
مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران
)569-579(1395، 3, شماره 47- 2دوره 

:E-mailسمانه عابدي         نویسنده مسئول:* s.abedi@atu.ac.ir

مبتنی بر زیست فناوريمحصوالت کشاورزي مزیت نسبی تولید بررسی
)در استان فارسگندم و ذرت(مطالعه موردي: 

عابديسمانه
دانشگاه عالمه طباطبائی، اقتصاددانشکده استادیار

)1/6/94تاریخ تصویب: - 2/3/94(تاریخ دریافت: 

چکیده

هاي نویناستفاده از فناوريکشور،درودموجتولیدمنابعمحدودیتتوجه بهباامروزه
تولید مزیت نسبی در بهبودوري و افزایش بهرهها،نهادهمصرفجوییصرفهدرنقش مهمی
اي برخوردار است.راستا، زیست فناوري از اهمیت ویژهایندارد. درکشاورزيمحصوالت

زیستی در فناوريکارگیري بهاي در زمینه اثربا توجه به اهمیت موضوع و فقدان مطالعه،لذا
هاي مزیت مزیت نسبی تولید محصوالت کشاورزي، تحقیق حاضر با هدف تعیین شاخص

گندم و ذرت در استان نسبی تولید ناشی از ورود بیوتکنولوژي به عرصه تولید محصوالت 
با توجه به اطالعات در دسترس از انواع کودهاي ،بر این اساس. انجام شده استفارس 

هاي مزیت نسبی ، در چندین سناریو، شاخصستی و ترکیبات مختلف آن با کود شیمیاییزی
نتایج .گردیدمحاسبه 1392براي دو محصول منتخب، در سال NSPو DRC ،SCBشامل 

زیستی به عنوان مکمل و یا جایگزینی با بخشی از کود بیانگر آن است که کاربرد کود
- طوريشود، بههاي مزیت نسبی میبه بهبود شاخصدرصد)، منجر100درصد و 50شیمیایی(

یابد. کاهش می) 4در سناریو (49/0به )1در سناریو (13/1از گندم DRCکه شاخص 
DRCشاخص همچنین، در رابطه با ذرت نیز تلفیق کودزیستی با کود شیمیایی منجر به کاهش 

نیز بهبود NSPو SCBهاي شاخصشود. ) می4در سناریو (15/0به )1در سناریو (28/0از 
. نمایدرا در اثر جایگزینی کود زیستی با کود شیمیایی بیان میگندم و ذرتمزیت نسبی تولید 

عمال موجب ، مدیریت تلفیقی تغذیهزیست فناوري در استفاده از ، بنابراین، با توجه به نتایج
ج این قبیل فناوري بتوان به رود با ترویانتظار می،گردد. لذامیتولید بهبود تغییرات هزینه 

تولید در بخش کشاورزي کمک نمود.فرایندتر شدن اقتصادي

مزیت نسبی، زیست فناوري، کود شیمیایی ، گندم و ذرتهاي کلیدي:واژه

مقدمه
استکشاورزيبخشایراناقتصادهايبخشازیکی

ریزيبرنامهوفراوانامکانات،ظرفیتبهتوجهباکه

عوامل ازمطلوباستفادهدر زمینهصولیاوصحیح
صادراتوتولیدمراکزازیکیبهراکشوردتوان، میتولید
مزیت. تعییننمایدتبدیلکشاورزيمحصوالت انواع
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- برنامهمهمهايجنبهازیکیمختلف،محصوالتنسبی
الگويیکتوان به که توسط آن میاستاقتصاديریزي

دسترس،درمنابعمحدودیتبهتوجهباتولیدمناسب
نه،حالتایندست یافت. درکشورازمنطقههربراي
صورتمنطقههرامکاناتومنابعازبهینهاستفادهتنها
بازرگانیطریقازمختلفمناطقنیازهايبلکه؛گیردمی

سودبیشترین،نهایتدروگرددمیتأمیننیزداخلی
مطالعات .آیدیمدستبهکشوراقتصادبراياجتماعی

ها متعددي در این زمینه انجام شده است که از جمله آن
.Devkota et alتوان به مطالعهمی (2015) ،

Kocourek(2015) ،,Nishioka(2013)Abedi et

al.(2011)،Karbasi & Rastegaripour (2014) ،
saiedifar & Khani (2013) ،Hazrati et al.(2013) ،

Ghafari & Mirshekari(2013) وMohammadi et

al.(2012) هاآنازآمدهدستهبنتایجاشاره نمود که
عواملومنابعموجوديبهنسبیمزیتکهدهدمینشان
نیرويفناوري، مهارتپیشرفتتولید،يشیوهتولید،
،در این میاناست.وابستههانهادهکاراییوانسانی

جوییصرفهدرنقش مهمیزیست فناورياستفاده از 
وري و افزایش مزیت نسبی افزایش بهرهها،نهادهمصرف

جوامعی کهطوري که دارد. بهکشاورزيدر تولیدات
باشند،این حوزه از فناوري داشتهدربیشتريقابلیت

تري دارند. در این و اقتصاديباالترمحصولبهدسترسی
و کودهاي زیستی و بیولوژیک از منافع اقتصادي میان 

محیط زیستی فراوانی برخوردار هستند. این کودها عالوه 
بر صرفه اقتصادي، باعث پایداري منابع خاك و 
حاصلخیزي آن، حفظ توان تولید در دراز مدت، تجزیه 

شوند. از هاي آلوده میزدایی خاكفضوالت و سمیت
سوي دیگر، تولید محصوالت غذایی با کیفیت که 

ه تنها باعث رضایت خاطر باشد، نمحصول این کودها می
شود، بلکه تأمین و تضمین سالمت مصرف کنندگان می

پی دارد.جسمی آنان را نیز در 
یاجایگزینعنوانبهزیستیکودهايکاربردامروزه

- محیطاثراتکاهشهدفباشیمیایی،کودهايمکمل
شیمیایی و کودهايمصرفازناشینامطلوبزیستی

- هزینهکاهشالت ناشی ازافزایش مزیت تولید محصو
شیمیایی، موردکودهايبهايافزایشعلتبهتولیدهاي
& Ehteshami(باشدمیروزافزونتوجه

