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 های کشاورزی در توزیع بهینه کنجالهبررسی نقش سامانه بازارگاه نهاده

 سویا 

 1سپیده نیک روش
 

 

 چكیده
ها در سبد گاه مهم آندلیل جای های دام و طیور بر قیمت محصوالت پروتئینی بهقیمت و تامین به موقع نهاده اهمیت اثرگذاری نوسان

دف بررسی نظام توزیع کنجاله ه پژوهش با یناها در کشور شده است. ای رصد و پایش نهادهکاالی خانوار موجب ایجاد بسترهای الزم بر
رد مطالعه مرغ را مو له و گوشتهای دولت در تثبیت قیمت کنجااثرگذاری سیاست های کشاورزیسویا در چارچوب سامانه بازارگاه نهاده

، 98ه در سال نه بازارگارای سامانظارت بر توزیع کنجاله توسط دولت و اجدهد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بعد از اجرای قرار می
متر از قیمت مصوب بوده است. اما کماهه پایانی سال  4قیمت کنجاله در بازار آزاد روند کاهشی داشته و قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در 

له ویا و کنجاکنجاله س و تامین ارز، مجموع وارداتمحدودیت ثبت سفارش کنجاله و بیشتر شدن مشکالت تخصیص  با اعمال سیاست
ی شی از کاهش عرضهدرصد کاهش یافت که به منظور تعدیل اثرگذاری شوک نا 40نسبت به سال قبل حدود  99استحصالی در سال 

بازار آزاد از  کنجاله در نان قیمتتوسط بخش خصوصی، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به عرضه کنجاله در سامانه نمود. اما همچ کنجاله
ضه و میزان عر ر شرایطی کهدبه صورت فزاینده افزایش یافت و به بیش از سه برابر قیمت مصوب رسید. به طور مسلم  99ابتدای سال 

ن نهاده از ی تامیمطلوب برا ه شرایطکشود. نتایج نشان داد در صورتی تقاضا در تعادل نباشند نظام توزیع با اختالل در عملکرد مواجه می
، تسهیل در عرضه در معامالت گریطهجمله تخصیص و تامین به موقع ارز فراهم باشد، سامانه بازارگاه بستر خوبی را برای جلوگیری از واس

تی هوشمند انک اطالعابیجاد یک شود با اکند. پیشنهاد میسازی عملکرد ذینفعان ایجاد میو فروش نهاده با رعایت قیمت مصوب و شفاف
دن عملکرد سامانه باالتر بر وه نهاده های مرتبط، بانک مرکزی و گمرک بتوان نظارت قابل قبولی بر توزیع بهینها و سازمانبین وزراتخانه
 بازارگاه داشت.

 سامانه بازارگاه، کنجاله سویا، توزیع بهینه، واردات، قیمت های کلیدی:واژه
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 مقدمه
های خاص و تشکیی  ناادهکای وهک   ها با اتخاذ سیاستدولت در بازار، عادلت در صورت نبود کشورهادر بسیاری از 

از  ایتنظیم بازار مجموعههای بازار هستند. سیاست های قیمت و اهجاد تعادل درتنظیم بازار به دنبال کاهش نوسان

مناسب اقتصادی بکی  ابزار با کنندگان و تولیدکنندگان جات حماهت از مصرف در هاهی است کهاسترات یو  مقررات

برخی  .(Institute for Trade Studies and Research,2010)شودمی اجراقیمت و مقدار هعنی متغیرهای اصلی بازار 

و  بندیطرهق ابزارهای غیرقیمتی مث  سامیهاز به معنای دخالت دولت در بازار  را از کارشناسان اقتصاد، تنظیم بازار

 وضکعیت بکازار بکا هکدف بابکود تنظکیم هکایسیاست .(et al.,2015 Tomas)دانند اهجاد ناادهای خاص توزهع می

 تثبیکت(قیمتکی هکایسیاست شام  داخلی هایسیاست .شوندیم تقسیم مرزی و داخلی هایبه سیاست اقتصادی

 تثبیکت صکندو  جبرانکی، پرداخکت احتیکاطی، ذخیر  سیاست ،)تضمینی قیمت و سقف قیمت کف، قیمت قیمت،

 ها هستند.تعرفه اعمال و تجارت هایمحدودهت صادراتی، هارانه مرزی شام  پرداخت هایسیاست و درآمد و قیمت

