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ABSTRACT
In the current situation, the orientation of the Islamic Republic of Iran's economic and social
programs is towards encouraging the growth of the population. As the population grows, the need
for wheat products in the country will increase, and issues such as reducing water resources will
make the production of these products in the country face significant challenges. In addition, the
country has always been exposed to political and economic threats because of being in a sensitive
position in the Middle East. So far, many plans have been put in place to reduce the dependence on
wheat imports and increase the level of self-sufficiency in producing this strategic product in the
country. Thus, in this study, by designing a dynamic partial equilibrium model, the status of wheat
self-sufficiency and population growth in the 1404 perspective of Iran and the effectiveness of
guaranteed purchasing policy in this field were investigated. The results showed that in the horizon
of 1404, whenever the guaranteed purchase price of wheat is equal to annual inflation, despite the
increase in the population of the country, the self-sufficiency index of wheat production will
decrease in fluctuations, in addition to the increase. Therefore, in order to achieve sustainable selfsufficiency and reduce the dependence on imports of this product, it was suggested that the annual
increase in the guaranteed purchase price of wheat would necessarily be proportional to the
increase in inflation and also according to changes in the price of barley product.
Keywords: Wheat self-sufficiency, population growth, dynamic partial equilibrium model,
guaranteed purchasing policy
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چكیده
در شرایط کنونی ،جهتگیری برنامههای اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران (ج.
ا .ا ).به سمت اعمال سیاستهای تشویقی در رابطه با افزایش رشد جمعیت قرار دارد .با
افزایش رشد جمعیت ،نیاز به محصوالت خانواده گندم در کشور بیشتر میشود و مسائلی از
قبیل کاهش منابع آبی باعث خواهد شد که تولید این محصوالت در کشور با چالشهای
مهمی مواجه باشد .عالوهبراین ،کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت حساس خاورمیانه
همواره در معرض تهدیدات سیاسی و اقتصادی قرار داشته است .لذا ،تاکنون برنامهریزیهای
متعددی به منظور کاهش وابستگی به واردات و ارتقای میزان خودکفایی محصول راهبردی
گندم در کشور در دستور کار سیاستگذاری قرار گرفته است .ازاینرو ،در این مطالعه با
طراحی یک مدل تعادل جزئی پویا به بررسی وضعیت خودکفایی گندم و رشد جمعیت در
چشمانداز  1404در ایران و ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی گندم در این زمینه
پرداخته شد .نتایج نشان داد که در افق زمانی  ،1404در صورتی که قیمت خرید تضمینی
گندم برابر با تورم سالیانه افزایش یابد ،علیرغم افزایش جمعیت کشور ،شاخص خودکفایی
در تولید گندم عالوه بر افزایش ،نوسانهای معدودی خواهد داشت .لذا ،به منظور دستیابی به
خودکفایی پایدار و کاهش وابستگی به واردات این محصول ،پیشنهاد شد که افزایش سالیانه
قیمت خرید تضمینی گندم لزوماً متناسب با افزایش تورم و نیز با توجه به تغییرات قیمت
محصول جو تصویب گردد.
واژههای کلیدی :خودکفایی گندم ،رشد جمعیت ،مدل تعادل جزئی پویا ،سیاست خرید
تضمینی
مقدمه
رابطه بین رشد جمعیت و رشد و توسعه اقتصادی از
لحاظ نظری و تجربی در مطالعات فراوانی توسط
اقتصاددانان مختلف تجزيه و تحلیل شده است .برخی از
اقتصاددانان بر اين باورند که رشد جمعیت مانع رشد و

توسعه اقتصادی است؛ درحالی که برخی ديگر اعتقاد
دارند که رشد جمعیت باعث رشد مؤلفههای اقتصادی
میشود ( .)Keikhosravi and Dehivari, 2015رشد
جمعیت از جمله مسائل چندبعدی و پیچیده جوامع
انسانی است که هم تحتتأثیر عوامل مختلف اقتصادی،
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اجتماعی و زيستمحیطی قرار دارد و هم دارای
اثرگذاری متقابل بر آنها است .لذا ،میتوان گفت که
رشد جمعیت و تغییر و تحوالت مربوط به آن به قدری
گسترده و دارای پراکندگی است که از يک نظريه يا
فرمول خاص پیروی نکرده و رشد جمعیت در شرايط
زمانی و مکانی متفاوت علل مختلف و متنوع و بعضاً
متضادی داشته است .دولتها نیز در مقابل اين مسئله،
سیاستهای جمعیتی متعدد و متنوعی داشتهاند .برای
مثال پديده باروری يکی از ابعاد مهم جمعیتی است که
در بعضی کشورها برای باال بردن میزان آن ،سیاستهای
تشويقی اعمال میشود و در جامعه يا کشور ديگری به
سبب باالرفتن آن سیاستهای تنبیهی اعمال میشود
(.)Ziaei bigdeli et al., 2006
در شرايط کنونی ،جهتگیری برنامههای اقتصادی و
اجتماعی ج .ا .ا .به سمت اعمال سیاستهای تشويقی در
ارتباط با افزايش رشد جمعیت قرار دارد .با افزايش رشد
جمعیت ،نیاز به مواد غذايی در کشور بیشتر میشود و
مسائلی از قبیل کاهش منابع آبی و هدررفت مواد غذايی
در فرآيند تولید و توزيع محصوالت کشاورزی باعث
خواهد شد که تولید مواد غذايی در کشور با چالشهای
مهمی مواجه باشد .بنابراين ،تأمین کاالهای اساسی و
دستیابی به امنیت غذايی از جمله مهمترين ضروريات
کشور همزمان با افزايش رشد جمعیت محسوب میشود.
بررسی سرانه مصرف مواد غذايی در ايران نشان میدهد
که در میان کاالهای اساسی ،فراوردههای خانواده گندم
بیشترين سهم را در تأمین امنیت غذايی افراد جامعه به
خود اختصاص داده است؛ به نحوی که در حدود 25
درصد مواد غذايی در الگوی تغذيه مردم ايران متشکل از
محصوالت مشتقشده از گندم است ( Iran Ministry of
.)Health and Medical Education, 2013
در کنار رشد جمعیت ،کشور ايران به دلیل قرار
گرفتن در موقعیت حساس جغرافیايی -سیاسی
خاورمیانه همواره در معرض تهديدات سیاسی و
اقتصادی قرار داشته است .ازاينرو ،کاهش وابستگی به
واردات و تأمین خودکفايی در تولید محصول استراتژيک
گندم همواره در زمره مهمترين تأکیدات و مقررات وضع
شده در کشور به شمار آمده است .بر اين اساس ،در
قانون اساسی ج .ا .ا .دولت موظف به اتخاذ سیاستهای
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راهبردی و تأمین امکانات برای تحقق اهداف مرتبط با

