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 دهيچک

 نیتدو در اقتصاد یسازنهیبه یاهیپا میبر اساس مفاه ارانهی صیتخص یالگو کی ،حاضر قیدر تحق

گندم  م،یذرت، جو د)به غالت  مهیب حق ةارانی صیتخص در آن یریکارگبه با الگو نیکاربرد ا .است شده

 جامعه از یندگیبه نماار ذگاستیس ،شدهفرض الگوی نیدر ا. است شده یابیارز( یو گندم آب یجو آب م،ید

 محصوالت نیا یامهیب پوشش شیافزا با تیمطلوب سطح که است یاجتماع تیمطلوب یدنبال حداکثرسازبه

بودجه  تیعالوه بر محدود ،شدهنیتدو یدر الگو. ابدییم شیدارند افزا یباالتر یورکه بهره ییهانیزم در

 یکه در تابع تقاضا مه،یب کشاورزان به پرداخت حق التیاطالعات مربوط به تما ارانهیپرداخت  یبرا

 یبراار ذگاستیسکه در مقابل  مورد توجه است کنندهنییتع عامل کیعنوان به ،منعکس است شانیا

از جمله  یعوامل ریتحت تأث هاارانهی ةنیبه صیدهد که تخصیم نشان جینتا. دارد قرار اهدافش به یابیدست

به عالوه،  است؛ یفعل ةمیسطح ب زیو ن مهیب یتقاضا یمتیکشش ق ،یاکچوار مةیب عملکرد محصوالت، حق

 عیتوزشود و یم منجرغالت  ةدکنندیتول مختلف مناطق در بودجه عیبه بازتوزها ارانهی ةنیبه صیتخص

 شیها با هدف افزاارانهی صیتخص که کرد مشخص جینتا ،در آخر .دارد پی در رااعتبارات  نیتر امتعادل

 .شودیم درصد 11 متوسط زانیم به بودجه صیتخص ییکارا شیموجب افزا یوربهره

 

 .یاجتماع تیمطلوب مه،یب یتقاضا ،یکشاورز ةمیب ،ارانهی صیتخص یالگو :يديکل يهاواژه

 

  قد ه
متداول  یاستیس یاز ابزارها یکیبه  یکشاورز ةمیب امروزه،

با . استل شدهیتبد یسک در بخش کشاورزیت ریریمد یبرا
 یمال یهاتیمه به حمایاز کشورها ب یاری، در بساین وجود
طور متوسط حدود ، به7002در سال . ها وابسته استدولت

ن یارانه تأمیق یکشور از طر 56 یکشاورز ةمیب درصد حق 44
گر، ید یاز سو(. Mahul & Stutley, 2010)است شده

متعارف خود  یتیحما یافزون بر کارکردها یامهیب یهابرنامه

توانند یت برخوردارند که مین قابلیاز ا سکیدر کاهش ر
همچون  یتیحما یهااستیر سیسا ین برایگزیجا یابزار

ن امکان معموالً از یا. باشندبه کشاورزان  یانتقال یهاپرداخت
 کهژه آنیوبه ؛شودیمه فراهم میب یاارانهی یهاق برنامهیطر

 ةمیارانه به بیپرداخت  یطبق مقررات سازمان تجارت جهان
ت یاست و مشمول محدوده شدهیسبز تعب ةدر جعب یکشاورز

 (.Kailiang & Wenjun, 2007)ست ین
دولت در  ةه ضرورت مداخلیتوج یبرا زین یاز لحاظ نظر
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ا یفقدان ( الف: شودیذکر م یل اصلیسه دل یکشاورز ةمیبازار ب
 ینبود عرضه و تقاضا( ب ؛1مهیب یط مطرح در تئورینقض شرا

ارانه به ی، اساس پرداخت یکلطور  به. یخارج آثاروجود ( ج ؛مؤثر
 یدارا یکشاورز ةمیه قرار دارد که بین نظریمه بر ایب نرخ حق

بازار آزاد  نتیجه  دراست و  یعموم یکاالها یهایژگیو یبرخ
واقع، در. عرضه کند یاجتماع ةنیآن را در سطح بهست یقادر ن

رغم مصرف است که به 7مختلط یکاال ینوع یکشاورز ةمیب
مختلط  یکاالها. داردبر جامعه  یمثبت یآثار خارج یخصوص
را  یو خصوص یعموم یکاالها یژگیهستند که هر دو و ییکاالها

ل دارند با یکه افراد تما ی، در حالیین کاالهایچن یبرا. نددار
مختلط کنند،  ید کاالیخود اقدام به خر یتوجه به نفع شخص

به ؛است یفرد یش از سطح تقاضایب یسطح مطلوب اجتماع
 ةمیمه در بازار بیب یط تئورینبودن شرال فراهمیبه دل کهژه آنیو

در  یامهیخدمات ب ةمه قادر به عرضیب یهاشرکت یکشاورز
 ةارانی ی، اعطایطین شرایدر چن. ستندین یاجتماع ةنیسطح به
 ةنیبه سطحدن به یرس یم دولت برایمستق ةا مداخلی مصرف
در حال حاضر و با (. Fozzard, 2001)شود یه میتوج یاجتماع

 ایدر دن یکشاورز ةمیب ةارانیشده، پرداخت گفته یتوجه به مبان
 :شودیبه سه نوع انجام م شرفتهیپ یهاژه در کشوریوبه

از  یا قسمتیپرداخت تمام ( ب ؛مهیب از حق یپرداخت بخش( الف
ا ی دولت سوی از ییاتکا ةمین بیتأم( ج ؛مهیات بیعمل ةنیهز

 ,Kailiang & Wenjun) ییاتکا یهامهیبه ب یاارانهی یهاکمک

همواره  ،کشورها محدود است یاز آنجا که منابع مال اما(. 2007
 باید یمه کشاورزیب ةارانی ةمطرح است که بودج پرسش نیا

ص یتخصبه محصوالت و مناطق مختلف  یچگونه و بر چه اساس
 .ابدی

از ارکان  یکیعنوان به یکشاورز ةمیران، صندوق بیدر ا
س در سال یاز بدو تأس یسک بخش کشاورزیت ریریمد یاصل

 ةارانیژه یودولت و به یهاطور مستمر از مساعدتبه 1353
به موازات  ،هان سالیدر طول ا. استمند بودهمه بهرهیب حق

ز یمه نیب حق ةارانیحجم  صندوق یهاتیرشد و گسترش فعال
ال در یون ریلیم 46و از حدود رشد کرده  یطور روزافزون به

 1322ال در سال یارد ریلیش از دو هزار می، به ب1353سال 

طور  سال گذشته به 76ها در ارانهی نیا 3.افته استیش یافزا
 .اند مه را شامل شدهیب درصد کل حق 50ک به یمتوسط نزد

کشور، در سال  یهان استانیارانه در بیع یاز نظر توز
 ةارانیال یارد ریلیم 420از مجموع  1322-1322 یزراع

الن، خوزستان و کرمانشاه به یسه استان گ بخش زراعت
درصد  61ش از یال بیارد ریلیم 40و  56، 106ب با یترت

در مقابل، به . بخش زراعت را به خود اختصاص دادند ةارانی
 76معادل  یتنها سهم( هادرصد استان 20)استان کشور  71

محصول که سه فراتر آن. استافتهیها اختصاص هارانیدرصد از 
م کرمانشاه بهیو گندم د خوزستان یالن، گندم آبیبرنج گ

 40ش از یها و بن استانیا ةارانیدرصد  20حدود  ییتنها
، 56/5، 1/77با  بیترت بهکل بخش زراعت را  ةارانیاز  درصد

ن آمارها نشان یهم. به خود اختصاص دادند درصد 41/2و 
کشت پنبه در استان گلستان  ریکه سطح ز یدر حالدهد یم

 ةل است، مقدار بودجیبرابر استان اردب 6/7تنها حدود 
ص یبرابر مبلغ تخص 70ن استان حدود یافته به ایاختصاص

نسبت سطح  دیگر، سوی از. ل استیشده به استان اردبداده
جان یکشت چغندرقند در استان خراسان به استان آذربا ریز

برابر است  3مه حدود یبرابر و نسبت سطح ب 7حدود  یغرب
برابر  11ش از یبه استان اول ب یپرداخت ةارانینسبت کل  اما

کیالن تنها حدود یکه استان گ یطیدر شرا. استان دوم است
درصد  50ش از ی، بار داردیکشور را در اخت یزارهایسوم شال

و استان  خود اختصاص دادهن محصول را به یا ةمیب ةارانی
کشور کمتر  یزارهایدرصد شال 40مازندران با داشتن حدود 

 Agricultural)افت کرده است یمه را دریب ةارانیدرصد  6از 

Insurance Fund, 2010.) 

