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 چکیده

 ترری  مهم برنج یکی از .باشدیم یبازار واحد جهان یک یلتشکو هدف نهایی آن  شودی میتجار یهایفتحر یهکل ی منجر به حذفتجار یآزادساز
دارد. ای  پژوهش با استفاده از الگوی تعادل جزئی  جهان و ایران غذایی امنیت در تجارت و مهمی و استراتژیک بوده و نقش بسیار کشاورزی محصوالت

لیرد  مصررف و   ثر آزادسرازی تجراری برر تو   نظمی مقطعی به بررسی اریزی مثبت و رهیافت حداکثر بیسازی با استفاده از برنامهبخش کشاورزی و بهینه
ای تولیدکننده عمده برنج ایران )مازندران  گیالن  خوزستان  گلستان و فرار(  پرداختره اسرت. بررای ایر  منظرور از میرانگی         هتجارت برنج در استان

بررآورد گردیرد.    GAMSلگو با استفاده از نرم افزار عنوان سال پایه استفاده گردید و ابه 1394و  1393های های تولید  مصرف و تجارت برای سالداده
تعرفره   نتایج نشان داد که با کاهش نرخ درصد بود. 100و  90  75  50  25  10تعرفه واردات برنج به میزان  سناریوهای مورد بررسی شامل کاهش نرخ

درصرد  در اسرتان    18/9و  49/0درصد  در استان گیالن  38/3و  61/0ترتیب به واردات سطح زیرکشت برنج دانه بلند و دانه متوسط در استان مازندران
و سطح زیرکشت بررنج دانره   یابد درصد کاهش می 47/2و  47/24درصد و در استان فار(  6/0و  90درصد  در استان خوزستان  32/4و  82/2گلستان 

میزان مصررف  واردات و صرادرات بررنج دانره بلنرد       بد. مجموع کل یادرصد کاهش می 33/43درصد و در استان فار(  93/22گلستان  کوتاه در استان
درصد و رفاه دولرت   11کنندگان حدود درصد  رفاه مصرف 2/0اجتماعی بسیار کم و حدود  خالص افزایش رفاه یابد. میزانافزایش می متوسط و کوتاه نیز

هرای نروی    هرای جدیرد و رو   یابد. بنابرای  با ایجاد تکنولوژیدرصد کاهش می 2یابد  رفاه تولیدکنندگان نیز به اندازه می درصد افزایش 11نیز حدود 
از برنج کره در هرر اسرتان     یو کاشت ارقامشوند میدر واحد سطح وری آب و افزایش بهرهعملکرد  یشافزاکاشت مانند کشت هیدروپونیک که منجر به 

 .را جبران نمود یدکنندگانتول رفاه از کاهش برنج ایرانی را حفظ نمود و بخشی توانیدارند م ینسب یتمز
 

 ریزی اثباتی  تعرفهآزادسازی تجاری  برنج  برنامهکلیدی:  هایهواژ
 

    3 2  1 مقدمه

آشرکارتری  نمرود آن   ناپذیر است که شدن فرآیندی اجتنابجهانی
آزادسرازی   برا  . 4) اسرت  یری گراتیر و کراهش حما آزادسازی تجارت 

 موانر   شود می وابسته همبه شدتبه جهان هایکشور اقتصاد تجاری 

 مالی وانتقاالتنقل و یابدمی کاهش حداقل ممک  به تجاری و گمرکی

همچنری  آزادسرازی تجراری     .گیررد می صورت آسانی به کشورها بی 
تواند به ارتقای سطح زندگی مردم کشورهای عضو  فرراهم آوردن  می

دها و ارتقرای سرطح تقا،را     امکان اشتغال کامل  افزایش مداوم درآم
برداری کامل از مناب  طبیعی  توسعه مبادالت و بهبرود بخشریدن   بهره

زیسرت )توسرعه   تجاری  استفاده بهینه از مناب  و حفظ محریط  نظامبه
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یافتره از  توسعه و کمتر توسرعه پایدار  و افزایش سهم کشورهای درحال
زی تجراری  از سروی دیگرر آزادسرا     .51) تجارت جهانی کمک نمایرد 

هرای  هرایی ماننرد لرزوم حرذف سیاسرت     تواند کشورها را با چالشمی
هرا  های ارشررادی دولرت  گرایانه از تولیردات داخلری و سیاستحمایت

 . در ای  راستا اتخاذ تدابیر مناسرب  ازجملره پرهیرز از    7) مواجه سازد
تفرریط در جریران اجررای اصرول پیوسرت  بره        وزدگی و افراط شتاب

هرای مختلرف آن برر تولیرد  مصررف و      انی و بررسی جنبهتجارت جه
 تجارت ،روری است.

 یتجرارت جهران  عنوان عضو ناظر سرازمان به 1384از سال  یرانا
سرازمان   یر  کامرل ا  یتمختلف بره عضرو   یلاما به دال شده یرفتهپذ
سرازمان بره    یر  اقتصاد خارج از ا ی ترو در حال حا،ر بزرگ یامدهدرن

)موانر    یموانر  خرارج   تروان ینمر  خصوصی در ا . البتهرودیشمار م
کره   4WTOبره   یرانا یوست   پیعیطب ان )مو ی  و موان  داخلیاسیس

                                                           
4- World trade organization 
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 ی نفتر  یدرآمردها  یشواردات  افرزا  یشموان  شامل افزا ی از ا یبرخ
را  باشرند یم هایماز تحر یو ادامه برخ یرنفتیبه صادرات غ توجهییب

  .25گرفت ) یدهناد

و اسرتراتژیک   کشراورزی  محصرول  ترری  مهم م گند از برنج پس
 دارد  جهرران و ایرران  غرذایی  امنیرت  در مهمری  بروده و نقرش بسریار   

 20 از بیشرتر  جهان مردم روزانه کالری تأمی  در آن سهم کهطوریبه
.  15دهرد ) مری  تشکیل را جهان جمعیت سوم دو است و غذای درصد

 1393-94 یسرال زراعر  در  در ایرانبرنج  یهاانواع گونه یدتول یزانم
درصرد آن توسرط    42ت  بروده اسرت کره حردود      یلیونم 30/2حدود 

 یالنری گ کراران یدرصد توسرط شرال   26و حدود  یمازندران کارانیشال
برا   یرب خوزستان  گلستان و فار( بره ترت  است. سه استان شده یدتول

 یرد سوم تا پنجم تول یهامقام از تولید شلتوک درصد 6و  9  10حدود 
 93پنج استان حدود  ی . در مجموع اباشندیک در کشور را دارا مشلتو

همچنی    .27) اندشلتوک را به خود اختصاص داده یدتول یزاندرصد م
و  شرود در داخل کشور مصرف می از ای  میزان تولیددرصد  88حدود 

ایر  درحرالی اسرت کره      شرود یعر،ه م یدرصد آن به بازار جهان 12
بنرابرای    .باشدمیت   یلیونم 2/3حدود  یرانمتوسط مصرف برنج در ا

حدود یک سروم از مصررف بررنج در ایرران از طریرد واردات ترأمی        
 . 27) شودمی

از  یکرری یسررازمان تجررارت جهرران   ینامرره کشرراورز موافقررت
 رودیشمار مر به یسازمان تجارت جهان یمهم و اساس یهانامهموافقت

وارد  یطرور اساسر  برار بره   ی اولر  یاروگوئره بررا   یکه در دور مذاکرات
 یسره محرور اساسر    یرنرده نامره دربرگ موافقت ی ا  .15مذاکرات شد )
 یصرادرات  هرای یارانره و  یداخلر  هرای یتبه بازار  حما یشامل دسترس

همچرون   یاقردامات مررز   یرد به بازار از طر ی . دسترس3و2) باشدیم
ان سرام  اییرتعرفره اقدامات غ یگرو د یمقدار هاییتها  محدودتعرفه

های داخلری بطرور کلری بره سره گرروه تقسریم        حمایت . 49) یابدیم
 هرراییارانررهمثررل هررای جعبرره سرربز شرروند: گررروه اول حمایررتمرری

شرامل   یاتوسرعه  هاییارانه ی مصرف یکاالها یارانه سازی یخصوص
هرا صررف   آن یدر بخش کشراورز  یشترکه ب گذارییهسرما هاییارانه

در  یشرتر کره ب  یکشراورز  یهرا نهراده  مربوط بره  هاییارانهو  شودیم
 بر کهباشند یم یراز لحاظ منب  فق یادرآمد کم یدکنندگاندستر( تول

  گرروه  هسرتند  ناچیزی دارای تأثیر یا و نگذاشته تأثیر تجارت و تولید
 یردهای )خر یمتری ق هرای یرت حماهرای جعبره زرد ماننرد    دوم حمایت

 باید کاهش تجارت بر گسترده تأثیر دلیل به که اییارانه  و ینیتضم

 یهرا است که شامل پرداختهای جعبه آبی و گروه سوم حمایت یابند
خاطر موافقت تحت عنوان جبران خسارت به کشاورزان به یرمستقیمغ

 شود یکه توسط آنان عر،ه م یمحصول خاص یدبا محدود نمودن تول
از  یرز ن هرای صرادراتی  ی مانند یارانهصادرات هاییتحما  .49)باشد یم

محاسبه و چره از نظرر ارز  و چره از     یدبا ینامه کشاورزنظر موافقت
  .8حذف گردند ) یاو  یابند  کاهش اییارانهصادرات  یزاننظر مقدار )م

ایران بعد از چری   نیجریره و فیلینری   چهرارمی  کشرور برزرگ       
ترری  عوامرل مروثر برر       و یکری از مهرم  48باشد )واردکننده برنج می

  1 . باتوجره بره جردول )   49باشد )های آن میاال تعرفهواردات یک ک
دهد که میزان های مختلف نشان میهای برنج طی سالبررسی تعرفه

