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 مقدمه-1
 یاز اقتصااااددانان کشااااورز  یاریبسااا

رسون اعتقاد اند رزوی، تایامهای  همچون هونما،

بار   یک اقتصااد مبتنا  یا دارند کاه انتقاال از   

بار صانعت    یک اقتصااد مبتنا  یبه  یکشاورز

 ییگرا تیحما یها استیمستلرم استفاده از س

و  یتکنولااو  همرمااانرییکااه تغ اساات  چاارا

 ییش کاارا یه ارارا ه منجار با  یگسترش سارما 

 ، ولیشود می ها و درآمد ارراد بخش یاقتصاد

 بخش صانعت باه طاور    در ییآنجا که کارا از

شااتر اساات و یب یاز بخااش کشاااورز ینسااب

ش درآماد سابب   یبراساس قاانون انگال ارارا   

از درآماد صار  ماواد     یگردد سهآ کمتر می

تاوان گفات راب اه     مای ن یشود، بنابرا ییغذا

ر کرده و ییتغ یاورزان بخش کشیمبادله به ز

و  ید ناخاال  ملا  یا ن بخاش در تول یا سهآ ا

موسساااه ناااده است)کاه یت نسااابیااامر

و اقتصااااد  یریااابرناماااه ر هاااای پاااژوهش

ن یچنااا در (  لاااذا3   ،1381،یکشااااورز

 یدکننادگان داخلا  یالزم است از تول ی یشرا

مقاباال کاااهش درآمااد  در یبخااش کشاااورز

 ت شود یحما

بخااش  ،ن اسااتداللییچناا یباار مبنااا 

، یخا  اقتصااد  یها یژگیبنا به و یرزکشاو

خود در همه کشورها اعآ  یاسیو س یاجتماع

 هماواره ارته و یا در حاال توساعه   یاز توسعه 

البتاه   قرار دارد  ها ر مداخالت دولتیثأتحت ت

وه یران و شاایا سات کااه م ین بادان معنااا ن یا ا

 یدر کشااورها یت از بخااش کشاااورزیااحما

 ت ارته همساان اسا  یدرحال توسعه و توسعه 

ارتاه باه   یتوساعه   های است که دولت یعیطب

 هاای  ات ساتانده شاده از بخاش   یا واس ه مال

 یثروتمنااد صاانعت و خاادمات از تااوان مااال 

 یت از بخاش کشااورز  یا حما یبارا  یشتریب

ن کشااورها هااآ  یدر هماا امااابرخوردارنااد  

ن یتاار از مهااآ یکاایمااداخالت بااه  یکارآمااد

 یعا یطب بدل شده اسات   ها دولت های چالش

مااداخالت در  یدغااه کارآمااداساات کااه دغ

منباع   که اساساً یدرحال توسعه ا یکشورها

وجود ندارد،  ین مداخالتیچن یالزم برا یمال

 یر در گروین مهآ نید دوچندان باشد  ایبا می

مناساب و کارآماد    یاستیس یانتخاب ابرارها

 است 

درحااال ی مااا بااه عنااوان کشااور کشااور

ک ساو باه   یتوسعه با درآمد سرانه متوسط از 

ک یاا ینااوان کشااور صااادرکننده نفاات داراع

گار  ید یاست و از ساو  یدرآمد یرونیمنبع ب

سات کاه درآماد    یازه برر  ناند ن منبع آنیا

لاذا   د یا جااد نما یکشور ا یرا برا ییسرانه باال

 یتیحماا  ین ابرارهاا یتراد از کاار یبا می لروماً

ایان  به  یارانه پرداختیال یر پرداخت هر یبرا

اسات   یهینمود  باد استفاده  یبخش کشاورز
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 ن مهاآ درگاام نخسات مساتلرم    یا که انجام ا

