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 در شالیزارهای برنج استان گیالناندازه های ناشی از بررسی صرفه
 1نگین کشاورز آالله گورابی، وحیده انصاری، حبیب اهلل سالمی

  11/15/1051تاریخ پذیرش:                                                                                22/50/1051تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 رد برنج متيق مالحظه قابل افزايش به منجر ر،ياخ يهاسال در برنج توليد هايهزينه افزايش

ر به بوده که اين ام عيشا اريدر کشت برنج بس یاراض يو خرد یکوچک سويی از. است شده کشور

 حد ات برنج یاراض يو خرد یکوچککه در آن  هايیطقهمن، نهيعدم استفاده به ،اقتصاددانان باور

 اندازهز ناشی ا هايصرفه یتجرب یبررس نيبنابرا .باشدیم النيگ استان خورد،یم چشم به ياديز

ين ا. است داشته ياژهيو تياهم توليد، هايهزينه کاهش براي برداريبهره منظور به شاليزارها در

 شمارهب برنج توليد اصلی هايقطب از که گيالن استان شاليزارهاي در هدف نيهم با نيز قيتحق

 قيبرنج از طر کشت نهيو هز ديمنظور اطالعات مربوط به تول بدينانجام شده است.  ،آيدمی

 یسال زراع يبرا الن،يکشاورز برنجکار در چهار شهرستان استان گ 081پرسشنامه از  ليتکم

، ترانسلوگ شکل سه در نهيهز تابع دوگان،نظريه  از گيريبهره با .شد يآورگرد 0911-0918

 يارهايمع ازاده استف با یتابع شکل نيبهتر برآورد و افتهي ميتعم فيو لوئنت افتهي ميدرجه دوم تعم

 نيترترانسلوگ مناسب یتابعشکل  که دهدیم نشان پژوهش جينتاانتخاب شد.  یاقتصادسنج

 گوياي زهاندااقتصاد  يپارامتر ساختار محاسبهبرنج است.  محصول ديتول فناوري انيب يبرا شکل

جه تو باو  باشدیم النيگ استان در برنج شاليزارهاي در اندازهاز  یناش يهاصرفه تياز وجود مز

 بررسی مورد يديتول يواحدها نهياندازه به نييامکان تع متوسط هزينه تابع شيب بودن منفیبه 

حصول م نيتمام شده ا متيو ق ديتول يهانهيامکان کاهش هز بنابراين. باشدینم ريپذامکان زين

 ،ديتول اسيمق شيافزا و یاراض يسازکپارچهي استيس لذادارد.  وجود شاليزارها اندازه شيبا افزا

 .شودیم و تاکيد شنهاديپ ديتول يهانهيهز کاهش يبرا مؤثر يراهکار عنوان به

 .النیگ برنج، نه،یهز تابع ،اندازه اقتصاد :یدیکل واژگان
 JEL  :,O13 .C01 ,C32 ,C51 ,D22 طبقه بندی
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 مقدمه
 یضارا هايهقطع یپراکندگ و یکوچک يکشاورز بخش زانيربرنامه و استگذارانيس از ياريبس

 یاراض یکوچکهمچنين  .دانندیم يکشاورز توسعه یاصل هايبازدارنده از یکي را يکشاورز

 رفت هدر سبب که باشدیم نيزم و آب هايبعمن ازبهينه  يبرداربهره هايبازدارنده از يکشاورز

 ستفادها عدم ،کشتزارها تيريمد کردن کارانا کشت، نامناسب يالگو گسترش و تيتثب ،هامنبع

 کشتزارها تيريمد در یاضاف زحمت و نهيهز جاديا وقت، اتالف د،يجد هاينيماش و فناوري از موثر

و  يخرد(. مسئله Demetriou et al., 2013) شودیم انيروستائ مهاجرت و فقر سبب سرانجام و

 يدارنيزم نظام در بلکه ران،يا کشور خاص نه و است ديجد يادهيپد نه يکشاورز یاراض یکوچک

 بزرگ يهاچالشجمله  از نيز ايران در(. Nagayets, 2005) دارد وجود زين کشورها شتريب

 هب دنيرس يبرا آن بهينه تيريمد و يکشاورز یسنت يهاروش رييتغ بازدارنده که يکشاورز

 يکشاورز یاراض بودن کوچک و یپراکندگ ،شودیم یجهان یفيک و یکم ياستانداردها

 از مدکارآ وصحيح  استفاده عدم ،نيباورند که کوچک بودن اندازه زم نيبر ا کارشناسان.باشدیم

 يهافناوري ياياز مزا يبرعدم بهره جهيدر نت و يکشاورز روزنوين و به يهاروش و هانيماش

 اندازه نيب ارتباط وجود ،يديتول يواحدها اندازه به توجه ليدلاست. شده را موجب  روزبه

 مشهور اندازهاصل که به اقتصاد  ني. اباشدیم محصول  ديتول يهانهيهز و يديتول يواحدها

 يبازارها در يديتول يواحدها يريپذ رقابت در مهم اصل کي عنوان به کنونی عصر در است،

 آن پيامد که شده ديتول يهانهيهز کاهش سبب که يطور به است توجه مورد یخارج و یداخل

 Nemoto) دباشیم رشد حال در تيجمع يبرا ارزان يغذا نيمأت منظور به محصول متيق کاهش

& Goto, 2005.)  

به چشم  ياديز يتا حد يکشاورز یاراض يو خرد یکه در آن کوچک هايیطقهجمله من از

. ستابرنج در کشور  ديتول یاصل يهاکه از قطب باشدیم النيگ استانبرنج در  یاراض خورد،یم

 ياحظهمال قابل طور به کشور در برنج متيق ر،ياخ يهاهاي توليد برنج در سالافزايش هزينه پيرو

 انکنندگ مصرف درآمد شيافزا از شتريب برنج متيق شيافزا چنانچه. است نهاده شيافزا به رو

 نندگانک مصرف يیغذا تيامن تنها نه که شود محصول نيا يتقاضا کاهش به منجر تواندیم باشد،

 حتت سود و انگيزه توليد، کاهش بلحاظ زين را محصول نيا کنندگان ديتول بلکه ،کند ديتهد را

 در .است ياديز تياهم يدارا برنج متيق هيرو یب شيافزا از يريجلوگ لذا. داد خواهد قرار ريثأت

 محصول نيا شده تمام متيق جهيدرنت و ديتول يهانهيهز کاهش هدف، نيا به دنيرس يراستا
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-می هاي توليدمبناي فرضيههاي توليد، بر چرا که کاهش هزينه .شود یتلق مؤثر یگام تواندیم

و از افزايش قيمت برنج جلوگيري کند.  ودمنجر به افزايش عرضه محصول در بلند مدت شتواند 

 گرو رداما، کاهش هزينه توليد . جلوگيري کنداز کاهش سود توليد کنندگان نيز  افزون بر اين

 هجمل از اندازه. اقتصاد باشدیم برنج محصول ديتول ساختاري يپارامترها و فناوري يیشناسا

 در .باشد رسان ياري مسير اين در تواندمی آن بررسی که باشدمی توليد ساختاري پارامترهاي

بزرگتر  زارهايکشتوجود دارد که  ينظران بخش کشاورزصاحب انيدر م یباور ضمن نيواقع ا

ه اقتصاد ک انددهيباور رس نيبه ا یبه طور ضمن یعني. کنندیکوچکتر عمل م زارهايکشتکاراتر از 

 صادق برنج جمله از هامحصول همه يبرا ياهينظر نيچن اما .دارد وجود رانيا يکشاورز در اندازه

 ديولت فناوريدر  گريبه عبارت د اي ؟کندیرا اثبات م هينظر نيا ،يدياطالعات و آمار تول ايآ ؟است

 ار هانهيهز کاهش تواندیم و دارد وجود اندازهنسبت به  یشيبازده افزا يساختار ويژگیبرنج 

 تيامر بدان علت اهم ني. ارديمورد آزمون قرار گ دياست که با ياهيفرض ؟باشد داشته دنبالهب

 و ديتول يهانهيهز کاهش امکان ،اندازهاقتصاد  يساختار تيمز وجود اثباتکه در صورت دارد 

 زهاندا اقتصاد وجودعدم   نانچهچ اما دارد وجود ديتول اسيمق شيافزا با محصول شده تمام متيق

 صرف ديتول اندازه شيافزا قيکه در جهت تشو يیهانهيهز ،شوداثبات  محصول نيا ديتول در

 دياب استگذاراني. لذا سشودنمی سريم قيطر نياز ا ديتول يهانهياتالف شده و کاهش هزشود یم

 ارقر نظر مد ديتول يساختار يپارامترها ديگر یبررس قيطر از را ديتول يهانهيامکان کاهش هز

محصول  ديتول فناوريدر  ايمشخص کند آ تاآن است  یدر پاين بررسی راستا،  نيا در .دهند

  ؟دارد وجود اندازهبه  نسبت يصعودبازده  يساختار یژگيو النيبرنج در استان گ

 به ياديز یو خارج یداخل هايبررسیکه  دهدیانجام شده نشان م يهاپژوهشنتايج بر  يمرور 

 يديتول و ياقتصاد يهابخش گريد و يکشاورز بخشدر  و اقتصاد اندازه اسيمق اقتصاد یبررس

 اسيبازده نسبت به مق یبه بررس Sheng et al. ( 2015) ،مثال عنوان به .اندپرداخته کشور کي

 ياورزبخش کش داگالس-کاب ديمنظور تابع تول نيا يپرداختند. برا اياسترال يدر بخش کشاورز

نشان داد که در بخش  جي. نتاديبرآورد گرد 6112-8و  0188-88 يهادوره يبرا کشور نيا

اقتصاد   l Olivares & Wetze)(2014وجود دارد.  اسينسبت به مق ندهيبازده فزا اياسترال يکشاورز

و  يافاصله نهيتابع هز يهاآلمان با استفاده از روش یموسسه آموزش عال 051را در  اسيمق

نشان داد که در  قيتحق نيا جيکردند. نتا یبررس 6110-8دوره  يبرا 0نيزيب یتصادف يمرز
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 .Mary et al وجود دارد. اسياز مق یناش يهاآلمان صرفه یآموزش عال هايهموسس يهمه

 از،يپ زارهايکشت در اسيمق اقتصاد یبررس و یفن يیکارا د،يتول عملکرد يريگاندازه به (2007)

 برآوردالس داگ-کاب ديتول تابع منظور نيا يبرا. پرداختند پاکستان در قرمز فلفل و یفرنگ گوجه

 جينتا. آمد دست به 6112در سال  یاز کشاورزان پاکستان يمصاحبه حضور قياز طر هاداده. شد

وجود  اسيبازده ثابت نسبت به مق هامحصول نيا ديتول زارهايکشتنشان داد که در  تحقيق نيا

 برنج در شاليزارهاي و گويم ديتول واحدهاي در اندازهاقتصاد  یبه بررس  Mekhora, (1999)دارد.