خودکفايی در تولید گندم گرديده است (

Hoseini and

 .)Torshizi, 2009عالوهبراين ،در اسناد باالدستی ج .ا .ا.
همچون سند چشمانداز بیست ساله کشور و سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی نیز به کرات بر ضرورت دستیابی به
خودکفايی و پايداری در تولیدات اساسی بخش
کشاورزی بويژه تولید محصول گندم در داخل کشور
تأکید شده است .بنابراين ،به نظر میرسد که متناسب با
افزايش رشد جمعیت و به تبع آن افزايش تقاضای گندم
در کشور در سالهای آينده ،مسئله تأمین محصول
گندم مورد نیاز جامعه با چالشهای بیشتری مواجه
خواهد شد .با توجه به اهمیت تأمین گندم مورد نیاز
کشور ،تاکنون برنامهريزیهای متعددی به منظور ارتقای
میزان خودکفايی گندم در دستور کار سیاستگذاری
قرار داشته و سیاستهای حمايتی 1متنوعی در اين
زمینه به کار گرفته شده است .از آن جمله میتوان به
تعیین قیمت خريد تضمینی برای محصول گندم،
پرداخت يارانه به نهادههای تولید گندم و اعطای بیمه
تولید اين محصول اشاره نمود ( .)Feyzi et al., 2017با
توجه به اهمیت اثرگذاری سیاستهای حمايتی در زمینه
تولید و خودکفايی گندم ،تاکنون مطالعات متعددی در
زمینه ارزيابی آثار اعمال سیاستهای حمايتی در اين
زمینه در داخل و خارج از کشور انجام شده است.
 (2017) Kozicka et al.با استفاده از روش تعادل
جزئی پويا 2به ارزيابی و تحلیل آثار سیاستهای غذايی
کشور هند در رابطه با محصول گندم پرداختند .در
مطالعه آنان ،مفاد برنامه ملی امنیت غذايی در کشور
هند ) (NFSA3در رابطه با محصول گندم از طريق
استفاده از ابزارهای سیاستی مورد بررسی قرار گرفت.
نتايج اين پژوهش نشان داد که اعمال سیاست تعیین
حداقل قیمت خريد تصمینی گندم بیش از  8درصد
نسبت به اعمال سیاست پرداخت نقدی به تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان گندم بر میزان تولید اين محصول در
اين کشور خواهد افزود.

1. Support Policies
2 . Dynamic Partial Equilibrium Model
)3 . National Food Security Act (NFSA
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 (2016) Laajimi et al.با استفاده از روش تعادل
جزئی به بررسی آثار نوسانهای قیمت جهانی گندم بر
تولید داخلی اين محصول در کشور تونس پرداختند.
نتايج نشان داد که نوسانهای قیمت جهانی تأثیر
معناداری بر هزينههای دولتی در زمینه تولید گندم در
اين کشور خواهد داشت .بر اساس نتايج اين مطالعه،
تحت تأثیر نوسانهای قیمت گندم تا سال 2020
میالدی ،هزينه اجرای سیاست پرداخته يارانه برای
مصرف گندم نان به مراتب بیشتر از گندم دوروم خواهد
بود.
 (2016) Carriquiry and Elobeidتأثیر سیاستهای
حمايتی گندم در کشور چین بر تولید و واردات کشور
آمريکا را مورد بررسی قرار دادند .در مطالعه آنان ،آثار
سیاست حذف يارانه نهادهای و قیمت تضمینی گندم در
کشور چین و اثرگذاری آن بر تولید و تجارت کشور
آمريکا با استفاده از سیستم مدلسازی جامع CARD1-
 FAPRI2که شامل مدلسازی اقتصادسنجی به روش
سیستم معادالت همزمان ،3تعادل جزئی و مدلسازی
غیرفضايی کشاورزی است تجزيه و تحلیل شد .نتايج
نشان داد که سیاستهای حمايتی گندم در کشور چین
تأثیرات قابل توجهی بر تولید و قیمت جهانی اين
محصول خواهد داشت .از اينرو ،حذف سیاستهای
حمايتی تا افق  2022میالدی در وهله اول باعث کاهش
تولید گندم در کشور چین شده و در گام بعدی باعث
افزايش قیمت جهانی گندم به میزان  2/8درصد خواهد
شد .در نهايت ،نتايج اين مطالعه نشان داد که با افزايش
قیمت جهانی گندم تحت تأثیر سیاستهای کشور چین،
میزان تولید گندم در آمريکا به میزان  1/7درصد بیشتر
خواهد شد.
 (2015) Elsheikh et al.به تحلیل آثار سیاست
تغییر تعرفه واردات گندم بر تولید داخلی و تجارت اين
محصول در کشور سودان پرداختند .در مطالعه آنان از
روش تعادل عمومی قابل محاسبه 4استفاده شد .نتايج
1. Center for Agricultural and Rural Development
)(CARD
2. Food and Agricultural Policy Research Institute
)(FAPRI
3. System of Simultaneous Equations
4. Computable General Equilibrium Model

اين مطالعه نشان داد که افزايش واردات گندم باعث
کاهش قیمت داخلی اين محصول در کشور سودان
خواهد شد .کاهش قیمت اين محصول نیز باعث
تخصیص کمتر عوامل تولید به کاشت محصول گندم در
اين کشور و کاهش عرضه آن میشود.
 (2014) Iqbal et al.به بررسی عاملهای مؤثر بر
تولید گندم در منطقه پیشاور کشور پاکستان پرداختند.
در اين بررسی ،آنان از روش تحلیل رگرسیونی 5و
رهیافت بودجهبندی ساده 6استفاده کردند .نتايج اين
پژوهش حاکی از برقراری يک رابطه مثبت و معنادار
میان قیمت و میزان تولید گندم در اين منطقه است.
نتايج اين مطالعه همچنین نشان داد که استفاده از
بذرهای گواهی شده باعث افزايش میزان تولید گندم در
اين منطقه خواهد شد.
 (2016) Mosavi and Bagheriبه بررسی آثار
اقتصادی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی در بازار
گندم ،آرد و نان در ايران با استفاده از يک مدل
برنامهريزی رياضی 7قیمت درونزا 8پرداختند .نتايج اين
مطالعه نشان داد که سیاست کاهش يارانهها و آزادسازی
قیمت حاملهای انرژی منجر به کاهش تولید گندم،
افزايش قیمت گندم و آرد و نان ،افزايش واردات گندم و
آرد ،افزايش گندم تخصیصيافته به تولید آرد و افزايش
آرد تخصیصيافته به تولید نان در ايران خواهد شد.
 (2015) Ta'ali Moghaddam et al.به تحلیل آثار
سیاست قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در
ايران پرداختند .در مطالعه آنان ،آثار افزايش قیمت
خريد تضمینی گندم تا سطح قیمت جهانی آن بر
شاخصهای بازاری اين محصول به صورت منطقهای و با
استفاده از مدل تعادل فضايی 9بررسی شد .نتايج مطالعه
آنان نشان داد که با افزايش قیمت تضمینی گندم ،مقدار
تولید اين محصول در همه استانها افزايش میيابد.
بیشترين درصد افزايش تولید اين محصول نیز در
استانهای اردبیل ،خوزستان ،خراسان جنوبی ،فارس و
آذربايجان شرقی اتفاق میافتد .همچنین نتايج اين
5. Regression Analysis
6. Simple Budgeting Method
7. Mathematical Programming
8. Price Endogenous
9. Spatial Equilibrium Model
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مطالعه آنان نشان داد که با اعمال اين سیاست ،مقدار
مصرف گندم در همه استانها کاهش میيابد.
 (2015) Hesari Shermeh and Molaeiتأثیر
سیاستهای حمايتی دولت بر تولید گندم در ايران در
بازه زمانی  1367-93مورد بررسی قرار دادند .در
پژوهش آنان از روش خودتوضیح با وقفههای

