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 و خریهدار  ،چنهین  هم ،دولت د.پرداز می گندم محصول تولید برای بیم  و تولیدهای  نهاد  ةیاران

 ةفزاینهد ههای   هزینه   و اجهرا  در پیوسهتگی  به   توجه   با است. کشور در گندم انحصاری ةفروشند

 ارزیهابی  حاضهر  پهژوهش  ههدف  گندم، کنندگان مصرف و تولیدکنندگان از حمایتهای  برنام 

 اثبها   نخسهت،  ،منظور بدین بود. 3111-3136 زمانی باز  در گندم بازار در دولتهای  سیاست

 اسهتناد  قابل وج  چیه ب  آشفت  بازار کی در تقاضا و عرض  کشش مقادیر آوردن دست ب  ک  شد

 مهدل  یهک  عمهل،  در و ؛دارد زیهادی  بسهیار  خطهای  ،بهازار  در موجهود  تیوضع نایب در و یستن

 کارآیی و پیشنهاد ایران ةپیچید بازار بر مبتنی مدلی ،مشکل این حل برای نیست. تبرمع یشنهادیپ

 که   بود آن از حاکی یینها یبند جمع شد. داد  نشان حمایتی های سیاست واقعی ارزیابی در آن

 قابهل  چندان ای اران ی اقالم ریسا ب  نسبت گندم یازا ب  دولت کرد ن یهز ةرانس ،بازار کنترل یبرا

 تثبیهت  بها  و کهرد  لیتعهد  را میزان نیا ،هدفمند و مناسب تیریمد کی با توان می و یستن توج 

 نه  یهز حهداقل  بها  و اسهتاندارد  بازار یک سوی ب  را بازار این ،گندم بازار در دولت نظارتی نقش

 .درب شیپ دولت یبرا

 

  .سازی مدل ،دولت حمایتی های سیاست ،تولیدکنندگان ،کنندگان مصرف ،گندم :ها واژهکلید

 JEL : C67, C51, E61, Q18, I38 بندی طبقه
 

   مقدمه

 به   توجه   بها  که   دارد اریه اخت در رانیه ا را گندم یجهان مصرف کل از درصد دو حدود در

 بها  (.FAO, 2013) اسهت  کشهور  در ییغهذا  مهاد   نیه ا یباال مصرف انگریب ،رانیا تیجمع نسبت

 انقهال   از په   هها  میتحهر  نیدتریشهد  تحهت  رانیه ا که   واقعیت نیا نیز و موضوع نیا ب  توج 

 بهار  نیاول یبرا یکشاورز صنعت در محصول نیا دیتول در ییخودکفا بحث ،دارد قرار یاسالم

 محصهول  نیه ا دکننهدگان یتول نیتهر  عمهد   چراکه   ،شهد  مطهر   یاسالم انقال  یروزیپ از پ 

 مسهتقل  یراهبرد یکاال نیا در ک  بود الزم ،یوابستگ از خروج یبرا و بودند یغرب یکشورها
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 درصهد  شصت از شیب ،آمار  کی عنوان ب  (.Najafi and Farajzadeh,2010) میباش خودکفا و

 اختصاص گندم ب  ،یراهبرد کالن استیس انیب از پ  ،رانیا در غال  کل کشت ریز سطح از

 از .(Shabanzadeh et al., 2019) دیرسه  ییخودکفها  به   ،مهم یکاال سبد نیا در بتوان تا افتی

 دههد  یمه  لیتشهک  غهال   را یرانیا یخانوارها روزان  یغذا از درصد 61 حدود در ،یآمار نظر

(Moghaddam et al., 2009)،   یغهذاها  در یمصهرف  غهال   نیشهتر یب گنهدم  دیه ترد بهدون  که 

 کیه  متوسطهای  ن یهز ،(FAO, 2013) فائو گزارش اساس بر .شود یم محسو  یرانیا مختلف

 ؛ردیگ قرار نظر مد دیبا ،آن تیاهم ب  توج  با ،محصول نیا یارزش گا یجا نظر از یرانیا خانوار

 تنهها  ،پرداخته   حصهول م نیه ا از خهاص  تیه حما ب  ،انقال  از پ  ویژ  ب  ،دولت ک  آنجا از اما

 بها  که   ،(CBI, 2018) است گندم متیق ب  وابست  خانوار متوسطهای  ن یهز از درصد دهم هفت

 .شهود  مهی  محسهو   مههم  و توج  قابل ،ییغذا یمصرف ن یهز کی نظر از هم باز ،اوصاف نیا امتم

 نظهر  از تواند یم محصول نیا در دیجد یگذار استیس هرگون  ،یطیشرا نیچن در ک  است یعیطب

  یه کل شهامل  ک  کنندگان مصرف یبرا هم و گانکننددیتول یبرا هم ،یاقتصاد و یاجتماع ،یاسیس

 .(Najafi and Farajzadeh, 2010) باشد اریبس تیاهم حائز است، کشور مردم

 لیه دل به   و یغرب یکشورها ب  یوابستگ کاهش هدف با ،یاسالم انقال  یروزیپ از پ 

 و کشههاورزان بیههترغ بهها شههد یسههع ،مهههمهههای  قسههمت در اسههتقالل در کههالن اسههتیس راهبههرد

 بهاال  محصهول  نیا کشت ریز سطح تا گردد شنهادیپ یتیحما ییها استیس ،عوامل از یا مجموع 

 یتیحمها ههای   استیس از یکی .کند عمل کشورها ریسا از مستقل گندم محصول در رانیا و رفت 

 گههرید از و بههود؛ دولههت سههوی از کشههاورزان گنههدم ینیتضههم دیههخر و ینیتضههم مههتیق دولههت

 ههدف  بها  یکشاورز کردن یعلم و زا یتجه سازی نوین ب  توان یم دولت یتیحماهای  استیس

 چرخ  تکمیل یبرا آرد مختلف های  کارخان جادیا و محصول برداشت و کاشت سهولت جادیا

 نیآخر عنوان ب  نان دیتول اصال  ،تینها در و کرد؛ اشار  کنند  مصرف ب  گندم محصول انتقال

 کهامالً  یگهذار   یسهرما  راًیه اخ که   بهود  یضهوعات مو جمله   از زین فرآیند نیا ةکنند لیتکم چرخ 

 دو بهه  را کههار ایههن مسههئولیت دولههت ةکههریپ .اسههت گرفتهه  صههور  آن یرو مطمههئن و مسههتمر
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 دو نیهها ادغههام بهها ،سههرانجام کهه  بههود رد سهه  )پیشههین( یسههازندگ جهههاد و یکشههاورز وزارتخانهه 

 تیریمهد  یتئولمس دولت ب  وابست  گرید یها سازمان یبرخ و یکشاورز جهاد وزار  ،وزارتخان 

 لیه دل به   ،مهوارد  از یبرخه  در هنهوز  ،هها  اسهت یس نیه ا تمهام  اتخها   وجهود  بها  .ندشد دار عهد  را آن

 به   توج  با ک  دشو یم احساس گرید یکشورها از گندم واردا  ب  ازین ،عوامل ریسا و یخشکسال

  اشههدب گههذارتأثیر کشههور داخههل در تولیههدی گنههدم مههتیق بههر بسهها چهه  ،یجهههان شههناور مههتیق

(Najafi and Farajzadeh, 2010).  

 یتقاضها  زانیه م ،غهذا  یگهذار  اسهت یس قا یتحق یالملل نیب ةسسؤم یجهان یآمارها طبق

 به   ازیه ن گرانیه ب که   داشهت  خواههد  یدرصهد  چههل  رشهد  نهر   ند یآ های سال در گندم یجهان

 و محصهول  نیدبه  یوابستگ از یریجلوگ یبرا کشور در ن یزم نیا در ایپو کامالً و بهتر تیریمد

 .(Anderson, 2004) است خانوار در ییغذا ةریزنج یداقتصا ثبا  حفظ

 گنهدم  دیتول ،انقال  از پ  دولت یتیحما استیس نیتدو پی در ی،رسم یآمارها طبق

  خورشههیدی، هشههتاد دههه  یههها سههال طههول در ،تیههنها در و کههرد  یطهه را یصههعود نسههبتاً نههر 

  نمایههد مههی یعههیطب ییخودکفهها از پهه  البتهه ا کهه  ،اسههت د یرسهه ثابههت نسههبتاً رونههد کیهه بهه 

(Khalilian et al., 2014). 

 پ  ها دولت یتیحما استیس یسبن تیموفق انگریب کشت ریز سطح نر  و دیتول شیافزا نیا

  شههود یمهه محسههو  یکههار گنههدم در کشههاورزان یبههرا ز یههانگ جههادیا در انقههال  یروزیههپ از

(Khalilian et al., 2014; IRICA, 2016). وابسهت   عیصهنا  و یکشهاورز  زین اشتغال سبد نظر از 

 بها  یارتبهاط  چنهدان  دیشها  اگرچه   ک  وندر یم شمار ب  کشورهای  قسمت نیتر مهم از یکی نداب

 بها  مهرتبط  کشهور  کهل  اشهتغال  چههارم  کی ،مختلف یآمارها طبق اما ،باشند نداشت  روز فناوری

 و ینفته ریغ صهادرا   سهوم  کیه  باًیتقر اقتصاد از حجم نیا ک  است نداب وابست  عیصنا و یکشاورز

 نیبه  تهوازن  عهدم  جبهران  یبهرا  ،اسهاس  نیه ا بر و داد  پوشش را رانیا یمل ناخالص درآمد سوم کی

 بتوانهد  تها  کهرد  اتخا  را ها استیس یبرخ وقت دولت ،3121 سال از ،یکشاورز مختلفهای  قسمت

 کنههد جبههران را یصههنعت محصههوال  بهه  نسههبت یکشههاورز محصههوال  کمتههر افههزود  ارزش
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(Shabanzadeh et al., 2019; Jalal Kamali et al., 2009; Joolaei and Kazemnejad, 2011)البت  ؛ 

 صهور   به   ،3161 سهال  در ،یله یتحم جنه   اتمهام  و انقهال   یروزیه پ از په   هها  اسهت یس نیا

 از یکه ی عنهوان  به   تهوان  یمه  گنهدم  ینیتضهم  مهت یق به   ک  ،گرفت قرار یریگیپ مورد ترهدفمند

 از ههدف  ،حوز  نیا اقتصاددانان و گذاران استیس حا یتوض طبق کرد. اشار  آنها نیآشکارتر

 بهر  دیه تول ههای  نه  یهز ینیب شیپ -3 :بود مهم اصل دو یاسالم انقال  در ینیتضم متیق استیس

 نیه ا که   ،یکشهاورز  بخهش  از خهارج  و داخهل  در مبادله   رابط  -4 و ،ند یآ یزراع سال اساس

