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  چكيده

-مـي هاي پس از توليد كشـاورزي   افزايش هزينه هاي توليد كشاورزي و نيز افزايش هزينه نهاده منجر بههاي انرژي  آزادسازي تدريجي قيمت حامل
و موجـب كـاهش سـودآوري و     گذاشـته پذيري محصوالت داخلي با محصوالت مشابه خارجي اثر  كه همه اين آثار در مجموع ممكن است بر رقابت شود

وليد محصول ذرت با اسـتفاده از اطالعـات بانـك    لذا در مطالعه حاضر، ابتدا مقدار سوخت مصرفي براي ت. شودشده توليدات كشاورزي  افزايش هزينه تمام
. شـوند محاسبه و توابع هزينه، توليد و تقاضاي نهاده سوخت بـه صـورت پانـل بـرآورد مـي      1379-89هزينه توليد وزارت جهاد كشاورزي در دوره زماني 

-هاي مورد نظـر اسـتخراج مـي   برآورد شده و كشش 1360-89از اطالعات سري زماني براي دوره زماني همچنين تابع واردات محصول ذرت با استفاده 
لـذا بـا   . باشدمي -005/0و همچنين كشش قيمتي تقاضاي سوخت  47/2دهد كه كشش توليد نهاده سوخت در توليد ذرت  نتايج مطالعه نشان مي. گردند

هاي انرژي، به ازاي افزايش يك درصدي ي قيمت حاملبدست آمد، در اثر آزادساز -83/0توجه به اين موضوع كه كشش متغير توليد نيز در تابع واردات 
هاي انـرژي اثـر   لذا افزايش قيمت حامل. درصد افزايش خواهد يافت 001/0در قيمت سوخت مصرفي در توليد محصول ذرت، مقدار واردات اين محصول 

. رود خواهـد داشـت  بـه شـمار مـي    برنامه پنجم توسـعه  پايانمنفي بر روند خودكفايي در توليد اين محصول كه يكي از اهداف بخش كشاورزي كشور در 
ي سوخت، تسهيالت حمايتي مناسب به ربط در جهت افزايش هر چند اندك واردات در اثر افزايش قيمت نهادهشود كه مسئوالن ذيبنابراين پيشنهاد مي

 .داخلي اثر منفي بااليي نداشته باشدهاي كشور ارائه نمايند تا آزادسازي كامل بر سطح توليد توليدكنندگان ذرت در استان
  

  واردات، توليد، ذرت، ايران ،خوداتكائيآزادسازي،  :هاي كليديواژه
 JEL: Q18 ،Q48 ،O24طبقه بندي 

  
   1  مقدمه

دليل نقش آن در برقـراري   حمايت از توليدات بخش كشاورزي به
امنيــت غــذايي در جهــان، ريســك بســيار بــاال در توليــد محصــوالت 

، الزامي بودن تأمين غذا براي مردم، دخالت دولت در كنترل كشاورزي
هاي توسعه روسـتايي در كشـورهاي مختلـف،     قيمت مواد غذايي، الزام

حفظ و پايداري اشتغال در بخش كشاورزي و توسـعه صـادرات امـري    
اين امر در كشورهاي در حـال توسـعه كـه بخـش     . پذيرفته شده است

ز ئماعي آنها نقش كليدي دارد، حـا كشاورزي در توسعه اقتصادي و اجت
اهميت بيشتري بوده و حتي سازمان تجارت جهاني نيز اعمـال برخـي   

ا عنايت بـه  ب. ها مجاز دانسته است هاي حمايتي را از سوي دولت روش
 23نقش و جايگاه بخش كشـاورزي در تـأمين مـواد غـذايي و سـهم      

                                                 
  تهران دانشگاه كشاورزي، اقتصاد دكتري دانشجوي - 1
  )Email: mpakravan@ut.ac.ir                         :نويسنده مسئول-(*
  اقتصادكشاورزي و ريزيهاي برنامهموسسه پژوهش ياراستاد -2
  اقتصاد كشاورزي دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات، تهران كارشناس ارشد -3

درات در توليد ناخـالص ملـي و صـا    يدرصد 31در اشتغال و  يدرصد
  با دقـت بيشـتري نسـبت بـه هدفمندسـازي يارانـه       ، بايد)2(تي غيرنف
 90از آنجايي كـه بـيش از   . بخش توجه شوداين هاي انرژي در  حامل

گيـرد،   درصد توليدات بخش كشاورزي در مناطق روستايي شـكل مـي  
هاي انرژي عالوه بر اينكه در بخش كشاورزي تأثير  تغيير قيمت حامل
چنانچـه بخـش   . نوارهاي روستايي نيـز اثرگـذار اسـت   دارد، بر رفاه خا

كشاورزي نتواند به سمت استفاده از تجهيزات با مصرف انـرژي كمتـر   
 منجـر بـه  هـاي انـرژي    حركت كند، آزادسازي تدريجي قيمت حامـل 

هــاي توليــد كشــاورزي و نيــز افــزايش  افــزايش هزينــه ســاير نهــاده
ين آثـار در مجمـوع   همه ا .شودميهاي پس از توليد كشاورزي  هزينه

پذيري محصوالت داخلي با محصـوالت مشـابه    ممكن است بر رقابت
و موجـب كـاهش سـودآوري و افـزايش هزينـه       گذاشـته خارجي اثـر  

از سوي انرژي   البته آزادسازي قيمت .شده توليدات كشاورزي شود تمام
افزايش انگيـزه كشـاورزان بـراي كـاهش     ديگر ممكن است منجر به 

هـا و   هـاي توليـد بـا اسـتفاده از روش     وري نهاده ش بهرههزينه و افزاي
سـطح توليـد    عليـرغم . شودهاي نوين و اصالح الگوي كشت  فناوري
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باالي تعدادي از محصوالت كشاورزي در كشـور، همچنـان برخـي از    
كاالهاي مصرف داخل به دليل تقاضـاي بـاال آنهـا، از طريـق واردات     

انـواع خـوراك دام و    ميليون تن 9تا  8ساالنه بيش از . شودتامين مي
 4طيور شامل كنجاله سويا، ذرت، جو و روغن نباتي بـا هزينـه حـدود    

شود، كه اين واردات به رغم دارا بودن شرايط آب  ميليارد دالر وارد مي
فـراوان توليـدي در كشـور انجـام       و هوايي و اقليم مناسب و ظرفيـت 

و از ايـن جهـت   خوراك دام و طيور محصـولي اسـتراتژيك    .گردد مي
درصد هزينـه تمـام شـده     70براي كشور حايز اهميت است كه تقريبا 

محصوالت پروتئيني مربوط به آن است و نبود اين محصوالت امنيـت  
از بــين  .كنــد غــذايي را تهديــد و وابســتگي بــه واردات را بيشــتر مــي

بـه واردات   مربـوط ميليون تن آن  5/3هاي دامي وارداتي، حدود  نهاده
در كشور به عنوان اي دانهذرت . است ميليارد دالر 2/1ارزش  ذرت به

ــژه     ــت وي ــور از اهمي ــه طي ــرژي در تغذي ــأمين ان ــلي ت ــع اص اي منب
ها در كشـور   ها و ضرورت ها، پتانسيل وجود برخي مزيت .برخورداراست

افـزون بـر ايـن،     .اي شـد  موجب پيدايش تفكر خودكفـايي ذرت دانـه  
مـرغ و   ز نوسانات قيمت مرغ و تخـم پايداري صنعت طيور، جلوگيري ا
جـويي ارزي، سياسـت وزارت جهـاد     همچنين قطع وابستگي و صـرفه 

 كشاورزي را بر افزايش توليد ذرت تا حد خودكفايي متمركز كرده است
)4(.   

