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بار ایراننوسانات قیمت در بازار میوه و تره بر تحلیلی  

 1اسدیمصطفی بنی

 

 چكيده
اهش سر مزرعه آنقدر ک واردی قیمتمت. در ثباتی قیمتی برخوردار بوده اسهای اخیر، همواره از بیویژه درسالبار در ایران بهبازار میوه و تره

کننده را به صرفمنارضایتی  یابد کهکننده آنقدر افزایش میذارد و در مقابل قیمت مصرفگای برای تولیدکننده باقی نمییابد که انگیزهمی
 برای بار را افزایش داده است.و تره های موجود در بازار میوههای اخیر، چالشدنبال دارد. از طرف دیگر اعمال تحریم های اقتصادی در سال

با استفاده از روش ، باررهوه و تمیثباتی بازار ی عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت و بیبررسی بیشتر این موضوع در مطالعه حاضر ضمن بررس
ورد بحث و تحلیل قرار گرفت. م 1397افزایش قیمت نامتعارف در بازار میوه در شش ماهه اول سال توصیفی و مشاهدات میدانی، -تحلیل

رم کلی جامعه، رخ ارز، توزایش نسرمازدگی، اف ونهمچ یاسی و اقتصادیقلیمی، فرهنگی، سا مختلف نتایج این مطالعه نشان داد که عوامل
اداتی جهت هایت پیشنهنت. در ها منجر به گرانی میوه در سال اخیر شده اسنظام سنتی توزیع، بزرگ بودن حاشیه بازار و وجود واسطه
 اصالح وضعیت فعلی و افزایش کارایی بازار ارائه شده است.
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 مقدمه

 دارای صننتت بخش در تولیدی محصوالت به نسبت خاص هایویژگی برخی وجود دلیلبه کشاورزی محصوالت بازار

 ایمنطقنه ،واییهن و آب شنرای  به وابستگی، فسادپذیری و بودن حجیم، بودن فصلی. باشدمی توجهی قابل نوسانات

هزیننه بناالی تولیند و عنایتات رسانی بازار، نامناسب بودن سیستم اطالع ، (Moghaddasi et al., 2011)تولید بودن

های دولنت در نامناسب بودن حمایت، های فراوانحضور دالالن و واسطه، فراوان در طول مراحل مختلف تولید تا بازار

فقندان ، رسانی ناقص و نامناسب در بازارهای اصلیاطالع، اریابی تولیدات روستاییهای باززمینه توسته بازار و سیاست

محصنوالت کشناورزی و ناپاینداری آن،  نوسانات فصلی و بتضا شندید قیمنت، رقابت کامل در تمام مراحل داد و ستد

نامناسب حمنل و نقنل،  هایزیرساخت، های مختلفکمبود و نارسایی اعتبارات مالی مورد نیاز تولیدکنندگان در زمان

 خصوصنیات این  جملنه از کننده و تولیدکننندهفاصله زیاد بنی  مصنر و  نگهداری و انبارداری محصوالت کشاورزی

 عرعه نحوه، یکشاورزدر رابطه با بازار محصوالت  اصلی هایچالش از یکی حاعر حال در.  (Karbasi, 2012)باشدمی

 نهنایی کنندگانمصنر  کنه اسنت قیمتنی از کشناورز دریافتی سهم بودن پایی  و مصر  بازار در تولیدی محصوالت

 میداننند کشناورزی محصنوالت بازار ساختار در موجود نقایص از ناشی را امر ای  کشاورزان بیشتر. نمایندمی پرداخت

(Najafi and Kazemnejhad, 2004) .قتصنادی، ثباتی اقتصادی و نااطمینانی و نوسان در سطح متغیرهای کالن ابی

 بنرای مناسبی زمینه کشاورزی، بخش قیمتهای در ثبات وجود کند. عندمبازار محصوالت کشاورزی را نیز متالطم می

 مهمنی عامنل کشاورزی بخش نسبی هایقیمت نوسان دیگر، بیانی به. کندنمی فراهم بخش این  در را گذاریسرمایه

 Lapp and) اسنت بخشنها دیگنر بنه هاسنرمایه شندن روان نتیجه در و کشاورزی بخش در گذاریسرمایه کاهش در

Smith, 1992). عامننل را کننشاورزی تولیندات هنایقیمت نسنبی نوسانات گذاران،سیاست و کشاورزی اقتصاددانان 

 گسنتر  و پیشرفت جهنت در منانتی و تولیدکننده رفاه کاهش موجب قیمتی ریسك. دانندمی قیمتی ریسك اصلی

از طر  دیگر افزایش  .سازدمی دشوار را رینزیبرنامنه هایتکنیك کاربرد قیمتی نوسان همچنی ،. باشدمی تکنولوژی

شود. به همنی  کننده نیز میقیمت و تغییرات ناگهانی قیمت میوه و محصوالت کشاورزی منجر به کاهش رفاه مصر 

 تتنادل برقنراری از عبارتسنت متمنول یفتتر طبق بازار تنظیم  دلیل تنظیم بازار ای  محصوالت دارای اهمیت است.

 از جلنوگیری بنرای تولیدکننندگان و کنندگانمصر  از حمایت منظور به خدمت یا محصول هر تقاعای و عرعه بی 

 و قناط  مدیریت نیازمند مهم موعوع ای  گذاری، کهسیاست ابزارهای از استفاده با بازار در هاقیمت کاهش یا افزایش

برای تنظیم بازار میوه به یك ساختار و نظام بازاریابی کارآمد نیاز است. متأسنفانه نظنام بنازار و  .است جام  ایبرنامه

بنار نینز از این  امنر برد. بازار مینوه و ترهبازاریابی محصوالت کشاورزی در کشور، از نبود یك ساختار ناکارآمد رنج می

 تأثیر قرار داده است.  مستثنی نبوده و همواره اختالالت موجود ای  بازار را تحت

ی یك خانوار را تشکیل هانهیهزدرصد از کل  4/4در ایران تنها در حدود  هاخانوادهی انهیهزی تازه در سبد هاوهیم

کالری )نسبت به کاالهای اساسی کشاورزی( نیز از اهمیت چندانی برخوردار نیستند،   یتأمو از نظر میزان  دهندیم

و  هاوهیمو مواد متدنی حائز اهمیت بسیار باالیی در سالمت تغذیه هستند. در ظاهر  ها یتامیو  یتأماما از نظر 

ویژ اما افزایش نامتتار  آن به، (Mirbagheri et al., 2015)ی ندارد دارامتن ریتأث هاخانوادهدر اقتصاد  آنهاقیمت 

أثرگذار است. قیمت برخی اقالم میوه نیز با بار نظیر سیب زمینی و گوجه در سبد خانوار تبرخی اقالم میوه و تره
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شوند. به عنوان مثال در ایام پایانی توجه به شدت تقاعا یا فصل تولید در مقاطتی از سال دچار نوسان و افزایش می

یابد )خرید برای شب عید( و به تب  آن قیمت در یك مقط  زمانی بسیار کوتاه به شدت سال مصر  میوه افزایش می

و همی  موعوع و اثر روانی ناشی از آن تورم انتظاری برای سال  کندیمافته و جو روانی نامناسبی را ایجاد افزایش ی

یا به دالیلی نظیر سرمازدگی تولید  .(Mirbagheri et al., 2015) دهدیمقرار  ریتأثآینده را نیز به شدت تحت 

شود و مصر  کننده باید درصد بیشتری از یمحصول کاهش یافته و کاهش عرعه در بازار سبب افزایش قیمت م

