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 موجود، ذیريخطرپبا در نظر گرفتن شرایط گندم الگوي بهینه اقتصادي تولید و واردات تعیین  پژوهش،هدف از این 

رفته کار گریزي آرمانی بهطور همزمان، مدل برنامهبررسی چند هدف بهبا توجه به باشد. به این منظور، ایران میدر 
اعات اطال باشند.هاي سود، ریسک تولید و ریسک قیمت میهاي مد نظر در این پژوهش مشتمل بر آرمانشد. آرمان

در خوار بارکشاورزي )فائو(  سازمان آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزي، مرکزاز مورد نیاز براي انجام این پژوهش 

از برآورد مدل آرمانی  بررسینتایج براي برآورد مدل استفاده شد.  GAMSافزار . از نرمشدآوري گرد9911سال 
خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، هاي استانمدنظر،  هاهدف يهمهنشان داد با درنظر گرفتن 

خرسان رضوي و شمالی، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، همدان، ایالم، بوشهر، اصفهان، مرکزي و سیستان 
تان، هاي آذربایجان شرقی و غربی، کردسو بلوچستان براي گندم آبی وارد الگوي کشت بهینه شدند. همچنین استان

بر ناباعنوان تولیدکننده در نظر گرفته شدند. بهردبیل، زنجان، خراسان رضوي، گلستان براي گندم دیم خوزستان، ا
 9/571189و  5/773989هاي خراسان رضوي و کردستان با سطح زیرکشتی معادل با دست آمده، استاننتایج به

با نتایج  ابربرهمچنین  خود اختصاص دادند. ترتیب براي گندم آبی و گندم دیم بهباالترین سطح زیرکشت را به
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ن به هدف منظور رسید، بهبررسیتوجه به نتایج . با اعنوان واردکننده گندم وارد الگوي نهایی شدندآلمان به
دکنندگان که تولی کردتوان پیشنهاد انداز مورد نظر کشور، میچشم مبناياردات برخودکفایی و حذف کامل و

هاي واردشده در الگو حرکت کنند و دولت سرمایه کافی براي تولید گندم سمت استانگذاران بهو سیاست
با  ویاروییرگیري، توسعه ابزار . همچنین با توجه به تأثیر ریسک در تصمیمسازدها را فراهم در این استان

 شود.میو تاکید ریسک پیشنهاد 

 JEL: Q17, C02, C61, D81بندی طبقه

 .ریزي آرمانی، وارداتریسک تولید، ریسک قیمت، گندم، برنامه کلیدی: گانواژ

                                           
آموخته دکتری و دانشجویان دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی   ترتیب:دانشیار)نویسنده مسئول(، دانشبه  1

  ساری
Email: mmojaverian@yahoo.com 

http://www.iranianjae.ir/article_248165.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3/5011/شماره 51اقتصاد کشاورزی/جلد  87

 مقدمه

ز ا اییگستردهبخش  شتیو نقش آن در مع ییغذا تیدر امن گندمی راهبرد تیبا توجه به اهم

درصد مواد غذایی در الگوی تغذیه مردم ایران متشکل  52ای که در حدود گونهبه مردم کشور،

و  یراهبرد یهاتاسیها و ستیحما قیطر ازدولت ، مشتق شده از گندم استهای فرآوردهاز 

و  دیتول زهیانگ تیتقو برایالزم  طیبستر و شراتا ن، همواره تالش کرده افراو یهانهیصرف هز

 ارفاه جامعه ر یسازبیشینهو  ییبه خودکفا دستیابیدر جهت  ینسب یهاتیتبلور مز ظهور و

 (.Hajirahimi, 2014) سازد فراهم

پیامدهای مثبتی در  مین امنیت غذایی،أطور قطع خودکفایی ایران در تولید گندم ضمن تبه

 انایر، هامیکه در صورت تشدید تحرطوریهمراه دارد، بهامنیتی و سیاسی کشور به هایهلئمس

این  و همین امر اهمیت استمرار خودکفایی در توان تأمین غذای غالب مردم را خواهد داشت

توجه به  (. اماMosavi & Khalilian, 2005) کندبرابر می را چند (استرتژیكراهبردی ) محصول

 یهایزیردر برنامه گندم مانند یراهبرد هایمحصول ژهیوهمختلف ب هایلمحصوی هاتیمز

. در این راستا بررسی و مقایسه تولید داخلی کندضروری می یبازار داخل یدهو سامان یاقتصاد

واردات همه یا تولیدی مختلف در مقابل  هایمنبعیك محصول در حد خودکفایی کامل و صرف 

رفاه جامعه بایستی مورد توجه قرار گیرد  بیشینهبه  بخشی از آن محصول برای دستیابی

(Salvatore, 2010.)  

توجه ریسك همراه با این فعالیت شایانکشاورزی نکته  هایدر ارتباط با محصول دیگر، سویاز 

 روروبطبیعی و غیرطبیعی کشاورزان را با شرایط نامطمئنی  هایاست. به عبارتی وجود مخاطر

کند. کشاورزان و فعاالن در بخش کشاورزی با ابعاد مختلفی از ریسك ازجمله ریسك تولید، می

در این (. Kahan, 2013ریسك بازار، ریسك مالی، ریسك نهادی و ریسك انسانی مواجه هستند )

 راثمحصول  یعیرشد طب هایمرحله بر که شودناشی می ییندهاآیاز فر دیتول سكیرمیان، 

 رزیکشاو ترین منابع ریسك بازار درمهماز . دهدمی آن را تغییر تیفیو ک تیکم لذاو  گذاردیم

یسك ها، مدیریت روجود این ریسك. اشاره کرد قیمت نهاده و ستاده هاینوسان توان بهمی نیز

توجه تبدیل  شایانمربوط به بخش کشاورزی را به امری  هایو در نظر داشتن آن در تصمیم

دیگری شامل  هایبر شرایط ریسکی بیان شده، عامل افزون(. World Bank, 2005است )کرده 

مکانیزه کشت و آبیاری، کمبود سیلوهای مناسب و استاندارد برای ذخیره  مجهز وهای سامانه نبود

های اقتصادی و سیاسی کشورهای الگوی غذایی نامناسب مصرف نان در کشور، تحریم گندم مازاد،



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 87تعیین الگوی بهینه تولید...

