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چكیده
هدف اصلی این بررسی همانندسازی پاسخ کشاورزان به سیاست افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در توابع
استان قزوین میباشد .بدین منظور ،محصول ذرت دانهای در شهرستان البرز و گوجهفرنگی در شهرستان آبیک
که دارای نوسانهای باالیی در قیمت بازاری بودند ،مورد بررسی قرار گرفت .برای تحقق این هدف ،از یک نظام
مدلسازی اقتصادی مشتمل بر مدل برنامهریزی ریاضی مثبت ( )PMPو توابع تولید منطقهای محصوالت
کشاورزی ( )SWAPاستفاده شد .در ادامه ،واکنش کشاورزان نسبت به سیاست افزایش قیمت محصوالت
کشاورزی با پیشفرضهای  01 ،01 ،01 ،01و  01درصد همانندسازی شد و تغییرات بوجود آمده در الگوی کشت
و سود ناخالص کشاورزان تحلیل و ارزیابی شد .دادههای موردنیاز مربوط به سال  0011-10بودکه با مراجعه
مستقیم به نهادهای ذیربط در استان قزوین گردآوری شد .برای حل مدل از نرمافزار  GAMSنسخه 00/0
استفاده شد .نتایج نشان داد که با افزایش قیمت گوجهفرنگی و ذرت دانهای ،کشاورزان شهرستانهای آبیک و
البرز برای دستیابی به سود بیشتر به افزایش سطح زیرکشت این محصوالت تمایل پیدا میکنند و از سطح
زیرکشت محصوالت با بازده کمتر (گندم و جوآبی) میکاهند .همچنین ،نتایج نشان داد که با پیشفرضهای 01
تا  01درصد ،با افزایش قیمت گوجهفرنگی سود ناخالص کشاورزان آبیک  0/01تا  01/01درصد و با افزایش
قیمت ذرت دانهای سود ناخالص کشاورزان شهرستان البرز  0/10تا  01/0درصد افزایش مییابد .در پایان به
منظور اثربخشی سیاست افزایش قیمت محصوالت کشاورزی ،بهکارگیری سیاستهای مکمل در بخش عرضه
نهادهها و محصوالت و سیاستهای کمکی در بخش منابع آب به صورت همزمان با این سیاست پیشنهاد شد.
طبقهبندی .Q18 ،E37 ،D22 ،C61:JEL
واژههای کلیدی :مدلسازی اقتصادی ،برنامهریزی ریاضی مثبت ،توابع تولید منطقهای ،قیمتگذاری
محصوالت کشاورزی ،سود ناخالص کشاورزان ،استان قزوین.
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مقدمه
امروزه تولید محصوالت کشاورزی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان مورد حمایت
دولت قرار دارد .انتظار میرود که با کاهش حمایت این کشورها در قالب سیاستهای تعهد
شده ی سازمان تجارت جهانی ،قیمت محصوالت کشاورزی در بازار جهانی افزایش یابد .آنچه که
در پس این باور نهفته است ،کاهش سطح تولید قابل پیشبینی به دلیل کاهش حمایت از
محصوالت کشاورزی میباشد (محمدی و همکاران .)1831 ،گزارشها گویای آن است که در
سال  ،7002شاخص قیمت محصوالت کشاورزی در بازار جهانی حدود  00درصد افزایش
داشته ،در حالی که در سال پیش از آن تنها رشدی به میزان  1درصد داشته است (فائو،
 .)7003به باور ون براون ،)7003( 1افزایش در قیمت محصوالت کشاورزی در سالهای اخیر
دارای چند منشأ مانند افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی ،افزایش جمعیت و تغییرات
اقلیمی بوده است.
با توجه به اهمیت تأمین مواد غذایی در فرآیند توسعه اقتصادی ،بحث امنیت غذایی همواره در
کشورهای در حال توسعه مطرح بوده است .در این زمینه ،بیش از هر چیز متغیر قیمت
محصوالت کشاورزی به عنوان یک متغیر کلیدی تاًثیرگذار بر عرضه و تقاضای مواد غذایی مورد
توجه سیاستگذاران واقع شده است .بنا بر شواهد موجود ،قیمت محصوالت کشاورزی در قیاس
با دیگر کاالها دارای نوسانهای بیشتر و گاهی شدیدتری بوده است .این امر دالیل گوناگونی
دارد ،از جمله بهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و در نتیجه شدت و ضعف آن که به میزان
تغییر عاملهای موثر بر عرضه و تقاضا وابسته است (اردی بازار و مقدسی .)1833 ،نوسانهای
فزآینده قیمت محصوالت کشاورزی در یک کشور ،درآمد کشاورزان و هزینههای زندگی
مصرفکنندگان مواد غذایی را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهند .تغییرات قیمت
محصوالت کشاورزی بر روی هزینههای خانوارهای کشورهای در حال توسعه که درآمد کمتری
نسبت به کشورهای توسعه یافته دارند ،تاًثیر بیشتری خواهد داشت .بنابراین ،با توجه به اینکه
ایران نیز جزء کشورهای در حال توسعه به شمار میرود ،روند تغییرات قیمت محصوالت
کشاورزی باید در سیاستگذاریها و برنامههای اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد
(اعظمزاده و خلیلیان.)1831 ،