بودجه خود را پرداخت کند. برعکس ای  قضیه هم صادق است. هر ساله تغییرات تولید و قیمت در کشور منجر به 

شود و سبب افزایش و کاهش قیمت تناوبی در یك محصول خاص های عرعه و تقاعای تارعنکبوتی میپدیده منحنی

یابد که برای کشاورز، برداشت محصول صرفه برخی مواق  قیمت گوجه به حدی کاهش میشود. در )مثال گوجه( می

گذاری توان با سیاستدهد را میاقتصادی ندارد. به هرحال، موارد فوق که در اثر عوامل طبیتی یا اقتصادی رخ می

نمود. اما بخشی از افزایش های تجاری مناسب و واردات منطقی، صنای  تبدیلی  و ...( کنترل مناسب )نظیر سیاست

بار به دلیل عتف و نارسایی بازار، سیستم ناکارآمد بازاریابی و زنجیره عرعه متیوب ها در بازار میوه و ترهقیمت

. در مطالتات مختلفی ساختار بازار و نظام بازاریابی کندباشد که هم تولیدکننده و هم مصر  کننده را متضرر میمی

 گل بازاریابی بررسی به پژوهشی در Adegbola et al. (2016). رد بررسی قرار گرفته است محصوالت کشاورزی مو

 بازاری وجود ،Sartwelle et al. (2000)و  Richards et al. (1996)بنی  پرداختند.  شهر جنوبی منطقه در خطمی

 عوامل  Zeratkish and Yousefi Motaghaed (2017)دانند.قابل انکار می غیر عروریات از را کشاورزی بخش در کارا

 بازاردر مختلف  عوامل سهم بررسی Amiri et al. (2017)ای را بررسی نمودند. گلخانه گل بازاریابی هحاشیبر  مؤثر

به بررسی بازار و حاشیه بازار گردو  Salehi and Nadaf (2017) را بررسی نمودند. کشاورزی محصوالت

 بوشهر استان در میگو بازار کارایی و حاشیه بررسی به پژوهشی رد  Balali and Ebrahimi (2015)پرداختند.

 پرداختند. 

در مطالته حاعر، به بررسی دالیل نوسانات و افزایش قیمت میوه در طول سال پرداخته و مسئله اصلی ای  تحقیق  

 رار خواهد گرفت.یتنی تفاوت قیمت نامتتار  از سر مزرعه تا مصر  کننده نهایی را مورد بررسی دقیق ق

 روش تحقیق
 توصیفی است. برای تحلیل دقیقتر و مبتنی بر مشاهدات واقتی،-از نوع تحلیلی رو  مورد بررسی در ای  مطالته

 از اطالعاتو انجام پذیرفت کننده( بازدید و مصاحبه در طول زنجیره عرعه )از سر مزرعه تا مصر  و بررسی میدانی

یابی و ارائه راهکارها برای . همچی  برای شناسایی علل اصلی و ریشهز استفاده شدنیای و مرور مناب  کتابخانه

نفتان تشکیل شد. نتایج و بار، جلساتی با کارشناسان اجرایی و ذیرفت از مشکل نوسانات قیمتی میوه و ترهبرون

های  ها و یا اتحادیهزماناستفاده گردید. سا مطالتهگزار  خروجی ای  جلسات به عنوان نظرات کارشناسی در ای  

 ریزیبرنامه کننده )کارشناس مربوطه( در جلسات عبارت بودند از: سازمان مرکزی تتاون روستایی،  دفترشرکت

 اتحادیه، سازمان تتزیرات حکومتی کشورراهبردی وزارت جهاد کشاورزی،  ذخایر و بازار تنظیم توزی ، تأمی ،

اتحادیه بارفروشان میوه و تهران،  سبزیاتحادیه فروشندگان میوه و بار، تره و میوه صادرکنندگان و تولیدکنندگان
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ها و از آخری  داده تحلیل بازار،. همچنی  برای ایران باغداران کشاورزی هایتتاونی سراسری اتحادیهو  بار تهرانتره

 های مرتب  استفاده شده است.ها و اتحادیهاطالعات سازمان

رار گیرند. رزیابی قامورد  وزار میوه باید تمام عوامل اثرگذار بر زنجیره تأمی  میوه شناسایی شوند با برای بررسی دقیق

یابد. اگر یمکننده ادامه ها( شروع شده و تا زمان رسیدن به مصر ای  عوامل از قبل از مزرعه )شامل تأمی  نهاده

تال زنجیره ف های زیر در ای فراد، نهادها و سازمانکننده نگاه کنیم، ابحث زنجیره را از سر مزرعه تا دست مصر 

یتی ات حماهای کشاورزی )وزارت جهاد کشاورزی و شرکت خدمهای تأمی  کننده نهادههستند: افراد یا سازمان

و (، دالل قل و ...مل و نحبندی، انبارداری، کننده، عوامل بازاریابی )شامل ملزومات بستهکشاورزی(، کشاورز و یا تولید

مچنی  هشان و بار و بارفروبار، عوامل فتال در میدان میوه و ترههای قبل و بتد از میدان میوه و ترهواسطه

کانپذیر ختی امفروشان. دسترسی به دالل و واسطه غیرعرور و غیرمفید جهت مصاحبه و یا بررسی بیشتر به سخرده

ز عوامل اه غیر بپژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند.  است، اما کشاورز، بارفرو  و خرده فرو  جهت بررسی در ای 

ازار بمت و یا بر قی ها و نهادهای نظارتی هم وجود دارند کهاثرگذار بر بازار میوه در طول زنجیره تأمی ، سازمان

حادیه بار، اتها عبارتند از سازمان مدیریت میادی  میوه و ترهمحصوالت کشاورزی نظارت دارند، ای  سازمان

ن کنندگا ولیدت و کننده مصر  از حمایت فروشان سطح شهر(، سازمان تتزیرات حکومتی، سازمانفروشان )خردههمیو

ای  انی و صنبازرگ ریزی، تأمی ، توزی ، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی )متاونت توسته)وزارت صمت(، دفتر برنامه

سئولی  لسه با مانجام مطالتات اولیه و برگزاری جبرای بررسی بازار و قیمت میوه عم   وزرات جهاد کشاورزی(.

 دید.آوری گرکننده در خصوص برخی محصوالت جم مربوطه، آمار و اطالعات میدانی از سطح مزرعه تا دست مصر 

 نتایج و بحث
ن آسال با  یبا هرهای زمانی از سال، اتفاقی است که تقرافزایش قیمت ناگهانی میوه و محصوالت کشاورزی در برهه

برخی  فت. درمواجه هستیم. ای  افزایش قیمت دالیل مختلفی دارد که در ای  بخش مورد بررسی قرار خواهد گر

ورز ده کشاشموارد قیمت سر مزرعه با قیمت خرده فروشی بسیار متفاوت است. ای  تفاوت و شکا  قیمتی باعث 

ر قرار حت تاثیتفروشی رفاه مصر  کننده را سود مناسب خود را دریافت نکند و در عی  حال قیمت باال در خرده 

ایش ی  افزها در افزایش قیمت محصوالت کشاورزی و باالخص میوه دارد. اداده است، که نشان از نقش واسطه

به خود  مربوط ها عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی دارد و تغییرات هر محصول و میوه دالیل خاصقیمت

 را دارد.

