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  چکیده

 مصرف غیربهینه پیامدهاي نامطلوب پرداخت آن نظیر   کود و سم به دلیلمثلهاي کشاورزي رانه نهادهیاحذف 
 با توجه به تولید بالغ بر .هاي دولت و کاهش روند رشد اقتصادي جوامع مورد تأکید قرار گرفته استافزایش هزینه، عوامل
پیاز ا هدف ارزیابی اثر حذف یارانه کودشیمیایی در تولید این تحقیق ب، شرقی پیاز در استان آذربایجانیست هزارتندو

 کشاورز پیازکار در سال 200براي این منظور اطالعات الزم از طریق تکمیل پرسشنامه از  . دشت تبریز صورت گرفت
فته یا درجه دوم تعمیم تولیدگزینش تابعیل به اهداف موردنظر از برازش و جهت ن .آوري گردید جمع1387-88زراعی 

ها،  با توجه به مقدار عددي کشش تقاضاي نهاده کود، با آزاد بر اساس یافته هاي حاصل از تحلیل داده. استفاده گردید
 ولی تغییر فاحش و قابل توجهی در مقدار ،یابدمقدار مصرف این نهاده کاهش میسازي قیمت کود شیمیایی هر چند که

  تر شدن  قیمت این نهاده در واقع به مفهوم واقعیکود شیمیایی  حذف یارانه نجائیکهآاز  .شود آن پدیدار نمیبکارگیري
تر  حذف یارانه این نهاده به کاهش بکارگیري آن و نهایتاً اقتصادي،آن غیر اقتصادي  با توجه به مصرف بنابراین ،باشدمی

  .نمایدشدن فرایند تولید کمک می
 

  .نهاده یارانه،  کودشیمیاییلید، دشت تبریز،پیاز، تابع تو ،آزادسازي : واژه هاي کلیدي
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Abstract 

         Removing subsidies of agricultural inputs such as fertilizers and pesticides have been regarded, 

because of their unintended consequences such as inputs non-optimal usage, increasing of 

administrative costs and decreasing in economic growth of countries. With regards to producing about 

200000  tons onions in Eastern Azerbaijan, this study has been carried out with the aim of evaluating 

the removing of fertilizer`s subsidies in Tabriz plain. For this subject, necessary data were collected 

by completion of 200 questionnaires of local farmers in farming crop year of  2008-2009. Data were 

analyzed by using of quadratic generalized production function approach. The result of fertilizer 

demand elasticity showed that the price liberalization decreases the fertilizer's usage, but does not 

make significant effect on its usage. Removal of fertilizer subsidy may cause to reality of its price, so 

regarding the fertilizer's non-economic usage, this policy can help to decrease in fertilizer's 

consumption and finally help to production process to be more economic. The results showed that 

fertilizer is an essential input in the producing of onions in Tabriz plain, and even with the price 

liberalization policy, farmers did not decrease obviously in fertilizer consumption. Because of its  

over-optimized usage, removal of subsidy will cause decrease in its use, and finally it could help to 

more economical of production. 
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  مقدمه
هاي مهم اقتصادي در همه کشورها، یکی از سیاست

-حمایت از طریق پرداخت یارانه به تولیدکننده یا مصرف 
پرداخت یارانه عالوه بر جنبـه اقتـصادي        . باشدکننده می 

داراي ابعاد گوناگون سیاسـی و اجتمـاعی اسـت کـه در             

گیري در مورد کـاهش، حـذف و یـا تغییـر           نتیجه تصمیم 
برخــی . ســازدهــا را دشــوار مــیارانــهرونــد پرداخــت ی

هاي حمـایتی  اقتصاددانان بر این باور هستند که سیاست  
هاي بازار و هزینه تولید می شـود و         باعث تحریف قیمت  

هـا و کـاهش رفـاه       منجر بـه تخـصیص نـامطلوب نهـاده        
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گونـه  گردد، ولی بـا وجـود ایـن       اجتماعی در بلندمدت می   
اعـم از  (جهـان  نظـرات مخـالف تقریبـاً تمـام کـشورهاي      

هاي مختلـف از    به  شیوه  ) یافته و در حال توسعه    توسعه
آورنـد  تولیدات صنعتی و کشاورزي حمایت به عمل مـی        

سیاستهاي حمایت مـستقیم     ).1387مهربانیان و مؤذنی    (
در تولید و درامد کشاورزان مـوثر اسـت کـه عمـدتا بـا                

هاي تولیـد، باعـث افـزایش درآمـد         اعطاي یارانه به نهاده   
بخـش  ).  1389 حسینی و رضـائی   ( شوندشاورزان می ک

کشاورزي کشورهاي در حال توسعه نظیر ایران به علت   
برخورداري از قدرت رقابـت بالنـسبه کمتـر در عرصـه            

ابـزار  . الملـل نیـاز بـه حمایـت بیـشتري دارد          تجارت بین 
حمایتی مورد استفاده در کشورهاي در حال توسـعه از          

اخـت یارانـه غیرمـستقیم بـه      جمله ایران، اغلب شامل پرد    
هاي مورد استفاده نظیر کودشیمیایی، سـم، بـذر و         نهاده
-فرآوردهآالت، پرداخت خسارت به تولیدکنندگان      ماشین
 کشاورزي، پرداخت بخشی از حق بیمه محـصوالت     هاي

