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 چکیده
 از پس آن که استفاده ازبه طوری باشدمی در کشور گندم از پس پرمصرف کشاورزی محصول دومین برنج
 تولیدکنندگان. است گرفته قرار ضروری و اساسی هایالکا ردیف و در یافته چشمگیری افزایش 50 دهه
 بروز مستعد همواره برنج بازار. اندبوده مواجه برداشت زمان در محصول این پایین هایقیمت با همواره برنج

 عایدی افزایش هدف با ،، مداخله هدفمند دولت در بازاریلمسا این به توجه با. باشدمی قیمتی وساناتن
 تضمینی خریدبرای دستیابی به این هدف،  مهم هایگزینه از یکی. بود خواهد مؤثر بازار، کنترل و تولیدکننده

 اخیر هایسال در خارجی هایبرنج واردات افزایش به توجه باد. باشمی مناسب زمان در دولت توسط برنج
و محلی  پرمحصول برنج انواع قیمت کاهش و داخلی برنج بازار بر حاکم رکودهمچنین  موجود نوسانات و

حمایتی و قیمت  روش آنها اهمیت به توجه با استراتژیک محصوالت برای گرددمی پیشنهاد، بازار در
 کار دستور درهایی با نوسانات قیمتی ص در سالخصوتضمینی برنج به خریدمناسبی تعیین و  تضمینی
 زمان در خریدداخلی توسط بخش دولتی مستلزم  برنج خرید در موفقیتگیرد.  قرار کشاورزی جهاد وزارت

 . باشدمیمناسب  پیشنهادی قیمت و
 

 ناخالصی ،دانه شکسته ،سفیدیشکم ،تضمینی خرید برنج، :کلیدی یهاواژه
 

  مقدمه
بوده و نقش مهمی در تغذیه، درآمد و اشتغال مردم  پرمصرف کشاورزی محصول دومین م،گند از پس برنج

 هایالکا ردیف در و ایرانی خانوارهای مصرفی سبد اقالم ترینعمده از یکی برنج امروزهجهان و ایران دارد. 
 از بسیاری تواردا ایران، در پنجاه دهه اوایل در نفتی درآمدهای افزایش با. باشدمی ضروری و اساسی
 افزایش و جمعیت رشد(. 1398)صیادی و همکاران،  یافت افزایش برنج جمله از کشاورزی تالمحصو
 مقادیر ساله همه و نباشد داخلی نیاز پاسخگوی برنج داخلی تولید تا است شده سبب برنج سرانه مصرف
 حمایتاز طرفی . باشدمی دولت اصلی هایدغدغه یکی از آن توزیع و تأمین بنابراین. شود وارد برنج زیادی
 غذایی، امنیت برقراری ،قبیل ایجاد اشتغال و رونق تولید از گوناگون دالیل به بنا کشاورزی بخش ازدولت 
 و روستایی ساختار حفظ و روستا یتوسعه جامعه، غذایی سبد در کشاورزی کاالهای از برخی بودن اساسی
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 ،کشور استقالل و ملی امنیت به کمک زیست، محیط یپایدار حفظ شهرها، به مهاجرت از جلوگیری
 توسعه حال در و یافتهتوسعه از اعم ،کشورها یهمه در و بوده اهمیت حائز کشاورزان درآمد ارتقاء همچنین

 اتخاذ کشاورزی بخش و کشاورزان از حمایت جهت در هاییسیاست همواره نیز ایران در. است مطرح
 (. 1391اران، )اردستانی و همک است گردیده

قیمت پایین  خصوصبرای تولید و فروش این محصول به فراوانی مشکالت با در ایران برنج تولیدکنندگان
در زمان برداشت مواجه هستند. لذاحمایت از تولید کنندگان داخلی جهت تنظیم بازار و حفظ پایداری تولید 

 در سال جهش تولیدضروری است .
  

 یرانیا برنج یگذارمتیق بر مؤثر عوامل
. باشدمی قیمتی نوسانات بروز مستعد همواره استراتژیک محصول این بازار برنج، اهمیت رغمعلی   

 هایهزینه افزایش و شده برنج قیمت نوسانات افزایش سبب کود و سم آالت،ماشین هزینه در تغییرات
 رقم و نوع تقاضا، و عرضه مانند دیموار. دهدمی افزایش را برنج قیمت مدت کوتاه در کود و آالتماشین
 برنج بودن یکدست یا خلوص و برنجبندی بندی و بستهدرجه محصول، کشت منطقهکیفیت پخت،  برنج،

