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هاي کشاورزي بر تولید ي نهادهبررسی آثار حذف یارانه
محصوالت کشاورزي منتخب در ایران

*سعید یزدانیو مجید احمدیان،فریبرز رحمانی

14/04/1390: تاریخ پذیرش11/10/1389: تاریخ دریافت

چکیده
هاي ي نهادهداري رشد تعادل عمومی، تاثیر حذف یارانهکرد حسابفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه و رويدر این مطالعه با است

نتایج نشان داد که . بررسی شد1350- 1386ي زمانی کشاورزي کود، سم و بذر بر میزان تولید محصوالت کشاورزي منتخب براي دوره
چونین حذف هم. یی نداشته استت تولید محصوالت زراعی منتخب تاثیر قابل مالحظهي بذرهاي گندم و جو بر تغییراحذف یارانه

ي کودهاي ي کودهاي ازته موجب افزایش میزان تولید برنج و پنبه و کاهش میزان تولید دیگر محصوالت شده، و حذف یارانهیارانه
حذف . و کاهش مقدار تولید محصوالت دیگر شده استفسفاته باعث افزایش مقدار تولید چغندرقند، جو، ذرت، پنبه و سیب زمینی

تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش ي کودهاي پتاسه موجب افزایش میزان تولید چغندرقند، گندم، ذرت و سیب زمینی، و بییارانه
ندرقند و کاهش تولید دیگر کش موجب افزایش مقدار تولید برنج و چغهاي علفي سمحذف یارانه. مقدار تولید دیگر محصوالت است

کش موجب افزایش میزان تولید برنج، چغندرقند، گندم و ذرت و کاهش میزان تولید دیگر هاي قارچي سممحصوالت، حذف یارانه
تاثیر بر زمینی، بیکش باعث افزایش مقدار تولید برنج، چغندر قند، گندم، ذرت و سیبهاي حشرهي سمحذف یارانه. محصوالت است

یابی به افزایش تولید محصوالت مختلف، بر اساس نتایج، براي دست. زان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید پنبه خواهد گردیدمی
هاي ي نهادهاین در حالی است که پرداخت یارانه. ها حذف شودي بعضی نهادهها افزایش یابد و یارانهي بعضی نهادهالزم است یارانه

ي رویه و غیربهینهبا وجود سهولت در اجرا، آثار و مشکالت گوناگونی از قبیل مصرف بی) پرداخت عام یارانه(نی کشاورزي به شکل کنو
چه گفته شد، بازنگري در نظام بنابر آن. راه خواهد داشتتر را به همي بیشدارتر از یارانهها، قاچاق، و برخورداري کشاورزان زمیننهاده

.روري وگریز ناپذیر استها امري ضپرداخت یارانه

, JELC68:بندي طبقه Q18 , E23
هاي کشاورزي، تولیدحذف یارانه، مدل تعادل عمومی، نهاده: کلیديهايواژه

و استاد هراناقتصاد دانشگاه تتحصیل دکتراي اقتصاد کشاورزي از دانشگاه علوم و تحقیقات، استاد البه ترتیب فارغ *
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مقدمه 
هاي حمایتی دولت در بخش کشاورزي که با هدف حمایت از جمله سیاستاز 

هاي تولید و کاهش هزینههاي رشد تولید داخلیرسی به هدفتولیدکنندگان داخلی براي دست
هاي عوامل این یارانه  شامل یارانه. ي تولیدي استگیرد، یارانهو افزایش صادرات صورت می

).1386طیبی و مصري نژاد، (تولید و پرداخت یارانه براي خرید تضمینی است 
هاي گیاهی و بذرهاي هاي دفع آفتهاي کشاورزي کودهاي شیمیایی، سماز میان نهاده

ي شده به دلیل اهمیت زیاد در امر تولید محصوالت کشاورزي و سهم بسیار باالي یارانهالحاص
ها به شکل کنونی پرداخت یارانه به این نهاده. یی داردي تولیدي، اهمیت ویژهها از کل یارانهآن

ها است که در کشور ما جریان دارد، اما وجود مشکالت مربوط به صورت عام سالو به
ها، تخریب محیط زیست، افزایش بار مالی ي نهادهت عام یارانه از قبیل مصرف غیربهینهپرداخ

ها کارآمد بودن این روش را دولت، قاچاق و ارتباط مستقیم این گونه پرداخت با مصرف نهاده
عالوه برآن، . هاي سیاست پرداخت یارانه مورد تردید قرار داده استیابی به هدفبراي دست

هاي تولیدي و مصرفی از یک سو و اخیر دولت در راستاي هدفمند نمودن یارانههايسیاست
چونین نیاز به آماده سازي بخش کشاورزي براي پیوستن به سازمان تجارت جهانی و هم

یی در همین راستا از طرف دیگر، اهمیت مطالعه و بررسی هاي یارانهضرورت اصالح سیاست
هاي کشاورزي بر میزان تولید محصوالت کشاورزي را نهادهي آثار اقتصادي پرداخت یارانه

سازمان حمایت از (گزاران بخش کشاورزي دو چندان ساخته است ریزان و سیاستبراي برنامه
). هاي مختلفکنندگان و تولیدکنندگان و شرکت خدمات حمایتی کشاورزي، سالمصرف

