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 چكیده
اي نسبی هتوانند به صورت مستقيم یا غيرمستقيم تغييراتی را از راه اثرگذاري بر قيمتهاي اقتصادي میسياست

 ویژه از نظر فرسایش خاككنند كه این تغييرات، بههاي توليدي در كاركرد نظام زراعی ایجاد محصوالت و نهاده
-اي زیستهطور غيرمستقيم بر پدیدهبوده كه به یهایبسيار دارند. سياست آزادسازي تجاري از جمله سياستاهميت 

صوالت محو صنعت  هايبخش ميان ارتباطبرقراري ویژه فرسایش خاك اثرگذار است. در این پژوهش با همحيطی ب
، پيامدهاي آزادسازي تجاري بخش صنعت بر در قالب یک الگوي تعادل عمومی چند بخشی گرزراعی فرسایش
سازي نتایج استفاده شده است. براي شبيه 0931سال  يهاشده است. بدین منظور از داده ارزیابیفرسایش خاك 

بهبود فرسایش  درصدي تعرفه واردات محصوالت صنعتی( 5)كاهش  نتایج نشان داد كه سياست آزادسازي تجاري
ن، كنندگاسازي این سياست موجب افزایش درآمد واقعی مصرفه دارد. همچنين پيادهرا به همرا درصد( 99/1) خاك

شود. نتایج تحليل حساسيت می درصد( 10/1) توليد كل افزایش و درصد( 10/2) كنندهكاهش شاخص قيمت مصرف
ه نتایج نند. چرا كاي و رفتاري را لحاظ كها منطقهگذاران در اجراي این سياست باید تفاوتكه سياست آن استموید 

ب پيامدهاي مناس رغمبهمنفی داشته باشد.  آثار ممکن است سازي آنها حساس بوده و پيادهبه تغييرات كشش
تلف هاي مخكشور به پهنهشود می پيشنهادمحيطی سياست آزادسازي تجاري بخش صنعت، اقتصادي و زیست

بسته  ،بخش صنعت بر فرسایش خاك در هر پهنه آزادسازي تجاري مثبت و منفی آثار پس از ارزیابیبندي و تقسيم
 شود. اجراسياستی مناسب با هر منطقه به منظور جلوگيري از روند فزاینده فرسایش خاك و بهبود آن 
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 مقدمه

 هایفرسایش خاك پدیده زیست محیطی بوده است که افزون بر اثرهای منفی بر اکوسیستم

های اقتصادی ، پیامد(3112؛ پیمنتل، 3102پیمنتل و برگس، طبیعی، کشاورزی، جنگل و مرتع )

ویژه هکشورها ب( که همه 3102؛ آدامو و همكاران، 3102و اجتماعی فراوان دارد )دانلدی و ری، 

. (3101؛ کفی و یوشینو، 3102)کیروی و میرزاباو، رو هستند با آن روبه شورهای در حال توسعهک

( به 3112؛ باکر و همكاران؛ 3102فرسایش خاك با تخریب ساختار خاك )تلس و همكاران، 

ین (، همچن3112؛ الل، 3102خیزی خاك )ماتانو و همكاران، کیفیت نامطلوب و کاهش حاصل

وری ( که در نهایت کاهش بهره3102انجامد )دانلدی و ری، کاهش ظرفیت نگهداری آب می

؛ آدامو و 3102را به همراه دارد )ماتانو و همكاران،  -که منبع تولیدی کشاورزان است-زمین 

 (.3102همكاران، 

ر پایه ب ترین نقش را داشته و زندگی بیشتر کشاورزانزمین کشاورزی در زندگی روستایی مهم

وری هخیزی خاك و بهرکاهش حاصلرو با ( از این3102آن استوار شده است )دانلدی و ری، 

های پژوهش بنابر نتایج(. 3102یابد )تلس و همكاران، پایین تولید، درآمد کشاورزان کاهش می

( در 0111و باندارا و کاکسهد ) (3110لمبین ) (،3102همچون کیروی و میرزاباو ) پرشماری

که اغلب از قشر فقیر جامعه به شمار  -کاهش درآمد کشاورزان کشورهای در حال توسعه، 

ای دوسویه است. فرسایش خاك به کاهش درآمد کشاورزان و فرسایش خاك رابطه -روندمی

تی را رعایت حفاظ هایبه دلیل ذخیره مالی اندك، اقدامشود که در دوره بعدی کشت منجر می

