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  چکیده
  1385 تا 1368 هايسال براي ایران خرماي ي تولیدکننده درآمد ریسک روي بر کننده تولید از حمایت هاي سیاست تاثیر
 از حمایت بازاري، قیمت از حمایت (کننده تولید از حمایت هاي سیاست از یک هر دیگر، بیان به. گرفت قرار بررسی دمور
 پژوهش این در. دهد می تغییر را خرما تولیدکنندگان درآمد ریسک میزان چه به) محصوالت بیمه  وکشاورزي هاي نهاده

 درآمد ریسک بر تولیدکننده حمایتی سیاست هاي مؤلفه اثر) CCV (شده تعدیل تغییرات ضریب معیار از استفاده با
 در خرما تولیدکنندگان درآمد ریسک تغییرات درصد کهداد  نشان نتایج. گرفت قرار ارزیابی و بررسی مورد تولیدکننده

 به یارانه هاي سیاست که درحالی است کاهنده ،سوخت ي یارانه و بازاري قیمت از حمایت هايسیاست اجراي اثر
 حمایتی، هاي سیاست مجموع در. است شده درآمدي ریسک افزایش باعث بیمه و) سوخت جز به (کشاورزي هاي نهاده

 داشته بیشتري تاثیر ها مولفه از یک هر توسط ریسک کاهش مجموع از که دهد می کاهش را درآمد ریسک درصد 3/12
  . است

  
    CCV معیار تولیدکننده، از یت حما سیاست درآمد،  ریسک،خرما :کلیدي هايواژه
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Abstract 
The effects of producer support policies on income risk of date producers were evaluated during 1989 to 

2006. It is important to know, how much producer support policies (i.e. market price support, input subsidy 

and insurance) would change income risk. Cuddy Coefficient of Variation (CCV) criterion was used for this 

purpose. Results showed that income risk is reduced through market price support and fuel subsidy policies, 

while input subsidy support and insurance have increased income risk. The support policies, altogether, 

decreased income risk by 12.3% which is significantly more than the sum of declines by each of them    . 
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  مقدمه
تولید کشاورزي یک فرایند ریـسکی اسـت و تحـت تـاثیر             

. گیرد  عوامل مختلف طبیعی، اقتصادي و سیاسی قرار می       
این عوامل با ایجاد نوسان در قیمت و نوسان در عملکـرد       

کننـدگان    محصول تولید موجب عـدم ثبـات درآمـد تولیـد          
دولـــت در بخـــش . بخـــش کـــشاورزي گردیـــده اســـت

کننـدگان از     ش ریـسک تولیـد    کشاورزي ایران بـراي کـاه     
هاي حمایت قیمتی  و سیاسـت بیمـه محـصوالت             سیاست

). 1378نظیـر   حـسینی و بـی  (نماید   کشاورزي استفاده می  
ابزارهاي سیاست حمایتی از بخش کـشاورزي اثراتـی را          
بر دریافتی کشاورزان دارند کـه باعـث تـشویق آنهـا بـه               

 طـول   هـا در    شود، اما سطوح این حمایـت       تولید بیشتر می  
هـا،   زمان نوساناتی دارد که تحت تـاثیر طراحـی سیاسـت     

هاي سیاسی کشور و وجـود بودجـه بـراي اجـراي             دوره
این نوسانات، پایداري درآمدي مزارع     . گیرد  آنها، قرار می  

هاي کشاورزي است، تحـت       را که اغلب از اهداف سیاست     
ــی  ــرار م ــاثیر ق ــد ت ــت از بخــش  . ده در صــورتیکه حمای

 درآمدي را کـاهش دهـد، کـشاورزان         کشاورزي تغییرات 
ریسک گریز نیـز بـراي بهبـود وضـعیت خـود بـه تولیـد                

  ).1998  هنسی(کنند  بیشتري اقدام می
کننـده بـر      هاي حمایت از تولید     این مقاله تاثیر سیاست   

روي ریسک درآمد تولیدکننـدگان خرمـاي ایـران را طـی            
بـه  . دهـد    مورد بررسی قـرار مـی      1385 تا   1368سالهاي  

کننـده   هـاي حمایـت از تولیـد    دیگر هر یک از سیاست    بیان
هــاي  ي نهـاده  حمایـت از قیمـت بــازاري، یارانـه   : از قبیـل (