 . (1393 ،همکاران و )کجوری هستند تاثیرگذار ایرانی برنج قیمت روی نیز
 به نسبت کمتری قیمت گرفته نظر در آن برای دولت که اییارانه و ترپایین کیفیت دلیل به نیز وارداتی ارقام
و حتی  پایین بودهقیمت ارقام داخلی  در اوایل فصل برداشت شودمی باعث لهأمس همین. دارند داخلی ارقام

این در حالی است که پس از اتمام فصل  .شوددر مواردی منجر به رکود فروش ارقام داخلی در بازار 
افزایش قیمت برنج را شاهد بوده و این افزایش قیمت نصیب ها به بازار برنج، برداشت و ورود واسطه
 با بازار در دولت هدفمند مداخله ،برنج بازار مشکالت بررسی مسائل، این به توجه باکشاورزان نخواهد شد. 

 . (1389 رفیعی، و )امیرنژاد بود خواهد مؤثر کننده،مصرف نیاز تأمین و تولیدکننده درآمد افزایش هدف
 

 برنج بازار میتنظ در دولت نقش
 برنج انواع تولید و تحقیق به عمده طوربه توسعه حال در کشورهای در تولیدکنندگان از دولت حمایت
 مداخله(. 2019)فائو،  است متمرکز مناسب بذر توزیع و گسترشحوزه آب و  در گذاریسرمایه شده،اصالح

 با برنج تهیه با اغلب دولت. است متداولها، ولتد اهداف از یکی عنوان به نیز هاقیمت بر تأثیرگذاری و
. کندمی ایفا را مهمی نقش بازاریابی چرخه اول مرحله درها و حذف واسطه تولیدکننده قیمت حداقل

ها انجام داده و دولت نقش ها و تشکلتوان این مرحله را با فعال سازی بخش خصوصی به ویژه تعاونیمی
-می انجام بازار کنترل جهت مدون و خاص ایبرنامه با برنج وارداتاشد. نظارتی در این خصوص داشته ب

 از اطمینان برای هادولت از بسیاری اصلی، ماده یک عنوانبه برنج اهمیت دلیلبه(. 1391)اردستانی،  شود
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درآمد غذایی، تولید  امنیت نظر ازبرنج  اهمیت دلیل بهو  کنندایی حداقل ذخایر غذایی را حفظ میغذ امنیت
صیادی و همکاران، )ندارند  بخش این بر خود کنترل دادن دست از به تمایلی هادولت ،و ثبات سیاسی

 مختلف هایشکل به برنج بازارها از دولت سال آن شرایط به توجه با مختلف هایسال در. بنابراین (1397
 . دنکنمیحمایت 

 
  دولت دخالت بدون و کامل یخوداستقالل با بازار

 تعادل به بازار و رسیده توافق به دولت دخالت کمترین بدون کنندهمصرف و کنندهتولید بازار این در
 فروش به آلایده تقریبا شرایط با را خود تولید کشاورز که است ایگونه به آن شرایط و بازار. رسدمی

 قیمت از نیز هاکنندهرفمص. (1374 )محمدرضایی، رسندمی نسبی سود به نیز تجار و هاواسطه و رسانده
 ندارند.  ایهزینه یا درآمد، نداشته دخالتی هادولت بازار این در. دارند رضایت نهایی
 یدولت بخش دخالت با بازار

کننده عرضه صورت به آوردمی عمل به داخل در برنج کمبود از که هاییارزیابی لحاظ به دولت بازار این در 
 طریق از قسمتی بلکه داخلی تولیدکنندگان طریق از تنها نهبه برنج  کنندهرفمص نیاز. شودمی بازار وارد

 نقش ترینحساس بازار این در دولت. شودمی تأمین دولتی بازرگانی نظارتبا  کشور از خارجتولیدکنندگان 
 داخلی لیدتوصورت نگیرد  الزم تدابیر و احتیاط برنج از کنندهمصرف نیاز تأمین برای اگر که چرادارد،  را

 . (1374 )محمدرضایی، شد خواهد چالش دچار
لذا نحوه برخورد  به صورت بی واسطه است،حمایت از تولیدکننده  در برنج تولید پایداریکی از راهکارهای 

گذاری صحیح موجب ثبات در بازار برنج و موقع در بازار برنج و قیمتدولت در بازار برنج، حضور به
 (.1391خواهد بود )اردستانی و همکاران،  کننده و تولیدکنندهفمصرزمان از همحمایت 

 مناسب، قیمت اعالم با که باشدمی ی حمایتی دولتهاسیاست از مورد یک تضمینی قیمت سیاست 
 تضمینی گذاریقیمت روش در. نمایدمی مصون قیمتی شدید نوسانات مقابل در حدودی تا را کشاورزان

