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 ها بر بخش کشاورزي ایران بررسی تأثیر هدفمندسازي یارانه

 اي بخش کشاورزي)سازي ناحیه(مدل

 

 1محمود احمدپور برازجانی

 2 یصابون یمحمود صبوح

 
 5/8/1392تاریخ پذیرش:       2/10/1391 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
اي بخش کشاورزي ایران ها در بخش کشاورزي، مدل ناحیهبه منظور مطالعه آثار سیاست هدفمندسازي یارانه

ناحیه به نسبت همگن تقسیم شد.  9شناسی کشاورزي به ساخته شد. بدین منظور، کشور ایران از لحاظ اقلیم
ریزي تولیدي با استفاده از روش برنامهرشته فعالیت  23گروه کاالیی و  14سپس بخش کشاورزي در قالب 

  سازي شد.مدل GME(4یافته (تعمیمنظمی کارگیري تکنیک حداکثر بیه و ب 3)PMPریاضی مثبت (
)، آالتهاي تولید (آب، کود، سم و ماشینها شامل افزایش قیمت نهادهنتایج نشان داد، هدفمندسازي یارانه     

ها و افزایش هزینه حمل و نقل، سبب کاهش مازاد ها و گاوداريمرغداريهاي انرژي در افزایش قیمت حامل
هاي ساالنه و دامی در نواحی اجتماعی بخش کشاورزي (رفاه اجتماعی)، کاهش سطح تعداد زیادي از فعالیت

شود. مختلف، افزایش قیمت، کاهش میزان مصرف، کاهش صادرات و افزایش واردات محصوالت کشاورزي می
هاي حمایتی به تولیدکنندگان همراه شود، ها با پرداختقیق نشان داد، چنانچه هدفمندسازي یارانهنتایج تح

بسته به میزان پرداخت حمایتی، مازاد اجتماعی بخش کشاورزي (رفاه اجتماعی) ممکن است کاهش یا افزایش 
ان تولیدکنندگان در اثر هاي تولید قادر است، ضرر و زیدرصد هزینه 25یابد و یک پرداخت حمایتی معادل 

وق اقتصادي فبه صفر برساند و نوسانات متغیرهايها را جبران کند، کاهش رفاه اجتماعی را هدفمندسازي یارانه
 هاي کاالیی را کاهش دهد.ها، قیمت و مقدار مصرف گروهنظیر سطح فعالیت

 
ریزي بخش کشــاورزي، برنامهاي ســازي ناحیهها، مدلایران، هدفمندســازي یارانه کلیدي: گانواژ

 نظمیریاضی مثبت، حداکثر بی
 JEL :C02, C61, Q11, Q18طبقه بندي 
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3. Positive Mathematical Programming (PMP) 

4. Generalized Maximum Entropy (GME)  
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 مقدمه
ق یطراز کننده کشورها حمایت از تولیدکننده یا مصرف اغلبهاي مهم اقتصادي در یکی از سیاست

دلیل نقش آن در برقراري امنیت غذایی  به کشاورزي حمایت از تولیدات بخش. است یارانه پرداخت
رهاي در حال امر در کشو ، امري پذیرفته شده است. اینکشاورزي محصوالت ریسک باال در تولید و

 ز اهمیت بیشتريئتوسعه اقتصادي و اجتماعی آنها نقش کلیدي دارد، حا در کشاورزي توسعه که بخش
ها مجاز هاي حمایتی را از سوي دولتنیز اعمال برخی روش جهانی تجارت بوده و حتی سازمان

 .)1389(جاللی،  است هدانست
هاي تحریف قیمت ثهاي حمایتی باعبرخی اقتصاددانان بر این باورند که سیاستاز سوي دیگر، 

ن بر ای .شودمدت میبلنددر ی ها و کاهش رفاه اجتماعبازار و هزینه تولید و تخصیص نامطلوب نهاده
 .)1389(جاللی، ها در بخش کشاورزي ایران مطرح شده است اساس، هدفمندسازي یارانه

ها درگیر تغییر و تحوالت جدي خواهد شد و اقتصاد ایران با اجراي طرح هدفمندسازي یارانه 
 ها (نظیر انرژي،ر قیمت نهادهها ببخش کشاورزي از این قاعده مستثنی نیست. هدفمندسازي یارانه

اثر  کشاورزان ها و رفتارآب و کود) و محصوالت، عرضه، تقاضا، واردات و صادرات محصوالت و نهاده
ها به صورت هزینه تمام طرح هدفمندسازي یارانه آب در بینی شده که ارزشپیشخواهد گذاشت. 

(پایگاه اطالع رسانی دولت،  ت شودشهري، صنعتی و کشاورزي دریاف شده از مصارف مختلف اعم از
1388( . 

الت محصو هزینه تولید افزایش خواهد یافت و متعاقب آن نیز نقل ، برق، و حمل ووئیلقیمت گاز     
 - 86در سال  کشاورزيیک کیلوگرم محصول  ،براساس نرخ پیشنهاديکشاورزي باال خواهد رفت. 

 کشاورزيهاي انرژي در تولید محصوالت ریال و رشد هزینه حامل 5551تا  821از  ،به ترتیب 1385
  .)1388، هاي مجلسدفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش( درصد متغیر خواهد بود 75تا  2از 

) 1 :باشد، از جملهبا توجه به مطالب ذکر شده، این تحقیق در پی پاسخگویی به چند سؤال می 
) 2هاچه تأثیري بر قیمت محصوالت کشاورزي دارد؟ ها و افزایش قیمت آنهدفمندسازي یارانه نهاده

ها چه ) هدفمندسازي یارانه3ها بر الگوي کشت در هر ناحیه مؤثر است؟ و آیا هدفمندسازي یارانه
 تأثیري بر میزان رفاه کل بخش کشاورزي دارد؟

هاي کشاورزي در نواحی و مناطقی با شرایط اقلیمی دلیل تنوع فعالیتبخش کشاورزي به  
جهت تحلیل بخش کشاورزي که داراي روابط متقابل فراوان  متفاوت، سیستمی پیچیده و وسیع است.

هایی به منظور درك باشد. چنین مدلهاي ریاضی نیاز میهاي آن وجود دارد، به مدلبین زیربخش
ی شود. ارزیابساخته می هاي اقتصاديري براي تحلیل سیاستنمودن ابزا کارکرد کل بخش و فراهم

ه جامع کدرپی، بدون ساخت یک مدل بخشی آثار کلی بسیاري از مداخالت سیاستی همزمان یا پی



 1394 تابستانـ  دومفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پایدار) ـ سال پانزدهم ـ شماره  

 

159 

صورت کیفی مشکل است. مدلی که بتواند شرایط واقعی را به خوبی هروابط متقابل را دربر بگیرد، حتی ب
 اقتصادي فراهم نماید هايها در بخشاند اطالعات ارزشمندي براي ارزیابی آثار سیاستتومیلحاظ کند، 

)Lehtonen, H. 2001( . 
هاي تعادل بخش کشاورزي ایران ساخته نشده، هرچند مدل پیش از این، چنین مدلی براي 

خیابانی ، )1385اخالق و موسوي محسنی (خوش، )1388پور و زیبایی (ذوقیعمومی نظیر مطالعات 
براي اقتصاد ایران طراحی شده است. لذا، جاي مدلی که  )1386مهرآرا و برخورداري ( و )1387(

