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چكيده
مکانيزاسيون با غلبه بر محدودیتهای فني و اقليمي از یکسو و محدودیتهای زماني از سوی دیگر ،امکان
افزایش توليد بخش كشاورزی را ميسركردهاست .از سوی دیگر چغندرقند بهعنوان یکي از محصوالت صنعتي
بخش كشاورزی است كه نقش مهمي را در تأمين قند و شکر مورد نياز داخل كشور ایفا ميكند .در این
مطالعه ،باهدف بررسي آثار رفاهي سياست مکانيزاسيون چغندرقند ،توابع عرضه و تقاضای چغندرقند با
استفاده از رهيافت معادله های به ظاهر نامرتبط و بهكارگيری دادههای پانل برآورد شده است .نتایج نشان
داده است كه درجه مکانيزاسيون در سالهای  ۰۷۳۹-۰۹افزایش یافته است .همچنين در اثر اجرای این
سياست ،توليدكنندگان تا دو برابر مصرفكنندگان رفاه كسب ميكنند .بنابراین ميتوان این سياست را
بهعنوان ابزاری در راستای حمایت از توليدكنندگان بکار برد .بنابراین پيشنهاد ميشود با توجه به اینکه
گسترش مکانيزاسيون به سبب ارتباطات پسين و پيشين موجب رونق سایر بخش های اقتصادی ميشود
مورد دقت بيشتر سياستگذاران گردد.
واژههای كليدی :سياست مکانيزاسيون ،مازاد رفاه ،عرضه و تقاضا ،چغندرقند.
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 -1مقدمه
با گذر زمان و رشد جمعيت و فشار تقاضای مواد غذایي ،دسترسي فيزیکي و اقتصادی به غذا بهعنوان
یکي از مهمترین مؤلفههای موثر بر امنيت غذایي مطرح گردید .در دوران معاصر با افزایش جمعيت و
نيازهای فزاینده به مواد غذایي ازیکطرف و محدودیت منابع در بخش كشاورزی از سوی دیگر ،اهميت
انتخاب فناوریهای مناسب جهت استفاده بهينه از منابع كمياب در توليد مواد غذایي ضروری است.
فناوریهای مکانيکي با غلبه بر محدودیتهای فني و اقليمي از یک سو و محدودیتهای زماني از سوی دیگر،
گسترش توليد بخش كشاورزی را ميسركردهاند .در حقيقت ،فناوریهای مکانيکي سبب كاربردی شدن
دستاوردهای تحقيقاتي در شاخههای مختلف كشاورزی ميشود .در نتيجه ،مکانيزاسيون كشاورزی از یک
انتخاب و یک جایگزیني ساده ماشين بهجای نيروی كار بهضرورتي جهت افزایش بهره وری استفاده از سایر
نهادهها تبدیل شده است (امجدی و چيذری.)۰۷۳۱ ،
ازاینرو سياستگذاران و برنامهریزان كشاورزی در تمام كشورها ،با توجه به ميزان دسترسي به نهادههای
توليد و ویژگيهای كشاورزی ،فناوری زیستي یا مکانيکي را انتخاب ميكنند .فناوری مکانيکي یا
مکانيزاسيون كشاورزی بهعنوان روش و ابزار توليد نقش مهمي در توليد كشاورزی ایفا ميكند .در ایران نيز
از چندین دهه گذشته ماشينهای كشاورزی وارد فرآیند توليدشده و بخش جدایيناپذیر ساختار كشاورزی
گردیده اند .البته همواره انتخاب سياست مناسب توسط دولت از موارد بحثبرانگيز بوده است .عرضه نامناسب
ماشينآالت از یک سو و استهالک ادوات كشاورزی از سوی دیگر سبب شده است تا وضعيت مکانيزاسيون
كشاورزی با وضعيت مطلوب فاصله داشته باشد (امجدی .)۰۷۳۷ ،در ميان اشکال مختلف مداخله آگاهانه
دولت در بخش كشاورزی كه از آن بهعنوان سياستكشاورزی تعبير ميشود ،گروهي از مداخله های
توليدكنندگان و گروهي دیگر ،مصرفكنندگان را متأثر ميسازد .به جهت كاهش هزینههای ناشي از اجرای
سياستها و همچنين كاهش انحرافات سياستي ،سياستهایي كارآمدتر است كه از طریق مکانيسم بازار
عمل نماید .برخي از سياستها برطرف عرضه (گاالتي ،۰۰۰۹ ،كهنسال ،۰۷۳0 ،الياسيان و حسيني،۰۷۳۱ ،
نيکوكار )۰۷۳۰ ،و برخي سياستها بر طرف تقاضای محصوالت اثرگذار است (بخشوده ۰۷۳۰ ،و گيالنپور
.)۰۷۳۱
براثر مداخله آگاهانه دولت در بازار باهدف پيادهسازی مکانيزاسيون كشاورزی كه از آن بهعنوان سياست
مکانيزاسيون یاد ميشود ،نسبت قيمت نهادهها تغيير كرده و نهادهها جایگزین یکدیگر خواهند شد .گرایش
به جانشيني نهادههای توليد براثر تغيير در قيمت نهادهها از اصول بنيادین رفتار اقتصادی است .تغيير در
قيمت نسبي عوامل توليد به طور معمول سبب ميگردد تا نسبت نهادههای توليد و در نتيجه سهم درآمدی
نهادههای توليد تغيير نماید .مکانيزاسيون به عنوان یک شيوه توليد بر انتقال تابع توليد ،تابع هزینه و در
نتيجه تابع عرضه محصول اثرگذار است .این اثرگذاری به سبب تغيير در قيمت محصول ،رفاه
مصرفكنندگان و توليدكنندگان و در نتيجه رفاه جامعه را دستخوش تغييراتي خواهد كرد (امجدی.)۰۷۳۷ ،
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چغندرقند یکي از محصوالت صنعتي بخش كشاورزی است كه نقش مهمي در تأمين قند و شکر مورد
نياز داخل كشور ایفا ميكند .چغندر علوفهای و مالس چغندرقند در تغذیه دام كاربرد دارد .بنابراین چغندر
نقش مهمي در سبد غذایي خانوار و هم در صنایع تبدیلي و دامپروری كشور ایفا ميكند (احمدیان و
همکاران.)۰۷۰۹ ،
بررسي عملکرد توليد چغندرقند در سال  ۰۷۰۹نشان ميدهد كه ۰۰هزار هکتار از اراضي كشور به
كشت چغندرقند اختصاص یافته است .در سال  ۰۷۰۹ميزان توليد چغندرقند برابر ۱/۰ميليون تن بوده است.
بررسي تجارت خارجي نشان ميدهد كه در سال ۰۱ ،۰۷۳۰هزار تن چغندرقند وارد شده است .یکي از
راههای كاهش واردات و افزایش توليد ،تغيير شيوه توليد ،نسبت بهكارگيری عوامل توليد و در نهایت بهبود
عملکرد محصول در هکتار یا بهره وری است .نمودار زیر روند توليد چغندرقند را در دوره  ۱۹ساله منتهي به
سال  ۰۷۰۹نشان ميدهد .نکته قابلتأمل آن است كه عليرغم روند صعودی توليد تا پيش از سال ،۰۷۱۳
پس از این سال روند توليد دچار نوسان های شدید شده و روندی تقریباً ثابت را داشته است .بهعبارتدیگر
توليد رشدی همگام با رشد تقاضا نداشته است .زیرا با گذر زمان و رشد جمعيت ،تقاضا افزایش ميیابد.
ازاینرو در این مطالعه ضمن بررسي روند مکانيزاسيون چغندرقند ،تغييرات رفاه مصرفكنندگان و
توليدكنندگان چغندرقند بر اثر اجرای سياست مکانيزاسيون اندازهگيری شده است.
-2پيشينه تحقيق
 -1-2مطالعات انجامشده در داخل
احمدیان و همکاران ( ،)۰۷۳۰آثار رفاهي ناشي از پيشرفت تکنولوژی توليد ذرت در ایران را بررسي
كردهاند .در این مطالعه با بهكارگيری مفهوم عام برای تکنولوژی و آمار سری زماني  ،۰۷۱۹-۳۸ابتدا معادالت
عرضه و تقاضای محصول ذرت ،با در نظر گرفتن پدیده همبستگي همزمان ،برازش و سپس اثرات بهبود
