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 در تیتثب یناسازنماو  کف متیق یتیحما ضد ریتأث

 رانیا از یشواهد: یکشاورز

 1سو قیاس یکوهستان نای،سیقربان محمد

 72/17/0311تاریخ پذیرش:                                                                                 10/01/0315تاریخ دریافت:

 دهیچک

 محص رت   ب ازا   د  یاگس ررده  ط ر  هب   هادولت که است شده سبب یمل و یاسیس یهایونگران هاالزام امروزه
 ترس هه  حال د  یکشر ها یکشاو ز د  گذشره د  گسررده طر هب که ییهااستیس از یکی. کنند مداخله یکشاو ز
 م ت یق اعم ال  از ییانرقاده ا  گذشره د  اگرچه. است کف یهامتیق وضع ،است مرداول زین امروزه و شده اسرفاده

 ش ده  تالش یبر س نید ا. است داشره دیتأک یصیتخص ییناکا ا بر اغلب انرقادها نیا اما است گرفره صر   کف
 به یابیدسر د  یحر استیس نیا یکا امد ران،یا گندم بازا  از ینیع مثال کی و ینظر یالگر کی ا ائه با که است
 و یاقرص اد  تیتثب د،یترل شیافزا یهنی هسرند، آن یپ د  دولت یمداخله طرفدا ان و اسرگذا انیس که ییهاهدف
آغاز  د  منظر  نیا به. شرد دهیکش چالش به یبرابر پا ادوکس و تیتثب پا ادوکسدو  یمهرف با ،د آمد عیترز بهبرد

 و عرض ه  و م ت یق  ابط ه  م ر د  د   ا یدیجد و مهم جینرا یسادگ  غم به که است شده ا ائه ینظر یالگر کی
 ص ر   هب   آنگ اه . ده د یم   گذا متیق یهاد  حضر  واسطه هامتیق ینانینااطم طیشرا د  کف یهامتیق نقش
 وض ع  ،ک ه  است آن دیمر یبر س نیا جینراشده است.  حیتشر لهئمس ابهاد تید نها و شده آزمرده الگر نیا یتجرب

 نق ش  و یانرظ ا   یه ا متیق ،یبازا  متید نظر گرفرن ق بدونکم  دست یکشاو ز محصرت  یبرا کف متیق
 .ستین هیترص قابل استیس یاجرا  وش و کف متیق همحاسب رهینظر د  ش دیتجد بدون و هاواسطه

 

 JEL :Q18، Q11، Q01 یبند طبقه

 یبرابر پا ادوکس کف، متیق ت،یتثب پا ادوکس: یدیکل واژگان
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 مقدمه

متضاد وجوود   دگاهیدو د ،یکشاورز یهاو فراورده محصوالت بازار در دولت مداخلهمورد الزام  در

سوبب تحقو     آزاد بوازار  سوازوکار  کوه  باورنود  نیو ا بر ،یکیاقتصاددانان نئوکالس ،دارد. گروه اول

هسوتند کوه    انی.گروه دوم سواختارگرا شودیم یکشاورز دیدر تول نهیبه تیوضع جادیو ا ییکارا

 اقتصوادکالن  در یادیو ز تیو اهم کوه  یکشاورز یاساس یکاالها مورد در بازاردارند سازوکار  باور

 ،یمتو یق یهوا کشو   بوودن  نییپوا اسوتناد بوه    بوا . دیو عمو  نما  یمناسب طورهب تواندینم دارند

 کیو  ینسوب  یهوا متیقکه  شودیم سبب یجهان یهامتیق نوسان کهدارند  باور انیساختارگرا

-موت یق در درآمود  عیتوز اصالح که دارند دیتأک رو، نیا از. شودن نهیبه صیکشور منجر به تخص

عمو    درباشود.   ذارانتگاسو یس یاصول  هود   ستیبایم کالن اقتصاد ییایپا کنار در یداخل یها

 یهوا موت یق تیتثب هادولتنبوده است و  استگذارانیمورد استقبال س دگاهیدو د نیاز ا کیچیه

 آنکوه  یبورا (. 1191 ،1مور ی)ت اندداده حیترج درآمدها عیتوز بهبود و ییکارا  یافزارا به  یداخل

 الزم منابع هک ستیبایم د،نبازار باش سازوکار یبرا یمناسب نیجانش دنبتوان یتیتثب یهااستیس

 بوه . شوود  داده صیتخصو  یکشواورز  یهاتیفعال و کشاورزان به و شده نیتأم یسرعت مناسب با

 یحکمراناز  ییباال استاندارد ازمندین مسئله نیا (2002و همکاران ) 2و پولتن (1191) مریتباور 

 اضوافه  آنوان  .اسوت  شوده  مشاهده ایآس یشرق جنوب یکشورها یبرخ در تنهااست که در عم  

 هوا موت یق تیو تثب موورد  در یمتفاوت یازهاین کننده مصر  و دکنندهیتول یهاگروه که کنندیم

 یهوا و فوراورده  محصوالت یزمان عیتوز در را یمناسب نق  تواندینم دولت ،گرید یسو ازدارند. 

 یزموان  عیو توز یکمتور  نهیهز باطور معمول  به یخصوص یانبارها چرا که انجام دهد. یکشاورز

 و کاالهوا  عیو توز در ییناکارا سبب یرونیب ازدحام اثر جادیا با دولت ورود و دهندیم انجام را کاال

 شوکا   کوه  رسود یمو  نظور  به ن،یبنابرا. (2002 کاران،م)پولتن و ه شودیم یعموم رفاه کاه 

 .دارد وجود بازار در مداخله یبرا آنانو استدالل  هادولت عملکرد نیب یقیعم

در  یاگسوترده  طوور هبو  هوا دولت که است شده سبب یمل و یاسیس یهاینگران و هاالزام امروزه

درحال  یدر کشورها دولت مداخله شدت. مداخله کنند یکشاورز یهاو فراورده محصوالتبازار 

 گور مداخلوه  یهاسازمان شمارکه  یطورهاست ب افتهیتوسعه  یاز کشورها دتریشد اریتوسعه بس

و  3ی)راماسووام  اسوت  افتوه ی توسوعه  یکشوورها  از شوتر یب اریبسو  توسوعه  درحوال  یکشورها در
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 یکشوورها  یگسترده در گذشوته در کشواورز   طورهب که ییهااستیاز س یکی(. 2002همکاران، 

 1کو   یهوا موت یمتداول اسوت وضوع ق   زین هامروز و شده استفاده رانیجمله ا از توسعهحال  در

 یدارند را نف استیس نیدر اتخاذ ا استگذارانیس که ییهامالحظه تیاهم توانیاگرچه نم است.