ــه محــصوالت  ــسک  ) کــشاورزي، بیم ــزان ری ــه چــه می ب
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دهند و آیـا ایـن        درآمدي تولیدکنندگان خرما را کاهش می     
هـاي حمـایتی   کاهش ریسک درآمدي حاصـل از سیاسـت      

   ؟معنادار هستند یا خیر
 در ارتباط با ریـسک      هاهش حاضر تعدادي فرض   پژو

نخـست، ریـسک    . گیرد  هاي حمایتی در نظر می      و سیاست 
تواند بر اسـاس تغییـرات درآمـد مزرعـه بـدون              تولید می 

ها و سایر موارد درآمدي خـارج       ي هزینه   اطالعات درباره 
هـاي   ي واکنش   از مزرعه مورد ارزیابی قرار بگیرد و کلیه       

گریـزي کـشاورزان     ضـریب ریـسک     تواند در     زارعین می 
ــان شــود ــل. نمای ــین تحلی ــاي اطالعــات   همچن ــر مبن ــا ب ه

سیاســتی موجــود در بــرآورد حمایــت از تولیدکننــده     
ي  ي ابعاد کاهش ریـسک، بوسـیله   گیرد و همه    صورت می 

ــود     ــصر ش ــه مخت ــافتی مزرع ــرات دری ــاهش در تغیی  ک

  .) الف2002 اي سی دي اُ( 
ــاکنون ــه    ت ــی ب ــات داخل ــر مطالع ــاثیر   اکث بررســی ت

 سـطح زیرکـشت      هاي حمایتی بـر رشـد تولیـد و        سیاست
 تـوان بــه مطیعــی و صدراالشــرافی  انــد، کــه مــی پرداختـه 

آبـادي    نجفی و عـزت و )1379(، آماده و همکاران   )1377(
کشورهاي عضو سازمان توسـعه و   . اشاره نمود ) 1379(

پیـشگام ایـن نـوع مطالعـات در           1هاي اقتـصادي    همکاري
ي   فراوانـی در زمینـه    هـاي   بررسـی و  وده  بـ سطح جهـان    

هـاي آن     کننده و تاثیر مولفـه      هاي حمایت از تولید     سیاست
لـف  کننـدگان در کـشورهاي مخت       بر ریسک درآمدي تولید   

 مطالعـات کـشورهاي   ي نتـایج   خالصـه . انجام شده اسـت   
هاي سیاست حمایـت از       تاثیر مولفه "مختلف، تحت عنوان    

 اي  اُ( بیان شده است     1   در جدول   "کننده بر ریسک    تولید
  ) الف2002سی دي 

شود، حمایت از قیمت بازاري      همانطور که مالحظه می   
در تمامی کشورها به جز آمریکـا، بیـشترین تـاثیر را بـر           

                                                
1 Organization for Economic  Co-operation 
Development 

ي اهمیـت     کاهش ریسک درآمـدي دارد کـه نـشان دهنـده          
تقریباً در کشورهاي مورد   . باالي این ابزار سیاستی است    

 بطور مجزا اثر معناداري را هاي حمایتی  بررسی، سیاست 
اتحادیــه اروپــا در . دهنــد بــر کــاهش ریــسک نــشان نمــی

حمایت از تولید گندم بیـشترین موفقیـت را داشـته اسـت،         
 درصد ریـسک تولیـد      71که توانسته است حدود      بطوري

عـالوه  . گندم را با ابزارهاي سیاستی مناسب کاهش دهـد        
، یـک مـدل   )1994(بر ایـن مطالعـات، میرانـدا و همکـاران           

اند  ي سطح زیر کشت براي غرب کانادا تخمین زده        عرضه
ــار را   ــانس درآمــد در هــر هکت و در پــژوهش خــود واری

 کـشاورزان   هـاي بعنوان یکی از عوامل موثر بـر تـصمیم        
، تیلـور و  )1995(اسـپریگز و همکـاران   . انـد   معرفی نموده 

 خود  هاي، در پژوهش  )1996(و حسینی   ) 1994(اسپریگز  
بیت درآمدي را براي بخش کـشاورزي کـشور   سیاست تث 

آنان در مطالعـات خـود   . اند کانادا مورد بررسی قرار داده   
کننــده را تحــت پوشــش حمــایتی  تمــام محــصوالت تولیــد

واحـدي قــرار داده و تــاثیر اعمـال چنــین سیاســتی را در   
هـاي حمـایتی      کاهش نوسان درآمدي بیشتر از اثر برنامه      

