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 ي واردات بر بازار برنج ايران تحليل آثار سياست تعرفه
2فجذالىشين اػوبفيلي ،* ػيذ حجيت اهلل هَػَي

 

 28/3/90:تبسيخ پزيشؽ       17/2/90:تبسيخ دسيبفت
 

 چکيده
هؼئلِ ػيبػت غزاي اسصاى ٍ خَدوفبيي دس هَسد هحلَل ثشًجِ ايشاى ّووَاسُ ثبفوش ؿوذُ توب     

ّبي افوبل  اص ثيي توبهي ػيبػت. صاس ٍ تجبست ايي هحلَل داؿتِ ثبؿذدٍلت هذاخالت صيبدي دس ثب

ّبي اخيش ووبسثشد   ي ٍاسدات يبد وشد وِ دس ػبل تقشفِ  تَاى اص ػيبػت ؿذُ دس هَسد ايي هحلَل هي

ثب ايي ٍجَد ًتبيج حبكل اص ايي ػيبػت دس ثويي الـوبس تَليوذي ٍ هلوشفي     . اػت تشي داؿتِ  فشاٍاى

ِ    يض ثَدُ ٍ ثِ كَست چبلـي ثضسي دس همبثل ػيبػتاًگ وبهالً ثحش ثش   گزاساى ٍ هحممويي لوشاس گشفتو

ّبي اعالفبتي هختلو  ٍ ًيوض    ثِ ّويي جْت، هغبلقِ حبضش تالؽ وشدُ تب ثب اػتفبدُ اص پبيگبُ. اػت

تَػقِ يه هذل چٌذ ثبصاسُ تقبدل فضبيي، آثبس ايي ػيبػت سا ثش حجن تجبست ٍ ًيض تَليذ ٍ هلوش   

ًتوبيج حبكول اص ايوي تحميوك     . ي هحلَل ثِ كَست ووّي هَسد تجضيِ ٍ تحليل لشاس دّوذ داخلي اي

گوشدد ٍ ايوي اهوش ثبفوش      اي ؿذيذاً حوبيت هي ًـبى داد وِ تَليذ ثشًج داخل ثب اثضاس هَاًـ غيش تقشفِ

ِ . اػت اي دس ثبصاس ثشًج ؿذُ ّبي تقشفِ ًبوبسايي ػيبػت ي ٍاسدات  ّوچٌيي اثش ػيبػت افضايؾ تقشفو

ٍلوي ثوب ايوي     .اػت دس هٌبعك هختل  ايشاى ثؼتِ ثِ ًَؿ ؿْشي ٍ سٍػتبيي ثَدى ّش هٌغمِ هتفبٍت 

ي ٍاسدات تَام ثب وبّؾ چـوگيش هلش  ٍ ٍاسدات ٍ تب حذٍدي افوضايؾ ليووت    حبل، افضايؾ تقشفِ

 .ثبؿذ فشٍؿي، ليوت ػش هضسفِ ٍ ًيض تَليذ داخلي ثشًج هي خشدُ
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  . . . بازار ي ياردات بر تحلیل آثار سیاست تعرفٍ                                                         

 پيشگفتار
هحلَل ثشًج يىي اص الالم اكلي ػجذ هلشفي هشدم ايشاى اػت وِ اوثش هشدم ثخلوَف فموشا   

ايي اهش ثبفش ؿوذُ  . وٌٌذ هيي هيتب آىهمذاس صيبدي اص اًشطي هلشفي سٍصاًِ خَد سا اص عشيك هلش  

هيليَى تي  3/1تب فلي سغن سؿذ تَليذ ايي هحلَل دس ػبلْبي اخيش، ايشاى ّوَاسُ ثب ٍاسداتي حذٍد 

آهوبس ًـوبى   . (FAOSTAT,2010)دس ػبل يىي اص ثضسگتشيي ٍاسدوٌٌذگبى ثشًج دس جْبى ثبؿوذ  

 43ثِ حذٍد  1961َگشم دس ػبل ويل 25ثشًج دس ايشاى اص  ٌذُ ايي هَضَؿ اػت وِ هلش  ػشاًِدّ

ثبؿووذ  دس ػووبل هووي% 1وووِ ثيووبًگش ًووش  سؿووذي هقووبدل  افووضايؾ يبفتووِ 2007گشم دس ػووبل ويلووَ

(FAOSTAT,2010) .ثبؿذ، ثوِ دليول ايٌىوِ     ايي هؼئلِ ثب ٍضقيت فمش دس ايشاى ثي استجبط ًوي

يوش خوظ فموش    اص خبًَاسّوبي ؿوْشي ايوشاى ص   % 7/36اص خبًَاسّبي سٍػوتبيي ٍ حوذٍد   % 4/25حذٍد 

وٌٌذ تب غوالت سا دس ػوجذ هلوشفي خوَد جوبيگضيي       ٍ تالؽ هي( 1387صيجبيي ٍ سحوتي )ثبؿٌذ  هي

ِ     (. 1389ثخـَدُ، )اّب وٌٌذ  ػبيش اًَاؿ غز ي ٍاسدات هوَاد    ثٌبثشايي ٍاضو  اػوت ووِ افوضايؾ تقشفو

ٍ ( 1387يي سحوتي ٍ صيجب)غزايي اص عشيك افضايؾ ليوت توبم ؿذُ آى دس ثبصاس هَجت افضايؾ فمش 

 (.Jensen et al,2003)ّبي فميش ايشاًي ؿَد  وبّؾ سفبُ خبًَاس دس ًتيجِ

 .ثبؿوذ  هبصاد تَليذ هوي  اص ًؾش تَليذ ًيض، ثشًج هحلَل ثؼيبس هْوي ثخلَف دس هٌبعك داساي

صايي تَليذ وٌٌذگبى سٍػتبيي ايي هحلَل ٍاثؼتگي ؿذيذي ثِ ليوت ٍ ثجبت حوبون ثوش   صيشا دسآهذ

وبّؾ هبصاد سفبّي تَليذ وٌٌوذگبى ٍ افوضايؾ    ،ؿتِ ٍ ّشگًَِ وبّؾ ليوت ايي هحلَلايي ثبصاس دا

ايي دٍ ٍيظگوي هتفوبٍت هحلوَل ثوشًج ّووَاسُ ثبفوش ايجوبد        . داؿت  فمش سٍػتبيي سا دس پي خَاّذ

      صيوشا اص يوه عوش  ثوِ دليول ٍجوَد        ؛گوزاساى ثخوؾ وـوبٍسصي ثوَدُ اػوت      هقوبيي ثشاي ػيبػت

ّوبي خَدوفوبيي هحوَس     ًيض ًيل ثِ ّذ  تَػقِ وـوبٍسصي، ثبيؼوتي ػيبػوت   تحشين ّبي جْبًي ٍ 

ضء اكولي ػوجذ    گيشي ؿًَذ ٍ اص عش  ديگش ثِ هٌؾَس حوبيت اص الـبس هلشفي فميوش ووِ ثوشًج ج    پي

اثوش ايوي   . ثبيؼتي ّوَاسُ فشضِ ثشًج دس ثوبصاس ثوب ليووت هٌبػوت توبهيي گوشدد       ،هلشفي آًبى اػت

تَاى ثِ ػبدگي دس تغييشات ثؼويبس صيوبد ٍ الجتوِ     بصاس ثشًج سا هيگزاسي ث ػشدسگوي دس ثحش ػيبػت

ِ . ّبي ٍاسداتي ايي هحلَل هـبّذُ ًوَد هىشس تقشفِ ي ٍاسدات ثوشًج ثوِ عوَس     ثِ فٌَاى هثبل، تقشفو

ثوِ تشتيوت ثوِ     1389ٍ  1388ّبي  عي ػبل ثَدُ وِ پغ اص آى،% 4هقبدل  1387 هتَػظ دس ػبل

ّوبي   الجتوِ ثقيوذ ًيؼوت ووِ فـوبس      .(گوشن جوَْسي اػوالهي )تاػ دسكذ افضايؾ يبفتِ 45ٍ  25

. آيٌذُ گوشدد  ُ  ّب دس چٌذ هب وٌٌذگبى ثبفش وبّؾ ػغ  تقشفِ ّبي حبهي هٌبفـ هلش  ػيبػي گشٍُ

ِ   ّبي تقشفِ  ٍضقيت هَجَد ػيبػت ّوب دس ايوشاى اص ًوَؿ     اي ايشاى ثيبًگش ايي ٍالقيت اػت ووِ تقشفو

گوشدد   ّب جْت حوبيت اص تَليذات داخل، ثبال هٌؾَس هي غ  تقشفِاگشچِ ػ. ثبؿٌذ هي  تقشفِ اسصؿي
                                                 

1  Ad valorem tariff 
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ي ثش تَليذ داخول  اي اثش لبثل تَجْ ّبي تقشفِ ّبي اخيش ثيبًگش ايي اػت وِ ػيبػت ل  ٍلي تجشثِ ػب

ّوبي ًبووبساي    داليل اكلي آى سا ػيبػوت  پظٍّـگشاى(. 1383سع ٍ همذػي،  فشيبد)اًذ افوبل ًىشدُ

ِ       ّبي تقشفِ ًش  اسص تَام ثب ػيبػت ِ   اي ٍ ًيض ػوغ  صيوبد هَاًوـ غيوش تقشفو حؼويٌي،  )اًوذ   اي داًؼوت