تکنولوژی بر رفاه توليدكنندگان و مصرفكنندگان و در نهایت رفاه اجتماعي در قالب سه سناریوی  ۱ ،0و
 ۰۹درصد ك اهش ناشي از بهبود تکنولوژی بررسي شد .بر اساس نتایج بهدست آمده كشش قيمتي تقاضا
 -۹/۱۷و كشش قيمتي عرضه  ۹/0۱ميباشد .همچنين یافتههای این مطالعه نشان ميدهد كه در تمامي
سناریوها ،سهم مازاد رفاه توليدكننده از كل مازاد رفاه اجتماعي بيش از  ۸۱درصد ميباشد
تركماني و آذرین فر ( ،)۰۷۳۱تأثير رشد مکانيزاسيون را بر اشتغال نيروی كار كشاورزی بررسي كردهاند.
در این مطالعه با بهكارگيری مدل خود توضيحي با وقفه گسترده ،چنين نتيجهگيری شده است كه در كوتاه
و بلندمدت نرخ رشد تکنولوژی ماشيني با نرخ رشد اشتغال نيروی كار در بخش كشاورزی دارای رابطه منفي
است.
امجدی و چيذری ( ،)۰۷۳۱وضعيت مکانيزاسيون كشاورزی در ایران را بررسي كردهاند .نتایج نشان داده
است كه ميزان تأمين ماشينآالت در برنامههای اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادی با برنامههای مصوب
ازنظرتعدادوتركيب تفاوت بسيار دارد.همچنين رشد قيمت ماشينآالت كشاورزی بيشترازرشدشاخص قيمت
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تضميني محصوالت كشاورزی بوده است .البته عليرغم موارد مذكور ،در سالهای گذشته درجه مکانيزاسيون
در عمليات زراعي افزایش یافته است كه این نشاندهنده نقش كنوني ماشينهای كشاورزی و مکانيزاسيون
كشاورزی درتوليدكشاورزی است .در این مقاله تنگناهای مکانيزاسيون كشاورزی ایران نيز ارائه شده است.
 -2-2مطالعات انجامشده در خارج
هيامي و روتن )۰۰۳۰( ۰در قالب نظریه نوآوری القایي معتقدند كه نتایج تحقيق های كشاورزی از طریق
جایگزیني نهادهها یا افزایش بهره وری نهادههای موجود ،منجر به افزایش توليد در سطح كنوني مصرف
نهادهها یا كاهش هزینهها در سطح كنوني توليد و یا هر دو ميگردد .علي و پریخ ،)۰۰۰0( 0در مطالعهای به
بررسي روابط بين نهاده های مختلف در مزارع تراكتوریزه شده و مزارع تراكتوریزه نشده در كشاورزی
پاكستان پرداختند .اطالعات مربوط به تركيب خانوار ،ميزان توليد ،نهادههای مورد استفاده به قيمت نهادهها
و محصول و هزینههای مزرعه از طریق تکميل پرسشنامه بهصورت تصادفي در  ۰۳مزرعه در استانهای
مرزی در دو فصل كشت  ۰۰۳۳-۳جمعآوری شده است .بررسي روابط بين نهادهها با كمک تابع هزینه
ترانسلوگ و استخراج توابع سهم هزینه با استفاده از لم شفرد انجام شده است .نتایج بهكارگيری رهيافت
رگرسيون های به ظاهر نامرتبط نشان داده است كه تراكتور باكار انسان و دام قابل جانشيني هستند؛ اما این
فرض كه تراكتور ميتواند موقعيت را برای جذب كار از طریق افزایش بازدهي و تراكم كشت بهبود بخشد،
تائيد نميشود .همچنين در مزارع تراكتوریزه بيشتر كششهای قيمتي خودی و متقاطع برای نهادهها
كوچک تر از واحدند .در این مطالعه نيز جهت بررسي تفاوت هزینه مزارع عادی با تراكتوریزه الگوی رگرسيون
های به ظاهر نامرتبط بکار رفته است.
ناپاسينتيوونگ و امرسون ،)0۹۹۷( ۷در مطالعهای به بررسي ارتباط مکانيزاسيون زراعي و بازار نيروی كار
زراعي پرداختند .این مطالعه در تالش بوده است تا اثر متغيرهای اقتصادی ،اجتماعي در اریب تغييرات
تکنولوژی را اندازهگيری نماید .ازاینرو تابع هزینه و توابع سهم هزینهای استفاده شده است .هزینه تابعي از
قيمت نهادهها و متغير تکنولوژی در نظر گرفته شده است .نتایج نشان داده است كه پرداختهای حمایتي به
طور معنيداری موجب تکنولوژیهایي ميگردد كه باعث استفاده كمتر از سرمایه و استفاده بيشتر از نيروی
كار روزمزد و قراردادی ميگردد .نسبت سهم بازار توليدكنندگان بزرگ ،به طور معنيداری موجب
تکنولوژیهایي ميگردد كه باعث استفاده بيشتر از كارگران قراردادی و مواد اوليه ميشوند
بررسي مطالعه های انجامشده در داخل و خارج كشور نشان ميدهد كه اگر چه آثار رفاهي تکنولوژی
مورد توجه برخي مطالعه ها بوده است اما مکانيزاسيون بهعنوان شکلي از سياست كشاورزی و آثار رفاهي آن
بهویژه برای محصول صنعتي چغندرقند مورد توجه قرار نگرفته است.
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 -3مبانی نظری پژوهش
از جمله مهمترین تدابيری كه ميبایست در جریان نوسازی بخش كشاورزی به آن اهتمام ورزید ،توسعه
فناوری و كاربرد آن ميباشد  .برای بهبود كيفي و كمّي توليد و رقابت در بازار محصوالت كشاورزی ،فعـاالن
بخش -چه دولتي و چه غيردولتي -مجبـور به انطبـاق خود با شرایط حاصل از كاربرد فناوری های نوین
هستند( .مؤذن و همکاران.)۰۷۳۷ ،
یکي از مصـادیق فنـاوری ،امر مکانيـزاسيـون در فعاليت های كشاورزی است .مکانيزاسيون یکي از
عوامل اصلي در توسعه كشاورزی و اساساً به مثابه رویکردی است كه نيلِ بخش كشاورزی به مرحله توليد
صنعتي و تجاری را ممکن ميسازد .مکانيزاسيون ،عهدهدار شدن و انجام دادن فعاليتهای كشاورزی توسط
منابع غيرانساني است (اليس )۰۰۰۹ ،۱و سياست های مکانيزاسيون ،سياستهایي است كه بر سرعت و
جهت پذیرش فناوریهای مکانيکي توسط كشاورزان اثر ميگذارد (اليس .)۰۰۰۹ ،از نظر بينسوانگر (،)۰۰۳۳
سياست مکانيزاسيون در كشورهای در حال توسعه شامل مداخله مستقيم و غيرمستقيم دولت است در:
الف) تصميمگيری كشاورزان و دیگران در زمينه انتخاب انرژی ،ماشينآالت و تجهيزاتي كه نيروی
آنها به كار گرفته ميشود.
ب) تجارت بينالمللي ماشينآالت و تجهيزات و پيشرفت صنعت ماشينسازی.
مکانيزاسيون كشاورزی با تأثير بر اشتغال و كيفيت و ميزان عملکرد در واحد سطح ميتواند درآمدهای
كشاورزان را افزایش داده و با انتقال منحني عرضه به سمت راست در شرایط ثبات تقاضا و سایر شرایط
قيمت را كاهش و مقدار تعادلي را افزایش ميدهد .از سوی دیگر امجدی ( ،)۰۷۳۷نشان داد كه مکانيزاسيون
ميتواند بر توزیع درآمد و كارایي نهاده ها نيز اثرگذار باشد .بنابراین از این مسير نيز اجرای مکانيزاسيون
دارای پيامدهای رفاهي برای هر دو گروه عرضهكننده و تقاضاكننده خواهد بود.
آلستون و همکاران ،)۰۰۰۳( ۱اثرات مکانيزاسيون بر رفاه مصرفكننده و توليدكننده را با استفاده از
نمودار زیر نشان دادند .همان طور كه در شکل زیر آمده است با انتقال منحني تقاضا به سمت راست مازاد
رفاه مصرفكننده و توليدكننده تغيير ميكند.
S0
a