ردازد، خالی بود. این مطالعه به اصول، طراحی و کاربرد یک مدل تنها به جزئیات بخش کشاورزي بپ
 ها بر الگوي کشت، قیمتمدهاي هدفمندسازي یارانهکشاورزي ایران پرداخته و سپس پیا بخشی براي

و میزان مصرف محصوالت در نواحی مختلف ایران، بر میزان حمل و نقل و صادرات و واردات محصوالت 
 ه اجتماعی را مطالعه کرده است.کشاورزي و بر میزان رفا

 
 هامواد و روش

ها در بخش کشاورزي، در تحقیق حاضر، به منظور مطالعه پیامدهاي اجراي طرح هدفمندسازي یارانه
معناي دقیقی در اقتصاد  1مدل بخشاي بخش کشاورزي استفاده شده است. سازي ناحیهاز روش مدل

شود. بخش کشاورزي ممکن کشاورزي ندارد و در متون مختلف، معانی متفاوتی در مورد آن یافت می
فروشی و بعضی است نه تنها شامل تولید کشاورزي بلکه شامل صنایع غذایی، مسیرهاي خرده

ده شود آن است که واحدهاي خدماتی باشد. حداقل شرایط الزم براي اینکه مدلی، مدل بخش نامی
کنندگان و صنایع غذایی) را شامل کشاورزي و عرضه و تقاضاي آنها (مصرفهمه محصوالت عمده 

 . )Hazel, P. B. R. and Norton, R. D. 1986 (شود 
 تلفتغییرات سیاستی در صنایع مخ توان براي تحلیل اثراتهاي بخش کشاورزي را میمدل     

هاي بخش عالوه، در مدلهعنوان یک مجموعه، مورد استفاده قرار داد. بهکشاورزي و بخش کشاورزي ب
 (گیري وجود دارد هاي مختلف قبل از تصمیمها جهت ارزیابی گزینهکشاورزي امکان آزمون سیاست

Weber, G. 2003( . 
زیرناحیه تقریباً همگن تقســیم شــده اســت. این  35ناحیه و   9، ایران به در تحقیق حاضــر 

ها انجام شده، و الگوي کشت و موقعیت زیرناحیه 2بندي که براساس تشابه اقلیمی کشاورزيتقسیم
 نشان داده شده است. 1در شکل 

                                                                                                                   
1. Sector Model 

2. agro-climatology  
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 گانه بر روي نقشه ایران  9تفکیک نواحی . 1شکل

 

 مدل ریاضی بخش کشاورزي ایران
شامل   کننده محصوالت خام )، مازاد تولیدCSمازاد مصرف کننده (در این مدل، مازاد اجتماعی که 

)
1PS (کننده  و مازاد فرآوري)2PS(1  در  یک ســري محدودیت حداکثر گردیده، کهمشــروط به

 است. معرفی شدهکار رفته در مدل همتغیرها و پارامترهاي ب 1جدول 
 

  

                                                                                                                   
) به ارزش افزوده ناشی از عملیات فرآوري و تبدیل محصوالت Processor Surplus. مازاد فرآوري کننده ( 1

 مربوط است.
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 هاي مدل بخشیمتغیرها، پارامترها و اندیس. 1 جدول
 شرح شرح

CS- کنندهمازاد مصرف 

1PS- مازاد تولیدکننده محصوالت خام 

2PS- کنندهمازاد فرآوري 

iga-  تقاضاي معکوس محصولعرض از مبدأ تابعi  در ناحیهg 

igiD  ماتریس مقادیر شیب تابع تقاضاي معکوس -¢

igQ- مصرف کل محصولi  در ناحیهg 

 igP- قیمت محصولi  در ناحیهg 

jgC- هرینه کل تولید یک واحد فعالیتj در ناحیهg 

zgV- ايمصرف محصول واسطهz در ناحیهg 

zgw- ايقیمت محصول واسطهz در ناحیهg 

gigT  ¢gبه ناحیه gاز ناحیه iمیزان حمل محصول -¢

gigt  ¢gبه ناحیه gاز ناحیه  iهزینه حمل هر واحد محصول  -¢

igE- صادرات محصولi از ناحیهg 

igI- واردات محصولi به ناحیهg  

igep- قیمت محصولi در بازار جهانی 

zgER- ايصادرات محصول واسطهz  از ناحیهg 

zgIR- ايواردات محصول واسطهz  از ناحیهg 

zerp- اي قیمت محصول واسطهz در بازار جهانی 

igEXC-  هزینه صادرات محصولi  از ناحیهg 

igftc-  هزینه وارادات محصولi  به ناحیهg 

zgEXrC -ايهزینه صادرات محصول واسطهz  از ناحیهg 

zgftrc- اي هزینه واردات محصول واسطهz  به ناحیهg 

zigPRC- فعالیت فرآوري محصولi در ناحیهg 

zigPC-  هزینه فرآوري یک واحد محصولi  در ناحیهg    

Gg ,,1K=- (اندیس) نشانگر ناحیه 

Ii ,,1K=- (اندیس) نشانگر محصول 

Jj ,,1K=- (اندیس) نشانگر فعالیت 

Zz ,,1K=- اي (اندیس)نشانگر محصوالت واسطه 

Ff ,,1K=- (اندیس) نشانگر خوراك دام 

Kk ,,1K=- ها (اندیس)نشانگر نهاده 

Bb ,,1K=-  (اندیس) نشانگر زیر ناحیه 

jigX- سطح فعالیتj به هکتار یا تعداد دام در ناحیهg است 

 .گرددمی iکه منجر به تولید محصول  

jiga-  عرض از مبدأ تابع هزینه براي فعالیتj  در ناحیهg 

jigj¢G-  هزینهماتریس مقادیر شیب تابع 

 jige- عملکرد در هکتار فعالیتj  در ناحیهg  

jzger- ايعملکرد در هکتار یا رأس دامِ فعالیت واسطهj 

zigv- ايمحصول واسطهz  مورد نیاز براي تولید یک واحدِ محصولi 

fjgFeed- مقدار خوراكf داده شده به دامj در ناحیهg  

fjgFed - مقدار خوراكf  مورد نیاز براي دامj  در ناحیهg 

jfgfu- ضریب انرژي خوراكf 

jgfn-   انرژي مورد نیاز دامj  

fgSF- تولید خوراكf  در ناحیهg 

gNl-  مقدار زمین در دسترس در  ناحیهg 

sjgrw- آب مورد نیاز براي تولید محصولj  در  ناحیهg  و فصلs  

sgNw-  مقدار آب در دسترس در ناحیهg  و فصلs  

 jigSP-  پرداخت حمایتی به کشاورزان در ناحیهg براي فعالیتj 
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 تابع هدف
 )، مازاد تولیدکننده محصوالت خام CSشامل مازاد مصرف کننده (اجزاي تشکیل دهنده تابع هدف 

)
1PS (کننده و مازاد فرآوري)

2PS( است. 
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سطح  ) است. متغیرهاي تصمیم، شاملTSهدف، حداکثر کردن کل مازاد بخش کشاورزي ( 
)، T)، حمل محصوالت بین نواحی (PRC)، فرآوري (Q)، مصرف مواد غذایی (gjXها (فعالیت

