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چكیده
سياستهاي اقتصادي میتوانند به صورت مستقيم یا غيرمستقيم تغييراتی را از راه اثرگذاري بر قيمتهاي نسبی
محصوالت و نهادههاي توليدي در كاركرد نظام زراعی ایجاد كنند كه این تغييرات ،بهویژه از نظر فرسایش خاك
اهميت بسيار دارند .سياست آزادسازي تجاري از جمله سياستهایی بوده كه بهطور غيرمستقيم بر پدیدههاي زیست-
محيطی بهویژه فرسایش خاك اثرگذار است .در این پژوهش با برقراري ارتباط ميان بخشهاي صنعت و محصوالت
زراعی فرسایشگر در قالب یک الگوي تعادل عمومی چند بخشی ،پيامدهاي آزادسازي تجاري بخش صنعت بر
فرسایش خاك ارزیابی شده است .بدین منظور از دادههاي سال  0931براي شبيهسازي نتایج استفاده شده است.
نتایج نشان داد كه سياست آزادسازي تجاري (كاهش  5درصدي تعرفه واردات محصوالت صنعتی) بهبود فرسایش
خاك ( 1/99درصد) را به همراه دارد .همچنين پيادهسازي این سياست موجب افزایش درآمد واقعی مصرفكنندگان،
كاهش شاخص قيمت مصرفكننده ( 2/10درصد) و افزایش توليد كل ( 1/10درصد) میشود .نتایج تحليل حساسيت
موید آن است كه سياستگذاران در اجراي این سياست باید تفاوتها منطقهاي و رفتاري را لحاظ كنند .چرا كه نتایج
به تغييرات كششها حساس بوده و پيادهسازي آن ممکن است آثار منفی داشته باشد .بهرغم پيامدهاي مناسب
اقتصادي و زیستمحيطی سياست آزادسازي تجاري بخش صنعت ،پيشنهاد میشود كشور به پهنههاي مختلف
تقسيمبندي و پس از ارزیابی آثار مثبت و منفی آزادسازي تجاري بخش صنعت بر فرسایش خاك در هر پهنه ،بسته
سياستی مناسب با هر منطقه به منظور جلوگيري از روند فزاینده فرسایش خاك و بهبود آن اجرا شود.
طبقهبندی Q24 ،Q18 ،Q15 ،D58 :JEL

