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  مقدمه

كنندگان به كاالهاي  لزوم تأمين نياز مصرف

ها در فرآيند توليد و  كشاورزي همواره لزوم دخالت دولت

به تبع آن عرضه محصوالت كشاورزي را به امري 

دنبال   ه ب،از انقالب اسالمي   پس .ده استكرموجه بدل 

  سياست منفي،خودكفايي تأكيد مسئولين بر

د و دگرگوني شگذاري در بخش كشاورزي دچار  قيمت

گذاري تضميني  دولت سعي كرد تا از طريق قيمت

چنين پرداخت  محصوالت عمده و استراتژيك و هم

 هاي شيميايي و سم يارانه به عوامل توليد مانند كود

از    اما پس؛ندكهاي توليد را تقويت   انگيزه،حفظ نباتات

زي اقتصادي به ناچار ياست آزادساجنگ و اتخاد س

 دشتغيير دستخوش ها  هسياست پرداخت يارانه به نهاد

  .)1372الياسي بختياري (

 بررسي شاخص قيمت محصوالت كشاورزي و

نشان محصوالت ساير مقايسة آن با شاخص قيمت 

هاي قيمت بخش   شاخص60 ي در دههدهد  مي

 ي ه دهياند اما از ابتدا كشاورزي وضعيت بهتري داشته

چنين محاسبه   هم.اين روند معكوس شده است 70

هاي حمايت برخي از محصوالت كشاورزي حاكي  نرخ

رحمتي  (استها  از منفي بودن اين نرخ در اغلب سال

1379(.  

با ك است كه يجمله محصوالت استراتژ شكر از

-84دوره غندرقند در چد يتول يدـ درص7/1رشد وجود 

از كشور از ني از ي اما هنوز بخش قابل توجه1362

 يكشاورز جهادوزارت (شود ين ميق واردات تأميطر

وليد اين  الزم است به شرايط ت، از اين رو.)1385

  .محصول توجه بيشتري شود

اند تا اثر دخالت  مطالعات متعددي كوشيدهطي 

  نرالو.روي عرضه محصوالت را مورد بررسي قرار دهند

)Nerlov 1956(،زماني هاي سري   با استفاده از داده

محاسبه به  ي و با ارائه يك الگوي تعديل1932-1909

ذرت   ،زيركشت سه محصول گندم كشش قيمتي سطح

كشت را زير  وي سطح، بر اين اساس.و پنبه پرداخت

زيركشت دوره قبل و تغييرات  تابعي از قيمت، سطح

راساس نتايج اين مطالعه  ب.تكنولوژي در نظر گرفت

  ،يرات قيمت گندمزيركشت نسبت به تغي كشش سطح

 27/0 و 10/0 ،48/0ترتيب  مدت به ذرت و پنبه در كوتاه

دست  هب 67/0 و 18/0 ،93/0 بيترت  بهو در بلندمدت

و يان رواگيري از مطالعه   با بهره)Lin 1997 (لين. آمد

وقفه توزيعي واكنش عرضه  از يك مدل با  با استفاده

اياالت در  1950-75دم را براي دوره زماني محصول گن

گر اثر  متغيرهاي بيان .متحده مورد مطالعه قرار داد

هاي دولت در اين مطالعه شامل سه متغير نرخ  سياست

حمايت مؤثر، نرخ پرداخت جبراني مؤثر و ميزان 

براساس نتايج اين . زيركشت بود تخصيص سطح

عرضه  مطالعه مشخص شد متغير نرخ حمايت مؤثر بر

متغيرهاي نرخ . رداداري د گندم اثر مثبت و معني

ترتيب اثر  زيركشت نيز به پرداخت جبراني مؤثر و سطح

 قوش و. دار بر عرضه نشان دادند منفي و مثبت معني

واكنش عرضه   )Ghosh and Neogi 1995 (نئوجي

هند مورد هاي دولت  را در مقابل سياستگندم و برنج 

هاي  در اين مطالعه عمده سياست. دادندمطالعه قرار 
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 تعيين ،گرانه دولت مشتمل بر كنترل واردات همداخل

