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 چکیده
های حمایتی گوناگونی به منظور حمایت از بخش کشاورزی توسط دولت سیاست 8631-09های در ایران، طی سال

رو با توجه به اهمیت راهبردی پیش پژوهشگذاری مهمی دارد. اتخاذ شده است. که ارزیابی آنها کاربردهای سیاست
ثار و به منظور ارزیابی آ انگاه سیاستگذارگندم در سبد کاالهای مصرفی خانوار ایرانی و اهمیت آن از دیدحصول م

د. برای های توسعه انجام شهای ایران طی برنامهدر استان کنندگان گندمتولیدهای حمایتی دولت از توزیعی سیاست
 ندمگ کنندگاناز تولیدای، حمایت از قیمت بازاری و حمایت کل های بودجههای برآورد حمایتمنظور از معیاراین 

کنندگان یدتولهای حمایتی دولت از های ایران برای تعیین میزان منافعی که در پی اجرای سیاستدر هر یک از استان
شده، استفاده شده است. نتایج  8631-90های سال درهای ایران تولید این محصول دراستان بخش نصیب گندم
ای اول و دوم هکه میانگین اثر مستقیم و اثرکل حمایت کل از تولیدکنندگان گندم در برنامهنشان داد پژوهشاین 

یشتر بهای قیمتی در حمایت کل از تولیدکنندگان گندم های کشور منفی بوده، و سهم حمایتتوسعه در تمام استان
چهارم  و سوم هایثر مستقیم( در برنامها) ای بوده است. بیشترین میزان حمایت از گندمکاراناز حمایت های بودجه

میلیون ریال در هر هزار تن تولید و در برنامه 8000،  080های)منطه جیرفت( با میانگین کرماندر استان جنوب
بیشترین میانگین حمایت از همچنین   می باشد. هزارتن در هر ریالمیلیون  8001با میانگین ایالمپنجم در استان  

 026، در برنامه چهارم در استان گیالن با میزان 366سوم در استان بوشهر با میزان  کنندگان، اثرکل در برنامهتولید
ود شمی د. پیشنهامیلیون ریال در هر هزار تن تولید گندم می باشد8130و در برنامه پنجم در استان ایالم با میزان 

 د.شوید گندم در هر استان هدفمند ای در تولهای یارانهوری نهادهها با استفاده از میزان بهرهمیزان حمایت

 JEL:C88،E64،Q18بندیطبقه
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 مقدمه

ته يافهای اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعهترين سیاستاز مهم حمايتيهایسیاست

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین مواد غذايي  .روندشمار ميبه جهان توسعهحالو در

نه تنها کاهش ازاين بخش  حمايت ۀو مواد خام صنايع، صادرات، ارزآوری و اشتغال، امروزه دامن

 هایپژوهش ۀمؤسس) شودها تأکید مينیافته است، بلكه همواره بر تداوم، تقويت و تنوع حمايت

های حمايتي در ی اجرای سیاستاقتصاد داليل جمله از (.1831 ريزی و اقتصاد کشاورزی،برنامه

یت ظرفبودن  پذيری و محدودفساد بودن عرضه محصوالت،کشش توان به کمزی ميرکشاوبخش

ز جلوگیری ا ،سازی محصوالت کشاورزی، افزايش توان رقابتي در بازارهای صادراتيذخیره و توان

، حفظ اشتغال و جلوگیری های اقتصادو دامداران در مقايسه با ديگر بخشکاهش درآمد کشاورزان 

 های، جلوگیری از انتقال درآمد از بخش کشاورزی به ديگر بخشهااز مهاجرت روستايیان به شهر

 بناييرزي های پشتیباني وگذاری در بخشبخش خصوصي به سرمايهگرايش نداشتن  اقتصادی،

های بخش کشاورزی و ديگر بخش یکشاورزی اشاره کرد. در مجموع رسیدن به رشد و توسعه

حمايت از بخش  ها در اين زمینه هستند. بنابراين،، از داليل لزوم دخالت دولتبا آن مرتبط

 تاسآن  و حمايت از بخش کشاورزی جزء جدانشدني ها بودهکشاورزی همواره مورد توجه دولت

کننده برای حمايت از مصرف طور عمدهها نیز بهگرايش اين سیاست. (1833)حسیني و رضايي، 

ی هايافته به سمت حمايتهای توسعهکه در کشورباشد. در حاليو کاالهای مصرفي اساسي مي

. تجزيه و تحلیل روند تغییرات و عملكرد و آثار توزيعي متي از تولیدکنندگان کشاورزی استقی

ها، دفههای کشور با توجه به دگان گندم به ويژه در استاننکنهای حمايتي دولت ازتولیدسیاست

زی ريهای توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي نه تنها از بعد برنامهو عملكرد برنامه هامصوبه

 تتوسعۀ کشاورزی، بلكه از لحاظ آگاهي از کم و کیف و روند تغییرا هایبرای تدوين راهبرد

درخارج از کشور باشد. های کشور دارای اهمیت ميحمايت از تولیدکنندگان گندم در استان

اطق ها در منهای حمايتي و آثار توزيعي اين سیاستهای فراواني در زمینۀ ارزيابي سیاستپژوهش

 ای اقتصادهمختلف يک کشور صورت گرفته است. بیش از همه، سازمان توسعه و همكاری

OECD)1( های عضو خود ارائه ي درکشورهای حمايتهمه ساله گزارشي از وضعیت سیاست

ای نیز در ديگر کشورهای جهان و حتي ديگر نهادهای ای غیرمنظم و پراکندههد. پژوهشدهمي

بررسي آثار » ( در پژوهشي با عنوان4001) اندرز و همكاران المللي انجام پذيرفته است.بین
                                                           

1 Organization for Economic cooperation and Development(OECD) 
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حمايتي کشاورزی مشترک اتحاديه اروپا  هایکنندگان تحت سیاستای تولیددرآمدی منطقه

های حمايتي کشاورزی مشترک اتحاديه به بررسي و تجزيه و تحلیل آثار توزيعي سیاست« )کپ(

کنندگان محصوالت منطقه از ايالت فدرال هس برای تولید 41( در 1931-99) هایسال دراروپا 

ن تالش کردند که میانگین شاخص حمايت از منتخب بخش کشاورزی پرداختند. آنا

روش با و در مناطق مختلف  بررسيهای مورد مختلف را در سال محصوالت (PSE) کنندگانتولید

 ند. در اين پژوهشکننده در مناطق مختلف برآورد کنکل به جز محاسبۀ شاخص حمايت از تولید

های مورد نظر برای کل ايالت سال درکنندگان محصوالت مختلف ابتدا شاخص حمايت از تولید

محاسبه شده، سپس با استفاده از نسبت تولید هر منطقه از محصول مورد نظر شاخص حمايت 

دست آمده است. نتايج نشان داد که با وجود يكسان بودن کنندگان مناطق مختلف بهاز تولید

لیدکنندگان مناطق ها برای توهای حمايتي در کل ايالت، آثار درآمدی اين سیاستسیاست

های کشاورزی چین ( اثر حمايتي سیاست4002باشد. کوانسكي و تانگرن )مختلف متفاوت مي

 گیریهای اندازهرا به صورت کمّي ارزيابي کردند. برای اين منظور شاخص 4001تا  1991در دهۀ 

به کار حمايت محصوالت کشاورزی را که توسط سازمان همكاری و توسعۀ اقتصادی ارائه شد، 

 يهاند، مقايسه کردند. بر پااسبه کردهها را محبردند و نتايج را با ديگر کشورهايي که اين شاخص

وايل ها )انتايج حمايت از کشاورزی چین نسبت به ديگر کشورها کمتر بود. حتي در برخي سال

شده برای محصوالت کشاورزی ناشي از دخالت دولت های تحريف( به علت وجود قیمت1990دهۀ

گیری جهت 4000و اوايل دهۀ  1990در تعیین قیمت، منفي بوده است. اما در اواخر دهۀ 

کننده تغییر کرد و تي چین از هدف خودکفايي غالت و کاهش قیمت مصرفهای حمايسیاست

 های حمايتيدر زمینۀ آثار توزيعي سیاست حمايت از درآمدهای خانگي کشاورز جانشین آن شد.

