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  چكيده

در اين راسـتا از رهيافـت   . پردازدميدو استان مازندران و گيالن  درتاثير آن بر سطح توليد برنج اثر وجود محدوديت منابع مالي و    اين مطالعه به بررسي
نتـايج ايـن    . اد شده اسـتفاده شـده اسـت       يهاي   در استان  1386كارگيري اطالعات مربوط به توليدات برنج براي سال زراعي           هتابع توليد غيرمستقيم و با ب     

هاي دو استان وجود دارد، بطوريكه در استان گيالن منـابع مـالي در دسـترس    رستاندهد كه كمبود اعتبارات و منابع مالي در تمامي شه     پژوهش نشان مي  
اين كمبود موجـب كـاهش ميـزان    . درصد كمتر از ميزان الزم براي دستيابي به سطح مطلوب اقتصادي در توليد است  04/21و در استان مازندران      01/23

نقـش  با توجه   . شده است توليد در نبود محدوديت مالي      رصد در استان دوم نسبت به ميزان        د 22/23درصد در استان اول و       78/24توليدات فعلي در سطح     
  . كاهش واردات اين محصول داشته باشد نقش قابل توجهي در تواند  ميتأمين اعتبارات مورد نياز در تامين برنج  مورد نياز كشور، اين دو استانبه 
  
  مازندران، گيالناعتبارات،، نج تابع توليد غير مستقيم، بر: كليديهاي ژه وا
  
    1  مقدمه
 كــه معمــوالً از طــرف توليدكننــدگان يهــايكــي از محــدوديتي

در اغلب كـشور هـا بـويژه كـشورهاي در حـال             محصوالت كشاورزي   
 در  .)2( شود، محدوديت اعتبارات و منابع مالي اسـت       عنوان مي توسعه  

ان مطـرح   ايران نيز ايـن مـشكل هـر از گـاهي از طـرف توليدكننـدگ               
كـار در شـمال      با توجه به معيشتي بودن اكثر خانوارهاي برنج        .شود مي

 توليدكننـدگان دور از      ايـن  كشور، شايد اين ادعـا در مـورد بخـشي از          
  . واقعيت نباشد

مسلم است كه دسترسي به اعتبارات در حـد تـأمين هزينـه هـاي       
ري  در سطح بهينه مصرف امـ      يمورد نياز براي خريد نهاده هاي توليد      

در واقع چنانچه زراعين با محدوديت منابع مالي مواجـه          . ضروري است 
ها در سطح بهينـه اقتـصادي صـورت نخواهـد           باشند، استفاده از نهاده   

گرفت و دستيابي به سطحي از توليد كه سود توليـد كننـده را حـداكثر                
، )2008( بنا به گفته بوكوشوا و كومباكار       . )3 (نمايد مقدور نخواهد بود   

 حداكثر سازي سود در بين زارعين، بسيار بحث انگيز است، چـرا          فرض
گيـري  كند كه زارع با هيج محـدوديت مـالي در تـصميم           كه فرض مي  

گيـري زارعـين در خريـد       در واقـع ماهيـت تـصميم      . خود روبرو نيست  
                                                 

د و توسعه ، دانشكده اقتصاترتيب استاد و دانشجوي دكتري اقتصاد كشاورزي به-2و1
   دانشگاه تهرانكشاورزي،

  )Email: hsalami@ut.ac.ir                             :          نويسنده مسئول-(* 

لـي و چمبـرز   . ها به شدت به دسترسي منابع مـالي بـستگي دارد        نهاده
كه محدوديت مالي وجـود دارد فـرض        دادند درشرايطي   نشان  ) 1986(

. حداكثر كردن سود فرض مناسبي براي بيان رفتار توليد كننده نيـست           
حداكثرسـازي سـود را تحـت شـرايط         همچنين اين دو محقق نظريـه       

 نشان دادند كه عرضه تحـت شـرايط          و محدوديت منابع بررسي كردند   
. دمحدوديت منابع از حداكثر سازي اين سود مقيد بدسـت خواهـد آمـ             

همچنين نشان دادند كه چنانچه درآمد واحد توليـدي حـداكثر شـود و              
ها در تابع عرضه جايگزين گردد،    مقادير بهينه محاسبه شده براي نهاده     

