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 چکيده

یررا  قرارگیری دلیل به و اخیر هایسال در جمعیت رشد با مری  گرر  مردار در ا جره و ز قرع  درنتی  هایسرال خشک و

سرتراتییک امنیت و ذای غ امنیت تأمی  جهت نسب  مزیت بحث به جدی تعجه لزو  سبب کشعر مختلف مناطق در متعال   ا
سرتااده برا مناسب کشت الگعی تعیی  برای تحقیق ای  در. است شده است شده زراع  محصعالت تأمی  در کشاورزی  از ا

شرت  زیر سطح مزیت شامل آشکارشده نسب  مزیت سه یرت ک کرردی مز کرع  و عمل یرت مع بر   مز صر  آ بر  شاخ  ترکی
 که های استا  از مناسب  بندیرتبه همچنی  و استا  یک فاریاب زراع  تمحصعال از مناسب  بندیرتبه که است شدهساخته

 صحیح کشعر مناطق اغلب در کشت الگعی که دهدم  نشا  تحقیق ای  نتایج. دهد دست به کنندم  کشت را محصعل یک

شرت  زیر سطح مزیت و عملکردی مزیت اسا  بر حدودی تا صرفاً و نیست قردا  ک یرد بره ا صرعل یرک تعل نردم  مح  و کن

صریه. شعدنم  گاته نظر در تعلیدات ای  در مل  منافع و ندارند آب  مزیت به تعجه  سرا  برر شرعدم  تع یراز ا صررف  ن  م

نردیاولعیت و شدهمحاسبه آب  مزیت و عملکردی مزیت نسب   مزیت اسا  بر منطقه هر کشاورزا  به هرساله کشعر  هایب
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 کلیات تحقیق

و   اسیحاظ استقالل س یبرا یاست و هر کشعر یرقابت اقتصاد یایدن  امروز یایدن

 تی. مزدیعمل نما ریو فراگ قیدق یاقتصاد یهابرنامه  راحاست در ط ریخعد ناگز یاقتصاد

 یکاربرد یتجار یهایزیرنامهو هم در بر دیتعل یهایزیرکه هم در برنامه  عنعا  اصلبه  نسب

اصل مهم در اقتصاد  کی (.1384بگلع    است )قل تیاهم یدارا ا یم  یگسترده دارد  در ا

آ  منجر به کسب سعد از   نسب یاید بر اسا  مزااقتصا کیاست که تخصص   یا الملل یب

ی هاتیفعالتعجه به مزیت نسب  . (2018  سعنسیشعد )کعنستانتا کاپعال و ت تجارت م

ی اقتصادی است. البته هر مزیت نسب   زیربرنامهی مهم هاجنبهمختلف اقتصادی  یک  از 

ی به منطقه یا کشعری دیگر امنطقهامتیازی دائم  و ایستا نیست و امکا  دارد در طعل زما  از 

و یا در درو  یک بخش  از محصعل  به محصعل دیگر تغییر یابد. ول  فرآیند ای  انتقال  

و  یزیکرد )عزآ  را حاظ و یا تقعیت  تعا  می مطلعب هااستیستدریج  و با به کار بست  

در هر جامعه  یتصادو اق یدیتعل تیاشکال فعال  یترنهیریاز د یکشاورز(. 1383   زدانی

 تیجمع یبرا ی غذا تیغذا و امن  یبخش تأم  یا یاهیوظ  یترو مهم  یاست. نخست یبشر

به   ابیدر سطح کال   دست گذارا استیاهداف س  یتررو به رشد کشعر است. لذا از مهم

دارد )وزارت  یایهیو تیاهم  اسیکه ازنظر س است یمحصعالت کشاورز دیدر تعل ی خعدکاا

به آ  هستند    ابیدست  در پ گذارا استیکه س یگری(. هدف کال  د1382  یجهاد کشاورز
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که محصعالت  شعد م نهیشیب  زمان  اجتماع یاست. سعدآور  سعد اجتماع یسازنهیشیب

و اقتصاد  یزیربرنامه یهاهشبرخعردار باشند )معسسه پیو ی باال  نسب تیاز مز دشدهیتعل

ععامل و   یاز ا نهیبه یجهت استااده د یععامل تعل تیتعجه به محدودبا . (1382  یکشاورز

 دیتعل شیکشت و افزا ریسطح ز یتعسعه دیبا  ی سعدحداکثر سازو  دیتعل  یشتریبه ب  ابیدست