  . اند تک محصولی دانسته
هـاي  توجه به نبود مطالعات مرتبط با تاثیر سیاست      با  

  بـر  PSE2حمایت از تولید کننـده کـه براسـاس شـاخص      
ریسک درآمدي محـصوالت کـشاورزي در ایـران انجـام           

 .، این بررسی صورت گرفتنگرفته است

  
  ها مواد و روش

ي میزان حمایت از تولیدکننـده از روش          براي محاسبه 
هـاي   عه و همکـاري تدوین شـده از سـوي سـازمان توسـ      

.  اسـتفاده شـده اســت  )ب 2002اُ اي سـی دي  (اقتـصادي  
براي بررسی مطالعاتی کـه تغییـرات ریـسک درآمـدي را           

دهنـد، اطالعـات مربـوط بـه ابعـاد           مورد ارزیابی قرار می   

                                                
2  Producer support estimate 
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ي  مختلــف سیاســت حمایــت از تولیدکننــده در یــک دوره 
نیـاز اسـت تـا بـراي        )  سـال  10بیش از   (زمانی چند ساله    

هــا مــورد  گیــري تغییــرات درآمــدي در ایــن ســال هانــداز
بنـابراین،  . ) الـف 2002اُ اي سـی دي  (استفاده قرار بگیرد    

در این پژوهش صرفا تحلیل میزان حمایـت در یـک سـال          
شود، عـالوه بـراین چگـونگی ارتبـاط و      به کار گرفته نمی  

ها با درآمد بازاري نیـز مـورد نظـر           همبستگی این حمایت  
تر به اطالعـات      دلیل براي ارزیابی دقیق    باشد، به همین    می

تغییرات درآمد ناخـالص    . سري زمانی مناسبی نیاز است    
ــه     ــت کــشاورزي در نظــر گرفت ــسک فعالی ــوان ری ــه عن ب

شود و کاهش در مقدار این تغییـرات هنگـامی کـه هـر          می
کدام از اجزاي حمایت از تولیـد کننـده بـه درآمـد افـزوده       

 شـود  ش ریسک بیان میشود به عنوان معیاري از کاه      می
  ).همان(

  
  

  
   هاي سیاست حمایت از تولیدکننده کاالهاي مختلف در کشورهاي منتخب بر ریسک درآمد  اثر مولفه-1جدول 

  ) الف2002دي سیاُ ايماخذ (
  کانادا   

  )گندم(
اتحادیه اروپا 

  )گندم(
  ژاپن

  )برنج(
  مکزیک

  )غالت(
  سوئیس

  )گندم(
  امریکا

  )غالت(
  -2  -30  -41×  -40  -60**  -28*  ت بازاريحمایت از قیم

  -25**  0  -2  -20  0  -6  پرداخت برمبناي تولید
  -27*  5  0  0  -8  -17  پرداخت برمبناي سطح زیرکشت

  -20**  -18  5  0  0  20  هاي تاریخی پرداخت
  -2  -8  -5  -17  -4  -4  ها پرداخت به نهاده
  0  -16  0  -6  -5  -4  ها سایر پرداخت
-37  -40  -45  -46  -71**  -27  ها مجموع حمایت * 

  . دار استها در سطح پنج درصد منفی و معنی  کوواریانس بین درآمد بازاري و هر کدام از حمایت*
  .دار استها در سطح پنج درصد معنی کاهش واریانس درآمد توسط هر کدام از سیاست**
  

هاي زمانی مورد نیاز براي محاسبات و رسیدن بـه        سري
درآمدي کـه کـشاورز دریافـت       : رتندازنتایج به ترتیب عبا   

کــه محــصوالتش را در قیمــت  خواهــد کــرد در صــورتی
دریـــافتی در قیمـــت ( صـــادراتی بـــه فـــروش برســـاند

درآمدي که کشاورز از فـروش محـصوالتش        ). صادراتی
آورد  روي تولیدکننـده داخلـی بدسـت مــی    در قیمـت پـیش  

دریافتی در قیمت صادراتی به عـالوه درآمـد حاصـل از           (
که قیمـت صـادراتی     ، در صورتی  )ت از قیمت بازاري   حمای

از قیمت داخلـی بزرگتـر باشـد حمایـت از قیمـت بـازاري            
دریـافتی در قیمـت   . نوعی مالیـات بـر قیمـت خواهـد بـود       