 های تمام شده تولید محصول گندم در داخل کشور و اقتصادی نبودنبیگانه، باال بودن هزینه

 باعث شده است تاتوان نام برد که را میبسیاری موارد دیگر و  هامنطقهی تولید آن در بسیار

ال کشاورزی در هر س هایداخلی محصول تولیدنیاز و دقیق  بینی میزانپیشکارشناسان قادر به 

ای ه. وجود عدم قطعیت در میزان تولید گندم و خودکفایی این محصول طی سالزراعی نباشند

 & Sheikhiطعیت و نوسان در واردات این محصول نیز شده است )مختلف باعث بروز عدم ق

Nazemian, 2003 .) 

، از گندم محصول دیدر تول ییبه خودکفا برای دستیابیکشاورزی  هایاستیس اتخاذ رانیدر ا

 جیتدر ی دولت در بازار گندم، بهفشرده هایو مداخل گرفت در دستور کار دولت قرار 1521سال 

 نظامطوری که (، بهAmid, 2007) کردبازار تبدیل  نین کارگزار اقتصادی در ایمؤثرتردولت را به 

د گیراقتصادی بازار گندم مبتنی بر دخالت دولت بوده و تعیین قیمت توسط آن انجام می

(Beikzadeh & Mehdipour, 2006به بیان دیگر کشاورزان گندم .) کار محصول خود را در یك

دولت در بازار گندم  هایمداخل(. Ghorbani & Paluj, 2015) کنندعرضه میبازار انحصار خرید 

سیاسی  هایی ارزی و همچنین علتاقتصادی از جمله افزایش ذخیره هایجنبههمواره با توجه به 

 & Mosavi) است رفتهیصورت پذ یاصلیی به واردات مواد غذا دیشد یوابستگ نبود مانند

Khalilian, 2005مهمی بر تولید و عرضه این  هایها، اثرگذاریحتم، اجرای این سیاستطور (. به

رغم بهدهد که محصول در کشور داشته است، با این وجود، بررسی آمارهای رسمی نشان می

درستی اعمال نشده و دستیابی به تولید و های حمایتی بههای انجام گرفته، سیاستتالش

(. مجموعه Alipour et al., 2018اطمینان کافی قرار دارد ) خودکفایی پایدار گندم همچنان دور از

رای مناسبی ب که بستر هنگامیتا کارشناسان داخلی کشور تا شده سبب شده  یادشدهعوامل 

الگوی بهینه و اقتصادی برای تولید و  دنبالبه شودرسیدن به خودکفایی واقعی در کشور فراهم 

 (.Sheikhi & Nazemian, 2003) نددر کشور باش راهبردیواردات این محصول 

-واردات گندم با توجه به شاخص تولید و بهینه پژوهش حاضر در پی ارائه الگویاین از این روی، 

های پیش روی کشور بر توجه به محدودیت افزونطوری که اقتصادی بوده به های مختلف کمی و

خل کشور و ریسك قیمت ریسك تولید محصول گندم در دا تولید و واردات این محصول، در

 واردات گندم، ایی که در صورت نیاز بهشود. به گونهمیدر مدل لحاظ  ناشی از محصول وارداتی

ژوهش پ تر هدف از اینعبارت ساده. بهشودترین الگوی وارداتی نصیب کشور بهترین و اقتصادی

 یان کشورهای اصلیاز م های مختلف اقتصادیشناسایی اولویت واردات گندم با توجه به شاخص
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وی رهای پیشمحدودیتبا توجه به  بهینه تولید بینی میزانپیشمحصول و  صادرکننده این

 باشد. میموجود در تولید گندم  هاینوسان کشور در زمینه واردات و

در ارتباط با این محصول در داخل کشور انجام گرفته است.  هاییبررسیبا توجه به اهمیت گندم 

گذاری کشور بحث مهم و اثرگذار در سیاست هایمسئلهتر اشاره شد، یکی از که پیشطور همان

های تعادل جزئی صورت گرفته که نتایج آنها بیانگر کمك مدلباشد که بهخودکفایی گندم می

دار توان به خودکفایی پایآن است که در صورت تناسب قیمت خرید تضمینی با تورم ساالنه می

همچنین بررسی اثر رفاهی ده ساالنه خودکفایی نشان داد که در یك دوره بلندمدت دست یافت. 

 (. Alipour et al., 2018; Riyahi et al., 2018توان شاهد پایداری بازار گندم بود )می

گندم دیم و  مبنایهای تولیدکننده گندم بر استان Mirbagheri et al. (2019)دیگر  بررسیدر 

های کرمانشاه و ند. نتایج نشان داد استانکردبررسی ه از روش تاکسونومی با استفادآبی را 

کردستان به ترتیب دارای باالترین اولویت در تولید گندم آبی و دیم هستند. همچنین استان 

مازندارن اولویت پایین در تولید گندم آبی و استان گیالن اولویت آخر در تولید گندم آبی و دیم 

های حمایتی و قیمت تضمینی سیاست تاثیردیگر موضوع مورد اهمیت، بررسی هر دو را دارند. 

