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 به كشاورزي بخشهاي  هياران كاهش و اصالح كه داد نشان نتايج .شد گرفته نظر در سطح پنج در
 ويژه به كشاورزي محصوالت نهايي تقاضاي كاهش و ها قيمت رشد ،داخلي توليدات كاهش

 ،همچنين ؛دانداز مي مخاطره هب را غذايي امنيت رو، اين از و انجامد مي خانوارها براي اساسي صوالتمح
 معادل دولت واقعي مخارج در كاهش ،ها يارانه اين درصدي هشتاد كاهش سناريوي سمت به حركت با

 كشاورزي، بخشهاي  هياران كاهش پي در كه بود آن از حاكي برآوردها نتايج د.شو مي درصد -87/5
 سناريوهاي اعمال با ،همچنين ؛داشت دنخواه را توليد كاهش كمترين جو و بيشترين گندم محصوالت

 ،كندمي تجربه را توليد كاهش ومرتع جنگل و دام هاي بخشزير از بيش شيالت  بخشزير ،نظر مورد
 دام، تمحصوال توليد در كاهش ميزان كشاورزي، بخش يارانه درصدي ده كاهش با كه اي گونه به

 كاهش اين، بر افزون شد. ارزيابي درصد -8 و -4/10 ، -4/2 ،ترتيب  به ،ومرتع جنگل و شيالت
 ،شد خواهد محيطي زيست هاي آلودگي كاهش به منجر ،آينده در ،كشاورزي بخشهاي  هياران
 در و درصد - 92/0 ،اول سناريو در )CO2( كربن اكسيد دي گاز توليد در كاهش ميزان كه اي گونه به

 ،ها يارانه پرداخت نظام در بازنگري ضرورت به توجه با شد. محاسبه درصد -90/22 ،پنجم سناريو
 بهينه تركيب با و تدريجي صورت به كشاورزيهاي  هنهاد ةياران كاهش سياست اجراي كه است شايسته

   .شود انجام محصول هر بازار ساختار و توليد رساختا با بمتناس سياستي ابزار چند زمان هم اجراي و
  

 .آلودگي ،كشاورزي بخش توليد، ،)CGE( محاسبه قابل عمومي تعادل مدل يارانه، :ها كليدواژه

  JEL : O17, F51, C32 يبند طبقه

 مقدمه

 عرصه در همچنان كشاورزي بخش اقتصادي، يها فعاليت در مهم هاي پيشرفت وجود با
 در بخش اين اقتصادي، توسعه ديدگاه از و است ويژه يجايگاه داراي اجتماعي امنيت و اقتصاد
 سال در كشاورزي بخش .دارد عهده بر اساسي و مهم وظايف اقتصادي توسعه و رشد فرآيند
 كل اشتغال از درصد بيست داخلي، ناخالص توليد كل از درصد ده حدود سهمي با ،1396
 داراي كشاورزي، محصوالت در درصد 94 از بيش خودكفايي ضريب ،همچنين و كشور
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 بخش اهمبت به توجه با .است كشور اقتصادي يها بخش بين در ويژه و ممتاز موقعيت
 حال در يا و يافته توسعه همةكشورهاي غذايي، امنيت ايجاد و اشتغال توليد، در كشاورزي

 كشاورزي بخش از حمايت ند.پردازمي بخش اين از حمايت به گوناگونهاي  هرا از توسعه
 گذارد مي تأثير جامعه هايبخش همه منافع بر آن تحقق كه است ناپذير اجتناب ضرورتي

)Hosseini et al., 2012.( بخش در حمايتي هايسياست اجراي اقتصادي داليل جمله از 
 قدرت بودن محدود و فسادپذيري محصوالت، عرضه بودن كشش كم به توانمي كشاورزي

 از جلوگيري صادراتي، بازار در رقابتي توان افزايش كشاورزي، محصوالت سازي ذخيره
 و اشتغال حفظ اقتصاد، هايبخش ديگر با مقايسه در دامداران و كشاورزان درآمد كاهش

 به كشاورزي بخش از درآمد انتقال از جلوگيري شهر، به روستاييان مهاجرت از جلوگيري
 هايبخش در گذاري سرمايه به خصوصي بخش تمايل عدم و اقتصادي هايبخش ديگر

 بخش ةتوسع و رشد به رسيدن ،مجموع در كرد. اشاره كشاورزي زيربنايي و پشتيباني
 شمار به زمينه اين در هادولت دخالت لزوم داليل از مرتبط هايبخش ديگر و كشاورزي

 جزء و بوده هادولت توجه مورد همواره كشاورزي بخش از حمايت بنابراين، .رود مي
 بخش از حمايت بدون ،جهان كشورهاي بيشتر در ،اساس اين بر است. بخش اين جدانشدني
 خواهند رو روبه جدي مشكالت با درآمد كم روستاييان و كشاورزان از زيادي تعداد كشاورزي،

 دخالت و واردات اهرم از استفاده با ،غذايي امنيت تأمين براي كشورها اين آنكه ويژه به شد،
 قيمت نگهداشتن پايين در سعي اساسي، غذايي و كشاورزي محصوالت قيمت در مستقيم

 ).Hosseini et al., 2012( اند داشته كنندگان مصرف از حمايت منظور به

 دوش بر را مالي بار بيشترين كه كشاورزي بخش در دولت حمايتي يها سياست از يكي
 توليدكنندگان از حمايت براي اهرم اين از توانند مي هايي دولت و است يارانه گذارد، مي دولت
 قابل طور به كشور اقتصادي يها فعاليت گسترش يا و باشند كافي درآمد داراي كه كنند استفاده
 كه است حالت دو اين در ؛باشد وابسته كشاورزي بخش در رزاناهاي  هنهاد توزيع به مالحظه
 .گيرد مي صورت كشور در توليد هاي توانايي تقويت و گسترش منظور به ها نهاده ةياران پرداخت
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 براي نيز محصول هبيم حق و صادرات يارانه و اعتباري ،تسهيالت سود يارانه نظير ها هياران ساير
 قابل بخش ).Mojaver-Hosseini, 2006( دارند اهميت كشاورزي كنندهتوليد از حمايت
 آالت، ماشين بذر، سوخت، شيميايي، سموم و كود انواع به كشاورزيهاي  هياران از توجهي
 كشاورزي، تمحصوال بيمه حق اعتباري، تسهيالت كارمزد و سود دامي، سموم و واكسن
   .يابد  مي اختصاص تضميني خريدهاي زيان و نهال توزيع سمپاشي، ةويژ هواپيمايي خدمات
 بذرهاي و گياهي آفات دفع يها سم شيميايي، كود ،كشاورزيهاي  هنهاد ميان از
هاي  هياران كل از آنها ةياران باالي سهم و كشاورزي توليد در زياد اهميت دليل به ،شده اصالح
 بخش يارانه كل از درصد سيزده حدود ،1388 سال در نمونه، براي .دندار هويژ اهميت توليدي،

تا  1375 يها سال طي ،گرفته انجام هايبررسي پاية بر .است بوده شيميايي كود به مربوط كشاورزي
 اي گونه به شود، مي مربوط 1385 سال به كشاورزيهاي  هياران كل از كود يارانه سهم بيشترين ،1388
 حدود كه ،يافت اختصاص شيميايي كود به رانهيا ريال ميليارد هزار 9/6 از بيش ،1385 سال در كه
 سال در .)Vaseghi and Esmaeili, 2010( دش مي شامل را شيميايي كود هزينه كل از درصد 76

 ،مبلغ اين از كه بود ريال ميليارد هزار 139 ميزان به خدمات و كاال رايب پرداختي يارانه ،1395
 پرداخت كشاورزي بخش با مرتبط هايفعاليت و خدمات و كاال براي ريال ميليارد هزار 7/60

 سال در .يادشده) ايبودجه رديف محل از پرداختي يارانه كل از درصد 6/43 معادل( شد
 به آن از پيش سال به نسبت افزايش درصد هجده با دولت توسط شيميايي كود توزيع ،1395
 انواع تن هزار 1/71 و نباتي آفات دفع سموم انواع تن هزار 2/1 همچنين، ؛رسيد تن هزار 1690
 درصد 1/32 و 5/24 ،ترتيب به ،1394 سال به نسبت كه گرفت قرار كشاورزان اختيار در نيز بذر

 در ،اييارانه صورت به شيميايي كود توزيع براي دولت ترتيب، بدين دهد.مي نشان افزايش
 كشاورزي حمايتي خدماتي شركت به و داد تخصيص اعتبار ريال ميليارد 620 مبلغ ،مجموع
 Economic report and( دهد مي نشان افزايش درصد 3/3 ،قبل سال به نسبت كه كرد پرداخت

balance sheet, 2017.( تا شد منجر نيز كشاورزي بخش در انرژي نهاده اييارانه وزيعت 
 Energy( باشد جهاني متوسط برابر 3/3 كشاورزي بخش در ايران انرژي نهايي مصرف
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balance sheet, 2012.( كشاورزي بخش در انرژي مصرف كه است آن از حاكي مارهاآ، 
 به تن ميليون 6/0 از و داشته رشد درصد 3/4 از بيش ساالنه ،1346- 95 دوره در متوسط طور به
 بخش افزوده ارزش كه است حالي در اين .است يافته افزايش خام نفت معادل تن ميليون 4/5

 ,FAO( است بوده برخوردار درصد 8/3 معادل ساالنه رشد از منتخب دوره اين در كشاورزي

 بوده بخش اين افزوده ارزش رشد نرخ از باالتر انرژي مصرف رشد نرخ ،سحن ديگر به ؛)2008
  است.

