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  چکیده

تولیدي در  ي ترین غله سطح زیرکشت محصوالت کشاورزي، مهماز % 52.2ن شتمحصول گندم در ایران با دا
سـطح زیرکشـت گنـدم    . ایران بوده اسـت  کاالهاي حساس زیربخش کشاورزي ي هرو همواره در زم ،کشور است

در تغییـر   آناز ایـن رو، هرگونـه تغییـر در    . گان به تغییرات قیمتی آن استکنند ترین مولفه در واکنش عرضه مهم
با  این پژوهش. همراه خواهد داشت ناپذیري را براي اقتصاد ایران به که تبعات جبران ،گندم را در پی دارد ي عرضه

به بررسی عوامل قیمتی و گیري از روش انتظارات تطبیقی  هاي پنل و بهره و با داده ی نرالی گیري از مدل پایه بهره
دهد کـه سـطح   نتایج تحقیق نشان می. هاي ایران پرداخته است غیرقیمتی موثر بر سطح زیرکشت گندم در استان

سیاست حمایت قیمتی دولت در بخش گنـدم  . ترین عامل موثر بر سطح زیرکشت است زیرکشت با یک وقفه مهم
سویی کمی میان این دو متغیـر   سو هم که از یک چرا ،نیستتنهایی بر سطح زیرکشت این محصول اثرگذار  نیز به

چـون   گزین هـم  ي زیادي به سیاست حمایتی دولت در بخش محصوالت جاي و از سوي دیگر به اندازه ،وجود دارد
  . جو وابسته است
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  مقدمه 
، حـدود  1388-89براساس اطالعات و آمار وزارت جهاد کشـاورزي در سـال کشـاورزي    

اختصـاص داشـته   ) آبی و دیم(از سطح زیرکشت محصوالت کشاورزي کشور به گندم % 55.2
 چون سهم بـاال در تولیـدات بخـش کشـاورزي     دالیل پرشماري هم این موضوع در کنار. است

بردي بودن، وابستگی سبد خانوار به ایـن   ، راه)کل محصوالت کشاورزي در همان سال% 19.5(
یکـی از   در جایگـاه تولیـد، گنـدم را    ي هـاي سـنگین بـه زنجیـره    پرداخت یارانـه و محصول، 

ین روي، خودکفایی تولیـد گنـدم   از ا. ه استگذاشتترین کاالهاي زیربخش کشاورزي  حساس
گذاران بخـش کشـاورزي در اقتصـاد ایـران بـوده       هاي سیاست برد ین راهتر همواره یکی از مهم

افزایش در سطح  ي واسطه توان به بندي کلی، خودکفایی در تولید گندم را می هدر یک طبق. است
که در این میان سطح زیرکشـت گنـدم    ،به دست آورد تولید 1زیرکشت و نیز بهبود کارآیی فنی

وجـود   کاران تغییرات محسوسی را در سطح زیرکشت به ر گندمکه اگ چرا. داهمیت باالتري دار
ایـن  . وجود خواهد آمد سال کشاورزي به آورند، تغییرات زیادي در تولید این محصول در یک

 هـاي  پـژوهش . اقتصـادي کشـور وارد خواهـد آورد    ي ناپـذیري بـر پیکـره    امر، لطمات جبـران 
محصـوالت کشـاورزي    ي ضـه پرشماري به بررسـی عوامـل مـوثر بـر سـطح زیرکشـت و عر      

هاي  هاي سري زمانی سال و داده 2ییکارگیري الگوي تعدیل جز با به) 1956(نرالو . اند پرداخته
نتـایج  . بررسی عوامل موثر بر سطح زیرکشت گندم در آمریکا پرداختـه اسـت    ، به1909ـ1932

شـرایط   ماننـد (گندم تحت تاثیر عوامـل قیمتـی و غیرقیمتـی     ي این مطالعه نشان داد که عرضه
مدت و بلندمـدت   کشش سطح زیرکشت نسبت به قیمت گندم در کوتاه. قرار دارد) وهوایی آب
هـاي   دادهاز با استفاده ) 1974(اندرسون . است 0.52 آن و ضریب تعدیل 0.9و  0.47ترتیب  به

ر داسترالیا به برآورد عوامل موثر بر سطح زیرکشت جو با در  1947-1967 ي سري زمانی دوره
نتایج نشان داد که قیمت جو و سطح . انتظارات تطبیقی در این کشور پرداخته است نظر گرفتن

