
 

  
 
 

 تولیدمحاسبه و تحلیل شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی 
 1382های روغنی در ایران در سال دانه

  *رحیم احمدوند محمد
  **پور نجف...اذبیح

  
پایین بودن ضریب خودکفایی تأمین روغـن نبـاتی در ایـران و ارزبـری فـراوان                 

ه بـا   واردات روغن خام و کنجاله یکی از مشکالت عمده در اقتصاد کشور است کـ              
ریزی صحیح در ایـن     های روغنی و برنامه   شناسایی مناطق مستعد جهت کشت دانه     

 . وجـود آمـده را کـاهش داد   توان این ضـریب را بهبـود و مـشکالت بـه     زمینه می 
بنـدی  ترین شاخصهای قابل استفاده در خصوص شناخت مناطق مستعد و رتبـه      مهم

در ایـن مقالـه     . بی اسـت  آنها در تولید محصوالت کشاورزی، شاخصهای مزیت نس       
آفتـابگردان روغنـی،    (های روغنی   بندی استانها به منظور تولید دانه     جهت اولویت 

و ) SAI(، مزیت مقیـاس     )EAI(از شاخصهای مزیت کارایی   ) دانه، سویا و کلزا   پنبه
ایـن شاخـصها    . 1 استفاده شده است   1382در سال   ) AAI(میانگین هندسی این دو     

بی بوده و براساس سهم عملکرد و سهم سطح زیرکشت  شاخصهای فیزیکی مزیت نس   
با توجه به نتایج حاصـل از       . شودمحصول در استان نسبت به کل کشور محاسبه می        

دانه خراسان شمالی و اردبیل،     ترین استانها برای کشت پنبه    محاسبه شاخصها مناسب  
  .ستبرای آفتابگردان روغنی، گلستان و مرکزی و برای کلزا و سویا اردبیل ا

 
  .های روغنی، مزیت کارایی، مزیت مقیاسمزیت نسبی، دانه :های کلیدیواژه

  
  مقدمه. 1

یکی از بخشهای محوری اقتصاد ایران بخـش کـشاورزی اسـت کـه بـا توجـه بـه تواناییهـای آن و                        
تـوان کـشور را بـه یکـی از مراکـز تولیـد و صـادرات انـواع محـصوالت                   ریـزی صـحیح مـی     برنامه

                                                 
 مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای بخشهای تولیدی، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ∗

  وزارت امور اقتصادی و دارایی،کارشناس ارشد اقتصاد، معاونت امور اقتصادی ∗∗
 انجام داده که با توجه به جامع 1382 کشاورزی را وزارت جهاد کشاورزی در سال آخرین سرشماری عمومی. 1

های روغنی انتخاب شده های روغنی، این سال برای تحلیل کشت و عملکرد دانهبودن اطالعات در زمینه کشت دانه
 .است
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6 38 و 37 های  شماره  اقتصادیو سیاستهای فصلنامه پژوهشها        

هـا و   ریزی صحیح و اصولی امکان استفاده مطلوب از نهاده        در واقع با برنامه   . ردکشاورزی تبدیل ک  
تعیین مزیت نسبی محصوالت تولیدی مختلف یکـی        . شودتولیدات محصوالت ضروری فراهم می    

ریزی اقتصادی است که یکـی از روشـهای مـشخص کـردن آن اسـتفاده از                 های مهم برنامه  از جنبه 
، شـاخص مقیـاس مزیـت و شـاخص          شاخص مزیت کـارایی    مانند   شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی   

  .1جمعی مزیت است
ترین منابع غذایی بـرای تـأمین انـرژی و    های روغنی از نظر تأمین روغن نباتی که از مهم       دانه   

نگـاهی بـه رونـد تولیـد و         . آیـد، حـائز اهمیـت فـراوان اسـت         اسیدهای چرب ضروری به شمار می     
 76 ضـریب خودکفـایی آن حـدود         1340دهد که در سال     ان می مصرف روغن نباتی در کشور نش     