واژههای کلیدی :آزادسازي تجاري ،تعادل عمومی چند بخشی ،تحليل حساسيت ،فرسایش خاك ،ایران.
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مقدمه
فرسایش خاك پدیده زیست محیطی بوده است که افزون بر اثرهای منفی بر اکوسیستمهای
طبیعی ،کشاورزی ،جنگل و مرتع (پیمنتل و برگس3102 ،؛ پیمنتل ،)3112 ،پیامدهای اقتصادی
و اجتماعی فراوان دارد (دانلدی و ری3102 ،؛ آدامو و همكاران )3102 ،که همه کشورها بهویژه
کشورهای در حال توسعه با آن روبهرو هستند (کیروی و میرزاباو3102 ،؛ کفی و یوشینو.)3101 ،
فرسایش خاك با تخریب ساختار خاك (تلس و همكاران3102 ،؛ باکر و همكاران؛  )3112به
کیفیت نامطلوب و کاهش حاصلخیزی خاك (ماتانو و همكاران3102 ،؛ الل ،)3112 ،همچنین
کاهش ظرفیت نگهداری آب میانجامد (دانلدی و ری )3102 ،که در نهایت کاهش بهرهوری
زمین -که منبع تولیدی کشاورزان است -را به همراه دارد (ماتانو و همكاران3102 ،؛ آدامو و
همكاران.)3102 ،
زمین کشاورزی در زندگی روستایی مهمترین نقش را داشته و زندگی بیشتر کشاورزان بر پایه
آن استوار شده است (دانلدی و ری )3102 ،از اینرو با کاهش حاصلخیزی خاك و بهرهوری
پایین تولید ،درآمد کشاورزان کاهش مییابد (تلس و همكاران .)3102 ،بنابر نتایج پژوهشهای
پرشماری همچون کیروی و میرزاباو ( ،)3102لمبین ( )3110و باندارا و کاکسهد ( )0111در
کشورهای در حال توسعه ،کاهش درآمد کشاورزان  -که اغلب از قشر فقیر جامعه به شمار
میروند -و فرسایش خاك رابطهای دوسویه است .فرسایش خاك به کاهش درآمد کشاورزان
منجر میشود که در دوره بعدی کشت به دلیل ذخیره مالی اندك ،اقدامهای حفاظتی را رعایت
نمیکنند ،در نتیجه این پدیده با شدت بیشتری روی میدهد .به عبارت سادهتر ،فرسایش خاك
و به دنبال آن کاهش بهرهوری و درآمد کشاورزان به تخریب زمین و رهاسازی آن میانجامد .چرا
که زمین قابلیت تولیدی خود را از دست میدهد و به زمینی غیرقابل کشت تبدیل میشود
(رنویكا و همكاران3102 ،؛ باکر و همكاران.)3112 ،
بهطور کلی میتوان بیان داشت فرسایش خاك با چگونگی استفاده از زمین رابطه تنگاتنگی دارد.
چرا که الگوی کشت کشاورزان در زمینهای شیبدار و نوع استفاده از آنها بر فرسایش خاك به
شدت اثرگذار است (النگ و همكاران3112 ،؛ یانگ و لیانگ ،)3112 ،در حالیکه در کشورهای
در حال توسعه ،کشاورزان در ارتباط با استفاده از زمین و فرسایش خاك اطالعات ناچیزی دارند.
به گونهای که بیشترین استفاده از زمینهای شیبدار برای کشت محصوالت ساالنه است .از آنجا
که در این کشورها محصوالت زراعی با توجه به نقش کلیدی در امنیت غذایی همواره از سوی
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دولتها حمایت میشود و بازار فروش سادهتری برای آنها وجود دارد ،کشاورزان ترغیب میشوند
که الگوی کشت خود را در زمینهای شیبدار به سوی کشت محصوالت ساالنه سوق دهند .نتایج
پژوهشهای گوناگون نشان میدهد که چگونگی استفاده از زمین و فعالیتهای کشاورزی
فرسایشدهنده در زمینهای شیبدار نیز بارها به عنوان یكی از چالشهای جدی کشورهای در
حال توسعه مطرح شده است (اولیویرا و همكاران3102 ،؛ ماتانو و همكاران3102 ،؛ باندارا و
همكاران3110 ،؛ باندارا و کاکسهد0111 ،؛ کاکسهد و جایاسوریا0112 ،؛ قربانی.)0231 ،
سیاستهای کالن اقتصادی میتوانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تغییراتی را از راه اثرگذاری
بر قیمتهای نسبی محصوالت و نهادههای تولیدی در کارکرد نظام زراعی ایجاد کنند که این
تغییرات ،بهویژه از نظر فرسایش خاك اهمیت بسیار دارند (باندارا و کاکسهد .)0111 ،مسئلة
اساسی در زمینة تخریب زمین و فرسایش خاك ،درجة تأثیرگذاری تغییرات قیمت نسبی بر
انگیزه کشاورزان برای حرکت از محصوالت و نظامهای کشت کم فرسایش به سمت محصوالت و
نظامهای کشت فرسایشدهنده (تغییر در الگوی کشت) است (حسینی .)0231 ،سیاستگذاری-
های گوناگون بر الگوی کشت و سطح زیر کشت و در پی آن بر فرسایش خاك آثار متفاوتی دارند
(دیل .)3112 ،این سیاستها از دو راه فرسایش خاك را تحت تأثیر قرار میدهند .اول ،تغییر در
سرمایهگذاریها و مصرف نهادهها (تغییر در فناوری) و دوم ،تأثیرگذاری بر الگوی کشت کشاورزان
(باربیر0113 ،؛ سناهون و همكاران.)3110 ،
سیاستگذاریهای دولت میتواند کشاورزان را به استفاده از محصوالت فرسایشدهنده در مقایسه
با محصوالت با فرسایش اندك تشویق کند که موجب ناپایداری منابع خاکی میشود (سناهون و
همكاران .)3110 ،به گونهای که در یک قطعه زمین کشاورزی ،فرسایش خاك از حد بسیار ناچیز
تا حد بسیار شدید تغییر میکند که این تغییرات گسترده به نظام زراعی یا الگوی کشت کشاورزان
در زمینهای زراعی خودشان بستگی دارد ،چرا که مداخلههای سیاستی از مؤلفههای مهمیاند
که موجب میشوند کشاورزان نرخ فرسایش بیش از نرخ مطلوب اجتماعی را بپذیرند (ایتون،
 .)0112بنابراین سیاستهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با تغییر قیمتهای نسبی
تولیدی موجب تغییر الگوهای استفاده از نهادههای تولیدی ،بهویژه زمین میشوند ،به عنوان
راهكاری مناسب برای مقابله با فرسایش خاك بررسی میشوند (باندارا و کاکسهد0111 ،؛ کاکسهد
و جایاسوریا .)0112 ،در نتیجه ،لزوم بررسی سیاستهای گوناگون به منظور تعیین چگونگی
اثرگذاری این سیاستها بر این پدیده بیش از پیش اهمیت مییابد.
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سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت یكی از سیاستهایی است که به طور غیرمستقیم بر
فرسایش خاك اثر گذار است .این سیاست با ایجاد تغییر در قیمتهای نسبی تولیدکنندگان
صنایع در مقایسه با تولیدکنندگان بخش کشاورزی ،موجب ایجاد تغییر در قیمتهای بازاری
محصوالت کشاورزی میشود .لذا این اثرگذاری میتواند الگوی کشت کشاورزان را تغییر دهد.
ارزیابی این سیاست از دو جنبه اهمیت دارد .در آغاز اینكه این سیاست برخالف دیگر سیاستهای
مورد بحث در این حوزه همچون وضع مالیات بر نظامهای فرسایشگر ،قابلیت اجرا دارد .دوم اینكه
این سیاست در بیشتر کشورهای جهان همانند ایران اجرا میشود .لذا بررسی اثرات آن میتواند
سیاستگذاران را با پیامدهای زیستمحیطی این سیاست آشنا کرده و در صورت لزوم از آن برای
بهبود شرایط زیستمحیطی بهرهبرداری شود.
کاکسهد و جایاسوریا ( )0112نشان دادند سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت در فیلیپین
بهبود فرسایش خاك را به همراه دارد .پژوهش باندارا و همكاران ( )3110نیز همین نتیجه را در
سریالنكا داشته است .در حالیکه یافتههای پژوهش النزانا ( )0111نتیجه عكس را در این کشور
نشان داده است .به عبارتی نتایج این پژوهش نشان داده است که سیاست آزادسازی تجاری
تشدید فرسایش خاك و تخریب بیشتر زمین را به دنبال دارد .همچنین نتیجه پژوهش پاهیت
( )3102نشان داد که این سیاست در کشور هند افزایش فرسایش خاك و کاهش بهرهوری زمین
را به دنبال دارد .این تضاد در نتایج به دلیل بررسی منطقهای بوده است که نشان داده است با
توجه به رفتار متفاوت کشاورزان در مناطق مختلف هر کشور ،ممكن است سیاستی کشاورزان
یک منطقه از کشور را به تغییر الگوی کشت برای بهبود فرسایش خاك سوق دهد در حالیکه
واکنش کشاورزان به این سیاست در منطقهای دیگر ،انتخاب الگوی کشت فرسایشگر باشد .از
اینرو باندارا و همكاران ( )3110بر این باورند که برای انجام بررسیهای دقیق باید تحلیل
حساسیت انجام گیرد.
نرخ فرسایش خاك در استانهای منتخب 0ایران که مستعد فرسایشاند  32/2تن در هكتار است
که این میزان نیز  2برابر حد مجاز فرسایش ( 2تن در هكتار) است (قربانی .)0231 ،در سالهای
اخیر برای رهایی از پیامدهای منفی این پدیده ،قوانین متعددی وضع شده است ،3که با توجه به
 1آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،کردستان ،کرمانشاه ،گلستان ،همدان و زنجان
 2بند ط ماده  03قانون برنامه چهارم توسعه :نوسازى باغهای موجود و توسعه باغها با اولویت در اراضى شیبدار و مستعد به
میزان یک میلیون هكتار با تأمین منابع ارزان قیمت و در راستاى توسعه صادرات
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عدم تغییر در قیمتهای نسبی محصوالت کمفرسایش نتایج مناسبی را به همراه نداشته است.
لذا هدف این پژوهش ارزیابی اثرگذاری سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت بر تغییرات
فرسایش خاك است .در ادامه نیز نتایج این سیاست از آنجا که پیامد این سیاست را نمیتوان به
صورت مستقیم اندازهگیری کرد ،در این پژوهش با استفاده از الگوی تعادل عمومی چندبخشی
سعی شده است با استفاده از رابطه میان بازارها و بخشها اثر غیرمستقیم این سیاست بر فرسایش
خاك سنجیده شود .این الگو این امكان را فراهم میآورد که پیامدهای اقتصادی این سیاست نیز
سنجیده شود .چرا که تنها پیامد زیستمحیطی نمیتواند مالك عمل برای تصمیمگیری
سیاستگذار قرار گیرد .به گونهای که اگر سیاستی آثار زیستمحیطی مناسبی داشته ،ولی آثار
اقتصادی مطلوب نداشته باشد ،از دید سیاستگذار مقبولیت چندانی نخواهد داشت.

