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  استان گلستان در تولید پنبه و برنج یبررسی توان رقابتی و حمایت
 

  3فرهاد شیرانی بیدآبادي و 2زاده فرد جهرمی رضا یوسف، حمید1رامتین جوالیی*
  ارشد  دانشجوي کارشناسی2طبیعی گرگان،  وم کشاورزي و منابعاستادیار گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه عل1

  استادیار گروه اقتصاد کشاورزي 3طبیعی گرگان،  اقتصاد کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع
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  26/01/1392تاریخ پذیرش: ؛ 27/09/1389تاریخ دریافت: 
  چکیده

بر سودآوري براي تولیدکنندگان آن، براي کشور نیز داراي  لی در کشور باید عالوهتولید هر محصو  
شود باید کمتر از  اي که در کشور صرف تولید یک محصول می سودآوري باشد و به عبارت دیگر هزینه

هزینه مصروف براي واردات آن باشد که اگر چنین باشد کشور در کاالي مذکور داراي سودآوري اجتماعی 
و شاخص هزینه منابع  )PAM( در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی مزیت نسبی است.و 

هاي حمایتی از محصول  براي محاسبه مزیت نسبی استفاده شده است. براي بررسی سیاست) DRC( داخلی
تایج نهاي محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است.  برنج و پنبه استان گلستان از شاخص

وضعیت مناسبی را از نظر مزیت نسبی و توان تولیدکنندگان برنج و پنبه دیم در استان گلستان  پژوهشاین 
دهد. از منظر مزیت نسبی بیشترین مزیت نسبی مربوط به برنج دانه متوسط پر محصول  نشان می

)67/0DRC= (و پس از آن به ) 72/0ترتیب مربوط به دانه متوسط مرغوبDRC=،( دیم  پنبه
)72/0DRC=() 73/0، دانه بلند پر محصولDRC= () 75/0و دانه بلند مرغوبDRC= (باشد. پنبه آبی  می

طور که نشان داده شد در زمینه درآمدي و  فاقد مزیت نسبی است. همان) =61/1DRCاستان گلستان با (
اي داخلی در جهت حمایت ه اي نیز به محصول برنج و پنبه آبی یارانه پرداخت شده و برآیند سیاست نهاده

                                                
 r_joolaie@yahoo.com مسئول مکاتبه: *
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حمایت  نبودهاي داخلی حکایت از  این در حالی است که برآیند سیاست از این محصوالت بوده است.
  اي از محصول پنبه دیم استان گلستان دارد. دولت در زمینه درآمدي و نهاده

  
  استی، هزینه منابع داخلی، ماتریس تحلیل سیمزیت نسبی، نرخ حمایت مؤثر: کلیدي هاي واژه

  
  مقدمه

کننده امنیت غذایی و  مینأهاي اقتصاد کشور است که از طرفی ت ترین بخش کشاورزي از مهم  
کننده ارز  مینأتواند ت سالمت جامعه است و از طرف دیگر از طریق صادرات محصوالت کشاورزي می

المللی در  ان بیندر جریان توسعه باشد. بنابراین توجه به این بخش و حمایت از آن در مواجه با رقیب
هاي اخیر بحث  در سال باشد. کشور می پژوهشگراندنیاي تجارت آزاد، از وظایف مهم مسئوالن و 

مزیت نسبی شده  ها پژوهشپیوستن به سازمان تجارت جهانی باعث افزایش بیش از پیش اهمیت 
پذیري آن را پس  تانداز آینده تولید هر محصول و قدرت رقاب چشم ها پژوهشاي که این  است به گونه

 دهد. المللی نشان می از پیوستن به سازمان تجارت جهانی و حتی قدم نهادن در بازارهاي بین
میلیون تن برنج در دنیا  685حدود  2008در طی سال  1اساس آمار سازمان خواروبار جهانی بر  

درصد از کل تولیدات  2/28ترین تولیدکننده برنج جهان حدود  عنوان بزرگ تولید شده است که چین به
درصد از تولید کل برنج جهان در رتبه دوم قرار دارد.  64/21جهان را در اختیار داشته است. هند با 

هاي بعدي قرار دارند. براساس همین  ران در رتبهکشورهاي بنگاالدش، تایلند، ژاپن، پاکستان، مصر و ای
بیشترین میزان  2008در طی سال ن بوده است. میلیون ت  5/3، تولید برنج در ایران 2008آمار در سال 

ایران در بین کشورهاي تولیدکننده  باشد. یکا میترتیب مربوط به چین، هند و آمر تولید پنبه جهان به
  تولید جهان را به خود اختصاص داده است.  درصد 1پنبه، تنها 

درصد  35/41کشت یراستان مازندران با سطح ز 1387- 88 براساس آمار جهاد کشاورزي در سال  
ننده برنج در کترین تولید ز کل تولید کشور، بزرگدرصد ا 09/46کشت کشور و تولید از کل سطح زیر

درصد  35/29و  91/33ترتیب  کشت و تولید بهشود. استان گیالن نیز با سطح زیر کشور محسوب می
درصد از کل سطح  45/9هکتار ( 50650کشت ا دارد. استان گلستان با سطح زیرکل کشور مقام دوم ر

را از نظر تولید و درصد از کل تولید کشور) مقام سوم  20/9تن ( 207209کشت کشور) و تولید زیر
                                                
1. FAO  
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 هاي خراسان رضوي و گلستان ناستا  کشت برنج به خود اختصاص داده است. در زمینه پنبهسطح زیر
اند. از  به خود اختصاص داده اول و دوم راهاي  مقام درصد 86/11و  34/41کشت ترتیب با سطح زیر به

درصد از کل  37/13و  63/39 ترتیب با هاي خراسان رضوي و خراسان جنوبی به استان نظر میزان تولید
هکتار پنبه  12500کشت اند. استان گلستان با سطح زیر کشور در جایگاه نخست قرار گرفته تولید پنبه

درصد از کل تولید کشور)  37/7تن ( 18700کشت کشور) و تولید درصد از کل سطح زیر 86/11(
 کشت پنبه را به خود اختصاص داده است.سطح زیر مقام چهارم تولید و دوم

شود و مراحل تکمیلی زیادي را طی  الملل مطرح می مزیت نسبی در چارچوب اقتصاد بین اصل 
ثروت " اور در کتاب مشهوو  ")1776( 1تاسمی آدام"توسط  ،بحث مزیت مطلق اولین بار. کرده است

قانون مزیت نسبی، به تبیین بخش مهمی  ارایهسال بعد با  40 حدود "2ریکاردو" مطرح گردید. "ملل
یکی از مشهورترین قوانین اقتصادي است که » 3مزیت نسبی«قانون  از تجارت جهان همت گماشت.