ایـن امـر بیـشتر حاصـل از     . درصد کاهش یافته اسـت  9 این ضریب به 1381درصد بوده و در سال      
 بـه همـراه     1381 کیلـوگرم در سـال       3/16 به   1340 کیلوگرم در سال     5/2افزایش مصرف سرانه از     
ارقام، با توجه به اینکه ظرفیـت اسـمی تـصفیه           وجود این   . های اخیر است  افزایش جمعیت طی دهه   

دهنـده آن اسـت کـه همگـام بـا افـزایش              نـشان  2،روغن در کشور بیش از دو برابر نیاز فعلی اسـت          
منابع تأمین روغن نباتی در داخل کشور رشـد نکـرده و موجـب              جمعیت و افزایش مصرف سرانه،      

 درصـد افـزایش   91بـستگی بـه    ضـریب وا 1381طوری که در سـال     افزایش وابستگی شده است به    
هـای روغنـی از کـشور        میلیون دالر برای واردات روغن نباتی، کنجالـه و دانـه           823یافته و بیش از     

 بوده  مذکور درصد ارزش واردات کاالهای اساسی در سال         50این رقم بیش از     (خارج شده است    
ر مقالـه حاضـر سـعی شـده        به این ترتیب با توجه به اهمیت روغن نباتی در اقتصاد کشور د            . 3)است

کلـزا، آفتـابگردان    (هـای روغنـی     است با استفاده از شاخـصهای یادشـده مزیـت نـسبی تولیـد دانـه               
 و در اسـتانهای تولیدکننـده مـورد نقـد و     1381-1382در سـال زراعـی   ) دانـه روغنی، سـویا و پنبـه    

  .بررسی قرار گیرد

                                                 
دست آمـده  خالص به سود ،شاخصهای نوع اول . شود برای تعیین مزیت نسبی از دو نوع شاخص استفاده می          معموالً. 1

کنند که آیا تولید محصوالت گیری و مشخص میای اندازههای فرصت و قیمت سایهاز یک فعالیت را بر اساس هزینه
 شـاخص نـوع دوم شاخـصهای فیزیکـی اسـت و             .مورد بررسی نسبت به واردات آنها دارای مزیت نسبی است یا خیـر            

بی از این دو، مزیت نسبی تولید محصوالت مورد بررسی را نـسبت بـه          براساس میزان عملکرد، سطح زیرکشت و ترکی      
. دهـد این شاخصها در حقیقت میزان تمرکز، سابقه و رواج تولید را در یک منطقه نشان مـی                . سنجداستان یا کشور می   

 )131 صفحه ،محمدی(

 .72، طرح تأمین منابع روغن نباتی کشور، صفحه )1383-1384( وزارت جهاد کشاورزی .2

 .تمامی آمارهای یادشده در این قسمت از مأخذ پیشین به دست آمده است. 3
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7 ... های روغنیشاخصهای فیزیکی مزیت دانه

 گیری مزیت نسبیمعرفی شاخصهای اندازه. 2
توانـد  بنـدی ایـن منـاطق مـی       محصوالت کشاورزی و رتبـه    مناطق مختلف در تولید      مزیت   تاخنش

ریزی و تخـصیص کارآمـدتر منـابع مـالی، آب،           سیاستگذاران توسعه بخش کشاورزی را در برنامه      
   شاخـصهای  ،تـرین شاخـصهای قابـل اسـتفاده در ایـن زمینـه      مهـم . نظـایر آنهـا یـاری کنـد    و زمـین  

تـوان منـاطق مختلـف را بـرای کـشت یـک             از اصل مزیت نـسبی مـی      با استفاده   . مزیت نسبی است  
در . بندی و اولویت کشت محصوالت مختلف را در یـک منطقـه مـشخص کـرد               محصول اولویت 

های روغنی در منـاطق مختلـف از شاخـصهایی    ، برای بررسی وضع کشت و عملکرد دانهرابطهاین  
 اسـتفاده  3(AAI)گین هندسـی ایـن دو   و میان 2(SAI) ، مقیاس مزیت1(EAI) کارایی مانند مزیت 

  .شودمی
  
  (EAI) کاراییشاخص مزیت . 1-2

نـسبت بـه عملکـرد نـسبی همـان          ) اسـتان (این شاخص عملکرد نسبی محـصول را در یـک منطقـه             
  .دهدمحصول در کل کشور نشان می