S1
b

P0

D
Q

P

P1
Q1

Q0
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یکي از شاخصهای كمي سازی و بررسي روند مکانيزاسيون كشاورزی كه وضعيت مکانيزاسيون یک
محصول را در سطح استان یا كشور بررسي ميكند ،شاخص درجه مکانيزاسيون است .این شاخص بهصورت
زیر تعریف و محاسبه ميشود.
درجه مکانيزاسيون از حاصل تقسيم سطح مکانيزاسيون بر سطح كل مزرعه بهدست آمده و بهصورت
درصد و بر اساس رابطه زیر محاسبه ميشود (بيگدلي و همکاران:)۰۷۳۸ ،
سطح مکانيزاسيون (هکتار)
سطح کل (هکتار)

=

درجه مکانيزاسيون به درصد

 -4روش پژوهش
بر پایه آنچه در بخش مباني نظری نشان داده شده است ،مکانيزاسيون كشاورزی با تأثير بر انتقال
منحني عرضه به سمت راست ،قيمت تعادلي را كاهش و مقدار تعادلي را افزایش ميدهد .مصرفكننده به
سبب دریافت مقدار بيشتر كاال و قيمت پائين تر منتفع و از سوی دیگر توليدكننده نيز مقدار بيشتر را
فروخته و درآمد بيشتری را دریافت ميكند .آن چه اهميت دارد این است كه بررسي شود كه مکانيزاسيون
ميزان عملکرد توليد محصول چغندرقند را افزایش داده است یا خير .زیرا افزایش عملکرد تائيد ميكند كه
منحني عرضه منتقلشده و مازاد رفاه توليدكننده و مصرفكننده را دستخوش تغييرها ميسازد.
بهمنظور اندازهگيری اثرات رفاهي اجرای مکانيزاسيون بایستي نخست مسيری را كه رفاه را متأثر
ميسازد شناسایي كرد .آلستون و همکاران ( )۰۰۰۳نشان دادند كه مکانيزاسيون سبب انتقال منحني عرضه
به سمت راست شده و مازاد رفاه توليدكننده و مصرفكننده را متأثر ميسازد
 -1-4رهيافت اندازهگيری اثرات مكانيزاسيون بر رفاه توليدكننده و مصرفكننده
نمودار زیر اثر مکانيزاسيون بر عرضه و تقاضای محصول چغندرقند را نشان ميدهد .انتظار ميرود با
ثابت بودن سایر عوامل ،در اثر پيشرفت تکنولوژی منحني عرضه ( )Sبه طور موازی به سمت راست
انتقالیافته (منحني  )S1و نقطه تعادل از نقطه اوليه ( )P0Q0به نقطه تعادل ثانویه ( )P1Q1جابجا شود.
بهعبارتدیگر همان طور كه در شکل  ۰آمده است نقطه تعادل از  aبه نقطه  bجابجا ميشود كه در نتيجه
این انتقال قيمت تعادلي از  P0به  P1كاهش و مقدار تعادلي از  Q0به  Q1افزایش خواهد یافت (آلستون و
همکاران.)۰۰۰۳ ،
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Price
S0
S1
a
b