                                                                                                                                             
1 Technical efficiency  
2 Partial adjustment model 
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ـ ترین تـاثیر را   بیش) هر دو با یک وقفه(زیرکشت  کشـش  . ر تعیـین سـطح زیرکشـت دارنـد    ب
با ) 2007(شفکی . بوده است 0.61و  0.26ترتیب  مدت و بلندمدت نسبت به قیمت نیز به کوتاه

گیـري از   در پنجـاب پاکسـتان و بـا بهـره    1970-2001 ي هاي سري زمانی دوره ادهاز د  استفاده
نتایج مطالعه نشان داد که سطح . برآورد کرد راگندم  ي المل عرضه تابع عکس 1جمعی روش هم

پنبـه و   ماننـد داري با قیمت گندم و دیگـر محصـوالت رقیـب     صورت معنی زیرکشت گندم به
 ي هاي سـري زمـانی دوره   کارگیري داده با به) 2010(همکاران خان و . شکر در ارتباط است نی

 تـرین مربعـات معمـولی    گیـري از روش کـم   هاي شمالی پاکسـتان و بهـره   استان 2008-1981
)OLS(2         به ارزیابی اثرهاي عوامل قیمتـی و غیرقیمتـی بـر تولیـد و سـطح زیرکشـت گنـدم ،

مدت و بلندمدت  رکشت گندم در کوتاهنشان داد که کشش قیمتی سطح زیآنان نتایج . پرداختند
افزون بر این، کشش سطح زیرکشت گندم نسبت به ریـزش  . است -0.078و  -0.016ترتیب  به

ي داخلـی در ایـن   ها پژوهشاز . است 0.15و  0.032ترتیب  مدت و بلندمدت به باران در کوتاه
ي الگوي تعدیل جزیـی،  کارگیر اشاره کرد که با به) 1376(توان به فردوسی و یزدانی  حوزه می

نتایج نشان داد که قیمت پنبـه،  . پنبه را در گرگان و گنبد بررسی کردند يعوامل موثر بر عرضه
. پنبـه دارد  يي عرضـه  داري بر انـدازه  ، اثر معنی)زمانی يبا یک وقفه(گندم و سطح زیرکشت 

کارگیري  ا با بهاستان خراسان ردر ي گندم  عوامل موثر بر عرضه) 1383(همکاران  و شاهنوشی
. نـد  در قالب الگوي تعدیل جزیی نرالو بررسی نمـود  1361-81 ي اطالعات سري زمانی دوره

ي  ي زمانی، انـدازه  ي گندم را تابعی از قیمت گندم و جو با یک وقفه ها عرضه ین منظور آنه اب
ظـر  ي زمـانی و رونـد زمـانی در ن    ي گندم با یک وقفـه  بارندگی، سطح زیرکشت گندم، عرضه

هاي مربوط به متغیرهاي به کار رفته در الگو نشـان داد کـه هـر چنـد      کشش ي محاسبه. گرفتند
ي  ي گندم بـا یـک وقفـه    توان نادیده گرفت، عرضه ي گندم را نمی نقش عوامل قیمتی درعرضه

                                                                                                                                             
1 Co-integration 
2Ordinary Least square  
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غیبی و همکـاران  . استي گندم  ترین عوامل تاثیرگذار بر عرضه ي بارندگی مهم زمانی و اندازه
 ي دوره دردر قالب الگوي انتظارات تطبیقی و عقالیـی  را ي گندم ایران  واکنش عرضه )1388(

هـاي انتظـاري،    ها نشان داد که سـطح زیرکشـت، قیمـت    آن ي مطالعه. دنردکمطالعه  82-1362
. سـت ا  ي گنـدم داشـته   تـرین اثـر را بـر عرضـه     ترتیب بیش بذرهاي اصالح شده و بارندگی به

در دو قالـب   1361-83هـاي سـري زمـانی     دادهاز با اسـتفاده  ) 1389(دستجردي و شاهنوشی 
. انتظارات تطبیقی و عقالیی به بررسی عوامل موثر بر سطح زیرکشت جـو در ایـران پرداختنـد   

سـطح  . همـراه دارد  نشان داد که مـدل انتظـارات تطبیقـی نتـایج سـازگارتري را بـه      آنان نتایج 
ـ    ظـاري آن و  ي زمانی، قیمـت انت  زیرکشت جو با یک وقفه بـر سـطح    یبارنـدگی اثرهـاي مثبت

