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  چکیده

باغی  تولیدات و سهم بخش کشاورزي باعث شده که همدان استان در هوایی و آبمناسب  از شرایط برخورداري
 در .دگردهاي توسعه پایدار روستایی فراهم  و زمینهدهشخدمات از اهمیت ویژه اي برخوردار ار بخش صنعت و در کن

گردو محصول به بررسی مزیت نسبی ) PAM( با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستیابتدا  این تحقیق سعی شده که
عمدتا در که د دولت در این بخش از فعالیت زراعی عملکرپرداخته و سپس  1387-88در استان همدان براي سال زراعی 

ي هامحاسبه شاخصنتایج حاصل از تحقیق و . مورد تجزیه تحلیل قرار گیرداستان متمرکز هستند مناطق روستایی 
ي قابل تجارت و هابیانگر وجود مالیات غیر مستقیم بر محصول و یارانه غیر مستقیم بر نهاده به مدل اتخاذ شده مربوط

درحالیکه . باشد می استاندر اجراي سیاست جایگزینی واردات بی رویه این محصول  عدم حمایت دولت از طور کلیبه 
 ،به دست آمدهشاخص هزینه منابع داخلی گردو مثبت ارزیابی شده و بر اساس سودآوري خالص اجتماعی شاخص 

 .باشد میبرخوردار  دو رگ محصولتولید مزیت نسبی در استان از مشخص گردید که 
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Abstract 

Suitable weather and environmental conditions have provided a considerable share of 

agricultural activities next to Industrial and services in Hamedan province of Iran which is very 

important for sustainable rural development of the area. This study aims to determine the 

comparative advantage of walnut production in Hamedan province of Iran. The policy analysis 

matrix model (PAM) has been used to measure the comparative advantage of walnut product for the 

agricultural year of 2008-2009.The research founded the existence of indirect taxation on outputs 

from one hand and indirect subsidy on tradable inputs on the other hand. That means the 

government could not effectively support the policy of import substitution policy of walnut in the 

state. Whereas, the domestic resource cost index shows existence of comparative advantage of 

walnut production in the area. 
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 مقدمه
ر قرار گرفتن بخش کشاورزي به با توجه به محو

عنوان بخش مهم ایجاد کنندة اشتغال و درآمد براي 
شناخت ي توسعۀ کشور، های در برنامهیمناطق روستا

انداز توسعۀ آتی چشمرسیدگی به وضعیت فعلی و 
-به نظر می الزم محصوالت آن تولید و  مذکور بخش
  ، کشوردر میان محصوالت دائمی کشاورزي .رسد

هاي متفاوت نظیر دارا بودن گردو از جنبهمحصول 
 ، سطح قابل مالحظه زیر کشت،ارزش فراوان غذایی

فروش داخلی و خارجی و همچنین ارزش اقتصادي 
 استبرخوردار  جایگاه مهمی روستایی ازاشتغال مفید 

اطالعات آماري نشان می دهد که تولید  .)1382 سیدان(
اراي سیر این محصول در جهان طی دو دهۀ گذشته د

بار صعودي بوده و طبق گزارشات سازمان خوارو
 168 ایرانمیزان تولید گردو در  ،)2006نام بی( جهانی

هزار تن است که در این محصول نیم درصد صادرات 
 از نظر سطح زیرکشت و تولید گردو رتبۀ سوم را دنیا و

پس از کشورهاي چین و امریکا به خود اختصاص داده 
شت باغات گردو در کشور بالغ بر سطح زیر ک. است
هزار هکتار است که بیش ترین میزان تولید به 158

، همدان و کردستان فارس ، هاي کرمانترتیب در استان
و حداکثر سطح زیر کشت این محصول نیز به ترتیب در 
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هاي کرمان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و همدان استان
دان رقمی استان هممیان در این . پذیرد صورت می

زیر کشت این محصول سطح  درصد از 8/ 09معادل با 
 از میان محصوالت باغی است، ودارا در کشور را 

 درصد از سطح 86/25استان همدان، رقمی معادل با 
زیر کشت محصوالت باغی استان به خصوص در 

. اختصاص داردمناطق روستایی به کشت این محصول 
 نیزتوان از نظر وزنی  اهمیت تولید گردو در استان را می

به طوریکه تولید این محصول در . مورد توجه قرارداد
 2/10سال زراعی مورد مطالعه سهم باالیی به میزان 
به نیزدرصد از مجموع وزنی محصوالت باغی استان را 

