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  د و صادرات پسته شهرستان دامغانيتول يت نسبيمز

 

  *١رياسهيال بي

  01/08/1400تاریخ پذیرش:     10/06/1400تاریخ ارسال: 

  

 يدهچک

 ار رانیا یرنفتیغ صادرات از یمهم بخش پسته

 ياژهیو امکانات از دامغان شهرستان. دهدیم لیتشک

 نیا در رو نیا از. است برخوردار پسته دیتول يبرا

 انشهرست پسته صادرات و دیتول ینسب تیمز پژوهش،

 -2 و منابع صیتخص و دیتول -1 جنبه دو از دامغان

 ینسب تیمز محاسبه منظوربه. شودیم یبررس صادرات

 و یداخل منابع نهیهز مانند ییهاشاخص دیتول در

 يهاشاخص نیهمچن و یاجتماع خالص يسودآور

 منظوربه. است شده محاسبه يامنطقه ینسب تیمز

 تیمز يهاشاخص صادرات در ینسب تیمز نییتع

 متقارن آشکارشده ینسب تیمز و آشکارشده ینسب

 در قیتحق نیا انجام به توجه با .است هگردید محاسبه

 در دامغان شهرستان يآمارها ،1400 ماه بهشتیارد

 ردعملک و دیتول زانیم پسته، کشت ریز سطح نهیزم

 رهیغ و پسته صادرات مبلغ و زانیم پسته، متیق ،پسته

 .است گرفته قرار استفاده مورد1398-99 یزراع سال در

 معتبر يآمار مراکز اطالعات از ،آمار يآورجمع منظور به

                                                             
  ایران ،دفتر گسترش آموزش عالی، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، تهراناستادیار اقتصاد، عضو هیئت علمی  1
 sh_biria@msrt.ir نویسنده مسئول:*

 فائو، ران،یا يمرکز بانک ،يجهادکشاورز وزارت مانند

 وران یا یاسالم يجمهور گمرك ،رانیا پسته انجمن

. دش استفاده دامغان شهرستان پسته قاتیتحق مرکز

 هک نامهپرسش از د،یتول نهیهز محاسبه يبرا نیهمچن

 تنها و عمده کارانپسته از نفر 10 با مصاحبه قیطر از

 زین شده، لیتکم دامغان شهرستان صادرکنندگان

 و دیتول دهدیم نشان یبررس جینتا .دیگرد استفاده

 يدارا دامغان شهرستان در پسته محصول صادرات

 شیزااف يبرا شودیم شنهادیپ کنیل. است ینسب تیمز

 رد ییهااستیس ،پسته دامغان صادرات و دیتول زانیم

 ساختار اصالح و رییتغ ر،شتیب ونیزاسیمکان جهت

 مناسب يهاهیپا از استفاده مانند موجود پسته يهاباغ

 طیشرا با متناسب ماده و نر وندیپ نییتع باغات، در

   .گردد اتخاذ پسته يهاباغ يسازپارچهکی ،یمحل

 اجتماعی، خالص سودآوريدامغان، : يديکل هايهواژ

 ی،سیاست تحلیل ماتریس ،ايمنطقه نسبی هايشاخص

  داخلی منابع هزینه
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  مقدمه

 میتحر اثر در گذشته يهاسال ریاخ يهابحران

 کاهش و نفت صادرات قطع و متیق کاهش ،ياقتصاد

 ياقتصاد توسعه برنامه بردشیپ امکان ،يارز درآمد

 رقرا يجد دیترد مورد ینفت درآمد به اتکا با را کشور

 کشور يریپذبیآس کاهش منظوربه نیبنابرا. است داده

 يدرآمد منابع نیتأم يبرا ییهاراه آوردن فراهم و

 تنوع و یرنفتیغ صادرات گسترش ارز، صورتبه

 است داکردهیپ ضرورت یصادرات درآمد به دنیبخش

 بخش ).1381 ،آباديخلیل ییرزایم و فریمیسل(

 در یمهم نقش همواره یدست عیصنا و يکشاورز

 داشته کشور يارز درآمد کسب و یرنفتیغ صادرات

 محصوالت فرش، 1397 سال در کهينحوبه است.

 يکاال سبد از درصد 41 یدست عیصنا و يکشاورز

 نامهآمار( دادند لیتشک را رانیا یرنفتیغ صادرات

 صادرات نیب در .)1400 تجارت، توسعه سازمان

 .است برخوردار یخاص تیاهم از پسته ران،یا یرنفتیغ

 پرورش در ساله هزار پنج تا چهار سابقه داشتن با رانیا

 کشور نیتربزرگ ،يالدیم 2010 سال تا پسته، درختان

 تاس هبود جهان در پسته صادرکننده و دکنندهیتول

  .)1397 ،رانیا یاسالم يجمهور گمرك آمار(

 و ییزااشتغال در آن تیموقع لیدل به پسته

 ممه يکاال کی ،کشور يبرا توجهقابل يارز درآمد جادیا

 دیولت نییپا عملکرد به توجه با کنیل. شودیم محسوب

 ستهپ محصول د،یتول يهانهیهز شیافزا و رانیا در پسته

 دست از محصول نیا یجهان بازار در را خود گاهیجا رانیا

 سال از کایآمر و )1387 ،یعیرف و ینیحس( است داده

 يکشاورز نینو يهاروش از استفاده با هتوانست 2010

 اول رتبه و هآورد دستبه پسته دیتول در يادیز رشد

 دهد اختصاص خود به جهان در را محصول نیا دیتول

 کشور ریاخ يهاسال در .)1389 همکاران، و یدشت(

 دست يادیز تیموفق به پسته دیتول نهیزم در زین هیترک

 عنوانهب زین کشور نیا پسته کهينحوبه است.  داکردهیپ

(آچار،  شودیم شناخته رانیا پسته يرقبا از یکی

 يارتقا و سهم حفظ لزوم به توجه با ،رونیا از .)1397

 هب تیعنا با و محصول نیا یجهان بازار در رانیا گاهیجا

 ,Hirigoyen( پسته محصول یجهان يتقاضا رشد

 ییغذا مواد مصرف به جهان مردم توجه لیدلبه ،)2021

 اتصادر و دیتول به راجع مطالعه ،یاهیگ نیپروتئ يحاو

 اطقمن نییتع و کشور مختلف مناطق در پسته محصول

 محصول صادرات و دیتول ینسب تیمز يدارا و مستعد

  .سدرمی نظر به يضرور رانیا پسته

 در ياقتصاد مهم اریمع کی ینسب تیمز

. است يکشاورز محصوالت صادرات و دیتول يزیربرنامه

 کی ای کشور کی ییتوانا از" است عبارت ینسب تیمز

 ."کمتر نهیهز با محصول چند ای کی دیتول در منطقه

 ای کی دیتول در يامنطقه ای کشور اگر ،اساس نیا بر

 ار کاالها آن دیبا باشد داشته ینسب تیمز کاال چند

 ،یزدانی و يزیعز( دینما وارد را کاالها ریسا و صادر

 ریسا و کشور آن يبرا تجارت ،صورت نیا در .)1383



 )1400( 11شماره  ،6 جلد ،مجله علوم و فناوري پسته

 