به منظور حمایت از تولید . رودمی شمار به دولت اصلی و نخست فهد تولیدکنندگان از حمایت
محصوالت اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی و 

 روغنی هایدانه ذرت، جو، برنج، گندم، کشاورزی اساسی تالمحصو خرید دولتضرر و زیان کشاورزان، 
 به نسبت و مالاع را تضمینی خرید قیمت حداقل و نموده تضمین را ت کشاورزیو برخی دیگر از محصوال

نام، د )بینمایمی اقدام )شرکت بازرگانی دولتی، تعاونی روستایی( ذیربط واحدهای طریق از آنها خرید
 عمده )قیمت محصول آزاد بازار قیمت توانمی تضمینی قیمت تعیین در موثر عوامل ترینمهم از(. 1393

 هزینه محصول، جهانی قیمت واردات، به وابستگی درجه تورم، نرخ کشور، در قیمت کلی روند روشی(،ف
 (. 1398برد )جعفری و همکاران،  نام را... و تولید
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شود و در های روغنی انجام میخصوص گندم و دانهبه بعد در اکثر محصوالت به 58خرید تضمینی از سال 
کند. این مسأله سته به شرایط بازار دولت اقدام به خرید تضمینی میهای مختلف ببرنج نیز در سال

شود )جعفری و همکاران، هایی که واردات بیش از نیاز واقعی داخل بوده بیشتر دیده میخصوص در سالبه
1398 .) 

 
 و 1396 سال برنج یتوافق دیخر یمورد یبررس)  دولت توسط برنج دیخر مشکالت به ینگاه

1397 ) 
 واردات افزایش به توجه باآخرین دوره خرید برنج توسط بخش دولتی بوده است.  1397و  1396سال 
 تولیدی ارقامنتوانستند  کشاورزان از بسیاریها، در این سال بازار در موجود نوسانات و خارجی هایبرنج
 و داخلی برنج بازار بر حاکم رکوددلیل . لذا دولت بهبرسانند فروش به بازار در( پرمحصول و محلی) را خود

 از حمایت منظوربه کنندهمصرف از حمایت ضمن بازار، در پرمحصولمحلی و  برنج انواع قیمت کاهش
 وزارت داخلی تولید محل از برنج راهبردی ذخایر از بخشی تامین و داخلی برنج بازار تنظیم تولیدکنندگان،

 کرد.  کشاورزان از داخلی برنج خریدبه اقدام  ایران دولتی بازرگانی طریق از کشاورزی، جهاد
 

 کارانبرنج از دولت دیخر نحوه
، تضمینی خرید درشود. انجام می انجام توافقی و تضمینی مبنای دو بردولت از کشاورزان  مستقیم خرید

قرمز دار، دانه رگهخرده، ترک هایدانه میزان. حتی اگر کندمی ریدطور مستقیم از کشاورز خبه را برنج دولت
که این موضوع برای تولیدکننده در شرایط خرید انجام می شود  باشد استاندارد حد از خارجو سایر موارد 

 بوده و بیشتر جنبه حمایتی خواهد داشت.نامناسب بازار بهتر 
 از شده تعریف استاندارد شرایط در تنها را برنج ورا مشخص کرده  استانداردهایی دولت توافقی خرید در

 اعالم دولتی( بازرگانی و روستایی )تعاونی خرید کارگزاران به استانداردها. این کندمی خرید زکشاور
 شود. می

 یتوافق دیخر جهت یفیک یاستانداردها
 (یخالدار شکسته، دانه دار،ترک دانه ،یگچ دانه،)رنگ  کیفیت ظاهری دانه -1

 و شکل دانه، رنگ و سفیدی های برنج دریافت شده از کشاورزان از نظرنمونه ظاهری کیفیت
 و سرسیاههای زرد، درصد دانه شکسته، و سالم دانهگچی، درصد  درصد دانه، اندازه یکنواختی

 دارترک
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 سفید و سرسیاهاز راست به چپ: برنج شکسته، شکم -1شکل 

 
 قرمز( رگه دانه ارقام، سایر )میزان برنج یکنواختی و خلوص -2
 شودمی مشاهده مواردی در. باشدمی رقم یک از یکدست و خالص برنج هیهت برنج بازار مشکالت از یکی

یابد و یا به دلیل بذر ناخالص می اختالط ترپایین کیفیتی با دیگر رقم یک با باالتر کیفیت با رقم یک که
 نجبر در ارقام سایر میزان تعیین جهتشود. درصد بیشتر می 7هنگام کاشت درصد سایر ارقام در نمونه از 