ت موجاود در بخاش   یران حمایم گیری اندازه

کوشد تاا حاد ممکان     مین مقاله یباشد  ا می

ت از یا ت موجاود حما یر روشنی از وضعیتصو

ل یا کشور ارائه کند و باا تحل  یبخش کشاورز

 ،مااه اول دهااه هشااتاد ین یرات آن طااییااتغ

 هاای  اسات یدر س یربازنگ یمقدمات الزم برا

 رراهآ آورد در کارهای آتی بخش را  یتیحما

ت از یو تووان حما  میچگونه  -2

 گیوری  انودازه  را یبخش کشاورز

 کرد؟
 نیاایباارای تع یمختلفاا هااای شاااخ  از

تاوان   مای  یت از بخاش کشااورز  یازه حمااند

 یتواند برا یم ها ن شاخ یاستفاده نمود که ا

ر طاو ه بخش با  یدیهرکدام از محصوالت تول

محاسابه   یکل بخش کشاورز یا برایمجرا و 

  دنگرد

 گیری ی اندازهموجود برا ن ابراریتر یقدق

ن یتخما ار یا ، معیت از بخاش کشااورز  یحما

ارزش است که  (PSE)1دکنندهیت از تولیحما

 )صار  را  ییها ه پرداختیانه کلیناخال  سال

ا ید یا اثرات آنها بر تولیاهدا   ،تینظر از ماه

ت از یااامنظاااور حماکاااه باااه   درآماااد(

انجاااام  یدکننااادگان بخاااش کشااااورزیتول

                                      
1. Producer Support Estimate(PSE)  

ن شااخ  در  یا کند  می گیری اندازه  ،شود می

و متشاکل   گردد می یریگ ازهاند س ح مررعه

پرداخاات  ،2یمتاایت  قیااهشاات جاارا حمااز 

پرداخاات براساااس ساا ح  ،3دیاابراساااس تول

 ،4شاده  یا تعاداد دام نگهادار  یا کاشته شده و 

کت در سااابقه مشااار  یپرداخاات باار مبنااا  

پرداخات بار اسااس     ،5یکشااورز  هاای  برنامه

پرداخت بر اساس عدم مصر   ،6مصر  نهاده

پرداخت بر اساس کل درآمد مررعاه و   ،7نهاده

ست  به رغآ ها ر پرداختیساو   8دکنندهیا تولی

 ،دکنناده یت از تولیا ن حمایتخما ار یدقت مع

اسات   یازمند ساامانه آماار  یآن ن گیری اندازه

 یعضو سازمان همکاار  یکه تنها در کشورها

و چند کشور با اقتصاد در  9یو توسعه اقتصاد

 ی،رومان ی،توانیل ی،لتون ی،حال انتقال ) استون

چااک ( در دسااترس   یه و جمهااوریروساا

 هاای  ن شاخ  باا روش ین حال ایاست در ع

ر یا چند کشور در حال توسعه ن یمتفاوت برا

،   1386راد، یانیااک محاساابه شااده اساات) 

182 ) 

                                      
2. Market Price Support(MPS) 

3. Payments based  on Output 

4. Payments based on area planted / animal 
numbers 

5. Payments based on historical entitlements 

6. Payments based on input use 
7. Payments based on input constraints 

8. Payments based on overall farming income 

9. Organization for Economic Cooperation & 
Development (OECD) 
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از بخاش   (AMS) 10تیا حما یار کلیمع