تعرفه وارداتی برنج در حال تغییر بوده و روند ثابت و مشخصی نردارد.  
 نداشرته   وجرود  در کشرور  تعرفره  دربرار   سیاست منسرجمی  درکل 

هرای تعرفره طری دوره    در نررخ  یتوجه قابل هاینوسان که نحویبه
در طی ای  دوره بیشتری  میزان تعرفره   .شوددیده می 1395تا  1386
 4  و کمتری  میزان آن حردود  1386درصد بوده است )سال  90حدود 

و،  شده است. در طی ایر  دوره   1391و  1387های درصد در سال
  .26درصد بوده است ) 40میانگی  تعرفه برنج حدود 

 
 )درصد( 1386-95در دوره  (تعرفه برنج )نیمه سفید شده یا کامل سفید شده -1جدول 

Table 1- Rice tariff (Semi milled or wholly milled) in the period 2007-2016(%) 
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آثار آزادسازی تجاری بر تولید  مطالعات بسیاری به بررسی تاکنون 
انرد  کاالهای مختلف پرداختهمصرف  صادرات و واردات محصوالت و 

 توان به مطالعات زیر اشاره کرد:که از جمله آنها می

بخرش   یوارداتر  یهرا آثار کاهش تعرفه  23حیدری و همکاران )
 ی بر  یرد و انتقال عوامرل تول  هایمتو سطح ق یدبر مقدار تول یکشاورز
مردل تعرادل عمرومی     از اسرتفاده  را برا  یمختلف اقتصراد  یهابخش

بررسری   1(GTAP)جهرانی   تجارت تحلیل ر و مدل پروژهپذیمحاسبه
 یاقتصادسرنج  یهارو  بکارگیری  با 41و همکاران ) یرسولکردند. 

بره   1359-89 یدوره زمران  یهرا مختلرف و داده  یویدر قالب دو سنار
حقیقت . محصول گندم پرداختند یبر رو یتجار یآثار آزادساز یبررس

بررر واردات  یتجررار یآزادسررازآثررار  ایدر مطالعرره  19و همکرراران )

                                                           
1- Global trade analysis project 



 201    ولید، مصرف و تجارت برنج اثر آزادسازی تجاری بر ت

 یهرا برا وقفره   یحخودتو، یبا استفاده از الگو یرانمحصول ذرت در ا
که  مورد مطالعه قرار دادند و به ای  نتیجه رسیدند (ARDL)گسترده 
برر واردات   دارییاثر معنر  یتجار یمدت و بلندمدت آزادسازدر کوتاه

 و براقری د. محصول خواهد ش ی واردات ا یشذرت دارد و موجب افزا
 ییراتاثرات تغجهت بررسی  یچهارچوب تعادل جزئ یک  از 6) نجفی

و سطح  یداخل یدبرنج  تول یبرنج  تقا،ا یداخل هاییمتق یتعرفه رو
 یرز و ن یرفاه اجتماع یدکنندگان کنندگان  رفاه تولواردات  رفاه مصرف

کاهش  با یوهایسنار زمنظور ا ی ها بدآنبکار گرفتند.  یادرآمد تعرفه
و صفر درصد و اخرذ تعرفره ثابرت بره      100 80 4 یزاننرخ تعرفه به م

هرا نشران   آن یرد تحق یجتومان استفاده کردند. نتا 150 یلوهر ک یزانم
کرم شردن تعرفره سرود      یدکنندگان از عوامصرف یادز یتداد که جمع

  31محمدی ). یدخواهند د یانز یدکنندگاناما کشاورزان و تول برندیم
ریزی مثبت را به منظور بررسی آثار آزادسازی تجراری برر   مهمدل برنا

و ستد  کنندگان و تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی  دادرفاه مصرف
آب مجازی و پایداری مناب  آب در استان فار( ارائه نمود و نشان داد 

کنندگان و رفاه اقتصادی که ای  سیاست منجر به افزایش رفاه مصرف
  آثرار سیاسرت تعرفره واردات را برر     33) سماعیلیموسوی و اشود. می

 قررار روی تجارت  تولید و مصرف داخلی محصول برنج مورد ارزیرابی  
ه بازارند. مدل اقتصادی بکار گرفته شده در تحقید آنها الگوی چند داد

ۀ واردات تعرفها نشان داد که افزایش بود. نتایج آن 1(SMM)فضایی 
و واردات و ترا حردودی افرزایش     گیر مصرفبرنج باعث کاهش چشم

و نیز تولید داخلری بررنج خواهرد     سرمزرعهی  قیمت فروشخردهقیمت 
ای با اسرتفاده از یرک الگروی      در مطالعه53) ذوقی پور و زیبایی شد.

های ماتریس حسرابداری  و داده 2(CGE) محاسبهقابلتعادل عمومی 
 یوارداتر  یاهر آثار کاهش تعرفره  یبه بررس 1380اجتماعی سال پایه 

بخرش   یردی کل یرهرای برر متغ  یتجرار  یاز آزادسراز  یعنوان نمادبه
ای رو  حرداقل  طالعره م   در47طیبی و قنبری )پرداختند.  یکشاورز

 یآثرار آزادسراز   یبررسر  را بره منظرور   (3SLS)ای مربعات سه مرحله
ارائه خراسان   یها)عمدتاً استان یرانبر بازار صادرات زعفران ا یتجار

هرای اقتصادسرنجی و     با اسرتفاده از مردل  52) ژو و همکاران .نمودند
 یآزادسراز  یآثرار رفراه   یبه بررس 1997-2010های دوره زمانی داده

  در مطالعه خود از 24) . هوانگ و مایرزپرداختند ی تعرفه واردات در چ
به منظرور بررسری آثرار     2014های سال یک مدل تعادل جزئی و داده

برنج آسریای جنروب    صادرکنندهکشورهای عمده آزادسازی تجاری در 
نشران   2020سرال   یها بررا آن سازییهشب یجنتار گرفتند. اکشرقی به

واردات  افزایش به منجر کشورها  ای  در تجاری شرکای حذف کهداد 
و افزایش مصرف برنج و کاهش درآمرد کشراورزان در ایر  دو کشرور     

 یتجار یود آثار آزادسازخ ۀ  در مطالع14فان و همکاران )خواهد شد. 

                                                           
1- Spatial multi-market model 

2- Computable general equilibrium model 

و  یترا با استفاده از مردل پانرل د  را  یصادرات یکاالها یمتبر مقدار و ق
  در 50) یرراکردنررد. زکر یبررسرر 2001-2006 یدوره زمرران یهرراداده
 یبرر صرادرات  واردات و ترراز تجرار     یتجرار  یآثار آزادسراز  یامقاله

در ایر  مطالعره    مورد اسرتفاده  مدل . قرار داد یابیپاکستان را مورد ارز
نشان داد کره  وی  بود. یافته یمتعم یو رو  گشتاورها یتاپانل دمدل 

واردات   وهرر دو بخرش صرادرات     یشباعرث افرزا   یتجار یآزادساز
شدن تراز  یامر باعث منف ی مخصوصاً بخش واردات خواهد شد؛ که ا

ترال  کردنرد برا      28. خوسرو و همکراران )  شودیپاکستان م یتجار
و  (AMS) یکلر  یتو محاسبه شاخص حما یتعادل جزئ مدل کاربرد

در  یآثررار آزادسرراز 2006-08تررا  1981-82 یدوره زمرران یهرراداده
ها برر درآمرد   آن یردوره پنج ساله و تأث یک یبرنج ط یجهان یبازارها

را مورد ارزیابی قررار  در اقتصاد  ی حاصل از صادرات پاکستان و همچن
در مطالعه خود در ای  زمینه از مدل   نیز 45) شریف و همکاران. دهند

برر   یتجرار  یآثرار آزادسراز   یبه بررسر تعادل جزئی استفاده نمودند و 
ازجمله گنردم و   یعمده خوراک یکاالها یداخل یمتمصرف و ق ید تول

کننردگان  و مصررف  یدکننردگان آن بر مازاد رفاه تول یرتأث یتاًبرنج و نها
طالعرره خررود بررا اسررتفاده از   در م12. ایرویگررور )پرداختنررد یپاکسررتان

ریزی مدلسازی بخش کشاورزی و واسنجی با استفاده از الگوی برنامه
نظمی مقطعی بره بررسری آثرار    مثبت با استفاده از رهیافت حداکثر بی

هرای مختلرف در   آزادسازی تجاری بر محصروالت مختلرف و بخرش   
 ترکیه پرداخت.