، (TRQ)  ّبي تىويلي دس ايي صهيٌِ هبًٌذ ًش  تقشفِ ػْويِ ّوچٌيي فذم ٍجَد ػيبػت(. 1383

ه ٍ فوذم  يؼو ّب ثِ فٌَاى فبهلي جْت ايجبد فضبيي تَام ثب س ثجبتي ػغ  تقشفِ تقشفِ فللي ٍ ًيض ثي

سع ٍ همذػوي،   فشيوبد )اػوت   ذوٌٌذگبى ٍ تجوبس ثخوؾ وـوبٍسصي ثيوبى گشديوذُ     حتويت ثشاي تَلي

يبػت دٍ ػوَيِ دٍلوت اػوت ووِ دس     اي دس ايشاى ػ ّبي تقشفِ ثجبتي ػيبػت فلت اكلي ثي(. 1383

هَاسد ثِ هٌؾَس حوبيت اص هلوش  وٌٌوذگبى ٍ دس جوبي ديگوش ثوِ هٌؾوَس حوبيوت اص تَليوذ          ثشخي

 .وٌذ ّب هي ػغ  تقشفِ وٌٌذگبى الذام ثِ وبّؾ يب افضايؾ

ّبي اػبػي ثخؾ وـبٍسصي هبًٌوذ گٌوذم،    دٍلت ايشاى دس تَليذ وبال ّوبًغَس وِ ثيبى گشديذ،

دس هَسد هحلَل ثشًج ٍ جْت ًيول  . جَ، ؿىش ٍ ثشًج ػيبػت خَدوفبيي سا دس دػتَس وبس خَد داسد

اػوت ووِ ؿوبهل     ِ ؿوذُ ّبي هتٌَفي دس ثبصاس ايي هحلَل ثِ وبس گشفت ػيبػت، ثِ خَدوفبيي پبيذاس

اي ٍ ًوش  اسص   ّبي تقشفِ ّب ٍ ًيض وٌتشل ٍاسدات اص عشيك ػيبػت ًْبدُ خشيذ ثب ليوت تضويٌي، يبساًِ

ّبي افوبل ؿذُ دس ثوبصاس ٍ تجوبست هحلوَل ثوشًج ٍ اثوشات آًْوب ثوش          اگشچِ اوثش ػيبػت. ثبؿٌذ هي

ِ ؿبخلْبي التلبدي ٍ ًيض فمش ٍ سفبُ اجتوبفي تَػظ هحمميي هَسد ت اًوذ   جضيِ ٍ تحليل لشاس گشفتو

، 2002، ًجفوي ٍ ّوىوبساى   1385، ًوَسي  1382ًوَسي  , 1382، ثخـَدُ ٍ ّوىبساى 1379 ًجفي)

، ثوب  (2006، ثخـَدُ ٍ ّوىبساى (2003-ة)، ثخـَدُ ٍ ّوىبساى (2003-ال )ثخـَدُ ٍ ّوىبساى 

َل ثوشًج سا ثوِ كوَست    ي ٍاسدات هحل ايي حبل تبوٌَى هغبلقِ دليمي وِ ثتَاًذ آثبس ػيبػت تقشفِ

جْت ثشسػي ٍ دس تالؿي پيؾ سٍ سٍ هغبلقِ  اص ايي. اػت ووّي هَسد اسصيبثي لشاس دّذ، اًجبم ًگشفتِ 

گووشن  ) 1389دس ػوبل  % 45ثوِ   1387دس ػوبل  % 4ّب اص همذاس  تحليل اثشات افضايؾ ػغ  تقشفِ

ك هختلو  ايوشاى ثوِ    اي افووبل ايوي ػيبػوت دس هٌوبع     ٍ ًيض تحليل آثبس هٌغمِ( جوَْسي اػالهي

ّوبًٌوذ   ،يي هٌؾَس اعالفبت ٍ دادُ ّبي هَسد ًيبصّوثِ . هي ثبؿذ تفىيه ًَاحي ؿْشي ٍ سٍػتبيي

ّبي اعالفبتي هتقوذدي هبًٌوذ     آهبس ّضيٌِ ٍ دسآهذ خبًَاسّبي ؿْشي ٍ سٍػتبيي ثب اػتفبدُ اص پبيگبُ

س ثوبس ٍ وـوبٍسصي هلول هتحوذ     ّبي گوشن جوَْسي اػالهي، ػبصهبى خَا هشوض آهبس ايشاى، آهبسًبهِ

(FAO)ُجْوت    ، ٍصاست جْبد وـبٍسي ٍ ًيض ٍصاست ساُ ٍ تشاثشي گشدآٍسي ؿذُ ٍ هذلي چٌذ ثبصاس

ّبي ػيبػتي هٌبػجي   ّبي چٌذ ثبصاسي اص جولِ اثضاس  هذل. ّبي ثبصاس ثشًج تْيِ گشديذ تحليل ػيبػت

ّوبي ثخـوي     َضوَفبت ٍ ػيبػوت  تَاًٌذ جْت تجضيِ ٍ تحليل عيو  ٍػويقي اص ه   ثبؿٌذ وِ هي هي

                                                 
1  Tariff Rate Quota 

2  Multi Market Model 
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  . . . بازار ي ياردات بر تحلیل آثار سیاست تعرفٍ                                                         

وِ ثِ فٌَاى ًوًَِ ثبصاس يه هحلَل سا هَسد ثشسػوي    ّبي تقبدل جضئي  ثشفىغ هذل. اػتفبدُ ؿًَذ

گيشي تمبثل ٍ استجبعبت چٌذ ثبصاس سا دس التلبد داسا  ّبي چٌذ ثبصاسي تَاًبيي اًذاصُ  دٌّذ، هذل لشاس هي

ّبي   ّبي چٌذ ثبصاسي پيچيذگي  ، دس حبلي وِ هذلفالٍُ ثش ايي. Goletti et al,1998) (ثبؿٌذ  هي

ّوبي    سا ًذاسًذ، لبدس ثوِ تجضيوِ ٍ تحليول اثوش تغييوشات ػيبػوت        هذل تقبدل فوَهي لبثل هحبػجِ

ايي تغييشات ػيبػتي اثشاتي سا سٍي ػغَح تَليذ، تمبضب، دسآهوذ  . ثبؿٌذ فوَهي دس ػغ  ثخـي هي

ِ  غَح سفبُ ٍ فمش هيالولل ٍ ػ خبًَاس، دسآهذ دٍلت، تجبست ثيي ي ايوي هوذل لبثول     گزاسد وِ ثَػويل

توه ثوبصاسي ٍ    ّوبي  ثبصاسي دس هىبًي ثيي تحليول   ّبي چٌذ هذل .ثبؿذ ثشسػي ٍ تجضيِ ٍ تحليل هي

دّذ وِ ثِ عَس هَثش اثشات هتمبثول   اجبصُ هي پظٍّـگشثِ ّويي دليل ثِ . گيشًذ لشاس هي CGEهذل 

ِ    هذل(. et al, 2006 Stifel)ثبصاسّب سا هَسد اسصيبثي لشاس دّذ  ي  ّبي چٌذ ثبصاسي دس عوَل دٍ دّو

ّبي هختلو  ثوِ ووبس     ّبي وـبٍسصي وـَس اخيش ثغَس هىشس جْت تجضيِ ٍ تحليل اكالحبت ػيبػت

ّوبي ػوٌگبل،     ثبًه جْبًي هذل چٌذ ثبصاسي سا ثشاي وـَس، 1980ي  اٍليي ثبس دس دِّ. اًذ ذُثشدُ ؿ

ًيوض   1990ي  دس اٍايل دِّ(. Braverman et al,1986a,b,c)َدوشُ جٌَثي ٍ لجشع اػتفبدُ ًو

ّبي چٌذ ثبصاسي جْت تحليل اثش اكالحبت ػيبػتي ٍ ووىْبي غزايي سٍي ػغ  فموش ٍ سفوبُ    هذل

اثوش   1995ثوشاي هثوبل دس ػوبل    (. Sadoulet et al,1995)ّب هَسد اػتفبدُ لوشاس گشفتٌوذ    خبًَاس

. ثشسػي ؿوذ ٍ ّوىبساى   Doroshوـَس هَصاهجيه تَػظ ٍاسدات هَاد غزايي ثش سٍي ػغ  فمش دس

ّبي غوزايي ٍ ًيوض اكوالحبت ثوبصاس رست صسد دس هَپوبتَ       ًمؾ ووه دس هغبلقِ ي اخيش پظٍّـگشاى

اػبع ايي هغبلقِ ثش پبيِ هذلي ثَد ووِ لجول   . پبيتخت هَصاهجيه سا هَسد تجضيِ ٍ تحليل لشاس دادًذ

 Dorosh  ٍHaggbladeپغ اص آى دٍثوبسُ  . ثَدًذ  شفتٍِ ّوىبساى ثِ وبس گ Bravermanاص آًْب 

روش ؿذُ سا ثشاي وـوَس هَصاهجيوه ثوب تقوذيالتي جضئوي ثىوبس        پظٍّـگشاىهذل  1997ًيض دس ػبل 