هـاي حمایـت از       صادراتی به عالوه انواع مختلف سیاست     
 سـوخت، کودهـاي شـیمیایی    يکننده از جمله، یارانه    تولید

 هـا ل، بیمه محصو  )سموم دفع آفات   (، سم )ازته و فسفاته  (
و درآمد در قیمت صادراتی به عالوه مجمـوع حمایـت از            

ه هـاي ذکـر شـده بـ         ي حمایت   که از جمع همه   (کننده    تولید
  ). آید دست می

ــدزدایی از ســري  ــراي رون ــانی ب ــاي زم ــذکور از ه  م
برمبنـاي یـک سـال پایـه         1کننـده   شاخص قیمـت مـصرف    

روش ایـن    ). الـف 2002اُ اي سـی دي     ( شـود   استفاده می 

                                                
1 Consumer Price Index (CPI) 
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پژوهش بدین صورت است که، شـاخص تغییـر درآمـدي        
هاي حمـایتی     با اضافه شدن هر کدام از سیاست      ) ریسک(

به دریافتی در قیمت جهانی، چه تغییري را از خود نـشان          
این شاخص با ضـریب تغییـرات پیرسـون بـراي           . دهد  می

هــاي زمــانی رونــددار همــسان اســت و بــا روش   ســري
محاســبه ) 1978( توســط کــادي و دالوالــه تعریــف شــده

دار بودن یا نبودن کاهش ریـسک یـا           براي معنی . شود  می
ــت    ــال سیاس ــر اعم ــذیري در اث ــاي حمایــت از   تغییرپ ه

  .     شود هایی انجام می تولیدکننده، آزمون
مسئله اصلی در این پـژوهش تعیـین شاخـصی بـراي         

ارع هاي زمانی درآمد مز تغییرپذیري است که، روند سري
در ایـن  . توان به عنوان این شـاخص درنظـر گرفـت        را می 

هـاي سـري زمـانی در ارتبـاط        ها که بـا داده      نوع پژوهش 
براي  1نحراف از معیار یا ضریب تغییرات هستند، کاربرد ا  

هـاي مـورد نظـر، منجـر بـه            برآورد تغییرپذیري در سال   
کـادي  . بیش از حد برآورد کردن این تغییرات خواهد شـد     

ي  ، روش جــامعی را بــراي محاســبه  )1978(ه و دالوالــ
تغییرپذیري مورد نظر در ایـن پـژوهش بـسط و توسـعه             

شاخص تغییرات بیـان شـده بـصورت زیـر نـشان           . دادند
  :شود داده می

  
] ۱[   

 ضریب تغییرات درآمد در قیمت صادراتی       CVکه در آن    
اي است که از برآورد   ضریب همبستگی تعدیل یافته  R2و  

طی روند درآمد در قیمت صـادراتی بدسـت          خ -لگاریتمی
تمـامی مقـادیر سـري     که روند بتوانـد    درصورتی .آید  می

 برابـر یـک خواهـد شـد و     R2 بینـی نمایـد،    زمانی را پیش
بـراي ارزیـابی   . شـود  نیز صفر میCCV مقدار شاخص 

اُ اي سـی  ( شـود    نتایج از دو آزمون آماري اسـتفاده مـی        
 ). الف2002دي 

                                                
1 Coefficient of variation 

داري اثر یک متغیر بر متغیر دیگـر   براي بررسی معنی  
هـاي آمـاري اسـت، بنـابر ایـن در مطالعـه             نیاز به آزمون  

ــر      ــین ه ــاط ب ــی ارتب ــراي بررس ــز ب ــر نی ــک از  حاض ی
ــن     سیاســت ــر ای ــین اث ــد و همچن ــا درآم ــایتی ب هــاي حم
هــا بــر تغییــرات ریــسک درآمــدي نیازمنــد       سیاســت

  .هاي مرتبط با این موضوع هستیم نآزمو
داري کواریانس بین هر کـدام از       یآزمون نخست، معن  

ها و درآمد در قیمت صـادراتی را مـورد ارزیـابی             حمایت
داري منفـی بیـان    یدهد که بصورت آزمـون معنـ        قرار می 

و آزمـون دوم، آزمـون معنـاداري        ) آزمون اول (شود    می
هــاي  مقــدار کــاهش ریــسک توســط هــر یــک از سیاســت

ریب ها بـر اسـاس ضـ    آزمون). آزمون دوم(حمایتی است  
و دریافتی در قیمـت     ) ها  حمایت(ها    همبستگی بین پرداخت  

