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منفعت سبز جهت هدفمندسازی و الویت بندی تغییر کاربری عرصه -تحلیل هزینه

 های جنگل و مرتع به کاربری های جدید 

تهران و  تحقیقات و لومع واحد اسالمی آزاد دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه *کمیل جهانی فر

 ساری  طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

 حمید امیرنژاد دانشیار و عضو هیئت علمی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

یست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و اقتصاد محیط ز گروه علمی زهرا عابدی استادیار و عضو هیئت 

 تحقیقات تهران

 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،RS & GIS گروه علمی هیئت عضو و علیرضا وفایی نژاد استادیار

 تهران

 K_Jahanifar@yahoo.com:   الکترونیکی پست

 

 چکیده

اقتصادی در معرض تغییر کاربری قرار  توسعه و رشد وانهپشت و طبیعی هایامروزه جنگل ها و مراتع به عنوان سرمایه

دارند. این تغییرات عمدتاً از منظر اقتصادی مورد ارزیابی ولی از لحاظ مالحظات زیست محیطی نادیده گرفته می شوند. 

های  هدف از این تحقیق، تحلیل هزینه منفعت تغییر کاربری جنگل ها و مراتع شرق مازندران با لحاظ نمودن هزینه

کارکردها و خدمات  رفته دست از فرصت زیست محیطی می باشد. مولفه های هزینه ای در این تحقیق شامل هزینه

محیطی و مولفه های منفعتی  زیست ها و خسارت های هزینه و جدید های کاربری متغیر و ثابت هزینه اکوسیستمی،

 در نظر گرفته شده است. در ادامه مولفه( هکتار) واحد هر نگهداری هزینه سرانه و جدید کاربری از ناشی شامل درآمد

 24 نتایج .گرفت قرار ارزیابی مورد 2سبز خالص حال ارزش و 1سبز منفعت هزینه نسبت معیار دو توسط شده اشاره های

 های هزینه نمودن لحاظ با های جدید، کاربری از یک هیچ که داد منطقه نشان محتمل و فعلی کاربری تغییر سناریو

در ادامه با لحاظ نمودن اجتناب ناپذیری تخصیص جنگل و  .باشند نمی پذیر توجیه اقتصادی لحاظ از محیطی، زیست

 به مرتع هکتار یک که است شرایطی =GNPV 819.991- و GBCR= 0.79مرتع در جهت توسعه، مناسب ترین گزینه با 

 =GNPV 8492980.989-و  GBCR= 0.0008با   ریوسنا ترین نامناسب مقابل طرف در .گردد تبدیل مسکونی واحد یک

 .گردد تبدیل غیرفلزی کانی صنعتی واحد یک به جنگل هکتار یک که است شرایطی

                                                           
1 - Green Benefit Cost Ratio 
2 - Green Net Present Value 
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 مازندران استان ، مرتع جنگل، کاربری، تغییر منفعت سبز، -هزینه تحلیل ها:کلید واژه

 

 مقدمه

تحوالت اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف جهان پیوسته بدون تردید منابع طبیعی تجدید شونده و وضیعت آن در سیر     

های طبیعی و پشتوانه رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری محسوب سرمایه ؛نقش اساسی و سازنده داشته و این منابع

ی های اقتصاداساساً به هم وابسته بوده و فعالیت و محیط زیست شوند. رشد اقتصادی و مدیریت بهینه منابع طبیعیمی

های محیطی همگام شود شرط کافی که اگر رشد اقتصادی با پیشرفت شاخصتواند روی این منابع تأثیرگذار باشد بطوریمی

برداری توجه به معضالت رو به رشد ناشی از تخریب و بهره .بوجود خواهد آمدو محیط زیست برای پیشرفت منابع طبیعی 

های با تالش در جهت تبیین خدمات مختلفی که از عملکرد اکوسیستم رویه از طبیعت موجب گردیده که دانشمندانبی

ریزان کالن را به لزوم حفاظت و توسعه هر چه بیشتر از این مواهب گیران و برنامهشود، توجه تصمیمطبیعی ناشی می

یست در جهت نیل به امروزه در راستای بهره برداری از منابع طبیعی و محیط ز .(1945)امیرنژاد، خدادادی جلب کنند. 

توسعه، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول اقتصاد دانان که معتقدند استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست الزمه رشد و 

توسعه اقتصادی است و استفاده از آنها امری اجتناب ناپذیر است. در طرف مقابل دیدگاه طرفداران محیط زیست که اساساً 

ع طبیعی و محیط زیست تنها الویت آنها بوده و بشدت با تغییر ماهیت آنها مخالف هستند. حال ایجاد حفظ و صیانت از مناب

یک حلقه ارتباطی بین ایندو دیدگاه می تواند در هدفمندسازی تغییر کاربری عرصه های منابع طبیعی که امری اجتناب 

مهیا نموده و هم کمترین آثار منفی زیست محیطی را به  بصورتی که هم بتوان منابع توسعه ای را بصورت کارا»ناپذیر بوده 

نقش موثری ایفا نماید. دیدگاه اقتصاد محیط زیست که به نوعی تلفیقی از دو دیدگاه اشاره شده است « جامعه تحمیل نمود

ذاران می تواند با بکارگیری ابزارهای اقتصادی و همچنین مالحظات زیست محیطی در تصمیم گیری مدیران و سیاست گ

(. استان 1934جهت تغییر یا عدم تغییر کاربری  عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست بکار گرفته شود )امیرنژاد، 

مازندران بواسطه دارا بودن عرصه های جنگلی و مرتعی و و همچنین عقب ماندگی های توسعه ای در مقایسه با استان های 

 ها جنگل سازمان و کشاورزی جهاد وزارت سوی از منتشره آمار رار دارد. طبقدیگر همواره در معرض تهدید تغییر کاربری ق

 در. است گرفته صورت استان این در هکتار 945 وسعت به مجاز غیر کاربری تغییر مورد 331 تعداد 39 سال در مراتع و

 گذشته سال پایان تا 25 سال از که است گردیده اشاره نکته این به مازندران استان اراضی امور اداره سوی از دیگر گزارشی

 است شده تبدیل مسکونی واحدهای به غیرقانونی صورت به استان طبیعی منابع و کشاورزی اراضی از هکتار 6771  حدود

 از مازندران آبخیرداری و طبیعی منابع کل اداره حفاظت یگان از منتشره آمار طبق(. 1937 کشاورزی، جهاد وزارت آمارنامه)

 و طبیعی منابع کل اداره حفاظت یگان مامورین توسط ملی اراضی از هکتار 144 از بیش  تاکنون 37 سال ابتدای

لذا اگر مدیریتی در این زمینه صورت نگیرد ما  .شد برگردانده المال بیت به و ید خلع مازندران شرق در مازندران آبخیزداری

خواهیم بود. در این زمینه به اختصار به مطالعات خارجی و شاهد خسارات جبران ناپذیری به این منابع طبیعی ارزشمند 

( به بررسی و تحلیل هزینه منفعت جهت حرکت به سمت رشد 7415داخلی مشابه اشاره ای می گردد. جیانگ و همکاران )

رهای اقتصادی بر پایه برداشت چوب در کشور چین پرداختند. ایشان استفاده از یک چارچوب تحلیلی و بکارگیری پارامت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                             
 

927 

ساله به این نکته اشاره نمود که واردات چوب و هدایت منابع به  74هزینه ای و درآمدی تولید و واردات چوب در یک دوره 

نیز با وارد ( 7419) همکاران و سمت حفاظت از ذخیره موجود می تواند از لحاظ اقتصادی توجیه بیشتری داشته باشد. نیان

 آفریقای ای حاره های جنگل تغییرات بررسی به م خدمات اکوسیستمی اقدامنمودن ارزش های مستقیم و غیرمستقی

 جایگزین هزینه روش و مشروط ارزشگذاری انتخاب، آزمون روش از اراضی تغییر ارزیابی ایشان جهت جنوبی نمودند. 