کشاورزان و خرید تضمینی برخی محـصوالت اساسـی         
  ).1387مهربانیان و مؤذنی (باشدمی

کنندگان بخش کشاورزي به دو شکل حمایت از تولید
کلی خرید محـصول تولیدکننـده بـا قیمـت بـاال و توزیـع        

در خصوص  . می گیرد  هاي تولیدي صورت    ارزان نهاده 
ها در حال حاضر اعتقاد بر ایـن اسـت کـه توسـعه             نهاده

هاي گیري کارا از نهادهکشاورزي تا حدود زیادي به بهره
شـده بـستگی    ح بـذر اصـال     و جدید همچون کودشیمیایی  

هـاي تولیـدي بـا وجـود تـأمین      توزیع ارزان نهـاده   . دارد
.  پیامدهاي منفی نیز در پی دارد      ،برخی از اهداف مطلوب   

ها از طرفـی باعـث   بدین ترتیب که توزیع ارزان این نهاده     
ایجاد مزیت نسبی کاذب در برخی از فعالیتهاي اقتصادي 

و کاهش گذاري  منابع کمیاب سرمایهاتالفشده و موجب 
رویـه  شود و از طرف دیگر باعث مصرف بـی        رقابت می 
      اثـرات خــارجی بـویژه در مــورد  هــا و ایجـاد ایـن نهـاده  

 ارزان و   ).1376یزدانـی   (شـود   شـیمیایی مـی   هـاي   نهاده
هـا بـه طـور معمـول باعـث         غیرواقعی بودن قیمت نهـاده    

. شودها به وسیله کشاورزان می    استفاده غیربهینه از آن   
 هـاي ی که از دیـدگاه اقتـصادي در مـورد نهـاده           مطالعات

کشاورزي در ایران صورت گرفته، بیانگر مصرف برخی 

هژبرکیـانی   (باشـد مـی  ها در ناحیه سـوم تولیـدي       نهاده
1378 .(  

در تــامین کــشاورزي جایگــاه بخــش بـا عنایــت بــه  
کنکـاش در زمینـه      رشد جامعه،   موادغذائی جمعیت روبه  

 از اهمیـت  ،هـاي ایـن بخـش    نهادههاي مربوط به سیاست
با بررسی  ) 1374(جمال بیلندي    .خاصی برخوردار است  

-ها براي محصول سیبآثار اقتصادي حذف یارانه نهاده 
 بهتـر اسـت یارانـه بـراي        رسـید کـه   زمینی به این نتیجه     

زارعین کوچک حفظ یا آنکه بـه تـدریج کاسـته شـود تـا           
هنـگ  کشاورزان قادر باشند خود را با شرایط جدیـد هما     

اي هـ ه آثار حذف یاران    در مطالعه ) 1381( نیکوکار .نمایند
ه بن  چغندرقند استان خراساتولیددر کودشیمیایی و سم 

ثیر چنـدانی   أ کـه تغییـر قیمـت تـ        دسـت یافـت   ین نتیجـه    ا
رتولید نهایی  یدامق این دو نهاده و درنتیجه در      برمصرف

ین مالی سنگ حدودي بار تواند تا  اما می،ا نداشته استنهآ
هـاي  مؤسـسه پـژوهش  . دوش دولـت را کـاهش دهـد       بر

حقیقـی  در ت ) 1386(ریـزي و اقتـصاد کـشاورزي        برنامه
هاي کـشاورزي، بـه ایـن    پیرامون آزادسازي قیمت نهاده 

هـا  نتیجه دست یافته است که با آزادسازي بـازار نهـاده           
بعـالوه بـازار و در      . یابـد مـی رفاه تولیدکنندگان کـاهش     

 تعـادلی محـصوالت بـه هـم خواهـد      نتیجه قیمت و مقدار   
  .خورد و شرایط دیگري بر بازار حاکم خواهد گردید

در مطالعـــه خـــود  ) 2008(دوروارد و همکـــاران 
 40 الـی   30 حدود 2006-2007هاي  دریافتند که طی سال   

     از بودجه یارانه کودها در ماالوي جانشین سـایر    درصد
ــرمایه ــت   س ــده اس ــاري گردی ــذاریهاي تج ــین . گ همچن

، وضـعیت   بخـش کـشاورزي    درهـا   فمندکردن یارانـه  هد
مطــابق     .بخــشد را در تجــارت بهبــود مــیتولیدکننــدگان

یارانه کودها بهترین )  2008(میندي و همکاران  هايیافته
هاي معمول در رابطه با مواد غـذایی و  تدبیر براي بحران 

در ) 2009(دنینـگ و همکـاران      . باشـد قیمت کودهـا نمـی    
ها در ماالوي به ایـن نتـایج      یارانه نهاده  پژوهشی درباره 

تر از حمایـت  ها محسوسدست یافتند که حمایت از نهاده 
هـا  باشد و تحـت برنامـه یارانـه نهـاده         از محصوالت می  

بـرداران بـه مقـادیر      نظر از انـدازه مزرعـه، بهـره       صرف
ها دسترسی دارند، ولی ایـن امـر بـراي      مشابهی از نهاده  