 گیاری  ی انادازه بارا  یگار یار دیا مع یکشاورز

است که باه رغاآ    یت از بخش کشاورزیحما

ت از یاان حمایتخماادقاات کمتاار بااه نساابت 

کشاورها   میدر تماا  باًیتقر ،(PSE)دکنندهیتول

ت سابب  ین خصوصیاست  ا گیری اندازه  قابل

سااازمان  ینامااه کشاااورزدر موارقتشااده تااا 

 گیاری  ی اندازهار براین معیاتجارت از  یجهان

ن یا ا استفاده شود  یت از بخش کشاورزیحما

ت یاست که  آن بخش از حما یا ار سنجهیمع

را کااه  یدکنناادگان بخااش کشاااورز یاز تول

 ،ما مختاال کننااده تجااارت هسااتند یمسااتق

 گیاااری ی انااادازهار پاااولیااابرحساااب مع

(  30،   1387 النپور و همکاران،یکند)گ می

ار ین معیتجارت از ا یهانات سازمان جیدر ادب

 یهیشاود  باد   مای اد یتحت عنوان جعبه زرد 

ت کمتار از  یا حما یار کلا یازه معاند است که

، اسات  دکنناده یت از تولیا ن حمایتخمار یمع

انجاام شاده از    یمرز های تیحما چرا که اوالً

گار  یرا در نظار نگررتاه و د   یبخش کشااورز 

مختل کنناده   ماًیکه مستق هایی تیآنکه حما

 یات ساازمان جهاان  یدر ادبو ستند یت نتجار

 یطبقاه بناد   یتجارت در دو جعبه سبر و آب

 شااوند  ماایاز جعبااه زرد جاادا   ،گااردد ماای

ت و یا حما یار کلا یا ن معیراب ه با  (1)نمودار

                                      
10. Aggregate Measurement of Support (AMS) 

را نشاان    دکنندهیت از تولین حمایتخمار یمع

 دهد  می

 یارکلیوونحوووه محاسووبه م  -1-2

 تیحما

 تاوان باه دو   مای ت را یا حما یار کلا یمع

منتساب باه محصاول و     یهاا  تیا دسته حما

چ محصاول  یکه مخات  ها   میعا یها تیحما

یر منتسااب بااه محصااول( ساات)غین یخاصاا

ت منتساب  یحما.(1نمود )راب ه یآ بندیتقس

از  یمتا یق های تیبه محصول،خود شامل حما

 یهااا ارانااه بااه نهااادهیمحصااول و پرداخاات 

 ( 2است )راب ه یدیتول

را  یت از بخش کشااورز یحما یارکلیمع

 رمحاسبه نمود:یتوان با استفاده از روابط ز می
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EMS:   ت یووحما یكلو  اریو م والل م