مقادير عرضه بهينه محاسبه شده برابر با عرضه بهينه محصول تحـت            
  . شرايط در نظر گرفتن محدوديت منابع مالي خواهد بود

هـاي  محدوديت اعتبارات در فعاليت   رآورد اثر   ب  مطالعات در زمينه    
كه همگـي   مختلف كشاورزي در ساير كشورهاي جهان صورت گرفته         

بيانگر تاثير اين محدوديت بر عدم دستيابي بـه سـطح مطلـوب توليـد               
مطالعات نه بارزي از اين     ونم) 2009(بوكوشوا  و  كومباكار    مطالعه .است

ي توليـد كننـدگان     وجـود محـدوديت مـالي بـرا       نـشان داد    كـه   است  
فاصـله گـرفتن توليـد از سـطح مطلـوب            سـبب   كشاورزي در روسيه    

 فـار و سـوير      همطالعـ  .شـده اسـت    20به ميـزان     )سودكننده  حداكثر  (
، فار و پريمونـت  )1990(، كويل  )1988 و   1986(، لي و چمبرز     )1988(
محـدوديت را   نوع  وجود اين   اثر  و نيز   ) 2005(، هيلمر و هولت     )1994(

در در توليد محـصوالت كـشاورزي       يدن توليد به سطح مطلوب      بر نرس 
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ـ    جستجوهاي گسترده   . ديگر نشان داده اند   كشورهاي   ه نشان داد كه ب
رغم احتمال مواجه بودن توليد كنندگان بخش كشاورزي با محدوديت          
مالي در ايران، اين موضوع كمتر مورد توجه محققين قرار گرفتـه و در              

 لـذا،   .پرداختـه باشـد ديـده نـشد     موضوع ين ا بهنتيجه مطالعه اي كه   
حاضر سعي دارد وجود يا عدم وجود محدوديت مالي، چگونگي          مطالعه  

در بين  را  اين محدوديت   پي بردن به اين محدوديت و نحوه اثرگذاري         
 مـورد   هـاي شـمالي كـشور     هاي اسـتان  برنج شهرستان توليد كنندگان   

هاي شـمالي    در استان   با توجه به اهميت كشت برنج      .بررسي قرار دهد  
مـشخص شـدن ايـن مـسئله بـا          ويژه مازندران و گـيالن،      ه  كشور و ب  

مـورد نيـاز بـراي اسـتفاده        در حد   تأمين منابع مالي    اهميت است زيرا،    
رسيدن براي كارامدتر از منابع توليدي موجود و توسعه توليدات منطقه،         

 20انداز  به سطح مناسبي از خودكفايي و در نهايت نيل به اهداف چشم           
 الزم است تا بررسي شود كه آيـا  ،از اين رو  . ساله بسيار با اهميت است    

كاران با محدوديت شود برنجهاي مورد نظر، آنچنانكه ادعا مي در استان 
ثـر  امالي روبرو هستند؟ و آيا اين محدوديت بر عملكرد توليدي آن ها             

اسخ به  تحقيق حاضر فراهم كردن پ    بنا براين، هدف اصلي     گذار است؟   
ر ايـن پـژوهش بـراي بررسـي و تعيـين اثـر              د. باشـد   مي سواالتاين  

محدوديت منابع مالي در توليد برنج، رهيافت تـابع توليـد غيرمـستقيم             
 . بكار گرفته شده است

  
  ها مواد و روش

يكي از عوامل مهم و تأثيرگذار بر توان توليدي واحدهاي توليدي،           
هاي توليـدي   اي تأمين نهاده  دسترسي به اعتبارات در سطح مناسب بر      

، چنانچه  )1( نمودار   و بر اساس    ) 2008(در تعقيب نظر كومباكار     . است
تحت شرايط بيشينه سازي     توليد برنج  مزرعه  يك  مطلوب براي  بودجه

 باشد، اگر بودجه در اختيار زارع تحت شرايط واقعي برابر           *Cسود، برابر   
c       ر يا مساوي بودجه مطلوب      باشد، همواره هزينه در شرايط واقعي كمت