افته به یاختصاص ةمیب حق ةارانیآمار و اطالعات 
انگر آن است که ظاهراً یب ها و محصوالت مختلف ربخشیز
را  یشده و مشخصفیهدف تعر رانیدر ا یگر کشاورزمهیب

ص یتخص یبرا یکند و از الگو و نظام مشخصیب نمیتعق
ن ین، ایبنابرا ؛دکنیت نمیتبع یمحصوالت کشاورز ةمیب ةارانی

در پشت پرداخت  یشود که اساساً چه اهدافیمطرح م پرسش
از ار ذگاستیسمه وجود دارد و اگر فرض شود هدف یب ةارانی

 

زیادبودن تعداد واحدهای مشابه در معرض خطر، . ها احراز شودگیشدن نیست و برای این منظور باید برخی ویژبه لحاظ نظری، هر خطری قابل بیمه. 1
آمیز بزرگ فاجعههای  خسارتبودن خسارت و نبود یا محدودبودن بودن حق بیمه، قابل محاسبهصرفه بودن خسارت، مقرون بهبودن خسارت، تصادفی مشخص

 (.Mehr & Cammack, 1976)د نشوهایی هستند که برای امکان بیمه ذکر میاز جمله ویژگی
2  . Mixed Goods 

میلیارد ریال در سال  6/0حق بیمه از نزدیک به  ة، یاران1325سال  ةهای پایدرصورت تعدیل بر اساس شاخص ضمنی تولید بخش کشاورزی به قیمت. 3
 .استافزایش یافته 1322میلیارد ریال در سال  600به حدود  1353



   13       ...يوربهره يبا هدف ارتقا مهيب ةاراني صيتخص: یسال  و زادهیقل

 یهانیزم یورش بهرهیافزا یکشاورز ةمیارانه به بیص یتخص
ل است یماار ذگاستیسکه  ین معنیبد ــ است یکشاورز
که ابد یص یتخص یگزاران به شکلمهیبه ب یمال یهاکمک

ب یخود ترغ یهانیاز زم یورش بهرهیدکنندگان را به افزایتول
 یشتریب یمال یهاافراد با عملکرد باالتر از مساعدت و کند
کشور چگونه  یکشاورز ةمیب یآنگاه پرتفو ــ مند شوندبهره

 ةارانی ةها از کل بودجبود و سهم محصوالت و استانخواهد
خواهد ییهات موجود چه تفاوتیو با وضع است چقدرمه یب

است که با  ییالگو نیتدو ق حاضریداشت؟ هدف تحق
 .پاسخ داد ها پرسش نیاز آن بتوان به ا یریگ بهره

 

 روش تحقيق
 ةمیاز کشورها به ب یاریکه اشاره شد، در بس گونه همان

ن ین بدان معناست که بیا. شودیارانه پرداخت می یکشاورز
کشاورزان تفاوت  یپرداخت ةمیب با حق یاکچوار ةمیب حق

ن یارانه تأمین تفاوت با پرداخت یطور معمول، ابه. وجود دارد
ن تفاوت مذکور به یتأم یالزم برا ةاما مقدار بودج شودیم

 یالزم برا ةواقع، مقدار بودجدر. دارد یز بستگیمه نیسطح ب
 ةمیب یتقاضا یمه با توجه به منحنیدن به سطح خاص بیرس

 (.1شکل )شود یکشاورزان مشخص م
مثالً  منطقه کی یتقاضا یمنحن (a)بخش  ،1در شکل 

. دهدیمحصول خاص نشان م کی یبرا مهیرا از ب iاستان 
نظر برحسب مورد ةمنطق در تقاضاشده سطح ،یمحور افق

را ( P) هکتار هر یبرا مهیب حق ،یو محور عمود( A)هکتار 
 ةمیب ارتباط مبلغ حق انگریب (D)تقاضا  یمنحن. کندیبازگو م
متناظر آن  ۀشدیداریخر ةمیو سطح ب iدر منطقه  یپرداخت

 'A ۀانداز به باشد لیماار ذگاستیساگر  بیترت نیبه ا. است
قرار  مهیپوشش ب ریز مفروض ةهکتار از محصول در منطق

 ستیبایماز هر هکتار منطقه  الیر 'P ۀتنها به انداز رد،یگ
 1یاکچوار ةمیب مبلغ حق دیفرض کن. کند افتیدر مهیب حق
نشان داده Cشود با حرف یبه آن پرداخت نم یاارانهیکه 
 باًیتقاضاشده تقر ةمیب سطح مقدار مه،یب حق نیدر ا. شود

 یبرا ن،یبنابرا ؛استار ذگاستیسنظر نصف مقدار مورد

 ۀالزم است به هر هکتار به انداز 'A ةمیب سطـح به یابیدست
(C – P' )به  یمتقاض ةتا منطق 7شود پرداخت ارانهی الیر

 .شود بیترغسطح  نیتا ا مهیب دیخر

 
 ازي ورد ن ةبودجن  قدار ييتع یچگونگ .1شکل 

را در سطوح مختلف تقاضا ( بودجه)الزم  ةارانیکل  1در شکل ( b)بخش 
از مه یبه هر سطح ب یابیدست یالزم برا ةبودج. دهدیمه نشان میب یبرا

 ('C – P) یعنی)به هر هکتار  یپرداخت ةارانیمه در یضرب سطح ب حاصل

A' )است یریگقابل اندازه یمحور عمود یبر رو. 
 

ک یش از یمه محدود است و بیب حق ةارانی ةبودج یوقت اما
هر  یشده برامهیبحث انتخاب سطح ب ،منطقه وجود دارد

مشابه  ،ین حالتیچنر د 3.دیآیش میمحصول در هر منطقه پ
مه یامکانات ب یست منحنیباید، میامکانات تول یبا منحن

در . ردیارچوب آن صورت پذهها در چصیم شود و تخصیترس
ت بودجه، توابع یامکانات، عالوه بر محدود ۀمحدود یریگشکل
ت نقش یک محدودیعنوان ز بهیمه در هر منطقه نیب یتقاضا
بدون در مهیسطح ب ةبه توسعار ذگاستیسل یرا تمایز ؛دارند
 ؛شودیمحقق نم( مهیب یمتقاض)ار ذگمهیالت بیگرفتن تمانظر

 و بودجه تیمحدود)ت ین دو محدودیب ایگر، ترکیبه عبارت د
ش یمه پیامکانات ب یمنحن ۀکنندنییتع( مهیب یتقاضا یمنحن

ارانه ی ةنکه کل بودجیفرض احال با . استار ذگاستیس یرو
مه یب یمتقاض ةدو منطقک محصول ی یبراباشد و  TBبرابر 

 4مهیامکانات ب ین منحنییتع یچگونگباشد، وجود داشته
(IPF)  شود می ترسیم 7همانند شکل. 

 
 

1. Actuaria 
کننده باید  روی قیمتی که مصرف تحقیق بر پرسشواقع،  در. شودبهینه تعیین می ةبیم بهینه، مقدار حق ةجای تعیین مقدار یارانبه ،در تحقیق حاضر. 7

 .است را استفاده کردهمشابه این امر  Hoenack (1555). شودای محاسبه میتفاوت قیمت واقعی و قیمت یارانه بر اساسبپردازد متمرکز است و مقدار یارانه 
داری شده ولی در دکار از بیان آن خوشود که در اینجا برای سادگی بعد دیگری به مسئله داده می ،وقتی تعداد محصوالت نیز بیش از یک محصول باشد. 3

 .روابط ریاضی لحاظ شده است
 Hoenackکه  اقتباس شد (Enrollment Possibility Function (EPF))نام از عبارت منحنی امکانات ثبت( IPF)اصطالح منحنی امکانات بیمه . 4
 .بود کردهاستفاده ( 1555)
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 ةنيبه ةن نقطييمه و تعيا کانات ب ین  نحنييتع یچگونگ. 1شکل 

 ارانهيص يتخص

سطوح  بیترک انگریب مهیامکانات ب یمنحن ب،یترت نیبه ا
منطقه است که با توجه به سطح مشخص بودجه در دو  مهیب

 ،ارذگاستیس. است یابیقابل دست دو منطقه یو توابع تقاضا
امکانات  یمنحن یرا بر رو یبید ترکیاز جامعه، با یندگیبه نما

را  یت اجتماعیانتخاب کند که حداکثر مطلوب( IPF)مه یب
 یتفاوتیب یهایب به منحنین ترکین اییتع یبرا. جاد کندیا

دست به یت اجتماعیاست که از تابع مطلوب ازین یاجتماع
 با 7حات جامعه در شکل یترج ید منحنیفرض کن. دیآ یم

 یهابیترک یمنحنن یا. شود انیب Indiffخط  از استفاده
 یه برادهد کیرا نشان ممنطقه مه در دو یمختلف سطوح ب

 ین منحنیب ایش. کندیجاد میا یکسانیت یجامعه مطلوب
گر ید ةبا منطق هک منطقی ینیگزیحات جامعه را در جایترج

بازگو  مهیب ةارانیص یجه تخصیو در نت مهیدر پوشش ب
ت یمطلوب یتماس منحن ةف، نقطیبر اساس تعر. کند یم

ب یترک( IPF)مه یامکانات ب یبا منحن( Indiff) یاجتماع
دگاه جامعه یرا از د( یامهیب یپرتفو)مه یپوشش ب ةنیبه

