
        

  58-72 هاي هصفح/ 2 ي شماره /5جلد / اقتصاد کشاورزي

  

ي کود شیمیایی بر  بررسی آثار رفاهی حذف یارانه

  محصوالت گندم و جو

  

  *رضا کرباسی و معصومه کاتبعلی
  

  23/11/1389: تاریخ پذیرش  6/2/1388: تاریخ دریافت

  

  چکیده
 کود شیمیایی بر رفاه ي ران، به بررسی تاثیر حذف یارانه ای1357-1387در این مطالعه، با استفاده از آمار سري زمانی 

 کنندگان مازاد مصرفي کنندگان با محاسبهرفاه مصرف. کنندگان دو محصول گندم و جو پرداخته شدکنندگان و مصرفتولید
توابع عرضه و تقاضاي براي بررسی این تغییرات تخمین . دست آمد  بهگانکنند مازاد تولیدي کنندگان با محاسبهو رفاه تولید

در نهایت کارآیی سیاست .  این نهاده ضروري استي این دو محصول در شرایط اعمال یارانه بر کود شیمیایی و حذف یارانه
 کود شیمیایی باعث کاهش مازاد ي نتایج نشان داد حذف یارانه. حذف یارانه روي هر یک از این دو محصول بررسی شد

. تري است د که این کاهش در محصول گندم میزان بیشوشمی  دو محصول گندم و جو گانکنند و تولیدگانکنند مصرف
 کود شیمیایی منجر به افزایش ي  دولت و در کل حذف یارانهي  کود شیمیایی باعث کاهش هزینهي عالوه حذف یارانه به

 کود شیمیایی نشان داد ي رانهآیی سیاست حذف یا چونین بررسی کار هم. خالص رفاه در دو محصول گندم و جو شده است
آتر عمل کرده و  ي کود شیمیایی در محصول جو نسبت به محصول گندم در افزایش خالص رفاه کار که سیاست حذف یارانه

از این رو . تر است ي کود شیمیایی حساس به این معنی است که خالص رفاه گندم در مقایسه با جو نسبت به حذف یارانه
ها را روي محصوالت مختلف بررسی آیی سیاست ها کار گذاريگیرندگان سیاسی در جریان سیاستمیمشود تص نهاد می پیش

هاي حمایتی  چنین، جهت حفظ رفاه تولیدکنندگان دولت سیاست هم. هاشان اعمال نمایند گذاريکنند و نتایج را در سیاست
  .سوق دهندهاي تولیدي  هاي مصرفی به سمت یارانه  پرداخت یارانه به بخش کشاورزي از سوي یارانهي خود را در زمینه

  
  JEL: C1 ,C13 ,C22 ,D60طبقه بندي 

   یارانه، رفاه، گندم، جو:هاي کلیديواژه

  مقدمه 

____________________________________________________
ارشد گروه !دانش آموخته کارشناسیترتیب دانشیار گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد و به *

  اقتصاد کشاورزي دانشگاه زابل

Email: arkarbasi2002@yahoo.com  
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هاي جهان و هاي کشاورزي یک سیاست مرسوم در اکثر کشورپرداخت یارانه به نهاده

ین کار، ترویج و ارتقاي در واقع هدف اصلی از ا. خصوص کشورهاي در حال توسعه است به

کرد محصوالت کشاورزي را  تواند عملهاي شیمیایی است که میهایی مانند کودنقش نهاده

همواره در مباحث اقتصادي و در ). 1385کریم زادگان و همکاران، (افزایش قابل توجهی دهد 

یارانه به هاي موافق و مخالفی در مورد پرداخت گذاران بخش کشاورزي دیدگاهمیان سیاست

بندي موجب بروز  اعطاي یارانه بدون هیچ قید و. عوامل تولید کشاورزي وجود داشته است

هاي دولت، ناکارآیی و فساد نظام توزیع و افزایش ضایعات مشکالتی مانند افزایش هزینه

هایی که در رابطه با آزاد سازي بخش ترین سیاست  یکی از مهم.)1388امینی،  (شود می

ها به ویژه سم و کود  ي پرداختی به نهاده طرح بوده است سیاست حذف یارانهکشاورزي م

سازي در جهت حذف ها به دنبال آزادگردد که دولتعوامل متعددي باعث می. شیمیایی است

ها با پرداخت یارانه به نهاده. توان اشاره نمودیارانه اقدام نمایند که از آن جمله به موارد زیر می

