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اقتصااي  بار   هاا    اثر سياستبررسي 
 تنظيم بازار سيب يرختي ير ايران

 

 داود چراغي

 هاي بازرگاني عضو هيأت علمي موسسه مطالعات و پژوهش
 

 چكيده

هداي   کاالهاي اساسی، تولیدیي خشد   سیب درختی از جمله 

کشاورزي و نهداد  ودورد آدریوري خشد   دست  اسد  کده در        

. هاي اخیر وصرف ین از رشی خدااليی خرخدوردار خدود  اسد      سال

هدا   تولیی و آریوري اين وحصول کشاورزي وهم که در خین ویدو  

نق  زيدادي در سد ی وصدرآی خانوارهدا دارد، هم سدین سد         

هزارهکتار و نزديک خده  071خی  از  زيرکش  خاغات سیب کشور

دوویلیون و هفتصی هزارتن تولیدی، اهمید  زيدادي در اشدتوال و     

 . دریوی کشاورزان خاغیار کشور دارد

 0831خررسی  ورت گرآته نشدان داد کده در سدالیان دهده     

دول  هموار  دغیغه تاوین و توزيع سیب درختی در ايام یخرسال 

دوم سدال خاتوجده خده خدریورد      اين اسدا  در نیمده   را داشته و خر

کارشساسدان از تولیدی و ضر ده وحصددول سدیب درختدی کشددور،      

ريزي و سیاستگذاري خدراي تسیدیم خدازار سدیب درختدی را       ناوهخر

تتیین قیم  »هاي دول  از طريق  ضمی  سیاس . انجام داد  اس 

  ،«سیب درختی سازي ذخیر «  ،«تضمیسی خريی انواع سیب درختی

پرداخ  تسهیالت خدا ندرخ سدود      ،«تترآه آصلی استفاد  از نرخ»

توزيدع  »، «حماي  شی  خراي ايجاد و خاسازي خاغات سیب کشدور 

وسیع وحصوالت سیب ذخیر  شدی  از وحدت تولیدیات داخلدی و     

وشتلف کشدور در ايدام یخدر     وارداتی خه قیم  وصوب در وساطق

ي در ايجداد واحدیهاي آدریوري    گدذار  حماي  از سروايه»، «سال

پرداخد   »، «و ريدالی رختی خدا پرداخد  تسدهیالت ارزي    سیب د

ن ویدو  تداز  سدیب درختدی و     جايز   دادراتی خده  دادرکسسیگا   

 .اضمال شی  اس ... و« هاي ین آریورد 

هاي تسیدیم خدازار دولد  در زویسده سدیب       خررسی اثر سیاس 

ین خر تولیی، تجارت و وصرف ايدن کاالهدا   هاي  درختی و آریورد 

ها اثر زيادي خر اآدزاي  تولیدی    د که اين سیاس در ايران نشان دا

هاي سیب کشدور داشدته و تولیدی و     خه ويژ  در تولیی وحصول خاغ

هداي   وصرف اين ویو  اساسی و وهم که خاتوجه خه شساخ  ارزش

غذايی روز خه روز خیشتر وورد اق ال قرار گرآتده، ضمدیتا از وحدت    

وحصدول   هم سین وصرف ايدن . تولییات داخت تاوین شی  اس 

هاي اخیر اآزاي  ياآته و اين اآزاي  همدرا  خدا اآدزاي      در سال

در ايدن خدین اگر ده    . تولیی سیب درختدی در کشدور خدود  اسد     

سیاستهاي دول  خراي اآزاي  تولیی و خه ت ع ین وصدرف سدیب   

هداي اتشداذي    درختی در کشور اآزاي  زيادي داشدته و سیاسد   



هداي در   تاسفانه اين سیاس دول  در اآزاي  تولیی ووثرخود  اوا و

خش  خازرگانی خه خصدو  خازرگدانی خدارجی و  دادرات ايدن      

 راکه خاوجود جايگا  سوم در تولیی . وحصوالت ووآق ن ود  اس 

سیب درختی در جهان، رت ه ايران در  ادرات ايدن وحصدول در   

 من ینکده نیدام تهیده،    . رد  خیس  و نهم خود  اس 0837سال 

سدستی خدا     ورت خهختی در کشور ضمیتا تیارک و ضر ه سیب در

آتالیددد  گسدددترد  دالالن شددداوت سدددلف خدددران، خسکدددیاران، 

ان خا قیم  کم، وحصول سیب درختی آروش ان و خرد آروش ضمی 

تولیددی کشدداورزان را خريددیاري و خددا قیمدد  خددااليی ین را خدده    

 دمن ینکده خشد  اضیدم     . دارندی  ودی  ضر ده  کسسدیگان  وصرف

و در  خسدیي  ، خسدته خسدیي  ی درجده سست  ورت خهوحصول تولییي 

ال ته وشکالت  .شود وی نهاي  خه خازارهاي داخلی و جهانی ضر ه

و خازرگدانی  ( نیام توزيع کاال و خیوات) ورخوط خه خازرگانی داخلی

تسهدا ورخدوط خده    (  دادرات و واردات کاالهدا و خدیوات   ) خارجی

خاشی و خراي خیشتر کاالها و خدیوات در کشدور خده     نمی وحصول

. خی  اين وشکالت وجود دارد خصو  کاالهاي  ادراتی، کم و

در هرحال خايی توجه داش  که خازرگانی ووتور رشی تولیی کاالها و 

خیوات خه خصو  وحصوالت کشاورزي، در کشدور اسد  و تدا    

زوانی که اين خش  ا الح نشود، حتی خاوجود آتالید  گسدترد    

ی سدیب درختدی   خراي اآزاي  تولیی و رشدی خسدیار و لدوب تولید    

درکشور، خه ود نیام تهیه، تیارک و توزيع سیب درختی در کشور 

خررسی نیام تهیده، تدیارک و توزيدع سدیب     . خه ود نشواهی ياآ 

 ین نیز اين وو وع را خشوخی نشان داد کده هاي  درختی و آریورد 

ضلی رغم اتشاذ سیاستهاي وساسدب خدراي اآدزاي  تولیدی سدیب      

اي وساسدب خدراي ا دالح نیدام     هد  درختی، ضیم اتشداذ سیاسد   

خازرگددانی، ووجددب ضددیم ووآقیدد  در ضر دده وحصددول خدده      

داخلدی و هم سدین  دادرات وحصدول خده سداير        کسسدی   وصرف

 .کشورها شی  اس 

 مقدمه

در کشور و نق  وهم ین در سیب درختی خا ضساي  خه اهمی  

تاثیر ین خر تولیی و تجارت کشور از  طرف و الگوي وصرف از يک

یم خازار یاجمالی و وشتصر تس  ورت خهطرف ديگر در اين تحقیق 

شايان ذکر اسد   . گرآتهوورد خررسی و تحلیت قرار  سیب درختی

در هر کشوري خراي تسییم و خرقراري تتادل خین ضر ه، تقا ا و 

کاه  نوسانات قیمتی خه ويژ  در زویسده وحصدوالت کشداورزي    

( دلیت آصلی خودن و ت تی  تولیی ینها از شرايط یب و هدوايی ه خ)

نمايسی که وجموع اين  هايی وی اقیام خه اجراي سیاس  يا سیاس 

تسیدیم  . گیرنی هاي تسییم خازار قرار وی ها در قالب سیاس  سیاس 

قیمد  و  )خازار ض ارت از خرقراري تتادل خین وتویرهاي ا لی خازار 

کسسددیگان و تولییکسسددیگان  از وصددرف در جهدد  حمايدد ( وقددیار

هداي تسیدیم خدازار را خده دو دسدته       طورکلی سیاسد   خه. خاشی وی

هداي   سیاس . نمايسی خسیي وی هاي داخلی و ورزي تقسیم سیاس 

تث ید  قیمد ،   )هداي قیمتدی    داخلی تسییم خازار شداوت سیاسد   

، سیاسد  ذخیدر    (قیم  کف، قیمد  سدقف و قیمد  تضدمیسی    

ج رانی،  سیوق تث ی  قیم  و دریوی اسد  و  احتیاطی، پرداخ  

هدداي وددرزي در خرگیرنددی  پرداخدد  ياراندده  ددادراتی،   سیاسدد 

 .خاشسی هاي وقیاري تجارت و اضمال تترآه وی وحیودي 

ها تسییم خازار و نیارت  اگر ه يکی از وظايف اقتصادي دول 

خر کارکرد  دحی  ین اسد  اودا تسیدیم خدازار گداهی از اهمید         

که کشوري خه لحدا  اقتصدادي و   زوانی  ،ردار اس خیشتري خرخو

وانسدی تحدريم   )اي قدرار داشدته خاشدی       سیاسی در ودوقتیتی ويدژ  

در اين شرايط خراي ض ور از خحران خه وجود یوی  (. اقتصادي ايران

در ضر ه يا تقا اي کاالها الزم اسد ، دولد  اقدیاوات خا دی     

کدار   خده  کسسدیگان  خراي خه ود و دتی  تولییکسسدیگان و وصدرف   

گونه که اشار  شی تسییم خازار، تسها خه شدرايط خدا     همان.گیرد

شود خلکه هموار  خراي خه ود و تی  اقتصادي جاوته  ورخوط نمی

کسسدیگان و اآددزاي  تولیدی کدداال و    در جهد  حمايد  از وصددرف  

هدا   تسییم خازار توسط دول هاي  خیوات در کشور، اجراي سیاس 

وجدود گدذار از وشدکالت اقتصدادي     در ايران خا . گیرد  ورت وی

ناشددی از جسددم تحمیلددی، خددا توجدده خدده اهددیاف حمايدد  از     

کسسیگان خراي دسترسی یسان ینان خه کاالها و خیوات خه  وصرف

قیم  وساسب هم سین اآزاي  تولیی کاالها و خدیوات در کشدور   

هاي وساسدب   شود، اضمال سیاس  که ووجب گسترش اشتوال وی

ها و خیوات هموار  ودینیر دولد  خدود  و    خراي تسییم خازار کاال

سدیب درختدی و   خراين اسا  خا توجه خه وصدرف زيداد    .خاشی وی
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هاي ايرانی کده در سدالهاي اخیدر     در ویان خانوار ینهاي  آریورد 