در خرل کشرور   که در دا ینشان داد مطالعات یدتحق یشینهپ یبررس
برر تولیرد  مصررف  صرادرات یرا واردات       یتجرار  یآثار آزادساز ینهزم

از الگوهای مختلف اقتصادسنجی   انجام شده استمحصوالت مختلف 
  31جزئی استفاده شده است همچنی  محمردی ) عمومی  تعادلتعادل

آثرار   یبه بررسر ریزی مثبت در مطالعه خود با استفاده از الگوی برنامه
محصروالت   یدکنندگانکنندگان و تولبر رفاه مصرف یتجار یزآزادسا

. با توجه به هدف ای  مطالعه در استان فار( پرداخته است یکشاورز
که بررسی اثر آزادسازی تجاری بر تولید  مصررف  صرادرات و واردات   

سازی برا  باشد از الگوی تعادل جزئی بخش کشاورزی و بهینهبرنج می
نظمری مقطعری   ی مثبرت و رهیافرت حرداکثر بری    ریزاستفاده از برنامه

تعرادل   یاز الگوها ینوع ی کشاورزبخش یالگوهااستفاده شده است. 
  برر  یچندبخشر  یتعادل جزئ یتفاوت که الگوها ی هستند با ا  یجزئ

زده  ی سراده تخمر   یعر،ره و تقا،را   یبردارهرا  یاسا( پارامترهرا 
 یالگوهرا  سرازی ینره در به یبخرش کشراورز   یامرا الگوهرا   شوندیم

 یاثبرات  یزیربرنامه یالگوها  .10) روندیبکار م یرخطیغ یزیربرنامه
 یغلبره برر اشرکاالت الگوهرا     یبررا  یرت بار توسرط هو  ی )مثبت  اول

بوجرود آمدنرد. اشرکال عمرده الگوهرای       یدستور یا،یر یزیربرنامه
های کنند جوابریزی ریا،ی دستوری ای  است که تضمی  نمیبرنامه

   .25)های سال پایه باشند وابمدل همان ج
ریزی الگوی برنامه  39و  38کارل )  و اونال و مک29کارل )مک
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 تروان یمر ای گسرتر  دادنرد کره برا اسرتفاده از آن      گونهاثباتی را به
را در  یرد مختلرف تول  یدرآمرد نرواح   یرا مانند سود و  یاطالعات مقطع

ت مرا را بره   کره در نهایر   محاسبه نمرود  یرمتغ ینههز یسماتر ی تخم
 ی ا .کندنظمی مقطعی هدایت میسمت استفاده از رهیافت حداکثر بی

سه مرحله است و سال  یدارا یاثبات یزیرمانند رو  برنامه یزرو  ن
 یالگرو را بررا   ی ا توان یم ی است. بنابرا سازییهدر آن قابل شب یهپا

مرورد   یبخرش کشراورز   یدر الگوها یاسیس یراتتأث یلو تحل یهتجز
 استفاده قرار داد.

 

 هامواد و روش
سازی بخش کشاورزی به غیر از مقدار  قیمرت محصرول   در مدل

  43زا توسط ساموئلسون )های قیمت درونزاست. رو  مدلنیز درون
 سازی کره مرازاد  ی بهینهالگوها  بهبود یافته است. 46تاکامایا و جاج )

حصول و محردودیت  کننده و مازاد تولیدکننده را به شرط تراز ممصرف
ی بخرش  الگوسازدر  1980نمایند  از دهه استفاده از مناب  حداکثر می

  .20اند )طور مکرر مورد استفاده قرار گرفتهکشاورزی به
سرازی بخرش   ی بهینره الگوهرا هرای اصرلی   بطور خالصه مزیرت 

  .10و  9ریزی مثبت عبارتند از: )کشاورزی با استفاده از برنامه
  جداسررازی 2قیررد تکنولرروژی کشرراورزی؛  ارائرره و توصرریف د 

  استفاده از اطالعرات  3های تولید و رعایت دقید اثرات متقابل؛ بخش
  ارزیابی اقتصادی عوامرل ثابرت و جریانرات    4پیشی  در تصریح الگو؛ 

  تلفیرد صرریح بسریاری از ابزارهرای سیاسرتی  نظیرر       5داخلی کاال؛ 
خررارجی  هررای تجررارتهررای تولیررد فیزیکرری  سیاسررت محرردودیت

هرا و  هرای نهراده  هرا   یارانره  های صادرات و واردات و تعرفره )سهمیه
 های قیمت داخلی.سیاست

 سرازی یهو شرب  یمقطعر  نظمری یالگو با استفاده از حداکثر بر  ی ا
. کندیم یمجز بازار تقس یکهمزمان عر،ه و تقا،ا  ساختار الگو را به 

،را تعرادل برقررار    عر،ه و تقا ی طور همزمان ببه  یشنهادیپ یستمس
کننده و مصرف یدکنندهو با به حداکثر رساندن مجموع رفاه تول کندیم
 یکه ابتردا تراب  تقا،را    صورتی . بدکندیم یدارا پ یتعادل یهامتیق

 یهرا برنج دانه بلند  متوسط و کوتاه براسا( کشش یساده برا یخط
هردف  و در تراب    شروند یم یالگو جداگانه واسنج یکدر  یمتیخود ق

. سنس تاب  عر،ه با اسرتفاده  شودیگنجانده م یاثبات یزیرالگو برنامه
 ی تخمر  یواسرنج  یمقطع نظمییحداکثرب یافتره و PMP یاز الگو
رفرراه  یمختلررف بررر رو هرراییاسررت. سررنس آثررار سشررودیزده مرر
قابل ذکرر  . گیردیقرار م یبررس مورد یدکنندگانکنندگان و تولمصرف

تقا،ای استفاده شرده در ایر  مطالعره از    های قیمتی است که کشش
   محمدی و 13   فخرائی و نوروزی )17پور و یزدانی )مطالعات گیالن

  و نروری و یزدانری   36   نوری )16   قادری و ترکمانی )32سلطانی )
های قیمتی تقا،ا بررای بررنج در     استخراج شده است که کشش37)

 -11/0  -05/0  -07/0  -08/0  -176/0ترتیب برابر ای  مطالعات به
در  -07/0باشد که در ای  مطالعه بطرور متوسرط برابرر    می -092/0و 

های عر،ه صادرات به پیروی از آیدی  و کشش نظر گرفته شده است
جهرت  انرد.    یک در نظرر گرفتره شرده   12  و ارویگور )5و همکاران )

مرورد   یرهرای اختصرار و سرهولت درک مردل ارائره شرده  متغ      یترعا
 .شده اند یمعرف 2فاده در آن در جدول است

تاب  هدف مدل بخش کشاورزی حداکثرسازی مجموع مازاد رفراه  
باشرد کره از طریرد مسراحت سرطح      کننده و تولیدکننرده مری  مصرف

شرود.  زیرمنحنی تقا،ا منهای سطح زیرمنحنری عر،ره حاصرل مری    
 شود: بنابرای  ارز  تاب  هدف از طرید رابطه زیر محاسبه می

(1  
max 𝑧 = ∫ 𝐷(𝑄)𝑑𝑄

𝑞

0

− ∫ 𝑆(𝑄)𝑑𝑄
𝑞

0

 

کررل سررطح زیرمنحنرری ترراب  تقا،ررا برره دو قسررمت مررازاد       
شود. از آنجا تقسیم می  کنندگان و بازده ناخالص تولیدکنندگانمصرف

که تاب  عر،ه برابر تاب  هزینه نهایی '

iC Q  باشرد  بنرابرای    مری

∫) سطح زیرمنحنی تاب  عر،ره  𝑆(𝑄)𝑑𝑄
𝑞

0
هرای  برابرر برا هزینره     (

ارز  تراب  هردف    ی بنرابرا   .42و  20) باشرد مری  (TVC)متغیرکل 
 :شودینوشته م یربصورت ز

(2  
𝑧 = 𝐴 + 𝐵 =

1

2
(𝛼 − 𝑝𝑒)𝑄𝑒 

+𝑝𝑒𝑄𝑒 − 𝑇𝑉𝐶 

اسرت  تراب  معکرو( آن را     یرض شرود تراب  تقا،را خطر    فاگر 
 نوشت: توانیم یرصورت رابطه زبه

(3   𝑝𝑑 = 𝛼 − 𝛽. 𝑞𝑑 

  تاب  هدف بصورت تابعی درجره دوم  3  و )2)با استفاده از روابط 

 شود:زیر حاصل میبصورت  iQبرحسب 
(4  𝑍 =

1

2
((𝛽𝑖𝑄𝑖)𝑄𝑖 + (𝛼𝑖 − 𝛽𝑖𝑄𝑖)𝑄𝑖 − 𝑇𝑉𝐶 

ارز  تاب  هدف   ۀدر محاسب یهانعکا( اثرات رفا یبراهمچنی  
𝑝𝑥𝑋)خالص یتراز تجار − 𝑃𝑚𝑀) رو  یر  از ا شرود یه آن ا،افه مب

 :شودینوشته م زیرتاب  هدف بصورت رابطه 
(5  

Max Z = α𝑖𝑄𝑖 +
1

2
𝛽𝑖𝑄𝑖

2 
−𝑇𝑉𝐶 + 𝑝𝑖

𝑥𝑋𝑖 − 𝑝𝑖
𝑚𝑀𝑖 

تاب  تقا،ا و با اسرتفاده از   یتاب  تقا،ا بصورت فرم خط واسنجی
 ی ترر مناسبکه تقا،ا  یمتیمعکو( و براسا( کشش ق یتاب  تقا،ا

 یکشاورزبخش یجزئتعادل یتاب  تقا،ا بر اسا( الگو یرو  واسنج
   .30 و 20) شودصورت زیر انجام میباشد  بهیزا مدرون هاییمتباق

 شد:صورت زیر بابه iاگر تاب  معکو( تقا،ا برای محصول 
(6   𝑝𝑖 = 𝛼𝑖 − 𝛽𝑖 . 𝑞𝑖 
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Table 2- Introducing the parameters, variables and indices used in the model 
α𝑖: عرض از مبدأ تاب  تقا،ای محصولi 

of crop i cept demand function inter: i α 
𝛽𝑖: شیب تاب  تقا،ای محصولi 

 function slope of crop i demand : iβ 
φi: شیب تاب  عر،ه صادرات محصولi 

φi: export supply function slope of crop i 
δi: مقادیر دوگان محدودیت های واسنجی صادرات محصولi 

δi: dual values of export calibration constraints 
of crop i 

θi: عرض از مبدا تاب  عر،ه صادرات محصولi 
of crop i export supply function intercept θi: 

𝜂𝑖: کشش قیمتی تقا،ای محصولi 
𝜂𝑖: demand  price elasticity of crop i 

i : کشش قیمتی عر،ه صادرات محصول γi 
γi:  export supply  price elasticity of crop i 

i قیمت واردات محصول: 𝑝𝑖
𝑚 

𝑝𝑖
𝑚: import price of crop i 
i : قیمت صادرات محصول 𝑝𝑖

𝑥 
𝑝𝑖

𝑥: export price of crop i 
r در منطقه   i محصول تولید میزان مصرف کود برای   : 𝑓𝑖,𝑟 