 باشد.) میERو  E) و صادرات (IRو  Iواردات (
شوند )، به صورت پارامترهاي برونزا در نظرگرفته میgSUBن (هایی حمایتی به کشاورزاپرداخت 

جاي مقادیر درآمد هب 1شود، در رابطه که دیده میشوند. چنانکه در محاسبه مازاد بخش منظور می

gjgj) و هزینه کل تولید (iiQPکل ( XC توابع درجه دوم مطلوبیت و هزینه منظور شده است ،(

 نماید. ) تبدیل میPMPکه مدل را از حالت دستوري به حالت اثباتی (
)، در یک مدل جداگانه برآورد و MEنظمی (در این تحقیق، ابتدا تابع تقاضا با روش حداکثر بی 

 ). 1391صبوحی و احمدپور، (و  (Arfini, F., et al 2008) شودکار گرفته میه ، بPMPسپس، در مدل 
 

 هامحدودیت
که بازار در هر ناحیه براي هر طوريهشود، بمحدودیت تسویه بازار: تابع هدف حداکثر می -

 شود.تسویه  ،محصول نهایی (اعم از خام و تبدیل شده)

IiandGg

IETTXeQ
J

j

G

g
igig

G

g
gigggijigjigig

,,1,,1

0
1 1 1

KK =="
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      (2) 

، مجموع مصرف کاالي 2اند. بر اساس محدودیت قبالً تعریف شده 2رابطه متغیرها و پارامترهاي  
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i  در ناحیهg  کاالي حمل شده ،i  از ناحیهg  به ناحیهg¢  و کااليi  صادراتی از ناحیهg ،
حمل شده از ناحیه  iبعالوه میزان کاالي  gبایستی حداکثر به میزان تولید این محصول در ناحیه 

g¢  به ناحیهg به ناحیه و بعالوه مقدار واردات این کاال g .باشد  
ي ااي: چنین محدودیتی را براي محصوالت واسطهمحدودیت تسویه بازار براي محصوالت واسطه -

 توان در نظر گرفت:هم می
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ــطه  ــوالت واس ــت در فعالیتمحص ــنعت، ممکن اس هاي فرآوري مختلف مورد اي یا مواد خام ص
ستفاده قرار گیرند. این فعالیت شده  zigvها به ترکیبات نهاده مختلف نیاز دارند که با ا شان داده  ن

محصــول نهایی مختلف) در  Iمیزان مثالً شــیر فرآوري شــده (به ،اســت. بر اســاس این محدودیت
عالوه صادر شده از این ناحیه، بایستی برابر با مقدار شیر هب ¢gعالوه حمل شده به ناحیههب gناحیه

 عالوه واردات شیر به این ناحیه باشد.هعالوه حمل شده به این ناحیه بهتولید شده ب
 

  :ها به انرژيمحدودیت نیاز دام -

JjandGgfnfuFeed jg
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f
fjgfjg ,,1,,1
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      (4) 

ــاس محدودیت   ــده به دام 4بر اس ــتی بتواند حداقل نیاز  j، خوراك داده ش در هر ناحیه، بایس
 انرژي این دام را تأمین کند.

 

 ها:محدودیت تعادل بین مقادیر تقاضا و عرضه کل خوراك دام ـ
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gfgT)، حمل شده (fgSF، مجموع خوراك دام تولید شده ()5فوق (بر اساس رابطه       ) و واردات ¢

)fgI به ناحیه (g ساوي مجموع خوراك ستی بزرگتر یا م شده، حمل و منتق بای صرف  شده م  ل 

)fggT  باشد. g) از ناحیه fgE) و صادر شده (¢

ولیدي هاي تهاي زمین و آب براي فعالیت، محدودیت نهاده7و  6ها: در روابط محدودیت نهاده -
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ــد ــده که هر میزان از و فرآوري قابل مالحظه می باش جز آب) با قیمت هاي متغیر (بنهاده. فرض ش
 ثابت در دسترس است.
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J

j
jg ,,10

1
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=

            (6) 

ی از میزان در تاســتفاده شــده در هر ناحیه، نبایســ l، مقدار نهاده زمین6بر اســاس محدودیت  
  دسترس این نهاده در آن ناحیه بیشتر باشد.
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ساس محدودیت   شده در  w، مقدار نهاده آب 7بر ا ستفاده  سهر ا ی از میزان آب تناحیه، نبای
 در دسترس آن ناحیه بیشتر باشد.

 هاي واسنجی:محدودیت -

JjandGgXX jgjgjg ,,1,,10*
KK =="£-- e        (8) 

  
ساس محدو      سطح8دیت بر ا شاورز ،  شت هر فعالیت ک تواند از میزان نمی ي و تعداد هر دامزیرک

 تجاوز کند. bjeعالوه یک مقدار کوچکهمشاهده شده در سال پایه ب
 

 هاي تناوب زراعیـ محدودیت
 :الف) محصوالت آبی
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ساخته شد. تناوب محدودیت تناوب زراعی در هر ناحیه بر اساس الگوي کشت و تقویم زراعی،      

شود. بر طبق این محدودیت، کشت زراعی در هر ناحیه، به منظور بازیابی حاصلخیزي خاك رعایت می
ناحیه  کشاورزيهاي نبایستی از درصد خاصی از مساحت کل زمین کشاورزيتعدادي از محصوالت 

lmمحصوالت زراعی و هاي یک گروه از تعداد فعالیت lJفراتر رود. در اینجا  JJ هاي تعداد فعالیت -
 گروه دیگر است.
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است  1هاي ایران کمتر از ، در تمامی استانCRI(1با توجه به اینکه شاخص تناوب زراعی ( 
اندازه این شاخص ، به منظور بازسازي، الگوي واقعی کشاورزي، بایستی )1383(کوچکی و همکاران، 

مقدار این شاخص در سطح زیر کشت یک دسته  ،در محدودیت تناوب زراعی لحاظ شود. بدین منظور
 شود.هاي سمت چپ محدودیت تناوب زراعی ضرب میاز فعالیت

 ب) محصوالت دیم
شود و هاي گذشته، تناوب زراعی در اراضی دیم ایران چندان رعایت نمیبر طبق آمار و اطالعات سال

اد (آمارنامه وزارت جهسطح زیرکشت دیم در اغلب نقاط ایران به میزان بارندگی آن سال بستگی دارد 
صورت هتلف بهاي مخر سالاز اراضی دیم ایران د. بنابراین، درصدهاي متفاوتی )1388کشاورزي، 

شود. بر این اساس، محدودیت تناوب زراعی براي محصوالت دیم در نواحی نکاشت یا آیش رها می
طبق این محدودیت، مجموع سطح زیر کشت محصوالت دیم به صورت زیر قابل نمایش است.  مختلف

 نبایستی از سطح اراضی دیم آن ناحیه تجاوز کند. ،در هر ناحیه

g

jD

j

gj DXX £å
=1                   )10(  

 دهد.را نشان می g، کل اراضی دیم  ناحیه gDXدر اینجا      

 
 روش و ابزار گردآوري اطالعات

صوالت  صرف مح شت، تولید و م سطح زیرک شامل مقادیر  آمار و اطالعات مورد نیاز در این تحقیق 
ــاورزي ــال زراعی ، باغی و دامی و فرآوري کش ــده در س ، به تفکیک نواحی مختلف در 1386-87ش