کشاورزا  به کشت محصعالت  با نیاز آب  پایی  در  ترغیب و محصعل در مناطق گعناگع 

و منابع محدودکننده  بیبا تعجه به محصعالت رق   بنس تیمناطق کم آب بر اسا  اصل مز

در مرحله بعدی کاالهای  .(1389  دانشعر کاخک  و همکارا  1384بگلع   )قل ردیصعرت گ

 یزیخعاهند شد )عزی تجارت معتعر رشد وارد عرصه عنعا بهی دارای مزیت نسب  دشدهیتعل

 (.1383   زدانیو 

 نیازهای کننده یتأم بخش  یتر واصل  یترمهم عا عنبه کشاورزی که گاته شد طعرهما 

 بخش ای  تقعیت با ندینما م تالش کشعرها کهیطعربه عد ش م محسعب جها  مرد غذای  

 جایگاه در یکشاورز محصعالت صادرات در یا نمایند أمی ت را خعد کشعر مرد  نیازهای

-یاب  به تعسعه اقتصادی  سیاستجهت دست(. 1392سعیدی فر و آخان   ) رندیگ قرار مناسب 

ی مناسب برای هااستیسریزا  کشعری باید بخش کشاورزی را جهت تبی  مدارا  و برنامه

 .قرار دهند شیازپشیبوری ععامل تعلید معردتعجه افزایش تعلید و بهبعد بهره
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در  یهیوبه ریاخ یهاسال  در ط  رناتیباوجعدآنکه گسترش صادرات غ را یمتأساانه در ا

جرئت است؛ اما به عدهب دیبرنامه دو  معرد تأک  یآغاز یهابرنامه اول تعسعه و سال یهاسال

  رایدر ا کشاورزیبخصعص   صادرات یکاالها  نسب یهاتیمسئله مزبه گات که  تعا  م

های اخیر در سال کهی ازآنجا لذا است تعسط مسئعلی  و سیاستمدارا  چندا  پرداخته نشده

صادرات غیرنات  به دلیل رکعد بازارهای نات  و آثار سعی  که صادرات  ه وبحث تعسع

  یشده است  بنابراشدت معردتعجه واقعکرده است  به حمیلبر اقتصاد کشعر ت  محصعلتک

نسب  کشعر در تعلیدات محصعالت  یهاتیانتخاب ای  سیاست مستلز  بررس  و شناسای  مز

 صدور ای  محصعالت به کشعرهای دیگر است. ها و سپسمختلف  تقعیت ای  مزیت

مناسب  یانتخاب الگع  با بحرا  آب معاجه است شدتهب را یکشعر ا نکهیبا تعجه به ا

 تیحائز اهم اریبس تعاند م یو ارزآور یمحصعالت در آب اندوز  نسب تیکشت با لحاظ مز

حصعالت گعناگع  معجعد درکشت م یهاتیمز وکشعر  میچهارفصل بعد  اقل رغمیباشد. عل

کشت  یکشعر نداشته  لذا الگع  ناخالص داخل دیدر تعل  بخش سهم چندان  یا  یکشاورز

در  ی نقش بسزا ی کشعرهابالقعه معجعد در استا  یهالیپتانس ی با شناسا تعاند م نهیبه

 محاسبه شاخص معکع  مزیتپیوهش   یا یز نکات برجستهاصادرات کشعر داشته باشد. 

. شعد حادث م یهدر رفت آب کشعر در بخش کشاورز  یشتریچراکه ب  استآب 
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جامع و کامل   یالگع کیبه  د یپیوهش باهدف رس  یکرد که ا ا یب تعا  م گریدعبارتبه

 .کند را لحاظ م محصعالت مزیت

مرا  ستین مناسب  معقعیت دارای کشاورزی محصعالت صادرات در کشعر ایرا  حراظ ا  ازل

سرب یزیربرنامه با تعا م  بنابرای  است  خعب  ایگاهج دارای تعلید جره برا و منا نرع  بره تع  ت

یر  نمعد. برای فراهم را جهان  استانداردهای با محصعالت تعلید زمینه ایرا  اقلیم  ظرعر  ا  من

لرف مناطق در محصعالت تعلید نسب  مزیت ستیبا م ابتدا سرای  را مخت مرعد شنا  حرال در .ن

یرت سنجش برای مختلا  یاهمدل و هاروش حاضر  سرب  مز صرعالت ن جرعد مح  کره دارد و

خر  بره که در ادامه نمعد مشاهده متعدد مطالعات در را هاآ  نتایج تعا  م شراره هراآ  از بر  ا

