاده  Chjواحد محصول بدست آمده در واحد سطح، 

توان گفت  کمتر از یک باشد میDRCحال چنانچه برای محصولی . باشدام    میhای هر واحد نهاده  قیمت سایهfhباشد و تجارت می
ای به منظور محاسبه مزیت نسبی با استفاده از شاخص یاد شده، محاسبه قیمت سایه. که در تولید آن محصول مزیت نسبی وجود دارد

های محاسبه در این بین روش .ای محصوالت و نرخ ارز الزامی استکار رفته در تولید محصوالت و همچنین قیمت سایههای بهنهاده
  : صورت زیر استبه) داخلی(و غیر قابل تجارت ) ایمبادله(های قابل تجارت ای نهادهقیمت سایه

عبارت دیگر قابلیت تجارت ها قابلیت تبادل در بازارهای جهانی را دارند و بهاین نهاده): ایمبادله(های قابل تجارت  نهاده) الف
های کود برای نهاده. باشندمی) کشکش و قارچحشره(شوند شامل کود شیمیایی، سم هایی که در این گروه واقع مینهاده. دارند

ای  بیانگر قیمت این  سایه1 قرار گرفت جدول1385-86ای در سال زراعی  آنها مبنای قیمت سایه(CIF)شیمیایی و سم قیمت سیف 
  .هاستاین نهاده

هایی است های مورد استفاده غیر قابل تجارت در تولید محصوالت شامل نهادهنهاده): داخلی(های غیر قابل تجارت نهاده) ب 
شامل آب، زمین، کود (گیرند ر این گروه قرار میهایی که داز این رو نهاده. المللی را ندارندکه قابلیت خرید و فروش در بازارهای بین

  . های باالترین قیمت موجود در منطقه منظور شده استای این نهادهبه منظور محاسبه قیمت سایه). آالتکار و ماشیندامی، نیروی
 نهاده و محصولای قیمت سایه -1جدول 

 نهاده )دالر(قیمت سیف )تومان(ایقیمت سایه

  قیمت کودمیانگین 0/260975 254/1373
  محصول انار 1/1 1086/03

  سموم 07/10 06/98061
 www.comtrade.com: مأخذ
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والت رتبه حاصل از محاسبه شاخص مزیت نسبی با         بر اساس نتایج حاصل از بررسی انجام شده، در خصوص دو شهرستان بردسکن و مه              
-شهرسـتان مـه   . اما در خصوص دیگر شهرستانها این مطابقت وجـود نـدارد          . ه بوده است  رتبه ناشی از سطح زیر کشت این محصول مشاب        

بـه لحـاظ سـطح    . والت به لحاظ مزیت نسبی دارای باالترین سطح است و بیانگر توان باالی این شهرستان در تولید محـصول انـار اسـت                      
ایـن  . باشـد کشت مربوط به شهرستان بردسکن مـی      زیرکشت و الگوی کشت موجود در بین شهرستانهای مورد بررسی، دومین سطح زیر            

امـا ایـن رونـد در خـصوص     . بررسی معین نمود که جایگاه این شهرستان به لحاظ میزان مزیت نسبی تولید نیز دومین جایگاه را داراسـت        
 2ه شـرح جـدول      تفاوت بین رتبه شاخص مزیت نسبی این شهرستانها و رتبـه ناشـی از سـطح زیرکـشت بـ                   . دیگر شهرستانها وجود ندارد   

هـای مختلـف اسـتان خراسـان        گیری نمود که پراکنش سطح زیرکشت محـصول انـار در شهرسـتان            توان چنین نتیجه  بطور کلی می  . است
همچنـین در مقایـسه درون شهرسـتانی کـه بـر اسـاس محـصوالت بـاغی هـر                    . رضوی با اصل مزیت نسبی و شاخص آن مطابقـت نـدارد           

 و سـطح زیـر کـشت فعلـی مربـوط بـه              DRCبیـشترین تفـاوت بـین رتبـه ناشـی از شـاخص              شهرستان صورت گرفت معین گـشت کـه         
  . دارد می شهرستان را بیاناین مهم ضرورت توجه هر بیشتر به محصول انار این دو. شهرستانهای گناباد و سبزوار بوده است

  نتخب مقایسه جایگاه ناشی از مزیت نسبی و سطح زیر کشت محصول انار شهرستانهای م-2جدول

 شهرستان شهرستان بردسکن تربت حیدریه خلیل آباد سبزوار گناباد مه والت

383/0 08440/0 0825/0 0/047774 087/0 0/132407 DRC  
  )هکتار(سطح زیرکشت  1600 56 420 720 210 2487

 رتبه بر اساس سطح زیرکشت 2 6 4 3 5 1

 DRCرتبه بر اساس  2 3 6 5 4 1
 بین شهرستانها

 رتبه بر اساس سطح زیرکشت  3  6  4  11  11  2

 DRCرتبه بر اساس   4  3  4  2  3  3
 داخل شهرستان

 

Comparing The Current Plant Pattern of pomegranate Productions and 

Optimum Pattern with Comparative Advantage Case Study: Razavi Province 
Abstract 
In this study، current plant pattern in six cities of Razavi province is surveying and it is compared 
with pattern base on comparative advantage too. Data were collected with completing 400 
questionnaires in 2006. Results showed that in most of cities، current plant pattern with optimum 
pattern is different. 
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