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  )1396(122تا  107هاي صفحه 2شماره  2هاي راهبردي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي جلد  مجله پژوهش
  

    1ايران ها بر منابع طبيعياجراي طرح هدفمندي يارانه واكاوي پيامدهاي
  

 

  3و انور سنايي 2چاهوكيمحمدعلي زارع

  چكيده
 أمنش و برداران داردمهمي در ايجاد اشتغال و امرار معاش بهرهنقش  است، بستر حيات و توسعه پايدار كهمنابع طبيعي  

طبيعي بايد در اولويت  منابع برداري پايدار از و بهره احيا ،حفظ، توسعه رو، از اين .استهاي توليدي و اقتصادي كشور بسياري از فعاليت
با استفاده از تجزيه و تحليل آمار و اطالعات طبيعي كشور  ها بر منابعيارانههدفمندي  اجراي طرحپيامدهاي  مقالهدر اين  .قرار گيرد

از جمله پيامدهاي مثبت حذف . پيامدها به دو دسته مثبت و منفي تقسيم شدند .شدو نيرو بررسي  كشاورزي جهادهاي خانهوزارت
 ،همچنين .يايي اشاره كردهاي فسيلي، كود و سموم شيمكاهش مصرف سوخت وآب  ،توان به كاهش آلودگي هوا، خاكميها يارانه

. كمك كندها هاي زيرزميني و آبخوانو به تغذيه آب شود تواند باعث اصالح الگوي مصرف آب شرب و كشاورزيمي افزايش قيمت آب
اي در شود كه نقش عمده طبيعي هاي تجديدپذيرتواند موجب اصالح الگوي مصرف و گرايش به سمت انرژيها ميهدفمندي يارانه

دام  هعلوف ،هاي سوخت، انرژيها افزايش قيمت حاملهدفمندي يارانهاجراي پيامدهاي منفي از جمله . دناري محيط زيست دارپايد
را به  واحدهاي توليدي كشاورزي پيامدهاي منفي هحذف ياران ،همچنين .شودمنجر ميتراشي كني و جنگلبوته به شدت بهكه  است

آن  اثرهايگردد كه مي مراتعدام به  يباعث افزايش اتكا هاي نگهداريهزينههاي دامي و يمت نهادهافزايش ق كهدرحالي .دنبال دارد
پيامدهاي آن بر به  ،از اجراي هر قانون و سياستي پيشضرورت دارد كه  ن،بنابراي .هاستتخريب و تصرف هر چه بيشتر اين عرصه

  .دشوتوجه منابع طبيعي  هحوزبر  ويژهه بهاي كشور و بخش تمامي
  .فسيلي ها، كاهش مصرف سوختقيمت نهاده حذف يارانه، دپذير،يهاي تجداصالح الگوي مصرف، انرژي : هاي كليديواژه

  
  مقدمه

منابع طبيعي در تأمين امنيت غذايي، توليد ناخالص ملي، . است طبيعي هسرماي و ثروت ملي خدادادي، ههديمنابع طبيعي   
نگري در فرآيندهاي پايدار و به تبع آن جامع هتوسععدي به مفهوم ب امروزه با رويكرد چند. دي داردزيااهميت  آوريارزصادرات و 

طبيعي  منابع .طور روزافزوني نمايان شده است هبپايدار  هتوسعبستري براي  حكم درتوسعه، نقش و اهميت واقعي منابع طبيعي 
كه در  ايگونهبه ،كندنقش مهمي را ايفا مي) محيطيصادي، فرهنگي و زيستاجتماعي، اقت(رابعاد مختلف زندگي بششونده در تجديد
رويه  اصولي صنعت، گسترش بيغير هتوسعدر اثر رشد فزاينده جمعيت، هاي منابع طبيعي سطح عرصه ،كشورهاي در حال توسعه بيشتر

ناشي از اين تخريب به  يهاخسارت .فته استريزي مناسب كاهش يافته و در خطر نابودي قرار گربرنامه نبودشهرها و همچنين 
 مخزنهاي زيرزميني، پرشدن سريع آبحاصلخيز، افت سطح  خاكشدن  ها و شسته جاري شدن سيالب مانندهاي گوناگون  شكل

كويرها،  ها وجنگلي و مرتعي، گسترش بيابانهاي وردهآفر، كاهش بوم زيستخوردن تعادل  به همو  اقليمينامطلوب  تغييرهايسدها، 
   ).13(شودظاهر مي غيره و به مخاطره افتادن روند طبيعي محيط زيست و حيات وحش

كند تا كاالهاي اي را ايجاد ميها شالودهبعضي دخالت. كنندگوناگون در اقتصاد كشورها دخالت مي هايدليلها به دولت  
ها دولت ؛همچنين. دندههايي را انجام ميبازار تالش كمبودهايمنظور رفع  بهفعاليت بخش خصوصي فراهم شود يا  هواسطبه عمومي، 
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در  .ندكندر امور اقتصادي دخالت مي ،)عقاليي(منطقي هتوسع يهاهدفمانند توزيع درآمد يا  هاهدفبعضي يي آناكارمنظور بررسي  به
رين محورها، هدفمند كردن متكي از مهي است طرح تحول اقتصادي كه از سوي دولت نهم و دهم جمهوري اسالمي ايران مطرح شده

هاي واقعي و گيري قيمتبهينه از منابع، شكل هاستفادهاي دولت، تخصيص و كاهش هزينه: ي از جملهيهاهدفها براي رسيدن به يارانه
  . )10(استيندها آفروري عوامل توليد و افزايش بهره

است و  آمدههاي معين دولت به مردم در زمان) مالي(يگان و اعانهي كمك رامعنبه  هافرهنگ واژهيارانه در  هواژدر كل،   
تأمين منظور  بههاي زماني خاص يا اضطراري، دوره، در )در برخي موارد كل جامعه(خاص ياز نوعي حمايت دولت از قشر است عبارت

برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي است و ها داراي جايگاه قانوني در هدفمندسازي يارانه. هاهزينهكاهش  راهرفاه اجتماعي از 
هاي منظور استقرار و ثبات اجتماعي، كاهش فاصله دهك بهدولت " ،اين قانون 95 همادطبق . است كردهدولت را ملزم به اجراي آن 

 دباي نيازمندانندسازي درآمدي و توزيع عادالنه درآمد در كشور، كاهش نابرابري اجتماعي و اقتصادي، كاهش فقر و محروميت و توانم
. "دكنهاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را اجرا از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه پرداختي، برنامه

، گندم، برنج، روغن نباتي، قند، شكر، پنير، شير، دارو ،همين قانون، به كاالها و خدمات مشمول اين طرح شامل 103در ماده 
با درآمد باال و افزايش سهم  هايطبقهآن را كاستن از سهم  هدفشود و هاي انرژي اشاره ميشيرخشك، كود، بذر، سم و حامل

