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چکیده

مزیت نسبی یکی از ابزارهای کارآمد برای تصمیمگیری در تولید و تجارت محصوالت میباشد که از دو بعد جایگزینی واردات

صهای هزینه منابع داخلی
و توسعه صادرات حائز اهمیت است .در این مطالعه به بررسی اهمیت اقتصادی غالت با استفاده از شاخ 

( ،)DRCسود آوری خالص اجتماعی ( )NSPو هزینه به منفعت اجتماعی ( )SCBپرداخته شده است .اطالعات الزم با استفاده از

آمار منتشرشده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی ،پایگاههای اینترنتی و تکمیل پرسشنامه به طور تصادفی برای

صهای مزیت نسبی،
هر یک از غالت در هر شهرستان برای محاسبه هزینه تولید بدست آمده است .بر اساس نتایج حاصل از شاخ 

یشهرستانهای استان ،گندم دیم در شهرستان بجنورد و مانه و سملقان ،جو آبی در کلیه
مشاهده شد محصول گندم آبی در تمام 
شهرستانها بجز شهرستان بجنورد ،جو دیم در شهرستانهای مانه و سملقان ،شیروان و بجنورد ،شلتوک و ذرت دانه ای در دو

شهرستان مانه و سملقان و بجنورد مزیت نسبی دارند .همچنین در کل استان خراسان شمالی غالت چهار گانه دارای مزیت نسبی
هستند و اولویت اول تولید مربوط به گندم آبی است .با توجه به نتایج بدست آمده ،لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت پیشبرد
صادرات محصوالت دارای مزیت نسبی و اقدامات الزم در جهت افزایش عملکرد ،تولید ،کارایی و کاهش هزینههای تولید برای

یشود.
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واژگان کلیدی :مزیت نسبی ،غالت ،هزینههای تولید ،خراسان شمالی

 -1رمضانعلی نادری مایوان(نویسنده مسئول)

0 8657 351907

naderi.naderi2010@yahoo.com

 64فصلنامه علمي  -پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی – سال پنجم ،شماره اول ،زمستان 1931

مقدمه
یتوان به مزیت نسبی اشاره کرد .مزیت نسبی یکی از
از عمدهترین موضوعات در رابطه با جهانی شدن م 
معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامهریزی تولید ،صادرات و واردات است و بیان میکند که هر کشور یا منطقه با
توجه به استعدادهای طبیعی فراوان و سطح بهره وری عوامل تولید ،به طور نسبی در تولید بعضی از محصوالت
تها آگاه باشند و بر اساس آنها عمل
مزیت دارد(سلطاني، 85 31 ،ص  .) 264چنانچه همه مناطق یا کشورها از این مزی 
نالمللی کامل شده و تولید و تجارت جهانی به اوج رونق خود میرسد
کنند ،تخصیص و تقسیم کار منطقهای و بی 
(حاجی رحیمی، 86 31،ص  .) 12در شرایط کنونی مسائلی همچون تغییرات آب و هوایی بحران آب و خشکسالی،
عدم وجود توان و قابلیت الزم برای بهره گیری کشاورزان از تکنولوژی نوین و پراکندگی و کوچک بودن قطعات
کشاورزی ،سبب تالش برای حرکت در جهت استفاده بهینه از تمام عوامل مؤثر و مرتبط در بخش کشاورزی شده
است .بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور ،با توجه به محدودیتهای سرمایه ای،
تهای نسبی از اهمیت باالتری نسبت به
یو تکنولوژیکی در بخش کشاورزی ،درگام بر داشتن بر اساس مزی 
اقلیم 
شها برخوردار است ولی این مزیت نسبی پایدار نخواهد بود مگر اینکه پیشرفت تکنولوژی و نوآوری
سایر بخ 
پویایی داشته باشد .هر چند مزیت نسبی محصوالت کشاورزی تا حدی تحت تأثیر شرایط اقلیمی ،طعم مزه رنگ و
یباشد ولی تأثیر و پیشرفت تکنولوژی است که
سایر خصوصیات منحصر به فرد محصوالت هر منطقه جغرافیایی م 
یشوند(هوک،2991،
نهایتًاًا مزیت نسبی محصول را تعیین میکند و سبب برتری مناطق تولیدی نسبت به هم م 
.) 1059
شناخت اجمالی منطقه مورد مطالعه
استان خراسان شمالی یکی از استانهای تازه تأسیس ایران است که ازتقسیم استان بزرگ خراسان (سابق) در سال
 83 31بوجود آمده است .این استان از هفت شهرستان با نامهای بجنورد ،جاجرم ،اس ،همرگ ناوريش ،جوراف ،نیارف     
مانه و سملقان تشکیل شده است .مرکز این استان شهر بجنورد بوده که در مرکز ای تسا ن ا ش عقاو ن د  ه ا نیا .تس

    

استان از سمت شمال به جمهوري تركمنستان ،مرز مشترك با تركمنستان  281كيلومتر ،از جنوب و ش قر

ناتسا هب    

خراسان رضوي و از سمت مغرب به استان گلستان و از جنوب غربي ب تسا ه ا نمس ن ا .دوش يم دودحم ن

ناتسا       

خراسان شمالي بين مدارهاي´  36 ˚ 42و ´ 83˚41عرض شمالی از اس مش اوت ا و يل

هرادم ا ییییییی ´ 65˚3و ´  58 ˚ 30ط لو

شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است .وسعت اين استان  28166كيلومتر مربع است كه  1/7درص لك زا د   
مساحت كشور و رتبه شانزدهم آن را از نظر وسعت به خود اختصاص داده است (شاددل،09 13 ،ص.)3
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نقشه -1تقسيمات كشوري جمهوري اسالمي ايران به تفكيك استان
منبع  :استانداری خراسان شمالی ،معاونت برنامهریزی ،واحد 09 13 ،GIS

شها و دهستانهاي استان 0931
نقشه -2پراكندگي شهرستانها ،شهرها ،بخ 
منبع  :استانداری خراسان شمالی ،معاونت برنامهریزی ،واحد 09 13 ،GIS
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پیشینه تحقیق
در زمینه مزیت نسبی تا کنون مطالعاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده است(کرباسی و رستگارپور، 88 31،
يباشد،
ص  .) 69در مطالعهای به این نتیجه رسیدند که كشت گندم با شرايط كنوني در سيستان داراي مزيت نسبي نم 
شهاي كشت راهكارها يي براي سودمندي كشت گندم در
اما افزايش عملكرد ،كاهش هزينههاي توليد و بهبود رو 
منطقه سيستان است(جوالیی و جیرانی، 87 31،ص  .) 147در مطالعهای به این نتیجه دست یافتند که شاخص DRC
یباشد که حاکی از وجود مزیت نسبی برای گندم در کشور است.
برای گندم آبی 0/ 73و برای گندم دیم  0/27م 
یدهد(نوری و جهان نما، 87 31،ص  .) 35در
همچنین شاخصهای حمایتی نیز حمایت دولت از این محصول را نشان م 
مطالعهای به این نتیجه دست یافتند که مزیت نسبی در تولید محصول سویا در استانهای عمده تولید کننده در کشور وجود
دارد(شاهنوشی و همکاران، 86 31،ص  .) 28در مطالعهای به این نتایج دست یافتند که در استان خراسان گندم دیم ،جو
صهای
آبی ،شلتوک ،گندم آبی ،عدس دیم و نخود دیم در رتبههای اول تا ششم قرار گرفته اند و بر اساس شاخ 
مزیت نسبی به این نتیجه رسیدند که لوبیای قرمز آبی فاقد مزیت نسبی برای تولید است(صدراالشرافی و نوذري،
، 86 31ص .)397در مطالعه ای به این نتیجه دست یافتند که ایران در توليد گندم داراي مزيت نسبي بوده و از اين رو
حرکت به سوي خودکفا يي در توليد گندم درست بوده است(مهرابي بشرآبادي، 86 31،ص  .)9 33به این نتیجه دست

