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 چکیده
کشاورزی  یزیرو برنامه یگذارسیاستاز ابعاد مهم  یمحصوالت کشاورزی در مناطق مختلف، یکتولید  یمزیت نسب نییتع

و کشت در مناطق مختلف با توجه به شرایط موجود در هر منطقه دست  دیبه الگوی مناسب تول توانیاست که بر اساس آن م

مزیت فیزیکی  هایشاخصاساس  کشور بردر  چغندرقند دکنندهیتول هایاستان بندیاولویت باهدفپژوهش حاضر  یافت.

نتایج  .صورت گرفته است ا استفاده از روش تاکسونومی عددیب 1362-98طی دوره زمانی  آنهاو ضریب نوسان  تولید

میانگین وبی، خراسان رضوی و آذربایجان غربی دارای باالترین خراسان جنهای استان ساله، 36 یدورهطی یک  دادنشان 

کرمانشاه و اردبیل  ،کردستان هایاستاننیز در  (EAI) کاراییباالترین میانگین مزیت  بودند و (SAI) اسیمقشاخص مزیت 

های آذربایجان غربی، خراسان نیز استان (AAI) یجمع. بر اساس نتایج مزیت آمد به دست 80/1و  20/2، 90/2به ترتیب با 

 74/1و  14/93،3/1کمترین ضریب نوسان شاخص جمعی و به ترتیب با دارای  33/0و  22/0، 10/0رضوی و اصفهان با 

 های کشور بودند.میانگین مزیت جمعی در بین تمامی استان باالتریندارای 
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 مقدمه

های موجود ، بخش کشاورزی با توجه به ظرفیتایراندر 

و  ریزیبرنامهکه در مناطق مختلف متفاوت است، در صورت 

برداری مناسب و پایدار از توان اجرایی مناسب در تلفیق و بهره

درات مهم تولید و صا هایبخشیکی از  تواندیم ،عوامل تولید

 تغییرات. (Abedi 2015) برخی محصوالت کشاورزی باشد

ر در الگوهای آب و هوایی و کاهش یاقلیمی و عواقب آن مانند تغی

و از سوی دیگر افزایش رشد جمعیت و  سویکنزوالت جوی از 

 یمنابع آبمنابع انرژی( سبب شده ) غذایی موادبه  روزافزوننیاز 

برای تأمین نیازهای ترین منابع تولید، یکی از حیاتی عنوانبهنیز 

راهکارهای  نتیجه در، نبودهغذایی این جمعیت رو به رشد کافی 

ارزشمند پیشنهاد  بعمختلفی در راستای استفاده بهینه از این من

این راهکارها، افزایش میزان منابع در  ترینمهم ازجمله. شودمی

باشد. به استفاده از منابع آبی می وریبهرهدسترس و افزایش 

نیست،  ءاعتناقابلدلیل محدود بودن منابع آبی، روش اول چندان 

. این رسدمیبه نظر  ترصحیحمنطقی  لحاظ ازاما روش دوم 

مختلف، بتوان  هایشیوه کارگیریبهد دارد که با احتمال وجو

استفاده از منابع را باال برد و با استفاده از منابع موجود،  وریبهره

یکی از  .(Chizari et al. 2005کرد )حداکثر منفعت را حاصل 

مزیت نسبی تولید  ، شناساییهاشیوهاین  کارآمدترینو  ترینمهم

توسط کارشناسان و متخصصان  محصوالت مختلف در هر منطقه

ترغیب کشاورزان به کشت علمی و  هایروشمربوط با استفاده از 

مروزه ا .باشدمناطق مختلف میهر یک از  این محصوالت در

 تیاهم لیبه دل یمحصوالت کشاورز ینسب تیمز نییتع بحث

به  ها،کشور بلندمدت یهایگذاراستیسو  یزیربرنامهآن در 

. در ریزی اقتصادی تبدیل شده استمهم برنامههای یکی از جنبه

از  یادیتوجه تعداد ز ریاخ هایسالموضوع در  نیا زین رانیا

را به خود جلب کرده است  یپژوهشگران اقتصاد کشاورز

(Mohammad Rezaei et al. 2011 .)هدف  یکل طوربه

 سودآوریاست.  یسود اجتماع نیشتریبه ب دنیرس گذاراناستیس

 تیاز مز تولیدشدهکه محصوالت  شودمی نهیشیب یزمان یاجتماع

 تیبا توجه به محدود نیبرخوردار باشند، بنابرا ییباال ینسب

به  یابیعوامل و دست نیاز ا نهیجهت استفاده به دیعوامل تول

 دیتول شیو افزا رکشتیتوسعه سطح ز دیبا د،یتول نیشتریب

انجام  ینسب تیدر منطقه بر اساس اصل مز یمحصوالت زراع

 دهندهنشانکه  یاز مسائل یکی(. Abedi et al. 2009) ردیگ

است، گسترش  دیدر اقتصاد تول ینسب تیو کاربرد مز تیاهم

کشورهاست.  المللیبینآن بر روابط  ریو تجارت و نحوه تأث دیتول

 گیریتصمیم انیجراست که در  ییاز ابزارها یکی ینسب تیمز

برخوردار است  ژهیو یتیو تجارت محصوالت از اهم دیتول یبرا

(Shahnoushi et al. 2007 .)ییربنایموجود ساختار ز طیدر شرا 

مدون و  هایریزیبرنامهنبود  لیکشت محصوالت به دل

با  یمحصوالت کشاورز دیو تول افتهی، تکامل نشدهحساب

 ریزیبرنامهضرورت  نیبنابرا ،پذیردمی رتباال صو هایهزینه

 یمحصوالت کشاورز دیمناسب تول یعمل یکشت و ارائه راهنما

در مناطق گوناگون کشور  آنها یو اقتصاد ینسب تیبا توجه به مز

توان محصوالت با هکه ب ایگونهبه ؛محسوس است کامالً

و امکان صدور  دیباالتر را در هر منطقه تول یاقتصاد هایمزیت

را فراهم نمود و در مقابل نسبت  ترپایین تیبه مناطق با مز آنها

در هر منطقه  ترپایین یاقتصاد هایمزیتبه ورود محصوالت با 

مناطق را کاهش  دیتول هایهزینهتوان هب مجموع دراقدام کرد تا 

 توانمیدر مناطق کشور  ینسب تیمز بامطالعه، رواین ازداد. 

توسعه کشت در  یسازمیتصم وردرا در م یحیصح یاستراتژ

 Mohammadi) اتخاذ کرد هااستاناز  کیناطق گوناگون هر م

and Boostani 2009). محصوالت  ینسب تیمز یبررس

و ارائه  یکه با طراح دهدمی گذارسیاستامکان را به  نیمختلف ا

محصول با  دیرا به سمت تول تولیدکنندگانمناسب،  یالگو

، (al. et Hatef 2016کند ) تیهدا یاجتماع سودآوری بیشترین

 یمهم است که در راستا توسعهدرحال ین در کشورهایهمچن

دهند  صیتخص یمحدودشان را طور هیسرما شرفت،یتوسعه و پ

 شیو افزا یدیعوامل تول ریسا نهیبه یریکارگبهسبب  اوالًکه 

 یمحصوالت دیتول یدر راستا یدیمنابع تول ثانیاًگردند،  یوربهره

باشند  یو مل ایمنطقه ینسب تیمز یبه کار گرفته شوند که دارا

(Azizy and Yazdani 2004.) 

