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برنج بازار اثر اخاللهاي بررسي
ايران آن در وارد ات و عرضه، تقاضا بر

چكيده
با اين حاضر تحقيق دارد. وجود آن واردات و تقاضا عرضه، در فراواني اخاللهاي كه اسـت اسـتراتژيك محصول يك در ايران برنج
حمايت تعديل نرخ از است. با بهرهگيري اجرا د رآمده نمايد به ارزيابي و وارد ات برنج تقاضا را بر عرضه، بازار اخالل هاي اثر كه هدف
مؤثر كالن سياستهاي غيرمستقيم و اثر بخش تجاري و قيمتي سياسـتهاي مستقيم اثر مشتمل بر سياسـت ها، اثر كل كه شـده
نشان اسـت. نتايج گرفته قرار تحليل و مورد تجزيه گرديده و كمي برنج بازار موجود در اثر اخاللهاي مي دهد ، نشـان را نرخ ارز، بر
قيمت اختالف بيشتر مفهوم به كه اخالل ها افزايش يعني د ارد، برنج عرضه بر مثبت اثر برنج بازار موجود در اخاللهاي مي دهد كه
بر اثر منفي اخاللها تقاضا تابع ميباشد. در كشاورزان بيشتر توليد براي انگيزهاي مرزي است، قيمت به نسبت كشاورزان دريافتي
د ليل به كاهش اين بخشي از سرانه ميشود كه مصرف كاهش باعث افزايش اخالل ها كه است آن بيانگر و داشته است سرانه مصرف
افزايش كه ميدهد نشان و است منفي تأثير داري واردات تابع در است. اخالل ها تعديل گرديده برنج ارزان قيمت و يارانهاي توزيع

است. شده آن كاهش به منجر محصول واردات بر موانع ايجاد د ليل به اخالل ها

واردات، ايران تقاضا، عرضه، بازار، حمايت، اخالل كليدي: برنج، كلمات

bb
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A Study on market distortions and its effects on rice supply, demand and import in Iran
By: K.Noori .,Member of Scientific Board, Agricultural Research & Education Organization (AREO), Tehran, Iran.
Rice is a strategic agricultural product in Iran. There are many important distortions in supply, demand and import of rice. 
The main purpose of this study has been to analyze the distortions in rice market. To measure the distortions, the adjusted 
protection rate (APR) has been applied. The APR measures the total policy, which combines "direct" effect of sectoral price 
and trade policies and the "indirect" effect of economy-wide policies, which affect the exchange rate. The results show 
that distortions have positive effects on domestic supply of rice, because the distortions create greater difference between 
domestic price and border price that is attractive for producers. The estimated demand function indicated that the distortions 
have negative effects on per capita consumption of rice, although subsidized rice distribution reduces the impact of the 
distortions on per capita consumption of rice. The distortions also have negative effects on the import of rice.

Keywords: Rice, Protection, Market distortions, Supply, Demand, Import, Iran.
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مقدمه
زيرا اين ميرود، ــمار ش به ايران در ــي محصول اساس برنج يك
نقش مهمي تغذيهاي الگوي و خانوار كااليي ــبد س در محصول اوًال
اهميت انواع ضريب ــي قيمت خرده فروش شاخص ــاس (بر اس دارد
مهمترين يكي از ــران اي حاضر حال در ــد). ثانيًا ۳/۳۲ مي باش برنج
اين ــد ثالثًا تولي ــرد د. مي گ ــوب محصول محس اين ــد گان واردكنن
عدم مزيت ــه ك ــود ميش انجام بااليي هزينه با ــور كش محصول در
اخالل هاي ــًا رابع ميدهد . ــان نش را اين محصول توليد در ــبي نس
وجود ــتراتژيك اس اين محصول واردات مصرف و توليد، در فراواني

دارد.
ــود دارد كه وج زيادي ــكالت مش برنج ــول محص ــد تولي در
مختلف توليد ــل مراح و توليد ــاختار س به مربوط آن ــي از بخش
نمودن تبديل ــا مراحل پس از توليد ت به مربوط ــر ديگ و بخش
زمينهاي ــات قطع ــودن ب كوچك ــد. ــفيد ميباش س برنج به آن
در توليد برنج، نسبي توليد، عدم مزيت باالي هزينه ــت، زيركش
از مناسب استفاده عدم و ــاليكوبي ش زياد كارخانه هاي ضايعات
ــوي س از مي روند. ــمار ش به موارد اينگونه از جانبي محصوالت
ــت اس خاصي ــكالت د اراي مش نيز ــور كش در برنج ديگر مصرف
ارزان قيمت ــهاي و ياران توزيع به ميتوان ــن آنها مهمتري از ــه ك
داخلي بازار برنج بود ن مجزا و مصرف ــب نامناس الگوي محصول،
تجارت كرد. همچنين ــاره اش قيمت و كيفيت لحاظ از وارداتي و
داراي كشور بازرگاني بخش موجود در ــرايط ش دليل به نيز برنج
و ــه انحصاري ب مي توان مهمترين آنها از ــه ــت ك اس اخاللهايي
و نهادها بين الزم ــي هماهنگ وجود عدم واردات، ــودن ب دولتي
و ارز نرخ در اخالل اندازه، از ــش بي واردات مربوطه، ــاي ارگان ه

د اشت. اشاره مناسب تعرفهاي سيستم وجود عدم
بر توليد، را ــي فراوان اثرات فوقالذكر ــاي اخالله و ــكالت مش
هدف شناخت تحقيق حاضر با است. ــته د اش برنج واردات و مصرف
وارد ات ــد، تولي آن بر ــرات اث ــي بررس و ــكالت مش و اخاللها اين
ــن تحقيق اي در ــت. آمده اس در به اجرا ــور كش در ــرف برنج مص و
منابع از عمد تًا كه ــت اس ــده ش ــتفاده اس زياد ي آمار و اطالعات از
ايران، ــالمي مركزي جمهوري اس ــك بان ايران، ــز آمار آماري مرك
ــاورزي، سازمان خواروبار جهادكش وزارت اطالعات و آمار كل اداره

گرديد. استخراج منابع ساير و كشاورزي(فائو)
ميدهد ــان نش خصوص اين در ــده ش مطالعات انجام ــي بررس
بخش در ــت دول ــتهاي سياس اثرات با ارتباط در ــي تحقيقات ــه ك
ــتهاي حمايتي سياس نحوي به كه ــت اس شده انجام ــاورزي كش
هيچكدام هرچند ــت، اس داده قرار ــي مورد بررس را دولت كالن و
اخالل سياستهاي بررسي اثرات قالب ــده در ش انجام تحقيقات از
مورد موضوع با نزديكي ارتباط اما ــت، ــده اس مطرحنش ــاورزي كش

د ارد. تحقيق
محصول تضميني قيمت ــتهاي بازرگاني و سياس تحقيقي در
ميدهد كه نشان نتايج است. گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد برنج

عالوه وجود دارد و برنج بازاري قيمت و واردات در نوسانات شديدي
ند اشتن تناسب همچون داليلي به تضميني قيمت ــت سياس آن بر
ــازي ذخيرهس خريد و امكانات نبود هزينهها، تضميني با قيمتهاي