این سیاست را بر سطح زیرکشت و تولید  تاثیر Roustaei et al. (2020) بررسیباشد در می

ای هاین منظور از الگوهای تعدیل جزئی نرالو و خودتوضیح با وقفهبه. ارزیابی شدمحصول گندم 

ار د، خرید و قیمت تضمینی اثر مثبت و معنیبررسینتایج  بنابر. کرد( استفاده ARDL) 1گسترده

 بر سطح زیرکشت و تولید گندم داشته است.  

Motevali et al. (2020)  فرآوردهسازی زنجیره تامین گندم و منظور بهینهبه های خودبررسیدر-

مدنظر در این پژوهش نیز مشتمل بر ریزی آرمانی استفاده کردند. اهداف آن، از روش برنامه های

 دست آمده بیاننتایج به بنابرسازی مصرف آب بوده است. کمینهسازی هزینه شبکه و حداقل

در هربار تولید گندم خاک از موضوعات حائز اهمیت میزان فرسایش مصرف آب نمودند که 

 یت، در نظر گرفتنباشد. همچنین با توجه به میزان مصرف آب، فرسایش خاک و افزایش جمعمی

 باشد. سازی ضروری میصادرات و واردات گندم و آرد در مدل

Elsheikh et al. (2015) داخلی تولید بر گندم واردات تعرفه سیاست تغییر اثرگذاری تحلیل به 

 افزایش که داد نشانپرداخت. نتایج  عمومی تعادل روش با سودان کشور در این محصول تجارت و

 کاهش و کشور در این گندم محصول کاشت به تولید هایعامل کمتر باعث تخصیص گندم واردات

                                           
1 Autoregressive Distributed Lag 
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 جامع سازیمدل سامانه از استفاده با Carriquiry & Elobeid (2016). شودمی آن عرضه

CARD- FAPRدر کشور گندم تضمینی قیمت و اینهاده یارانه حذف سیاست های، اثرگذاری 

 ررسیب نتایج. شد تحلیل و تجزیه آمریکا کشور تجارت و تولید بر آن اثربخشی و چین بررسی

آمریکا  رد گندم چین، تولید کشور هایسیاست به دنبال گندم جهانی افزایش قیمت که داد نشان

 هایگذاریاثر تحلیل و ارزیابی بهدیگر  بررسید. در کر بیشتر خواهد درصد 7/1 میزان به را

 پویا تعادل جزئی روش کارگیریهب گندم با محصول با ارتباط در هند غذایی کشور هایسیاست

کشور  در غذایی امنیت ملی برنامه مفاد سیاستی، ابزارهای از استفاده با بررسیپرداختند. در این 

  Kozicka et al. (2017) پژوهش نتایج .شد ارزیابی گندم محصول با ارتباط در (NFSA)هند 

 سیاست اعمال به گندم نسبت تصمینی خرید قیمت حداقلتعیین  سیاست اجرای داد نشان

 تولید درصد میزان 1 از تربیش، در هند گندم کنندگانمصرف تولیدکنندگان و به نقدی پرداخت

بررسی در  Pourmohammadi et al. (2020)داد.  خواهد کشور را افزایش در این محصول این

 نهادشیگندم پ نیتأم رهیزنج دوباره یطراح یمختلط برا حیعدد صح یخط یاضیمدل ر كی خود

 یدرصد 52/5کاهش  تا موجبافتتاح شود  دیمدت بادراز یسازرهیذخ ساتیکه هفت تأسدادند 

 شود.کل  یهانهیهز

-تهای انجام گرفته بحث سیاسدهد که در بیشتر پژوهشپیشین نشان می هایبررسیمرور نتایج 

 هایبررساست که در برخی  یادآوری. الزم به شدهای حمایتی در ارتباط با محصول گندم بررسی 

که نتایج مطالعات اثربخشی  ارزیابی شدهزراعی  هایتولید محصولاثر ریسك بر الگوی کشت 

 ,Hasan Shahi, 2007; Yazdani & Sasouliریسك بر الگوهای حاصل را تایید کرده است )

2008; Taghizadeh et al., 2013; Shakeri Bostan abad et al. 2019; Mirzai et al., 2019) .)

تاثیر ریسك بر الگوی تولید گندم انجام گیری کمی برای اندازهبا وجود این ضرورت، بررسی 

 ریسك تولید محصول گندمپژوهش حاضر سعی بر این است که با لحاظ این گرفته است. لذا در 

الگویی بهینه از کشت و واردات گندم  سك قیمت ناشی از محصول وارداتی،در داخل کشور و ری

 .شودارائه 

 

 روش تحقیق
 ای مسئلهاست که  نیا یاض  یرریزی برنامه هایمدلمهم و گاه محدودکننده  هایفرضاز  یکی

به  ایرس  اندن س  ود  بیش  ینههدف واحد، از جمله به  كی یس  ازنهی، بهرندهیگمیهدف تص  م
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 پرش  مار مختلفیاهداف  اغلب، افراد و نهادها تیدر واقعاما  ها اس  ت.نهیرس  اندن هز کمینه

 Charnes)، یاضیر ریزیبرنامه یهامدل درهدف واحد  یهاتیمحدود ارزیابی منظوربهدارند. 

