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 هایگاوداری در نسبی مزیت وجود از حاکی نتایج نتایج:. شد تحلیل و محاسبه NSP اجتماعی، خالص منفعت و
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 این یابد کاهش کیلوگرم 5/19 به روز هر در شیرده گاو رأس هر شیر اگر حتی که طوریبه است مسأله این اصلی

 ابد،ی کاهش دالر هر ازای به ریال 9390 تا ارز نرخ اگر حتی همچنین،. بود خواهد نسبی مزیت دارای کماکان سیستم

 .است برخوردار نسبی مزیت از کماکان تولید

 

 استان زنجان ،مزیت نسبی ،صنعتیگاوداری نیمه کلیدی: گانواژه

 
 مقدمه

شدن است و توسعه شدت در حال رقابتیدر جهانی که به

علمی در حال درنوردیدن و های تکنولوژی و پیشرفت

جغرافیایی و بازتعریف مرزهای جدید رزهای و محتی مح

شدن خود را به هر ترتیبی تجارت جهانی و جهانی ،است

تداوم و  ،کند. در چنین شرایطی بقابر کشورها تحمیل می

پایداری تولید در گرو کارآمدی و برتری در عرصه 

رقابت است. مفهوم اقتصادی این مسأله برخورداری از 

ت نسبی در گرو تأمین مزیت نسبی است. تحقق مزی

تکنولوژیکی و سیاستگزاری است.  ،الزامات گوناگون فنی

ها قابلیت ،شودارزیابی باید شرایط موجود  ،در این راستا

های الزم در گیریشناسایی شود و اقدامات و جهت

 سطوح خرد و کالن اتخاذ شود.

های مختلف تولید و تحوالت نظام تولید وجود سیستم

های دهد که فعالیتای اخیر نشان میههکشاورزی در ده

شدت از فشارهای بیرونی متأثر است. این بخش به
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کننده روابط و های تولید کشاورزی نه تنها تعیینسیستم

مناسبات کشاورزان است بلکه چگونگی مدیریت و 

کند. انجام کارگیری منابع تولید را نیز تعیین میبه

های اخیر حوالت دههتوان مبنای تاصالحات ارضی را می

 در بخش کشاورزی ایران دانست.

فصلی  شدن گشودهیکی از پیامدهای اصالحات ارضی 

ی هاگاوداریهای تولید بود. جدید در رابطه با سیستم

پا به عرصه فعالیت در این زمان، صنعتی و صنعتی نیمه

صنعتی و نیمه ،توان سه نوع نظام سنتینهاد. امروزه می

 رصه دامپروری کشور شناسایی کرد.عصنعتی را در 

های سنتی و صنعتی حد واسط گاوداریهای نیمهگاوداری

های هر دو سیستم را صنعتی هستند که بخشی از ویژگی

طور همزمان دارا هستند. با توجه به نقش این به

ها در جریان انتقال از سیستم سنتی به صنعتی و گاوداری

ها، ضرورت ن گاوداریبه گستردگی نسبی ای توجه بانیز 

 شود.انجام تحقیق در مورد آنها بیشتر احساس می

را  رأسی 500و کمتر از  10های بیش از اغلب گاوداری

درصد  11نزدیک به  صنعتی دانست کهتوان نیمهمی

درصد گاو و گوساله کل  5/42ها و بالغ بر برداریبهره

 .(ب1392)مرکز آمار ایران  شودکشور را شامل می

تنها از نظر اندازه قابل تشخیص های دامپروری نهیستمس

هستند بلکه از نظر نوع نژاد گاو و گوساله و به تبع آن 

تولید نیز متفاوت هستند. براساس آمارگیری از  بازدهی

متوسط عملکرد تولید شیر گاوهای  ،های کشوردامداری

 922و  2917 ،6709دورگ و بومی به ترتیب  ،اصیل

شده گاو شیردوشیرأس سال به ازای هر کیلوگرم در 

گاوهای اصیل هلشتاین که عمدتاً در  ،است. به این ترتیب

شوند و صنعتی و صنعتی نگهداری میی نیمههاگاوداری

درصد گله ملی است سهمی بالغ بر  13تعدادشان حدود 

)مرکز هستند درصد از تولید شیر این گله را دارا  3/33

 . (ب1392آمار ایران 

های وجود گذشت بیش از نیم قرن از حضور سیستم با

 ،نوین گاوداری در عرصه تولید شیر و گوشت کشور

هرچند مطالعات اقتصادی و مدیریتی فراوانی درخصوص 

ندرت یا متغیرها انجام گرفته است اما به ابعاد، فرایندها

به بررسی اقتصادی کلیت این شود که یافت میای هطالعم

تحقیق حاضر مسأله  ،در این راستا اشد.پرداخته بسیستم 

صنعتی قادر است با های نیمهاست که آیا سیستمآن 

ها و سایر کشورها رقابت کند. محصوالت سایر سیستم

قادر به سازگاری  ،آیا این سیستم برای بقا و تداوم تولید

با شرایط جدید خواهد بود؟ آیا منابع مورد استفاده در 

اسبی برای تولیدکنندگان و جامعه بازدهی متن ،این سیستم

و  ایرانآیا با در نظر گرفتن شرایط ند؟ کایجاد می

گذاری به سوی چنین هدایت سرمایه ،تکنولوژی تولید

 سیستمی و تداوم و تحکیم آن قابل توجیه است؟

در پژوهش حاضر برای پاسخ به این سؤاالت از مفهوم 

قیق بررسی پیشینه تحشود. مزیت نسبی استفاده می

رغم مطالعات بسیار زیادی که در بهکه حاکی از آن است 

در کشاورزی های مختلف خصوص مزیت نسبی فعالیت

 بهارپیش و سالمی از قبیل: ایران انجام شده است

 مهرابی ،(1384) سامانی اشراقی و یزدانی ،(1380)

 محمدیملک و حسینی ،(1385) زادهزینل و بشرآبادی

 کاخکی دانشور ،(1388) همکاران و محمدرضایی ،(1386)

 ،(1390) رضاقلیزاده و آقایی ،(1389) همکاران و

 نژادقادری و دشتی ،(1390) کالیی و احمدآبادی اللهیعین

 و جاللی ،(1393) پوررستگاری و کرباسی ،(1392)

 ،(1393) همکاران و فدایی شوکت ،(1393) همکاران

 همکاران و رکبی عسکرپور و( 1393) همکاران و قربانی

کمتر  .هستند مطالعات این از اندکی تعداد فقطکه ( 1394)

های دامی پرداخته پژوهشی به بررسی آن در فعالیت

در خصوص محصوالت دامی، جیران و جوالیی است. 

های است به بررسی مزیت نسبی و شاخص( 1384)

ز )به تفکیک گوشت گوسفند و گوشت حمایتی گوشت قرم

های ختند. آنها در این مطالعه از دادهپردا گاووگوساله(

سیستم برداری و ه نوع بهرهو ب نداستفاده نمودثانویه 

( 1394همچنین، فتحی و همکاران )تولید توجهی نداشتند. 