صوالت و همچنین نهاده صادرات و واردات این مح هاي تولید به تفکیک نواحی و حمل ایران، میزان 
شاورزي و نهاده سال و نقل محصوالت ک س 1387ها بین نواحی در  سازمانا هاي ت. این اطالعات از 

 آوري شد. جمع ريها و گزارشات آماامهبط و آمارنمرت
اداره تنظیم بازار عبارتند از:  ،ها در این تحقیق استفاده شدهها که از اطالعات آنی از سازمانبرخ 

 1387ال گزارشات آماري منتشر شده در سها و آمارنامه، )1387ها (سازمان جهاد کشاورزي استان
شاورزي،  سط وزارت جهاد ک سعديتو بانک مرکزي ، )1387مرکز آمار ایران (، )1388نیا (عبادي و 

 .)2008سایت فائو ( و )1387( یدات دامیمعاونت امور تول، )1388جمهوري اسالمی ایران (
 

                                                                                                                   
1. Crop Rotation Index (CRI) 

CRI  کل ، بیانگر این است که در کسري از 1مقادیر کمتر از  دهنده اجراي کامل تناوب زراعی بوده ونشان 1برابر
 شده و باقیمانده اراضی به کشت همان محصوالت زراعی سال قبل اختصاص یافته است.  اراضی تناوب زراعی اجرا
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 نتایج و بحث
سمی ایران بویژه هاي منتشره توسط مراجع راطالعات مورد استفاده در این تحقیق از تجمیع داده

 وري اطالعات وزارت جهاد کشاورزي حاصل شده است.دفتر آمار و فنا
تقاضا و هزینه و ساخت مدل بخش کشاورزي بر اساس تک تک با توجه به اینکه برآورد توابع 

شود، در عمل با افزایش بیش از حد محصوالت کشاورزي، که در آنها همه محصوالت منظور می
قاطع هاي متمتغیرهاي توضیحی و مشکالتی نظیر همخطی مواجه بود و عالوه بر آن، بسیاري از کشش

ي بندگروهي سازگار طور بهی بررس مورد محصوالت ،شدی سع آمد ودست میهدر بازه غیر معقولی ب
ل م معادالت و تحلیامکان کنترل سیست که ردیگ صورت شدهجمعي کاالهاي رو بر هالیتحل و شوند

ي که وزارت بندیکی گیاهان، تقسیمهاي فیزیولوژبندي بر اساس ویژگیشود. این گروهنتایج بیشتر 
راد سالمی و کیانیهاي کشاورزي انجام داده و مالحظه نتایج مطالعات جهاد کشاورزي در آمارنامه

، تحت )1386کیانی و سالمی (ایران و  کشاورزيکاالي مهم  21سازي ، در خصوص جمعی)1380(
 ایران، صورت گرفته است. کشاورزي بخش در های بنگاهجغرافیای سازيجمع سازگاري عنوان آزمون

 

 بندي محصوالت کشاورزي عمده تولید شده در ایرانگروه .2 جدول

 محصوالت نام التین گروه اندیس

1i 
 گندم، جو، ذرت و برنج Cereals غالت

2i 
 نخود، عدس و لوبیا Grains حبوبات

3i 
 فرنگیگوجه زمینی، پیاز وسیب Vegetables سبزیجات

4i 
 خربزه هندوانه، خیارسبز و Melons محصوالت جالیزي

5i 
البی، مرکبات، موز، انار، گیالس،  سیب، گ Fresh Fruit میوه تازه

 انگور و خرما آلبالو، زردآلو، انجیر،

6i 
 پسته، بادام و گردو Dried Fruit میوه خشک

7i 
 گوشت گوسفند و بز و گوشت گاو Red Meat گوشت قرمز

8i 
 مرغگوشت Poultry Meat گوشت مرغ

9i 
 مرغتخم Egg تخم مرغ

10i 
 لبنیات Milk Products لبنیات

11i 
 عسل Honey عسل

12i 
 قند و شکر Sugar قند و شکر

13i 
 روغن نباتی Oil روغن نباتی

14i 
 پنبه Cotton پنبه

 آماريهاي راد و دادهمأخذ: سالمی و کیانی
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 هاي کشاورزي عمده در ایرانبندي فعالیتگروه .3 جدول

 هاي تولیديفعالیت نام التین گروه اندیس

1j غالت آبی Irr-Cereals گندم، جو، ذرت و برنج 

2j 
 نخود، عدس و لوبیا Irr-Grains حبوبات آبی

3j 
 فرنگیگوجه زمینی، پیاز وسیب Irr-Vegetables سبزیجات آبی

4j 
 خربزه یارسبز وهندوانه، خ Irr-Melons محصوالت جالیزي آبی

5j 
 هاي روغنیسویا، کلزا و سایر دانه Irr-oil seeds هاي روغنی آبیدانه

6j 
 چغندر قند Sugar-Beet چغندر قند

7j 
 پنبه Cotton پنبه

8j 
 گندم، جو، ذرت و برنج Dry-Cereals غالت دیم

9i 
 نخود، عدس و لوبیا Dry-Grains حبوبات دیم

10j 
 فرنگیگوجه پیاز وزمینی، سیب Dry-Vegetables سبزیجات دیم

11j 
 خربزه هندوانه، خیارسبز و Dry-Melons محصوالت جالیزي دیم

12j 
 هاي روغنیسویا، کلزا و سایر دانه Dry-oil seeds هاي روغنی دیمدانه

13j 
 سیب، گالبی و به Apples گروه سیب

14j 
 گیالس، آلبالو، هلو، گوجه، آلو، زردآلو و شلیل Drupes شفت

15j 
 پرتقال، لیمو شیرین، لیمو ترش، نارنگی و نارنج Citreous مرکبات

16j 
 پسته، بادام، گردو، فندق و زرشک dried fruits شکهاي خمیوه

17j 
 انگور و خرما موز، انار، زیتون، توت، انجیر، other fruits هاسایر میوه

18j 
 گوسفند و بز sheep and goat پرورش گوسفند و بز

19j 
 گاو گوشتی Cows گاوداري

20j 
 گاو شیري Dairy farm گاوداري شیري

21j 
 مرغ گوشتی Meat Poultry مرغ گوشتی

22j 
 مرغ تخمی Egg Poultry مرغ تخمی

23j 
 تولید عسل Honey تولید عسل

 هاي آماريراد و دادهمی و کیانیمأخذ: سال
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 مدل بخش کشاورزي PMPنتایج حاصل از اجراي 
 503203معادل  ،اثر اجراي مرحله اول این مدل، مقدار تابع هدف که همان مازاد اجتماعی است در

 تقریباً  ،دست آمد و مقادیر متغیرهاي مصرف، هزینه، صادرات و واردات و حمل و نقلهمیلیارد ریال ب
اثر اجراي  در ،بخش کشاورزي حاصل شد. عالوه بر نتایج فوق 1387برابر با مقادیر مشاهده شده سال 

، دامی و کشاورزيهاي هاي واسنجی سطح فعالیت، مقادیر دوگان محدودیتPMPاین مرحله از 
 ها در مرحله بعد حاصل شد. اي براي تخمین تابع هزینه این گروه از فعالیتواسطه

در مرحله دوم، توابع هزینه نهایی محصوالت کشاورزي با استفاده از مقادیر دوگان مرحله قبل و  
براي چهار زیربخش زراعت، باغبانی، دامپروري  GMEیافته نظمی تعمیمبا استفاده از روش حداکثر بی