و دهه در حال انجام بوده نتایج نشان داد روند تغییر کاربری )برداشت چوب( و تخریب با شیب تند در طی د .نمودند استفاده

 های هزینه ارزیابی به( 1937) بناب میلیون دالر خسارت وارد می نماید. هاشمی 7/1و میزان این تغییر ساالنه به میزان 

 سفر؛ هزینه) ارزشگذاری مختلف های روش از با استفاده کشاورزی اراضی کاربری تغییر محیطی زیست خسارات و اقتصادی

 بررسی مورد مسکونی به اراضی کاربری تغییر از ناشی خسارت و پرداخته...(  و انتخاب آزمون هدونیک؛ مشروط؛ ارزشگذاری

 خسارت ای منطقه های پروژه هزینه فایده های تحلیل در ایشان به این نکته کلیدی اشاره می نماید که .است داده قرار

حال با توجه به موارد اشاره شده فوق،  .می باشد ها ینزم این اجتماعی منفعت معادل کشاورزی های زمین تخریب از ناشی

در این تحقیق سعی شده است با استفاده از تحلیل هزینه منفعت و وارد نمودن هزینه های زیست محیطی و با توجه به 

اجتناب ناپذیر بودن تخصیص عرصه های جنگلی و مرتعی به کاربری های توسعه ای، یک مدل ایستای مدیریتی تدوین 

ردیده تا بتوان تغییر کاربری را از جنبه اقتصاد محیط زیست مورد ارزیابی قرار داده و تخصیص بهینه از لحاظ باالترین گ

 منفعت اقتصادی و کمترین خسارت زیست محیطی را محقق سازد.   

 مواد و روش ها   

 منابع از برخوردار های استان جزو مرتع و جنگل عرصه هکتار1631366 از بیش مساحتی بودن دارا با مازندران استان 

 جنگل شامل مازندران شرق و مرکزی مناطق مطالعه؛ مورد منطقه. رود می بشمار ها استان سایر بین در ارزشمند طبیعی

 موجودی میزان منتشره آمار آخرین طبق. باشد می بهشهر و نکا ساری؛ سوادکوه؛ قائمشهر؛ بابل؛ های شهرستان مراتع و ها

از لحاظ دارایی ها و  .(1شکل شماره باشد ) می مرتعی عرصه هکتار 942113 و هکتار 235415 حدود مناطق ینا در جنگل

 گونه 17 درختچه، 16 جنگلی، درخت گونه 71 منطقه این خدمات اکوسیستمی باید به این نکته اشاره نمود که در

داشته و از لحاظ قدمت از جنگل های ارزشمند  ودوج دارویی و ای علوفه گونه 91 از بیش و پرنده گونه 14 پستاندار،

 (. 1939هیرکانی بحساب می آید )هاشم نژاد 

 
 : منطقه مورد مطالعه1شکل 
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 ضمنی و ظاهری های هزینه و کلیه منافع و بررسی تحلیل تحقیق این از هدف کلی نمای یک همانطور که اشاره گردید در

 ای تحلیل هزینه منفعت، هزینه بخش در. به کاربری های جدید می باشد تعمرا و ها جنگل کاربری تغییر( تغیر و ثابت)

 های هزینه و جدید های کاربری متغیر و ثابت هزینه رفته )هزینه تخریب(، دست از فرصت هزینه همچون هایی مولفه

انیم در اثر تخریب یا همانطور که می د. گرفت قرار ارزیابی مورد جدید های کاربری از ناشی محیط به وارده محیطی زیست

تغییر کاربری؛ جنگل یا مرتع کارکردهای زیست محیطی خود را از دست می دهد به عبارت دیگر ارزش )قیمت( خدمات 

اکوسیستمی هر هکتار عرصه جنگلی یا مرتعی به عنوان هزینه از دست رفته تغییر کاربری اراضی مورد ارزیابی قرار گرفته 

صت از دست رفته خدمات اکوسیستمی در قالب ارزش های مستقیم و غیر مستقیم با استفاده است. برای محاسبه هزینه فر

از روش های قیمت بازار، قیمت سایه ای و انتقال منافع مورد محاسبه قرار گرفته است. استقرار کاربری های جدید شامل 

 محاسبه و بهره برداری می باشد. جهت صنعت، کشاورزی و مسکن مستلزم صرف هزینه های ثابت و متغیر جهت راه اندازی

 غیرفلزی، برق ماشین، سلولزی، کانی و )شیمیایی، غذایی، فلزیفعال  صنعتی گروه 4 متغیر، و ثابت هزینه متوسط تعیین و

 گروه فعالیت ماهیتی تنوع بواسطه. گرفت قرار بررسی مورد صنعتی منطقه های شهرک در الکترونیک، نساجی و خدمات( و

 بودند بیشتر فراوانی دارای که تولیدی بنگاه سه گروه هر از( درآمدی لحاظ از چه و ای هزینه لحاظ از چه) تیصنع های

در بخش کشاورزی هزینه تولید محصوالت زراعی شامل برنج، کلزا و سویا مورد  .گرفت قرار مالی ارزیابی مورد و انتخاب

سط هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکن روستایی با تراکم محاسبه قرار گرفت. در بخش مسکن نیز با توجه به متو

مربوطه )تعداد واحدهای مسکونی در هر هکتار( مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفت. سومین مولفه هزینه ای، هزینه های 

ودگی زیست محیطی است که کمتر در تحلیل هزینه منفعت تغییر کاربری مورد محاسبه قرار می گیرد. در بخش صنعت آل

 بخش آب و هوا و در بخش کشاورزی و مسکن آلودگی آب به عنوان های آلودگی های شاخص درنظر گرفته شده است. در

 واحد هر نگهداری هزینه متوسط و جدید کاربری از ناشی درآمد همچون هایی مولفه تحلیل هزینه منفعت نیز منفعت

انطور که می دانیم ساالنه دولت از طریق سازمان های ذیربط هم .گرفت قرار مطالعه مورد مرتع و جنگل عرصه( هکتار)

مبالغی جهت اجرای طرح ها و پروژه ها در راستای حفاظت و صیانت از عرصه های جنگلی و مرتعی اختصاص می دهد. در 

ساب صورت تغییر ماهیت این عرصه ها، این تخصیص سرانه انجام نمی گردد و به عنوان یک درآمد ضمنی برای دولت بح

تحقیق به همراه مولفه های هزینه ای و درآمدی را  کاربری تغییر منفعت -مدل ایستای تحلیل هزینه 2شکل شماره می آید. 

 نشان می دهد.
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 تحقیق کاربری تغییر منفعت -هزینه تحلیل ایستای مدل: 7 شکل

 نتایج و بحث

 اکوسیستمی خدمات رفته دست از فرصت هزینه -9-1

 مرتع یا و جنگل واحد یک که است ریالی خسارات معادل مرتع و جنگل عرصه تخریب ه پیشتر اشاره شد هزینههمانطور ک

این خسارت شامل از دست دادن کلیه کارکردها و ارزش های مستقیم، غیر مستقیم و  .شود می متحمل تخریب صورت در

 قرار محاسبه مورد تفکیک به جنگل هکتار هر ارزش مجموع ،1جدول شماره  حفاظتی می باشد. در هایهمچنین ارزش

 .است گرفته

 
 : ارزش کارکردهای اقتصادی و زیست محیطی منطقه مورد مطالعه در بخش جنگل1جدول 

 درصد ارزش کل اقتصادی )میلیارد ریال( ارزش ساالنه در هکتار )ریال( نوع ارزش
 های مستقی ارزش

 چوبیچوب و دیگر محصوالت  -
 های غیرچوبیفرآورده -
 تفریح و توریسم جنگلی -

 
1911195 
3769144 
73511646 

 
7/5717 
3/2915 
1/79916 

 
31/1 
9/14 
94/4 

 69/16 1/94369 44194411 های مستقی جمع ارزش
 های غیرمستقی ارزش
 حفاظت آب -الف
 ذخیره آب باران -
 آب جاری تنظیم -
 کنترل سیل -