/APAP

/ApAp
EAI

o

iio
io = 

  

 عملکـرد محـصول     i  ،APio ستانده در منطقـه      شاخص مزیت کارایی   EAIioدر این فرمول      
O    در منطقه i  ،APi         متوسط عملکرد تمام محصوالت زراعی در منطقه i  ،APo     متوسـط عملکـرد 

اگر .  متوسط عملکرد تمام محصوالت زراعی در کل منطقه است         AP در کل منطقه و      oمحصول  
EAIio        بزرگتر از یک باشد، عملکرد محصول O           نسبت به عملکرد همـه محـصوالت زراعـی در 
ورد نظر باالتر از عملکرد همین محصول نسبت به عملکرد تمام محصوالت زراعی در کل               منطقه م 

این شاخص کارایی حاصل از تخصیص عوامل تولید و منابع طبیعی اسـت             . کشور است و برعکس   
 .دهدکه عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به خوبی نشان می

  
  (SAI)شاخص مقیاس مزیت . 2-2

 نـسبت بـه کـل کـشور نـشان          ) اسـتان (مرکز یک محـصول را در یـک منطقـه           این شاخص درجه ت   

  .دهدمی

                                                 
1. Efficiency Advantage Index 
2. Scale Advantage Index 
3. Aggregative Advantage Index 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 12

https://qjerp.ir/article-1-292-fa.html


8 38 و 37 های  شماره  اقتصادیو سیاستهای فصلنامه پژوهشها        

/GSGS

/GSGS
SAI

o

iio
io = 

  

 سطح زیرکشت محصول i ،GSio در منطقه    O شاخص مقیاس مزیت     SAIioدر این فرمول      
O    در منطقه i  ،GSi          سطح زیرکشت تمام محصوالت زراعی در منطقـه i  ،GSo     سـطح زیرکـشت 

 سطح زیرکشت تمام محصوالت زراعـی در کـل منطقـه            GSو  ) کشور(ه   در کل منطق   Oمحصول  
بزرگتر از کل کشور     i در منطقه    O بزرگتر از یک باشد، درجه تمرکز محصول         SAIioاگر  . است

.  در منطقـه اسـت و بـرعکس        Oاست و نشان دهنده ترجیح کشاورزان بر کاشـت بیـشتر محـصول              
توانـد دلیـل آن     ای طبیعی و عوامل دیگر می      که اندک بودن سوددهی، محدودیته     SAIمقدار کم   

کننـدگان تمـایلی بـه افـزایش سـهم تولیـد محـصول مـورد نظـر          باشد، به این مفهوم است که تولید    
توانند با تعدیل در ترکیـب      کنندگان می شود که تولید  طور ضمنی فرض می   بهدر این روش    . ندارند

کـنش نـشان دهنـد و تفـاوت در     محصول و تمرکز روی یک محـصول نـسبت بـه شـرایط بـازار وا      
 نـوعی مزیـت نـسبی       SAI. سوددهی محصول را از طریق تغییـر در الگـوی کـشت مـنعکس کننـد               

  .شودجای تجارت به کار برده می است که در ساختار تولید به1(RCA)آشکار شده 
 
  (AAI)شاخص جمعی مزیت . 3-2

  . استSAI و EAIاین شاخص میانگین هندسی 
  ioio.EAISAIAAI =  

  

 مزیـت نـسبی بیـشتر از کـل          i در منطقه    Oگاه محصول    بزرگتر از یک باشد، آن     AAIioاگر    
 سهم نـسبی سـطح زیرکـشت را        SAI اختالف عملکرد و     EAIمنطقه دارد و برعکس، از آنجا که        

  .توان یک شاخص جامع از مزیت نسبی در نظر گرفتدهد، میانگین هندسی آنها را مینشان می
  

  های روغنی در استانهای تولیدکنندهت نسبی دانهبررسی مزی. 3
تـرین  دانه، آفتابگردان روغنی، سویا و کلزا کـه از مهـم          در این مطالعه شاخصهای یادشده برای پنبه      

