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 مقدمه

اصلی اين  ياست. فلسفههاي كشاورزي در سراسر جهان ترين هدف سيیاست مهم ،مین غذاأمبحث ت

ناشيييی از ون و نیه اهمیت غذا براي  خطرنگرانی در مورد كاهش جهانی مواد غذايی و  ،سيييیاسيييت

با عنوان خودكفايی در تولید كاالهاي اصلی  ها اسيت. در ايران نیه اين سيیاست  پايداري و و بقاء ملت

ترين يكی از مهمه عنوان بهمواره  ون و قطع واردات شيييدوغاز  1631مردم از دهه  سييبد مفيييرفی 

ه بنان يكی از اجهاء اصييلی سبد مفرفی مردم است كه  ،. در اين بینمد نظر قرار گرفتها سيیاسيت  

درصيد از ك  سيطز زيركشييت غهت به كشييت گندم ت فی     31مین ون سياالنه بال  بر  أت منظور

هاي م  لف ين راسيي ا دولتدر فرويند تولید نان، گندم اسييت. در ا ترين نهادهچرا كه عمده ،يابدمی

كاهش واردات گندم به كار  در نهايت،ي تولید و را بيه منظور افهايش انگیهه  هيا اي از اقيدام مجموعيه 

انجام شيييده از بدو انقهو روندي  هاياند. با اين حال، هر چند تولید گندم در پاسيييه به اقدامگرف ه

است م تا كنون به صورت پايدار محقق نشدهخودكفايی در تولید گند ي، مسيلله كردطی  را افهايشيی 

هاي ون سييیاسييت در پیهاي سييیاسيي ی اصييهس اين سيياخ ار و  و علت اين امر نیه وجود پیچیدگی

، تعالی مقدم و همكاران؛ 7112؛ عمید، 1631اسييت خب شييوده،  هشييدحماي ی م ناقض دولت بیان 

 (.1631؛ فیضی، 1631

ياف ه به ر حال توسيعه و چه در كشيورهاي توسعه  هاي حمايت قیم ی چه در كشيورهاي د سيیاسيت  

ها در شوند. هدف از اعمال اين سیاستم فاوت به كار گرف ه می هايیهدفصورت گس رده و الب ه با 

يك سييطز مطملن تولید داخلی و حفن نیروي كار  بروورد به طور معمولياف ه كشييورهاي توسييعه 

اروپا سیاست قیمت كف در  ير ومريكا و اتحاديهموجود در ب ش كشياورزي است. به عنوان ماال، د 

شود. اين می اعمالمین غذاي كشورهاي در حال توسعه أت برايبازار گندم با هدف ايجاد مازاد تولید 

حق فروش انحفيياري و با قیمت جهانی و ح ی در قیمت كم ر از قیمت موجود در داخ   راهمازاد از 

شود. در طرف مقاب ، كشورهاي در حال توسعه وخ ه میون كشيور، به كشيورهاي در حال توسعه فر  

د گیرناج ماع به كار می درومدكمحمايت از اقشار  براي ايگس ردهسيیاسيت قیمت سقف را به طور   

 ربیش خال  بودن  يواردكننده ها،عام ترين اين رويكرد سيیاسي ی يكی از مهم  در (. 7112خعمید، 

تعالی مقدم و ؛ 1331است خوگنر و اس ورک، بوده 1331از سال  ي مواد غذايیاين كشورها در مقوله

(، 1333(، زامبیا خكومار، 1333كشييورهايی مانند برزي  خكالگر و شييان،   يتجربه(. 1631، همكاران



 01آزاد سازی بازار گندم...

 تأثیركه به دنبال بی اثر كردن  (7111؛ احمد و همكاران، 7111مفيير و تون) خخیراله و همكاران، 

ها در ون دنموفق نبواند نیه بیانگر یمت باالتر براي تولیدكننده بودهوضع ق باسيیاسيت قیمت سقف   

عام  واردات مواد غذايی  ،كاهش واردات است. به بیان ديگر همواره عملكرد ضعیف ب ش كشاورزي

 بیشيي رتا كنون روند رشييد تولید غهت در  1331در كشييورهاي در حال توسييعه نیسييت. از سييال  

 واست ولی افهايش در تولید كم ر از افهايش در مفرف بوده يشی بودهكشيورهاي در حال توسعه افها 

(. اين مسلله با افهايش درومد افراد نیه تشديد 7112است خفائو، واردات همواره افهايش ياف هبنابراين 

ود. شاي غذاي ارزان بر افهايش مفيرف ناديده گرف ه هسيیاسيت   گذارياثر نبايداسيت. بنابراين  دهشي 

 ادرومدهكمي حمايت از ههينه .هس ندجهانی نیه ناظر بر اين امر  هايتجربهموارد ياد شده، افهون بر 

 ،نبرنج فیلیپی ينظام يارانههاي حمايت قیم ی بسيیار زياد اسييت. به عنوان ماال در  تحت سيیاسيت  

و بوده ( 1333پهو خسابارو و همكاران،  3تا  6/1نیازمند صرف  ،درومدهاي كمطبقهان قال يك پهو به 

 2/6و  6 درومدها برابركمبه  اييارانهدر مفييير نیه نسيييبيت ههينه به درومد براي ان قال نان و ورد  

انجام شده در داخ  كشور خحسینی  هايديگر بررسی(. 7111است خاحمد و همكاران، دهشمحاسيبه  

؛ 1633 ؛ واعظی و يهدانی،1631 ،؛ يياوري 1631ب شيييوده،  ؛1631 ،نجفی ؛1623و حسييين پور، 

؛ فیضيييی، 1631، تعالی مقدم و همكاران ؛7117؛ كرمی و همكاران، 1633حسيييینی و همكياران،  

؛ 7111؛ خیراله و همكاران، 1333خمون رو داسیلوا و گرن)، كشور ( و خارج 7113موسيوي،   ؛1631

ها يد اين مدعاست كه با هدفمندي يارانهؤ( نیه م7111؛ حسن و همكاران، 7111الفگرين و السعید، 

اج ماعی كم ر وجود  يبا ههينه درومدهاكمامكان حمايت از  ،سيييوي وزادسيييازي بازار بهو حركت 

 به صراحت نمايانگر يسازدوزا مفهوم ،م ناين  سيراسر  درالزم به توضيیز اسيت كه   خواهد داشيت.  

ان ارذگالب ه سیاست .است گندم بازار در عمده یاس یسي  ابهار دو عنوان به كف و سيقف  متیق حذف

از  نان ينظام يارانهو براي اصييهس  بودهب ش كشيياورزي ايران نیه خود به خوبی به اين مفاهیم وگاه 

ه تا ب اما اندتهش كردهكشييور  ، اج ماعی و فرهنگیاق فييادي يتوسييعه يسييالهي پنجدومین برنامه

 .  انددست نیاف هحال به موفقی ی پايدار در اين زمینه 

 منظاگردد. در ون زمان يك از انقهو باز می پیشت قیم ی در بازار نان به هاي حماياجراي سیاست

بود. در عم  اين كنندگان وضيييع شيييدهقیم ی ثابت به منظور حمايت از تولیدكنندگان و مفيييرف

كنندگان دتولی زيانكنندگان شهري و به مفرف سودقیمت به پايین  میهان تعیینسيیاست به دلی   
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اين  با رويارويیاز پیروزي انقهو به منظور  پ)(. 1631، مقدم و همكاران تعالیگندم تمام شيييد خ

و اين قیمت همواره و به صييورت  افتيدرصييد افهايش  21میهان  بهقیمت تولیدكنندگان  ،وضييعیت

 مورد به شييدتها نیه ورد به نانوايیفروش ديگر قیمت  سييوي. از كردمنظم روندي افهايشييی را طی 