 (.1392سعیدی فر و اخان   شعد ) م

نردپرداخته یمحصعالت کشاورز  نسب تیمز  به بررس یمقاالت متعدد  داخل در کره در  ا

 .میکن مرا بیا   هاآ عدادی از ای  بخش ت

یرو روند تغ  نسب تینبعد مز ایوجعد   (  به بررس1380) بهارشیو پ  سالم طر راتی   آ  

براغ  گروه یبرا 78-1368  دوره زمان صرعالت  عر   از مح صرعالت فراور  زرا  شردهیو مح

ترامتقار  پرداخت  نسب تیابرازشده و مز  نسب تیمز یارهایکشعر با استااده از مع   یرا جیند. ن

سرا  مع که درحال داد مطالعه آنا  نشا   هرایبر ا سرب تیرمز را یر  اRSCAو  RCA یار   ن

عره س  محصعالت معردمطالعه دارد  ول شتریب دیدر تعل  روش  و درخعر تعجه سرتیمجمع -ا
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سرته  یاگعنهو صادرکنندگا  به دکنندگا یتعل یکشعر و رفتار اقتصاد یتجار های کره نتعان بعده 

یرکشعر در برابر تغ  صادرات اختارمعقع و مناسب سبه واکنش به است صرادرات راتی   سراختار 

 .انجامدیمنطقه و جها  ب یکشعرها

برمیرو د  گند   )آب   محصعالت عمده زراع  نسب تی(  مز1383) یمحمد جرع )آ و   (  

نر هایهپنبه  چغندرقند  دان از یپ  فرنگ گعجه   نزمیبیشلتعک  س  ای(  ذرت دانهمید و   روغ

برمیو د  )آب ری(  انجمیو د  انگعر )آب  محصعالت باغ سرمیرو د  (  خرما )آ قرال   ب ی(   پرت

شرامل  83-82  در سال زراع نارو ا  یریمعشیل شراخص  سرتااده از دو  برا ا در استا  فار  را 

مراع نهیو نسبت هز  منابع داخل نهیهز   مناعت خالص اجتماع عرت اجت نرع  دو    بره منا و 

 .کرد  ییتع تیمز  و شاخص جمع تیمز ا یمق ت یمز ی مل کاراشا

عر  مزیت نسب  و شاخص( 1389)  طعساردستان  و  های حمایت  محصعالت اساس  زرا

سرت  ) 83-1382برای سال زراع  را در سطح مل   یرل سیا مراتریس تحل سرتااده از  ( PAMبا ا

یرت ن ایشا د. نتایج مطالعه نمعدنمحاسبه  شراخص مز صرعالت DRCسرب  )در خصعص  ( مح

آب   نخعد آب   یازراع  نشا  داد که کشعر در تعلید محصعالت گند  دیم  جع دیم  ذرت دانه

سرتند.   نیزمبیو دیم  پیاز و س یرت نی صرعالت دارای مز سرایر مح سرت و  دارای مزیت نسب  ا

سرتثنا( برای تما  محصعالت معردمطالعه )بهNPCبررس  شاخص حمایت اسم  محصعل )  یا

بره یاهیها( نشا  داد که قیمت بازاری محصعل کمتر از قیمت سالتعکش سرت؛   گریدعبارتآ  ا
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مرت  یهااستیس ترر از قی شرعر کم خرل ک صرعالت در دا دولت باعث شده است قیمت ای  مح

برر تعل یاهیمرزی در نرخ سا نردگا یارز باشد که نشا  از اعمال مالیات ضمن   صرعالت  دکن مح

شرراخ تررایج  عرر  دارد. ن سررم  نهادهزرا یررت ا عرر  NPIهررا )ص حما صررعالت زرا مررعرد مح ( در 

صرعص نهاده جرارت معردحما یهرامعردمطالعه نیز نمایا  ساخت که زارعا  در خ برل ت  تیرقا

 اند.قرارگرفته

سرب تیرمز( 1389همکارا  )و   دانشعر کاخک عر  ن مرده زرا صرعالت ع سرتا  را   مح در ا

بردبرس  نمعدندبه نهاده آب  یهیجه وآ   با تع یهااز شهرستا  کیو هر  یخراسا  رضع   ی. 