محصوالت  کشتریزسطح  1397-98 یسال زراع در

سهم  .است میلیون هکتار بوده 9/11زراعی کشور حدود 
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و  شکریهزار هکتار بوده که ن 639حدود  یمحصوالت صنعت

لحاظ  اول و دوم از یرتبه بیدرصد به ترت 41و  49چغندرقند با 

 کشت ریزلحاظ سطح  و از یکشاورز یمحصوالت صنعت دیتول

 Ministry of) انددوم و سوم را به خود اختصاص داده یهارتبه

Agriculture-jahad 2019). یکی از منابع  عنوانبه شکر

تأمین انرژی در سبد کاالهای اساسی کشور جای دارد. مطالعات 

 شکر، حدودیرمستقیم مصرف مستقیم و غ که دـدهمیان ـنش

 طی .کندمیدرصد نیاز به انرژی جمعیت ایران را تأمین  8-10

و افزایش سرانه  سوکیجمعیت از  افزایش های گذشته،دهه

به ازای هر نفر در یک  شدهمصرفکیلوگرم شکر ) شکرمصرف 

سال( موجب شده است تا میزان مصرف سالیانه شکر در کشور از 

میلیون تن در  62/2به حدود  40هزار تن در دهه  570حدود 

شکر از دو محصول کشاورزی افزایش یابد.  90ابتدای دهه 

 تولیدکنندهکه از بین کشورهای  شودمیچغندرقند و نیشکر تولید 

و هم  چغندرقندهم از  ،ایران ازجملهکشور  نه در جهان تنها شکر

 116کشور فقط از چغندرقند و  38. کنندمیشکر تولید  ،از نیشکر

 Sugar Beet) کنندمیکشور نیز فقط از نیشکر، شکر را تولید 

Seed Institute 2014) .آمار و اطالعات انجمن  اساس بر

 1360 -98 ه زمانیشکر ایران طی دورقند و  هایکارخانهصنفی 

چغندرقند و  ،درصد شکر تولیدی ایران 65 منبعمیانگین  طوربه

 Iranian Sugar Factories)( 1)شکل  مابقی نیشکر بوده است

Association 2019).  بـه طیـف وسـیعی  چغندرقندسازگاری

کشت سنتی،  از شـرایط آب و هـوایی و خـاك، امکـان

های ایـن محصـول قابلیتمکـانیزه آن، مکانیزه و تمامنیمه

های زراعی مختلف، محصوالت تناوب بـرای قرار گرفتن در

 ارزش، قرار گرفتن ایـن محصـول در ردیـف فرعـی با

 زمینی و حبوبـات ازمحصوالتی نظیر برنج، ذرت، گندم، سیب

عنوان که این محصول به است شده موجـب ،لحاظ ارزش غـذایی

 در بخـش کشـاورزی ایـران یکـی از محصـوالت اسـتراتژیک

 .(Rafati and Najafi 2018) مطرح باشد

 
 1360-98 هایدرصد سهم شکر تولیدی از چغندرقند و نیشکر در کشور طی سال 1 شکل

چغندرقند  توانمیکه  است مناطق نادریکشور ما جزو 

را به دو صورت بهاره )کاشت در بهار و برداشت در پاییز( و پاییزه 

بهاره  چغندرقند )کاشت در پاییز و برداشت در بهار( کشت کرد.

شود که محدودیت آب مناطقی کشت می در در حال حاضر،

این گیاه در اکثر مناطق کشت  کشتریزو افزایش سطح  باالست

در ایران، مغایرت دارد.  خاك و آببهاره با اصل حفظ منابع 

شاخصی بارز برای  عنوانبهآن را  توانمیعاملی که  ترینمهم

اولویت و برتری کشت پاییزه چغندرقند نسبت به کشت بهاره 

معرفی کرد، استفاده بهینه از نزوالت آسمانی در طول دوره رشد 

بیشتر مصرف آب در زراعت چغندرقند پاییزه است. این  کاراییو 

که در ایران آب عامل  یابدمیموضوع هنگامی اهمیت بیشتری 

موارد خاص  جزبه. شودمیکشاورزی قلمداد  محدودکنندهاصلی 
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، کندمیزدن و استقرار گیاه کمک بهاره به جوانه هایبارندگیکه 

