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تعيين و رتبهبندی فهرست محصوالت خاص كشاورزي ايران
در چارچوب مذاكرات دور دوحه

(كاربرد رهيافت تاكسونومي عددي)
دكتر بيتا رحيمي بدر
دریافت90/2/4 :

*

پذیرش91/8/27 :

محصوالت خاص /كشاورزي /سازمان جهاني تجارت /تاكسونومي عددي.

چكيده
بسياري از كشورهاي درحالتوسعه عضو

WTO

به دليل آنکه برای توسعه اقتصادي به

زمان بیشتری احتیاج دارند ،خواستار برقراري انعطاف بيشتر در بهكارگيري قوانين ــ

بهویژه درمورد برخي محصوالت كشاورزي ــ هستند .ساير اعضا با در نظر گرفتن اهميت

رفتار متفاوت با كشورهاي درحالتوسعه ،نسبت به پذيرش قانوني مبني بر انتخاب برخی
محصوالت كشاورزي (براساس سه معيار امنيت غذايي ،امنيت معيشتي و توسعه روستايي)

بهعنوان «محصوالت خاص» توسط اين كشورها اقدام کردهاند.

بخش كشاورزي ايران سهم معنيداري از شاخصهای كالن اقتصادي مانند توليد

ناخالص داخلي ،اشتغال و صادرات غيرنفتي را در اختیار دارد؛ بنابراین ،تعيين محصوالت
خاص كشاورزي ،این امكان را به سياستگذاران و مذاكرهكنندگان میدهد که در جريان
الحاق به

WTO

آمادگی بیشتری داشته باشند؛ بنابراین ،اين مطالعه با استفاده از برخي

شاخصهای بينالمللي ،محصوالت خاص ايران در سالهای  1384-88را تعیین و با استفاده
از روش تاكسونومي عددی ،آنها را رتبهبندی کرده است.

براساس نتايج اين بررسي 35 ،محصول كشاورزي در ايران برابر با  66رديف تعرفه

* .دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد كرج ،گروه اقتصاد کشاورزی ،كرج ،ايران.

b.rahimi@kiau.ac.ir
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ششرقمي آسيبپذيرترين محصوالت كشاورزي از نظر امنیت غذايي ،امنيت معيشتي و
توسعه روستايي در جريان آزادسازي تجاري محسوب میشوند.

طبقهبندی Q17, Q18, C63 :JEL
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مقدمه
اولين دور مذاكرات تجاري پس از تشكيل سازمان جهاني تجارت ،دور دوحه 1نام

گرفت كه از ابتداي فوريه سال  2002بهطور رسمي آغاز بهکار کرد .براساس بيانيه دوحه،

دور جديد مذاكرات بايد از اواخر ژانويه سال  2002آغاز و تا اوایل سال  2005پايان

میيافت ،اما عم ً
ال بهعلت عدم توافق و اختالفنظر اعضا بر سر برخي مسائل ،مذاكرات
اين دور همچنان بینتيجه مانده و زمان انجام مذاكرات تمديد شده است .از سوی ديگر،
دور جديد مذاكرات كشاورزي براساس ماده  20موافقتنامه كشاورزي ،اوايل سال 2000

آغاز و در دور دوحه ادامه يافته است .مطابق بيانيه دور دوحه ،ايجاد يك نظام تجاري
منصفانه و بازارگرا براي محصوالت كشاورزي از طريق طرح يك برنامه تجديد ساختاري

تأييد شده است .هدف اين برنامه ،اصالح ،آزادسازي و جلوگيري از انحراف تجاري در
بازارهاي كشاورزي است .عالوه بر اين ،نكته مهمی که در اين اعالميه بر آن تأکید شده
است ،در نظر گرفتن نيازهاي توسعهای كشورهاي درحالتوسعه ــ بهخصوص در زمينه

امنيت غذايي ،امنيت معيشتي 2و توسعه روستايي ــ است .بر اين اساس ،پيشنهادهایی براي

وضع مقررات حمايتی از كشاورزان كشورهاي درحالتوسعه ارائه شده و لزوم برقراري آن
در چارچوب توافقي بسته ژوئيه سال  2004تصويب شده است .3همچنین ،كنفرانس وزيران
هنگكنگ كه در دسامبر سال  2005برگزار شد ،به كشورهاي درحالتوسعه عضو اجازه

داد كه هرکدام محصوالت خاص 4كشاورزي در سطح مليشان را براساس معيارهاي تأمين
امنيت غذايي ،امنيت معيشتي و توسعه روستايي تعیین کنند.5

آخرين نسخه اصالحشده پيشنويس مباحث حوزه كشاورزي كه در آن كليه موارد

 .1در چهارمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در سال  2001در شهر دوحه قطر ،بيانيهای در  52بند
تصويب شده و طي آن با شروع دور جديد مذاكرات تجاري موسوم به دوحه موافقت شد.
2. Livelihood Security.

 .3در ماده  41چارچوب توافقي بسته ژوئيه سال  ،2004لزوم بهكارگيري اين قانون تأييد شد :ماده 41ـ كشورهاي
درحالتوسعه عضو بايد از انعطاف الزم براي تعيين تعداد مناسبي از محصوالت بهعنوان محصوالت خاص براساس
معيار امنيت غذايي ،تأمين معيشت و نيازهاي توسعه روستايي برخوردار باشند .چنين محصوالتي از رفتار منعطفتري
برخوردار خواهند شد .معيارها و نحوه رفتار با اين محصوالت در مرحله انجام مذاكرات بايد دقيقاً تعيين شده و
اهميت حياتي اين محصوالت نزد كشورهاي درحال توسعه به رسميت شناخته شود.
4. Special Products (SPs).
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توافقي بسته ژوئيه سال  1 2008نيز در نظر گرفته شده است ،در ششم دسامبر سال  2008ارائه

شد .اين پيشنويس در پنج بخش كلي به شرح زیر تنظيم شده است:

بخش اول :حمايت داخلي ،بخش دوم :دسترسي به بازار ،بخش سوم :رقابت صادراتي،

بخش چهارم :پايش و نظارت و بخش پنجم :ساير.2

در اين پيشنويس ،بخش دسترسي به بازار شامل چهار زیربخش فرمول كاهش تعرفه در

طبقات تعرفهاي مختلف ،3محصوالت حساس ،4ساير موارد 5و رفتار ويژه و متفاوت 6است؛
بهطوريكه مذاكرات پيرامون محصوالت خاص ،در زیربخش رفتار ويژه اين پيشنويس
گنجانده شده و از بخش دسترسي به بازار متمايز شده است .درمورد كاالهاي خاص به اعضاي

کشورهای درحالتوسعه اجازه داده شده است كه  12درصد كل خطوط تعرفه وارداتي

كشاورزيشان را مطابق شاخصهای مندرج در ضميمه  7 Fاين پيشنويس كه برپايه نيازهاي
امنيت غذايي ،تأمين معيشت و توسعه روستايي كشورهاي درحالتوسعه تعريف شده است،

بهعنوان كاالي خاص خود گزينش كنند .به اینترتیب ،اگر ميانگين كلي كاهش تعرفهها 11

درصد شود ،حداكثر پنج درصد از خطوط میتوانند از هرگونه كاهش تعرفهاي معاف شوند.