 ،آن نبودن بهينه صورت در ،كشاورزي يها هنهاد براي مختلف يها هياران پرداخت اما
 و آلودگي توليد، يها هنهاد كاند  وريبهره جمله از زيادي يها ههزين و منفي نتايج تواند مي

 ،واقع در ).Zoghipour and Zibaei, 2009( باشد داشته همراه به را زيست محيط تخريب
 امنيت تأمين و توليد هزينه كاهش هدف با اصوالً كشاورزيهاي  هنهاد رايب يارانه پرداخت
 مطلوب، اهداف برخي تأمين وجود با ،توليديهاي  هنهاد ارزان توزيع اما ؛گيرد مي انجام غذايي

 منابع رفتن هدر دي،اقتصا يها فعاليت برخي در كاذب نسبي مزيت ايجاد نظير منفي پيامدهاي
 خارجي اثرات ايجاد و ها هنهاد اين ةروي بي مصرف و رقابت كاهش گذاري، سرمايه كمياب
 پي در را سموم و كود انواع نظير شيمياييهاي  هنهاد مورد در ويژه به زيست محيط بر تأثير نظير
 پرداخت سنگينهاي  ههزين برخالف سخن، ديگر به .)Najafi and Farajzadeh, 2010( دارد
 اثربخشي ،بازار سازوكار در اخالل ايجاد و ها قيمت تحريف همچون داليلي به ،ها هياران

 توجه مورد همواره ها يارانه هدفمندي رو، اين از و ندارد همخواني آن اهداف با ها پرداخت
هاي  هبرنام ويژه به ،انقالب از پس توسعههاي  هبرنام تمامي در كه اي گونه به ،بوده گذاران سياست
 يكي ).Khiabani, 2018( است گرفته قرار نظر مد آن اصالح ضرورت ،توسعه چهارم و سوم
 اين اعمال با .است كشاورزيهاي  هنهاد ةياران حذف ها هياران هدفمندي نظام يها بخشزير از

 به منجر هزينه افزايش اين .يابد مي افزايش توليد هزينه نتيجه، در و ها هنهاد قيمت سياست،
 نگراني جاي محصوالت توليد بر آن اثر ولي ،شد خواهد منابع مصرف ميزان در جويي هصرف
 در .بود خواهد چگونه توليد هزينه افزايش به نسبت كشاورزان واكنش كه ديد بايد و دارد
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 با محصول يك جايگزيني يا و خاص محصول يك كشت زير سطح كاهش ،شرايطي چنين
 ميزان كه است يادآوري شايان .است كشاورزان تصور قابل هاي واكنش از ديگر محصول

 توليد ةهزين افزايش ،نتيجه در و ها هنهاد قيمت افزايش اين از مختلف محصوالت تأثيرپذيري
 ميزان به كه محصوالتي ؛بود خواهد متفاوت پرداختيهاي  هياران مصرف ميزان به بسته آنها

 سياست تغيير اين برابر در محصوالت ساير به نسبت ،اند بوده برخوردار يارانه از بيشتري
 ويژة نقش و كشور اقتصاد در كشاورزي توليد اهميت به توجه با كلي، طور به .ترند حساس
 رود مي انتظار توليد، فرآيند در نهاده مصرف ضرورت و اقتصادي توسعه در كشاورزي بخش
 رفاه ،نتيجه در و سود و درآمد در گسترده تغييرات باعث ها هياران هدفمندي قانون اجراي كه

 در كشاورزيهاي  هنهاد قيمت افزايش اثر كه است ضروري رو، اين از .باشد شده توليدكنندگان
 كشاورزي محصوالت توليد بر شيميايي كود و انرژي جمله از بخش اين در ها هياران كاهش پي

 رفاه و سياست اين از ناشي احتمالي پذيري آسيب ميزان تعيين به بتوان تا شود مشخص
 محيط از حفاظت بحث گرفتن شدت به توجه با اين، بر افزون پرداخت. كشور در برداران بهره

 كيفيت تغييرات گيري ازهاند  انرژي، ويژه به و مزرعه خارجهاي  هنهاد از استفاده كاهش و زيست
 در .است ضروري نيز كشاورزيهاي  هنهاد قيمت افزايش سياست اجراي اثر در زيست محيط
 اثرات ارزيابي به ،1محاسبه قابل عمومي تعادل الگوي يك استفاده با حاضر، پژوهش ،راستا اين

   .است پرداخته مختلف سطوح در كشاورزي بخشهاي  هياران كاهش سياست

  پژوهش ةپيشين
 اين تأثير و اقليميهاي  هپديد و بخش يك در مختلف هاي سياست اثرات بررسي براي

 كل در محيطي زيست مسائل و تجارت الگوهاي افزوده، ارزش مصرف، توليد، ميزان بر ها سياست
 از گيري بهره با ،)Xu, 2019( جيتنگ اند. گرفته بهره عمومي تعادل مدل از زيادي مطالعات ،اقتصاد
اين  نتايج .پرداخت درآمد توزيع بر انرژيهاي  هياران حذف اثر بررسي به ،عمومي تعادل روش

                                                                                                                                   
1. Computable General Equilibrium (CGE) 
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 يارانه حذف ؛است متفاوت فسيلي هايسوخت ةياران حذف توزيعي اثرات كه داد نشانمطالعه 
 دارد. درآمد توزيع بر را اثر كمترين سنگ زغال يارانه حذف و بيشترين نقلو حمل سوخت
 بين ارتباط ،ستانده - داده روش از استفاده با ،)Isaksen and Narbel, 2019( ناربل و ايساكسن

 داد نشان نتايجكردند؛  بررسي نروژ در را خدمات و كاالها مصرف و ايگلخانه گازهاي توليد
سليمان و كاري  دارد. خدمات و كاالها مصرف با مستقيم ايرابطه كربنگاز  انتشار سرانه كه

)Solaymani and Kari, 2015 نفتي، محصوالت باالي قيمت بلندمدت اثرات بررسي)، در 
از يك مدل تعادل  ،مالزي كشور در نقلو حمل بخش در دو هر تركيب و انرژي يارانه اصالح

 دنبال به و تركيبي سناريوي كه داد نشان نهاآ مطالعه نتايج دند.كر استفادهعمومي چندبخشي 
 كاهش را ايگلخانه گازهاي توليد و انرژي مصرف زيادي حد تا نفت قيمت باالي تكانة، آن
 غذايي مواد قيمت افزايش اثر ارزيابي براي)، Ju et al., 2012جو و همكاران ( دهد.مي

بهره  محاسبه قابل عمومي تعادل مدل از ،نيجريه در داخلي فقر و كشاورزي بخش بر وارداتي
 پذيري آسيب وارداتي غذايي مواد قيمت افزايش كه داد نشان اين مطالعه نتايج .گرفتند

)، با Keen and Konrad, 2012كين و كنراد ( دهد.مي افزايش را بررسي مورد خانوارهاي
 ارزش بر آب ماليات تغييرات اقتصادي اتاثر بررسي بهگيري از مدل تعادل عمومي،  بهره

 نشان نيز آنها مطالعه نتايج .پرداختند در چين كشاورزي محصوالت تجارت الگوهاي و افزوده
ژاي و  همچنين، است. همراه كشاورزي بخش افزوده ارزش افزايش با ماليات كاهش كه داد