 
 حفاظت خاک -ب
 گذاریکاهش رسوب -
 حفظ حاصلخیزی خاک -

 
 تنظیم گاز -ج
 تثبیت کربن -
 عرضه اکسیژن -

 
 گرده افشانی -د
 ذخایر توارثی گیاهی -ه

 خاکزائی -و

 
9471144 
7969297 
761291 
544494 
 

7557751 
1456334 
135979 
 

54249914 
75467953 
11371444 
 

5443321 
14791474 
7123641 

 
7/7547 
4/1426 
4/742 
6/912 

 
1/1393 
1/1566 
9/115 

 
3/97941 
2/13524 
7/17651 

 
1/9413 
7/4172 
6/1294 

 
96/9 
69/7 
9/4 
55/4 
 
21/7 
1/7 
71/4 
 
9/51 
6/72 
2/12 

 
95/1 
92/11 
57/7 

 39/11 9/86813 113926611 های غیرمستقی جمع ارزش
 های حفاظتیارزش

 )ارزش وجودی، انتخاب و میراثی(
 

11114917 
 
3/3121 

 
49/17 

 111 6/191393 164311422 های اقتصادیمجموع ارزش
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مشاهده می شود، حداقل ارزش کارکرد دارایی های اقتصادی و زیست محیطی  یک هکتار  1جدول شماره همانطور که در 

ریال می باشد که در صورت تغییر کاربری یک هکتار جنگل  165311577د عرصه جنگلی در منطقه شرق مازندران حدو

ریال خسارت بصورت ساالنه به منطقه و کشور وارد می شود. این مقدار به  165311577به هر سه کاربری جدید حداقل 

 مستقیم، های شارز مجموع 2شماره  جدول عنوان منفعت از دست رفته بواسطه تغییر کاربری اراضی محسوب می گردد. در

 .است گرفته قرار محاسبه مورد ساالنه بطور تفکیک به مرتع هکتار هر حفاظتی ارزش و مستقیم غیر

 
 : ارزش کارکردهای اقتصادی و زیست محیطی منطقه مورد مطالعه در بخش مرتع7جدول 

 درصد ارزش کل اقتصادی )میلیارد ریال( ارزش ساالنه در هکتار )ریال( نوع ارزش
 های مستقی ارزش

 علوفه ایهای فرآورده -
 گیاهان زینتی و دارویی -

 
2143444 
1792144 

 
31/7247 
1/7476 

 
52/2 
6/4 

 11/8 4/4813 12426311 های مستقی جمع ارزش
 های غیرمستقی ارزش
 حفاظت آب -الف
 ذخیره آب باران -
 ظیم آب جاریتن -

 
 حفاظت خاک -ب
 گذاریکاهش رسوب -
 حفظ حاصلخیزی خاک -

 
 تنظیم گاز -ج
 تثبیت کربن -
 عرضه اکسیژن -

 
 گرده افشانی -د
 ذخایر توارثی گیاهی -ه

 خاکزائی -و

 
9471144 
7969297 
761291 
 

7557751 
1456334 
135979 
 

54249914 
75467953 
11371444 
 

5443321 
14791474 
7123641 

 
6/1159 
4/315 
7/141 

 
1/351 
2/215 
9/21 

 
9/1121 
2/3671 
5/6161 

 
5/1461 
7/9361 
1/459 

 
42/9 
51/7 
72/4 
 
15/7 
31/1 
7/4 
 
79/5 
4/71 
16/16 
 
41/1 
65/14 
57/7 

 32/13 2/21313 113926611 های غیرمستقی جمع ارزش
 های حفاظتیارزش

 )ارزش وجودی، انتخاب و میراثی(
 

11114917 
 
3/5563 

 
41/17 

 111 3/91138 199919322 های اقتصادیمجموع ارزش

 

 حدود مازندران شرق منطقه در مرتعی عرصه هکتار یک محیطی زیست و اقتصادی های دارایی کارکرد ارزش حداقل

 ساالنه بصورت خسارت ریال199949177 حداقل مرتع هکتار یک کاربری تغییر صورت در که باشد می ریال199949177

 .گردد می محسوب اراضی کاربری تغییر بواسطه رفته دست از منفعت عنوان به مقدار این. شود می وارد کشور و منطقه به
 

 جدید کاربری تغییر از ناشی متغیر و ثابت هزینه متوسط -9-2
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زینه تولید در محصوالت زراعی در شرکت صنعتی فعال در منظقه  همچنین متوسط ه 75متغیر  و ثابت متوسط هزینه

 محاسبه و نشان داده شده است.   9جدول شماره 
 

 : متوسط هزینه ثابت و متغیر تولید گروه های صنعتی و کشاورزی )میلیون ریال(9جدول 

 متوسط هزینه تولید نوع محصول رزاعی متوسط هزینه متغیر متوسط هزینه ثابت گروه صنعتی

 15 جبرن 2544 17514 شیمیایی

 16 کلزا )دو دوره کشت( 5644 2114 غذایی

 9754 5654 فلزی و ماشین آالت
سویا )دو دوره 

 کشت(
65 

   7944 5142 سلولزی

   5944 6744 کانی غیرفلزی

   7413 5724 برق و الکترونیک

   7734 5434 نساجی

   1595 1474 خدمات

 

منطقه رو به کاهش بوده ولی با این حال در این تحقیق متوسط  در سال های اخیر در بخش مسکن روند تغییر در این

هزینه ساخت یک واحد مسکونی در تحلیل هزینه منفعت تغییر کاربری مورد استفاده قرار گرفته است. طبق تحقیقات بعمل 

هزینه ساخت  میلیون ریال تخمین زده شده است. بنابراین 1تا  5هزینه ساخت هر متر مربع منازل مسکونی ویالیی بین 

میلیون ریال را خواهد داشت. با توجه به اینکه  144 -544متر مربع هزینه ساختی معادل  144یک واحد ویالیی با متراژ 

واحد ارزیابی در این تحقیق به هکتار می باشد باید به این نکته توجه نمود که هزینه ساخت یک واحد را به یک هکتار زمین 

حقیق و با توجه به متوسط متراژ واحد های مسکونی و همچنین تاسیسات زیربنایی مثل جاده تعمیم داد. طبق محاسبات ت

واحد مسکونی در یک هکتار زمین احداث 11-14و خیابان در استقرار شهرک های مسکونی، بطور متوسط می توان بین 

 7244تار عرصه منابع طبیعی حدود لذا با توجه به موارد اشاره شده هزینه متوسط احداث واحد مسکونی در یک هکنمود. 

 میلیون ریال برآورد گردیده است. 

 

 محیطی زیست هزینه -9-9

 متوسط هزینه )خسارت( های زیست محیطی بخش صنعت -9-9-1

 است توضیح به الزم. گرفت قرار محاسیه مورد صنعتی گروه هر در فاضالب ساالنه خروجی میزان متوسط صنعت بخش در

 مورد ها شهرک از یک هر مرکزی خانه تصفیه توسط منطقه صنعتی های شهرک در مستقر صنعتی واحدهای فاضالب که

 مکعب متر هر تصفیه سرانه هزینه کشور فاضالب و آب مهندسی شرکت آمار طبق. گیرد می قرار گیری اندازه و پایش
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 نمود تحلیل اینگونه توان می این بنابر. دارد بر در هزینه ریال میلیون 14-94 بین آن آلودگی به توجه با صنعتی فاضالب

در مورد آلودگی هوا  .نمود جویی صرفه شده اشاره رقم معادل مبلغی مکعب متر هر ازای به تواند می کاربری تغییر عدم که

نیز باید گفت  بانک جهانی در آمار سالیانه خود، وضعیت شاخص های زیست محیطی کشورهای عضو سازمان ملل را مورد 

( میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران حدود 7415ی قرار می دهد. طبق آخرین گزارش ساالنه خود )ارزیاب

دالر وارد نموده است. لذا می توان با استفاده از این گزارش  1941626576تن بوده است که خسارتی معادل  117411444

ریال محاسبه نمود.  7615299ریال ایران( معادل  75144= دالر امریکا  1دالر ) 9/14را حدود   CO2هزینه خسارت هر تن 

نشان داده  5مجموعه خسارت زیست محیطی ناشی از تغییر کاربری احتمالی به بخش های مختلف صنعت در جدول شماره 