همچنین ،درصورتی که اقتصادهاي كوچك و آسيبپذير بپذیرند ميانگين تعرفههایشان را

 24درصد كاهش دهند ،میتوانند هر تعداد خطوطي كه بخواهند را بهعنوان كاالي خاص
برگزينند .البته اين قانون در ارتباط با كشورهايي كه اخيرا ً به سازمان جهاني تجارت ملحق

شدهاند ( ،)RAMsاندكي متفاوت است؛ اين كشورها مجازند حداكثر  13درصد از خطوط

تعرفهاي خود را بهعنوان محصوالت خاص تعيين کرده و ميانگين كاهش تعرفه براي اين

محصوالت گزينششده احتماالً به  10درصد كاهش میيابد.8

 .1بسته ژوئيه سال  2008به منظور نتيجهگیری از مذاكرات دور دوحه و شكلگیری نهايي توافقات انجامشده در اين
دور تا پايان سال  2008تنظيم شده است .اين بسته حاصل سلسله جلسات برگزارشده هیأت وزيران از  21تا  30ژوئيه
سال  2008در ژنو است .برای اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي زير مراجعه کنید.
http: //www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/meet08_e.htm
2. TN/AG/W/4/Rev.4. (2008).
3. Tiered Formula for Tariff Reduction.
4. Sensitive Product.
5. Other Issues.
6. Special and Differential Treatment (SDT).
7.Annex F of TN/AG/W/4/Rev.4. 6 December (2008).
8. TN/AG/W/4/ Rev.4 (2008).

..رد ناریا یزرواشک صاخ تالوصحم تسرهف یدنبهبتر و نییعت

87

با توجه به آسيبپذیری بخش كشاورزي بهعنوان مهمترين بخش اقتصادی كشورهاي

درحالتوسعه ،از جمله ايران ،و ضرورت تعيين محصوالت خاص در ايران بهدلیل پيشبيني

شرايط پيش رو و امكان استفاده از شرايطي كه براي اعضا وجود دارد و همچنین شناخت
نسبي حساسيتهاي توليدات بخش كشاورزي ،هدف اين مطالعه شناخت و بررسي ابزارهاي

فوق و پيشنهادهاي مربوطه توسط اعضاي سازمان و همچنین ،تعيين و رتبهبندی محصوالت
خاص كشور است تا از اين طريق آمادگي الزم براي شركت در مذاكرات آینده ،WTO

فراهم آيد .به اين منظور ،در مطالعه حاضر با استفاده از دادههاي ملي و منطقهای و بهرهگیری
از الگوها و معيارهاي پيشنهادي در سطح بينالمللي ،محصوالت كشاورزي ایران بررسي

شده و فهرست محصوالت خاص از ميانشان استخراج و با استفاده از روش تاكسونومي

عددي 1رتبهبندی شده است.

 .1مباني نظري و ادبيات تحقيق
به دنبال اصالحيه هیأت وزيران در هنگكنگ ( ،)2005پيشنهادهایی توسط اعضا و

گروههاي مختلف از قبيل گروه  ،233مركز بينالمللي تجارت و توسعه پايدار 3و سازمان

خواربار و كشاورزي ملل متحد 4در ارتباط با نحوه تعيين كاالهاي خاص با توجه به شرايط
هر كشور ارائه شد .جدول ( )1ضمن معرفي شاخصهای تعريفشده توسط این سه گروه،

به مقايسه آنها پرداخته  5و در ادامه ،هريك این شاخصهای به تفكيك هر معيار بررسی
میشود.

1. Numerical Taxonomy Approach.

 .2كشورهاي عضو گروه  )G33( 33از هواداران تخصیص انعطافهای الزم براي كشورهاي درحالتوسعه در تنظيم
تعهدات جديد در بخش كشاورزي هستند؛ بهطوريكه گروه كشورهاي كمتر توسعهيافته و گروه كشورهاي آفريقايي
از جمله گروهكشورهایي هستند كه گروه  33را حمايت میکنند .اين گروه در ابتدا از  33كشور تشكيل شده بود
اما اخيرا ً اعضاي آن به  42كشور درحالتوسعه افزايش يافته است .برخي از مهمترين اعضاي اين گروه عبارتاند از:
باربادوس ،چين ،كوبا ،هندوراس ،هند ،اندونزي ،جامائيكا ،جمهوري كره ،نيكاراگوئه ،نيجريه ،پاكستان ،سريالنكا،
تركيه ،اوگاندا ،ونزوئال ،زامبيا و زيمبابوه .اين گروه كشوري بهطور ويژه طرفدار برقراري قانون محصوالت خاص
كشاورزي هستند.
3. International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD).
4. United Nation Food and Agriculture Organization (FAO).
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امنيت معيشتي

امنیت غذایی

معيار

شاخص

سهم در تغذيه

خودكفايي

G33

ICTSD

FAO

نسبت كالري سرانه روزانه حاصل از محصول به كالري سرانه روزانه حاصل از همه محصوالت.

*

*

*
*

*

*

سهم محصول از مصرف ملي يا منطقهای بهعنوان بخشي از مصرف كالري جامعه.

نسبت انحرافمعيار به ضريب تغييرات توليد و قيمت محصول.

درجه انتقال قيمت.

بررسي اهميت مصرف داخلي كشور در مقايسه با كل صادرات جهاني يا بررسي اينكه بخش قابلمالحظهای
از كل صادرات جهاني به بزرگترين كشور صادرکننده مربوط است يا خير.

*

*
*

*

*

*

*

*
*

نسبت كل محصول مصرفشده به كل محصول توليدشده.

*
*

تغيير درآمد صادراتي بهموجب فعاليت مربوط به محصول.

*

سهم درآمد صرفشده برای محصولي مشخص در سطح ملي يا منطقهاي.

سهم اشتغال محصول از كل نيروي كشاورزي يا از كل اشتغال روستايي در سطح ملي يا منطقهاي.
*

*

سهم خانوار از كل درآمد بهدستآمده از فعاليتهاي مربوط به محصول.

*

نسبت كل محصول واردشده به كل محصول مصرفشده.

*

واحد سنجش

جدول 1ـ مقايسه شاخصهای سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد،
مركز بينالمللي تجارت و توسعه پايدار و گروه  33براي تعيين كاالهاي خاص

ثبات در دسترسي به محصول

هزينه مصرفي محصول

سطوح اشتغال

سهم اشتغال نيروي كار در صنعت محصولي معين از كل نيروي كار (يا كل نيروي كار كشاورزي).

كل نيروي كار استفادهشده در بخش خاصي در منطقه يا در سطح كشور.
*
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توسعه روستایی

امنيت معيشتي

معيار

واحد سنجش

شاخص

FAO

سطوح اشتغال

ICTSD

تقاضاي مورد نياز برای نيروي كار در بخش خاصي از كشاورزي (مث ً
ال تعداد كارگراني كه در هر روز يا
ب در كل مساحت زميني كه به محصول اختصاص
سال براي توليد يك تن محصول دامي الزم است ضر 
داده شده يا كل تناژ توليد محصول).

سهم درآمد سرانه حاصل از محصول در سطح منطقهای يا ملي.

نسبت وسعت زمين زيركشت محصول به كل زمين زيركشت در سطح ملي يا منطقهای.

G33

*
*
*

نسبت واحدهاي زراعيای كه محصول در آن كشت میشود به تعداد كل مزارع.

نسبت زمين كشاورزي به سهم
داراييهاي محصول

درآمد حاصل از محصول

*
*
*

*

*

*

*

*

*

نسبت تعداد دام در منطقه به تعداد دام كشور.