 همچنین طبق .)1387نام بی( خود اختصاص داده است
اطالعات جمع آوري شده از سازمان جهاد کشاورزي 

تان، در میان شهرستانهاي استان همدان، مناطق اس
 35شهري و روستایی شهرستان تویسرکان با سهم 

 7/34از کل تولید و همچنین سهم )  تن11280(درصدي 
از کل سطح زیر کشت گردو )  هکتار  5160(درصدي 

در سال زراعی، از رتبه اول در استان برخوردار است 
د نظر در زمینه که نشان از  اهمیت ویژه ناحیه مور

تولید محصول با رویکرد اشتغال و درآمدزایی دارد 
  ).همان منبع(

متاسفانه علی رغم سیر صعودي تولید این 
 آنمحصول در جهان و ایران، شاهد روند رو به کاهش 

طی دو دهۀ گذشته از نظر تولید، کیفیت، اشتغال و 
 استان همدان و به درآمد زایی این محصول در

به طوریکه  .ایم بودهآن ي روستایی هابخشخصوص 
عدم حمایت الزم از تولید توسط دولت و از دست رفتن 

گذاري روي محصول موجبات هاي کافی سرمایهانگیزه
تخریب باغ ها، کاهش عرضه داخلی و در نهایت واردات 

در حالیکه . بی رویه گردو در منطقه فراهم شده است
ی، جزو بزرگترین این استان به دلیل شرایط ویژه اقلیم

وجود مرکز بوده و مراکز تولیدي گردوي کشور 
کشت و توسعه , تحقیقات گردو در ارتباط با اصالح نژاد

و استفاده از روشهاي نوین آبیاري در شهرستان 
 در فائوو گزارش اریک ژرمن مشاور تویسرکان 

 اهمیت این ناحیه از استان را بیش از ،ژئوتیپ گردو
   .ستپیش نمایان کرده ا

کشاورزي در زمینه محاسبه مزیت نسبی محصوالت    
که در ذیل  زیادي صورت گرفته مطالعات، از جمله گردو

    :شودبه تعدادي از آنها اشاره می
با در مطالعه خود ، )2001( و همکاران زونگ

هاي مزیت مقیاس، مزیت کارایی و استفاده از شاخص
رزي چین  در زمینه تولید محصوالت کشاومزیت جمعی

کسب مزیتهاي بیشتر در کشور به این نتیجه رسید که 
 ، بهبود تخصیص منابعمستلزم اجراي سیاستهاي

و  ، تخصصی کردن نوع تولید در مناطقافزایش تولید
توزیع متوازن امکانات در زیر بخشهاي اصلی 

  .باشدمی چین کشاورزي در
با ) 2006( زیائولینگکه توسط ي درمطالعه دیگر

هاي مزیت مقیاس و مزیت کارایی و  از شاخصاستفاده
هاي کوهستانی مزیت جمعی براي تولیدات پنبه زمین

که بین مزیت تولید گردید مشخص ، تگزاس انجام شد
پنبه در این زمینها با سایر مناطق تگزاس و آمریکا 

 و اجراي هر گونه اي وجود داردتفاوت قابل مالحظه
ینه مستلزم اي در این زمسیاست رشد و توسعه

   .شناسایی و تفکیک این تفاوتها است
 به بررسی سیاستهاي حمایتی در ،)1384 (ثاقب

 ماتریس تحلیل بایوي در شمال ایران کبخش کشاورزي 
که طی دوره مورد سیاستی پرداخت و مشاهده کرد 

مجموعه اثرات  ،1378 -1381سالهاي مطالعه وي یعنی 
و بازار  محصول دولت در فرایند تولیدگرانه مداخله 

تولیدکنندگان در در راستاي نفع رسانی به رسانی آن، 
دوره  همانطی در حالیکه  . است عمل نمودهبازار داخلی

  سود آوريشاهد کاهش قابل مالحظه در زمینه کسب 
  .ایم بودهمحصول در بازارهاي بین المللی 

اي تحت ، در مطالعه)1385( و همکاران پورمهدي
یت نسبی تولید سیب زمینی در ایران عنوان بررسی مز

با روش ماتریس تحلیل سیاستی به این نتیجه رسید که 
کشور در زمینه تولید سیب زمینی از مزیت نسبی 
برخوردار بوده و آمادگی الزم جهت پیوستن به 