آید که خود به معنی وجود انحراف از وجود می هاي خصوصی و اجتماعی به هزینهتفاوتی میان

 بیش ي هاي کشاورزي منجر به استفادهاز طرفی پرداخت یارانه به نهاده. یک بازار رقابتی است

دهی به کود یارانه. دهد کرد محصول را کاهش می شود که در نتیجه عملها میاز حد نهاده

هاي تولید، نداشتن کارآیی در کاربرد منابع وري، تحریف انگیزههش بهرهشیمیایی، باعث کا

به دالیل .  دولتی داردي تر این که بار مالی سنگینی بر بودجه گردد و از همه مهمموجود می

ها را نپذیرفتند دهی قیمتی نهاده کشاورزي، هرگز یارانهي پردازان توسعهگفته برخی نظریه پیش

مطالعات  ).1384مقدم پیرایی و اکبري(نهاد کرده اند  یی پیش  ضد یارانهي ریهیی حتا نظو عده

 اعطاي یارانه، به اعتقاد ي  سیاست حمایتی یارانه انجام گرفته است، در زمینهي زیادي در زمینه

ها، کشاورزي با بازدهی باال ممکن نخواهد بود بدون استفاده از کود) 1993(پاگیوال و همکاران 

هاي شیمیایی پرداخت یارانه تر از کود هاي موثر در ایجاد انگیزه براي مصرف بیش از راهو یکی 

و آلستون و همکاران ) 1994(هافمن و همکاران  برخی از مطالعات مانند . به این نهاده است

کنندگان و کنندگان، تولیدهاي متاثر از یارانه یعنی مصرفبا در نظر گرفتن تمامی گروه) 1999(

ها را به روش تعقیب تغییرات در رفاه هر یک از این دهندگان، اثر تغییر در میزان یارانهلیاتما
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ها هاي جالب توجه در بحث کاهش یارانهاز جمله زمینه. اندها مورد بررسی قرار دادهگروه

هاي کالن اقتصادي مانند جویی بر متغیر دولت و اثر این صرفهي جویی در بودجهچالش صرفه

ي  خصوص یارانه  بخش کشاورزي و بهي ارزیابی اثر تغییر یارانه. گذاري و اشتغال است رمایهس

کریم زادگان و همکاران . کود شیمیایی بر تولید در برخی مطالعات ایران نیز انجام شده است

 آن در تولید ي ي کود شیمیایی بر مصرف غیر بهینه یی با عنوان اثر یارانهدر مطالعه) 1385(

 آن در تولید گندم شده ي ي کود شیمیایی باعث مصرف غیربهینه دم، نشان دادند که یارانهگن

 مستقیم به ي گذاري فعلی کود شیمیایی که بر مبناي پرداخت یارانه است و سیاست قیمت

چونین پیرایی و اکبري  هم. ي کود شیمیایی ارزان است ناکارآ و مستلزم بازنگري است شیوه

 کاهش یارانه بخش کشاورزي و تغییر در نرخ مالیات بر کار را بر تولید اثر) 1384(مقدم 

بخشی و رفاه خانوار شهري و روستایی در ایران بر اساس شبیه سازي تعادل عمومی 

 ي نتایج نشان داد که کاهش یارانه.  بررسی کردند1375محاسباتی و ماتریس حسابداري سال 

این سیاست بر درآمد شهري .  منفی خواهد گذاشتها اثربخش کشاورزي بر تولید کلیه بخش

ها بر محصول  با بررسی اثر حذف یارانه) 1381(نیکوکار . و روستایی نیز اثر منفی داشته است

صورت تدریجی صورت گیرد چرا که   کود بهي کند که حذف یارانهنهاد می چغندرقند پیش

شود و کشاورزان خرده  هاي تولید می هها منجر به افزایش ناگهانی هزین  یارانهي باره حذف یک

کند و حتا ممکن است باعث  پا را که معموال فاقد ذخایر مالی هستند به شدت متضرر می

 موادغذایی ي اثر کاهش یارانه) 1383(زاده و نجفی فرج.  تولید شودي ها از گردونه حذف آن

یی هاي تغذیهاصل از بررسینتایج ح. کنندگان در ایران را مورد مطالعه قرار دادندبر مصرف

