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  دهیچک
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   مقدمه

استراتژیک کشور یکی از محصوالتچغندرقند 

ایـن  . است که از نظر غذائی داراي بازده بـاالیی اسـت          

و ) از طریق تولید قند و شکر(مستقیم طوره محصول ب

ـ (غیر مستقیم  بخـشی از ) مین خـوارك دام أاز طریق ت

بر ایـن از مـالس      عالوه. کند مین می أنیازهاي مردم را ت   

 باشـد در صـنعت   مـی  چغندرقندکه از محصوالت فرعی

ــ  آیــد و در داروســازي نیــز از ایــن  دســت مــیه الکـل ب

 ).1385 پورابراهیمحسینی و   (شود    محصول استفاده می  

 شکر یک کاالي سیاسی و اقتـصادي اسـت و           حصولم

به علت دامپینگ شدید آن که در بین کاالي هم گـروه        

ثبـاتی بـه     ن جنگ جهانی دوم به بعد بیشترین بی       از زما 

در  .باشـد   مـی  دارا در حال حاضر هم        و  است خود دیده 

شـکر   اظهار داشته که   )2003( و همکاران    تیلورمطالعه  

یکی از بزرگترین صادرات کشورهاي آمریکاي مرکـزي        

 به ایـاالت    آن  درصد صادرات شکر   10است که کمتراز    

 میلیون تن   2از   ریکا بیش  در صورتی که آم    .متحده است 

شکر اضافی از کشورهاي امریکاي مرکـزي وارد کنـد،          

رقبــاي . قیمــت جهــانی شــکر افــزایش خواهــد یافــت

 برزیل وجود دارد که بـا حمایـت         ماننداقتصادي بزرگی   

اروپا وآمریکا قیمت شکر را به طور مصنوعی پایین نگه          

ــا ســرمایه مــی ــد ت ــراي دارن ــن صــنعت ب  گــذاري در ای

 از طرف دیگر بـه دلیـل        . دیگر سودآور نباشد   ايهکشور

واردات شـکر    ارزان بودن قیمت شـکر در بـازار جهـانی         

 هـراس از ناکـامی در       ، واردات بـی رویـه     .سودمند است 

ـ        مین بـه موقـع     أفروش محصوالت داخل و نگرانی از ت

 ،نقدینگی الزم براي پرداخت طلب کشاورزان چغنـدرکار    

  .ت استدغدغه دیگري براي مدیران کارخانجا

صنعت قند ایران با احداث اولـین کارخانـه قنـد        

 گذاري گردیـد   پایه 1273چغندري در کهریزك در سال      

هـاي   موازات مصرف قند و شکر و احداث کارخانـه        ه   ب و

. تدریج کشت چغندرقند توسعه یافـت     ه  جدید در ایران ب   

شـد ولـی     بذر آن در ابتدا از کشورهاي خارجی وارد مـی         

توزیـع   تحقیقات چغندرقند تولید و   سسه  ؤاکنون در م   هم

کـه تولیـد     باتوجه بـه ایـن    ). 1374  نژاد یموس( شود می

هـاي   چغندرقند در ایران از آغاز بـا اسـتفاده از فنـاوري            

اصـالح بـذر    بنگـاه    نوین انجـام گرفتـه و از یـک سـو          

همـواره نـسبت بـه تولیـد بـذرهاي           )پیـشین (چغندرقند

  و نمودهقدام  اصالح شده و توزیع آن میان چغندرکاران ا       

ــا   از ســوي دیگــر مراحــل مختلــف تولیــد چغندرقنــد ب

ــه ــد انجــام  سرپرســتی و نظــارت کارخان هــاي چغندرقن

ی جـ دار امـور تروی    ها عهده  به نوعی کارخانه   گرفت و  می

شود که چرا تولید چغندرقند      این سئوال مطرح می   ،  بودند

در کشور به رغم افزایش آن در جهـان در حـال رکـود              

 هـا رونـد کاهـشی داشـته اسـت        برخی سال بوده ویا در    

  درصـد  2/12 با    استان فارس  .)1380 یسالم  و یاشراق(

 رتبـه   درصـد، 98/10از سطح زیر کشت کشور و تولیـد         

بـه خـود    1383سوم کشور را در هر دو مـورد در سـال         

 سـازمان جهادکـشاورزي فـارس     (اختصاص داده اسـت     

1384(.  