 مشهخص  یبهرا  ،اساس نیا بر .شد می حصولم نیا کشت در کشاورزان بیترغ ب  منجر موضوع

 گونهاگون  یکشهورها  و رانیه ا در مختلف اریبس مطالعا  ،ینیتضم دیخر رقم و نر  نیا کردن

 یبهرا  توانهد  می ییها استیس چ  کنار در یتیحما استیس نیا ک  شود بررسی تا گرفت صور 

 ههای  پژوهش از ای پار  پی، در .(Nakhaei et al., 2009) باشد مؤثر کشاورزان در ز یانگ جادیا

 شود. می تشریح کشاورزی بخش حمایتی های سیاست ةزمین در پیشین

 ثهرو   و بیمه   اثهرا   میزانب  برآورد  (Sckokai and Moro,2006) مورو و یااسکوک

 سهازی  شبی پرداختند؛  زراعی محصوال  برای کشاورزی مشترک های سیاست در تغییر از ناشی

 ثهرو   اثهرا   و بیمه   انهداز   از ثرأمته  مهداوم  طور ب  کشاورزان خروجی های پاسخ ک  داد نشان

  .است

 بررسهی  به   ، با توج  ب  شرایط کلی اقتصادی و ساختاری،(Arovuori,2015) ریئوآرو

 از حهدی  تها  ساختاری اقتصادی توسع  ک  داد نشان و پرداخت کشاورزیهای  سیاست اثربخشی

  است. رفت  فراتر کشاورزیهای  سیاست اثرا 

 آفها   کنتهرل  اقتصادی ارزش کمی برآورد ب  (Zhang et al.,2017) همکاران و ژان 

 مهؤثر ههای  راهبرد رسهانی  اطهالع  به   تواند می ک  ،ندپرداخت زراعی آفا  سیستم در گندم طبیعی

  .کند کمک آفا  سازی یک ارچ 

 دولهت  ،(Hejazi and Marchant, 2017) انهت چمار و زیحجها بر اساس نتایج بررسهی  

 حهداقل  برنامه   ،تولیهد  مههم  منهاطق  در هدفمنهد  کشاورزی محصوال  تولید تشویق برای ،چین
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 گنهدم  بهرای  4116 سهال  در و بهرنج  بهرای  4112 سهال  در سیاسهت  این داد. ارائ  را خرید قیمت

 فهراهم  را تولیهد  افهزایش  بهرای  چینهی  کشاورزان اقتصادی انگیز  باالترهای  قیمت   وشد اعمال

  .است کرد 

 غهال   بخهش  در دولهت ههای   سیاسهت  (Salhofer et al.,2001) همکهاران  و سهالهوفر 

 دورانههدیشگفتههة  بهه  دادنههد. قههرار ارزیههابی مههورد 3331 تهها 3333هههای  سههال در را اتههریش

(Dourandish, 2008)، کههارگیری  بهه بهها تههوان  مههی کهه  کنههد مههی بیههان سههالهوفر پههژوهش نتههایج 

 .کرد اجتنا  اجتماعی زیان درصد 55 از ،سیاستی ابزارهای تر مناسب و ترآکارهای  ترکیب

 ،(Dourandish, 2008) دورانهدیش  از نقل ب  ،(Hosseini et al., 2010) همکاران و حسینی

نسبت ب  اجرای سیاسهت غهذای ارزان    ،تولیدکنندگان از حمایت سیاست ک  اجرای دادند نشان

 اجتمهاعی  زیان کمترین ،غذای ارزان و قیمت تضمینی های زمان سیاست تنهایی و یا اجرای هم ب 

 را دهنهدگان  مالیها   رفها   در افزایش بیشترین و دولت های هزین  در کاهش بیشترین ،همچنین و

 .است کرد  ایجاد

 اثهر  بهر  که   نهد داد نشهان  (Taali Moghaddam et al., 2018) دم و همکهاران تعالی مقه 

  گرفت. خواهد شکل عرض  مازاد ،ها استان اکثر در ،گندم تضمینی قیمت افزایش

 دور  طهی  ک  گرفتند نتیج  (Sadatbarikani et al., 2013) همکاران و باریکانی سادا 

 نظهر  مهورد  اههداف  گنهدم  محصهول  در شهد   کارگرفته   به   حمهایتی ههای   سیاست ،3111-3161

 در محصهول  ایهن  عملکهرد  افهزایش  ، در راستایبنابراین ؛سازد برآورد  نتوانست  را گذار سیاست

 در بایهد  ،بازاریهابی  و توزیهع  ماننهد  هها  بخهش  سایر ب  تولید بخش از ها یاران  انتقال و سطح واحد

  شود. نظر تجدید حمایتیهای  سیاست

پویها، به     جزئهی  تعهادل  مهدل  از استفاد  (، باAlipour et al.,2018) همکاران و پور علی

و  نهد پرداخت ایران در 3212 انداز چشم افق در جمعیت رشد و گندم خودکفایی وضعیت بررسی

، تهورم  افهزایش  بها  متناسهب  گنهدم  تضمینی خرید قیمت ةنساال افزایش با بدین نتیج  رسیدند ک 

  .یافت دست محصول این واردا  ب  وابستگی کاهش و پایدار خودکفایی ب  توان می
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 به   انتخهابی،  روش چهار از استفاد  ، با(Faryadras et al., 2018) همکاران و فریادرس

 زیهاد  کهاهش  رفهع  منظهور  به   نهد که   داد نشان و پرداختند گندم بازار در ها سیاست تغییر بررسی

 تجهاری  حمایهت  از مشخصهی  سهطح  بها  باید ،دولت ای بودج  هزین  افزایش و داخلیهای  قیمت

 .گیرد صور 

 قهانون  ،(Abolhassani et al., 2018) همکهاران  و ابوالحسهنی بهر اسهاس نتهایج مطالعهة     

 به   مربهو   حهوز   به   نسهبت  کمتهری  موفقیهت  نان و آرد تولید های حوز  در ها یاران  هدفمندی

 در هها  یارانه   هدفمنهدی  قهانون  از ناشهی  الزامها   نبودن کامل آن علت ک  ،داشت  کنند  مصرف

  است. تولیدیهای  بخش

 رفهاهی  آثهار  ،3131-3211 ةسهال  د  افهق  در ،(Riyahi et al., 2018) همکاران و ریاحی

 در را خودکفهایی  تهوان   مهی  که   و بدین نتیج  رسیدند دندبررسی کر را گندم پایدار خودکفایی

 .داد سوق پایدار شرایط یک سمت ب  گندم بازار

 قیمههت آزادسههازی بهه  بررسههی (Mousavi and Bagheri, 2018بههاقری) و موسههوی

و نتیجه    پرداختنهد  نهان  و آرد ،گنهدم  بهازار  در آن اقتصهادی  آثهار  بهر  کیدأت با انرژیهای  حامل

 به   سهو،  ، از یکانرژیهای  حامل قیمت آزادسازی ،همچنین و ها یاران  سطح کاهش ک  گرفتند

 واردا  میهزان  افهزایش  و تولیهد  سهطح  کهاهش  به   از سوی دیگهر،  و محصوال  قیمت افزایش

اجهرای   ،اجتمهاعی  رفها   در کهاهش  جبهران  منظهور  به   کردنهد که    پیشهنهاد  ،بنهابراین  انجامد؛ می

 و بهبهود  با زمان هم نان و آرد تولید یارتفای فناور و ضایعا کاهش  مانند تکمیلیهای  سیاست

  پذیرد. صور  ها یاران  اصال 

 سیاست اجرای با ک  دادند نشان (Azarm and bakhshoodeh, 2019) بخشود  و آزرم

و از  ؛ندارنهد  را آن مقابهل  در واکهنش  توانهایی  گنهدم  تولیدکننهدگان  ها،نهاد  قیمت آزادسازی

 دقیهق ههای   ریهزی  برنامه   و بیشهتر  احتیا  با هاسیاست گون  این اجرای کردند ک  پیشنهاد ،رو این

 ةبهینه  مقیهاس  به   رسهیدن  تها  تولیدکنندگان از دولت حمایت ،شرایطی چنین در و گیرد صور 

 .رسد می نظر ب  ضروری تولید



 118شمارة   ،82اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

976 

 گونهاگون  اریبسه  نظهرا   که   کرد استنبا  گون  نیا توان می های پیشین پژوهش مرور از

 یناکارآمد انگریب و بیشتر آنها دارد وجود آنهای  تیموفق و دولت یتیحماهای  استیس دربار 

 تعداد ؛ همچنین،است یاقتصادهای  حوز  بر  یتک با یکشاورز بخش در دولت یتیحما استیس

 و رانیه ا یکشاورز اقتصاد در گندم کالن حوز  ب  توج  تیاهم انگریب یداخل حوز  در مقاال 

 و قیه دق اریبسه  قها  یتحق هنهوز  با ایهن همه ،   .است کشور کالن یکشاورز در گندم یباال سهم

 ییراهکارهها  موجود،های  استیسبا نقد  ،کشور حاضر حال طیشرا اساس بر تا است الزم روز ب 

 ضهمن  بتهوان  شود و از این رهگذر، شنهادیپ میمستق یاقتصاد های تیحما بر کمتر با تکیة یعمل

 نیا تیریمد ،دکنند یکنند  و تول بار بر مصرف جادیبدون ا ،دولت ةکریپ سازی کوچک تیرعا

 نیه ا در موفهق  یکشهورها  اکثهر  ماننهد  و دکر واگذار یخصوص بخش  ب ینوع ب  را کالن حوز 

با تأمین  سخن، گرید ب  ای مردم ییغذا سبد و محصوال  متیق در یداریپا جادیا ضمن ،عرص 

 به   کامهل  صهور   ب  را موارد ریسا و یاقتصاد سود ،یاقتصاد بار ،اشتغال بحث ،«ییغذا تیامن»

 و کننههد  نظههار  ،میمسههتق ةکننههد تیههحما یجهها بهه  صههرفاً دولههت و سهه رد یخصوصهه بخههش

 یهی اجرا کهر  یپ از قها  یتحق فاصهل   لیه دل به   ،متاسفان  .باشد مولد و درست نیقوان ةنددهشنهادیپ

هرچنهد،   .دشهو  مهی  احسهاس  کهامالً  یکشهاورز  قها  یتحق یحهوز  در کارهها   نیا الءخ ،کشور

 را دارنهد، ولهی سههم    کشور داخلی ناخالص تولید از سهم بیشترین صنعت و خدما  های بخش

 یندبه  توجه   بها  رو، ؛ از ایهن نیز همچنان چشمگیر است کشور کالن اقتصاد در کشاورزی بخش

 صهنایع  از بسیاری خام مواد تهی  اشتغال، ایجاد غذایی، امنیت مینأت در کشاورزی اهمیت و سهم