k

e
c

P0
P1
d
I0

D

I1
Quantity

Q1

Q0

نمودار  -3تغيير در نقطه تعادل و تغيير در رفاه مصرفكننده و توليدكننده ناشی از مكانيزاسيون
در نقطه تعادل اوليه  aمازاد رفاه مصرفكننده برابر با مساحت ناحيه  P0aFميباشد .پس از انتقال
منحني عرضه به دليل اجرای سياست ،توليد به سمت راست (نقطه تعادل ثانویه  ،)bمازاد رفاه مصرفكننده
برابر  P1bFخواهد بود .در اثر مکانيزاسيون بهاندازه  P0abP1به رفاه مصرفكنندگان افزوده شده است.
همان طور كه در نمودار آمده است ،در نقطه تعادل اوليه  aمازاد رفاه توليدكننده برابر با مساحت ناحيه
 P0aI0است كه پس از اجرای سياست و انتقال منحني عرضه به سمت راست و برای نقطه تعادل ثانویه (،)b
مازاد رفاه توليدكننده برابر  P1bI1خواهد شد .با توجه به این كه دو مثلث  P0aI0و dcI1با یکدیگر برابر هستند
ميتوان نتيجه گرفت كه تغيير در مازاد توليدكننده برابر  P1bcdخواهد بود.
با توجه به این كه جامعه از دو گروه توليدكننده و مصرفكننده تشکيل شده است ،بهمنظور بررسي رفاه
جامعه بایستي مجموع مازاد رفاه مصرفكننده و توليدكننده را بهدست آورد.
توابع عرضه و تقاضای همزمان چغندرقند در این مطالعه همانند مطالعه های یاوری ( )۰۷۳۹و
حسينيپور و احمدیان ( ،)۰۷۳۳به فرم لگاریتمي خطي و بهصورت زیر خواهند بود .اگر چه عوامل مختلف
بر روی تقاضا و عرضه اثرگذار هستند اما چند عامل متغيرهای بهكار گرفتهشده را تحت تأثير قرار ميدهد.
با توجه به اصل قلت ،۸الگوها با متغيرهای كمتر نسبت به الگوهای پيچيده مناسب تر است .محدودیت
تعداد دادهها نيز متغيرها را تحت تأثير قرار ميدهد .همچنين مطالعات ذكرشده نشان دادهاند كه متغيرهای
قيمت و درآمد و همچنين سطح زیركشت بيشترین ميزان توضيح دهندگي عرضه و تقاضا را داشتهاند.
()۰
()0

LnQitd   0  1 ln Pitd   2 ln I it  ln U1t

LnQits   0  1 ln Pits   2 ln A1it  ln U 2t
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كه در آن  Qditتقاضای چغندرقند استان iام (تن) ،Qsit ،توليد چغندرقند استان iام (تن)
PditوPsitقيمت چغندرقند در استان iام (تن به ریال) ،Iit ،درآمد موثر برای تقاضای چغندرقند استان iام ،و
 ،A1itنشاندهنده سطح زیركشت در استان iام است U1t .و  U2tنشاندهنده اجزای اخالل مدل هستند.
معادله ( )۰نشاندهنده تابع تقاضا و معادله ( )0نشاندهنده تابع عرضه بدون در نظر گرفتن مکانيزاسيون

است .ضرایب   و  نشاندهنده كششهای قيمتي عرضه و تقاضا ميباشند.
با فرض ثبات شرایط همان طور كه آلستون و همکاران ( )۰۰۰۳نشان دادند ،پس از انتقال منحني
عرضه به سمت راست بر اثر مکانيزاسيون ،قيمت تعادلي كاهش خواهد یافت .درصد كاهش در قيمت تعادلي
بازار ناشي از مکانيزاسيون با  Zنشان داده ميشود كه بهصورت زیر تعریف گردید:
p0  p1
p0

()۷

Z 

از سویي دیگر ميزان انتقال منحني عرضه به سمت راست و پائين با پارامتر  kنشان داده شد و
 Z  Kبرقرار خواهد بود  .نشاندهنده كشش
درصورتيكه  ،K=k/P0آن گاه بين  Kو  Zرابطه
 

قيمتي عرضه و  نشاندهنده قدر مطلق كشش قيمتي تقاضا است (آلستون و همکاران.)۰۰۰۳ ،
همان طور كه در نمودار آمده است ،در نقطه تعادل اوليه  aمازاد رفاه مصرفكننده برابر با مساحت
ناحيه  P0aFمي باشد .پس از انتقال منحني عرضه به سمت راست (نقطه تعادل ثانویه  ،)bمازاد رفاه
مصرفكننده برابر  P1bFخواهد بود .در اثر مکانيزاسيون بهاندازه  P0abP1به رفاه مصرفكنندگان افزوده شده
است .از لحاظ جبری تغيير در رفاه مصرفكننده برابر است با:
F

F

P1

P0

CS   D( p) dp   D( p ) dp

()۱

P0

CS   D( p) dp
P1

آلستون و همکاران ( ،)۰۰۰۱نشان دادند كه تغيير در رفاه مصرفكنندگان را ميتوان بهصورت زیر نيز
نوشت:
()۱
) CS  P0Q0 Z (1  0.5
برای محاسبه مازاد رفاه توليدكننده بایستي اشاره شود كه در نقطه تعادل اوليه ( ،)aمازاد رفاه
توليدكننده برابر با مساحت ناحيه P0aI0كه پس از انتقال منحني عرضه به سمت راست و برای نقطه تعادل
ثانویه ( ،)bمازاد رفاه توليدكننده برابر  P1bI1خواهد شد .با توجه به این كه دو مثلث  P0aI0و dcI1با یکدیگر
برابر هستند ميتوان نتيجه گرفت كه تغيير در مازاد توليدكننده برابر  P1bcdخواهد بود .از لحاظ جبری
تغيير در رفاه توليدكننده برابر است با:
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P1

P0

I1

I0

)PS   S0 ( p) dp   S1 ( p) d ( p

()۸

P1

PS   S1 ( p) dp
d

آلستون و همکاران ( ،)۰۰۰۱نشان دادند كه تغيير در رفاه توليدكنندگان را بهصورت زیر نيز ميتوان نوشت:
) PS  P0Q0 ( K  Z ) (1  0.5

()۳

با توجه به این كه جامعه از دو گروه توليدكننده و مصرفكننده تشکيل شده است ،بهمنظور بررسي رفاه
اجتماعي بایستي مجموع مازاد رفاه مصرفكننده و توليدكننده را بهدست آورد .آلستون و همکاران (،)۰۰۰۳
نشان دادند كه براثر اجرای این سياست دولت عایدی نخواهد داشت .بنابراین رفاه جامعه بهاندازه مساحت
 P0abcdخواهد بود .تغيير در رفاه جامعه برابر است با:
SC  CS  PS