کنندگان روستایی را اندکی بیش از مصرف ها مصرفزمان تمامی کاال نشان داد که افزایش هم

  به منظور پیش بینی آثار رفاهی ) 1379(بخشوده . دهدکنندگان شهري تحت تاثیر قرار می

نتایج نشان داد که حذف . سازي بازار گندم در ایران از مدل تعادل جزیی بازار استفاده کردآزاد

هایی در جویی اول باعث کاهش مخارج دولت و سپس به صرفهي دخالت دولت در وهله

  سازي به رغم ایجاد وي عنوان کرد که در مجموع سیاست آزاد. انجامدواردات گندم می

. گردد هاي اقتصادي میهاي اجتماعی و نیز کاهش رفاه مصرف کنندگان، منجر به صرفههزینه
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کننده، مازاد شود عبارت است از تعیین مازاد تولیدی که در این مطالعه تعقیب میی هداف عمدها

کننده و رفاه اجتماعی و بررسی کارآیی اقتصادي سیاست حذف یارانه براي دو مصرف

  .محصول گندم و جو

  

  روش تحقیق

برآورد توابع عرضه کننده، به کننده و تولید مازاد مصرفي در این مطالعه به منظور محاسبه

هاي سري به این منظور با استفاده از داده. و تقاضاي دو محصول گندم و جو پرداخته شد

روابط ) OLS( و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی 1387-1357هاي  زمانی سال

.  برآورد شدMicrofitافزار کارگیري از نرم  این دو محصول کشاورزي با بهي مربوط به عرضه

 2 و 1با استفاده از روابط شکل عمومی توابع عرضه و تقاضاي محصوالت کشاورزي، روابط 

  :براي عرضه و تقاضاي گندم به صورت زیر بیان شد

   )1(                                                   SW = F (PW, PB, PW(-1), LW, CW) 

 ) 2(                                                                 DW = F (PW, PB, QM, I)  

 PW  گندم،ي مقدار عرضه SW دهد، ي گندم را نشان می که تابع عرضه) 1 (ي در رابطه

 سطح زیر کشت گندم و LW گندم در سال قبل، ت قیمPW (-1)قیمت جو،  PB قیمت گندم،

CWتابع تقاضاي ي ، که نشان دهنده)2 (ي به همین ترتیب در رابطه.  تولید گندم استي  هزینه 

 درآمد روستایی Iمقدار تولید گوشت قرمز و QM  مقدار تقاضاي گندم،  DWگندم است،

  :و به همین ترتیب براي محصول جو این روابط به صورت زیر ارایه شد. است

 ) 3(                                                      SB = F (PB, PW, PB(-1), LB, CB) 

   )4(DB = F (PB, PW, QM, I)                                                                               

دهد، عالوه بر متغیرهـایی کـه در بـاال معرفـی       جو را نشان می   ي  که تابع عرضه  ) 3 (ي  در رابطه 

 CBسطح زیر کشت جو و  LBقیمت جو در سال قبل، PB (-1)  جو، ي  مقدار عرضه SBشد،

 تـابع تقاضـاي جـو    ي ، که نشان دهنده   )4 (ي  به همین ترتیب در رابطه    .  تولید جو است   ي  هزینه

همان طور که گفته شد بـراي بررسـی تغییـرات    . دهد مقدار تقاضاي جو را نشان می DB است،
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کننـده و  زاد مصرف ماي کنندگان بر اثر حذف یارانه باید به محاسبه       کنندگان و مصرف  رفاه تولید 

هـاي تقاضـا و    منحنـی ي دهنـده ترتیب نـشان   بهS2 و D،S1در شکل زیر . کننده پرداختتولید

  .  کاال در شرایط با و بدون یارانه بر کود شیمیایی استي عرضه

  

  

  مازاد مصرف کننده و تولید کننده با اعمال سیاست).  1(نمودار 

  

شود که منجر به ایجاد  باال و چپ منتقل میمنحنی عرضه پس از وضع یارانه به سمت 

). 1377یاوري (شود که در نمودار نشان داده شده است   تعادل قیمت مقدار جدیدي میي نقطه

، قیمت مقدار تعادلی )1998(با کمک این نمودار و روش ارایه شده توسط بولوك و سالهوفر 

تغییر در مازاد . فاه پرداخته شدها به محاسبه تغییرات ر آمد و با استفاده از آن به دست 