 اي به تفکیک برآورد شد. و محصوالت واسطه
جاي معادالت هزینه در ههاي کشاورزي بتوابع هزینه برآورد شده براي زیربخش ،در مرحله سوم 

ها هاي زیربخشهاي واسنجی سطح فعالیتدیتتابع هدف مدل بخش کشاورزي جایگزین و محدو
 اجرا شد.  GAMSافزار نرم شد و مدل بخش کشاورزي بار دیگر با استفاده از حذف
ازي و سسازي، مطابق با شرایط واقعی مدلیند بهینهوسیله فراهبدین ترتیب، بخش کشاورزي ب 

ز هاي حمایتی ااز طرفی و پرداخت ،تحت تأثیر سناریوهاي سیاستی نظیر حذف یارانه عوامل تولید
 قرار گرفت که نتایج در ادامه ارائه شده است.  ،طرف دیگر

 
 تأثیر سناریوهاي سیاستی بر بخش کشاورزي

براي مطالعه  1386-87هاي سال زراعی اي با استفاده از دادهدر این تحقیق از روش ایستاي مقایسه
 استفاده شده است. ها بر بخش کشاورزيتأثیر هدفمندسازي یارانه

 ها بدون پرداخت حمایتیمدهاي هدفمندسازي یارانهالف) پیا
سازي یارانه ساهل، هدفمند شامل افزایش قیمت نهادهاگر با قدري ت شاورزي  هايِ آب ها در بخش ک

درصــد، افزایش قیمت  100آالت کشــاورزي به میزان آبیاري، کود و ســموم شــیمیایی، ماشــین
صد و افزایش هزینه 500ها به میزان ها و گاوداريمرغداريهاي انرژي در حامل هاي حمل و نقل در

ها بر مدل ســاخته شــده، متغیرهاي م این ســیاســت. با اعمال توا1درصــد، فرض شــود 50به میزان 
 اقتصادي چگونه تغییر خواهد کرد؟

                                                                                                                   
هاي حمل و نقل به اندازه مقادیر یاد شده، فرضی و در عین حال هاي انرژي و هزینهها، حامل. افزایش قیمت نهاده1

ده ها بوهاي اولیه اجراي طرح هدفمندسازي یارانهها در اقتصاد ایران، در ماهنگاهی به افزایش مقادیر واقعی آنبا نیم 
ه هاي انرژي ب افزایش قیمت حاملمثال سناریوهاي دیگر در نظر گرفت؛ا در توان مقادیر متفاوتی راست. البته می

 درصد.  1000میزان 
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یابد و درصد کاهش می 1/12مازاد اجتماعی بخش کشاورزي  ،هام این سیاستبا اعمال توا 
 ها و نمودارهاي زیر ارائه شده است. تغییرات متغیرهاي مهم بخش کشاورزي در جدول

هاي ها، سطح تعداد زیادي از فعالیت، با اجراي طرح هدفمندسازي یارانه4با توجه به جدول  
توان یم ،ماند. در واقعها بدون تغییر باقی میساالنه در نواحی مختلف کاهش و سطح برخی از فعالیت

ها گذارد. با هدفمندسازي یارانههاي ساالنه تأثیر محسوسی میها بر فعالیتگفت هدفمندسازي یارانه
باشد، در برخی از نواحی افزایش یافته و هاي تولید میسطح غالت دیم که کمتر وابسته به نهاده

گر بیان ها،ر سطح فعالیتوت در تغییتواند بخشی از کاهش تولید غالت را جبران کند. تفااحتماالً می
 ها است.ها و الگوي کشت در اثر اجراي طرح هدفمند سازي یارانهتغییر در ترکیب فعالیت

 
 ها، بدون پرداخت حمایتیهاي ساالنه در پی سیاست هدفمندسازي یارانهدرصد تغییر سطح فعالیت .4 جدول
 ناحیه               
 هافعالیت

g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9  میانگین
 کشوري

غالت آبی - j1  

حبوبات آبی - j2  

سبزیجات آبی - j3  

جالیز آبی - j4  

j5- روغنی آبی دانه  

چغندر قند - j6  

j7 – پنبه 

غالت دیم - j8  

حبوبات دیم - j9  

دیمسبزیجات - j10 

جالیز دیم - j11 

j12-دیم روغنی دانه 

 هاي تحقیقمأخذ: یافته

 
هاي ساالنه در کشور ها بر سطح فعالیتتري از آثار هدفمندسازي یارانه، تصویر روشن1نمودار   

شوند، جز در مورد را شامل می j12تا  j8، محصوالت دیم که از 1دهد. با توجه به نمودار نشان می
الت آبی کنند. ولی سطح زیرکشت محصوداري نمیتغییر معنی ،)j9) و حبوبات دیم (j8غالت دیم (

 درصد است.  11دهند. میانگین کاهش سطح محصوالت ساالنه درصد کاهش نشان می 40تا  10از 
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ا، هها در الگوي کشت محصوالت ساالنه در اثر هدفمندسازي یارانهدرصد تغییر سطح فعالیت .1نمودار 

 بدون پرداخت حمایتی در کشور

 
 

هاي تولید، بخصوص شدن نهادهها و گرانهدفمندسازي یارانه، با اجراي طرح 5با توجه به جدول  
هاي دامی در تمامی نواحی کاهش نشان سطح فعالیت ،هاي شیريها و گاوداريانرژي در مرغداري

تغییر  ،هاي مورد نظر ندارددهد. سطح فعالیت پرورش گوسفند و بز که وابستگی چندانی به نهادهمی
 ها است.گر تغییر در ترکیب فعالیتها بیانت در تغییر سطح فعالیتاوکند. در اینجا نیز تفنمی

 

ها بدون هاي دامی در اثر سیاست هدفمندسازي یارانهدرصد تغییر سطح فعالیت .5 جدول

 پرداخت حمایتی
 ناحیه        
 g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 هافعالیت

میانگین 
 کشوري

j18-  گوسفند و
  بز



گاوداري - j19  

تولید شیر - j20  

j21-  مرغ
  گوشتی



مرغ تخمی- j22  

عسل - j23  

 هاي تحقیقمأخذ: یافته

 

ها بدون هاي دامی در اثر سیاست هدفمندسازي یارانهفعالیت، درصد تغییرات سطح 2نمودار  
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، در اثر اجراي طرح هدفمندسازي 2نمودار  دهد. با توجه بهپرداخت حمایتی در کشور را نشان می
هاي ساالنه کشاورزي به میزان نسبتاً کمتري هاي دامی در مقایسه با فعالیتها، سطح فعالیتیارانه

هاي آب، کود، سم و هاي دامی به نهادهوابستگی کمتر فعالیت ،یابد. دلیل این وضعیتکاهش می
یابد. بیشترین کاهش مربوط ها افزایش میها قیمت آنانهي یارآالت است که در اثر هدفمندسازماشین

تفاده ها اسهاي انرژي بیشتر در آنت که حاملهاي تولید شیر، مرغداري گوشتی و تخمی اسبه فعالیت
 شود.می

 

ها، بدون هاي دامی در اثر هدفمندسازي یارانه. درصد تغییر سطح فعالیت2نمودار 

 پرداخت حمایتی در کشور

 
 