کنندگان و تولیدکنندگان از مصرف رفا توازن بازار و تامی  سازی، شفافدرجات  های تنظیمیسیاست به اه  ترتیب

بکه  اساسی نسبت به ساهر کاالها کاالهای برای بازار سیاست تنظیم هستند.  اهمیت بیشترای برخوردار اهمیت وه  

هکای دا  و تنظکیم بکازار ناکاد  از اه  رونشود،  مواجه مشی  با جامعه سالمت و غذاهی اه  دلی  است که تا امنیت

بکه طکور  دولت اسکت. استرات هک هایهیی از سیاستطیور به منظور اجتناب از اختالل در میزان تولیدات پروتئینی 

در بازار ممی  است به دلی  تامی  ناککافی و هکا افکزاهش قیمکت پروتئینی محصوالت  قیمت د و افزاهشمسلم کمبو

هکای مصکرفی در تولیکدات صکنعت تره  نااد ها دارند. از مامی تولید آنهاهی باشد که سام بزرگی در هزهنهنااد 

اردات قابک  توجکه آن، رونکد قیمکت آن طکی رغم مشمول بودن ارز دولتی و میزان وطیور، کنجاله سوها است که به 

، قیمت هر کیلوگر  کنجاله سوها نسکبت بکه 97های گذشته به صورت افزاهشی بود  به طوری که در اسفند ما  سال

رهال رسید. افزاهش قیمت که به دلی  شبیه توزهع ناکارا که با  37000درصد افزاهش به میزان  60ابتدای آن سال با 

گزاران بخش کشاورزی را بر اه  داشت ککه نظکارت دقیکق و ککاملی از ها به وجود آمد سیاستنقش پر رنگ واسطه

مرحله ترخیص تا توزهع کنجاله سوها با هدف کاهش قیمت آن داشته باشند. به طوری که بسترهای الز  برای عرضه 

ن، دامداران و کارخانجات دا  و کنندگان آن اعم از مرغداراو توزهع نااد  کنجاله با رعاهت قیمت مصوب برای مصرف

، دستورالعم  توزهع کنجاله سوها با هدف تنظکیم بکازار آن توسک  97طیور فراهم شود. در نیمه دو  اسفندما  سال 

های وارد کنند  دانه و کنجاله سوها به منظور اخذ صدور وزهر وقت کشاورزی ابالغ شد به نحوی که هرهک از شرکت

به اظاار مشخصات کام  محموله خود به وزارت جااد کشکاورزی هسکتند. از ابتکدای  مجوز ترخیص از گمرک ملز 

ای که بعد از صدور مجوز ترخیص از دستور العم  نحو  توزهع کنجاله سوها در سطح کشور اجرا شد به گونه 98سال 

اد  کنجالکه بکه وزارت کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دا  کشور موظف بود تکا اقکدامات الز  بکرای اختصکاص ناک

رهزی، میزان تولید مرغ، تخم مرغ و شیر های تولید از قبی  جوجهواحدهای فعال تولیدی را با در نظر گرفت  شاخص

در هر استان اجرا کند. اجرای اه  شیو  از توزهع و نظارت با تمامی نواقص و مشیالت موجود، موجب ککاهش رونکد 

گکزاران اهک  صوب شد. در ادامه فرآهند مذکور، از اهداف مام سیاستقیمت کنجاله سوها و نزدهک شدن به قیمت م

ای از پیش طراحی شد  با نا  بازارگا  بود که اجرای سیاست نظارت بر توزهع نااد  به صورت منسجم در قالب سامانه
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د شناسکه و های کشاورزی صورت گیرد. به اه  ترتیب در سامانه امیان فعالیت واحدهای تولیدی با داشکت  ککنااد 

های مرتب  با رعاهت تمامی قوانی  تجارت داخلی اجرا شد. در شروع به کار سامانه بسیاری از واحدهای ساهر اطالعات

کردند به دلی  ها و ها دالالن تامی  میهای موردنیاز خود را توس  واسطهتر نااد تولیدی کوچک مرغداری که پیش

هکای هکا و زنجیکر ها، تعاونیتقیم از واردکنندگان نبودند از اه  رو اتحادههنداشت  نقدهنگی کافی قادر به خرهد مس

 های واسطه برای توزهع در سامانه بازارگا  معرفی شدند. تولید با عنوان عام 

های متعددی در اهران و جاان انجا  شد  ها و محصوالت کشاورزی پ وهشدر رابطه با تنظیم بازار و توزهع نااد 

 Solomon et al,2006.Samuel,2014. Ignatius et al,2009.Najafi and Dehghanpour, 2010., Goletti)است 

and Alfano, 1995). 