نشان داده  *Sبا  7که در شکل  ،نقطه نیا. کندیمشخص م
 یانهیمه را در حالت دوگزیسطوح ب ةنیب بهی، ترکاست شده

د یال بایر TB ةبا داشتن بودج که یطوربه ،کندیمشخص م
هکتار در  A*2 ۀو انداز اول ةهکتار در منطق A*1 ۀبه انداز

 یت اجتماعیرد تا مطلوبیمه قرار گیر پوشش بیدوم ز ةمنطق
. ن سطح ممکن برسدیشتریبه ب یمه کشاورزیب ةاز برنام یناش
 ةال به منطقیر B*1معادل  یابودجه ستیباین اساس، میبر ا

سهم . شوددو اختصاص داده ةال به منطقیر B*2ک و معادل ی
ز با توجه به یمه نیب حق ةنیبه ةارانیکشاورز و  ةمیب حق

 .دیآیدست مبه هر منطقه ةمیب یتقاضا یهایمنحن
 ةلئک مسی اتیاضیدگاه ریشده از دنییتب ةلئمس

با ار ذگاستیست یمطلوب د است که در آنیمق یساز نهیبه
. شودیم یکه با آن مواجه است حداکثرساز یودیتوجه به ق

 شده است،مهیسطح ب ةدنبال توسعار بهذگمهیاز آنجا که ب
شده مهیاز سطوح ب یتابعار ذگاستیست یتابع مطلوب بنابراین

ر یسطوح ز ةتوسعاز ار ذگاستیساما اگر فرض شود که . است
کند و در یم کسب یشتریت بیمطلوب باالتر یورکشت با بهره

شتر توسعه یب ییهانین زمیمه در چنیل است بیما جهینت
ن دو فاکتور حاصل خواهدیاز ا یت اجتماعیابد، مقدار مطلوبی

 ارذگاستیس یت اجتماعیگر، در تابع مطلوبیبه عبارت د ؛شد
ین وزن داده میزم یوربا بهره ر کشتیدر عمل سطوح ز

یشکل مار ذگاستیست یتابع مطلوب بین ترتید و به انشو
 شدهدادهحیود توضیبا توجه به ق بایدکه ( 1 ةرابط)رد یگ

 .حداکثر شود


j

ijij AYU

  
. است j ةمنطق در iمحصول  یوربهره Yijن تابع، یدر ا

برحسب متوسط عملکرد در هکتار هر  Yij یمقدار عدد
از  یکیعنوان به 1322تا  1325 یهامحصول در سال

 یوزارت جهاد کشاورز یاطالعات یهاله، از بانکئمس یها داده
ز سطح ین Aij یزار درونیمتغ. شودیو وارد الگو م استخراج

به  یابیدست یآن برا ةنیمقدار به مه است که با حل الگویب
 .دیآیدست مبه یت اجتماعیحداکثر مطلوب

و  ت بودجهیمحدود ید اصلیانگر دو قیب 3و  7روابط 
ن یا. هستندمه یب ر حقییت واکنش کشاورزان به تغیمحدود

. کنند می تعیین را( IPF)مه یامکانات ب یمنحن تیدو محدود
 :شودیک معادله نوشته میت بودجه در قالب یمحدود

  TBAPC
ji

ijijij 
,  

 یاکچوار ةمیب حق Cij ،مقدار کل بودجه TBکه در آن 
به  یابیدست یالزم برا ةمیب حق Pijو  jمنطقه  در iمحصول 

و ( TB)مقدار کل بودجه . است( Aij)متناظر  ةمیسطح ب
در . دنشوین مییزا تعصورت برون به( Cij) یاکچوار ةمیب حق

 1322ر سال یبا مقادر ین دو متغیشود ایق، فرض مین تحقیا
 یکشاورز ةمیاز صندوق ب ریمتغ نیا ریمقاد. برابرند
 .است هشد یآور جمع

ر ییاز واکنش کشاورزان به تغ یناش یت رفتاریمحدود
 ،شودیتقاضا وارد الگو م یهایمنحنز در قالب یمه نیب حق

(1) 

(7) 
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 یکیعنوان به آن جیهای تابلویی برازش شد و نتاکشاورزی با استفاده از روش اقتصادسنجی داده ةقیمتی تقاضا، توابع تقاضای بیم یهابرای برآورد کشش. 1
 .گرفت قرار استفاده مورد حاضر قیتحق یهاداده از
بیمه اعمال  حق بر مالیاتی هیچ دیبیمه بیانگر آن است که نباطوری که محدودیت اول حق به ،فرضی هستند 4 ةرابطهای ذکر است محدودیت شایان. 7

زا تعیین شود و امکان بازتوزیع از صورت برون بیمه باید بهحق  ةیاران ةکه مقدار بودج ای گونه به شود؛ نییتع یاکچوار مقدار از شیب مهیب شود و حق
کشاورز نیز با توجه به قوانین موجود در  ةبیمهمچنین محدودیت کف حق  ؛وری باالتر وجود نداردوری کمتر به تولیدکنندگان با بهره ه تولیدکنندگان با بهر

 زیر اراضی درصد 50 رحداکث که است یمعن نیعنوان یک ضریب تعدیل فرضی به ابه 6 ةدر رابط 5/0افزون بر این، ضریب . استبرخی کشورها تعیین شده
 .تواند تعدیل شودها میمحدودیت نیا ةهم. شدن استبیمه قابل منطقه هر در محصول یک کشت

3. Goal Programming 
4. Target Value 

 یبه ازا یخط یتقاضا یک منحنی 3 ةطبق رابط که یطور به
 :شودیهر محصول در هر منطقه فرموله م

ijijijij PA   
ب یترتبه)تقاضا  یهایمنحن أب و عرض از مبدیب شیضرا

ijβ  وijα )توابع  یبرآوردشده برا یهابا استفاده از کشش
 یامهیز اطالعات بیو ن 1یمحصوالت کشاورز ةمیب یتقاضا

سال  یبرا یکشاورز ةمیصندوق ب( مهیب مه و حقیسطح ب)
انگر آن است که یر بیت اخیمحدود. استمحاسبه شده 1322

 سوی ازا یکه در بازار  یاقتصاد یرهایبه متغکشاورزان 
واقع، در. دندهید واکنش نشان منشویمن ییار تعذگاستیس
ان یتعامل عرضه و تقاضا را ب د اولید به همراه قین قیا
ز در یمه نیان بیکند که رفتار متقاضین میکند و تضم یم
به  ؛ردیار مورد توجه قرار گذگاستیس ةنین سطوح بهییتع

 ،د اجرا شودین قیبدون ا یسازنهیبه یگر، اگر الگویعبارت د
نظر مورد ةنیبه ةمیوجود ندارد که سطح ب ینیچ تضمیه
 .باشد یابیقابل دست در عملار ذگاستیس

و  4به شکل روابط  یمقدار یهاتین، محدودیافزون بر ا
در الگو لحاظ  هر محصول در هر منطقه یز به ازاین 6
 ةمیب انگر آن است که حقیب 4 ةرابط یهاتیمحدود. شود یم
 نیشتر باشد؛ همچنیمه بیب حق ید از مقدار واقعینه نبایبه

کمتر  یواقع ةمیب درصد حق 70د از ینه نبایبه ةمیب حق
 درصد حق 70د یحداقل با ارذگمهیگر، بیبه عبارت د ؛باشد

کل  انگریب Ldij ،6 ةدر رابط. کندرا پرداخت  یاکچوار ةمیب
رابطه  نیا. است j ةدر منطق iکشت محصول  ریسطح ز

موجود  یش از اراضیمه بیب ةنیشود که سطح بهیموجب م
سه نیانگیبا توجه به م زین Ldij ریمتغ ریمقاد 7.نشود نییتع

تعیین شد که  منطقه هر در محصول هر کشت ریسطح ز ةسال
از وزارت جهاد  1325تا  1326 یهاسال یآمار آن برا

 .استخراج شد یکشاورز

ijij

ijij

CP

CP

2.0



 
ijij LdA 9.0 

 یت اجتماعیتابع مطلوب یند حداکثرسازیکه فرایصورتدر
 ةگاه مجموعهر محصول اجرا شود، آن یصورت مجزا برابه

 ؛کندیت مینه کفایبه ةمیب حق ةارانین ییتع یبرا 6تا  1روابط 
افته به هر محصول از یاختصاص ةکه مقدار بودجمشروط به آن

 یت اجتماعیاما اگر قرار باشد توابع مطلوب. ش مشخص باشدیپ
 یک الگویمان و در قالب صورت همزبه تمام محصوالت

 3یآرمان یزیرد، الزم است از روش برنامهنلحاظ شو یساز نهیبه
 4مورد انتظار ةنین سطح بهییکه با تع یطور به ؛استفاده شود

(Tri )مقدار انحراف از آن  1 ةک از معادالت رابطیهر یبرا
 جایگزین ن صورت، معادالت مذکوریدر ا. شود یسازحداقل
 :شددنخواه 2و  5معادالت روابط  ةمجموع


i i

i

Tr

dn
min 

iii

j

ijij TrdpdnAY  

 1 ةرابط یسازنهیهمان توابع به 2 ةرابطواقع، معادالت در
عنوان به( Tri)ن تفاوت که مقدار مورد انتظار یهستند؛ با ا