  شده است.
 : مجموع مقادیر ریالی آلودگی آب و هوا در بخش صنعت )میلیون ریال(5جدول

 مجموع گی هواآلود آلودگی آب گروه صنعتی

 6923179 512 6924666 شیمیایی

 4616496 496 4616444 غذایی

 6723914 637 6724666 فلزی و ماشین آالت

 1413414 937 1414666 سلولزی

 4543416 549 4543999 کانی غیرفلزی

 1546754 754 1546444 برق و الکترونیک

 4774654 654 4774444 نساجی

 1426372 761 1426666 خدمات

 

 بخش کشاورزی محیطی زیست های متوسط هزینه )خسارت( -9-9-2

عمده زمین های کشاورزی ناشی از تغییر کاربری زیر کشت برنج، کلزا و سویا می رود. بطور متوسط کشت هر هکتار برنج 

رف آبی دارند. طبق هزار متر مکعب مص 11-14هزار مترمکعب در یک دوره کشت و سویا و کلزا بین  91 – 94نیاز آبی بین 

درصد آب مصرفی به عنوان آب جاری در سطح زمین در جریان بوده که حاوی  94مطالعات و تحقیقات مرتبط نزدیک به 

 متر هر تصفیه سرانه هزینه کشور فاضالب و آب مهندسی شرکت آمار کود های شیمیایی و آلی و افت کش هاست. طبق

می باشد. بنابراین هزینه زیست محیطی  هزینه ریال میلیون 6-5 بین آن گیآلود به توجه با آب خروجی کشاورزی مکعب

و   54444یک هکتار برنج و کلزا یا سویا )مقادیر مصرفی آب در سویا و کلزا برابر در نظر گرفته شده است( به ترتیب 

 میلیون ریال برآورد گردیده است.  14444

 

 خش مسکنب محیطی زیست )خسارت( های متوسط هزینه -9-9-9
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با بررسی وضعیت سکونت منازل مسکونی منطقه مورد مطالعه که عمدتاً ویالها و اقامتگاه های تفریحی را شامل می شوند.  

لذا با توجه به تعداد واحدهای مسکونی فرض شده در قسمت قبلی و با در نظر گرفتن متوسط سرانه تولید فاضالب به ازای 

لیتر  4114میزان تولید فاضالب خانگی در طول سال برای یک واحد مسکونی حدود لیتر در شبانه روز(  174هر نفر )

مترمکعب( تخمین زده  41/13لیتر ) 13414مترمکعب( و برای یک واحد زراعی تغییر کاربری یافته )هکتار( حدود  11/4)

 با خانگی فاضالب مکعب متر هر تصفیه سرانه هزینه کشور فاضالب و آب مهندسی شده است. لذا بر اساس گزارش شرکت

برآورد شده است لذا خسارت زیست محیطی تغییر کاربری بخش مسکن در  ریال میلیون 71-11 بین آن آلودگی به توجه

 میلیون ریال برآورد شده است.  1744 حدود

 

 درآمد بخش صنعت، کشاورزی و مسکن متوسط -9-4

جدول مصرف صنعتی، کشاورزی و مسکونی خواهد رسید. در همانطور که اشاره شد عرصه جنگلی و مرتعی به ترتیب به 

 متوسط درآمد بخش های مختلف صنعت و کشاورزی نشان داده شده است. 3شماره 

 

 

 : متوسط درآمد ساالنه واحد صنعتی و کشاورزی )میلیون ریال(1جدول 

 متوسط درآمد نوع محصول رزاعی متوسط درآمد گروه صنعتی

 161 برنج 17344 شیمیایی

 154 کلزا )دو دوره کشت( 4244 غذایی

 144 سویا )دو دوره کشت( 1644 فلزی و ماشین آالت

   6514 سلولزی

   2144 کانی غیرفلزی

   3414 برق و الکترونیک

   4144 نساجی

   5124 خدمات

 

نه برای مالکان و همچنین در مورد متوسط درآمد ساالنه واحد مسکونی باید گفت که مسکن هم از بابت ارزش افزوده سالیا

اجاره بها ساالنه می تواند برای مالک کسب درآمد نماید. لذا در این تحقیق ارزش افزوده ایجاد شده در هر سال نسبت به 

( به عنوان درآمد ساالنه واحد مسکونی در تحلیل هزینه منفعت مورد استفاده قرار گرفته است. 1935سال انجام تحقیق )

بوده که نسبت به سال  1935درصد در سال  13ن می دهد که نرخ افزایش قیمت مسکن ویالیی حدود نتایح تحقیق نشا

 درصدی مواجه بوده است. لذا با توجه به مطالب ذکر شده و همچنین هزینه ساخت، متوسط متوسط 9/7گذشته با کاهش 

 برآورد گردیده است.میلیون ریال  9719حدود  طبیعی منابع عرصه هکتار یک در مسکونی واحد احداث
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 ساالنه سرانه نگهداری هزینه -9-3

به باالترین  1931و  1934سال گذشته روند افزایشی بودجه با شیب مالیم حفظ شده بطوری که در سال های  14طی 

سطح خود رسیده است. متاسفانه در سال های اخیر این تخصیص بودجه روند نزولی داشته و نسبت به سال های گذشته تا 

میلیون ریال( و هر  411/4ریال ) 11444درصد کاهش داشته است. در نهایت میانگین هزینه نگهداری هر هکتار جنگل  11

 ریال( مورد محاسبه قرار گرفته است. میلیون 4431/4ریال )  3144هکتار مرتع 

گانه  4مرتع( و با توجه به صنایع  در تحلیل هزینه منفعت تغییر کاربری اراضی با توجه به نوع اراضی مورد مطالعه )جنگل و

 75 سناریو جهت تحلیل هزینه منفعت تغییر کاربری تعریف گردیده است. سپس 75و سه محصول کشاورزی، بطورکلی 

ارزیابی و سپس بر اساس مقادیر کمی  مورد خالص حال ارزش و منفعت -هزینه نسبت شاخص دو با شده اشاره سناریو

نشان داده شده است. الزم به ذکر است مالک این رتبه بندی  6 جدول شمارهنتایج در  ه اند.بدست امده رتبه بندی گردید

دارا بودن کمترین خسارت زیست محیطی و باالترین درآمد حاصل از تغییر کاربری جدید است. به لحاظ اینکه در نسبت 

ندو معیار به ترتیب نسبت هزینه هزینه منفعت و ارزش حال خالص، هزینه های زیست محیطی لحاظ گردیده است، ای

 منفعت سبز و ارزش حال خالص سبز نامگذاری گردیده اند.

 

 
 

 : الویت بندی سناریو ها بر اساس تغییر کاربری6جدول 

 BCR NPV سناریو

   به یک واحد مسکونی تبدیل گردد اگر مرتع 24
   اگر جنگل به یک واحد مسکونی تبدیل گردد 12
   به یک واحد کشاورزی زراعی کلزا تبدیل گردد اگر مرتع 22
   اگر جنگل به یک واحد کشاورزی زراعی کلزا تبدیل گردد 11
   گردد تبدیل برق و الکترونیک صنعتی واحد یک به مرتع اگر 18
   گردد تبدیل برق و الکترونیک صنعتی واحد یک به جنگل اگر 6
   زراعی سویا تبدیل گرددبه یک واحد کشاورزی  اگر مرتع 29
   اگر به جنگل یک واحد کشاورزی زراعی سویا تبدیل گردد 11
   گردد تبدیل خدماتی صنعتی واحد یک به مرتع اگر 21
   گردد تبدیل برنج زراعی کشاورزی واحد یک به مرتع اگر 21
   گردد تبدیل برنج زراعی کشاورزی واحد یک به جنگل اگر 3
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   گردد تبدیل خدماتی صنعتی واحد یک به مرتع راگ 8
   گردد تبدیل شیمیایی صنعتی واحد یک به جنگل اگر 1
   گردد تبدیل شیمیایی صنعتی واحد یک به مرتع اگر 19
   گردد تبدیل سلولزی صنعتی واحد یک به مرتع اگر 16
   گردد تبدیل سلولزی صنعتی واحد یک به جنگل اگر 2
   گردد تبدیلغذایی  صنعتی واحد یک به مرتع اگر 14
   گردد تبدیلغذایی  صنعتی واحد یک به جنگل اگر 2
   گردد نساجی تبدیل صنعتی واحد یک به مرتع اگر 13
   گردد تبدیلآالت  فلزی و ماشین صنعتی واحد یک به جنگل اگر 9
   گردد تبدیلالت آ فلزی و ماشین صنعتی واحد یک به مرتع اگر 13
   گردد نساجی تبدیل صنعتی واحد یک به جنگل اگر 1
   گردد تبدیل کانی غیرفلزی صنعتی واحد یک به مرتع اگر 11
   گردد تبدیل کانی غیرفلزی صنعتی واحد یک به جنگل اگر 3
 