گسترده1

( )ARDLاستفاده شد .نتايج اين پژوهش نشان داد که
اعمال سیاستهای حمايتی سبب شده تا طول سالهای
مختلف محصول گندم بیشترين سطح زير کشت
محصوالت زراعی را به خود اختصاص دهد .همچنین ،در
مدت مورد اشاره قیمت تضمینی و افزايش سطح زير
کشت تأثیر مثبت بر تولید گندم داشتهاند .در عین حال،
نتايج اين پژوهش نشان داد که پرداخت يارانه تولید
دارای اثر منفی بر تولید آن بوده است.
 (2010) Shemshadi and Khalilianبه بررسی تأثیر
سیاست يارانهای دولت در تولید گندم آبی در بازه زمانی
85-1363پرداختند .در مطالعه آنان از روشهای
اقتصادسنجی شامل روش خودتوضیح با وقفههای
گسترده و رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط)SUR( 2
استفاده شد .نتايج اين مطالعه نشان داد که اعطای يارانه
به نهاده سم به دلیل کششپذير بودن تقاضای اين نهاده
نسبت به قیمت ،باعث افزايش مصرف بیرويه اين نهاده
و در نهايت منجر به کاهش تولید گندم آبی به میزان
 3/1درصد شده است .همچنین ،نتايج مطالعه آنان نشان
داد که اعطای يارانه به نهادههای کود و بذر به دلیل
بیکشش بودن تقاضای اين نهادهها ،تأثیر ناچیزی در
افزايش تولید گندم آبی داشته است ،بهطوریکه میزان
تولید گندم آبی بر اثر اعطای يارانه کود  0/3درصد و
يارانه بذر  0/2درصد افزايش يافته است.
بررسی پژوهشهای گذشته نشان میدهد که در
بسیاری از کشورها به ويژه در کشورهای در حال توسعه،
در میان انواع سیاستهای حمايتی ،تعیین قیمت خريد
تضمینی يا حداقل قیمت خريد محصول گندم از جمله
مهمترين ابزارهای سیاستی در زمینه حمايت از تولید و
خودکفايی اين محصول محسوب میشود؛ پژوهشهای
)1. Autoregressive Distributed Lag (ARDL
)2. Seemingly Unrelated Regressions (SUR
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انجام شده پیشین به صورت مشخص نشان میدهد که
اعمال سیاست خريد تضمینی گندم در مقايسه با ساير
روشهای حمايتی باعث رشد بیشتر تولید داخلی و
دستیابی به خودکفايی میشود .بااينوجود ،علیرغم
اهمیت اثرگذاری تغییرات رشد جمعیت و به دنبال آن
افزايش تقاضای گندم بر اثربخشی سیاستهای حمايتی
در زمینه خودکفايی گندم ،در مطالعات گذشته ارتباط
بین رشد جمعیت و خودکفايی در تولید گندم و
اثربخشی سیاستهای حمايتی در اين زمینه کمتر مورد
تحلیل و ارزيابی قرار گرفته است .بنابراين ،سؤال اساسی
که در مطالعات پیشین بدون پاسخ مانده ،اين است که
اعمال سیاستهای حمايتی از جمله خريد تضمینی
گندم در شرايط افزايش جمعیت کشور تا چه میزان
کارگر و راهگشا خواهد بود .ازاينرو ،با توجه به اهمیت
ارتباط میان رشد جمعیت و خودکفايی گندم در ايران،
در اين مطالعه به ارزيابی اثربخشی سیاست خريد
تضمینی گندم به عنوان سیاست غالب در زمینه حمايت
از تولید و خودکفايی اين محصول همزمان با افزايش
جمعیت کشور پرداخته شده است.
روش تحقیق
با توجه به آثار پويای رشد جمعیت و همچنین
تأثیرات دورهای اجرای سیاست خريد تضمینی بر
خودکفايی 3در تولید اين محصول در کشور ،در اين
مطالعه يک مدل تعادل جزئی پويا 4طراحی شد و مورد
استفاده قرار گرفت .اين دسته از مدلها که در زمرهی
مدلهای برنامهريزی رياضی قرار دارند ،از قابلیت
شبیهسازی همزمان ابعاد مختلف مرتبط با تولید ،مصرف
و تجارت گندم برخوردار هستند ( Kozicka et al.,
 .)2017در روابط ( )1تا ( )16به معرفی مدل تعادل
جزئی پويای طراحی شده در اين مطالعه پرداخته شده
است:

 .3شاخص خودکفايی در تولید گندم= (تولید داخلی گندم ( /تولید داخلی
گندم  +خالص واردات گندم))
4. Dynamic Partial Equilibrium
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مدل طراحی شده در اين مطالعه زنجیره تأمین 1گندم از
تولید تا مصرف را نشان میدهد .لذا ،در رابطه ( )1به
معرفی تابع عملکرد گندم در واحد سطح پرداخته شده
است .اين رابطه نشان میدهد که عملکرد در واحد سطح
 ،تابعی از میزان
محصول گندم آبی و ديم
و متغیرهای اقلیمی
مصرف نهادهها
و دمای سالیانه
بارش
است .همچنین ،رابطه ( )2نشان میدهد که سطح زير
تابعی از میزان قیمت خريد
کشت گندم
است.
و جو
تضمینی گندم
عالوهبراين ،رابطه ( )3نشان میدهد که تولید کل گندم
از حاصلضرب عملکرد در واحد سطح اين
محصول در میزان سطح زير کشت آن بدست میآيد.
لذا ،بر اساس اين رابطه میتوان گفت که تغییرات تولید
1. Supply Chain