وصرف اآزاي  زيادي داشته اوا  سیب درختی تولیی داختوصرف 

 اق که ضمیتا از طريق قاوارداتی ین هاي  سیب درختی و آریورد 

اين ضواوت ووجب شی  تا انجدام   .اس  اآزاي  ياآته ،تاوین شی 

از اهمید   سدیب درختدی   هاي وساسب خراي تسییم خدازار   سیاس 

 .خااليی خرخوردار خاشی

کدار گرآتده شدی      هاي اقتصادي خه خا توجه خه اهمی  سیاس 

در ايدن و التده خده خررسدی      ،سدیب درختدی  خراي تسیدیم خدازار   

. آته شی  خراي اين وسیور پرداخته شی  اسد  کار گر هها خ سیاس 

کارگرآتده شدی     هاي خه از سوي ديگر خراي شساخ  خیشتر سیاس 

هاي اضمال شی  در ايدن   در تسییم خازار در ديگر کشورها، سیاس 

 . اجمالی وورد خررسی قرار گرآته شی  اس   ورت خهکشورها نیز 

مروري بر تاريخچه حمايت از بخش کشاورزي در  .1

 ايران

کار گرآته شی  در جه  حماي   هاي خه از جمله اولین سیاس 

تدوان   کسسیگان وی از تولییات خش  کشاورزي و هم سین وصرف

دول  از . ، اشار  داش 0881کار گرآته شی  در دهه  خه سیاس  خه

یام خده  هداي  دسفی اقد    طريق شدهرداري خدا همکداري اتحاديده    

خار نمود که  دون  دمان     گذاري خرخی از اقالم ویو  و تر  قیم 

ها در  در ین سال. اجرايی در پی نیاش  خا ضیم ووآقی  روخرو شی

ها دائدر شدی     اي تح  ضسوان ادار  ث   قیم  وزارت دارايی، ادار 

خددود کدده خیشددتر خدده کستددرل و ث دد  قیمدد  کاالهدداي وارداتددی  

خه وسیور خريدی خرخدی از وحصدوالت     ها در ین سال. پرداخ  وی

کشاورزي تولیی داخت وانسی  وسیرقسی، دانه کسجی، توتون و تس اکو، 

خرگ س ز  اي و پس ه، کارخانجات دولتدی آتدال در ايدن  دسايع     

ووظف خه خريی اين وحصوالت خا توجه خده ندرخ وصدوب اضدالم     

 .شی  دول  خودنی

 0831 حماي  از خش  کشداورزي در ايدران از اواسدط سدال    

پس از اجراي خرناوه ا الحات ار ی اگر ده خده  دورت توزيدع     

هاي وورد نیاز زارضین از ق یت کود، سم و نیداير   قیم  نهاد   ارزان

ین یغاز شی،لیکن قانون وتیسی که نشان از رسمی   سین حمايتی 

هدا دولد  خدر خدازار      در همین سال. داشته خاشی، نگاشته نشی  خود

ت داشته و خه ويژ  در وواقدع خحراندی   وحصوالت کشاورزي نیار

در رونی خريی و آروش گسیم و توزيدع یرد ین خدراي تدنوین ندان     

هم سین خه وسیور حماي  از تولییکسسیگان . نمود وردم دخال  وی

کسسدیگان ايدن وحصدوالت، اقدیام خده       خش  کشاورزي و وصرف

خسیي و ضر ه ختضی از  یوري، خسته هايی خراي جمع تنسیس ارگان

هاي خريی  والت کشاورزي خه وسیور تضمین و تث ی  قیم وحص

ها شاوت سازوان ورکدزي تتداون روسدتايی،     نمود که اين سازوان

اتاق ا ساف، شوراي ضدالی تضدمین حدیاقت قیمد  وحصدوالت      

هدا و سدازوان حمايد  از     کشاورزي و داوی، ورکز خررسی قیمد  

هدا   کسسیگان و تولییکسسیگان خدود کده اکثدر ايدن سدازوان      وصرف

نمايسدی و خده    تاکسون اقیام خه اداوه گسترش وظدايف وحولده ودی   

هداي خدزرگ    را سریغاز ايجداد سدازوان   0831توان دهه  نوضی وی

هاي تسییم خدازار خشد  کشداورزي ايدران درنیدر       انجام سیاس 

دلیت وقدوع جسدم    خه 0833ختی از انقالب اسالوی تا سال  .گرآ 

از خشد  کشداورزي   هاي جیيیي خراي حماي   تحمیلی، سیاس 

خا تصويب قانون تضمین  0833که از سال  کارگرآته نشی، تا اين خه

اي،  شاوت گسیم، جدو، ذرت دانده  )خريی وحصوالت اساسی زراضی 

هداي   زویسی، پیاز، ح وخات و دانده  خرنج،  وسیرقسی، پس ه وش، سیب

حماي  دول ، شکلی قانونمسی ياآد  و خدیين ترتیدب خدا     ( روغسی

زار حمايتی قیم  تضمیسی در کسار پرداخ  يارانه خه کارگیري اخ خه

خا ا الح قانون وذکور خرخی  0871در سال . ها پیگیري شی نهاد 

وحصوالت خاغی نییر سیب، کشم ، خرودا، انجیدر، ورک دات و    

 .خرگه زردیلو تح  پوش  سیاس  تضمین خريی قرار گرآ 

هاي   خا شروع خرناوه تتیيت و یزادسازي اقتصادي، قیم  نهاد

اي اآزاي  ياآد  و ضلیدرغم    وورد نیاز کشاورزان خه طور گسترد 

ها، خه دلیت کسترل قیم  وحصدوالت   پرداخ  يارانه خه اين نهاد 

ها، در واقع خده جداي حمايد ،     کشاورزي توسط دول  در ین سال

طدورکلی   خه. کشاورزان پرداخ  والیات پسهان را نیز وتحمت شینی

و  هارم توسته اقتصادي کشدور،   م، سومهاي دو در قوانین خرناوه

هاي انواع کود، سدم و خدذر ا دالح     تیاوم پرداخ  يارانه خه نهاد 

که از طريدق خیمده وحصدوالت،      من ین .شی ، تنکیی شی  اس 

پرداخ  تسهیالت خا نرخ سود حماي  شدی ، هم سدین پرداخد     

هاي وشتلدف   خسارت خه کشاورزان در  ورت وارد یوین خسارت



 .تضمیسی خرخی از وحصوالت وینیر دول  خود  اس و خريی 
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هاي وهدم   هاي اخیر تسییم خازار ویو  يکی از  ال  طی سال

هاي وسئول خود  و خا وجود خرخی اقیاوات، هسوز خازار اين  دستگا 

شداهی نوسدانات آراواندی    ( ايدام ضیدی  )وحصوالت در ايام خدا   

ث اتی در خازار و اآزاي  قیم  ویدو  در   ه طوري که خیخ. خاشی وی

روزهاي پايانی سال و ايام ضیی  شدمگیرتر از سداير وواقدع سدال     

هداي   خراي جلوگیري از تکرار وشکالت سال 0833در سال . اس 

هاي وتولی  سی راهکار  ق ت در زویسه تاوین ویو  ايام ضیی، دستگا 

و نیارت خراي تسییم خازار  اي سازي، سیاس  تترآه از جمله ذخیر 

درختی، پرتقال و نارنگی اتشاذ نمودنی که در اين  ویو  خويژ  سیب

هدا نیدز     من ارزياخی ینها، وشکالت آراروي اين سیاسد   خش 

 .وورد خررسی قرار گرآته اس 

 سازي  بررسی طرح ذخيره .1-2

هاي  سازي سیب درختی و پرتقال از جمله سیاس  طرح ذخیر 

هاي یخر سال  خراي تسییم خازار اين وحصوالت در وا اتشاذ شی  

خراين . وی نیر دول  قرار گرآته اس  0831خود  که از اوائت دهه 

تولییي اقیام خه خريدی  هاي  اسا  هر سال دول  خا کمک تتاونی

وقیار وصوب ودی نیدر از وحصدوالت تولیدی داخدت خدا اض دا         

 . ورخوطه انجام داد  اس هاي  تسهیالت خه تتاونی

هاي طرف قرارداد، خايی در آصدت   خاتوجه خه اين طرح، تتاونی

خرداش ، خه ویزان وششصی ویو  وورد نیاز ايام ضیی را خريدیاري  

هدزارتن   01حیود  0831هاي دهه  اين رقم در خیشتر سال)نمايسی 

وحصدوالت،   خسیي و خسته خسیي در نهاي  ختی از درجه(. خود  اس 

. ي ضر ه در زوان وقرر نگهیاري نمايسیخراها  ینها را در سردخانه

خود  اس  و [ 0] خساخراين شیو  خريی در واقع نوضی خريی تیارکاتی

وشاخه ین در کشور انیونزي در خازار خرنج اجدرا گرديدی ، خدا ايدن     

تفاوت که در اين کشور زوانی که قیم  خرنج در خازار و در نواحی 

  از تولییکسسیگان، ياآته، دول  خراي حماي ضمی  تولیی کاه  وی

را در قیمد   ( خه لحا  تن و خودجده )ویزان وششصی از وحصول 

هدا   که اين اور ووجب تث ی  قیم . نمود  اس  کف خريیاري وی

اودا در  . شی  اس  وی در خازار و حماي  از کشاورزان در ین کشور

در دسترسدی خده    کسسیگان ايران دول  خه وسیور حماي  از وصرف

. نمدود  اسد    سدازي    کمتر اقیام خده ذخیدر   وحصوالتی خا قیم

هاي خدازار وظیفده     راکه ورود تقا اي زياد در شراي ی که وؤلفه

خريدی  . دهسی، ووجب اآزاي  قیم  خواهدی شدی   خود را انجام وی

سیب درختی در شراي ی که خازار تواندايی جدذب ین را نیاشدته و    

سسدیگان  قیم  ین سیر نزولی پییا نمايی، خدراي حمايد  از تولییک  

 روري اس ، در غیدر ايدن  دورت دخالد  دولد  در خدازار خده        

از سوي ديگدر خدا وجدود     [1] .ناخساوانی خیشتر ین خواهی انجاویی

هزار تن  01سازي حیود  درختی، ذخیر  ویلیون تن تولیی سیب 7/1

نمايی؟ خده ض دارت    وی  ه ویزان خه تسییم خازار اين کاالها کمک

سدازي   خر  ه اساسی و سداي ذخیدر    تولیی داخلی در ی 3/0ديگر 

 .قرار گرآته اس 

وشدکت پرداخد     ،سدازي ویدو    اي طرح ذخیر  دووین وسئله

هاي تولییي خدر اسدا     تسهیالت توسط خانک ورکزي خه تتاونی

انجدام ايدن   هداي   نرخ سود تسهیالت کشاورزي اس  که در سال

 تمايلی خده ها  زيرا خانک. هاي طرح خود  اس  طرح، يکی از  ال 

پرداخ  تسدهیالت خدا ندرخ سدود تسدهیالت خشد  کشداورزي        

خسددیي،  ، وجددود وراکددز خسددتهسددووین وشددکت طددرح. انددی نیاشددته

خسیي و سردخانه جه  نگهیاري وحصوالت خريیاري شدی     درجه

هداي وساسدب    اين قسم  از طرح وستلزم وجدود سدردخانه  . اس 

 هداروین  . اس  و آقیان ین هزيسه طدرح را اآدزاي  داد  اسد    

گدري   سازي خحث کداه  دخالد  و تصدیي    کت طرح ذخیر وش

خر اسا  قانون خرناوه سوم و  هدارم توسدته   . دول  در خازار اس 

گیري اين قوانین و سی خر تولیدی رقداختی و کداه      کشور و جه 

گري،  رورت اجراي طرح خريدی   هاي دول  در اور تصیي دخال 

ي ین خه  دال   هاي اجرا سازي ویو  را خا توجه خه هزيسه و ذخیر 

سازي ویدو  خده ضسدوان     رسی طرح ذخیر  خه نیر وی. کشیی  اس 

راهکار ا ولی خراي حدت وشدکالت تسیدیم خدازار ویدو  ن دود  و       

رکاران قدرار  اندی  ووق  وورد توجده دسد     ورت خهاستفاد  از ین 

 .گرآته اس 

 ددمن ینکدده  سددیين سددال انجددام ايددن طددرح خددا وسددائت و 

 :ين ینها ض ارتسی ازتر می رو خود  که ض هوشکالتی روخ

خده  )کیفی  پدايین ختضدی از وحصدوالت خريدیاري شدی        -
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 .(خصو  سیب زرد