گر در علم اقتصاد، و از نترین مباحث عمیق و روشمبحث تعادل عمومی یکی از مهم
ي بررسی تر مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینهدر بیش. ترین مباحث نظري استپیچیده

هاي کشاورزي از روش تعادل جزیی و در تعداد معدودي نیز از روش تعادل ي نهادهآثار یارانه
استفاده شده، که داري اجتماعی ستانده و یا ماتریس حساب-عمومی مبتنی بر جداول داده

هاي گر آثار مثبت یا منفی پرداخت یارانه به نهادهنتایج برخی مطالعات انجام شده بیان
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نشان داد که حذف ) 1992(ي جبونی و سئینی کشاورزي است، به عنوان مثال نتایج مطالعه
. یارانه و افزایش قیمت کودهاي شیمیایی در غنا موجب کاهش مصرف این نهاده شده است

. بر حمایت دولت و پراخت یارانه به کود شیمیایی تاکید کرده اند) 1992(ي و دشپاند رد
به این نتیجه رسیدند که آزاد سازي بازار کود شیمیایی ) 2000(چونین مینوت و همکاران هم

در مطالعات داخلی . در کشورهاي ماالوي و بنین موجب افزایش مصرف این نهاده شده است
گر اثر منفی افزایش قیمت کودهاي شیمیایی بر بیان) 1372(ي کهنسال العهنتایج مربوط به مط

ي هژبر کیانی و صفاري دست آمده از مطالعهنتایج به. تولید محصوالت کشاورزي بوده است
ي سوم مصرف در ناحیه(ي کودهاي شیمیایی ازحدبهینهگر مصرف بیشنشان) 1375(پور 
ي دیگري در مطالعه. ان در امر تولید محصول گندم استتوسط کشاورزان استان اصفه) تولید

ي کودهاي ازحدبهینهبه این نتیجه رسید که  یکی از دالیل مصرف بیش) 1378(هژبر کیانی 
ي ي مطالعهنتیجه. است) یی بودنیارانه(شیمیایی در تولید گندم دیم پایین بودن قیمت آن 

ي زیر بخش زراعت باعث ایجاد زیان هش یارانهنشان داد که کا) 1384(پیرایی و اکبري مقدم 
ي خود به این نتیجه در مطالعه) 1384(عزیزي . شودرفاهی خانوارهاي شهري و روستایی می

ي کود شیمیایی به ضرر تولید برنج در استان دست یافت که سیاست آزادسازي قیمت نهاده
رسیدند که دلیل افزایش بیش از به این نتیجه) 1385( کریم آزادگان و همکاران . گیالن است

هاي کشور، در بعضی استان) کاهش تولید محصول گندم(ي مصرف کود شیمیایی حد بهینه
ي یی بودن و افزایش قابل مالحظهدلیل یارانهتغییر محسوس نداشتن در  قیمت کود شیمیایی به

را نیز در پی بار زیست محیطیقیمت خرید تضمینی محصول گندم بوده است، و آثار زیان
ي خود به این نتیجه دست یافتند که حذف در مطالعه) 1389(نجفی و فرج زاده . داشته است

کنندگان و کاهش مخارج دولت، در مجموع رفاه ي کود شیمیایی با کاهش رفاه مصرفیارانه
کود ي چونین با حذف یارانههم. میلیارد ریال افزایش خواهد داد8/3265جامعه را به میزان 

.یابدافزایش می% 72/6فروشی نان به میزان شیمیایی، قیمت خرده
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ي ي تاثیرهاي مستقیم و غیرمستقیم یارانهاین مطالعه در صدد است تا با بررسی همه
بر تولید محصوالت کشاورزي با استفاده از روش تعادل ) کود، سم و بذر(هاي کشاورزي نهاده

ي داري رشد تعادل عمومی، تاثیر قیمت و یارانهکرد حسابعمومی قابل محاسبه و روي
در همین . هاي کشاورزي بر میزان تولید محصوالت کشاورزي منتخب را بررسی نمایدنهاده

تواند بخش ي حاضر در کنار دیگر مطالعات انجام شده و در دست انجام میراستا، مطالعه
هاي ي نهادههش و یا حذف یارانهي آثار پرداخت، کاهاي موجود در زمینهیی از پرسشعمده

. گزاران پاسخ دهدریزان و سیاستکشاورزي بر تولید محصوالت کشاورزي را براي برنامه

روش تحقیق
هاي اخیر از مزایاي الگوي تعادل عمومی در مقابل تعادل جزیی باعث شده است که در سال

سازي آثار تغییر یل و شبیهبراي تجزیه و تحل(CGE)هاي تعادل عمومی قابل محاسبه مدل
، )1992(از جمله شاون و والی . هاي اقتصادي درکشورهاي مختلف استفاده شودسیاست

در خارج از کشور ) 2005(، مانرسا و جاویر )2004(، استیفل و کلود )1988(دیکالو و مارتنز 
و طیبی و مصري نژاد ) 1383(، پیرایی و اکبري مقدم )1379(سالمی،)1375(و صامتی 

.در داخل کشور از این روش استفاده نموده اند) 1386(
در این مطالعه آمار و اطالعات مورد نیاز از مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزي، 

