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 چکیده

 ذرت بازار از دولت ةمداخل حذف و تجاری آزادسازی رفاهی آثار تعیین مطالعه این دادنانجام از هدف

 داخلی تقاضای داخلی، ةعرض توابع و شد استفاده 1111-1131 زمانی سری هایداده از ،منظوراینهب. است

 ترتیببه اتقاض و عرضه قیمتی کشش داد نشان توابع این تخمین نتایج. شد برآورد ذرت وارداتی تقاضای و

 سیاست این رفاهی آثار ذرت تقاضای و عرضه قیمتی کشش از استفاده با سپس. است -22/1 و 12/1

 قیمت از ذرت وارداتی قیمت شد مشاهده دردسترس اطالعات به توجه با ،همچنین. شد گیریاندازه

 تولیدکنندگان رفاه ،تجاری آزادسازی درصورت ،رواین از. است ترینیپا داخلی ةکنندمصرف و تولیدکننده

 دولت هایهزینه سیاست این اجرای پی در ،همچنین. یابدمی افزایش و کاهش ترتیببه کنندگانمصرف و

 . دشومی منجر اجتماعی رفاه افزایش به ذرت بازار تجاری آزادسازی داد نشان نتایج ،درکل. یابدمی کاهش

 

 رفاه خودرگرسیونی، ةشدتوزیع وقفة مدل روش جزئی، تعادل تجاری، آزادسازی :کلیدی هایواژه

 .ذرت اجتماعی،

 

 مقدمه
 کشاورزی استراتژیک محصول سومین ذرت جو، و گندم از پس
 به نزدیک اینکه بر افزون ارزشمند محصول این. است جهان در

به سودمند ایدانه ،آوردمی فراهم را طیور خوراک از درصد 07
 ولیدت در اولیه ةماد و زکگلو نشاسته، خوراکی، روغن تولید منظور

 و جمعیت افزایش با .Hosseini & Abedi,) (2007 است صنعتی
 رتذ کشت زیر سطح مرغ،تخم و مرغ گوشت به بشر روزافزون نیاز

 ذرت تن میلیون 5 حدود سالیانه ،ایران در. است افزایش درحال
 طریق از آن درصد 63 حدود متوسط طوربه که شودمی تقاضا
 شودمی مینأت واردات طریق از آن درصد 36 و داخلی تولید

(FAO, 2010 .)برای درصد 29 حدود داخلی، ةعرض میزان این از 
 و بذر عنوانبه درصد 9/7 غذا، تولید برای درصد 6 طیور،  خوراک
 . است تلفات مابقی

 

 به توجه با و دارد کلیدی نقش قیمت بازار، تنظیم در
 و گذشته سال پانزده در یبازار داخل در ذرت قیمت نوسانات

 درآمد و کشور مرغتخم و مرغ تولید بر آن اقتصادی مخرب آثار
 آن قیمت نوسان کاهش برای راهکارهایی باید کشاورزان،

 سو،یک از. (Haji Heidari & Chizari, 2008) گیرد صورت
 افزایش موجب مصرف مراکز در خشک ذرت قیمت افزایش
 یدخر قدرت درنتیجه و دوشمی مرغتخم و سفید گوشت قیمت
 سوی از. دهدمی کاهش یادشده کاالهای از را کنندگانمصرف
 با محصوالت سایر مانند ذرت خرید قیمت دقیق تعیین دیگر،

 نظیر کشاورزی خدمات ةارائ و موقعبه پرداخت و دولت حمایت
 ایجاد در ایکنندهتعیین نقش سم و بذر کود، آالت،ماشین
 .دارد ذرت کشت انگیزة
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 یددر تول یهاول هاینهاده از یکی ذرت اینکه به توجه با
 یناست، دولت همواره در بازار ا یو دامپرور یورط یعصنا

 سیاستی ابزارهای کارگیریبه طریق از تا کرد تالشمحصول 
 وارداتی، ةتعرف افزایش ها،نهاده بر یارانه نظیر) مختلف

 ،داخلی تولیدکنندگان از حمایت ضمن (...و حمایتی یاهتقیم
 شد، اشاره قبالً که طورهمان ،عالوههب. دهد ارتقا را جامعه رفاه

 واردات طریق از ذرت داخلی تقاضای از توجهی شایان بخش
 تولید از حمایت منظوربه دولت ،رواین از. دشومی مینأت

 وارداتی ةتعرف ابزار از واردات، مقابل در داخلی کشاورزان
 نیاز مینأت منظوربه دولت سیاست، این کنار در. کرد استفاده
 نهادهای به یارانه پرداخت انندم ابزارهایی از استفاده با داخلی
. اشتد داخلی تولید افزایش در سعی تضمینی قیمت و تولید