و  گیردمیتان صورت مراحل اصلی رشد چغندرقند بهاره در تابس

 (تا برداشت زنیجوانهاز مرحله )در تمام دوره رشد خود  تقریباً گیاه 

نیازمند آبیاری است. این در حالی است که دوره اصلی رشد 

و قسمتی از  گیردمیپاییزه در پاییز و زمستان انجام  چغندرقند

ه نحو که. از آنجایی شودمینیاز آبی گیاه از طریق بارندگی تأمین 

به نحوی است که  عموماً توزیع بارش در مناطق مختلف کشور 

بارش سالیانه در دو فصل پاییز و زمستان روی  چهارمسهحدود 

بنابراین، کشت پاییزه چغندرقند این امکان را دارد که ؛ دهدمی

های منطقه تأمین بارندگیبخشی از نیاز آبی خود را از طریق 

به کاهش میزان مصرف آب و افزایش  تینها در. این موضوع کند

ند مصرف آن در خصوص تولید شکر در محصول چغندرق کارایی

پاییزه و  چغندرقند ، محصولگریدعبارتبه. شودپاییزه منجر می

بهاره به ازای مصرف یک مترمکعب آب آبیاری به ترتیب معادل 

بر اساس اطالعات  .کنندمیگرم شکر تولید  532و  853

قند و شکر ایران،  هایکارخانهز سوی انجمن صنفی ا منتشرشده

 -92میانگین سطح زیرکشت چغندرقند در کشور طی دوره 

هزار هکتار بوده است. در این میان، بیشترین  154، معادل 1360

درصد،  5/7 سهم کشت پاییزه در کل سطح زیرکشت چغندرقند

ین درصد بوده است. ا 4/3درصد و تولید شکر،  6/2تولید ریشه 

در طرح  شده ینیبشیپدر حالی است که با مبنا قرار دادن اهداف 

افزایش ضریب خوداتکایی در تولید شکر )چغندرقند(، بایستی در 

هجری شمسی، سطح زیرکشت، میزان تولید ریشه  1404سال 

هزار  60و شکر چغندرقند پاییزه به ترتیب با دستیابی به اعداد 

هزار تن به ترتیب سهمی معادل  511میلیون تن و  4/2 هکتار،

درصد از مجموع چغندرقند را به خود اختصاص  39و  44، 38

 .Sugar Beet Seed Institute 2014)) داده باشد

مطالعات متعددی در زمینه مزیت نسبی  تاکنون

کشاورزی در داخل و خارج از کشور انجام گرفته که  محصوالت

همکاران و محمدی  .ددگرمیبه برخی از آنان اشاره 

(Mohammadi et al. 2018 )تعیین الگوی بهینه  هدف با

کشت محصوالت زراعی در یک واحد کشاورزی در شهرستان 

در  ایگلخانهپیشوا بر مبنای تحلیل مزیت نسبی محصوالت 

 ایدلمهخیار، فلفل  محصوالتکه نشان دادند  ایمنطقهسطح 

دارای مزیت نسبی در سطح استان تهران  فرنگیگوجهرنگی و 

هستند. شاخص مزیت نسبی صادرات نیز نشان داد که 

 ایگلخانه فرنگیگوجهرنگی و  ایدلمهخیار، فلفل  محصوالت

دارای مزیت صادراتی در  (یبرکلبرگ، گل و )به همراه انواع کلم 

 .Mahmoodi et al)همکاران حمودی و م .سطح ملی هستند

های مزیت نسبی گندم آبی در شهرستان بندیپهنه با (2018

مزیتی  هایشاخصاستفاده از  بر آن با مؤثراستان فارس و عوامل 

(، مزیت Scale Advantage Index) نسبی مانند مزیت مقیاس

 ( و مزیت جمعیEfficiency Advantage Index) کارایی

(Aggregated Advantage Index ) نشان دادند که

لید تواستان فارس دارای مزیت نسبی مختلفی در  هایشهرستان

در پنج سطح با مزیت  ی استان فارسهاشهرستان .گندم هستند

و مزیت نسبی بسیار پایین  نییپا ،قبولقابل ،باال اال،نسبی بسیار ب

الرستان و المرود دارای  هایشهرستان شدند. بندیپهنه

 اندبودهباالترین میزان مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس 

را بید نیز کمترین مزیت نسبی کازرون و خرم هایشهرستانو 

با بررسی مزیت نسبی تولید  (Abedi 2015) یعابد. داشتند

در  فناوریزیستگندم و ذرت( مبتنی بر ) یکشاورزمحصوالت 

مکمل و  عنوانبه کود زیستیکاربرد  که نشان داداستان فارس 

درصد(،  100و  50) ییایمیشیا جایگزینی با بخشی از کود 

که  طوریبه، شودمیمزیت نسبی  هایشاخصمنجربه بهبود 

 (Domestic Resource Cost) یداخلهزینه منابع  شاخص

 ( کاهشچهاردر سناریو ) 49/0به ( یکسناریو ) در 13/1گندم از 

به بررسی ( Rafiee et al. 2011)همکاران و  یعیرف .یابدمی

امکانات تولیدی و مزیت نسبی بخش زراعی استان مازندران در 

معمول و  هایشاخصبا استفاده از  1385-86سال زراعی 

نتایج این تحقیق نشان  پرداختند؛ خطی ریزیبرنامهرهیافت 

نرخ ارز یورو از میان محصوالتی که  یریکارگبهکه با  دهدمی

 محصوالت انواع برنج، عمدتاً ،اندبودهدارای مزیت نسبی 

 آبی، یتیاچیلوب بهاره دیم، ایسو آبی و دیم، جو آبی، زمینیبیس

 .اندشدهآبی و عدس دیم وارد الگوی بهینه کشت  فرنگیگوجه

به بررسی  (Mohhamadi et al. 2018همکاران )محمدی و 
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 1385-86در سال زراعی در ایران  چغندرقندمزیت نسبی 

وجود  دهندهنشان سیاستینتـایج مـاتریس تحلیل  ؛پرداختند

است مزیت نسبی در تولید محصول چغندرقند در ایران 

(DRC=0.55). سوی دیگر ضریب حمایت اسمی بر محصول  از

وجـود مالیـات غیرمسـتقیم بـر تولیـد محصـول  دهندهنشان

است، ضریب حمایت اسمی بر نهاده  (NPC=0.55) چغندرقند

قابل  هاینهادهوجود مالیات غیرمسـتقیم بـرای  دهندهنشان

از آن و ضریب حمایت مؤثر نشان  هست( NPI=2.55) تجارت

غیرمستقیم بر محصول  صورتدارد که مالیاتی که دولـت به

است کـه جهـت  اینظر گرفته است بیش از یارانهچغندرقند در 

که به  یمطالعات جهان ازجمله .پرداخت کرده است هانهاده

 به توانمی ،اندپرداخته یمحصوالت کشاورز ینسب تیمز یبررس

 آنهااشاره نمود.  (Arora et al. 2020آرورا و همکاران )مطالعه 

 ینسب تیبر مز ییآب و هوا راتییتغ راتیتأثبه بررسی 

با حذف اثرات پرداختند و بیان کردند  نیزم یو کاربرت محصوال

تا  2031 یهاسالیی در آب و هوا راتییروند در عملکرد، تغ

درصد  64تا  33 نیب 2005تا  1981 یهاسالنسبت به  2055

به  مزیت نسبی نیشتریب ونجهیو  نیکمتر ایسو و ابدییمکاهش 

( به Wu and Yang 2021یو و یانگ ) .دهندخود اختصاص می

پرداخته  نیدر چ جاسمین یچا دیتول ینسب تیمز لیو تحل هیتجز

 جاسمین یچا دیتول ی، مناطق سنتانیفوج جزبهکه و بیان کردند 

. انددادهخود را از دست  ینسب یایو گوانگدونگ مزا انگیمانند ژج

، از یگوانگش یدر حال ظهور، به رهبر دکنندهیتولاگرچه مناطق 

مطلق هستند، اما از نظر  یایمزا یجامع دارا ینسب یاینظر مزا

 یابیدست ی، برانیندارند؛ بنابرا یتیمز چیه توسعه تیشاخص مز

الزم است همه  نیجاسم یو سالم صنعت چا داریبه توسعه پا

 نژاد و بایزید تمرکز کنند. یفن یدیمسائل کل یبر رو هاطرف

 ینسب تیمز( به بررسی Bayzidnejad et al. 2021همکاران )

عمده محصوالت شهرستان  یریپذرقابت یریگاندازهو  دیتول

. نتایج پرداختند( PAM) استیس لیتحل سیتوسط ماتر هیاروم

 دی، تولNSPبر اساس شاخص حاکی از آن بود که  آنها

 ینسب تیمز یمحصوالت دارا رینسبت به سا یفرنگگوجه

، آفتابگردان، گندم و جو ینخودفرنگقرمز،  ایاست و لوب یباالتر

قرار دارند. بر اساس شاخص  یبعد یهارتبهدر  بیبه ترت

 یریپذرقابت ی، همه محصوالت مورد بررسنهیهز یریپذرقابت

، از جمله یحفاظت یهاشاخص یبررس جیداشتند. نتا یانهیهز

 یهاارانهی(، نشان داد که NPCI) یخالص حفاظت ورود بیضر

همه محصوالت مورد  یقابل تجارت برا یهانهادهبه  میرمستقیغ

 یاسم یحفاظت بیمطالعه پرداخت شده است. شاخص ضر

(NPCOبرا )نخود دانه و دان، آفتابگرمی، گندم دیگندم آب ی ،

محصوالت  نیا دیبر تول میرمستقیغ اتیمال دهندهنشانقرمز  ایلوب

در مطالعه ( Van derEng 2004ون درانج ) توسط دولت است.