,2011Chaichi(.اینکاربردخوشبختانهنیزایراندر

برداران،بهرهتوجهردموهاي اخیرسالطیدرکودها
بر این است.بودهکشاورزيبخشسیاستگزارانومدیران
وزارت جهاد کشاورزي در آیین نامه اجرایی بند ،اساس

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 193(الف) ماده (
جمهوري اسالمی ایران موظف است برنامه حمایتی الزم 

و ترویج جهت اختصاص تسهیالت براي حمایت از تولید
استفاده از کودهاي آلی و زیستی را با رعایت بند (ز) 

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تهیه و 143ماده (
ریزي و پس از تأیید کارگروه ملی به معاونت برنامه

جمهور جهت درج در الیحه نظارت راهبردي رییس
افزایشبینیپیش،بودجه ساالنه، اعالم نماید. همچنین

انداز،چشمسنددریک درصدتاهاخاكآلیمادهمیزان
وآلیبا کودهايشیمیاییکودهايازبخشیجایگزینی

توسعه، چهارمبرنامه61مادهببنداساسبرزیستی
به شیمیاییکودهايانواعیارانهدرصد10تااختصاص
وزیران،هیأتمصوبهاساسبرزیستیوآلیکودهاي

باشیمیاییکودهايدرصد35تاجایگزینیبینیپیش
وتوسعهپنجمبرنامهپایانتازیستیوکودهاي آلی

بهتوجهونسخهاساسبرشیمیاییکودهايمصرف
کشاورزيوريبهرهقانونکشاورزي درمحصوالتکیفیت

،آنهاتحققکههستندمصوباتیجملهازطبیعیمنابعو
انجامیددزیستی خواهنوآلیکودهايکاربردتوسعهبه
)Biotechnology document, 2013(.

با توجه به این که تولید کودهاي شیمیایی وابسته به 
معدنی (گاز طبیعی، سنگ فسفات و منابع تجدید ناپذیر

با افزایش قیمت نفت ،لذا.باشند) و قیمت انرژي میغیره
، قیمت انواع کودها بخصوص انواع فسفره 2008از سال 

ایش یافته است. به تبع آن، کودهاي آن، در جهان افز
وارداتی، افزایش ارزبري بیشتري داشته 

Biotechnologyاست( document, 2013(.عالوه، هب
کاهش یارانه کود و کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهاي 

هاي اخیر، افزایش قیمت این نهاده را خارجی در سال
براي کشاورزان چندین برابر نموده و هزینه تولید

محصوالت کشاورزي را تاثیر قرار داده است. نتیجه این 
روند، کاهش قدرت خرید کود توسط کشاورزان و عدم 

هاي زراعی و باغی بوده است. ها در زمیناستفاده از آن
20تا 15در عمل، تغذیه نامتناسب، موجب کاهش 

درصدي میانگین برداشت در واحد سطح شده که این 
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مواد غذایی گردیده نیز باعث واردات بیشتر
Biotechnologyاست( document, 2013( .با ،بنابراین

شیمیاییکودهايقیمتتوجه به اینکه کمبود و افزایش
تحتراکشاورزيمحصوالتتولیداخیر،هايسالدر

رویهبیاستفادهوضعیتاینبروزبات؛اسدادهقرارتاثیر
فاقدر،بیشتچههرتولیدبرايشیمیاییکودهاياز

هاي نوین براي در میان روش،لذااست.اقتصاديتوجیه
و اعمال مدیریت پایدار در تولیدات کشاورزي، کاربرد

به علت عدم با کود شیمیاییکودهاي زیستیتلفیق
کاهش ،وابستگی به صنایع نفت و پتروشیمی و همچنین

طور درصد به50تا مقدارمصرف کودهاي شیمیایی 
، داراي نقش مهمی در (Malboobi et al, 2009)میانگین

تولید و افزایش عواملجویی در هزینه تأمین صرفه
،بنابراینباشند.میتولید محصوالت مزیت نسبی 

کشورها براي حفظ مزیت نسبی محصوالت تولیدي خود 
-موازات پیشرفت تکنولوژي گام بردارند تا بدینباید به

بدین دست ندهند. ترتیب به مرور زمان مزیت خود را از
اي در با توجه به اهمیت موضوع و فقدان مطالعه،ترتیب

زمینه اثر به کارگیري تکنولوژهاي زیستی در مزیت 
نسبی تولید محصوالت کشاورزي، تحقیق حاضر با هدف 

هاي مزیت نسبی تولید ناشی از ورود تعیین شاخص
بیوتکنولوژي به عرصه تولید محصوالت کشاورزي انجام 

بیندرکه نبا توجه به ای،است. بر این اساسشده 
75با اختصاص گندم و ذرتکشاورزي،محصوالت
به عنوانغالت به خود،برداشتسطحکلدرصد از 

دراساسیاست که نقشزراعیترین محصوالتاصلی
و عالوه بر آن به علت اینکه داردکشورنیاز غذاییتأمین

دزیستی با نتایج تحقیقات حاصل از تلفیق کو
کودشیمیایی در رابطه با دو محصول مذکور در دسترس 

در مطالعه حاضر تجزیه و تحلیل تغییرات ،لذا؛باشدمی
کارگیري کود هاي مزیت نسبی ناشی از بهشاخص

زیستی به عنوان یک فناوري زیستی در عرصه تولید 
با،همچنینگندم و ذرت، مورد بررسی قرار گرفته است.

