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چکیده
تامین روغنی تولید داخلـی از دانههاي روغـن اسـتخراج و روغنخام وارد ات طریق عمدتًا از ایران در روغـن نباتـی
اخیر سالهاي در بوده که گلرنگ آفتابگردان و سویا، پنبهدانه، شـامل داخلی تولید روغننباتی عمدة منابع می شـود .
میرود. شـمار به وارد کنندگان روغن نباتی بزرگترین از یکی ایران حاضر، حال در اسـت. شـده افزوده آنها به نیز کلزا
تا با است شده گذاشته اجرا به جهادکشاورزي وزارت 93-1384در کشور روغننباتی منابع تأمین طرح راستا در این
حاضر تحقیق یابد . افزایش محصول این داخلی تولیـد به خود اتکایی درصد در کشـور، روغنی تولید دانههاي افزایش
روغنی دانههاي یکی از به عنوان دیم) (آبی و بهاره تولید سـویاي از حمایت و مزیتنسـبی وضعیت بررسـی هدف با
گردیده تالش حمایتی، شـاخصهاي همچنین و سیاستی تحلیل ماتریس از با اسـتفاده درآمد. به اجرا کشـور در مهم
1377-83 سالهاي طی جهادکشاورزي تولید وزارت هزینه اطالعات و اسـاس آمار بر کشور د ر وضعیت سـویا اسـت
در تولید نسبی مزیت وجود علیرغم میدهد که نشـان بهاره حمایتی سویاي وضعیت بررسـی تحلیل گردد. و تجزیه
براي است. نداشته را الزم حمایتی جنبه سیاستهاي دولت کلی طور تولیدکننده، به عمدة استانهاي محصول در این
ثانیًا؛ نیازمند درآید. اجرا به در کشور روغنی تولید دانه هاي از موثر میبایسـت حمایت اوالً؛ برنامه به اهداف رسـیدن
محصولی زیرا برنامهریزي گیرند، مدنظر قرار چارچوب یک در محصوالت کشاورزي مجموعه تا است سیستمی دیدگاه
د ر جّديتر تضادي به منجـر نهایت در یکدیگر، تقریبًا منفک از و کشـاورزي محصوالت از یک هر براي مجزا طور بـه

میشود. کشاورزي محصوالت تولید ساختار

ایران سویاي بهاره، سیاستی، تحلیل ماتریس حمایتی، ضرایب کلیدي: مزیتنسبی، کلمات

در ایران بررسی مزیتنسبی تولید سویاي بهاره
نما فهیمه جهان و • نوري کیومرث •
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مقدمه
ــع مناب ــن تأمی ــوان عن ــت تح ــی ــاورزي طرح جهادکش وزارت د ر
تولید افزایش با تا ــت آمده اس در به اجرا 1384-93 ــور کش روغن نباتی
محصول ــن ای به تولید تکایی ــود خ درصد ــور، کش در روغنی دانههاي
مصرف ــدن مان فرض ثابت د و ــا ب اجراي این طرح ــا ب د هد. ــش را افزای
بهینه هدف با آن کیلوگرمی 1/5 ــش کاه یا و فعلی وضعیت در ــرانه س
ترتیب به ــال1393) (س دوره در پایان خوداتکایی مصرف، درصد کردن
ــد خوداتکایی درص به با توجه بود. ــد خواهد درص و 72/6 ــاد ل66/3 مع
در درصد 65 از بیش آن به افزایش ــال 1383، س درصدي در حد ود 8
تحقق در صورت مذکور، ــاس پیشبینی طرح اس بر آینده ــال س د ه طی

بود(5). خواهد ستایش قابل و پرارزش بسیار
و خام روغن واردات طریق ــران عمدتاً از در ای خوراکی روغن نباتی
بررسی میگردد. تامین تولید داخلی روغنی د انههاي از روغن استخراج
1384 بیانگر تا 1341 ــال هاي روغنی در بین س تولید دانههاي تغییرات
نباتی تولید روغن اصلی منبع د انه پنبه دهه40 در که است موضوع این
توجهی را ــل نقش قاب و آفتابگردان ــویا س از آن پس و ــوده ب ــور کش در
همچون روغنی ــاي دانهه دهه70 اواخر از اختصاص میدادند. ــه خود ب
د هۀ70 افزایش ــط اوس تا ــدند. ش افزوده این جمع به نیز کلزا و گلرنگ
دو د ر سویا و آفتابگردان کشت ــعه توس اولویت با روغنی تولید دانههاي
تولید سویا از کل سهم استانها مذکور گلستان بود، ــتان مازندران و اس

میباشد. توجه قابل بسیار کشور در
وزارت کشاورزي آمار نامه هاي ــاس اس بر سویا تولید روند ــی بررس
محصول این تولید میزان باالترین که میدهد نیز نشان ــاورزي جهادکش
ــی کاهش ــانات نوس که با بوده تن ــادل 230306 مع 1373 و ــال س در

تولید  هرچند است. رسیده تن به224500 1384 ــال س ــی در افزایش و
اخیر سالهاي در روند تولید آن اما یافته، کاهش 1373 سال به نسبت
می دهد نشان نیز سویا زیرکشت سطح میزان بررسی ــد . میباش صعودي
که میشود مشاهده این محصول سطح زیرکشت د ر زیادي نوسانات که
معادل 108850 1383 سال در محصول این زیرکشت بیشترین سطح
به روغنی(1384) دانههاي ساله ده برنامه سال اولین در که بوده هکتار

