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 چكیده

لذا، . دکنیم یفاکشور ا ییغذا یتامن یندر تأم یو اساس یژهنقش وایران مردم  یاصل یمحصول گندم به عنوان غذا
در  کاییخودات یزانم یبه منظور ارتقا چندی حمایتیهای سیاستتاکنون  یران،مصرف گندم در ا یتبا توجه به اهم

 یهاتالش رغمبهکه  دهدینشان م یرسم یآمارها یوجود، بررس ینبا ااست.  اجرا شدهمحصول در کشور  ینا یدتول
ها از سال ارییقرار دارد و در بس یکاف ینانگندم در کشور همچنان دور از اطم یدارپا یدبه تول یابیانجام گرفته، دست
یاست ه ارزیابی اثربخشی سب بررسیرو، در این از این .شودیم ینکشور توسط واردات تأم یازاز ن یبخش قابل توجه

، پایدارسازی تولید گندم در ایران پرداخته شد. به این منظوربه عنوان یک سیاست راهبردی در زمینه خرید تضمینی 
فرایندهای موجود در چرخه تولید و تأمین گندم در ایران از با طراحی یک مدل تعادل جزئی پویا در این پژوهش 

مورد  1404سازی این محصول برای افق زمانی موجودی انبار و ذخیره پایانا تولید ت هایعاملتقاضای  آغاز
 هاینتایج نشان داد که در صورت اجرای مطلوب و مناسب سیاست خرید تضمینی، نوسانسازی قرار گرفت. شبیه

 ر هر سالد گینمیانبراین، در این شرایط به طور افزون خواهد رسید. کمترین میزاناجزای تولید گندم در کشور به 
ه ، پیشنهاد شد کدر پایاناز محل تولید داخل تأمین خواهد شد.  درصد از نیاز مصرفی گندم در کشور 84در حدود 

های تدر کنار سیاس کاملاجرای سیاست خرید تضمینی با ظرفیت  به منظور پایدارسازی تولید گندم در کشور
  عملکرد در دستور کار قرار گیرد. افزایش

 JEL: C02; Q18دی بنطبقه
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 مقدمه

 یهمواره دارا اساسی کشاورزیاز محصوالت  یکیدر حال توسعه گندم به عنوان  یدر کشورها

 درگندم محصول . داشته است ییباال یارضرورت بس آن عرضهو  یدبوده و تول اییژهو یتاهم

 ینمکه تأ ایگونهاست؛ به  برخوردار بوده همیم یاربس یگاهجااز  کشورها ینامردم  یهتغذ یالگو

  .(Clafferty, 2000)د آییم شماربهکشورها  یندر ا ییغذا یتبه امن یالزمه دسترس گندم

 یتمنا ینتأم در یو اساس یژهمردم نقش و غذای اصلیمحصول گندم به عنوان در کشور ایران نیز 

حدود در  ،یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یآمارها مبنایبر . دکنیم یفاا جامعه ییغذا

م گند نوادهمتشکل از محصوالت خا یرانمردم ا یهتغذ یدر الگومصرفی  ییدرصد از مواد غذا 25

به منظور  چندی هاییزیربرنامه تاکنون، کشورمصرف گندم در  یتبا توجه به اهملذا،  .تاس

های سیاست ینه،زم ایندر است.  پذیرفتهانجام محصول این  یدتولخودکفایی در  یزانم یارتقا

 تتضمینی، پرداخخرید به تعیین قیمت  توانیجمله مآن که از است شده  اجرا یمتنوع 1حمایتی

  (.Hosseini et al., 2009) کرداشاره  یدبیمه تول یو اعطا اهنهادهیارانه 

به  یابیدست ،انجام گرفته یهاتالش رغمبهکه  دهدینشان م یرسم یآمارها یجود، بررسو ینبا ا

 ها بخشو در بسیاری از سال قرار دارد یکاف ینانهمچنان دور از اطم ایرانگندم در  یدارپا یدتول

با استفاده از آمارهای  ،(1) نموداردر  .شودقابل توجهی از نیاز کشور توسط واردات تأمین می

بررسی روند به  ( و وزارت جهاد کشاورزی2سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو

ه طور که مشاهدگندم در ایران پرداخته شده است. همانو واردات تولید سالیانه  هایتغییرپذیری

 افزایشبوده و های قابل توجهی نوسان دارایهای مختلف شود، تولید گندم در کشور در سالمی

 است.  داشته تولید کاهشارتباط مستقیمی با ها در بسیاری از سال این محصول واردات

ه از قرار گرفته است کو تأکید داخلی نیز مورد تأیید  هایبررسیبسیاری از نتایج این مطلب در 

 Alipour et al (2019) ،Najafi Alamdarlo هاینتایج بررسیتوان به آن جمله می

et al (2016) ،Mosavi & Bagheri (2016)  وMousavi & Sadrolashrafi (2007)  اشاره

تگی به افزایش وابس باعثتوان پذیرفت که ناپایداری در تولید گندم در کشور بنابراین، می. کرد

رابطه با نوسان تولید در . شدگندم وارداتی و کاهش خوداتکایی در تأمین این محصول خواهد 

در هر  میانگینکه به طور  دهدینشان م یارت جهاد کشاورزوز یآمارها یبررس ،گندم در کشور

                                           
1 Protection Policies 
2 Food and Agriculture Organization (FAO) 
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 Agricultural) دهدیم یلتشک یمگندم را گندم کشت د یدتولدرصد از کل  30از  یشسال ب

Ministry, 2016عملکرد و سطحقابل توجه  یوابستگ یلکه به دل رسدیبه نظر م رو،ین(. از ا 

 یها، وجود نوسانیانهسال یهابارش یزانم یژهبه و یمیاقل هایعاملبه  یمد گندم زیر کشت

چرا  ؛استبوده گندم  ولیدتدر  یداریپانا ایجاددر  یاقابل مالحظه یتاهم دارایدر کشور  یمیاقل

شت ک یرسطح ز یم،بر عملکرد گندم دقابل توجه  یعالوه بر اثرگذار میزان بارندگیکاهش که، 

های اقلیمی با اثرگذاری مستقیم براین، وجود نوساننافزو .دهدیم قرار جدی یرتحت تأث نیزرا  آن

 دهدبی را نیز تحت تأثیر قرار میمنابع آبی در کشور عملکرد گندم آمیزان بر 

(Alipour et al., 2019.)  

  گندم در ایران )هزار تن(و واردات سالیانه تولید  هایتغییرپذیری (1نمودار )
Figure 1 Annual variation of wheat production and import in Iran (Thousand of tons) 

در  میو د یکشت گندم آب یرعملکرد و سطح ز یزانم هایییرپذیریتغ یح( به تشر1در جدول )

عملکرد  یزانم شود،یطور که مشاهده مهمانپرداخته شده است. یک دهه اخیر طول در  ایران

 قابل یهامختلف نوسان یهادر سالدیم  کشت گندم یرسطح زنیز میزان و گندم آبی و دیم 

 هایعامل ینتراز مهم یکی یمیاقل یهاکه بروز تکانه یرفتپذ توانیداشته است. لذا، م یتوجه

 کیفیته ک رسدیوجود، به نظر م ین. با ادآیشمار میبهگندم در کشور  یدتول اثرگذار بر ناپایداری

 صولاین مح یدتول یداریپازمینه  قابل توجهی درنقش تواند می یزن یتیحما هاییاستس اجرای

ی ینی گندم یکشده در کشور، سیاست خرید تضم اجراهای حمایتی در میان سیاست .کند یفاا

 افزون کهد آیشمار میبهبه خودکفایی در تولید این محصول  دستیابیدر جهت  ترین ابزاراز مهم

ضی زراعی به کاشت گندم، تقاضای مشتق ترغیب کشاورزان نسبت به تخصیص اراتشویق و بر 

بر قانون تضمین خرید محصوالت بنا دهد. تولید آنان را نیز تحت تأثیر قرار می هایعاملشده 
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های تولید کشاورزان و نیز تأمین ، به منظور ایجاد تعادل در درآمدها و هزینهاساسی کشاورزی

در  مگندقیمت خرید تضمینی  که استدولت موظف گندم مورد نیاز کشور از محل تولید داخل، 

که میزان افزایش آن از نرخ تورم در همان سال کمتر  کندای تعیین هر سال زراعی را به گونه

 .(Nouri, 2003) نباشد

 عملکرد و سطح زیر کشت محصول گندم در ایران های( تغییرپذیری1جدول )
Table (1) Variation of yield and harvested area of wheat crop in Iran 

 سال / متغیر

Year/Variable 

 عملکرد )کیلوگرم(

Yield (kg) 

 سطح زیر کشت )هزار هکتار(

Harvested area (1000 ha) 

 گندم آبی

Irrigated 

wheat 

 گندم دیم

Rainfed 

wheat 

 گندم آبی

Irrigated 

wheat 

 گندم دیم

Rainfed 

wheat 

1387 2856 490 2276 2974 

1388 3672 1073 2443 4204 

1389 3097 1240 2572 4463 

1390 2427 688 2467 3910 

1391 2384 687 2549 3990 

1392 2675 721 2400 4000 

1393 3137 920 2256 3806 

1394 3526 1043 2238 3478 

1395 4156 1513 2127 3700 

1396 4343 1037 2045 3392 

 Source: Agricultural Ministry                                                                              : وزارت جهاد کشاورزیمنبع 

بر خالف قانون  هااز سال یاریکه در بس دهدینشان م یبانک مرکز یآمارها یبررسدر عین حال، 

 ینیید تضمقیمت خر رشد یزانتورم، م رشدبا  متناسب یدعوامل تول ینهبا وجود رشد هز مصوب و

ین او مناسب  کامل یکه عدم اجرا رسدیبه نظر م ین،است. بنابرابوده نرخ تورم  یشکمتر از افزا

 تخصیصسطح زیر کشت و میزان ایجاد نوسان در  باتواند با قانون موجود می برابر سیاست

 دهدیت به صورت جدیرا آن  تأمیندر  خودکفاییو محصول  ینا یدتول یداریپاتولید  هایعامل

أمین تتولید و  چرخهفرایندهای پویا در شناسایی با توجه به اهمیت  بررسیدر این ، لذاید. نما

به ارزیابی اثربخشی و ، رشد جمعیتتغییر متغیرهای اقلیمی و  همچونگندم مورد نیاز کشور 