  .سازمان تجارت جهانی را دارا است
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اثر ناشی  در بررسی ،)1384 ( و کرامت زادهباللی
داخلی محصول گردو در شرایط الحاق حمایت کلی از 
سازمان  که پیوستن به ندبه این نتیجه رسید ،WTOبه 

اعمال عدم  و در صورت  در شرایط فعلیتجارت جهانی
تعیین شده از سوي اضافی محدودیت ها و الزامات 

WTO در مطالعه خود با هاآن .باشدمی پذیر امکان 
نسبی روش ماتریس تحلیل سیاستی به بررسی مزیت 

تولید و صادرات محصول گردو در استان همدان در 
 که ند پرداخته و به این نتیجه رسید81-82سال زراعی 

محصول گردو از مزیت نسبی در استان برخوردار 
بوده و رقابتی شدن تجارت گردو در سطح بین الملل 
باعث افزایش سود آورري تولید، گسترش تولیدات 

 با توجه به. شودمی نزراعی و اشتغال زایی در استا
 و براي کسب نتایج مناسب از این مطالعه در آن زمان

، تحقیق حاضر بر آن است تا بر 81-82سال زراعی 
ها و اطالعات جدید آماري، روند تغییرات اساس داده

دولت اي هاي برنامهایجاد شده ناشی از اجراي سیاست
ردو هاي کشاورزي و تولید گدر زمینه حمایت از فعالیت

 ارزیابیهاي گذشته مورد را طی سالدر استان همدان 
  . قرار دهد

، مزیت نسبی ایران در )1386( و  همکاران اشرفی
قرار بررسی مورد  1380-1340ي دوره کشمش را برا

 که جایگاه این محصول بعد از نمودحظه  و مالداد
با افزایش انقالب در بازار صادراتی ایران بهبود یافته و 

هاي بین الزم براي حضور در بازارطمینان درجه ا
 دوره مورد مطالعه در المللی امکان صادرات کشمش

  . استافزایش پیدا کرده
خود با  در مقاله ،)1388 ( و رستگاريکرباسی

تحلیل مزیت نسبی تولید گندم در سیستان با عنوان 
شاخص ماتریس تحلیل سیاستی به این نتیجه رسید که 

لید گندم براي این استان سودمند مداخله دولت در تو
ها سودآوري خالص اجتماعی در تمام بخشلی بوده و

  مورد مطالعهگندم در منطقهبنابر این تولید  .منفی است
 تنها با افزایش عملکرد تولید نبوده وداراي مزیت نسبی 

توان هاي تولیدي میو بهبود روش کشت و کاهش هزینه
  .دتولید این محصول را سودمند کر

 نتایج حاصل از مطالعات انجام به طور خالصه
 محصوالتآن سري از  بررسی دهد که  نشان میشده

هاي   مناطق مختلف کشور که از جنبهاساسی در
مقایسه همچنین و اقتصادي داراي مزیت نسبی هستند 

گذاري دولت در  ایجاد شده ناشی از سیاستتغییرات 
و کاربردي به  الزم ،در طول زمانزمینه تولید محصول 

 ،بدیهی است که عمده مطالعات انجام شده .رسد نظر می
بالقوه هاي   توانمنديشناخت هرچه بیشترسعی در 

اي در زمینه تولید محصوالت کشاورزي و صنعتی  منطقه
باال بردن کیفیت با اهداف خودکفایی در داخل و همچنین 

اهداف صادراتی و پیوستن به تجارت جهانی محصول با 
 به توان میکاربردي، مطالعات گونه از جمله این . دنردا

مطالعه موردي مزیت نسبی تولید گردو در استان همدان 
 که از آن به عنوان محصول استراتژیک اشاره نمود

هاي   اشاره است که دادهقابل به .شود یاد مینیز استان 
مورد نیاز براي بررسی مزیت نسبی تولید گردو از 

آوري شده توسط سازمان جهاد معجاي  پایهآمارهاي 
 1387-1388کشاورزي استان همدان براي سال زراعی 

  .بدست آمد
بنابر این با توجه به اهمیت فراوان تولیدات 
کشاورزي از جمله محصول گردو و تاثیر آن بر سطح 
اشتغال و درآمد مناطق روستایی الزم است به بررسی 

ستان دقیق تر مزیت نسبی تولید این محصول در ا
هاي ارائه شده در قلمرو بر اساس تئوري. پرداخته شود

اقتصاد تجارت، به طور کلی تولید و صدور کاالیی با 
تر نشانگر وجود مزیت نسبی در هر اي ارزانهزینه