است. یافته کاهش هکتار 106000
سال در سویا تولید و ــت زیرکش که سطح می دهد ــان نش جدول-1
درصد 71/1 و 40/3 به ترتیب برنامه آن در مقاد یر با مقایسه در 1384
مراتب باالتر به این محصول افزایش دیگر به عبارت است، افزایش داشته
درصد 19/8 نیز سویا عملکرد دیگر ــوي س از ــد. میباش برنامه اهداف از
مالحظه بطورکلی است. برنامه گزارش گردید ه از بیشتر 1384 سال در
به نسبت 1384 ــال س د ر سویا بررسی مورد ــاخصهاي که ش میگردد

است. داشته قابل توجهی برتري برنامه
با آنها ــودن نب ــتا راس یا هم ــاورزي و ــتهاي کش نبودن سیاس کارا
اخالل هاي از مهمترین یکی ــاورزي، کش محصوالت ــبی تولید نس مزیت
به و ــف مختل ــورهاي کش د ر ــاورزي ــد محصوالت کش در تولی ــود موج
مید هد ــان تحقیقی نش نتایج ــت. اس ــعه حال توس در ــورهاي کش ویژه
ایران د ر ــاورزي کش ــتراتژیک اس محصوالت قیمت گذاري ــت که سیاس
این ــه مبادل رابطه که ــهاي بهگون ــت، ننموده اس عمل کارا ــورت ص ــه ب
ــه ضرر محصوالت ب صنعتی محصوالت ــایر س با ــه مقایس در محصوالت
و تعدیل اسمی حمایت ضریب محاسبه به توجه با است. کشاورزي بوده
تعدیل سیاستهاي شرایط در که است شد ه نتیجهگیري اینگونه ــده ش
قیمت که از است گویاي آن و بود ه یک از ضرایب کوچکتر اقتصادي این
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Analysis of comparative advantages on Spring soybean in Iran

By:K.Noori and Jahan nama F., Members of  Scientific Board, Agricultural Research & Education Organization (AREO), 

Tehran, Iran.

The important portion of cooking oil in Iran is accrued by import and only small part of it is domestic production. The 

main products for oil extraction are cottonseed, soybean, sunflower and safflower, but at recent years, rapeseed has 

been an important role between oil seeds. Iran is one of the biggest cooking oil importers in the world. Therefore, the 

Jihad-e-Agriculture ministry is going to increase oil seeds production in 10-year plans (2005-2014). The main purposes 

of this study have been to analyze comparative advantages and the protection policies in Spring soybean production in 

Iran. It is to mention that the data used for analysis is based on questionnaires filled by the Jihad-e-Agriculture ministry 

during 1998-2004 for production cost data. Policy Analysis Matrix (PAM) is an effective tool for measure the impact 

of government policies on the private and social profitability of economic activities that was applied in the research.The 

results indicate Spring soybean has comparative advantages in the provinces, which are main regions for production 

of these products. In general, government policies did not have supportive aspects. To follow the goals of the 10-year 

plans, it is necessary to have: a) effective protection of soybean production in the country, b) systematic programming 

for the main agricultural products, because with separate plan for each product, it is impossible to follow all of the 

different goals in one area. 

Keywords: Comparative advantages, Protection coefficients, Policy analysis matrix (PAM), Spring soybean, Iran 
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به کافی قیمتهاي بینالمللی حمایت ــه با مقایس د ر داخلی محصوالت
خصوص در دیگري تحقیق نتایج ــتا، راس این در ــت(1). اس نیامد ه عمل
که میدهد نشان آزاد ارز نرخ در کشاورزي محصوالت قیمتی از حمایت
چغند رقند، نخود، پنبه، ذرت، جو، برنج، مورد بررسی(گندم، محصوالت
دیگر بعبارت بوده اند . برخورد ار منفی حمایت از و…) پیاز سیبزمینی،
تولیدکنندگان از حمایت به منجر تنها نه دولت تضمینی قیمت سیاست
را سیاست از طریق این پنهان مالیات اعمال ــده، بلکه بنحوي نش داخلی

است(3). شده باعث
دو طی ــادي زی مطالعات د ر ــاورزي ــوالت کش محص ــبی نس مزیت
خصوص در اما ــت، اس گرفته بررسی قرار مورد ــور کش در ــته گذش دهۀ
در است. گرفته معدودي صورت مطالعات دانههاي روغنی ــبی نس مزیت
سال زارعی طی فارس استان د ر روغنی د انههاي ــبی مزیتنس تحقیقی
کلزا، روغنی دانههاي مزیتنسبی گرفت. قرار ــی بررس مورد 1381-82
بر و داخلی هزینه منابع ــاخص ش روش و کنجد به آفتابگردان ــگ، گلرن
0/62 ،1 /27 برابر 0/83، ترتیب به ــبی نس برابري خرید قدرت ــاس اس
و کلزا، آفتابگردان تولید فارس در ترتیب استان بدین بوده است، و 0/40
گلرنگ داراي عدم محصول تولید د ر اما بوده ــبی نس مزیت د اراي کنجد
استانهاي در دیگري مطالعه د ر همچنین ــت(4). اس بوده ــبی مزیت نس
وضعیت 1381-82 زراعی در سال و خراسان ــتان گلس آذربایجانغربی،
محصول که آن است بیانگر نتایج گرفت، قرار بررسی کلزا مورد اقتصاد ي
به DRCو شاخص بوده نسبی مزیت داراي نظر مورد سه استان در کلزا