ه از ک يیهااز پرسشنامه هاداده. شدداگالس برآورد -کاب نهيمنظور تابع هز نيپرداخت. بد لنديتا

 0118در سال  لنديتا يتوسط وزارت کشاورز گويمزرعه پرورش م 011کشاورز برنجکار و  006

به  نسبت ندهيبازده فزا گويم ديتول يدر واحدها نشان داد که جي. نتادست آمدبهپر شده بود، 

 رييوجود دارد و با تغ اندازه بهبرنج بازده ثابت نسبت  ديتول شاليزارهايدر  و دارد وجود اندازه

  .کندیم رييبه همان نسبت تغ زين برنج ديتول يهانهيهز ،زارهايشال اندازه

 Ansariه مطالع از نداعبارت اندپرداخته اسيمق اقتصاد یبررس به که یداخل هايپژوهشجمله  از

et al. (2020) ن استان گيالکشش مقياس را براي گندم ديم در دو منطقه ديلمان و ملکوت در  که

يد اين که تکنولوژي تول ندو نشان داد ندبا استفاده از رهيافت تابع هزينه غيرمستقيم برآورد کرد

 کپارچهي سياست تحقيق، اين هاي يافته ر اساسببه مقياس دارد.  نسبت محصول بازده افزايشی

 .دش پيشنهاد متوسط توليد کاهش هزينه براي به عنوان راهکاري مقياس و افزايش اراضی سازي

Shahbazi & Jovanbakht (2018) در یگوشت مرغ پرورش يواحدها ديتول ساختار یبررس به 

 هنيهز تابع برآورد قيطر از واحدهااين  نهيبه اندازه نييتع هدف با مانيسل مسجد شهرستان

 يهاداده. پرداختند sure)6( نامرتبط ظاهر به معادالت ستميس روش به هانهاده سهم و ترانسلوگ

 جينتاحاصل شد.  0919در سال  یگوشت مرغ پرورش يواحدها از پرسشنامه ليتکم با ازين مورد

 Horri .است داشته اسيمق به نسبت یشيافزا بازده شهرستان نيا در يمرغدار صنعت داد نشان

et al. (2018)  نيبد. پرداختند رانيا برق صنعت در اسيمق از یناش يهاصرفه يريگاندازه به 

 برآورد ترانسلوگ نهيهزتابع  0988-0919 یزمان دوره به مربوط اطالعاتمنظور با استفاده از 

 يهمه يبرا اسيمق از یناش يهاصرفه وجود دهندهنشان پژوهش نيا از حاصل جينتا. شد

و  نهيساختار هز یبه بررس Shahnoshi et al. (2018) .است بوده رانيا برق صنعت در هاروگاهين

ترانسلوگ با  نهيمنظور تابع هز نيا يگاو در مشهد پرداختند. برا يپرواربند يواحدها اسيمق

                                                           

1 Nonlinear seemingly unrelated Regression 
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 قيتحق نيدر ا ازيمورد ن يهابه ظاهر نامرتبط برآوردشد. داده يتکرار ونياستفاده از روش رگرس

 يواحدها ينشان داد که برا جيبه دست آمد. نتا 0912در سال  پرسشنامه ليبا استفاده از  تکم

 Salami & Saraeeوجود دارد.  اسينسبت به مق یشيبازده افزا ،در استان مشهد يگاو پروار ديتول

 از يريگبهره با ذرت و گندم هايمحصول متيق کاهش ليپتانس یبررس به پژوهشی در (2014)

 فادهاست با و دوگان نظريه افتيره از منظور نيا يبرا. پرداختند فارس استان در اسيمق اقتصاد

 اطالعات مبناي بر محصول دو نيا ديتول فناوري در يساختار ويژگی نيا وجود نه،يهز تابع از

 یررسب یبيترک و يتجار ،یسنت زارهايکشت گروه سه يبرا کيتفک به 0988-0981 یزراع سال

 در اسيمق اقتصاد وجود انگريب تابع نيا يپارامترها يمبنا بر شده محاسبه اسيمق کشش. شد

 نيا بر. باشدیم شده ادي هايکشتزار از گروه سه هر در يادانه ذرت و گندمهاي محصول ديتول

 Hosein zad. است متصور هاکشتزار اندازه شيافزا باهاي لمحصو نيا متيق کاهش امکان ،مبنا

et al. (2009)  برنج در استان گيالن  شاليزارهايبه بررسی تعيين اندازه بهينه  پژوهشیدر

کشاورز  681پرداختند. به اين منظور تابع هزينه ترانسلوگ با استفاده از اطالعات مربوط به 

 08/6برنج استان گيالن شاليزارهاي برآورد شد. نتايج نشان داد که اندازه بهينه براي برنجکار 

، آستانه 10/6، تالش 62/6، صومعه سرا 6/6هاي رشت باشد. اين اندازه براي شهرستانهکتار می

ه وجود بازد گويايدست آمد. نتايج اقتصاد مقياس نيز هبهکتار  18/0و براي رودسر  89/0اشرفيه 

هاي منتخب بوده صعودي نسبت به مقياس در کل استان و همچنين در هر يک از شهرستان

 را رانيا يگويم پرورش صنعت در اسيمق از یناش يهاصرفه Ansari & Salami (2008)است. 

 مربوط تاطالعا از استفاده با صنعت نيا يبرا ترانسلوگ نهيهز تابع منظور نيا به. ندکرد یبررس

نشان داد بررسی  نيا جي. نتاشد برآورد 0982سال در رانيا جنوب در گويم پرورش مزرعه 50 به

ا که ب یمعن نيوجود دارد، به ا رانيا گويدر صنعت پرورش م اسيبازده مق يساختار ويژگیکه 

 . ابديیکاهش م ديتول يهانهيهز ،هامزرعه اندازه شيافزا

 بررسی کيمورد محصول برنج تنها  در دهد،یم نشان هاي باالنتايج بررسی مرور که طورهمان

-کاب نهيشد که در آن با استفاده از برآورد تابع هز افتي Mekhora (1999)توسط  یخارج

وجود  اسيبازده ثابت نسبت به مق لند،يبرنج در تا ديتول شاليزارهايداگالس نشان داد که در 

صاد اقت رامونيمطالعات انجام شده پ نهيکه در زم ايگسترده يها یبررس مبنايبر  نيهمچن .دارد

در  هانداز ازشی نا يهاصرفه یکه به بررس پژوهشی زيدر داخل کشور صورت گرفته است ن اندازه

زاد و همکاران در  نيتوسط حسکه  موردغير از يک برنج در کشور پرداخته باشد  يزارهايشال
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وضوع م نيا دوباره بررسی رسدیبه نظر م. نشد افتي ،انجام شده بود در استان گيالن 0988سال 

بدليل امکان تغيير در اندازه شاليزارها در اثر وراثت يا فروش يا سال  06از  پس اين پژوهش در 

سطح سواد  شياز افزا یچه ناش ،یتيريتوان مد رييتغ يا و هامتيسطح قتغيير در ، هازميناجاره 

 ديتول يهانهيکاهش هز يدر راستا تواندیم ،مورد استفاده و ادوات در ابزار  ريياز تغ یو چه ناش

 .باشد نهيزم نيدر ا هايگذاراستيس و راهبردها نيموثر در تدو یگامو  ودهب سودمندبرنج 

ست به ، دانجام شده هاينتايج بررسیبا استناد به  افتهيتوسعه يکشورها ازي اربسي کههمچنان

 کا،يآمر در کشتزارهااندازه  نيانگميکه  طوري به اندزدهخود در ساختار کشاورزي  راتتغيي

 (. Kudaligama & Yanagida, 2000) است افتهي شيافزا زمان طول در وزلندين ا،ياسترال

 هاروش و مواد
در ادبيات اقتصادي، بازده به است.  ديتول فناوريمهم ساختار  يهایژگياز و یکي اندازه اقتصاد

آنچه  مبنايمقياس يا کشش مقياس متفاوت از بازده به اندازه يا کشش اندازه است. بر 

Chambers (1988)  کندیم تغيير توليد چگونه که ستا آن بيانگر مقياس کشش کند،بيان می 

 افزايش بيانگر اندازه به بازده کهدرحالی کنند پيدا افزايش معين نسبت يک به هانهاده همه اگر

 ياريدو اصطالح در بس نيگر چه ا .است هزينه حداقل ترکيب با هانهاده افزايش به پاسخ در توليد

 نهاتندازه ا به بازده و مقياس به بازده یول ،شودمی استفاده مترادفصورت  به ياز متون اقتصاد

اقتصادي،  هاينظريه مبناي بر باشد، يک مفهوم را دارند. توليد هموتتيک فناوري هنگامی

درصد سبب  کي زانيمحصول به م شيوجود خواهد داشت که افزا یزمان اندازهاز  یناش يهاصرفه

ليد تو ميزاندرصد شود، يعنی کشش هزينه نسبت به  کير از متک زانيبه م هانهيهز شيافزا

 ايه آک دهندیپرسش پاسخ م نيا به اندازهاز  یناش يهاصرفه یکوچکتر از يک باشد. به عبارت

 اي دارند تيمز يیو کارا نهيکوچکتر از لحاظ هز يبا واحدها سهيبزرگتر در مقا يديتول يهاواحد

از  ديتول اندازه شيحاکم باشد، افزا اندازهنسبت به  يبازده صعود يديتول ي. اگر در واحدهاريخ

به  ور اندازهنسبت به  یبا بازده نزول يديتول يصرفه خواهد بود. چنانچه واحدهابه ينظر اقتصاد

با  هسيدر مقا يشتريب زانيبه م ديتول يهانهيهز شيموجب افزا ديتول اندازه شيرو باشد، افزا

ز ا یناش يیعدم صرفه جو جهيمحصول خواهد شد )کشش هزينه بيشتر از يک(، در نت شيافزا

 یرابطه عکس دارد. هنگام نهيکشش هز با اندازهنسبت به  بازدهخواهد داشت. بنابراين  وجود اندازه

 نياکه  یو زمان یشيافزا اندازهباشد، بازده نسبت به  ینزول متوسط بلند مدت نهيهز یمنحنکه 
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 نهيزه کمتريننقطه  نيبنابراخواهد بود.  یکاهش اندازهباشد، بازده نسبت به  يصعود یمنحن