36 
 

 لیدل به عمل، در البته. بود خواهد سودآور کشورها

 د،ندار ریتأث کاال کی صادرات در يمتعدد عوامل نکهیا

 تواندینم کاال کی کردن دیتول ترارزان تنها

 رد را عوامل نیا امروزه،. باشد آن صادرات کنندهنیتضم

 که يگرید نکته. ندینمایم يبندمیتقس صادرات و دیتول

 ودنم اشاره دیبا آن به دیتول در ینسب تیمز بحث در

 ا،یدن در ياورفن شرفتیپ لیدل به امروزه که است نیا

 چند ای و کی دیتول در منطقه ای کشور کی ینسب تیمز

. )1393پور، کرباسی و رستگاري( ستین یثابت امر کاال

 زمال ییایپو از کشور در دیتول ساختار اگر ن،یبنابرا

 در یفن يهاينوآور با را خود نتواند و نباشد برخوردار

 هب کند، هماهنگ است ینسب تیمز يدارا که يانهیزم

 طور به. دهدیم دست از را خود ینسب تیمز زمان مرور

 ینسب تیمز و دیتول ینسب تیمز به ینسب تیمز یکل

 یسبن تیمز زین مطالعه نیا در. گرددیم میتقس صادرات

 از یکی که ،دامغان پسته محصول صادرات و دیتول

-یم یبررس ،است پسته محصول کشت عمده طقامن

  .شود

با سطح 1398در سال  رانیاساس آمار، ا بر

 ساالنه دیو تول نیهکتار زم 518917کشت حدود ریز

بزرگ  يمحصول پسته از کشورها تن 337381

 آمارنامه( شودیم محسوب جهان درپسته  دکنندهیتول

 طیبا توجه به شرا .)1399 ،يجهاد کشاورز وزارت

کشور که در آن، آب از عوامل محدودکننده در  یمیاقل

شت ک يمناسب برا یاهیاست، پسته گ يتوسعه کشاورز

همانند شهرستان  خشکمهیدر مناطق خشک و ن

. شهرستان دامغان با قدمت چند دیآیدامغان به شمار م

کشت پسته  نهیساله در زم 700 يانهیشیهزارساله، پ

 یبرخ در یوحش صورتبه پسته درخت ربازید از دارد.

. است داشته وجود دامغان در ازجمله رانیا مناطق از

 لیاوا در هکتار 500 از دامغان پسته يهاباغ سطح

 1399 سال در هکتار15600 به یاسالم انقالب

 بارور یاراض هکتار 14400 زانیم نیا از که افتهیشیافزا

 متوسط .است بوده بارور ریغ یاراض آن هکتار 1000 و

 است هکتار در پسته تن 3/1 دامغان پسته عملکرد

 یبعض در البته .)1399 ،يکشاورز جهاد وزارت نامهآمار(

 هکتار در محصول تن 7 عملکرد دامغان پسته يهاباغ از

 تن 2000 حدود ،1398 سال در. است شدهثبت زین

 سال در رقم نیا که شد صادر دامغان از خشک پسته

 بالغ آن یصادرات ارزش که دیرس تن 3400 به 1399

 پسته قاتیتح مرکزآمار ( باشدیم دالر ونیلیم 27بر

 انشهرست نکهیا به توجه با است یهیبد .)1399 دامغان،

-یم پسته محصول دیتول يبرا مستعد مناطق از دامغان

 نیا در محصول نیا صادرات و دیتول يارتقا باشد،

 نیساکن یزندگ و منطقه اقتصاد در تواندیم شهرستان

 رد رو،نیازا. باشد داشته یاساس نقش دامغان شهرستان

 میهست سؤال نیا به ییپاسخگو دنبال به پژوهش نیا

 دیلتو يهاقطب از یکی عنوانبه دامغان شهرستان ایآ که

 اتصادر و دیتول در ینسب تیمز از رانیا داخل در پسته

 است؟ برخوردار پسته
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 تیمز یبررس موضوع با پژوهش نیچند تاکنون

 شده انجام رانیا در مختلف یزراع محصوالت ینسب

 یعیشف .شودیم اشاره آن مورد چند به نجایا در. است

 ینسب تیمز یبررس به خود مقاله در) 1395( یپناه و

 کرمان استان در بادام و گردو پسته، محصوالت دیتول

 زا محصول سه هر دیتول گرفتند جهینت و پرداختند

 و یکرباس .هستند برخوردار کرمان در ینسب تیمز

 عنوان تحت خود مقاله در) 1393( پوريرستگار

 به "زعفران صادرات و دیتول ینسب تیمز یبررس"

 در زعفران صادرات و دیتول ینسب تیمز یبررس

 هک گرفتند جهینت و پرداخته هیدریح تربت شهرستان

 هیدریح تربت شهرستان در زعفران صادرات و دیتول

 دنبو نییپا لیدل به کنیل .است ینسب تیمز يدارا

 به منوط آن صادرات توسعه محصول، نیا افزوده ارزش

 .است يارز يهاتیحما و یتیحما يهااستیس ياجرا

 تحت عنوان خود مقاله در) 1383( یزدانی و يزیعز

 "نرایا یباغبان عمده محصوالت ینسب تیمز نییتع"

 يدبنرتبه ینسب تیمز حسب بر را مختلف محصوالت

 در) 1381( آباديخلیل ییرزایم و فریمیسل. کردند

 به "پسته صادرات و دیتول در رانیا ینسب تیمز" مقاله

 رانیا پسته صادرات و دیتول ینسب تیمز یبررس

 از هپست دیتول در رانیا که گرفتند جهینت و پرداخته

 . باشدمی برخوردار ینسب تیمز

  