های ايران، در داخل کشور پژوهشي انجام ها در استانو ارزيابي و تجزيه و تحلیل اين سیاست

ع قانهای حمايتي صورت پذيرفته است. وزافزوني در زمینه سیاستای رهنشده است. اما پژوهش

حمايت از تولیدکننده را برای محصوالت گندم، جو، پسته و خرما برآورد  ( میزان1831شیرازی )

توان از داخلي که به ظاهر مي هايي مانند هزينۀ ترابریاملکرد. نتايج اين پژوهش نشان داد ع

به برآورد نادرست شاخص حمايت از تولیدکننده منجر شود. پوشي کرد، ممكن است آن چشم

های را در فاصلۀ سال یدولت از بخش کشاورز يمال يتحما یت( وضع1831) يزدانيو  يواعظ

دولت از  يمال هایيتحما یسازینهبهيي برای راهكارها هارائبررسي کردند و  1838تا  1830

با  یدولت از بخش کشاورز يتيحما هاییاستسدند. در اين پژوهش، ارائه دا یبخش کشاورز
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 بنابرشد.  یریگاندازه (OECD)و توسعه  دیاقتصا هاییسازمان همكار یهااستفاده از شاخص

 است. آنان نداشتهمطلوب  ييکارا ي،از محصوالت زراع يشده جز در برخ اجرا هاییاستسيج نتا

را  هایاستس ينا یاجرا یالزم برا یهاساختيرو نبود ز يتيحما هاییاستس ینب يهماهنگنا

 یبازنگررو، اند. از اينکردهعنوان  خود  هبرنام هایهدفتحقق دلیل اصلي ناموفق بودن دولت در 

 و ي،جهان هاییمتو ق یدتول هایينههز يشو متناسب ساختن آن با افزا يتيحما هاییمتدر ق

( در پژوهشي با 1832پريزن و بخشوده )دانند. الزامي ميکنندگان را یداز تول يتحما يشافزا

کنندگان گندم و برنج های دولت در درآمد تولیدکنندگان و مخارج مصرفنقش حمايت»عنوان 

ای، کنندگان )شامل حمايت نهادهبه بررسي چگونگي حمايت از تولیدکنندگان و مصرف« در ايران

های اول، دوم و سوم توسعه های پاياني برنامهحمايت قیمتي، و کل حمايت داخلي( در سال

های برآورد حمايت تولیدکننده و شاخص OECDشناسي پرداختند. آنان در اين پژوهش از روش

نتايج دو محصول گندم و برنج  بنابر( استفاده کردند. CSEو  PSEکننده )و برآورد حمايت مصرف

( 1833حسیني و ترشیزی )اند. بودهمند بهرههای مورد بررسي حمايت بیشتری در بیشتر سال

ت شاخص برآورد حمايبا استفاده از « ارزيابي سیاست حمايتي گندم در ايران»ای با عنوان در مقاله

حمايت مستقیم و غیرمستقیم دولت از تولیدکنندگان گندم را برای  یزانم ،(PSE) از تولیدکننده

میلیارد ريال  -141 میزاننتايج اين شاخص از برآورد کردند. برپايۀ  1831تا  1813زماني  ۀدور

آنان با توجه به افزايش يافته است.  1831میلیارد ريال در سال  44900به  1813در سال 

چگونگي در پذيری در بازارهای جهاني، های خود اظهار داشتند در راستای ارتقای رقابتيافته

محور های حمايتي از حالت توزيعو سیاستشود يارانه به تولیدکنندگان گندم تجديد نظر  پرداخت

ای ( در مقاله1890. حسیني و ترشیزی )های تولیدمحور و سودآور حرکت کندبه سمت سیاست

های ، سطح دستیابي به هدف1المللي در سیاست گندم ايرانپذيری بینبا عنوان پیگیری رقابت

گندم( بررسي کردند. برای اين منظور، سالۀ توسعه را در بخش کشاورزی )محصول ای پنجهبرنامه

 بنابرمحاسبه شد.  (CSEو  PSE)گندم کنندۀ های برآورد حمايت از تولیدکننده و مصرفشاخص

بیست برابر )به  حدود PSEمقدار شاخص  4001تا  1939ای هنتايج در فاصلۀ زماني سال

 .برابر افزايش يافت 19/1های واقعي(، در حالي که مقدار تولید تنها قیمت

  

                                                           
1 Pursuing International Competitiveness in Iranian Wheat Policy 
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 روش تحقیق
های در استان حمايتي دولت از تولیدکنندگان هایهای حمايت به منظور ارزيابي سیاستشاخص

 :روش قابل محاسبه مي باشد کشور از دو

های کشور در سطح هر يک از استان گندماز تولیدکنندگان های حمايتي محاسبه شاخص .1

 (.4001)اندرز ، های سنجش حمايت )روش جزء به کل(به طور جداگانه با استفاده از روش

در سطح کل کشور و تبديل  شاخص ی حمايت از تولیدکنندگان گندم هامحاسبه شاخص .4

نظر برای هر  های استاني با توجه به وزن داده شده به هر استان )وزن موردکل  به شاخص

 (. 4001)اندرز ، )روش کل به جزء( در آن استان باشد( تولید گندمتواند میزان استان مي

باشد. اما در مقايسه با روش دوم تری نسبت به روش کل به جزء ميروش دقیقجزء به کل  روش

یاز نهای حمايتي به تفكیک استاني( )داده های سری زماني محاسبۀ شاخص به اطالعات بیشتری

از اين روش به منظور ارزيابي آثار  پژوهشکل، در اين دارد. با توجه به دقت بیشتر روش جزء به

 د.شوهای کشور استفاده ميدر استان کنندگان گندماز تولیدهای حمايتي توزيعي سیاست

 در استان های كشور (PSE)شناسی برآورد حمايت از تولیدكنندگان روش

گیرد. طور کلي درآمد تولیدکنندگان محصهههوالت کشهههاورزی از دو راه مورد حمايت قرار ميبهه 

های قیمتي است که بر اثر تفاوت قیمت سرمزرعه با قیمت مرجع به دلیل انتقالبخشهي از آن به 

به عنوان  (PSE)تولیدکننده شود که در محاسبۀ شاخص برآورد حمايت از کشهاورزان منتقل مي 