اختصاص  هياراندر اين طرح، . كندجاي پراخت يارانه بيان مي هاي رفاه اجتماعي بهتدريجي طرحني ها و جايگزيپايين از يارانه هاي طبقه
مقرر  ؛همچنين. گيردهاي انرژي، حذف شده و در عوض يارانه نقدي به اقشار هدف تعلق ميي مصرفي از جمله حامليافته به كاالها

براي تجهيز ) اييارانه هاي انرژي و كاالهاي مصرفي سازي قيمت حاملآزاد(هادرآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه %30گرديده تا 
  . )5(هاي كشاورزي و صنعت قرار گيردهاي توليد در اختيار بخشساختزير

هاي اجرايي و قوانين سياست متاثر ازشوند به شدت هاي ملي محسوب ميثروت وهاي منابع طبيعي جزجا كه عرصهاز آن  
بازخورد اجراي طرح . دكنها تحميل مخربي را بر اين عرصه اثرهايهاي جديد وضع قوانين و سياست امكان داردو  ستهادولت
. دشوتا كمترين آسيب به اين منابع مهم وارد  ردو نياز به توجه خاص دا استهاي منابع طبيعي متفاوت ها بر بخشفمندي يارانههد

و  هامحصولها، هاي منابع طبيعي تأثيرگذار نيست، اما با بررسي قيمت بسياري از نهادهعرصه برصورت مستقيم  ها بههدفمندي يارانه
تأثير آن بر  هاي طبيعي پرداخت و بهزيست بومهاي انرژي در و حامل هامحصولافزايش قيمت اين تأثير توان به هاي انرژي ميحامل

روشن خواهد شد كه اجراي اين طرح در بعضي  پرداخته شودها طرح هدفمندي يارانه اثرهاياگر از تمام زوايا به . منابع طبيعي پي برد
در اين  ،به همين دليل .هاي منابع طبيعي استبرخي موارد نيز داراي پيامدهاي منفي بر عرصهاز موارد حاوي پيامدهاي مثبت و در 

    .شوندبندي ميها به دو دسته مثبت و منفي طبقهيارانه سازيپيامدهاي حاصل از اجراي طرح هدفمند ،پژوهش
  

  ها بر بخش منابع طبيعي پيامدهاي مثبت هدفمندي يارانه
ر از قيمت نتهاي آشكار و پنهان، قيمت نسبي انرژي توسط دولت بسيار پايي اي گذشته با پرداخت يارانهه در سال شوربختانه  

 هاي نسبي ساير كاالها را نيز به  موجب اتالف منابع انرژي گرديده، بلكه قيمت فقطنسبي واقعي آن نگه داشته شده و اين امر نه 
ايران دومين . ها در تخصيص بهينه منابع كاهش يافته است يي سيستم قيمتده است و در نتيجه كارآكرمختلف مخدوش  هايدرجه

هاي نفتي و به طور كلي انرژي در وردهآفررشد سريع مصرف ). 9(استميليارد دالر  37كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 
جا كه ادامه روند فعلي مصرف انرژي سازد و از آنا ضروري ميمناسب در زمينه استفاده از منابع انرژي ر هايتصميمكشور نياز به اتخاذ 

مصرف سرانه . هاي انرژي اعمال شدهاي دولتي بر حاملحذف يارانه هبراي كشور خواهد شد در نتيجه الزم يهايمشكلموجب ايجاد 
ميزان مصرف  .)16(برابر هند است 4 و نبرابر چي 2برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي،  5هر نفر بيش از  برايانرژي در ايران 

در ميليون بشكه معادل نفت خام  7/993به  1346در سال ميليون بشكه معادل نفت خام  6/49از  1387تا  1346از سال انرژي ايران 
 درلص داخلي ايران اين در حالي است كه در اين مدت توليد ناخا. است %4/7افزايش يافته است كه رشد ساالنه آن برابر با  1387سال 
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به  1378ميليارد ريال در سال  5/82540يارانه كل انرژي بر حسب مقادير اسمي از  .رشد يافته است %22/4 هساالن ميانگين
هاي اقتصاد و بسيار فراتر از رشد قيمت %23 رشد ساالنه كه بالغ بر ،)24(افزايش يافته است 1387ميليارد ريال در سال  1/530155

ها بر منابع  پيامدهاي مثبت هدفمندي يارانه بيان شده، با توجه به موارد  .استته و بيانگر افزايش مقدار واقعي يارانه انرژي رشد داش
  .دخواهد شطبيعي بررسي 

  هوا هاي انرژي بر كاهش آلودگي افزايش قيمت سوخت و حاملاثر 
هاي مختلف خش مهمي از انرژي ثانويه مورد استفاده در بخشهاي نفتي بوردهآفرسازي در ميان منابع انرژي، تهيه و فراهم   
بنزين و گازوئيل سوخت مـورد استفاده در بخش  ،در اين بين. از اهميت فراواني برخوردار است است كه كشور و خانگي اقتصادي
خودروهاي فرسوده و  ه ويژهودروها بخ. اند ها بسيار مورد توجه قرار گرفته اين حامل فراوان با توجه به اهميت و هستند كشور ترابري

با حذف يارانه انرژي و كاالهاي اساسي ديگر، روشن است كه در . ندروبه شمار ميكننده هوا رين منابع آلودهمتاز مه هاكارخانههمچنين 
 )1(طور كه در جدولمانه. شود مواجه مي چشمگيرساير كاالها با افزايش  در مقايسه بااي  اول قيمت نسبي اين كاالهاي يارانه هوهل

نظران اقتصادي معتقدند كه با صاحب. داشته است فراوانيافزايش  هااز هدفمندي يارانه پسهاي انرژي قيمت حامل ،شودمشاهده مي
. دها هدايت كر كننده را به سمت مصرف بهينه ايـن حاملتوان مصرفهاي انرژي ميهايي مانند اصالح قيمت حاملاستفاده از سياست
افزايش، مصرف نفت   %5/5مصرف بنزين نيز در زمان مشابه  هاي انرژي نشان از اين دارد كهمصرف حامل تغييرهاينتايج تحليل روند 

تحميل باعث  شيوه،بندي و حذف يارانه بنزين بدين سهميه ).1 شكل(افزايش يافته است% 9/12كاهش و مصرف نفت كوره % 32سفيد 
    دليل آثار زيانباري كه گازها و   به. را به دنبال داشتكه اين امر كاهش مصرف بنزين  ر به خانوارها شدكاهش مصرف در كشو

مدت محيطي را در بلند هاي زيست شاخص ها وضعيتد، هدفمند شدن يارانهبه دنبال دار رويه سوختهاي ناشي از مصرف بيآلودگي
هاي انرژي كاهش خواهد يافت، كننده از جمله حاملمصرف منابع آلوده چونها دگيكه در بخش آلو طوري به ،بهبود خواهد بخشيد

  .كمتر خواهد شد درصد آلودگي
  

  .)1(هااز هدفمندي يارانهبعد و  قبلهاي انرژي تغييرهاي قيمت حامل - 1جدول 
  درصد افزايش  تغييرهاي قيمت  پس از هدفمندي  پيش از هدفمندي  حامل انرژي