 هايمداخله(. 1631اسيييت خفیضيييی، ا كنون در سيييطز پايینی تابیت شيييدهو ت قرار گرفتنظارت 

است. هدكرترين كارگهار اين بازار تبدي  دولت در اين بازار به تدريج دولت را به عنوان مهم يفشيرده 

به  كند وخرد خقیمت كف(، ون را به ورد تبدي  میگندم را از كشاورزان با قیمت تضمینی می ،دولت

فروشيييد. قیمت نان همواره وردي با قیمت سيييقف می هايفرووردهتولیدكنندگان  ديگرو ها نيانوايی 

است. هدشي أمین تهاي پرداخ ی دولت يارانه با ،تولید ون بوده و لذا تفاوت موجود يتر از ههينهپايین

ا ( و لذ1633است خشوش ريان و ب شوده، دهشقیمت بسيیار پرههينه  ان ارزانن نیمأتا اين توصيیف  ب

ش افهاي يشده در زمینه تدوينهاي هاي انجام شده و نیه تحلی  كارايی سیاستتحلی  جامع ههينه

تی هاي وسازيتفمیم براياران ذگتواند راهگشياي سیاست كنندگان میتولید و يا حمايت از مفيرف 

 ي امنیت غذايی باشد.در زمینه

هاي قیمت نظريچهارچوو  ،بعد اسييت. در قسييمت ريهي شييدههاي زير طرسدر ب ش اين بررسييی

قیق و تح يمسلله ياسيت. پ) از ون روش تحقیق بر پايه حماي ی مورد تحلی  و ارزيابی قرار گرف ه

ده بیان ش اين بررسیاز  ومدهبه دستن ايج  ،است. در ادامهها بسي  ياف ه و ارائه شده قیمت ينظريه

 است.بندي صورت پذيرف هحث و جمعهاي اصلی تحقیق، بو در پايان با مروري بر ياف ه

 های حمایت قیمتیسیاست نظریچهارچوب 

 ر نیه بیان شد، سیاست قیمت كف و نیه سیاست قیمت سقف دو مورد از پر كاربردترين چنانچه پیش

 دوينتكنندگان كنندگان و مفرفبراي حمايت از تولیدهاي حماي ی هس ند كه به ترتیب سيیاسيت  

تر شود. اين قیمت باالفروش محفول مطالبه می برايقیم ی است كه   رينكم ،شوند. قیمت كفمی

 ،شييود. به همین ترتیب قیمت سييقف از قیمت تعادلی اسييت و باعث ايجاد مازاد عرضييه در بازار می 

ف خريد كاال بپردازد. با اين توصی برايبايست كننده میمیهانی از قیمت اسيت كه مفيرف   بیشي رين 

وش رترين شود. سادهت تعادلی است و باعث ايجاد مازاد تقاضا در بازار میقیمت سيقف كم ر از قیم 

سیاست قیمت  1گیري از چهارچوو عرضه و تقاضاي كاال است. نمودار تحلی  اين دو سيیاست بهره 
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 ه سادگی تحلی  در نظر گرف براي تنها اين فرضاست. دهكركف را با فرض بسي ه بودن اق فاد ارائه  

كننده حمايت یچ وجه از اع بار مطلب ن واهد كاسييت. اگر دولت ب واهد از تولیداسييت و به هشييده

. در صورت كندمیو خريد محفيول را در اين قیمت تضمین   وضيع  𝑃𝑓يا كف كمینهكند يك قیمت 

𝑄2)عرضيييه  میهانافهايش تولید، اين قیمت موجب افهايش  براي ايبازدارنده نبود − 𝑄∗)  و كاهش

∗𝑄)تقاضييا  − 𝑄1) مازادي معادل  ،شييود. در اين حالتمی𝑄1𝑄2 بايسييت ايجاد خواهد شييد كه می

 دولت پ) از وضع قیمت تضمینی هايههينهتوس  دولت با قیمت تضمینی خريداري شود. بنابراين 

ن سیاست قیمت شرط اثرگذار بود ،بود. به بیان ديگر دنخواه 𝑄1𝐺𝐻𝑄2مسي طی    يگسي ره برابر با 

 ايجاد مازاد عرضه است. ،كف در بازار

 
 سیاست قیمت کف (1) نمودار

𝑎) يگسييي رهكنندگان معادل با مازاد مفيييرف وغاز،در  + 𝑏 + 𝑐) كنندگان معادل با و مازاد تولید

𝑒) يگسي ره  + 𝑑)   .تعادلی نیه به ترتیب برابر با  میهانو  قیمتاسيت𝑃∗  و𝑄∗  .مال از اع پ)است

 میهانشييود و همگام با افهايش ، اين قیمت جايگهين قیمت تعادلی بازار می𝑃𝑓سييیاسييت قیمت كف 

 بييه، مييازاد تولیييدكننييدگييان را 𝑄1بييه  ∗𝑄تقيياضييييا از  میهانو كيياهش  𝑄2بييه  ∗𝑄عرضييييه از 

 (𝑏 + 𝑐 + 𝑒 + 𝑑 + 𝑓)كنندگان را به افهايش و رفاه مفرف𝑎 حالت سیاست دهد. در اين كاهش می

بازار فروش خود را از دست بدهند و لذا قیمت  مدتبلندشيود تولیدكنندگان در  قیمت كف باعث می

 ايبازدارنده اگر دوم حالت درباز خواهد گشت.  ∗𝑄تعادلی بازار به  میهانو  ∗𝑃به صيورت خودكار به  

𝑏) به  كنندگان، مازاد تولیدباشد داشي ه  وجود دیتول شيافها در برابر + 𝑑) تغییر خواهد يافت و رفاه
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 يگسيي ره  بايابد. در اين صييورت زيان رفاهی خالفييی برابر   می كاهش 𝑎كنندگان نیه به مفييرف

 (𝑐 + 𝑒) شد. جامعه تحمی  خواهد به 

 در. اين سييیاست شييودمیكنندگان وضيع  براي حمايت از مفيرف  𝑃𝑐قیمت سيقف   ،در طرف مقاب 

شود و در عرضه می میهانتقاضيا و كاهش   میهانباعث افهايش  𝑃𝑐اسيت. وضيع   ارائه شيده  7 نمودار

شود كه را در بازار موجب می 𝑄1𝑄2مفرفی، مازاد تقاضايی معادل با  يهر نوع سيهمیه  نبودصيورت  

بندي و يا واردات تأمین شيييود. در اين مورد نیه شيييرط اثرگذار بودن جیره هايروشبايسيييت از می

  ايجاد مازاد تقاضا در بازار است. ،ت قیمت سقفسیاس

 
 سیاست قیمت سقف (2) نمودار

𝑎) كنندگان از ، مازاد مفرف𝑃𝑐پ) از وضع  + 𝑏)  به (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑒 + 𝑓)  افهايش ياف ه و مازاد

𝑐) كنندگان از تولیيد  + 𝑑 + 𝑒)  به𝑑  يگسييي رهدولت برابر با  هايههينه بار ديگريابد. می كاهش 

چرا كه  است، داريناپا هین استیس نيا رود،طور كه ان ظار میهمان .بود دنخواه 𝑄1𝐺𝐻𝑄2  یمسي ط 

. در حالت باز خواهد گشت ∗𝑄و  ∗𝑃تعادل به  دوبارهو  شيود میكاسي ه   دیتول يههیانگ ،در بلندمدت

مین بازار فراتر نرود، أت ي مفيرف وجود داشي ه باشيد به صيورتی كه مفرف از حد    ديگر اگر سيهمیه 

𝑏)  يگس رهزيان خالفی برابر با  + 𝑒)  با اين حال تناقضی وشكار در شدبه اج ماع تحمی  خواهد .