 هماهنو  به ضورورت   بنانه تنها  استیس نیا جینتا ،درصدد است نشان دهد یبررس نیاکرد اما 

 .آورد وجودهب مدت بلند در را یمعکوس جینتا تواندیم بلکه ستین ذارانتگاسیس خواست با

از  یمختلفو  (کیاسوترات  )یراهبورد ساالنه و در موورد محصووالت    صورتهب رانیا در ک  متیق

 یکشواورز  خواروبوار و سوازمان   رانیو ا یمنتشره از بانک مرکوز  آمار .شودیمجمله گندم اعمال 

 داشوته  یبزرگ دامنه رانیا در گندم یبازار متیق وک   متیق نیب اختال  ،دهدینشان م )فائو(

 کوه  یطوور بوه  انود داشوته  یدیشد اختال  گندم بازار متیق و ک  متیق سالها یبرخ در. است

بوازار   موت یق کو   موت یق هوا سوال  یبرخ در و استبوده ک  متیق برابر 5 حدود تا بازار متیق

 بور  را کو   متیق یکشاورز جهاد وزارت. اندبوده گریکدیبه  کینزدداشته و  یکم اریاختال  بس

 متیوضع ق نیبنابرا .کندیم محاسبه سال هر یبرا محصول از واحد هر شده تمام نهیهز اساس

 را انیز احتمال کشاورزان که یطورهب دهد کاه  را یدیتول تیفعال ک  سکیر ستیبایک  م

-ینمو  صدق کشاورزان همهدر مورد  یریگجهینت نیا وجود، نیا با. بدانند کوچک اریبس ای صفر

فعوال   کشواورزان  هموه تموام شوده    نهیهز از ینیانگیمحالت  نیک  در بهتر متیچرا که ق کند

 بور  افوزون   .باشد زانیم نیااز  کمتر ای شتریب تواندیم کشاورز هر شده تمام نهیهزخواهد بود و 

کو    یهوا موت یق وضوع  چنانچوه  اما ،گرددیم دیتول سکیرک  سبب کاه   متیقاگرچه  نیا

عمو  سوبب کواه      در وهیشو  نیو مداخلوه دولوت بوه ا    ،شودگندم  یبازار متیکاه  ق سبب

 بور  کو   متیق ریتاث فرض، نیا بودن درست صورت در نیبنابرا .شد خواهد کشاورزان یسودآور

 .شود یابیارزش سکیر بر آن ریتاث به توجه با صرفا تواندینم دیتول

 یهوا موت یق  یافزا سبب ک  یهامتیق کهباورند  نیا بر( 2013) 3( و گوئ 1111) 2بهاسکار

  یافوزا  ،4)فوائو(  یکشواورز  بوار  و خووار . سازمان شوندیم یکشاورز محصوالت عرضه و یتعادل

رو اعموال   نیو از ا داندیم ییغذا تیامن کاه  و یرقابت توانرا عام  کاه   یداخل یهامتیق

 زانیو م(، 2005و همکواران )  5فوارل  باور به (.2015)فائو،  کندینم هیتوصک  را  متیق استیس

                                                           
1 Floor price 
2 Bhaskar 
3 Gouel 
4 Food and Agriculture Organization (F.A.O) 
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در موورد   تووان ینمو  و دارد یبسوتگ  دکننودگان یتول یبوازار  قودرت  به ک  یهامتیق یاثرگذار

 یدارا معموول  طوور بوه  کشواورزان  اگرچه. داد هیارارا  یقطع نظر طورهب آن بلندمدت یاثرگذار

 واسوطه  یهوا عامو   یبوازار  تواننشان خواهد داد که  یبررس نیا جینتا اما ستندین یقدرت بازار

 یهوا متیق کاه  سبب مدت بلند در هم و مدتکوتاه در هم ک  یهامتیق که شودیم سبب

. دهود یمو   یافزا را کشاورزان یانتظار یهامتیق مدت کوتاه در اگرچه ؛ودشمحصوالت  یواقع

 .  افتیاما در بلندمدت کاه  خواهد  ،ابدییم  یافزا مدت کوتاه در محصول عرضه رو، نیا از

 موت یدر ق تیو از حتم یبواالتر  درجوه  جادیک  با ا یهامتیقکه  شودیم استدالل نیچن اغلب

-یمو  کشوت  یالگو رییتغ و یکشاورز بخ  به گذارانهیجذب سرما ،دیتول سکیرسبب کاه  

که بوا اعموال    دگاهید نی(. اگرچه ا2013و همکاران،  2سیو براون 2012و همکاران،  1)وود شود

 امکوان  اموا  اسوت؛  درست ابد،ییم کاه  محصول یبرا ممکن یهامتیق دامنه ک  یهامتیق

 باور بهبحث باشد.  یجا تواندیم گرید یتیبه فعال یتیمنابع از فعال یو انتقال کارا هیسرما جذب

 یسوق  کوه رو   موت یکو  و ق  موت یق یهااستیس( 2012و همکاران ) 3پاتوال و( 2013) گوئ 

موجب بروز رفاه از دسوت   4(فر لسه) آزاد بازاربا  سهیدر مقا گذارند،یم ریتأث متیق یهامحدوده

 کواه   سوبب  کو   یهوا متیچنانچه بتوان نشان داد که ق .شوندیدر اقتصاد م ییرفته و ناکارا

 گرفتوه  صوورت  سوک یر کواه   ایآ که داد پاسخ پرس  نیا به دیبا شود،یم یتعادل یهامتیق

 کوه  کو   یهوا متیق وضع ،ییسواز  شود؟یم دیتول منابع انتقال و هیسرما جذب به منجر بازهم

 ممکون  کوه  کنندیم  یتحم هادولت به را ییباال یهانهیهز هستند یدولت دیخر نیتضم با توأم

 شوود  روبورو  یالمللو نیبو  یهوا تیمحودود  بوا  عمو   در ایو  و باشد نداشته یاقتصاد هیتوج است

 (.2013 همکاران، و سی)براون

 یاجورا  در توسعه حالدر یکشورها استگذارانیس که رسدیم نظر به شد، گفته آنچه به توجه با

 یابیو ارز نانهیخوشب را آن اثرات و کنندیم فرض یخنث را آن ک  یهامتیق گرمداخله استیس

 یهوا متیشده ق یبه موضوع کمتر بررس متفاوتنگاه  کیصدد است با  در یبررس نی. اکنندیم

 کیو منظوور، در بخو  دوم    نیو ا بوه . دیزد نما گوشو ییشناسابار آن را  انیز یامدهایپ ک ، 

 یهوا موت یق  ،یانتظوار  یهوا موت یق کو ،  یهامتیق رابطهارائه شده است که  ینظرچارچوب 
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 گنودم  موورد  در یتجرب صورتهب الگو نیا .دهدیم نشان را یکشاورز محصوالت عرضه و یتعادل

 زیو ن یانیو . در بخو  پا آن در بخ  سوم آمده اسوت  جیو نتا است گرفته قرار آزمون مورد رانیا

 کو   موت یق استیس یتیو ضد حما یتیتثب ضد آثار جادیا یمورد چگونگ در نوشتار یبحث اصل

 آورده شده است.

 قیتحق روشو  ینظر یمبان

 وضع جینتا ینیب یپ یبرا ینظر یالگو کی کننده ساده یهافرض یبخ  با اتخاذ برخ نیا در

 سوه  به یبخ  کشاورز درفعال  یواحدها آغاز در منظور نیا به .است شده ارائه ک  یهامتیق

رفتوار هور    یسواز هیشوب  از پوس شده است.  میو دولت تقس دیتول یهاواسطه دکننده،یبخ  تول

کو  بور    موت یق بلندمودت  و مودت کوتواه  ریتأث ،یرفتار یهافرضواحدها بر اساس  نیکدام از ا

 یروش آموار  ز،یو بخو  ن  نیو ا یدر انتهوا  .است شده ینیب یپ محصول عرضه و یتعادل متیق

 الگو ارائه شده است. نیا یتجرب یابیارز یمورد استفاده برا

 دکنندهیتول رفتار

 ییهوا موت یق از یقطعو  یهامتیق یجا به ناچارندکشاورزان  افته،یتوسعه  یآت ینبود بازارها در

 شومار  نیو ا بور  افزوناستفاده کنند.  یریگمیتصم در کنندیم ینیب یپ برداشت فص  یبرا که

 کشواورزان  نیبنوابرا . باشوند  داشوته  یگوذار موت یق قدرتکه  شودیم آن از مانع کشاورزان ادیز