 .دهدیم نشان را يدياندازه واحد تول نيبهتربرابر است،  يینها نهيبا هز کهيانگين م

 نهيدوگان آن شامل تابع هز اي ديبا استفاده از تابع تول توانیم رااقتصاد اندازه  و اسيمق اقتصاد

 نهيکه استفاده از تابع هز کندیم انيب Stier (1985) حال نيا با. داد قرار یابيرزاو سود مورد 

 جاديها احتمال انهاده متيزا بودن قبرون ليدل به نکهياست، از جمله ا تيمز نيچند يدارا

 ادهاستف که رسدیم نظر به نيبنابرا د،باشیها مآن ريها کمتر از مقادنهاده متيق انيم یهمخط

 گريد بر نهيزه تابع زين بررسی نيا در لذا. باشد ترمناسب ديتول فناوري ليتحل يبرا نهيهز تابع از

 : ( Chambers, 1988)است ريز صورت به نهيهز تابع یکل صورت .است شده داده حيترج هاتابع

(0) , … ,3 , P 2,  P1C = c(P 
                                                               , Q, Z)nP   

 و (Q)محصول  ميزان ، (P) ريمتغ نهاده n متياز ق یتابع (C) ديکل تول نهيهز باالرابطه  در 

 نهيهز تابع مشتقات که،6يینها نهيهز نيو همچن 0متوسط نهيهز. بود خواهد (Z) ثابت نهاده ميزان

واحد  کي ديبتواند ساختار تول نکهيا يبرا نهيهز تابع .باشندیم عوامل نيا از یتابع زين هستند

بودن  یمنف ريشروط غ نيکند. از جمله ا نيرا تام یشروط ديمنعکس کند، با یمحصول را به خوب

همگن بودن از  ،هانهاده متيدر قبودن  یکاهش ري(، غيیکنواي) ديها و مقدار تولنهاده متيدر ق

 انيکه بطور همان. باشدیها منهاده  متيها و شرط مقعر بودن در قنهاده متيدر ق کيدرجه 

نهاده  يزانو م یمصرف يهانهاده متيو ق ديتول ميزاناز  یو هزينه متوسط تابع کل شد، هزينه

 گاندکننديتول نيب هاياملع که اين  يکه در موارد شودیمشاهده م ی. اما گاهباشندیم ثابت

کرد که با توجه  انيب توانیمتفاوت هستند. در واقع، م ديتول ياهيکسان هستند، هزينه ،مختلف

 يکشاورز هايمحصول ديتول يهاهزينه يرو توانندیم زين يديگر هاعاملبه شرايط منطقه 

به  اقدام ،يیايمنطقه جغراف ون،يزاسيمکانسطح  به  توانیم هاعامل نيجمله ا ازباشند.  رگذاريتاث

اجراي طرح  ن،يزم بيخاك، ش تيفيک وجود چاه آب در شاليزارها،  ،رقم بذر شلتوك، دوم کشت

 کاهش اي شيتواند باعث افزایم هااملع نيهر کدام از ا .کرد اشارهدر شاليزارها  يو نوساز زيتجه

 لياتعمشاليکارانی که  رودمی انتظار مثال عنوان به .شوند ديتول متوسط نهيهز اي کل نهيهز

 بذر رقم ،رنددا قرار بهتر هواي و آب با جغرافياي منطقه در دهند،می انجام مکانيزه را زراعی

                                                           

1 Average Cost 
2 Marginal Cost 
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 تريباال تجربه و سواد سطحو از  دارد يتشيب کم و خاك با کيف آنها زمين کارند،می پرمحصول

 .Ansari et alهمچنين در مطالعه  .شوند متحمل کمتري هزينه برنج توليد در برخوردارند،

که اجراي طرح تجهيز و نوسازي در شاليزارهاي استان مازندران  است نشان داده شده (2020)

توليد را در پی داشته باشد. متوسط تواند کاهش هزينه که می شودمیوري منجر به افزايش بهره

 .باشدنيز میياد شده عوامل  از تابعی توليد هايهزينه لذا

و  يآمار يهامناسب با استفاده از آزمون یرابطه تابع کي ديدر عمل با هزينه تابع برآورد يبرا 

پذير و هزينه در دو گروه توابع انعطاف یتبع هايشکل ،یطور کل به. شودانتخاب  یاقتصادسنج

و  کنندیاعمال نم ديرا بر ساختار تول ی. توابع انعطافپذير محدوديترنديگيناپذير قرار مانعطاف

نسبت به  يشتريب یدهندگ حيو از اين لحاظ قدرت توض دهندیها را نشان مداده یرفتار واقع

پذير که انعطاف هايابعاز جمله ساختارهاي ت(. Chamberz, 1988) دناپذير دارنانعطاف هايتابع

بسياري از توسط و تجربی اقتصاد و مديريت کشاورزي کاربرد زيادي داشته  هايبررسیدر 

 هايتابعتوان به کار گرفته شده است، میهاي مختلف بهمحققان و پژوهشگران اين رشته در زمينه

 .(Guttormsen, 2002) ترانسلوگ، درجه دوم و لئونتيف تعميم يافته اشاره کرد

شده  یمعرف Christensen, Green & Johnson (1976) توسط بار نياول ترانسلوگ نهيهز تابع

، قابل هاييببه ضر يوديدست آمده است که با اعمال قبه لوريدوم ت ياست که از بسط سر

 محدود را ديتول ساختار و باشدیم CECداگالس و چون کاب هاديگر تابعاز  يابه مجموعه ليتبد

 و( i=1, 2, …, nip ,) نهاده nهزينه را تابعی از قيمت  اگر .کندینم یهمگن و بودن کيهموتت به

 (Ray, 1982): باشدیم ريتابع به شکل ز نيا یکل صورت کنيم، فرض( Q) توليد سطح

(6) Ln C (P, Q) =𝛼0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑙𝑛 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=𝑖 +

1

2
 ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗 ln 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑗 +  𝛽𝑞 𝑙𝑛𝑄 +𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

1

2
 𝛽𝑞𝑞 ln 𝑄2 +  ∑ 𝛽𝑖𝑞 𝑙𝑛 𝑝𝑖𝑙𝑛 𝑄      𝑛

𝑖=1 

 رايز. شد خواهد برآورد یستميس صورت به همزمان تقاضا سهم هايلهمعاد با نهيهز تابع معادله

 معادله از سهم هايهمعادل نيهمچن و هستند کساني يپارامترها يدارا تقاضا سهم هايهمعادل

 با است بهتر لذا باشند، داشته رابطه باهم هاآن اخالل جزء است ممکن و آمده دستهب نهيهز

(Erkkila, 1990) شوند برآورد هم  لم از استفاده با نهيهز سهم هايهمعادل منظور نيا يبرا. 

:شودیاستخراج م ريتابع ترانسلوگ به صورت ز يبرا 0شفارد  

                                                           

1 Shephard’s Lemma  
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(9)             β𝑖  + β𝑖𝑞 𝑙𝑛Q  +=  
𝑑𝑙𝑛𝐶 

𝑑𝑙𝑛𝑃𝑖
Si =  

 ∑ βij 𝑙𝑛pj                                                                                         

𝑛
𝑗=1

.
 

تابع همگن از  نيا نکهيا ي. براباشدیم ji=β ijβترانسلوگ به صورت  نهيتابع هز يتقارن برا شرط

 :شود نيتابع تام نيدر مورد ا ريزهاي شرط ديها باشد بانهاده متيدر ق کيدرجه 

∑ βi = 1                ∑ βi = 0                    
∑ βij = ∑ βji = ∑ ∑ βji = 0                                      

 نهيهز تابع دوم درجه مشتقات سيماتر ديبا ترانسلوگ، نهيهز تابع بودن مقعر شرط نيتام يبرا

 یشرط در صورت ني(. اDiewert, 1987) باشد یمنف نيمع مهين سيماتر کي هانهاده متيق نسبت

کوچکتر از صفر باشد  يعدد هاهمشاهد يهمه  يآلن به ازا ینيجانش یمتيخودق يهاکه کشش

 يهاسهم است الزم هانهاده متيق در يیکنواي شرط نيتام يبرا(. Garsia, 1994) گرددیم نيتام

 باشد صفر از بزرگتر یرقمها همشاهد يهمه يازا به ديتول کل نهيهز از نهاده هر شده برآورد

(Garsia, 1994) .آن هک دارد تطابق کيهموتت ديتول تابع با یصورت در نهيهز تابع کي نيهمچن 

 ,Christensen کرد انيب ديتول ميزان و هانهاده متيق در ريپذکيتفک تابع صورت به بتوان را

Green & Johnson, 1976)) .نسبت به  نهيهمگن خواهد بود اگر کشش هز ديتول فناوري کي

به صورت  ديبودن ساختار تول کيهموتت تيتابع ترانسلوگ محدود يثابت باشد. برا ديتول ميزان

=0 iq β 0 =شرط  ديبا باالبر شرط  افزونهمگن بودن آن  تيمحدود يباشد و برا qq β برقرار  زين

 يهامتياعمال ق قياز طر زين ی. شرط همگن((Christensen, Green & Johnson, 1976باشد 

  :شودیم استخراج ريز شکل به ترانسلوگ تابع يبرا  نهيهز کشش.  شودیاعمال م ینسب

(1) 𝑐 =  
𝑑𝑙𝑛𝐶/𝑐

𝑑𝑙𝑛𝑄/𝑄
 = 

𝑀𝐶

𝐴𝐶
 = β𝑞  + β𝑞𝑞 𝑙𝑛Q +

 ∑ βiQ  𝑙𝑛 Q                                                                                         
𝑛
𝑗=1

.
 