است(۵). نداشته چنداني تاثير و كاربرد خريد، زمان و برنج
در ــاورزي كش محصوالت از قيمتي حمايت ديگري، ــق در تحقي
ميد هد كه نشان نتايج ــت. اس گرفته قرار ــبه محاس مورد ارز آزاد نرخ
چغند رقند، نخود، پنبه، ذرت، جو، برنج، مورد بررسي(گندم، محصوالت
ــت منفي برخورد ار آزاد از حماي ارز با نرخ و …) ــاز پي زميني، ــيب س
باعث تنها نه قيمت تضميني ــت د يگر، اتخاذ سياس بهعبارت بودهاند.
به سياست منجر اين است، بلكه نشد ه از توليد كنندگان داخلي حمايت

است(۲). داخلي شده توليدكنند ه بر ماليات پنهان اعمال
محصوالت از تعدادي غيرتعرفه اي موانع تعرفه اي معادل محاسبه
در اعمال شده تعرفهاي محدوديتهاي با آن ــه مقايس و ــاورزي كش
به قريب معادل تعرفهاي كه اوًال داده است نشان محصوالت اين مورد
موانع تعداد به توجه با است. ثانيًا ــاورزي منفي كش محصوالت اتفاق

است(۴). نشده تعرفهاي استفاده از موانع تقريبًا غيرتعرفهاي
ــرات اث كه ــد ميده ــان ــي نش جهان ــك بان ــات مطالع ــج نتاي
ــاورزان كش براي قيمتي و ــاري تج ارزي، ــب نامناس ــتهاي سياس
بخش كشاورزي از خارج سياست هاي كه نحوي به ــت، اس ويرانگر
را ــد كشاورزي و رش ــاورزان تحميل نموده كش را بر اغلب مالياتي
به ــنگين س تعرفه هاي و واردتي محدوديتهاي ــد. مختل مي نماي
ــه نهادههاي ب ــي دسترس كاهش ــبب س صنعت از حمايت منظور
سياستهاي ديگر، از سوي ميشود . قيمت آنها افزايش و كشاورزي
محصول(براي ــن پايي ــت قيم مانند ــاورزي كش ــش بخ ــتقيم مس
شهري) كنندگان مصرف و ارزان قيمت يارانه اي غذاي ــازي بسترس
را غيركشاورزي بخشهاي سياستهاي از ــي ناش منفي اثرات اغلب

مينمايد(۸). تشديد
حمايت شرقي نرخ و مركزي اروپاي ــور كش د ر۱۰ تحقيقي در
محصوالت اخاللهاي بازار اندازهگيري براي ــده ش تعديل و اسمي
گوشت شير، روغني، دانههاي نيشكر، جو، ذرت، ــاورزي(گندم، كش
تحليل قرار گرفته و تجزيه و ــبه مورد محاس مرغ) ــت گوش قرمز و
كشاورزي اخاللهاي قيمتي محصوالت اثر داد كه نشان نتايج است.
مختلف محصوالت بين و مطالعه مورد كشورهاي بين در ــد ت ش به

است(۶). گرد يده دچار تغيير نيز طول زمان د ر و بوده متفاوت
اثر ــرقي، ش و مركزي اروپاي ــورهاي كش در ديگري مطالعة در
قيمت محصوالت د ر آن اثر در كه اخاللهايي ارز و متفاوت نرخهاي
نرخ استفاده از گرفت. قرار بررسي مورد ميآيد، ــاورزي بوجود كش
قيمت با محصول بينالمللي قيمت مقايسه در را تورشي رسمي، ارز
اخالل ميدهد كه ــان نش نتايج ميآورد . بوجود محصول آن د اخلي
بودجهاي هزينه و ــت حماي نرخهاي ــاورزي، كش محصوالت قيمت
حساس ارز نرخهاي متفاوت به اروپا به اتحاديه ــورها كش ــتن پيوس
بيشتري سازگاري اين خصوص در شده ارز تعد يل نرخ كه ميباشد .

دارد(۷). موجود واقعيتهاي با

... برنج بازار اخاللهاي اثر بررسي
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روشها و مواد
اخالل بازار تئوريك مباحث

دو امر متخصصين اما دارد، وجود مناسب بازار فقدان بر متعددي داليل
ميدانند. مهمترين عوامل از را د ولت ــت هاي و سياس تاريخي ــعه توس دليل
پيدا توسعه طوالني زماني طي د ر كه ــت مفيد اس ــه اي مؤسس در واقع بازار
ــعه يك اقتصاد توس هرچقدر ــازد. س برآورده را اقتصادي نيازهاي تا ــرده ك
نواقص دليل همين به و بوده يافتهتر توسعه نيز آن بازارهاي ــد يافتهتر باش
توسعهيافته كمتر و توسعه حال د ر كشورهاي د ر بود . خواهد كمتر نيز بازار
توسعه مراحل پايين كشورها در اين مناسب دارند زيرا ــكل ش كمتر بازارها

گرفتهاند. قرار
دولتها گذشته سياست هاي بر كه انتقاداتي از بسياري ديگر ــوي از س
د خالت بازار از طريق ــعه توس روند به د ادن شتاب كه ــت اس وجود دارد آن
اين ــه بلك ــت نبوده اس ــكيل بازار تش از حمايت جهت د ر ــا نه تنه ــت دول
جهت در و تالشي ــده ش اخاللهاي بازار و نواقص افزايش ــبب س دخالت ها
در بازار دخالت ــود دولت ميش باعث كه است. داليلي بوده بازار ــيني جانش
ــيم بندي تقس برون زا اخالل و درونزا ــالل نوع اخ د و به ــوان ميت را ــد نماي
درون سيستم كه در ــتند هس اخاللهايي واقع د ر درونزا نمود. اخاللهاي
مورد بازار ذات به مربوط آنها ديگر عبارت به د ارند ، قرار آن ــاختار يا س بازار
براي ــازار ب در دخالت براي خوبي ــل دالي معموًال دولتها ــند. ميباش ــر نظ
منظور اصالح به دولت كه هنگامي دارند، بازار درونزاي اخالل هاي ــالح اص
را منظور دولت واقع قصد و در مينمايد، دخالت در بازار اخاللهاي درون زا

تخصيص بازار دانست. سيستم تقويت ميتوان حمايت و
نيستند مربوط بازار ساختار به ذاتي بهطور برعكس، برون زا، اخاللهاي
به علت اخالل ها اينگونه يعني ميگذارند ، تاثير بازار بر ــتم سيس بيرون و از
د خالتهاي ــت. اس بوجود آمده د ولت ــده ش گذاشته اجرا به ــتهاي سياس
ــند باش ــد ه ش منابع طراحي تخصيص بهبود از به غير داليلي به كه ــت د ول
نامناسب راهكارهاي با دولت تالش ــوند. ــوب ميش محس برونزا اخالل نيز
اخاللهاي برونزاي عنوان به خود نيز د رونزا، اخاللهاي ــالح اص منظور به
كه كارايي مي شوند باعث آنها زيرا ــوند، ميش محسوب ــتها سياس منتج از

تخصيصي كاهش يابد.
ــاي دولت د خالته اثر ــي براي بررس متعددي ــاخصهاي ش روشها و
ــاخصها اين گروه ش از حمايت ــرخ ن معيارهاي ــت، اس ــده ش گرفته ــكار ب
اثر براي بررسي حمايت نرخ معيارهاي از استفاده معايب و ــند. مزايا مي باش
يك حمايت نرخهاي ــت(۶). اس شده ــناخته ش خوبي به دولت دخالتهاي
و توليد كنندگان درآمد بر دولت د خالتهاي اثر ــي بررس براي كاملي معيار
پيچيده روشها ساير آنكه به جهت نميشود، اما ــوب محس مصرفكنندگان
ندارد، قرار دسترس كه عمدتًا در زيادي مي باشند اطالعات و آمار نيازمند و
اخالل هاي بوجود آمده بررسي براي حمايتي معيارهاي از نيز تحقيق اين در
بدين منظور به خواهد شد. استفاده دولت سياست هاي بواسطة در بازار برنج