Find

گندم در کشور به صورت غیر مستقیم تابعی از تغییرات
عوامل مؤثر بر عملکرد و سطح زير کشت اين محصول
محسوب میشود .عالوهبراين ،در روابط ( )4و ()5
به
و
،
،
متغیرهای
ترتیب معرف قیمت عرضه ،قیمت تقاضا ،میزان عرضه و
تقاضای گندم در سال هستند که عرضه و تقاضای
داخلی گندم در هر سال را تشکیل میدهند .با توجه به
سیاست خريد تضمینی گندم در کشور ،قیمت عرضه
گندم توسط کشاورزان معادل با قیمت خريد تضمینی
اين محصول است که هر ساله توسط دولت تصويب و
اعالم میگردد .در شرايط کنونی ،دولت در حدود 50
درصد قیمت گندم کارخانجات آردسازی برای مصارف
نان را به صورت يارانه پرداخت مینمايد .لذا ،قیمت
تقاضای گندم معادل با قیمت يارانهای پرداختی توسط
کارخانجات آردسازی است .در اين مطالعه تقاضای کل
گندم معادل مجموع تقاضای گندم برای مصارف نان
و نیز ساير مصارف گندم به صورت برونزا
در نظر گرفته شده است .لذا ،به دلیل اهمیت
اساسی مصرف نان در کشور ،تمرکز خاص پژوهش
حاضر بر تغییرات درونزای تقاضای گندم برای مصارف
نان معطوف گرديده است.
روابط ( )6و ( )7نیز به ترتیب بیانکننده رابطه تبعی
در هر سال
و صادرات گندم
واردات
است .در اين دو رابطه ،میزان واردات و صادرات گندم در
سال به صورت مشخص تابعی از میزان تولید داخلی
گندم و قیمت مرزی اين محصول در نظر گرفته شدهاند.
وجود اين دو متغیر در اين دو رابطه به دلیل اعمال
سیاستهای تجاری دولت در بازار گندم در کشور است
که به نظر میرسد تجارت گندم بیش از هر چیز وابسته
به تغییرات آنها است .در عین حال ،بديهی است که
واردات گندم عالوه بر عوامل تجاری تابعی از تغییرات
در هر سال نیز خواهد
میزان جمعیت کشور
بود .روابط ( )8و ( )9به ترتیب به شرايط تسويه بازار 2و
2. Market Clearing Condition
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انبارداری گندم در هر سال اشاره میکند .بر اين اساس،
در شرايط تعادلی مجموع تقاضای کل ،صادرات و
در هر سال
موجودی انتهای انبار گندم
برابر با مجموع عرضه کل ،واردات و موجودی ابتدای انبار
در آن سال است .عالوه بر آنچه گفته شد،
رابطه ( )10بیان میدارد که در شرايط تعادلی میزان
عرضه گندم در هر سال صرف تأمین نیاز داخلی
و صادرات و يا مازاد عرضه اين محصول
میشود.
همچنین ،رابطه ( )11بیان میدارد که در شرايط
تعادلی ،مجموع میزان کل تقاضای گندم و موجودی
انتهای انبار در هر سال از مجموع خريد داخلی ،واردات،
موجودی ابتدای انبار و مازاد تقاضا در آن سال کمتر
است .به عبارت ديگر ،رابطه ( )11بیان میکند که در
شرايط تعادل بازار ،کل تقاضای گندم و موجودی انتهای
انبار از محل خريد داخلی گندم ،واردات و موجودی
ابتدای انبار تأمین میشود .در نهايت ،روابط ( )12تا
( )14معرف اعمال سیاست قیمت کف و قیمت سقف در
بازار گندم کشور است .قیمت کف گندم ابزار سیاست
خريد تضمینی اين محصول و قیمت سقف گندم ابزار
حمايتی دولت در جهت حفظ منافع مصرفکنندگان نان
در کشور است .همانطور که اشاره شد ،در حال حاضر
دولت با تعیین سقف قیمتی برای خريد گندم توسط
کارخانجات آردسازی ،در حدود  50درصد قیمت گندم
معادل
برای مصارف نان را پرداخت مینمايد.
يارانه پرداختی دولت به خريداران گندم است که معادل
اختالف قیمت عرضه و تقاضای آن است .مدل
برنامهريزی رياضی طراحی شده در اين مطالعه در
ساختار  MCP1بیان شده است .لذا ،شرط الزم برای
وجود جوابهای بهینه مدل طراحی شده از اين طريق
محقق گرديده است (.)Mosavi and Esmaili, 2011
شرط کافی نیز همانطور که ،(1952) Samuelson
 (1971) Takayama and Judgeو  )1986( Harkerبیان
نمودهاند ،خوب تعیینی 2توابع مورد استفاده است .به اين
ترتیب که روابط تبعی مورد انتظار برای هر کدام از
)1. Mixed Complementarity Programming (MCP
2. Well Defined
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شکلهای تابعی با نظريههای اقتصادی ناسازگار نباشد.
لذا ،بايستی پارامترهای مورد نظر در هر کدام از روابط
معرفی شده به ترتیبی مورد برآورد قرار گیرند که از
اعتبار کافی برخوردار باشند (Sheikhzeinoddin and
) .Bakhshoodeh, 2015ازاينرو ،پس از بررسی
مدلهای مختلف ،بهمنظور برآورد پارامترهای تابع
عملکرد گندم آبی و ديم در واحد سطح از شکل تبعی
خطی ساده و بهمنظور برآورد پارامترهای تابع سطح زير
کشت از شکل تبعی لگاريتم خطی استفاده گرديد .آمار
و اطالعات موردنیاز در اين رابطه نیز مربوط به دوره
زمانی  1369-94بوده است .همچنین ،بهمنظور برآورد
توابع واردات و صادرات گندم از شکل تبعی خطی ساده
و آمار و اطالعات مربوط به دوره زمانی 1346-95
استفاده شد .الزم به ذکر است که برای برآورد توابع
عملکرد از روش حداقل مربعات معمولی 3و برای برآورد
توابع سطح زير کشت و واردات و صادرات از روش
خودتوزيع با وقفههای گسترده )ARDL( 4استفاده
گرديد .در عین حال ،با توجه به آنکه توابع عرضه و
تقاضای گندم در اين مطالعه به صورت تابع خطی در
نظر گرفته شدهاند ،با استفاده از کشش عرضه و تقاضای
گندم که در مطالعه Shooshtarian and Bakhshoodeh
( )2007مورد برآورد قرار گرفته است ،پارامترهای اين دو
تابع برآورد شد .بهمنظور بررسی ارتباط بین رشد
جمعیت و خودکفايی گندم در چشماندازهای آتی در
کشور بايستی متغیرهای برونزا در مدل تعادل جزئی
پويا مورد پیشبینی قرار گیرد .لذا ،متغیرهای مورد نظر
در اين مطالعه با بکارگیری روشهای هموارسازی نمايی
دوگانه 5و هالت -وينترز تجمعی 6برای سالهای 1396
تا  1404مورد پیشبینی قرار گرفت .الگوريتم هالت-
وينترز مناسب پیشبینی متغیرهای سیکلی و دارای
نوسان و روش هموارسازی نمايی دوگانه مناسب
پیشبینی متغیرهای دارای روند زمانی است
(.)Tavakkoli et al., 2015

)3. Ordinary Least Squares Method (OLS
)4. Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL
5. Double Exponential Smoothing
6. Additive Holt-Winters Model
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پس از برآورد پارامترها و پیشبینی متغیرهای
برونزای مورد نیاز ،مدل تعادل جزئی پويای طراحی
شده برای بازه زمانی  1396تا  1404مورد شبیهسازی
قرار گرفت .با توجه به تمرکز مطالعه حاضر بر طراحی
مدل تعادل جزئی پويا متناسب با خصوصیات اقتصادی
بازار گندم در کشور و به سبب رعايت اختصار ،در اينجا
از بیان جزئیات روش تحقیق برآورد پارامترهای مورد
نظر و همچنین روش تحقیق پیشبینی متغیرهای
برونزا خودداری شد .دادههای مورد نیاز در اين مطالعه
نیز با مراجعه به بانک اطالعات زراعت وزارت جهاد
کشاورزی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران و آمار
بانک جهانی (بارش و دما) جمعآوری شد .برای برآورد
پارامترهای مورد نظر از نرمافزار  Eviews 9و برای
پیشبینی متغیرهای برونزا از نرمافزار Minitab 16
استفاده شد .در نهايت ،مدل تعادل جزئی پويای طراحی
شده در نرمافزار  GAMSکدنويسی و با استفاده از
الگوريتم حل برنامهريزی رياضی  PATHاجرا شد.
نتایج و بحث
در جدول ( )1به بیان جزئیات پارامترهای برآورد
شده پرداخته شد .همانگونه که مشاهده میشود ،میزان
عملکرد در واحد سطح گندم آبی و ديم ارتباط مستقیم
و معناداری با تغییرات میانگین بارش و دمای سالیانه
دارد .با توجه به نتايج جدول ( ،)1با يک میلیمتر افزايش
در متوسط بارندگی سالیانه ،به ترتیب نزديک به  8و 3
کیلوگرم بر عملکرد گندم آبی و ديم در کشور اضافه
میشود .از طرف ديگر ،با هر يک درجه سانتیگراد
افزايش در متوسط دمای هوا ،به ترتیب در حدود  407و
 216کیلوگرم بر عملکرد گندم آبی و ديم افزوده
میشود .لذا ،با کاهش بارندگی در کشور ،کاهش منابع
آبی در دسترس و کاهش عملکرد جدیترين پديده مورد
انتظار در ارتباط با تولید گندم در کشور خواهد بود.
همچنین ،افزايش دما نیز ارتباط مستقیم با افزايش
عملکرد در واحد سطح گندم آبی و ديم در کشور دارد.
لذا ،به نظر میرسد که با کاهش دما در کشور،
سرمازدگی و کاهش عملکرد محصول نیز پديده مورد
انتظار ديگر در ارتباط با تولید گندم در کشور محسوب
میشود .عالوهبراين ،همانطور که مشاهده میشود،