ر ريال ب(  برق
  )كيلووات ساعت

165  5/409 5/244 18/148 

تن در ( گازطبيعي
  )روز

5/104  1200 5/1095 33/1048 

هزار ليتر در ( بنزين
  )روز

1000  4000 3000 300 

هزار ( نفت سفيد
  )ليتر در روز

165  1000 835 6/506 

) گازوئيل( نفت گاز
  )هزار ليتر در روز(

165  3500 3335 21/2021 

ليتر هزار ( نفت كوره
  )در روز

5/94  2000 5/1095 40/2016 

تن در (  گاز مايع
  )روز

1/301  9/1623 8//1314 36/425 
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  .)15(1392تا  1334 هايروند تغيير مصرف انواع سوخت در سال - 1شكل 

 

  افزايش قيمت آّب بر اصالح الگوي مصرف و كاهش هدررفت آباثر 
      سابقه مصرفافزايش بي و با كاهش بارش ،در حال حاضر .زمين قرار دارد هخشك كر مربند خشك و نيمهكشور ما در ك  

در معرض تنش آبي ) بر اساس شاخص فالكن مارك(متر مكعب 1670سرانه آبي حدود با و  هستيم روهبرو ويژه در بخش كشاورزيهب
اساسي در توسعه  هايتواند مشكلهاي آتي، بحران آب ميهش اين رقم در سالمديريت صحيح و كا نبود در صورت. )20(قرار داريم

و تبديل آن به منابع  آبريز هايهضعرصه حوهاي جوي در در مديريت آب، هدف اصلي جذب و استفاده از كليه بارش. كشور ايجاد كند
كه هر هكتار جنگل  طوري ، توليد و نگهداري آب است بهها و مراتعمهم جنگل هايفايدهاز . هاي زيرزميني استآبي پايدار مانند آب

مديريت صحيح  شوربختانه ،با توجه به كمبود اساسي منابع آب در كشور. )12(مترمكعب آب است 2000تا  500سازي  قادر به ذخيره
ه در سطح جهاني استفاده بهينه از امروز. )14(است %33آبياري در كشور حدود كل اي كه راندمان گونهدر بخش مصرف وجود ندارد به

  .شوديك منبع جديد توليد آب شناخته مي در حكمجويي در آب مصرفي آبي و صرفه منابع
  آب كشاورزي

آبياري و برداشت  هشيومديريت در  نبودبرداري بيش از حد از منابع آب سطحي و زيرزميني، مختلف، بهره هايدليل به   
توان به ارزان  مي هادليلترين اين راي اين منابع شده است كه از مهمكشاورزي موجب بروز بحران ب غيراصولي از منابع آب در بخش

در كشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شكل يك  ،شوربختانه. هاي كشاورزي اشاره كرد ساير نهاده در مقايسه بابودن نهاده آب 
يابي به تعادل نسبي در زمينه عرضه و مصرف آب يك اصل دست ،جهت فرهنگ جايگاه خاص خود را پيدا نكرده است، به همين

از  بيشتركشاورزي خيلي آب  واقعي قيمت .اساسي و ضروري است كه اين مهم جز با ايجاد يك نظام جامع مديريت آب ميسر نيست
ين كه پايل مواجه كرده است به طوريواقعي اين نهاده، منابع آبي را با مشكقيمت غير .شوداخذ مي كشاورزانبهايي است كه از آب

راهكاري در  به منزلههمواره سياست افزايش قيمت آب  ،بنابراين. در مصرف آن شده است نكردن جوييبودن قيمت نسبي باعث صرفه
زي اعالم بيشترين حجم آب مصرفي در كشور مربوط به بخش كشاور. ريزان بوده است نظر برنامه كاهش فشار بر منابع آبي، مد راستاي

اي و باراني و غيره مصرف آب را به ازاي هر هكتار تا حدود هاي قطرههاي علمي و تجربي، روشكه بر اساس يافتهشده است در حالي
رفت بدون حجم هدر"كشاورزي كشور را  يهازمينميليون هكتار از  30توان تا حدود و مي دهنديك پنجم مصرف فعلي كاهش مي

البته اين مهم در صورتي تحقق خواهد يافت كه در بخش . توليد مواد غذايي را تا پنج برابر تناژ فعلي افزايش داد آبياري كرد و "80%
 ،تخصيص داده شده به هر كشاورزبه احقدر بخش مديريت  همچنيننوين آبياري نظارت فني دقيق صورت گيرد و هاي مستسياجراي 
      تواند نتايج عكس بر مصرف آب داشته باشد هاي مالي بسيار در اين بخش ميصرف هزينه ،در غير اين صورت .شودي گيرسخت

  .شود اي كه باعث افت سطح ايستابي در بعضي مناطق كشور گونهبه
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ميليارد مترمكعب آن در بخش كشاورزي براي  87ي ساالنه در ايران، بيش از برداشتميليارد متر مكعب آب  95از مجموع   
). 17(شودميليون هكتار باغ مصرف مي 2/1ميليون هكتار زمين زراعي و  3/6ون هكتار سطح زير كشت آبي شامل ميلي 5/7آبياري 

تخمين زده شده است كه نشان از هدررفت حجم عظيمي از آب  %40 تا 30بين  استصورت غرقابي  به بيشترراندمان آبياري كه 
بايد ترتيبي  ،بنابراين .لي آب كشاورزي بر اساس حجم آب مصرفي كشاورزان نيستگذاري فعقيمت). 2(دارد هامزرعهمصرفي در سطح 

تا موجب افزايش راندمان آبياري و مديريت مصرف آب در  شوداتخاذ گردد تا قيمت بر اساس حجم آب مصرفي كشاورز برآورد 
  .كشاورزي گردد

  آب شرب
تعيين قيمت مناسب براي آب هم موجب . است، نرخ آب هاي مؤثر بر الگوي مصرف و مديريت تقاضاي آبعامليكي از    

كنندگان و كاربرد بهينه آن در مصارف شهري، تجاري و صنعتي شده هم درآمدي از فروش آن براي  جويي آن توسط مصرفصرفه
از طرفي رعايت  .)4(كندهاي خدمات آبرساني و تصفيه آن را تأمين اي از هزينهشود تا بخش عمدههاي آب و فاضالب حاصل ميشركت

در . سازدمي بهداشت و سالمتي شهروندان به شدت به عرضه آب شرب بستگي دارد و گراني آب، بهداشت عمومي را با مشكل مواجه
آن عملكردهاي مالي و  در پيو  استاجتماعي  - سياسي هايديدگاهتأثير زيرگذاري آب در درجه اول ايران وضعيت موجود سيستم نرخ

  .درجه اهميت كمتري برخوردار است اقتصادي از
افزايش قيمت نهاده  سازوكار رو هستند،ه ب كه با كم آبي رو هاييمنطقهخصوص در ه در راستاي جلوگيري از اتالف آب، ب  