ميگرد د. اشاره ذيل شرح به حمايتي نرخ معيارهاي به خالصه طور
است: ۱- رابطه شرح j به اسمي۱(NPR) از كاالي حمايت نرخ

 رابطه -۱                 

آمريكا دالر به ــمي۲ اس نرخ ارز با j كه محصول داخلي قيمت Pj
d ــه ك

دالر مرجع) محصول برحسب مرزي(قيمت قيمت Pj
b و ــت اس شده تبديل

معناست و بدين Pjباشد
b بزرگتر از Pj

d هنگامي كه NPRمثبت است است.
ماليات با مصرف كننده ميشود و حمايت اسمي بهطور  j محصول توليد كه
ــاندهندة اخالل نش كه ــت اس ــاخصي ش NPR .بالعكس و ــد ميباش روبرو
قيمتهاي با مقايسه ــد كه مي باش و قيمتي تجاري ــتهاي سياس مستقيم

ميگردد. محقق مرزي و داخلي
محاسبه مورد شد ه۴ تعد يل ارز نرخ با (APR) شد ه۳ تعد يل حمايت نرخ
مقايسه در نسبي نرخ تورم گرفتن نظر د ر با را نرخ حمايت كه مي گيرد، قرار
مي توان را شده تعديل حمايت مينمايد. نرخ محاسبه مرجع ــور كش با يك

نشان داد: ۲- شكل رابطه به

رابطه -۲                

ميشود: رابطه -۳ تعريف Pj به صورت
d* آن در كه

رابطه-۳

است: به شرح ذيل فوق متغيرهاي دو رابطة
ارز تعديل شده نرخ با نظر مورد محصول قيمت داخلي : Pj

d*

بازار) ارز نرخ اسمي(معادل ارز نرخ : NER
شده تعديل ارز نرخ : AER

داخلي كننده مصرف قيمت شاخص :CPI 
مرجع) (كشور آمريكا كنندة مصرف قيمت شاخص :USCPI 

اختالف به كه نسبت است اسمي ارز نرخ واقع د ر ــد ه ش تعد يل ارز نرخ
كنندة ــرف قيمت مص ــاخص ش ــده داخلي و كنن مصرف ــت قيم ــاخص ش
واقع در شده تعديل حمايت شده است. نرخ تعديل مرجع) آمريكايي(كشور
بخش تجاري و سياستهاي قيمتي مستقيم اثر كه شامل سياست ها كل اثر

ميگذارند  ارز اثر نرخ بر كه ــور كش كالن ــتهاي سياس ــتقيم اثر غيرمس و
ــت تعديل حماي نرخ مي گردد كه مالحظه ترتيب ــن بد ي مي دهد. ــان نش را
نرخ با مقايسه در كاملتري بطور دولت را آور اخالل سياستهاي اثر ــده، ش

ميدهد(۶). نشان اسمي، حمايت

واردات و تقاضا عرضه، توابع تئوري
همچنين و مورد نظر محصول و عرضه قيمت متغيرهاي عرضه، تابع در
جمله از (t-۱)ــه وقف دورة يك با ــه ــت، هرس كش ــين جانش محصول قيمت
تحقيقات ــر اكث ــاس، اس همين بر ــند. ميباش مؤثر ــاي متغيره ــن مهمتري
حاضر ــه مطالع ــتفاده كردهاند . اس مدل د ر ــن متغيرهايي از چني ــرد ي كارب
ــتفاد ه اس چارچوب فوق از مورد مطالعه محصول ــاورزي بودن كش لحاظ به
جزئي۵ تعديل الگوي از عرضه تخمين براي Changeو Schamway ميكند .
: داشتهاند(۱) بيان ۴- رابطه شرح به را مدل و كرد ه استفاده نرالو۶ مارك

                         
رابطه - ۴         

                            
قيمت Pt-۱و،t ــال نظردر س مورد محصول عرضه مطلوب St

* آن ــه در ك
ــت كش ــين محصول جانش قيمت PSt-۱و،t-۱ــال س د ر ــورد نظر م ــول محص
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اخالل ميباشند. جزء Ut t-۱  و سال د ر مورد نظر محصول
t با ــال س در واقعي عرضه بين اختالف كه ــود الگو فرض ميش در اين
عرضه واقعي در و مطلوب تفاوت عرضه مضربي از t-۱ سال عرضه واقعي در

زير ميباشد: صورت رابطه-۵ تعديل به است كه t سال

رابطه-۵                               
          

ضريب و  tدر سال نظر مورد محصول واقعي St عرضه طوري كه به
فرم نهايي الگوي "نرالو"، در تعديل رابطة جايگذاري كه با ــد ميباش تعديل

-۶ خواهد بود: رابطه صورت به عرضه تابع الگوي تعديل جزئي

۶- رابطه
           

معادله اي ــك ت مدلهاي از ــا تقاض ــرآورد تابع ب براي مطالعه ــن اي در
تخمين د ر كاربرد فراوان آن دليل به لگاريتمي مدل خطي شده و ــتفاد ه اس
تابع شكل اوليه است. گرفته قرار مدنظر ــاورزي كش محصوالت تقاضاي تابع

است: شده تصريح ۷- رابطه صورت به تقاضا
                

 رابطه -۷      

قيمت محصول Pit ــر، نظ مورد محصول مصرف Qit  ميزان آن ــه در ك
ــد مصرف Yt درآم ــا مكمل،  ي ــين جانش قيمت محصول Pjt ــر، نظ ــورد م

نشان ميدهند. اخالل را و Ut جزء كنندگان
قيمت نظر، محصول مورد قيمت به تقاضا مقدار ميگردد كه ــه مالحظ
اينجا در دارد. ــتگي بس مصرفكننده درآمد و مكمل) ــين(يا جانش محصول
ــرايط ش و محصول فراخور كاربردي به در تحقيقات كه گرديد متذكر ــد باي

ميگردد. تقاضا لحاظ نيز در تابع متغيرهاي ديگري بازار،
ــد. خارجي ميباش محصول براي داخلي تقاضاي واقع واردات در ــع تاب
واردات بر كه مختلفي محدود يت هاي دليل به واردات تابع تئوريك مباحث
اين در منظور ــن ــد. بدي پيچيدگيهاي زيادي ميباش داراي مي گرد د اعمال
فراواني نيز دارد كاربرد تعد يل شده Khan كه الگوي به طور مختصر قسمت
توضيح ۸- رابطه در است ــده ش ــتفاده واقع اس مورد نيز حاضر تحقيق در و

ميشود: داده

۸- رابطه

سال مورد نظر در محصول وارد ات مقدار Mtبهترتيب و Mt-۱ آن در كه
و مورد نظر محصول داخلي وارداتي به قيمت قيمت ــبت نس ، t و t-۱
كه گرديد متذكر بايد كلي بهطور ميد هند. نشان را كشور واقعي درآمد Yt

معادل نظر، مورد محصول داخلي توليد ارز، نرخ همچون ديگري متغيرهاي

از صادرات ــد حاصل د رآم ايران مورد د اخلي(در ناخالص و توليد ــهاي تعرف
بدين باشند. اثرگذار تابع واردات در متغير مستقل عنوان ميتوانند به نفت)
و قوانين يا و مورد نظر محصول خاص بايد شرايط محصول يك براي ترتيب