ي حاضر، با استفاده از برآورد توابع توليـد، واردات و  لذا در مطالعه 
هاي انرژي بر واردات و  هزينه محصول ذرت، اثر افزايش قيمت حامل

شوند و با استفاده هاي به دست آمده مقايسه ميتوليد بررسي و كشش
از اين روش، اثرات افزايش قيمت سوخت بر واردات و توليـد بـه طـور    

تاكنون مطالعات مختلفي در زمينه بررسـي  . همزمان تحليل خواهد شد
انجـام  هاي انرژي بر يك محصول خـاص،   آثار آزادسازي قيمت حامل

اي بـه بررسـي اثـر    ، در مطالعـه )6(عزيـزي   به طور مثـال . شده است
هاي كودشيميايي و سم بر توليد برنج در اسـتان   آزادسازي قيمت نهاده

نتايج تحقيـق نشـان داد كـه آزادسـازي قيمـت ايـن       . گيالن پرداخت
هـا سـبب افـزايش قيمـت و كـاهش مصـرف آن در توليـد و در        نهاده

، در )12(منجـزي و همكـاران   . برنج خواهد بود مجموع به زيان توليد
مدت و بلندمدت آزادسازي تجـاري  مطالعه خود به بررسي اثرات كوتاه

. پرداختنـد  ARDLبر تابع واردات گندم ايران بـا اسـتفاده از رهيافـت    
نتايج بررسي نشان داد كه با آزادسازي تجـاري، تقاضـا بـراي واردات    

. مـدت اسـت  بلندمدت بيشتر از كوتاه يابد و اين افزايش درافزايش مي
ي خود به بررسي ميـزان افـزايش   در مطالعه) 5(سالمي و سرايي شاد 

نتايج بدست . اندقيمت گندم توليدي در اثر حذف يارانه سوخت پرداخته
آمده از تخمين تابع هزينه حاكي از آن است كه با حذف كامـل يارانـه   

قربـاني و  . واهد يافـت درصد افزايش خ 37سوخت قيمت گندم معادل 
به بررسي آزادسـازي قيمـت بـرق در بخـش كشـاورزي      ) 9(همكاران 
نتـايج مرحلـه اول بـراي    . اين مطالعه در دو مرحله انجام شد. پرداختند

مـدت و  برآورد تابع تقاضاي برق نشان داد كه كشش قيمتي در كوتـاه 

و كشش درآمـدي نيـز بـه ترتيـب      -49/0و  -1/0بلندمدت به ترتيب 
در مرحله دوم نيز بـا اسـتفاده از تـابع بدسـت     . باشدمي 07/2و  43/0

آمده از مرحله اول، دو سناريوي آزاد سازي در طـي سـه سـال و پـنج     
هـاي در  با كمك داده) 20(رائول استون و همكاران . سال بررسي شد

سطح مزرعه و با يك مدل شبيه سازي اثر افزايش قيمت سـوخت بـر   
گلـدن و  . امارات متحده عربي را بررسـي نمـود  توليد زراعي كشاورزان 

با تحليل كيفـي و توصـيفي، اثـرات احتمـالي افـزايش      ) 16(همكاران 
نتايج، گوياي . قيمت انرژي در كشاورزي غرب كانزاس را بررسي نمود

باشـد،  افزايش قابل توجه هزينه توليد در اثر افزايش قيمت انرژي مـي 
زايش قيمت محصـول و عملكـرد،   هر چند بخشي از اين تاثير از راه اف

همچنين با توجه به اين موضوع كه در مطالعه حاضـر،  . يابدكاهش مي
اقــدام بــه بــرآورد تــابع تقاضــاي واردات محصــول ذرت شــده اســت، 

 ،)14(فيــدان مطالعــات انجــام شــده در زمينــه واردات ماننــد مطالعــه 
رزي و ، گـود )19(، نارايـان و نارايـان   )15(آبـايي  -فريمپونگ و اوتنگ

نيـز مـورد بررسـي قـرار     ) 1(آذربايجـاني و همكـاران   ، )10(همكاران 
  . گرفتند

اي منسجم دهد كه تاكنون مطالعهبررسي مطالعات اخير نشان مي
هاي انرژي بـر توليـد و واردات   و كامل كه طي آن اثر آزادسازي حامل

يك محصول خاص كشاورزي به طـور همزمـان مـورد بررسـي قـرار      
لذا در مطالعه حاضر و با توجه به داليـل ذكـر   . نشده استگيرد، انجام 

شده در مورد اهميت و جايگاه محصـول ذرت، اثـر آزادسـازي قيمـت     
سوخت بر وضعيت توليد و وادرات و در مجموع بـر هـدف خودكفـايي    

آمـار و  . اين محصول در كشور، مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است
اتي هزينـه توليـد وزارت جهـاد    اطالعات مـورد نيـاز از بانـك اطالعـ    

كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايـران و سـازمان جهـاني    
با تبيين مراحل برآورد الگـوي  . ، جمع آوري شده است)فائو(خوار و بار 

ها و برآورد مـدل در   هاي پانل، كليه مراحل مربوط به انجام آزمون داده
R در نرم افزار  censReg و  plmمطالعه حاضر با استفاده از دو بسته 

  . انجام گرفته است Eviewsو   Shazamو همچنين نرم افزارهاي
    

  مواد و روش ها
هاي در مطالعه حاضر، به منظور بررسي اثر آزادسازي قيمت حامل

ذرت، توابع واردات، توليد و هزينه ايـن محصـول    خوداتكائيبر انرژي 
در داخل و خارج، تابع براساس مطالعات صورت گرفته . شودبرآورد مي

  : باشد واردات ذرت در مطالعه حاضر، به صورت زير مي
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لگاريتم مقدار واردات ذرت،  LnIM، 1كه در رابطه 
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لگـاريتم   LnQنسبت شاخص قيمت وارداتي به شاخص قيمت داخلي، 
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لگاريتم درآمدهاي نفتي را نشـان   LnOil و مقدار توليد ذرت در داخل
هاي اقتصادي، انتظار بر اين  به لحاظ نظري و براساس تئوري. دهدمي

هاي نسبي و ميـزان توليـد   است كه مابين ميزان واردات ذرت با قيمت
بـه عبـارت ديگـر    . داخلي اين محصول ارتباطي معكوس برقرار باشـد 

ي واردات، و ميـزان توليـد   انتظار بر اين است كه با افزايش قيمت نسب
همچنـين بـه   . داخلي ذرت، ميزان واردات اين محصول كـاهش يابـد  

لحاظ تئوريكي انتظار بر اين است كه ارتباط بين ميزان واردات ذرت با 
درآمد نفتي مستقيم بوده و بر اين اساس با افزايش درآمـدهاي نفتـي،   

د تـابع واردات  به منظور برآور. ميزان واردات اين محصول افزايش يابد
محصول ذرت و با توجه به ماهيت ايستايي متغيرهاي الگوي تصـريح  

  . شوداستفاده مي ARDLشده، از روش 
همچنين در مطالعه حاضر به منظور برآورد پارامترهاي مربوط بـه  

ي نهــاده ســوخت در توليــد ذرت و معــادالت تقاضــاي مشــتق شــده
از تـابع هزينـه    همچنين محاسبه كشش جانشـيني و قيمتـي عوامـل،   

شـكل كلـي تـابع هزينـه ترانسـلوگ را      . شـود ترانسلوگ استفاده مـي 
  :توان به صورت زير نشان داد مي
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از آنجا كه مدل ترانسلوگ متقارن است، بنابراين بايـد محـدوديت   
jiij   فاده بـه  هاي مـورد اسـت  نهاده. در رابطه فوق اعمال شود

، )3P(، بـذر  )2P(منظور برآورد تابع هزينه شامل قيمت نيـروي كـار   
به . باشدمي) 8P(و كودشيميايي ) 6P(، سوخت )5P(، آب )4P(سم 
هاي مثبت بودن، متقارن كلي تابع هزينه ترانسلوگ داراي ويژگيطور 

هاست، ليكن از آنجـا كـه متغيـر    و همگن خطي نسبت به قيمت نهاده
وابسته به صورت لگاريتمي است، به طـور خودكـار ويژگـي غيرمنفـي     

براي برآورده ساختن ويژگي همگن بودن تـابع  . شودبودن برآورده مي
الزم اسـت كـه محـدوديت هـاي زيـر روي       هـا هزينه در قيمت نهاده

  :ها اعمال شوندشاخص
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با استناد به قضـيه شـفرد، مشـتق جزئـي تـابع هزينـه لگـاريتمي        
ام را iام، تابع تقاضـاي سـهم نهـاده    iترانسلوگ نسبت به قيمت نهاده 

  :كندارائه مي
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به منظور افزايش كارايي پارامترهـاي بـرآورد شـده، تـابع هزينـه      

شده هاي توليد افزوده ترانسلوگ نيز به سيستم معادالت تقاضاي نهاده
هاي بـه ظـاهر   با استفاده از روش رگرسيونو سپس سيستم معادالت 

روش متـداول بـراي تخمـين    . برآورده گرديده است) ISUR(نامرتبط 
اين اسـت كـه يكـي از معـادالت      ISURستفاده از روش معادالت با ا

شـود و  سهم هزينه از دستگاه معـادالت همزمـان كنـار گذاشـته مـي     
پارامترهاي ساير معادالت برآورد و سپس پارامترهاي مروبط به معادله 
كنار گذاشـته شـده بـر حسـب سـاير پارامترهـاي معـادالت محاسـبه         

عادالت سهم هزينه حذف شـده،  بنابراين يكي از متغيرها از م. گردد مي
نسبت به قيمت نهاده (ها به صورت قيمت نسبي آنها قيمت ساير نهاده

نسبت بـه قيمـت   (و نيز هزينه كل به صورت هزينه نسبي ) حذف شده
شوند؛ لذا بـا اعمـال ايـن شـرط و      در الگو ظاهر مي) نهاده حذف شده