  گذاري مناسب آب، به طور قيمت. دباش منابع آبياز  برداشتجلوگيري از روند غيراصولي  يهاتواند يكي از راه حلارزان آب مي
تأثير بر رفتار مصرف كنندگان، امكان استفاده منطقي از اين نهاده  طريقداري وضعيت عمليات مديريت آب را بهبود بخشيده و از معني

  در نتيجه كاهش مصرف آب، ميزان برداشت از  وميزان مصرف آب تغيير پيدا خواهد كرد  ،با افزايش قيمت آب. كندرا فراهم مي
ويژه در مناطق خشك كه ه اين مسئله ب. شود كه ادامه اين روند موجب تقويت منابع آبي خواهد شدمتر ميهاي زيرزميني كسفره

هاي مختلف گياهي زايي، از بين رفتن گونهمتعددي از جمله افزايش روند بيابان هايمشكلو  استرين مسئله متمه آنجاكمبود آب در 
رين متهاي طبيعي مهكه عرصه  از آنجا. استحائز اهميت  ،وجود آورده استه را ب يرهغو جانوري، افزايش گرد و غبار، آلودگي هوا و 

آب توليدي حاصل  برابراي شود و دولت در ها توجه ويژهالزم است كه به اين عرصه شوندمحسوب ميآب در كشور  هكنندبخش توليد
و  ودگذاري شها ارزشبايستي ميزان آب توليد شده در اين عرصه ؛رعبارت ديگ  ها بايد بهاي آن را به طبيعت بپردازد يا بهاز اين عرصه

  . آنها گام برداشت گذاري انجام داد و هر چه بيشتر در جهت احيا و اصالح ها سرمايهزيست بومدر اين  دارزش آن باي در برابر
  افزايش قيمت سم و كود بر كاهش آلودگي خاك و آباثر 

يك شوك طرف عرضه در سطح اقتصاد  صورتتوان به  اي را مي رژي و ساير كاالهاي يارانهحذف يارانه و افزايش قيمت ان   
قيمت اين كاالها افزايش  ،سم و كود با حذف يارانه دولتي از كاالهايي چون. اي است يك فشار هزينه هبردارندد كه دركركالن تفسير 

 هايسمبرخالف . هاي محيطي گرددتواند باعث آسيبمي دحد استفاده شونامناسب يا بيش از  به طوركود از كه زماني. پيدا خواهد كرد
بر سالمتي نيست بلكه پيامدهاي اكولوژيكي  نهاآ اثر فقط ،دفع آفات گياهي، موضوع اصلي در ارتباط با استفاده از كودهاي شيميايي

استفاده  ؛همچنين .گرددكاهش كيفيت آب مي اين امر باعث. است بومزيستناشي از وارد شدن مقادير زيادي از مواد مغذي بـه 
يكي ديگر از . استن ژنيتروشود كه ناشي از انتشار اكسيد مي اقليمي تغييرهايمربوط بـه  هايمشكل ايجاد نادرست از كود باعث

مثبت و  اثرهايشاهد  ناتو، كه در اين مورد نيز مياستوري زمين تأثير كودهاي شيميايي قرار گيرد بهره زيرتواند كه مي هايياملع
 با تواندمي انهآنادرست  كاربرد اما ،دشوي شيميايي باعث افزايش محصول ميكودهااستفاده از اگرچه . ودكارگيري كودها به منفي ب

  . وري خاك داشته باشدمنفي بر بهره اثرهاي در بلندمدت ،گياهيافـزايش اسيديته خاك و كاهش كودهاي ارگانيك و بقاياي 
اين است كه توزيع كودهاي شيميايي كشاورزي در سال  نشانگرتوزيع و مصرف كودهاي شيميايي  هايتغييررسي روند بر  

توزيع و مصرف سموم شيميايي كشاورزي نيز در زمان مشابه بيش  ؛كاهش يافته است، همچنين %55، 1388سال  در مقايسه با 1392
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 دهد كه نشان مي انهآها و افزايش قيمت نهاده اين قيمت بررسي سياست آزادسازي). 3و  2هاي شكل(كاهش يافته است %5/87از 

 به كه كاهش يافته است كشاورزي محصولتوليد  در سموم مصرف ميزان و اندداده نشان واكنش ،تافزايش قيم در برابر كشاورزان

  .شود مي منجر پايدار هتوسع و محيط زيست حفظ

  
 .)19(1392 تا  1382 هاي سموم شيميايي توزيع شده در سال تغييرروند  - 2شكل 

 

 

  .)19(1392تا  1382 هاي كود شيميايي توزيع شده در سال تغييرروند  - 3شكل 
  

  غيره گرمايي و يد، زمينباد، خورش مانندهاي طبيعي انرژي بر افزايش توليد هاي انرژي  افزايش قيمت حاملاثر 
شونده و آب و در مصرف مواد تجديد  كند انسانهاي طبيعي است كه ايجاب ميپايداري محيطي به معني حفظ سرمايه   

محيطي زيست مشكل. دتوانند فراهم كنند، مصرف نكنهاي طبيعي ميو بيشتر از آنچه سيستم دمنابع انرژي حد و اندازه را رعايت كن
 پذير، توسعه و كاربرد اين منابع را هر روزهاي تجديدافزون تقاضاي انرژي، رويكرد به انرژيفسيلي و افزايش روز كاربرد سوختناشي از 
هاي نو متمركز بر انرژي چشمگيري، به ميزان توسعهيافته و در حال هاي توليد انرژي كشورهاي توسعهبرنامه. سازدر مييتضرور در دنيا

غفلت شده و به  انهآبسياري از مورد  درند كه هستهاي متنوع و مختلف هاي منابع طبيعي كشور سرشار از انرژيعرصه .شده است
هاي انرژي را نشده است، در نتيجه افزايش قيمت سوخت و حامل انهآدسترس توجه چنداني به  فسيلي ارزان و در دليل وجود سوخت

كشور . در توسعه كشور دانست) غيرهو انرژي خورشيدي، بادي (تجديدپذيرهاي ي انرژيشناخت و بكارگير هايدليلتوان يكي از مي
رساني به روستاهاي كوچك و سوخت رساني وايران به دليل وسعت زياد، مناطق روستايي پراكنده زيادي دارد كه اين پراكندگي، برق

خيز كشور با از روستاها در مناطق آفتاب چشمگيريد بخش دهاطالعات موجود نشان مي. دورافتاده را با مشكل مواجه كرده است
توجه به  ،بنابراين). 9(مربع قرار دارندمتركيلووات ساعت بر  5250ساليانه  ميانگينتابش  كمينهساعت آفتابي در سال و  2960 كمينه

رساني به اين روستاها  و سوخترساني براي برق ،هاي فسيليبه جاي سوخت ،يك روش جايگزين در نقششيدي و بادي رانرژي خو
در مقايسه  1392اين است كه قيمت گاز مايع در سال  نشانگرهاي انرژي قيمت حامل تغييرهايبررسي روند . رسدضروري به نظر مي
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نفت و قيمت  %500، قيمت نفت سفيد %300زمان مشابه  در مقايسه باقيمت بنزين  .است افزايش يافته %300، بيش از 1388سال  با 
يافته و   اين است كه مصرف آن افزايش نشانگرگاز  مصرف نفت تغييربررسي روند  ،همچنين ).4شكل (افزايش يافته است %809گاز نيز 