اي،  هاي اجباري فروش به دولت، توزيع يارانه سهميه

نتايج . تعيين قيمت تضميني و ذخيره و رهاسازي بود

دست آمده حاكي از تأثيرگذاري قابل مالحظه قيمت  به

عرضه گندم و برنج بود كه  تضميني و تكنولوژي بر

چنين   هم.دش يابيرزااز قيمت  هم تكنولوژي بيشس

 اتخاذ شده در زمينه تكنولوژي و قيمت يها  سياست

از تناسب مطلوبي برخوردار براي گندم، در مورد برنج 

  .نبود

به بررسي اثر عوامل مختلف ) 1368(فروهيده 

زيركشت، عملكرد و  ويژه قيمت بر سطح هاقتصادي و ب

ن دست آمده نشا نتايج به. توليد گندم در ايران پرداخت

زيركشت، عملكرد و توليد گندم  داد حساسيت سطح

از قيمت سازمان غله   فروشي بيش نسبت به قيمت عمده

، هاي بذر اصالح شده نهادهدر اين مطالعه، . است

 حايز بيشترين اثر بر عملكرد كش علفانواع كمباين و  

زيركشت تأثير مثبت و  بودند و عملكرد نيز بر سطح

بررسي نقش با ) 1371(زيبايي . داشتدار  معني

گذاري در تغييرات الگوي كشت و  هاي قيمت سياست

 متغير نرخ مبادله به اثرنشان داد كشاورزان  مددرآ

 اثر نيچن هم.  متغير تكنولوژي بوداثرعرضه كل بيش از 

قيمتي ارزيابي متغير قيمت نيز بيش از عوامل غيرنهايي 

گندم زيركشت  سطح )1372(نائيني و پدرام  نوري. شد

صورت تابعي از نسبت شاخص بهاي  هايران را ب

فروشي جو با يك  فروشي گندم به بهاي عمده عمده

 بر. مارتن در نظر گرفتندو داقليميسال تأخير و شاخص 

از دو سال   تغييرات نسبي پساين مطالعه، اساس نتايج 

 ،بنابراين. دوش ميم زيركشت گند باعث تغيير در سطح

كارآمد  افزايش قيمت ابزار ،كفاييدخودستيابي به براي 

و بايد در جهت افزايش است ناكافي و درعين حال، 

از  استفادهبا  )1379(قرئلي و نجفي . عملكرد اقدام شود

 به بررسي اثر قيمت (Nerlove 1956) الگوي نرالو

نتايج . پايه اعالم شده دولت بر عرضه گندم پرداختند

م نسبت به قيمت  عرضه گندنشان داد كهدست آمده  به

  .پذير است پايه انعطاف

به مطالعه تأثير ) 1379(ي و سالمي قاشرا

. سياست حمايت قيمتي بر رشد توليد گندم پرداختند

 در تمام تيحمانتايج اين مطالعه نشان داد كه ضريب 

 .از يك است تر ها كوچك دوره و براي اغلب استان

يك رابطه گر وجود  گرايي بيان آزمون همچنين نتايج  هم

خ رشد توليد بلندمدت بين ضريب حمايت اسمي و نر

  .گندم بود

در مطالعه حاضر سعي مطالب مذكور با توجه به 

هاي  شده است با تعقيب دو هدف زير به تحليل سياست

  .دولت در خصوص محصول چغندرقند پرداخته شود

 اي دولت بر عرضه، هاي مداخله تعيين اثر سياست -

   چغندرقندشت محصولزيرك عملكرد و سطح

 زيركشت  عرضه، عملكرد و سطحواكنشمحاسبه   -

  . نسبت به نرخ حمايتچغندرقند

  