 يوجود دارد. قیمت كف باعث ايجاد انگیهه هاهدفخهل اين دو سيیاست و در رابطه با دس یابی به  

انجامد. دول ی به افهايش واردات می در نهايتشييود در حالی كه قیمت سييقف تولید و خودكفايی می
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به ناچار با  هاي خودهدفو عملیاتی كند در رسيييیدن به  تدوينرا همهمان  كيه هر دو سيييیاسيييت 

بود. اين تناقض در بازار گندم ايران به خوبی قاب  مشياهده است.   خواهد روروبههاي مضياعف  ههينه

 است.ر كشیدهدولت را در اين بازار به تفوي هايمداخله 6 نمودار

 
 دولت در بازار گندم هایمداخله (3)نمودار

در بازار گندم دو سیاست قیمت كف و قیمت سقف به صورت توام به منظور حمايت از تولید كشاورزان 

با واقعیت  برابر ،6 نمودارشود. الزم به توضیز است كه كنندگان گندم خنان( وضع مینیه مفرفو 

هاي اعمال شده رفاهی سیاست گذارياست. اثرفرض اق فاد باز ترسیم شده موجود در بازار گندم با

از تقاطع عرضه و تقاضاي بازار  ناشیو نه قیمت  𝑃𝑤ي جهانی هامتیقدر يك اق فاد باز بر مبناي 

 𝑃𝑐 افهوده شود و 𝑄𝐵به  𝑄𝐴عرضه از  میهانشود تا موجب می 𝑃𝑓(. 7112خواهد بود خكو و كندي، 

نیاز به واردات برابر با  ،را به دنبال خواهد داشت. با اين توصیف 𝑄𝐸به  𝑄𝐷نیه افهايش مفرف از 

(𝑄𝐸 − 𝑄𝐵) مس طی   يگس رهاي معادل با خواهد بود كه با ههينه𝑄𝐵𝐶𝐸𝑄𝐸 افهون. شدم خواهد أتو 

ي خريد تضمینی گندم توس  دولت برابر با د تا ك  ههينهشوموجب می 𝑃𝑐و  𝑃𝑓وضع  ،بر اين

شود. اين دو  𝑂𝑃𝑐𝐹𝑄𝐸از فروش گندم به قیمت سقف برابر با  ناشیو نیه درومد  𝑂𝑃𝑓𝐵𝑄𝐵 يگس ره

𝑐)ي كنندگان به اندازهو نیه افهايش رفاه مفرف 𝑎  يسیاست افهايش رفاه تولیدكنندگان به اندازه +

𝑑 + 𝑒 + 𝑓 + 𝑔)  دولت برابر با  هايههينهو نیه افهايش(𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒 + 𝑓 + 𝑔 + ℎ)  را

اين دو سیاست باعث ايجاد زيان اج ماعی خالفی  همهماندر پی خواهند داشت. در مجموع وضع 

𝑏)معادل با  + ℎ) .خواهد شد 
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 روش تحقیق
 ی دولت در بازار گندم، از هاي قیمارزيابی كمی سیاست برايبه منظور ايجاد چهارچوبی تحلیلی 

 صورت هب میمس ق يتقاضا و عرضه هايتابعبا در نظر گرف ن  پیشبیان شده در قسمت  نظريطرس 

 .شداس فاده  (7خ و( 1خ هايرابطه

Qi (1خ
D =  𝑓(Pi

D)  

Qi (7خ
S = 𝑓 (Pi

S)  

Pi(، 7( و خ1خ هايرابطهدر 
D  وQi

D  گندم و تقاضا شده  هانمیو قیمت به ترتیبPi
S  وQi

S  به ترتیب

ω (Piتابع شبه رفاه اج ماعی  پايه،؛ بر اين ام است  iعرضه شده در اس ان  میهانقیمت و 
D . Pi

s ) 

 .خواهد بود( 6ي خرابطهبرابر 

ω (Pi (6خ
D . Pi

S ) = ∑ ∫ 𝑓(Pi
D) dPi

D
pi

d∗

0i

+ ∑ ∫ 𝑓(Pi
S) d

pi
s∗

0i

Pi
S 

هاي ی به شرس رابطهبايست مشروط به قیدهايمیجهت دس یابی به اهداف، تابع شبه رفاه اج ماعی 

 شود. بیشینه (3( تا خ1خ
 Max ω (Pi

D . Pi
S ) 

st. 

Pi (1خ
S ≥ P̅i

S 

Pj (2خ
D − Pi

S ≤ Tij 

P̅i (3خ
D ≥ Pi

D 

ρ(1] (2خ + τ)e] + C ≥ Pi
D 

Pi (3خ
S ≥ [ρ′(1 + τ′)e] + C′ 

Pi (3خ
D . Pi

S ≥ 0 

ن بار ساخ ار و ن س ینقیم ی است و هاي از نوع مدل باالسازي بازار، مدل در ادبیات مرتب  با مدل

مدل چنانچه پیش ر نیه اين ( بس  يافت. در 1331ترين شك  ممكن توس  تاكاياما و جاج خدر ساده

P̅iبیان شد قیمت فروش گندم نبايد از سطز 
S   كم ر شود و قیمت فروش گندم خريداري شده توس
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P̅iبرابر با  در نهايتها نیه بايد دولت به وسیاو
D  3( و خ1خ هايرابطهباشد. اين دو سیاست به صورت )

ها، حم  و نق  گندم بین اس ان يبیانگر ههينه Tij هاي باالرابطهاند. همچنین در هشددر مدل لحاظ 

ρ  قیمتCIF  ،وارداتیρ′  قیمتFOB ،τ واردات،  يتعرفهτ′  ،مالیات بر صادراتe  در نهايتنرخ ارز و 

C  وC′ ي و امنطقه نیب تجارت( 2خ يي است. رابطهتجار بندرهايبین حم  و نق  گندم  يههينه

ي امنطقه تجارت دیقكنند. مدل لحاظ و تبیین میتجارت خارجی گندم را در (، 3( و خ3خدو رابطه 

ت اخ هف قیم كم ريناست كه  هنگامیكند كه در تعادل بازار، تجارت بین دو منطقه تا بیان می

ها باشد. دو قید مربوط به تجارت حم  و نق  بین ون يههينه يگندم در بین ون دو منطقه به اندازه

كه قیمت گندم داخلی از قیمت گندم صادراتی خقیمت جهانی  هنگامیدارند تا خارجی نیه بیان می

است(، برابر با ون نشده كمدستاست خو يا صادراتی و نرخ ارز( فراتر نرف ه يگندم، پ) از اعمال تعرفه

كه قیمت گندم داخلی از قیمت گندم وارداتی خقیمت جهانی پ) از اعمال  هنگامیصادرات و تا 

است، واردات انجام خواهد گرفت. ح  اين مدل، (، كم ر خو يا برابر با ون( نشدهتعرفه وارداتی و نرخ ارز

را در  تجارت از ناشی رفاهو همچنین میهان  هااس ان نیب در گندم يتقاضا و عرضه یتعادل متیق

است كه  يادووريمفرف، ن یجه خواهد داد. الزم به  يحالت اجراي سیاست قیمت تضمینی و يارانه

ت. از اس ي محفول گندمعرضه و تقاضا هايتابعپذيري مین فرض ان گرالأال مشروط به تباح  مدل 

 هايمشاهدهد به خوبی نهاي حاص  ن وانديگر ح ی در صورت ح  اين مدل ممكن است جواو سوي

. اشتدن واهد  راسازي همانند براياع بار الزم  د و لذانكنواقعی را بازتولید  شراي قیم ی و مقداري 

 يزمینهاطهعات مناسب در  نبودسال پايه در  هايمشاهدهتولید زمدل در با یتواننادون ترديد ب

هاي مرتب  با عرضه و تقاضا و نیه ههينه هايتابع هاي موجود درضريبهاي مدل همانند فراسنجه

( 7111ياف ه توس  موسوي خاي بس سه مرحله واسنجی، از روش كاس یرفع اين  برايواردات است. 