نسبت افزايشهای ناگهاني به
جايگزيني از طريق واردات

همبستگي بين واردات و توليد داخلي.

نسبت نرخ رشد جايگزينهای وارداتي به نرخ رشد محصول رقيب داخلي.

اهميت حمايت از معيشت فقرا
و گروههاي آسيبپذير

*

*

بخش بزرگي از توليدكنندگان محصول ،در سطح منطقه يا كشور ،كمدرآمد و از لحاظ منابع ضعيف يا
كشاورزان معيشتي هستند .شامل جوامع محروم ،آسيبپذير و زنان يا بخش قابلمالحظهای از توليد داخلي
محصول در مناطق محروم توليد میشود (كوهستاني).

بهرهوري هر كارگر يا هر هكتار محصول در سطح منطقهای يا ملي در مقايسه با بهرهوري جهاني پايين است.

*

بخش بزرگي از كل توليد داخلي در سطح منطقهای يا ملي از مزارع كوچك است (كمتر از  10هكتار)
يا از مزارعي كه بزرگتر از متوسط اندازه مزرعه در كشور نيست؛ يا بخش بزرگي از مزارع توليدکننده *
محصوالت كوچك هستند (كمتر از  10هكتار) يا از متوسط اندازه مزرعه در كشور مورد نظر كوچكترند.

سهم فعاليت اقتصادي محصول از كل توليد كشاورزي روستايي (در سطوح ملي و منطقهای).

*

اهميت در اقتصاد
كشاورزي روستا
*
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توسعه روستایی

معيار

شاخص

رشد محصول و
رشد منطقه روستايي

ارزش افزوده بالقوه
محصول در داخل

واحد سنجش

نسبت نرخهای رشد محصول به نرخهای رشد منطقه روستايي.

FAO

*

13

ظرفيت بالقوه ايجاد ارزش افزوده و ارتباطات حاصل از محصول (به اندازهای كه محصول در محل فراوري
میشود يا میتواند بشود ،سهم دادههاي واسطهای كشاورزي داخلي كه در بخشهای غيركشاورزي استفاده *
میشوند ،ارزش كاالها و خدماتي كه بهعنوان داده مورد استفاده قرار میگيرند).

در مقايسه با متوسط جهاني ،بخش اندکی از محصول در كشور فراوري میشود يا محصول مذكور سهم
بزرگي در ارزش افزوده در مناطق روستايي در سطح منطقهای يا ملي دارد كه از طريق ايجاد ارتباطات با
فعاليتهاي اقتصادي غيرزراعي روستايي شامل صنايعدستي و صنايع روستايي يا شكلهاي ديگر ارزش
افزوده روستايي حاصل آمده است.
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1ـ .1شاخصهای امنيت غذايي
براي ارزيابي اهميت هريك از محصوالت كشاورزي در تأمين امنيت غذايي يك

كشور ،به تعيين شاخصهایی نیازمندیم كه اين محصوالت را با ابعاد چهارگانه امنيت غذايي
به شرح زير پيوند دهد:1

 )1موجود بودن غذا( 2توليد و عرضه كافي غذا)

 )2دسترسي به غذا( 3دسترسي اقتصادي و فيزيكي كليه افراد به غذا)
 )3ثبات غذايي

4

 )4استفاده از غذا( 5سالمت و مفيد بودن غذا)
بهعنوان نمونه در ارتباط با بُعد «وجود غذا» بايد شاخصي تعريف كرد كه بتواند سهم

هر محصول از كل مصرف غذا در سطح ملي را اندازهگیری کند .براي اين منظور میتوان

نسبت ميزان كالري روزانه هر محصول به ازاي هر نفر را به كل كالري روزانه مصرفي هر
فرد توسط تمام محصوالت اندازه گرفت .در ادامه ،شاخصهای استفادهشده در اندازهگیری
اهميت هر محصول در تأمين امنيت غذايي معرفي میشود:

1ـ1ـ .1اهميت محصول در تغذيه جامعه

6

براي محاسبه اهميت و نقش هريك از محصوالت كشاورزي در الگوي تغذيه يك

جامعه ،ابتدا باید مصارف غذايي كليه محصوالت كشاورزي در يك كشور برآورد شده
و سپس ،سهم مصرف هر محصول بهصورت غذا (انرژي و پروتيئن) نسبت به مقدار كل
محاسبه شود .كل ميزان غذاي موجود در يك كشور برای مصرف افراد آن جامعه عبارت

است از توليد و واردات محصوالت غذايي آن كشور منهای صادرات ،ضايعات و ساير

مصارف غيرغذايي ،7به تفكيك ميزان عرضه كالري و پروتئين .بدينترتيب شاخص زير
 .1قاسمي (.)1373

2. Food Availability.
3. Food Accessibility.
4. Food Stability.
5. Food Utilization.
6. Contribution of Product to Nutrition.

 .7مصارف غيرغذايي شامل مواردي نظیر مصرف بهصورت بذر ،خوراك دام ،صنعتي و ذخيرهسازي هستند.
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امكان اندازهگیری اهميت هريك از محصوالت كشاورزي در رژيم غذايي افراد جامعه را

فراهم میسازد:1

t = ∑pi

CNIPi= FAPi/FAt

)FA=TP+IM- (EX+L+OU

بهطوريكه:

 :CNpشاخص اهميت محصول  pدر تغذيه جامعه؛  :FApمقدار قابلدسترس محصول

 pبراي تغذيه انسان برحسب كالري يا پروتيئن؛  :FAtمقدار قابلدسترس كل محصوالت
كشاورزي براي تغذيه انسان برحسب كالري يا پروتئين؛  :TPتوليد؛  :IMواردات؛ :EX

صادرات؛  :Lضايعات؛  :OUساير مصارف.
2ـ1ـ .1خودكفايي در توليد محصول

2

شاخص خودكفايي ،تعيينکننده وسعت توليد داخلي يك محصول و يا ميزان وابستگي

به واردات است .خودكفايي توليد محصوالت غذايي اساسي به جهت اهميت بسيار بهويژه
از بُعد سياسي (هنگام مواجهه با شرایط اضطراری همچون جنگ ،انواع تحريمهای تجاري و

بالياي طبيعي) از مهمترين اهداف ملي بسياري از كشورها ــ بهویژه كشورهاي درحالتوسعهــ

بهشمار میرود .براي محاسبه درجه خودكفايي در توليد هريك از محصوالت كشاورزي،
باید اطالعاتي درباره ميزان مصرف ،توليد داخلي و واردات محصوالت كشاورزي در
اختیار داشت ،بهطوريكه با استفاده از ین اطالعات و شاخص زير میتوان نسبت مصرف
هر محصول را تحت پوشش واردات اندازه گرفت.3

SSPi =IMPi / TCPi

بهطوريكه:

 :SSPiشاخص خودكفايي محصول؛  :TCPiكل مصرف محصول؛  :IMPiكل واردات

محصول.

1. Bernal (2005).
2. Self – Sufficiency in the Product.
3. Bernal (2005).
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مقادير نزديك به یک براي نسبت فوق بهمعناي عدمخودكفايي و وابستگي بيشتر به

واردات است.