  ها مواد و روش

جمله  از )1956( نرالوالگوي تعديل جرئي 

 عملكرد و ،ورد توابع عرضهآهاي بر مشهورترين مدل

 اگر )1956( طبق عقيده نرالو. زيركشت است سطح
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 لذا الزم است ،يردگ صورت مي t-1شكل گرفته در دوره 

  . شودPt گزين جايPt-1 متغير) 7(دل مدر 

و اك ـالعه هـروي از مطـه پيـن بچني هم

 Lin (لين و )Houck and Rayan 1972( انـراي

عنوان متغير  ه بياسماز معيار نرخ حمايت  )1997

گذاري دولت در مدل عرضه استفاده  ستگر سيا بيان

مورد استفاده در  يالگو يل كل شك،اين اساس بر. دش

  :صورت زير است ه بحاضرتحقيق 
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زيركشت، توليد يا عملكرد در  سطح yt-1 و yt كه در آن

قيمت محصول  Pt-1چنين   و همt-1 و  tهكتار در دوره

 ،t-1  در دورهياسم نرخ حمايت t-1 ،NPRt-1 در دوره

T ي و زمان متغير روندCPt-1 محصول يمت واقعيق 

 yt-1ر يب متغي فوق ضريدر الگو. است )پنبه(ب يرق

زيركشت،  سطح و نحوه واكنش ضريب تعديل است

  .دهد يها نشان م استي را در مقابل ستوليد يا عملكرد

عنوان مقدار انحراف  هنرخ حمايت اسمي دولت ب

هاي داخلي توليدات قابل تجارت از قيمت سرمرز  قيمت

  .)Houck and Rayan 1972( شود  ميها تعريف آن
)9(  1−=

b

d

P

P
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P ،كه در آن
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d براي . است قيمت سر مرز محصول

توان قيمت  محاسبه قيمت معادل مرزي واقعي نيز مي

 وارز به ريال تبديل  واقعي خجهاني را با استفاده از نر

تعديل ) كننده مصرف(از شاخص قيمت   سپس با استفاده

ارز مبتني بر روش قدرت واقعي محاسبه نرخ  .كرد

  :ر استي زصورت هب برابري خريد و
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سال  (أ در سال مبد نرخ ارز در بازار آزاد،Eoو  آمريكا

  .است) 1369

طور معمول در رگرسيون فرض بر ايستا بودن  هب

ستا ي در صورت امتغيرهاي توضيحي است و الزم است

   ابتدا اين متغيرها ايستا شوند زيرا در غير ايننبودن،

اعتماد نخواهند  رت نتايج و استنتاجات آماري قابلصو

ايستايي، آزمون هاي ارائه شده براي  از ميان آزمون. بود

يافته كاربرد   فولر تعميم ـ فولر و ديكي ـديكي

  ـديكيآزمون تري دارند كه در اين مطالعه نيز  گسترده

 اين آزمون بر. يافته مورد استفاده قرار گرفت فولر تعميم

  :)1378 نوفرستي (شود اساس رگرسيون زير انجام مي

)11(    
),0(Nu,uXX)1(tX 2

tt

k

1i

it01t0t δ+∆θ+−ρ+β+θ=∆ ∑
=

−−

  

سري زماني مورد  Xtملگر تفاضل، ع ∆ ،كه در آن

  .است روند زماني tآزمون و 

هاي  هاي مورد استفاده در اين مطالعه شامل داده داده

هاني جزيركشت، قيمت داخلي و  عرضه، عملكرد، سطح

 1360 -83 دورهي ـطنرخ ارز  و مت پنبهي، ققندرچغند

 وزارت جهادكشاورزي، ي آماريها سالنامهكه از است 

و پايگاه اطالعاتي فائو ) a, b1385 (ايرانمركز آمار 

  .دست آمد به

  

