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  چكيده
 در كشورهاي تر بيش رايج هاي سياست از كشاورزي التمحصو گذاري قيمت در دولت ي مداخله هاي سياست

 اين تاثير تحت دامي، و زراعي كاالهاي از بسياري نيز ايران در. است بوده اخير هاي دهه در بويژه توسعه حال

 آثار گيري اندازه براي حمايت نرخ شاخص از استفاده تحقيق، اين كلي هدف.  استداشته قرار ها لهمداخ

 طي) پنبه محصول موردي بررسي (زراعي محصوالت گذاري قيمت در دولت مستقيم ي لهمداخ هاي سياست

 در گران  پژوهش از گروهي ي به وسيله بار نخستين براي استفاده مورد الگوي. است 1361-86 زماني ي دوره

 كشاورزي كاالهاي گذاري قيمت در دولت ي مداخله هاي سياست آثار اقتصادي تحليل در جهاني بانك ي پروژه

 هاي سياست اثر نخست، كه دهد مي نشان نتايج .است هشد استفاده جهان مختلف مناطق از كشور 18 در

 يا و اسمي حمايت نرخ كه اين به بسته اثرات اين افزون بر آن،. است بوده مثبت پنبه بر مستقيم ي مداخله

 دوم. است متفاوت مرزي هاي قيمت در دهاستفا مورد ارز نرخ به توجه با نيز و گيرد قرار محاسبه مورد ضمني

نهاد   پيش. استداشته توليد از حمايت گيري جهت عمل در ،69 سال در گذاري قيمت هاي سياست جهت تغيير

هاي حمايت در مورد  ي نرخ ي ساختار حمايت محصوالت مختلف كشاورزي، به محاسبه شود براي مقايسه مي

  . گندم، برنج، گوشت قرمز و شير توجه شودديگر محصوالت مهم زراعي و دامي مانند 

  

   JEL: Q18بندي  طبقه

  

 هاي مرزي  گذاري، نرخ حمايت اسمي، نرخ حمايت ضمني، قيمت  پنبه، سياست قيمت:هاي كليدي واژه

                                           
   اقتصاد كشاورزي دانشجوي دكتريو   تهران، واحد علوم و تحقيقات اسالمي دانشگاه آزاداستادترتيب ه ب *

E-mail: mohsenalikhani@gmail.com 



  مقدمه

 درآمـد  و اشـتغال  ايجـاد  در آن اهميت دليل به كه است كشاورزي محصوالت جمله از پنبه  

 ،خورشـيدي  1302 سـال  در آن كـشت  گـسترش  آغاز از وابسته، صنايع و كشاورزي بخش در

ـ  در تنهـا  نـه  پنبه تياهم. است بوده هادولت دخالت و توجه مورد همواره  ي  اوليـه  مـواد  مينات

 ايجـاد  در مهمي نقش پيشين هايپيوستگي آثار دليل به بلكه است كشيروغن و نساجي صنايع

 فعاليـت  طريق از كه كشور جمعيت تعداد كه ريطو به ،دارد ها بخش ديگر در درآمد و اشتغال

 بـرآورد  نفـر  ميليـون  يك حدود كنندمي معاش امرار پنبه به وابسته صنايع توزيع و توليد امر در

 شـده  كـشور  اقتصاد كالن سطح در محصول اين اهميت موجب گفته شده  هايويژگي. شودمي

 آمارهـاي  حـال  ايـن  بـا . اسـت  بوده توجه مورد همواره آن پايدار توليد شرايط آوردن فراهم و

 ي  مجموعـه  اخيـر  سـاليان  طـي  در. اسـت  سياسـت  ايـن در   توفيـق  نداشـتن  از حـاكي  موجود

 شـود  رو  روبـه  زيـاد  نوسـان  بـا  كـشور  در پنبـه  توليـد  تـا  شده باعث گرفته انجام هاي سياست

 مـستقيم  ي مداخلـه  هـاي  سياست آثار گيري اندازه نيز مقاله اين اصلي محور. )1378بشرآبادي،  (

 زمـاني  ي  دوره طـي ) پنبـه  محـصول  موردي بررسي (زراعي محصوالت گذاري قيمت در دولت

  . است 86-1361

 متـصور  ها سياست اين بر كه هدفي نوع با متناسب دولت حمايتي هاي سياست بررسي براي  

  . است شده استفاده مختلفي الگوهاي و ها روشاز  است، بوده

 مـورد  در آفريقـايي  و آسـيايي  كشور 18 در شده انجام ي  تجربه بيان از پس ،)1372 (نجفي  

 بـازار  در دولـت  دخالـت  و گـذاري  قيمـت  سياسـت  ي  تاريخچـه  بيـان  به حمايتي هاي سياست

 بازرگـاني  جديـد  اسـتراتژي  تـدوين  بـراي  را هـايي  يافـت  ره و پرداختـه  كشاورزي محصوالت

  .كرده است هيارا كشاورزي

 تـاثير  و گنـدم  خـصوص  در دولت قيمتي حمايت سياست يجنتا ،)1379 (سالمي و اشراقي  

 و اسـمي  حمايـت  ضريب نخست. كرده است  بررسي را1356-76 ي  دوره در توليد رشد بر آن

 ي  رابطـه  گرايـي،  هم روش از استفاده با و محاسبه 1356-79 زماني ي  دوره در گندم توليد رشد



 كـه  دهـد  مـي  نـشان  نتـايج . اسـت  شده تعيين گندم توليد رشد و حمايت ضريب بين بلندمدت

  . است بوده يك از تر كوچك مطالعه ي دوره طول در اسمي حمايت ضريب

 در  را پنبـه  جملـه  از كـشاورزي  محـصوالت  انواع براي حمايت كل ميزان ،)1379 (سالمي  

 حمايـت  بخش دو به حمايت مجموع مطالعه اين در. است دهكر گيري اندازه 1365-75 ي  دوره