3ـ1ـ .1ثبات دسترسي به محصول

1

بهمنظور برآورد ميزان ثبات دسترسي به محصول ،بهكارگيري شاخصهای اندازهگیری

نوسانات قيمت محصول در دوره زماني مشخص ،ضرورت میيابد .در اين راستا ،شاخص

ضريب تغييرات قيمت محاسبه شده و میزان آن برابر است با نسبت انحرافمعيار به ميانگين
قيمت در يك دوره زماني  5ساله .برآورد ميزان تغييرات قيمت محصول به اثرات منفي

نابرابري در دسترسي اقتصادي بر امنيت غذايي اشاره دارد .بنابراين ،تغييرات معنادار در

قيمت بر امنيت غذايي افراد جامعه مؤثر است .بهعبارت ديگر ،افزايش ناگهاني قيمت يا
قسمت بيشتري از درآمد مصرفكنندگان را به خريد مقدار ثابتي از محصول اختصاص
میدهد و يا تقاضای آن محصول را کاهش داده و به تبع آن ،درآمد و امنيت غذايي
توليدكنندگان کاسته میشود.2

2ـ .1شاخصهای امنيت معيشتي
امنيت معيشتي نسبت به امنيت غذايي ابعاد گستردهتری دارد .هنگامي كه تمام

خانوارهاي يك جامعه ،درآمد كافي و پايداری برای تأمين نيازهاي اوليه خود (كه بیشتر

شامل دسترسي كافي به غذا ،آب آشاميدني ،سالمت و بهداشت ،امكانات آموزشي ،مسكن
و زمان براي شركت در تشكلهای اجتماعي است) داشته باشند ،آن جامعه دارای امنيت

معيشتي است .بنابراين ،براي تعيين اهميت محصوالت كشاورزي در تأمين امنيت معيشتي
جامعه ،باید مجموعه شاخصهایی درنظر گرفته شوند كه از طريق آنها بتوان عالوهبر
ارزيابي اقتصادي محصول در سطوح ملي ،ميزان بهكارگيري نيروي كار براي توليد و درآمد

ايجادشده توسط محصول براي خانوارها را نیز مشخص کرد  .3به اينترتيب ،شاخصهای
زير برای تعيين موارد ذکرشده معرفي میشوند:

1. Stability in Access of the Product.
2. Hoda (2005).
3. Jales (2005).
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1ـ2ـ .1اهميت محصول در اقتصاد ملي

1

بهمنظور تعيين ميزان اهميت هر محصول در بخش كشاورزي و در اقتصاد ملي ،محاسبه

سهم ارزش هر محصول از توليد ناخالص داخلي بخش كشاورزي به شرح زیر ضرورت

میيابد:2

CNEpi = QPpi / GDP

که در آن  CNEpiبیانگر شاخص اهميت محصول در اقتصاد ملي؛  ، QPpiارزش كل

توليد محصول و  GDPمیزان توليد ناخالص داخلي بخش كشاورزي است.

در شاخص فوق ،میتوان بهجاي ميزان توليد كل محصول ،از توليد محصول به تفكيك

استان استفاده کرد؛ در این صورت ،باید از توليد ناخالص داخلي استان در مخرج كسر نيز

بهره جست و بدينترتيب ميزان اهميت محصول را به تفكيك مناطق بهدست آورد.3
2ـ2ـ .1اهميت محصول در اختصاص زمينهای كشاورزي

4

به منظور ارزيابي مساحتي كه محصول مورد نظر بهخود اختصاص داده است ،شاخص زير

بهصورت نسبت سطح زيركشت اين محصول به كل زمينهای كشاورزي يا غيركشاورزي

در كشور يا به تفكيك مناطق تعريف میشود؛ بهطوريكه میتوان از تغييرات اين شاخص
در طول زمان برای سنجش اهميت محصول در امنيت معيشتي استفاده کرد .بهعبارت دیگر،
نرخ رشد ارزش دارايي زمين مزروعي زيركشت محصول را در طول زمان محاسبه میکند.5
LUIpi = AHpi / AHt

بهطوری که:

 :LUIpiشاخص اهميت محصول در اختصاص زمينهای كشاورزي؛
 :AHpiسطح زيركشت محصول؛

1. Contribution of Product to National Economy.
2. Jales (2005).

 .3همان.

4. Agricultural Land/Assets product Share.
5. Bernal (2005).

95

..رد ناریا یزرواشک صاخ تالوصحم تسرهف یدنبهبتر و نییعت

 :AHtكل سطح زيركشت محصوالت كشاورزي در كشور يا به تفكيك استان؛
3ـ2ـ .1اهميت محصول در صادرات بخش كشاورزي

1

بهمنظور تعيين ميزان اهميت هر محصول در صادرات بخش كشاورزي ،محاسبه سهم

ارزش صادراتي هر محصول از كل ارزش صادرات بخش كشاورزي ضرورت میيابد.2
3ـ .1شاخصهای توسعه روستايي

توسعه روستايي فرايندي است كه بر كيفيت زندگي جمعيت ساكن در روستاها تأثیر

میگذارد .اين فرايند با انجام فعاليتهایی در زمينه بهبود سيستم دسترسي به غذا ،عرضه آب
سالم ،ارتقاء سالمت و بهداشت ،ايجاد خدمات زيربنايي و توسعه سرمايه انساني از طريق ارائه

و گسترش خدمات آموزشي در روستاها عمل میکند .توسعه روستايي آسيبپذیری بخش

كشاورزي در برابر انواع مخاطرات از قبيل عوامل طبيعي ،اجتماعي و اقتصادي را کاهش داده،

خوداتكايي را تقويت كرده و درنهايت ،سطوح كلي توسعه اقتصادي را افزایش مییابد.
1ـ3ـ .1اهميت محصول در اقتصاد كشاورزي روستا

3

اين شاخص سهم توليد هر محصول را از كل توليد كشاورزي به تفكيك مناطق روستايي

و يا در هر استان محاسبه میكند.4

CREPij = QPPij / QPj

که شاخصهای آن عبارتاند از:

 :CREPijشاخص اهميت محصول در اقتصاد روستايي منطقه يا استان؛
 :QPPijميزان توليد محصول در منطقه يا استان؛

 :QPjميزان توليد كل محصوالت كشاورزي در منطقه يا استان.

1. Contribution of Product to Agricultural Export.
2. Bernal (2005).
3. Importance of Product in Rural Agricultural Economy.
4. Bernal (2005).
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متداولترين كاالهايي كه در مطالعات مركز بينالمللي تجارت و توسعه پايدار بهعنوان

كاالي خاص در كشورهای مورد مطالعه و براساس شاخصهای پيشنهادي اين مركز شناخته
شدهاند در جدول ( )2ارائه شده است .این مطالعات با همكاري محققان محلي در  14كشور
صورت گرفته است .براساس جدول ( ،)2میتوان نتيجه گرفت دامنه كاالهاي خاص در

اين كشورها بين  6تا  30كاال و بهطور متوسط  12/4كاال متغیر است .اين كاالها در سطح

كد ششرقمي نظام هماهنگ بين  21تا  147و بهطور متوسط  75خط تعرفهاي را تشكيل

دادهاند .اين تعداد نسبت به خطوط تعرفههای كشاورزي بين  3تا  20درصد و بهطور متوسط

 10/3درصد از خطوط تعرفههای كشاورزي در سطح كد  6رقمي نظام هماهنگ را تشكيل
میدهند .در روش استفادهشده توسط مركز بينالمللي تجارت و توسعه پايدار براي شناسايي

كاالهاي خاص در كشورهاي مورد مطالعه ،آمار و توصيفات محلي بهكار رفته و استفاده
از شاخصها تجمعي نبوده است .با توجه به اینکه میان اندازه و اقتصاد كشورها و شرايط