. قیمت انتظاري گندم و روند زمانی نیز اثرهاي منفی بر سطح کشت داشت. زیرکشت نشان داد
هـاي سـري زمـانی     کارگیري الگوي تعدیل جزیـی نـرالو و داده   با به )1372(یزدانی و مظهري 

نتایج این مطالعـه  . رسی کردندبررا چغندر در ایران  ي عوامل موثر بر عرضه 1340-69 ي دوره
داري بـر   و سطح زیرکشت بـا یـک وقفـه اثـر معنـی     ) پنبه(د که قیمت محصول رقیب اد  نشان
مـدت واکـنش    افـزون بـر ایـن، چغنـدرکاران در کوتـاه     . ي سطح زیرکشت چغنـدر دارد  اندازه

هـاي   دهدلیل افزایش قیمت نها که عمدتا به ،محسوسی را به قیمت محصول چغندر نشان ندادند
  .است  صرفی و افزایش قیمت محصوالت رقیب بودهم

 ي تاثیرگذار بر عرضه ي ترین مولفه این واقعیت است که مهم گویايبررسی مطالعات پیشین 
بررسی عوامـل   پژوهشهدف اصلی این . انواع محصوالت کشاورزي سطح زیرکشت آن است

کـارگیري سـاختار    با به) ي گندم همهم در عرض ي عنوان مولفه به(سطح زیرکشت گندم بر موثر 
بـا   1متغیرها به دو گروه قیمتـی و غیرقیمتـی   جداسازيضمن . هاي پنل است مدل نرالو و داده

  . ه استشدهاي تبلویی مدل نهایی برازش  هاي داده کارگیري تکنیک به
  

                                                                                                                                             
 .د شده در سایر مطالعات استفاده شده استیمنظور استفاده از متغیرها در مدل، از متغیرهاي تای به  ١
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  روش تحقیق
  . شود می نشان داده) 1( ي صورت رابطه محصوالت کشاورزي به ي ههاي واکنش عرض مدل

)1 ( ttt ZPQ 210   ** 

i ،عوامل مدل*
tQ  تولید در زمانt ،*

tP  قیمت انتظاري در زمانt  وtZ  نیز عوامل
کشاورزان نسبت به تغییرات قیمت محصوالت کشاورزي  تر بیش. ستغیرقیمتی موثر بر تولید ا

به همین دلیل براي تعیین واکنش . دهند صورت تغییر در سطح زیرکشت واکنش نشان می به
. ندکن استفاده می شده ریزي تولید برنامه  جاي بهسطح زیرکشت از معموال  ،کشاورزان به قیمت

. آن ندارد بري مهارو کشاورز  دیدنی نیستید بهینه شده یا تول ریزي که تولید برنامه چرا
 هاز آن ب ،دهد ها نشان می بنابراین، چون سطح زیرکشت واکنش مناسبی به تغییر قیمت

در این مطالعه براي بررسی ). 1974جرالد، (شود   تولید در مدل واکنش عرضه استفاده می جاي
یل جزیی نرالو در فرم پنل استفاده کاران درخصوص سطح زیرکشت از الگوي تعد رفتار گندم
  ). 2 ي رابطه(شده است 

)2(  ititititititit RPBPWWfW ,,, 111  

itW  سطح زیرکشت گندم دراستانi ،امPW it 1گندم،  ي قیمت آیندهPB it 1 قیمت
توانند  محصوالت پرشماري می. اندیس زمان است tام و iبارندگی در استان  itRجو،  ي آینده
هاي  سال ي شرایط کاشت، تجربه همسانیبا این حال، . شوند برگزیدهگندم  یگزین جايبه 

ترین  جو مهمکشت دهد که  گیري از اطالعات خبرگان کشاورزي نشان می گذشته و بهره
نروال . (گزین گندم در مدل شده است ت این محصول جايبنابراین، قیم. گزین گندم است جاي

کاران از  گیري انتظارات گندم در شکل). 2007و شفکی و همکاران  1974، اندرسون 1956
تر  که بیش چرا. عوامل قیمتی و غیرقیمتی از الگوي انتظارات تطبیقی استفاده شده است