هاي کشاورزي، عرضه محصوالت کاهش و به سبب آن، قیمت محصوالت کاهش سطح فعالیتبا  
، نشان داده شده است. با توجه 6هاي کاالیی کشاورزي در جدول یابد. تغییرات قیمت گروهافزایش می
یابد. قیمت هاي کاالیی در نواحی مختلف به میزان اندك افزایش می، قیمت اغلب گروه6به جدول 

چون در این تحقیق تغییرات  ؛دهد که قابل استناد نیستهاي تازه و خشک کاهش نشان میمیوه
 هاي باغی محدود شده است. سطح فعالیت
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ها، بدون درصد تغییر قیمت محصوالت در اثر سیاست هدفمندسازي یارانه .6جدول 

 پرداخت حمایتی
 ناحیه         

 گروه کاال
g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 

 میانگین
 کشوري

i1- غالت 

i2 – حبوبات 

i3 – سبزیجات 

i4 – جالیز 

i5 – تازه میوه 

i6 – میوه 
 خشک



i7 –  گوشت
 قرمز



i8 –  گوشت
 مرغ



i9 – تخم مرغ 

I10- لبنیات 

I11- عسل 

I12- قند شکر 

I13-  روغن
 نباتی



I14- پنبه 

 هاي تحقیقیافته مأخذ:

 
ها هاي کاالیی در اثر اجراي طرح هدفمندسازي یارانهمصرف گروه، تغییرات میزان 7در جدول 

ها میزان ، در اثر هدفمندسازي یارانه7بدون پرداخت حمایتی نشان داده شده است. با توجه به جدول 
یابد که ناشی از کاهش عرضه این محصوالت به هاي کاالیی در نواحی مختلف کاهش میمصرف گروه

 هاي تولیدي است.دلیل کاهش سطح فعالیت
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ها تغییرات میزان مصرف محصوالت در اثر اجراي طرح هدفمندسازي یارانه .7جدول 

 بدون پرداخت حمایتی
 ناحیه

 گروه کاال
g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 

میانگین 
 کشوري

i1- غالت 

i2 – حبوبات 

i3 – سبزیجات 

i4 – جالیز 

i5 – تازه میوه 

i6 – خشک میوه 

i7 – گوشت قرمز 

i8 – گوشت مرغ 

i9 – تخم مرغ 

I10- لبنیات 

I11- عسل 

I12- شکر و قند 

I13- روغن نباتی 

I14- پنبه 

 هاي تحقیقیافته مأخذ:

 
اي) نهاده آب در نواحی مختلف وري نهایی (قیمت سایهبهره ،هابا اجراي طرح هدفمندسازي یارانه 

واحد پولی  521/0واحد پولی به  439/0درصد افزایش و  از  5/18طور متوسط هتغییر کرده و ب
 رسد. می

ریال  5210بر این اساس، پس از اجراي طرح به ازاي هر واحد مصرف بیشتر آب آبیاري، معادل      
  شود. به مازاد اجتماعی بخش کشاورزي اضافه می

جویی در وري مصرف آب پس از هدفمندسازي، نتیجه اصالح الگوي کشت و صرفهافزایش بهره     
 مصرف آب است.

 ها همراه با پرداخت حمایتییارانهمدهاي هدفمندسازي ب) پیا
هاي تولید هزینه ) برايدرصد 7به فرض معادل ( ها با پرداخت حمایتیسازي یارانهچنانچه هدفمند

درصد کاهش خواهد یافت. به بیان  75/9همراه باشد، باز هم مازاد اجتماعی بخش کشاورزي به میزان 
کن، باشد؛ لینده کاهش رفاه بخش کشاورزي نمیکندر کوتاه مدت جبران ،دیگر، این پرداخت حمایتی

درصد). نتایج نشان داد، یک  10/12درصد در مقایسه با  75/9کاهش رفاه را کمتر نموده است (
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قادر است ضرر و زیان تولیدکنندگان در اثر  ،هاي تولیددرصد هزینه 25پرداخت حمایتی معادل 
اه را به صفر برساند. با اجراي سناریوي سیاستی ها را جبران نماید و کاهش رفهدفمندسازي یارانه
ها ها، قیمت و مقدار مصرف محصوالت، تغییر خواهد کرد. این تغییرات در جدولفوق، سطح فعالیت

 و نمودارهاي زیر نشان داده شده است.
ها به همراه پرداخت شود، با اجراي طرح هدفمندسازي یارانه، مشاهده می8که در جدول چنان 
هاي هاي ساالنه، جز برخی از فعالیتهاي تولید، سطح اغلب فعالیتدرصد هزینه 7تی برابر با حمای

ها در مقایسه با حالتی که پرداخت حمایتی صورت یابد. میزان کاهش سطح فعالیتدیم، کاهش می
هش ابخشی از ک ،)، مقداري کمتر است. در واقع تولیدکنندگان با مساعده دریافتی4گیرد (جدول نمی

 کنند. ها را جبران میناشی از هدفمندسازي یارانه ،هاقدرت خرید نهاده
 

 ها همراه با پرداخت حمایتیهاي ساالنه در اثر سیاست هدفمندسازي یارانهدرصد تغییر سطح فعالیت. 8 جدول
   ناحیه                

 هافعالیت
g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 

میانگین 
 کشوري

آبیغالت  - j1  

حبوبات آبی - j2  

سبزیجات آبی - j3  

جالیز آبی - j4  

روغنی آبی دانه- j5  

چغندر قند - j6  

j7 – پنبه 

غالت دیم - j8  

حبوبات دیم - j9  

سبزیجات دیم - j10 

جالیز دیم - j11 

دانه روغنی دیم - j12 

 هاي تحقیقمأخذ: یافته

 
ها و هاي دامی در پیِ هدفمندسازي یارانه، میانگین تغییرات سطح فعالیت3در نمودار  
هاي دامی کاهش فعالیت ، سطح اغلب3با توجه به نمودار  هاي حمایتی نشان داده شده وختپردا

 هایی که قیمت آنها افزایشجز فعالیت پرورش گوسفند و بز که چندان وابسته به نهاده یافته است؛
 آالت و انرژي، نیست. یافته، نظیر آب، کود، سم، ماشین
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ها همراه با هاي دامی در اثر هدفمندسازي یارانه. میانگین تغییرات سطح فعالیت3نمودار 

 حمایتیپرداخت 

 
 

 ها و پرداخت، میانگین تغییرات قیمت محصوالت در اثر سیاست هدفمندسازي یارانه4در نمودار  
، قیمت اغلب 4هاي تولیدي نشان داده شده است. با توجه به نمودار درصد هزینه 7حمایتی معادل با 

ها افزایش و یارانه محصوالت بویژه غالت، روغن نباتی و قند و شکر در اثر اجراي طرح هدفمندسازي
 قیمت بعضی از محصوالت کاهش اندکی یافته است.
 