دهد بررسي مصرف نفت سفيد نيز نشان مي .يافته است كاهش 1385افزايش و از سال  1385تا سال  1355مصرف بنزين نيز از سال 
 .)5شكل ( )15(نزولي داردسير  پسافزايش و از آن  1376ال تا س 1355كه از سال 

  

 
  .)15(1391تا  1355 هايسالهاي انرژي در قيمت حامل تغييرروند  - 4 شكل

 

  
  .)15(1391  تا 1334 سال از انرژي هايحامل مصرف تغيير روند - 5  شكل

 
  بر منابع طبيعي هاهدفمندي يارانه مدهاي منفيپيا

خدمات اختصاص  هتوسع به منظوريافتگي هاي توسعهپذير و برخورداري در حد شاخصبراي حمايت از اقشار آسيب يارانه   
به  ،ها بايد بيشترانهاز منابع طبيعي همراه بوده و توأم با آلودگي است و حذف يار زيانبارافزايش مصرف با برداشت مستقيم و . يابدمي

اما  ،هاي منابع طبيعي كشور استاز اين جهت، اجراي طرح به معني توجه بيشتر به حساسيت. اصالح الگوي مصرف منتهي گردد
    برداري از منابع طبيعي منتهيبه كاهش بهره ،همراه نشود هاييالزام، اگر با شيوه هدفمندي طرح با افزايش قيمت كاالها به اين

  .شودمي پيشتر از تهديد كنندهطبيعي گردد و براي منابع نمي
 ،برداريشود و در بهرهشك مواد خام آن از منابع طبيعي تأمين مياي وابسته باشد بيهر نوع توليدي كه به ماده خام يا نهاده  

 از پيشراي اقتصادي كردن توليد خود بيش از ها، بگذاري حذف يارانهگذارد و توليد كننده به ميزان تأثيربر جاي مي زيانبارييك اثر 
هاي خود از منابع برداريبهره توليد را از طريق يندآفرمزدهاي مرمت و نگهداري يا حتي هزينه دست. كندبرداري ميمنابع طبيعي بهره

برداري ها تقاضاي بهرها حذف يارانهباشد، ب پذيرترها افزايشكشاورزي نيز هر چه حد وابستگي به نهاده هايتوليددر . پردازدطبيعي مي
يابند و هر چه مردم روستايي فقيرتر باشند، بيشتر به تأمين نياز شود، چون مردم بيشتر به سمت خط فقر سوق ميبيشتري از منابع مي

 پذيرتركشور را آسيبدسترس خود، منابع طبيعي  دربا تشديد انواع تخريب در مناطق نها آترديد، بي. شوندميمتكي از منابع طبيعي 



  زارع چاهوكي و سنايي

١١٤ 
 

ها بر پيامدهاي منفي طرح هدفمندي يارانه ،در اين بخش. گرددجامعه بيشتر ميدر بارتر و فقر طبيعي، زيان هايهمخاطرو  كنندمي
  .شودمنابع طبيعي بررسي مي

  
  دام در مرتع هنگامزودو  بيش از حدبر چراي   افزايش قيمت علوفه و جواثر 

سال  در مقايسه با 1392دهد كه قيمت جو داخلي در سال جو نشان مي مانندهاي دامي كشور ادهبررسي وضعيت قيمت نه  
 ،همچنين. ها دارداز اجراي طرح هدفمندي يارانه پساين امر نشان از افزايش قيمت جو  .افزايش يافته است %200، به ميزان 1388

افزايش  %236، 1388سال  در مقايسه با 1392خشك در سال دهد كه قيمت يونجه بررسي وضعيت قيمت يونجه خشك نشان مي
شكل (هاي دامي شدهتوليد علوفه، جو و ساير نهاده هشدها در روش توليد سنتي موجب افزايش قيمت تمامحذف يارانه). 6شكل (دارد

جا كه در از آن. شودميمنجر صرفه اقتصادي و در نهايت كاهش توليد ناخالص ملي  نداشتن به احتمال كشش بازار و  نبودبه و ) 7
تواند در طول زمستان از آغل خارج شده و در مراتع چرا هاي سختي دارد و دام نميكوهستاني كه زمستان هايطقهمن ويژهه ايران ب

ها به مراتع د گياهان، داماز رش پيشها و شايد شدن برفپس از ذوب  بيدرنگخوراك زمستاني  ذخيرهد، به علت كمبود علوفه و كن
از  گياهان هاي متماديدر سالاين موضوع در اثر تكرار  .بينندميصدمه  بسيارشوند و در اثر چراي زودرس، گياهان مرتعي مي روانه

هاي ها و حاملتيجه افزايش قيمت نهادهويژه در فصل سرد و نبودن كشت علوفه به دليل كمبود آب در نه كمبود علوفه ب .روندبين مي
بيش تخريب مضاعف ناشي از چراي زودرس و باعث انرژي، موجب افزايش وابستگي به علوفه مرتعي با مدت تعليف بيشتر و در نتيجه 

  .گرددمي از حد
سعي  ،زمستان پاييز و لدامداران در آخر فصل چرا نيز به دليل ترس از زمستان طوالني و سخت و نياز به علوفه زياد در فص  
علوفه توسط نشدن ها از يك طرف و توليد افزايش دائمي و بدون توقف دام. استفاده از مراتع را به انجام برسانند هبيشيندارند كه 

ا نكرده پيد بعد رادر نتيجه گياهان فرصت توليد و ذخيره مواد غذايي براي رشد سال  .شودميباعث تشديد چرا  ،دامداران از طرف ديگر
مصرف و غيرخوشخوراك براي دام و گياهان بينهاآو به جاي  يابندمي ، گياهان مرغوب كاهشبيش از حدو سال بـه سال در اثر چراي 

  .شوندچه بسا گياهان سمي جايگزين مي
  

  
  .)23(1393 تا  1378هاي  در سالخشك  و يونجه قيمت فروش جو داخلي - 6شكل 
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  .)23(1392 تا  1384هاي هاي دامي كشور در سالقيمت نهاده تغييرروند  - 7شكل

  

   هاي صنعتيدامداري بر افزايش قيمت علوفه، كارگر و سوخت اثر 
بررسي . گوشتي و شيري شدهاي ها در گاوداريافزايش هزينهباعث ها، نشان داد كه اجراي طرح هدفمندي يارانه) 7(خالدي  

داري را نشان ها افزايش معنياز هدفمندي يارانه پسو  پيشهاي انرژي براي واحدهاي توليدي گاوداري گوشتي حامل و مقايسه هزينه
از جمله (اهعوامل و نهاده بر اساس نتايج، هزينه. افزايش يافته است %590و  770، 110ترتيب  گازوئيل بهداد كه هزينه برق، گاز و 