 .خسیي وساسب خسیي و درجه آقیان خسته -

  .ها آقیان وراکز ضر ه وستقیم در ختضی از استان -

  .آقیان نیارت وساسب در زوان خريی و ضر ه کاالها -

خریورد ویزان واقتی تولیی ريزي وساسب در وورد  ضیم خرناوه -

سدازي   و نیاز وصرآی در ايام ضیی و تساسب ویزان ذخیدر  

 .خیسی تولیی خا پی 

اي و تسهيل شرايط  سياست مناسب تعرفهبررسی  .2-2

 واردات 

تولییکسسددیگان و خددر اسددا  ايددن سیاسدد  خددراي حمايدد  از 

زوان پايان خرداش  ورک دات و  ) 0833در اسفسی  کسسیگان، وصرف

خه  فر  در ی 81حقوق ورودي اين اقالم از ( داخلی رختید سیب

 :داليت اتشاذ اين سیاس  ض ارتسی از. در ی کاه  ياآ 

 .ویو  در س ی کاالهاي حمايتی دول  قرار نیارد -0

اين وحصوالت آاقدی  دمان    ( قیم  تضمیسی)گذاري  قیم  -1

هدا   اجرايی الزم اس  و دول  خريیي خر اسدا  ايدن قیمد    

 .اد  اس انجام نی

اضمال حقوق ورودي خداال خدراي واردات ايدن وحصدوالت در      -8

زوانی که کشور خا کم ود کاال وواجه اسد  توجیده اقتصدادي    

 .نیارد

خده   81ندرخ تترآده از    0833خر اين اسا  از اسفسیوا  سال  

هر  سی اين سیاس ، اخزار وساس ی خراي .  فر در ی کاه  ياآ 

جسدوخی،   خسیاري از کشورها وانسی کر ايجاد تتادل در خازار اس  و 

هاي آصلی  انگلستان، لهستان، تايوان و وکزيک از سیاس  تترآه

اي از وشکالت  کسسی، اوا خه دلیت پار  خراي تسییم خازار استفاد  وی

تدوان   از جمله اين وشکالت ودی . اين سیاس   سیان کارساز ن ود

 :خه ووارد ذيت اشار  نمود

اي حیاکثر يدک   خريی ايام ضیی پروسه دهی ها نشان وی خررسی

وا  اس  و زوان يک واهه خراي انجام واردات ویو  خدا توجده خده    

. وشکالت خهیاشتی و خهیاش  ن اتی زودان خسدیار اندیکی اسد     

هداي الزم از   يده  هاي وارداتی نیازوسی تايیدی  خساخراين  ون وحموله

م سوي سازوان حفظ ن اتات کشور اسد ، واردات خدا تداخیر انجدا    

لذا زوان وساسب خدراي انجدام واردات در ووآقید  ايدن     . شود وی

 .خاشی وی  روريسیاس  در تسییم خازار خسیار 

يکی از وشکالت اين سیاس ، وششص ن ودن ویزان واردات 

خسداخراين الزم اسد  دولد  از    . وورد نیاز جه  تسییم خازار اسد  

تفاد  تترآه آصلی وساسب خراي کسترل ویزان واردات خه کشور اسد 

 سانکه در خهار و حتدی  . رخ نیاد 0833کسی که اين اتفاق در سال 

هاي وارداتی در خازار خه وآور وجدود داشد  کده خده      تاخستان ویو 

 .دلیت زوان طوالنی نگهیاري از کیفی  پايیسی نیز خرخوردار خودنی

 بازار اقالم پرمصرف مردم در و نظارت برکنترل  .3-2

 ايام خاص 

ضر ه، تقا ا و روندی  )نیارت وساسب خر سیستم توزيع کاالها 

ضیی در ايام هايی خود که وزارت خازرگانی  يکی از سیاس ( ها قیم 

هموار   ،شروع نمود  و تاکسون اداوه داشته 0833سال  نوروز و از

توجده خده   . و لوخی در س   کشور انجام دهی خه نحوستی نمود  

هاي اجرايدی   نیارت همرا  خا اهرماين نکته  روري اس  که اگر 

در ايدن زویسده الزم   . توان شاهی تسییم خازار وساسب خدود  خاشی وی

اس  هر استان خه آراخور ویزان تقا اي ویو  در وورد تداوین ین  

 .نمايیراهکارهايی ارائه 

هاي تنظيم بازار دولت  بررسی اثرات سياست .3

 سيب درختیبهبود نظام تهيه، تدارک و توزيع 

هاي تنظيم بازار دولت بر  بررسی اثرات سياست .1-3

 روند توليد سيب درختی

تولیی سیب درختی در ايران تحد  تداثیر ضواودت وشتلفدی از     

هداي   هداي توسدته خداغ    جمله تشدويق دولد  از طريدق سیاسد     

خده   0830وحصوالت کشاورزي از حیود يک ویلیون تن در سال 

هدا   در ین سال. ياآ اآزاي   0831يک و نیم ویلیون تن درسال 

هاي حمايتی دول  از تولیی سیب درختی، پرداخد    ضمی  سیاس 

وشتلدف از  هاي  تسهیالت خانکی خا نرخ سود ارزان خراي ايجاد خاغ

هدا، ارائده    خداغ  سدازي  جمله خاغ سدیب، هم سدین خازسدازي و خده    

خدراي یشدسايی کشداورزان و خاغدیاران خدا      اي  وشداور  هاي  کمک

 وساسدب خدا  هداي   نهدال هاي  ري، ارائه گونههاي ضلمی خاغیا روش



اندواع   توجه خه شرايط یب و هوايی وساطق وشتلف کشور، اض اي

یالت کشاورزي، کود و سم خه قیم  حماي  شی  و ايجداد   واشین

وحیودي  در واردات وحصدوالت خداغی از سداير کشدورها خدود       

 0831 و0871، 0831 هاي هاي دهه ها در سال اين سیاس . اس 

رف دول  خدراي گسدترش سد   خاغدات کشدور و اآدزاي        از ط

ال تده در خرخدی   . ضملکرد تولیی در واحی س   پیگیري شی  اسد  

ها خاتوجه خه توییر شدرايط دریودیي دولد  هم سدین وقدوع       سال

هداي   حوادث غیر وترق ه هم ون سیت و خشک سدالی، سیاسد   

در اين خین استفاد  . حمايتی دول  نیز شیت و  تف داشته اس 

از خیمه وحصوالت کشداورزي و پرداخد  خششدی از حدق خیمده      

وحصوالت و هم سین اضالم نرخ خريدی تضدمیسی وحصدوالت از    

هدداي دولدد  خددراي اآددزاي  تولیددی وحصددوالت   ديگددر سیاسدد 

ها ضمدیتا   اين سیاس . کشاورزي از جمله سیب درختی خود  اس 

وستقیم در جه  اآزاي  س   خاغات سدیب هم سدین     ورت خه

هايی نیز خراي  ها سیاس  اوا در اين سال. انی تولیی ین خود  اآزاي 

غیر وستقم اضمدال شدی      ورت خهاآزاي  تولیی اين وحصوالت 

توان خه ارائه تسدهیالت ارزان قیمد  خدراي     وی از ین جمله. اس 

ي در احیاث واحیهاي آریوري ورت ط خا سیب درختی گذار سروايه

تر ، ناکمپدوت، یب ویدو ، کسسد   تولیدی ورخدا،   هم ون کارخانجات 

هم سین حماي  از  ادرات ویو  ... کسی و ، ویو  خشکخسیي خسته

در هدر  . تاز  و وحصوالت آریوري شی  سیب درختی اشار  داش 

حال اقیاوات گسترد  دول  در تسییم خازار سدیب درختدی ازيدک    

سو در جه  اآزاي  تولیی اين وحصول وهم و از سوي ديگدر در  

خازار وصرف در داخت و خارج از کشور وتمرکز خود  جه  اآزاي  

اقدیاوات دولد  در تسیدیم خدازار      0831 من ینکه در دهه . اس 

در  کسسدیگان  ویو  از جمله سدیب درختدی خده حمايد  از وصدرف     

دسترسی خه وحصول خا کیفی  و قیم  وساسب خده خصدو  در   

اي ها دول  جد  ز، نیز در سیاس وهاي یخر سال و ايام ضیی نور وا 

 سازي خراي اين وسیور دول  اقیام خه اتشاذ سیاس  ذخیر . گرآ 

در ايدن زویسده   . اين وحصول از تولییات داخدت و وارداتدی نمدود   

کارشساسان و خ رگان خازار ویدو ، دولد  هدر     خیسی پی خاتوجه خه 

 سدازي  سال اقیام خه تشصیص وساخع والی خدراي خريدی و ذخیدر    

ساسدب وصدوب در وسداطق    سیب درختی و ضر ه ین خه قیمد  و 

ها خا استفاد  از  هم سین در خرخی سال. وشتلف کشور نمود  اس 

تترآه آصلی در زوانهايی که تقا ا خراي وصدرف ايدن وحصدول    

اآزاي  زيادي داشته، نرخ تترآه را کاه  داد  و وجیدا در زوان 

 . خرداش  وحصول نرخ تترآه را اآزاي  داد  اس 

هداي   تلف توسط دول  در سدال هاي وش در کت اتشاذ سیاس 

گذشته ووجب اآزاي  تولیدی وحصدول سدیب درختدی از حدیود      

هدزارتن در  1711خده خدی  از    0801هزارتن در اواخدر دهده   111

خیين ترتیب دول  ووآق شی  از طريق اآزاي  . شی  اس  0833

س   خاغات سیب درختی کشور خه همرا  اآزاي  ضملکرد تولیدی  

ختی در کشور را حیود سده خراخدر در   اين وحصول، تولیی سیب در

هاي دول  تسهدا ورخدوط     من ینکه سیاس . طی سی سال نمايی

خا اآزاي  ضر ه اين وحصدول ن دود  و اقدیاواتی نیدز در جهد       

اآزاي  تقا ا خراي اين وحصول در خازارهداي داخلدی و جهدانی    

يکدده در حددال حا ددر ايددران يکددی از طور خدده. انجددام داد  اسدد 

  .لیی وحصول سیب درختی در جهان اس وهم توهاي  ق ب
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 1611تا 1631 های روند تولید سیب درختی ایران در سال -1 نمودار