ي شـاخص قیمـت       شـوند کـه بوسـیله       صادراتی انجام می  
 2002اُ اي سی دي     ( کننده روندزدایی شده است       مصرف

هاي همبستگی پیرسون هستند کـه درآن   که آزمون  )الف
. هـا برقـرار اسـت       فرض توزیع نرمال براي تمامی سـري      

  :ر بصورت زیر تعریف می شودواریانس دو متغی
  
]2[   

 میزان انـواع  Y دریافتی در قیمت صادراتی و  Xکه درآن   
  .دهد حمایت را نشان می

ها و درآمـد   کواریانس بین هر کدام از حمایت: آزمون اول 
)(مساوي و بزرگتر از صـفر        1

0H   در مقابـل کواریـانس 
)(دار و منفی استیها معن بین متغیر 1

1H .  
بـراي درســتی آزمـون فرضــیه، ابتـدا همبــستگی جامعــه    

  : شود بصورت زیر تعریف می
  
] 3[  
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ي   ضریب همبستگی است، با توجه بـه رابطـه   ρکه در آن
  : فوق آزمون اول با آزمون زیر همسان است

  
] 4[    

  
گیرد آزمـون فـوق بـصورت       هایی که صورت می     با تبدیل 

  مطابقـت دارد    tشود کـه بـا آزمـون آمـاري            می بیان    زیر

  ). الف2002اُ اي سی دي (
  
] 5[  

 
  

 N ضــریب همبــستگی پیرســون در نمونــه و rکـه در آن  
کـه    در صـورتی . هـاي مـورد بررسـی اسـت     تعـداد سـال  

ي فــوق برقــرار باشــد آنگــاه، فــرض اول آزمــون   رابطــه
)( 1

0H بیــان دیگــر شــود بــه   درصــد رد مــی5در ســطح
هاي حمایتی باعـث تغییـر معنـاداري بـر ریـسک              سیاست

  .درآمدي تولیدکنندگان شده است
ناشـی از   ) ریسک درآمـدي  (کاهش واریانس   : آزمون دوم 

)(هـاي حمـایتی معنـادار نیـست           پرداخت 2
0H   در مقابـل  

)(دار است یمعن) ریسک درآمدي(کاهش واریانس  2
1H.  

اُ اي سی دي (این آزمون بصورت زیر قابل بررسی است       
  ):  الف2002

]6[   

  
  

 در ،گیـرد   هـایی کـه صـورت مـی          این آزمون نیز با تبدیل    
  مطابقت دارد Zآید که با آزمون  می  نهایت به شکل زیر در    

  : ) الف2002اُ اي سی دي (
  
] 7[   

ضــریب همبــستگی  1کــه در آن بــا کــاربرد تبــدیل فیــشر
ي   که رابطه   در صورتی .  تبدیل شده است   Zبه  ) r(پیرسون

)(فوق برقـرار باشـد آنگـاه، فـرض اول آزمـون            2
0H در

شـود بـه بیـان دیگـر مقـدار تغییـر          درصد رد می   5سطح  
هـاي    ریسک درآمدي تولیدکنندگان در اثر اجراي سیاست      

  .حمایتی معنادار است
هـــا، وجـــود  م در ایـــن نـــوع پـــژوهشنکتـــه مهـــ         

هــایی اســت کــه در هــر ســال در   هــاي حمایــت سیاســت
هایی کـه بـصورت چنـد     شود و سیاست کشورها اجرا می  

توانند  دهد، نمی   سال یکبار و بر اثر اتفاقات مختلف رخ می        
  ). الـف 2002اُ اي سـی دي  ( مورد بررسی قـرار بگیرنـد   

توسـط  تـر کـاهش ریـسک         بنابراین بـراي بررسـی دقیـق      
ــصورت    سیاســت ــات ب ــار و اطالع ــه آم ــایتی ب ــاي حم ه

  . هاي زمانی پیوسته نیاز است سري
هاي حمایتی اجرا شـده در بخـش      با توجه به سیاست   

ي ایران، براي محاسـبه میـزان حمایـت انجـام        تولید خرما 
شده از تولیدکنندگان خرمـا، نخـست بـر اسـاس اخـتالف        

 حمـل و نقـل   هاي قیمت متوسط داخلی و صادراتی، هزینه   
ها و مقدار تولید، میزان حمایـت     و بارگیري و سایر هزینه    