  کماکان غیر قابل تردید باقی مانده است.
ماتریس تحلیل سیاستی براي توسعه  "ت عنوان در کتابشان تح )1989( 4مونک و پیرسون 

د و از طریق ها ابداع نمودن را براي بررسی جامع سیاست5 5، روش ماتریس تحلیل سیاستی"کشاورزي
  .عناصر این ماتریس مزیت نسبی را محاسبه نمودند

قرار گرفت  پژوهشگرانروش پیشنهادي مونک و پیرسون براي محاسبه مزیت نسبی مورد استقبال   
)، هوانگ و 2002( الدین و دوروش شهاب)، 2002( نظیر موهانتی و همکاران پژوهشگرانو از آن پس 

)، به بررسی مزیت نسبی محصوالت کشاورزي در 2006( )، هوسین و همکاران2003( همکاران
  کشورهاي مختلف پرداختند.

و ماتریس ماعی متعددي در خصوص تعیین مزیت نسبی، سودآوري اجت هاي پژوهشدر ایران نیز   
)، 2002( )، قنبري2000( )، دهقانی1997( ها جوالیی ن است که از جمله آ تحلیل سیاستی انجام شده

  .باشد ) می2009( )، جوالیی2007( اشرفی و همکاران
  

                                                
1. Smeeth, Adam 
2. Ricardo, David 
3. Law of Comparative Advantage 
4. Monke and Pearson 
5. Policy Analysis Matrix (PAM) 
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  عبارتند از: پژوهشاهداف این 
  استان گلستان و پنبه بررسی مزیت نسبی برنج -1
  استان گلستان نبهو پ آوري اجتماعی برنجبررسی سود -2
  .استان گلستاندر  و پنبه هاي حمایتی بر برنج ثیر سیاستهاي حمایتی و تأ بررسی شاخص -3

د، به شآماري داخلی و خارجی استخراج ، از منابع پژوهشنیاز در این  ردآمار و اطالعات مو 
نج و پنبه از بانک اطالعات هاي مورد استفاده در تولید بر ار مربوط به مقدار و هزینه نهادهکه آم اي گونه

 نمايتارهمچنین اطالعات مربوط به نرخ ارز و  85-86وزارت جهاد کشاورزي طی دوره هزینه تولید 
آمارهاي مربوط به گمرك،  نمايتاراطالعات مربوط به صادرات و واردات محصول از  بانک مرکزي،

  .استخراج گردید وبار جهانیارنماي سازمان خوتار از هاي جهانی تجارت جهانی محصول شامل قیمت
 

  ها مواد و روش
براي محاسبه  ،روش تجزیه و تحلیل اطالعات در این مطالعه، استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی  

  هاي حمایتی و مزیت نسبی است. شاخص
بندي  یک تکنیک حسابداري مضاعف است که اطالعات بودجه اصوالً ماتریس تحلیل سیاستی  

نماید و اگرچه استفاده از آن ساده  می ارایهطور خالصه  مزرعه و پس از مزرعه را بههاي درون  فعالیت
فایده اجتماعی و تئوري تجارت  -است اما از نظر تئوریک بسیار قوي است و از مباحث تحلیل هزینه

  گیرد. الملل در اقتصاد منشا می بین
د. به دالیلی که در ادامه آشکار خواهد شد، تکیه دار»  = سود درآمد - هزینه «این متد بر اتحاد آشناي   

المللی قابل مبادله هستند  هایی که در بازار بین نهاده ها به دو بخش قابل تجارت ( در این روش هزینه
مانند زمین، نیروي کار و  ) و منابع داخلی ( سوخت و... مانند کودهاي شیمیایی، بذرهاي اصالح شده،

س تحلیل سیاستی از دو رابطه حسابداري تشکیل شده است. یکی از ماتریشوند.  سرمایه) تقسیم می
رافات را ها است و دیگري تاثیر انح رت از تفاوت بین درآمدها و هزینهها سودآوري است که عبا آن

و شرایط  هاي بازار) از طریق تفاوت بین عناصر ماتریس در شرایط فعلی (انحراف سیاستی و کاستی
کردن عناصر ماتریس تحلیل سیاستی براي یک سیستم نماید. با پر می بررسی بدون انحرافات

هاي فعلی و همچنین کارآیی اقتصادي سیستم را تعیین  ثیر سیاستأتواند ت ر میگ کشاورزي، تحلیل
  نماید.
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هـاي تولیـد اسـت. در     فروش محصوالت و هزینـه  از آوري، تفاوت بین درآمد حاصلتعریف سود  
آوري بـه صـورت افقـی در     شـود، سـود   مالحظـه مـی   1 که در جدول انچن ماتریس تحلیل سیاستی آن

ماتریس در ستون سـمت راسـت   هاي  گیرد و با عبور از ستون میسطرهاي ماتریس مورد محاسبه قرار 
هـا در میانـه    در سـمت چـپ قـرار دارد و سـپس هزینـه     آمدها گیرد. در این ماتریس ستون در قرار می

  شوند. یماتریس به دو ستون مجزا تقسیم م
هـاي قابـل تجـارت و     ست، یکـی بـراي نهـاده   شامل دو ستون هزینه ا تحلیل سیاستی هر ماتریس  

ها  اي این نهاده هاي سایه گونه که اشاره گردید نحوه محاسبه قیمت دیگري براي منابع داخلی. زیرا همان
  و منابع با هم متفاوت است و الزم است که از یکدیگر تفکیک گردند.