در تولید درصد27با سهم که استان فارستوجه به این
باشد، اي، داراي رتبه دوم کشوري میدانهگندم و ذرت

باشد.استان فارس منطقه مورد مطالعه تحقیق حاضر می

هامواد و روش
درکشورهرکه کندمیبیاننسبیمزیتنظریه

نسبتراهاآنکهیابدمیتخصصکاالهایییاکاالتولید
برقراريباونمایدتولیدکمتريهزینهباکشورهاسایربه

.پردازدمیکاالهااینصدوربهکشورهاسایرباتجارت
.استالمللیبینتجارتاساسنسبیمزیتکسبیعنی

مربوطو مطالعاتتجارتدرتنهانهنسبیمزیتاصلاز
تولیدوضعیتبررسیدربلکهد، شومیاستفادهآنبه

Abedi(نموداستفادهآنازوانتمینیزداخلی et al.,

عمدتاًزمینهایندرنسبیمزیتاصلازاستفاده).2011
منابعتخصیصدرموجودانحرافاتشناساییجهتدر

اساسبرتولیدالگويتنظیمبا،دیگرعبارتبه.باشدمی
باراتخصیصموجودشرایطانحرافتوانمینسبیمزیت

.نمودمقایسهبهینهوضعیت

محصوالتتولیددرمختلفمناطقمزیتشناخت
ارانزسیاستگتواندمیمناطقاینبنديرتبهوکشاورزي

تخصیصوریزيبرنامهدرراکشاورزيبخشتوسعه
نماید.یاريآنهانظایروزمینآب،مالی،منابعکارآمدتر

زمینه،ایندراستفادهقابلهايشاخصترینمهم
مزیتاصلازاستفادهبا. استسبینمزیتهايشاخص

مناطقتوانمیهاي مربوطهو محاسبه شاخصنسبی
اولویتوبندياولویتالتمحصوکشتبرايرامختلف
کرد.مشخصمنطقهیکدررامختلفمحصوالتکشت

در کههاي متعددي وجود داردشاخص،در این راستا
هاي سودآوري خالص اجتماعی پژوهش حاضر از شاخص

١)NSP() و هزینه منفعت اجتماعیSCB(و هزینه ٢
جهت محاسبه مزیت نسبی ، )DRC(٣منابع داخلی 

که در ادامه ، استفاده شده استمحصوالت گندم و ذرت 
شود.به شرح آن پرداخته می

هاي ترین اقدامات جهت برآورد شاخصیکی از مهم
اي اجتماعی هاي سایهنسبی، محاسبه قیمتمزیت

است هاي(تجاري و داخلی) نهادهت و محصوال
)Mohammadi et al., ارزش ،اي. قیمت سایه)2012

حقیقی یک محصول یا نهاده در شرایط رقابت آزاد و 

1. Net Social Profit

2. Social Cost Benefit

3. Domestic Resource Cost
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بدون دخالت هیچ گونه عامل یا عوامل خارج از نیروهاي 
بازار است. 
جا که قیمت بازاري محصوالت از آن،بنابراین

ا باشد، ارزشگذاري هارزش واقعی آنتواند بیانگرنمی
ها هاي جهانی آناجتماعی محصوالت با توجه به قیمت

با توجه به وارداتی بودن ،گیرد. بنابراینصورت می
اي ، ارزش سایه1392محصوالت گندم و ذرت در سال 

آن CIF١قیمت سر مرز آن که قیمت ها بر اساس آن
هاي انتقال آن شود به اضافه کلیه هزینهگفته می

شود.از سرمرز تا بازار داخلی، محاسبه میمحصول
تولید رفته درهاي به کارنهاده،عالوه بر آن

هاي قابل تجارت و محصوالت، شامل دو دسته نهاده
اشد. با توجه به بهاي غیرقابل تجارت(داخلی) میهنهاد

هاي غیر قابل تجارت فاقد قیمت تجاري اینکه نهاده
اي منابع داخلی بر سایهمالك تعیین قیمت ،لذاهستند؛

، قیمت باشد. بر این اساسها میاساس قیمت بازاري آن
آالت برابر هزینه متوسط آن براي یک اي ماشینسایه

Mohammadiگردد (هکتار محصول فرض می et al.,

با استفاده از رشد قیمت اجاره هر ساعت ). لذا،2012
-ایهآالت در نتیجه حذف یارانه سوخت، ارزش سماشین

,Abedi(آالت، محاسبه شده استاي اجاره ماشین

سازمان منتشر نشده . بر اساس اطالعات )2013
Agricultural Jihad(جهادکشاورزي استان فارس

Organization of Fars province, 2013 به ازاي حذف (
طور آالت، هزینه هر ساعت کار با ماشین بهیارانه ماشین

با بدین ترتیب،.واهد یافتدرصد افزایش خ35متوسط 
و آالت اي هر ساعت اجاره ماشینارزش سایهمحاسبه

همچنین، با در نظر گرفتن میزان ساعت کار مورد نیاز 
اي در هر هکتار از محصوالت مورد مطالعه، هزینه سایه

,Abedi(آالت تعیین گردیدماشین . اما با توجه به )2013
قیه داخلی است؛ اینکه بخشی از آن قابل تجارت و ب

درصد 64بنابراین، با توجه به مطالعات انجام شده، 
درصد آن داخلی در نظر گرفته 36آالت خارجی و ماشین

Mohammadiشده است( et al, 2012; Najafi &

Mirzaei, 2003; Ghafari & Mirshekari,2013(.
باالترین هزینه پرداختی بر اساس نیز اي آب ارزش سایه

1. Cost Insurance and Freight

مین رایج در منطقه، در نظرگرفته شده است. به منابع تأ
میانگین اي نیروي کار بر اساس ارزش سایه،همچنین

، در نظر در منطقه مورد مطالعهدستمزد کشاورزي
,.Abedi et al(گرفته شد 2011; Najafi & Mirzaei,

اي زمین نیز، بر اساس میانگین نرخ . قیمت سایه)2003
، تعیین شده استالعهدر منطقه مورد مطاجاره زمین

)Karbasi & Rastegaripour, . در رابطه با نهاده )2014
اي منظور بذر نیز قیمت بازاري آن معادل قیمت سایه

Ghafari(شده است & Mirshekari,2013( عالوه بر .
کودشیمیایی (اي قابل تجارتهاي نهادهقیمت سایه،آن

اي ارز،هو نرخ سایهاآنCIFو سموم) برمبناي قیمت 
هاي قابل تجارت نهادهCIFشود. قیمت محاسبه می

٢مرزتاها، بیمه و هزینه حمل شامل قیمت جهانی آن

,Karbasi & Rastegari(باشدمی(گمرك شهید رجایی)

2014; Mohammadi et al, 2012 .(
توان از اي ارز خارجی میجهت محاسبه نرخ سایه

هاي نسبتاً ز روشهاي مختلفی بهره گرفت. یکی اروش
اي ارز که مورد قبول ساده و رایج محاسبه نرخ سایه

، روش برابري استاي از اقتصاددانان طیف گسترده
روش برابري قدرت خرید، شد.بامی٣)PPPقدرت خرید(

خود شامل روش مطلق برابر قدرت خرید و روش نسبی 
در روش برابري قدرت برابري قدرت خرید می باشد.