 ر منتسب به محصمل خاصیغ

Pdi:  محصول یمت داخلیقi 

Piw: محصول یمت جهانیق i  

rjw: نهاده یمت جهانیقj 

rjd: نهاده یمت داخلیق j 

e: نرخ ارز 

Qi:   مقادار محصاول i مات  یمشامول ق

 یتیحما

qj: مقدار نهادهj ارانهیارت یمشمول در 

Sji:  به نهوال   یارانه پرلاختیمقدار j 

 است. iبه محصملمنسمب 

کنناده   مختال  یر تجاار یا غ یها تیحما

ران همچااون یااا یتجااارت از بخااش کشاااورز

 یجهان به دو صورت کل یها از کشور یاریبس

کاه   یمتا یت قیا شود  نخسات حما  یانجام م

محصاوالت   ینیتضام خریاد  به صورت  عمدتاً

 یا ت نهادهیدوم حما شود  یانجام م یکشاورز

کااه بااه  یدکنناادگان بخااش کشاااورزیتول از

صااورت  یا ارانااهیی هااا ع نهااادهیااصااورت توز

 رد یگ یم

از  یمتااایت قیااامحاسااابه حما یبااارا

بااه  ینیماات تضاامیق ،یمحصااوالت کشاااورز

 داخلی در نظرگررتاه  یا مداخله متیعنوان ق

ن یدوما  یمات مرجاع خاارج   یشده اسات  ق 

 یمتیت قیمحاسبه حما یاست که برا یمورد

باشااد  براساااس موارقتنامااه  ماایاز یاامااورد ن

 از یمحصوالت واردات یبرا (AOA) یاورزکش

از  یمحصااوالت صااادرات یو باارا CIFماات یق

مات مرجاع ثابات    یعناوان ق  هبا  FOBمت یق

کاه   یدر ماوارد   ده اسات ش استفاده یخارج

عباارت  ه ب) وددر دسترس نب یمتیاطالعات ق

ا صااادرکننده آن یااواردکننااده  رانیاااگاار ید

باه   یدسترسا  یا به هر علتی( ستیمحصول ن

 CIF یهاا  مات یقاز ، مار وجاود نداشات  ن آیا

  استفاده شده استه یهمسا یکشورها FOBو

تفاااوت قیماات تضاامینی و قیماات مرجااع    

خارجی در مقادار محصاول خریاداری شاده     

توسط دولت ضرب و حمایت قیمتای بارآورد   

واسا ه   شده است  باید توجه داشات کاه باه   

متقابال آن   ثیرأهای مرزی و تا  وجود حمایت

خلی، حمایت قیمتی حاصل های دا بر حمایت

بایاد زیربارآوردی از    شده از روش روق را مای 

مقااااادار داخلااااای حمایااااات قیمتااااای  

 , Anania,1997,p164; De Gorter)دانسات 

Ingco,2002,p3) 

ار یااکااه در اخت یا ارانااهی یهااا نهاااده

ران قارار  یا ا یگان بخاش کشااورز   دکنندیتول

  آ یخااود بااه دو دسااته تقساا    ،رناادیگ یماا

کاه مخات     ییهاا  ل نهادهشوند  دسته او می

 یها ر بخشیبوده و سا ید بخش کشاورزیتول

ب بخاااش یااادر مصااار  آن رق یاقتصااااد
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انااواس سااموم و  مانناادسااتند )ین یکشاااورز