مزیت نسبی شش محصول لبنی شرکت )الف( یکی از 

های صنایع شیری کشور را بررسی های فرآوردهشرکت
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است و به نایع غذایی در سطح صنیز کردند. این تحقیق 

تنوع رسد نظر میبهپردازد. تحلیل در سطح گاوداری نمی

بودن از یک سو و طوالنیدر یک واحد دامداری، محصول 

اصلی  دوره تولید نسبت به محصوالت زراعی از دالیل

هزینه و های میدانی است که نیازمند زمان فقدان پژوهش

هان به این هایی که در جپژوهشاز جمله زیادی است. 

 ،(1993) کسرینو و توان به رائهمیمسأله پرداخته است 

، نیکولیچ (2006) آموریال، (2001) همکاران و انجیکانگنی

و قدوس و مصطفی  (2006، رامانوویچ و هِمِه )(2006)

 1PPLPIبرنامه در این خصوص  .اشاره کرد( 2011)

( نیز 2FAOسازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )

ویژه در کشورهای لعات موردی را بهمطا

توان از جمله آنها میکه یافته انجام داده است کمترتوسعه

 .اشاره کرد( 2007گارسیا و همکاران )به 

گاو  144169گاوداری و  31740وجود زنجان استان در 

هزار نفر  96موجب اشتغال مستقیم بیش از  ،و گوساله

خوراک دام ن هزار ت 693بالغ بر همچنین، شده است. 

با توجه به  ب(.1392)مرکز آمار ایران  استمورد نیاز 

اهمیت صنعت گاوداری در اقتصاد کشاورزی و نیز با 

صنعتی در توجه به جایگاه و نقش سیستم گاوداری نیمه

تحقیق حاضر به بررسی وضعیت مدیریت و  ،این صنعت

صنعتی استان زنجان یمهی نهاگاوداریدر برداری بهره

ت را در عرصه تحوالثبات، بقا و پایداری آن ردازد و پمی

 دهد.های اقتصادی مورد سنجش قرار میو رقابت

 

 هامواد و روش

پایداری و توان رقابت  ،سنجش ثباتدر این تحقیق برای 

های مزیت نسبی صنعتی از شاخصی نیمههاگاوداری

شناسی محاسبه و بررسی مزیت روش شود.استفاده می

در و دو دهه اخیر بسیار توسعه یافته است نسبی در 

سؤال و موضوع مورد تحقیق و مطالعات مختلف بسته به 

                                                           
1 Pro-Poor Livestock Policy Initiative (PPLPI) 

2 Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) 

شده ا گوناگونی استفاده هنظریه مرتبط با آن از شاخص

 ،(3RCAمزیت نسبی آشکارشده ) ،. به عنوان مثالاست

 ،(5CMSسهم بازار پایدار ) ،(4TMریزی تجاری )نقشه

 ،(7TEIکارایی فنی )شاخص  ،(6MIشاخص میچیلی )

هزینه  ،(9LQضریب مکان ) ،(8YAIمزیت در عملکرد )

( 11SCBهزینه به منفعت اجتماعی ) ،(10DRCمنابع داخلی )

( از جمله 12NSPو سودآوری خالص اجتماعی )

های مزیت ایی هستند که در ادبیات پژوهشهشاخص

 اند.نسبی مورد استفاده قرار گرفته

هزینه  ،هزینه منابع داخلی ایهشاخص ،در تحقیق حاضر 

و سودآوری خالص اجتماعی استفاده  ،به منفعت اجتماعی

در ها آن است که علت استفاده از این شاخصشود. می

ها و درآمدهای فعالیت مورد نظر در هزینه ،هااین شاخص

شرایط آزاد و بدون مداخله دولت بر حسب مخارج و 

خارج نه منافع و مو  ،کندمنافعی که برای جامعه ایجاد می

شود تا مشخص شود که آیا این اری میارزشگذ ،شخصی

تداوم ها در شرایط آزاد اقتصادی نیز فعالیت این سیستم

 خواهد داشت.

شناسی تحقیق حاضر مبتنی بر روش روش ،به طور کلی

باید ابتدا  ،( است. در این روش1989مونک و پیرسون )

های قیمت دادهپس س .تعریف شود 13های نمایندهسیستم

 ،شود. همچنینتعیین ها و مقدار محصوالت و نهاده

بندی طبقه 14ها و محصوالت برحسب قابلیت مبادلهنهاده

                                                           
3 Revealed Comparative Advantage 

4 Trade Mapping 

5 Constant Market Share 

6 Michaely Index 

7 Technical Efficiency Index 

8 Yield Advantage Index 

9 Location Quotient 

10 Domestic Resource Cost 

11 Social Cost Benefit 

12 Net Social Profitability 

13 Representative Systems 

14 Tradability 
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ا برای برآورد هبایست قیمتمی ،شود. با انجام این مراحل

 ود.شارزش اجتماعی هر کدام تعدیل 

 1کننده کمیابی و هزینه فرصتقیمت اجتماعی منعکس

های قیمتی انحراف ،هاقیمتاست. در این  نهاده یا محصول

که در اثر سیاستگذاری یا شکست بازار ایجاد شده است 

های مذکور اغلب در راستای شود. سیاستتصحیح می

شود و کاهش درآمد کل اتخاذ می 2اهداف ناکارآمدی

اقتصاد در قبال اهدافی مانند بازتوزیع درآمد یا بهبود 

ا بدین هفرایند تعدیل قیمتد. شوامنیت غذایی پذیرفته می

های های ایجادشده بر روی قیمتشکل است که انحراف

شود تا )قیمت موجود بازار( حذف می 3خصوصی

 .(1989)مونک و پیرسون  بدست آید 4های اجتماعیقیمت

المللی هایی که به صورت بینبرای محصوالت و نهاده

جتماعی ( قیمت ا5شوند )کاالهای قابل مبادلهتجارت می

ین دلیل است دمناسب همان قیمت جهانی است. این امر ب

یابی به حداکثر امکان های جهانی امکان دستکه قیمت

اما تعیین قیمت اجتماعی  ؛سازدرا فراهم می 6مصرف

 ،دشوارتر است. به طور کلی 7کاالهای غیرقابل مبادله

برای تعیین قیمت چنین کاالهایی الزم است تقاضای داخل 

 لحاظ شود. کشور

 های مزیت نسبیشاخص

 ،اهای اجتماعی محصوالت و نهادههن قیمتشدبا مشخص

شاخص نسبت  ،به تفکیک قابل مبادله و غیرقابل مبادله

 ود.شزیر تعریف میشکل به ، DRC ،هزینه منابع داخلی

(1)  

قیمت اجتماعی و مقدار  ،ترتیببه ntXو   ،که در آن

قیمت  ،ترتیببه trXو  نهاده غیرقابل تجارت است. 

