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تولید کنندگان : ی موردی برآورد تابع تقاضای اعتبارات کشاورزی، مطالعه

 آفتابگردان شهرستان خوی

 علي باقرزاده
    51/55/5935: تاریخ پذیرش                                                                                        51/15/5931 :تاریخ دریافت

 

 چکيده 
هاي  آوري کارگيري فن هاي کشاورزي و به ي گسترش فعاليت ترین عوامل محدود کننده ز مهمیکي ا

این نارسایي در مناطق محرومي چون شهرستان خوي در استان . بود  سرمایه است نو در این بخش، کم
به همين دليل کمك مالي به شکل اعتبارات بانکي به . خورد تر به چشم مي آذربایجان غربي بيش

بنابراین، در این تحقيق تابع تقاضاي اعتبارات کشاورزي . رسد اورزان این منطقه ضروري به نظر ميکش
ي خوي یعني آفتابگردان روغني از راه جمع آوري اطالعات  ترین محصول کشاورزان منطقه در توليد مهم

نتایج نشان . شد بندي شده ارزیابي گيري تصادفي طبقه به شکل نمونه 5911کشاورز در سال  ۰1ميداني 
ي مثبتي با قيمت  ي خوي رابطه داد که تقاضاي اعتبارات بانکي براي توليد آفتابگردان روغني در منطقه

اما نرخ . یابد افزایش مي %7۰/5افزایش قيمت محصول، تقاضا براي اعتبارات % 5آن دارد، و به ازاي هر 
عالوه بر این، تابع تقاضاي اعتبارات . داردي بانکي تاثيري منفي بر تقاضاي اعتبارات کشاورزي  بهره

بانکي تحت تاثير مستقيم نيروي کار خانوادگي، سطح زیر کشت محصول آفتابگردان روغني، و 
ي  شود که نرخ بهره سرانجام با توجه به نتایج مدل این تحقيق پيشنهاد مي. هاي کشاورزي است ماشين

ي خوي  کاران روغني منطقه ي پول براي آفتابگردان ي اجاره اعتبارات کشاورزي شفاف شود، و هزینه
 .کاهش یابد

 
 JEL :C350, Q510 بندی طبقه

ي خصوصي،  تابع تقاضاي اعتبارات، نرخ بهره، آفتابگردان روغني، تابع سرمایه: های کليدی واژه

 ي شفرد  قضيه

 

                                           
 -  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خویاستادیار اقتصاد نظری 

Email: Bagherzadeh_eco58@yahoo.com  
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 مقدمه 

ی  ینهفصلی بودن توليدات کشاورزی همواره یک شکاف موقت ميان درآمد و هز   

یی و جاری  های سرمایه کشاورزان در کشورهای جهان است، بنابراین آنان برای تامين هزینه

تواند در تامين بخش مهمی از نيازهای  نظام بانکی می. گذاری دولتی اند خود نيازمند سرمایه

از طرف دیگر در کشورهای (. ۶۸۳۱مهرابی،)یی بازی کند  یی کشاورزان نقش برجسته سرمایه

های محدود کشاورزان است  حال توسعه اعتبارات بانکی مکمل پس اندازها و سرمایهدر 

 (. ۶۸۳۱باقری،)

های  یکی از محصوالت کشاورزی برجسته که کشور به توليدات آن نياز فراوان دارد، دانه   

درصدی ۶۱های روغنی با اهميت است که منابع غنی  گياه آفتابگردان یکی از دانه. روغنی است

ی آن در توليد  های روغنی به دليل مصارف عمده دانه(. ۶۸۳1باقرزاده، )روغن گياهی دارد از 

اما . ها در کل کشور گریزناپذیر است یی دارند، بنابراین تقویت توليد آن غذا اهميت ویژه

دولت و نظام . های شخصی کشاورزان برای گسترش توليد این گياهان کافی نيست انداز پس

 .پرداخت تسهيالت از کشاورزان پشتيبانی نمایند بانکی باید با

های  ترین مناطق توليد دانه شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی یکی از بزرگ   

ی نخست را  توليد رتبه% ۶۱با  ۶۸۳۳ی خوی در سال  منطقه. روغنی از جمله آفتابگردان است

هزار هکتار از کشتزارهای  پنج ، بيست و۶۸۳۳در سال . دست آورد در پرورش آفتابگردان به