𝑓𝑖,𝑟: Fertilizer consumption for production i in 
region r 

r در منطقه   i میزان مصرف آب برای تولید محصول   : 𝑤𝑖,𝑟 
𝑤𝑖,𝑟: Water consumption for production i in 

region r 

rwaterav:در  برنجانواع کاشت  یدستر( برا کل آب در
 rمنطقه 

ing Total water available for plant :rWaterav
rice in region r  

rfertav: در  برنجانواع کاشت  یبرا دردستر(کل کود
 rمنطقه 

fertavr: Total fertilizer available for planting  
rice in region r   

:𝑞𝑖,𝑟 سطح زیرکشت محصولi  در منطقهr 
𝑞𝑖,𝑟: observed activity levels of crop i in region 

r in base year 
iصادرات محصول: 𝑋𝑖 

𝑋𝑖: export of crop i 
i مصرف محصول: 𝑄𝑖 

𝑄𝑖:consumption of crop i 
i تولید محصول :qi 

qi:production of crop i 
i واردات محصول: 𝑀𝑖 

𝑀𝑖:import of crop i 
:𝑀𝐶هزینه متغیر نهایی 

𝑀𝐶:marginal cost variable 
:ارز  رفاه خالص تجاری  𝑤𝑠𝑡 

𝑤𝑠𝑡:  net trade welfare value 
ارز  مازاد رفاه تولید کنندگان   : 𝑤𝑠𝑝 

𝑤𝑠𝑝:  Surplus produsers welfare value 
:ارز  مازاد رفاه مصرف کنندگان  𝑤𝑠𝑐 

𝑤𝑠𝑐:  Surplus consumers welfare value 
:هزینه متغیر کل 𝑇𝑉𝐶 

𝑇𝑉𝐶: total variable cost 
r=1,…,n:تعداد مناطد مورد مطالعه 

r=1,…,n: Number of studied areas 
i=1,…,n:  مورد مطالعهتعداد محصوالت 

i=1,…,n: Number of studied  Products 
j=1,…,n : مورد مطالعهتعداد محصوالت 

j=1,…,n:Number of studied  Products  
k=1,…,n: تعداد نقاط پشتیبان  

k=1,…,n:Number of support points 

ǥ: اخص سودآوری محصول در منطقه شتوانr 
g : exponent of crop profitability index in region r 

cها: هزینه حسابداری فعالیت 
C :  activitys accounting cost  

λ: هامقادیر دوگان محدودیت واسنجی فعالیت 
λ : dual values of activities calibration constraints  

T : ماتریس(n × n)  از پارامترهای تاب  هزینه متغیر درجه دو 
T: a (N×N) matrix of  quadratic variable cost function parameters 

: 𝑑  یک بردار(n ×  پارامترهای تاب  هزینه خطی  از  (1
d : a (N×1) vector of linear cost function parameters  

: 𝑇𝑟 ماتریس(n × n)  از پارامترهای تاب  هزینه متغیر درجه دو در منطقهr 
function parameters in region r a (NxN) matrix of quadratic variable cost :rT 

: 𝑑𝑟  یک بردار(n ×  rپارامترهای تاب  هزینه خطی در منطقه  از  (1
ameters in region ra (Nx1) vector of linear cost function par :rd 

B:  ماتریس(n × n)  از پارامترهای  مثبت و نیمه معی𝑇𝑟 
B; a (N×N) symmetric positive definite matrix of  Tr  parameters 

𝐴𝑅𝑟 𝐴𝑅⁄ =rشاخص سودآوری محصول در منطقه: 𝑐𝑝𝑖𝑟 
cpir: “crop profitability index” defined as regional average revenue per hectare relative to average 

revenue per hectare over all region 
گذاری قطری ماتریس مقیا(   : 𝑆𝑟 

scaling matrixes for region r :rs 

srii: عناصر ماتریس قطری(N × N)،Sr = √1
q̅ir

⁄  
srii: elements of (NxN) diagonal  scaling matrixes Sr 

rAR :درآمد متوسط در هر هکتار برای منطقهr=
1

/
M

ir i ir r

i

q p yl L


 

regional average revenue per hectare relative :rAR 

: 𝐴𝑅 =درامد متوسط در هر هکتار کل مناطد
1 1

/
R R

r r

r r

AR L
 

  

AR: average revenue per hectare over all region 
q̅ir: محصولت مشاهده شده سطوح فعالی i  در ناحیهr در سال پایه 

observed activity levels of crop i in region r in base year :irq 
pi: قیمت محصول i 

iprice of crop  :ip 
ylir:  محصولعملکرد i در ناحیهr  

yield of crop i in region r :iryl 
Lr: در منطقه  برنجانواع  کاشت یبرا و مناسب موجود ی کل زمr 

available  in region r total land :rL 
kijZb: محصول بردار پشتیبان شیب تاب  هزینه نهاییi  

support vector of marginal cost function slope of crop i :kijZb   
kirZdمحصول  :بردار پشتیبان عرض از مبدأ تاب  هزینه نهاییi  در منطقهr 

ort vector of marginal cost intersept of crop i in region r Supp :kirZd 
kZg:بردار پشتیبان شاخص سودآوری محصول 

vector of crop profitability indexSupport  :kZg 
kijPb: محصول   بردار احتمال شیب تاب  هزینه نهاییi 

crop i   Probability vector of marginal cost function slope of :kijpb 
kirPd: محصول   بردار احتمال عرض از مبدأ تاب  هزینه نهاییi 

Probability vector of marginal cost intersept of crop i :kirpd 
kPg: بردار احتمال شاخص سودآوری محصول 

of crop profitability index Probability vector  :kpg 
S(Q):بردار عر،ه 

S(Q): Supply vector 
D(Q):بردار تقا،ا 

D(Q): Demand vector 
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 شود:کشش قیمتی تقا،ا از رابطه زیر محاسبه می

(7  
𝜂𝑖 =

𝜕𝑞𝑖 𝑞𝑖⁄

𝜕𝑝𝑖 𝑝𝑖⁄
=

𝜕𝑞𝑖

𝜕𝑝𝑖

.
𝑝𝑖

𝑞𝑖

=
1

𝛽𝑖

.
𝑝𝑖

𝑞𝑖
 

دهرد.  نشان می  ارتباط بی  کشش و شیب تاب  تقا،ا را 7رابطه )
توان شیب تراب  تقا،را را بصرورت زیرر     با استفاده از رابطه کشش می

 استخراج نمود:

𝛽𝑖
∗ =

1

𝜂𝑖

.
𝑝𝑖

𝑞𝑖

 (8  

 که عرض از مبدأ آن برابر است با:
(9  𝛼𝑖

∗ = 𝑝𝑖 + 𝛽𝑖
∗. 𝑞𝑖 

 د:باشیمرابطه زیر  صورتبهمنحنی تقا،ا واسنجی یجه درنت
(10   𝑝𝑑 = 𝛼𝑖

∗ − 𝛽𝑖
∗. 𝑞𝑑     

ریزی مثبت و برا  براسا( الگوی برنامه داخلیواسنجی تاب  عر،ه
صرورت زیرر انجرام    نظمری مقطعری بره   استفاده از رهیافت حداکثر بی

 شود:می
مناب  و  هاییتبا اعمال محدود PMP یمرحله نخست الگو

 یرمقاد PMPی  مرحله از در ا. گیردیانجام م یواسنج یتمحدود
 یواسنج هاییتمناب  و محدود هاییتدوگان مربوط به محدود

ریزی اثباتی تاب  هدف مرحله اول الگوی برنامه. شودیحاصل م
 باشد:صورت زیر میبه

(11  
Max Z = α𝑖𝑄𝑖 +

1

2
𝛽𝑖𝑄𝑖

2 
−𝑇𝑉𝐶 + 𝑝𝑖

𝑥𝑋𝑖 − 𝑝𝑖
𝑚𝑀𝑖 

ای الگو شامل محدودیت توازن کاال  سطح زیرکشت  همحدودیت
بررای واسرنجی تراب  عر،ره داخلری      همچنری    .باشرد آب و کود می

شرود و بررای   های واسنجی سرطوح زیرکشرت اعمرال مری    محدودیت
های واسنجی صادرات اعمرال  واسنجی تاب  عر،ه صادرات محدودیت

 شود:میصورت زیر محاسبه بنابرای  محدودیت توازن کاال به شد.
(12  𝑄𝑖 = 𝑞𝑖 + 𝑀𝑖 − 𝑋𝑖 

 یمسراو  یرد بررنج با  یکل مصررف داخلر   12براسا( محدودیت 
 صادرات برنج باشد. یبه ا،افه واردات منها یداخل یدمجموع کل تول

(13  ∑ 𝑞𝑖,𝑟𝑖 ⪯ 𝐿𝑟  

بررنج دانره بلنرد     یرکشت سطح ز یزانم فوق یتمحدودبراسا( 
کرل   یمسراو  یرا ترر  کوچک یدبا (𝑞𝑖,𝑟) هر منطقهدر متوسط و کوتاه 

 برنج باشد.انواع کاشت  یبرا )rL (و مناسب موجود ی زم
(14  ∑ 𝑓𝑖,𝑟 . 𝑞𝑖,𝑟𝑖 ⪯ 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑣𝑟  

برنج  کاشت یکود مورد استفاده برا یزانم 14 یتمحدودبراسا( 
کل کود  یمساو یاکوچکتر  یدبا  𝑓𝑖,𝑟) در هر منطقه یلوگرمبرحسب ک

 .باشد )rfertav (دستر( در
(15  ∑ 𝑤𝑖,𝑟 . 𝑞𝑖,𝑟

𝑖

⪯ 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑣𝑟  

انرواع   یدتول یآب مورد استفاده برا یزانمیت  محدودبراسا( ای  
ترر  کوچک یدبا (𝑤𝑖,𝑟)در هر منطقه برنج بر حسب مترمکعب درهکتار 