ن انحراف یکمتر به یابیشود و دستیک هدف در الگو وارد می
. شودیب میشده تعقنییود تعیارچوب قهاز آن در چ

و  یانگر مقدار انحراف منفیب بیترتبه dpiو  dni یرهایمتغ
 یهااز آنجا که انحراف. مثبت از سطح مورد انتظار هستند

تنها مجموع  بنابراین، دنشویم ینامطلوب تلق یمنف
 یسازحداقل( 5 ةرابط)در تابع هدف  یمنف یها انحراف

منظور امکان جمع انحراف ن، بهیافزون بر ا. دنشو یم
از ( دارنداس متفاوت یمقکدام که هر)محصوالت مختلف 

ن روش، یدر ا. شودیاستفاده م یدرصد یسازروش نرمال
بر سطح  (dni)مقدار انحراف هر محصول از سطح مورد انتظار 

ن، تمام یبنابرا ؛شودیم میتقس( Tri)مورد انتظار آن محصول 
گر یکدیبا شوند و یده میسنج یکسانیاس یها با مقانحراف

 (.Jones & Tamiz, 2010) هستندقابل جمع 
 محصوالت نیب بودجه صیتخص یچگونگ یمنظور بررسبه

. شودیاستفاده م 10تا  2روابط  یهاشاخص از مختلف
هر محصول  ۀشدمهیمقدار ب 2 ةدر رابط TY2/TY1شاخص 

(3) 

(4) 

(6) 

(5) 

(2) 
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را نسبت به مقدار سال  نهیبه صیتخص یالگو یپس از اجرا
 :کندیم یریگاندازه هیپا






j

88
ijij

j

*
ijij

AY

AY
1TY/2TY 

در  مربوط ریمتغ مقدار انگریب« 88» سیکه در آن باالنو
 ریمتغ ةنیبه مقدار انگریب« *» سیاست و باالنو 1322سال 

شده نییبه اهداف تع یابینسبت سطح دست نیا. است مربوط
 .دهدیرا نشان م

 ةنسبت بودج انگریب 5 ةدر رابط B2/B1شاخص 
 ةنسبت به بودج نهیبه صیهر محصول در تخص ۀشد مصرف
شاخص  نیا گر،یبه عبارت د ؛آن محصول است ةیسال پا
محاسبه  2 ةکه در رابط ــ یابیدهد که سطح دست ینشان م

 .ابدییتحقق م هیسال پا ةاز بودج یبا چه نسبت ــ شود یم
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1B/2B 

محاسبه  10 ةطبق رابط زین TY21/B21شاخص 
نه یص بهیارانه در تخصیال یر هر ییکارا انگریشود و ب یم

دهد که با یم نشان شاخص نیا. ه استینسبت به سال پا
 یبه ازا هیپا سال با سهیمقا در نهیبه صیتخص یالگو یاجرا
 رینظر زشده چه مقدار از محصول موردپرداخت ةارانی الیهر ر

 .ردیگیم قرار مهیب پوشش
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 یارچوب تجربهچ و ،ینظر ین الگویبا تدو ،ن مطالعهیدر ا
در  یوربهره یارتقامه با هدف یب حق انةاریص یتخص یالگو

 یم، جو آبیم، گندم دیشامل ذرت، جو د ــ رانیبخش غالت ا
ن اساس، یبر ا. شودیاجرا م Gamsافزار در نرم ــ یو گندم آب
متناظر هر محصول در هر یهامهیب نه و حقیبه ةمیسطوح ب

 ةمیب تفاضل حق. دنشوین مییکشور تع ةمنطق 72ک از ی
 یسازنهیبه یآمده از حل الگودستبه یهامهیب و حق یاکچوار

ج در ینتا. بودمه خواهدیب حق ةارانی ةنیر بهیمقاد ۀکنندنییتع
 .ردیگیقرار م یقسمت بعد مورد بحث و بررس

 

 ج و بحثينتا
پنج محصول  یمه برایب ةارانیص یتخص یالگو یج اجراینتا

در  بیبه ترت یو گندم آب یم، جو آبیم، گندم دیذرت، جو د
ر بهتر یمنظور تفسبه. استگزارش شده 6تا  1 یهاجدول

حسب  ابتدا مناطق بر 6تا  1 های جدولک از یج، در هرینتا
اند که در سال  شده بندی گروه یاکچوار ةمیب زان حقیم

سپس مناطق  ؛استف شدهیمه تعریصندوق ب سوی از 1322
 برای اند؛ هر گروه با توجه به عملکرد محصول مرتب شده

گروه . اندهک شدیمناطق به سه گروه تفک 1مثال در جدول 
ها در ذرت آن یاکچوار ةمیب هستند که حق یمناطق ،اول

 ةمیب حق. استهکتار بوده -الیهزار ر 73برابر با  1322سال 
و  172بالغ بر  بیمناطق گروه دوم و سوم به ترت یاکچوار

 Y، ستون ها جدولن یدر ا. استهکتار بوده -الیهزار ر 465
سطح  A1ستون . ن عملکرد هر منطقه استیانگیانگر میب
 ةمیسطح ب A2دهد و ستون یرا نشان م 1322سال  ةمیب

. کند می مشخصرا  نهیبه صیتخص یحاصل از الگو نهیبه
ه یاول ةمیب نه به حقیبه ةمیب نسبت حق انگریب P2/P1ستون 

ستون . استپرداخت کرده 1322که کشاورز در سال  است
Pe محصول در هر منطقه است ةمیب یکشش تقاضا انگریب .

عنوان توان آن را بهیفرصت است و م ةنیهز انگریستون آخر ب
شتر به یب ةارانیال یک ریاز پرداخت  یپوشفرصت چشم ةنیهز

 .ر کردیمورد نظر تفس ةمحصول در منطق ةمیب حق
تنها ار ذگاستیس که است هفرض شد ،حاضر قیدر تحق

 لیدهد و تمایم قرار نظر مد را( یوربهره یارتقا) هدف کی
هدف مشخص  نیبا توجه به ا را مهیب ةنیبه یپرتفو دارد

 یالگو نییعامل تع نیترعملکرد مهم ریمتغ بنابراین سازد؛
 ،یاکچوار ةمیب حق یرهای، متغاین وجود با. است نهیبه

 یپرتفو نییتع در زیالگو ن یهاتیکشش تقاضا و محدود
 کیمحصول در  یاکچوار ةمیب حق هرچه. دارند نقش نهیبه

محصول در آن منطقه  دیتول ینسب سکیر ،منطقه کمتر باشد
در  برابر طیرود در شرایانتظار م رو نی؛ از ایابد می کاهش
 نهیسطح پوشش به ترنییپا یاکچوار ةمیب با حق یمناطق

دهد یمحصول ذرت نشان م یبرا 1جدول  جینتا. ابدی شیافزا
 ةمیب حق نیکمتر یدارا که یمناطق یبرا نهیبه یالگو

 شیافزا نیشتریهستند ب( هکتار -الیهزار ر 73) یاکچوار
 در نیا. کندیم شنهادیپ را( درصد 2/77 از شیب) مهیب سطح

 یاکچوار ةمیب حق با مناطق در مهیب سطح که است یحال
درصد  5/5تنها  1322هکتار نسبت به سال  -الیهزار ر 172

در مناطق با  مهیپوشش ب ریسطح ز نیهمچن ؛ابدییم شیافزا
تنها نه (هکتار -الیهزار ر 465)باال  یاکچوار ةمیب حق
 .دارددرصد کاهش  3/2به  کیبلکه نزد ،ابدیینم شیافزا

(2) 

(5) 

(10) 
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 قیتحق یهایافته: مأخذ

 ذرت ةميب حق ةاراني ةنيص بهيج تخصينتا. 1جدول 

 
 -لوگرمیک)عملکرد 

 (هکتار

 ةمیسطح ب
 22سال 

 (هکتار)

 ةمیب سطح
 نهیبه

 (هکتار)