 یهوا موت یق یسواز  هینخواهند داشت. به منظور شوب  یانتظار یهامتیق از استفاده جز یاچاره

 یهوا عیو توز. کندیاستفاده م 1 یذهن احتمال یالگو کی از یبررس نیکنندگان، ا دیتول یانتظار

 در محصوول  موت یق یبورا  کشاورزان یذهن احتمال عیعنوان توز به توانیمرا  یمختلف یاحتمال

 نخسوت، : اسوت  کورده  اسوتفاده  یتمیلگار نرمال عیتوز از  یدل سه به یبررس نیاما ا ،گرفت نظر

 نیا. است آن انهیم از کمتر آن نیانگیم و مد و است مثبت یچولگ یدارا یتمیلگار نرمال عیتوز

 کوه  معناسوت  نیو ا بوه  یعنو ی ،دارد دیتأک کشاورزان یزیگرسکیربر  یضمن طورهب عیتوز شک 

. دنو ریگیرا درنظر مو  یشتریاحتمال ب شانانتظار مورد متیق از کمتر یهامتیق یبرا کشاورزان

 یدارا هوا موت یق از یتمیلگوار   یتبد کیباشند،  یتمینرمال لگار عیتوز یدارا هامتیق اگردوم، 

 یهاآزمونبا استفاده از  توانیم یفرض را به سادگ نیا صحت ،نیبنابرا. بود خواهد نرمال عیتوز

                                                           
1 Subjective Probability 
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 بوا  و دارد نرموال  عیو توز بوا  یمیمسوتق  ارتباط یتمیلگار نرمال عیتوز سوم،آزمون کرد.  یتینرمال

 آن یآموار  یهااستنباط نیبنابرا .کرد  ینرمال تبد به را آن توانیم کننده ساده یاضیر اتیعمل

 .بود نخواهد یدگیچیپ یدارا

باشود   یتمیلگوار  نرموال  عیتوز کی هامتیق یبرا کشاورزان یذهن احتمال عیتوز که دیکن فرض

باشود. بوا    σمحصوول  تمیلگوار  اریو مع انحورا   و μمحصول  متیق تمیلگار نیانگیکه م یطورهب

-هبو  یتمینرموال لگوار   عیتوز یشرط دیرابطه ام ازانتظار  مورد متیقک   متیق استیس اعمال

 است محاسبه قاب  ریز صورت

E[PF
t|PF

t ≥ kt] = E[PF
t]

Φ (
μ+σ2−ln kt

σ
)

0.5 − 0.5ERF (
ln k−μ

√2σ
)
 (1) 

E[PF در آن که
t|PF

t ≥ kt] ک  متیانتظار به شرط ق مورد متیق، E[PF
t] موورد  موت یق 

 ERF ونرموال اسوتاندارد    یتجمعو  عیتوز تابع Φ،ک  متیق kt ،ک  متیق وضعانتظار بدون 

 شودیم محاسبه ریز صورتهب کهاست  1یگوس یتابع خطا

ERF (
ln kt −μt

√2σt

) =
2

√π
∫ exp(−l2)

ln kt−μt
√2σt

0

dl 
(2) 

E[PFمورد انتظار  متیبه ق ktک   متینسبت ق اگر
t]  برابر باτt    فرض شود، بوا اسوتفاده از

 موت یق 2یتمینرمال لگوار  عیتوز انسیو وار نیانگینرمال و م عیتوز انسیو وار نیانگیم نیرابطه ب

 .بود خواهد ریز صورتهک  ب متیمورد انتظار به شرط ق

                                                           
1 Gauss error function 

 ند ازاعبارت هارابطهاین 2

𝜇𝑡 = ln 𝐸[𝑃𝐹
𝑡] − 0.5 ln (1 +

𝑣𝑎𝑟(𝑃𝐹
𝑡)

(𝐸[𝑃𝐹
𝑡])2

) 

𝜎2
𝑡 = ln (1 +

𝜎𝑃
2

𝑡

(𝐸[𝑃𝐹
𝑡])2

) 
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Et−1[PF
t|PF

t ≥ kt]

=
Φ (

0.5 ln(1+CV2)−lnτt

√ln(1+CV2)
)

0.5 − 0.5ERF (
lnτt+0.5 ln(1+CV2)

√2√ln(1+CV2)
)

Et−1[PF
t] 

(3) 

 درنظور  ثابوت  یمقدار یزمان دورهک   یبرا نجایدر ا که است متیق یریرپذییتغ بیضر CV که

Et−1[PF صوورت هبو  را رابطوه  نیو ا تووان یمو  ،اختصار به .است شده گرفته
t|PF

t ≥ kt] =

ℵ Et−1[PF
t]  در نظر گرفت کهℵ نوه یکم کوه  بوده یریرپذییتغ بیک  و ضر متیاز ق یتابع 

 یهمزموان توابع   طوور هبو  شود، فرض( 3) رابطه یانتظار متیاز ق یعرضه تابع اگر است. کیآن 

Et−1[PFمورد انتظار  متیاز ق یشیافزا
t]، ک   متیاز ق یشیافزا یتابعkt، از  یکاهش یتابع و

σP متیق انسیوار
 .نوشت ریز صورتهب توانیمتابع عرضه را  ن،یخواهد بود. بنابرا 2

y = y(Et−1[PF
t], kt,σP

2 , etc) = y(Et−1[PF
t|PF

t ≥ kt], etc) (4) 

 .است محصوالت گرید یبرا یانتظار یهامتیق جمله از هاعام  گرید رندهیدربرگ etc که

 یخصوص دارانیخر رفتار

از  یتور  یدق اطالعات یدارامعمول  طوربهمحصول  داریخر یهاواسطه دکنندگان،یتول برخال 

 توان یدارا ییمناط  روستا در شانمحدود شمارو به علت  هستندکنندگان  مصر  یهاحیترج

 بوا  آنوان دارند.  زیمعموالً امکان انبار کردن محصوالت را ن نیهستند. عالوه بر ا زین یگذارمتیق

-دوره دو مودل  کی در .آورندیمحصوالت را بوجود م یزمان عیامکان توز رهیذخ یانبارها داشتن

)همان سوال  دو سال  یکرده و در ط رهیشده در هر دوره را ذخ یداریخر محصول دارانیخر ،یا

 یداریو درصود از محصوول خر   γ که ردیبگ میتصم اگرواسطه. رسانندیم بفروش( ندهیو سال آ

 ریز بصورت یوسود  ارزش حال رساند،آن در سال دوم بفروش  ماندهیدر سال اول و باق را شده

 بود خواهد

π =
E[PC

t+1]

1 + r
(1 −γ)Yt + PC

tγYt − PF
t(Yt)Yt − c(γYt)γYt 

(5) 

 موت یق .اسوت  شوده  رهیذخ زانیماز  یصعود یتابع وهر واحد انبار شده از محصول  نهیهز c که

PF محصول دیخر
t عرضوه  زانیو ماز  یتوابع  هوا واسطه یگذارمتیق توان  یبه دل Yt   محصوول

 .بود هداخو ریز صورتهب واسطه سود نهیشیب یبرا اول مرتبه شرط. است
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E[PC
t+1]

1 + r
(1 −γ) + PC

tγ− PF
t(Yt) −

∂PF
t(Yt)

∂Yt

Yt

− c(γYt)γ−
∂c(γYt)

∂Yt

γYt = 0 

−
E[PC

t+1]

1 + r
Yt + PC

tYt − c(γYt)Yt −
∂c(γYt)

∂γ
γYt = 0 

(2) 