مدنظر قرار گيرد. محصول بازار مقررات حاكم بر

مسير۷ تحليل
مختلف اجزاء به همبستگيها تجزيه براي روشي عنوان به مسير تحليل
نزد يكي بسيار ارتباط مسير شده است. تحليل داده ــط اثرات، بس بيان براي
حالت ــيون رگرس كه گفت مي توان ــع واق در دارد، چندگانه ــيون رگرس ــا ب
مسير ابزار(تحليل متخصصين، اين از تعد اد ي مسير است. تحليل از ويژهاي
نامگذاري اين د ليل مينامند. ــي" عّل ــازي س "مدل مرتبط) را و تكنيكهاي
علت به ــائل مربوط مس ميد هد كه اجازه ما به تكنيكها ــت كه اين آن اس
ــير مس تحليل ــيلة بوس گردد. آزمون متغيرها ــتكاري دس بد ون ــول، معل و
اثرات و كاذب۱۰ اثرات غيرمستقيم۹، اثرات مستقيم۸، اثرات به همبستگيها
غيرمستقيم عّلي اثرات و مستقيم اثرات است. تفكيك قابل ــده۱۱ نش تحليل
اثرات و كاذب اثرات ميگيرند، درحالي كه نظر قرار مد مطالعه اين در و بوده

ميباشند. غيرعّلي نشده تحليل
رابطهها مسئله بر مسير تحليل تمركز ــترين بيش كه ــود ميش يادآوري
قرار ــتفاد ه اس مورد علتها ــف كش براي روش اين ديگر ــارت عب به ــت، اس
ارائه و متغيرها ــن بي معلولي و علت رابطههاي ــن گرفت نظر ــرد. د ر نميگي

مي باشد(۳). محقق به عهدة آنها مورد در فرضيه

نتايج
گرفت قرار ــبه ــده مورد محاس تعديل ش حمايت نرخ تحقيق حاضر، در
تقاضا عرضه، تابع در ــتقل متغير مس به عنوان يك اين متغير آن از ــس پ و
دورة ــتها طي سياس از حاصل اخاللهاي اثر لحاظ گرديد تا برنج و واردات
روش ــتفاده از اس آن با پس از گيرد . و تحليل قرار تجزيه مورد ۱۳۵۵-۸۱
هر د ر موثر مستقل متغيرهاي ــتقيم غيرمس و مستقيم اثرات ــير مس تحليل

است. گرفته قرار تحليل تجزيه و مورد توابع از يك
در شد ه لحاظ متغيرهاي ــت مي بايس توابع، تخمين به از پرداختن قبل
تئوري با نتايج سازگاري و گرفته قرار بررسي مورد ــتايي۱۲ ايس از نظر توابع
ديكيفولر ــاي آزمونه از منظور بدين ــرد . گي قرار نظر مد ــتگي۱۳ انباش هم
استفاده متغيرها ــتايي ايس براي بررسي پرون۱۵ فيليپس و ــده۱۴ ش تكميل
جملة همچنين مي باشد. سازگاري ــتگي همانباش تئوري با نتايج گرديد كه
تئوري با نيز لحاظ از اين كه بوده ــتا ايس ــده نيز تخمين زده ش توابع اخالل

دارد. سازگاري انباشتگي هم

برنج داخلي عرضه تابع تخمين
محدود يتهاي ــد، تولي ــرايط ش ديد گاههاي تئوريك، ــردن ك لحاظ با
به برنج عرضه شده تابع حمايت تعديل متغير نرخ نظر گرفتن در با و آماري

قرار ميگيرد: برازش مورد رابطه -۹ شرح

۹- رابطه

... برنج بازار اخاللهاي اثر بررسي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

۲۰ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۲۱ و زراعت  در

  ۰/۷   ۲ /۵۲ **  ۸ /۶۹ **  ۲ /۴۰ **    ۳- /۶۳***  

DW=۱/ ۹۲       R۲=۰/۹۷
ميباشند: زير شرح به متغيرها فوق تابع در

از  ۰ /۶۴ ضريب تن (با هزار ــب حس بر ــور : توليد برنج در كش PROR
شلتوك) تبديل طريق

ريال  ــب حس بر داخلي برنج انواع ــي عمدهفروش قيمت :WPDR(-۱) 
t-۱سال د ر

 t-۱هكتار در سال هزار بر حسب برنج  ACR(-۱): سطح زيركشت
برنج تعديل شدة نرخ حمايت :APR 

درجه(۱) اتورگرسيو :AR(۱)
آنهم برنج و ــت، براي اس محصول قيمت عرضه تابع در مهمترين متغير
كه بود آن اوليه انتظار و دارد وجود تضميني ــت قيم صرفًا برنج پرمحصول
باشد، داشته مهمي اثر محصول عرضه در ــاورزان كش تصميم بر قيمت اين
اعالم پرمحصول برنج براي را قيمت تضميني دولت صرفًا اينكه علت به ــا ام
در ــن متغير اي ــت اس ــور كش د ر برنج كل توليد از كمي ــد كه بخش ميكن
قيمت واقع در ــه برنج ك ــي عمد هفروش قيمت نگرديد. تابع عرضه معني دار
ميباشد در نزديك ــاورزان كش د ريافتي قيمت به و ميشود ــوب محس بازار
افزايش ــك درصد ي ازاي كه به مالحظه مي گردد ــت. گرف قرار عرضه ــع تاب
۰/۰۶ اندازة به برنج ــد تولي داخل، توليد برنج ــي انواع عمدهفروش قيمت در
بنابراين است، پايين عرضه كشش قيمتي آنجا كه از مييابد. افزايش درصد
ــت. داش انتظار قيمت افزايش نتيجة د ر را ــادي زي توليد افزايش ــوان نميت
سال قيمت به بستگي عرضه ميگردد ، مالحظه عرضه تابع همانطور كه در
سال بعد عرضه گذشته قيمت سال توجه به ــاورز با كش د ارد يعني ــته گذش

ميدهد. انجام را

قيمت عمدتًا ــه ارز) ك نرخ بر اثرگذار ــتهاي سياس و تجاري ــتهاي سياس
پديد آورده اخاللها اين وجود عدم با مقايسه د ر كشاورزان براي را باالتري

است. داشته داخلي عرضه يا توليد بر مثبت اثر است،
به ــخت و س ــيار بس كاري اخاللها مذكور ــدام از ك ــر ه اثر ــك تفكي
سوابق ــاس اس بر اما ــد، باش غيرممكن ــايد ش و اطالعات دليل كمبود آمار
كننده محدوديت ــت هاي اثر سياس د ر عمدتًا بايد مثبتي اثر چنين ــود موج
اينرو هرچند از باشد. ــد ه ش حاصل موانع غيرتعرفهاي) برنج(عمدتًا واردات
... و تعرفه ــت غيرتعرفهاي، محدودي مانند برنج خصوص در دولت ــت سياس
در را اخاللهايي ارز نرخ بر مؤثر سياستهاي بهويژه كالن ــتهاي سياس و
د اخلي عرضه بر ــي مثبت اثر اخاللها اين اما ــت آورده اس برنج بوجود ــازار ب
كه صورتي در بنابراين است. د اد ه افزايش را ــور در كش توليد برنج و ــته داش
رفع دنبال به و درآمده اجرا به برنج بازار آزادسازي منظور به ــتهايي سياس
قدرت ــت ها سياس نوع اين آنكه دليل به ــند ، باش وارداتي موانع يا كاهش و
در با را، برنج داخلي آن قيمت تبع به افزايش و خارجي را محصول ــي رقابت
منفي لذا اثر خواهد كرد، نزديكتر وارداتي به محصول گرفتن كيفيت، ــر نظ
محدوديتهاي كاهش ترتيب بدين ــت. داش خواهد عرضه داخلي و بر توليد
توليد براي را كشاورزان انگيزة همراه گردد كه سياستهايي با بايد وارداتي

