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  چکيده
هاي آن هاي کشاورزي است، اما ازآنجا که تأمین هزینهیارانه یکی از ابزارهاي مهم و موثر در مصرف نهاده

که منابع مالی کافی توانند از این ابزار براي حمایت از تولیدکنندگان استفاده کنند ها است، کشورهایی میبرعهده دولت
هاي ارزان در بخش اي به توزیع نهادههاي اقتصادي کشور به طور قابل مالحظهداشته باشند و تداوم یا گسترش فعالیت

 مطالعه حاضر با درك این مشکل و با هدف بررسی آثار حذف یارانه کود شیمیایی و بذر بر تولید .وابسته باشد
هاي ترکیبی براي ده استان براي دسترسی به اهداف موردنظر تحقیق، از داده. چغندرقند در کشور صورت گرفته است

تابع تولید چغندرقند کشور با استفاده از .  استفاده شده است1379-86عمده تولید کننده چغندرقند کشور و براي سالهاي 
ولید نسبت به تغییرات مقدار هاي جزئی تولید حساسیت تهاي اقتصادسنجی تخمین زده شده و با استفاده از کششروش
نتایج حاصل از . ها تخمین زده شد، تابع تقاضاي نهادهتابع تولیدهمچنین با استفاده از روش   .ها محاسبه شده استنهاده

-هاي مورد استفاده در تابع تولید نسبت به تغییرات قیمت آنها کمها نشان داد که تقاضاي کلیه نهادهتابع تقاضاي نهاده
هاي جزئی حاکی از آن است که از دو نهاده آب و کود شیمیایی به طور غیر ت و همچنین نتایج حاصل از کششکشش اس

هاي تحقیق پرداخت یارانه بذر افزایش نه چندان بنابراین با توجه به یافته. شودبهینه و در ناحیه سوم تولیدي استفاده می
 048/0به طوري که افزایش یک درصدي آن تولید را فقط .  استزیادي در مصرف و همچنین در تولید چغندرقند داشته

توان گفت که پرداخت یارانه، تولید چغندرقند را حتی تا میزان در رابطه با نهاده کودشیمیایی می. درصد افزایش داده است
 اما ،کندنها نمیمحیطی از آهاي زیستبنابراین حذف یارانه، کمکی به کاهش مصرف و زیان. دهد درصد کاهش می025/0
  . تواند بار مالی سنگینی را از دوش دولت بردارد، بدون آنکه تاثیر منفی بر تولید بگذاردمی

  
  یارانه نهاده  ترکیبی، چغندرقند، هايتولید، داده تابع تابع تقاضاي نهاده،: يیدهاي کلواژه
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Abstract 

     Subsidy is one the important means in consuming agricultural inputs, but as the government is 

responsible for its costs the countries which have enough financial resources and the extension of 

economical activities depends on supplying cheap agricultural inputs, can pay for that. Surveying 

this problem, in this study we examine the effects of eliminating chemical fertilizer and seed 

subsidies on sugar beet production in Iran. This paper uses panel data for ten provinces during the 

period of 1379-86. First the sugar beet production function using econometrics methods is 

estimated, then elasticity of inputs are estimated and after that input′s demand functions are 

calculated using production function method. The results of input′s demand function indicated that 

the demand elasticity is low and farmers use water and chemical fertilizer in third area (uneconomic 

region). Therefore, the subsidy of seed had low effect on its consumption and sugar beet 

production, and it increased sugar beet production only up to 0.048 percent. According to chemical 

fertilizer result, it can be concluded that its subsidy even decreases sugar beet production 0.025 

percent. Finally we can conclude that subsidy eliminating doesn’t assist to decrease input 

consumption and environmental damages but it can remove financial burden from government 

without having negative effect on production. 
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  مقدمه
     همواره در مباحث اقتصادي و در بین سیاستگزاران 

هاي موافق و مخالفی در مورد بخش کشاورزي دیدگاه
پرداخت یارانه به عوامل تولید کشاورزي وجود داشته 

مخالفین پرداخت یارانه اعتقاد دارند که مهمترین . است
عامل اثرگذار در تصمیم کشاورزان به تولید یا عدم تولید 

توان بنابراین می.  محصول، قیمت آن محصول استیک

هاي کشاورزي را حذف کرد و در عوض با یارانه نهاده
در نظر گرفتن قیمت تضمینی باال، افزایش و یا حفظ 