 پی در دولت اخیر هایسال در آنجاکه از ،حالاین با
 حاضر درحال ،است تولیدی هاییارانه حذف و هدفمندسازی

 تولید یفناور بهبود داخلی، تولید افزایش برای سیاست بهترین
 افزایش موجب امر این. (Ahmadian et al., 2010) است
 انتقال درنهایت و دوشمی ضایعات کاهش و تولید وریبهره

 ثبات درصورت و دارد دنبالبه راست سمت به را عرضه منحنی
 اذاتخ .یابدمی افزایش تولید و کاهش تعادلی قیمت تقاضا،
 نقطة مکان تغییر به باال در شدهذکر هایسیاست از هریک
 یرتغی را اجتماعی رفاه درنتیجه و دوشمی منجر بازار در تعادلی

 . ددهمی
 کشاورزی بخش از دولت حمایتی هایسیاست زمینة در

 هاشار زیر مطالعات به توانمی که گرفت انجام زیادی مطالعات
 اثر جزئی تعادل الگوی از استفاده باGilanPour (1995 ). کرد

 این رفاهی آثار و کرد بررسی را ایران برنج بازار آزادسازی
 دهدمی نشان مطالعه این نتایج. دکر محاسبه را سیاست

 زادما افزایش و تولیدکنندگان مازاد کاهش به تجاری آزادسازی
 .شودمی منجر کنندگانمصرف

Dasilva & Grans (1999 )از سه مفهوم  یخوب تفکیک
 رد تغییر و کنندگانمصرف یدکنندگان،در مازاد تول ییرتغ

 این توسط شدهارائه مدل براساس. کردند ارائه دولتی مخارج
 نتوامیمحصول  یک یتوابع عرضه و تقاضا بودنمعین با افراد،

 .دکر یرا بررس یدتول هایسیاست رفاهی آثار
Najafi (2000 )بر را آن آثار و دولت حمایتی هایسیاست 

 ،منظور این به. دکر ارزیابی کشاورزی محصوالت رشد
 تایجن. شدند انتخاب پنبه و چغندرقند برنج، گندم، محصوالت

 بازرگانی زمینة در دولت هایسیاست برنج درمورد داد نشان
. نبود موفق هاقیمت نسبی ثبات و تضمینی قیمت خارجی،

 اسمی حمایتی میزان بیانگر نتایج گندم درمورد ،همچنین
 بهپن و چغندرقند درمورد. است حمایت نبودن درنتیجه و منفی

 .دش دیده ایمالحظه شایان نوسانات و سیاسی یثباتبی نیز
Shooshtarian & Bakhshoodeh (2007 )آزادسازی اثر 

 این به. دندکر بررسی اجتماعی رفاه بر را ایران گندم بازار
 کارگیریهب با و جزئی تعادل مدل یک از استفاده با ،منظور
 گسترده، خودتوزیع هایمدل همجمعی برآورد روش

 ایجنت براساس. شد محاسبه تقاضا و عرضه قیمتی هایکشش
 دولت، مخارج کاهش به تجاری آزادسازی مطالعه، این

 اما شود،می منجر مبادالتی هایهزینه و اجتماعی هایهزینه
 . یابدمی افزایش کل اجتماعی هایهزینه
 Hosseini Pour & Ahmadian (2008 )رشد رفاهی آثار 
 از رمنظو این هب و دندکر بررسی را پنبه تولید فناوری سطح
 نتایج .دندکر استفاده توزیعی هایوقفه با رگرسیونی -خود مدل
 مازاد به تولیدکنندگان مازاد نسبت داد نشان مطالعه این

 . است برابر دو حدود کنندگانمصرف
Mousavi et al. (2009 )کود یارانةحذف  یرفاه آثار 

 یبررس فارس استان در ذرت تولیدکنندگان بر را شیمیایی
دارد و هرگونه  یادیز یتذرت در استان فارس اهم ید. تولکردند

 .گذاردمی ثیرأذرت بر سطح رفاه خانوارها ت یدنوسان در تول
 دلیلبه یمیاییش دکو ةیاران حذف داد نشان مطالعه این نتایج

 یراتینسبت به تغ یمیاییکود ش یتقاضا تیحساس نداشتن
 رمنج یو کاهش سودآور یدتول هایهزینه یشآن، به افزا یمتق

 .  شودمی
Ahmadian et al. (2010 )تولید فناوری بهبود رفاهی آثار 

 ذرت تقاضای و عرضه هایمعادله برآورد طریق از را ذرت
 درصد 07 و 5 ،9 سناریوی سه ،منظور این به. کردند بررسی
 طالعهم این نتایج. شد بررسی فناوری بهبود اثر در قیمت کاهش
 رفاه مازاد کل از درصد 35 حدود سناریوها تمام در داد نشان