()۳

P1

P0

d

P1

SC   D( p) dp   S1 ( p) dp

آلستون و همکاران ( ،)۰۰۰۱نشان دادند كه تغيير در رفاه اجتماعي با توجه به شکل  0را ميتوان بهصورت
زیر نوشت:
()۰
) SC  P0Q0 K (1  0.5
پس با استفاده از روابط  ۳ ،۱و  ۰تغيير در مازاد رفاه مصرفكننده و توليدكننده و مازاد رفاه اجتماعي ناشي
از مکانيزاسيون چغندرقند محاسبه ميشود.
روش جمعآوری دادههای این مطالعه از نوع كتابخانهای و اسنادی بوده كه شامل اطالعات توليد ،سطح
زیر كشت و درآمد سرانه (ریال) استان های عمده توليدكننده و مصرفكننده چغندرقند در سالهای -۰0
 ۰۷۳۹ميباشد كه از آمارنامههای استاني وضعيت توليد محصوالت كشاورزی و گزارش بهای محصوالت
كشاورزی و گزارشهای انجمن صنفي صنایع قند و شکر ایران برداشت شده است.
بهمنظور تجزیه تحليل اطالعات ضمن استفاده از آمار توصيفي و بررسي روند متغيرها از روش سيستم
معادالت به ظاهر نامرتبط پانل استفاده شده است .بهمنظور تجزیهوتحليل دادهها از نرمافزار  Excel 2007و
جهت برازش توابع از نرمافزار  ،Eviews 8استفاده شده است.
 -۵يافتههای پژوهش
جهت بررسي وضعيت مکانيزاسيون چغندرقند ،مراحل مختلف توليد این محصول به فرآیندهای
خاکورزی ،كاشت ،داشت و برداشت تفکيک شده است .بررسيها نشان داده است كه در سال  ۰۷۰۹در
مقایسه با سال  ۰۳ ،۰۷۳۱درصد فرآیند خاکورزی بهصورت مکانيزه انجام شده است.
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در مراحل كاشت نيز بهجز عمليات شيپرزني ،سایر فرآیند باالی  ۰۹درصد مکانيزه انجام شده است .در
مرحله برداشت نيز از  ۱۷درصد مکانيزه در سال  ۰۷۳۱به  ۸۰درصد مکانيزه در سال  ۰۷۰۹افزایش داشته
است .این در حالي است كه در ميان مراحل چهارگانه ،مرحله برداشت چغندرقند كمترین مکانيزاسيون را
داشته است .بهطوری كه در سال  ۰۷۰۹و در توليد مکانيزه تنها  ۰۳درصد فرآیند برداشت مکانيزه بوده
است .البته در این سال تنها  ۸درصد عمليات برداشت به طور كامل توسط انسان انجام شده است .البته
جهت ارزیابي وضعيت مکانيزاسيون به معيارهای دیگری نظير درجه مکانيزاسيون ،ضریب مکانيزاسيون ،عمر
مفيد ادوات كشاورزی و وضعيت استهالک ماشينآالت بایستي توجه شود .در چند دهه گذشته تاكيد بر
شاخص سطح مکانيزاسيون موجب عدم توجه به سایر عوامل موثر در این فرآیند شده است كه نتيجه آن
شکست بسياری از برنامهها و استراتژیهای توسعه مکانيزاسيون بوده است (مركز توسعه مکانيزاسيون
كشاورزی .)۰۷۳۳ ،این در حالي است كه نجفي ( ،)۰۷۸۳لویمي ( ،)۰۷۳۳حاجي مير رحيمي و شفيعي قصر
( )۰۷۳۰و پيالر ،) ۰۰۳۱( ۳خرد بودن اراضي ،سطح پایين سواد ،گراني و كمبود ماشينها ،هزینه باالی
نهادهها و كمبود سرمایه كشاورزی را از موانع توسعه مکانيزاسيون كشاورزی ميدانند.
جدول  -1وضعيت مكانيزاسيون در مراحل عمده توليد چغندرقند در سال  13۳۵و 13۳۱
رديف

۰

0

۷

۱

نوع عمليات

شرح عمليات

اوليه
ثانویه
خاک ورزی
تسطيح نسبي
عمليات شيپرزني
ردیف كاری
كاشت
كشت مونوژرم
كولتيواتور كودكار
مبارزه با علف هرز
داشت
مبارزه با آفات و بيماریها
برگزني
چغندر كني و ردیفكني
برداشت مکانيزه
باركني
برداشت
برداشت مکانيزه كامل با ماشينهای منفصل یا با كمباین
چغندركني با تراكتور و برگزني و باركني با دست و توسط كارگر
برداشت سنتي
تمام عمليات بهصورت دستي و توسط كارگر انجام پذیرد
منبع :نظری و همکاران ()۰۷۰۰
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۳0
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۳۰4۷
۰4۳
۱40
۸4۱
۸40
۳۷4۳
0۹

۰۹۹
۰۹۹
۰۱
۷۱
۰۱4۳
۰۷
۱۰4۳
۳۰4۷
۳۱4۸
0۳4۳
۳4۷
۰۱4۷
004۱
۳۰4۱
۸
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 -1-۵بررسی وضعيت كشت مكانيزه در استانهای چغندر خيز كشور
بررسي وضعيت كشت چغندرقند در استانهای چغندر خيز همان طور كه در جدول  0آمده است ،نشان
ميدهد كه درصد سطح زیر كشت مکانيزه زراعت چغندرقند در سال  ۰۷۰۹به حدود  ۰۱درصد سطح زیر
كشت رسيده است ليکن در استانهای مختلف اختالف سطوح كشت مکانيزه بسيار زیاد و متفاوت است .در
بيشتر استانهای كشور تمام كشت بهصورت مکانيزه و با استفاده از ارقام منوژرم انجام ميگيرد درحاليكه
در استان خراسان رضوی كه در گذشته باالترین سطح و توليد چغندرقند كشور را داشته ،این ميزان ۳۰
درصد است و بقيه یعني  ۰۰درصد سطوح كشت بهصورت سنتي و كرتي انجام ميگيرد .استان خراسان
جنوبي با  ۱0درصد كمترین ميزان سطوح مکانيزه كشت را به خود اختصاص داده است.
علي رغم مکانيزه شدن كشت ،در بيشتر مواقع عمليات تسطيح نسبي ،تهيه بستر كاشت و به تبع آن عمليات
كاشت با دقت كافي و بهصورت اصولي انجام نميگيرد.
جدول  -2سطح زير كشت مكانيزه زراعت چغندرقند در استانهای عمده چغندر خيز كشور در سال 13۳۱
رديف

نام استان

۰
0
۷
۱
۱
۸
۳
۳
۰
۰۹
۰۰
۰0
۰۷
۰۱
۰۱
۰۸
۰۳

خراسان رضوی
آذربایجان غربي
فارس
كرمانشاه
اصفهان
لرستان
همدان
اردبيل
خراسان جنوبي
خراسان شمالي
سمنان
چهارمحال و بختياری
قزوین
مركزی
كردستان
آذربایجان شرقي
زنجان
كل