نیز  Yو  اجتماعی و مقدار نهاده قابل تجارت است. 

                                                           
1 Opportunity Cost 

2 Nonefficiency Objectives 

3 Private Prices 

4 Social Prices 

5 Tradable Goods 

6 Maximum Consumption Possibilities Frontier 

7 Nontradable 

نیز  SEقیمت اجتماعی و مقدار محصول است.  ،ترتیببه

صورت  ،به این ترتیبنرخ ارز به قیمت اجتماعی است. 

ای غیرقابل هکسر بیانگر ارزش )هزینه( اجتماعی نهاده

مخرج کسر بیانگر تفاوت ارزش اجتماعی و مبادله 

های قابل مبادله محصول و ارزش )هزینه( اجتماعی نهاده

مزیت نسبی زمانی وجود شاخص براساس این است. 

کوچکتر از یک و بزرگتر از صفر باشد.  DRCکه دارد 

است که ارزش  معنیین دبزرگتر از یک باشد ب DRCاگر 

های غیرقابل مبادله بیش از بازده عی نهاده)هزینه( اجتما

 است.در فعالیت مورد بررسی ها این نهادهاجتماعی 

نیز به  ،SCB ،شاخص نسبت هزینه به منفعت اجتماعی

ها نسبت مجموع ارزش )هزینه( اجتماعی همه نهادهشکل 

)اعم از قابل مبادله و غیرقابل مبادله( به ارزش اجتماعی 

 شود:محصول تعریف می

(2)  

( هستند. 1های رابطه )های آن همان مؤلفهکه مؤلفه

براساس این شاخص مزیت نسبی زمانی وجود دارد که 

کوچکتر از یک باشد به این مفهوم که آن عددی مقدار 

ظر بیش ارزش اجتماعی محصوالت تولیدی فعالیت مورد ن

 از هزینه اجتماعی آن است.

سود فعالیت  NSP ،عیشاخص سودآوری خالص اجتما

 کند:را برحسب ارزشگذاری اجتماعی محاسبه می

(3)  

که فاقد مقیاس بودند  SCBو  DRCهای برخالف شاخص

مقدار این شود. برحسب واحد پول بیان می NSPشاخص 

شاخص اگر مثبت باشد بیانگر سود ریالی ایجادشده برای 

 دهد.ن را نشان میاگر منفی باشد مقدار زیان آجامعه و 

 تعیین گاوداری نماینده

برای یک واحد سطح  NSPو  DRC، SCBهای شاخص

از آنجا  اما، شودتولید و یا یک واحد محصول محاسبه می

دام  ،های دامی بیش از یک محصول )شیرکه در فعالیت

امکان محاسبه  ،شود لذازنده و کود دامی( تولید می

وجود ندارد.  ها برحسب هر واحد محصولشاخص
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های مورد نظر برحسب شاخص ،در این تحقیق ،بنابراین

 صنعتی محاسبه شد.ی نیمههاگاودارییک مزرعه نماینده 

گیری از خصوصیات چنین گاوداری براساس میانگین

 شود.های نمونه تعیین میگاوداری

با استفاده از پرسشنامه تفصیلی های داده ،در این تحقیق

خرمدره و ابهر که دارای  ،نجاندر سه شهرستان ز

صنعتی ی نیمههاگاوداریبرداران بزرگترین جمعیت بهره

با استفاده از برای این منظور آوری شد. هستند جمع

 گاوداری 20بیش از  1ایسهیمه کیفی گیرینمونه روش

 روش. مورد بازدید قرار گرفت 1392صنعتی در سال نیمه

 انتخاب و مطالعه که استمبن این بر فوق کیفی گیرینمونه

 اتفاق نظری اشباع که کندمی پیدا ادامه جایی تا هانمونه

 جدید هاینمونه مطالعه و انتخاب دیگر، عبارت به. بیافتد

 ندهد ارائه را متفاوتی و تازه اطالعات و هاداده

(Hancock et al. 2007.) 

 های اجتماعیبرآورد قیمت

 ،زمین ،تجهیزات ،ی کارنیرو ،برق ،آب ،دارو ،خوراک دام

های تأسیسات و موجودی دام مجموعه نهاده ،ساختمان

های اجتماعیِ . برای محاسبه قیمتهستندگاوداری فعالیت 

های قابل های تولید به دو گروه نهادهابتدا نهاده ،هانهاده

تعداد های بندی شد. نهادهمبادله و غیرقابل مبادله طبقه

های عنوان نهادهرق و تجهیزات بهب ،دارو ،خوراک دام ،دام

های غیرقابل عنوان نهادهها بهقابل مبادله و سایر نهاده

 مبادله لحاظ شد.

های قابل مبادله که حالت مصرفی دارند درخصوص نهاده

صورت مستقیم مبنای برآورد قیمت قیمت جهانی به

برای برآورد  ،اجتماعی آنها قرار گرفت. به طوری که

 ،سیلوی ذرت ،کاه ،خوراک )شامل یونجه قیمت اجتماعی

کنجاله  ،کنجاله سویا ،ایذرت دانه ،جو ،کنسانتره آماده

و  Eو  Aهای ویتامین ،تفاله چغندرقند ،سبوس گندم ،پنبه

قیمت  ،بودن این اقالمبا توجه به وارداتی ،مکمل درمانی(

با  ،عالوة هزینه حمل تا سر مزرعهجهانی این اقالم به

عنوان به ،هر کدام در جیره گاوداری نمایندهلحاظ سهم 

                                                           
1 Qualitative Quota Sampling 

 ،قیمت اجتماعی خوراک دام لحاظ شد. به طور مشابه

برای برآورد قیمت دارو نیز قیمت جهانی اقالم دارویی 

 ،عنوان قیمت اجتماعی دارو لحاظ شد. از سوی دیگربه

قیمت برق  ،بودن آنبا توجه به صادراتی ،برای برق

 اجتماعی آن لحاظ شد.عنوان قیمت صادراتی به

مخزن  ،شیرسردکن ،تجهیزات )شامل مخزن حمل شیر

تریلی حمل مواد  ،تراکتور ،موتور برق ،منبع سوخت ،آب

 ،آبگرمکن ،افکنشعله ،میکسر ،آسیاب ،خردکنعلف ،غذایی

 ،شیردوش ثابت ،بخاری نفتی ،فرغون بادی ،بیل فوالدی

نتینر حمل کا ،کانتینر حمل ازت ،کاترفیدر ،شیردوش سیار

تابلو کنترل تولید مثل و  ،تفنگ تلقیح مصنوعی ،اسپرم

ای هستند که حالت های قابل مبادلهتراوا( نهاده

هایی ابتدا شونده دارند. درخصوص چنین نهادهمستهلک

ها قیمت جهانی مبنای محاسبه ارزش اجتماعی این نهاده

مجموع هزینه استهالک ساالنه و هزینه  ،قرار گرفت. سپس

فرصت آن به عنوان هزینه اجتماعی تجهیزات لحاظ شد. 