مواد و روشها
همانطور که پیشتر بیان شد ،برای ارزیابی اثرگذاری سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت بر
فرسایش خاك نیاز است از الگویی استفاده شود که بتواند این رابطه غیرمستقیم را تشكیل دهد
و سپس اثر این سیاست بر فرسایش خاك سنجیده شود .لذا الگوی مورد استفاده در این پژوهش
الگوی تعادل عمومی دومنطقه چهار بخشی است که از الگوهای رایج در حوزه سیاستگذاری
فرسایش خاك به شمار میرود 0.با توجه به این که عامل شیب از مهمترین دالیل فرسایش خاك
است ،زمینهای شیبدار و مسطح نشاندهنده اقتصاد دو منطقهاند3.
بهطور کلی میتوان گفت ،این الگو اقتصاد در حال توسعهای را به تصویر میکشد که در آن
زمینهای شیبدار و زمینهای مسطح وجود دارد .در زمینهای شیبدار محصوالت زراعی و
باغی با استفاده از دو نهاده زمین و نیروی کار مطابق اقتصاد استاندارد  3کاال  3 -نهاده هكسچر-
اوهلین (جونز )0122 ،تولید میشوند ،در حالیکه تولید محصوالت زراعی و صنعتی در زمینهای
مسطح ،با استفاده از سه نهاده زمین ،نیروی کار و سرمایه تولید مطابق ساختار اقتصاد 3کاال2 -
نهاده ریكاردو -واینر (جونز )0190 ،تعریف شده است.