دست هب ريتابع ترانسلوگ به شکل ز يکه معادل عکس کشش هزينه است برا اندازه به بازده لذا

 :    ديآیم
(5) RTS = 

1  

 𝑐
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( ε) هانهاده تقاضا متقاطع و يخود یمتيق يهاکشش و( σ) آلن یجزئ ینيجانش يهاکشش

 :(Berndt & Wood, 1975) باشندیم استخراج قابل ريز شکل به ترانسلوگ تابع يبرا
(2) 𝛽𝑖𝑖+ 𝑆𝑖 

2  − 𝑠𝑖

𝑠𝑖
2 

  = σii 

(8)   σij = 
𝛽𝑖𝑗+ 𝑠𝑗  𝑠𝑖

𝑠𝑖 𝑠𝑗
 

(8) ijσj = S ijε   
(1) iiσ i=  S iiε 
  و ij  εو  آلن ینيجانش و يخود یجزئ يهاکشش معرف بيترت به iiσ  و ijσ  باال، هايهرابط در

ii ε باشندیو متقاطع تقاضا م يخود یمتيق يهاکشش .Si و Sj يهانهاده سهمi  وj ، β𝑖𝑗 

 نيا يبرا استاندارد يخطا مقدار. باشندیم jو  iدو نهاده  تميضرب متقاطع لگار يپارامترها

 :   ( Stier, 1985. Seldon, 1992) باشدیم محاسبه قابل ريز هايهرابط از استفاده با هاکشش
(01) 

ESσ = 
𝑆𝑇𝐸(β𝑖𝑗)

𝑠𝑖 𝑠𝑗
 

(00) 
ES  ε  = 

𝑆𝑇𝐸(β𝑖𝑗)

𝑠𝑖
 

 یمتيق کشش و آلن ینيجانش کشش استاندارد يخطا بيترت به  ESε و  Esσ باال هايهرابط در

 .باشدیم هاپارامتر استاندارد يخطا دهندهنشان زين 𝑆𝑇𝐸(β𝑖𝑗). دهندیم نشان را تقاضا

 توسط که است ريپذانعطاف هايتابع انواع از گريد یکي افتهيميتعم دوم درجه نهيهز تابع

(Diewert, 1971) ،نيا. است آمده دست به لوريت دوم بسط از دوم درجه یتابع شکل .شد یمعرف 

 يهانهاده همه مثبت يزانم وجود)  0ضرورت شرط جز به را کينئوکالس تابع يهایژگيو همه تابع

 ,Roler) باشدیم ريز صورت به تابع نيا یکل صورت .دارد را( محصول به یابيدست يبرا ديتول

1999) : 
(06) 

𝐶 (𝑃, 𝑄) = 𝛼0 + ∑ 𝛽𝑖   𝑝𝑖

𝑛

𝑖=𝑖

+
1

2
 ∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗   𝑝𝑖  𝑝𝑗 +

1

2
 𝛽𝑞𝑞   𝑄2 +   𝛽𝑞  𝑄 +  ∑ 𝛽𝑖𝑞  𝑝𝑖  𝑄        

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

 بار نحستين هک باشدیم ريپذانعطاف هايتابع انواع از گريد یکي افتهيميتعم فيلئونت نهيهز تابع

 نيزابر م یتيمحدود چيتابع همانند تابع ترانسلوگ ه نيا .شد یمعرف ،(Diewert, 1971) توسط

تابع به  نيا یکل صورت. باشدیم کيقابل تفک ديگانه تولسه هاياحيهو ن کندیها وارد نمکشش

 :(Diewert, 1971) باشدیم ريصورت ز

                                                           

1 Essentiality 
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(09)      𝐶 (+ ∑ βi  pi
0.5n

i=i + 1
2

 ∑ ∑ βij  pi
0.5 pj

0.5 + 1
2

 βqq Q +n
j=1

n
i=1

 ∑ βiq pi
0.5 Q0.5n

i=1  P, Q) =𝛼0  

 تقاضاي هايابعت ترنسلوگ، تابع مانند نيز يافته تعميم لئونتيف و دوم درجه هزينه هايتابع براي

 است محاسبه قابل قيمتی و جانشينی هايکشش اندازه، بهنسبت  بازده و هزينه کشش ،نهاده

 .گنجدنمی مقاله اين در هاآن شرح که

 نتخابا مناسب نهيهز توابع ،یاقتصادسنج يارهايمع از يريگبهره با نهيهز هايتابع برآورد از پس

 ياديز يهاها و آزمونروش ،ريپذانعطاف هايابعت انيم از مناسب شکل انتخاب يبرا. گرددیم

 برآورد شده يپارامترها يداریمدل، معن نييتع بيها شامل ضرآزمون نيا نيتروجود دارد. مهم

 هاي اقتصادينظريهها با و کششبرآورد شده  يپارامترها ميزانها و عالمت يو سازگار همخوانی و

 يهاآزمون ني. همچنباشدیم 0تامپسون دگاهيبرتر از د يالگو يیمهم در شناسا يارهاياز مع

 نبود وخطا هاي هجمل عينرمال بودن توز ،یناهمسان انسياز جمله آزمون وار کيفروض کالس

 مورد یتابع مناسب شکل انتخاب در که هستند يیهاآزمون جمله از خطا هايهجمل یهمبستگ

 يراهنما توانندیم زين یتجرب مطالعات ،يادشده يارهايمع کنار در. رنديگیم قرار يبرداربهره

 ،یمختلف تابع يهاشکلمطالعه پس از برآورد  نيا در. باشند برتر يالگو انتخاب يبرا یخوب

 ینجروش اقتصاد س. شودمی تعيين، باالمطرح شده  يهااريمع مبنايبر یتابع شکل نيترمناسب

 ،نمنتج از آ ديتول هاياملع يتقاضا هايو تابع نهيهزتابع شامل  هاهمعادل ستميبرآورد س براي

 ندشویم استفاده برنج محصول ديتول در که يیهانهاده .باشدمی ( ML) 2حداکثر درستنمايی روش

 بذر ،(M) شوندمی استفاده برداشت و نشاء کاشت زدن، شخم در که هاي و ادواتینيماش شامل

(S)، کاريروين (WO)،  آب(W،) يیايميش کود (F)  ،و فسفات، نيتروژنشامل سه کود پتاس 

. با باشندیم (L) نيزم و (H) یوانيح کودقارچ کش،  وکش حشره شامل (P) يیايميش هايسم

( Q) ديتول ميزانمورد استفاده و  ريمتغ يهانهاده متياز ق یتابع نهيتابع هز نکهيتوجه به ا

 به (ابه آب) آب قيمت متغير اما .شودیوارد م نهيها در تابع هزنهاده نيا متيق نيبنابرا باشد،یم

 ،هاهبين مشاهد تفاوت جاديا عدم و کشاورزان يبرا آب مکعب متر هر متيق بودن کساني ليدل

، یاز همخط يريجلوگ منظور هب رهايمتغ شمار کاهش يبرا نيهمچن .نشد وارد هزينه تابع در

 وادغام  ستيترنکوئ ليبا استفاده از شاخص ت يیايميش هايو سم يیايميش کودبذر،  هاينهاده

                                                           

1 Thompson 
2 Maximum Likelihood Method 
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 ديولکل ت ميزاناز  یشد، تابع هزينه، تابع انيبنابر آنچه ب وارد الگو شد. واسطهعنوان نهاده به 

 زمين و اي، نيروي کار، نهاده واسطهها و ادواتماشين ياههنهاد متيق و )شلتوك( برنجمحصول 

هزينه زين يديگر يرهايمتغ ،شده ياد يهانهاده متيو ق ديتول ميزاندر کنار  ن،ي. همچنباشدیم

 ،يیايمنطقه جغراف ون،يزاسيمکان شامل رهاياين متغ. دهندیقرار م ريرا تحت تاث يديتول يها

 ،هايکودها و سم ديگراستفاده از کود حيوانی، استفاده از  کشت دوم، رقم بذر، استفاده از چاه،

تابع  وارد يمجاز ريکه به عنوان متغ باشندیم يو نوساز زيو طرح تجه نيزم بيخاك، ش تيفيک

  .شدند نهيهز

که  دباشمی گيالن استان شاليزارهاي تحقيق اين مکانی قلمرو شد، بيان مقدمه در که طورهمان

شهرستان رشت، صومعه  چهار. داشته است 0918-11شاليکار در سال زراعی  081111حدود 

 و کشت زير سطح با هايشهرستان جمله از النيگ استانمرکز و غرب سرا، فومن و شفت در 

 استان برنج کشت ريز سطح کل و ديتول کل درصد 51 حدود مجموعدر  که باشندمی باال توليد

بوده است. از  85111کشاورزان اين چهار شهرستان تقريبا  شمار .اندداده اختصاص خود به را

 از کشاورزان گيرد،بخش قابل توجهی از شاليزارهاي استان را در بر می هاآنجا که اين شهرستان

 ليمصاحبه با کشاورزان و تکم قياز طر ازيشد و اطالعات مورد ن يرياين چهار شهرستان نمونه گ

منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران  بهد. ش يآورگرد 0918-11 یزراع سال درپرسشنامه 

 نيبه عنوان صفت غالب در نظر گرفته شد. بر ا یکشت اراض رياستفاده شد که در آن سطح ز

 صورت به نمونه شمار نيا از اطالعات يآورگرد که آمددست هکشاورز ب 081حجم نمونه  مبنا

ا به نام و ي یعدم دسترس ليبه دل بررسیاين  در .شد انجام شهرستان هر در متناسب ابسانت

ه ساد یتصادف يريگکشاورزان برنجکار در روستاها، استفاده از روش نمونه هايهساير مشخص

 يآوردگرامکان پذير نبوده، لذا محقق با مراجعه به روستاها و مصاحبه با کشاورزان در دسترس به 

 اطالعات پرداخته است. 

 بحث و جینتا
 رهايمتغ نيا يآمار هايويژگی از ياپاره الگو، در شده استفاده يرهايمتغ تيماه با يیآشنا براي

 هئارا پيوسته متغيرهاي آماري ويژگی( 0) جدول در. است شده گزارش( 6) و( 0) هايجدول در

 مورد بررسی شاليزارهاي نيب در ديتول کل نهيهز که دهدیم نشان جدول نيا هايرقم. است شده

 لوگرميک 5865  ديتول ميزان متوسط نيهمچن. است ريال ميليون 95/918 متوسط طورهب

 متيق نيانگيم. است بوده لوگرميک بر اليرده 8888 ديتول کل متوسط نهيهز نيانگيم. باشدیم
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 ال،ير هزار 6011 ساعت هر با، برابر بيترت به زين نيزم و کار يروين ،ها و ادواتنيماش يهانهاده

 قيمت شاخص ميانگين. باشدیم الير ميليون 018 هکتار هر و اليرهزار  6121  روز نفر هر

 باشدیم يیايميش يوکودها يیايميش هايسم بذر، نهاده سه متيق قيتلف که زين واسطه نهاده

 ورط به یبررس مورد شاليزارهاي نيب در برنج محصول کشت ريز سطح. است بوده 08/1 با برابر

 نيب در. باشدیم هکتار 06 و 0/1 بيترت به کشت ريز سطح بيشترين و کمترين و 5/6 ميانگين

 يروين نهاده سهم درصد، 5/62  با برابر ها و ادواتنيماش نهاده سهم متوسط ،ديتول هاياملع

 درصد 0/1 با برابر هياول نهاده سهم و درصد 8/15 نيزم نهاده سهم درصد، 2/60 با برابر کار

سهم  نيو کمتر نيمربوط به نهاده زم یمصرف يهانهاده نيسهم در ب نيشتريب بنابراين. باشدیم

