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ي  موثر بر رضایت از برنامهعواملارزیابی آثار رفاهی و 

   ستان فارسخرید توافقی خرما در ا

  

  *محمد استخر، عبدالکریم اسماعیلی و بهاءالدین نجفی
  

  24/1/1390: تاریخ پذیرش  26/5/1388: تاریخ دریافت

  

  چکیده
یی و بررسی آثار رفاهی و عوامل       گذاري خرما در کشور، هدف کلی این مطالعه شناسا        با توجه به اهمیت سیاست قیمت            

اطالعات مورد نیاز از طریق تحقیق پیمایشی و تکمیل       . ید توافقی خرما در استان فارس است      ي خر   موثر بر رضایت از برنامه    

هـاي جهـاد     هاي زمـانی متغیرهـاي مـورد اسـتفاده از سـازمان           گیري تصادفی ساده و سري    نامه به روش نمونه      پرسش 302

ي کـشش   ورد مـدل عرضـه و محاسـبه   براي بـرآ . کشاورزي و تعاون روستایی استان فارس و مرکز آمار ایران به دست آمد           

 و براي تعیین عوامل موثر بـر میـزان رضـایت     (ARDL)هاي گسترده     ي خرما از الگوي خودتوضیح با وقفه        قیمتی عرضه 

یی نشان داد از میان متغیرهاي مورد استفاده،  نتایج برآورد الگوي پروبیت رتبه. یی استفاده شد داران از الگوي پروبیت رتبه باغ

دار و مسافت تا مراکـز فـروش محـصول داراي اثـري         دار، سطح سواد و میزان تحصیالت باغ        ي فعالیت باغ    ي سابقه متغیرها

ي حاضـر نـشان داد کـه     چونین نتایج مطالعـه  هم. ي خرید توافقی خرما است ها از اجراي برنامه    معنادار بر میزان رضایت آن    

هاي دولت در رابطه با جب افزایش رفاه تولیدکنندگان و کاهش هزینه      ي خرید توافقی خرما در استان فارس مو         اجراي برنامه 

 و  دهد پوشش را دیتولي  ها نهیهز که کف متیقمانند اعالم   (سري اصالحات     تولید خرما گردیده است، بنابراین با انجام یک       

  . شودي این برنامه توصیه می ادامه) بازار متیق با کف متیق تفاوت پرداخت

  

  

  JEL :C5 ,I38 ,Q18بندي طبقه

  یی، خرما  ي خرید توافقی، آثار رفاهی، الگوي پروبیت رتبه  برنامه:هاي کلیديواژه

____________________________________________________
اورزي دانشگاه شیراز، دانشیار گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه ي کارشناسی ارشد اقتصاد کش دانش آموخته *

  شیراز و استاد گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه شیراز

                                                                                           Email: esmaeili1968@yahoo.com  
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  مقدمه

ها در بازار و کنترل یا      دخالت دولت . ي فعالیت در بازار است      ترین عامل و انگیزه     قیمت مهم 

رف کنندگان و یا    حمایت از تولیدکنندگان، مص   . پذیردتشویق قیمتی با اهداف متفاوتی انجام می      

  هـــا بـــراي دخالـــت در سیـــستم بـــازار از طریـــق تـــرین دالیـــل دولـــت هـــر دو از مهـــم

  ).1994فرانک، (گذاري است قیمت

هاي گذشته در راستاي حمایت از تولیدکنندگان کـشاورزي و ایجـاد انگیـزه بـراي       طی سال 

هـا   ین این سیاسـت ترهاي مختلفی در کشور اتخاذ گردیده است که عمده     تر، سیاست   تولید بیش 

ي قـانون تـضمین خریـد         ي واحـده    براسـاس مـاده   . گذاري محصوالت کشاورزي اسـت    قیمت

 به تصویب رسید، به منظور حمایـت از تولیدکننـدگان           1368محصوالت کشاورزي که در سال      

محصوالت اساسی کشاورزي، ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیري از ضـایعات محـصوالت               

، دولت موظف است هر ساله خرید محصوالت اساسی کشاورزي نظیر گندم،            و زیان کشاورزان  

هاي روغنی، خرما، کشمش، جو و پنبه را تضمین کنـد و حـداقل قیمـت                برنج، چغندرقند، دانه  

 بـا  1384دولـت در سـال   . هـا را بخـرد   هاي مربوط آن تضمینی را اعالم کند و از طریق سازمان  

مینی محصوالت کشاورزي تصمیم گرفـت کـه بـه جـز            ي خرید تض    هاي برنامه توجه به ضعف  

به صورت توافقی زیر نظر سـازمان       )  قلم محصول  40(گندم خرید سایر محصوالت کشاورزي      

  ).1387، رانیایی روستا تعاوني مرکز سازمان(تعاون روستایی صورت بگیرد 

- شـرکت و گـردد  نمـی  اعالم قبل از خاصی قیمتعکس خرید تضمینی   در خرید توافقی به   

  بـر  رامحـصوالت    و وندشـ  وارد بـازار  در توانند در زمان برداشت محـصوالت     می هاي تعاونی 

و ایجـاد   ي دولـت هـا   وزارت جهاد کشاورزي به منظور کاهش هزینه    .دنخرب بازار قیمت اساس

 گزینی خرید توافقی به جـاي خریـد تـضمینی را در دسـتور کـار      ، سیاست جاي رقابت در بازار  

 تـوافقی  فـروش  و خریـد  جـامع  طـرح  در  » خریـد و فـروش تـوافقی       «.ه اسـت   قـرار داد   خود

 ي،کـشاورز  جهـاد  وزارت( گونه تعریف شده است     بدین کشاورزي هاي فرآورده و محصوالت

1386(:  
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 پیرامــون محــصوالت، فــروش و خریــد انجــام در فروشــندگان و خریــداران کــه روشــی«

 توافـق  مـورد  و نظـر  مـورد  رایطشـ  دیگـر  و پرداخت ي  نحوه کیفیت، میزان، قیمت، هاي لفهوم

  .»نمایند می معامله و توافق متقابل،

 موظـف  1376خرما نیز از محصوالتی است که دولت طبق مصوبات شوراي اقتصاد از سال     

. هاي فراوانی بر دولت تحمیل کرده است به خرید تضمینی آن است و از این بابت هرساله زیان        

ي  دولـت در برنامـه  . ي خرید توافقی شـده اسـت   مه مشمول برنا1384این محصول نیز از سال   

تر محصوالت کشاورزي شـرکت تعـاونی را موظـف کـرده اسـت کـه وارد                   خرید توافقی بیش  

ي خرید محصوالت به صورت توافقی بشود، اما در مورد محصول خرما دولت از طریـق                  برنامه

ري این محصول را بـه  آوپرداخت وام و تسهیالت به تجار و صادرکنندگان خرما، خرید و جمع 

هـاي  ها قرار داده و مـسوولیت خریـد خرمـا را از دوش شـرکت                ي آن صورت توافقی به عهده   

  ..تعاونی روستایی برداشته است

هـاي    هـایی از اسـتان      خرما از جمله محصوالت باغی سازگار با شرایط آب و هوایی بخـش            

ـ           . جنوبی و مرکزي ایران است     ام مختلـف خرمـا در جهـان       هم اکنـون ایـران از نظـر تولیـد ارق