برخی کارشناسان بر این . سطح تولید را تضمین نمود
اند که پرداخت یارانه با مشکالتی از جمله کاهش عقیده

 کشاورزان و استفاده بهینه از جویی درانگیزه صرفه
ها همراه است، زیرا کشاورزان تا جایی از یک نهاده نهاده

کنند که ارزش تولید نهایی آن برابر قیمت استفاده می
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اي هاي یارانهاز سوي دیگر مقداري از نهاده.  گردداسمی
که به منظور افزایش تولید محصوالت استراتژیک به 

اغلب (ر تولید محصوالت دیگر شود، دکشاورزان داده می
همچنین مالکین . شوند، مصرف می)محصوالت درآمدزا

پا، بزرگ از مزایاي بیشتري نسبت به زارعین خرده
از ).  1388پور سادات موذنی و تهامی(شوند مند میبهره

طرف دیگر از میان بخشهاي مختلف تولیدي، بخش 
-حیطرتباط را با مکشاورزي بیشترین و نزدیکترین ا

این ارتباط یک رابطه متقابل و دوسویه . زیست دارد
از یک طرف فرسایش و تخریب محیط زیست، . است

تولید و عملکرد محصوالت کشاورزي را تحت تأثیر منفی 
دهد و از جانب دیگر، مواد آالینده بخش قرار می

رویه کودها و سایر مواد کشاورزي و مصرف بی
ناپذیري به محیط انشیمیایی در این بخش، صدمات جبر

  ). 1379بوردي و ملکوتی باي(کند زیست وارد می
     یکی از محصوالت عمده کشاورزي که به طور 
مستقیم و غیر مستقیم بخشی از نیازهاي مردم 

در ایران . کند، چغندرقند استکشورمان را تامین می
سهم و اهمیت چغندرقند در تولید شکر بسیار باال است، 

 درصد 91ها این سهم به  در برخی از سالبه طوري که
-نهاده جمله کودشیمیایی و بذر از. نیز بالغ گشته است

باشد محصول می این تولید در استفاده مورد مهم هاي
که همه ساله مقادیر زیادي یارانه به این دو نهاده 

 یارانه شود به طوري که مقادیراختصاص داده می
 ترتیب به 1385 سال رد نهاده دو به این شده پرداخت

است  بوده ریال میلیون 763000 و 6950000 بر بالغ
 درك  با مطالعه حاضر).1387نام  و بی1375 نامبی(

 کوشدهاي مشمول یارانه، مینهاده مصرف افزایش خطر
 مصرف در را بذر و شیمیایی کود به یارانه پرداخت آثار
 .کند بررسی چغندرقند محصول تولید در آن بهینه غیر

ها در بخش  در زمینه مسائل مربوط به حذف یارانه
کشاورزي تحقیقات متعددي در داخل و خارج کشور 

: گردد ها اشاره میانجام گرفته که در ذیل به برخی از آن
با استفاده از رهیافت ) 1385(زادگان و همکاران کریم

اقتصادسنجی، اثر یارانه کود شیمیایی بر مصرف غیر 
. اندتولید گندم را مورد بررسی قرار دادهبهینه آن در 

اعتقاد پژوهشگران این تحقیق، ثابت ماندن قیمت متوسط 

کود شیمیایی، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و 
هاي کشاورزي غیر مشمول افزایش قیمت سایر نهاده

تر کود شیمیایی در یارانه، سبب جایگزینی نهاده ارزان
بهینه در تولید محصول ها و مصرف غیر بیشتر استان

گذاري محققین مذکور سیاست قیمت. گندم شده است
فعلی را که برمبناي پرداخت یارانه مستقیم از طریق کود 

باشد، ناکارا دانسته و انتقال این شیمیایی ارزان می
هاي حمایتی غیر مستقیم نظیر کاهش ها به سیاستیارانه

دي به آنان حق بیمه کشاورزان و یا پرداخت مستقیم نق
 .اندرا به عنوان رهیافت جایگزین پیشنهاد نموده

در تحقیقی با استفاده از روش ) 1385(شمشادي 
اقتصادسنجی و با استفاده از اطالعات سري زمانی 

 ابتدا تابع تولید گندم آبی را تخمین 1363-83هاي سال
ها و هاي تولیدي این نهادهزده و پس از محاسبه کشش