دهند که ریشه در این الگوي  ل میهاي خود را براساس انتظاراتی شک گیري کشاورزان تصمیم
هاي واقعی سال پیشین،  عبارت دیگر، کشاورزان در هر سال بر مبناي قیمت به. قیمتی دارد
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 1مدل تصحیح خطا ي پایه براین انتظارات . دهند هاي آینده شکل می انتظارات خود را از قیمت
در این مدل، ). 1388شاهنوشی (کاري کشاورزان استوار است  ي که عمدتا بر تجربه ،است
بخش اول به سطح قیمت . شود بینی کشاورز در مورد سطح آینده از دو بخش تشکیل می پیش

 ي بینی در دوره واقعی زمان پیش 1t و بخش دوم نیز مربوط به تعدیل  ،مربوط است
صورت  توان به یهاي پنل م این مدل را در ساختار داده. قبل است ي خطاي کشاورز در دوره

  ):1386شاکري (رد آو) 3( ي رابطه
)3 (  11211   itittititt PPPP  

ttکه در آن  P1 ي قیمت انتظاري در دوره t 1 ي هاي دوره براساس قیمتt ،1tP 
12، و 1t ي هاي واقعی در دوره قیمت  tt P 1 ي قیمت انتظاري دورهt  براساس
گر استان است  نانیز نمای iو  ،پیشین ي ضریب تعدیل خطاي دوره2t ، ي هاي دوره قیمت

   .)1386شاکري (
PWنخست باید ، باال ي براي استفاده از رابطه t 1 وPB t 1را تعیین کرد .  

)4(  111   ttt WPPW   
121   ttt BPPB  

آن هاي تضمینی  دولت است، قیمت ي شده به این که گندم از محصوالت حمایت توجهبا 
راین، مالك تصمیم شود بناب دولت اعالم می از سويساله و پیش از فصل برداشت  هر

با گذشت یک سال . هاي تضمینی گندم با یک وقفه است کاران در این حوزه قیمت گندم
هاي تضمینی دو سال قبل براي  هاي جدید کشاورز دیگر از قیمت کشاورزي و اعالم قیمت

ها همواره با یک وقفه در تصمیمات کشاورزان موثر  و قیمت ،بینی استفاده نخواهد کرد پیش
بنابراین، تمام . نوسانی ندارد شده کامال ثابت است و هیچ م هاي اعال از طرفی، قیمت. است

از این رو، . خواهد شد برطرفسال  قیمت آینده با گذشت یک موردخطاي کشاورز در 
  . کار رفته است هاي آینده در مدل به قیمت جاي تضمینی با یک وقفه به يها قیمت

                                                                                                                                             
1 Error Correction Model 
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  . ه استنشان داده شد  )5( ي رابطه درمدل نهایی تخمین 
)5( itititititit uRBPWPWW   41312110 

 
. هاي پانل است کار رفته از نوع داده هاي به داده ،همان گونه که در مدل نیز مشخص است

جزء . زمان بررسی و ارزیابی کندگذر  درواحدهاي مقطعی همسان را  تواند میها  این داده
هاي  یک بخش مانند جزء اختالل در مدل .شود ها از دو بخش تشکیل می اختالل در این مدل

میان واحدهاي مورد بررسی را در طول زمان نشان   و بخش دیگر تفاوت ،معمولی است
یا  باشد داشتهها ممکن است در طول زمان روندي ثابت  تفاوت میان این واحد. دهد می

و  1هاي ثابتبه حالت اول روش اثر .دست خواهد آمد صورت دو مدل به در این. تصادفی باشد
هاي پانل اطمینان از  اولین گام در استفاده از داده. شود می گفته 2به روش دوم اثرهاي تصادفی
بنابراین، وجود عرض از  .خیر دارد یارا نل بودن اها ویژگی پ این موضوع است که آیا داده

  .شده استزیر آزمون  ي  کارگیري آماره ها با به مبداهاي جداگانه براي هر جفت از استان
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UR  مدل غیرمقید وP براي ثابت عبارت با یک مقید یا) پولینگ(نل اغیر پ مدل گر بیان 

ntNها و  عمقط تعداد nمدل،  در توضیحی متغیرهاي تعداد k.است ها گروه ي همه  تعداد 

نل، مدل مورد نظر با یکی از دو اهاي پ درصورت تایید استفاده از مدل. است ها همشاهد کل
در حالت اول، اثرهاي واحدهاي مورد بررسی . شود حالت آثار ثابت یا تصادفی تخمین زده می