افزايش قیمت تضمینی گندم و افزايش قیمت تضمینی
جو به ترتیب دارای تأثیر مثبت و منفی بر میزان سطح
زير کشت اختصاص يافته به تولید گندم آبی و ديم
است .الزم به ذکر است که در برآورد تابع سطح زير
کشت از الگوی تعديل جزئی )1956) Nerlove 1و
ضرايب بلندمدت روش  ARDLاستفاده شده است.
بنابراين ،پارامترهای برآورد توابع سطح زير کشت گندم
آبی و ديم در جدول ( )1نشان میدهد که اختصاص
سطح زير کشت گندم آبی و ديم در بلندمدت تابعی
مستقیم از میزان افزايش قیمت تضمینی اين محصول
در سال قبل است .بر اين اساس ،ضريب متغیر لگاريتم
قیمت تضمینی گندم در رابطه با گندم آبی نشان
میدهد که با يک درصد افزايش قیمت خريد تضمینی
گندم ،در حدود  1/03درصد بر سطح زير کشت گندم
آبی اضافه میشود .همچنین ،اين ضريب در رابطه با
گندم ديم نشان میدهد که با يک درصد افزايش قیمت
خريد تضمینی گندم ،در حدود  2/1درصد بر سطح زير
کشت گندم ديم اضافه میشود .در عین حال ،مشاهده
پارامترهای لگاريتم قیمت تضمینی جو در توابع سطح
زير کشت گندم آبی و ديم نشان میدهد که از اين
جهت محصول جو رقیب بسیار جدی برای گندم در
اختصاص سطح زير کشت محسوب میشود و با يک
درصد افزايش قیمت تضمینی جو به ترتیب در حدود
 1/02و  2/2درصد از سطح زير کشت گندم آبی و ديم
کاسته میشود .از اينرو ،به نظر میرسد در صورتی که
سیاست خريد تضمینی گندم بر اساس قانون مصوب
اجرايی نگردد و میزان افزايش قیمت خريد گندم از
کشاورزان متناسب با افزايش تورم افزايش نیابد ،افزايش
قیمت جو در بازار آزاد میتواند به میزان قابل توجهی
باعث کاهش سطح زير کشت گندم در کشور و ايجاد
نوسان در تولید اين محصول گردد؛ چرا که عمده
محصول جو تولیدی کشور در بازار آزاد به فروش
می رسد و الجرم رشد قیمت اين محصول در بازار آزاد
متناسب با افزايش هزينههای تولید و حداقل به اندازه
تورم سالیانه افزايش میيابد.

1. Partial Adjustment Model
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جدول ( .)1پارامترهای توابع عملکرد ،سطح زير کشت ،واردات و صادرات گندم ايران
متغیر وابسته

عملکرد گندم آبی
(کیلوگرم)

عملکرد گندم ديم
(کیلوگرم)

لگاريتم (سطح زير
کشت گندم آبی
(هکتار))
لگاريتم (سطح زير
کشت گندم ديم
(هکتار))
واردات گندم
(هزار تن)

صادرات گندم
(هزار تن)

متغیر مستقل
بذر (کیلوگرم)
کود (کیلوگرم)
سم (کیلوگرم)
نیروی کار (نفر-روز)
میانگین بارش (میلیمتر)
میانگین دما (درجه سانتیگراد)
عرض از مبدأ
بذر (کیلوگرم)
کود (کیلوگرم)
سم (کیلوگرم)
نیروی کار (نفر-روز)
میانگین بارش (میلیمتر)
میانگین دما (درجه سانتیگراد)
عرض از مبدأ
لگاريتم (قیمت تضمینی گندم (ريال))
لگاريتم (قیمت تضمینی جو (ريال))
عرض از مبدأ
لگاريتم (قیمت تضمینی گندم (ريال))
لگاريتم (قیمت تضمینی جو (ريال))
عرض از مبدأ
متغیر دامی خشکسالی سال 1387
قیمت مرزی گندم وارداتی (ريال)
میزان تولید داخلی گندم (هزار تن)
میزان جمعیت کشور (نفر)
عرض از مبدأ
قیمت مرزی گندم صادراتی (ريال)
میزان تولید داخلی گندم (هزار تن)
عرض از مبدأ
روند زمانی ()Trend

ضريب
9/04
2/3
-276/7
17/05
7/8
406/6
-8779/5
-3/1
2/2
253/2
14/2
2/9
216/4
-3786/006
1/03
-1/02
6/2
2/1
-2/2
7/004
-0/24
-6/4
-1/1
0/0003
-2018/4
0/37
0/06
-177/04
-14/7

خطای استاندارد
6/4
1/6
140/4
6/2
1/9
141/4
2378/8
2/7
2/3
248/4
5/9
1/1
80/5
1483/2
0/2
0/2
0/03
0/5
0/5
0/2
0/09
1/5
0/1
0/00004
1075/7
0/1
0/01
53/7
5/5

P-Value
0/17
0/15
0/06
0/01
0/0006
0/009
0/001
0/2
0/3
0/3
0/02
0/01
0/01
0/01
0/001
0/002
0/000
0/01
0/01
0/000
0/05
0/000
0/000
0/000
0/06
0/02
0/002
0/002
0/01

2

R

0/76

0/53

0/86

0/96

0/70

0/67

مأخذ :يافتههای تحقیق

در رابطه با قیمت خريد تضمینی گندم و جو بررسی
آمار نشان میدهد که بر خالف قانون خريد تضمینی که
بر اساس آن بايستی قیمت خريد تضمینی گندم حداقل
به اندازه نرخ تورم افزايش يابد و قیمت تعیین شده
حداکثر تا قبل از آغاز فصل کاشت گندم تصويب و ابالغ
شود ،در بسیاری از سالها رشد قیمت خريد تضمینی از
نرخ تورم کمتر بوده و در برخی از سالها نیز قیمت
تعیین شده ماهها پس از آغاز کاشت محصول تصويب و
اعالم گرديده است .اين موضوع به اين جهت حائز
اهمیت است که با توجه به پارامترهای توابع سطح زير
کشت گندم در اين مطالعه استنباط میشود که در
رابطه با گندم ديم ،حتی با افزايش قیمت تضمینی گندم
و جو به يک نسبت مساوی ،سطح زير کشت اين
محصول در سالهای پیش رو کاهش میيابد؛ چرا که

کشش قیمت تضمینی جو ( )-2/2نسبت به کشش
قیمت تضمینی گندم ( )2/1در تابع سطح زير کشت
گندم ديم از نظر اندازه دارای مقدار بیشتری است .لذا،
در اين شرايط عدم تأمین مناسب انتظارات کشاورزان در
رابطه با افزايش قیمت گندم نسبت به قیمت جو باعث
ايجاد کاهش در میزان کل سطح زير کشت و تولید
گندم میشود و ذخیرهسازی اين محصول در کشور به
سبب خصوصیات پويايی مربوط به آن با چالش مواجه
خواهد شد .لذا ،ضروری است که در هنگام قیمتگذاری
گندم در کشور ،اين موضوعات بیش از پیش مورد توجه
قرار گیرد .از طرف ديگر ،ضرايب بلندمدت تابع واردات
در جدول ( )1نشان میدهد که میزان واردات گندم نیز
ارتباط معکوس و معناداری با تغییرات میزان تولید اين
محصول در کشور دارد .بر اين اساس ،ضريب  -1/1برای
متغیر تولید داخلی گندم نشان میدهد که هر يک واحد
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(هزار تن) افزايش در تولید داخلی گندم باعث کاهش
واردات اين محصول در حدود يک هزار تن میشود.
بنابراين ،بر اساس نتايج برآورد تابع واردات گندم در اين
مطالعه ،مشاهده میشود که کاهش تولید گندم در
کشور باعث تنزيل خودکفايی خواهد شد .به عبارت
ديگر ،بر اساس رابطه محاسباتی شاخص خودکفايی ،با
کاهش تولید داخلی گندم به هر میزان ،واردات آن
تقريباً به همان میزان افزايش میيابد .در عین حال،
سهم تولید داخلی از کل عرضه گندم (تولید داخلی +
خالص واردات) کاهش میيابد .بنابراين ،هر عاملی که
باعث کاهش تولید داخلی گندم شود ،در نهايت افزايش
واردات گندم و کاهش خودکفايی را به همراه خواهد
داشت .در اين رابطه ،کاهش عملکرد و کاهش سطح زير
کشت از جمله مهمترين عوامل مؤثر در ارتباط با کاهش

تولید گندم در کشور محسوب میشوند .با توجه به
توضیحات جدول ( )1در رابطه با تأثیر مستقیم بارندگی
و دمای هوا با تولید گندم در کشور ،عوامل اقلیمی بارش
و دما با توجه به خصوصیات ريسکی مربوط به آنها
قابلیت مديريت کمتری را در مقايسه با عوامل مؤثر بر
سطح زير کشت به خود اختصاص میدهند .در رابطه با
عملکرد گندم ديم و آبی ،آمارهای وزارت جهاد
کشاورزی و بانک جهانی در نمودار ( )1نشان میدهد که
علیرغم تمامی تالشهای تحقیقاتی و اجرايی صورت
گرفته در طول زمان بهمنظور بهبود عملکرد گندم در
کشور ،کاهش يا افزايش عملکرد گندم آبی و ديم بیش
از هر عاملی متناسب و هماهنگ با نوسانهای سالیانه
میزان بارندگی است و متوسط عملکرد گندم آبی و ديم
نیز در طول زمان تقريباً ثابت مانده است.