 مانیز افق برایدر ایران سیاست خرید تضمینی در پایدارسازی تولید گندم  اثرگذاریظرفیت 

با طراحی  پژوهشپرداخته شده است. به این منظور، در این مدت به عنوان یک دوره بلند 1404
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در کشور  گندم تأمینشده است که فرایندهای مرتبط با تولید و  تالش یک مدل تعادل جزئی پویا

  .قرار گیرد نظرموجودی انبار این محصول مورد و سازی ذخیره تاتولید  هایعاملتقاضای  آغازاز 

های ررسیبگندم تاکنون و عرضه بر تولید تضمینی خرید  سیاست هایاثرگذاریدر زمینه ارزیابی 

 بررسیتوان به ها میکشور انجام شده است که از جمله آن داخلو  خارجدر  چندی

Chandio et al (2019) ،Kozicka et al (2017) ،Siad et al (2017) ،Carriquiry & 

Elobeid (2016) ،Elsheikh et al (2015)، Alipour et al (2019) ،Mosavi & 

Bagheri (2016) ،Ta'ali Moghaddam et al (2015) ،Hesari Sharme & 

Molaee (2015)  وKhalilian & Shemshadi (2009)  .اشاره نمود 

سیاست خرید تضمینی در  نقشگندم و ارزیابی پایداری در تولید موضوع با این وجود، اهمیت 

این زمینه از سوی پژوهشگران به ویژه در داخل کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا، 

در  یبررستمایز ویژه این در کشور پرداختن به ابعاد مختلف اثرگذار بر پایداری تولید گندم 

 ژوهشپ ینانجام ا یقروش تحق یحدر ادامه به تشر .دآیشمار میبهپیشین  هایبررسیمقایسه با 

 انیقرار گرفته و در پا یلو تحل یهدست آمده مورد تجزبه یجپس از آن، نتا .رداخته شده استپ

  ارائه شده است. یشنهادهاییو پ گیرییجهنت

 روش تحقیق

ریزی ریاضی قرار دارند، قابلیت های برنامهی مدلهای تعادل جزئی پویا که در زمرهمدل

تولید و تجارت کاالها با توجه به فرایندهای پویا در سازی همزمان ابعاد مختلف مرتبط با شبیه

( در قالب مدل تعادل 25( تا )1) هایرابطهلذا، در  (.Kozicka et al., 2017) را دارنداین حوزه 

د و تولی هایعاملتقاضای  آغازاز  یرانا در گندم تولید و عرضه هایویژگی یا به معرفیپو یجزئ

   پرداخته شده است.و موجودی انبار آن  سازیمحصول تا ذخیرهاین کاشت 

یک متغیر مجازی است که به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده و مقدار آن  ω(، 1در رابطه )

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑖,𝑡,𝑤 𝑃𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑖𝑗،(، 7( تا )2) هایرابطهاست. همچنین، در  �̅�ثابت و برابر 
، 𝑄𝑖,𝑡,𝑤

𝐹 ،

𝐴𝐼𝑟,𝑡,𝑤،𝐴𝑅𝑎,𝑡,𝑤   𝑄𝑖,𝑡,𝑤 
𝑇 ، عملکرد در 𝑗تولید  هایعامل، قیمت هانهاده، به ترتیب معرف مصرف  و

سطح زیر کشت گندم دیم ، (𝐼𝑟)سطح زیر کشت گندم آبی  ،(𝑖)واحد سطح گندم آبی و دیم 

(𝑅𝑎)  و میزان تولید گندم دیم و آبی در سال𝑡  .تولید  هایعاملی (، تقاضا2در رابطه )هستند

(، 3تولید در نظر گرفته شده است. در رابطه ) هایعاملتابعی از قیمت محصول گندم و قیمت 

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



 

 

 

 

 

 

  2/3111/شماره 31اقتصاد کشاورزی/جلد  332

و نیز متغیرهای اقلیمی  و نیروی کار ها و ادوات کشاورزیهای شیمیایی، ماشینسمشیمیایی، 

  .ه استدر نظر گرفته شد (𝑇𝑒𝑚𝑝𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑡)و دمای سالیانه  (𝑅𝑎𝑖𝑛𝑡)بارش 

(1)                                                                                𝑀𝑎𝑥                              𝜔 = �̅� 
St.  

(2)                                                                          𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑖,𝑡,𝑤 = 𝑓 (𝑃𝑡,𝑤
𝑠̅̅ ̅̅ ̅ , 𝑃𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑖𝑗

) 

(3)                                                   𝑄𝑖,𝑡,𝑤
𝐹 = 𝑓(𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑖,𝑡,𝑤 , 𝑅𝑎𝑖𝑛𝑡, 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑡) 

(4)                                                                                 𝐴𝐼𝑟,𝑡,𝑤 = 𝑓(𝑃𝑡−1,𝑤
𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  , 𝑃𝑡−1,𝑏

𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  )    
(5)                                                                    𝐴𝑅𝑎,𝑡,𝑤 = 𝑓(𝑃𝑡−1,𝑤

𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  , 𝑃𝑡−1,𝑏
𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  , 𝑅𝑎𝑖𝑛𝑡) 

(6)                                                                                           𝑄𝑖,𝑡,𝑤
𝑇 = 𝑄𝑖,𝑡,𝑤

𝐹 ∗ 𝐴𝑖,𝑡,𝑤 
(7)                                                                                                𝑄𝑡,𝑤

𝑇 = ∑ 𝑄𝑖,𝑡,𝑤
𝑇2

𝑖=1 
(8)                                                                  𝑄𝑡,𝑤

𝑆 = 𝑄𝑡,𝑤
𝑇 ∗ (1 − 𝑤 − 𝑙 − 𝑓 − 𝑑𝑜) 

(9)                                                                                                    𝑄𝑡,𝑤
𝑆 = 𝑓(𝑃𝑡,𝑤

𝑆 ) 
(10)                                                                                                               𝑄𝑡,𝑤

𝐷1 = 𝑓(𝑃𝑡,𝑤
𝐷1) 

(11)                                                                                                   𝑄𝑡,𝑤
𝐷2 = 𝑓(𝑃𝑡,𝑤

𝐷2) 
(12)                                                                                                   𝑄𝑡,𝑤

𝐷3 = 𝑓(𝑃𝑡,𝑤
𝐷2) 

(13)                                                                    𝑀𝑡,𝑤 = 𝑓(𝑃𝑡,𝑤
𝑀 , 𝑄𝑡,𝑤

𝑇 , 𝐵𝑆𝑡,𝑤 , 𝑃𝑂𝑃𝑡) 
(14)                                                                               𝑋𝑡,𝑤 = 𝑓(𝑃𝑡,𝑤

𝑋 , 𝑄𝑡,𝑤
𝑇 , 𝐵𝑆𝑡,𝑤) 

(15)                                                                   𝑄𝑡,𝑤
𝑆 ≥ 𝑍𝑡,𝑤

1 + 𝑍𝑡,𝑤
2 + 𝑋𝑡,𝑤 + 𝐸𝑆𝑡,𝑤 

(16)                                                                                           𝑍𝑡,𝑤
1 + 𝐸𝐷𝑡,𝑤

1 ≥ 𝑄𝑡,𝑤
𝐷1 

(17)                                  𝑍𝑡,𝑤
2 + 𝑀𝑡,𝑤 + 𝐵𝑆𝑡,𝑤 + 𝐸𝐷𝑡,𝑤

2 ≥ 𝑄𝑡,𝑤
𝐷2 + 𝑄𝑡,𝑤

𝐷3 + 𝐸𝑁𝑆𝑡,𝑤        
(18)                   [𝑄𝑡,𝑤

𝑆 + 𝑀𝑡,𝑤 + 𝐵𝑆𝑡,𝑤] = [𝑄𝑡,𝑤
𝐷1 + 𝑄𝑡,𝑤

𝐷2 + 𝑄𝑡,𝑤
𝐷3 + 𝑋𝑡,𝑤 + 𝐸𝑁𝑆𝑡,𝑤] 

(19)                                                                                              𝐵𝑆𝑡,𝑤 = 𝐸𝑁𝑆𝑡−1,𝑤 
(20)                                                                                               𝑃𝑡,𝑤

𝑆 + 𝐶𝑡,𝑤 ≥ 𝑃𝑡,𝑤
𝑆̅̅ ̅̅ ̅ 

(21)                                                                                             𝑃𝑡,𝑤
𝐷1̅̅ ̅̅ ̅ + 𝐶𝑡,𝑤

′ ≥ 𝑃𝑡,𝑤
𝐷1 

(22)                                                                                              𝑃𝑡,𝑤
𝐷2̅̅ ̅̅ ̅ + 𝐶𝑡,𝑤

′ ≥ 𝑃𝑡,𝑤
𝐷2 

(23)                                                                     𝑃𝑡,𝑤
𝑆 − 𝑃𝑡,𝑤

𝐷1 ≥ 𝑆𝑡,𝑤
1 − (𝐶𝑡,𝑤 + 𝐶𝑡,𝑤

′ ) 
(24)                                                                   𝑃𝑡,𝑤

𝑆 − 𝑃𝑡,𝑤
𝐷2 ≥ 𝑆𝑡,𝑤

2 − (𝐶𝑡,𝑤 + 𝐶𝑡,𝑤
′ ) 

𝑄𝑖,𝑡,𝑤
𝐹 , 𝐴𝑖,𝑡,𝑤 , 𝑄𝑖,𝑡,𝑤

𝑇 , 𝑄𝑡,𝑤
𝑇 , 𝑄𝑡,𝑤

𝑆 , 𝑄𝑡,𝑤
𝐷1 , 𝑄𝑡,𝑤

𝐷2 , 𝑄𝑡,𝑤
𝐷3 , 𝑃𝑡,𝑤

𝑆 , 𝑃𝑡,𝑤
𝐷1 , 𝑃𝑡,𝑤

𝐷2                           (25)

𝑀𝑡,𝑤 , 𝑋𝑡,𝑤 , 𝑍𝑡,𝑤
1 , 𝑍𝑡,𝑤

2 , 𝐵𝑆𝑡,𝑤, 𝐸𝑁𝑆𝑡,𝑤 , 𝐸𝑆𝑡,𝑤 , 𝐸𝐷𝑡,𝑤,
1 𝐸𝐷𝑡,𝑤

2 ≥ 0 

 𝑡، سطح زیر کشت گندم در سال 1رهیافت تعدیل جزئی نرالو مبنای(، بر 5( و )4) هایرابطهدر 

𝑃𝑡−1,𝑤)میزان قیمت خرید گندم  هایپذیریتغییرصورت کلی تابعی از به 
𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑃𝑡−1,𝑤)و جو  (

𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ در  (

                                           
1 Nerlove Partial Adjustment Model 
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در نظر گرفته شده است. بنابراین، قیمت تضمینی خرید محصول جو به عنوان رقیب  پیشدوره 

ته شده رفدر برآورد تابع سطح زیر کشت گندم در نظر گ اراضیاصلی محصول گندم در اختصاص 

براین، با توجه به وابستگی قابل توجه عملکرد و سطح زیر کشت گندم دیم به افزوناست. 