هزار تن آفتابگردان در  ۱1سال افزون بر این در . این شهرستان زیر کشت آفتابگردان رفت

آفتابگردان  .(۶۸۳1جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، ) ه شدبردو به بازار  برداشتمنطقه 

ر خانوار در هزا ۳افزون بر  اکنون همشهرستان خوی است که  ی از محصوالت عمدهروغنی 

جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی، ) نندگذرا می زندگیاین شهرستان از راه کشت آن 

وجود زمين مستعد و بازار مناسب، باال بودن قيمت این محصوالت در مقایسه با دیگر . (۶۸۳1

ترین دالیل رونق  ها از مهم و زودرس بودن و امکان کشت دوم آن ،محصوالت کشاورزی

در این شرایط برای این که بتوان . است ی خوی منطقهآفتابگردان در روغنی های  هکشت دان
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کشاورزان و روستایيان این منطقه را در پناه یک درآمد معقول و رفاه نسبی نگاه داشت، باید از 

رسد که  به نظر می. های مختلف از جمله اعطای اعتبارات ارزان پشتيبانی کرد ها با ابزار آن

اعتبارات بانکی برای کشاورزان تحت تاثير متغيرهای گوناگونی مانند سطح زیر کشت، ی  اندازه

 (.۶۸91کرمی، )ها است  درآمد کشاورزان و سطح تحصيالت آن

. تقاضای اعتبارات در خانوارهای ایاالت متحده را بررسی کردند( ۱۱۱۱)گرانت و ویال    

شان دادند که خانوارهای با مدیریت مردان وام پارامتری ن ها با استفاده از تخمين مدلی نيمه آن

عالوه بر این تقاضای اعتبار با افزایش سن . خواهند، تا خانوارهای با مدیریت زنان تری می بيش

 .   یابد و درآمد وام گيرنده کاهش می

با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی حجم اعتبارات قرض گرفته شده از ( ۱۱۱۳)هو    

گيرنده  های وام ی خانوار م را تابعی از نوع وام و سطح درآمد متوسط ساالنههای ویتنا بانک

رسی دارند، در  اعتبارات بانکی دست% ۸۶های ثروتمند به  وی نتيجه گرفت که خانواده. دانست

% ۶۱رسی دارند، و  اعتبارات ارزان دست% ۵۵صورتی که خانوارهای با درآمد متوسط به 

 .رسد کم درآمد میمانده به خانوارهای  باقی

های ملت و  ی بانک نيز آثار اعتبارات تخصيص یافته( ۶۸۳۳)ایران نژاد و احمدی    

کشاورزی به بخش کشاورزی در استان مازندران را بررسی کردند، و نشان دادند که دادن 

از با استفاده ( ۶۸۳1)سليمانی و نادری  .اعتبارات تاثير مثبتی بر توليدات کشاورزی داشته است

رسی کشاورزان به اعتبارات در استان  ی وام، عوامل موثر بر دست مدل لوجيت با متغير وابسته

نتایج مدل آنان نشان داد که متغيرهای سن کشاورز، درآمد سال . کردستان را بررسی کردند

 .  های پيشين کشاورز و سطح زیر کشت بر دریافت وام موثر است پيش، بدهی

ابع تقاضای اعتبارات کشاورزی در کشور یونان برای محصوالت ت( ۱۱۶۱)یوتوپولوس   

نتایج او نشان داد که تقاضای اعتبارات تابعی از نرخ بهره و قيمت . کشاورزی را ارزیابی کرد

 . ی خصوصی کشاورز ندارد یی با سرمایه در مدل وی تقاضای اعتبارات رابطه. محصول است
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ار تابع سود بخش کشاورزی را تحليل، و تابع یی ساخت در مطالعه( ۱۱۶۶)احسان اوغلی 

. در ترکيه را استخراج کرد( بانک مردم)تقاضای اعتبارات اختصاص یافته از طرف بانک خالک 

ساله نشان داد که تابع تقاضای بيرون آمده از تابع سود تحت  ۱۳ی  نتایج مطالعه برای یک دوره