 بـازار  در ارز نـرخ  متوسـط  به توجه با كه شده گرفته نتيجه و شده بندي  دسته اي هياران و قيمتي

  . است منفي دوره كل رد قيمتي حمايت ،آزاد

 هـا  آن تـاثير  ي  جنبه ازرا   مراكش كشور كشاورزي گذاري قيمت هاي سياست ،)1990 (احمد  

 دست به نتايج . استه  كرد تحليل ،دولت و كننده مصرف توليدكننده، ي  هزينه و درآمد روي بر

 قيمـت  تغييـرات  بـه  نـسبت  كـشاورزي  كاالهاي مصرف و توليد كه دهد مي نشان الگو از آمده

 موضـوع  ايـن  كه دارد وجود كاالها بين زيادي بسيار متقابل تاثير اين، بر افزون. هستند حساس

 ايتقاضـ  و عرضـه  روي بـر  را گـذاري  قيمت هاي سياست غيرمستقيم اثرات به توجه ضرورت

  . دهد مي قرار تاكيد مورد محصوالت ديگر

 كـشاورزي  محصوالت با ارتباط دررا   دولت گذاري قيمت هاي سياست تاثير ،)1989 (اينتال  

 كـشاورزي  بخـش  بـر را   ارز مختلف هاي نرخ و تجاري هاي سياست اثرات نيز و فيليپين كشور

 و اسـمي  حمايـت  هـاي  نـرخ  ي محاسـبه  طريق از و مرزي قيمت معيار از استفاده با كشور اين

 بررسي ر،شك و برنج ذرت، شامل منتخب محصوالت با ارتباط در ثروم حمايت نرخ و ضمني

 دولـت  ي  مداخلـه  هـاي  سياسـت  اثـر  تحليل و حمايت هاي نرخ ي  محاسبه. است دهكر تحليل و

 تـا  70 ي  دهـه  اوايل از بحث، مورد كاالهاي قيمت در دولت مستقيم ي  مداخله كه دهد مي نشان

  .است بوده ذرت و برنج توليدكنندگان نفع به 80 ي دهه لياوا

 نـرخ  هـاي  سياسـت  تجـاري،  هاي سياست گذاري، قيمت هاي سياست اثر ،)1994 (الزاروس  

 و 70 هـاي  دهه طي كه اقتصادي هاي سياست از بخشي عنوان به را ارز نرخ هاي سياست و بهره

 تخمين بيضرا از ناشي نتايج. است دهكر تحليل و ارزيابي ،گرفته شده بود    زامبيا كشور در 80

 هـاي  سياست در تغيير به نسبت سنتي و رفته  پيش واحدهاي توليدكنندگان واكنش دهد مي نشان

  . است محسوسي تفاوت داراي گذاري قيمت



 مختلـف  كاالهاي روي بررا   دولت غيرمستقيم و مستقيم هاي  همداخل تاثير ،)1995 (المهدي  

 نـرخ  و كـل  حمايـت  نـرخ  اسـمي،  حمايت نرخ معيارهاي از استفاده با مصر كشور كشاورزي

 نتـايج . است كرده تحليل و ارزيابي كاالها جهاني هاي قيمت از گيري بهره با نيز و ثروم حمايت

 زيـر  80 و 70 هـاي  دهـه  طـي  نظر مورد كاالهاي ي  همه كه دهد مي نشان الگو از به دست آمده  

 نمـوده  ايفـا  گيـري  ماليات اين در را مهمي نقش غيرمستقيم يها داخلهم و اند داشته قرار ماليات

  . است

 هاي دخالت كل غيرمستقيم و مستقيم اثرات نظري چارچوب يك ي  هيارا با ،)2004 (كروگر  

 كاالهـاي  شـامل  اقتـصاد  از بخـشي  سـه  الگوي يك مطالعه اين در. است گرفته اندازه را دولت

 اسـت  آن بيـانگر  تحقيق نتايج و شده فرض اي غيرمبادله الهايكا و وادراتي كاالهاي صادراتي،

 منفي 1975-84 ي  دوره در مطالعه مورد كشور 18 تر  بيش در دولت هاي دخالت مستقيم آثار كه

 ارز واقعي نرخ بر را اقتصادي كالن و تجاري هاي سياست تاثير كه غيرمستقيم ي  مداخله و بوده

  . است بوده مالحظه قابل سنجند، مي كشاورزي يرغ كاالهاي از آمده عمل به حمايت و

 تيـ حماي  ها استيس ما كشور در جمله از و توسعه حال دري  كشورها در كه نيا برخالف  

 قـرار  توجه مورد تر كم ها آن آثاري  ابيارز گرفته، قرار استفاده موردي  عيوس انسبت سطح دري  متيق

ي ها نرخي  رو بر ها آن تاثير ي  جنبه از ها تاسيس نيا آثاري  ابيارز قيتحق نيا هدف. است داشته

 الگـوي  كاربردي  سنجامكان بر افزون قيتحق نيا جينتاي  كل طور به. استي  بررس مورد تيحما

 دادن توجـه  در كنـار   توانـد  يمـ  ،يدامـ  وي  كشاورز محصوالت رديگ با ارتباط در استفاده مورد

 وي كـشاورز  بخـش  سطح در چه وي  اقتصاد كالن سطح در چه رانيگ ميتصم و گذاران استيس

ي ها استيس گرفتن در را ها آن ،يگذار متيقي  ها استيسي  مدهاآ  يپ و آثار به كشوري  پرور دام

 نيتـر  مهـم  ازي  يكـ  عنـوان  بـه ي  دامـ  وي  كـشاورز  محـصوالت  مورد دري  گذار متيق مناسب

  .دكني يار جامعهيي غذا تيامن ي كننده نيماتي ها بخش

  