 .باشد  rwateravکل آب دردستر( ) یمساو یا
(16  𝑞𝑖,𝑟 ≤ 𝑞𝑖,𝑟

∗ + 휀 

برنج دانه بلند  متوسرط و  سطح زیرکشت  16 یتمحدودبراسا( 
 یره و از مقدار مشاهده شده در سرال پا  یشترب یدنبادر هر منطقه کوتاه 

 .اختالف داشته باشد ε مقدار کوچک یک
(17  𝑋𝑖 ≤ 𝑋𝑖

∗ + 휀1 

برنج دانه بلنرد  متوسرط و    صادرات یزانم 17 یتمحدودبراسا( 
یره  از مقدار مشراهده شرده در سرال پا    یشترب یدنبادر هر منطقه کوتاه 

 .باشدداشته اختالف  1مقدار کوچک یک و  1393)
(18  𝑞𝑖,𝑟 , 𝑄𝑖 , 𝑋𝑖 , 𝑀𝑖 ⪰ 0 

 .هستند یمنف غیرمورد محاسبه  یرهایمتغ 18 یتمحدود براسا(
هرای  دوگان محردودیت  از مقادیر  با استفاده PMPدر مرحله دوم 

واسنجی مربوط به سرطوح زیرکشرت و اسرتفاده از رهیافرت حرداکثر      
آوردن توابرر  هزینرره غیرخطرری  دسررتبررهنظمرری مقطعرری برررای برری

 گیرد. قرار می مورداستفاده
(19  

𝑇𝑉𝐶 = 𝑑′𝑞𝑖,𝑟 +
1

2
𝑑′𝑇𝑞𝑖,𝑟 

 است: شدهحاصلکه از تاب  هزینه نهایی زیر 

(20  𝑀𝐶 = 𝑑 + 𝑇𝑞𝑖,𝑟 

یی نهرا یرمتغ یرخطی با ای  شرط که هزینره غای  تاب  هزینه متغیر
و متغیرر دوگران    (c) هرا ها با مجموع هزینه حسابداری فعالیرت فعالیت

بنررابرای  آیررد. مرری برره دسررتر باشررد برابرر (𝜆)محرردودیت واسررنجی 
 پارامترهای تاب  هزینه باید با شرط زیر محاسبه شوند:

(21  𝑀𝐶 = 𝑑 + 𝑇𝑞𝑖,𝑟 = 𝑐 + 𝜆 

متقارن  علتپارامتر و به  n تعداد d بردار  باید برای 21در رابطه )
 T پرارامتر نیررز بررای مرراتریس   n(n+1)/2 تعررداد  T برودن مراتریس  

بره پرارامتر   n+n(n+1)/2 تعرداد  یدبامجموع   یعنی در گرددمحاسبه 
معادله )بررای هرر محصرول یرک      nآید  اما در ای  رابطه فقط  دست

 آمرده دستبهمعادله  وجود دارد. به چنی  مسائلی که تعداد پارامترهای 
 یبررا  شرود. گفته می 1بیشتر از تعداد معادالت است بیش از حد معی 

بهینره  راه حرل   سمت یکبه  اثباتی ریزیبرنامهالگو  ینکهاز ا یناناطم

                                                           
1- Ill-posed 
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تراب  هزینره    1شرط دوم که مراتریس هشری   الزم است که  پیش رود
کره  متغیر باید معی  منفی باشد برقرار باشرد و الزمره آن ایر  اسرت     

منظرور  معری  باشرند. بره   باید متقرارن مثبرت و نیمره    Bو  rTماتریس 
  40یت )وو ه یسپار Bو  rTاطمینان از مثبت و قطعی بودن ماتریس 

چولسکی را پیشرنهاد دادنرد. تجزیره چولسرکی از حاصلضررب       یهتجز
   شود:بصورت زیر تعریف می Dو  Lهای ماتریس

B = LDL′ (22  

را  یافتره  یمتعم نظمییحداکثر ب یکرد  رو22و  21) یتزو بر یهکل
 یجرراددادنررد کرره در ا یمتعمرر یچهررارچوب مقطعرر یررکاز  یشبرره برر

که در ایر   . گیردیمورد استفاده قرار م یامشترک منطقه هاییاستس
 باشد:می یربصورت ز اییهناح یینها ینههز تاب  حالت
(23  𝑀𝐶𝑟 = 𝑑𝑟 + 𝑇𝑟𝑞𝑟 ,   ∀𝑟, 

(24  𝑇𝑟 = (𝑐𝑝𝑖𝑟)ǥ𝑆𝑟𝐵𝑆𝑟
′ ,    ∀𝑟, 

نویسی حرداکثر  برای بازنویسی تاب  هزینه نهایی بر اسا( فرمول
عنروان مقردار   بره  Dو  Lهای چولسکی می  پارامترهای ماتریسنظبی

شوند که برر  ها تعریف میمورد انتظار یک توزی  احتمالی مربوط به آن
برا   یترز و بر هکلی . 40ای از مقادیر پشتیبان معلوم استوارند )مجموعه
پیشرنهاد دادنرد    Tو  L  Dیس مراتر  ی ب رابطه هایپیچیدگی توجه به

یافتره  نظمری تعمریم  اط پشتیبان در رو  حرداکثر بری  فقط انتخاب نق
 Tموجب تشدید تحمیل شرط دوم برای تخمی  پارامترهای مراتریس  

منظرور غلبره برر    ی مثبرت و متقرارن خواهرد شرد. بره     انهیهزبا اثرات 
  40از روشی که پاریس و هویرت )  ′LDL مشکالتی که در اثر تجزیه

 اط پشرتیبانی ترا نقر  دادند  شنهادیپ  22ارائه داده بودند  هکلی و بریتز )
 ′LL یچولسکتعریف شود که همراه با تجزیه  یواقع یپارامترها یبرا

. ایر   زده شرود  ی تخمر الگو  مسأله  یممستق یهایتمحدودعنوان به 
 یسعناصرر مراتر   پشرتیبان بررای  نقراط   یفشامل تعرنه تنها  یکردرو

پارامترهرایی  بلکه شامل تعریف نقاط پشتیبان بررای    چولسکی یهتجز
هررا و مرحلرره اول کرره بررا اسررتفاده از اطالعررات قبلرری از طریررد داده 

  .باشدشوند  مییزده م ی تخم ریزی مثبتبرنامه
 : 22باشد )صورت زیر مینظمی مقطعی بهروابط حداکثر بی

(25  
, , , ,

1 1 1

1 1 1 1

( ) ln

ln ln
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(36  0jil   , ;i j j i   

(37  0iil   
  26باشد. رابطه )نظمی میتاب  هدف الگوی حداکثر بی 25معادله 

و  ریزی مثبرت محدودیت اطالعات مربوط به مرحله اول الگوی برنامه
 شررایط   28  و )27کند. روابط )های مقطعی سال پایه را بیان میداده

از مبدأ و شیب تاب  هزینره  ترتیب عرضرا که به 𝑏𝑖,𝑗و 𝑑𝑖,𝑟  مربوط به
  شرط تقارن عناصر مراتریس  29کند. رابطه )نهایی هستند را ارائه می

B پارامترهرای تروان شراخص سرودآوری     30کند. رابطه )را بیان می  
موعه ترتیب مج  به33  و )32   )31دهد. روابط )محصول را نشان می

ازمبدأ  شیب و تروان  که به ترتیب عرضǥ𝑘و  𝑑𝑘,𝑖,𝑟  𝑏𝑘,𝑖,𝑗احتماالت 
شاخص سودآوری محصول در تاب  هزینه نهایی هستند و باید حداکثر 

  مربوط بره  36  و )35   )34های )دهند. محدودیتگردند را نشان می
غیرقطری باشند و عناصر قطری و های تجزیه چولسکی میمحدودیت

کند از آنجرا کره     بیان می37کنند. محدودیت )را ارائه می L ماتریس
متقارن  مثبت و نیمه معری  تعریرف شرده اسرت بنرابرای        Bماتریس 

  بایرد همیشره برقررار    37عبارت زیر رادیکال همیشه مثبت و شررط ) 
 باشد.

 یدرجره دو بازسراز   ینهبا استفاده از تاب  هز PMPدر مرحله سوم 
  نوشرته  11ماننرد رابطره )   یزیربرنامه یالگو یکمرحله دوم  شده در

. در شودیحذف م یواسنج یتتفاوت که در آن محدود ی با ا شودیم
مشاهده شده به  هاییتسطح فعال یرخطیشده غ یواسنج یالگو ی ا

 .شودی  نوشته م38) رابطهصورت هو ب یبازساز یخوب

(38  
Max Z = α𝑖𝑄𝑖 +

1

2
𝛽𝑖𝑄𝑖

2 + 𝑝𝑖
𝑥𝑋𝑖 

−𝑝𝑖
𝑚𝑀𝑖 − (𝑑′𝑞𝑖,𝑟 +

1

2
𝑑′𝑇𝑞𝑖,𝑟) 

 ی مررز  هاییمتدر ق ییرعلت تغبهدر الگوسازی بخش کشاورزی 
کره   یابند یشافزا یااز محصوالت کاهش  یممک  است صادرات برخ

را به همراه ونقل و حمل یابیبازار هایینههز یشافزا یاامر کاهش  ی ا
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در تراب    یرد صرادرات با  یبررا  یشری افزا هایینههز ی  . بنابرا10دارد )
دوگان  یرمعکو( عر،ه صادرات و مقاد ب هدف الگو وارد شوند. از تا

 ی صادرات و برآورد ا یواسنج یصادرات برا یواسنج هاییتمحدود
 .شودیاستفاده م یشیافزا هایینههز

واسنجی تاب  معکو( عر،ه صادرات مانند واسنجی تراب  تقا،را   
رو عررض از مبردأ و شریب توابر  هزینره نهرایی       ی ازاشود. انجام می