 یبرنج در منطقه جنوب شرق دیتول تیمز یبررس منظوربهکه  خود

( یجاوا و مالز تنام،یو لند،یژاپن، تا ن،یپیلیبرمه، ف ،ی)اندونز ایآس

و جنوب  لندیبرمه، تا یصورت گرفت، نشان داد که کشورها

داس و کو .باشندمیگندم  دیدر تول ینسب تیمز یویتنام دارا

 ینسب تیمز یدر بررس( Quddus and Usman 2011عثمان )

و پنبه در پنجاب پاکستان نشان  شکریمحصوالت گندم، برنج، ن

 تیمز یدارا ییخودکفا منظوربهدادند که پنجاب در گندم 

اما در محصول  ست،ین تیمز یصادرات دارا یبرا یول باشدمی

 ل،در داخ دیتول یداشتن برا تیو پنبه عالوه بر مز شکریبرنج، ن

  .هست زین یصادرات تیمز یدارا

مطالعات متنوعی با  شودمیکه مشاهده  طورهمان

های مزیت شاخص عمدتاًکه  مزیت نسبیهای شاخصاستفاده از 

برای محصوالت مختلف کشاورزی  اند،نسبی صادراتی بوده

اما پژوهش حاضر عالوه بر تعیین  ؛صورت گرفته است تاکنون

 ،مزیت فیزیکی تولید هایشاخصمزیت تولید با استفاده از 

 یدورهدر کشور را نیز طی یک  چغندرقند تولیدکننده هایاستان

 بندیاولویتمذکور  هایشاخصساله بر اساس  31بلندمدت 

نموده و نقشه جامع تولید چغندرقند در کشور بر اساس 

تمرکز، سابقه، رواج تولید و کارآمدی فیزیکی مانند  هایشاخص

 آمده است. به دستتولید 
 

 هاروشمواد و 

معموالً برای تعیین مزیت نسبی از دو نوع شاخص 

آمده دستهای نوع اول، سود خالص بهشود. شاخصاستفاده می
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ای از یک فعالیت را بر اساس هزینه فرصت و قیمت سایه

کنند که آیا تولید محصوالت مورد و مشخص می یریگاندازه

ها دارای مزیت نسبی هستند یا خیر. بررسی نسبت به واردات آن

باشند و بر اساس میزان های فیزیکی میشاخص نوع دوم شاخص

عملکرد، سطح زیرکشت و ترکیبی از این دو، مزیت نسبی تولید 

نجند. سمحصوالت مورد بررسی را نسبت به استان یا کشور می

ها در حقیقت میزان تمرکز، سابقه، رواج تولید و این شاخص

اصل مزیت  بنا بر. دهندکارآمدی تولید را در یک منطقه نشان می

ای در اقتصاد ملی، هر منطقه در مقایسه بـا سـایر نسبی منطقه

منـاطق یـا کاالها، تمایل به تولید محصوالتی دارد که در تولید 

ی برخوردار است. این اصل دو فاکتور مهم ها از مزیت بیشترآن

شرط دهد: اول آنکه کاالهای تولیـدی، بهرا مورد توجه قرار می

داشـتن کیفیت یکسان، در صورتی دارای مزیت نسبی خواهند 

بـود کـه نسـبت بـه سـایر کاالهـا هزینـه تولید کمتری داشته 

ـایر باشند و دوم آنکه دارای توان رقابـت بـا محصـوالت س

 Pirasteh and Karimi) مناطق باشند تولیدکننـدگان دیگر

های تولید، منظور کاهش هزینهبهگفت  توانیمبنابراین  ؛(2017

وری جلوگیری از هدر رفت منابع محدود کشور و افزایش بهره

، لزوم بررسی مزیت نسبی در آنهامنابع از طریق تخصیص بهینه 

و بدین ترتیب دستیابی شده های مختلف کشور مشخصاستان

پذیری تولیدات تحقق خواهد به توسعه کشاورزی بر مبنای رقابت

(. در بین محصوالت Mirbagheri et al. 2019یافت )

جزء محصوالت راهبردی  عمدتاًکشاورزی، محصوالت زراعی 

هستند و تحقیق و مطالعه در خصوص مزیت نسبی آنها و ارزیابی 

های وضعیت حمایتی این محصوالت با استفاده از شاخص

گذاری ی و سیاستزیربرنامهمربوطه از اهمیت بسزایی در امر 

 Tusi and Ardestani) بخش کشاورزی برخوردار است

2009). 

ین مزیت نسبی و تعیجهت بررسی در این پژوهش 

طی دوره زمانی  کشور هایاستانیک از محصول چغندرقند در هر

مزیت شامل تولید شاخص مزیت فیزیکی  سهاز  98-1362

 یجمعمزیت شاخص  ،(EAI) کارایی تیمز (،SAI) اسیمق

(AAI) و شاخص ضریب نوسان (Coefficient of Variation) 

 .استفاده شده است

 (SAI)شاخص مزیت مقیاس 

شاخص مزیت مقیاس( یک تمرکز )برای محاسبه درجه 

 1 رابطه محصول در یک منطقه نسبت به متوسط کل مناطق،

 :(Lee 1995) ردیگمیمورد استفاده قرار 

(1) SAIio= ](GSio/GSi)/(GSo/GS) 

را در  oمقیاس مزیت محصول  شاخص SAIio ،یکر رابطه د

محصول  زیرکشتسطح  GSio. همچنین دهدمینشان  iمنطقه 

o  منطقه درi ،GSi  محصوالت زراعی در  زیرکشتکل سطح

 GSو  در کل منطقه o محصول زیرکشتطح س i، GSoمنطقه 

در کل منطقه را نشان  محصوالت زراعی زیرکشتکل سطح 

درجه تمرکز محصول از یک باشد،  تربزرگ SAIio . اگردهدمی

o  در منطقهi و بیانگر ترجیح  استاز کل منطقه  تربزرگ

است و  oبرای کاشت بیشتر محصول  iکشاورزان منطقه 

 برعکس.

 (EAI) کاراییمزیت 

فیزیکی مزیت نسبی، شاخص  هایشاخصیکی دیگر از 

استفاده  2که برای محاسبه آن از رابطه  استکارایی مزیت 

 :(Lee 1995شود )می
(2) EAIio= ](APio/APi)/(APo/AP) 

در منطقه  oشاخص کارایی مزیت محصول  EAIio ،2رابطه در 

i همچنین است .APio  عملکرد محصولo  در منطقهi، APi 

متوسط  i، APOقه منطدر  متوسط عملکرد محصوالت زراعی

عملکرد همه  متوسط APدر کل منطقه، oعملکرد محصول 

 تربزرگمحصوالت زراعی در کل منطقه است. اگر این شاخص 

 نسبت به همه oاز یک به دست آید، متوسط عملکرد محصول 

استان منطقه )محصوالت در منطقه موردنظر باالتر از متوسط کل 

در بین مناطق  یفنّاوردر  داریمعنییا کشور( است. اگر اختالف 

مختلف وجود نداشته باشد و همچنین محدودیت زیادی برای 

شاخصی از تخصیص  تواندمی EAI انتشار و پذیرش آن نباشد،

اجتماعی و  ،عوامل تولید، منابع طبیعی و عوامل اقتصادی

 فرهنگی باشد.
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 (AAI) یجمعمزیت 

یک شاخص جامع  واقع درکه  جمعیشاخص مزیت 

مزیت نسبی و میانگین هندسی دو شاخص مزیت مقیاس و مزیت 

 (:Lee 1995شود )میمحاسبه  3رابطه  صورتبه است، کارایی
(3) 𝐴𝐴𝐼 = √𝑆𝐴𝐼𝑖𝑜𝐸𝐴𝐼𝑖𝑜 

در  o محصول از یک باشد، تربزرگاگر شاخص مزیت جمعی 

 ، مزیت نسبی بیشتر از متوسط کل منطقه خواهد داشت.iمنطقه 

 (CV) شاخص ضریب تغییرات

با استفاده از شاخص ضریب تغییرات، میزان نوسانات 

کشور مورد  هایاستاندر  جمعیو  کارایی ،مقیاسنسبی  مزیت

باشد  تربزرگریب که هرچه این ض گیردمیبررسی قرار 

فیزیکی تولید  هایمزیت دهنده این است که نوساناتنشان

 واقع دردر منطقه مورد بررسی بیشتر است.  قندچغندرمحصول 

 مورد مطالعه دورهطی مزیت  هایشاخصهرچند میانگین 

نیز طی زمان حائز  هاشاخصشاخص مهمی بوده اما ثبات این 

شاخص ضریب تغییرات  تینها دراین اساس  اهمیت است. بر

 خواهد بود: چهار مطابق رابطه

(4) δ = √
1

𝑁
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)̅̅̅2
𝑛

𝑖=1

 