های های غیرقیمتي )پرداختشههود. بخش ديگر، انتقالبیان مي (MPS1) حمايت از قیمت بازاری

ای و حمايت براسهاس درآمدهای غیرمسهتقیم( دولت به کشهاورزان اسهت که در محاسبۀ     بودجه

PSE ای های بودجهبا عنوان کلي پرداخت(BP) شههاخص برآورد پژوهشدر اين  .شههودبیان مي ،

محاسبۀ  چگونگي (1شود. در رابطۀ )يت از تولیدکنندگان بر حسهب واحد پولي محاسبه مي حما

 های کشور آورده شده است.شاخص برآورد حمايت از تولیدکنندگان در استان

(1)  

حمايت از قیمت   MPS𝑖؛ iشههاخص برآورد حمايت از تولیدکننده در اسههتان  𝑃𝑆𝐸𝑖که درآن، 

 است.  iای دولت به تولیدکنندگان در استان های بودجهکل پرداخت 𝐵𝑃𝑖و  iبازاری در استان 

                                                           
1 Market Price Support (MPS) 
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 شاخص حمايت از قیمت بازاری در استان های كشور

 میزاننخستین اقدام برای برآورد های کشور( در استانMPS𝑖محاسبۀ حمايت از قیمت بازاری ) 

های حمايتي، دلیل اجرای سیاستدر استان های کشوراست. به (𝑃𝑆𝐸𝑖حمايت از تولیدکنندگان )

دو  طور کلي تفاوت اينکند با قیمت مرجع متفاوت است، بهقیمتي که تولیدکننده دريافت مي

شود. با وجود اين، اجزای آن در شرايط عنوان حمايت از قیمت بازاری شناخته ميقیمت، به

طوری که کل حمايت از قیمت بازاری در شرايط داتي و صادراتي تاحدودی متفاوت است. بهوار

دلیل تفاوت قیمت داخلي با قیمت مرجع، از شود که بههايي ميوارداتي تنها شامل پرداخت

رايط ، حمايت از قیمت بازاری در شپايهکنندگان به تولیدکنندگان منتقل شده است. بر اين مصرف

  شود.( برآورد مي4بودن محصول با توجه به روابط ) وارداتي

(4)
  mDPii

ii

PPQMPS

IXMPS




1

 
کننده به های قیمتي از مصرفنتقالا 𝐼𝑋𝑖1؛ iحمايت از قیمت بازاری در استان MPS𝑖که در آن، 

قیمت مرجع  MPقیمت داخلي و  DP؛ iتولید در استان یزان م p𝑄𝑖؛ iتولیدکننده در استان 

 شده برای کاالی وارداتي است.تعديل

گیرد. بودن محصول، براساس دو انتقال شكل ميحمايت از قیمت بازاری در شرايط صادراتي

(، انتقال ديگری نیز از 1IXکنندگان به تولیدکنندگان )بر انتقال از مصرفطوری که افزونبه

) گیرددهندگان به تولیدکنندگان صورت ميمالیات
1X به اين ترتیب، کل حمايت از قیمت .)

 شود. ( محاسبه مي8) بنابر رابطهبازاری در شرايط صادراتي، 

(8) 
    

XiDCiPiXiDCii

iii

PPQQPPQMPS

XIXMPS
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کننده به های قیمتي از مصرفانتقال 1𝐼𝑋𝑖؛ iحمايت از قیمت بازاری در استان  MPS𝑖که در آن،

دهندگان)دولت( به تولیدکنندگان در های قیمتي از مالیاتانتقال 1𝑋𝑖؛ iتولیدکننده در استان 

قیمت داخلي و  D𝑃؛   iتولید در استان یزانم pQ𝑖؛ iمصرف در استان یزان م C𝑄𝑖؛ iاستان 

X𝑃𝑖شده برای کاالی صادراتي در استان قیمت مرجع تعديلi است. 

 های كشورای در استانهای بودجهرداختپ

نفع های ذیهای بازاری، به انتقال بین گروهای، بهدون اثرگذاری بر قیمت ههای بودجهه  پرداخهت 

های های غیرقیمتي اسهههت که شهههامل پرداختها همان انتقالانجهامهد. اين پرداخهت   بهازار مي 

ای به های بودجهپرداخت. شههوددرآمدهای غیرمسههتقیم ميپايه  ای مسههتقیم و حمايت بربودجه
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ن رسههد بتواان بخش کشههاورزی ايران بسههیار ناچیز اسههت. با وجود اين، به نظر مي تولیدکنندگ

های سههازمان همكاری و توسعۀ اقتصادی ای ايران را بر چهار نوع از پرداختهای بودجهپرداخت

 یزان های مبتني بر مهای مبتني بر سهههطح زيرکشهههت يا تعداد دام، پرداختشهههامهل پرداخت 

ها )مانند يارانۀ تسههههیالت( بر اسهههتفاده از نهاده، ديگر پرداخت های مبتنيمحصهههول، پرداخت

ای موجود در اسههتان های ايران که توسههط های بودجهکرد. در ادامه چگونگي پرداخت هماهنگ

 شود.شود بیان ميدولت به بخش کشاورزی پرداخت مي

های تولید پرداخت هايي که در بخش کشهههاورزی ايران به نهاده: يهارانه های تولیديارانۀ نهاده

شهود، شامل يارانۀ ذرت، کنجالۀ سويا، پودر ماهي، جو )در زير بخش دام و طیور( و انواع کود  مي

از آنجا که بخشي از کود و سموم مصرفي و سهموم شهیمیايي )در بخش زراعت و باغباني( است.   

شود، ای تأمین و بخشي در بازار آزاد مبادله ميهای مداخلهو با قیمتدر کشهور از منابع داخلي  

رو هستند. همچنین قیمت بازار آزاد داخلي نیز تحت روبه کشاورزان با دو قیمت در داخل کشور

های ارزی با قیمت جهاني متفاوت است. از اين رو، تمامي کود های دولت و سیاستتأثیر مداخله

مورد حمايت دولت است. کل حمايت از سموم و کود شیمیايي در هر  ایگونهو سهموم کشور به  

 یزانای و قیمت مرجع تعديل شده  اين نهاده ها در ماستان، از حاصلضرب اختالف قیمت يارانه

 شود.( محاسبه مي1های کشور  با استفاده از رابطۀ ) مصرف هر نهاده در هر يک از استان

(1) (P𝑖M − PD) × Q𝑖C 

یزان م C𝑄𝑖ای نهاده، قیمت يارانه i ،DPشدۀ نهاده در استان قیمت مرجع تعديل MPکه در آن 

مصرف نهاده  یزانم پايه است. سهم هر محصول از کل نهادۀ مصرفي بر iمصرف نهاده در استان 

که  هاييشود. دربارۀ محصولدر هر هكتار و سطح زيرکشت محصول در هر استان محاسبه مي

 شود. ها متفاوت در نظر گرفته ميمصرف نهاده یزانکشت ديم و آبي دارند، م هایروش

های حمايتي در بخش کشاورزی، بیمۀ : يكي ديگر از سیاستبیمۀ محصوالت كشاورزی

های بخش کشاورزی با ريسک زيادی همراه است، از آنجا که فعالیتمحصوالت کشاورزی است. 