همچنين ميزان محصولي كـه بـا وجـود داشـتن     ).  *C≤ C(خواهد بود 
شود، بزرگتر از ميزان محـصولي اسـت        حاصل مي ) *C(بودجه مطلوب   

در نمـودار   .  خواهـد شـد    حاصل) C(واقعي  ) بودجه(كه با صرف هزينه     
سـود برابـر    با فرض قيمت واحد براي ميزان محـصول، خـط هـم           ) 1(

wxy += π  سـود،  بنابراين، عرض از مبـدأ خـط هـم        .  خواهد شد
. اختالف درآمد از هزينه و به عبارتي همان سود مورد نظر خواهد بـود             

سود در حالت عدم وجود محدوديت بودجه برابر عـرض از مبـدأ خـط               
و سود در حالت وجود محدوديت بودجه برابر عرض از مبـدأ             )AП(ممتد  

چنانچه از روي شكل پيداسـت،      .  خواهد بود  )BП(نچيسود نقطه خط هم 
باشد، واحدهاي توليدي با محدوديت بودجـه  C*=C  تنها در حالتي كه

بـه منظـور مـشخص شـدن ايـن نكتـه كـه آيـا          . مواجه نخواهند بـود   
هاي مـورد نيـاز بـراي       ي تأمين نهاده  اتوليدكننده با محدوديت مالي بر    

  :شودل ميتوليد مواجه است يا نه، به طريق زير عم

  چنانچه رابطه مقدار توليد بـرنج و نهـاده هـاي مـصرفي در هـر                
  : با تابع توليد ضمني زير نشان داده شودتوليد برنج مزرعه 

)1    (                                                   ),( zxfy =   
ام i بيانگر سطح محصول توليدي توسـط توليدكننـده          yكه در آن    

هاي متغير و شبه ثابت اسـت،         به ترتيب برداري از مقدار نهاده      zو   xو
 واحد توليدياين در   yها براي توليد آنگاه هزينه مورد نياز خريد نهاده     

  :شودصورت زير نوشته ميبه 
xwC '= )2                      (                                            

هــاي متغيــر اســت كــه  بــرداري از قيمــت نهــادهw'ر آن كــه د
ايـن   بيانگر بودجه مـورد نيـاز بـراي          c با آن روبرو است و       توليدكننده

  .هاي متغير استتوليدكننده براي خريد اين نهاده
) 1رابطـه   (اگر توليدكنندگان به دنبال حداكثر كردن مقـدار توليـد           

نيز مواجه باشند، تحت قـانون الگرانـژ        ) 2(طه  باشند و با محدوديت راب    
  :رابطه زير صادق خواهد بود

)(),( xwCzxfL ′−+= λ )3               (                           
با برقراري شرايط مرتبـه اول      .  بيانگر ضريب الگرانژ است    λكه  
، مقادير بهينه   λمترها و پارا  گيري برحسب نهاده  و مشتق ) 3 (در رابطه 

هـاي متغيـر، مقـدار      ها به صورت تابعي از قيمـت نهـاده        مصرف نهاده 
  :هاي ثابت، و مقدار بودجه در دسترس بدست خواهند آمدنهاده

);;(
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)4        (             

ـ         )1(در رابطه   ) 4(با جايگزيني رابطه     -ه، مقدار بهينـه توليـد نيـز ب
هاي شـبه ثابـت و     هاي متغير، سطح نهاده   صورت تابعي از قيمت نهاده    

  : ميزان بودجه در دسترس حاصل خواهد شد
);;( zcwy ψ= )5       (                                                   

است كـه   ) IPF(يك تابع توليد غير مستقيم      ) 5( در واقع، معادله    
 متغيرهاي ياد شده قبلي، از جمله سـطح بودجـه در            به صورت تابعي از   

دسترس، از طريق بيشينه كردن محصول توليدي در يك زمان خاص           
  :شود، يعنيبا فرض محدوديت بودجه حاصل مي

01,**:

);(max
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=

ηη xwceccctosubject

zxfy )6  (               

شـود كـه      عبارت ديگر فرض مي   به. باشد عدد نپر مي   e كه در آن    
ccنامساوي   .  تبديل به مساوي خواهد شد     c* در ηe با ضرب    *≤