اك تر، فرسایش خدهد. به عبارت سادهکنند، در نتیجه این پدیده با شدت بیشتری روی مینمی

انجامد. چرا وری و درآمد کشاورزان به تخریب زمین و رهاسازی آن میو به دنبال آن کاهش بهره

ود شیدهد و به زمینی غیرقابل کشت تبدیل مکه زمین قابلیت تولیدی خود را از دست می

 (.3112؛ باکر و همكاران، 3102رنویكا و همكاران، )

توان بیان داشت فرسایش خاك با چگونگی استفاده از زمین رابطه تنگاتنگی دارد. طور کلی میبه

ها بر فرسایش خاك به دار و نوع استفاده از آنهای شیبچرا که الگوی کشت کشاورزان در زمین

که در کشورهای (، در حالی3112؛ یانگ و لیانگ، 3112ان، شدت اثرگذار است )النگ و همكار

در حال توسعه، کشاورزان در ارتباط با استفاده از زمین و فرسایش خاك اطالعات ناچیزی دارند. 

دار برای کشت محصوالت ساالنه است. از آنجا های شیبای که بیشترین استفاده از زمینبه گونه

ی با توجه به نقش کلیدی در امنیت غذایی همواره از سوی که در این کشورها محصوالت زراع
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شوند تری برای آنها وجود دارد، کشاورزان ترغیب میشود و بازار فروش سادهها حمایت میدولت

 ایجنت دار به سوی کشت محصوالت ساالنه سوق دهند.های شیبکه الگوی کشت خود را در زمین

های کشاورزی ونگی استفاده از زمین و فعالیتدهد که چگهای گوناگون نشان میپژوهش

جدی کشورهای در  هایچالشدار نیز بارها به عنوان یكی از های شیبدهنده در زمینفرسایش

؛ باندارا و 3102؛ ماتانو و همكاران، 3102شده است )اولیویرا و همكاران،  مطرححال توسعه 

 (.0231؛ قربانی، 0112جایاسوریا،  ؛ کاکسهد و0111؛ باندارا و کاکسهد، 3110همكاران، 

توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تغییراتی را از راه اثرگذاری های کالن اقتصادی میسیاست

کنند که این های تولیدی در کارکرد نظام زراعی ایجاد های نسبی محصوالت و نهادهبر قیمت

(. مسئلة 0111دارند )باندارا و کاکسهد، ویژه از نظر فرسایش خاك اهمیت بسیار تغییرات، به

تغییرات قیمت نسبی بر  اساسی در زمینة تخریب زمین و فرسایش خاك، درجة تأثیرگذاری

های کشت کم فرسایش به سمت محصوالت و کشاورزان برای حرکت از محصوالت و نظام انگیزه

-گذاری(. سیاست0231دهنده )تغییر در الگوی کشت( است )حسینی، های کشت فرسایشنظام

دارند  متفاوتی آثارآن بر فرسایش خاك  در پیهای گوناگون بر الگوی کشت و سطح زیر کشت و 

دهند. اول، تغییر در ها از دو راه فرسایش خاك را تحت تأثیر قرار می(. این سیاست3112)دیل، 

بر الگوی کشت کشاورزان وری( و دوم، تأثیرگذاری اها )تغییر در فنها و مصرف نهادهگذاریسرمایه

 (.3110؛ سناهون و همكاران، 0113)باربیر، 

ه دهنده در مقایستواند کشاورزان را به استفاده از محصوالت فرسایشهای دولت میگذاریسیاست

ن و شود )سناهوبا محصوالت با فرسایش اندك تشویق کند که موجب ناپایداری منابع خاکی می

کشاورزی، فرسایش خاك از حد بسیار ناچیز ی که در یک قطعه زمین ا(. به گونه3110همكاران، 

کند که این تغییرات گسترده به نظام زراعی یا الگوی کشت کشاورزان تا حد بسیار شدید تغییر می

اند مهمی هایمؤلفههای سیاستی از های زراعی خودشان بستگی دارد، چرا که مداخلهدر زمین

نرخ فرسایش بیش از نرخ مطلوب اجتماعی را بپذیرند )ایتون،  شوند کشاورزانکه موجب می

ای نسبی هبا تغییر قیمتهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (. بنابراین سیاست0112