 بوده است. مربوط به نهاده واسطه

 پیوستههای توصیفی متغیرهای ( آماره6جدول )
Table (1) Descriptive statistics of continuous variables 

 متغيير
Variable 

 شرح
Description 

 متوسط
Average 

 حداقل
Minimum 

 حداکثر
Maximum 

 انحراف معيار
Standard 

Deviation 

TC 
 هزينه کل )ميليون ريال(

Total cost (million Rials) 
347/35 4/312 566/80   3572700 

Y 
 توليد کل )کيلوگرم(

Total production (kg) 
5725 240 46000 7163 

AC 
 کيلوگرم(ريال بر هزينه متوسط )ده

Average cost (10 rials per kilogram) 
7777 3626 17900 2779 

Ya 
 عملکرد )کيلوگرم(
Performance (kg) 

3582 1500 5500 3582 

PM 

 قيمت نهاده ماشين)ساعت/ هزار ريال(
 The price of Machine input 

(hour/thousand Rials) 
2100 1084 3940 61658 

Pwo 

کار) نفر روز/ هزار قيمت نهاده نيروي 

 ريال(
The price of Labor input (person-

day/thousand Rials) 

20600 1500 2600 29047 

PL 
 قيمت زمين )هکتار/ ميليون ريال(

The Price of land (hectare/ million 
rials) 

1070 9000 1100 716790 

PA 
 شاخص قيمت نهاده واسطه

 Intermediate input price index 
0/17 0/003 0/54 0/042 

ML 
 سطح زير کشت )هکتار(

Cultivation area (hectares) 
2/5 0/1 12 1/73 

Swo 
 سهم نيروي کار )درصد(

Of Labor (percentage) share 
21/6 4/6 43/6 0/086 
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 های توصیفی متغیرهای پیوسته( آماره6جدول )ادامه 
Table (1) Descriptive statistics of continuous variables 

 متغيير
Variable 

 شرح
Description 

 متوسط
Average 

 حداقل
Minimum 

 حداکثر
Maximum 

 انحراف معيار
Standard 
Deviation 

Sm 
 )درصد(ها و ادواتسهم ماشين

share of machinery (percentage) 
26/5 15/24 55/5 0/069 

SL 
 )درصد(سهم زمين 

share of land (percentage) 
45/8 2/02 65/6 0/097 

SA 

 سهم نهاده واسطه )درصد(
share of Intermediate input 

(percentage) 
9/1 0/001 39/10 0/080 

 Source: Research Findings                                                                                 هاي تحقيق: يافتهمنبع
 

شوند را هاي توصيفی متغيرهاي مجازي که در تابع هزينه محصول برنج وارد می( آماره6جدول )

نفر در نمونه مورد  058معادل  شاليکاراندرصد  59/18ارقام اين جدول  مبنايدهد. بر نشان می

پرمحصول هاي برنج رقم نفر  1درصد معادل  12/6اند و محلی کشت کرده هاي برنجرقمبررسی 

اند. از هر دو رقم محلی و پرمحصول استفاده کرده شاليکاراندرصد  18/9اند و تنها کشت کرده

 .انداز کود حيوانی استفاده کردهشاليزارهاي خود  درنفر  91درصد زارعين معادل  18/61همچنين 

ودها و سموم شيميايی براي ک ديگراز  شاليکاراننفر از  16درصد معادل  16/65 ،افزون بر اين

درصد  91/68( تنها در 6جدول ) هايرقماند. با توجه به خود استفاده کرده شاليزارهايتقويت 

در مابقی اراضی  20/80شود و در اراضی تمامی مراحل کشت برنج به صورت مکانيزه انجام می

 05د کشاورزان معادل درص 65/1 تنهاگيرد. کشت برنج به دو صورت مکانيزه و سنتی انجام می

درصد اراضی در نمونه مورد نظر طرح تجهيز و نوسازي انجام  18/81اند. در نفر کشت دوم داشته

خود استفاده  شاليزارهاينفر از آب چاه براي آبياري  95معادل  شاليزارهادرصد  21/60 .شده است

 ،اين جدول هايمبناي رقمکنند. همچنين بر درصد باقی مانده از آب چاه استفاده نمی 80/86و 

 کيفيتدرصد ديگر  براي 25و  خاك خوببا کيفيت  يیهاداراي زمين شاليکاراندرصد  90 تقريباً

ي شيب خيلی زياد و مابقی داراي ادرصد اين اراضی دار 5/95و  است خاك متوسط و پايين بوده

مربوط به  ،نفر 81معادل با   بررسی مورد درصد شاليکاران 9/11 اند.شيب متوسط و پايين بوده

 5/09صومعه سرا،  شهرستانمربوط به زارعين در نمونه درصد  2/61. اندبودهرشت  شهرستان

               اند.بوده شفت  شهرستاندرصد مربوط به  9/06فومن و  شهرستاندرصد مربوط به 
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 آمار توصیفی متغیرهای ساختگی (2جدول )

Table (2) Descriptive statistics of dummy variables  

 برابر صفر هاهدهمشا
Observations equal to 

one 

 برابر يک هاهمشاهد
Observations equal to 

zero 
 شرح

Description 

 نام متغیر
name of 
Variable  درصد 

Percentage 

 تعداد
Number 

 درصد
Percentage 

 تعداد
Number 

 (1و پر محصول = 0رقم بذر )ا محلی = 158 97/53  4 2/46 
Seed varieties (local varieties = 1 and high-yielding varieties = 0) 

SUMD 

 (1و استفاده از يک رقم  = 0) استفاده از هر دو رقم  = بذر هر دو رقم 5 3/08 157 96/92
Both varieties of the seed (using both varieties = 1 and using one variety = 0) 

tUMD 

 (1و عدم استفاده = 0= کردن کود حيوانی، )استفاده 34 20/98 128 79/02
Animal manure, (using = 1 and not using = 0) 

fDUM 

74/08 120 25/92 42 
 (1استفاده = عدم و 0شيميايی )استفاده کردن = هايکودها و سم ديگر

Other fertilizers and chemical poisons (using = 1 and not using = 0) 
DUMo 

71/61 116 28/39 46 
 (1= اسيونمکانيزعدم و 0=  کشت هايهلحمر همه  مکانيزه ) مکانيزه درکشت 

Mechanized cultivation (mechanized in all stages of cultivation = 1 and 

no mechanization = 0) 
MDUM 

 (1کشت دوم = عدم وجودو  0کشت دوم =وجود کشت دوم ) 15 25/9 147 90/74
Second crop (presence of second crop = 1 and absence of second crop =0) 

KDUM 

25/92 42 74/07 120 
 (1اجرا = عدمو  0اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضی )اجرا =

Implementation of land equipping and renovation plan (implementation = 

1 and non-implementation = 0) 
GDUM 

82/71 127 21/60 35 
 (1= و عدم استفاده  0=کردناستفاده از چاه براي آبياري )استفاده 

Using a well for irrigation (using = 1 and not using = 0) 
wDUM 

 (1پايين و متوسط =و کيفيت 0کيفيت خاك )کيفيت خوب=  57 31/18 105 64/81
Soil quality (good quality = 1 and low and medium quality = 0) 

LDUM 

 (1و شيب متوسط و کم= 0شيب زمين )شيب زياد و خيلی زياد= 64 39/50 98 60/49
Land slope (high and very high slope = 1 and medium and low slope = 0) 

SHDUM 

 (1ها =و ساير شهرستان 0شهرستان رشت )کشت در شهرستان رشت= 80 49/3 82 50/7
Rasht city (cultivation in Rasht city = 1 and other cities = 0) 

RDUM 

 (1ها =و ساير شهرستان 0سرا=سرا )کشت در صومعهشهرستان صومعه 40 24/6 122 75/4
Soumesara city (cultivation in Soumesara city = 1 and other cities = 0) 

DUMs 

86/5 140 13/5 22 
 (1ها =و ساير شهرستان 0شهرستان فومن )کشت در شهرستان فومن=

Foman city (cultivation in Foman city = 1 and other cities = 0) 
fDUM 

87/7 142 12/3 20 
 (1ها =و ساير شهرستان 0شهرستان شفت )کشت در شهرستان شفت=

Shaft city (cultivation in Shaft city = 1 and other cities = 0) 
shDUM 

 Source: Research Findings                                                                                            هاي تحقيق: يافتهمنبع

رجه دوم ترانسلوگ، د یتابع شکلمحصول برنج در سه  يبرا نهيتابع هز ،شد انيب آنچه به توجه با

برآورد  تمعادال ستميبه صورت سها همراه با تقاضاي نهاده افتهي ميتعم فيو لئونت افتهي ميتعم

 یکي يانهيمعادله سهم هز ،برآوردها، در هر نهاده متينسبت به ق یاعمال شرط همگن ي. براشد
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 ابعوت و واردشده نرمال  نهاده آن قيمتبا  ديتول نهيها و هزنهاده گريد متيها حذف، و قاز نهاده

 یتابع شکلانتخاب  يارهاياز مع یکي .است شده گزارش( 9) جدول در برآوردها نيا جينتا شدند.

 جي. با توجه به نتاباشدیمختلف م يهايسازدر نرمال  يبرآورد يبودن پارامترها کسانيمناسب 

 يهايسازنرمال در يبرآورد يپارامترها ترانسلوگ یتابع شکل در تنها(، 9مندرج در جدول )

 شکل نيهترب عنوانبه ترانسلوگ تابع انتخاب بر تواند دليلیمی جهينت نيا ند.برابر باهم مختلف

 .باشد یتابع



 
    

 
 
 

 111بررسی صرفه های ناشی...