ه، شـكل  فروض تقارن و همگني بر تابع هزينه و معادالت سهم هزينـ 
  :شودقابل برآورد تابع هزينه به صورت زير خالصه مي
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ها به صورت زيـر  اي نهادههمچنين شكل نهايي توابع سهم هزينه
  :گردداستخراج مي
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سپس با توجه به ضرايب به دسـت آمـده از نتـايج تـابع هزينـه و      

ها، به محاسبه كشش جانشيني خودي و متقاطع آلن بـا  تقاضاي نهاده
  :شوداستفاده از روابط زير پرداخته مي
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با توجه به رابطه كشش خودقيمتي و كشش متقاطع جانشيني آلن 
  :داريم

)8(  ijjij ASE   

jiiji ASE   

jiijبراين حتي اگر بنا AA   باشد، كشش متقاطع براي عامل توليد
i  وj كشش خودقيمتي تقاضا . مساوي نخواهد بود)iiE (   يـك نهـاده

توليد، تغييرات نسبي مقدار تقاضا شـده آن نهـاده در نتيجـه تغييـرات     
ع قيمتـي  كشـش متقـاط  . دهـد  نسبي در قيمت آن نهاده را نشان مـي 

، تغييرات نسبي در مقدار تقاضا شده از نهاده را در نتيجـه  )ijE(تقاضا 
  . كندگيري ميام اندازهiتغييرات نسبي قيمت نهاده 

رو تابع توليد ذرت با لحاظ نمودن نهاده همچنين، در مطالعه پيش
بـرآورد   )پانـل (هاي تـابلويي  سوخت مصرفي و با استفاده از روش داده

  . شودمي
شود كـه بـر    ها گفته مي هاي تركيبي به يك مجموعه از داده داده

) N(اساس آن مشاهدات به وسيله تعداد زيادي از متغيرهـاي مقطعـي   
شوند، در طول يك دوره زماني  كه اغلب به صورت تصادفي اتخاب مي

داده آمـاري را   N*Tاين . مورد بررسي قرار گرفته باشند) T(مشخص 
بـه ايـن   . گوينـد  سري زماني مي -هاي مقطعي هاي تركيبي يا داه هداد

، 1)افـراد (بعد زمان و بعد مقاطع : ترتيب دو نوع بعد وجود خواهد داشت
در روش تجزيـه و  . گوينـد نيز مي 2زماني -هاي گروهيكه آن را داده
شود  هاي تركيبي ابتدا يك مقطع خاصي در نظر گرفته مي تحليل داده
مقطع در دوره زماني مورد  Nمتغير مربوط، براي تمامي  هاي و ويژگي

ها در هر مقطع الزم نيست و  برابري تعداد داده. شود بررسي مي Tنظر 
توان متغيرهايي داشت كه در يك مقطع براي دوره زماني  همچنين مي

هـا و   هاي تركيبي از مـدل  در استفاده از داده. مورد بررسي ثابت باشند
ـ   آزمون يكـي از مهمتـرين   . شـود  ن روش اسـتفاده مـي  هاي خـاص اي

هاي غيرتجربي در تورش ناشي از متغيرهـاي حـذف    مشكالت بررسي
هـايي   به اين دليل تحليـل . شده يا تخمين زده نشده در برآوردها است

گيرد، اغلـب بـا واقعيـات     كه بر اساس اين قبيل مشاهدات صورت مي
هـاي تركيبـي،    دهبر اين اساس بـا اسـتفاده از مـدل دا   . منطبق نيست

هـاي   شكل كلـي مـدل داده  . هاي كارا دست يافت توان به تخمين مي
  . تركيبي كه به مدل اجزاء خطا معروف است به صورت زير است

)9(  
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متغيرهـاي توضـيحي    Xدهنـده متغيـر وابسـته،     نشان Y، 9در رابطه 

                                                 
1- Individuals 
2- Longitudinal 

رقابـل مشـاهده   نشان دهنده متغيرهاي توضيحي غي Zمشاهده شده و 
اثرگذار بر متغير وابسته براي هر مقطع است كه بـراي توضـيح بهتـر،    

دهنـده   نشان i. اين دسته از متغيرها از مقادير اجزاء خطا جدا شده است
 p و jدهنـده دوره زمـاني و    نشان tها يا واحدهاي مشاهده شده،  مقطع
ه در دهنده تفاوت بين متغيرهاي مشاهده نشـده و مشـاهده شـد    نشان

هـاي تركيبـي اسـت كـه      نشانگر خطاي برآورد داه itنماد . مدل است
ماركف را  -تمامي شرايط مربوط به جمالت خطا تحت فرضيات گوس

دهنده تغييرات جملـه ثابـت در طـول زمـان      جمله روند نشان. داراست
بـه عبـارت   . هاي تركيبـي معـروف اسـت    اين مدل به مدل داده. است

هاي تركيبـي   مراه با روند تغيير كند، روش دادهديگر، اگر جمله ثابت ه
اگر جمله روند در مدل نباشد، اين مدل به . گويند را روش دو طرفه مي

. هـاي تركيبـي يـك طرفـه معـروف اسـت       مدل تجزيه و تحليل داده
همچنين، در صورت ثابـت بـودن تغييـرات متغيرهـا در طـول زمـان،       

به ايـن  . زي استفاده كردتوان به جاي جمله روند از متغيرهاي مجا مي
. شود گفته مي) LSDV( 3مدل، مدل حداقل مربعات متغيرهاي مجازي

تـوان   گيـري نيسـتند، مـي    قابـل انـدازه   zاز آنجا كه مقادير متغيرهاي 
نشـان داد كـه در آن    iαمجموع همه آنها را بـه صـورت يـك متغيـر     
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 غير مورد مجموع تمامي متغيرهاي اثرگذار بر مت
بـا هـر كـدام از     iαاگـر  . گيـري نيسـتند   بررسي است كه قابل انـدازه 

وابسته باشد، بـرآورد و تحليـل از طريـق     Xمتغيرهاي توضيحي ديگر 
. اين معادله، داراي تورش مربوط به متغيرهاي برآورد نشده خواهد بـود 

حتي اگر اثر متغيرهاي مشـاهده نشـده بـه هـيچ كـدام از متغيرهـاي       
ابسته نباشد، وجود اين متغيرها منجر به برآوردهاي ناكارا و توضيحي و

هـايي ماننـد    اما با استفاده از روش. ناسازگار خطاي تخمين خواهد شد
هـاي بـه ظـاهر     مدل اثر ثابت، مدل اثـر تصـادفي و مـدل رگرسـيون    

مقطعـي،   -هاي تركيبي سري زماني در تخمين داده) SUR( 4نامرتبط
اگر كل . گاري تخمين وجود نخواهد داشتمشكل عدم كارايي و ناساز

) OLS(ها با يكديگر تركيب و با روش حـداقل مربعـات معمـولي     داده
بـه  . آيـد  به دسـت مـي   5هاي يكپارچه شده تخمين زده شود، مدل داده

هاي مقطعي و سري زماني، اگر ضـرايب   عبارتي ديگر، در بررسي داده
هـا را بـا    ان تمـامي داده تـو  دار نشود، مـي  اثر مقطعي و اثر زماني معني

يكديگر تركيب كرده، به وسيله يك رگرسيون حداقل مربعات معمولي 
ها  هاي تركيبي، اغلب ضرايب مقطع از آنجا كه در اكثر داده. تخمين زد
دار است، اين مدل كـه بـه مـدل رگرسـيون      هاي زماني معني يا سري

زراء نـژاد و  (گيرد  تركيب شده معروف است كمتر مورد استفاده قرار مي
   ).)3(انواري، 

                                                 
3- Least Square Dummy Variable  
4- Seemingly Unrelated Regressions 
5- Pooled Data  
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پانـل پـس از بررسـي پايـايي      هـاي  الگـوي داده  از اسـتفاده  در
بسيار مهم  هاسمن و همگني دو آزمون انجام متغيرهاي تحت بررسي،

 در پارامترهـا  نـاهمگني  همگني، اگر براساس آزمون. است و ضروري

 بـه  گرفتـه شـود، منجـر    ناديـده  طول سـري  در يا و مقاطع افراد بين

 ).تورش ناهمگني( گردد مي پارامترها از معني يا بي ناسازگار رآوردهايب

مبـداهاي   از عـرض  كـه  پـانلي  هـاي  داده رگرسيون از ها حالت در اين
جهـت انجـام آزمـون    . شـود استفاده نمـي  گيرند، را ناديده مي ناهمگن

اسـتفاده   Fهمگني در ادبيات اقتصادسنجي به طور معمـول از آزمـون   
توان به  را مي Fآزمون . شوداساس مدل برتر انتخاب مي شده و بر اين

  :صورت رابطه زير بيان نمود
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2كه در رابطه فوق، 
LSDVR  2و