درخصوص نهاده موجودی دام )شامل  ،افزون بر این

و تلیسه و  ،گاو نر داشتی و غیرداشتی ،گوساله نر و ماده

گاو شیری( هزینه فرصت آن به عنوان هزینه اجتماعی 

موجودی دام لحاظ شد. البته تنها درخصوص تلیسه و 

 ،به حفظ آنها در گله برای چند سالبا توجه  ،گاو شیری

هزینه استهالک ساالنه نیز عالوه بر هزینه فرصت لحاظ 

 شد.

 ،های غیرقابل مبادله )شامل آبقیمت اجتماعی نهاده

و  ،مشاور تغذیه ،نیروی کار فنی ،نیروی کار ساده

تأسیسات و زمین( که منابع داخلی  ،ساختمان ،دامپزشک

هستند به صورت  صنعتینیمهی هاگاوداریتولید در 

ریالی برآورد شد. درخصوص آب و نیروی کار باالترین 

 ها لحاظ شد.عنوان قیمت اجتماعی این نهادهپرداختی به

های شایان ذکر است در محاسبه هزینه اجتماعی نهاده

شونده نظیر تجهیزات و تأسیسات از روش مستهلک

از  مبنی بر استفاده( 1989) پیشنهادی مونک و پیرسون

 استفاده شد: (2CRFعامل بازیافت سرمایه )

                                                           
2 Capital Recovery Factor 
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(4)  

شونده است و هزینه اجتماعی نهاده مستهلک A ،که در آن

مجموع مقدار پرداختی به نهاده ثابت بابت هزینه ساالنه 

( و هزینه فرصت آن را شامل nدر طول عمر مفید آن )

 ،شوندهای مستهلکههزینه اولیه نهاده سرمای Z ،شودمی

نرخ واقعی بازده )هزینه فرصت( سرمایه است که  rRو 

 ( محاسبه شد:5خود براساس رابطه )

(5)  

نرخ بازده اسمی است و در این تحقیق از  nR ،که در آن

بانکی ساله یکهای نرخ سود سپردهساله متوسط سه

 ،همچنینبرای برآورد آن استفاده شد. درصد(  16)معادل 

fI شده با شاخص قیمت تولیدکننده نرخ تورم محاسبه

)مرکز آمار ایران ی کشور هاگاوداریمحصوالت 

برای برآورد ارزش افزون بر این،  است.( الف1392

 24هر اونس طالی از نسبت نرخ نیز اجتماعی نرخ ارز 

 عیار به ریال به معادل دالری آن استفاده شد.

 

 نتایج و بحث

گاوداری نماینده با تعیین و تعریف  ،یقدر این تحق

ها و های اجتماعی مناسب برای نهادهقیمت ،صنعتینیمه

 ناسی پیشگفته برآورد شد.شمحصوالت با توجه به روش

 

 صنعتیترکیب گله گاوداری نماینده نیمه -1جدول 
Table 1- The structure of the representative semi-

industrial dairy farm 
 

 

 سهم )درصد(
Percentage 

 گاو شیرده
Dairy Cow 

50.9 

 تلیسه )گوساله ماده باالی یکسال پای کَل و آبستن(
Heifars 

18.3 

 گوساله ماده زیر یک سال
Growing Heifer(under one year) 

16.6 

 کَل )گاو نر اصالحی(
Breeding Bull 

0.5 

 گاو وگوساله نر باالی سه ماه
Growing calf and bulls (over three month) 

7.2 

 گوساله نر زیر سه ماه
Male Calf (under three month) 

6.5 
 

 

یک گاوداری نماینده نیمه صنعتی  ،براساس مشاهدات

بررسی ترکیب گله در رأسی است.  4/159گاوداری 

دهد تولید شیر اولویت اصلی این ( نشان می1جدول )

 کل از درصد 2/69حدود در حالی که ست. هاگاوداری

 2/7فقط  دهدمی تشکیل تلیسه و شیرده گاو را گله ترکیب

که با  هددتشکیل می نر هایگاو و گوسالهدرصد گله را 

 .شودهدف پرواربندی نگهداری می

کننده صنعتی، ها، تجهیزات و تأسیسات تعییننوع نهاده

صنعتی یا سنتی بودن سیستم تولید است. از این رو، نیمه

های ثابت و متغیر تحقیق تالش شد تا انواع نهادهدر این 

( 2شناسایی و ترکیب نسبی آنها تشریح شود. جدول )

صنعتی و های نیمهاندازه مزرعه نماینده سیستم گاوداری

ود شدهد. مشاهده میتجهیزات موجود در آن را نشان می

 با برابر متوسط طور به صنعتینیمه مساحت هر گاوداری

 هایجایگاه شامل مساحت این .ع استمترمرب 11470

شیر،  دام، تأسیسات شیردوشی و نگهداری نگهداری

غذایی  مواد و علوفه بیمارستان و زایشگاه، انبارهای

 مساحت و های کارگری و اداری،سیلو، ساختمان متراکم،

بررسی سطح  .است دامی کود دپوی برای نیاز مورد

دهد که صنعتی نشان میمکانیزاسیون سیستم نیمه

عنوان استفاده از تجهیزات نوین چندان رایج نیست. به

صنعتی از های نیمهدرصد گاوداری 20مثال، فقط حدود 

وری ای مهم در افزایش بهرهعنوان وسیلهکاترفیدر، به

کنند. همچنین، فقط ها، استفاده میجیره غذایی گاوداری

و باشند درصد دارای موتور برق اضطراری می 40حدود 

بقیه از مشکالت ناشی از قطع برق در ایامی از سال 

ها، تابلو درصد گاوداری 50در حدود  شوند.متضرر می

درصد  70مدیریت تولید مثل وجود دارد و در حدود 

صنعتی نیز کانتینرهای حمل ازت و های نیمهگاوداری

نگهداری اسپرم موجود است. شیردوش ثابت نیز در اغلب 

طور کلی ها وجود دارد. به( گاوداریدرصد 90)بالغ بر 

 سطح صنعتی ازهای نیمهتوان گفت سیستم گاوداریمی

 است. برخوردار متوسطی مکانیزاسیون
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ترکیب تجهیزات و تأسیسات موجود در گاوداری  -2جدول  

 صنعتینماینده نیمه
Table 2. The combination of equipment and facilities 

in the representative semi-industrial dairy farm 
 

 