و صادرکنندگان مهم جهانی    ) بعد از مصر در مقام دوم     (موقعیت مناسبی دارد و از تولیدکنندگان       

گذاري در امور     بدون سرمایه (ي خرما     ولی با افزایش زیاد تولید و عرضه      . رودخرما به شمار می   

 ایـن محـصول بـه    قیمـت ) بازاررسانی و صنایع مرتبط با آن و سیاست قیمت گـذاري مناسـب       

هـایی را متحمـل       شدت رو به کاهش گذاشته است و در نتیجه تولیدکنندگان این محصول زیان            

  ).1381شجري، (اند شده

طـوري  هاي مهم تولید خرما اسـت، بـه   هاي کشور، استان فارس یکی از قطب      در میان استان  

ن و سـهم اسـتان       تـ  996772 تولید ارقام مختلف خرما در کشور        1385-86که در سال زراعی     

در میـان ارقـام مختلـف       . تولیدکل کشور بوده است   % 13 تن یعنی حدود     127943فارس از آن    

 هکتار جمعـا حـدود    4140 و   10074خرما در استان رقم شاهانی و کبکاب با سطح زیر کشت            

 27518 و   44910از کل سطح زیرکشت خرماي استان و از لحاظ تولید نیز به ترتیـب بـا                 % 43
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سـازمان جهـاد کـشاورزي،    (ي اول و دوم را در میان ارقام مختلف خرماي اسـتان دارد         تن رتبه 

  ).1386آمارنامه کشاورزي، 

ي قیمت خرید طی سنوات خرید تضمینی خرما و فروش محصوالت توسط دولـت                مقایسه

 میلیـارد ریـال     3/20گر متوسط زیان ناشی از عملیـات فـوق بـه میـزان                گفته بیان   در طرح پیش  

 در اسـتان فـارس   1380-85هـاي    میلیارد ریال در سال   122ي مذکور     ه و جمعا طی دوره    سالیان

هـاي زیـادي    در خرید تضمینی خرما هزینه    ). 1387سازمان بازرگانی استان فارس،     (بوده است   

آوري، نگهداري و پرسنلی متوجه دولت بوده که اجـراي طـرح خریـد              اعم از اجاره انبار، جمع    

هاي فوق بـر دولـت، تولیدکننـدگان و سـایر عوامـل             ر مورد کاهش هزینه   توافقی خرما آثاري د   

ـ ایی  روسـتا  تعـاون ي  مرکز سازمان(بازاریابی این محصول داشته است        از جملـه    ).1387،  رانی

ي خرید توافقی خرما افزایش رقابت در بـازار خریـد و فـروش ایـن محـصول و          اهداف برنامه 

ن است، عالوه بر این با توجه بـه ایـن کـه مـدت               چونین افزایش قیمت فروش تولیدکنندگا      هم

ي نقـاط ضـعف و قـوت          زیادي از اجراي این سیاست نگذشته است، مطالعات زیادي در زمینه          

  اجراي این برنامه صورت نگرفته است

هاي حمایتی دولت مطالعـات مختلفـی در داخـل و خـارج از کـشور از          ي سیاست   در زمینه 

هـا بـر      حصوالت کشاورزي و آثار رفـاهی ایـن سیاسـت         گذاري و خرید م   جمله سیاست قیمت  

توان به مطالعـات تـروب و   کنندگان و دولت پرداخته اند، از آن جمله می         تولیدکنندگان، مصرف 

، )1379(، بخـشوده    )1379(، نجفـی  )1999(، داسـیلوا و گـرانس       )2000(، والتـر    )2007(جین  

 اشـاره ) 1379( و یاوري    )1379(ی  رحمت،  )1383(، نوري   )1382(، شفیعی   )1382(شوشتریان  

هاي قیمتی عرضه و تقاضاي محصوالت مورد       کرد که در اکثر این مطالعات براي برآورد کشش        

پرهزینه بودن استفاده از مدل تعادل عمـومی  . ل جزیی بهره گرفته شده است    مطالعه از مدل تعاد   

دل عمـومی در ایـن   از دالیلی است که هنوز هم استفاده از تعادل جزیـی بـه نـسبت روش تعـا             

هاي مختلف اقتصاد سنجی استفاده از این دو          اما امروزه با پیشرفت روش    . تر است رابطه معمول 

ي   ي حاضر براي برآورد رابطـه       روش را تا حدودي محدود کرده است به همین دلیل در مطالعه           

 شـده در  چونین نتایج مطالعات عنوان    هم. هاي اقتصادسنجی استفاده شد     ي خرما از روش     عرضه
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هـا   گذاري و خرید محصوالت کشاورزي و آثار رفاهی این سیاست  ي تغییر سیاست قیمت     زمینه

هـا در بـازار ایـن محـصوالت در اکثـر      دهد که دخالت و تعیین قیمت از سوي دولـت        نشان می 

بنابراین تغییر این   . هاي دولت شده است   موارد باعث کاهش رفاه تولیدکنندگان و افزایش هزینه       

 اقـدامی بـراي توسـعه اقتـصادي         ها در جهت بهبود رفاه جامعه و کاهش مخارج دولت           تسیاس

  .کشور است

داران از    ي حاضر ابتدا عوامل موثر بر میزان رضـایت بـاغ            با توجه به مطالب فوق در مطالعه      

یی به عنـوان یـک الگـوي        ي خرید توافقی خرما با استفاده از الگوي پروبیت رتبه           اجراي برنامه 

ي محدود شده بررسی شد و سپس آثار رفاهی این تغییر سیاست در رابطه با تولید               ر وابسته متغی

  . خرما بر دولت و تولیدکنندگان این محصول در استان فارس مورد بررسی قرار گرفت

  

  روش تحقیق

ي خریـد تـوافقی خرمـا از دیـدگاه      در تحلیل عوامل موثر بر میزان رضایت از اجراي برنامه      

بـه ایـن ترتیـب کـه ابتـدا          . یی استفاده گردید    گان این محصول از الگوي پروبیت رتبه      تولیدکنند

گونـه رضـایتی   ي صفر براي افرادي که هـیچ  یی شامل رتبه   صورت رتبه   سطوح میزان رضایت به   

)  خیلـی زیـاد  - زیـاد - متوسـط  -کـم (هـاي      براي دامنه  4 تا   1براي برنامه قائل نبودند و مقادیر       

یـی بـودن متغیـر وابـسته از الگـوي پروبیـت               ها و رتبه   توجه به ماهیت داده    انتخاب گردید و با   

  .یی استفاده شد رتبه

ي زیـر نـشان داده شـود       ي خرید توافقی با استفاده از رابطه        اگر تابع میزان رضایت از برنامه     

  ):2003گرین،(

       )1(                                                                                  εβxy  

که درآن   
y     ي خرید توافقی،       میزان رضایت از اجراي برنامهx  عوامل موثر بر رضایت ازاجراي 

گاه، وقتی که سطوح میزان رضـایت فقـط           آن.  جمالت اخالل است   ي خرید توافقی و       برنامه

ي مشخص باشد و مقادیر واقعی   رتبهداراي
y 2003گرین،( قابل مشاهده نباشد :(  
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هر یک از پاسخ دهنـدگان      .  برآورد شود  ا استفاده از     نامشخص و الزم است ب     مقادیر  

