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هادهاي شیمیایی بر آزاد سازي قیمت ناثرات زیست محیطی 
 محصوالت کشاورزي

 1سپیده بابانیا
*2پورمحمدحسن وکیل

 چکیده
ریزي و مـدیریت در زمینـه مصـرف بهینـه     با توجه به اهمیت منابع تولیدي در کشت محصوالت کشاورزي برنامه

هـایی کـه در   یاستهاي مناسب در این زمینه دارد. یکی از سمنابع بسیار مهم و مورد تأکید است و نیاز به سیاست
. وجود محدودیت منابع در استها چند سال اخیر در این زمینه پیشنهاد و اجرایی شده، سیاست هدفمندکردن یارانه

کننـدگان  گویی به تقاضاي زیـاد مصـرف  بخش کشاورزي و نیاز به افزایش تولید محصوالت کشاورزي براي پاسخ
صـورت اسـتفاده    بـه  عمـدتاً شده است. حد بحرانی این فشار زیست و آسیب رساندن به آن باعث فشار بر محیط 

 ةکننـد نگـران محیطی  هاي زیستترین جنبه حاضر مهم در حال کهطوريبه، استهاي شیمیایی گسترده از نهاده
. ایـن پـژوهش بـه    اسـت هاي شـیمیایی  هاي کشاورزي به خصوص نهادههاي کشاورزي، استفاده از نهادهفعالیت

هـا،نامـه ها، پایاننظیر کتاببا استفاده از آمار و ارقام موجود در منابع معتبر مربوط به کشاورزي  صورت مروري و
پژوهشی و مطالب منتشر شده در سایر منابع علمی نظیر اینترنت نیـز بهـره گرفتـه     -علمی هايو ژورنالها مجله
میایی در محصـوالت کشـاورزي، مفهـوم    منـابع شـی   ویژهبهضمن بررسی اهمیت استفاده از منابع تولیدي  و است

براي دستیابی بـه نتـایج بهتـر در ایـن زمینـه       در نهایتدهد. ها را نیز مورد بررسی قرار میسیاست یارانه به نهاده
 .براي کشاورزان پیشنهاد شد رایگانآموزشی  -هاي ترویج برنامه

 .الت کشاورزيمحصوهاي شیمیایی، سیاست حمایتی، محیط زیست، نهاده :گانکلیدواژ

 . دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس1
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 مقدمه 
بخش کشاورزي داراي وظایفی از جمله دستیابی به خودکفایی، تأمین امنیت غذایی و نیز افـزایش تولیـد   

تـرین  . در ایران نیز بخش کشاورزي بـه عنـوان یکـی از مهـم    استمحصوالت با توجه به منابع موجود 
تـرین عوامـل مـؤثر بـر نوسـان       از مهم ).1379(اسدي و سلطانی،  رودهاي اقتصادي به شمار میفعالیت

که شامل ارقـام   استهاي جدید هاي مختلف به ویژه نهادهمحصوالت کشاورزي، میزان استفاده از نهاده
وري ها عالوه بر افـزایش بهـره  ها هستند که مصرف این نهادهکشپرمحصول، کودهاي شیمیایی و آفت

شـود  مـی  قطعیـت  عـدم تولید و در نتیجه ریسـک و   تواحدهاي کشاورزي، موجب افزایش بیشتر نوسانا
. محدودیت منابع در بخش کشاورزي و نیاز به افزایش تولیـد محصـوالت   1)1981(اندرسون و گریفیس، 
گویی به تقاضاي فزاینده ناشی از رشد جمعیت از یک سـو، و نیـز ضـرورت انجـام     کشاورزي براي پاسخ

ر، باعث شده تا فشار بر منابع تولید بخش کشاورزي به فشـار  ي مدیریت شده با آفات از سوي دیگمبارزه
 ). 1391 ، نعمتی و قربانی،1391(رضایی و همکاران،  زیست منجر شودبر محیط 

کنندگان، کشاورزي متداول امروزي داراي آثار مصرف نیازهايبا وجود اهمیت بخش کشاورزي در تأمین 
 بیش. در کشاورزي متداول استزنده انسان و موجودات جانبی منفی و مخربی بر محیط زیست، سالمت 

نوع ترکیب شیمیایی مصنوعی و خطرناك مانند سموم و کودهـاي شـیمیایی بـه منظـور کنتـرل       300 از
گیرد که عالوه بر آلوده کـردن  هاي هرز و حاصلخیزي خاك مورد استفاده قرار میها، علفآفات، بیماري