 ییهاا  ( و دساته دوم نهااده  ییایمیش یکودها

ب یا در مصار  آنهاا رق   یکه بخش کشااورز 

آب،  مانناد اسات )  یاقتصااد  یها ر بخشیسا

  و اعتبارات(  یانر  یها حامل

مانناد   یکشاورز های نهادهداخلی مت یق

دراع آراات    ، ساموم ییایمیشا  یکودهاانواس 

شارکت   یثبتا  یو علف کش از آمارهاا  نباتی

ل یا دل هاند  اما ب هدست آمد هب یتیخدمات حما

و متفااوت باودن    هاا  تنوس سموم و علف کش

مت ساموم و  یمت هر نوس آنها از متوسط قیق

ت در شاده اسا  علف کش در م العه اساتفاده  

ر همچااون یاان یه خااارجیااماات پایمااورد ق

 CIFه یااماات پایاز ق یمحصااوالت کشاااورز 

 یصاادرات  های نهاده FOBو یواردات های نهاده

 استفاده شده است  

ت یا ران حمایا ق تار م یمحاسبه دق یبرا

مت یو ق یمت وارداتیکه از تفاضل ق ینهاده ا

دساات  هع داخاال باایااران توزیاادر م یداخلاا

  ل شده اسات یتر تبد ییبه اجراا جر ،آمده می

ع داخل به دو جرا یران توزین معنا که میبه ا

ک یا ران واردات تفکیا و م ید داخلیران تولیم

ران واردات ضرب یدر م یمت وارداتیشده و ق

کاه   ی ید داخال در شارا  یا ران تولیشده و م

مات  یدر ق ،توانست به خاار  صاادر شاود    می

ضارب شاده و    یمت صاادرات یا همان قیروب 

در  یمت رروش داخلیدو با ق نیاتفاوت جمع 

ت یا عناوان حما  هع کاود و ساآ با   یران توزیم

کود و سآ برآورد شاده اسات  قابال     یا نهاده

ش بارآورد از  ین روش از با یذکر است که در ا

کااود و سااآ  یباارا یا ت نهااادهیاامقاادار حما

 شده است  یریجلوگ

 هاای  مت حاملیاز تفاضل ق یارانه انر ی

عرضه برق و گاز  نفت گاز، د،ینفت سف ن،یبنر

در شده به تولیدکننادگان بخاش کشااورزی    

ج راارس محاسابه شاده    یداخل کشور و خلا 

ارانه اعتباارات  یمحاسبه  ین برایاست  همچن

الت بخاش  یالتفااوت نارخ ساود تساه     از مابه

 الت درین  نرخ سود تساه یو باالتر یکشاورز

نجا باا  یمحاسبه شده است، در ا ها ر بخشیسا

طور  هر بیتورم ن د، مسئلهنرخ سو ن دویکسر ا

ارانه محاسبه یت یشود  در نها حل میخودکار 

مات  یالتفاوت ق هر از مابینهاده آب ن یشده برا

ر یمات آب در ساا  ین قیو باالتر یآب کشاورز

 محاسبه شده است   ها بخش

 ل آنیج و تحلینتا-3
دهاد کاه    مای نشان  (1)دقت در جدول 

 یطا  یت از بخاش کشااورز  یران کل حمایم

ک رونااد همااواره یاابااا  یره مااورد بررساادو

ال در سااال یااارد ریاالیم 17293از  یصااعود

به  ،درصد 26انه حدودیسال با نرخ رشد 1380

 د یرسا  1385ال در ساال  یارد ریلیم 53952
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 هاای  ت در ساال یا ش حمایالبته سرعت ارارا 