سطح زير كشت

سطح كشت مكانيزه

(هكتار)
(هكتار)
۰۳۰۳۳
00۰۳۹
۷۳۱۳۸
۷۳۱۳۸
۰۱۸0۰
۰۱۸0۰
۰۹۹۹
۰۹۹۹
۷۹۸0
۷۹۸0
۱0۹
۱0۹۹
۱۱۰۷
۱۱۰۷
۰۱۳۹
۰۱۳۰
۰0۱
۰۳۱۸
۰۳۱۹
0۹۱۹
0۰۳0
0۰۳0
۰۸۷
۰۸۷
0۳۹۸
0۰۹۸
۰۹۱۹
۰۹۱۹
۷۳۸
۷۳۸
۰۱۱
۰۱۱
۰۱
۰۱
۰۹0
۰۹۰
منبع :نظری و همکاران ()۰۷۰۰
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درصد سطح كشت
مكانيزه
۳۰
۰۹۹
۰۹۹
۰۹۹
۰۹۹
۰۹۹
۰۹۹
۰۹۹
۱۷
۳۱
۰۹۹
۰۹۹
۰۹۹
۰۹۹
۰۹۹
۰۹۹
۰۹۹
۰۷
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 -۶نتايج و بحث
با توجه به استفاده از داده های پانل ،اولين گام در برآورد توابع عرضه و تقاضای چغندرقند بررسي
وضعيت ایستایي متغيرهای مورد استفاده در مدل است كه بهمنظور بررسي ایستایي متغيرهای مدل از
رهيافت های مختلفي استفاده شده است .آزمون های لوین ،لين و چو و برایتونگ بهمنظور بررسي ریشه
واحد مشترک و آزمون های ایم ،پسران و شين ADF ،و  PPبهمنظور بررسي ریشه واحد انفرادی
بهكاررفتهاند .نتایج بهدست آمده نشان ميدهد كه تمامي متغيرهای مورد بررسي در سطح ایستا هستند.
جدول  -3نتايج بررسی ايستايی متغيرها
نام متغير

سطح زير
كشت

درآمد

قيمت تقاضا قيمت عرضه مقدار تقاضا مقدار عرضه

نماد متغير

LA

Li

LPd

LPs

LQd

LQs

وقفه بهينه

۰

۰

۰

۰

۰

۰

آماره لوین ،لين و چو

-۰/۷۱

-۰0/۰

-۳

-۰/۱۳

-۰۹/۳

-۰۷/۰

آماره برایتونگ

-0/۱۸

-۱/۳

-۰/0

-۷/۰۱

-۱/۱۸

-۱/۳

آماره ایم پسران و شين

-۱/۱۰

-۸/۱0

-۱/۷

-۱/۹۷

-۱/۷۱

-۸/۰۳

آماره  ADFفيشر

-۳۳/۱۰

۰۹۹/۳

۳۳/۳

۳0/۳

۳۸/۸

۰۹۳/۷

آماره  PPفيشر

۰۰۳/۰

۰۱۳/۳

۰0۱/۱

۰۰۱/۸

۰0۸/0

۰0۰/۱

Prob

۹/۹۹۰

۹/۹۹۰
۹/۹۹۰
منبع :یافتههای پژوهشگر

۹/۹۹۰

۹/۹۹۰

۹/۹۹۰

پس از بررسي ایستایي متغيرهای مدل ،معادالت عرضه و تقاضای چغندرقند با استفاده از سيستم
معادله های به ظاهر نامرتبط و دادههای تركيبي ( ،)Panel SURبهصورت ذیل برازش شده است (اعداد
داخل پرانتز نشاندهنده انحراف معيار است و  Lنشاندهنده لگاریتم طبيعي اعداد است):
نتایج الگوی برآورد شده تركيبي تابع تقاضا به شرح ذیل است.
LQd= 9.12-0.11Lpd + 0.87Li
)(0.92) (0.05) (0.03
R2adj=0.86
F=78.8 D.W=1.9

نتایج الگوی برآورد شده تركيبي تابع عرضه به شرح ذیل است.
LQs= 7.32+0.23LPs + 0.89LA
)(1.22) (0.09
)(0.03
R2adj=0.77 F=43.17
D.W=1.8
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با توجه به معادله های فوق ،ميتوان نتيجهگيری كرد كه كشش قيمتي تقاضای چغندرقند برابر -۹/۰۰
و كشش قيمتي عرضه چغندرقند  ۹/0۷است (   -۹/۰۰و  .)   +۹/0۷مقدار آماره دوربين-واتسون
نيز نشان داد كه معادالت عرضه و تقاضا دچار مشکل خودهمبستگي نيستند .برای تابع تقاضا ضریب متغير
قيمت و درآمد در سطح اطمينان  ۰۱درصد معنيدار بودند .عالمت بهدست آمده برای متغيرها نيز با مباني
نظری سازگار است .حسيني پور و احمدیان ( )۰۷۳۳و یاوری ( )۰۷۳۹نيز در مطالعات خود نتایج مشابهي را
بهدست آوردهاند.
با توجه به بهكارگيری دادههای تركيبي بایستي پس از برآورد مدل وجود اثرات ثابت و تصادفي آزمون
شود ،به همين خاطر اثرات ثابت ميان مقاطع و زمان با استفاده از آزمون  Fو كای اسکوئر آزمون شده است.
همان طور كه در جدول زیر آمده است فرضيه عدم وجود اثرات ثابت ميان مقاطع برای تابع تقاضا رد شده
است به این معني كه تقاضای چغندرقند استانها با یکدیگر تفاوت معنيدار نداشته است .این در حالي است
كه فرضيه عدم وجود اثرات ثابت ميان زمان رد نشده است ،بنابراین طي زمان تقاضا اثرات ثابت وجود
نداشته است .بنابراین تغييرات مشاهدهشده بهصورت تصادفي بوده است .با توجه به این كه عمده تقاضای
چغندرقند توسط كارخانههای قند و شکر صورت ميگيرد و ظرفيت كارخانهها طي زمان تغييری نداشته
بنابراین تغييرات تقاضای مشاهدهشده نيز بهصورت تصادفي بوده است.
به منظور بررسي همزماني عدم وجود اثرات ثابت ميان مقاطع و زمان نيز از آزمون Fو كای اسکوئر
استفاده شده است؛ كه نتایج بهكارگيری این آزمونها نشان ميدهد كه این فرضيه در سطح  ۰۱درصد رد
شده است .بنابراین وجود اثرات ثابت همزمان ميان مقاطع و زمان تائيد شده است .بهعبارتدیگر با توجه به
ظرفيت متفاوت و توان مالي و درآمدی و همچنين مزارع تحت پوشش كارخانهها در استانهای مختلف،
وجود این اختالف مورد انتظار است.
جدول  -4آزمون اثرات ثابت در الگوی تابع تقاضا
آزمون اثرات

آماره

درجه آزادی

احتمال

آزمون  Fمقطعي

0۳/0

()۰۸ ،۰۰۹

۹

آزمون كای اسکوئر مقطعي

0۸۳/۰

۰۸

۹

آزمون  Fزمان

۹/۳

()۰0 ،۰۰۹

۹/۸

۰۰/۰

۰0

۹/۱

۰۸/۱

()0۳ ،۰۰۹

۹

0۳۷/۰

0۳

۹

آزمون كای اسکوئر زمان
آزمون مقطع زماني /زمان

F

آزمون مقطع زماني /زمان كای اسکوئر

منبع :یافتههای پژوهشگر

بهمنظور بررسي وجود اثرات تصادفي ميان متغيرهای از الگوی آزمون هاسمن استفاده شده است .نتایج
نشان ميدهد كه فرضيه مناسب بودن اثرات تصادفي ميان مقاطع رد شده است .از سوی دیگر نيز فرضيه
فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / 33بهار 1331

/ 101

ارزیابی آثار رفاهی سياست مکانيزاسيون در توليد صنعت چغندرقند ایران ...