با اس فاده از مش قات  مورد بحثيابی مدل بهینه در وغاز،. بدين منظور شدبه شرس زير اس فاده 

  است. نويسیشك  ساخ اري زير قاب  بازبه  تابع الگرانژين مرتب  با ون ي اول كوهن و تاكرمرتبه

⊥ (11خ Ei
S ≥ 0 Pi

S ≥ P̅i
S 

⊥ (11خ Ωij ≥ 0 Pj
D − Pi

S ≤ Tij 

⊥ (17خ Ei
D ≥ 0 P̅i

D ≥ Pi
D 

⊥ (16خ Mi ≥ 0 [ρ(1 + τ)e] + C ≥ Pi
D 
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⊥ (11خ Xi ≥ 0 Pi
S ≥ [ρ′(1 + τ′)e] + C′ 

⊥ (12خ Qi
D ≥ 0 Pi

D ≥ 𝛼𝑖 − 𝛽𝑖Qi
D 

⊥ (13خ Qi
S ≥ 0 Pi

S ≤ 𝛾𝑖 + 𝛿𝑖Qi
S 

⊥ (12خ Pi
S ≥ 0 Qi

S ≥ ∑ Ωij
j

+ Xi 

⊥ (13خ Pi
D ≥ 0 Mi + ∑ Ωij

j
≥ Qi

D 

Ei باالدر مدل 
S  وEi

D  قیمت سقف و كف و نشانگر  قیدهايبه ترتیب م غیرهاي تعادلی م ناسب با

بیانگر شرط تعامد مش قات كوهن و تاكر  ⊥. همچنین هس ندوجود مازاد عرضه و مازاد تقاضا در بازار 

Ei صورت( به 11خ يو يا به عنوان ماال براي رابطه
S ∂ℓ ∂Ei

S⁄ = است خديوادوس و همكاران،  0

 يرخ دادهامر، مدل با لحاظ كردن قید جديدي كه واردات ك  را معادل با واردات  وغاز(. در 7113

Miشد. اين قید به صورت بس  داده ،كندسال پايه می = M̅i  به طور ح موزاد خنه  دوگانبا م غیر 

 هايبازدارنده ديگرهاي ضمنی واردات همانند سود سهمیه و ههينه تاثیربیانگر  Θiاست.  Θiمابت( 

و با اس فاده از يك تابع هدف  دوباره( 13تا  11مدل خرواب  اين دوم  ياي است. در مرحلهغیر تعرفه

 .زير تبدي  شد صورتمجازي به 

(13خ  {

Min Z = Ei
S ∂ℓ ∂Ei

S⁄ + Ei
D ∂ℓ ∂Ei

D⁄ + Pi
D ∂ℓ ∂Pi

D⁄

+Qi
S ∂ℓ ∂Qi

S⁄ Pi
S ∂ℓ ∂Pi

S⁄ + Θi ∂ℓ ∂Θi +⁄ Qi
D ∂ℓ ∂Qi

D⁄

+Mi ∂ℓ ∂Mi⁄ + Xi ∂ℓ ∂Xi⁄ + Ωij ∂ℓ ∂Ωij⁄

|(11)  − (13)} 

در  .كندمیمدل را فراهم  واسنجی برايتكمیلی  هايفراسنجه برووردبه سادگی امكان  باال ساخ ار

ر نهايی زي صورتمدل به  ،هاي ضمنی وارداتههينه يزمینهگام بعد با داش ن اطهعات تكمیلی در 

  .تبدي  شد

(71خ  Min ∑ [a1iEi
S

i
+ a2iEi

D + ∑ a3ijΩij
j

+ a4iMi + a5iXi + a6iQi
D + a7iQi

S

+ a8iPi
D + a9iPi

S] 
 st. 

(71خ  Pi
S = P̅i

S + a1i 



 02آزاد سازی بازار گندم...

(77خ  Pj
D − Pi

S + a3ij = Tij 

(76خ  P̅i
D = a2i + Pi

D 

(71خ  [ρ(1 + τ)e] + C = a4i + Pi
D 

(72خ  Pi
S = [ρ′(1 + τ′)e] + C′ + a5i 

(73خ  Pi
D = 𝛼𝑖 − 𝛽𝑖Qi

D + a6i 

(72خ  Pi
S + a7i = 𝛾𝑖 + 𝛿𝑖Qi

S 

(73خ  Qi
S = ∑ Ωij

j
+ Xi + a9i 

(73خ  Mi + ∑ Ωij
j

= Qi
D + a8i 

 ياولیه هايمشاهدهتولید زتوانمندي با ،به صورت دقیق (73تا  71 هايرابطهخ فوق يياف همدل بس 

 داراي ،حاظ ن ايجل ازلحاظ ساخ اري و چه  از. به بیان ديگر اين مدل چه داردرا  بررسیلحاظ شده در 

كردن  عملیاتی براياست كه  يادووريهاي بازار گندم است. الزم به بازتولید واقعیت براياع بار كام  

از  ،هاي عرضه و تقاضاي مورد اس فادههاي اطهعاتی م  لفی اس فاده شد. كششاز پايگاه ،مدلاين 

مقدم و همكاران تعالی پژوهشاز  ،نیبین اس ا نق  و حم  يهانهيهه ؛(1631فیضی خ ي پژوهشن یجه

وزارت  1637-36سال  كشاورزي ياز ومارنامه ،تولید اس انی و كشوري ياولیه هايمیهان ؛(1631خ

شد و  دريافتگمرک جمهوري اسهمی  ياز ومارنامه ،هاي تجاريتعرفهدر نهايت جهاد كشاورزي و 

 تحقیق مورد تحلی  ياز مدل عطف به مسلله مدهوبه دستن ايج  ،مورد اس فاده قرار گرفت. در ادامه

 است.قرار گرف ه

 نتایج
ها را بر و قیمت هامیهان ،به كارگرف ه شده واسنجیو نیه روش  اين پژوهشياف ه در مدل بس 

و لذا از حیث اع بارسنجی،  كردمنطبق به دقت ( 1636خسال  اين ارزيابی يسال پايه هايمشاهده

سازي سناريوهاي سیاس ی م  لف و از جمله سیاست همانندتحلی  و  برايزم توانمندي و كیفیت ال

ن ايج بسیار  اين بررسی،ياف ه در است كه مدل بس  يادووريوزادسازي بازار را داراست. الزم به 

. ادنشان داي صورت گرف ه، و چه بر حسب تفكیك منطقه هام غیر شماراي را چه بر حسب گس رده
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ه تحلی  بي ارائه و تحلی  ن ايج، تنها تحقیق، دامنه يكید و تمركه بر مسللهأنظور تبا اين حال به م

 دولت هايههينه در نهايتكنندگان و تولیدكنندگان و عرضه و تقاضا، رفاه مفرف میهانها، قیمت

 ووريادياند. الزم به . اين م غیرها به ترتیب در دو مقیاس اس انی و سپ) كشوري ارائه شدهشدمحدود 

 بررسی،اين است كه در زمان انجام ي ارزيابی به عنوان سال پايه 1636  او سال است كه علت ان

 در نیهمچنترين اطهعات مورد نیاز مرتب  با اين سال بود. و مورد اع ماد جديدترين، ترينجامع

 و نبوده ظرن مد يتجار هايبازدارنده حذف تا كاهش مفهوم به يتجار يوزادساز ،م ناين  سراسر

 بازار يازوزادس با ارتباط در شد بحث هین مسلله نظري انیب با مرتب  ب ش در چنانچه بررسی تمركه

 يون ايج سناري در وغاز،است. ن ايج در دو ب ش كلی ارائه شده پايه،. بر اين است یداخل يهاتيحما از