 و بحثنتايج 

هاي  با توجه به الگوي ارائه شده كه از داده

هاي مورد استفاده  گيرد، ابتدا داده سري زماني بهره مي

اين بررسي با . دشمتغيرها از نظر رفتار آماري بررسي 

يافته صورت  فولر تعميم ـ از آزمون ديكي  استفاده

تمام شود  ي مشاهده م1طور كه در جدول  همان. گرفت

 كشتسطح زير ،ابع عرضهوتمورد استفاده در متغيرهاي 

 البته متغير سطح . در سطح ساكن بودندو عملكرد

 سال  ساختاريزيركشت منوط به حذف اثر شكست

  .نشان داد رفتار ساكن 1365

  

  

  1360-83 استفاده طي دوره آزمون ايستايي متغيرهاي موردنتايج حاصل از  1جدول 

 

   درصد5مقدار بحراني در سطح احتمال   فولر -آماره ديكي متغير عالمت  متغير نام

  SP  583/2-  711/1   قيمت واقعي چغندرقند

  CP  245/3-  711/1  قيمت واقعي پنبه 

  NP  251/3-  915/1  نرخ حمايت اسمي

  Y  915/1-  711/1   قندرعملكرد چغند

  A  658/2-  561/2   ندقرچغند سطح زير كشت

  S  345/2-  711/1  عرضه چغندرقند 

  

ان ي مجهت بررسي مسأله همزمانين يچن هم

 از آزمون هاسمن استفاده  چغندرقنديعرضه و تقاضا

) 2(كه در جدول  براساس نتايج آزمون هاسمن. شد

امكان همزماني توابع عرضه و تقاضاي ارايه شده است 

  .فتگرنچغندرقند مورد پذيرش قرار 
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  1360-83طي دوره چغندرقند آزمون همزماني تابع عرضه نتايج حاصل از  2جدول 

 

  يارمعانحراف   ضريب متغير عالمت  متغير نام

  C  473252  563248  عرض از مبداء

  T  37895  45391  روند زماني

  SP  8563  32456 )-1(  با يك وقفهقيمت واقعي چغندر قند

  CP  3252-  5863)-1(  با يك وقفهقيمت واقعي پنبه

  NP  **1586329  542789 )-1(  نرخ حمايت اسمي

  S(-1)  04/0-  25/0 با يك وقفهبرازش شده عرضه 

  U  025/0  43/0 جمالت پسماند

F آماره 50/2 =  R
2 21/0 =  D.W 93/1 =  

  درصدپنجدار در سطح احتمال  معني **

  

 ابتدا ، اثر سياست حمايتي دولتي بررسمنظور هب

عنوان  ه محاسبه و از آن بچغندرقنداسمي نرخ حمايت 

كشت زير رضه، عملكرد و سطحيك متغير در توابع ع

ر مشاهده يطور كه در نمودار ز همان .استفاده شد

 يها  چغندرقند به جز در ساليت اسمينرخ حماشود  يم

روند .  بوده استيها منف ر سالي در سا81-1379

 1360-65 يها  سالين محصول طيت از ايحما

-69 يها الـدداً در سـوده است اما مجـ بيشيافزا

در دوره .  داشته استير نزوليت سيام روند ح1366

باً ثابت و در حدود يت تقرير روند حماي ن78-1370

 نيز مجدداً حمايت 1381از سال   پس.  قرار داشت-6/0

  .دهد صول روند نزولي شديدي را نشان مياز اين مح
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  به عنوان يك متغير در توابع عرضه، عملكرد و سطح زير كشت برحسب سالسمي انرخ حمايت  1شكل 

  

 ج حاصل از برآورد عوامل مؤثر بر سطحيحال نتا

ارايه ك يركشت، عملكرد و عرضه چغندرقند به تفكيز

  .دشو مي

  

  سطح زيركشت

اما .  استيادي نوسان زيغندرقند داراچركشت يسطح ز

ك روند يوسان نن ي ا1373 تا قبل از سال يطور كل هب

 دوره يطكه   به همراه داشته است حال آنيشيافزا
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 هزار 180 هزار هكتار به 203ش از ي از ب83-1373