کشور، منطقه و یا شهر بوده و دولتها موظفند که براي 
کسب موفقیت در این زمینه،در ابتدا به شناسایی 

دار کشور پرداخته و سپس با اتخاذ محصوالت مزیت 
سیاستهاي مناسب حمایتی، تولیدکنندگان آن محصول را 

هدف از . تحت پوشش و سازمان دهی تولید قرار دهند
این مطالعه محاسبه مزیت نسبی گردو به عنوان کاالي 

  1387-88ویژه صادراتی استان همدان در سال زراعی 
 انجام شده در قبل و مقایسه آن با نتایج حاصل از مطالعه

باشد که در جاي خود   می1381-82براي سال زراعی
هاي گذشته در  گر اقدامات سیاستی دولت طی سال نشان

  .باشد زمینه تولید محصول گردو در استان همدان می
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  ها روشواد و م
یس تحلیل سیاستی همراه با محاسبه ماتر
هاي ائه توصیه امکان بررسی و اري مربوطه،شاخصها

 چارچوب ماتریس .کند فراهم میستی مناسب را سیا
هاي مورد نیاز به همراه متغیر  (PAM)1تحلیل سیاستی

به  1جدول  براي محاسبه و تجزیه تحلیل شاخصها در
   .استنمایش گذاشته شده 

  
گیري  ماتریس تحلیل سیاستی براي اندازه-1جدول 

  هاي نسبیشاخص
  هاهزینه

هاي نهاده  درآمد  
  ل مبادلهقاب

هاي غیر نهاده
  مبادله قابل

  سود

  A  B  C D  قیمتهاي بازاري
 E F G H  ايقیمتهاي سایه
 I J  K L  اختالف

  
  

شامل ر اول این ماتریس طسمقادیر مربوط به 
 حسب قیمتهاي بازاري و ها و سود بردرآمد، هزینه
برحسب قیمتهاي همان مقادیر   ماتریس شاملسطر دوم

 دربراي یک واحد محصول تولیدي  که باشدمیاي سایه
از طریق به محاسبه و سپس به تومان هر هکتار زمین 

کیلوگرم گردو در بر حسب مقدار که   ضریبیکار بستن
گرم هایی براي یک کیلوهزینه به ، است)عملکرد(هکتار 
 کمک ماتریس تحلیل سیاستی به . استشدهتبدیل گردو 
عملیاتی مزیت نسبی به شرح ذیل تعریف هاي شاخص

  :شوند می
  

  DRC(2( هزینه منابع داخلی 
هاي غیر هزینه نهاده ،شاخص هزینه منابع داخلی

 را نسبت به تفاوت )G (ايبه قیمت سایهقابل تجارت 
بر ) F(هاي قابل تجارت  و هزینه نهاده)E (درآمدها

 این فرایند،در . نمایدمیاي محاسبه حسب قیمتهاي سایه

                                                 
1 Policy Analysis Matrix 
2 Domestic Resource Cost 

 آنها را ازطریق واردات تامین کرد هایی که بتواننهاده
 شته که تحرك نداهاهاي قابل تجارت و سایر نهادهنهاده

و بین کشور مورد بررسی و سایر کشورها مبادله 
هاي غیر قابل تجارت منظور عنوان نهادهه برا شوند نمی

 مقدار این شاخص کوچکتر از یک چنانچه. می کنیم
ر منطقه مورد باشد نشان دهنده وجود مزیت نسبی د

مقدار این شاخص بوسیله رابطه زیر محاسبه . نظر است
  :شودمی

 
  

  3 (NPC)ضریب حمایت اسمی بر محصول 
ضریب حمایت اسمی برمحصول، نسبت درآمد 

-را به درآمد برحسب قیمت سایه برحسب قیمت بازاري
 منظور از قیمت بازاري همان .دکنمیگیري اندازه اي

اقعی یا قیمتی است که کشاورز قیمت رایج در بازار و
اي همچنین منظور از قیمت سایه. پردازدبراي نهاده می

همان قیمت نهاده در شرایط رقابت کامل و یا قیمتی 
بدیهی است . شودهاي فرصت میاست که شامل هزینه

یارانه گر وجود این امر نشان ، NPC>1که در صورت
ا بودن در صورت دارغیر مستقیم بر تولید محصول و 

گر مالیات غیر مستقیم نشاناین امر  ،NPC<1  شرایط
در حالیکه مقدار برابر با  .خواهد بودبر تولید محصول 