 . گشفتٌذ

ي  گوشاى اجوبصُ   اًذ ٍ ثوِ تحليول   تش ؿذُ ّبي چٌذ ثبصاسي پيـشفتِ  ّبي اخيش هذل  دس عَل ػبل

دس ػبل  Minot  ٍGolettiثشاي هثبل . اًذ شات ػيبػتي سا دادُتشي اص تغيي ي ٍػيـ ي داهٌِ هغبلقِ

ّبي هحلَل ثشًج ثوش    ثشاي تحليل اثش تغييشات ػيبػت  اص هذل چٌذ ثبصاسي فضبيي 2000ٍ  1998

اثتىوبس اكولي ايوي    . اي اػتفبدُ ًوَدُ اًوذ  ، تمبضب ٍ فمش خبًَاس دس ػغ  هٌغمِ ػغَح هختل  فشضِ

MCP (تقبدلي)يضي تىويلي س هغبلقِ اػتفبدُ اص ثشًبهِ
 پظٍّـوگش هشوت ثَد وِ ايوي اجوبصُ سا ثوِ     4

                                                 
1  Partial Equilibrium Models 

2  Computable General Equilibrium model (CGE) 

3  Spatial multi-market model 

4  Mixed Complementarity Programming (MCP) 
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دس حبلي ووِ  (. Rutherford,1995)دّذ وِ تَاثـ فشضِ ٍ تمبضبي غيش خغي سا تلشي  ًوبيذ  هي

ّوبي    ؿذًذ ٍ ثٌبثشايي تلشي  ػيؼتن ّبي فضبيي پيؾ اص آى، فمظ تَاثـ خغي تلشي  هي  دس تحليل

اي دس هبداگبػوىبس جْوت    ثقذي ايي هذل دس هغبلقِ   وبسثشد. ؿذ ذٍد هيتش فشضِ ٍ تمبضب هح پيچيذُ

                   ثبؿوووذ ّوووبي وـوووبٍسصي سٍي سؿوووذ ٍ ووووبّؾ فموووش هوووي   ثشسػوووي اثوووشات تغييوووش ػيبػوووت 

(Goletti et al,1998 .)ُي ايوي هوذل لبثول تجضيوِ ٍ تحليول       ّبيي وِ ثَػيلِ  ي ػيبػت هحذٍد

ثوِ فٌوَاى   (. Lundberg et al,2002)سٍد  ليوتي ًيوض فشاتوش هوي   ّبي   ي ػيبػت ّؼتٌذ اص داهٌِ

ّبي ايوي    ٍسي وـبٍسصي ٍ ثْجَد صيش ػبختبس ْبي افضايؾ ثْشُي وـَس هبداگبػبس ساّ دس هغبلقِهثبل 

هذل تقوبدل   2002ػبل  ٍ ّوىبساى دس Golettiپغ اص آى . ثخؾ هَسد تجضيِ ٍ تحليل لشاس گشفت

الٍي ًيوض هوَسد اػوتفبدُ    ل ػيبػت ّبي ػبختبسي وـبٍسصي وـَس هبچٌذ ثبصاسُ خَد سا ثشاي تحلي

ِ  ثبصاسي فوَهي ثب ؿشايظ وـَس اص ايي گزؿتِ هذل چٌذ. ًذلشاس داد ي ػوبصگبسي   ّبي دس حبل تَػوق

پزيشي فلولي هحلوَالت وـوبٍسصي ًيوض      داؿتِ دس ايي چبسچَة اثشات اكالحبت ػيبػتي ثش تغييش

هغبلقبت ديگشي ًيض ثوب اػوتفبدُ اص ايوي هوذل تَػوظ      (. et al,2006 Stifel)ثبؿذ لبثل تحليل هي

Adelman   1998ٍ ّوىووبساى ،Adelman   1991ٍ ّوىووبساى ،Croppenstedt   ّوىووبساى ٍ

2007 ،Singh  1986ٍ ّوىبساى ،Jeong  2003ٍ ّوىبساى  ٍFuller  كوَست   2003ٍ ّوىبساى

 .اػت  گشفتِ

ّبي هَسد ًؾش دس ثوبصاس ثوشًج    ليل ػيبػتٍ ّوىبساى جْت تح Stifelدس هغبلقِ حبضش هذل 

ٍيظگي هوتوبص هغبلقوِ حبضوش دس ثويي     . ٍ هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت ِايشاى ثِ هذلي فضبيي ثؼظ يبفت

ّوب    ّبي هحلَالت وـوبٍسصي ايوشاى، تفىيوه اثوشات تغييوش ػيبػوت       هغبلقبت هَجَد دس هَسد ثبصاس

ثبؿوذ ووِ توب     ي ؿْشي ٍ سٍػتبيي ايوشاى هوي  ثِ هٌبعك هختل  ٍ ًيض ًَاح( ي ٍاسدات افضايؾ تقشفِ)

دس اداهوِ هغلوت دس اثتوذا هوذل چٌوذ      . اػت وٌَى دسهَسد ّيچ هحلَلي چٌيي تحليلي اسائِ ًـذُ 

. اػوت  ؿذُ ٍ ػپغ ًتبيج حبكل اص هذل ٍ ثحش ّبي هشثَعِ اسائِ گشديذُ   ثبصاسُ تقبدل فضبيي اسائِ

 .اػت  ؿذُدس پبيبى ًيض پغ اص جوـ ثٌذي پيـٌْبدّبيي اسائِ 

 پژوهشروش
ي ٍاسدات ثشًج ثوش ثوبصاس ايوي هحلوَل دس      ي اثش افضايؾ تقشفِ هذل چٌذ ثبصاسي جْت هغبلقِ

اػت، صيشا دػتيبثي ثوِ اثوشات    هٌبعك هختل  ٍ ًيض دس ًَاحي ؿْشي ٍ سٍػتبيي ايشاى پيـٌْبد ؿذُ 

ّبي دٍ عش  فشضِ  ِ جٌجِي ٍاسدات وباليي چَى ثشًج، ًيبصهٌذ چبسچَثي اػت و ثبلمَُ تغييش تقشفِ

ؿذُ  وَچه دس ًؾش گشفتِ  يوـَس ،دس ايي هذل ايشاى ثِ لحبػ تجبسي. ٍ تمبضب سا هذل ػبصي ًوبيذ

ِ   ّوبي جْوبًي ثوشٍى    ٍ لزا توبهي ليوت ّوچٌويي هوذل حبضوش جْوت     . اًوذ  ؿوذُ   صا دس ًؾوش گشفتو
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ٍاسداتوي دس هٌوبعك   ّبي وـبٍسصي ثشاي هحلَل ثشًج تَليذ داخول ٍ ثوشًج    ػبصي آثبس ػيبػت ؿجيِ

ثب ايي حوبل توشووض ايوي هغبلقوِ ثوش ًتوبيج        .هختل  ايشاى ثِ تفىيه ؿْشي ٍ سٍػتبيي تْيِ گشديذ

دس ايوي هوذل   . ثبؿوذ  حبكل اص هذل ثشاي اسلبم پشثبصدُ ثشًج تَليذ داخل هوي  R...,,,,R 321 ٍ 

 C...,,,,C 321  ٍ Ccثٌوبثشايي  . ثبؿوٌذ  يّوب هو   دٌّوذُ هٌوبعك ٍ ووبال    ثوِ تشتيوت ًـوبى    

Rrr    :، هذل چٌذ ثبصاسُ تقبدل فضبيي ثبصاس ثشًج ايشاى ثِ كَست صيش اسائِ گشديذ),(

 (1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 

(8) 

 

(9) 

 

(10) 

 

(11) 

 

ي اػت وِ ثِ فٌَاى تبثـ ّذ  هٌؾوَس گشديوذُ ٍ   هتغيشي هجبص وِ دس ايي هذل ثِ تشتيت 

ثبؿوذ،   هوي  همذاس آى ثبثت ٍ ثشاثش ثب 
rcM ,

rcXهيوضاى ٍاسدات،    sهيوضاى كوبدسات،    ,

rcP ,
ليووت  
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dاي،  فشٍؽ هٌغمِ

rcP dؿوي،  فشٍ ليوت خوشدُ  ,

rcP  rPفشٍؿوي دس ػوبل پبيوِ،     ليووت خوشدُ   0,),(

sؿبخق ليوت، 

rnP ّبي غيش وـبٍسصي،   ليوت فشٍؽ وبال ,
cPW  ّوبي جْوبًي،    ليووت

inP   ليووت

ًْبدُ ّبي هلشفي، 
rcMKM ,

حبؿيِ ثبصاس،  
rcIMXT ,

هبليبت ضوٌي ثش كبدسات، 
rcIMMT ,

هبليبت 

rcTPضوٌي ثش ٍاسدات،  ٍصى ووبال دس ؿوبخق   cWّضيٌِ حول ًمل اص ثبصاس داخل تب هشص ٍ ثوشفىغ،   ,

rcYLDليوت،  rcLSHّىتبس، فولىشد دس  , ػْوي اص صهيي وِ دس ّش هٌغمِ ثِ وـت هحلوَالت   ,

rcAREAؿَد،  تخليق دادُ هي rclossول ػغ  صيش وـت ّش هٌغموِ،   , هيوضاى ّوذس سفوت ٍ     ,

rcconv ضبيقبت، افت غالت دس پشٍػِ تَليذ،  ,
rcS ,

فشضِ ول هحلَالت غيش  NAGSهمذاس فشضِ،  

وـبٍسصي، 
rcD ,

rcFEEDهمذاس تمبضب،   هيضاًي اص هحلَالت ووِ ثوِ فٌوَاى خوَسان دام هوَسد       ,

 .ثبؿذ هي ًش  اسص EXRتقشفِ ٍاسدات ٍ  Mt هبليبت ثش كبدسات، Xtگيشد، اػتفبدُ لشاس هي

وٌٌذُ سا ثشاي  وٌٌذُ ٍ ليوت هلش  ساثغِ ثيي ليوت تَليذ ،ايي هذل( 1)ي  هحذٍديت ؿوبسُ