 1در این زمینه میتوان به پژوهشهای کاکسهد و جایاسوریا ( ،)0112کاکسهد و وار ( ،)0112باندارا و کاکسهد ( )0111و
باندارا و همكاران ( )3110اشاره کرد.
 2بر پایه یافتههای پژوهش قربانی ( )0231مبنی بر اثرگذاری شیب بر تشدید فرسایش خاك این تقسیمبندی در ایران درست
است.
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از آنجا که هدف این پژوهش ارزیابی اثر سیاست آزادسازی تجاری بر فرسایش خاك است ،نحوه
اثرگذاری متغیر سیاستی بر قیمت داخلی محصوالت در معادله ( )0نشان داده شده است.
() 0
Pm  Pm* (1  t m )  Pˆm  Pˆm*  Tˆm
که در آن Pm ، ،قیمت داخلی کاالهای صنعتی Pm* ،قیمت جهانی کاالهای صنعتی و  tmنشان-
دهنده نرخ تعرفه وارداتی کاالهای صنعتی است .پس از بررسی اثر سیاستگذاری بر قیمت داخلی
کاالهای صنعتی ،اثرگذاری آن بر تولید و تقاضای نهادههای تولید الگوسازی میشود .برای به
دست آوردن تابع تولید و توابع تقاضای نهادههای تولیدی ،تابع درآمد کل برای هر منطقه به
صورت زیر بیان میشود:
r
r
r
r
() 3
r  U , L
) G  G ( P ,V
که در آن Gr ،درآمد کل در هر منطقه است که تابعی از قیمتها (  ) P rو متغیر برونزای مواهب
طبیعی (  ) V rاست .بردار قیمت در هر منطقه نیز تابعی از قیمت محصوالت تولید شده در همان
منطقه است .با گرفتن مشتق جزیی از تابع درآمد ( )Gنسبت به بردار قیمت ( )Pو بردار نهادههای
تولیدی ( ،)Vبه ترتیب تابع تولید )  GP ( P, V )  Y ( P, Vو تابع معكوس تقاضای عوامل تولید
)  Gv ( P,V )  W ( P,Vبه دست میآید.
از آنجا که تولیدکنندگان در هر بخش به کمینهسازی هزینه کل ) ،C(P,Vدر سطح محصول
تولیدی ) Y(P,Vو در سطح قیمتهای عوامل ) W(P,Vاقدام میکنند ،حاصل شرایط مرتبه اول
کمینهسازی هزینه ،تابع تقاضای شرطی عوامل N(W,Y) 0است (کاکسهد و جایاسوریا.)0112 ،
پس از آن از تابع تقاضای عوامل تولید )  Nij (Wnj ,Wkj ,Y jدیفرانسیل کلی گرفته و با تبدیل
متغیرهای آن به حالت درصد تغییر ،رابطه ( )2به عنوان درصد تغییرات در تقاضای زمین در
بخش محصوالت زراعی در زمینهای شیبدار بهدست میآید:
() 2
) Nˆ nu  Yˆu   ku u (Wˆ nu  Wˆ ku
که در آن N̂ nu ،درصد تغییر یا تغییر نسبی در تقاضای عامل تولید زمین ( )nدر بخش محصوالت
زراعی در زمینهای شیبدار است .به گونهای که اگر متغیر سیاستی به کاهش بیشتر آن منجر
شود ،به لحاظ زیست محیطی مناسب است .چرا که این عامل تولید ،تعیینکننده نرخ فرسایش
خاك در الگوست Yˆu .درصد تغییر در درآمد کل یا تولید ناخالص ملی در بخش محصوالت زراعی
در زمینهای شیبدار  ku ،سهم عامل تولید نیروی کار ( )kدر هزینه تولید محصوالت زراعی در
Conditional factor demand function