م و بر قیمت گند افزون گندم دیممیزان بارندگی در هر سال، سطح زیر کشت  هایپذیریتغییر

 جو تابعی از میزان بارندگی نیز در نظر گرفته شده است. 

𝑃𝑡,𝑤)ای ( متغیره12( تا )8) هایرابطهدر 
𝑆 ) ،(𝑃𝑡,𝑤

𝐷1) ،،(𝑄𝑡,𝑤
𝑆 )، (𝑃𝑡,𝑤

𝐷2) (𝑄𝑡,𝑤
𝐷1 )، (𝑄𝑡,𝑤

𝐷2 𝑄𝑡,𝑤)و  (
𝐷3 ) 

در شرایط اجرای  کنندهبه ترتیب معرف قیمت تمام شده عرضه هر واحد گندم توسط عرضه

ای، نان یارانه کاربردهایبرای  ، قیمت تمام شده هر واحد تقاضای گندمسیاست خرید تضمینی

نان آزاد و بخش صنعت، مقدار کل  کاربردهایقیمت تمام شده هر واحد تقاضای گندم برای 

ای، مقدار کل تقاضای گندم برای نان یارانه کاربردهای، مقدار کل تقاضای گندم برای گندم عرضه

در  𝑡ارف بخش صنعت در سال مقدار کل تقاضای گندم برای مص در نهایتنان آزاد و  کاربردهای

     . اندنظر گرفته شده

و  (𝑙)افت  ،(𝑓)دهد که مقدار عرضه سالیانه گندم پس از کسر خودمصرفی ( نشان می8رابطه )

𝑄𝑡,𝑤)از مقدار کل گندم تولید شده در کشور  (𝑤)گندم  هدررفتنیز 
𝑇 آید. دست میهب (

زمانی تولید گندم  دورهر اختیار نبودن آمار و اطالعات به سبب د بررسیبراین، در این افزون

و ناچیز بودن مقدار تولید و مصرف این نوع گندم در کشور، از کل گندم تولیدی  (𝑑𝑜)دوروم 

کننده ( بیان13مقدار کل عرضه گندم بدون احتساب گندم دوروم در نظر گرفته شده است. رابطه )

تابعی  𝑡در هر سال است. در این رابطه، میزان واردات در سال  (𝑀𝑡,𝑤)شکل تبعی واردات گندم 

𝑄𝑡,𝑤)از میزان تولید داخلی گندم 
𝑇 میزان جمعیت  ، (𝐵𝑆𝑡,𝑤)هر سال آغازموجودی انبار در  ،(

𝑃𝑡,𝑤)و قیمت تمام شده واردات این محصول  (𝑃𝑂𝑃𝑡)کشور 
𝑀  است. همچنین، در نظر گرفته شده (

است که تابعی از قیمت صادراتی، میزان  (𝑋𝑡,𝑤)کننده رابطه صادرات گندم ( بیان14رابطه )

 تولید داخلی گندم و موجودی ذخایر کشور در نظر گرفته شده است. 

( بیان 15ند. رابطه )کنبازار گندم در کشور داللت می( بر تعادل ساختاری 17( تا )15) هایرابطه

𝑍𝑡,𝑤)ای نان با قیمت یارانه کاربردهایم عرضه شده توسط کشاورزان برای کند که کل گندمی
1 )، 

𝑍𝑡,𝑤)عرضه گندم برای مصارف نان با قیمت آزاد و بخش صنعت 
2 و صادرات گندم معطوف  (

( 16شود. رابطه )پدیدار می  (𝐸𝑆𝑡,𝑤)د و در صورت وجود، مابقی آن به صورت مازاد عرضه شومی

ای از محل عرضه داخلی گندم نان یارانه کاربردکند که کل مقدار تقاضای گندم برای یان میب



 

 

 

 

 

 

  2/3111/شماره 31اقتصاد کشاورزی/جلد  331

𝐸𝐷𝑡,𝑤)آن از این محل مازاد تقاضا نشدن شود و در صورت تأمین تأمین می
1 شود. ایجاد می (

از تقاضای گندم با قیمت آزاد و گندم مورد نی هایمیزاندهد که مجموع ( نشان می17رابطه )

شود. بخش صنعت از محل عرضه داخلی، واردات و موجودی ابتدای انبار هر سال گندم تأمین می

 کاربرددهد که مجموع گندم عرضه شده از این سه محل پس از تأمین موارد این رابطه نشان می

  شود. وارد می (𝐸𝑁𝑆𝑡,𝑤)به صورت مازاد در موجودی انتهای انبار هر سال 

دوره از مجموع کل موارد عرضه شده  پایانرتی که مجموع مقادیر تقاضا و موجودی لذا، در صو

𝐸𝐷𝑡,𝑤)فزونی یابد، مازاد تقاضایی به میزان 
2 ( به ترتیب به 19( و )18) هایرابطهد. شوایجاد می (

عادلی ، در شرایط تمبناکند. بر این و انبارداری گندم در هر سال اشاره می 1شرایط تسویه بازار

مجموع مقادیر تقاضا، صادرات و موجودی انتهای انبار گندم در هر سال برابر با مجموع عرضه 

 نیز کل، واردات و موجودی ابتدای انبار در آن سال است و موجودی ابتدای دوره انبار در هر سال

ر پویایی مدل ( ب19از آن است. لذا، وجود رابطه ) پیشبرابر با موجودی انتهای دوره انبار در سال 

  د. کنادل جزئی طراحی شده داللت میتع

های قیمت کف و قیمت سقف در شرایط کنونی اعمال سیاست مبین( 24( تا )20) هایرابطه

دهد که مجموع قیمت تمام شده ( نشان می24، رابطه )مبناکشور است. بر این در بازار گندم 

هزینه افت محصول و هزینه حمل  مانند های تبعی عرضهعرضه گندم توسط کشاورزان و هزینه

𝑃𝑡,𝑤)حداقل بایستی برابر با قیمت خرید محصول  (𝐶𝑡,𝑤)و نقل آن 
𝑆̅̅ ̅̅ ( 22( و )21باشد. روابط ) (̅

دهند که قیمت تمام شده پرداختی از سوی تقاضاکنندگان گندم بایستی حداکثر نیز نشان می

𝐶𝑡,𝑤)های تبعی تقاضا نظیر حمل و نقل آن برابر با مجموع قیمت فروش گندم و هزینه
′ باشد.  (

نشان  هارابطهند. این کنمی اشاره( نیز بر شرایط مبادله گندم در بازار 24( و )23) هایرابطه

دهند که حداقل اختالف قیمت تمام شده پرداختی توسط تقاضاکنندگان برای هر واحد گندم می

های تبعی کنندگان بایستی برابر با تفاضل مجموع هزینهرضهاز قیمت تمام شده دریافتی توسط ع

𝑆𝑡,𝑤)های دولت از یارانه
1 𝑆𝑡,𝑤)و  (

2 باشد تا مبادله گندم در بازار صورت پذیرد. به عبارت دیگر،  (

در شرایط تعادلی در بازار، اختالف بین قیمت تمام شده پرداختی توسط تقاضاکنندگان و قیمت 

های کنندگان برای هر واحد گندم برابر با تفاضل مجموع هزینهریافتی توسط عرضهتمام شده د

 شود. دربازار توزیع می هایعامل دیگرتبعی از یارانه پرداختی توسط دولت است که در بین 

برای درصد یارانه برای خرید هر واحد گندم  50در حدود  میانگینشرایط کنونی دولت به طور 

                                           
1  Market Clearing Condition 
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آزادپز و بخش صنعت پرداخت نان  کاربردهایدرصد یارانه برای  30ای و در حدود هیارانتولید نان 

 قیمتتولید گندم تابعی از  هایعاملتقاضای  بررسیطور که اشاره شد، در این هماند. کنمی

گیری و با مشتق 1بر اساس لم هاتلینگتولید در نظر گرفته شده است.  هایعاملگندم و قیمت 

از نوع تابع سود درجه دوم نرمال شده  بررسیکه در این  دم آبی و دیم در هکتاراز تابع سود گن

( آمده است 26تولید گندم آبی و دیم در رابطه ) هایعاملانتخاب شده است، تابع تقاضای 

(Fabiosa et al., 2004).   

𝑥𝑗 = − (𝛽𝑗 + ∑ 𝛽𝑗ℎ
𝑃𝑗

𝑃𝑊
𝑗 ) + 𝜀𝑗                                                                                      (26)  

 یلوگرمهر ک یمتقام در هکتار،  𝑗تقاضای عامل تولید نهاده  یببه ترت 𝑃𝑗و  𝑥𝑗 𝑃𝑊،(، 26در رابطه )

تابع سود یکرد رواستفاده از  یتمزلذا،  .دهندیرا نشان م ام 𝑗نهاده هر واحد از قیمت گندم و 

 یکردور ینمطلب است که با استفاده از ا یندر ا یدتول هایعامل یمنظور استخراج توابع تقاضابه

 یبر تقاضاقیمت گندم  هایو تغییرپذیری ینیتضم سیاست خرید هایاثرگذاری توانیم

برای  پاسخمنظور وجود شرط الزم به .قرار داد شناساییارزیابی و را مورد  آن یدتول هایعامل

توان مدل را در تاکر است که پس از حل آن می -مدل تعادل جزئی پویا استفاده از مشتقات کان

 MCPبیان نمود. لذا، در اینجا، به سبب رعایت اختصار از بیان جزئیات ساختار  2MCPساختار 

 شده است.  پرهیز

و  Samuelson (1952) ،Takayama & Judge (1971)طور که شرط کافی نیز همان

Harker (1986) مورد استفاده است؛ به این ترتیب  هایتابع 3اند، خوش تعریف بودندهبیان کر

ار های اقتصادی ناسازگریههای تابعی با نظتبعی مورد انتظار برای هر کدام از شکل هایرابطهکه 

های شکل کردنآزمون پس از رو، برخوردار باشند. ازاینهای برآورد در روشاز اعتبار کافی نباشد و 

