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 مزیت نسبی، نرخ حمایت مؤثر، ماتریس تحلیل سیاستی، غالت، استان مازندران  هاي کلیدي:واژه

 

 79-603-97شماره شناسه  طرح تحقیقاتی  منبع یافته:

 زاده رامتین جوالیی، علی کرامت نویسنده)گان(:

 دران با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستیهای دولت بر غالت استان مازنتأثیر سیاست عنوان:

 79-603-97 شماره:

 79/9/9671  تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 اهمیت موضوع

از  مستعد محصوالت زراعی وه و بالفعل کشور در تولیدبالق مندی از پتانسیلریزی مناسب جهت بهرهلزوم برنامه

  نماید.از سوی دیگر، ضرورت انجام این تحقیق را آشکار میهمیت غالت در سبد غذایی خانوار سو و ایک

 مقدمه )شرح مساله(

بازارهای جهانی با  کشورها درکه در مقایسه با سایر  به تولید کاالهایی اختصاص یابدباید  ع محدود کشورنابم

های دولت بر هر گذاری سیاستمیزان تأثیر، از طرف دیگر علم بهمنابع کمتری تولید شوندصرف هزینه نسبی یا 

الزم است برای این منظور  به های آینده نقش مهمی ایفا کند.تواند در تعیین سیاستمییک از محصوالت 

غالت )برنج، گندم و برای  ماتریساین  ازمحصوالت مختلف ماتریس تحلیل سیاستی محاسبه شود. در این مطالعه 

  شده است.استفاده  مازندران استان جو(

 هاترین یافتهمهم

  بر اساس شاخصDRC .تولید غالت )برنج، گندم و جو( در استان مازندران دارای مزیت نسبی است 

  نتایج ماتریس تحلیل سیاستی(PAM) دهد که کشت تمامی محصوالت مورد مطالعه دارای سودآوری نشان می

 باشد.اجتماعی می

  شاخصEPC د برای تمامی دهای را نشان میهای داخلی در دو زمینه درآمدی و نهادهکه برآیند سیاست

های ت و نهادهاین محصوال بازارهای دولت در دهد دخالتمحصوالت کمتر از یک محاسبه شده است که نشان می

 توانسته است عدم حمایت در زمینهای نهای نهادهعبارت دیگر حمایتاست. به صورت مثبت عمل نکردهبه آنها

  درآمدی را خنثی نماید.
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

ام محصوالت مورد بررسی در این تحقیق تم دهد کههای حمایتی نشان میمزیت نسبی و شاخص شاخص نتایج

برنج دانه بلند مرغوب دارای مزیت نسبی کمتری نسبت به برنج دانه بلند پر محصول  دارای مزیت نسبی هستند.

های باشد. همچنین گندم آبی از مزیت نسبی کمتری نسبت به گندم دیم برخوردار است. در جهت سیاستمی

باشد؛ در واقع از یک می ترکوچکی تمامی محصوالت مورد مطالعه محاسبه شده برا NPCحمایتی، شاخص 

ها نیز مقدار نهاده این محصوالت بوده است. در زمینهها به ضرر تولید توان گفت در زمینه درآمدی، سیاستمی

در از یک محاسبه شده است که بیانگر آن است که  ترکوچکبرای تمامی محصوالت مورد مطالعه  NPCIشاخص 

  اند.قرار گرفتهاین محصوالت مورد حمایت دولت  ایینه نهادهزم
 

 های مزیت نسبی و حمایتی غالت استان مازندرانشاخص

 DRC NPC NPCI EPC نام محصول

25/0 برنج دانه بلند مرغوب  97/0  99/0  97/0  

2/0 برنج دانه بلند پر محصول  36/0  97/0  39/0  

23/0 گندم آبی  93/0  39/0  97/0  

22/0 دیمگندم   67/0  97/0  69/0  

62/0 جو دیم  76/0  96/0  73/0  

 