(5) μ =
∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
 

(6) CV =
δ

μ
 

مزیت مقیاس و  هایشاخصانحراف معیار  δ ،6تا  4در روابط 

 مقدار محاسباتی انواع مزیت در هر xiتعداد سال و  Nکارایی،

 دهندمیمزیت فیزیکی را نشان  هایشاخصمیانگین  µسال و 

مزیت  هایشاخصضریب نوسان  CV، 6در رابطه  نهایت درو 

 (.Mirbagheri et al.2019) هستفیزیکی تولید 

 هایشاخصکشور بر مبنای  هایاستانبندی اولویت

 مزیت فیزیکی تولید

نسبی عملکرد، مزیت های شاخصپس از محاسبه 

 آنهاو ضریب نوسان جمعی  ، همکارایی ،مقیاس فنی، کارایی

 بندیرتبهکشور، به  هایاستانآبی در  قندچغندربرای محصول 

های اساس بیشترین میزان میانگین شاخصبر  هااستاناین 

کمترین میزان ضریب نوسان این  و همچنینمزیت فیزیکی تولید 

شد. در این  پرداخته 1362-93 هایسال در بازه زمانی هاشاخص

که عالوه بر اینکه  گیرندمیدر اولویت قرار  ییهااستانمطالعه 

از تداوم مزیت  زمانهم طوربههستند،  تریمناسبحائز مزیت 

برخوردار  موردمطالعهمقیاس و مزیت عملکرد در بازه زمانی 

از روش تاکسونومی عددی  یبندرتبهانجام این  منظوربهباشند. 

 هایروشترین روش تاکسونومی عددی از متداولاستفاده شد. 

...( بر اساس  ها، مناطق، کاالها،ها )بازاربندی گزینهاولویت

(. این روش قادر است Brewer 2001تعدادی شاخص است )

همگن تقسیم  شیب و کمهای یک مجموعه را به زیرمجموعه

. از ائه دهدها ارگزینه بندیاولویتنموده و مقیاسی برای 

های تاکسونومی این است که قادر است دو عمل را باهم قابلیت

 انجام دهد:

به  شدهنییتعهای مجموعه مورد بررسی را بر اساس شاخص -1

 ،کندهمگن تقسیم می هایزیرمجموعه

بندی همگن را درجه رمجموعهیزعناصر و اجزای هر دو  -2

 و (. طبق گفته ساروخانیAhangari et al. 2017کند )می

مراحل این روش به شرح زیر  (Sarookhani 2012همکاران )

 :می باشد

های ابتدا جدول ماتریس اطالعات بر مبنای شاخص -1

 .شودمیتشکیل  شدهنییتع

 صورتبهسپس بر مبنای ماتریس داده، ماتریس استاندارد  -2

 .گرددزیر تشکیل می

(7) 
1

    i=1,2,...,n     j=1,2,...,k

k

ij

j

i

y

y
k





 

(8) 𝑆𝑖
1 =

∑ (𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑖)
2𝑘

𝑗=1

𝑘
 

(9) ij i

ij

i

y y
Z

S
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 محصولمقدار  ijy، نوع محصول jنوع شاخص،  iکه در آن 

i،2میانگین شاخص  i،iy مورد بررسی در شاخص j )تن(

iS 

 .شده استانداردمقادیر  i ،ijZواریانس شاخص 

بر  های مورد استفادهپس از استاندارد کردن شاخص

آید. ماتریس می به دستای ، جدول استاندارد شده7اساس رابطه 

 .دهدمیرا نشان  استانداردشدهعناصر  10رابطه 

(10) 

11 12 1
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مزیت فیزیکی تولید شامل  هایشاخصدر این مطالعه از 

و ضریب نوسان  یجمع، کارایی ،مقیاسنسبی مزیت های شاخص

کشور در تولید چغندرقند  هایاستان بندیاولویتجهت  هاآن

 استفاده شده است.

abDدر مرحله سوم، ماتریس فواصل مرکب که عناصر آن ) -3

 11رابطه  صورتو به ستا bو  a استان های دومتغیر( فاصله 

 گردد:محاسبه می

(11) 𝐷𝑎𝑏 = √∑(𝑍𝑎𝑖 − 𝑍𝑏𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

 

abبدیهی است که  baD D  یعنی ماتریس فواصل، ماتریس

 عناصر قطر اصلی آن صفر است. جهیدرنتمتقارن است. 

عدد در هر سطر از ماتریس  ترینکوچکدر این مرحله  -4

مرحله قبل انتخاب گردید. بدین ترتیب ماتریسی  آمدهدستبه

ترین تفاوت تشکیل شده است که یک ستون آن بیانگر کم

 .ستا هااستان)فاصله( بین 

در مرحله پنجم با استفاده از ماتریس نهایی مرحله چهارم  -5

یان کاالها ترین تفاوت ممیانگین و انحراف معیار، ستون کم

( α-1فاصله اعتماد ) آنهاو سپس با توجه به  شودمیمحاسبه 

قابل  12که در رابطه  شودمیساخته  jdدرصدی برای متغیر

 مشاهده است.

(12) 
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(14) .1 ( 2. , 2. )d d dI L d S L d S      

 آمدهدستبهدر بین دو حد  آنها jdکه هاییاستانسپس 

همگن در یک گروه در  هاییاستان عنوانبهباشد  14از رابطه 

که خارج از فاصله اعتماد قرار  هاییاستانو  شودمینظر گرفته 

غیرهمگن از مجموعه حذف  هایاستان عنوانبهگیرند، می

 شوند.می

پس از حذف بعضی از  آمدهدستبهدر مرحله ششم، ماتریس  -6

. در ماتریس جدید برای هر ستون شودمیبازنویسی  هااستان

 maxiZ,آل یا مقدار را پیدا کرده و مقدار ایده ترینبزرگ

 هااستان. سپس با استفاده از آن برای هر یک از شودمیگذاری نام

محاسبه  15رابطه  صورتبه)سرمشق بهینگی(  jCمقدار 

 :شودمی

(15) 𝐶𝑗 = √∑(𝑍𝑖𝑗 − 𝑍2𝑖,𝑚𝑎𝑥

𝑛∑

𝑖=1

 