زیر بررآورد   صورتبه صادرات در سال پایهتواب  صادرات با استفاده از 
 شود.می

(39  
φi = −

1

γi

.
𝑝𝑖

𝑥

𝑋𝑖

 

 برنج دانه بلند  متوسرط و کوتراه  انواع های عر،ه صادرات کشش
. رابطه اندشدهگرفته در نظر یک  5که به پیروی از آیدی  و همکاران )

های واسرنجی  یتمحدودعرض از مبدأ نیز با استفاده از مقادیر دوگان 
) (𝛿𝑖  و شیب(𝜑𝑖) شود:یمزیر محاسبه  صورتبه 

(40  θi = −δi − φi𝑋𝑖 

م واسنجی تاب  عر،ه صادرات  مانند واسرنجی تراب    در مرحله دو
عر،ه داخلی  تواب  هزینه مربوط به صادرات در تاب  هردف گنجانرده   

شرود.   های واسنجی مربوط به صادرات حذف مری شود و محدودیتمی
 باشد:صورت زیر میدر نهایت ساختار کلی مدل به

(41  Max Z = α𝑖𝑄𝑖 +
1

2
𝛽𝑖𝑄𝑖

2 + 𝑝𝑖
𝑥𝑋𝑖 − 𝑝𝑖

𝑚𝑀𝑖 

−(𝑑′𝑞𝑖,𝑟 +
1

2
𝑑′𝑇𝑞𝑖,𝑟) + (Ѳ𝑖𝑋𝑖 +

1

2
𝜑𝑖𝑋𝑖) 

در الگوی نهایی  صادرات  نیز برابرر صرادرات سرال پایره بردون      
شود و الگو برای اعمال سیاست آمراده  محدودیت واسنجی حاصل می

مورد بررسی تغییررات کراهش تعرفره    باشد. در ای  مطالعه سیاست می
𝑝𝑚باشد که از طرید می = 𝑀 ∗ (1 + 𝑇𝐹𝑚) شود. اعمال می𝑇𝐹𝑚 

باشد که باید به مرور کراهش یابرد. همچنری     همان تعرفه واردات می
ترتیب از کنندگان  رفاه تولیدکنندگان و مخارج دولت نیز بهرفاه مصرف

 شوند:صورت زیر محاسبه می  به44  و )43   )42طرید روابط )
(42  

𝑤𝑠𝑐 = −
1

2
𝛽𝑖𝑄𝑖

2 

(43  𝑤𝑠𝑝 = 𝛼𝑖𝑄𝑖 + 𝛽𝑖𝑄𝑖
2 − (𝑑′𝑞𝑖,𝑟 +

1

2
𝑑′𝑇𝑞𝑖,𝑟) +

(Ѳ𝑖𝑋𝑖 +
1

2
𝜑𝑖𝑋𝑖) 

(44  𝑤𝑠𝑡 = 𝑝𝑖
𝑥𝑋𝑖 − 𝑝𝑖

𝑚𝑀𝑖 

 یرد  برر تول  یتجرار  یاثر آزادساز بررسیمنظور به پژوهش ی در ا
برنج دانه بلنرد  متوسرط و    یتهسه واربرنج   مصرف  صادرات و واردات

 یهامورد مطالعه  شامل استان ینواحو  قرار گرفت یکوتاه مورد بررس
 یهرا . دادهباشرند یخوزستان  گلسرتان و فرار( مر    یالن مازندران  گ

 1393-94و  1392-93 یعدو سال زرا یپژوهش برا ی در ا یازموردن
 هرای یمتق یرکشت ز سطح ید تول یزاناند. اطالعات مشده یآورجم 

در  ی زمر  یزانکود در دستر(  م یزانمصرف کود  م یزانسرمزرعه  م
کل کشور  یسازمان جهاد کشاوز رنامهها از آمانهاده ینهدستر( و هز

آب و  یررو مصررف آب و آب در دسرتر( از سرازمان وزارت ن    یزانو م
 یرزان اطالعرات م  ی شده است. همچن یآورهر استان جم  یامنطقه

صررادرات و واردات از اداره گمرررک  هرراییمررتصررادرات و واردات و ق
اطالعات نرخ تعرفره واردات بررنج از کتراب     یران ا یاسالم یجمهور

الگروی مرورد نظرر در     مقررات صادرات و واردات استخراج شده است.
 GAMS  24.8.2افرزاری اتی در بسرته نررم  ریزی اثبر چارچوب برنامه

سازی شرایط فعلی اثرر سرناریوهای کراهش    نوشته شد و پس از شبیه
 نرخ تعرفه واردات بر متغیرهای مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت.

 

 نتایج و بحث

هرای تعرفره واردات   با توجه به اینکه در اثر آزادسازی تجاری نرخ
بخرش بره بررسری اثررات ناشری از      باید به مرور کاهش یابد  در ای  

و  90  75  50  25  10کرراهش تعرفرره واردات در سررناریوهای صررفر  
درصد بر متغیرهای بکار گرفته شده در الگو پرداخته شده اسرت.   100

دهنرده  الزم به ذکر است که صفر درصد کاهش در نرخ تعرفره نشران  
 100و،عیت موجود است و کاهش در نرخ تعرفه  واردات بره میرزان   

هرا و آزادسرازی کامرل تجراری     درصد به معنری حرذف کامرل تعرفره    
 باشد.می

کشرت بررنج دانره    یرسطوح ز ییراتو درصد تغ یزانم  3در جدول 
 یهرا بلند  متوسرط و کوتراه در اثرر کراهش تعرفره واردات در اسرتان      

سازی در طول دوره شبیه خوزستان  گلستان و فار( یالن مازندران  گ
 ارائه شده است.

یب برنج دانه بلند در استان مازندران برا  ترتبه 3توجه به جدول  با
هررزار هکتررار  برررنج دانرره بلنررد در اسررتان گرریالن بررا       433/195
 920/62هزار هکتار  برنج دانه متوسط در استان خوزستان با 685/155

هزار هکتار  و  836/38هزار هکتار  برنج دانه بلند در استان گلستان با 
ترری   هزار هکتار بریش  020/25سط در استان فار( با برنج دانه متو

 باشند.سطوح زیرکشت را دارا می
  مقادیر سطوح زیرکشت برنج دانه بلنرد و  3براسا( نتایج جدول 

های مازندران  گیالن  خوزستان  گلستان و فرار( و  متوسط در استان
رفه های گلستان و فار( در اثر کاهش نرخ تعکوتاه در استانبرنج دانه

های پژوهش واردات در سناریوهای مختلف کاهش خواهد یافت. یافته
یرد ایر  مو،روع    ؤ  که در اسرتان فرار( انجرام شرده م    31محمدی )

 باشد. می

همچنی  نتایج حاکی از آن است که سه استان گیالن  مازندران و 
زیرکشت برنج دانه بلند تری  میزان درصد تغییرات در سطحگلستان کم

کاهش تعرفه واردات دارند. بعنوان مثال برای مقایسه کاهش  را در اثر
درصرد   100و  10سطوح زیرکشرت ایر  محصرول تحرت سرناریوی      

سرطح زیرکشرت ایر      شود کره کاهش در تعرفه واردات  مشاهده می
 99/0 میرزان  بره  کراهش   درصرد  09/0محصول در استان گریالن از  
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تان مازندران  از یافت و در اسکاهش خواهد نسبت به سال پایه  درصد
کراهش  نسبت به سال پایه درصد  22/1 یزانبه مدرصد کاهش  12/0

 66/5درصرد  بره میرزان     56/0یافرت و در اسرتان گلسرتان از    خواهد 
 تروان یاثر بودن کاهش سطح تعرفه را مکمکاهش خواهد یافت. علت 

آبیرار و   دانسرت. برنج دانه بلند در ای  سره منطقره    ینسب یتوجود مز

نسربی    در مطالعات خود با بررسی مزیت18  و گودرزی )1ن )همکارا
های گلستان و مازندران  نشان دادند که بررنج  برنج دانه بلند در استان

 باشد.مازندران و گلستان دارای مزیت نسبی می دانه بلند در استان
 

 

های مازندران، گیالن، ه در اثر کاهش تعرفه واردات در استانمیزان و درصد تغییرات سطوح زیر کشت برنج دانه بلند، متوسط و کوتا -3 جدول

 خوزستان، گلستان و فارس
Table 3- Amount and Percentage of changes Area of long, medium and short grain rice through reduction of import tariff in 

Mazandaran, Gilan, Khuzestan, Golestan and Fars 

ول
ص

ح
 م

C
r
o

p
 

 
یو

ار
سن

 
S

c
e
n

a
r
io

 

 مازندران
Mazandaran 

 گیالن
Gilan 

 خوزستان
Khuzestan 

 گلستان
Golestan 

 فارس
Fars 

سطح 

 زیرکشت

Area 

(1000ha) 

درصد 

 تغییرات
Changes  

(%) 

سطح 

 زیرکشت
Area 

(1000ha) 

درصد 

 تغییرات
Changes  

(%) 

سطح 

 زیرکشت
Area  

(1000ha) 

درصد 

 تغییرات
Changes 

 (%) 

طح س

 زیرکشت
Area 

(1000ha) 

درصد 

 تغییرات
Changes 

 (%) 

سطح 

 زیرکشت
Area 

(1000ha) 

رصد د

 تغییرات
Changes  

(%) 

ند
 بل

انه
ج د

برن
 

L
o

n
g

 g
ra

in
 r

ic
e
 

 