شوند و در سـطر دوم عناصـر    هاي بازاري محاسبه می ل ماتریس عناصر بر اساس قیمتدر سطر او  
ردند. در سطر سوم اختالف بین سـطرهاي اول و دوم  گ اي تعیین می هاي سایه ماتریس بر اساس قیمت

1جا که این سطر انحراف هر یک از عناصـر را در شـرایط واقعـی    شود و از آن محاسبه می
نسـبت بـه    1

2یحقیقشرایط 
3سنجد این اختالف، انحرافات می 2

  دهد. هر یک از عناصر را نشان می 3
  

  ماتریس تحلیل سیاستی -1 جدول
    سود  عوامل داخلیهزینه   هاي قابل تجارت هزینه نهاده  درآمد

A  B  C  D هاي بازاري قیمت  
E  F  G  H  اي هاي سایه قیمت  
I  J  K  L  انحراف  

  
  شود. محاسبه می 1 از رابطه که است شخصی سود  Dعنصر در این ماتریس

)1(                                                                                                D = A – B –C  
  
  .استقابل محاسبه  2 از رابطهاست که با استفاده سودآوري اجتماعی  Hعنصر  و
)2(                                                                                             H = E – F – G       

  

                                                
1. Actual 
2. Real 
3. Divergences 
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هزینه منابع داخلی، ضریب حمایت هاي  شاخصبا استفاده از عناصر ماتریس تحلیل سیاستی   
قابل محاسبه  6تا  3ترتیب از روابط  اسمی، ضریب حمایت اسمی از نهاده و ضریب حمایت مؤثر به

  .است
)3(DRC = G / (E – F)                                                                                                      
)4(NPC = A / E                                                                                                               
)5(NPI = B / F                                                                                                                

)6(EPC = (A – B) / (E – F)                                                                                   
   

هاي حمایت  را به نرخدر باال  اشاره شده حمایتی هاي توان شاخص می 9تا  7 هاي رابطهو با استفاده از 
  تبدیل نمود.

)7(NPR = (NPC – 1) * 10                                                                                           

)8(NPIR = (1 – NPI) *100                                                                                           
)9(EPR = (EPC – 1) *100                                                                                          
  

 هاي تحلیل سیاستی معرفی شاخص

 حقیقی هزینه از است عبارت و نسبی مزیت محاسبه براي است شاخصی 1DRC1 :هزینه منابع داخلی
 کمتر DRC مقدار اگر. یدآ دست هب یاشود  ذخیره خارجی ارز واحد یککه  آن براي الزم داخلی منابع

دست آوردن یـک   هاست زیرا براي ب نظر مورد محصول تولید در نسبی مزیت وجود بیانگر باشد یک از
 از تـر  بـزرگ  DRCچه  د از منابع داخلی استفاده شده است و چنانواحد ارز مقدار کمتري از یک واح

  .است نسبی مزیت نبود بیانگر باشد، یک
  کشاورزان درآمد بر را دولت هاي سیاست ثیرأت که است شاخصی 2NPC2 :ضریب حمایت اسمی

 شاورزانک درآمد بر غیرمستقیم مالیات یک بیانگر باشد یک از کمتر شاخص این اگر نماید، می محاسبه
  .است درآمد بر غیرمستقیم یارانه یک بیانگر باشد یک از بیش چه چنان و است

                                                
1. Domestic Resource Cost 
2. Nominal Protection Coefficient 
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 در دولت هاي سیاست محاسبه براي استشاخصی  ضریب این 1NPI1 :ضریب حمایت اسمی از نهاده
 در اي نهادهیارانه  دهنده نشان باشد یک از کمتر شاخص این چه چنان و کشاورزي هاي نهاده زمینه
  .است محصول تولید بر اي نهاده مالیات دهنده نشان باشد، یک از بیش چه چنان و است صولمح تولید

 اي نهـاده  و درآمـدي  هـاي  سیاست برآیند که است شاخصی ضریب این 2EPC2 ضریب حمایت مؤثر:
 مستقیم غیر یارانه از نشان باشد یک از بیش شاخص این اگر. دهد می نشان محصول هر براي را دولت

  .است تولیدمحصول بر مالیات بیانگر باشد یک از کمتر چه وچنان دارد محصول یدتول بر
 

  اي) (سایه هاي اجتماعی روش محاسبه قیمت
گذاري  اي جهانی ستون فقرات محاسبه ارزشه قیمت اي محصوالت تولیدي: محاسبه قیمت سایه

گذاري  مبناي ارزشبراي محصوالت تولیدي  اجتماعی و تحلیل کارآیی در سیستم کشاورزي است.
باشد. قیمت اجتماعی یک کاالي کشاورزي قیمت سر مرز آن کاال  هاي جهانی می ها قیمت اجتماعی آن

  . است
 5در  ایـران  مـرز  سـر  هـا  آن 3سیف قیمتمتوسط  محصوالت این اي سایه قیمت :وارداتی محصوالت

  .باشد میزرعه سر م تا مرز ها از سر آن انتقال هاي هزینه کلیه اضافه به سال اخیر
سال  5 در ایران سرمرز ها آن 4فوب قیمت متوسط محصوالت این اي سایه قیمت :صادراتی محصوالت

  .باشد میتا سر مرز  از مزرعه ها آن انتقال هاي هزینه کلیه منهاي اخیر
 یمتقسـ  تجـارت  قابـل  غیـر  و تجارت قابل دسته دو به منابع و ها نهاده :منابع و ها نهاده اي سایه قیمت

 ماننـد  المللی و قابلیت جابجـایی دارنـد   بین بازار که هستند هایی نهاده تجارت قابل هاي نهاده. شوند می
 قابـل  که هستند هایی نهاده داخلی منابع یا تجارت قابل غیر هاي نهاده. آالت ماشین کود شیمیایی و سم،

  و سرمایه. کار  نیروي آب، زمین، مانندیستند ن المللی بین هاي بازار در عرضه

                                                
1. Nominal Protection Coefficient of Input 
2. Effective Protection Coefficient 
3. Cost, Insurance, Freight (C.I.F.) 
4. Free on Board (F.O.B.) 
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 هاي هزینه کلیه اضافه به ایران مرز سر در ها آنسیف  هاي قابل تجارت، قیمت اي نهاده قیمت سایه  
نظر را  نهاده مورد ،کنندگان خارجی حقیقت قیمتی است که عرضه و در استبازار داخلی  تا ها آن انتقال

  دهند.  ین قیمت به بازار داخلی تحویل میبا ا
هاي  به روش اي منابع داخلی ت جهانی ندارند، تعیین قیمت سایهع داخلی قیمجا که مناب از آن  

هاي داخلی به تفکیک  اي هر یک از نهاده در ادامه روش محاسبه قیمت سایه پذیرد. مختلفی انجام می
  شود. ذکر می

ي ها جا که در محاسبه ماتریس تحلیل سیاستی و تبدیل قیمت از آن اي ارز: روش محاسبه نرخ سایه
براي محاسبه  بنابرایناي برخوردار است،  العاده هاي داخلی نرخ ارز از اهمیت فوق المللی به قیمت نبی

هاي  توان از نرخ ارز رسمی استفاده نمود. زیرا نرخ ارز رسمی با استفاده از اهرم اي نمی هاي سایه قیمت
اتی که توسط سازمان خواروبار در مطالع شود و باعث انحراف در نتایج ما خواهد شد. دولت کنترل می