Von Braun
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به طور کلی ،بخش کشاورزی در ضمن خود شامل زیربخشها و فعالیتهایی است که همواره با
مخاطرهای طبیعی روبهرو هستند و لذا کشاورزان در بیشتر موارد نسبت به درآمد آینده خود
اطمینان چندانی ندارند .این مشکل از آنجا ناشی میشود که تولیدکنندگان محصوالت
کشاورزی به طورمعمول ،با توجه به قیمتهای گذشته و پیشبینی احتمال نوسانهای قیمت
در آینده تصمیم به تولید میگیرند و هنگامی که محصول به بازار عرضه میشود ،قیمتها با
توجه به شدت تقاضا واکنش نشان میدهند (مجاوریان و امجدی.)1832 ،
همانگونه که اشاره شد ،تولید در بخش کشاورزی همواره با خطر و ریسک روبهرو بوده و لذا
تصمیمگیری برای تولید محصوالت در اغلب موارد در شرایط مبنی بر وجود خطر و نبود
اطمینان صورت میگیرد .از جمله خطرهایی که در این بخش وجود دارد ،خطر قیمتی است که
در سالهای اخیر به دلیل نوسانهای شدید قیمت محصوالت کشاورزی بیشتر مورد توجه بوده
است (میرزایی و همکاران .)1817 ،در این زمینه ،باور بر آن است که پیشبینی پاسخ
کشاورزان نسبت به تغییرات رو به رشد قیمت محصوالت کشاورزی میتواند سیاستگذاران و
مسئوالن بخش کشاورزی را در گزینش محصول بهتر برای تولید ،تعیین سطح زیرکشت
مناسب در شرایط رویارویی با مخاطرهها ،تخصیص بهینه منابع دردسترس ،افزایش مطلوبیت
کشاورزان ،کاهش خطرپذیری فعالیتهای بخش کشاورزی ،افزایش کارآیی در تولید محصوالت
برگزیده ،جلوگیری از ناپایداری شدید قیمتها در بازار مصرف و تصمیمگیریهای بهنگام و
درست برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی یاری رساند .افزون بر این ،بررسی رفتار
کشاورزان نسبت به روند رو به رشد قیمت محصوالت کشاورزی میتواند نقش مهمی را در
تنظیم سیاستگذاریهای دولت و نهادهای خصوصی برای کاهش ناپایداری درآمد کشاورزان و
ارائه رهنمونهایی برای بخش تولید و یا تولیدکنندگان فرآوردههایی که نیازمند به محصوالت
کشاورزی هستند ،داشته باشد (پرهیزکاری .)1817 ،به همین منظور ،در این تحقیق تالش شد
تا با بهرهگیری از یک نظام مدلسازی اقتصادی مشتمل بر مدلهای برنامهریزی ریاضی ،واکنش
کشاورزان توابع استان قزوین (آبیک و البرز) نسبت به افزایش قیمت محصوالت راهبردی چون
گوجهفرنگی و ذرت دانهای که در سالهای اخیر با نوسانهای قیمتی شدیدی روبهرو بودهاند،
پیشبینی شود و اثرگذاریهای افزایش قیمت این محصوالت بر سطح زیرکشت دیگر محصوالت
برگزیده در الگوی کنونی مناطق یادشده و در نهایت بر بازده ناخالص کشاورزان هر منطقه
بررسی و ارزیابی شود.
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بهرهگیری ازمدلهای برنامهریزی ریاضی در اقتصاد کشاورزی ،برای تعیین الگوی بهینه کشت،
تخصیص نهادههای تولید و تحلیل سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی پیشینه درازمدتی دارد
(صبوحی و همکاران .)1831 ،با توجه به ساختار و کاربردی که این مدلها در تحلیل و ارزیابی
سیاستهای کشاورزی دارند ،به سه دسته کلی مدلهای برنامهریزی هنجاری (،1)NMP
مدلهای برنامهریزی ریاضی مثبت ( 7)PMPو مدلهای برنامهریزی ریاضی اقتصادسنجی
( 8)EMPتقسیم میشوند (محسنی و زیبایی .)1833 ،در بین مدلهای باال ،در سالهای اخیر
کاربرد مدلهای برنامهریزی ریاضی مثبت برای تحلیلهای اقتصادی در سطح کشتزار افزایش
یافته است (کورتیگنانی و سورینی .)7001 ،این مدلها براساس توابع هدف و محدودیتهایی
که شامل میشوند ،بیشتر برای ارزیابی تأثیر تغییرات احتمالی در شرایط بازار ،تحلیل
سیاستهای کشاورزی بر الگوی کشت و پیامدهای اقتصادی آنها کاربرد دارند (پاریس7001 ،؛
پرهیزکاری و همکاران .)1818 ،در سالهای اخیر نیز ،بررسیهای داخلی و خارجی چندی
پیرامون تحلیل سیاست های مختلف در بخش کشاورزی با استفاده از روش برنامهریزی ریاضی
مثبت ( )PMPانجام شده است که در ادامه به مهمترین این بررسیها اشاره میشود:
صبوحی و همکاران ( )1831با بهرهگیری از مدل برنامهریزی ریاضی مثبت سیاستهای
قیمتگذاری آب و آزادسازی بازار کود شیمیایی و اثر آنها بر منافع خصوصی و اجتماعی را در
دشت مشهد مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان داد که برخی از محصوالت زراعی بدون مزیت
نسبی تولید در منطقه هستند .همچنین ،روند  70ساله عملکرد محصوالت برگزیده نشان داد
که سیاستهای دولت در جهت افزایش بهرهوری عاملهای تولید مؤثر بوده است .بخشی
( )1833در مطالعه خود با استفاده از رهیافت برنامهریزی ریاضی مثبت اثرگذاریهای
زیستمحیطی سیاست حذف یارانه کودهای شیمیایی در زیربخش زراعت را برای استانهای
خراسان شمالی و رضوی ،تحلیل کرد .نتایج نشان داد که افزایش قیمت نهاده کود به واسطه
حذف یارانه نهادههای شیمیایی ،کاهش شاخصهای پایداری و توازن سطحی و افزایش
شاخصهای کارآیی نیتروژن و فسفر را به همراه خواهد داشت .موسوی و قرقانی ( )1810به
منظور ارزیابی سیاستهای آب کشاورزی از منابع آب زیرزمینی در شهرستان اقلید ،از مدل
 PMPاستفاده کردند .نتایج نشان داد که با اتخاذ سیاست کاهش  10درصدی در موجودی آب
1
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مصرفی و با دو برابر کردن قیمت آب ،الگوی کشت بهینه نسبت به سال پایه (مبنا) تغییر
چندانی نمیکند .پرهیزکاری و همکاران ( )1817به منظور بررسی اثرگذاریهای سیاست
اشتراکگذاری آب آبیاری بر الگوی کشت در شرایط کمآبی ،به همانندسازی بازار آب در حوضه
رودخانه شاهرود پرداختند .برای این منظور ،آنان از مدل  PMPاستفاده کردند .نتایج نشان داد
که کاربرد سیاست اشتراکگذاری آب آبیاری راهکار مناسبی برای تخصیص منابع آب در حوضه
رودخانه شاهرود میباشد .پیشبهار و خدابخشی ( )1818به منظور بررسی اثرگذاریهای حذف
یارانه نهادههای کشاورزی بر الگوی کشت کشاورزان شهرستان ورامین از مدل برنامهریزی
ریاضی مثبت و رهیافت بیشینه آنتروپی ( 1)MEاستفاده کردند .نتایج نشان داد که با حذف
یارانه نهادههای کشاورزی سطح زیرکشت محصوالت گندم آبی ،جو آبی ،یونجه و ذرت تغییرات
کمتری داشته اند ،ولی محصول پیاز با داشتن بیشترین تغییرات از الگوی کشت پیشنهادی
حذف شده است .پرهیزکاری و همکاران ( )1818در تحقیقی به منظور همانندسازی واکنش
کشاورزان شهرستان زابل به سیاستهای قیمتگذاری و سهمیهبندی آب آبیاری از مدل
7
برنامه ریزی ریاضی مثبت و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت النهای ()NCES
استفاده کردند .نتایج نشان داد که اعمال سیاستهای قیمتگذاری و سهمیهبندی آب در
شهرستان زابل منجر به کاهش مجموع سطح زیرکشت محصوالت زراعی به میزان  1/10و
 1/10درصد و کاهش آب مصرفی به میزان  6/78و  2/01درصد نسبت به سال پایه میشود.
در خارج از کشور نیز ،بارکائویی و همکاران ( )7000در بررسی خود به تحلیل اثرگذاریهای
توافق برلین که در مورد عرضه دانههای روغنی و غالت در کشورهای اروپایی بود ،پرداختند.
برای این منظور از رهیافت PMPاستفاده کردند و با درنظرگرفتن پیشرفتهای فنی و درونزا
بودن قیمت محصوالت کشاورزی مدلی را برای  86ناحیه اروپا طراحی کردند .نتایج نشان داد
که این توافق ،موجب  71درصد افزایش در سطح زیرکشت غالت به همراه  16درصد کاهش در
سطح زیرکشت دانههای روغنی خواهد شد .هی و همکاران ( )7006در تحقیقی به منظور
تحلیل سیاست های جایگزین برای بهبود کارایی تخصیص آب آبیاری در مصر و مراکش از مدل
 PMPاستفاده کردند .نتایج نشان داد که مالیات بر محصول در هر دو کشور میتواند یک
سیاست جایگزین برای قیمتگذاری آب باشد .کورتیگنانی و سورینی ( )7001برای حفاظت از
منابع آبی اتحادیه اروپا در منطقهای از مدیترانه به بررسی سیاستهای آب آبیاری با استفاده از
Maximum Entropy
Nested Constant Elasticity of Substitution
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مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت پرداختند .نتایج نشان داد که اعمال سیاستهای کاهش آب
دردسترس به میزان  1و  10درصد و افزایش قیمت آب به میزان  7و  8برابر نسبت به شرایط
کنونی ،بر کاهش میزان مصرف آب موثر است .فراگوسو و همکاران ( )7011در بررسی خود با
استفاده از مدل برنامهریزی ریاضی مثبت ،اثرگذاریهای اقتصادی سیاست مشترک کشاورزی
( 1)CAPرا در مدیترانه بررسی کردند .نتایج نشان داد پرداختهایی که به تصمیمگیری تولید
وابسته نیستند بر فعالیتهای کشاورزی و استفاده از منابع اثرگذاریهای اقتصادی منفی دارند.
هویت و همکاران ( )7017در پژوهشی به منظور واسنجی مدلهای اقتصادی وتجزیه و تحلیل
سیاست ارزیابی انتقال آب بالقوه در شرایط خشکسالی در کالیفرنیا ،از مدل برنامهریزی ریاضی
مثبت استفاده کردند .نتایج نشان داد که انعطاف بیشتر بازار آب میتواند زیانهای درآمدی
ناشی از خشکسالی را تا  80درصد کاهش دهد.
مرور بررسیهای انجام شده نشان میدهد که برنامهریزی ریاضی مثبت ابزار مهم و مناسبی
برای تحلیل و توسعه سیاستهای کاربردی در بخش کشاورزی میباشد .به همین منظور ،در
این تحقیق برای پیشبینی پاسخ کشاورزان شهرستانهای آبیک و البرز نسبت به سیاست
افزایش قیمت محصوالت کشاورزی (گوجهفرنگی و ذرت دانهای) و بررسی اثرگذاریهای افزایش
قیمت این محصوالت با پیشفرضهای مختلف بر الگوی کشت و بازده ناخالص کشاورزان ،از
یک نظام مدلسازی اقتصادی مشتمل بر مدل برنامهریزی ریاضی مثبت ( )PMPو توابع تولید
منطقهای محصوالت کشاورزی ( 7)SWAPاستفاده شد.