1

نقش آزاد سازی تجاری بخش003...

زمینهای شیبدار  u ،کشش جانشینی بین عوامل تولید نیروی کار و زمین در تولید محصوالت
زراعی در زمینهای شیبدار  Ŵnu ،و  Ŵkuبه ترتیب درصد تغییر در قیمت عامل تولید زمین و
عامل تولید نیروی کار در زمینهای شیبدار است.
با گرفتن دیفرانسیل کلی از روابط تولید و معكوس تقاضای عوامل تولید ،به ترتیب تغییرات نسبی
تولید ملی در بخش محصوالت زراعی در زمینهای شیبدار (  ) Yˆuو تغییرات قیمتی نهادههای
تولیدی (  ) Wˆnu  Wˆkuبه دست میآید که با قرار دادن آن در رابطه ( ،)2داریم:
() 2

) *Nˆ nu   nu ( Pˆ f  Pˆx

در رابطه باال  nu ،به صورت )   nu   uf   u ku /( nf   kfتعریف میشود .که در آن ku ،
و   nuبه ترتیب هم عامل تولید نیروی کار و زمین در هزینه تولید محصوالت زراعی در زمینهای
شیبدار است Pˆx* .درصد تغییر در قیمت محصوالت باغی در زمینهای شیبدار است .به دلیل
رابطه دوگان توابع درآمد و هزینه در شرایط بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ،هر  ijمعكوس سهم
عامل تولید  iدر هزینه تولید بخش  ،  ij ، jاست (کاکسهد و جایاسوریا .)0112 ،رابطه ()2
نشاندهنده شاخص فرسایش خاك در این پژوهش بوده که به تغییرات قیمت محصوالت زراعی
و متغیر سیاستی بستگی دارد .برای به دست آوردن اثر تغییرات سیاست آزادسازی تجاری بر
قیمت محصوالت زراعی ،از رابطه ( )2استفاده میشود:
() 2

1
Pˆ f   A  ( fm   l  lm )  t m (  m  mm   m mm )Tˆm

با قرار دادن معادله ( - )2که نشاندهنده تغییرات قیمت بازاری محصول زراعی بر اثر سیاست
آزادسازی تجاری است -در معادله ( ،)2تغییر تقاضای زمینهای شیبدار برای کشت محصوالت
زراعی به عنوان شاخص فرسایش خاك در ازای اعمال این سیاست به صورت زیر نشان داده
میشود:
() 2

) Nˆ nu Tˆm   nu ( Pˆf Tˆm
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شکل()1الگوی شماتیک اثرگذاری سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک

عالمت تغییرات استفاده از نهاده زمین شیبدار برای کشت محصوالت زراعی نامعلوم است ،زیرا
عالمت تغییرات  P̂fمبهم است .به گونهای که اگر کاهش تعرفه واردات کاالهای صنعتی ،کاهش
قیمت محصوالت زراعی  Pfرا به همراه داشته باشد ،زمینهای شیبدار برای تولید محصوالت
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ساالنه مورد استفاده قرار نمیگیرد ،بلكه از این زمینها برای تولید محصوالت باغی استفاده
میشود که بهبود فرسایش خاك را به همراه دارد .در حالیکه اگر این کاهش در تعرفه ،منجر به
افزایش  Pfشود ،موجب تشدید فرسایش و تخریب زمین میشود .نحوه اثرگذاری آزادسازی
تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاك در شكل ( )0نشان میدهد که این سیاست میتواند
پیامدها ی متفاوتی داشته باشد .لذا الزم است متغیرهای اثرگذار بر نتایج سیاستها شناسایی
شوند .از آنجا که کششها از دیگر پژوهشها گرفته شده است ،باندارا کاکسهد ( )0111بر این
باورند که برای دستیابی به نتایج جامعتر نیاز است تحلیل حساسیت انجام شود 0.چرا که ممكن
است منا طق مختلف دارای شرایط اقتصادی و اجتماعی گوناگون باشد که باید به طور دقیق
تحلیل شود .لذا بررسی کششهای مختلف میتواند به سیاستگذاران برای تحلیل و انتخاب
سیاست مناسب با توجه به اطالعات منطقه مورد نظر کمک شایان توجهی کند.

نتایج و بحث
نتایج پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی سیاستگذاری آزاد سازی تجاری بخش صنعت در
جدول ( ) 0نشان داده شده است .نتایج گویای این است که این سیاستگذاری موجب کاهش
قیمت بازاری محصوالت زراعی میشود .به عبارت دیگر ،با این که کاهش تعرفه به افزایش قیمت
بازاری محصوالت زراعی میانجامد ،اما این افزایش قیمت اثر جانشینی به همراه دارد که این اثر
موجب جانشینی تولید و مصرف کاالهای وارداتی به جای محصوالت زراعی میشود و کاهش
قیمت را به همراه دارد .در نتیجه سیاست کاهش تعرفه واردات کاالهای صنعتی کاهش قیمت
بازاری محصوالت زراعی را به دنبال دارد .این کاهش قیمت بازاری محصوالت زراعی ،منجر به
کاهش قیمت تولیدی تولیدکنندگان میشود که با توجه به افزایش قیمت نسبی محصوالت باغی،
استفاده از زمینهای شیبدار برای تولید محصوالت زراعی کاهش مییابد و این زمینها برای
کشت محصوالت باغی مورد استفاده قرار میگیرد که موجب بهبود فرسایش خاك میشود.
نتایج شاخص های اقتصادی بیانگر این است که این سیاست پیامدهای متفاوتی برای مصرف-
کنندگان و تولیدکنندگان دارد .شاخص قیمت مصرفکننده ( )CPIبا کاهش  3/0درصدی روبهرو
بوده است .به عبارتی با آزادسازی تجاری ،قیمت تولیدی محصوالت صنعتی با کاهش شدید
 1از آنجا که مقادیر کششها طبق عرف پژوهشهای تعادل عمومی از پژوهشهای دیگر گرفته شده است ،لذا این تحلیل
حساسیت برای همهی کششها انجام شده است و برای جلوگیری از طوالنی شدن بحث ،کششهای اثرگذار بر کارایی
زیستمحیطی سیاست آزادسازی تجاری در این پژوهش ارائه شده است.
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روبهرو شده که منجر به افزایش قیمت نسبی محصوالت زراعی در زمینهای مسطح شده و تولید
این گروه محصوالت با افزایش روبهرو شده که موجب میشود که قیمت بازاری محصوالت زراعی
نیز کاهش یابد .با توجه به اینكه این سیاست کاهش قیمت سبد مصرفی مصرفکنندگان
(محصوالت زراعی و کاالهای صنعتی) را به دنبال دارد ،شاخص قیمت مصرفکننده با کاهش
روبهرو شده است .از آنجا که سیاستگذاران همواره در اجرای سیاستگذاریها به دنبال کاهش
قیمت مصرفکننده هستند ،این سیاست میتواند مقبولیت باالیی در میان سیاستگذاران داشته
باشد .چرا که نتایج نشان میدهد که تولید کل نیز  1/19درصد در واکنش به اجرای این سیاست
افزایش مییابد .البته شاخص قیمت تولیدکننده ( )PPIبا کاهش  2/9درصدی روبهرو بوده است
که پیامد منفی برای این سیاست است .چرا که قیمتهای تولیدکنندگان با کاهش چشمگیری
روبرو شده که پیامد آن کاهش شاخص قیمت تولیدکننده است .لذا در صورتی که تغییرات
شاخص قیمت تولیدکننده برای سیاستگذار اهمیت باالیی داشته باشد ،اجرای این سیاست برای
بهبود فرسایش خاك با چالش روبهرو میشود .البته این نكته شایان توجه است که یافتههای
پژوهشهای مختلف بر این پایه است که در سیاستگذاریها پیامدهای دو شاخص ( )CPIو تولید
کل دارای درجه اهمیت به مراتب بیشتری برای سیاستگذار است.
جدول( )1نتایج شبیه سازی تغییرات  5درصد کاهش تعرفه واردات کاالهای صنعتی