گاه اقتصادی و محیط زیستی را در جدول با در نظر گرفتن شرایط جدید می توان الویت های تغییر کاربری اراضی از دید

فوق مشاهده نمود. نتایج اولیه نشان می دهد که تمامی حاالت ممکن و احتمالی تغییر کاربری اراضی با وارد نمودن همه 

در تمامی سناریو ها کمتر از  BCRمعیار  هزینه ها و درآمدهای موجود امری غیر اقتصادی و با توجیه اقتصادی منفی است.

ارزش حال خالص منفی است. با این حال با توجه به ضروری بودن استفاده از منابع طبیعی و اجتناب ناپدیر   معیار و 1

 ترین بودن تخصیص منابع در امر توسعه از میان سناریوهای اشاره شده بایستی انتخاب هایی صورت پذیرد لذا مناسب

 و گزینه بهترین اقتصادی لحاظ از سناریو این. گردد تبدیل ونیمسک واحد یک به مرتع هکتار یک که است شرایطی سناریو

 یک که است شرایطی سناریو ترین نامناسب مقابل طرف در. نماید می وارد را خسارت کمترین محیطی زیست لحاظ از

 گروه ایرس با مقایسه در) اقتصادی منفعت کمترین حالت این. گردد تبدیل غیرفلزی کانی صنعتی واحد یک به جنگل هکتار

 این نمود برداشت بندی الویت این از توان می که توجهی قابل نکات. دارد را محیطی زیست خسارت بیشترین و( هدف های

کمتری از حیث کارکرد خدمات  اقتصادی ارزش از زیرا است مرتعی های عرصه به واگذاری الویت همواره که است

 هم و محیطی زیست منظر از هم که است این در بعدی نکته. است برخوردار جنگل به نسبت اکوسیستمی و زیست محیطی

 صنعتی کاربری به نسبت کشاورزی کاربری و کشاورزی کاربری به نسبت مسکونی کاربری زیستی محیط اقتصاد منظر از

 و یمرتع عرصه واحد یک اختصاص مثال برای. است شده نقض نکته این موارد بعضی در هرچند. باشد می اولویت دارای

 کشاورزی واحد یک به جنگلی و مرتعی عرصه واحد یک اختصاص به نسبت الکترونیک و برق صنعتی واحد یک به جنگلی

 .باشد می کمتر محیطی زیست هزینه و بیشتر درآمد مبنای بر بندی اولویت این. است بیشتری اولویت دارای سویا زراعی
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های در حال رشد مانند ایران در جهت توسعه و رشد اقتصادی نیازمند بکارگیری منابع همانطور که می دانیم کشور

اقتصادی از جمله منابع طبیعی از جمله جنگل ها و مراتع هستند. تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی امری اجتناب ناپذیر 

دیدگاه اقتصاد محیط زیست که می توان  بوده و مقاومت صرف در مقابل آن تا حدود زیادی ناممکن بنظر می رشد. امروزه

آنرا تلفیقی از دیدگاه اقتصاددانان و دیدگاه متخصصان محیط زیست قلمداد کرد، می تواند به عنوان ابزاری کارا و موثر در 

جهت حداکثر نمودن منافع اقتصادی با تکیه بر کاهش حداکثری تخریب منابع طبیعی نقش موثری را ایفا نماید. در این 

العه بر اساس اهداف تعریف شده، تحلیل هزینه منفعت تغییر کاربری با وارد نمودن همه هزینه ها و درآمدهای ظاهری و مط

مورد ارزیابی قرار گرفت تا تخصیص اجتناب ناپذیر منابع   سبز خالص حال ارزش و سبز منفعت ضمنی در قالب معیار هزینه

قتصادی و مالحظات زیست محیطی صورت گیرد. نتایج همگی بر توجیه بصورت هدفمند و با در نظر گرفتن جنبه های ا

ناپذیر بودن تغییر کاربری جنگل ها و مراتع به کاربری های جدید داللت می کردند. نکته قابل توجه در این نتایج میزان 

ری است. براحتی می هنگفت خسارت ها و هزینه های زیست محیطی در مقایسه با درآمدها و منافع ناشی از تغییرات کارب

توان نتیجه گرفت که اگر مسئوالن و تصمیم گیران مالحظات زیست محیطی را در ارزیابی های خود لحاظ نمایند، به 

 اقتصادی رشد الزمه صنعتی راحتی تخصیص منابع به هر کاربری جدید میسر نخواهد بود. همانطور که می دانیم توسعه

 که گردد انتخاب صنایعی باید صنعت انتخاب در ادامه پیشنهاد می گردد که در لذا .باشد می ناپذیر اجتناب امری و است

 داده اختصاص صنعتی توسعه به هایی عرصه همچنین. باشد داشته را خسارت کمترین و زیست محیط با سازگاری بیشترین

 الویت شامل که جامعی نامهبر است شایسته لذا. باشد داشته را کارکردی لحاظ از محیطی زیست ارزش کمترین که شود

 .گردد تدوین و تهیه متخصصان و کارشناسان توسط است داده جای خود در را سرزمینی های الویت و صنعتی های
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 چکیده
بوده و  یادر سراسر دن یمحصول کشاورز ینترکشت مه  یرو سطح ز یداز نظر تول ی،محصول راهبُرد یکگندم به عنوان 

محصول بوه عنووان قووت غالوب موردم       ینا یزن یران. در اندکیم یفاکشورها ا یو اقتصاد یاسیدر عرصه س ینقش مهم

لذا  رود،یبه شمار م ییمناطق روستا یدر برخ کشاورزان یگزینبدون جا یو در موارد یمحسوب شده و منبع درآمد اصل

بوا  بر آن حواک  اسوت.    یغالب یو ارزش یشتیبلکه جنبه مع یست،نگر یصرفاً اقتصاد یکاال یکبه آن به عنوان  توانینم

 فعمنوا  یدکننوده، بازار آن بر اساس منافع تول ی و تنظ شدهیتآن هدا یاست عرضه و تقاضا یمطلب ضرور ینتوجه به ا

پونج   یگندم ط ینیتضم یمتق یده درصد یشراستا مطالعه حاضر با افزا ین. در ایردصورت گ یکننده و منافع ملمصرف

بسوته بوه    ینیتضوم  یمتق یاستسکه  نشان داد یجخته است. نتاپردا یتیحما یاستس ینا یآثار رفاه یلبه تحل یوسنار

درصد  13تا  9درصد خواهد شد. اما مخارج دولت را  41تا  11 ینب یدکنندگانرفاه تول یشسبب افزا یمت،ق یشافزا یزانم

هش رفواه  کا شدهیبررس یوهایسنار یتمام ی. در حالت کلدهدیدرصد کاهش م 11تا  2کنندگان را و رفاه مصرف یشافزا

 یشدر جهوت افوزا   یتیابزار حما ینا ییعدم کارا کنندهیانکه ب دهدیرا نشان م ینیتضم یمتق یشدر اثر افزا یاجتماع

 .رفاه جامعه است

 تحلیل رفاهی ینی،تضم یمتق تعادل جزئی، کلیدی: یهاواژه
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 مقدمه

بـه   یکمقدار نزد ین( که از ا1942 ی،)بابائ دهدیم یلرا تشک یرانیا یروزانه خانوارها ییغذا یرهدرصد ج 69غالت در حدود 