عملکرد گندم آبی و دیم در واحد  هایتابعهای ( پارامترفراسنجه )منظور برآورد بهتبعی مختلف، 

های منظور برآورد فراسنجهو بهو لگاریتم خطی  4ترانسندنتالتبعی  هایاز شکلبه ترتیب سطح 

ین، براد. افزونش از شکل تبعی لگاریتم خطی استفادهآبی و دیم سطح زیر کشت  هایتابع

تولید گندم آبی و دیم در هکتار از روش  هایعاملتقاضای مشتق شده  هایتابعمنظور برآورد به

استفاده شد. آمار و اطالعات موردنیاز برای  (ISUR) 5سیستم معادالت به ظاهر نامرتبط تکراری

                                           
1  Hotelling's lemma 
2  Mixed Complementarity Programming (MCP) 
3  Well Defined 
4  Transcendental 
5  Iterate Seemingly Unrelated Regressions (ISUR) 
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منظور برآورد توابع نین، بهبوده است. همچ 1369-94زمانی  مربوط به دورهنیز  هاتابعبرآورد این 

 زمانی واردات و صادرات گندم از شکل تبعی خطی ساده و آمار و اطالعات مربوط به دوره

 . ه استاستفاده شد 95-1346 

ی به صورت تابع خط بررسیعرضه و تقاضای گندم در این  هایتابعدر عین حال، با توجه به آنکه 

 هایبررسیمیانگین کشش عرضه و تقاضای گندم که در اند، با استفاده از در نظر گرفته شده

های این دو تابع اقدام شد؛ از جمله آن فراسنجه است، نسبت به برآورد شدهپیشین برآورد 

 Hosseini et alو  Shooshtarian & Bakhshoodeh (2007) بررسیتوان به می هابررسی

عملکرد، سطح زیر  هایتابعانجام برآورد به منظور است که  یادآوری. الزم به کرداشاره  (2009)

 1پاگان -مورد نظر با استفاده از آزمون بریوش هایتابعهمزمانی  آغازدر  ،کشت، واردات و صادرات

ی و اتک معادله یهاروشهای اقتصادسنجی، در نهایت از آزمون دیگرو پس از انجام  شدبررسی 

 . استفاده شد (ARDL) 2های گستردهخودتوزیع با وقفهرهیافت 

منظور بازتولید مورد نیاز، مدل تعادل جزئی پویای طراحی شده بههای فراسنجهپس از برآورد 

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

های ی روشکارگیرهزا در مدل با بمتغیرهای برون Minitab 16افزار سپس، با استفاده از نرم

بینی پیش 1404تا  1396های برای سال 4وینترز تجمعی -و هالت 3هموارسازی نمایی دوگانه

سازی نهایی قرار گرفت. به سبب شد و مدل تعادل جزئی پویا برای این بازه زمانی مورد شبیه

 چنینمورد نظر و همهای فراسنجهتحقیق برآورد  رعایت اختصار، در اینجا از بیان جزئیات روش

های مورد نیاز نیز با مراجعه به بانک بینی متغیرهای برونزا خودداری شد. دادهتحقیق پیش روش

و  ، مرکز آمار ایراناطالعات زراعت وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

شده  آوری شد. در نهایت، مدل تعادل جزئی پویای طراحیآمار بانک جهانی )بارش و دما( جمع

 کدنویسی و اجرا شد.   GAMSافزار در نرم

   نتایج و بحث
ا بپرداخته شده است.  ایمعادلهتک هایتابع هایضریببرآورد ( به بیان جزئیات 2در جدول )

شمار بهن یک دوره بلندمدت به عنوا بررسیسازی شده در این اینکه دوره زمانی شبیه توجه به

                                           
1  Breusch–Pagan test 
2  Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) 
3  Double Exponential Smoothing 
4  Additive Holt-Winters Model 
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مبنای بر است.  شدهاستفاده  ARDLبلندمدت روش  یهاضریب بررسیدر این ، دآیمی

کشش  ینمیانگبرآورد شده برای تابع عملکرد گندم آبی در شکل تبعی ترانسندنتال،  هاییبضر

برای  1389-94های تولید گندم آبی در بلندمدت و با استفاده از اطالعات سال هایعاملفنی 

، به ترتیب در حدود های، نیروی کار و ماشینهای شیمیایسمهای بذر، کودهای شیمیایی، نهاده

کشش فنی متغیرهای  میانگیندست آمد. همچنین، هب 0/18و  0/20-، 0/27-، 0/25، 0/82

های تولیدی، محاسبه شد. بنابراین، در بین نهاده 0/92و  0/29بارندگی و دما به ترتیب در حدود

بر عملکرد گندم آبی تأثیر مثبت و  کشاورزی هایشینهای بذر، کودهای شیمیایی و مانهاده

 یجانتاند. شیمیایی و نیروی کار بر عملکرد این محصول تأثیر منفی داشتههای سمهای نهاده

تنها  ی،مصرف یهانهاده یندر بدر مورد گندم دیم، که  دهدینشان مهمچنین ( 2جدول )

 . شته استدا داریمعن ریتأث یمبر عملکرد گندم د هاینکار و ماش یرویبذر، ن یهانهاده

دست آمده هکار مثبت ب یرویو ن هاینماش یرهایمتغ یرو تأث یبذر منف یرمتغ یررابطه، تأث یندر ا

رد بر عملک داریمثبت و معن یرهوا تأث یو دما یبارندگ میانگین یرهاین، متغیبراافزوناست. 

شود که با کاهش ( استنباط می2)لذا، با توجه به نتایج جدول  .دهندیاز خود نشان م یمگندم د

آن افزایش احتمال بروز پدیده سرمازدگی از میانگین عملکرد گندم در کشور  در نتیجهدما و 

کشاورزان  یمتیق انتظارهای ینتأمدهد که ( همچنین نشان می2شود. نتایج جدول )کاسته می

گندم  نییتضم یدخر هاییمتبا توجه به ق ی و دیمکشت گندم آب یردر رابطه با اختصاص سطح ز

کشت  ریتابع سطح ز یبرا یخط یتملگار یبا توجه به شکل تبع ین،. بنابراپذیردیو جو صورت م

 یمبر تصم یممستق گذاریباعث اثر یدر هر سال زراعبیش از همه که آنچه  رسدیبه نظر م

قبل  الیانسگندم و جو در  هاییمتنسبت ق شود،یم در کشورکشاورزان نسبت به کاشت گندم 

 . شودیم آنان یبرا یانتظار ینسب یمتق یجادباعث ا یاز آن سال است که در هر سال زراع

گندم در اختصاص  یجد یبو رق ینجانش یکگفت که محصول جو  توانیبه طور قطع ملذا، 

گندم  یدولبه ت یافتهاختصاص  یاز اراض یانتمنظور صبه ین،. بنابرادآیشمار میبهکشت  یرسطح ز

 ینیمتض یدخر یمتق یاست که در هر سال زراع یضرور و افزایش کارایی سیاست خرید تضمینی

 جو کمتر نباشد.  یمتق رشد یزانرشد آن از م یزانکه م شودو ابالغ  یینتع ایگونهگندم به 
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 ایران در عملکرد، سطح زیر کشت، واردات و صادرات گندم یهاتابع بلندمدت هاییبضر( 2جدول )

Table (1) Estimation of the  Iranian long-run wheat yield, wheat harvested area, wheat import 

and wheat export functions 
 متغیر وابسته

Dependent Variable 

 متغیر مستقل
Independent Variable 

 ضریب
Coefficient 

خطای 

 استاندارد
Std. Error 

P-
Value 

2R 

 (رم()کیلوگ آبیم عملکرد گندلگاریتم )
LOG (Irrigated wheat yield 

(kg)) 

 بذر )کیلوگرم(
Seed (kg) 

-0/02 0/02 0/34 

0/95 

 )کیلوگرم( های شیمیاییکود
Chemical fertilizer (kg) 

0/01 0/001 0/05 

 )کیلوگرم( های شیمیاییسم
Chemical pesticides (kg) 

0/21 0/18 0/26 

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

0/03 0/01 0/02 

 ها )ساعت(ماشین
Machinery (hour) 

0/32 0/08 0/003 

 متر(میانگین بارش )میلی
Average Rainfall (mm) 

0/001 0/001 0/09 

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

-0/14 0/67 0/84 

 لگاریتم بذر
LOG (Seed) 

5/57 5/01 0/29 

 لگاریتم کودهای شیمیایی
LOG (Chemical fertilizer) 

-2/06 1/06 0/08 

 های شیمیاییلگاریتم سم
LOG (Chemical pesticides) 

-0/64 0/34 0/09 

 نیروی کارلگاریتم 
LOG (Labor force) 

-0/61 0/32 0/09 

 هالگاریتم ماشین
LOG (Machinery) 

-4/44 1/12 0/003 

 میانگین بارشلگاریتم 
LOG (Average Rainfall) 

1/07 0/45 0/04 

 میانگین دمالگاریتم 
LOG (Average Temperature) 

3/29 11/92 0/72 

 عرض از مبدأ
Intercept 

-11/01 28/50 0/71 

عملکرد گندم دیم لگاریتم )

 ()کیلوگرم(
LOG (Rainfed wheat yield 

(kg)) 

 لگاریتم بذر
LOG (Seed) 

-0/78 0/38 0/06 

78/0 

 لگاریتم کودهای شیمیایی
LOG (Chemical fertilizer) 

-0/02 0/22 0/92 

 های شیمیاییلگاریتم سم
LOG (Chemical pesticides) 

0/06 0/15 0/7 

 نیروی کارلگاریتم 
LOG (Labor force) 

0/32 0/12 0/02 

 هالگاریتم ماشین
LOG (Machinery) 

0/41 0/21 0/08 
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عملکرد، سطح زیر کشت، واردات و صادرات گندم  یهاتابع بلندمدت هاییبضر( 2جدول )ادامه 

 در ایران
Table (1) Estimation of the  Iranian long-run wheat yield, wheat harvested area, wheat 

import and wheat export functions (Continued) 

 

 ارشمیانگین بلگاریتم 
LOG (Average Rainfall) 

0/61 0/19 0/01 

 میانگین دمالگاریتم  
LOG (Average Temperature) 

3/02 1/36 0/05 

 عرض از مبدأ
Intercept 

-2/94 3/99 0/47 

لگاریتم )سطح زیر کشت گندم آبی 

 هکتار((1111)
LOG (irrigated wheat 

harvested area (1000 ha)) 