  .ارائه شده است) 1(منابع تأمین روغن نباتی هستند، محاسبه و نتایج در جدول شماره 
  

  پنبه دانه. 1-3
 درصد از روغن خـام     5/23 بیش از    1381 است، در سال     2وغن درصد ر  16این محصول که حاوی     

 از کـل سـطح      1382سهم پنبه دانـه در سـال        . 3استحصال شده در داخل کشور را تأمین کرده است        
                                                 
1. Revealed Comparative Advantage 

 .1367، در مورد روغن نباتی 1352-1365صورت جلسات شورای اقتصاد،  ریزی کشور،ازمان مدیریت و برنامهس. 2
 .آمارهای مربوط به درصد تأمین روغن نباتی از طرح تأمین منابع روغن نباتی کشور به دست آمده است. 3
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9 ... های روغنیشاخصهای فیزیکی مزیت دانه

 و 1 درصـد بـوده   005/0 درصـد و     99/0ترتیـب   زیرکشت و کل تولید محصول زراعی در کشور به        
تـرین منـاطق تولیدکننـده      بیل و سمنان مهـم    استانهای خراسان شمالی، رضوی، فارس، گلستان، ارد      

  .این محصول هستند
   محاسبه شده برای این محصول در تمام استانهای یادشده بزرگتر از یک بوده و               SAIمقدار    
دانه در این استانها از سـهم زیرکـشت آن در کـل             دهنده آن است که درجه تمرکز کشت پنبه       نشان

دهند این محـصول را کـشت       است که کشاورزان ترجیح می    ای  کشور بیشتر بوده و شرایط به گونه      
دانـه  که سهم سطح زیرکشت پنبـه     مربوط به استان سمنان است به طوری       SAIبیشترین مقدار   . کنند

وجود شرایط مناسـب آب و هـوایی        . در این استان بیش از شش برابر سهم آن در کل کشور است            
 . سبت به کل کشور شده استباعث فزونی کشت پنبه دانه در منطقه مورد نظر ن

دانـه نـسبت بـه سـهم     سـهم عملکـرد پنبـه   کننده آن اسـت کـه    در این استانها بیان    EAIنتایج    
پنبه دانه در   .  است عملکرد آن در کل کشور، در استانهای خراسان شمالی و اردبیل بزرگتر از یک             

 دو استان خراسان شـمالی  تمام استانهای یادشده از سطح زیرکشت باالیی برخوردار است به غیر از       
 دلیل آن آگاه نبودن کشاورزان از مسائل فنی کاشت، داشت           .اندعملکرد پایینی داشته  که  و اردبیل   

 مربـوط بـه اسـتان    EAIکمترین مقـدار  . های مناسب در زمان مناسب استو نبود دسترسی به نهاده   
صد کمتـر از سـهم عملکـرد آن     در60دانه در این استان که سهم عملکرد پنبهطوریسمنان است به  

 EAI بـا  SAIپایین بودن کارایی عوامل تولید یکی از دالیل تفـاوت آشـکار           . در کل کشور است   
  .در استان سمنان است

فقط در استان فارس کوچکتر از یک است که حاصـل از پـایین بـودن سـهم                AAIشاخص    
بنـابراین دولـت بایـد    . کشور استدانه در این استان نسبت به سهم عملکرد آن در کل   عملکرد پنبه 

 در سـایر     و ریـزی الزم را بـرای افـزایش عملکـرد محـصول در ایـن اسـتان                گذاری و برنامه  سرمایه
استانهای خراسان شمالی   .  در آنها کوچکتر از یک است به عمل آورد         EAIاستانهایی که شاخص    

 اسـت بهتـرین منطقـه بـرای     که شاخصهای مزیت نسبی در آنها بزرگتر از یک دلیلو اردبیل به این   
 .دانه هستندکشت و تولید پنبه

  
  آفتابگردان روغنی. 2-3

این محصول در استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان شـمالی، سـمنان، فـارس، کردسـتان،                
 درصـد بـازدهی   22آفتـابگردان روغنـی دارای   . شـود گلستان، مرکزی، همدان و کرمان کشت می 

دسـت آمـده     از این محصول بـه     1381صد از روغن خام استحصالی در سال         در 2/16روغن بوده و    
                                                 