POOLEDR تعيـين  ضـريب  به ترتيب 

همچنـين در ايـن   . باشـند  و رگرسيون ادغامي مي دامي متغير الگوهاي
تعـداد   K و  مقطـع  هـر  در تعـداد مشـاهدات  T تعداد مقاطع،  nرابطه، 

بر اين اساس و بر پايه فرضيه صـفر مـدل   . دهد رگرسورها را نشان مي
 پـس از انجـام آزمـون همگنـي بـراي     . توان انتخاب نمـود  برتر را مي

 اثرات هاي روش يكي از الگو، هاي ويژگي به توجه معادالت با تخمين

منظـور نيـز در    اين براي .خواهند بود مناسب 2تصادفي اثرات يا 1ثابت
 آمـاره  .شـود مـي  اسـتفاده  3مطالعات به طور معمول از آزمون هاسمن

  :باشد به صورت زير مي است، دو-كاي توزيع داراي كه آزمون هاسمن
)11( )()var)(var( rfrfrf betabetabetabetah  1

 ضـرائب  بـردار  ترتيـب  به rbetaو  fbetaكه در اين رابطه، 

نيز  rVarو  fVar. باشند تصادفي مي اثرات و ثابت اثرات معادالت
 اثرات تصـادفي  و ثابت اثرات هايمعادله كواريانس -واريانس ماتريس

 تخمين هاسمن در آزمون در بر اساس فرضيه صفر. دهند مي را نشان

 فرضـيه  شود، با اين وجـود نظر گرفته مي در تصادفي معادالت، اثرات

  . دارد تاكيد الگو تخمين در ثابت اثرات بر هاسمن مقابل در آزمون
اين . باشدمي 12توليد ترانسلوگ به صورت رابطه  شكل كلي تابع

همچنـين كشـش جانشـيني    . دهدتابع هر سه ناحيه توليد را نشان مي
 y در اين تابع. عوامل توليد در طول منحني همسان توليد متغير است

هاي توليـد و  مقدار نهاده jxو  ixپارامتر كارايي،   0ميزان توليد، 
ijb باشندپارامترهاي ناشناخته مي.  
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1- Fixed effects 
2- Random effects 
3- Hausman's Test 

i

y
AP

x
  

1

1

2

n

i ij j
ji i i i

y Lny y y
MP b Lnx

x Lnx x x




     
             


 APمقدار توليد ذرت،  yها، مقدار مصرف نهاده xكه در رابطه فوق، 

فرم لگاريتمي مدل . دهندتوليد نهايي را نشان مي MPتوليد متوسط و 
  :توان به صورت زير نشان دادرا مي 12
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با توجه به اين موضوع كه مـدل فـوق لگـاريتمي اسـت، مقـادير      
اي از طريق نسبت تغييرات لگاريتم متغيـر توليـد بـه    هاي نهادهكشش

هاي مورد استفاده نهاده. آيدت ميلگاريتم مقدار مصرف هر نهاده بدس
، سـم  )2X(، بـذر  )1X(براي برآرود تـابع توليـد شـامل كودحيـواني     

)3X( كودشيميايي ،)4X( نيروي كار ،)5X ( و سوخت)6X (است.  
  

 محاسبه نفت گاز مصرفي

بـراي  براي محاسبه نفت گاز مصرفي براي هر هكتار توليـد ذرت  
هر مرحله از توليد محصول زراعي، اطالعـات مربـوط بـه هـر مرحلـه      

 كشـي،  بنـدي، مـرز   شـخم؛ ديسـك؛ تسـطيح نسـبي؛ كـرت     (زراعي 
 ،شـيميايي؛ بذرپاشـي   حيواني؛ كودپاشي فاروزني؛ كودپاشي و نهركشي
 بـا  وجـين؛ سمپاشـي؛ برداشـت    و شـكني  نشـاكاري؛ سـله   و بذركاري

كوبي؛ بـه عنـوان مراحلـي كـه در      دروگر و خرمن با كمباين؛ برداشت
سيستم هزينه توليد توسط دفتر آمار و فناوري اطالعـات وزارت جهـاد   

و ميــزان درصــد ســطح زيركشــت از ) كشــاورزي منتشــر شــده اســت
به صورت ماشـيني انجـام شـده     محصول كه فعاليت آن مرحله زراعي

سپس . شوداست، اخذ و در كل سطح زيركشت آن محصول ضرب مي
تراكتـور،  (با توجه به نوع ماشين مـورد اسـتفاده در آن مرحلـه زراعـي     

و مقادير متوسط مصرف سوخت آنها در يك ساعت و ) تريلر و كمباين
سـال  همچنين ميزان ساعت استفاده از ماشين در آن مرحله زراعي در 

ــار  ــراي يــك هكت ــه شــده از كارشناســان بخــش  (ب اطالعــات گرفت
، متوسـط ليتـر مصـرفي در يـك     )مكانيزاسيون وزارت جهاد كشاورزي

در مرحله بعد با ضرب آن . شودهكتار براي محصول ذرت محاسبه مي
در سطح زيركشت هدف ميزان سوخت مورد استفاده در مرحله زراعـي  

راحل زراعـي نحـوه محاسـبه فـوق     براي تمام م. آيدمذكور بدست مي
در اين روش محاسبه، فقط سوخت مصرف شده بـراي  . گرددتكرار مي

از حاصل . استفاده از ماشين در مراحل مختلف زراعي لحاظ خواهد شد
جمع مصرف سوخت در تمـام مراحـل زراعـي، ميـزان سـوخت مـورد       
استفاده براي كـل محصـول ذرت كشـت شـده، يـك هكتـار و يـك        

  .قابل محاسبه استكيلوگرم آن 
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  )1360- 89( متغيرهاي مورد استفاده در برآورد تابع واردات ذرت ماناييبررسي درجه  -1جدول 

درجه ايستايي  PPآماره  ADFآماره  نام متغير سطح معناداريسطح بحرانيمقدار آمارهسطح معناداريسطح بحرانيمقدار آماره
LnIM  14/2 72/3- 999/0 93/0- 67/3-  763/0  )1 (I 

)(LnIM04/8-  67/3-  000/0  85/13-  67/3-  000/0  
LnP  49/1- 67/3- 524/0 62/1- 67/3-  46/0  )1 (I 

)(LnP 47/5-  68/3-  000/0  02/6-  67/3-  000/0  
LnQ  2/1 -  67/3-  66/0  29/1-  67/3-  62/0  )1 (I 
LnQ  23/5-  67/3-  000/0  23/5-  67/3-  000/0  

LnOil  44/4- 67/3- 001/0 26/4- 67/3-  002/0  )0 (I  
  تحقيق يافته هاي: ماخذ       

  
  نتايج و بحث

 مانـايي به منظور برآورد تابع واردات محصـول ذرت، ابتـدا درجـه    
 1360-89ي زماني در دورهمتغيرهاي توضيحي مورد استفاده در مدل 

متغيرهاي مـورد اسـتفاده در    ماناييبررسي . گيردمورد ارزيابي قرار مي
رسي نتايج جدول نشان بر. گزارش شده است) 1(مدل فوق، در جدول 

و  ADFدهد كه متغيرهاي درآمدهاي نفتي بـر اسـاس دو آزمـون    مي
PP  مانـا بوده و مابقي متغيرها با يـك بـار تفاضـلگيري     مانادر سطح 
   .شوندمي

و الگـوريتم الگوسـازي    مانـايي بنابراين با توجه به نتـايج آزمـون   
هـاي   تـوان مـدل خـود توضـيح بـرداري بـا وقفـه        مي) 1998(فمباي 
ارائه شده توسط پسران و پسران را به عنوان مدل ) ARDL( 1گسترده

به همـين منظـور   . مناسب جهت برآورد تابع واردات ذرت انتخاب نمود
 2هـاي آكائيـك  ابتدا وقفه بهينه جهت برآورد مدل با اسـتفاده از آمـاره  

)AIC(3بيزين -، شوآرتز )SCB (4و يا حنان كويين)HQ (  تعيين شـده
د و يا عدم وجود رابطه بلندمدت بـا اسـتفاده از  ضـرايب    و سپس وجو

بررســي . شــودبررســي مــي) واردات ذرت(هــاي متغيــر وابســته وقفــه
هاي برآورد شده نشان داد كه بـه منظـور بـرآورد مـدل     هاي مدل وقفه

تابع واردات ذرت، الزم است تا از يـك وقفـه بـراي متغيرهـا اسـتفاده      
وقفه بهينه، نتايج مدل كوتـاه مـدت تـابع    با استفاده از اين تعداد . شود

-اگر چه تحليـل تمـامي داده  .ارائه شده است 2واردات ذرت در جدول 
هاي اين جدول هدف پژوهش نيست، اما نكـات قابـل تـوجهي در آن    

 2همـانطور كـه در جـدول    . وجود دارد كه بايستي به آن توجـه نمـود  
ظـار بـوده و از   شود، همه متغيرها داراي عالمـت مـورد انت  مشاهده مي