ندهد . محصول كاهش عرضه و
اثرات كه شده است ــير تالش روش تحليل مس از ــتفاده اس با در ادامه
و محاسبه عرضه تابع بر ــتقل مؤثر مس متغيرهاي ــتقيم غيرمس ــتقيم و مس
كه متغيرهاي داد ــان عرضه نش تابع گردد. تخمين و تحليل تجزيه ــپس س
شده تعديل حمايت و نرخ زيركشت سطح انواع برنج، ــي عمدهفروش قيمت
در ــير مس تحليل روش از حاصل نتايج ــند. ــع عرضه معنيدار مي باش تاب در
ــت زيركش ــطح س فوقالذكر متغيرهاي بين د ر كه ــان ميدهد جدول۱ نش
برآورد شده ۱/۰۴۲ ضريب كه د ارد به نحوي را مستقيم بزرگترين ضريب اثر
اثر ميباشد، كوچك متغير اين غيرمستقيم ضرايب ديگر سوي از ــد. مي باش

زيركشتمتغير عمدهفروشيسطح حمايتقيمت كلنرخ اثر

زيركشت ۰/۱۸۰/۹۵۶-۱/۰۴۲۰/۰۹۲سطح

د اخلي برنج فروشي عمده ۰/۱۵۷۰/۵۳۳-۰/۴۹۴۰/۱۹۵قيمت

شده تعديل حمايت ۰/۷۲۶-۰/۱۳۴۰/۲۲۷-۰/۸۲۱-نرخ

اجرا درآمده، مختلف به ــتهاي سياس دليل ــد به بحث ش كه همانطور
دليل عمدتًا به اخاللها اين كه است مشهود برنج بازار در فراواني اخاللهاي
كه است شد ه ميباشد و باعث كشور كالن سياستهاي و واردات محدود يت
برنج وجود وارداتي قيمت و داخلي عمد ه فروشي قيمت بين اختالف فاحشي
كيفيت باالتر به مربوط قيمت اين اختالف ــي از بخش باشد. هرچند ــته داش
كيفيت نظر از كه پرمحصول برنج اما ــت، برنج توليد داخلي اس از ــي بخش
ــي دارد. نتايج توجه قيمت قابل تفاوت ــت نيز اس وارداتي برنج به ــك نزدي
بوده درصد معنيدار ۵ سطح تعديل شده در حمايت كه نرخ ميدهد نشان
بخشها، ساير ــي، بخش درون اخالل هاي آمده( بوجود اخاللهاي مجموع و

برابر برنج انواع عمده فروشي قيمت طريق از ــت سطح زيركش ــتقيم غيرمس
ــده ۰/۱۸- ش تعديل حمايت نرخ طريق از آن ــتقيم غيرمس ــر اث و ۰/۰۹۲
زيركشت سطح متغير كلي اثر كه ميگردد ترتيب مالحظه بدين ميباشد.

برابر ۰/۹۵۶ است.
۰/۱۹۵ مستقيم اثر برنج عرضه بر برنج انواع عمدهفروشي قيمت متغير
زيركشت سطح طريق از بزرگتري غيرمستقيم اثر متغير اين اما است داشته
مي باشد . ۰/۴۹۴ زيركشت طريق سطح از ــتقيم آن غيرمس اثر دارد، بر برنج
شده تعديل حمايت طريق نرخ از ــي عمدهفروش قيمت ــتقيم غيرمس اثر اما
طريق ــي از عمدهفروش ــت قيم افزايش ــد كه ميده ــان نش ــت و اس منفي

برنج تابع عرضه در مؤثر متغيرهاي مسير تحليل جدول(۱): ضرايب

مأخذ: محاسبات تحقيق
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۲۲ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۲۳ و زراعت  در

عرضه ۰/۱۵۷- را بر غيرمستقيم اثر ــده ش تعديل حمايت نرخ بر اثرگذاري
و مثبت داخلي برنج ــه عرض بر اين متغير كل اثر ترتيب ــن بدي ــج د ارد. برن

است. ۰ /۵۳۳ معاد ل
نتايج ــت، اس ــده تعديل ش حمايت نرخ عرضه در تابع مؤثر متغير ديگر
د اخلي عرضه متغير بر اين ــتقيم مس ميدهد كه اثر ــان نش ــير مس تحليل
و سطح زيركشت طريق از آن غيرمستقيم اثر اما است ۰/۲۲۷ مثبت و برنج

ميباشد. منفي برنج انواع عمدهفروشي قيمت
برنج تقاضاي تابع تخمين

كه داريم انتظار برنج بازار شرايط و تئوريك ديدگاه هاي كردن لحاظ با
برنج جانشين محصول قيمت ــرانه، س هزينه درآمد يا ــي، قيمت خردهفروش
باشند. بدين ترتيب داشته تابع تقاضا تأثير در گذشته مصرف سرانه دورة و
در كه گرفت قرار ــي بررس مورد برنج تقاضاي تابع در فوقالذكر ــاي متغيره

است: گرديده حاصل ۱۰- رابطه شرح به تقاضا تابع نهايت

۱۰ - رابطه

       ۱۰ /۶۴***         - ۲ /۱۶ **          ۲ /۴۱**    - ۲ /۶۴ **   
R۲=۰/۹۷            R-۲=۰/۹۶            DW=۱ / ۸۷
كيلوگرم بر حسب سرانه برنج : مصرف TPCc آن در كه

پايه ــال ــب س برحس برنج انواع ــي خردهفروش ــاخص قيمت ش : RPIR
۱۳۷۶=۱۰۰

خانوار ساالنه هزينه خالص : متوسط TAC
شده تعديل حمايت نرخ : APR

بيانگر ــه ك ــت اس گرديده برآورد -۰/۱۱ برنج تقاضاي قيمتي ــش كش
درصد يك اثر در ديگر بعبارت ــت، اس به قيمت ــبت نس آن كم ــيت حساس
حدود آن در ــراي ب تقاضا مقدار ــج، ــي انواع برن خرده فروش ــش قيمت افزاي
ــي خردهفروش قيمت از تابع ــن اي در ــت. داش كاهش خواهد ــد د رص ۰/۱۱
در مكمل يا ــين جانش محصوالت عنوان به ــت گوش و ــيبزميني س گندم،
تابع در هيچكدام از متغيرها بود كه آن بيانگر ــد كه نتايج ش ــتفاد ه تابع اس

گرد يدند. حذف اين دليل به و نيست معنيدار
هزينه ــط درآمد، از متوس متغير از ــتفاده اس جاي به ــه مطالع ــن در اي
ميزان خانوار، بودجه اطالعات و ــار آم گرچه گرديد. ــتفاده اس خانوار خالص
بررسي با وليكن ميكند، منعكس نيز درآمد ي گروههاي براساس را مصرف
محرز امر اين ــران آمار اي مركز ــان نظر كارشناس با و د رآمد ــبه محاس نحوة
مربوط به آمار ــت. نيس اتكايي قابل د اده هاي خانوار، درآمد ارقام كه ــت اس
رئيس خانوار از ايران آمار مركز پرسشگران مستقيم سئوال از درآمد خانوار
پردرآمد خانوارهاي خصوص به خانوارها كه آن دليل به است، ــده ش حاصل
از بسياري در ترتيب بدين ــتهاند، داش ابا ــه هميش خود واقعي درآمد ابراز از
عنوان تصرف به قابل درآمد و نه هزينه خانوار متوسط پژوهشهاي كاربردي
ــيوهاي ش از چنين نيز تابع اين در ــود. ميش گرفته نظر در ــتقل مس متغير