 .1382نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی، . 1
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10 38 و 37 های  شماره  اقتصادیو سیاستهای فصلنامه پژوهشها        

دهنـده   به جز در استان کردستان، در بقیـه اسـتانها بزرگتـر از یـک بـوده و نـشان               SAIمقدار  . است
 نیـز فقـط در اسـتان گلـستان و     EAIشاخص . وجود شرایط مناسب برای کشت این محصول است     

فتـابگردان روغنـی در ایـن دو اسـتان از عملکـرد بـاالیی               مرکزی بزرگتـر از یـک بـوده و تولیـد آ           
تـوان   نیز در این دو استان بزرگتر از یک است، می          SAIبا توجه به اینکه شاخص      . برخوردار است 

بـرای افـزایش   . ترین استانها برای کـشت آفتـابگردان روغنـی معرفـی کـرد            این دو استان را مناسب    
م است امکانات الزم برای افزایش عملکـرد محـصول          ضریب خودکفایی در تولید روغن نباتی الز      

 که شاخص مناسبی برای تشخیص کم یـا زیـاد بـودن پتانـسیل     AAI. در بقیه استانها نیز فراهم شود 
از آنجـایی کـه همـه    . کشت است در این استانها به غیر از کردستان و فارس بزرگتر از یـک اسـت   

ردسـتان کـوچکتر از یـک هـستند ایـن      در اسـتان ک  (AAI, EAI, SAI)شاخصهای مزیت نـسبی  
  .گذاری در پرورش آفتابگردان روغنی را ندارداستان توانایی سرمایه

 
  کلزا. 3-3

 درصـد   35ترین منبع تأمین روغن نباتی در کشور محصول کلزا است کـه بـازدهی روغـن آن                  مهم
ول بـه    درصد از روغن خام استحـصالی در کـشور از ایـن محـص              31 بیش از    1381است و در سال     

کلزا در استانهای اردبیل، خوزستان، فارس، گلستان، لرستان، مازندران و همدان           . دست آمده است  
دهنـده   فقط در استان مازندران و گلستان بزرگتر از یک بوده و نشان            SAIشاخص  . شودکشت می 

.  اسـت  آن است که تولید کلزا در بقیه استانهای یادشده از سطح زیرکشت بسیار پـایینی برخـوردار                
بنـابراین اسـتان   .  در تمام استانها بـه غیـر از اردبیـل کـوچکتر از یـک اسـت        EAIهمچنین شاخص   

که سهم  در سطح باالیی قرار دارد به طوری      ) بودن زمین مساعد(ز نظر کارایی عوامل تولید      اردبیل ا 
ن ایـ .  درصـد بیـشتر اسـت      15عملکرد کلزا در این استان نسبت به سهم عملکرد آن در کل کشور              

بـا وجـود اینکـه سـهم سـطح          .  در استانهای مازندران و گلستان کمتر از یک است         (EAI)شاخص  
 درصد بیشتر از سهم آن در کـل کـشور اسـت، پـایین     90زیرکشت محصول کلزا در این دو استان  

  .دهد کمبود کارایی عوامل تولید در این دو استان را نشان میEAIبودن شاخص 
در مجمـوع بـا    .  نیز فقط در استانهای گلستان و مازندران بزرگتر از یک است           AAIشاخص     

توجه به نتایج به دست آمده کلزا در بیشتر استانهای یادشده از عملکرد پـایینی در مقایـسه بـا سـایر                    
با توجه بـه بـازدهی بیـشتر     . محصوالت کشاورزی برخوردار بوده و سطح زیرکشت پایینی نیز دارد         

گـذاری الزم بـرای افـزایش عملکـرد و سـطح            ر مورد تأمین روغن نبـاتی، سـرمایه       محصول کلزا د  
زیرکشت در این استانها، الزم است تا به این ترتیب یکی دیگر از منـابع تـأمین روغـن نبـاتی احیـا                       

 .رویه روغن نباتی به کشور جلوگیری شودشود و از واردات بی
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11 ... های روغنیشاخصهای فیزیکی مزیت دانه