  ِ ّوبي ثبصاسيوبثي تـوخيق دادُ     ّش يه اص وبالّب ثيبى ًوَدُ ٍ اختالفبت ايي دٍ ليووت سا دس حبؿوي

پزيشي تجبست وبالّوب سا هوَسد ثحوش لوشاس      اهىبى ،ايي هذل( 3)ٍ ( 2)ي ُ ّبي ؿوبس هحذٍديت. اػت 

. وٌوذ  سا ثيبى هوي  FOBّبي داخلي ٍ ليوت  استجبط ليوتي ثيي ليوت( 2)ي  ساثغِ ؿوبسُ. دٌّذ هي

آٍس اػت وِ كبدسوٌٌذگبى، ليوت هغبلجبتي خوَد     كبدسات ٍلتي هٌغمي ٍ ػَد ،ثش اػبع ايي ساثغِ

ِ      ليوت داخل ثِ فالٍُ ّضيٌِسا حذالل ثشاثش ثب  ّوبي   ّبيي چَى ّضيٌِ ًمول ٍ اًتموبل توب هوشص، ّضيٌو

دس كَستي وِ ليوت هغبلجبتي اص ايوي هموذاس ووتوش    . ضوٌي كبدسات ٍ هبليبت ثش كبدسات لشاس دٌّذ

ي  هحوذٍديت ؿووبسُ  . گشديذ  ثبؿذ اًگيضُ فول كبدسوٌٌذگبى وبّؾ يبفتِ ٍ كبدسات هتَل  خَاّذ

ثش اػوبع ايوي ساثغوِ،    . وٌذ ٍاسداتي سا ثيبى هي CIFّبي داخلي ٍ ليوت  ثيي ليوتًيض استجبط ( 3)

وٌٌذگبى هغبلجوِ   پزيش اػت وِ ٍاسدوٌٌذگبى ليوتي سا دس داخل وـَس اص هلش  ٍاسدات صهبًي اًجبم

ّبيي چَى حول ٍ ًمل، حبؿيِ ثبصاس  وٌٌذ ٍ ايي ليوت، حذالل ثشاثش ثب ليوت جْبًي ثقالٍُ ي ّضيٌِ

وٌٌذُ ثِ اصاي ّش ٍاحذ  دس كَستي وِ ٍاسدوٌٌذُ هججَس ثِ اخز ليوتي اص هلش . ّب ثبؿذ تقشفِ ٍ ًيض

ّوچٌويي ايوي   . گشفت ّبي ٍي سا پَؿؾ ًذّذ، ّيچ ًَؿ ٍاسداتي كَست ًخَاّذ وبال ثبؿذ وِ ّضيٌِ

ساثغِ  (.et al,1997 Deardorff)ثبؿذ  اي هَجَد ًيض هي ساثغِ ثيبًگش همذاس ووّي هَاًـ غيش تقشفِ

ثبؿذ وِ ثِ هٌؾَس حز  اثوش توَسم ثوش     هذل يه ؿبخق ليوتي تقذيل وٌٌذُ تَسم هي( 4)ي  ؿوبسُ

. اػوت  ّبي خبًَاسي، ثِ هذل اضوبفِ گشديوذُ    پبساهتشّبي هذل ٍ ًيض تقيي ػغ  دسآهذ حميمي گشٍُ

( 6)ساثغِ . فولىشد ثشًج ّش هٌغمِ سا تبثقي اص ليوت ػش هضسفِ ٍ ليوت ًْبدُ ّب هي داًذ( 5)ساثغِ 

ايوي ساثغوِ   . اػوت  دّذ اسائِ ًووَدُ   ًيض ثخـي اص صهيي سا وِ ّش هٌغمِ ثِ وـت ثشًج اختلبف هي

ػْن صهيي اختلبف يبفتِ ثِ تَليذ، اص ول صهيي دس دػتشع ّش هٌغمِ سا، تبثقي اص ليووت فوشٍؽ   
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عجك ايوي ساثغوِ   . ثبؿذ ًيض ثيبًگش ول ثشًج تَليذي هٌغمِ هي( 7)ي  ساثغِ ؿوبسُ. هحلَل هي داًذ

فشضِ ثشًج هقبدل ثب حبكل ضشة ػغ  صيش وـت دس ػْن صهيي اختلوبف يبفتوِ ّوش هٌغموِ ثوِ      

ػپغ ول ثشًج تَليذي ثب تَجوِ ثوِ دٍ ًوَؿ ضوبيقبت     . ثبؿذ تَليذ ثشًج ٍ فولىشد دس ٍاحذ ػغ  هي

ش وـوت،  دس ايٌجب هتغيش ػغ  صيو . اػت تقذيل گشديذُ ( ضبيقبت دس صهبى ثشداؿت ٍ ًيض افت تَليذ)

الجتِ هذل ايي لبثليت سا داسد ووِ  . اػت صا دس هذل لحبػ ؿذُ  هتغيش تلوين ًجَدُ ٍ ثِ كَست ثشٍى

صا دس ًؾش ثگيشد ٍلي اص آًجبيي  ثب اػتفبدُ اص چٌذ ساثغِ ديگش ػغ  صيش وـت سا ًيض ثِ كَست دسٍى

هوذل، ػوغ  صيوش     وِ ّذ  ايي هغبلقِ تحليل ثبصاس اػت، ثِ هٌؾَس ػبدگي ثحش ٍ ثب حفؼ وليّوت 

اػت ٍ آى  تمبضبي ثشًج سا اسائِ ًوَدُ ( 8)ي  ي ؿوبسُ ساثغِ. اػت  صا دس ًؾش گشفتِ ؿذُ وـت ثشٍى

ي  هحوذٍديت ؿووبسُ  . اػوت   گشفتِوٌٌذگبى ٍ دسآهذ آًْب دس ًؾش  سا تبثقي اص ليوت پشداختي هلش 

ًَؿ وبالّوب ثوِ هوذل اضوبفِ     وـبٍسصي سا ثِ فٌَاى تبثقي اص ليوت ايي  هذل فشضِ وبالّبي غيش، (9)

الجتِ ثبيذ تَجِ وشد وِ توشوض هذل اسائِ ؿذُ دس ايي هغبلقِ ثش ثوبصاس ثوشًج ٍ تغييوشات    . اػت ًوَدُ 

ِ      .ثبؿذ ػيبػتي آى هي ي  لزا ثب تَجِ ثِ ّذ  هغبلقِ ٍ ثِ هٌؾَس توشووض ثيـوتش ثوِ تغييوشات تقشفو

ساثغوِ  . اػوت  صا هٌؾوَس گشديوذُ    ىوـبٍسصي دس هوذل ثوِ كوَست ثوشٍ     ٍاسدات ثشًج، دسآهذّبي غيش

ثِ ايي هفَْم وِ ثبيذ ول ثشًج فشضِ ؿوذُ ثوِ ثوبصاس ثتَاًوذ     . ، هذل ؿشط تقبدل اػت(10)ي  ؿوبسُ

، هذل ؿشط غيش هٌفوي ثوَدى   (11)دس ًْبيت هحذٍديت . ول تمبضبي هَجَد دس ثبصاس سا پَؿؾ دّذ

 . اػت ّب ٍ همبديش سا تبهيي ًوَدُ  ليوت

ثوِ ػوبدگي   . ثبؿٌذ هذل فَق ثيبًگش ؿشط الصم ٍجَد جَاة ثشاي هذل هيتبوش  -هـتمبت وبى

تبوش   -گشدد تب هقبدالت حبكل اص هـتمبت وبى تَاى هـبّذُ ًوَد وِ تبثـ ّذ  هجبصي ثبفش هي هي

ًگش همذاس ضشايت الگشاًظ ثَدُ ٍ ثيب ّب rc,دس ايٌجب . ثِ دلت ؿشط ايجبد تقبدل ثبصاس سا ايجبد ًوبيٌذ

 .ثبؿٌذ ّش هحذٍديت هي  دٍگبى

 

                                                 
1  Dual 
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، 1952دس ػووبل  Samuelsonؿووشط وووبفي ٍجووَد جووَاة هووذل فووَق، ّوووبًغَس وووِ     

Takayama  ٍJudge  ًيووض  1971دس ػووبل ٍHarker  اًووذ خووَؽ  ثيووبى ًوووَدُ 1987دس ػووبل

هبًي وِ تبثـ تمبضب ًؼجت ثِ ليوت ثِ ايي كَست وِ تب ص. ثبؿذ ثَدى تَاثـ فشضِ ٍ تمبضب هي  تقشي 

دس هغبلقوِ  . گشديوذ  خَدي ًضٍلي ٍ تبثـ فشضِ كقَدي ثبؿذ، ؿشط وبفي ٍجَد جَاة تبهيي خَاّوذ 