رد گیاهان شده و به صورت بقایـاي سـموم در محصـوالت کشـاورزي     آب، خاك و هوا، بخشی از آنها وا
یابد که باعث بروز امـراض خطرنـاکی ماننـد    یند مصرف به بدن انسان انتقال میاماند و طی فرباقی می

 مورد در). نکته مهمی که 1387(قربانی و همکاران،  شوندها در انسان میها و نیز حساسیتانواع سرطان
رشد و توسعه زمینه که  استها شیمیایی باید در نظر گرفت، استفاده بهینه از این نهاده هاينهادهمصرف 

ها، نه تنها رشـد و توسـعه   کند. زیرا گاهی با مصرف زیاد نهادهدر بخش کشاورزي فراهم می رااقتصادي 
چنـین  اقتصادي فراهم نخواهد شد بلکه باعث هدر رفتن منابع و کاهش تولیدات بهینـه کشـاورزي و هم  

 ).1390(شیرماهی،  هاي تولید و در آخر کاهش سود کشاورزان خواهد بودکاهش انگیزه
زیست هاي تولیدي، محیط با توجه به این که تولیدات بخش کشاورزي داراي آثار مهم روي سایر بخش

هـاي  دهپیرامون نها ویژه بههاي این بخش گذاري در زمینه نهادهو سالمت انسان است بنابراین سیاست
هایی کـه در  شیمیایی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نیاز به دقت و توجه فراوان دارد. از جمله سیاست

-هاي حمایتی، سیسـتم هاي مربوط به قیمتتوان به سیاستمی شودارتباط با بخش کشاورزي اتخاذ می
هاي مربوط بـه  شاورزي، تعرفههاي کبه نهاده ها و محصوالت کشاورزي، اعطاي یارانههاي توزیع نهاده

دیـوا و... اشـاره کـرد. (آملـی    اي وها و محصوالت کشـاورزي، اعتبـارات یارانـه   واردات و صادرات نهاده
هاي جدید بـا قیمـت ارزان، اگرچـه    هاي تشویقی دولت در زمینه عرضه نهاده). سیاست1386همکاران، 

1  . Anderson and Griffiths
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ز طرف دیگر باعث رشد چشمگیر عملکرد محصوالت دولتی بوده اما ا متضمن افزایش بار مالی بر بودجه
هـاي  هاي مربوط به بهبود امنیـت غـذایی و سیاسـت   زراعی شده و توانسته است با افزایش تولید، هدف

خودکفایی موادغذایی را محقق نموده و با کاهش واردات موادغذایی، تـراز بازرگـانی خـارجی را متعـادل     
هاي جامع در زمینـه  اي از برنامهلت که باید در چارچوب مجموعههاي دوسازد. با این وجود، این سیاست

هـاي موجـود باعـث بـروز     گرفت بـه دلیـل دیگـر محـدودیت    هاي جدید شکل میي نهادهمصرف بهینه
 ).1375(نیازي،  مشکالتی شد

 روش تحقیق
وري بـه دو  این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات مروري و از لحاظ هدف کاربردي است. مقاله مـر 

اسـت 3نـی هذ یندافر یک و سنتی شیرو نقلی ورمر. شـود تقسیم می 2مند نظام ورمرو  1نقلی ورمردسته 
ــا رشتو و خطا مستعد  شمندارز ،باشد دموجو وديمحد يهاداده و هداشو که ارديمو در فقط و تســــ

ــد  نظــام ورمر در دهد بواخو  انمیتو ،مرتبط تلعامطا متما هشد يیزربرنامه و منظم ،قیقد شناسایی بامن
 ,Higgins and Green( برطـرف شـود   نقلی ورمر به طمربو تمشکال تـا  داد منجاا يعینیتر نقد

2008; Mulrow CD, 1995(.  اطالعات به  انجام شده است. مند نظاممطالعه حاضر به روش مروري
ه از روش ادروش جستجوي آمار و اطالعات در زمینه مبانی نظري موضـوع و سـوابق تحقیـق بـا اسـتف     

 -علمـی  يهـا هـا، مجلـه  نامـه هـا، پایـان  دارك موجود نظیر کتـاب ماز اسناد و  اي بود همچنینکتابخانه
 پژوهشی نیز بهره گرفته شد.