  هاروش و مواد

 کی ینسب تیمز بر که یعوامل یطورکلبه

 رد یبررس قابل ياجزا عنوانبه و هستند مؤثر محصول

 رندیبگ قرار توجه مورد یستیبا ینسب تیمز نییتع

 يهانهاده شامل دیتول بر مؤثر عوامل -1 :از اندعبارت

. کاال صدور به مربوط عوامل -2 ،دیتول تابع و يدیتول

 محصول کی ینسب تیمز کنندهنییتع عوامل نیا

 و ینسب تیمز يتئور عوامل، نیا اساس بر. هستند

 انجام آن محاسبات و گرفتهشکل  آن یمحاسبات روابط

   .)1384 ،یزارع( شودیم

 د،یتول در ینسب تیمز محاسبه منظوربه

 آن اساس بر و محاسبه یاستیس لیتحل سیماتر

 Domestic Resource( یداخل منابع نهیهز يهاشاخص

Cost, DRC(، محصول یاسم تیحما بیضر 

)Nominal Protection Coefficient on output, 

NPC(، نهاده از یاسم تیحما بیضر )Nominal Input 

Protection Coefficient, NIPC(، مؤثر تیحما بیضر 

)Effective Protection Coefficient, EPC( و 

 Net Social( یاجتماع يسودآور شاخص نیهمچن

Profit, NSP( که است ذکر به الزم. شودیم محاسبه 

 یواقع نهیهز سهیمقا يبرا واقع در فوق يهاشاخص

. روندیم کار به محصول یواقع درآمد و محصول دیتول

 هک است ینسب تیمز يدارا یمحصول ،گریدعبارتبه

 حاصل یواقع درآمد و مثبت آن یاجتماع منفعت خالص

 نیا ریغ در. باشد آن یواقع يهانهیهز از ترشیب آن از

 خواهد همراه به را منابع اتالف و یاجتماع انیز صورت،
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 یواقع ارزش از کمتر یینها يکاال یواقع ارزش و داشت

 است رفته کاربه آن دیتول در که است ییهانهاده

   .)1383 ،یزدانی و يزیعز(

 مزیت تعیین منظوربههمانطور که گفته شد 

 ماتریس« از) محصول و تولید نهاده( تولید در نسبی

 استفاده »)Policy analysis matrixسیاستی ( تحلیل

 1 جدول چارچوب در سیاستی تحلیل ماتریس. شودمی

  .شودبیان می

. است حسابداري اتحاد دو شامل ماتریس این

 بر هزینه و درآمد تفاضل از و است سود اتحاد، اولین

 .آیدمی دست به ايسایه قیمت و بازاري قیمت حسب

 اقعیو مقادیر با بازاري مقادیر بین اختالف اتحاد، دومین

 قابل نهاده به مربوط هايهزینه اول، سطر در. باشدمی

 بازاري قیمت به سود و درآمد تجارت، غیرقابل و تجارت

 به متغیرها، همین دوم، سطر در. است شده محاسبه

 تفاضل از هم سوم سطر. است شدهدرج ايسایه قیمت

 و کرباسی(است  آمدهدستبه دوم و اول سطر

  ).1393پور، رستگاري

 ود از تولید در نسبی مزیت تعیین منظوربه

 سودآوري -2 و )DRC( داخلی منابع هزینه -1: معیار

 روش در .شودمی استفاده) NSP( اجتماعی خالص

 داخلی منابع خالص هزینه) DRC( داخلی منابع هزینه

 خارجی ارز در خالص جوییصرفه کل گرفتن نظر در با

 جهانی هايقیمت محاسبه، در لذا،. شودمی محاسبه

 کهازآنجایی. گیرندمی قرار مورداستفاده محصول و نهاده

 چند مدل این نیستند، تجارت قابل هانهاده از بعضی

 هزینه تجارت، غیرقابل نهاده هزینه شامل که دارد جزء

 به خارجی ارز نرخ و محصول قیمت تجارت، قابل نهاده

  ):1387 زارعی،( باشدمی ملی پول

DRC =
퐺

퐸 − 퐹 

 مزیت داراي محصول زمانی معیار این اساس بر

 .باشد یک از کمتر آن داخلی منابع هزینه که است

 به زیر صورتبه) NPC( محصول اسمی حمایت ضریب

  ):1387 زارعی،( آیدمی دست

푁푃퐶 =
퐴
퐸 

 تولیدکننده به غیرمستقیم یارانه ،باشد NPC>1 اگر

 غیرمستقیم مالیات باشد، NPC<1 اگر. گیردمی تعلق

 باشد، NPC=1 اگر. گیردمی تعلق تولیدکننده به

 .گیردنمی صورت محصول از حمایتی گونههیچ

 با )NIPCنهاده ( از اسمی حمایت ضریب

 زیر صورتبه سیاستی تحلیل ماتریس استفاده از

 ):1387زارعی، ( شودمی محاسبه

푁퐼푃퐶 =
퐵
퐹 

 یک از تربزرگ نهاده اسمی حمایت ضریب اگر

 ،تجارت قابل هانهاده از استفاده در تولیدکننده باشد،

 از ترکوچک اگر. نمایدمی پرداخت غیرمستقیم مالیات

 جارتت قابل هاينهاده براي غیرمستقیم یارانه باشد، یک

 تسیاس گونههیچ باشد یک برابر اگر. شودمی پرداخت

  .شودنمی اعمال هانهاده این مورد در حمایتی
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  .ياستيس ليتحل سيماتر يکل فرم -١ جدول

  درآمد  محاسبه يمبنا
  يدیتول يهانهاده نهیهز

  سود
  مبادلهرقابلیغ يهانهاده  مبادلهقابل يهانهاده

  A B  C  D  يبازار يهامتیق
  E  F  G  H  ياهیسا يهامتیق

  I  J  K  L  اختالف

 از مؤثر تیحما نرخ ،مؤثر تیحما بیضر

 افزوده ارزش نسبت از نرخ نیا. است )EPC( محصوالت

 دیتول افزوده ارزش به يبازار متیق به محصوالت

 شاخص نیا. دیآیم دست به ياهیسا متیق به محصول

 بازار و هانهاده بازار دو در دولت دخالت زانیم گرانیب

 در رودیم انتظار معموالً. است همزمان طوربه محصول

 متیق و سرمزرعه متیق ،دولت دخالت عدم صورت

 بازار رد فقط دولت دخالت اگر. باشد یکی باًیتقر یداخل

 سهیمقا يبرا یاسم تیحما نرخ از ،باشد محصوالت

 عملکرد رانیا در کهییازآنجا یول .شودیم استفاده

 هانهاده متیق بر هم و محصوالت متیق در هم دولت

 )EPC( مؤثر تیحما نرخ از استفاده جهیدرنت است، مؤثر

 .)1387 ،یزارع( دهدیم را يبهتر جهینت

퐸푃퐶 =
퐴 − 퐵
퐸 − 퐹 

 ندیفرآ از دولت استیس باشد، EPC>1 اگر

 مداخله یعنی باشد، EPC<1 اگر .کندیم تیحما دیتول

 راگ. است کرده عمل محصول نیا دیتول انیز به دولت

EPC=1 ،ربراب شدهاعمال استیس ندیبرآ یعنی باشد 

 .است صفر

 حاصل سود ،)NSP( یاجتماع خالص يسودآور

 ياهیسا يهامتیق يریکارگبه با را محصول دیتول از

 رقابلیغ و مبادله قابل يدیتول يهانهاده و محصول

 دباشیم ریز صورتبه فرمول. دینمایم محاسبه مبادله

 :)1387 ،یزارع(

푁푆푃 = 퐸 − 퐹 − 퐺 

 صفر از تربزرگ یاجتماع خالص يسودآور اگر

 در و دارد وجود ینسب تیمز محصول، دیتول در باشد،

 یاعاجتم يسودآور فاقد يدیتول تیفعال صورت نیا ریغ

  .است ینسب تیمز و

 الزم یاستیس لیتحل سیماتر محاسبه يبرا

 ياهیسا درآمد محصول، ياهیسا متیق ابتدا در است

 قابل يهانهاده( يدیتول يهانهاده نهیهز و محصول

 حسب بر ياهیسا متیق به) تجارت رقابلیغ و تجارت

 تمیق ،ياهیسا متیق از منظور. شود محاسبه یمل پول

 ای محصول آن متیق با است برابر و باشدیم آن یواقع

 ستدهب منظور به. یرقابت ای آزاد تجارت طیشرا در نهاده

 يبرا که یتیموقع نهاده، هر فرصت نهیهز آوردن

 ای است شده پرداخت نهیهز نیباالتر نهاده يریکارگهب
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 نهاده آن د،یتول در شرکت واسطه به که یتیموقع