  روش تحقيق

 هاي سياست آثار گيري اندازه براي كه دهد مي نشان موضوع به مربوط متون بر مروري  

 در قيمت يها مداخله كه اين به بسته كشاورزي، محصوالت گذاري قيمت در دولت ي مداخله

 به بسته و گرفته صورت بازاريابي و تجارت و مصرف توليد، مختلف فرايندهاي از ك كدامي

 گرفته كار به متفاوتي الگوهاي و ها روش است، بوده رتبمت ها سياست اين بر كه هدفي نوع

 از جهاني بانك مطالعات زمينه، اين در گرفته انجام مختلف مطالعات ميان از. است شده

 تخمين طريق از مطالعات اين از يكي در. است بوده برخوردار تري بيش گستردگي

 گذاري قيمت هاي سياست يرتاث ها، نهاده و محصوالت تقاضاي و عرضه قيمتي هاي حساسيت

 ي مطالعه در. )1982كاران،  تالي و هم( است شده تحليل ونزوئال دامپروري بخش بر دولت

 كشاورزي، محصوالت حمايت هاي نرخ و "اسمي حمايت ضريب" ي محاسبه كمك به ديگري

 است شده تحليل جهاني تجارت جديد شرايط در محصوالت اين گذاري قيمت هاي سياست

 گذاري قيمت هاي سياست آثار بررسي در كارانشان هم و كروگر خانم. )1995يا، باهات(

 نرخ اسمي، حمايت نرخ ابزارهاي جهان، مختلف مناطق از كشور 18 در كشاورزي محصوالت

. )2004كاران،  كروگر و هم( اند داده قرار استفاده مورد را ثروم حمايت نرخ و ضمني حمايت

 اسمي، حمايت هاي نرخ مصر، كشور گذاري قيمت هاي سياست لتحلي براي ديگري تحقيق در

  .)1995نوهام، ( است شده محاسبه كشور مختلف محصوالت كلي و موثر

 نه كه پنبه، محصول مورد در قيمت ي مداخله هاي سياست ماهيت به توجه با مطالعه اين در  

 پرداخت و توليد هاي نهاده ارباز در دولت دخالت بر بلكه آن، بازار تنظيم و قيمت مهار بر تنها

 به پرداختي هاي يارانه به توان مي ها آن ترين مهم از كه (داشته شمول نيز دولتي هاي يارانه

 براي تخصيصي ارز تفاوت مابه قالب در 1361-86 زماني ي دوره در بويژه توليدكنندگان،

 موثر و ضمني اسمي، ايتحم نرخ ابزارهاي ،)كرد اشاره نياز مورد وارداتي هاي نهاده واردات

  . است شده تحليل

 نيز و توليدكننده هاي قيمت مهار ي جنبه از دولت ي مداخله هاي سياست آثار منظور، ينه اب  

 در اول، اثر. شد بررسي ها نهاده واردات براي يافته تخصيص هاي نرخ اعمال آثار ي جنبه از



 يك مورد در را مرزي هاي قيمت و توليدكننده به پرداختي هاي قيمت بين تفاوت حقيقت

 نرخ" و "اسمي حمايت نرخ" اثر اين گيري اندازه معيار. كند مي گيري اندازه مشخص كاالي

  .شود مي گيري اندازه "موثر حمايت نرخ" طريق از نيز بعدي اثر. است "ضمني حمايت

 تر بيش نآ كاربردي و نظري هاي جنبه به توجه با كه است توصيفي -تحليلي تحقيق اين روش

 بوده 1361-86 هاي سال بررسي مورد ي دوره. است شده گرفته بهره خرد اقتصاد هاي نظريه از

 اي خانه كتاب اسناد و مراكز به حضوري ي مراجعه طريق از تر بيش اطالعات آوري جمع و

 اطالعاتي هاي بانك از گيري بهره نيز و مرتبط تخصصي و اجرايي هاي دستگاه و ها سازمان

  . است گرفته مانجا

  

  ياسم تيحما نرخ -الف

 از توليدكننده، قيمت مهار و داخلي هاي قيمت بر دولت ي مداخله اثر گيري اندازه براي  

 نسبت را توليدكنندهي ها متيق نيب تفاوت نرخ، نيا. شود مي استفاده اسمي حمايت نرخ معيار

 الگوي اساس بر و كند يمي ريگ اندازه داخلي پول به نظر مورد كاالهاي مرزي قيمت معادل به

  :است محاسبه قابل ريز ي رابطه از قيتحق

)1(  ′

′−=′

′
−

=
i

ii

na

i

na

i

na

i

i
P

PP

p
P

p
P

p
P

NRP
 

i ، Piيكاالهاي داخل متيق i ، Piيكاالي براي اسم تيحما نرخ NRPi آن در كه  
 معادل ´

  .استي ركشاورزيغي كاالها متيق شاخص Pna وي مرز متيق

NRPi>0، تيحما مورد ي دكنندهيتول طرف در نظر مورد ولمحص كه است نيا ي دهنده نشان 

 ي دهنده نشان ،NRPi<0. دارد قرار اتيمال زير كننده مصرف طرف در و رديگ يم قرار) يارانه با(

 طرف در و دارد قرار اتيمال زير دكنندهيتول طرف در نظر مورد محصول كه است نيا

  .است يارانه با كننده مصرف

  



  ضمني تيحما نرخ -ب

ي مرزي ها متيق ليتبدي برا استفاده مورد ارز نرخ انتخاب ،ياسم تيحما نرخ ي سبهمحا در

 ي محاسبه در استفاده مورد ارز نرخ معمولبه طور . است مهم اريبسي مرزي ها متيق معادل به

 ،يارز نرخ نيچن از استفاده كه داشت توجه ديباي ول. استي اسم ارز نرخ نرخ، نيا

 تورم كهي زمان ؛براي نمونه. دكن يم جاديا ثابت ارز نرخي ها دوره در ژهيبو رايي ها تيمحدود