میباشد(2). 0/96 ،0/38 ،0/91 فوق الذکر استانهاي ترتیب
ــر اث در و ــان زم ــول ط د ر ــی حمایت ــاخص هاي ش و ــبی مزیتنس
حاضر تحقیق مختلف دچار تغییر میگردد، بدین منظور در سیاست هاي
سیاستهاي و مزیتنسبی وضعیت ــی بررس براي ــاله س چند د ورة یک
مهم ــتان چند اس و در دیم و ــی آب تفکیک به ــاره به ــویاي س حمایتی
نسبت جامعتري د یدگاه تا قرار گرفته است نظر مد محصول تولید کنندة

دهد . قرار اختیار در سال یک در مزیتنسبی بررسی به

روشها و مواد
اطالعات و آمار

داخلی آماري ــع مناب از تحقیق، این در نیاز ــورد م اطالعات و ــار آم
هزینۀ و به مقدار ــوط مرب آمار که بهنحوي گردید، ــتخراج اس خارجی و
وزارت ــد تولی هزینه از طرح ــویا تولید س د ر ــتفاد ه اس مورد ــاي نهادهه
بانک از آمارهاي داخلی ــایر س و 1377-83 د وره طی ــاورزي جهاد کش
جمعآوري مربوطه ــاي نهاد ه ــایر س و ایران آمار مرکز گمرك، مرکزي،
آمار و اطالعات ــایت س از عمد تاً نیز نیاز مورد ــد . آمارهاي خارجی گرد ی

است. گرفته شده فائو

تحلیل سیاستی   چارچوب ماتریس
حمایتی نقش تحلیل و روشی براي تجزیه سیاستی1 تحلیل ماتریس
از شاخصهاي تعدادي میتوان آن تهیه با که است ــتهاي دولت سیاس
استخراج آن از را نسبی مزیت همچنین و حمایت وضعیت ــاندهندة نش

است. شده داده نشان جدول زیر سیاستی در تحلیل ماتریس نمود.
میگردد: تعریف به شرح زیر جدول(2) متغیرهاي

در تولید ي ــول محص واحد هر از حاصل درآمد ــب ترتی ــه E: ب A و
سایه اي. بازاري و قیمت

ــل تجارت هر واحد  قاب نهاده هاي ارزش مجموع ــب ترتی ــه F: ب و B

سایهاي. و بازاري قیمت در تولید ي محصول
واحد  هر تجارت غیرقابل نهادههاي ارزش مجموع ترتیب ــه ب G:و C

سایهاي. و در قیمت بازاري تولیدي محصول
D)قیمت بازاري در تولید ي محصول واحد هر سود به ترتیب :H و D

.(H = E- F- G)و سایهاي (= A- B-C

بازاري قیمت محصول تولیدي در واحد از هر درآمد حاصل تفاوت :I
.(I =A –E) و سایه اي

د ر تولیدي محصول واحد هر تجارت قابل نهادههاي هزینه تفاوت :J
.(J = B – F)سایهاي بازاري و قیمت

محصول ــد هر واح تجارت ــل نهاد ههاي غیرقاب ــه هزین ــاوت تف :K
.(K= C - G)سایهاي و بازاري قیمت تولید ي د ر

L= I – J) دولت بازد ارنده یا حمایتی سیاستهاي ارزش L: مجموع
.(L=D-H یا – K

حمایتی ضرایب
روش ماتریس ــم مه ویژگی هاي از ــی یک ــد ، ش ــاره اش که همانطور
ضرایب و شاخص ها از بسیاري آن اجزاء با که است آن سیاستی تحلیل
ماتریس ــدول ج و تئوري توجه به ــتند. با هس ــبه محاس حمایتی قابل
ــرح ش به خالصه صورت به ــر نظ ــاخصهاي مورد ــتی ش سیاس تحلیل

میباشد: جدول-3

بحث نتایج و
به توضیحاتی ــت الزم اس ــتی تحلیل سیاس ماتریس ــبه محاس براي
ارایه ذیل شرح آنها به ــبه محاس نحوة و موثر عوامل درباره خالصه طور

گردد:
محصوالت تولید در ــتفاد ه اس مورد کل نهادههاي عوامل تولید: - 1

میگردد: طبقهبندي زیر شکل به کشاورزي
عرصه  در به آسانی که هستند نهادههایی تجارت:  الف)نهاد ههاي قابل
اوره، شیمیایی(فسفاته، کود شامل که می گیرند قرار مبادله مورد جهانی
و قارچکش سموم(علفکش، حشرهکش، سایر)، آمونیم و نیترات پتاسه،

از ماشینآالت میباشد. بخشی و بذر سایر)،
نیرويکار،  شامل نهادهها این تجارت(داخلی): غیرقابل  ب)نهادههاي

است. از ماشینآالت بخشی و کود حیوانی آب، زمین،
نرخ میبایست از حمایت محاسبه مزیت نسبی و براي نرخ ارز: - 2
خرید9 قدرت از نظریه برابري حاضر مطالعه استفاده شود. در سایهاي ارز
استفاد ه ارز) سایهاي ارز (نرخ نرخ واقعی ــبه نسبی براي محاس به روش
از قیمت اعالمی کشور، در ارز آزاد بازار قیمت مبناي است. ضمناً ــد ه ش

است. ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک سوي
معموالً محصوالت وارداتی سایهاي قیمت سویا: ــایهاي قیمت س - 3
گرفته ــور در نظر کش به ــد ه محصول وارد ش (CIF) ــیف س قیمت برابر