 ریال((11ینی گندم )لگاریتم )قیمت تضم
LOG (guaranteed wheat 

purchase price (10 Rials)) 
034/1 22/0 001/0 

 ریال(( 11لگاریتم )قیمت تضمینی جو ) 87/0
LOG (guaranteed barley 

purchase price (10 Rials)) 
028/1- 22/0 002/0 

 عرض از مبدأ
Intercept 

49/7 06/0 000/0 

شت گندم دیم لگاریتم )سطح زیر ک

 هکتار(( 1111)
LOG (rainfed wheat 

harvested area (1000 ha)) 

 ریال((11لگاریتم )قیمت تضمینی گندم )
LOG (guaranteed wheat 

purchase price (10 Rials)) 
35/0 34/0 33/0 

95/0 

 ریال((11لگاریتم )قیمت تضمینی جو )
LOG (guaranteed barley 

purchase price (10 Rials)) 
39/0- 35/0 30/0 

 میانگین بارشلگاریتم 
LOG (Average Rainfall) 

0/40 0/07 0/001 

 1331تأخیر در بارندگی سال  متغیر دامی
 Dummy Variable 

-0/54 09/0 000/0 

 عرض از مبدأ
Intercept 

6/38 36/0 000/0 

 واردات گندم )هزار تن(
Wheat imports (1000 tons) 

 ریال(11ام شده گندم وارداتی )قیمت تم
Wheat marginal import price 

(10 Rials) 
32/3- 75/0 000/0 

84/0 

 میزان تولید داخلی گندم )هزار تن(
Domestic wheat production 

(1000 tons) 
85/0- 08/0 000/0 

 دوره )هزار تن( در آغازموجودی گندم 
Wheat beginning stocks  

(1000 tons) 
14/1- 12/0 000/0 

 میزان جمعیت کشور )نفر(
Country population (people) 

0003/0 00004/0 000/0 

 عرض از مبدأ
Intercept 

48/8730- 02/1152 000/0 

 گندم )هزار تن( صادرات
Wheat export (1000 tons) 

 ریال(11) صادراتیقیمت تمام شده گندم 

Wheat marginal export price 

(10 Rials) 
29/0 23/0 22/0 

0/83 
 میزان تولید داخلی گندم )هزار تن(

Domestic wheat production 

(1000 tons) 
04/0 02/0 04/0 
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عملکرد، سطح زیر کشت، واردات و صادرات گندم  یهاتابع بلندمدت هاییبضر( 2جدول )ادامه 

 در ایران
Table (1) Estimation of the  Iranian long-run wheat yield, wheat harvested area, wheat 

import and wheat export functions (Continued) 

 

 دوره )هزار تن( در آغازموجودی گندم 
Wheat beginning stocks 

 (1000 tons) 
08/0 02/0 003/0 

 عرض از مبدأ 
Intercept 

94/-5 25/54 91/0 

TREND 35/14- 86/5 02/0 

 های تحقیق: یافتهمنبع

Source: Research finding 

را دارد که بخش عمده محصول جو در هر سال در بازار  یتاهم یشترینموضوع از آن جهت ب ینا

محصول جو در هر سال به اندازه رشد  یدخر یمتاست که ق یعی. لذا، طبشودیآزاد عرضه م

 یمتق یهر سال زراع رکه د ودریانتظار آن م ین،. بنابرایابد یشو تورم در کشور افزا هایمتق

 دهدینشان مبر این  افزون( 2)جدول  یجنتا .یابد یشبه اندازه تورم افزا کمدست یزگندم ن یدخر

واردات  یزانهر واحد گندم از م مرزی یمتانبار و ق یگندم، موجود یداخل یدتول یشکه با افزا

ست ا یهیبد ین،بنابرا .شودمی شده و بر میزان صادرات آن افزودهمحصول به کشور کاسته  ینا

و ارتقای خوداتکایی در تأمین به واردات  یباعث کاهش وابستگ ی گندمداخل یدتول یشکه افزا

 1404تولید گندم در افق  هایعاملسازی تقاضای شبیهبه منظور در ادامه  .دشویم این محصول

نتایج  جزئیاتخالصه ریح تشبه  (31( تا )27) هایرابطهدر قالب رعایت اختصار، و به جهت 

  تولید گندم آبی پرداخته شده است.  هایعاملتقاضای  هایتابعبرآورد 

  
𝑆𝐼𝑟 =

𝑅2 = 0/86

−2831
(−3/3)

−23/5
𝑃𝑆

𝑃𝑊

(−1/1)

−2/79
𝑃𝐹

𝑃𝑊

(−0/2)

−0/72
𝑃𝑃

𝑃𝑊

(−2/1)

+0/68
𝑃𝐿

𝑃𝑊

(1/4)

−0/04
𝑃𝑀

𝑃𝑊

(−0/08)
                      (27) 

  
𝐹𝐼𝑟 =

𝑅2 = 0/81

519
(5/3)

−2/79
𝑃𝑆

𝑃𝑊

(−0/2)

−119
𝑃𝐹

𝑃𝑊

(−1/8)

−2/55
𝑃𝑃

𝑃𝑊

(−5/2)

+1/65
𝑃𝐿

𝑃𝑊

(1/1)

−3/41
𝑃𝑀

𝑃𝑊

(−2/5)
                           (28) 

 
𝑃𝐼𝑟 =

𝑅2 = 0/85

1/11
(2/7)

−0/72
𝑃𝑆

𝑃𝑊

(−2/1)

−2/55
𝑃𝐹

𝑃𝑊

(−5/2)

−0/03
𝑃𝑃

𝑃𝑊

(−3/7)

+0/02
𝑃𝐿

𝑃𝑊

(2/07)

+0/05
𝑃𝑀

𝑃𝑊

(5/1)
                          (29)  

𝐿𝐼𝑟 =

𝑅2 = 0/64

67
(4/3)

+0/68
𝑃𝑆

𝑃𝑊

(1/4)

+1/65
𝑃𝐹

𝑃𝑊

(1/1)

+0/02
𝑃𝑃

𝑃𝑊

(2/07)

−0/07
𝑃𝐿

𝑃𝑊

(−0/3)

+0/13
𝑃𝑀

𝑃𝑊

(2/6)
                           (30) 

  
𝑀𝐼𝑟 =

𝑅2 = 0/78

22
(10/8)

−0/04
𝑃𝑆

𝑃𝑊

(−0/08)

−3/41
𝑃𝐹

𝑃𝑊

(−2/5)

+0/05
𝑃𝑃

𝑃𝑊

(5/1)

+0/13
𝑃𝐿

𝑃𝑊

(2/6)

−0/42
𝑃𝑀

𝑃𝑊

(−6/7)
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تقاضای  هایتابعنتایج برآورد خالصه جزئیات ( به تشریح 36( تا )32) هایرابطههمچنین، در 

 تولید گندم دیم پرداخته شده است. هایملعا

𝑆𝑅𝑎 =

𝑅2 = 0/47

−207
(−0/5)

−47/5
𝑃𝑆

𝑃𝑊

(−2/1)

−2/68
𝑃𝐹

𝑃𝑊

(−0/2)

+0/23
𝑃𝑃

𝑃𝑊

(1/2)

−0/01
𝑃𝐿

𝑃𝑊

(−0/03)

−0/1
𝑃𝑀

𝑃𝑊

(−0/2)
                           (32) 

𝐹𝑅𝑎 =

𝑅2 = 0/86

−679
(−2/2)

−2/68
𝑃𝑆

𝑃𝑊

(−0/2)

−39
𝑃𝐹

𝑃𝑊

(2/4)

+0/01
𝑃𝑃

𝑃𝑊

(0/07)

+0/39
𝑃𝐿

𝑃𝑊

(1/1)

+0/40
𝑃𝑀

𝑃𝑊

(1/1)
                             (33) 

𝑃𝑅𝑎 =

𝑅2 = 0/80

19/68
(2/7)

+0/23
𝑃𝑆

𝑃𝑊

(1/2)

+0/01
𝑃𝐹

𝑃𝑊

(0/07)

−0/009
𝑃𝑃

𝑃𝑊

(−2/3)

+0/01
𝑃𝐿

𝑃𝑊

(2/2)

+0/0002
𝑃𝑀

𝑃𝑊

(0/07)
                                    (34) 

𝐿𝑅𝑎 =

𝑅2 = 0/78

16
(2/8)

−0/01
𝑃𝑆

𝑃𝑊

(−0/03)

+0/39
𝑃𝐹

𝑃𝑊

(1/1)

+0/01
𝑃𝑃

𝑃𝑊

(2/2)

−0/08
𝑃𝐿

𝑃𝑊

(−0/6)

+0/007
𝑃𝑀

𝑃𝑊

(0/2)
                         (35) 

𝑀𝑅𝑎 =

𝑅2 = 0/85

5/7
(1/4)

−0/1
𝑃𝑆

𝑃𝑊

(−0/2)

+0/40
𝑃𝐹

𝑃𝑊

(1/1)

+0/0002
𝑃𝑃

𝑃𝑊

(0/07)

+0/007
𝑃𝐿

𝑃𝑊

(0/2)

−0/17
𝑃𝑀

𝑃𝑊

(−4/9)
                       (36) 

های بذر، کودهای به عنوان مخفف نهادهبه ترتیب  Mو  S ،F ،P ،L هایحرف ،مذکور هایرابطهدر 

 ددهایعو  انددر نظر گرفته شده کشاورزی هایشینهای شیمیایی، نیروی کار و ماسمشیمیایی، 

 یهانهاده یمتق یشبا افزاشود، طور که مشاهده میهمان. دهدرا نشان می t داخل پرانتز آماره

 هاشود و با افزایش قیمت خرید گندم تقاضای آنمیها کاسته آن یتقاضا یزانمورد نظر از م

و  ها، میزانفنی میان نهاده هایرابطهکه با توجه به شود بنابراین، مشخص مییابد. افزایش می

یمت ق با توجه به هاعاملاین  نسبی اختصاص عوامل تولید گندم در کشور به قیمت چگونگی

ی شود که اتخاذ سیاست خرید تضمینخرید تضمینی گندم وابسته است. لذا، به خوبی مشاهده می

اراضی زراعی به کاشت گندم، تقاضای مشتق تشویق کشاورزان به اختصاص ترغیب و بر  افزون

 دهد. تولید را نیز تحت تأثیر قرار می هایعاملشده آنان در اختصاص 

شود تولید گندم آبی و دیم مشاهده می هایعاملتقاضای  هایتابعبا مقایسه نتایج برآورد البته، 