روش تحقیق
برنامهریزی ریاضی مثبت ()PMP
نتیجه اعمال یک سیاست و اثرگذاری آن تا حد زیادی وابسته به چگونگی واکنش بهرهبرداران
نسبت به سیاست اعمال شده است .واکنش بهرهبرداران نیز تحت تأثیر شرایط کشتزار ،نگرش و
ویژگیهای فردی آنان قرار دارد .با توجه به اینکه امکان آزمون سیاستهای مختلف در محیط
آزمایشگاهی وجود ندارد ،هرفرد سیاستگذار دربخش کشاورزی به دنبال آن است که با اطمینان
باالیی ازنتایج اجرای سیاستهای موردنظر و واکنش بهرهبرداران نسبت به آنها آگاه شود (هی و
همکاران7006 ،؛ پرهیزکاری و صبوحی.)1817 ،امروزه این امر به کمک مدل برنامهریزی

Common Agricultural Policy
State Wide Agricultural Production Function

1
2
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ریاضی مثبت ( )PMPفراهم شده است .درواقع ،پیش ازآنکه تصمیم به سیاستگذاری گرفته
شود ،همانندسازی واکنش کشاورزان از طریق برنامهریزی ریاضی مثبت میتواند کمک مؤثری
در جهت تصمیمگیریهای درستتر تلقی شود (هوویت.)7001 ،
مدل برنامهریزی ریاضی مثبت ( )PMPنخستین بار در سال  1111توسط هوویت ()Howitt
معرفی شد .این مدل برای رفع کاستیها و غلبه بر نارساییهای موجود در مدلهای برنامهریزی
هنجاری( )NMPتوسعه یافت (صبوحی .)1831 ،دیدگاه کلی مدل  PMPاستفاده از اطالعات
موجود در متغیرهای دوگان 1محدودیتهای واسنجی است که پاسخ مسأله برنامهریزی خطی را
به سطح فعالیتهای موجود محدود میکند .در واقع ،مقادیر دوگان برای تصریح تابع هدف
غیرخطیای مورد استفاده قرار میگیرند که سطح فعالیتهای مشاهده شده را بار دیگر از طریق
پاسخ بهینه مسأله برنامهریزی جدیدی که بدون محدودیت واسنجی است ،بازسازی میکند
(مییر و همکاران1118 ،؛ پرهیزکاری و صبوحی.)1817 ،
توابع تولید منطقهای محصوالت کشاورزی ()SWAP
تعیین سطح تجمیع مکانی (فضایی) 7برای تعریف دامنهی کاری مدل  PMPو تجزیه و تحلیل
سیاستهای کشاورزی بسیار مهم است .در واقع با تعیین این سطح ،مدل  PMPبه جای تحلیل
سیاستها در یک سطح گسترده ،ترکیبی از ویژگیهای محلی یا منطقهای را با مجموعه
دادههای کوچکتر لحاظ کرده و سیاستهای موردنظر را در سطح مناطق تعیین شده مورد
بررسی قرار میدهد (پرهیزکاری و همکاران .)1817 ،ورود توابع تولید منطقهای محصوالت
کشاورزی و تأثیرگذاریهای تجمیع مکانی در مدل  PMPبرتریهای زیر را به همراه دارد:
 -1مدل  PMPبا لحاظ کردن توابع تولید منطقهای ناتوانیهایی را که در مدلهای پیشین خود
داشته رفع میکند و به کمک یک تابع هدف درجه دو (غیرخطی) یا بیشتر (تابع نمایی) به
تحلیل سیاستها در بخش کشاورزی میپردازد -7 .پس از در نظرگرفتن توابع تولید منطقهای
محصوالت کشاورزی ،مدل  PMPدر ضمن خود شامل کششهای جانشینی ثابت (8)CES
است .این قابلیت به مدل  PMPکمک میکند تا جانشینی نهادهها را محدود کند -8 .وجود
تأثیرگذاریهای تجمیع مکانی سبب ارتقاء مدل برنامهریزی ریاضی مثبت ( )PMPشده و این
توانایی را در مدل ایجاد میکند که با گردآوری دادهها و اطالعات به صورت خرد یا جزئی از
1

Dual Variable
Spatial Aggregation
3
Constant Elasticity of Substitution
2
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سطح مناطق مورد نظر ،به پیشبینی تأثیر سیاستهای کشاورزی بپردازد (هوویت و همکاران،
7017؛ پرهیزکاری و همکاران.)1818 ،
واسنجی نظام مدلسازی اقتصادی
واسنجی مدل  PMPمورد استفاده در این بررسی در سه مرحله پیاپی صورت میگیرد .در اینجا
فرض بر آن است که رفتار بیشینه کردن سود و شرایط تعادلی کوتاهمدت منجر به تخصیص
منابع برابر آنچه که در سال پایه مشاهده شده ،میشود.
مرحله اول :حل مدل برنامهریزی خطی و محاسبه قیمتهای سایهای
این مرحله شامل حل یک مدل برنامهریزی خطی ،برای بیشینه کردن سود ناخالص کشاورزان
با توجه به محدودیتهای منابع و واسنجی میباشد .در این مرحله پس از حل مدل برنامهریزی
خطی ،قیمتهای سایهای برای محدودیتهای منابع و واسنجی به دست میآید (هوویت و
همکاران .)7017 ،شکل ریاضی این مرحله از واسنجی مدل  PMPبه صورت زیر میباشد:
2
4 
4

Max     p riY ri   a jir c jir  x ri
r 1 i 1 
j 1

Subject to:

() 1
() 7

] [rij

() 8

] [ric

()0

j  1, 2..., 4

r  1, 2

x ri  b jr

4

a

irj

i 1

r  1, 2 i  1, 2,..., 4

x ri  x ri  

r  1, 2

x ri  0

i  1, 2,..., 4

رابطه ( )1به عنوان تابع هدف مدل برنامهریزی خطی ،شامل بیشینه کردن مجموع سود یا
بازده ناخالص کشاورزان است .در این رابطه  ،مجموع سود ناخالص کشاورزان r ،مناطق مورد
نظر (البرز و آبیک) i ،محصوالت برگزیده (گندم آبی ،جو آبی ،ذرت دانهای و گوجهفرنگی)
و  jنهادهها یا عاملهای تولید (زمین ،آب ،نیرویکار و سرمایه) است pri .قیمت بازاری
محصول  iدر منطقه  Yri ، rعملکرد محصول  iدر منطقه  crij ، rهزینه نهاده  jبرای تولید
محصول  iدر منطقه  rو  xriسطح زیرکشت محصول  iدر منطقه  rاست airj .نیز بیانگر
ضریبهای لئونتیف است که نسبت استفادهی هر عامل تولید به زمین را نشان میدهد و از
~ xirj /
رابطه xir , land
~  airj به دست میآید .درواقع  a jirبیانگر ضریبهای فنی منابع مورد

استفاده در هر منطقه است (مدلین آزورا و همکاران7017 ،؛ پرهیزکاری و همکاران.)1817 ،
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رابطه ( ،)7محدودیت منابع را در هر منطقه نشان میدهد و برای نهادههای آب ،زمین،
نیرویکار و سرمایه تعریف میشود .در این رابطه  b jrکل منابع دردسترس (آب ،زمین،
نیرویکار و سرمایه) برای تولید محصوالت مورد نظر در هر منطقه است .رابطه ( ،)8محدودیت
واسنجی مدل را نشان میدهد که در آن x
~ مقدارمشاهده شده فعالیت  iدر منطقه  rدر سال
ri