                                                 
1-Auto regressive Distributed Lag Method  
2- Akaike Information Criterion 
3- Schwarz Bayesian Criterion 
4- Hannan-Quinn Criterion 

بيـانگر قـدرت توضـيح     2R=82/0. دار هسـتند لحاظ آمـاري معنـي  
و بـه عبـارتي گويـاي آن اسـت كـه درصـد        دهندگي باالي الگو بوده

از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهـاي مسـتقل   ) درصد 82(بااليي 
در سطح  F داري آمارهمعني. شودمنظور شده در مدل، توضيح داده مي

درصـد   100داري كلي الگو بوده و با اطمينان درصد، مبين معني 100
با توجه . شودفرضيه صفر مبني بر صفر بودن همه ضرايب الگو رد مي

به اينكه كليه متغيرهاي لحاظ شده در مدل بصورت لگاريتمي تعريـف  
اند، ضرايب هر يك از آنها برابر كشش بوده و بـه صـورت درصـد    شده

مـدت  دهـد كـه در كوتـاه   مـي  نتايج الگوي پويا نشان. شوندمي تفسير
كمترين و بيشترين تاثير بـر روي واردات محصـول ذرت، بـه ترتيـب     

) 314/0(و درآمـدهاي نفتـي   ) -053/0(مربوط به متغير مقـدار توليـد   
  . است

  
 ARDLمدل پوياي كوتاه مدت تابع واردات ذرت  -2جدول 

(1,2,0,0) 
سطح معناداري tآماره رانحراف معياضرايب 

LnIM(-1)362/0 182/0 99/1  06/0  
LnP 003/0-153/0 021/0-  983/0  

LnP(-1)168/0 197/0 854/0  402/0  
LnP(-2)377/0-156/0 419/2-  025/0  

LnQ 053/0-033/0 596/1-  125/0  
LnOIL 314/0 402/0 781/0  443/0  

C 518/6 511/9 685/0  501/0  
     09/11-  =SCB82/0 =R2 

  تحقيق هاي يافته: ماخذ   
  

 دهد كه طبق انتظار تئوريكي، قيمت بررسي نتايج جدول نشان مي
. نسبي اثـر منفـي و معنـاداري بـر مقـدار واردات محصـول ذرت دارد      

همچنين با افزايش يك درصدي در مقدار توليد اين محصـول، مقـدار   
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يابـد، امـا ايـن    درصـد كـاهش مـي    053/0واردات آن در كوتاه مدت  
در ادامه بـه منظـور اطمينـان از    . ضريب از لحاظ آماري معنادار نيست

ارائه شده توسط  ARDLكاذب نبودن رابطه بلندمدت حاصل از روش 
پسران و پسران، با استفاده از روش بنرجي، دوالدو و مستر كه بر پايـه  

ر داري و وجود رابطه بلندمدت مـورد بررسـي قـرا    است، معني tآزمون 
بـراي   t، مقـدار آمـاره   )8(براساس نتايج ارائه شده در جدول . گيرد مي

محصول ذرت با توجه به نتايج آزمون بنرجي، دوالدو و مسـتر از نظـر   
قدر مطلق از كميت بحراني ارائه شده توسط بنرجـي، دوالدو و مسـتر   

تر اسـت، بنـابراين فـرض صـفر رد      درصد بزرگ 90در سطح اطمينان 
فرض مقابل آن مبنـي بـر وجـود يـك رابطـه تعـادلي        توان شده و مي

همچنـين نتـايج حاصـل از    . بلندمدت ميان متغيرهاي الگو را پـذيرفت 
دهـد كـه    نشان مـي ) 3(هاي صحت مدل برآورد شده در جدول آزمون

هر چهار فرض عدم وجود خودهمبستگي سريالي، فرم تـابعي، نرمـال   
شـده و مـدل بـرآورد    بودن جمالت پسماند و همساني واريانس تاييـد  

   .باشدشده از حيث روابط اقتصاد سنجي داراي اعتبار الزم مي
  

هاي اعتبارسنجي و صحت برآورد تابع واردات ذرت آماره -3جدول 
  ايران

 Fآماره LMآماره   

مقدار   
  آماره

- سطح معني

  داري
مقدار
  آماره

- سطح معني

  داري
 164/0 091/2 103/0  65/2آزمون خود همبستگي

 708/0 143/0 655/0  2/0  مون فرم تابعيآز
 - - 567/0  135/1  آزمون نرماليته

آزمون ناهمساني 
  46/0  563/0  441/0  593/0  واريانس

  تحقيق هاي يافته: ماخذ
 

مـدت محصـول ذرت در    لذا نتايج بدست آمده از رابطه تعادلي بلند
دهد كـه در صـورت افـزايش     نتايج نشان مي. ارائه شده است 4جدول 

هاي نسبي، مقدار واردات ذرت در بلندمـدت  ك درصدي سطح قيمتي
يابد كه عالمت اين ضريب براسـاس انتظـار و   درصد كاهش مي 33/0

در واقـع ايـن ضـريب مقـدار كشـش      . باشدمباني تئوريكي صحيح مي
همچنـين  . دهـد  نسبي را نشان مي واردات ذرت نسبت به متغير قيمت

ي كشـش واردات  بررسي ضريب متغير توليد داخلي كه نشـان دهنـده  

نسبت به توليد است، حاكي از آن است كه اگر سطح توليد داخلي يك 
درصـد كـاهش    83/0درصد افزايش يابد، مقدار واردات محصول ذرت 

در واقع ضريب پايين متغير توليـد نشـان دهنـده سـطح     . خواهد داشت
هاي اخير و سهم اندك توليد داخلي صول ذرت در سالپايين توليد مح

  . باشد از كل مصرف مورد نياز داخل مي
همچنين به منظور اطمينان از ثبات و پايداري روابط بدست آمـده  
از برآورد الگوي مورد نظر در دوره مورد بررسي، از آماره جمع انباشـته  

)CUSUM ( و آمــاره مربــع جمــع انباشــته)CUSUMSQ (ه اســتفاد
چنانچه آماره مورد نظر بين خطوط مرزي كـه بصـورت خـط    . شود مي

راست هستند قرار گيرد، فرضيه صفر مبتني بر عدم تغيير ساختاري رد 
را نشـان    نتـايج حاصـل از ايـن دو آزمـون      2و  1 شـكل . نخواهد شد

بر اين اساس با توجه به آن كه آماره دو آزمون مورد نظر بين . دهد مي
بصورت خط راست هسـتند قـرار گرفتـه اسـت، لـذا      خطوط مرزي كه 

لـذا شكسـت   . شـود فرضيه صفر مبني بر وجود تغيير ساختاري رد مـي 
ساختاري در مدل وجود نداشته و پارامترهاي بـرآورد شـده در الگـوي    

 . تقاضاي واردات ذرت پايدار و با ثبات هستند
دت بـا  در ادامه به منظور برقراري ارتباط بين روابط تعادلي بلند مـ 

نوسانات كوتاه مدت، الگوي تصحيح خطا مربوط به رابطه تعادلي بلنـد  
مدت براي تابع واردات ذرت مورد استفاده قرار گرفته كه نتايج بدسـت  

براسـاس نتـايج ارائـه    . ارائه شده اسـت ) 5(آمده از اين الگو در جدول 
باال قدرت توضيح دهندگي باالي  Fو 2R، آماره)5(شده در جدول 

الگوي برآورد شده را تاييد نموده و حاكي از اين است كه بخش اعظم 
تغييرات متغير وابسته از طريق متغيرهاي تصريح شـده در الگـو قابـل    

داري كليه ضرايب رگرسيون مورد تاييـد  توضيح بوده و همچنين معني
دار بـوده و  كامال معنـي  ضريب جمله تصحيح خطا از نظر آماري .است
دهنده سرعت تعديل تعادل كوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت نشان
ضريب جمله تصحيح خطاي مذكور نشـان از سـرعت نسـبتا    . باشدمي

بـه طـوري   . مدت به تعادل بلندمـدت دارد زياد تعديل عدم تعادل كوتاه
مـدل، در  درصد از عدم تعادل بوجود آمده در  63 تقريبا كه در هر دوره

باشـد كـه   نتيجه مذكور بـدين معنـي مـي   . گردددوره جاري تعديل مي
-تقريبا زماني حدود بيش از يك سال الزم است تا عدم تعـادل كوتـاه  

 . مدت تعديل شده و مدل به تعادل بلندمدت بازگردد

  

  ARDL (1,2,0,0)رابطه بلندمدت تابع واردات ذرت ايران  -4جدول 
داريسطح معنيtآماره رانحراف معياضريب متغير

LnP 004/0 -26/3 101/0-333/0 لگاريتم قيمت نسبي  
LnQ 062/0 -96/1  42/0 -83/0  لگاريتم مقدار توليد  