هاي دولت ناشی از حذف یارانه براي این دو  تولیدکننده و مازاد مصرف کننده و کاهش هزینه

  ):2000کاترانیدیس و ولنتزاس،  (آید  دست می محصول از روابط زیر به

  :تغییر در مازاد تولیدکننده

)Q*P
2

1
()q*P

2

1
()E1OP(S)OPeA(SPS 11ee   

  

  :تغییر در مازاد مصرف کننده
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)q*)PB(
2

1
Q*)PB(

2

1
()BE1P(S)PeAB(SSC 11ee 

  نتایج و بحث

ولیداشته روند افزایشی1376 -1369هاي سالکشاورزي طیبخشتولیديهاي یارانه

 افزایش و در 1385-1377است و به همین ترتیب از سال شدهکاهشدچار1377سالبراي

 2 ي مارهدر نمودار ش.  افزایش یافته است1387 کاهش یافته و مجددا در سال 1386سال 

 تعلق گرفته به کود شیمیایی نشان داده ي  بخش کشاورزي و ارزش یارانهي ارزش کل یارانه

  :شده است
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ارزش یارانه کود شیمیایی  ارزش کل یارانه بخش کشاورزي

  

  بانک آمار ایران: ماخذ          

  )میلیارد ریال(ي کود شیمیایی   کل بخش کشاورزي و یارانهي ارزش یارانه). 2(نمودار 

  

 طور مجزا نمودار سري زمانی ارزش ي کود شیمیایی به به منظور بررسی روند یارانه

  . نشان داده است3 تعلق گرفته به کود شیمیایی در نمودار شماره ي یارانه
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ارزش یارانه تعلق گرفته به کود شیمیایی  

  

  بانک آمار ایران: ماخذ          

  )میلیارد ریال(ي کود شیمیایی  ارزش یارانه).  3(نمودار 

  

 روندي 1383 -1369هاي سالکود شیمیایی دري یارانهشود که میدر این نمودار مشاهده

گیري شده و در سال   دچار افزایش چشم1384و در سال داشتهبه ناچیز افزایشی کاهشی

اطالعات سري زمانی ( دچار افزایش شده است 1387 تا 1385 کاهش و مجددا از سال 1385

هاي  ي کود شیمیایی از کل یارانه در سال درصد سهم یارانه) 1(در جدول ). بانک  آمار ایران

  . آورده شده است1387 تا 1369
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   کشاورزيي ي کود شیمیایی از ارزش کل یارانه درصد سهم یارانه). 1(جدول 

  سال

سهم کود شیمیایی 

  )درصد(

  سال

سهم کود شیمیایی 

  )درصد(

1369-1368  68/9  1378-1377  84/6  

1370-1369  26/15  1379-1378  47/6  

1371-1370  29/7  1380-1379  04/5  

1372-1371  21/11  1381-1380  77/4  

1373-1372  16/14  1382-1381  46/3  

1374-1373  39/11  1383-1382  36/2  

1375-1374  64/7  1384-1383  55/13  

1376-1375  98/8  1385-1384  15/15  

1377-1376  2/7  1387-1386  65/13  

   آمار سري زمانی بانک آمار ایران: ماخذ

  

 83-82ي کود شیمیایی در سال  شود، یارانه می مشاهده )1(همان طور که در جدول 

هاي ترین سهم خود را از ارزش کل یارانه  بیش85-84 و 70-69ترین سهم و در سال  کم

  . کشاورزي دارد

به این منظور . ي کود شیمیایی روي رفاه است در این مقاله هدف بررسی تاثیر حذف یارانه

اضاي دو محصول کشاورزي جانشین گندم و جو با استفاده از نتایج تخمین توابع عرضه و تق

ي کود  یک بار در حالت وجود یارانه بر کود شیمیایی و یک بار در حالت حذف یارانه

براي انجام . شود ها اقدام میشیمیایی به بررسی تغییرات رفاه و به دنبال آن کارآیی این سیاست

ن ایستایی متغیرها پس از اطمینان از که متغیرها سري زمانی است، آزمو کار ابتدا به دلیل این

ها توسط آزمون پرون، با استفاده از آزمون دیکی فولر و  نبود شکست ساختاري در بین داده

نتایج آزمون ). 1378نوفرستی، (دیکی فولر تعمیم یافته براي هر متغیر مورد بررسی قرار گرفت 