قيمتها

شاخص فرسایش خاك
توليد بخشها

شاخصهاي اقتصادي
منبع :یافتههاي تحقيق

متغیر های درونزا
محصوالت زراعی :مصرف كنندگان
توليدكنندگان محصوالت زراعی باالدست
توليدكنندگان محصوالت زراعی پایين دست
محصوالت باغی
محصوالت صنعتی
نهاده زمين زراعی در باالدست
محصوالت زراعی باالدست
محصوالت زراعی پایين دست
محصوالت باغی
كاالهاي صنعتی
شاخص قيمت مصرف كننده
شاخص قيمت توليد كننده
توليد كل

مقدار تغییر (درصد)
-1/05
-1/05
-1/05
1
-4/05
-1/99
-1/40
5/20
1/23
-1/03
-2/10
-9/02
1/10
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نتایج تحلیل حساسیت در نمودار ( )0نشان میدهد که تغییرات کششها (کشش عرضه کاالهای
صنعتی ،کشش عرضه محصوالت زراعی پاییندست نسبت به قیمت کاالهای صنعتی ،کشش
تقاضای کاالهای صنعتی ،کشش تقاضای محصوالت زراعی نسبت به تغییر در قیمت کاالهای
صنعتی) بر کارایی سیاستگذاری آزادسازی تجاری اثرگذار است .نتایج نمودار ( )0-0گویای این
است که با افزایش کشش عرضه کاالهای صنعتی کارکرد زیستمحیطی این سیاست کاهش
مییابد .اگر تولیدکنندگان کاالهای صنعتی با کشش بیش از  1/39روبهرو باشند ،سیاست کاهش
تعرفه واردات کاالهای صنعتی کارکرد زیستمحیطی مناسبی ندارد و موجب میشود کشاورزان
زمینهای بیشتری برای کشت محصوالت زراعی به خود اختصاص دهند .در نتیجه میتوان گفت
که در کشش عرضه کاالهای صنعتی بیش از  1/39سیاستگذاری افزایش تعرفه واردات کاالهای
صنعتی بهبود فرسایش خاك را در پی خواهد داشت.
0.50

مرز کارایی سیاست

0.07

0.26

-0.50

فرسایش خاك

()0-0

0.03

0.17

0.32

0.37

0.00

-1.00
تغییرات کشش عرضه کاالهای صنعتی

5.00

مرز کارایی سیاست

-5.00

فرسایش خاك

()3-0

-0.01

-0.04

-0.06

-0.16

-0.56

0.00

-10.00
تغییرات کشش عرضه محصوالت زراعی در زمینهای مسطح به تغییر در قیمت کاالهای صنعتی