 13971بار در شش ماهه اول سال ش قیمت میوه و ترهبررسی افزای

به دالیل  1397نشان داد که علت گرانی میوه در شش ماهه اول سال  ی انجام گرفته در مطالته حاعرهابررسی

بندی و ها، افزایش هزینه حمل ونقل، بستهمختلفی نظیر تورم کلی در جامته، افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم

                                           
هنا، مم و تشندید تحرید سبب نوسانات قیمت در ای  سال شد. خروج امریکا از برجنااز ای  جهت مورد مطالته قرار گرفت که اتفاقات متتد 1397سال   1

، ت به باغات مینوه شند، که سبب خسارا1397افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه تولید و بازاریابی محصوالت کشاورزی متتاقب آن، سرمازدگی ابتدای سال 

ل ینادی  و تماینداران و عدم رسیدن بار بنه مهای سنگی  و الستیك، اعتصاب کامیوناشی افزایش هزینه حمل از جمله افزایش قیمت سوخت، قطتات م

 بار را دچار اختالل کرد.به صادرات در عی  کمبود در بازار داخلی از جمله اتفاقاتی بود که در ای  سال بازار میوه و تره
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مازدگی و از بی  رفت  محصول، تمایل به صادرات و کمبود میوه در بازار داخلی و افزایش تقاعای میوه بازاریابی، سر

کننده نسبت به آینده )دالیل روانی افزایش قیمت( بوجود آمده است. اما بخشی از گرانی ناشی از نااطمینانی مصر 

بار )دست به دست شدن میوه ز میادی  میوه و ترههای سودجو خصوصا بتد ادلیل فتالیت دالالن و واسطهمیوه هم به

های زیادی است داخل میادی ( ایجاد شده که ای  مشکل ناشی از ساختار ناکارآمد بازار میوه در ایران است و سال

شوند. ای  کننده از ای  موعوع متضرر میگریبان بازار محصوالت کشاورزی را گرفته و هم تولیدکننده و هم مصر 

بزرگتری  مشکالت بازار میوه در کشور است که باید برای آن چاره اندیشیده شود. در ادامه مستندات مربوط  یکی از

بار شهرستان کرج ارائه کننده در شهر کرمان و همچنی  بررسی میدان میوه و ترهبه قیمت میوه از مزرعه تا مصر 

 خواهد شد. 

 کرجبار شهر میدان میوه و ترهو  کرمانمشاهدات میدانی از بازار میوه در شهر 

ایش ها در افزدالل نقش مشاهدات میدانی نشاندهندهمطالته بازار میوه در شهر کرمان، کامل و جام  انجام پذیرفت. 

ها و له با دالمصاحب ، در شهر کرج، صرفًا به دنبالمیوه در شهر کرمان بود. با توجه به ای  نتیجه در کرمان قیمت

، ی  افراداهی از کنند. بخش قابل توجلبته مصاحبه با چنی  افرادی سخت است و اغلب مصاحبه نمیها بودیم. ااسطه

 ده را بهداری شکنند در همان میدان، میوه خریدار بوده و اقدام به خرید محصول در میدان کرده و ستی میوانت

ی ته میدانپس مطالسشهرستان کرج ارائه و های انجام شده در فرو  برسانند. در ابتدا موارد مشاهده شده و مصاحبه

 بازار میوه کرمان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 حجره مقابل اددهد که ای  افرداران )خریداران میوه( نشان میوانت ، مصاحبه باکرجبار در میدان میوه و تره

 (اجاره) مقابل حجره ای بابت استقرار، هزینهدارحجره به تر،برخی از آنها جهت کار مطمئ  بوده و مستقر بارفروشان

مقابل  رو  میوهید و فکنند. برای مثال یکی از همی  افراد، ماهانه مبلغ دو میلیون تومان اجاره بابت خرپرداخت می

های هزینه کرد؛ بنابرای  باید قیمت میوه در حدی تتیی  شود که عالوه بر تأمی حجره بارفرو  پرداخت می

ارند، دفراد را اا ای  داران هم تمایل به کار بی، اجاره ماهانه بارفرو  نیز پرداخت شود. میدانشخصی و مخارج زندگ

دار بخواهد یدانمشود، یتنی اگر شود و ثانیاً سبب افزایش قیمت میزیرا اوالً فرو  میوه ساده و بی دردسر انجام می

رسد. از یمصود خود تر به مقاشد، از طریق ای  افراد آسانبدون تخلف و پیگرد قانونی، بر بازار میوه و قیمت اثرگذار ب

 دار دارند.طر  دیگر عمده ای  دالالن نیز رابطه دوستانه با میدان

تیی  شده تدار با قیمت صورت عمده از میدانشیوه کار ای  افراد در میدان به ای  صورت است که بارمیوه را به

. فروشندعیان میفرو  یا سایر متقامبلغ اندکی به آن، میوه را به خردهکنند و سپس با اعافه کردن خریداری می

 دار خریداریمیدان در هر کیلوگرم از تومان 1400 را به قیمت زمینی سیب یکی از دالالن مصاحبه شده، مثال، برای

، ان زیاد باشدچناگر مقدار میوه در میدان کاهش یابد و تقاعا هم .رساندبفرو  می تومان 1500 و کیلویی کرده

 دهند.قیمت را افزایش می

است )چه قبل از عرعه به میدان و  دالالن با بیشتر بارفروشان ارتباط افراد حاعر در میدان، از برخی گفته به باتوجه

کشاورز، خصوصا کشاورز  که چرا دارند ارتباط بارفروشان با از کشاورزان کمی بسیار تتداد چه بتد از عرعه میدان(.

 به اینکه خود میوه را تا دالل بفروشد به کمتر میوه خود را قیمت با حتی ریسك بدون دهدمی ترجیح مالكهخرد

از آورده و برای فرو  آن تال  کند. خصوصاً اگر کشاورز اطالعات کمی از بازار داشته باشد و محصول او نیز  میدان
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کنند، میوه را از کشاورز تحویل التمل کار میرت حقباشد. از طر  دیگر چون بارفروشان به صو نظر مقداری اندک

دهند. بنابرای  اگر کشاورز به پول نیاز گرفته و بتد از فرو  درصد سود خود را برداشته و بقیه پول را به کشاورز می

 چه و رساندبه فرو  می قیمتی چه با مقدار محصول و چه بارفرو  نباشد که فوری داشته باشد و برای او مشخص

 قیمت دهد که محصول را با قیمت کمتر به دالل تحویل دهد. از طر  دیگردهد، ترجیح میرا تحویل می پول زمانی

دارد. ای  موعوع خود عامل  عرعه و تقاعای محصول مورد نظر مقدار به و بستگی است متغیر هرروز بارتره میدان در

اشته باشند و با توجه به عدم اطمینان به بارفروشان، دیگری است که کشاورزان نسبت به قیمت میوه اطمینان ند

 دهند محصول خود را به دالل بفروشند.ترجیح می

آوری شد. اطالعات از سه عضو اصلی زنجیره عرعه یتنی کشاورز، بار فرو  و خرده فرو  جم  کرماندر شهر 

 فرو  -1رساند: وه خود را به فرو  میدهد که باغدار به سه صورت میدست آمده از کشاورزان نشان میاطالعات به

کند و ارز  اره میفرو  به داللی که باغ را با میوه اج -2 ؛کننده نهایی )سرمزرعه و با قیمت مناسبتر(به مصر 

 ه، نیروی کار و ماشی اگر کشاورز امکانات الزم )مانند سرمای -3 ؛کندد و به صورت توافقی پرداخت میورمیوه را برآ

 کند.بار عرعه می( را داشته باشد خود محصول را برداشت کرده و مستقیم به میدان میوه و ترهحمل و ...