هاي مان توابع هزینه و تقاضاي نهادهبا تخمین همز
تولیدي حساسیت کشاورزان نسبت به تغییرات قیمت 

کشش نتایج حاکی از کم. ها مشخص شده استنهاده
هاي کود، بذر و آب نسبت به بودن تقاضاي نهاده

-پذیر بودن تقاضاي نهادهها و کششتغییرات قیمت آن
  ها نکار نسبت به تغییرات قیمت آهاي سم و نیروي

گیري از اي با بهرهدر مطالعه) 1382(هاشمی  .باشدمی
-روش اقتصادسنجی و با استفاده از اطالعات پرسشنامه

 با 1379-81بردار استان مرکزي سال  بهره529اي از 
هاي ترکیبی، تابع تولید گندم آبی را استفاده از داده

تخمین زده و پس از تعیین میزان مصرف بهینه اقتصادي 
هاي تولیدي به تخمین همزمان توابع هزینه و نهادهاز 

هاي به هاي تولیدي به روش رگرسیونتقاضاي نهاده
نتایج حاصل از . ظاهر نامرتبط تکراري پرداخته است

ها کشش بودن تقاضاي نهادهتخمین وي حاکی از کم
ها و همچنین استفاده بیش از نسبت به تغییرات قیمت آن

هاي کود و بذر و استفاده هادهمقدار اقتصادي براي ن
 .باشدکمتر از میزان بهینه اقتصادي براي نهاده سم می

اي به بررسی اثرات جایگزینی در مطالعه) 2004(آبجا نیل
کود دامی به جاي کودهاي شیمیایی در تولید دو 
محصول برنج و بادام زمینی در کشور هند پرداخته 

 حد از کودهاي وي معتقد است که استفاده بیش از. است
شیمیایی در طول انقالب سبز در هند، در کنار تحمیل بار 
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مالی سنگین بر بودجه دولت، خساراتی را به کیفیت خاك 
لذا این تکنولوژي براي توسعه بخش . وارد نموده است

باشد و پیشنهاد جایگزینی آن با کشاورزي مناسب نمی
ر در این پژوهش آثا. کودهاي دامی مطرح نموده است

احتمالی این جایگزینی بر درآمد زارعین در محصول 
نتایج . برنج و بادام زمینی مورد بررسی قرار گرفته است

دهد که امکان این جایگزینی در این تحقیق نشان می
-صورتی وجود خواهد داشت که همراه با جبران زیان

هاي زارعین توسط دولت باشد و قیمت کودهاي دامی از 
  .زار پویاي کودهاي دامی کنترل شودطریق تشویق یک با

 مصرف شیافزا خطر درك با زین حاضر مطالعه
 و شیمیایی کود به یارانه پرداخت اثر کوشدمی هانهاده
 محصول تولید در آن بهینه غیر مصرف در را بذر

 هانهادهي تقاضا و دیتول توابع نیتخم قیطر از چغندرقند،
  .  کند بررسی

    
  هامواد و روش

روش انجام مطالعه به این صورت است که براي      
ها ابتدا باید تابع تولید مناسب تعیین آثار حذف یارانه

ها با سپس توابع تقاضاي هریک از نهاده. برآورد گردد
در پایان با . شود تابع تولید محاسبه میاستفاده از روش
ها، در مورد ههاي جزئی و قیمتی نهاداستفاده از کشش

-ها به تولید چغندرقند صدمهیا افزایش قیمت نهادهاینکه آ
  . گرددکند یا خیر، اظهار نظر میاي وارد می

ها در فرایند تقاضا براي نهاده: تابع تقاضاي نهاده     
یعنی اینکه، . شده استتولید کشاورزي، تقاضاي مشتق

. آیدتابع تقاضاي نهاده، از تقاضاي محصول به دست می
قاضا براي یک نهاده یا عامل تولید بستگی به طور کلی، ت

-قیمت محصول یا محصوالتی که تولید می) 1: دارد به
اي دیگر که هقیمت نهاده) 3قیمت نهاده، ) 2شوند، 

پارامترهاي تابع تولید که ) 4و جانشین یا مکمل هستند 
 توضیح .دهندتبدیل تکنینی نهاده به محصول را نشان می

  فرض کنید تابع تولید:استکلی مساله به این شرح 
 پارامترهاي تابع α مقدار نهاده و xاست که   