 ، به عنوانشوندویژه زمین میهای تولیدی، بهتولیدی موجب تغییر الگوهای استفاده از نهاده

؛ کاکسهد 0111شوند )باندارا و کاکسهد، یش خاك بررسی میراهكاری مناسب برای مقابله با فرسا

های گوناگون به منظور تعیین چگونگی سیاست ، لزوم بررسیدر نتیجه(. 0112و جایاسوریا، 

 یابد.ها بر این پدیده بیش از پیش اهمیت میاثرگذاری این سیاست
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ر غیرمستقیم بر هایی است که به طوسیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت یكی از سیاست

های نسبی تولیدکنندگان در قیمت با ایجاد تغییرفرسایش خاك اثر گذار است. این سیاست 

اری باز هایدر قیمت اورزی، موجب ایجاد تغییرصنایع در مقایسه با تولیدکنندگان بخش کش

. دتواند الگوی کشت کشاورزان را تغییر دهشود. لذا این اثرگذاری میمحصوالت کشاورزی می

 هایتسیاس دیگر اینكه این سیاست برخالف در آغازارزیابی این سیاست از دو جنبه اهمیت دارد. 

قابلیت اجرا دارد. دوم اینكه  گر،شهای فرسایمورد بحث در این حوزه همچون وضع مالیات بر نظام

د توانیشود. لذا بررسی اثرات آن مهمانند ایران اجرا می جهاناین سیاست در بیشتر کشورهای 

محیطی این سیاست آشنا کرده و در صورت لزوم از آن برای گذاران را با پیامدهای زیستسیاست

 برداری شود.محیطی بهرهبهبود شرایط زیست

 فیلیپیندر  آزادسازی تجاری بخش صنعت ( نشان دادند سیاست0112) کاکسهد و جایاسوریا

( نیز همین نتیجه را در 3110) باندارا و همكاراندارد. پژوهش  هبهبود فرسایش خاك را به همرا

( نتیجه عكس را در این کشور 0111های پژوهش النزانا )که یافتهداشته است. در حالی سریالنكا

به عبارتی نتایج این پژوهش نشان داده است که سیاست آزادسازی تجاری  نشان داده است.

ت پژوهش پاهی نتیجه همچنین بال دارد.تشدید فرسایش خاك و تخریب بیشتر زمین را به دن

وری زمین ( نشان داد که این سیاست در کشور هند افزایش فرسایش خاك و کاهش بهره3102)

ای بوده است که نشان داده است با این تضاد در نتایج به دلیل بررسی منطقه را به دنبال دارد.

ممكن است سیاستی کشاورزان  ،هر کشور توجه به رفتار متفاوت کشاورزان در مناطق مختلف

ه کیک منطقه از کشور را به تغییر الگوی کشت برای بهبود فرسایش خاك سوق دهد در حالی

ز ا ای دیگر، انتخاب الگوی کشت فرسایشگر باشد.واکنش کشاورزان به این سیاست در منطقه

باید تحلیل  دقیق هایکه برای انجام بررسی بر این باورند( 3110باندارا و همكاران ) رواین

 حساسیت انجام گیرد.

تن در هكتار است  2/32اند که مستعد فرسایشایران  0های منتخبنرخ فرسایش خاك در استان

های . در سال(0231)قربانی،  تن در هكتار( است 2برابر حد مجاز فرسایش ) 2نیز  میزانکه این 

، که با توجه به 3متعددی وضع شده استاخیر برای رهایی از پیامدهای منفی این پدیده، قوانین 

                                           
 آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، گلستان، همدان و زنجان 1
 هب مستعد و دارشیب اراضى در اولویت با هاباغ توسعه و موجود هایباغ نوسازىقانون برنامه چهارم توسعه:  03بند ط ماده  2

 صادرات توسعه راستاى در و قیمت ارزان منابع تأمین با هكتار میلیون یک میزان
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فرسایش نتایج مناسبی را به همراه نداشته است. های نسبی محصوالت کمتغییر در قیمت عدم

بر تغییرات  بخش صنعت سیاست آزادسازی تجاری اثرگذاریپژوهش ارزیابی  این لذا هدف

وان به تاین سیاست را نمیاز آنجا که پیامد  در ادامه نیز نتایج این سیاست  است. فرسایش خاك