اآزاي  تولیدی وحصدول سدیب درختدی در ايدران از طريدق       

اآزاي  س   خاغات سیب کشدور و هم سدین اآدزاي  ضملکدرد     

س   زير کش  خاغات سدیب  . تولیی وحصول  ورت گرآته اس 

هزار هکتار در سال  013خه  0831هزار هکتار در دهه 01ايران از 

اآدزاي  ياآتده    0871هزار هکتار در سال  038حیود و خه  0831

سد   زيدر کشد      0831و 0871هاي دهده   در طول سال. اس 

ق دت خده حدیود    هداي   خاغات سیب ايران خا نرخ رشی کمتر از دهه

در هدر حدال   . رسدیی  اسد    0831هزار هکتار در اواخر دهه 111

وقايسه رونی رشی تولیی و س   زيرکش  سیب درختدی ايدران در   

دهی که در اختیا رشی تولیی ايدن   وی نشان 0833تا  0831لهاي سا

وحصول ضمیتا ورخوط خه اآزاي  س   زير کشد  خدود  اودا در    

رشی س   زير کش  خاغات سیب کاه   0831و 0871هاي  دهه

اآدزاي   داشته و رشی تولیی وحصدول سدیب خیشدتر ورخدوط خده      

آسدووري در   ين ترتیب همرا  خا رشیخه ا. ضملکرد تولیی خود  اس 

ايران و جهان، ضملکرد تولیی وحصول سیب در ايران نیز اآدزاي   

هداي تسیدیم    سیاسد   گیري ياآته و اين خود ناشی از توییر جه 

هاي اطالضاتی و آسدی خده خاغدیاران و     خازار دول  در ارائه حماي 

کشاورزان در جه  اسدتفاد  و لدوختر از خداک، یب، کدود، سدم،      

خهتر سدیب در کشدور   هاي  خراي تولیی گونهغیر  ... یالت و واشین

در هرحال دول  ضالو  خر حماي  از اآزاي  کمید  تولیدی   . اس 

هايی خراي اآزاي  کیفید    وحصول سیب اقیام خه اتشاذ سیاس 

هم سین اگر ه و تی  آتلی در . وحصوالت تولییي نمود  اس 

ین خدا  هداي   نیام تهیه، تیارک و توزيع سیب درختدی و آدریورد   

تی  و لوب آا له دارد اوا خاتوجه خه رشی خدوب تولیدی ايدن    و 

توان اذضان داش   وی وحصول خه خصو  اآزاي  ضملکرد تولیی،

دول  در سیاستگذاري در اآزاي  ضر ه وحصول  گیري که جه 

هاي ختی از انقالب اسالوی وساسب  سیب درختی در ايران در سال

 .خود  اس 
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 (هزار هکتار) 1611تا  1631های  روند سطح زیر کشت سیب درختی ایران در سال -2نمودار 

وقايسه رونی رشی ضملکرد تولیی سیب درختی در واحی سد    

، والک خوخی خدراي  0833تا  0831در ايران و جهان در سالهاي 

هاي دول  در تسییم خازار سیب درختی  ارزياخی اقیاوات و سیاس 

ضملکرد تولیدی   0831شايان ذکر اس  در دهه  .توسط دول  اس 

سیب درختی در ايران کاوال سستی و حدیود يدک سدوم وتوسدط     

هداي   اوا در سال. ضملکرد تولیی سیب درختی در جهان خود  اس 

جه خه رونی رشی ضملکرد تولیی سدیب درختدی   ختی ازيک طرف خاتو

ايران که رشدی خسدیار خدااليی دارد و از طدرف ديگدر روندی رشدی        

 ضملکرد تولیی سیب در جهدان کده رشدی نزولدی داشدته، ووجدب      

ضملکدرد تولیدی سدیب     0831شود که در نهاي  در اوائت دهه  وی

اين روندی تدا اواسدط    . درختی ايران از ضملکرد جهانی خیشتر شود

رشدی ضملکدرد تولیدی    0831اداوه داشته و تا اوائت دهه 0871 دهه

در . سیب درختی ايران در س   خاالتر از جهان ثاخ  خدود  اسد   

اگر ه رونی رشی ضملکرد تولیدی سدیب    0831هاي دهه  طول سال

درختی ايران نوساناتی داشته اوا در نهاي  در اواخر دور  ضملکدرد  

  خاالتر از وتوسط ضملکرد تولیی سیب درختی ايران وجیدا در س 

يدن ترتیدب   ه اخد . گیدرد  ودی  تولیی سیب درختدی در جهدان قدرار   

سیاستهاي دول  در اآزاي  تولیی سدیب درختدی ايدران ووجدب     

ايدران در رت ده سدووین     گیدري  اآزاي  تولیی اين وحصول و قرار

 خدراين اسدا   . تولییکسسی  سیب درختی در جهان گرديدی  اسد   

سیاستهاي دول  خراي اآزاي  تولیی که توان اذضان داش  که  وی

وسدتقیم و غیدر     دورت  خده هاي وشتلدف کده    تلفیقی از سیاس 

الزم . ، ووآدق خدود  اسد    اندی  وستقیم در اآزاي  تولیی ووثر خود 

وستقیم ووجب اآزاي    ورت خهخذکر اس  ضمی  سیاستهايی که 

س   خاغات و هم سین اآزاي  ضملکرد تولیی شی  اس  ض ارتسدی  

رائه تسهیالت خراي ايجاد و خازسازي خاغات سیب، ارائده کدود،   از ا

هم سدین خیمده   اي  خه قیمد  يارانده  .... سم، نهال، واشین یالت و

غیدر    دورت  خهسیاستهايی که . خاغات در خراخر حوادث خود  اس 

، خیشدتر ورخدوط اآدزاي     اندی  وستقیم در اآزاي  تولیی ووثر خدود  

ین در خازارهداي داخلدی و    هداي  تقا اي اين وحصول و آدریورد  

 . جهانی خود  اس 
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 روند عملکرد تولید سیب درختی در ایران در مقایسه آن با عملکرد جهان  -6نمودار 

 1611تا  1631های  در فاصله سال

هاي تنظيم بازار دولت بر  بررسی اثرات سياست .2-3

 روند مصرف سيب درختی

هاي دولد  در تسیدیم خدازار سدیب درختدی،       اقیاوات و سیاس 

هداي   ضالو  خر تولیی اين وحصول خر روندی وصدرف ین خده شدکت    

ال ته خايی . هاي وورد خررسی تاثیر گذاشته اس  وشتلف در دور  سال

درختدی و  توجه داش  که تقا اي ضموم وردم خراي وصرف سدیب  

هاي اخیر خاتوجه خه پیشرآ  ضلوم توذيده و   ین در سالهاي  آریورد 

وششص شین نق  و اثر وصرف اين وحصول خر سدالوتی اآدراد،   

در اين خدین دولد  ضدالو  خدر اضمدال      . اآزاي  زيادي داشته اس 

اقتصادي، اقیاوات زيادي خراي تاوین والی و التات و هاي  سیاس 

نتايج ین خه ضموم وردم، در اآزاي  اق ال تحقیقات و اطالع رسانی 

. وردم خه وصرف اين وحصول نق  و اهمی  زيادي داشدته اسد   

رونی رشی وصرف سیب در دور  ودورد خررسدی همانسدی روندی رشدی      

خده   0831هزارتن در اوائدت دهده    311تولیی اين وحصول از حیود 

 اآزاي  ياآتده و در یخدر   0871هزار تن در اواسط دهه 0011حیود 

شايان ذکدر اسد    . هزارتن اآزاي  ياآته اس  1311دور  خه حیود 

پذيرد اوا  وی ویو  تاز   ورت  ورت خهوصرف سیب درختی اگر ه 

اين وحصول خراي تولیی وحصدوالت آدریوري شدی  هم دون یب     

هم سدین  . وصدرف زيدادي دارد  ... سیب، کسستاتر ، کمپوت، ورخا و

هداي   در خرخدی کشدورها گونده   خاتوجه خه یوار ساي  ايسترنتی آائو، 

 .نمايسی وی استفاد  کیفی  را خراي وصارف دام نیز خی

الزم خه توجه اس  که همرا  خا اآزاي  وصدرف کدت سدیب،    

جمتی  کشور نیز اآزاي  زيادي داشته خدراين اسدا  در جهد     

از خايدی  وقدیار وصدرف سدیب،     وششص شدین، اآدزاي  واقتدی   

در اين ارت داط  . اد  شودوساسب خراي اين وسیور استفهاي  شاخص

شاخص وساسد ی   ،وقیار وصرف سرانه سیب درختی در طول دور 

خراي نشان دادن وقیار واقتی اآزاي  رونی وصرف اين وحصدول  

وصرف سرانه سیب درختی در ايران از کمتر . اساسی و وهم اس 

 0801و تدا اواسدط دهده     0831هاي دهده   کیلوگرم در سال  هار

ریودیهاي نفتدی کشدور و خه دود و دتی       خود  که خدا اآدزاي  د  

اآزاي   0831اواسط دهه  کیلوگرم در 00وتیشتی وردم خه حیود 

هاي ختی رونی رشی وصرف سرانه اين وحصول کسی  در سال. ياآ 

وصدرف سدرانه ايدن     0871يکده در اواسدط دهده    طور خده گرديی، 

در . کیلددوگرم در سددال اآددزاي  ياآدد  07وحصددول خدده حددیود 

خاتوجه خده اآدزاي    0831و اوائت دهه  0871هه هاي اواخر د سال

رشی تولیی اين وحصول، اآزاي  دریوی ضموم وردم و خه خصو  

انتکا  گسترد  نق  و اهمی  وصدرف سدیب در توذيده سدالم،     

کیلدوگرم خده   11وصرف سرانه سیب رشی زيادي داشته و از حیود 

در . اآزاي  داشدته اسد    0831کیلوگرم تا اواسط دهه  81حیود 

هاي ختی اگر ه وصرف ین نوسانات کمی داشته اودا در   ل سالطو

کیلوگرم در اواخر دور  ودورد خررسدی رسدیی      88نهاي  خه حیود 
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 (هزارتن) 1613تا  1631های  روند مصرف سیب در ایران در سال -3نمودار 