ر  ر دو طکننده سرمزرعه، هرچند که به نف  هفرو  در حالت اول یتنی ارتباط مستقیم تولیدکننده و مصر 

ری یم تدابیه مستقاید برای عرعکنندگان امکان خرید از سر مزرعه را ندارند و لذا بمتامله است، اما عمده مصر 

 اندیشیده شود که بدان اشاره خواهد شد.

 اللد رسند؛ به ای  صورت کهمی برای اجاره باغ همراه به میوه به توافق قیمت یك سر بر دالل و باغدار دوم حالت در

ت غ قابل برداشدر باآلو  زند یك ت  زردکند )مثال تخمی  میمی مقدار محصول را برآورد و کرده مشاهده را باغ

 بیشتری اطالع ازارب از باغدار، هرچه. رسندمی توافق به هم با زنیچانه از بتد و کندمی ارائه قیمت یك سپس. است(

 مبلغ تواندمی و داشته باالتری زنیچانه قدرت باشد، توانمندتر مالی نظر از یا و( اطالعات قیمتی) باشد داشته

 پیشنهاد مناسبینا و کمتر قیمت و کرده استفاده کشاورز عتف از دالل هم مواق  رخیب در. کند دریافت مناسبتری

 گیرد،می را وشیبارفر میدان هفته هر قیمت متموال باشد منصفی آدم کند،می اجاره را باغ که داللی کند. اگرمی

 قیمت از را دخو برای قیمنط سود یك همراه به...(  و ماشی  کرایه بندی، بسته کارگر،) حمل و برداشت هزینه

ت های فتال در باغاکند. در همی  رابطه، یکی از واسطهمی تتیی  را مزرعه سر قیمت و کندمی کم میدان بارفروشی

 د در عرعهکرد، شیوه کار خوبار کرمان جهت فرو  عرعه میشهرستان رابر که محصول خود را به میدان میوه و تره

وگرم ازاء هر کیل به میدان در نوری )نوعی زردآلو( قیمت اگر مثال برای یح کرد کهزردآلو به میدان را چنی  تشر

 قیمت هر کیلوگرم کشاورز به از را نوری مربوطه، هایسایر هزینه و منطقی سود کردن کم از بتد باشد، تومان 6000

 کشاورزی ود،ش خریداری تصور ای  به اگر میوه از کشاورز برای  اساس، .کندخریداری می تومان 4000 تا 3500

 میدان قیمت از املک اطالع شرط به البته. شودنمی متضرر ندارد، را بازار به میوه انتقال و برداشت توان خود که

ها به ای  صورت ها و واسطهباغ. البته همیشه دالل در میوه مقدار دقیق نسبتا تخمی  همچنی  و هاوهزینه بارفروشی

بازاری  طالعاتشود که از توان مالی اندک و سطح کم اکنند و در برخی موارد مشاهده میمحصول را خریداری نمی

هیا مشاورز ککشاورز سوءاستفاده شده است. همانطور که بیان شد، بهتر است شرای  عرعه مستقیم محصول توس  

 شود.
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رو ، یك دار و بارفبا میداننکته دیگری که وجود دارد ای  است که به دلیل همکاری طوالنی مدت دالل و واسطه 

سك رز با ریه کشاوبرابطه دوستانه بی  ای  دو گروه در زنجیره تأمی  میوه برقرار شده است که از ای  حیث نسبت 

االتری وانایی بیوه، تمتوانند محصول خود را به فرو  برسانند و با توجه به آشنایی دالل با بازار و قیمت کمتری می

 شناآ بارفروشی انمید در عمدتا کنند،می اجاره باغات را که هاییمناسب دارد. بنابرای  داللبرای فرو  با قیمت 

کنند عرعه می نمیدا به را میوه خود که در حالت سوم، کشاورزانی. کنندمی متامله خود تجاری شریك با و داشته

 .کنندمی متامله خود تجاری شریك با عمدتاً  هم

بارفروشان در شهر  اتحادیه توس  هفته هر روز اول میوه، نرخ چون که نمود بیان   بازارمطل  از شرای کشاورز یك 

 کم کند، عرر کشاورز یا مزرعه سر دالل اینکه امکان است، شفا  و مشخص قیمت ای  و شود،می تتیی  کرمان

 شده، اعالم یمتق از مترک را قیمت و کند استفاده سوء خود تجاری شریك اعتماد از بارفرو  فرد اینکه مگر. است

 که زمانی مانند) شدبفرو را خود میوه بازار قیمت از کمتر باشد مجبور دالل یا کشاورز فرد بهردلیل، یا کند بیان

 مواق  برخی در(. باشد فسادپذیر هایمیوه از هم میوه نوع و باشد خاص روز آن در تقاعا از بیشتر بازار به میوه عرعه

بندی و شود. بارفرو  میوه کشاورز را دستهمی تخفیف گرفت  سبب کشاورز با رو بارف دوستی و آشنایی

قال له، روند انتای  مرح تا دهد.کرده و به دالل یا کشاورز فاکتور ارائه می گذاریقیمت بتد و کندمی بندیدرجه

ه یدن میوه بتا زمان رس ای  مرحله دهد ازمشاهدات میدانی نشان می. است منطقی قیمت متقارن و افزایش قیمت

 هامیوه خیبر که است. یکی از دالیل اصلی ای  موعوع ای  است کننده روند انتقال قیمت نامتقارندست مصر 

 هادالل و شودمی دست به در میدان میوه دست واسطه چند توس ( دارند ماندگاری بیشتری که هاییمیوه عمدتاً)

است به دو  شوند. ای  کار ممک می قیمت افزایش سبب و کنندمی میوه فرو  و خرید به شروع میدان خود داخل

یافت ان با درمان مکدار باشد و اقدام به خرید میوه کند و در هصورت انجام شود. اول اینکه دالل مستقل از میدان

خرید  ار هستند، بادنمبلغی باالتر، مجدداً محصول را بفرو  برساند. در حالت دوم، یك یا چند دالل که همکار میدا

فرو  کنند و میوهو فرو  ساختگی و جتل فاکتور، اقدام به ایجاد تقاعای کاذب و افزایش قیمت میوه در میدان می

آوری های جم ادهکنند به قیمت باالتری میوه را خریداری کند. برای درک بهتر موعوع به دسطح شهر را مجبور می

 را مشاهده کنید. (1)زنجیره در شهر کرمان، جدولشده از تغییرات قیمت میوه در طول 

 (1397سال  27/6تا  24/6فروشی در سطح شهر کرمان )از تاریخ ( قیمت میوه در سطح میدان و خرده1جدول)
فرو  در میدان میوه و عمده 4قیمت میدان بارفروشی ) میوه

 بار(تره

 فروشی از نقاط مختلف شهر(میوه 4) *فروشیقیمت خرده

 میانگی  4 3 2 1 میانگی  4 3 2 1

 7875 6000 8000 8500 9000 5000 - 5500 4500 5000 هلو

 6500 6000 6000 7000 7000 3000 - - 3000 3000 سیب درختی

 2750 3000 2500 3000 2500 2000 - - 2000 2000 سیب زمینی

 4500 - - - 4500 3950 4000 3800 4000 4000 گوجه فرنگی

 3125 3000 3500 3000 3000 1950 2500 1800 2000 1500 خیار

 6500 - 6500 6000 7000 4250 4000 4500 4000 4500 انگور

 5666 - 7000 3000 7000 2700 1500 3000 2800 3500 انار

 8000 - - - 8000 8500 - - 8000 9000 لیموتر 

 مأخذ: مشاهدات تحقیق



 