 با سهيمقا دري داخل ي دكنندهيتولي ها متيق است،ي جهان تورم سطح از باالتر كشور

 ي محاسبه ازي ناش جينتا پس. است شيافزا حال دري باالتري اسم نرخ در ،يجهاني ها متيق

 طيشرا در كه چه آن از) يتر كم اتيمال اي(ي تر شيب ي يارانه است ممكن تيحماي ها نرخ

 نرخ ي محاسبه بر افزون كه است آن تر مناسب نيبنابرا. دهد نشان داشت، يم وجودي واقع

 ارز نرخ اساس بر ،يمرز متيق معادل بهي مرزي ها متيق ليتبد آن در كه -ياسم تيحما

 از ،ياسم ارز نرخي جا هب آن در كه زين "يضمن تيحما" نرخ يك -رديگي م صورتي اسم

 نرخ.  رديگ قرار محاسبه مورد شود، يم استفادهي مرزي ها متيق ليتبدي برا "يواقع ارز نرخ"

  :است محاسبه قابل ريز ي رابطه قيطر ازي ضمن تيحما

)2(  
ri

ri
i

*

e.P

e.P
CPI
P

NRPi
′

′−
=  

NRPi ،2 ي شماره ي رابطه در
*

 پول به  iيكاالي داخل متيق i ، Piيكاالي ضمن تيحما نرخ 

Pi ،يداخل
 متيق شاخص CPI وي واقع ارز نرخ er دالر، به iي كاالي مرز متيق ´

  . است كشور داخل در  iيكاال ي كننده مصرف

  موثر تيحما نرخ -ج

 اعمال اثر و ديآ يم دست به محصول بازار به توجه با اصرف ،ياسم تيحما نرخ  

 استفاده موردي ها نهاده به يارانه رداختپ يا و اتيمال و ها نهادهي رو بري تجاري ها تيمحدود

 ازي برخ شد اشاره كه طور همان كه يحال در. دهد ينم نشان را نظر موردي كاال ديتول در

 بري گمرك عوارض و حقوق و اتيمال وضع يا و يارانه پرداخت قيطر از دولت يها مداخله

 و ها تعرفه ،گريد سخن به. دشو يم اعمال كاال ديتول در استفاده موردي ها نهادهي رو



 رايي نها محصوالتي بازاري ها متيق فقط نهي گذار متيق در دولت ي مداخلهي ها استيس

 در استفاده موردي ا واسطه و هياولي ها نهاده متيق است ممكن بلكه دهد، يم قرار تاثير زير

 كاال ي افزوده زشار در راي راتييتغ خود ي نوبه به موضوع نيا. دهد رييتغ زين را ديتول نديفرا

ي مناسب اريمع ،48موثر تيحما نرخ. دهد ينم نشان را آني اسم تيحما نرخ كه دكن يم جاديا

ي گذار متيقي ها استيس تاثير توان يم نرخ نيا ي محاسبه با. است اثرات نياي ريگ اندازهي برا

ي ريگ اندازه نظر مورد تيفعال يا و محصول ي افزوده ارزش و ديتولي ها نهاده با ارتباط در را

 وي داخلي ها متيق در را تيفعال يا و كاال يك ي افزوده ارزش نيب تفاوت نرخ نيا. كرد

 نرخ ي رابطه. كند يمي ريگ اندازهي جهان متيق در افزوده ارزش به نسبتي جهاني ها متيق

  :است ريز شرح به موثر تيحما

)3(  
AV

AVVA
ERPi ′

′−=  

VA وي داخلي ها متيق در  i تيفعال يا و كاال ي افزوده ارزش VA آن در كه    ارزش ´

 در افزوده، ارزش فيتعر به توجه با .استي مرزي ها متيق در  i تيفعال يا و كاال ي افزوده

ي ها نهاده و 50ينشدن مبادله و 49يشدن مبادلهي ها نهاده نيب كيتفك موثر، تيحما نرخ ي محاسبه

 براساس. رديگ قرار توجه مورد ديبا كه استي موارد جمله از ،52نشده مبادله و 51شده مبادله

 توان يم را كاال يك ديتول در استفاده مورد ي مبادله رقابليغي ها نهاده ،)1987( كوردن دگاهيد

 دو شامل تيفعال هر ي افزوده ارزش اساس، نيا بر. آورد حساب به ديتول ي هياول عوامل مشابه

 ارزش شامل دوم بخش و ديتول ي هياول عوامل ي افزوده ارزش شامل اول بخش: است بخش

ي ها نهاده، )1971( باالسا دگاهيد در كه يحال در. استي نشدن مبادلهي ها نهاده ي افزوده

 نيا متيق بنابراين و شوند يم فرض صفر  تعرفه نرخ با شده مبادلهي ها نهاده مشابهي نشدن مبادله

 دري و نيبنابرا. ابدي يم رييتغ ديتول در استفاده مورد يها نهاده ي نهيهز در رييتغ اثر بر ها نهاده

                                           
48 -Effective Rate of  Protection 
49 -Tradable Inputs 
50 -Non-Tradable Inputs 
51 -Traded Inputs 
52 -Non-Traded Inputs 



 نيا در. دهد يم قرار توجه مورد راي شدن مبادلهي ها نهاده تنها موثر، تيحما نرخ ي محاسبه

  .است گرفته قرار توجه مورد باالسا كرد يرو رساله،

 و كاال واحد هر ارزش نيب تفاوت از ست اعبارت كاال يك ي افزوده ارزش ف،يتعر طبق  

  :ييعن كاال واحد هر ديتول در) استفاده موردي ها نهاده(ي ا واسطهي ها نهيهز

)4(  )a1(PCPV ijiiii −=−=  

) ti ي اندازه به محصول ازي اسم تيحما يا و (ti ي اندازه به محصولي رو بر تعرفه وضع با  

 كاال ي افزوده ارزش ، tj ي اندازه به iي كاال در استفاده مورد j ي نهادهي رو بر تعرفه وضع