 از سـه نـوع سیاسـت قیمتـی،         دولت با اسـتفاده   

بر تـصمیم زارع بـه کـشت یـک           تکنولوژیکی ونهادي، 

یـا ترکیـب     از یـک نهـاده و      محصول و میزان اسـتفاده    
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درنهایـت   گذارد و در نتیجه مقدار تولید و ها اثر می   نهاده

ـ          ثیر أمیزان رشد تولید را از سالی به سال دیگـر تحـت ت

هـاي حمـایتی     که تا چه اندازه سیاست     این. دهد قرار می 

موجبات افزایش تولید و رشد محصوالت      تواند   دولت می 

از  هاي سـاختاري اعـم     محدودیت ثر از أمت را فراهم کند،  

گـر در امـور     مداخلـه ايهـ  هساختار تولید و ساختار نهـاد    

بایـد بـا انجـام مطالعـات تجربـی         تولیدي است که مـی    

سـت کـه نتیجـه اعمـال         ا قدر مسلم آن   .مشخص شود 

در  ییـر بـه صـورت تغ     هاي دولت هرچـه باشـد،      سیاست

ارزش محصوالت تولیدشده از یک دوره به دوره زمـانی          

هـاي   لـذا تجدیـدنظر در سیاسـت       .شـود  دیگر ظاهر می  

هاي  هه نهاد عه محصوالت کشاورزي در جهت توس     عتوس

هاي حمایتی با هـدف      پربازده به همراه تغییر در سیاست     

ــشاورزي و     ــاي ک ــین کااله ــه ب ــرخ مبادل ــر در ن تغیی

ـ    محصوالت سایر بخش    ،کـشاورزي ه نفـع بخـش      هـا ب

بـرداري شـده از ســوي    هــاي بهـره  توجـه بـه پتانـسیل   

ــایر   ــان سـ ــرویج آن در میـ ــشرو و تـ ــشاورزان پیـ کـ

تـر   هـاي مناسـب    توسـعه و تـرویج روش      تولیدکنندگان،

تـر تولیـد    سازماندهی مناسب داشت و برداشت و  کاشت،

وري را در رشــد تولیــد  تواننــد نقــش عامــل بهــره مــی

ایش دهند و از نیاز به رشد روز   محصوالت کشاورزي افز  

  .)1380 یسالم و یاشراق( ها بکاهند افزون قیمت

که چغندرقند محصولی است که      با توجه به این   

به عنوان مـاده اولیـه کارخانجـات تولیـد قنـد و شـکر               

شـود   شود لذا در بازار آزاد معموال مبادله نمی        مصرف می 

ــدارد  ــه ن ــزر ع ــان محــصوالت . و قیمــت ســر م در می

از جمله یک منبـع انـرژي       (ورزي به دالیل مختلف     کشا

زایـی   اشـتغال  زاي ارزان در مقایسه با سایر مواد غذایی،       

ــم    ــی مه ــاوب زراع ــش تن ــستقیم، نق ــستقیم و غیرم م

 هاي استراتژیک مثـل گنـدم، جـو و         چغندرقند با زراعت  

بعداز برنج از بیشترین مقدار حمایت برخـوردار         ...) ذرت،

ــت ــان   .اسـ ــشورهاي جهـ ــت از  در کـ ــیوه حمایـ شـ

از طـرف دولـت      تولیدکنندگان شکر بسیار متنوع بوده و     

به طـرق گونـاگون      در راستاي اهداف بخش کشاورزي،    

 بخـش عمـده     بنـابراین شـوند    مورد حمایـت واقـع مـی      

سیاسـت   ها از طریق مکانیسم بازار یا به عبارتی        حمایت

  ).1373 انیقره باغ(د گیر گذاري صورت می قیمت

تـرین   یکی از مهم  ) 1385(هیم  حسینی و پورابرا  

، سیاسـت    را هـاي دولـت در بخـش کـشاورزي         سیاست

تـرین    کـه یکـی از قـدیمی       داند تحقیقات کشاورزي می  

ها  آن. هاي آن در ایران تحقیقات چغندرقند است       عرصه

با تدوین یک متدولوژي مناسـب در چـارچوب رهیافـت       

ی مازاد اقتصادي، به ارزیابی بازده اقتصادي و آثار رفـاه         

ـ پردا تحقیقات چغندرقنـد     مطـابق نتـایج حاصـله،      . دختن

گذاري پژوهشی دولـت     هزینه این سرمایه   -نسبت فایده 

 و نـرخ بـازده داخلـی آن    3/5براي دوره مـورد مطالعـه      

گر کارایی مطلوب آن      درصد به دست آمد که بیان      7/33

در . باشد هاي دولت می   گذاري در مقایسه با دیگر سرمایه    

 درصــد فوایــد نــصیب 174مــد، حــدود بعــد توزیــع درآ

 درصـد آن از محـل زیـان         74(گـردد    تولیدکنندگان می 

 درصـد   100بـیش از    ). شـود  مین می أدهندگان ت  مالیات

عواید تولیدکنندگان نیز نـصیب چغنـدرکاران روسـتایی         

شـوند   شده بازاررسـانان چغندرقنـد انـدکی متـضرر مـی          

  .)1385 حسینی و پورابراهیم(
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عرضه چغندرقند و نیز بررسـی      براي برآورد تابع    