  سویا. 4-3
 درصـد از روغـن خـام    27، 1381غـن دارد و در سـال    درصـد بـازدهی رو  20سویا نیز کـه حـدود      

  استحصال شده را تأمین کـرده اسـت، در اسـتانهای گلـستان، مازنـدران، اردبیـل و لرسـتان کـشت                      
دهنده سهم سطح زیرکشت محصول در یک استان نسبت به سـهم             که نشان  SAIشاخص  . شودمی

 در استانهای مازندران و گلـستان  آن در کل کشور است فقط در استان لرستان کمتر از یک بوده و 
 برای ایـن دو اسـتان کمتـر از یـک بـوده کـه کمبـود                  EAIکه شاخص    در حالی  . است 10بیشتر از   

ــد و در نتیجــه کــاهش عملکــرد    ــل تولی ــشان مــی کــشت کــارایی عوام ــدســویا را ن ــابراین . ده   بن
. فـراهم شـود  حـصول در ایـن دو اسـتان بایـد     کـشت م گذاری الزم برای افـزایش عملکـرد    سرمایه

 نیـز فقـط در   AAIشاخص .  در استان اردبیل و لرستان بزرگتر از یک استEAIهمچنین شاخص   
استان لرستان کمتر از یک است که نتیجه پایین بودن سـهم سـطح زیرکـشت سـویا در ایـن اسـتان                       

فزایش با توجه به عملکرد باالی سویا در استان لرستان باید امکانات و تشویقهای الزم برای ا               . است
از آنجایی که شاخصهای مزیـت نـسبی محـصول سـویا در اسـتان               . سطح زیرکشت آن فراهم شود    

  .برای کشت سویا استان اردبیل استاردبیل بزرگتر از یک هستند، بهترین منطقه 
در مجموع برای اینکه ضریب خودکفایی روغن نباتی در کشور افزایش یابـد در اسـتانهایی                   

گذاری الزم برای افزایش عملکرد و در اسـتانهایی    یی دارند باید سرمایه    باال SAIپایین و    EAIکه  
 پــایینی دارنــد بایــد امکانــات و تــشویقهای الزم در راســتای افــزایش ســطح SAI بــاال و EAIکــه 

در استانهایی کـه هـر دو شـاخص در سـطح پـایینی قـرار دارنـد آن              . زیرکشت محصول فراهم آید   
 در یـک    EAI و   SAIدر صـورتی کـه هـر دو شـاخص           .  نـدارد  گذاری را منطقه استطاعت سرمایه  

 ترین بوده و توانـایی منطقه در سطح باالیی قرار داشته باشند آن منطقه برای کشت محصول مناسب            
  . دارد راگذاری سرمایهالزم برای

 
  گیرینتیجه. 4

بـرای کـشت   تـرین اسـتانها    با توجه به نتایج حاصل از محاسبه شاخصهای مورد نظر، مناسب–الف  
 گلستان و مرکزی و برای کلزا و سـویا         ،پنبه دانه خراسان شمالی و اردبیل، برای آفتابگردان روغنی        

  .اردبیل است
دانه در استانهای خراسان رضوی، شمالی، فارس، گلستان، اردبیـل و سـمنان کـشت            پنبه -ب  

دهنـده تمایـل    ن بـرای آن در ایـن اسـتانها بزرگتـر از یـک بـوده و نـشا                  SAIشود کـه شـاخص      می
 EAIبا این حال شاخص    . کشاورزان استان و شرایط اقلیمی مناسب برای کشت این محصول است          

فقط در استانهای اردبیل و خراسان شمالی بزرگتر از یک اسـت کـه ناکـارایی عوامـل تولیـدی در                     
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12 38 و 37 های  شماره  اقتصادیو سیاستهای فصلنامه پژوهشها        

ریب  ضــبنــابراین بــرای افــزایش.  باشــدEAIتوانــد یکــی از دالیــل پــایین بــودن بقیــه اســتانها، مــی
  . کارایی عوامل تولید ضروری استگذاری الزم برای افزایشخودکفایی روغن نباتی، سرمایه