 ،ترتيب به ،)Eboli et al., 2010) و ابولي و همكاران (Zhai and Zhuang, 2012ژوانگ (
و نيز گرادزويچ  تانزانيا و چين كشاورزي توليدات بر اقليم تغييرات بالقوه اثرات ارزيابي براي

)Gradzewicz, 2007،( الگوي از ،لهستان كشور اقتصاد بر سازي جهاني آثار بررسي براي 
   دند.كر استفاده عمومي تعادل

از مدل تعادل گيري از  با بهره )،Taheri, 2020همچنين، در مطالعات داخلي، طاهري (
 بر انرژيهاي  حامل قيمت افزايش محيطي زيست و اقتصادي اثرات بررسي به محاسبه،عمومي قابل 

 هايحامل قيمت افزايش يسناريو اعمال با كه داد نشان مطالعه نتايج .پرداخت ايران كشاورزي بخش
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 اشتغال، داخلي، تقاضاي توليد، سطح انرژي،هاي  حامل مصرف فارس، خليج فوب ميزان به انرژي
 مقدار و نهاده قيمت و كاهش روستايي و شهري خانوارهاي تقاضاي و واسطه تقاضاي صادرات،
)، با Farajzadeh and Bakhshoodeh, 2012(زاده و بخشوده  فرج يابد.مي افزايش واردات

 انرژي يارانه حذف محيطي زيست و اقتصادي پيامدهاي مطالعه به استفاده از مدل تعادل عمومي،
 مجدد تخصيص طريق از انرژي يارانه حذف كه داد نشان آنها مطالعه نتايج پرداختند. ايران در

 افزايش و درصد پانزده ميزان به اوليه تعادل به نسبت داخلي ناخالص توليد كاهش باعث منابع
 انتشار كاهش به انرژي يارانه حذف ،همچنين ؛دشومي درصد ده ميزان به هاقيمت عمومي سطح

 از استفاده با ) نيزAmadeh et al., 2015آماده و همكاران ( د.انجاممي هاآالينده از بسياري
 بررسي را انرژي هايحامل يارانه اصالح رفاهي ومحيطي  زيست اثرات ،عمومي تعادل مدل
 و باالست بسيار انرژي هايحامل سهم ،غيركشاورزي بخش توليد در كه داد نشان نتايج دند.كر

همچنين، عليجاني و  .شود مي توليد هزينه افزايش موجب انرژي هايحامل قيمت اصالح
 هاي بخش بر توليد يارانه هدفمندسازي اثرات تحليل براي )،Alijani et al., 2015همكاران (

 اشتغال، صادرات، و واردات داخلي، ناخالص توليد هايي همچون و شاخص اقتصاد مختلف
 نيز متعددي مطالعات اين، بر افزون .استفاده كردند، از مدل تعادل عمومي افزوده ارزش و توليد

 عملكرد، بر كشاورزي بخش يارانه حذف و كاهش اثرات بررسي به مختلف هاي روش از استفاده با
 به توان از آن ميان، مي كه اند پرداخته توليدكنندگان رفاهي تغييرات ،كلي طور به و افزوده ارزش

شي ي، بهرامي و قر)Shah-Hosseini and Bahrami, 2013(حسيني و بهرامي  شاه مطالعات
)Bahrami and Ghoreishi, 2011( زادگان و همكاران  و كريم)Karimzadeghan et al., 2006( 

  كرد. اشاره

 قيمت افزايش تأثير بررسي به بر آن است كه ة حاضرمطالع ه،گفت پيش مطالب اساس بر
 رفاه غذايي، امنيت كاالها، قيمت و توليد متغيرهاي بر كشاورزيهاي  هنهاد ةياران كاهش يا

هاي  هنهاد يارانه آثار بررسي هاي پيشين، پژوهش بيشتر در د.بپرداز زيست محيط نيز و خانوارها
 تعادل روش آنها، از معدودي در و انجام شده يئجز تعادل روش از گيري با بهره كشاورزي
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 يك كالن اقتصادهاي  هداد از استفاده با عمومي تعادل هاي مدل اغلب است. هكار رفت به عمومي
 اين .شوند برآورد مي توسعه تجارت آمارهاي و ملي هاي حساب جدول ستانده - داده مثل سال

 نياز پارامترها يآكار برآورد براي كه اقتصادسنجي هاي مدل به نسبت را CGE هاي مدل مزيت،
 چندين توانند مي CGE هاي مدل اين، بر عالوه كند. مي مرجح دارد، سال چندينهاي  هداد به

، براي اين سنجيداقتصا هاي مدل در كه حالي در ،بگيرند نظر در زمان هم را اقتصادي فعاليت
  است. نياز مورد زياديهاي  هداد كار،

   تحقيق روش
 بر مبتني چارچوبي ، بنا به تعريف، عبارت است ازمحاسبه قابل عمومي تعادل يالگو

 ها پرداخت تراز تقاضا، الگوي ،ها هگرو مختلف درآمدهاي انمي كه كالن اقتصاد عمومي تعادل
در  كه شود مي؛ و از آن رو بدان الگوي تعادلي گفته كند مي برقرار ارتباط چندبخشي ساختار و

 خدمات و كاالها كليه براي تقاضا اضافه كه دارد وجود مقادير و ها قيمت از مجموعه يك آن،
 ،در ادبيات اقتصاد .)Baumol and Wolff, 1994( سازد مي صفر حقيقي و اسمي مقادير در را

 و متمايز عمده روش دو بر مبتني عمومي تعادل هاي الگو عددي تصريح يا و پارامترها برآورد
 و مزايا خود نوبه به هاآن از كدام هر كه است كاليبراسيون روش و اقتصادسنجي روش جايگزين
 )Taylor and Black, 1974تيلور و بلك ( توسط بار اولين كه اقتصادسنجي روش .ددار معايبي

 .كند مي استفاده CGE يالگو پارامترهاي برآورد براي آماري يها روش از شد، گرفته كار هب
 هر كهاي  گونه ، بهستپارامترها مورد در آماري هاي آزمون كارگيري هب روش اين اصلي مزيت
 اطمينان فاصله و معيار انحراف با ارتباط در اقتصادسنجي روش اساس بر شده محاسبه پارامتر
  .ه استشد استفاده ة حاضر، از اين روشمطالع رو، در )؛ از اينFarajzadeh, 2012( است

 عنوان هب صادراتي بازار و داخل بازار به شده عرضه كاالهاي ،آرمينگتون فرض اساس بر
 در كشورهاي مورد در، )De Melo, 1988ملو ( دي .شوند مي گرفته نظر در ناقص هاي جانشين

 عرضه صادراتي بازارهاي به كه داخل يتوليد كاالهاي« انمي ناقص جانشيني بر ،توسعه حال
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 كاالهاي مورد در فرض اين .دكن مي تأكيد »داخل بازار در شده عرضه كاالهاي« و »شوند مي
 :از است عبارت )PERc( 1صادراتي كاالهاي داخلي قيمت .است صادق نيز وارداتي
 4صادرات يارانه منهاي )ER( 3ارز نرخ و )PWEc(2صادراتي جهاني قيمت ضرب حاصل

)TEc(. پانويس c ستكاال ةدهند نشان نيز.  

