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  كنندگانكود شيميايي بر رفاه توليدكنندگان و مصرف آثارحذف يارانه

  محصول برنج) :(مطالعه موردي
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  چكيده

ايران و آثار  دركشوريميايي هايي نظير كودهاي شيارانه به نهاده اختصاص سهم باالي

ها بر متغيرهايي نظير عملكرد محصول و مخارج دولت موجب منفي اين نوع سياست

اعمال اين نوع  تحت تأثيره است. از جمله محصوالت دشها حذف اين نوع يارانهسازي تصميم

 هاي دولت درسياست آثارمنظور بررسي . در مطالعه حاضر بهاستسياست، محصول برنج 

زمينه هدفمندي يارانه كودهاي شيميايي نظير كودهاي ازته، فسفاته و پتاسه بر رفاه 

تعادل فضايي مورد  كنندگان برنج در مناطق مختلف ايران، الگويتوليدكنندگان و مصرف

هاي مذكور در مناطق مختلف نهاده ةحذف ياران اداستفاده قرار گرفت. نتايج اين مطالعه نشان د

تر بوده است. به طور داشته و اين تغييرات در مناطق عمده توليد محسوس به همراهمتفاوتي  ارثآ

 موجب باال رفتن رفاهعمدتاًنظير كود ازته،  ،هاي ضرورينهاده ةحذف ياران ،كلي
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كه كل رفاه توليدكننده و طوريكنندگان برنج شده است بهتوليدكنندگان و مصرف

كه حذف است  يدرحال اين صد افزايش يافته است.در 56/4و  83/1ترتيب كننده بهمصرف

ترتيب مثبت در رفاه توليدكنندگان برخي مناطق، به رثاآيارانه كودهاي فسفاته و پتاسه با وجود 

رفاه كاهش درصد و  191/0و  188/0موجب كاهش رفاه كل توليدكننده در ايران به ميزان 

  است. شده درصد 47/0و  46/0 مقداركننده در همه مناطق بهمصرف
  

   JEL:C61, D60, Q18ي بندطبقه
  

  :هاكليدواژه

  شيميايي، برنج، مدل تعادل فضايي  ، كودحذف يارانه، آثار رفاهي
  

  مقدمه

ين امنيت تأمبا هدف كاهش هزينه توليد و  اصوالًهاي كشاورزي پرداخت يارانه به نهاده

ين برخي اهداف مطلوب، تأمدي با وجود هاي توليگيرد، اما توزيع ارزان نهادهغذايي انجام مي

هاي اقتصادي، هدر رفتن هاي منفي نظير ايجاد مزيت نسبي كاذب در برخي از فعاليتپيامد

ها و ايجاد اثرات رويه اين نهادهيبگذاري، كاهش رقابت و مصرف منابع كمياب سرمايه

ي نظير انواع كود و سموم هاي شيميايويژه در مورد نهادهير بر محيط زيست بهتأثخارجي نظير

پرداختي به  ،هاي مختلفايران طي سالدر ). 1389را در پي دارد (نجفي و فرج زاده، ب، 

 1388يشترين مبالغ يارانه بوده است. در سال ب شاملهاي گوناگون نهاده كود از ميان نهاده

ست. مطابق با درصد از كل يارانه بخش كشاورزي مربوط به كودهاي شيميايي بوده ا 13حدود 

هاي بيشترين سهم يارانه كود از كل يارانه ،1375-1388هاي هاي انجام گرفته طي سالبررسي

 يلياردهزار م 9/6بيش از  1385اي كه در سال گردد به گونهمربوط مي 1385كشاورزي به سال 

يايي را درصد از كل هزينه كود شيم 76ريال يارانه به كود شيميايي اختصاص يافته كه حدود 

هاي مختلف).اين در شود (بانك مركزي و سازمان خدمات حمايتي كشاورزي، سالشامل مي
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چرا كند،توليدات كشاورزي به همان نسبت تغيير نمي لزوماًها حالي است كه با افزايش يارانه

ها و كاهش هاي كشاورزي موجب استفاده بيش از حد نهادهپرداخت يارانه به نهاده كه

ترين اثر آن افزايش بار مالي دولت در نتيجه مهم ،اين ترتيبگردد. بهحصول ميعملكرد م

هاست، اي نهادهباشد. اين پيامدهاي نامطلوب كه ناشي از توزيع يارانهها ميپرداخت اين يارانه

است (نجفي و فرج زاده،  شدهها هايي در جهت حذف اين نوع يارانهگذاريموجب سياست

ها اثرات مثبت و يا منفي را براي محصوالت گوناگون و طور يقين حذف يارانهه). ب1389الف، 

همراه دارد. در اين بين برنج از جمله محصوالتي است كه حذف يارانه اقشار متفاوت جامعه به

انواع كود شيميايي اثرات متفاوتي بر توليد اين محصول به جاي گذاشته است (رحماني و 

هاي ه به مطالعات انجام گرفته در زمينه سياست حمايتي يارانه، ديدگاه). با توج1390همكاران، 

) نشان 1384مقدم (پيرايي و اكبريها وجود دارد. براي مثال متفاوتي در مورد پرداخت يارانه