که همه متغیرها داراي یک  این بود ي ایستایی براي دو محصول گندم و جو نشان دهنده
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ها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پس از بررسی ایستایی داده.  واحد استي ریشه

توابع عرضه و تقاضا در صورت وجود یارانه و حذف یارانه براي دو محصول گندم و جو 

   . آمده است)3(و ) 2(جداول تخمین زده شد که نتایج در 

         

  یج تخمین تابع تقاضاي گندم و جونتا). 2(جدول 

  جو  گندم

  PB  PW  QM  I  عرض از مبدا  PW  PB  QM  I  عرض از مبدا  نام متغیر

  02/0  *2/473  *18/1  -89/0  24/51  012/0  * 2/273  9/3  -45/0  * 59/36  ضریب

  t94/2  82/1-  59/1  93/10  134/0  71/0  03/1-  12/2  26/3  36/0ي  آماره

DW= 44/1R2= 89/0DW= 26/1R2= 92/0

  هاي تحقیقیافته: ماخذ

  

  ي کود شیمیایی ي گندم و جو در صورت وجود یارانه نتایج تخمین تابع عرضه). 3(جدول 

  نام متغیر

عرض از 

  مبدا
PW  PB  PW(-1)  LW  CW  PF  

 -75/1  85/0  1/8  ضریب
*

  61/1  1/7 
*

  82/1-  65/3- 
*

  

  t42/1  1/1  05/2-  66/0  14/4  85/1-  69/2ي  آماره

م
د
گن

  

DW= 87/1R2= 8/0

  نام متغیر

عرض از 

  مبدا
PB  PW  PB(-1)  LB  CB  PF  

 73/0  9/7  ضریب
*

  31/1- 
*

  06/1  52/2 
*

  05/1- 
*

  4/2-  

  -t13/1  99/3  46/2-  48/0  95/2  12/3-  56/1ي  آماره

و
ج

  

DW= 25/1R2= 96/0

  هاي تحقیقیافته: ماخذ  
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  ي کود شیمیایی ر صورت حذف یارانهي گندم و جو د نتایج تخمین تابع عرضه).  4(جدول 

  نام متغیر

عرض از 

  مبدا
PW  PB  PW(-1)  LW  CW  PF  

-2/1  68/0  12/18  ضریب
* 

  5/1  4/7 
*

  87/1- 
*

  6/1- 
*

  

  t01/1  03/1  03/2-  01/1  6/4  1/2-  8/2ي  آماره

م
د
گن

  

DW= 3/1R2= 85/0

  نام متغیر

عرض از 

  مبدا
PB  PW  PB(-1)  LB  CB  PF  

 -6/1  42/0  3/20  ضریب
*

  45 /0 
*

  88/2 
*

  08/1- 
*

  1/2- 
*

  

  -t86/0  31/1  01/2-  5/2  38/3  22/3-  4/2ي  آماره

و
ج

  

DW= 5/1R2= 87/0

  هاي تحقیقیافته: ماخذ     

  

با .  قیمت جهانی کود شیمیایی استPWFی کود شیمیایی و ی  قیمت یارانهPFدر روابط باال 

مشخص شدن حساسیت عرضه و تقاضاي  گندم در کشور و ي برازش تابع تقاضا و عرضه

.  قابل محاسبه است1387گندم نسبت به قیمت، مقدار و قیمت تعادلی بازار گندم براي سال 

. هاي خود انجام داده انددر بررسی) 1998(روش محاسبه روشی است که بولوك و سالهوفر 

کود شیمیایی  گندم در حالت وجود یارانه بر ي دست آمده از تابع عرضه  بهي کشش عرضه

دست آمده است،  به0,68ي کود شیمیایی برابر با   و در حالت حذف یارانه0,85برابر با 

 ي با داشتن اطالعات فوق از رابطه.  به دست آمده است-0,45چونین کشش تقاضا برابر با  هم

ن این رابطه، ارتباط میان قیمت و مقدار عرضه شده را نشا. شود دست آورده می ها به αزیر 

بولوك و سالهوفر، (توان استفاده کرد   تابع تقاضا نیز میي از همین روش براي محاسبه. دهد می