ورت گرفته، براي محاسبه نرخ جهانی براي محاسبه مزیت نسبی در کشورهاي مصر و قزاقستان ص
ات و واردات کشور و همچنین نمایند که در آن بر اساس حجم صادر اي ارز از روشی استفاده می سایه

  .شود اي محاسبه می دراتی نرخ ارز سایههاي وارداتی و صا تعرفه
  این رابطه به شرح زیر است:

CF =  
)1(*)1(*

)(

XM TXTM
XM




                                                                               )10(
 

  

  :که در آن
CF: ضریب تبدیل، M :کل واردات کشور سیف ارزش ،X :کل صادرات کشور فوب ارزش،MT :

پس از محاسبه نرخ  است. ،متوسط نرخ تعرفه براي صادرات :XT،تعرفه براي وارداتمتوسط نرخ 
  باشد: اي از رابطه زیر قابل محاسبه می بدیل نرخ ارز سایهت
  

)11                                                  (                                                SER = OER / CF    

  :آن که در
SERاي : نرخ ارز سایه ،OERنرخ ارز رسمی : ،CF است. 10از رابطه : ضریب تبدیل محاسبه شده   
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میلیون  97667( واردات کشورسیف کل ارزش اي ارز ابتدا  براي محاسبه نرخ سایه پژوهشدر این   
) و 3/0تعرفه براي واردات ( میلیون دالر)، متوسط نرخ 58240صادرات کشور (فوب کل دالر)، ارزش 

 (تارنماي بانک مرکزي) هوري اسالمی ایران استخراج گردید.) از بانک مرکزي جم00095/0صادرات (
که مقدار آن برابر با  شدمحاسبه ) CF(ضریب تبدیل  10رابطه با جایگزینی اطالعات ذکر شده در 

که  شدورد مطالعه از بانک مرکزي اخذ مربوط به سال م باشد. سپس میانگین نرخ ارز رسمی  می 842/0
ر باز تقسیم نرخ ارز رسمی  (تارنماي بانک مرکزي) .بودریال براي هر دالر  9285مقدار آن برابر با 

  ریال براي هر دالر محاسبه گردید. 11030اي ارز حدود  مقدار نرخ سایه ،ضریب تبدیل
شود و دولت نیز  در بازار رقابتی تعیین میجا که قیمت نیروي کار  از آن :اي نیروي کار قیمت سایه 

  اي آن را با قیمت بازاري برابر گرفت. توان قیمت سایه نماید می الت خاصی در بازار این نهاده نمیدخ
زمین نیز مانند نیروي کار داراي بازار رقابتی است و دخالتی هم از طرف دولت  اي زمین: قیمت سایه

توان از همان قیمت  اي زمین نیز می د. بنابراین براي محاسبه قیمت سایهشو در بازار این نهاده انجام نمی
  بازار این نهاده استفاده نمود. 

) یارانه خرید هر دستگاه 85 هاي در سنوات گذشته (قبل از سال آالت: اي ماشین قیمت سایه
این  ها ارخانهو این ک شد تولیدکننده پرداخت می ها هآالت کشاورزي از سوي دولت به کارخان ماشین

 اما اکنون این یارانه به کردند می ارایهصورت تخفیف در قیمت فروش ماشین به کشاورزان  یارانه را به
  گیرد. صورت تسهیالت در اختیار کشاورزان قرار می

از طریق پرداخت  مانده آن باقیدرصد قیمت دستگاه را پرداخته و  15 ،کشاورزان متقاضی خرید  
درصد، کشاورز تنها پنج درصد را  12 شود. از نرخ سود درصد تامین می 12 دتسهیالت با نرخ سو

عنوان یارانه سود تسهیالت بانکی از سوي دولت پرداخت  پرداخت کرده و هفت درصد باقیمانده به
با توجه به سیاست جدید اعمال شده مدت بازپرداخت اقساط این تسهیالت پنج ساله است.  شود. می
آالت را به دو دسته تقسیم نمود. یکی یارانه تسهیالت  هاي پرداختی به ماشین ده یارانهمتوان اقالم ع می

مبلغ   1386خرید و دیگري یارانه سوخت و دیگر مواد مصرفی. میانگین قیمت تراکتور در سال 
این مبلغ را در ابتدا پرداخت نماید و  درصد 15است و کشاورز الزم است  تومان 10500000

جا که  تومان است را از طریق تسهیالت دریافتی پرداخت نماید. از آن 8925000ه مبلغ کمانده  باقی
نماید و با استفاده از روابط اقتصاد مهندسی  می سود این تسهیالت را پرداخت درصد 5کشاورز تنها 
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رت هزار تومان خریداري نموده است. به عبا 9146000مانند این است که کشاورز تراکتور را به قیمت 
  تومان است. 1353000دیگر کل یارانه تسهیالت خرید تراکتور مبلغ 

نماید در حالی که  ریال دریافت می 165نیز، کشاورز گازوییل را به قیمت در مورد یارانه سوخت   
لیتر  6هر ساعت به طور متوسط در  بهیک تراکتور اگر تومان است.  400قیمت جهانی آن حدود 

دهد که  چنین نشان می احتی قابل محاسبه است. محاسباتانه سوخت به ریار باشد،سوخت نیازمند 
تومان و  3645ها  آالت در بازار داخلی با وجود یارانه ام شده هر ساعت استفاده از ماشینقیمت تم

برابر قیمت  70/1تومان است. به عبارت دیگر قیمت تمام شده بدون یارانه  6183بدون وجود یارانه 
آالت، هزینه هر عملیات  اي ماشین براي محاسبه قیمت سایه توان با داشتن این عدد می با یارانه است.