 چون .افع چندانی را به دنبال نداردبرداران کوچک منبهره
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ها زیاد بوده ولی ها در واحد سطح براي آنمصرف نهاده
  .افزایش تولید محسوسی به دنبال ندارد

 در بودجـه سـال    ایـران کل یارانه بخش کـشاورزي   
 1385هاي سال میلیارد ریال و براي 13500ر  کشو1386

 9000 و6000هاي کشاورزي  میزان یارانه نهاده1386و 
شـود حمایـت از     مالحظـه مـی    .میلیارد ریال بـوده اسـت     

.  داردهاي دولتهزینهتولیدکنندگان، سهم چشمگیري در    
هاي عوامل یارانهحذف تدریجی   هدفمند کردن و  از اینرو   

نیکوکـار و   (باشـد  مـی  مدنظر سیاستگذاران بخـش     تولید  
 در خــصوص تبعـات اتخــاذ هـر گونــه   ).1389همکـاران  

ر کشور از جملـه حـذف یارانـه، یـک          تصمیم اقتصادي د  
قاعده عام براي تمام کاالها نمی توان وضع کرد و تمـام           

شـکل دیـد    ها و محصوالت را نبایـد یکـسان و یـک          نهاده
  ).1384کهنسال و هاتف (

داشتن بالغ بر    کشور ایران با     1386طبق آمار سال    
، حـدود دو میلیـون تـن       هزار هکتار سطح زیر کـشت      50

-آذربایجـان  اسـتان ،  در این بـین    .ه است تولید پیاز داشت  
 درصد سطح زیرکشت پیاز، بالغ     17شرقی با اختصاص    

  از . دباشـــ مـــیرا دارا  کـــشور تولیـــد درصـــد 21بـــر 
هـاي مهـم    استان آذربایجان شرقی یکـی از قطـب        رواین

در ایـن بــین   .باشــدتولیـد ایــن محـصول در کــشور مـی   
د در تولید   هاي مهم و پرکاربر   یکی از نهاده  کودشیمیایی  

هـاي گذشـته   در طـی سـال    اسـاس   همین   بر    و  بوده پیاز
ــدار ــوجهی از  مق ــل ت ــیمیایی در بــین    قاب ــواع کودش ان

بدین ترتیب .  استان  توزیع شده است   پیازکار کشاورزان
 حـذف   برخی آثـار   هدف شناسایی و تحلیل    بااین تحقیق   

 انجـام   یارانه کودشـیمیایی در تولیـد پیـاز دشـت تبریـز           
  .گردیده است

  
  هامواد و روش

مـورد نظـر ایـن تحقیـق بـا        هـدف   بطورکلی نیل بـه     
 اقتـصادسنجی و بـرآورد توابـع تولیـد و هزینـه       رهیافت
 حاضر با توجه به ماهیت پژوهشدر . باشدمیپذیر امکان
 .ها و اطالعات از رهیافت تابع تولید اسـتفاده گردیـد         داده

دهـد  تابع تولید یک رابطه ریاضـی اسـت کـه نـشان مـی             
قادیر محصول تولید شده چه نـوع بـستگی بـا مقـادیر             م

باید در نظر گرفـت کـه ماهیـت         .  مصرفی دارد  هاينهاده

توان از بـین    می  ولی ،توان تغییر داد  توابع تولیدي را نمی   
توابع تولید مختلف، بر اساس معیارهـاي اقتـصادسنجی         

فـرم کلـی تـابع تولیـد بـه          . ها را انتخاب نمـود    بهترین آن 
  :گردد بیان می1 صورت رابطه

]1 [                 1 2 3( , , ,.... )ny f x x x x=  
 تابعیت یک f مقدار محصول تولیدي، yدر این رابطه 

1عامل به عامل دیگر و     2 3, , ,..., nx x x x هـاي   نهاده
این رابطـه شـکل ضـمنی و        . باشدبکار رفته در تولید می    

ل مناسـبی از    کلی تابع تولید است و در عمل بایستی شک        
آن را که بیانگر ارتباط واقعی و مناسب میان متغیرهـاي          

نـژاد و  موسـی (باشد، انتخاب نمـود     مستقل و وابسته می   
اشکال تبعی توابـع تولیـد در دو گـروه      ).1376 نجارزاده

 توابـع . گیرنـد ناپذیر قرار میپذیر و انعطافتوابع انعطاف 
دهند  دست می، تخمینی خطی از متغیرها بهناپذیرانعطاف

دهنــدگی و در نتیجـه داراي پارامترهــا و قـدرت توضــیح  
خـصوصیات  . پذیرنـد کمتري نسبت بـه اشـکال انعطـاف       

سو و همچنین پیشرفت پذیر از یکمناسب اشکال انعطاف  
هاي برآورد غیرخطی پارامترها از سوي دیگـر      در روش 

موجبات توجه بیشتر و استفاده گسترده از اشکال تابعی   
زاد و سـالمی    حسین( پذیر را فراهم ساخته است    انعطاف

بـه   فرم کلی توابع مورد استفاده در این تحقیـق         . )1383
   :گردد ارائه می4 و 3، 2 روابطل کش
]2 [0