 واحد
Unit 

 مقدار
Quantity 

 مساحت واحد گاوداری
Farm Size 

 متر مربع
Square meters 

11,470 

 شیردوش سیار
Portable milking machine 

 دستگاه
set 

0.6 

 شیردوش ثابتسیستم 
Fixed milking machine 

 دستگاه
set 

0.9 

 مخزن حمل شیر
Milk container 

 دستگاه
Set 

0.8 

 شیرسردکن
Milk Cooler 

 دستگاه
Set 

1.3 

 منبع آب
Water container 

 دستگاه
Set 

1 

 علف خردکن
Grass cutter 

 دستگاه
Set 

0.8 

 آسیاب
Mill 

 دستگاه
Set 

1.1 

 میکسر
Mixer 

 دستگاه
Set 

0.9 

 کاترفیدر
Cutter-Feeder 

 دستگاه
Set 

0.2 

 بخاری نفتی
Oil Heater 

 دستگاه
Set 

0.2 

 آبگرمکن
Water Heater 

 دستگاه
Set 

1.1 

 شعله افکن
Flamethrower 

 دستگاه
Set 

0.9 

 منبع سوخت
Fuel container 

 عدد
Number 

1.8 

 موتور برق
Electric generator 

 دستگاه
Set 

0.4 

 انشعاب برق
Electricity 

 دستگاه
Set 

1.1 

 تراکتور
Tractor 

 دستگاه
Set 

1.5 

 اییتریلی حمل مواد غذ
Truck 

 دستگاه
Set 

1.1 

 فرغون
Weelbarrow 

 دستگاه
Set 

5.3 

 بیل و شانه فوالدی
Steel Shovel 

 عدد
Number 

21.5 

 کانتینر حمل ازت
Nitrogen container 

 دستگاه
Set 

0.5 

 کانتینر حمل اسپرم
Sperm Container 

 دستگاه
Set 

0.7 

 تفنگ تلقیح مصنوعی
Artificial insemination gun 

 تگاهدس
Set 

1 
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 مثلتولید تابلو کنترل 
Reproduction Control Chart 

 دستگاه
Set 

0.5 

 تراوا
Terava 

 دستگاه
Set 

0.8 
 

 

 )غیرخوراکی( و مصرفی هاینهاده سایر ( مقدار3جدول )

دهد. در صنعتی را نشان میسیستم نیمه در کار نیروی

مزرعه نماینده این سیستم، حدود پنج نفر نیروی کار 

نفر نیروی کار فنی )اعم از کارگر فنی،  3/1اده و س

تکنیسین و کارشناس دامپروری( به کار مشغولند. یعنی 

 32صنعتی تقریباً به ازای هر در گاوداری نماینده نیمه

رأس گاو و گوساله، یک نفر کارگر ساده، و به ازای هر 

کار رأس گاو و گوساله، یک نفر نیروی کار فنی به123

شود. تعداد مشاور تغذیه در گاوداری نماینده گرفته می

گاوداری فقط سه  10نفر برآورد شد. یعنی از هر  3/0

کنند و اغلب تنظیم گاوداری از مشاور تغذیه استفاده می

های غذایی را به نیروی کار فنی مستقر در گاوداری جیره

رسد، اغلب نظر میاند. بر این اساس، بهواگذار نموده

صنعتی استان زنجان اهمیت چندانی نیمه هایگاوداری

برای تنظیم علمی جیره غذایی قائل نیستند. با این وجود، 

ها در مواقع لزوم از دامپزشکان فعال در همه گاوداری

 کنند.منطقه در امر بهداشتی و درمانی خود استفاده می

( بیانگر ترکیب خوراک دام در گاوداری نماینده 4) جدول

صنعتی است. اعداد ستون آخر، مقدار هر یک سیستم نیمه

از اقالم جیره مصرفی را به ازای هر رأس واحد دامی بالغ 

طور متوسط دهد. بر این اساس، بهشده نشان میتعدیل

کیلوگرم در روز خوراک به ازای هر رأس واحد  83/27

 67/66ود. از این مقدار، دوسوم )شف میدامی بالغ مصر

 14درصد( به مواد خشبی اختصاص دارد که حدود 

کیلوگرم از ماده خشک مصرفی روزانه هر واحد دامی را 

 3/33سوم )دهد. در مقابل، مواد متراکم فقط یکتشکیل می

طور کلی، ذرت دهد. بهدرصد( جیره را تشکیل می

ترتیب با و جو بهسیلوشده، یونجه، کنسانتره آماده 

کیلوگرم در روز به ازای هر  05/2و  68/3، 69/4، 33/13

 ترین اقالم جیره هستند.واحد دامی، اصلی

 و نیروی کار در مصرفی هایسایر نهاده مقدار -3 جدول

 صنعتیگاوداری نماینده نیمه
Table 3. The amount of labor and other inputs used 

in the representative semi-industrial dairy farm 
 

 

 واحد
Unit 

 مقدار
Quantity 

 هیاخانوادکار شخصنیروی
Family Labor 

 روزساعت/ 
Hours/Day 

5:42’ 

 نیروی کار ساده
Labor 

 نفر
Person 

5.0 

 نیروی کار فنی
Technician 

 نفر
Person 

1.3 

 دامپزشک
Veterinarian 

 نفر
Person 

1.0 

 مشاور تغذیه
Feed Consultant 

 نفر
Person 

0.3 

 تلقیح مصنوعی
Artificial Insemination 

 سال ریال/
Rials/year 

81,160,000 

 دارو
Medicine 

 ریال/ سال
Rials/year 

58,400,000 

 سوخت
Fuel 

 ریال/ سال
Rials/year 

53,016,000 

 آب و برق
Water and Electricity 

 ریال/ سال
Rials/year 

46,160,000 

 بیمه
Insurance 

 ریال/ سال
Rials/year 

25,920,000 

 

 

های مختلف در کارگیری نهادهشدن چگونگی بهبا مشخص

( ترکیب تولیدات گاوداری نماینده 5جداول پیشین، جدول )

کند. محصوالت گاوداری صنعتی را بازگو میسیستم نیمه

شده است. مقدار شامل شیر، کود دامی و دام زنده فروخته

 1/2028طور متوسط ده این گاوداری بهششیر فروخته

رأس  1/81کیلوگرم در روز است. با توجه به وجود 

 در هر مزرعه، میانگین تولید هر رأس گاو گاوشیرده

است. کود دامی به  روز در کیلوگرم 25حدود  شیرده

هاست که ساالنه حدود عنوان دیگر محصول این گاوداری

همچنین، ساالنه رسد. تن کود دامی به فروش می 6/242

شود که رأس انواع دام زنده نیز فروحته می 4/67بالغ بر 

 شود.بخش عمده آن را گوساله نر شامل می

بررسی ترکیب دام در گاوداری نماینده سیستم 

صنعتی و ترکیب فروش دام زنده بیانگر آن است که نیمه

مدیران این واحدها نه تنها به دنبال حداکثرسازی سود 
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های ماده در گله کنند با حفظ گوسالهه تالش میهستند بلک