میشود.
براي کودهاي شیمیایی تجارت: قابل ــایهاي نهاد ههاي س قیمت - 4
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محصول
پیشنهادي1 واقعی2برنامه وضعیت

زیرکشت زیرکشتعملکردتولیدسطح عملکردتولیدسطح

85137/21614119/3234/71967سویا

سودشرح
هزینه

درآمد تجارت غیرقابل تجارتنهادههاي نهادههاي قابل
بازاري DCBAقیمت
سایهاي HGFEقیمت

LKJIتفاوت

محاسبهشاخص شاخصنحوة تفسیر

اسمی حمایت ضریب
(NPC) 2محصول

ضمنی بر مالیات اعمال به مفهوم NPC <1 داخلی، تولیدکننده به یارانه ضمنی پرداخت یعنی NPC > 1
دولت ضمنی مالیات و ضمنی یارانهاي برآیند سیاستهاي بودن مساوي بیانگر NPC=1 و داخلی تولیدکننده

تولید محصول میباشد. از

اسمی حمایت ضریب
(NPI) نهادهها3

به NPI<1 تجارت، قابل مصرف نهادههاي براي داخلی از تولیدکننده مالیات د ریافت مفهوم به NPI>1
برآیند بودن بیانگر مساوي NPI=1 و تجارت یارانه نهادههاي قابل از داخلی بهرهمند شدن کشاورزان معناي

است. دولت و مالیاتی حمایتی سیاستهاي

موثر4 حمایت ضریب
( EPC)

EPC میدهد .1< نشان را تجارت قابل نهادههاي محصول و بازار در دولت دخالتهاي کل اثر ضریب این
برآیند بودن مساوي معناي به =1EPC میباشد . حمایت وجود عد م EPC و1> حمایت وجود نشاندهنده

است. منفی دولت مثبت و حمایت

بازاري5 هزینه نسبت
(PCR)

PCR =
براي سرمایه) نرمال بازگشت گرفتن نرخ نظر (با در نهاده هاي داخلی سیستم به پرداخت شاخص توانایی این

میدهد. نشان محصول را بیشتر رقابت توانایی باشد ، کوچکتر هرچه PCR شاخص می دهد . نشان را

(PC) سود9 = PCضریب
اثر انتقالی بیانگر PC=1/5 براي مثال میدهد. نشان را به سود سایه اي نسبت تغییر سود بازاري PC

اثر که است آن بیانگر PC<1 .است سایهاي سود به نسبت بازاري سود افزایش 1/5 برابري د ر سیاستها
است. شد ه کاهش سود بازاري سیاستها منجر به انتقالی

به یارانه نسبت
(SRP) تولیدکنندگان7

SRP =
 

بازار نارساییهاي اگر است. سیستم در کمتر اخالل باشد نشاندهنده کوچکتر SRP شاخص هرچه
میدهد. نشان را د رآمدها سیستم بر اخالل آور سیاستهاي خالص اثر SPR باشد، غیرمعنیدار

منابع هزینه نسبت
(DRC) داخلی8

است. با محصول وارداتی محصول در مقایسه بیانگر وجود مزیتنسبی در تولید داخلی DRC<1 

تن، کیلوگرم) هکتار، (هزار سال1384 در سویا واقعی وضعیت و پیشنهادي برنامه جدول-1: مقایسه

1384 سال جهادکشاورزي وزارت آمارنامهکشاورزي (2 شماره(5) منبع (1 مأخذ:

(PAM)سیاستی تحلیل ماتریس جدول-2:

(6) شماره منبع ماخذ:

سیاستی تحلیل ماتریس اساس بر حمایتی و مزیتنسبی شاخصهاي جدول(3):

منبع(8) اساس شده بر تهیه ماخذ:
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بعضی در واردات عدم و ــور کش وارداتی قیمت شد ید ــانات نوس د لیل به
واردات قیمت متوسط از کشور وارداتی قیمت متوسط بجاي ــالها، از س
استفاده گردید. قیمت ،(FAO)فائو آمار اساس بر جهانی اینگونه کودها،
کشور، به آنها بر اساس متوسط قیمت وارداتی کشاورزي سموم سایهاي

گردید . گمرك ایران، محاسبه آمار حسب بر
مبادله اي غیر بهدلیل تجارت: غیرقابل نهادههاي سایهاي قیمت - 5
ــایهاي آنها س ــبه قیمت محاس براي مرزي قیمت ــا، نهادهه این ــودن ب
در غیرقابل تجارت نهادههاي ــایهاي س قیمت ــد. نمی باش ــترس دس د ر
نهاده ها این گونه ــایهاي س قیمت لذا ــت، آنهاس فرصت هزینه واقع برابر
در ــنرو ای از ــد. آن میباش کاربرد بهترین حالت در ــاد ه ارزش نه ــر براب
ــوي س از پرداختی قیمت ــادل مع آنها ــایهاي س قیمت حاضر، ــق تحقی
روشهاي که است است. قابل ذکر شده براي آنها منظور تولیدکنندگان
غیر رقابتی اما گرفت بکار میتوان سایهاي قیمت محاسبه متفاوتی براي
روشها این ــتر از آنها، بیش بعضی ارایه نقش دولت در دخالت و و بودن