گر عدم وجود هر نوع  بودن این شاخص نشانواحد
  .باشدمیحمایتی بر محصول 

 
  
  

  (DRC) 4    بر نهادهضریب حمایت اسمی
ر هاي قابل تجارت ب نهادهاین ضریب نسبت هزینه

هاي قابل تجارت نهاده حسب قیمت بازاري را به هزینه
 NPI>1اگر . کنداي اندازه گیري میبر حسب قیمت سایه

هاي باشد نشانگر وجود مالیات غیر مستقیم بر نهاده
قابل تجارت و اگر کوچکتر از یک بود به معنی وجود 
                                                 
3 Nominal Protection Coefficient 
4 Nominal Protection Coefficient in Input 
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یارانه غیر مستقیم و یک بودن این شاخص نشانگر عدم 
هاي آن  سیاست حمایتی در مورد نهادهوجود هر نوع
 در این مطالعه، هزینه تولید نهال گردو، .محصول است

زمین و بیل زنی، آبیاري و الیروبی نهرها، کود، 
هاي غیر قابل کودپاشی و سم پاشی به عنوان هزینه

می از هزینه سم که مربوط به مبادله و به غیر از نی
، باقیمانده آن )هزینه قابل مبادله(واردات این نهاده است 

  .غیر قابل مبادله منظور شده اند

 
  1(EPC)ضریب حمایت موثر

ها این رابطه اثرات مداخله دولت را در بازار نهاده        
  .دهدو محصول بطور همزمان نشان می

 
معنی ه ک باشد، باین شاخص بزرگتر از یچنانچه 

تولید محصول و کوچکتر از یک حمایت دولت از فرایند 
و زمانی که  باشدمی نشانگر عدم حمایت دولت بودن آن
EPC=1 ر عدم اتخاذ سیاست مناسب در بیانگ باشد

  .قبال تولید محصول مورد نظر است
  

   2 (NSP) سودآوري خالص اجتماعی

 
 ایـن شـاخص ســود حاصـل از تولیـد محــصول را    

مثبـت  . دکنـ اي اندازه گیـري مـی     هاي سایه برحسب قیمت 
دهنـده وجـود مزیـت      انبودن سود خالص اجتماعی نـش     
  .نسبی در تولید محصول است

  
  ايهاي سایهقیمت

ــل   ــاي متقابـ ــل، رفتارهـ ــت کامـ ــرایط رقابـ در شـ
کنندگان منجـر بـه وضـعیتی بـه         تولیدکنندگان و مصرف  

متهاي حاکم بـر    در این حالت قی   . شودرتو می انام بهینه پ  
بازار منعکس کننده هزینه نهایی اجتماعی واقعی بـوده و          

بـه   .یابنـد منابع کمیاب به صورتی کارآمد تخصیص مـی       
هـیچ   تـوان مین براي یک توزیع درآمد مشخص،       طوریکه

                                                 
1 Effectives Protection Coefficient 
2 Net Social Profit 

کس را بدون بدتر شدن وضع دیگري به وضـعیتی بهتـر    
اما شرایط واقعی حاکم بر اقتصاد بدلیل وجود         .ارتقا داد 

، هـا یارانـه هـا و    هاي خارجی، تعرفه  انحصارات و صرفه  
آل بـسیار    از این حالت ایـده      نظیر آن  ها و عواملی  سهمیه

 و منجر به ایجاد انحرافی اساسـی از قیمتهـاي           بودهدور  
در روش مـاتریس تحلیـل    . گـردد اي مـی  واقعی یـا سـایه    

تخمـین قیمتهـاي   جهـت   هـر گونـه تـالش در   سیاستی با   
 تا تحلیلـی دقیـق تـر از شـرایط            گردد سعی می اي،  سایه

روشـهاي محاسـبه    . یـد واقعی حاکم بر اقتصاد بدسـت آ      
در ایـن تحقیـق بـه        هـا  براي هـر نهـاده     ايقیمتهاي سایه 

   :صورت زیر قابل معرفی هستند
کـه یکـی از    از آنجـایی   :ايسـایه به قیمـت    آمد  رد -         

 گیـري مزیـت نـسبی      اهداف مهم مطالعه، شناخت و انـدازه      
بـاالترین قیمـت    تولید گردو است، بنـابراین الزم اسـت از          