ظررعر  شررا من شرراخص مزای سرره  سررب تیرر  از  سررتااده NSPو  DRC  SCB  ن نررد  ا . نعد

ترا جا ان  و محصعل  صعرت شهرستانبه هایبندتیاولع برر  جیگرفت که ن سرتا    بره ا برع   مر

سرب تیرمز  یشتریب  SCBو  DRCدو شاخص  یمبنا صرعالت د دیررا در تعل  ن برر  میرمح و 

 نشا  داد.  محصعالت آب دیرا در تعل  نسب تیمز  یشتری  بNSPسا  شاخص ا

شراخص   نسب تیمحاسبه مز یبرا( 1392)  آخانسعیدی فر و  از روش شاخص باالسا و 

براغ 26و   محصعل زراع 29 یبرا   رانسب تیو مز نمعدنداستااده   جمع تیمز صرعل    مح

شررا یهاکه استا  ددامطالعه نشا   جی. نتاکردندکشعر محاسبه  یهادر تما  استا  شرعر از   طیک

صرعل   یشتریفار  و گلستا  با ب ال  یا یهامثال  استا عنعا برخعردارند. به  متااوت تعداد مح

 4برا   یاست و در مقا  اول قرار دارند و استا  قزو  جمع تیمز یمحصعل دارا 11در   زراع
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سرتا   15جرع در  ریرنظ  محصعالت زراع گر ید ی. از سعردیگ محصعل در مقا  آخر قرار م ا

سرتا  خ شرکریاما ن  است  نسب تیمز یدارا هرا در ا سرتا تن سرت. از ح تیرمز یدارا عز  ثیرا

ها استا   است و برخ  نسب تیمز یدارا  محصعل باغ 26استا  اصاها  در   محصعالت باغ

براغ ثیراست. از ح تیمز یمحصعل دارا 7مانند بعشهر در  صرعالت   18گرردو در   نرع  مح

برادا  در  17ازآ  زردآلع در و پس  جمع تیمز یاستا  دارا سرتا  قابل 15استا  و هلع و   تیرا

 .کشت دارند

براغ  )زراع یمحصعالت کشاورز  نسب تیمز  به بررس( 1392همکارا  )خالدی و  (  و 

سر ثرار س  بخش ماها  از تعابع استا  کرما  و برر سرتیآ مرا یهاا صرعص   تیح لرت در خ دو

برر اند( پرداختPAM)  استیس لیتحل سیبه روش ماتر 1388عالت مذکعر در سال محص   یر. 

مراع هب نهی(  هزDRC)  منابع داخل نهیهز یهااسا   شاخص ضررSCB)  مناعت اجت  بی(  

صرعل )  اسم تیحما بی(  ضرNPICها )از نهاده  اسم تیحما ضررNPCاز بازار مح  بی(  

مراع یر( و سعدآوEPCمؤثر از محصعل ) تیحما سرت. ( محاسبهNSP)  خرالص اجت شرده ا

سر ازیدو محصعل پ ؛ محصعالت زراع  یکه در ب دادمطالعه نشا   جینتا بر  نیزمبیو    یو در 

گرعر و  شدهدیتعل  محصعالت باغ  تمام   محصعالت باغ در منطقه شامل گردو  بادا   هلع  ان

سرم هیرکل رها دنهاده  یهستند؛ همچن  نسب تیمز یپسته دارا صرعالت معردبرر سرع   ح  یاز 

 .شعند م تیدولت حما
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کره انجا   نسب تیمز ینهیدرزم  فراوان  خارج مطالعاتهمچنی   یرا  شده  بره ب مره  در ادا

 .میپرداز م هاآ تعدادی از 

را با روش   جنعب یقایآفر یمحصعالت کشاورز  نسب تی(  مز1999حس  و همکارا  )

DRC نرخ    اجتماع یخالص سعدآور   شخص یآورکرده و خالص سعد لیوتحلهیتجز

 .اندرا محاسبه کرده استیمؤثر و کل اثر خالص س تینرخ حما   اسم تیحما

با   یدر کشعر چ یمحصعالت کشاورز  نسب تیمز  به بررس (2000)  یفانگ و بق

  مطالعه آنا  نشا جیپرداختند. نتا  یاوهل -رشهک یو الگع  استیس لیتحل سیاستااده از ماتر

 بعده است. تیفاقد مز بر یو محصعالت زم تیمز یداد که محصعالت کاربر دارا

کرده   را بررس کیدر کشعر معزامب یمحصعالت کشاورز  نسب تی(  مز2000معکاول )

 جیشده است. نتااستااده  استیس سیبعده و از ماتر  است. مطالعه شامل نه محصعل زراع

 وجعد دارد.  نسب تیت معردمطالعه  مزنشا  داد  در اکثر محصعال یمطالعه و

 DRCرا با روش   یدر بخش غالت کشعر چ  نسب تی(  مز2001و همکارا  ) نگیفان

   برنج ژاپن دیدر تعل اًیقع  یمطالعه آنا  نشا  داد که کل کشعر چ جنتای. اندکرده یرگیاندازه