 و قیمت(P) اگر قیمت محصول . دهدشان میتولید را ن
توان به مربوطه را می باشد، تابع تقاضاي (v)نهاده 

، g توجه شود که تابع .نوشت   صورت
براي به . استf  ع تولیدضاي نهاده، متفاوت از تابتابع تقا

تابع تقاضاي نهاده براي یک تابع تولید از دست آوردن 
فرض . شودشرایط درجه اول حداکثرسازي، استفاده می

کنید که مدیر مزرعه از یک نهاده براي تولید محصولی 
این کشاورز در یک محیط رقابت کامل . کنداستفاده می

 ست، و قیمت نهاده و محصول ثابت اکندعمل می
شرایط درجه . کشاورز مایل به حداکثرسازي سود است

  :اول براي حداکثرسازي سود، رابطه زیر را نیاز دارد
  

 [1]    
  
 تولید نهایی،  ،  قیمت محصولp  در آنکه 

 حال .است قیمت نهاده vو  x ارزش تولید نهایی نهاده
 را ات تغییر1نمودار . تغییر کندده فرض کنید که قیمت نها

براي نهاده در  v و تقاطع بین . ترسیم کرده است
دهد، که از سوي دیگر، قیمت خاص نهاده را نشان می

هاي منحنی تقاضا یا تابع تقاضاي نهاده را براي قیمت
افزایش پیدا  اگر قیمت محصول. دهد نشان میxمختلف 

شود و تقاضا ت باال منتقل می به سمVMPکند، منحنی
تابع تقاضاي نهاده از . دهدنهاده را افزایش میبراي 

شروع شده و در ابتداي ناحیه سه ختم ابتداي ناحیه دو 
 وري تابع تولید مربوطه، افزایش زمانی که بهره.شودمی
از طرف دیگر، تقاضاي .   افزایش خواهد یافت؛  یابد

برعکس، . افزایش خواهد یافت xده کشاورز براي نها
وري تابع تولید باعث کاهش تقاضا براي کاهش در بهره

xدر قیمت مشخص نهاده و محصول خواهد شد  
  . )1376 و نجارزادهنژاد موسی(
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  x  تابع تقاضاي نهاده -1 شکل
 

 تولید توابع مختلف انواع ابتدا تولید تابع تخمین براي    
-می قرار بررسی مورد ي ترکیبیهابا استفاده از داده

هاي با در نظر گرفتن مالك مناسب مدل نهایت در و گیرد
تعداد پارامترهاي کمتر، : گزینش تابع برتر، که شامل

سادگی تفسیر، سادگی محاسباتی، خوبی برازش، قدرت 
 ها وبینی، مطابقت و سازگاري عالمتدهی و پیشتعمیم

هاي با تئوريها مقادیر پارامترهاي تابع و کشش
 باشداقتصادي و همچنین نرمال بودن جمالت می

 به استناد .گرددمی انتخاب ،)1388زاد و همکاران حسین(
 در مطالعات متعدد و 1کاربرد وسیع تابع تولید ترانسلوگ

هاي پژوهش  نیز با عنایت به سازگاري بیشتر آن با داده
 لذا  فقط حاضر نهایتاً از این فرم تابعی بهره گرفته شد و

  .شود به معرفی این تابع اکتفا می
 لگارتیمی معروف به تابع تولید 2تابع تولید ترانسندنتال

-ن تابع براي اولین بار توسط جریسای. ترانسلوگ است
تابع تولید  .مطرح گردیدتنسن، جورگنسن و الئو 

  :توان نوشت نهاده متغیر اینگونه می nترانسلوگ را با 
  

  
  
مقادیر   و   پارامترهاي کارآیی، ستاده،  y که

پارامترهاي  )i=j=1,2,…,n(  ،    و،jو  iنهاده 
  . باشند نامعلوم می

                                                
1Translog production function 
2Transendental production function 

  : شکل لگاریتمی آن به صورت

 

  :آید از طریق رابطه زیر به دست می iتولید نهایی نهاده

        [4] 

محاسبه   5با استفاده از رابطه تابع در این کشش تولید 
  : )1976یوتوپلوس و همکاران  (شودمی

  

 بسیاري از مطالعات اخیر که در زمینه اقتصاد      
 براي بررسی استفاده 3هاي ترکیبیصورت گرفته از داده