 صورتهب د،یخرکشاورزان خواهند  زا را محصولآن  با هاواسطه که یمتیق ،معادله دو نیا ح  با

 باشدیم ریز

PF
t(Yt) = Max {

E[PC
t+1]

1 + r
−

∂PF
t(Yt)

∂Yt

Yt, kt} (1) 

یعنی) یتعادل متیق که یهنگام( 1) رابطهبر  بنا
E[PC

t+1]

1+r
−

∂PF
t(Yt)

∂Yt
Yt) ک   متیکمتر از ق

 زانیو مو  کننود یمو  یداریو خر ک  متیق در را محصول از یکمتر زانیمکنندگان  عیباشد، توز

 .شودیم یداریخر تتوسط دول زین محصول نرفته فروش

 در بازار سر مزرعه ستایا تعادل

 عرضوه  زانیو ماسوت کوه    ییبازار باشد، تعادل بازار درجا یانتظار متیک  کمتر از ق متیق اگر

 موت یق و شوده  یداریو خر یخصوصو  دارانیو خر توسوط  کام  طورهب دکنندگانیتول توسط شده

 سواده  یجبور  اتیو عمل یبرخ و( 1) رابطه در( 4) و( 3) روابط یگذاریجا با. شودحاص   یتعادل

 داشت میخواه

PF
t = max {

1

1 +λt
Y

E[PC
t+1]

1 + r
, kt} 

 

(9) 

λtدر آن که
Y آشوکار  ک  است. متیمشروط به ق یانتظار متیعکس کش  عرضه نسبت به ق 

کو    موت یبوه سوطح ق   یتعوادل  متیباشد، ق بازار یتعادل متیک  باالتر از ق متیق اگر که است

 کننوده  مصور   متیق عرضه، کش  اساس بر را بازار یتعادل متیق( 9) رابطه واقع، در. رسدیم

 یانتظوار  موت یق دهنوده   یتشوک  یهاعام  نیاز ب .دهدیو نرخ بهره نشان م ک  متیق ،یینها

λt ریمتغ تنها
Y ک  بور   متیق ریتأث نییبه منظور تع. ردیگیک  قرار م متیق ریتحت تأثλt

Y 

 .کرد یسیبازنو ریز صورتهب را آن توانی، م
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λt
Y =

∂Et−1[PF
t|PF

t ≥ kt]

∂Yt

Yt

Et−1[PF
t|PF

t ≥ kt]
 

 

(1) 

Et−1[PFمشروط  یانتظار متیق کیتفک با
t|PF

t ≥ kt] یانتظوار  موت یق وکو    موت یبه ق 

Et−1[PFنامشروط 
t]  وℵ  داشت میخواه یجبر ییجابهجا یکمو با. 

λt
Y = (

Et−1[PF
t]

dℵ

ℵ

∂Yt

+
dEt−1[PF

t]

∂Yt

)
Yt

Et−1[PF
t]

 

 

(10) 

-یاول مشوخص مو   جزء توسط دکنندگانیک  بر کش  عرضه تول متیق ریتأث ،(10)معادله  در

. بوا  شوود یمو  (حذ 10)بوده و جزء اول معادله  کیبرابر با  ℵک  وضع نشود،  متی. اگر قشود

λt جهینت در و ℵ مقدارک ،  متیوضع ق
Y ابدییم  یافزا. 

λt
Y ≥λt

YFree
 

 
(11) 

λt  یافزا با
Y موت یبواالتر از ق  یتعادل متیق که یهنگام تا نی. بنابراابدییبازار کاه  م متیق 

ک  شود. در واقوع   متیبا ق برابر نهیع بهکه  نیتا ا افتیکاه  خواهد  یتعادل متیک  باشد، ق

خوود را کواه     مشوروط  یانتظوار  متیق دکنندگانیتول که رودیم انتظار بازار متیق کاه  با

 نامشروط( یانتظار متی)ق بازار متیق با گریبار د آنان مشروط یانتظار متیکه ق یدهند تا حد

کواه    یانتظوار  موت یکوه ق  ستین ممکنهرگز  ،متیق یذهن انسیکاه  وار بدون برابر شود.

 کو   متیق به مشروط یانتظار متیبه صفر، ق آنشدن  کینزد و  یذهن انسیوار کاه . باابدی

مشروط  یانتظار متیصفر شده و ق انسیک  مقدار وار متیکه در ق ییخواهد شد تا جا کینزد

 یبازار یهامتیق که است نیاشده  ادی یمدل نظر ینیب یپ نیبنابرا .شودیو نامشروط برابر م

 .ابندییم کاه  و گرفته فاصله خود یقیحق ریمقادک  از  یهامتیق ریتأث تحت

 تعادل ییایپو

تعادل استفاده کرد. با مشت   رابطه  یفرانسیداز  توانیم یتعادل متیق ییایپو یبررس منظور به

 خواهود  ریو ز صورتهب یرابطه تعادل ییایپو ،زمان به نسبت( 9) رابطهطر   دو تمیگرفتن از لگار

 .بود
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PC
t+1̃ − PF

t̃ =
r

1 + r
r̃ +

λt
Y

1 +λt
Yλt

Ỹ
 (12) 

آن اسوت کوه    یایو گو( 12) یرابطوه . اسوت  مربوطه ریمتغ رشد نرخ انگریب مد عالمت آن در که

 موت یق ،شوود  تیو دخالوت نکنود و نورخ بهوره تثب     یچنانچه دولت در بازار محصووالت کشواورز  

 دولوت  اگور  اموا  .کورد  خواهد رشد کنندگانمصر  متیق یپاهم یکشاورز محصوالت سرمزرعه

λt راتییو تغ زانیو م به طیشرا رییتغ کند وضع ک  متیق
Y  یدارد. بوه منظوور بررسو    یبسوتگ 

λt ییایپو
Y نوشت ریز صورت به را( 10) رابطه توانیم 

λt
Y =

ℵ̃

Yt̃

+
PF

t̃

Yt̃

 (13) 

 داشت میخواه( 12) در( 13) رابطه یگذاریجاگرفتن نرخ بهره و  ثابت با

Yt̃ =
PF

t̃

2
+ [ℵ̃ +λt

Ỹ − PC
t+1̃] PF

t̃ + [λt
Ỹ − PC

t+1̃] ℵ̃

PC
t+1̃ − PF

t̃

 (14) 

λtو  ℵ̃ کنود، ینم مداخله محصول بازار در دولت که یهنگام
Ỹ      برابور صوفر هسوتند و از رابطوه

 کو   متیق دولت که یهنگاماست. اما  متیبرابر با نرخ رشد ق دیو نرخ رشد تول شوندیحذ  م

λtو  ℵ̃  یدر کوتاه مدت با افزا کندیم وضع
Ỹ اموا بوه محو      ابدییم  یافزا دینرخ رشد تول

 موت یق وضوع  نکهیا یجا بهرا اصالح کنند،  خودمورد انتظار  یهامتیق دکنندگانیکه تول نکهیا

خواهنود دانسوت و    موت یآن را عامو  کواه  ق   ننود یبب موت یق  یافزا از تیحما سبب را ک 

سبب محدود شدن نرخ رشد عرضه نسبت  یتعادل یهامتیق رشد نرخ کاه  با ک  یهامتیق

 یبوازار  یهوا موت یق نیجانشو  کو   یهوا متیق ز،ین مدت بلند در. شوندیم آزاد بازار طیشرابه 

 در دیو تول سطح اگرچه بود خواهد ک  یهامتیق رشد نرخ با برابر دیتول رشد نرخ و شد خواهند