و عوامل غیر قابـل     ) x(گیري  میزان رضایت خاص خود را دارند که تابعی از عوامل قابل اندازه           

کـه  تـوان فـرض نمـود       جا نیز می    یی در این  همانند مدل پروبیت دوجمله   .  است گیري  اندازه

صـورت زیـر    در ایـن صـورت مقـادیر احتمـاالت بـه     . جمالت اخالل داراي توزیع نرمال است 

  :خواهد بود
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داخت وجـود داشـته     ي زیر براي مقادیر تمایل به پر        براي تمامی احتماالت مثبت باید رابطه     

  :باشد

)    4      (                                                                    
121 ...0  j   

    

هـاي  از دادهاسـتفاده بـا اقتـصادي مـسایل تحلیلدرآنهاي قابلیتبهتوجهبامدل پروبیت

ي خریـد تـوافقی    ن رضـایت از اجـراي برنامـه   تحلیلی براي بررسی میزامدلعنوانبهمقطعی،

بـه مربـوط متغیرهـاي وشدانتخابمطالعهاینخرما از دیدگاه تولیدکنندگان این محصول در
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عنـوان بـه هـا  مـزارع آن هـاي  اجتماعی و اقتـصادي کـشاورزان و ویژگـی   فردي ومشخصات

 میزان رضایت از اجـراي  نیزمدلي وابستهمتغیر. شدگرفتهنظردرمدلدرمتغیرهاي توضیحی

به صورت پروبیت که در این مطالعه به کار گرفته شدمدلتابعی فرم.استخرید توافقی خرما

  :زیر است

      )5(                     
i

dissaleduareiy   543210 exp  

iy    در پـنج سـطح     ) اي خریـد تـوافقی خرمـ        میزان رضایت از اجراي برنامـه     ( متغیر وابسته

 exp:و متغیرهاي توضیحی مدل بدین صـورت اسـت        )  خیلی زیاد  - زیاد - متوسط - کم -هیچ(

 sal میزان سطح زیرکشت،     areدار،   سطح سواد و تحصیالت باغ     eduدار،  ي فعالیت باغ    سابقه

  . مسافت محل تولید تا مراکز فروش محصولdisي خرما و  میزان فروش سالیانه

هاي مدل پروبیت براي بررسی میزان تـاثیر متغیرهـاي توضـیحی بـر                پس از برآورد ضریب   

ي خرید توافقی، اثـر هـر کـدام از متغیرهـاي              متغیر وابسته یعنی میزان رضایت از اجراي برنامه       

در این مـدل هرچنـد      . گردد   بر احتمال اختیاري مقادیر دیگر متغیر وابسته محاسبه می         توضیحی

ي میان متغیر وابسته و متغیرهاي توضیحی را بیـان کنـد،              تواند رابطه   هاي برآوردشده می    ضریب

تـر   تواند در جهت تعیین میزان تاثیر این متغیرها بر متغیر وابـسته مناسـب          اما معیار اثر نهایی می    

 را به ازاي یـک واحـد تغییـر در    4 و 3، 2، 1، 0اثر نهایی احتمال انتخاب یا اتفاق مقادیر   . دباش

به عبـارت دیگـر اثـر نهـایی،         . کند  ي معین بیان می     هر کدام از متغیرهاي توضیحی در یک نقطه       

  . استi توسط فرد jي  واریانس احتمال انتخاب گزینه

  :ي زیر محاسبه نمود طهتوان با استفاده از راب آثار نهایی را می

)     6                                                                            ( iiii PPME  1

تمـام متغیرهـاي موجـود در تحلیـل     iPمین متغیر توضیحی است و در تخمین i ضریب   iکه

  . گردد منظور می

اقتصاددانان . وضع یک تولیدکننده بر اثر تغییر محیط اقتصادي ممکن است بهتر یا بدتر شود         

هـاي دولـت عمومـا بـه طـور      براي بررسی تاثیر این تغییرات بـر رفـاه تولیدکننـدگان و هزینـه      
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در این جهـت پـس      . کنندکالسیک از مفاهیم اقتصاد خرد و ابزار مازاد تولیدکنندگان استفاده می          

ي واحـد دیکـی فـولر و آزمـون نـه              هاي ریشه از بررسی ایستایی متغیرهاي با استفاده از آزمون       

ي صـفر و یـک    ي واحد با توجه به این که ترکیبی از متغیرهاي جمعی از درجه              یی ریشه مرحله

قیمت فـروش خرمـا، سـطح       ( و متغیرهاي توضیحی     I(1)) ي خرما   میزان عرضه (متغیر وابسته   (

 ARDLیافـت    رهکوتـاه مـدت و بلندمـدت از   به منظور بررسی روابـط       است،   )I(0)) زیرکشت

ي میزان کـشش آن   با توجه به فرم لگاریتمی متغیرها، ضریب هر متغیر نشان دهنده       . استفاده شد 

  .ي خرما است نسبت به عرضه

جمعـی    هاي هـم     که موجب برتري آن نسبت به سایر روش        ARDLیافت    یکی از مزایاي ره   

 روشایـن   درچونین  هم.  استجمعی متغیرها  همي سان بودن درجه  یکدم نیاز بهشده است، ع 

و مشکالت مربـوط     دززمان تخمین     طور هم   بلندمدت مدل را به   مدت و     کوتاه الگوهاي   توان  می

هـاي روش    بنابراین تخمین  ).1378نوفرستی،   (دنموبستگی را رفع      به حذف متغیرها و خود هم     

ARDL    بـستگی و      عمومـا عـاري از مـشکالتی چـون خـودهم           چـرا کـه   ،  ستا آ نا اریب و کار

  . )2000سیدیکی،  (زایی است درون

ارزیابی سیاست خرید محصوالت کشاورزي بایـستی از بعـد کـالن اقتـصادي و از دیـدگاه           

هـاي دولـت      تحلیل تغییرات رفاهی تغییر سیاست    . دولت و زارعان تحت پوشش صورت بگیرد      

ت کـشاورزي در مطالعـات مختلفـی از جملـه داسـیلوا و گـرانس        در رابطه با تولیـد محـصوال      

از طریق بررسی تغییر در مـازاد تولیدکننـدگان، تغییـر    ) 1386(و شوشتریان و بخشوده   ) 1999(

بـا اجـراي   . هاي اجتماعی ناشی از تولید صورت گرفته است   در مخارج دولت و تغییر در هزینه      

 قیمت فروش این محصول توسط تولیدکنندگان در   ي خرید توافقی خرما در استان فارس      برنامه

-این افزایش قیمت باعث ایجاد تغییر در رفاه تولیدکننـدگان و هزینـه            . بازار افزایش یافته است   

خرماي تولیـد شـده در داخـل بـه عوامـل          . شود  هاي دولت در رابطه با تولید و خرید خرما می         

ــستهفروکننــدگان مختلفــی از جملــه عمــدهبازاریــابی و مــصرف بنــدي، و شــان، واحــدهاي ب

گـردد، بنـابراین    شود و مقداري از آن نیز به کشورهاي دیگر صادر می            فروشان فروخته می    خرده