یافت که بيشترين مزيت نسبي در كرمان به پياز و هندوانه مربوط است .همچنين حمايت اسمي از بازار محصول و

یباشد(دانشور كاخ يك و همكاران،1 386 ،ص  .) 45در
نيز حمايت مؤثر درتوليد گندم و جو به نفع توليد كنندگان م 
مطالعهای نشان دادند که در دشت مشهد مزيت نسبي در توليد گندم آبي و ديم وجود دارد ضمنًاًا مزيت نسبي توليد
گندم ديم در اين منطقه بيشتر از گندم آبي است(نجفي و ميرزا يي ، 82 31،ص  ) 35نشان دادند که در استان فارس گندم
ديم ،جو ديم ،چغندرقند و آفتابگردان در نرخ برابري نسبي ارز داراي مزيت نسبي نبوده و گوجه فرنگي ،خيار ،سيب
زميني و عدس آبي باالترين مزيت نسبي را به خود اختصاص داده اند(خلیلیان و یوسفی، 81 31،ص  ) 22نشان دادند
که در مراتع دست کاشت يونجه ديم و گراس در شمال خراسان ،از نظر اقتصادي بر دو کاربري ديگر برتري داشته و
کاشت گندم و جو ديم از نظر اقتصادي بر مراتع طبيعي برتري داشتهاند(زانگ و همکاران،2002،ص  ) 45نشان دادند
که مزیت نسبی محصوالت عمده زراعی تولید شده در مناطق مختلف چین با یکدیگر تفاوت معنی داری دارد.
(فانینگ و همکاران،1002،ص  ) 24نشان دادند که کل کشور چین در تولید برنج ژاپنی ،سورگوم ،برنج متوسط هندی،
ارزن و برنج دیررس هندی دارای مزیت نسبی است( .ماکوشولو و جوسته 45 ،6002،ص) در مطالعهای برای ارزیابی
مزیت نسبی اقتصادی ) (CEAمحصوالت کشاورزی چند ساله (گیالس ،هلو ،سیب و مارچوبه) در  4منطقه کشت
نهای کوهستانی ،پست ،دره و کوهپایه به این نتایج دست یافتند که در منطقه
و زیست محیطی لسوتو در زمی 

زمینهای پست تمام محصوالت دارای  RCRکمتر از 1هستند که نشان دهنده مزیت نسبی این محصوالت میباشد.

در منطقه کوهپایه ای تنها سیب و هلو بررسی شد که هر دو محصول از مزیت نسبی برابر برخوردار بودند .در درهها
سیب از مزیت نسبی وهلو ازعدم مزیت نسبی برخوردار است ،در منطقه کوهستانی تنها سیب مزیت نسبی دارد.
یباشد(شهاب الدین و
تجزیه و تحلیل حساسیت نیز مربوط به تغییرات نرخ ارز ،قیمت زمین و آب ،و قیمت آستانه م 
همکاران،2002،ص  .) 47در مطالعهای به این نتیجه رسیدند که بنگالدش در تولید داخلی برنج برای جایگزینی
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واردات از مزیت نسبی برخوردار است .غالت بعنوان یکی از مهمترین محصوالت استراتژیک کشاورزی است که در
میان محصوالت زراعی از اهمیت ویژهای برخوردارند و بیشترین تولید و سطح زیر کشت را در مقایسه با سایر
محصوالت زراعی در کشور دارند .عوامل مختلفی همچون ،سازگاری به شرایط آب و هوایی متفاوت ،سهولت حمل
و نقل ،نگهداری آسان و عملکرد نسبتًاًا مطلوب به اهمیت آن افزوده است.
اهمیت وضرورت تحقیق
استان خراسان شمالی بعنوان یک قطب مهم کشاورزی با پتانسیل باال که در شمال شرق ایران واقع شده است از
یباشد .در حال
نظر اقلیم ،منابع آب ،جنس خاک در شرایط خوبی قرار دارد و از هر نظر برای تولید غالت مناسب م 
یشوند .سطح زیر
حاضر غالت بویژه محصول گندم و جو از مهمترین محصوالت کشاورزی این استان محسوب م 
یباشد .همچنین در حدود
کشت و میزان تولید غالت در این استان به ترتیب حدود  7 4600 2هکتار و 3432 92تن م 
تهاي دولت مبتني بر كسب درآمدهاي
یشود .از آنجا يي كه سياس 
 3درصد از غالت کشور در این استان تولید م 
ارزي از طريق صادرات غيرنفتي است ،كشت غالت و تبديل آن به ساير محصوالت فرآوري شده ميتواند رقم
عمدهاي از ارز مورد نياز كشور را تأمين كند .بنابراین لزوم توجه عمیق تر به مسئله تولید غالت و تمرکز بر مزیت
نسبی غالت و استفاده بهینه از نهادهها نه تنها سبب افزايش درآمد مي شود ،بلكه باعث افزايش درآمد ارزي كشور
نيز خواهد گرديد .بدين ترتيب وضعيت خاص اقليمي حاكم بر منطقه مورد مطالعه و تطابق اكولوژيکی با شرايط آب
و هوا يي در استان برای تولید غالت ،ایجاد درآمد ارزی و نيز زمينههاي اشتغال زا يي و كسب درآمد مناسب براي
مردم منطقه ،اهمیت وضروت انجام این مطالعه را بیش از پیش نمایان میسازد(سازمان جهاد كشاورزي استان
خراسان شمالي) 89 31 ،
روش تحقیق
صهای مزیت نسبی استفاده شده است.به
برای بررسی اهمیت اقتصادی غالت در استان خراسان شمالی از شاخ 
طورکلی برای سنجش مزیت نسبی شاخصهای متعددی وجود دارد .در پژوهش حاضر جهت محاسبه مزیت نسبی
غالت در استان خراسان شمالی ازسه شاخص هزینه منابع داخلی ،شاخص نسبت هزینه به منافع اجتماعی و شاخص
سود خالص اجتماعی استفاده شده است .شاخص هزینه منابع داخلی برای کسب محصول مورد نظر به صورت
یشود(برنو،5991،ص :) 121
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 Gهزینه کل نهادههای داخلی تولید بهقیمت سایهای در واحد سطح E ،درآمد حاصله برحسب قیمتهای سایهای
در واحد سطح F ،هزینه کل نهادههای قابل تجارت بر حسب قیمتهای سایهای در واحد سطح aij ،قیمت سایهای