 اسـتفاده شـود تـا     اي   سـایه   درآمد فروش گردو به عنوان   
اینکه با مقایسه درآمد بدست آمدنی در وضـعیت موجـود       
بــا درآمــد بدســت آمــدنی در بهتــرین وضــعیت از تولیــد  
محصول به شاخص مزیت یا عدم مزیـت دسترسـی پیـدا            

  از آنجـا کـه کـشاورزان       :نهال گردو اي  قیمت سایه  - .کرد
 و سـپس    کاشـته  زمین خود    کنارگردو را در  نهال   در ابتدا 

ان انتقـال مـی دهنـد لـذا هـیچ       به مکان مورد نظرشـ   را آن
 بنـابراین،    و تقیمی بـراي نهـال نمـی پردازنـد        ي مـس  هزینه

هزینـه محاسـبه    و هقیمت بازاري نهال صفر منظور گردید  
بـراي تولیـد نهـال      ري  بوسیله سازمان جهـاد کـشاو     شده  

 .اي درنظرگرفته شده استبعنوان قیمت سایه
اختصاص از آنجا که زمین : اي زمینقیمت سایه -

گران ترین انواع باغات  گردو ازیافته براي تولید 
اي آن با هم برابر همحسوب میگردد قیمت بازاري و سای

هاي آماده سازي زمین و هزینه شودمیدر نظر گرفته 
بیل زنی و هرس که کشاورز خود آن را انجام از قبیل 
 فقط به ، هزینه مستقیمی براي آن نمی پردازدداده و

منظور از قیمت . دمی گرداي زمین اضافه قیمت سایه
 بازاري همان هزینه فرصت ناشی از عدم اجاره زمین

 .باشدمی
عمده ي گردو کاران : اي آبیاريقیمت سایه -

ا براي خرید آب می پردازند همدان ساالنه مبلغ ثابتی ر
عنوان قیمت بازاري در نظر گرفته شد و هزینه که ب
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مان جهاد کشاورزي بعنوان محاسبه شده توسط ساز
ها به یروبی نهرهاي الاي لحاظ شد و هزینهقیمت سایه

 .ه گردیدهردو حالت اضاف
به کود مربوط به هاي هزینه: اي کودقیمت سایه -
اي لحاظ عنوان قیمت سایهه کودپاشی بهزینه  اضافه
 .گردید

از آنجا که نیمی از سم : اي سمقیمت سایه -
ها بعنوان هزینه درصد 50مصرفی وارداتی است پس

هاي قابل تجارت منظور گردید و قیمت هزینه نهاده
-می پاشیي سم و سممجموع هزینهشامل اي آن سایه
 .باشد

از مجموع : محصول آوريجمعاي قیمت سایه -
ي گردو تکان و هزینه حمل توسط وانت به بازار هزینه

 الزم به .گردو محاسبه گردید آوريجمعاي قیمت سایه

نیاز به سرمایه اولیه به صورت اگرچه ذکر است که 
 منظور شدهاي در باال هزینهضمنی در سایر موارد 

محصول گردو، مزیت نسبی اندازه گیري در اما  ،است
تاکید  و نبودهاحداث باغ جدید  از مطالعه هیچگاه هدف

گرم از محاسبه سوداوري هر کیلو بیشتر بر روي 
  .باشدمی در راستاي کسب مزیت نسبیمحصول 

  
 و بحثنتایج 

 مزیت نسبی هاي نتایج حاصل از محاسبه شاخص
اي  با استفاده از آمار پایه ،استان همدان در تولید گردو

-1388براي سال زراعی استان محصوالت کشاورزي 
 که در  استآمدهخالصه به طور  2 در جدول، 1387

   .ها می پردازیمو تحلیل آننتایج حاصله شرح ادامه به 

   
  

  )تومان(   ماتریس تحلیل سیاستی هزینه درآمد یک کیلوگرم گردو -2جدول 
  هزینه

هاي قابل نهاده  درآمد  
  مبادله

  قابلنهادهاي غیر
   مبادله

  سود

  617/3733  166/1258  217/8  5000  قیمتهاي بازاري
 958/4388 744/1599 298/11 6000  ايقیمتهاي سایه
 341/655 578/341 0814/3 1000  اختالف

  
  

 DRC( ،267/0( شاخص هزینه منابع داخلیمقدار 
ه و کوچکتر از یک بودن آن بیانگر باال شدمحاسبه 

به ازاي به بیان دیگر . بودن مزیت نسبی محصول است
 تومان صرفه جویی که به علت وارد نکردن 100هر