 . دشومی تولیدکنندگان نصیب اجتماعی
Najafi & Farajzadeh (2010 )کود ةیاران حذف رفاهی آثار 

 سپس .کردند بررسی را( نان) گندم کنندگانمصرف بر شیمیایی
 تسیاس این رفاهی آثار و شد برآورد نان تقاضای و عرضه توابع

 این تایجن. شد مشخص قیمت تغییر ةنتیج در کنندگانمصرف بر
 به کنندگانمصرف حساسیت نداشتن دلیلبه داد نشان مطالعه
 یمتق افزایش طریق از تولید ةهزین افزایش نان، قیمت افزایش

 .شودمی منتقل کنندگانمصرف به محصول
 و سیاستگذاران کیدأت رغمعلی دهندمی نشان مطالعات برخی

این موارد از برخی در کشاورزان، از جدی و ثرؤم حمایت به دولت
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 رایب انگیزه کاهش به بلکه ،نشد واقع ثرؤم تنها نه هاحمایت گونه
 ;Moridi, 1993 Najafi, 2000; Yavari, 2001) شد منجر تولید

Hosseini & Hassanpour, 2000;  .) 
 آزادسازی سیاست رفاهی آثار شد سعی ،مطالعه این در
 رفاه درنهایت و تولیدکنندگان و کنندگانمصرف رفاه بر تجاری
 . دشو مطالعه جامعه
 

 تحقیق روش
 عتواب برآورد طریق از تجاری آزادسازی رفاهی آثار بررسی برای

 ،ودشمی برقرار ارتباط مصرف و تولید بازار میان تقاضا و عرضه
 ةعرض بر تقاضا مازاد از توجهی شایان بخش اینکه دلیلبه اما

 وارد نیز واردات تابع ،شودمی مینأت واردات طریق از داخلی
 حاضر، ةمطالع اهداف به دستیابی منظوربه بنابراین، ؛شد مدل

 داخلی، ةعرض شامل که جزئی تعادل مدل یک از استفاده با
 قیمتی کشش است ذرت وارداتی تقاضای و داخلی تقاضای

 سیاست از ناشی رفاهی آثار و شد برآورد تقاضا و عرضه
 . شد محاسبه تجاری آزادسازی

 زیر صورتبه ذرت بازار جزئی تعادل مدل ،منظور این به
 الگو وارد لگاریتمی صورتبه متغیرها تمامی که شد تعریف
 (:Shooshtarian & Bakhshoodeh, 2007) شدند
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 ی،واردات تقاضای مقدار داخلی، تولید مقدار بیانگر ترتیببه

 گذشته سال در ذرت ةسرمزرع قیمت و کشت زیر سطح

w 6 ةمعادل در. ندهست

tP ستا ذرت وارداتی قیمت . 
 خریداری تضمینی قیمت با و دولت توسط ذرت ،ایران در

 توزیع تریینیپا قیمت با تولیدی ةنهاد عنوانبه و شودمی
 مینأت واردات طریق از کشور مازاد نیاز ،همچنین. ودشمی
 حمایت در سعی وارداتی ةتعرف وضع طریق از دولت و شودمی
 رضه،ع ةمعادل سه هر در ،بنابراین ؛دارد داخلی تولیدکنندگان از

 امر این و کندمی مداخله ایگونه به دولت واردات، و تقاضا
 دخالت. کندمی محدود را اقتصادی متغیرهای ثیرگذاریأت

 ؛دباش بازارها میان مئعال انتقال نبود بیانگر تواندمی دولت
 Nori) ستمجزا صورتبه هامعادله برآورد معنای به ،بنابراین

& Yazdani, 2000; Mousavi & Sadrolashrafi, 2007 .)با 
 اریب وجود و همزمانی ةلئمس هامعادله برآورد از قبل ،حالاین

 . شد آزمون مختلف هایمعادله همزمانی از ناشی همزمانی
 زا استفاده با تقاضا و عرضه قیمتی کشش برآورد از پس

 ةمداخل نبود و ذرت بازار آزادسازی رفاهی آثار شده،شرح روابط
 از پس ذرت بازار ،0 شکل در. شد تحلیل و تجزیه دولت

 قیمت ،آزادسازی از پس که دوشمی داده نمایش آزادسازی
 .دیابمی کاهش جهانی قیمت به کنندهمصرف و تولیدکننده
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 سری هایداده به توجه)با  بررسی مورد زمانی ةدور در
 این وارداتی قیمت ،(ذرت محصول برای شدهآوریجمع زمانی

 کنندهمصرف قیمت و کنندهمصرف قیمت از کمترمحصول 
 دولت ،بنابراین(؛ FAO, 2010) است تولیدکننده قیمت از کمتر