هر واحد نهاده  iام بکار گرفته شده جهت تولید محصول  jام در واحد سطح gi ،قیمت سایه ای هر واحد نهاده  iام،
 bjمقدار محصول بدست آمده در واحد سطح ei ،قیمت سایه ای هر واحد محصول بدست آمده در واحد سطحchj ،

میزان نهاده  hام بکار گرفته شده جهت تولید محصول  jام در واحد سطح که قابل تجارت میباشد و  fhقیمت
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یباشد .حال چنانچه برای محصولی  DRCکمتر از یک باشد در تولید آن محصول
سایهای هر واحد نهاده hام م 
مزیت نسبی وجود دارد .اما این شاخص برای فعالیتهای شدیدًاًا متکی به منابع داخلی(نیروی کار و زمین) تورشدار
یباشد .به منظور تعیین مزیت نسبی ،شاخص نسبت هزینه به منافع اجتماعی مناسب تر است .این شاخص بابهره
م

یدهد .شاخص
گیری از اطالعات مورد نیاز برای شاخص  DRCمعیار کارآمدتری را در اختیار تصمیم گیران قرار م 

نسبت هزینه به منافع اجتماعی در رابطه  2نشانداده شده است(:مسترزو وینتر-نلسون:) 142 ،5991،
m
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فعالیت یا محصولی دارای مزیت نسبی خواهد بود که SCBآن کمتر از یک باشد .از معیار مذکور برای

اولویتبندی و رتبه بندی فعالیتهای کشاورزی استفاده میشود .بر این اساس محصولی که دارای حداقل SCB
باشد در رتبه اول و بقیه به ترتیب در رتبههای بعد قرار خواهند گرفت .به طورکلی ،دو شاخص مذکور به علت
یهای تجاری دارند.
سادگی محاسبه و در دسترس بودن دادههای موردنیاز کاربرد گسترده ای در جریان تصمیم گیر 
شاخص مورد استفاده دیگر ،شاخص سود خالص اجتماعی است .این شاخص به صورت رابطه  3محاسبه میشود:

m
m

NSP = (E − (G + F )) = b j e j −  ∑ aij g i + ∑ chj f h 
()3
h =1
 i =1

چنانچه مقدار محاسبه شده برای این شاخص بزرگتر ازصفر باشد ،در تولید آن محصول مزیت نسبی وجود دارد

شهای برنامهریزی
و اگر کوچکتر از صفر باشد ،فاقد مزیت نسبی و سود خالص اجتماعی خواهد بود(مؤسسه پژوه 
و اقتصاد کشاورزی.) 92 ، 87 31،
به منظور محاسبه مزیت نسبی با استفاده از شاخصهای یاد شده ،محاسبه قیمت سایهای نهادههای بکار رفته در
یاست .در اين بين روشهاي محاسبه قيمت
تولید محصوالت و همچنین قیمت سایه ای محصوالت و نرخ ارز الزام 
سايه اي نهادههاي قابل تجارت (مبادلهاي) و غير قابل تجارت (داخلي) بصورت زير است:
نهادههاي قابل تجارت (مبادلهاي) :اين نهادهها قابليت تبادل در بازارهاي جهاني را دارند و به عبارت ديگر قابليت
تجارت دارند .به منظور محاسبه قيمت سايهاي اين نهادهها (نهادههاي وارداتي از کشورهاي مختلف) ،قيمت سيف
) 2 (CIFآنها مبناي قيمت سايه اي قرار ميگيرد.

نهادههاي غير قابل تجارت (داخلي) :نهادههاي مورد استفاده غيرقابل تجارت در توليد محصوالت شامل نهادهها يي
نالمللي را ندارند و به لحاظ بازرگاني خارجي ،فاقد قيمت بوده و
است که قابليت خريد و فروش در بازارهاي بي 
شهاي زير استفاده مي شود.
براي دسترسي به قيمت سايه اي آنها از رو 
 -1تخمين تابع توليد کاال و محاسبه ارزش توليد نها يي ) (VMPهر يک از نهادهها
 -2محاسبه هزينه فرصت از دست رفته نهادهها در بهترين موقعيت بکار گيري آن و يا باالترين هزينه صرف شده
براي نهاده در فرآيند توليد کاال.
- Cost, insurance and freight
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يشود:
 -1در روش تابع توليد ،براي محاسبه قيمت سايهاي عوامل توليد از رابطه زير استفاده م 
()4

VMPxi = Py .MPPxi

در رابطه مذکور VMPxi ،ارزش توليد نها يي هر نهاده توليدي MPPxi ،توليد نها يي هر عامل توليدي و Py
قيمت کاالي مورد نظر مي باشد .نکته قابل توجه اين است که توليد نها يي هر عامل توليد را مي توان با استفاده از
تخمين تابع توليد به دست آورد.
تهاي سايهاي با استفاده از روش محاسبه هزينه فرصت از دست رفته نهادهها در بهترين موقعيت
 -2محاسبه قيم 
بکارگيري آنها:
در اين روشها براي دسترسي به قيمت سايه اي نهاده مورد نظر ،موقعيتي که براي بکارگيري نهاده باالترين هزينه
پرداخت شده است يا موقعيتي که نهاده به واسطه شرکت در فرايند توليد باالترين دريافتي را داشته است ،در نظر
يشود .اين هزينه معادل با قيمت سايهاي نهاده خواهد بود .قيمت سايهاي نهادههاي وارداتي معادل با قيمت
گرفته م 
يباشد (سليمي فر و ميرزا يي خليل آبادي، 81 31 ،ص .) 112
سيف نهاده ضربدر نرخ سايهاي ارز م 
در این مطالعه از روش دوم برای محاسبه قیمتهای سایه ای استفاده شده است.
نهادههای غیر قابل تجارت(داخلی)
نهادههای غیر قابل تجارت شامل کود حیوانی ،زمین ،آب نیروی کار و بخشی از ماشین آالت میباشد.
قیمت سایهای ماشین آالت
مطالعات مختلف در دیگر کشورهاوبعضی مواردخاص در ایران (برطبق مطالعه عزیزی وزیبایی، 80 31 ،ص ) 66و
نآالت در بین نهادههای قابل تجارت یا غیر
(محمدی، 83 31 ،ص  ) 45نظرات متفاوتی را درباره منظور نمودن ماشی 
نآالت قابل تجارت را  64درصد از کل
قابل تجارت اعمال کردهاند .با توجه به نظرات کارشناسی سهم ماشی 
هزینههای ماشین آالت و غیر قابل تجارت را  36درصد در نظر گرفته شده است.
قیمت سایهای زمین
شهاي مختلفي با توجه به مطالعات گذشته وجود دارد .بر اساس مطالعه
براي اندازهگيري قيمت سايهاي زمين رو 
(گنزالس و همكاران،3991 ،ص( )411حاجي رحيمي، 1376 ،ص  ) 12و (عزيزي و زيبا يي ، 80 31،ص  ) 66متوسط نرخ
اجاره زمين به عنوان قيمت سايهاي با اعمال ضريب  85درصد مورد استفاده قرار گرفته است .ضريب اعمال شده به
خاطر اين است كه يارانههاي اعطا يي به نهادهای قابل تجارت باعث ميشود كه قيمت اجاره زمين بيشتر از مقدار
واقعي خود باشد .لذا ،متوسط نرخ اجاره زمين در مناطق عمده كشت محصوالت منتخب با لحاظ نمودن ضريب 85
درصد به عنوان قیمت سایهای زمین در نظر گرفته شد .روش دوم كه بر اساس مطالعات مك اينتاير و همكاران
( ) 985 1و نوربخش( ) 375 1انجام شده است ،سود ناشي از محصوالت هم گروه هر كي