تعداد قابل توجهی از    هاي کوتاه مدت و بلندمدت       کشش

 Nerlove) از الگـوي تعـدیل جزیـی نـرالو    محققـین  

با توجه    )1381 (در مطالعه نجفی    کمک گرفتند  (1956

به اهمیت چغندرقند و نقش آن به عنوان مـاده خـام در             

ر تولید شکر و نیز با در نظر گـرفتن سـهم بـاالي شـک              

هـاي حمایـت     وارداتی در شکر مصرفی، اثرات سیاسـت      

قیمتی دولت بـر تولیدکننـدگان و در نتیجـه بـر میـزان          

بـه  . عرضه داخلی چغندرقند مـورد بحـث قـرار گرفـت          

منظور تخمین تـابع عرضـه چغندرقنـد از مـدل تعـدیل          

استفاده شده و نرخ حمایت اسـمی    (1956)جزئی نرالو   

نتــایج . ل گردیـد بـه عنـوان متغیـر توضــیحی وارد مـد    

محاسبه نرخ حمایـت اسـمی چغندرقنـد در طـول دوره            

د که نرخ مذکور منفی بوده که بـه    اد مورد مطالعه نشان    

ــات ضــمنی  ــذ مالی ــاي اخ ــدگان اســت معن . از تولیدکنن

همبستگی تولید با نرخ حمایـت اسـمی مثبـت و برابـر             

دهـد بـا افـزایش نـرخ       می نشانبه دست آمد که     19/0

. یابـد  افزایش مـی  اندکی  ولید چغندرقند   حمایت اسمی، ت  

هاي اسمی و واقعی داخلی نیز       همبستگی تولید با قیمت   

نتایج تخمین  . بود 13/0 و   49/0مثبت و به ترتیب برابر      

 از نظر آمـاري میـان   ي رادار تابع عرضه نیز روابط معنی   

 متغیر قیمت واقعی داخلی و متغیر زمـانی         ومیزان تولید   

  . بود

ثر ؤ بررسی عوامل م، به)1378(سپس محمدي

در ایران و بـرآورد  چغندرقندبر تولید و سطح زیرکشت

توابع عملکرد و سطح زیرکشت جهـت تعیـین میـزان و      

 سطح زیرکشتثیر عوامل مختلف بر عملکرد وأشدت ت

براي نیـل بـه اهـداف    وي . رداختپایران درچغندرقند

  اسـتفاده 1341-1377هاي سري زمـانی   تحقیق از داده  

جهت برآورد تابع عملکرد از بین توابع موجود تولید  . کرد

پـذیري زیـاد، ثابـت     انعطـاف دلیـل ه متعالی لگاریتمی ب

نبودن کشش جانشینی و کشش تولیدي متغیر که قـادر          

. باشـد انتخـاب شـد       دادن سه مرحله تولید مـی      به نشان 

زیرکـشت از الگـوي   طور براي برآورد تابع سـطح  همین

نتـایج حاصـل از     . گردیـد  اسـتفاده    تعدیل جزئی نـرالو   

 که مقدار بذر مـصرفی در  دادعملکرد نشان برآورد تابع

عبـارت  دوره مورد نظر در حد مطلوب بـوده اسـت، بـه   

دیگر کشش تولیدي این نهاده بین صـفر و یـک قـرار             

 که پنبـه بـه      دادنشان  نیز  نتایج سطح زیرکشت    . داشت

 و شـناخته شـده اسـت    چغندرقندمحصول رقیبعنوان

دهنـده   بودن کشش قیمتی سطح زیر کشت نـشان    پایین

 تیمـ چغنـدرکاران نـسبت بـه تغییـرات ق    حساسیت کم

  . باشد می چغندرقند

گندم ازجمله محصوالت رقیب چغندرقند اسـت       

ـ دلیل داشـتن موادمغـذي زیـاد،    که به مین امنیـت  أدر ت

شاهنوسـی و   ( کنـد  غذایی جامعه نقشی مهـم ایفـا مـی        

هـاي گذشـته نیـز        طی سال  گیاهاین  . )1383همکاران  

بـه   زراعـی را گیاهـان بیشترین سطح زیرکشت همواره

ــت   ــصاص داده اس ــود اخت ــدم در  . خ ــین رو گن از هم

. اي دارد بخش کـشاورزي جایگـاه ویـژه   گذاري سیاست

از  اسـتفاده بـر عرضـه ایـن محـصول بـا     ثرؤعوامل مـ 

  در قالب الگـوي    81-1362اطالعات سري زمانی دوره     

هـاي   محاسبه کشش .  بررسی شده است   (1956) نرالو

چنـد نقـش    هـر مربوط به این متغیرها نـشان داد کـه  
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توان نادیده گرفت،  عرضه گندم را نمیعوامل قیمتی در