. شـود    محـصوالت مـورد نظـر محاسـبه مـی          قیمتی براي 
ــه    ــت یاران ــتالف قیم ــر اســاس اخ ــپس ب ــرزي  س اي و م

هـاي مـورد اسـتفاده و هزینـه هـاي حمـل و نقـل و             نهاده
هـا، میـزان حمـایتی کـه بـه شـکل        بارگیري و سایر هزینه 

. شـود   گیرد، محاسبه می   از خرما صورت می   یارانه نهاده   
در نهایت میزان یارانـه تعلـق گرفتـه بـه بیمـه خرمـا، بـه                 

هاي بودجـه اي براسـاس سـهم        عنوان جزء دیگر پرداخت   
ي دولت براي بیمـه تولیدکننـدگان خرمـا، محاسـبه             یارانه
براي ایـن منظـور از آمـار و اطالعـات صـندوق            . شود می

هـاي پرداختـی و     ن غرامـت  بیمه کشور در رابطه بـا میـزا       
به ایـن ترتیـب،     . بیمه هاي دریافتی استفاده شده است       حق

ــازاري و مجمــوع       ــت ب ــع حمایــت از قیم ــل جم ازحاص

                                                
1 Fisher's transformation 
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اي براي تولید خرما، میزان حمایت از         هاي بودجه   پرداخت
شود کـه در    کنندگان خرما در هر هکتار محاسبه می        تولید

ه دلیـل   در این پـژوهش بـ     .  نشان داده شده است    2جدول  
اینکه ایران از بزرگتـرین تولیدکننـدگان و صـادرکنندگان          

رود بـه جـاي قیمـت جهـانی از        خرما در جهان بشمار می    
هاي حمل و نقـل   قیمت صادراتی تعدیل شده توسط هزینه   

  .شود و بازاریابی استفاده می
 

  بحث و نتایج 
هـاي سیاسـت حمایـت از         براي بررسـی تـأثیر مؤلفـه      

ریسک درآمدي تولیدکنندگان خرماي    کننده بر روي      تولید
ــده     ــدیل ش ــت تع ــا در قیم ــافتی آنه ــست دری ــران، نخ   ای

هاي حمایتی در هر هکتار،   هاي سیاست   صادراتی و مؤلفه  
رضـائی،   (، رونـد زدایـی شـدند     1383به قیمت ثابت سال     

شـود حمایـت      همانطور که مشاهده می   ). 2جدول   ()1388
رسـی منفـی   از قیمت بـازاري در اکثـر سـالهاي مـورد بر       

ي صـادراتی     شـده   دهـد، قیمـت تعـدیل       است که نشان مـی    
کنندگان است و در     بیشتر از قیمت داخلی پیش روي تولید      

بـه صـفر نزدیکتـر یـا        (که این فاصله کاهش یابد        صورتی
، در واقـع حمایــت از قیمـت بــازاري معنــاي   )مثبـت شــود 

صـورت ماننـد      کنـد، در غیـر ایـن        واقعی خود را پیـدا مـی      
در مقابــل، ســایر .  تولیدکننــدگان خواهــد بــودمالیــات از
، مقـدار مثبتـی   )هـاي حمـایتی     یارانه(هاي حمایتی     سیاست

بنابراین، کل حمایت صورت گرفته از تولیدکنندگان      . دارند
خرما در هر هکتار در بسیاري از سـالها منفـی اسـت کـه      

تأثیر بیشتر سیاسـت حمایـت از قیمـت بـازاري را نـشان         
   .دهد می

 سیاسـتی  هـاي   مؤلفـه  از یـک  کـدام  اینکـه  نتعیی براي
 باشـد  داشـته  معناداري تاثیر درآمدي ریسک بر تواند  می
 از یـک  هـر  و هکتـار  هـر  در دریـافتی  بین کوواریانس از

 فقـط  دهـد   مـی  نـشان  3 جدول نتایج. شد استفاده ها  مؤلفه
 کنندگان  تولید از حمایت مجموع و بازاري قیمت از حمایت
 بـر  درصـد  5 سـطح  در داريیعنـ م اثـر  تواننـد   مـی  خرما

  ).اول آزمون (باشند داشته هکتار هر در دریافتی تغییرات
ــس  درآمــدي ریــسک درصــد اول، آزمــون بررســی از پ