 تعریف یارانه
که به منظور حمایت از افراد کم درآمـد جامعـه    استهاي حمایتی، پرداخت یارانه یکی از اشکال سیاست

). تعاریف زیادي براي یارانه بیان شده است که در زیر به چند 1391کاران، (غالمی و هم گیردصورت می
 .نمونه از آن اشاره خواهد شد

تعریف اقتصادي یارانه عبارت است از هرگونه پرداخت مالی بالعـوض از محـل خزانـه دولـت بـه       •
بهبـود در  پـذیر جامعـه و   منظور حمایت از اقشار ضـعیف و آسـیب   صورت مستقیم یا غیرمستقیم که به

 ). 1384شود (مالکی و حسینی، کنندگان و یا تولیدکنندگان پرداخت میتوزیع درآمدها، به مصرف
هـاي مصـرفی،   یارانه عبارت از پرداخت مستقیم و یا غیرمستقیم دولت یا مؤسسات دولتی به بخش•

یـد مـردم،   تولیدي، صادراتی، وارداتی و غیره است که با اهـداف مختلـف از جملـه افـزایش قـدرت خر     

1. Narrative Review
2. Review Systematic
3  . Subjective
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هـا و اهـدافگـذاري دهـی سـرمایه  افزایش تولید، افزایش صادرات، نیل به توزیع عادالنه درآمد، جهت
 ).1387گیرد (مهربانیان و موذنی،اقتصادي دیگر صورت می

هاي انتقالی جهت جبران یا پرداخت قسمتی از قیمت کاال یا خدمات است کـه بـه   یارانه از انواع پرداخت
کننده و یا افزایش قدرت فروش تولیدکننده و کنترل آثار منفی آن بـه  قدرت خرید مصرفمنظور افزایش 

 ).1369(نسیبی پورآذر،  پذیردکننده توسط دولت یا سازمان مباشر انجام میمصرف

 اهداف پرداخت یارانه
 آنهـا  ال اهداف خاصی است که در زیـر بـه برخـی از   بهاي مختلف به دندولت با پرداخت یارانه در بخش

 ):1387(مهربانیان و موذنی،  اشاره شده است
تولیـد و   هـاي خصوصـی، تعـاونی و دولتـی    ع بین تولید و خدمات مختلف در بخـش بتخصیص بهینه منا

 ندارد. آنهاعرضه کاالها و خدمات عمومی که بخش خصوصی تمایلی به فعالیت در 
 ؛افزایش تولید کاالها و خدمات مورد نیاز •
 ؛ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاها و تثبیت قیمت •
 ؛حفظ یا افزایش تولید کاالهاي استراتژیک و اساسی •
 ؛کاهش واردات •
  ؛افزایش صادرات غیرنفتی •
 . ... هاي بخش خصوصی وگذاريدهی سرمایهجهت •

 هاي بخش کشاورزيیارانه
تر از قیمت واقعـی،  ارزان ها با قیمتهاي تولیدي در زمینه کشاورزي، با ارائه نهادهدولت در جریان یارانه

برداران بتوانند با فروش رساندن محصوالت با قیمت دهد تا بهرههاي تولید کشاورزان را کاهش میهزینه
اجـراي ،بنـابراین . استمتعادل، سود مناسبی کسب کنند. این امر نیازمند داشتن درآمد کافی براي دولت 

بخش خواهد بود که دولت در آن کشور، اشت و نتیجه سیاست در کشورهایی کارایی باالیی خواهد د این
هاي اقتصادي درآمد بـاالیی کسـب کنـد در ایـن     درآمد اقتصادي باالیی داشته باشد و یا با انجام فعالیت

مهمی که در زمینه پرداخت یارانه تولیدي بـه  هاي ناشی از یارانه جبران خواهد شد. مسئله صورت هزینه
تولیـد   راسـتاي تخصـیص نادرسـت و بـه کـارگیري نامناسـب منـابع در        نفقـدا ، کشاورزان مطرح است

ها همراه باشد. بنـابراین  رویه آن محصوالت کشاورزي است. ارزان بودن منابع ممکن است با مصرف بی
د کنهاي دیگر با توجه به اهداف اقتصادي خود، اتخاذ اگر دولت به همراه سیاست پرداخت یارانه، سیاست