کنندگان و تولیدکنندگان، صرفشرکت خدمات حمایتی کشاورزي، سازمان حمایت از م
ي تحقیقات خاك و آب، سایت بردي رییس جمهور، موسسهریزي و نظارت راهمعاونت برنامه

ي عوامل مدل تعادل عمومی در سپس همه. تهیه شدOECDسازمان فائو، و سایت اینترنتی 
Eviewsافزار ها با استفاده از نرمها با تخمین معادلهها و سهمقالب کشش . محاسبه گردید4

. انجام شده است…هاي آماري الزم در مورد ایستایی، هم تجمعی و در این رابطه آزمون
و MATLAB7.0چونین براي اجراي مدل رشد تعادل عمومی از نرم افزارهاي هم

Matrixerاستفاده گردید.
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نکر که توسط یاماگوشی و سا1990و مدل ساریس 1964در این مطالعه از مدل موت 
ي مجدد توسط زیبایی و توسعه یافته و سپس با ایجاد تغییرات، تعدیالت و توسعه2005

، تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار نهاده 1964مدل موت .استفاده شده است) 1386(شجري 
ترین ساده. دهدو کاال در یک صنعت رقابتی را با استفاده از روش تعادل عمومی نشان می

ي تولیدي یک محصول توان در نظر گرفت این است که با استفاده از دو نهادهیحالتی که م
گاردنر، (هاي این مدل در زیر نشان داده شده است شکل عمومی معادله.همسان تولید گردد

1987 .(
)1(
)2(

)3(

)4(
)5(
)6(

تابع : معادله وجود دارد که عبارت است از6شود در مدل فوق همان گونه که مشاهده می
ي تولید ، توابع تقاضاي مشتق شده)2ي معادله(، تابع تولید )1ي معادله(تقاضاي مصرف کننده 

گفتنی ). 6و 5هاي معادله(ي دو نهاده و توابع عرضه) 4و 3هاي معادله(کننده براي دو نهاده 
ها، هاي تقاضاي نهادهاست که در معادله iqدر مدل باال فعالیت بازارهاي . تولید نهایی است

پذیرد و بازده نسبت به مقیاس ثابت فرض شده کاال و نهاده در شرایط رقابت کامل انجام می
.است

، مقدار )Q(مقدار تولید محصول در صنعت : زاي مدل عبارت است ازمتغیرهاي درون
د محصولهاي مورد استفاده در تولینهاده 21 , قیمت محصول ،)p(هاي عوامل ، و قیمت

..c....................pqW 11 

...a....................f(p)......Q
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..d....................pqW 22 
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تولید 21 ,WW.چهارچوب نظري مناسبی را براي نشان دادن اثر ) 1990(دنبال آن ساریس به
در پی او . هاي تعدیل ساختاري بر بخش کشاورزي در قالب یک مدل تهیه کردبرنامه

وجود آوردند و آن را از جهاتی در مدل ساریس بههاییتعدیل) 2005(یاماگوشی و سانکر 
زا روش حل زا بر درونها براي بررسی اثر متغیر برونآن. النکا توسعه دادندبراي اقتصاد سري

بخشی نیروي کار را به ي جریان میانها را مشخص کردند، بخش غیرکشاورزي و معادلهمعادله
بدین ترتیب . خلی کاالهاي قابل صادرات را نیز در مدل آوردندمدل اضافه کردند، و مصرف دا

ها مدل آن. معادله دارد21ها مدل آن. ایرادهاي مدل ساریس را در مدل خود برطرف کردند
و (Ta)ساریس را با وارد کردن متغیرهایی مانند تغییر فنی در هر دو بخش کشاورزي 

هاي نرخ رشد کرد ضریبتعدیل و روي(LN)و نیروي کار غیرکشاورزي (TN)غیرکشاورزي 
(GRM)زا معرفی کردندزا بر متغیرهاي درونرا براي حل مدل و بررسی اثر متغیرهاي برون .

. معادله را در مدل او توسعه دادند4ي جدید به مدل ساریس اضافه و معادله5ها در نهایت آن
(GEGAA)شد تعادل عمومی داري رکرد حسابیاماگاشی و سانکر در مدل خود از روي

ها اقتصاد در مدل آن. زا استفاده نموده اندمتغیر درون21زا بر متغیر برون11براي تعیین اثر 
زا صورت برونشامل دو بخش کشاورزي و غیرکشاورزي است، و رفتار بخش غیرکشاورزي به

.شودقسیم میعالوه، بخش کشاورزي به سه زیربخش تبه. در مدل در نظر گرفته شده است
: ها در نظر گرفته شده است عبارت است ازهایی که در مدل آنفرض

کند که شامل محصول قابل صادراتبخش کشاورزي سه محصول را تولید می.1
و محصولی که در داخل تولید و ) 2بخش (محصول جانشین واردات ،)1بخش (

.است ) 3بخش (شود مصرف می
عوامل متغیر مانند نیروي کار و کود شیمیایی وارداتی تولید کل کشاورزي وابسته به.2

قیمت کود در کشاورزي . مدت ثابت اندو عوامل زمین و سرمایه است که در کوتاه
.کندمعین است و در شرایط تعدیل اقتصادي تغییر می
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عوامل خارج از کشاورزي تعیین خواهد شد يقیمت بخش غیرکشاورزي به وسیله.3
.شودزا دیده میمتغیر درون21که اثر آن روي 