ٍ ًيوض اص توبثـ فشضوِ     AIDSحبضش ثِ هٌؾَس تخويي تَاثـ تمبضب اص تمشيوت خغوي توبثـ تمبضوبي     

تَاثـ فشضِ ٍ تمبضوب جْوت سفبيوت    لزا اص اسائِ هـتمبت هشتجِ دٍم هشثَط ثِ  .لگبسيتوي اػتفبدُ ؿذ

سيضي سيبضي غيوش خغوي ٍ ثوب     دس ًْبيت، هذل ثب اػتفبدُ اص الگَسيتن ثشًبهِ. ًؾش گشديذ اختلبس كش 

توشيي اعالفوبت    توشيي ٍ وبهول   ثِ فٌَاى ػبلي وِ جذيذ 1387ثشاي ػبل  GAMSووه ًشم افضاس 

 . هَسد ًيبص ٍجَد داؿت هَسد ثشسػي لشاس گشفت

ثٌذي  ي ٍاسدات ثشًج، الذام ثِ هٌغمِ اي ػيبػت افضايؾ تقشفِ آثبس هٌغمِ ثِ هٌؾَس تحليل

ثٌذي چٌذ هتغيشُ، آهجشطُ ٍ  ثٌذي الليوي ؿبهل عجمِ ثذيي هٌؾَس چٌذيي ًَؿ عجمِ. ايشاى گشديذ

وذام اص ايي   هتبػفبًِ ّيچ. ّبي آثشيض هَسد ثشسػي لشاس گشفت  ثٌذي ثش اػبع حَصُ ًيض عجمِ

لزا دس ايي هغبلقِ ثٌب ثش ضشٍست  .وشدًذ ًوي هىبى ثشسػي فضبيي ثبصاس ثشًج سا فشاّن ّب ا ثٌذي عجمِ

                                                 
1 Well Defined 
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الصم ثِ روش اػت . ثٌذي ؿذ لحبػ فَاهل هَثش دس تَليذ ٍ هلش  ثشًج، ايشاى ثِ ؿؾ هٌغمِ عجمِ

اي دس ايي صهيٌِ اسائِ ًـذُ  وِ دس ادثيبت تحميك، هذل تقبدل فضبيي ّيچ ًَؿ فشم هحذٍد وٌٌذُ

 اػت   ّب سا هتوبيض ًوَدُ زا ّش هغبلقِ ثٌب ثِ اّذا  خَيؾ، هٌبعك ٍ ثبصاسٍ ل

(G. Gomez-Plana et al, 2004 .)ُتشي دس ايي صهيٌِ اسائِ   اعالفبت وبهل 1 ي جذٍل ؿوبس

 ؿذُ  ّبي حول ٍ ًمل دس ًؾش گشفتِ تشيي ثبصاس هٌغمِ ًيض جْت هحبػجِ ّضيٌِ ثضسي. اػت  ًوَدُ

گيشد  فجبع وِ ثيـتشيي همذاس ٍاسدات ثشًج اص آى كَست هي لِ ّش ثبصاس تب ثٌذسّوچٌيي فبك. اػت 

.ثِ فٌَاى فبكلِ تب هشص دس هذل لحبػ گشديذُ اػت

 نتايج و بحث
ّوبي هَجوَد دس هوذل     ثبيؼوت تووبهي پوبساهتش    هي ،دس ثذٍ اهش ثِ هٌؾَس فوليبتي وشدى هذل

اي ووِ   ايشاى ّيچ ًَؿ پبيگبُ اعالفبتي ٍ يب هغبلقِ هتبػفبًِ دس. ؿٌبػبيي ٍ هَسد هحبػجِ لشاس گيشًذ

چٌبًىِ اص عشفي ّو. شدُ ثبؿذ ٍجَد ًذاؿتّبي ضوٌي كبدسات ٍ ٍاسدات سا اسائِ يب هحبػجِ و ّضيٌِ

ِ    تش ًيض ثحش ؿذ ايي پبساهتش ٍ ػبيش پبساهتش پيؾ ِ   ( 2)ي  ّوبي هَجوَد دس ساثغو اي  هَاًوـ غيوش تقشفو

زا وبليجشاػيَى هذل ًيبصهٌذ لحبػ وشدى همذاس دليك آى دس هوذل  تجبست سا دس هذل لحبػ وشدُ ٍ ل

جْت حل ايي هـىل دس هشحلِ اٍل هذل ثب اضبفِ وشدى دٍ هحوذٍديت ثوِ هٌؾوَس لحوبػ     . ثبؿذ هي

هووذل دٍگووبى  ،پووغ اص حوول هشحلووِ اٍل. وووشدى ػووْويِ ٍاسدات ٍ ػووْويِ كووبدسات ثؼووظ يبفووت

ّبي  ّبي ضوٌي ٍاسدات ٍ ًيض ّضيٌِ دٍ پبساهتش ّضيٌِالزوش همبديش هَسد ًيبص ثشاي  ّبي فَق هحذٍديت

دس  . اػوت   همبديش هحبػجِ ؿوذُ سا اسائوِ ًووَدُ    2ي جذٍل ؿوبسُ. ضوٌي كبدسات ثشًج سا اسائِ ًوَد

ثبؿوٌذ   ّب هقبدل ثب كوفش هوي   سٍد ايي ّضيٌِ گًَِ وِ اًتؾبس هي ّبي ضوٌي كبدسات ّوبى هَسد ّضيٌِ

پغ اص آًجب ووِ دس ايوشاى فووالً ثوشًج كوبدساتي      . ثشاثش كفش ّؼتٌذچشاوِ هقبدل ثب دٍگبى كبدساتي 

دس هَسد ٍاسدات ًتبيج جبلت تَجْي . ثَد ثشاي آى هتلَّس ًخَاّذ  ي ضوٌي ّن ٍجَد ًذاسد لزا ّضيٌِ

ّبي ضوٌي ٍاسدات ثشًج ثيؾ اص پوٌج   ؿَد ّضيٌِ گًَِ وِ دس جذٍل هـبّذُ هي ّوبى. حبكل گشديذ

ثبؿذ وِ دس ًَؿ خَد ثؼيبس ؿگفت اًگيض اػت، چشاوِ ليوت ثشًج ٍاسداتوي   يثشاثش ليوت جْبًي آى ه

 9/18155اي هقبدل ثب  سيبل ثشاي ّش ويلَگشم ثَدُ وِ ّضيٌِ 3545چيضي هقبدل ثب  1387دس ػبل 

 16463اي هقبدل ثوب   دس هٌبعك سٍػتبيي ٍاسدات ثب ّضيٌِ. اػت سيبل ثشاي ويلَگشم ثِ آى اضبفِ ؿذُ

 89/19848ُ ٍ فذد هقبدل ثشاي ٍاسدات ثِ هٌبعك ؿْشي ثوِ عوَس هتَػوظ ثشاثوش ثوب     سيبل اًجبم ؿذ

وِ لبئل ثِ فذم حوبيت اص تَليوذ   اػت ثِ ًتبيج توبم هغبلقبتي ايي ًتبيج دػت سدي. اػت ثَدُ سيبل

ثب تَجِ ثِ (. 1380ثِ فٌَاى هثبل وويجبًي ٍ ّوىبساى )ثبؿٌذ  ّبي جْبًي، هي داخل دس لجبل ليوت

 .ثبؿذ اي هي تش اص هَاًـ تقشفِ اي هَجَد دس تجبست ثشًج ثؼيبس فؾين ايي ًتبيج ػغ  هَاًـ غيش تقشفِ
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ّوبي داخلوي دس پوي داسد ٍ فَالوت      ايي اهش ثذٍى ؿه افضايؾ ليوت ثشًج ٍاسداتي سا دس ثبصاس

ِ  اسلبم هحبػجب. دّذ ػَء آى الـبس هلشفي سا ؿذيذاً تحت تبثيش لشاس هي ّوبي ضووٌي     تي ثوشاي ّضيٌو

ٍاسدات ثشًج دس ثيي هٌبعك هختل  ايشاى تفبٍت چٌذاًي ًذاسد ٍلي ًىتِ هؼلن ايوي اػوت ووِ ايوي     

فلوت  . ثبؿذ تش اص ًَاحي سٍػتبيي هي ّب ثِ كَست ولي ثشاي اًتمبل ثشًج ثِ ًَاحي ؿْشي ثيؾ ّضيٌِ

ّوبي حوبيوت اص    ى ثِ ٍجَد ػيبػتّبي ؿگفت اًگيض دس ٍاسدات ثشًج سا ؿبيذ ثتَا تحويل ايي ّضيٌِ

تَليذ داخل، اًحلبسات تجبسي ٍ يب فؼبد هَجَد دس ثبصاس ًؼجت داد، چشا وِ ثش اػبع آهبسًبهِ حوول  

ويلَهتش اص هحلَالت وـبٍسصي ّوبًٌذ ثشًج دس ػبل  -ٍ ًمل ٍصاست ساُ ٍ تشاثشي ّضيٌِ حول ّش تي

 .ثبؿذ ٌٌذُ ايي اسلبم گضا  ًويسيبل ثَدُ وِ ثِ ّيچ ٍجِ تَجيِ و 332هقبدل ثب  1387

سا % 45ثوِ  % 4ًيض ًتبيج حبكل اص ػٌبسيَ افوضايؾ ًوش  تقشفوِ اص     3ي چٌيي جذٍل ؿوبسُ ّن