 ةهزینهه بههار اسههت الزم ،... و مههالی و روانههی امنیههت حفههظ و پایههداری در آن نقههش و تبههدیلی

 تحلیهل  دقهت   به  کنند  مصرف وضعیت در آن تأثیر میزان و دولت ایبر آن حمایتی های سیاست

 شود.
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  ها روش و مواد

 به   دسهتیابی  برای مناسب مدل توسع  و گندم بازار سازی مدل منظور ب  ة حاضر،مطالع در

 رفهاهی  ا اثر برآورد و تقاضا و عرض های  منحنی زیر سطح محاسب  ،همچنین و تحقیق اهداف

  شود. انتخا  تقاضا و عرض  توابع برای مناسب مدلی است الزم دولت،های  سیاست

 ساختارمند بازار

 از آن میهان،  که   دارد وجهود  بهازار  سهازی  مهدل  زمینه   در مختلف های مدلطور کلی،  ب 

الگوی پیشنهادی گاردنر و  (Chavas et al., 1998)چاواس و همکاران  ةیافت مدل بسطافزون بر 

(Gardner, 1983)، تغییهرا  رفهاهی ناشهی از    م و بررسی بازار گند سازی مدلدر زمین   توان می

 جههاج و تاکایامهها و (Samuelson, 1952) ساموئلسههون هههای مههدل بهه  ،کههاهش واردا  گنههدم

(Takayama and Judge, 1964, 1971) ،پرا  و همکاران نین چندبازاریهای  مدل و همچنین 

(Nin-Pratt et al., 2011) از ،نمونه   بهرای  .انهد بهود   نظر مد اشار  کرد ک  در تحقیقا ، بیشتر 

 به   توجه   بها  ،آن از و آورد دسهت   به  را گنهدم  بازار جزئی تعادل مدل توانمی مدل دو این بسط

  .شود حداکثر باید ،نهایت در ک  رسید رفا  تابع شب  ب  متغیرها، بودن مثبت و تجار  شرو 

 شد  است:تصریح رابطة زیر  صور  ب  ، با استفاد  از دو مدل یادشد ،گندم تقاضای تابع

0 1

d d

w wP Q   

آن، در ک 
d

wPو تقاضا قیمت
d

wQ ستتقاضا مقدار.  

 صهور   به   که   شد  فرض نهایی هزین  تابع صعودی قسمت نیز گندم داخلی عرض  تابع

 رابطة زیر قابل نمایش است: 

0 1

s s

w wP Q   

ک  در آن،
s

wPو عرضه   قیمت 
s

wQ  بهرای   چنهدبازاری، ههای   مهدل  .اسهت  داخلهی  عرضه   مقهدار

شمار  ب  ابزارهای سیاستی مناسب ،بازارهای  سیاست و موضوعا  از وسیعی بخش وتحلیل تجزی 

 را جامع یچارچوب شوند، می بنا تقاضا و عرض  تحلیلی الگوی اساس بر ک  ها، مدل این .روند می
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  آورنهههد مهههی فهههراهم تجهههاری و کشهههاورزیههههای  سیاسهههت از وسهههیعی طیهههف تحلیهههل بهههرای

(Stifel and Randrianarisoa, 2006) .انههد از عبههار  اصههلی متغیرهههای چههارچو ، ایههن در 

 دولهت  نیهز  و کننهدگان  مصهرف  کننهدگان،  تولید شامل بازار نعامال توسط ک  مقادیر و ها قیمت

 Chavas et) همکهاران  و چهاواس  مهدل  اسهاس  بهر  معمهوالً  نهان  بهازار  زنجیهر   ند.شهو  می تعیین

al.,1998)، بها  یادشهد ،  مدل اساس بر نان تقاضای تابع .شود می بیان عمودی بازارهای سازی مدل با 

  است: ارائ  قابل (3) رابط  صور  ب  ،پذیری انتگرال فرض

(3)  

 تبهدیل  نههایی های  هزین  ةعالو ب  گندم عرض  تابع همان نان عرض  تابع توصیف، این در

 زیهر  رابطه   صهور   به   و باشهد  پهذیر  انتگهرال  گنهدم  عرض  تابع اگر است. نان ب  گندم محصول

 :شود تصریح

(4)  

 ابزارههای  ریاضی و نموداری الگوی ،نخست ،ستیسیا ابزارهای بهین  ترکیب تعیین برای

 در ارزیهابی  مهورد  سیاسهتی  ابزارههای  شهود.  مهی  تبیهین  گندم محصول از دولت حمایتی سیاست

 ایهن  اسهت.  گنهدم  متقاضهیان  ب  یاران  پرداخت و کنند  تولید برای تضمینی قیمت ة حاضرمطالع

 گنهدم  بهازار  در ولهت ون، دکنتها  دهه   چهار از بیش ک  است سیاستی ابزارهای ترین مهم ابزارها

اعطهای   سیاسهتی  ابزارههای  کهارگیری  به   از ناشهی  رفاهی پیامدهای 3 نمودار .است گرفت  کار ب 

 دهد. می نشان را تضمینی قیمت و گندم کنندگان مصرف ب  یاران 

: ( ) 0d d

b b bD p f Q f 

: ( ) 0W W WS P f Q f  
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 (Dourandish, 2008مأخذ: دوراندیش )

 گندم بازار در دولتهای  سیاست اجرای رفاهی پیامدهای -1 نمودار

 در د.نده می نشان را گندم یداخل عرض  و تقاضا توابع ،بیترت ب  ،S و D نمودار، نیا در

 بهازار  از رانیه ا یتقاضها  یمنحنه  W ،آزاد تجهار   وجهود  فرض با و دولت ةمداخل عدم صور 

 در دولهت  ةمداخله  بدون و یجهانهای  متیق در است. (Pw) یجهانهای  متیق سطح در یجهان

 نیه ا در ؛اسهت  Q w d گنهدم  یتقاضا مقدار و Q ws گندم عرض  مقدار گندم، مصرف و دیتول

 مهت یق گهرفتن  نظهر  در بها  شهود.  مهی  کشهور  وارد گنهدم  ( Q w d – Q w s ) انداز  ب  ،صور 

 به   و است Q d تقاضا مقدار و 3Q گندم یداخل دیتول مقدار کنندگان، مصرف یبرا Pcهای  اران ی

 گندم تضمینی قیمت دولت ،ریاخهای  سال در .ردیگ می صور  گندم واردا  3Q d – Q انداز 

 Qs با برابر تولید میزان قیمت، سطح این در ؛کند می تعیین P سطح در و جهانی قیمت از باالتر را

 میهزان  ،گنهدم  کننهدگان  مصرف برای Pc قیمت و کنندگان تولید برای Pp قیمت ب  توج  با است.

 و کننهدگان  تولیهد  بهرای  قیمتهی ههای   سیاست با بود. خواهد Qs-Qd با برابر این محصول واردا 

Qs Qd Q1 Qws Qwd 

Pp 

Pw 

Pc 

S 

W 

D 

a 

a 

b 

f 

b 

d 

c 

f e 
g 

f 

i 

h 
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 رفها   افهزایش  ،(آزاد تجار  ،یعنی) ة دولتمداخلعدم  حالت ب  نسبت گندم، کنندگان مصرف

 است. e+ f +i سطح انداز  ب  کنندگان مصرف رفا  افزایش و a+b سطح انداز  ب  تولیدکنندگان

 اثر در و بود خواهد a+b+c+d+e+f+g+h+i سطح انداز  ب  ها سیاست این اتخا  با دولت هزین 

  شود. می تحمیل اجتماع بر مرد  زیان c+d+g+h سطح انداز  ب  ها، سیاست این اجرای

 توابع ،شود استفاد  پیشین های پژوهش در تقاضا و عرض  ةبرآوردشدهای  کشش از اگر

 3 نمهودار  فهرم  بها  ،شیب تغییر و کشش بودن ثابت فرض با ،پیشنهادی الگوی در تقاضا و عرض 

 در شهیب  تغییهر  و کشهش  بودن ثابت استاندارد شکل ب  و خواهد داشتن همخوانی ثابت( )شیب

 است: زیر روابط صور  ب  ک  شود، می گرفت  نظر

(1)  

 

 

 

(2) 

 

 ،ترتیهب  به   ،s و d گندم، ةشد عرض  و شد تقاضا مقادیر ،ترتیب ب  ،Qs و Qd ،توابعک  در این 

 و کننهد   مصرف توسط پرداختیهای  قیمت ،ترتیب ب  ،p و pc گندم، ةعرض و تقاضاهای  کشش

  اسههههت عرضهههه  و تقاضههههاهههههای  منحنههههی شههههیب b و a و ،تولیدکننههههد  توسههههط دریههههافتی

(Stifel and Randrianarisoa, 2006). ساموئلسههون مههدل دو ،شههد  ارائهه  هههای مههدل بههین از 

(Samuelson, 1952) جههاج و تاکایامهها و (Takayama and Judge,1964, 1971) مههدل و 

 مناسهب  همخهوانی  و مطابقهت  ایران در گندم بومی بازار با (Gardner, 1983) گاردنر پیشنهادی

 بیشهتر  مشهاب   ههای  مهدل  به   نسهبت  معتبهر  مقاال  در نیز مدل دو این ارجاعا  ک از آنجا  دارد.

 توابهع  و ایهران  بهازار  میهدانی ههای   داد  هها،  مدل این تلفیق پایة برحاضر  تحقیق سازی مدل ،است

 است. استوار تقاضا و عرض  کشش استاندارد

d

d c

d d
d

c c

Q aP

Q Q

P P
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 بهر  کننهدگان  تولید و کنندگان مصرف رفا  تغییر گندم، تقاضای و عرض  توابع ب  توج  با

 بههرای ای یارانهه  قیمههت و کننههدگان تولیههد بههرای تضههمینی قیمههتهههای  سیاسههت اتخهها  اثههر

 (:Dourandish, 2008) شود می محاسب  زیر رابطة صور  ب  کنندگان مصرف

(5) 

 
 

 ،ترتیب همین ب  .است گندم جهانی قیمت pw و کنندگان مصرف ای یاران  قیمت pc ،آن در ک 

 :شود می بیان زیر رابطة صور  ب  گندم تولیدکنندگان رفا  تغییر

  

(6) 
 

  است. گندم تضمینی قیمت p ،آن در ک 

 نیهز  گنهدم  واردا  از ناشهی  رفهاهی  اثهرا   ایهران،  در گنهدم  واردا  اهمیهت  ب  توج  با

 برعههد   را گنهدم  کهل  عرضه   از بخشی هموار  واردا  ک نجا ، از آبنابراین   است.شد بررسی

   است:در نظر گرفت  شد زیر صور  ب  آن تابع ،داشت 

0 1

m m

w wP Q   

آن، در ک 
m

wQ و واردا  مقدار
m

wP است وارداتی گندم ةشد تمام قیمت نیز.  