: صورت زیر خواهد بودمدل یاماگاشی و سانکر بهيشکل تغییر یافته
، شاخص محصول بخش XN، شاخص محصول بخش کشاورزي،XAفرض کنید 
شاخص قیمت براي بخش PN، شاخص قیمت براي بخش کشاورزي، و PAغیرکشاورزي، 

:صورت زیر مفروض استتابع تولید کل کشاورزي به. غیرکشاورزي باشد
)7(0,1  babab

A
Ka

A
L

A
T

A
X

KA:کود، سم و بذر(استفاده شده در کشاورزي يمیزان موجودي سرمایهينشان دهنده (
تغییرات فنی در کشاورزي و شامل عوامل ثابت TAنیروي کار کل کشاورزي و LAاست، 

VAکشاورزي، يارزش افزودهي کل کشاورزي از راه حداکثر کردن عرضه. مانند زمین است

.آیددست میبه

)8(Max: VA= PAXA-Pk.kA

:آیددست میزیر بهياز رابطهkگاه تقاضا براي سرمایه آن

)9(b
k

ba
AAA PpLTk

A

 1

1

1

1

)().( b

b

b 1

:زیر استيصورت معادلهکل کشاورزي بهيدر نتیجه عرضه

)10(b

b

bb

b

k
P

A
Pba

A
L

A
T

A
X  11)(1

1

)(

:آیددست میزیر بهيکشاورزي از معادلهيبنابراین ارزش افزوده

)11(
VA = ba

A
L

A
T 1

1

).( b

b

bbb

b

k
Pb

A
P 


 1).1.(

)1(

.1

1
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را (XA)محصول مجموعا تولید بخش کشاورزي 3تر توضیح داده شد طور که پیشهمان
.دهدتشکیل می

تولید شده X3و X1 ،X2از مقادیر CETعنوان شاخص تابعبه(XA)ي کل کشاورزي عرضه
:صورت زیر در نظر گرفته شده استبه

)12()1()
3

1

/)1(( tt

i

tt
i

Xt
iA

X 



 

.عوامل مثبت استiکشش مثبت تعدیل و tکه طوريبه
کل ي، تخصیص عرضه(Pi)با توجه به قیمت محصوالت در سه زیربخش کشاورزي 

ن کردن ارزش کل محصوالت کشاورزي انجام تریبه سه زیربخش از راه بیش(XA)کشاورزي 
.شودمی

)13(


3

1i
ii xP:Max

:آیددست میتوابع تخصیص زیر به) 13(يترین کردن معادلهاز بیش
)14(3,2,1)(  it

A
P

i
P

A
Xt

ii
X 

:شودصورت زیر تعیین مینیز بهPAو شاخص قیمت محصوالت کشاورزي، 

)15()1(
1

)1( tt
i

P
i

t
iA

P   

:صورت زیر استبه) هاي تعادل کاالمعادله(محصوالت کشاورزي يهاي عرضهمحاسبه
)16(X = E1 + C1

)17(X2 + M2 = C2

)18(X3 = C3
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ترتیب مقادیر تولید محصوالت کشاورزي در سه بهX3و X1 ،X2در روابط فوق، 
میزان واردات M2نبه و مقدار صادرات محصول پE1. دهدزیربخش کشاورزي را نشان می

مقدار مصرف داخلی هر یک از C3و C1 ،C2چونین هم. دهدمحصول گندم را نشان می
نیز فرض شده . دهدترتیب نشان میمحصوالت کشاورزي در سه زیربخش کشاورزي را به

ياست که واردات گندم جانشین کامل یا نزدیک به کامل براي محصول گندم تولید شده
.دهدروابط تعادل را در مدل نشان می18و 17، 16ي معادله.داخلی است

یاماگوشی و سانکر شاخصی را براي مواد غذایی مصرف شده در داخل که یک تابع 
CESاندصورت زیر معرفی نمودهاز مقادیر محصوالت غذایی مصرف شده در داخل است به.
)19()/(/)(/)( )( 11

33
1

22
    CCC f

 کشش جانشینی وiبا . امل ثابت استعوCfيکنندگان هزینهداده شده، اگر مصرف
.آیددست میبهC3و C2ترین کنند، مقادیر خریدشان را کم

)20(Min: P2 C2 + P3C3

.خواهد بود21يصورت معادلهتوابع تخصیص به20و 19هاي بر اساس معادله
)21(C1 = Cf i (Pi/Pf)

-               i = 2, 3

Pfآیددست میزیر بهيبه عنوان شاخص قیمت مواد غذایی از رابطه.

)22()1(
1

2i

1
iif )P(P 





هاي ، تابعی از درآمد ناخالص داخلی و قیمتCfمقدار غذاي مصرف شده در داخل 
.محصوالت غذایی و غیرغذایی است

)23(  )()(.),,,(
N

f

N
Nff P

P
P

YNePPYNfC

Yهاي کشاورزي و غیرکشاورزي تامین د آن از بخشدرآمد اسمی داخلی است و منابع تولی
.شودمی
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)24(Y=(PAXA- PKKA)+PNXN  Y = VA + PNXN

کنندگان درآمد و مالیات انداز دریافتاز رفتار پس24و 23هاي گفتنی است که در معادله
ن این کار تنها براي آسان کردن کار و متمرکز شد. پوشی شده استها چشمگرفته شده از آن

چونین فرض شده است که در مورد ارتباط میان هم. بر بخش کشاورزي انجام شده است
، تابعی (LA)هاي کشاورزي و غیرکشاورزي از سمت عرضه، نیروي کار کشاورزي بخش

.منفی از مقدار تولید بخش غیرکشاورزي است

)25(0
3

γ0,
2

γ,
1

γ3
γ

L2
γ
N

T1
γ
A

T
Ao

LL),
N

T,
A

g(T
A

L 

)26(L = LA + LN

)27(
N

L
N

T
N

X .