است. شده استفاده
شاخص عنوان به كه هزينه خانوار متوسط ميدهد كه نشان تقاضا تابع
انتظار مطابق و مثبت عالمت ــت، ــده اس ش تقاضا گنجانده تابع د ر درآمدي

خانوار) درآمد افزايش معني خانوار(به هزينه افزايش كه مفهوم ــن بد ي دارد.
يك افزايش ازاي اين رو به از داشت. خواهد دنبال به برنج را تقاضاي افزايش
درصد افزايش ۰/۱۳ ــدود ح د ر برنج براي تقاضا خانوار درآمد د ر ــدي درص

داشت. خواهد
نشاندهندة اخاللهاي شاخص عنوان يك به ــده ش تعديل حمايت نرخ
ــد باش ــتر بيش اخاللها هرچه كه آنجا از گرديد. لحاظ تابع تقاضا در بازار،
انتظار ــت، اس مرزي قيمت و داخلي قيمت بين ــاوت تف افزايش مفهوم ــه ب
تابع ــد . باش ــته داش منفي اثر بر تقاضا اخالل ها اينگونه افزايش كه ميرود
در تابع ــده ش تعديل حمايت ــرخ ن متغير كه مي دهد ــان نش ــده ش برازش
ميتوان ترتيب ــن بدي ــت. اس معنيدار و منفي داراي ضريب برنج ــاي تقاض
تفاوت به منجر كه و تجاري قيمتي اخاللهاي هرچه كه كرد ــري نتيجهگي
تقاضاي ــي بر اثر منف يابد افزايش ــود، ميش و مرزي داخلي قيمت ــتر بيش
تخمين ضريب ــد ن ش عنوان ــت. همانطور كه خواهد داش مصرف كنندگان
كوچك ميباشد كه كوچك ــيار بس ضريب اين اما معنيدار است ــد ه زده ش
است، يعني دولت توسط برنج و ارزان قيمت كوپني توزيع دليل به بودن آن
ميكند جلوگيري آمده بوجود و تجاري قيمتي اخاللهاي اثر از حدودي تا
همچنان قيمت، ــش افزاي رغم علي ميدهد تا اجازه ــدگان به مصرفكنن و
از مناسب، سياست گذاري بنابراين با كنند . باال حفظ حد در خود را مصرف
مهم يك عامل عنوان به ــوان ميت برنج تقاضاي در تابع موجود ــاي اخالله

كرد. استفاده برنج مصرف الگوي براي اصالح
هزينه ــط برنج، متوس ــي خرده فروش قيمت متغير ــه س تقاضا ــع تاب د ر
ــتقل مس متغيرهاي عنوان به ــده ش نرخ حمايت تعديل و خانوار ــص ناخال
و اثرات مستقيم مسير روش تحليل از ــتفاد ه اس با ــت. اس گرد يده معني د ار
قرار مورد برآورد در كشور برنج ــرانه س مصرف متغيرها بر اين ــتقيم غيرمس
مسقيم اثر كه مي دهد نشان نتايج ميگرد د. مالحظه در جدول۲ گرفته كه
بر منطبق كه دقيقًا است منفي ــرانه س مصرف برنج بر ــي خردهفروش قيمت
خانوار(به هزينه متوسط طريق از آن غيرمستقيم اثرات اما است تقاضا قانون
ديگر بهعبارت مثبت است، شده تعديل حمايت نرخ درآمد) و متغير عنوان
مصرف بر منفي اثر خود ــي، خرده فروش قيمت ميگردد كه افزايش مالحظه
اثر مثبت اعمال ديگر باعث متغير دو ــق طري از افزايش اين د ارد اما ــرانه س
در خيلي زياد عليرغم افزايش سرانه، مصرف ترتيب افزايش ميگردد. بدين

تفسير ميباشد. برنج قابل قيمت
شده است، مدل عنوان متغير درآمدي وارد كه به خانوار متوسط هزينه
تقاضا تئوري ــازگار با س كه برنج دارد ــرانه س مصرف بر ــتقيم مثبت مس اثر
طريق متغيرهاي از خانوار هزينه ــط متوس متغير غيرمستقيم اثر ــد. ميباش
مثبت و منفي ترتيب شد ه به حمايت تعديل نرخ برنج و خردهفروشي قيمت
بر خانوار هزينه ــط متوس متغير كل اثر كه و مالحظه ميگردد ــت اس بود ه

ميباشد. ضريب ۰/۶۱۲ و با مثبت سرانه مصرف
دارد برنج سرانه مصرف بر منفي مستقيم اثر ــده ش حمايت تعديل نرخ
به مفهوم كه گرد د زياد شد ه تعد يل حمايت نرخ هرچه كه نشان مي دهد و
اثر ميباشد كالن و تجاري ــتهاي قيمتي، سياس اخاللهاي ــدن ش زيادتر
د يگر ــوي از س اما ــت. خواهد گذاش برجاي برنج ــرانه مصرف س ــر ب ــي منف
طريق از مثبت ــتقيم غيرمس اثر متغير اين ــش افزاي كه مي گردد ــه مالحظ
نرخ غيرمستقيم متغير اثر كه آنجا از است. د اشته قيمت خردهفروشي متغير
آمده نيز منفي بدست خانوار هزينه متوسط طريق ــده از ش تعديل حمايت

... برنج بازار اخاللهاي اثر بررسي
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ميباشد. منفي سرانه نيز بر مصرف متغير اين كل اثر است،

برنج واردات تابع تخمين
لحاظ و كشور د ر آن واردات بويژه برنج بازار ساختار د اد ن قرار مد نظر با
ــه-۱۱ مورد رابط ــرح ش به برنج واردات تابع ديدگاههاي تئوريك، ــود ن نم

برازش قرار گرفت.

۱۱ - رابطه

    
          

۴ /۶۲*   - ۳ /۵۰***      ۱ /۶۴ - ۱۹/۳۹ ***     - ۴ /۵۷***    - ۴ /۴۸***

  R۲-=۰ / ۷۹                R۲=۰ / ۷۹             DW=۲ / ۲۲  
درآن كه

هزارتن حسب بر برنج واردات مقدار : IQ
دالر برحسب برنج جهاني واردات قيمت :WIRP

بازار آزاد  ارز نرخ ــده با ش تبديل برنج ــي عمدهفروش قيمت :WPDM
د الر به

د الر ميليون برحسب صاد رات نفت درآمد : OX
شده تعديل حمايت نرخ : APR

درجه(۱) و(۲) اتورگرسيو : AR(۲) و AR(۱)
وارداتي قيمت نسبت كه ميدهد نشان ــده برازش ش واردات تابع نتايج
معنيدار و منفي ضريب داراي تابع در برنج داخلي ــي عمدهفروش به قيمت
كاهش باعث ــبت نس اين د ر درصد افزايش يك كه معني بد ين ــد . ميباش
توسط عمدة برنج واردات كه از آنجا ــود. ميش درصد اندازة ۰/۲۷ واردات به