از محصوالت منتخب و يا

ينژاد
یگردد .روش سوم ،در مطالعات موس 
یک چهارم قيمت محصول توليدي به عنوان هزينه فرصت زمین منظور م 
( ،) 375 1جوال يي (،) 375 1كه در مورد محصوالت باغي انجام گرفته است،استهالك ناشي از كل سرمايهگذاري احداث
زمين در طول سالهاي عمر مفيد را محاسبه كرده و به قيمت سايهاي زمين قبل از احداث اضافه شده و مجموعًاًا
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يترين راه جهت محاسبه قيمت سايهاي زمين
شهاي فوق منطق 
يدهند .با توجه به رو 
هزينه سايهاي زمين را تش يك ل م 
اين است كه 85 ،درصد باالترين قيمت اجاره كي

ساله زمين ،به صورت عرف محل به عنوان قيمت سايهاي زمين

يشود.
در نظر گرفته م 
قیمت سایهای نیروی کار
قيمت سايهاي نيروي كار در واقع هزينه فرصت از دست رفته نيروي كار شاغل در توليد محصول منتخب با توجه
يهاي اقتصادي ،دستمزد تعادلي از تقاطع منحنيهاي عرضه و تقاضاي
يباشد .بر اساس تئور 
به مناطق عمده كشت م 
نيروي كار در بازار آزاد حاصل ميشود كه نشان دهنده قيمت سايهاي نيروي كار است .استفاده از دستمزد تعادلي
بسيار روش مناسبي است ،ولي به دليل نبود آمار سري زماني و كارا يي نيروي كار هر كي
اين روش را مشكل ميسازد .كي
است كه براي هر كي

از مناطق ،امكان استفاده از

روش ديگر محاسبه قيمت سايهاي نيروي كار ،استفاده از روش برنامهريزي خطي

منطقه به طور جداگانه بايد انجام گيرد ،ولي بهترين و سادهترين روش برای تع يي ن قيمت

تهاي مختلف در توليد محصوالت كشاورزي موجود در
سايهاي نيروي كار ،باالترين دستمزد پرداختي به فعالي 
يگيرد كه از طريق باالترين ارزش توليد نها يي نيروي كار قابل محاسبه است .بنابراين با توجه به
منطقه مد نظر قرار م 
نواحي عمده توليد محصول و باالترين نرخ دستمزد پرداختي به فعاليتهاي كشاورزي موجود در مناطق عمده توليد
محصول منتخب ،قيمت سايهاي نيروي كار مشخص شد.
قیمت سایهای آب
تع يي ن قيمت سايهاي آب ،در مناطق مختلف متفاوت است .در مناطقي كه آب فراوان است و معمو ًالًال آبياري
يشود ،قيمت سايهاي بر اساس باالترين هزينه تمام
نهاي زراعي با استفاده از آب چشمه ،رودخانه و غيره انجام م 
زمي 
شده آب كه ممكن است هزينههاي حق آبه ،نگهداري و انتقال آب را شامل شود با راندمان آبياري  45درصد
يگردد ،گرانترين هزينه تمام شده آب كه
يشود .همچنين در مناطقي كه از آبهاي زيرزميني استفاده م 
محاسبه م 
يشود در نظر گفته شده
هزينه حفر چاه ،هزينه استحصال ،انتقال ،نگهداري و آبياري با راندمان  45درصد را شامل م 
است .روش دوم براي تع يي ن قيمت سايهاي آب ،روشي است كه (گنزالس و همكاران،3991،ص  ) 212استفاده نمودند
كه در آن  85درصد هزينه آب در منطقه به عنوان هزينه سايهاي در نظرگرفته ميشود .به اين ترتيب كه ممكن است،
يباشد .لذا ،قيمت اجار آب كه در اثر عرضه
نهاده آب به صورت اجارهاي باشد كه در برخي از مناطق ايران مرسوم م 
يگردد .روش سوم براي تع يي ن قيمت سايهاي
يگردد به عنوان قيمت سايهاي تلقي م 
و تقاضاي آب در منطقه تع يي ن م 
يرود به عنوان قيمت
آب آن است كه بيشترين ارزش توليد نها يي آب كه در توليد حصوالت مختلف به كار م 
يتوان از روش برنامهريزي رياضي نيز به قيمت اين نهاده در مناطق
سايهاي آب در منطقه قرار گيرد .همچنين م 
شها نياز به اطالعات سري زماني و مقطع عرضي دارند تا بتوان تابع توليد هر كي
مختلف دست يافت ،ولي اين رو 
از محصوالت در منطقه را برآورد نمود .در اين مطالعه با استفاده از روش اول و دوم و با توجه به مطالعات وزرات
نيرو در خصوص هزينه استحصال آب ،قيمت سايهاي نهاده آب مشخص گردید.
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قیمت سایهای کود حیوانی
كودحیوانی به عنوان كي

يترين
يگيرد .لذا با توجه به ضرور 
نهاده در توليد محصوالت زراعي مورد استفاده قرار م 

يگيرند .روش ديگر
زمان و باالترين قيمت آن براي محصوالت زراعي ،آن قيمت را به عنوان قيمت سايهاي در نظر م 
يباشد.
محاسبه باالترين ارزش توليد نها يي كود در منطقه م 
نهادههای قابل تجارت (مبادلهای)
این نهادهها قابلیت تبادل در بازارهای جهانی را دارند ،به عبارت دیگر قابلیت تجارت دارند .نهادههایی که در این
یشوند شامل بخشی از ماشین آالت ،کود شیمیایی (فسفاته ،ازته وپتاسه) ،سم (علفکش ،حشره کش و
گروه واقع م 

یباشند .الزم به ذکر است که  64درصد هزینه مربوط به ماشین آالت (عزیزی و زیبایی1002،؛  ) 34در
قارچ کش) م 

این گروه منظور شده است .برای نهادههای کود شیمیایی و سم (نهادههای وارداتی از کشورهای مختلف) اساس