  .شودیم گرفته نظر در است، داشته را یافتیدر نیباالتر

 و یاهیگ سموم شامل تجارت قابل يهانهاده

 نکهیا ای و هستند یواردات ای که باشدیم ییایمیش کود

 ذا،ل. شوندیم دیتول واردات نیگزیجا صورت به داخل در

 گرفته نظر در محاسبات در هانهاده نیا فیس متیق

 لیتبد يبرا .)1388 ،یبوستان و يمحمد( شوندیم

 ارز یواقع نرخ از) تومان( یالیر متیق به آنان متیق

  . شودیم استفاده

 ن،یزم آب، شامل تجارت رقابلیغ يهانهاده

 تآال نیماش و یباغبان نهیهز ،یوانیح کود کار، يروین

 یجهان متیق يدارا طرف کی از هانهاده نیا. است

 رد فاتیتحر وجود لیدل به گرید طرف از و باشندینم

 مشکل هاآن یواقع متیق کردن مشخص ،یداخل بازار

 ياهیسا يهامتیق محاسبه يبرا رو نیا از. است

 از کدام هر فرصت نهیهز تجارت، قابل ریغ يهانهاده

 هر ياهیسا متیق محاسبه روش. شودیم محاسبه هاآن

  :از است عبارت مزبور يهانهاده از کی

 متیق کار، يروین نهیهز محاسبه يبرا: کار يروین) الف 

 کارگر ره به یپرداخت دستمزد متوسط با برابر کار يروین

 که دیآیم نظر به یمنطق .شودیم گرفته نظر در

 وانعن به کار يروین به شده پرداخت دستمزد نیباالتر

  .شود وارد محاسبات در کار يروین فرصت نهیهز

 یاستهالک ارزش ،نیزمنه یهز محاسبه يبرا :نیزم) ب

 در پسته يهکتار کی ساله یس باغ کی متیق

 وارد آن ياهیسا متیق عنوان به دامغان، شهرستان

  . است شده محاسبات

 از استخراج نهیهز آب، نهیهز محاسبه يبرا :آب) ج

 عنوان به دامغان شهرستان در آب منبع نیترگران

  . شودیم گرفته نظر در آن فرصت نهیهز

 یباغ محصوالت آالت نیماش نهیهز :آالت نیماش) د

 و آب موتور سمپاش، تراکتور، انواع يریکارگ به شامل

 رد آالت نیماش اجاره نهیهز متوسط. است هینقل لیوسا

   .است دهیگرد منظور ياهیسا متیق عنوان به هکتار

 متوسط معادل یوانیح کود متیق :یوانیح کود) ه

   .شودیم گرفته نظر در آن یمحل دیخر متیق

 شامل یرسان بازار نهیهز :یرسان بازار نهیهز) و

 و يریبارگ ،يآورجمع يبرا کار يروین يهانهیهز

 هعمد مراکز تا حمل و يبندبسته نهیهز ،يبندبسته

 و هیتخل ،)وجود صورت در( يانباردار نهیهز د،یخر

  . است يریبارگ

 و زاراب يهانهیهز شامل یباغبان نهیهز :یباغبان نهیهز) ز

 ل،نها دیخر ،یچیق اره، ل،یب رینظ رفته کاربه لیوسا

 ،یپناه و یعیشف( است ياریآب ستمیس راتیتعم و وندیپ

1395(.  

 يمبنا ینسب تیمز محاسبه در ارز ياهیسا نرخ

 محاسبه يبرا قبول قابل ياهیسا متیق به دنیرس

. است تجارت قابل يهانهاده نهیهز و محصوالت درآمد

 مانند و است ارز یداخل متیق واقع در ارز یرسم نرخ

 از دولت مداخالت لهیوس به یداخل يهامتیق ریسا
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 یمختلف يهاروش. شودیم منحرف آن یواقع زانیم

 قادرند که دارد وجود ارز ياهیسا متیق محاسبه يبرا

 روش. برسند ارز یواقع ارزش از یقبول قابل نیتخم به

 از استفاده ارز، ياهیسا متیق محاسبه ساده نسبتاً

) Purchasing power parity, PPP( دیخر قدرت يتئور

 يبرا طال متیق از دیخر قدرت مطلق شاخص در. است

 نرخ محاسبه فرمول. شودیم استفاده ارز نرخ محاسبه

 :باشد یم ریز صورت به روش نیا در یواقع ارز

퐸 =
푃
푃  

  :فرمول نیا در

igP  =حسب بر یداخل بازار در طال اونس کی متیق 

  1399 سال در تومان

dgP  =حسب بر یخارج بازار در طال اونس کی متیق 

   2020 سال در دالر

 ارباز در طال اونس هر متیق متوسط به توجه با 

 در یجهان بازار در طال اونس هر متیق متوسط و یداخل

 تومان هزار 21 معادل ارز ياهیسا نرخ ،1399 سال

  .است شده محاسبه

 در رهایمتغ نیمهمتر از یکی محصول متیق

 متیق پژوهش، نیا در. است ینسب تیمز محاسبه

 رملوگیک هر متیق متوسط معادل پسته محصول يبازار

 درآمد .باشدیم 1399 سال در بازار در دامغان پسته

 متیق ضربحاصل از هکتار، هر در محصول يبازار

 .دیآیم دست به محصول سطح واحد عملکرد در يبازار

 پسته، محصول ياهیسا متیق آوردن دستهب يبرا

 نرخ در ضرب یجهان بازار در پسته محصول متیق

 کردعمل متوسط نکهیا به توجه با. است شده ارز ياهیسا

 است، هکتار در تن 3/1 معادل دامغان پسته محصول

 ياهیسا و يبازار متیق به دامغان پسته محصول درآمد

 .است شده محاسبه

 کاال عرضه در ینسب تیمز محاسبه يبرا

 شاخص شامل يامنطقه ینسب تیمز يهاشاخص

 ،)Effeciency Advantage Index, EAI( تیمز ییکارا

 ,Scale Advantage Index( تیمز اسیمق شاخص

SAI( تیمز یجمع شاخص و )Aggregative 

Advantage Index, AAI( شاخص .شودیم محاسبه 

 محصول کی عملکرد از یشاخص ،)EAI( تیمز ییکارا

 یزراع محصوالت همه عملکرد به نسبت منطقه کی در

 ریز صورتبه شاخص نیا. است کشور و منطقه در

 .)1384 ،یمیکر و راستهیپ( شودیم محاسبه

퐸퐴퐼 = (
퐴푃io

퐴푃i
) ÷ (

퐴푃O

퐴푃 ) 