1011 

لیل که آوری شود، به ای  دهای سطح شهر و مرکز شهر جم فروشیها، ستی شد قیمت از میوهدادهبرای دقت باالتر و جلوگیری از اریب در *

ی فرو  قاط شهر برانز سایر اهای متفاوتی های زیاد نظیر اجاره مغازه، قیمتدلیل هزینهها در نقاط گران شهر )یا اصطالحًا باالشهر(، بهفروشیمیوه

 ن(.کنند )سرقفلی مکامیوه تتیی  می

ت صورت منطقی صورهمانطور که از جدول فوق مشخص است، انتقال قیمت سیب زمینی، خیار و گوجه فرنگی به

ش از دو ردی بیطور غیرمتتار  و حتی در موهای هلو، سیب و انار بهگرفته است ای  در حالی است که قیمت میوه

تومان رسیده  3000ا سطح میدان به قیمتی متادل برابر افزایش یافته است. برای مثال، سیب درختی از سر مزرعه ت

 7000گرم ر کیلوهفروشی با قیمت است، اما پس از میدان با افزایش قیمت بیش از دوبرابری مواجه شده و در خرده

فروشان، برای فروشان و سبزیتومان به فرو  رسیده است. ای  در حالی است که براساس گفته صنف میوه

ظرگرفت  سقف ده و با درندرصد در نظر گرفته شده است. یتنی با یك حساب سا 35قبول، تا  فرو  سود موردخرده

ورت مشمول تومان به فرو  برساند، در غیر اینص 4050فرو  مجاز است، سیب را با قیمت سود مجاز، یك میوه

 3000ش از متی بیدهد که میوه در میدان با قیفرو  نشان میتخلف خواهد بود. اما فاکتورهای دریافتی توس  میوه

ف کنند و های سطح شهر تخلفروشیومان(. البته ممک  است برخی میوهت 5000تومان خریداری شده است )حدود 

د مشخص یر مفیغهای غیرعرور و فروشی کنند، اما با نگاه دقیق به سیر تغییرات قیمت میوه، فتالیت واسطهگران

فروشی و هخرد تومانی سیب در 7000کنند. از طر  دیگر قیمت کننده فشار وارد میها به مصر شود. ای  واسطهمی

ه بفرو  میوه  دهد، عمده سود حاصل ازتومانی سیب تابستانی در باغات میوه، نشان می 2500تا  1500قیمت بی  

کند. ای  فت میهایی میوه را دریادرصد قیمت ن 35تا  20درصد( و کشاورز تنها بی   70رود )حدود جیب دالل می

 به کندمی تپرداخ کننده مصر  که را مبلغی درصد 80 حدود یافتهدر برخی از کشورهای توستهدر حالی است که 

 رسد. می تولیدکننده دست

ت( در ئه خدمهای غیرعرور و افزایش قیمت بدون اراای  مشکل اساسی )حاشیه بازار غیرمفید یتنی وجود واسطه

 میدان داخل را میوه و فر و خرید چگونه. اندیشیده شود ایچاره ای  موعوع برای بازار میوه کشور است که باید

 که است ای  راهکارها از یکی. شود حل غیرمتتار  قیمت افزایش مشکل که کنیم دهیسازمان بارتره و میوه

ها اجازه م به داللهاگر . شود مندنظام موعوع ای  و خریداری کنند بارفرو  از را میوه تنها فروشان سطح شهر،میوه

مچنی  باید هشود.  انجام میدان کار پایانی ساعات در تنها میدان در دالل به میوه فرو  فتالیت داده شود،

خواهد  ارائه مند شود که در بخش پیشنهادات در ای  خصوص یك راهکار کاربردیفاکتوردهی در سطح میدان قانون

های سطهتواند واهای چنی  ارتباطی، میکننده و فراهم نمودن زیرساختشد. ارتباط مستقیم کشاورز و مصر 

ی  اهای تولید در های روستایی و تتاونیغیرعرور را از زنجیره عرعه محصول حذ  نمود. استفاده از ظرفیت تتاونی

 ت تتاونیمشارک تواند مؤثر باشد. یکی از کشاورزان کرمانی )شهرستان رابر( یك نمونه موفق از تجربهراستا می

 تجارت کار در که شرکت یك سالی یك در»به تیم تحقیق گفت: روستایی در فرو  میوه بیان نمود. ای  کشاورز 

 کارگر،) خود هزینه با و کرد خریداری را( سیب) منطقه باغداران هایمیوه کل و ما، منطقه به آمد تهران از بود، میوه

 رساندند رو ف به جایک را خود میوه هزینه بدون و منطقی قیمت یك با همه اینجا در. کرد صادر را میوه...(  و حمل

 عقد و ازاریابیب. رفت فرو  به میوه منطقی قیمت یك با داشت، نظارت کار ای  بر روستایی تتاون اتحادیه چون و

 «.پذیرفت انجام روستایی تتاونی طریق از هم شرکت ای  با قرارداد
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فروشی( است. البته فروشی )میوهراهکارهای باال، برای افزایش کارایی بازار میوه و کاهش حاشیه بازار تا قبل از خرده 

ی از شهر است. برخ سطح فرو خرده فروشیناشی از گران نامتتار ، صورت به میوه قیمت افزایش از بخشی

 نظارتی هایازمانس وظیفه اینجا. فروشندمی بتوانند میوه را که قیمتی هر به فروشان در برخی از نقاط شهر،میوه

 نوع و فروشی یوهم منطقه به توجه با باید فروشان میوه اتحادیه کند. همچنی  ردبرخو نامتتار  قیمت با که است

های قیمت اب فروشان خرده تا کند نظارت هم تتزیرات سازمان و کند قیمت تتیی  به اقدام( بندی درجه) میوه

 عرعه نکنند. را خود میوه نامتتار ،

از  ار میوه،های اخیر بازرانی میوه، به بررسی علت گرانیپس از مشخص شدن عمده مشکالت در بازار میوه و دالیل گ

در  حث شدهبپردازیم. با توجه به حجم باالی مطالب دیدگاه افراد مشغول و مسئول در زنجیره عرعه میوه می

 ( خالصه شود.2جلسات کارشناسی، ستی شده نظرات کارشناسان در ای  خصوص، در جدول )

 از دیدگاه کارشناسان 1397بار سال های بازار میوه و تره( نوسانات قیمتی و چالش2جدول )

 نهاد

های بازار چالش
از نگاه 

کارشناس 
 مربوطه

 پیامد
راهکار 

 پیشنهادی
انتقادات وارده به 

 این نهاد

پیشنهادات در 
جهت اصالح 

 هافعالیت

 صنفی اتحادیه
 کاریالعمل حق

 بار تره و میوه

سرما زدگی 
 97فروری  

 کمبود عرعه
 هایوهمی

 دارهسته
- 

 و توجه قابل فتالیت
 و هاتأثیرگذار دالل

 غیر هایواسطه
 میدان در عرور
 بار؛و تره میوه
 فاکتور ارائه عدم

 و مشخص
متحدالشکل و جتل 

 ساعت عدم فاکتور،
 و مشخص کاری

 عدم همچنی 
 سیستم در شفافیت
 در قیمت کشف

 میدان؛
 چندبه میوه فرو 

 دالل.