بومشناختي و كشاورزي آنها تفاوتهاي فاحشي وجود دارد ،مالكهاي يكساني براي
تشخيص و گزينش وجود ندارد .همچنین ،مركز بينالمللي تجارت و توسعه پايدار اصرار

دارد شاخصها نهتنها در سطح ملي ،بلكه در سطح مناطق هم بايد بررسي شوند .برای
مثال ،با اینكه اشتغال كشاورزان در بخش توليد سيبزميني در سريالنكا در سطح ملي
اهميت چندانی ندارد ،اما در استان يووای اين كشور بيش از  86درصد جمعيت به كشت
اين محصول اشتغال داشته و كشاورزان خردهپاي آن درصورت بروز هرگونه تهديدی،

نمیتوانند محصول دیگری را جايگزين کنند.1

جدول 2ـ خالصه يافتههای مطالعات كشوري توسط مركزبينالمللي تجارت و
توسعه پايدار برای شناسايي محصوالت خاص
كشورهاي مورد بررسي :باربادوس ،چين ،اكوادور ،فيجي ،هندوراس ،اندونزي ،كنيا ،نيكاراگوئه،
پاكستان ،پاپوا ،گينهنو ،پرو ،فيليپين ،سريالنكا و ويتنام
متداولترين محصوالت خاص :گوشت مرغ ،شير و محصوالت لبني ،برنج ،شكر ،گوشت گاو و خوك،
ذرت ،سيبزميني ،گوشت گوسفند و بز ،گندم ،روغنهای نباتي ،گوجهفرنگي ،پياز و لوبيا
ميانگين تعداد محصوالتي كه بهعنوان محصوالت خاص شناسايي شدهاند
 .1فاضل (.)1386

12/4
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كشورهاي مورد بررسي :باربادوس ،چين ،اكوادور ،فيجي ،هندوراس ،اندونزي ،كنيا ،نيكاراگوئه،
پاكستان ،پاپوا ،گينهنو ،پرو ،فيليپين ،سريالنكا و ويتنام
بيشترين تعداد محصول خاص در مطالعات انجامشده

20

كمترين تعداد محصول خاص در مطالعات انجامشده

6

ميانگين تعداد خطوط تعرفهاي (در سطح ششرقمي) كه خاص شمرده شدهاند

75

بيشترين تعداد خطوط تعرفهاي

147

كمترين تعداد خطوط تعرفهاي

21

ميانگين درصد خطوط تعرفه كشاورزي ( 6رقم)

%10/3

بيشترين درصد خطوط تعرفه كشاورزي

%20

كمترين درصد خطوط تعرفه كشاورزي

%3

ميانگين درصد از ارزش كل واردات كشاورزي

%24/1

بيشترين درصد ارزش

%63/6

كمترين درصد ارزش

%6/3

مأخذ :فاضل ،م)1386( .؛ «مروري بر موضوع كاالهاي حساس و خاص در مذاكرات تجاري بينالمللي» ،فصلنامه پژوهشهاي
تجارت جهاني ،شماره  6و  ،7ص.67 .

 .2روش علمي تحقيق
در اين مطالعه با استفاده از هشت شاخص منتخب از ميان شاخصهای معرفيشده در

سطح بينالمللي و با بهرهگیری از روش طبقهبندي تاكسونومي عددي ،محصوالت خاص

كشاورزي ايران تعيين و رتبهبندی شدهاند .كليه اطالعات و آمار مورد نياز براي محاسبه

شاخصها از وزارت جهاد كشاورزي در سالهای  1384-88اخذ شده است .در ادامه ،ابتدا
به معرفي روش تاكسونومي عددي و سپس شاخصهای مورد استفاده پرداخته میشود.
1ـ .2روش طبقهبندي تاكسونومي عددي
رهيافت تاکسونومی عددي از مهمترین روشهاي ارائهشده برای رتبهبندي است که در

تحقیقات بسياري بهکار گرفته شده است .این روش بهطور تلفیقی از شاخصهای مرتبط با
موضوع بهره برده و میتواند یک مجموعه را به زیرمجموعههای کموبیش همگن تقسیم
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کرده و سپس ،محصوالت همگن در هر گروه را رتبهبندی کند .بنا به تعريف ،تاكسونومي
عددي عبارت است از ارزيابي عددي شباهتها و نزديكي بين واحدهاي تاكسونوميك و
طبقهبندي آن عناصر به گروههای تاكسونوميك .اين روش براي نخستينبار توسط اندرسون

در سال  1963ميالدي پيشنهاد شد و هلونيگ از مدرسه عالي اقتصاد در سال  1968در
يونسكو از آن بهعنوان ابزا ِر طبقهبندي و رتبهبندی توسعهيافتگي بين كشورهاي مختلف نام

برد .از مهمترين ويژگيهای اين روش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:1

الف) اين روش به آمارهاي سري زماني نياز نداشته و با دادههاي مقطعي بهآساني پاسخ
میدهد.

ب) روش اجرايي تاكسونومي عددي به گونهای است كه حتي اگر در ابتدا دادهها
بهصورت شاخص نباشند نیز مشكلي ايجاد نميشود؛ زيرا در روند كار دادهها
استاندارد میشوند.

ج) اين روش میتواند براساس تعريف موجود از موضوع مورد بررسي ،شاخصها را
بهصورت يك شاخص مركب در جهت هدف مورد نظر ارائه دهد.

تكنيك تاكسونومي عددي در قالب چندين مرحله به شرح زير قابل اجرا است:2
● ●تشكيل ماتريس دادهها؛
● ●تشكيل ماتريس استاندارد؛
● ●تشكيل ماتريس فواصل؛
● ●تعيين كوتاهترين فواصل؛

● ●مشخص كردن بخشهاي همگن؛
● ●رتبهبندی محصوالت در هر گروه همگن از لحاظ شاخصهای مورد بررسي.
در ادامه ،تكنيك اجرايي تاكسونومي عددي به تفكيك مراحل باال ،بررسي میشود.
1ـ1ـ .2تشكيل ماتريس دادهها

در مرحله اول بايد با توجه به شاخصهای مورد بررسي ،ماتريسي براي محصوالت
 .1بهشتيفر (.)1385
 .2بيدآباد (.)1362
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كشاورزي طراحي کرد كه ابعاد آن  n×mباشد .به اين معنا كه اين سطرهای این ماتريس به
تعداد محصوالت ،ستونهایش به تعداد شاخصهای مورد بررسي است.1

در اين مطالعه ،ماتريس دادهها  200سطر يا محصول كشاورزي (زراعي ،باغي ،دامي) و

هشت ستون (شاخصها) دارد.

2ـ1ـ .2تشكيل ماتريس استاندارد

با توجه به تفاوت واحدهای سنجش شاخصهای موردنظر ،در اين مرحله برای دستیابی

به یک مقياس واحد براي تمام شاخصها ،ماتريس دادهها استاندارد میشود .كميت
استاندارد  Zijاز رابطه زير بهدست میآيد؛ سپس ،درايههای استانداردشده ماتريس دادهها

در قالب ماتريس جديدي به نام ماتريس استاندارد قرار میگيرند.2

بهطوريكه  Xjو  Sjبهترتيب ميانگين و انحرافمعيار هر ستون يا شاخصاند.
3ـ1ـ .2تشكيل ماتريس فواصل
در اين مرحله فواصل مركب بين محصوالت nگانه از ماتريس استاندارد براي هر

شاخص با استفاده از فرمول زير بهدست میآيد:
 .1بهشتيفر (.)1385
 .2بيدآباد (.)1362
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كه در آن  Cabفاصله بين دو محصول  aو  bاست.