از نسبت قیمت یک اونس طال در بازار خرید مطلق
Gardnerداخلی و بازار جهانی استفاده شده است &

Rausser, 1998)(.

)1  (
wgP

P
SER dg

، قیمت یک dgPنرخ سایه اي ارز، SERکه در آن
، قیمت یک اونس طال wgPیران و اونس طال در بازار ا

توان از نسبت در این روش میدر بازرا جهانی می باشد.
هاي داخلی و خارجی نیز استفاده شود.شاخص قیمت

)2                              (
*I

I

P
P

SER 

گمرك از ه،در سال مورد مطالعبیشترین حجم واردات کود شیمیایی.٢.
شهید رجایی انجام شده است. 

3. Purchasing Power Pority
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ده شاخص قیمت شاخص قیمت عم، IPکه در آن 
I*فروشی درخارج کشور و 

P شاخص قیمت مصرف ،
;Karbasi & Rastegari, 2014(باشدکننده داخلی می

Mohammadi et al, 2012; Ghafari &

Mirshekari,2013 .( در روش برابري قدرت خرید نسبی
این روش یک سال به عنوان سال مبدأ انتخاب شده و 

شود.ها تعدیل میخص قیمتآن سال با شانرخ ارز 
)3                     (

0

I

I E
P
P

SER
*



. سایر است، نرخ ارز سال مبدأ 0Eکه در آن،  
الزم به ذکر است که .اند، قبالً تعریف شدهنیزمتغیرها

در مطالعه حاضر جهت محاسبه شاخص مذکور از 
مبادلهبیشترین کشوري که30قیمت میانگین شاخص 

,Abediتها صورت گرفته، استفاده شده استجاري از آن

اي ارز با استفاده از روش . عالوه بر آن، نرخ سایه)(2013
نسبی وزن داده شده نیز مورد محاسبه قرار گرفته است. 
به این صورت که با استفاده از سهم ارزش واردات 

ید کشورهاي مذکور به عنوان وزن، شاخص قدرت خر
,Abediنسبی، تعدیل شده است  . سپس، بر )(2013

اي ارز اساس میانگین نتایج سه روش مذکور، نرخ سایه
تعیین گردید.

هاي اگر عوامل تولید و محصوالت بر اساس قیمت
اي در نظر گرفته شده باشند، شاخص سود خالص سایه

زیان خالص مربوط به آن اجتماعی، بیانگر منفعت یا 
این معیار عبارت است از اختالف درآمد است.فعالیت 

هاي کل در هر واحد فعالیت تولیدي یاناخالص و هزینه
اي بیان هاي سایهمحصول، که همگی بر حسب قیمت

باشدیرابطه محاسبه این معیار به صورت ذیل م. اندشده
)Devkota et al, 2015; Karbasi & Rastegaripour,

2014(.

  o
s
kok

s
joj

S
O yPbPaPNSP   

)4                                                             (
Sکه در آن 

OP ،S
jP وS

kPبه ترتیب عبارتند از ،:
و j، نهاده غیر قابل مبادله oاي محصول هاي سایهقیمت

هاي غیر قابل ، میزان نهادهojaو kنهاده قابل مبادله
، میزان نهاده هاي قابل تجارت مورد نیاز okbتجارت و

حصول نیز مقدار مoyو oبراي تولید هر واحد محصول 
باشد.به دست آمده از هر هکتار می

طبق این معیار زمانی  که :
1-0NSP عالیت تولیدي داراي مزیت باشد، ف

اي محصول بیش از باشد. زیرا درآمد سایهنسبی می
اي آن بوده و داراي سود خالص هاي سایههزینه

اجتماعی است.
2-0NSP  باشد، فعالیت تولیدي در نقطه سر

به سر قرار دارد.
3-0NSP فعالیت تولیدي فاقد مزیت باشد ،

حصول داراي ضرر خالص اجتماعی نسبی بوده و تولید م
).(Masters & Nelson,1995باشدمی

، مقید به واحدهاي NSPجا که شاخص از آن
اندازه گیري فیزیکی مانند ارزش تولید هر هکتار یا 

-ارزش یک تن محصول تولیدي است، مقایسه فعالیت
سازد و تنها به منظور مقایسه متفاوت را دشوار میهاي

هاي مشابه در یک صنعت کاربرد بندي فعالیتو رتبه
هاي به منظور رفع این محدودیت، شاخص،دارد. لذا

و نسبت هزینه به منفعت DRCهزینه منابع داخلی 
& Mastersمعرفی شدندSCBاجتماعی

Nelson,1995).(
، شکل SCBتماعی نسبت هزینه به منفعت اج

-دیگري از سودآوري اجتماعی است و بدون واحد می
باشد. در این معیار از طریق مقایسه هزینه اجتماعی 
تولید هر محصول با منفعت اجتماعی که به دنبال دارد 

شود که تولید آن محصول داراي مزیت مشخص می
,.Abedi et al(باشدنسبی یا فاقد مزیت نسبی می

شود:یار به صورت زیر تعریف می). این مع2011

s
o

s
kok

s
joj

P

PbPa
SCB       (5)

ده متغیرهاي این رابطه در بخش قبل توضیح داده ش
توان اظهار داشت :است. طبق این معیار می