 اثــر در) دریــافتی تغییــرات میــزان (خرمــا تولیدکننــدگان
 از اسـتفاده  بـا  تولیدکننـده  از حمایـت  هاي  سیاست اجراي
 قیمت در دریافتی) CCV( تغییرات ضریب تفاضل نسبت

 به حمایتی  هاي  سیاست از یک هر و شده  تعدیل صادراتی
 صــادراتی قیمــت در دریــافتی )CCV( تغییــرات ضــریب
 دوم آزمـون  توسط سپس و شود  می محاسبه شده  تعدیل

 همانطور. است شده بیان 4 جدول در آن نتایج و بررسی
 درآمـدي  ریـسک  تغییـرات  درصـد  شـود، می مشاهده که

 قیمـت  از حمایت هايسیاست اجراي راث در تولیدکنندگان
 جمله از هاسیاست سایر و منفی، سوخت ي  یارانه و بازار
 مثبـت  بیمـه  و سـم  شـیمیایی،  کـود  بـه  اعطایی هايیارانه
 بیـشترین  بـازاري  قیمت از حمایت  ها،مولفه بین  از. است

   داشـته  خرمـا  تولیدکننـدگان  درآمدي ریسک بر را کاهش
  
  

 

  )ريال: واحد  (۱۳۸۳حمايت از توليدکننده خرما در هر هکتار به قيمت ثابت سال هاي   سياست-۲جدول 

  سال                      
دريافتي در 
  قيمت صادراتي

حمايت از 
  قيمت بازاري

کود شيميايي 
  فسفات و ازت

 ومسم
  آفات دفع

  حمايت کل  بيمه  سوخت

  برنامه اول  -23285497  0  18754758  165780  1469048  -43675084  70537496  1368
1369  30890774  8895614-  2041876  340091  17970634  0  11456987  
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1370  49574883  26526185-  1081655  300429  13779741  0  11364358-  
1371  31470472  9350689-  793283  284768  13165153  0  4892515  
1372  39322944  20845317-  586829  241540  11950739  0  8066209-  

  1373  35527591  18052132-  520388 168472  6995089  0  10368182  
1374  34801621  12224161-  708787  145897  7007619  0  4361856-  
1375  29343361  16401623-  578276  51933  8343624  0  7427789-  
1376  13580879  24673-  295941  29794  6665300  170  6966533  
1377  13006905  1193827-  338060  120826  5382112  767  4647939  

  برنامه دوم

1378  18297521  3078475-  515465  202809  7041069  1076  4681944  
1379  14940046  4202015-  408394  269574  9933856  7380  6417190  
1380  13184657  1480927-  371482  207234  7684285  9772  6791848  
1381  11456717  3889475  293522  188414  6461784  30032  10863229  
1382  12217100  1049196-  309188  146497  7133086  59381  6598958  

  برنامه سوم

1383  13360774  1867304  426193  119254  9146402  321992  8146537  
  1384  19141497  8185117-  440577 53937  13091432  133176  5534005  

  3121519  128134  11043750  67911  395879  -8514155  19092951  1385  برنامه چهارم
  
   

 
  کننده هاي ابزار سياست حمايتي از توليد  کوواريانس بين دريافتي در هکتار و مؤلفه-۳جدول 

  حمايت از قيمت  
  کل حمايت  بيمه  سوخت  سموم  کود شيميايي  بازاري

  -۲۴/۱×۱۰۱۴  -۱۲/۴×۱۰۱۱  ۰۴/۴×۱۰۱۳  ۱۲/۴×۱۰۱۱  ۶۷/۴×۱۰۱۲  -۶۹/۱×۱۰۱۴  کوواريانس
  -t *۲۹/۹-  ۳۱/۳  ۱۹/۱  ۳۶/۳  ۳۲/۱-  ×۰۷/۶  آماره

  . درصد است پنج دار سطح معنیگر بیان*         
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 عنـوان  تحـت  کـه  حمـایتی  هايسیاست مجموع در. است
 درصــد -14/39 حــدود اســت، شــده بیــان کــل حمایــت
 کـاهش  مجمـوع  از کـه  انـد   داده کـاهش  را درآمـد  ریسک
 داشـته  بیـشتري  تـاثیر  هامولفه از یک هر توسط ریسک
 داريیمعنــ مبحــث، ایـن  در اهمیــت حـائز  ي نکتــه. اسـت 
 از. اسـت  ها  مؤلفه از یک هر توسط ریسک کاهش مقادیر