بنابراین ،ماتريس فواصل مركب كه درواقع تعميم فاصله اقليدسي است بهصورت زیر

نشان داده میشود:1

چون ماتريس فواصل يك ماتريس قرينه است ،میتوان نتيجه گرفت كه فاصله محصول

 aاز  bبرابر با  bاز  aاست و همچنين فاصله هر محصول از خودش برابر صفر است:2

بنابراين ،ماتريس فواصل يك ماتريس  n×nمتقارن با قطر صفر است.

 .1بيدآباد (.)1362
 .2بهشتيفر (.)1385

101

..رد ناریا یزرواشک صاخ تالوصحم تسرهف یدنبهبتر و نییعت

4ـ1ـ .2تعيين كوتاهترين فواصل

همانگونه كه گفته شد ،هر عنصر ماتريس فواصل نشاندهنده فاصله بين هر دو محصول

در شاخص مورد نظر است .در هر سطر اين ماتريس ،كوتاهترين فاصله میان دو محصول

مشخص شده و در ستون جداگانه  dآورده میشود؛ سپس ،با استفاده از فرمولهای زير حد

باال  DUو حد پايين  DLفواصل محاسبه میشوند .الزم به ذكر است عدد  2در روابط زیر
نشانگر مقدار ( zتوزيع نرمال استاندارد) است كه در سطح  95درصد محاسبه شده است.1

DU=μd+2Sd
DU=μd-2Sd

بهطوريكه  µdو  Sdبهترتيب ميانگين و انحرافمعيار ستون  dهستند.
5ـ1ـ .2مشخصكردن بخشهای همگن

در اين مرحله ،محصوالتي كه حداقل فواصلشان مابين دو حد باال و پايين باشد ،همگن

بوده و در يك گروه قرار میگيرند.2

6ـ1ـ .2رتبهبندی محصوالت در هر گروه همگن از لحاظ شاخصهای مورد بررسي

در اين قسمت براي هريك از گروههای همگن ،ماتريس استاندارد تشكيل داده و يك

مورد ايدهآل براي تكتك شاخصها در نظر گرفته شده و سپس ،با استفاده از رابطه زير
ِ
مطلوب هر محصول در هر گروه همگن محاسبه میشود:3
برخورداري

 .1بهشتيفر (.)1385
 .2بيدآباد (.)1362
 .3بهشتيفر (.)1385
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که در آن  Zokكميت ايدهآل براي  kامين شاخص استانداردشده Zik ،شاخص

استانداردشده  kام براي  iامين محصول و  Cioبرخورداري مطلوب براي محصول  iام است.

انتخاب مقدار ایدهآل بستگی به نوع شاخصهای مورد بررسی دارد؛ بهنحویکه اگر جهت

شاخصهای انتخابشده مثبت باشد ــ یعنی هرچه مقدار شاخص بیشتر باشدــ برخورداری
بیشتر را نشان میدهد .بزرگترین عدد هر ستون بهعنوان كميت ایدهآل در نظر گرفته

میشود و چنانچه جهت شاخص منفی باشد ،عدد بزرگتر نشانه عدم برخورداری است.

بنابراین،کوچکترین مقدار بهعنوان مقدار ایدهآل انتخاب میشود.1

در مرحله بعد ،شاخص تلفیقی به نام درجه برخورداری معرفی میشود که دامنه

محدودی داشته و بین مقادیر صفر و یک قرار میگيرد .اگر درجه برخورداری گزینه  iام

با  fiنشان داده شود ،آنگاه:

كه در آن  Coحد باالي برخورداري مطلوب ناميده شده و از رابطه زير بهدست میآيد:
Co = µc + 2Sc

به این ترتیب ،هرقدر  fiبه صفر نزديكتر باشد ،محصول موردنظر برخوردارتر و هرقدر

به يك نزديكتر باشد ،نشاندهنده عدم برخورداري محصول است .بنابراين ،میتوان

محصوالت هر گروه را با توجه به درجه برخورداري و براساس شاخصهای بررسيشده
رتبهبندی کرد.2

2ـ .2شاخصهای امنيت غذايي ،تأمين معيشت و توسعه روستايي
شاخصهای استفادهشده در اين مطالعه به تفكيك هر سه معيار در جدول ( )3خالصه

شدهاند .به اين ترتيب ،سه شاخص براي ارزيابي اهميت محصوالت كشاورزي ايران در
 .1همان.
 .2آملي (.)1383
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تأمين امنيت غذايي ،سه شاخص براي اندازهگیری نقش و اهميت محصوالت در تأمين
معيشت كشاورزان و يك شاخص براي تعيين درجه وابستگي اقتصاد روستا به محصوالت

كشاورزي انتخاب شدهاند .شايان ذكر است ،معيار انتخاب اين شاخصها بر اساس ميزان
دسترسي به آمار و اطالعات مورد نياز در سطح كشوري و استاني است.

جدول 3ـ شاخصهای استفادهشده براي تعيين محصوالت خاص ايران
به تفكيك هر معيار
معيار

شاخص

معيار امنيت غذايي

 .1اهميت محصول در تغذيه جامعه
 .2شاخص خودكفايي
 .3ضريب تغييرات قيمت

معيار امنيت معيشتي

 .1اهميت محصول در اقتصاد ملي
 .2اهميت محصول در صادرات
 .3اهميت محصول در اختصاص زمين كشاورزي

معيار توسعه روستايي

 .1اهميت محصول در اقتصاد كشاورزي روستا

مأخذ :يافتههای تحقيق

 .3نتايج تحقيق
پس از محاسبه هريك از شاخصهای فوق براي  200محصوالت كشاورزي (زراعي،

باغي و دامي) در سالهای  ،1384-88از روش تاكسونومي عددي بهمنظور شناسايي
محصوالت خاص و تعيين معياري تركيبي براي اولويتبندی محصوالت و مرتبكردن
آنها براساس اهميت نسبيشان در تأمين هر سه معيار استفاده شده است .همانگونه كه

پيشتر گفته شد ،اولين مرحله روش تاكسونومي پس از محاسبه شاخصها و تشكيل ماتريس

دادهها ،استخراج ماتريس استاندارد شده است؛ سپس ،ماتریس فواصل مرکب براي تعیین
فاصله همگنی تشکیل میشود؛ به کمک اين ماتريس ،براي تعیین فاصله همگنی ،کمترین

فاصله بهدستآمده براي هر محصول محاسبه و در جدول ( )4آورده شده است .همچنین،
براساس محاسبات انجام شده ،فاصله همگنی بهصورت زير تعریف میشود:

-2/15< d <4/68
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مقايسه مقادير حداقل فواصل مندرج در جدول ( )4با فاصله همگنی ،حاکی از آن است که

محصول گندم با توجه به نقش و اهميت محوريای كه در تأمين امنيت غذايي ،امنيت معيشتي و

توسعه روستايي دارد ،خارج از فاصله همگني قرار گرفته است .همچنين ،مقادير حداقل فواصل

براي گوشت مرغ و پسته نيز بهدليل اهميتي كه بهترتيب در امنيت غذايي و امنيت معشتي و
اقتصاد ملي دارند ،خارج از فاصله همگنی هستند؛ بنابراین ،در اين مرحله باید این محصوالت را

از ساير محصوالت جدا کرده و در يك گروه جداگانه طبقهبندي كرد؛ بهطوريكه اين گروه
از محصوالت در شاخص تلفيقي از سه معيار موردبررسي بيشترين اهميت را دارند .در مرحله

بعد پس از حذف سه محصول فوق ،فاصله همگني دوباره بهصورت زير محاسبه میشود:

-0/65< d <2/27
در اين مرحله با توجه به جدول ( ،)4و نقشي كه برنج در تأمين امنيت غذايي و زعفران

در اقتصاد ملي ،امنيت معيشتي و اقتصاد روستا دارد ،منطقي به نظر میرسد که مقادير حداقل
فواصل براي این دو محصول ،خارج از فاصله همگني فوق قرار گرفته و بهصورت جداگانه

در يك گروه همگن طبقهبندي شوند.