ساير متغيرهـا نيـز قـبالً       .  عددي بين صفر و يك است      ηضمن آنكه   
 محاسـبه شـود     λمقدار ضريب   ) 3(چنانچه از معادله    . اندتعريف شده 
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  )2008( كومباكار :ماخذ   نمودار محصول و سود با و بدون محدوديت اعتبارات-)1شكل ( 

  
،  اگر اين عبارت برابر يك     )2008(بنا به گفته بوكوشوا و كومباكار       

. معناست كه محدوديت اعتبارات و منابع مالي وجود ندارد        شود، به اين    
اما اگر اين عبارت بزرگتر از يك شد، يعني بنگاه توليدي با محدوديت             

 در شــرايط عــدم وجــود λاز آنجــا كــه مقـدار  . اعتبـارات روبروســت 
=1محدوديت برابر يـك اسـت، لـذا بـا تحميـل رابطـه               

∂
∂

=
c
yλ 

با قرار دادن رابطـه مـورد نظـر، در     .  را محاسبه كرد   *Cوان ميزان   ت مي
  .آيدنيز بدست مي،  *y توليد بهينه، تابع توليد غيرمستقيم، ميزان

برآورد شود الزم است تـا يـك   ) 5(براي اين كه تابع توليد ضمني    
براي ايـن منظـور اگـر    . آن در نظر گرفته شود  براي1فرم تابعي خاص

عي ترانسلوگ كه يك فرم انعطاف پذير است و بنـا           فرض شود فرم تاب   
 هاي كمتري بر فرآيند توليد اعمالمحدوديت) 2004(ر  ابه گفته كامباك  

تواند روابط توليدي در برنج را به شـكل مناسـبي توضـيح              كند، مي  مي
 فـرم زيـر را      امi براي مزرعه توليـد بـرنج        دهد، تابع توليد غير مستقيم    
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توابع سـهم   . تر تعريف شدند  ساير متغيرها پيش  . جزء خطاي فوق است   

                                                 
1 - Explicit 

شـود    مـي  مربوطه نيز به شكل زير با مشتق گيري از تابع فوق حاصل           
صـورت يـك سيـستم معـادالت         توليد غيرمستقيم به   كه همراه با تابع   
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 كشش محـصول نـسبت بـه تغييـرات در بودجـه             yceكه در آن    
 نيز بيانگر كشش محصول در مقابل تغيير در قيمت          yteتوليدكننده و   

  .اندساير متغيرها نيز پيش از اين معرفي شده. ودام خواهد بjنهاده 
هـا و   تابع توليد غيرمستقيم همگن از درجه صفر در قيمـت نهـاده           

شـود كـه بـا افـزايش         اين نتيجه از آنجا حاصل مي     . متغير بودجه است  
ها و متغير بودجه، ميـزان توليـد بهينـه          همزمان و يكسان قيمت نهاده    

 منظـور شـرايط زيـر در نظـر گرفتـه            براي اين . بدون تغيير خواهد بود   
  ). 2( شود مي
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اطالعات مورد نيـاز در ايـن پـژوهش از وزارت جهادكـشاورزي و              
هاي مازندران و گيالن براي براي سال       سازمان جهاد كشاورزي استان   

العـات  براي اين منظور آمـار و اط      . اند استخراج شده  1386-87زراعي  
هاي بكار رفته در مربوط به ميزان توليد شلتوك، مصرف و قيمت نهاده        

آن و همچنين ميزان هزينه توليدي برنج در شـمال كـشور بـراي هـر                
هاي مازندران و گيالن مورد استفاده قـرار        هاي استان يك از شهرستان  

الزم به توضـيح اسـت كـه بـا توجـه بـه تفـاوت معنـي دار                   . گيردمي
هـا و سـطوح عملكـردي، در        هاي مختلف برنج در مصرف نهاده      واريته

. اين مطالعه واريته مهم برنج دانـه بلنـد مرغـوب بررسـي شـده اسـت       
چراكه اين واريته داراي سابقه قابل توجـه توليـدي بـوده و بـه علـت                 