هاي شهري و روستايي بخش زراعت موجب كاهش رفاه خانواردادند كاهش يارانه زير

اي به بررسي اثرات رفاهي حذف يارانه گندم و مطالعه ) در1389شود. كرباسي و كاتب (مي

جو پرداخته و به اين نتيجه دست يافتند كه حذف يارانه كود شيميايي موجب كاهش رفاه 

هاي دولت و مجموعاً محصول گندم و جو، كاهش هزينه دو كنندگانمصرفيدكنندگان و تول

زاده (الف، شود. نجفي و فرجگندم و جو مي محصول موجب افزايش خالص رفاه در هر دو

سازي تشكيل شده و بر مبناي يك الگوي شبيه 1353-1385هاي سال ) با استفاده از داده1389

يافته جهت بررسي آثار رفاهي حذف ها، از روش گشتاورهاي تعميماز بازار محصوالت و نهاده

يج تحقيق آنها حاكي از يارانه كود شيميايي براي محصوالت گندم و برنج استفاده نمودند. نتا

باشد، ولي در كنندگان طي حذف يارانه كود شيميايي ميكنندگان و مصرفكاهش رفاه توليد

كل اعمال اين سياست، رفاه جامعه را به دليل كاهش مخارج دولت و افزايش رفاه 

اي ديگر رحماني و همكاران ها، افزايش خواهد داد. در مطالعهكنندگان اين نهادهعرضه

هاي كشاورزي بر توليد محصوالتي نظير برنج در ايران را مورد نهاده ) آثار حذف يارانه1390(

حذف يارانه كود ازته موجب افزايش ميزان  ،آنهامطالعه  بررسي قرار دادند. بر مبناي نتايج
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بررسي  شود.توليد برنج و حذف يارانه كود فسفاته و پتاسه موجب كاهش مقدار توليد برنج مي

ها بر محصوالت كشاورزي العات داخلي انجام شده در زمينه اثر كاهش و يا حذف يارانهمط

هاي تعادل عمومي هاي اقتصادسنجي و يا مدلدهد در اين زمينه بيشتر از تخميننشان مي

. لذا براي بررسي بهره گرفته شد 4اما در مطالعه حاضر از مدل تعادل فضايي ،استفاده شده است

هاي گوناگون بر ي به استفاده از الگوي تعادل فضايي در تحليل اثرات سياستمطالعات خارج

  شود.محصوالت كشاورزي پرداخته مي

) نسبت داده شده Enke, 1951مطالعه در مورد الگوي تعادل فضايي به اينك (اولين 

دارهاي اي را در قالب ماست. وي براي يافتن مقادير حاصل از تعادل رقابتي ميان مناطق، مسئله

يانگر ميزان حمل و نقل ميان مناطق ب الكتريكي مطرح نمود كه مقدار جريان موجود در مدار

توان در ) نشان داد كه مدل اينك را ميSamuelson, 1952بود. پس از آن، ساموئلسون (

ريزي رياضي درجه دو حل كرد. تابع هدف ساموئلسون چارچوب يك الگوي برنامه

هاي عالوه سطح زير منحني عرضه، منهاي كل هزينههنحني تقاضا بحداكثرسازي سطح زير م

) مدل ساموئلسون Takayama and Judge, 1964حمل و نقل بود. بعد از آن تاكاياما و جاج (

ريزي رياضي درجه دو و فرض رقابتي بودن بازار و وجود توابع عرضه و را با استفاده از برنامه

محققين مختلفي اين الگو را جهت بررسي اثرات اعمال  تقاضاي خطي حل كردند. در ادامه

ها در هاي تجارت، هزينه حمل و نقل و يارانههاي مختلف دولت نظير تعرفهسياست

 Johnson et(ن و همكاران ونساجهاي خود مورد استفاده قرار دادند. به عنوان مثال پژوهش

al., 1996(  هاي روغني نظير تجارت دانه تعادل فضايي به بررسياز الگوي با استفاده

و  5SOAPنظير برنامه چند سياست تجاري آنها پرداختند. هايفراوردهآفتابگردان وسويا و 
6NAFTA 7وGATT نشان داد كه با ها سازيشبيه. قرار دادند بررسيمورد  را هاوضع تعرفه  و

در آمريكاي شمالي،  نقلهاي حمل و ها وهزينهيارانه ،هاتقاضا، تعرفه ،توجه به ميزان عرضه
                                                           

4. Spatial Equilibrium Model 

5. Sunflower Oil Assistance Program 

6. North American Free Trade Agreement 

7. General Agreement on Tariffs and Trade 
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 تنهادر كانادا بايد  كهيلويت دارد درحالوآفتابگردان ا وريافرايالت متحده آمريكا در توليد و 

  . كلزا توليد شود

الگوي تعادل  يريكارگبه) با Guajardo and Elizondo, 2003گاجاردوو اليزاندو (

ررسي قرار دادند. آنها طي ي آمريكاي شمالي را مورد بفرنگگوجهبازار جهاني  ،فضايي

ها و قرارداد تجارت آزاد آمريكاي هاي حمل و نقل، تعرفهسناريوهايي كه شامل تغييرات هزينه

هاي ها را بر توليد، مصرف، جريانگونه سياستاثرات اين ،) بوده استNAFTAشمالي (

-Gomez( پالنا و ديوادوس-. گومزكردندها و خالص رفاه اجتماعي بررسي تجارت، قيمت

Plana and Devadoss, 2004گندم را بر  محصولها) ها و يارانه) اثرات موانع تجاري (تعرفه

  قيمت، عرضه، تقاضا، تجارت و رفاه در بازار جهاني گندم مورد بررسي قرار دادند.