هاي ورخوط خه اآزاي  وصرف سیب  شايان ذکر اس  سیاس 

ي در گدذار  ورخوط خه اآزاي  سدروايه خیشتر  0831تا ق ت از دهه 

سیب درختی خدراي   خسیي ايجاد واحیهاي تولییي آریوري و خسته

دولد   ، 31ضر ه در خازار داخلی و خازار جهانی خود  که در دهده  

پدر وصدرف یخدر سدال از جملده سدیب       هاي  تاوین و توزيع ویو 

ايدن سیاسد  از طريدق    . درختی ضموم وردم را وی نیدر قدرار داد  

تولیدیات داخلدی و ارائده وجدوز واردات از خازارهداي       سازي ذخیر 

خراي اين وسیور اگر ه در اختیا دولد   . جهانی پیگیري شی  اس 

ع سیب درختدی خدین ودردم در    و توزي سازي دن ال ذخیر  هخیشتر خ

ها خاتوجده   ايام یخر سال از تولییات داخلی نمود اوا در خرخی سال

خه اآزاي  قیم  وحصدوالت داخلدی، اقدیام خده کداه  تترآده       

جهدانی  هاي  واردات در جه  تاوین کسري وورد نیاز خازار از خازار

در اين ارت اط دول  اقیام خه استفاد  از تترآه آصدلی  . نمود  اس 

در دی   30خیين ترتیدب کده ندرخ    . در واردات سیب درختی نمود

 هدار  سدال خده    هداي  تترآه واردات سیب درختی را در خرخی وا 

اين اور ووجب واردات وقدیار زيدادي سدیب    . در ی کاه  دادنی

درختی خده کشدور در اختدیاي سدال گرديدی و ووجدب نار دايتی        

کشداورزان و  کشاورزان و خاغیاران گرديدی اودا ايدن اودر خسدوضی      

خاغیاران را در جه  توجه خه کیفی  و قیمد  وحصدول در خدازار    

هم سین رقاخ  و  سازي و ذخیر  خسیي ، خستهخسیي خاتوجه خه درجه

هاي تسییم خازار سیب درختی دول   در هر حال سیاس . یشسا کرد

ین ووثر خود و خدا  هاي  در اآزاي  وصرف اين وحصول و آریورد 

ارهاي جهانی اوروز  سیب درختدی از جملده   گسترش تتاوت خا خاز

. شدود  وی وحصوالتی اس  که در تمام طول سال در خازار ضر ه

هايی که تولیی وحصوالت خاغدات کشدور خده     ين ترتیب در وا خه ا

رسسی، خششی از ین خه خازارهاي هیف  ادر و در  وی خهر  خرداري

ر ازطريق پذيرد، نیاز خازا نمی واههايی که تولییي در کشور  ورت

در هر حال اگر ه تتاوت خا خازار جهانی در . گردد وی واردات تاوین

هدايی خده    تواندی زيدان   وی هاي وساسب  ورت ضیم اتشاذ سیاس 

وع خشوخی هدیاي  و  تولیی سیب کشور وارد سازد اوا اگر اين وو 

خه ود کیفید  و قیمد  تولیدیات داخلدی و در      کسترل شود وسشاء

و هم سدین گسدترش رقاخد      سسدیگان ک نهاي  حماي  از وصرف

 . سازنی  در کشور خواهی گرديی

 

58 
85 

662 

1,021 

1,986 

1,966 
2,006 

1,767 

2,209 
2,111 

2,326 

1340 1350 1360 1370 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 



 های بازرگانی بررسی  2936بهمن و اسفند  ـ 29 شماره 11

 
 (کیلوگرم بر سال) 2111تا  2111های  روند مصرف سرانه مصرف سیب درختی در ایران در سال -5نمودار

هاي تنظيم بازار دولت بر  بررسی اثرات سياست .3-3

 روند تجارت سيب درختی

وقیار تولیی سیب درختدی در ايدران خیشدتر از وقدیار وصدرف      

هاي وورد خررسی خدود  خدراين اسدا  همدوار       داخلی ین در سال

خششی از تولیدیات کشدور خده سداير کشدورها  دادر شدی  و در        

حدت  ها خششی از نیاز داخلدی از و  هاي اخیر نیز در خرخی وا  سال

ال ته اين اور تسها ورخوط خده ویدو  تداز     . واردات تاوین شی  اس 

تولییي از اين وحصدول نیدز از جملده    هاي  سیب ن ود  و آریورد 

هاي اخیدر خدود     وحصوالت  ادراتی و وارداتی خه کشور در سال

 من ینکه خاتوجه خه وزي  نس ی ايران در تولیی وحصدول  . اس 

تولیدیي از ین، اوکدان   هداي   د سیب درختی و خه ت دع ین آدریور  

 ادرات خیشتر و کسب دریوی خیشتر از اين وحصول وهدم وجدود   

ال ته خايی توجه داشد  کده روندی تجدارت سدیب درختدی و       . دارد

ین در دور  وورد خررسی، تفاوت زيادي خا رونی تولیدی  هاي  آریورد 

رغدم رت ده    يکه ضلیطور خه. و وصرف اين وحصوالت داشته اس 

لیی سیب درختی، جايگا  و رت ه ايران در  ادرات ايدن  سوم در تو

ذکر اسد  در سدال   ه الزم خ. خود  اس  تر وحصوالت خسیار پايین

 ادرکسسیگان سیب درختدی جهدان قدرار     11ايران در رت ه 0837

داشته درحالیکه در رت ه سوم تولیی اين وحصول در اين سال قرار 

ه در اوائدت دهده    ادرات سیب درختی ايران اگر  د . داشته اس 

در جايگا  0833جايگا  وساس ی در جهان نیاش  و درسال  0831

جهان قرار گرآته خود اوا در اواخر اين دهده خدا شدروع دوران     11

سازنیگی  ادرات اين وحصول اآزاي  زيادي ياآد  و ايدران در   

در دهده  . رت ه دهم  ادرات سدیب درختدی جهدان قدرار گرآد      

  خا نوساناتی خود  و اگر ده خده    ادرات سیب درختی همرا0871

هدزارتن اآدزاي  ياآد  اودا در نهايد  خده کمتدر از        111خی  از 

 08ايدران در جايگدا     0831در اختدیاي دهده   . هزارتن رسدیی 001

 ادرات سیب قرار گرآ  و رونی  ادرات اين وحصول  دتودي  

و حتی خاالترين وقیار ادرات سیب درختی ايران ورخوط خده ايدن   

روندی  دادرات سدیب     0831در نیمه دوم دهه . س دوران خود  ا

درختی ايران نزولی و خشیت کاه  ياآ  و در نهايد  ايدران در   

 ادرکسسیگان سدیب درختدی در    11وجیدا در جايگا   0837سال 

ودرت ط خدا   هداي   در اين خین  ادرات آدریورد  . جهان قرار گرآ 

سددیب هم ددون یب سددیب و کسسددتاتر  ین در ايددن دوران رونددی 

ايشی همرا  خا نوسان داشته ال ته اگر ه در یوار گمرگ وقدیار  اآز

واردات اين وحصوالت خه ايران نا یز و  فر اضالم گرديی  اوا در 

شدود کده از طريدق     ودی  خازار وحصوالت وارداتی زيادي وشاهی 

گسترد  در واحیهاي   ورت خهقا اق وارد کشور و در نیام توزيع 

ين زویسه قاخت ذکدر اسد  ضلدی    در ا. شود وی ی ضر هآروش خرد 

رغم ضیم تولیی حتی يک کیلوگرم سیب درختی در کشور اودارات  

وتحی  ضرخی اوا  سیين وارک تجاري یب ویدو  و کسسدتاتر  کده    

خاشدی، در خدازار ايدران     ودی  سیب درختدی نیدز در ین  هاي  آریورد 

يکه در وساطق وشتلف تهران تداخلو  طور خه. گردد وی ضر ه و ت لیغ

ت لیواتی ضر ه یب سیب ودارک تجداري کشدور اودارات وتحدی       

 . شود وی ضرخی وشاهی 
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ین از هداي   در کت و تی   ادرات سیب درختدی و آدریورد   

خاشی و ضلی رغم اقیاوات وساسب وخوب دولد    نمی ايران وساسب

در خه ود تولیی و وصرف داخلدی ايدن وحصدوالت در ايدران اودا      

رهداي خدارجی ايدن وحصدوالت     سیاستهاي ورخوط خه توسته خازا

در اين خین ايران خاتوجه خه جايگا  خااليی که . وساسب ن ود  اس 

در تولیی ايدن وحصدوالت در جهدان دارد اودا در خدین خدازيگران       

 0871ال ته در اوائت دهده  . خازارهاي جهانی و تی  وساس ی نیارد

خه نسد   و دتی   دادرات ايدن وحصدوالت خهتدر از        0831و 

خدراين اسدا  الزم اسد  خدا اتشداذ      . خدود  اسد    سالهاي اخیدر 

سیاستهاي تجاري وساسب زویسه خه ود جايگا  ايران در  دادرات  

اين وحصوالت در حی رت ه و جايگدا  تولیدیي ايدن وحصدوالت     

 .ویسر گردد

 

 
 1611الی  1611روند مقدار صادرات سیب از ایران در سالهای  -3 نمودار

 

 
 1611الی  1611روند ارزش صادرات سیب از ایران در سالهای  -1نمودار 

خايددی توجدده داشدد  کدده رونددی  ددادرات سددیب درختددی و    

روندی  ین از نیر ارزش دالري ین کمدی وتفداوت خدا    هاي  آریورد 

. وقیار  ادرات اين وحصول در دوران وورد خررسدی خدود  اسد    

 تودي و  0831رونی ارزش  ادرات سیب درختی تا اواسط دهه 

خه ختی رونی ارزش  ادرات ايدن وحصدول خشدیت     0830از سال 

يکه ارزش  ادرات اين وحصول در سال طور خه. نزولی شی  اس 

ش دالري يتسددی ارز. کدداه  ياآتدده اسدد  0830در حددی  0833

سال، خده ودرور و    11 ادرات سیب درختی را که در طی خی  از 

 01ویلیون دالر اآزاي  ياآ ، خه يک ار خده کمتدر از   31کم خه  کم

، رونی  دتودي  0830ال ته ختی از سال . ویلیون دالر کاه  ياآ 

ب ارزش  ادرات یب سیب تیاوم داشته و ارزش کدت  دادرات ی  

  .انی د سیب و ویو  سیب در يک س   خو

بررسی اثرات سياستهاي تنظيم بازار دولت بر روند  .4-3

 قيمت سيب درختی

و شاخص قیم   آروش ، ضمی کسسی  رونی شاخص قیم  تولیی

. یورد  شی  اسد  ( 01)تا ( 3)ی سیب درختی در نمودارآروش خرد 

نمودار وششص اس ، در دور  وورد خررسی اين گونه که در  همان

و  آددروش ، ضمددی تفدداوت قیمدد  تولییکسسددی   در اختددیاي دور  

 سده ی سیب درختی کم خود  و خه ورور خا اآزاي  اين آروش خرد 
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يکده در اواخدر دور    طور خده . شدود  ودی  شاخص، تفاوت ینها خیشتر