1 1 1

1ln ln ln ln
2

n n n

i i ij i j
i i j

y x x xβ β β
= = =

= + +∑ ∑∑   

]3               [0
1 1 1

1
2

n n n

i i ij i j
i i j

y x x xα α β
= = =

= + +∑ ∑∑   

] 4[       
1 1 1
2 2 2

0
1 1 1

1
2

n n n

i i ij i j
i i j

y x x xη α θ
= = =

= + +∑ ∑∑ 

        
 3 فرم تابعی ترانسلوگ، رابطـۀ      2 روابط فوق، رابطۀ     در

 فـرم  4فرم تابعی درجه دوم تعمیم یافته و رابطۀ شماره  
در این روابط . دهدلئونتیف تعمیم یافته را نشان میتابعی 

y   ،مقدار تولید محصول ix  هاي مصرف   ها مقادیر نهاده
θηβα ،شده در تولید    نماد  Ln پارامترهاي الگو و     و,,

  . باشند لگاریتم طبیعی می



  141         ...........                                                                            برخی ازآثار اقتصادي حذف یارانه کودشیمیایی در تولید محصول پیاز 

هدف تولیدکننده محصول کـارایی اقتـصادي اسـت، بـه           
 ،خواهد سـود خـود را حـداکثر کنـد         میوي  عبارت دیگر   

 را TC و هزینــه کــل TRیعنـی تفــاوت بــین درآمــد کــل  
  :حداکثر کند

 ]5[                                         TCTR −=πmax  

]6                           [TFCxPyP xy −−= ..π   

]7   [. 0 .y x x y x x x
y P P MP P P VMP P

x x
π∂ ∂

= − = ⇒ = ⇒ =
∂ ∂

  
 یـک کـشاورز تـا جـایی مـصرف نهـاده را              دین ترتیب ب

افزایش خواهد داد که درآمد ناشی از فروش آخرین واحد 
بـراي  محصول اضافی با قیمت نهاده برابر شـود و اگـر         

ها را به جـاي    کشاورز امکان داشته باشد که سایر نهاده      
نهاده موردنظر جانشین کنـد، منـافع حاصـل از کـاربرد            

وري رسد که بهـره   نهاده مورد نظر زمانی به حداکثر می      
هـا برابـر    وري نهایی سایر نهـاده    نهایی آن نهاده با بهره    

  ).1385 و کوپاهی 1376 نژاد و نجارزادهموسی(باشد 
تخراج تــابع تقاضــا بــراي نهــاده بــه روش تــک  اســ
اي از طریق حل شرایط اولیه جهت حداکثرسـازي         معادله

آید یعنـی برابـري ارزش تولیـد نهـایی        سود به دست می   
  :نهاده با قیمت نهاده

]5[                            x
x x x

y

PVMP P MP
P

= ⇒ =    

 حل گردیده، تابعی کـه  xسپس رابطه اخیر برحسب    
زیـرا  . شود تقاضاي نهاده اسـت یب حاصل میبه این ترت  

)مقدار نهاده تابع مستقیمی از قیمت محصول   )yP و تابع 
)معکوس قیمت همان نهاده      )xP اکبري و رنانی ( باشد می 

1375.(  
تـوان  مـی ) کـود  (با داشتن تابع تقاضاي عامل تولید     

ضــریب . دســت آوردکــشش قیمتــی تقاضــاي آن را بــه 
کشش قیمتی تقاضا درصد تغییر در مقدار نهاده تقاضـا          
شده را که در نتیجه درصـد تغییـر داده شـده در قیمـت               

گیـرد و بـه صـورت       نهاده ایجاد شده اسـت، انـدازه مـی        
  ):1385کوپاهی (گردد  بیان می9رابطه

  

]9[                                 % .
%

x x Pe
P P x

∆ ∆
= =

∆ ∆
 

در مورد تقاضاي نهاده  ترتیب واکنش کشاورز بدین
 ن یعنی حذف یارانه آرا در قبال تغییر مشخصی در قیمت 

  .توان ارزیابی کرد میکود شیمیائی
که میـزان بکـارگیري نهـاده بواسـطه تغییـر       هنگامی

 انتظار بر این است کـه مقـدار   ،شودقیمت دچار تغییر می   
ت ارزیـابی ایـن     جهـ .  نماید   رستاده بدست آمده نیز تغیی    

بنابـه  . شـود تغییر از معیـار کـشش تولیـد اسـتفاده مـی           
کشش تولید برابر است با نـسبت درصـد تغییـر          ،تعریف

میزان محصول تولید شده به درصد تغییـر در مـصرف           
  . نهاده

]10[                 % .
%p

y y x MPe
x x y AP

∆ ∆
= = =

∆ ∆
  

  
     ترتیــب بــا داشــتن درصــد تغییرهــاي مــذکوربــدین

واکنش و حساسیت میزان تولید محصول پیاز را  توانمی
نسبت به افزایش یا کاهش مصرف کود شـیمیائی دسـت        

  .آورد
تـوان گفـت    مـی  در مورد انتخاب فرم تابعی مناسب     

خطاهاي عمده انـدازه گیـري رفتـار تولیدکننـده، خطـاي            
مربوط به تعیین فرم توابع است که شامل از قلم افتـادن             

ین پارامترهــاي الگوهــاي متغیرهــاي مهمــی کــه بــر تعیــ
باشد و بدیهی اسـت منظـور       گذارند، می رفتاري تأثیر می  