 هایاملعقیمتی  هایرتغییرپذیتولید گندم آبی، نسبت به  هایعاملکه به صورت کلی تقاضای 

رسد که به علت وابستگی بخش قابل توجهی از تقاضای پذیرتر است. لذا، به نظر میتولید کشش

 هایذیرتغییرپتولید گندم دیم به تغییرات متغیرهای اقلیمی به ویژه میزان بارندگی،  هایعامل

 دارمعنی هاییولید اثرگذارت هایعاملقیمتی به میزان کمتری در مقایسه با گندم آبی بر تقاضای 

زا در مدل تعادل جزئی بینی متغیرهای برون( به نتایج پیش3در ادامه، در جدول ). داشته است
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مورد نظر الزم  یرهایمتغ بینییشدر رابطه با پپرداخته شده است.  1404افق زمانی  برایپویا 

و متوسط از  یکل یمادورن یکنشانگر  ینجاگزارش شده در ا هایرقمبه اشاره است که 

ها است که در سابقه آماری موجود برای هر یک از آن مبنایبر برونزا  یرهایمتغ هایتغییرپذیر

در ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی استفاده  بررسیاین  هایهدفجهت دستیابی به 

آمار موجود  یناز آخر 1397و  1396 هایالس یشده است تا حد امکان برا یسع لذا،. است شده

موجود در مدل تعادل جزئی  هایتابع هایضریبپس از آنکه  استفاده شود. بینییشپ یبه جا

( تا 4های )، در مرحله بعد در قالب جدولشدبینی برآورد و میزان متغیرهای برونزا مورد پیش

گندم  دسیاست خرید تضمینی در پایدارسازی تولی هایاثرگذارسازی ( به تشریح نتایج شبیه9)

 در کشور پرداخته شده است.

 1141زا در مدل تعادل جزئی پویا در افق زمانی بینی متغیرهای برون( پیش3جدول )

Table (3) 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) 

234 171 238 197 195 238 174 163 209 

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

18/35 18/67 18/68 18/38 18/37 18/32 18/71 18/64 18/76 

 تن(قیمت مرزی گندم )دالر / 
Wheat import Price 

(USD/Ton) 
272 275 332 355 361 362 388 420 441 

 قیمت مرزی جو )دالر / تن(
Barley import price 

(USD/Ton) 
262 257 294 385 274 286 340 337 352 

 میزان تورم )درصد(
Inflation Rate (Percent)  

10 30 34 26 17 19 24 27 30 

 ال(ری 10قیمت دالر دولتی )
Dollar exchange rate  

(10 Rials) 
3300 4200 4583 4904 5223 5540 5856 6173 6489 

 جمعیت کشور )میلیون نفر(
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 

 سیاست خرید هایر ارزیابی اثربخشی و شناسایی ظرفیت اثرگذاری، به منظوبررسیدر این 

ایش درصد افز ،با قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برابرتضمینی فرض شده است که 

تولید برابر باشد و هر کدام به اندازه میزان  هایعاملقیمت خرید گندم با درصد افزایش قیمت 

اثربخشی سیاست خرید تضمینی در شرایط اجرای  بررسی ، در اینمبنابر این . کندتورم رشد 
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سازی قیمت ( نتایج شبیه4در جدول )، رواست. از این شده سازیشبیهمطلوب و مناسب آن 

 گزارش شده است.  1404افق زمانی  این شرایط برای تولید گندم در هایعامل

  ریال( 14) 1141یران در افق زمانی تولید گندم در ا یهاعاملسازی قیمت هر واحد از ( شبیه1جدول )

Table (4) Simulation of price per unit of wheat production factors in Iran at the horizon of 2025 

(10 Rials) 

هزینه هر ساعت 

 ماشین

Price of per 

hour 

Machinery 

هر دستمزد 

یک روز 

 نیروی کار

Each day 

labor 

wages 

هر قیمت 

 هایسم کیلوگرم

 شیمیایی

Prices per kg 

of chemical 

pesticides 

هر قیمت 

کودهای  کیلوگرم

 شیمیایی

Prices per 

kg of 

chemical 

fertilizers 

هر قیمت 

بذر  کیلوگرم

 گندم دیم

Price per 

kg of 

rainfed 

seed 

هر قیمت 

بذر کیلوگرم 

 گندم آبی
Price per 

kg of 

irrigated 

seed  

 سال
Year 

37533 55278 44400 1110 1455 1532 1396 

40936 60626 48696 1217 1596 1680 1397 

52395 78826 63314 1583 2076 2185 1398 

68996 105647 84857 2121 2782 2928 1399 

85732 133106 106913 2673 3505 3689 1400 

99369 155736 125089 3127 4100 4316 1401 

117016 185311 148844 3721 4879 5136 1402 

143230 229773 184557 4614 6050 6368 1403 

179327 291836 234406 5860 7684 8088 1404 

 های تحقیق : یافتهمنبع  

 Source: Research finding 

زنی و میانگینصورت شیمیایی به  هایسماست که قیمت کودهای شیمیایی و  یادآوریالزم به 

سازی قیمت عرضه و تقاضای ( به تشریح نتایج شبیه5در جدول )ن، همچنی محاسبه شده است.

 گندم و نیز قیمت عرضه جو به عنوان رقیب اصلی محصول گندم در کشور پرداخته شده است.

 نسبت اختالف ،ینیتضم یدقانون خرروال معمول  مبنایبر که  دهدیجدول نشان م ینا یجنتا

 ینیتضم یدخر یمتق یگر،است. به عبارت د 1/27ددر حدو میانگینبه طور گندم به جو  یمتق

ود شبنابراین، این اختالف قیمتی باعث می است. یشتردرصد ب 27گندم نسبت به جو در حدود 

های و در نتیجه یکسان بودن تقریبی هزینه بودن فرایند تولید گندم و جو همانندکه با توجه به 

در مقایسه با جو به عنوان رقیب جدی این ، کشاورزان در تولید گندم تولید این دو محصول

ها و سودمندیرسد که این مهم یکی از محصول از مزیت نسبی برخوردار باشند. لذا، به نظر می

ر است که تولید گندم ددر کشور سیاست خرید تضمینی  تدوین و اجرایقابل توجه  هایبرتری
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ه با توجه به آنکه ب طور که اشاره شد،نهماسودآورتر ساخته است. البته تا حدی مقایسه با جو را 

 شود،یمحصول عرضه م یندر هر سال در بازار آزاد ا یدیطور معمول عمده محصول جو تول

 رشد انهیتورم سال یشبه اندازه افزا کمدستبازار  ینجو در ا یمتق یشافزا یزاناست که م یعیطب

 یابد،ن شینه افزایاا نرخ تورم سالگندم متناسب ب ینیتضم یدخر یمتکه ق ی. لذا، در صورتکند

 گندم دور از انتظار نخواهد بود. و تولید کشت یرسطح ز هاینوسان

عرضه جو در ایران در افق زمانی قیمت سازی قیمت عرضه و تقاضای گندم و ( نتایج شبیه5جدول )

 ریال / کیلوگرم( 14) 1141
Table (5) Simulation of supply and demand prices of wheat and supply price of barley in Iran 

at the horizon of 2025 (10 Rials / kg) 

 یاقیمت تقاضای گندم غیر یارانه

Non-subsidized wheat 

demand price 

 ایقیمت تقاضای گندم یارانه

Subsidized wheat 

demand price 

 قیمت عرضه جو

Barley 

supply price 

 قیمت عرضه گندم

Wheat supply 

price 

سال / 

 متغیر
Year / 

Variabl

e 

1000 752 1050 1333 1396 

1087 818 1146 1455 1397 

1430 1072 1498 1903 1398 

1897 1425 1997 2536 1399 

2415 1811 2529 3212 1400 

2799 2100 2943 3738 1401 

3362 2521 3521 4472 1402 

4169 3126 4366 5544 1403 

5244 3935 5516 7005 1404 

 های تحقیق : یافتهمنبع

 Source: Research finding 

تولید و نیز قیمت تمام شده عرضه گندم، در مرحله بعد میزان  هایعاملپس از محاسبه قیمت 

سازی شبیه 1404در کشور برای افق زمانی در هر هکتار تولید گندم آبی و دیم  هایعاملتقاضای 

شود، در صورت طور که مشاهده میهمان ( قابل مشاهده است.6جدول ) درجزئیات آن شد که 

ولید ذیل های تافزایش هزینهمتناسب با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم برابر با میزان تورم و 

الیانه کمترین نوسان س شرایط دیگربا فرض ثبات  تولید هایعاملقانون خرید تضمینی، تقاضای 

و کامل سیاست خرید تضمینی،  درستتوان پذیرفت که با اجرای ی. لذا، مداشتخواهد  را

 های قیمتیمنفی را از نوسان هایاثرگذاریتولید گندم در کشور کمترین  هایعاملتخصیص 

یگری موضوع مهم د تولید هایعاملکه تخصیص بهینه  کردپذیرا خواهد بود؛ البته بایستی اشاره 
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مت گندم قی هایغییرپذیرتتولید و یا  هایعاملقیمت  هایرغییرپذیوابسته به ت حتمبه است که

 نخواهد بود.