ميباشد. تفسير نيز قابل كشش بودن ميشود، كوچك انجام دولت

واردات براي كه تقاضا هنگامي و تقاضاست مهم براي عامل يك درآمد
نشان ميدهد، از را خريد كه قدرت ارزي است درآمدهاي باشد اين مد نظر
با و حاصل ميشود گاز و نفت صادرات از ــور د رآمد ارزي كش كه عمدة آنجا
درآمدهاي كه ميرود انتظار عمدتًا دولتي است، آنكه واردات برنج به عنايت
حاصل ــع، درآمد تاب در ــد . تابع تقاضاي برنج باش در مؤثر متغير ــي يك نفت
يك كه افزايش ــه نحوي دارد، ب برنج وارد ات مثبت بر اثر نفت ــادرات ص از
ميشود. د رصد اندازة ۰/۱۸ به برنج وارد ات افزايش به منجر درآن درصدي
دهندة اخاللهاي نشان كه متغيري عنوان به شده حمايت تعديل نرخ
تابع د ر است نرخ ارز مؤثر بر كالن و قيمتي تجاري، ــتهاي سياس از ــي ناش
واردات تابع متغير در اين كه ميدهد نشان نتايج لحاظ گرديد. برنج واردات
است كوچك مورد نظر ضريب هرچند است، معنيدار بااليي بسيار در سطح
موانع تجاري، سياستهاي از اخالل هاي موجود اعم كه ــت اس آن بيانگر اما

گرديد ه است. كاهش وارد ات باعث غيره ارزي و
نسبت متغير ــه س نيز واردات برنج تابع گرديد در مالحظه كه همانطور
ــادرات نفت ص ارزش داخلي، ــي عمدهفروش به قيمت وارداتي ــت برنج قيم
تحليل روش ــج نتاي گرديدند. معنيدار ــده ش تعديل حمايت ــرخ ن و و گاز
متغير ــان ميدهد كه نش جدول-۳ د ر واردات تابع متغيرهاي براي ــير مس
منفي مستقيم اثر عمد هفروشي داخلي قيمت وارداتي به برنج قيمت نسبت
ــتقيم غيرمس اثر ــد. ميباش ــازگار واردات نيز س تئوري دارد كه با واردات بر
نرخ و و گاز نفت صادرات ارزش ــر متغي طريق دو قيمتها از ــبت نس متغير
نيز منفي متغير كل اثر بدينترتيب ميباشد و منفي نيز شد ه حمايت تعد يل

است. گرديده
د ارد برنج واردات ــر ب مثبت اثر خود گاز نفت و ــاد رات ص ارزش ــر متغي
ــتقيم غيرمس يعني اثر ــت. اس مثبت نيز د يگر متغير د و طريق از آن ــر اث و
نرخ و قيمتها ــبت نس متغيرهاي طريق از گاز و نفت صادرات ارزش متغير
واردات بر اين متغير كلي اثر ترتيب بدين است، شده مثبت تعديل حمايت

برنجمتغير خردهفروشي خانوارقيمت هزينه حمايتمتوسط كلنرخ اثر

خردهفروشي ۰/۲۶۴۰/۳۸۷۰/۴۸۷۰/۶۱۲-قيمت

خانوار هزينه ۰/۲۵۵۰/۴۰/۴۶۷۰/۶۱۲-متوسط

شده تعديل حمايت ۰/۷۶۴-۰/۶۷۸-۰/۲۷۷-۰/۱۸۹نرخ

د اخلي متغير به وارد اتي نفت وگاز قيمت حمايتارزش صاد رات كلنرخ اثر

د اخلي  به وارد اتي ۰/۴۸۱-۰/۰۳۸-۰/۰۵۴-۰/۳۹- قيمت

گاز نفت صادرات ۰/۰۷۰/۲۹۴۰/۱۱۸۰/۴۸۳ارزش

شده  تعديل ۰/۴۷-۰/۳۱۱-۰/۱۱۳-۰/۰۴۷-نرخ حمايت

برنج تقاضاي تابع تحليل مسير متغيرهاي مؤثر در جدول(۲):ضرايب

مأخذ: محاسبات تحقيق

برنج واردات تابع تحليل مسير متغيرهاي مؤثر در ضرايب جدول(۳):

مأخذ: محاسبات تحقيق
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ميباشد. مثبت نيز
اثر و دارد ــي منف ــتقيم مس اثر وارد ات ــر ب ــد ه ش تعديل حمايت ــرخ ن
و نفت صادرات ارزش و متغيرهاي نسبت قيمتها طريق از آن غيرمستقيم
منفي واردات بر نيز متغير اين كلي اثر ترتيب بدين ــد، نيز منفيميباش گاز

ميباشد.
دارد، بدين سازگاري يكديگر با شده برآورد تابع ــه نتايج س كلي به طور
مرزي قيمت و د اخلي اختالف قيمت سبب موجود كه اخاللهاي كه معني
زيرا داشته است اين محصول عرضهكنندگان مثبت بر اثر ــت اس شد ه برنج
مرزي قيمت از ــر باالت مراتب ــه ب محصول داخلي ــت قيم كه ــده ش ــث باع
تقاضاي بر ــي منف اثر برنج قيمت بود ن ــاال ب به دليل ــوي ديگر س از ــد. باش
را آن خوبي به ــده ش عالمت منفي ضريب برآورد د ارد كه ــدگان مصرفكنن
مصرف همچنان ارزان قيمت، و ــي كوپن توزيع دليل به مي دهد، اما ــان نش
نشود انجام كوپني كه توزيع صورتي در باال مي باشد، كشور در ــرانه برنج س
همچنين د اشت. خواهد در كاهش مصرف سرانه ــتري اثر بيش اخالل ها اين
واردات بر منفي اثر موجود اخاللهاي كه مي دهد ــان نش واردات تابع نتايج
افزايش ــد باعث ياب كاهش اين اخاللها ــاختار فعلي هرچه س د ر و ــته داش

شد. خواهد وارد ات

پيشنهادات
و ــنهادات پيش حاضر، طرح تحقيقاتي اجراي از حاصل نتايج ــاس براس

ارائه ميگردد: به شرح ذيل راهكارهاي سياستي
گذشته دهة در دو ــتاها روس در بويژه ــرانه برنج افزايش مصرف س - ۱
عمد تًا كه ميرود ــمار ش به ــور كش برنج بازار براي جدي اخاللهاي از يكي
ترتيب بدين است. بوجود آمده محصول اين كوپني يارانهاي و توزيع اثر در
جايگزيني باعث اين محصول گرفتن قرار مصرف كننده دسترس در ــان آس
واردات بيشتر به وابستگي د ر خود موضوع اين كه است نيز شده آن مصرف
اصالح ــوي س به ــد. حركت ميباش اهميت حائز ــتراتژيك اس محصول اين
ــبي نس قيمتهاي در نحوي كه به برنج توزيع كوپني و ــهاي ياران ــتم سيس
بر قيمت ــتوار را اس و تصميم مصرفكننده نكند اخالل ايجاد غذايي ــواد م
پرداخت مينمايد. اجتنابناپذير بلندمدت و ميانمدت در نمايد غذايي مواد
يارانهاي چنين دريافت نيازمند كه جامعه از قشري به هم آن يارانه مستقيم
قيمت در اخالل ثانيًا از شد، خواهد يارانه شدن هدفمند باعث ــتند اوًال هس
مصرف الگوي در اصالح ــًا ثالث خواهد نمود و جلوگيري غذايي مواد ــبي نس