 ها، همراه با پرداخت حمایتی. درصد تغییر قیمت محصوالت در اثر سیاست هدفمندسازي یارانه4نمودار 
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هاي کاالیی به دنبال اجراي سیاست هدفمندسازي ، تغییرات مقدار مصرف گروه5در نمودار  
ها، مقدار مصرف محصوالت با هدفمندسازي یارانه 5داده شده است. با توجه به نمودار ها نشان یارانه

کاهش عرضه این محصوالت و لذا افزایش  ،یابد. دلیل این وضعیتکشاورزي در اغلب نواحی کاهش می
هاي کاالیی حبوبات، روغن نباتی و قند قیمت خرده فروشی آنها است. کاهش مقدار مصرف براي گروه

 تر است. کر محسوسو ش
 

 ها، همراه با پرداخت حمایتی. درصد تغییر مقدار مصرف محصوالت در پیِ سیاست هدفمندسازي یارانه5نمودار 

 
 

هاي کاالیی به دنبال اجراي سیاست هدفمندسازي ، تغییرات مقدار صادرات گروه6در نمودار  
ها و کاهش سطح پی هدفمندسازي یارانه، در 6ها نشان داده شده است. با توجه به نمودار یارانه

ل یابد. دلیهاي کاالیی کاهش میمیزان صادرات برخی از گروه ،زیرکشت و عرضه محصوالت کشاورزي
هاي کاالیی شکر، روغن و پنبه، اندك بودن صادرات این محصوالت قبل از عدم تغییر گروه

 ها است.هدفمندسازي یارانه
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ها به همراه هاي کاالیی در اثر هدفمند سازي یارانهصادرات گروه. درصد تغییرات 6نمودار 

 پرداخت حمایتی

 
 

ها و هاي کاالیی بعد اجراي طرح هدفمندسازي یارانه، تغییرات میزان واردات گروه7نمودار  
 ،ها، با اجراي طرح هدفمندسازي یارانه7دهد. با توجه به نمودار هاي حمایتی را نشان میپرداخت

هاي کاالیی از جمله غالت، حبوبات، گوشت قرمز، قند و شکر و روغن ان واردات برخی از گروهمیز
لیه کند. البته واردات کتغییر معنی داري نمی ،هاي کاالیی دیگریابد و واردات گروهنباتی افزایش می

ر هدفمندسازي ، تغییرات انتظاري در اث7هاي تجاري است و مقادیر نمودار کاالها تحت تأثیر سیاست
 ها است.یارانه

 
ها هاي کاالیی کشاورزي در اثر هدفمند سازي یارانه. درصد تغییرات واردات گروه7نمودار 

 به همراه پرداخت حمایتی
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 نتیجه گیري و پیشنهادات
ها در بخش کشاورزي، بدون هیچگونه بر اساس نتایج این تحقیق، با اجراي طرح هدفمندسازي یارانه

درصد کاهش، سطح تعداد زیادي از  1/12مایتی، مازاد اجتماعی بخش کشاورزي پرداخت ح
ها که وابستگی چندانی به هاي ساالنه در نواحی مختلف کاهش و سطح برخی از فعالیتفعالیت

ب توان گفت الگوي کشت و یا ترکیماند. بنابراین، میبدون تغییر باقی می ،دنهاي مورد نظر ندارنهاده
کند. قیمت اغلب محصوالت کشاورزي افزایش و قیمت شمار در نواحی مختلف تغییر میها فعالیت

بخش  ،یابد. خالصه اینکه در کوتاه مدتاندکی کاهش و مقدار مصرف اغلب محصوالت کاهش می
 گردد.کشاورزي دچار آسیب محسوسی می

هاي تولید همراه باشد، درصد هزینه 7ها با پرداخت حمایتیِ معادل چنانچه هدفمندسازي یارانه 
درصد کاهش خواهد یافت. به بیان دیگر، این  75/9باز هم مازاد اجتماعی بخش کشاورزي به میزان 

پرداخت حمایتی در کوتاه مدت جبران کننده کاهش رفاه بخش کشاورزي نیست. نتایج نشان داد که 
زیان تولیدکنندگان در اثر  هاي تولید، قادر است ضرر ودرصد هزینه 25یک پرداخت حمایتی معادل 

 ها را جبران نماید و کاهش رفاه را به صفر برساند.هدفمندسازي یارانه
هاي ها به همراه پرداخت حمایتی، سطح اغلب فعالیتدر اثر اجراي طرح هدفمندسازي یارانه 

ه حالتی کها در مقایسه با یابد. کاهش سطح فعالیتهاي دیم، کاهش میساالنه، جز برخی از فعالیت
 ،تولیدکنندگان با مساعده دریافتی ،گیرد، مقداري کمتر است. در واقعپرداخت حمایتی صورت نمی

کنند. سطح اغلب ها را جبران میها ناشی از هدفمندسازي یارانهبخشی از کاهش قدرت خرید نهاده
هایی هابسته به نهادیابد، جز فعالیت پرورش گوسفند و بز که چندان وهاي دامی نیز کاهش میفعالیت

 که قیمت آنها افزایش یافته، نیست. 
شکر افزایش و قیمت  و با اجراي طرح، قیمت بیشتر محصوالت، بویژه غالت، روغن نباتی و قند 

هاي کاالیی به دنبال افزایش قیمت در اغلب یابد. مقدار مصرف گروهمعدودي هم کاهش اندکی می
ها هاي کاالیی در پیِ هدفمندسازي یارانهسطح مصرف گروه یابد. میانگین کاهشنواحی کاهش می

 درصد است. 26/5توأم با پرداخت حمایتی، حدود 
اي) نهاده آب در نواحی مختلف وري نهایی (قیمت سایهبهره ،هابا اجراي طرح هدفمندسازي یارانه 

 رسد.ریال می 5210به  4390درصد افزایش و  از  5/18طور متوسط هتغییر کرده و ب
هاي کاهش یا حذف دست آمده، در اغلب موارد در کوتاه مدت، اعمال سیاستهبر اساس نتایج ب 

هد شد. نتیجه این ها، سبب کاهش تولید و کاهش مازاد اجتماعی بخش کشاورزي خوایارانه نهاده
ی از سوی ،هاوري استفاده از نهادهافزایش قیمت محصوالت، از سویی و افزایش بهره تواندوضعیت می

اده ها و تأسیسات یا استفگذاري جهت نوسازي زیرساختوري، نیازمند سرمایهدیگر باشد. افزایش بهره
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 هاي کارا است. ها و تکنولوژياز روش
یاز هاي مورد نگذاريدولت با پرداخت حمایتی متناسب با سرمایه ،شود در این وضعیتتوصیه می     

هایی نظیر وري نهادهها را جهت افزایش بهرهامکان نوسازي زیرساختیا واگذاري تسهیالت کم بهره 
 آالت و کاهش قیمت تمام شده محصوالت، فراهم سازد.آب و ماشین

هاي متعدد دیگر غیر از گذاريتوان آثار سیاست، میبا استفاده از مدل بخشی ساخته شده 
ها و مقادیر دیگر در قیمت نهاده سناریوهاي اعمال شده در این تحقیق، از قبیل تغییرات دیگر

توان میزان پرداخت حمایتی متناسبی که بتواند ضرر و هاي حمایتی را مطالعه نمود. لذا، میپرداخت
ی هاي حمایتشود، پرداختها را جبران نماید، تعیین کرد. توصیه میزیان ناشی از هدفمندسازي یارانه

اي طرح کم در وضعیتی مشابه با پیش از اجرتدر حدي باشد که بتواند تولیدکنندگان را دس
 دارد.ها نگههدفمندسازي یارانه

ه هاي کالن کشور، بارائه الگوي کشت بهینه، متناسب با اقلیم هر ناحیه، مزیت نسبی و برنامه 
 شود.ها، توصیه میهاي پیرامونی هدفمندسازي یارانهعنوان یکی از برنامه