 گنهدم،  بهازار  مهورد  در (،Devadoss et al., 1990) همکهاران  و دوادوس که  از آنجها  

 موجهودی  تهابع  نیهز  ة حاضرمطالع در اند، گرفت  نظر در تقاضا تابع یک عنوان ب  را انبار موجودی

 از تهابعی  گنهدم   خیهر   ؛ همچنین،شد زد  تخمین تقاضا تابع یک صور  ب  ایران در گندم انبار

 نظهر  در کشهور  جمعیهت  از فهرد  هر ثابت ةسران اساس بر ثابت عددی و دولت کالن ریزی برنام 

 انبار موجودی و α جمعیت رشد از تابعی (Stt) دور  انتهای انبار موجودی ،بنابراین و شد گرفت 

با فرض ثابت بودن یا افزایش سهرانة انبهار به  ازای ههر      ک  بود خواهد( Stt-1)قبل دور  انتهای در

 :است محاسب  قابل زیر رابط  از فرد، از جمعیت کشور،
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(7)  

 تجهار   گهرفتن  نظهر  در بها  انبهار،  موجودی و واردا  تقاضا، عرض ، توابع تصریح برای

 پهژوهش حاضهر   در .است اولی  مدل یک  ، ک شد ارائ  وابط زیرر صور  ب  مدل نهایی گندم،

 بهازار  تعهادلی  شهر   ،(Westcott and Hoffman, 1999) ههافمن  و کا توسه  مطالعه   مانند نیز

 داخلهی  مصهرف  و دور  انتهای در انبار موجودی مجموع ک  است شد  گرفت  نظر در صورتی ب 

 شهد   فهرض  تهابع  به   توجه   با بنابراین، باشند. برابر این محصول داخلی عرض  و واردا  با گندم

 داشت: خواهیم ،انبار موجودی برای

(1)  

 داخلی عرض  میزان مساوی انبار موجودی و Qd داخلی تقاضای مقدار مجموع ،رو این از

Qs  واردا  میزان ةعالو ب Qm ترتیهب  یندبه  اسهت.  قبهل  دور  انتههای  انبهار  موجهودی  میهزان  و، 

 قیمهت  و کننهدگان  مصرف برای ارزان غذایهای  سیاست زمان هم اجرای برای دولتهای  هزین 

 :شود می بیان زیر صور  ب  کنندگان تولید برای تضمینی

(3) 

 تضهمینی  قیمت و ارزان غذای سیاست اجرای اثر در دولتهای  هزین  در تغییر TC ،آن در ک 

 با ،واردا  در ممکن منطقی کرد هزین  کمترین ،یعنی (7) رابط  در تساوی فرض با .است گندم

 ( خواهیم داشت:3( و )1(، )7) روابط ترکیب

(31)  

 گندم، کنندگان مصرف و کنندگان تولید ب  دهندگان مالیا  از آمد در انتقال برای دولت

 داد  نشهان   بها  درآمهد  انتقهال  اجتمهاعی های  هزین  متوسط چنانچ  شود. می متقبل را هایی هزین 

  :آید می دست ب  (33) رابط  از دهندگان مالیا  مازاد در تغییر آنگا  شود،

(33)  

 دهد. می نشان را دهندگان مالیا  رفا  در تغییر TS ،این درک  

1(1 )t tSt St  

1

m

d t w s tQ St Q Q St    

( ) ( ) m

w s w c d wTC P P Q P P Q P     

1 1 0( ) ( ) ( )w s w c d d s tTC P P Q P P Q Q Q St           

(1 )TS TC   
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 و بهاقری  ،(Mousavi and Esmaeili, 2011) اسهماعیلی  و موسهوی  مطالعها   اساس بر

 موسوی ،(Khalilian et al., 2014) همکاران و خلیلیان ،(Bagheri and Najafi, 2011) نجفی

(Mousavi, 2016) میهرز   و هوآنه   و(Hoang and Meyers, 2015)،  از ناشهی  مهرد   زیهان 

 اسهت  دهنهدگان  مالیا  رفا  از بخش آن کنندگان مصرف ب  یاران  و تضمینی قیمتهای  سیاست

 ایهن  اسهت.  نیفهزود   گنهدم  کننهدگان  مصرف و کنندگان تولید رفا  بر اما ،شد  گرفت  آنها از ک 

 :شود می محاسب  (34) رابط  طریق از مرد  زیان

(34)  

 میهزان  محاسهب   اسهت.  دولهت  جهاری های  سیاست ارزیابی ة حاضرمطالع اهداف از یکی

 شهاخص  ایهن  ست.ها سیاست ارزیابیهای  روش از یکی (ATE) انتقال کارآیی متوسط شاخص

 رفهها  سههطح در کههاهش بهه  کننههدگان مصههرف و تولیدکننههدگان رفهها  سههطح افههزایش نسههبت

 (:Dourandish, 2008آید ) می دست ب  (31) رابط  از و دهد می نشان را دهندگان مالیا 

(31)  

 

 متوسهط  شهود،  مهی  گرفته   کهار  به   دولهت های  سیاست ارزیابی برای ک  دیگری شاخص

 :آید می دست ب  (32) بط را از ک  ،است انتقال سیاستی کارآیی دار وزن

(32)  

 

 ههای  وزن نسهبی  مقهدار  به   انتقال سیاستی کارآیی دار وزن متوسط شاخص عددی مقدار

 که   صهورتی  در باشهد.  یک از تر بزرگ است ممکن و دارد بستگی اجتماعیهای  گرو  سیاسی

 رفها   آزاد، تجهار   به   نسهبت  شهد ،  انتخها  ههای   سیاسهت  باشد، یک از تر بزرگ شاخص این

 از دولهت  که   درآمهدی  شهد ،  گفته  ههای   سیاسهت  اجهرای  بها  .آورد می فراهم بیشتری اجتماعی

 به   تضهمینی  قیمهت  و ارزان غهذای  سیاسهت  چهارچو   در کند، می آوری جمع دهندگان مالیا 

 ،(31) تها  (5) روابهط  از اسهتفاد   بها  ،بنهابراین  یابهد.  مهی  انتقهال  کنندگان تولید و کنندگان مصرف

DWL TS CS PS   

CS PS
ATE

TS

 




   1 2CS PS
PATE

TS
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 تعیهین  بهرای  .شهود  مهی  بررسهی  گنهدم  بهازار  در دولهت  جاری سیاست کارآیی و رفاهی اثرهای

 تهابع  سهازی(   نه کمی) سهازی  حهداقل  رهیافهت  از ،گنهدم  بهازار  در سیاستی ابزارهای ةبهین ترکیب

 کمینه   اجتمهاعی  نیها ز تهابع  تغییهرا   رهیافهت،  ایهن  در شهود.  می استفاد  اجتماعی زیان خالص

 دهندگان مالیا  و کنندگان مصرف کنندگان، تولید اجتماعی گرو  س  گرفتن نظر در با شود. می

 تتحهه گنههدم تولیدکننههدگان و کننههدگان مصههرف بههرای 4 و 3 رفههاهیهههای  وزن همچنههین، و

 است: (35) رابط  صور  ب  گندم برای یاجتماع خالص انزی تابع ،مختلف سناریوهای

(35)  

 مههازاد در تغییههر ،ترتیههب بهه ، TSو  CS ،PS و اجتمههاعی نیههاز سههطح NSL ،آن در کهه 

 .(Dourandish, 2008) است دهندگان مالیا  و کنندگان تولید کنندگان، مصرف

 و کلهی  صهور   به   عمهومی  کاالهای قیمت افزایش ب  منجر گندم مصرف یاران  کاهش

 مندی رضایت و رفا  سطح ،مستقیم صور  ب  ک  شود می یختشنا روان تبعا  دلیل  ب تورم ایجاد

αPPG3 را عمهومی  کاالههای  قیمهت  افزایش این ضریب دهد. می کاهش را جامع 
 از نهامیم. مهی  

 (TS) مالیها   سهطح  تغییهرا   شود که   فرض ،مدل سادگی برای ک  صورتی در ،دیگر سوی

 بخش ب  مستقیم صور  ب  مصرف یاران  کاهش از دولت درآمد افزایش و شد  نگهداشت  ثابت

 افهزایش  بهرای  مهدلی  ،زیهر ههای   آمهار   اسهاس  بهر  تهوان  مهی  آنگها   باشد، شد  تزریق کشاورزی

 :ادد پیشنهاد کالن سطح در جامع  مندی رضایت

 را ایهران  جامعه   ، سی درصد(Faridzadeh et al., 2011) نهمکارا و  دزادیفر آمار طبق -الف

البته  تنهها    و اشتغال درصد 43 افراد این ک  ،دنده می تشکیل کشاورزی بخشافراد فعال در 

 قشر این بودن پذیر ضرب  دهندة نشان مارآ این دارند. برعهد  را ملی ناخالص تولیدنُ  درصد 

  .است جامع های  دهک سایر ب  نسبت درآمدی سطح نظر از

 تولیهد  ةچرخه  در دوبهار   آن درصهد  11 فقهط  ملهی  ناخهالص  تولیهد  در کشهاورزی  سهم از - 

 (.Faridzadeh et al., 2011) شود می گذاری سرمای 

                                                                                                                                                   
1. prices of public goods 

1 2NSL TS CS PS      
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 قطعاً کشاورزی ةچرخ در صحیح صور  ب  گندم مصرف یاران  کاهش از ناشی مددرآ تزریق -ج

 دارای که   کشهور  جمعیهت  درصد سی حداقل مندی رضایت و رفا  سطح افزایش در تواند می

  (.Faridzadeh et al., 2011) باشد مؤثر ،است جامع  در پایین مددرآ

 کشهاورزی  ةچرخه  در دوبهار   حاصل مددرآ چنانچ  ک  شود می فرض ،توضیحا  این با

 در یافهت.  خواهد افزایش αSLF3 ةانداز ب  کشاورزان مندی رضایت سطح آنگا  ،شود تزریق

 یهک  در کشهاورزان  منهدی  رضهایت  سطح تغییر و جامع  کل در نارضایتی افزایش ،حالت این

  رشهههتی متعهههدد و از آن جملههه  امهههین   ههههای مهههدل و تحقیقههها  تصهههریح بههها ههههدف تهههابع

(Amin-Rashti, 2001)، موسههوی و اسههماعیلی (Mousavi and Esmaeili, 2011)، پانههدی 

(Pandey, 2005)،  مرزبههانصههارم و (Sarem and Marzban, 2015)، دادگههر و همکههاران 

(2013 al., et adgarD)،  سههتینبلیکجههونز و (2010 Steenblik, and Jones)، اندرسههون 