)1(  )1( ccc TEERPWEPER 

 )QEc( صادر يا و )QDc( عرضه داخل بازار در يا )QXCc( داخل در توليدشده كاالي
 تابع كه محصول تبديل تابع از استفاده با بازار دو اين انمي توليدي محصول تخصيص .شود مي

  :)Farajzadeh, 2012( شود مي تعيين زير رابطة صورت ، بهاست )CET( 5ثابت كشش با تبديل

)2(  
xxx

1

ccc )QD)1(QE(aQXC   

 .است تبديل تابع كشش نيز x و صادراتي كاالي نسبت  ،6ييآكار پارامتر a ،آن در كه 
 بر واردات قيمت از اند عبارت كه ،است شده تشكيل جزء چند از وارداتي كاالهاي قيمت
 و دهد مي تشكيل را 7سيف قيمت كه نقلو حمل و تجارت خدمات هزينه خارجي، ارز حسب

 :از است عبارت )PMRc( واردات داخلي قيمت .واردات از اخذشده هاي ماليات ،همچنين
 و )ER( ارز نرخ سيف)، پرداختي قيمت (شامل )PWMc( واردات جهاني قيمت ضرب حاصل
  .(TMc) 8 واردات تعرفه

)3( )1( ccc TMERPWMPMR 

                                                                                                                                   
1. domestic prices of commodity exports  
2. world prices of exports 
3. exchange rate 
4. export subsidy 
5. constant elasticity of transformation 
6. efficiency parameter 
7. Carriage Insurance and Freight 
8. import tariff 
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 صورت هب واردات داخلي قيمت آنگاه ،باشد داشته وجود نيز 1اي تعرفهغير موانع هچنانچ
 ).Beghin et al., 2006بود ( خواهد ة زيررابط

)4(  )NTM1)(TM1(ERPWMPMR cccc 

 سياستي پارامترهاي NTMc و TMcاست؛ و  اي تعرفهرغي موانع تعرفهمعادل  NTMc، آن در كه
 نگرفتن نظر در و )Shoven and Whalley, 1984( مناسب هاي كشش به دستيابي عدم .هستند
 موانع ة حاضر،مطالع در .است تجارت مطالعات در عمده ضعف نقاط جمله از اي تعرفهغير موانع
 از تركيبي )QQc( داخل بازار به شده عرضه كاالهاي .ه استشد لحاظ الگو در نيز اي تعرفهغير

 تقاضاي از تركيبي مركب كاالهاي ،بنابراين .است داخل توليد كاالهاي و وارداتي كاالهاي
 .است )QMc( وارداتي تركيبي كاالهاي و )QDc( داخل در توليدشده كاالهاي براي داخل
 )CET( ثابت كشش با تبديل توابع از استفاده با وارداتي و داخلي كاالهاي انمي تركيب

  :شود مي تعيينصورت رابية زير به

)5( 
mmm

1

ccccc )QD)1(QM(acQQ  


 

 قيمت .است تبديل كشش m و وارداتي كاالي سهميي،آكار پارامتر ac ،آن در كه 
 : است ة زيررابط صورت هب نهاده يك عنوان هب كاال يك براي )PXCc( تركيبي

)6(  
c

cccc
c QXC

)QEPE()QDPD(
PXC




 بازار به شده عرضه كاالهاي براي داخلي توليدكننده قيمت ،ترتيب به ،PEc و PDc ،آن در كه
 مقدار QEc داخل، بازار به محصول عرضه QDc صادرات، بازار به شده عرضه و داخل

 شده عرضه كاالهاي اين، بر عالوه .است توليد كل مقدار QXCc و ها فعاليت حسب بر صادرات
 قيمت ،بنابراين .است داخل توليد كاالهاي و وارداتي كاالهاي از تركيبي داخل بازار به

 .بود خواهد دو هر از وزني تركيب داخل بازار به شده عرضه كاالهاي براي توليدكننده
                                                                                                                                   
1. Non-tariff barriers  
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 وزني متوسط از است عبارت داخل بازار كاالهاي توليدكننده قيمت عنوان هب PQSc همچنين،
  :شود مي تعريف ة زيررابط صورت هب كه ،توليدكننده هاي قيمت

)7( 

c

cccc
c QQ

)QMPM()QDPD(
PQS




 كاالهاي داخلي قيمت PMc داخل، در توليدشده كاالهاي توليدكننده قيمت PDc ،آن در كه
 QMc داخل، كنندگان مصرف توسط تقاضاشده داخلي كاالي مقدار QDc واردشده، تركيبي
 داخلي بازار در شده عرضه (تركيبي) كاالي كل مقدار QQc و ييبترك وارداتي كاالي مقدار
 فروش بر ماليات )PQDc( كاال خريد قيمت و )PQSc( توليدكننده قيمت انمي فاصله .است

)TS( د:كر تعريف زير رابطة صورت هب توان مي را خريد قيمت ،بنابراين .است 

)8( )1( TSPQSPQD cc 

 دولت انتقالي هاي كمك و توليد عوامل فروش از حاصل درآمد شامل خانوارها درآمد 
  :شود صورت رابطة زير محاسبه مي ، كه بهاست

)9(   
f

hfhfh GTYFDISTYH 

 GTh و شود مي عرضه h خانوار گروه توسط كه اقتصاد در f توليدي عامل سهم hf ،آن در كه
 سياستي پارامتر عنوان هب نيز انتقالي كمك پارامتر .است h خانوار گروه به دولت انتقالي كمك

 انمي انتقالي پرداخت صورت هب يارانه ،انرژي يارانه حذف سياست در .است اهميت زئحا
 در ه است:شد استخراج مرحله دو قالب در خانوار مصرفي تقاضاي .شود مي توزيع خانوارها
 مقادير و تعريف رابطة زير قالب در خانوار درآمد صورت به خانوار مصرفي مخارج ،اول مرحله
  :ه استشد كسر انداز پس و مستقيم ماليات

)10( )1))(1(( hhhh SHHTYHYHHEXP 
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 نرخ SHHh و مستقيم ماليات h، TYHh گروه خانوار مصرفي مخارج HEXPh ،آن در كه
  .شود مي تعريف ماليات كسر از پس ازشدهاند پس درآمد نسبت صورت به كه ،است ازاند پس

 محصول از واحد هر براي شده ئهارا زاي برون ضرايب اساس بر محيطي زيست اثرات
 شاخص ترين معمول .شده است محاسبه نهايي مصرف و آالينده سوختي يها هنهاد ،ها بخش
 كه است آن كربن اكسيد دي اهميت داليل جمله از .است كربن اكسيد دي انتشار زانمي محيطي زيست

 شاخص .)Böhringer and Löschel, 2006( است مطرح جهاني گرمايش منبع ترين مهم عنوان به
 ;Dessus and Bussolo, 1998( است رفتهكار  به متعدد مطالعات در كربن اكسيد ديميزان انتشار 

Adkins and Garbaccio, 2007; Wittwer and Anderson, 2002( .ديگر يها هآاليند البته 
ة مطالع در .گرفت ازهاند كربن اكسيد دي حسب بر توان مي نيز را نيتروژن دي اكسيد و متان شامل
 اكسيد متان، كربن، اكسيد دي شامل مهم يها هآاليند انتشار ،موجود يها هداد به توجه با حاضر،

 سولفور اكسيد دي و كربن مونوكسيد نيتروژن، اكسيد كربن، اكسيد يد معادل نيتروژن، دي
 كه آنها تبديل ضرايب اساس بر نيز نيتروژن دي اكسيد و متان آالينده دو .شده است محاسبه

 .ندشد تجميع كربن اكسيد دي با و تبديل كربن اكسيد دي معادل به ،است 310 و 21 ،ترتيب به
). Farajzadeh, 2012( است يادشده يها هآاليند انتشار زانمي محيطي زيست اثرات از منظور
 منشأ ،كلي طور هب .كند مي توليد را نيتروژن دي اكسيد و متان ةآاليند دو تنها مصرف فرآيند
 جريان در انتشار واسطه، ةنهاد عنوان به كاالها مصرف شامل عمده منبع سه ها هآاليند انتشار
 كه است شده فرض البته .است خدمات و كاالها نهايي مصرف از ناشي انتشار و توليد فرآيند

 يها هنهاد تنها ،شوند مي استفاده واسطه ةنهاد عنوان به توليد فرآيند در كه ييكاالها انمي در
 توان مي را منبع سه از p آالينده انتشار ،اساس همين بر .ندكن مي ايجاد آلودگي سوختي

  ):Beghin et al., 2002( نوشت زير رابطة صورت به

)11( 











   

a h ff
cffchac

c

p
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p
ap QQfQCDQINTQXEN 
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 در توليد فرآيند در p آالينده انتشار اول ءجز :است جزء چهار شامل راست سمت كه در آن،
 و فعل اثر در كه شود مي شامل را آلودگي انتشار از بخش آن و دهد مي نشان را a بخش

 در p آالينده انتشار زانمي  نيز جمله اين در .شود مي ايجاد سوخت مصرف جز به انفعاالتي

 c كاالي مصرف مقدار acQINT .دهد مي نشان را a بخش محصول از واحد يك توليد اثر

 خانوار توسط c كاالي نهايي مصرف زانمي chQCD و a بخش توليد در واسطه نهاده عنوان به

 انواع ff ،آن در كه دهد مي نشان را c كاالي نهايي مصارف ساير نيز cffQQfاست؛ h گروه

همچنين، .است نهايي مصارف
p
c آالينده انتشار زانمي p كاالي از واحد هر يازا به c را 