 .   ستی فيزیکی و نرخ بهره ا تاثير نيروی کار، سرمایه

ی خصوصی و تاثير آن بر تقاضای  جا که در مطالعات انجام یافته به سرمایه از آن   

آوردن تابع تقاضای  اعتبارات کشاورزی پرداخته نشده است، هدف این پژوهش بيرون 

ی خوی بر  کاران منطقه اعتبارات بانکی و تحليل عوامل موثر بر این تقاضا برای آفتابگردان

 .   ی خصوصی کشاورز است رمایهکرد س اساس روی

 

 روش تحقیق

. شود تابع تقاضای اعتبارات بانکی از تابع سود گرفته می( ۱۱۱۵)یافت لو  بر اساس ره   

و ( ۱۱۱1)های کارتر  بر اساس تحليل. های متغير مقعر باشد تابع توليد نيز باید نسبت به نهاده

توان  پس با داشتن تابع توليد می. حدب دارد، هر تابع توليد مقعر یک تابع سود م(۱۱۱1)آدامز 

 :دست آورد تابع سود را به روش زیر به

),( ii zxfy                      (۶                                                                 )

                                                      

تابع سود . است iی ثابت ی نهاده  اندازه ziو  iی متغير  ی نهاده اندازه xi، (۶)ی  در رابطه   

 :نوشته شد( ۱)ی  به صورت رابطه

               (۱      )                                         cixizixipf ),( 

ولی دارد، تحليل مساله با فرض تابع توليد کاب داگالس که وضعيت بازده به مقياس نز   

 : شد

 

               (۸ )                                                  321 
mf NNLAXY  
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جز  ی متغير هر کشاورز به ارزش کل نهاده xارزش محصول توليدی،  yی باال  در رابطه   

کشاورزی بر  سطح زیر کشت هر واحد Lها،  نيروی کار خانوادگی و ساعات کار ماشين

 Nmنفر، و  –نيروی کار خانوادگی در هر واحد کشاورزی بر حسب روز  Nfحسب هکتار،  

 :دست آمد تابع سود به صورت زیر به. های کشاورزی است های استفاده از ماشين ساعت

   (۱     )                                                   iimf XCNNLPAX  321  

دست آمده  بر اساس تابع سود به. ی هر واحد نهاده متغير است هزینه ci، (۱)ی  ابطهدر ر   

ی  رسی رابطه قيمت دست -با تقسيم این تابع بر متغير قيمت به تابع سود هر واحد محصول 

 :به دست آمد( ۵)

  (۵             )                                            i

i

mf X
P

C
NNLAX

P
 321  

 

 :آید دست می به(  ۱)ی  ی متغير از رابطه ی هر واحد از نهاده در روابط باال هزینه   

   (۱                                                                                   ))
12

.
(1

ti
C  

ی  شرط مرتبه. اه استی کشت به م طول دوره tنرخ کارمزد ساالنه و  i، (۱)ی  در رابطه

 (:۱۱۱1آدامز، ) محصول به صورت زیر است  -اول بيشينه سازی تابع سود واحد قيمت 

    (9  )                                            0

)(
3211 






P

C
NNLAX

X

P i
mf

i





 

 

    (۳                                                             )1

1

321
)(  

 mf

i
i

NNLA

q
X 

، (۳)ی  در رابطه   
P

C
q i گذاری مقدار  با جای. استx سازی  در تابع سود و ساده

 :دست آمد ی زیر به رابطه

(1          )            )1()1(3)1(2)1(1)1(1

1

)1(     mfn NNLqA 
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 :ی شفرد، تابع تقاضای اعتبارات به صورت زیر در آمد بر اساس قضيه   

   (۶۱)                                                                              
q

X





* 

ی شفرد در عبارت  دو سوی قضيه   


qضرب شد: 

  (۶۶                                                        )*
*

. 





















Lnq

Lnq

q

qX 

 :ی دیگر به گفته   

  (۶۱   )                                                                              *
*





X 

 : لگاریتم طبيعی گرفته شد( ۶۱)ی  از دو سوی رابطه   

(۶۸                                                      ) LnLnqLnLnX  )( ** 

 :به دست آمد( ۶۱)ی  گذاری شد و رابطه جای( ۶۸) ی  ر رابطهد( 1)تابع سود    

(۶۱)                                           
* * *

* * *

1 2 3

( ) ( 1)

           f m

LnX Ln LnA Lnq

Lnl LnN LnN

 

  

    

  
 