)28(C1=dNPnEq                  d: تقاضايجا کنندهجابه
)29(E = GDP/N

تابع تولید بخش 27يبخشی نیروي کار، و معادلهي تخصیص میانمعادله26ي معادله
29يتابع تقاضاي داخلی کاالهاي قابل صادرات، و معادله28ي معادله. غیرکشاورزي است

این رابطه بر اساس فرض مورد استفاده در بسیاري از کشورهاي در . رانه استتعریف درآمد س
ها شامل دو بخش کشاورزي و غیرکشاورزي حال توسعه است که بازار نیروي کار داخلی آن

و قیمت محصوالت بخش (XN)دولت از راه تولیدات بخش غیرکشاورزي . است
عرضه و يوسیلههاي موثر بهقیمت. دهدمی، درآمد ملی را تحت تاثیر قرار (PN)غیرکشاورزي 

عالوه صادرات و واردات محصوالت کشاورزي در مدل وجود دارد و به. شودتقاضا تعیین می
. تعادل تجارت کشاورزي به راحتی در مدل قابل تجزیه و تحلیل است
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Xمتغیر که اگرطوريشود، بهتبدیل می) تفاضلی-لگاریتم(صورت پویا فرم ایستایی مدل به

تمام . شودنامیده می)X̂(، نرخ رشد آن dx/xگاه مقدار تفاضلی باشد، آن-صورت لگاریتمبه
.شودقرار دارد به همین صورت تفسیر می)  ^(دار صورت کالهمتغیرهایی که در مدل به

AXاین مدل پس از تبدیل به مشتق لگاریتمی، شکل عمومی  = b را دارد؛A یک ماتریس
زا،  هاي تغییر متغیرهاي درونبردار ستونی مربوط به نرخXزا، هاي متغیرهاي دروناز ضریب

کند و معکوس ماتریس عوامل زا را بازگو میهاي تغییر متغیرهاي برونبردار ستونی نرخbو 
ا هGRMگاه از ضرب آن. دهدرا نشان می(GRM)هاي نرخ رشد ضریبA(A-1)ساختاري 

زا محاسبه زا بر متغیرهاي درونزاي مربوط، میزان تاثیر متغیرهاي بروندر متغیرهاي برون
. شودمی

در این جا . زا وجود داردمتغیر برون31و ) معادله95(زا متغیر درون95حاضر، يدر مطالعه
محصول قابل صادرات شامل -1صورت محصول کشاورزي در سه زیربخش کشاورزي به7
-3یی و چغندر قند، و گزین واردات شامل برنج، گندم، جو، ذرت دانهمحصول جاي-2ه، پنب

رحمانی، (شود شامل سیب زمینی در نظر گرفته شد محصولی که در داخل تولید و مصرف می
1389(.

در این مطالعه پس از جمع آوري آمار و اطالعات سري زمانی و براي جلوگیري از 
در . ی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بررسی شدرگرسیون کاذب، ایستای

گرایی نیست، ولی در این رابطه اگر تمام متغیرها در سطح ایستا باشد نیازي به بررسی هم
ها تعیین گردد و گرایی آنهميکه متغیرها در سطح ایستا نباشد الزم است تا مرتبهصورتی

گرایی به آزمون هم. ها بررسی شودگرایی میان آناي مربوه، همهسپس با استفاده از آزمون
گرایی میان تمامی متغیرهاي توابع مورد بررسی برقرار گرنجر بررسی شد، که هم-روش انگل

سپس . است) I) 1((یک ينتایج نشان داد که تمامی متغیرها  غیرایستا و جمعی از درجه. بود
سانی واریانس از براي بررسی ناهم. انجام شدFو t ،R2ايههاي آماري از جمله آزمونآزمون

ماند از بستگی جمالت پسو براي بررسی خود هم) White(و وایت ) ARCH(آزمون آرچ 
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هاي پس از ارزیابی نظري و آماري نتایج و انجام آزمون. واتسون استفاده شد_آزمون دوربین
هاي مربوط به مدل ضریب. ها انجام شدرد آنها و برآوتشخیص، گزینش نهایی توابع و معادله

هاي نرخ اجرا شد و ضریبMATRIXERو 7.0MATLABيتعادل عمومی با برنامه
.دست آمدبه) GRM(رشد 

نتایج و بحث
يی شامل قیمت خرید کشاورز به اضافهیهاي یارانهنهادهينظر به این که قیمت تمام شده
هر نهاده، قیمت خرید آن نهاده یک واحد افزایش يیارانهیارانه است و با کاهش یک واحد