 فیتعر ریز قیطر به فوق فرمول يرهایمتغ

 :شوندیم

ioEAI، محصول مزیت کارایی شاخص o در 

 ،iAP ؛iدر منطقه  oعملکرد محصول  ،ioAP ؛i منطقه

 ؛i در منطقه یزراع محصوالت همه عملکرد متوسط

oAP، محصول عملکرد متوسط o ؛ ایران درAP، متوسط 

   .باشد می ایران در زراعی محصوالت همه عملکرد

 متوسط باشد، کی از تربزرگ شاخص نیا اگر

 از باالتر محصوالت همه به نسبت محصول عملکرد
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 شودیم فرض. برعکس و است آن يکشور متوسط

 کشور مختلف مناطق در يفناور رشیپذ و انتشار

 عنوانبه تواندیم شاخص نیا جهیدرنت. است کسانی

 لعوام و یعیطب منابع صیتخص در ییکارا از یشاخص

 یشاخص عنوانبه و باشد یفرهنگ و یاجتماع ،ياقتصاد

  .شود کاربردهبه یخوببه دیتول ینسب تیمز از

 کی تمرکز درجه )SAI( تیمز اسیمق شاخص

 تصوربه و دهدیم نشان کشور کلبه نسبت را محصول

 :)1385 ،یرحمان( شودیم محاسبه ریز

푆퐴퐼io = (퐺푆io/퐺푆i)/(퐺푆표/퐺푆) 
 مزیت مقیاس شاخص ioSAI فرمول، این در

 محصول زیرکشت سطح ioGS؛ i منطقه در o محصول

o منطقه در i؛ iGS محصوالت همه زیرکشت سطح 

 در o محصول زیرکشت سطح oGS؛ iمنطقه  در زراعی

 در زراعی محصوالت همه زیرکشت سطح GS ایران؛ و

  .باشدمی ایران

ک باشد، درجه تمرکز یتر از بزرگ io SAIاگر

 و است کشور کل از تربزرگ i منطقه در o محصول

 بیشتر بر کشت o منطقه کشاورزان ترجیح دهندهنشان

 هوسیلبه تمرکز درجه اگر. برعکس و باشدمی i محصول

 ioSAI شاخص گاهآن باشد، شده تعیین اقتصادي عوامل

 ارمقد مفهوم. باشد مزیت شاخص یک عنوانبه تواندمی

 خواهدنمی تولیدکننده که است آن شاخص این کم

 یا و سوددهی کمی. دهد افزایش را خود تولید سهم

 لدلی تواندمی دیگر شرایط یا و طبیعی هايمحدودیت

 نسبی مزیت نوع یک نیز ioSAI حقیقت در. باشد آن

 )تجارت جايبه( تولید ساختار در که است آشکارشده

  . گیردمی قرار مورد استفاده

 هندسی میانگین ،ioAAIمزیت کارایی شاخص

 زیر صورتبه و است ioSAI و ioEAI هايشاخص

 ).1385رحمانی، ( شودمی محاسبه

퐴퐴퐼io = √퐸퐴퐼io × 푆퐴퐼io 
 محصول گاهآن باشد، یک از تربزرگ ioAAI اگر

o منطقه در i متوسط از بیشتري نسبی مزیت داراي 

 هندسی میانگین AAI. برعکس و است کشور کل

 یک عنوانبه تواندمی و استSAI  و EAI هايشاخص

. شود گرفته نظر در نسبی مزیت از جامع شاخص

 و يتجار جنبه از SCBوDRC،  NSP هايشاخص

 تمرکز و عملکرد جنبه از AAI و EAI ،SAIي هاشاخص

  .دنباش يریگمیتصم يمبنا تواندیم کشت

 از صادرات در نسبی مزیت محاسبه براي

 نسبی مزیت و آشکارشده نسبی مزیت هايشاخص

 Revealed Symmetric( آشکارشده متقارن

Comparative Advantage, RSCA(  شودمیاستفاده .

Balassa تیمز عنوان با را شاخصی 1988 سال در 

 Revealed Comparative( آشکارشده ینسب

Advantage, RCA (است نموده فیتعر ریز صورتبه 

  : )1380 بهار،پیش و سالمی(

푅퐶퐴ij =

푥ij
∑ 푥ij

∑ 푥ij
∑ ∑ 푥ij
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 از پسته صادرات زانیم ijx فرمول نیا در