كاران ها مورد توجه برنجمرغوبيت و قيمت مناسب، بيش از ساير واريته      
 .باشد مي

  

  نتايج و بحث
) مجموع اعتبارات در دسـترس    ( به منظور بررسي اثر متغير بودجه       

بـه طـور همزمـان و بـا         ) 9(و  ) 8 (يدر توليد برنج شمال كشور، الگـو      
 بـراي   SUREبه كمك رهيافـت     ) 10(لحاظ شرايط موجود در رابطه      

متغيرهـاي  . هاي استان گيالن و مازندران برآورد شده اسـت        شهرستان
، سم، بـذر،    )انواع كود  (كودهاي   قيمت نهاده  شاملبكار رفته در الگو،     

، )بها بـه ازاي هـر متـر مكعـب       آب(، آب   )اجاره بها (آالت، زمين   ماشين
، متغير بودجه و ميزان توليد بـرنج در هـر يـك از           )دستمزد(نيروي كار   
بـه منظـور بـرازش      . باشـد   مي هاي استان گيالن و مازندران    شهرستان
خطـي، پـس از انجـام     نظيـر هـم  تر الگو و كـاهش مـشكالتي   مناسب
ي هاي كود و سم و بذر به عنوان نهـاده         ، نهاده 1سازيهاي جمع آزمون

هـا بـه     ايـن نهـاده    سازي شده و شاخصي وزني از قيمـت       واسطه، جمع 
همچنـين بـه منظـور    . سازي شده برگزيده شدعنوان قيمت نهاده جمع 

رچه بهتـر   سازي مقياس مشاهدات در انواع متغيرها و برازش ه        همسان
ها به ميانگين قيمت هر نهـاده تقـسيم شـد تـا             الگو، قيمت تمام نهاده   

براي تعيين اثـر منطقـه يـك متغيـر          . ها ساخته شود  شاخصي از قيمت  
. 1 نتايج الگوي برآورد شده در جـدول         .مجازي در الگو وارد شده است     

  .گزارش شده است
 درصــد متغيرهــاي 2/77، بــيش از 1جــدول براســاس اطالعــات 

قيمت انواع  از آنجا كه    . باشند  مي دارلگوي تابع توليد غيرمستقيم معني    ا
منظـور  بـه   لذا، ندداري برخوردار نبودنهاده در دو استان از تفاوت معني   

جلوگيري از بروز مشكل همخطي، اثرات متقابل متغير موهومي استان          
هـاي   ساير آزمـون   .و ساير متغيرهاي قيمتي در نظر گرفته نشده است        

ويژه آزمون نرمال بـودن اجـزاي اخـالل كـه حكايـت از               هسيك، ب كال
درستي برازش الگو دارد و آزمون ناهمساني واريانس انجام شده اسـت            

 .باشد  ميكه همگي بيانگر مناسب بودن الگوي مورد استفاده

                                                 
1 - Aggregation 

، بـرآورد ميـزان محـدوديت منـابع مـالي و كـاهش              2  در جدول   
 در گـيالن و در      رد بررسـي  هاي مـو  محصول ناشي از آن در شهرستان     

مطالعـه در مازنـدران   هـاي مـورد   شهرستان، اين برآورد براي 3جدول  
محدوديت منابع مالي  براي كل اسـتان و كـاهش           . گزارش شده است  

توليد مرتبط با آن براي هر يك از دو استان مـورد مطالعـه در سـتون                 
 كـه   دهـد جدول نشان مي  اين دو   نتايج در   . آخر اين جداول آمده است    

هاي استان گيالن و مازندران، محدوديت اعتبارات       در تمامي شهرستان  
بيـشترين محـدوديت اعتبـارات در اسـتان گـيالن           . وجود داشته است  

و در اسـتان مازنـدران مربـوط بـه     سـرا   مربوط به شهرسـتان صـومعه    
كمتـرين محـدوديت منـابع مـالي در اسـتان        . شهرستان تنكابن اسـت   

تانه اشرفيه و در استان مازندران مربوط به        گيالن مربوط شهرستان آس   
بر اساس اطالعات اين جـداول در بهتـرين         . شهرستان قائم شهر است   