 1141در افق زمانی  در ایران هکتارهر تولید گندم در  هایعاملسازی تقاضای ( شبیه6جدول )
Table (6) Simulation of demand for wheat production factors per hectare in Iran at the horizon 

of 2025 
 )ساعت( هااشینم

Machinery 

(hour) 

 روز(-نیروی کار )نفر

Labor force 

(person-days) 

شیمیایی  هایسم

 )کیلوگرم(

Chemical 

pesticides (kg) 

کودهای شیمیایی 

 )کیلوگرم(

Chemical 

fertilizers (kg) 

 بذر )کیلوگرم(

Seed (kg) 
 نهاده

Input 

 دیم

Rainf

ed  

 آبی

Irriga

ted 

 دیم

Rainfed

  

 آبی

Irrigate

d 

 دیم

Rainfe

d  

 آبی

Irrigate

d 

 دیم

Rainfe

d  

 آبی

Irrigate

d 

 دیم

Rainf

ed  

 آبی

Irriga

ted 

 سال

Year 

9/24 16/37 8/25 19/94 0/62 1/98 81/47 336/10 146/69 274/74 1396 

9/26 16/43 8/25 19/92 0/62 1/97 81/42 336/64 146/71 274/75 1397 

9/34 16/61 8/24 19/87 0/62 1/95 81/24 338/03 146/73 274/75 1398 

9/42 16/81 8/24 19/81 0/62 1/93 81/06 339/64 146/79 274/78 1399 

9/49 16/97 8/24 19/76 0/62 1/91 80/91 340/83 146/82 274/79 1400 

9/53 17/07 8/23 19/73 0/62 1/90 80/82 341/66 146/85 274/80 1401 

9/58 17/19 8/23 19/70 0/62 1/89 80/71 342/55 146/87 274/81 1402 

9/64 17/32 8/23 19/66 0/62 1/87 80/58 343/65 146/91 274/83 1403 

9/70 17/48 8/23 19/61 0/62 1/85 80/44 344/86 146/94 274/84 1404 

9/47 16/92 8/24 19/78 0/62 1/92 80/96 340/44 146/81 274/79 

 میانگین

Aver

age 

  های تحقیق : یافتهبعمن

 Source: Research finding 

دهد در عین حال، اجرای مناسب سیاست خرید تضمینی به تولیدکنندگان گندم این اختیار را می

 گونه تولید را به یهاعاملتنگناهای قیمتی اثرگذار بر تقاضای  دست آمده،بهکه با افزایش درآمد 

این  بهکه با اجرای مناسب سیاست خرید تضمینی طبیعی است . کنندتری مدیریت بمناس

میزان تورم افزایش یابد،  مبنایبر  حتمبهدر هر سال زراعی قیمت خرید گندم  مفهوم که

تری رسیده و انگیزه آنان را به میزان مطلوب کمترین میزانای کشاورزان به های بودجهمحدودیت

به ( 7در جدول )تولید گندم،  یهاعاملسازی هدر ادامه، با توجه به میزان شبی. دهدافزایش می

   پرداخته شده است. کشوردر  این محصول یدتول یاجزا سازییهشب یجنتا یحتشر

شود، با اجرای کامل سیاست خرید تضمینی نوسان سطح زیر کشت طور که مشاهده میهمان

کشاورزان در رابطه با قیمتی  چرا که در این شرایط، انتظارهای بسیار محدود خواهد بود؛گندم 

تری تأمین با توجه به قیمت محصوالت رقیب به طرز مطلوب موجودزراعی اختصاص اراضی 

، با توجه به رابطه تصریح شده برای تابع سطح زیر کشت گندم دیم در کشور، البته. خواهد شد
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ولید خارج کردن بخشی از اراضی کشت شده از چرخه ت باهای مختلف کاهش بارندگی در سال

 شود. در کشور میدیم باعث ایجاد کاهش سطح زیر کشت گندم 

 1141در افق زمانی  سازی اجزای تولید گندم در ایران( شبیه7جدول )
Table (7) Simulation of wheat production components in Iran at the horizon of 2025 

 کل تولید

 )هزار تن( 

 تولید )هزار تن(

Production (1000 ton) 

 عملکرد )کیلوگرم(

Yield (kg) 
 سطح زیر کشت )هزار هکتار(

Harvested Area (1000 ha) 
 متغیر

Variable 
 دیم

Rainfed  
 آبی

Irrigated  
 دیم

Rainfed  
 آبی

Irrigated  
 دیم

Rainfed  
 آبی

Irrigated  
 سال

Year 

12544 3957 8587 1058 3811 3739 2253 1396 

11097 3038 8060 923 3576 3290 2254 1397 

13132 4238 8894 1134 3944 3738 2255 1398 

11877 3305 8572 963 3793 3430 2260 1399 

11933 3258 8675 964 3832 3381 2264 1400 

12993 3903 9091 1077 4011 3623 2267 1401 

11658 3017 8641 950 3808 3177 2269 1402 

11268 2776 8492 904 3739 3072 2271 1403 

13020 3616 9404 1075 4136 3364 2274 1404 

12169 3456 8713 1005 3850 3424 2263 
 میانگین

Average 

 های تحقیق : یافتهمنبع   

 Source: Research finding 

شود که نوسان میزان عملکرد گندم آبی و دیم نیز در صورت بر آنچه گفته شد، مشاهده می افزون

گونه که خواهد بود؛ در این زمینه، همان کمترین میزانلوب سیاست خرید تضمینی اجرای مط

تولید از سوی کشاورزان  یهاعاملمشاهده شد، با اجرای کامل این سیاست محدودیت تقاضای 

. لذا، در این شرایط را خواهد داشتکمترین نوسان ممکن  دارای در نتیجه بوده و کمترین میزان

( به صورت طبیعی 7شده در میزان عملکرد گندم آبی و دیم در جدول ) های مشاهدهنوسان

به ویژه نوسان میزان بارندگی در کشور است که پایداری  هاعامل دیگر هایتغییرپذیریناشی از 

(، با اجرای درست این سیاست عملکرد 7بر نتایج جدول )بنا د. کندر تولید گندم را تهدید می

کیلوگرم  2428به طور میانگین در حدود  1404ار برای افق زمانی سالیانه گندم در هر هکت

بر آخرین آمار سازمان فائو، میانگین جهانی عملکرد گندم  بنا خواهد بود. این در حالی است که

کیلوگرم بوده است که در مقایسه  3347در حدود  2017تا  2015در هر هکتار برای دوره زمانی 

 احتمالیدرصد بیشتر بوده است. لذا، با توجه به کاهش  53ر حدود با کشور ایران در آن دوره د
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های آینده از سوی دیگر، منابع آبی در کشور از یک سو و افزایش رشد جمعیت کشور در دهه

های بهبود عملکرد گندم به منظور ارتقای تولید و پایداری خوداتکایی در تأمین تمرکز بر سیاست

 رسد. کنون الزم و ضروری به نظر میاگندم مورد نیاز کشور از هم

 درستکل تولید گندم در کشور با اجرای نوسان  دهد که( نشان می7نتایج جدول )در نهایت، 

اط استنب دست آمدههنتایج ببا توجه به ، مبنابر این میزان خواهد بود.  کمتریناین سیاست 

اجرای مناسب سیاست  صورت در شرایط معمول اقلیمی و در و 1404شود که در افق زمانی می

خواهد تن در سال میلیون  12میزان تولید گندم در کشور در حدود  میانگینخرید تضمینی، 

مرکزی  بررسی آمار بانکاین است که  بر آن تأکید شود بار دیگرکه بایستی  مهمیبود. لذا، نکته 

های مورد ید و نهادهتول هایعاملآنکه قیمت  رغمبهها دهد که در بسیاری از سالنشان می

مینی یابد، قیمت خرید تضاستفاده در تولید گندم در کشور متناسب با تورم سالیانه افزایش می

ندم گو نوسان تولید  ناپایدارییابد. بنابراین، کمتر از میزان تورم افزایش می به طور عمدهگندم 

 د. دهرخ میها لنتیجه مورد انتظار این پدیده است که در بسیاری از سادر کشور 

نکته دیگری که در ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی گندم در پایدارسازی تولید و تأمین 

 با اجرای این سیاست تا چه ،گندم بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که باید مشخص شود

، رواز این قرار خواهد گرفت. عرضه داخلی کشور تحت پوشش مورد نیازمیزان از تقاضای گندم 

پرداخته  1404کشور برای افق زمانی  درتقاضای گندم  عرضه وسازی ( به شبیه8در جدول )

شود، با توجه به فرایند رشد جمعیت کشور در افق زمانی طور که مشاهده میهمانشده است. 

م هزار تن گند 800میلیون و  9در هر سال در حدود  میانگین، در این افق زمانی به طور 1404

 کاربردهای نان مورد نیاز است. در کشور برای تأمین 

میلیون تن گندم نیز برای بخش صنعت در کشور در هر سال مورد نیاز  2براین، در حدود افزون

در هر سال نزدیک  میانگینبا یک روند صعودی به طور  1404خواهد بود. بنابراین، در افق زمانی 

ر خواهد بود. با این وجود، تولید داخلی گندم پس از کسر میلیون تن گندم مورد نیاز کشو 12به 

هزار تن از این  500میلیون و  9موارد خودمصرفی، تهیه بذر، افت و هدررفت در نهایت در حدود 

های سازیذخیرهبایستی از محل واردات یا  به ناچارتقاضا را پوشش خواهد داد و مابقی آن 

 .کشور تأمین شود (استراتژیک) راهبردی
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 1141سازی عرضه و تقاضای گندم در ایران در افق زمانی ( نتایج شبیه8جدول )
Table (8) Simulation of wheat supply and demand in Iran at the horizon of 2025  

تقاضای بخش صنعت 

 )هزار تن(

Industrialized 

wheat demand 

(1000 tons) 

کل تقاضای گندم نان 

 )هزار تن(

Total bread wheat 

demand (1000 

tons) 

تقاضای گندم نان آزادپز 

 )هزار تن(

Free price bread 

wheat demand 

(1000 tons) 

تقاضای گندم نان 

 ای )هزار تن(یارانه

Subsidized bread 

wheat demand 

(1000 tons) 

عرضه 

 )هزار تن(

Supply 

(1000 

tons) 

سال / 

 متغیر

Variab

le / 

Year 
1918 9340 1869 7470 9416 1396 

1943 9463 1894 7569 8477 1397 

1967 9580 1917 7664 10119 1398 

1997 9727 1946 7781 9213 1399 

2021 9845 1970 7875 9314 1400 

2049 9980 1997 7983 10183 1401 

2073 10098 2020 8078 9215 1402 

2104 10248 2050 8197 8973 1403 

2132 10383 2078 8306 10411 1404 

2023 9852 1971 7880 9480 
 میانگین

Avera

ge 
 های تحقیق : یافتهمنبع

 Source: Research finding 

خوداتکایی در تأمین گندم در کشور برای افق زمانی شاخص سازی شبیهدر این رابطه، جزئیات 

ارش شده است.  ( گز9سیاست خرید تضمینی در قالب جدول ) درستدر شرایط اجرای  1404

حتی در شرایط اجرای کامل و مساعد  1404دهد که در افق نشان می روشنی( به 9نتایج جدول )

از محل واردات تأمین شود.  سیاست خرید تضمینی، بخشی از نیاز کشور به گندم بایستی

یز نکشور  های راهبردیسازیذخیرهبراین، تأمین بخشی از گندم مورد نیاز کشور از محل افزون

 باعث کاهش موجودی انبار این محصول در افق زمانی پیش رو خواهد شد. 

