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 چكیده

ز کشور مورد نیاگندم  ینباعث شده است که تأم مصرف گندم در سبد تغذیه خانوارهای ایرانیتوجه  شایاناهمیت 
بر . شود رورو به های نرخ ارز های دولت و آشفتگیی، افزایش هزینهکاهش منابع آبمختلف از جمله  یهاچالش با

اده شود کلیدی پاسخ د پرسشبا طراحی یک مدل تعادل جزئی پویا سعی شد که به این  بررسی، در این مبنااین 
رو، ناز ایچه باید کرد. های آتی در سالتأمین گندم در کشور  در زمینههای موجود با چالش رویاروییمنظور که به
 1404ایتی و قیمت آزاد برای افق زمانی های قیمتی و مقداری بازار گندم کشور در رویکردهای قیمت حممؤلفه

، کاهش عملکرد و تولید گندم پدیده مورد 1404سازی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در افق زمانی مورد شبیه
نرخ  مبنایر بانتظار خواهد بود. با این وجود، تأمین انتظارات قیمتی کشاورزان با افزایش سالیانه قیمت خرید گندم 

، آزادسازی دیگر سویشود. از د بازار حمایتی منجر به پایداری بیشتر تولید و عرضه این محصول میدر رویکرتورم 
ا به همراه کشور ر انبار گندم هایذخیرهبیشتر آن کاهش میزان تقاضای این محصول پایداری  در پیقیمت گندم و 

ه ویژه بهای تأمین گندم در کشور چالشبا  رویاروییمنظور پیشنهاد شد که به بررسیخواهد داشت. لذا، در این 
های خصوصی به زنجیره ورود بخشافزایش  برای های مختلفگذاریسیاستهای دولتی، کاهش سهم حمایت

ا سازی واردات گندم بمچنین، پیشنهاد شد که سیاست کمینهخرید و فروش گندم در دستور کار قرار گیرد. ه
  . شودسیاست جایگزینی واردات این محصول  جانشینی به مرور های نوین از جمله کاشت فرا سرزمینروش

 JEL: C02; Q18بندی طبقه
 گندم، کاهش منابع آب، سیاست قیمت تضمینی، مدل تعادل جزئی پویا، ایران تأمینهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

حاد آ ییغذا یتامن یندر تأم بنیادیو  یژهنقش و یرانمردم ا غذای اصلیمحصول گندم به عنوان 

های اخیر در سال یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ی. آمارهادکنیم یفامختلف جامعه ا

مردم  یهتغذ یدر الگومصرفی  ییاز مواد غذا % 52حدود در  یبیکه به طور تقر دهدینشان م

  .(Alipour et al., 2018) گندم است نوادهخا هایمتشکل از محصول یرانا

 ریپرشما هاییزیرمختلف برنامه یانو مصرف گندم در کشور، در سال یدلتو یتبا توجه به اهم

ه ب جامعهآسان آحاد مختلف  یمحصول گندم در کشور و دسترس یدتول یزانم یبه منظور ارتقا

 نیدر ا یمتنوع  یتیحما هاییاستقرار گرفته و س هاگذاری یاستارزان در دستور کار س یغذا

تضمینی گندم،  یدبه تعیین قیمت خر توانیها مت. از جمله آنبه کار گرفته شده اس ینهزم

 یهاو پرداخت یدکنندگانبه تول یدبیمه تول یهای تولید گندم، اعطایارانه به نهاده پرداخت

  .(Hosseini et al., 2009) کردمحصول اشاره  ینکنندگان ابه مصرف یجبران

ی های تولیددر کنار وجود سودمندی ید گندمهای حمایتی دولت در زمینه توللذا، اعمال سیاست

کشت  ینسب آسانی یی ومختلف آب و هوا یطگسترده کشت با شرا یسازگاراین محصول همچون 

 یارمحصول گندم با در اختدر کشور،  زراعی هایباعث شده است که در میان محصول یدو تول

یکی از به عنوان  ،هامحصولختصاص یافته به تولید این ا یاز کل اراض % 25داشتن بالغ بر 

 .(Ministry of Agriculture, 2016) به شمار آیددر کشور  ترین منابع تأمین غذامهم

های لدر سا درپیهای پیواسطه بروز خشکسالیکاهش منابع آبی در کشور به، رغم این مطلببه 

کشور با  زراعی در هایلید این محصول همچون دیگر محصولباعث شده است که تو اخیر

 میانگیندهد که در این زمینه، آمارهای بانک جهانی نشان می. شودهای جدی مواجه محدودیت

میلیمتر در سال  197به میزان  1367میلیمتر در سال  237بارندگی در کشور از میزان 

 Azimi هایبررسی، نتایج رابطه با اهمیت منابع آبی در تولید گندمدر کاهش یافته است.  1394

et al (2017) میلیارد  18بالغ بر در کشور  یگندم آب یدآب در تول مصرفدهد که نشان می

دهد نشان می Naseri., et al (2017) هایبررسیهمچنین، نتایج  است. در سال مترمکعب

 در سال میلیارد متر مکعب 75در حدود کشور که کل منابع آبی مصرفی در بخش کشاورزی 

سهم مصرف آب در تولید گندم آبی از کل منابع آبی مصرفی در  رفت کهپذیتوان است. لذا، می

همچنین، گندم دیم نیز با در اختیار داشتن . است % 52بخش کشاورزی در کشور در حدود 

( در سال میلیون هکتار 4در حدود  میانگینبه طور از کل اراضی زراعی در کشور ) % 05حدود 
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 نتایج دیگر، سویاز  .دهدالیانه را به خود اختصاص میهای جوی ستوجهی از بارش شایانبخش 

دهد که کاهش منابع آبی باعث شده است که تولید انجام شده در کشور نشان می هایبررسی

نتایج شود. به عنوان نمونه،  رو به روجدی  هایبا مخاطره مختلف هایمنطقهدر  این محصول

دهلران،  یهادر شهرستان یخشکسال رخدادنشان داد که  Karimi et al (2017) هاییبررس

دیم در این  عملکرد گندم یدرصد 45و  67، 45موجب کاهش  یبترت شهر بهدرهیالم و ا

که  دادنشان  Merianji et al (2017) هاییبررسنتایج است. همچنین،  شدهها شهرستان

و  ، تویسرکانهمدان هایشهرستانعملکرد گندم دیم و خشکسالی در کاهش ضریب همبستگی 

 Araste et al هاییبررسبراین، نتایج افزوناست.  % 32و  68، 40در حدود  نوژه به ترتیب

نشان داد که ضریب همبستگی عملکرد گندم دیم و میزان بارندگی در استان خراسان  (2017)

 است و با کاهش بارندگی از میزان تولید این محصول در استان خراسان % 82رضوی در حدود 

ادامه روند خشکسالی و کاهش منابع آبی با رسد که به نظر میبنابراین، شود. رضوی کاسته می

از سوی دیگر،  رو خواهد شد.ه ب رو آب مورد نیازتأمین  چالشتولید و عرضه گندم با  در کشور

 نیز موضوع با اهمیت دیگریواسطه حمایت از تولید این محصول های مالی دولت بهافزایش هزینه

ول کرده است؛ چرا که تولید این محص رو به رو بنیادینیگندم در کشور را با چالش  تولیداست که 

 دهدقیمت خرید از کشاورزان نشان می هایتغییرپذیریتوجهی به  شایاندر هر سال وابستگی 

(Taheri et al., 2009) .آبی در زمینه تولید  های ناشی از کاهش منابعبنابراین، محدودیت

 از سوی های مالی دولت به سبب حمایت از تولید این محصولاز یک سو و افزایش هزینه دمگن

 اتکا به واردات یاآزادسازی بازار گندم و  که به وجود آیداین فرضیه  ،باعث شده است دیگر

در این زمینه جایگزین و مناسب  هایراه حلمنظور تأمین گندم مورد نیاز کشور به عنوان به

و  هاسودمندیانجام شده در کشور بر  هایبررسیبسیاری از نتایج رابطه،  این. در آیدشمار به

 با توجه بهگندم کشور در بازار آزادسازی بازار گندم و کشف قیمت آزاد  هایبرتری

نتایج توان به از آن جمله می ،انددههای قیمت جهانی این محصول تأکید کرتغییرپذیری

، Najafi (2001) ،Bakhshoodeh (2001) ،Vaezi and Yazdani, (2007) هایبررسی

Taali Moghadam et al (2015)  وMosavi (2017)  براین، بسیاری از افزون. کرداشاره

 یهازی بازار گندم همچون دیگر محصولخارج از کشور نیز نشان داده است که آزادسا هایبررسی

 هاینتایج بررسیتوان به ز آن جمله میکه ا است های پرشماریسودمندیکشاورزی دارای 
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Khan and Burki (2005)، Gutierres and Piras (2013) ،Flister and Galushko 

(2016)، Mohammad Amir (2017)  کرداشاره . 

همچون دیگر های جهانی قیمت مبنایبر به طور حتم، آزادسازی بازارهای کاالهای کشاورزی 

ترین ای است که از مهمگسترده هایسودمندی و هادارای برتری تجاری هایکاالها و محصول

 ,Mosavi) کردهای اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی اشاره توان به کاهش هزینهها میآن

های جهانی در بازار گندم کشور و رسد که حاکمیت قیمتبا این وجود، به نظر می(. 2017

در بازار این محصول همچون فرایندهای پویا هی از آگابایستی با  سازیآزاداعمال سیاست 

سالیانه قیمت جهانی این  هایتغییرپذیریسالیانه نرخ ارزهای خارجی و نیز  هایتغییرپذیری

 خواربار و کشاورزی سازمان یا استفاده از آمارها( ب1در نمودار )محصول مورد بررسی قرار گیرد. 