وقفه زمـانی و میـزان بارنـدگی   عرضه گندم با یک اما

ثیرگذار بـر عرضـه محـصول گنـدم         أترین عوامل ت   مهم

هـایی  تنگـذاري بـه   هاي قیمـت  بنابراین سیاستاست؛

  .براي افزایش عرضه گندم کافی نخواهد بود

ـ          کـار   هدر مورد سایر محصوالت نیز این الگـو ب

ــده اســـت کـــه   ورث و الفلـــین النـــگگرفتـــه شـ

(Longworth and loughlin 1977)  بـه بررســی ،

 ناحیـه   پـنج زمینـی در     هاي تولیدکنندگان سـیب    واکنش

سه مدل واکنش قیمتی آزمون     . جنوب ویلز اشاره کردند   

هـا، مـدل انتظـارات تعـدیل         تـرین ایـن    ند که موفق  شد

 . بسط داده شد   این مدل براي آزمون   . عمومی نرالو بود  

 در هر ناحیه تعیین شوند      تولیدکنندگاناول، چطور تعداد    

سطح زیرکشت به علت     مایل به توسعه     ها آنو دوم، آیا    

) 1384(ترکمـانی و رفیعـی    .اند عملکرد خوب قبلی بوده  

زمینـی و پیـاز طـی        د توابع عرضه سـیب    برآورمنظور   به

ثیر قیمت اسـمی   أ و بررسی ت   1381 الی   1361هاي   سال

و واقعی و نرخ حمایت اسـمی دولـت در تولیـد ایـن دو               

 روش حـداقل مربعـات      واز تابع عرضه نـرالو       محصول

نتـایج نـشان داد کـه       .  کردنـد   استفاده (OLS)معمولی  

غییـر  قیمت اسمی و واقعی، عملکرد، سطح زیرکشت و ت        

در فنآوري تاثیر مثبت بر تولید محصوالت مورد مطالعه         

در حالی که، نرخ حمایـت اسـمی دولـت و           . داشته است 

چنـین،   هـم . ثیر منفی بوده اسـت    أتولید با وقفه داراي ت    

هاي مورد مطالعه  مقادیر نرخ حمایت اسمی در اکثر سال   

هاي  ثیر منفی سیاست  أگر ت  این نتایج نمایان  . منفی است 

در تولید این دو محصول، کاهش نرخ مبادلـه بـه           دولت  

چنین پرداخت نوعی مالیات پنهان      زیان کشاورزان و هم   

.باشد از سوي کشاورزان در طول زمان می

 بـه بررسـی میـزان      )1384 (بخشوده و شـفیعی   

حمایت سیاست خرید تضمینی محصوالت پنبه، خرمـا،        

 1357-81سیب زمینی، پیاز و کشمش در دوره زمـانی          

بـدین  . در اسـتان فـارس پرداختنـد   اساس تابع نـرالو   بر

ثر مـستقیم بـه عنـوان       ؤمنظور، نرخ حمایت اسمی و مـ      

معیارهایی جهت بررسی میزان مداخالت دولت محاسبه       

بنابراین بازنگري در اجراي سیاست خرید تـضمینی      . شد

رسد و لـذا در بلنـد        در استان فارس ضروري به نظر می      

توانـد ضـمن      دولت می  هاي مدت حذف تدریجی دخالت   

هاي دولت موجب تقویـت بخـش        جویی در هزینه   صرفه

چنـین رابطـه بـین میـزان حمایـت           هم. کشاورزي شود 

دولت و سطح زیرکشت براي محصوالت پنبـه، خرمـا و    

هـاي دولـت بـر     ثیر سیاستأسیب زمینی نشان داد که ت 

باشـد و عامـل      افزایش سطح زیرکشت مورد تردید مـی      

 عامل در افزایش سـطح زیرکـشت        ترین تکنولوژي مهم 

 بـه منظـور    )2002 ( نجفی و بخشوده   چنین هم. باشد می

بررسی اثرات سیاست حمایت دولت بـر تولیـد بـرنج در            

نتـایج نـشان    . ایران از مدل عرضه نرالو استفاده کردند      

هــا تولیدکننــدگان حمایــت  الایــن سـ داد کـه در اکثــر  

  .اند نشده

 میت محصول هدف از این مطالعه با توجه به اه       

نیـز   و  هم از نظر تولید و هم از نظر مـصرف          چغندرقند،

ثر بـر   ؤعوامل مـ    ، تعیین رویه شکر  باتوجه به واردات بی   

هـاي   در سال بود زیرا   عرضه چغندرقند در استان فارس      
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به چغندرقند  عملکرد   از لحاظ تولید و    استان فارس  اخیر

  .سطح باالیی در کشور رسیده است

  

  ها مواد و روش

 در ثر بر عرضه چغندرقند   ؤاي برآورد عوامل م   بر

اسـتفاده   واکنش عرضه الگوي نرالو   تابع   ق از ین تحق یا

.  بر پایه قیمت مورد انتظار استوار اسـت        ن تابع ی ا که شد

مشکل اساسی که نرالو توجیـه الگـوي خـود را بـا آن              

هـاي مـورد انتظـار       کند این است کـه قیمـت       شروع می 

یشنهاد کرده اسـت کـه از   نرالو پ .مشاهده شدنی نیست  

عنوا ن جانشین قیمت مورد انتظار      ه  هاي گذشته ب   قیمت

=pt-1( استفاده شود pe
t(.  