کننـده  ي تغییر قیمت مصرف     با توجه به این مطلب و ساختار ناقص بازارِ این محصول، محاسبه           
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ي تغییرات آثار  ا به محاسبهي خرید توافقی میسر نشد و تنه        و تغییر در آثار رفاهی اجراي برنامه      

تغییـر در بـازار خرمـا بـر اثـر اجـراي       . رفاهی در رابطه با تولیدکنندگان و دولت پرداختـه شـد    

  .نشان داد) 1(توان با استفاده از نمودار  ي خرید توافقی را می برنامه

  

  ي خرما در استان فارس رضهي خرید توافقی بر ع تاثیر اجراي برنامه). 1(نمودار   

  

 نیـز بـه ترتیـب       S و   Dگر مقـدار و قیمـت محـصول،            به ترتیب بیان   Pو  Qدر نمودار فوق    

 قیمتی که تولیدکنندگان در زمـان خریـد         sPي محصول،     هاي تقاضاي معمولی و عرضه    منحنی

 cPکننـد،  تولیدکنندگان در خرید توافقی دریافـت مـی   قیمتی که tPکنند،  تضمینی دریافت می  

ي محصول در زمـان        به ترتیب میزان عرضه    2sq و   1sqکنندگان و     قیمت خرید توسط مصرف   

  .اجراي خرید تضمینی و توافقی است

هـا بررسـی شـد      که در این مطالعه چند اثـر از آن        در رابطه با تولید آثار متفاوتی وجود دارد       

  ).1386؛ شوشتریان و بخشوده، 1999داسیلوا و گرانس، (

  

BA  

k  
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  :(TPP)هاي دولت در رابطه با تولید  هزینه

ي خرید تضمینی خرما نیز دولت هرسـاله مقـدار زیـادي از محـصول تولیـدي را                    در برنامه 

کرد کـه در ایـن      داران خریداري می    ز باغ هاي تعاونی روستایی با قیمت تضمینی ا      توسط شرکت 

با تصویب  . شدمیآوري، انبار و فروش خرما متحمل       هاي زیادي را براي خرید، جمع     راه هزینه 

ي خرید توافقی محصوالت کشاورزي و اجراي این برنامه در سطح استان فـارس خریـد                برنامه

ه شد و مقـرر گردیـد کـه         هاي تعاونی روستایی برداشت   محصول خرما از دوش دولت و شرکت      

. فروشان، بازرگانان و صادرکنندگان منطقه جمـع آوري گـردد   تمام خرماي تولیدي توسط عمده    

ي خرید توافقی، قیمت تولیدکننـده خرمـا از    بنابراین فرض بر آن است که پس از اجراي برنامه       

Ps   به Ptـ   ي دولت بـر اثـر اجـراي برنامـه    هاتغییر در هزینه. رسد می   وافقی خرمـا را  ي خریـد ت

توان از تفاضل قیمت خریـد تـضمینی و قیمـت فـروش محـصول توسـط دولـت در سـال                      می

1385 12 ss PP  1385، در مقدار خرید تضمینی خرما در سال  1sqمحاسبه نمود ،:  

 )     7                                                        (            s1s1s2 qPPTPP   

  :(CPW) تغییر در مازاد تولیدکنندگان 

 بهبـود   وضعیت تولیدکنندگان از فروش کاالي خود به قیمتی باالتر از قیمت فـروش فعلـی              

مـازاد تولیدکننـدگان، سـطح میـان قیمـت و منحنـی عرضـه اسـت و تغییـر در مـازاد                       . یابدمی

 و قیمت تغییر یافته بر     (Ps)هاي فعلی     نحنی عرضه و قیمت   تولیدکنندگان، سطح محصور میان م    

ي  اکنون اگر قیمتی را که در شرایط قبـل از اجـراي برنامـه            . است (Pt)اثر اجراي سیاست جدید   

 در نظر بگیریم، مـازاد تولیدکننـدگان برابـر بـا            (Ps)شود    خرید توافقی نصیب تولیدکنندگان می    

 برسـد، ایـن   Pt یعنی زمانی که قیمت مزبـور بـه          در شرایط جدید،  .  است PskMمساحت مثلث   

 B و Aتفاوت این دو مساحت یعنی مجموع مساحت نـواحی        .  خواهد بود  PtwMمازاد برابر با    

  . را تغییر در مازاد تولیدکنندگان می نامند

td2d10sي خرمـا بـه صـورت        با توجه به این که تابع عرضه       υAβPββQ   تعریـف 

 سطح زیرکـشت  dAقیمت براي عرضه کنندگان و dPي خرما،  مقدار عرضهQsشده است و
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 در واقـع  CPWخرما به عنوان عاملی تاثیرگذار بر عرضه است و با عنایت به ایـن مطلـب کـه                   

ي داسـیلوا و      یـت از مطالعـه    انتگرال تابع عرضه است، این تغییر در مازاد تولیدکننـدگان بـه تبع            

  :ي زیر محاسبه شد از رابطه) 1386(و شوشتریان و بخشوده ) 1999(گرانس 

  

)8(  

   

   

، با استفاده از مفاهیم ارایـه  1ي خرما بنابراین پس از به دست آوردن کشش قیمتی عرضه

، قیمـت   (qs1)ي سیاسـت    هـاي قبـل و بـا داشـتن مقـدار عرضـه قبـل از اجـرا                 شده در قسمت  

 مقـدار تغییـر در      (Pt) و قیمت توافقی محصول      (Ps)تولیدکنندگان قبل از اجراي سیاست جدید       

هاي دولت و تغییر در     در ادامه از مجموع دو اثر تغییر در هزینه        . مازاد تولیدکنندگان محاسبه شد   

 در رابطه بـا تولیـد خرمـا    مازاد تولیدکنندگان، تغییر در رفاه کل اجتماعی ناشی از خرید توافقی        

(CSW)محاسبه شد .  

 زمانی متغیرهاي مربـوط  ي خرما شامل سري     هاي مورد استفاده براي برآورد تابع عرضه      داده

هـاي کـشاورزي     از منابع اطالعاتی مرکز آمار ایران و آمارنامه        1386-1361ي زمانی   براي دوره 

رسـی بـه آمـار و         ه دلیل نبود دسـت    ب. سازمان جهاد کشاورزي استان فارس جمع آوري گردید       

اطالعات سري زمانی مربوط به ارقام مختلف خرما، برآورد تابع عرضه و کشش قیمت عرضـه                

ي حاضـر   به صورت جداگانه براي ارقام مختلف این محصول ممکن نبود، بنـابراین در مطالعـه        

 اسـتان فـارس   ي خرما براي مجموع ارقام خرما در براي تعیین کشش قیمتی عرضه، تابع عرضه    

  . تخمین زده شد

یـی،   چونین براي جمع آوري آمار و اطالعات مورد نیاز براي برآورد الگوي پروبیت رتبه            هم

. ي حضوري، بهـره گرفتـه شـد         نامه به روش مصاحبه      پرسش 302از تحقیق پیمایشی و تکمیل      

ــه ــاغ  جامع ــق، ب ــن تحقی ــه در ای ــورد مطالع ــاري م ــاي شــاهانی و کبکــاب ي آم  در داران خرم