ی، اصـفهان، خراسـان شـمالی، سـمنان،          آفتابگردان روغنی در استانهای آذربایجان غربـ       -ج  
 بـرای آن بـه      SAIشود که شـاخص     کردستان، گلستان، مرکزی، همدان و کرمان تولید می       فارس،  

 .ستان در بقیه استانها بزرگتر از یک استجز استان کرد

تـرین  بنـابراین مناسـب   . ست نیز فقط در استانهای گلستان و مرکزی بزرگتر از یک ا           EAIشاخص   
 و SAIبرای کشت آفتابگردان روغنی استانهای گلستان و مرکزی هـستند کـه دو شـاخص     ااستانه
EAI      اخص نـامبرده در اسـتان کردسـتان        بـا توجـه بـه اینکـه هـر دو شـ            .  در سطح باالیی قـرار دارد

  . این استان منطقه مناسبی برای کشت آفتابگردان روغنی نیست،کوچکتر از یک است
شـود   کلزا در استانهای اردبیل، خوزستان، فارس، گلستان، مازندران و همدان کشت مـی             -د 

و شـاخص    آن در تمام استانها به جز استان گلستان و مازندران کوچکتر از یـک                SAIکه شاخص   
EAI            35(بـا توجـه بـه ضـریب بـازدهی کلـزا             .  آن نیز فقط در استان اردبیل بزرگتر از یـک اسـت 
افزایش سطح زیرکـشت و عملکـرد       گذاری الزم برای     سرمایه ،در زمینه تأمین روغن نباتی    ) درصد

  .آن ضروری است
 در  SAIاخص  شـ . شـود  سویا در استانهای گلستان، مازندران، اردبیل و لرستان تولید می          -هـ 

 نیز در استانهای اردبیـل و  EAIشاخص . استانهای مازندران، گلستان و اردبیل بزرگتر از یک است    
بنـابراین الزم   . لرستان بزرگتر از یک و در استانهای گلـستان و مازنـدران کـوچکتر از یـک اسـت                  

انهای لرسـتان  گذاری در استانهای مازندران و گلستان برای افزایش عملکرد و در اسـت            است سرمایه 
  .و اردبیل برای افزایش سطح زیرکشت سویا صورت پذیرد

دانه، کلزا و سویا اسـتان      های روغنی مانند پنبه   ترین استان برای کشت دانه    در مجموع مناسب    
مجمــوع ســطح . اردبیــل اســت کــه در آن شاخــصهای مزیــت نــسبی در ســطح بــاالیی قــرار دارنــد

 هزار هکتار اسـت     2/221 کشور و در استانهای مختلف،       های روغنی یادشده در کل    زیرکشت دانه 
. گیـرد  درصد از اراضی قابل کشت استان را در برمی43که در صورت تجمیع آن در استان اردبیل   

هـای روغنـی، بـرای افـزایش        بنابراین با توجه به مزیت نسبی قابل توجـه ایـن اسـتان در تولیـد دانـه                 
ریـزی  گـذاری و برنامـه     است که در این استان سـرمایه       ضریب خودکفایی تولید روغن نباتی، الزم     

  .های روغنی صورت پذیردویژه در راستای کشت دانه
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13 ... های روغنیشاخصهای فیزیکی مزیت دانه

  های روغنی به تفکیک استانها سطح کاشت، تولید و عملکرد دانه. 1جدول شماره 
  )1381-1382(و محاسبه شاخصهای مزیت نسبی در سال زراعی 

نام 
  محصول

  منطقه کشت
سطح 

زیرکشت 
  )هکتار(

تولید 
  )تن(

کیلو در (عملکرد 
 EAI  SAI  AAi  )هکتار

        2225  264465  118853  کل کشور
  404/1  131/3  63/0  2192  94656  43185  خراسان رضوی
  163/2  125/2  018/1  2244  14670  6536  خراسان شمالی

  816/0  255/1  531/0  2577  28013  10870  فارس
  293/1  93/2  571/0  1595  27098  16981  گلستان
  454/1  528/1  385/1  3022  23543  7791  اردبیل
  783/1  546/6  486/0  2522  14112  5595  سمنان

انه 
ه د

پنب
)

