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 تعیین و رتبه بندی فهرست محصوالت خاص كشاورزي ایران 
در چارچوب مذاكرات دور دوحه 

 )کاربرد رهيافت تاکسونومي عددي( 

دکتر بيتا رحيمي بدر*

پذيرش: 91/8/27 دريافت: 90/2/4 

محصوالت خاص/ کشاورزي/ سازمان جهاني تجارت/ تاکسونومي عددي.

چکیده
به  اقتصادي  توسعه  برای  آن که  دلیل  به   WTO عضو  درحال توسعه  کشورهاي  از  بسیاري 
ــ  قوانین  به کارگیري  در  بیش تر  انعطاف  برقراري  خواستار  دارند،  احتیاج  بیش تری  زمان 
اهمیت  نظر گرفتن  در  با  اعضا  ــ هستند. سایر  برخي محصوالت کشاورزي  به ویژه درمورد 
برخی  انتخاب  بر  مبني  قانوني  پذیرش  به  نسبت  درحال توسعه،  کشورهاي  با  متفاوت  رفتار 
توسعه روستایي(  و  معیشتي  امنیت  امنیت غذایي،  معیار  )براساس سه  محصوالت کشاورزي 

به عنوان »محصوالت خاص« توسط این کشورها اقدام کرده اند. 
تولید  مانند  اقتصادي  کالن  شاخص های  از  معني داري  سهم  ایران  کشاورزي  بخش 
تعیین محصوالت  بنابراین،  دارد؛  اختیار  در  را  غیرنفتي  و صادرات  اشتغال  داخلي،  ناخالص 
جریان  در  که  می دهد  مذاکره کنندگان  و  سیاستگذاران  به  را  امکان  این  کشاورزي،  خاص 
برخي  از  استفاده  با  مطالعه  این  بنابراین،  باشند؛  داشته  بیش تری  آمادگی   WTO به  الحاق 
شاخص های بین المللي، محصوالت خاص ایران در سال های 88-1384 را تعیین و با استفاده 

از روش تاکسونومي عددی، آن ها را رتبه بندی کرده است. 
تعرفه  ردیف   66 با  برابر  ایران  در  کشاورزي  محصول   35 بررسي،  این  نتایج  براساس 

 b.rahimi@kiau.ac.ir *. دانشگاه آزاد اسالمي، واحد کرج، گروه اقتصاد کشاورزی، کرج، ایران. 
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و  امنیت  معیشتي  غذایي،  امنیت  نظر  از  کشاورزي  محصوالت  آسیب پذیرترین  شش رقمي 
توسعه روستایي در جریان آزادسازي تجاري محسوب می شوند. 

Q17, Q18, C63 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

نام  دوحه1  دور  تجارت،  جهاني  سازمان  تشکیل  از  پس  تجاري  مذاکرات  دور  اولین 
گرفت که از ابتداي فوریه سال 2002 به طور رسمي آغاز به کار کرد. براساس بیانیه دوحه، 
پایان   2005 سال  اوایل  تا  و  آغاز   2002 سال  ژانویه  اواخر  از  باید  مذاکرات  جدید  دور 
مذاکرات  مسائل،  برخي  سر  بر  اعضا  اختالف نظر  و  توافق  عدم  به علت  عماًل  اما  می یافت، 
انجام مذاکرات تمدید شده است. از سوی دیگر،  این دور همچنان بی  نتیجه مانده و زمان 
دور جدید مذاکرات کشاورزي براساس ماده 20 موافقت نامه کشاورزي، اوایل سال 2000 
تجاري  نظام  یک  ایجاد  دوحه،  دور  بیانیه  مطابق  است.  یافته  ادامه  دوحه  دور  در  و  آغاز 
منصفانه و بازارگرا براي محصوالت کشاورزي از طریق طرح یک برنامه تجدید ساختاري 
انحراف تجاري در  از  برنامه، اصالح، آزادسازي و جلوگیري  این  تأیید شده است. هدف 
این اعالمیه بر آن تأکید شده  این، نکته مهمی که در  بر  بازارهاي کشاورزي است. عالوه 
زمینه  در  به خصوص  ــ  درحال توسعه  کشورهاي  توسعه ای  نیازهاي  گرفتن  نظر  در  است، 
امنیت غذایي، امنیت  معیشتي2 و توسعه روستایي ــ است. بر این اساس، پیشنهادهایی براي 
وضع مقررات حمایتی از کشاورزان کشورهاي درحال توسعه ارائه شده و لزوم برقراري آن 
در چارچوب توافقي بسته ژوئیه سال 2004 تصویب شده است3. همچنین، کنفرانس وزیران 
هنگ کنگ که در دسامبر سال 2005 برگزار شد، به کشورهاي درحال توسعه عضو اجازه 
داد که هرکدام محصوالت خاص4 کشاورزي در سطح ملي شان را براساس معیارهاي تأمین 

امنیت غذایي، امنیت معیشتي و توسعه روستایي تعیین کنند5. 
موارد  کلیه  آن  در  که  کشاورزي  حوزه  مباحث  پیش نویس  اصالح شده  نسخه  آخرین 

1. در چهارمین نشست کنفرانس وزیران سازمان جهاني تجارت در سال 2001 در شهر دوحه قطر، بیانیه ای در 52 بند 
تصویب شده و طي آن با شروع دور جدید مذاکرات تجاري موسوم به دوحه موافقت شد. 

2. Livelihood Security.
41ـ کشورهاي  ماده  شد:  تأیید  قانون  این  به کارگیري  لزوم   ،2004 سال  ژوئیه  بسته  توافقي  چارچوب   41 ماده  در   .3
درحال توسعه عضو باید از انعطاف الزم براي تعیین تعداد مناسبي از محصوالت به عنوان محصوالت خاص براساس 
معیار امنیت غذایي، تأمین معیشت و نیازهاي توسعه روستایي برخوردار باشند. چنین محصوالتي از رفتار منعطف تري 
و  شده  تعیین  دقیقاً  باید  مذاکرات  انجام  مرحله  در  محصوالت  این  با  رفتار  نحوه  و  معیار ها  شد.  خواهند  برخوردار 

اهمیت حیاتي این محصوالت نزد کشورهاي درحال توسعه به رسمیت شناخته شود.
4. Special Products (SPs).

5. امیدبخش و دیگران )1385(.
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توافقي بسته ژوئیه سال 2008 1 نیز در نظر گرفته شده است، در ششم دسامبر سال 2008 ارائه 
شد. این پیش نویس در پنج بخش کلي به شرح زیر تنظیم شده است: 

بخش اول: حمایت داخلي، بخش دوم: دسترسي به بازار، بخش سوم: رقابت صادراتي، 
بخش چهارم: پایش و نظارت و بخش پنجم: سایر2.