 .باشدیم کمتر آزاد بازار با سهیمقا

 ابود ی کواه   بوازار  یتعادل متیق که شودیک  سبب م متیگفته شد، اعمال ق آنچهتوجه به  با

 کو   یهوا موت یق اسواس  بور  بازار، یهامتیق یجا به کنندگان دیتول بلندمدت در که یطورهب

 خوال   بور  توانود ینمو  کو   یهوا متیق یرگذاریتأث جهت. کنند میتنظ را خود رکشتیز سطح

 سوبب  بواالتر  یبوازار  یهوا موت یق هماننود  باالتر ک  یهامتیق ،یعنی. باشد یتعادل یهامتیق

 ینظور  یالگوو  میمسوتق  طوور هبو  توانینم رو، نیا از. شوندیم محصول رکشتیز سطح  یافزا
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 یآموار  یهاهیفرضآزمون  باآن را  توانیم میمستق ریغ صورتهب اما کرد آزمون را نیشیپ بخ 

 .آزمود( 14) یایپو رابطه ینیب یپ دقت و هامتیق عیتوز با رابطه در

 :است شده یسنج اعتبار ریز صورت سه به هامتیق یآمار عیمربوط به توز فرض

 در باشوند،  یتمیلگوار  نرموال  عیتوز یدارا هامتیق اگر: هامتیق تمیلگار مستق  عیتوز -1

جموع   حاصو   گور ید یسوو نرمال خواهد بود. از  عیتوز یدارا هامتیق تمیلگار صورت نیا

مربووط بوه    یزموان  یسر نینرمال است. بنابرا عیتوز ینرمال، خود دارا عیبا توز ییرهایمتغ

 وجوود  کوه  گوردد  تصوور  است ممکن. باشد نرمال عیتوز یدارا ستیبایم هامتیق تمیلگار

 وارد یریو گجوه ینت نیو ا در یخللو  تواندیم هامتیق یزمان یسر در یخودهمبستگ و روند

 ینورخ رشود تصوادف    کی یدارا هامتیق که دیکن فرض موضوع نیا شدن روش یبرا. کند

ρt یدارا یتمیلگوار  یرهوا یصورت نرخ رشود متغ  نیباشد. در ا یتمینرمال لگار عیبا توز 

 نرمال خواهد بود. عیتوز

Pt = (1 +ρt)Pt−1 

 ای و

ln Pt = ln Pt−1 + ln(1 +ρt) 

 جوه ینت نیو ا بوه  تووان یمو . هسوتند  نرمال عیتوز یدارا باالکه هرسه مولفه رابطه  نیتوجه به ا با

 بوه  مربووط  یزموان  یسور و  ندارد باال یجهینت در یریتأث روند و یخودهمبستگ وجود که دیرس

 ρt عیو توز کوه  یهنگوام موضوع  نینرمال باشد. البته ا عیتوز یدارا ستیبایم هامتیق تمیلگار

 نباشد ممکن است مح  مناقشه باشد. یتمینرمال لگار

 آنگواه نرمال باشد،  عیتوز یدارا هامتیق تمیلگار یزمان یسر: اگر هامتیق مستق  عیتوز -2

 .باشد یتمیلگار نرمال عیتوز یدارا ستیبایم آن ینما

 کوه  نباشد یاگونه به هامتیق یخودهمبستگ شک  اگر: هامتیق تمیلگار مشترک عیتوز -3

 تمیلگوار  از یانتخاب یهانمونه هر صورت نیا در کرد، استفاده نیشیپ بیتقر دو از بتوان

 .باشد نرمال مشترک عیتوز یدارا ستیبایم هامتیق

 یهوا موت یق از یتعادل یهامتیق که است فرض نیابودن  درستبه  وابسته( 14) رابطه یدرست

 یبازار یهامتیق یبرا یعلت ستیبایم ک  یهامتیق گر،ید عبارت به. کنندیم یرودنباله ک 
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 ادیو  فورض  اگور  .است یبررس قاب  یگرنجر تیعل آزمون کی از استفاده با مسئله نیباشند که ا

 محصوول  مودت بلنود  راتییو تغآن است کوه   دی( مو14صورت رابطه ) نیشود، در ا رفتهیپذشده 

 .باشد ینیتضم یهامتیق بلندمدت راتییتغاز  یتابع ستیبایم

 موت یق کو ،  موت یق بوه  مربووط  آمار ازبخ  عنوان شد،  نیآنچه در ا یتجرب یبررس منظور به

)بوه عنووان    گنودم  رکشوت یز سطح(، و هامتیقواحد  یساز همسان یبرا ،)دالر ارز نرخ ،یبازار

شوده   مهیآ ضم وستیآمار مورد استفاده در پ کهاستفاده شده  رانیدر ا شده( یزیعرضه برنامه ر

 است.

 و بحث  جینتا
 هموه ( آمده است. بر اسواس  1در جدول ) هامتیق تمیلگار یرو بر یسازیعاد یهاآزمون جینتا

نرمال بوده است. آماره آزمون لوو    هامتیق تمیلگار به مربوط یزمان یسر عیتوز ها،آزمون نیا

 07115 احتمال سطح با و باشدیم 912/0 زین متیق یزمان یسر یبرا لکیو – رویشاپ یتینرمال

 در تووأم،  یتینرمال یبررس منظور به نیهمچن. است یتمیلگار نرمال هامتیق یزمان یسر عیتوز

شوده و سو س بوا     میسواله تقسو   12بوه دو گوروه    هوا متیق تمیلگار به مربوط یزمان یسر ابتدا

 کیو دورن آمواره . اسوت  شده یبررس هاهمزمان آن یتیهانسن نرمال – کیاستفاده از آزمون دورن

. کنود یمو  دییو تأ را هوا موت یق تمیلگار بودن نرمال 132/0 احتمال با و بوده 941/0 برابر هانسن

 نرموال  و نرموال  یهوا عیو که نمودار مربوط به آزمون بورازش توز  است یادآوری انیشا ن،یهمچن

 .است آمده ب وستیپ در یتمیلگار

 هامتیق تمیلگار یتینرمال آزمون(1) جدول

 آزمون
 – رویشاپ

 لکیو

 – رویشاپ

 ایفرانس

 – کلمگرو 

 رن یاسم

 – انیرا

 نریجو

 – اندرسون

 ن یدارل

 – یچولگ

 یدگیکش

 13/1 434/0 190/0 145/0 121/0 154/0 آماره

 420/0 211/0 1/0 از  یب 15/0 از  یب 311/0 331/0 یداریمعن

 تحقی  یهاافتهی: منبع

 یدرونوزا  ریو شام  دو متغ یبردار ونیمدل خودرگرس کی ابتدا در تیعل رابطه نییتع منظور به

پرداخوت شوده،    ارانوه ی زانیو منرخ مبادله ارز،  یبرونزا ریو چهار متغ یبازار متیک  و ق متیق

بوا   یبردار ونیمدل خودرگرس یهاوقفه نهیبه شمار . شدبرآورد  مهیب تیشده و کفا مهیسطح ب

 یبوردار  حیانتخاب شد و پس از برآورد مدل خودتوض 1برابر با  نیزیب –استفاده از آماره شوارتز 

کو  اسوتفاده شود.     موت یبوازار و ق  موت یق نیبو  یرابطه عل و  نییتع یگرنجر برا تیاز آزمون عل
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. شود وارد الگوو   هوا موت یموثر بور ق  یبرونزا ریمتغ کینرخ ارز به عنوان  رابطه نیدر ا ن،یهمچن