گیری کرد، در این پژوهش با استفاده از الگوی تعادل عمومی چندبخشی صورت مستقیم اندازه

رسایش سیاست بر ف این ها اثر غیرمستقیممیان بازارها و بخش رابطهسعی شده است با استفاده از 

ای اقتصادی این سیاست نیز آورد که پیامدهخاك سنجیده شود. این الگو این امكان را فراهم می

گیری مالك عمل برای تصمیم تواندمحیطی نمیسنجیده شود. چرا که تنها پیامد زیست

ار محیطی مناسبی داشته، ولی آثای که اگر سیاستی آثار زیستگذار قرار گیرد. به گونهسیاست

 .اقتصادی مطلوب نداشته باشد، از دید سیاستگذار مقبولیت چندانی نخواهد داشت

 هامواد و روش
سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت بر  اثرگذاریطور که پیشتر بیان شد، برای ارزیابی همان

فرسایش خاك نیاز است از الگویی استفاده شود که بتواند این رابطه غیرمستقیم را تشكیل دهد 

و سپس اثر این سیاست بر فرسایش خاك سنجیده شود. لذا الگوی مورد استفاده در این پژوهش 

گذاری ایج در حوزه سیاستدومنطقه چهار بخشی است که از الگوهای ر تعادل عمومی الگوی

ترین دالیل فرسایش خاك با توجه به این که عامل شیب از مهم 0رود.فرسایش خاك به شمار می

  3اند.دهنده اقتصاد دو منطقهدار و مسطح نشانهای شیباست، زمین

کشد که در آن ای را به تصویر میتوان گفت، این الگو اقتصاد در حال توسعهطور کلی میبه

دار محصوالت زراعی و های شیبهای مسطح وجود دارد. در زمیندار و زمینهای شیبمینز

 -نهاده هكسچر 3 -کاال  3 کار مطابق اقتصاد استاندارد باغی با استفاده از دو نهاده زمین و نیروی

ای هکه تولید محصوالت زراعی و صنعتی در زمینشوند، در حالی( تولید می0122اوهلین )جونز، 

 2 -کاال3مسطح، با استفاده از سه نهاده زمین، نیروی کار و سرمایه تولید مطابق ساختار اقتصاد 

 ( تعریف شده است.0190واینر )جونز،  -نهاده ریكاردو

                                           
( و 0111(، باندارا و کاکسهد )0112کاکسهد و وار ) (،0112های کاکسهد و جایاسوریا )توان به پژوهشمیدر این زمینه  1

  ( اشاره کرد.3110باندارا و همكاران )
 رستدبندی در ایران فرسایش خاك این تقسیم( مبنی بر اثرگذاری شیب بر تشدید 0231پژوهش قربانی )های بر پایه یافته 2

 است.
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بر فرسایش خاك است، نحوه  آزادسازی تجاریسیاست  پژوهش ارزیابی اثر این ا که هدفاز آنج

 نشان داده شده است. (0)معادله اخلی محصوالت در سیاستی بر قیمت د متغیراثرگذاری 

(0) 
mmmmmm TPPtPP ˆˆˆ)1( **   

*قیمت داخلی کاالهای صنعتی،  mPکه در آن، ،

mP  قیمت جهانی کاالهای صنعتی وmt نشان-

لی گذاری بر قیمت داخسیاست اثرپس از بررسی  دهنده نرخ تعرفه وارداتی کاالهای صنعتی است.

ه شود. برای بهای تولید الگوسازی میبر تولید و تقاضای نهاده آن، اثرگذاری کاالهای صنعتی

ه ب های تولیدی، تابع درآمد کل برای هر منطقهدست آوردن تابع تولید و توابع تقاضای نهاده

 شود:می بیان صورت زیر

(3)  LUr , ),( rrrr VPGG  

زای مواهب ( و متغیر برونrPها )درآمد کل در هر منطقه است که تابعی از قیمت rGکه در آن، 

( است. بردار قیمت در هر منطقه نیز تابعی از قیمت محصوالت تولید شده در همان rVطبیعی )

های ( و بردار نهادهP( نسبت به بردار قیمت )Gجزیی از تابع درآمد ) منطقه است. با گرفتن مشتق