 کل ∑ijxi ران،یا صادرات کل ∑ijx j دامغان، شهرستان

 جهان صادرات کل ∑ijxj∑i و جهان پسته صادرات

 در که i يکاال یصادرات کل سهم کسر صورت. باشدیم

 رکشو صادرات کل از است دشدهیتول دامغان شهرستان

 ازi  کاال صادرکننده يکشورها کل سهم کسر مخرج و

 صادرات کل سهم. است منطقه ای و جهان صادرات کل

 ساختار اصل در کشور کی صادرات مجموع از کاال کی

 مجموع سهم و دهدیم نشان را کاال آن یصادرات

 و یجهان صادرات کل از کاال آن صادرکننده يکشورها

 اننش را منطقه آن ای و یجهان صادرات ساختار منطقه، ای

 راتییتغ تواندیم شاخص نیا راتییتغ ن،یبنابرا. دهدیم

 یصادرات يالگو برابر در را کشور کی یصادرات يالگو

 شاخص نیا شیافزا. دهد نشان منطقه کی ای و جهان

 وسانن و است کاال آن یرقابت تیموقع بهبود دهندهنشان

 میرژ در ثبات عدم دهندهنشان شاخص نیا ادیز

  .)1380 ،بهارشیپ و یسالم( باشدیم کاال آن یصادرات

 به تینهایب و صفر نیب یرقم RCA شاخص

 شاخص نیا کی از تربزرگ مقدار. ردیگیم خود

 دیلتو در منطقه آن ای کشور آن که است نیا دهندهنشان

 يسوبه و دارد ینسب تیمز محصول آن صادرات و

 زا کمتر مقدار. رودیم شیپ محصول آن شدن یتخصص

 بازار در را کاال آن ینسب تیمز نبود زین شاخص نیا کی

 زانیم در رییتغ. دهدیم نشان منطقه ای و یجهان

 نیا .دهدیم نشان را کاال ینسب تیمز در رییتغ شاخص،

 مانند یمختلف لیدال به تواندیم ینسب تیمز در رییتغ

 ارز مبادله نرخ در رییتغ د،یتول يهانهیهز ینسب کاهش

  . باشد یخارج ای و یداخل يتجار موانع در رییتغ ای و

 ،آشکارشده ینسب تیمز شاخص بودن نامتقارن

 نیا اگر رایز. باشدیم شاخص نیا ضعف نقاط از یکی

 نبود دهندهنشان باشد، کی و صفر فاصله در شاخص

 ،باشد تینهایب تا کی فاصله در اگر و ینسب تیمز

 نیا رفع يبرا. باشدیم ینسب تیمز وجود دهندهنشان

 فادهاست ریز صورتبه شاخص نیا متقارن شکل از ضعف،

  .)Brasili et al., 2000( شودیم

푅푆퐶퐴ij =
푅퐶퐴ij − 1
푅퐶퐴ij + 1 

 متقارن آشکارشده ینسب تیمز شاخص

)RSCA(، در. ردیگیم خود به را+ 1 تا -1 نیب ریمقاد 

 نبود رانگیب یمنف عدد و وجود انگریب بودن مثبت صورت

 هر نیهمچن. است یجهان بازار در صادرات ینسب تیمز

 گاهیجا باشد، تربزرگ شاخص يعدد مقدار چقدر

  .دهدیم نشان را محصول ترمناسب

 در قیتحق طرح انجام زمان به توجه با

 ریز سطح نهیزم در ییآمارها ،1399 ماه بهشتیارد

 امغان،د شهرستان در پسته عملکرد د،یتول پسته، کشت

 صادرات مبلغ و زانیم د،یتول يهانهیهز ،جهان و رانیا

 یزراع سال در خدمات يهانهیهز و شهرستان از پسته

 نهیهز-1 شامل دیتول نهیهز .بود ازین مورد99-1398

 کار يروین مزددست مانند یداخل دیتول يهانهاده

 چاه، از آب برداشت نهیهز شهرستان، در يکشاورز



 )1400( 11شماره  ،6 جلد ،مجله علوم و فناوري پسته

 

44 
 

 نهیهز ،یوانیح کود متیق ن،یزم استهالك نهیهز

 نهیهز-2 و يکشاورز آالت نیماش هیکرا ،یباغبان

 ینبات آفات سموم فیس متیق مانند یواردات يهانهاده

 اتآف سموم است ذکر انیشا. باشدیم ییایمیش کود و

 ورتص به ای هستند یواردات ای ییایمیش کود و یاهیگ

 به شوندیم دیتول کشور خلاد در واردات نیگزیجا

 در هاآن یجهان متیق یالیر معادل لیدل نیهم

 از یکی محصول متیق .گرددیم درج محاسبات

 نجاما يبرا. است ینسب تیمز نییتع در عوامل نیمهمتر

 یجهان متیق و محصول سرمزرعه متیق ،محاسبات

 محاسبه يبرا. است بوده محاسبات يمبنا پسته

 و محصول متیق ،یواردات يهانهاده ياهیسا يهامتیق

 در طال متیق و ارز نرخ آمار یبه پول مل محصول درآمد

  .است شده استفاده رکشو خارج و داخل

 مارآ هیته يبرا قیتحق نیا در است ذکر به الزم

 جهاد سازمان ،يکشاورز جهاد وزارت آمار از اطالعات و

 يمرکز بانک آمار دامغان، شهرستان يکشاورز

 تجارت، و معدن صنعت، وزارت ،یاسالم يجمهور

 استفاده یاسالم يجمهور گمرك ران،یا پسته انجمن

 و مربوطه اطالعات و آمار قیتلف از پس. است شده

 امکان حد در دیگرد تالش گریکدی با آن سهیمقا

 تریواقع آمار و گردد مرتفع موجود يآمار تناقضات

 و آمار يآورجمع بر عالوه. ردیگ قرار مورداستفاده

 دیتول نهیهز محاسبه يبرا الذکر،فوق مراکز از اطالعات

 در موجود اطالعات و آمار از دامغان شهرستان در پسته

. شد هاستفاد زین دامغان شهرستان پسته قاتیتحق مرکز

 د،یتول نهیهز به مربوط اطالعات لیتکم يبرا نیهمچن

 يآورجمع نظر مورد اطالعات نامهپرسش قیطر از

 و کارانپسته از نفر 10 با منظور نیبد. دیگرد

 انیشا. شد مصاحبه دامغان شهرستان صادرکنندگان

 تهپس عمده دکنندگانیتول نمونه، انتخاب در است ذکر

 جهت دامغان شهرستان پسته صادرکننده تنها و

 .گرفتند قرار مدنظر آمار يآورجمع

  

  بحث و جينتا

 محصول، ياهیسا متیق شدن مشخص از بعد

 رقابلیغ و مبادله قابل يها نهاده نهیهز و ياهیسا درآمد

 سیماتر ،1399 سال در دامغان پسته محصول مبادله

  . دیگرد درج 2و در جدول  محاسبه یاستیس لیتحل

 محصول تولید در نسبی مزیت هايشاخص

 .است شده درج 3 جدول در دامغان پسته

 است، یک از ترکوچک DRC که آنجایی از

 پسته تولید در 1399 سال در دامغان شهرستان بنابراین

 حمایت ضریب. است بوده برخوردار نسبی مزیت از

 نشان که است کی از ترکوچک NSP محصول از اسمی

 ترکم آن یواقع متیق از محصول يبازار متیق دهدیم

 ستهپ محصول تولید بر غیرمستقیم مالیات لذا،. است

 هتج در دولت سیاست دیگر،عبارتبه. است برقرار شده

 دارمق. است نبوده دامغان پسته محصول تولید از حمایت

  محصول این نهاده بر اسمی حمایت ضریب شاخص
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  .)تومان( ١٣٩٩ سال در دامغان پسته محصول ياستيس ليتحل سيماتر -٢ جدول

  درآمد  محاسبه يمبنا
  دیتول يها نهاده يهانهیهز

  سود
  تجارت رقابلیغ يهانهاده  تجارت قابل يهانهاده

  000/500/74  000/600/108  000/400/5  000/500/188  يبازار متیق برحسب
  000/263/98  000/551/114  000/586/5  000/400/218  ياهیسا متیق برحسب

  -000/763/23  -000/951/5  -000/186  -000/900/29  اختالف
 قیتحق يهاافتهی: مأخذ

 

 .دامغان پسته محصول ديتول ينسب تيمز يهاشاخص -٣ جدول

  شاخص  شاخص مقدار
536/0  DRC 

86/0  NPC  

96/0  NIPC  

86/0  EPC  

000/263/98  NSP  

 