 هیسوو  کیو  یرابطه عل  کی ،دهدیم نشان بود شده ینیب یپ که گونههمان آمده دستهب جینتا

 کننوده  دنبوال  یبوازار  یهوا موت یق واقع در و دارد وجود یبازار یهامتیق به ک  یهامتیق از

 .هستند ک  یهامتیق
 گرنجر تیعل آزمون جینتا (2) جدول

 احتمال یآزاد درجه اسکور یکا آماره آزمون
 

 
 042/0 1 152/4 است یبازار متیق علت ک  متیق

 102/0 1 211/2 است ک  متیق علت یبازار متیق

 تحقی  یهاافتهی: منبع

 نشوان ( 1) شوک  در  گنودم  شوده  یزیر برنامه عرضه رشدو  هامتیق رشد به مربوط یزمان دوره

 رشود  نورخ  و عرضوه ک ، نرخ رشد  متینمودارها نرخ رشد ق نیا یمحور عمود .است شده داده

 مشواهده  یزموان  ی( سور 1قسمت ال  شوک  )  .است زمان ز،ین هاآن یافق محور و یبازار متیق

 یهوا متیق یریپذ ریتأث ینوع ،آن در دقت یکم با که دهدیم نشان را هامتیق رشد یبرا شده

 یبورا شوده   ادیو  یهوا یسور ( 2) شک  ب قسمت در. است مشاهده قاب  ک  یهامتیق از بازار

 رابطه که ال  قسمت برخال . اندهموار شده ساله 9دوره  یو در قسمت ج برا ساله 4 یهادوره

 کیقسمت ب و ج نشان دهنده  دهد،ینم نشان ک  یهامتیق و عرضه نیب را یامالحظه قاب 

 کوه  یدرحوال . اسوت  گندم ک  یهامتیعرضه گندم و نرخ رشد ق رشدنرخ  نیرابطه بلندمدت ب

( 1در شوک  )  که طورهمان گر،یوجود ندارد. به عبارت د یتعادل یهامتیق یبرا یارابطه نیچن

 موت یق نوه )و  کو   موت یق رشود  نرخ با همگام بلندمدت در محصول رشد نرخ ،شودیممالحظه 

 است بوده( یبازار
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 شده مشاهده یزمان ی. سرالف

 

 سال 4 هر یبرا شده هموار یزمان یسر. ب
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 سال 8 هر یبرا شده هموار یزمان یسر. ج

 عرضه و کف یهامتیق ،یبازار یهامتیق یروند زمان (1) شکل

  یافوزا  بوا  کوه  اسوت  نیو ا ،یبررسو  نیدر ا شده هیارا ینظر یالگو یهاینیب یپ از گرید یکی

 یهمبستگ بیضر. ابدییم کاه محصول  عرضه زانیم ،یبازار متیق وک   متیق نیب اختال 

که  است – 23/0 آن برابر شده یزیربرنامه عرضه زانیمو  گندم یبازار و ک  متیق شکا  نیب

 که( 1) یکانتور نمودار از توانیم مسئله نیشدن ا ترروشن یبرا. موضوع است نیکننده ا دییتا

 رهیو نقواط ت  .اسوتفاده کورد   دهود یک  گندم را نشان م متیق و یبازار متیق عرضه، نیب رابطه

 عرضوه  انگریو ب ترروشن نقاط و شده یزیرعرضه برنامه شتریب رینمودار مربوط به مقاد یرن  رو

 دهدیم نشان را ینقاط نمودار نیا در شده رسم نیچخط .باشدیمشده کمتر گندم  یزیربرنامه

اسوت   یخوط نقواط   نیا یباال هیناح یهمه نیک  برابر هستند. بنابرا متیو ق یبازار متیکه ق

 موت یاسوت کوه ق   یخط نقواط  نیا ریز نقاط یهمهاست و  یبازار متیک  کمتر از ق متیکه ق

 نیچو  خوط  ریو ز نقواط  ،شودیممالحظه  که طورهمانبازار است.  متیاز ق  یک  وضع شده ب
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کو  را بوا فاصوله     موت یهرچه دولت ق ن،یهستند. بنابرا ترروشن ن،یچ خط یباال نقاط و تررهیت

 .افتی خواهد کاه  محصول عرضه زانیم ،کند نییتع یبازار متینسبت به ق یشتریب

 

 کف و یبازار یهامتیعرضه و ق نیرابطه ب (1) نمودار

 کو   موت یق کوه  یتا هنگام دهدیم نشان یو هم به لحاظ تجرب ینظر صورتهب هم یبررس نیا

 عرضه کاه  جهینت درو  یانتظار یهامتیق کاه  سبب آن وضع است، یبازار متیق از کمتر

( و گوئو   1111آنچوه بهاسوکار )   بوا  یبررسو  نیو ا .شود  خواهود  آزاد بازار با سهیمقا در محصول

 وجوود  و کورده  مخالفوت  کننود یمو  ادی دیک  بر تول متیمثبت ق ری( از آن به عنوان تاث2013)

وضع شووند   یبازار یهامتیق از باالتر ک  یهامتیق که داندیم آن به وابسته را یریتاث نیچن

 طیبوازار در شورا   یتعادل متیباالتر از ق یامحدوده به را کشاورزان یانتظار یهامتیتا بتوانند ق

 یانتظوار  یهوا متیق کننده نییتع عام  تنها ک  متیق البتهدهند.   یافزا (فر لسه) آزاد بازار

 از آن اخوتال   موت، یق نییتع وهیش به یانتظار یهامتیق بر ک  متیق ریتاث. ستیکشاورزان ن

حسن سابقه دولت در پرداخوت ارزش محصوول بوه کشواورزان، زموان اعوالم        ،یبازار یهامتیق

 کوه  یهنگوام  .دارد یبستگ کشاورزان یانتظار یهامتیقشک  دهنده  عوام  گریدک  و  متیق

: شووند یمو  روبورو  تیو بوا دو واقع  انکشاورز شود،یم اعالم دیتول یزیر برنامه از پس ک  متیق
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 چیهو  دیو خر یهوا واسوطه  دوم،. کنند ینیب یپآن را  دیو با ستیک  مشخص ن متینخست، ق

 یانتظوار  موت یق نیبنوابرا . ندارنود  کو   موت یق از بواالتر  یمتیق به محصول دنیخر یبرا یلیدل

 کمتر هموارهک   متیاست که اگر ق یهیبود. بد خواهد انتظار مورد ک  متیق همان کشاورزان

 براسواس  بلندمودت  در هوم  و مدت کوتاه در هم کشاورزانشود،  اعالممحصول  یبازار متیق از

 عرضوه  قانون که یهنگام تا .داد خواهند انجام را خود دیتول یزیربرنامه یانتظار ک  یهامتیق

 زانیو مبوازار آزاد،   یهوا موت یق بوا  سوه یمقا در کو   یهامتیق بودن کمتر  یدل به باشد، برقرار

-از برناموه   یکو  پو   متیخواه ق نیبنابرا .بود خواهد کمتر آزاد بازار با سهیمقا در زین محصول

 بوازار  طیبوا شورا   سهیدر مقا دیو خواه پس از آن اعالم گردد، سبب کاه  سطح تول دیتول یزیر

-یم استدالل( 2012) همکاران و پاتوال و( 2013) گوئ  که طورهمان نیبنابراخواهد شد.  آزاد

 .شد خواهد ییناکارا جادیا سبب ک  متیق استیس کنند،

 موت یدر زموان اعموال ق   کشواورزان  است که نیا یبه معن شده، یزیربرنامه عرضه سطح کاه 