 هایتغییرپذیریایران به بررسی  یاسالم یجمهور یکزو بانک مر ی، وزارت جهاد کشاورز1(فائو)

قیمت مرزی گندم وارداتی در مقایسه با تغییرات قیمت خرید تضمینی گندم در طول زمان 

 پرداخته شده است. 

 ایران مقایسه قیمت مرزی گندم وارداتی و قیمت خرید تضمینی گندم در (1نمودار )

شده توسط دولت از  یداریگندم خر یمته اختالف قک شودی(، مشاهده م1با توجه به نمودار )

بوده است.  یها منفاز سال یها مثبت و در بعضاز سال یدر بعض یگندم وارداتمرزی  یمتق

از  یگندم واردات یمتق ،خورشیدی 1370دهه  یهاسال بیشترکه در  دهدی( نشان م1نمودار )

، 1380دهه  یهاسال از یاریدر بس حال، ینبوده است. در ع یشترگندم ب یدخر ینیتضم یمتق

                                           
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O) 
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مشاهده  ین،براافزونبوده است.  یشترمحصول ب ینا وارداتی یمتگندم از ق ینیتضم یدخر یمتق

 یشترب ینیتضم یدخر یمتاز ق یگندم واردات یمت، ق1390دهه  یهااز سال یدر بعض شودیم

های اعمال سیاسترسد که به نظر میبنابراین،  ها از آن کمتر بوده است.از سال یو در بعض

 هاییمتق هایتغییرپذیری مبنایمحصول بر  یناداخلی  یمتق یینتعو  مرتبط با آزادسازی

ه کبر آن افزوناقتصادی و حتی سیاسی موجود در این زمینه،  هایبدون توجه به مالحظه یجهان

ر دوش ب یشتریتب ببه مرا هایینههزنسبت به شرایط حمایتی ها از سال یاریدر بس امکان دارد

ی شرایط حمایت هااز سال یداشت که در بعض باید در نظر یزاحتمال را ن ینا ،کند یلدولت تحم

رخ ن آشفتگیهمچون  هاییعامل، در نتیجه .نکند یند توسط کشاورزان را هم تأمیتول هایینههز

های در کنار هزینه یتجار یهادولت و تکانه یاقتصاد هاییاستگندم، س یجهان یمتق ارز، نوسان

 وارداتی یمتنوسان در ق یجادکه در ا ندآییم شماربه هاییعامل ینتراز جمله مهمتبعی واردات 

شور، در ک یخارج یساختار مشخص در بازار ارزها یک نبودبا توجه به  .ندکنینقش م یفایا گندم

زمان متفاوت بوده است.  در طول گیرد،یواردکنندگان قرار م یارکه در اخت یارز یمتو ق یزانم

أثیر را بر بیشترین ت مرزیهای ارزی به سبب تأثیر مستقیم بر قیمت در این بین، وجود آشفتگی

 بعنرخ ارز تا هایه تغییرپذیریچرا ک ؛دهدنوسان قیمت گندم وارداتی به خود اختصاص میایجاد 

بندی طبقهو سیاسی  اقتصادی تنگناهایدر دامنه  به طور عمدهمختلفی است که  هایعامل

 (. Sepahvand et al, 2014) شوندمی

در شرایط آزادسازی بازار گندم،  یجاد نوسان در قیمت عرضه و تقاضابر ا افزوننوسان نرخ ارز لذا، 

در کشور با راهبردی این محصول  هایذخیرهباعث خواهد شد که تأمین به صورت کلی 

ی های سودجویانگیزه تقویتکه  شودسبب میرخ ارز افزایش نشود؛  رو به رو بنیادیهای چالش

های اتخاذ سیاست پیامدهایاز مرزهای کشور و ایجاد انحراف در  بیرونبه  گندم قاچاقدر زمینه 

 باعث خواهد شدنیز ای قابل انتظار باشد. کاهش نرخ ارز تأمین این محصول پدیده حوزهشده در 

 خه خرید تضمینی برای سودجویان تقویت شود.آن به چر عرضهکه انگیزه واردات گندم و 

 در پیویژه آرد و مشتق شده از گندم به هایفراوردههمچنین، ایجاد نوسان در قیمت تمام شده 

نوسان نرخ ارز  پیامدهایاز دیگر  هافراوردهاین های سودجویی در زمینه تجارت آن ایجاد انگیزه

 . شودزی بازار گندم تشدید میآزادسا در شرایطکه  در بازار گندم کشور است

اهش با توجه به ک ،این استکه وجود دارد  کلیدی پرسش، با توجه به آنچه گفته شد، بنابراین 

های وجود آشفتگیاز سوی دیگر و های مالی دولت از یک سو و افزایش هزینهمنابع آبی در کشور 
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تأمین گندم  هایبا چالش اروییرویمنظور های جهانی گندم ، بهارزی و ایجاد نوسان در قیمت

 هایبا عنایت به اهمیت محدودیت رو،از اینچه باید کرد؟  های پیش روبه ویژه در سالدر کشور 

به عنوان یک نوآوری  بررسی و ارزیابیدر این موجود در حوزه تأمین گندم مورد نیاز کشور، 

ه در زمینه تولید و مصرف گندم بفرایندهای پویا وجود با توجه به  ،تالش شدتحقیقاتی علمی و 

رویکردهای موجود ترین مهماثربخشی ارزیابی و در ایران این محصول تأمین  هایبررسی چالش

 پرداخته شده است. بررسیدر ادامه به بیان روش تحقیق این د. در این زمینه پرداخته شو

 روش تحقیق

د محصول گندم و همچنین د و تولیپویای کاهش منابع آبی بر عملکر هایاثرگذاریبا توجه به 

و همچنین به  دولت بر عرضه و تقاضای این محصولحمایتی های ای اجرای سیاستدوره تأثیر

تعادل جزئی  هایمدلبا طراحی  بررسی، در این سالیانه نرخ ارز هایسبب اهمیت تغییرپذیری

بازار حمایتی و بازار آزاد  یرویکردهاهای بازار گندم کشور در به بررسی و مقایسه مؤلفه 1پویا

قرار  یاضیر یزیربرنامه یهامدل یکه در زمره های تعادل جزئی پویامدلگندم پرداخته شد. 

ه به با توج کاالسازی همزمان ابعاد مختلف مرتبط با تولید و تجارت قابلیت شبیه داراید، ندار

های رو، طراحی مدلاز این .(Kozicka et al., 2017)فرایندهای پویا در این حوزه هستند 

های نوین عالوه بر معرفی روش این بررسی هایهدفمنظور دستیابی به تعادل جزئی پویا به

های بخش کشاورزی در کشور به عنوان یک مساعدت تحقیقاتی در این زمینه ارزیابی سیاست

 خصوصیاتبه معرفی پویا  در قالب مدل تعادل جزئی( 55( تا )1) هایرابطهدر د. لذا، آیشمار میبه

  پرداخته شده است:ایران بازار گندم 
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1 Dynamic Partial Equilibrium Model 
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و مقدار آن شده یک متغیر مجازی است که به عنوان تابع هدف در نظر گرفته  ω(، 1در رابطه )

𝑄𝑖,𝑡,𝑤(، 4( تا )5) هایرابطهاست. همچنین، در  �̅�ثابت و برابر 
𝐹 ،𝐴𝑖,𝑡,𝑤 ،𝑄𝑖,𝑡,𝑤

𝑇 به ترتیب معرف ،

هستند.  𝑡در سال  (𝑖)دیم و آبی عملکرد در واحد سطح، سطح زیر کشت و میزان تولید گندم 

و  شامل بذر، کودها (𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑖,𝑡,𝑤)ها عملکرد در واحد سطح گندم تابعی از میزان مصرف نهاده

و دمای سالیانه  (𝑅𝑎𝑖𝑛𝑡)متغیرهای اقلیمی بارش نیز و شیمیایی و نیروی کار  هایسم

(𝑇𝑒𝑚𝑝𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑡) .بررسی این  بنیادی هایرابطه( یکی از 5بنابراین، رابطه ) در نظر گرفته شد

صریح ت راه این بر تولید گندم در کشور از منابع آبی هایگذازیاثرد که بخش عمده آیبه شمار می
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 هایکشور به عنوان مؤلفه اصلی تغییرپذیریمیزان بارش سالیانه  میانگین بررسیدر این  گردد.می

  ر گرفته شده است.منابع آبی در کشور در نظ

تابعی از  𝑡سطح زیر کشت گندم در سال ، 1رهیافت تعدیل جزئی نرالو مبنایبر ، (0)در رابطه 

𝑃𝑡−1,𝑤)گندم  میزان قیمت خرید هایتغییرپذیری
𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑃𝑡−1,𝑤)و جو  (

𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ در نظر گرفته  پیشدر سال  (

و تقاضای مصرف  هایزمینه جداسازیناظر بر  این بررسیهای نوین جنبهیکی از شده است. 