 توانی(؛ لذا م1949کشور،  ییغذا یعو صنا یهایتغذ یقاتتحق یتو)انست گرددیم ینخانوارها، از گندم تأم یدرصد انرژ 2/53

 تـرین ییـات و ح تـرین یاست. گندم به عنـوان ضـرور   یرانیا یخانوارها ییدر سبد غذا تغال نیتراز مهم یکیگفت که گندم 

 ییتـا جـا   رودیبکار مـ  المللیندر روابط ب یاسیس یدارد و به عنوان ابزار یژهایو یجهان، ارزش راهبرد یمحصول کشاورز

و همکـاران،   یسوسـی )آهو شـود یاسـتفاده مـ   یـز جهان سـوم ن  یازمندن یبر کشورها یاسیس یاعمال فشارها یکه از آن برا

کـه در   یاغالت است، به گونـه  یناز سازگارتر یکیو  شودیح جهان کشت ماست که در سط یغلها نیتر(. گندم مهم1331

کشـت کشـور را بـه     یـر ز یسهم در کل اراضـ  ینباالتر یاهگ ینقابل کشت است. ا ییآب و هوا یطگسترده از شرا یمحدودها

تـا   1954را از سـال   محصول ینو واردات ا ید( روند تول1(. نمودار )1944 ی،جهاد کشاورز تخود اختصاص داده است )وزار

گندم صورت  ییخودکفا ینهکه در زم ییهاتالش یرغمکه عل یافتدر توانینمودار م ین. با توجه به اکندیارائه م 1934سال 

به  1944تن در سال  یلیونم 51/3از  یرانگندم ا یدتول یزانمحصول است. م ینواردات ا یازمندهمچنان ن یرانگرفته است، ا

 یتدهنـده بهبـود وضـع    روند رو به رشد، نشـان  ین(. ا7419کرده است )فائو،  یداپ یشافزا 1934ر سال تن د یلیونم 9/17

 نیتـر ینامتناسب مصرف نان بـه عنـوان اصـل    یکشور، الگو یتجمع یوجود، رشد باال ینبا ا یگندم در کشور است ول یدتول

 یـن ا یتقاضـا  یشاز جملـه عوامـل مـؤثر بـر افـزا      یمصارف دامـ  یتقاضا برا یشو مصرف و افزا یدتول یعاتگندم، ضا فمصر

 محصول بوده است.

 
 (7419. روند تولید و واردات گندم در ایران بر حسب صد هزار تن، )فائو 1نمودار 
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 ینمردم و همچنـ  یازمورد ن یغذا ینآن موجب شده است تا دولت همواره جهت تأم یبا تقاضا یاسکمبود عرضه گندم در ق

 یاسـتی س یراسـتا از ابزارهـا   یـن محصـول داشـته باشـد و در ا    یندر بازار ا یامداخالت گسترده ید،در تول ییجهت خودکفا

 .یردبه مصرف به طور همزمان بهره گ یارانهو  ینیمت تضمیق یینتع ید،تول یهابه نهاده یارانهمانند  یمختلف

تعادل  یجادمحصوالت و ا یداز تول یتمنظور حمامهم دولت، به  هاییاستاز س یکیبه عنوان  ینیتضم یمتق یینتع سیاست

 یـن . اشـود یکشـاورزان اتخـاذ مـ    یـان و ضرر و ز یمحصوالت کشاورز یعاتاز ضا یریجهت جلوگ ینو همچن یددر نظام تول

محصول خـود را در بـازار آزاد بـه     تواندیم یدکنندهبه مرحله اجرا در آمد و بر اساس آن، تول یراندر ا 1964از سال  یاستس

 توانـد یمـ  یدکننـده قبول بـه فـروش نرسـد، تول   قابل یمتکه محصول مزبور به ق یدلخواه به فروش برساند و در صورت یمتق

 به فروش برساند. یدولت یهابه سازمان شدهینتضم یمتمحصول را به ق

و همکـاران،   ینیحسـ  ؛1923و همکاران،  ی)نجف یراندر ا یمتیق یتحما هاییاستس یابیدر رابطه با ارز یمطالعات متعدد

و همکـاران،   یان؛ و شوشـتر 1946 یزدانـی، و  ی؛ واعظـ 1944؛ بخشـوده،  1944 یـاوری، ؛ 1923و همکاران،  یت؛ رفاه1923

( صورت 7449و ککماک،  1333و گرنس،  یلوا؛ داس1334؛ بوالک و سالهوفر، 1347و همکاران،  ی)تال یا( و سراسر دن1946

از  یـت در حما ینقـش مـوثر   ینیتضـم  یمتق یاستس یباورند که دولت با اجرا ینبر ا یناز محقق یگرفته است. اگرچه برخ

 یگـر د یاریحـال بسـ   یـن (، بـا ا 1946 یزدانی،و  یداشته است )واعظ ییبه خودکفا یلو ن یمحصوالت در جهت رفع وابستگ

 یـد تول ٔ یـزه هش رفـاه و انگ کـا  یـز دولـت و ن  هایینهرفاه مصرفکنندگان و هز یشموجب افزا هایاستنوع س ینمعتقدند که ا

 (.1944 یاوری،و  1923و همکاران،  ینی؛ حس1923و همکاران،  یت؛ رفاه1923 ی،کشاورزان شده است )نجف

 یـن تاکنون به شکل گسترده در بازار ا 1963 یهاسال یکه ط یمتیابزار ق یناستفاده از ا یااست که آ ینا یسؤال اساس حال

در  ییخودکفـا  یـا ارزان و  یغـذا  ینرا جهت تـأم  یاستگذارگرفته است، توانسته اهداف سمورد استفاده قرار  یمحصول اساس

بـه   ییگـو جهـت پاسـخ   یکم یدولت در چارچوب یمتیق هاییاستآثار س تحلیلمطالعه و  یکردرو ینمحقق سازد؟ با ا یدتول

 صورت گرفت. یشیناتخاذشده پ هاییاستس یابیجهت ارز یزو ن گذارانیاستابهامات س
 

 روش تحقیق

 

رفـاه حاصـل از تجـارت     ینـه سـازی  مدل به ینا یربنای. زیداستفاده گرد یمدل تعادل جزئ یکاز  یق،با توجه به مسئله تحق

 یـل تحل یبـرا  یعرضـه و تقاضـا بنـا شـده اسـت و چـارچوب جـامع        یلـی تحل یبر اساس الگو یگندم است. مدل تعادل جزئ

 یناست که توسط عـامل  یرو مقاد هایمتق ی،اصل غیرهایچارچوب مت ینا . درکندیفراهم م یو تجار یکشاورز هاییاستس

(. 1934 یلی،و اسـماع  ی)موسو گردندیم یینتع باشند،یدولت م یزکنندگان و ن و مصرف یدکنندگانبازار که خود شامل تول

رو  یـن از ا گـردد؛ یسـبه مـ  محا یاضـی ر یمدلسـاز  یـق مازاد عرضه و تقاضا و از طر یارمدل با توجه به مع ینرفاه جامعه در ا

کننـده را  و مصـرف  یدکنندهکه تابع هدف، مجموع رفاه تول یمورد استفاده قرار گرفت، به صورت یاضیر یزیرچارچوب برنامه

( و جـاج و  1365) یامـا (، تاکا1317از دوگان مدل ساموئلسون ) ینی،تضم یمتق یاستس یابی. به منظور ارزنمایدیحداکثر م

 :گرددیم یفتعر یرمدل توابع عرضه و تقاضا به صورت ز این. در یداستفاده گرد( 1329) یاماتاکا

 (1)  
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 (7)  
 

 

. تابع شبه رفاه اولیـه بـه صـورت    قیمت و مقدار عرضه شده است و  و و مقدار تقاضا شده قیمت به ترتیب  و  

 شود:ی عرضه و تقاضا تعریف مینحنمناحیه محصور بین 

 (9)  
 

  

 شود:یدهای زیر حداکثر میقمشروط به  ( مقدار تابع هدف 9در رابطه )

 

 

 