  ضرب نمود و هزینه اجتماعی آن را محاسبه نمود. 70/1ماشینی را در ضریب 
آالت با وجود  الزم به ذکر است که در محاسبه قیمت تمام شده هر ساعت استفاده از ماشین  

هاي ثابت شامل  هاي ثابت و متغیر در نظر گرفته شده است. هزینه ینهها و بدون وجود آن، هز یارانه
هاي تعمیر و نگهداري، روغن،  هاي متغیر شامل هزینه استهالك و هزینه فرصت سرمایه و هزینه

هاي ذکر شده در محاسبه قیمت تمام شده هر ساعت  باشد. از کل هزینه سوخت و نیروي کار می
 جزدرصد آن  76هاي قابل تجارت و  هزینه جزدرصد آن  24ها  ود یارانهآالت با وج استفاده از ماشین

باشد. همچنین در محاسبه قیمت تمام شده هر ساعت استفاده از  هاي غیرقابل تجارت می هزینه
درصد آن  4/50هاي قابل تجارت و  هزینه جزها،  درصد هزینه 6/49ها،  آالت بدون وجود یارانه ماشین

  بل تجارت است.هاي غیرقا هزینه جز
صورت حجمی به  که آب در ایران نه بازار رقابتی دارد و نه به با توجه به این اي آب: قیمت سایه
رسد، هیچ قیمت دقیقی از قیمت واحد حجم آب در دسترس نیست و همین مسئله محاسبه  فروش می
ددي از سوي مسئوالن نماید و از طرف دیگر اظهارات متع اي براي این نهاده را دشوار می هقیمت سای

سبت به قیمت دریافتی از وزارت نیرو در خصوص چندین برابر بودن قیمت تمام شده آب ن
 60هاي متفاوت قیمت تمام شده آب کشاورزي را بین  شود و ایشان در اظهار نظر شنیده می کشاورزان،

ن قیمت دریافتی از ایشا که بر اساس گفته نمایند در حالی تومان براي هر مترمکعب آب عنوان می 80تا 
تواند مبناي مناسبی براي تعیین  تومان است. اگرچه هزینه استحصال آب می 10مکعب کشاورز هر متر

  دهد. قیمت آب باشد اما هزینه استحصال ارزش واقعی آب را نشان نمی
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اده اي استف از این رو در این مطالعه سعی شد از مفهوم هزینه فرصت آب براي تعیین قیمت سایه  
ن (گندم) از مناسب در استا تخاب یک محصول فراگیر با سودآورياین ترتیب که پس از ان شود. به

مکعب آب ک مترعنوان هزینه فرصت ی مکعب آب براي آن محصول بهارزش سودآوري یک متر
محاسبه شود. براي  مکعب آبارزش سودآوري یک متر این منظور الزم است بهشود.  استفاده می
و به مقدار آب  شود سودآوري یک هکتار گندم دیم از سودآوري گندم آبی کم می ن مقدار،محاسبه ای

مکعب آب تا ارزش یک مترگردد  تقسیم می آبیاري) درصد 40نیاز (با در نظر گرفتن راندمان  مورد
 بانکمشخص شود. اطالعات الزم در مورد سودآوري گندم آبی و گندم دیم براي استان گلستان از 

که این مقدار براي گندم آبی  شدتولید محصوالت زراعی وزارت جهاد کشاورزي استخراج  هزینه
 سرتومان در هر هکتار است. عدد دوم از عدد اول ک -66299تومان و براي گندم دیم  144252

 درصد 40با در نظر گرفتن (میانگین آب مصرفی یک هکتار گندم و با تقسیم این مقدار بر  شود می
روش . هزینه فرصت برآورد شده از آید میدست  هبرآوردي از هزینه فرصت آب کشاورزي ب )راندمان

 مکعب آب است.تومان براي یک متر 9/58باال 
بها را براي یک هکتار محصوالت برنج و پنبه در  ت زراعی، آباطالعات هزینه تولید محصوال  

 نیاز ) و آب مورددرصد 40طور متوسط  ا در نظر گرفتن راندمان آبیاري (بهگذارد و ب اختیار ما می
مکعب محصول را محاسبه نمود که متوسط این بها براي هر متر توان قیمت آب محصول در منطقه می

که هزینه  مکعب است. نتیجه اینتومان براي هر متر 23د مطالعه قیمت محاسبه شده در منطقه مور
  برابر قیمت دریافتی از کشاورزان است. 3فرصت آب 

  
  ج و بحثنتای
ج در این مطالعه برنج استان به چهار گروه و پنبه نیز به دو گروه تقسیم شده است که عبارتند از برن  

محصول، پنبـه آبـی و پنبـه    ط مرغوب، دانه متوسط پرمحصول، دانه متوسدانه بلند مرغوب، دانه بلند پر
اگانه محاسبه و طور جد هاي حمایتی براي برنج و پنبه به م. همچنین شاخص مزیت نسبی و شاخصدی

براي برنج و پنبه  آوري اجتماعی کشورمزیت نسبی، سودآوري بازاري و سودشود.  در ذیل مالحظه می
  .)2(جدول باشد به شرح زیر می
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  .آوري اجتماعی کشورمزیت نسبی، سودآوري بازاري و سودنتایج  -2جدول 
 والت / نتایجمحص وري اجتماعیآسود وري بازاريآسود هزینه منابع داخلی

DRC نسبی مزیت 
رتبه 
 بندي

 10هکتار/ 
 ریال

 سود/زیان
 رتبه

 بندي 

هکتار/ 
 ریال 10

 سود/زیان
  رتبه
  بندي

75/0  دانه بلند مرغوب 4 سود 611363 3 سود 2183911 5 بله 

73/0  دانه بلند پرمحصول 3 سود 572649 2 سود 2520145 4 بله 

72/0 دسو 687422 4 سود 1799756 2 بله   دانه متوسط مرغوب 2 

67/0  محصولپر دانه متوسط 1 سود 706646 1 سود 2435379 1 بله 

61/1 - 417986 5 سود 179010 6 خیر    پنبه آبی 5 زیان 
72/0   پنبه دیم 6 سود 208883 6 سود 165411 3 بله 

  ) آورده شده است.3هاي حمایتی کشور در جدول ( نتایج شاخص
  

 .ایتی کشورهاي حم نتایج شاخص -3 جدول

 محصوالت/ نتایج حمایت مؤثر حمایت از نهاده حمایت از محصول

NPC NPR تاثیرات NPI NPIR تاثیرات EPC EPR تاثیرات  

26/1 درصد 26  47/0 یارانه  درصد 53/0  57/1 یارانه  درصد 57   دانه بلند مرغوب یارانه 

39/1 درصد 39  44/0 یارانه  درصد 56  82/1 یارانه  درصد 82   هیاران 
دانه بلند 
 پرمحصول

12/1 درصد 12  47/0 یارانه  درصد 53  39/1 یارانه  درصد 39   یارانه 
دانه متوسط 

 مرغوب

32/1 درصد 32  42/0 یارانه  درصد 58  72/1 یارانه  درصد 72   یارانه 
دانه متوسط پر 

  محصول
درصد 6 1/06 38/0  یارانه  درصد 62  70/1  یارانه  درصد 70    پنبه آبی  یارانه 