نمودار ( .)1روند تغییرات متوسط بارندگی سالیانه و عملکرد گندم آبی و ديم در ايران

از اينرو ،توجه به ابعاد غیر ريسکی و غیر تصادفی
تولید گندم که در ارتباط با سیاست خريد تضمینی اين
محصول است و میزان سطح زير کشت آن را تحت تأثیر
قرار میدهد ،بیش از پیش ضروری به نظر میرسد .به
عبارت ديگر ،تغییرات قیمت خريد گندم و به تبع آن
تغییرات سطح زير کشت محصول بسیار بیشتر از عوامل
تصادفی و ريسکی اثرگذار بر تولید آن همچون
متغیرهای اقلیمی بارش و دما قابلیت مديريت و کنترل
دارد .لذا ،مطالعه حاضر به اين مهم اشاره دارد که اگر
نظام مديريت و تولید گندم در کشور توانايی کافی برای
مبارزه با عوامل ريسکی و تصادفی اثرگذار بر تولید اين
محصول را در اختیار ندارد ،حداقل به منظور تقويت
ثبات تولید گندم در کشور بر مديريت عوامل غیر

تصادفی و استفاده از ابزارهای غیر ريسکی همچون
تعیین مناسب قیمت خريد محصول متمرکز گردد.
ضريب بلندمدت متغیر تولید داخلی گندم در تابع
صادرات نیز نشان میدهد که با هر يک واحد افزايش
تولید داخلی گندم ،صادرات گندم به میزان  0/06واحد
قابلیت افزايش دارد .در نتیجه ،با توجه به مقدار ضريب
تولید داخلی گندم در تابع واردات ( ،)-1/1با هر يک
هزار تن افزايش در تولید گندم داخلی ،خالص واردات
گندم در کشور در حدود يک هزار تن کاهش میيابد.
عالوه بر آنچه گفته شد ،ضريب مثبت متغیر میزان
جمعیت کشور در جدول ( )1نشان میدهد که با هر يک
میلیون نفر افزايش جمعیت کشور ،به طور متوسط در
حدود  300هزار تن بر میزان واردات گندم افزوده
میشود .بنابراين ،بر اساس نتايج اين مطالعه ،با افزايش
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رشد جمعیت کشور و به تبع آن افزايش میزان تقاضای
گندم ،تأمین گندم مورد نیاز کشور از محل واردات بیش
از پیش به عنوان يک چالش قلمداد میشود .از اينرو ،بر
اساس رابطه ( ،)8در صورتی که تولید و عرضه داخلی
گندم متناسب با افزايش تقاضای آن ناشی از رشد
جمعیت کشور افزايش نیابد ،افزايش بیش از پیش
وابستگی در زمینه تأمین ذخاير گندم مورد نیاز کشور به
ويژه در سالهای آتی دور از انتظار نخواهد بود .اين
موضوع از اين جهت حائز اهمیت است که بر اساس آنچه
گفته شد ،کاهش عملکرد و تولید گندم به دلیل کاهش
بارشها در کشور پديدهای است که میتواند بیش از
پیش بر افزايش وابستگی کشور به گندم وارداتی
همزمان با رشد جمعیت در کشور بیافزايد .لذا ،در اين
شرايط اهمیت توجه جدیتر به اجرای صحیح و مناسب
سیاست خريد تضمینی گندم به خوبی نمايان میشود.
بنابراين ،به نظر میرسد که اجرای سیاست تعیین قیمت
تضمینی و عرضه گندم در بازار بورس بجای اجرای
سیاست خريد تضمینی توسط دولت بر ريسک تأمین
گندم مورد نیاز کشور خواهد افزود؛ چرا که عرضه گندم
با قیمت تضمینی در بازار بورس مستلزم آن است که
افزايش سالیانه قیمت دريافتی برای عرضه گندم توسط
کشاورزان از افزايش قیمت جو کمتر نباشد .با توجه به
ضرايب متغیرهای قیمت تضمینی گندم و جو در جدول
( )1که به توضیحات آنها پرداخته شد ،مجدد ًا تأکید
میشود که محصول جو رقیب جدی در اختصاص سطح
زير کشت برای محصول گندم محسوب میشود .لذا،
افزايش قیمت جو بیش از قیمت گندم عرضه شده،
زمینه کاهش تولید و خودکفايی گندم در کشور را فراهم
خواهد نمود .در اين شرايط ،افزايش رشد جمعیت و به
تبع آن افزايش تقاضای استراتژيک گندم برای مصارف
نان چالش جدی در زمینه تأمین گندم محسوب خواهد
شد .ضريب قیمت مرزی گندم در توابع واردات و
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صادرات گندم در جدول ( )1نیز نشان میدهد که
واردات و صادرات گندم کشور ارتباط معناداری با قیمت
مرزی اين محصول از خود نشان میدهد .بر اين اساس،
ضريب متغیر قیمت مرزی در توابع واردات و صادرات
گندم نشان میدهد که با هر يک واحد (ريال) افزايش
در قیمت مرزی گندم به ترتیب در حدود  6/5هزار تن از
میزان واردات گندم کاسته شده و در حدود  370تن بر
میزان صادرات گندم افزوده میشود .لذا ،افزايش قیمت
جهانی گندم نیز به نوبه خود يک تهديد جدی بر سر راه
تأمین گندم مورد نیاز کشور همزمان با رشد جمعیت در
سالهای آتی محسوب میشود.
در جدول ( )2به نتايج پیشبینی متغیرهای برونزا
در افق زمانی ( 1404بازه زمانی  )1396-1404پرداخته
شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در بین
متغیرهای مورد نظر ،متغیرهای دارای نوسان در
سالهای پیش رو شامل میانگین بارندگی سالیانه،
میانگین دمای سالیانه ،میزان تورم و میزان قیمت
جهانی گندم (قیمت گندم کشور آمريکا) است که با
استفاده از الگوريتم هالت-وينترز پیشبینی شدند.
عالوهبراين ،میزان مصرف نهادههای مورد نظر در واحد
سطح نیز با استفاده از اين روش پیشبینی شد که به
سبب رعايت اختصار میزان آنها در اين جدول ذکر
نشده است .همچنین ،همانطور که مشاهده میشود،
متغیرهای میزان جمعیت کشور و قیمت دالر نیز دارای
روند زمانی هستند که با استفاده از روش هموارسازی
نمايی دوگانه مورد پیشبینی قرار گرفتند .در اينجا الزم
به ذکر است که به دلیل آنکه پیشبینیهای صورت
گرفته در اين مطالعه با استفاده از روشهای پیشبینی
صورت پذيرفته است ،صرف ًا در بر دارنده يک افق ديد
کلی از تغییرات متغیرهای مورد نظر در سالهای آتی
است.
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جدول ( .)2پیشبینی رشد جمعیت و متغیرهای برونزا در افق زمانی 1404
متغیر  /سال

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

جمعیت کشور (میلیون نفر)
میانگین بارندگی(میلیمتر)
میانگین دما (درجه سانتیگراد)
قیمت جهانی گندم (دالر  /تن)
میزان تورم (درصد)
قیمت دالر ( 10ريال)