& Cooper, 1957) 1ریزی آرمانیبرنامه (GPرا توس   عه داد ).کردیرو نیبا اس   تفاده از ا ند ،

را از ها مش   خص کند و انحراف رندهیگمیتص   م یرا برا مختلفی هایهدفتواند یم گرلیتحل

 هانج هایمسئلهریزی آرمانی در حل کاربرد برنامه برس اند.  کمترینبه هر هدف به  یابیدس ت 

 GPاست، و این امر منجر به گسترش و گسترده  سودمندواقعی با س اختار چند هدفه بس یار   

 .(Charnes & Cooper, 1957) است مختلف شده هایمسئلهگیری برای در حل تصمیم

ه گندم، با توج راهبردیجهت تعیین الگوی بهینه تولید و واردات محص  ول برای ، این بررس  ی

به لحاظ ش  ود. کار گرفته میریزی آرمانی بهطور همزمان، مدل برنامهبه بررس  ی چند هدف به

 :(Ignizio, 1976 ) شود( بیان می1صورت رابطه )به GP ریاضی،

(1) 1 2min { ( , ), ( , ),..., ( , )}

( ) 1,...,

, ,

k

i i i i

a p n p p n p p n p

subject to

f x n p b i m

x n p o



   



 

n,تابع دستیابی،  aکه در آن،  p باشند. همچنین متغیرهای انحرافی منفی و مثبت می

( , )kp n p  تابعی از متغیرهای منفی و مثبت در اولویتk،( )if x  تابعی از متغیرهای تصمیم در

   ها در مدل هستند.اولویت شمار Kو  iمیزان آرمان در هدف  i ،ibهدف 

کند. برای هدف از می کمینهها دستیابی به آرمان برای، تابع هدف متغیرهای انحرافی را GPدر 

نوع سود، متغیر انحرافی منفی و برای هدف از نوع هزینه، متغیر انحرافی مثبت در تابع هدف 

گیرنده ها باید توسط تصمیممطلوبی از آرمان هایسطحها، شود. در این نوع از مدلمی کمینه

و ریسك قیمت مدنظر های تولید، واردات، ریسك عملکرد آرمان، این پژوهشتعیین شوند. در 

   .شدبررسی خواهد طور جداگانه که در ادامه به  اندقرار گرفته

آرمان تولید: یك سطح آستانه تولید برای گندم در کشور مورد نیاز است، این سطح آرمان از  -

ولید عادله آرمان مربوط به تشود. مطریق میانگین ده ساله تولید گندم در کشور در نظر گرفته می

 شود:( بیان می5صورت رابطه )به

  (5) n

i i

i

c x dp dn g


   1 1 1
1

 

        

                                           
1 Goal Programming  
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مثبت  هایبه ترتیب انحراف dn1وdp1نشان داده شده است. g1(، سطح آرمان تولید با5در رابطه )

 دهد. هزینه تولید گندم در هر استان را نشان می icباشند. همچنین و منفی می

آرمان واردات: باتوجه به این نکته که در چند سال اخیر رسیدن به خودکفایی در تولید گندم  -

به دنبال کاهش میزان واردات  بررسیمورد بررسی در کشور است، در این  هایمسئلهاز جمله 

باشد، لذا آرمان مورد نظر بر اساس کاهش میزان واردات با در نظر گرفتن میانگین ده گندم می

 شود:  ( تعریف می5صورت معادله )ساله واردات این محصول به

(5) n

i i

i

p m dp dn g


   3 3 3
1

 

gکه در آن،   iسطح آرمان واردات، 3 ip m  میزان واردات در قیمت وارداتی از کشورi ام را نشان

 دهد.می

کشاورزی همراه با ریسك است، ریسك عملکرد از  هایمحصولآرمان ریسك عملکرد: تولید  -

تعیین آستانه ریسك، مدلی با درنظر  برایهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. جمله ریسك

شود. عنوان سطح آرمان درنظر گرفته میو میزان بهینه بهسازی ریسك برآورد شده گرفتن حداقل

 شود:( بیان می5صورت رابطه )هآرمان مربوط به ریسك عملکرد ب

(5) 
 

N

r

t

VaR dp dn g
N


 

    


 2 2 2
1

1

1
 

( CVaR) 1مدل ارزش در معرض خطر شرطی مبنایبر  بررسیس طح ریس ك عملکرد در این   

در مدل کلی نشان داده خواهد شد. در این های مربوطه محدودیت دیگرشود که محاس به می 

 ش  مار Nاس  ت. همچنین  )یك س  ال( زیان مورد انتظار برای دوره آینده کمترین rVaRرابطه

 باشند.        سطح احتمال می زیان و ، (1513-1531) گیریهای تصمیمسال

است که  هاییمسئلهقیمت گندم وارداتی از جمله  هایپذیریآرمان ریسك قیمت: تغییر -

تواند بر میزان واردات گندم تاثیر بگذارد، لذا ریسك مربوط به این تغییر قیمت به عنوان یك می

با استفاده از یك  پیششود. سطح آستانه مربوط به این آرمان همانند آرمان در مدل تعریف می

سازی ریسك قیمت گندم وارداتی برآورد شده و میزان بهینه به عنوان سطح آرمان کمینهمدل 

 شود.( وارد مدل می2شود. آرمان مربوط به ریسك قیمت بصورت رابطه )درنظر گرفته می

  (2) 
 

N

m

t

VaR dp dn g
N


 

    


 4 4 4
1

1

1
 

 

                                           
1 Conditional Value at Risk   
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های مربوطه در محدودیت دیگرشود و محاسبه می CVaRمدل  مبنایدر اینجا نیز ریسك بر 