ها، هاي کشاورزي  و حذف یارانهآزادسازي نهادهيیابد، با اجراي سیاست دولت در زمینهمی
هاي انجام شده در بر اساس محاسبه. ها با قیمت تمام شده برابر خواهد شدقیمت خرید نهاده

هاي دم و جو، کودهاي شیمیایی ازته، فسفاته، پتاسه و سمبذرهاي گنياین مطالعه سهم یارانه
از %  47و 57، 51، 79، 70، 64، 18، 17ترتیب کش بهکش و حشرهکش، قارچعلف

. ها استاین نهادهيقیمت تمام شده
هاي هاي مربوط به  قیمت خرید نهادهبا توجه به محاسبات انجام شده در خصوص نسبت

قیمتی که (هاي کشاورزي افزایش در قیمت خرید نهاده% 1هاي مربوط، انهکشاورزي و یار
طور هاي مورد بررسی بهدر سال) دهدهاي کشاورزي را با آن به کشاورزان میدولت نهاده
هاي بذر گندم، بذرجو، کودهاي ازته، کودهاي نهادهيترتیب معادل با کاهش یارانهمتوسط، به

، 0929/4، 9346/4میزان  کش بهکش و حشرهکش،  قارچهاي علفمفسفاته، کودهاي پتاسه، س
.درصد  بوده است1232/1و7532/0، 9711/0، 258/0، 4203/0، 05531/0

هاي دفع انواع کودهاي شیمیایی، سمينتایج مربوط به اثر یارانه1يدر جدول شماره
رزي منتخب نشان داده شده گیاهی و بذرهاي اصالح شده بر تولید محصوالت کشاوهايآفت
. است
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بر ) کاهش یارانه معادل افزایش قیمت(ها افزایش در قیمت خرید نهاده% 1اثر ). 1(جدول
تولید محصوالت کشاورزي منتخب

زاهاي برونمتغیر

زاهاي درونمتغیر

بذر
مگند

بذر
جو

هايکود
ازته

کودهاي
فسفاته

کودهاي
پتاسه

هايسم
علف 
کش

هايسم
قارچ 
کش

هايسم
حشره 

کش
0175/00137/00116/0-085/0-001802/0135/0تولید محصول برنچ
تولید  محصول 

چغندرقند
00207/0-1591/00057/00043/00034/00029/0

0799/00267/0-0125/00116/0-007/0-00018/0تولید محصول گندم
0-01/0-1373/000283/0-00133/0تولید محصول جو

0127/00771/0-0849/00996/00685/0-00128/0تولید محصول ذرت
-0746/0-0558/0-0867/0-001623/00073/00991/0تولید  محصول پنبه

تولید محصول 
زمینیسیب

00128/0-072/00126/00013/0-0359/0-0444/0

قیافته هاي تحقی: ماخذ

گندم و يبذرهاي اصالح شده) کاهش یارانه(شود افزایش قیمت همان گونه که مشاهده می
دهد چونین نتایج نشان میهم. نداشته استهای بر تولید این محصولیجو تاثیر قابل مالحظه

کودهاي ازته در ارتباط با کاهش تولید ) کاهش یارانه(ترین تاثیر افزایش قیمت که بیش
ترتیب مربوط به کاهش تولید محصول جو، سیب زمینی، در قند و پس از آن بهمحصول چغن

درصدي در قیمت فروش کودهاي شیمیایی ازته که معادل 1افزایش . ذرت و گندم است
، 207/0ترتیب باعث کاهش  این نوع کود است، بهيدر یارانه% 5531/0میانگین کاهش  

و افزایش در تولید محصول برنج هاید این محصولدر تول% 018/0و  128/0، 128/0، 133/0
. خواهد شد% 1623/0و 1802/0ترتیب  به میزان و پنبه به
کودهاي فسفاته در ارتباط با کاهش تولید ) کاهش یارانه(ترین تاثیر افزایش قیمت بیش

این يکاهش یارانه. محصول برنج و پس از آن مربوط به کاهش تولید محصول گندم است
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افزایش در %1طوریکه  به. اده تولید دیگر محصوالت منتخب را با افزایش مواجه خواهد کردنه
ي این در یارانه% 4203/0قیمت فروش کودهاي شیمیایی فسفاته  که معادل میانگین کاهش  

درصد در تولید محصوالت  برنج و گندم و 007/0و 135/0ترتیب باعث کاهش کود است، به
ترتیب به میزان د محصوالت  چغندر قند، جو، ذرت، سیب زمینی و پنبه بهافزایش در تولی

. درصد خواهد شد0073/0و 072/0، 0849/0، 1373/0، 1591/0
کودهاي پتاسه در ارتباط با کاهش ) کاهش یارانه(ترین تاثیر افزایش قیمت عالوه بر آن بیش

يصول برنج است و کاهش یارانهتولید محصول پنبه و پس از آن مربوط به کاهش تولید مح
افزایش در % 1طوري که این نهاده تولید دیگر محصوالت منتخب را  افزایش خواهد داد، به

این نوع يدر یارانه% 258/0قیمت فروش کودهاي شیمیایی پتاسه که معادل میانگین کاهش  
و برنج  و در تولید محصوالت پنبه% 085/0و 0991/0ترتیب باعث کاهشکود است، به