𝑃𝑡,𝑤)( متغیرهای 9) تا( 2) هایرابطه، در گندم در کشور است. لذا
𝑆 ) ،(𝑃𝑡,𝑤

𝐷 )، ،(𝑄
𝑡,𝑤
𝑆 )، (𝑃𝑡,𝑤

𝐷 ) 

(𝑄𝑡,𝑤
𝐷 ) ،(𝑄𝑡,𝑤

𝐷1 𝑄𝑡,𝑤)و  (
𝐷2 وسط ت گندمهر واحد  تمام شده عرضه به ترتیب معرف قیمت (

ام تمقیمت  ،اینان یارانه هایمصرفی گندم برای تقاضاهر واحد تمام شده ، قیمت کنندهعرضه

 میزان ،عرضهکل  میزان نان آزاد و بخش صنعت، هایمصرفتقاضای گندم برای هر واحد شده 

ان ن هایمصرفتقاضای گندم برای کل  میزانای، نان یارانه هایمصرفبرای تقاضای گندم کل 

رابطه . هستند 𝑡در سال بخش صنعت  هایمصرفتقاضای گندم برای کل  میزان در نهایتو  آزاد

و نیز  (𝐿)افت ، (𝐹)عرضه سالیانه گندم پس از کسر خودمصرفی  میزاندهد که ( نشان می2)

𝑄𝑡,𝑤)از مقدار کل گندم تولید شده در کشور  (𝑊)گندم  هدرروی
𝑇 ، براینافزون .آیددست میه ب (

و  (𝐷𝑜)زمانی تولید گندم دوروم  دورهدر این مطالعه به سبب در اختیار نبودن آمار و اطالعات 

کل عرضه گندم بدون  میزان، یتولیدگندم تولید این نوع از گندم از کل  میزانناچیز بودن 

تبعی واردات  شکلکننده بیان( نیز 15رابطه ) احتساب گندم دوروم در نظر گرفته شده است.

(𝑀𝑡,𝑤)  و صادرات گندم(𝑋𝑡,𝑤)  میزان واردات در سال بررسیاین در هر سال است. در ،𝑡  به

𝑄𝑡,𝑤) صورت مشخص تابعی از میزان تولید داخلی گندم
𝑇 هر  آغاز، موجودی انبار در (

𝑃𝑡,𝑤)حصول این م تمام شده وارداتو قیمت  (𝑃𝑂𝑃𝑡)، میزان جمعیت کشور  (𝐵𝑆𝑡,𝑤)سال
𝑊 در  (

است که به  (𝑋𝑡,𝑤)کننده رابطه صادرات گندم ( بیان11است. همچنین، رابطه ) نظر گرفته شده

حجم ناچیز آن در هر سال به صورت وجود سیاست ممنوعیت صادرات گندم در کشور و دلیل 

 . زا در نظر گرفته شده استبرون

( بیان 15. رابطه )دارندگندم در کشور داللت اختاری بازار تعادل سبر ( 14( تا )15) هایرابطه

ت نان با قیم هایمصرفعرضه گندم برای  بهکند که کل گندم عرضه شده توسط کشاورزان می

𝑍𝑡,𝑤)نان با قیمت آزاد و بخش صنعت  هایمصرف، عرضه گندم برای (𝑍𝑡,𝑤)ای یارانه
1 و صادرات  (

پدیدار   (𝐸𝑆𝑡,𝑤)مابقی آن به صورت مازاد عرضه  ،ر صورت وجوددو  دشومعطوف می گندم

                                           
1 Nerlove Partial Adjustment Model 
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 هایمصرفتقاضای گندم برای  میزانکند که کل ( به صورت مشخص بیان می10. رابطه )شودمی

تأمین آن از این  نبود زمینهشود و در صورت ای از محل عرضه داخلی گندم تأمین مینان یارانه

مقادیر مجموع دهد که ( نیز نشان می14شود. رابطه )ایجاد می (𝐸𝐷𝑡,𝑤)محل مازاد تقاضا 

بخش صنعت از محل عرضه داخلی، واردات و گندم مورد نیاز تقاضای گندم با قیمت آزاد و 

دهد که مجموع این رابطه همچنین نشان میشود. تأمین می گندم هر سالانبار موجودی ابتدای 

پس از تأمین موارد مصرف به صورت مازاد در موجودی انتهای گندم عرضه شده از این سه محل 

تقاضا و موجودی  هایمیزانشود. لذا، در صورتی که مجموع وارد می (𝐸𝑁𝑆𝑡,𝑤)انبار هر سال 

𝐸𝐷𝑡,𝑤)انتهای دوره از مجموع کل موارد عرضه شده فزونی یابد، مازاد تقاضایی به میزان 
1 ایجاد  (

های صورت گرفته در یبندعرضه گندم از طبقه ،بازار آزاد یطاست که در شرا یهیبدد. شومی

بازار به  یازمنظور پوشش دادن نو کل عرضه گندم به گرددیخارج م (14( تا )15) هایرابطه

ی بندهمچنین، با آزادسازی قیمت گندم طبقهشود. ینظر گرفته مدر مدل در  یکپارچهصورت 

( نیز به صورت سرجمع در 14( و )10موارد مصرف گندم در روابط ) صورت گرفته در رابطه با

و انبارداری گندم  1( به ترتیب به شرایط تسویه بازار16( و )12) هایرابطهشوند. نظر گرفته می

، صادرات و موجودی مقادیر تقاضا، در شرایط تعادلی مجموع مبناکند. بر این در هر سال اشاره می

ر هر سال برابر با مجموع عرضه کل، واردات و موجودی ابتدای انبار در آن انتهای انبار گندم د

و موجودی ابتدای دوره انبار در هر سال برابر با موجودی انتهای دوره انبار در سال  سال است

 . دارد( بر پویایی مدل تعادل جزئی طراحی شده داللت 16از آن است. لذا، وجود رابطه ) پیش

 شرایط کنونیکف و قیمت سقف در  یقیمت هایمعرف اعمال سیاست( نیز 51)( تا 17) هایرابطه

عرضه تمام شده دهد که مجموع قیمت ( نشان می17رابطه )، مبنا. بر این است کشور بازار گندم

دست  (𝐶𝑡,𝑤)و حمل و نقل آن  انبارداری مانندهای تبعی عرضه گندم توسط کشاورزان و هزینه

𝑃𝑡,𝑤)ا قیمت خرید محصول بایستی برابر ب کم
𝑆̅̅ ̅̅ د نده( نیز نشان می19( و )18) هایرابطه. باشد (̅

رابر با مجموع ب به طور بیشینهاز سوی تقاضاکنندگان گندم بایستی  پرداختی شده تمامکه قیمت 

𝐶𝑡,𝑤)آن  حمل و نقل مانندتقاضا های تبعی هزینهو گندم قیمت فروش 
′ ( 55) هایرابطه .باشد (

قل دهند که حدانمایند. این روابط نشان میبر شرایط مبادله گندم در بازار داللت می( نیز 51و )

 دهتمام شاز قیمت  برای هر واحد گندم توسط تقاضاکنندگان پرداختی تمام شدهاختالف قیمت 

 ای دولتههیارانهای تبعی از مجموع هزینهکنندگان بایستی برابر با تفاضل توسط عرضه دریافتی

                                           
1 Market Clearing Condition 
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(𝑆𝑡,𝑤)  و(𝑆𝑡,𝑤
1 به عبارت دیگر، در شرایط تعادلی باشد تا مبادله گندم در بازار صورت پذیرد.  (

افتی قیمت تمام شده دریتوسط تقاضاکنندگان و قیمت تمام شده پرداختی در بازار، اختالف بین 

های تبعی از یارانه هکنندگان برای هر واحد گندم برابر با تفاضل مجموع هزینتوسط عرضه

 . شودبازار توزیع می هایعامل دیگرکه در بین است  پرداختی توسط دولت

ای یارانه برای خرید هر واحد گندم یارانه % 25در حدود  میانگینبه طور در شرایط کنونی دولت 

 ایهرابطهد. کنآزادپز و بخش صنعت پرداخت مینان  هایمصرفیارانه برای  % 05و در حدود 

د. لذا، کنتأکید میبندی قیمتی بازار گندم در شرایط حمایتی کنونی ( نیز بر طبقه51( تا )17)

ه ب قیمتی هایرابطهکننده در شرایط آزادسازی بازار گندم تنها یک قیمت واحد در بازار تنظیم

کر تا -مشتقات کانتحلیل برای مدل  پاسخمنظور وجود شرط الزم به .وجود آمده خواهد بود

لذا، در اینجا، به سبب  .کردبیان  1MCPتوان مدل را در ساختار است که پس از حل آن می

طور که شرط کافی نیز همان .شده است پرهیز MCPساختار رعایت اختصار از بیان جزئیات 

Samuelson (1952) ،Takayama and Judge (1971)  وHarker (1986) اند، دهبیان کر

تبعی مورد انتظار  هایرابطهبه این ترتیب که  است؛ شده استفاده هایبعتا 5خوش تعریف بودن

 هایسنجهفراهای اقتصادی ناسازگار نباشد. لذا، بایستی های تابعی با نظریهبرای هر کدام از شکل

 تهداشکه اعتبار کافی  شوندمعرفی شده به ترتیبی برآورد  هایرابطهمورد نظر در هر کدام از 

ملکرد تابع ع هایفراسنجهمنظور برآورد بههای تبعی مختلف، پس از بررسی شکل رو،نیازاباشند. 