... اند، بدین ترتیب که چندین بنگاه، خانوار، کشور و  کرده
در . ول زمان مورد تجربه و تحلیل قرار گرفته استدر ط

هاي ترکیبی توانند از داده بسیاري موارد محققین می
توان فقط به صورت  براي مواردي که مسائل را نمی

سري زمانی و یا فقط به صورت مقطعی بررسی کرد، 
ها از این نوع برآورد روابطی که در آن. بهره گیرند

هایی مواجه   غالباً با پیچیدگیشود، ها استفاده می داده
در حالت کلی، مدل زیر نشان دهنده یک مدل با . است
  : هاي ترکیبی است داده

  

دهنده واحدهاي  نشانn ,  ... ,2, 1=  i     که در آن 
 بر زمان اشاره  t ,  ... ,2 , 1=  tو) هانمثالً استا(مقطعی 

مین واحد مقطعی در  i متغیر وابسته را براي  ،دارد  اُ
مین متغیر مستقل غیر تصادفی  k نیز و tسال   اُ
مین واحد مقطعی در سال i براي فرض . ام است t اُ
 داراي میانگین صفر، شود جمله اخالل  می
02 =]e[E itاستو واریانس ثابت  . 

جهول مدل است که واکنش متغیر وابسته پارامترهاي م

                                                
3 Panel data 
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مین متغیر مستقل درkنسبت به تغییرات   امین مقطع و  i اُ
tمین زمان را اندازه در حالت کلی فرض . کند گیري می  اُ

شود که این ضرایب در میان تمامی واحدهاي مقطعی  می
و زمانی مختلف متفاوت است ولی در بسیاري از 

این ضرایب هم براي مطالعات پژوهشی متغیر بودن 
ها بسیار محدود  تمامی مقاطع و هم براي تمامی زمان

کننده است و باید نسبت به ماهیت موضوع مورد مطالعه 
هاي  قرار گرفته و در سایر شرایط، پژوهشگر خود فرض

در حالت . مقتضی را در خصوص پارامترها تعیین کند
 یا اثرات 1هاي اثرات ثابت توان به مدل کلی  این مدل را می

 فرض این بر مدل اثرات ثابت.  تقسیم کرد2تصادفی
 به توان می را واحدها بین اختالفات که است استوا

 اثرات هاي مدل .داد نشان مبدأ از عرض تفاوت صورت
 اطمینان که بود خواهد منطقی صورتی در تنها ثابت

 صورت به توان می را مقاطع بین اختالف  باشیم داشته
 از همیشه کهحالی در داد، نشان رگرسیون تابع انتقال
 دیگر روش لذا و نبوده مطمئن موضوع این وجود

 جزء کند می فرض که است تصادفی اثرات روش برآورد،
 تصادفی صورت به مختلف مقاطع کننده مشخص ثابت
 دو این معرفی  با.است شده توزیع مناطق و واحدها بین
 بایستی عمل در که است این آید، می پیش سوالی که مدل

 که قرار داد را  مورد استفاده مذکور هايمدل از کدامیک
 کمک )1978 (3هاسمن آزمون از گیري تصمیم براي

  .)1387 شفیعیمحمد(شود گرفته می
      اطالعات مورد استفاده براي تخمین تابع تولید از

 استان 10 براي کشاورزي محصوالت تولید هزینه آمار
هاي شامل استان کشور که قندچغندر تولیدکننده
 کرمان، کرمانشاه، خراسان، فارس، غربی،آذربایجان
 باشد درمی قزوین و سمنان لرستان، همدان، اصفهان،
 از طرف دیگر .گردید استفاده 1379-86 سالهاي فاصله

وارد کردن آب در مدل همواره یکی از مشکالت اساسی 
بوده است در برآورد توابع تولید کشاورزي در ایران 

چرا که به دالیل مختلف از جمله استفاده از چندین منبع 

                                                
1 Fixed effect  
2Random effect 
3 Hausman test 

مختلف، عدم آگاهی از حجم آب مصرفی و دبی منبع 
توان مقدار آب مصرفی را به عنوان مورد استفاده، نمی

هاي موجود در آمار یک متغیر وارد مدل کرد و داده
هزینه تولید محصوالت کشاورزي همواره به صورت 

-این در حالی است که آب یکی از مهم. شدباهزینه می
هاي تولید چغندرقند است که از وارد کردن ترین نهاده