 تضمینی قیمت و وارداتی قیمت بین تفاوت ةانداز به
. ندکمی پرداخت یارانه تولیدکنندگان به( تولیدکننده)

 تولید از حمایت منظوربه وارداتی ةتعرف وضع علتبه همچنین،
 یجهان قیمت و کنندهمصرف قیمت بین تفاوت معادل داخلی،
 دنبال به دولت کهصورتی در حال. کندمی وضع وارداتی تعرفة

 رفاه ،باشد ذرت محصول بازار در تجاری آزادسازی
 ابدیمی کاهش تولیدکنندگان رفاه و افزایش کنندگانمصرف

 ،0 شکل به توجه با. است درآمد وبارةد توزیع معنای به که
 ةناحی معادل کنندگانمصرف رفاه افزایش آزادسازی درصورت

(b+c+d+e+f+g+i )معادل تولیدکنندگان رفاه کاهش و است 
(a+b+c+h )در غییرت ریاضی محاسبات دادنانجام با. است 

 متیقی کشش برحسب کنندگانمصرف و تولیدکنندگان مازاد
 ,Dasilva & Grans) آیدمی دستهب قیمت و تقاضا و عرضه

1999 Shooshtarian & Bakhshoodeh, 2007; )صورتبه که 
 :دوشمی بیان 5 و 6 هایهرابط
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به دولت هایهزینه سویک از سیاست این اجرای ةدرنتیج
 که یابدمی کاهش تولیدکنندگان به یارانه پرداخت حذف علت

 ةتعرف حذف علتبه ،دیگر سوی از. است( b+a) ةناحی معادل
 قیمت ،درحقیقت. یابدمی کاهش دولت درآمد وارداتی
 قیمت با برابر تجاری آزادسازی از قبل داخلی ةکنندمصرف
 انمیز به قیمت این در که است وارداتی ةتعرف ةعالوهب جهانی

dq  و دشومی تقاضا واحد 1 d sq q1 ؛شودمی وارد واحد 

 میزان ضربحاصل با معادل دولت ایتعرفه درآمد ،بنابراین
 هک است کنندهمصرف قیمت و جهانی قیمت تفاوت در واردات

(. e+f+g) دهدمی دست از را آن دولت تجاری آزادسازی از پس
 کاهش( a+b-e-f-g) میزان به دولت هایهزینه کل ،رواین از

 . یابدمی
 سازمان و ایران آمار مرکز از نیاز مورد هایداده ،منظور این برای

 و آوریجمع 0611-0667 یزمان ةدور برای جهانی خواربار
 و ندشد برآورد ذرت محصول واردات و تقاضا عرضه، هایمعادله
 . دش بررسی اجتماعی رفاه بر تجاری آزادسازی سیاست اثر سپس
    

 بحث و نتایج
 زمانی سری صورتبه ذرت بازار تحلیل در استفاده مورد متغیرهای

 این در. ودش بررسی متغیرها ایستایی دبای ابتدا بنابراین، ؛هستند
به. شد استفاده یافتهتعمیم فولردیکی و فولردیکی آزمون از ،راستا

 اهر بهترین ،ایستایی آزمون در روند و مبدأ از عرض تعیین منظور
 این نتایج(. Sedighi et al., 2002) است گامبهگام روش از استفاده
 .دوشمی آورده 0 جدول در آزمون

 یافتهتعمیم فولردیکی و فولردیکی آزمون نتایج .1 جدول

 يرمتغ
 اول مرتبة تفاضل سطح

 توضيحات
 احتمال آزمون آمارة احتمال آزمون آمارة

tLnY  21/2- 12/1 11/3- 11/1 I(1) 

tLnha  12/2- 2/1 12/1- 10/1 I(1) 
D

tLnM  22/1- 103/1 - - I(0) 
r

tLnP  90/1- 03/1 00/9- 111/1 I(1) 
S

tLnP 1
 09/2- 12/1 00/9- 111/1 I(1) 














r

t

w

t

P

P  12/1- 122/1 - - I(0) 

D

tLnQ  90/1- 03/1 22/11- 111/1 I(1) 
S

tLnQ  12/1- 99/1 91/1- 11/1 I(1) 

tLnpop  10/1- 02/1 00/2- 1111/1 I(1) 

tLnCPI  2/1- 11/1 - - I(0) 
 تحقیق هاییافته: خذأم
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 ذرت، واردات متغیرهای جزبه ،0 جدول نتایج به توجه با
 قیمت شاخص و داخلی قیمت به وارداتی قیمت نسبت
 از. ندهست ایستا اول ةمرتب تفاضل در متغیرها سایر ،کنندهمصرف