),(),((، به ترتیب تابع تولید Vتولیدی ) VPYVPGP   و تابع معكوس تقاضای عوامل تولید

),(),( VPWVPGv  آید.به دست می 

، در سطح محصول C(P,V)سازی هزینه کل از آنجا که تولیدکنندگان در هر بخش به کمینه

 کنند، حاصل شرایط مرتبه اولاقدام می W(P,V)های عوامل و در سطح قیمت Y(P,V)تولیدی 
(. 0112)کاکسهد و جایاسوریا،  است N(W,Y) 0سازی هزینه، تابع تقاضای شرطی عواملکمینه

),,(از تابع تقاضای عوامل تولید پس از آن jkjnjij YWWN  دیفرانسیل کلی گرفته و با تبدیل

( به عنوان درصد تغییرات در تقاضای زمین در 2متغیرهای آن به حالت درصد تغییر، رابطه )

 آید:دست میدار بههای شیببخش محصوالت زراعی در زمین

(2) )ˆˆ(ˆˆ
kunuukuunu WWYN   

( در بخش محصوالت nتقاضای عامل تولید زمین )درصد تغییر یا تغییر نسبی در nuN̂که در آن، 

ای که اگر متغیر سیاستی به کاهش بیشتر آن منجر دار است. به گونههای شیبزراعی در زمین

ش کننده نرخ فرسایشود، به لحاظ زیست محیطی مناسب است. چرا که این عامل تولید، تعیین

در درآمد کل یا تولید ناخالص ملی در بخش محصوالت زراعی درصد تغییر  uŶخاك در الگوست. 

( در هزینه تولید محصوالت زراعی در kسهم عامل تولید نیروی کار ) kuدار، های شیبدر زمین

                                           
1 Conditional factor demand function 
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ت الکشش جانشینی بین عوامل تولید نیروی کار و زمین در تولید محصوuدار، های شیبزمین

دار ، های شیبزراعی در زمین
nuŴ  و

kuŴ  به ترتیب درصد تغییر در قیمت عامل تولید زمین و

 دار است.های شیبعامل تولید نیروی کار در زمین

نسبی غییرات به ترتیب تروابط تولید و معكوس تقاضای عوامل تولید، با گرفتن دیفرانسیل کلی از 

های ( و تغییرات قیمتی نهادهuŶدار )های شیبتولید ملی در بخش محصوالت زراعی در زمین

kunuتولیدی ) WW ˆˆ ) داریم:(، 2آید که  با قرار دادن آن در رابطه )به دست می 

(2) )ˆˆ(ˆ *

xfnunu PPN   

)/(به صورت nu باال،در رابطه  kfnfkuuufnu   شود. که در آن، تعریف میku 

ای هبه ترتیب هم عامل تولید نیروی کار و زمین در هزینه تولید محصوالت زراعی در زمین nuو 

ˆ* دار است.شیب
xP به دلیل  دار است.های شیبر زمیندرصد تغییر در قیمت محصوالت باغی د

معكوس سهم  ijرابطه دوگان توابع درآمد و هزینه در شرایط بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، هر

( 2رابطه ) (.0112جایاسوریا، ، است )کاکسهد و j ،ijدر هزینه تولید بخش  iعامل تولید 

بوده که به تغییرات قیمت محصوالت زراعی دهنده شاخص فرسایش خاك در این پژوهش نشان

برای به دست آوردن اثر تغییرات سیاست آزادسازی تجاری بر . و متغیر سیاستی بستگی دارد

 :شوداستفاده می (2از رابطه )قیمت محصوالت زراعی، 

(2)  
mmmmmmmmlmlfmf TtAP ˆ)()(ˆ 1

 


 

دهنده تغییرات قیمت بازاری محصول زراعی بر اثر سیاست که نشان -( 2با قرار دادن معادله )

دار برای کشت محصوالت های شیب(، تغییر تقاضای زمین2در معادله ) -آزادسازی تجاری است

نشان داده  زراعی به عنوان شاخص فرسایش خاك در ازای اعمال این سیاست به صورت زیر

 شود:می

(2) )ˆˆ(ˆˆ
mfnumnu TPTN  
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 آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک سیاست الگوی شماتیک اثرگذاری(1)شکل