باشد، بهینگی کاال بیشتر  ترکوچک jC در رابطه فوق هر چه

 آنهاها، میانگین و انحراف معیار jCخواهد بود. پس از تعیین 

 :(17و  16) روابط شوندمحاسبه می

(16) �̄� =
∑ 𝐶𝑗
𝑘
𝑗=1

𝑘
 

(17) 𝑆𝑐
2 =

∑ (𝐶𝑗 − �̄�𝑘
𝑗=1 )2

𝑘
 

از دو رابطه اخیر حد مطلوب  آمدهدستبهو بر مبنای نتایج 

 گردد:تعیین می به دست 18( مطابق رابطه *Cبهینگی کشور )
(18) 𝐶∗ = �̄� − 2𝑆𝑐 

 آید:می به دست 19از رابطه  هااستانبندی برای رتبه تیدرنها

(19) 𝐹𝑖 =
𝐶𝑗

𝐶∗
 

سرمشق بهینگی  jCو  استانرتبه مربوط به هر  iFکه در آن 

 iFحد بهینگی مطلوب کشور هستند. با استفاده از  C*کشور و 

 iFرا بر اساس  هااستانتوان ش میرو این از آمدهدستبه

تر به صفر نزدیک iFهر  جهینت دربندی نمود. صعودی رتبه

 از اولویت و برتری بیشتری برخوردار است. i استانباشد، 
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های نیاز برای محاسبه شاخص موردو اطالعات  هاداده

وجود در این پژوهش از اطالعات م استفاده موردمزیت فیزیکی 

های رسمی این در بانک زراعت وزارت جهادکشاورزی و آمارنامه

فکیک هر استان برای ت به 1362-98 هایسالسازمان برای 

ه بعد میانگین مرحل در است. آمدهدستبهمحصول چغندرقند 

 3و  2، 1های های مزیت فیزیکی تولید بر اساس رابطهشاخص

برای هر  7های مربوط بر اساس رابطه و ضریب نوسان شاخص

 ردیده است.گمحاسبه  1362-98استان جداگانه طی بازه زمانی 

می با استفاده از روش تاکسونومی عددی برای تما تینها در

جامع چغندرقند  ت تهیه نقشهجه موردمطالعههای استان

 .بندی صورت گرفته استاولویت
 

 نتایج و بحث

 دیتولو  کشتریزسطح  ساله 41روند  2 شکلدر 

با  است. شده دادهنشان  1357-98 هایسالچغندرقند طی 

ه مالحظمذکور  هایسالچغندرقند طی کشت ریسطح زبررسی 

هزار  147ساله  41 یدورهطی  کشتریزسطح متوسط  ،شودمی

تار هزار هک 131از  چغندرقند سطح زیرکشت .بوده است هکتار

هزار هکتار در سال  80به  صددر -38نرخ رشد با  57در سال 

سطح  شودمیکه مشاهده  طورهمانرسیده است.  1398

وندی ر مطالعه موردچغندرقند در ایران طی بازه زمانی  کشتریز

ی طچغندرقند  کشتریزسطح  کهیطوربه ،کاهشی داشته است

 ساله 41 یدورهبه کمترین مقدار خود طی  88و  1387 هایسال

 رسیده است.

سطح  شتریزبرخالف روند  شد  ک چغندرقند، چنانچه ر

صول به چهار دوره شود )دوره  10ی تولید این مح سیم  سال تق

و  1378-87ســـوم  دوره ،1368-77دوم  دوره ،1358-67اول 

ــد  ( تنها در دوره1388-99چهارم  دوره ــط نرخ رش ــوم متوس س

ست.  شته ا شاورزی اکثر  بنا برتولید کاهش دا آمار وزارت جهادک

ـــال باغی طی س دچار  1386-87های محصـــوالت زراعی و 

ـــت. ید بوده اس کاهش تول ـــارت و  یه  در خس ید  هادورهبق تول

چغندرقند دارای روندی تقریباً افزایشی ولی همراه با نوسان بوده 

 (.Ministry of Agriculture-jahad 2019است )

ــی عملکرد چغندرقند طی دوره ــدهی یبررس ــان  ادش نش

همواره روندی  مطالعه مورددهد عملکرد چغندرقند طی دوره می

ــت درحالی ــته اس ــی داش ــطح افزایش ــد س ــط نرخ رش که متوس

سیار کمتر از متوسط نرخ رشد عملکرد بوده است و کشتریز ، ب

ـــت.حتی در برخی دوره مل ها منفی نیز بوده اس مختلفی  عوا

یت ما عدم وجود ح له  نهازجم یارا فههای   کاهش ای،ای و تعر

 Tahamipour et) ی قند داخل کشورهاکارخانهظرفیت تولید 

al. 2013)اخیر با های ، کاهش تعرفه واردات شـــکر در ســـال

ــکر در کارخانهآافزایش هزینه فر توجه به داخلی به  هایوری ش

ــتهلک بودن و افزایش قیمت حامل های انرژی آنها به علت مس

ــازی یارانه ــدن دنبال اجرای طرح هدفمندس ها موجب نزولی ش

چغندرقند در ایران بوده اســت؛ همچنین  کشــتریزروند ســطح 

و تولید چغندرقند را  کشتریزکاهش سطح  یکی دیگر از عوامل

سطح می شتریزتوان افزایش  شکر  ک ست. نی شکر دان و تولید نی

و جایگزین چغندرقند در صنایع  یکی از محصوالت گروه صنعتی

شکر میآفر شد. همانوری  شاهده  4 و 3 شکلطور که در با م

ــول از کل تولیدات می ــهم تولید این دو محص ــد س ــود درص ش

سال صنعتی طی  صوالت  برخالف یکدیگر  1357-98های مح

ست،  سهم یکی از آنان )چغندرقند یا  کهیطوربهبوده ا افزایش 

نیشکر یا چغندرقند( ) گریدنیشکر( باعث کاهش سهم محصول 

ی صــنعتکل میزان تولید محصــوالت گروه و بالعکس نســبت به

 شود.می
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 1357-98 هایسالو تولید چغندرقند در ایران طی  کشتریزسطح  روند 2 شکل

 

 
 1357-98 هایسالدر ایران طی  گروه محصوالت صنعتی کشتریزسطح  کل از شکریندرصد سهم چغندرقند و  3 شکل 

 

 
 

 1357-98 هایسالتولیدات گروه محصوالت صنعتی در ایران طی  کل از شکریندرصد سهم چغندرقند و  4 شکل

ستان بندیرتبه 2و  1جدول  در شترین  هاا ساس بی بر ا

 د شـــامل مزیت مقیاس،فیزیکی تولی هایمزیتمیزان میانگین 

یت ، کارایی تیمز یب نوســــان و جمعیمز  کمترین ضـــر

جدول  نتایج طور کههمان .آورده شده استمربوط  هایشاخص

شان  1 ستان ،دهدیمن سان رض هایا سان جنوبی، خرا وی و خرا

باالترین بایجان غربی دارای  یانگین  آذر  .بودند مزیت مقیاسم
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 هااســتانبدین معنا که درجه تمرکز محصــول چغندرقند در این 

باال بوده و نســبت به ســایر محصــوالت زراعی اســتان، ســطح 

شتریز صاص داده ک شتری را به خود اخت ست. بی ستان ا های ا

شــرقی و گلســتان نیز فاقد مزیت نســبی تولید  جانیآذربا ایالم،

که  اندبوده 1362-98 مطالعه موردچغندرقند در طی بازه زمانی 

سبت علت آن می شت چغندرقند ن سطح زیرک تواند پایین بودن 

صوالت زراعی در این  سایر مح ستانبه  ستان هاا شد. ا های با

رضوی و سمنان نیز به ترتیب دارای کمترین  خراسان کرمانشاه،

نیز  قبالًطور که اند؛ همانضـــریب نوســـان مزیت مقیاس بوده

شاخص شدهانیب سان  ضریب نو کمتر  موردمطالعههای هرچه 

شد شان ،با شاخص مذکور در منطقه  دهندهن شتر   موردثبات بی

شد مطالعه ستانمی با ستان،. ا شاه دارای  المیا های کرد و کرمان

ستفاده بهینه  کاراییاالترین میانگین مزیت ب بودند که حاکی از ا

ــتاناز نهاده ــتانهای تولید در این اس ــت و اس  های کرمان،هاس

دوره تولید چغندرقند در طی  کاراییتهران و اصفهان فاقد مزیت 

شاهده میولی همان اند.بوده مطالعه مورد ستان طور که م شود ا

که باشد میایالم دارای باالترین ضریب نوسان شاخص مذکور 

شان ستان  کاراییدهنده عدم ثبات مزیت ن ستدر این ا ؛ ولی ه

های اردبیل و لرستان دارای ضریب نوسان بسیار کمتری استان

سونومی  شدهانجامبندی بوده و در اولویت ضریب تاک نیز دارای 

به جهت مزیت  باالتری  ید و  کاراییکمتر و دارای اولویت  تول

 نوسان آن نسبت به استان ایالم هستند.

