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   موضوعاهمیت
عنوان  در این میان کلزا به. دهند هاي روغنی پس از غالت، دومین ذخائر غذایی جهان را تشکیل می دانه

هاي حمایتی   مطالعات مزیت نسبی و شاخص.باشد یکی از مهمترین گیاهان روغنی در سطح جهان مطرح می
  از آنها  حمایت همچنین میزانومحصول تولید زمینه ریزي آینده در  تواند شرایط را براي برنامه به خوبی می

 . نمایدفراهم

  )شرح مساله(مقدمه 
، ریزي اقتصادي کشور تعیین مزیت نسبی محصوالت کشاورزي در مناطق مختلف کشور براي نظام برنامه

بایستی به تولید کاالهایی اختصاص یابند که در   یا منطقه میکشور منابع محدود هرزیرا حائز اهمیت است، 
 . شوند میري تولید مقایسه با سایر تولیدکنندگان بازارهاي جهانی با هزینه نسبی یا منابع کمت

  ها ترین یافته مهم
  .ان، داراي مزیت نسبی است آبی و دیم در استان گلستيتولید کلزا - 1

  .هاي دولت در جهت حمایت از درآمد زارعین نبوده است  سیاست- 2

  .کلزا کاران حمایت نموده استاي از    دولت در زمینه نهاده- 3

  . دیم بوده استي آبی و به ضرر کلزاياي به نفع کلزا هاي دولت در زمینه درآمدي و نهاده برآیند حمایت - 4
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
  . ان گلستان استکلزایآبیهاي مزیت نسبی و حمایتی  شاخص - 2-3جدول 

  هاي حمایتی شاخص مقدار  هاي حمایتی نرخ شاخص  درصد
12%- NPR 88/0 NPC 
63% NPIR 37/0 NPCI 

8% EPR 08/1 EPC 

7/0DRC=  
  

 استان گلستان  آبیدهنده وجود مزیت نسبی براي محصول کلزاي  نشان7/0 محاسبه شده، با مقدار DRCشاخص 
آمد تولیدکننده مالیات   دولت از در،دهد  شده است که نشان می محاسبه88/0، مقدار NPCشاخص . باشد می

دهد دولت به   است که نشان می37/0براي کلزاي استان گلستان  NPCIشاخص . غیرمستقیم دریافت نموده است
حکایت از  است که 08/1 براي کلزا در استان گلستان مقدار EPC  شاخصمقدار. ها یارانه پرداخت نموده است نهاده

   .حمایت نموده استمحصول  اي از این دولت در دو زمینه درآمدي و نهادهن دارد که ای
  

  .  استان گلستانکلزاي دیمهاي مزیت نسبی و حمایتی  جدول شاخص - 4-3جدول 
  هاي حمایتی شاخص مقدار  هاي حمایتی نرخ شاخص  درصد

23%- NPR 77/0 NPC 
52% NPIR 48/0 NPCI 

16%- EPR 84/0 EPC 

48/0DRC=  
  

. دهد که حاکی از مزیت نسبی مناسب این محصول است  دیم نشان میي را براي کلزا48/0مقدار  DRCشاخص 
نسبت به درآمد آنها هاي داخلی، درآمد کشاورزان را  تدهد سیاس  محاسبه شده است که نشان میNPC ،77/0شاخص 

دهد، دولت   است که نشان می48/0 دیم يکلزابراي  NPCIمقدار شاخص . استهاي جهانی کاهش داده  بر پایه قیمت
 است که حکایت از عدم حمایت 84/0 دیم يبراي کلزا EPCشاخص مقدار . ها یارانه پرداخت نموده است به نهاده
   .اي از این محصول دارد دي و نهادهکلی در زمینه درآمطور دولت به

  