NIPC نهاده بر اسمی حمایت ضریب .باشدمی )NIPC( 

 که ستا این بیانگر شاخص این. است یک نزدیک تقریباً

 حمایت مورد دامغان پسته محصول هاينهاده بازار

 رد دولت سیاست دلیل به امر این. گیردنمی قرار دولت

 حمایت ضریب شاخص. است دولتی ارز حذف جهت

 بازاري قیمت به محصول افزوده ارزش نسبت EPCمؤثر

 جهتو با. است ايسایه قیمت به محصول افزوده ارزش به

 است، یک از ترکوچک EPC شاخص مقدار اینکه به

 در دولت هايسیاست درمجموع گرفت نتیجه توانمی

 .است نبوده دامغان پسته محصول از حمایت جهت

 محصول از حاصل سود NSP اجتماعی خالص سودآوري

 دتولی نهاده و محصول ايسایه قیمت کارگیريبه با را

 شاخص این مقدار. نمایدمی محاسبه خارجی و داخلی

 رد محصول صادرات و تولید دهدمی نشان و است مثبت

 رد پسته تولید و دارد اجتماعی منافع دامغان شهرستان

  .است سودآوري اجتماعی داراي دامغان شهرستان

 ايمنطقه نسبی مزیت تعیین منظوربه

 و SAI مزیت مقیاس ،)EAI( کارایی مزیت هايشاخص

 هاشاخص نیا مقدار و شده محاسبه AAI جمعی مزیت

 مشاهده که طورهمان. است شده درج 4 جدول در

 شهرستان پسته محصول مزیت شاخص ازنظر شودمی

 ریمقاد. است کی از تربزرگ EAI شاخص داراي دامغان

 دیتول در شهرستان نیا دهدیم نشان شاخص نیا

 تیمز از و است ییکارا يدارا هکتار در پسته محصول

 مزیت مقیاس شاخص. باشندیم برخوردار ینسب

 تربزرگ دامغان شهرستان براي نیز SAI پسته محصول
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 درجه باالبودن دهندهنشان شاخص این. باشدمی یک از

. باشدمی شهر این در پسته محصول تولید تمرکز

 است یک از تربزرگ نیز دامغان شهرستان AAI شاخص

 صولمح تولید نسبی مزیت که است این دهندهنشان که

  .است عملکرد در هم و هکتار سطح در هم پسته

 محصول صادرات نسبی مزیت تعیین منظوربه

 وRCA  آشکارشده نسبی مزیت هايشاخص پسته،

 هايسال براي RSCA متقارن آشکارشده نسبی مزیت

 5جدول  در آن مقادیر و شده محاسبه1399 تا 1393

  .است شده درج

 مزیت شاخص مقدار ،شودمی مشاهده که طورهمان

 براي 1394 و 1393 سال در RCA شده آشکار نسبی

 که است بوده یک از تربزرگ دامغان شهرستان

 انشهرست در پسته صادرات در نسبی مزیت دهندهنشان

 سالی درشاخص به دلیل خشک این ولی. است دامغان

 سال این در لذا. بود یک از ترکوچک 1395 سال

 پسته صادرات در نسبی مزیت فاقد دامغان شهرستان

 صادرات مجدداً بعد به 1396 سال از ولی. است بوده

 آشکارشده نسبی مزیت داراي دامغان شهرستان پسته

 نسبی مزیت شاخص نتایج ناشی از مقدار. است

 شاخص نتایج مشابه نیز RSCA متقارن آشکارشده

قط ف دامغان شهرستان در. است آشکارشده نسبی مزیت

 متقارن آشکارشده نسبی مزیت شاخص ،1395 سال در

  آن مؤید که باشدمی مثبت هاسال بقیه در و است منفی

  

  .دامغان پسته 푨푨푰 و 푬푨푰، 푺푨푰 يهاشاخص شده محاسبه مقدار -٤ دولج

  شاخص  مقدار

 EAI مزیت کارایی شاخص  49/2

 SAIشاخص مزیت مقیاس   30/4

  AAI مزیت جمعی شاخص  27/3

  

  .١٣٩٩ تا٩٣ سال از متقارن آشکارشده ينسب تيمز و آشکارشده ينسب تيمز يهاشاخص ريمقاد -۵ جدول

RCA سال شده  آشکار نسبی مزیت  RSCA متقارن  آشکارشده نسبی مزیت  

1393 80/35  95/0  
1394 37/1  16/0  

1395 79/0  12/0-  

1396 15/1  07/0  

1397 44/1  18/0  

1398 29/2  39/0  

1399 89/3  59/0  
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 صادرات هاسال بقیه در ،1395 سال غیر ازبه است که