به  نهیبه مةیب نسبت حق
 22سال  مةیب حق

 فرصت نهیهز کشش تقاضا

 Y A1 A2 P2/P1 Pe Lam 

23000  5036/6 6181/3    

 0/111 0/36- 0/586 459/6 400/0 5217 مازندران

 0/082 0/36- 1/000 13/0 13/0 5238 قم

 0/106 0/36- 0/732 105/3 96/0 5595 خراسان

 0/175 0/46- 0/332 1336/1 1023/3 5623 لیاردب

 0/218 0/32- 0/286 4044/0 3294/5 8073 همدان

 0/172 0/45- 0/857 223/3 209/8 8117 کرمانشاه

128000  2617/9 2799/1    

 0/017 0/49- 1/939 37/5 69/0 4376 وبلوچستانستانیس

 0/024 0/28- 0/691 757/5 696/5 5924 هرمزگان

 0/017 0/36- 1/939 19/8 30/0 6205 تهران

 0/019 0/36- 1/939 52/6 79/4 6635 یغرب جانیآذربا

 0/034 0/26- 0/586 1915/1 1729/0 8077 فارس

 0/059 0/45- 0/588 16/6 14/0 10487 نیقزو

456000  22655/9 20783/4    

 0/006 0/36- 0/751 7/1 6/5 3973 یاریوبختچهارمحال

 0/004 0/18- 1/698 14968/3 17081/4 5509 خوزستان

 0/007 0/23- 0/969 1040/3 1033/0 6014 المیا

 0/003 0/20- 3/508 58/6 115/0 6697 اصفهان

 0/008 0/19- 0/826 3246/9 3142/5 7176 کرمان

 0/015 0/61- 0/710 1449/6 1233/0 7768 راحمدیوبوهیلویگکه

 0/014 0/72- 1/992 12/7 44/5 7997 زدی
 

 
در  مهیب ةنیبر سطح پوشش به یاکچوار ةمیب حق ریتأث

 یج اجراینتا 7جدول . مورد اغلب محصوالت مشهود است
نشان م یجو د یمه را برایب حق ةارانی نةیص بهیتخص یالگو

 صیتخص یدر الگو ،شودیطور که مشاهده مهمان. دهدیم
 77 یاکچوار ةمیب مه در مناطق با حقیسطح پوشش ب نهیبه
 1/17و  6/16ش از یب بیهکتار به ترت ــ الیهزار ر 36و 

است که سطح پوشش  ین در حالیا. ابدییش میدرصد افزا
 ــ الیهزار ر 110 یاکچوار ةمیب مه در مناطق با حقیب

 .ابدییدرصد کاهش م 4/6ک به یدر مجموع نزد هکتار
 صیتخص یچگونگ بر مهیب یتقاضا کشش ریمتغ یاثرگذار

 یهااستان یبرا 7جدول  جینتا یتوان با بررسیم را نهیبه
 هرچند. داد قرار دییمورد تأ یشرق جانیکردستان، اصفهان و آذربا

 110 یاکچوار مةیبدر مناطق با حق  یطور کلبه صیتخص یالگو
 اما ابدی کاهش مهیکند سطح بیم بینی پیشهکتار  - الیهزار ر

 لیدر سه استان مذکور به دل نهیرسد سطح پوشش به نظر می به
درصد  17از  شیب مناطق ریسا به نسبت باالترشان یتقاضا کشش

 که یمناطق به ارانهی پرداخت اساس، نیبر ا. است یافته شیافزا
ار با ذگاستیشود سیم موجب دارند یباالتر یتقاضا کشش

 .شود کینزد خود هدف به یشتریسرعت ب
 پوششسطح ) هیاول طیشرا ذکرشده، یرهایافزون بر متغ

طور که در همان. ددارن نقش نهیبه یالگو نییتع در زین( هیاول
 سه از النیبا آنکه عملکرد استان گ ،شودیمشاهده م 7جدول 
 با یمشابه یتقاضا کشش و است شتریگفته بشیپ استان

افتهیها کاهش بر خالف آن مهیب نةیها دارد اما سطح به آن
 موجب هیدهد سطح پوشش اولیم نشان طیشرا یبررس. است

در  مهیکه نرخ پوشش ب یطوربه ،استله شدهمسئ نیا
از بیترتبه کردستان و اصفهان ،یشرق جانیآذربا یها استان
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 قیتحق یهایافته: مأخذ

 ميجو د مةيب حق ارانةي نةيبه صيتخص جينتا. 1جدول 

 
-لوگرمیک)عملکرد 

 (هکتار

سال  مةیسطح ب
 (هکتار) 22

 مةیسطح ب
 (هکتار) نهیبه

به  نهیبه مةیبنسبت حق 
 22 سال مهیبحق 

 فرصت نهیهز کشش تقاضا

 Y A1 A2 P2/P1 Pe Lam 

22000  22081/0 25513/5    

 0/024 0/44- 0/200 1039/6 769/2 664 زنجان

 0/026 0/50- 0/218 3404/3 2449/5 709 نیقزو

 0/019 0/23- 0/590 19271/6 17614/8 1229 همدان

 0/065 0/55- 0/200 1798/1 1247/5 1658 سمنان

35000  132644/7 148753/3    

 0/007 0/13- 0/330 13230/8 12154/4 773 خراسان

 0/007 0/24- 0/836 31557/5 30363/5 887 راحمدیوبوهیلویگکه

 0/023 0/31- 0/200 5157/1 4145/2 1193 یغرب جانیآذربا

 0/015 0/24- 0/391 92080/6 80359/7 1203 کرمانشاه

 0/032 0/57- 0/200 864/7 592/5 1278 یمرکز

 0/026 0/21- 0/200 5862/5 5029/4 1584 مازندران

110000  310532/8 293789/0    

 0/001 0/29- 1/755 13349/9 17053/8 287 بوشهر

 0/001 0/10- 0/870 44471/6 43891/7 630 خوزستان

 0/002 0/18- 1/637 33515/7 37966/6 892 فارس

 0/001 0/09- 1/199 20720/3 21111/6 929 المیا

 0/006 0/37- 0/611 3359/3 2940/7 972 کردستان

 0/008 0/46- 0/367 602/0 465/7 1037 اصفهان

 0/006 0/35- 0/741 4316/0 3959/9 1108 یشرق جانیآذربا

 0/005 0/38- 1/081 1565/8 1616/0 1114 النیگ

 0/002 0/15- 1/607 92087/7 101638/4 1297 لرستان

 0/002 0/13- 1/489 72388/8 77219/4 1400 لیاردب

 0/006 0/33- 1/232 2957/6 3200/9 1444 یاریوبختچهارمحال

 0/002 0/06- 0/775 37970/0 37434/8 1828 گلستان
 

 
 شیدرصد افزا 4/14و  5/13، 2/2درصد به  5/17و  6/10، 2
درصد  3/72از  مهینرخ پوشش ب النیدر استان گ اما ؛ابدی یم

از نرخ  یطور نسبابد که هنوز بهییدرصد کاهش م 4/72به 
 .است شتریپوشش سه استان مذکور ب

 میگندم د یبرا ارانهی ةنیبه صیتخص یالگو یاجرا جینتا
 نیشیپ یهاافتهی با جینتا. استگزارش شده 3در جدول 

 میگندم د ةمیپوشش ب ةنیبه سطح که یحال در. دارد مطابقت
هکتار حدود  -الیهزار ر 105 یاکچوار ةمیب در مناطق با حق

 ةمیب در مناطق با حق سطح نیابد، اییم شیدرصد افزا 5/3
 و 7/7 حدود ب،یترتهکتار به - الیهزار ر 740و  127 یاکچوار

 ریأثت که شود ذکر نکته نیجاست اب. ابدییم کاهش درصد 1/4
. شودیم دهیسنج مختلف مناطق نیب یصورت نسببه ریمتغ هر

 ینسب ریتأث نیا گریعوامل د یبا وجود این، امکان دارد اثرگذار

 ییهاسهیمقا نیدر چن گر،یبه عبارت د ؛قرار دهد ریرا تحت تأث
 و ندارد وجود مؤثر یرهایمتغ ریداشتن اثر سانگهامکان ثابت

. باشد سهیمقا مورد ریمتغ از شیب رهایمتغ ریسا اثر دارد امکان
فرصت  نةیهز یتوان بر رویم را رهایمتغ کل اثر مجموع، در

مثال در هر گروه از مناطق  برای ؛مشاهده کرد ارانهیپرداخت 
فرصت در  نةیهز یروند صعود کسانی یاکچوار ةمیب با حق

با . شودیم دهیوضوح دعملکرد هر منطقه به ریتطابق با مقاد
روند اثر  نیکشش تقاضا بر ا جمله از عوامل ری، اثر سااین وجود

در استان  میمثال هرچند عملکرد گندم د برای ؛گذاردیم
اما از آنجا که کشش  از اصفهان است شیب یغرب جانیآذربا
به  ارانهیفرصت پرداخت  ةنیهز ،دارد یترنییپا یتقاضا
 .کمتر از اصفهان است یغرب جانیآذربا
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 قیتحق یهایافته: مأخذ