ها توسط کشاورزان و تولید محصوالت کشـاورزي بـه سـمت اهـداف دولـت سـوق داده       دهاستفاده از نها
شوند و رشد و توسعه اقتصادي محقق خواهد خواهد شد. در این حالت منابع به اندازه و بهینه مصرف می

هاي کشاورزي به انواع کودهاي شیمیایی، سم، بـذر،  ). بخش قابل توجهی از یارانه1390(شیرماهی،  شد
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(تراکتور و کمباین)، واکسن، سموم دامی، سـود و کـارمزد تسـهیالت اعتبـاري، حـق بیمـه        آالتشینما
هاي اخیر با توجه به که در سال )1387(مهربانیان و موذنی،  یابد... اختصاص می محصوالت کشاورزي و

شتن یارانه از این ها به سمت برداهاي شیمیایی به وجود آمد سیاستمشکالتی که از پرداخت یارانه نهاده
 شود.ها پیش رفت و قیمت سم و کود شیمیایی به صورت آزاد توزیع مینهاده

 رابطه محیط زیست با یارانه 
 بنـابر ایـن  . آورد تـر مـی   قیمت این مواد را از سطح واقعـی آن پـایین   ،هاي انرژي پرداخت یارانه به حامل

شود. از سوي دیگر اگر یارانه  محیط زیست می رسانی به یابد که این خود باعث ضرر مصرف افزایش می
گذاري در زمینه صنایع و توسـعه صـنعتی تـأثیر     بر سرمایه شودهاي انرژي کاهش یابد یا حذف  بر حامل

محـیط زیسـت بایـد بـا نظـام اجتمـاعی        ت ازظـ اهـاي حف  کشورهاي در حال توسعه طـرح  درگذارد.  می
درجه شهرنشینی، نظام بهداشت عمـومی، سـطح سـواد،    آن اندازه جمعیت،  در که همخوانی داشته باشد

شـود، و نظـام    لحـاظ بهداشـتی   هـاي نظـام تغذیه، بیماري و اجتماعی و فرهنگی، دامنه سوء هاياندیشه
اقتصادي آن با درجه صنعتی شدن، توزیع درآمد، سطح درآمـد سـرانه، وضـع موجـود توسـعه اقتصـادي،       

 .ن هماهنگ باشدهاي آ ودگی و هزینه، کاهش آلفناوريسطوح بیکاري، زیربناهاي 

 اثرات اقتصادي حذف یارانه 
حـذف یـارانه براي کلیه طبـقات درآمدي مانـند پرداخـت آن به طـور عام، آثار اجتـماعی وخیـمی دارد. 

بار این امر را پاسخ ندهند، با مهـاجرت، تغییـر الگـوي مصـرف، بـه کـار        هاي خشونت فقرا اگر با واکنش
اجتماعی به طور ناخواســته واکنش نشــان خواهنـد داد.    هايآسیبندان خردسـال و سـایر گماردن فرز

د. بنابراین باید شیوه پرداخت آن عوض شو ها به چنین شـکلی توصـیه نمی به هر حال حذف کامل یارانه
 شود. 

ـ        پرداخت یارانه به نهاده ص خصـو  ههاي کشـاورزي یـک سیاسـت رایـج در اکثـر کشـورهاي جهـان و ب
هـایی ماننـد سـموم و    کار که با هدف ترویج و ارتقاي نقـش نهـاده   . ایناستتوسعه کشورهاي در حال 

هـاي   شود، افزایش عملکرد محصوالت زراعی را نیز در پی دارد. ولی سیاستکودهاي شیمیایی انجام می
هاي مـذکور  ارانهها، پرداخت یشود تا حتی پس از فراگیر شدن مصرف این نهادهدولت سبب مینامناسب 

هـاي  ). سیاسـت 1385زادگان و همکـاران،  (کریمشود و موجب تخصیص غیربهینه منابع  ندتداوم پیدا ک
دولتی  هاي جدید با قیمت ارزان، متضمن افزایش بار مالی بر بودجهتشویقی دولت در زمینه عرضه نهاده

و توانسته است با افـزایش   شود یمبود اما از طرف دیگر باعث رشد چشمگیر عملکرد محصوالت زراعی 
و بـا کنـد هاي خودکفایی موادغذایی را محقق هاي مربوط به بهبود امنیت غذایی و سیاستتولید، هدف