طور  هالبته ب. )FAO 2007 (افته استيهكتار كاهش 

 درصد 35/1ركشت يسطح ز در دوره مورد مطالعه يكل

 مورد ي برآورد الگواز ج حاصلينتا.  داشته استافزايش

ركشت يز ل عوامل مؤثر بر سطحيتحلاستفاده در 

  .آمده است) 3(چغندرقند در جدول 
  

  1360-83 دوره ي طنتايج حاصل از برآورد تابع سطح زير كشت چغندرقند 3جدول 

  

  يارمعانحراف   ضريب متغير عالمت  متغير نام

  C  4268-  114798 عرض از مبداء

  T  **3002  9/1281  متغير روند زماني

  SP  2078  2/1722 )-1(   با يك وقفهقندقيمت واقعي چغندر 

  CP  54  3/97)-1(   وقفهيكقيمت واقعي پنبه با 

  NP  *7653-  4/4302 )-1(  نرخ حمايت اسمي

  Y  76/2  2/2)-1(  عملكرد چغندربا يك وقفه

  A  25/0  3/0)-1(  با يك وقفهسطح زير كشت 

F آماره 90/5 = *** R
2 68/0 =  D.W 20/2 =  

 درصدو ده  يك، پنجدار در سطح احتمال  معني *و  **، ***

  

كار رفته در تصريح تابع  هدرميان متغيرهاي ب

 روند زماني و متغير نرخ قند،سطح زيركشت چغندر

گيري دولت در  گر جهت حمايت كه بيان

، در ميان استها در مقابل اين محصول  گذاري سياست

يرات  تغيحي تشرتري در ساير متغيرها نقش تعيين كننده

متغيرهاي فوق به ترتيب با سطح . ندرزيركشت دا سطح

اما .  درصد حايز اهميت آماري هستند90 و 95اطمينان 

داراي  نرخ حمايت اسمي رمتغيآنكه در خور توجه نكته 

مداخله دهد كه  نشان مياين امر . استعالمت منفي 

داشته زيركشت چغندرقند  بر سطحاثر منفي دولت 

در صورتي ـ  صورت افزايش حمايت  حتي درالبته. است

 در مقايسه با محصوالت رقيب كه اين ميزان حمايت

برآيند سياست دولت در جهت حمايت  ـ توجه نباشد قابل

 .تزيركشت اثر منفي خواهد داش از محصول بر سطح

گر  انير بيعنوان متغ هر فوق بيالزم است متغبنابراين، 

ذ شده در  اتخايها استياست دولت با نگاه به سيس

نه به ين زميدر ا. ر شوديگر تفسيمورد محصوالت د

. توان اشاره كرد يد گندم ميشتر دولت در توليتوجه ب

كه ممكن است در طول دوره منتخب نرخ  نياباوجود 

 اما ، را نشان دهديشيروند افزاچغندرقند  يت اسميحما

 يطور نسب هبر محصوالت يسه با ساين روند در مقايا

عنوان  ه را بير روند زمانياگر متغ .ده است نبويشيافزا

ن يم مساعدت ايري در نظر بگيگر تكنولوژ انير بيمتغ

از استفاده صورت  هتوان ب يرا مسطح زيركشت ر به يتغم

آالت و ساير تجهيزات در جهت  هاي نوين، ماشين روش

البته به اعتقاد . كردتوسعه سطح زيركشت تفسير 



 ....اثرسياست حمايتي دولت بر عرضه، سطح زير كشت و     

 