رو هستند. که برای جبران آن حق ه با زيان عملیاتي روبهای در اين بخش، همیشهای بیمهشرکت

ر کنند. به همین دلیل در ايران نیز مانند بیشتای بیشتر از توان پرداخت کشاورزان تعیین ميبیمه

کشورهای جهان برای جبران زيان عملیاتي صندوق بیمه و همچنین تشويق کشاورزان برای 

پردازد. سهم دولت از یین شده برای محصوالت را ميگذاری، دولت بخشي از حق بیمۀ تعبیمه



 1394/ 1/ شماره 9اقتصاد کشاورزی/ جلد    1

 

شدۀ محصوالت کشاورزی در هر يک از استان های کشور با يارانۀ بیمۀ هر محصول حق بیمۀ تعیین

 در ان استان برابر است.

 هایهای سوختي در داخل کشور با قیمتبا توجه به تفاوت قیمتي زياد فراورده يارانۀ انرژی:

اهمیت زيادی است. دارای جهاني، محاسبۀ دقیق مصرف انرژی در تولید محصوالت کشاورزی 

های زراعت و باغباني يارانۀ مربوط به گازوئیل و برق برای استحصال مصرف انرژی در زيربخش

استفادۀ هر يک از مواد سوختي در یزان آب و عملیات ماشیني است. برای محاسبۀ اين يارانه م

های استان های کشور و نیز در استحصال آب از چاه و ديگر عملیات زراعي ها و مرغدارییگاودار

شود. ب مرز هر مادۀ سوختي ضرب ميای با قیمت لشود و در اختالف قیمت يارانهبرآورد مي

ضرب تفاوت قیمت داخلي گازوئیل و قیمت يارانۀ پرداختي برای مصرف سوخت معادل با حاصل

 مصرف گازوئیل خواهد بود. یزانونقل در مشده با نرخ ارز و هزينۀ حملصادراتي تعديل

(1) (𝑃𝑥 − 𝑃𝐷) × 𝑄𝑖𝐶 

مصرف  یزانم C𝑄𝑖ای سوخت، قیمت يارانه DPشدۀ گازوئیل، قیمت مرجع تعديل xPکه در آن 

 است.  iسوخت محصول در سال در استان 

تولید بخش کشاورزی، اعطای تسهیالت های حمايتي در يكي ديگر از سیاستاعتبارات بانكی:

بهره است. مسئلۀ مهم در اين زمینه، چگونگي توزيع تسهیالت بین محصوالت است. از بانكي کم

اوت ها متفهای بانکها و محصوالت مختلف با توجه به سیاستآنجا که ممكن است سهم زيربخش

ات تسهیالت اعطايي بانک باشد هر نوع تخصیص دارای درصدی از خطا خواهد بود. با اطالع

های مختلف های کشاورزی استخراج شده از بانک مرکزی، سهم زيربخشکشاورزی در زيربخش

توان برای کل تسهیالت بانكي اعطايي ها را ميشود که اين سهماز تسهیالت اعطايي مشخص مي

زيربخش تسهیالت هر بخش را محاسبه کرد. سپس برای مثال در  یزانبه اين بخش لحاظ و م

زراعت و باغباني به نسبت سطح زيرکشت هر محصول از کل سطح زيرکشت محصوالت، تسهیالت 

رسد اين روش با توجه به اطالعات اختصاص داده شده به هر محصول را تعیین کرد. به نظر مي

ها الزم است تفاوت نرخ سود در دسترس خطای کمتری دارد. در گام بعدی برای تعیین حمايت

های حمايتي ورزی با نرخ سود مرجع مقايسه شود. از آنجا که در محاسبۀ شاخصبخش کشا

ترين کاال يا خدمت برای مقايسه انتخاب شود، از میانگین تأکید بر آن است که قیمت مرجع شبیه

(. 1894)مهرپرور، شودهای اقتصاد استفاده ميبخش ديگرموزون نرخ سود تسهیالت اعطايي به 

انۀ تسهیالت بانكي برای هر يک از محصوالت منتخب در سطح کشور، در اين پس از محاسبۀ يار
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ها در استان های کشور از نسبت تولید محصول مورد نظر به منظور تخصیص اين يارانه پژوهش

 در هر يک از استان های کشور به تولید آن محصول در کل کشور استفاده شده است.

 بحث نتايج و 
ترين کاالی پرمصرف 1890کیلوگرم در سال  811 یانگینگندم با مصرف مانواع نان تهیه شده از 

 یانگیندرصد از م 2/1بوده است. مصرف اين کاال به تنهايي  1خوراکي در بین خانوارهای ايراني

 2/3گرفت. همچنین، انواع نان و بیسكويت بر ميدر 1890هزينۀ يک خانوار ايراني را در سال 

)گزارش  بود 1890يک خانوار ايراني در سال  هایا و آشامیدنيهخوراکيدرصد از کل هزينۀ 

 براين، سهم زياد اين محصول در سطح برداشت(. افزون1890بررسي بودجۀ خانوار بانک مرکزی، 

دۀ محصوالت زراعي و غالت، شدت وابستگي کشاورزان و روستايیان ايراني به اين محصول ش

 ييتهای حمایاستس يران،ا یگندم در بخش کشاورز یتجه به اهمتو بادهد. اساسي را نشان مي

یاست توان به سميها اجرا شده است. از اين سیاستمحصول  ينا یدتول يشافزا به منظور يمختلف

 انرژی، تسهیالت ارزان قیمت ۀکود و سموم شیمیايي، يارانانواع های قیمت خريد تضمیني، يارانه

ای ههای اقتصادی افزون بر تبیین و تحلیل وضیعتکارکردهای پژوهش از. کردبیمه اشاره  يارانۀو

رض ريزی است. از اين رو با فهای اقتصادی برای برنامهبیني آيندۀ شاخصگذشته و کنوني، پیش

و  1890ها همانند برنامۀ چهارم، هدفمند کردن يارانه ها در سال ادامۀ روند رشد تخصیص يارانه

های حمايت از يابي و میانگین متحرک شاخصهای دروناستفاده از روش ها بابیني قیمتپیش

های شاخص اتمحاسب يجنتا ادامه شود. دربیني ميتولیدکنندگان گندم در برنامۀ پنجم پیش

های اول تا پیش بیني برنامه پنجم برنامه درهای ايران در استان حمايت از تولیدکنندگان گندم

 شود.( ارائه شده است، تجزيه و تحلیل مي8( تا )1) هایتوسعه که در جدول

 در های ايراندر استان گندم یدكنندگاناز تولای ير میانگین حمايت بودجهمقاد یبررس

 های توسعهبرنامه

يارانۀ ) یکشاورز هایهبه نهاد يارانۀ پرداختيشامل يران در ا شده ای اجراهبودج هایتپرداخ

( یکشاورز ها و ادواتین)برق و سوخت ماش ، يارانۀ انرژیش(کسموم و علف یمیايي،کود شانواع 

یمۀ ا، بهیالت است. استفاده از تنها سه مورد )يارانه به مصرف نهادهتسه يارانۀمحصوالت و  یمۀب

ی رايج کشورهای مختلف جهان، در امحصوالت و يارانۀ تسهیالت( از هفت نوع پرداخت بودجه

ای در ايران در مقايسه با بسیاری از کشورها، ای حمايت بودجههاندک سیاست ايران بیانگر تنوع