د اشت. خواهد توجهي قابل تأثير برنج
ــت كه اس موضوع اين ــر بيانگ عرضه ــع تاب د ر ــا اخالله ــاخص ش - ۲
زيرا ــت، ــته اس بهرهبرد اران داش ــط توس برنج عرضه بر مثبتي اثر اخاللها
دريافتي ــت قيم بين ــالف اخت ــت كه اس آن مفهوم به ــا ــش اخالله افزاي
بيشتر فعاليت براي انگيزهاي كه ميگردد بيشتر وارداتي قيمت و كشاورزان
اخالل باعث دولت مختلف سياستهاي هرچند بنابراين ميباشد . كشاورزان
ــي اينگونه حمايت جنبة دليل به مثبت، اثر اين اخالل ها اما ــت، اس ــده ش
سياستگذاران كه صورتي د ر ترتيب بد ين است. ــته داش عرضه بر اخاللها،
اثر به منجر ــه ك دارد وجود احتمال برآيند اين ــا اخالله كاهش ــدد ص در
ــتي مد سياس ابزارهاي بايد لذا گردد، د اخلي برنج عرضه توليد و ــر منفي ب
فعاليت براي الزم بازار، انگيزة اخاللهاي كاهش بر عالوه گيرد كه قرار نظر
سياست كه كرد يادآوري بايد خصوص اين در آورد. فراهم نيز را بهرهبرداران

و حمايت جنبههاي كه منظوره است ــت چند سياس يك محصولي۱۶ اعتبار
ــاورزان، كش درآمد افزايش مدت، كوتاه مالي منابع تأمين ــت، قيم تضمين
را ــك توليد كاهش ريس و ــول محص بازار در ــت دول دخالت از ــري جلوگي

كرد. د نبال آن با ميتوان
داراي شاخص اخاللها كه داد نشان شد ه زده تقاضاي تخمين تابع - ۳
افزايش در بازار اخاللها هرچه يعني ــت، اس ــرانه س مصرف منفي بر تأثير
توزيع حاضر حال در كه از آنجا دارد. پي را در سرانه مصرف كاهش مييابد
اثر كه از گرديده باعث شود، مي انجام كشور در برنج قيمت و ارزان كوپني
قيمت، افزايش عليرغم شود و كاسته اخاللها اثر در ــرانه س مصرف كاهش
مجددًا نيز موضوع اين ــد. باش داشته صعودي روند ــرانه س مصرف همچنان
بايد ــتهاي به مورد اجرا گذاشته شده سياس كه گيرد قرار تأكيد مورد بايد
اثرات از بخشي صورت اين غير در ــند، باش ــته د اش با هم را الزم ــازگاري س
مي تبديل معكوس اثر و گاهًا به خنثي گرديده بوسيله همد يگر ــتها سياس
و توجهي داشته قابل افزايش برنج سرانه مصرف چون د يگر از طرف ــوند. ش
بايد دارد ويژه اي و مهم جايگاه خانوار كااليي ــبد س در امروزه محصول اين
نيز مصرف الگوي آن اثر د ر گردند تا اعمال تدريجي صورت به ــتها سياس
تغذيهاي خانوارها ــوء بر وضعيت س و ــديد اثر ش از گردد و اصالح تدريج به

شود. جلوگيري
روبرو د ولت ــتقيم مس دخالتهاي با ايران در برنج واردات هرچند - ۴
همانند حاضر مطالعة اما است، اقتصادي متغيرهاي به حساس كمتر و است
نتيجه اين د ادهاند، به قرار ــي بررس مورد را برنج واردات كه مطالعاتي ــاير س
استراتژيك محصول اين تجاري سيستم در فراواني كه اخاللهاي دارد اشاره
اثر اخاللها كه ــت اس نيز بيانگر آن اين مطالعه حاصل از نتايج وجود دارد.
پيدا كاهش واردات اخالل ها با افزايش يعني ــت اس ــته داش واردات بر منفي
سوي به حركت تجاري سياستهاي هدف حاضر حال در كه آنجا از ميكند.
با كرد كه ميتوان پيشبيني ــت، اس كمتر د خالتهاي و اخاللها با تجارتي
آزادسازي، سياست هاي مسير د ر حركت با و ــور كش در مصرف فعلي روند
را سياستگذاران توجه نتيجه، اين ــد. باش ــته داش فزوني به رو وارد ات برنج
توليد ، عرصه در سازگاري سياستهاي بايد كه ميكند جلب موضوع اين به
توليد بر منفي اثر از ممكن حد تا كه د رآيد ــرا اج تجارت برنج به و ــرف مص

شود. كاسته داخلي
برنج و عرضه توليد در فراواني اخاللهاي ــاختاري و س ــكالت مش - ۵
اين براي عرضه قيمتي كشش كه ــده ش ــكالت باعث مش اين د ارد كه وجود
انگيزة قويي نتوانسته است قيمت افزايش لذا كوچك گردد، محصول بسيار
ساختاري مشكالت ضرورت دارد بنابراين آيد. به حساب توليد افزايش براي
همجانبهنگري و ــتمي سيس صورت به محصول اين عرضه و توليد بر حاكم
سياستهاي يا و قيمت افزايش ــاختاري چنين س با گيرد،چون قرار مد نظر

داشت. توجهي نخواهد اثرگذاري قابل ديگر

پاورقيها

1 - Nominal Protection Rate(NPR)
2 - Nominal Exchange Rate (NER)
3 - Adjusted Protection Rate (APR)
4 - Adjusted Exchange Rate (AER) 

... برنج بازار اخاللهاي اثر بررسي
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5 - Partial Adjustment Model
6 - Nerlove, M.
7- Path Analysis 
8 - Direct Effects
9 - Indirect Effects
10 - Suprious Effects
11 - Unanalyzed Effects
12 - Stationary
13 - Cointegration
14 -  Agmented Dickey-Fuller (ADF) 
15 - Phillips-Perron
16 - Commodity Loan Program

استفاده مورد منابع
ميزان نان بر يارانه تاثير حذف ۱۳۷۵؛ پهلواني، و مصيب علي ــي تركماني، دين - ۱

.۱ شماره بازرگاني، پژوهشهاي فصلنامه گند م، عرضه
كشاورزي بخش از حمايت روند بررسي ۱۳۷۹؛ همكاران، و ــنگ هوش رفاهيت، - ۲
ــه موسس تحقيقاتي، طرح گزارش نهايي ــاورزي، كش موافقتنامه اثرات ــي ارزياب و

اقتصاد كشاورزي. و برنامه ريزي پژوهشهاي

بررسي توليد در تابعي تحليل از استفاده ۱۳۸۰؛ رستمي، اسداله و كاليي، علي - ۳
جلد آب، شماره۲، و مجله علوم خاك گندم، ــفر در فس نيتروژن و مصرف اقتصادي

.۱۵
محصوالت ــازار ب به ــي مقررات دسترس همكاران، ۱۳۸۰؛ ــر و اكب ــي، كميجان - ۴
ــاورزي ايران، كش بر و اثرات آن و تجارت موافقتنامه عمومي تعرفه د ر ــاورزي كش

و اقتصادكشاورزي. پژوهشهاي برنامهريزي موسسه
محصوالت ــذاري قيمتگ و بازرگاني ــتهاي سياس ۱۳۷۲؛ ــن، بهاءالدي ــي، نجف - ۵
جديد، گرايشهاي گذشته و ايران، عملكرد توسعه و حال كشورهاي در در كشاورزي
كشاورزي، ــكده د انش كشاورزي ايران، ــت سياس ــمپوزيوم س دومين مجموع مقاالت
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