0 195.433 0 155.685 0 0.266 0 38.836 0 3.550 0 

10 195.194 -0.12 155.531 -0.09 0.117 -56 38.616 -0.56 3.376 -4.9 

25 194.834 -0.3 155.299 -0.24 0 -100 38.287 -1.41 3.115 -12.25 

50 194.235 -0.61 154.913 -0.49 0 -100 37.737 -2.82 2.681 -24.47 

75 193.636 -0.91 154.528 -0.74 0 -100 37.187 -4.24 2.246 -36.73 

90 193.277 -1.1 154.296 -0.89 0 -100 36.857 -5 1.985 -44 

100 193.037 -1.22 154.142 -0.99 0 -100 36.637 -5.66 1.812 -48.96 

ط
وس

 مت
انه

ج د
برن

 
M

ed
iu

m
 g

ra
in

 r
ic

e 0 14.714 0 4.126 0 62.92 0 15.856 0 25.020 0 

10 14.614 -0.67 4.051 -1.81 62.844 -0.12 15.719 -0.86 24.896 -0.49 

25 14.465 -1.69 3.937 -4.58 62.73 -0.3 15.513 -2.16 24.710 -1.23 

50 14.216 -3.38 3.747 -9.18 62.539 -0.6 15.170 -4.32 24.400 -2.47 

75 13.967 -5.07 3.558 -13.76 52.348 -0.9 14.828 -6.48 24.089 -3.72 

90 13.818 -6.08 3.444 -16.52 62.233 -1.09 14.622 -7.78 23.903 -4.46 

100 13.718 -6.760 3.368 -18.37 62.156 -1.21 14.485 -8.64 23.779 -4.96 

تاه
کو

ه 
دان

ج 
برن

 
S

h
o

rt
 g

ra
in

 r
ic

e 0 0 0 0 0 0 0 2.472 0 0.967 0 

10 0 0 0 0 0 0 2.359 -4.57 0.900 -6.92 

25 0 0 0 0 0 0 2.189 -11.44 0.801 -17.16 

50 0 0 0 0 0 0 1.905 -22.93 0.635 -34.33 

75 0 0 0 0 0 0 1.622 -34.38 0.469 -51.49 

90 0 0 0 0 0 0 1.452 -41.26 0.369 -61.84 

100 0 0 0 0 0 0 1.338 -45.87 0.303 -68.66 

 های تحقیدمنب : یافته

Source: Research findings     
 

هرای  زیرکشرت بررنج دانره بلنرد در اسرتان     میزان کراهش سرطح  
طح زیرکشت برنج باشد  بطوریکه سخوزستان و فار( بسیار شدید می

دانه بلند در استان خوزستان در اثرر کراهش تعرفره واردات  بره صرفر      
خواهد رسید که نشانگر عدم مزیت نسبی ای  دو استان در تولید ایر   

بررنج دانره    یرکشرت زدرصرد کراهش سرطح    ی همچنمحصول است. 
متوسط در دو استان خوزستان و فار( در اثرر کراهش تعرفره واردات    

کم یاربسو همچنی  نسبت به سایر انواع برنج ها استان یرنسبت به سا
دو اسرتان خوزسرتان و فرار( در     ینسب یتنشانگر مز باشد کهیتر م
انرواع بررنج    یرهرا و سرا  اسرتان  یربرنج دانه متوسط نسبت به سا یدتول
 .باشدیم

بررنج   یرد از آنجرا کره تول   یکلر  طوربه  4با توجه به نتایج جدول )
و براال   یزراع هایی کوچک بودن زم یلدلو بهطاقت فرساست  یعمل

 یر  از حرد تعرفره ا   یشبرنج در اثر کاهش بر  یتمام شده یمتبودن ق
 یزهکشاورزان انگ گذشته  یازاز ن یششدن واردات ب یرمحصول و سراز

با توجه به نتایج ای   .دهندیمحصول نشان م ی کاشت ا یبرا یکمتر
رکشت برنج دانره متوسرط   جدول از آنجا که درصد حساسیت سطح زی

باشرد  ترر مری  به کاهش تعرفه واردات نسبت به سایر انرواع بررنج کرم   
متوسط نسبت به توان گفت کشور ایران در تولید برنج دانهبنابرای  می

باشد. قابل ذکر است که افزایش نسبی میسایر انواع برنج دارای مزیت
ه سایر انواع بررنج  بلند نسبت بدانه زیرکشت برنج شدید تغییرات سطح

بلند در استان خوزستان زیرکشت برنج دانه دلیل کاهش شدید سطحبه
 باشد.می

  میزان مصرف برنج دانه بلند  متوسط و کوتراه  5اطالعات جدول 
در اثر اعمال سناریوی کاهش نرخ تعرفه واردات نسربت بره و،رعیت    
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کوتراه  دهد. میزان مصرف برنج دانره بلنرد  متوسرط و    فعلی نشان می
عرالوه واردات منهرای   جم  میرزان تولیرد بره   برای سال پایه از حاصل

 صادرات محاسبه شده است. 

 
 

 استان 5میانگین میزان و درصد تغییرات سطوح زیر کشت برنج دانه بلند، متوسط و کوتاه در اثر کاهش تعرفه واردات در  -4 جدول
Table 4- Average of amount and Percentage of changes Areas under cultivation of long, medium and short grain rice through 

reduction of import tariff in 5 province 
 برنج دانه کوتاه

Short grain rice 
 برنج دانه متوسط

Medium grain rice 
 برنج دانه بلند

Long grain rice 
سناریوی 

کاهش نرخ 

 تعرفه
Tariff 

Reduction 

Scenario  )%(  

درصد 

 تغییرات
Changes 

(%) 

 سطح زیرکشت
Area 

(1000ha) 

 درصد تغییرات
Changes (%) 

 سطح زیرکشت
Area 

(1000ha) 

 درصد تغییرات
Changes (%) 

سطح 

 زیرکشت
Area 

(1000ha) 

0 0.687 0 24.52 0 78.75 0 
-2.29 0.651 -0.79 24.42 -12.34 78.56 10 
-5.72 0.598 -1.99 24.27 -22.84 78.30 25 

-11.45 0.508 -3.99 24 -25.68 77.91 50 
-17.17 0.418 -5.99 23.75 -28.52 77.51 75 
-20.62 0.364 -7.19 23.60 -30 77.28 90 
-22.9 0.328 -7.99 23.50 -31.36 77.12 100 

 های تحقیدمنب : یافته

Source: Research findings     
 

ه میزان درصد کاهش مصرف برنج دانه نتایج حاکی از ای  است ک
کره  باشد بطروری بلند  متوسط و کوتاه نسبت به و،عیت فعلی کم می

 10میزان مصرف برنج دانه بلند در کاهش نرخ تعرفه واردات به میزان 
درصد نسبت به و،عیت فعلی کاهش  89/0به  08/0درصد  از  100و 

درصرد و   21/2به  22/0یابد. همچنی  مصرف برنج دانه متوسط از می
درصد نسبت به و،عیت فعلی  38/1درصد به  14/0برنج دانه کوتاه از 

کاهش خواهد یافت که علت ای  امر ناشی از کشش قیمتی کم بررنج  
شود نسبت به کاهش تعرفه و در نتیجه باشد که باعث می  می-07/0)

شرود  گونه کره مشراهده مری   تغییرات قیمت زیاد حسا( نباشد. همان
درصد کاهش مصرف برنج دانه بلند نسربت بره و،رعیت فعلری      گرچه

باشد اما میرزان افرزایش آن بیشرتر    نسبت به سایر انواع برنج کمتر می
بلنرد در بری  خرانوار    دهنده ای  است که بررنج دانره  است و ای  نشان

 باشد.تر میتر و حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت کم،روری
مشخص است میزان  6ئه شده در جدول گونه که از نتایج اراهمان

صادرات برنج دانه بلند  متوسط و کوتاه در اثر اعمال سناریوی کاهش 
و  یرانبرنج در ا یادمصرف ز یلدلبهیابد. نرخ تعرفه واردات افزایش می

محصرول   یر  توان صادرات ا یداخلمصرف ی مأبه واردات برای ت یازن
به یراندر ا یدیهای تولاز برنج یوجود نداشته است. اما بعض یراندر ا
های گذشته بره کشرورهای جهران صرادر     باال در سال یتمرغوب یلدل

حاکی از ای  است که میزان افزایش صرادرات   6نتایج جدول . شودمی
برنج دانه بلند در سناریوهای کراهش نررخ تعرفره واردات نسربت بره      

اه است. علرت  تر از برنج دانه متوسط و برنج دانه کوتو،عیت فعلی کم
زیرکشت برنج دانه بلند در اثر کاهش ای  امر درصد زیاد کاهش سطح

 باشد.تعرفه واردات نسبت به و،عیت فعلی می
 

 میزان و درصد تغییرات مصرف برنج دانه بلند، متوسط و کوتاه در اثر کاهش تعرفه واردات -5 جدول
Table 5- Amount and Percentage of changes consumption of long, medium and short grain rice through reduction of import 

tariff 
 برنج دانه کوتاه

Short grain rice 
 برنج دانه متوسط

Medium grain rice 
 برنج دانه بلند

Long grain rice 
سناریوی کاهش 

 نرخ تعرفه
Tariff 

Reduction 

Scenario  )%(  

 درصد تغییرات
Changes (%) 

 مصرف
Consumption 

(1000Ton) 

 درصد تغییرات
Changes (%) 

 مصرف
Consumption 

(1000Ton) 

 درصد تغییرات
Changes (%) 

 مصرف
Consumption 

(1000Ton) 

0 33.916 0 649.030 0 2516.375 0 
0.14 33.964 0.22 650.468 0.08 2518.621 10 
0.34 34.034 0.55 625.625 0.22 2521.989 25 
0.69 34.152 1.1 656.219 0.44 2527.603 50 
1.04 34.270 1.66 659.814 0.66 2533.217 75 
1.25 34.340 1.99 661.971 0.8 2536.586 90 
1.38 34.380 2.21 663.409 0.89 2538.831 100 

 های تحقیدمنب : یافته

Source: Research findings     
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 دانه بلند، متوسط و کوتاه در اثر کاهش تعرفه وارداتمیزان و درصد تغییرات صادرات برنج  -6 جدول
Table 6- Amount and Percentage of changes export of long, medium and short grain rice through reduction of import tariff 

 برنج دانه کوتاه
Short grain rice 

 برنج دانه متوسط
Medium grain rice 

 برنج دانه بلند
Long grain rice سناریوی کاهش نرخ تعرفه 

Tariff Reduction Scenario  )%(  درصد تغییرات 
Changes (%) 

 صادرات
export 

(1000Ton) 

 درصد تغییرات
Changes (%) 

 صادرات
export 

(1000Ton) 

 درصد تغییرات
Changes (%) 

 صادرات
export 

(1000Ton) 
0 0.030 0 0.103 0 0.162 0 

3.33 0.031 1.94 0.105 1.85 0.165 10 
6.66 0.032 5.82 0.109 4.32 0.169 25 
10 0.033 11.65 0.115 8.64 0.176 50 

16.66 0.035 17.47 0.121 12.96 0.183 75 
20 0.036 21.35 0.125 15.43 0.187 90 

23.33 0.037 23.3 0.127 17.28 0.190 100 

 های تحقیدمنب : یافته

Source: Research findings     
 

دهد نشان می 7نتایج ارائه شده درخصوص واردات برنج در جدول 
که در اثر سناریوی کاهش نرخ تعرفه واردات میزان واردات برنج دانره  
بلند  متوسط و کوتاه نسبت به و،عیت فعلری افرزایش خواهرد یافرت.     