1998.(  

  ي کود شیمیایی                     ي گندم در حالت حذف یارانه بر نهاده عرضه) 11 (

W1W      ي کود شیمیایی د یارانه بر نهادهي گندم در حالت وجو عرضه) 12( P 0.85.S   

W0W P 0.68.S 
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  تقاضاي گندم) 13(

  

WW                                                   تعادلی عرضه و تقاضاي گندمي رابطه) 14( SD   

       

، 1387ي قیمت تعادلی گندم در صورت وجود یارانه و حذف یارانه در سال  براي محاسبه

شود و قیمت تعادلی محاسبه   و تقاضاي محاسبه شده برابر هم قرار داده میتوابع عرضه

 ریال در 3408 ریال در تن و یا 3408000این قیمت در صورت وجود یارانه برابر با . گردد می

ي کود  هر کیلوگرم به دست آمده است، و به همین ترتیب این قیمت در صورت حذف یارانه

 ریال در هر کیلوگرم 3642 ریال در تن و یا 3642000رابر با و فروش کود به قیمت جهانی ب

ي کود  ي کود و حذف یارانه هاي تعادلی در صورت وجود یارانه در قیمت. به دست آمده است

دست   هزار تن به22063090,12 و 196852100,24عرضه و تقاضاي گندم به ترتیب برابر با 

 2مقدارهاي تعادلی محصول جو را نیز در -توان قیمت به همین ترتیب نیز می. آمده است

ترتیب برابر با  ها به این قیمت. حالت وجود و حذف یارانه بر کود شیمیایی به دست آورد

 ریال در کیلوگرم به دست آمده است 3019 و 2850 ریال در تن و یا 3019010 و 2850700

 و 3048766,9ابر با ترتیب بر هاي تعادلی مقدار عرضه و تقاضاي جو به و در این قیمت

 نشان داده شده 5 نتایج در جدول شماره ي خالصه. دست آمده است  هزارتن به2851209,1

  .است

B0B         ي کود شیمیایی  جو در حالت حذف یارانه بر نهادهي عرضه) 15 ( P 0.42.S     

B1B    ي کود شیمیایی        جو در حالت وجود یارانه بر نهادهي عرضه) 16( P 0.73.S   

  تقاضاي جو                                                               ) 17(

BB تعادلی عرضه و تقاضاي جو   ي رابطه) 18( SD   

                                                                                                        

        

WW P 0.45-.2D 

B2B P 0.89-.D 
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  ي کود شیمیایی  نتایج قیمت مقدار تعادل با و بدون یارانهي خالصه). 5(جدول 

  

در صورت وجود 

  یارانه

در صورت 

  حذف یارانه 

م  3642  3408  )ریال به ازاي کیلوگرم(قیمت تعادلی 
د
گن

  

  12/22063090  24/196852100  )هزار تن(مقدار تعادلی 

  3019  2850  )ال به ازاي کیلوگرمری(قیمت تعادلی 

و
ج

  1/2851209  9/3048766  )هزار تن(مقدار تعادلی   

  هاي تحقیقیافته: ماخذ             

دست آمده، تغییر در مازاد تولید کننده، مازاد مصرف  با توجه به قیمت مقدارهاي تعادلی به

  .ان داده شده استنش) 6(کننده، سود دولت و رفاه کل اجتماعی محاسبه شد که در جدول 

  

  )ریال(ي کود شیمیایی بر رفاه  نتایج بررسی اثر حذف یارانه). 6(جدول 

نام 

  محصول

زیان مازاد 

  تولیدکننده

زیان مازاد 

  مصرف کننده

  سود دولت

سود یا زیان 

  خالص رفاه

  آیی کار

  a-e-f-d  -i-h-aI+h+e+f+d  I    

  -356880477003021715320084/11  -2920072453-2550822046  گندم

  -422771230176123961287/1-35531265-40592696  جو

    هاي تحقیقیافته: ماخذ    

  

شود که زیان مازاد تولید کننده و زیان مازاد مصرف  مشاهده می) 6(با توجه به جدول 

ي کود شیمیایی در مقایسه با محصول جو   حذف یارانهي  محصول گندم در نتیجهي کننده

ي کود شیمیایی در  چونین سود دولت و رفاه کل ناشی از حذف یارانه هم. ستتر ا بیش

 میزان اثر این ي براي بررسی مقایسه. تر است محصول گندم در مقایسه با محصول جو بیش

آیی، که از تقسیم سود یا زیان خالص رفاه روي تغییر در   کاري سیاست روي رفاه از رابطه
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نتایج ). 2000کاترانیدیس و ولنتزاس، (شود  ده است، استفاده میمازاد تولید کننده به دست آم