نکردن یک یا چند متغیر مهم و یا وارد کردن یک یا چنـد             
. متغیر غیرضروري، نتایج نامطلوبی به بار خواهـد آورد     

از طرفی دیگر الزم به ذکر است که پارامترهاي حاصل از 
گـذاري مـسئولین     سیاست هاي مختلف تولید در امر    مدل

اهمیت زیادي داشـته و بنـابراین دقـت عمـل فراوانـی در        
 عزیـزان و سـالمی    (باشد  تعیین فرم توابع تولید الزم می     

هاي تابعی نبود دقت کافی در تصریح مناسب فرم). 1384
شود که ارتباط واقعـی     منجر به انتخاب نوعی از تابع می      

برآورد شده دهد و پارامترهاي نمی بین متغیرها را نشان
 سـه شـکل تـابعی      در .از این رهگذر اعتبار الزم را ندارد      

دوم یافته و درجـه پذیر ترانسلوگ، لئونتیف تعمیم  انعطاف
هاي یافته با پارامترهاي یکسان و با استفاده از دادهتعمیم

آیـد  هـاي متفـاوتی بـه دسـت مـی       کـشش  یکسان، مقادیر 
  ).1383 زاد و سالمیحسین(
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 بـا یافتـه کـه     دوم تعمـیم  ابع درجـه  از میان چندین تـ    
دوم  تابع درجـه   ،برآورد  گردید  هاي مختلف   وجود نهاده 

هـاي  نهـاده اي در نهایت انتخاب شد که شامل        یافتهتعمیم
بدین . باشدکودشیمیایی، ماسه، آب و سطح زیرکشت می
  :باشدترتیب الگوي تجربی تحقیق به قرار زیر می

]11[  
0

2 2 2 2

. . . .
1 1 1 1.( ) .( ) .( ) .( )
2 2 2 2

. . . . . .
. . . . . .

onion F D W A

FF DD WW AA

FD FW FA

DW DA WA

y F D W A

F D W A

F D FW F A
DW D A W A

α α α α α

α α α α

α α α

α α α

= + + + +

+ + + +

+ + +

+ + +

 

  :شوند تعریف میدر رابطه فوق متغیرها بدین صورت
oniony     پیـاز، مقدار تولید محـصول F  کودشـیمیایی ، D 
سطح زیرکشت پیاز    A ، مقدار کل آب مصرفی    W ،ماسه

  . پارامترهاي الگوα ،به هکتار
یاز منطقه دشت   برداران پ  تمام بهره  : اري تحقیق جامعه آم 

بـرداران پیـاز   بـا در نظـر گـرفتن بهـره       . باشـند تبریز می 
هاي آذرشهر، اسکو، تبریز، شبستر و قسمتی       شهرستان

از شهرستان بناب، طبق آمار موجود جامعه آماري ایـن          
باشد که با توجـه  بردار پیاز می  بهره 5000تحقیق حدوداً   

یـین  م نمونـه الزم بـراي تحقیـق تع        به رابطه کوکران حج   
 پیازکـار   200بدین ترتیب اطالعات مـورد نیـاز از       . دگردی

با توجـه   .آوري گردید جمعي منطقه روستا 35 ساکن در 
برداران و سطح زیرکشت محـصول پیـاز،     بهره به تعداد   
هـاي  گیـري بـه تناسـب ایـن مقـادیر از شهرسـتان            نمونه

کــه مختلــف واقــع در دشــت تبریــز انجــام شــد، بطــوري
روستاهاي شهرستانهاي شبستر، آذرشهر و اسکو شامل 

 .هاي تبریز و بناب بودندهاي بیشتري از شهرستاننمونه
  

  نتایج و بحث 
ید لئونتیف  یج حاصل از برآورد ضرائب توابع تول      انت

بـراي  ترانـسلوگ   و تعمیم یافتهدرجه دوم  تعمیم یافته ، 
 .ست گزارش شده ا1در جدول  پیاز دشت تبریزمحصول 

یافتـه  الزم به ذکر اسـت کـه در تـابع درجـه دوم تعمـیم              
)پارامتر توان دوم سطح زیرکـشت      )AAβ  اثـر  و پـارامتر  

)متقابل ماسه و آب    )DWβ   خطی شدید  که باعث ایجاد هم     
یافتـه  در تابع لئونتیف تعمـیم    .  حذف شده است   ،شدندمی

)اثــر متقابــل کودشــیمیایی و ســمنیــز پــارامتر  )FSβ و
)کـار متقابل سم و نیـروي     اثر   پارامتر )SLβ    کـه موجـب
 . وارد الگو نگردیده است،شدندخطی شدید میهم ایجاد 

مقایسۀ ضرایب برآورد شده در سه الگوي مختلـف   
قدرت ز لحاظ ادهد هر سه فرم تابعی  نشان میپیازتولید 

 و نیز آمارة دوربین  R2توضیح دهندگی بر اساس آمارة
مناسب می باشند، در عین حال تمایزها       ) D.W(واتسون  
هایی هم میان آنها وجود دارد که به کمک آنها و مشخصه

این انتخاب با توجه به آزمون     . شودمدل برتر انتخاب می   
و تعـداد   نرمالیته توزیع جمالت اخالل، تعداد کل ضرایب        

ي هـا  در الگو R2آمـارة  و نیز مقدار دارپارامترهاي معنی
 2برآورد شده صورت گرفته است که نتـایج در جـدول             