های  کاران برای خرید نهاده رس آفتابگردان ی خصوصی در دست از سوی دیگر سرمایه   

ی  بنابراین سرمایه. آنان دارد ی ی کشاورزی گذشته متغير بستگی به سود کشاورزان در دوره

 (. ۱۱۱۱فریمن ، )های متغير را به شکل زیر برآورد شد  خصوصی برای خرید نهاده

(۶۵         )                                                               *0  bLnLnX  

X( ۶۵)ی  که در رابطه   
سود  *واحد پولی و ی خصوصی کشاورز بر حسب  سرمایه 0

، اکنون تقاضای (۶۵)و ( ۶۱)با توجه به روابط . ی قبل است محصول آفتابگردان در دوره

 .ی زیر برآورد شد اعتبارات به شيوه

(۶۱                                                                             )0** XXX  

ی  ها در رابطه و نشاندن آن( ۶۵)و ( ۶۱)های  لگاریتم گرفتن از دو سوی رابطه با آنتی   

 (. ۱۱۱۱کارتر، )، تابع تقاضای اعتبارات بانکی به شکل زیر در آمد (۶۱)

 (۶9    )                                             b

mf aNNLAqX **3*2*11**    
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آمناری   ی جامعنه . پرسنش نامنه جمنع آوری شنده اسنت     های اینن پنژوهش از راه    داده   

 ی بنندی شنده   طبقنه  چنارت . واحد توليند کنننده بنوده اسنت     ۵۱۱۱کاران در حدود  آفتابگردان

کناران بنه سنه     در اینن جندول آفتنابگردان   . داده شده است ۶جدول شماره آماری در  ی جامعه

 .اند  بندی شده بقهط( تر بيشهکتار و  ۱)هکتار و ( ۱ن  ۱)هکتار، ( ۱ن ۱) ی دسته

 

 ی خوی کاران منطقه بندی آفتابگردان طبقه(.  ۶)جدول

حجم طبقه  (هکتار)بندی  طبقه ردیف

 (جامعه)

 درصد طبقات

۶ 

۱ 

۸ 

 

 ( ۱ن  ۱[

 ( ۱ن  ۱[

 ( ۱ ، بيشتر)

۸۱۱۱ 

۶۵۱۱ 

۵۱۱ 

۱۱ 

۸۱ 

۶۱ 

 های پژوهش یافته: اخذم

 

گينری   ا اسنتفاده از روش نموننه  ، بن همگنن آماری بنه طبقنات   ی  بندی جامعه بعد از طبقه   

ی زینر   بهينه برای مينانگين توليند آفتنابگردان از رابطنه     ی بندی شده، حجم نمونه تصادفی طبقه

  :آمددست  به

(۶۳          )                                                                         2

2

2

2 .



Z
n  

در این . دهد ی آماری نشان می الزم را برای جامعه ی نمونه ی بهينهی باال حجم  رابطه   

ین صورت که با توجه به ه اب ،شود بندی انتساب متناسب استفاده می طبقه ی روش از شيوه

 ی طبقه حجمی به اندازه برای هر ،روش انتساب متناسب
N

N
nn n

h .  به روش تصادفی

ی  الزم برای جمع طبقات یا کل جامعه ی نمونه ی مقدار بهينه n رابطهدر این  .شود انتخاب می



 1331/ 3شماره ی /6جلد/اقتصاد کشاورزی   212

 
های هر طبقه یا  مجموع نمونه باید بهينه nبرای تعيين  ،تصادفی است  چون روش ،آماری است

 . باشد ی آماری نمونه، از کل جامعه ی طبقات برابر با مقدار بهينه

4002 ی ندازهمقدماتی به ا ی ی آماری از یک نمونه واریانس جامعه    x     تعينين شنده

 :محاسبه شد ی زیر به شکل رابطههر کدام از طبقات  ی تعداد نمونهسپس . است

 (۶1      )                                                
    70

2654

4002961


)/(

.)/(
n

   

 ی بنرای حفنا انندازه    کل و تعداد نمونه از هر طبقه ی بعد از مشخص شدن تعداد نمونه   

 بنا اسنتفاده از  کناران نموننه    آفتنابگردان  هنای  نامی آماری از نظر صفات آماری،  همگنی جامعه

گرفتنه  ها  از آن ۶۸۳۳سال کشاورزی اطالعات الزم برای  بيرون آورده، وجدول اعداد تصادفی 