(2008) Haji heidari et al های ای به اه  نتیجه دست هافتند که سیاستبا مطالعه کارآهی نظا  بازارهابی ذرت دانه

 Charles and Grayازارهابی اه  محصول بود  است. نتاهج مطالعه های موثر بر حاشیه بتره  سیاستقیمتی از مام

ها و حجم واردات در عملیرد شبیه توزهع ی حم  و نق ، تعداد واسطهنشان داد که میزان تولید، هزهنه (1993)

ی ، با بررس2000در سال  International Fertilizer Development Center of Aficaها اثرگذار هستند. نااد 

های موجود در نظا  توزهع سعی داشتند تا حداکثر سود را عملیرد  توزهع نااد  کود شیمیاهی نشان داد که عام 

برای خود کسب کنند و موجب شد کود شیمیاهی با تاخیر و قیمت بسیار باال به دست تولید کنند  برسد که تبعات 

تولید و افزاهش قیمت محصوالت کشاورزی بود  آن مصرف کمتر کود توس  کشاورزان، کاهش کیفیت خاک، کاهش 

 را به عنوان هک ضرورت تشخیص داد  است. است، به همی  دلی  مطالعه مذکور مداخله دولت در نظا  توزهع نااد 

های ااد نهای دولت در اهجاد نظا  توزهع سیاست گذاریکه اثر یانجا  گرفته پ وهش منسجم هاییبا بررس

سام  به دلی    و طیورهای دای تنظیم بازار نااد بررس یتبا توجه به اهم   باشد وجود ندارد.انجا  دادکشاورزی را 

 هاآ است که اه  پرسشبه  هیپ وهش درصدد پاسخگو ه اباالهی که در هزهنه  تولید محصوالت پروتئینی دارند، 

ش ها افزاهآ؟ است اه  نااد  شد  نظا  عرضه و توزهع کنجاله سوها در چارچوب سامانه بازارگا  موجب تثبیت قیمت

گا  در نه بازارد سامامشیالت موجود در تامی  ارز و کاهش روند واردات کنجاله و دانه سوها، موجب اختالل در عملیر

  عرضه و توزهع باینه اه  نااد  شد  است؟

 روش تحقیق

ر دد  است. شتفاد  لیلی و توصیفی اسبا توجه به ماهیت اه  مطالعه به منظور دستیابی به اهداف پ وهش از روش تح

نه وزهع بایگا  در تهای دولت بر عملیرد سامانه بازارتوان با تحلی  روند متغیرها، اثرگذاری سیاستاه  روش می

امی  و ت  میزان د  شامکنجاله که سام باالهی در هزهنه تولید گوشت مرغ دارد را ارزهابی نمود. آمارهای مورد استفا

زارت واورزی، واردات،  قیمت و میزان عرضه کنجاله سوها به صورت ماهانه هستند که از وزارت کشتخصیص ارز، 

 صمت، بانک مرکزی و گمرک اخذ شد  است. 

  نتایج و بحث

گزاران هموار  درصدد تثبیت اهرانی، سیاست خانوارهای غذاهی الگوی اهمیت محصوالت پروتئینی در به توجه با

اه  محصوالت در بازار  قیمت اه  محصوالت در بازار هستند. به طور مسلم کمبود و افزاهش قیمت و تامی  به موقع
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 ها دارند.ی تولید آنهاهی باشد که سام بزرگی در هزهنهممی  است به دلی  تامی  ناکافی و ها افزاهش قیمت نااد 

است که به دلی  نبود نااد  جاهگزه  آن در های مورد استفاد  در تولید مرغ کنجاله سوها هیی از اثرگذارتره  نااد 

جیر  غذاهی مرغ گوشتی، نوسان قیمت آن تاثیر مستقیمی روی قیمت گوشت مرغ دارد. به همی  منظور با روند رو 

شد و توزهع  ابالغ 97های اخیر، دستورالعم  توزهع کنجاله توس  دولت در سال به رشد قیمت کنجاله سوها در سال

 توزهع با هدف تثبیت قیمت، تامی  به موقع و 98های کشاورزی در شارهور سال کنجاله در سامانه بازارگا  نااد 