جهت رفع این  .پوشی کردتوان چشمآن در تابع تولید نمی
هاي عمیق و مشکل، قیمت یک مترمکعب آبی که از چاه

شود و توسط وزارت نیرو براي نیمه عمیق استخراج می
 بود از این وزارتخانه تهیه  محاسبه شده1374-75سال 

گردید و با استفاده از شاخص کل بهاي کاالها و خدمات 
ها تعدیل شده و ، قیمت1379-86هاي مصرفی براي سال

هاي در نهایت با تقسیم مقادیر هزینه آب براي استان
هاي مقداري قیمتها، مشکل مربوط به دادهمختلف بر این 
      .آب رفع گردید

  
  نتایج و بحث

براي بیان ارتباط بین عوامل تولید و مقدار تولید         
 -شامل کاب ،چهار نوع تابع تولید ،چغندرقند در کشور

داگالس، ترانسندنتال، ترانسلوگ و درجه دوم تعمیم 
 حداقل  و4هاي حداقل مربعات معمولییافته به روش

 با در نظر . برآورد شدند 5مربعات متغیرهاي موهومی
ها اشاره هاي انتخاب مدل برتر که قبال به آنگرفتن معیار

 و شد فرم تابع ترانسلوگ به عنوان تابع برتر انتخاب
در جدول   که نتایج آنمبناي محاسبات بعدي قرار گرفت

  .   گردد ارائه می1
دهد بالغ بر طور که نتایج جدول نشان میهمان

-دو سوم از پارامترهاي تخمین زده شده تفاوت معنی
ضریب تعیین تابع تولید برآورد . ا صفر دارندداري ب

هاي تجمیعی و اثرات ثابت به ترتیب شده به روش داده
در این تابع متغیرهاي اثرات .  درصد است65 و 52برابر 

متقابل نهاده، به غیر از اثر متقابل کود شیمیایی و بذر به 
  .خطی شدید از مدل حذف شدنددلیل ایجاد هم

      

                                                
4 Ordinary least square 
5 Least square dummy variable 
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  ترانسلوگتوليد  تابع برآورد جنتاي -۱جدول

  تابع ترانسلوگ  توضیحات  متغیرهاي توضیحی
  1تجمیعی

  تابع ترانسلوگ
  اثرات ثابتبا 

)-65/2( - 82/176  -  عرض از مبدا  *30/209-  
)00/2-(  

  26/42*  )کیلوگرم(کود شیمیایی   
)54/2(  

**21/65  
)35/3(  

  44/18*  )کیلوگرم(مقدار بذر   
)93/2(  

**16/35  
)9/3(  

  -11/30*  )نفر روز کار(نیروي کار  
)52/2-(  

**42/62-  
 )85/3(  

  -4/5  )مترمکعب(مقدار آب   
)18/1-(  

35/9-  
)24/1-(  

  -  *75/2-  
)42/2-(  

**32/3-  
)52/2-(  

  -  *33/1-  
)20/2-(  

03/1-  
)37/1-(  

  -  *33/2  
)60/2(  

**66/4  
)85/3(  

  -  30/0  
)20/1(  

61/0  
)35/1(  

  -  06/0-  
)10/0-(  

30/1-  
)8/1-(  

  اثرات ثابت  -  - 
-AZ-C  553489/1  -  غربیآذربایجان- 

-KSH-C 909922/1  -  کرمانشاه 
-F-C 491936/0  -  فارس 
-K-C 913976/1  -  کرمان- 

-KH-C 994220/2  -  خوزستان- 
-E-C 286699/1  -  اصفهان- 
-H-C  270216/0  -  همدان- 
-L-C 096573/3  -  لرستان 
-S-C  060965/2  -  سمنان 
-G-C 459204/0  -  قزوین  
  -  52/0  65/0  

  -  41/1  64/1  
Prob(F-statistic) -  0000/0  0000/0  

  .دهد درصد را نشان مي۵  و۱داري در سطوح  به ترتيب معني∗  و∗∗    .دهند را نشان میtاعداد داخل پرانتز مقادير آماره 

                                                
1 Pool 
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ترکیبی هاي مدل اثرات ثابت و مدل داده دو مقایسه براي
-می استفاده F عمومی آزمون از شد بیان که طور همان
براي  (52/2تقریبا برابر محاسبه شده  Fمقدار . شود