كه پس از اجراي طرح  طوري افزايش چشمگيري داشته است، به) هادان و مكملمصرف نيروي كار، هزينه دارو و بهداشت، هزينه 
واحد گاوداري  39در (ريال 6364به  3264هزينه نيروي كار نيز از . افزايش يافته است %95هاي مواد خوراكي ها هزينههدفمندي يارانه

  ).2جدول (افزايش پيدا كرده است %95 )گوشتي
  

  .)7(هااز هدفمند كردن يارانه پستغيير متغيرهاي عمده واحدهاي گاوداري گوشتي نمونه  - 2جدول 

  واحد  متغيرها
  متغير ميانگينمقدار

ها از هدفمندي يارانه پيش  )درصد(تغيير
  )1388سال (

 ها پس از هدفمندي يارانه

  )1392سال (
  353  7182  1587  هزار تومان   هاي انرژيملهزينه حا

  472  5154 901 هزار تومان هاي انرژي مايعهزينه حامل
  -11  33068 37289 ليتر هاي انرژي مايعمقدار حامل

  773  1216 139 هزار تومان  هزينه گاز مصرفي
  590  3681  533  هزار تومان  هزينه گازوئيل مصرفي
  -11  30459  34284  ليتر  مقدار گازوئيل مصرفي

  110  1446 688 هزار تومان  هزينه الكتريسيته
  95  6363 3264 هزار تومان  هزينه نيروي كار
  -5  77/5 08/6 نفر  مقدار نيروي كار
  109  2721  1301  هزار تومان  هاكنندههزينه ضدعفوني
  95  430000  221000  هزار تومان  هزينه خوراك

  -57  149160 343836 كيلوگرم  مقدار جو مصرفي
  -38  13329 21467 كيلوگرم هامقدار مصرفي مكمل

  42  136923 96700 هزار تومان  قيمت گوشت
  18  825000  702000  هزار تومان  درآمد ناشي از گوشت

  560  3400641  515128  هزار تومان  درآمد ناشي از فروش كود
  94  478000 247000 هزار تومان هزينه كل واحد توليدي

  18  825000 702000 هزار تومان يديدرآمد كل واحد تول
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توليد  1392تا  1388ره دهد كه در طول دونشان مينيز و پروتئيني كشور  شيريهاي وردهآفرتوليد  تغييرهايبررسي روند   
هاي وردهآفرقيمت  تغييربررسي روند  ،همچنين). 8شكل (مرغ، شير و عسل در كشور كاهش پيدا كرده استگوشت قرمز، تخم

داري پيدا كرده است، افزايش معني 1388سال  در مقايسه با 1392اين است كه قيمت گوشت قرمز در سال  نشانگرئيني پروت
روند افزايش  ،همچنين. است در هر كيلوگرم ريال 259241، 1392و در سال  12677، 1388كه قيمت گوشت گاو در سال  طوري به

و در سال  95945، 1388كه قيمت گوشت گوسفند در سال  ايگونه شود، بهده ميها مشاهوردهآفرداري نيز در قيمت ساير معني
 .)9شكل ( )23(استكيلوگرم در هر ريال  247342، 1392

  

  
  .)23(1392 تا  1383هاي و پروتئيني در سال شيريهاي وردهآفرتوليد  تغييرروند  - 8شكل 

 

  

  .)23(1392 تا  1384هاي هاي پروتئيني در سالوردهآفرقيمت  تغييرروند  - 9شكل 
  

   دليل افزايش  گوشت مرغ و گوسفند و گاو باز هم واحدهاي اقتصادي توليدي به باالرفتن چند برابري قيمت با وجود   
دليل  دامداري صنعتي به مقرون به صرفه نبودن. رفه نيستندهاي انرژي، كارگري، بهداشت و درمان و خوراك دام به صهاي حاملهزينه

تعليف  مراتع برايدام  يدر نتيجه اتكا ،استباعث گرايش به سمت پرورش دام سبك شده  غيرهسوخت و  ،افزايش قيمت علوفه، كارگر
  . و پرورش بيشتر شده است

   تأمين سوخت به منظوركني و جنگل تراشي هاي انرژي بر بوته افزايش قيمت سوخت و حاملاثر 
با حذف يارانه انرژي و . است ناپذير گذشتو  هاي انرژي بر منابع طبيعي كشور ملموسحذف يارانه حامل منفيتاثير   

مواجه  چشمگيريساير كاالها با افزايش  در مقايسه بااي  قيمت نسبي اين كاالهاي يارانه ابتداكاالهاي اساسي ديگر، روشن است كه در 
   .گرددپا ميبرداران خردهها موجب كاهش قدرت خريد بهرهافزايش قيمت حذف يارانه و. شود مي

سال  در مقايسه با 1392هاي انرژي حاكي از اين است كه قيمت گاز مايع در سال قيمت حامل تغييرهايبررسي روند   
نفت كوره، گازوئيل (بررسي قيمت سوخت كشور .است افزايش يافته %809نفت گاز  ،%500نفت سفيد  ،افزايش %3000، بيش از 1388
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ريال در  6/69و ) ريال در ليتر(165، 5/94به ترتيب  1383هاي انرژي در سال دهد كه قيمت اين حاملنشان مي) و گاز طبيعي
عب افزايش پيدا كرده ريال در مترمك 3000و ) ريال در ليتر(1500، 200ها به ترتيب به از هدفمندي يارانه پسمترمكعب بوده كه 

 ).10شكل (است

  

 
  .)15( 1392تا  1355هاي هاي نفتي در سالوردهآفرقيمت  تغييرروند  - 10شكل 

  
 39/12ها باعث افزايش نشان داد كه اجراي طرح هدفمندي يارانه) 22(الهي و شاهنوشي فروشانينعمت پژوهشنتايج   

انجام داده است، با  1388اي كه سازمان امور عشايري در سال در مطالعه. شد درختان هاي جنگلداري و قطع نهادهي در قيمت درصد
بوده ريال  5456000ها از قطع يارانه پسريال و  932000ها از قطع يارانه پيشهاي انرژي مجموع هزينه مصرفي افزايش قيمت حامل

تأثير اين افزايش هزينه در واقع به منابع طبيعي . داشته استبراي توليد كنندگان عشايري افزايش هزينه  %485يعني معادل  ؛است
 92400( %42ها از قطع يارانه پيشهزار خانواري عشاير  220از جمعيت  است كه آمده شدهيادچنانچه در گزارش . شودتحميل مي

خانوار به آن اضافه شده و حتي بقيه خانوارها كه با استفاده  63800 نهولي پس از قطع يارا ،متكي به سوخت چوب و بوته بودند )خانوار
براي مردم ساكن  .گرددوضع مرتع يا تخريب مي نيافتن بهبود باعث ،كنندشده تأمين سوخت مياز ساير منابع از جمله فضوالت خشك