ت هزینه پرداخ تومان 26 صورت گرفته به میزانگردو 
  .شده است

، )NPC(ضریب حمایت اسمی بر محصول مقدار 
نشان  NPC<1به دلیل شرایط  است که 833/0به میزان 

وجود مالیات غیر مستقیم بر تولید محصول دهنده 
 زراعی مورد نظر سالهاي دولت در  یعنی سیاست.است

عبارت ه  ب.حمایت از تولید داخلی نبوده استدر راستاي 

 تومان 100دیگر اگر تولید گردو در شرایط تجارت آزاد 
هاي مستقیم و غیر درآمد داشته باشد در شرایط دخالت

تومان درآمد  83مستقیم دولت و شرایط بازار داخلی 
ولید  این نشانگر یک مالیات غیر مستقیم بر تودارد 

  .باشدگردو می
به ، )NPI( ضریب حمایت اسمی بر نهادهمقدار 

کوچکتر از یک بودن این که  باشدمی 727/0میزان 
هاي شاخص به معنی وجود یارانه غیر مستقیم بر نهاده

حمایتی هاي  سیاستبوده و نشان دهندهقابل تجارت 
دیگر عبارتی ه  ب.هاي تولید گردو در بازاردولت از نهاده

 تومان هزینه که صرف خرید 100ازاي هر  بهنکه ای
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 72 شودمیهاي قابل تجارت از بازارهاي جهانی نهاده
ن را دولت آ تومان 28تومان آن را تولید کنندگان و 

  .دنپردازها میبعنوان یارانه بر روي نهاده
 834/0به میزان ، )EPC(ضریب حمایت موثرمقدار 

گر عدم  نشانآن، کوچکتر از یک بودنبه دست آمد که 
در سال زراعی مورد گردو محصول حمایت دولت از 

عبارت دیگر مالیاتی که دولت ه  ب.باشدمی مطالعه
بصورت غیر مستقیم بر محصول گردو وضع کرده 

ها پرداخت نهادهخرید ست که جهت  اايبیش از یارانه
 تومان ارزش افزوده 100 یعنی به ازاي هر .کرده است

 در شرایط دخالت دولت و ،ت آزاددر شرایط تجار
  .باشد تومان می83بازارهاي داخلی این ارزش افزوده 

 به ،)NSP( سودآوري خالص اجتماعیشاخص 
 مقدار آن مثبت بودن که به دست آمد 958/4388میزان 

. ود مزیت نسبی در تولید محصول استنشان دهنده وج
ات  تولید و صادر به طور واضح بیان می کند کهراین ام

در منطقه گردو از سود آوري اجتماعی محصول 
نتایج   جهت تجزیه تحلیلدر ادامه، .برخوردار است

ها و اقدامات دولت در زمینه  سیاستگذاريحاصل از 
هاي  حمایت از محصول گردو در استان همدان طی سال

انجام هاي  یافتهاین پژوهش با هاي  زراعی گذشته، یافته
 باللی (1381-82 سال زراعی برايیقبل همطالعشده در 
  .)3جدول (شوند  میمقایسه  )1384 زادهو کرامت

  
    مقایسه شاخص هاي بدست آمده طی دو مطالعه-3جدول

   انجام شده
  شاخص ها  81-82سال زراعی   87-88سال زراعی 
267/0  98/0  DRC 
833/0  37/1  NPC  
727/0  97/0  NPI  
8335/0  37/1  EPC  

4388  129964  NSP  
  
  

مقایسه نتایج حاصل از مطالعه حاضر با مطالعه با 
یابیم که شاخص   در می،)همان منبع(انجام شده قبلی

محصول گردو در استان ) DRC(هزینه منابع داخلی
 به 98/0هاي زراعی مورد مطالعه، از همدان، طی سال

 کاهش یافته است که این امر حاکی از افزایش 267/0
. باشد اي گذشته میهمزیت نسبی این محصول طی سال

همچنین کاهش شاخص ضریب حمایت اسمی بر 
هاي مورد مطالعه از طی سال) NPC(محصول گردو 

، نشانگر تبدیل یارانه غیر 833/0به مقدار 1/ 37مقدار 
که  باشدمیمستقیم به مالیات غیر مستقیم بر محصول 

- بیانگر کاهش حمایت دولت از محصول تولیدي در سال
از مقایسه شاخص ضریب حمایت . هاي گذشته است