محاسبه قیمت سایهای این نهادهها قیمت سیف ( 3)CIFآنها قرار گرفته است که با استفاده از نرخ سایهای ارز،
ارزش ریالی آنها محاسبه شده است( .اردستاني و طوسي)72 ، 89 31 ،
نرخ سایهای ارز
محاسبه سایهای نرخ ارز در محاسبه مزیت نسبی از اهمیت ویژهای برخوردار است چرا که نرخ مذکور پایه و
یباشد .نرخ ارز به دو حالت
مبنای دسترسی به قیمت سایهای قابل قبول برای محصوالت و نهادههای قابل تجارت م 
یگیرد .در روش مطلق برابری قدرت خرید ،نرخ سایهای ارز بر حسب قیمت طال
مطلق و نسبی مورد محاسبه قرار م 
یگردد .در روش نسبی ،نرخ ارز سایه ای بر اساس قیمت شاخص مصرف
در بازار داخلی و بازار جهانی تعیین م 
کننده در داخل کشور و شاخص قیمت مصرف کننده در کشوری با ثبات اقتصادی (به عنوان نماینده کشور خارجی)
یگیرد .از آنجا که شاخص قیمت مصرف کننده از توان و قدرت بیشتری برای بیان قدرت خرید
مورد محاسبه قرار م 

تهای داخلی دولت از پویایی کافی
مصرفکننده برخوردار است و از آنجا که قیمت طال در ایران به دلیل سیاس 
برخوردار نیست ،برای محاسبه نرخ ارز از روش نسبی در این تحقیق استفاده شده است .رابطه زیر بیانگر نرخ ارز
سایه ای در روش نسبی است.
()5

 :Eنرخ سایه ای ارز

pdi
× Eo
pwi

= E

 :Pdiشاخص قیمت مصرف کننده در ایران

 :Pwiشاخص قیمت مصرف کننده در ایالت متحده آمریکا
 :E0نرخ ارز در سال پایه( ) 1369
یباشد .بر این اساس نرخ سایه ای ارز 00501ریال میباشد.
سال مبنا  13 69سال مورد محاسبه  88 31م 
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قیمت سایه ای محصول
تهای
محاسبه قیمت سایهای محصوالت مورد مطالعه باتوجه به وارداتی بودن و صادراتی بودن آنها بر اساس قیم 

سیف( )CIFو فوب(  4 )FOBانجام شده است.

*از دستاوردهاي جديد علمي در اين پژوهش مي توان به تلفيق سه رشته جغرافيا ،اقتصاد و كشاورزي نس هب تب   
رتبهبندي و مزيت نسبي محصوالت كشاورزي در استان جديدالتاسیس خراسان شمالي اشاره نمود ك و يسررب اب ه
یشودد تش ششخیص ظرفيتتتهااي
تحليل علمي و مشخص نمودن تیپهای اقلیمی منطقه که در نقشه شماره  3دیده می ی
اقليمي هر منطقه در استان ،كار را براي كشاورزان و سرمايه گذاران بخش كشا  ناسآ يزرو ن اب اهنآ و تسا هدوم       
آگاهي كامل نسبت به سرمايهگذاری در هر كي

ينمايند كه باعث
از مناطق و انتخاب كشت متناسب با منطقه اقدام م 

يگردد.
تسر عي در رشد و توسعه اقتصادي استان م 

نقشه  -3تيپ بندي اقليمي استان خراسان شمالي
منبع  :سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي (واحد 09 13 )GIS

*همچنین میتوان ارتباط این تحقیق رابا متغیرهای جغرافیایی که به تجزیه و تحلیل اولویتبندی کشت ومزیت
نسبی غالت وتعیین رتبه هریک برای اولین بار در استان انجام گرفته است و بیشتر مبنای کار بر اساس نهادههای غیر
یباشد دانست،بطوریکه بیشتر نهادههای غیر قابل تجارت از قبیل آب ،زمین،اقلیم ،رابطه
قابل تجارت وقابل تجارت م 

4

- free on board
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یبا متغیرهای جغرافیایی دارند و به عنوان عوامل تاثیرگذار جغرافیایی در چگونگی استقرار واحدهای کشت
مستقیم 
یگردند.
غالت در استان محسوب م 
نتایج و بحث
اولویتبندی شهرستانهای استان خراسان شمالی در تولید غالت چهارگانه
با توجه به شاخصهای  SCB ،DRCو NSPمحصوالت مورد مطالعه به تفکیک و بر حسب شهرستانهای
تبندی در جدول شماره  1آورده شده است .بر
یشوند .نتایج حاصل از این اولوی 
دارای مزیت نسبی رتبهبندی م 
یباشد .بر اساس
اساس هر سه شاخص مزیت نسبی گندم آبی درکلیه شهرستانهای استان دارای مزیت نسبی م 

شاخص  DRCشهرستانهای گرمه و مانه و سملقان به ترتیب در رتبه اول و دوم مزیت نسبی و شهرستان اسفراین
در رتبه ششم مزیت نسبی در تولید قرار دارند.

صهای  SCBو  NSPشهرستانهای گرمه و مانه و سملقان در در رتبه اول و دارای مزیت نسبی
بر اساس شاخ 

یکسان در تولید این محصول قرار دارند .عملکرد باال گندم آبی در شهرستان مانه و سملقان و هزینههای پایین عوامل
یتوان دلیل برابری مزیت نسبی تولید در این دو شهرستان بیان کرد .مقادیر هر سه
تولید در شهرستان گرمه را م 
یدهد که تنها شهرستانهای مانه و سملقان و بجنورد در کشت گندم دیم دارای
شاخص برای گندم دیم نشان م 
مزیت نسبی هستند .حداکثر مزیت نسبی نیز به شهرستان مانه و سملقان اختصاص دارد و سایر شهرستانها در کشت
یدهد که شهرستانهای
این محصول فاقد مزیت نسبی هستند .نتایج حاصل از شاخص  DRCبرای جو آبی نشان م 
یباشند .شهرستان مانه و سملقان دارای حداکثر و
جاجرم و بجنورد فاقد مزیت نسبی در تولید این محصول م 

یباشند .بر اساس دو شاخص  SCBوNSP
شهرستان شیروان دارای حداقل مزیت نسبی در تولید این محصول م 
تنها شهرستان بجنورد فاقد مزیت نسبی وشهرستان مانه و سملقان حداکثر و شهرستان جاجرم حداقل مزیت نسبی را
در تولید این محصول دارند و شهرستانهای فاروج ،اسفراین ،گرمه و شیروان به ترتیب در رتبههای دوم تا چهارم
تولید این محصول قرار دارند.