 رگرسیون از اجتناب و ناایستا متغیرهای وجود دلیلبه ،رواین
 با. شد استفاده هامعادله برآورد برای همجمعی روش از کاذب،
 یک، و صفر ةدرج از همجمع متغیرهای از ترکیبی وجود به توجه
. شد استفاده( ARDL) خودرگرسیونی ةشدتوزیع ةوقف مدل روش

 و مدتکوتاه اجزای تخمین توانایی که است این روش این مزیت
 (.Pesaran & Pesaran, 1997) دارد همزمان طوربه را بلندمدت

 و تقاضا عرضه، هایمعادله Microfit 4.0 افزارنرم از استفاده با
 هینهب ةوقف تعداد تعیین برای ،همچنین. شدند برآورد ذرت واردات

 آوردبر نتایج. شد استفاده شوارزبیزین و آکائیک معیارهای از
 در ARDL روش از آمدهدستهب مدتکوتاه ةرابط بهترین
 .دوشمی آورده 9 جدول

 

 الگو هایمعادله مدتکوتاه ةرابط برآورد نتایج .2 جدول

D r r
t t t t t t tLnQ / / LnP / LnP / LnY / LnY / LnY / LnY          1 1 2 379 9 0 39 0 37 2 05 1 69 0 2 1 24  

(0/51) (0/69) (0/77) (0/58) (0/17) (0/16) (26/36) S.E 
(0/02) (0/77) (0/033) (0/001) (0/034) (0/019) (0/000) Prob 

t t/ LnCPI / Lnpop 1 53 4 63  
 (1/16) (0/26) S.E 
 (0/000) (0/000) Prob 
    s s d s

t t t t t tLnQ / / LnP / Lnha / Lnha / LnM / LnQ       1 1 13 6 0 16 0 96 0 52 0 01 0 51 
 (0/14) (0/02) (0/14) (0/05) (0/06) (1/17) S.E 
 (0/001) (0/6) (0/001) (0/000) (0/009) (0/004) Prob 
        w w

D st t
t t t t tr r

t t

P P
LnM / / Ln Ln / LnY / LnY / Lnpop / LnQ

P P 

   
         

   
133 64 2 44 204 2 46 1 9 20 22 0 4 

(0/18) (1/45) (1/01) (1/08) (0/34) (0/25) (20/9) S.E 
(0/03) (0/14) (0/069) (0/03) (0/000) (0/000) (0/12) Prob 

     D
t/ LnM  10 76  

     (0/1) S.E 
     (0/000) Prob 

 تحقیق هاییافته: ماخذ

 

 ساختاری شکست آزمون ،مدتکوتاه روابط تخمین از بعد
(CUSUM test) برای داد نشان آزمون این نتایج. گرفت انجام 

 ساختاری شکست نظر از مشکلی برآوردشده یهامعادله تمام
 ،دیگر عبارتبه ؛ندارد وجود توابع در استفاده مورد هایداده برای
 حسط در بحرانی ةناحی دو از پسماند جمالت مربعات تجمعی جمع

 هک رسید نتیجه این به توانمی ،بنابراین ؛نکرد عبور درصد 5
 به نظر مورد ةدور در توانمی و هستند پایدار مدل پارامترهای

 برآورد هامعادله برای بلندمدت ةرابط سپس. کرد اعتماد هانآ
 .دوشمی گزارش 6 جدول در نتایج. شد

 مشاهده ذرت، تقاضای معادلة برای، 6 جدول نتایج براساس
 همچنین،. هستند دارمعنی آماری نظر از ضرایب تمام شودمی

 و قیمت بین معکوس رابطة. انتظارند مطابق ضرایب عالمت
 و جمعیت و درآمد مثبت عالمت همچنین و تقاضا مقدار

 بر شواهدی مصرفی، خدمات و کاال بهای شاخص منفی عالمت
 یمتیق کشش مطلق قدر نتایج، براساس. هستند ادعا این تأیید

 کاال این بودنکششبی بیانگر که است 95/7 با برابر تقاضا
 .است قیمت تغییرات به نسبت

 در کشت زیر سطح و سرمزرعه قیمت ضرایب همچنین،
 درصد 22 سطح در ذرت داخلی عرضة بلندمدت معادلة

 زیرکشت سطح و سرمزرعه قیمت ضرایب عالمت. دارندیمعن
 قیمتی کشش بنابراین، است؛ سازگار تئوری با که اندمثبت نیز

 معادله این در واردات مقدار ضریب اما است، 69/7 با برابر عرضه
 میزان از تابعی داخلی عرضة مقدار بنابراین، نشد؛ دارمعنی

 هر در دولت دخالت تواندمی آن علت که نیست ذرت واردات
 تتجار و تولید در گسترده انحرافات ایجاد درنتیجه و بازار دو