داشوت   هنود اخو آزاد بازار طیبا شرا سهیدر مقا دیدر تول یگذارهیسرما یبرا یکمتر یآمادگک  

 همکواران  و سیبوراون  و( 2012) همکواران  و وود که گونهآن دارد یکم اریبس احتمال نیو بنابرا

. در شوود  یدر کشواورز  یگذارهیسرما  یافزا سبب ک  یهامتیق کنند،یم استدالل( 2013)

خواهود   یکشواورز  دیو در تول یگذارهیسرما سکیرک  سبب کاه   متیق استیواقع اگرچه س

 یالگوو  کیو  در. شود  خواهود  زیو ن آن یسوودآور  سوطح  کاه  سبب همزمان صورتهب اما شد

بتواند منافع از دست  سکیاز کاه  ر یناش سود نکهیا یبرا ،1انسیوار – نیانگیم یریگمیتصم

 تیو و اهم باشوند  زیو خطرگر اریبسو  دیبا گذارانهیسرما ،کنداز کاه  سود را جبران  یرفته ناش

 هوا تیفعال گریدبا  سهیدر مقا یکشاورز نکهیبه سود مورد انتظار بدهند. با توجه به ا یکم اریبس

افوراد   سوت یبایمو  کنندیم یگذارهیسرما حوزه نیا در که یافراد  است، یشتریب سکیر یدارا

 یگوذار هیسورما   یافوزا  سبب ک  متیق استیس که نیا احتمال نیبنابرا. باشند یرتریپذخطر

 .است کم اریبس شود یدر کشاورز

 هاشنهادیپ و یریگجهینت

شده اسوت اموا    یفراوان یهایبررس یدر بخ  کشاورز یمتیق یگذاراستیس یچگونگ نهیزم در

کمتور   ران،یو درحوال توسوعه ماننود ا    یک  به رغم کاربرد فراوان آن در کشورها متیق استیس

 یامودها یپ موورد  در مثبت یتصورهاآن وجود   یاز دال یکی دیمورد توجه قرار گرفته است. شا

                                                           
1 Mean – Variance 
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 از زیو ن ییانتقادهوا  گذشوته  در اگرچوه . است کشاورزان درآمد بهبود و هامتیق  یافزا مانند آن

دارنود. از   دیو تأک یصو یتخص ییانتقادها بر ناکارا نیا اغلبک  به عم  آمده است اما  یهامتیق

 یعنو ی ینو یمثوال ع  کیو و  ینظر یالگو کیشده است که با ارائه  تالش یبررس نیرو، در ا نیا

و  تگذاراناسو یس کوه  ییهوا هود  بوه   یابیدر دسوت  یحت استیس نیا یکارامد ران،یبازار گندم ا

 د،یو تول  یآن هسوتند، ماننود افوزا    یدرپ یدر بازار محصوالت کشاورز دولت مداخلهطرفداران 

 کیو  یبررسو  نیو در بخو  دوم ا  شوود.  دهیدرآمد به چال  کش عیو بهبود توز یاقتصاد تیتثب

 موت یق رابطه مورد در را یدیجد و مهم جینتا یسادگ رغم به که است شده مطرح ینظر یالگو

- یپو  و هوا فرض. اعتبار دهدیم هامتیق ینانینااطم طیشرا در ک  یهامتیق نق  و عرضه و

  هوا  یآزموا  نیا جینتا. است شده آزمون سوم بخ  در یمختلف یهاروش به الگو نیا یهاینیب

 گنودم  بوازار  یهوا عتیواق از یمناسب ینیب یپ شده مطرح یرفتار یهایالگو که است آن دیمؤ

 اتخواذ  یمنفو  جنبوه  دو دوم، بخو   در شوده  ارائوه  یالگو به استناد با بخ ، نیا در. دارد رانیا

 شوده  ارائوه  یبرابور  یناسوازنما و  تیو تثب (پوارادوکس ) یناسازنما یعنیک   یهامتیق استیس

 .است

 تیتثب یناسازنما

 ن،یبنوابرا . دانود یمو  ک  متیق در محصول دیخر را دولت فهیوظ ک  یهامتیق متداول  یتعر

 یخصوص دارانیخر و یدولت دارانیخر که یطیشرا در رندیبگ میتصم ییعقال دکنندگانیتول اگر

 موت یچورا کوه ق   ،داد خواهنود  حیتورج  را یخصوصو  دارانیو خر ندارنود،  تفواوت  متیق در جزهب

 موت یکوه ق  نیو ک  است. مگور ا  متیاز ق شتری( بیتعادل متی)ق یخصوص دارانیخر یشنهادیپ

 شده باشد. نییک  تع متیکمتر از ق ایبرابر با  یلیبنابه دال یتعادل

 سوبب  محصوول  یبرا ک  متیق وضع که شودیم استنباط نیچن شدکه ارائه  ییاساس الگو بر

وضوع نشوده اسوت     یمتو یق نیچنو  کوه  یهنگوام نسبت به  عرضه زانیمبلندمدت  در تا شودیم

 آن نیجانشو  یزیچ چه ابد،ییم کاه  محصول عرضه اگر که است نیا پرس . اما ابدیکاه  

که بوا وضوع    کندیم ینیب یپ الگو نیا کند،ینم رییتغ یاراض یکاربر که نیا فرض با شود؟یم

 هوا آن یبورا  کو   متیق که یمحصوالت گرید دیتول زانیممحصوالت  از یشمار یک  برا متیق

 از کو   یهوا موت یق هرچوه  ،گور ید یسوو . از ابدییم  یافزا( آزاد)محصوالت  است نشده وضع

 مگور  ابود ییمو   یافزا زین آزاد محصوالت عرضه در  یافزا شدت باشد، کمتر یبازار یهامتیق

 تیتثب نیا اگرچه. کند تیتثب آزاد محصوالت یبازار متیق به نسبت را ک  متیق دولت کهنیا
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 یداریو ناپا جادیا یچگونگ یخیتار  یتحل کی با ادامه در اما است مطلوب گذاراناستیس نگاه از

 خواهد شد. انیشده ب تیدر مدل تثب مندمنظا

 هوا آن موت یق کواه   سوبب  مودت  بلند در آزاد محصوالت عرضه  یافزا عرضه قانون اساس بر

 موت یآن محصوول بلکوه ق   متیمحصول نه تنها ق کی یک  برا متیبا وضع ق ن،ی. بنابراشودیم

 یاثربخش و ابدییم کاه  زین هستند محصول آن نیجانش که یآزاد یکشاورز محصوالت همه

 دولوت  ک ، یهامتیق بودن اثریب شدن وروشن زمان گذشت با. ابدییم کاه  ک  یهامتیق

-گسترده طورهب را ک  یهامتیق نامندیم یراهبردرا  هاآن که یمحصوالت عرضه  یافزا یبرا

 از شوتر یب کو   موت یق که ییجا در درست ک ، یهامتیق مرتب  یافزا با. دهدیم  یافزا یا

 و شوود یمو  اقتصواد  چرخوه  از محصول داریخر یهاواسطه حذ  موجب دولت است بازار متیق

شودن بوازار محصوول و     ی. با انحصوار شودیم  یتبد دولت یانحصار دیخر بازار به محصول بازار

 ذارانگاسوت یس اسوت  ممکون  شوده  حاص  تیتثب  جهیدرنتو  دیتول زانیمو  متیمداوم ق کنترل

در  رییو تغ یبورا  یتالشو  گرید نی. بنابرااندافتهی دست تیتثب یعنی خود هد  به که کنند گمان

کو    یهوا موت یق از مشوخص  نسوبت  کی حفظ به اقدام و کرد نخواهند خود یهایریگمیتصم