اي الگوي تعدیل جزیـی نـرالو ایـن          فرض پایه 

است که کشاورزان در هر سال قیمت مورد انتظار خـود           

براساس میزان بت باشد،ارا که امید دارند در آینده نیز ث

هـاي گذشـته تعـدیل و         سـال  بینی شده در   خطاي پیش 

pe  بر این اساس اگر. بازبینی کنند
t  ،قیمت مورد انتظـار

pe
t-1        قیمت مورد انتظار سال قبل وpt-1     قیمـت واقعـی 

 سال قبل باشد رابطه تعدیل جزیی به صورت زیر اسـت          

  :)1956نرالو(

 )1(             Pe
t-p

e
t-1=β[pt-1-p

e
t-1 ]   , 0<β≤1

β  دهنـده نـسبت خطـایی     ان ضریب انتظار و نش

 بینـی خـود را براسـاس آن        است کـه کـشاورزان پـیش      

هـاي دورتـر و دادن       با واردکردن سـال   . کنند بازبینی می 

تـوان براسـاس      را می  )1(رابطه   ها، هاي متفاوت آن   وزن

  :یند متحرك به صورت زیر نوشتآفر

 )2(          Pe
t=βpt-1+(1-β)pt-2+(1-β)2pt-3+…

 روابط خطـی بـین سـطح        ،هبا فرض حالت ساد   

توان چنـین نـشان      را می و قیمت مورد انتظار     زیرکشت  

: داد

   )3(                          Xt=α0+α1p
e
t+ut

دهنده سطح زیرکشت در      نشان Xtدر رابطه باال    

Pe  اســت وtســال 
t،بایــد   ،کــه قابــل مــشاهده نیــست

 3رابطـه   . مشاهده بیـان شـود    قابل  براساس متغیرهاي   

Peدهد که  نشان می
tصورت تـابعی از  توان به را می Xt 

pe  نوشت و به همـین ترتیـب،  
t-1  را نیـز براسـاس Xt-1  

  : خواهیم داشت3بنابراین از معادله . بیان کرد

 )4(                                      Pe
t=α0+α1xt

دسـت   توان رابطه زیـر را بـه        نیز می  1از معادله   

  :آورد

)5(                              Pe
t=β0+β1Pt-1+β2P

e
t-1  

 )6(       Pe
t=β0+β1Pt-1+ β2 (γ0+γ1xt-1)  

 خواهیم 3براساس معادله  با استفاده از این رابطه و  

                                                            :داشت

Pe
t=β0+β1Pt-1+β2 γ0+ β2γ1 Xt-1+ut              )7(

غییر ضرایب، معادله پایه الگوي نرالو نتیجه       با ت 

  :خوا هد شد

     )8(              Xt=Π0+Π1Pt-1+Π2Xt-1+ut  

 را با   xt توان رابطه علیت    می 8در برآورد معادله    

گذشـته   چنین سطوح زیرکشت   ها و هم   اي قیمت متغیره

را بـه    8هاي مناسب بررسی کـرد و معادلـه          را با آزمون  

  .ادنحو مطلوب گسترش د

،  روش تعدیل جزیی نـرالو     طبق ،این مطالعه  در

، تابعی از قیمت سـال قبـل چغندرقنـد        چغندرقند  عرضه  
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، سطح  )به عنوان محصول رقیب   (قیمت سال قبل گندم     

زیرکشت و مقدار خریـد سـال قبـل چغندرقنـد در نظـر         

 این محصول در سال    اطالعات آماري . گرفته شده است  

وزارت (  کـشاورزي  محصوالتاز سالنامه آماري    ،  1385

، 1383 تـا سـال    1369 از سـال     )1384 جهاد کشاورزي 

  . استفاده شدOLSروش   از عرضهن تابعی تخمجهت

  

SSt = α1PSt-1+ α2PWt-1+ α3S+ (1-λ) SSt-1  

SSt = يدرسال جار  چغندرقندعرضه 

PSt-1 = ک وقفهیبا  مت چغندرقندی ق

PWt-1 =  )محصول رقیب( سال قبل گندم متیق

S =   رکشت چغندرقندیطح ز س

SSt-1=    عرضه چغندر سال قبل

  

هـاي تـابع در قالـب        به منظور بررسـی کـشش     

الگوي نرالو از فـرم لگـاریتمی تـابع اسـتفاده شـد کـه              

. باشد دهنده میزان کشش آن می   ضرایب هر متغیر نشان   

هـا بـه    در تابع عرضه نرالو بـا اسـتفاده از ایـن کـشش          

. پـردازیم  ه مدت می  هاي بلندمدت و کوتا    بررسی کشش 

فرم کلی این تابع در حالت بدون عرض از مبدا و رونـد             

  .، محاسبه شددار  معنی

  