هاي دولت که ، این سیاستاین کاهش واردات موادغذایی، تراز بازرگانی خارجی را متعادل سازد. با وجود
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گرفـتهاي جدید شکل میع در زمینه مصرف بهیه نهادههاي جاماي از برنامهباید در چارچوب مجموعه
 ).1375(نیازي،  هاي موجود باعث بروز مشکالتی شدبه دلیل دیگر محدودیت

رابطه مسـتقیمی بـین افـزایش     است که الزاماًشیمیایی نشان داده هاي تحقیقات پیرامون مصرف نهاده 
جود ندارد. با وجود مصرف نسـبتأ زیـاد کـود    ها و افزایش تولید محصوالت کشاورزي ومصرف این نهاده
دلیل عدم توجه کافی به سـایر  هاي اخیر، پرداخت یارانه به این نهاده از سوي دولت، بهشیمیایی در سال

(پایین بودن آموزش، اطالعات کشاورزان، نحوه استفاده از اطالعات و فقدان توجه بـه تحقیقـات    عوامل
و اسالمی،  1384(پرمه،  یر زیادي بر افزایش عملکرد غالت داشته باشد...) نتوانسته است تأث کشاورزي و

کشاورزي را حمایت از افزایش تولید در نظـر گرفتـه   ). از طرفی اگر هدف پرداخت یارانه در بخش 1382
شود، با توجه به اینکه دولت براساس میزان محصول خریداري شده و یا میـزان سـطح زیـر کشـت، بـه      

برداران بـزرگ  دهد، مشخص است که تنها بهرههاي دیگر را مییایی و یا انواع یارانهکشاورزان کود شیم
هـاي  شـوند. بنـابراین یارانـه   دهند از ایـن یارانـه منتفـع مـی    که کشت مکانیزه یا نیمه مکانیزه انجام می

گان یابد کـه درآمـد بـاالتري دارنـد و تولیدکننـد     به تولیدکنندگان بزرگ اختصاص می اًتخصیصی عموم
تنهـا باعـث    مند نخواهند شد. بنابراین پرداخـت بلندمـدت یارانـه نـه    پا از مزایاي یارانه چندان بهرهخرده

 افزایش تولید نخواهد شد، بلکه توزیع ناعادالنه درآمد در بخش کشـاورزان را بـه همـراه خواهـد داشـت     
 ). 1369پورآذر، و نسیبی 1375، رحیمی، 1382(اسالمی، 

تـر قـرار   هاي شیمیایی، قیمت این مواد را از سطح واقعی آن پـایین داخت یارانه به نهادهاز سوي دیگر پر
بنابر شود. رساندن به محیط زیست مییابد، که این امر باعث آسیب دهد. بنابراین مصرف افزایش میمی
ی هـاي زیسـت محیطـ   هاي کود شیمیایی و کـاهش آلـودگی  به منظور افزایش کارایی مصرف نهاده این

کـود و   یارانـه ناشی از مصرف نامتعادل آن در تولید محصوالت کشاورزي، جایگزینی سیاسـت پرداخـت   
هاي حمایتی مناسب دیگر مانند سیاست پرداخت مستقیم ضرورتی انکارناپـذیر  سموم شیمیایی با سیاست

). 1388(بخشی و همکاران،  است

 گیري نتیجه
هاي دولتی گویند که به تولیدکنندگان از محـل خزانـه دولـت و    یارانه را هر گونه پرداخت بالعوض واحد

از دیـدگاه بسـیاري از   گیـرد.  د تعلق میشوتواند به خزانه دولت واریز  که می گیردچیزي تعلق می هر آن
رویـه  هاي حمایتی دولت سبب مصـرف بـی  هاي کود در اثر سیاستکارشناسان، پایین بودن قیمت نهاده

(عزیـزي،   اسـت  هاي کشاورزي ایران شدهاز الگوي کشت غیر بهینه در بیشتر دشتاین نهاده و استفاده 
). در چند دهه اخیر و به دنبال افزایش 1379، باي بوردي و ملکوتی، 1380زاده، ، ملکوتی و متشرع1384
هاي شیمیایی در تولید محصـوالت کشـاورزي بـر    هاي عمومی درباره اثرات کاربرد نامتعادل نهادهآگاهی