 درصد نظر از یکنواختی و خلوص. دارد ضرورت شیمیایی کارهایراه کنار در پنجگانه حواس از استفاده
 شود. بررسی می وارداتی( یا )ایرانی ارقام سایر

 

 
 برنج رگه قرمز -2شکل 

 سال همان تولیدی محصول و کشور داخل تولید که شودمی خریداری هاییبرنج توافقی خریدشرایط  در
 . باشد زنده آفت نوع هر از عاری باید برنج و باشند عیزرا
 

  برنج نمونه یابیارز
 استاندارد طبق گرمی 25 نمونه یکبرداری تصادفی از محصول کشاورزان جهت ارزیابی برنج پس از نمونه

 و تهشکس زرد، قرمز، رگه و قرمز گچی، نارس، دیده،گرما دیده،آسیب هایدانهآن،  روی از وگرفته شده 
 هاآن درصد و( 1یلوگرم را بر طبق استاندارد اعالم شده از سوی بازرگانی دولتی )جدول ک در شلتوک تعداد

 شود. می محاسبه
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 1396-1397 سال توافقی خرید در دولتی بازرگانی سوی از شدهاعالم استاندارد -1 جدول
 دارهای ترکدانه سفیدمدانه شک دانه زرد سرسوخته دانه آسیب دیده گذاریمعیار قیمت

 4 5 5/0 5/0 5/0 استاندارد )%(
 یآل و یمعدن یناخالص رطوبت ارقام ریسا قرمز رگه دانه شکسته دانه گذاریمعیار قیمت

 5/0 5/13 5 1 7-15 استاندارد)%( 
 

 صورت به 1397و  1396خصوصا در سال  اخیر هایسال در خرید شکل که است این ملأت قابل نکته
استاندارد و مواردی که جهت . گیردمی نظر در را خاصی معیارهای برنج خرید در دولت وبوده  افقیتو

ای است که اکثر ه و فصل خرید برنج به گونهبودبرنج  127کشاورز اعالم شده در حد استاندارد  بهخرید 
 ،سفیدیشکم ،گه قرمزدرصد برنج ر مثل مواردی که حالی . درباشدها و تجار میها در دست واسطهبرنج

 دسترسی کشاورزیا عوامل آب و هوایی بوده و در ضمن  مزرعه در مدیریت نتیجهدانه شکسته  و خالداری
. در نتیجه در موارد بسیاری، محصوالت ندارد موارد این جداسازی جهت سورتینگ و بوجار هایدستگاه به

همین از سوی بازرگانی دولتی خریداری نگردید.  کشاورزان به دلیل نبودن در محدوده استاندارد اعالم شده
. مهیا نشودشرایط بازار  امکان کنترل کامل  وبی واسطه و حمایتی انجام نشده خرید  شدله موجب امس

در برخی پا وجود نداشت. خردههای واسطهکشاورز از  جهت تشخیص و شناساییمناسبی  راهکارهمچنین 
به بخشی ها و ی مشاهده شد که بخشی ناشی از تخلیط توسط واسطههای خریداری شده ناخالصاز محموله

دلیل استفاده از بذر خود مصرفی با خلوص پایین توسط کشاورزان بود. با این حال شناسایی میزان خلوص، 
 درصد اختالط و نوع آن قابل محاسبه است. 

 و هاهزینه با تضمینی یهامتقی نداشتن تناسب همچون دالیلی به های اخیردر سال تضمینی قیمت سیاست
به طور کامل قادر به تنظیم بازار و حمایت از تولید کننده نبوده است. چنانچه در سال  خرید، نامناسب زمان

دلیل عدم تناسب قیمت تضمینی با هزینه به 1397دلیل زمان نامناسب خرید در اسفند ماه و در سال به 1396
 . پایین بود تولید میزان خرید توسط دولت بسیار

از ابزارهای سیاسممتی مناسممب دیگری برای شود پیشنهاد می ارتقا کارایی خرید تضمینی برنج،به منظور 
 :ها به شرح زیر استای از اینگونه سیاستکه پاره فراهم ساختن شممرایط مطلوب استفاده نمود

از تولیدکننده یت مناسب یکی از ابزارهای مهم برای حماگمرکی  بکارگیری سیستم تعرفه -1
ای به تولید داخلی ای تنظیم شود که لطمهبایستی به گونه محصوالت خارجی.تعرفه واردات باشدمی

 وارد نشود.
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خرید تضمینی، سیستم حمایتی مؤثر در تنظیم بازار برنج داخلی -  فتحی و نصیری