  نتایج و بحث

   چغندر قند ریشهعملکرد

 شــود مالحظــه مــی 1شــکل همــانطور کــه در 

 خوبی برخـوردار    هاي اخیر از روند نسبتاً      در سال  عملکرد

بـا    لـذا . است روند صعودي داشته   83 تا   81 از سال  .بود

استانی شدن اعتبارات طرح افزایش چغندرقنـد در سـال       

ــروژه  ،1381 ــراي دو پ ــه(اج ــی ب ــر )زراع ــارت ب  و نظ

بـا   هـاي قنـد و      در حوزه عمـل کارخانـه       آن عیارسنجی

 هاي قند و   مشارکت افراد چغندرکار طرف قراداد کارخانه     

طق تداوم  هاي جهادکشاورزي منا   شکر از طریق سازمان   

اي و  د نیاز جهت مـصارف یارانـه  میزان شکر مور.تیاف

  کـه شـود  توسط سازمان حمایت تعیین مـی   ،رتنظیم بازا 

شـکر در گـونی و سـایر         این مصارف شامل انواع قند و     

اسـتان  جهادکـشاورزي   سـازمان    (شود ها می  بندي بسته

  ). 1384 فارس
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  .1383 تا 1369هاي  ال طی ساستان فارسدر  نوسانات عملکرد ریشه چغندر قند 1شکل 

  وزارت جهاد کشاورزي: منبع                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .1383 تا 1368هاي  روند تغییرات میزان تولید چغندر قند و قیمت خرید چغندر قند استان طی سال 2شکل 

  )1384(سازمان جهادکشاورزي استان فارس :                منبع

  

شــود از  یمــشاهده مــ 2 شــکل درطــور  همــان

 میزان تولید چغندرقند از سطح    1373 تا   1369هاي   سال

 73مطلوب و با روند افزایشی برخوردار بوده که در سال          

به دلیل خشکسالی در اسـتان فـارس میـزان تولیـد بـه       

خام و  واردات شـکر  دلیل دیگر    .رسد  می 69کمتراز سال   

ی ـال زراعـ  ـسـ  درمیـزان واردات    . باشد می تصفیه شده 
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بیـشترین  ( تن   1249836 تن به    872221 از 78-1377