 .است  بنس تیمز یهند دارا رر یارز  و برنج د  یسعرگم  برنج متعسط هند

  نسب تیازنظر مزرا  هیروس یانداز صادرات کشاورزچشم( 2017همکارا  )بنسعا و 

 .ی نمعدندبندطبقهرا  هیروس یدر ساختار صادرات کشاورز راتییتغ  یترمهم بررس  نمعدند و
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 یو آزادساز یاقتصاد رییروند تغ همراه بادائماً  هیروس رینشا  داد که ساختار تجا جینتا

 .است در چند بخش متمرکزشدهیافته است و صادرات کمتر تنع   است. حال تحعل ی درتجار

هستند که  هیاز صادرات روس ی هابخش   اهیگ یهاو روغ   غالت  ماه   نسب تیازنظر مز

و  ایآس  ی قایآفر یعمدتاً در معرد کشعرها هیصادرات روس  نسب تیمز .باشند تر ممهم

 .شعد م تیع  تقعالمنافمستقل مشترک یکشعرها

 شا یپرداختند. ا عرویدر منطقه   نسب تیمز  ( به بررس2018) سعنسیکعنستانتا کاپعال و ت

کشعرها  تخصص صادراتشا  را به   نسب تیمز ایکه آ پردازند م  یا  مقاله به بررس  یدر ا

پانل  تیعلپانل و آزمع    واحد پانل  آزمع  همپعشان شهیاز آزمع  ر شا ی؟ ااندازد کار م

برآورد پانل که باعث  یهااز روش  یهمچن شا یرابطه استااده نمعدند. ا  یا  بررس یبرا

  تجرب لیوتحلهی  استااده کردند. تجزشعند م ی زاو درو   مقطع  وابستگ   کاهش ناهمگن

  تجرب جیصعرت گرفت. نتا 2016-1995دوره  یبرا عرویساالنه منطقه  یهابر اسا  داده

 لیوتحلهیتجز جی. نتاگذارد م ریطعر مثبت بر تخصص صادرات تأثبه  نسب تیداد که مز نشا 

تخصص  یبرا  نسب تیاز مز  ناش طرفهکیپانل  تیاز آ  است که عل  ها حاکآزمع 

و پرتغال  ایتالیا عنا  یمعکع  در  تیرابطه عل کیصادرات در اکثر کشعرها وجعد دارد و 

 شا ن  مالت و اسلعاک   تعانیل رلند یدوطرفه را در ا تیرابطه عل شا یا ت یوجعد دارد. درنها

 دادند.
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یررا  در . شده استانجا   نسب تیمز  بررس ینهیدرزم یتاکنع  مطالعات متعدد مطالعات ا

صرعرت جداگانه یا چند محصعل در بهزراع  و باغ  را گذشته گرچه مزیت نسب  محصعالت 

نرد. قرار دادهو مطالعه   معردبررسر و در سطح کشعمختلف  یهااستا  بررای ا یرق  یر  تحق در ا

شرده  سرب  آشکار یرت ن سرتااده از روش مز نخستی  بار مزیت نسب  آب محصعالت زراع  با ا

 گردد.محاسبه م 

برر  هدف اصل  ای  تحقیق اولعیت بندی کشت محصعالت زراع  در مناطق مختلف کشعر 

سرب یری  منا بررای اسا  معیارهای مختلف مزیت نسب  آشکار شده و همچنی  تع سرتا   تری  ا

شرت  صرعالت ک کشت هر محصعل است. فرضیه اصل  تحقیق ای  است که در حال حاضر مح

 بندی صحیح مطابقت ندارد.با اولعیت شده

 روش تحقيق

و با  است یاکتابخانه تحقیق نع  .است تعصیا  تحلیل  نع  از حاضر مطالعه تحقیق روش

عرر   سررال زرا برره  بررع   یررد مر نرره تعل عرر  و هزی عررات مقط سررتااده از اطال هرراد وزارت  1395ا ج

بر  ی  به بررس  و تحلیل شاخصکشاورز یرت آ کرع  مز  شردهپرداختههای مزیت نسب  و مع

 شد و شر 1960 ههاز د نسبى مزیت کمى محاسبه دىبررکا  نادداقتصاا یهاتالش پىدر است.