شاهده می 2جدول طور که در همان ستانم های شود ا

سان آذربایجان غربی، شاخص  خرا ساس  صفهان بر ا ضوی و ا ر

سبی بوده دارای ب شاخص جامع مزیت ن االترین جمعی که یک 

شاخص را می ست. البته این  شاخص مزیت در رتبه بوده ا توان 

توان نشان داد که میانگین ی میراحتبه چراکهتولید نیز نام نهاد، 

ضــرب عملکرد نســبی و ســطح از حاصــل SAI و EAIموزون 

ضرب میزان شود و نتیجه این حاصلنسبی حاصل می کشتریز

ست ) ساس نتایج Pirasteh and Karimi 2017تولید ا (. بر ا

های مذکور دارای اولویت بندی تاکســونومی نیز اســتاناولویت

باشـند. در مقابل، اسـتان ها میباالتری نسـبت به سـایر اسـتان

در  69/0نوسان  بیو ضر 23/0ایالم با میانگین شاخص جمعی 

ــت. ــاخص حال رتبه آخر قرارگرفته اس ــبه ش های پس از محاس

طور برای هر شــاخص به هااســتانبندی رتبه مزیت فیزیکی و

نه،  گا ـــت جمع منظوربهجدا ـــه الگویی کاش ندی و تهیه نقش ب

ـــاس بندی اســـتانچغندرقند در ایران اقدام به اولویت ها بر اس

شاخص سبی،تمامی  ستو عملکرد  کارایی های مزیت ن . شده ا

شاهده می 5شکل طور که در همان ستانم سان شود ا های خرا

ضریب  جانیآذربا جنوبی، ضوی به ترتیب با  سان ر غربی و خرا

سوم بر دارای رتبه 65/0و  53/0، 51/0تاکسونومی  های اول تا 

ساس اولویت شاخصا شند. در مقابل نیز ها میبندی با تمامی  با

ــتان ــه اولویت آخر  زدی های کرمان،اس و تهران به ترتیب در س

یی که هااستانین ؛ همچناندقرارگرفتهکشت چغندرقند در کشور 

ــاهده می رنگ با ــه مش ــفید در نقش ــوند در طی دورهس  مورد ش

 شده است.ها کشت نمیمطالعه چغندرقند در این استان

 

 اتگیری و پیشنهادنتیجه

که شــده اســت درصــورتیطور که قبالً نیز بیانهمان

ــد آنگاه درجه تمرکز آن  SAI>1شــاخص مزیت مقیاس یا  باش

تر از همان درجه در کل کشور محصول در ناحیه موردنظر بزرگ

ی هااســتانمحاســبه مزیت مقیاس نشــان داد که  جینتا اســت.

خراســـان جنوبی، خراســـان رضـــوی و آذربایجان غربی دارای 

نابراین می ند؛ ب یاس بود یت مق فت باالترین مز جه گر توان نتی

ها نســبت به ســطح چغندرقند در این اســتان کشــتریزســطح 

سایر محصوالت زراعی آن استان و حتی سطح کشور  کشتریز

باالتر اســت و کشــاورزان کشــت چغندرقند را نســبت به ســایر 

تر از یک، . درجه تمرکز بزرگدهندیممحصوالت زراعی ترجیح 

عدم وجود کارایی و درجه تمرکز کمتر از یک وجود کارایی را در 

 .دهدیمالت کشاورزی نشان محصو
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 1362-98 هایسال در طی (EAI) کارایی( و SAI) اسیمق تیمزکشور بر اساس شاخص  هایاستان بندیرتبه 1جدول 
 

 بیضر
یتاکسونوم  

 بیضر
 EAIنوسان 

 نیانگیم
EAI 

ضریب  استان
 تاکسونومی

ضریب نوسان 
SAI 

نیانگیم  
SAI 

 رتبه استان

52/0  27/0 90/2 32/0 کردستان   44/0  01/13  1 خراسان جنوبی 
82/0  29/1  54/2 56/0 ایالم   22/0  61/3  2 خراسان رضوی 
54/0  26/0  20/2 55/0 کرمانشاه   60/0  92/2  3 آذربایجان غربی 
60/0  28/0  80/1 71/0 اردبیل   33/0  28/2  4 سمنان 
59/0  26/0  72/1 69/0 لرستان   52/0  02/2  5 اصفهان 
66/0  32/0  71/1 75/0 کهکیلویه و بویراحمد   49/0  52/1  6 قزوین 
70/0  37/0  67/1 80/0 آذربایجان شرقی   21/0  19/1  7 کرمانشاه 
70/0  35/0  58/1 75/0 زنجان   43/0  18/1  8 چهارمحال و بختیاری 
52/0  19/0  54/1 81/0 خراسان شمالی   74/0  11/1  9 کرمان 
40/0  11/0  42/1 69/0 آذربایجان غربی   31/0  02/1  10 خراسان شمالی 
73/0  35/0  37/1 76/0 فارس   42/0  78/0  11 همدان 
65/0  23/0  17/1 81/0 مرکزی   88/0  67/0  12 لرستان 
65/0  22/0  10/1 84/0 همدان   58/0  61/0  13 تهران 
61/0  18/0  97/0 84/0 گلستان   04/1  56/0  14 یزد 
92/0  69/0  90/0 72/0 خوزستان   99/0  48/0  15 فارس 
57/0  13/0  86/0 84/0 خراسان رضوی   97/0  48/0 راحمدیبوکهکیلویه و    16 
78/0  30/0  84/0 69/0 چهارمحال و بختیاری   30/0  47/0  17 اردبیل 
71/0  21/0  79/0 82/0 خراسان جنوبی   72/0  44/0  18 خوزستان 
77/0  25/0  70/0 77/0 قزوین   45/0  37/0  19 مرکزی 
81/0  29/0  65/0 86/0 سمنان   86/0  25/0  20 زنجان 
92/0  41/0  47/0 78/0 یزد   87/0  08/0  21 کردستان 
97/0  54/0  44/0 86/0 کرمان   78/0  08/0  22 ایالم 
96/0  50/0  40/0 84/0 تهران   25/1  07/0  23 آذربایجان شرقی 
75/0  17/0  37/0 88/0 اصفهان   95/0  07/0 42 گلستان   

 