  بـه   1381در سـال     و سـپس     )سال اخیـر  10مقدار طی   

 سـازمان خواروبـار جهـانی     (  تن رسـیده اسـت     818452

ــال). 2002 ــاي  در س ــا  80ه ــضمینی   83 ت ــت ت قیم

  درصــد9متوســط از رشــد  طــور هچغندرقنــد ســاالنه بــ

رغم افـزایش سـاالنه قیمـت ایـن          علیو  برخوردار بوده   

 ول سطح زیرکشت از روند نزولی برخـوردار اسـت         محص

از دالیــل آن عــدم تحویــل بــه موقــع پــول  کــه یکــی

 سفانهأ مت ها با قند است که     وضه آن اچغندرکاران و یا مع   

 شکر و ادامه این روند منجربه تعطیلی کارخانجات قند و   

 .باشـد  عدم تمایل زارعین به کشت ایـن محـصول مـی          

رخ خریـد چغندرقنـد بـا       مقایسه نسبت تغییرات ساالنه ن    

نسبت تغییرات سالیانه میـزان تولیـد آن بـر ایـن مهـم              

 از طریـق اهـرم افـزایش قیمـت،        فاَ  صرداللت دارد که    

پـذیر   افزایش میزان تولید چغندرقند بـه سـادگی امکـان        

هـاي دیگـري در      لفهؤم بر عامل قیمت،   عالوه .باشد نمی

ري ثر بـوده و در بـسیا      ؤچغندرقند مـ    تولید نوسان میزان 

 نسبت به سال    موارد علیرغم افزایش قیمت میزان تولید     

 .نـشان داده اسـت     قبل در حـد قابـل تـوجهی کـاهش         

بنابراین ابـزار حمـایتی قیمـت تـضمینی در مـورد ایـن           

واقـع در    در محصول از کارایی خوبی برخـودار نبـوده و        

رابطه مبادلـه بـه زیـان چغندرقنـد عمـل            ها اغلب سال 

   ).1383 ژادن ممحمودي و کاظ( نموده است

ــد وشــکر   ــاالنه قن ــین قیمــت س ــران تعی در ای

هـاي    در مـاه   ها معمـوالً   برداري کارخانه  همزمان با بهره  

قند و شکر همواره ازجمله      .گیرد مهر یا آبان صورت می    

ــالی و     ــه ارزي و ری ــت یاران ــشمول دریاف ــاي م کااله

گذاري  چنین مندرج در فهرست اقالم مشمول قیمت       هم

هـاي پایـه ایـن فـرآورده بـا بررسـی        هستند که قیمـت   

ــســازمان  ــت و طــرح در هی ــت أحمای ــین و تثبی ت تعی

هـا   ها بر مبناي هزینه تولید چغندرقند و تبدیل آن         قیمت

و درنهایـت بـا تـصویب شـوراي اقتـصاد اعـالم              تعیین

   .)1374 نژاد موسی( شود می

منظور اطمینان از وجود رابطه همگرایی بـین         به

آزمــون ایــستایی روي جملــه متغیرهــاي تــابع عرضــه، 

باتوجه به نتایج حاصله در      .خطاي این تابع انجام گرفت    

 فولر تعمیم یافتـه، در قالـب        -از آزمون دیکی  ،  1جدول  

ها اسـتفاده    ی ایستایی داده  روش گام به گام، براي بررس     

این نتیجه حاصل شد که تمام متغیرها در سطح         . گردید

 ، تخمـین مـدل    بـراي   بنـابراین  .هـستند ایستا  موردنظر  

ـ    را می روش حداقل مربعات معمولی       .کـار بـرد    هتـوان ب

 نشان داده شده است   2از تخمین در جدول      نتایج حاصل 

 أ با حالت بدون عرض از مبـد       Fدار بودن آماره     که معنی 

  .باشد میو روند 
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   در استان فارس عرضه چغندرقند بررسی ایستایی متغیرهاي مدل1جدول

  درجه ایستایی  متغیر

  نوع مدل  حد بحرانی  ADF  وقفه

   )تن( عرضه چغندر قند
I(0)0  

09/5-  8/4-  

  %)1در سطح (
  با عرض از مبدا و روند

  )تن/ریال( قیمت چغندرقند با یک وقفه
I(0)  0  

5/3-  34/3-  

  %)10در سطح(

  با عرض از مبدا و روند

  )تن/ریال( قیمت گندم با یک وقفه
I(1)  1  

64/4-  83/3-  

  %)5در سطح (

  عرض از مبدا و روندبا 

  )هکتار( سطح زیر کشت
I(0)  0  

16/4-  79/3-  

  %)5در سطح (

  با عرض از مبدا و روند

  )تن( عرضه چغندرقند سال قبل
I(0)  0  

83/3-  79/3-  

  %)5در سطح (

  با عرض از مبدا و روند

  

  1369-83 يها  سالی معادله عرضه چغندرقند در طنتایج تخمین 2جدول 

)05/0(احتمالو سطح  tآماره  )کشش( ضریب  متغیر

  )058/0     (12/2  52/0  قیمت چغندرقند با یک وقفه

  )069/0    (- 01/2  -45/0  قیمت گندم با یک وقفه

  )000/0     (95/6  94/0  سطح زیر کشت

  )053/0  ( 53/1  16/0  عرضه چغندرقند سال قبل

R2   : 71/0     آمارهF: 94 /8  *)002/0(  15 :مشاهدات  

  

  

سـت کـه    ادهنده این  نشان 71/0تعدیل  ضریب  

درصد تغییـرات متغیـر     71متغیرهاي موجود در این تابع      

دهـد کـه    نشان مـی F آماره .دهد وابسته را توضیح می

ا کـه میـزان     ج دار است از آن    زده شده معنی   تابع تخمین 

خرید چغندرقند با یک وقفـه زمـانی بـه عنـوان متغیـر              

تـوان از آمـاره دور       نمـی  مستقل در تابع عرضه واردشد،    

بلکـه بایـد مقـدار آمـاره اچ          بین واتسون استفاده کـرد،    

ـ       ن یدوربین را براي اطمینان از نبـود خـود همبـستگی ب

که این مقدار از توزیع  جمله اخالل مالك عمل قرار داد    

ــشان مــی  دهــد کــه خــود  نرمــال برخــوردار اســت و ن

  ).  -96/1 >-63/0>96/1( همبستگی نداریم

  صـحت تـابع ازنظـر ناهمـسانی        جهت بررسـی  

سـه   ، خود همبـستگی و خطـاي تـصریح، هـر          واریانس

در سـطح احتمـال      H0  شـد کـه فرضـیه      انجـام آزمون  

گــر عــدم وجــود خــود   بیــانشد ونــ دهــا ر آن درصــد1

ــسانی  ــستگی، ناهم ــانس همب ــصریح  واری ــاي ت  و خط

آزمـون   جهـت    أ با حذف متغیر عـرض از مبـد        .باشد می

از آزمـون   چنین هم خطـی      همو   Fدار بودن آماره     معنی
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دار   معنـی 66/0ریست رمزي استفاده شد که با احتمـال      