که نارخ رشاد    یبه نحو ،کسان نبودیمختلف 

 درصد در 5/0تا  39ن ین دوره بیت در ایحما

ل یا کاه در تحل  مای نکته مه نوسان بوده است 

دوره مااورد  یت طاایااران حمایاارات مییااتغ

د یکااهش شاد   د به آن توجه شود،یبا یبررس

با توجه  است  1381در سال  یارزش پول مل

آ کااهش  یب معکوس و مستقیر به ترتیثأبه ت

 یا و نهاااده یمتاایت قیااال برحمایااارزش ر

ال ت در سا یا ران حمایتوان م میالقاعده ن یعل

ساااه یمقا هاااا گااار ساااال یرا باااا د 1380

  (1388،حجازیالنپور و ی)گنمود

دوره  یطا  یمتیت قیانه حماینوسان سال

ت یا ش از کال حما یبه مراتب با  یمورد بررس

 1380با حذ  ساال   یکه حت یبه نحو ،بوده

 24انه حادود یبه رغآ رشد سال یاز دوره بررس

نرخ رشد  ،1385تا  1381دوره  یط یدرصد

 77تاا   1/0ن حدود یب یمتیت قیانه حمایسال

ل ین دالیدرصد در نوسان بوده است عمده تر

در  یه باثباات یا د در رقادان رو یا ن امار را با یا

 یمحصاوالت کشااورز   ینیمت تضمین قییتع

 یماات جهااان یاد قیااکشااور و نوسااان ز  در

 جستجو کرد  یجهان یمحصوالت در بازارها

کااهش   طور که قابال اشااره شاد،    همان

ازه اناد  سابب کااهش   یملا  د ارزش پولیشد

لاذا کااهش ارزش    شاود   مای  یمتیت قیحما

را  یمتا یت قیا سهآ حما 1381ال در سال یر

دولاات از بخااش  یتیحمااا هااای اسااتیدر س

 ران به شدت کااهش داده اسات   یا یکشاورز

از کال   یمتا یت قیا که نسابت حما  یدر حال

درصااد  42حاادود  1380ت در سااال یااحما

تاا   1381 یها ن نسبت در راصله سالیا، بوده

   یارات درصاد کااهش    15به کمتر از  1385

 ید بخش کشااورز یت از ارزش تولیسهآ حما

 درصااد در 16 ن حاادودین دوره باایااا یطاا

درصااد در  24تااا  1382 و 1380 یهااا سااال

ساهآ   رییتغ در نوسان بوده است  1383سال 

 یطا  ید بخش کشااورز یت از ارزش تولیحما

 (2)تاوان در نماودار   مای را  یدوره مورد بررس

 مشاهده کرد 

انجاام   یا ت نهااده یب حمایدقت در ترک

ران نشاااان یاااا یشاااده از بخاااش کشااااورز

 یانر  های به حامل یارانه پرداختیدهدکه  می

ل یرا تشک یت نهاده این بخش حمایتر برر 

کااهش   اشاره شد، طور که قبالً دهد  همان می

ازه اناد  شیسابب ارارا   ید ارزش پول ملیشد

لاذا کااهش ارزش    د شاو  می یا ت نهادهیحما

ازه م لااق و سااهآ  انااد  1381ال در سااال یاار

مربوط به کاود و ساآ و    یا نهاده های تیحما

ر نارخ ارز  یثأرا کاه تحات تا    یانر  های حامل

ش داده یارارا  یباه نحاو محسوسا    ،قرار دارند

 است 
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قبال از هار چیار     (2)در تحلیل جادول 

باید به تفاوت شدید قیمات دالر در ساال    می

توجاه داشات  بایش     هاا  ر ساال با دیگ 1380

 1380گااذاری شاادید ریااال در سااال    ارزش

تااا میااران حمایاات از   اساات ساابب شااده  

ی قابال تجاارتی م ال کاود و ساآ و      ها نهاده

دو  انر ی به شدت دچار کاآ بارآوردی شاود    

د یا با مای  (2)که در جادول  میار مهینکته بس

ت یا است ت بیر سیثأت رند،یمورد توجه قرار گ

بار   یو نرخ سود باانک  ی انر های مت حاملیق

طااور کااه در   همااان ت اساات یاارونااد حما

ت یاات ب ،داسااتیبااه وضااو  پ  (3)نمااودار

ش یدر داخال در کناار ارارا    یانر  های متیق

اراناه  یساهآ   یالمللا  نیمت آنها در س ح بیق

 58دود حا را به  یا ت نهادهیاز کل حما یانر 

تاوان گفات    مای واقع  در درصد رسانده است 

باه بخاش    یاناه پرداختا  اریاز  یبخش بررگا 

 راسااات کاااه در اثااا یاراناااه ناخواساااته ای

کننادگان باه    ت از مصار  یحما های استیس

گاردد  در   مای ب بخاش  ینصا  یصورت ضامن 

ازه و ساهآ  اناد  یمقابل کاهش نرخ بهاره باانک  

 ارانه اعتبارات را در بخش کاهش داده است ی

کنندگی سیاست کااهش نارخ    البته اثر مختل

یاران در اینجاا ماورد    بهره بر اقتصااد کاالن ا  

 توجه نبوده است 

 فرجام-4

کالن اقتصادی باه نحاو    های استیس  1

ر یثأرا تحات تا   یکشاورز های استیس یموثر

ت در ساال  یا روند متفاوت حما دهند  میقرار 

ران یاام یریرپااذیثأبرت یشاااهد بااارز 1380

لذا قبل   استکشور  یاست ارزیت از سیحما

ایاد باه   ب های کشاورزی مای  از اصال  سیاست

های کاالن اقتصاادی اهتماام     اصال  سیاست

 نمود 

مات  ین قیای ه باثبات در تعیرقدان رو  2

کشااور و  در یمحصااوالت کشاااورز ینیتضاام

محصاوالت موجاب    یمت جهانیاد قینوسان ز

باه نسابت کال     یمتیت قیشتر حماینوسان ب

الزم است با پاذیرش اثار    ت شده است یحما

گیری  های قیمتی، جهت کننده سیاست مختل

باید کاهشی باشاد،   مشخصی را که قاعدتاً می

 تعیین و اعمال نمود 

به  یارانه پرداختیاز  یتر بخش برر   3

 هاای  اراناه نهااده  یمربوط به  یبخش کشاورز

اراناه  یاز آن  ید اسات کاه بخاش بررگا    یتول

 هاای  اسات یس راست کاه در اثا   یناخواسته ا

 یت از مصر  کنندگان به صورت ضامن یحما

طبعاااً چنااین   گااردد  ماایب بخااش ینصاا

هایی موجب اررایش کارآیی در بخش  حمایت

هاا باه    باید یارانه نخواهد شد  در حالی که می

صااورت مشااخ  و زمااان دار و مشااروط بااه 
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اررایش کارایی در اختیار تولیدکنندگان قارار  