83/0 درصد 17-  45/0  مالیات  درصد 55  92/0  یارانه  درصد -8    پنبه دیم  مالیات 
  پژوهشهاي  ماخذ: یافته

  
هـاي خصوصـی و اجتمـاعی، بـرنج دانـه بلنـد        شود بر اساس هر دو قیمت گونه که مالحظه می آن  

تـر   گلستان داراي سودآوري است و سودآوري خصوصی آن از سودآوري اجتماعی بـزرگ  مرغوب در
مزیت نسبی ایـن   بیانگررا براي برنج دانه بلند مرغوب  75/0مقدار هزینه منابع داخلی ص است. شاخ

هاي  دهد سیاست محاسبه شده است که نشان می 26/1، ضریب حمایت اسمی محصول است. شاخص
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داده است و دولت هاي جهانی افزایش  قیمت ها بر پایه را  نسبت به درآمد آن داخلی، درآمد کشاورزان
بـوده اسـت    درصد 26میزان  به یارانهمستقیم پرداخت کرده است. این سوبسید غیر کنندهآمد تولید به در

اثـر   حمایـت اسـمی از نهـاده    . شـاخص دهـد  نشان مـی  نرخ حمایت اسمی که این مسئله را شاخص
 دهد. این مقدار براي برنج دانه بلنـد مرغـوب گلسـتان    ها نشان می هاي دولت را در زمینه نهاده سیاست

ها یارانه پرداخـت نمـوده    هاي داخلی دولت به نهاده دهد که بر اساس سیاست است که نشان می 47/0
گـان بـوده    ها در جهت حمایت از تولید کننـده  هاي داخلی در زمینه نهاده است به عبارت دیگر سیاست

ن را آ نرخ حمایت اسـمی از نهـاده،  گونه که شاخص  است همان درصد 53است و این مقدار حمایت 
هاي داخلـی در دو   یا ضریب حمایت مؤثر برآیند سیاست ضریب حمایت مؤثردهد. شاخص  نشان می

براي برنج دانه بلنـد مرغـوب در    ضریب حمایت مؤثردهد. مقدار  اي را نشان می زمینه درآمدي و نهاده
اي از این  هطور کلی در زمینه درآمدي و نهاد است که حکایت از حمایت دولت به 57/1استان گلستان 

نرخ حمایـت  گونه که این مسئله را شاخص  است همان درصد 57محصول دارد و مقدار این حمایت 
  دهد. نشان می مؤثر
گلستان داراي  محصول در صی و اجتماعی، برنج دانه بلند پرهاي خصو اساس هر دو قیمت بر  

هزینه منابع شاخص تر است.  سودآوري است و سودآوري خصوصی آن از سودآوري اجتماعی بزرگ
مزیت نسبی این محصول  بیانگردهد که  محصول نشان میرا براي برنج دانه بلند پر 73/0 مقدار داخلی

هاي داخلی،  دهد سیاست محاسبه شده است که نشان می 39/1، ضریب حمایت اسمی است. شاخص
اده است به عبارت دیگر جهانی افزایش د يها قیمتها بر پایه  را  نسبت به درآمد آندرآمد کشاورزان 

این است که از  قیمت محصول در بازار داخلی بیش از قیمت صادراتی آن است و به عبارتی مانند
گونه که این  ، هماناستدرصد  39محصول در بازار داخلی حمایت شده است و این مقدار حمایت 

هاي  اثر سیاست هحمایت اسمی از نهاد . شاخص دهد نشان می نرخ حمایت اسمی مسئله را شاخص
است  44/0محصول گلستان ین مقدار براي برنج دانه بلند پردهد. ا ها نشان می دولت را در زمینه نهاده

ها یارانه پرداخت نموده است. به  هاي داخلی، دولت به نهاده دهد که بر اساس سیاست که نشان می
گان بوده است و  ز تولیدکنندهها در جهت حمایت ا نهاده هاي داخلی در زمینه عبارت دیگر سیاست
یا ضریب حمایت مؤثر برآیند  ضریب حمایت مؤثراست. شاخص  درصد 56مقدار این حمایت 

براي  ضریب حمایت مؤثردهد. مقدار  اي را نشان می هاي داخلی در دو زمینه درآمدي و نهاده سیاست
حمایت از  هاي داخلی در ستاست که حکایت از تأثیر سیا 82/1گلستان  محصول درنج دانه بلند پربر
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 درصد 82اي دارد و مقدار این حمایت قابل توجه و به میزان  محصول در هر دو زمینه درآمدي و نهاده
  است.
گلستان داراي سودآوري است و سودآوري خصوصی آن از  برنج دانه متوسط مرغوب در  

را براي برنج دانه متوسط  72/0مقدار  هزینه منابع داخلیتر است. شاخص  سودآوري اجتماعی بزرگ
 12/1، ضریب حمایت اسمی مزیت نسبی این محصول است. شاخص بیانگردهد که  مرغوب نشان می

ها بر  را  نسبت به درآمد آن هاي داخلی، درآمد کشاورزان دهد سیاست محاسبه شده است که نشان می
ر بازار داخلی بیش از قیمت هاي جهانی افزایش داده است به عبارت دیگر قیمت محصول د قیمت پایه

صادراتی آن است و به عبارتی ماننداین است که از محصول در بازار داخلی حمایت شده است و این 
هاي دولت را در زمینه  اثر سیاست حمایت اسمی از نهاده است. شاخص   درصد 12مقدار حمایت 

دهد  است که نشان می 47/0ن لستادهد. این مقدار براي برنج دانه متوسط مرغوب گ ها نشان می نهاده
ها یارانه پرداخت نموده است. به عبارت دیگر  هاي داخلی، دولت به نهاده اساس سیاستکه بر

گان بوده است ومقدار این حمایت  کنندهها در جهت حمایت از تولید نهاده هاي داخلی در زمینه سیاست
اخلی در دو زمینه درآمدي و هاي د است. شاخص ضریب حمایت مؤثر برآیند سیاست درصد 53

 39/1گلستان  براي برنج دانه متوسط مرغوب در ضریب حمایت مؤثردهد. مقدار  اي را نشان می نهاده
ینه درآمدي و حمایت از محصول در هر دو زم هاي داخلی در است که حکایت از تأثیر سیاست

  است. درصد 39دارد و مقدار این حمایت قابل توجه و به میزان اي  نهاده
بلند مرغوب گلستان دارد و نسبی براي برنج دانه  ها نشان از دارا بودن مزیت در کل شاخص  