داران مناسـب در      به منظور تعیین تعـداد بـاغ      . هاي جهرم و کازرون استان فارس است        شهرستان
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یـی اسـتفاده   ي خرید توافقی با استفاده از روش نمونه گیري چند مرحلـه            راستاي بررسی برنامه  

هـا و     ي دهستان   بدین صورت که در ابتدا با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزي لیست همه            . شد

هـاي   سپس تعدادي از دهـستان . ها مشخص گردید اهاي زیربخش و تعداد بهره برداران آن  روست

ها به طور تصادفی انتخاب شد و با اسـتفاده از روش          هر شهرستان و چند روستاي زیربخش آن      

  .ي نمونه تعیین گردید گیري تصادفی ساده اندازهنمونه

  

  نتایج و بحث

ي خریـد تـوافقی      برداران از برنامه  میزان رضایت بهره  نتایج حاصل از برآورد عوامل موثر بر        

  .ارایه شد) 1(یی در جدول  خرما با استفاده از الگوي پروبیت رتبه

  

  نتایج حاصل از برآورد تابع میزان رضایت از خرید توافقی خرما ). 1(جدول 

  )یی الگوي پروبیت رتبه(

  ضریب  متغیر

خطاي 

  معیار

  اثر نهایی

)y=0(  

  اثر نهایی

)y=1(  

اثر نهایی

)y=2(  

  اثر نهایی

)y=3(  

  اثر نهایی

)y=4(  

0142/0  ي فعالیت سابقه
***

003/0  0038/0-  0018/0-  0014/0  0034/0  0009/0  

  0007/0  0025/0  0010/0  -0013/0  -0028/0  003/0  0103/0  سطح زیرکشت

میزان 

  تحصیالت

***
167/0058/0  0450/0-  0213/0-  0160/0  0392/0  0107/0  

  -0002/0  -0009/0  -0004/0  0005/0  0010/0  009/0-003/0  روشمیزان ف

مسافت تا مراکز 

  فروش

**
333/0  104/0  0833/0-  0464/0-  0241/0  0806/0  0250/0  

  هاآماره
 52 df  

)018/0(
**

470/7  

Log Likelihood function  

37/393-  

  
داري  به ترتیب معنی**، ***

 
  %5، %1در سطح

  هاي تحقیق   یافته: مأخذ          
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یی اثر مستقیم متغیرهاي مـستقل را   هاي به دست آمده در الگوي پروبیت رتبه         مقادیر ضریب 

هـا مـدنظر      که باید اثر نهایی آن      دهد، بل ي خرید توافقی نشان نمی      بر روي میزان موفقیت برنامه    

ي خریـد تـوافقی       ایت فرد از برنامه   ي میزان رض    هاي متغیر وابسته  این اثر میان دامنه   . قرار بگیرد 

ي این توزیع در قالـب اثـر          نحوه. گرددتوزیع می )  خیلی زیاد  - زیاد - متوسط - کم -هیچ(خرما  

آمـده  ) 1(هاي متغیر وابـسته در جـدول   نهایی افزایش در متغیر مستقل بر روي هر یک از دامنه      

  .است

داران در  ي بـاغ    غیرهاي میزان سابقه  از میان متغیرهاي مورد استفاده، مت     ) 1(طبق نتایج جدول    

تولید خرما، میزان سطح تحصیالت و مسافت تا مراکز فروش محـصول داراي تـاثیر معنـاداري              

تـرین    ي بـیش    مقادیر آمـاره  . ي خرید توافقی خرما است      ها از اجراي برنامه     بر میزان رضایت آن   

ي  و معناداري آماره  ) -37/393(نمایی    راست
2)47/7 (   حـاکی از معنـاداري کـل       % 5در سطح

  .مدل در سطح باال است

 اثر مثبـت  014/0داران با ضریب    ي فعالیت باغ    متغیر میزان سابقه  ) 1(بر اساس نتایج جدول     

نتـایج بررسـی   . ي خریـد تـوافقی خرمـا نـشان داد          و معناداري را بر میـزان رضـایت از برنامـه          

ي   نـشان داد کـه سـابقه      ) 1388استخر،  (یک تحقیق پیمایشی    هاي بهره برداران خرما در        ویژگی

 سال است، بنابراین، این 15ي مورد مطالعه باالتر از      داران خرما در نمونه     باغ% 76فعالیت حدود   

ي باال نسبت بـه تولیـد و خریـد و فـروش خرمـا تمایـل افـراد را بـه پـذیرش                          سابقه و تجربه  

نیز در آن دخیل و مورد توافق طرفین معامله باشد تر که نظر خودشان    هاي فروش مناسب    قیمت

ي  ي این متغیر با افزایش هر سال بـه سـابقه     با توجه به آثار نهایی محاسبه شده      . دهد  افزایش می 

داران احتمال قرار گرفتن میزان رضایت ایشان از این برنامه در سطوح هیچ و کم به ترتیـب                    باغ

شان از خرید توافقی در سـطوح متوسـط،         ن رضایت کاهش و احتمال قرار گرفت    % 18/0 و   38/0

  .یابدافزایش می% 09/0 و 34/0، 14/0زیاد و خیلی زیاد به ترتیب 

نتایج برآورد الگوي میزان رضایت افراد از خرید تـوافقی نـشان داد کـه سـطح تحـصیالت                   

 خرید توافقی   ي  ها از اجراي برنامه      بر رضایت آن   167/0داران اثري مثبت و معنادار به میزان          باغ

هـا را    داران دیـدگاه آن     توان دریافت که افزایش سطح تحصیالت و آگاهی بـاغ           بنابراین می . دارد



137  1390/ 2ي شماره/ 5جلد / د کشاورزياقتصا

یـی محاسـبه شـده بـراي متغیـر میـزان        طبق اثر نهـا . بخشددر مورد اجراي این برنامه بهبود می   

افـراد  ، با افزایش هر سال به سطح سـواد و تحـصیالت ایـن       )1(داران در جدول      تحصیالت باغ 

ي خرید توافقی در سـطوح هـیچ و کـم قـرار بگیـرد بـه        ها از برنامه    احتمال این که رضایت آن    

کنـد امـا ایـن احتمـال در سـطوح دیگـر رضـایت                 کاهش پیدا می  % 1/2 و   5/4ترتیب به میزان    

  . یابد افزایش می% 07/1 و 9/3، 6/1به ترتیب به میزان ) متوسط، زیاد و خیلی زیاد(

ي حمل و نقل خرماي تولیدي را به          داران با تقبل هزینه     در برخی مناطق باغ   در استان فارس    

 خـرده   - واحدهاي بـسته بنـدي     -فروشان عمده -مراکز خرید و فروش از جمله شرکت تعاونی       

فروشان محصول را در محـل      ها و عمده  دهند و در مناطقی نیز دالالن، واسطه        فروشان انتقال می  

متغیـر وضـعیت و میـزان       ) 1(با توجه به این مطلـب طبـق جـدول           . خرندداران می   تولید از باغ  

هـا    و معنادار بر رضـایت آن 333/0داران تا مراکز فروش داراي اثري مثبت به میزان       مسافت باغ 

هاي مختلـف  با توجه به توزیع اثر نهایی این متغیر در بازه. ي خرید توافقی خرما است     از برنامه 

داران تا مراکز خرید و فـروش         با افزایش هر کیلومتر به مسافت باغ      توان چونین بیان کرد که      می