ترتیب  به میزان افزایش در تولید محصوالت ذرت، سیب زمینی، گندم و چغندر قند  به
این نهاده تاثیر يقیمت فروش و یارانه. خواهد شد% 0057/0و 0125/0، 0126/0، 0996/0
.داري بر تولید محصول جو نخواهد داشتمعنی

هاي سم) کاهش یارانه(فزایش قیمت ترین تاثیر ادهد که بیشچونین نتایج نشان میهم
ترتیب مربوط به کاهش تولید کش در ارتباط با کاهش تولید محصول پنبه و پس از آن بهعلف

هاي یک درصد افزایش در قیمت خرید سم. محصوالت ذرت، جو، گندم  و سیب زمینی است
این نوع يارانهدر ی% 9711/0گیاهی  توسط کشاورز که معادل میانگین کاهش  هايدفع آفت

در تولید %0013/0، و 0116/0، 0283/0، 0685/0، 0867/0ترتیب باعث کاهش سم است، به
و 0175/0ترتیب به میزان و افزایش در تولید محصول برنج و چغندرقند، بههااین محصول

. خواهد شد% 0043/0
قارچ کش در ارتباط با هايسم) کاهش یارانه(ترین تاثیر افزایش قیمت عالوه بر آن، بیش

کاهش تولید محصول پنبه و پس از آن مربوط به کاهش تولید محصوالت سیب زمینی و جو 
این نهاده تولید دیگر محصوالت منتخب را با افزایش مواجه خواهد کرد، يکاهش یارانه. است
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گین هاي قارچ کش توسط کشاورز که معادل میانافزایش در قیمت خرید سم% 1که طوريبه
و 0359/0، 0588/0ترتیب باعث کاهشاین نوع سم است، بهيدر یارانه% 7532/0کاهش 

در تولید محصول  پنبه، سیب زمینی و جو و افزایش در تولید محصول گندم، برنج، % 01/0
. خواهد شد% 0034/0و 0127/0، 0137/0، 0799/0ترتیب به میزان ذرت و چغندر قند به

کش موجب کاهش هاي حشرهسم) کاهش یارانه(که افزایش قیمت دهدنتایج نشان می
این نهاده تولید دیگر محصوالت منتخب را يتولید محصول پنبه خواهد شد، و کاهش یارانه

کش توسط کشاورز هاي حشرهافزایش در قیمت خرید سم% 1طوري که افزایش خواهد داد، به
در کاهش% 0746/0این نوع سم است، باعث يکاهش در یارانه% 1232/1که معادل میانگین 

افزایش در % 0029/0و 0116/0، 0267/0، 0444/0، 0771/0تولید محصول پنبه و بترتیب 
قیمت فروش و . تولید محصول  ذرت، سیب زمینی، گندم، برنج و چغندر قند خواهد شد

.داري بر تولید محصول جو نخواهد داشتاین نهاده تاثیر معنیيیارانه

نهادهانتیجه گیري و پیش
هاي کشاورزي نهادهي، آثار مثبت و منفی حذف یارانه1يبا توجه به نتایج جدول شماره

.صورت زیر خواهد بودبر تولید محصوالت کشاورزي منتخب به) کود، سم و بذر(
کشاورزي هايبذر گندم و جو بر تغییرات تولید محصولينتایج نشان داد که حذف یارانه

ي کودهاي ازته موجب چونین حذف یارانههم. ی نداشته استینتخب تاثیر قابل مالحظهم
ي کودهاي افزایش میزان تولید برنج و پنبه و کاهش میزان تولید دیگر محصوالت، حذف یارانه

فسفاته باعث افزایش مقدار تولید چغندرقند، جو، ذرت، پنبه و سیب زمینی و کاهش مقدار 
ي کودهاي پتاسه موجب افزایش میزان تولید الت، حذف یارانهتولید دیگر محصو

تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید زمینی، بیچغندرقند،گندم، ذرت و سیب
کش موجب افزایش مقدار تولید برنج و چغندر هاي علفي سمدیگر محصوالت، حذف یارانه

کش موجب افزایش میزان هاي قارچي سمهقند و کاهش تولید دیگر محصوالت، حذف یاران
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ي تولید برنج، چغندرقند، گندم و ذرت و کاهش میزان تولید دیگر محصوالت، حذف یارانه
زمینی، کش باعث افزایش مقدار تولید برنج، چغندر قند، گندم، ذرت و سیبهاي حشرهسم
.گردیدتاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید پنبه خواهدبی

هاي کشاورزي عموما یابیم که هر چند پرداخت یارانه به نهادهبا توجه به نتایج مطالعه در می
یی خواهد شد، این افزایش مصرف در بسیاري از موارد هاي یارانهتر نهادهموجب مصرف بیش

از حد رویه و بیش که مصرف بینه تنها موجبات افزایش تولید محصوالت را فراهم نیاورده، بل
. ها باعث کاهش تولید محصوالت گردیده استنیاز این نهاده

هاي بنابراین با توجه به نتایج مطالعه و مشکالت ناشی از پرداخت عام یارانه به نهاده
ها با ها، قاچاق کاال، ارتباط مستقیم مصرف نهادهي نهادهمانند مصرف غیربهینه(کشاورزي 

، اجراي این سیاست به شکل کنونی از ساز و کار )یط زیستمندي از یارانه و تخریب محبهره
و کارآیی مناسبی براي حمایت از بخش کشاورزي براي افزایش تولید محصوالت کشاورزي 