 ميگندم د مةيب حق ارانةي نةيبه صيتخص جينتا. 9جدول 

 
-لوگرمیک)عملکرد 

 (هکتار

سال  مةیسطح ب
 (هکتار) 22

 مةیسطح ب
 (هکتار) نهیبه

به  نهیبه مةیبنسبت حق 
 22سال  مةیبحق 

 فرصت نهیهز کشش تقاضا

 Y A1 A2 P2/P1 Pe Lam 

106000  621622/5 645743/4    

 0/004 0/27- 0/702 242339/1 224586/8 899 کردستان

 0/003 0/16- 0/908 259659/0 255947/6 947 همدان

 0/003 0/30- 1/402 4980/8 5657/0 1043 النیگ

 0/005 0/45- 1/276 6694/0 7649/4 1115 اصفهان

 0/003 0/14- 0/513 112828/7 105680/8 1168 یغرب جانیآذربا

 0/005 0/38- 1/485 10466/4 12805/6 1411 یاریوبختچهارمحال

 0/012 0/58- 1/350 985/9 1235/5 1921 سمنان

 0/013 0/34- 1/098 7789/6 8059/8 3391 مازندران

182000  310187/6 303417/7    

 0/001 0/14- 1/439 88964/4 94754/8 724 خراسان

 0/001 0/30- 2/006 149655/9 213062/9 821 خوزستان

 0/003 0/32- 0/690 51758/4 47087/3 846 راحمدیوبوهیلویگکه

 0/001 0/23- 2/059 22526/5 29753/8 860 زنجان

 0/003 0/40- 0/524 77924/1 65536/0 868 فارس

 0/003 0/34- 0/702 61878/4 56184/0 887 المیا

 0/003 0/29- 1/019 66660/0 67030/5 1193 لرستان

 0/004 0/26- 1/924 11629/9 15377/3 2647 گلستان

240000  652095/4 599424/9    

 0/002 0/21- 0/853 43232/5 41916/5 885 نیقزو

 0/002 0/29- 1/160 94733/7 99435/4 903 یشرق جانیآذربا

 0/001 0/19- 2/134 24560/3 31530/3 1066 یمرکز

 0/001 0/20- 1/375 281828/3 304283/1 1079 کرمانشاه

 0/003 0/37- 1/311 155070/1 174930/2 1473 لیاردب
 

 

 یه برامیب ةارانی صیتخص یسازنهیبه یالگو یاجرا جینتا
 یچگونگ. استگزارش شده 4در جدول  یمحصول جو آب

نسبت به  یمحصول جو آب ةمیپوشش ب ةنیبه سطح رییتغ
 متفاوت محصوالت ریاز سا یتا حدود 1322سال  ةمیسطح ب

مناطق با  یبرا مهیپوشش ب ةنیسطح به ج،یبر اساس نتا. است
 70 بیترتهکتار به - الیهزار ر 62و  30 یاکچوار ةمیب حق

 یاکچوار ةمیب مناطق با حق یو برا کاهش درصد 4/11 و
درصد  7/1و 1/12 بیترتهکتار به -الیهزار ر 707و  112

 یاکچوار ةمیب حق اثر رهایمتغ یواقع، برخدر. ابدییم شیافزا
 یاکچوار ةمیب مثال در مناطق با حق برای ؛اندکرده یرا خنث

 مهیرغم کاهش سطح ب هکتار به - الیهزار ر 62و  30
 مناطق نیا یاراض درصد 72 و 75 از شیب بیترتکماکان به

است که به رغم  یدر حال نیا. درنیگیم قرار مهیب پوشش ریز
هزار  112 یاکچوار ةمیب مناطق با حق مةیب سطح در شیافزا

 ریمناطق ز نیا یاراضدرصد  70هکتار هنوز کمتر از  - الیر
  .دارندقرار  مهیپوشش ب

 

 
، به (Y) يورو ارتباط آن با بهره( lam)فرصت  ةنيهز. 9شکل 

 ی حصول جو آب يبرا( C) ياکچوار ةميب ک حقيتفک

توان بر یرا م رهایاثر کل متغ ،طور که گفته شدهمان
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 قیتحق یهاافتهی: مأخذ

 3 شکل. کرد مشاهده ارانهیفرصت پرداخت  نةیهز یرو
را نشان  یجو آب مةیبه ب ارانهیفرصت پرداخت  نةیهز ریمقاد

 ریمقاد ۀدهندنشان یافق محور شکل، نیدر ا. دهدیم
فرصت  نةیهز ۀدهندنشان یو محور عمود( Y) یور بهره

(Lam )مةیب نقاط هر منطقه بر حسب حق نیهمچن ؛است 
مةیبشود هرچه حق یمشاهده م. اندشده کیتفک یاکچوار

برعکس  و شود می شتریفرصت ب نةیهز باشد،کمتر  یاکچوار
نقاط مربوط به آن در  ،باشد شتریب یاکچوار مةیبحق  چههر

 می، ارتباط مستقدیگر سوی از. رندیگیقرار م یترنییسطح پا
در هر گروه حق زیفرصت ن نةیو هز یوره بهر مقدار نیب
 یامهیبکه در هر گروه حق  یطوربه ؛مشخص است یا مهیب

نسبت به  یشتریفرصت ب نةیهز از شتریب یورهبهرمناطق با 
 .کمتر برخوردارند یورمناطق با بهره

 یجو آب ةميب حق ارانةي ةنيبه صيتخص جينتا. 4جدول 

 
-لوگرمیک)عملکرد 

 (هکتار

 مةیسطح ب
 22سال 

 (هکتار)

 مةیسطح ب
 (هکتار) نهیبه

به  نهیبه مةیبنسبت حق 
 22 سال مهیبحق 

 فرصت نهیهز کشش تقاضا

 Y A1 A2 P2/P1 Pe Lam 

30000  523/8 419/2    

 0/033 0/43- 1/734 283/2 416/0 2136 المیا

 0/086 0/43- 0/400 136/0 107/8 3259 النیگ

57000  73477/8 65112/5    

 0/021 0/43- 0/622 1504/7 1292/5 1607 بوشهر

 0/022 0/43- 1/126 1436/0 1519/6 2030 راحمدیوبوهیلویگکه

 0/024 0/43- 1/198 1807/9 1978/5 2347 لرستان

 0/028 0/43- 1/381 1585/1 1900/1 2835 یشرق جانیآذربا

 0/026 0/43- 1/894 251/6 411/6 3065 زنجان

 0/037 0/43- 1/011 3440/1 3457/3 3301 قم

 0/038 0/43- 1/201 19955/7 21863/0 3637 تهران

 0/050 0/43- 0/575 11976/3 10109/1 3767 یمرکز

 0/036 0/43- 1/540 22169/9 28967/1 3847 همدان

 0/038 0/43- 2/155 985/3 1979/1 4786 کرمانشاه

117000  42889/1 50217/4    

 0/014 0/43- 0/293 90/9 69/5 2133 هرمزگان

 0/015 0/43- 0/723 29141/9 26012/2 2952 خراسان

 0/015 0/43- 0/887 296/7 282/8 3151 زدی

 0/024 0/43- 0/293 17137/5 13107/1 3476 نیقزو

 0/017 0/43- 0/911 3550/4 3417/5 3603 لیاردب

202000  72117/8 72954/4    

 0/005 0/43- 1/321 22162/6 25757/5 1874 خوزستان

 0/005 0/43- 1/354 182/6 215/9 2036 وبلوچستانستانیس

 0/008 0/43- 0/614 5375/4 4603/0 2322 کرمان

 0/007 0/43- 1/023 2002/9 2023/3 2526 مازندران

 0/008 0/43- 0/975 2552/2 2525/2 2579 یغرب جانیآذربا

 0/009 0/43- 0/792 16621/8 15240/6 2881 فارس

 0/009 0/43- 0/876 3603/1 3419/4 3056 گلستان

 0/009 0/43- 1/028 2704/7 2738/4 3066 یاریوبختچهارمحال

 0/007 0/43- 1/690 777/4 1110/8 3137 کردستان

 0/010 0/43- 1/000 3352/5 3352/9 3543 سمنان

 0/015 0/43- 0/486 13619/1 11130/9 4200 اصفهان
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های مورد  داده چون اغلب ،(اکچواری متفاوتی دارند ةبیم حق)شود که بیش از یک نوع بیمه برای یک محصول اجرا می ،در مواردی مانند استان بوشهر. 1
ها استفاده  های آنبیمه پوشش و میانگین وزنی حق در این تحقیق از مجموع اراضی زیر این رواز  ،پوشش هر بیمه وجود ندارد نیاز به تفکیک مناطق زیر

 .است شده

 یگندم آب یبرا مهیب ةارانی نةیبه صیتخص جینتا 6جدول 
 عملکرد، یرهایمتغ هرچند اساس، نیبر ا. دهدیرا نشان م

 نظرند اما بهاثرگذار هیاول ةمیو سطح ب یاکچوار ةمیب حق
 . عوامل است ریاز سا شیب یاکچوار ةمیب حق ریرسد تأث یم