اين  يرابر با اطهعات سال پايهب ون بحث شد، پايه كه الب ه چنانچه پیش ر نیه به تففی  در مورد

( مورد تحلی  قرار 76( و خ71از مدل در شراي  حذف دو قید خ ناشیاست و سپ) ن ايج  ارزيابی

انداز مناسبی اي در بازار خواهد بود و لذا چشمهر نوع مداخله نبوددو قید به مفهوم اين گرفت. حذف 

 پیشقیمت محفول گندم  1جدول  وورد. دریفراهم م انگذارسازي را براي سیاستاز سیاست وزاد

شده قیمت كف لحاظ 1636شود، در سال مشاهده میكه  طورهماناست. سازي ارائه شدهاز وزاد پ)و 

گندم كشاورزان را با اين قیمت  ،است و دولت در سراسر كشورتومان بوده 1122توس  دولت برابر با 

ی خفوص ب ش يهااویوسبه  ،كیلوگرم به ازاء هرتومان  132و سپ) با قیمت  كردمی يخريدار

بازار شفاف شده و ديگر نه  ،شود، پ) از انجام سیاست وزادسازيداد. چنانچه مشاهده میتحوي  می

ت واردات اس يهانهيهه ياضافه بهی جهان متیق با معادل كه یتعادل متیق كي بابا دو قیمت بلكه 

 یهانبا بازار ج وشكاربه صورت  گندمبازار  ،يسازوزاد استیانجام سبا  گريد انیرو خواهد بود. به بهبرو

 نهمچنیوشكار خواهد شد.  بسیارو لذا توانمندي واقعی كشور در تولید اين محفول شود می روروبه

يد ؤتومان خواهد شد. ن ايج اس انی نیه م 1171برابر با  میانگینقیمت تعادلی بازار وزاد گندم به طور 

است.  گیريشايان ن یجهو الب ه با اخ هف بسیار اندک است. از اين تغییر قیمت دو نك ه همین قیمت 

تومانی كه دولت در اين سال به عنوان قیمت كف لحاظ كرده بود، از قیمت  1122اول اينكه قیمت 

تعیین اين قیمت توس  دولت،  فرويندبازار وزاد ون اندكی بیش ر است و لذا بدون در نظر گرف ن 

وت است. الب ه اين تفادر سراسر كشور قرار داش ه هحمايت از تولیدكنند يیمت مورد نظر در محدودهق

گندم  يسیاست وزادسازي بر تولید و عرضه گذاريبسیار اندک است و لذا ان ظار بر اين است كه اثر
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اي ی مقیمت تعادلی بازار و قیمت سقف ح بینبسیار كوچك باشد. همچنین تفاوت بسیار زيادي 

دهد، قیمت گندم براي تولید ورد در كنندگان ايجاد خواهد شد. چنانچه ن ايج نیه نشان میمفرف

تومان افهوده خواهد شد. معنی ديگر ن ايج اين است كه دولت با ان  او  1171تومان به  132كشور از 

حمايت  وان نان(خبه عن گندم يكنندهمفرفتومان در اين سال، به شدت از  1122و  132 هايقیمت

 كننده و نهتري بر مفرفها اثر شديداست. با اين توصیف دور از ذهن نیست كه حذف حمايتهدكر

است  نهاي پیشیي بررسین ايج همهي يیدكنندهأت ها،مشاهدهگندم داش ه باشد. اين  يكنندهتولید

ند دانس كنندگان میز مفرفحمايت ا ،هاي قیم ی دولت را در بازار گندمنهايی حمايت يكه ن یجه

؛ 1633؛ واعظی و يهدانی، 1631؛ ياوري 1631؛ ب شوده، 1631 ،؛ نجفی1623خحسینی و حسن پور، 

، 1631؛ فیضی، 1631، مقدم و همكارانتعالی؛ 7117؛ كرمی و همكاران، 1633حسینی و همكاران، 

نبايد از ون به  عنوانبه هیچ ديگري نیه كه  ي. الب ه نك ه(1632؛ موسوي و باقري، 7113موسوي، 

 يفرهتب درسیاس ی دولت است.  هايبه عنوان ابهار يادشدهي ان  او دو قیمت سادگی گذشت، نحوه

وزارت جهاد  ،1633سال  ورماهيمفوو شهر يكشاورز یمحفوالت اساس ینیتضم دي( قانون خر1خ

 يهانهيهه تيرا با رعا یمحفوالت اساس ینیساله قیمت خريد تضم كه همه شدموظف  يكشاورز

مبادله در داخ  و خارج ب ش  يبا حفن رابطه ،م عارف يبردارواحد بهره كيتولید در  یواقع

معادل ، دتولی ينهيههي اق فاد هاياریمعبدين منظور  .دده شنهادیو به دولت پ كند نییتع ،يكشاورز

 ياست. ن یجهكار گرف ه شده تعیین اين قیمت به برايخارجی  يمبادله يرابطهو  سر مرز متیق

تومان با قیمت بازار  62 تنهاتومان( كه  1122شود ختعیین قیم ی میبه گذاري منجر اين نوع قیمت

ی تعیین اين دو ابهار سیاس  براي. بدون شك خواهد داشت پايینیوزاد تفاوت دارد و لذا سطز حماي ی 

موجود دولت،  يبر بودجه وگاهیهارچوو اق فاد بازار بهره گرفت. به بیان ديگر با چبايست از می

 پذير خواهد بود. با اينامكان كند، فراهممورد نظر گندم را  يعرضه به طور دقیقتعیین قیم ی كه 

ن ايج حذف  يزمینهي مداخله باشد در كه در خفوص نحوه ونبیش از  ،هدف بررسی كنونیحال 

مشاهده شد، قیمت  1جدول  دراست. چنانچه به ون پرداخ ه شده بار ديگر ادامه،است كه در مداخله 

عرضه نیه كاهش  میهانكنندگان اندكی كاهش خواهد يافت و لذا دور از ذهن نیست كه براي تولید

است. ارائه شده 7در جدول  ،از وزادسازي بازار پ)و  پیش ،عرضه و تقاضا میهانيابد. ن ايج مرتب  با 

ربوط م ها،و تعدي  از اصهس پ)و  پیش ،شود، بیش رين حجم تقاضاي گندممشاهده میكه  گونههمان
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ههار تن در  7721هاي كشور است. به عنوان ماال اس ان تهران با بیش از ترين اس انبه پرجمعیت

ين گندم در ا تقاضاي ،هااست كه پ) از افهايش قیمتصدر جدول تقاضاكنندگان گندم قرار گرف ه

  .شدههار تن خواهد  1323 حدود درصد كاهش خواهد يافت و برابر با 16اس ان حدود 

 هاسازی بازار گندم بر قیمتثیر سیاست آزادأت (1)جدول 

 قیمت تعادلی بازار وزاد قیمت سقف اولیه قیمت كف اولیه 

 1020 465 1055 شرقی وذربايجان

 1025 465 1055 غربی وذربايجان

 1019 465 1055 دبی ار

 1021 465 1055 اصفهان

 1025 465 1055 البرز

 1023 465 1055 ايهم

 1023 465 1055 بوشهر

 1025 465 1055 تهران

 1020 465 1055 ب  یاري و چهارمحال

 1017 465 1055 جنوبی خراسان

 1020 465 1055 رضوي خراسان

 1018 465 1055 شمالی خراسان

 1016 465 1055 خوزس ان

 1015 465 1055 زنجان

 1021 465 1055 سمنان

 1020 465 1055 بلوچس ان و سیس ان

 1016 465 1055 فارس

 1014 465 1055 قهوين

 1024 465 1055 قم

 1018 465 1055 كردس ان

 1022 465 1055 كرمان

 1017 465 1055 كرمانشاه

 1018 465 1055 بويراحمد و كهگیلويه
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 هاتأثیر سیاست آزادسازی بازار گندم بر قیمت (1)ل جدوادامه 