.برخوردار نیست
کشاورزي منتخب را نشان نهادهاي سیاستی براي افزایش تولید محصولپیش) 2(جدول 

.دهدمی
ن مطالعه، در صورت دنبال نمودن هدف افزایش تولید دست آمده در ایبر اساس نتایج به

کش و کش، قارچهاي علفي کودهاي ازته و سممحصول برنج توسط دولت باید یارانه
. ي کودهاي فسفاته و پتاسه افزایش یابدکش کاهش یابد یا حذف شود، و یارانهحشره
ي کودهاي فسفاته، رانهچونین افزایش تولید محصول چغندرقند از راه کاهش یا حذف یاهم

ي کودهاي ازته امکان پذیر کش و افزایش یارانهکش و حشرهکش، قارچهاي علفپتاسه و سم
. خواهد بود

هاي پتاسه و ي کودعالوه بر آن افزایش تولید محصول گندم از راه کاهش یا حذف یارانه
کش هاي علفته و سمي کودهاي ازته، فسفاکش و افزایش یارانهکش و حشرههاي قارچسم

. امکان پذیر خواهد بود
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ي چونین در صورتی که دولت مایل به افزایش تولید محصول جو باشد، باید یارانههم
کش و قارچ هاي علفي کودهاي ازته و سمکودهاي فسفاته کاهش یابد یا حذف شود و یارانه

.کش افزایش یابد
ي کودهاي فسفاته و پتاسه و یارانهافزایش تولید محصول ذرت درصورت کاهش یا حذف

کش محقق هاي علفي کودهاي ازته و سمکش و افزایش یارانههاي قارچ کش و حشرهسم
.خواهد شد

هاي آمده، افزایش تولید محصول پنبه از راه کاهش یا حذف یارانهدستبا توجه به نتایج به
کش و کش،  قارچهاي علفو سمي کودهاي پتاسه کودهاي ازته و فسفاته و افزایش یارانه

. کش امکان پذیر خواهد بودحشره
هاي کودهاي فسفاته، زمینی از راه کاهش و یا حذف یارانهافزایش تولید محصول سیب

کش و قارچ کش هاي علفي کودهاي ازته و سمکش و افزایش یارانههاي حشرهپتاسه و سم
. امکان پذیر خواهد بود 

هادهاي سیاستی براي افزایش تولید محصوالت کشاورزي منتخبنپیش). 2(جدول 
زاهاي برونمتغیر

زاهاي درونمتغیر

يیارانه
هايکود

ازته

يیارانه
کودهاي
فسفاته

يیارانه
کودهاي
پتاسه

يیارانه
هايسم

علف کش

يیارانه
هايسم

قارچ کش

يیارانه
هايسم

حشره کش

)حذف(کاهش)حذف(کاهش )ذفح(کاهشافزایشافزایش)حذف(کاهش برنجتولید محصول 

)حذف(کاهش )حذف(کاهش )حذف(کاهش)حذف(کاهش )حذف(کاهشافزایشتولید  محصول چغندرقند
)حذف(کاهش )حذف(کاهش افزایش)حذف(کاهشافزایشافزایشتولید محصول گندم
بی تاثیرافزایشافزایشربی تاثی)حذف(کاهشافزایشتولید محصول جو

)حذف(کاهش )حذف(کاهش افزایش)حذف(کاهش )حذف(کاهش افزایشتولید محصول ذرت
افزایشافزایشافزایشافزایش)حذف(کاهش )حذف(کاهش تولید  محصول پنبه

)حذف(کاهش افزایشافزایش)حذف(کاهش)حذف(کاهشافزایشزمینیتولید محصول سیب
هاي تحقیقیافته: ماخذ
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ها و با  اجراي سیاست بنابراین، با توجه به ضرورت بازنگري در نظام پرداخت یارانه
هاي کشاورزي، پس از شناسایی گروه هدف باید با ترکیب بهینه و ي نهادههدفمندسازي یارانه

زمان چند ابزار سیاستی متناسب با ساختار تولید و ساختار بازار هر محصول،اجراي هم
ترین ابزارهاي سیاستی در این زمینه از مهم. حمایتی موثرتر از بخش کشاورزي صورت گیرد

هاي کشاورزي براي افزایش سطح ترویج و ي نهادهتوان به پرداخت معادل یارانهمی
زراعی و افزایش کار گیري اصول بهآوري، بهرسانی علمی به کشاورزان، بهبود فناطالع

ي درآمد ویژه بیمهي محصوالت کشاورزي و بهرداخت یارانه به بیمهها، پاثربخشی نهاده
وري، هاي بهبود بهرهکرد محصول، ایجاد زیرساختکشاورزان براي کاهش خطرپذیري عمل

ي ي نقدي به سطح زیر کشت و مقدار تولید محصوالت و پرداخت براي توسعهپرداخت یارانه
. ي غیرشیمیایی نام بردهاي مبارزهي روشعهي گیاه و توسهاي غیرشیمیایی تغذیهروش

ها و افزایش تولید ي نهادهکارگیري ابزارهاي سیاستی گفته شده منجر به مصرف بهینهبه
.محصوالت کشاورزي خواهد گردید
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