                                                                                                                                             
1 Fixed Effect 
2 Random Effect 
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در حالت دوم نیز این اثرها . دوش و مانند عوامل رگرسیون در نظر گرفته می ،و زمان ثابت است
اگر اثرهاي واحدها و زمان با . شود و مانند اجزاي اختالل تصادفی رفتار می ،تصادفی است

بستگی داشته باشد، مدل اثرهاي تصادفی نخواهد توانست نتایج سازگاري را  متغیرهاي مدل هم
  . دست دهد به

 آذربایجان ،  مازندران ،  هاي مرکزي و مربوط به استان ردکار رفته ساختار پانل دا هاي به داده
چهارمحال و   ، همدان، کردستان   ، ، اصفهان ، خراسان ، فارس ، خوزستان ، کرمانشاه غربی و   شرقی 
 ، قزوین ، گلستان ، تهران ، سمنان و بویراحمد، بوشهر، زنجان  ، کهگیلویه ، ایالم ، لرستان بختیاري 
وط به سطح زیرکشت بآوري اطالعات مر براي جمع. است 1379-88زمانی  ي دورهدر  و اردبیل 

هاي تضمینی از  تولید کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي، آمار مربوط به قیمت ي از آمار هزینه
ي ریزش باران  بردي ریاست جمهوري و براي استخراج اندازه ریزي و نظارت راه معاونت برنامه

) STATA 11(افزار  ها نیز با نرم تخمین مدل. شناسی استفاده شده استاز اطالعات سازمان هوا
  . است انجام شده
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  نتایج و بحث
  :شد انجامزیر  کارهاي) 5( ي برآورد رابطه براي

و با توجه  ،هاي خطی و لگاریتمی بررسی متغیرها در فرم براي تعیین بهترین فرم تبعی، . 1
شان داد که ننتایج . بهترین فرم انتخاب شد 1ون رمزيداري کل مدل و آزم هاي معنی به آزمون

  . فرم خطی بهترین تصریح است
انجام  2کارگیري آزمون هاسمن دهد، با به  دست بهکه اثرهاي سازگارتري را  یمدل یافتن. 2

ه دیگر مقایسه شد در این آزمون، عوامل شیب در مدل اثرهاي ثابت و تصادفی با یک. شد
کار رفته  توان درخصوص مدل به ها می اوت معنادار میان آنتف بودندرصورت  .است

نتایج این آزمون نشان داد که مدل اثرهاي تصادفی بهترین روش در برآورد . گیري کرد تصمیم
بحرانی  ي هرتر از آما که بزرگ ،بود 23.67افزار  کاي محاسباتی توسط نرممجذور  ي آماره. است
  .دشوروش اثرهاي تصادفی برازش از ده بنابراین، مدل باید با استفا. است
نتیجه آن  .شدآزمون  3کارگیري روش ایم، پسران و شین ها با به افزون بر این، مانایی داده. 3

  .آورده شده است) 1(نتایج در جدول  .شدمانایی تمامی متغیرها تایید بود که 

                                                                                                                                             
1 Ramzy Test 
2 Hau 
sman Test 
3 Im-Pesaran-Shin 
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  ایم، پسران و شین کارگیري روش  نتایج آزمون پایانی در سطح متغیرها با به. )1( جدول
   سطح متغیر نام متغیر

 t ي آماره از مبدا با عرض نتیجه

1twa  پایا 3.87 سطح زیرکشت گندم با یک وقفه 

1twp پایا -4.57 قیمت تضمینی گندم با یک وقفه 

1tbp پایا -5.89 و با یک وقفهقیمت تضمینی ج 

tR پایا 2.77 )متر میلی(ي بارندگی  اندازه 

  محاسبات تحقیق: ماخذ
  

در . پایایی دارند) 0 ي از درجه(در سطح شده نتایج، تمام متغیرهاي بررسی  بر اساس
رآورد رابطه ضرایب نتایج این ب. شددفی برازش ااساس روش اثرهاي تص بر) 5( ي نهایت رابطه
  .آورده شده است) 2(در جدول 

  
  هاي ایران  نتایج برازش عوامل موثر بر سطح زیرکشت گندم در استان). 2(جدول 

 t ي آماره ضریب عنوان نام متغیر

1twa  42.69 0.97 سطح زیرکشت گندم با یک وقفه 

1twp  4.83 92.6 تضمینی گندم با یک وقفهقیمت 

1tbp 4.98 -166.24 قیمت تضمینی جو با یک وقفه- 

tR 1.48 22.09 )متر میلی(ي بارندگی  اندازه 
c 29999.8 عرض از مبدا

5 

2.11 

2R78/0 تعدیل شده 

  حاسبات تحقیقم: ماخذ
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. است%  5ریزش باران در سطح  جز داري تمام متغیرها به معنی ي دهنده نتایج تخمین نشان
سطح زیرکشت گندم  بردار خواهد بود و اثرهاي مثبتی را   معنی% 15ریزش باران نیز در سطح 