 .دش

 نتایج و بحث 

 کاران خوی  برآورد تابع توليد آفتابگردان -۶

کاران در  مين تابع تقاضای اعتبارات بانکی الزم بود تابع توليد آفتابگردانبرای تخ   

بنابراین تابع توليد آفتابگردان در قالب تابع کاب داگالس با روش . ی خوی برآورد شود منطقه

بر اساس این برآورد، تابع توليد آفتابگردان روغنی . ترین مربعات معمولی برآورد گردید کم

، نيروی کاری خانوادگی (l)، سطح زیر کشت (x) ۶های متغير توليد هزینه تحت تاثير عوامل

(Nf )های کشاورزی  و ماشين(Nm )نتایج تخمين تابع توليد آفتابگردان روغنی در . است

 . آورده شد ۱جدول 

 

                                           
 . است( نيروی کار غير خانوادگی)های کود، سم، آبياری و پرداختی به کارگران  این متغيرها شامل هزینه - ۶
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  نتایج برآورد تابع توليد آفتابگردان روغنی خوی(. ۱)جدول

 آماره انحراف معیار ضريب متغیرها

C ۱۶/۵ ۱۳/۱ ۳۵/۶۱ 

Lnx ۸9/۱ ۱9/۱ ۱۳/۵ 

Lnl ۶۸/۱ ۱۱/۱ ۱۵/۸ 

LnNf ۶۶/۱ ۱۸/۱ ۱۱/۸ 

LnNm ۱1/۱ ۱۱/۱ ۱۵/۱ 

AR(1) ۸/۱ ۱۳/۱ 9۵/۸ 

R
۱
= ۱9/۱  ۶/۱ = DW ۱/۱1=  F  ۱۱/۱ =   ۱  

 های پژوهش  یافته: ماخذ  

    

بنر  ( lny)د آفتابگردان روغننی  لگاریتم طبيعی متغير وابسته یا همان درآمد حاصل از تولي   

، نينروی کنار   (l)، سنطح زینر کشنت آن    (x)های متغير توليند محصنول    لگاریتم طبيعی هزینه

نتنایج بنرآورد   (. ۱جندول  )برازش شده است ( Nm)های کشاورزی  و ماشين( Nf)خانوادگی 

هنای   ينر و متغ% 1۵های متغير توليد و سطح زیر کشت بنا اطميننان    دهد که هزینه مدل نشان می

کناران   بنر درآمند آفتنابگردان   % 1۱های کشاورزی نيز با اطميننان   نيروی کار خانوادگی و ماشين

 . منطقه موثر است

بينانگر افنزایش   ( هنای متغينر توليند    هزیننه )  xهنای بنرآورد شنده بنرای متغينر       ضریب   

به همنين  . استهای متغير توليد  افزایش در هزینه% ۶درصدی در توليد آفتابگردان به ازای ۸9/۱

هنای کشناورزی    درصدی سطح زیر کشت، نيروی کنار خنانوادگی و ماشنين    ۶ترتيب افزایش 

 . ی توليد را موجب خواهد شد درصدی اندازه۱1/۱و  ۶۶/۱، ۶۸/۱ترتيب افزایش  به

تغيينرات متغينر   % ۱9گوینای آن اسنت کنه بنيش از     ( ۱9/۱)ی ضریب تعيين  مقدار آماره   

ی دوربنين واتسنون نينز پنس از      آمناره . مستقل توضيح داده شده استوابسته توسط متغيرهای 

ی نبنود   دهننده  دست آمد، که نشنان  به ۶/۱منظور کردن جزء اختالل با یک وقفه در مدل حدود 
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دهد  نشان میF (۱/۱1 )ی  مقدار آماره. خودهمبستگی ميان اجزای اخالل در این وضعيت است

 .دار است ر متغير وابسته معنیکه اثر متغيرهای وارد شده در مجموع ب

ی دوم بيشينه سازی سنود   این مساله شرط مرتبه. در این مدل بازده به مقياس نزولی است   

 . دهد را پوشش می

 کاران خوی  ی آفتابگردان برآورد تابع سرمایه -۱

ی  از جمله توابع الزم دیگر در برآورد تابع تقاضنای اعتبنارات کشناورزی، تنابع سنرمایه        