 حسط تابع هایفراسنجه برآورد منظوربه و یخط یدر واحد سطح از شکل تبع میو د یگندم آب

آمار و اطالعات موردنیاز در این رابطه نیز  .شد استفاده یخط تمیلگار یتبع شکل از کشت ریز

واردات گندم از شکل تبعی  تابعمنظور برآورد است. همچنین، به 1369-94زمانی  همربوط به دور

استفاده شد. در عین حال، با توجه به  1346-95زمانی  خطی و آمار و اطالعات مربوط به دوره

اند، عرضه و تقاضای گندم در این مطالعه به صورت تابع خطی در نظر گرفته شده هایتابعآنکه 

 Shooshtarian) از میانگین کشش عرضه و تقاضای گندم که در مطالعات پیشین با استفاده

and Bakhshoodeh, 2007  وHosseini et al., 2009 ) واسنجیاست، نسبت به  شدهبرآورد 

 مورد هایتابعهای مورد نیاز، برای برآورد این دو تابع اقدام شد؛ پس از انجام آزمون هایفراسنجه

 . شداستفاده  Eviews 9افزار و از نرم (ARDL) 0زیع با وقفه های گستردهخودتواز روش نظر 

                                           
1 Mixed Complementarity Programming (MCP) 
2 Well Defined 
3 Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) 
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منظور بازتولید مورد نیاز، مدل تعادل جزئی پویای طراحی شده به هایفراسنجهپس از برآورد 

سازی اولیه قرار گرفت. به عنوان سال پایه مورد شبیه 1393-95های اطالعات میانگین سال

های کارگیری روشه زا در مدل با بمتغیرهای برون Minitab 16افزار مسپس، با استفاده از نر

بینی شد پیش 1404تا  1396های برای سال 5وینترز تجمعی -و هالت 1هموارسازی نمایی دوگانه

 سازی نهایی قرار گرفت. مدل تعادل جزئی پویا برای این بازه زمانی مورد شبیه سرانجامو 

بر طراحی مدل تعادل جزئی پویا و به سبب رعایت اختصار، در اینجا  سیاین برربا توجه به تمرکز 

بینی متغیرهای برونزا پیش مورد نظر و همچنین روش هایفراسنجهبرآورد  از بیان جزئیات روش

نیز با مراجعه به بانک اطالعات زراعت وزارت جهاد  بررسیهای مورد نیاز در این . دادهپرهیز شد

آوری شد. آمار بانک جهانی )بارش و دما( گردکزی جمهوری اسالمی ایران و کشاورزی، بانک مر

 کدنویسی و اجرا شد.   GAMSافزار در نهایت، مدل تعادل جزئی پویای طراحی شده در نرم

  نتایج و بحث

به علت اینکه دوره برآورد شده پرداخته شده است.  هایضریب( به بیان جزئیات 1در جدول )

، د، بنابراینآیشمار میبهبه عنوان یک دوره بلندمدت  بررسیزی شده در این سازمانی شبیه

گونه که مشاهده هماناست.  شدهدر این مطالعه استفاده  ARDLبلندمدت روش  هایضریب

 هایتغییرپذیریداری با د سطح گندم آبی و دیم ارتباط معنیشود، میزان عملکرد در واحمی

ا افزایش بارندگی بر میزان عملکرد هر دو محصول گندم آبی و دیم میانگین بارش دارد. لذا، ب

شود. شود و با کاهش آن از میزان عملکرد در واحد سطح این محصول کاسته میافزوده می

وابسته به  به طور عمدهدهد که کاهش منابع آبی که ( به خوبی نشان می1بنابراین، جدول )

آبی دارد. بزرگتر  میزان عملکرد گندم به ویژه گندم های جوی است، سهم قابل توجهی دربارش

برای عملکرد گندم آبی نسبت به گندم دیم به این خاطر است که  بارشبودن ضریب متغیر 

بر آنکه به صورت مستقیم وابسته به  افزونعملکرد گندم آبی بر خالف عملکرد گندم دیم 

های سطحی و ل توجهی نیز به آباست، وابستگی قاب کشتزارها بودههای جوی در سطح بارش

د ورها، منابع عمده تأمین آب مها با میزان بارشزیرزمینی دارد که به علت ارتباط مستقیم آن

 د. نرونیاز گندم آبی به شمار می

                                           
1 Double Exponential Smoothing 
2 Additive Holt-Winters Model 
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افزایش دما ارتباط مستقیم با تغییر عملکرد در واحد  دهد که( همچنین نشان می1نتایج جدول )
 کشور دمای میانگین کاهش رسد که باکشور دارد. لذا، به نظر میسطح گندم آبی و دیم در 

 یجنتا ،های مصرفی بر عملکرد گندم دیمبا تأثیر نهاده ارتباطدر یابد. می کاهش نیز گندم عملکرد
این کار بر عملکرد  یروین تنها نهاده ی،مصرف یهانهاده ینکه در ب دهدی( نشان م1جدول )
نشان  یوزارت جهاد کشاورز یآمارها یبررسدر این رابطه، . دارد داریمثبت و معن یرتأث محصول

 استفاده شده یهامصرف نهاده نیمی از کمتر از میانگینها به طور نهاده ینکه مصرف ا دهدیم
. لذا، به نظر ای داشته استمالحظه شایانهای و در طول زمان نوسان بوده یگندم آب یددر تول

ر طول د ی،با گندم آب یسهدر مقا یمگندم د تریینپا سبیو درآمد ن کردعملکه به علت  رسدیم
مناسب و کافی صورت نگرفته استفاده  یمگندم د یددر تولهای مورد نظر از عمده نهادهزمان 
ن ها به زمااز نهاده یزمان مصرف برخ یکه به علت وابستگ رسدیبه نظر م دیگر، سویاز است. 

ها در نهاده یناز ا اقتصادی بهینه و استفاده یبرا یزیربرنامه ر عملد ی،جو یهابارش یزانو م
 یبارندگ یندنبودن فرا یقطع یلاست. به عنوان مثال، به دل بوده همراه یبا دشوار یمگندم د یدتول
 ی،با گندم آب یسهدر مقا یدمختلف تول هایمرحلهدر  یمگندم د یازآب مورد ن مینتألزوم و 

 .گیردو کافی صورت نمیبه طرز مناسب کشور  هایمنطقهبسیاری از  در یکودپاش یاتعمل
 تولید از سوی کشاورزان هایعاملرسد که در طول زمان تقاضای مشتق شده بنابراین، به نظر می

با ست. صورت نپذیرفته ا معین و اقتصادی عملیاتیالگوهای  مبنایبه منظور تولید گندم دیم بر 
 مبنایاده بذر در تابع عملکرد گندم دیم به این علت است که بر منفی نه نشانهاین وجود، 

سبت با ن یسهدر مقا یمبذر مصرف شده به عملکرد گندم د میزاننسبت  میانگینآمارهای موجود، 
که  رسدرو، به نظر میاز این برابر است. دودر حدود  یبذر مصرف شده به عملکرد گندم آب میزان

های مصرفی در تولید گندم دیم در مقایسه با گندم از سایر نهادهرغم استفاده نسبی کمتر به 
عنوان  را بایستی بهنهاده بذر با انگیزه افزایش عملکرد گندم دیم  از اندازهآبی، استفاده بیش از 

آمارهای موجود، منفی بودن  با توجه به، بر این اساساین متغیر دانست.  نشانهعلت منفی بودن 
تابع عملکرد گندم آبی نیز به علت استفاده بیش از حد از این نهاده در تولید نهاده سم در  نشانه

 Shemshadi and بررسینتایج  بررسیاین نتایج ، با توجه به آنچه گفته شد. گندم آبی است

Khalilian (2009)  ز ا استفاده بیش از حد اثرگذاری عوامل تولید گندم آبی به ویژه زمینهدر 
شود، مشاهده می( 1در جدول )طور که ، همانبر آنچه گفته شد عالوه. دکنمی نهاده سم را تأیید

افزایش قیمت خرید گندم و افزایش قیمت خرید جو به ترتیب دارای تأثیر مثبت و منفی بر 
 میزان سطح زیر کشت اختصاص یافته به تولید گندم آبی و دیم است. 
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 واردات گندم در ایران کشت و تابع عملکرد، سطح زیر یهافراسنجه( 1جدول )
Table (1) Estimation of Iranian long-run wheat yield, wheat harvested area, and wheat import 

functions 
 متغیر وابسته
Dependent 

Variable 

 متغیر مستقل
Independent Variable 

 ضریب
Coefficient 

 خطای استاندارد
Std. Error 

P-Value 2R 

د گندم آبی عملکر

 )کیلوگرم(
Irrigated wheat 

yield (kg) 
 

 بذر )کیلوگرم(
Seed (kg) 

7/12 4/6 06/0 

83/0 

 کود )کیلوگرم(
Chemical fertilizer (kg) 

6/1 6/1 3/0 

 سم )کیلوگرم(
Chemical pesticides (kg) 

2/213- 5/129 1/0 

 روز(-نیروی کار )نفر
Labor force (person-days) 

8/16 1/5 005/0 

 متر(میانگین بارش )میلی
Average Rainfall (mm) 

2/11 02/3 002/0 

 میانگین دما )درجه سلسیوس(
Average Temperature (° C) 

01/366 8/126 01/0 

 عرض از مبدأ
Intercept 

9/9474- 1/2579 002/0 

عملکرد گندم دیم 

 )کیلوگرم(
Rainfed wheat 

yield (kg) 

 وگرم(بذر )کیل
Seed (kg) 

9/2- 2/3 3/0 

58/0 

 کود )کیلوگرم(
Chemical fertilizer (kg) 

9/2 4/2 2/0 

 سم )کیلوگرم(
Chemical pesticides (kg) 

3/424 6/308 1/0 

 روز(-نیروی کار )نفر
Labor force (person-days) 

2/12 1/6 06/0 

 متر(میانگین بارش )میلی
Average Rainfall (mm) 

4/3 5/1 04/0 

 میانگین دما )درجه سلسیوس(
Average Temperature (° C) 

7/204 2/100 05/0 

 عرض از مبدأ
Intercept 

9/3837- 6/1957 06/0 

لگاریتم )سطح زیر 

کشت گندم آبی 

 )هکتار((
Ln (irrigated 

wheat 
harvested area 

(ha)) 