  :از است عبارت

)5(  [ ])t1(a)t1(PV jijiii +−+=  

V آن، در كه   i يكاال ي افزوده ارزشi  تعرفه، ابيغ در V i يكاال ي افزوده ارزش i  وضع با 

 aij كاال، آن ديتول در استفاده مورد  jي  نهادهي رو بر tj و iي كاالي رو بر ti ي اندازه به تعرفه

 Ci و  i يكاال از ديتول واحد هر متيق i، Piي كاال واحد يك ارزش در j ي نهاده ي نهيهز سهم

  . است  i يكاال واحد هر ديتول در استفاده موردي ا واسطهي ها نهيهز

  

  نتايج و بحث

  حمايت هاي نرخ ي محاسبه

  ي ضمن وي اسم تيحما هاي نرخ -1

ي رهايمتغ و ها داده ريمقاد است الزم ،يضمن وي اسم تيحما هاي نرخ ي محاسبهي برا  

 ،يداخلي ها متيق: از عبارتند 2 و 1 روابط براساس ها داده نيا. شود مشخص نظر مورد

ي ها شاخص وي واقع ارز نرخ ،يرسم ارز نرخ ،يمرزي ها متيق معادل ،يمرزي ها متيق

  . كننده مصرف متيق

 به را مرزي هاي قيمت كه ارز نرخ بر افزون مرزي، هاي قيمت معادل آوردن دست به براي  

 ورود با كه هايي هزينه مقادير و نوع ي درباره الزم اطالعات داشتن كند، مي تبديل داخلي پول

  . است ضروري نيز گيرد مي تعلق آن به داخلي توزيع ي شبكه در آن گرفتن قرار و كشور به كاال



  واقعي و رسمي ارز نرخ) الف

 معادل بهي مرزي ها متيق ليتبد در استفاده مورد ارز نرخ شد اشاره تر پيش كه گونه همان  

. دهد قرار تاثير زير را تيحما نرخ ي محاسبه از به دست آمده جينتا تواند يمي مرزي ها متيق

 است، بوده استواري نرخ چند نظام براساس رياخي ها دههي ط رانياي ارز نظام كه جا آن از

 عكس، بر و دالر بهي اقتصادي رهايمتغي لاير ارقام ريتسع براي واحد ارز نرخ كي يريكارگ هب

 موزون نرخ يك از ،جهاني فيتعار اساس بري موارد نيچن در بنابراين. است رو روبه مشكل با

 نرخ عنوان به» يرسم «ارز نرخ از استفادهي جاه ب قيتحق نيا در. شود يم استفادهي محاسبات

 ارز سهم زانيم براساس كه شود مي استفاده ارز مختلفي ها نرخ موزون متوسط از ،ياسم ارز

 نرخ مانند ارز مختلفي ها نرخ با رانياي اسالمي جمهوري مركز بانك طرف از يافته صيتخص

ي ها پرداخت وزن نيچن هم و) آزاد بازار(ي ررسميغ ارز نرخ وي بانك بين ،يصادرات شناور،

  .دشو يم محاسبه ها پرداخت موازنه جدول در خدمات و كاالها بابتي ارز

 محاسبهي برا ،شود مي استفادهي اسم تيحما نرخ ي محاسبه در كهي رسم ارز نرخ بر افزون  

ي برا مطالعات تر شيب. استي ضرور زيني واقع ارز نرخ داشتن ،يضمن تيحما نرخ

 يا و »ديخر قدرتي برابر ي هينظر«ي مبنا بر نرخ نيا فيتعر ازي واقع ارز نرخي ريگ اندازه

PPP دري رسم ارز نرخ ضرب حاصل از ارزي واقع نرخ ه،ينظر نياي مبنا بر. ندكن يم استفاده 

 بر موارد ازي اريبس دري ول ديآ يم دسته بي داخلي ها متيق بهي خارجي ها متيق نسبت

 ديكات ها متيق نسبتي جاه ب كشور خارج و داخل در متيقي ها شاخص نسبت از استفاده

 متيق شاخص كه است شده نهاد شيپي مختلف تميقي ها شاخص ،رابطه نيا در و است شده

 ديتول ي كننده ليتعد شاخص و) WPI(ي فروش عمده متيق شاخص ،)CPI (كننده مصرف

 ارز نرخ ي محاسبهي برا پژوهش نيا در. رود يم شماره ب ها آن نيتر معروف ازي داخل ناخالص

 شده استفاده رانياي فروش عمده شاخص به كايآمري فروش عمده متيق شاخص نسبت ازي واقع

  :نيبنابرا. )1377ابراهيمي،  (است

)6(  
0

)I(

)US(
r E.

WPI

WPI
e =  



 WPI(I) و WPI(US) و ارزي  واقعـ  نـرخ  er و) ارز موزون نرخ(ي  رسم ارز نرخ E0 رابطه، اين در

 در محاسـبات  ايـن  از به دست آمده   جينتا. است رانيا و كايآمري  فروش عمده شاخص بيترته  ب

   ).، سال پايه محسوب شده است1369سال  (است شده هيارا )1( جدول
  

  )ريال به دالر (1361- 86 ي دوره طي واقعي ارز نرخ .)1 (جدول

 1369 1368 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 سال

 394 309 274 318 384 444 402 375 389 ارزي واقع نرخ

 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 سال

 684 619 634 574 540 557 533 468 442 ارزي واقع خنر

 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال

 957 739 802 828 893 992 592 669 ارزي واقع نرخ
 

  هاي تحقيق يافته: خذام
 

  مرزي هاي قيمت معادل و داخلي هاي قيمت) ب

 فروشي عمده صورت به پنبه لوكي هر قيمت از است عبارت پنبه محصول داخلي هاي قيمت  

ي برا كهي مرزي ها متيق ، يجهاني ها متيق وي داخلي ها متيق ي سهيمقا امكاني برا و

 با ديبا شود، يم گرفته نظر در» FOB«ي صادرات محصوالتي برا و» CIF«ي واردات محصوالت

 ليتعد دست نيا زايي ها نهيهز وي فرآور ي نهيهز ،يانباردار ،يابيبازار ونقل، حملي ها نهيهز