مینماید . غیرکارا را

آبی بهارة سویاي
و5 ــداول 4 ج در ترتیب ــاره آبی به به ــویاي س براي حاصل ــج نتای
گلستان، مازندران، شاخصDRC براي استانهاي است. شده داده نشان
و از یک بوده کوچکتر سالهاي مورد بررسی طی ــور کش کل و لرستان
براي 1378 سال د ر میکند. بیان را کشور در محصول تولید مزیتنسبی
محصول عملکرد پایین دلیل به که ــت اس DRC=2/52 گلستان ــتان اس
در ــت. اس بوده تولیدي واحد باالي هر هزینه در نتیجه ــال و س در آن
توانایی اندازه چه ــتم تا میکند که سیس بیان PCRــاخص ش راستا این
ــاخص این ش دارد، رقابت حفظ قد رت را با داخلی نهادههاي پرداخت به
در 1381 سال و در گلستان و لرستان براي استانهاي 1378 ــال س در
وجود علیرغم نشان می دهد که ــد میباش یک از بزرگتر لرستان ــتان اس
سر نقطه سود نرمال(د ر تجارت غیرقابل نهادههاي براي اگر مزیتنسبی،
نخواهد محصول وجود این تولید در رقابت قدرت پرداخت گردد ، سر) به
یک بوده از کوچکتر این شاخص مطالعه سالهاي مورد د یگر داشت، در

میباشد. رقابت توانایی نشاندهنده و
و یک بود ه از کوچکتر بررسی مورد سال هاي کلیه NPC در شاخص
آن قیمت سایهاي از کمتر بازاري محصول قیمت که ــت اس بد ان مفهوم
شده داخلی اعمال تولیدکنندگان به ضمنی مالیات بعبارت دیگر ــت، اس
بررسی کوچکتر مورد دوره در کلیه NPI ــاخص ش دیگر سوي از ــت. اس
یارانۀ از ــی داخل تولیدکنندگان ــدي بهرهمن ــوم مفه به و ــت اس یک از

میباشد. قابل تجارت نهادههاي
استان گلستان از به غیر استان ها همۀ د وره و کل ــاخصEPC در ش
عدم که نشاند هندة است یک کوچکتر از و 1380، 1378 سالهاي در
PC ــاخص ش ــت. اس آبی بهارة ــویاي س از محصول موثر حمایت وجود
گلستان و لرستان به استثناء که EPC است به نسبت کاملتري ــاخص ش
حکایت و بوده یک از کوچکتر موارد این شاخص بقیه د ر 1380 سال در
کالن منجر و ــاورزي کش ــتهاي سیاس انتقالی اثر کل که در دارد آن از
نیز EPC شاخص از حاصل نتایج با که است شده بازاري سود کاهش به

میباشد. منطبق

جد ول-5 براي در شاخص این است، SRP نظر مورد ــاخص ش دیگر
خالص اثر میدهد نشان که ــت منفی اس مورد مطالعه ــتانهاي اکثر اس
عدم صورت در که سایهاي، درآمد با مقایسه در نیز دولت ــت هاي سیاس
تولیدکنندگان ــر ــت، ب اس آزاد قابل حصول وجود بازار و دولت ــت دخال

منفی است. آبی بهارة محصول سویاي
  

دیم بهاره سویاي
مورد و مازندران ــتان گلس استانهاي در عمد تاً دیم بهاره ــویاي س
محاسبه شاخصهاي ــتی و سیاس تحلیل میگیرد. ماتریس قرار ــت کش
است. شده داده 7 نشان و جداول6 در به ترتیب محصول این براي شده
از کوچکتر DRC شاخص 1377-83 سالهاي طی ــتان اس دو هر براي
از است. محصول این تولید در ــبی مزیت نس بیانگر وجود که ــت اس یک
بررسی مورد دوره و کل هر دو استان نیز براي PRCشاخص دیگر سوي
این تولید در ــت رقاب قدرت وجود از حکایت که ــت اس یک از ــر کوچکت
سر نقطه در تجارت به نهادههاي غیرقابل پرداخت ــرایط ش محصول در

میباشد . نیز سر به
ــتانهاي و اس براي دوره NPC ــاخص ش که میکند بیان جدول-7
در تولید محصول از حمایت که عد م است یک از کوچکتر ــی بررس مورد
مورد نظر دورة در نیز NPI ــاخص همچنین ش مید هد. ــان را نش داخل
نهاد ههاي از یارانه داخلی تولیدکنندة و بهرهمندي است یک از کوچکتر

نشان میدهد. تجارت را قابل
و ــال1380 در س دیم بهاره ــویاي محصول س ــراي ب EPCــاخص ش
بازار در اثر دخالت نشان میدهد است که یک گرد یده از بزرگتر 1381
تولیدکنندگان ــت از حمای جهت در تجارت قابل نهادههاي و ــول محص
شاخص این بررسی مورد دورة ــالهاي س دیگر در اما ــت اس قرار گرفته
شاخص با سازگار نتیجه د قیقاً نیز PC شاخص می باشد. یک از کوچکتر
1381 درکل و 1380 در سالهاي می گذارد، بنابراین نمایش را به EPC

بازاري سود افزایش به منجر و کالن ــتهاي کشاورزي سیاس انتقالی اثر
شده است.