باشد اعتبارات در دسـترس    ميحالت كه مربوط به شهرستان قائم شهر  
 درصد كمتـر از ميـزان اعتبـارات الزم بـراي توليـد در               1/18به ميزان   

  . سطح بهينه بوده است
 مجمـوع در    دردهـد،     مـي   نشان 2ن آخر جدول    ستوهمانگونه كه   

 درصد كمتر از حد     01/23 ميزان    در دسترس به   استان گيالن اعتبارات  
 درصـد نـسبت   78/24مطلوب است كه اين امر توليد برنج را به ميزان  

ايـن  .  به شرايط عدم وجود محدوديت منابع مالي كـاهش داده اسـت           
رصـد كمتـر از سـطح        د 04/21معـادل   در استان مازندران،    محدوديت  

 درصد كمتر از    22/23به ميزان   كه منجر به كاهش توليد      مطلوب بوده   
. اسـت شده   نبود محدوديت اعتبارات كاهش       مقايسه با    سطح توليد در  

 حـاكي از آن اسـت كـه در دوره مـورد مطالعـه               3 و   2مقايسه جداول   
استان گـيالن   ي نسبت به    محدوديت اعتبارات كمتر  با  استان مازندران   

   ). درصد01/23 در مقابل 04/21. (واجه بوده استم
در بـين  نتايج اين مطالعـه، وجـود محـدوديت اعتبـارات     بر اساس   

هـاي مـورد بررسـي مـشهود        در تمامي شهرسـتان   توليدكنندگان برنج   
اين محدوديت بطوري كـه مالحظـه شـد سـطح توليـد را از               . باشد مي

نج  در كـشور در      كند و موجب كاهش توليد بـر        سطح بهينه آن دور مي    
از طـرف   . شـود   شرايطي كه كشور واردكننده اين محصول اسـت مـي         

ديگر، توليد محصول در سطحي كمتر از سطح بهينه آن به معني عدم             
استفاده كارآمد از منابع توليدي و درنتيجه توليد محصول با بهـره وري         

اند تو بنابراين، رفع اين محدوديت مي. تواند باشد است    كمتر از آنچه مي   
   .قدمي موثر در جهت افزايش توليد و بهره وري محسوب شود

 بوكوشـوا  و مطالعـات كومباكـار  همانگونه كه قبال نيز اشـاره شـد   
  فـار     مشابه از جمله مطالعه    و مطالعات ) 1986(و لي و چمبرز     ) 2009(

و هيلمر و هولـت     ) 1990(، كويل   )1988(، لي و چمبرز     )1988(وسوير  
ود محدوديت مالي براي توليد كنندگان بخـش        نيز همگي وج  ،  )2005(

بـه عـالوه ايـن      . كننـد   كشاورزي را در كشور هاي مختلف تاييـد مـي         
دهند كـه درصـد محـدوديتي كـه توليـد كننـدگان               مطالعات نشان مي  

بنـابراين، نتـايج مطالعـه      . باشند يكسان نيست    مختلف با آن موجه مي    
 نيز  هماهنگ مـي  حاضر با نتايج مطالعات بين المللي در اين خصوص 

 .باشد



  111      ... و اثر آن بر كاهش توليد بررسي  وجود محدوديت مالي

 
   برآورد تابع توليد غير مستقيم برنج-)1جدول (

 t آماره برآورد متغير t آماره برآورد متغير

 -870/3 -119/6*** توان دوم لگاريتم اجاره زمين 142/0 566/3 عرض از مبدأ
 -511/4 -940/16*** لگاريتم هزينه در ماده اوليه 778/0 704/0 متغير موهومي استان

 895/3 171/6*** آالتلگاريتم هزينه درماشين 772/3 845/1*** لگاريتم بودجه
 372/4 701/5*** لگاريتم هزينه در آب -099/2 -745/5* لگاريتم بودجه به توان دوم

 010/4 776/9*** بهالگاريتم هزينه در اجاره 686/0 189/0 لگاريتم مواد اوليه
 895/3 622/6*** آالتلگاريتم مواد اوليه در ماشين -681/0 -144/0 االتلگاريتم ماشين