) 37/2( جدول Fاست و از مقدار  ) 61 و 9درجه آزادي 
ها داراي باشد پس فرضیه صفر که استانبیشتر می

بنابراین تابع . شودباشند، رد میعرض از مبدا یکسان می
در مرحله بعد براي . شودات ثابت پذیرفته میبا اثر

انتخاب روش تخمین از بین اثرات تصادفی و اثرات ثابت 
براساس نتایج این . کنیماز آزمون هاسمن استفاده می

، مدل اثرات ثابت پذیرفته %5آزمون نیز در سطح احتمال 
 هم به نسبت) هااستان (مختلف مقاطع بنابراین. شودمی

 به توجه با واقع در و دارد ريدامعنی تفاوت
 قادریم استان هر وهواییآب و اقتصادي خصوصیات

           .شویم قائل هااستان بین داريمعنی تفاوت
 و با 1باتوجه به نتایج به دست آمده در جدول 

هاي مورد ها در سالاستفاده از میانگین مصرف نهاده
ایج آن مطالعه مقدار کشش تولید محاسبه گردیده که نت

  . آورده شده است2در جدول 
  
 چغندرقند هاي نهادهتولیدي کشش محاسبه نتایج -2 جدول
  آب  نیروي کار  بذر  کود شیمیایی  نهاده

کشش جزئی 
  -15/0  96/1  62/1  -57/2  تولید

  
 و با توجه به کشش منفی 2     بر اساس اطالعات جدول 
ر برداران عمال دشود که بهرهکود شیمیایی  مشخص می

. کنندفعالیت می) ناحیه غیر اقتصادي(ناحیه سه تولیدي 
از بعد اقتصادي دلیل استفاده بیش از حد از این نهاده 

باشد، نهاده کود شیمیایی که از مربوط به قیمت آن می
باشد با دریافت یارانه، قیمتی هاي مشمول یارانه مینهاده

براین کند و بناتر از قیمت واقعی پیدا میبسیار پایین
لذا . کنندکشاورزان از این نهاده بیش از حد استفاده می

توان نتیجه گرفت که اگر بتوان به کمک ابزارهاي می
سیاستی مصرف نهاده کود شیمیایی را کاهش داد تا 
کشاورزان در عمل بتوانند در ناحیه دوم اقتصادي تولید 
کنند، نقش مثبت این نهاده در تولید چغندرقند افزایش 

دهد که  نشان می62/1 مقدار عددي کشش بذر با .یابدمی
این عامل نقش قابل توجهی در تولید چغندرقند دارد و 
حاکی از آن است که در اثر هر یک درصد تغییر در 

ولید چغندرقند افزایش  درصد ت62/1میزان بذر مصرفی 
-همچنین تولید در ناحیه یک تولیدي انجام می. یابدمی

دهد که  اده آب نشان میکشش منفی نه. شود
چغندرکاران در استفاده از این نهاده نیز در ناحیه سوم 

رویه و غیر اقتصادي از آن کنند و با استفاده بیعمل می
  .شوندباعث هدر رفتن این نهاده ارزشمند می

 کود شیمیایی و بذر  با هايتوابع تقاضاي نهاده     
به ها نهادهاستفاده از تابع تولید و مقادیر متوسط 

  :آیندصورت زیر به دست می

  
]7[ 

 
]8[  

    با فرض رقابتی بودن بازار و با فرض اینکه مقادیر 
ها ثابت است و همچنین با قرار دادن مقدار سایر نهاده

هاي قیمتی تقاضا میانگین مربوط به هر یک از آنها کشش
که . شودمحاسبه می نهاده تقاضاي توابع از استفاده با
  : آورده شده است3یج حاصل از آن در جدول نتا

  نهاده ها قيمتي هاي کشش-۳ جدول

  آب  نیروي کار  بذر  کود شیمیایی  متغیر
  -07/0  -002/0  -03/0  -01/0  کشش قیمتی

           
 که تمامی حاکی از آن است 3نتایج جدول 

) منفی(هاي خودي داراي عالمت صحیح و منطقی کشش
همچنین . ادي همخوانی دارندهستند که با تئوري اقتص

دهد که میزان حساسیت تقاضاي نتایج نشان می
هاي تولیدي چغندرکاران نسبت به تغییرات قیمت نهاده

باشد و در اصطالح کشاورزان چغندرقند کمتر از یک می
العمل ها از خود عکسنسبت به تغییرات قیمت نهاده