 لگاریتم )قیمت تضمینی گندم )ریال((
Ln (guaranteed wheat purchase 

price (Rials)) 
032/1 2/0 001/0 

 لگاریتم )قیمت تضمینی جو )ریال(( 86/0
Ln (guaranteed barley purchase 

price (Rials)) 
025/1- 2/0 002/0 

 عرض از مبدأ
Intercept 

4/7 06/0 000/0 
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 گندم در ایران تابع عملکرد، سطح زیر کشت و واردات یهافراسنجه( 1جدول )ادامه 
Table (1) Estimation of Iranian long-run wheat yield, wheat harvested area, and wheat import 

functions 

لگاریتم )سطح زیر 

کشت گندم دیم 

 )هکتار((
Ln (rainfed 

wheat 
harvested area 

(ha)) 

 لگاریتم )قیمت تضمینی گندم )ریال((
Ln (guaranteed wheat purchase 

price (Rials)) 
91/0 2/0 01/0 

96/0 

 لگاریتم )قیمت تضمینی جو )ریال((
Ln (guaranteed barley purchase 

price (Rials)) 
96/0- 2/0 01/0 

 عرض از مبدأ
Intercept 

8/6 1/0 000/0 

 1387متغیر دامی خشکسالی سال 
Dummy 

2/0- 09/0 05/0 

واردات گندم )هزار 

 تن(
Wheat imports 

(1000 tons) 

 قیمت تمام شده گندم وارداتی )ریال(
Wheat marginal import price 

(Rials) 
1/32- 5/7 000/0 

84/0 

 میزان تولید داخلی گندم )هزار تن(
Domestic wheat production 

(1000 tons) 
8/0- 08/0 000/0 

 موجودی گندم ابتدای دوره )هزار تن(
Wheat beginning stocks (1000 

tons) 
1/1- 1/0 000/0 

 میزان جمعیت کشور )نفر(
Country population (people) 

0003/0 00004/0 000/0 

 عرض از مبدأ
Intercept 

4/8730- 02/1152 000/0 

   تحقیقهای یافته منبع

Source: Research finding    

اص سطح زیر کشت گندم آبی و دیم دهد که اختصبرآورد شده نشان می هایفراسنجهبنابراین، 

ت. از آن اس پیشدر بلندمدت تابعی مستقیم از میزان افزایش قیمت خرید این محصول در سال 

دهد که از این جهت محصول جو به مورد نظر نشان می هایفراسنجهدر عین حال، مشاهده 

ر اختصاص سطح عنوان عامل ایجاد هزینه فرصت تولید گندم، رقیب بسیار جدی برای گندم د

اورزان قیمتی کش د آن چیزی که باعث تأمین انتظارهایرسزیر کشت است. بنابراین، به نظر می

شود، اختالف میزان رشد قیمت در رابطه با اختصاص سطح زیر کشت گندم در هر سال زراعی می

 از آن است. پیشگندم و جو در سال زراعی 

اصلی اختصاص اراضی به  هایعاملندم و جو از به عبارت دیگر، نسبت نرخ رشد قیمت خرید گ

د. لذا، در صورتی که میزان افزایش قیمت آیشمار میبهتولید گندم در نزد کشاورزان کشت و 

ین نبود زمینه تأمخرید گندم از کشاورزان متناسب با افزایش قیمت جو افزایش نیابد، به جهت 

ی از سطح زیر کشت گندم در کشور کاسته توجه شایانقیمتی کشاورزان، به میزان  انتظارهای
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این موضوعات بیش از  به گذاری گندم در کشور،شود. لذا، ضروری است که در هنگام قیمتمی

دهد که میزان ( نشان می1تابع واردات در جدول ) هایضریببراین، افزون. شودپیش توجه 

محصول در کشور دارد. بنابراین،  داری با تولید اینگندم در کشور ارتباط معکوس و معنیواردات 

 ایهعاملشود که کاهش تولید گندم در کشور از جمله نتایج این مطالعه مشاهده می مبنایبر 

دهد که با ( نشان می1همچنین، جدول )رود. اثرگذار بر میزان واردات این محصول به شمار می

ت آن در آن سال کاسته خواهد افزایش موجودی انبار گندم در ابتدای هر سال از میزان واردا

شد. بنابراین، با توجه به این مطلب که موجودی انبار گندم در هر سال به عنوان یک متغیر پویا 

در  رسد کهشود، به نظر میای یا از محل تولید داخل و یا از محل واردات تأمین میو بین دوره

. به عبارت شود ایموضوع توجه ویژه دستیابی به خودکفایی پایدار گندم در کشور بایستی به این

دهد که واردات گندم در بعضی از دیگر، بررسی آمار مربوط به واردات گندم در کشور نشان می

، گندم وارد شده به ناچار؛ رخ داده استتوجه و حتی بیش از نیاز داخل  شایانها به میزان سال

میزان واردات ماندگاری،  هایویژگی به سببانبار گندم در کشور افزوده شده و  هایذخیرهبه 

شود مشاهده می گاهی. لذا، داده استتوجهی کاهش  شایانهای بعد را به میزان گندم در سال

شود که کشور در تولید ها اعالم میتوجه تولید گندم در برخی از سال شایانکه علیرغم کاهش 

ده است. بنابراین، عدم توجه به این نیاز شبه خودکفایی رسیده و از واردات بیدر آن سال گندم 

ود. شمیدر زمینه تولید گندم های بخش کشاورزی گذاریموضوع باعث ایجاد انحراف در سیاست

بیش  هابه این موضوع خودکفایی گندم بایستیهای مرتبط با تأمین ، در تدوین سیاسترواز این

 . شوداز پیش توجه 

 1404زا در مدل تعادل جزئی پویا در افق زمانی های برونبینی متغیر( به نتایج پیش5در جدول )

شود، در بین متغیرهای طور که مشاهده می( پرداخته شده است. همان1396-1404)بازه زمانی 

مورد نظر، متغیرهای دارای نوسان شامل میانگین بارندگی سالیانه، میانگین دمای سالیانه، میزان 

ینی بوینترز پیش-هالتاست که با استفاده از الگوریتم و و جتورم و میزان قیمت مرزی گندم 

های مورد نظر در واحد سطح نیز با استفاده از این روش براین، میزان مصرف نهادهشدند. افزون

نشده است. همچنین،  آوردهها در این جدول بینی شد که به سبب رعایت اختصار میزان آنپیش

ای میزان جمعیت کشور و قیمت دالر نیز دارای روند شود، متغیرهطور که مشاهده میهمان

( 5ل )نتایج جدو. شدندبینی زمانی هستند که با استفاده از روش هموارسازی نمایی دوگانه پیش

متر میلی 55 بیش اززمانی دوره این انتهای دهد که میانگین بارندگی در کشور در نشان می
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رسد که به واقع کاهش منابع آبی در یک دهه آینده چالش کاهش خواهد یافت. لذا، به نظر می

شود که افزایش براین، مشاهده میافزون .آمدخواهد  شماربهمهمی در زمینه تولید داخلی گندم 

های آتی پدیده مورد انتظار دیگر خواهد بود. بنابراین، افزایش قیمت خرید نرخ تورم در سال

د توجهی افزایش خواه شایاننرخ تورم نیز بار مالی دولت را به میزان  مبنایضمینی گندم بر ت

ی گندم و جو به های آتی قیمت مرزدهد که در سال( نشان می5داد. همچنین، نتایج جدول )

 داشت.صعودی خواهند  یروند رغم وجود نوسان

 1404ئی پویا در افق زمانی زا در مدل تعادل جزبینی متغیرهای برون( پیش2جدول )

Table (2) Prediction of exogenous variables of dynamic partial equilibrium model in the 

horizon of 2025 in Iran 
 متغیر / سال

Variable / Year 
1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 

 میانگین بارندگی)میلیمتر(
Average Rainfall (mm) 

192 193 173 177 204 191 189 190 170 

 گراد(میانگین دما )درجه سانتی
Average Temperature (° C) 

58/17 85/17 60/17 49/17 68/17 51/18 92/17 7/17 16/18 

 قیمت مرزی گندم )دالر / تن(
Wheat import Price (USD/Ton) 

290 310 345 417 361 362 388 420 441 

 )دالر / تن(قیمت مرزی جو 
Barley import price (USD/Ton) 

272 257 294 385 274 286 340 337 352 

 میزان تورم )درصد(
Inflation Rate (Percent)  

11 13 19 26 14 16 22 23 24 

 ریال( 10قیمت دالر دولتی )
Dollar exchange rate (10 Rials) 

3300 4200 4583 4904 5223 5540 5856 6173 6489 

 معیت کشور )میلیون نفر(ج
Country population (person) 

2/81 2/82 3/83 5/84 6/85 7/86 8/87 1/89 2/90 

  های تحقیق: یافتهمنبع

Source: Research finding  

مورد استفاده تجار و  راهبردیدولتی نیز که به منظور واردات کاالهای  ارز براین، نرخافزون

ه رسد کبنابراین، به نظر میهای پیش رو افزایش خواهد یافت. در سالگیرد، بازرگانان قرار می

های به مراتب مضاعفی را در مقایسه با شرایط کنونی هزینهنیز  های آیندهسالواردات گندم در 

نرخ ارز با روندهای صعودی در بازار سرمایه کشور که  آشفتگیبر جامعه تحمیل خواهد کرد. لذا، 

دم قیمت جهانی گن آشفتگیدر کنار  ،خواهد شد دولتیارز افزایش نرخ ث باع در شرایط طبیعی