در مطالعه حاضر براي آزمون  نرمال . باشدمشخص می
اسـتفاده  JB( 1(بودن  جمالت  اخالل از آمارة جارك برا          

در این آزمون فرض صفر بـر نرمـال بـودن           . شده است 
بنـابراین اگـر مقـادیر      . داللـت  دارد   ت اخالل   جمالتوزیع  

از مقـدار بحرانـی جـدول کـی دو          ) JB(محاسباتی آمارة   
 نرمال  بودن توزیـع  جمـالت اخـالل رد            .بزرگتر  نباشد  

  .شود نمی
  در رابطــه بــا توابــع تولیــد ترانــسلوگ و لئونتیــف   
بـرا، فـرض    یافته پیاز، با عنایت بـه آزمـون جـارك         تعمیم

وزیع جمالت اخالل در سطح  نرمال بودن تصفر داللت بر
یافته فـرض  دوم تعمیمشود ولی در تابع درجه    می رد% 5

  . شودنرمال بودن جمالت اخالل پذیرفته می
با انجام آزمـون وایـت بـراي پـی بـردن بـه وجـود                

درتـابع   LMو   Fواریانس ناهمـسانی در توابـع، مقـادیر       
 بحرانـی   یافتـه و ترانـسلوگ از مقـادیر       دوم تعمـیم  درجه

ــوري   ــد، بط ــر بودن ــه جــدول کمت ــابع درج ــه در ت     دوم ک
 درصــد و تــابع تولیــد 5یافتــه در ســطح احتمــال تعمــیم

 درصد فرض صفر مبنی     10ترانسلوگ در سطح احتمال     
بنابراین با توجـه    . گرددبر همسانی واریانس پذیرفته می    

ایر پارامترهاي ذکر شـده، تـابع   برا و س به آزمون جارك  
حاضر به یافته براي تولید پیاز در تحقیق تعمیمدوم درجه

  .عنوان مدل برتر انتخاب گردید

                                 
1Jarque-Bera 
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  تولید پیاز  نتایج برآورد توابع–1جدول  

  . باشدمی%  10و%  5، % 1داري در سطح احتمالبه ترتیب معنی* و ** ،  *** 
  

  داريمعنی نظر از مقایسه توابع مختلف تولید پیاز-2جدول 
  براجاركپارامترها و آزمون 

تعدادضرایب   تابع تولید
  کل

  تعداد ضرایب
  دارمعنی

آماره 
)JB(  

 453/16  5 15  ترانسلوگ

 دومدرجه*
  987/1  10 13  یافتهتعمیم

لئونتیف 
  915/411  6  13  یافتهتعمیم

  

      براي بررسی آثار حذف یارانه کودشیمیایی بر تغییر 
 به کار گرفته  tهاي تولید پیاز دشت تبریز، آزمونهزینه

در این آزمـون هزینـه کـل تولیـد بـا در نظـر         . شده است 
 نیز هزینه گرفتن قیمت کودهاي شیمیایی در بازار آزاد و 

کل تولید با لحاظ یارانه براي کودهاي شیمیایی محاسبه         
 و 41/0 معـادل  t، مقـدار آمـاره   tبا انجام آزمون   . گردید

 حاصل شد که بیانگر     68/0معادل  ) prob(ارزش احتمال   
بــودن اخــتالف هزینــه کــل در دو حالــت دار معنــیغیــر 

بارت به ع. باشداي کودشیمیایی میقیمتهاي آزاد و یارانه
هاي تولید دیگر هزینه کودشیمیایی در مقابل سایر هزینه     

هاي تحقیق با توجه به یافته   . باشد می کمترمحصول پیاز   

  ضرایب برآورده شده تابع  لئونتیف  تعمیم یافتهدرجه دوم ضرایب برآورده شده تابع   ترانسلوگضرایب برآورد شده تابع 
  تعمیم یافته 

انحراف   مقدارضریب  پارامتر
  معیار

انحراف   مقدارضریب  پارامترها  ارانحراف معی  مقدارضریب  پارامتر
  معیار

β0  523/1  071/2  β0  418/5-  833/3 β0  *558/27-  619/15  

βF  207/0  888/0 βF  341/0 275/0 βF **280/14  097/6  

βS  **811/0- 399/0  βD  *449/0- 251/0  βS  996/3-  770/3  
βD  ***102/2 782/0  βW  *0005/0 0003/0  βL 484/9  709/10  

βA  022/0- 461/0  βAW  ***106/41  797/8  βW 064/0  168/0  

βFF  067/0- 250/0 βFF  010/0- 012/0  βFF  108/1-  140/1  

βSS  *193/0 113/0  β DD  ***073/0- 024/0  βSS  ***550/2  741/0  

β DD  **488/0- 192/0  βWW   ***9-10*87/8- 9-10*68/1 βLL  230/5-  058/6  

βAA  403/0- 588/0 βFD  *015/0  008/0  βWW  0007/0-  001/0  

βFS  147/0 133/0 βFW  *** 5-10*27/3- 5-10*20/1  βFL  **450/3-  695/1  
βFD   156/0- 172/0 βFA   **590/0- 229/0  βFW  029/0  030/0  