ي ها متيق پس شد، يم محسوب صادراتي محصول پنبه گذشته، هاي سال در كه جا آن از. شود

 و رانياي خارجي بازرگاني آمارها و FAOي تجار ي نامه سال قيطر از كه كاالها نياي مرز

 ليتعد ها نهيهز نوع نيا براساس است الزم شده، استخراجي اسالمي جمهور گمرك منابع

  . شود

  



 ي دوره در يمرز يها متيق ي كننده ليتعد يها نهيهز مجموع و پنبه يمرز يها متيق .)2 (جدول

86-1361  

 )ريال(هاي مختلف ارز  هاي نرخ مجموع هزينه )ريال(هاي مختلف ارز  قيمت مرزي در نرخ

  سال
 

قيمت مرزي 
  دالر/كيلوگرم
 

در نرخ ارز 
رسمي 

 )دولتي(

در نرخ ارز اسمي 
 )موزونمتوسط (

در نرخ 
ارز 
 واقعي

در نرخ ارز 
رسمي 

 )دولتي(

در نرخ ارز اسمي 
 )متوسط موزون(

در نرخ 
ارز 
 واقعي

1361 20/1 101 179 466 21 37 97 

1362 29/1 112 206 484 24 45 105 

1363 15/1 105 210 462 28 57 125 

1364 22/1 107 253 542 26 60 129 

1365 77/0 59 167 296 26 74 131 

1366 27/1 89 281 403 19 60 86 

1367 21/1 84 287 332 17 57 66 

1368 25/1 90 374 386 22 93 96 

1369 26/1 84 497 497 13 79 79 

1370 76/0 52 389 336 16 124 107 

1371 13/1 74 740 529 18 177 126 

1372 13/1 1860 1006 603 412 223 133 

1373 55/1 2711 1902 864 350 245 111 

1374 40/1 2447 2416 756 489 483 151 

1375 1 1748 2194 574 367 461 120 

1376 1 1757 2788 636 473 750 171 

1377 03/1 1805 3302 638 526 962 186 

1378 04/1 1823 4339 711 701 1669 273 

1379 03/1 1809 4502 691 736 1832 281 

1380 03/1 1803 4303 609 719 1715 243 

1381 15/1 9152 9177 1141 2547 2554 317 

1382 04/1 8613 8449 928 2683 2632 289 

1383 31/1 11422 11079 1085 2790 2706 265 

1384 30/1 11734 11539 1043 2618 2574 233 

1385 20/1 11036 10814 887 1931 1893 155 

1386 17/1 10864 10875 1120 2600 2603 268 



 ،يمرزي ها متيق به مربوط اطالعات بودن موجود و ها نهيهز نيا شدن مشخص با  

 ي محاسبهي براي داخلي ها متيق ي سهيمقاي مبنا كه» يمرزي ها متيق معادل «ي محاسبه

 براساس كه را ها داده اين ،)3( جدول. شود يم ريپذ امكان است،ي اسم تيحماي ها نرخ

 نشان مختلفي ها سالي ط شده محاسبه ارز مختلف هاي نرخ در و )2( جدول هاي داده

  .  دهد يم
  

 ي دوره در پنبه متيق ميمستق يها مداخله اثر يبرا يضمن و ياسم تيحما يها نرخ .)3 (جدول