مناسب بودن اثرات تصادفي همزمان مياندورههای زماني و مقاطع نيز رد شده است .بنابراین همان طور كه
آزمون اثرات ثابت نشان داده است اختالف مشاهدهشده ميان مقاطع و اثر همزمان مشاهدهشده تصادفي
نبوده است .این در حالي است كه آزمون هاسمن سازگار با آزمون اثرات ثابت تائيد ميكند كه تغييرات
مشاهدهشده مياندورههای زماني بهصورت تصادفي بوده است.
جدول -۵آزمون اثرات تصادفی (هاسمن) در الگوی تابع تقاضا
آزمون اثرات

آماره كای اسكوئر

درجه آزادی

احتمال

مقطعي

۳/۷۰

0

۹/۹0

زمان

۰/۸۳

0

۹/۱

اثر همزماني مقطع زماني

۰/۹۰

0

۹/۹۰

مبنع :یافتههای پژوهشگر

جدول زیر اثرات ثابت ميان مقاطع را نشان ميدهد.
جدول  -۶نتايج اثرات ثابت ميان مقاطع برای تابع تقاضا
نام استان

اثرات ثابت مقاطع

نام استان

اثرات ثابت مقاطع

قزوین

۹/0۰

خراسان رضوی

۹/۳۰

اصفهان

۹/۹۱

خراسان شمالي

۹/۸۸

همدان

۹/۹۱

خراسان جنوبي

۹/۱۳

فارس

-۹/0۳

سمنان

۹/۱۳

كرمان

-0/۱۰

آذربایجان غربي

۹/۱

خوزستان

-۹/۷

كرمانشاه

۹/۷۰

چهارمحال و بختياری

-۹/0۷

لرستان

۹/۱۰

كهگيلویه و بویراحمد

-۹/۱۷

مركزی

۹/۷۳

اردبيل

-۹/۱۱
منبع :یافتههای پژوهشگر

همان طور كه در جدول زیر آمده است فرضيه عدم وجود اثرات ثابت ميان مقاطع برای تابع عرضه رد
شده است به این معني كه عرضه چغندرقند استانها با یکدیگر تفاوت معنيدار نداشته است .با توجه به این
كه عمده كشاورزان هر استان توليدات چغندر خود را به كارخانهها ميفروشند بنابراین ميزان عرضه خود را
هماهنگ با ظرفيت كارخانهها و با توجه به قيمت تضميني سال گذشته عرضه ميكنند .در بسياری از موارد
مزارع تحت پوشش كارخانهها بوده و برخي نهادههای مورد نياز آنها توسط كارخانهها تأمين ميشود .در
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حقيقت كارخانهها تالش ميكنند بهمنظور اطمينان از داشتن چغندرقند بهعنوان ماده خام مورد نياز،
مزارعي را تحت پوشش داشته و حتي مشاهده شده است كه اقدام به پيشخرید چغندرقند از كشاورزان
كردهاند.
ا ین در حالي است كه فرضيه عدم وجود اثرات ثابت ميان زمان رد نشده است ،بنابراین طي زمان برای
عرضه ،اثرات ثابت وجود نداشته است .این در حالي است كه نتایج آزمون هاسمن وجود اثرات تصادفي را نيز
رد كرده است .ازاینرو ميتوان نتيجهگيری كرد كه برای عرضه چغندرقند شرایطي كنترلشده برقرار است.
با توجه به سياست قيمت تضميني و همچنين وجود انحصار چندگانه طرف تقاضا (كارخانهها چغندرقند
سهم بسياری زیادی از تقاضای بازار را در اختياردارند) ،به نظر ميرسد تغييرهای مشاهدهشده ميزان زمان
تصادفي نيز نميتواند باشد .در حقيقت تغييرهای عرضه طي زمان معنيدار نشده است.
به منظور بررسي همزماني عدم وجود اثرات ثابت ميان مقاطع و زمان نيز از آزمون  Fو كای اسکوئر
استفاده شده است؛ كه نتایج بهكارگيری این آزمونها نشان ميدهد كه این فرضيه در سطح  ۰۱درصد رد
شده است .بنابراین وجود اثرات ثابت همزمان ميان مقاطع و زمان تائيد شده است .بنابراین برای استانها در
گذر زمان اثرات ثابت وجود داشته است.
جدول  -۷آزمون اثرات ثابت در الگوی تابع عرضه
آزمون اثرات

آماره

درجه آزادی

احتمال

آزمون  Fمقطعي

۳/۸۱

()۰۸ ،۰۰۹

۹/۹

آزمون كای اسکوئر مقطعي

۰0۹/۰

۰۸

۹

آزمون  Fزمان

۹/0۸

()۰0 ،۰۰۹

۹/۰

آزمون كای اسکوئر زمان

۷/۸

۰0

۹/۰

۱/۹۱

()0۳ ،۰۰۹

۹

۰00/۳

0۳

۹

آزمون مقطع زماني /زمان

F

آزمون مقطع زماني /زمان كای اسکوئر

منبع :یافتههای پژوهشگر

به منظور بررسي وجود اثرات تصادفي ميان متغيرهای الگو آزمون هاسمن استفاده شده است .نتایج نشان
ميدهد كه فرضيه مناسب بودن اثرات تصادفي ميان مقاطع رد نشده است .از سوی دیگر فرضيه مناسب
بودن اثرات تصادفي همزمان مياندورههای زماني و مقاطع نيز رد شده است .بنابراین همان طور كه آزمون
اثرات ثابت نشان داده است اختالف مشاهدهشده ميان مقاطع و اثر همزمان مشاهدهشده تصادفي نبوده
است .این در حالي است كه آزمون هاسمن همان طور كه در آزمون اثرات ثابت آمده است ،تغييرات
مشاهدهشده مياندورههای زماني تصادفي نبوده است.
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جدول  -۳آزمون اثرات تصادفی (هاسمن) در الگوی تابع عرضه
آزمون اثرات
مقطعي
زمان
اثر همزماني مقطع زماني

آماره كای اسكوئر
۹/۹۹۰
۹/۹۹۰
۱۷۷
مأخذ :یافتههای پژوهشگر

درجه آزادی
0
0
0

احتمال
۹/۰۰
۹/۰
۹/۹۹۰

جدول زیر اثرات ثابت ميان مقاطع را نشان ميدهد.
جدول  -۳نتايج اثرات ثابت ميان مقاطع برای تابع عرضه
نام استان
قزوین
اصفهان
همدان
فارس
كرمان
خوزستان
چهارمحال و بختياری
كهگيلویه و بویراحمد
اردبيل

نام استان

اثرات ثابت مقاطع

اثرات ثابت مقاطع

خراسان رضوی
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
سمنان
آذربايجان غربی
كرمانشاه
لرستان
مركزی