(2004 Anderson,)  مرکز پژوهشی پیوو (2007 ,PRC) ، شد: خواهد تجمیع زیر صور  ب 

 

(36)  

 

 

 جامعه ،  مجمهوع  رضهایت  کهاهش  αPPG جامع ، کل 9مندی رضایتمطلوبیت  DS آن، در ک 

αSLF کشاورزی، بخش رضایت افزایش TSf  حهذف  از قبهل  جامع  کشاورزی بخش مالیا 

 آمهدة  دست ب  مددرآ تزریق از بعد جامع  کشاورزی بخش مالیا  TSf و گندم مصرف یاران 

 از بعهد  کشهاورزان  درامهد  افهزایش  PSf ،کشهاورزی  بخش در مصرف یاران  کاهش از دولت

 درآمههد کههاهش نههر  decrate و کشههاورزی بخههش بهه  آمههد  دسههت بهه  مههددرآ مههازاد تزریههق

 مطلوبیت سازی( اکثرسازی )بیشین حد هدف است. دولت جاریهای  هزین  علت ب  آمد  دست ب 

                                                                                                                                                   
1 Satisfaction level of farmers 
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DS .تهوان  ، مهی تحقیق باز  کل در ایران در کشاورزی بخش مالیا  بودن صفر ب  توج  با است 

 کرد: بازنویسی زیر صور  ب را  (36) رابط 

 

(37) 

 

 ابههزار یههک سههطح مههداوم تغییههرا  بهها کهه  داد تشههخیص (Josling, 1974) جاسهلین  

 آن، از اسهتفاد   بها  که   کرد ترسیم رفاهی پیامد فضای در منحنی یک توان می ،ساد ، سیاستی

  گههاردنر آیههد. مههی دسههت بهه  دولههتهههای  محههدودیت و ههها فرصههت از روشههن یتصههویر

(Gardner, 1983) را رفهاهی  پیامدهای از پیوست ی یها مجموع  و داد توسع  را جاسلین  روش 

  نامید. «مازاد انتقالهای  منحنی» را پیوست های  مجموع  این وی کرد. استخراج

 هنگههام امهها ،اسههت مناسههب و کارآمههد اریبسهه یمههدل ،روابههط اسههاس بههر یشههنهادیپ مههدل

 یمبتنه  های مدل اصوالً .دارد یخاص یساختار های تیمحدود ،رانیا مانند ییفضا در یساز اد یپ

 دمن قاعد  نیا ک  است استوار فضا کی بودن مند قاعد  و بودن نرمال فرض بر یاقتصاد نیقوان بر

 یاقتصهاد  روابهط  و بهازار  در و اسهت  یاقتصاد و یشناخت جامع  ،یشناخت روان موارد شامل بودن

گونه    ایهن  درسهت  قتحقه  در عمهد   اریبسه ی یهها  چهالش  است، یادیز های تنش یدارا ک  رانیا

 لیه دل به   آن شیافهزا  ایه  کاهش و جامع  تیرضا کردن محاسب  ،نمون  یبرا ؛دارد وجود ها مدل

 یارهها یمع و آن حیصهح  محاسب  و دارد دیترد یجا اریبس ،مختلف اقشار ا ینظر بودن همگننا

 نیدر چنه  و ؛داشهت  خواههد  رادیا و بحث یجا آن آوردن دست ب  یبرا شد  گرفت  نظر در قیدق

 صور  ای لحظ  صور  ب  تقاضا و عرض  کشش مانند ییپارامترها آوردن دست ب  ، بایدییفضا

 یبررسه  یبهرا  ،بلندمهد   مهدل  کیه  در آنهها  ارائه   طبعاً ،را ییتغ بودن یا حظ ل لیدل ب  و ردیگ

 .بود نخواهد کارآمد ،مشخص دولت کی از دور  کی یحتهای  استیس

 در آنهها  تهأثیر  و جامعه   مختلهف  اقشهار  مهدنظر  یرفهاه ههای   شهاخص  رییه تغ با توجه  به   

 در مختلهف ههای   قسهمت  از مهردم  یدرآمهد  سبد رییتغ و ها خواست و تیرضا مانند ییپارامترها
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 و دقهت  ییها مدلچنین  یپارامترها آوردن دست ب  ک  است یعیطب ،مختلف های شغل ای جامع 

 گرفته   صور  قیتحق یکارآمد عمالً و یتیحما استیس یبررس و قیتحق زمان در آنها یداریپا

 رانیه ا بازار سازی مدل در است بهتر ک  رسد یم نظر ب  ،نیبنابرا .برد خواهد الؤس ریز شد  ب  را

 از ،تدوله  یتیحمها ههای   اسهت یس و یکشهاورز  محصهوال   بهازار  بر حاکم یاقتصاد طیشرا در

 و را ییتغ در آنها، ک  شود استفاد  یاقتصاد آشفت های  مدل و دیشد را ییتغ بر یمبتن های مدل

 شد  لحاظ یدرست ب  آنها مورد در مردم نظرا  در و بازار در یروان ا تأثیر و دیشد های نوسان

 .است

 آشفته بازار

 درازمهد   در یاقتصهاد ههای   مهدل  و ب  دیگر سخن، باشد آشفت  یبازار ک  یصورت در

 مختلف یزمانهای  باز  در ها استیس یا و کند ییشگویپ را بازار رفتار قبول قابل صور  ب  نتواند

 تقاضا و عرض  توابع است ممکن ،باشد شد  «نیقوان شوک یدارا» اصطال  ب  بازار و بود  ریمتغ

 تیوضهع  سهازی  مدلدر  ،تقاضا کشش و عرض  ششک ،آن تبع ب  و یینما یا  یخطهای  مدل در

 راحتهی   به  هها  مهدل  خطهای  روی از تهوان  می را وضعیت این ند.باش نداشت  مناسب کارآیی ،بازار

 سیاسهت  زمهانی ههای   بهاز   از گیهری  ، با بهر مشکل این حل برای ،موارد برخی در داد. تشخیص

 در تقاضها  و عرضه   توابع پایدار بود  است، قوانین نظر از بازار وضعیت ها، دور  آن در ک  ثابت

 شهایعا ،  و یروانه ههای   پهارامتر  ورود د.شهو می محاسب  تفکیک ب  ها دور  این زمانیهای  پنجر 

 سهازی  مدل رقابلیغ ک  اعتصا  جن  یا مانند رمترقب یغ یرخدادها ،مختلفهای  میتحر جادیا

 که   اسهت  یعهوامل  جمله   از ،اسهت  بهازار  در یختشهنا  روان ایه  یاسه یس بار دارای همگی و بود 

 شهود  مطهر   بهازار  کیه  سهازی  مهدل  در یاقتصهاد  اسهتاندارد  روابهط  کهارآیی  عدم در تواند می

(Daudelin and Ratton, 2018).  

 ر  رانیه ا در مشهاب   راهبهردی  محصوال   یکل و گندم گذاری سیاست در آنچ  ب  توج  با

 یاریبسه  یروانه های  پارامتر تابع استاندارد، یتقاضا و عرض  نیقوان از تیتبع کنار در بازار ،دهد می
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 ،ارز نهر   ،موجهود ههای   تیه حما ،یدولته  خهاص ههای   اسهت یس به   تهوان  مهی  میان، آن از ک  است

  .کرد اشار  عرص  نیا در دالالن حضور و مختلفهای  میتحر

 بهازار  قسهمت  در که   تقاضها  و عرضه   اسهتاندارد ههای   مهدل  کنهار  دردر تحقیق حاضهر،  

 محاسهبا   و دولهت  نقهش  سهازی  مدل یبرا ساد  اریبس روش کی ،شد اشار  آنها ب  ساختارمند

 تها  کار گرفت  شهد  ب  دولت مجموع  ةنیهز و مصرف و تولید رفا  یبرا پرداختی ةنیهز ب  مربو 

 اتفاقها   ایه  و تقاضها  و عرضه   کشهش  محاسهب   هنگهام  سهازی  مهدل  یخطا بودن باال صور  در

 سهران   ،یاقتصهاد  و یحسهابدار  اسهتاندارد  و  یپا محاسبا  از استفاد  با بتوان ،یاسیس ةمترقبریغ

 مجهزا  صهور   به   را دیه تول رفها   و فروش رفا  بردن باال یبرا  یسرما قیتزر زانیم و دولت ن یهز

 نه  یهز  سهران  از یکله  نشیه ب کیه  کشهور،  رسمی تورم نر  اساس بر ،تینها در و کرد محاسب 

 مختلهف  یهها  لسها  حسهب  بر سال هر در نفر هر یازا ب  دولت توسط گندم بازار در شد  قیتزر

 ،محاسهبا   نیه ا در که   داد نشان موجود تیوضع از جامع یدگاهید ،تینها در و آورد دست  ب

 دخالت یاقتصاد مدل ای فرمول چیه و ردیگ یم قرار مدنظر یمالهای  یخروج و ها یورود صرفاً

 انیه ب یبهرا  مهدل  از فراتهر  و آشهکار  ،فههم  قابهل  ،عیسهر  روش کی را انیب نیا توان یم .کند نمی

 گنهدم  راهبهردی  بهازار  در کننهد   مصهرف  و دکنند یتول ،دولت دگا ید از موجود یمال تیوضع

 اسهت  زادآ کهامالً  بهازار  یهک  به   نسهبت  دولهت  کهرد  هزین  مبنا نقط  مدل، این در .دانست رانیا

(Daudelin and Ratton, 2018). 
 آشفته بازار تحلیل برای پیشنهادی مدل

 یپارامترهها  به   مهدل  یوابستگ سازی ن یکم یبرا ،آشفت  بازار مدل یشنهادیپ کردیرو در

 بهازار  در موجهود  مهت یق اخهتالف  و یجهان متیق اختالف از ،میمستق طور ، ب ای جامع  و یفیک

 رابطه   ب  انتو می ،نمون  یبرا است؛ شد  استفاد  کنند  مصرف از تیحما زانیم دادن نشان یبرا

 کرد. اشار  (31)
 کننده مصرف از حمایت

(31) 
 _ Pr Pr

_ cos _ *

sell

sell

world

World sell

world

sell

Diff Price ice ice

Total t Diff Price Total
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 کهل  میهزان  ،سه    و محاسهب   جههانی  بهازار  بها  فهروش  قیمهت  اختالف ابتدا (،31در رابط  )

 نهر   به   توجه   بها  ،نهایهت  در شود؛ و می محاسب  بخش این در بازار از حمایت برای دولت پرداختی

از کهل   نفهر  ههر  ازای  به  پرداختهی  این سران  شود. تعدیل مبنا سال یک ب  نسبت مبلغ این ، بایدتورم

 شود. محسو  جمعیت میزان از مستقل مقایس  معیاریک  تواند می نیزجمعیت کشور 
 کننده تولید از حمایت