 . صوصی کشاورز استخ

. آورده شنده اسنت   ۸کناران در جندول    ی خصوصی آفتابگردان نتایج برآورد تابع سرمایه   

روی لگناریتم طبيعنی سنود    ( X0)ی خصوصی کشناورز   لگاریتم متغير وابسته یا همان سرمایه

افنزایش در  % ۶دهند کنه بنه ازای     دست آمده نشان می نتایج به. کشاورز تخمين زده شده است

بنا توجنه بنه نتنایج     . یابند  افزایش منی % 9۸/۱ی خصوصی فرد در حدود  د کشاورز، سرمایهسو

های وارد شنده در   دهد که متغير دار است، و نشان می با اطمينان کامل معنی Fی  ، آماره۱جدول 

ی ضنریب تعينين    مقندار آمناره  . دارد( X0)ی خصوصی کشاورز  داری بر سرمایه مدل اثر معنی

( PR)ی سنود   ی خصوصی کشاورز به وسنيله  تغييرات سرمایه% ۵۱/۱بيش از  دهد که نشان می

ی نبنود خودهمبسنتگی در    دهننده  ی دوربين واتسن نيز نشاان شود، و آماره وی توضيح داده می

ی آزمنون واینت نبنود وارینانس      نتایج آزمنون وارینانس ناهمسنانی بنه وسنيله     . این مدل است

 . کند ناهمسانی در الگو را ثابت می
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  ی آفتابگردان روغنی خوی نتایج برآورد تابع سرمایه(. ۸)جدول 

 آماره انحراف معيار های ضریب متغيرها

C ۵۱/۱- ۸۳/۱ 1/۶۶ 

Ln PR 9۸/۱ ۶1/۱ ۳۵/۸ 

AR(1) ۱1/۱ ۶۶/۱ ۱۵/۱ 

R
۱
= ۵۱/۱   ۵۱/۱ =   ۱  ۱/۵1=  F 19/۶ = DW 

 های پژوهش  یافته: ماخذ  

 

 کاران خوی   سود آفتابگردان برآورد تابع -۸

ی خوی، شکل نمایی تابع توليند   کاران منطقه بر اساس نتایج برآورد تابع توليد آفتابگردان   

 :مدل به شکل زیر نشان داده شد

(۱۱                          )
09.011.013.037.0153 mf NNLXY  

 

 :ستا( ۱۶)ی  کاران به شکل رابطه بنابراین تابع سود آفتابگردان   

(۱۶                     )iimf XCNNLXP  09.011.012.037.0153( 

پس از انجام عمليات ریاضی بر طبق روش شناسی پژوهش، در نهایت تابع سنود واحند      

 :در آمد( ۱۱)ی  محصول قيمت به صورت رابطه

(۱۱                             )
14.018.021.067.03512 mf NNLq 

 

 کاران خوی انکی آفتابگردانبرآورد تابع تقاضای اعتبارات ب -۱

 :دست آمد ی شفرد با این رابطه به تابع تقاضای اعتبارات بانکی، طبق قضيه   

(۱۸                                                 )
14.018.021.067.1* 2353 mf NNLq

q
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 ی کناران خنوی از راه سنرمایه    جا که بخشی از اعتبنارات منورد نيناز آفتنابگردان     اما از آن   

 :شود، تابع تقاضای اعتبارات بانکی به شکل زیر برآورد شد خصوصی تامين می
0** XXX        (۱۱                                                                         )

                                       

 :تر به شکل زیر برآورد شد ز پيشکاران ني ی خصوصی آفتابگردان تابع سرمایه   

 

(۱۵                                                                        )73.00 0011.0 PRX  

 :به شکل زیر تشکيل شد( ۱۱)ی  رابطه( ۱۵)و ( ۱۱)، (۱۸)های  با تلفيق رابطه   

(۱۱         )                        
73.014.018.021.067.1* 0011.02353 PRNNLq mf   

ی در نهایت برای تفسير مدل از رابطه   
)5.01(

1

iP
q


     اسنتفاده شند، کنه در آنq   بنر

بنابراین تابع تقاضای اعتبارات بانکی برای . حسب نرخ بهره و قيمت محصول نوشته شده است