  هاي داخلی در جهت حمایت از این محصول بوده است. دهد برآیند سیاست همچنین نشان می
دهـد کـه    محصول نشـان مـی  ا براي برنج دانه متوسط پرر 67/0مقدار  هزینه منابع داخلیشاخص   

محاسبه شده اسـت کـه    32/1، ضریب حمایت اسمی زیت نسبی این محصول است. شاخصم بیانگر
جهـانی   يهـا  قیمت ها بر پایه هاي داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آن دهد سیاست نشان می

افزایش داده است به عبارت دیگر قیمت محصول در بازار داخلی بیش از قیمت صـادراتی آن اسـت و   
 32شده است و این مقـدار حمایـت    نند این است که از محصول در بازار داخلی حمایتبه عبارتی ما

  است. درصد
ن مقدار دهد. ای ها نشان می هاي دولت را در زمینه نهاده اثر سیاست حمایت اسمی از نهاده شاخص  

هاي  اساس سیاستکه بر دهد است که نشان می 42/0براي برنج دانه متوسط پرمحصول گلستان 
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 هاي داخلی در زمینه ها یارانه پرداخت نموده است. به عبارت دیگر سیاست لی، دولت به نهادهداخ
است. شاخص  درصد 58گان بوده است و مقدار این حمایت  کنندهها در جهت حمایت از تولید نهاده

ي ا هاي داخلی در دو زمینه درآمدي و نهاده یا ضریب حمایت مؤثر برآیند سیاست ضریب حمایت مؤثر
است که  72/1گلستان  براي برنج دانه متوسط مرغوب در ضریب حمایت مؤثردهد. مقدار  را نشان می

  دارد. اي ر هر دو زمینه درآمدي و نهادهحمایت از محصول د هاي داخلی در حکایت از تأثیر سیاست
بی این مزیت نس نبوددهد که  را براي پنبه آبی نشان می 61/1مقدار  هزینه منابع داخلیشاخص   

دهد،   را نشان میکه ضریب حمایت اسمی  ضریب حمایت اسمی دهد. شاخص محصول را نشان می
هاي داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد  دهد سیاست است که نشان میمحاسبه شده  06/1
قیم مستآمد تولیدکننده سوبسید غیر داده است و دولت به درهاي جهانی افزایش  ها بر پایه قیمت آن

ها نشان  هاي دولت را در زمینه نهاده اثر سیاست حمایت اسمی از نهاده شاخص پرداخت کرده است.
هاي داخلی  دهد براساس سیاست است که نشان می 38/0دهد. این مقدار براي پنبه آبی گلستان  می

داخلی  هاي ضریب حمایت مؤثر برآیند سیاستا یارانه پرداخت نموده است. شاخص ه دولت به نهاده
براي پنبه آبی  ضریب حمایت مؤثردهد. مقدار  اي را مورد بررسی قرار می در دو زمینه درآمدي و نهاده

اي از این محصول  است که نشان از حمایت دولت در زمینه درآمدي و نهاده 70/1در استان گلستان 
  .است درصد 57است و مقدار این حمایت 

مزیت نسبی این  بیانگردهد که  را براي پنبه دیم نشان می 72/0مقدار  هزینه منابع داخلیشاخص   
هاي  دهد سیاست محاسبه شده است که نشان می 83/0، ضریب حمایت اسمی محصول است. شاخص

ها به  و سیاستها جهانی کاهش داده  قیمتها بر پایه  داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آن
مستقیم گرفته است. آمد تولیدکننده مالیات غیر لت از دربوده است و دوضرر تولید این محصول 

دهد. این مقدار  ها نشان می هاي دولت را در زمینه نهاده اثر سیاست حمایت اسمی از نهادهشاخص 
ها یارانه  ههاي داخلی، دولت به نهاد اساس سیاستدهد که بر است که نشان می 45/0م براي پنبه دی

 است که حکایت از حمایت 92/0براي پنبه دیم  ب حمایت مؤثرضریمقدار پرداخت نموده است. 
حمایت به نبود اي از این محصول دارد و مقدار این  طور کلی در زمینه درآمدي و نهاده دولت به نکردن

  است. درصد 8میزان منفی 
ها نشان از دارا بودن مزیت نسبی براي برنج و پنبه دیم استان گلستان دارد.  در کل شاخص  
)، مربوط به برنج دانه متوسط 67/0( طور که نشان داده شد بیشترین مقدار مزیت نسبی با مقدار نهما
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)، دانه بلند 72/0، پنبه دیم ()72/0ترتیب مربوط به دانه متوسط مرغوب ( محصول و پس از آن بهپر
فاقد  =DRC)61/1پنبه آبی استان گلستان با (باشد.  ) می75/0) و دانه بلند مرغوب (73/0محصول (پر

محصول برنج و پنبه اي نیز به  داده شد در زمینه درآمدي و نهادهطور که نشان  نسبی است. همان مزیت
 هاي داخلی در جهت حمایت از این محصوالت بوده است. ده و برآیند سیاستآبی یارانه پرداخت ش

ر زمینه درآمدي و یت دولت دحما نبودهاي داخلی حکایت از  این در حالی است که برآیند سیاست
  اي از محصول پنبه دیم استان گلستان دارد. نهاده

  
  تحلیل حساسیت

هزینه فرصت گونه که در مباحث قبل مالحظه گردید،  همان تحلیل حساسیت نسبت به قیمت آب:
منظور بررسی  تومان برآورد گردید که به 9/58 پژوهشمکعب آب در این برآورد شده براي یک متر

  هزینه منابع داخلی) شاخص 4نسبی هر یک از محصوالت، در جدول ( قیمت آب بر مزیت تر تأثیر دقیق
تومان مورد  120هاي متفاوت آب از صفر تا  عنوان شاخص محاسبه مزیت نسبی در برابر قیمت به

  محاسبه قرار گرفته است.
  