(33) 

 

 کهل  میهزان  ،سه    و محاسهب   جههانی  بهازار  بها  خریهد  قیمهت  اخهتالف  ابتدا (،33رابط  ) در

 قیمهت  در ایهن رابطه ،   شهود.  مهی  محاسهب   بخش این در تولیدکنند  از حمایت برای دولت پرداختی

  است. شد  محاسب  واردا  تعرف  احتسا  با جهانی

 صهور   در چراکه   ،شهود  نمی لحاظ قسمت این در واردا  هزین  ک  است  کر ب  الزم

 مشهاب   مصهو   تعرفه   و جههانی  قیمهت  با توانندمی عرص  این کنندگان وارد دولت، گیری کنار 

 مجمهوع  ست.ین دولت دوش بر هزین  اضاف  بار ،لحاظ این از و ندب رداز گندم ، ب  واردا دولت

 توانهد مهی  آن سهران   ،نهایت در ک  شود می محسو  «گندم بازار از دولت حمایت کل» عدد دو

های  داد  گیرد. قرار مختلف های دور  در دولت رفاهی های سیاست مقایس  معیار تعدیل، از پ 

  .مد  استآ 3 جدول در آشفت  بازار محاسبا  برای نیاز مورد اولی 

 بهرای  دولهت  توسهط  پرداختهی  هزینه   مجمهوع  کهردن  جمهع  با توانمی ،دیگر منظری از

 ب  آرد فروش بابت دریافتی مجموع از آن تفریق و کشاورزان از گندم تضمینی خرید و واردا 

 شهد   تعدیل صور  ب  هم و ساد  صور  ب  هم را گندم بازار در دولت هزین  کل کنند ، مصرف

 کرد. بررسی زمان گذر در را آن تغییرا  و محاسب 
  

_ Pr Pr

_ cos _ *

world

buy buy world

world

buy buy

Diff Price ice ice

Total t Diff Price Total
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  واردات تعرفه و ایران وارداتی عمده گندم قیمت ایران، جمعیت های داده -1 جدول

 سال

 شمسی

 نرخ

 تورم

 جمعیت کل

 (نفر هزار)

 ایران وارداتی عمده گندم قیمت

 (تن دالر/)

 ارز نرخ

 )ریال(

 واردات تعرفه

 )درصد(

3111 2/33  65113 2/321  7345 1 

3113 1/35  66111 6/365  7333 3 

3114 6/35  67135 7/335  1141 2 

3111 4/35  61125 6/311  1727 2 

3112 2/31  63131 5/312  3124 2 

3115 3/33  71236 7/371  3446 2 

3116 2/31  73166 6/431  3157 2 

3117 2/45  74466 2/467  3667 2 

3111 1/31  71336 1/137  3373 2 

3113 2/34  72357 1/414  31613 41 

3131 5/43  75351 6/441  31561 51 

3133 5/11  76175 1/412  46153 2 

3134 7/12  77136 4/412  13113 2 

3131 6/35  77371 5/412  14113 2 

3132 3/33  71321 4/461  12513 7 

3135 3 73346 3/411  16221 31 

3136 61/3  13171 43/377  21251 31 

 پژوهش های یافت  مأخذ:

شهورای   مجله   های پژوهش مرکزهای  داد  اساس بر گندم واردا  تعرف  ،3 جدول در

 بانهک  تارنمهای  از تهورم  نهر   و جمعیت ،ارز نر  ارائ  شد  و زیربنایی( مطالعا  )دفتر اسالمی

 کشهاورزی  اطالعها   هوشهمند  سهامان   ازنیهز   ایهران  وارداتی عمد  گندم قیمت وایران  مرکزی

 است. شد  استخراج
 سازی شبیه نتایج

 مرحله   در اسهت.  شد   ارائ متفاو  کامالً مرحل  دو در سازی شبی  نتایج قسمت، این در

 ابتهدا  ،اسهتاندارد  یاقتصهاد  روابهط  و ندسهاختارم  یبازارهها  بهر  حهاکم  قواعهد  از اسهتفاد   با ،اول
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 مهدل  یخطها  ،آمهد   دسهت  ب  کشش مقدار اساس بر ،س   و محاسب  تقاضا و عرض  های کشش

 قابهل  دقهت  با تقاضا و عرض  های کشش یبرا شد  محاسب  مدل ک  یصورت در .دشو می محاسب 

 سهازی  مهدل  یبهرا  کشش، یینما ای یخط استاندارد روابط از ،باشد بازار سازی مدل ب  قادر قبول

 یجهار ههای   نه  یهز و کننهد  دیتول و کننهد   مصهرف  رفها   زانیم آوردن دست ب  و بازار یساختار

 یبهرا  مناسهب  یمهدل  نتوانهد  آمد  دست ب  جینتا ک  یصورت در .شد خواهد گرفت  کمک دولت

 روابهط  از ،دوم مرحل  در ،(شد خواهد داد  نشان موضوع نیا ،مختلف جداول با ک ) باشد بازار

  .دوشمی استفاد  مربو  مقادیر آوردن دست ب  یبرا آشفت  بازار پای 

 در بدون بازار کی در تقاضا و عرض  کشش مقادیر آوردن دست ب  ک  داشت توج  باید

 یبهرا  آمهد   دسهت  به   مهدل  اسهاس  بهر  الزامهاً  دیبا و یستن استناد قابل وج  چیه ب  خطا گرفتن نظر

 ریمقهاد  از تهوان  یمه  یصهورت  در تنها و شود داد  نشان یواقع مقدار با مدل یخطا زانیم ،کشش

 قابهل  یحهد  تا یشنهادیپ مدل ک  درک استفاد  رفا  زانیم سازی مدل یبرا تقاضا و عرض  کشش

 ،مهدل  بهاالی  یخطها  دلیهل  ، به  صهور   نیا ریغ در و باشد بازار در موجود تیوضع انگریب قبول

 مهدل  عمهالً  و نبهود   اسهتناد  قابهل  وجه   چیه ب  مصرف و دیتول انیز ای و رفا  ب  مربو  محاسبا 

  نیست. تبرمع یشنهادیپ
 ساختارمند بازار سازی شبیه نتایج

 است. د آم 4در جدول  سال هر تفکیک ب  حاضر تحقیق در دنااست مورد پای های  داد 
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 سال تفکیک به تقاضا و عرضه قیمت و مقادیر های داده -2 جدول

 (تن هزار) مقدار (ریال) قیمت 

 تقاضا انبار موجودی واردات عرضه تضمینیخرید  فروش سال

3111 11 3151 6/3251  6773 4276 51/33641  

3113 11 3111 4/34251  4113 4113 2/33113  

3114 11 3511 6/31213  771 1411 36/34115  

3111 11 3711 5/32561  371 1111 3/34114  

3112 61 3171 1/32111  315 4246 34/34116  

3115 61 4151 7/32661  3355 2133 73/34277  

3116 61 4151 6/35116  313 1712 15/34213  

3117 61 4451 1/7111  5333 4314 14/34731  

3111 61 1151 34131 5163 6414 32/34112  

3113 4511 1111 1/34321  161 3/5133  32/34127  

3131 1611 1611 1/1671  414 6532 25/34237  

3133 2651 2411 1/1136  6711 3613 51/34712  

3134 2651 1111 4/3112  1361 351 71/34112  

3131 6651 31511 7/31571  7423 1/2324  77/31167  

3132 6651 33551 1/33544  1136 5317 31/31314  

3135 6651 34715 1/32534  15/3271  5317 62/31127  

3136 6651 31111 34211 16/71  5317 11/31534  

 پژوهش های یافت  مأخذ:

 بهر  تولیهد  مقهدار  ،رانیه ا یدولت یبازرگان یمادرتخصص شرکت از تضمینی قیمت مقادیر

 بهر  واردا  مقهدار  ،3136تها   3111 های سال کشاورزیهای  آمارنام  در موجودهای  داد  اساس

 موجهودی  ،زیربنهایی(  مطالعها   )دفتر شورای اسالمی مجل  های پژوهش مرکز گزارش اساس

 سهران   ضهر   حاصهل  از تقاضها  مقهدار  ،نهایهت  در وایران  مرکزی بانکهای  داد  اساس بر انبار

 )دفتهر  شهورای اسهالمی   مجله   ههای  پهژوهش  مرکهز  آمهار  اسهاس  بهر  کشهور  در گندم مصرف
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 شهد   اسهتخراج  ایهران  مرکزی بانکهای  داد  اساس بر سال همان جمعیت و زیربنایی( مطالعا 

 است. بود  قسمت این در تقاضا و عرض  های کشش محاسبا  مبنای ها داد  این است.

 فاصهل   در قیه تحق یزمهان  دور  ریافهت، د تهوان  مهی  4 جهدول ههای   داد  از ک  گون  همان

 از یتعداد و ها اران ی یهدفمند های سال ک  است زمانی باز  بود  و این 3136 تا 3115های  سال

 .دهد می پوشش را اجرای این سیاست از بعد و قبلهای  سال

 به   مربهو   یپارامترهها  ،4 جهدول  در موجهود های  داد  نیز و (2( و )1) روابط ب  توج  با

 برازش از استفاد  با قیتحق دور  یبرا یخط و نمایی حالت دو در تقاضاکشش  و عرض  کشش

 حالهت  دو یبرا محاسب  جینتا ک   ،شد محاسب  4133 ویرایش متلب افزار نرم در یینما یخطریغ

 .است د ( آم41تا ) (41)در روابط  ،عرض  برای هم و تقاضا برای هم ،یخط و یینما

 تقاضا نمایی مدل
(41)  

 تقاضا خطی مدل
(43) 

 عرض  نمایی کلی مدل
(44)  

 عرض  خطی کلی مدل
(41) 

 و بهازار  رفتهار  بهودن  نامناسب لیدل ب  ،دید توان می (41تا ) (41)در روابط  ک  گون  همان

، مقهادیر در  أمبهد  از عهرض  در ویهژ   به   آمد  دست ب  روابط ،استاندارد یالگو از آن تیتبع عدم

 یادیه ز اریبسه  فاصهل   اسهتاندارد  مهدل  کی دعد با و یمنطقریغ و ادیز اریبس رابطة خطی و نمایی

 بیضههر ،آن در کهه  دکههر اشههار  تقاضهها یینمهها مههدل بیضههر بهه  تههوان یمهه ،نمونهه  یبههرا .دارد

1/3331315 ب  توج  با اصوالً است. یینها متیق و تقاضا بین رابط  در باال اریبس ییواگرا انگریب 

6360.17 35.52d d

w wP Q

135 60.19.3288 19 0d cQ P  

0.3484583.65sQ P


5733.93 ( 0.07)s s

w wP Q  
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 مهت یق که   اسهت  یهیبهد  موضهوع  ایهن  ،رانیه ا بازار در تقاضا و  عرضهای  متیق بودن متمرکز