كارگيري الگوي تعادل فضايي در تحليل اثرات همچنين از مطالعات ديگر در زمينه به

 ,.Chen et alتوان به مطالعه چن و همكاران (مينه محصوالت كشاورزي ميها در زسياست

) Abbassi and Larue, 2011عباسي و الرو ( ؛المللي محصول برنج) در مورد بازار بين2004

براندسما و همكاران  ؛محصوالت لبني كانادا در بررسي اثرات آزادسازي تجاري بر عرضه

)Brandsma et al., 2013نه كاربرد الگوي تعادل فضايي پويا در بررسي اثرات ) در زمي

 ,Anania and Scoppolaهاي منتخب در كشاورزي و مطالعه آنانيا و اسكوپوال (سياست

هاي تجاري در شرايط در كاربرد الگوي تعادل فضايي در بررسي اثرات سياست )2014

هاي انجام گرفته، ق با بررسيمطاب مختلف ساختار بازار اشاره نمود. همچنين الزم به ذكر است

اثر ) در زمينه 1390الگوي تعادل فضايي در ايران در مطالعات اندكي نظير مطالعه موسوي (

و نيزمطالعه  افزايش تعرفه واردات برنج بر توليد، مصرف، واردات و رفاه مناطق مختلف ايران

خلي و خارجي پسته سازي تجارت دا) با عنوان بهينه1394كشيري كالئي و حسيني يكاني (

  ايران مورد استفاده قرار گرفته است.

هاي دولت از جمله حذف يارانه بررسي منابع داخلي در زمينه محاسبه اثرات سياست

هاي كشاورزي، حاكي از آن است كه مطالعات داخلي جهت بررسي موضوع مذكور از نهاده
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اي چنين بررسي اثرات منطقهالگوهاي اقتصادسنجي و يا تعادل عمومي استفاده نمودند. هم

ه در نقاط ك سياست مد نظر مورد بررسي قرار نگرفته است. بررسي مطالعات خارجي نشان داد

 ،ها بر توليد، مصرف و تجارت محصوالت كشاورزيمختلف دنيا جهت بررسي اثرات سياست

العاتي در مط صورت گرفته. با اينكه اخيراً مطالعات متعددي در چارچوب الگوي تعادل فضايي

ها در حيطه آن ولي مبحث اثر حذف يارانه ،تعادل فضايي در ايران صورت گرفتهقالب الگوي 

در اين الگو ميزان توليد، مصرف و تجارت  مطالعات قرار نگرفته است. الزم به ذكر است

هاي مبادله، با هدف حداكثرسازي رفاه محصوالت بر مبناي توابع عرضه و تقاضا و هزينه

هاي دولت، ميزان شود و لذا با اعمال شرايط گوناگون نظير سياستي بازسازي مياجتماع

يابد زا تغيير ميهاي عرضه و تقاضا به صورت درونعرضه، تقاضا و تجارت با توجه به كشش

 واقعي جامعه نيز باشد.در همين راستا در مطالعه حاضرتواند منطبق بر رفتار كه اين تغييرات مي

هايي نظير حذف يارانه كارگيري الگوي تعادل فضايي اثرات سياستبا بهگردد سعي مي

كودهاي شيميايي ازته، فسفاته و پتاسه بر ميزان توليد، مصرف، رفاه توليدكنندگان و 

  كنندگان محصول برنج در مناطق مختلف ايران مورد تحليل قرار گيرد.مصرف

  

  روش تحقيق

هاي دولت در بخش حليل اعمال سياستبا توجه به اهداف تحقيق و به منظور ت

 4 تا1حذف يارانه كود شيميايي، الگوي تعادل فضايي برنج به صورت روابط  مانندكشاورزي 

  ):Takayama and Judge, 1964باشد (مي

MAXNSP=    (1) 

s.t 

                                                                                                          (2) 

≥                                                                                                               (3) 

, , ti,j≥0                                                                                                                 (4) 
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  كننده برنجمناطق توليدكننده و مصرف jو  iاجتماعي، خالص سودآوري NSP 8كه در آن 

)i= j =1, 2,…,6،(  مصرف شده در منطقه  برنجميزانj ضاي برنج معكوس تابع تقا ، ام

  تابع معكوس عرضه برنج در منطقهام، iميزان برنج توليد شده در منطقه  ام،  jدر منطقه 

i ،ام i,jc  هزينه حمل يك كيلوگرم از برنج از منطقهi  بهj و i,jt  ميزان برنج حمل شده بين مناطق

  باشد. مي

هاي حمل و تيب شامل رفاه بازاري و هزينهتر) داراي دو جزء است كه به1تابع هدف (

ها از كل درآمدها در باشد. در واقع تابع هدف پس از كسر مجموع هزينهاي مينقل ميان منطقه

پي حداكثرسازي خالص سود اجتماعي است. بر حسب نياز مدل و با توجه به شرايط الزم توليد 

 دهد كل برنجنشان مي 2بطه كه راطراحي گرديد. به طوري 2-4هاي و مصرف محدوديت

كند كه بيان مي 3به مناطق ديگر نبايد از توليد منطقه بيشتر شود. محدوديت  iاز منطقه  يارسال

به  وارد شده شود نبايد از كل ميزان برنجمصرف مي jمجموع مقادير برنجي كه در منطقه 

  باشد. يرها ميكننده غيرمنفي بودن متغبيشتر شود.محدوديت آخر نيز بيان jمنطقه 

 متغير هايبايست تمامي عملياتي كردن الگوي تعادل فضايي مي از آنجا كه جهت

جهت بررسي تغييرات رفاه  موجود در مدل شناسايي و مورد استفاده قرار گيرند و همچنين

كننده و مازاد مصرف كنندگان بر اثر حذف يارانه بايد به محاسبهتوليدكنندگان و مصرف

  ضه و تقاضاي معكوس به شكل روابطه پرداخت، بنابراين الزم است توابع عركنندتوليد

  :محاسبه گرددزير 

ps
i=ai+biqs

i                                                                                                          (5) 

pd
j=cj-djqd

j                                                                                                                    (6) 