 های مختلف تابعیشکلدر  هاو تقاضای نهاده هزینه هایهمعادل سیستم( پارامترهای برآورده شده 3جدول )
Table (3) Estimated parameters of the cost function in different functional forms 

ها وادواتنرمال شده با قيمت ماشين    

Normalized by the price of machinery 

نيروي کار دستمزدنرمال شده با   
 Normalized by labor wage 

 نرمال شده با قيمت نهاده واسطه
 Normalized by the price of intermediate 

input 

 پارامتر
Parameter 

 شرح
Description 

 ترانسلوگ
 Translog 

 درجه دوم
Quadratic 

 لئونتيف
Leontief 

 ترانسلوگ
 Translog 

 درجه دوم
Quadratic 

 لئونتيف
Leontief 

 ترانسلوگ
 Translog 

 درجه دوم
Quadratic 

 لئونتيف
Leontief 

B0 
 عرض از مبدا

Intercept 

9/75*** 

(4/12) 
-1/47*** 

(5/85) 
-6/85*** 

(-4/72) 
9/75*** 

(5/85) 
-1/75*** 

(-2/84) 
1/004 

(1/06) 
9/75*** 

(5/98) 
0/14*** 

(4/64) 
2/4** 

(2/26) 

Bwo 
نيروي کار دستمزد  

Labor wage  

1/07*** 

(6/67) 
3/19*** 

(3/82) 
21/01 

(1/29) 
 - - 1/07*** 

(6/77) 
1/01*** 

(5/81) 
1/80 

 (0/81) 

Ba 
 قيمت نهاده واسطه

Price of intermediate input 

***0/48 

(3/68) 

-0/10 

(-0/40) 

0/004- 

(-1/10) 

***0/48 

(3/75) 

*8000/ 

(1/75) 

***1/18 

(6/75) 
- - - 

Bl 
 قيمت زمين

Price of land 

-1/22*** 

(-7/98) 
-0/22 

 (-0/98) 
-1/02  

(-1/08) 
-1/22*** 

(-8/16) 
-0/34 

 (-0/16) 
-0/14 

 (-1/16) 
-1/22*** 

(-8/18) 
-0/12*** 

(-0/18) 
-0/12  

(-1/18) 

Bm 
 قيمت ماشين

Price of machinery 
- - - 

***0/66 

(4/97) 

**1/36 

(2/59) 

**0/48 

(2/64) 

***0/26 

(4/89) 

***0/046 

(5/20) 

***660/ 

(3/20) 
Bwo2 

 

نيروي کار دستمزدتوان دوم   
Square of labor wage  

0/16*** 

(6/36) 
-4/21** 

(-2/36) 
0/21*** 

(5/36) 
- - - 0/16*** 

(6/42) 
-0/016  
(-0/52) 

-0/10 

(-5/52) 

Bm2 
 توان دوم قيمت نهاده ماشين
Square of price of machinery 

- - - 
***0930/ 

(5/90) 
-0/46 

 (-1/85) 

***0/36 

(5/58) 

***0930/ 

(5/28) 

***30/3 

(5/08) 

***0/45 

(6/28) 

Ba2 
واسطهتوان دوم قيمت نهاده   

Square of price of intermediate input 
- - - 0/002 

 (0/42) 
-0/26 

(-1/60) 
0/36 

(0/38) 
0/002 
(0/42) 

***0/56 

(6/08) 

***0/05 

(6/28) 

Bl2 
 توان دوم قيمت زمين
Square of price of land 

***0/26 

(10/67) 
-1/97 

(-0/65) 

***0/003 

(14/72) 

***0/26 

(10/75) 

-1/70  
(-1/85) 

0/63 
 (0/66) 

***0/26 

(10/41) 

0/002 
(0/034) 

0/002** 
(2/34) 

Y 
توليد يزانم  

Amount of production 

-0/44* 

(-1/32) 
-0/11*** 

(-11/28) 
-0/004 (-

1/28) 
-0/44* 

(-1/29) 
-0/44* 

(-1/92) 
0/04*** 

(3/92) 
-0/44* 

(-1/92) 
-0/42*** 

(-5/92) 
-0/92*** 

(-5/02) 
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 های مختلف تابعیها در شکلهای هزینه و تقاضای نهاده( پارامترهای برآورده شده سیستم معادله3جدول )ادامه 
Table (3) Estimated parameters of the cost function in different functional forms 

ها وادواتنرمال شده با قيمت ماشين    

Normalized by the price of machinery 

 نرمال شده با دستمزد نيروي کار
 Normalized by labor wage 

 نرمال شده با قيمت نهاده واسطه
 Normalized by the price of intermediate 

input 

 پارامتر
Parameter 

 شرح
Description 

 ترانسلوگ
 Translog 

 درجه دوم
Quadratic 

 لئونتيف
Leontief 

 ترانسلوگ
 Translog 

 درجه دوم
Quadratic 

 لئونتيف
Leontief 

 ترانسلوگ
 Translog 

 درجه دوم
Quadratic 

 لئونتيف
Leontief 

Y2 
توليد ميزانتوان دوم   

Square of production 

0/037 
(1/42) 

0/002 
(5/29) 

0/017 
(1/22) 

0/037 
(1/47) 

0/37 
(1/48) 

0/037 
(1/59) 

0/037 
(1/47) 

-0/037** 

(-2/05) 
-0/017 
 (-0/05) 

Bwoa 

 کار ونهاده  هاياثر متقابل قيمت

 واسطه
Interaction of labor & intermediate 

input prices 

0/003 
(0/44) 

0/001 
(0/74) 

1/37** 
(-2/44) 

- - - - - - 

Bml  قيمت نهاده ماشين و زميناثر متقابل  
Interaction of machinery & land 

prices  

- - - ***0/09

4- 

(-7/33) 

***1/94 

(3/19) 

***0/44- 

(-5/40) 

***0/094- 

(-7/41) 

0/003 
(0/23) 

0/001 

(0/26) 

Bla هاي زمين و نهاده اثر متقابل  قيمت

 واسطه
Interaction of land & intermediate 

input prices 

-0/006  
(-1/15) 

-0/002  
(-1/20) 

-0/006**  
(-1/75) 

-0/006  
(-1/15) 

-0/002  
(1/17) 

-0/002  
(1/16) 

- - - 

Bma هاي ماشين و نهاده اثر متقابل قيمت

 واسطه
Interaction of machinery & 

intermediate input prices 

- - - 0/0005 
(0/85) 

*0/006 

(1/87) 

0/89 
(0/88) 

- - - 

Bmwo هاي ماشين و نيروي اثر متقابل قيمت

 کار
Interaction of machine & labor 

prices  

- - - - - - 0/0005 
(0/035) 

*0/034- 

(-1/87) 

-0/34 
(1/07) 
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 های مختلف تابعیها در شکلهای هزینه و تقاضای نهاده( پارامترهای برآورده شده سیستم معادله3جدول )ادامه 
Table (3) Estimated parameters of the cost function in different functional forms 

ها وادواتنرمال شده با قيمت ماشين    

Normalized by the price of machinery 

 نرمال شده با دستمزد نيروي کار
 Normalized by labor wage 

 نرمال شده با قيمت نهاده واسطه
 Normalized by the price of intermediate 

input 

 پارامتر
Parameter 

 شرح
Description 

 ترانسلوگ
 Translog 

 درجه دوم
Quadratic 

 لئونتيف
Leontief 

 ترانسلوگ
 Translog 

 درجه دوم
Quadratic 

 لئونتيف
Leontief 

 ترانسلوگ
 Translog 

 درجه دوم
Quadratic 

 لئونتيف
Leontief 

Bwol  نيروي کار و  هايقيمتاثر متقابل

 زمين
Interaction of labor & land prices  

-0/16*** 

(-7/40) 
2/08 

(0/92) 
14/35*** 

(7/84) 
- - - -0/16*** 

(-7/40) 
-0/56*** 

(-3/40) 
-0/46*** 

(-5/40) 

Bywo اثر متقابل توليد و دستمزد نيروي کار 
Interaction of production & wage 

***0/009- 

(-3/39) 

**0/039 

(2/39) 

***0/03- 

(-0/09) 

- - - ***0/019- 

(-3/51) 

0/018 
(0/45) 

0/010 
(0/33) 

Bym اثر متقابل توليد و قيمت ماشين 
Interaction of production & 

machinery price 

- - - ***-

0/003 
(-3/57) 

0/056 
(8/61) 

0/005 
(1/61) 

***0/003- 

(-3/57) 

***0/11- 

(-3/37) 

0/82 
(0/81) 

Bya اثر متقابل توليد و قيمت نهاده واسطه 
Interaction of production & price of 

intermediate input 

***0/039- 

(-7/08) 

*900/0- 

(1/66) 

***0/01 

(7/01) 

***-

0/039 
(-7/26) 

0/0005 
(0/96) 

-0/0005  
(-1/26) 

- - - 

Byl اثر متقابل توليد و قيمت زمين 
Interaction of production & land 

price  
 

***0/124 

)(11/67 

-1/97 
)0/65-( 

***0/03 

)(19/88 

***0/12

4 
)(10/55 

1/49  
(1/75) 

0/13 
 (0/06) 

***0/120 

(12/41) 

0/002 
(0/034) 

0/002** 
(2/34) 

 Source: Research Findings                                                                                                                                                                                            هاي تحقيق: يافتهمنبع                           

 .significant in 1%, 5% and 10% respectively ***، **، * باشد.درصد می 01درصد و  5درصد،  0ري در سطح دهنده معنی دانشان ب*، **، *** به ترتي    
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 و انسيوار یهمسان یبررس يبرا پاگانبروچ آماره پارامترها، يدار یمعن درصد ن،ييتع بيضر آماره

ن تريبرآورد شده و انتخاب مناسب يمقايسه الگوها يبرا ،اخالل اجزاء بودن نرمال به مربوط جينتا

فاوت مت یتابع شکلوابسته در سه  ريمتغ کهيی( گزارش شده است. از آنجا1) جدولدر  زين یتابع شکل

بزرگ  یل. وباشدیمناسب نم یتابع شکل انتخاب يبرا یچندان مناسب اريمدل مع نييتع بياست، ضر

ستقل بهتر م يرهايالگو متغ نيکه در ا باشدیم نيدهنده ادر الگو ترانسلوگ نشان نييتع بيبودن ضر

در الگو  داریمعن هاييبدرصد ضر نيدهند. همچن حيوابسته را توض رياند متغتوانسته گرياز دو الگو د

 نرمال هايهمعادلشمار  نيشتريببرا آماره جارك جيتوجه به نتا با. باشدیاز دو الگو م شتريترانسلوگ ب

 یناهمسان کي وجود دهندهنشان زين پاگانبروچ آماره. باشدیم ترانسلوگ یتابع شکل به مربوط

 چندان هانهاده سهمهاي همعادل در یناهمسان کي وجود که باشدیم یتابع شکل سه هر در انسيوار

 يیهان الگوي عنوان به ترانسلوگ نهيهز تابع شده، انيب مطالب به توجه با. کندینم مشکل جاديا

 .شد استفاده برنج ديتول فناوري ساختار یبررس يبرا و انتخاب
 های مختلف تابعیشکل مقایسه آماره ها در  (4جدول )

Table (4) Comparison of statistics in different functional forms 

 هاآماره
Statistics 

 ترانسلوگ
translog 

 درجه دوم
Quadratic 

 لئونتيف
Leontief  

2R ضريب تعيين تابع هزينه 
R2 coefficient of the determining cost function 

0/96 0/48 0/52 

 زينه کلهبرا براي تابع آماره جارك
Jarekbra statistic for the cost function 

4/32  **6/22 **7/22 

 برا براي تابع  تقاضاي نيروي کارآماره جارك
Jarekbra's statistic of the labor demand function 