  .شود نمی محسو  تولید و مصرف میزان تابع گندم خرید و فروش

 مقهدار  2 و 1 جهداول  در ،شهود  مشهخص  آمهد   دست ب  های مدل صحت و دقت آنک  یبرا

 ایخطه  آن همهرا   به   و شهد   آورد  مهدل  از طریق شد  محاسب  متیق و تقاضا و عرض  متیق یواقع

 به   قهادر  شهد   بهرازش  مهدل  ایه آ که   شود مشخص تا است شد  م یضم درصد حسب بر زین محاسب 

 جهدول  دو جینتها  از .ریه خ ایه  اسهت  بهود   بازار در آنها متیق و تقاضا و عرض  رابط  رفتار ینیب شیپ

 یواقعه ریغ اعهداد  و اسهت  ادیه ز اریبسه  خطها  ،تقاضها  در ههم  و عرض  در هم ریافت ک د توان یم

 از یبرخه  درکه    دیه د تهوان  یمه  ،تقاضها  مهورد  در ،1 جهدول  در ،نمونه   یبرا .شود یم محسو 

 قبهول  قابل اصالً ک  دارد اختالف یواقع مقدار با شد  شبراز مقدار شش هزار درصد، تا ،ریمقاد

 کمتهر  یخطه  مهدل  ب  نسبت خطا رامقد و تر یمنطق اعداد آنک  با زین یینما مدل مورد در .یستن

 یبهرا  .اسهت  مهدل  کهارآیی  عهدم  نشهانگر  و ادیز اریبس خطا ها قسمت یبعض در هم باز ، اماشد 

 که   شهود،  مشاهد  می مقدار ینیب شیپ در چهار هزار درصدی یخطا کی ،3111 سال در ،نمون 

  .است محاسبا  در مدل دهندة عدم کارآیی الزم نشان
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 متناظر خطای و سال تفکیک به تقاضاهای  داده برای شده محاسبه های مدل نتایج -3 جدول

 سال
  عرضه حمایتی قیمت

 )ریال(

 تقاضا

 تن( )هزار
 )درصد( خطا نمایی مدل )درصد( خطا خطی مدل

3111 1 11/33641571  17 3311 5 67 

3113 1 11/33113211  17 3311 5 67 

3114 1 11/34115361  -376 5367 3 67 

3111 1 11/33551115  -12 3411 1 1 

3112 6 11/33131571  41 411 5 37 

3115 6 11/33121141  71 3337 1 11 

3116 6 11/33213346  322 4111 35 351 

3117 6 11/33341362  311 3711 33 11 

3111 6 11/33474312  214 7311 461 2411 

3113 451 11/33165341  131 57 377 43 

3131 161 11/34237225  215 43 471 42 

3133 265 11/34712545  241 1 452 25 

3134 265 11/34112776  237 31 441 53 

3131 665 11/31167774  217 13 412 63 

3132 665 11/31314311  241 16 452 64 

3135 665 11/31127624  241 16 452 64 

3136 665 63/31551335  241 16 452 64 

 پژوهش های یافت  مأخذ:

 نیانگیه م بها  یینمها  و یخطه  صور  ب  تقاضا مدل دو تقاضا، در یینها یبند جمع عنوان ب 
 در و یسهت ن مناسهب  وج  چیه ب  یخط مدل در درصد 3111 و یینما مدل در درصد 112 یخطا

 لیه دل به   ،شود استفاد  شد  از مقدار کشش محاسب  ،کنند  مصرف رفا  برآورد یبرا ک  یصورت
 هها  پاسهخ  عرضه   مهدل  ن یزم در .داد نخواهد نشان خود از را مالز یریاستنادپذ نتایج ،باال یخطا
 بهاز  امها  ،شد  کمتر یحد تا خطا ،تقاضا مدل ب  نسبت آنک  با و دارد یادیز اریبس یخطا هم باز
 حهدود  در یخطه  عرضه   مهدل  یبهرا  خطا نیشتریب .ستباال استاندارد مدل کی ة آن تافاصل هم

 حهدود  در خطها  نیانگیه م ،تینها در .است درصد 111 حدود در یینمامدل  یبرا و درصد 451
 ،خطها  بهودن  بهاال  ب  توج  با ک  است یینما مدل یبرادرصد  71 و یخط مدل یبرادرصد  341
  یه توج قابهل  اسهتاندارد  یتقاضها  و عرضه   کشهش  موجودهای  مدل از استفاد  زین قسمت نیا در
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 در یاقتصهاد  اسهتاندارد ههای   فرمهول  ،رانیا بازار بودن آشفت  و دلم یباال یخطا لیدل ب  و نبود 
 اسهت  الزم و دههد  نمهی  نشهان  خهود  از را الزم یکارآمهد  بهازار  نیه ا به   مربهو   موارد ینیب شیپ

 .ردیگ صور  یحسابدار  یپا محاسبا  با و آشفت  بازار مدل اساس بر محاسبا 
 متناظر خطای و سال تفکیک به عرضههای  داده برای شده محاسبه های مدل نتایج -4 جدول

 سال
 خرید تضمینی قیمت

 )ریال(

 عرضه

 )هزارتن(
 )درصد( خطا خطی مدل )درصد( خطا نمایی مدل

3111 3151 64/3251  1735 13/451  5117 21/112  

3113 3111 42/34251  1111 41/361  2111 64/475  

3114 3511 57/31213  1435 67/333  2135 11/443  

3111 3711 21/32561  1416 53/11  2711 73/371  

3112 3171 37/32117  1446 53/74  2756 11/352  

3115 4151 75/32661  1333 15/56  2714 11/311  

3116 4151 63/35116  1331 15/53  2621 71/346  

3117 4451 31/6333  2337 31/14  5455 56/311  

3111 1151 11/34131  1236 11/34  2317 13/61  

3113 1111 33/34324  1234 13/1  2312 63/21  

3131 1611 37/1677  1146 41/6  5323 13/24  

3133 2411 11/1136  1116 11/3  5313 37/44  

3134 1111 45/3112  1716 11/51  5131 41/16  

3131 31511 71/31571  1576 32/65  5133 41/54  

3132 33551 14/33544  1271 31/63  2326 31/57  

3135 34715 11/32534  1412 71/72  2716 74/64  

3136 31111 11/34211  1117 35/71  2116 24/64  

 پژوهش های یافت  مأخذ:

 آشفته بازار سازی شبیه نتایج

 روابهط  از ،گندم بازار ب   یافت صیتخص اران ی کارآیی یابیارز یبرا، آشفت  بازار مدل در
 مهت یق و ،یجههان  بازار در گندم متیق اساس بر ابتدا ،حالت نیا در .شد استفاد  یحسابدار  یپا

 اخهتالف  به   توجه   بها  گنهدم  دیه خر ب  دولت یافت  از سوی اختصاص پول اضاف  ،دیخر ینیتضم
 گنهدم  جههانی  قیمهت  .شهد  سهب  محا مجزا سال هر در کامل صور  ب  ایران بازار با جهانی قیمت
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 تعرفه   کهردن  اضاف  از پ  توان می را قیمت این است. نشد  لحاظ دولت کرد هزین  در وارداتی
 یکاالهها  واردا  یبهرا  مصهو   ارز مهت یق ،سال آن در ندمگ یواردات نر  ب  توج  با واردا 

 راحتهی   به  یجههان  بهازار  در گنهدم  تن هر متیق و ایران یمرکز بانک از سوی شد  اعالم یاساس
 و خصوصهی  بخهش  توسط توانست می واردا  این ک  است بود  این بر فرض اما کرد، محاسب 
، آزاد بهازار  دالر نهر   بها  تعدیل از بعد و قبل کرد هزین  این مبلغ گیرد؛ صور  دولت از مستقل

 قیمهت  از خریهد  تضهمینی  قیمهت  ها، سال برخی در ک  اینجاست جالب است. د مآ 5در جدول 
 است. برانگیز بحث ، بسیارمحصول این صادرا  ممنوعیت ب  توج  با ک  بود  نیز تر پایین جهانی

 و )خام جهانی قیمت با ای یارانه فروش قیمت و گندم تضمینی خرید قیمت تفاوت -5 جدول

 شده( تعدیل

 قیمت جهانی با فروش اختالف قیمت جهانی با خرید اختالف 

 شده تعدیل خام شده تعدیل خام سال

3111 - 113/2 E+33 - 113/2 E+33 411/3 E+31 411/3 E+31 

3113 - 353/1 E+33 - 116/4 E+33 511/3 E+31 113/3 E+31 

3114 - 147/4 E+34 - 574/3 E+34 157/4 E+31 532/3 E+31 

3111 111/1 E+33 474/4 E+33 133/3 E+31 461/3 E+31 

3112 273/3 E+34 616/1 E+33 133/3 E+31 313/3 E+31 

3115 163/2 E+34 112/4 E+34 133/3 E+31 113/3 E+31 

3116 - 132/1 E+33 - 251/3 E+33 135/4 E+31 133/3 E+31 

3117 - 621/3 E+34 - 557/6 E+33 344/4 E+31 361/3 E+31 

3111 - 424/4 E+34 - 332/7 E+33 611/1 E+31 355/3 E+31 

3113 156/1 E+34 312/3 E+34 131/5 E+34 526/3 E+34 

3131 - 336/5 E+34 - 112/3 E+34 311/3 E+31 147/1 E+34 

3133 - 337/7 E+34 - 513/3 E+34 133/1 E+31 371/1 E+34 

3134 - 731/6 E+34 - 131/3 E+34 311/6 E+31 157/3 E+34 

3131 116/5 E+34 166/6 E+33 331/1 E+31 762/2 E+34 

3132 211/3 E+31 511/3 E+34 123/2 E+31 373/2 E+34 

3135 331/2 E+31 614/2 E+34 113/4 E+31 344/4 E+34 

3136 331/2 E+31 614/2 E+34 113/4 E+31 344/4 E+34 

 پژوهش های یافت  مأخذ:
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 ،آن بهر  عالو  و است اندک و ثابت نسبتاً گندم ا یآس ن یهز ک ، از آنجا بعد مرحل  در
 و دیه خر یاصهل  رقهم  به   نسهبت  گنهدم  فروش و دیخر در دولت یجارهای  ن یهز ای انتقال ن یهز

 دولت یپرداخت مجموع توان می ،مقدار دو نیا از کردن نظر صرف با ،شود یم یتلق زیناچ فروش
 بهازار  نیه ا در ای یارانه   قیمهت  از جههانی  قیمهت  تفریهق  بها  را کننهد   مصرف از حمایت هدف با

 در گنهدم  مصهرف  بازار یبرا ،تینها در ،دهند  اران ی عنوان ب  دولت ک  کرد مشخص و محاسب 
 در شهد   تعهدیل  و مسهتقیم  صور   ب کرد هزین  این است. کرد  هزین  چقدر یکل صور  ب  سال

 کهرد  هزینه   کهل  جدول این در شد  محاسب  اعداد مجموع است ک  بدیهی است. د آم 5 جدول
 دههد.  مهی  نشان سال یک در را کنند  مصرف و تولیدکنند  از حمایت و بازار کنترل برای دولت
 شهد   آورد  تعهدیل  از پ ة سران و تعدیل از پ  اولی  صور  ب  6 جدول در محاسب  این نتایج
 است.