 یا حذف برای کنترلی صحیح شیوه نماید، مختل را ایتعرفه سیستم تواندمی قاچاق که آنجا از -2
 در الزم هماهنگی و گرفته قرار رنظ مد باید تعرفه پرداخت بدون واردات و محصول قاچاق کاهش
 . گردد فراهم موضوع با مرتبط هایارگان

کننده نحوی تنظیم شود که ضمن حمایت از مصرفجهت واردات برنج بهنرخ ارز تنظیم   -3
تولیدکننده هم بتواند محصول خود را با قیمت مناسب در بازار به فروش برساند )جعفری و 

 (. 1398همکاران، 
 ترویجی توصیه وایی نه گیرینتیجه

ویژه برنج، اثربخشی بر تنظیم بازار این های حمایتی دولت از بخش کشاورزی بهترین سیاستیکی از مهم
 و مناسب زمان در خرید برنج تضمینی خرید در موفقیتباشد. محصول اساسی از طریق خرید تضمینی می

بر مبنای  را تضمینی نرخ باید دولت. باشدمی های تولیدتضمینی محاسبه شده بر اساس هزینه قیمت
 در را رسدنمی فروش به بازار در که کشاورزی محصوالت از گروه آن. در ضمن کند تعیینهای تولید هزینه
. از طرفی جهت بکاهد کشاورزان زیان و ضرر از طریق بدین و کند عرضه بازار به مقتضی و مناسب زمان

د شرایط خرید تضمینی با شرایط کشاورزان برنج کار تنظیم شود به شوحمایت از تولیدکنندگان پیشنهاد می
ها بفروشند. خرید که شالیکاران به راحتی بتوانند برنج تولیدی خود را بی واسطه به دولت یا تعاونیطوری

 پیشنهادباشد. همچنین تضمینی در واقع حمایت از تولید کنندگان بدون آسیب به مصرف کنندگان می
مناسبی تعیین و  حمایتی و قیمت تضمینی روش آنها اهمیت به توجه با استراتژیک محصوالت یبرا شودمی

 گیرد. قرار کشاورزی جهاد وزارت کار دستور درهای پرنوسان قیمتی خصوص در سالبه داخلی برنج خرید
 زحمات، دلسوز و ندتوانم کارشناسان نظرات از استفاده و تردقیق ریزیبرنامه با آتی هایسال در است امید 

 . باشد داشته همراه به هاآن برای مؤثری و مثبت نتایج کشاورز
 

 منابع
 در برنج حمایتی رویکردهای و اقتصادی وضعیت بررسی .1391 ا. امجدی، و .م نژاد،کاظم م. اردستانی،

 و شاورزیک اقتصاد ریزی،برنامه هایپژوهش موسسه کشاورزی، جهاد وزارت انتشارات ایران. و جهان
  تهران. رسانی.اطالع و تحقیقاتی هاییافته پردازش امور مدیریت -روستایی توسعه

 اقتصادی نشریه مازندران. استان در برنج بازار کارآیی و حاشیه بررسی .1389 ح. رفیعی، و ح. امیرنژاد،
  .195-204 (:2)24 کشاورزی، توسعه

 عرضه بر دولت حمایتی هایسیاست تاثیر ررسیب .1398 ر. جوالیی، و ع زاده،کرامت ن.، لیسار، جعفری
 17-38 (:1)11 کشاورزی. اقتصاد تحقیقات مجله .ایران در برنج



40

دوره اول ، شماره 2، زمستان 1398مجـله ترویـجی

 هایمولفه بر دولت حمایتی هایسیاست اثر بررسی. 1398، م. صبوحی ، م.،قربانی ، ع.،کرباسی ، چ.،صیادی
 . هیجدهمین همایش ملی برنج کشور. ایران در برنج اقتصادی

 قیمت نوسانات بر موثر عوامل ررسیب. 1393. آ ،دوراندیش .،م ،کاخکی دانشور .،م ،گشنیانی کجوری
 علوم، وزارت نامه پایان. (برنج موردی )مطالعه جهانی یهاقیمت از هاآن اثرپذیری و کشاورزی محصوالت

 . کشاورزی دانشکده - مشهد فردوسی دانشگاه - فناوری و تحقیقات

 سمینار رشت،. لیم اقتصاد توسعه در برنج المللیبین بازرگانی اهمیت و نقش. 1374. ر محمدرضایی،
 . 126-134. گیالن استان اقتصادی بازرگانی استعدادهای شناخت

 گروه غالت هایپژوهش مرکز. 1393. )غالت( گندم مجاز حدود و گیریاندازه هایروش ها،ویژگی
 . آن هایفرآورده و غالت نگهداری و خرید آزمایشگاهی و تحقیقاتی
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