باشد، فعالیت تولیدي داراي 1SCBاگر-1
باشد.مزیت نسبی می

الیت تولیدي در نقطه باشد، فع1SCBاگر -2
ار دارد.سر به سر قر

باشد، فعالیت تولیدي فاقد 1SCBاگر  -3
.مزیت نسبی است

استخراج NSPاین شاخص از سود خالص اجتماعی 
سودآوري اجتماعی محصول را به ،بنابراین.گردیده است

ود خالص که در آن، سنمایدیک شگل دیگري بیان می
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تر لذا کار مقایسه را آسان.اجتماعی بدون واحد است
.گرداندمی

DRCهاي اصلی تعیین مزیت نسبی یکی از شاخص
عبارت است Brono)1972 ،(DRCطبق تعریف . است

از هزینۀ منابع داخلی که به منظور کسب یا ذخیرة یک 
واحد ارز خارجی در جریان یک فرایند تولیدي مورد 

کند تا تخمینی از رار گیرد. این معیار تالش میاستفاده ق
ارزش منابع داخلی استفاده شده در تولید یک واحد از 

طوري که در این محصولی خاص را فراهم آورد، به
هاي جهانی و نهاده اي به قیمتهاي واسطهتخمین نهاده

ها که هاي فرصت واقعی آنهاي عوامل به قیمت هزینه
دهد که با توجه به نشان میو گردندگذاري میارزش
هاي قابل تجارت، هاي جهانی محصوالت و نهادهقیمت

تولید یک محصول خاص با استفاده از منابع داخلی با 
داراي صرفه اقتصادي یا واردات آن محصولاست صرفه 

به صورت زیر می DRCدر حالت کلی فرمولباشد.می
باشد:

)6      (




 b
ifoj

b
ok

s
kok

PaP

PC
DRC

، oهزینۀ منابع داخلی محصولDRCکه در آن
okCهاي غیرقابل تجارت در تولید سهم هریک از نهاده

o ،sیک واحد محصول
kPهاي اي نهادهقیمت سایه

bغیرقابل تجارت، 
okPهانی قیمت سرمرز یا قیمت ج

-سهم هریک از نهادهojaبه پول خارجی، oمحصول 

o  ،bهاي قابل تجارت در تولید یک واحد محصول 
ifP

پول قابل تجارت به هقیمت سرمرز یا قیمت جهانی نهاد
به طور کلی صورت کسر، هزینۀ کل باشد.میخارجی

اي ب قیمت سایهمنابع داخلی مورد استفاده برحس
عوامل تولید و مخرج کسر، میزان ارز خارجی به دست 
آمده یا ذخیره شده در جریان فعالیت مورد نظر را نشان 

دهد.می
حالت ممکن است اتفاق بیافتد:3طبق این معیار 

(نرخ سایه اي ارز) باشد، DRC1هرگاه -1
.شدبامیمزیت نسبی داراي تولید محصول 

DRC1هرگاه -2  ،(نرخ سایه اي ارز) باشد
قرار دارد.در نقطۀ مرزي یا سر به سر فعالیت تولیدي 

(نرخ سایه اي ارز) باشد، DRC1هرگاه -3
د.باشد محصول فاقد مزیت نسبی میتولی

براي دستیابی به اهداف تحقیق، اطالعات مورد نیاز 
-هاي کتابخانهفکیک موارد مختلف، از طریق بررسیبه ت

هاي اي، مطالعات اسنادي و کاوش از طریق پایگاه
آوري شده است. جمع1392براي سال اینترنتی، 

وزارت جهاد اطالعات شامل عملکرد و هزینه تولید از
تهیه سازمان جهادکشاورزي استان فارسو کشاورزي

هاي جهانی محصوالت و نهادهاي قابل شده است. قیمت
تجارت از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزي تهران و گمرك جمهوري اسالمی ایران به 
دست آمده است. همچنین، هزینه حمل جهت تعیین 

ها و محصوالت از سازمان حمل و اي نهادهقیمت سایه
راهداري و سایر اطالعات نقل و سازمان حمل و نقل و 

هاي ذیربط و سایت اینترنتی مورد نیاز نیز از سازمان
آوري شده است. بانک جهانی جمع

نتایج و بحث
اي هاي سایهبا توجه به اینکه جهت محاسبه قیمت

در این ،لذا؛توان از نرخ ارز رسمی استفاده نمودنمی
قدرت ه از روش نظریه برابريبا استفادابتدا مطالعه 

ریال برآورد 24496اي ارز به میزاننرخ سایه،خرید
هاي در ادامه به منظور محاسبات قیمت،گردید. بنابراین

اي مذکور استفاده شده است. اي، از نرخ ارز سایهسایه
ه شده است.یارا)1(در جدوله نرخ ارزنتایج محاسب

(ریال)نتایج محاسبات نرخ سایه اي ارز-1جدول
24915مطلقنرخ 

23261نرخ نسبی
روش نسبی وزن داده 

شده
25312

24496میانگین
قمأخذ: یافته هاي تحقی

اي محصوالت و عوامل پس از محاسبه ارزش سایه
-تحقیق بیان شد، شاخصتولید بر اساس آنچه در روش

سناریو، جهت تجزیه و 6در NSPو DRC ،SCBهاي 
ت گندم و ذرت تحلیل مزیت نسبی تولید محصوال

کودهاي بیولوژیکبا توجه به اینکهمحاسبه شده است. 
از باشد که میهاي زیستیاي از فناوريبه عنوان نمونه

است، منافع اقتصادي و محیط زیستی فراوانی برخوردار 
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هاي مذکور بر مبناي در مطالعه حاضر شاخص،لذا
جایگزینی و تلفیق کود زیستی با کودشیمیایی تعیین 

آزمایشنتایج با توجه به ،ده است. بر این اساسش
از و اطالعات در دسترسمؤسسه تحقیقات آب و خاك

انواع کودهاي زیستی و ترکیبات مختلف آن با کود 
هاي مذکور سناریو جهت محاسبه شاخص6شیمیایی، 