پایه و  مقدار مثبت کوچکی است .باید توجه داشت که به ازای هر محصول یک محدودیت
واسنجی به مدل اضافه میشود .اضافهکردن محدودیت واسنجی به مدل باعث میشود که پاسخ
بهینه برنامهریزی خطی به دقت سطح فعالیتهای مشاهده شده در سال پایه را دست دهد.
پس از حل مدل برنامهریزی خطی برای تعیین قیمت سایهای مجموعه محدودیتهای مدل،
مقادیر دوگان تعریف میشوند ri .در رابطه ( )7قیمت سایهای محدودیت نظام یافته و  riدر
رابطه ( )8قیمت سایهای محدودیت واسنجی است .رابطه ( )0نیز بیانگر محدودیت غیرمنفی
بودن سطح فعالیتهاست (هوویت و همکاران7017 ،؛ پرهیزکاری و صبوحی.)7017 ،
c

j

مرحله دوم :برآورد تابع تولید منطقهای  CESو تابع هزینه نمایی ()ECF

1

در این مرحله مشخصههای بازده ثابت نسبت به مقیاس تابع تولید  CESبرای هر منطقه و
محصول به کمک روش توسعهیافته هوویت و همکاران ( )7017برآورد میشوند .تابع تولید
 CESاین امکان را ایجاد می کند که یک نرخ جانشینی ثابت بین نهادههای تولید و ضرایب
لئونتیف (با نسبتی ثابت) و ضریبهای تابع کاب -داگالس (با جایگزینی واحد) به وجود آید
(هوویت و همکاران .)7017 ،رابطه کلی تابع تولید  CESرا میتوان به صورت زیر نشان داد:


 4
 i
() 1
Y ri   ri    rij hriji 
r , i , j
 j 1

که در آن Yri ،میزان تولید محصول  iدر منطقه  hrij ، rعامل تولید  jبرای محصول  iدر
منطقه  rو   riمشخصه مقیاس است که به کمک رابطه ( )11محاسبه میشود  rij .مشخصه

تولید است که نسبت استفاده از نهادههای تولید را نشان میدهد  .ضریب بازده ثابت نسبت به
مقیاس میباشد و تابع  CESمستلزم آن است که این ضریب برابر با یک شود  i .نیز متغیری
است که بر حسب کشش جانشینی نهادهها (  ) تعریف میشود و برای محاسبه آن از رابطه
  i  (  1) / استفاده میشود (مدلین آزورا و همکاران7010 ،؛ هوویت و همکاران،
Exponential Cost Functions

1
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7017؛ پرهیزکاری و همکاران .)1818 ،به طورکلی ،تابع تولید  CESمورد استفاده در این
بررسی با توجه به چهار نهاده زمین ،آب ،نیرویکار و سرمایه به صورت زیر تعریف میشود:
() 6
ri   ri [  ri1hri1   ri 2 hri2   ri3hri3   ri 4 hri4 ] / 
i

i

i

i

i

برای برآورد مشخصههای   rijو   riدر تابع تولید منطقهای ،از شرط بیشیینهکیردن تیابع هیدف
مسئله و محدودیتهای اعمال شده توسط کشش جانشینی ثابت استفاده میشیود .رابطیه کلیی
تابع هدف به صورت زیر است:
4
4
()2
Max    ri pri [   j h j ] /    c j x j
j 1

j 1

با بیشینه کردن تابع هدف باال ،رابطه موردنیاز برای برآورد مشخصههای   rijو   riبه صورت زیر
حاصل میشود:
() 3

1


/ CS rij 
j  land

در رابطه باال CS rij ،هزینه فرصت نهاده  jبرای تولید محصول  iدر منطقه  rاست که با اسیتفاده



1/  i
rij

  x


1   x rij1/  i / CS rij


 rij 



از مقادیر دوگان محدودیتهای نظامیافته واسنجیشده به صورت زیر محاسبه میشود:
() 1
 c rij  1  2 r , i , j

CS rij

رابطه ( ،)3برای برآورد   rijمربوط به نهاده زمین (که جزء ثابت تابع تولید است) مورد اسیتفاده
قرار میگیرد .برای برآورد   rijمربوط به سایر نهادهها (آب ،نیرویکار و سیرمایه) از رابطیه زییر
استفاده میشود:
()10

1/  i

  rij   X rij 
 rij
 CS rij 

 CS rij   X rij 
j  land

 

با استفاده از تعریف تابع تولید  ،CESمیتوان مشخصه مقیاس را برای هر منطقه و محصول

محاسبه و هر یک را در سطح پایه ارزیابی کرد .برای این منظور از رابطه زیر استفاده میشود:
()11
 yld ri / x ri  x ri r , i , j
 ri 


 4



x
 j j 
 j 1
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که در آن yld ri ،عملکرد مشاهده شده در سال پایه برای محصول  iدر منطقه  rاسیت (میدلین
آزورا و همکاران7017 ،؛ پرهیزکاری و همکاران.)1818 ،
این مرحله از واسنجی مدل  PMPافزون بر برآورد تابع تولید منطقهای محصوالت کشاورزی،
شامل برآورد تابع هزینه نمایی و محاسبه مشخصههای آن نیز میباشد .بدین منظور تابع هزینه
کل برای نهاده زمین مورد استفاده قرار میگیرد که شکل کلی آن به صورت زیر است:
 x
()17
TC ri (x ri )   ri e ri ri
r  1, 2 , i  1, 2,..., 4
که در آن TCri ،هزینه کل زمین برای تولید محصول  iدر منطقه   ri ، rمشخصه رهگیری

و   riمشخصه گاما است که تابعی از کشش عرضه محصول  iدر منطقه  rاست (  .) riاین
مشخصهها با بازگشت دادن (رگرس کردن) قیمتهای سایهای واسنجی شده بر مقادیر مشاهده
شده به دست میآیند (مدلین آزورا و همکاران7010 ،؛ پرهیزکاری و صبوحی .)1817 ،تابع
هزینه نهایی زمین با مشتقگیری از تابع هزینه کل زمین نسبت به عامل سطح زیرکشت ( ) xri
به دست میآید:
()18

r  1, 2 , i  1, 2,..., 4

TC ri
 x
  ri  ri e ri ri
 x ri

MC ri 

برای برآورد مشخصه گاما (  )  riدر تابع هزینه نمایی از رابطه زیر استفاده میشود:
pir
()10

r  1,2,...,5 , i  1,2,...,4
 ri xri

 ri

با در اختیار داشتن مشخصه گاما (  )  riو شرط برابری هزینه نهایی با مجموع هزینههای
متوسط و مقادیر ارزش دوگان (قیمت سایهای) محدودیت زمین (یعنی رابطه  ،)11میتوان

مشخصه (  riدلتا) را به صورت رابطه ( )16تعریف کرد:
()11
()16

r  1, 2 , i  1, 2,..., 4
r  1, 2 , i  1, 2,..., 4

MC ri  AC rij  riland
AC rij  riland
x ri

ri

 ri e 

 ri 
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مرحله سوم :تبیین مدل  PMPنهایی واسنجیشده
در این مرحله که مرحله پایانی تبیین مدل  PMPاست ،تابع هدف واسنجیشده در یک مسأله
برنامهریزی غیرخطی همراه با محدودیتهای مدل (به استثناء محدودیتهای واسنجی) همسان
با مرحله دوم حل میشود و مدل غیرخطی واسنجیشده به طور بهینهای سطوح فعالیتهای
مشاهده شده در سال پایه و مقادیر دوگان محدودیتهای نظامیافته را بازسازی میکند .برای
مدل تجربی مورد استفاده در این بررسی با استفاده از توابع تولید و هزینه واسنجیشده و
محدودیت منابع (زمین ،آب ،سرمایه و نیرویکار)،مدل برنامهریزی غیرخطی به صورت
رابطههای زیر ساخته میشود:
2
4
()77
) Max    p ri ( ri [  ri 1hri1i   ri 2 hrii2   ri 3hrii3   ri 4 hrii4 ] / i
r 1 i 1

x jir 

 c
4

jir

4

2

 