LnOil000/0 08/8 061/0 493/0لگاريتم درآمدهاي نفتي  
C 495/0 694/0 73/14 22/10 عرض از مبدا  

  تحقيق هاي يافته: ماخذ   
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 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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 براي پايداري ضرايب CusumsQنمودار   - 2شكل براي پايداري ضرايبCusumنمودار   - 1شكل 

  
با توجه به اينكه در الگوي تصحيح خطـا ضـرايب تفاضـل مرتبـه     
اول متغيرها مربوط به اثرات كوتاه مدت و ضرايب بلنـد مـدت نيـز در    

دهد نسبي نشان مي بررسي متغير قيمت جود دارد،جزء تصحيح خطا و
مدت و در وقفه كه مقدار اثرگذاري اين متغير بر واردات ذرت، در كوتاه

اول، بيش از دوره بلندمدت بوده و افزايش يك درصدي در مقـدار آن،  
همچنين ميـزان  . دهدسطح واردات محصول ذرت را بيشتر كاهش مي

ت بر مقدار واردات محصول ذرت، بيش اثرگذاري توليد ذرت در بلندمد
در نهايت بررسي كشش متغير درآمـدهاي  . باشدمدت مي از دوره كوتاه

دهـد  نفتي در مدل برآورد شده براي تابع واردات ذرت كشور نشان مي
كه اثرگذاري اين متغير بر مقـدار واردات ايـن محصـول، در بلندمـدت     

  .باشدبيش از دوره كوتاه مدت مي

  
  تابع واردات ذرت ايران ECMنتايج برآورد مدل  -5جدول 

  داريسطح معني tآماره  انحراف معيار ضريب متغير
dLnP 003/0- 153/0 021/0-  983/0  

dLnP (1) 377/0 156/0 41/2  024/0  
dLnQ 053/0- 033/0 59/1-  125/0  

dLnOil 314/0 402/0 781/0  443/0  
dC 518/6 511/9 498/3-  002/0  

Ecm (-1) 637/0- 182/0 49/3-  002/0  
CLnOilLnQLnpLnIMECM  221049308303330 //// 

  تحقيق هاي يافته: ماخذ          
  

  )1379-89(متوسط مقدار سوخت مصرفي براي توليد يك هكتار ذرت دانه اي به تفكيك استان  -6جدول 
متوسط13791380138113821383138413851386138713881389 استان
 141 148 167 168 51 150 119 173 174 149 122 139  اصفهان

 253 213 203 283 269 262 242 270 253 255 237 259  خوزستان  

 156 144 172 208 185 156 167 133 138 141 134 128وبلوچستان  سيستان  

 200 235 216 220 210 193 199 191 199 189 191 192  فارس  

 262 286 269 252 241 286 271 262 243 290 252 249  قزوين  

 222 198 145 264 194 246 252 242 250 210 209 209  كرمان  

 231 276 258 243 250 212 206 238 241 227 226 212  كرمانشاه  

 232 223 223 255 236 231 204 249 244 242 242 194 همدان 

 177 165 147 207 166 175 187 174 201 153 159 198 يزد  

 208 210 200 233 200 212 205 215 216 206 197 198 متوسط

  تحقيق هاي يافته: ماخذ              
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در ادامه و به منظور بررسي اثر مصرف سـوخت در فرآينـد توليـد    

اي، ابتدا مقدار سوخت مصرفي به منظور توليد يك محصول ذرت دانه
هـاي متفـاوت   لهاي مختلف و در سـا هكتار از اين محصول در استان

هاي هزينه توليد بدين منظور، از اطالعات پرسشنامه. شودمحاسبه مي
، 6بـر اسـاس نتـايج جـدول     . گردداستفاده ميوزارت جهاد كشاورزي 

، 1379-89بيشترين و كمترين مقدار مصرف سـوخت در دوره زمـاني   
. باشد مي) ليتر 141(و اصفهان ) ليتر 262(هاي قزوين مربوط به استان

مچنين بيشترين و كمترين مقدار مصرف سـوخت بـه منظـور توليـد     ه
 1380و ) ليتر 233( 1387هاي اي مربوط به ساليك هكتار ذرت دانه

 .است) ليتر 197(
پس از محاسبه مقدار متوسط سوخت مصرفي به منظور توليد يك 

هاي كشور، اقدام به برآورد تـابع  اي در استانهكتار محصول ذرت دانه
اسـتفاده  ) پانـل (هاي تـابلويي  بدين منظور از روش داده. شوديتوليد م

هـاي سـري زمـاني قبـل از      مـدل هاي پانل، هماننـد   در مدل. شودمي
، ابتدا مانايي متغيرهاي موجود   برآورد الگو و بررسي نتايج حاصل از آن

لذا مانايي متغيرهاي الگـوي تحـت   . گيرددر الگو مورد بررسي قرار مي
، آزمون ايم، پسـران،  LLC(1(چو  و لين لوين،  يق آزمونبررسي از طر

. بررسـي شـد  ) ADF3(و آزمون ديكي فولر تعميم يافتـه  ) 2IPS(شين 
هاي مورد استفاده در برآورد تابع توليد شـامل نيـروي كـار، بـذر،     نهاده

سموم شيميايي، كودشيميايي، كودحيواني و سوخت مصـرفي بـه ازاي   
هـا  نتايج بررسي مانايي نهاده. باشدول ميهر هكتار از توليد اين محص

هاي مقدار توليد و سموم شيميايي نا ايستا بوده  دهد كه نهاده نشان مي
نتايج حاصل . ها در سطوح مختلف معناداري، مانا هستند و مابقي نهاده
دهد كه متغيرهـاي الگـوي تـابع توليـد ذرت      نشان مي  هااز اين آزمون

نا هستند و يا به عبارت ديگر كليه متغيرها اي در سطوح مختلف مادانه
. باشند مي هاي صفر و يكدر الگوي تحت بررسي هم انباشته از درجه

عالوه بر انجـام    پانل، قبل از برآورد الگو هاي داده از الگوي استفاده در
 و آزمـون همگنـي   دو هم انباشتگي، انجام آزمون ريشه واحد و آزمون

 هاي داده روش به چرا كه در برآورد الگو .است مهم نيز بسيار هاسمن

در برآورد  گروهي اثرات بايد كه صورت است اصلي بدين پرسش پانل،
خير؟ بر اين اساس و به جهت بررسـي ايـن    يا گرفته شود الگو در نظر
. ارائه شـده اسـت   7فوق انجام و نتايج آن در جدول  آزمون موضوع دو

در  Fدار نشـدن آمـاره    معني به توجه همگني، با آزمون بر اساس نتايج
شده و  مبداها پذيرفته از عرض برابري سطح احتمال مورد نظر، فرضيه

گرفتـه نشـده و    در نظـر  گروهي اثرات الگو، برآورد در لذا. شود رد نمي
   .گرددبرآورد مي Pooledمدل به صورت 

  
                                                 

1- Levin, Lin and Chu (LLC) 
2- Im, Pesaran & Shin (IPS) 
3- Adjusting Dicky Fuller (ADF) 

  آزمون همگني-7 جدول
p.value Df2 Df1 testF 

763/0  22  60  793/0  
  تحقيق هاي يافته: ماخذ         

  
ارائـه   8نتايج حاصل از برآورد تابع توليد ذرت به صـورت جـدول   

اي، پس از برآورد تابع توليد ترانسلوگ محصـول ذرت دانـه  . شده است
شود كه به صورت هاي مورد استفاده مينهاده اقدام به محاسبه كشش

ساس، يك درصد افـزايش در مقـدار   بر اين ا. ارائه شده است 9جدول 
اي را مصرف سوخت در هر هكتار، مقدار عملكرد محصـول ذرت دانـه  

هاي بذر و نيروي كـار در  همچنين نهاده. دهددرصد افزايش مي 47/2
  .اين فرم تابعي در منطقه سوم توليد قرار دارد

هاي مورد اسـتفاده  هاي محاسبه شده نهادهبررسي مقداري كشش
هاي مهـم و  دهد كه اين نهاده، جزو نهادهوليد ذرت نشان ميدر تابع ت

لذا، اندك تغيير در مقدار . باشداثرگذار در فرآيند توليد اين محصول مي
استفاده از اين نهاده، منجر به تغييـرات اساسـي در مقـدار توليـد و بـه      
ــرفتن از اصــل    ــت فاصــله گ ــدار واردات و در نهاي واســطه آن، در مق

به همين منظور، براي تحليل حساسيت تغييرات . د بودخودكفايي خواه
قيمت و مقدار سوخت مصرفي بر واردات محصول ذرت، تابع تقاضـاي  

 .شودنهاده سوخت، از طريق برآورد تابع هزينه استخراج مي
در ادامه و به منظور استخراج تابع تقاضـاي نهـاده سـوخت، تـابع     

بـرآورد  ) Pooled(هـاي تركيبـي   هزينه محصول ذرت به صورت داده
همانطور كـه قـبال نيـز    . ارائه شده است 10شده و نتايج آن در جدول 