βFA   083/0- 321/0 βDA   ***278/1 372/0  βSW  *0496/0-  025/0  

β SD   074/0- 111/0 βWA   ***001/0-  0003/0   βLW  **147/0-  056/0  

βSA 238/0- 176/0 -  -  - -  -  -  
βDA  **698/0- 274/0  -  - - -  -  -  

     29/2    DW=23/60    F=79/0R2=               30/2           DW=23/60      F= 82/0 R2=                 29/2  DW=23/60  F=   79/0 R2=                              
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در شرایط فعلی و با وجود یارانه، سهم هزینه نهاده کود    
 درصــد 86/2هــاي تولیــد محــصول پیــاز از کــل هزینــه

اي ایـن نهـاده در   که سهم هزینـه محاسبه گردید در حالی  
یابـد و    درصـد افـزایش مـی      23/3لت حذف یارانه بـه      حا

  .شودهاي تولید ایجاد نمیتفاوت چندانی در هزینه
  

مقایسه توابع تولید از لحاظ کشش تقاضا با قیمتهاي آزاد و           
  اي براي نهاده کودشیمیایییارانه

 که در مطالعه حاضر تأثیر حذف یارانـه         از آنجایی 
د محصول پیاز مـدنظر   کودشیمیایی در تولی   )تغییرقیمت(
 لذا مقادیر کشش تقاضاي این نهاده در هرسـه          ،باشدمی

یافتـه و لئونتیـف     دوم تعمـیم  تابع تولید ترانسلوگ، درجه   
مقـادیر  . یافته مـورد بررسـی واقـع گردیـده اسـت          تعمیم

اي بـراي نهـاده   هـاي آزاد و یارانـه  کشش تقاضا با قیمت 
 3 جـدول  لـف تولیـد پیـاز در    توابـع مخت  کودشیمیایی در 
  .گزارش شده است

  
   مقایسه توابع مختلف تولید پیاز از لحاظ کشش تقاضا-3جدول

  اي براي نهاده کودشیمیاییهاي آزاد و یارانهبا قیمت
  کشش تقاضا  قیمت کودشیمیایی  تابع تولید

-7246/2  آزاد   ترانسلوگ 
-337/1*10-7  ايیارانه  

-7276/0  آزاد   یافتهدوم تعمیمدرجه 
-0795/0  ايهیاران  
-55/7*10-3  آزاد   یافتهلئونتیف تعمیم 
-88/2*10-5  ايیارانه  

کـشش  قـدر مطلـق    توان دریافـت کـه       می 3ازجدول  
اي کمتـر از  تقاضا براي هرسه تابع تولید با قیمت یارانـه        

بـه عبـارت دیگـر    . باشـد کشش تقاضا با قیمت بازار مـی      
کننــدگان کــود در حالــت قیمــت آزاد حــساسیت مــصرف

اي دریافت بیشتر از زمانی است که کود را با قیمت یارانه
اي است که از هر سه تابع تولید پیاز       کنند و این نتیجه   می

  . به دست آمده است
 بــا توجــه بــه 3هــاي ارائــه شــده در جــدول کــشش

متوســط قیمــت کودشــیمیایی در بــازار آزاد و متوســط  
از لتی قیمتی که کشاورزان به هنگام تهیه آن از مراکز دو

 ،پردازنـد جمله مدیریت جهاد کشاورزي شهرسـتان مـی        
متوسط قیمت کودشیمیایی با قیمـت      . محاسبه شده است  

 18610آزاد طبق اظهارات کشاورزان منطقه مورد مطالعه 
 کیلویی بوده و متوسط قیمت 50تومان به ازاي هر کیسه 

اي طبق اظهارات زارعین    هاي یارانه کودشیمیایی با قیمت  
  .  بوده است تومان2910 کیلویی 50ر کیسه ي هبه ازا

 گـزارش  يهـاي تقاضـا   طبق ارقام مربوط به کشش    
 دوم   درجــهو کــشش تقاضــاي تــابع 4شــده در جــدول

یافته کشش تقاضاي نهاده کودشـیمیایی بـا قیمـت          تعمیم
ــه 0795/0ي از ایارانــه ــزایش 727/0 ب      بــا قیمــت آزاد اف
زاد ، اگر قیمت هر کیسه به عبارت دیگر با قیمت آ. یابدمی

 تومـان افـزایش یابـد، میـزان     186کودشیمیایی به اندازه   
 کیلوگرم در هکتار کاسـته   18/9تقاضاي این عامل تولید     

اي اگر قیمـت هـر      در حالی که با قیمت یارانه     . خواهد شد 
 تومـان افـزایش داشـته    29کیسه کودشیمیایی به میـزان    

  .شود کمتر میباشد، تقاضاي آن یک کیلوگرم در هکتار
نتایج محاسبه کشش تولید و کشش قیمتی تقاضا بـراي           

 ارائـه شـده   4یافته در جدول  تابع تولید درجه دوم تعمیم    
  .است

  
  یافتهدوم تعمیمکشش قیمتی تقاضا در تابع تولید درجه کشش تولید و – 4جدول 

  سطح زیرکشت  آب  ماسه  کود  نهاده 

526/0  کشش تولید  0693/0  10196/0  914/0  

-7276/0  کشش تقاضا  1744/0-  748/3-  061/3-  
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  یافتهتعمیم دوم درجه عوامل درتابعمصرف مقدارتعیین 
 با توجه به مقدار نسبت   

x

x

P
VMPتوان پی بـرد کـه    می

آیا از نهاده مورد نظر به میزان بیشتر یا کمتـر اسـتفاده             
 ت مربـوط بـه مـصرف اصـولی        نتایج محاسـبا  . شودمی
  . آورده شده است5در جدول ها نهاده