ــتثناء سال هاي بررسی(باس مورد ــالهاي س نیز طی SRP ــاخص ش
خالص ــر اث ــبت نس می دهد ــان نش که ــت ــی اس منف (1381 و 1380
این ــودن ب مثبت ــت، اس منفی ــایهاي درآمد س بر دولت ــتهاي سیاس
بودن حمایتی بر مجددي تاکید 1381 و ــالهاي1380 س طی شاخص

میباشد. این سالها د ر سیاستهاي دولت خالص اثر
کانادا، ــترالیا، کشور(اس 15 ــی روغن دانههاي از ــت حمای ــت وضعی
ــتان، مکزیک، لهس ــی، کره جنوب ــن، ژاپ ــتان، مجارس چک، ــوري جمه
همچنین و لیتوانی) و لتونی استونی، امریکا، ترکیه، سوئیس، ــلواکی، اس
قابل ــاوت ــان میدهد هرچند تف نش ــور) کش 15 ــامل (ش اتحادیه اروپا
در دارد اما وجود حمایت از لحاظ بررسی مورد ــورهاي کش بین توجهی
NPC ــاخص ش می گیرد. صورت روغنی دانههاي از زیادي ــت حمای کل
کشورهاي ــتر بیش در که می دهد ــان نش ــورها کش این در تولیدکننده3
کانادا و آمریکا اروپا، اتحادیه نظیر روغنی دانههاي عمده تولیدکنند گان
دیگر به عبارت ــت، اس بوده یک برابر 2002-04 دوره ــاخص در ش این
راستا همین د ر است. بود ه برابر مرزي قیمت و کشاورزان د ریافتی قیمت
همچون ــورهایی کش را روغنی دانههاي بازار قیمت در باالترین دخالت
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سودنرخاستانسال
نهادههاي هزینه

درآمد
تجارت تجارتغیرقابل قابل

1377

مازندران
301/43631/46244/391177/27بازاري
827/15631/46400/061858/67سایهاي
-720/-525تفاوت 155/68- 681/40

گلستان
140/10919/43140/471200/00بازاري
706/74919/43232/501858/67سایهاي
-تفاوت 566/640- 92/03- 658/67

کل
305/20681/06194/221180/48بازاري
832/38681/06345/231858/67سایهاي
-تفاوت 527/180- 151/01- 678/19

1378

مازندران
729/19581/51142/991453/66بازاري
1024/24581/51358/371964/11سایهاي
-تفاوت 295/080- 215/37- 510/46

لرستان
-بازاري 70/79914/88255/911100/01
465/25914/88583/981964/11سایهاي
-تفاوت 536/040- 328/06- 864/11

گلستان
-بازاري 1441/172412/95346/881318/66
-سایهاي 1456/502412/951007/661964/11
-15/330تفاوت 660/78- 645/45

کل
-بازاري 342/751394/59220/591272/43
25/401394/59544/131964/11سایهاي
-تفاوت 368/140- 323/54- 691/68

گلستان1379
312/30790/40173/161275/86بازاري
1063/95790/40399/282253/63سایهاي
-تفاوت 751/650- 226/12- 977/77

1380

لرستان
49/911509/34260/811820/06بازاري
44/301509/34535/382089/02سایهاي
-5/610تفاوت 274/57- 268/97

گلستان
810/19897/10182/731890/02بازاري
681/50897/10510/432089/02سایهاي
-128/700تفاوت 327/70- 199/01

کل
200/621239/26204/281644/16بازاري
382/871239/26466/902089/02سایهاي
-تفاوت 182/250- 262/62- 444/86

لرستان1381
-بازاري 417/771833/84271/651687/71
-سایهاي 35/851833/84582/692380/67
-تفاوت 381/920- 311/04- 692/96

گلستان1382
----بازاري
----سایهاي
----تفاوت

گلستان1383
584/271689/62242/402516/29بازاري
2616/421689/62588/204894/24سایهاي
-تفاوت 2032/150- 345/80- 2377/95

آبی بهاره سیاستی سویاي ماتریس تحلیل جدول-4:

تحقیق محاسبات ماخذ:
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PCRDRCNPCNPIEPCPCSRPاستانسال

1377

-0/680/430/630/610/640/36مازندران 0/28

-0/870/570/650/600/650/20گلستان 0/30

-0/690/450/640/560/650/37کل 0/28

1378

-0/440/360/740/400/820/71مازندران 0/15

-1/080/660/560/440/61لرستان 0/15- 0/27

2/482/520/670/341/020/990/01گلستان

-1/330/980/650/410/74کل 1/50- 0/19

-0/720/430/570/430/590/29گلستان1379 0/33

1380

0/970/970/870/491/001/130/00لرستان

0/530/570/900/361/081/190/06گلستان

-0/860/760/790/440/890/52کل 0/09

-1/300/920/710/470/79لرستان1381 1/62- 0/16

1382--------

-0/740/390/510/410/530/22گلستان1383 0/42

نظر از 1 /24 با ترکیه و 1/89 ژاپن ،3/32 ــوئیس س ،8/53 کرهجنوبی با
داشتهاند(7). تولیدکننده NPC شاخص