                                                           
 نفر در نظر گرفته شده است. 18/8به طور میانگین برابر  1890بعد خانوار در گزارش بررسي بودجه خانوار سال 1
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ها کمتر به پرداخت های اقتصادی است. اينیويژه کشورهای عضو سازمان توسعه و همكاربه

های قیمتي و توزيع نهادۀ شكل پرداخت مستقیم يارانه بوده و به طور معمول به شكل سیاست

های ای از تولیدکنندگان ايراني را حمايتن رو بخش عمدۀ حمايت بودجهقیمت است. از ايارزان 

گیرد که نرخ ارز در آن نقش چشمگیری دارد. با توجه به مقادير قیمتي در بازار نهاده در برمي

ای در هر هزار تن تولید از تولیدکنندگان گندم در نرخ حقیقي های بودجهمیانگین کل حمايت

(، 1توسعه در جدول )بیني برنامۀ پنجم اول تاچهارم و پیش هایبرنامهدر های کشور ارز در استان

های مازندران، تهران و در برنامۀ اول توسعه به ترتیب تولیدکنندگان اين محصول در استان

میلیون ريال در هر هزار تن تولید گندم، در  214 و 228، 314با میانگین حمايت خراسان 

کنندگان گندم قرار داشتند. میانگین اين ای دولت از تولیدسوم حمايت بودجههای اول تا رتبه

 ها به جز استان اردبیل )با افزايششاخص در برنامۀ دوم توسعه نسبت به برنامۀ اول در تمام استان

میلیون ريال/ هزار تن(، کاهش يافته است. در اين برنامه بیشترين میزان میانگین حمايت  11

ندگان استان تهران بوده، و کنمیلیون ريال/ هزار تن متعلق به تولید 129ا مقدار ای ببودجه

میلیون ريال/ هزارتن جايگاه دوم و سوم  141و  118کرمان با مقادير های خراسان و جنوباستان

های اند. گندمكاران استان يزد کمترين میزان حمايتای را به خود اختصاص دادهحمايت بودجه

. در برنامه اندداشتههای اول و دوم توسعه هزارتن( در برنامهمیلیون ريال/  449و  421) ایبودجه

میلیون  88)با کاهش به میزان  ها به جز استان تهرانها در تمام استانسوم میانگین اين حمايت

 134، 112کرمان، مازندران و سمنان با میزان های جنوب. استانريال/ هزار تن( بهبود يافته است

دارای بیشترين میزان حمايت میلیون ريال/ هزارتن در برنامۀ سوم توسعه به ترتیب  114 و

ها ادامه ای در برنامۀ چهارم در تمام استانهای بودجهاند. روند افزايشي حمايتبودهای بودجه

افزايش در  میلیون ريال/ هزارتن، بیشترين 421احمد با میزان استان کهگیلويه و بوير داشته و

که اين استان در برنامۀ چهارم با میانگین طوریای را داشته است. بههای بوجهمیانگین حمايت

کرمان و تهران با های جنوبمیلیون ريال/ هزار تن در مقام دوم بوده، و استان 118حمايت 

وم  برنامه های اول و سمیلیون ريال در هر هزار تن تولید گندم در رتبه 133و  119میانگین 

ا کنندگان گندم در استان ايالم بشود، تولیدبیني مياند. در برنامۀ پنجم پیشچهارم قرار گرفته

ند. باش را داشته ایمیلیون ريال/ هزار تن از بیشترين میزان حمايت بودجه 1391میانگین حمايت 

میلیون  192و 491، 438بیني برنامه پنجم با میزان های سوم تا پیشاستان کرمان در برنامه

های دولت ای قرار دارد. با توجه به اينكه سهم يارانههای بودجهريال/ هزار تن در رتبۀ آخر حمايت
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ای دولت به گندمكاران،  بیشتر از های بودجههای کود، سم و انرژی گندم از کل حمايتبه نهاده

از آغاز در برنامۀ اول، در هر سهم دولت در بیمۀ محصول گندم نیز پس ) های بیمهسهم يارانه

پرداخت آن به  1831)در سال  ( و تسهیالت بانكيچهار برنامه، رشد مداومي داشته است

باشد. با توجه به اينكه های توسعه ميبرنامه درهای کشور کشاورزان متوقف شد( در تمام استان

های م توسعه در اکثر استانهای اول تا چهاربرنامهدر های کود و سم سهم حمايت دولت از نهاده

کشور دارای روند کاهشي بوده، ودر مقابل سهم نهادۀ انرژی روند افزايشي داشته است. علت 

های اول و ای دولت از گندمكاران استان مازندارن و تهران در برنامهبیشتر بودن حمايت بودجه

ای ه)مصرف بیشتر نهاده گندمهای کود و سم در هر واحد دوم، بیشتر بودن حمايت دولت از نهاده

 ،)منطقه جیرفت( کرمانهای جنوبباشد. و در مورد استانکود و سم در تولید هر واحد گندم( مي

ا، های دولت در اين استانهای بودجهاحمد و ايالم، علت عمدۀ بیشتر بودن حمايتو بويرکهگیلويه

 باشد.ميحمايت بیشتر از نهادۀ انرژی 

-ريال/هزارتن ندر نرخ حقیقی ارز )میلیوگندمای از تولیدكنندگانمیانگین حمايت بودجه (1)جدول

 (1831سالثابت
 برنامه پنجم توسعه برنامه چهارم توسعه برنامه سوم توسعه برنامه دوم توسعه برنامه اول توسعه استان

 283 118 821 814 131 شرقیآذربایجان

 931 111 118 811 101 غربیآذربایجان

 230 181 821 821 818 اردبیل*

 390 182 822 881 114 اصفهان

 1391 120 109 438 840 ایالم

 314 143 102 801 813 بوشهر

 901 133 114 129 228 تهران

 913 119 112 141 112 جنوب کرمان*

 108 823 819 828 123 بختیاریچهارمحال

 292 143 113 118 214 خراسان

 192 143 888 801 191 خوزستان

 101 101 893 881 138 زنجان

 231 121 114 119 110 سمنان

 210 141 112 884 104 سیستان و بلوچستان

 111 119 883 430 112 فارس

 201 141 811 801 803 قزوین*

 112 103 812 812  قم*

 1014 104 834 803 148 کردستان

 192 491 438 418 121 کرمان

 911 110 814 818 813 کرمانشاه
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در نرخ حقیقی ارز )میلیون گندمای از تولیدكنندگان( میانگین حمايت بودجه1جدول)ادامه 

 (1831سالثابت-ريال/هزارتن
 برنامه پنجم توسعه برنامه چهارم توسعه برنامه سوم توسعه برنامه دوم توسعه برنامه اول توسعه استان

 211 118 813 881 191 کهگیلویه وبویراحمد

 213 102 891 819 199 گلستان

 931 189 109 841 119 گیالن

 211 140 108 882 141 لرستان

 934 123 134 111 314 مازندران

 133 101 141 881 191 مرکزی

 141 180 118 434 811 هرمزگان

 111 121 891 812 101 همدان

 192 211 841 449 142 یزد

و استان قم از سال  8608، جنوب استان کرمان و استان  قزوین  از سال  8602های مربوط به تولید و سطح زیر کشت استان اردبیل از سالداده * های تحقیقیافته: نبعم
 باشد.موجود می 8606