مقدار . عاله بر این، عالمت تمامی متغیرها مطابق انتظار ظاهر شده است. برجاي خواهد گذارد
در  این موضوع است که متغیرهاي مورد استفاده ي دهنده شده نیز نشان ضریب تعیین تعدیل
در از نتایج  يتر توضیحات دقیق. داز تغییرات سطح زیرکشت را دار% 78مدل قابلیت توضیح 

  . شود آورده میزیر 
 ؛است دوره هر در زیرکشت سطح تعیین در عامل ترین مهم وقفه یک با زیرکشت سطح  
 از کشاورزي بخش سرشماري آمارهاي به توجه. است 0.97 متغیر ایمن ضریب که طوري به

 .)3 جدول( دهد می نشان را مهمی واقعیتها  آن هاي زمین مقیاس و کاران گندم

 
ایران هاي استان در گندم زیرکشت سطح و بردار بهره تعداد). 3( جدول  

 عنوان
تعداد بهره 

 بردار
 سطح زیرکشت

مین بدون ز
 1765 2230 کشاورزي

 48917 153899 تر از یک کم
 939725 628397 یک تا پنج

 2611218 559094 پنج تا بیست
بیست تا پنجاه 

 1466092 105773 هکتار

 1189212 25607 تر از پنجاه بیش
 جمع

1475001 6256928 
کشاورزي بخش سرشماري آمار کارگیري با به محقق محاسبات: ماخذ          
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  %)80.5 معادل یعنی(ها  آن ترین بیش کشور سراسر در کار گندم نفر 1475001 مجموع از
 سطوح تمامی از% 56.8 تنها این حال، با. دارند هکتار بیست تا یک ي پهنه با هایی زمین

 اختیار در) گندم زیرکشت سطح هکتار 6256938 کل از هکتار 3550943 معادل( زیرکشت
 در گندم کشت مقیاس که است واقعیت این ي دهنده نشان خود امر ینا. دارد قرار گروه این

 تري بیش سطح کاران گندم از محدودتري تعداد  دیگر، عبارت به. است یخوب شرایطدر  ایران
 پی در هم را هایی خطراحتمال  تواند می امر این البته.  دارند اختیار در را زیرکشت سطح از

 صورت به را زیرکشت سطح کشت الگوي تغییر گروه براي این تصمیم که چرا. باشد داشته
 . داد خواهد تغییر داري معنی

 اساس این بر. دارد گندم زیرکشت سطح بر مثبتیاثرهاي  وقفه یک با گندم تضمینی قیمت، 
 سطح بر هکتار 93.6 تواندب تضمینی قیمت در افزایش واحد یک هر که است آن بر انتظار

 کنونی حجم در يدرصد 0.001 افزایش معادل افزایش ي اندازه این. بیافزاید گندم زیرکشت
 گندم قیمت ضریب اگرچه که است واقعیت این گویاي امر این. است گندم زیرکشت سطح
 گندم زیرکشت سطح بر چندانی تاثیر قیمتی ي مولفه و نیست زیاد اثر ي اندازه است، دار معنی
 کهدهد  می نشان زیرکشت سطح بر وقفه با زیرکشت سطح بودن دار معنی طرفی، از. دارد

 با که داشت انتظار توان نمی و ،پذیرد می انجام زمان طول در بهینه مقدار سوي به تعدیل
 . دکن تغییر چندان مدت کوتاه در زیرکشت سطح گندم تضمینی قیمت افزاش

 تعبار به. دارد منفی ي رابطه گندم زیرکشت سطح جو با یعنی جانشین محصول قیمت 
 گندم اراضی زیرکشت سطح از هکتار 166 جو تضمینی قیمت واحد هر افزایش دیگر،

 افزایش ي اندازه همان با هیساقم در جو قیمت واحد یک افزایش  رو، این از. کاست خواهد
 گندم زیرکشت سطح بر را) برابر دو معادل( تري بیش ي کاهندهاثرهاي  گندم قیمتدر 