. دارد، تخريب مراتع و جنگل تراشي را به دنبال دارد و چون در دسترس نيز قرار اولويت دارددر هر زمان سوخت مجاني  عشايرروستا و 
ها، سوخت جايگزين مناسب به جاي هيزم و ناشي از حذف يارانه) نفت، گاز و گازوئيل( هاي فسيلياز آنجا كه با افزايش قيمت سوخت

دهد به همين دليل در  عي سوق ميتر از منابع طبيبه سمت تهيه سوخت ارزان دوبارهيان و عشاير را يرود و روستابوته از دست مي
كني از سطح مراتع و تهيه هيزم از جنگل براي پخت و پز، منابع بوتهو روستاييان مبادرت به  هاايل هاي كشورعرصه مراتع و جنگل

كنواخت ها از سفت شدن يشود، بلكه وجود بوتهكني نه تنها باعث كاهش پوشش حفاظتي خاك ميبوته. ندكنگرمايي و استحمام مي
يابد كه ارتفاع پوشش گياهي كاهش مي ميانگينها از بين رفته و بوته ريزاقليميها نقش و با قطع بوته كندميسطح خاك جلوگيري 

  .)11(اين امر در فرسايش بادي و تشديد تبخير از سطح خاك مشهود است
   ن دارويي و صنعتيرويه از گياهابرداشت بيبر و گياهي  ايييهاي شيمافزايش قيمت دارواثر 

هاي طبيعي در سوء داروهاي شيميايي و آگاهي مردم، رويكرد جهاني به استفاده از گياهان دارويي و تركيب اثرهايبه دنبال   
هاي هاي متفاوت داراي پوششكشور پهناور ايران نيز با اقليم). 18(شتاب گرفته است بهداشتي و غذايي - صنايع دارويي، آرايشي

داده و مراتع   گونه گياهي، بانك ژنتيكي غني گياهي را در خود جاي 8000ايران با داشتن بيش از . گوناگون گياهي استمختلف و 
تدريج اين  كه هرساله از اين پتانسيل كاسته و به شدههاي غيراصولي سبب اما برداشت .)6(هاي گياهي هستندخاستگاه بيشتر اين گونه

  صورتاستفاده از گياهان دارويي به هپيشيندر ايران . و كيفي دستخوش تخريب و تبديل گردد نظر كمي منبع غني گياهي از
  بر ايجاد درآمد براي  افزونبرداري مناسب از گياهان دارويي و صنعتي، بهره. گرددهاي دور برميبه گذشتهفرعي مرتع،  يهامحصول

حذف يارانه . كنداي ايفا مينقش عمده )بردارانجايگزيني درآمد بهره راهاز (رتعبرداران، در ايجاد اشتغال و كاهش فشار دام بر مبهره
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مواجه  فراوانيساير كاالها با افزايش  در مقايسه بااي  انرژي و ديگر كاالهاي اساسي، باعث شد در وهله اول قيمت نسبي كاالهاي يارانه
كه   اجنآ فزايش قيمت دارو، قيمت داروهاي گياهي نيز افزايش پيدا كرد و ازموازات ا  به .يكي از اين كاالهاي وابسته، دارو است .شود

شود، افزايش قيمت اين نوع محصول، باعث افزايش هاي منابع طبيعي تأمين ميداروهاي گياهي از عرصه هايتركيباز  بزرگيبخش 
  .)3(گردد هاي طبيعي ميزيست بوم گياهان دارويي از پهنه هرويبرداشت بي

   افزايش تعداد دام در مرتع راستايدامداران در  هانگيز باال رفتن بر افزايش قيمت گوشت اثر 
با اجراي طرح هدفمندي . استدام در مرتع، افزايش قيمت گوشت قرمز  شمار ترغيب دامداران براي افزايش هايدليليكي از   

بررسي قيمت . استگوشت قرمز  ،ت كه يكي از اين اقالم پر مصرفدر سبد خانواده افزايش ياف هامحصولها قيمت بسياري از يارانه
 1393و  1392، 1391، 1390، 1389، 1388 هايدهد كه قيمت يك كيلوگرم گوشت گوسفند در سالگوشت قرمز كشور نشان مي

از اجراي طرح  پيشسال  در مقايسه باكه  استريال  270000و  247342، 191518، 145412، 131329، 95945معادل  ترتيب به
هاي منابع طبيعي را  افزايش قيمت گوشت قرمز در هر زمان فشار بر عرصه). 11شكل (داشته است زياديها افزايش هدفمندي يارانه

هاي مرتعي افزايش يافته و اين موضوع تخريب  ها بر عرصه دام هتكيزيرا اين امر باعث افزايش تعداد دام در مراتع شده و  ،كندزياد مي
در مراتع ) گاو(و سنگين) گوسفند و بز(بيان كرد كه پرورش دام سبك) 21(مظفري ،در اين راستا. شتاب خواهد دادرا  هازمينين ا

اصلي آن را افزايش قيمت دام زنده و  هايدليليكي از  كهبا روند صعودي همراه بوده است  1393تا  1385هاي سال درالموت قزوين 
 . ي حاصل از فعاليت دامداري بيان كردصرفه اقتصادي باال

  

  
  .)23(1393تا  1386هاي قيمت گوشت گوسفند در سال تغييرروند  - 11شكل 

  
   هاتخريب و تصرف مراتع و جنگل ،توسعه زراعت بركشاورزي  هايافزايش قيمت گندم و محصولاثر 

در دستور كار  ي ديگرهازمينمسئله امكان زير كشت بردن  ،غذايي هايمحصولديد به با افزايش روز افزون جمعيت و نياز ش  
ها از اين شوند بيشتر از ديگر عرصههاي عمومي محسوب ميهاي منابع طبيعي به لحاظ اينكه جزو انفال و ثروتگيرد كه عرصهقرار مي

نشان از اين دارد كه قيمت  1392تا  1388هاي در طي سال قيمت گندم تغييربررسي روند . گيرند حيث در معرض تهديد قرار مي
، 3600، 3300به ترتيب  1392و  1391، 1390، 1389، 1388 هايكه قيمت گندم در سال طوري افزايش يافته است، به %218گندم 
بع طبيعي قابليت كشت ديم هاي مناجا كه بسياري از عرصهاز آن). 12شكل (بوده است در هر كيلوگرم ريال 10500 و 5500، 3950

با هدف توسعه زراعت  ارهاي كم بازده يمزد  جنگل به  مرتعي و زير اشكوب هاي كشاورزي را دارند، تبديل عرصه هايزمينيا تبديل به 
 هايالسدر  .شودها در كشور كاسته ميكه هر سال از ميزان سطح مراتع و جنگلدر بسياري از مناطق در حال رخ دادن است به طوري

شخم و تخريب افزايش انگيزه در بار مضاعفي را بر مراتع وارد كرده و موجب  آن افزايش قيمت نان در پيافزايش توليد گندم و  ،اخير
    .است شدهها فراهم  بيش از پيش اين عرصه
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  .)23(1393 تا  1372هاي قيمت گندم در سال تغييرروند  - 12شكل 