یابیم که طی در می) NPI( اسمی بر نهاده محصول
هاي هاي گذشته، میزان یارانه غیر مستقیم بر نهادهسال

. قابل تجارت با افزایش قابل توجهی روبرو شدند
) EPC(شاخص ضریب حمایت موثر  همچنین تغییرات
گر کاهش اثرات اتخاذ کلی  ها نشانطی این سال

ستهاي حمایتی دولت و نهایتا تغییرات در شاخص سیا
حاکی از کاهش ) NSP( سودآوري خالص اجتماعی

آوري خالص اجتماعی در تولید محصول گردو سود
  .باشدمی

زاده باللی و کرامت(در این مطالعه همانند مطالعه قبلی 
مشخص شد که محصول گردو همچنان داراي ) 1384

استاي الحاق به توان در رمزیت نسبی است و می
سازمان تجارت جهانی نیز به صادرات محصول 

البته برخالف ثاقب . پرداخته و سودآوري را افزایش داد
رغم کاهش حمایت دولت در دوره مورد علی) 1384(

از  .بررسی، سودآوري محصول افزایش یافته است
هاي حمایتی دولت در راستاي تقویت این جمله سیاست

ر تغییرات مربوط به شاخص توان دمحصول را می
ضریب حمایت اسمی بر نهاده مشاهده نمود که نشان 

هاي دهنده افزایش مقدار یارانه غیر مستقیم بر نهاده
همچنین شاخص . باشدقابل تجارت در طی این دوره می

ضریب حمایت موثر و مقایسه آن طی دو دوره مطالعه 
انده حاکی از اثر خالص سیاستهاي دولت بر نهاده و ست

بوده و نمایانگر کاهش اثرات اجراي سیاستهاي حمایتی 
توان در در نهایت می .کلی دولت بر محصول گردو است

مقام مقایسه به  کاهش سود آوري خالص اجتماعی در 
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تواند عامل  هاي گذشته نیز اشاره نمود که میطی سال
گذاري مجدد  هاي سرمایهموثري در جهت کاهش انگیزه

  .خصوص در مناطق روستایی باشدباغداران به 
هاي اقتصادي اینگونه در مطالعات انجام گرفته و تئوري

دار و تجارت آنها گردد که تولید کاالهاي مزیتبیان می
هاي آزاد جهانی منجر به بهبود تخصیص منابع در قیمت

گردد و از آنجا و افزایش سودآوري و پایداري تولید می
قیق در استان همدان کاالي هاي این تحکه بنابر یافته

باشد لذا توجه گردو داراي مزیت اقتصادي تولیدي می
به این محصول و تولید آن با شرایط فعلی کشور که در 

باشد شرف پیوستن به سازمان تجارت جهانی می
-سازگار بوده و منجر به تولید پایدار این محصول می

از آنجا که بخش اعظم باغات گردوي استان . گردد
اند، لذا بهبود مدان در مناطق روستایی قرار گرفتهه

شرایط این محصول به توسعه و بهبود مناطق روستایی 
الخصوص در شهرستان تویسرکان خواهد انجامید؛ علی

که گردو بیشترین سهم از درآمد روستاییان آن منطقه 
را دارد نقش تولید اقتصادي گردو بیش از پیش اهمیت 

ل که استان همدان در تولید گردو به این دلی. یابدمی
مزیت نسبی دارد کشت گردو از لحاظ اقتصادي داراي 

  .توجیه اقتصادي وبه سود باغداران این منطقه است
به طور کلی با نگاهی مجدد به لزوم ایجاد تعادل میان 

هاي مسلط بخشی بین مناطق روستایی با فعالیت
 مسلط هايکشاورزي و همچنین مناطق شهري با فعالیت

 اهمیت تخصصی شدن برخی مناطق ،صنعتی و خدمات
مستعد براي تولید محصوالت استراتژیک در کشور 

در همین راستا الزم است . بیش از پیش نمایان می گردد
که وجود مزیت نسبی در تولید محصول گردو در 

، اشتغال زایی, استان همدان را از دیدگاه درآمد زایی
 محیطی  و توسعه گردشگري توسعه پایدار، آثار زیست
همچنین با توجه به وجود . روستایی جدي تلقی نمود

اي در مزیت نسبی گردو در استان نیاز به مطالعه
خصوص تشخیص و تفکیک مزیت شهرها و روستاهاي 
استان درجهت هدفمند سازي سیاستهاي دولتی مشاهده 

  . گرددمی
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