 1362-98 هایسالکشور بر اساس شاخص مزیت جمعی در طی  هایاستان بندیرتبه 2جدول 
 

 رتبه استان AAIمیانگین  AAIضریب نوسان  ضریب تاکسونومی

44/0  10/0  14/3  1 یجان غربیآذربا 
47/0  22/0  93/1  2 خراسان رضوی 
53/0  23/0  74/1  3 اصفهان 
59/0  63/0  59/1  4 کردستان 
61/0  16/0  23/1  5 خراسان شمالی 
51/0  25/0  19/1  6 خراسان جنوبی 
73/0  25/0  01/1  7 همدان 
89/0  23/0  00/1  8 مرکزی 
71/0  34/0  95/0  9 قزوین 
75/0  31/0  90/0  10 لرستان 
74/0  13/0  89/0  11 کرمانشاه 
84/0  48/0  82/0  12 گلستان 
86/0  18/0  75/0  13 اردبیل 
76/0  22/0  71/0  14 سمنان 
81/0  23/0  66/0  15 بختیاریو چهارمحال  
73/0  62/0  64/0  16 کهکیلویه و بویر احمد 
87/0  23/0  59/0  17 فارس 
79/0  57/0  55/0  18 زنجان 
87/0  59/0  45/0  19 آذربایجان شرقی 
84/0  38/0  43/0  20 یزد 
88/0  45/0  42/0  21 تهران 
75/0  62/0  38/0  22 کرمان 
79/0  52/0  29/0  23 خوزستان 
85/0  69/0  23/0  24 ایالم 
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 1362-98در طی دوره مطالعه  هاآنمزیت فیزیکی و ضریب نوسان  یهاشاخصهای کشور بر اساس بندی استانرتبه 5شکل 

های خراسان جنوبی، آذربایجان استان ،با توجه به نتایج

که در این راستا باشند می SAI>1غربی و خراسان رضوی دارای 

طی دوره ( Shakeri et al.2019همکاران )نتایج شاکری و 

نشان داد فقط دو استان خراسان شمالی و نیز  1384-94زمانی 

 برای محصول چغندرقند وریهرهباز رشد مثبت  خراسان جنوبی

 کشتریزنیازمند توجه ویژه و حفظ سطح  که اندبرخوردار بوده

خراسان جنوبی، های استان باشد.می هااستانموجود در این 

های اول تا سوم رتبه به ترتیب خراسان رضوی و آذربایجان غربی

 ،باشندمیرا دارا مقیاس مزیت به لحاظ باالترین میانگین شاخص 

 18 ،10های به ترتیب در رتبه کاراییاگرچه با توجه به شاخص 

تولید در  کاراییدهنده پایین بودن نشان که اندقرارگرفته 16و 

بدون  کشتریزباشند. هرچند افزایش سطح این محصول می

هایی اما در مورد استان ،ساز استهمواره مشکل کاراییتوجه به 

باشند افزایش که بالقوه دارای مزیت برای تولید چغندرقند می

 ؛همراه باشد کاراییتواند با بهبود مزیت می کشتریزسطح 

ود مزیت تواند منجر به بهبمیسازی بنابراین سیاست یکپارچه

مزیت تولید چغندرقند را به دنبال داشته و درنهایت افزایش  کارایی

از طرفی چنانچه درجه تمرکز به کمک عوامل اقتصادی  .باشد

تری تواند یک شاخص مناسبباشد، آنگاه مقیاس می شدهنییتع

آذربایجان شرقی و  ایالم، هایاستانبرای تعیین مزیت باشد. 

)که دلیل  گلستان دارای کمترین میزان میانگین شاخص مقیاس

های طبیعی و یا شرایط آن پایین بودن سوددهی و یا محدودیت

های دهد کشاورزان در استانباشند که نشان می( میهستدیگر 

خود را به کشت چغندرقند  کشتریزمذکور میزان کمتری از سطح 

 دهند.ر محصوالت زراعی اختصاص مینسبت به سای

نیز نشان داد که باالترین  کاراییبررسی شاخص مزیت 

های کردستان، ایالم و مربوط به استان کاراییمیزان میانگین 

های فارس، مرکزی و همدان دارای استان باشد وکرمانشاه می

به داشتند؛  هااستانتری نسبت به سایر پایین کاراییمزیت 

عبارتی متوسط عملکرد تولید چغندرقند نسبت به عملکرد سایر 

این نتایج با  که استکمتر  هااستانمحصوالت زراعی در این 

 Tahamipour et)همکاران نتایج پژوهش تهامی پور و 

al.2013) انجام شده است،  1379-86ی زمانی که طی دوره

تهران و اصفهان  کرمان، هایاستانهمچنین باشد. می راستاهم

که در این  یاگونهبهبوده  کاراییدارای کمترین شاخص مزیت 

، تولید محصول چغندرقند نسبت به سایر محصوالت هااستان

سایر  کشتریزالزم را ندارند و افزایش سطح  کاراییزراعی 
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د عملکرد بهتری توانمیبوده و  ترصرفهبهمحصوالت زراعی 

طور ایی مانند تهران و یزد همانهداشته باشد. همچنین استان

بندی تمامی شود با توجه به اولویتمشاهده می 5شکل که در 

دارای کمترین  EAIو  AAI بندی شاخصها و رتبهشاخص

 باشند.ای تولید چغندرقند دارا میمزیت بر

هزینه فرصت کاشت محصول و  به توجه با پایان در

محدودیت منابع تولید  اقلیمی، تغییرات نظیر مختلف هایبحران

جهان و  کشاورزی بخش در که غیره و آب کمبود مخصوصاً

 که شودمی توصیه است، آمده وجودبه  خاص ایران طوربه

 و محصول چغندرقند از هدفمند صورتبه دولتی هایحمایت

 ،برخوردار هستند باالتری مزیت از که صورت پذیرد هاییاستان

های خراسان جنوبی، خراسان استانگردد پیشنهاد می رواین از

رضوی و آذربایجان غربی که دارای باالترین میانگین مزیت 

استفاده از  سیاست، به کشتریزباشند با حفظ سطح میمقیاس 

بیشتر از سایر  ،در راستای افزایش کارایی)شده ارقام اصالح

 فرد منحصربه. با در نظر گرفتن شرایط توجه گردد (مناطق کشور

است امکان کشت  شدهبیاننیز  قبالًکه  طورهماناقلیمی کشور 

 پذیرامکانچغندرقند در کشور به دو صورت بهاره و پاییزه 

سسه تحقیقات ؤتوسط م شدهانجامات بر اساس مطالع لذا باشد،می

رسد که معرفی به نظر میو نتایج پژوهش حاضر  چغندرقند

های فارس و پاییزه، برای استانقند رتولید چغند های جدیدپهنه

ضروری به نظر  ،باشندکرمان که دارای مزیت کارایی پایینی می

از طرفی با توجه به باال بودن مزیت کارایی در رسد. می

رسد با تغییر تولید های ایالم و کرمانشاه به نظر میاستان

 و نژادیبه هایبرنامه چغندرقند از کشت بهاره به پاییزه و اجرای

 توسعه جهت آنها از و استفاده رویساقه به ترمقاوم ارقام تهیه

تواند منجر به افزایش مناطق می این در چغندرقند پاییزه کشت

 منجر سیاست اینداشته باشد که  دنبال بهتولید و عملکرد کل را 

 استفاده جهت در محصوالت تولید و کشت توسعه گیریبه شکل

 توان با بازاری و شدهگرفته کار به تولید عوامل و منابع بهیِنه

 .گردد جهانی بازارهای با پذیریرقابت
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