81/2
192
17/58
233
16
3853

82/2
193
17/85
247
20
4054

83/3
173
17/60
259
25
4255

84/5
177
17/49
281
20
4456

85/6
204
17/68
292
9
4657

86/7
191
18/51
270
20
4857

87/8
189
17/92
269
21
5058

89/1
190
17/7
279
23
5259

90/2
170
18/16
295
19
5460

مأخذ :يافتههای تحقیق

مشاهده میشود که نرخ تورم در کشور نیز در طول
سالهای آتی دارای افت و خیزهای متعدد خواهد بود و
به طور متوسط در هر سال در حدود  19درصد افزايش
میيابد .بنابراين ،با توجه به تغییرات متغیرهای برونزا
در ارتباط با بازار عرضه و تقاضای گندم در سالهای
پیش رو ،به نظر میرسد که سیاست خودکفايی در تولید
گندم بايستی با توجه به اثرات پويای هر کدام از اين
متغیرها پیگیری و دنبال گردد .پس از آنکه پارامترهای
موجود در مدل تعادل جزئی پويا برآورد شد و متغیرهای
برونزا مورد پیشبینی قرار گرفت ،در مرحله بعدی به
تحلیل اثربخشی سیاست خريد تضمینی گندم در
سالهای پیش رو و تأثیر آن بر چشمانداز خودکفايی
گندم همگام با رشد جمعیت کشور پرداخته شده است.
لذا ،نتايج اجرای مدل تعادل جزئی پويا در جدول ()3
گزارش شده است.

همانطور که نتايج جدول ( )2نشان میدهد ،جمعیت
کشور در افق زمانی  1404با يک روند نسبتاً صعودی
افزايش میيابد .با توجه به نتايج جدول ( )2جمعیت
کشور در افق زمانی  1404به طور متوسط در هر سال
در حدود  1میلیون نفر افزايش میيابد .لذا ،بديهی است
که در سالهای آتی تقاضای نان به عنوان اصلیترين
ماده مشتق شده از گندم نیز متناسب با افزايش جمعیت
کشور افزايش يابد .عالوهبراين ،بر اساس نتايج جدول
( )2مشاهده میشود که میزان بارندگی در کشور نیز در
اين افق زمانی دارای نوسان بوده و در چشمانداز 1404
به میزان قابل توجهی کاهش میيابد؛ به ترتیبی که از
متوسط  233میلیمتر در سال  1396به متوسط 170
میلیمتر در سال  1404کاهش میيابد .همچنین ،قیمت
جهانی گندم نیز با يک روند نسبتاً صعودی در طول اين
افق زمانی افزايش خواهد يافت و از رقم  233دالر در هر
تن به رقم  295دالر در هر تن میرسد .عالوهبراين،

جدول ( .)3چشمانداز متغیرهای مرتبط با خودکفايی گندم در ايران
متغیر  /سال
عملکرد گندم آبی (کیلوگرم)
عملکرد گندم ديم (کیلوگرم)
قیمت عرضه ( 10ريال)
قیمت تقاضا ( 10ريال)
سطح کشت آبی (هزار هکتار)
سطح کشت ديم (هزار هکتار)
کل سطح کشت (هزار هکتار)
تولید کل (میلیون تن)
عرضه کل (میلیون تن)
تقاضای گندم نان (میلیون تن)
خريد داخلی (میلیون تن)
واردات (میلیون تن)
صادرات (هزار تن)
موجودی ابتدای انبار (میلیون تن)
موجودی انتهای انبار (میلیون تن)
خودکفايی (درصد)

مأخذ :يافتههای تحقیق

1396
3689
1169
1477
770
2398
3570
5967
13/1
11
9/1
11
1/7
44/8
7/4
8/4
88

1397
3765
1075
1801
939
2397
3491
5889
12/7
10/8
9/2
10/8
1/7
45/9
8/4
9/1
88

1398
3140
928
2215
1155
2401
3416
5818
10/7
9/1
9/3
9/1
3/9
0/1
9/1
10/3
73

1399
3268
953
2658
1386
2406
3324
5731
11/1
9/3
9/5
9/3
2/5
6/8
10/3
10
81

1400
3608
1009
2898
1511
2410
3251
5662
11/9
10/1
9/8
10/1
1/2
86/1
10
8/8
92

1401
3902
1099
3478
1813
2413
3220
5633
12/9
11
9/8
10/9
0/57
116/9
8/8
7/7
97

1402
3506
1001
4208
2194
2418
3150
5568
11/6
9/8
9/8
9/8
2/4
22/7
7/7
7/4
83

1403
3386
1051
5177
2699
2422
3077
5500
11/4
9/7
10
9/6
1/9
51/6
7/4
6/3
86

1404
3423
951
6114
3186
2427
3004
5432
11/1
9/4
10/1
9/4
1/8
59/5
6/3
4/6
86
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همانطور که مشاهده میشود ،در سالهای پیش رو
به سبب افزايش جمعیت کشور ،میزان تقاضای گندم
برای مصارف نان با سیر صعودی افزايش میيابد و از
حدود  9میلیون تن در سال  1396به حدود  10میلیون
تن در سال  1404افزايش میيابد .از طرف ديگر ،نتايج
جدول ( )3نشان میدهد که تولید گندم در سال 1404
نسبت به سال  1396در حدود  15درصد کاهش میيابد
و از رقم حدود  13میلیون تن به حدود  11میلیون تن
میرسد .همچنین ،موجودی انتهای دوره انبار در حدود
 45درصد کاهش میيابد .در رابطه با کاهش تولید
گندم ،کاهش کل سطح زير کشت گندم در کشور به
علت کاهش سطح زير کشت گندم ديم از يک سو و
کاهش عملکرد گندم به واسطه کاهش بارندگی از سوی
ديگر داليل عمده کاهش تولید داخلی گندم در اين افق
زمانی محسوب میشوند .بر اين اساس ،مطابق با نتايج
جدول ( ،)3عملکرد گندم ديم و آبی به ترتیب از میزان
حدود  3/6و  1/2میلیون تن در سال  1396به میزان
حدود  3/4و  0/95میلیون تن در سال  1404کاهش
میيابد .همچنین ،سطح زير کشت گندم ديم از رقم
حدود  3/6میلیون هکتار در سال  1396به رقم حدود
 3میلیون هکتار در سال  1404کاهش میيابد .از اينرو،
کاهش تولید داخلی گندم از يک جهت و افزايش مصرف
و تقاضای گندم از جهت ديگر را بايستی از جمله
مهمترين داليل کاهش ذخاير گندم کشور در افق زمانی
 1404دانست .بنابراين ،کاهش تولید گندم و کاهش
ذخاير داخلی آن در کنار رشد جمعیت و تقاضای گندم
از جمله مهمترين تهديدات جدی در سالهای پیش رو
در زمینه تأمین گندم مورد نیاز کشور محسوب میشوند.
در عین حال ،در صورتی که سیاست خريد تضمینی
گندم بر اساس قانون مصوب و برابر با افزايش تورم
سالیانه افزايش يابد ،شاخص خودکفايی در تولید گندم
در کشور از نوسانهای نسبتاً کم برخوردار خواهد بود.
در اين مطالعه افزايش قیمت گندم و جو برای افق زمانی
 1404متناسب با افزايش تورم فرض گرفته شده است؛
لذا ،با توجه به آنکه نتايج اين پژوهش نشان داد که
محصول جو در واکنش به افزايش قیمت تضمینی به
عنوان يک رقیب جدی برای گندم محسوب میشود ،در
صورتی که افزايش قیمت تضمینی گندم متناسب با
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رشد تورم رخ ندهد ،کاهش کل سطح زير کشت گندم و
به تبع آن کاهش تولید کل اين محصول در چشمانداز
 1404بیش از آنچه در جدول ( )3گزارش شده است،
قابل پیش بینی خواهد بود .بنابراين ،با افزايش تقاضا و با
کاهش تولید و به تبع آن کاهش عرضه و خريد داخلی
گندم ،زمینه برای افزايش وابستگی کشور به گندم
وارداتی بیش از پیش آماده خواهد شد .بنابراين ،به نظر
میرسد که اجرای صحیح سیاست خريد تضمینی گندم
و توجه به تناسب افزايش قیمت گندم و جو نقش
بسزايی در دستیابی به خودکفايی در تولید گندم در
کشور خواهد داشت .البته ،بايستی تغییرات عوامل غیر
قیمتی اثرگذار بر عرضه سطح زير کشت گندم را هم در
اين زمینه مورد توجه قرار داد .جدول ( )3عالوهبراين
نشان میدهد که در صورت اجرای صحیح سیاست خريد
تضمینی گندم ،میانگین شاخص خودکفايی در افق
 1404که در حدود  86درصد میباشد ،نسبت به
میانگین خودکفايی در سالهای گذشته ( 81درصد) در
حدود  5درصد بیشتر خواهد بود .از اينرو ،به نظر
میرسد که اجرای صحیح و مناسب سیاست خريد
تضمینی گندم در کشور میتواند تا حد قابل توجهی بر
کاهش نوسانهای خودکفايی در کشور فايق آيد و تا حد
قابل توجهی تقاضای مشتق شده گندم ناشی از رشد
جمعیت کشور را پوشش دهد .در اين رابطه الزم به
اشاره است که اجرای صحیح و مناسب سیاست خريد
تضمینی گندم در کشور تنها دارای تأثیر مثبت بر تولید
کل اين محصول در هر سال نخواهد بود؛ چرا که به
سبب خصوصیت پويايی عرضه و ذخیرهسازی گندم،
افزايش تولید گندم در هر سال بر میزان خريد داخلی
گندم و موجودی انبار نیز تأثیر مثبت دارد .به عبارت
ديگر ،کاهش تولید باعث کاهش عرضه داخلی اين
محصول و افزايش وابستگی ذخاير گندم کشور به گندم
وارداتی خواهد شد .بنابراين ،تأثیر غیر مستقیم اجرای
مناسب و متداوم اين سیاست در نهايت معادل با کاهش
وابستگی به واردات و دستیابی به خودکفايی نسبتاً پايدار
گندم همزمان با رشد جمعیت کشور خواهد بود .بديهی
است که اجرای سیاستهای مکمل در ارتباط با افزايش
بهرهوری تولید گندم نیز بر پايداری خودکفايی گندم در
کشور خواهد افزود .الزم به اشاره است که تفاضل عرضه
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کل از تولید کل گندم در کشور را مواردی همچون
خودمصرفی و مصارف خوراک دام ،اتالف و ضايعات اين
محصول در فرايند عرضه تشکیل میدهند.
نتيجهگيري و پيشنهادها