86-1361  
ي مرزي ها متيق معادل

 )الير/ لوگرميك(
 ياسم تيحما نرخ

 سال
ي مرز متيق

 )دالر/لوگرميك(
 نرخ در

ي رسم

  ارز

 نرخ در

  ارز

  موزون

 نرخ در

 ارز

 ي واقع

 متيق

ي داخل

/ لوگرميك(

 )الير

 نرخ در

 ارز

 ي رسم

 نرخ در

 ارز

  موزون

ي ها تميق

 بهي داخل

ي ها متيق

  69 سال

 نرخ

 تيحما

 ي ضمن

1361 20/1 122 216 564 96 22/0- 56/0- 3.5 83/0- 

1362 29/1 137 251 589 107 22/0- 57/0- 3.6 82/0- 

1363 15/1 134 267 587 125 07/0- 53/0- 3.9 79/0- 

1364 22/1 133 313 670 123 08/0- 61/0- 3.6 82/0- 

1365 77/0 85 241 426 125 46/0 48/0- 2.9 71/0- 

1366 27/1 108 341 489 147 36/0 57/0- 2.6 70/0- 

1367 21/1 100 344 398 248 47/1 28/0- 3.6 38/0- 

1368 25/1 112 467 482 345 07/2 26/0- 4.3 29/0- 

1369 26/1 98 576 576 314 21/2 45/0- 3.1 45/0- 

1370 76/0 68 513 443 390 73/4 24/0- 3.1 12/0- 

1371 13/1 92 917 656 396 30/3 57/0- 2.3 40/0- 

1372 13/1 2272 1228 736 651 71/0- 47/0- 3.1 12/0- 

1373 55/1 3061 2147 975 1485 51/0- 31/0- 4.9 52/0 

1374 40/1 2936 2899 907 1563 47/0- 46/0- 3.2 72/0 

1375 1 2114 2655 694 1624 23/0- 39/0- 2.7 34/1 

1376 1 2230 3538 807 1828 18/0- 48/0- 2.8 26/1 



  ). 3(ادامه جدول 
ي مرزي ها متيق معادل

 )الير/ لوگرميك(
 ياسم تيحما نرخ

 سال
ي مرز متيق

 )دالر/لوگرميك(
 نرخ در

ي رسم

  ارز

 نرخ در

  ارز

  موزون

 نرخ در

 ارز

 ي واقع

 متيق

ي داخل

/ لوگرميك(

 )الير

 نرخ در

 ارز

 ي رسم

 نرخ در

 ارز

  موزون

ي ها متيق

 بهي داخل

ي ها متيق

  69 سال

 نرخ

 تيحما

 ي ضمن

1377 03/1 2331 4264 824 2195 06/0- 49/0- 2.8 66/1 

1378 04/1 2524 6008 984 3114 23/0 48/0- 3.2 16/2 

1379 03/1 2545 6334 972 3006 18/0 53/0- 2.7 09/2 

1380 03/1 2522 6018 852 2801 11/0 53/0- 2.4 29/2 

1381 15/1 11698 11731 1458 3199 73/0- 73/0- 2.5 19/1 

1382 04/1 11297 11081 1217 4112 64/0- 63/0- 2.9 38/2 

1383 31/1 14212 13785 1350 4477 68/0- 68/0- 2.8 32/2 

1384 30/1 14351 14113 1275 4020 72/0- 72/0- 2.3 15/2 

1385 20/1 12968 12707 1043 4835 63/0- 62/0- 2.5 64/3 

1386 17/1 13463 13478 1388 6759 50/0- 50/0- 3 87/3 

  پژوهشهاي   تجارت فائو و يافتهي نامه كتاب سال: خذام

  
 موثر حمايت نرخ -2

ي داخلي ها متيق در كاال واحد يك ي افزوده ارزش ديبا موثر تيحما نرخ ي محاسبهي برا  

 و ها نهاده و كاالها ي تعرفهي ها نرخ بر افزون منظور نيه اب. شود محاسبهي مرزي ها متيق و

 مشخص كاال) لوگرميك (واحد يك ي دهنده ليتشك اقالم از يك هر ي نهيزه سهم ديبا ارز، نرخ

 استفاده با و مختلفي ها سال دري ديتولي ها نهيهز بيترك هاي جدول قيطر از كار نيا. شود

   . است شده انجامي كشاورز جهاد وزارت در موجود اطالعات و آمار از

ي ها نهيهز سهم است الزم شد، هيارا افزوده ارزشي برا كهي فيتعر به توجه با نيچن هم  

 مشخص) كاال لوگرميك (واحد يك ديتولي ها نهيهز بيترك دري نشدن مبادله وي شدن مبادله

  . شود



 پنبه، لوگرميك يك ي شده تمام متيق ي دهنده ليتشك مختلف عوامل انيم از مطالعه، نيا در  

 نظر دري نشدن مبادلهي ها نهيهز وانعن به راي دار نگه و ريتعم و برق و آب و سوختي ها نهيهز

 پنبه زراعت فعاليت رشته در استفاده مورد هاي نهاده از بخشي ن،يا بر افزون. است شده گرفته

 ضرايب و وابستگي درصد چند هر. است وارداتي استفاده مورد بذرهاي و كود از بعضي مانند

 و است بوده متفاوت ،مختلف هاي سال طي در شرايط به بسته ها نهاده اين از يك هر به مربوط

 اين داخلي توليد افزايش به دليل مختلف هاي سال طي در ها نهاده اين به وابستگي روند

 وي وارداتي ها نهاده وي شدن مبادلهي ها نهيهز سهم ،)4( جدول. است يافته كاهش ها نهاده

  :دهد يم نشان پنبه) لوگرميك (ديتول واحد يك ي شده تمام متيق در راي داخل

  

 كي ي شده تمام متيق در يداخل و يواردات ،يشدن مبادله يها نهاده ي نهيهز سهم .)4 (جدول

  پنبه لوگرميك

   نهيهز نوع

 سال

ي ها نهاده

 يشدن مبادله

ي ها نهاده

 يواردات

ي ها نهاده

 يداخل

   نهيهز نوع   

 سال

ي ها نهاده

 يشدن مبادله

ي ها نهاده

 يواردات

ي ها نهاده

 يداخل

1361 7/73 2/21 8/78 1374 2/77 1/16 9/83 

1362 1/73 3/24 7/75 1375 4/72 4/16 6/83 

1363 4/72 4/25 6/74 1376 4/73 1/15 9/84 

1364 2/71 1/20 9/79 1377 1/72 2/15 8/84 

1365 2/75 3/20 7/79 1378 8/72 7/15 3/84 

1366 2/76 2/20 8/79 1379 6/74 9/15 1/84 

1367 5/74 6/19 4/80 1380 1/74 8/14 2/85 

1368 6/75 2/19 8/80 1381 2/75 2/14 8/85 

1369 5/71 8/18 2/81 1382 7/74 8/14 2/85 

1370 2/73 7/18 3/81 1383 2/73 9/14 1/85 

1371 73 7/16 3/83 1384 4/75 2/14 8/85 

1372 2/74 6/17 4/82 1385 8/72 1/14 9/85 

1373 4/76 6/16 4/83 1386 6/72 5/14 5/85 

  هاي تحقيق   يافته: خذام

  