 منحنيترتيب شيب به jdو  ibعرض از مبدأ منحني عرضه و تقاضاي مناطق،  jcو  ia كه در آن

iمناطق، و تقاضاي عرضه
sq  وj

dq ميزان عرضه و تقاضاي برنج،isp  وj
dpترتيب قيمت نيز به

  باشند. )مي1390سال مورد بررسي ( در برنجده و قيمت خرده فروشي كننعرضه

                                                           

8. Net Social Payoff 
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از  مقادير پارامترهاي شيب و عرض از مبدأ توابعاز طرفي در اين مطالعه جهت محاسبه 

iكشش قيمتي عرضه (
s
εكشش قيمتي تقاضا ( ) وε 10تا  7كه مطابق معادالت  شد) استفاده 

ه از كشش تخميني تقاضاي برنج داخلي در مطالعه قابل محاسبه است.به اين منظور با استفاد

)  و همچنين با 1390) و كشش عرضه برنج در مطالعه موسوي (1386فخرايي و نوروزي (

، پارامترهاي 1390كننده در سال استفاده از مقدار توليد، مصرف، قيمت توليدكننده و مصرف

البته الزم به ذكر  برآورد گرديد. 10ات 7مورد نياز براي توابع عرضه و تقاضا با توجه به روابط 

هاي واردات و صادرات برنج (نظير است در مطالعه حاضر به دليل عدم دسترسي آسان به مؤلفه

گمركات ازمناطق جهت هاي انتقال بههزينه واردات تا سر مرز و سپس به مناطق، هزينه

و در اين راستا  لحاظ نشد صادرات و منافع صادرات برنج)،  متغير واردات و صادرات در الگو

تا با اين فرض تطابق  بوده كشش تقاضاي مورد استفاده نيز تنها مربوط به مصرف برنج داخلي

  داشته باشد.

bi=                                                                                                                         (7) 

dj=                                                                                                                          (8) 

ai= +bi                                                                                                                  (9) 

cj= –dj                                                                                                              (10) 

با توجه به اينكه هدف تحقيق حاضر بررسي آثار حذف يارانه كود شيميايي بر 

بايد منحني عرضه مناطق طي كاهش يارانه تغيير يابد چرا  لزوماًباشد، متغيرهاي مورد بررسي مي

 ،7كه حذف يارانه موجب ايجاد تغييراتي در توليد محصول برنج و در نتيجه با توجه به رابطه 

، Dكه در آن  -1گردد. براي مثال با توجه به شكل شيب منحني عرضه مي سبب تغييرات در

1S2وS هاي تقاضا و عرضه كاال در شرايط وجود و حذف يارانه بر دهنده منحنيبه ترتيب نشان

منحني عرضه در جهت چپ و  ،دنبال حذف يارانهشود كه بهمشاهده مي - كود شيميايي است

گردد. الزم به ذكر است در اين مطالعه فرض ايجاد مي باال چرخش يافته و تعادل جديدي

  شود تابع تقاضا طي حذف يارانه ثابت مانده است.مي
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منظور تحليل اثرات رفاهي سياست به ،)1390مطابق با مطالعه موسوي ( ،از سوي ديگر

 حذف يارانه بر جامعه و بنا به ضرورت لحاظ عوامل مؤثر در توليد و مصرف برنج،  ايران به

دهنده مناطق مورد بررسي در مطالعه آنها و همچنين نشان 1بندي شد. جدول شش منطقه طبقه

هاي واقع شده در هر منطقه در آن اطالعات بيشتر در مورد استان باشد كهدر مطالعه حاضر مي

  گردد.ميمشاهده 

  
  . نمايي از تغيير منحني عرضه با اعمال سياست حذف يارانه1شكل 

  )1389اتب، كرباسي و ك(

  توليد و مصرف برنج در ايران  ها و بازارهاي عمده. مناطق، استان1جدول 

  هااستان  بازار مركزي  مناطق

  گلستان، گيالن و مازندران  ساري  1

  شرقي و غربي، اردبيل، زنجان، كردستان، همدان و كرمانشاهآذربايجان  تبريز  2

  برزتهران، سمنان، قم، قزوين، مركزي و ال  تهران  3

  جنوبيرضوي و خراسانشمالي، خراسانخراسان  مشهد  4

  و بويراحمد، لرستان،وبختياري، كهگيلويه اصفهان، چهارمحال  اصفهان  5

  خوزستان، فارس، بوشهر و ايالم

  هرمزگان، كرمان، يزد و سيستان و بلوچستان  كرمان  6

  ) 1390مأخذ: موسوي (        
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كنندگان و ، به منظور  بررسي تغييرات رفاه توليدالزم به ذكر است پس از حل الگو

 12و  11كنندگان در حالت حذف كامل يارانه كودهاي شيميايي، با استفاده از روابط مصرف

  شد:كننده و مازاد توليدكننده به ترتيب اقدام به محاسبه مازاد مصرف

CS =                                                                              (11) 

PS =                                                                                 (12) 

باشد. با مازاد رفاه توليدكننده مي 10PSكننده و مازاد رفاه مصرف 9CSكه در اين روابط 

كنندگان و كل بازار برنج در توليدكنندگان، مصرف مقادير رفاه 12و  11استفاده از روابط 

  مناطق مختلف ايران قابل محاسبه است.