یگردد که شهرستانهای مانه و سملقان و بجنورد به ترتیب
از شاخص  DRCبرای محصول جودیم مالحظه م 

یباشند .سایر شهرستانها فاقد مزیت نسبی در تولید جو
دارای حداکثر و حداقل مزیت نسبی در تولید این محصول م 

یباشند .بر اساس دو شاخص SCBو NSPشهرستانهای مانه و سملقان ،بجنورد و شیروان به ترتیب در
دی م م 
رتبههای اول تا سوم تولید قرار دارند و سایر شهرستانها در تولید این محصول فاقد مزیت نسبی هستند .محصول
یشود .بر اساس هر سه شاخص هر دو شهرستان
شلتوک آبی تنها در دو شهرستان مانه و سملقان و بجنورد تولید م 
در تولید این محصول مزیت نسبی دارند و شهرستان مانه و سملقان دارای حداکثر مزیت نسبی در تولید این
یباشد.
محصول م 
یشود .بر اساس
آخرین محصول مورد مطالعه ذرت آبی است که در دو شهرستان بجنورد و مانه وسملقان تولید م 
هر سه شاخص شهرستان مانه و سملقان حداکثر و شهرستان بجنورد حداقل مزیت نسبی در تولید این محصول را
به خود اختصاص داده اند.
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جدول شماره  -1اولویت بندی شهرستانهای استان خراسان شمالی در تولید غالت
محصول

گندم آبی

گ ند م دی م

جو آبی

ج و دی م

شلتوک آبی

رتبه

مقدارشاخص DRC

مقدار شاخص SCB

مقدار شاخص NSP

1

گرمه

0/204

مانه و سملقان

0/ 452

اسفراین

2

مانه وسملقان

0/194

گرمه

0/ 452

شیروان

3

بجنورد

0/394

جاجرم

0/ 470

فاروج

4

جاجرم

0/ 537

بجنورد

0/ 534

جاجرم

5

فاروج

0/ 644

فاروج

0/ 574

بجنورد

6

شیروان

0/ 657

شیروان

0/ 574

مانه و سملقان

7

اسفراین

0/ 679

اسفراین

0/ 650

گرمه

1

مانه و سملقان

0/ 63

مانه و سملقان

0/ 654

جاجرم

2

بجنورد

0/ 79

بجنورد

0/ 731

گرمه

3

جاجرم

1/ 074

جاجرم

1/ 026

شیروان

4

فاروج

1/ 255

شیروان

1/ 270

اسفراین

5

شیروان

1/ 380

گرمه

1/793

فاروج

6

اسفراین

1/006

اسفراین

1/004

بجنورد

7

گرمه

2/ 66 5

فاروج

1/894

مانه وسملقان

1

مانه و سملقان

0/ 774

مانه و سملقان

0/ 761

جاجرم

2

فاروج

0/ 811

فاروج

0/ 787

شیروان

3

گرمه

0/ 882

اسفراین

0/ 844

گرمه

4

اسفراین

0/ 53 9

گرمه

0/ 850

اسفراین

6

3/ 96 × 10

6

4/ 74 × 10

6

5/ 40 × 10

6

6/ 29 × 10

6

7/ 13 × 10

6

7/27× 10

6
5

7/27× 10

-5/ 434 × 10

5

-5/895× 10

5

-6/712× 10

5

-7/901× 10

5
6

-7/ 879 × 10
1/080× 10

6
5

1/ 459 × 10
1/ 08 × 10

6

1/ 13 × 10

6

1/ 16 × 10

6

1/ 45 × 10

6

1/65× 10

5

شیروان

0/ 957

شیروان

0/3 87

فاروج

6

جاجرم

1/ 081

جاجرم

0/ 981

مانه و سملقان

7

بجنورد

1/ 767

بجنورد

1/ 45

بجنورد

1

مانه و سملقان

0/ 777

مانه و سملقان

0/237

فاروج

-8/ 85 ×10

2

بجنورد

0/3 82

بجنورد

0/ 768

شیروان

9/ 13 × 10

3

شیروان

1/ 19

شیروان

0/ 956

بجنورد

4

فاروج

1/ 229

فاروج

1/ 044

گرمه

5

گرمه

2/891

گرمه

1/ 48

مانه و سملقان

6

اسفراین

6/ 347

اسفراین

3/ 054

اسفراین

1

مانه و سملقان

0/ 458

مانه و سملقان

0/005

مانه وسملقان

2

بجنورد

0/ 837

بجنورد

0/ 748

بجنورد

6
6

2/ 16 × 10
-2/ 59 × 10

4

4
5
5
5
6
6

6/ 02 × 10
-6/ 17 × 10
6/ 95 × 10
-1/ 50 × 10

6

7/ 76 × 10
1/6× 10

ذرت دانه ای

1

مانه و سملقان

0/394

مانه و سملقان

0/ 534

مانه و سملقان

6

5/ 66 × 10

آبی

2

بجنورد

0/1 54

بجنورد

0/ 577

بجنورد

6

6/14× 10

منبع :یافتههای تحقیق

رتبهبندی غالت در شهرستانهای استان خراسان شمالی
در این مطالعه عالوه بر اولویتبندی شهرستانها در تولید هر محصول ،محصوالت مورد مطالعه نیز در استان و

هر شهرستان بر اساس سه شاخص  SCB ،DRCو  NSPرتبهبندی شده و بر مبنای این رتبه بندی مشخص شد
که هر شهرستان در تولید کدام محصول دارای حداکثر مزیت و در تولید کدام محصول دارای حداقل مزیت و یا فاقد

مزیت است .نتایج حاصل از اولویت بندی و مقادیر محاسبه شده برای هر شاخص در مورد محصول مورد نظر در
شهرستان مربوطه در جدول 2ارائه شده است.

نقش مزیت نسبی واحدهاي تولیدی57 ...

یدهد که گندم آبی و جو آبی
نتایج حاصل از تخمین هر سه شاخص مزیت نسبی برای شهرستان اسفراین نشان م 
یباشد .محصوالت
دارای مزیت نسبی در تولید هستند و همچنین گندم آبی دارای حداکثر مزیت نسبی در تولید م 
گندم دیم و جو دیم فاقد مزیت نسبی در تولید هستند .در اولویت بندی محصوالت در شهرستان بجنورد مشاهده

شد که بر اساس شاخصهای  DRCو  SCBبه ترتیب گندم آبی ،ذرت دانهای ،گندم دیم ،جو دیم در رتبههای اول

تا پنجم مزیت نسبی قرار دارند .تنها محصول جو آبی فاقد مزیت نسبی است .با توجه به شاخص  NSPنیز مالحظه
یباشد .حداکثر مقدار این شاخص برابر با
یگردد که محصول جو آبی فاقد مزیت نسبی م 
م

6

 7 / 13 × 10بوده که

مربوط به محصول گندم آبی است .از اینرو گندم آبی دارای حداکثر مزیت در تولید است .ذرت دانهای ،جو دیم،
شلتوک ،گندم دیم به ترتیب در رتبههای دوم تا پنجم مزیت نسبی تولید قرار دارند.
بر اساس شاخص هزینه منابع داخلی( )DRCبرای شهرستان شیروان حداکثر مزیت نسبی تولید مربوط به گندم
آبی و حداقل مزیت نسبی مربوط به جو آبی است .همچنین محصوالت جو دیم و گندم دیم فاقد مزیت نسبی
هستند .نتایج حاصل از رتبه بندی محصوالت به کمک معیار  SCBنشان داد که گندم دیم فاقد مزیت نسبی است و
تبندی با استفاده
محصوالت گندم آبی ،جوآبی و جو دیم به ترتیب در اولویت اول تا سوم تولید قرار دارند .در اولوی 
از معیار  NSPنیز نتایج مشابه شاخص  SCBبدست آمده است .نتایج حاصل از شاخص  DRCبرای شهرستان