های نامهبر در های ايراندر استان گندم یدكنندگاناز تولير میانگین حمايت بازاری مقاد یبررس

 توسعه

های مؤثر بر قیمت )در بیشهتر بازتاب دهندۀ سهیاست   (MPS) بازاریشهاخص حمايت از قیمت  

حمهايت از قیمت بازاری انتقال از  ههای ارزی اسهههت.  تضهههمیني( و سهههیهاسهههت  ايران قیمهت  

های قیمتي در بر دهندگان را در پي اجرای سههیاسههت کنندگان، واردکنندگان و مالیاتمصههرف

نرخ ارز حقیقي تعديل شههود، اثر مسههتقیم و اگر با نرخ ارز تعادلي   گیرد. اگر قیمت جهاني بامي

شود، میانگین ( مالحظه مي4شهود. همان طور که در جدول ) تعديل شهود، اثر کل محاسهبه مي  

های تثبیتي و گرايش به به دلیل سههیاسههت اثر مسههتقیم شههاخص حمايت بازاری از گندمكاران

 های کشهور در برنامه اول و دوم توسعه منفي بوده و کنندگان، در تمام اسهتان حمايت از مصهرف 

مرجع  متیکمتر از ق )قیمت خريد تضههمیني تعیین شههده(گندم  یمت دريافتي تولیدکنندگانق

الیات ها م. به عبارت ديگر از تولیدکنندگان در اين سالبوده استشهده با نرخ حقیقي ارز  تعديل

سوم توسعه به علت اجرای سیاست يكسان  در برنامه1831پنهان گرفته شهده است. پس از سال 

 ،های خراسانها بهبود يافته، ولي در استانسهازی نرخ ارز، میانگین اين شهاخص در تمام استان  

 .همچنان منفي بوده استسهمنان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، مازندران و هرمزگان  

های بازاری از ی اجرای سیاست حمايتتوان آغازی برابه عبارت ديگر برنامه سهوم توسهعه را مي  

بیشترين میزان میانگین حمايت بازاری )اثر مستقیم( از  ها دانست.اسهتان  بیشهتر گندمكاران در 

کرمان و آذربايجان غربي با های بوشههههر، جنوبگندمكاران در برنامه سهههوم مربوط به اسهههتان

چهارم توسههعه میانگین اين  رنامۀباشههد. در بتن ميمیلیون ريال/ هزار 119و198، 449میانگین 
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های آذربايجان غربي، آذربايجان شههرقي و ها مثبت بوده اسههت. اسههتانشههاخص در تمام اسههتان

های اول تا سهههوم میلیون ريهال/ هزارتن رتبه  811و 811، 814ههای  خوزسهههتهان بها میهانگین   

خراسههان با میانگین اند، و اسههتان برنامۀ چهارم به خود اختصههاص دادههای بازاری را در حمايت

های بازاری قرار دارد. در برنامۀ پنجم توسعه مانند میلیون ريال/ هزارتن در رتبۀ آخر حمايت 11

های جهاني موجب ای قیمتي در مقايسه با قیمتهپیش از اجرای شهناورسهازی نرخ ارز، حمايت  

 ها به جزاسههتاندريافت مالیات پنهان از تولیدکنندگان گندم شههده اسههت. اين شههاخص در تمام 

میلیون ريال/ هزارتن،  41و  43های های خوزسههتان و جنوب اسههتان کرمان با میانگین اسههتان

کل حمايت از قیمت بازاری که حمايت از  بیني شهههده اسهههت. بررسهههي میانگین اثرمنفي پیش

 برنامه اول و دوم دهد، درکشههاورزان را تحت تأثیر متغیرهای بنیادين اقتصههاد کشههور نشههان مي

اثر مسههتقیم دارد و حتي با برقراری نرخ ارز تعادلي هم تولیدکنندگان  همسههانتوسههعه روندی 

شهههدند، بلكه به نوعي خارجي خود نه تنها حمايت نمي برابر رقیبانها در گندم در تمام اسهههتان

 ملزم به پرداخت مالیات پنهاني نیز بودند. اما در برنامۀ سههوم توسههعه مقادير میانگین اثر کل در 

میلیون ريال/هزارتن( مثبت بوده اسههت.  -14ها به جز اسههتان خراسههان )با میانگینتمام اسههتان

، 810، 811کرمان و آذربايجان شرقي با میزان های بوشهر، خوزستان، جنوباسهتان  كارانگندم

های ههای اول تها چههارم میزان حمايت   میلیون ريهال/ هزارتن بهه ترتیهب در رتبهه     494و  802

ن، های خراسهههاکنندگان گندم در اسهههتان( قرار دارند. در برنامه چهارم از تولیدبهازاری)اثر کهل  

 .سهمنان، سهیسهتان وبلوچستان، کرمان، گلستان و مازندران حمايت بازاری صورت نگرفته است   

کاران اسههتان خراسان با برنامه چهارم مربوط به گندم درشهده   دريافتبیشهترين مالیات پنهاني  

هههای میلیون ريههال/ هزارتن، و بیشهههترين میههانگین اين شهههاخص در اسهههتههان  91گین میههان

 198، 411، 419بويراحمد  با میانگین وشرقي، خوزستان و کهگیلويهغربي، آذربايجانآذربايجان

باشهههد. در برنامۀ پنجم میانگین اثر کل حمايت بازاری در تمام تن ميمیلیون ريهال/ هزار 190و 

ی تولیدکنندگان گندم در بازار یمتاز قيت شههاخص حماها منفي بوده اسههت. نوسههان  اسههتان

ي، مقادير تولیدو جهان یمتق، از نوسههان نرخ ارز های توسههعه برآمدهبرنامهدر های کشههور اسههتان

ها های وارداتي به اسههتانهای مورد حمايت از مرزهای حمل و نقل نهادهمصههرف گندم و هزينه

 باشد.مي
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-( از تولید كنندگان گندم )میلیون ريال/ هزارتنMPSمیانگین حمايت از قیمت بازاری) (2)جدول

 (1831ثابت سال

 استان
 برنامه پنجم توسعه برنامه چهارم توسعه برنامه سوم توسعه برنامه دوم توسعه برنامه اول توسعه

 اثر کل اثرمستقیم کلاثر  اثرمستقیم اثر کل اثرمستقیم اثر کل اثرمستقیم اثر کل اثرمستقیم