در این پیش نویس، بخش دسترسي به بازار شامل چهار زیربخش فرمول کاهش تعرفه در 
طبقات تعرفه اي مختلف3، محصوالت حساس4، سایر موارد5 و رفتار ویژه و متفاوت6 است؛ 
پیش نویس  این  ویژه  رفتار  زیربخش  در  خاص،  محصوالت  پیرامون  مذاکرات  به طوري که 
گنجانده شده و از بخش دسترسي به بازار متمایز شده است. درمورد کاالهاي خاص به اعضاي 
وارداتي  تعرفه  خطوط  کل  درصد   12 که  است  شده  داده  اجازه  درحال توسعه  کشورهای 
کشاورزي  شان را مطابق شاخص های مندرج در ضمیمه F 7 این پیش نویس که برپایه نیازهاي 
امنیت غذایي، تأمین معیشت و توسعه روستایي کشورهاي درحال توسعه تعریف شده است، 
به عنوان کاالي خاص خود گزینش کنند. به این ترتیب، اگر میانگین کلي کاهش تعرفه ها 11 
درصد شود، حداکثر پنج درصد از خطوط می توانند از هرگونه کاهش تعرفه اي معاف شوند. 
همچنین، درصورتی که اقتصادهاي کوچک و آسیب پذیر بپذیرند میانگین تعرفه های شان را 
24 درصد کاهش دهند، می توانند هر تعداد خطوطي که بخواهند را به عنوان کاالي خاص 
به سازمان جهاني تجارت ملحق  البته این قانون در ارتباط با کشورهایي که اخیراً  برگزینند. 
شده اند )RAMs(، اندکي متفاوت است؛ این کشورها مجازند حداکثر 13 درصد از خطوط 
این  براي  تعرفه  میانگین کاهش  و  تعیین کرده  به عنوان محصوالت خاص  را  تعرفه اي خود 

محصوالت گزینش شده احتماالً به 10 درصد کاهش می یابد8.

1. بسته ژوئیه سال 2008 به منظور نتیجه گیری از مذاکرات دور دوحه و شکل گیری نهایي توافقات انجام شده در این 
دور تا پایان سال 2008 تنظیم شده است. این بسته حاصل سلسله جلسات برگزارشده هیأت وزیران از 21 تا 30 ژوئیه 

سال 2008 در ژنو است. برای اطالعات بیش تر به آدرس اینترنتي زیر 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).
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با توجه به آسیب پذیری بخش کشاورزي به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشورهاي 
درحال توسعه، از جمله ایران، و ضرورت تعیین محصوالت خاص در ایران به دلیل پیش بیني 
شرایط پیش رو و امکان استفاده از شرایطي که براي اعضا وجود دارد و همچنین شناخت 
نسبي حساسیت هاي تولیدات بخش کشاورزي، هدف این مطالعه شناخت و بررسي ابزارهاي 
فوق و پیشنهادهاي مربوطه توسط اعضاي سازمان و همچنین، تعیین و رتبه بندی محصوالت 
 ،WTO خاص کشور است تا از این طریق آمادگي الزم براي شرکت در مذاکرات آینده
فراهم آید. به این منظور، در مطالعه حاضر با استفاده از داده هاي ملي و منطقه ای و بهره گیری 
بررسي  ایران  بین المللي، محصوالت کشاورزي  در سطح  پیشنهادي  معیارهاي  و  الگوها  از 
تاکسونومي  از روش  استفاده  با  و  استخراج  میان شان  از  فهرست محصوالت خاص  و  شده 

عددي1 رتبه بندی شده است.

1. مباني نظري و ادبیات تحقیق 

و  اعضا  توسط  پیشنهادهایی   ،)2005( هنگ کنگ  در  وزیران  هیأت  اصالحیه  دنبال  به 
سازمان  و  پایدار3  توسعه  و  تجارت  بین المللي  مرکز  قبیل گروه 233،  از  مختلف  گروه هاي 
خواربار و کشاورزي ملل متحد4 در ارتباط با نحوه تعیین کاالهاي خاص با توجه به شرایط 
هر کشور ارائه شد. جدول )1( ضمن معرفي شاخص های تعریف شده توسط این سه گروه، 
به مقایسه آن ها پرداخته 5 و در ادامه، هریک این شاخص های به تفکیک هر معیار بررسی 

می شود.

1. Numerical Taxonomy Approach.
2. کشورهاي عضو گروه G33( 33( از هواداران تخصیص انعطاف های الزم براي کشورهاي درحال توسعه در تنظیم 
تعهدات جدید در بخش کشاورزي هستند؛ به طوري که گروه کشورهاي کم تر توسعه یافته و گروه کشورهاي آفریقایي 
ابتدا از 33 کشور تشکیل شده بود  از جمله گروه  کشورهایي هستند که گروه 33 را حمایت می کنند. این گروه در 
اما اخیراً اعضاي آن به 42 کشور درحال توسعه افزایش یافته است. برخي از مهم ترین اعضاي این گروه عبارت اند از: 
باربادوس، چین، کوبا، هندوراس، هند، اندونزي، جامائیکا، جمهوري کره، نیکاراگوئه، نیجریه، پاکستان، سریالنکا، 
ترکیه، اوگاندا، ونزوئال، زامبیا و زیمبابوه. این گروه کشوري به طور ویژه طرفدار برقراري قانون محصوالت خاص 

کشاورزي هستند.
3. International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD).
4. United Nation Food and Agriculture Organization (FAO).

5. فاضل )1386(.
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امنیت غذایی

سهم در تغذیه
ت.

ت کالري سرانه روزانه حاصل از محصول به کالري سرانه روزانه حاصل از همه محصوال
نسب

*
*

*

ف کالري جامعه.
ف ملي یا منطقه ای به عنوان بخشي از مصر

سهم محصول از مصر
*

خودکفایي
ف شده به کل محصول تولید شده.

ت کل محصول مصر
نسب

*
*

*

ف شده.
ت کل محصول واردشده به کل محصول مصر

نسب
*

*

ت در دسترسي به محصول
ثبا

ت محصول.
ت تولید و قیم

ب تغییرا
ف معیار به ضری

ت انحرا
نسب

*
*

ت.
درجه انتقال قیم

*

ت مربوط به محصول.
ب فعالی

تغییر درآمد صادراتي به موج
*

ت هاي مربوط به محصول.
ت آمده از فعالی

سهم خانوار از کل درآمد به دس

ش قابل مالحظه ای 
ت جهاني یا بررسي این که بخ

ف داخلي کشور در مقایسه با کل صادرا
ت مصر

بررسي اهمی
ت یا خیر.

گ ترین کشور صادر کننده مربوط اس
ت جهاني به بزر

از کل صادرا
*

هزینه مصرفي محصول
ص در سطح ملي یا منطقه اي.

ف شده برای محصولي مشخ
سهم درآمد صر

*
*

*

امنیت معیشتي

سطوح اشتغال

سهم اشتغال محصول از کل نیروي کشاورزي یا از کل اشتغال روستایي در سطح ملي یا منطقه اي.
*

ت محصولي معین از کل نیروي کار )یا کل نیروي کار کشاورزي(. 
سهم اشتغال نیروي کار در صنع

*
*

*

ش خاصي در منطقه یا در سطح کشور.
کل نیروي کار ا ستفاده شده در بخ

*
*
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امنیت معیشتي

سطوح اشتغال
ش خاصي از کشاورزي )مثال تعداد کارگراني که در هر روز یا 

تقاضاي مورد نیاز برای نیروي کار در بخ
ص 

ت زمیني که به محصول اختصا
ب  در کل مساح

ت ضر
ک تن محصول دامي الزم اس

سال براي تولید ی
داده شده یا کل تناژ تولید محصول(.

*

درآمد حاصل از محصول
سهم درآمد سرانه حاصل از محصول در سطح منطقه ای یا ملي.

*
*

ت زمین کشاورزي به سهم 
نسب

دارایي هاي محصول

ت در سطح ملي یا منطقه ای.
ت محصول به کل زمین زیرکش

ت زمین زیرکش
ت وسع

نسب
*

*

ت می شود به تعداد کل مزارع.
ت واحدهاي زراعي ای که محصول در آن کش

نسب
*

*

ت تعداد دام در منطقه به تعداد دام کشور.
نسب

ش های ناگهاني به 
ت افزای

نسب
ت

جایگزیني از طریق واردا
ت و تولید داخلي.