محصـول گنـدم را نشـان     ننـده کمصرفیدکننده و قیمت تولبه ترتیب قیمت  و  شده؛ با فرض وجود توابع خطی بیان

 شـده اعالمقیمت تضمینی  دهندهنشان دهد. سیاست قیمت تضمینی با استفاده از قید اول در مدل لحاظ خواهد شد. یم

کنـد کـه بـه    شده یک محدودیت جهت مبادله محصول نیز تعریف گردیده است و بیـان مـی  یانبتوسط دولت است. در مدل 

 یدکننده باید حداقل برابر با قیمت مصرف کننده باشد تا مبادله صورت گیرد.تولمت منظور تجارت؛ قی

 

 نتایج تفسیر و مدل تخمین

صـورت گرفـت. در    یو بـازار  یرفاه یهاگندم بر شاخص ینیتضم یمتق یشافزا یاستاثر س یمطالعه حاضر به منظور بررس

آثـار   یـز ن یوهاسـنار  یربوده و سـا  1939و مرتبط با سال  یهپا یوراول؛ سنا یودر نظر گرفته شد؛ سنار یوپژوهش پنج سنار ینا

 .دهندیقرار م یرا مورد بررس 39درصد نسبت به سال  14 ندازهبه ا یکهر  ینی،تضم یمتق یشاز رشد افزا یناش

 یتوضـع  تومان قرار دارد. 1414مصوب  ینیتضم یدخر یمتق یر، بازار گندم تحت تأث39موجود در سال  یتتوجه به وضع با

گندم برابر بـا   یلوگرمهر ک یدخر یمتتومان و ق 1414گندم برابر با  یلوگرمعرضه هر ک یمتکه ق یستبه گونه ا یراندر کل ا

و  یدکننـده تـن اسـت. مـازاد رفـاه تول     یلیونم 22/1برابر با  39در سال  یزدولت ن ینیتضم یدخر یزانتومان بوده و م 1479

 (5) 

 

 (1)  

 (6) 
 

 (2) 
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تومان برابـر   1414 ینیتضم یمتق یاستس یتومان و مخارج دولت بر اثر اجرا یلیاردم 92/5و  36/4 یبکننده به ترتمصرف

کننده و مخارج دولـت، رفـاه   ه، مصرفیدکننداست. در مجموع با توجه به مازاد رفاه تول یدهتومان برآورد گرد یلیاردم 14/6با 

 است. یافتهتومان کاهش  یلیاردم 22/4نسبت به حالت عدم اجرا به اندازه  یاست،س یبر اثر اجرا یاجتماع

 توانیجدول م یناند. با توجه به امختلف آورده شده یوهایگندم تحت سنار یبازار یهاشاخص یر( مقاد1در جدول شماره )

باعث  یرااست؛ ز یدهمؤثر واقع نگرد یهپا یویدر سنار 39سال  یتومان برا 1414در سطح  ینیتضم یمتکه اعمال ق یافتدر

 کاهش داده است. یزرا ن یرفاه اجتماع یاستس یناعمال ا ین،ا برد عرضه در بازار نشده و عالوه مازا یجادا

1470 1365 1260 1155 1050  

 تقاضا )میلیون تن( مقدار 12/22 12/09 11/96 11/84 11/71

 عرضه )میلیون تن( مقدار 11/94 13/10 14/27 15/43 16/59

 نان )تومان( کیلوگرم هر یدخر قیمت 1023 1123 1225 1325 1427

 گندم )تومان( کیلوگرم هر قیمت 1058 1162 1267 1371 1476

 دولت )میلیون تن( خرید تضمینی میزان 5/77 6/92 8/09 9/25 10/41

 درصد تغییرات

 تقاضا مقدار - 1/06- 2/13- 3/11- 4/17-

 عرضه مقدار - 9/72 19/51 29/23 38/94

 نان کیلوگرم هر خرید قیمت - 9/78 19/75 29/52 39/49

 گندم کیلوگرم هر قیمت - 9/83 19/75 29/58 39/51

 دولت خرید تضمینی میزان - 19/93 40/21 60/31 80/42

 

تومـان(   1111بـه   1414)از  ینیتضم یدخر یمتق یده درصد یش؛ افزا1935مربوط به سال  یودوم؛ سنار یوبر اساس سنار

 ینیتضم یمتق یش. اما با افزادهدیم یشدرصد افزا 2/3گندم را  یدتول یزانان خواهد شد و مگندم کار یزهانگ یتموجب تقو

 .یافتدرصد کاهش خواهد  46/1تقاضا  یزاننان، م یمتق یدرصد 27/3 وگندم  یمتق یدرصد 24/3 یشو به دنبال آن افزا

محصـول خواهـد شـد     یعرضه و تقاضـا  متیق یشسبب افزا ینیتضم یمتق یشافزا یبترت ینبه هم یزن یوهاسنار یردر سا 

 .گرددینان م یداده و سبب کاهش در مقدار تقاضا یششده را افزامقدار عرضه ینهمچن

 دهدینشان م یرانگندم را در ا ینیتضم یدخر یمتسطح ق یشافزا یاستس یآثار رفاه یلحاصل از تحل یج( نتا7) جدول

 
 یلیارد ریال هستند(. )ارقام بر حسب میلیارد تومان یا ده م7جدول 

1470 1365 1260 1155 1050  

 تولیدکننده رفاهی مازاد 0/96 1/97 2/99 3/98 4/97

 کنندهمصرف رفاهی مازاد 4/37 3/15 1/94 0/75 0/44-
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 دولت مخارج 6/10 8/05 10/25 12/68 15/36

 اجتماعی رفاه 0/77- 2/93- 5/32- 7/95- 10/84-

 درصد تغییرات

 تولیدکننده رفاهی مازاد - 105/21 211/46 314/58 417/71

 کنندهمصرف رفاهی مازاد - 27/92- 55/61- 82/84- 110/07-

 دولت مخارج - 31/97 68/03 107/87 151/80

 اجتماعی رفاه - 280/52 590/91 932/47 1307/79

درصـد رفـاه    71/141 یشاتومـان سـبب افـز    1111بـه   1414گنـدم از   ینیتضـم  یمـت ق یشجدول افزا یناساس ا ینبر ا

 31/1 یشافـزا  ینهمچنـ  یاسـت س یـن . اگـردد یکننده ممصرف یمازاد رفاه یزاندر م یدرصد 37/72و کاهش  یدکنندهتول

درصـد کـاهش    744اول  یونسـبت بـه سـنار    اجتمـاعی رفـاه   یتخواهد داشت و در نها یتومان مخارج دولت را در پ یلیاردم

 .یابدیم

اثـرات   شـده یـان ب یوهایسـنار  یگندم طـ  ینیتضم یمتق یشافزا یرفاه ییراتکه تغ یافتدر وانتیجدول م ینتوجه به ا با

مـازاد   یوها،سـنار  یتمـام  یکه طـ  یبه طور کنندیم یجادا یدکنندگانکننده و تولمصرف یرا در رابطه با مازاد رفاه یمشابه

 یـز کننده است. مخـارج دولـت ن   یددر مازاد رفاه تولش به مراتب کمتر از کاهش یافزا ینا یول یافتهیشکننده افزارفاه مصرف

گندم همـواره بـا کـاهش رفـاه      یدخر ینیتضم یمتق یشافزا ینبنابرا یابدیم یشهمواره افزا ینیتضم یمتق یشافزا یدر ط

 همراه خواهد بود. یاجتماع

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 یو بازار یرفاه یهاگندم را بر شاخص یدخر ینیتضم یمتق یشاثر افزا ی،مدل تعادل جزئ یک از استفاده با حاضر ٔ مطالعه

 یران(، ا1939در بازار گندم )در سال  یخاص ییرمطالعه نشان داد که در آغاز، بدون اعمال تغ ینا یجقرارداد. نتا یابیمورد ارز

سـبب   یاسـت س یـن و ا دهیـ تومان( مازاد تقاضا مرتفـع گرد  1111)به  ینیتضم یمتق افزایشبا مازاد تقاضا مواجه است و با 