نردازه جهت دىمتعد یهراحال روشو تابه  که ستا هیددگر ئهارا نسبى مزیت سىربرو  یریگا
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 21 مطالعه ای  در اند.شدهداده بسط هلی او-هکشرو  ردویکار رىتئع پایه برها روش ی ا بیشتر

سرتا  32 در محصعل شرعر ا سرمعر ک بره دل ردیرگ م قررار  دبرر عد  دسترس  به تما   لیرکه 

 است. شدهی بهتری  روش  روش شاخص مزیت نسب  آشکار شناسا ازیاطالعات معردن

مزیت نسب  یک کشعر در صادرات یک  نرررررهیای  شاخص نخستی  بار تعسط باالسا درزم

لرررررررل یب کاالى معی  معرف  شد و به ای  دلیل ای  شاخص در ادبیات مربع  به تجارت  الم

صعرت زیر معروف است. شاخص فعق به اعنعا  شاخص تخصص تجارت و صادرات باالسبه

 :شعد تعریف م

(1) 

 

در صادرات  X  شاخص مزیت نسب  آشکار از تقسیم سهم صادرات کاالى گریدعبارتبه

. با تعجه به اینکه دیآ کشعر به سهم صادرات کاالى فعق در کل صادرات جها  بددست م

  بنابرای  مقدار عددى ای  شاخص بی  باشند م مثبت RCAشاخص  دهندهلیجزاى تشکا

. بر اسا  اطالعات مربع  به شاخص فعق چنانچه مقدار دینما صار و ب نهایت تغییر م

که  شعد تر از یک باشد  در ای  صعرت گاته معددى ای  شاخص در معرد کاالهای  بزرگ

تر باشد اولعیت و مزیت نسب  یا مقدار شاخص فعق بزرگهمچنی  هر چه  کشعر معردنظر در
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. در مقابل  چنانچه شاخص فعق دهد رقابت  بیشترى آ  کاالها را براى کشعر معردنظر نشا  م

صادرات ای   نهیبراى برخ  از کاالها کمتر از یک باشد در ای  صعرت کشعر معردنظر درزم

 (.1392فر و آخان   سعیدی ) ستینع  کاالها از مزیت نسب  برخعردار ن

از ماهع  شاخص فعق براى بررس  وضعیت مزیت نسب  محصعالت زراع   طرحدر ای  

 ری. براى ای  منظعر  بهجاى صادرات از اطالعات سطح زشعد کشعر استااده م یهااستا 

شده است. عالوه بر ای   بهجاى کشعر از کشت محصعالت زراع  و عملکرد در هکتار استااده

 شده است.اى جها  کشعر در نظر گرفتهاستا  و بهج

عملکرد در هکتار و همچنی    کشت ریمثال  شاخص مزیت نسب  آشکار سطح زعنعا به

 :شعد صعرت زیر تعریف ما  به iبخش کشاورزى در استا  عد  مزیت آب  

 

 

(2) 
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i محصعل :i  ا 

j  استا :j  ا 

x کشت ریز: سطح 

yعملکرد محصعل در هکتار : 

wهزینه آب مصرف  در هکتار : 

1:RCA کشت محصعالت زراع  ریمزیت نسب  سطح ز 

2:RCA  مزیت نسب  عملکرد در هکتار محصعالت زراع 

3:RCA   محصعالت زراع  آب مزیت نسب  عد 

شده و  کشعر محاسبه یهاای  با تعجه به فرمعل فعق شاخص مزیت نسب  در استا بنابر

منظعر بررس  مزیت الت با یکدیگر مقایسه شده است. بهها در انعا  محصعوضعیت استا 

 شده است.نسب  در ای  مطالعه از مزیت نسب  جمع  استااده

به شرح ذیل محاسبه  مزیت نسب  است کهیا چند نسب  جمع  میانگی  هندس  دو  مزیت

 .شعد م

: RCA  کل  صعرتبه مزیت نسب  محصعالت زراع 

(3) 
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 نتایج تحقیق

کشت و  زیر سطح و هکتار در عملکرد)  جمع مزیت شاخص از استااده با ه مقال ای  در

در ای  بخش است.  شدهمحاسبه محصعل زراع  21 برای نسب  معکع  مزیت آب (  مزیت

( محصعالت 1تما  محصعالت زراع  هر استا  معرد بررس  قرار گرفته و سپس در جدول )

های دارای نا  استا ( 2) و در جدول 1395 زراع  دارای مزیت نسب  بر حسب استا  در سال

 آورده شده است. 1395در سال  مزیت نسب  برحسب محصعالت زراع 
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 1395برحسب استان در سال  ( محصوالت زراعی دارای مزیت نسبی1جدول )