% 6/4 و 3/8ها در سطوح کـم و هـیچ بـه ترتیـب حـدود             خرما احتمال قرار گرفتن رضایت آن     

داران در  یابد ولی با این افزایش مـسافت احتمـال قـرار گـرفتن میـزان رضـایت بـاغ            کاهش می 

در . دهـد   افـزایش مـی   % 5/2 و   8،  4/2یب در حدود    سطوح متوسط، زیاد و خیلی زیاد را به ترت        

تـري    مشاهده شد که تولیدکنندگان در شهرستان کازرون رضایت بیش        ) 1388(ي استخر     مطالعه

. دهنـد ي این برنامه را بر اجراي خرید تضمینی تـرجیح مـی  از خرید توافقی خرما دارند و ادامه 

فروشـان  ان به مراکز فروش و عمـده      رسی این تولیدکنندگ    این در حالی است که وضعیت دست      

ي   تـر و فاصـله    ها و روستاها نسبت به تولیدکنندگان شهرستان جهرم مـشکل           شهري در دهستان  

بنابراین با توجه به معناداري متغیـر میـزان مـسافت در الگـوي           . تر است   ها تا این مراکز بیش      آن

 توافقی خرما در صورت با      توان گفت که این افزایش مسافت در خرید       یی فوق می    پروبیت رتبه 

ي میان دو طرف منافعی براي تولیدکنندگان         تواند در معامله  کیفیت بودن محصول تولید شده می     

  .داشته باشد
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با توجه به مطالبی که در قسمت روش پژوهش عنوان شد براي دوري از رگرسـیون کـاذب        

از دو یی متغیرهـا   ون ایستادر بررسی روابط میان متغیرهاي سري زمانی در این مطالعه براي آزم           

  اسـتفاده شـد    ي واحـد    یی ریـشه   و آمون نه مرحله     واحد دیکی فولر تعمیم یافته     ي  آزمون ریشه 

  .گزارش شده است) 2(، که نتایج آن در جدول )2000کاران،  صدیقی و هم(

  

  نتایج بررسی ایستایی متغیرها). 2(جدول 

  ي ایستایی درجه  نوع ایستایی  توضیح متغیر  متغیر

lnSبا روند و عرض از مبدا  ي خرما لگاریتم میزان عرضه  I(1)

LnP  با روند و عرض از مبدا  لگاریتم قیمت فروشI(0)

LnAبا روند و عرض از مبدا  لگاریتم سطح زیرکشت  I(0)

  هاي تحقیق یافته:  مأخذ

  

شـود    یستا می گیري ا ي خرما با یک بار تفاضل       تنها متغیر عرضه  ) 2(با توجه به نتایج جدول      

ي  بنابراین به دلیل آن که متغیرهاي مربوط جمعی از درجه         . و سایر متغیرها در سطح ایستا است      

هاي معمول اقتصاد سنجی اسـتفاده نمـود و الزم اسـت از               توان از روش    صفر و یک است، نمی    

 بـه .  براي بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت میـان متغیرهـا اسـتفاده نمـود               ARDLیافت    ره

کـه ترکیبـی از روابـط بلندمـدت و     ) 13(ي  ي بلند مدت، ابتدا رابطه    منظور بررسی وجود رابطه   

ي بهینه برابر با دو در نظر گرفته         مدت میان متغیرها است برآورد شد و حداکثر تعداد وقفه         کوتاه

  .آورده شد) 3(نتایج این برآورد در جدول . شد
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ي خرما  ي بلندمدت و کوتاه مدت عرضه هنتایج حاصل از برآورد رابط). 3(جدول 

ARDL(1،1،0)

خطاي معیار  ضریب  توضیح متغیر  متغیر

lnS(-1)لگاریتم عرضه با یک وقفه  
***

453/0  140/0  

lnAلگاریتم سطح زیرکشت  
***

512/0  143/0  

LnP  104/0  072/0  لگاریتم قیمت خرما  

lnP(-1)لگاریتم قیمت با یک وقفه  
*

202/0  103/0  

T  د زمانیرون  
*

039/0-  020/0  

2R = 94/0 ,  , F = )4و19( =  42/87
*** [ 000/0 ] , dw= 05/2

*و ** ، ***    
 

داري به ترتیب معنی
 

  %10و % 5، %1در سطح 

  هاي تحقیق   یافته:  مأخذ        

  

 مورد بررسـی قـرار      Fي بلند مدت با استفاده از آزمون        ي صفر نبود رابطه     در نهایت فرضیه  

ي   گر این مطلـب اسـت کـه یـک رابطـه             بیان) 42/87( محاسباتی   Fي  داري آماره معنی. گرفت

 ابتـدا روابـط     ARDLدر ادامه با اسـتفاده از تحلیـل         . جمعی میان متغیرهاي مدل وجود دارد       هم

  .آورده شده است) 4(وط در جدول نتایج مرب. بلندمدت میان متغیرها برآورد گردید

  

  ARDL (1،1،0)ي خرما  ي درازمدت عرضه نتایج حاصل از برآورد رابطه). 4(جدول 

خطاي معیار  ضریب  توضیح متغیر  متغیر

lnAلگاریتم سطح زیرکشت  
*

937/0  098/0  

LnPلگاریتم قیمت خرما  
***

504/0  251/0  

Tروند زمانی  
**

071/0-  033/0  

*و ** ،  ***   
 

داري به ترتیب معنی
 

  %10و % 5، %1در سطح 

  هاي تحقیق   یافته:     مأخذ
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متغیر سطح زیرکشت خرما داراي تاثیر مثبت و معنـاداري بـه میـزان              ) 4( جدول   طبق نتایج 

با توجه به ضریب محاسبه شـده بـراي   . ي این محصول دارد      در بلندمدت بر میزان عرضه     93/0

ي آن بـه مقـدار         درصدي سطح زیرکشت خرما میزان عرضـه       یک) کاهش(این متغیر با افزایش     

چـونین متغیـر قیمـت خرمـا در بلنـد مـدت اثـر مثبـت و                    هم. یابدمی) کاهش(افزایش  % 93/0

قیمت این محصول در بلندمـدت  ) کاهش(به بیان دیگر افزایش .  آن دارد  ي  داري بر عرضه    معنی

ي ایـن متغیـر    ریب محاسـبه شـده  مقـدار ضـ  . دهـد  مـی ) کـاهش (ي آن را افزایش      میزان عرضه 

ي  کند که اگر قیمت خرما به میزان یک درصد افزایش یابد، مقـدار عرضـه        نیز بیان می  ) 504/0(

بـا توجـه بـه ایـن کـه از لگـاریتم             . کند  افزایش پیدا می  % 5/0این محصول در بلندمدت حدود      

ي حاضـر ضـریب       عـه ي خرما استفاده شـد، در مطال        ي عرضه   متغیرهاي مربوط در برآورد رابطه    

  . ي خرما در نظر گرفته شد متغیر قیمت به عنوان کشش خودقیمتی عرضه

 این امکان وجود دارد که وقتی الگوي تعـادلی دراز مـدت مـرتبط بـا                 Microfitدر نرم افزار  