نظر گرفته شده است. سناریوهاي مورد بررسی در
عبارتند از:
درصد100ز ): استفاده ا1(سناریو

کودشیمیایی(شاهد)
فسفات شیمیاییدرصد کود 50): تلفیق 2(سناریو

فسفاتزیستیبا کود 
درصد کود شیمیایی ازته با 50): تلفیق 3(سناریو

کود زیستی ازت
درصد کود شیمیایی ازت و 50): تلفیق 4(سناریو

ازت و فسفاتزیستی هايفسفات با کود

د کود ازت شیمیایی درص100جایگزینی): 5(سناریو
)١PGPRبا کود زیستی محرك رشد(

): تلفیق کود زیستی فالویت با کودهاي 6(سناریو
شیمیایی ازته، فسفات و پتاس
درصد جایگزینی کود 50جایگزینی کود زیستی با 

بر اساس نتایج ) 4) و (3)، (2در سناریوهاي (شیمیایی 
)Malboobi et alاطالعات  Ebrahimpour etو(2009

al(2013)در نظر گرفته شده است. همچنین ،،
ج آزمایش مؤسسه ) بر اساس نتای6) و (5سناریوهاي (

، شکل گرفته است. 1392تحقیقات آب و خاك در سال 
مقایسه میزان مصرف کود شیمیایی در حالت مدیریت 

ه شده ی) ارا2تلفیقی کود شیمیایی و زیستی در جدول(
است. 

1. Plant Growth Promoting Rhizobacteria

و مصرف عامل تولید کود شیمیایی و زیستی در هر هکتار از گندم در سناریوهاي مورد بررسیمیزان عملکرد -2جدول

انواع عنوان
کود

)1سناریو(
کود 

شیمیایی

)2سناریو(
Nزیستی

)3سناریو(
Pزیستی

)4سناریو(
N+Pزیستی

)5سناریو(
PGPR

)6سناریو(
کود زیستی 

٢فالویت

کود میزان مصرف 
شیمیایی

ار)(کیلوگرم بر هکت

426-426249426213ازت
249213125125249249فسفات
353535353535پتاس

میزان مصرف کود زیستی
(در هکتار)

100gr-100gr200kg-ازت

2kg -100gr100gr--فسفات
-----پتاس

50/428/595/439/628/514/5عملکرد(تن در هکتار)
فته هاي تحقیق در عرصه و اطالعات مؤسسه تحقیقات آب و خاكمأخذ: یا

1392مکان از کشور در سال 32نتایج آزمایش مؤسسه تحقیقات آب و خاك در .2

در هر یک از سناریوها با در نظر گرفتن مقدار 
مصرف کود شیمیایی و کود زیستی جایگزین شده و 

توان کاهش در ها، میهمچنین، قیمت هر یک از آن
بر هزینه تولید هر هکتار تولید گندم را محاسبه نمود. 

توان در جایگزینی کود زیستی، میدر اثر،اساس نتایج
) تا 2هر هکتار از تولید گندم در هر یک از سناریوهاي (

34/8و 28/15، 47/10، 63/8، 85/1)، به ترتیب6(
ي جویی اقتصادي نمود. در سناریومیلیون ریال، صرفه

شود، با توجه به اینکه طور که مشاهده می) همان6(
مکمل مورد استفاده کودهاي زیستی فالویت به عنوان 

تغییري در میزان مصرف کود ،بنابراین؛گیرندقرار می
شود.شیمیایی مشاهده نمی
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شود، در اثر ) مشاهده می2طور که در جدول (همان
)، 2(مدیریت تغذیه تلفیقی، میزان عملکرد در سناریوي 

14و 17، 6/41، 7/9، 17به ترتیب )6) و (5)، (4)، (3(
الت مصرف کودشیمیایی، افزایش درصد نسبت به ح

با مقایسه میزان عملکرد در حالت بنابراین، داشته است.
مصرف کود شیمیایی و حالت تلفیق کود شیمیایی با 
کود زیستی در هر یک از سناریوهاي مورد بررسی، 
میزان افزایش محصول در واحد سطح نیز تعیین گردید. 

گندم معادل اي و در نظر گرفتن ارزش سایهبر اساس آن 
در اثر تلفیق کود زیستی و شیمیایی در ریال، 9562

، 35/8، 71/4) به ترتیب6) و (5)، (4)، (3)، (2سناریو (
میلیون ریال افزایش درآمد 85/6و35/8، 62/20

هکتار گندم را به همراه خواهد داشت.هر اقتصادي در 
هاي مزیت همچنین نتایج مربوط به محاسبه شاخص

گندم بر اساس هریک از سناریوهاي نسبی محصول 
ه شده است. ی) ارا3مذکور در جدول(

هاي مزیت نسبی گندمنتایج محاسبه شاخص-3جدول

میلیون(NSPسناریو
DRCS)هکتار/ریال

CB
ازیکهرجایگزینیازناشیاقتصاديمنافع

)هکتار/ریالمیلیون)(1(سناریوباسناریوها
13/10-13/3شیمیاییکود

6/1-

P43/389/09زیستیکود
4/055/6

N85/1366/07زیستیکود
6/098/16

- زیستیکود
N+P

97/2749/06
0/010/31

PGPR51/2059/06
5/063/23

کودزیستی
07/1269/07فالویت

9/019/15
هاي تحقیقمأخذ: یافته

هاي محاسباتی، تولید گندم با بر اساس شاخص
باشد. این کود شیمیایی فاقد مزیت نسبی میزاه استفاد

در حالی است که کاربرد کود زیستی به عنوان مکمل و 
100درصد و 50یا جایگزینی با بخشی از کود شیمیایی(

-هاي مزیت نسبی میدرصد)، منجر به بهبود شاخص

شود بر ) مشاهده می2طور که در جدول(شود. همان
یق و جایگزینی کود )، تلف4(ي اساس نتایج سناریو

درصد کود شیمیایی، 50زیستی ازت و فسفات با 
گذارد هبود شاخص مزیت نسبی میبیشترین اثر را بر ب