گفته شد، در روش معمول براي بـرآورد معـادالت بـه ظـاهر نـامرتبط      
برآوردهـاي  . شودتكراري، ابتدا يكي از معادالت سهم هزينه حذف مي

ISUR باشد، بلكـه  نسبت به معادله حذف شده از سيستم حساس نمي
كـه منحصـر بـه    ) ML(سمت برآوردهاي روش حداكثر راستنمايي به 

بـه  . شوندباشند، همگرا ميفرد بوده و مستقل از معادله حذف شده مي
همين دليل به منظور برآورد تابع هزينه محصـول ذرت، معادلـه سـهم    

هـاي   نهاده نهاده كود شيميايي از معادالت سهم حذف و سپس قيمت
ا تقسيم بر قيمت نهاده كودشيميايي نرمال ب) سوخت، بذر و سم(ديگر 
ضرايب نهاده كود شيميايي نيز بـا اسـتفاده از ضـرايب معـادالت     . شد

  .برآورد شده و با توجه به قيود اعمال شده بر توابع محاسبه گرديد
از آنجائيكه تفسير تك تك ضرايب تابع هزينه ترانسلوگ به علت 

ر ادامه و پس از محاسبه كثرت ضرايب پيچيده و غيرعملي است، لذا د
ارائه شده اسـت، اقـدام    10ضرايب متغيرهاي تابع هزينه كه در جدول 

هـاي جانشـيني آلـن و    تعيـين كشـش  . شـود ها ميبه محاسبه كشش
هاي قيمتي تقاضا در جهت تعيـين روابـط جانشـيني و مكملـي     كشش
هـا داشـته و از نظـر    ها، نقش بسـزايي در تركيـب بهينـه نهـاده    نهاده
كشـش متقـاطع مثبـت بـين     . تگذاري داراي اهميت زيادي استسياس
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هاسـت، امـا كشـش    هاي توليد به مفهـوم جانشـيني بـين نهـاده    نهاده
متقاطع منفي بيانگر اين واقعيت است كـه دو نهـاده مكمـل يكـديگر     

 . هستند

  
   نتايج حاصل از  برآورد تابع توليد محصول ذرت -8جدول 

 سطح معناداري tآماره  انحراف معيار ضريب متغير سطح معناداري tآماره انحراف معيار ضريب متغير

0 14/52-  95/15  26/3-  004/0  13b 082/0 019/0 31/4 000/0 

1 256/0  32/0  79/0  438/0  14b 068/0- 069/0 97/0- 342/0 

2 88/1  77/3  49/0  623/0  15b 091/0- 022/0 17/4- 001/0 

3 75/0-  77/0  98/0-  338/0  16b 064/0 080/0 80/0 432/0 

4 05/16  02/3  30/5  000/0  23b 869/0- 196/0 44/4- 000/0 

5 49/3  88/0  95/3  001/0  24b 007/2- 918/0 18/2- 041/0 

6 65/0-  15/2  30/0-  764/0  25b 354/1- 231/0 84/5- 000/0 

11b 014/0  005/0  64/2  016/0  26b 008/4 695/0 76/5 000/0 

22b 98/0-  28/0  46/3-  002/0  34b 034/0 151/0 22/0 823/0 

33b 031/0-  02/0  13/1-  272/0  35b 378/0 069/0 48/5 000/0 

44b 99/0-  42/0  33/2-  030/0  36b 569/0 188/0 02/3 007/0 

55b088/0-  04/0  85/1-  079/0  45b 802/0- 245/0 27/3- 004/0 

66b 24/0-  17/0  38/1-  180/0  46b 699/1- 509/0 33/3- 003/0 

12b 031/0-  03/0  88/0-  387/0  56b 522/0 167/0 12/3 005/0 

       98/0 R-squared 
     0.000 Prob 57/52 F-statistic 
       86/1 Durbin-Watson Stat 
  تحقيق هاي يافته: ماخذ

  
 هاي توليد در تابع توليد ذرتنهادهمحاسبه كشش  -9جدول 

  مقدار كشش  حداكثر حداقل متوسط مصرف واحد متغير
 47/2  49/290 55/50 43/208 ليتر سوخت

 -44/3  81/126 68/7 31/42 روز-نفر نيروي كار
 18/1  19/81 77/21 45/28 كيلوگرم بذر
 86/0  01/11 0 05/3 ليتر سم

 -23/0  0 85/7 82/0 تن كود حيواني
 97/8  1090 31/366 21/725 كيلوگرم ود شيمياييك
  تحقيق هاي يافته: ماخذ  

  
هـاي خـود   ي كشـش ، كليه11براساس نتايج ارائه شده در جدول 

قيمتي آلن، عالمت صحيح و مورد انتظار منفي دارنـد كـه مطـابق بـا     
هاي اقتصـادي و قـانون تقاضاسـت؛ بـه عبـارت ديگـر، رابطـه        تئوري

بررسـي  . دهـد مقدار در آن نهـاده را نشـان مـي   معكوس بين قيمت و 
هـاي  دهد كه بين نهاده سوخت و نهـاده هاي متقاطع نشان ميكشش

به عبـارت ديگـر، در   . بذر، آب و نيروي كار رابطه جانشيني وجود دارد
صورت افزايش يك درصدي در قيمت سوخت، مقدار تقاضا براي آن و 

ته و در نتيجه تقاضا براي آالت كاهش يافدر نهايت تقاضا براي ماشين
هـا بـا   جانشين بودن اين نهـاده . يابدبذر، آب و نيروي كار افزايش مي

ي قيمـت  رويـه ي سوخت بيانگر اين واقعيت است كه افزايش بينهاده
نهاده سوخت منجر به كاهش تقاضاي آن و در نتيجه كاهش تقاضاي 

وي كـار خواهـد   آالت شده و لذا منجر به افزايش استفاده از نيرماشين
  .بود

  
 
  



  1393زمستان ،  4، شماره 28، جلد نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي     340

  نتايج برآورد تابع هزينه ذرت –10جدول 
  سطح معناداري  tآماره   انحراف معيار  ضريب متغير سطح معناداري tآماره انحراف معيار  ضريب متغير

0 877/6 178/4 65/1 10/0 46 003/0- 002/0 07/1- 28/0 

2 417/0 273/0 52/1 13/0 48 004/0  -  -  -  
3 034/0 072/0 48/0 63/0 56 022/0- 002/0 43/11- 00/0 

4 161/0- 096/0 68/1- 09/0 58 032/0-  -  -  -  
5 989/0 175/0 66/5 00/0 68 005/0-  -  -  -  
6 103/0- 070/0 47/1- 14/0 22 185/0 011/0 25/17 00/0 

7 297/0 939/0 32/0 75/0 33 025/0 005/0 51/5 00/0 

8 17/1-  -  - - 44 015/0 004/0 82/3 00/0 

23 007/0- 004/0 55/1- 12/0 55 209/0 005/0 06/44 00/0 

24 006/0- 005/0 23/1- 22/0 66 041/0 006/0 29/7 00/0 

25 126/0- 006/0 50/22- 00/0 77 009/0 107/0 08/0 93/0 

26 019/0- 004/0 62/4- 00/0 88 556/0-  -  -  -  
28  027/0-  -  -  -  q2 103/0- 031/0 33/3- 00/0 

34  001/0- 003/0 2/0 - 83/0 q3 005/0- 008/0 56/0- 58/0 

35  020/0- 002/0 43/9- 00/ q4 017/0 011/0 55/1 12/0 

36  008/0 004/0 23/2 03/0 q5 030/0 020/0 51/1 13/0 

38  005/0-  -  -  -  q6 021/0 008/0 56/2 01/0 

45  009/0- 003/0 13/3- 00/0 q8 04/0  -  -  -  
  قنتايج تحقي: ماخذ

  

همچنين كشاورزان به منظور افزايش وضعيت توليدي زمين خود، 
همچنـين بـين نهـاده    . آورندبه سوي مصرف آب و بذر بيشتر روي مي

زيـرا  . سم و كودشيميايي رابطه مكمل وجـود دارد  هايسوخت و نهاده
هاي كشور، بخش وسيعي از مزارع ذرت توسط سيستمي در اكثر استان

شوند كه با افزايش قيمت سـوخت و  سم پاشي ميماشيني كودپاشي و 
همچنـين  . يابـد كاهش تقاضاي آن، تقاضاي كود و سم نيز كاهش مي
هاي سـم   نهاده. نهاده بذر با نهاده آب و نيروي كار رابطه جانشين دارد

هـاي خـود   براي محاسبه كشش. و كود نيز با يكديگر جانشين هستند
تـه در توليـد محصـول ذرت، از    هاي به كـار رف قيمتي و متقاطع نهاده