1/43 1/73 4/03 

 برا براي تابع تقاضاي زمينآماره جارك
Jarekbra's statistic of the land demand function 

3/33 3/05 3/33 

 نهاده واسطهتقاضاي  برا براي تابع آماره جارك
Jarekbra statistic of the intermediate input demand function 

 34/81*** 19/91*** 34/81*** 

 ها و ادواتماشيننهاده  يبرا براي تابع تقاضاآماره جارك
Jarekbra statistic of the machinery input demand function 

13/54 *** 20/34*** 13/56 *** 

 پاگان براي تابع هزينهماره بروچآ
Brochpagan of the cost function 

8/80 8/1 7/24 

 نهاده نيروي کار يپاگان براي تابع تقاضاماره بروچآ
Brochpagan of the labor input demand function 

12/01** 13/3** 12/41** 

 نهاده زمين يپاگان براي تابع تقاضاماره بروچآ
Brochpagan of the function of land input demand 

3/20 1/30 1/50 
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 های مختلف تابعیمقایسه آماره ها در شکل  (4جدول )ادامه 
Table (4) Comparison of statistics in different functional forms 

 هاآماره
Statistics 

 ترانسلوگ
translog 

 درجه دوم
Quadratic 

 لئونتيف
Leontief  

 نهاده واسطه يپاگان براي تابع تقاضاماره بروچآ
Brochpagan of the intermediary input demand function 

4/80 2/78 4/80 

 ها و ادواتنهاده ماشين يپاگان براي تابع تقاضاماره بروچآ
Brochpagan of the machinery input demand function 

1/60 0/98 3/20 

 داري ضرايبدرصد معنی
Percentage of significant coefficients 

72  42  47 

 Source: Research Findings                                                                                         هاي تحقيق: يافتهمنبع
 

Critical value of Jarekbra statistic = 2
2,0.055/99 

Critical value of Brochpagan statistic for cost function = 2
19,0.0530/14  

Critical value of Brochpagan statistic for input demand functions = 2 
5,0.0511/7  

 

ابع ت کي ديبا ،ينظر یمبان دگاهيازد نهيتابع هز کي، باال یاقتصاد سنج يهابر آزمون افزون

ه نسبت ب یشيها و مقعر و افزانهاده متيدر ق کيهمگن از درجه  د،ينسبت به تول یرکاهشيغ

 بررسی ياعمال شده است. برا ینسب يهامتيق ليبا تحم یها باشد. شرط همگننهاده متيق

آلن،  ینيجانش یمتيخود ق يهاکشش کمترينو  بيشترين ن،يانگيتابع هزينه م هايشرط ديگر

 اين جدول، هايرقم مبناي بر. است شده درج( 5) جدول در يینها نهيو هز يبرآورد يهاسهم

 کوچکتر از صفر يعدد هاهمشاهد يهمه يها به ازاآلن نهاده ینيجانش یمتيخودق يهاکشش

 با نهمچني .شودیم رفتهيپذ ترانسلوگ تابع يبرا هانهاده متيق در تقعر شرط بنابراين است،

ها همشاهد يهمهبه ازاي  يینها نهيهز وشده  برآورده يهاسهم يعدد ميزان بودن مثبت بهتوجه 

 .شودیم نيتام زين ديتول يزانو م هانهاده متيق در يیکنواي شرط (،5جدول )هايرقم  مبنايبر 
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های برآوردی و هزینه نهایی در تابع هزینه های خود قیمتی جانشینی آلن، سهم( کشش1جدول )

 ترانسلوگ
Table (5) Allan substitution Own-price elasticities, estimated shares and Marginal cost in the 

Translog cost function 

 ساختاري هايپارامتر
Structural parameters 

 ميانگين
Average 

 بيشترين
Maximum 

 کمترين
Minimum 

 نيروي کارکشش خود قيمتی  
-price elasticity of labor Own 

-0/046 0/011- -0/085 

 ها و ادواتماشينکشش خود قيمتی 
-price elasticity of Machine Own 

0/37- -0/30 -0/48 

 زمينکشش خود قيمتی 
-price elasticity of land Own 

-0/34 -0/15 -0/84 

 نهاده واسطهکشش خود قيمتی 
-price elasticity of intermediate inputs Own 

-1/12 -0/85 -1/90 

 سهم نيروي کار )درصد(
Labor (percentage) The share of 

21/81 29/57 13/01 

 ماشين آالت )درصد( سهم
Machine (percentage) The share of 

26/53 32/42 20/49 

 سهم زمين )درصد(
 Land (percentage) The share of 

42/91 60/37 21/93 

 سهم نهاده واسطه )درصد(
intermediate inputs (percentage) The of share  

8/73 19/27 0/05 

 هزينه نهايی
Marginal cost 

0/70 0/88 0/29 

 Source: Research Findings                                                                                          هاي تحقيق: يافتهمنبع

 به لوگترنس نهيهز تابع ر،يپذ انعطاف یتابع شکل سه انيم از شد، انيب پيش قسمت در که همانطور

 دهينجس ديتول نهيهز بر يمجاز يرهايمتغ اثر آنکه يبرا اکنون. شد انتخاب برتر یتابع شکل عنوان

 و شده وارد نهيهز تابع در الگو يرهايمتغ با هاآن ضربحاصل و يمجاز يرهايمتغ از کي هر شود،

 جودو)با  ديجد يالگو سپس. شد برآورد يمجاز يرهايمتغ وجود بابار ديگر  نسلوگاتر نهيهز تابع

 نسبت آماره از استفاده با( يمجاز يرهايمتغ وجود)بدون  هياول يالگو با( يمجاز يرهايمتغ

 در که طورهمان. است شده درج( 2) جدول در آزمون نيا جينتا. شد سهيمقا  (LRT) 0يیراستنما

 حضور با حالت، 09ها در به همراه سهم نهاده نهيتابع هز يهاهمعادل ستميس شود،یم دهيد جدول نيا

                                                           

1 Likelihood Ratio Test 
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 (،C)و پرمحصول در کشت  یاستفاده از هر دو رقم محل (،B)رقم بذر کشت شده  يمجاز هايريمتغ

 يهمهبودن در  زهيمکان (،E) يیايميش هايکودها و سمديگر استفاده از   (،D) یوانياستفاده از کود ح

منطقه  ،(M)خاك  تيفيک ،(S) نيزم بيش ،(G) ياريآب ياستفاده از چاه برا ،(F)کشت  هايحلهمر

در و  (SJ)صومعه سرا  مورد بررسیمنطقه  ،(FJ)فومن  مورد بررسی، منطقه (RJ)رشت  مورد بررسی

نشان داد که  هااين الگو برآورد جيبرآورد شد. نتا (،H)شده ياد يمجاز ريمتغبا حضور دوازده  نهايت

تابع حداکثر  ميزان هستند. یمعن یوارد شده در الگوها ب يمجاز يرهايمتغ یتمامضرايب برآوردي 

( A) يمجاز ريبدون متغ يالگو يیتابع حداکثر درستنما ميزانو  الگو 09 نيمربوط به ا يیدرستنما

 يزانها با توجه به ممدل نيمربوط به ا  (LRT)حداکثر راستنمايی  آماره و شده ارائه( 2در جدول )

)  Aمحدود  يالگو نيرد کرد. بنابرا توانیصفر را نم هيآزمون فرض ،الگو 09 يیتابع حداکثر درستنما

 دارد. تيالگوها ارجح رديگ( بر يمجاز يرهايبدون وجود متغ
 با ورود متغیرهای مجازی های مختلف تابع هزینه ترانسلوگشکل( مقایسه بین 1جدول )

Table (6) - Comparison between different forms of the translog cost function with the 

inclusion of Dummy variables 

G F E D C B A توابع 

0/962 0/963 0/963 0/963 0/962 0/962 0/96 2R 

717/0 717/4 717/9 717/7 717/2 717/0 71/9 

Log-

likelihood 

function 

0/04 0/94 1/90 1/54 0/56 0/14  
Likelihood 

Ratio Test 
31/4 31/4 31/4 31/4 31/4 31/4  0.05

2X 

 با ورود متغیرهای مجازی های مختلف تابع هزینه ترانسلوگ( مقایسه بین شکل1جدول )ادامه 

Table (6) - Comparison between different forms of the translog cost function with the 

inclusion of Dummy variables 
 S M RJ SJ FJ H توابع

2R 0/959 0/960 0/942 0/95 0/961 0/964 
Log-

likelihood 

function 
718/8 716/5 710/2 714/4 711/8 719/9 

Likelihood 

Ratio Test 1/89 0/4 6/67 2/58 5/11 5/86 
0.05

2X 31/4 31/4 31/4 31/4 31/4 43/7 
 Source: Research Findings                                                                                          هاي تحقيق: يافتهمنبع



 4/1441/شماره 11اقتصاد کشاورزی/جلد  111

اطالعات مندرج  مبنايبر( گزارش شده است. 8درجدول )اندازه اقتصاد نتايج برآورد پارامتر ساختاري 

  نيهمچن .باشدیم واحد از بزرگتري عدد هاداده نيانگدر سطح مياندازه متر اقتصاد ا( پار8در جدول )

 داده نشان( 0) نمودار در هارقم نيا که شد محاسبه زين کارانيشال يهمه يبرا اندازهبازده نسبت به 

 يهمه براي اندازهبازده به   ،شودیم دهيد يادشده جدول و نمودار در که طورهمان .است شده

 هايشاليزار يهمهکه در  باشدیآن م گويايکه  باشدیم کيبزرگتر از  يعدد ن،يانگيو در م هاهمشاهد

 يزارهاشالاندازه  شيکه با افزا باشدیم یبدان معن نيدارد. ا وجود اندازهاز  یناش يهاصرفه بررسیمورد 

 . تمام شده محصول فراهم خواهد شد متيکاهش ق در پیو  ديتول يهانهيامکان کاهش هز

 تابع هزینه ترانسلوگ مبنایو کشش هزینه بر اندازه ( میانگین کشش 7جدول )
Table (7) Average elasticity of size and elasticity of cost based on Translog cost function 

 Elasticity of Cost      0/75  کشش هزينه

 Return to size       1/33  اندازهبازده نسبت به 

 Source: Research Findings                                                                                  هاي تحقيق: يافتهمنبع 

 

 
 Source: Research Findings                                                                                                هاي تحقيق: يافتهمنبع

 بررسیمورد  شالیزارهایبازده نسبت به اندازه در  میزان( 6)نمودار 
Figure (1) Values of return to size in the studied farms 