 کشش نیروي کار نسبت به.  دهندچندانی نشان نمی
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بنابراین نیروي . باشدتغییرات قیمت آن بسیار کوچک می
یابد و با کاهش کار نسبت به تغییرات دستمزد تعدیل نمی

یا افزایش دستمزدها تغییرات قابل توجهی در میزان 
میزان قدرمطلق  .گردداستفاده از نیروي کار ایجاد نمی

هاي کود شیمیایی و بذر هاي قیمتی براي نهادهکشش
ها نسبت از یک است در نتیجه مقادیر این نهادهکوچکتر 

یعنی به ازاي یک درصد . کشش استبه قیمت آنها بی
ها کمتر از ها مقدارتقاضا براي نهادهتغییر در قیمت نهاده
  . نمایدیک درصد تغییر می
هاي در زمینه پرداخت یارانه بر نهاده     سیاست دولت 

 آثار که شود میاهباعث کاهش قیمت این نهادهتولیدي 
 بر تولید هاي کود شیمیایی و بذرنهادهآن در رابطه با 

 نهاده  با  در رابطه.گردد ارائه می4 در جدول چغندرقند
  هاي قیمتی و جزئی تولید به کششتوجهکود شیمیایی با 

 025/0در اثر کاهش قیمت این نهاده تولید به اندازه 
   .گردددرصد اضافه می

  
اي نهاده بر تولید از سیاست یارانهیج حاصل نتا  -4 جدول

 چغندرقند کشور

  بذر  کود شیمیایی  نهاده
  -03/0  -01/0  کشش تقاضاي نهاده
  62/1  -57/2  کشش جزئی تولید

درصد تغییرات تولید به ازاء یک 
  درصد تغییر قیمت نهاده

025/0-  048/0  

  
  یک درصدي کاهشدر اثر     در ارتباط با یارانه بذر نیز 

افزایش درصد  048/0 فقط به میزانتولید ، قیمت نهاده
توان نتیجه گرفت که تقاضا و  می بنابراین.یابدمی

کشش است و مصرف بذر نسبت به تغییرات قیمت بی
شود، تاثیر اعطاي یارانه که باعث کاهش قیمت بذر می

چندانی در میزان مصرف آن و در نتیجه افزایش تولید 
شود که  اینجا نیز مشخص میپس در. نخواهد داشت

 افزایش تولید چغندرقند تاثیر بذرسیاست اعطاي یارانه 
هاي پژوهش این نتایج با یافته. چندانی نداشته است

که در آن پیشنهاد حذف یارانه مربوط ) 1385(شمشادي 
یز نتایج به نهاده کود و بذر در تولید گندم داده شده و ن

 در ارتباط با حذف )1381(حاصل از مطالعه نیکوکار 
یارانه کودشیمیایی و سم در محصول چغندرقند، منطبق 

  .است
  

  هاپیشنهاد
با توجه به نتایج فوق، در زمینه پرداخت یارانه 

توان محصول چغندرقند میهاي کشاورزي به نهاده
  : ذیل را ارائه نمودپیشنهادهاي

ر رابطه با محصول چغندرقند با توجه به د) 1
-هاي مشمول یارانه، سیاست یارانهادهناپذیري نهکشش

 و افزایش اي بذر تاثیر چندانی در مصرف این نهاده
تولید محصول نخواهد داشت و از طرف دیگر  یارانه 

لذا . دهدکود شیمیایی تولید محصول را کاهش می
ها به ها و رساندن قیمتگردد با حذف یارانهپیشنهاد می

الی سنگینی از دوش هاي رقابتی از یک سو بار مقیمت
هاي دولت برداشته شود و از سوي دیگر از آسیب

 .محیطی پیشگیري گرددزیست
شود  بر اساس نتایج قسمت قبل مشخص می) 2

کنند که چغندرکاران از نهاده آب بیش از حد استفاده می
بنابراین باید تدابیري جهت کاهش مصرف این نهاده 

گردد براي استفاده یلذا پیشنهاد م. ارزشمند اتخاذ گردد
هاي آبیاري اصولی از این نهاده با استفاده از سیستم

 .گذاري فراهم شودپیشرفته، زمینه الزم جهت سرمایه

  

   مورد استفاده منابع
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  .ن تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزيکشاورزي، سازما
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