 یمـت ق یشافـزا  ی( که اثرات رفـاه 7با توجه به نمودار شماره ) یگرد یمحصول گندم خواهد شد. از سو یددر تول ییخودکفا

 ییکـارا  یاستس ینا یردجامعه صورت گ عبازار بر اساس مناف یمکه اگر تنظ یافتدر توانی. مدهدیگندم را نشان م ینیتضم

 الزم را نخواهد داشت.
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 ی رفاهیهاشاخص. اثر افزایش قیمت تضمینی گندم بر 7نمودار 

 
 

نداشـته و تنهـا بـار مخـارج      یکننده اثـر چنـدان  و مصرف یدکنندهگندم بر مجموع مازاد رفاه تول ینیتضم یمتق یشافزا یراز

 تـوان یجامعه، نمـ  یاثرات رفاه یدگاهاز د خواهد بود. لذا یآن کاهش رفاه اجتماع یجهو نت گذاردیرا بر دوش دولت م ییباال

 گرفت. رمطلوب در نظ یاستس یکآن را به عنوان 

 یمتفـاوت  یشـنهادهای و پ یستندراستا ن یکبازار گندم، لزوماً در  یو آزادساز ییمطلب که دو راهبُرد خودکفا ینبا توجه به ا 

را متحمل شـد و   یکاهش رفاه اجتماع یدبا ییخودکفا یرحرکت در مس یبرا یاسؤال مطرح است که آ ینا نمایند؛یرا ارائه م

 بازار گندم قدم برداشت؟ یجامعه در جهت آزادساز یرفاه یهاشاخص یشبه منظور افزا یا

همـواره مـد نظـر     یکمحصوالت استراتژ یددر تول یاستقالل نسب یک یجاددر جهت ا یاسیهدف س یکبه عنوان  خودکفایی

 یاول سـبد مصـرف   یـت به صورت عمده آن هم در مورد گنـدم کـه اولو   یاتکا به بازار جهان یرازنظام بوده است.  یمقامات عال
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محصـوالت   یـد تول یبـرا  یـزی ر( و برنامه1946 ی،برخوردار باشد )موسو ییباال یتاز مقبول تواندیاست، نم یرانیا یخانوارها

 (.37 ی،)دانشور کاخک یبنس یتمز یهباشد نه بر پا ییغذا یتامن ینتأم یهبر پا یدبا یکاستراتژ

 یـر کشت محصول گندم و کاهش سطح ز یرسطح ز یشسبب افزا ییدر جهت خودکفا ینیتضم یمتق یشافزا یگرطرف د از

 یکشـاورز  یـدات سبب کاهش نـرخ تول  یتکشت در نها یدر الگو یجادشدهعدم توازن ا ینو ا شودیمحصوالت م یرکشت سا

 یـن ا یجتر آنکه با توجه به نتا(. مهم1942 ی؛ سلطان1946 ی،ل خواهد داشت )موسورا به دنبا یدر کشاورز یداریشده و ناپا

کننـده و رفـاه جامعـه را کـاهش     گندم همراه بوده و رفاه مصرف یدخر یمتسطح ق یشبا افزا ینیتضم یمتق یشمطالعه افزا

بـود. لـذا    ددر تضاد خواهـ  یینرآمد پابا د یخانوارها یارزان برا یغذا یندولت در جهت تأم هاییاستبا س ینخواهد داد و ا

رفـاه   یشدر جهـت افـزا   یاسـتی س یـا و  یـد در تول ییدر جهت خودکفا یمناسب یاستس توانیرا نم ینیتضم یمتق یاستس

با فشار بر منـابع   یزو در بلندمدت ن دهدیم یشرا در کوتاه مدت افزا یدکنندهتنها رفاه تول یاستس ینجامعه در نظر گرفت. ا

 .گرددیم اورزانو درآمد کش یدب کاهش تولسب یعی،طب

سبب حرکت  یدگرد یانمطالعه ب ینا یوهایسنار یگندم که ط ینیتضم یمتق یشموضوع را مد نظر قرارداد که افزا ینا باید

کشـت محصـول    یـر سـطح ز  یشافزا یلتنها به دل ید،تول یشافزا ینا یگرعرضه گندم خواهد شد. به عبارت د یمنحن یبر رو

عامـل بـه    یـن کـه ا  ی. در صـورت نمایـد یمحصول را ثابت فرض م کردمانند عمل یگرد یرهایاست و متغ یدهقق گردگندم مح

گنـدم   یدتول یزان( م9. نمودار شماره )شودیمحصول گندم شناخته م یدتول یشعوامل در جهت افزا ینتراز مهم یکیعنوان 

 یهـا سـال  یط گندم یدتول یزانکه م یافتدر توانینمودار م نی. با توجه به ادهدیمحصول را نشان م ینکشت ا یرو سطح ز

داشـته   یکنـد  یاربس یشیها روند افزاسال ینا یکشت گندم در کشور در ط یردارد اما سطح ز ینرخ صعود 7419تا  1361

 است

 7419-1361ی هاسال( میزان تولید و سطح زیر کشت گندم طی 9نمودار )
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 یـن ا یگنـدم در طـ   یـد تول یـزان م یشاست. چرا که افـزا  ینیتضم یمتق یاستس ییعدم کارادهنده خود نشان یتواقع ینا

محصـول   ییدر جهت خودکفـا  یدنبا یتیابزار حما یناز ا یندر عملکرد آن نسبت داد؛ بنابرا یشتنها به افزا توانیها را مسال

 گندم استفاده گردد.

 تـوان ینمـودار مـ   یـن با توجه به ا دهدیجهان را نشان م یورهااز کش ی( عملکرد در هکتار محصول گندم در بعض9) جدول

گنـدم   یـد در تول یاسـتقالل نسـب   یکبه  یدنرس یبوده و برا یدر سطح نامطلوب یرانکه عملکرد محصول گندم در ا یافتدر

 تعملکرد در هکتار قدم برداش یشدر جهت افزا توانیم

 (7419جهان )از کشورهای  عملکرد در هکتار محصول گندم در برخی 9جدول شماره 

 کشور (Hg/Haهکتار )عملکرد در  کشور (Hg/Haهکتار )عملکرد در 

 یوزیلندن 91016 یمولداو جمهوری 27551

 ایرلند 89934 آذربایجان 27460

 بلژیک 89349 افغانستان 20248

 هلند 87191 یلندسواز 20000

 آلمان 79979 روآندا 19924

 یمتحده عرب امارت 76000 نجمهوری اسالمی ایرا 19858

 یهترک 28369 )سابق( سودان 19534

 یونان 28113 تونس 19520

 پاکستان 27874 عراق 19412

 

رفاه  یحداکثرساز یگرفت و سپس برا یشعملکرد در پ یشافزا یقرا از طر ییخودکفا توانیلذا با توجه به آنچه گفته شد م

 ر گندم قدم برداشت.بازا یآزادساز یرجامعه در بلندمدت در مس

 

 

 

 مراجع

(. طرح جامع مطالعات الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و وضـعیت  1949ای و صنایع غذایی کشور. )یهتغذانستیتو تحقیقات 

 یزی.ربرنامهای کشور. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و تغذیه

 5(19) :14-71آرد و غذا.  (. وضعیت گندم در ایران و جهان. ماهنامه صنعت1942بابائی، پ. )

 91() :161-121یرات حذف دخالت دولت از بازار گندم. اقتصاد کشاورزی و توسعه. تأثبینی یشپ(. 1944بخشوده، م. )

(. ارزیابی آثار رفاه اقتصادی و کارایی سیاست غذای ارزان در ایران. علـوم کشـاورزی   1923. )آپور، حسینی، س. ص و حسن

 9(91) :141-134ایران. 
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هـای  نامـه کشـاورزی. موسسـه پـژوهش    (. بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی و ارزیابی اثرات موافقت1923رفاهیت، ه. )

 ریزی و اقتصادیبرنامه

واردات بر بازار برنج ایران. تحقیقات اقتصاد کشـاورزی.   ٔ تعرفه(. تحلیل آثار سیاست 1934موسوی، س. ح و اسماعیلی، ع. )

74-1:7 
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