-1819 شرقيآذربايجان  4493-  1401-  1821-  112 494 811 411 41-  839-  

-1181 غربيآذربايجان  4121-  1414-  1118-  119 433 814 419 11-  111-  

-133 اردبیل*  4192-  1410-  1180-  113 418 498 119 19-  144-  

-1113 اصفهان  4110-  1811-  1138-  13 119 413 12 100-  111-  

-1438 ايالم  4111-  1491-  1111-  108 410 491 111 144-  192-  

-1811 بوشهر  4183-  1131-  1103-  449 811 810 133 81-  101-  

-1181 تهران  4111-  1818-  1110-  49 111 413 28 111-  141-  

-121 جنوب کرمان*  4331-  1118-  1110-  198 802 881 133 41 841-  

-1184 بختیاریچهارمحال  4812-  1490-  1112-  33 411 411 110 111-  130-  

-1129 خراسان  4314-  1131-  1221-  111-  14-  11 91-  889-  201-  

-1111 خوزستان  4181-  1113-  1433-  112 810 811 198 43 843-  

-1182 زنجان  4191-  1882-  1211-  111 448 888 131 111-  191-  

-1109 سمنان  4121-  1184-  1242-  13-  23 119 1-  183-  101-  

-1113 بلوچستانو سیستان  4112-  1838-  1111-  31-  11 90 11-  411-  144-  

-1438 فارس  4141-  1411-  1149-  109 481 424 141 43-  823-  

-311 قزوين*  8014-  1841-  1112-  19 129 411 91 108-  111-  

-1103   قم*  381-  11 110 199 11 111-  120-  

-1481 کردستان  4111-  1118-  1219-  29 131 433 110 23-  180-  

-1191 کرمان  4113-  1819-  1110-  41-  91 130 81 112-  141-  

-1110 کرمانشاه  4184-  1841-  1101-  142 483 431 181 111-  138-  

-1838 کهگیلويه وبويراحمد  4141-  1430-  1111-  119 431 881 190 112-  193-  

-1181 گلستان  4191-  1149-  1819-  141-  1 101 89-  414-  142-  

-1111 گیالن  4101-  1833-  1113-  41 118 491 111 181-  108-  

-1449 لرستان  4810-  1422-  1111-  111 424 843 129 31-  110-  

-1191 مازندران  4190-  1823-  1114-  1-  1444 148 13-  113-  138-  

-4111 1811- مرکزی  1822-  1211-  20 133 481 31 141-  190-  

-4241 1813- هرمزگان  1831-  1141-  1-  109 119 41 190-  114-  

-4129 1111- همدان  1811-  1191-  101 441 429 184 113-  133-  

-4114 1808- يزد  1821-  1114-  10 182 131 14 141-  129-  

و استان قم از  8608، جنوب استان کرمان و استان  قزوین  از سال  8602داده های مربوط به تولید و سطح زیر کشت استان اردبیل از سال * تحقیقهای :يافته منبع 

 باشد.موجود می 8606سال 

های برنامه درهای ايران دراستان گندم یدكنندگاناز تولير میانگین حمايت كل مقاد یبررس

 توسعه

را در  (BP)ی اای بودجههپرداختو  (MPS)بازاری ای هحمايتحمايت از تولیدکنندگان،  

دگان و از تولیدکنن حمايتوضعیت موجود طور که بیان شد، اثر مستقیم بیانگر همانگیرد. برمي

 ،اثر کل های در حال اجرای بخش کشاورزی و ارزی است.کنندگان گندم بر اثر سیاستمصرف

 آنان را در شرايط اعمال نرخ ارز تعادلي برآمده از متغیرهای کالن اقتصادی در بلندمدتحمايت از 

ه در های توسعبرنامه کنندگان گندم در. نتايج محاسبات میانگین حمايت از تولیددهدنشان مي
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از يت حما برآوردارزشي  شود، شاخصطورکه مالحظه مي( ارائه شده است. همان8) جدول

را  (BP) ایهای بودجهيتو حما (MPS)ی بازار یمتاز ق يتکه مجموع حما (PSE) یدکنندهتول

ننده یدکو تول یداز تول يتبه سمت حما يتيهای حمایاستس، بیانگر آن است که دهدنشان مي

. به طوری که میانگین اثر مستقیم و اثر کل حمايت کل از تولیدکنندگان گندم استتغییر يافته 

های قیمتي های کشور منفي بوده، و سهم حمايتو دوم توسعه در تمام استاندر برنامه های اول 

ها ای بوده است. در اين برنامههای بودجهولیدکنندگان گندم بیشتر از حمايتدر حمايت کل از ت

ز های بعد شاخص حمايت اتولیدکنندگان گندم ناگزير از پرداخت مالیات پنهان بودند. در برنامه

ها بهبود يافته، زيرا با افزايش تفاوت قیمت گندم، اثر مستقیم در تمام استانتولیدکنندگان 

ای نسبت به حمايت قیمتي های بودجهسوخت در داخل کشور با قیمت جهاني، سهم حمايت

چهارم  های سوم و)اثر مستقیم( در برنامه کارانبیشتر شده است. بیشترين میزان حمايت از گندم

کمترين آن  میلیون ريال/ هزارتن، و 1000و  210هایکرمان با میانگینتوسعه در استان جنوب

باشد. میلیون ريال/ هزارتن مي 121و  412های در هر دو برنامه مربوط به استان کرمان با میانگین

میلیون ريال/ هزارتن 1221 گندمكاران استان ايالم با میانگینشود بیني ميدر برنامۀ پنجم پیش

میلیون ريال/ هزار تن  80ان حمايت )اثر مستقیم(، و استان کرمان با میانگین بیشترين میز

کمترين میزان حمايت )اثر مستقیم( را به خود اختصاص دهند. حمايت از گندمكاران در شرايط 

 با اثر مستقیم حمايت از تولیدکنندگان همسانيهای توسعه روند برنامه درتعادلي  برقراری نرخ ارز

م به های سوم تا پنجکل در برنامه کنندگان، اثربیشترين میانگین حمايت از تولید گندم دارد.

میلیون ريال/ هزارتن  1310و  241، 181های بوشهر، گیالن و ايالم با میزان ترتیب در استان

مؤثر بر شاخص حمايت کل از تولیدکنندگان، توجه به اجزای اين  هایاملاست. در بررسي ع

 هایباشد. زيرا عاملاهمیت مي دارایای ت از قیمت بازاری و حمايت بودجهشاخص يعني حماي

کننده میزان حمايت کل از تولیدکنندگان است. ها تعیینمؤثر بر اين دو شاخص و میزان آن

 هایحمايت هایتوان ناشي از نوسانمیزان حمايت از تولیدکنندگان را مي هایبنابراين نوسان

 ای دانست. بازاری و بودجه
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 (1831ثابت سال-گندم )میلیون ريال/ هزارتن(PSEمیانگین حمايت كل از تولیدكنندگان)( 8)جدول

 استان

 برنامه پنجم توسعه برنامه چهارم توسعه برنامه سوم توسعه برنامه دوم توسعه برنامه اول توسعه