  .نسبت به تغییرات قیمت آب DRC: جدول تحلیل حساسیت شاخص 4جدول 
   قیمت آب

 مان بر متر مکعب)(تو
0 20 40 60 80 100 120 

53/0 برنج دانه بلند مرغوب  60/0  67/0  76/0  86/0  97/0  11/1  
50/0 برنج دانه بلند پر محصول  56/0  65/0  74/0  85/0  99/0  16/1  

50/0 برنج دانه متوسط مرغوب  56/0  64/0  72/0  82/0  93/0  07/1  

45/0 برنج دانه متوسط پر محصول  51/0  59/0  68/0  78/0  91/0  07/1  

92/0 پنبه آبی  10/1  32/1  63/1  07/2  74/2  90/3  
  پژوهش.هاي  مأخذ: یافته

  
ثیر أدهد که در هر چهار نوع برنج، تغییرات قیمت آب ت نتایج تحلیل حساسیت چنین نشان می  

همچنین  نطقه باشد.آب بودن مدلیل پر تواند به  ها ندارد. علت این امر می نسبی آنچندانی بر مزیت 
سبی خود مکعب مزیت نتومان براي هر متر 120ن در قیمت دهد که برنج استان گلستا نتایج نشان می
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ه بود، دست آمد همزیت نسبی براي آن ب نبوددر مورد پنبه آبی استان گلستان که دهد.  را از دست می
شود. تنها  آن میی مزیت نسب نبودتر شدن وضع این محصول و افزایش  افزایش قیمت آب باعث وخیم

تواند مزیت نسبی  مکعب است که پنبه آبی استان گلستان میتومان براي هر متر 10تر از  در قیمت پایین
  داشته باشد.

قیمت جهانی محصول از عواملی است که  تحلیل حساسیت نسبت به قیمت جهانی محصول: -
هاي جهانی داراي نوسانات  جا که قیمت شود از آن نسبی می فزایش در آن باعث بهبود وضع مزیتا

) تغییرات در دو دامنه 5در جدول ( تواند روشنگر باشد. زیادي است، تحلیل حساسیت این عامل می
  در صد در نظر گرفته شده است. 40مثبت و منفی بین صفر تا 

  
  .نسبت به تغییرات قیمت جهانی محصول DRC: جدول تحلیل حساسیت شاخص 5جدول 

نی محصولدرصد تغییرات قیمت جها  
(دالر در هر تن)   

40-  
 درصد

30-  
 درصد

20-  
 درصد

10-  
 درصد

0  
 درصد

10  
 درصد

20  
 درصد

30  
 درصد

40  
 درصد

70/1 برنج دانه بلند مرغوب  29/1  04/1  87/0  75/0  66/0  59/0  53/0  48/0  

81/1 برنج دانه بلند پرمحصول  32/1  04/1  86/0  73/0  64/0  57/0  51/0  46/0  

متوسط مرغوب برنج دانه  65/1  24/1  1 83/0  72/0  63/0  56/0  50/0  46/0  
66/1 برنج دانه متوسط پرمحصول  21/1  96/0  79/0  67/0  59/0  52/0  46/0  42/0  

16/7 پنبه آبی  85/3  63/2  2 61/1  35/1  1/16 02/1  91/0  

40/1 پنبه دیم  13/1  95/0  82/0  72/0  64/0  58/0  53/0  48/0  

  پژوهش.هاي  مأخذ: یافته
  

بلند مرغوب و  صدي قیمت جهانی محصول، برنج دانهدر 20شود کاهش  طور که مشاهده می همان  
برنج مزیت درصدي چهار نوع  30کند. در کاهش  بلند پرمحصول را فاقد مزیت نسبی می برنج دانه

  دهند. نسبی خود را از دست می
دالر براي هر  370 تر از پایینبلند پرمحصول در قیمت  دهد که برنج دانه همچنین نتایج نشان می  

محصول متوسط پر دالر براي هر تن، برنج دانه 640 تر از متوسط مرغوب در قیمت پایین تن، برنج دانه
دالر براي  656تر از  بلند مرغوب در قیمت پایین دالر براي هر تن و برنج دانه 353تر از  ندر قیمت پایی

  دهند. تن، مزیت نسبی خود را از دست می هر
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دالر  785دصدي قیمت جهانی محصول، یعنی قیمت باالتر از  30در مورد پنبه افزایش بیش از   
 20آورد. همچنین کاهش بیش از  دست می ها بنسبی خود ر تن، پنبه آبی استان گلستان مزیت براي هر

شود این  دالر براي هر تن، باعث می 456از تر  براي پنبه دیم، یعنی قیمت پایین درصدي قیمت جهانی
 .نسبی خود را از دست بدهد محصول مزیت

نسبی و توان تولیدکنندگان برنج و پنبه دیم در  وضعیت مناسبی را از نظر مزیت پژوهشنتایج این   
متوسط  نسبی مربوط به برنج دانه نسبی بیشترین مزیت دهد. از منظر مزیت لستان نشان میاستان گ

، پنبه )DRC=72/0متوسط مرغوب ( یب مربوط به دانهپس از آن به ترت و )=67/0DRC( محصولپر
باشد. پنبه آبی استان  میبلند مرغوب ( و دانه )DRC=73/0( محصولبلند پر ، دانه)DRC=72/0دیم (

داده شد در زمینه درآمدي و طور که نشان  نسبی است. همان فاقد مزیت)، DRC=61/1( گلستان با
هاي داخلی در جهت  ارانه پرداخت شده و برآیند سیاستی محصول برنج و پنبه آبیاي نیز به  نهاده

هاي داخلی حکایت از  این در حالی است که برآیند سیاستحمایت از این محصوالت بوده است.
  اي از محصول پنبه دیم استان گلستان دارد. یت دولت در زمینه درآمدي و نهادهحما نبودن
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Abstract 
 Production of any commodity should be profitable not only for producers but 
also for the country as a whole. In other words, production cost of a commodity 
should be less than income earnedfrom its export or cost of import of that 
commodity. If these conditions fulfilled one can say that the country enjoys social 
profitability and comparative advantage in production of commodity under 
consideration.This study used Policy Analyses Matrix (PAM) and Domestic 
Resource Cost (DRC) for calculating the comparative advantage. To investigate 
support policies of rice and cotton in Golestan province indices of policy analysis 
matrix (PAM) has been used. Results of this research shows diesirable condition of 
comparative advantage and ability of rice producers and unirrigated cotton in 
Golestan province. From the view point of comparative advantage, greatest 
comparative advantage is belonged to high-yield medium grain rice (DRC=0.67), 
qualified medium grain rice (DRC=0.72), irrigated cotton (DRC=0.72), high-yield 
long grain rice (DRC=0.73), qualified long grain rice (DRC=0.75), respectively. 
Irrigated cotton don’t have comparative advantage (DRC=1.61). As presented in 
this research work, producers of irrigated cotton and rice receive income and input 
subsidies. While aggregate domestic policy tells us stories of no government 
support in term of income and inputs in respects to unirrigated cotton. 
 
Keywords: Comparative Advantage, Effective Protection Coefficient, Domestic 
Resource Cost, Rice, Cotton, Golestan 
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