باشرد. برا   تری  متغیر تأثیرپذیر از کاهش تعرفه واردات میواردات مهم
کاهش تعرفه واردات  قیمت برنج وارداتی در داخل کشور کاهش یافته 

صرفه است که واردات انجام  دهنرد  بنرابرای    و برای واردکنندگان به
یابد. علت کم اثر بودن کاهش تعرفره واردات  واردات برنج افزایش می

توانرد  به تغییرات واردات برنج دانه بلند نسبت به سایر انواع بررنج مری  
 پذیری کم آن نسبت به تغییرات قیمت باشد.از کشش ناشی

کنندگان در اثر کاهش نرخ میزان رفاه مصرف 8با توجه به جدول 
تعرفه واردات نسبت به و،عیت فعلی افزایش خواهد یافت. میزان رفاه 

یابد  مخارج دولت و رفاه خالص اجتماعی نیز تولیدکنندگان کاهش می
   6)    برراقری و نجفرری23اران )یابررد. حیرردری و همکررافررزایش مرری

  نیرز در مطالعرات   45  و شریف و همکراران ) 17پور و یزدانی )گیالن
خود نشان دادند کره آزادسرازی تجراری موجرب افرزایش مرازاد رفراه        

کنندگان و کاهش مازاد رفاه تولیدکنندگان و همچنی  افرزایش  مصرف
دکننردگان از  مازاد رفاه اجتماعی خواهد شرد. بعنروان مثرال رفراه تولی    

میلیون تومران   146672میلیون تومان در سال پایه به  678/152121
درصرد )نررخ تعرفره صرفر      100در سناریوی کاهش تعرفه به میرزان  

 ییعردم تحقرد خودکفرا    ی ورشکسرتگ  لاحتمرا درصد  رسیده است. 
 یاناز جمله ز یخارج یبه بازارها یشترهرچه ب یبرنج و وابستگ یداخل

 .باشدیم یدکنندگانوارد شده به تول
 

 میزان و درصد تغییرات واردات برنج دانه بلند، متوسط و کوتاه در اثر کاهش تعرفه واردات -7 جدول
Table 7- Amount and Percentage of changes import of long, medium and short grain rice through reduction of import tariff 

 برنج دانه کوتاه
Short grain rice 

 برنج دانه متوسط
Medium grain rice 

 برنج دانه بلند
Long grain rice 

سناریوی کاهش 

 نرخ تعرفه
Tariff 

Reduction 

Scenario  )%(  

 درصد تغییرات
Changes (%) 

 واردات
import 

(1000Ton) 

 درصد تغییرات
Changes (%) 

 واردات
import 

(1000Ton) 

 درصد تغییرات
Changes (%) 

 اتوارد
import 

(1000Ton) 

0 10.785 0 171.167 0 785.768 0 
4.98 18.376 2.07 180.496 0.78 791.964 10 

12.46 19.685 5.18 186 1.92 800.919 25 
24.92 21.866 10.37 195.176 3.74 815.218 50 
37.38 24.047 15.56 204.354 5.56 829.517 75 
44.85 25.350 18.67 209.859 6.65 838.096 90 
49.84 26.220 20.75 213.530 7.38 834.815 100 

 های تحقیدمنب : یافته

Source: Research findings     
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 کنندگان، رفاه تولیدکنندگان و رفاه دولت در اثر کاهش تعرفه وارداتمیزان و درصد تغییرات رفاه خالص اجتماعی، رفاه مصرف -8 جدول
Table 8- Amount and Percentage of changes Net social welfare, Welfare of consumers, producers and government through 

reduction of import tariff 
 مخارج دولت

Expenses of government 

 رفاه تولیدکنندگان
Welfare of producers 

 کنندگانرفاه مصرف

Welfare of consumers 

 رفاه خالص اجتماعی

Net social welfare 
سناریوی کاهش 

 نرخ تعرفه

Tariff 

Reduction 

Scenario  )%(  

درصد 

 تغییرات
Changes 

(%) 

 مقدار 

quantity 

(Million 

Taman) 

درصد 

 تغییرات
Changes 

(%) 

 مقدار

quantity 

(Million 

Taman) 

درصد 

 تغییرات
Changes 

(%) 

 مقدار 
quantity 

(Million 

Taman) 

درصد 

 تغییرات
Changes 

(%) 

 مقدار 

quantity 

(Million 

Taman) 

0 -6401.638 0 152121.678 0 287858 0 433578 0 
1.76 -6288.453 -0.34 151591.268 1.7 288459.142 0.04 433761 10 

4.57 -6109.012 -0.78 150788.456 4.5 289362.387 0.1 434035 25 

9.6 -5786.455 -1.76 149433.202 9.6 290871.432 0.2 434493 50 

15 -5439.284 -2.66 148.61.096 15 292385.026 0.3 434950 75 

18.47 -5219.167 -3.2 147229.744 18.4 293295.366 0.37 435225 90 

20.84 -5067.500 -3.58 146672 20.8 293903.167 0.42 435408 100 

 های تحقیدمنب : یافته

Source: Research findings     
 

کنندگان نیرز ناشری از کراهش قیمرت بررنج      افزایش رفاه مصرف
 باشد.های واردات میوارداتی در اثر کاهش تعرفه

باشرد کره در اثرر    کاهش مخارج دولت مربوط به ای  مو،وع مری 
کاهش تعرفه واردات بررنج  میرزان افرزایش واردات بیشرتر از میرزان      

افرزایش   5جردول   باشد. بعنوان مثال با توجه بره افزایش صادرات می
تر    28تر   بره میرزان     190تر  بره    162صادرات برنج دانه بلند از 

ت  به  785768از  6باشد و میزان واردات برنج دانه بلند در جدول می
تر    49047ت  رسیده است و ای  میزان افرزایش برابرر برا     834815

 باشد.باشد که بسیار بیشتر از افزایش میان صادرت برنج میمی
کننرردگان  رفرراه مصررف خررالص اجتمراعی کرره برآینرد رفرراه   رفراه 

 4/0باشد به میرزان نراچیزی حردود    تولیدکنندگان و مخارج دولت می
یابد. بعنوان مثال میزان رفاه درصد نسبت به و،عیت فعلی افزایش می

 433578درصد  از  10خالص اجتماعی در کاهش نرخ تعرفه به میزان 
ون تومان در نرخ تعرفره صرفر درصرد    میلی 435408میلیون تومان به 

درصد کاهش در نرخ تعرفه  رسیده است و ای  میرزان افرزایش    100)
 باشد.میلیون تومان می 1830برابر 
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

نتایج حاصل از ای  پژوهش نشان داد کره برا کراهش    طورکلی به

توسرط و  بلنرد  م دانهزیرکشت برنجهای تعرفه واردات میزان سطوحنرخ
کوتاه کاهش یافت و با فرض ثابت ماندن تکنولوژی تولید میزان تولید 

ها نیرز کراهش یافرت. میرزان تقا،را و در نتیجره       برنج در تمام استان
مصرف برنج دانه بلند  متوسط و کوتاه نسبت بره سرال پایره افرزایش     

بلند  متوسط و کوتاه نسبت به سال پایه دانهیافت و میزان واردات برنج
های پژوهش صرادرات بررنج دانره بلنرد      براسا( یافته افزایش یافت.

هرای تعرفره واردات نسربت بره     متوسط و کوتاه نیز در اثر کاهش نرخ
میرزان  سال پایه افزایش یافت. همچنی  میزان رفاه خالص اجتماعی  

کننرردگان و مخررارج دولررت افررزایش و میررزان رفرراه    رفرراه مصرررف 
برای  با توجه به کوچک بودن قطعرات  تولیدکنندگان کاهش یافت. بنا

های زیرکشت  هزینه باالی تولید  عدم مزیرت نسربی در تولیرد    زمی 
کروبی در کشرور   های شرالی بعضی از انواع برنج  ،ایعات زیاد کارخانه

از آنجرا  مفید واق  شود. از سرویی  تواند کاهش تعرفه واردات برنج می
 یرک صرادرات و واردات   یرد  عوامل مرؤثر در تول  ی تراز مهم که یکی

باشد و با تأکید بر کیفیت و مرغوبیت برنج یآن م ینسبیتمحصول مز
وری آب در واحرد سرطح و در نتیجره افرزایش     با افزایش بهرهایرانی  

کاشرت ارقرامی از بررنج کره در هرر اسرتان        عملکرد در واحد سطح و
 شد.  توان باعث افزایش رفاه تولیدکنندگان برنجنسبی دارند میمزیت
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