فاصله همگني پس از حذف برنج و زعفران بهصورت  -0/11 < d < 1/43است .به اين

ترتيب ،براساس مقادير حداقل فواصل در جدول ( ،)4كليه  30محصول باقيمانده ،در يك
گروه همگن قرار میگيرند.

جدول 4ـ حداقل فواصل مركب محصوالت كشاورزي كشور
بر اساس شاخصهای هشتگانه
نام محصول

حداقل فواصل

حداقل فواصل رديف

رديف

نام محصول

19

خرما

0/79

1

گندم

7/94

نارنگي

0/38

2

برنج

3/83

20

0/63

3

جو

1/06

21

ليمو (ترش و شيرين)

4

ذرت

1/21

22

هندوانه

0/30

5

پنبهدانه

0/35

23

خيار

0/49

6

يونجه

0/99

24

زيتون

0/34
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نام محصول

حداقل فواصل

حداقل فواصل رديف

رديف

نام محصول

25

بادام

0/44

7

لوبيا

0/44

فندق

0/11

8

نخود

0/38

26

0/39

9

عدس

1/06

27

گردو

10

ساير حبوبات

0/11

28

پسته

5/13

11

سيبزميني

0/67

29

زعفران

2/37

12

پياز

0/30

30

چاي

1/35

13

گوجهفرنگي

0/67

31

شير

0/51

14

چغندرقند

0/69

32

تخممرغ

0/92

15

نيشكر

0/19

33

گوشت مرغ

5/30

16

انگور

1/39

34

گوشت گوسفند

1/29

17

سيبدرختي

0/58

35

گوشت گاو

1/29

18

پرتقال

0/39

36

ميانگين

1/27

مأخذ :محاسبات تحقيق.

محاسبه شاخص برخورداري هر محصول در گروهش براي تعيين اولويت و رتبهبندی

محصوالت ضرورت دارد .باید توجه داشت که کوچکتر بودن شاخص برخورداري
نشانگر وضعيت بهتر و اهميت بيشتر محصول در تأمين معيارهاي امنيت غذايي ،امنيت

معيشتي و توسعه روستايي است .به اين ترتيب ،شاخص برخورداري هر محصول در گروه
مربوطه محاسبه شده و نتايج آن در جدول ( )5آورده شده است.

جدول 5ـ رتبهبندی و درجه برخورداري محصوالت به تفكيك گروههای همگن
گروه

1

رتبه

نام محصول

شاخص
برخورداري

1

گندم

0/512

19

2

گوشت مرغ

0/737

20

پياز

3

پسته

0/818

21

فندق

گروه

رتبه

نام محصول

شاخص
برخورداري

جو

0/758
0/762
0/768
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گروه

2

3

رتبه

نام محصول

شاخص
برخورداري

4

برنج

0/391

22

5

زعفران

0/709

23

ساير حبوبات

6

گوشت گوسفند

0/381

24

گردو

0/779

7

شير

0/398

25

چغندرقند

0/782

8

گوشت گاو

0/442

26

خيار

0/787

9

انگور

0/594

27

لوبيا

0/792

10

گوجهفرنگي

0/603

28

نارنگي

0/80

11

سيبزميني

0/633

29

نخود

0/813

12

يونجه

0/643

30

پنبهدانه

0/848

13

تخممرغ

0/658

31

عدس

0/857

14

سيب درختي

0/674

32

نيشكر

0/859

15

خرما

0/702

33

بادام

0/863

16

هندوانه

0/727

34

ذرت

0/863

17

پرتقال

0/731

35

چاي

0/97

18

ليمو

0/745

گروه

3

رتبه

نام محصول

شاخص
برخورداري

زيتون

0/77
0/77

مأخذ :محاسبات تحقيق.

تعرفه هريك از محصوالت فوق برحسب كد تعرفه ششرقمي و نرخ تعرفه بازرگاني (درجشده

در كتاب مقررات صادرات و واردات سال  )1389در جدول ( )6آورده شده است .محصوالت

جدول ( )6از نظر نرخ تعرفه وارداتي به سه گروه عمده طبقهبندی شدهاند که این طبقهبندی در
جدول ( )7نشان داده شده است .بر اين اساس 40 ،رديف تعرفه با نرخ پايين و ميانگين  20درصد
وجود دارد .همچنين 13 ،رديف تعرفه با نرخ  52درصد در گروه تعرفههای متوسط و  13رديف

تعرفه نيز در گروه تعرفههای باال با ميانگين نرخ تعرفه  84درصد قرار گرفتهاند؛ ضمن اينكه

ميانگين نرخ تعرفه كل  66رديف تعرفه مورد بررسي در حدود  40درصد است.
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جدول 6ـ تعرفه محصوالت خاص پيشنهادي ايران برحسب كدهاي
تعرفه ششرقمي نظام هماهنگ در سال 1388
رديف نام محصول

1

2

100110
گندم
100190
020711
020712
گوشت مرغ
020713
020714

20

 13تخممرغ 040700

4
4
45
70

14

سيب

080810

45

080250

90

15

خرما

080410

100

100610
100620
100630
100640
091020

45
45
45
4
90

020410
020421
020422
020423
020430
020441
020442
020443

4

3

پسته

4

برنج

5

زعفران

6

گوشت
گوسفند

7

8

كد HS

نرخ

تعرفه

رديف

نام

محصول

كد HS

نرخ

تعرفه

040110
040120
شير
040130
020110
020120
020130
گوشت كاو
020210
020220
020230

10

رديف

نام

محصول

كد HS

نرخ

تعرفه

25

چغندر
قند

26

خيار 070700

90

27

071331
071332
071333
071339

30
5
30
20

لوبيا

121291

20

16

هندوانه 080711

90

28

نارنگي 080520

45

17

پرتقال 080510

45

29

نخود 071320

5

18

ليمو

080550

40

30

پنبهدانه 120720

4

15

19

جو

100300

4

31

عدس 071340

5

4

20

پياز

070310

30

32

نيشكر 121299

45
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رديف نام محصول

كد HS

نرخ

تعرفه

رديف

نام

محصول

كد HS

نرخ

تعرفه

رديف

080610
080620

90
40

21

فندق

080221
080222

90

33

 10گوجهفرنگي 070200

20

22

زيتون

071120

90

34

11

سيبزميني 070190

30

12

121410

4

ساير 071350
23
حبوبات 071390
080231
 24گردو
080232

20
15

35

انگور

9

يونجه

نام

محصول

كد HS

080211
بادام
080212
100510
ذرت
100590
090230
چاي
090240

نرخ

تعرفه

45
90
4
45
60
30

90

مأخذ :يافتههای تحقيق و كتاب مقررات واردات و صادرات جمهوری اسالمی ايران.1389 ،

جدول 7ـ طبقهبندي خطوط تعرفهاي براساس نرخ تعرفه سال 89
گروه تعرفهاي

تعداد خطوط تعرفه

ميانگين نرخ تعرفه برحسب درصد

پايين

40

20

متوسط

13

52

باال

13

84

كل

66

39

مأخذ :محاسبات تحقيق.