يارانه  از آنجاكه هدف از انجام مطالعه حاضر بررسي اثرات رفاهي حذف كامل

اي بر باشد، جهت بررسي چنين مسئلهمي 1390كودهاي شيميايي ازته، فسفاته و پتاسه در سال 

اثر كاهش يارانه مذكور بر ميزان توليد (عرضه  زمينهشده، اطالعاتي در مبناي روش تحقيق بيان 

  داخلي) برنج مورد نياز است.

اي برابر قيمت خريد كشاورز به هاي يارانهنهاده شدهتمامبا توجه به اين نكته كه قيمت 

تا رسد اضافه يارانه است، افزايش قيمت خريد به دنبال كاهش يارانه امري روشن به نظر مي

ها با قيمت ها، قيمت خريد نهادهآنجاكه با اجراي كامل سياست دولت در زمينه حذف يارانه

هاي انجام گرفته توسط رحماني و همكاران گردد. با توجه به بررسيتمام شده برابر مي

درصد از  79و  64،70سهم يارانه كودهاي شيميايي ازته، فسفاته و پتاسه به ترتيب  ،)1390(

 1هاست. همچنين مطابق با محاسبات انجام گرفته در مطالعه آنها، اين نهاده م شدهقيمت تما

هاي شيميايي را با آن هاي شيميايي (قيمتي كه دولت كوددرصد افزايش در قيمت خريد كود

فروشد) به طور متوسط به ترتيب معادل با كاهش يارانه كودهاي ازته، فسفاته به كشاورزان مي

نتايج مربوط به اثر  2درصد بوده است. در جدول  258/0و  4203/0، 05531/0زان و پتاسه به مي

كاهش يارانه  كه در نتيجه ،درصد قيمت خريد كود شيميايي بر توليد محصول برنج 1افزايش 
                                                           

9. Consummer Surplus  

10. Producer Surplus 
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كه مالحظه  گونههمانگردد. هاي ذكر شده بوده است، مشاهده ميانواع كود شيميايي به نسبت

رصد قيمت كودهاي ازته، فسفاته و پتاسه به ترتيب موجب افزايش د 1افزايش  شود،مي

هاي گردد. اما مطابق با گفتهدرصد در توليد برنج مي 085/0و 135/0درصد و كاهش 1802/0

، 05531/0يارانه كودهاي ازته، فسفاته و پتاسه به اندازه  ازاي كاهشاين ارقام به ،پيشين

كه بر حسب نياز مطالعه حاضر جهت بررسي تأثير يدرحالباشد. درصد مي 258/0و  4203/0

درصد كاهش يارانه (و در نتيجه حذف كامل يارانه)، با توجه به درصدهاي ذكر شده و با  1هر 

درصد كاهش يارانه بر توليد محصول برنج  1ير هر تأثضرايب نهايي  2توجه به اعداد جدول 

  شاهده است.قابل م 3مورد محاسبه قرار گرفت كه در جدول 

  بر توليد محصول برنج  درصد افزايش در قيمت خريد كود شيميايي 1. اثر 2جدول 

  درصد)-(واحد                                                                                                                                          

  كودهاي پتاسه  ي فسفاتهكودها  كودهاي ازته  توليد

  - 085/0  -135/0  1802/0  برنج

  )1390: رحماني و همكاران (مأخذ             

  بر توليد محصول برنج درصد كاهش در يارانه كود شيميايي 1. اثر 3جدول 

  درصد)-(واحد                                                                                                                          

 كودهاي پتاسه كودهاي فسفاته كودهاي ازته توليد

 -329/0  -321/0  258/3 برنج

   تحقيقهاي : يافتهمأخذ               

كه بر مبناي نتايج مطالعه رحماني و همكاران - 3مطابق با اعداد محاسبه شده در جدول 

يابد. مطابق با ارانه كود ازته باز هم توليد برنج افزايش ميبا حذف ي - ) برآورد گرديد1390(

هاي انجام گرفته در حاشيه تحقيق حاضر، به دليل اينكه كود ازته بيشترين سهم را نسبت بررسي

هاي اصلي و اي حاصل شده چراكه نهادهچنين نتيجه ،استبه مصرف ساير كودها داشته

مصرف اين  كه نهايتاًطوريتري دارند بهايينضروري براي توليد محصوالت كشش قيمتي پ
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ثير قرار داده و لذا توليد محصول با روند قبلي ادامه خواهد يافت. اما أنوع كود را كمتر تحت ت

در مورد كودهاي فسفاته و پتاسه نتايج برعكس است و  با توجه به نتايج محققان مذكور، 

ا و لذا اثر منفي بر توليد شده است. البته حذف يارانه اين دو نوع كود موجب كاهش خريد آنه

  كاهش خريد اين دو نوع كود نيز ممكن است بر افزايش خريد از كود ازته نيز مؤثر باشد.