 تنها نهايي مصارف ساير البته .است نهايي مصارف از ناشي انتشار آخر جزء دو .دهد مي نشان
 در .شده است محاسبه فيزيكي مقادير حسب بر يادشده ارقام .شود مي شامل را سوختي كاالهاي

 در ها هآاليند انتشار براي دقيق يها هداد به دسترسي عدم دليل به ي،غيرسوخت كاالهاي مورد
 اساس بر مصرف فرآيند از ناشي انتشار تغييراتمحاسبة  كاال، هر يازا به مصرف فرآيند
 ،خانوارها جز به كه است ، شايان يادآوريهمچنين .صورت گرفته است مصرف كل تغييرات
 داشته دنبال به را ها هآاليند انتشار تواند مي نيز گذاران سرمايه و دولت توسط كاالها مصرف
 يها هداد در يغيرسوخت كاالهاي نهايي مصرف از ناشي يها هآاليند انتشار كهاز آنجا  اما ؛باشد

 تغييرات كل ،است كننده مصرف جمعيت و خانوار محاسباتي مبناي داراي زيست محيط سازمان
 نسبت خانوارها توسط نهايي مصرف به نيز يغيرسوخت كاالهاي نهايي مصرف از ناشي انتشار در
 مشاركت نيتروژن دي اكسيد و متان انتشار در تنها يغيرسوخت كاالهاي مصرف .ه استشد داده
 تغيير .دارد قرار پايين حوسط در آنها مصرف سهم كربن، اكسيد دي معادل حسب بر كه دارند
 در تغيير ها، فعاليت توليد سطح در تغيير طريق از سياست يك اجراي اثر در ها هآاليند انتشار
 »مقياسي اثر« به اول تغيير .است پذير امكان توليد فناوري در تغيير و توليدي هاي فعاليت تركيب
 شناخته »فناوري اثر« عنوان به نيز سوم تغيير و ؛دارد نام »تركيبي اثر« دوم تغيير ؛است موسوم

 آلودگي تغييرات ة حاضر،مطالع در ).Geurts et al., 1997; Abler et al., 1999( شود مي
 در توليد فناوري زيرا ست،ها فعاليت تركيب در تغيير و توليد سطح در تغيير منشأ دو شامل
 ).Dessus and Bussolo , 1998( دكن نمي تغيير انرژي و تجاري هاي سياست اجراي خالل
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 از برگرفته »اجتماعي حسابداري ماتريس« ة حاضرمطالع در استفاده موردهاي  هداد
 بخش يارانه كاهش سناريوهاي اثر بررسي براي .است) Farajzadeh, 2012زاده ( ة فرجمطالع

 و اقتصادي اثرات و هگرفت صورت كشاورزي بخش داخل توليد بر هايي محدوديت كشاورزي،
 حسابداري ماتريس پس از اخذ كه است ذكر به الزم .است هشد ارزيابي آن محيطي زيست

 گرفت صورت آن در هايي تعديل ،متعدد موارد در ايران، مركزي بانك از 1385 اجتماعي
)Farajzadeh, 2012.( تر جزئي يها بخش به كشاورزي بخش تفكيك شامل ها تعديل اين 

 ساير و شيالت جنگل، دام، جو، ذرت، پنبه، چغندرقند، برنج، گندم، توليد يها بخش شامل
 هاي دهك و روستايي و شهري هاي خانوار حساب ،همچنين .است كشاورزي يها بخش

 انتشار مقادير به دستيابي براي .1ه استشد تفكيك ماتريس اين در خانوارها اين درآمدي
 گستردة طيف يك از ،الگو ساختار معرفي بخش در گفته ، مطابق توضيحات پيشها هآاليند
 يها هآاليند براي سوخت منشأ داراي يها هآاليند انتشار مقادير .ه استشد استفاده ها هداد

 و نيتروژن اكسيد كربن، مونوكسيد نيتروژن، دي اكسيد متان، ،كربن اكسيد دي شامل( منتخب
 فرآيند يها هآاليند انتشار مقادير مورد در اما شده و اخذ انرژي ترازنامه از )سولفور اكسيد دي

 گاز و نفت يها بخش در توليد مقادير .ه استشد استفاده بيشتري يها هداد ، ازمصرف و توليد
 بانك اطالعاتي پايگاه از صنايع و معدن توليد و انرژي ترازنامه از انرژي هاي حامل ساير و

 و جنگل بخش جز به كشاورزي يها بخش توليد مقادير .ه استآمد دست به ايران مركزي
 توليد مقدار ه و البتهشد آوري جمع فائو اطالعاتي پايگاه از پروتئين مصرف مقدار ،همچنين
 پايگاه از فاضالب و آب مصرف مقدار .ه استشد اخذ انرژي ترازنامه از نيز جنگل بخش

ه آمد دست به ملل سازمان اطالعاتي پايگاه از نيز جمعيت آمار و ايران آمار مركز اطالعاتي
 تعادل مدل قالب در يارانه اصالح هاي سناريو اثرات بررسي و كردن كاليبره منظور به .است

   .ه استشد گرفته بهره 1 .9 .24 نسخة GAMS افزار نرم از ،عمومي

                                                                                                                                   
ارائه اين مباحث بيان جزييات بيشتري از  منظور از شايان يادآوري است كه مقالة حاضر برگرفته از رساله دكتري بوده و - 1

آمده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه ارائـه شـده    دست سازي است. در بخش نتايج همين مقاله، بخشي از نتايج به مدل
هاي درآمدي خانوارهاي شهري و روستايي در  تفكيك دهك است؛ ساير نتايج از جمله آثار رفاهي سياست مورد نظر به

 مقاالت بعدي ارائه خواهد شد. 
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 بحث و نتايج

هاي  هنهاد قيمت اصالح سياست سازي شبيه آثار بررسي منظور به ،حاضر ةمطالع در
 تحليل و سازي شبيه آن، از استفاده با و شده طراحي الگوي تعادل عمومي ،كشاورزي

 به يافته اختصاص يارانه كاهش شامل سناريوها اين .است صورت گرفته سناريوهاي مورد نظر
 شد گرفته نظر در درصدي ده، بيست، چهل، شصت و هشتاد سطح پنج در كشاورزي بخش

)Zamani et al., 2016; Azarm, 2016(. پرداختيهاي  هياران هدفمندسازي موضوع به توجه با 
  .است برخوردار سزايي هب اهميت از بخش يندب پرداختي يارانه كاهش ارزيابي دولت،

 مختلف يها بخش توليد بر كشاورزي بخش يارانه كاهش سناريوهاي اثرات ،1 جدول در  
 عالمت و افزايش بيانگر مثبت عالمت .شده است ارائه توليدي يها بخش ساير و كشاورزي

 كه است شايان يادآوري .است نظر مورد سناريوهاي اثر بر توليد كاهش ةدهند نشان منفي
انجام شده  آن مختلف يها بخشزير تفكيك به كشاورزي بخش بر اثرات تحليل و ارزيابي

 بخش يارانه كاهش سناريوهاي اعمال با است، مشخص جدولاين  در كه گونه همان .است
 همراه توليد كاهش با كشاورزي توليدي يها بخشزير تمامي درصد، هشتاد سطح تا كشاورزي

 كشاورزي، بخش يارانه درصدي ده كاهش با زراعي، محصوالت بين در ،تر جزئي طور به .است
 .بود خواهد جو محصول به مربوط آن كمترين و گندم محصول به مربوط توليد كاهش بيشترين

 ارزيابي درصد - 3/94 گندم محصول توليد در تغيير ميزان يارانه، اصالح آخر سناريوي در البته
بايد  ،آن توليد اهميت و مختلف هايسال طي محصول اين توليد هاي نوسان به توجه با كه شده

 كشاورزي، توليدي يها بخشزير تمامي بين در شود.انجام  بيشتري احتياط باتفسير اين ضريب 
 و شيالت دام، محصوالت توليد در كاهش ميزان كشاورزي، بخش يارانه درصدي ده كاهش با

 شده ارزيابي درصد - 8 و - 4/10 ،- 4/2 ،ترتيب به ،چوبي)هاي  هفرآورد و (چوب ومرتع جنگل
 از بيش شيالت ،سناريو اين اعمال با كه گرفت نتيجه توان مي سخن، ديگر به .است
 با .درپذي مي تأثير كشاورزي بخش ةياران كاهش سياست از ومرتع جنگل و دام يها بخشزير