همبستگي بین واردا
*

*

ب داخلي.
ت نرخ رشد جایگزین های وارداتي به نرخ رشد محصول رقی

نسب
*

ت فقرا 
ت از معیش

ت حمای
اهمی

ب پذیر
و گروه هاي آسی

ف یا 
ش بزرگي از تولیدکنندگان محصول، در سطح منطقه یا کشور، کم درآمد و از لحاظ منابع ضعی

بخ
ش قابل مالحظه ای از تولید داخلي 

ب پذیر و زنان یا بخ
کشاورزان معیشتي هستند. شامل جوامع محروم، آسی

محصول در مناطق محروم تولید می شود )کوهستاني(.
*

*

ت.
بهره وري هر کارگر یا هر هکتار محصول در سطح منطقه ای یا ملي در مقایسه با بهره وري جهاني پایین اس

*

توسعه روستایی

ت در اقتصاد 
اهمی

کشاورزي روستا 

ت اقتصادي محصول از کل تولید کشاورزي روستایي )در سطوح ملي و منطقه ای(.
سهم فعالی

*
*

*

ت )کم تر از 10 هکتار( 
ک اس

ش بزرگي از کل تولید داخلي در سطح منطقه ای یا ملي از مزارع کوچ
بخ

ش بزرگي از مزارع تولید کننده 
ت؛ یا بخ

گ تر از متوسط اندازه مزرعه در کشور نیس
یا از مزارعي که بزر

ک ترند.
ک هستند )کم تر از 10 هکتار(  یا از متوسط اندازه مزرعه در کشور مورد نظر کوچ

ت کوچ
محصوال

*
*
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توسعه روستایی

رشد محصول و 
رشد منطقه روستایي 

ت نرخ های رشد محصول به نرخ های رشد منطقه روستایي.
نسب

*

ش افزوده بالقوه 
ارز

محصول در داخل 

ت حاصل از محصول )به اندازه ای که محصول در محل فراوري 
ش افزوده و ارتباطا

ت بالقوه ایجاد ارز
ظرفی

ش های غیرکشاورزي استفاده 
می شود یا می تواند بشود، سهم داده هاي واسطه ای کشاورزي داخلي که در بخ

ش کاالها و خدماتي که به عنوان داده مورد استفاده قرار می گیرند(.
می شوند، ارز

*
*

*

ش اندکی از محصول در کشور فراوري می شود یا محصول مذکور سهم 
در مقایسه با متوسط جهاني، بخ

ت با 
ش افزوده در مناطق روستایي در سطح منطقه ای یا ملي دارد که از طریق ایجاد ارتباطا

بزرگي در ارز
ش 

صنایع روستایي یا شکل هاي دیگر ارز
صنایع دستي و 

ت هاي اقتصادي غیرزراعي روستایي شامل 
فعالی

ت.
افزوده روستایي حاصل آمده اس

*

جمع
13

17
16

ص. 64-66.
ت جهاني، شماره 6 و 7، ص

ش هاي تجار
ت تجاري بین المللي«، فصلنامه پژوه

ص در مذاکرا
س و خا

مأخذ: فاضل، م. )1386(؛ »مروري بر موضوع کاالهاي حسا
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1ـ1. شاخص های امنیت غذایي
یک  غذایي  امنیت  تأمین  در  کشاورزي  محصوالت  از  هریک  اهمیت  ارزیابي  براي 
کشور، به تعیین شاخص هایی نیازمندیم که این محصوالت را با ابعاد چهارگانه امنیت غذایي 

به شرح زیر پیوند دهد1: 

1( موجود بودن غذا2 )تولید و عرضه کافي غذا( 
2( دسترسي به غذا3 )دسترسي اقتصادي و فیزیکي کلیه افراد به غذا( 

3( ثبات غذایي4
4( استفاده از غذا5 )سالمت و مفید بودن غذا( 

بتواند سهم  باید شاخصي تعریف کرد که  بُعد »وجود غذا«  با  ارتباط  به عنوان نمونه در 
هر محصول از کل مصرف غذا در سطح ملي را اندازه گیری کند. براي این منظور می توان 
نسبت میزان کالري روزانه هر محصول به ازاي هر نفر را به کل کالري روزانه مصرفي هر 
فرد توسط تمام محصوالت اندازه گرفت. در ادامه، شاخص های استفاده شده در اندازه گیری 

اهمیت هر محصول در تأمین امنیت غذایي معرفي می شود: 

1ـ1ـ1. اهمیت محصول در تغذیه جامعه6

یک  تغذیه  الگوي  در  کشاورزي  محصوالت  از  هریک  نقش  و  اهمیت  محاسبه  براي 
برآورد شده  باید مصارف غذایي کلیه محصوالت کشاورزي در یک کشور  ابتدا  جامعه، 
مقدار کل  به  نسبت  پروتیئن(  و  )انرژي  به صورت غذا  و سپس، سهم مصرف هر محصول 
محاسبه شود. کل میزان غذاي موجود در یک کشور برای مصرف افراد آن جامعه عبارت 
سایر  و  ضایعات  منهای صادرات،  کشور  آن  غذایي  محصوالت  واردات  و  تولید  از  است 
زیر  شاخص  بدین ترتیب  پروتئین.  و  کالري  عرضه  میزان  تفکیک  به  غیرغذایي7،  مصارف 

1. قاسمي )1373(.
2. Food Availability.
3. Food Accessibility.
4. Food Stability.
5. Food Utilization.
6. Contribution of Product to Nutrition.

7. مصارف غیرغذایي شامل مواردي نظیر مصرف به صورت بذر، خوراک دام، صنعتي و ذخیره سازي هستند. 
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امکان اندازه گیری اهمیت هریک از محصوالت کشاورزي در رژیم غذایي افراد جامعه را 
فراهم می سازد1: 

CNIPi= FAPi/FAt              t = ∑pi  

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

به طوري که:
FAp: مقدار قابل دسترس محصول  p در تغذیه جامعه؛  CNp:  شاخص اهمیت محصول 

قابل دسترس کل محصوالت  مقدار   :FAt پروتیئن؛  یا  کالري  برحسب  انسان  تغذیه  براي   p
 :EX واردات؛   :IM تولید؛   :TP پروتئین؛  یا  کالري  برحسب  انسان  تغذیه  براي  کشاورزي 

صادرات؛ L: ضایعات؛ OU: سایر مصارف.

2ـ1ـ1. خودکفایي در تولید محصول2 

شاخص خودکفایي، تعیین کننده وسعت تولید داخلي یک محصول و یا میزان وابستگي 
به واردات است. خودکفایي تولید محصوالت غذایي اساسي به جهت اهمیت بسیار به ویژه 
از بُعد سیاسي )هنگام مواجهه با شرایط اضطراری همچون جنگ، انواع تحریم های تجاري و 
ـ به ویژه کشورهاي درحال توسعه ــ  بالیاي طبیعي( از مهم ترین اهداف ملي بسیاري از کشورهاـ 
به شمار می رود. براي محاسبه درجه خودکفایي در تولید هریک از محصوالت کشاورزي، 
در  کشاورزي  محصوالت  واردات  و  داخلي  تولید  مصرف،  میزان  درباره  اطالعاتي  باید 
اختیار داشت، به طوري که با استفاده از ین اطالعات و شاخص زیر می توان نسبت مصرف 

هر محصول را تحت پوشش واردات اندازه گرفت3.

SSPi =IMPi / TCPi  

به طوري که: 
IMPi:  کل واردات  TCPi: کل مصرف محصول؛  SSPi: شاخص خودکفایي محصول؛ 

محصول.