 تیتثب کی شودیم انیب درادامه که  یدل کی بهکم  دست تیتثب نیحال، ا نیخواهند کرد. با ا

 باشود  داشوته  وجوود  محصوول  صوادرات  امکوان  که یهنگاماست.  یداریپا بدونو  ستین یواقع

 موت یق از شوتر یب یمووثر  طوور هبو  زیو ن محصول یجهانمتیق و( یقانون ریغ خواه و یقانون)خواه 

 موت یق از بواالتر  یمتو یق بوه  محصول دیخر با و کرده ظهور موقت طورهب هاواسطه باشد، یداخل

. باشوند  یبوازار  یهوا موت یق از ترنییپا یدولت یهامتیق موقت طورهب که شوندیم سبب دولت،

 توجوه  با و بفروشند هاواسطه به را خود محصول که دهندیم حیترج دیجد طیشرا در کشاورزان

  یافوزا  محصوول  یداخل متیق کنند،یم خارج یداخل بازار از را هامحصولواسطه نیا کهنیا به

و  یداخلو  موت یق  ی. بوا افوزا  افتیآن در داخ  کشور کاه  خواهد  یموجود زانیمو  ابدییم

  یافوزا  جز یاچاره یداخل بازار دوباره میتنظ یبرا دولت کشاورزان، یانتظار یهامتیق  یافزا

 نیو توداوم ا  سوتند، یقاب  کنترل ن یجهان یهامتیق کهنیا به توجه با. داشت نخواهد ک  متیق

 رقابو  یغ یخوارج  ریو متغ کی از دولت یچرا و چون یب یرویپ یمعن به ندهیآ در دوباره میتنظ

آن اعموال شوده اسوت در     یک  بورا  متیق استیکه س یمحصول متیاگر ق یحت .است کنترل

کوه مقودار عرضوه     شوود یمو  سوبب  کاالها ریسا متیق یریرپذییتغثابت بماند،  یجهان یبازارها

 نوسوان  بهانوه  بوه  آغواز  در دولوت  اگرچوه  ن،یبنابرا .شود رییدستخوش تغ تیمحصول مورد حما
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 یقو یحق عملکورد  بازدارنوده  ،یداخلو  یهوا موت یق یداریپا و تیتثب تیاهم و یخارج یهامتیق

 خواهود  یداخلو  بازار به یخارج یهاتکانهکننده  منتق خود  تیاما در نها شودیم بازار سازوکار

 .است تناق  در تیتثب یعنی دولت هیاول هد  با نیا و بود

 یبرابر پارادوکس

 مزرعه سر متیق رشد موقت طورهب ک  یهامتیق اعمال با دوم، بخ  در( 12) رابطه اساس بر

 توا  ک  یهامتیق  یافزا با است ممکن اگرچه. افتدیم عقب یینها کنندهمصر  متیق رشد از

  یاما همان دوره موقت کند بودن باعوث افوزا   ،شود رفع یشدگ کند نیا بازار یهامتیق سطح

 بوازار  در دولوت  مداخلوه  نیبنوابرا . شودیم یینها کنندهمصر  متیسر مزرعه و ق متیشکا  ق

 یهوا نوه یهزک  سبب کاه  سوهم کشواورزان از    یهامتیق از استفاده با یکشاورز محصوالت

 بارا  دیخر متیق تواندیم باشد محصول داریخر تنها دولت که یهنگام. شودیم کنندگانمصر 

هم فعال خواهد بود چورا کوه بوا     نجایدر ا تیتثب یکند، اما ناسازنما تیتثب کنندهمصر  متیق

در  موت یق  یاز افوزا  یریجلووگ  یدولت مجبوور اسوت کوه بورا     ،محصول یبازار متیق  یافزا

 یبوار موال   نیبفروشد. بنابرا ینییپا متیبخرد و به ق ییباال متیمحصول را به ق ن،یپس یبازارها

 یبورا  شوتر یب یجوذب منوابع موال    ازمندین یباز نیبر دوش دولت خواهد بود و تداوم ا ینیسنگ

 بکشود،  بودوش  را اسوت یس یموال  بوار  نتواند دولت که یهنگاماست.  دیجد یانتقال یهاپرداخت

 گرانتور  کننوده  مصور   بوه  ای بخرد ارزانتر کشاورز از را محصول ای که شد خواهد ناچار تیدرنها

 .افتی خواهد کاه  یینها متیق از کشاورزان سهم درهرصورت و بفروشد

 دهدیعملکردها نشان م و انتظارهاک  بر  یهامتیق یرگذاریتاث یچگونگ یابیارز با یبررس نیا

 سهم کاه  و محصول متیق یداریناپا د،یدر بلندمدت سبب کاه  تول استیس نیکه اعمال ا

 د،یو تول  یافوزا  یعنو یآن  هیاول یهاهد که با  شودیم یینها کنندهمصر  متیق از کشاورزان

کو    موت یق اسوت یس اعموال  رو نیا از. است تناق  در یبرابر  یافزا و تیتثب ،سکیرکاه  

و  هوا کشاورزان، نق  واسوطه  یانتظار یهامتیقبازار آزاد،  متیدر نظر گرفتن ق بدون کمدست

 .شودینم هیتوص یشده تمام ینهیهز به اتکاصر  با  به
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 هاوستیپ

 استفاده مورد یزمان یهاداده: ال  وستیپ

Price ($) 
Threshold 

($) 

Area 

(1000H) 
Subsides 

Adequacy 

of 

Insurance 

Insuranced 
Exchange 

Rate 
Year 

201.62 91.54 6557760 20.02 0.13000 0.15000 1420.2 1991 

227.53 100.13 6930460 33.64 0.12000 0.14000 1498 1992 

177.79 124.59 7190140 59.54 0.13000 0.13000 1806 1993 

152.62 98.67 6781766 73.15 0.13000 0.15000 2635 1994 

189.08 81.76 6567440 63.58 0.11000 0.19000 4036 1995 

240.81 92.22 6327930 81.05 0.14000 0.21000 4446 1996 

276.45 100.38 6298995 70.58 0.14000 0.19000 4782 1997 

340.49 92.76 6179747 57.52 0.23000 0.20000 6468 1998 

383.36 77.83 4739058 69.44 0.21000 0.27000 8634 1999 

496.14 107.61 5100717 88.73 0.25000 0.20000 8131 2000 

597.98 132.49 5553132 90.97 0.40000 0.20000 7925 2001 

186.33 162.68 6241000 101.13 0.32000 0.36000 7991 2002 

182.95 180.22 6409406 105.38 0.36000 0.61000 8323 2003 

196.28 194.35 6605320 110.25 0.45000 0.62000 8747 2004 

205.33 206.81 6950720 189.98 0.38000 0.58000 9042 2005 

225.95 222.2 6200000 191.22 0.39000 0.62000 9226 2006 

219.73 219.09 7222300 164.24 0.46000 0.52000 9357 2007 

310.32 289.65 5250205 498.82 0.80000 0.37000 9667 2008 

309.61 305.64 6647371 199.16 0.69000 0.52000 9979 2009 

311.13 311.29 7035015 220.11 0.93000 0.42000 10601 2010 

321.59 265.33 6377003 273.66 1.06000 0.68000 13568 2011 

358.45 161.17 6539006 131.31 0.87000 0.66000 26059 2012 

465.27 236.89 6399992 198.56 0.92000 0.61000 19000 2013 

404.16 227.3 5920000 195.56 0.94000 0.62000 21557 2014 

Source: Iranian Central Bank, FAO 
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