 محصوالت دارای مزیت نسبی نام استان

 ازیپ - یعنجه - کلزا -  فرنگگعجه -  نیزمبیس - آفتابگردا  آذربایجان شرقی

 یعنجه - هندوانه -چغندرقند - آفتابگردا  آذربایجان غربی

 ازیپ - پنبه –ی اذرت علعفه - جع -هندوانه اصفهان

  نیزمبیس - پنبه -جع – شبدر - کلزا -سعیا اردبیل

 یاذرت علعفه - جع البرز

 یادانه ذرت - اریخ - گند  ایالم

 اریخ -ازیپ - هندوانه -  فرنگگعجه بوشهر

 یاذرت علعفه - جع – یعنجه تهران

 جنوب استان کرمان
  فرنگگعجه - هندوانه - یادانه ذرت - عد  -  نیزمبیس -نخعد -اریخ - ازیپ

 گند –

چهارمحال و 

 بختیاری

– قرمز لعبیا -ی اعلعفه ذرت-یعنجه -  نیزمبیس - تیاچیلعب - عد  - شبدر

 گند 

 گند  -هندوانه– چغندرقند - جع – پنبه خراسان جنوبی

  فرنگگعجه -جع –  نیزمبیس -یاذرت علعفه چغندرقند- پنبه – کلزا خراسان رضوی

 آفتابگردا  خراسان شمالی

 هندوانه -چغندرقند - برنج– گند -اریخ-کلزا- یاذرت دانه - شبدر خوزستان

 جع - یعنجه -  نیزمبیس -  فرنگگعجه-کلزا-لعبیا قرمز-ی اذرت علعفه زنجان

 یعنجه - پنبه -یاذرت علعفه -جع -چغندرقند سمنان

 اریخ- یعنجه-هندوانه-ازیپ-شبدر-نخعد- عد  سیستان و بلوچستان

 چغندرقند- تیاچیلعب- یاذرت دانه- فرنگگعجه-عد  - هندوانه - پنبه فارس

 جع-چغندر قند- آفتابگردا -ی اذرت علعفه- یعنجه قزوین

 هیعنج -جع قم

 اریخ- ازیپ- قرمز لعبیا -چغندرقند -  نیزمبیس کردستان

 کرمان
 - یعنجه - کلزا -پنبه – نخعد -یاعلعفه ذرت - هندوانه - یاذرت دانه

  نیزمبیس
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 گند  -  فرنگگعجه -  نیزمبیس- چغندرقند - یاذرت دانه - شبدر - نخعد کرمانشاه

کهگیلویه و 

 بویراحمد
 هندوانه - یاذرت دانه - عد  - شبدر -  تیاچیلعب

 گند - برنج -یاذرت علعفه - جع -کلزا -سعیا گلستان

  تیاچیلعب-ندوانهه - برنج گیالن

 گند -  تیاچیلعب -چغندرقند-  نیزمبیس - شبدر - لعبیا قرمز لرستان

 یعنجه- گند  – یاذرت دانه جع– برنج مازندران

 یعنجه- کلزا- بیا قرمزلع-جع–  تیاچیلعب- عد  - نخعد مرکزی

 یادانه ذرت - ازیپ - اریخ - هندوانه -  فرنگگعجه هرمزگان

 یاعلعفه ذرت- چغندرقند- جع– یعنجه-  نیزمبیس همدان

 گند  -جع – آفتابگردا  - یاذرت دانه یزد

 های تحقیقمنبع: یافته

 1395ر سال د های دارای مزیت نسبی برحسب محصوالت زراعی( نام استان2جدول )

 های دارای مزیت نسبینام استان نام محصول

 قزوی - لىشما  ساخرا- یزد-  شرق جا یآذربا-  غرب جا یآذربا آفتابگردان

  گلستا- خعزستا  زندراما- گیال  برنج

  صاهاا - سمنا - کرما -رضعی خراسا - ردبیلا- ر فا-  خراسا  جنعب پنبه

 ازپی
 - شرق جا یآذربا -بعشهر-و بلعچستا  ستا یس-  هرمزگا- جنعب کرما 

  کردستا - صاهاا

 جو
 - تهرا - همدا -یزد - گلستا - خراسا  جنعب -ردبیلا - زندراما -مرکزى - قم

 -قزوی  البرز -یخراسا  رضع - زنجا - سمنا - صاهاا

 چغندرقند
 - سمنا - لرستا - کردستا -هنشاکرما - خراسا  جنعب -  بغر جا یآذربا

 ر فا -قزوی  - همدا - خعزستا -یخراسا  رضع

 خیار
 - بلعچستا و  سیستا -بعشهر -یال ا - خعزستا-  هرمزگا- جنعب کرما 

  کردستا

جنعب  - هرمزگا - خعزستا -حمدرابعی و کهگیلعیه -هنشاکرما- یزد-  کرما ایذرت دانه



          133                                 1401تابستان ،چهاردهم شماره ،پنجم سال ،یفناوری دفاع آماد و یعلم صلنامهف 