  
   هاتخريب جنگل بر هاي چوبي وردهآفرافزايش قيمت كاغذ و اثر 

هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و خدماتي و بخششرايط كالن اقتصادي كشورها و وضعيت اقتصادي  بر هاهدفمندي يارانه  
% 55كه با اين در سوئد . ني نيستهاي چوبي نيز از اين قاعده مستث وردهآفربازار چوب و . گذارداثر ميگوناگون  هايمحصولدر نتيجه 

 در اماشود، مي از كاغذ مصرفي، توسط كاغذ باطله تأمين %35تا  30هاي انبوه پوشيده شده است، بين از خاك اين كشور از جنگل
كه ساالنه  در حالي ،شوداز كاغذهاي باطله استفاده مي %13اند، كمتر از ها تشكيل دادهاز مساحت كشور را جنگل% 17ايران كه 

ها افـزايش چوبي پس از هدفمندي يارانه هايمحصولهاي چوب و قيمت و هزينه ).8(گرددها دالر ارز صرف واردات كاغذ ميميليون
از  پيشاي و چوبي در مقايسه بـا و شرايط اقتصادي عامل بيشتر شدن مصرف برخي كاالهاي صفحه هامحصوليافته و تغيير قيمت 

چوبي در سال  هايمحصولقيمت چوب و  تغيير درصد .است تغيير كردهالگوي مصرف خانوارها  به بيان ديگر،يا  ستشده ا هدفمندي
قيمت كاغذ و  تغييرهايدرصد  ،همچنين .است 72/83 )1391آبان (از هدفمندي پسو  67/8ها از هدفمندي يارانه پيشو  1388

) 1391 تا آبان 1389 دي(از هدفمندي پسو  83/8) 1389تا آذر  1388وردين فر(هااز هدفمندي يارانه پيشكاغذي  هايمحصول
 ،همچنين .افزايش ميزان توليد نيز شده است وهاي چوبي وردهآفرها باعث افزايش سفارش هدفمندي يارانهاجراي  .)19(است 84/61

اين  هدر نتيج .)19(ه با انواع خارجي آن شده استها باعث مصرف بيشتر تخته فيبرهاي داخلي در مقايسهدفمندي يارانهاجراي 
  .خواهد شدمنجر تراشي هر چه بيشتر جنگل به كهافزايش پيدا كرده  هاي جنگليافزايش تقاضا، فشار بر عرصه

   

  بنديجمع
طبيعي كشور و  از منابع بيش از حدبرداري بهره. شوندهاي با ارزش كشور محسوب ميايران، جزو پتانسيلها و مراتع جنگل  

  جبرانهاي خسارت ها وهاي اخير موجب از دست رفتن ظرفيتاصالح و توسعه آن در طول دهه ،گذاري مناسب در احيا سرمايه نبود
و پيامدهاي آن بر تمامي  اثرهااز اجراي هر قانون و سياستي  پيشضرورت دارد كه  ،بنابراين .به منابع آب و خاك شده استپذير نا

بررسي  هاي كشور به اين عرصهحياتي بودن اين عرصه و وابسته بودن ساير بخش دليلحوزه منابع طبيعي به  ويژهه ب ،شورهاي كبخش
  .دشو

راهي در جهت  توانددر نتيجه مي موجب اصالح الگوي مصرف انرژي، كود و سموم شيميايي گرديدهها هدفمندي يارانه  
هاي افزايش قيمت سوخت .ندهاي تجديدپذيراي طبيعي كشور بستر بسياري از انرژيهعرصه. كاهش آلودگي هوا، آب و خاك باشد

اما چنانچه  ،هاي فسيلي باشدپذير طبيعي به جاي انرژيانرژي تجديدمنابع  تواند گامي در جهت شناسايي و استفاده ازفسيلي مي
تواند نتايج  مي ،دشوكني تراشي و بوتهو جنگل عينادرست منابع طبي برداري بهرهموجب تغيير در الگوي مصرف و حركت به سمت 

هاي موجود از  ها و فناوري هاي پاك و تغيير سيستم سازي مصرف انرژي، استفاده از انرژي رويكرد بهينه. بر داشته باشدزيانباري در
  .ها قرار گيرديارانه سازيهاي هدفمند راهكارهايي است كه بايستي در رأس برنامه
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 نبودنهاي صنعتي و به صرفه افزايش هزينه دامداريهاي انرژي باعث حامل و )جو و يونجه(هاي داميهادهافزايش قيمت ن  
و تصرف هر چه تخريب افزايش تعداد دام،  اثرهايكه  كند پيدا ميهاي منابع طبيعي اتكاي دام به عرصهو در نتيجه  )7( شدهنها آ

و اين امر  است تعداد دام در مراتع شده زياد كردنباعث افزايش انگيزه بيشتر در  افزايش قيمت گوشت قرمز. ستهابيشتر اين عرصه
هاي نهاده ههاي طبيعي الزم است كه يارانكم كردن تخريب در عرصه منظور به .)21(ها را در برداردتخريب هر چه بيشتر اين عرصه

روري صنعتي سوق داد و اين امر گامي در جهت كاهش تعداد دام حذف نشود تا بتوان دامداري سنتي را به دامپ توليد داميانرژي و 
   نشينان و دامداران روستايي و عشاير كشور قرار داد تا ديگر سوخت كافي در اختيار جنگل دباي ،همچنين. مازاد در مراتع باشد

  .رخ ندهد  مراتعها و جنگلكني در تراشي و بوتهجنگل
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Analysis of Targeted Subsidies Project Consequences on the Natural 

Resources in Iran  
  

M.A. Zare Chahouki1 and A. Sanaei2 

  

 Natural resources, as the basis of life and sustainable development, play vital role in creating 
job and securing beneficiaries livelihood. Hence natural resources preservation, development and 
rehabilitation should be prioritized. In this paper, probable consequences of targeted subsidies on 
the natural resources using analysis of statistics and data from the Ministries of Agricultural Jihad 
and Energy were analyzed for their positive and negative effects. Some of the positive 
consequences of the elimination of subsidies are reduced air, soil and water pollution due to reduced 
use of fossil fuels, chemical fertilizers and pesticides. Also higher prices of water can affect patterns 
of urban and agricultural consumption of water and help to feed the groundwater and aquifers. 
Targeted subsidies can modify energy consumption patterns and strengthen trends toward 
producing renewable energy that play a major role in the sustainability of natural resorces. Negative 
consequences of targeting subsidies are increased prices of fuel, energy and animal forage which 
result in the plant and forest clearing. Also elimination of subsidy of agricultural production units 
results in negative consequences. Increased input prices of livestock and livestock production costs 
have increased reliance on natural resources and occupation these areas. It is recommended that 
before implementation of any law and policy to be is considered its consequences on all parts of the 
country and especially natural resources areas, particularly environmental sustainability, should be 
are analyzed and foreseen. 
 
Keywords: Elimination of subsidy, Energy supply, Input prices, Reducing the use of fossil fuels, 
Reform consumption pattern. 
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