ــاندهنده نش تولیدکنند ه4 NACــاخص ش نظر از حمایت وضعیت
سازمان جهانی ــاورزي کش موافقتنامه اساس بر ــت، اس دیگر حقیقتی
به صورت به ویژه ــتقیم از دخالتهاي مس ــت میبایس ــورها کش تجارت
ــد ودي ح تا درآمدي ــا حمایتهاي ام کنند، خود داري ــی قیمت اخالل
بسیاري از ــتا راس این ــت. در اس امکانپذیر موافقتنامه مذکور قالب در
ابزارهاي سیاستی استفاده از با کرد هاند تالش ــی بررس مورد کشورهاي
NAC ــاخص ش باالترین آورند. حمایت به عمل درآمد تولیدکنندگان از
،8/98 کرةجنوبی به مربوط به ترتیب 2002-04 د وره در ــده تولیدکنن
ترکیه ،1/58 ــا اروپ اتحادیه مکزیک 1/97، ژاپن2/34، ــوئیس6/33، س
در خالف کاهش می گردد بر مالحظه ــت. اس بود ه و آمریکا 1/23 1 /25 
شاخص NAC در حد تولیدکنند ه، عمده ــورهاي کش د ر NPC ــاخص ش
کشور این د ر حمایتی ــتهاي سیاس میدهد ــان نش د ارد که قرار باالیی
ایجاد بازار در کمتري اخالل ــمت حمایتهاي درآمدي که به س ــتر بیش

است(7). کرد ه حرکت مینماید
نتیجه فوق الذکر می توان شاخص دو تحلیل و با تجزیه ترتیب بدین
را روغنی دانههاي از حمایت ــورها کش از هرچند بعضی اوالً؛ ــت که گرف
تولید این از توجهی حمایت قابل نیز حاضر در حال اما ــش داده اند، کاه
همچون ــورها کش از بعضی حمایت ــاً؛ ثانی میآورند . عمل ــه ب محصول
حاضر حال در آمریکا و مکزیک اروپا، اتحادیه ژاپن، سوئیس، کرهجنوبی،
جهت د ر حرکت میباشد. ثالثاً؛ توجه قابل و بسیار کشورها سایر از بیش
با ــتر همخوانی بیش و اخالل کمتر د لیل به درآمدي حمایت از ــتفاده اس

یافته توسعه کشورهاي در جهانی، تجارت سازمان کشاورزي موافقت نامه
است. گرفته قرار مورد توجه بیشتر

که میدهد نشان دیم و آبی بهاره ــویاي س براي حاضر نتایج تحقیق
جهت تالش علیرغم و ــود دارد وج محصول تولید این در ــبی مزیتنس
ــی از روغن تامین بخش ــتراتژیک در اس محصول این تولید از ــت حمای
به منجر ــته است دولت نتوانس ــور، سیاست هاي کش مورد نیاز خوراکی
از هرچند کشاورزان شود. کشور د ر بهاره ــویاي س تولید از حمایت موثر
با کل در اما ــد هاند، ش بهرهمند نهادهاي یارانه نظیر ــتها بعضی از سیاس

ضمنی روبرو بودهاند. مالیات

پیشنهادات
راهکارهاي و پیشنهادات تحقیق، این اجراي از حاصل نتایج اساس بر

میگردد: ارایه ذیل شرح به سیاستی
علیرغم بهاره سویاي محصول مورد د ر شده اعمال سیاستهاي - 1
دانههاي ــد تولی از حمایت ــر ب مبنی ــاورزي کش بخش و ــداف دولت اه
به ــت. نگردیده اس محصول تولید از ــري موث حمایت به منجر ــی روغن
با را الزم ــازگاري س ــت میبایس ــتها سیاس کلیه منظور حمایت موثر،
قرار نظر مد سیستمی صورت به سیاستهاي مجموعۀ و د اشته یکدیگر
سیستمی دیدگاه نکردن لحاظ و مجزا طور به ــتها سیاس اجراي گیرد.
آید بوجود ــتها سیاس آثار د ر تداخل که میگردد باعث آنها خصوص در
بر تولید را منفی اثر ــتها سیاس کلی برآیند در نهایت ــت اس ممکن که

نماید. اعمال محصول
روغنی دانههاي مورد در کشاورزي سیاستهاي حمایتی جنبه - 2

آبی سویاي بهاره حمایتی جدول(5): شاخصهاي

تحقیق محاسبات ماخذ:
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سودنرخاستانسال
نهادههاي هزینه

درآمد
تجارت تجارتغیرقابل قابل

1377

مازندران
278/01720/12186/331184/46بازاري
829/45720/12309/101858/67سایهاي
-تفاوت 551/450- 122/76- 674/21

گلستان
175/90814/73209/701200/33بازاري
667/10814/73376/841858/67سایهاي
-تفاوت 491/200- 167/14- 658/34

کل
267/37734/22183/811185/40بازاري
812/01734/22312/441858/67سایهاي
-تفاوت 544/640- 128/63- 673/27

1378

مازندران
296/831075/63177/401549/86بازاري
464/471075/63424/021964/11سایهاي
-تفاوت 167/640- 246/61- 414/25

گلستان
201/451037/75217/711456/90بازاري
467/101037/75459/271964/11سایهاي
-تفاوت 265/650- 241/56- 507/21

کل
861544/12//303/361064/90175بازاري
472/141064/90427/081964/11سایهاي
-تفاوت 168/780- 251/22- 420/00

1379

مازندران
285/75726/41209/261221/42بازاري
1169/56726/41357/662253/63سایهاي
-تفاوت 883/810726/41- 1032/21

گلستان
874/58892/26269/792036/63بازاري
733/87892/26627/502253/63سایهاي
-140/710تفاوت 357/71- 217/00

کل
335/83787/03213/861336/73بازاري
1072/23787/03394/372253/63سایهاي
-736/400تفاوت 180/51- 916/90

مازندران1380
439/331211/60281/581931/51بازاري
245/411211/60632/022089/02سایهاي
-193/920تفاوت 350/44- 156/51

مازندران1381
486/281322/95333/752142/98بازاري
397/811322/95659/912380/67سایهاي
-88/470تفاوت 326/17- 237/69