 درون. است بوده برخوردار نسبی مزیت از دامغان پسته

 دامغان شهرستان متقارن آشکارشده نسبی مزیت

  .است صعودي

 و یعیشف قیتحق جینتا با قیتحق نیا جینتا

 در که) 1388( همکاران و رهبردهقان ،)1395( یپناه

 کرمان استان در پسته دیتول ینسب تیمز محاسبه نهیزم

 دیتول که است آن دیمو و دارد یهماهنگ ،بود شده انجام

 تیمز از کرمان استان مشابه دامغان شهرستان در پسته

 لیلد به کنیل. است برخوردار صادرات و دیتول در ینسب

 یدولت ارز يدیتول يهانهاده به هاسال نآ در کهنیا

 محاسبه نهاده از یاسم تیحما بیضر ،گرفتیم تعلق

 هندهد نشان که بوده کی از ترکوچک شانیا توسط شده

 هانهاده نهیزم در دولت یداخل يهااستیس که بود نیا

 کنیل .است بوده يدیتول يهانهاده از تیحما جهت در

 يهانهاده به يارز ارانهی 1398-99 یزراع سال در

 يهانهاده يبازار متیق جهینت در و شده حذف يدیتول

 گریدکی به کینزد اریبس هاآن ياهیسا متیق و يدیتول

 باًیتقر نهاده از یاسم تیحما بیضر نیهمچن. است

 به دولت که دهدیم نشان امر نیا و است کی کینزد

 ارانهی1399 سال در محصول نیا يدیتول يهانهاده

 یاستیس لیتحل سیماتر در. است کردهن پرداخت

 تاس مثبت يبازار متیق به سود دامغان، پسته محصول

،(D>0) فروش متیق بودن باال لیدل به امر نیا که 

 سود یداخل بازار در لذا .است بازار در پسته محصول

 نیهمچن .است داشته وجود دکنندگانیتول يبرا مثبت

 امر نیا ،(H>0) است مثبت زین ياهیسا متیق به سود

 فاختال کنیل. است ياهیسا ارز نرخ بودن باال لیدل به

 است یمنف ياهیسا متیق و يبازار متیق به سود

(L<0)، يهامتیق وجود طیشرا  در ددهیم نشان که 

. دش خواهد دکنندگانیتول بینص يکمتر سود يبازار

 متیق به تجارت رقابلیغ يهانهاده نهیهز اختالف

 نشان که ،(K<0) است یمنف زین ياهیسا متیق و يبازار

 نهیهز از کمتر یداخل يهانهاده يبرا کشاورزان دهدیم

 جینتا با جینتا نیا. اندنموده پرداخت هاآن فرصت

  .دارد یهماهنگ) 1395( یپناه و یعیشف

 خالص يسودآور شاخص اساس بر نیهمچن

 منافع دامغان پسته محصول صادرات و دیتول ،یاجتماع

 يدارا دامغان پسته محصول و داشته یاجتماع

 دیتول که است معنا نیا به نیا. است یاجتماع يسودآور

 ياقتصاد هیتوج يدارا دامغان پسته محصول صادرات و

  . است

 دامغان پسته محصول صادرات زانیم کنیل

 ندمان رانیا پسته دیتول عمده قطمنا ریسا به نسبت

 زانیم نیا البته .است ترکم رهیغ و رجانیس رفسنجان،

 نیا جینتا .باشدیم شیافزا حال در و دارد يصعود روند

 تیمز ،ییکارا تیمز يهاشاخص خصوص در قیتحق

 یعیرف و ینیحس قیتحق همانند یجمع تیمز و اسیمق

 دیتول در دامغان شهرستان که دهدیم نشان) 1387(

 درجه و است ییکارا يدارا هکتار در پسته محصول
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 دیلتو رو، نیا از. است باال زین آن محصول دیتول تمرکز

 و هکتار سطح در هم شهرستان نیا در پسته محصول

 نظر از. است برخوردار ینسب تیمز از عملکرد در هم

 ارآشک ینسب تیمز و آشکارشده ینسب تیمز شاخص

 يناآور سال که 1395 سال زءج به زین متقارن شده

 لیدل به دامغان پسته صادرات و بوده پسته محصول

 تیمز هاسال هیبق در است، افتهی کاهش یخشکسال

 متقارن آشکارشده ینسب تیمز و شده آشکار ینسب

 و ینیحس قیتحق در که تفاوت نیا با است. بوده مثبت

 هب گرفته صورت رانیا کل مورد در که) 1387( یعیرف

 روند یجهان بازار در رانیا سهم کاهش لیدل

 شهرستان مورد در یول بوده ینزول مزبور يهاشاخص

 در محصول صادرات حجم شیافزا لیدل به دامغان

  . باشدیم يصعود روند نیا ،ریاخ يهاسال

 يارتقا و حفظ منظور هب ییهاشنهادیپ انتها، در

 رائها دامغان پسته محصول صادرات و دیتول ینسب تیمز

  :از اندعبارت که شودیم

 حرکت دیبا محصول، عملکرد شیافزا منظوربه -1

  .شود دنبال شتریب ونیزاسیمکان يسوبه

 دموجو پسته يهاباغ ساختار اصالح و رییتغ دیبا -2

 توانیم خصوص نیا در که یاقدامات .ردیگ صورت

 داننم مناسب پسته هیپا از )الف از عبارتند داد انجام

 پسته باغات در که) يآ-یب-یس-وی( UCBI هیپا

 نیا .نمود استفاده شود،یم برده کار به ایفرنیکال

 يشور و سرما ،يزخاك يهاقارچ  به نسبت هاهیپا

 ار پسته درخت از برداشت نیشتریب و بوده مقاوم

 نر و ماده وندیپ نیترمناسب )ب .سازدیم ممکن

 راهمف است، شهرستان یمحل طیشرا با متناسب که

 يهاباغ يسازکپارچهی با گردد تالش) ج .گردد

 و عیوس يهانیزم در پسته يهاباغ کوچک، پسته

 يهاباغ تیمالک بودن خرد رایز. گردد جادیا بزرگ

 و یشتیمع يکشاورز وهیش تداوم موجب پسته

 يهدررو آفات، با مؤثر مبارزه يدشوار ،یسنت

  . ودشیم هانهاده نیتأم نهیهز رفتن باال و آب منابع

 اصول یتمام تیرعا با محصول صادرات و یابیبازار -3

  .ردیپذ انجام یبهداشت و یعلم يهاافتهی و

 ندینما حفظ را خود یفعل سطح دیبا پسته متیق -4

 ینسب تیمز و يسودآور دامغان پسته محصول تا

  .دینما حفظ را خود

  

  گيري کلينتيجه

شهرستان دامغان در تولید محصول پسته از 

لیکن سیاست دولت در مزیت نسبی برخوردار است 

هاي تولیدي آن جهت حمایت از محصول پسته و نهاده

نبوده است. از این رو، الزم است به منظور حفظ مزیت 

نسبی تولید محصول پسته شهرستان دامغان، عالوه بر 

افزایش عملکرد محصول پسته شهرستان و استفاده از 

میکانیزاسیون در تولید محصول، قیمت آن نیز در سطح 

  علی حفظ شود. ف
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شهرستان دامغان در زمینه صادرات نیز از مزیت 

نسبی برخوردار است. لیکن روند مزیت نسبی صادرات 

باشد. از این می حصول پسته دامغان فاقد ثبات الزمم

هایی در جهت ارتقاي میزان رو، الزم است سیاست

صادرات محصول پسته شهرستان به عنوان مثال تولید 

ت، دستیابی به بازارهاي صادراتی جدید به منظور صادرا

  و صادرات با رعایت اصول علمی و بهداشتی صوت پذیرد.
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Relative Advantage of Pistachio Production and Exports in Damghan City 

 

Abstract 
Pistachio is an important part of Iran’s 

non-petroleum exports. Damghan city has 

special facilities for pistachio production. 

Therefore, in this research, the relative advantage 

of pistachio production and export in Damghan 

city was investigated from two aspects: 

production and export. In order to calculate the 

relative advantage in production, indexes such as 

Domestic resource cost, Net social profit and 

Regional Relative Advantage were calculated. In 

order to determine the relative advantage in 

export, the indexes of Revealed Relative 

Advantage and the Revealed Symmetric Relative 

Advantage were calculated.  According to the 

time of the research project in May 1399, the 

statistics of Damghan city in the field of pistachio 

cultivation area, yield of pistachios, pistachios 

price, amount of pistachio exports and etc. in the 

year 1398-99 has been used. In order to collect 

statistics, the information of reputable statistical 

centers such as the Ministry of Jihad-e-

Agriculture, FAO, Pistachio Association of Iran, 

Customs of Iran and Damghan Pistachio 

Research Center were used. Also, to calculate the 

production costs, the questionnaire was 

completed through interviews with 10 major 

pistachio growers and only exporter of Damghan 

city. The result show that the production and 

export of pistachio in Damghan city has a relative 

advantage. However, in order to increase 

production and export of the pistachio crop, 

policies are proposed to increase 

mechanization,modify the structure of existing 

pistachio garden such as the using of appropriate 

rootstocks in garden, determination of male and 

female transplant in accordance with local 

conditions and the creation of large pistachio 

gardens. 

Keywords: Damghan, Domestic resource cost, 

Net social profit, Policy analysis matrix, 
Regional relative advantage  

 