در اين مطالعه ،با طراحی يک مدل تعادل جزئی پويا
به بررسی وضعیت خودکفايی گندم و رشد جمعیت در
چشمانداز  1404در ايران و ارزيابی اثربخشی سیاست
خريد تضمینی گندم در اين زمینه پرداخته شد .ازاينرو،
در ابتدا توابع عملکرد ،سطح زير کشت ،واردات و
صادرات گندم برآورد شد .نتايج نشان داد که عملکرد در
واحد سطح گندم آبی و ديم ارتباط مستقیم و معناداری
با تغییرات بارش و دما از خود نشان میدهد .عالوهبراين،
افزايش سطح زير کشت گندم در کشور نیز با افزايش
قیمت تضمینی گندم رابطه مستقیم و با افزايش قیمت
تضمینی جو رابطه عکس دارد.
با اين وجود ،واردات گندم دارای ارتباط مستقیم و
معنادار با افزايش رشد جمعیت در کشور است .سپس،
به پیشبینی میزان رشد جمعیت و نیز میزان متغیرهای
برونزای اثرگذار بر تولید و خودکفايی گندم در افق
زمانی  1404پرداخته شد .نتايج نشان داد که در طول
سالهای  1396-1404میزان جمعیت کشور با يک روند
نسبتاً صعودی رشد خواهد کرد .عالوهبراين ،کاهش
عملکرد گندم پديده مورد انتظار در اين افق زمانی
خواهد بود .همچنین ،افزايش قیمت جهانی گندم نیز در
اين بازه زمانی افزايش خواهد يافت .در ادامه ،به
شبیهسازی تولید و تجارت گندم در افق زمانی 1404
پرداخته شد .نتايج اين شبیهسازی نشان داد که در
چشمانداز  ،1404در صورتی که میزان افزايش سالیانه
قیمت خريد تضمینی گندم متناسب با افزايش تورم
سالیانه در کشور باشد ،شاخص خودکفايی در تولید
گندم عالوه بر افزايش ،نوسانهای معدودی خواهد
داشت و تا حد قابل توجهی تقاضای مشتق شده گندم
ناشی از رشد جمعیت کشور را پوشش میدهد .در عین
حال ،در اين مطالعه فرض شد که نرخ افزايش قیمت
خريد تضمینی گندم برابر با نرخ افزايش قیمت خريد جو
از کشاورزان ذيل اجرای قانون خريد تضمینی محصوالت
کشاورزی است .بنابراين ،در اينجا ذکر دو نکته ضروری

به نظر میرسد؛ اوالً ،با توجه به آنکه به طور معمول
عمده محصول جو تولیدی کشور در هر سال در بازار
آزاد اين محصول عرضه میشود ،طبیعی است که میزان
افزايش قیمت جو در اين بازار متناسب با رشد
هزينههای تولید و حداقل به اندازه افزايش تورم سالیانه
باشد .لذا ،در صورتی که افزايش قیمت خريد تضمینی
گندم بر اساس نرخ تورم سالیانه و متناسب با رشد
هزينههای تولید افزايش نیابد ،کاهش قابل توجه سطح
زير کشت ،تولید و خريد داخلی گندم در سالهای پیش
رو دور از انتظار نخواهد بود .ثانیاً ،در صورتی که قیمت
گندم و جو خريداری شده از کشاورزان به يک نسبت
افزايش يابد ،کاهش قابل توجه سطح زير کشت گندم
ديم و به تبع آن کاهش کل سطح زير کشت و تولید
گندم در کشور در افق  1404قابل پیشبینی خواهد بود.
لذا ،در اين شرايط ،با توجه به ارتباط مستقیم واردات
گندم با افزايش رشد جمعیت و نیز ارتباط معکوس آن با
تولید اين محصول در کشور ،افزايش وابستگی به واردات
اين محصول در سالهای آتی دور از انتظار نخواهد بود.
بنابراين ،بر اساس نتايج اين پژوهش پیشنهاد میشود
که بهمنظور دستیابی به خودکفايی گندم و کاهش
وابستگی به واردات ،سیاست خريد تضمینی گندم بر
اساس قانون مصوب اجرا گردد و میزان افزايش قیمت
خريد تضمینی اين محصول در هر سال حداقل برابر با
افزايش تورم سالیانه باشد .همچنین ،بدينمنظور
پیشنهاد میشود که قیمت خريد تضمینی گندم با توجه
به تغییرات قیمت در بازار جو تصويب و ابالغ گردد .الزم
به ذکر است که افزايش هزينههای اجتماعی و کاهش
کارايی اقتصادی از جمله مهمترين آثار منفی اجرای
سیاست خريد تضمینی گندم به شمار میرود .در عین
حال ،افزايش استقالل ملی و کاهش وابستگی در تأمین
گندم مورد نیاز کشور از جمله آثار مثبت اجرای اين
سیاست محسوب میشود .لذا ،ارزيابی اقتصادی برآيند
آثار مثبت و منفی اجرای اين سیاست نیازمند انجام
مطالعات بیشتر است .بنابراين ،پیشنهاد میشود که در
مطالعات آتی به اين موضوع به عنوان مسئله تحقیق
پرداخته شود.
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