 ri x ri

r 1 i 1 j  land

2

4

  ri e
r 1 i 1

Subject to:
4

()78

r  1,2,...,5

 Ar

()70

r  1,2,...,5

xri Wr

()71

r  1,2,...,5

. xri  TK r

()76

r  1,2,...,5

()72

. xri  TLar

r  1,2,...,5 , i  1,2,...,4

ri

x
i 1
4

w

ri

i 1

4

ri

k
i 1
4

 La

ri

i 1

xri  0

رابطه ( )77تابع هدف غیرخطی مدل است که شامل تابع تولید منطقهای ،تابع هزینه نمایی
برای نهاده زمین وتابع هزینه خطی برای نهادههای دیگر (آب ،نیرویکار و سرمایه) است .رابطه
( )78بیانگر محدودیت سطح زیرکشت محصوالت زراعی است که در آن  Arکل سطح زیرکشت
دردسترس در منطقه  rاست .رابطه ( )70محدودیت مربوط به نهاده آب است که در آن wri
نیاز آبی محصول  iو  wrکل آب دردسترس در منطقه  rاست .رابطه ( )71بیانگر محدودیت
سرمایه است که در آن  k riضریب فنی هزینه در واحد سطح محصول  iدر منطقه  rو TK r
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کل سرمایه دردسترس در منطقه  rاست .منظور از سرمایه مجموع نهادههای بذر ،کود و سم
هستند که میزان آنها برحسب کیلوگرم در هکتار و ارزش آنها برحسب ریال در هکتار بیان
میشود .درواقع ،سمت چپ این محدودیت نیاز فعالیتهای تولیدی به سرمایه است که معادل
هزینههای متغیر برای تولید محصول در هر هکتار میباشد .سمت راست این محدودیت نیز
مجموع میزان کل سرمایه قابل تخصیص به فعالیتهای زراعی در مناطق مورد نظر است .رابطه
( )76محدودیت نیرویکار را نشان میدهد .در این رابطه  Lariنیرویکار مورد نیاز برای تولید
محصول  iو  TLarکل نیرویکار دردسترس در منطقه  rمیباشد .رابطه ( )72نیز بیانگر
غیرمنفی بودن سطح فعالیتها (مقادیر  ) xiاست .این محدودیت تضمین میکند که روش
مورد استفاده به لحاظ فیزیکی امکانپذیر خواهد بود.
پس از طرح و واسنجی مدل  PMPارائه شده در باال ،پاسخ کشاورزان توابع استان قزوین به
سیاست افزایش قیمت محصوالت کشاورزی با پیشفرضهای  00 ،80 ،70 ،10و  10درصد در
سطح منطقهای همانندسازی شد .برای این منظور تالش شد تا محصوالتی برای تحلیل سیاست
قیمتی در هر منطقه مورد نظر قرار گیرند که قیمت آنها در سالهای اخیر با نوساهای
فزآیندهای همراه بوده است .پس از بررسیهای به عمل آمده ،مالحظه شد که گوجهفرنگی در
بین محصوالت زراعی شهرستان آبیک و ذرت دانهای در بین محصوالت زراعی شهرستان البرز
بیشترین تغییرات قیمتی را به خود اختصاص دادهاند ،لذا اثرگذاری افزایش قیمت این دو
محصول به ترتیب در شهرستانهای آبیک و البرز تحت سناریوهای مختلف بر الگوی کشت و
سود ناخالص کشاورزان تحلیل و ارزیابی شد .حل مدل پیشنهادی و تحلیل نتایج به دست آمده
از اعمال هر پیشفرض در محیط نرمافزاری  1GAMSنسخه  78/1صورت گرفت.
روش تحقیق
در این بررسی ،جامعه آماری شامل همه کشاورزان شهرستانهای آبیک و البرز است .دادههای
موردنیاز برای انجام آن نیز مربوط به سال زراعی  1810-11شامل هزینههای تولید ،هزینه آب
مصرفی ،منابع آب دردسترس ،سطح زیرکشت ،میزان عملکرد ،نیاز آبی و قیمت بازاری
محصوالت برگزیده ،نیرویکار ،سرمایه موردنیاز و کل منابع دردسترس در هر منطقه بوده است.
به طورکلی ،دادههای موردنیاز از نوع اطالعات اسنادی و ثبتشده در دستگاههای دولتی هستند
که از طریق مراجعه مستقیم به هر یک از نهادهای ذیربط در استان قزوین و شهرستانهای
General Algebraic Modeling System

1

 44اقتصاد کشاورزی/جلد /9شماره3194/4

آبیک و البرز گردآوری شدند .دادههای بخش زراعت با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی
استان قزوین و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانهای آبیک و البرز و دادههای مربوط به
آب با مراجعه به شرکت آب منطقهای قزوین گردآوری شدند .برای محاسبه دقیق نیاز آبی
محصوالت برگزیده نیز از نرمافزار  NETWATاستفاده شد.

نتایج و بحث
جدول ( )1اطالعات مربوط به محصوالت برگزیده الگوهای کشت در شهرستانهای آبیک و
البرز (از توابع استان قزوین) را در سال پایه ( )1810-11نشان میدهد .این اطالعات مربوط به
متغیرهایی مانند سطح زیرکشت ،عملکرد ،قیمت بازاری ،کشش قیمتی عرضه ،نیاز آبی ،سرمایه
و نیرویکار مصرفی برای کشت محصوالت برگزیده در شهرستانهای مورد بررسی است.
جدول ( )1اطالعات کلی مربوط به محصوالت برگزیده در مناطق مورد بررسی
محصوالت منتخب در الگوهای فعلی کشت

مشخصات

شهرستان

سطح زیرکشت
()ha

آبیک

17717

البرز

3711

میانگین عملکرد
()kg/ha
قیمت بازاری
()Rial/kg

گوجهفرنگی

گندم آبی

جو آبی

ذرت دانهای

0033

1816

1110

8003

1102

130

آبیک

0120

0610

11760

13170

البرز

0730

0300

11132

12368

آبیک

0110

0771

6117

2160

البرز

0670

0130

6020

2703

آبیک

0/10

0/82

0/81

0/21

البرز

0/01

0/80

0/07

0/31

آبیک

0100

8110

0370

6101

البرز

8120

8036

0110

2160

سرمایه
()kg/ha

آبیک

7100

7081

8000

7130

البرز

1130

1270

8270

7010

نیروی کار

آبیک

1212

1678

138

7370

(ساعت)

البرز

1036

1111

1071

7300

کشش قیمتی
عرضه محصول
نیاز آبی خالص
()m3/ha
مصرفی*

منبع :سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین :*1811 ،منظور از سرمایه ،مجموع نهادههای بذر ،کود و
سم مصرفی است که میزان آنها بر حسب کیلوگرم در هکتار بیان شده است.

با توجه به جدول ( ،)1مالحظه میشود که محصول گندم بیشترین سطح زیرکشت را در
شهرستان های آبیک و البرز به خود اختصاص داده است .گوجهفرنگی و ذرت دانهای نیز به
ترتیب بیشترین میزان عملکرد در واحد سطح را به همراه دارند .افزون بر این ،در فرآیند تولید
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محصوالت برگزیده شهرستانهای آبیک و البرز ،گوجهفرنگی بیشترین نیاز خالص آبی و ذرت
دانهای بیشترین میزان سرمایه مصرفی (مجموع نهادههای کود ،سم و بذر) را به خود اختصاص
دادهاند .در مورد میزان به کارگیری نهاده نیرویکار نیز مالحظه میشود که محصول ذرت
دانهای در مناطق مورد نظر به علت کشت تمام مکانیزه ،نیاز به نیروی انسانی کمتری در سطح
کشتزارها دارد و به اصطالح محصولی سرمایهبر است تا کاربر ،در حالی که کشت گوجهفرنگی
به علت نشاءکاری در آغاز دوره رشد و نیاز به نگهداری بیشتر در مراحل داشت و برداشت،
بیشترین میزان نیروی کار مصرفی را در مناطق مورد بررسی به خود اختصاص داده است .به
طورکلی ،قیمت باالی ذرت دانهای و گوجهفرنگی نسبت به دیگر محصوالت برگزیده از یکسو و
نوسانهای قیمتی این محصوالت در سالهای اخیر از سوی دیگر ،بررسی روند تغییرات قیمتی
آنها را بر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان در شهرستانهای آبیک (با  1110هکتار سطح
زیرکشت گوجهفرنگی) و البرز (با  1102هکتار سطح زیرکشت ذرت دانهای) ایجاب میکند.
جدول ( ،)7سهم هر یک از نهادههای مصرفی را پس از تخمین تابع تولید  CESبرای هر منطقه
و محصول نشان میدهد.
جدول ( )2سهم هر یک از نهادههای مصرفی پس از برآورد تابع تولید CES
شهرستان

نهاده مصرفی

گندم آبی

جو آبی

ذرت دانهای

گوجهفرنگی

0/167

0/083

0/702

0/101

آب

0/080

0/082

0/611

0/072

سرمایه

0/001

0/103

0/121

0/011

نیرویکار

0/008

0/012

0/002

0/010

زمین

0/176

0/117

0/623

0/027

آب

0/061

0/881

0/708

0/303

سرمایه

0/010

0/060

0/026

0/016

نیرویکار

0/008

0/001

0/008

0/070

زمین
آبیک

البرز

محصوالت برگزیده در الگوهای کشت کنونی

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول ( ،)7مالحظه میشود که مجموع سهم نهادهها در تولید هر محصول برابر با
یک است .این امر به علت ثابت بودن کشش تابع تولید  CESنسبت به مقیاس است و درستی
رابطه    j  1را به عنوان محدودیت اصلی تابع تولید با کشش جانشینی ثابت در برآورد
صورت گرفته نشان میدهد .افزون بر این ،مالحظه میشود که نهاده نیرویکار در تولید
محصوالت برگزیده شهرستان های آبیک و البرز ،کمترین سهم را به خود اختصاص داده است،