شده، ضمن حفظ و جایگزینی آنها با گاوهای حذفی و تلف

اندازه گله، امکان افزایش اندازه گله را فراهم سازند. بر 

رأس گوساله نر زیر سه  3/21این اساس، به ازای فروش 

رأس گوساله نر بعد از پروار فروخته  8/8ماه، فقط 

به منظور بقای  ماده هایمقابل، اغلب گوساله شود. درمی

رأس  5/6د و فقط شوو تداوم قدرت تولید آن حفظ می گله

 شود.گوساله ماده زیر یک سال، فروخته می

 

 صنعتیگاوداری نماینده نیمه خوراک ترکیب -4جدول 
Table 4. The composition of animal feed in the 

representative semi-industrial dairy farm 
 

 نوع خوراک
 

 (Kg/day) به ازای هر واحد دامی

Per Livestock (Kg/Day) 

بی
ش

 خ
واد

م
 

R
o
u
g

h
ag

e
 

 ذرت سیلوشده
Corn Silage 

13.33 

 یونجه
Alfaalfa 

4.69 

 کاه
Starw 

0.53 

کم
را

مت
د 

وا
م

 C
o
n

ce
n
tr

at
e

 

 آماده کنسانتره
Prepared Concentrate 

3.68 

 جو
Barly 

2.05 

 ایدانهذرت 
Seed Corn 

1.35 

 کنجاله سویا
Soybean Meal 

0.96 

 سبوس گندم
Wheat Bran 

0.78 

 کنجاله پنبه
Cottonsead Meal 

0.19 

 تفاله چغندرقند
Beet Pulp 

0.03 

 مکمل درمانی دام
Health Supplements 

0.07 

 Eو  Aویتامین 
Vitamins A and E 

0.01 

 هاسایر افزودنی
Other Additives 

0.17 

  وزن کل خوراک مصرفیوزن کل خوراک مصرفی
Total Weight of Consumed Feed  

27.83 

 

( 6صنعتی، در جدول )ای نیمههبا تبیین فعالیت گاوداری

های مد نظر برای ارزیابی وضعیت تولید در این شاخص

 شودمشاهده می که طورسیستم گزارش شده است. همان

 در استفاده مورد داخلی منابع هزینه شاخص عددی مقدار

 محاسبه 533/0 با برابر ،DRC صنعتی،نیمه هایگاوداری

 هیچ که صورتی در کندمی بیان عدد این. است شده

 نداشته وجود هانهاده و محصول بازار در قیمتی انحراف

 کارگیریبه از حاصل بازدهی ریال یک هر ازای به باشد

 زینهه ریال 533/0فقط  فعالیت، این در داخلی هاینهاده

 با دیگر، به بیان. شد خواهد پرداخت هانهاده این بابت

غیر  هاینهاده بابت دالر 533/0معادل  ایهزینه صرف

 محصوالت واردات در دالر یک معادل مبادله، قابل

 .شودمی جوییصرفه

 
 

 صنعتیترکیب تولیدات گاوداری نماینده نیمه -5جدول 

Table 5. The combination of products in the 

representative semi-industrial dairy farm 
 

 

 واحد
 

 مزرعه نماینده
Farm 

 ازای هر رأس()به شیر
Milk (per dairy cow) 

 کیلوگرم در روز
Kg/Day 

25.01 

 کود دامی
Manure 

 تن در سال
Tonne/Year 

242.6 

 )تعداد کل( فروش دام زنده
Selling Live Animal (total) 

 رأس در سال
Cattle/Year 

67.4 

 )زیر یک سال(گوساله ماده 

Growing Heifer(under one year) 

 رأس در سال
Cattle/Year 

6.5 

 تلیسه
Heifers 

 رأس در سال
Cattle/Year 

8.3 

 گاو ماده شیرده
Dairy Cow 

 رأس در سال
Cattle/Year 

12.1 

 )زیر سه ماه(گوساله نر 

Male Calf (under three month) 

 در سالرأس 
Cattle/Year 

21.3 

 )باالی سه ماه(گوساله نر 

Growing bulls (over three month) 

 رأس در سال
Cattle/Year 

8.8 

 گاو نر داشتی
Breeding Bull 

 رأس در سال
Cattle/Year 

0.1 

 گاو وازده
Culled cows 

 رأس در سال
Cattle/Year 

10.3 
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 فعالیت یبرا نسبی مزیت هایشاخص مقادیر -6جدول 

 زنجان استان در صنعتینیمه گاوداری
Table 6. Comparative advantage indices in semi-

industrial dairy farms in Zanjan province 
 

 شاخص
Index 

DRC SCB NSP )ریال( 
(Rials) 

 مقدار شاخص
Index Value 

0.533 0.833 2,594,948,931 
 

 

 منفعت به هزینه نسبت برای شاخص 833/0 عددی مقدار

 اجتماعی هایهزینه که است آن بیانگر، SCB اجتماعی،

 اجتماعی درآمد درصد 3/83 تنها تولید روند در شدهانجام

 ریال 100 هر ازای به جامعه ،دیگر عبارت به. است آن

. بردمی خالص نفع ریال 7/16معادل  ،تولیدی محصول

 وریسودآ شاخص از استفاده با که نفع این کل مقدار

 برابرمحاسبه شد  ،NSP ،اجتماعی خالص

 .است ریال 2.594.948.931
 

های نسبت هزینه، درآمد و سود برحسب قیمت -7جدول 

 ای اجتماعیهخصوصی به قیمت
Table 7. Private to social price ratios of cost, revenue 

and profit 
 

 نسبت هزینه 

نهاده قابل مبادله 

خصوصی به 

 اجتماعی

ت هزینه نهاده نسب

غیرقابل مبادله 

خصوصی به 

 اجتماعی

نسبت درآمد 

خصوصی به 

 اجتماعی

نسبت سود 

خصوصی به 

 اجتماعی

Private to social price ratio of … 

Tradable Inputs Nontradable 

inputs Revenue Profit 

0.51 0.71 0.53 0.42 
 

 

ی هاها برمبنای قیمتباید توجه داشت که این شاخص

آزاد و در شرایط عدم مداخله دولت در اقتصاد تفسیر 

معنای سودآوری تولید در شرایط شود و لزوماً بهمی

ها و شرایط بازار موجود نیست. در واقع، تحلیل قیمت

های ای اجتماعی از قیمتهبیانگر انحراف گسترده قیمت

های مربوط به ( برخی شاخص7خصوصی است. جدول )