 233/2 478/0* ب بهالگاريتم مواد اوليه در آّ -951/2 -406/0*** لگاريتم آب
 007/4 231/6*** لگاريتم مواد اوليه در اجاره بهاي زمين -736/2 -762/0** بهالگاريتم اجاره

 -720/4 -170/2*** بها آالت در آبريتم ماشينلگا 110/0 129/0 توان دون لگاريتم مواد اوليه
 -014/5 -398/5*** آالتبها در ماشينلگاريتم اجاره -830/4 -833/56*** االتتوان دوم لگاريتم ماشين
 -048/4 -404/2*** بها در اجاره زمينبلگاريتم آّ -797/1 -442/0* توان دوم  لگاريتم آب

R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.4316 
JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-SQUARE(2 DF)= 1.0451 P-VALUE=0.593 

 
  داري در سطوح يك، پنج و ده درصدترتيب معنيبه* و ** ، ***هاي تحقيق     يافته: مأخذ

  
   برآورد محدوديت اعتبارات و كاهش محصول در استان گيالن-)2جدول (

 فومن سراصومعه رودبار رشت طوالش بندرانزلي اشرفيهآستانه آستارا شهرستان

ccc اعتبارات تيمحدود /)( * − 00/23 53/18 03/20 18/19 48/25 07/22 65/31 80/22 

yyy محصول كاهش /)( * − 53/24 06/20 06/22 70/20 09/27 90/23 39/34 20/25 
 گيالن املش سياهكل شهررضوان ماسال شفت الهيجان لنگرود شهرستان

ccc اعتبارات تيمحدود /)( * − 11/20 75/21 40/28 41/26 14/25 60/21 05/19 01/23 

yyy محصول كاهش /)( * − 66/21 25/23 89/29 37/28 94/26 22/23 52/20 78/24 
 هاي تحقيقيافته: مأخذ

 
  حصول در استان مازندران برآورد محدوديت اعتبارات و كاهش م-)3جدول (
 شهرقائم سوادكوه ساري رامسر تنكابن بهشهر بابل آمل شهرستان

ccc اعتبارات تيمحدود /)( * − 83/20 12/21 04/22 85/25 03/19 82/19 95/24 10/18 

yyy محصول كاهش /)( * − 54/22 44/23 38/24 42/28 04/21 34/22 53/27 90/20 

 مازندران چالوس نكاء جويبار محمودآباد بابلسر نوشهر نور نشهرستا

ccc اعتبارات تيمحدود /)( * − 27/19 40/19 87/22 68/19 57/22 25/18 05/22 04/21 

yyy محصول كاهش /)( * − 21/21 72/21 84/24 55/20 51/24 15/21 75/23 22/23 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
 

تواند  شتر اعتبارات بانكي و توسعه بورس هاي كااليي مي  عرضه بي 
 و پـيش    محـصول شايد پـيش خريـد      . به رفع اين مشكل كمك نمايد     

پرداخت براي خريد محصول توسط تنظيم كنندگان بازار محـصول در           
نبود بازار هاي بورس كااليي پيشرفته نيز بتواند در اين رابطـه كمـك              

  .نمايد
دهــد در صــورت مواجــه شــدن   مــينتــايج ايــن تحقيــق نــشان

توليدكنندگان با محدوديت مالي بيشتر، كاهش بيشتر توليد نيـز دور از            
اين وضعيت در شرايطي كه عرضه اعتبارات تغيير نكنـد          . انتظار نيست 

يكـي از   . شـود   مـي  ولي قيمت نهاده هاي توليد افـزايش يابـد حـادث          
ـ   تواند چنين وضعيتي را پـيش آورد          مي شرايطي كه  هـاي  هحـذف ياران

 نيـز   هـا قيمـت نهـاده   باشد، بطوري كه با حذف يارانـه هـا            مي توليدي
 ي زارعـين بـيش از پـيش افـزايش     ا محدوديت بودجه افزايش يافته و    

از اين رو براي مقابله بـا كـاهش توليـد و بهـره وري قبـل از                   .يابد مي
تمهيـدات الزم بـراي عرضـه       بايـست     مـي  اعمال چنين سياست هايي   

  .رت گيردبيشتر تسهيالت صو
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