فشٍؿوي، ليووت ػوش هضسفوِ، تَليوذ، هلوش  ٍ        دس لؼوت اٍل جذٍل ليوت خوشدُ . اػت اسائِ ًوَدُ

ى تغييوشات ّوش يوه اص    اسائِ گشديذُ ٍ دس لؼوت دٍم ًيوض هيوضا  % 45ٍاسدات هتٌبؽش ثب ػغ  تقشفِ 

فشٍؿي هحلوَل ثوشًج    هغبثك ايي جذٍل ليوت خشدُ. اػت ّب ًؼجت ثِ حبلت پبيِ آٍسدُ ؿذُ هتغيش

تَهوبى   2459ثِ هيضاى % 67/7ثب افضايـي هقبدل % 45ثِ % 4تَليذ داخل ّوگبم ثب افضايؾ تقشفِ اص 

جحش حوبيوت اص تَليوذ داخول    ًىتِ ديگشي وِ دس ايٌجب ٍ ثَيظُ دس ه. سػيذ  ثشاي ّش ويلَگشم خَاّذ

دّوذ ووِ دس    ًتبيج ًـبى هوي . ثبؿذ لبثل روش اػت، اثش افضايؾ تقشفِ ٍاسدات ثش ليوت ػش هضسفِ هي

ايوي هيوضاى تغييوش دس    . ؿَد دسكذي ليوت ػش هضسفِ ثشًج هي 58/9ول ايي ػيبػت ثبفش افضايؾ 

ثوذيْي اػوت   . اػوت  ذُهحبػجِ گشدي 89/8ٍ دس ًَاحي ؿْشي حذٍد  27/10ًَاحي سٍػتبيي حذٍد 

ثب ًگبّي ثِ ػتَى تَليوذ جوذٍل   . وِ افضايؾ ليوت ػش هضسفِ هَججبت افضايؾ تَليذ سا فشاّن آٍسد

ّوضاس   1998ّضاس تي ثِ  1800افضايؾ يبفتِ ٍ اص % 69/9ؿبّذ ايي هذفب ّؼتين وِ تَليذ داخل ًيض 

ثَدُ ثوِ عوَسي ووِ افوضايؾ     تش دس ًَاحي سٍػتبيي  ايي افضايؾ تَليذ ثيؾ. اػت  تي افضايؾ سػيذُ

. اػوت  دسكوذ ثوَدُ   06/3دسكذ ٍ افضايؾ تَليوذ ًوَاحي ؿوْشي     63/6تَليذ ثشًج ايي ًَاحي حذٍد 

دّذ، الجتِ هيضاى تغييوشات هلوش  دس جْوت فىوغ      هلش  ًيض ثِ تغييشات تقشفِ ٍاوٌؾ ًـبى هي

ت ايوي ػيبػوت ثوشًج    اػت چشا وِ هتقبلو   تشي اص افضايؾ تَليذ ثَدُ افضايؾ تقشفِ ٍ ثِ هيضاى ثيؾ

ايوي ووبّؾ هلوش  ٍ    . اػوت   ًؼجت ثِ حبلت پبيوِ ووبّؾ ًـوبى دادُ   % 26هلشفي وـَس ًضديه 

ّوضاس توي حبكول     23/760افضايؾ تَليذ ثبفش ؿذُ تب تقبدل جذيذ ثبصاس ثشًج ثب ٍاسداتي ًضديه ثوِ  

دسكوذي   41 ثيبًگش ووبّؾ  ،ّضاس تٌي ػٌبسيَ پبيِ 1370ايي هيضاى ٍاسدات ًؼجت ثِ ٍاسدات . گشدد

ّبي هَسد  گفتِ سا ًيض ثش هتغيش اي ػيبػت پيؾ آثبس هٌغمِ 3چٌيي جذٍل  ّن. ثبؿذ حجن ٍاسدات هي

ِ . اػت ًؾش اسائِ ًوَدُ توشيي افوضايؾ ليووت دس هٌوبعمي ووِ داساي تَليوذ        ّوب، ثويؾ   هغبثك ثب يبفتو

سائِ ؿذ اص هلوش   ًيض ا 2چٌبى وِ دس جذٍل  چشا وِ ايي هٌبعك ّن .اػت  تشي ّؼتٌذ س  دادُ ثيؾ
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فشٍؿي ثشًج دس ًَاحي سٍػوتبيي   دس ايي هغبلقِ ليوت خشدُ. ثبؿٌذ تشي ًيض ثشخَسداس هي ػشاًِ ثيؾ

اص % 51/8ثبؿذ، ثب افضايـي هقبدل ثب  تشيي هبصاد لبثل اسائِ ثِ ثبصاس ثشخَسداس هي هٌغمِ اٍل وِ اص ثيؾ

ثوِ   1568اص % 46/10هقبدل ثوب  ضايـي ليوت ػش هضسفِ ًيض ثب اف. اػت سػيذُ 2238تَهبى ثِ  2062

افوضايؾ ٍ   56/7ٍ % 55/6چٌيي تَليذ ٍ هلش  ًيوض ثوِ تشتيوت     ّن. اػت تَهبى افضايؾ يبفت1734ِ

هيضاى ٍاسدات ايي هٌغمِ ثب تَجِ ثِ هذل پبيِ كفش ثوَدُ ووِ ثقوذ اص افوضايؾ     . اًذ وبّؾ ًـبى دادُ

تحليل هـوبثْي سا ثوشاي ػوبيش ًوَاحي     . اػت  چٌبى ثذٍى تغييش ثبلي هبًذُ ي ٍاسدات ّن ػغ  تقشفِ

ي هٌوبعك فوَهيوت    اي وِ دس ّوِ ٍلي ًىتِ. تَاى اسائِ ًوَد گبًِ ايشاى هي سٍػتبيي دس هٌبعك ؿؾ

توش   اػت وِ افوضايؾ ليووت ٍ تَليوذ ٍ ًيوض ووبّؾ ٍاسدات دس ًوَاحي داساي تَليوذ ثويؾ          داسد ايي

توشيي   ػتبيي سًٍذي سٍ ثِ ًضٍل داؿتِ وِ ثيؾٍاسدات ًيض دس توبهي ًَاحي سٍ. اػت گيشتش ثَدُ چـن

. ثبؿوذ  هشثَط ثِ هٌغمِ ؿؾ هوي % 44/62همذاس ايي وبّؾ ثب تَجِ ثِ حجن اٍليِ ٍاسدات هقبدل ثب 

عوي آى ّوبًٌوذ    وِ گشدد گبًِ ايشاى هـبّذُ هي الگَي هـبثْي ًيض ثشاي ًَاحي ؿْشي هٌبعك ؿؾ

َليذ ٍ وبّؾ هلوش  هشثوَط ثوِ ًوَاحي داساي     تشيي هيضاى افضايؾ ليوت ٍ ت  ًَاحي سٍػتبيي ثيؾ

هَجوت افوضايؾ   % 45ثِ % 4دس ًَاحي ؿْشي هٌغمِ يه افضايؾ ًش  تقشفِ اص . ثبؿذ تَليذ ثبالتش هي

تَليوذ ٍ ًيوض ووبّؾ    % 50/3ليوت ػش هضسفوِ، افوضايؾ   % 6/9فشٍؿي، افضايؾ  ليوت خشدُ% 68/7

چٌوبى   ِ ثشاي هٌغمِ ٍجَد ًذاؿت ٍ ّنٍاسدات ًيض وِ هغبثك هذل پبي. اػت هلش  گشديذُ% 59/40

الگَي هـبثْي ًيض دس ػبيش ًوَاحي ؿوْشي هٌوبعك    . ثبؿذ ي ٍاسدات هٌغمِ كفش هي ثب افضايؾ تقشفِ

خشدُ فشٍؿوي، ليووت ػوش     ّب ليوت آى  گشدد ثش ايي اػبع وِ دس ّوگي گبًِ ايشاى هـبّذُ هي ؿؾ

ًىتِ جبلت دس ايٌجب هٌبعك چْوبس  . اػتِ هضسفِ ٍ تَليذ افضايؾ يبفتِ ٍ هلش  ٍ ٍاسدات وبّؾ يبفت

ّب  ّب اثش گزاسي افضايؾ تقشفِ ثبؿٌذ وِ ّن دس ًَاحي سٍػتبيي ٍ ّن دس ًَاحي ؿْشي آى ٍ ؿؾ هي

تَاى ثب فذم  ّب ثش تَليذ ايي هٌبعك سا هي الجتِ ون اثش ثَدى افضايؾ ػغ  تقشفِ. ثبؿذ ثؼيبس اًذن هي

ٍلي ًىتوِ جبلوت ايٌجبػوت ووِ ووبّؾ       .عك تَجيِ ًوَدٍجَد هضيت ًؼجي تَليذ ثشًج دس ايي هٌب

 . ثبؿذ ؿذُ ًيض ووتش اص ػبيش ًَاحي هي ّبي هٌبعك يبد  هلش  خبًَاس

ؿبيذ فلت ايي اهش سا ثتَاى فبكلِ صيبد ٍ لزا ّضيٌِ حوول ٍ ًمول صيوبد ثوشًج تَليوذ داخول اص       