زیان مورد انتظار برای دوره آینده  کمترین  mVaR مدل کلی نشان داده خواهد شد. در این رابطه

 ، 0791تا  0797سال از سال هاي  97که شامل  گیریهای تصمیمسال شمار Nاست. همچنین 

 شود:( برآورد می6صورت رابطه )هباشند. در نهایت مدل بسطح احتمال می زیان و

(6) 

 

 

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

n

i i

i

N

r r

t
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r r

n

j j

j

N

m m

t

m m m

m m

Min dn dp dp dp

c x dp dn g

VaR dp dn g
N

loss VaR

loss
N

p m dp dn g

VaR dp dn g
N

loss VaR

loss
N
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(، 5) هایهشده است. معادلهای تعریف از آرمان هاسازی هدفکمینهدر این رابطه تابع هدف 

(، 11همچنین معادله )باشند. ریسك عملکرد و قیمت می هایمعادله(، مربوط به 3( و )1(، )2)

های آبیاری کار، هزینههای مدل از جمله محدودیت آب، کود، سم، زمین، نیرویسایر محدودیت

برای  mقسمت تولید و  CVaRبرای نشان دادن معادالت  rباشند. در این معادالت و سرمایه می

های مورد نیاز برای انجام داده است.قسمت واردات استفاده شده  CVaRنشان دادن معادالت 

در سال کشاورزی )فائو( و  خواربار سازمان آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، مرکزاز این پژوهش 

 شود.استفاده می GAMSافزار برآورد نتایج از نرم برایو  شودآوری میگرد 1533

 و بحثنتایج 
می های مختلف کواردات گندم با توجه به شاخص تولید و بهینه ارائه الگوی دنبالبهپژوهش این 

 تولید و واردات روی کشور درهای پیشبر توجه به محدودیت افزونطوری که اقتصادی بوده به و
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ریسك تولید محصول گندم در داخل کشور و ریسك قیمت ناشی از محصول  این محصول،

 تعیینآرمانی استفاده شد. برای  ریزیشد. به این منظور از روش برنامهدر مدل لحاظ  وارداتی

کمك مدل برآوردهایی به در آغازتعیین شده در این روش،  هایهدفهای آرمان هر یك از سطح

سازی ریسك کمینهسازی سود و همچنین بیشینه هایریزی ریاضی تك هدفه با هدفبرنامه

 ( نشان داده شده است. 5( و )1در جداول ) بدست آمدهتولید و قیمت انجام گرفت. نتایج 

 الگوی سطح زیرکشت بدون در نظر گرفتن ریسک و با لحاظ ریسک )هکتار(( 5جدول )
 Table (1) Cultivation pattern without considering the risk and in terms of risk 

(hectares)  
 سطح زیرکشت فعلی 

Current cultivation  
 سودحداکثرسازی 

Profit maximization 
 سازی ریسك تولیدحداقل

Minimizing production risk 

 استان
 گندم آبی
Irrigated 

wheat 

 گندم دیم
Rainfed 

wheat 

 گندم آبی
Irrigated 

wheat 

 گندم دیم
Rainfed 

wheat 

 گندم آبی
Irrigated 

wheat 

 گندم دیم
Rainfed 

wheat 
 آذربایجان شرقی
E.Azarbaijan 

75657 384107 80308/5 394680/4 80412/8 392728/9 

 آذربایجان غربی
W.Azerbaijan 

90947 280402 80454/1 279337/8 89820/3 293792/9 

 اردبیل
Ardebil 

70310 225600 87191/7 220306/5 - 234056/5 

 اصفهان
Esfahan 

64939 25868 - - - - 

 البرز
Alborz 

10978 110 - - - - 

 ایالم
Ilam 

54335 86058 - - 51457/3 - 

 بوشهر
Bushehr 

18796 80000 - - 16510/8 - 

 تهران
Tehran 

41126 1404 - - - - 

 جنوب کرمان
South of Kerman 

40518 - - - - - 

چهارمحال 
Chaharmahal  

22350 37900 - - - - 

 خراسان جنوبی
S.Khorasan 

18170 - - - - - 

 خراسان رضوی
Khorasan Razavi 

129015 164190 851607/6 247558/1 870768/9 290460/6 

 خراسان شمالی
N.Khorasan 

47247 99000 - - - 94531/4 
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 الگوی سطح زیرکشت بدون در نظر گرفتن ریسک و با لحاظ ریسک )هکتار(( 5جدول )ادامه 
 Table (1) Cultivation pattern without considering the risk and in terms of risk 

(hectares)  
 خوزستان

Khuzestan 
389999 168000 479612/2 - 523504/8 260955/3 

 زنجان
Zanjan 

18000 285000 - 325070/7 - 366852/2 

 سمنان
Semnan 

21803 10750 - - - - 

 سیستان 
Sistan and  

32257 - - - 51500/2 - 

 فارس
Fars 

226517 111099 247457/2 108504/8 252725 - 

 قزوین
Ghazvin 

47545 98151 - - - - 

 قم
Ghom 

6010 1200 - - - - 

 کردستان
Kordestan 

33420 553200 32746/7 502835/8 37459/5 513034/1 

 کرمان
Kerman 

34000 - - - - - 

 کرمانشاه
Kermanshah 

90000 295000 95231/2 287353/8 85575/6 293550/7 

 کهگیلویه
Kohgiloyeh  

22000 78000 - - - - 

 گلستان
Golestan 

113423 186482 113839/3 235669/2 102940/1 227253/3 

 گیالن
Gilan 

- 13996 - - - - 

 لرستان
Lorestan 

49848 198838 69224/2 219334/3 67255/7 - 

 مازندران
Mazandaran 

25025 25975 - - - - 

 مرکزی
Markazi 

45350 194500 59566/2 - - - 

 هرمزگان
Hormozgan 

11799 - - - - - 

 همدان
Hamedan 

70018 327958 71343/3 3119136/4 65620/7 - 

 یزد
Yazd 

10337 - - - - - 

                                                                                         Source: Research Finfings های تحقیق: یافتهمنبع
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، الگوی سطح زیرکشت گندم سوم و چهارم( قابل مشاهده است، ستون 1طور که در جدول )همان