214

متغير روند زماني را توان   مي)Singh 2005 (سينگ

د كه در طول كرگر اثر متغيرهاي ديگري نيز تلقي  بيان

زمان بر متغير وابسته اثرگذار هستند اما به اطالعات 

  .ها دسترسي وجود ندارد دقيق آن

مورد استفاده قرار عنوان محصول رقيب  هپنبه ب

 پيروي  بهتصريح فوقدر الزم به ذكر است كه . گرفت

 Dindsa and Sharma) رماشا  ودسانيدمطالعه  از

ر يمتغ .شد وارد الگو  با وقفه متغير قيمت پنبه(1997

ركشت چغندرقند يز دار بر سطح يمت پنبه اثر معنيق

 پاييزه و هاي اراي رقم اين محصول دكه ازآنجايي. ندارد

ست با پنبه محصول يعني لزوماً ممكن ا(بهاره است 

جانب  با نتايج زم است در برخوردال) رقيب تلقي نشود

  .احتياط رعايت شود

 متغير قيمت چغندرقند داراي عالمت مورد

. ستي الزم برخوردار ناهميت آمارياز انتظار است اما 

 اثر قندزيركشت چغندر متغير عملكرد دوره قبل بر سطح

افزايش عملكرد .  دارديت آماري اما فاقد اهممثبت

ت زيركشت ساير محصوال تواند باعث كاهش سطح مي

ج يرغم نتا يعل. زيركشت چغندرقند شود و افزايش سطح

 ي اقتصادسنجيارهاياد شده به لحاظ معيح يفوق تصر

توان  يدر مورد آن مب كه ين ترتيبه ا. استمقبول 

از حذف  يح ناشيتورش تصر عدم وجود يها فرض

عدم وجود جمالت اخالل و  بودن نرمال ،ير ضروريمتغ

 . اخالل را پذيرفتخودهمبستگي پياپي ميان جمالت

 نرخ حمايت ركشت چغندرقند نسبت بهيز  سطحكشش

 10بر اين اساس در صورت . است -029/0اسمي 

 29/0زيركشت   سطح، در متغير فوقشيافزادرصد 

 سطحضريب متغير . يافت خواهد كاهشدرصد 

العاده پاييني   دوره قبل از اهميت آماري فوقركشتيز

ز اين ضريب جهت توان ا  لذا نمي،برخوردار است

اظهارنظر پيرامون سرعت تعديل و واكنش 

هاي اعمال شده استفاده  توليدكنندگان در مقابل سياست

  درصد ازيك احتمالالگوي يادشده در سطح . دكر

اهميت آماري برخوردار است و به كمك متغيرهاي 

  درصد از تغييرات متغير سطح68توان  مورد استفاده مي

  .دكرتعقيب  را قندزيركشت چغندر

  عملكرد

ك ي دوره مورد مطالعه از      يعملكرد چغندرقند ط  

كيلـوگرم در   هـزار   3/33 تـا    8/20بـين   ( يروند پرنوسان 

ـ  . )FAO 2007(برخـوردار بـود   ) هكتـار  هرحـال   هامـا ب

ـ تـوان    يم ـ .  رونـد آن يافـت   ش را در  يك افـزا  ي طـور   هب

 71/1در دوره منتخب ساالنه     عملكرد چغندرقند   متوسط  

از  ج حاصـل  ياتز ن ي ن 4در جدول   . اشته است درصد رشد د  

  . استخالصه شدهبرآورد تابع عملكرد چغندرقند 
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  1360-1383 دوره ي ط چغندرقندعملكردنتايج حاصل از برآورد تابع   4جدول 

  

  يارمعانحراف   ضريب متغير عالمت  متغير نام

  C  27813  9158 عرض از مبداء

  T  **8/203  7/95  روند زماني

  SP  8/52  6/264 )-1(   با يك وقفهاقعي چغندرقندقيمت و

  CP  *72/9-  35/5)-1(  با يك وقفهقيمت واقعي پنبه

  NP  *8/5828  2917 )-1(  نرخ حمايت اسمي

  Y  01/0  25/0)-1(  با يك وقفهچغندرقندعملكرد 

F آماره 25/5 = *** R
2 57/0 =  D.W 77/1 =  

 درصدو ده  يك، پنجدار در سطح احتمال  معني *و  **، ***

  

  