1. Bernal (2005).
2. Self – Sufficiency in the Product.
3. Bernal (2005).
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به  بیش تر  به معناي عدم خودکفایي و وابستگي  براي نسبت فوق  به یک  نزدیک  مقادیر 
واردات است. 

3ـ1ـ1. ثبات دسترسي به محصول1

به منظور برآورد میزان ثبات دسترسي به محصول، به کارگیري شاخص های اندازه گیری 
نوسانات قیمت محصول در دوره زماني مشخص، ضرورت می یابد. در این راستا، شاخص 
ضریب تغییرات قیمت محاسبه شده و میزان آن برابر است با نسبت انحراف معیار به میانگین 
منفي  اثرات  به  محصول  قیمت  تغییرات  میزان  برآورد  ساله.   5 زماني  دوره  یک  در  قیمت 
در  معنا دار  تغییرات  بنابراین،  دارد.  اشاره  غذایي  امنیت  بر  اقتصادي  دسترسي  در  نابرابري 
یا  قیمت  ناگهاني  افزایش  دیگر،  به عبارت  است.  مؤثر  جامعه  افراد  غذایي  امنیت  بر  قیمت 
ثابتي از محصول اختصاص  قسمت بیش تري از درآمد مصرف کنندگان را به خرید مقدار 
غذایي  امنیت  و  درآمد  آن،  تبع  به  و  داده  کاهش  را  محصول  آن  تقاضای  یا  و  می دهد 

تولیدکنندگان کاسته می شود2. 

2ـ1. شاخص های امنیت معیشتي
تمام  که  هنگامي  دارد.  گسترده تری  ابعاد  غذایي  امنیت  به  نسبت  معیشتي  امنیت 
خانوارهاي یک جامعه، درآمد کافي و پایداری برای تأمین نیازهاي اولیه خود )که بیش تر 
شامل دسترسي کافي به غذا، آب آشامیدني، سالمت و بهداشت، امکانات آموزشي، مسکن 
امنیت  دارای  باشند، آن جامعه  داشته  است(  اجتماعي  براي شرکت در تشکل های  زمان  و 
معیشتي  امنیت  تأمین  اهمیت محصوالت کشاورزي در  تعیین  براي  بنابراین،  معیشتي است. 
عالوه بر  بتوان  آن ها  طریق  از  که  شوند  گرفته  درنظر  شاخص هایی   مجموعه   باید  جامعه، 
ارزیابي اقتصادي محصول در سطوح ملي، میزان به کارگیري نیروي کار براي تولید و درآمد 
ایجادشده توسط محصول براي خانوارها را نیز مشخص کرد 3. به این ترتیب، شاخص های 

زیر برای تعیین موارد ذکرشده معرفي می شوند:

1. Stability in Access of the Product.
2. Hoda (2005).
3. Jales (2005).
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1ـ2ـ1. اهمیت محصول در اقتصاد ملي1

به منظور تعیین میزان اهمیت هر محصول در بخش کشاورزي و در اقتصاد ملي، محاسبه 
زیر ضرورت  به شرح  داخلي بخش کشاورزي  ناخالص  تولید  از  ارزش هر محصول  سهم 

می یابد2: 

CNEpi = QPpi / GDP  

ارزش کل   ،  QPpi ملي؛  اقتصاد  اهمیت محصول در  بیانگر شاخص   CNEpi که در آن 
تولید محصول و GDP میزان تولید ناخالص داخلي بخش کشاورزي است.

در شاخص فوق، می توان به جاي میزان تولید کل محصول، از تولید محصول به تفکیک 
استان استفاده کرد؛ در این صورت، باید از تولید ناخالص داخلي استان در مخرج کسر نیز 

بهره جست و بدین ترتیب میزان اهمیت محصول را به تفکیک مناطق به دست آورد3. 

2ـ2ـ1. اهمیت محصول در اختصاص زمین های کشاورزي4

به منظور ارزیابي مساحتي که محصول مورد نظر به خود اختصاص داده است، شاخص زیر 
به صورت نسبت سطح زیرکشت این محصول به کل زمین های کشاورزي یا غیرکشاورزي 
در کشور یا به تفکیک مناطق تعریف می شود؛ به طوري که می توان از تغییرات این شاخص 
در طول زمان برای سنجش اهمیت محصول در امنیت معیشتي استفاده کرد. به عبارت دیگر، 
نرخ رشد ارزش دارایي زمین مزروعي زیرکشت محصول را در طول زمان محاسبه می کند5.  

 LUIpi = AHpi / AHt  

به طوری که:
LUIpi: شاخص اهمیت محصول در اختصاص زمین های کشاورزي؛

AHpi: سطح زیرکشت محصول؛

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

3. همان.
4. Agricultural Land/Assets product Share.
5. Bernal (2005).
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AHt: کل سطح زیرکشت محصوالت کشاورزي در کشور یا به تفکیک استان؛

3ـ2ـ1. اهمیت محصول در صادرات بخش کشاورزي1

اهمیت هر محصول در صادرات بخش کشاورزي، محاسبه سهم  میزان  تعیین  به منظور 
ارزش صادراتي هر محصول از کل ارزش صادرات بخش کشاورزي ضرورت می یابد2.

3ـ1. شاخص های توسعه روستایي
تأثیر  روستاها  در  ساکن  جمعیت  زندگي  کیفیت  بر  که  است  فرایندي  روستایي  توسعه 
می گذارد. این فرایند با انجام فعالیت هایی در زمینه بهبود سیستم دسترسي به غذا، عرضه آب 
سالم، ارتقاء سالمت و بهداشت، ایجاد خدمات زیربنایي و توسعه سرمایه انساني از طریق ارائه 
و گسترش خدمات آموزشي در روستاها عمل می کند. توسعه روستایي آسیب پذیری بخش 
کشاورزي در برابر انواع مخاطرات از قبیل عوامل طبیعي، اجتماعي و اقتصادي را کاهش داده، 

خوداتکایي را تقویت کرده و درنهایت، سطوح کلي توسعه اقتصادي را افزایش می یابد. 

1ـ3ـ1. اهمیت محصول در اقتصاد کشاورزي روستا3

این شاخص سهم تولید هر محصول را از کل تولید کشاورزي به تفکیک مناطق روستایي 
و یا در هر استان محاسبه می کند4.

CREPij = QPPij / QPj  

که شاخص های آن عبارت اند از:
CREPij: شاخص اهمیت محصول در اقتصاد روستایي منطقه یا استان؛