 کـل  حمایـت  و بازاري قیمت از حمایت فقط ها،  مؤلفه بین
 در آمـده  بدست نتایج. شدند داریمعن درصد 5 سطح در
 يکننـده  بیـان  کشورها، سایر با مقایسه در پژوهش این
 سیاسـت  کشورها، سایر مانند نیز ایران در  که، است این

 کـاهش  بـر  را تـاثیر  بیـشترین  بـازاري  قیمـت  از حمایت
   و مثبـــت اثـــر بـــا ارتبـــاط در. دارد درآمـــدي ریـــسک
 بــا مطــابق کــه درآمــدي ریــسک بــر بیمــه داریغیرمعنــ
 کـه  نمـود  اشـاره  نکته این به توان  می باشد  نمی انتظارات
 بــه کــشاورزان اطمینــان عــدم آن دالیــل از ییکــ شــاید
 ها  غرامت موقع به پرداخت عدم و خسارت تعیین ي  نحوه

 تغییـرات  بـر  را خـود  آثار که آنهاست به دولت سوي از
 .دهد می نشان درآمد
ــا ــه ب ــه توج ــایج ب ــده، بدســت نت ــزوم آم ــراي ل    اج

 کـاهش  بـراي  خرما تولیدکنندگان از حمایت هايسیاست
 بنـابراین . رسـد مـی  نظـر  بـه  وريضـر  درآمدي، ریسک

 دریـافتی  سـهم  کـه  تـدابیري  اتخـاذ   بیـشتر،  تـأثیر  بـراي 
 جملـه  از دهـد  افـزایش  را صـادراتی  قیمت از کشاورزان

 ماننـد  بـاال  زنـی  چانه قدرت با تعاونی هاي  شرکت تشکیل
 توانـد   مـی  کـه  اسـت  کـاري   راه رفـسنجان  پـسته  تعاونی

 بـا . باشـد  داشـته  درآمـدي  ریـسک  بر را تأثیر بیشترین
 شـیمیایی،  کـود  و سـموم  یارانه حذف و کاهش به توجه
 کـاهش  عـدم  و محیطی زیست اثرهاي از گیري  جلو براي

ــسک ــدي ری ــط درآم ــن توس ــه ای ــوب ، مؤلف ــت مطل  اس
 سموم از استفاده سوي به را خود حمایت گزار،  سیاست

 محـیط  حفـظ  بـر  عـالوه  تا کند هدایت زیستی کودهاي و
 مؤلفـه  ایـن  توسط درآمدي ریسک کاهش امکان زیست،

 بـه  بخـشیدن  تنـوع  بـا  مجمـوع،  در. بیایـد  وجـود   بـه  نیز
 درآمــد تثبیــت صــندوق :ماننــد (حمــایتی هــاي سیاســت

 کـشاورزان  به قیمت ارزان هاي  وام اعطاي و کشاورزان
 و مکانیزاســـیون توســعه  و فنــی  هـــاي کمــک  نمونــه، 
 بـر  عالوه) کشورها سایر در موفق حمایتی هاي  سیاست
 تولیدکنندگان بین رقابت ي  زمینه درآمدي، کریس کاهش
 در عملکـرد خرمـا    افـزایش  بـه  منجـر  نهایت در و فراهم
  .شد خواهد کشور
 

  
  کننده مايت از توليدحهاي   ميزان تغييرات ريسک درآمدي توليدکنندگان خرما در اثر اجراي سياست-۴جدول 

دریافتی در   
  قیمت جهانی

دریافتی با حمایت 
  ياز قیمت بازار

دریافتی با کود 
  شیمیایی

دریافتی با 
  سموم

دریافتی با 
دریافتی با   دریافتی با بیمه  سوخت

  حمایت کل
  8/26932427  8/26135560  7/36183257  3/26269631  26740169  9/16003953  0/49594046  میانگین

  1/8720103  2/15830263  0/18786205  6/15885354  16173093  5264602  5/2636497  انحراف از معیار
CV 531/0  328/0  604/0  604/0  519/0  605/0  323/0  

CCV 19/0  194/0  357/0  357/0  307/0  358/0  191/0  
  تغییرات  درصد
  -14/39  99/13  -33/2  75/13  77/13  -11/38    رآمدي دریسک
  -Z    ×24/5-  95/2  14/1  25/3  25/1-  * 96/3آماره 
  .است درصد پنج دارسطح معنیگر بیان *
  
  ابع مورد استفادهمن
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