-هاي آلن استفاده شده و با استفاده از روابط مطرح شده، كشش كشش
نتـايج ارائـه شـده در    . هاي خودقيمتي و متقاطع محاسبه شـده اسـت  

هاي خود قيمتي تقاضـا داراي  دهد كه همه كششنشان مي 11جدول 

عالمت صـحيح و مـورد انتظـار منفـي هسـتند كـه از ايـن حيـث بـا          
هاي اقتصادي سازگارند، بدين معني كه با افـزايش قيمـت هـر     ريتئو

ميـزان  . يابـد هـا، مقـدار تقاضـاي آن نهـاده كـاهش مـي      يك از نهاده
ها كوچكتر از يـك  هاي خودقيمتي براي تمامي نهادهقدرمطلق كشش

ها نسبت به قيمـت آنهـا كـم    باشد، يعني مقادير تقاضاي اين نهادهمي
گر بـا افـزايش يـك درصـدي در قيمـت      كشش هستند؛ به عبارت دي

. يابـد ها كمتـر از يـك درصـد كـاهش مـي     ها، مقدار تقاضاي آننهاده
-همچنين كمترين مقدار كشش خود قيمتي مربوط به نهاده سـم مـي  

دهنده حساسيت بسيار پايين تقاضاي اين نهـاده نسـبت   باشد كه نشان
ي نهاده هاي متقاطع قيمتهمچنين در مورد كشش. باشدبه قيمتش مي

سوخت، بيشترين مقدار حساسيت اين نهاده مربوط به تغييرات قيمـت  
  . باشدنهاده بذر مي

  

  هاي مصرفي هاي آلن و تقاضاي نهادهكشش –11جدول 
  هاي قيمتي خودي و متقاطع تقاضاكشش هاي جانشيني جزئي خودي و متقاطع آلنكشش 
  نيروي كار  آب  كود مس  بذر سوخت نيروي كار آب كود سم  بذر  سوخت متغير
  095/0  073/0  -034/0 -044/0  212/0 -005/0 33/0 14/0 -5/0 -73/2  33/4  -114/0 سوخت

  145/0  109/0  -034/0 -004/0  -021/0 01/0 5/0 21/0 -5/0 -24/0  -44/0   بذر
  -075/0  -026/0  311/0  -0009/0  011/0 -133/0 -26/0 -05/0 58/4 -057/0     سم
  -107/0  051/0  -61/0 075/0  -024/0 -024/0 -37/0 098/0 -02/9      كود
  046/0  -041/0  006/0  -0008/0  01/0 006/0 16/0 -08/0       آب

  -021/0  083/0  -025/0 -004/0  024/0 016/0 -075/0        نيروي كار
  تحقيق هاي يافته: ماخذ
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در واقع با افزايش يك درصدي در قيمت سوخت، مقدار تقاضـاي  

-اين موضوع مربوط به اسـتفاده بـي  . يابدصد افزايش ميدر 21/0بذر 
رويه و غيربهينه نهاده بذر به دليل كاهش استفاده از ماشـين آالت در  

بررسي اثرگذاري نهاده سـوخت  . باشدنتيجه افزايش قيمت سوخت مي
دهد كه بيشترين تاثير بر آن بـر  هاي مورد نظر نشان ميبر ساير نهاده
محاسـبه شـده    -13/0مقدار كشش متقاطع آن باشد كه نهاده سم مي

اين موضوع به دليـل اسـتفاده بيشـتر از نهـاده سـم، در نتيجـه       . است
افزايش قيمت سوخت و كاهش مصرف ماشين آالت در فرآينـد توليـد   

اي و در نهايــت و پــس از محاســبه كشــش هــاي نهــاده . باشــدمــي
، امكـان  خودقيمتي نهاده سوخت، و همچنين برآورد تـابع واردات ذرت 

هاي بررسي اثرات افزايش قيمت سوخت در اثر آزادسازي قيمت حامل
هـاي  با توجه به كشـش . شودانرژي بر توليد و وادرات ذرت فراهم مي

محاسبه شده، در صورت افزايش يك درصدي در قيمت سوخت در اثر 
از سـوي ديگـر   . كاهش خواهد داشت -012/0آزادسازي، مقدار توليد 

دهـد كـه   سوخت بر واردات محصول ذرت نشان مي بررسي اثر قيمت
در صورت افزايش يك درصدي در قيمـت ايـن نهـاده، مقـدار واردات     

با توجه به كـاهش توليـد در اثـر افـزايش     . افزايش خواهد يافت 01/0
قيمت سوخت در مقايسه با همان مقـدار تغييـر مثبـت در واردات، بـه     

لت بـه ناچـار بـه سـمت     منظور پاسخ به تقاضاي داخلي اين نهاده، دو
 خوداتكـائي و رونـد  بازارهاي خارج و وادرات اين محصول روي آورده 

اين محصول، كه همواره يكي از اهداف برنامه پنجم توسعه بـه شـمار   
  .رود، دچار مشكل خواهد شدمي

  
  پيشنهادها

ذرت يكي از غالت مهم و پر محصول و داراي اهميت بـااليي در  
سطح كشت بعد از گندم و برنج سـومين غلـه    تغذيه دام بوده و از نظر

لذا در مطالعه حاضر اثر آزادسازي قيمـت  . آيدمهم كشور به حساب مي
هاي اخير بـر  هاي انرژي، به عنوان سياست اجرايي شده در سالحامل

توليد، واردات و در نهايت خودكفايي ايي محصول مورد ارزيـابي قـرار   
در مرحلـه  . ار مرحله انجـام شـد  براي اين منظور مطالعه در چه. گرفت

اول، تابع واردات ذرت برآورد و كشش توليد در آن مورد بررسـي قـرار   
نتايج نشان داد كه در اثر افزايش يك درصـدي توليـد، مقـدار    . گرفت

شـود  لذا پيشنهاد مي. يابددرصد كاهش مي 83/0واردات اين محصول 
لـي بـا ارائـه    هايي در جهت حمايـت از توليدكننـدگان داخ  كه سياست

تسهيالت بانكي و همچنين ارائه بذور اصالح شده در جهـت افـزايش   
در مرحلـه دوم، اثـر نهـاده    . ظرفيت توليد داخل، تدوين و اجرايي شود
كشش نهاده سوخت در تابع . سوخت بر توليد اين محصول بررسي شد

 .باشدي قرار داشتن اين نهاده در ناحيه اول توليد ميتوليد نشان دهنده
هاي الزم در جهت استفاده بهينه توان با مديريت بهتر و آموزشلذا مي

آالت كشاورزي در تمامي مراحل توليـد و همچنـين تسـطيح    از ماشين
هاي زراعي، از نهاده سوخت استفاده اراضي و افزايش توان توليد زمين

همچنين در مرحله سوم، بررسي كشش قيمتي . تري انجام دادمطلوب
در تابع تقاضاي اسـتخراج شـده از تـابع هزينـه، نشـان       نهاده سوخت
در . باشد كه با تئـوري تقاضـا سـازگار اسـت    مي -005/0دهنده مقدار 

هاي محاسـبه شـده اثـر    نهايت و در مرحله چهارم با استفاده از كشش
نتـايج  . افزايش قيمت سوخت بـر واردات محصـول ذرت ارزيـابي شـد    

هاي انـرژي،  ي در قيمت حاملنشان داد كه در اثر افزايش يك درصد
بنـابراين بـه   . يابددرصد افزايش مي 01/0مقدار واردات محصول ذرت 

منظور جلوگيري از وابستگي كشور به واردات اين محصـول و متضـرر   
شدن سياست خودكفايي ذرت به عنوان يكي از اهـداف برنامـه پـنجم    

شود اد ميلذا پيشنه. توسعه، اجراي تدابير سياستي الزم، ضروري است
بـرداري  هايي به منظور آمـوزش كشـاورزان در جهـت بهـره    كه برنامه

اصولي و كاراتر از منابع موجـود و بخصـوص سـوخت مصـرفي بـراي      
دستيابي به توليد باالتر اين محصول و نيـل بـه خودكفـايي، افـزايش     

هــاي آموزشــي توســط عملكــرد توليــد در هكتــار، برگــزاري كــالس
هـاي  نده ذرت كشور و همچنـين ارائـه بسـته   كشاورزان نمونه توليدكن

همچنين بررسي . حمايتي از توليدكنندگان ذرت، تدوين و اجرايي گردد
تنــوع ارقــام ذرت از  دهــد كــه كمبــودمطالعــات پيشــين نشــان مــي

از ايـن رو بايـد تحقيقـات بيشـتري بـراي      . هاي موجـود اسـت   چالش
، تا ي صورت گيرددستيابي به ارقام متنوع با توجه به شرايط آب و هواي

هـاي  در صورت كاهش توليد اين محصول در اثر افزايش قيمت حامل
هـاي  هـا، امكـان توسـعه كشـت در اسـتان     انرژي در برخي از اسـتان 
  .مستعدتر وجود داشته باشد
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