 یگندم آب ةميب حق ةاراني ةنيبه صيتخص جينتا. 3دول ج

 
 -لوگرمیک)عملکرد 

 (هکتار

 ةمیسطح ب
 (هکتار) 22سال 

 ةمیسطح ب
 (هکتار) نهیبه

به  نهیبه ةمیب نسبت حق
 22سال  ةمیب حق

 فرصت نةیهز کشش تقاضا

 Y A2/A1 A2/A1 P2/P1 Pe Lam 

30000  18580/5 17849/3    

 0/047 0/28- 1/141 17849/3 18580/5 4869 تهران

60000  199961/2 225382/5    

 0/031 0/28- 0/240 38/0 31/3 2862 النیگ

 0/016 0/28- 1/488 6424/0 7439/9 3132 راحمدیوبوهیلویگکه

 0/032 0/28- 0/422 36406/1 31334/3 3157 المیا

 0/032 0/28- 0/302 50084/1 41890/7 3170 خراسان

 0/019 0/28- 0/860 16045/8 15438/9 3202 لرستان

 0/015 0/28- 1/194 9592/4 10142/2 3271 یشرق جانیآذربا

 0/021 0/28- 1/032 464/0 468/2 3967 زنجان

 0/039 0/28- 0/349 82732/5 69969/2 4064 همدان

 0/023 0/28- 1/097 882/3 907/0 4663 قم

 0/028 0/28- 0/940 22713/3 22339/5 5115 کرمانشاه

100000  11436/0 11534/8    

 0/016 0/28- 0/969 11534/8 11436/0 4091 مازندران

137000  196941/4 215538/3    

 0/015 0/28- 0/358 72625/3 61557/0 3101 کرمان

 0/010 0/28- 1/064 12671/7 12901/6 3645 یاریوبختچهارمحال

 0/008 0/28- 1/695 3501/0 4346/2 3934 سمنان

 0/009 0/28- 1/698 4597/3 5714/3 4164 کردستان

 0/009 0/28- 1/634 8926/2 10853/8 4194 یمرکز

 0/011 0/28- 1/595 5665/1 6798/2 4278 هرمزگان

 0/020 0/28- 0/360 95398/5 80895/9 4287 فارس

 0/012 0/28- 1/443 12153/1 13874/5 5135 لیاردب

173846.4
1  10255/3 10739/6    

 0/005 0/28- 0/831 10739/6 10255/3 2234 بوشهر

223000  489915/0 444579/7    

 0/003 0/28- 2/118 3563/3 5186/5 2456 وبلوچستانستانیس

 0/005 0/28- 1/419 355875/8 403152/3 3288 خوزستان

 0/007 0/28- 0/866 22502/6 21688/2 3424 یغرب جانیآذربا

 0/005 0/28- 1/961 826/7 1131/1 3739 زدی

 0/009 0/28- 0/859 27524/8 26477/0 4136 نیقزو

 0/010 0/28- 0/778 34286/5 32280/0 4440 اصفهان

403000  46242/6 38041/8    

 0/006 0/28- 1/633 38041/8 46242/6 3545 گلستان
 

 قیتحق یهایافته: مأخذ 
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 قیتحق یهایافته: مأخذ

 مةیببا مقدار حق ( Lam)فرصت  نةیشود هزیمشاهده م
به  ارانهیکه پرداخت  یطوربه ؛معکوس دارد ةرابط یاکچوار

و  30که با  ،تهران و گلستان یهادر استان یگندم آب مةیب
 مةیب حق نیشتریب و نیهکتار کمتر - الیهزار ر 403

 نةیهز نیکمتر و نیشتریب یدارا بیترت را دارند، به یاکچوار
 132، 100، 50از  یاکچوار مةیب حق شیبا افزا. فرصت است

، 075/0 بیترتفرصت به نةیهکتار هز - الیهزار ر 773تا 
سطح  نیهمچن ؛ابدییم کاهش 002/0 و 017/0، 015/0

کمتر  یاکچوار مةیبدر مناطق با حق  زین مهیپوشش ب نةیبه
و  2/17از  شیب بیبه ترت( هکتار - الیهزار ر 132و  50)
 نةیبه سطح که است یحال در نیا. دارد شیدرصد افزا 4/5

 -الیهزار ر 773 یاکچوار مةیبدر مناطق با حق  مهیپوشش ب
 .ابدییدرصد کاهش م 7/5هکتار حدود 

 نهیبه ةمیسطح ب نییدر تع ،شدگفته شتریطور که پهمان
 ؛نداثرگذار زین هیاول طیشرا یاکچوار ةمیب عالوه بر حق

هزار  30 یاکچوار ةمیب تهران با حق ةکه در منطق یطور به
درصد  4/72درصد به  5/75از  مهینرخ پوشش ب هکتار - الیر

 از مهیب پوشش نرخ که است یحال در نیا. ابدییکاهش م
هزار  132و  50 یاکچوار ةمیب حق با مناطق در درصد 2/75
 در حال درصد 4/75و  درصد 7/30 به بیترتهکتار به - الیر

در مناطق با حق  مهینرخ پوشش ب نیهمچن است؛ شیافزا
 52 از بیترتهکتار به - الیهزار ر 403و  773 یاکچوار ةمیب
 یاثرگذار. ابدییم کاهش درصد 5/75 و 50 به درصد 2/37 و

 یورفرصت و سطح بهره ةنیهز روند تطابق در زین یوربهره
 .قابل مشاهده است

 ک  حصوليارانه به تفکيص يج تخصينتا یکل ةسي قا. 3جدول 

 
نسبت مقدار محصول 

 هیشده به حالت اولمهیب

به  نهیبه ةنسبت بودج
 هیاول ةبودج

سهم محصول از کل 
 هیبودجه در حالت اول

سهم محصول از کل 
 نهیبودجه در حالت به

بودجه در حالت  ییکارا
 حالت به نسبت نهیبه

 هیاول

 TY2/TY1 B2/B1 %B1/TB %B2/TB TY21/B21 
 725/1 42/7 57/7 225/0 000/1 ذرت

 354/1 40/6 04/5 233/0 000/1 میجو د

 715/1 26/64 62/62 221/0 560/0 میگندم د

 247/0 31/6 52/3 122/1 000/1 یجو آب

 132/1 05/37 10/30 224/0 556/0 یگندم آب

 --- --- --- 271/0 --- کل
 

 

 

ن پنج محصول یمه بیب حق ةارانیص یتخص یج کلینتا
جدول، اعداد  نیدر ا. استگزارش شده 5در جدول  یا غله

 .اند محاسبه شده 2 ةبا استفاده از رابط TY2/TY1ستون 
. استشده تعیین 5 ةبا استفاده از رابط زین B2/B1شاخص 

 یاساس حداکثرسازارانه بریص یدهد اگر تخصیم نشان جینتا
درصد بودجه سال  1/27تنها با گاه آن ،شدیانجام م یور بهره

 یاشدهمهید بیکه مقدار تول شتدان امکان وجود یا 1322
به عبارت  ؛ردیمه قرار گیر پوشش بیه زیمعادل مقدار سال پا

پوشش  ریمه با هدف زیب حق ةارانیص یبا تخص گر،ید
سال  ةدرصد بودج 1/27تنها با  هید پایقرارگرفتن مقدار تول

محصوالت  ةید سال پایدرصد مقدار تول 100توان یه میپا
د سال یدرصد مقدار سال تول 6/55 یم و جو آبیذرت، جو د

 ةید سال پایدرصد مقدار تول 56و  یمحصول گندم آب ةیپا
نکه یا یتر، برا قیطور دقبه. کرد مهیب رام یمحصول گندم د

ر یهر محصول ز TY2/TY1مندرج در ستون  یهانسبت
 ةیاول ةدرصد بودج 5/22است از  یکاف ،ردیپوشش قرار گ

 ةدرصد بودج 1/22م، یجو د ةیاول ةدرصد بودج 3/23ذرت، 
استفاده  یگندم آب ةیاول ةدرصد بودج 4/22و  میگندم د ةیاول

درصد  2/12الزم است حدود  یمحصول جو آب یبرا تنها. شود
 .ردیاستفاده قرار گه مورد یش از مقدار سال پایبودجه ب
 منجر هیاول ةع بودجیبه بازتوزص یتخص یالگو یاجرا

ر یهر محصول از کل بودجه را تحت تأث یشود و سهم نسب یم
و  B1/TB% یهار ستونیمقاد ةسیبا مقا. دهدیقرار م

%B2/TB هر محصول از  ینسب سهم انگریب بیترت که به ــ
نه یبه یالگو یاز اجراش و پس یکل بودجه در حالت پ

محصوالت ذرت،  یسهم نسب کهشود یمشاهده م ــ هستند
 یمحصوالت جو آب یو سهم نسب م کاهشیم و گندم دیجو د

 .افته استیش یافزا یو گندم آب
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 ةکه با استفاده از رابط ،(TY21/B21)ر ستون آخر یمقاد
به ال بودجهیهر ر ییدهد کاراینشان م ،اندمحاسبه شده 10

ن یا. کندیدا میش پیافزا درصد 12 از شیطور متوسط ب
را  ییکارا بهبود درصد 35 از شیم بیمقدار در مورد جو د

 الیهر ر ییدهد کارایشاخص نشان م نیا .دهدینشان م
به یو گندم آب میمحصوالت ذرت، گندم د یبودجه برا ةارانی

 وجودبا . ابدییم شیافزا درصد 2/13 و 5/71، 5/72 بیترت
 یبرا تنهابودجه  ییکارا ،طور که مشاهده شد، هماناین

 شیافزا. مواجه است یدرصد 2/16با کاهش  یمحصول جو آب
به  ییکاهش کارا جهیو در نت یجو آب یبرا ازیمورد ن بودجة

 صیتخص یالگو ،پیشین های گفته طبق براست که  لیدل نیا

 یدر مناطق یجو آب ةمیپوشش ب ریز سطح شیبه افزا نهیبه
 نیبه ا. دارند یباالتر یاکچوار ةمیب شود که حقیم منجر