  ریال( ب  ها هزین  )کلی  سرانه و تورم احتساب با و احتساب بدون دولت کلی کرد هزینه -6 جدول

 (شده تعدیل) دولت کرد هزینه دولت کرد هزینه تورم نرخ سال
  جمعیت

 نفر( )هزار
 سرانه

3111 21/33  455/3 E+31 455/3 E+31 65113 341/3 E+15 
3113 11/35  512/3 E+31 151/3 E+31 66111 117/4 E+15 
3114 61/35  714/3 E+31 133/3 E+31 67135 361/3 E+15 
3111 41/35  312/3 E+31 437/3 E+31 61125 131/3 E+15 
3112 21/31  167/4 E+31 411/3 E+31 63131 712/3 E+15 
3115 31/33  543/4 E+31 112/3 E+31 71236 134/3 E+15 
3116 21/31  431/4 E+31 173/3 E+31 73166 534/3 E+15 
3117 21/45  216/4 E+31 636/3 E+34 74466 124/3 E+15 
3111 11/31  531/2 E+31 213/3 E+31 71336 355/3 E+15 
3113 21/34  324/1 E+31 343/3 E+31 72357 544/3 E+15 
3131 51/43  164/4 E+31 452/5 E+34 75351 333/6 E+12 
3133 51/11  145/6 E+31 462/3 E+31 76175 663/3 E+15 
3134 71/12  571/7 E+31 431/3 E+31 77136 513/3 E+15 
3131 61/35  211/3 E+32 611/3 E+31 77371 355/4 E+15 
3132 31/33  455/3 E+32 435/3 E+31 71321 623/3 E+15 
3135 11/3  516/3 E+32 261/3 E+31 73346 113/3 E+15 
3136 61/3  652/3 E+32 531/3 E+31 13171 174/3 E+15 

 پژوهش های یافت  مأخذ:
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 )صد هزار ریال(سرانة تخصیصی در هر سال  -2نمودار 

 ةسهران که    دیه د تهوان یم ،اساس این بر .است تیاهم حائز و جالب اریبس 4 نمودار جینتا

 بهار دهنهدة   ، ک  نشهان بود  35/4 تا 7/1 نیب شد  لدیتع صور  ب  مختلف یها لسا در یصیتخص

 و کهار  نیه ا در دولهت  یجهار های  ن یهز یصیتخص ةسران نیدب اگر .است آن کم اریبس یا ن یهز

 ةارانه ی ،شهد   تعدیل محاسبا  ب  توج  با ک  است نیا انگریب هم باز شود، اضاف  زین ها ن یهز ریسا

 تخصیصهی  ارانه  ی نظر از ،آن بر و عال و بود  ثابت معموالً مختلف یها سال ولط رد یصیتخص

 اریبسه  ،خهانوار  ةنیهز کمک یا و نیبنز مانند یمحصوالت اران ی با س یمقا در ،دولت برای گندم ب 

 ةیارانه  ،(331×3131) سوخت ةیاران تخصیص میزان .است پوشی مشچ قابل سال در عمالً و زیناچ

 بهرای  فقط ریال میلیارد 5/5×3135 ،مجموع در ،(321×3131) گازوئیل یاران  و (431×3131) گاز

 اختصاصهی  ةیاران ،تومان 3111 دالر نر  با ک  بود  گاز و گازوئیل، سواری، سوخت های حامل

 بسهیار  از سهوی دولهت   سوخت سخن، مدیریت هزینة دیگر ؛ ب است نان ةیاران برابر 15 بنزین ب 

 (.3137 سال در نفت شرکت رسمی آمار )طبق نماید می تر مهم

 بعهد  سهال  3131 سال .ستها سالدیگر  معمول یالگو با متفاو  3131و  3131های سال

 پنجها   تقریبهاً  کهاهش  کیه  هها،  یارانه   یهدفمنهد  لیدل ب  ؛ در این سال،بود ها اران ی یهدفمند از

 سهال  در ،آن از په   که   شهود  می مشاهد  164/4×3131 ب  32/1×3131 از دولت ن یهز درصدی
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 رنه   کهم  نیه ا عمهالً   یحاش اتفاقا  و تورم نر  خاطر ب  145/6×3131 عدد ب  رسیدن با ،3133

 ،3131 سهال  در .اسهت  بازگشهت   یهدفمند از قبل یالگو ب  الگو و رفت  نیب از دولت نقش شدن

 آن توان یم لیو ستین محسوس چندان اگرچ  ،الگوها ریسا ب  نسبت سران  یپرداخت بودن باالتر

 مهرتبط دانسهت   اسهت،  نشهان داد  نشهد    ایران یمرکز بانک ارز نر  در ک  ارز های نوسان با را

 نر  شدید نوسان ،آزاد بازار در عمالً ک  حالی در ،شد  فرض ثابت مرکزی بانک ابالغی )نر 

 ،حقیقت در آزاد ارز، بازار نر  و ابالغی نر  برابری گا  س  تفاو  است؛ این داشت  وجود ارز

  .شود(می محسو  دولت حمایت

 به   نسهبت  بهازار  کنتهرل  یبهرا  گندم یازا ب  دولت کرد ن یهز ةرانس ،یینها یبند جمع در

 و مناسهب  تیریمهد  کیه  بها  ،تهدریج  به   تهوان  مهی  و یستن توج  قابل چندان ای اران ی اقالم ریسا

 همچنهین،  و آزاد و غیردولتهی  دالر با جهانی قیمت ب  آن رساندن و متیق تعدیل شامل هدفمند

 و اسهتاندارد  بازار یک سوی ب  را بازار فروش، کیفیت و عرض  واردا ، در نظارتی نقشی ایفای

 .درب شیپ دولت یبرا ن یهز حداقل با

 

 پیشنهادها و گیری نتیجه

 :کرد اشار  ریز نکا  ب  توان می ی پژوهش،ینها جینتا در قالب

 بهازار  تیوضهع  تیشفاف دادن نشان یبرا کشور در گندم و آرد مصرف زیر و مستند یآمارها 

 .دشوار است کالن سطح در مناسب یگذار استیس رو، یست؛ و از اینن دسترس در

 متیق از موارد از یاریبس در گندم ینیتضم دیخر مصو  متیق ،دیتول از تیحما ن یزم در 

 در ارز نهر   و یدولته  ارز نهر   تفهاو   بسا دلیل آن ب  چ  ک  است، بود  کمتر یجهان بازار

 .دگرد نیز بازمی آزاد بازار

 بهه  کمههک یبههرا دولههت یقههیتزر نهه یهز همههوار  ،کننههد  مصههرف از تیههحما نهه یزم در 

 انهدک  اریبسه  رقم نیا ،سال در آمد  دست ب  ةسران ب  توج  با اما ؛است مثبت کنند  مصرف

 .شود می محسو 
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 تولید و مصرف کنترل برای شد  لیتعد صور  ب  نفر هر یازا ب  دولت یکل کرد ن یهز رقم 

 ماننهد  هها  ارانه  ی ریسها  به   نسهبت  را آن مهالی  بهار  تهوان  مهی  ک  است یاندک اریبس رقم گندم

 .دانست یپوش چشم قابل سوخت

 یالگو تیتبع عدم لیدل ب  ،تقاضاکشش  و عرض  کشش شامل یاقتصاد استانداردهای  مدل 

 یکارهها  و تحقیقا  یتمام رد است. بود ن مدآکار وج  چیه ب  ،استاندارد یالگوها از بازار

 ههای  کشهش  از ،بهودن  ریپهذ   یه توج صور  در و محاسب  مدل یخطا دیبا الزاماً حوز ، این

  نشهد  مشهاهد   یمهورد  نیچن ،وج  چیه ب  ،گندم بازار در ؛ البت شود استفاد  تقاضا و عرض 

 ناکارآمهد  بهاال  یخطها  لیه دل به   یقبله  قها  یتحق در شهد   اسهتفاد   اسهتاندارد  روابهط  و است

 ، ریهز خطها  های پیشهین  پژوهش از کدام هیچ در ک  است شایان یادآوری .شود می محسو 

 است. نشد  د مشاه ایران گندم بازار در

 د:دا قرار نظر مد شر  زیر را توان پیشنهادهایی ب می ،گندم بازار اصال  در راستای

 شایسهت   تضهمینی  خریهد  بها  کننهد  دیتول از تیه حما در دولت یشگیهم استیس ب  توج  با ،

 ماننهد  یکشهاورز  میمسهتق های  تیحما مانند نیگزیجاهای  استیس از آن، یجا ب  است ک 

 اسهتفاد   گنهدم  کاشهت  سهنتی  سهاختار  اصال  برای بالعوضهای  وام و یاصالح بذر دادن

 و دولهت  به   را کمتهری  ةهزینه  تولیدکننهدگان  از حمایهت ههای   گون  سیاست این ، زیراشود

 کند. می تحمیل دهندگان مالیا 

 اندک ةیاران تورم(، نر  از )کمتر پلکانی  نر با ، الزم است ک )نان( گندم عرض  زمین  در 

 و متعهادل  کهامالً  رانیا در گندم بازار ،عملدر  ،بیترت نیدب و شود حذف کامالً حوز  این

 مطلوبیهت  ،کشهش بهودن نهان    در چنین شرایطی، با توج  به  بهی   .شود یجهان بازار با ارز هم

 گهرفتن  پهیش  در بها  توانهد  مهی  دولهت  ،بنهابراین  شود. می برقرار تولیدکنند  و کنند  مصرف

 از حمایهت  به   تنهها  ،گنهدم  بهازار  در خودکفهایی  به   رسهیدن  راسهتای  در مناسهب،  سیاست

 هد.بکا کنندگان مصرف ةیاراناز  و ب ردازد تولیدکنندگان
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 و  مناسهب  نظهار   بها  ،واردا  یبهرا  یخصوصه  بخهش  ب  اجاز  و ندمگ واردا  در لیتسه

 یاقهدامات  جمله   از زیه ن گهر ید یبازارها سوی ب  یقیتزر ارز مهار گرایش هدف با همچنین،

 د.شو تلقی مهم بسیار ،دولت یگذار استیس در تواند یم ک  است
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