جمعبندی و مالحظات
براساس جدول ( ،)5فهرست محصوالت خاص كشاورزي ايران كه با استفاده از روش

تاكسونومي عددي رتبهبندی شدهاند ،برابر است با  35محصول و  66رديف تعرفه ششرقمي
كه بهترتيب اولويت به شرح زیر هستند:

گندم ،گوشت مرغ ،پسته ،برنج ،زعفران ،گوشت گوسفند ،شير ،گوشت گاو ،انگور،

گوجهفرنگي ،سيبزميني ،يونجه ،تخممرغ ،سيب ،خرما ،هندوانه ،پرتقال ،ليمو ،جو ،پياز،
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فندق ،زيتون ،ساير حبوبات ،گردو ،چغندرقند ،خيار ،لوبيا ،نارنگي ،نخود ،پنبهدانه ،عدس،

نيشكر ،بادام ،ذرت و چاي.

هريك از این محصوالت بهترتيب الويت در تأمين سه معيار امنيت غذايي ،تأمين معيشت

كشاورزان و توسعه روستايي اهميت بسزايي دارند .برای مثال ،گندم با رتبه نخست ،بيشترين
اهميت را در تأمين امنيت غذايي ،تأمين معيشت كشاورزان و توسعه روستايي دارد .اهميت

اين محصول در تأمين امنيت غذايي كام ً
ال قابل دفاع است زیرا نزديك به  65درصد انرژي
روزانه هر ايراني بهطور متوسط از گندم و فراوردههای آن تأمين شده و دولت همواره برای
بهبود امنيت غذايي بر اتخاذ تمهيدات الزم در راستاي افزايش توليد و خودكفايي گندم اهتمام

ورزيده است .عالوه بر اين ،گندم منبع مهمي براي تأمين معيشت بسياري از كشاورزان است؛
زيرا ،سياستهاي دولتي از قبيل افزايش قيمت خريد تضميني ،افزايش ميزان خريد دولتي،

اقدامات ترويجي و پرداخت يارانههای نهادهای به توليدكنندگان در جهتي بوده است كه

حاشيه ريسك توليد اين محصول كاهش داده و موجب شده بسياري از كشاورزان كشت

گندم را جايگزين كشت قبلي خود کنند .بنابراين ،در حال حاضر حدود  6/3ميليون هكتار

زيركشت گندم است كه بالغ بر نيمي از اراضي زيركشت زراعي كشور را دربرمیگیرد .اين
مقدار ،شامل  36درصد گندم آبي و  64درصد گندم ديم است .گندم آبي در تمام استانهای

كشور با شرايط اقليمي گوناگون و نواحي جغرافيايي بسيار متفاوت كشت میشود و گندم
ديم بهجز استانهای يزد و منطقه جيرفت و كهنوج در ديگر نقاط كشور حتي در استانهای

گرمسيري و ساحلي خليجفارس و درياي عمان زيركشت میرود .اين امر نشاندهنده اهميت

اين محصول در مناطق روستايي كليه استانهای كشور و توسعه روستايي است.1

گوشت از فرآوردههای مهمي است که بهعنوان بهترین منبع پروتئین در تغذیه انسان

و تأمين امنيت غذايي محسوب میشود .با توجه به بررسيهاي انجامشده درباره ميزان
سوءتغذيه در ايران ،بیشتر افرادي كه دچار ناامني غذايي هستند از كمبود مواد پروتئيني

رنج میبرند و دليل عمده آن ناتوانایی مالی مردم برای تهیه انواع گوشت به علت باالبودن و
نوسان قيمتي آن است؛ البته ،گوشت مرغ بهدليل قيمت پايينتر و دسترسي اقتصادي بيشتر،
نسبت به گوشت قرمز وزن و اهميت بيشتري در تأمين امنيت غذايي جامعه ايراني دارد و

 .1وزارت جهاد كشاورزي (.)1389
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در نتايج حاصل از اين مطالعه نيز بهعنوان دومين محصول خاص تعيين شده است.1

براساس آخرین اطالعات سازمان خواربار و کشاورزی ،ایران بهتنهايی  60تا 65

درصد میزان سطح زيرکشت جهانی پسته را بهخود اختصاص داده است .این محصول در

 22استان کشور کشت میشود که در اين ميان ،استان کرمان از لحاظ سطح زیرکشت
و میزان تولید ،رتبه اول را بهخود اختصاص داده و استانهای یزد و خراسان بهترتیب در

رتبههای دوم و سوم قرار دارند .2صادرات پسته ساليانه ،ارز قابلتوجهی به کشور وارد

میکند ،بنابراین هرگونه اختالل در پروسه توليد يا صادرات پسته میتواند تأثیر منفی
مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد .محصول برنج نيز كه مطابق جدول ( )5در الويت

چهارم محصوالت خاص ايران قرار دارد ،پس از گندم دومين كاالي راهبردي كشاورزي
در سبد غذايي جامعه بوده و بهدليل نقش آن در امنيت غذايي ،در چارچوب سياست

خودكفايي جاي گرفته است .به اين ترتيب ،میتوان دلیل اهمیت هريك از محصوالت
خاص پيشنهادي را ذكر كرد.

با نگاهي به جدول ( )6كه نرخ تعرفه تعيينشده براي هر محصول را در سال 89

نشان میدهد ،همچنین جدول ( )7که نشانگر طبقهبندي آنها برحسب گروههاي تعرفهاي
پايين ،متوسط و باال است ،میتوان نتيجه گرفت که در حال حاضر حدود  60درصد
محصوالت خاص پيشنهادي از حمايت تعرفهاي پايين برخوردارند و فقط  20درصد

آنها نظير پسته ،زعفران ،انگور ،خرما ،هندوانه ،فندق ،زيتون ،گردو ،خيار و بادام تعرفه

باال دارند .به نظر میرسد بهاستثناي برخي محصوالت مهم صادراتي نظير پسته ،زعفران

و خرما كه تعرفه بااليي دارند ،هيچ معيار مشخص و قابل قبولي براي تعيين ميزان تعرفه
وارداتي اين محصوالت در نظر گرفته نشده است .بر اين اساس پيشنهاد میشود به وضعيت

اقتصادي اين محصوالت توجه بيشتری شده و نرخهای تعرفه وارداتي نيز براساس يك
معيار واحد و حسابشده براي هر محصول تعيين و محاسبه شود؛ ضمن اينكه محاسبه

معادلهای غيرتعرفهاي هر محصول در راستاي قوانين سازمان جهاني تجارت ضروري
بهنظر میرسد.

 .1قاسمي (.)1373
 .2وزارت جهاد كشاورزي (.)1389
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همچنين ،پيشنهاد میشود اين محصوالت ضمن معرفی در جريان مذاكرات الحاق

به سازمان جهاني تجارت بهعنوان محصوالت خاص كشاورزي ،هنگام برقراري انواع

موافقتنامههای تجارت آزاد و ترجيحي نيز در ليست منفي كاالهاي مشمول كاهش تعرفه

در نظر گرفته شوند.
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