  
  های محاسبه شده با قیمت نهاده مقایسه ارزش تولید نهای-5 جدول
  زمین  آب  ماسه  کود

1F

F

VMP
P

<  1D

D

VMP
P

<  1W

W

VMP
P

<  1A

A

VMP
P

<  

  
وجــود در تــابع هـاي م  تمـام نهــاده 5جــدولمطـابق  

یافته از ارزش تولید نهایی کمتري نسبت  دوم تعمیم درجه
تـوان نتیجـه    بنـابراین مـی   . ها برخوردارند به قیمت نهاده  

هاي کود، ماسه، آب نهاده ازکشاورزان گرفت هر چند که 
ناحیـه  (و سطح زیرکـشت در محـدوده اقتـصادي تولیـد       

هـا در حـد   کنند لیکن ازهیچ یک از نهاده   استفاده می ) دوم
نمایند زیرا در تمامی مـوارد      بهینه اقتصادي استفاده نمی   

تر ها کوچک نسبت ارزش تولید نهایی عوامل به قیمت آن       
 مقادیر کشش تولید عوامل فوق نیز موید  .باشداز یک می  

 بنابراین با .استفاده از آنها در ناحیه اقتصادي تولید است
وري بهـره توان به بهبـود  کاهش مصرف عوامل فوق می    

  .تر شدن فرایند تولید کمک نمودها و نهایتاً اقتصاديآن
ه یج این تحقیق با تحقیقات مشابهی کـ       نتا در مقایسه 

 مطالعـات جمـال     :جملهاز   اشاره گردید    قسمت مقدمه در  
 مینــدي و همکــاران ، )1381( نیکوکــار ، )1375(بیلنــدي 

ــاران ) 2008( ــگ و همک ــت مــی ، )2009(و دنین ــوان گف ت
چرا که مطابق نتایج    . ها به دست آمد   ایجی همسو با آن   نت

عوامل تولید به صورت غیربهینه استفاده  این تحقیقات از  
ها از جمله یارانه کود کـه در ایـن          شود و یارانه نهاده   می

تحقیق مدنظر بوده بهتر است کاسـته شـده و در نهایـت             

حذف گردند زیرا با توجه به نتایج به دست آمـده تغییـر             
ت کودشیمیایی در حالـت بـا وجـود و بـدون وجـود              قیم

داري بر هزینه تولید محصول نداشته و یارانه تأثیر معنی
باً مـشابهی از ایـن     زارعین در هر دو حالت به مقدار تقری       

نتـایج ایـن تحقیـق در رابطـه بـا      . نمایندمینهاده استفاده   
مقایسه قیمت نهاده و ارزش تولید نهایی نهاده نیز حاکی        

مـورد  هـا در منطقـه   تمـام نهـاده   ن مطلب بود کـه از از ای 
گـردد بنـابراین بـا      مطالعه بیش ازحد بهینه اسـتفاده مـی       

تر شدن  توان به اقتصادي  ها می کاهش مصرف این نهاده   
ــود  ــک نم ــد کم ــد تولی ــن راســتا.فراین       اســتفاده از  در ای

تواند آثار اقتـصادي     کودشیمیایی می هاي جایگزین   نهاده
   .ر پی داشته باشدمطلوبی د

تـوان گفـت پرداخـت یارانـه بـه نهـاده            در نهایت می  
کودشیمیایی درتولید محصول پیاز دشت تبریز، بر هزینه 

لذا حذف یارانـه    .  این محصول چندان تأثیري ندارد     تولید
دهد زیـرا  را چندان کاهش نمی   ، تقاضاي آن    کودشیمیایی

د ضروري این نهاده براي تولید پیاز منطقه یک عامل تولی
 که دولـت قیمـت     دارند  انتظار  منطقه  کشاورزان .باشدمی

ها  با تضمینی براي محصول تولید شده تعیین کنند تا آن
اطمینان خاطر بیشتري به تولید بپردازند وگرنه برقراري  
سیاست حذف یارانه کودشیمیایی در میزان مصرف آنان 

لیـد   افزایش هزینه توتأثیري نخواهد داشت هر چند که به  
  .شودمنجر میو افزایش قیمت تمام شده محصول 

در دو حالـت وجـود و   پیـاز  که هزینه تولید     هر چند 
، اخـتالف زیـادي ندارنـد    عدم وجود یارانه کودشـیمیایی      

تـر از ایـن نهـاده       گیـري اقتـصادي   در راستاي بهره  لیکن  
در  .شـود  توصیه می  اصالح تدریجی قیمت کودشیمیایی   

وجـود  هـا از یـک طـرف و         دههر حال تعدیل مصرف نها    
توانـد   می از طرف دیگر   پیاز بازار مناسب براي محصول   

بـه  ، ضمن کمک به تعیین مقـدار مطلـوب مـصرف نهـاده     
   .تقویت توان مالی کشاورزان کمک نماید
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