 . داشت خواهد دنبال به

 هرچند ،داشت خواهد گندم زیرکشت سطح بر مثبتی هايتاثیر باران ریزش یشافزا 
 با مناطق تر بیش که است یی گونه به ایران جوي شرایط. است ناچیز افزایش این ي اندازه
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 بنابراین. دشو می تري بیش استقبال دیم کشتاز  رو، این از. است رو هروب باران ریزش کمبود
 نوین هاي روش انجام. دانست مرتبط موضوع این با را ضریب این نبودن دار معنی  توان می

 را زمینه که است هایی روش زا باران ریزشافزایش  براي ابرها مصنوعی باروري همچون
  .کند می فراهم صولحم این زیرکشت سطح افزایش براي
  

  گیري و پیشنهادها نتیجه
ی مبتنی بر انتظارات قیمتی کاران براي تعیین سطح زیرکشت از الگوي تعدیل جزی گندم

دولت از سیاست خرید تضمینی گندم در تمام  ي با این حال به دلیل استفاده. کنند استفاده می
گندم  جز به. دانند گندم را در بازار می ي هاي آینده کاران قیمت هاي کشور، گندم استان

. خرد میمباشران  کمکبا شرکت بازرگانی دولتی ایران و  راگندم در بازار  ي ماندهخودمصرفی، 
هاي تضمینی اعالمی  توان قیمت الگوي انتظارات را می  ي کننده ترین عامل تعیین از این رو، مهم

مطالعه بر مبناي مدل نرالو و با بررسی مطالعات تجربی . از سوي دولت با یک وقفه دانست
کارگیري  با به داخلی و خارجی این حوزه براي شناسایی متغیرهاي قیمتی و غیرقیمتی و

هاي کشور و در قالب مدل انتظارات تطبیقی عوامل موثر بر سطح زیرکشت  نل استاناهاي پ داده
  . گندم انجام شده است

آینده نیز  ي رهوند که در داکشاورزانی   کار عمده نتایج مطالعه نشان داد که کشاورزان گندم
ترین عامل تاثیرگذار بر سطح  که سطح زیرکشت با یک وقفه مهم چرا ،گندم خواهند کاشت

سطح زیرکشت  برخصوص گندم  هاي قیمتی دولت در سیاست. زیرکشت ارزیابی شده است
. اثرهاي منفی دارد) جو(گزین  محصول جاي برها  و اعمال این سیاست ،گندم اثرهاي مثبت

گذاران  ستسیا ي زیر براي استفاده  پیشنهادهاي. شود البته مقدار این اثر زیاد ارزیابی نمی
  : شود پیشنهاد می
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را ) ویژه آرد گندم به(با توجه به این که افزایش جمعیت افزایش تقاضا براي گندم . 1
سطح . رسد آن سطح زیرکشت آن ضروري به نظر می در پیافزایش تولید و  ،همراه دارد به

در حکم بنابراین الزم است دولت  ،دهد زیرکشت گندم واکنش زیادي به قیمت آن نشان نمی
هاي کشاورزي در کنار استفاده از  فعالیت ي گیر در عرصه گذار و تصمیم یک نهاد سیاست

هاي  از این رو، اعمال سیاست. متی نیز استفاده نمایدیهاي غیرق هاي قیمتی از سیاست سیاست
   . قیمتی به تنهایی عامل موثري در افزایش تولید این محصول نخواهد بود

 مانندت رقیب گندم محصوال برايگذاري نادرست  ي معکوس قیمتبا توجه به اثرها. 2
گندم و  برايهنگ آ هاي قیمتی هم سیاستگزینش  نیازمندگندم  ي ریزي در حوزه جو، برنامه

  . ویژه جو است  به آن جانشینان
زمان  بینی از سال آبی هم با توجه به تاثیر مثبت باران بر سطح زیرکشت گندم، اعالم پیش. 3
کشت آبی یا دیم  گزینشدر  ی به کشاورزمهمتواند کمک  هاي تضمینی می الم قیمتبا اع
افزون بر این، استفاده از بارورسازي ابرها براي ریزش باران پس از ارزیابی اقتصادي آن . نماید

هایی براي تجمیع  طرح ي توسعه. افزایش سطح زیرکشت گندم باشد درتواند عامل مهمی  می
تواند زمینه را براي ترغیب  نی مناسب به کشتزارها در بخش گندم نیز میرسا و آب ها بارش

  . کشاورزان به کشت این محصول فراهم آورد
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