نوفرسـتی،  ( استخراج شد، الگوي تصحیح خطاي مرتبط با آن نیـز ارایـه گـردد                ARDLالگوي  

 خرمـا بـا سـایر متغیرهـا از مـدل            ي   روابط کوتاه مدت میـان عرضـه       به منظور بررسی  ). 1378

هاي کوتاه مـدت متغیرهـا را بـه           نا الگوي تصحیح خطا در واقع نوس      .تصحیح خطا استفاده شد   

آورده شـده   ) 5( برآورد شـده در جـدول         نتایج معادله ي   .دهد  ها ارتباط می    مقادیر درازمدت آن  

  . است

ARDL(1،1،0)ورد مدل تصحیح خطا نتایج حاصل از برآ). 5(جدول 

خطاي   ضریب  توضیح متغیر  متغیر

معیار
dlnAي اول لگاریتم سطح زیرکشت تفاضل مرتبه  

***
512/0  143/0  

DlnP  104/0  072/0  ي اول لگاریتم قیمت خرما تفاضل مرتبه  

Dt  ي اول روند تفاضل مرتبه  
*

039/0-  020/0  

Ecm(-1)جزء تصحیح خطا  
***

546/0-  140/0  

2R = 45/0  , F = )3و20( =  309/5
*** [ 007/0 ] ,  dw= 05/2

               
*و ** ، ***

 
داري به ترتیب معنی

 
     %10و % 5، %1در سطح 

  هاي تحقیق   یافته:  مأخذ      
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مدت، با توجه به ضریب     دهد که متغیر سطح زیرکشت در کوتاه          نشان می ) 5(نتایج جدول    

 بنـابر ایـن، یـک   . داردي خرمـا   و معنی داري بر عرضه مثبت ي ، رابطه)+512/0( آمده به دست 

ي ایـن      میـزان عرضـه    شـود کـه      موجـب مـی     در سطح زیرکشت خرما    )کاهش( افزایش   درصد

مدت متغیر قیمت خرمـا داراي      طبق نتایج در کوتاه   . یابد) کاهش(افزایش  % 5/0حدود   محصول

ي تـصحیح خطـاي بـرآورد شـده،      ضریب جملـه . صول نیستي این مح اثري معنادار بر عرضه   

 اسـت و بـدین   54/0مقدار این ضریب برابر با . است) منفی(دار و عالمت آن مورد انتظار         معنی

 دوره زمـان بـراي اثرگـذاري نیـاز          5/1ها در حدود کمی بـیش از          معنا است که اجراي سیاست    

د شده، در صورت وارد آمـدن هرگونـه         به عبارت بهتر، با توجه به ضریب برآور       . خواهد داشت 

  قبل، در هر سال تعـدیل خواهـد شـد و   ي هاي موجود در دوره     نااز نوس % 54 شک بر این الگو   

توان گفت که تعـدیل بـه سـمت           بنابر این می  . گردد  هاي بعد تعدیل می      طی سال   آن، دیگر% 46

  .گیرد صورت میبا سرعت متوسط تعادل 

 مـورد بررسـی     CUSUMي مدل توسط آزمـون        ورد شده هاي برآ   در نهایت پایداري ضریب   

هاي مـدل     نتایج این آزمون که در نمودار زیر آورده شده است نشان داد که ضریب             . قرار گرفت 

  .ي مورد بررسی پایدار است برآورد شده در طول دوره

  .است% 5گر معنی دار بودن در سطح  خطوط راست بیان

  

 Plot of Cumulative Sum of Recursive
Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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هـاي فـروش    یی شـامل قیمـت   ي محاسبات آثار رفاهی نیاز به برخی اطالعات پایه  در زمینه 

هـاي    ي مربوط بـه زمـان       ، مقدار محصول عرضه شده    )قیمت عرضه (محصول توسط کشاورزان    

ي   قیمتـی مربـوط بـه عرضـه     چـونین کـشش   ي خرید توافقی و هـم    قبل و بعد از اجراي برنامه     

  .دهد هاي مورد نیاز براي محاسبات را نشان می داده) 6(جدول .  مورد مطالعه استمحصول

ي خریـد تـضمینی    هاي دولت را در زمان اجراي برنامـه    تولیدکنندگان خرما بخشی از هزینه    

در سیاست خرید تضمینی عالوه بـر زیـانی کـه بـه صـورت مـستقیم در                  . اندکردهخرما فراهم   

هاي زیادي اعم از    گردید، هزینه ي محصول خرما متوجه دولت می       ي جمع آوري و عرضه      نتیجه

ي خریـد تـوافقی از     اجـراي برنامـه   . متوجه دولـت اسـت    ... داري، پرسنلی و      ي انبار، نگه    اجاره

ي قیمـت     چونین مقایـسه    هم. هاي فوق به دولت تا حدودي جلوگیري کرده است        تحمیل هزینه 

گر متوسـط   هاي اجراي خرید تضمینی، بیان  سالخرید و فروش تضمینی خرما توسط دولت در      

 122 میلیارد ریال سالیانه و جمعـا        3/20زیان ناشی از آن در مورد ارقام مختلف خرما به میزان            

) 7(چونـان کـه در جـدول        .  در استان فـارس بـوده اسـت        1380-85هاي    میلیارد ریال در سال   

بـا توجـه   . رج دولت تغییر کرده استي خرید توافقی مخا    شود پس از اجراي برنامه      مشاهده می 

توان نتیجه گرفت که دولت در زمان اجراي خرید تضمینی مقداري مالیـات از             به این مطلب می   

ي خرید توافقی خرما در این مـورد بـه            بنابراین اجراي برنامه  . تولیدکنندگان دریافت کرده است   

ي خرید توافقی خرماي شـاهانی   ههاي دولت در طی اجراي برنام   هزینه. داران بوده است    نفع باغ 

 ریـال   361042220 و   5588419864 در استان فارس به ترتیب به میـزان          1386و کبکاب سال    

  .کاهش یافته است
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  میزان و قیمت خرید تضمینی و توافقی خرماي شاهانی و کبکاب). 6(جدول 

  رقم

قیمت خرید 

تضمینی 

  )ریال(

قیمت 

فروش 

  )ریال(دولت 

قیمت 

توافقی 

  )ریال(

میزان خرید 

 1385تضمینی 

  )کیلوگرم(

میزان خرید 

 1386توافقی 

  )کیلوگرم(

  44910000  16731796  2270  1722  2056  شاهانی

  27518000  234443  3980  1231  2771  کبکاب

  سازمان تعاون روستایی استان فارس: مأخذ 

   

  د در استان فارس،ي خرید توافقی خرما در رابطه با تولی آثار رفاهی برنامه). 7(جدول 

  )ریال (1386 -87 سال 

  خرماي کبکاب  خرماي شاهانی  آثار رفاهی خرید توافقی خرما

  -361042220  -5588419864  هاي دولتتغییر در هزینه

  312660450  3672965682  تغییر در مازاد تولیدکنندگان

  673702670  9261385546  تغییر در رفاه کل

   هاي تحقیق یافته: مأخذ  

  

عنـوان شاخـصی بـراي رفـاه تولیدکننـدگان            مان طور که گفته شد، مازاد تولیدکنندگان بـه        ه

ي خرید توافقی مطابق با انتظـارات، قیمـت خرمـا در              شود و پس از اجراي برنامه       محسوب می 