 .باشد محصول این
 جزبه ضرایب تمام واردات تقاضای تابع در درنهایت،

 برآوردشده ضرایب عالمت و دارندمعنی آماری لحاظ از جمعیت
 .است انتظار مطابق
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 الگو هایمعادله بلندمدت ةرابط برآورد نتایج .9 جدول
D r
t t t t tLnQ / / LnP / LnY / LnCPI / Lnpop     79 9 0 25 1 8 1 53 4 63 

  (1/16) (0/25) (0/44) (0/11) (26/36) S.E 
  (0/000) (0/000) (0/000) (0/03) (0/000) Prob 

    s s d
t t t tLnQ / / LnP / Lnha / LnM   17 36 0 32 0 9 0 02 

   (0/04) (0/088) (0/067) (1/17) S.E 
   (0/61) (0/000) (0/000) (0/000) Prob 
        

w
D st
t t t tr

t

P
LnM / / Ln / LnY / Lnpop / LnQ

P
 

     
 

137 73 3 18 2 31 9 09 1 63 

  (0/87) (7/91) (1/24) (1/41) (115/1) S.E 
  (0/07) (0/26) (0/07) (0/03) (0/232) Prob 

 تحقیق هاییافته: ماخذ

 
 و تجاری آزادسازی سیاست اجرای رفاهی آثار ،درنهایت

 کشش ضرایب از استفاده با ذرت، بازار در دولت نکردنهمداخل
 محاسبه 0611-0632 هایسال برای تقاضا، و عرضه قیمتی

 ذرت وارداتی قیمت همواره 0611-0632 هایسال در. شد
 هایسال جزبه) بود کنندهمصرف و تولیدکننده قیمت از کمتر

 حمایت بیانگر امر این که( 0616 و 0616 ،0605 ،0606
 ةدور ،اساسبراین. است تولیدکننده و کنندهمصرف از دولت
 رفاهی آثار و شد تقسیم سالهپنج گروه چهار به نظر مورد زمانی

 جدول در محاسبات این نتایج .شد بررسی گروه چهار این در
 .دوشمی ذکر 6

 
 ذرت بازار تجاری آزادسازی رفاهی آثار .6 جدول

 سال
 مازاد در تغییر

 تولیدکننده
 مازاد در تغییر

 کنندهمصرف
 هایهزینه در تغییر

 دولت
 یدتول مقدار در تغییر

 مقدار در تغییر
 مصرف

 اجتماعی رفاه

 ریال میلیون تن تن ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون واحد
٥٧-٥٧٣١96 13120- 1211+ 12100+ 22101- 11202+ 2192+ 
٥٧٣١-٥٧٣١ 210011- 120111+ 220000+ 112021- 292212+ 290111+ 
٥٧٣١-٥٧٣١ 101131- 191111+ 113022+ 23110- 31121+ 121101+ 
٥٧٣١-٥٧٣٣ 221031- 211111+ 920310+ 111209- 01901+ 911201+ 

 تحقیق هاییافته: ماخذ

 
 آزادسازی که شودمی مشاهده ،6 جدول نتایج براساس

هب امر این و شودمی تولیدکنندگان رفاه کاهش موجب تجاری
 با. است محصول این تولید در نسبی مزیت اصل نبودن دلیل
 ندمگ از پس محصول این شد گفته قبالً طورکههمان این، وجود

 دبای ،رواین از .است کشور استراتژیک محصول سومین جو، و
 خودکفایی به دستیابی منظوربه را محصول این داخلی تولید

 با تناقض در که تولید افزایش هایروش از یکی. داد افزایش
 این تولید فناوری بهبود نباشد، تجاری آزادسازی سیاست
)که به انتقال تابع  ذرت تولید فناوری بهبود. است محصول

 قیمت کاهش یجهو درنت دوشمی منجرعرضه به سمت راست 
 و دتولی افزایش سبب وری،بهره افزایش ضمن ،(دارد دنبالبه را

 رفاه افزایش ،همچنین. شودمی ذرت ةشدتمام قیمت کاهش

 این آثار از بخشی تنها کنندگانمصرف و تولیدکنندگان
 نای مستقیم غیر آثار از فقر و ضایعات کاهش است، سیاست
 افزایش هایسیاست سایر از را سیاست این که است سیاست

...( و تضمینی قیمت افزایش کشت، زیر سطح افزایش) تولید
 در دولت ،رواین از(. Ahmadian et al., 2010) کندمی متمایز

 ةتوسع و ورود طریق از تواندمی تجاری آزادسازی سیاست کنار
 محصول این تولیدکنندگان از محصول این تولید فناوری
 محصول این تولید در خودکفایی ایجاد به و کند حمایت