هتر بتر، ستردهگطور ههاي بخش کشاورزي بوري نهادهها بر بهرهگذاريبراي مطالعه آثار سیاست 
 ها در نظر گرفته شود. آینده، هزینه تولید تابعی از مقادیر مصرف نهاده هايپژوهشدر است 

 
  



 صابونی / محمود احمدپور برازجانی و محمود صبوحی ها بر بخش...ي یارانهبررسی تأثیر هدفمندساز

 

180 

 خذآمنابع و م
-تخصصی -ماهنامه کشاورزي ؛یارانه ها در بخش کشاورزي نقش هدفمندسازي) 1389جاللی، ح. (

 http:www.mazraehdaran.comداران. قابل دسترس در وب سایت: مزرعه -تحلیلی -فنی

 اقتصاد در هلندي بیماري پدیده و نفتی هاي ) شوك1385اخالق، ر. و موسوي محسنی، ر. (خوش

 .97-117: 77مجله تحقیقات اقتصادي،  عمومی؛ تعادل پذیر الگوي محاسبه ایران: یک
 تمامی ) یک الگوي تعادل عمومی قابل محاسبه براي ارزیابی افزایش قیمت1387خیابانی، ن. (

 . 1-34: 16فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي،  هاي انرژي در اقتصاد ایران؛حامل

 در انرژي هاي) آثار هدفمندسازي یارانه1388( هاي مجلسدفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش
 http: www.mardomsalari.com  قابل دسترس در وب سایت: بخش کشاورزي؛

 مدل ان:ایر هاي اقتصاد) بررسی اثرات آزادسازي تجارت بر بخش1388، م. (پور، آ. و زیباییذوقی
 .113-138: 3فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي،  تعادل عمومی قابل محاسبه؛

 از یبرخي بندگروهي برا مرکبي کاال افتهیمیتعمي تئور از استفاده )1380(. ، عرادیانیک و ح. ،یسالم
 .25-38: 4 ،یعیطب منابع وي کشاورز فنون و علوم مجله  ؛رانیا دری زراع عمده محصوالت

از  استفاده با ایران کشاورزي محصوالت تقاضاي هايتابع ) برآورد1391صبوحی، م. و احمدپور، م.  (
 .71-91: 6 نظمی)؛بی بیشترین روش ریاضی (کاربرد ریزيبرنامه روش

هاي زیابی تنوع نظامار )1383بین، م. (جهانآبادي، ا. و زارع فیض کوچکی، ع.؛ نصیري محالتی، م.؛
 .70-83:  63 زراعی ایران؛ مجله پژوهش و سازندگی

 کشاورزي بخش در هابنگاه یجغرافیای سازي جمع سازگاري آزمون) 1386کیانی، غ. و سالمی، ح. (

 .208-218:  3مجله اقتصاد و کشاورزي.  ایران؛
کشور. مرکز آمار ایران، تهران. قابل دسترس در وب سایت: )، سالنامه آماري 1387مرکز آمار ایران. (

http://www.amar.org.ir. 
و بر  WTOبه  ایران الحاق طریق از تعرفه کاهش آثار ) بررسی1386مهرآرا، م. و برخورداري، س. (

مجله تحقیقات  ؛(CGE.AGE)محاسبه  قابل عمومی تعادل مدل قالب در اقتصادي هاي بخش
 . 171-194: 80اقتصادي، 

 .شاورزيوزارت جهاد ک جلد دوم، ) آمارنامه کشاورزي؛1387(وزارت جهاد کشاورزي 
 :اصفهان والت کشاورزي ودامی استان اصفهان؛) میانگین قیمت محص1387( وزارت جهاد کشاورزي

 .کشاورزي استان اصفهاناداره تنظیم بازار سازمان جهاد 
قابل دسترس در وب  معاونت امور تولیدات دامی، آمار و اطالعات؛ )1387( وزارت جهاد کشاورزي

 www.dla.agri-jahad.ir سایت:



 1394 تابستانـ  دومفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پایدار) ـ سال پانزدهم ـ شماره  

 

181 

Arfini, F.; Donati, M.; Grossi, L. and  Paris, Q. (2008) Revenue and cost functions 

in PMP: A methodological integration for a territorial analysis of CAP; 107th 

EAAE Seminar "Modelling of Agricultural and Rural Development Policies", 

January 29 th -February 1st, Sevilla, Spain, pp: 1-18. 

FAO (2008) Most important agricultural commodities in Iran, Available in 

website: www.FAO.org 

Golan, A.; Judge, G. and Miller, D. (1996) Maximum Entropy Econometrics: 

Robust Estimation With Limited Data; New York: John Wiley & Sons. 

Hazel, P. B. R. and Norton, R. D. (1986) Mathematical Programming for 

Economic Analysis in Agriculture; USA: Macmillan Publishing Company, pp: 

135-163. 

Heckelei, T. and Britz, W. (1999) Maximum entropy specification of PMP in 

CAPRI; Capri working paper 99-08. Institute for Agricultural Policy, 

University of Bonn, 22 p. Available in website: http://www.ilr.uni-

bonn.de/agpo/publ/workpap/Pap99-08.pdf 

Heckelei, T. and Britz, W. (2000) Positive mathematical programming with 

multiple data points: a cross-sectional estimation procedure; Available in 

website: http:www.agp.uni-bonn.de.agpo.rsrch.capri.capri_e. htm 

Heckelei, T. and Britz, W. (2001) Concept and explorative application of an EU-

wide, regional agricultural sector model (CAPRI-Project); available in 

website: http: www.agp.uni-bonn.de.agpo.rsrch.capri.capri_e.htm 

Howitt, R. E. (1995) Positive mathematical programming; American Journal of 

Agricultural Economics, 77: 329-342. 

Howitt, R. E. (2005) Agricultural and Environmental Policy Models: Calibration, 

Estimation and Optimization; available in website: 

www.agecon.ucdavis.edu.people.faculty 

Howitt, R. E. (2005) PMP based production models-development and integration; 

XIth EAAE Congress (European Association of Agricultural Economists), 

Copenhagen, Denmark, August 23-27.  
Jensen, J. D. (1996) Applied econometric sector model for Danish agriculture 

(ESMERALDA); Statens jordbrugs- og fiskeriökonomiske institute, Rapport 

No. 90: 121, Copenhagen. 

Judd, K. (1999) Numerical Methods in Economics; The MIT Press, Cambridge, 

MA (USA). 

Lehtonen, H. (2001) Principles, structure and application of dynamic regional 

sector model of Finnish agriculture; Academic Dissertation, Helsinki 

University of Technology: 266.  

Paris, Q. and Howitt, R. E. (1998) An analysis of ill-posed production problems 

using maximum entropy; American Journal of Agricultural Economics 80(1): 

124-138. 

Weber, G. (2003) Requirements of Agricultural Sector Models for Policy 



 صابونی / محمود احمدپور برازجانی و محمود صبوحی ها بر بخش...ي یارانهبررسی تأثیر هدفمندساز

 

182 

Analysis in Transition Countries; Institute for Agricultural Economics and 

Social Sciences, Humbolt University of Berlin, Berlin. available in website: 

http: www.agrar.hu- berlin 

Wiborg, T. (1998) KRAM: A sector model of danish agriculture: background and 

framework development. available in website: www.card.iastate.edu. 