منحني  ،كند. بنابراينشيب منحني عرضه نيز تغيير مي ،به دنبال تغيير توليد ،در نهايت

يابد و با و يا چپ گردش ميها به سمت راست عرضه بسته به نوع كود، پس از حذف يارانه

فرض ثابت بودن تابع تقاضا نقطه تعادلي جديد بعد از حذف يارانه  و با توجه به  شرايط الگوي 

  گردد. تعادل فضايي حاصل مي

كنندگان و اطالعات مورد نياز در اين مطالعه نظير مصرف، قيمت مصرف

، 1390د مركز آمار ايران در سال هاي هزينه و درآمنامهتوليدكنندگان برنج داخلي از پرسش

توليد برنج در مناطق مختلف از وزارت جهاد كشاورزي و هزينه حمل و نقل محصوالت 

نرم افزار در نهايت با استفاده از  )استخراج شد.1390ترابري ( و كشاورزي از وزارت راه

GAMSده است، يارانه كود شيميايي به طور كامل حذف ش 1390سال  و با اين فرض كه در

  اثرات رفاهي حذف يارانه سه نوع كود ازته، فسفاته و پتاسه، مورد تحليل قرار گرفت. 

  

  نتايج و بحث

بر الگوي تعادل فضايي مورد استفاده قرار گرفت.  تحقيقجهت دستيابي به اهداف 

با كاهش يارانه كود ازته، توليد افزايش  بيني شدهپيش ،هاتوضيحات بخش مواد و روشمبناي 

تحت اين شرايط با فرض  و در نتيجه منحني عرضه برنج به سمت راست گردش يابد. يافته

ثابت بودن تابع تقاضا، قيمت برنج كاهش و توليد آن افزايش يافته و بنابراين انتظار افزايش رفاه 

سود  قطعاًكنندگان اين شرايط مصرف كننده وجود دارد. در واقع درتوليدكننده و مصرف

د ولي سود توليدكنندگان به تحليل ميزان منافع كسب شده و زيان از دست رفته خواهند بر

وابسته است. با اين تفسير و بر مبناي نتايج حاصل از سناريوي حذف كامل يارانه كود ازته، به 
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ين سياست موجب و اند دتوليدكنندگان ساير مناطق با افزايش رفاه مواجه ش 4و  2جز مناطق 

اي اعمال اين كنندگان تمام مناطق گرديد. مقايسه منطقهي براي مصرفايجاد منافع اضاف

 1كننده و توليدكننده مربوط به منطقه دهد بيشترين تغييرات رفاهي مصرفسياست نشان مي

دليل قرار داشتن سه استان بزرگ توليدكننده برنج به 1باشد. در حقيقت در مورد منطقه مي

همچنين باالبودن سرانه مصرف برنج به دليل الگوي مصرف  (گلستان، گيالن و مازندران) و

گونه كه در و همان دهها موجب اثرپذيري بيشتر بر اين منطقه شخانوار، هرگونه تغيير در قيمت

تعادلي نيز در اين منطقه اتفاق  بيشترين درصد تغييرات قيمت ،گرددمالحظه مي 5جدول 

متوسط قيمت تعادلي برنج  ،ذف كامل يارانه كود ازتهشود با حاست. همچنين مشاهده ميافتاده

  درصد كاهش يافته است.  39/3در ايران 

 ،باشدهاي فسفاته و پتاسه، نتايج بر خالف كود ازته ميتحت شرايط حذف يارانه كود

 مشاهده 5ه است. با توجه به جدول دچراكه كاهش يارانه اين نوع كودها سبب كاهش توليد ش

ترتيب حدود يارانه كودهاي فسفاته و پتاسه ميزان توليد كل برنج در ايران به شود با حذفمي

 استاتفاق افتاده 1يابد. اين كاهش توليد بيشتر در منطقه درصد كاهش مي 25/0و  24/0

كه براي مثال در حالت حذف كامل يارانه پتاسه، كاهش توليد برنج در اين منطقه طوريبه

گيرد. از در رتبه بعدي قرار مي ،درصد 226/0با كاهش 3منطقه  درصد و بعد از آن 261/0

دنبال تغييرات توليد، تغييرات ميزان مصرف است،چراكه به ،نتايج ديگر حاصل از اين سناريو

بيشترين تغيير  1طوري كه تحت اين شرايط در منطقه به استير قرار گرفتهتأثمصرف نيز تحت 

در اينجا برابر بودن  توجهقابلگردد. نكته برنج مشاهده مي كمترين تغيير مصرف 4منطقه  در و

تغييرات كل  توليد و كل مصرف در كشور است. از آنجا كه در الگوي مورد استفاده در اين 

مطالعه واردات و صادرات در نظر گرفته نشد، لذا يكي از شرايط تعادل در مدل اين تحقيق، 

باشد و در نتيجه تغييرات كل مصرف برنج داخلي مي برابر بودن كل مقدار توليد و كل مقدار

  در اين دو متغير نيز برابر گرديد. 
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  قيمت، توليد و مصرف تعادلي بعد از اعمال سياست حذف يارانه .4جدول 

  (ارقام بر اساس ده ريال و هزار تن)

 مناطق قيمت  توليد مصرف

2/374  8/2250  8/2352  1  

3/513  4/25  4/2392  2 

7/881  2/9  2/2365  3 

9/383  2/23  9/2384  4 

3/518  0/606  2/2385  5 

5/257  2/14  6/2417  6 

  ايران 0/2383  8/2928  8/2928

  : نتايج تحقيقمأخذ               

  اثر سياست حذف كامل يارانه بر بازار برنج ايران (درصد) .5جدول 

 مناطق تغييرات قيمت تعادلي تغييرات توليد تغييرات مصرف

  ازته فسفاته پتاسه ازته فسفاته پتاسه ازته فسفاته پتاسه

351/0- 346/0- 413/3 261/0- 26/0- 497/2 382/0 377/0 42/3-  1  

229/0- 226/0- 197/2 121/0- 12/0- 189/1 376/0 370/0 36/3- 2  

207/0- 204/0- 979/1 226/0- 22/0- 163/2 380/0 375/0 40/3- 3  

182/0- 179/0- 736/1 144/0- 14/0- 421/1 377/0 372/0 37/3- 4  

292/0- 288/0- 785/2 202/0- 20/0- 940/1 378/0 371/0 43/3- 5 

261/0-  257/0- 508/2 158/0- 16/0- 534/1- 373/0- 366/0 34/3- 6 

 ايران -39/3 37/0 38/0 36/2 -24/0 -25/0 36/2 -24/0 -25/0

  : نتايج تحقيقمأخذ                   
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انتظار بر اين  ،هاي تعادليچنين كاهش توليد و مصرف و افزايش قيمت دنبال اين به