دار برای کشت محصوالت زراعی نامعلوم است، زیرا عالمت تغییرات استفاده از نهاده زمین شیب

ای که اگر کاهش تعرفه واردات کاالهای صنعتی، کاهش به گونهمبهم است.  fP̂عالمت تغییرات 

دار برای تولید محصوالت های شیبرا به همراه داشته باشد، زمین fPقیمت محصوالت زراعی 
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ها برای تولید محصوالت باغی استفاده گیرد، بلكه از این زمینساالنه مورد استفاده قرار نمی

که اگر این کاهش در تعرفه، منجر به بهبود فرسایش خاك را به همراه دارد. در حالیشود که می

شود. نحوه اثرگذاری آزادسازی شود، موجب تشدید فرسایش و تخریب زمین می fPافزایش 

تواند سیاست میدهد که این ( نشان می0تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاك در شكل )

ایی ها شناسی متفاوتی داشته باشد. لذا الزم است متغیرهای اثرگذار بر نتایج سیاستهاپیامد

بر این ( 0111باندارا کاکسهد )ها گرفته شده است، ها از دیگر پژوهششوند. از آنجا که کشش

چرا که ممكن  0تر نیاز است تحلیل حساسیت انجام شود.که برای دستیابی به نتایج جامع باورند

طق مختلف دارای شرایط اقتصادی و اجتماعی گوناگون باشد که باید به طور دقیق است منا

گذاران برای تحلیل و انتخاب تواند به سیاستهای مختلف میکششتحلیل شود. لذا بررسی 

 سیاست مناسب با توجه به اطالعات منطقه مورد نظر کمک شایان توجهی کند.

 نتایج و بحث
گذاری آزاد سازی تجاری بخش صنعت در محیطی سیاستزیستدهای اقتصادی و نتایج پیام

گذاری موجب کاهش ( نشان داده شده است. نتایج گویای این است که این سیاست0جدول )

شود. به عبارت دیگر، با این که کاهش تعرفه به افزایش قیمت قیمت بازاری محصوالت زراعی می

یش قیمت اثر جانشینی به همراه دارد که این اثر انجامد، اما این افزابازاری محصوالت زراعی می

شود و کاهش موجب جانشینی تولید و مصرف کاالهای وارداتی به جای محصوالت زراعی می

قیمت را به همراه دارد. در نتیجه سیاست کاهش تعرفه واردات کاالهای صنعتی کاهش قیمت 

منجر به ازاری محصوالت زراعی، بازاری محصوالت زراعی را به دنبال دارد. این کاهش قیمت ب

که با توجه به افزایش قیمت نسبی محصوالت باغی،  شودمیکاهش قیمت تولیدی تولیدکنندگان 

ها برای یابد و این زمیندار برای تولید محصوالت زراعی کاهش میهای شیباستفاده از زمین

 شود.ایش خاك میگیرد که موجب بهبود فرسکشت محصوالت باغی مورد استفاده قرار می

-های اقتصادی بیانگر این است که این سیاست پیامدهای متفاوتی برای مصرفنتایج شاخص

رو درصدی روبه 0/3( با کاهش CPIکننده )کنندگان و تولیدکنندگان دارد. شاخص قیمت مصرف

قیمت تولیدی محصوالت صنعتی با کاهش شدید  ،بوده است. به عبارتی با آزادسازی تجاری

                                           
های دیگر گرفته شده است، لذا این تحلیل های تعادل عمومی از پژوهشها طبق عرف پژوهشاز آنجا که مقادیر کشش 1

اثرگذار بر کارایی  یهاث، کششطوالنی شدن بح ازها انجام شده است و برای جلوگیری کشش یهمهحساسیت برای 

 در این پژوهش ارائه شده است. آزادسازی تجاری محیطی سیاستزیست
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های مسطح شده و تولید رو شده که منجر به افزایش قیمت نسبی محصوالت زراعی در زمینهبرو

شود که قیمت بازاری محصوالت زراعی رو شده که موجب میهاین گروه محصوالت با افزایش روب

ن کنندگانیز کاهش یابد. با توجه به اینكه این سیاست کاهش قیمت سبد مصرفی مصرف

کننده با کاهش کاالهای صنعتی( را به دنبال دارد، شاخص قیمت مصرف)محصوالت زراعی و 

ها به دنبال کاهش گذاریرو شده است. از آنجا که سیاستگذاران همواره در اجرای سیاستهروب