 دبای اتحادیه اعضای
 بندیدرجه را میوه
 نیاز براساس و کنند
 را خود میوه بازار
 واق  در. کنند عرعه

 بارفروشان اتحادیه
 باشند؛ بازارمحور باید

سازی قیمت با شفا 
صدور فاکتورهای 
متحدالشکل برای 
طرفی  متامله و 
رونوشت برای 

های نظارتی و سازمان
محدودسازی فتالیت 

 دالالن؛

افزایش نرخ ارز و 
مایل به صادرات ت

 میوه

کمبود میوه در 
 بازار داخل

 ممنوعیت صادرات

 و میوه اتحادیه
 فروشان سبزی

 (فروشی خرده)

عدم عضویت 
ها، فروشیمیوه

ها و فروشگاه
هایپرهای 

کننده میوه عرعه
در مناطق باالشهر 

 در اتحادیه

افزایش قیمت 
نامتتار  میوه 
در نواحی 
 باالشهر

کسب  باید جواز
فروشان میوه

غیرعضو باطل شود؛ 
اعطای اختیارات 

 مجوز برای دادن
 جواز لغو کسب و
 طر  کسب از

 اتحادیه

 دقیق نظارت عدم
 بر اتحادیه ای 
میوه  قیمت نصب

 )عدم شفافیت(؛
ارتباط عتیف با 

 کننده؛مصر 
عدم پایبندی به 

 نرخنامه؛

 رسانیافزایش اطالع
 خصوص در اتحادیه
 میوه، نحوه قیمت
 چگونگی و ارتباط
 و گزار  ارائه

 شکایت؛
بندی شهر و منطقه

تتیی  قیمت میوه 
 متناسب با هر منطقه

وزارت جهاد 

 کشاورزی

تنظیم بازار توس  
 وزارت صمت

 رویهبی واردات
 سایر و میوه

 محصوالت
 کشاورزی

فصل  با همزمان
 برداشت

بندی و اجرای پای
قانون تفکیك 

 اختیارات و وظایف
 از کشاورزی بخش
 صنتت، رتوزا

تجارت  و متدن

 ریزیعدم برنامه -1
 دقیق برای

 میزان بینیپیش
داخلی  نیاز و تقاعا

و تتیی  مقدار مورد 
نیاز محصول جهت 

 کشاورزی جهاد زارتو
 در و ساله هر باید
 زراعی، سال هر پایان

 به مربوط اطالعات
 زیرکشت، سطح
 عرعه مقدار عملکرد،



 

1013 

 نهاد

های بازار چالش
از نگاه 

کارشناس 
 مربوطه

 پیامد
راهکار 

 پیشنهادی
انتقادات وارده به 

 این نهاد

پیشنهادات در 
جهت اصالح 

 هافعالیت

عدم اجرای قانون 
انتزاع )تفکیك 

 وظایف(

ناهماهنگی بی  
 دو وزارتخانه

)مترو  به قانون 
 انتزاع(

 کشت؛
 

 در مطالته عدم -2
 آمایش خصوص
 تتیی  و سرزمینی
 و نسبی مزیت
 منطقه هر رقابتی
 انجام برای
 هایفتالیت

عه اقتصادی )مجمو
دولت با همکاری 
وزرات کشاورزی( و 
تتیی  الگوی کشت 
در بخش کشاورزی 
 )وزارت کشاورزی(؛

 
 به پایبندی عدم -3

 وظایف تمرکز قانون
 مربوط اختیارات و
 کشاورزی بخش به
 وظایف ای  انتزاع و
 صمت؛ وزارت از

 
عدم وجود  -4

بسترهای مناسب 
برای عرعه مستقیم 
محصول و نظام 
 سنتی توزی ؛

 

 قیمت محصول،
 بنیپیش محصول،
 و محصول قیمت
 بتد، سال نهاده
 سایر و هانهاده مصر 

 نیاز مورد اطالعات
 را کشاورزان

  منتشر و آوریجم 
 تصمیم مبنای تا کند

 بتد سال در تولید
 باشد؛
 

 کشاورزی جهاد وزارت
 نمودن فراهم با باید

 و الزم هایزیرساخت
 هایتتاونی تقویت
 عرعه بستر روستایی،
 و میوه مستقیم
 کشاورزی محصوالت

 فراهم کشاورز برای را
 کند؛
 

 ایجاد و گذاریسرمایه
 و تبدیلی صنای 

 جهت تکمیلی،
 تولیدکننده از حمایت

 کاهش از جلوگیری و
 زمان در قیمت
 تولید؛ افزایش
 
 بندیدرجه به منظور
 محصوالت و میوه

 اصالح کشاورزی،
 بذور برروی نژادی
 درختان یا و گیاهی
 باید توس  میوه
کشاورزی  جهاد وزارت

مطالتات  از طریق
 نژاد اصالح نژادی وبه
 دنبال شود؛ جدیت با

 
کشاورزی  جهاد وزارت
 بازار، منظور تنظیمبه

 میدائ طوربه باید
 و مصر  تولید، میزان

 همه تجارت

 بودن نامشخص
 هایسیاست
 حوزه در تجاری
 تمحصوال واردات

 کشاورزی

 گسترده نوسانات
 تنظیم حوزه در

 کاالهای بازار
 و اساسی

 محصوالت
 کشاورزی

افزایش تقاعاهای 
مناسبتی مانند 
عید نوروز، یا عدم 
ارسال میوه به 
میادی  دلیل 

های تتطیلی
 مناسبتی متوالی

فزونی تقاعا بر 
عرعه و افزایش 

 قیمت

های تنظیم سیاست
بازار نظیر 

 یجادا -سازیذخیره
 جهت الزم بستر
 بازار کارایی افزایش
 ایانگیزه آن در که

 گرانفروشی برای
 نباشد

دالیل سیاسی 
همچون اعتصاب 

داران کامیون
جهت افزایش نرخ 

 حمل بار

عدم عرعه 
کافی، کمبود در 
بازار و افزایش 

 قیمت

- 

 بی  افتادن فاصله
 فصل انتهای
 در برداشت
 گرمسیر مناطق
 اشتبرد تا کشور
 مناطق از محصول
 کشور سردسیر

کمبود 
محصوالتی مانند 
گوجه و پیاز در 
خارج فصل 

کشت و افزایش 
 قیمت

های تنظیم سیاست
 بازار

بروز پدیده 
تارعنکبوتی در 
خصوص 

محصوالتی نظیر 
 گوجه، پیاز و ...

کمبود و مازاد 
محصول در 

سالهای مختلف 
و عدم تتادل در 

 بازار

 میزان بینیپیش
داخلی  نیاز و عاتقا

و پیشنهاد کشت 
 به محصول

 کشاورزان؛
 ریزی،برنامه چنی 

 نظام نیازمند
 و دقیق اطالعاتی

 هایزیرساخت
 ارتباطی است

 و ارز نرخ افزایش
 صادرات به تمایل

کمبود در بازار 
داخل و افزایش 

 -ممنوعیت صادرات قیمت
های تنظیم سیاست

 بازار
 

افزایش ناگهانی 
ه دلیل تقاعا ب

عوامل روانی 
 ناشی از تحریم

افزایش قیمت 
 بارمیوه و تره
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 نهاد

های بازار چالش
از نگاه 

کارشناس 
 مربوطه

 پیامد
راهکار 

 پیشنهادی
انتقادات وارده به 

 این نهاد

پیشنهادات در 
جهت اصالح 

 هافعالیت

اثرگذاری تحریم 
ها بر قیمت نهاده

و افزایش هزینه 
 تولید

افزایش هزینه 
تولید و افزایش 
 قیمت تمام شده

- 

 کشاورزی محصوالت
 محصوالت جمله از و

کند  رصد را اساسی
 افراد کارگیری)با به

 و متخصص
 استراتژیست
 بازاریابی(؛

بزرگ بودن 
حاشیه بازار بتد 

 از مزرعه

فاصله زیاد بی  
قیمت دریافتی 
کشاورز و قیمت 
پرداختی 

 کنندهمصر 

عرعه مستقیم 
محصول توس  
کشاورزی و کوتاه 
 کردن دست واسطه

سازمان 
تعزیرات 
 حکومتی

افزایش نرخ ارز و 
 تمایل به صادرات

کمبود کاال و 
افزایش قیمت 
 در بازار داخل

برخورد با متخلفی  
و جلوگیری از 
 صادرات

 که قاعده )ای 
 تقاعا و عرعه
 بازار در را قیمت
 کند،می تتیی 
 درستی قمنط
 ای  اما است،
 حد یك هم موعوع
 و دارد سقفی و