 46اقتصاد کشاورزی/جلد /9شماره3194/4

در حالی که نهادههای زمین و آب آبیاری بیشترین سهم را در تولید محصوالت برگزیده
داشتهاند که این امر درجه اهمیت عاملهای تولید باال را در مناطق مورد بررسی بازگو میکند.
جدول ( ،)8نتایج به دست آمده از برآورد تابع هزینه نمایی ( )ECFبا مشخصههای برآوردی
گاما (  )  riو دلتا (  )  riرا نشان میدهد:
جدول ( )3نتایج به دست آمده از برآورد تابع هزینه نمایی با مشخصههای   riو  ri
محصوالت برگزیده در الگوهای کنونی کشت

مشخصه

شهرستان

گاما ( )  ri

آبیک

0/620

البرز

1/017

8/210

آبیک

0/003

8/081

6/338

البرز

0/017

3/021

1/167

دلتا ( )  ri

گندم آبی

جو آبی

ذرت دانهای

گوجهفرنگی

7/601

17/11

6/077

10/27

1/130
0/008
1/101

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول ( ،)8مالحظه میشود که مشخصه گاما در سطح شهرستانهای مورد بررسی
برای محصول ذرت دانهای از مشخصه گامای دیگر محصوالت بیشتر است .این امر حاکی از آن
است که با افزایش سطح زیرکشت ذرت دانهای (بهویژه در شهرستان آبیک) ،هزینه نهایی تولید
آن در مقایسه با دیگر محصوالت به نسبت بیشتری افزایش مییابد .افزون بر این ،نتایج به
دست آمده نشان میدهد که کمترین میزان حساسیت برای افزایش سطح زیرکشت (در حدود
 )0/62مربوط به محصول گندم آبی در شهرستان آبیک است .باالبودن سطح برآوردی مشخصه
گاما برای محصوالت ذرت دانهای و گوجهفرنگی نسبت به گندم و جو آبی نیز به علت وجود
رابطه مستقیم و همسو بین مشخصه برآوردی گاما (  )  riو قیمت این محصوالت ( ) Priاست ،لذا
تغییرات قیمتی یا نوسانهای فزآینده قیمت محصول گوجهفرنگی در شهرستان آبیک و ذرت
دانهای در شهرستان البرز تا حد زیادی منجر به افزایش مشخصه گامای برآوردی این
محصوالت خواهد شد که این امر در نهایت افزایش هزینه نهایی برای کشت گوجهفرنگی و ذرت
دانهای را در مناطق مورد بررسی در پی خواهد داشت.
پس از برآورد توابع تولید منطقهای محصوالت کشاورزی و تابع هزینه نمایی و همچنین برآورد
ضریبهای این توابع ،میتوان نتایج مدل برنامهریزی ریاضی مثبت ( )PMPرا پس از اعمال
سیاست قیمتی (افزایش قیمت محصوالت راهبردی) با پیشفرضهای مختلف در مناطق مورد
بررسی واسنجی نمود و نتایج به دست آمده را تحلیل و ارزیابی کرد .نتایج به دست آمده از
سیاست افزایش قیمت محصول ذرت دانهای تحت سناریوهای  00 ،80 ،70 ،10و  10درصد و
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اثرگذاریهای اعمال این سیاست بر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان شهرستان البرز در
جدول ( )0نشان داده شده است:
جدول ( )4اثرگذاریهای افزایش قیمت محصول ذرت دانهای بر الگوی کشت و سود ناخالص
کشاورزان شهرستان البرز (خروجی مدل )PMP
محصوالت
برگزیده

الگوی کشت
سال پایه ()ha

گندم آبی

3711

جو آبی

8003

ذرت دانهای

1102

گوجهفرنگی

130

سود

ناخالص*

8131/806

میزان
تغییرات
مقدار
درصد
مقدار
درصد

%10
3017
-7/11
8003
-1/81

افزایش قیمت ذرت دانهای با پیشفرضهای مختلف
%00
%80
%70
3007
3001
3003
-7/68
-7/11
-7/11
7111
7116
8007
-1/36
-1/61
-1/11

%10
3081
-7/66
7136
-7/07

مقدار

1130

1116

1602

1611

1676

درصد

7/86

8/10

8/31

0/01

1/03

مقدار

113

110

111

131

136

درصد

1/30

1/18

1/70

1/03

0/21

مقدار

8618/137

8311/076

8111/123

0103/111

0730/311

درصد

8/07

6/18

10/0

11/2

11/0

منبع :یافتههای پژوهش * :سود ناخالص الگوی کشت برحسب 100هزار ریال است.

با توجه به نتایج جدول ( ،)0مالحظه میشود که با افزایش قیمت محصول ذرت دانهای با
پیشفرضهای  00 ،80 ،70 ،10و  10درصد ،سطح زیرکشت آن در شهرستان البرز نسبت به
سال پایه به ترتیب  63 ،60 ،01 ،82و  21هکتار افزایش مییابد ،درحالی که با اعمال
پیشفرضهای باال سطح زیرکشت محصوالت گندم آبی و جو آبی نسبت به سال پایه کاهش
مییابد .درواقع ،با اعمال  10تا  10درصد افزایش قیمت محصول ذرت دانهای سطح زیرکشت
گندم آبی از  3017به  3081هکتار و سطح زیرکشت جو آبی از  8003به  7136هکتار کاهش
مییابد .همچنین ،افزایش قیمت ذرت دانهای با پیشفرضهای مختلف ،به صورت جزئی بر
تمایل کشاورزان شهرستان البرز در افزایش سطح زیرکشت محصول رقیب گوجهفرنگی اثر
میگذارد .سبب افزایش اندکی در سطح زیرکشت این محصول (یعنی گوجهفرنگی) نسبت به
سال پایه میشود ،اما این میزان افزایش طی اعمال پیشفرضهای مختلف ،در سطحی باالتر از
سطح زیرکشت گوجهفرنگی در سال پایه و با روندی کاهنده صورت میگیرد .بدین معنی که با
افزایش  10درصدی قیمت ذرت دانهای ،سطح زیرکشت گوجهفرنگی در شهرستان البرز از 130
هکتار در سال پایه به  113هکتار میرسد که نسبت به سال پایه  13هکتار افزایش مییابد ،اما
در ادامه با اعمال پیشفرضهای  00 ،80 ،70و  10درصدی افزایش قیمت محصول ذرت
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دانهای سطح زیرکشت محصول گوجهفرنگی به میزان  1 ،11 ،10و  6هکتار نسبت به سال پایه
افزایش مییابد که روندی کاهنده را طی اعمال پیشفرضهای مختلف نسبت به سال پایه به
همراه دارد .با توجه به تغییرات جزئی به وجود آمده در سطح زیرکشت گوجهفرنگی میتوان
نتیجه گرفت که سطح زیرکشت این محصول با افزایش قیمت ذرت دانهای به میزان  10تا 10
درصد تا حدودی ثابت بوده و به میزان ناچیزی (در حدود  0/21تا  1/30درصد) نسبت به سال
پایه تغییر میکند .افزون بر این ،نتایج گویای آن است که با افزایش قیمت محصول ذرت
دانهای تحت پیشفرضهای قیمتی  10تا  10درصد ،سود ناخالص کشاورزان شهرستان البرز از
 861813/7به  073031/1هزار ریال تغییر میکند که با افزایشی به میزان  8/07تا 11/0
درصد نسبت به سال پایه همراه بوده است .به طورکلی ،نتایج جدول ( )0گویای آن است که
کاهش سطح زیرکشت گندم آبی (کاهش  7/11تا  7/66درصد نسبت به سال پایه) ،کاهش
سطح زیرکشت جو آبی (کاهش  1/81تا  7/07درصد نسبت به سال پایه) ،روند کاهنده افزایش
سطح زیرکشت گوجهفرنگی (افزایش  1/30تا  0/21درصد نسبت به سال پایه) و در نهایت
افزایش سود ناخالص کشاورزان (افزایش  8/07تا  11/0درصد نسبت به سال پایه) از مهمترین
پیامدهای به کارگیری سیاست افزایش قیمت محصول ذرت دانهای با پیشفرضهای  10تا 10
درصد در شهرستان البرز هستند.
در جدول ( )1نتایج به دست آمده از سیاست افزایش قیمت محصول گوجهفرنگی با
پیشفرضهای  00 ،80 ،70 ،10و  10درصد و اثرگذاریهای اعمال این سیاست بر الگوی
کشت و سود ناخالص کشاورزان شهرستان آبیک نشان داده شده است:
جدول ( )5اثرگذاریهای افزایش قیمت محصول گوجهفرنگی بر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان
شهرستان آبیک (خروجی مدل )PMP
محصوالت
برگزیده