 دستخوش نيز محصوالت اين توليد در تغيير درصد كشاورزي، بخش در يارانه بيشتر كاهش
 نيز درصد 94 به توليد كاهش ،شيالتي محصوالت براي كه يا گونه به ،شود مي بيشتري تغيير
   .رسد مي
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 محصوالت در توليد ميزان بر ة بخش كشاورزيياران كاهش سناريوهاي اثرات - 1 جدول
 يتوليد هاي بخشزير

 (درصد تغييرات) نهسناريوهاي كاهش يارا  هاي توليديزيربخش
  %)80پنجم ( %)60(چهارم   %)40سوم ( %)20دوم ( %)10(اول

  -3/94  -3/94 -73 -4/39 -20 گندم
  -2/99  -2/82  -3/54 -26 -7/12 برنج
  -79  -79  -2/50 -24 -8/11 قند چغندر
  -9/96  -7/75 -48 -7/22 -11 پنبه
  -4/96  -2/73 -44 -2/19 -9/8 ذرت
  -3/89  -3/52  -4/26 -6/10 -9/4 جو
  -8/51  -4/22  -6/11 -5 -4/2 دام
  -4/93  -5/69  -1/41 -5/17 -8 ومرتع جنگل

  -4/94  -72  -1/46 -6/21 -4/10 شيالت
  -6/52  -4/16  -4/7 -2/3 -6/1 كشاورزيمحصوالت ساير

  +4/12  +9/9  +4/6 +2/3 +6/1 معدن
  -5/91  -6/69  -2/44 -2/21 -4/10 غذايي صنايع
  -3/84  -60  -5/38 -9/18 -3/9 چرموپوشاك منسوجات،

  -3/35  -7/19  -1/11 -8/4 -2/2 وكاغذ چوب
  +1/1  -9/0  -5/0 -1/0 -024/0 گاز و نفت

  -7/19  -5  -5/1 -3/0 -090/0 بنزين
  -4/31  -3/17  -2/9 -9/3 -8/1 سفيد نفت

  -8/28  -8/11  -3/6 -8/2 -3/1 گازوئيل
  +9/646  +92  +8/31 +8/11 +3/5 كوره نفت
  -100  -4/12  -9/4 -3/1 -4/0 مايع گاز

  -3/6  +4/3  +1/3 +8/1 +9/0 نفتيهاي هفرآورد ساير
  -5/16  -2/8  -2/4 -7/1 -8/0 طبيعي گاز

  -9/7  -2/2  -9/0 -3/0 -1/0 برق
  -2/8  -7/2 -1 -2/0 -042/0 صنايع ساير
  -3/23  -2/5  -1/1 -004/0 +072/0 ونقل حمل
  +5/17  +1/18 +11 +5 +4/2 خدمات ساير
  -75/38  -22/26  -97/14 -59/6 -11/3 توليد كل ميزان

  پژوهشهاي  هيافت مأخذ:
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 توليد بر كشاورزي بخش به يافته اختصاص يارانه كاهش ،1 جدول اساس بر
 مثبت اثر خدمات ساير و نقلو حمل نفتي،هاي  هفرآورد ساير كوره، نفت معدن، يها بخشزير

 طور به .است شده ارزيابي كوره نفت توليدي بخشزير بر مثبت اثر بيشترين كه اي گونه به ،داشته
 نفت معدن، هاي بخشزير توليد ميزان كشاورزي، بخش ةياران درصدي ده كاهش با ،تر جزئي
 .است شده محاسبه درصد +9/0 و +3/5 +،6/1 معادل ،ترتيب به ،نفتيهاي  هفرآورد ساير و كوره
 +4/2 و +072/0 معادل ترتيب، به، تغيير اين نيز خدمات ساير و نقلو حمل بخشزير دو براي

 منجر باالتر سطح در كشاورزي بخش يارانه كاهش نقل،و حمل براي ،بين اين در .است درصد
 ميزان كشاورزي، بخش ي يارانةدرصد شصت با كاهشو شود مي بخش اين توليد كاهش به

 اساس بر ،كلي طور به .يافت خواهد كاهش درصد 3/23 معادل ونقل حمل بخشزير توليد
 سطوح در كشاورزي بخش به يافته اختصاص يارانه كاهش كه گرفت نتيجه توان مي ،1 جدول
 سناريوهاي اعمال كه اي گونه به ،شد خواهد اقتصاد كل در توليد كاهش به منجر مختلف
 درصدي 59/6 و 11/3 كاهش ترتيب، به كشاورزي، بخش يارانه درصدي ده و بيست كاهش
 هشتاد سطح تا كشاورزي بخش ةياران كاهش با .داشت خواهد پي در را اقتصاد در توليد

 آن اعظم بخش كه ،يابد مي كاهش درصد 75/38 ميزان به اقتصاد كل توليد ميزان درصد،
 ناشي اقتصادي يها بخش توليد كاهش .است كشاورزي يها بخشزير در توليد كاهش دليل به
 كاهش مهم پيامد دو است ممكن كشاورزي بخش به پرداختي يارانه كاهش يسناريو اعمال از

 ناشي تورم افزايش بررسي براي بنابراين، .باشد داشته پي در را جامعه در تورم افزايش و اشتغال
 توليدي محصوالت قيمت بر سناريوها اين اثرات پرداختي، يارانه كاهش سناريوهاي از
 2 جدول در آن نتايج كه شده، محاسبه توليدي يها بخشزير ساير و كشاورزي يها بخشزير
 يارانه كاهش سناريوهاي اعمال با است، مشخص جدول اين در كه گونه همان .است دهآم

 از .دهد مي رخ كشاورزي يها بخشزير تمامي در قيمت افزايش كشاورزي، بخش به پرداختي
 طور به .كرد اشاره محصوالت اين داخلي توليد كاهش به توان مي ها قيمت افزايش اين داليل
 به مربوط قيمت افزايش ميزان كمترين كشاورزي، بخش يارانه درصدي ده كاهش با ،تر جزئي
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 سناريوي اعمال كه يا گونه به است، دام به مربوط آن ميزان بيشترين و ومرتع جنگل محصوالت
 با .دارد دنبال به را محصوالت اين قيمت درصدي ده و سيزده افزايش ترتيب، به ،نظر مورد

 محصوالت قيمت در افزايش ميزان كشاورزي، بخش به پرداختي يارانه در تغيير درصد افزايش
 به حتي دامي محصوالت قيمت براي اي كه گونه به شود، مي تغيير دستخوش بيشتر كشاورزي

 كاهش با كه است بررسي مورد يها بخشزير جمله از معدن .رسد مي نيز برابر شش از بيش
 با كه اي گونه به شود، مي رو هروب قيمت كاهش با كشاورزي، بخش به پرداختي يارانه سطح

 كاهش درصد - 1 معادل محصوالت اين قيمت ،كشاورزي بخش يارانه درصدي ده كاهش
 درصد - 8/11 به ميزان اين ،درصد هشتاد سطح تا يارانه تغيير درصد افزايش با و يابد مي
 مربوط وكاغذ چوب گروه به نظر مورد يسناريو اعمال نتيجه در تغيير ميزان كمترين .رسد مي

 يرمتغ اين ،پرداختي يارانه بيشتر كاهش با ،ادامه در اما .است درصد - 05/0 معادل كه ،است
 با سخن، ديگر به .دگراي مي مثبت به ،عالمت نظر از و بود خواهد شاهد را مالحظه قبل يتغيير
 معادل محصوالت اين قيمت در تغيير ميزان ،درصد هشتاد سطح در نظر مورد سياست اعمال

 تعادل مدل در بررسي مورد يها بخشزير ديگر از غذا صنعت .است شده بيني پيش درصد +5/0
 بخش به پرداختي يارانه كاهش سياست اعمال از پس قيمت رشد شاهد كه است عمومي

 به يافته اختصاص يارانه در درصدي ده كاهش از پس ،تر جزئي طور به .بود خواهد كشاورزي
 با ،نهايت در .است درصد +7/3 معادل بخشزير اين در قيمت تغييرات كشاورزي، بخش
 غذايي صنايع توليدات قيمت تغييرات درصد كشاورزي، بخش يارانه درصدي هشتاد كاهش
 اعمال از پس قيمت تغييرات نيز انرژي بخش در .است شده بيني پيش درصد +8/53 معادل
 ،شود مي مالحظه 2 جدول در كه گونه همان .است شده ارزيابي منفي يارانه كاهش يها سياست
 معادل پنجم يسناريو در و درصد - 1/1 معادل اول يسناريو در گاز و نفت قيمت تغييرات