مازندران1382
990/891067/66225/242283/80بازاري
1755/451067/66450/133273/25سایهاي
-تفاوت 764/560- 224/89- 989/45

1383

مازندران
1278/19988/80239/422506/40بازاري
3288/83988/80616/614894/24سایهاي
-تفاوت 2010/640- 377/20- 2387/84

گلستان
1121/951259/20230/892612/04بازاري
2854/281259/20780/764894/24سایهاي
-تفاوت 1732/330- 549/87- 2282/20

کل
1248/091023/16244/022515/26بازاري
3222/021023/16649/074894/24سایهاي
-تفاوت 1973/930- 405/05- 2378/98

دیم بهاره سویاي سیاستی تحلیل ماتریس جدول-6:
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این از گستردهاي حمایت هاي میدهد که ــان نش مختلف کشورهاي در
الزم ــاختن زمینههاي س فراهم منظور بدین میآید. عمل به محصوالت
د لیل به ــور کش در محصوالت این تولید از هدفمند حمایت موثر و براي
هیچگونه جاي اتکایی خود ــش افزای هد ف محصول و بودن ــتراتژیک اس
بر ــنگین س مالی بار تحمیل مفهوم به موضوع ــن ای اما ندارد، ــدي تردی
مناسب چند ــتهاي سیاس اتخاذ بلکه ــت، نیس حمایت منظور به دولت
را هد فی چنین فعلی رسیدن به هدفمند نمودن سیاستهاي و منظوره

میسازد. میسر دولت هنگفت به اضافی و یارانه تحمیل بدون
بررسی مورد دورة د ر بهاره ــویاي تولید س ــان داد که نش نتایج - 3
که دارد این موضوع ضرورت به توجه ــت، اس بوده ــبی نس مزیت داراي
د ر صورت عدم و می باشد زمان قابل تغییر طول در رقابت مزیت نسبی و
ممکن کارآمدتر، و تکنیکهاي و روشها مناسب سیاستهاي بکارگیري
گردد. با تبد یل آینده د ر نسبی مزیت عد م به فعلی ــبی نس مزیت ــت اس
ــت ها باید سیاس دانههاي روغنی در خود اتکایی هدف افزایش به ــه توج

مزیت نسبی گردند که نحوي طراحی تولید به ــویق افزایش تش بر عالوه
و تحقیقات باید کارایی افزایش جهت منظور بد ین گرد د. تقویت موجود

گردد. تلقی جد ي اقتصادي کامًال فنی- نوآوريهاي
توجه ــدون ب نباتی تولید روغن در ــی خوداتکای افزایش ــث - بح 4
نخواهد ــوردار برخ الزم پاید اري از تغذیه، ــب مناس الگوي و مصرف ــه ب
جهت صحیح در ــت هاي سیاس اعمال با همگام باید ــاس بر این اس بود،
نیز نباتی روغن ــرف مص در ــب مناس الگوي ایجاد پی در تولید ــش افزای
آن مهمترین ــه د ارد ک وجود نباتی روغن ــرف مص در اخاللهایی ــود . ب
ــوي اصالح س به حرکت ــت. اس محصول این کوپنی و یارانهاي ــع توزی
مواد نسبی قیمت هاي در که به نحوي کوپنی توزیع و یارانهاي ــتم سیس
بر قیمت ــتوار اس را تصمیم مصرفکننده و ــد نکن ایجاد اخالل ــی غذای
اجتناب ناپذیر مینماید. ــد ت بلند م و میان مدت د ر نماید غذایی ــواد م
دریافت نیازمند که جامعه از ــري قش به هم آن یارانه ــتقیم مس پرداخت
ثانیاً شد. خواهد یارانه شد ن هدفمند باعث اوالً ــتند، هس یارانهاي چنین

PCRDRCNPCNPIEPCPCSRPاستانسال

1377

-0/720/460/640/600/640/34مازندران 0/30

-0/820/550/650/560/670/26گلستان 0/26

-0/730/470/640/590/650/33کل 0/29

1378

-0/780/700/790/420/890/64مازندران 0/09

-0/840/690/740/470/820/43گلستان 0/14

-0/780/690/790/410/890/64کل 0/09

1379

-0/720/380/540/590/530/24مازندران 0/39

-0/510/550/900/431/901/19گلستان 0/06

-0/700/420/590/540/600/31کل 0/33

0/730/830/930/451/131/790/09مازندران1380

0/730/770/900/511/051/220/04مازندران1381

-0/520/380/700/500/730/56مازندران1382 0/23

1383

-0/530/310/530/300/580/39گلستان 0/35

-0/440/230/510/390/530/39مازندران 0/41

-0/450/240/510/380/540/39کل 0/40

دیم بهاره سویاي حمایتی شاخصهاي جدول-7:
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د ر ثالثاً نمود. خواهد ــري جلوگی مواد غذایی ــبی نس قیمت اخالل در از
داشت. خواهد توجهی قابل تأثیر مصرف الگوي اصالح

پاورقیها
1 - Policy Analysis Matrix
2 - Purchasing Power Parity (PPP)
3 - Producer Nominal Protection Coefficient
4 - Producer Nominal Assistance Coefficient
5 - Nominal Protection Coefficient
6 - Nominal Protection on Inputs
7 - Effective Protection Coefficient
8 - Private Cost Ratio
9- Profitability Coefficient 
10 - Subsidy Ratio to Producers
11 - Domestic Resources Cost (DRC)
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