اران داشته گذند مقبولیت باالیی در میان سیاستتواکننده هستند، این سیاست میقیمت مصرف

درصد در واکنش به اجرای این سیاست  19/1دهد که تولید کل نیز باشد. چرا که نتایج نشان می

رو بوده است درصدی روبه 9/2( با کاهش PPIیابد. البته شاخص قیمت تولیدکننده )افزایش می

های تولیدکنندگان با کاهش چشمگیری که پیامد منفی برای این سیاست است. چرا که قیمت

ت تولیدکننده است. لذا در صورتی که تغییرات روبرو شده که پیامد آن کاهش شاخص قیم

گذار اهمیت باالیی داشته باشد، اجرای این سیاست برای شاخص قیمت تولیدکننده برای سیاست

ای هشود. البته این نكته شایان توجه است که یافتهرو میهبهبود فرسایش خاك با چالش روب

و تولید ( CPI)ها پیامدهای دو شاخص گذاریپایه است که در سیاستهای مختلف بر این پژوهش

 گذار است.درجه اهمیت به مراتب بیشتری برای سیاست دارای کل
درصد کاهش تعرفه واردات کاالهای صنعتی 5نتایج شبیه سازی تغییرات  (1)جدول  

 زامتغیر های درون )درصد( مقدار تغییر

05/1-  محصوالت زراعی: مصرف كنندگان 

 هاقيمت

05/1-  توليدكنندگان محصوالت زراعی باالدست 

05/1-  توليدكنندگان محصوالت زراعی پایين دست 

 محصوالت باغی 1

05/4-  محصوالت صنعتی 

 شاخص فرسایش خاك نهاده زمين زراعی در باالدست -99/1

40/1-  محصوالت زراعی باالدست 

 هاتوليد بخش
20/5  محصوالت زراعی پایين دست 

23/1  محصوالت باغی 

03/1-  كاالهاي صنعتی 

 شاخص قيمت مصرف كننده -10/2

 شاخص قيمت توليد كننده -02/9 هاي اقتصاديشاخص

 توليد كل 10/1

 هاي تحقيقمنبع: یافته
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ها )کشش عرضه کاالهای دهد که تغییرات کشش( نشان می0نتایج تحلیل حساسیت در نمودار )

دست نسبت به قیمت کاالهای صنعتی، کشش زراعی پایینصنعتی، کشش عرضه محصوالت 

 یالهاکا متیدر ق ریینسبت به تغ یمحصوالت زراع یکشش تقاضاتقاضای کاالهای صنعتی، 

( گویای این 0-0نتایج نمودار )گذاری آزادسازی تجاری اثرگذار است. ر کارایی سیاستی( بصنعت

محیطی این سیاست کاهش زیست است که با افزایش کشش عرضه کاالهای صنعتی کارکرد

رو باشند، سیاست کاهش روبه 39/1یابد. اگر تولیدکنندگان کاالهای صنعتی با کشش بیش از می

شود کشاورزان محیطی مناسبی ندارد و موجب میتعرفه واردات کاالهای صنعتی کارکرد زیست

ت توان گفتیجه میهای بیشتری برای کشت محصوالت زراعی به خود اختصاص دهند. در نزمین

گذاری افزایش تعرفه واردات کاالهای سیاست 39/1که در کشش عرضه کاالهای صنعتی بیش از 

 صنعتی بهبود فرسایش خاك را در پی خواهد داشت.
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(0-2) 

 
 های موثر بر کارایی سیاست آزادسازی تجاریتحلیل حساسیت کشش (1)نمودار

دست نسبت به قیمت کاالهای تحلیل حساسیت کشش عرضه محصوالت زراعی پاییننتایج 

محیطی این ( گویای این است که با کاهش این کشش کارکرد زیست3-0صنعتی در نمودار )

کاهش یابد، این شاخص دیگر  -12/1از  یادشدهسیاست تغییر یافته و در صورتی که کشش 

دار برای کشت های شیبه بیشتر کشاورزان از زمینمحیطی ندارد و به استفادکارکرد زیست

تغییرات کشش خودقیمتی تقاضای کاالهای صنعتی در نمودار  شود.محصوالت زراعی منجر می

محیطی این سیاست دهد که با افزایش مقدار عددی این کشش، کارایی زیست( نشان می0-2)