 از پس قيمت كاهش درصد نيز سفيد نفت و بنزين براي .است شده محاسبه درصد - 4/12
   .است شده يني  پيش درصد - 3/12 و - 9/11 معادل ترتيب، به ،پنجم يسناريو اعمال
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در  محصوالت قيمت بر ة بخش كشاورزيياران كاهش سناريوهاي اثرات - 2 جدول
  توليدي هاي زيربخش

 سناريوهاي كاهش يارانه (درصد تغييرات)  هاي توليديزيربخش
  %)80پنجم ( %)60چهارم (  %)40سوم ( %)20دوم ( %)10اول (

  +7/148  +7/148  +2/66 +7/24 +9/10 گندم
  +9/355  +2/138  +5/61 +23 +2/10 برنج
  +5/133  +5/133  +1/60 +6/22 +1/10 قند چغندر
  +5/380  +5/140  +1/62 2/23 +3/10 پنبه
  +7/377  +6/142  +7/63 +9/23 +6/10 ذرت
  +8/391  +3/146  +4/64 +9/23 +6/10 جو
  +7/650  +7/206 +84 +8/29 +13 دام
  +2/340  +133  +9/59 +6/22 +10 ومرتع جنگل

  +2/721  +4/207  +2/81 +3/28 +2/12 شيالت
  +7/382  +5/143  +6/63 +8/23 +5/10 كشاورزيمحصوالت ساير

  -8/11  -7  -1/4 -2 -1 معدن
  +8/53  +3/43 +21 +3/8 +7/3 غذايي صنايع
  +9/113  +6/51  +3/24 +4/9 +2/4 چرموپوشاك منسوجات،

  +5/0  +7/0  +3/0 -02/0 -051/0 وكاغذ چوب
  -4/12  -8/8 -5 -3/2 -1/1 گاز و نفت

  -9/11  -4/8  -8/4 -2/2 -1/1 بنزين
  -3/12  -7/8  -9/4 -3/2 -1/1 سفيد نفت

  -6/12  -9/8 -5 -3/2 -1/1 گازوئيل
  -1/60  -5/27  -2/13 -6/5 -6/2 كوره نفت
  -8/38  -6/21 -11 -8/4 -3/2 مايع گاز

  -13  -2/8  -6/4 -1/2 -1 نفتيهاي هفرآورد ساير
  -9/11  -2/8  -7/4 -1/2 -1 طبيعي گاز

  -9/3  -5/2  -6/1 -8/0 -4/0 برق
  -4/6  -8/3  -3/2 -2/1 -6/0 صنابع ساير
  -4/9  -6  -5/3 -6/1 -8/0 ونقل حمل
  -9/5  -4/3  -1/2 -1 -5/0 خدمات ساير

  پژوهشهاي  هيافت مأخذ:
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 بر كشاورزي بخش يارانه كاهش سناريوهاي اعمال اقتصادي پيامدهاي ادامه، در
 مخارج واقعي، گذاري سرمايه ميزان داخلي، ناخالص توليد شامل اقتصادي كالن متغيرهاي

 ارزيابي كننده مصرف قيمت در تغيير درصد و خانوار خصوصي مصرف ميزان دولت،واقعي 
  است. دهآم 3 جدول در آن نتايج كه ه،شد

  اقتصادي كالن متغيرهاي بر بخش كشاورزيكاهش يارانة  سناريوهاي اثرات - 3 جدول

  متغيرهاي كالن اقتصادي
  (درصد تغييرات) سناريوهاي كاهش يارانه بخش كشاورزي

  اول 
)10(%  

  دوم 
)20(%  

  سوم 
)40(%  

  چهارم 
)60(%  

  پنجم 
)80(%  

  -21/31  -67/21  -38/12  -41/5  -54/2  واقعي گذاري سرمايه ميزان
  -87/5 -86/3  -07/2 -97/0 -49/0 دولتواقعيمخارج

  -40/61  -24/38  -43/21  -37/9  +44/2  خانوار خصوصي مصرف ميزان
  +59/48  +94/27  +78/13  +42/5  +44/2  كنندگان مصرف قيمت در تغيير درصد

  پژوهشهاي  هيافت مأخذ:

 كاهش سياست اعمال از پس واقعي گذاريسرمايه ميزان ،آمده دست هب نتايج اساس بر
 مشاهده 3 جدول در كه گونه همان يافت. خواهد كاهش كشاورزي بخش به پرداختي يارانه
 در تغيير درصد ،كشاورزي بخش يارانه درصدي ده كاهش سياست اجراي از پس ،شودمي

 به حركت با ميزان اين است. شده ارزيابي درصد - 54/2 معادل واقعي گذاري سرمايه ميزان
 يابد.مي افزايش درصد - 21/31 به و شود مي تغيير دستخوش بيشتر ،پنجم يسناريو سمت
 اجراي از پس يافت. خواهد كاهش بررسي مورد سناريوهاي در نيز دولت واقعي مخارج
 معادل دولت واقعي مخارج در تغيير درصد كشاورزي، بخش يارانه درصدي ده كاهش سياست

 درصد - 97/0 معادل ،يارانه درصدي بيست كاهش سياست اجراي از پس و درصد - 49/0
 يارانه درصدي هشتاد كاهش ،يعني( آخر يسناريو سمت به حركت با ،نهايت در .خواهد بود

 شده بيني پيش درصد - 87/5 معادل دولت واقعي مخارج در كاهش مسزان ،)كشاورزي بخش
بخش  يارانه كاهش سياست اعمال از پس آن رفتار كه ديگري متغيرهاي جمله از است.
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 در كه است آن از حاكي نتايج بوده و خانوار خصوصي مصرف ميزان ،شد ارزيابي كشاورزي
 .خواهد بود درصد +44/2 معادل متغير اين در تغيير ميزان ،)درصدي ده كاهش( اول يسناريو

 تغييرات ،كشاورزي بخش به يافته اختصاص يارانه در بيشتر كاهش با كه است حالي در اين
 درصد - 40/61 به درصد - 37/9 از و است شده ارزيابي منفي خانوار خصوصي مصرف ميزان
   رسد.مي

 كشاورزي بخش يارانه كاهش هايسناريو محيطي زيست اثرات تحليلنتايج  ،ادامه در
 بخش يارانه كاهش سناريوهاي در است، مشخص 4 جدول از كه گونه همان .شود مي ارائه

 كاهش اين يابد و ميزان مي كاهش SO2 و CO، CH4، N2O آلودگي عوامل ميزان ،كشاورزي
 در توليد كاهش علت به تواندمي خواهد بود، كه اول سناريوي از بيش پنجم سناريوي در

 كاهش با نيز سناريوها اين در شيميايي كودهاي آلودگي باشد. گاز و نفت صنعتي، هايبخش
 كاهش ،آن دنبال به و كشاورزي بخش در توليد كاهش دليل به تواندمي خواهد بود، كه همراه
  باشد. كشاورزي بخش به يافته اختصاص يارانه كاهش شرايط در شيميايي كودهاي از استفاده

 مختلف هايلودگيآ كل بر كاهش يارانة بخش كشاورزي سناريوهاي اثرات - 4 جدول
  توليد يندفرآ از ايجادشده

  (درصد تغييرات) سناريوهاي كاهش يارانه بخش كشاورزي  هاانواع آلودگي
  %)80پنجم ( %)60چهارم (  %)40سوم ( %)20دوم ( %)10اول (

NOx 14/1-  36/2-  12/5-  85/8-  19/19-  
SO2 02/0- 11/0- 50/0-  88/0-  15/1-  
CO 98/2- 05/6- 57/12-  71/20-  45/39-  
CO2 07/0+  07/0+  01/0+  11/2+  26/40+  
CH4 86/1- 80/3- 87/7-  49/10-  79/21-  
N2O 49/7-  04/15-  30-  93/44-  11/67-  

  -07/90  -90/72  -85/51  -70/26  -39/13  شيميايي كودهاي آلودگي
  پژوهشهاي  هيافت مأخذ:
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 ميزان بر كشاورزي بخش به يافته اختصاص يارانه كاهش اثر بررسي ،تر جزئي طور به
 درصد - 19/19 معادل پنجم يسناريو در و درصد - 14/1 معادل اول يسناريو در NOx توليد