الگوی کشت
سال پایه ()ha

میزان
تغییرات

افزایش قیمت گوجهفرنگی با پیشفرضهای مختلف

%70
%10
11637
11331
مقدار
گندم آبی
-0/16
-8/73
درصد
17717
8118
8160
مقدار
جو آبی
-0/76
-8/07
درصد
0033
1837
1831
مقدار
ذرت دانهای
1/18
7/01
درصد
1816
1601
1670
مقدار
گوجهفرنگی
6/13
0/18
درصد
1110
1811/116
1160/760
مقدار
*
سود ناخالص
2/87
0/13
درصد
0112/011
منبع :یافتههای پژوهش * :سود ناخالص الگوی کشت برحسب 100هزار ریال است.

%80
11121
-1/38
8336
-0/18
1821
1/12
1631
3/01
1100/813
11/00

%00
11011
-6/00
8326
-1/12
1860
0/61
1201
10/71
1210/386
16/37

%10
11011
-2/18
8312
-1/61
1813
0/18
1201
17/68
1162/308
70/81
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با توجه به نتایج جدول ( ،)1مالحظه میشود که با اعمال پیشفرضهای  00 ،80 ،70 ،10و
 10درصد افزایش قیمت محصول گوجهفرنگی ،سطح زیرکشت این محصول به ترتیب ،11 ،20
 111 ،181و  111هکتار نسبت به سال پایه افزایش مییابد و از  1110هکتار در سال پایه به
 1201هکتار میرسد ،اما سطح زیرکشت گندم و جو آبی با اعمال پیشفرضهای باال نسبت به
سال پایه با کاهش روبهرو میشود ،به طوری که این شاخص برای محصول گندم آبی از
 11331به  11011هکتار میرسد که نسبت به سال پایه  8/73تا  2/18درصد کاهش را نشان
میدهد .همچنین ،شاخص سطح زیرکشت برای محصول جو آبی از  8160به  8312هکتار
میرسد که کاهش  8/07تا  1/61درصدی سطح زیرکشت این محصول را نسبت به سال پایه
بازگو میکند .افزون بر نتایج باال ،در الگوی ارائه شده با افزایش  10تا  10درصد قیمت
گوجهفرنگی ،سطح زیرکشت محصول ذرت دانهای به صورت جزئی نسبت به سال پایه افزایش
مییابد ،اما این افزایش در سطحی باالتر از سال پایه با روندی کاهنده همراه است .بدین معنی
که با افزایش  10درصدی قیمت گوجهفرنگی سطح زیرکشت ذرت دانهای (به علت رقیب بودن
این محصول با گوجهفرنگی در الگوی کشت منطقه)  7/01درصد نسبت به سال پایه افزایش
مییابد ،اما در ادامه با اعمال پیشفرضهای  00 ،80 ،70و  10درصدی قیمت گوجهفرنگی
سطح زیرکشت ذرت دانهای با روندی کاهنده نسبت به سال پایه تغییر میکند و به ترتیب
اعمال پیشفرضهای یاد شده  0/61 ،1/12 ،1/18و  0/12درصد نسبت به سال پایه افزایش
مییابد .نتایج گویای آن است که با افزایش قیمت محصول گوجهفرنگی به میزان بیش از 10
درصد ،سطح زیرکشت ذرت دانه ای دیگر به صورت ناچیز نسبت به سال پایه افزایش نمییابد،
بلکه مقادیری منفی را به خود اختصاص خواهد داد که این امر بیانگر کاهش سطح زیرکشت آن
در پیشفرضهای باالتر از  10درصد افزایش قیمت محصول گوجهفرنگی خواهد بود .درواقع با
افزایش قیمت محصول گوجهفرنگی به میزان بیش از  10درصد ،به علت صرفه اقتصادی باالیی
که از کشت و تولید این محصول به دست خواهد آمد کشاورزان شهرستان آبیک افزون بر
کاهش سطح زیرکشت محصوالت کمبازدهتر گندم و جو آبی در الگوی کشت منطقه ،از سطح
زیرکشت محصول رقیب ذرت دانهای نیز میکاهند و محصول گوجهفرنگی را در الگوی کشت
جایگزین سطح کاسته شده ذرت دانهای میکنند .افزون بر این ،نتایج جدل ( )1نشان میدهد
که با افزایش قیمت محصول گوجهفرنگی با پیشفرضهای  10تا  10درصد و در پی آن
تغییرات به وجود آمده در الگوی کشت ،سود ناخالص کشاورزان شهرستان آبیک از 116076/1
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به  116230/8هزار ریال میرسد که افزایشی به میزان  0/13تا  70/81درصد را نسبت به سال
پایه نشان میدهد .این میزان افزایش سود ناخالص کشاورزان ،ناشی از کاهش سطح زیرکشت
محصوالت کمبازده تر گندم و جو آبی و جایگزین شدن سطح بیشتری از محصول گوجهفرنگی
به جای محصوالت کمبازدهتر گندم و جو آبی در الگوی کشت خواهد بود.
نمودار شماره ( ،)1همانندسازی رفتار کشاورزان شهرستانهای آبیک و البرز را در زمینه
تغییرات الگوی کشت طی اعمال سیاستهای افزایش قیمت محصوالت راهبردی گوجهفرنگی و
ذرت دانهای با پیشفرضهای  00 ،80 ،70 ،10و  10درصد نشان میدهد .با توجه به این
نمودار مالحظه میشود که با اعمال سیاست افزایش قیمت محصول گوجهفرنگی در شهرستان
آبیک ،تمایل کشاورزان برای افزایش سطح زیرکشت این محصول بیشتر میشود و از سطح
زیرکشت محصوالت گندم و جو آبی نسبت به سال پایه میکاهند ،به طوری که با افزایش
هرچه بیشتر قیمت محصول گوجهفرنگی (طی اعمال پیشفرضهای  10تا  10درصد) سطح
بیشتری از محصوالت گندم و جو آبی کاهش مییابد .سطح زیرکشت محصول ذرت دانهای
نیزبه علت صرفه اقتصادی بیشتر از گندم و جو آبی در سطحی باالتر از سال پایه ،اما با روندی
کاهنده نسبت به اعمال پیشفرضهای  10تا  10درصد افزایش قیمت گوجهفرنگی تغییر
میکند .کشاورزان شهرستان البرز نیز با افزایش قیمت محصول راهبردی ذرت دانهای تمایل
خود را برای توسعه سطح زیرکشت این محصول بیشتر کرده و از سطح زیرکشت گندم و جو
آبی (به علت صرفه اقتصادی پایینتر) نسبت به سال پایه میکاهند و در سطح زیرکشت
موردنظر محصول ذرت دانهای را جایگزین میکنند .بازده به نسبت مناسب محصول
گوجهفرنگی در این شهرستان نیز سبب میشود تا کشاورزان سطح زیرکشت این
محصول را در سطحی باالتر از سال پایه در الگوی کشت منطقه حفظ کنند .الگوی رفتاری
کشاورزان شهرستان البرز گویای آن است که با افزایش پیوسته قیمت ذرت دانهای تمایل
کشاورزان به جایگزینی سطح زیرکشت این محصول به جای گوجهفرنگی نیز منجر میشود .به
همین علت ،در نمودار ( )1مالحظه میشود که همزمان با افزایش قیمت ذرت دانهای ،سطح
زیرکشت گوجهفرنگی در سطحی باالتر از سال پایه اما با روندی کاهنده تغییر میکند ،به
طوری که ممکن است با افزایش قیمت ذرت دانهای به بیش از  10درصد سطح زیرکشت
گوجهفرنگی در شهرستان البرز در سطحی پایینتر از سال پایه (با درصد تغییرات منفی) کاهش
یابد.
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نمودار ( )1درصد تغییرات الگوی کشت در شهرستانهای آبیک و البرز پس از
اعمال سیاست افزایش قیمت محصوالت گوجهفرنگی و ذرت دانهای