QPPij: میزان تولید محصول در منطقه یا استان؛

QPj: میزان تولید کل محصوالت کشاورزي در منطقه یا 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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متداول ترین کاالهایي که در مطالعات مرکز بین المللي تجارت و توسعه پایدار به عنوان 
کاالي خاص در کشور های مورد مطالعه و براساس شاخص های پیشنهادي این مرکز شناخته 
شده اند در جدول )2( ارائه شده است. این مطالعات با همکاري محققان محلي در 14 کشور 
در  دامنه کاالهاي خاص  نتیجه گرفت  می توان   ،)2( براساس جدول  است.  گرفته  صورت 
این کشورها بین 6 تا 30 کاال و به طور متوسط 12/4 کاال متغیر است. این کاالها در سطح 
کد شش رقمي نظام هماهنگ بین 21 تا 147 و به طور متوسط 75 خط تعرفه اي را تشکیل 
داده اند. این تعداد نسبت به خطوط تعرفه های کشاورزي بین 3 تا 20 درصد و به طور متوسط 
10/3 درصد از خطوط تعرفه های کشاورزي در سطح کد 6 رقمي نظام هماهنگ را تشکیل 
می دهند. در روش استفاده شده توسط مرکز بین المللي تجارت و توسعه پایدار براي شناسایي 
کاالهاي خاص در کشورهاي مورد مطالعه، آمار و توصیفات محلي به کار رفته و استفاده 
از شاخص ها تجمعي نبوده است.  با توجه به این که میان اندازه و اقتصاد کشورها و شرایط 
براي  یکساني  مالک هاي  دارد،  وجود  فاحشي  تفاوت هاي  آن ها  کشاورزي  و  بوم شناختي 
تشخیص و گزینش وجود ندارد. همچنین، مرکز بین المللي تجارت و توسعه پایدار اصرار 
برای  شوند.  بررسي  باید  هم  مناطق  سطح  در  بلکه  ملي،  سطح  در  نه تنها  شاخص ها  دارد 
ملي  سطح  در  سریالنکا  در  سیب زمیني  تولید  بخش  در  کشاورزان  اشتغال  این  که  با  مثال، 
اهمیت چندانی ندارد، اما در استان یووای این کشور بیش از 86 درصد جمعیت به کشت 
تهدیدی،  هرگونه  بروز  درصورت  آن  خرده پاي  کشاورزان  و  داشته  اشتغال  محصول  این 

نمی توانند محصول دیگری را جایگزین کنند1. 

جدول 2ـ خالصه يافته های مطالعات کشوري توسط مرکزبين المللي تجارت و 
توسعه پايدار برای شناسايي محصوالت خاص

کشورهاي مورد بررسي: باربادوس، چین، اکوادور، فیجي، هندوراس، اندونزي، کنیا، نیکاراگوئه، 
پاکستان، پاپوا، گینه نو، پرو، فیلیپین، سریالنکا و ویتنام

متداول ترین محصوالت خاص: گوشت مرغ، شیر و محصوالت لبني، برنج، شکر، گوشت گاو و خوک، 
ذرت، سیب زمیني، گوشت گوسفند و بز، گندم، روغن های نباتي، گوجه فرنگي، پیاز و لوبیا

12/4میانگین تعداد محصوالتي که به عنوان محصوالت خاص شناسایي شده اند

1. فاضل )1386(.
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کشورهاي مورد بررسي: باربادوس، چین، اکوادور، فیجي، هندوراس، اندونزي، کنیا، نیکاراگوئه، 
پاکستان، پاپوا، گینه نو، پرو، فیلیپین، سریالنکا و ویتنام

20بیش ترین تعداد محصول خاص در مطالعات انجام شده

6کم ترین تعداد محصول خاص در مطالعات انجام شده

75میانگین تعداد خطوط تعرفه اي )در سطح شش رقمي( که خاص شمرده شده اند

147بیش ترین تعداد خطوط تعرفه اي

21کم ترین تعداد خطوط تعرفه اي

10/3%میانگین درصد خطوط تعرفه کشاورزي )6 رقم( 

20%بیش ترین درصد خطوط تعرفه کشاورزي

3%کم ترین درصد خطوط تعرفه کشاورزي

24/1%میانگین درصد از ارزش کل واردات کشاورزي

63/6%بیش ترین درصد ارزش

6/3%کم ترین درصد ارزش

پژوهش هاي  فصلنامه  بین المللي«،  تجاري  مذاکرات  در  خاص  و  حساس  کاالهاي  موضوع  بر  »مروري  )1386(؛  م.  فاضل،  مأخذ: 
تجارت جهاني، شماره 6 و 7، ص. 67.

2. روش علمي تحقیق

میان شاخص های معرفي شده در  از  منتخب  از هشت شاخص  استفاده  با  مطالعه  این  در 
از روش طبقه بندي تاکسونومي عددي، محصوالت خاص  بهره گیری  با  بین المللي و  سطح 
محاسبه  براي  نیاز  مورد  آمار  و  اطالعات  کلیه  رتبه بندی شده اند.  و  تعیین  ایران  کشاورزي 
شاخص ها از وزارت جهاد کشاورزي در سال های 88-1384 اخذ شده است. در ادامه، ابتدا 

به معرفي روش تاکسونومي عددي و سپس شاخص های مورد استفاده پرداخته می شود. 

1ـ2. روش طبقه بندي تاکسونومي عددي 
رهیافت تاکسونومی عددي از مهم ترین روش هاي ارائه شده برای رتبه بندي است که در 
تحقیقات بسیاري به کار گرفته شده است. این روش به طور تلفیقی از شاخص های مرتبط با 
به زیرمجموعه های کم و بیش همگن تقسیم  برده و می تواند یک مجموعه را  بهره  موضوع 
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کرده و سپس، محصوالت همگن در هر گروه را رتبه بندی کند. بنا به تعریف، تاکسونومي 
عددي عبارت است از ارزیابي عددي شباهت ها و نزدیکي بین واحدهاي تاکسونومیک و 
طبقه بندي آن عناصر به گروه های تاکسونومیک. این روش براي نخستین بار توسط اندرسون 
در   1968 سال  در  اقتصاد  عالي  مدرسه  از  هلونیگ  و  شد  پیشنهاد  میالدي   1963 سال  در 
یونسکو از آن به عنوان ابزاِر طبقه بندي و رتبه بندی توسعه یافتگي بین کشورهاي مختلف نام 

برد. از مهم ترین ویژگي های این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد1: 

الف( این روش به آمارهاي سري زماني نیاز نداشته و با داده هاي مقطعي به آساني پاسخ 
می دهد.

داده ها  ابتدا  در  اگر  حتي  که  است  گونه ای  به  عددي  تاکسونومي  اجرایي  روش  ب( 
داده ها  کار  روند  در  زیرا  نمي شود؛  ایجاد  مشکلي  نیز  نباشند  شاخص  به صورت 

استاندارد می شوند. 
از موضوع مورد بررسي، شاخص ها را  براساس تعریف موجود  این روش می تواند  ج( 

به صورت یک شاخص مرکب در جهت هدف مورد نظر ارائه دهد. 

تکنیک تاکسونومي عددي در قالب چندین مرحله به شرح زیر قابل اجرا است2: 

تشکیل ماتریس داده ها؛ ●

تشکیل ماتریس استاندارد؛ ●

تشکیل ماتریس فواصل؛ ●

تعیین کوتاه ترین فواصل؛  ●

مشخص کردن بخش هاي همگن؛ ●

رتبه بندی محصوالت در هر گروه همگن از لحاظ شاخص های مورد بررسي. ●

در ادامه، تکنیک اجرایي تاکسونومي عددي به تفکیک مراحل باال، بررسي می شود.

1ـ1ـ2. تشکیل ماتریس داده ها

محصوالت  براي  ماتریسي  بررسي،  مورد  شاخص های  به  توجه  با  باید  اول  مرحله  در 

1. بهشتي فر )1385(.
2. بیدآباد )1362(.
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کشاورزي طراحي کرد که ابعاد آن n×m باشد. به این معنا که این سطرهای این ماتریس به 
تعداد محصوالت، ستون هایش به تعداد شاخص های مورد بررسي است1. 

 

در این مطالعه، ماتریس داده ها 200 سطر یا محصول کشاورزي )زراعي، باغي، دامي( و 
هشت ستون )شاخص ها( دارد.

2ـ1ـ2. تشکیل ماتریس استاندارد

با توجه به تفاوت واحد های سنجش شاخص های موردنظر، در این مرحله برای دستیابی 
کمیت  می شود.  استاندارد  داده ها  ماتریس  شاخص ها،  تمام  براي  واحد  مقیاس  یک  به 
به دست می آید؛ سپس، درایه های استانداردشده ماتریس داده ها  از رابطه زیر   Zij استاندارد 

در قالب ماتریس جدیدي به نام ماتریس استاندارد قرار می گیرند2.