تر از بزرگ يعدد شاليکاران يهمه يبرا بازده نسبت به اندازه  ارامترپعددي  ميزانکه نيبا توجه به ا 

 نيا. باشدینم ريپذ امکان بررسی موردبرنج  شاليزارهاي يبرا نهياندازه به نييامکان تع ،باشدیم کي
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مورد  يهانمونه در و باشدیم کاهش حال در همچنان متوسط نهيهزيزان م که است یمعن بدان

همچنان اندازه  ديتول يهانهيکاهش هز يبرا توانینبوده و م نهياندازه به يدارا يواحد چيمطالعه، ه

و  ديدر مقابل تول متوسط نهيگفتار، هز نيا درست بودناز  نانياطم يداد. برا شيرا افزا زارهايشال

 نهيکه هز استامر  نيا دکنندهييتا زين نمودار ني( رسم شده است. ا6در نمودار ) رکشتيسطح ز

 نييو تع باشدیو در حال کاهش م یهمچنان نزول یمورد بررس يهادر نمونه ديتول يواحدها يانگينم

 . باشدینم ريامکان پذ ديتول يواحدها نهياندازه به

 
 Source: Research Findings                                                                                              هاي تحقيق: يافتهمنبع

 در مقابل تولید توسط( هزینه م2) نمودار

Figure (2) Average cost versus production 

 زين (AC) متوسط نهيهز تابع ،توسطم نهيهز بودن ینزول با رابطه در شده گفته مطالب دييتا جهت

همچنين براي اطمينان از درستی برازش . است شده گزارش( 8) جدول در آن جينتا که دش برآورد

ها، نتايج مربوط به نرمال بودن اجزاء اخالل و آزمون همسانی و آزمون فرضيه متوسطالگوي هزينه 

 واريانس بررسی شد که نتايج آن درستی برازش الگو را تأييد می کند.  

 (AC) متوسط( نتایج برآورد تابع هزینه 8جدول )
Table (8) Results of estimating the average cost function (AC)  

برآورد ميزان پارامترعنوان 

 شده
برآورد ميزان  عنوان پارامتر Tآماره 

 شده
 Tآماره 

 عرض از مبدا
Intercept 

***9/75 5/78 
نيروي کار و زمين هايقيمتاثر متقابل   

Interaction of labor & land prices 
***0/16- 7/59- 

 دستمزد نيروي کار
Labor wage  

***1/07 6/68 
واسطه کار ونهاده  هاياثر متقابل قيمت  

Interaction of labor & intermediate 

input prices 

0/003 0/48 
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 (AC) متوسط( نتایج برآورد تابع هزینه 8جدول )ادامه 
Table (8) Results of estimating the average cost function (AC)  

ميزانبرآورد  عنوان پارامتر

 شده
برآورد ميزان  عنوان پارامتر Tآماره 

 شده
 Tآماره 

 قيمت نهاده واسطه
Price of intermediate 

input 
0/48 3/67 

هاي زمين و نهاده اثر متقابل  قيمت

 واسطه
Interaction of land & intermediate 

input prices 

0/006 -1/19 

 قيمت زمين
Price of land 

 اثر متقابل قيمت نهاده ماشين و زمين -8/33 -1/22***
Interaction of machinery & land 

prices 

***0/093- 7/04- 

 قيمت ماشين
Price of machinery 

***0/66 3/65 

هاي ماشين و نهاده اثر متقابل قيمت

 واسطه
Interaction of machinery & 

intermediate input prices 

0/005 0/85 

توان دوم دستمزد نيروي 

 کار
Square of labor wage 

***0/16 6/48 

هاي ماشين و نيروي اثر متقابل قيمت

 کار
Interaction of machine & labor 

prices  

0/006- 0/037- 

 توان دوم قيمت نهاده ماشين
Square of price of 

machinery 
0/002 0/42 

 اثر متقابل توليد و قيمت نهاده واسطه
Interaction of production & price 

of intermediate input  

***0/039- 6/97- 

واسطهتوان دوم قيمت نهاده   
Square of price of 

intermediate input 
***0/26 10/48 

 اثر متقابل توليد و قيمت زمين
Interaction of production & land 

price  

***0/061 13/68 

 توان دوم قيمت زمين
Square of price of land 

توليد و دستمزد نيروي کاراثر متقابل  5/22 0/093***  
Interaction of production & wage  

***0/190- 3/37- 

توليد ميزان  
Amount of production 

***1/44- 6/22- 
 اثر متقابل توليد و قيمت ماشين
Interaction of production & 

machinery price  
0/003- 0/58- 

توليدميزان توان دوم   
Square of production 

0/037 1/50    

2R متوسط هزينه تابع 
R2 of the average cost function 

0/92 
2R تابع سهم نهاده واسطه 
 intermediate inputof the share of  2R  

0/25 

2R تابع سهم نهاده نيروي کار 

R2 of the share of labor 

0/26 2R ها و ادوات تابع سهم نهاده ماشين 
machineryof the share of 2 R 

0/10 
2R تابع سهم نهاده زمين 

of the share of land2 R 
0/65 

 معنی دار هاييبدرصد ضر
Percentage of significant coefficients 

0/70 

 توليد يزاننسبت به م متوسطکشش هزينه 
Elasticity of average cost with respect to production quantity 

0/24- 

 Source: Research Findings                                                                              هاي تحقيق: يافتهمنبع
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 کشش ،( نمايان است8جدول ) آخر سطر در که همانطور شده، برآورد متوسط نهيهز تابع مبناي بر

 بدست -61/1 با برابر و یمنف يعدد رهايمتغ نيانگيم ريمقاد در ديتول ميزان به نسبت يانگينم نهيهز

 انينما( 8) نمودار در آن هايرقم که شد محاسبه زين کارهايشال کيکاي يبرا کشش نياميزان . آمد

 کاريشال کي يبرا جز به بوده یمنفها رقم نيا همه شود،می ديده نمودار اين در که همانطور. است

 نيابرابن و باشدیم متوسط نهيهز تابع بودن ینزول یگوياي جينتا نيا. است صفر حد در يعدد که

 يهانمونه در متوسط نهيهز یعني بوده، ديتول ميزان به نسبت متوسط نهيهز بودن یکاهش کننده دييتا

 رد.ندا وجود شاليزارها نهيبه اندازه نييتع امکان و باشدیم کاهش حال در همچنان مطالعه مورد

 
 Source: Research Findings                                                                                  هاي تحقيق: يافتهمنبع

 بررسیمورد  شالیزارهایتولید در  یزان( کشش هزینه متوسط نسبت به م3)نمودار 
Figure (3) Elasticity of average cost with respect to production quantity in the studied 

farms 

 هانتیجه گیری و پیشنهاد
 هايشاليزارهاي حاصل از مقياس در تاييد وجود صرفه گوياياندازه نتايج مربوط به بررسی اقتصاد 

، یبررسمورد  شاليزارها يهمهبعبارت ديگر با افزايش اندازه براي باشد. برنج در استان گيالن می

ی در نمونه مورد بررس اندازه شاليزارهاتوان هزينه متوسط توليد را کاهش داد. از آنجا که بزرگترين می

از صرفه هاي  توانمیهکتار هم  06از  فراترهکتار بوده است، با افزايش اندازه شاليزارها حتی  06

شاورزان ک است کهموجب شده  کوچک بودن شاليزارها بررسینتايج اين  مبنايبر  بهره برد.اقتصادي 

 هايی که سبباجراي سياست لذا. شوندهاي حاصل از اندازه منتفع کار نتوانند از صرفه جويیبرنج
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توان به ها میخواهند شد بايد مورد توجه قرار گيرد. از جمله اين سياست شاليزارهاتوسعه اندازه م

ها انجام نشده اشاره کرد که هايی که اين طرح در آناجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضی در زمين

هاي افزايش اندازه اراضی و در نتيجه کاهش هزينه در پی آنسبب يکپارچگی و کاهش پراکندگی و 

 هاي روستايی براي تبادلتشکيل تعاونی برايد. همچنين تشويق کشاورزان شویتوليد محصول م

ه از حالت خرده مالکی به مديريت يکپارچ شاليزارو يا تغيير مديريت  شاليکاراناراضی کشاورزي بين 

بر افزايش سطح زير کشت هر واحد زراعی و کاهش پراکندگی  افزون. با اينکار شودمیو تاکيد پيشنهاد 

بر که تهيه آن از عهده تک تک ادوات سنگين و سرمايهماشين و ضی، امکان استفاده مشترك از ارا

 يابد. هاي توليد تا حدي زيادي کاهش میباشد، فراهم شده و هزينهاغلب کشاورزان خارج می
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Extended Abstract 

Introduction 

The increase in production costs of rice in recent years has led to a significant 

increase in its prices in Iran. On the other hand, small lands are very common in 

rice farms, which, as economists believe, leads to the lack of optimal use of 

production resources and consequently increases production costs of rice and its 

price. Therefore, empirical investigation of economies of size in rice farms is 

very important for reducing production costs. The present study has been 

conducted with the same purpose in rice farms in Guilan province, which is one 

of the main centers of rice production in Iran. 

Materials and Method 

To achieve purpose of the present study, data on rice production and its costs 

were collected from 180 farmers in four cities of Guilan province for the 2019-

2020 crop year. Using Duality's theory, the cost function and demand functions 

of labor, machinery, intermediate inputs and, land were estimated in three 

flexible functional forms namely Translog, Normalized Quadratic, and 

Generalized Leontief. Then, the best functional form was selected using 

econometric criteria. Based on the estimated parameters of the best model, the 

elasticity of the size was estimated. As well, average cost function of rice 

production was estimated and based on it, the elasticity of the average cost with 

respect to the production was calculated. 

Results and discussion 

The results show that Translog functional form is the most suitable form for the 

expression of rice production technology in Guilan province. Results show that 

structural parameter of “Return to Size” for paddy farms is equal to 1.33 in 
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average and is greater than one for all the observations. As well, elasticity of 

average cost relative to production is negative for all the farmers. Therefore, 

estimated models prove the advantage of economies of size and negative slope 

of average cost function in all rice farms in the Guilan province. So, there is no 

any farm with efficient size in the studied sample and it is possible to reduce the 

production costs and the cost price of rice by increasing the size of production 

for all the farms.  

Suggestion 

based on the findings of this research, land integration policies and increasing the 

size of rice paddies are suggested as an effective strategy to reduce production 

costs of rice production. 

 JEL Classification: O13 .C01, C32, C51, D22. 

Keywords: Economies of size, Cost Function, Rice, Gilan Province, Iran. 

 

 