ش
و

(  

        1131  37448  33103  کل کشور
  031/1  01/2  529/0  854  3408  3990  آذربایجان غربی

  159/1  428/2  554/0  2117  3435  1622  اصفهان
  912/1  57/6  557/0  625  3425  5636  خراسان شمالی

  085/2  676/17  246/0  650  2736  4209  سمنان
  967/0  504/1  622/0  1536  5576  3627  فارس

  693/0  872/0  552/0  388  581  1496  کردستان
  612/1  538/2  024/1  1454  5958  4096  گلستان
  352/1  394/1  313/1  1719  2168  1261  مرکزی
  372/1  153/1  979/0  1816  2891  1592  همدان
  135/1  76/3  343/0  1094  2417  2209  کرمان

آفتابگردان 
  روغنی

        1592  76430  48000  کل کشور
  882/0  676/0  151/1  1796  2502  1393  اردبیل

  557/0  413/0  752/0  1163  2171  1867  خوزستان
  499/0  4/0  624/0  2168  3036  1400  فارس
  713/2  204/9  8/0  1599  24442  21536  گلستان
  687/0  509/0  928/0  995  1326  1332  لرستان

  616/2  806/9  698/0  1616  19027  11773  مازندران
  673/0  531/0  853/0  2226  2306  1063  همدان

  کلزا

        2018  109634  54319  کل کشور
  425/3  154/14  829/0  2100  78731  37480  گلستان
  471/2  033/10  609/0  1786  24343  13631  مازندران
ویا  12/1  217/1  032/1  2043  5795  2836  اردبیل

س
  

  425/0  12/0  51/1  2053  733  357  لرستان
  .مؤلفان و محاسبات 1381-1382نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور در سال زراعی : مأخذ
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14 38 و 37 های  شماره  اقتصادیو سیاستهای فصلنامه پژوهشها        

  )1381- 1382سال زراعی ( سطح کاشت و مقدار تولید محصوالت زراعی .2جدول شماره 

  )تن(تولید   )هکتار(سطح کاشت   منطقه کشت
کیلوگرم در (عملکرد 

  )هکتار
  2465  39584214  12001073  کل کشور
  3582  1075421  300160  مازندران
  3368  632541  187815  گیالن
  3092  1809261  585010  گلستان
  1531  952246  621752  کردستان
  5377  4701158  874185  فارس

  2393  2703665  1129474  خوزستان
  8322  2015688  242185  صفهانا

  2416  1243808  514743  اردبیل
  3517  2531138  719537  آذربایجان غربی
  2235  1804218  807150  آذربایجان شرقی

  5747  495986  86326  سمنان
  3853  5366482  1392589  خراسان رضوی
  2442  758549  310570  خراسان شمالی

  6932  1476326  212958  کرمان
  2853  935297  327833  مرکزی
  4039  2020965  500333  همدان
  1660  1085610  653862  لرستان
  6003  243058  40485  یزد

  2357  138337  58693  خراسان جنوبی
  .1381-1382نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور، سال زراعی : مأخذ

  
  
  

 منابع
   فارسی)الف

هـای روغنـی و بررسـی مـشکالت تولیـد آنهـا در اسـتان        انـه تعیین مزیت نسبی د"، )1383(محمدی، دادگر  
  .، پاییز47، سال دوازدهم، شماره فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، "فارس

-1382، سـال زراعـی      نتایج تفضیلی سرشماری عمـومی کـشاورزی کـل کـشور          ،  وزارت جهاد کشاورزی  
1381.  
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15 ... های روغنیشاخصهای فیزیکی مزیت دانه

  .، اسفند")1383-1384(ی کشور طرح تأمین منابع روغن نبات"، )1382(وزارت جهاد کشاورزی 
  
   انگلیسی)ب

Zhong, F., XU, Zhigang and Longbo Fu (2002), "Regional Comparative 
Advantage China′s Main Grain Crops", ACIAR China Grain Market 
Policy, Project Paper, No. 1. 

  
   سایت الکترونیکی)ج

http://www.adelaide,edu.au/cies/cerc/gmp 
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16 38 و 37 های  شماره  اقتصادیو سیاستهای فصلنامه پژوهشها        
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