طور که مشاهده همان. نشان داده شده است) 6(حاصل از این بررسی در ستون آخر جدول 

ي کود شیمیایی روي محصول گندم در مقایسه با محصول  شود، تاثیر منفی حذف یارانه می

ي کود شیمیایی در محصول جو  حذف یارانهگر این است که سیاست  تر است و بیان جو، بیش

آتر بوده است و به این معنی است که خالص رفاه گندم در مقایسه  نسبت به محصول گندم کار

  .تر است ي کود شیمیایی حساس با جو نسبت به حذف یارانه

  

  نهادها گیري و پیشنتیجه

آیی، که از تقسیم سود  ر کاي براي بررسی مقایسه میزان اثر این سیاست روي رفاه از رابطه

با توجه . یا زیان خالص رفاه روي تغییر در مازاد تولید کننده به دست آمده است، استفاده شد

ي کود شیمیایی روي محصول گندم در مقایسه  توان گفت که تاثیر منفی حذف یارانهبه آن می

د شیمیایی در ي کو گر این است که سیاست حذف یارانه تر است و بیان با محصول جو بیش

  شود نهاد می از این رو پیش. آتر بوده است محصول جو نسبت به محصول گندم کار

ها را روي محصوالت آیی سیاست ها کار گذاري گیرندگان سیاسی در جریان سیاست تصمیم

  .هاشان اعمال نمایند گذاري مختلف بررسی کنند و نتایج را در سیاست

 ي هاي حمایتی خود را در زمینه ولیدکنندگان سیاستچونین، دولت براي حفظ رفاه ت هم

هاي تولیدي  سمت یارانههاي مصرفی به  پرداخت یارانه به بخش کشاورزي از سوي یارانه

  منعطف کند

  

  منابع 

  .، بخش کشاورزي)1387(آمار بانک مرکزي، 

 پیام ي هنشری. بردي بردي ضروري یا ضرورتی راه  سبز، راهي تقویت بیمه). 1388. (امینی، ر

  .جهاد کشاورزي
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هاي   پژوهشي  موسسه.بررسی انحصارات کشاورزي طرح تحقیقاتی). 1379. ( بخشوده، م

.  وزارت جهاد کشاورزي.ریزي و اقتصاد کشاورزي برنامه

و تغییر در ) زراعت( بخش کشاورزي ي اثر کاهش یارانه). 1384. (اکبري مقدم، ب. پیرایی، خ

بر اساس (لیدبخشی و رفاه خانوار شهري و روستایی در ایران نرخ مالیات بر کار، بر تو

). 1375(داري اجتماعی سال  روش شبیه سازي تعادل عمومی محاسباتی و ماتریس حساب

  .1-30): 22(7، هاي اقتصادي ایران پژوهش

کنندگان در   مواد غذایی بر مصرفي اثرهاي کاهش یارانه). 1383. (نجفی، ب. زاده، زفرج

  .135-156: 20. هاي اقتصادي ایران  پژوهشي نامه صلف. ایران

ي کود شیمیایی بر  اثر یارانه). 1385. (و میر حسینی، س. ، گیالن پور، ا.کریم زادگان، ح

 -133: 55،  اقتصاد کشاورزي و توسعهي نامه فصل.  آن در تولید گندمي مصرف غیر بهینه

121                                          .        

هاي پرداختی توسط دولت به بخش کشاورزي  بررسی یارانه).1387. (مؤذنی، س. مهربانیان، ا،

، ریزي و اقتصاد کشاورزي هاي برنامه  پژوهشي مؤسسه. در ایران و تجارب دیگر کشورها

  .هاي حمایتی گروه پژوهشی سیاست

  .نتشارات رسا، تهرانا. جمعی در اقتصادسنجی  واحد و همي ریشه). 1378. (نوفرستی، م

ي کود و سم بر محصول چغندر قند استان  بررسی آثار حذف یارانه). 1381. (نیکوکار، ا

  .   کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تهراني پایان نامه. خراسان

،  بازرگانیي نامه پژوهش. گذاري گندم بررسی آثار رفاهی سیاست قیمت). 1377. (یاوري، غ
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