كنندگان نيز دستخوش تغييرات گردد. در واقع كاهش است رفاه توليدكنندگان و مصرف

ها، موجب افزايش هزينه نهايي توليدكنندگان و در ها و به دنبال آن افزايش قيمت نهادهيارانه

در  ،قابل مشاهده است 6طور كه در جدول گردد. اما هماندكنندگان مينتيجه كاهش رفاه تولي

- افزايش يافته 4و  2شرايط حذف يارانه كودهاي فسفاته و پتاسه، رفاه توليدكننده در مناطق 

) مقدار رفاه به قيمت و مقدار 12و  11معادالت (است. با توجه به روابط مربوط به محاسبه رفاه 

گيرد، دليل اينكه در اين قسمت تغييرات رفاهي مورد بررسي قرار ميبهتعادلي وابسته است و 

بنابراين ميزان تغيير قيمت و مقدار تعادلي و نسبت تغيير آنها در محاسبه تغييرات رفاه نقش 

بسزايي دارند. بر مبناي محاسبات انجام گرفته با اينكه با حذف كامل يارانه اين دو نوع كود، 

) درصد كاهش مقدار 4، 2منطقه ( 2است اما در اين منطقه كاهش يافته 6ميزان توليد در هر 

كه مقدار تغييرات قيمت در است. در حاليتوليد محصول برنج نسبت به ساير مناطق كمتر بوده

 2همه مناطق تفاوت چنداني ندارد. همين مسئله نيز موجبات افزايش رفاه توليدكننده در اين 

ها شيب تابع ست. در واقع بر مبناي فروض اين مطالعه با حذف يارانهاناحيه را فراهم آورده 

يابد و با فرض ثابت ماندن تابع تقاضا ميزان توليد كاهش و قيمت افزايش عرضه افزايش مي

)، ولي 1در شكل  Bيابد. اين مسئله موجب از دست رفتن مقداري از رفاه قبلي (معادل ناحيه مي

) توسط توليدكننده 1در شكل  Cكننده (معادل ناحيه فاه مصرفحال جذب مقداري از ريندرع

حاكي از فزوني يافتن رفاه جذب شده بر رفاه از دست  4و  2گردد. نتايج در مورد مناطق مي

هاي فسفاته و پتاسه، كود از جهت تغييرات، با حذف يارانه نظرصرفباشد. به طور كل رفته مي

اتفاق افتاده است. همچنين محاسبه رفاه  1ليدكننده روي منطقه باز هم بيشترين تغييرات رفاه تو

درصدي طي حذف يارانه كود ازته و  183/1برنج در ايران حاكي از افزايش كننده كل توليد

  باشد.ترتيب با حذف يارانه كود فسفاته و پتاسه ميدرصدي به 191/0و  188/0كاهش 

ذف كامل يارانه كود ازته حاكي از دنبال حكنندگان بهبررسي تغييرات رفاه مصرف

 1كه بيشترين تغيير در منطقه طوريمنطقه شده به 6كنندگان برنج در هر افزايش رفاه مصرف



 98ةشمار ،پنجمبيست و  سال – توسعه و كشاورزي اقتصاد

۵۸  

 56/4كنندگان ايران را حدود درصد بوده و در مجموع نيز رفاه كل مصرف 94/6ميزان به

دهد و پتاسه نشان مي درصد افزايش داده است. اما نتايج در مورد كودهاي شيميايي فسفاته

كنندگان در تمام مناطق گرديد و ها موجب كاهش رفاه مصرفحذف يارانه اين نوع از نهاده

به دليل جايگاه ويژه محصول برنج در سبد مصرفي خانوار  ،نيز ذكر گرديد قبالًطوركه همان

ان مصرف نيز در ها و به تبع آن كاهش توليد ميزبه دنبال كاهش يارانه ،هاي شمال كشوراستان

گردد.به همين دليل بيشترين زيان  نيز به  ) با كاهش بيشتري رو به رو مي1اين منطقه (منطقه 

ها را گردد. از سوي ديگر اين منطقه بيشترين تغيير قيمتمربوط مي 1كنندگان منطقه مصرف

 كامل يارانه كه بر مبناي محاسبات انجام گرفته، حذفطورياست بهنيز به خود اختصاص داده

ه است. دها شدرصدي قيمت 382/0و  377/0كودهاي فسفاته و پتاسه به ترتيب موجب افزايش 

رخ داده هاي تعادلي در مناطقي بيشترين افزايش قيمت ،هاي تحقيقمطابق با يافته ،در حقيقت