متغير نرخ حمايت اسمي بر عملكـرد چغندرقنـد         

طـور كـه در مـورد       البته همان . دار دارد  اثر مثبت و معني   

 متغير نرخ حمايـت     اثرشد  مشاهده  زيركشت   تابع سطح 

زيركـشت محـصول چغندرقنـد منفـي         اسمي بر سـطح   

  .است

هاي تكنولوژيكي كه در قالب متغير  پيشرفت

 يدار يمعن اثر از نظر آمارياست روند زماني ديده شده 

هاي  پيشرفتاثر مثبت . دارد بر عملكرد چغندرقند

هاي جديد بر  كارگيري نهاده هبدر قالب تكنولوژيكي 

متغير قيمت . افزايش عملكرد مبتني بر انتظار است

 در .واقعي پنبه نيز بر عملكرد چغندرقند اثر منفي دارد

ن فرضيه را مطرح توان اي  مياثر منفي اين متغيرمورد 

صورت رقابت  ه بيشتر بكرد كه رقابت ميان دو محصول

ويژه نهاده آب بروز  هها و ب كارگيري نهاده هدر زمينه ب

 درصد 10 احتمال در سطح اثر اين متغير. كند مي

 اهميت F مدل برازش شده طبق آماره .دار است يمعن

در  درصد از تغييرات 57از  و قادر است بيشد الزم را دار

 همانند تابع سطح. ندكعملكرد چغندرقند را تبيين 

كرد دوره قبل از اهميت ضريب متغير عمل ،ركشتيز

توان   لذا نمي،العاده پاييني برخوردار است آماري فوق

سرعت تعديل و واكنش توليدكنندگان در مقابل 

  .كرد يابيزر را اهاي اعمال شده سياست

رخ ن  عملكرد چغندرقند نسبت بهكشش متغير

 اگر نرخ ،بنابراين. است 25/0 برابر با يسمت ايحما

 درصد افزايش يابد عملكرد اين 10حمايت اسمي 

كشش .  درصد افزايش خواهد يافت5/2محصول 

 )محصول رقيب (قيمت واقعي پنبهعملكرد نسبت به 

 درصد 10 به اين معني كه به دنبال .است –1/0 زين

 درصد يك افزايش در قيمت پنبه عملكرد چغندرقند

  .ه استكاهش يافت

  تابع عرضه

رات سطح ييرات عرضه متأثر از تغييروند تغ

ز ينوسانات عرضه ن. ركشت و عملكرد بوده استيز
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از . استمالحظه  ركشت و عملكرد قابليهمانند سطح ز

سه با سطح ي آن در مقايشي روند افزا،گري ديسو

متوسط رشد .  دارديشتريركشت و عملكرد نمود بيز

برابر باً يتقرو  درصد 1/3مطالعه  دوره مورد يطعرضه 

 بودركشت و عملكرد يجمع رشد سطح ز با حاصل

)FAO 2007(.  