های دست آمده، استاننتایج به مبنایدهند. برسازی سود نشان میبیشینهآبی و دیم را با هدف 

خوزستان، فارس، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، همدان، اردبیل، مرکزی 

می در سهربایجان شرقی و غربی وارد الگوی تولید گندم آبی شدند. استان خراسان رضوی با و آذ

بیشترین سهم تولید را داشته هکتار،  6/121617سطح زیرکشتی معادل با درصد و  57حدود 

در هکتار  5/557527و  5/573615ترتیب با های خوزستان و فارس بهاست. همچنین استان

د. همچنین باشگرفتند. کمترین سطح تولید نیز مربوط به استان کردستان میهای بعدی قرار رده

های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، (، استان1جدول ) برابردر ارتباط با محصول گندم دیم 

زنجان، خراسان رضوی، کردستان، همدان، لرستان، گلستان، فارس و کرمانشاه وارد الگوی بهینه 

هکتار  1/111215و  1/215152میزان ن و کمترین سطح زیرکشت بهکشت شدند که بیشتری

 باشد. ترتیب مربوط به دو استان کردستان و فارس میبه

از ورود ریسك تولید در مدل را نشان  بدست آمده( نیز نتایج 1جدول ) پنجم و ششمستون 

 CVaRالب مدل عنوان یك عامل مهم در بخش کشاورزی در قدهد. در اینجا ریسك تولید بهمی

میزان احتمال در نظر گرفته  مبنایدهد که برعبارتی مدل نشان میدر نظر گرفته شده است. به

محاسبه شده برای یك دوره آینده چقدر  VaRاست، میزان زیان براساس  %32شده که در اینجا 

 زانیمیمحاسبه شده چه  CVaR برابرخواهد بود و اگر میزان این زیان افزایش داشته باشد 

محاسبه شدند. براساس نتایج  115/1و  11/1ترتیب به CVaRو  VaR، این بررسیشود. در می

خوزستان، فارس، های آذربایجان غربی و شرقی دست آمده از برآورد مدل ریسکی، استانبه

خرسان رضوی، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، همدان، ایالم، بوشهر و سیستان و 

های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، خراسان شمالی بلوچستان برای گندم آبی و استان

  شدند.وارد الگو و رضوی، گلستان، کرمانشاه و خوزستان برای گندم دیم 

 CVaRد به منظور برآورد آرمان ریسك قیمت برای واردات در مدل نهایی ابتدا مدل در مرحله بع

( قابل مشاهده است. 5در جدول ) بدست آمدهبا درنظر گرفتن این ریسك برآورد شد. نتایج 

ترتیب میزان زیان مورد انتظار برای یك دوره آینده شده بهمحاسبه CVaRو  VaR پیشهمانند 

  152/1و  151/1ترتیب دهد که بهزایش زیان در صورت وجود را نشان میو اف %32با احتمال 

 محاسبه شدند. 
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 با در نظر گرفتن ریسک قیمت )تن(گندم ( الگوی واردات 2جدول )

Table (2) Import pattern with consideration of price risk (tons) 
 میزان واردات کشور میزان واردات کشور

 استرالیا

Australia 
 امارات 187110/7

Emirates 
913245/4 

 قزاقستان

Kazakhstan 
 ازبکستان 196313/5

Uzbekistan 
52035/67 

 روسیه

Russia 
 آلمان 844090

Germany 
969716/3 

 سوئیس

Switzerland 
78731   

                                                                         Source: Research Finfings       تحقیقهای : یافتهمنبع

دست آمده، کشورهای استرالیا، قزاقستان، ازبکستان، روسیه، سوئیس، امارات متحده نتایج به بنابر

عربی و آلمان وارد الگوی واردات شدند. در این میان بیشترین میزان واردات مربوط به کشور 

تن و همچنین کمترین  5/315552میزان دنبال آن امارات بهتن و به 5/363716میزان آلمان به

 باشد. میزان واردات مربوط به کشور ازبکستان می

های تولیدکننده گندم و همچنین کشورهای واردکننده منظور تعیین الگوی بهینه برای استانبه

سازی بیشینهزمان با درنظر گرفتن اهداف صورت هم( به6گندم، در این مرحله از پژوهش، رابطه )

از برآورد مدل آرمانی در  بر مبنایسازی ریسك قیمت و تولید برآورد شد. نتایج کمینهسود و 

 ( گزارش شده است.5( و )5) هایجدول

 )هکتار( مدل آرمانی مبنای( الگوی سطح زیرکشت گندم آبی و دیم بر3جدول )

Table (3) Pattern of irrigated and Non-Irrigated wheat cultivation area based 

on Goal Programming Model (hectares)   