یدهد که تنها گندم آبی دارای مزیت نسبی در تولید است .بر اساس شاخص  SCBگندم آبی و جو
جاجرم نشان م 
یباشد .نتایج حاصل از
آبی به ترتیب در اولویت اول و دوم تولید قرار دارند و محصول گندم دیم فاقد مزیت نسبی م 

یدهد که گندم دیم فاقد مزیت نسبی است و گندم آبی و جو آبی به ترتیب حداکثر و
برآورد شاخص  NSPنشان م 

حداقل مزیت نسبی را به خود اختصاص داده اند .در شهرستان مانه و سملقان بر اساس هر سه شاخص مزیت نسبی

یباشند .بر اساس شاخص  DRCو  NSPشلتوک حداکثر و جو
تمامیمحصوالت مورد نظر دارای مزیت نسبی م 
دیم حداقل مزیت نسبی را دارند .بر اساس شاخص  SCBگندم آبی در اولویت اول و جو آبی در اولویت ششم
تولید قرار دارند.
در شهرستان گرمه بر اساس سه شاخص  SCB ،DRCو  NSPمحصوالت گندم آبی و جوآبی دارای مزیت

یباشد .در شهرستان اسفراین بر اساس سه شاخص
نسبی هستند و محصول گندم آبی دارای اولویت اول تولید م 
 SCB ،DRCو  NSPمحصوالت گندم دیم و جو دیم فاقد مزیت نسبی هستند و محصول گندم آبی دارای
یباشند.
یباشد .گندم آبی و جو آبی به ترتیب دارای اولویت اول و دوم تولید م 
حداکثر مزیت نسبی م 
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جدول شماره  -2رتبه بندی غالت در شهرستانهای منتخب استان خراسان شمالی
محصول

اسفراین

بجنورد

شیروان

جاجرم

مانه و
سملقان

گرمه

فاروج

رتبه

مقدارشاخص DRC

مقدار شاخص SCB

مقدار شاخص NSP

1

گندم آبی

0/ 679

گندم آبی

0/56

گندم دیم

2

جو آبی

0/ 53 9

جو آبی

0/ 844

جو دیم

3

گندم دیم

1/006

گندم دیم

1/004

جو آبی

4

جو دیم

6/ 347

جو دیم

3/ 054

گندم آبی

1

گندم آبی

0/394

گندم آبی

0/ 534

جو دیم

2

ذرت دانه ای

0/1 54

ذرت دانه ای

0/ 577

گندم دیم

3

گندم دیم

0/ 79

گندم دیم

0/ 731

شلتوک

4

جو دیم

0/3 82

جو دیم

0/ 768

جو آبی

5

شلتوک

0/ 837

شلتوک

0/ 748

6

جو آبی

1/ 767

جو آبی

1/ 45

گندم آبی

1

گندم آبی

0/ 657

گندم آبی

0/ 574

جو دیم

2

جو آبی

0/ 957

جو آبی

0/3 87

جو آبی

3

جو دیم

1/ 19

جو دیم

0/ 956

گندم آبی

4

گندم دیم

1/ 380

گندم دیم

1/ 270

گندم دیم

1

گندم آبی

0/ 537

گندم آبی

0/ 470

جو آبی

2

گندم دیم

1/ 074

جو آبی

0/ 981

گندم دیم

3

جو آبی

1/ 081

گندم دیم

1/ 026

گندم آبی

1

شلتوک

0/ 458

گندم آبی

0/ 452

جو دیم

2

گندم آبی

0/194

شلتوک

0/005

گندم دیم

3

ذرت دانه ای

0/394

ذرت دانه ای

0/ 534

جو آبی

4

گندم دیم

0/ 63

گندم دیم

0/ 654

5

جو آبی

0/ 774

جو دیم

0/237

گندم آبی

6

جو دیم

0/ 777

جو آبی

0/ 761

شلتوک

5

6

6

1

گندم آبی

0/204

گندم آبی

2

جو آبی

0/ 882

جو آبی

3

جو دیم

2/891

جو دیم

1/ 48

جو آبی

4

گندم دیم

2/ 66 5

گندم دیم

1/894

گندم آبی

1

گندم آبی

0/ 644

گندم آبی

0/ 574

گندم دیم

2

جو آبی

0/ 811

جو آبی

0/ 878

جو دیم

3

جو دیم

1/ 229

جو دیم

1/ 044

جو آبی

4

گندم دیم

1/ 255

گندم دیم

1/894

گندم آبی

6/ 02 × 10

6
6

1/ 08 × 10
1/6× 10

-2/ 59 × 10

6

6/14× 10

6

7/ 13 × 10

4
6
6
6

9/ 13 × 10
1/ 13 × 10
4/ 74 × 10

-6/712× 10

5
5

1/ 08 × 10

-5/ 434 × 10

6
5
6

ای

0/ 452

3/ 96 × 10

6

ذرت دانه

0/ 850

1/ 45 × 10

5

ای

جو دیم

-1/15× 10

6

ذرت دانه

گندم دیم

-7/901× 10

5/ 40 × 10
6/ 95 × 10
1/ 459 × 10

6

2/ 16 × 10

6

5/ 66 × 10

6

7/27× 10

6
4
5

7/ 76 × 10
-8/ 85 × 10

-7/ 879 × 10

6
6
5
5
6
6

1/15× 10
5/ 40 × 10
-5/ 59 × 10
-6/ 17 × 10
1/ 16 × 10
7/27× 10

منبع :یافتههای تحقیق

رتبهبندی غالت در استان خراسان شمالی
نتایج حاصل از رتبه بندی غالت در استان خراسان شمالی در جدول  3آورده شده است .با توجه به شاخص
یباشد .این مقدار مربوط
هزینه منابع داخلی ،حداقل مقدار بدست آمده برابر  0/204است که مربوط به گندم آبی م 
یباشد .اولویت دوم
به شهرستان گرمه است از اینرو اولویت اول تولید گندم آبی در استان متعلق به این شهرستان م 
یباشد .بر اساس این
در استان را شلتوک به خود اختصاص داده است که مربوط به شهرستان مانه و سملقان م 

نقش مزیت نسبی واحدهاي تولیدی59 ...