هـاي  حـذف و جـایگزینی سیاسـت یارانـه نهـاده      راسـتاي هـا در  محیط زیست، در بیشتر کشورها تالش
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. بر همـین  1)2001(کیم،  گذاران قرار گرفته استهاي مطلوب در دستور کار سیاستشیمیایی با سیاست
ی و از هـاي شـیمیای  محیطی و مالی، پرداخـت یارانـه نهـاده   اساس و با توجه به مسائل اقتصادي، زیست 

سوي دیگر براي فراهم کردن شرایط الزم براي پیوستن به سازمان تجـارت جهـانی، بـازنگري و تغییـر     
 ).1379نظیر، (حسینی و بی هاي یاد شده، ضرورتی انکارناپذیر استاي نهادههاي یارانهسیاست

در محصـوالت   هزار تـن انـواع سـموم دفـع آفـات     17میلیون تن کود شیمیایی و  3در ایران نیز ساالنه 
 دربارهاین امر منجر به انجام مطالعاتی  ).1392(سازمان جهادکشاورزي ایران،  شودکشاورزي استفاده می

هاي شیمیایی در کشور شد، کـه در پـی کـاهش مصـرف ایـن دو نهـاده در       هاي مربوط به نهادهسیاست
 کودهـاي بـوط بـه سـموم و    بخش کشاورزي بوده است. نتایج این مطالعات نشان داد که حذف یارانه مر

-، کریم1375(نیازي،  شودشیمیایی سبب کاهش مصرف این دو نهاده و افزایش بهبود امنیت غذایی می
 ).1388، بخشی و همکاران، 1385همکاران،  زادگان و

 بنـابر ایـن   آورد مـی تـر   هاي شیمیایی قیمت این مواد را از سطح واقعی آن پایینپرداخت یارانه به نهاده 
شـود.  یابد که این خود باعث آسیب رساندن به محیط زیست و سالمت انسان می آن افزایش می مصرف

هاي شیمیایی و رویه از کودها و سمکشاورزان از مضرات استفاده بی کردنآگاه بنابراین با توجه به نتایج 
هـاي  و رسـانه  هاي آموزشی و ترویجیهاي شیمیایی از طریق گسترش سیستماستفاده به موقع از نهاده

هاي مربوط به رسد. یکی از اهداف اصلی سیاستی است که ضروري به نظر میهایجمعی نیز از پیشنهاد
-. بنابراین اگر درکنار سیاست افزایش قیمت نهادهاستها، استفاده بهینه و به اندازه از منابع تولیدي نهاده

استفاده بهینه و به اندازه از منابع،  راستاي درهاي ترویجی هاي شیمیایی امکاناتی فراهم شود که آموزش
 در اختیار کشاورزان قرار داده شود اهداف فوق بهتر محقق خواهد شد.

 منابع
 ).1394( اداره جهاد کشاورزي شهرستان بهنمیر.

هـاي  ي ایمنی و تعیین الگـوي کشـت بهینـه فعالیـت    ). بررسی حاشیه1379( سلطانی غ. ر.؛ اسدي، ه.
: 31ریزي خطی. اقتصاد کشاورزي و توسعه. سال هشـتم. شـماره   گیري از روش برنامههزراعی با بهر

71-86. 
هاي پرداختی در کشور در راستاي حمایـت  ). بررسی چگونگی بهبود توزیع یارانه1382( ا. اسالمی، س.

 پذیر. وزارت امور اقتصادي و دارایی، تهران.از اقشار آسیب
 ها و اثرات آن بـر محـیط  گذاري نهاده). سیاست1386( مهنه، ف. بهرامی وعلیشاهی، م.  ؛دیوا، ح.آملی

 هاي کود و سم). ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزي ایران.( با تأکید بر یارانه زیست

1. Kim
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شـیمیایی در راسـتاي اهـداف     ). تولیـد و مصـرف بهینـه کـود    1379( ملکـوتی، م. ج.  ؛باي بـوردي، م. 
 ي، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزي.وزارت کشاورز .کشاورزي پایدار

هاي حذف یارانه کود و سم و پرداخت مستقیم بر الگـوي کشـت و   تأثیر سیاست). 1388( ر. بخشی، م.
هـاي  مطالعه موردي: زیر بخش زراعت اسـتان ( محیطی ها با تاکید بر پیامدهاي زیستمصرف نهاده

 ده کشاورزي دانشگاه تهران.خراسان رضوي و شمالی). رساله دکترا، دانشک
هـاي انـرژي و   مطالعه کاهش یارانه حامـل ( هاي اقتصادي بر رفاه خانواده). آثار سیاست1384پرمه، ز.(

 هاي بازرگانی، تهران.کاالهاي اساسی). مؤسسه مطالعات و پژوهش
علـوم   مجلـه ). سیاست پیشنهادي تثبیت درآمدي بخش غالت ایران. 1379( نظیر، ع.بی ؛حسینی، ص.