 گیرند 

 

  نوشت پا

تعبیارات و نتاایج ایان مقالاه متعلاق باه        ،یارته هاا   1

هاای   نظرات موسساه پاژوهش   الراماًنویسندگان بوده و 

ریااری، اقتصاااد کشاااورزی و توسااعه روسااتایی   برنامااه

 نیست 

 

 فارسیمنابع 
برآوردهاای حمایات از بخاش     ،(1386) راد،س، یانیک   1

( در کشااورهای در حااال توسااعه:  PSEکشاااورزی )

 ،هااا باارای ایااران گیااری و رهیاراات مشااکالت اناادازه

 یاقتصاااد کشاااورز  ن کنفااراند دوساااالنه یششاام

  ران،مشهدیا

ش ارزش یر با یثأتا  ،(1388) ،یم  حجااز  ،النپور،ا یگ  2

در  یت داخلا یا ران و سااختار حما یال بر میر یگذار

در  -مجله اقتصاد و کشااورزی ران، یا یبخش کشاورز

 دست چاپ

محاسبه معیار کلای   ،(1387) النپور،ا  و همکاران،یگ  3

سساااه ؤم ،حمایااات در بخاااش کشااااورزی ایاااران

،گرارش یکشااورز  اقتصااد  و یریر برنامه یها پژوهش

 ی طر  پژوهش

 ،یو اقتصاد کشاورز یریر برنامه های سسه پژوهشؤم  4

)اناادازه و   حمایاات از بخااش کشاااورزی  ، (1381)

  مختلف( های ت در کشوریحما یابرارها
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 ضمائم

: میزان حمایت از بخش کشاورزی (1)جدول

ایران به قیمت جاری بوه تکكیوش شویوه و    

 سهم آن از ارزش تولید

 درصد -میلیارد ریال

ال
س
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مت
 قی
ت
مای
ح

 (1) 
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اد
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ت
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ح
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مای
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ک

 (1) 
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ا

 (2) 

ید
تول
ش 
رز
ز ا
ت ا
مای
 ح
هآ
س

(1) 

1380 7195 10098 17293 111095 15.6 

1381 3251 20525 23776 141274 16.8 

1382 3406 23145 26551 167609 15.8 

1383 4361 32476 36837 203546 18.1 

1384 7702 45942 53644 226668 23.7 

1385 7708 46244 53952 270890 19.9 

 ( نتایج م العه1خذ:)أم

 ( بانک مرکری   ا ایران  2)

 

 

http://ideas.repec.org/s/oup/erevae.html
http://ideas.repec.org/s/oup/erevae.html
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ای از بخوش   : میزان حمایت نهاده(2)جدول

 کشاورزی ایران به تکكیش نوع نهاده

 میلیارد ریال
 آب اعتبارات انر ی کود و سآ سال

1380 84 1588 4324 4102 

1381 2442 9798 5408 2877 

1382 2603 9942 6684 3916 

1383 5182 14527 6549 6218 

1384 5394 28720 8603 3225 

1385 7693 26809 4496 7246 

 خذ:نتایج م العهأم

 

مقایسه رابطه بوین م یوار کلوی     :(1)نمودار

تخموووین حمایوووت از حمایوووت و م یوووار 

 تولیدکننده

 
 

مایت از بخش کشاورزی : میزان ح(2)نمودار

ایران به تکكیش شیوه و سوهم آن از ارزش  

 تولید

 
 خذ: نتایج م العهأم

ای از بخوش   میزان حمایت نهاده :(3)نمودار

 کشاورزی ایران به تکكیش نوع نهاده

 

 1380سال

 
 1381سال 

 
 1382سال 

 
 

 

 

 

 جعبه آبی
 

 جعبه سبز

 

AMS 

PSE 
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 1383سال 

 
 1385سال 

 
 

 نتایج م العه خذ:أم