0.50

مرز کارایی سیاست

-0.50
تغییرات کشش تقاضای کاالهای صنعتی

فرسایش خاك

()2-0

-0.22

-0.28

-0.45

-0.56

-0.69

0.00
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1.00

مرز کارایی سیاست

()2-0

-1.00
-2.00

تغییرات کشش تقاضای محصوالت زراعی نسبت به تغییر در قیمت کاالهای صنعتی

فرسایش خاك

0.01

0.02

0.05

0.10

0.15

0.20

0.00

-3.00

نمودار( )1تحلیل حساسیت کششهای موثر بر کارایی سیاست آزادسازی تجاری

نتایج تحلیل حساسیت کشش عرضه محصوالت زراعی پاییندست نسبت به قیمت کاالهای
صنعتی در نمودار ( )3-0گویای این است که با کاهش این کشش کارکرد زیستمحیطی این
سیاست تغییر یافته و در صورتی که کشش یادشده از  -1/12کاهش یابد ،این شاخص دیگر
کارکرد زیستمحیطی ندارد و به استفاده بیشتر کشاورزان از زمینهای شیبدار برای کشت
محصوالت زراعی منجر میشود .تغییرات کشش خودقیمتی تقاضای کاالهای صنعتی در نمودار
( )2-0نشان میدهد که با افزایش مقدار عددی این کشش ،کارایی زیستمحیطی این سیاست
کاهش مییابد و سیاست آزادسازی تجاری پیامد مناسبی برای فرسایش خاك ندارد .به گونهای
که اگر کشش تقاضای کاالهای صنعتی بیش از  -1/22باشد ،سیاستگذاری یادشده پیامدهای
منفی را به همراه دارد .به عبارت دیگر در این شرایط افزایش تعرفه واردات موجب کاهش استفاده
از زمینهای شیبدار برای کشت محصوالت زراعی میشود .بنابر نتایج نمودار ( ،)2-0میتوان
بیان داشت که هرچقدر میزان تقاضای محصوالت زراعی به تغییرات قیمت کاالهای صنعتی
افزایش یابد ،اثرگذاری این سیاست بر کاهش فرسایش خاك بیشتر است .به عبارتی اثر جانشینی
بر اثر درآمدی چیره شده و کاهش قیمت محصوالت زراعی را به دنبال داشته که نتیجه آن کاهش
استفاده زمین شیبدار برای کشت محصوالت زراعی و بهبود فرسایش خاك است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش با هدف پاسخگویی به این پرسش انجام شده است که آیا سیاست آزادسازی تجاری
بخش صنعت ،میتواند یک گزینه سیاستی مناسب برای کاهش فرسایش خاك باشد؟ با توجه به
ارتباط غیرمستقیم این سیاست با الگوی کشت کشاورزان که بهبود یا تشدید فرسایش خاك را
به همراه دارد ،در این پژوهش با ارائه الگوی تعادل عمومی چندبخشی تالش شده است به این
پرسش پاسخ داده شود .نتایج نشان داد که سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت موجب بهبود
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فرسایش خاك آن شده است که همانند با نتایج به دست آمده از پژوهش کاکسهد و جایاسوریا
( )0112در فیلیپین و باندارا و همكاران ( )3110در سریالنكا است .البته این نكته شایان توجه
بوده که با توجه به غیرمستقیم بودن سیاست ،اثرگذاری آن بر بهبود فرسایش خاك چشمگیر
نبوده است .یافتههای مبتنی بر شاخصهای اقتصادی نشان دهنده این موضوع است که پیاده-
سازی این سیاست ،کاهش قیمت مصرفکننده ،افزایش تولید کل و افزایش درآمد واقعی مصرف-
کنندگان را به دنبال خواهد داشت که بیانگر پیامدهای مناسب اقتصادی این سیاست است .در
بخش پایانی پژوهش به منظور ارائه منابع اطالعاتی جامع برای سیاستگذاران ،تحلیل حساسیت
انجام شده است که یافتهها نشان داد که تغییرات متغیرهای اثرگذار میتواند موجب شود که این
سیاست کارایی زیست محیطی خود را از دست داده و تشدید فرسایش خاك را به همراه داشته
باشد .از اینرو توصیه میشود که سیاستگذاران در انتخاب این سیاست با دقت بیشتری عمل
کرده و جنبههای مختلف آن را بسنجند .بنابر نتایج ،ضرورت دارد در کنار سیاست آزادسازی
تجاری که پیادهسازی آن قابل اجراست ،کارایی سیاستهایی همانند مالیات بر تولید محصوالت
فرسایشگر که بهطور مستقیم فرسایش خاك را تحت تاثیر قرار میدهند مورد ارزیابی قرار گیرد
و تنها به یک سیاست اکتفا نشود و یک بسته بهینه سیاستی برای بهبود وضعیت جاری انتخاب
و اجرایی شود .همچنین در پایان پیشنهاد میشود که با توجه به نتایج تحلیل حساسیت و وجود
شرایط گوناگون تولیدی در سراسر ایران ،کشور به پهنههای مختلف تقسیمبندی شود و سپس
آثار مثبت و منفی آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاك در هر پهنه ارزیابی شود و
بسته سیاستی مناسب با هر منطقه به منظور جلوگیری از روند فزاینده فرسایش خاك و بهبود
آن ارائه شود.
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