  .شد

 میزان تولیـد     پیداست 2 طور که از جدول    همان

دار  معنـی  چغندرقند با سطح زیرکشت رابطه مـستقیم و       

 94/0 زیرکــشت از حــساسیت بیــشتري  ســطح.داشــت

ــوردار  ــود وبرخ ــدب ــشان دهن ــساسیت ي ه ن ــاالي  ح ب

 کـشش کوتـاه   .باشـد  ه تغییرات قیمتی می  چغندرکاران ب 

آن   و کـشش بلندمـدت     52/0 مدت آن برابـر اسـت بـا       

 همواره کـشش بلندمـدت بزرگتـراز کـشش          . بود 62/0

سال در  عرضه چغندرقند    ضریب متغیر . مدت است  کوتاه

 بر این اساس ضـریب تعـدیل برابـر          .بود 16/0  نیز قبل

 دهـد کـه هـر       این ضریب نشان مـی     . بود 84/0 است با 

 شکاف بین عرضه مطلـوب و عرضـه         84/0سال حدود   

هاي  سایر متغیرهاي تابع عالمت    .یابد میواقعی کاهش   

   .ندشتات وجود داعیموافق با مبانی نظري و واق

افزایش تولید هر محصول تابع دو گروه عوامـل    

عوامـل غیرقیمتـی شـامل       که   قیمتی و غیرقیمتی است   

طور که پـیش     همان .شود تحقیقات و توسعه فناوري می    

ثر در تولیـد  ؤاز این گفته شد بررسی عوامل غیرقیمتی م    

چند توسـعه فنـاوري در       دهد که هر   چغندرقند نشان می  

تولید چغندرقند آغازي خـوب داشـته امـا ایـن حرکـت             

بـه بیـان دیگـر بخـش        . مطلوب استمرار نیافتـه اسـت     

تحقیقات کشاورزي نتوانسته است جریان تداوم فناوري       

عوامـل قیمتـی    . ایش عملکرد ایجاد کند   را در جهت افز   

تواند جایگزین عوامـل غیرقیمتـی شـود امـا         اگرچه نمی 

کارگیري سریع فنـاوري     همواره بستر مناسب را براي به     

بـر ایـن کـشاورز اگـر بهـاي           عـالوه . سـازد  فراهم مـی  

اش در تولیــد بیــشتر  اي دریافــت کنــد انگیــزه منــصفانه

ت دیگـر بـه     محصول از طریق انتقال منابع از محصوال      

هـاي زراعـی بیـشتر       محصولی خاص و یا انجام مراقبت     

  ).1381 نجفی( شود تقویت می

  

  شنهاداتیپگیري و  نتیجه

که کشاورزان الگوي کشت خـود       با توجه به این   

 رابطـه  ،کنند هاي سال قبل تنظیم می  را بر اساس قیمت   

قیمت سال قبل آن مثبت      میان میزان تولید چغندرقند و    

 در واقع اعمال سیاست قیمت تضمینی       .استدار   معنی و

در صورتی که در زمان مناسب خود، یعنی قبل از کشت           

 موجـب افـزایش عرضـه گنـدم         ،صورت گیرد  محصول

اما میزان تولید با قیمـت سـال قبـل گنـدم             .خواهد بود 

عنوان محصول رقیب رابطه معکوس دارد با توجه بـه         هب

هـا   از نهـاده   که این دو محصول در زمینـه اسـتفاده         این

اي  کنند، لذا چنین نتیجـه     ازجمله زمین با هم رقابت می     

  . دور از انتظار نیست

 ییگـذاري بـه تنهـا      هاي قیمت  بنابراین سیاست 

 نخواهـد بـود و در       یش عرضه چغندرقند کاف   ی افزا يبرا

است حمایتی در سطح    یتواند با اتخاذ س    یت دولت م  ینها

ت از  یکر به حما  ش د قند و  ی در تول  يگذار هیسرما کالن و 

ـ .پـردازد  هدکنندگان چغندرقند بیتول ضـرورت عـالوه  ه ب

اسـتان  درتـضمینی خریدسیاستاجرايدربازنگري

 هـاي  برنامـه اجـراي  بـا .رسـد  مـی نظـر  بهالزمفارس

ایـن مـورد درکـافی اطالعـات کـشاورزان ترویجی،
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با توجه به ضـریب تعـدیل و   .آورند میدست  هبسیاست

دمدت عرضه محـصول، کـشاورزان      چنین کشش بلن   هم

در تخصیص زمین کشت به محصوالت با درآمد بـاال و           

 تمایل کمتري بـه تولیـد       چنین با تغییر الگوي کشت     هم

 نظر هباین وجودبا.دهند این محصول از خود نشان می

مـدت  کوتـاه درالاقـل بایـستی دولـت کـه رسـد  می

 کشاورزيمحصوالتتولیدکنندگانازحمایتمنظور هب

موقع درآمـد    ههاي حمایتی در قالب پرداخت ب      با سیاست 

زارعین اقـدام نماینـد تـا در بلندمـدت شـاهد واکـنش              

کشاورزان با افـزایش سـطح زیرکـشت ایـن محـصول            

  .به عرضه مطلوبی دست یابند وباشند 
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