 1016 465 1055 گلس ان

 1025 465 1055 گیهن

 1020 465 1055 لرس ان

 1025 465 1055 مازندران

 1018 465 1055 مركهي

 1024 465 1055 هرمهگان

 1017 465 1055 همدان

 1022 465 1055 يهد

 1020 465 1055 ك  كشور

 تحقیقهاي منبع: ياف ه

ها نیه قاب  اس ان ديگرنسبت به افهايش قیمت در  همسان يرف ارشود، طور كه مشاهده میهمان 

هاي اصفهان، خوزس ان، زنجان و فارس نیه كاهش تقاضايی به است، به نحوي كه اس ان مهحظه

 میهانتوصیف  . با اينكرددرصد را تجربه خواهند  12/11، 17/11، 12/11، 12/11ترتیب برابر با 

درصدي را تجربه  12/11كاهشی  ،ههار تن 1/11137ي اولیه میهانتقاضاي گندم در ك  كشور نیه از 

 یم یق كششاست كه  ون گوياين ايج اين ههار تن خواهد شد.  17263حدود و برابر با  كردخواهد 

( و نیه 7113سوي خبررسی موهاي با ياف ه ن یجه. اين درصد است 7/1 در حدودگندم  يتقاضا برا

 گويايها محفول گندم نیه ياف ه يعرضه يدارد. در زمینه هم وانی( 1631مقدم و همكاران ختعالی

اس ان خوزس ان ، 1636است. به عنوان ماال در سال  هاي كشوري اس انكاهش مقدار عرضه در همه

است. تن به خود اخ فاص دادهههار  1772 میهانگندم را به  يون عرضه در پیبیش رين حجم تولید و 

تومان در اين اس ان، به  1113تومان به  1122سازي و افت قیمت از اين حجم از عرضه پ) از وزاد

 ثیرأتدهد كه اين ن یجه در مفهوم ديگر همچنین نشان میدرصد كاهش خواهد يافت.  63/1میهان 

ادل گندم تنها مع يكنندهعرضهدولت در اين سال در بهرگ رين اس ان  يشدهقیمت تضمینی لحاظ

 يهاي كشور نیه با كاهش عرضهاس ان ديگراست. همچنین بودهدرصد  63/1با افهايش عرضه به میهان 

 6/1درصد، گلس ان  62/1درصد، كرمانشاه  6/1رو خواهند بود به طوري كه اس ان فارس هگندم روب

در مقیاس كشوري نیه وزادسازي بازار  .كردكاهش عرضه را تجربه خواهند  63/1درصد و كردس ان 
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 61/1كاهش مقدار عرضه به میهان  ،تومان 1171به  1122قیمت از  میانگینكاهش  همراه باگندم 

 يشاهدي بر اين واقعیت است كه كشش قیم ی عرضه ي درياف ین یجهخواهد داشت.  درصد را در پی

هاي پیشین  ه نیه همسو با ياف هدرصد است. اين ياف 1/1 در حدودگندم در مقیاس كشوري 

 ( است.1631( و نیه فیضی خ1631مقدم و همكاران ختعالی

 دودح كه شكاف بین عرضه و تقاضاي داخلی در زمان حمايت برابر با اين استم  أت شايان ينك ه

خواهد يافت. اين شكاف  كاهشههار تن  2/7261ههار تن است كه پ) از وزادسازي به  6371

. به بیان ديگر پ) از وزادسازي به علت باال رف ن قیمت براي شودواردات تامین  بابايست می

يابد ولی همچنان واردات گندم وجود خواهد كنندگان، مفرف و لذا واردات اندكی كاهش میمفرف

 و همواره داشتداشت. به بیان ديگر تولید گندم در شراي  وزادسازي تجاري مهيت نسبی ن واهد 

د يؤتواند م. اين ياف ه میشودمین أواردات ت بادرصد ك  تولید و نیاز داخ   72حدود  هكالزم است 

تعريف جديدي از خودكفايی در بازار گندم باشد، زيرا مبحث خودكفايی از اين باو كه منابع كمیاو 

مورد نقد قرار  محققانكند، همواره توس  می روروبهكشور همانند وو را با ت فی  غیر بهینه 

كه  بدين شك  كندمیبس ر جديدي را در مفهوم خودكفايی ارائه  پژوهشي اين است. ياف هگرف ه

درصدي خمحفول وزادسازي كام ( به عنوان كف در نظر گرف ه شود و هر افهايشی از اين  72واردات 

مین أاينكه ك  مفرف از مح  تولید داخ  ت ي. با اين تعريف، خودكفايی به منهلهشود كمینهسطز 

توان بر منابع كمیاو تولید گندم و از می راهشود موضوعیت خود را از دست خواهد داد و لذا از اين 

گاه كشور ب واند حدود  . به بیان ديگر هركردمديريت به ري اعمال  ،جمله مهم رين ونها يعنی وو

 دنتوانمیكشور چ گاه و لذا هی قرار داردي خودكفايی ، در نقطهكندمین أدرصد از نیاز داخ  را ت 22

 .شودنیاز از بازار جهانی اين محفول بی

 عرضه و تقاضا میزانسیاست آزادسازی بازار گندم بر  ثیرأت(2)جدول 

 پ) از وزادسازي پايه يسناريو 

 عرضه هانیم تقاضا هانیم عرضه هانیم تقاضا هانیم  میهان عرضه

 408/68 621/91 409/81 690/57 شرقی وذربايجان
 446/14 523/65 447/43 581/12 غربی ربايجانوذ

 421/21 214/36 422/89 233/80 اردبی 

 199/63 815/16 200/18 907/29 اصفهان
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 تأثیر سیاست آزادسازی بازار گندم بر میزان عرضه و تقاضا(2)جدول  ادامه 

 36/26 421/06 36/87 463/18 البرز
 240/13 99/91 240/91 106/85 ايهم
 107/98 185/19 108/06 201/67 بوشهر
 115/51 1976/80 115/75 2271/27 تهران

 و چهارمحال

 ب  یاري

169/77 117/95 156/55 117/69 
 53/57 130/40 53/80 140/44 جنوبی خراسان
 507/85 1016/36 510/10 1134/66 رضوي خراسان
 186/74 153/05 187/31 165/51 شمالی خراسان
 1220/68 770/86 1225/07 857/95 خوزس ان
 352/67 171/30 353/49 192/51 زنجان
 90/39 113/62 90/67 122/60 سمنان
 و سیس ان

 بلوچس ان

495/32 177/09 444/11 176/67 
 1114/00 771/95 1117/31 859/12 فارس
 276/38 207/82 277/44 227/16 قهوين
 32/02 203/07 32/48 222/26 قم

 642/95 254/51 645/44 278/44 كردس ان
 162/74 504/16 162/99 557/63 كرمان

 860/95 327/02 864/14 359/30 كرمانشاه
 و كهگیلويه

 بويراحمد

128/16 165/13 119/24 164/87 
 711/99 310/84 714/14 341/46 گلس ان
 8/99 415/62 9/90 459/39 گیهن
 362/07 299/13 363/41 328/52 لرس ان

 156/09 515/91 156/26 572/81 مازندران
 355/90 243/30 357/30 266/29 مركهي
 49/19 278/77 49/95 305/70 هرمهگان
 582/44 296/98 584/02 325/96 همدان
 45/10 176/37 45/21 195/71 يهد

 10207/46 12738/98 10242/50 14162/41 ك  كشور
 تحقیقهاي منبع: ياف ه
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 سازی بازار گندمثرگذاری رفاهی سیاست آزادا (3)جدول
 رفاه اس ان