های اجتماعی را خصوصی از قیمتهای انحراف قیمت

هایی که ود قیمتشور کلی، مشاهده میطبه کند.بیان می

هایی تولیدکنندگان با آنها مواجه هستند کمتر از قیمت

تواند وجود داشته است که در شرایط اقتصاد آزاد می

هایی که تولیدکنندگان بابت عنوان مثال، هزینهباشد. به

ردازند فقط حدود نصف ارزش پیهای قابل مبادله منهاده

های هایی که برای نهادهواقعی آنهاست. همچنین، هزینه

شوند فقط حدود هفتاد درصد غیرقابل مبادله متحمل می

های قابل نهادهاست. یعنی، بههارزش واقعی این نهاده

درصد  29و  49ترتیب، حدود مبادله و غیرقابل مبادله به

 گیرد.یارانه ضمنی تعلق می

هایی که در بُعد هزینه از تولیدکنندگان انجام رغم حمایتبه

درصد درآمد برحسب ارزش اجتماعی  53فقط شود می

درصد  47عبارت دیگر، بالغ بر شود. بهنصیب آنها می

توانستند در شرایط اقتصاد درآمدی که تولیدکنندگان می

 شود.کسر میآزاد داشته باشند به شکل مالیات ضمنی 

نصیب اغلب ذکر است که این مالیات غیرمستقیم شایان 

شود. در واقع، کنندگان محصوالت این سیستم میمصرف

انحراف قیمت محصول با نوعی بازتوزیع رفاه از 

 کنندگان همراه است.تولیدکنندگان به مصرف

ها و محصوالت در بازارهای نهادهقیمتی نتیجه انحرافات 

به شرایط اقتصاد دامی در کاهش سود دامداران نسبت 

درصد سودی که  42طوری که فقط یابد. بهآزاد بروز می

توانست در شرایط اقتصاد آزاد نصیب دامداران شود می

 رسد.در عمل به آنها می

باید توجه داشت که تحقیق حاضر در پی بررسی اثر 

طور که مونک و همانکه،  ها نیست. چراتغییر قیمت

 جانشینی کردن لحاظ امکان کنند( بیان می1989پیرسون )

 آزادسازی شرایط در تکنولوژیک و تغییرات هانهاده بین

از این رو، باید در تفسیر . ندارد وجود آن در اقتصادی

 نتایج احتیاط کرد.

در تحقیق حاضر با تعریف یک گاوداری نماینده 

های مزیت نسبی فعالیت این سیستم صنعتی شاخصنیمه

طور کلی، نتایج محاسبه محاسبه و بررسی شد. به 

های مزیت نسبی حاکی از وجود مزیت نسبی شاخص

صنعتی است. بنابراین، تولید در سیستم گاوداری نیمه

 تولید این سیستم با افزایش رفاه جامعه همراه است.
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 عامل سه از ناشی تواندوجود مزیت نسبی از نظر فنی می

 باالی لکردعم مبادله، غیرقابل هاینهاده از اندک استفاده

 قابل هاینهاده اندک مصرف یا تولیدشده، محصوالت

 صنعتینیمه گاوداری تولید سیستم بررسی. باشد مبادله

عملکرد تولید شیر در  باالبودن که دهدمی نشان

 دالیل ازصنعتی نسبت به جیره مصرفی های نیمهگاوداری

 کیلوگرم 25 روزانه تولید. استوجود مزیت نسبی  اصلی

 هایگاوداری در شیرده اصیل رأس گاو هر ازای هب شیر

 6/8 عملکرد با آن مقایسه و زنجان استان صنعتینیمه

 از آمارگیری )طبق نتایج دورگه و بومی گاوهای کیلوگرم

 قابل عملکرد ( بیانگر1390 سال در کشور هایداریدام

 حساسیت تحلیل .است صنعتینیمه سیستم قبول

کند د مزیت نسبی را بیشتر میاطمینان به وجو هاشاخص

 (.8)جدول 
 

تغییر ها نسبت به تحلیل حساسیت شاخص -8جدول 

 عملکرد تولید شیر هر رأس گاو شیری
Table 8. Sensitivity analysis of indices to milk yield 

change 
 

 تولید شیر
Milk yield 

(Kg/day/cow) 
24 22 20 19.51 18 16 

DRC 0.58 0.72 0.93 1.00 1.32 2.28 
SCB 0.86 0.92 0.98 1.00 1.06 1.15 

 

 

بر این اساس حتی اگر عملکرد تولید شیر هر رأس گاو 

کیلوگرم در روز کاهش یابد،  5/19شیری به حدود 

صنعتی کماکان از مریت نسبی های نیمهفعالیت گاوداری

( 2006آموری )برخوردار است. این در حالی است که ال

 تن 1/3 تا گاو هر ازای به شیر تولید راگ حتی داد نشان

کشور سوریه در تولید شیر  باز یابد کاهش سال در

 .همچنان مزیت خواهد داشت

از آنجا که تحلیل مزیت نسبی بر مبنای مقایسه با دنیا 

ترین مهمشود لذا انتخاب نرخ ارز مناسب از انجام می

ل جدو) رودمار میشبهمزیت نسبی تحلیل عوامل مؤثر بر 

9 ) 

 ها نسبت به نرخ ارزتحلیل حساسیت شاخص -9جدول 
Table 9. Sensitivity analysis of indices to exchange 

rate change 
 

 نرخ ارز )هزارریال(
Exchange rate 

(1000 Rials) 
25 20 15 10 9.39 7.5 

DRC 0.57 0.64 0.74 0.96 1.00 1.17 
SCB 0.85 0.87 0.91 0.98 1.00 1.06 

 

 

ها نسیبت بیه نیرخ ارز را نتایج تحلیل حساسییت شیاخص

 9390 تا ارز نرخ اگر شود حتیدهد. مشاهده مینشان می

تولییید در سیسییتم  یابیید کییاهش دالر هییر ازای بییه ریییال

برخیوردار  نسیبی از مزییت کماکان صنعتینیمه گاوداری

با توجه به اختالف قابل مالحظه نیرخ  بر این اساس،. است

سری مزیت نسیبی بیا نیرخ ارز خصوصیی ارز نقطه سرب

 برآورد هایروش سایر از توان گفت استفاده)بازاری( می

 تحقییق نتیایج بیر چندانی تأثیر نیز ارز نرخ اجتماعی قیمت

 .داشت نخواهد حاضر

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

 در مجموع نتایج تحقیق نشان داد سیستم گاوداری

پذیری ز رقابتا فعلی تکنولوژی صنعتی، حتی بانیمه

مناسبی برخوردار است و در شرایط آزادسازی تجاری 

 کشورها تولیدات سایر و هاسیستم سایر تواند بانیز می

 تغییر طور که گفته شدوجود، همان این با. رقابت کند

 در تغییر موجب است ممکن عمل در اقتصادی شرایط

 محصول مقدار در آن تبع به و هانهاده مصرف شرایط

 و مونک که طورهمان که است حالی در این. شود

 شناسیروش در کنندمی خاطرنشان( 1989) پیرسون

 و هانهاده مقدار تغییر بر قیمت تغییر اثر حاضر تحقیق

 نتایج تعمیم رو، این از. نیست گیریاندازه قابل محصوالت

 همراه احتیاط با باید تجاری کامل آزادسازی شرایط به

 .باشد

های درصد گاوداری 4/96این که بیش از  با توجه به

رأس تشکیل  20های کوچک زیر برداریکشور را بهره

 یتحولالزم است دارند پایینی  وریبهرهاغلب دهند که می
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تواند ایجاد شود. چنین تحولی میاساسی در این صنعت 