نمودار شماره ( ،)7چگونگی تغییرات سود ناخالص کشاورزان شهرستانهای آبیک و البرز را پس
از اعمال سیاست افزایش قیمت محصوالت گوجهفرنگی و ذرت دانهای با پیشفرضهای ،10
 00 ،80 ،70و  10درصد نشان میدهد:

نمودار ( )2درصد تغییرات سود ناخالص کشاورزان شهرستانهای آبیک و البرز
پس از اعمال سیاست افزایش قیمت محصوالت گوجهفرنگی و ذرت دانهای
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با توجه به نمودار شماره ( ،)7مالحظه میشود با افزایش قیمت هر یک از محصوالت راهبردی
گوجهفرنگی و ذرت دانهای با پیشفرضهای  10تا  10درصد ،سود ناخالص کشاورزان نسبت به
سال پایه افزایش مییابد ،به طوری که این میزان افزایش سود ناخالص ناشی از افزایش قیمت
هر یک از محصوالت راهبردی مورد بررسی میباشد و در پیشفرضهای آخر ( 00و  10درصد
افزایش قیمت نسبت به سال پایه) به بیشترین میزان ممکن میرسد .افزون بر این ،نمودار
شماره ( )7نشان میدهد که در یک شرایط پایاپای (با پیشفرضهای هموزن) تغییرات سود
ناخالص کشاورزان شهرستان آبیک در اثر افزایش قیمت محصول گوجهفرنگی بیشتر از تغییرات
سود ناخالص کشاورزان شهرستان البرز در اثر افزایش قیمت محصول ذرت دانهای بوده است که
این امر حساسیت بیشتر تغییرات الگوی کشت محصوالت برگزیده و در نهایت حساسیت
تغییرات سود ناخالص کشاورزان شهرستان آبیک را نسبت به تغییرات قیمتی محصول
گوجهفرنگی بازگو میکند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این تحقیق به منظور بررسی واکنش کشاورزان شهرستانهای آبیک و البرز (از توابع استان
قزوین) نسبت به سیاستهای قیمتی (افزایش قیمت محصوالت گوجهفرنگی و ذرت دانهای) از
رهیافت برنامهریزی ریاضی مثبت ( )PMPو توابع تولید منطقهای محصوالت کشاورزی
( )SWAPاستفاده شد .نتایج به دست آمده از سیاست افزایش قیمت ذرت دانهای با
پیشفرضهای مختلف در شهرستان البرز گویای آن بود که سطح زیرکشت این محصول نسبت
به سال پایه افزایش مییابد ،درحالی که با اعمال سیاست باال گندم آبی و جو آبی با کاهش
سطح زیرکشت نسبت به سال پایه روبهرو میشوند .سطح زیرکشت محصول گوجهفرنگی نیز به
علت بازده مناسبتر نسبت به گندم و جو آبی در سطحی باالتر از سال پایه باقی میماند ،ولی با
روندی کاهنده پس از اعمال پیشفرضهای مختلف قیمتی همراه خواهد بود .افزون بر این،
نتایج به دست آمده از سیاست افزایش قیمت محصول گوجهفرنگی با پیشفرضهای مختلف در
شهرستان آبیک نیز نشان داد که با افزایش قیمت این محصول ،تمایل کشاورزان برای توسعه
سطح زیرکشت آن بیشتر میشود و لذا از سطح زیرکشت محصوالت کمبازدهتر گندم و جو آبی
میکاهند و سطح موردنظر را با محصول گوجهفرنگی در الگوی کشت جایگزین میکنند.
همچنین ،کشاورزان شهرستان آبیک با افزایش قیمت گوجهفرنگی محصول ذرت دانهای را به
علت صرفه اقتصادی مناسب در سطحی باالتر از سال پایه در الگوی کشت حفظ میکنند .این
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در حالی است که با افزایش قیمت گوجهفرنگی در پیشفرضهای باالتر ،از سطح زیرکشت ذرت
دانهای نیز کاسته می شود ،به طوری که این میزان کاهش در سطحی باالتر از سال پایه و با
روندی کاهنده نسبت به اعمال پیشفرضهای مختلف صورت میگیرد .به طور کلی ،نتایج به
دست آمده از سیاست افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در توابع استان قزوین نشان داد که با
افزایش قیمت محصوالت راهبردی ،کشاورزان برای دستیابی به سود بیشتر به افزایش سطح
زیرکشت این محصوالت تمایل پیدا میکنند و از سطح زیرکشت محصوالت با بازده کمتر
میکاهند.
در پایان با توجه به نتایج به دست آمده ،پیشنهاد میشود که به کارگیری و اجرای سیاستهای
قیمتگذاری محصوالت راهبردی ذرت دانهای و گوجهفرنگی در مناطق مورد بررسی در جهت
افزایش سود ناخالص کشاورزان ،به صورت تدریجی (با افزایش تدریجی قیمت) صورت گیرد،
چرا که ایجاد تعادل بین سودآوریها و هزینههای ناشی از اعمال این سیاست اثرگذاریهای
اجتماعی و اقتصادی مطلوبتری را به همراه خواهد داشت .افزون بر این ،با توجه به اینکه
افزایش قیمت محصوالت راهبردی گوجهفرنگی و ذرت دانهای منجر به کاهش سطح زیرکشت
محصوالت کمبازده تر گندم و جو آبی در الگوی کشت مناطق مورد بررسی میشود ،ضرورت
دارد به طور همزمان از سیاستهای مکملی مانند ایجاد بازار مناسب برای عرضه محصوالت،
اعطای تسهیالت بانکی با نرخ بهره پایین ،عرضه ارقام پربازدهتر غلهای چون گندم و جو و عرضه
بهنگام نهادههای تولیدی به کشاورزان برای کاهش و یا حذف اثرگذاریهای منفی سیاستهای
قیمتگذاری (کاهش تولید غالت) استفاده شود .همچنین ،با توجه به اینکه افزایش قیمت
محصوالت راهبردی منجر به افزایش سطح زیرکشت محصوالت با نیاز آبی باالتر (گوجهفرنگی
در الگوی کشت شهرستان آبیک و ذرت دانهای در الگوی کشت شهرستان البرز) میشود،
میبایستی افزون بر تحقق هدف بیشینهسازی سود ناخالص کشاورزان آبیک و البرز ،برای
پایداری و حفاظت از منابع آبی موجود و پیشگیری از بحران آب در آینده ،همزمان با اعمال
سیاست قیمتگذاری محصوالت کشاورزی به صورت توأم از سیاستهای مناسب در بخش
مدیریت منابع آب (مانند سیاست کاهش آب دردسترس و سیاست قیمتگذاری آب آبیاری)
نیز استفاده شود ،چرا که سیاست قیمتگذاری محصوالت کشاورزی هنگامی تأثیرگذار خواهد
بود که قیمت نهاده آب نسبت به قیمت محصوالت و یا دیگر نهادههای تولیدی افزایش یابد .این
امر بیانگر آن است که اثربخشی سیاست قیمتگذاری محصوالت راهبردی مستلزم کنترل
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قیمت نهاده آب در بخش کشاورزی است .افزون بر موارد یاد شده ،به منظور اجرایی شدن
سیاستهای قیمتگذاری محصوالت راهبردی و کاهش اثرگذاریهای منفی این نوع سیاستها
(تهدید منابع آبی موجود به دلیل افزایش سطح زیرکشت محصوالت پرآب گوجهفرنگی و ذرت
دانهای) در توابع استان قزوین ،الزم است نهادهای مسئول و بخش ترویج سازمان جهاد
کشاورزی استان قزوین ابزار سیاستی و روشهای ترویجی مناسبی را برای افزایش سطح آگاهی
کشاورزانی که اغلب آنان نیز خردهپا هستند نسبت به روشهای نوین آبیاری و جایگزینی آنها با
روشهای سنتی آبیاری در سطح کشتزارها به کارگیرند .اعطای تسهیالت و دادن وامهای با نرخ
بهره کم توسط بانک کشاورزی به کشاورزان نیز در جهت تجهیز کشتزارها به سامانههای نوین
آبیاری ،تا حد زیادی به کاهش اثرگذاریهای منفی سیاستهای قیمتگذاری محصوالت
راهبردی در توابع استان قزوین کمک میکند.
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