 .   کند کمک استراتژیک
 کنندگانمصرف رفاه سیاست این اجرای پی در ،همچنین

 مرغمتخ و مرغ تولیدکنندگان بیشتر که یابدمی افزایش ذرت
 .گیردمی قرار تولیدی ةپروس در نهاده عنوانبه ذرت زیرا هستند،
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 قیمت با ذرت خرید توانایی و تجاری آزادسازی پی در ،رواین از
 موجب امر این که یابدمی کاهش تولید هایهزینه تر،ینیپا

 هب تریینیپا قیمت با( مرغتخم و مرغ) نهایی محصول دشومی
 سیاست اجرای که ذرت بازار از جدا ،رواین از. شوند عرضه بازار

 منجر آن کنندگانمصرف رفاه افزایش به تجاری آزادسازی
 هایهزینه کاهش دلیلبه نیز مرغتخم و مرغ بازار در ،شودمی

 نتفعم کنندگانمصرف و تولیدکنندگان تولید، افزایش و تولید
 دهشحاصل اجتماعی رفاه که شودمی مشاهده بنابراین، ؛شوندمی
 این در شدهمحاسبه مقدار از بیش سیاست این اجرای پی در

 . است مطالعه
 مشاهده ،6 جدول در شدهگزارش نتایج براساس ،عالوههب
 هایهزینه کاهش به ذرت بازار در دولت نکردنمداخله شودمی
 0605-0632 هایسال در کهطوریبه ،دوشمی منجر وی

 به وی هایهزینه کاهش به بازار این در دولت نکردنمداخله
 در هزینه کاهش این. شد منجر ریال میلیون 09002 میزان
 علتبه امر این که یابدمی توجهی شایان افزایش بعد هایسال

 دریافتی قیمت و وارداتی قیمت تفاوت توجه، شایان افزایش
 کاهش. است 0617-0605 زمانی ةفاصل در ویژهبه تولیدکننده

 میلیون 990.220 معادل زمانی ةفاصل این در دولت هایهزینه
 . است ریال

 تغییرات جمعحاصل و ذکرشده مطالب به توجه با ،بنابراین
 اصلح نتیجه این دولت و کنندگانمصرف تولیدکنندگان، رفاه
 اجتماعی رفاه ذرت بازار در تجاری آزادسازی پی در که شودمی

 هب نظر و مطالعه این نتایج به توجه با ،رواین از. یابدمی افزایش
 تنظیم و تثبیت به درعمل ذرت بازار در دولت دخالت اینکه
 ,Haji Heidari & Chizari) شدن منجر ذرت داخلی بازار

 تواندمی تجاری آزادسازی و خصوصی بخش تقویت ،(2008
 محصول این بازار انضباطیبی از رفتبرون برای گزینه بهترین

 .باشد
 

 اهپیشنهاد و گیرینتیجه
 انسان، توسط مستقیم مصرف برعالوه ایران در ذرت محصول

 ذرت ویژهبه ذرت تولید یندافر. دارد دام ةتغذی در مهمی نقش

 سیاریب در را آن تواننمی بنابراین، ؛دارد باالیی آبی نیاز ایدانه
 تن میلیون 5 حدود سالیانه ،ایران در. کرد کشت مناطق از

 از آن درصد 63 حدود متوسط طوربه که شودمی تقاضا ذرت
 شودمی مینأت واردات طریق از آن درصد 36 و داخلی تولید

(FAO, 2010  .) 
 آزادسازی سیاست رفاهی آثار شد سعی ،مطالعه این در
 رفاه درنهایت و تولیدکنندگان و کنندگانمصرف رفاه بر تجاری
 و تقاضا عرضه، هایمعادله ،منظور این هب. دشو مطالعه جامعه
 آزادسازی دهدمی نشان نتایج. شد برآورد ذرت محصول واردات
 تولیدکنندگان رفاه کاهش دولت، هایهزینه کاهش به تجاری

 نای درنهایت که شودمی منجر کنندگانمصرف رفاه افزایش و
 از جدا. دارد پی در را جامعه اجتماعی رفاه افزایش ،سیاست

 ستسیا این پی در ذرت، بازار بر تجاری آزادسازی مثبت ثیرأت
 ةهزین کاهش) مرغتخم و مرغ تولید هایهزینه کاهش دلیلبه

 هایتدرن که یابدمی افزایش محصوالت این تولید ،(مصرفی دان
 و غمر بازار کنندگانمصرف و تولیدکنندگان رفاه افزایش به

 رفاه شودمی مشاهده بنابراین، شود؛می منجر مرغتخم
 مقدار از بیش سیاست این اجرای پی در حاصله اجتماعی
 . است مطالعه این در شدهمحاسبه

 : شودمی پیشنهاد حاضر ةمطالع نتایج به توجه با
 صورتبه دولت مداخلة حذف و تجاری آزادسازی .0