 كنندهعرضه

 رفاه اج ماعیتغییر در  دولت يههينه رفاه تقاضاكننده

 23/53- 374/73 306/13 45/07 شرقی وذربايجان

 24/27- 331/80 260/10 47/44 غربی وذربايجان

 9/55- 161/19 105/11 46/53 اردبی 

 36/69- 461/65 402/73 22/23 اصفهان

 17/21- 229/78 207/82 4/75 البرز

 3/76- 78/58 47/97 26/85 ايهم

 7/05- 109/61 90/19 12/37 بوشهر

 106/73- 1122/34 1002/28 13/33 تهران

 5/98- 95/21 75/86 13/36 ب  یاري و چهارمحال

 4/34- 73/84 62/92 6/58 جنوبی خراسان

 47/77- 607/99 504/60 55/61 رضوي خراسان

 5/82- 100/90 74/04 21/04 شمالی خراسان

 38/93- 554/97 382/86 133/18 خوزس ان

 8/99- 132/50 84/77 38/75 زنجان

 3/94- 69/20 54/82 10/44 سمنان

 20/30- 259/81 219/75 19/77 بلوچس ان و سیس ان

 38/25- 540/31 380/60 121/46 فارس

 8/85- 141/56 101/76 30/95 قهوين

 7/79- 111/64 99/55 4/29 قم

 12/09- 206/13 124/16 69/88 كردس ان

 21/80- 288/49 248/44 18/26 كرمان

 16/25- 270/29 160/54 93/49 كرمانشاه

 4/29- 80/52 57/56 18/67 بويراحمد و كهگیلويه

 15/01- 244/68 152/36 77/31 گلس ان

 17/45- 225/17 205/86 1/86 گیهن

 13/13- 200/17 146/87 40/16 رس انل
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 اثرگذاری رفاهی سیاست آزادسازی بازار گندم (3)جدول
 22/94- 296/72 256/08 17/70 مازندران

 10/62- 169/10 119/03 39/45 مركهي

 11/04- 154/03 136/81 6/19 هرمهگان

 13/87- 222/64 145/48 63/29 همدان

 7/39- 99/66 86/65 5/62 يهد

 585/63- 8015/20 6303/70 1125/87 شورك  ك

 تحقیقهاي منبع: ياف ه

 

 
سيازي بيازار گنيدم،    م بيا وزاد أبيه دسيت وميد ايين اسيت كيه تيو        7و  1 هياي جيدول ونچه از ن ايج 

 .يابييدافييهايش مييی بييه شييدتكننييده قیمييت بييراي تولیدكننييده انييدكی كيياهش و بييراي مفييرف 

دهنيد، بيه صيورتی    یير قیميت واكينش نشيان ميی     بيه ايين تغی   ،تولید و مفرف هايهمچنین میهان

تقاضييا و عرضييه كيياهش   هييايمیييهانكييه هييم در مقیيياس اسيي انی و هييم در مقیيياس كشييوري   

ولييی میييهان كيياهش تقاضييا   انييدک و نامحسييوس ،الب ييه میييهان كيياهش عرضييه  .خواهنييد يافييت

 ميي  اسييت. اييين دو ياف ييه بييه نحييو بييارزتري در تحلیيي  رفيياهی تولیدكننييدگان و نیييه   أت شييايان

رفياهی سیاسيت وزادسيازي بيازار گنيدم       هياي اثرگيذاري  ،6اسيت. جيدول    نماييان كنندگان مفرف

كننييدگان، كننييدگان، تولیييد. در اييين جييدول مييازاد رفيياهی مفييرفكنييدمييیرا بييه تففييی  ارائييه 

اي دوليت در بيازار گنيدم    هياي مداخليه  هاي دولت و نیيه رفياه اج مياعی حاصي  از سیاسيت     ههينه

 بييرايقیمييت سييقف  اعمييالشييود در مقیيياس كشييوري انچييه مشيياهده مييیاسييت. چنارائييه شييده

. اييين افييهايش رفيياه در سييال اسييتشييدهكننييدگان باعييث افييهايش رفيياه ونييان فرمفييحمايييت از 

 همگييام بييااسييت. اييين مييازاد رفيياه میلیييارد تومييان بييوده 21/3616خسييال پايييه( برابيير بييا  1636

تومييان( و نیييه  1171ت بييازار وزاد ختومييان( نسييبت بييه قیميي  132پييايین بييودن قیمييت اولیييه خ 

هييهار تيين( نسييبت بييه مفييرف در شييراي  بييازار وزاد    11/11137بیشيي ر بييودن مفييرف اولیييه خ 

 يگسيي رهافييهايش رفيياه برابيير بييا   میييهاناسييت. اييين بييه دسييت ومييده هييهار تيين(  33/17263خ

 (𝑐 + 𝑑 + 𝑒 + 𝑓 + 𝑔)  اسييت. همچنييین تولیدكننييدگان نیييه از سیاسييت قیمييت     6 نمييوداردر

تولیدكننييدگان از سیاسييت قیمييت و الب ييه  منييديبهييرهانييد. میييهان شييده منييدبهييرهدولييت  كييف

( 1122بياال بيودن قیميت اولیيه خ     بيا میلیيارد توميان اسيت كيه      32/1172برابر بيا   ،خريد تضمینی
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هيهار تين( نسيبت بيه      10242/50ي اولیيه خ نسبت به قیمت تعادلی و نیيه بياال بيودن میيهان عرضيه     

اسييت. اييين مييازاد برابيير بييا  بييه دسييت ومييدههييهار تيين(  10207/46ار وزاد خعرضييه در شييراي  بيياز

اسييت كييه رفيياه    واقعیييتيييد اييين  ؤاسييت. ن ييايج اسيي انی نیييه م    6 نمييوداردر  𝑎 يگسيي ره

اسييت. بييدون ترديييد كننييدگان افييهايش داشيي هتولیدكننييدگان بييه مراتييب كم يير از رفيياه مفييرف 

اسيت بيه صيورتی    عملیياتی شيده   ،یاسي ی دوليت  س هياي ههينيه افهايش رفاه اين دو گروه از محي   

اي دولييت خگييران خريييدن و ارزان فييروخ ن( در مجمييوع ههينييه    يكييه اييين سیاسييت دوگانييه  

اسيت. ايين ههينيه برابير بيا      در پيی داشي ه   1636را در سيال   توميان  اردیي لیم 71/3113معادل بيا  

𝑎) يگسيي ره + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒 + 𝑓 + 𝑔 + ℎ)  دولييت اسييت. بييه عبييارت ديگيير    6 نمييوداردر

كننييده، م از تولیدكننييده و مفييرفأمین دو هييدف م نيياقض خييود يعنييی حمايييت تييو  أتيي بييراي

 هياي رقيم مي  بير   أت ،اسيت. بيا ايين حيال    شيده هيهار میلیيارد توميان     3اي بيال  بير   م حم  ههينه

كننييده و هيياي دولييت بييه دو گييروه تولیييدمحاسييباتی گوييياي اييين واقعیييت اسييت كييه كيي  ههينييه

هيياي دولييت بيير  شييود كيي  هرينييه اسييت. چنانچييه مشيياهده مييی كننييده من قيي  نشييده مفييرف

اسيت. بيه   میلیيارد توميان فهونيی داشي ه     36/232ي هياي ذينفيع بيازار بيه انيدازه     گيروه  درومدهاي

معيادل بيا    ،1636ر گنيدم در سيال   ادوليت در بياز   ايهياي مداخليه  از اعميال سیاسيت   ،بیان ديگير 

اسيت. ايين میيهان رفياه از     شيده امعيه ايجياد   تومان زييان رفياهی خيال  بيراي ج     دمیلیار 36/232

𝑏) يگسي ره رف يه معيادل بيا    دست + ℎ)         شيد اسيت كيه پیشي ر در ميورد ون بيه تففيی  بحيث .