سغن افضايؾ ليوت ثوشًج  ثِ ايي هٌبعك داًؼت وِ ثبفش ؿذُ فلي ( هٌغمِ يه)هٌبعك داساي هبصاد 

. توش ثبؿوذ   ّبي ايي هٌبعك التلوبدي  ٍاسداتي ٌَّص هلش  آى ًؼجت ثِ هـبثِ داخلي آى ثشاي خبًَاس

تَاًذ فذم تمبسى اًتمبل ليوت خبسجي ثِ داخل ثبؿذ، چشا وِ افضايؾ ليوت ثوشًج   فلت ديگش ًيض هي

ًتبيج . دّذ تشي افضايؾ هي اس ثيؾي ٍاسدات، ليوت ثشًج داخل سا ثِ همذ ٍاسداتي ًبؿي افضايؾ تقشفِ

ي ٍاسدات سا ثشاي ول  چٌيي اهىبى ثشسػي آثبس ػيبػت افضايؾ تقشفِ ّن 3حبكلِ اص هذل دس جذٍل 

همبيؼِ آثبس ايي ػيبػت دس ًَاحي ؿوْشي ٍ سٍػوتبيي   . وٌذ ًَاحي سٍػتبيي ٍ ؿْشي ًيض فشاّن هي
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ثوشًج دس ًوَاحي سٍػوتبيي افوضايؾ     خشدُ فشٍؿي  اػت وِ ثِ عَس هتَػظ ػغ  ليوت حبوي اص ايي

افضايؾ % 31/7ٍ دس ًَاحي ؿْشي % 23/8فشٍؿي  تشي داسد چشا وِ دس ايي هٌبعك ليوت خشدُ ثيؾ

الجتوِ ًتوبيج   . اػت وِ ؿبّذ وبّؾ هلش   دس ًَاحي ؿوْشي ٍ سٍػوتبيي ثبؿوين    ثذيْي. اػت يبفتِ

ٍ سٍػتبيي ثِ تشتيت ثشاثوش ثوب    هذل ًيض ايي هذفب سا تبييذ وشد ٍ وبّؾ هلش  سا ثشاي ًَاحي ؿْشي

ي ٍاسدات هلش  ٍ ٍاسدات ثوِ ايوي ًوَاحي     ثب افضايؾ تقشفِ. دّذ دسكذ ًـبى هي -57/22ٍ  -38/7

   ِ ي ٍاسدات ثوشًج، هلوش     وبّؾ يبفتِ ٍلي تَجِ ثِ ايي اهش ضشٍسيؼت وِ ّوگبم ثوب افوضايؾ تقشفو

ووبّؾ  . يبثوذ  ػتبيي وبّؾ هيّبي ؿْشي ثِ عَس هتَػظ چيضي ػِ ثشاثش هلش  دس ًمبط سٍ خبًَاس

ثوشاي هٌوبعك سٍػوتبيي ٍ ًيوض     % 49/39ٍاسدات ًيض داساي الگَيي هـبثِ ثب هلش  ثَدُ ٍ هقوبدل ثوب   

سغن تغييشات وويّ هـوبّذُ ؿوذُ ثويي هٌوبعك ٍ      الجتِ فلي. اػت ثشاي هٌبعك ؿْشي ثَدُ% 54/42

بؿوذ ايوي اػوت ووِ افوضايؾ      ث اي وِ اص ؿوَل وبهل ثشاي توبهي حبالت ثشخَسداس هي ًَاحي، ًتيجِ

ي ٍاسدات ثوشًج ثويؾ اص آًىوِ تَليوذ داخول سا افوضايؾ دّوذ هَجوت ووبّؾ هلوش             ػغ  تقشفِ

لزا ثذيْي اػت وِ وبّؾ سفبُ هلش  وٌٌذگبى ثيؾ اص افضايؾ سفبُ تَليوذ وٌٌوذگبى    .اػت گشديذُ

ضايوبي فشاٍاًوي دس   الصم ثِ روش اػت وِ ػبختبس هذل هَسد اػتفبدُ دس هغبلقِ ّش چٌذ داساي ه. ثبؿذ

 سثبؿذ، ٍلوي هتبػوفبًِ هحبػوجِ سفوبُ اص ايوي هوذل هموذٍ        ّبي ثبصاسي هي ّب ٍ ؿبخلِ يبفتي پبساهتش

ّوبي حبكول اص هوذل     الجتِ ثذٍى ؿه هحبػجِ تغييشات سفبُ ثب اػتفبدُ اص همبديش ٍ ليوت. ثبؿذ ًوي

                        ثبؿوووذ ّوووبي هحبػوووجبتي ثؼووويبسي ثشخوووَسداس هوووي غيوووش هوىوووي ًجوووَدُ، ثلىوووِ اص پيچيوووذگي

(et al,2000 Minot .)ّوبي   لزا دس ايي هغبلقِ اص تحليل سفبُ كش  ًغش گشديذُ ٍلي ػبيش ؿبخق

.ثبصاسي هَسد تجضيِ ٍ تحليل لشاس گشفتٌذ

 هاگيري و پيشنهادنتيجه
ػوش   فشٍؿي، ليووت  خشدُ  ي ٍاسدات ثشًج سا ثش ليوت هغبلقِ حبضش آثبس ػيبػت افضايؾ تقشفِ

هضسفِ، تَليذ، هلش  ٍ ًيض تجبست ثشًج ثِ كَست ووّي ٍ ثب اػتفبدُ اص يه هذل تقبدل فضبيي چٌوذ  

ًتبيج حبكل اص ايي هذل ًـبى داد وِ ثبصاس ثشًج ايشاى ثب اثضاس هَاًـ . اػت ثبصاسُ هَسد اسصيبثي لشاس دادُ

ٌي ثوبل  ثوش پوٌج ثشاثوش ليووت      ّب ٍ يب هبليبت ضوو  ٍجَد ّضيٌِ. گشدد اي ؿذيذاً وٌتشل هي غيش تقشفِ

سٍد افضايؾ ػغ  تقشفِ ٍاسدات ثِ هٌؾوَس   لزا اًتؾبس هي. ثبؿذ جْبًي ايي هحلَل ػٌذ ايي هذفب هي

ِ     .حوبيت اص تَليذ داخل چٌذاى هثوشثوش ٍالـ ًگشدد ّوب   چشا وِ تَاى افوضايؾ ليووت داخلوي تقشفو

ًتوبيج هوذل دس   . ثبؿوذ  بس اًذن هوي اي هَجَد ثؼي ثذٍى ؿه دس همبثل ايي حجن اص هَاًـ غيش تقشفِ

ثش ايي اػوبع ّوش چٌوذ اثوش     . وٌذ دسكذ ايي هذفب سا تبييذ هي 45ثِ  4ػٌبسيَ افضايؾ ًش  تقشفِ اص 

پزيشي هٌبعك هختل  ٍ ًيض ًَاحي ؿْشي ٍ سٍػتبيي ثِ افوبل ايوي ػيبػوت يىؼوبى ًجوَدُ ٍ لوزا      
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اسدات ّوش هٌغموِ ثؼويبس هتفوبٍت     فشٍؿي، تَليذ، هلش  ٍ ٍ تغييشات ليوت ػش هضسفِ، ليوت خشدُ

ثوِ فٌوَاى هثوبل    . ثبؿذ ثبؿذ ٍلي دس ول افضايؾ تَليذ دس ليبع ثب وبّؾ هلش  ثؼيبس اًذن هي هي

تشيي هبصاد لبثل اسائِ ثِ ثبصاس اػت ػيبػت هَسد ثحش  دس ًَاحي سٍػتبيي هٌغمِ يه وِ داساي ثيؾ

افوضايؾ   ،جِ اػت وِ ػيبػت هَسد ثحوش جبلت تَ. اػت افضايؾ تَليذ سا ثِ ّوشاُ داؿتِ 55/6تٌْب 

دسكوذي   500دسكذي ليوت ػش هضسفِ سا ثِ دًجبل داسد وِ دس همبيؼِ ثوب افوضايؾ ثويؾ اص     58/9

ثَدُ ٍ ًتبيج هذل ًيوض دليموبً    ليوت جْبًي هؼلوبً اص وبسايي ووتشي دس ايجبد اًگيضُ تَليذ ثشخَسداس 

بّؾ هلش  ًَاحي ؿْشي دس همبثول ًوَاحي   چٌيي دس هجوَؿ و ّن. اػت ايي هغلت سا تبييذ ًوَدُ

تش ثوَدى تمبضوبي ثوشًج دس     تَاى ون وـؾ فلت ايي اهش سا هي. گيش تش هـبّذُ گشديذ سٍػتبيي چـن

ًَاحي ؿْشي ًؼجت ثِ ًَاحي سٍػتبيي داًؼت، ثذيي هفَْم وِ دس ًمبط سٍػتبيي ثوشًج ثوِ فٌوَاى    

دس . ثبؿوذ  ّبي ووتشي ثشخَسداس هي ـييثبؿذ ٍ اص جبً يه وبالي ضشٍسي دس الگَي غزايي هغشح هي

ِ   41ّوگبم ثب افوضايؾ  . هَسد حجن ٍاسدات ًيض ًتيجِ جبلت تَجْي حبكل گشديذ ي  دسكوذي تقشفو