 قیمت تواننمی
 عروری کاالی
 بازار به را مردم

 سپرد(

 حاعر حال در
 سازمان در دادرسی
 صورتبه تتزیرات
 هیئتی دادرسی

 از هیئت ای . است
 اتحادیه نماینده
 نماینده مربوطه،

 یك و اصنا  اتاق
 طر  از قاعی نفر

 تتزیرات، سازمان
.  است شده کیلتش

 ای  شدن جم 
 یکجا صورتبه گروه
 دشوار حدی تا

 است؛
 
 اختیارات تتزیرات
 برخورد برای کافی
 صنفی واحد با

 ندارد، را متخلف
 

عدم بازدارندگی 
 هاجریمه یا مجازات
 تخلفات برخی برای

 60)مثال جریمه 
هزار تومانی عدم 
 درج قیمت(

 شودمی پیشنهاد
 سازمان در دادرسی
 به هیئتی از ات،تتزیر

 تبدیل فردی دادرسی
 شود؛
 
برخورد با  اختیارات

 واسطه متخلف که به
از  صنفی نظام قانون

شد،  سلب تتزیرات
باید مورد بازنگری 

 قرار گیرد؛

افزایش قیمت 
محصوالت اساسی 
نظیر برنج و 
گوشت )که به 

 4200آنها ارز 
تومانی تخصیص 
یافته( به دلیل 
صادرات 
 غیرقانونی

عدم اختیارات 
کافی سازمان 
تتزیرات در 
برخورد با 
 گرانفروشی؛

عدم بازدارندگی 
های تخلف جریمه

 صنفی؛
عدم وجود نیروی 
کافی جهت 
 بازرسی

عدم بازدارندگی 
شیوه برخورد با 
متخلف و عدم 
تاثیرگذاری بر 
گرانفروشی یا 
 کاهش تخلفات

اصالح قوانی  و 
افزایش جریمه 
تخلفات تا حد 

 گیبازدارند

میوه و  نات قیمتر نوساثباتی در بازار میوه و عوامل موثر ببا توجه به نظرات کارشناسی مطرح شده، مرور ادبیات، بی

 ست.( ارائه شده ا1توان به چهار دسته کلی تقسیم نمود که در نمودار )طور خالصه میبار را بهتره
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 بار(ر بازار و نواسانات قیمتی محصوالت کشاورزی )میوه و تره( عوامل موثر ب1شکل )

 گیری و پیشنهادهانتیجه

اریابی ار و بازمل بازدر ایران ناشی از عوامل اقتصادی، خصوصاً عوا بارمیوه و تره ثباتی بازارتری  دالیل بیعمده

عدم  بب بروزسبودن حاشیه بازار که های زیاد و غیرعرور و به تب  بزرگ محصوالت کشاورزی است. تتداد واسطه

وه است. شی ایران شود از جمله مهمتری  مشکالت موجود در بازار میوه و محصوالت کشاورزی درکارایی در بازار می

وه ر دوگرهکننده شده و از ای  بابت سنتی در نظام توزی  میوه، سبب فاصله زیاد بی  تولیدکننده و مصر 

طه )نه ای از قیمت نهایی محصول توس  دالل و واسشوند و درصد عمدهمتضرر میکننده تولیدکننده و مصر 

سال  یوه درمها نشان داد که دالیل مختلفی بر گرانی شود. نتایج حاصل از مجموعه بررسیکشاورز( دریافت می

به دلیل  قل )همنتوان به سرمازدگی و کمبود عرعه، افزایش هزینه حمل و اثرگذار بودند که از آن جمله می 1397

های ادهنه از نهمه هزیداران(، تورم کلی در جامته )به تب  افزایش هداران و هم اعتصاب کامیونافزایش هزینه کامیون

اعا ناشی از فزایش تقیوه، ابندی، انبارداری و ...(، افزایش نرخ ارز و تمایل به صادرات مکشاورزی گرفته تا هزینه بسته

عدم  وکننده نهایی ر ظام سنتی توزی ، بزرگ بودن حاشیه بازار، فاصله زیاد تولیدکننده تا مصاثرات روانی تورم، ن

 عرعه مستقیم میوه توس  کشاورز. 

ثباتی باشد، اما یکی از دالیل اصلی گرانی و بیهرچند دالیل مربوط به گرانی میوه، محصول به محصول متفاوت می

کننده زی  میوه است. در ای  شیوه میوه با چندی  واسطه به دست مصر میوه و محصوالت کشاورزی شیوه سنتی تو

دهد از ای  مرحله به بتد در دهد و نشان میبار به بتد رخ میرسد. عمده افزایش قیمت از میدان میوه و ترهمی

 بار در بازارعوامل موثر بر نوسانات و افزایش قیمت میوه و تره
 

افزایش تقاعا به 
دلیل مسائل 

فرهنگی مانند عید 
  نوروز

 

افزایش تقاعا 
ناشی از عدم 
اطمینان نسبت 
به آینده )مثال 
  در زمان تحریم(

 
الگوی نادرست 
مصر  میوه 
 )سبك زندگی(

 

تولید یك 
زنده و موجود 

تأثیرپذیر از 
 اطرا  محی 

 

وجود مخاطرات 
طبیتی مانند 

سیل، سرمازدگی، 
خشکسالی، آفات 

  ها و ...و بیماری

 

فصلی بودن 
محصوالت  
کشاورزی )و به 
تب  نوسانات 
عوامل بازار و بازاریابی )که شامل بسیاری  تولید و قیمت(

از عوامل مربوط به بازار ناکارآمد و نظام 
  شود(ی متیوب میبازاریاب

 

تأثیرپذیری از متغیرهای کالن اقتصادی 
های مالی و )نرخ تورم، نرخ ارز، سیاست
 پولی، تجاری و ...

 

افزایش هزینه تولید )هزینه کارگر، کود، 
 سم، آب و ...(

 

بندی، های بازاریابی )بستهافزایش هزینه
  حمل و نقل، انبارداری، نگهداری و....(

 

ریزی کالن برای تولید نامهعدم وجود بر
متناسب با تقاعا )نبود برآورد دقیق از 
میزان نیاز به محصول در کشور و بروز 

  پدیده تارعنکبوتی(

 

های تحریم
 اقتصادی

 

رواب  سیاسی و 
 اقتصادی با سایر کشورها

ها اثرپذیری از اعتصاب
-و اعتراعات صنفی

سیاسی )مثال اعتصاب 
 داران(کامیون

 

اجتماعی عوامل 
  و فرهنگی

 

عوامل اقلیمی و 
 محیطی 

 

  عوامل اقتصادی

 

  عوامل سیاسی
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ایش قیمت در یابد. البته ای  افزطور غیرواقتی افزایش میدهد که قیمت میوه بهزنجیره عرعه اتفاقاتی رخ می

افتد. همه ای  طور خاص برای برخی محصوالت با ماندگاری باالتر اتفاق میها وجود ندارد و بهخصوص همه میوه