 ةارانیالزم است  نهیبه یبه الگو یابیدست یبرا ب،یترت
 .پرداخت شود یبه جو آب یشتریب

را بر  ارانهی ةنیبه صیتخص یالگو یاجرا ةجینت 2جدول 
 نیدر ا. دهدیهر منطقه از کل بودجه نشان م ةسهم بودج

سهم هر منطقه از  انگریب B1/TB1%جدول، اعداد ستون 
. هستند 1322پنج محصول در کل کشور در سال  ةکل بودج
 یالگو یسهم را پس از اجرا نیا B2/TB2%ستون 

  اساس بر مناطق جدول، نیدر ا. دهدینشان م نهیبه صیتخص

 (درصد) صيتخص يالگو ي ناطق، قبل و بعد از اجرا ةميسهم بودجه و سطح ب. 7جدول 

 
سهم منطقه از کل بودجه 

 هیدر حالت اول

سهم منطقه از کل بودجه 
 نهیدر حالت به

سهم منطقه از کل سطح 
 هیاول

سهم منطقه از کل سطح 
 نهیبه

 %B1/TB1 %B2/TB2 %A1/TA1 %A2/TA2 
 16/970 19/755 13/290 26/311 خوزستان

 11/498 11/499 11/534 13/829 کرمانشاه

 6/514 5/659 9/939 4/929 فارس

 11/211 10/561 8/217 5/362 همدان

 7/067 7/601 7/102 9/551 لیاردب

 2/637 2/880 6/290 6/851 گلستان

 7/257 6/586 5/579 2/616 کردستان

 2/639 2/360 4/872 3/098 نیقزو

 3/186 3/244 4/637 4/611 یشرق جانیآذربا

 4/136 3/769 4/599 2/070 یغرب جانیآذربا

 3/478 3/094 4/341 2/610 المیا

 2/348 1/948 4/113 1/720 کرمان

 5/247 4/915 3/959 3/624 خراسان

 5/104 5/230 3/297 4/049 لرستان

 2/677 2/463 3/008 1/773 راحمدیوبوهیلویگکه

 1/597 1/451 2/900 1/725 اصفهان

 0/833 0/890 0/448 0/568 یاریوبختچهارمحال

 0/799 0/757 0/429 0/310 مازندران

 0/740 0/804 0/409 0/521 بوشهر

 1/339 1/492 0/304 1/750 یمرکز

 1/093 1/137 0/239 0/276 تهران

 0/279 0/286 0/161 0/216 سمنان

 0/188 0/213 0/129 0/198 هرمزگان

 0/194 0/208 0/055 0/103 النیگ

 0/109 0/154 0/053 0/248 وبلوچستانستانیس

 0/125 0/123 0/048 0/042 قم

 0/702 0/883 0/038 0/987 زنجان

 0/033 0/041 0/009 0/053 زدی
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 انگریب نیز A1/TA1%ستون . اندشده مرتب سهم نیهم
 1322در سال  مهیپوشش ب ریز سطح کل از منطقه هر سهم
 یسهم را پس از اجرا نیا زین A2/TA2%ستون . است
 .دهدینشان م نهیبه صیتخص یالگو

ب یترتبودجه به یدهد سهم نسبیم نشان جی، نتایکلطوربه
ستان و بلوچستان، یزد، سی، یزنجان، مرکز یهادر استان

ل، سمنان، بوشهر، چهارمحال یالن، هرمزگان، اردبیخوزستان، گ
 ؛ابدیی، لرستان، کرمانشاه، تهران و گلستان کاهش میاریو بخت

ش از یاز ب منطقه از بودجه 16ن یمجموع سهم ا که یطوربه
ن، با یعالوه بر ا. رسدیدرصد م 4/43درصد به کمتر از  6/56
مه یپوشش ب ریها از سطح زن استانیسهم ا مهیب یر پرتفوییتغ
برعکس، . ابدییدرصد کاهش م 2/42به  درصد 63ز از حدود ین

، کردستان، یجان غربیکرمان، آذربا یهااستان یاسهم بودجه
ن، مازندران، یالم، قزویراحمد، اصفهان، ایه و بویلویگفارس، که

 که یطوربه ؛ابدییش میافزا یشرق جانیقم، خراسان و آذربا
درصد به  6/34منطقه از کمتر از  13ن یا یامجموع سهم بودجه

درصد  42مه از حدود یر پوشش بیدرصد و سطح ز 5/65ش از یب
ص یدر مجموع، تخص. ابدییش میدرصد افزا 7/61به حدود 

 برایکه  یطوربه ؛استتر شدهمتعادل مهیب حق ةارانی ةبودج
خوزستان  یهاسهم استان نهیص بهیتخص یالگو یبا اجرا مثال

درصد بودجه را به  40ش از یب 1322که در سال  ،و کرمانشاه
 ؛ابدییدرصد کاهش م 76به کمتر از  ،بودندخود اختصاص داده

درصد به  10فارس و همدان از حدود  یهاسهم استان نیهمچن
 .استش یافزا رو به درصد 12ش از یب

 

 شنهادهايو پ يريگجهينت
م یبر مفاه یارانه مبتنیص یتخص یک الگوی ،ق حاضریدر تحق

ن الگو با یسپس کاربرد ا ؛ن شدیو تدو یمعرف اقتصاد یاهیپا
قرار  یابیدر بخش غالت مورد ارز یوربهره یهدف ارتقا

 یارانه با هدف ارتقایص یج نشان داد تخصینتا. گرفت
 یر عواملیتحت تأث مهیب ةنیبه یبه پرتفو یابیو دست یور بهره

ز یمه و نیب یتقاضا یمتیکشش ق ،یاکچوار ةمیب از جمله حق
کسان یط یکه در شرا یطوربه است؛ یفعل ةمیسطح ب

ک منطقه نسبت به یدر  یاکچوار ةمیب هرچه حق یور بهره
سک یگر، هرچه ریبه عبارت د ــ تر باشدنییگر پایمناطق د

ن یا ةمیسطح پوشش ب ــ ک منطقه کمتر باشدی ینسب
طور مشابه به. ابدییش میافزا نهیبه یامهیب یمنطقه در پرتفو

 منطقهک یک محصول در ی یتقاضا برا یمتیاگر کشش ق
ن منطقه پوشش یشتر باشد، در ایگر بینسبت به مناطق د

. شود میدکنندگان کمتر یاز تول یافتیمت دریو ق شتر یمه بیب
 یوراگر بهره یجاست که حتبنکته  نین همه، توجه به ایبا ا
ا یآن کم باشد  یاکچوار ةمیب ا حقی د محصول باال یتول

ن یتواند به ایکدام نمچیه ،باشدداشته ییباال یکشش تقاضا
ا ی به آن پرداخت شود یشتریب ةارانید یباشد که با یمعن

 یفعل ةمیواقع، ممکن است سطح بدر. ابدیش یافزامه یسطح ب
، اثر این وجودبا . نه باشدیش از مقدار بهیب یان منطقهیچن

 .فرصت قابل مشاهده است ةنیعوامل مذکور اغلب در هز
 ةارانیج نشان داد چنانچه پرداخت ینتا ،یکلطوربه

را  یوربهره یهدف ارتقا مثال برایهدفمند باشد و  مهیب حق
 یابودجه یهانهیبا هز یدات کشاورزیتول کند،ب یتعق

 ن بودجهیبا مبلغ مع ای رندیگ میمه قرار یپوشش ب ریز یکمتر
ن یا ،واقعدر. شود می یابیقابل دست یشتریب یامهیپوشش ب

 ییکارا مهیب ةارانی کردندهد که با هدفمندیج نشان مینتا
 ؛ابدییش میار افزاذگاستیبه اهداف س یابیبودجه در دست

 رو به درصد 12طور متوسط حدود بودجه به ییکارا همچنین
به مه یب ةارانیکردن هدفمندن، یافزون بر ا. است شیافزا

ع یو توز شود یم منجر ن مناطق مختلفیع بودجه در بیبازتوز
 .کندیجاد میرا ا یترمتعادل

ق حاضر آن است که توانسته یتحق یهایژگیاز و یکی
که در تابع  ــ مهیبه داشتن ب راالت کشاورزان یاست تما

ک عامل یعنوان به ــ شان منعکس استیا یتقاضا
ن یبه ا. نه لحاظ کندیص بهیتخص یکننده در الگو نییتع
 یالگو از استفاده بامه یب یشنهادیپ یب، پرتفویترت
داشتهت یز مقبولیدکنندگان نیتواند از نظر تول یشده م نیتدو

از آنجا که کشش . دیبه اجرا درآ کننده مهیب سوی ازباشد و 
 ارایددر سهم محصوالت و مناطق  یا تقاضا اثر قابل مالحظه

 کردن روزبه و تقاضا شیمه دارد، پایب ةنیبه یپرتفو
 ردیمورد توجه قرار گ همواره ستیبا یمتابع تقاضا  یپارامترها

 .کندر ییتغ ایصورت پوارانه بهیص یو تخص
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