دولييت و نیييه زيييان رفيياه اج ميياعی بازارهيياي    هيياياسييت كييه میييهان ههينييه  يييادووريالزم بييه 

 است.  شدهارائه  6اس انی نیه به تفكیك در جدول 

 بندی و پیشنهادهاجمع

ولید در تبه تحلی  كمی دو سیاست م ناق  دولت در بازار گندم يعنی خودكفايی  اين پژوهشدر 

 شد. اين دو سیاست توس  دو، پرداخ هكنندگانمفرف يبرا قیمتنان ارزان نیمأتو نیه اين محفول 

، ررسیين باانجام  برايشود. ابهار قیم ی يعنی قیمت و خريد تضمینی و نیه قیمت سقف عملیاتی می

ا ی شراي  واقعی رخوبياف ه به . ن ايج نشان داد كه مدل بس شد واسنجی وسازي بازار گندم مدل

 يگردتحلی  دقیق سیاست وزادسازي بازار و الب ه  براياع بار الزم  ،و از اين حیث كندمیبازتولید 
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ام با وزادسازي . همچنین ن ايج شاهد بر اين مدعاست كه همگرا خواهد داشتسناريوهاي سیاس ی 

 6ها براي تولیدكننده به میهان اي دولت در اين بازار، قیمتبازار گندم و حذف دو سیاست مداخله

 هايمیهاند يافت. بدون ترديد ندرصد افهايش خواه 171به میهان  نهديككننده درصد و براي مفرف

د نثر خواهأتغییر قیمت م عرضه و تقاضا نیه چه در مقیاس اس انی و چه در مقیاس كشوري از اين 

 12/11درصد و تقاضاي ون حدود  61/1گندم حدود  يشد به صورتی كه در مقیاس كشوري عرضه

بسیار بیش از كاهش عرضه است و  ،شود كه كاهش مفرفدرصد كاهش خواهد داشت. مشاهده می

به دست ومده ايج لذا اين پديده به نحو بارزتري در كاهش حجم واردات م جلی خواهد شد. از اهم ن 

وزادسازي كام  بازار گندم، همواره كشور با  ازتوان به اين نك ه اشاره كرد كه پ) می بررسیدر اين 

رو خواهد بود. به بیان ديگر، امكان تولید اين میهان از هدرصد تولید داخ  روب 72وارداتی معادل با 

هاي بلندمدت  ی خبه جه سیاستو در صورت اعمال هر سیاس نداردمحفول در داخ  كشور وجود 

محور كه افهايش عملكرد را در پی خواهند داشت( موجب كاهش رفاه اج ماعی و نیه هدررفت فناوري

 22 خودكفايی در بازار گندم برابر با تولید نمايیرخمنابع كمیاو در فرويند تولید خواهد شد. بنابراين 

كفايی يا به تعبیر ديگر ده است. در اين شراي ، خودماندرصد باقی 72درصد نیاز داخ  و نیه واردات 

 اتكايی در اين بازار پايدار خواهد بود.خود

 يانزسازي كنندگان از وزادنشان داد كه هم تولیدكنندگان و هم مفرف اين بررسیهمچنین ن ايج 

كه در وضعیت  دولت در بازار خواهد بود. ن ايج نشان داد نكردن. اين زيان همراه با ههينه خواهند ديد

میلیارد تومان براي  6303/70فاهی برابر با كنونی و در مقیاس كشوري از اعمال قیمت سقف ر

میلیارد تومان براي  1125/87كنندگان و نیه از اعمال قیمت تضمینی رفاهی برابر با مفرف

ر اين ولت دهاي سیاس ی بسیار زياد دشود. اين افهايش رفاه از مح  ههينهمی ناشیتولیدكنندگان 

م با أدولت تو تدوينیهاي پیشین به ون پرداخ ه شد. در نهايت دو سیاست بازار است كه در ب ش

میلیارد تومان در سال است. توضیز اينكه در صورت  585/63زيان خال  براي ك  كشور به میهان 

شود ايجاد می يادشدهمبل   يانداز خال  اج ماعی به اندازههر سیاس ی در اين بازار، پ) نشدن اعمال

ي در گذاربر حفن تعادل در بازار و نیه ساخ ار منابع درگیر در تولید گندم، امكان سرمايه افهونكه 

براين كند. بناب ش كشاورزي را فراهم می يتوسعه برايهاي زيربنايی ب ش ديگرب ش تحقیقات و 

 ي، وزادسازي بازار گندم نه يك توصیهمقاوم ی با اصول اق فاد همراهدر شراي  كنونی كشور و الب ه 
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ايست بوجود دارد كه می زمینهدر اين  هايیمهحظهعلمی بلكه يك ضرورت سیاس ی است. با اين حال 

گذاري مورد عنايت ويژه باشد. اول اينكه خودكفايی به هیج وجه به معناي امنیت در امر سیاست

ا ت كندش ر به مبحث امنیت غذايی معطوف بايست توجه خود را بیغذايی نیست و لذا دولت می

بايست همواره ب شی از گندم مورد نیاز از بازار سازي میپ) از وزادخودكفايی در تولید. دوم اينكه 

 يثبات ساالنه ،هاي يادشدهرغم زيانبههاي قیم ی دولت مین شود. نظر به اينكه سیاستأجهانی ت

 ،ع توس  دولت تا سال بعد ثابت بود(، اتكاء به بازار جهانیخقیمت پ) از وض اندهقیمت را در پی داش 

خوشب  انه بازار  از سوي ديگر. كردخواهد  روروبهقیم ی موجود در اين بازار  هاينوسانكشور را با 

ل، پ) با اين حا .ثبات باالتري است دارايها كاال ديگرويژه گندم نسبت به هغهت و ب بیش رجهانی 

 يها اس فادهتعرفه رهیافتتوان از شده می ادجموق ی اي هاينوسانمديريت  ايبراز وزادسازي، 

هاي قیم ی در بازار بیش از ب ش همچنین سرعت واكنش ب ش خفوصی به انگیهه .كاراتري برد

ه ب ش خفوصی ب ،برونهايی در بازار يتكانهپ) از ايجاد هر  درنگبی به عبارت ديگر، .دول ی است

. كردد داد. اين امر نیه به نحو مطلوبی امكان ايجاد ثبات در بازار را فراهم خواهد ون واكنش خواه

انداز خود را از خريدار به ناظر تغییر دهد و پ) ،بايست نقش خود را در بازارسوم اينكه دولت می

وسازي د و نهاي جديهمانند تحقیقات، ايجاد انبار ،بنايی مرتب  با بازارگذاري در امور زيرصرف سرمايه

هاي بازاريابی مسیر. اين امر موجب شفاف شدن كندحم  و نق  و بازاريابی  يسامانهو بهسازي 

و كارايی ب ش خفوصی را در خريد، انبارداري و فروش محفول ارتقاء خواهد داد. در نهايت  شودمی

اينكه ويا بايد پرداخ ی اي است. اهمیت ويژه داراي هااصهسي انجام هاي جبرانی و نحوهبحث پرداخت

صورت بگیرد و يا خیر؟ اين پرداخت چه میهان و براي چه مدتی باشد؟ پرداخت جبرانی براي چه 

حذف اين پرداخت خالب ه در صورت انجام(  فرويند؟ و اينكه نیازمندانكنندگانی باشد؟ همه يا مفرف

د به عنوان توانن ند و الب ه میبیش ر هس ارزيابینیازمند تحقیق و  هايیپرسشونه باشد؟ همگی گچ

هود مش بررسیجايی كه از ن ايج اين  . الب ه تاشوندوتی در اين زمینه لحاظ  هايپژوهشخ  مشی 

 ناپذير است. پرهیهامري مدت در كوتاه كمدستكنندگان، است، پرداخت جبرانی براي مفرف
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