-کاهش می49/0به 13/1از DRCطوري که شاخص به

نیز بهبود مزیت نسبی NSPو SCBهاي یابد. شاخص
تولید گندم را در اثر جایگزینی کود زیستی با کود 

نماید. نتایج بیانگر آن است که ان میشیمیایی را بی
هايهاي جهانی آن و نهادهتولید گندم با توجه به قیمت

درصدي 50جایگزینی سناریوهايتنها در،قابل تجارت
درصدي کود 100و 50جایگزینی ،زیستیفسفاتکود 

درصدي ترکیب کود ازت و 50ازت زیستی، جایگزینی 
زیستی فالویت به فسفات زیستی و همچنین کاربرد کود

، با استفاده از منابع داخلی با صرفه است. عنوان مکمل
عالوه بر آن، با مقایسه سود ناخالص ناشی از 

) با سایر سناریوها در حالت تلفیق کود زیستی 1سناریو(
و شیمیایی، نتایج ایجاد مازاد منافع اقتصادي در هر 

دهد. این منفعت هکتار از تولید گندم را نشان می
هاي اقتصادي، از یک طرف ناشی از کاهش هزینه

اقتصادي(ناشی از کاهش مصرف کودشیمیایی) و از 
افزایش درآمد اقتصادي ناشی از افزایش در ،طرف دیگر

باشد. عملکرد محصول در اثر کاربرد کود زیستی، می
) مازاد سود اقتصادي در جایگزینی کود3طبق جدول(
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از کود شیمیایی ازته درصد50زیستی ازت و فسفات با 
میلیون ریال بیشترین مقدار را به 10/31و فسفاته، با 

هد.خود اختصاص می

مقایسه میزان مصرف کود شیمیایی در ،همچنین
حالت مدیریت تلفیقی کود شیمیایی و زیستی در تولید 

ه شده است. ی) ارا4اي در جدول(دانهذرت

یایی و زیستی در هر هکتار از ذرت در سناریوهاي مورد بررسیمیزان مصرف عامل تولید کود شیم-4جدول

انواع عنوان
کود

)1سناریو(
کود شیمیایی

)2سناریو(
Nزیستی

)3سناریو(
Pزیستی

)4سناریو(
N+Pزیستی

)5سناریو(
PGPR

کود شیمیاییمیزان مصرف 
(کیلوگرم بر هکتار)

6223116223110ازت
231231115115231فسفات
2222222222پتاس

میزان مصرف کود زیستی
(در هکتار)

100gr-100gr200kg-ازت

-100gr100gr--فسفات
-----پتاس

25/865/991215/10عملکرد(تن در هکتار)
هاي تحقیق در عرصه و اطالعات مؤسسه تحقیقات آب و خاكمأخذ: یافته

وجه به عدم اطالعات در با تکهالزم به ذکر است
خصوص مصرف کود زیستی فالویت در رابطه با محصول 

سناریو مورد بررسی 5ها در اي، تجزیه و تحلیلذرت دانه
در اثر جایگزینی کود ،قرار گرفته است. بر اساس نتایج

توان در هر ، میو کاهش مصرف کود شیمیاییزیستی
)، 5) تا (2(هکتار از تولید ذرت در هر یک از سناریوهاي

میلیون ریال، 18/19، 33/14، 62/12، 71/1به ترتیب 
هاي تولید کاست.  ود و از هزینهجویی اقتصادي نمصرفه

با مقایسه میزان عملکرد در حالت ،عالوه بر آن
مصرف کود شیمیایی و حالت تلفیق کود شیمیایی با 

کود زیستی در هر یک از سناریوهاي مورد بررسی، 
ایش محصول در واحد سطح نیز تعیین گردید. میزان افز

اي ذرت معادل و در نظر گرفتن قیمت سایهبر اساس آن 
در اثر تلفیق کود زیستی و شیمیایی در ریال، 9707

، 80/15، 03/9) به ترتیب 5) و (4)، (3)، (2سناریو (
میلیون ریال افزایش درآمد اقتصادي در 35/21و58/38

واهد داشت.هکتار ذرت را به همراه خ
هاي نتایج مربوط به محاسبه شاخص،همچنین

مزیت نسبی محصول ذرت بر اساس هریک از 
ه شده است. ی) ارا5سناریوهاي مذکور در جدول(

هاي مزیت نسبی ذرت      نتایج محاسبه شاخص-5جدول

DRCSCB(میلیون ریال/هکتار)NSPسناریو
ز سناریوها منافع اقتصادي ناشی از جایگزینی هر یک ا

) (میلیون ریال/هکتار)1با سناریو(
-18/4328/053/0کود شیمیایی

P92/5324/047/074/10کود زیستی
N60/7119/034/042/28کود زیستی

N+P09/9615/027/091/52کود زیستی
PGPR72/8023/029/054/37

مأخذ: یافته هاي تحقیق

SCBو DRCهاي ن شاخصبر اساس نتایج، بیشتری

) 1مربوط سناریو(NSPکمترین شاخص ،و همچنین
-رغم اینکه تولید ذرت دانهعلی،باشد. به عبارت دیگرمی

؛اي با استفاده از کودشیمیایی داراي مزیت نسبی است
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اما در مقایسه با سایر سناریوهاي مورد بررسی، کمترین 
این در دهد.میزان مزیت نسبی را به خود اختصاص می

زیستی به عنوان مکمل و یا کاربرد کودحالی است که
درصد)، 50(حداقلجایگزین بخشی از کود شیمیایی

-شود. همانهاي مزیت نسبی میمنجر به بهبود شاخص
شود تلفیق کود ) مشاهده می5(طور که در جدول

) با کود شیمیایی 4(سناریوزیستی ازت و فسفات
،گذاردخص مزیت نسبی میبیشترین اثر را بر بهبود شا

-کاهش می15/0به 28/0از DRCطوري که شاخص به
نیز بهبود مزیت نسبی NSPو SCBهاي یابد. شاخص

تولید ذرت را در اثر جایگزینی کود زیستی با کود 
دهد.شیمیایی را نشان می

بر اساس نتایج، با مقایسه سود ناخالص ،عالوه بر آن
سناریوها در حالت تلفیق کود ) با سایر1ناشی از سناریو(