  

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 هادهای و پيشنريگجهينت

 ر فا - زندراما -یال ا -کرما 

 ایذرت علوفه
-  صاهاا -یخراسا  رضع - تهرا -قزوی  - گلستا- البرز-  کرما-  زنجا

  سمنا -رىبختیا و لرمحاچها  همدا

  گلستا -ردبیلا سویا

 ینیزمبیس
جنعب  -رىبختیا و لرمحاچها - لرستا - شرق جا یآذربا - همدا - کردستا

 یخراسا  رضع-  کرما -ردبیلا - زنجا -هنشاکرما -کرما 

 شبدر
 - لرستا - خعزستا -هنشاکرما -رىبختیا و لرمحاچها- حمدعیراب و کهگیلعیه

 ردبیلا - بلعچستا و  سیستا

 عدس
 -حمدبعیرا و کهگیلعیه- مرکزى-  بلعچستا و  سیستا  -رىبختیا و لرمحاچها

 جنعب کرما  -ر فا

 کلزا
- کرما - زنجا -یخراسا  رضع - شرق جا یآذربا - خعزستا-  گلستا -ردبیلا

 مرکزى

 گندم
 و لرمحاچها-  زندراما-  خراسا  جنعب-  لرستا- یزد-  خعزستا- یال ا

 جنعب کرما  -  گلستا- هنشاکرما- رىبختیا

 یفرنگگوجه
 -جنعب کرما  - ر فا- هنشاکرما-  زنجا-  شرق جا یآذربا-  هرمزگا- بعشهر

 یخراسا  رضع

 ر فا-  لرستا- گیال - مرکزى- رىبختیا و لرمحاچها- حمدبعیرا و کهگیلعیه یتیاچیلوب

 رىبختیا و لرمحاچها-  کردستا-  زنجا- مرکزى-  لرستا زلوبیا قرم

  کرما -جنعب کرما  - بلعچستا و  سیستا -مرکزى - هنشاکرما نخود

 هندوانه
 -ر فا -گیال  - بلعچستا و  سیستا -بعشهر - صاهاا - کرما -  هرمزگا

  خعزستا - جنعبکرما -جنعبى ساخرا -حمدرابعی و کهگیلعیه -غربى یجاذرباآ

 یونجه
-  کرما- رىبختیا و لرمحاچها-  شرق جا یآذربا-  تهرا-  همدا- قزوی - قم

  سمنا-  زندراما- مرکزى-  بلعچستا و  سیستا-  غرب جا یآذربا-  زنجا
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 شعد که:ی م ریگجهینت  آمدهدستبهبا تعجه به نتایج 

الگعی کشت در اغلب مناطق کشعر صحیح نیست و با تعجه به عادات خاص  که 

کشاورزا  نسبت به کشت یک محصعل در منطقه دارند  متناسب با وضع کنعن  کشعر به 

به  هرساله  کشعر شعد بر اسا  نیاز مصرفکنند و تعصیه م کشت مناسب  اقدا  نم 

الگعی  شدهمحاسبهکشاورزا  هر منطقه بر اسا  مزیت نسب   مزیت عملکردی و مزیت آب  

از ارقا  پربازده و آب اندوز استااده  هاآ کشت مناسب اعال  شعد و جهت افزایش عملکرد 

 وریم.کرد تا ضم  حاظ منابع آب  کمتری  وابستگ  به واردات از سایر کشعرها را به وجعد بیا

بر اسا  مزیت  صرفاًدهد که در اکثر مناطق کشعر همچنی  نشا  م  آمدهدستبهنتایج 

کنند و تعجه  به مزیت   اقدا  به تعلید یک محصعل م رکشتیزعملکردی و مزیت سطح 

کشت برخ  از محصعالت استراتییک همچع  گند  در اکثر مناطق  مثال عنعا بهآب  ندارند. 

های  که بیشتری  عملکرد و کمتری  مصرف شعد در استا دارد و تعصیه م کشعر مزیت آب  ن

ای  محصعالت تعلید شعند و در مناطق  که زراعت عملکرد مناسب  ندارد با  دارند راآب 

ی  صنایع و خدمات گسترش یابد و ضم  پروردا های هر منطقه باغداری  تعجه به ظرفیت

سبد تعلیدی متشکل از محصعالت مختلف امنیت غذای   کاهش فشار بر منابع آب بتعا  از یک

 کرد.  یتأمو استراتییک کشعر را 
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