 

به طوري که Xj و Sj به ترتیب میانگین و انحراف معیار هر ستون یا شاخص اند. 

3ـ1ـ2. تشکیل ماتریس فواصل 
هر  براي  استاندارد  ماتریس  از  محصوالت  nگانه  بین  مرکب  فواصل  مرحله  این  در 

شاخص با استفاده از فرمول زیر به دست می آید: 

1. بهشتي فر )1385(.
2. بیدآباد )1362(.
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که در آن Cab فاصله بین دو محصول a و b است.
به صورت زیر  اقلیدسي است  بنابراین، ماتریس فواصل مرکب که درواقع تعمیم فاصله 

نشان داده می شود1: 

 

چون ماتریس فواصل یک ماتریس قرینه است، می توان نتیجه گرفت که فاصله محصول 
a از b برابر با b از a است و همچنین فاصله هر محصول از خودش برابر صفر است2: 

 

بنابراین، ماتریس فواصل یک ماتریس n×n متقارن با قطر صفر است.

1. بیدآباد )1362(.
2. بهشتي فر )1385(.
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4ـ1ـ2. تعیین کوتاه ترین فواصل

همان گونه که گفته شد، هر عنصر ماتریس فواصل نشان دهنده فاصله بین هر دو محصول 
میان دو محصول  ماتریس، کوتاه ترین فاصله  این  نظر است. در هر سطر  در شاخص مورد 
مشخص شده و در ستون جداگانه d آورده  می شود؛ سپس، با استفاده از فرمول های زیر حد 
باال DU و حد پایین DL فواصل محاسبه می شوند. الزم به ذکر است عدد 2 در روابط زیر 

نشانگر مقدار z )توزیع نرمال استاندارد( است که در سطح 95 درصد محاسبه شده است1. 

 

DU=μd+2Sd

 

DU=μd-2Sd

 

به طوري که µd و Sd به ترتیب میانگین و انحراف معیار ستون d هستند. 

5ـ1ـ2.  مشخص کردن بخش های همگن

در این مرحله، محصوالتي که حداقل فواصل شان مابین دو حد باال و پایین باشد، همگن 
بوده و در یک گروه قرار می گیرند2. 

6ـ1ـ2. رتبه بندی محصوالت در هر گروه همگن از لحاظ شاخص های مورد بررسي

در این قسمت براي هریک از گروه های همگن، ماتریس استاندارد تشکیل داده و یک 
مورد ایده آل براي تک تک شاخص ها در نظر گرفته شده و سپس، با استفاده از رابطه زیر 

برخورداري مطلوِب هر محصول در هر گروه همگن محاسبه می شود3: 

 

1. بهشتي فر )1385(.
2. بیدآباد )1362(.

3. بهشتي فر )1385(.



پژوهشنامه بازرگانی 102 

شاخص   Zik استانداردشده،  شاخص  امین   k براي  ایده آل  کمیت   Zok آن  در  که 
استانداردشده k ام براي i امین محصول و Cio برخورداري مطلوب براي محصول i ام است. 
انتخاب مقدار ایده آل بستگی به نوع شاخص های مورد بررسی دارد؛ به نحوی که اگر جهت 
شاخص های انتخاب شده مثبت باشد ــ یعنی هرچه مقدار شاخص بیش تر باشدــ برخورداری 
گرفته  نظر  در  ایده آل  به عنوان کمیت  ستون  هر  عدد  بزرگ ترین  می دهد.  نشان  را  بیش تر 
است.  برخورداری  نشانه عدم  بزرگ تر  باشد، عدد  منفی  می شود و چنانچه جهت شاخص 

بنابراین،کوچک ترین مقدار به عنوان مقدار ایده آل انتخاب می شود1.
دامنه  که  می شود  معرفی  برخورداری  درجه  نام  به  تلفیقی  شاخص  بعد،  مرحله  در 
محدودی داشته و بین مقادیر صفر و یک قرار می گیرد. اگر درجه برخورداری گزینه i ام 

با fi نشان داده شود، آن گاه: 

 

که در آن Co حد باالي برخورداري مطلوب نامیده شده و از رابطه زیر به دست می آید: 

 Co = µc + 2Sc  

به این ترتیب، هرقدر fi به صفر نزدیک تر باشد، محصول موردنظر برخوردارتر و هرقدر 
می توان  بنابراین،  است.  محصول  برخورداري  عدم  نشان دهنده  باشد،  نزدیک تر  یک  به 
بررسي شده  براساس شاخص های  و  برخورداري  به درجه  توجه  با  را  محصوالت هر گروه 

رتبه بندی کرد2.

2ـ2. شاخص های امنیت غذایي، تأمین معیشت و توسعه روستایي
شاخص های استفاده شده در این مطالعه به تفکیک هر سه معیار در جدول )3( خالصه 
در  ایران  کشاورزي  محصوالت  اهمیت  ارزیابي  براي  شاخص  سه  ترتیب،  این  به  شده اند. 

1. همان.
2. آملي )1383(.
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تأمین  در  محصوالت  اهمیت  و  نقش  اندازه گیری  براي  شاخص  سه  غذایي،  امنیت  تأمین 
معیشت کشاورزان و یک شاخص براي تعیین درجه وابستگي اقتصاد روستا به محصوالت 
میزان  اساس  بر  این شاخص ها  انتخاب  معیار  انتخاب شده اند. شایان ذکر است،  کشاورزي 

دسترسي به آمار و اطالعات مورد نیاز در سطح کشوري و استاني است. 

 جدول 3ـ شاخص های استفاده شده براي تعيين محصوالت خاص ايران 
به تفکيک هر معيار

شاخصمعیار

معیار امنیت غذایي
1. اهمیت محصول در تغذیه جامعه 

2. شاخص خودکفایي 
3. ضریب تغییرات قیمت 

معیار امنیت معیشتي
1. اهمیت محصول در اقتصاد ملي

2. اهمیت محصول در صادرات
3. اهمیت محصول در اختصاص زمین کشاورزي

1. اهمیت محصول در اقتصاد کشاورزي روستامعیار توسعه روستایي

      مأخذ: یافته های تحقیق

3. نتایج تحقیق 
پس از محاسبه هریک از شاخص های فوق براي 200 محصوالت کشاورزي )زراعي، 
شناسایي  به منظور  عددي  تاکسونومي  روش  از   ،1384-88 سال های  در  دامي(  و  باغي 
مرتب کردن  و  محصوالت  اولویت بندی  براي  ترکیبي  معیاري  تعیین  و  خاص  محصوالت 
که  همان گونه  است.  شده  استفاده  معیار  سه  هر  تأمین  در  نسبي شان  اهمیت  براساس  آن ها 
پیش تر گفته شد، اولین مرحله روش تاکسونومي پس از محاسبه شاخص ها و تشکیل ماتریس 
داده ها، استخراج ماتریس استاندارد شده است؛ سپس، ماتریس فواصل مرکب براي تعیین 
فاصله همگنی تشکیل می شود؛ به کمک این ماتریس، براي تعیین فاصله همگنی، کم ترین 
فاصله به دست آمده براي هر محصول محاسبه و در جدول )4( آورده شده است. همچنین، 

براساس محاسبات انجام شده، فاصله همگنی به صورت زیر تعریف می شود:

-2/15< d <4/68
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مقایسه مقادیر حداقل فواصل مندرج در جدول )4( با فاصله همگنی، حاکی از آن است که 
محصول گندم با توجه به نقش و اهمیت محوري ای که در تأمین امنیت غذایي، امنیت معیشتي و 
توسعه روستایي دارد، خارج از فاصله همگني قرار گرفته است. همچنین، مقادیر حداقل فواصل 
براي گوشت مرغ و پسته نیز به دلیل اهمیتي که به ترتیب در امنیت غذایي و امنیت معشتي و 
اقتصاد ملي دارند، خارج از فاصله همگنی هستند؛ بنابراین، در این مرحله باید این محصوالت را 
از سایر محصوالت جدا کرده و در یک گروه جداگانه طبقه بندي کرد؛ به طوري که این گروه 
از محصوالت در شاخص تلفیقي از سه معیار موردبررسي بیش ترین اهمیت را دارند. در مرحله 

بعد پس از حذف سه محصول فوق، فاصله همگني دوباره به صورت زیر محاسبه می شود: 

-0/65< d <2/27

در این مرحله با توجه به جدول )4(، و نقشي که برنج در تأمین امنیت غذایي و زعفران 
در اقتصاد ملي، امنیت معیشتي و اقتصاد روستا دارد، منطقي به نظر می رسد که مقادیر حداقل 
فواصل براي این دو محصول، خارج از فاصله همگني فوق قرار گرفته و به صورت جداگانه 

در یک گروه همگن طبقه بندي شوند.
فاصله همگني پس از حذف برنج و زعفران به صورت d < 1/43 > 0/11- است. به این 
ترتیب، براساس مقادیر حداقل فواصل در جدول )4(، کلیه 30 محصول باقي مانده، در یک 

گروه همگن قرار می گیرند. 

 جدول 4ـ حداقل فواصل مرکب محصوالت کشاورزي کشور 
بر اساس شاخص های هشت گانه

حداقل فواصلنام محصولردیفحداقل فواصلنام محصولردیف

0/79خرما7/9419گندم1

0/38نارنگي3/8320برنج2

0/63لیمو )ترش و شیرین( 1/0621جو3

0/30هندوانه1/2122ذرت4

0/49خیار0/3523پنبه دانه5

0/34زیتون0/9924یونجه6
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حداقل فواصلنام محصولردیفحداقل فواصلنام محصولردیف

0/44بادام0/4425لوبیا7

0/11فندق0/3826نخود8

0/39گردو1/0627عدس9

5/13پسته0/1128سایر حبوبات10

2/37زعفران0/6729سیب زمیني11

1/35چاي0/3030پیاز12

0/51شیر0/6731گوجه فرنگي13

0/92تخم مرغ0/6932چغندرقند14

5/30گوشت مرغ0/1933نیشکر15

1/29گوشت گوسفند1/3934انگور16

1/29گوشت گاو0/5835سیب درختي17

1/27میانگین0/3936پرتقال18

    مأخذ: محاسبات تحقیق.

محاسبه شاخص برخورداري هر محصول در گروهش براي تعیین اولویت و رتبه بندی 
برخورداري  شاخص  بودن  کوچک تر  که  داشت  توجه  باید  دارد.  ضرورت  محصوالت 
امنیت  غذایي،  امنیت  معیارهاي  تأمین  در  محصول  بیش تر  اهمیت  و  بهتر  وضعیت  نشانگر 
معیشتي و توسعه روستایي است. به این ترتیب، شاخص برخورداري هر محصول در گروه 

مربوطه محاسبه شده و نتایج آن در جدول )5( آورده شده است. 

جدول 5ـ رتبه بندی و درجه برخورداري محصوالت به تفکيک گروه های همگن

شاخص نام محصولرتبهگروه
شاخص نام محصولرتبهگروهبرخورداري

برخورداري

1

0/758جو0/51219گندم1

0/762پیاز0/73720گوشت مرغ2

0/768فندق0/81821پسته3



پژوهشنامه بازرگانی 106 

شاخص نام محصولرتبهگروه
شاخص نام محصولرتبهگروهبرخورداري

برخورداري

2
0/77زیتون0/39122برنج4

0/77سایر حبوبات0/70923زعفران5

0/779گردو0/38124گوشت گوسفند6

0/782چغندرقند0/39825شیر7

0/787خیار0/44226گوشت گاو8

0/792لوبیا0/594327انگور9

0/80نارنگي0/60328گوجه فرنگي10

0/813نخود0/63329سیب زمیني11

0/848پنبه دانه0/64330یونجه312

0/857عدس0/65831تخم مرغ13

0/859نیشکر0/67432سیب درختي14

0/863بادام0/70233خرما15

0/863ذرت0/72734هندوانه16

0/97چاي0/73135پرتقال17

0/745لیمو18

مأخذ: محاسبات تحقیق.

تعرفه هریک از محصوالت فوق برحسب کد تعرفه شش رقمي و نرخ تعرفه بازرگاني )درج شده 
در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1389( در جدول )6( آورده شده است. محصوالت 
جدول )6( از نظر نرخ تعرفه وارداتي به سه گروه عمده طبقه بندی شده اند که  این طبقه بندی در 
جدول )7( نشان داده شده است. بر این اساس، 40 ردیف تعرفه با نرخ پایین و میانگین 20 درصد 
وجود دارد. همچنین، 13 ردیف تعرفه با نرخ 52 درصد در گروه تعرفه های متوسط و 13 ردیف 
این که  میانگین نرخ تعرفه 84 درصد قرار گرفته اند؛ ضمن  با  باال  نیز در گروه تعرفه های  تعرفه 

میانگین نرخ تعرفه کل 66 ردیف تعرفه مورد بررسي در حدود 40 درصد است. 
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 جدول 6ـ تعرفه محصوالت خاص پيشنهادي ايران برحسب کدهاي 
تعرفه شش رقمي نظام هماهنگ در سال 1388

كد HSنام محصولردیف
نرخ 
تعرفه

ردیف
نام 

محصول
HS كد

نرخ 
تعرفه

ردیف
نام 

محصول
HS كد

نرخ 
تعرفه

100110گندم1
چغندر 0407001025تخم مرغ1001902013

12129120قند

گوشت مرغ2

020711
020712
020713
020714

4
4

45
70

07070090خیار0808104526سیب14

لوبیا08041010027خرما0802509015پسته3

071331
071332
071333
071339

30
5

30
20

برنج4

100610
100620
100630
100640

45
45
45
4

08052045نارنگي0807119028هندوانه16

0713205نخود0805104529پرتقال0910209017زعفران5

گوشت 6
گوسفند

020410
020421
020422
020423
020430
020441
020442
020443

1207204پنبه دانه0805504030لیمو418

شیر7
040110
040120
040130

0713405عدس100300431جو1519

گوشت کاو8

020110
020120
020130
020210
020220
020230

12129945نیشکر0703103032پیاز420
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كد HSنام محصولردیف
نرخ 
تعرفه

ردیف
نام 

محصول
HS كد

نرخ 
تعرفه

ردیف
نام 

محصول
HS كد

نرخ 
تعرفه

080610انگور9
080620

90
080221فندق4021

080211بادام0802229033
080212

45
90

100510ذرت0711209034زیتون0702002022گوجه فرنگي10
100590

4
45

سایر 0701903023سیب زمیني11
حبوبات

071350
071390

20
090230چاي1535

090240
60
30

080231گردو121410424یونجه12
08023290

مأخذ: یافته های تحقیق و کتاب مقررات واردات و صادرات جمهوری اسالمی ایران، 1389.

جدول 7ـ طبقه بندي خطوط تعرفه اي براساس نرخ تعرفه سال 89

میانگین نرخ تعرفه برحسب درصدتعداد خطوط تعرفه گروه تعرفه اي

4020پایین

1352متوسط

1384باال

6639کل

                   مأخذ: محاسبات تحقیق.