 استان
 گندم آبی
Irrigated 

wheat 

 گندم دیم
Rainfed wheat 

 استان
 گندم آبی
Irrigated 

wheat 

 گندم دیم
Rainfed wheat 

 آذربایجان شرقی
E.Azarbaijan 

 فارس 401215/6 87092/35
Fars 

266901/4 - 

 آذربایجان غربی
W.Azerbaijan 

 قزوین 303600/1 95182/35
Ghazvin 

- - 

 اردبیل
Ardebil 

 قم 22939/1 89431/55
Ghom 

- - 

 اصفهان
Esfahan 

 کردستان - 53628/35
Kordestan 

35850/2 509971/3 

 ایالم
Ilam 

 کرمان - 53764/35
Kerman 

- - 
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 )هکتار(( الگوی سطح زیرکشت گندم آبی و دیم برمبنای مدل آرمانی 3جدول )ادامه 

Table (3) Pattern of irrigated and Non-Irrigated wheat cultivation area based 

on Goal Programming Model (hectares)   

 بوشهر
Bushehr 

 کرمانشاه 108826 -
Kermanshah 

98450/85 327568/1 

 تهران
Tehran 

 کهگیلویه  - -
Kohgiloyeh  

- - 

 جنوب کرمان
S,Kerman 

 گلستان - -
Golestan 

92936/4 213315/4 

 چهارمحال 
Chaharmahal  

 گیالن - -
Gilan 

- - 

 خراسان جنوبی
S.Khorasan 

 لرستان - -
Lorestan 

73676/05 247105/8 

 خراسان رضوی
Khorasan Razavi 

 مازندران 301735/7 886371/5
Mazandaran 

- - 

 خراسان شمالی
N.Khorasan 

 مرکزی - 34761
Markazi 

63095/35 - 

 خوزستان
Khuzestan 

 هرمزگان 251895 535004/8
Hormozgan 

- - 

 زنجان
Zanjan 

 همدان 325971/8 -
Hamedan 

78113/25 - 

 سمنان
Semnan 

 یزد - -
Yazd 

- - 

 سیستان 
Sistan 

46616/85 -    

                                                                           Source: Research Finfings  تحقیقهای یافته :منبع

، این پژوهشمدنظر در  هایهدف همه(، با درنظر گرفتن 5نتایج نمایش داده شده در جدول ) بنابر

خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خرسان رضوی و شمالی، های استان

کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، همدان، ایالم، بوشهر، اصفهان، مرکزی و سیستان و 

ی های آذربایجان شرقبلوچستان برای گندم آبی وارد الگوی کشت بهینه شدند. همچنین استان

نوان عبهردبیل، زنجان، خراسان رضوی، گلستان برای گندم دیم و غربی، کردستان، خوزستان، ا

تان های خراسان رضوی و کردسدست آمده، استانبر نتایج بهبناتولیدکننده در نظر گرفته شدند. 

ترتیب برای باالترین سطح زیرکشت را به 5/213371و  2/116571با سطح زیرکشتی معادل با 

زیرکشت برای  هایسطحترین اص دادند. همچنین پایینخود اختصگندم آبی و گندم دیم به

 باشد. های کردستان و فارس میترتیب مربوط به استانگندم آبی و گندم دیم به
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های توان این نتیجه را گرفت که ورود استانهای اخیر میبا نگاهی به الگوی تولید کشور در سال

های دهد که استانشرایط اقلیمی کشور نشان میدور از انتظار نبوده است. چراکه بررسی  یاد شده

گندم  باالتری در تولید (پتانسیلظرفیت و قابلیت )های کشور استان دیگرنسبت به  یاد شده

های مزیت تولید انجام شاخص مبنایکه بر Mirbagheri et al. (2019) بنابر نتایج بررسیدارند. 

بویراحمد، مرکزی، لرستان، گلستان، خراسان کهگیلویه و های کرمانشاه، گرفته است، استان

ان، های کردستگندم دیم، استان زمینهدر در اولویت تولید گندم آبی و همچنین  شمالی و ایالم

ه ک ترین اولویت بودندمناسب دارایغربی، کرمانشاه، همدان و زنجان  خراسان رضوی، آذربایجان

از برآورد نشان  بدست آمدههمچنین نتایج  .دارد این بررسیبا نتایج  همخوانیتوان گفت می

 یادآوری باشند، در این مورد الزم بههای حاصله تا حدودی نزدیك به هم میدهد که الگویمی

های الزم به مدل نتایج را به شرایط سعی شده است که با ورود محدودیت بررسیاست که در این 

 .  داشتری تر کرد تا بتوان به آن اطمینان بیشتواقعی نزدیك

 یادآوری ( نمایش داده شده است. الزم به5همچنین الگوی واردات محاسبه شده نیز در جدول )

در  آغازت متحده امریکا، ورود این کشور از ارتباط با ایاال نداشتنها و دلیل وجود تحریماست به

 است. الگو درنظر گرفته نشده
 ( الگوی واردات بر اساس مدل آرمانی4جدول )

Table (4) Import pattern based on Goal Programming Model 
 کشور

Country 
 میزان واردات

Import rate 
 کشور

Country 
 میزان واردات

Import rate 
 استرالیا

Australia 
226055/7 

 سوئیس

Switzerland 
2036980 

 اتریش

Austria 
61116/5 

 امارات

Emirates 
760048/7 

 قزاقستان

Kazakhstan 
233149/3 

 ازبکستان

Uzbekistan 
62882/5 

 هلند

Netherlands 
296631/5 

 آلمان

Germany 
1069598 

 روسیه

Russia 
456730 

  

                                                                                        Source: Research Finfings  های تحقیق: یافتهمنبع 

شود کشورهای استرالیا، قزاقستان، روسیه، سوئیس، ( مشاهده می5که در جدول ) طورهمان

عنوان واردکننده گندم وارد الگوی نهایی شدند و در اینجا دو امارات متحده عربی و آلمان به