 .کشاورزي ایران
 .هاي بازرگانیسه مطالعات و پژوهشمؤس :تهران). بررسی اقتصادي یارانه. 1375( رحیمی، ع.

بخش زراعتـی شهرسـتان   بر الگوي کشت زیـر  هانهاده ). بررسی اثر حذف یارانه1392( شیرماهی، س.
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.ري. پایان
شیمیایی و سم بر تولید برنج در استان  هاي کود). بررسی آثار آزادسازي قیمت نهاده1384( عزیزي، ج.

 .50-13صص : 2، شماره 4، جلد ي اقتصاد کشاورزي و توسعهنامه . فصلگیالن
یارانه انرژي برق بر کشاورزان  ). اثرات رفاهی1391( مظلومی، م. و زنوبی، س. ؛قادرپور، ل. ؛غالمی، م.

کاران منطقه مرودشت). دومین همایش ملی راهکارهـاي توسـعه اقتصـادي بـا     موردي ذرت مطالعه(
 اي.ریزي منطقهمحوریت برنامه

دانشـگاه فردوسـی    . مشهد:اي بر ارزش گذاري محیط زیست). مقدمه1387( فیروز زارع، ع.؛ قربانی، م.
 مشهد.

مصرف غیربهینـه آن   شیمیایی بر ر یارانه کود). اث1385( پور، ا. و میرحسینی، ا.گیالن ؛زادگان، ح.کریم
 .133-121صص  :55در تولید گندم. اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال چهاردهم، شماره 

ها ). اثر کاربرد نهاده1388( کاوسی کالشمی، م. و ساسولی، م. ر. ؛سادات باریکانی، س. ح. ؛کوپاهی، م.
 .48، شماره 13شاورزي و منابع طبیعی، سال بر ریسک تولید برنج استان گیالن. علوم و فنون ک

کودهاي شیمیایی در کشور گامی ارزنده بـه   ). تولید و مصرف بهینه1380( ملکوتی، م. ؛زاده، ب.متشرع
، معاونـت آمـوزش و تجهیـز    209 شماره ،فنی نشریهسوي خودکفایی و دستیابی به کشاورزي پایدار. 

 کشاورزي.نیروي انسانی سازمان تات، وزارت جهاد 
 ).1394( .ایرانمرکز آمار 

هاي پرداختی و اعتبارات دولت به بخش کشـاورزي در  ). بررسی یارانه1387( موذنی، س.مهربانیان، ا.؛ 
ریزي و اقتصاد کشاورزي. مدیریت پردازش هاي برنامهایران و تجارب سایر کشورها. مؤسسه پژوهش

 .33 ص. هاي تحقیقاتی. تهران.و تنظیم یافته



83

-). برآورد تمایـل بـه پرداخـت مصـرف    1393( ر. نظري، م.و حیدري شلمانی، م.  ؛اوسی کالشمی، م.ک
فصـلنامه علمـی پژوهشـی علـوم     کنندگان براي برنج ارگانیک در خانوارهاي شهري استان گـیالن.  

 محیط، دانشگاه شهید بهشتی. 
پرداختـی در کشـور در راسـتاي    هاي مختلف ). بررسی انواع سوبسیدها و جنبه1369( پورآذر، ف.نسیبی

 .وزارت امور اقتصادي و دارایی :تهرانپذیر. حمایت از اقشار آسیب
-محیطی کشاورزان در مدیریت علـف  ). همسویی رفتار اقتصادي و زیست1391( قربانی، م. ؛نعمتی، آ.

 هاي هرز. تحقیقات اقتصاد کشاورزي.
، کشـاورزي و توسـعه   اقتصـاد هـا.  هـا و رهیافـت  ). حذف یارانه کود شیمیایی، سیاست1375( نیازي، ج.
.158-143: 14شماره 

). آمارنامه کشاورزي، اداره کل آمار و اطالعات.1394(  وزارت جهاد کشاورزي.
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