 اثرمستقیم اثر کل اثرمستقیم اثر کل اثرمستقیم
اثر 

 کل
 اثر کل اثرمستقیم اثر کل اثرمستقیم

-381 شرقيآذربايجان  1213-  310-  1019-  114 191 318 112 211 111 

-180 غربيآذربايجان  4013-  322-  1411-  114 139 941 203 911 141 

-441 اردبیل*  4110-  331-  1123-  191 111 242 121 240 123 

-391 اصفهان  1340-  930-  1130-  181 181 111 181 290 108 

-918 ايالم  4020-  1011-  1131-  114 181 211 128 1221 1310 

-911 بوشهر  4181-  331-  1111-  181 181 313 111 341 111 

-219 تهران  1112-  331-  1112-  121 138 301 119 219 191 

-119 کرمان جنوب *  4994-  243-  1034-  210 100 1000 209 928 120 

-318 بختیاریچهارمحال  1212-  912-  1149-  112 118 188 101 439 111 

-312 خراسان  4411-  1188-  1191-  494 481 124 439 113 41-  

-111 خوزستان  1331-  318-  1011-  100 111 219 111 141 429 

-311 زنجان  1119-  1001-  1899-  109 121 382 248 191 420 

-919 سمنان  421-  1018-  131-  101 18 141 12 118 81 

و سیستان 

 بلوچستان
312-  4111-  1010-  1140-  884 412 111 440 199 31-  

-381 فارس  1393-  921-  1121-  113 121 244 101 181 811 

-112 *قزوين  4093-  1011-  1491-  101 111 111 119 101 882 

-211   *قم  18823-  810 814 103 812 104 99 

-314 کردستان  1919-  1101-  1111-  111 181 291 128 921 398 

-1141 کرمان  4011-  1112-  1811-  412 481 121 191 80 119-  

-294 کرمانشاه  4121-  928-  1122-  139 183 198 110 293 114 

کهگیلويه 

 وبويراحمد
294-  1314-  911-  1812-  142 111 929 111 181 492 

-1082 گلستان  4041-  1110-  1013-  421 884 114 140 131 121 

-394 گیالن  1311-  1014-  1811-  188 111 380 241 311 284 

-202 لرستان  1211-  910-  1411-  113 131 312 130 120 113 

-129 مازندران  1112-  912-  1111-  121 113 201 192 311 212 

-313 مرکزی  4028-  1018-  1110-  191 113 281 121 111 441 

-994 هرمزگان  4141-  1101-  1811-  189 891 199 118 481 400-  

-111 همدان  1941-  912-  1431-  100 182 211 119 141 119 

-1049 يزد  4819-  1111-  1138-  881 808 104 494 821 119-  

، جنوب استان کرمان و استان  قزوين از  1824های مربوط به تولید و سطح زيرکشت استان اردبیل از سالداده * های تحقیق:يافتهمنبع

 باشد.موجود مي 1821قم از سال و استان  1821سال 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
دگان در هر واحد کننای، حمايت بازاری و حمايت کل از تولیدبه طور کلي تمرکز حمايت بودجه

 د.در کشور ندارن ولهايي است که سهم زيادی در تولید اين محص، در استانتولید محصول گندم

های محصوالت های کود، سم و انرژی، يارانۀ حق بیمهنهادهای شامل حمايت از های بودجهحمايت

ی اهای کود، سم و انرژی سهم عمدهباشد، که يارانه به نهادهکشاورزی و يارانۀ تسهیالت بانكي مي

ای دولت )در هر واحد های بودجهمیزان حمايت پايهای دارند. بر همین های بودجهدر حمايت
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ید ای در تولهای يارانههای کشور به میزان مصرف نهادهاستاندر گندمکنندگان تولید( از تولید

های از نهاده ()مصرف بیشتر ای بیشتر در واقع حمايت بیشتربنابراين حمايت بودجه بستگي دارد.

های وری کمتر نهادهباشد، که اين به معنای بهره محصول گندمای در تولید هر واحد از يارانه

وسط ت ایهای يارانهبندی از سوی دولت برای استفاده از نهادهسهمیه تولید مي باشد.ای در يارانه

االيي وری بکه بهره هاييکنندگان استانمیزان استفاده تولید پايهبر گندم کنندگان تولید

ور های کشای در استانهای يارانهکار مناسبي برای استفاده بهینه از نهادهتواند راه، مياندداشته

هايي که کنندگان استانها برای تولیدباشد. زيرا در اين صورت میزان اين نهاده گندمبرای تولید 

های نوين و يا حتي خروج وری با روشوری کمي دارند محدود بوده و ملزم به افزايش بهرهبهره

 ای به حمايتبودجههای با توجه به اينكه سهم بیشتر حمايت شد. خواهد از تولید اين محصول

 ها در بینبهینه اين حمايتنیافتن ، که سبب تخصیص يافتهای اختصاصهای يارانهاز نهاده

ای رايج های کشور شده، و همچنین در ايران تنها تعداد کمي از انواع حمايت های بودجهاستان

ع تنو ای وبودجه اجزای حمايت های ديگرتوجه به  بنابراين شود،ر کشورها استفاده ميديگدر 

های مستقیم و بیمۀ درآمدی و ... کارگیری پرداختای مانند بههای بودجهبخشي به حمايت

 هایحمايت .های کشور مناسب باشدای در استانهای بودجهتواند در تخصیص بهینۀ حمايتمي

و همواره  ، در تمام سال های مورد بررسي مثبت بودهکنندگان محصول گندماز تولیدای بودجه

های ای شده است. اما حمايتها حمايت بودجهدر تمام استانمحصول گندم کنندگان از تولید

ها منفي بوده، های اول و دوم توسعه در تمام استاندر برنامه گندمقیمتي از تولیدکنندگان 

ه پرداخت باند، بلكه ملزم خارجي خود حمايت نشده برابر رقیباننه تنها در گندم  تولیدکنندگان

ای های بودجهها از حمايت قیمتي به حمايتاند. تغییر الگوی سیاستمالیات پنهان نیز بوده

شود و از سوی ديگر با دخالت مستقیم موجب حفظ قیمت محصوالت نزديک به قیمت جهاني مي

ن برای تعییکند.بتي شدن بازار محصوالت کمک ميدولت در بازار محصول همراه نیست و به رقا

ا هنیز به افزايش نرخ تورم و قیمت جهاني کمتر توجه شده و در بیشتر سال گندمقیمت تضمیني 

تفاوت  رسدکمتر از قیمت جهاني محاسبه شده است. به نظر ميقیمت گندم با روش هزينۀ تولید، 

اني زارهای جهکنندگان در باذيری تولیدپرقابتتوان زياد قیمت داخلي و جهاني اين محصوالت از 

 یهاروشديگرشود و ذاری بیش از اين توصیه نميگکاهد، بنابراين استفاده از اين شیوۀ قیمتمي

روش نرخ مبادله ممكن  يالب مرز  یمتمانند روش معادل ق یمحصوالت کشاورز یگذاریمتق

عي به طور کلي با توجه به آثار توزي تر باشندمناسب يرانا گندمیدتوليط کنوني شرا یاست برا
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شود، به منظور های کشور پیشنهاد ميدر استان گندم همسانهای حمايتي متفاوت سیاست

را از لحاظ  همانندهای های کشور، استانهای حمايتي در استانتخصیص بهینۀ سیاست

اخلي هر استان از هوايي، خاک، میزان تولید محصوالت زراعي و باغي، مصرف دآب و هایويژگي

تأثیر بسزايي در  هاويژگيمحصوالت زراعي و باغي، جمعیت، فاصله تا مرزهای وارداتي و....)اين 

های کشور دارد(، در يک منطقه قرار داد، به همین ها در استانايجاد آثار متفاوت از سیاست

ی هاكان سیاستهای کشور در چند منطقه طبقه بندی شده، و در صورت امترتیب تمام استان

ها متناسب با ای وضع و اجرا شود. در اين صورت هم سیاستبه صورت منطقه گندمحمايتي از 

تر خواهد شد. همچنین آثار تر و آسانها دقیقنیاز مناطق بوده و هم نظارت بر اجرای سیاست

 يافتني خواهد شد. های منطقه دستمورد نظر هر سیاست برای تمام استان
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