ذکدر  ه الزم خد . شاخص قیم ، اآزاي  ياآته اس  سهتفاوت اين 

اس  يکی از وشکالت ساختاري نیام توزيع کاالها و خدیوات در  

يران، تفاوت زياد خین قیم  خريی کاالهاي وشتلف خه خصدو   ا

وحصددوالت کشدداورزي از کشدداورزان و تولییکسسددیگان و قیمدد   

يدن  ه اخ. خاشی وی نهايی کسسیگان ضر ه اين وحصوالت خه وصرف

ترتیب از يک طرف تولییکسسیگان و کشاورزان ضلی رغدم  درف   

ن را خه قیم  هزيسه و زوان زياد خراي تولیی وحصوالت، وتموال ی

خايدی   ودی  کسسیگان آروشسی و از طرف ديگر وصرف وی خسیار کمی

وحصوالت وورد نیازشان را خه قیمد  خسدیار خدااليی نسد   خده      

قاخددت ذکددر اسدد  توزيددع . قیمدد  تولییکسسددی، خريددیاري نمايسددی

سدستی و خدیون     دورت  خده وحصوالت کشاورزي در ايران ضمیتا 

رضاي  خیشتر استانیاردهاي الزم خده خصدو  در زویسده رضايد      

هم سین در آریيسی تولیی تا . گیرد وی انجام کسسیگان حقوق وصرف

سدلف  هداي   ضر ه اين وحصوالت تتیاد زيادي واس ه تح  نام

يدن  خده ا . ندی آتالید  دار  آدروش  و خدرد   آروش خر، خسکیار، ضمی 

حصددوالت کشدداورزي در ايددران، ترتیددب سدداختار نیددام توزيددع و

هداي ندوين    سستی و خا کمترين استفاد  از اخدزار و روش   ورت خه

آتالی ، وحصوالت تولییي کشاورزان را خا کمترين قیم  ومکن 

غیدر اسدتانیارد و    خسدیي  و خسدته  خسدیي  خريیاري و خا انجام درجه

دستی هم سین دس  خه دسد  شدین زيداد وحصدوالت توسدط      

  از وسايت حمت و نقت غیر استانیارد، ینها را خا و استفادها  واس ه

قیم  خدااليی نسد   خده قیمد  خريدی از کشداورزان در اختیدار        

خدراي   کسسیگان در اين خین وصرف. دهسی وی قرار کسسیگان وصرف

خاتوجه خه کیفی  ( جیا کردن)اوکان انتشاب وحصول وورد نیازش

ه زنددی و تتددیاد وددورد نیازشددان، خايددی قیمدد  خیشددتري خددا  اندد 

 . سیگان، پرداخ  نمايسیآروش خا

 

 
 (1613=111) 1613تا  1613در دوره  فروشی سیب عمدهشاخص بهای  روند -1 نمودار

 

 
 (1616=111) 1611تا  1639در دوره  فروشی سیب خردهشاخص بهای  وندر -9 نمودار
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 (1616=111) 1619تا  1616شاخص بهای تولیدکننده سیب از سال  -11 نمودار

در هر حال و تی  آتلی نیام توزيع و خازرگانی وحصدوالت  

ی اسد  کده    دورت  خده کشاورزي در ايران از جمله سیب درختی، 

 راکده  . ايدن وحصدوالت را ندیارد   توان حماي  از تولییکسسیگان 

رغم رشی و لوب تولیی سیب درختی در دور  وورد خررسی در  ضلی

، (0833 کسب جايگا  سوم در تولیی سیب درختی در سدال ) کشور

سدستی و    دورت  خده وحصوالت تولییي ضمدیتا در خدازار داخلدی    

وتوسط سهم  ايتات سدیب  ) در ی  ايتات01همانسی گذشته خا 

 کسسدیگان  رفخده وصد  ( در ی از تولیی اسد   3تا  7در جهان خین 

 من ینکده وحصدوالت سدیب درختدی تولیدیي      . شود وی ضر ه

 راکده ضر ده   . ايران، حضور کمی در خازارهاي جهدانی را دارندی  

وحصوالت در خازارهاي جهانی نیاز خه تشصص، تجرخه و رضايد   

، خسدیي  ا ول و استانیاردهاي الزم در خرداشد  وحصدول، درجده   

هم سددین در . ارنددید... ، نگهددیاري، حمددت و نقددت وخسددیي خسددته

خازارهاي جهانی وحصوالت وشتلدف، رقاخد  زيدادي در ضر ده     

وحصددوالت خاکیفیدد  خدداالتر و قیمدد  کمتددر و رضايدد  کلیدده   

شود کده   وی خراين اسا  وشاهی . استانیاردهاي الزم، وجود دارد

ضلی رغم وزي ، تدوان و اوکدان وقدیار زيدادي  دادرات سدیب       

هدا از يدک طدرف و     سگا دلیت ساختار سستی وکو ک خه درختی، خ

هم سین نیام ناکاریوی خازرگانی و توزيع سیب درختی در کشور از 

طرف ديگر، جايگا   ادرات سیب درختدی در ايدران خسدیار کدم     

الزم خذکر اسد  پدی  نیداز ضر ده کاالهدا و خدیوات در       . اس 

خازارهاي جهانی، آتالی  وساسدب در خازارهداي داخلدی وشداخه خدا      

خدراين اسدا ، کشدورها خدراي حضدور      . خاشی وی خازارهاي جهانی

هاي وشتلدف در   قیرتمسی در خازارهاي جهانی، آضاي آتالی  خسگا 

ها  خازار داخلی را در جه  رقاخ  خراي کسب سود خا انجام آتالی 

خا خاالترين کیفید  و کمتدرين قیمد ، همدرا  خدا رضايد  همده        

اسددتانیاردهاي الزم و  ددروري در جهدد  حمايدد  از حقددوق     

خراي اين وسیدور،  . نمايسی وی ، خرناوه ريزي و اجراکسسیگان وصرف

نمايسی، ثانیا قوانین،  وی هاي اقتصادي وساسب را اتشاذ اوال سیاس 

ايجداد، آتالید ، کستدرل، نیدارت و     هداي   وقررات و دسدتورالتمت 

نمايسی و ثالثا  وی خازرسی و لوب آتاالن خازار را تیوين و خازنگري

رخدط زویسده    ذي يها نحالل نهادها و سازواناز طريق ايجاد و يا ا

يدن ترتیدب در   خده ا . نمايسدی  ودی  نیارت خر آریيسی ورخوط را یواد 

هايی کده همده ا دول ضلمدی در آریيسدی       خازارهاي جهانی، خسگا 

را ... و سدازي  ، حمت و نقت، ذخیدر  خسیي ، درجخسیي آریوري، خسته

دهسدی، ووآدق   هاي وشتلف زنجیر  تاوین انجدام   در انجام آتالی 

 آضداي رقداختی در   گیدري  شايان ذکدر اسد  شدکت   . خواهسی شی

لیدت یوداد  نمدودن خسدتر     خازارهاي کشورهاي توسته ياآته خده د 

ها خه استفاد  از اخزار و  ورخوطه توسط دولتها، ووجب گراي  خسگا 

وشتلدف از جملده خازرگدانی    هاي  هاي نوين در انجام آتالی  روش

شود در اکثر کشورها، خش   وی اهی ين ترتیب وشه اخ. شی  اس 

هاي خزرگ  گا آروش اضیم آتالی  خازرگانی در زنجیر  تاوین توسط

گسدترد  خدا     دورت  خهاين آروشگاهها . گیرد وی انجاماي  زنجیر 

، اقیام خه سفارش خريدی کاالهدا از تولییکسسدیگان    ها حذف واس ه

اي وشتلف از جملده کشداورزان و خاغدیاران خراسدا  اسدتانیارده     

هدا کده تشصدص     اين آروشدگا  . نمايسی وی ورخوطه در اين زویسه

هداي زنجیدر  تداوین کاالهدا دارندی،       زيادي در انجام همه آتالی 

ضلمدی و در    دورت  خده کاالهاي خريیاري شدی  از کشداورزان را   

، نگهدیاري، حمدت و   خسدیي  ، خسدته خسیي زوان وساسب  یی ، درجه

نهدايی   کسسدیگان  رفدر نهاي  در شت ات وشتلف خده وصد   نقت و
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 در اين آریيسی اوال تتیاد زيدادي واسد ه حدذف   . نمايسی وی ضر ه

کاوال ضلمی خا استفاد  از اخزار   ورت خهگردد، ثانیا وحصوالت  وی

هدداي نددوين در زوددان و هزيسدده کمتددر و رضايدد  همدده    و روش

شونی، ثالثا اوکان  وی کسسیگان استانیاردها، یواد  ضر ه خه وصرف

  وساسب و خه وقیار و کیفی  وی نیدر خدراي همده    خريی خه قیم

هداي   در آضداي اسدتانیارد در شدت ات آروشدگا      کسسیگان وصرف

ين ترتیب وحصوالت خاتوجه خه کیفی  ه اخ. یواد  اس اي  زنجیر 

خه قیم  خیشتر از حال  سستی از کشاورزان خريیاري و خا  درف  

ايدن  سدین   . گیرد وی قرار کسسیگان حیاقت هزيسه در اختیار وصرف

ساختار و ضملکردي در نیدام تهیده، تدیارک و ضر ده کاالهدا و      

اوا در وقاخدت همدان   . خیوات در اکثر کشورهاي جهان داير اس 

گونه که اذضان گرديی، سداختار و ضملکدرد آتداالن نیدام تهیده،      

سدستی و کمتدرين اسدتفاد  از      ورت خهتیارک و ضر ه در ايران 

که ساختار و ضملکرد . گیرد وی لی  انجاماخزار و روشهاي نوين آتا

آتاالن کاوال خرضکس شرايط و لوب و خهیسه در سداير کشدورها   

خراين اسا  خراي خه ود نیام تهیه، تدیارک و  . شکت گرآته اس 

توزيع کاالها و خیوات در ايران نیدز الزم اسد ، طدوري خرناوده     

ک هاي سستی وکو د  ريزي و سیاستگذاري شود که خه ورور خسگا 

کده در انجدام   اي  هداي خدزرگ و زنجیدر     خه سدم  ايجداد خسگدا    

ورخوطدده در زنجیددر  تدداوین کاالهددا، از ا ددول و  هدداي  آتالیدد 

 . نمايسی، سوق ياخسی وی استانیاردهاي ضلمی استفاد 

در هر حال خايی توجده داشد  کده خشد  خازرگدانی اهمید        

زيادي در خه ود تسیدیم خدازار سدیب درختدی و سداير کاالهدا خده        

 يخراين اسدا  خدراي ارتقدا   . خصو  وحصوالت کشاورزي دارد

ايران خه هاي  جايگا  و سهم  ادرات سیب درختی و ساير آریورد 

خازارهاي جهانی، همپاي جايگا  و رت ه تولیی اين وحصول ايدران  

در جهددددان و هم سددددین حمايدددد  از وصددددرف ین توسددددط 

ودیرن  هاي  خسگا  گیري ، اقیاوات الزم خراي شکتکسسیگان وصرف

در زنجیر  تاوین و توزيدع کاالهدا و خدیوات شدکت     اي  و زنجیر 

اي  هاي ویرن زنجیدر   و گسترش آتالی  خسگا  گیري شکت. پذيرد

آتالی  گسترش استفاد  از ضلم و هم سین اخزار و روشهاي نوين )