 اول يسناريو در آلودگي توليد ميزان در تغيير نيز SO2 آلودگي براي است. شده ارزيابي
 ،آخر يسناريو سمت به حركت با كه است درصد - 02/0 معادل )يارانه درصدي ده كاهش(

 ، كهاست همراه مثبت تغييرات با نيز CO2 آلودگي رسد.مي درصد - 15/1 به ميزان اين
 در ،تر جزئي طور به باشد. نفتيهاي  هفرآورد و نفتي بخش هايفعاليت رشد دليل به تواند مي

 رشد با CO2 آلودگي توليد ميزان ،كشاورزي بخش يارانه درصدي ده كاهش با ،اول يسناريو
 تغيير با آلودگي توليد ميزان ،پنجم يسناريو سمت به حركت با است. همراه درصد 07/0
   .خواهد شد رو هروب درصد +26/40

 شده ارائه نيز انرژي منابع از ناشي توليدي آلودگي ميزان اتتغيير ايج بررسينت ،ادامه در
 رو هروب تغيير بيشترين با N2O و تغيير كمترين با CO مورد بررسي، آلودگي منابع بين در است.
  بود. خواهد

 از ايجادشده هايآلودگي كل سناريوهاي كاهش يارانة بخش كشاورزي بر اثرات - 5 جدول
  انرژي منابع

  (درصد تغييرات) سناريوهاي كاهش يارانه بخش كشاورزي  هاانواع آلودگي
  %)80پنجم ( %)60چهارم (  %)40سوم ( %)20دوم ( %)10اول (

NOx 88/0-  89/1-  65/4-  68/9-  70/24-  
SO2 72/0- 61/1- 46/4- 91/10-  74/33-  
CO  17/0- 47/0- 82/1- 58/5-  37/20-  
CO2  92/0-  02/2-  02/5-  40/10-  90/24-  
CH4  54/0- 24/1- 42/3- 04/8-  99/22-  
N2O  10/1-  34/2-  52/5-  03/11-  76/27-  

  پژوهشهاي  هيافت مأخذ:
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 معادل اول يسناريو در CO2 توليد در كاهش ميزان ،5 جدول اساس بر ،تر جزئي طور به
 آلودگي در تغيير ميزان رسد.مي درصد - 90/22 به نيز پنجم يسناريو در و است درصد - 92/0

SO2 و درصد - 72/0 معادل اول يسناريو در كشاورزي بخش يارانه اصالح از پس ايجادشده 
 در تغيير ميزان آلودگي، انواع بين در .خواهد بود درصد - 74/33 معادل آخر يسناريو در

 ديگر به است؛ آلودگي انواع ساير از بيش مختلف سناريوهاي در ايجادشده N2O آلودگي
 - 10/1 معادل N2O آلودگي در تغيير ،كشاورزي بخش يارانه درصدي ده كاهش با سخن،
 درصد - 76/27 به ، ميزان آنكشاورزي بخش يارانه درصدي هشتاد كاهش با و است درصد

  است. شده بيني پيش CO براي نيز آلودگي در تغيير ميزان كمترين رسد.مي

 هاپيشنهاد و گيري نتيجه

 مدل قالب در كشاورزي بخش به يافته اختصاص يارانه كاهش اثرات ،حاضر مطالعه در
 يارانه كاهش ،منظور بدين .شد ارزيابي محيطي زيست و اقتصادي متغيرهاي بر عمومي تعادل
 بخش يارانه كاهش سناريوهاي اعمال با .شد گرفته نظر در سطح پنج در كشاورزي بخش

 كشاورزي توليدي يها بخشزير تمامي در توليد ميزان درصد، هشتاد سطح تا كشاورزي
 و گندم محصول به مربوط توليد كاهش بيشترين ،زراعي محصوالت بين در .است يافته كاهش
 نسبت شيالت  بخشزير ،سناريواين  اعمال با ،همچنين .است جو محصول به مربوط آن كمترين

 بيشتر تأثير پذيرفته كشاورزي بخش يارانه كاهش سياستاز  ومرتع جنگل و دام هاي بخشزير به
 مطالعه نتايج .است داده نشان خود از را بيشتري كاهش  بخشزير اين توليد و خروجي ميزان و

 قيمت بر كشاورزي بخش به پرداختي يارانه كاهش سناريوهاي اعمال اثر كه داد نشان
 بخش به پرداختي يارانه كاهش با ،ديگر بيان به .است معكوس كشاورزي يها بخشزير

 توليد كاهش به توان مي قيمت افزايش داليل از .خورد خواهد رقم ها قيمت رشد كشاورزي،
 محصوالت به مربوط قيمت افزايش ميزان كمترين .كرد اشاره محصوالت اين داخلي
 سناريوي اعمال كه اي گونه به ،هشد ارزيابي دام به مربوط آن ميزان بيشترين و ومرتع جنگل
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 را محصوالت ناي قيمت درصدي ده و سيزده افزايش ترتيب، به ،يارانه درصدي ده كاهش
   .است داشته دنبال به

 تقاضاي كشاورزي، بخش يارانه كاهش سناريوهاي در كه داد نشان ،همچنين ،نتايج
 نتايج اساس بر يابد.مي كاهش غيركشاورزي و كشاورزي محصوالت براي خانوارها نهايي

 سطح كاهش كشاورزي بخش به يافته اختصاص يارانه كاهش سياست اعمال ،آمده دست به
 تقاضاي كاهش ،نهايت در و كشاورزي محصوالت قيمت افزايش ،آن تبع به و داخلي توليدات
 نشان يارانه اصالح سياست محيطي زيست اثرات دارد. پي در را كشاورزي محصوالت نهايي
 هاي آلودگي كاهش به منجر آينده در كشاورزي بخش در ها هياران كاهش كه داد

 اجراي با ،ها هياران پرداخت نظام در بازنگري ضرورت به توجه با .شد خواهد محيطي زيست
 تركيب با بايد ،هدف گروه شناسايي از پس كشاورزي،هاي  هنهاد ةياران هدفمندسازي سياست
از  محصول، هر بازار ساختار و توليد ساختار با بمتناس سياستي ابزار چند زمان هم اجراي و بهينه

 زمينه اين در سياستي ابزارهاي ترين مهم از .گيرد صورت ثرترؤم حمايتيبخش كشاورزي 
 رساني اطالع و ترويج سطح افزايش براي كشاورزيهاي  هنهاد يارانه معادل پرداخت توان مي

 ،ها هنهاد اثربخشي افزايش و زراعي به اصول كارگيري به فنĤوري، بهبود كشاورزان، به علمي
 كاهش براي كشاورزان درآمد بيمه ويژه به و كشاورزي محصوالت ة بيمةياران پرداخت

 رايب نقدي ةياران پرداخت ،وري بهره بهبود هاي زيرساخت ايجاد محصول، عملكرد خطرپذيري
 يها روش توسعه براي يارانه پرداخت نيز و محصوالت توليد مقدار و كشت زير سطح

 ابزارهاي كارگيري به .برد نام را غيرشيميايي مبارزه يها روش توسعه و گياه ةتغذي غيرشيميايي
 خواهد كشاورزي محصوالت توليد افزايش و ها هنهاد بهينه مصرف به منجر شدهياد سياستي

 توصيه است، گرفته انجام كشاورزي بخش در موردي طور به حاضر مطالعه كهاز آنجا  .شد
 اقتصادي مختلف يها بخش در و كشور مختلف مناطق در دست اين از مطالعاتي كه شود مي

 اساس بر .شود اتخاذ نيز مطمئن ييها سياست آنها، مشخص نتايج حصول با تا گيرد صورت
 رفاه كاهش توليد، كاهش سبب يارانه حذف يا كاهش يها سياست اعمال ،آمده دست هب نتايج
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 در ها هنهاد از وري بهره افزايش به تواند مي كه البته، شد خواهد قيمت افزايش و خانوارها
 ،زمينه اين در ،بنابراين .شود منجر زيست محيط كيفيت بهبود ،نتيجه در و بلندمدت
 آكار هاي فناوري و ها روش از استفاده يا سيساتأت و ها زيرساخت نوسازي براي گذاري سرمايه
 با متناسب حمايتي پرداخت با ،دولت ، شايسته است كهشرايط اين در .شود مي توصيه
 را ها زيرساخت نوسازي امكان ،بهره كم تسهيالت واگذاري يا و نياز مورد هاي گذاري سرمايه
 محصوالت شده تمام قيمت كاهش و آالت ماشين و آب نظير هايي نهاده وري بهره افزايش براي
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