ثوذيي هفْوَم ووِ ّوش يوه       .دسكذ وبّؾ يبفت 41سدات ثِ هيضاى ٍاسدات ًؼجت ثِ ػٌبسيَ پبيِ، ٍا

دسكوذ   41ايي . گشدد ٍاسدات هيهٌجش ثِ وبّؾ يه دسكذي همذاس  ،ي ٍاسدات دسكذ افضايؾ تقشفِ

 9/107ثبؿذ اص عشيك افضايؾ تَليذي هقوبدل ثوب    ّضاس تي هي 491ٍاسدات وبّؾ يبفتِ وِ هقبدل ثب 

 . گشدد ّضاس تي ججشاى هي( ٪78) 1/383ّضاس تي ٍ وبّؾ هلشفي هقبدل ثب ( 22٪)

يٌوِ  ثب تَجِ ثِ ًتبيج حبكل هـبّذُ گشديذ ووِ ثوذٍى ؿوه افووبل چٌويي ػيبػوتي دس صه      

ّبي عش  تمبضوبي ثوبصاس    تش ؿبخلِ حوبيت اص تَليذ داخل اص وبسايي هٌبػجي ثشخَسداس ًجَدُ ٍ ثيؾ

گيشي هٌبػت اص ّش اثضاس ػيبػتي دس ثوبصاس   اص عش  ديگش ًتيجِ. دّذ ثشًج سا تحت تبثيش خَد لشاس هي

ؼت چشا ووِ ٍجوَد   ايي هؼئلِ دس هَسد ثبصاس ثشًج ايشاى كبدق ًي. هـشٍط ثِ ؿفب  ثَدى ثبصاس اػت

ِ   هَاًـ غيش تقشفِ اي اص اثْوبم لوشاس    اي ثؼيبس صيبد دس ايي ثبصاس ثبفش ؿذُ تب ؿفبفيت ايي ثوبصاس دس ّبلو

اص عوش  ديگوش ٍجوَد    . ّبي حوبيتي كَست گشفتوِ ثبؿوين   گشفتِ ٍ لزا هَاجِ ثب اًحشا  دس ػيبػت

سي ٍ يوب الحوبق ثوِ ػوبصهبى     چٌيي ثبصاس غيش ؿفبفي افتجبس ّش ًَؿ تحليل دس جْت آصاد ػوبصي تجوب  

ٍ همبيؼوِ آى ثوب ػوبل     1389ثِ فٌَاى هثبل دس هوَسد ػوبل   . ثشد تجبست جْبًي سا ًيض صيش ػَال هي

دسكذي دس جْت آصاد ػوبصي ثوبصاس    4ي ٍاسدات  تقشفِ 1378تَاى گفت؟ آيب دس ػبل  چِ هي 1379

كش  وبّؾ ػوغ  تقشفوِ    ؟ آيبگشديذُ اػت ؟ آيب دس ايي ػبل اص تَليذ داخل حوبيت هيُ اػتثَد

ايون؟   ثِ ّش همذاسي ووتش اص آى، دس جْت اكالح ػيؼتن ثبصاس الذام ًووَدُ  1389دسكذي ػبل  45

جَاة ايي ػَاالت ٍ توبهي ػَاالت هـبثِ ديگش دس ايوي صهيٌوِ توب صهوبًي ووِ تىليو  هَاًوـ غيوش         

اًوذ، هـوخق ًگوشدد     ووشدُ اي هَجَد وِ ليوت ثشًج ٍاسداتي سا ثيؾ اص پٌچ ثشاثش همذاس اٍليِ  تقشفِ

ّبيي وِ اص ٍضوقيت هـوبثِ ثشخَسداسًوذ     لزا ًيبص هجشم ثبصاس ثشًج ٍ يب ػبيش ثبصاس. سٍؿي ًخَاّذگشديذ
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ّب ًيؼت ثلىِ اٍلَيت هْن ؿفب  ػبصي ثوبصاس اص عشيوك وـو  هَاًوـ غيوش       تغييش هذاٍم ػغ  تقشفِ

ّب دس عوَل   اي آى هقبدل تقشفِ گزاسي جْت وبّؾ اي ٍ فَاهل ايجبد وٌٌذُ آى ٍ ًيض ػيبػت تقشفِ

.ثبؿذ صهبى هي
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:پيوست ها  
 َاي عمدٌ تًلید ي مصرف بروج ايران َا ي بازار مىاطق، استان. 1جديل 

 َا تاناس بازار مرکسي مىاطق

 گلؼتبى، گيالى ٍ هبصًذساى ػبسي 1هٌغمِ 

 ثبيجبى ؿشلي ٍ غشثي، اسدثيل، صًجبى، وشدػتبى، ّوذاى ٍ وشهبًـبُ آرس تجشيض 2هٌغمِ 

 تْشاى، ػوٌبى، لن، لضٍيي ٍ هشوضي تْشاى 3هٌغمِ 

 خشاػبى ؿوبلي، جٌَثي ٍ سضَي هـْذ 4هٌغمِ 

 احوذ، لشػتبى، خَصػتبى، فبسع، ثَؿْش ٍ ايالم ، وْىيلَيِ ٍ ثَيشاكفْبى، چْبسهحبل ٍ ثختيبسي اكفْبى 5هٌغمِ 

 ّشهضگبى، وشهبى، يضد ٍ ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى وشهبى 6هٌغمِ 

 

 (کیلًگرم -دٌ ريال)َاي ضمىي صادرات ي ياردات بروج  َسيىٍ. 2جديل

  ّبي ضوٌي ٍاسدات ّضيٌِ ّبي ضوٌي كبسدات ّضيٌِ

 ايشاى 59/1815 -

 ييًَاحي سٍػتب  

 1هٌغمِ  50/1556 -

 2هٌغمِ  08/1621 -

 3هٌغمِ  80/1681 -

 4هٌغمِ  58/1695 -

 5هٌغمِ  75/1600 -

 6هٌغمِ  09/1722 -

 ول ًَاحي سٍػتبيي 30/1646 -

 ًَاحي ؿْشي  

- 20/1780  1هٌغمِ  

- 78/1945  2هٌغمِ  

- 50/2220  3هٌغمِ  

- 29/1896  4هٌغمِ  

- 45/1824  5هٌغمِ  

- 10/2233  6هٌغمِ  

- 89/1984  ؿْشي ول ًَاحي 

 ّبي هغبلقِ يبفتِ: هٌجـ
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  . . . بازار ي ياردات بر تحلیل آثار سیاست تعرفٍ                                                         

 (ارقام بر حسب دٌ ريال ي َسار ته)درصد بر بازار بروج ايران  45بٍ  4ي ياردات بروج از   اثر افسايش سطح تعرفٍ. 3جديل 

 مىاطق خردٌ فريشيقیمت  قیمت سر مسرعٍ تًلید  مصرف  ياردات 

 ايشاى 2495 4/1970 1988 07/2619 23/706

 ًَاحي سٍػتبيي     
 1هٌغمِ  2238 1734 49/1298 29/341 -

 2هٌغمِ  2315 1887 81/5 65/311 -

 3هٌغمِ  2355 1919 47/3 75/340 -

 4هٌغمِ  2366 1928 59/10 52/284 44/274

 5هٌغمِ  2253 1653 62/182 55/297 -

 6هٌغمِ  2362 1924 68/2 92/219 07/88

 ول ًَاحي سٍػتبيي  61/2311 8/1840 65/1503 68/1795 52/362

 ًَاحي ؿْشي     

 1هٌغمِ  2461 1903 36/420 21/91 -

 2هٌغمِ  2648 2153 90/1 72/102 02/54

 3هٌغمِ  2893 2349 15/1 91/259 -

 4هٌغمِ  2566 2028 46/3 40/96 91/96

 5هٌغمِ  2470 1810 62/56 54/192 78/192

 -  6هٌغمِ  2900 2355 88/0 06/81

 ول ًَاحي ؿْشي 23/2678 2100 38/484 39/823 71/343

 دسكذ تغييشات

41- 95/29 -  ايشاى 67/7 58/9 69/9

 ًَاحي سٍػتبيي     

- 56/7 -  1هٌغمِ  51/8 46/10 55/6

- 40/7 -  2هٌغمِ  20/8 25/10 89/1

100 - 28/7 -  3هٌغمِ  05/8 06/10 32/1

51/7 - 20/7 -  4هٌغمِ  03/8 56/10 02/2

- 56/7 -  5هٌغمِ  45/8 06/10 84/7

44/62 - 21/7 -  6هٌغمِ  05/8 04/10 75/1

49/39 - 38/7 -  ول ًَاحي سٍػتبيي  23/8 27/10 63/6

 ًَاحي ؿْشي     

- 59/40 -  1هٌغمِ  68/7 60/9 50/3

36/65 - 53/34 -  2هٌغمِ  11/7 87/8 0

100 - 77/18 -  3هٌغمِ  46/6 07/8 26/1

66/12 - 67/12 -  4هٌغمِ  36/7 17/9 13/0

67/14 - 70/14 -  5هٌغمِ  66/7 55/9 33/0

100 - 85/16 -  6هٌغمِ  45/6 07/8 54/0

54/42 - 57/22 -  ول ًَاحي ؿْشي 31/7 89/8 06/3

 َاي مطالعٍ يافتٍ: مىبع
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