که تعیین قیمت بازار آزاد  رودهای تأمین این محصول در کشور به شمار میچالشدیگر از جمله 

بنابراین، با توجه به  .خواهد بودها آن هایتغییرپذیریگندم و واردات این محصول وابسته به 

 مبنایکه بر ، ضروری است های پیش روسالهای مورد نظر در چالش دورنچندان افزایش 

و  یاپایههای گذاریسیاستاعمال زمان حال نسبت به  برآوردهای نسبی از شرایط بازار گندم، از
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( بر اساس 2( تا )0های )مورد نیاز کشور اقدام شود. در جدول پایدار در زمینه تأمین گندم

زا در مدل های برونبینی مؤلفهمورد نظر و پیش هایفراسنجه ینهزمبرآوردهای انجام شده در 

مورد رویکردهای  در 1404های بازار گندم در افق زمانی سازی زنجیرهتعادل جزئی پویا به شبیه

 پرداخته شده است. نظر

 (رمیلوگک-یالر 11)  1404سازی متغیرهای قیمتی در بازار گندم ایران در افق زمانی ( شبیه3جدول )

Table (3) Simulation of price variables in the Iranian wheat market on the horizon of 2025 
 (10 Rials-Kg) 

 متغیر / سال 
Variable / Year 

1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 
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 قیمت خرید تضمینی گندم
Wheat guarantee price 

1410 1593 1902 2389 2735 3179 3889 4797 5967 

 قیمت خرید تضمینی جو
Barley guarantee price 

1112 1256 1501 1885 2158 2508 3068 3784 4707 

 قیمت عرضه گندم
Wheat marginal supply 

price 
1355 1531 1828 2296 2628 3055 3737 4610 5734 

 ای گندم قیمت تقاض

 ای(نان )یارانه
Wheat marginal 

subsidized demand price 

763 862 1029 1292 1480 1720 2104 2595 3228 

 قیمت تقاضای گندم نان )آزادپز(
Wheat marginal free 

demand price 
1017 1149 1371 1722 1972 2292 2804 3459 4302 

 قیمت تقاضای 

 صنعتی گندم
Wheat marginal free 

demand price 

1017 1149 1371 1722 1972 2292 2804 3459 4302 
زاد

ر آ
ازا

د ب
کر

روی
 

F
re

e 
M

ar
k

et
 A

p
p

ro
ac

h
 

 قیمت بازار آزاد گندم
Wheat free market price 

1150 1563 1900 2456 2266 2409 2730 3113 3436 

 قیمت بازار آزاد جو
Barley free market price 

1076 1297 1616 2265 1715 1902 2388 2494 2745 

 قیمت عرضه گندم
Wheat marginal supply 

price 
1103 1500 1824 2358 2175 2312 2621 2988 3299 

 قیمت تقاضای گندم نان
Wheat marginal demand 

price 
1171 1592 1936 2503 2309 2454 2782 3171 3501 

 قیمت تقاضای صنعتی گندم
Wheat marginal demand 

price 
1171 1592 1936 2503 2309 2454 2782 3171 3501 

 های تحقیق: یافتهمنبع

Source: Research finding  

دو رویکرد غالب در زمینه تأمین  بررسی( قابل مشاهده است، در این 0طور که در جدول )همان

لفان مخصوص به خود گذاری مدافعان و مخاگندم در کشور که از ابعاد گوناگون علمی و سیاست
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اند. رویکرد بازار حمایتی که در شرایط کنونی بر بازار گندم کشور حاکم شدهرا دارند مقایسه 

ل حویتورم سالیانه و ت هایتغییرپذیریاست، بر افزایش قیمت خرید گندم از کشاورزان با توجه به 

یکرد، دولت بخش عمده گندم آردسازی تأکید دارد. در این رو هایای به کارخانهبا قیمت یارانه

دهد و ای اختصاص میخریداری شده از کشاورزان را با حدود نصف قیمت به تولید نان یارانه

مابقی آن را با قیمت کمتر به آرد مورد نیاز بخش صنعت و تولید نان به صورت آزادپز تخصیص 

د داخلی همزمان به دهد. لذا، در این رویکرد دولت به منظور تأمین گندم از طریق تولیمی

 در عین حال، در صورتی که قیمت گندمد. کنکنندگان یارانه پرداخته میفتولیدکنندگان و مصر

آردسازی به صورت آزاد انجام پذیرد،  هایاورزان و فروخته شده به کارخانهخریداری شده از کش

به ذا، رسد. لمی کمترینکنندگان گندم به های قیمتی دولت از تولیدکنندگان و مصرفحمایت

در این شرایط قیمت خرید گندم از کشاورزان و فروش آن به کارخانجات آردسازی  طور طبیعی

ی تعیین شود. بنابراین، در این رویکرد بایست جهانیقیمت  هایتغییرپذیریبایستی با توجه به 

 . در اینمشخص شود که قیمت تمام شده گندم وارداتی در بازار گندم کشور به چه میزان است

دهد که پس از نشان می های اخیرمقایسه قیمت مرزی و بازاری گندم وارداتی در سالزمینه، 

خرید گندم و ورود آن به مرزهای کشور، قیمت تمام شده گندم وارداتی در بازار داخل به طور 

سود  مانندیابد که این افزایش قیمت صرف مواردی افزایش می % 55در حدود  میانگین

در د. شوی و حمل و نقل آن تا بازار میهای ترخیص گندم از مرزهای گمرککنندگان، هزینهوارد

آزاد تنها بر آزادسازی قیمت گندم  بازار رویکرد بررسیدر این است که  یادآوریاینجا الزم به 

 ،ایراناهمیت امنیت غذایی در  دلیلشود؛ چرا که به را شامل نمیتجاری داللت دارد و آزادسازی 

د. آیشمار میبهگذاری گندم در حوزه سیاستآزادسازی واردات و صادرات گندم امری پر مخاطره 

های مالی دولت و افزایش رفاه تواند به کاهش هزینهدر عین حال، آزادسازی قیمت گندم می

 .(Feyzi et al., 2017) اجتماعی منجر شود
توان به مقایسه متغیرهای قیمتی از جمله ی( م0با توجه به آنچه گفته شد، با استفاده از جدول )

دهد قیمت تمام شده عرضه و تقاضای گندم در این دو رویکرد پرداخت. نتایج این جدول نشان می
کشاورزان به  توسطگندم عرضه قیمت های پیش رو در عمده سالکه در رویکرد بازار حمایتی، 

با آزادسازی قیمت، قیمت عین حال، . در خواهد بودآزاد گندم بیشتر عرضه قیمت از  مراتب
 های آتیسالغالب های نان و صنعت نسبت به رویکرد حمایتی در تقاضای گندم برای بخش

ه و میزان عرض میانگینرود که در رویکرد بازار حمایتی بنابراین، انتظار می بیشتر خواهد شد.
سازی اجزای تولید گندم شبیه ( به4در جدول )تقاضای گندم بیشتر از رویکرد بازار آزاد باشد. 
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دهد نشان می آشکارانتایج این جدول آزاد پرداخته شده است. بازار در دو رویکرد بازار حمایتی و 
آن کاهش منابع آبی باعث خواهد شد که تولید گندم در افق  در پیکه کاهش میزان بارندگی و 

کل گندم در رویکرد بازار حمایتی شود، تولید طور که مشاهده میکاهش یابد. همان 1404زمانی 
بیشتر است. بنابراین، نکته مهمی  % 7در حدود  میانگیننسبت به بازار آزاد در هر سال به طور 

که در خصوص تولید گندم چه گندم آبی و چه گندم دیم وجود دارد این است که تولید گندم 
 است. در هر دو رویکرد به میزان سطح زیر کشت و عملکرد گندم وابسته 

  1404سازی اجزای تولید گندم در ایران در افق زمانی ( شبیه4جدول )
Table (4) Simulation of wheat production components in Iran on the horizon of 2025 

 متغیر / سال 
Variable / Year 

1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 
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 )هزار هکتار(سطح کشت آبی 
Irrigated wheat 

harvested area (1000 ha) 
2375 2378 2380 2381 2386 2388 2391 2394 2398 

 )هزار هکتار(سطح کشت دیم 
Rainfed wheat harvested 

area (1000 ha) 
3671 3653 3632 3597 3557 3533 3507 3472 3435 

 زار هکتار()هکل سطح کشت 
Total wheat harvested 

area (1000 ha) 
6064 6031 6013 5978 5942 5921 5897 5866 5834 

 عملکرد گندم آبی )کیلوگرم(
Irrigated wheat yield 

(kg) 
3319 3387 2773 2873 3313 3559 3168 3041 2990 

 عملکرد گندم دیم )کیلوگرم(
Rainfed wheat yield 

 (kg) 
1310 1203 1051 1107 1161 1228 1121 1211 1079 

 )هزار تن(تولید آبی 
Irrigated production  

(1000 tons) 
7883 8054 6602 6840 7904 8498 7574 7281 7170 

 )هزار تن(تولید دیم 
Rainfed production 

 (1000 tons) 
4807 4396 3818 3982 4130 4340 3930 4205 3708 

 )هزار تن(کل تولید  
Total wheat 

production  

(1000 tons) 

12690 12450 10420 10822 12035 12838 11503 11486 10879 
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  1404سازی اجزای تولید گندم در ایران در افق زمانی ( شبیه4جدول )ادامه 
Table (4) Simulation of wheat production components in Iran on the horizon of 2025 

 سالمتغیر / 
Variable / Year 

1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 
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سطح کشت آبی 

 )هزار هکتار(
Irrigated 

wheat 
harvested 

area (1000 

ha) 