ی ابرای فرسایش خاك ندارد. به گونهیابد و سیاست آزادسازی تجاری پیامد مناسبی کاهش می

پیامدهای  یادشدهگذاری باشد، سیاست -22/1صنعتی بیش از  که اگر کشش تقاضای کاالهای

منفی را به همراه دارد. به عبارت دیگر در این شرایط افزایش تعرفه واردات موجب کاهش استفاده 

توان (، می2-0نتایج نمودار ) بنابر شود.دار برای کشت محصوالت زراعی میهای شیباز زمین

بیان داشت که هرچقدر میزان تقاضای محصوالت زراعی به تغییرات قیمت کاالهای صنعتی 

افزایش یابد، اثرگذاری این سیاست بر کاهش فرسایش خاك بیشتر است. به عبارتی اثر جانشینی 

که نتیجه آن کاهش  اشتهو کاهش قیمت محصوالت زراعی را به دنبال د چیره شدهبر اثر درآمدی 

 دار برای کشت محصوالت زراعی و بهبود فرسایش خاك است.مین شیباستفاده ز

 گیری و پیشنهادهانتیجه
سیاست آزادسازی تجاری  آیا پژوهش با هدف پاسخگویی به این پرسش انجام شده است کهاین 

وجه به با ت برای کاهش فرسایش خاك باشد؟ تواند یک گزینه سیاستی مناسببخش صنعت، می

ارتباط غیرمستقیم این سیاست با الگوی کشت کشاورزان که بهبود یا تشدید فرسایش خاك را 

به همراه دارد، در این پژوهش با ارائه الگوی تعادل عمومی چندبخشی تالش شده است به این 

داده شود. نتایج نشان داد که سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت موجب بهبود  پاسخپرسش 
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مرز کارایی سیاست
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دست آمده از پژوهش کاکسهد و جایاسوریا ه با نتایج ب همانندرسایش خاك آن شده است که ف

( در سریالنكا است. البته این نكته شایان توجه 3110( در فیلیپین و باندارا و همكاران )0112)

بوده که با توجه به غیرمستقیم بودن سیاست، اثرگذاری آن بر بهبود فرسایش خاك چشمگیر 

-های اقتصادی نشان دهنده این موضوع است که پیادههای مبتنی بر شاخصت. یافتهنبوده اس

-کننده، افزایش تولید کل و افزایش درآمد واقعی مصرفسازی این سیاست، کاهش قیمت مصرف

در  .که بیانگر پیامدهای مناسب اقتصادی این سیاست است کنندگان را به دنبال خواهد داشت

یت تحلیل حساس ،گذارانمنظور ارائه منابع اطالعاتی جامع برای سیاستبخش پایانی پژوهش به 

 تواند موجب شود که اینها نشان داد که تغییرات متغیرهای اثرگذار میانجام شده است که یافته

محیطی خود را از دست داده و تشدید فرسایش خاك را به همراه داشته سیاست کارایی زیست

مل ت بیشتری عذاران در انتخاب این سیاست با دقگشود که سیاستمی توصیهرو باشد. از این

در کنار سیاست آزادسازی  ضرورت دارد بنابر نتایج،آن را بسنجند.  های مختلفجنبهکرده و 

هایی همانند مالیات بر تولید محصوالت ، کارایی سیاستقابل اجراستسازی آن تجاری که پیاده

رد دهند مورد ارزیابی قرار گییش خاك را تحت تاثیر قرار میطور مستقیم فرسافرسایشگر که به

یک بسته بهینه سیاستی برای بهبود وضعیت جاری انتخاب  تنها به یک سیاست اکتفا نشود و و

وجود  و نتایج تحلیل حساسیت به شود که با توجهمی پیشنهاد پایانو اجرایی شود. همچنین در 

پس بندی شود و سهای مختلف تقسیم، کشور به پهنهانایرشرایط گوناگون تولیدی در سراسر 

 وشود  ارزیابیدر هر پهنه  بر فرسایش خاك بخش صنعت آزادسازی تجاری مثبت و منفی آثار

بسته سیاستی مناسب با هر منطقه به منظور جلوگیری از روند فزاینده فرسایش خاك و بهبود 

 آن ارائه شود. 
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