-اندازی سامانه با کاستیبی  تولیدکنندگان صورت گرفت. هر چند اجرای نظارت بر توزهع کنجاله و را  باینه آن در

-کرد. همانتعده  را تا حدودی  وجود داشتبا حضور دالالن توزهع  بیهشکه در هاهی همرا  بود اما افزاهش قیمت 

، روند قیمت کنجاله در بازار آزاد کاهش هافت و به 98( قاب  مشاهد  است در سال 2( و )1طور که در نمودارهای )

ز قیمت رهال( نزدهک شد و قیمت هر کیلوگر  گوشت مرغ در چاار ماهه پاهانی سال به کمتر ا24500قیمت مصوب)

 رهال( رسید. 129000مصوب ) 

 واحد: ریال               98. مقایسه قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا با قیمت مصوب آن در سال1نمودار

 
 کنندگان و تولیدکنندگانماخذ: سازمان حماهت مصرف

 

 
 واحد: ریال                 98. مقایسه قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ با قیمت مصوب آن درسال 2نمودار 
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 کنندگان و تولیدکنندگانماخذ: سازمان حماهت مصرف

ت از منظور حماه با اعمال سیاست محدودهت برای ثبت سفارش کنجاله و افزاهش واردات دانه به 98از مارما  سال 

تامی   ومشیالت موجود در تخصیص  های روغنیشی در کشور و همچنی  بیشتر شدنهای موجود کارخانهظرفیت

که در دو ماهه اول  کاهش هابد. اه  امر موجب شد 99شد تا واردات کنجاله و دانه سوها در سال بینی میارز، پیش

ه میزان ب 98ال مجموع واردات کنجاله سوها و کنجاله استحصالی از دانه وارداتی نسبت به مدت مشابه س 99سال 

 (.3)نمودار درصد کاهش پیدا کند 60

 واحد: هزارتن   99و   98های .  مقایسه مجموع واردات کنجاله سویا و کنجاله استحصالی در سال3نمودار

 
 ماخذ: گمرک جماوری اسالمی اهران

دا   ی کنجاله توس  بخش خصوصی، شرکت پشتیبانی اموربه منظور کاهش اثرگذاری شوک ناشی از کاهش عرضه

اقدا  به عرضه کنجاله با قیمت مصوب در سامانه نمود. با توجه به اه  که هر گونه خرهد و فروش کنجاله در خارج از 

شد اما کماکان قیمت کنجاله در بازار آزاد با اختالف بیشتری از قیمت مصوب آن معامله سامانه تخلف محسوب می

، با در نظر گرفت  افزاهش 99یلوگر  کنجاله در شارهور ما  سال به اه  ترتیب قیمت مصوب هر ک (.4شد )نمودارمی
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ها و تاخیر در تخصیص ارز بود، هزهنه واردات دانه و کنجاله که ناشی از شیوع وهروس کرونا، افزاهش اثرگذاری تحرهم

 رهال اعال  شد. 27000درصد افزاهش معادل  10با 

 

 

 
 واحد: ریال               99ویا با قیمت مصوب آن درسال . مقایسه قیمت هر کیلوگرم کنجاله س4نمودار  

 
 کنندگان و تولیدکنندگانماخذ: سازمان حماهت مصرف

-یممنتق   محصول یمتبه ق هعترسر آن یمتنسبت به کاهش ق یدیتول نااد  یمتق هشافزابا توجه به اه  که 

ه شد روند افزاهشی قیمت کنجالبینی میپیش .(Tome and Robinson, 2003. Varra and Goodwin, 2005)شود

دواحدهای توقف تولی ه منظور جلوگیری ازببه همی  دلی  مرغ بگذارد شد  گوشت  تما  یمتبر ق یممستق اثر

 .(5رهال تعیی  شد)نمودار 150000درصد افزاهش معادل 16مرغداری قیمت مصوب هر کیلوگر  مرغ با 
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 واحد: ریال               99. مقایسه قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ با قیمت مصوب آن در سال5رنمودا  

 
 کنندگان و تولیدکنندگانماخذ: سازمان حماهت مصرف

یص و خصلوهت تبا نبود نظارت صحیح، به منظور اصالح روند توزهع کنجاله در سامانه تصمیم گرفته شد که او  

شود هد  می( مشا5ر )طور که از نموداهمان رهزی هستند. امادرهافت نااد  با واحدهاهی باشد که دارای مجوز جوجه