جمع بندی و مالحظات

براساس جدول )5(، فهرست محصوالت خاص کشاورزي ایران که با استفاده از روش 
تاکسونومي عددي رتبه بندی شده اند، برابر است با 35 محصول و 66 ردیف تعرفه شش رقمي 

که به ترتیب اولویت به شرح زیر هستند: 
گندم، گوشت مرغ، پسته، برنج، زعفران، گوشت گوسفند، شیر، گوشت گاو، انگور، 
گوجه فرنگي، سیب زمیني، یونجه، تخم مرغ، سیب، خرما، هندوانه، پرتقال، لیمو، جو، پیاز، 
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فندق، زیتون، سایر حبوبات، گردو، چغندرقند، خیار، لوبیا، نارنگي، نخود، پنبه دانه، عدس، 
نیشکر، بادام، ذرت و چاي.

هریک از این محصوالت به ترتیب الویت در تأمین سه معیار امنیت غذایي، تأمین معیشت 
کشاورزان و توسعه روستایي اهمیت بسزایي دارند. برای مثال، گندم با رتبه نخست، بیش ترین 
اهمیت را در تأمین امنیت غذایي، تأمین معیشت کشاورزان و توسعه روستایي دارد. اهمیت 
این محصول در تأمین امنیت غذایي کاماًل قابل دفاع است زیرا نزدیک به 65 درصد انرژي 
روزانه هر ایراني به طور متوسط از گندم و فراورده های آن تأمین شده و دولت همواره برای 
بهبود امنیت غذایي بر اتخاذ تمهیدات الزم در راستاي افزایش تولید و خودکفایي گندم اهتمام 
ورزیده است. عالوه بر این، گندم منبع مهمي براي تأمین معیشت بسیاري از کشاورزان است؛ 
زیرا، سیاست هاي دولتي از قبیل افزایش قیمت خرید تضمیني، افزایش میزان خرید دولتي، 
که  است  بوده  جهتي  در  تولیدکنندگان  به  نهاده ای  یارانه های  پرداخت  و  ترویجي  اقدامات 
از کشاورزان کشت  بسیاري  این محصول کاهش داده و موجب شده  تولید  حاشیه ریسک 
گندم را جایگزین کشت قبلي خود کنند. بنابراین، در حال حاضر حدود 6/3 میلیون هکتار 
زیرکشت گندم است که بالغ بر نیمي از اراضي زیرکشت زراعي کشور را دربرمی گیرد. این 
مقدار، شامل 36 درصد گندم آبي و 64 درصد گندم دیم است. گندم آبي در تمام استان های 
کشور با شرایط اقلیمي گوناگون و نواحي جغرافیایي بسیار متفاوت کشت می شود و گندم 
دیم به جز استان های یزد و منطقه جیرفت و کهنوج در دیگر نقاط کشور حتي در استان های 
گرمسیري و ساحلي خلیج فارس و دریاي عمان زیرکشت می رود. این امر نشان دهنده اهمیت 

این محصول در مناطق روستایي کلیه استان های کشور و توسعه روستایي  است1. 
انسان  تغذیه  در  پروتئین  منبع  بهترین  به عنوان  که  است  مهمي  فرآورده های  از  گوشت 
میزان  درباره  انجام شده  بررسي هاي  به  توجه  با  می شود.  محسوب  غذایي  امنیت  تأمین  و 
ناامني غذایي هستند از کمبود مواد پروتئیني  افرادي که دچار  ایران، بیش تر  سوءتغذیه در 
رنج می برند و دلیل عمده آن ناتوانایی مالی مردم برای تهیه انواع گوشت به علت باالبودن و 
نوسان قیمتي آن است؛ البته، گوشت مرغ به دلیل قیمت پایین تر و دسترسي اقتصادي بیش تر، 
نسبت به گوشت قرمز وزن و اهمیت بیش تري در تأمین امنیت غذایي جامعه ایراني دارد و 

1. وزارت جهاد کشاورزي )1389(.
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در نتایج حاصل از این مطالعه نیز به عنوان دومین محصول خاص تعیین شده است1.  
 65 تا   60 به تنهایی  ایران  کشاورزی،  و  خواربار  سازمان  اطالعات  آخرین  براساس 
درصد میزان سطح زیرکشت جهانی پسته را به خود اختصاص داده است. این محصول در 
زیرکشت  لحاظ سطح  از  کرمان  استان  میان،  این  در  که  می شود  استان کشور کشت   22
و میزان تولید، رتبه اول را به خود اختصاص داده و استان های یزد و خراسان به ترتیب در 
وارد  کشور  به  قابل توجهی  ارز  سالیانه،  پسته  صادرات  دارند2.  قرار  سوم  و  دوم  رتبه های 
منفی  تأثیر  می تواند  پسته  صادرات  یا  تولید  پروسه  در  اختالل  هرگونه  بنابراین  می کند، 
الویت  در   )5( جدول  مطابق  که  نیز  برنج  محصول  باشد.  داشته  کشور  اقتصاد  در  مهمی 
چهارم محصوالت خاص ایران قرار دارد، پس از گندم دومین کاالي راهبردي کشاورزي 
سیاست  چارچوب  در  غذایي،  امنیت  در  آن  نقش  به دلیل  و  بوده  جامعه  غذایي  سبد  در 
از محصوالت  اهمیت هریک  دلیل  ترتیب، می توان  این  به  خودکفایي جاي گرفته است. 

خاص پیشنهادي را ذکر کرد. 
 89 سال  در  را  محصول  هر  براي  تعیین شده  تعرفه  نرخ  که   )6( جدول  به  نگاهي  با 
نشان می دهد، همچنین جدول )7( که نشانگر طبقه بندي آن ها برحسب گروه هاي تعرفه اي 
درصد   60 حدود  حاضر  حال  در  که  گرفت  نتیجه  می توان  است،  باال  و  متوسط  پایین، 
درصد   20 فقط  و  برخوردارند  پایین  تعرفه اي  حمایت  از  پیشنهادي  خاص  محصوالت 
آن ها نظیر پسته، زعفران، انگور، خرما، هندوانه، فندق، زیتون، گردو، خیار و بادام تعرفه 
زعفران  پسته،  نظیر  مهم صادراتي  برخي محصوالت  به استثناي  می رسد  نظر  به  دارند.  باال 
تعرفه  میزان  تعیین  براي  قبولي  قابل  و  معیار مشخص  باالیي دارند، هیچ  تعرفه  و خرما که 
وارداتي این محصوالت در نظر گرفته نشده است. بر این اساس پیشنهاد می شود به وضعیت 
نیز براساس یک  اقتصادي این محصوالت توجه بیش تری شده و نرخ های تعرفه وارداتي 
محاسبه  این که  محاسبه شود؛ ضمن  و  تعیین  هر محصول  براي  و حساب شده  واحد  معیار 
ضروري  تجارت  جهاني  سازمان  قوانین  راستاي  در  محصول  هر  غیرتعرفه اي  معادل های 

به نظر می رسد. 

1. قاسمي )1373(.
2. وزارت جهاد کشاورزي )1389(.
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الحاق  مذاکرات  جریان  در  معرفی  ضمن  محصوالت  این  می شود  پیشنهاد  همچنین، 
انواع  برقراري  هنگام  کشاورزي،  خاص  محصوالت  به عنوان  تجارت  جهاني  سازمان  به 
موافقت نامه های تجارت آزاد و ترجیحي نیز در لیست منفي کاالهاي مشمول کاهش تعرفه 

در نظر گرفته شوند.
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