 :ی زیر بازنویسی شد کاران خوی به صورت رابطه آفتابگردان

( ۱9 )              
73.014.018.021.0

67.1

* 0011.0
)5.01(

1
2353 PRNNL

iP
mf 














 

 : ی نهایی به صورت زیر نوشته شد رابطه    

(۱۳      )        
73.014.018.021.067.167.1* 0011.0)5.01(2353 PRNNLiP mf   

ی  ی تقاضای اعتبارات بانکی برای توليد آفتابگردان در منطقه ، اندازه(۱۳)ی  بر طبق رابطه   

افزایش در قيمت آفتنابگردان،  % ۶ی مستقيم دارد، و به ازای  رابطه( )خوی با قيمت محصول 

 .یابد افزایش می% ۱9/۶تقاضای اعتبارات 

ی  رابطنه ( i)ی تقاضا برای اعتبارات بانکی بنا ننرخ بهنره     ی باال اندازه اما بر اساس رابطه   

ی هندسی ميان نرخ بهنره و تقاضنای اعتبنارات، ینک      عکس دارد، به طوری که با ترسيم رابطه

 . آید دست می گوشه به ی راستمنحنی نزولی با شکل هذلول
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یی که به ازای  ی مستقيم دارد، به گونه نيز رابطه( L)تقاضای اعتبارات با سطح زیر کشت    

 . یابد افزایش می% ۱۶/۱کاران  افزایش سطح زیر کشت تقاضای اعتبارات برای آفتابگردان% ۶

ماننند تيلنر،   )شناورزی  هنای ک  تقاضای اعتبارات با تعداد نيروی کار خانوادگی و ماشنين    

درصندی   ۶ی مستقيم و مثبت دارد، به طوری که به ازای افنزایش   نيز رابطه( تراکتور و بذرپاش

 . یابد افزایش می ۶۱/۱و  ۶۳/۱ها، تقاضای اعتبارات به ترتيب  آن

ی غينر   کاران با سود کشاورز رابطنه  سرانجام، تقاضا برای اعتبارات بانکی برای آفتابگردان   

درصدی سنود کشناورز، تقاضنا بنرای اعتبنارات بنانکی       ۶م دارد، به طوری که با افزایش مستقي

 . یابد کاهش می% 9۸/۱

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

در این پژوهش نشان داده شند کنه مينان تقاضنای اعتبنارات بنانکی و قيمنت محصنول            

یش قيمنت محصنول   بنه طنوری کنه بنا افنزا     . ی مستقيم وجنود دارد  آفتابگردان در بازار رابطه

شنود و گنرفتن وام    تنر منی   گذاری و توليد محصنول بنيش   ی سرمایه آفتابگردان در بازار، انگيزه

ی مثبت  سو است، که وجود رابطه هم( ۱۱۶۱)این نتيجه با یوتوپوليس . رسد دار به نظر می معنی

قاضنا بنرای   عنالوه ت  بنه . کنرد  ميان قيمت محصول و تقاضای اعتبارات را در کشور یونان تایيد 

خوی از نظر استعداد این منطقه، و  ی  ی کشت آفتابگردان در منطقه اعتبارات بانکی برای توسعه

اینن مسناله درسنت    . ی بانکی دارد ی عکس با نرخ بهره جایگاه آن در توليد این محصول رابطه

 . بق استدر ترکيه منط( ۱۱۶۶)ی تقاضای نهاده است، و بر نتایج احسان اوغلی  مطابق با نظریه

هنای ننوین    ی مستقيمی مينان تقاضنا بنرای اعتبنارات بنانکی و اسنتفاده از ماشنين        رابطه   

ی کشنت اینن محصنول، کشناورزان نيازمنند       کشاورزی وجود دارد، به طوری که برای توسنعه 

ی خصوصنی   این مساله به دليل نبود کفایت سرمایه. های روز اند آوری ها و فن استفاده از ماشين

 . وام بانکی تامين گردد باید از
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ی پولی، دادن اعتبارات ارزان بنه کشناورزان    شود به عنوان یک برنامه سرانجام پيشنهاد می   

ی  های تجاری و تخصصی و باالتر از همنه  هدفمند گردد، به طوری که بانک( کاران آفتابگردان)

، رونند دادن اعتبنارات بنه    کاران منطقه ها بانک کشاورزی با کاهش نرخ بهره برای آفتابگردان آن

 .ها را آسان نمایند آن
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