كنندگان جامعه نيز كه داراي توليد و مصرف بيشتري هستند كه موجب كاهش رفاه مصرف

ترتيب موجب كاهش رفاه كل فسفاته و ازته بهكود حذف يارانه  ،طوركله است. بهدش

  درصد شده است.  47/0و  46/0ميزان كننده در ايران بهمصرف

حذف يارانه كود ازته سبب افزايش رفاه كل جامعه  ،هاي تحقيق حاضربر مبناي بررسي

توان گفت حذف كامل يارانه ياست. از طرفي طبق اين شرايط م درصد شده 39/2در حدود 

ها افزايش دليل كاهش يارانهتنها سبب افزايش رفاه بازاري جامعه شده بلكه رفاه دولت نيز بهنه

هاي توليدي و همچنين برآورده موجب وجود برخي مسائل مانند مزيتچرا كه به ،يافته است

براي توليد، كشاورزان هايي ساختن نياز مصرفي كشور و همچنين ضروري بودن چنين نهاده

دهند. ها نشان ميدنبال كاهش يارانهها بهاغلب واكنش كمتري نسبت افزايش قيمت اين نهاده

گردد كه حذف كامل يارانه كودهاي فسفاته و پتاسه موجب كاهش در مقابل آن مشاهده مي

صرف نظر درصد گرديد. در اين حالت با  249/0و  245/0ترتيب در حدود هرفاه كل جامعه ب

شود كه اي رفاه مصرفي و توليدي و با مالحظه رفاه كل، مشاهده ميهاي منطقهاز بررسي

دليل ها سود ببرد (بهه تنها دولت از حذف يارانهدحذف كامل يارانه اين دو نوع كود موجب ش
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تغييرات چشمگير توليد،  ،اي كه قابل ذكر استكاهش يارانه پرداختي). در نهايت نكته

باشد. همچنين نكته جالب توجه قيمت و در نتيجه رفاه در مناطق عمده توليد برنج مي مصرف،

باشند كه در هر سه حالت حذف يارانه كودهاي شيميايي ازته، مي 6و  4، 2در اينجا مناطق 

است كه البته غالباً كمتر بوده فسفاته و پتاسه اثرگذاري سياست يادشده نسبت به ساير مناطق 

ليد پايين محصول برنج در اين مناطق، اين نتيجه با عدم وجود مزيت نسبي در اين دليل توهب

نيز در برخي موارد تغييرات محسوسي مشاهده  3مناطق قابل توجيه است. البته در مورد منطقه 

كنندگان توان به قرار داشتن اين منطقه در صدر جدول مصرفشود كه از داليل آن ميمي

  كشور اشاره كرد.

  درصد تغييرات رفاه پس از حذف .6ل جدو

  كامل يارانه كودهاي شيميايي 

  توليدكننده رفاه كنندهمصرف رفاه

 مناطق ازته فسفاته پتاسه ازته فسفاته پتاسه

70/0- 69/0- 94/6 206/0- 203/0- 98/1 1  

46/0- 45/0- 44/4 073/0 072/0  61/0- 2 

41/0- 41/0- 00/4 136/0- 134/0- 31/1 3 

36/0- 36/0- 50/3 027/0 023/0 15/0- 4 

58/0- 57/0- 65/5 089/0- 088/0- 87/0 5 

52/0- 51/0- 08/5 001/0- 005/0- 07/0 6 

 ايران 83/1 -188/0 -191/0 56/4 -46/0 -47/0

  : نتايج تحقيقمأخذ                

  بندي و پيشنهادهاجمع

هاي كشاورزي نظير كودهاي شيميايي در مطالعه حاضر آثار سياست حذف يارانه نهاده

كنندگان و رفاه كل جامعه در قالب الگوي ازته، فسفاته و پتاسه بر رفاه توليدكنندگان، مصرف
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حذف يارانه كود  ،تعادل فضايي مورد بررسي قرار گرفت. بر مبناي نتايج حاصل از اين مطالعه

دنبال آن افزايش رفاه و به موجب كاهش قيمت تعادلي، افزايش توليد و مصرف عمدتاًازته 

. اما در مورد كودهاي شده استكنندگان و در نتيجه رفاه كل جامعه توليدكنندگان، مصرف

كه كاهش يارانه اين دو نوع كود طوريباشد بهفسفاته و پتاسه نتايج خالف اين حالت مي

ا نتيجه مطالعه شود كه بكنندگان و توليدكنندگان برنج در ايران ميموجب كاهش رفاه مصرف

يكي ديگر از نتايج مهم مطالعه حاضر اثرات  ) مطابقت دارد.1389زاده (الف، نجفي و فرج

اثرات اين  1باشد به طوري كه در منطقه متفاوت متغيرهاي مورد بررسي در مناطق مختلف مي

نوع از سياست نسبت به ساير مناطق چشمگير بوده است. نظر به اينكه هدف اصلي هدفمند 

هاست نه حذف يا افزايش قيمت هاي كشاورزي، بهينه كردن مصرف اين نهادهكردن يارانه

هايي كه كمترين پيامدهاي منفي هاي هدف و حذف يارانه نهادهها، لذا با شناسايي گروهنهاده

ها نيز دست يافت. با اين تفاسير و با توجه به توان به تخصيص بهينه نهادهرا به دنبال دارند مي

كه اثر منفي بر  ،هاي ضروري نظير كود ازتهگردد يارانه نهادههاي اين تحقيق پيشنهاد ميافتهي

هايي نظير كودهاي پتاسه و فسفاته پيشنهاد توليد برنج ندارد، حذف گردد. ولي در مورد نهاده

  اي انجام گيرد. هاي دولت با توجه به اثرات منطقهگذاريشود سياستمي
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