زیستی با شیمیایی منجر به ایجاد مازاد منافع اقتصادي 
شود. این منفعت در هر هکتار از تولید ذرت، می

هاي اقتصادي، از یک طرف ناشی از کاهش هزینه
افزایش ،اقتصادي مصرف کودشیمیایی و از طرف دیگر

اثر درآمد اقتصادي ناشی از افزایش در عملکرد ذرت در
) مازاد سود 5(باشد. طبق جدولکاربرد کود زیستی، می

50اقتصادي در جایگزینی کود زیستی ازت و فسفات با 
میلیون 91/52درصد از کود شیمیایی ازته و فسفاته، با 

هد.ریال بیشترین مقدار را به خود اختصاص می
بهبیولوژیککودهايکاربردبر اساس نتایج، ،بنابراین

منجر به بهبود هاي زیستیاي از فناوريونهعنوان نم
محصوالت مورد مطالعه شده است. افزایش مزیت تولید 

(استفاده مزیت تولید گندم و ذرت نسبت به حالت پایه
بهتولیدهايهزینهکاهشناشی ازاز کود شیمیایی)

،و همچنینشیمیاییکودهايمصرفکاهشعلت
کودهاي زیستی بر افزایش درآمد ناشی از اثرات مطلوب

باشد.عملکرد محصوالت می
گیرينتیجه
استفاده کشور،درموجودمنابعمحدودیتتوجه بهبا

هانهادهمصرفجوییصرفهدرنقش مهمیزیست فناوري
اما دارد.کشاورزيتولیداتدرمزیت نسبیافزایش و 

اي که باید به آن توجه شود این است که، به علت نکته
ها و گیريبات کمی و دقیق، در تصمیمنبود محاس

زیست چنان که باید به مقوله هاي کالن آنسیاستگزاري

توجه کافی نشده است. اگرچه کمی نمودن فناوري
منافع حاصل از کاربرد زیست فناوري در کشاورزي، به 
منظور روشن ساختن اهمیت آن، ممکن است در عمل 

شود ی تالش میپیچیده باشد، اما امروزه در گستره جهان
هاي گیري از تئوريتا ارزش منافع حاصل از آن با بهره
طوري که در جهت اقتصادي گوناگون برآورد شود. به

استفاده بهینه و مدیریت صحیح منابع طبیعی، مؤثر واقع 
تجزیه و تحلیل هدف اصلی از این مطالعه، ،شود. لذا

هاي مزیت نسبی تولید گندم و ذرت درتغییرات شاخص
کارگیري مدیریت تلفیقی کود شیمیایی و کود اثر به

باشد. نتایج مطالعه بیانگر آن است که بیولوژیک می
-اي از فناوريعنوان نمونهبهبیولوژیککودهايکاربرد

محصوالت مورد مزیت تولید منجر به بهبود هاي زیستی
مطالعه شده است. افزایش مزیت تولید گندم و ذرت 

ناشی از(استفاده از کود شیمیایی)هنسبت به حالت پای
کودهايمصرفکاهشعلتبهتولیدهايهزینهکاهش

افزایش درآمد ناشی از اثرات ،و همچنینشیمیایی
باشد.مطلوب کودهاي زیستی بر عملکرد محصوالت می

تلفیق و جایگزینی کود زیستی ازت و بر اساس نتایج، 
اثر را بر درصد کود شیمیایی، بیشترین50فسفات با 

در طوري که گذارد بهبهبود شاخص مزیت نسبی می
و 49/0به 13/1ازگندمDRCشاخص سناریو مذکور 

. یابدکاهش می15/0به 28/0ذرت را ازDRCشاخص 
نیز بهبود مزیت نسبی تولید NSPو SCBهاي شاخص

را در اثر جایگزینی کود زیستی با کود و ذرتگندم
اید.نمشیمیایی بیان می

اجراي مدیریت ،هاي تحقیقبر اساس یافتهبنابراین، 
منجر به نه تنها تلفیقی تغذیه گیاهی در داخل مزرعه 

افزایش سود ناخالص هر وکاهش نرخ تغییر هزینه تولید
منجر به بهبود شود، بلکه میهکتار گندم و ذرت 

-بدین ترتیب میشود. نیز میهاي مزیت نسبیشاخص
هاي نوین و مود که استفاده از فناوريتوان استنباط ن

،گردد. لذاموجب بهبود تغییرات هزینه میپیشرفته عمالً
با ترویج این قبیل فناوري بتوان به کهرودانتظار می
تر شدن فرآیند تولید در بخش کشاورزي کمک اقتصادي

جهت توسعه کاربرد کودهاي شودتوصیه مینمود.
هدفمند صورت به شکل حمایت مالی و تریجی زیستی، 

ه وام و یتوان به اراهاي مالی میگیرد. از جمله حمایت
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اعتبارات به تولیدکنندگان کود زیستی و خرید محصول 
ی که از کود زیستی استفاده با قیمت باالتر از واحدهای

هاي ترویجی حمایت،عالوه بر آناند، اشاره نمود.نموده
اي آموزشی و انتقال هتواند در قالب برگزاري کارگاهمی

تجربیات کشورهاي مختلف اعم از مزایا کیفی و کمی 
تواند در اجراي موفق طرح و امکان دستیابی می

کشاورزان و جامعه به منافع مالی و محیط زیستی بیشتر 
با توجه به تنوع اقلیم و همچنین،. راهگشا باشد

خصوصیات مختلف خاك در هر منطقه از استان فارس، 
نیازمندیک از سناریوهاي مورد بررسی، اجراي هر

و تهیه میزان عناصر در خاكآزمایشگاهی مطالعات
در هر منطقههاي تغذیه تلفیقی براي کشاورزاننسخه
گیري اصولی از کودهاي زیستی، لذا، جهت به کار.است

تدوین برنامه جامعه مدیریت تلفیقی گیاهی به تفکیک 
گردد. مناطق پیشنهاد می
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