موارد مربوط به نظام توزی  میوه در کشور است. در دنیا ای  مشکل تا حد زیادی برطر  شده است و فاصله 

های روستایی، عرعه در است. استفاده از ظرفیت تتاونی کننده از طرق مختلف کاهش یافتهتولیدکننده تا مصر 

های الزم جهت عرعه مستقیم محصول توس  کشاورز از ای بزرگ و فراهم نمودن زیرساختهای زنجیرهفروشگاه

ها وظیفه وزارت جمله اقداماتی است که در کشورهای مختلف به اجرا در آمده است. تدارک بخشی از ای  زیرساخت

 زی است.جهاد کشاور

 ، تجارت،، قیمتهای تارعنکبوتی(، باید اطالعات هرساله تولیدبرای جلوگیری از نوسانات تولید ساالنه )منحنی

ا در ر گیرد تان قراتقاعای بازار، سطح زیرکشت و ... توس  وزارت جهاد کشاورزی گردآوری شود و در اختیار کشاورز

و  ت مختلفمحصوال بینی میزان تقاعایاشته باشند. همچنی  با پیشزمان تصمیم به تولید، اطالعات مورد نیاز را د

ه مشاور بینی شده به کشاورزان جهت تتیی  الگوی کشتبرآورد سطح مورد نیاز برای کشت مقدار محصول پیش

ه ها، دسترسی بدهدهد. همچنی  در تمام کشور با توجه به شرای  اقلیمی، میزان دسترسی به مناب  آب و سایر نها

زارت ود. باید ر نمایبازارها، الگوی مصر  در کشور و ... اقدام به تتیی  الگوی کشت بهینه برای هر منطقه از کشو

 از وظایف ی ا انتزاع و کشاورزی بخش به مربوط اختیارات و وظایف تمرکز قانون به صمت و وزارت جهادکشاورزی

 به مربوط امور دبای محصول توس  وزارت جهاد کشاورزی، تولید طر  مدیریت به توجه با. پایبند باشند صمت وزارت

 باشد. چهیکپار حوزه ای  در گیریتصمیم تا باشد، وزراتخانه ای  عهده بر هم بازار تنظیم و کاال تأمی 

ی است. ای صنفبخشی از دلیل گرانی قیمت میوه، عالوه بر مشکالت ساختاری ذکر شده، تخلف و گرانفروشی واحده

دکننده ت از تولیها، سازمان حمایهای مسئول از جمله اتحادیهیمت و نظارت بر بازار میوه، باید سازمانبرای کنترل ق

ت  که در م مانطورکننده و سازمان تتزیرات از اختیارات بیشتری جهت برخورد با متخلف برخوردار باشند. هو مصر 

 لغ جریمهت. مبای، به هیچ عنوان بازدارنده نیسهای تتیی  شده در قانون فتلگزار  اشاره شد، جریمه و مجازات

افت کننده دریناچیز است و فروشنده متخلف به راحتی مبلغ جریمه را از طریق افزایش قیمت محصول از مصر 

ات سلب ان تتزیر، اختیار برخورد جدی و سری  از سازمنظام صنفی کشوربراساس قانون جدید کند. از طر  دیگر می

 صورت اثرگذار و کارامد با متخلفی  برخورد کند.تواند بهزیرات نمیشده و سازمان تت

اقتصاد  د به سمتار بایای متتقدند که بازدر مقابل افرادی که متتقد با برخورد قضایی با متخلفی  بازار هستند، عده

بار افراد ار و اعتر بازدبت شوند، بلکه رقاآزاد حرکت کند. در اقتصاد آزاد افراد با جریمه و برخورد قضایی کنترل نمی

 یمت کاالقو هم  شود. در اقتصاد آزاد به دلیل شفافیت اطالعات، هم کیفیت کاالدر بازار است که مان  تخلف می

شتری نند، مککننده ای  محصوالت در حال رقابت با یکدیگر هستند و اگر گرانفروشی و تخلف مشخص است و عرعه

ر وسته و دحال ت نگیزه تخلف وجود ندارد. یك موعوع که در بازارهای کشورهای دردهند و لذا اخود را از دست می

 بنگاه اقتصادی است. ( فرد و یا اعتبارCreaditشود، موعوع اعتبار )مجموعه اقتصاد ای  کشورها مان  بروز تخلف می
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د. دلیل اینکه افراد و هستن 1یافته، واحدهای صنفی و افراد دارای کارنامه اعتباریدر برخی کشورهای توسته

واحدهای صنفی در ای  کشورها تمایل به تخلف اقتصادی ندارند ای  است که در صورت ارتکاب جرم، ای  تخلفات در 

کنند. اگر کارنامه اعتباری دار میشود و سابقه اقتصادی آنها را خدشهکارنامه اعتباری افراد و واحد صنفی ثبت می

یابد زیرا افراد طر  تجاری کارنامه اعتباری یت اقتصادی آن فرد یا واحد کاهش میدار شد، سطح فتالافراد لکه

کنند و در صورت وجود سوءپیشینه، متامله اقتصادی را با آن فرد یا واحد صنفی منتفی شریك تجاری را بررسی می

اقتصادی ندارند و در ای  کنند. به همی  دلیل افراد و واحدهای صنفی برای حفظ اعتبار خود، تمایلی به تخلف می

تواند شود. برای ایران هر فرد که دارای کد ملی است، میکشورها بدون اعمال جریمه و مجازات، تخلف کنترل می

 دارای کارنامه اعتباری باشد. بنابرای  زیرساخت اعمال چنی  سیاستی در کشور وجود دارد.

یت مله شفافجو از  های موجود در کشورا اوال باید زیرساختهرچند ای  رو  در برخورد با جرایم کارامدتر است، ام

م اسمیت امرئی آدنه دست در اقتصاد ایجاد شود ودوما نباید بطور مطلق برخورد با متخلف را رد نمود. واگذاری بازار ب

های صوص کاالویژه در ختواند به درستی بازار را مدیریت کند و بهو اتکا به قانون عرعه و تقاعا به تنهایی، نمی

 غذایی و ص موادعروری و یا کاالهای مصرفی مردم و از جمله میوه و محصوالت کشاورزی. رها سازی بازار در خصو

رده و کمدیریت  زار راتواند به مردم فشار وارد کند، در ای  حالت وظیفه دولت است که باخوراکی، در زمان کمبود می

 مان  گرانی بیش از حد در بازار شود.

الح ود، اصشاست دیگری که باید با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و نهادهای فرهنگی اجرا سی

وهیدرات ئی ، کرب، پروتالگوی مصر  میوه و مواد غذایی در کشور است. برای  اساس باید نیاز روزانه مردم به ویتامی 

 نیاز در ی موردتیی  شود. پس از تتیی  مواد مغذو انرژی مورد نیاز بدن برای داشت  یك زندگی فتال و سالم ت

  نیاز توجه ای ش قابلریزی نمود. بخکشور با توجه به جمتیت و میزان تقاعا، برای تأمی  محصوالت مورد نیاز برنامه

 میوه در ذایی وغدر داخل قابل تولید است و بخشی از خارج باید وارد شود. نکته مهم، اصالح الگوی مصر  مواد 

وه در صر  میمر است. شیوه تغذیه برای بخشی از مردم کشور همراه با اصرا  است. مصر  میوه در کشور با کشو

ثبات  تواند بریافته متفاوت است. اصالح الگوی مصر  که وابسته به سبك زندگی مردم است، میکشورهای توسته

 بازار میوه اثرگذار باشد.
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