شاخص محصوالت ذرت دانهای (مانه و سملقان) ،گندم دیم (مانه و سملقان) ،جو آبی (مانه وسملقان) و جو دیم
یگیرند .نتایج حاصل از محاسبه شاخص  SCBنیز گویای
(مانه وسملقان) در ردههای بعدی تولید در استان قرار م 

این است که در استان خراسان شمالی محصول گندم آبی( گرمه و مانه و سملقان) دارای اولویت و اهمیت بیشتری
یباشد.
برای تولید نسبت به سایر غالت م 
یگردد که محصوالت شلتوک (مانه و سملقان) ،ذرت دانه ای
با توجه به نتایج حاصل از این شاخص مالحظه م 
(مانه و سملقان) ،گندم دیم (مانه و سملقان) ،جو دیم (مانه وسملقان) و جو آبی(مانه وسملقان) در ردههای دوم تا
یباشد .بر
ششم تولید در استان قرار دارند .شاخص دیگر مورد مطالعه شاخص سودآوری خالص اجتماعی  NSPم 
اساس نتایج حاصل از محاسبه این شاخص محصوالت شلتوک ،گندم آبی ،ذرت دانه ای ،جو آبی ،گندم دیم وجو
تهای اول تا ششم تولید در استان قرار دارند.در مجموع حداکثر مزیت تولید در استان بر
دیم به ترتیب در اولوی 
اساس شاخص نوع اول و دوم مربوط به گندم آبی است در حالیکه سودآوری خالص اجتماعی شلتوک نسبت به
دیگر محصوالت بیشتر است.
جدول شماره  -3رتبه بندی محصوالت در استان خراسان شمالی
رتبه

شاخص نوع 1
نام محصول

شاخص نوع 2

مقدارشاخص

نام محصول

شاخص نوع 3

مقدار شاخص

نام محصول

DRC
0/204

گندم آبی
شلتوک

0/005
0/ 534

جو آبی
ذرت دانه ای

مقدار شاخص

SCB
0/ 452

جو دیم

5

گندم دیم

6

1/ 08 × 10

6

2/ 16 × 10

6

5/ 66 × 10

6

7/27× 10

6

7/ 76 × 10

1

گندم آبی

2

شلتوک

0/ 458

3

ذرت دانه ای

0/439

ذرت دانه ای

4

گندم دیم

0/ 63

گندم دیم

0/ 654

5

جو آبی

0/ 774

جو دیم

0/237

گندم آبی

6

جو دیم

0/ 777

جو آبی

0/ 761

شلتوک

NSP
6/ 95 × 10

منبع :یافتههای تحقیق

پیشنهادات
 -1با توجه به اینکه تولیدگندم آبی در استان و اکثر شهرستانهای استان دارای مزیت نسبی در تولید است باید
تهای مناسب در جهت سرمایه گذاری برای ایجاد سیلو و تسهیالت کافی و افزایش خدمات ترویجی برای
سیاس 
کشاورزان گندم کار اعمال گردد.
تگذاری مناسب در جهت بهبود مسیر بازاریابی محصوالتی که دارای مزیت نسبی در تولید بوده و اتخاذ
 -2سیاس 

تهای مناسب در جهت پیشبرد صادرات محصوالت دارای مزیت و قابلیت صادرات.
سیاس 

تهایی از جمله سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی ،بستهبندی ،ایجاد انبارهای نگهداری محصوالت
 -3اعمال سیاس 

متناسب با کمیت و ماهیت محصوالت و ایجاد سردخانه برای استفاده مناسب از محصوالت دارای مزیت.

یباشند ،به نظر میرسداقدامات الزم در
 -4در مورد محصوالتی که فاقد مزیت نسبی برای تولید در شهرستانها م 
جهت افزایش عملکرد ،تولید ،کارآیی و کاهش هزینههای تولید باید انجام گیرد .برای این منظور و افزایش مزیت
نسبی این محصوالت بایستی مطالعات بیشتری در زمینه کارآیی تولیدکنندگان این محصوالت درهر منطقه انجام شود

فصلنامه علمي  -پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی – سال پنجم ،شماره اول ،زمستان 1931
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تا بدین ترتیب عوامل مؤثر بر ناکارایی آنها شناسایی و نهایتًاًا موجب بهبود و مدیریت صحیح در تخصیص منابع و

افزایش کارآیی ،عملکرد و تولید گردد.

حریزی مطالعات مناسب در زمینه مقایسه هزینه و منافع واردات کاالهایی که فاقد مزیت نسبی برای تولید
 -5طر 
در داخل بوده با هزینه و منافع حاصل از تولید داخلی و منطقه ای آنها در راستای برنامهریزی مناسب در رابطه با
موضوع و در صورتی که امکان انجام مطالعات بیشتر در این زمینه وجود ندارد ،به نظر رسد تولید این محصوالت
باید تنها براساس نیاز و تقاضای بازارهای داخلی صورت گیرد.

 -6تعیین الگوی کشت بهینه در شهرستانهای استان براساس مزیت نسبی هر محصول .برای این منظور افزایش
دانش فنی و زراعی کشاورزان در مورد چگونگی الگوی کشت و نحوه بکارگیری نهادهها با توجه به هزینه فرصت
یرسد.
نهادهها و محصوالت الزم و ضروری به نظر م 
منابع
اردستاني ،م و م ،طوسي( .) 89 31بررسي نسبي محصوالت زراعي منتخب در ا اري ننن ،فصلنامه علمي يي ،پژوهشي و يزرواشك داصتقا 
توسعه ،شماره . 69
جوالیی ،ر و ع ،جیراني( .) 87 31مزیت نسبی یا خودکفایی؟ مطالعه ای راهبردی در تعیین راهبرد تولید گندم در کشور.فصلنامه
اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال شانزدهم ،شماره . 62
حاجی رحیمی ،محمد(  .) 1376مزیت نسبی و انگیزه اقتصادی در محصوالت زراعی استان فارس ،زيبا يي  ،منصور پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه شیراز ،گروه اقتصاد كشاورزي.
خلیلیان ،ص و م ،یوسفی( .) 81 31تحليل اقتصادي مزيت نسبي توليد در مراتع طبيعي ،مراتع دست كاشت و كشت گندم و جو
ديم در اراضي شمال خراسان مطالعه موردی ،شهرستان بجنورد،مجله پژوهش و سازندگی ،شماره.51
دانشوركاخ يك  ،م .س ،دهقانيان .ح ،هاتف و ع ،سروري( .) 86 31بررسي مزيت نسبي گندم آبي و ديم در دشت مشهد ،مجله
علوم و صنايع كشاورزي ،جلد  ، 21شماره .1

سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي( ،واحدهای تحقيقات،برنامهریزی و . 13 90 )GIS
سلطاني ،غالمرضا ،نجفي ،بهاء الدين( .) 85 31اقتصاد كشاورزي،
سليمي فرو ميرزا يي خليل آبادي( .) 88 31تحليل قيمت سايه اي نهادههاي وارداتي ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني شماره . 28
شاددل ،محمدرضا(  .)09 13جغرافياي استان خراسان شمالي ،سازمان آموزش و پرورش استان خراسان ،انتشارات چاپ

رشن و   

كتابهاي درسي،
شاهنوشی ،ن.س ،دهقانیان .م ،قربانی و ی ،آذرین فر( .) 86 31تحلیل مزیت نسبی غالت و حبوبات در استان خراسان .مجله
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،جلد چهاردهم شماره چهارم.
صدراالشرافی ،م و نوذری( .) 86 31بررسي مزيت نسبي توليد گندم در ايران .مجله علوم کشاورزی ،شماره . 13
کرباسی ،ع و ف ،رستگارپور( .) 88 31تحلیل حساسیت مزیت نسبی تولید گندم در سیستان .فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی
(علوم و صنایع کشاورزی) ،جلد  ، 23شماره .1
محمدي( .) 87 31هزينه توليد غالت .موسسه پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي،
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