در  های زیادیهای اخیر تالشکشور هلند و اتریش نیز وارد الگو شدند. با توجه به اینکه در سال
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به خودکفایی در تولید محصول گندم در کشور صورت گرفته است این انتظار وجود  جهت رسیدن

شرایط  مبنایسمت عدم واردات این محصول حرکت کند اما مدل بر داشت که الگوی واردات به

عنوان مثال موجود و الگوهای گذشته کشورهایی را برای واردات در نظر گرفت که علت آن به

 های پایین تولید این محصول در کشورهای تولیدکننده آن درنظر گرفته شود. تواند هزینهمی

 گیری و پیشنهادهانتیجه

در  تواندهای موجود میتعیین الگوی بهینه و اقتصادی تولید و واردات با نظر گرفتن ریسك

دستیابی به الگویی مطمئن در زمینه محصول گندم با توجه به اهمیت خودکفایی در این محصول 

-واردات گندم با توجه به شاخص تولید و بهینه الگویبا هدف تعیین  این پژوهش. لذا کندیاری 

های پیش بر توجه به محدودیت افزونطوری که به انجام گرفتاقتصادی  های مختلف کمی و

ریسك تولید محصول گندم در داخل کشور و ریسك  تولید و واردات این محصول، روی کشور در

طور همزمان با توجه به بررسی چند هدف بهشد. در مدل لحاظ  قیمت ناشی از محصول وارداتی

رآوردهایی ب در آغازکار گرفته شد. در این روش ریزی آرمانی بهدر این پژوهش، مدل برنامه

-کمینهسازی سود و همچنین پیشینه هایریزی ریاضی تك هدفه با هدفبرنامه کمك مدلبه

هد داز برآورد مدل آرمانی نشان می بدست آمدهنتایج سازی ریسك تولید و قیمت انجام گرفت. 

 و گندم آبی در نتایج برای تولید یاد شدههای مدنظر، استان هایهدف همهکه با درنظر گرفتن 

های خراسان رضوی و کردستان دست آمده، استانبر نتایج بهبناشدند.  پیشنهادگندم دیم 

ود اختصاص خبهدر شرایط بهینه ترتیب برای گندم آبی و گندم دیم باالترین سطح زیرکشت را به

دادند. همچنین مطابق با نتایج الگوی بهینه واردات، کشورهای استرالیا، قزاقستان، روسیه، 

عنوان واردکننده گندم وارد الگوی نهایی بی، هلند، اتریش و آلمان بهسوئیس، امارات متحده عر

های زیادی در جهت رسیدن به خودکفایی در های اخیر تالشبا توجه به اینکه در سال شدند.

تولید محصول گندم در کشور صورت گرفته است این انتظار وجود داشت که الگوی واردات 

عنوان در مدل به یاد شدهکند و علت ورود کشورهای  سمت عدم واردات این محصول حرکتبه

های پایین تولید این محصول در کشورهای تولیدکننده آن معرفی شود. لذا تواند هزینهمثال می

مت گذاران به سشود توجه تولیدکنندگان و سیاستمی تاکید یاد شدهدر جهت رسیدن به هدف 

ها کافی برای تولید گندم در این استان و ابزار یههای واردشده در الگو حرکت کند و سرمااستان

 فراهم گردد.
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Extended Abstract 
Introduction 
The wheat market in Iran is strongly influenced by government policies. 

Official statistics shows that despite the efforts made, protectionist policies 

have not been properly implemented, and achieving sustainable wheat 

production and self-sufficiency is still unavaliable. The present study seeks 

to provide an optimal model of wheat production and import according to 

various quantitative and economic indicators so that in addition to 

considering the constraints facing the country in the production and import of 

this product, the risk of wheat production in the country and price risk due to 

the imported product were included in the model. 

 

Materials and Method 

since the existence several objectives, the GP model was used. The goals 

include production, import, performance risk and price . For the production 

goal, a level of production threshold was considered through the ten-year 

average of wheat production in the country. The import goal was also defined 

based on the decrease in imports, taking into account the ten-year average of 

imports of this product. CVaR was used to determine the risk threshold in the 

performance and price risk goal. Data were collected from the Statistics 

Center of Iran, Ministry of Jihad Agriculture and FAO in 2020. 

 

Results and discussion 

The results of estimating the goal model showed that considering all the 

objectives, the provinces of Khuzestan, Fars, East and West Azerbaijan, 

Ardabil, Khorsan Razavi and North, Kurdistan, Kermanshah, Golestan, 

Lorestan, Hamedan, Ilam, Bushehr, Isfahan, Markazi and Sistan and 

Baluchestan for irrigated wheat and the provinces of East and West 

Azerbaijan, Kurdistan, Khuzestan, Ardabil, Zanjan, Khorasan Razavi, 
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Golestan for Rainfed wheat. Khorasan Razavi and Kurdistan provinces had 

the highest cultivation levels for irrigated wheat and Rainfed wheat, 

respectively. Australia, Kazakhstan, Russia, Switzerland, the United Arab 

Emirates, the Netherlands, Austria were the optimal import pattern. 

 

Suggestion 

In order to achieve the goal of self-sufficiency, it is recommended that the 

attention of producers and policymakers move to the provinces included in 

the model and provide sufficient capital for wheat production in there. 
JEL Classification: Q17, C02, C61, D81 

Keywords: Production risk, Price risk, Wheat, Goal Programming, Import. 
 