2130 1993 2259 2205 2033 2489 2383 2148 2352 

سطح کشت دیم 

 )هزار هکتار(
Rainfed 

wheat 

harvested 
area (1000 

ha) 

3415 3133 3462 3348 3058 3712 3552 3200 3458 

کل سطح کشت 

 )هزار هکتار(
Total wheat 

harvested 

area (1000 

ha) 

5544 5126 5721 5553 5091 6200 5935 5348 5810 

عملکرد گندم 

 آبی )کیلوگرم(
Irrigated 

wheat yield 

(kg) 

3319 3387 2773 2873 3313 3559 3168 3041 2990 

عملکرد گندم 

 دیم )کیلوگرم(
Rainfed 

wheat yield 

 (kg) 

1310 1203 1051 1107 1161 1228 1121 1211 1079 

)هزار تولید آبی 

 تن(
Irrigated 

production  

(1000 tons) 

7061 6750 6264 6335 6738 8857 7550 6534 7034 

)هزار تولید دیم 

 تن(
Rainfed 

production 

 (1000 tons) 

4472 3769 3640 3706 3551 4559 3980 3876 3733 

)هزار کل تولید 

 تن(
Total wheat 

production  

(1000 tons) 

11539 10520 9904 10041 10289 13417 11530 10409 10766 

  Source: Research finding های تحقیق: یافتهمنبع      
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ه از نوع ک بررسیسطح زیر کشت در این  هایتابعانتخاب شده برای با توجه به شکل تبعی لذا، 

لگاریتم خطی است، آن چیزی که باعث ایجاد اختالف در میزان سطح زیر کشت و در نهایت 

باعث ایجاد اختالف در میزان تولید گندم در این دو رویکرد خواهد شد، بدون شک اختالف نسبت 

به عبارت دیگر، با توجه به یکسان در نظر یکرد است. قیمت خرید گندم به جو در این دو رو

آبی و دیم و در نهایت تولید گرفتن میزان عملکرد گندم در هر دو رویکرد، تفاوت تولید گندم 

، بناموابسته به اختالف نسبت قیمت خرید گندم به جو است. بر این  تنهادر این دو رویکرد کل 

نسبت قیمت خرید گندم به جو در بازار حمایتی در  نمیانگیدهد که ( نشان می0نتایج جدول )

ن، بنابرای نسبت قیمت خرید گندم به جو در بازار آزاد بیشتر است. میانگینواحد از  7حدود 

یشتر ه رویکرد بازار آزاد بطبیعی است که میزان تولید و عرضه گندم نیز در این رویکرد نسبت ب

 باشد. 

 1404یران در افق در بازار گندم اعرضه و تقاضا  یمقدار اییرهمتغسازی ( به شبیه2در جدول )

دهد که در ( به خوبی نشان می2با توجه به مطالب گفته شده، نتایج جدول )پرداخته شده است. 

میزان عرضه گندم در رویکرد بازار حمایتی نسبت به بازار آزاد بیشتر  میانگین 1404افق زمانی 

ر مبتنی ب زمینهویکرد بازار آزاد نسبت به بازار حمایتی در این خواهد بود. در عین حال، مزیت ر

توجه بار مالی دولت در زمینه حمایت از تولید و عرضه داخلی گندم است. نتایج  شایانکاهش 

های دولت از تولید و عرضه گندم با استفاده از ابزارهای دهد که حمایتاین جدول نشان می

بر افزایش تولید این محصول بر  افزوند تضمینی گندم سیاستی به ویژه اجرای سیاست خری

 رغمرسد که به افزود. لذا، به نظر میهای تولید آن نیز خواهد پایداری تولید و کاهش نوسان

ورت به صقانون خرید تضمینی  مبنایهای حمایتی دولت، افزایش قیمت گندم بر افزایش هزینه

 ینهزمقیمتی کشاورزان در  ر تأمین انتظارهایقیمت این محصول باز آزادسازی  نسبی بیشتر

رو، تأثیر مثبت خواهد داشت. از اینو نیز افزایش پایداری تولید این محصول کاشت و تولید گندم 

نون قا در چارچوبخرید گندم از کشاورزان  چگونگیدر  هاییشاید بتوان با ایجاد تغییرپذیری

را کاهش داد. امکان عرضه مستقیم  زمینهدر این های حمایتی دولت خرید تضمینی، میزان هزینه

قیمت تضمینی راهکاری است که  مبنایآردسازی بر  هایندم توسط کشاورزان به کارخانهگ

براین، افزایش مشارکت افزونهای تبعی دولت در زمینه خرید گندم را کاهش دهد. تواند هزینهمی

م در بازارهای آزاد و و عرضه گندهای خصوصی در خرید مستقیم گندم از کشاورزان بخش

تفاوت قیمت کشف شده در این بازارها از قیمت تضمینی توسط دولت به کشاورزان از پرداخت 
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 های مورد نیاز آنانتحقق زیرساخترود که در صورت شمار میهراهکارهای دیگر در این زمینه ب

 یطدر شراتی دولت بیفزاید. های حمایتواند بر کاهش هزینههای الزم میو نیز اعمال نظارت

 یعیو منابع طب یبخش کشاورز یوربهره یشقانون افزا 33ناسب ماده و م مؤثر یاجرا یکنون

 راهبردی هایمجوز عرضه محصول یبر اعطا یمبن یاسالم یمجلس شورا 1389مصوب سال 

د در بهبو یبه عنوان نقطه عطف تواندیم یکشاورز یکاال یدر بورس تخصص یبخش کشاورز

 ید.نقش نما یفایکشور ا یازگندم مورد ن یندر حوزه تأم ییکارا

رغم افزایش جمعیت کشور، هد که با آزادسازی قیمت گندم، به د( همچنین نشان می2جدول )

از میزان تقاضا و مصرف گندم نسبت به شرایط کنونی  % 6در هر سال در حدود  میانگینبه طور 

 انشایکشور و با توجه به حجم  در نان توجه ضایعات شایانکاهش خواهد یافت. با توجه به حجم 

رسد که آزادسازی قیمت نان، به نظر می هایمصرفتوجه گندم مورد نیاز کشور برای تأمین 

ن نان نیز بر پایداری تأمی هایمصرفگندم و به تبع آن کاهش میزان تقاضای گندم به ویژه برای 

های تر شدن قیمت خرید گندم توسط بخشکه واقعی گندم در کشور خواهد افزود. بدیهی است

 هایپذیری محصولها رقابتر این بخشبر افزایش کارایی استفاده از گندم د افزونصنعتی نیز 

تأمین گندم در کشور  هاینارساییدهد و به سهم خود از صنعتی خانواده گندم را هم افزایش می

بازار آزاد و  هایسودمندی و برتریاده همزمان از رسد که استفکاهد. بنابراین، به نظر میمی

 یازمورد نتوجهی بر پایداری تأمین گندم  شایانتواند تا حد حمایتی در زمینه تأمین گندم می

واردات گندم در این افق  میانگیندهد که ( همچنین نشان می2نتایج جدول ). کنداضافه کشور 

آزاد تفاوت چندان معناداری نخواهد داشت. لذا، با توجه  زمانی در دو رویکرد بازار حمایتی و بازار

سازی مؤثر بر واردات گندم که به توضیح آن پرداخته شد و با توجه به سطح شبیه هایعاملبه 

رسد که کاهش تولید گندم در رویکرد بازار آزاد که باعث شده موجودی انبار گندم به نظر می

آن افزایش موجودی انبار گندم میزان  در پیای گندم و کاهش تقاض باشود، افزایش واردات می

واردات گندم در این دو رویکرد تفاوت  میانگینشود که دهد و باعث میواردات را کاهش می

 معناداری با یکدیگر نداشته باشد.
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 (هزار تن) 1404سازی متغیرهای مقداری در بازار گندم ایران در افق زمانی ( شبیه5جدول )

Table (5) Simulation of quantitative variables of the Iranian wheat market on the horizon of 

2025 (1000 tons) 
 متغیر / سال 

Variable / Year 
1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 
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 عرضه گندم
Wheat supply 

9391 9336 7814 8116 9144 9755 8740 8841 8590 

 (ایتقاضای گندم نان )یارانه
Bread wheat demand 

(subsidized) 
7473 7565 7666 7777 7879 7979 8081 8200 8301 

 تقاضای گندم نان )آزادپز(
Bread wheat demand  

(Free market price) 
1869 1892 1918 1945 1971 1996 2021 2051 2077 

 کل تقاضای گندم نان
Total bread wheat 

demand 
9343 9458 9584 9722 9849 9975 10102 10251 10378 

 تقاضای صنعتی گندم
Industrial wheat 

demand 
1918 1942 1968 1996 2022 2048 2074 2105 2131 

 واردات گندم
Wheat import 

55 1367 3224 2108 3867 1856 2849 2780 3512 

 صادرات گندم
Wheat export 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 

موجودی انبار گندم انتهای 

 دوره
Ending stocks  

4133 3401 2851 1320 2424 1976 1354 583 248 
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 عرضه گندم
Wheat supply 

8537 7887 7426 7528 7816 10193 8759 8011 8500 

 قاضای گندم نانت
Total bread wheat 

demand 
8817 8627 8709 8780 9270 9524 9752 10001 10268 

 تقاضای صنعتی گندم
Industrial wheat 

demand 
1809 1770 1787 1802 1902 1954 2001 2052 2107 

 واردات گندم
Wheat import 

1029 2143 2422 1683 4119 561 2379 3280 3223 

 گندمصادرات 
Wheat export 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 

موجودی انبار گندم انتهای 

 دوره 
Ending stocks 

4892 4490 3806 2401 3129 2369 1718 920 231 

 های تحقیق: یافتهمنبع

Source: Research finding  

بازار  ط برقراریحتی در شرایاین است که  شودلذا، نکته مهمی که در اینجا بایستی به آن اشاره 