در واقع در زمان اجراي سیاست خرید       . بازار خرید و فروش این محصول با افزایش مواجه شد         

نوعی بـه جـاي دریافـت یارانـه، بـه دولـت مالیـات پرداخـت                 ان خرما به  تضمینی، تولیدکنندگ 

  داران پرداخـت ننمـوده       واقعی محصول را به باغ      بدین معنا که دولت بخشی از قیمت      . اند  نموده

 در استان فارس 1386-87ي خرید توافقی خرما در سال زراعی     با توجه به این که برنامه     . است

راه داشـته     هم  هاي گذشته به    دگان را به نسبت قیمت تضمینی سال      افزایش قیمت واقعی تولیدکنن   
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رقم کبکـاب بـه   ) 7(مطابق نتایج جدول . است، افزایش رفاه این گروه را نیز موجب شده است        

تـري   ي خرید تـوافقی افـزایش قیمـت بـیش           دلیل داشتن کیفیت باالتر از رقم شاهانی در برنامه        

یین بوده اسـت،       رقم در مقایسه با رقم شاهانی بسیار پا        داشته است اما میزان خرید تضمینی این      

. تري داشته است    بنابراین رفاه تولیدکنندگان این رقم به نسبت تولیدکنندگان شاهانی افزایش کم          

در مورد تولیدکنندگان شاهانی افزایش    .  ریال برآورد شد   312660450این افزایش رفاه به میزان      

  . ریال محاسبه شد3672965682 به میزان 1386ال ي خرید توافقی س رفاه در برنامه

هـاي دولـت و افـزایش       ي خرید توافقی باعث کاهش هزینه     با توجه با این که اجراي برنامه      

رفاه تولیدکنندگان خرما در استان فارس شد، افزایش رفاه کل را نیز در رابطه با تولید خرمـا در                 

میزان تغییر در رفاه کـل برنامـه در رابطـه          ) 7(مطابق جدول   . راه داشته است    استان فارس به هم   

 9261385546به ترتیب به میـزان      1386-87با خرید خرماي شاهانی و کبکاب در سال زراعی          

  .  ریال محاسبه شد673702670و 

  

  نهادها گیري و پیشنتیجه

ي  هاي اخیـر و اجـراي برنامـه       گذاري و خرید خرما در سال     با توجه به تغییر سیاست قیمت     

بدیهی است که با توجه بـه شـکاف موجـود میـان             د توافقی این محصول در استان فارس        خری

 جدیدي از دخالت دولت    ي   خرید توافقی تجربه   ي  ها و این که شیوه      بینی  کرد برنامه با پیش     عمل

توانـد بـه    شناسی فرآیند خرید توافقی می  است، آسیبر خرما در بازا عوامل مختلف بازاریابی    و  

  .ریزان در جهت اجراي بهتر این برنامه یاري رساند  و برنامهگزاران سیاست

ي مـورد مطالعـه از        برداران در نمونه  یی میزان رضایت بهره     نتایج برآورد الگوي پروبیت رتبه    

ي خرید توافقی خرما نشان داد که در میان متغیرهاي به کار برده شده، متغیرهـاي                  اجراي برنامه 

بـرداران و مـسافت تـا مراکـز         ي فعالیت بهره    برداران، سابقه رهسطح سواد و میزان تحصیالت به     

با افزایش ایـن    . فروش محصول اثر معناداري بر رضایت این عوامل از خرید توافقی خرما دارد            

بـرداران از اجـراي خریـد تـوافقی در سـطوح            متغیرها احتمال قرار گرفتن میزان رضایت بهـره       

ه تاثیر سـابقه و سـطح سـواد و اطالعـات            ب توجه با. بدیامتوسط، زیاد و خیلی زیاد افزایش می      
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 و مجـرب  کارشناسـان  ازي  ریـ گ بهـره  ي خریـد تـوافقی،      هـا از برنامـه      داران بر پـذیرش آن      باغ

توانـد   خرمـا مـی    یابیبازار  آموزشی و دادن اطالعات بازار و      مختلفي  ها نهیزم در دهید آموزش

  .دبهبود اجرا و موفقیت آن را به دنبال داشته باش

ي خرید توافقی افزایش رفاه تولیدکننـدگان   ي حاضر نشان داد که اجراي برنامه        نتایج مطالعه 

هاي دولت را به نسبت سیاست خرید تضمینی خرما به دنبـال داشـته              و کاهش مخارج و هزینه    

 سـبب ی  توافق دیخر بهی  نیتضم دیخر از دولت استیس رییتغ این که  به توجه بابنابراین  . است

 ، اسـت  دهیـ گرد داران خرمـا    باغ  خریداران و  به دولت از متیق نوسانات ازی  ناش سکیر انتقال

ـ یق نوساناتي  دارا کهی مانند خرما    محصولي  برا دولت بایستی ، اسـت یـی زیـاد     و عرضـه   یمت

 مـت یق تفـاوت  و نیـی تع دهد، می   پوشش را دیتولي  ها نهیهز که را   )کف متیق (متیق ترین  کم

  . کندپرداخت کشاورزان بهرا بازار  متیق با کف

ي خریـد  نهادهـاي زیـر در جهـت بهبـود اجـراي برنامـه           هاي این مطالعه پیش   بر اساس یافته  

  :شود توافقی خرما در استان فارس ارایه می

ي خرید توافقی خرما در استان فارس موجب          ي حاضر اجراي برنامه     براساس نتایج مطالعه  .1

آوري خرمـا   هاي دولت در رابطـه بـا خریـد و جمـع           افزایش رفاه تولیدکنندگان و کاهش هزینه     

.شود ي این برنامه با انجام اصالحاتی به صورت زیر توصیه می گردیده است، بنابر این ادامه

ي خریـد تـوافقی اسـت و        با توجه به این کـه نبـود اطالعـات بـازار از مـشکالت برنامـه                .2

هـا از   داران بر رضایت آن     ت باغ چونین با توجه به معناداري سطح میزان اطالعات و تحصیال           هم

ي اطالعات بازار در مورد میزان عرضه، تقاضـا، و  اجراي خرید توافقی ایجاد واحدي براي ارایه   

هـاي آینـده در وزارت جهـاد     بینی مربـوط بـه رونـد قیمـت      قیمت در بازارهاي مختلف و پیش     

.شود کشاورزي توصیه می

 کننـده داراي اهمیـت اساسـی اسـت،           که از دید جامعه و مـصرف        خرما در مورد محصول  .3

تعیـین نمایـد، تـا تولیـد     ) قیمت کف( تولید ي  هزینه ي  بر پایه را   قیمت   ترین  تواند کم میدولت  

 تـرین   کـم  دریافـت    فروش محصول به صـورت تـوافقی از       ریزي براي     هنگام برنامه ه  کنندگان ب 

زنـی تولیدکننـدگان را     هتواند تا حدودي قدرت چان    این سیاست می  . قیمت اطمینان داشته باشند   
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 و  دکاهـ ب موجود در عرضه و در نتیجه قیمت محصوالت          هاي   از نوسان  در بازار افزایش دهد و    

  .دکندولت منتقل عوامل مختلف خرید خرما و از تولید کننده به را  ریسک ي بخشی از هزینه
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