 موثر، تيحما نرخ و افزوده ارزش روابط در مرتبط مختلف عوامل داشتن ارياخت در با  

  . است شده هيارا )5( جدول در نتايج اين. شود يم ريپذ امكان نرخ نيا ي محاسبه
  

  ي دوره در نبهپ محصول قيمت مستقيم يها مداخله اثر براي موثر حمايت نرخ .)5 (جدول

 86-1361  
P E1 Aij Aij -1 Aij1 Aij2 T1 E2 VADi VADf 

  سال
 

 قيمت

 مرزي

 كيلوگرم(

 )دالر به

 موزون نرخ

 ارز

 )ريال/دالر(

 ي نهاده سهم

 شدني مبادله

 نرخ در

 ارز

ي رسم

 )يدولت(

 ي نهاده

 وارداتي

 ي نهاده

 يداخل

 ي تعرفه

 كااليي

 نهاده ارز

 )ريال/دالر(

 ارزش

 ي افزوده

 داخلي

 ارزش

 ي افزوده

 خارجي

ERP 
 

1361 20/1 0/149 74/0 26/0 21/0 79/0 56/0- 84 173 117 48/0 

1362 29/1 0/160 73/0 27/0 24/0 76/0 57/0- 87 190 138 37/0 

1363 15/1 0/183 72/0 28/0 25/0 75/0 53/0- 92 200 152 32/0 

1364 22/1 3/207 71/0 29/0 20/0 80/0 61/0- 88 235 150 56/0 

1365 77/0 5/217 75/0 25/0 20/0 80/0 48/0- 77 176 120 46/0 

1366 27/1 5/221 76/0 24/0 20/0 80/0 57/0- 70 272 178 53/0 

1367 21/1 1/237 75/0 26/0 20/0 80/0 28/0- 69 362 263 38/0 

1368 25/1 1/299 76/0 24/0 19/0 81/0 26/0- 72 480 348 38/0 

1369 26/1 2/394 72/0 29/0 19/0 81/0 45/0- 67 544 364 49/0 

1370 76/0 7/511 73/0 27/0 19/0 81/0 24/0- 339 509 368 38/0 

1371 13/1 1/655 73/0 27/0 17/0 83/0 57/0- 676 741 443 67/0 

1372 13/1 1/890 74/0 26/0 18/0 82/0 47/0- 1216 1097 710 55/0 

1373 55/1 1/1227 76/0 24/0 17/0 83/0 31/0- 1450 2401 1631 47/0 

1374 40/1 8/1725 77/0 23/0 16/0 84/0 46/0- 1749 2694 1691 59/0 

1375 1 0/2194 72/0 28/0 16/0 84/0 39/0- 1748 2599 1702 53/0 

1376 1 5/2779 73/0 27/0 15/0 85/0 48/0- 1752 3074 1862 65/0 

1377 03/1 0/3206 72/0 28/0 15/0 85/0 49/0- 3578 3631 2202 65/0 

1378 04/1 0/4172 73/0 27/0 16/0 84/0 48/0- 7909 4765 2930 63/0 

1379 03/1 0/4362 75/0 25/0 16/0 84/0 53/0- 8362 4738 2852 66/0 

1380 03/1 0/4182 74/0 26/0 15/0 85/0 53/0- 8245 4538 2640 72/0 

1381 15/1 0/7980 75/0 25/0 14/0 86/0 73/0- 9741 7963 3806 09/1 

1382 04/1 0/8124 75/0 25/0 15/0 86/0 63/0- 9724 8111 4385 85/0 

1383 31/1 0/7457 73/0 27/0 15/0 85/0 68/0- 10241 10113 5249 93/0 

1384 30/1 0/8876 75/0 25/0 14/0 86/0 72/0- 9841 10152 4925 06/1 

1385 20/1 0/9012 73/0 27/0 14/0 86/0 62/0- 10543 10560 5640 87/0 

1386 17/1 0/9295 73/0 27/0 15/0 86/0 50/0- 9868 11892 7031 69/0 

  هاي تحقيق    يافته: خذام



  هانهاد گيري و پيش نتيجه

 نرخ شد، گفته ضمني حمايت نرخ و اسمي حمايت نرخ ي محاسبه هنگام كه طور همان  

 داخلي، پول به جهاني هاي قيمت تبديل و اسمي حمايت نرخ ي محاسبه در استفاده مورد ارز

 واقعي ارز نرخ ضمني، حمايت رخن ي محاسبه در استفاده مورد ارز نرخ و است اسمي ارز نرخ

 هاي هزينه ي عالوهه ب كاال سيف قيمت نرخ، دو اين ي محاسبه براي نيز جهاني قيمت. است

 توزيع ي شبكه در آن رسيدن تا كشور ورودي مبادي به كاال ورود ي نقطه از كه است مختلفي

 آن روي بر باشد، تهداش وجود داخلي هاي قيمت با آن ي مقايسه امكان كه اي گونه به داخلي

  . شود مي انجام

 از ناشي اثرات تحليل در كه دارد كيدات نكته اين بر ضمني و اسمي حمايت نرخ تغييرات  

 عنوان به جهاني هاي قيمت و حمايت نرخ ابزار از استفاده با كاالها گذاري قيمت در  مداخله

 در ها نرخ روند به مشخص الس يك در ها نرخ اين به توجه جاي به است تر به مقايسه، مبناي

  . شود توجه زماني ي دوره يك طول

 از حمايت جاي به كه داده نشان ها سال از برخي در حمايت هاي نرخ منفي عالمت  

 به نتايج. است شده دريافت ماليات ها آن از ،ياد شده هاي سال طي پنبه محصول توليدكنندگان

 در نرخ اين مقادير كه كند مي زد گوش را نكته اين موثر، حمايت نرخ مورد در آمده دست

 اين. است بوده درصد 61 نيز بررسي مورد ي دوره طي آن ميانگين و شده مثبت ها سال ي همه

 ي افزوده ارزش بر پنبه محصول از دولت حمايت هاي سياست تاثير كه دهد مي نشان موضوع

 هاي سال به نسبت 1367-70 هاي سال در موثر حمايت نرخ شديد كاهش. است بوده مثبت آن

 از حاكي سال، اين در پنبه محصول اسمي حمايت نرخ بودن مثبت وجود با آن از قبل

  . است ارز نرخ تغييرات به نسبت پنبه محصول ي افزوده ارزش زياد تاثيرپذيري

ي ساختار حمايت از محصوالت مختلف كشاورزي بر  چنبن به منظور امكان مقايسه هم  

هاي حمايت در مورد ديگر محصوالت مهم زراعي و دامي مانند گندم،  رخي ن لزوم محاسبه

  . شود ي زماني مشابه تاكيد مي برنج، گوشت قرمز و شير طي دوره
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