 صنعتی آغاز شود.های نیمهبا الگو قراردادن گاوداری

های دولتی باید ها و حمایتبرای این منظور سیاست

افزایش را هدایت کند تا یا به مقیاس گاوداران کوچک

با ایجاد واحدهای تولیدی یا تولید خود اقدام کنند مقیاس 

تعاونی به افزایش  هایشرکتهایی مثل شده در قالبادغام

از آنجا پذیری اقدام کنند. بدیهی است سودآوری و رقابت

با ابعاد مختلف اجتماعی زندگی های کشاورزی که فعالیت

باید با هایی چنین سیاستعجین است لذا نیز روستایی 

لحاظ خصوصیات جوامع روستایی و انجام مطالعات 

 همراه باشد.اجتماعی 

 

 استفاده ردوممنابع 

 صنایع و علوم) کشاورزی توسعه و اقتصاد. زعفران تولید در ایران نسبی مزیت بررسی .1390 ،م رضاقلیزاده و ،م آقایی

 .121-132 هایصفحه ،1 شماره ،25 جلد ،(کشاورزی

 فصلنامه .یجهان یبازارها در رانیا شمشک صادرات یریپذ رقابت تیوضع ی. بررس1393جاللی س، محمودی ا و پاکروان م. 

 .49-74 هایصفحه ، 86 شماره توسعه، و یشاورزک اقتصاد

، 13سال  توسعه، و یشاورزک قرمز. اقتصاد گوشت یتیحما یشاخصها و یبنس تیمز ی. بررس1384 ،جیران، ع و جوالیی، ر

 .117-140 هایصفحه ،49شماره 

 فصلنامه. جهانی بازارهای در ایران چرم صنعت رقابتی و نسبی مزیت سنجش .1386 ،م خانهچهل محمدیملک و ش حسینی

 .235-265 هایصفحه ،44 شماره بازرگانی، پژوهشنامه

 خراسان استان زراعی محصوالت نسبی مزیت تعیین و بررسی .1389 ،ن روشنائیخواجه و ن شاهنوشی م، کاخکی دانشور

 .121-140 هایصفحه ،71 شماره ،18 سال توسعه، و کشاورزی اقتصاد. آب محوریت با رضوی

الم. مجله اقتصاد و یا ستاندرا ینسب تیمز گرفتن نظر در با یزراع محصوالت شتک نهیبه ی. الگو1392 ،نژاد پدشتی ق و قادری

 .195-203 هایصفحه ،3، شماره 27توسعه کشاورزی، سال 

 از استفاده با کاربردی تحلیلی: ایران در کشاورزی محصوالت نسبی مزیت الگوی تغییرات .1380 ،ا بهارپیش و ح سالمی

 .67-99 هایحهصف ، 34 شماره ،9 سال توسعه، و کشاورزی اقتصاد. ابرازشده نسبی مزیت هایشاخص

 و رانیا در دهیبر شاخه گل یصادرات ینسب تیمز سهیمقا و ی. بررس1393 ،م یاردستان م و یسرور م، یخالد م، یفدائ تکشو

 .111-124 هایصفحه ، 87 شماره توسعه، و یشاورزک اقتصاد فصلنامه ننده.کصادر عمده یشورهاک

 منابع نهیهز شاخص از استفاده با رانیا یعیطب عسل ینسب تیمز ی. بررس1394 ،ع یاسفندآباد ییح و جال یحر ف، ریبک رپورکعس

 .91-106 هایصفحه ، 2 شماره نهم، سال ،یشاورزک اقتصاد . فصلنامهیداخل

 ، 92 شماره زراعت، نشریه. مرکزی استان در لوبیا محصول تولید نسبی مزیت بررسی .1390 ،ع کالیی و م احمدآبادی اللهیعین

 .63-72 هایصفحه

 یبنگاهها یآمادگ و یریپذرقابت سنجش در یاستیس لیتحل سیماتر اربردک. 1394 ،م یالشمک یاوسک م و زادهیخداورد ی، یفتح

 . فصلنامه(یریش یهافرآورده صنعت از( الف) شرکت: یمورد مطالعه( )WTO) یجهان تجارت سازمان به الحاق یبرا شورک

 .113-139 هایصفحه ،14 هشمار ران،یا یاربردک یاقتصاد مطالعات

 و یشاورزک اقتصاد فارس. فصلنامه استان در یزراع عمده محصوالت ینسب تیمز ی. بررس1393 ،ا یح و امجد یعیرف م، یقربان

 .127-148 هایصفحه ،88 شماره توسعه،



 149                                                                              صنعتی: مطالعه موردي استان زنجانهاي نیمهی و پایداري گاوداريمزیت نسب

 ،اوری زعفران، شماره . بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران. نشریه زراعت و فن1393 ،پور فکرباسی ع و رستگاری

 .59-74 هایصفحه

 تولید و صادرات نسبی مزیت هایشاخص ثبات ارزیابی .1388 ،م خداوردیزاده و م کالشمی کاوسی ح، شهبازی ر، محمدرضایی

 .165-176: هایصفحه ، 2 شماره ،19 جلد کشاورزی، دانش مجله. ایران خرمای

 .تهران. 1390 مسکن و نفوش عمومی سرشماری نتایج گزیده .1391 ،ایران آمار مرکز

 .تهران. شورک یصنعت یها یگاودار محصوالت نندهک دیتول متیق شاخص .الف 1392 ،ایران آمار مرکز

 .تهران. 1390 سال کشور هایدامداری از آمارگیری نتایج .ب 1392 ،ایران آمار مرکز

 ،36 جلد ایران، کشاورزی علوم. بختیاری و محال چهار استان در بادام تولید نسبی مزیت .1384 ،ر سامانی اشراقی و س یزدانی

 .537-545 هایصفحه ،3 شماره
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Abstract 
BACKGROUND: Despite the passage of more than half a century of introducing modern systems of 

dairy farms in the livestock sector, few economic studies have been done on these systems. 

OBJECTIVES: Due to the industrialization of dairy farming, study of the competitiveness and the 

stability of the Semi-industrial farms, as a link between traditional and industrialized farms, is 

essential. The objective of this study is to investigate the comparative advantage of the semi-

industrial system. METHODS: In this study, after defining the representative semi-industrial farms 

in the Zanjan province, and collection of inputs and outputs price and quantity data, domestic 

resource cost, DRC, social costs-benefits, SCB, and net social profitability, NSP, was calculated 

and analyzed. RESULTS: The results indicated that the province has a comparative advantage in 

semi-industrial dairy farms. CONCLUSINS: Analysis showed that the high daily milk yield is the 

main reason for this advantage. So that even if milk per cow per day will be reduced to 18 kg, the 

system still has a comparative advantage. Also, even if the exchange rate falls to 9390 rials per 

dollar, the production still has a comparative advantage. 
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