دف هاشت. با دامه دروند افزاهش قیمت مرغ در بازار آزاد که به بیش از سه برابر قیمت مصوب رسید  بود همچنان ا

 یمتبرابر ق چند یمتیقآن مجبور به خرهد  ی متا ندگان برایکاهش اثرگذاری افزاهش قیمت کنجاله که تولیدکن

درصد  36غ با قیمت مصوب هر کیلوگر  مر 99بودند، برای دومی  بار در مار ما  سال بازار آزاد  آن در مصوب

ای نادر کشور برهای دانه سوهای موجود در برهال رسید. اه  در حالی بود که محموله 204000افزاهش به میزان 

ب با ه  ترتیهای روغنیشی منتظر تخصیص ارز توس  بانک مرکزی بودند. به اج از گمرک و حم  به کارخانهخرو

جود ی ورودی کشور موهاهی است که در مبادنااد  برای ارز تخصیص اولوهت اتخاذ شد  مبنی بر اه  که هایسیاست

مانی افزاهش هافت. دانه سوها در اه  باز  ز ، میزان ترخیص99های آبان و آذرسال با اختصاص ارز در ما  هستند،

مانه بازارگا  های استحصالی توس  بخش خصوصی در ساشود عرضه کنجاله( مشاهد  می6طور که در نمودار )همان

روند  ت ماند واد ثاببه بیشتره  میزان در طول سال رسید، به طوری که روند  قیمت هر کیلوگر  کنجاله در بازار آز

کاهش  ت مصوبلوگر  گوشت مرغ در بازار آزاد از آبان ما  ثابت و در دی و بام  ما  تا سطح قیمقیمت هر کی

 هافت. 
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 واحد: هزارت               99. روند میزان کنجاله سوهای معامله شد  در سامانه بازارگا  درسال 6نمودار

 
 ماخذ: وزارت جاادکشاورزی

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
  در زهع ناادبیه توشنجاله سوها به عنوان اولی  نااد  عرضه شد  در سامانه بازارگا  نشان داد که بررسی توزهع ک

ت با رعاه وش نااد گری در معامالت، تسای  در عرضه و فرتواند بستر خوبی را برای جلوگیری از واسطهسامانه می

ارز  ودن تخصیصببر از جمله زمانهاهی دهتسازی عملیرد ذهنفعان اهجاد کند. اما وجود محدوقیمت مصوب و شفاف

سال  اطعی ازجاهگزهنی واردات دانه سوها به جای کنجاله، موجب شد در مقاز سوی بانک مرکزی، اعمال سیاست 

د آمد. به ه به وجوسامان ، کنجاله سوها به انداز  کافی و به موقع تامی  نشود و در نتیجه زمینه اختالل در عملیرد99

بر  حیحنظارت ص و نبود و آزاد یحیارز ترج ی ب اختالف در شراه  کمبود نااد ، وجود رانت حاص  از رسدنظر می

بنابراه    شود.وزهع تالل در نظا  تاخاهجاد هک بازار غیرقانونی باشد که موجب  عاملی برایتواند می توزهع نااد ،

ح  از تمامی مرا انک اطالعاتی هدفمند که شام با اهجاد هک ببه منظور ارتقای عملیرد سامانه شود میپیشنااد 

گمرک،  ااد  از، تارهخ خروج نمبادی کشورشروع ثبت سفارش نااد ، تخصیص ارز، زمان تقرهبی رسیدن محموله به 

 به نحوی نااهی باشد بردارانبار به  تحوه مرحله اطالعات حم  و نق ، میزان تخصیص نااد  به هر واحد تولیدی تا 

می  به م تخصیص ارز در تاعالو  بر آن با توجه به نقش ماوجود داشته باشد. نظارت امیان جانبه همهت که به صور

حد پول با واشد   اختصاص داد ارز متناسب نبودن هاهی مانند شود به منظور رفع محدودهتموقع نااد  پیشنااد می

زهرا با  ورت پذهرد،شود اقدا  موثری صمیرداتی وا یمتهای تبده  و افزاهش قمنجر به اهجاد هزهنها که کشور مبد

واردات  حتمالی ازاهای های کوچک واردکنند  دانه و کنجاله به منظور اجتناب از زهانچنی  سیاستی، شرکت ادامه

 منصرف خواهند شد. 
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