حمایتی در زمینه تولید گندم و افزایش قیمت سالیانه گندم متناسب با افزایش تورم، به دالیل 

 منابع آبی در کشور و نیز به علت واسطه کاهشهمختلف به ویژه به دلیل کاهش عملکرد گندم ب
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ی بخش ناچار بههای آتی، در سالآن رشد تقاضای گندم  در نتیجهو افزایش رشد جمعیت کشور 

از تأمین گندم در کشور بایستی با اتکا به گندم وارداتی تأمین شود؛ چرا که، کاهش منابع آبی و 

ث در نهایت باعپدیده طبیعی مورد انتظاری است که های پیش رو افزایش جمعیت کشور در سال

ه کاهش یابد. لذا، ضروری است ک کشورگندم  هایذخیرهخواهد شد که تولید داخلی و 

و در عین حال واردات طراحی شده است  جایگزینی مبنایبر  تنهاهای واردات گندم که سیاست

اری های تجانند افت تولید داخل و تکانهها و در تنگناهای اقتصادی و سیاسی همدر برخی از سال

آن ز ا پسهای بازد و باعث ایجاد ناپایداری در تولید و خودکفایی گندم در سالرنگ می کلیبه 

 . کندسازی واردات گندم واگذار های کمینهجای خود را به سیاستشود، می

از هم اکنون  زمینههای مناسب در این گذاریرسد که اعمال سیاستدر این زمینه، به نظر می

بینی شده قیمت جهانی گندم و نیز افزایش نرخ الزم و ضروری است. لذا، با توجه به افزایش پیش

از میان شرکای تجاری به منظور واردات انتخاب کشورهای هدف واردات گندم ارزهای خارجی، 

جاری در های تبیشتر و نیز کاهش ریسک آسانگریگندم نسبت به دیگر کشورها به علت امکان 

ریزی برای کاشت فرا سرزمینی گندم رسد. همچنین، برنامهاین زمینه امری مطلوب به نظر می

گندم از این طریق  ترمطمئن و ارزانبر واردات  مناسبمکان مدیریت های آینده به علت ادر سال

مختلف سیاسی و  هایاست که مالحظه بدیهی سیاستی دیگر در این زمینه است. ابزارنیز 

 نیز بایستی به نحو مطلوب و مساعد مورد توجه قرار گیرد. زمینهاقتصادی در این 

 و پیشنهادها گیرییجهنت

حاد آ ییغذا یتامن یندر تأم یو اساس یژهنقش و یرانمردم ا غذای اصلی محصول گندم به عنوان

های این موضوع باعث شده است که تأمین گندم به علت وجود چالش. دکنیم یفامختلف جامعه ا

تولید داخل و نیز افزایش  جهتاز مختلف از جمله کاهش منابع آبی و افزایش بار مالی دولت 

با  بررسی. در این شود رو به رو بسیاری هایچالشواردات با  وزهحاز و قیمت جهانی نرخ ارز 

پاسخ داده شود که با وجود  پرسشسعی شد که به این ترین رویکردهای موجود ارزیابی مهم

  .ردک چه باید های آتیتأمین گندم مورد نیاز کشور در سالبه منظور پایداری  ،های موجودچالش

 1404در افق زمانی های بازار گندم کشور تعادل جزئی پویا مؤلفه هایرو، با طراحی مدلاز این 

ندم گنتایج نشان داد که کاهش عملکرد . شدارزیابی آزاد  قیمتحمایتی و  قیمتبا رویکردهای 

از جمله دولت در زمینه خرید گندم  هایو افزایش هزینهبه واسطه کاهش منابع آبی در کشور 
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 اریدشوتواند تولید گندم را با تی خواهد بود که میآهای ر در سالمورد انتظا هایچالشترین مهم

 پیش روهای نرخ ارز و افزایش قیمت گندم وارداتی در سالافزایش براین، سازد. افزون رو به رو

نتایج نشان داد که در صورت ، با این وجودتأمین گندم در کشور خواهد بود.  تنگناهایاز دیگر 

زاد آ قیمتحمایتی در بازار گندم، عرضه این محصول نسبت به رویکرد  قیمتبرقراری رویکرد 

با توجه به متفاوت بودن قیمت گندم و جو . دادخواهد  رخبیشتر و به صورت پایدارتر  به نسبت

ر گرفته در نظعامل رسد که بیشتر بودن قیمت نسبی گندم به جو )در این دو رویکرد، به نظر می

( در رویکرد بازار حمایتی که بر اساس قانون خرید ت تولید گندمهزینه فرص شده به عنوان

  مقایسه با بازار آزاد عامل اصلی در این زمینه است. افتد در تضمینی اتفاق می

کاهش خواهد یافت و حمایتی  قیمتآزاد نسبت به  با قیمتدر عین حال، میزان تقاضای گندم 

شود. همچنین، نتایج نشان گندم در کشور میانبار  هایذخیرهمنجر به پایداری بیشتر موجودی 

نیز  افزایش و آن کاهش عملکرد و تولید گندم  در نتیجهو داد که به علت کاهش منابع آبی 

ز تأمین بخشی ا به ناچارهای آتی، افزایش جمعیت کشور در سالتقاضای این محصول به واسطه 

یرد. لذا، ضروری است که سیاست جایگزینی تقاضای گندم بایستی از محل واردات صورت پذ

این محصول سازی واردات جای خود را به سیاست کمینهبه مرور زمان واردات گندم در کشور 

و به منظور پایداری در تولید و عرضه گندم الزم است  بررسیبا توجه به نتایج این . کندواگذار 

تا  سالیانه افزایش یابد زایش نرخ تورممتناسب با اف که افزایش قیمت خرید گندم از کشاورزان

ت و هزینه فرص تأمین گرددتر به میزان مطلوبکاشت محصول  زمینهقیمتی آنان در  انتظارهای

های مالی دولت در زمینه . در عین حال، افزایش هزینهتولید این محصول برای آنان حداقل شود

شود می تأکیدشود. لذا، لمداد میهای آتی محدودیت جدی در این زمینه قخرید گندم در سال

مالی  هایتولید و عرضه گندم در کشور در عین کاهش هزینهپایداری منظور حفظ و تقویت که به

گردد. در این رابطه،  آسانگریهای خصوصی در زمینه خرید و فروش گندم دولت، ورود بخش

 یرضه گندم در بورس کاالآردسازی و یا ع هایگندم توسط کشاورزان به کارخانه عرضه مستقیم

های خصوصی و قیمت تضمین تفاوت قیمت پرداختی توسط بخشاز یک سو و پرداخت  کشاورزی

بار  ،پایداری تولید و عرضه گندمافزایش بر  افزونتوسط دولت از سوی دیگر تورم  مبنایبر شده 

 . دادتوجهی کاهش خواهد  شایانبه میزان  رامالی دولت 

تواند هم دیگری است که میهای مبتنی بر افزایش عملکرد عامل مسیاست براین، تقویتافزون

دیگر، با توجه به وجود ضایعات  سویبرساند. از  کمترینناشی از کاهش عملکرد را به  هایمخاطره
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های متقاضی گندم رسد که آزادسازی قیمت در بخشناشی از مصرف گندم در کشور به نظر می

رچه هپایداری  کاهش تقاضا وسازی مصرف و بهینهتر گندم، مناسببر تشویق به مصرف  افزون

ییر رسد که تغدر زمینه تقاضای گندم به نظر می .را در پی خواهد داشتگندم  هایذخیرهبیشتر 

 هایمتناسب الگوهای تغذیه در جامعه و کاهش اتکا به منابع گندم در بلندمدت نیز از چالش

یدار هزینه و پاریزی برای واردات کمبر آنچه گفته شد، برنامه ونافزکاهد. میکشور تأمین گندم 

 راهکارریزی برای کاشت فرا سرزمینی گندم از کشورهای شریک تجاری و نیز برنامه ویژهبه

ی از توجه شایانتواند بخش پیشنهادهای ارائه شده می دیگراست که در صورت تحقق مناسبی 

 .برطرف سازدگندم مورد نیاز کشور را  های موجود در زمینه تأمیننگرانی
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Abstract 

The significant importance of wheat consumption in the Iranian food supply 

basket has caused the country to supply wheat with various challenges, including 

reducing water resources, increasing government spending and exchange rate 

turbulence. Accordingly, in this study, by designing a partial dynamic 

equilibrium model, it was attempted to answer the key question that needs to be 

addressed in order to cope with the challenges of supplying wheat in the coming 

years.  Therefore, the rice and quantity components of the wheat market of the 

country were simulated in the approaches of supportive price and free price for 

the 1404 horizons. The results showed that in the horizon of 1404, reduction of 

wheat yield and wheat production would be expected. Nevertheless, providing 

farmer's annual price expectations based on inflation in a supportive approach 

will lead to more sustainability of production and supply of the product. On the 

other hand, the liberalization of wheat prices and, consequently, reduced demand 

for this product will bring more sustainability of the country's wheat stock. 

Therefore, in this study, it was suggested that in order to cope with the challenges 

of supplying wheat in the country, in particular the reduction of the share of 

government support, various policies to increase the entry of private sectors into 

the chain of purchase and sale of wheat be on the agenda. It was also suggested 

that the policy of minimizing imports of wheat by new methods, including over-

land planting, would replace the import replacement policy of this product. 

JEL Classification: C02; Q18 
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