با  1404دهد که در افق زمانی در نهایت، شاخص خوداتکایی در تولید گندم در کشور نشان می

درصد گندم  84در حدود  میانگیناجرای سیاست خرید تضمینی، در بهترین شرایط به طور 

لذا، با توجه به آنچه بیان شد، به نظر داخل تأمین خواهد شد. مورد نیاز کشور از محل تولید 

رسد که در کنار اجرای مطلوب و مناسب سیاست خرید تضمینی و به منظور تأمین پایدار می

های بخش کشاورزی در این بایستی سیاست به ناچارگندم مورد نیاز کشور از محل تولید داخل، 

های تحقیقاتی با هدف بهبود ایتی به سمت سیاستهای حماز سمت سیاست تدریجزمینه به 

 .کندعملکرد گندم در کشور تعدیل وزن 
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 1141سازی اجزای خوداتکایی در تأمین گندم در ایران در افق زمانی ( شبیه9جدول )
 Table (9) Simulation of self-sufficiency components in the Iranian wheat supply at the horizon 

of 2025 
 شاخص

خوداتکایی 

 )درصد(
Self-

sufficiency 

index (%) 

موجودی انبار 

 انتهای دوره

 )هزار تن( 

Ending stocks 

(1000 tons) 

موجودی انبار ابتدای 

 دوره )هزار تن(

Beginning 

stocks 
 (1000 tons) 

 صادرات

 )هزار تن( 

Export 

(1000 tons) 

واردات 

 )هزار تن(

Imports 

(1000 

tons) 

 ید تول

 )هزار تن(
Productio

n (1000 

tons) 

سال / 

 متغیر

Variable 
/ Year 

87 6209 8400 351 0 12544 1396 

79 3783 6209 232 736 11097 1397 

90 2937 3783 138 721 13132 1398 

83 2614 2937 136 2324 11877 1399 

82 2516 2614 23 2478 11933 1400 

88 2233 2516 56 1620 12993 1401 

80 1556 2233 145 2425 11658 1402 

77 817 1556 96 2735 11268 1403 

86 495 817 42 1826 13020 1404 

84 2573 3452 136 1652 12169 
 میانگین

Average 
 های تحقیق : یافتهمنبع

 Source: Research finding 

دل تعادل جزئی پویا و در نظر در طراحی یک م بررسیاین  برتریالزم به اشاره است که به دلیل 

موجودی انبار گندم، شاخص خوداتکایی در این مطالعه با در نظر گرفتن  هایتغییرپذیریگرفتن 

  . 1خالص موجودی انبار محاسبه شده است هایتغییرپذیری

 و پیشنهادها گیرییجهنت

سبد تغذیه جامعه  درصد از 25در حدود  یرانمردم ا غالب قوتگندم به عنوان  ت خانوادهمحصوال

های حمایتی مختلفی در جهت تولید و رو، تاکنون سیاستاز این. دهدرا به خود اختصاص می

است. با این وجود، بررسی آمارهای موجود نشان  اجرا شدهخودکفایی این محصول در کشور 

همچنان های انجام شده، پایداری در تولید گندم در کشور ریزیبرنامه همه رغمبهدهد که می

                                           
ضریب خوداتکایی گندم برابر با نسبت تولید داخلی به مصرف این محصول در کشور محاسبه شده است. مصرف نیز بر   1

دوره محاسبه  انپایموجودی انبار  ودوره منهای صادرات  در آغازموجودی انبار  وواردات  به اضافهرابطه تولید داخلی  مبنای

 شده است. 
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ها بخشی از گندم مورد نیاز کشور از محل دور از دسترس کافی قرار دارد و در بسیاری از سال

مناسب و مطلوب سیاست  اجرا نشدنرسد که در این رابطه، به نظر میشود. واردات تأمین می

ن یتولید امهمی است که پایداری در  هایعاملها از جمله خرید تضمینی گندم در بعضی از سال

 د. کنمحصول را تهدید می

ترین به منظور ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی به عنوان یکی از مهم، بررسیدر این لذا، 

فرایندهای  همهسعی شد که های راهبردی در جهت پایدارسازی تولید گندم در کشور سیاست

 پایانتولید تا  هایلعامپویا در زنجیره تولید و تأمین گندم در ایران از ابتدای تقاضای 

به عنوان یک دوره زمانی  1404 زمانی سازی و موجودی انبار این محصول برای افقذخیره

 سازی قرار گیرد. شبیهبررسی و مورد تعادل جزئی پویا  مدلیک طراحی در قالب مدت بلند

فزایش او  نشان داد که در صورت اجرای کامل و مناسب سیاست خرید تضمینی بررسینتایج این 

ت ها، عملکرد، سطح زیر کشهای تأمین نهاده، نوسانقیمت خرید تضمینی گندم متناسب با تورم

خواهد رسید و دستیابی به پایداری در تولید  کمترین میزانتولید گندم در کشور به در نهایت و 

اد ده نشان ددست آمهنتایج باین محصول در سالیان آتی دور از انتظار نخواهد بود. با این وجود، 

جهانی  ای با میانگینکه میانگین عملکرد گندم در کشور در این شرایط نیز تفاوت قابل مالحظه

های آتی در کنار رشد تقاضای گندم در کشور در سال، براینافزوندهد. از خود نشان می

یی در که خوداتکا اند مهمی هایعاملاز جمله و در نتیجه نوسان عملکرد های بارندگی نوسان

 تأمین این محصول را با دشواری همراه خواهد کرد. 

مانی در افق زو مناسب سیاست خرید تضمینی  درست، در صورت اجرای بررسیبر نتایج این بنا 

درصد از نیاز کشور به گندم از محل تولید داخل  84حدود هر سال در در  میانگینبه طور  1404

وری در تولید گندم در کشور تمرکز بر ارتقای بهرهشد،  رهاشاآنچه  بنا برتأمین خواهد شد. لذا، 

گذاری بیش از پیش در مهمی است که با سرمایه آرمانبا هدف افزایش عملکرد این محصول 

سیر متواند های تحقیقات کشاورزی به عنوان مکمل سیاست خرید تضمینی میزمینه سیاست

بنای بر مرو، را هموارتر سازد. از این راهبردیل در تأمین این محصوپایدار خوداتکایی دستیابی به 

 هله اولدر وشود که به منظور پایدارسازی تولید گندم در کشور پیشنهاد می بررسیاین  نتایج

و در وهله  به اجرا در آید (پتانسیل حداکثرقابلیت و ظرفیت بیشینه )سیاست خرید تضمینی با 

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه  مگند های مرتبط با بهبود عملکرددوم سیاست

ی و عرضه داخلآتی به این پرسش پاسخ داده شود که کشش تولید  هایبررسیالزم است که در 
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 رهایت به تغییخوداتکایی در تولید این محصول نسب شاخص ایبیشینهافزایش نیز گندم و 
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Extended Abstract 

 

Introduction 

Wheat as a staple food of the Iranian people plays a special and essential role 

in ensuring the food security of the country. Therefore, due to the importance 

of wheat consumption in the country, several protection policies have been 

implemented to improve the self-sufficiency of this crop. However, official 

statistics show that despite the efforts made, the stable production of wheat in 

Iran remains far from reliable. Hence, for many years a significant portion of 

the country's wheat consumed is supplied by imports. Therefore, considering 

the importance of identifying dynamic processes in the wheat production and 

wheat supply chain in Iran such as climate change and population growth, 

this study aimed to evaluate the effectiveness of a guaranteed purchase policy 

in stabilizing wheat production for the time horizon of 2025 as a long-term 

period.  

Materials and Methods 

In this study, by designing a dynamic partial equilibrium model, the processes 

in the production and supply chain of wheat in Iran were simulated. Dynamic 

partial equilibrium models are among mathematical programming models 

and have the capability of simultaneously simulating different aspects of 

production and trade of goods with respect to dynamic processes in the field. 

Therefore, in this study, various components of wheat production and 

different dimensions of supply chain of this product from the beginning of 

inputs demands to the end of wheat storage were simulated for the period. 

The demand functions of inputs was estimated by using the profit function 
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approach and the irrigated seemingly unrelated regression estimation method 

(ISUR). The econometric functions specified for yield, area under cultivation, 

import and export of wheat were also estimated using the autoregressive 

distributed lag model (ARDL). After estimating the required parameters, the 

dynamic partial equilibrium model was first calibrated to reproduce the mean 

value of the data for the years 2014 to 2016 as the base year. Then, the 

exogenous variables in the model were predicted using double exponential 

smoothing and additive Holt-Winters methods for the years 2017 to 2025 and 

the dynamic partial equilibrium model was simulated for this time period. 

Results and discussion 

The results showed that the adoption of a guaranteed purchase policy in 

addition to encouraging farmers to allocate arable lands to wheat planting also 

influences their derived demand for allocating production factors. In this case, 

with the proper implementation of the policy, in addition to a minimal 

fluctuation of the area under cultivation, the limitation of the demand for 

production factors by the farmers is minimal and has the least possible 

fluctuation. Therefore, the results showed that the wheat yield fluctuation 

would also be as low as possible under this condition. In the following, the 

results showed that the total volatility of wheat production in the country will 

be minimal with the proper implementation of this policy and in the time 

horizon of 2025 if the guaranteed purchase policy is properly implemented, 

the average wheat production in the country will be about 12 million tons per 

year. Based on the results, according to the country's population growth 

process in the 2025 time horizon, an average of about 9.8 million tons of 

wheat is needed each year for bread production. In addition, about 2 million 

tons of wheat will be needed each year for the industrial sector. Thus, in the 

time horizon of 2025, an average of about 12 million tons of wheat would be 

needed each year. However, domestic production of wheat after deducting 

self-consumption, seed production, and process loss would eventually cover 

about 9.5 million tons of total demand. In this condition, on average, about 

84 percent of the country's total consumption of wheat would be provided 

from domestic production per year.  

Suggestion 

According to the results, focusing on improving productivity in wheat 

production in the country with the aim of enhancing the yield of this crop is 

an important goal that by investing more in agricultural research policies as a 



 

complement to the purchase policy can guarantee a stable self-sufficiency. 

Therefore, in this study, it is suggested that in order to stabilize wheat 

production in the country, first, the maximum potential of guaranteed 

purchasing policy should be implemented and, secondly, policies related to 

wheat yield improvement should be taken into consideration. In this context, 

future research needs to address the question of how much production 

elasticity and supply of wheat and the index of self- sufficiency of this product 

will be due to technological and research changes in yield improvement.  

JEL Classification: C02; Q18 
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