ووجب حماي  همزوان هم ( ها و خیواتدر تولیی و خازرگانی کاال

هدا خدراي    شود، خسگا  وی کسسیگان صرفاز تولییکسسیگان و هم از و

اآزاي  سود و دریویشان، اقیام خه توسدته خدازار آتالید  شدان از     

 . نمايسی ویخازارهاي داخلی خه خازارهاي جهانی 

 مالحظاتبندي و  جمع

ين سیاستهاي تسییم خازار سیب درختی توسط دولد   تر ضمی 

  :شرح ووارد ذيت خود  اس ه هاي اخیر خ در سال

 . تتیین نرخ تضمیسی خريی انواع سیب درختی (0

ارائه تسهیالت خراي گسترش س   خاغات کشور خه خصدو    (1

 . خاغات سیب درختی

سیب درختی خراي ضر ده   سازي تشصیص خودجه خراي ذخیر  (8

 .در ايام یخر سال از وحت وحصوالت تولییات داخت

که  یهاي  استفاد  از نرخ تترآه آصلی خراي واردات سیب در وا (3

 .وقیار تولیی وحصول در کشور نا یز و  فر اس 

الذکر دولد  خدراي خه دود نیدام      هاي آوق خا توجه خه سیاس 

تدوان   ین، ودی هداي   تهیه، تیارک و توزيع سیب درختی، آدریورد  

هداي دولد  خدراي اآدزاي       اذضان داش  که خش  اضیم خرناوه

ساسد ی  تولیی وحصول خدا توجده خده اهدیاف ودینیر از توآیدق و      

خرخددوردار خددود  اوددا در زویسدده خازرگددانی داخلددی و خددارجی ايددن 

کلدی هدیف ضمدی      طدور  خه. وحصوالت، دول  ووآق ن ود  اس 

کار گرآته شی  خراي تسیدیم خدازار سدیب     ههاي خ دول  در سیاس 

ین از يک طرف اآزاي  تولیی داخلدی ايدن   هاي  درختی و آریورد 

رضايد  اسدتانیاردهاي   وحصوالت خود  و از طرف ديگر اآدزاي   

، حمدت و  سدازي  ، ذخیدر  خسیي ، خستهخسیي وتمول در آریيسی درجه

در  کسسدیگان  نقت و در نهاي  ضر ه اين وحصوالت خده وصدرف  

خررسی رونی تولیی سدیب درختدی، نشدان از    . طول سال خود  اس 

اوا در ارت اط خا . دستیاخی خه اهیاف اآزاي  تولیی در اين زویسه خود

و استانیارد شین آریيسی زنجیر  تاوین سیب درختی،  خه ود کیفی 

سدستی و خدا کمتدرين      دورت  خده وتاسفانه هم سان اين آریيسیها 

  .گیرد وی هاي نوين انجام استفاد  از اخزار و روش

کار گرآته شدی  توسدط دولد  خدراي      ههاي وشتلف خ سیاس 

اآزاي  تولیی سیب درختی کشور توانسته خه اهیاف وتتالی دول  

ياخی و در حدال حا در نیدام تهیده، تدیارک و       ر اين زویسه دس د

ا از وحت تولیدیات داخلدی تداوین    توزيع سیب درختی کشور ضمیت



اين وو وع اگر ه ووجب شدی  کده نوسدانات وشتلدف     . شود وی

قیم  در خازار جهانی اثرات کمی خر قیم  وحصوالت تولیی شی  

نوسانات تولیی داخلی در داخت کشور داشته خاشی اوا از طرف ديگر 

از اين رو نیدام تهیده،   . اثرات زيادي خر قیم  در خازار داخلی دارد

تیارک و توزيدع سدیب درختدی در ايدران در وقاخدت تهیيدیهاي       

خاشی اوا در وقاخدت تهیيدیات داخلدی خسدیار      نمی خارجی شکسسی 

 .شکسسی  اس 

هاي موجود نظام تهيه، تدارک و توزيع  ترين چالش عمده

 ختی در ايران سيب در

خا توجه خه ووارد پی  گفته در اين گزارش نیام تهیه، تیارک 

هداي   و توزيع انواع سیب درختی کشور داراي وشکالت و  دال  

 : شرح ذيت اس  هها خ ترين ین آراوانی اس  که خرخی از ضمی 

ترين  ال  نیام تهیه، تیارک و توزيع سیب درختدی در      وهم

، سدازي  ، ذخیدر  خسدیي  ، خستهخسیي درجهايران، انجام خش  اضیم 

 کسسدیگان  حمت و نقت و در نهاي  ضر ده وحصدول خده وصدرف    

هداي ندوين     ورت سستی و خا کمترين استفاد  از اخدزار و روش  هخ

. خصو  کشورهاي توسته ياآته اسد  هم ون ساير کشورها خه 

شدود ضلدی رغدم تولیدی وقدیار زيدادي        ين ترتیب وشاهی  ویخه ا

لیت آتالی  تتدیاد  تی در خش  کشاورزي، خه دصول سیب درخوح

سستی، ضمووا وحصول تولییي کشاورزان   ورت خهزيادي واس ه 

خدده قیمدد  ارزان خريددیاري و خددا  سددیين خراخددر قیمدد  خريددی از 

. شدود  ودی  ضر ه کسسیگان تولییکسسیگان، سیب درختی خه وصرف

خیلدی   کسسدیگان  و ضر ده هدا   دراين شرايط سود و دریوی واسد ه 

  .ر از تولییکسسیگان و خاغیاران سیب اس خیشت

دووین  ال  اساسی در نیام تهیه، تدیارک و ضر ده سدیب    

خشد  خازرگدانی هم دون تولیدی      درختی در ايران ضیم توجه خده 

شود که دول  خراي اآزاي  س    وی خراين اسا  وشاهی . اس 

خاغات سیب، اآزاي  ضملکرد تولیی خاغات سیب که نتیجه اين دو 

اآزاي  س   تولیی خه حیود دو ویلیون و هفتصدی هدزار تدن،    در 

اوا در زویسه خازرگانی داخلی و خارجی . اقیاوات وساس ی انجام داد

اين وحصوالت اقیاوات وساسد ی خدراي ايجداد آضداي رقداختی و      

ال ته . هاي نوين آتالی  انجام نگرآته اس  استفاد  از اخزار و روش

خازرگانی تسها ورخدوط خده ايدن    خايی توجه داش  که وشکت خش  

خاشی و خیشتر وحصوالت کشاورزي و غیر کشاورزي  نمی وحصول

 ايران خا وشکت حوز  خازرگانی خده خصدو  نیدام توزيدع روخدرو     

در اين ارت اط نیز دول  در طرح تحول نیام اقتصدادي  . خاشسی وی

 .کشور، طرح تحول نیام توزيع را وی نیر قرار داد  اس 

سی در زویسه نیام تهیده، تدیارک و توزيدع    سووین  ال  اسا

سیب درختی، دغیغه تاوین و توزيع ویو  ايام ضیی نوروز از جملده  

، خه ورور 0831هاي دهه  در سال. سیب درختی توسط دول  اس 

دول  اقیام خه ویاخله خراي تاوین و توزيع سیب درختی خه قیم  

هاي ق دت از   در سال. وساسب خراي ايام یخر سال وردم وارد گرديی

اين دهه، نیام خازار خا توجه خه وقیار تولیی و شرايط یب و هدوايی  

 ي ايدن وحصدول  دورت   گدذار  و ضر ه و تقا اي خدازار، قیمد   

هاي دهه اخیر، خاتوجه خه اقدیاوات  سدیين    اوا در سال. گرآ  وی

ساله دول  در اين زویسه، تاوین و توزيع سیب درختی و ورک دات  

يدن ترتیدب   ه اخد . ه اقیاوات دول  شی  اس در یخر سال واخسته خ

هداي اخیدر    شود که ضلی رغم ايسکده دولد  در سدال    وی وشاهی 

انرژي و هزيسه زيادي خراي ا الح نیام تهیده، تدیارک و توزيدع    

هم ون گسیم، یرد و نان  رف نمدود ، خرخدی   اي  کاالهاي يارانه

اقیاوات نسسجیی  ووجب واخستگی نیام تهیده، تدیارک و ضر ده    

ب درختی و خرخی ورک ات در ايدام ضیدی خده دخالد  وسدتقیم      سی

اين وو وع ووجب ین شی  که ضلی رغم تولیدی  . دول  شی  اس 

وقیار زيادي وحصول سیب درختی، خاتوجه خه نگا  کوتا  ویت در 

ها دول  اقیام خده اسدتفاد  از اخدزار حمايد  از واردات      خرخی سال

در ايدن شدرايط    .اسد   نمدود  سیب درختی خدراي تسیدیم خدازار    

وشاهی  شی  که وقیار واردات در ايام اختیاي سال خقیري خود  که 

ووجب زيان کشاورزان و تولییکسسیگان سیب درختی کشدور شدی    

 .اس 

هاي ختی از انقالب اسدالوی دولد  همدوار  سدتی در      در سال

ویيري  خازار ارز کشور و ثاخ  نگه داشتن ین داشدته و از طدرف   

اين وو دوع ووجدب   . تورم دو رقمی خود  اس ديگر هموار  نرخ 

هاي  شی  هزيسه تولیی وحصوالت در داخت کشور خا اآزاي  هزيسه

ضواوت تولیی خه خصو  نیروي کدار، روندی  دتودي نسد   خده      

خدر ايدن   . واردات اين گونه وحصوالت از خازار جهانی داشته خاشدی 

اسددا  نددرخ تددورم خدداال و ث ددات نددرخ ارز خددراي واردات يکددی از 
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تهیيددیهاي اساسددی خددراي اآددزاي  تولیددی سددیب درختددی و     