 دولت بر عرضه يها استي اثر سيبررس

 در قالب يكيصورت تفك هنكه بيچغندرقند عالوه بر ا

صورت  هبد، ش يركشت و عملكرد بررسيز سطح توابع

 يعني عرضه ها آنمجموع ادشده بر يهاي  اثر سياست

از برآورد تابع  ج حاصلينتا. چغندرقند نيز ارزيابي شد

. خالصه شده است) 5(ز در جدول يعرضه چغندرقند ن

 برايت اسمي متغير نرخ حمن جدول يابا عنايت به 

 كه ين معنيبه ا. دار دارد ي و معنعرضه اثر مثبت

ت از عرضه چغندرقند ي دولت در جهت حمايها استيس

توان تأثير منفي   درصد مي90اطمينان با . بوده است

 قيمت .قيمت پنبه بر عرضه چغندرقند را نيز پذيرفت

 بر افزايش عرضه يدار يمعنواقعي چغندرقند مساعدت 

ز در سطح ي نير روند زمانيالبته متغ. ندارداين محصول 

در .  برخوردار استيت آماري درصد از اهم85نان ياطم

ل بازار ير تحلد )Sekhar 2003 (سخارن خصوص يا

اد شده را مطلوب و ينان ي گندم سطح اطميجهان

 متغيرهاي ،در مجموع. استكرده رگذار عنوان يتأث

دار    قادرند يك مدل معني Fكار رفته براساس آماره هب

قند را  درصد از تغييرات عرضه چغندر80و را تصريح 

  .توضيح دهند

قند نسبت به قيمت واقعي چغندركشش عرضه 

 درصد 10به اين معني كه در صورت .  است-15/0پنبه 

 درصد از عرضه 5/1قيمت پنبه حدود در افزايش 

عرضه چغندرقند كشش . كاسته خواهد شد قندچغندر

يعني . دش محاسبه 2/0نرخ حمايت اسمي نيز نسبت به 

 درصد 10 در صورتي كه ميزان نرخ حمايت اسمي

 ميزان  بهقندرود عرضه چغندر  انتظار ميابد،يافزايش 

  .دابي درصد افزايش دو

   
  1360-83 دوره ي طنتايج حاصل از برآورد تابع عرضه چغندر قند 5جدول 

  

  يارمعانحراف   ضريب متغير عالمت  متغير نام

  C  902529  1048128 عرض از مبداء

  T  50201  31200  روند زماني

  SP  10743  29863 )-1(   با يك وقفهقندقيمت واقعي چغندر

  CP  2112-  1202)-1(  با يك وقفهي پنبهقيمت واقع

  NP  1329063  656318 )-1(  نرخ حمايت اسمي

  S  08/0-  16/0)-1( با يك وقفهعرضه 

F آماره 50/12 = *** R
2 80/0 =  D.W 65/1 =  

 درصدو ده  يكدار در سطح احتمال  معني *و  ***
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داري كل مدل   معنيFآماره در تمامي معادالت 

اساس  بر. كند  درصد تأييد مييك احتمالسطح  را در

شده   برازشهاي مدل )DW (واتسون ـ  دوربينآماره

. استفاقد خودهمبستگي پياپي ميان جمالت اخالل 

از جدي    نيز حاكيLM از آزمون چنين نتايج حاصل هم

تورش چنين آزمون  هم. خطي بود بودن مسأله هم

حذف   دال بر عدم وجود تورش تصريح ناشي ازتصريح

  .است  برآورده شده معادالتتغير الزم درم

  

  تاگيري و پيشنهاد نتيجه

زيركشت و عملكرد  كشش توابع عرضه، سطح

ابر با رنسبت به متغير نرخ حمايت اسمي به ترتيب ب

به اين معني كه در . است 25/0و  -029/0، 20/0

صورت ثابت بودن ساير شرايط با افزايش نرخ حمايت 

تواند از محل افزايش در  اسمي افزايش در عرضه مي

طور كلي براساس ضرايب  هالبته ب. عملكرد تأمين شود

دست آمده واكنش متغيرهاي مورد نظر  هاي به كشش

بنابراين براي . استدر مقابل افزايش نرخ حمايت ناچيز 

افزايش عرضه چغندرقند بايد در زمينه حمايت از اين 

 آن  ازعمل آيد و روند حمايت همحصول اقدامات جدي ب

ويژه ه ب. ابديبهبود ت نيز در مقايسه با ساير محصوال

اين محصول از جمله محصوالت مهم و استراتژيك و 

كننده مواد اوليه بخش صنعت نيز مورد  عنوان تأمينه ب

ن يت از ايش روند حمايدر خصوص افزا. توجه است

پيشنهاد زير دو با توجه به نتايج به دست آمده محصول 

  :ستاارائه قابل 

گذاري و حمايت قيمتي   روند قيمتدخالت مؤثر در -1

ر يسا سه بايقام كه در يا گونه ه بمثبت از اين محصول

  . باشديشتربت از آن يمحصوالت روند حما

ه در جهت ارتقاء تكنولوژي توليد بتالش بيشتر  -2

موازات اتخاذ  منظور بهبود عملكرد اين محصول به

  .هاي قيمتي مؤثر سياست
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