-۹/۰۳
۹/۹۱
۹/۰۱
۹/۰۰
۹/۰
۹/۰۰
۹/00
۹/۱

۹/۹۳
۹/۹۱
-۰/۱۸
-0/۳0
۹/۰
۹/۱۳
۹/۱۳
۹/۳۷
۹/۷۷
منبع :یافتههای پژوهشگر

در جدول زیر اثرات رفاهي مکانيزاسيون در قالب سه سناریو قيمتي مورد بررسي قرار گرفت .بر اساس
سناریو اول پيشرفت مکانيزاسيون توليد چغندرقند سبب انتقال منحني عرضه به سمت راست خواهد شد.
این انتقال به سمت راست چنانچه پيش تر آمده است ،سبب كاهش قيمت خواهد شد .با توجه به این كه
اطالعات به تفکيک دو دوره زماني پيش و پس از مکانيزاسيون چغندرقند موجود نبوده است برای بررسي
ميزان تغيير قيمت ،بایستي سناریوسازی شود .با توجه به مطالعات انجامشده احمدیان و حسيني (،)۰۷۳۳
آلستون و همکاران ( ،) ۰۰۰۳در قالب سه سناریو فرض شده است كه براثر مکانيزاسيون قيمتها یک ۱ ،و
 ۰۹درصد كاهش یابد .در سناریوی اول قيمتها بهاندازه  ۰درصد ،در سناریویدوم مکانيزاسيون سبب كاهش
سطح قيمتها به ميزان  ۱درصد ،در نهایت در سومين سناریو فرض شده است كه مکانيزاسيون منجر به
كاهش  ۰۹درصد سطح قيمت گردیده است .در جدول زیر ميتوان مقادیر تغيير در مازاد رفاه مصرفكننده و
توليدكننده و در نه ایت كل جامعه را برحسب هزار ریال مشاهده نمود .در هر سه سناریو منافع حاصل برای
توليدكننده از منافع حاصل برای مصرفكننده بيشتر بود .به طور متوسط مازاد رفاه توليدكننده  0/۹۰برابر
مازاد رفاه مصرفكننده بهدست آمد.
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جدول  -1۱نتيجه بررسی اثرات رفاهی ناشی از مكانيزاسيون توليد چغندرقند واحد :هزار ريال
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منبع :یافتههای پژوهشگر

بخش كشاورزی در ایران به لحاظ ماهيت توليد و ارتباط های پسين و پيشين آن با سایر بخشها ،از
جمله بخش هایي است كه مورد حمایت قرار گرفته است؛ اما انتخاب ابزار حمایتي كارآ یکي از چالشهای
پيشروی سياستگذاران است .چغندرقند در ایران بهعنوان یک محصول صنعتي مطرح است كه عالوه بر
قابليت مصرف مستقيم توسط انسان ،نقش مهمي در تأمين قند و شکر مورد نياز انسان و همچنين مالس
حاصل از قند گيری آن در تغذیه دام كاربرد دارد .اگرچه جهت تهيه قند و شکر مورد نياز ميتوان از طریق
كشت نيشکر نيز اقدام نمود اما به دليل شرایط خاص مورد نياز كشت نيشکر نميتوان آن را در بسياری
مناطق كشت كرد .ميزان چغندرقند توليدشده در داخل عموماً تقاضای كارخانههای قند و شکر را تأمين
نميكند و ازاینرو ،بهمنظور پاسخ به مازاد تقاضای بازار همهساله مقدار زیادی شکر بهصورت خام وارد كشور
مي شود .فرآیند واردات شکر سبب خروج مقدار بسياری ارز از كشور و همچنين تعطيلي واحدهای توليدی
شکر و قند شده و كاهش اشتغال را نيز به همراه دارد .تعطيلي واحدهای توليدی بر كشت چغندرقند اثر
گذارده و آن را نيز كاهش مي دهد .اگر مکانيزاسيون توليد چغندرقند بهبود یابد ،ضمن افزایش بهرهوری،
سبب افزایش توليد و در نهایت انتقال منحني عرضه به سمت راست ميشود .تغيير در رفاه توليد و
مصرفكننده تنها یکي از اثرات انت قال منحني عرضه است .اثر مکانيزاسيون بر توليد و كاهش ضایعات و
حتي فقر تنها بخشي از آثار مثبت مکانيزاسيون در جامعه است .اگر چه سياستهای دیگری نظير افزایش
سطح زیركشت ،پرداخت یارانه نهادهای ،افزایش قيمتهای تضميني و نيز سایر ابزارها و سياستهای دولت
ميتواند باعث تغيير مکان منحني عرضه به سمت پایين شود ،اما اثرات مستقيم و غيرمستقيم مثبت
مکانيزاسيون از مواردی است كه این ابزار را از سایر ابزارها متمایز ميسازد .محاسبه مازاد رفاه توليدكننده و
مصرفكننده و سهم آنها از رفاه اجتماعي تایيد ميكند كه در اثر اجرای سياست مکانيزاسيون توليدكننده
تا  0برابر بيشتر از مصرفكننده رفاه كسب خواهد كرد .ازاینرو این سياست رامي توان بهعنوان ابزارهای
حمایت از كشاورزان مطرح كرد بنابراین كارخانههای قند و شکر ميتوانند با مشاركت در تأمين سرمایه مورد
نياز جهت رشد مکانيزاسيون توليد ،در نهایت منافع بيشتری كسب كنند .همچنين با توجه به منافع حاصل
از مکانيزاسيون برای جامعه پيشنهاد مي شود تا بخشي از منابع كه بایستي جهت حفظ و افزایش ظرفيت
توليد اختصاص یابد بهمنظور بهبود مکانيزاسيون هزینه گردد.
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ارزیابی آثار رفاهی سياست مکانيزاسيون در توليد صنعت چغندرقند ایران ...
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ذرت در ایران .نشریه پژوهشهای ترویج و آموزش كشاورزی ،دوره  ،۷شماره .۰
احمدیان ،مجيد ،محمدی نژاد ،امير ،رحيمي ،رضا .)۰۷۰۹( .تعيين آثار رفاهي سياست بهبود تکنولوژی
توليد چغندرقند .مجله چغندرقند ،دوره  ،0۳شماره .0
الياسيان ،ه و حسيني ،ع .)۰۷۳۱(.آثار آزادسازی دركاربردنهادههای توليد كشاورزی،فصلنامه اقتصاد
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تکنولوژی توليد بخش .رساله دكتری رشته اقتصاد كشاورزی ،دانشگاه تربيت مدرس.
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مركز توسعه مکانيزاسيون .)۰۷۳۳(.وزارت جهاد كشاورزی.
مؤذن ،س .)۰۷۳۷(.گزارش مرحله اول طرح (سند) ملي توسعه مکانيزاسيون كشاورزی .وزارت جهاد
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