در نتیجه خدراي اآدزاي  تولیدی    . خاشی ین در کشورویهاي  آریورد 

اين وحصوالت در داخت کشور و استفاد  و لوب از توان تولییي 

کشور خه جاي واردات نیداز خده توجده دولد  خدراي جلدوگیري از       

 . اآزاي  نقیيسگی و نرخ تورم اس 

هداي   هاي تسییم خازار سیب درختی و آریورد  خررسی سیاس 

دهی که در اکثر کشورها در  ورت  ین در ساير کشورها نشان وی

يزي خدراي واردات  ر نیاز خه واردات اين وحصوالت ستی در خرناوه

اآزود  و  تر  و یب سیب جه  استفاد  از ارزشناویو  خه جاي کسس

ايدن اسدا  در    خدر . انی اشتوال ورخوطه در داخت کشورشان نمود 

هداي خسدیار خداالي  دسايع تولیدی       ايران نیز خا توجه خده ظرآید   

نتر  و یب اغذايی ورت ط خا سیب خده خصدو  کسسد   هاي  آریورد 

ريزي انجام شود که اوال وازاد تولیی سیب  طوري خرناوه سیب، خايی

ورغوب ین استفاد  شدود و  هاي  درختی کشور خراي تولیی آریورد 

ود ضر ه اين گونه آریوردهدا در خدازار داخدت،    ثانیا در  ورت کم 

وتت ر خارجی خا استفاد  از سیب درختی تولیی ايدران،  هاي  شرک 

 .وجاز خه ضر ه وحصوالت  خه خازار ايران خاشی

هاي ديگر نیام تهیه، تدیارک و توزيدع سدیب     از جمله  ال 

درختی ايران، وازاد ضر ده وحصدول سدیب درختدی نسد   خده       

خدراين اسدا  الزم اسد     . خاشی وی خلی و خارجیتقا اي خازار دا

اقیاواتی خراي اآزاي  وصرف در خازار داخلی و هم سین گسترش 

در ايدن  . ضر ه اين وحصول خه خازارهداي جهدانی انجدام پدذيرد    

ارت اط استفاد  از ویدو  سدیب درختدی در توذيده رايگدان داند        

ووجدب   لد ، یووزان، دانشگاهها و ساير وراکز توذيه واخسته خه دو

 ارزش در سد ی وصدرآی کشدور    اآزاي  وصرف اين وحصول خدا 

 .شود وی

هاي جهانی شین شايی خزرگتدرين  دال  وحصدوالت      ال 

. خاشدی  ودی  ینهاي  تولییي کشور از جمله سیب درختی و آریورد 

هاي ورخوط خه تجارت در خازارهاي جهدانی خدراي    تسهیت سیاس 

ر  دادرات اندواع   هاي تولییکسسی  داخلی د گسترش حضور شرک 

وورد ضر ه در خازارهاي جهدانی خده   هاي  سیب درختی و آریورد 

توانی ووجب اآدزاي    خصو  در کشورهاي همسايه و وس قه وی

 .ها در خازارهاي جهانی گردد توان تولییي و رقاختی اين شرک 

هاي نیدام تهیده،    الذکر وهمترين  ال  خا توجه خه ووارد آوق

توان خده   در ايران را وی( تسییم خازار)درختی تیارک و توزيع سیب 

 .شرح ذيت تقسیم خسیي نمود

تسییم خازار سیب درختی ايران هاي  يکی از وهمترين  ال  -الف

در زنجیدر  تداوین   هدا   ورخوط خه انجام خش  اضیدم آتالید   

سددستی و ضددیم   ددورت خده وتوزيدع سددیب درختددی در کشددور  

در آریيسددی گسددترش اسددتفاد  از اخددزار و روشددهاي نددوين    

ی آروشد  ضمی  ،، حمت و نقت، نگهیاريخسیي ، خستهخسیي درجه

ی انواع وشتلدف سدیب درختدی هم دون سداير      آروش و خرد 

  .خاشی وی کشورها

دووین  ال  تسییم خازار سدیب درختدی ايدران ورخدوط خده       –ب 

تمرکز ضمی  سیاستهاي اتشاذي دول  خدراي اآدزاي  تولیدی    

 گیدري  ضیم توجه خه شدکت  ین وهاي  سیب درختی و آریورد 

آضدداي رقدداختی در آریيسددی خازرگددانی داخلددی و خددارجی ايددن 

 .وحصول هم ون آریيسی تولیی اين وحصوالت اس 

سووین  ال  تسییم خدازار سدیب درختدی در سدالیان اخیدر       –ج 

ورخوط خه گسترش حضدور دولد  در نیدام تهیده، تدیارک و      

 0831ه هاي ده ضر ه سیب درختی در ايام یخر سال در سال

خه  رر استفاد  از تولییات داخت کشور و اآزاي  اسدتفاد  از  

  .وحصوالت وارداتی خراي تسییم خازار خود  اس 

الدذکر،   ها و تهیيیهاي آوق حال خا توجه خه وشکالت،  ال 

هداي   ين تو دیه تدر  وشتصر و اجمدالی، ضمدی     ورت خهدر اداوه 

وصدرف سدیب   سیاستی در جه  خه ود و تی  تولیی، تجدارت و  

ین، که خايی وی نیر قرار گیرنی، ارائده شدی    هاي  درختی و آریورد 

 :اس 

اقدامات الزم براي تنظيم بازار ) هاي سياستی توصيه

 (سيب درختی در ايران

خاتوجه خه ووارد آوق، يکی از وهمترين داليدت وجدود خرخدی     .0

در تسییم خازار سیب درختی در ايران ورخدوط خده   ها  ناخساوانی

ساختار و ضملکرد سستی، آتاالن زنجیر  تاوین و توزيع سدیب  

خراين اسا  در جه  خه ود اين و دتی ، الزم  . درختی اس 

و آتالید  نهادهداي ودیرن     گیدري  اس  اقیاواتی خراي شکت



سیب درختی تولیی کشور، جهد  ضر ده در    سازي خراي یواد 

ين هداي ندو   خازار داخلی و خارجی خا اسدتفاد  از اخدزار و روش  

ال تده خايدی توجده    . جاي آتاالن سستی آتلی  دورت پدذيرد   هخ

داش  اين وو وع تسها ورخوط خه تسییم خازار سدیب درختدی   

خاشی و خراي خیشتر کاالها و خیوات، خايدی خسدتر و    نمی کشور

آضاي رقاختی خراي توییر سداختار و ضملکدرد آتداالن خشد      

رختی، الزم در ارت اط خا وحصول سیب د. خازرگانی انجام گیرد

اي اتشداذ سیاسدتهاي وساسدب جهد      ريدزي خدر   اس  خرناوده 

دهی آتاالن سستی زنجیر  تاوین سدیب درختدی، خدراي     سوق

( اي هاي زنجیر  آروشگا )هاي خزرگ زنجیر  اي ايجاد شرک 

ضدام خدراي همده کاالهدا       دورت  خهوحصوالت کشاورزي يا 

 . ورت پذيرد

وحصدول خده   ضر ده وسدتقیم   هداي   ايجاد و آتالی  تتداونی  .1

خازارهاي وصرف در خین خاغیاران تولییکسسی  سیب درختدی از  

 جمله ديگر اقیاوات پیشسهادي خراي تسییم خازار سیب درختی

در اين زویسده خايدی در وسداطق ضمدی  تولیدی سدیب       . خاشی وی

هداي   تتاونی گیري درختی کشور، در خین خاغیاران زویسه شکت

، نگهیاري، حمت و نقت خسیي ، خستهخسیي خراي خرداش ، درجه

از و در نهاي  ضر ه وستقیم وحصدول در خازارهداي داخلدی    

خدار و در خازارهداي جهدانی  دورت      طريق ویادين ویو  و تر 

 . پذيرد

خاتوجه خه ظرآی  خاالي تولیدی سدیب درختدی در کشدور کده       .8

خسیار خیشتر از وقیار وصرف داخلی اس ، خايی اقیاواتی خدراي  

وشتلدف تولیدیي از سدیب    هاي  ریورد اآزاي  ظرآی  تولیی آ

در اين زویسده الزم اسد  حمايد     . درختی کشور انجام پذيرد

دول  خراي نوسازي و خازسازي واحیهاي قیيمی و هم سدین  

یوري روز دنیدا خده    ايجاد واحیهاي جیيدی خدا اسدتفاد  از آدن    

 . ورت پذيرد خسیي خصو  استفاد  از روشهاي نوين خسته

ايام )سیب درختی در وا  یخر سال در جه  ساوانیهی ضر ه .3

وحصدول   سازي ، الزم اس  تمهییاتی خراي ذخیر (ضیی نوروز

در . وساسب در دو تا سه درجه از تولییات کشور  ورت پدذيرد 

اقیام گردد کده خده ودرور آتداالن     اي  اين ارت اط خايی خه گونه

 سدازي  خش  غیر دولتی در يک آضاي رقاختی اقیام خه ذخیر 

هداي وشتلدف    ل در شرايط اسدتانیارد در ودا   و ضر ه وحصو

 . سال آتالی  نمايسی

خراسا  نیر کارشساسان توذيه، وصرف روزانه سدیب درختدی    .0

تاثیر زيادي در سالو  اآراد جاوته دارد، در نتیجه الزم اس  

توذيده رايگدان ودیار ، دانشدجويان،     هداي   دول  در خرناوده 

 .را قرار دهیاج اري اين وحصول   ورت خه، ...وها  پادگان

هاي و التاتی توسط وحققین خده   حماي  دول  از انجام طرح .3

کشداورزي خدراي تسدوع خششدیین     هاي  خصو  در دانشکی 

تولییي از سیب درختی و هم سین هاي  وحصوالت و آریورد 

خسیي  و خسته خسیي وساسب درجههاي  استفاد  از روشها و شیو 

ه خازارهاي وحصول سیب درختی تولییي کشور خراي ضر ه خ

 .داخلی و  ادراتی

در زویسه اسدتفاد  از تترآده آصدلی خدراي      0830تجرخه سال  .7

واردات سیب درختی وورد نیاز خراي ضر ه در واههداي یخدر   

تدوان خدراي حمايد  از     نمدی  سال نشان داد که از ايدن اخدزار  

خشدوخی اسدتفاد  نمدود  راکده اوال پروسده       کسسدیگان  وصرف

وارداتی ضمیتا در  سدیين ودا     واردات زوان ر اس  و وحصول

ختی خه کشور وارد شی  هم سین اين اور ووجب گراي  خراي 

واردات سیب درختی وورد نیاز در خش  زيادي از سال و وارد 

 من ینکه وحصول . یوین  رر خه خاغیاران کشور شی  اس 

وارداتی خه قیم   سیين خراخر قیم  خازار جهانی ضر ه شدی   

 . اس 

ی و ویدادين  آروشد  ی و خرد آروش ي  سفی ضمی الزام واحیها .3

هداي اسدتانیارد در    خار خده اسدتفاد  از اخدزار و روش     ویو  و تر

 . حمت و نقت، نگهیاري و توزيع سیب درختی در کشور

وصرف کسسیگان خده   سازي هاي وشتلف خراي یگا  ارائه خرناوه

غذايی سیب درختی و اثرات ین خدر سدالوتی اآدراد و    هاي  ارزش

 .هاي گروهی  گونگی وصرف و وزاياي ین در رسانه

     ارائه استانیاردهاي وساسب و اج اري خدراي کلیده آریيسدی

زنجیددر  تدداوین سددیب درختددی در خددازار داخلددی نییددر   

و  سدازي  ، حمدت و نقدت، ذخیدر    خسدیي  ، خسدته خسیي درجه

ضر ه وحصول خه خازار توسط ووسسه استانیارد هم ون 

هم سین تولیی و نگهیاري  آریيسی  ادرات سیب درختی و
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سدیب درختدی و الدزام رضايد  ین توسدط      هداي   آریورد 

 .تولیی، تجارت و ضر ه اين وحصوالتآتاالن 

 نوشت پی

1. Procurement.  
درختی و پرتقدال قیمد  تضدمیسی     دول  هر ساله خراي سیب .1

ضلد  ايدن   . کسی ولی ویزان خريی خسیار انیک اس  اضالم وی

خه دلیت وشکت نقیيسگی  س  کهخرهايی ا اور نیز وجود سلف

در  دورتی  . نمايسی ان اقیام خه پی  خريی ویو  ویتولییکسسیگ

خدا  )درختدی و پرتقدال    از سدیب که دول  خدراي ندوع خا دی    

اقیام خه خريی تیارکاتی نمايی، ضدالو  خدر   ( هاي خا  ويژگی

وحصدوالت نیدز از    خرها تسییم خدازار ايدن   کاه  نق  سلف

هداي   نقد  تتداونی  . خواهدی خدود   نوسانات کمتري خرخدوردار 

خراي نمونده  . و توزيع در اين راستا خسیار پررنم اس  يتولیی

توان خه تتاونی پسته کاران اشار  نمود که خه دلیدت نقد     وی

خدازار پسدته    و توزيدع،  پررنم ین در وراحدت وشتلدف تولیدی   

 .هی گا  خا  سین نوساناتی روخرو نیس 

 منابع 

و التده  »و التات و پژوهشهاي خازرگدانی،   راغی، داود، ووسسه 

 .0811،«پشتی ان تسییم خازارسیب درختی

 ،« ی نکتده در خصدو  تسیدیم خدازار سدیب درختدی      » گزارش

، وجموضددده ووسسددده و التدددات و پژوهشدددهاي خازرگدددانی

 .0811هاي تاخا،  گزارش

 



 

 