 شدید کاهش به آن ةیکبار حذف زیرا ،گیرد صورت تدریجی
 .شودمی منجر کشاورزان درآمد
 باالی بسیار اهمیت درنظرگرفتن با ،همچنین .9

 ةمسئل و جمعیت روزافزون ازدیاد و ذرت تولید در خودکفایی
 ،نیست حل قابل تولید افزایش روش جزبه که غذایی امنیت
 فناوری گسترش و تولید ساختار اصالح طریق از دبای دولت
 پرمحصول، و شدهاصالح بذور از بیشتر ةاستفاد تولید، جدید

 و کشت زیر سطح افزایش منظوربه آبی منابع از بهینه ةاستفاد
 کشاورزان از ها،نهاده سایر مصرف ةزمین در کارایی افزایش
 تولید مقدار افزایش به هافعالیت گونهاین اجرای. ندک حمایت

 کاهش درنهایت که شودمی منجر داخلی قیمت کاهش و ذرت
 .دارد دنبالبه را محصول این واردات به نیاز

 

REFERENCES 
Ahmadian, M., Islami, M.R., & Baghestani, A. 

(2010). Assessing the welfare impacts of 
maize production technologies progress in 
Iran, Journal of agricultural extension and 
education research, 3(1): 31-44. (In Farsi).  

Haji Heidari, M., & Chizari, A. H. (2008). Policy 

analysis of corn market regulation in Iran, 
M.S. dissertation, University of Tarbiyat 
Modares, Tehran, Iran. (In Farsi).  

Hosseini Pour, M., & Ahmadian, M. (2008). 
Investigation of welfare effects of cotton 
technology level in Iran, Journal of 



 1936، بهار 1، شماره 64دوره  ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      186

promotion and agricultural economics, 1 
(4): 1-10. (In Farsi).  

Hosseini, S., & Hassanpour, A., (2000). 
Performance Evaluation of prosperity and 
cheap food policy in Iran, Iranian Journal of 
Agricultural Science, 31 (3): 581-590. (In 
Farsi).  

Hosseini, S., & Abedi, S. (2007). Assessment the 
role of market components and government 
policies in determining the price of corn in 
Iran, journal of Agricultural economics, 1: 
21-33. (In Farsi).  

WWW.FAO.Org 
WWW.Sci.ir 
Shooshtarian, A., & Bakhshoodeh, M. (2007). 

Investigation of Iranian wheat market 
liberalization on social welfare, Journal of 
Agricultural Science, 30 (1): 1-13. (In Farsi). 

GilanPour, A. (1995). The general agreement on 
tariffs and trade (GATT) and its possible 
effects on the agricultural sector of Iran: 
case study (rice), M.S. dissertation, 
University of Tehran, Iran. (In Farsi). 

Moridi, S., (1993). Pricing policies development 
tools: Review of Iran Experience, Journal of 
Agricultural Economics and Development, 
3, 93-102. (In Farsi). 

Mousavi, S. N., Sadrolashrafi, M., (2007). Effects 
of globalization on supply, demand and 
import of Iranian wheat, Journal of 
Agricultural Economics, 1(1): 101-114. (In 
Farsi). 

Mousavi, S., Khalouie, A., Farajzadeh, Z., (2009). 
Welfare effects of subsidy removal of 
fertilizer on corn producer of Fars Province, 
Agricultural Economics Research, 1 (4): 
61-76. (In Farsi). 

Najafi, B., (2000). Assessment of government 
supporting policies and their effects on the 
growth of essential agricultural products, 
planning and Agricultural Economics 
Research Institute. (In Farsi). 

Najafi, B., & Farajzadeh, Z., (2010). Welfare 
effects of fertilizer subsidy elimination on 
wheat consumer, Journal of Agricultural 
Economics Research, 2(1): 1-13.  

Nori, K., & Yazdani, S., (2000). Globalization and 
its impacts on the agricultural sector of Iran: 
A case study rice and date, Proceedings of 
the Third Conference of Iranian 
Agricultural Economics, Ferdosi University 
of Mashhad. 

Yavari, Gh. R., (2001). Investigation welfare 
effects of wheat pricing policy, 5 (18): 145-
168.  

Dasilva, M. O., & Grans, T. (1999). wheat policy 
and economy-wide reform in Brazil. 
Agricultural Economics, 20: 143-157. 

Pesaran, M.H. & B. Pesaran. (1997). Working 
with Microfit 4.0. Oxford Univ.  Press, 
England. 

Sedighi, H.R., Lawler, K. & Katos, A.V. ( 2002). 
Econometrics, Apractical approach. 
Routledge, USA and Canada. 

 
 

http://www.fao.org/
http://www.sci.ir/

