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چکیده
در ایران نیز . ژیک کشاورزي در جهان، اهمیت دارداستراتيعنوان سومین فرآوردهپس از گندم و جو بهايدانهذرت 

منظور تحلیل چگونگی بهپس. اهمیت استدارايطیور يمین انرژي در تغذیهالی تعنوان منبع اصاین محصول به
جاي تابع تولید در تجزیه و اشاره به مزایاي استفاده از تابع هزینه بهافزون برها در تولید این محصول، ثیر نهادهات

یب تابع و بازده نسبت به مقیاس برآورد کشش تولید، ضرابرايترانسلوگ يوري تولید، از تابع هزینهآتحلیل فن
هاي نمایی غیرخطی محدود شده، با استفاده از دادهدرستحداکثراین تابع از روش . ه استاستفاده شدايدانهذرت

ی متقاطع یهاي جزدهد که کششنتایج این مطالعه نشان می. برآورد شد1368-1382هاي مرکب مربوط به سال
چنینهم.استنیروي کار با کود، بذر و آب يجانشینی مابین نهادهيها بیانگر رابطهآلن براي هر جفت از نهاده

کشش قیمتی تقاضا براي يمحاسبه. استکود، بذر و آب يو جانشین نهادهنیروي کاريآالت مکمل نهادهماشین
نتایج حاکی از آن است که این،افزون بر . استکشش بودن تقاضا براي این نهاده ز بیانگر بیینیروي کار نينهاده
در ایران ايدانهدیگر تولید محصول ذرت سخنبه ). =39/0SE(است1تر از هاي برگرفته از مقیاس، کمصرفه

.داراي بازده نزولی نسبت به مقیاس است
JEL: Q12, D2

نمایی، ذرتکثر درستترانسلوگ، کشش جانشینی، بازده به مقیاس، روش حدايتابع هزینه: يکلیديهاواژه
ايدانه
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.دانشگاه تهران
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مقدمه
کشورها یاسیو سي، اقتصادیاجتماعیدر زندگیگاه مهمیجاییت غذاین غذا و امنیمات

ر یاخيهامهم هر دولت در ساليهااز جمله دغدغهییت غذاین راستا توجه به امنیدر ا. دارد
ر عصر حاضر به خود علت پیچیدگی و تنوعی که دمین آن بهاغذا و تيلهامس. بوده است

تربیشدر کشورهاي درحال توسعه، به سبب نرخ رشد باالي جمعیت و وابستگی بویژهگرفته، 
، در حال موجودهايگزارشبراساسکه طوريبه،به محصوالت غذایی نگران کننده شده است

طور جدي به اینبهچهنانچ. مزمن دچارنديتغذیهء درصد جمعیت جهان به سو20حاضر
؛ کالنتري، 1383، يعبد(اي مبهم پیش رو خواهد بودشک آیندهمهم توجه نشود، بیيلهامس

1373.(
مهم کشاورزي در جهان، يعنوان سومین فرآوردهبه،محصول ذرت، پس از گندم و برنج

از خوراك درصد70که حدود بر آنافزونکشاورزي ارزشمند، ياین فرآورده. اهمیت دارد
سودمند براي تولید روغن خوراکی، نشاسته و گلوکز و چند ايدانه، کندفراهم میطیور را 
با افزایش جمعیت و نیاز روزافزون مردم به ). 1386، يو عابدینیحس(دیگر استيفرآورده

سطح زیرکشت -در سبد خانوار داردياژهیجایگاه وکه اهمیت و -مرغ گوشت مرغ و تخم
یدر ایران نیز کشت ذرت از اهمیت فراوان.استحال افزایش دردرپیپیذرت در جهان 

میلیون 2/2که استمیلیون تن در سال 4تا 7/3نیاز کشور به ذرت، حدود . استبرخوردار
وزارت (شودمین میامیلیون تن از طریق واردات ت5/1شود و حدود تن در داخل تولید می

). 1384جهاد کشاورزي، 
در تربیشيبراي نیل به ستادهرسدستمندي از امکانات در اي بهرههیابی به شیوهتدس

آوريفنو ارزیابی سوجهانی مطرح است از یک تجارتزمانی که الحاق ایران به سازمان 
ن محصول در یاينهیساختار هزيمطالعهنبودبا توجه به ايدانهحاکم بر فرآیند تولید ذرت 

بررسی بنابراین . کندنمایان میتربیشپژوهش را این جاماندیگر، ضرورت سويران از یا
استفاده از تابع تولید . اي برخوردار استاین محصول از اهمیت ویژهيوضعیت تولید و هزینه

چون کشش تولید نسبت به هر یک پارامترهاي مربوط همبراي بررسی وضعیت تولید و برآورد

mailto:syazdani@ut.ac.ir


٣تح

. ی واحد کشاورزي نسبت به مقیاس، بسیار متداول استها، ضرایب تابع و تعیین بازدهاز نهاده
تواند منظور برآورد پارامترهاي تولید میجاي تابع تولید بهکار بردن تابع هزینه بهولی به

؛ 1380، يمحمود(آورد تري براي تجزیه و تحلیل روابط تولیدي فراهم چارچوب غنی
؛ و آلوارز و 1994گارسیا و رندال ، ؛1989گالس و مک کیلوپ، ؛ 1381، کارانهمو ياشرزه

مختلف، اقدام به برآورد ينهیبا استفاده از توابع هزگوناگونیهايهمطالع). 2003اریاس، 
،يو اصغری؛ جهان1380،یو کالئی؛ ترکمان1376، یو نعمتیکیان(کردندنهاده يتوابع تقاضا

نتایج .)2003، کارانهمو و یدام ژ؛ آ1381،يان و عابدیلیخل؛1385، يو اصغری؛ جهان1384
کشش بوده است یبيتقاضايتولید دارايهابیانگر این است که نهادههاهاز این مطالعیبرخ

را یها را باکشش و برخنهادهیدیگر برخهايهکه مطالعی، در حال)1376، یو نعمتیکیان(
. اندکشش یافتهکم

واحدهاي تولیدي، ضعف در کارایینال تولید، وري پایین عوامهلی از جمله بهریمسا
يثر بر تولید و درجهوشناخت عوامل منداشتنمدیریت و نادیده انگاشتن اصول اقتصادي، 

هاي پژوهشانجام، رفته و نوینپیشآوريفناز نکردن گیري بهرهوهاآناهمیت نسبی 
و تحلیل ساختار تولید را در راستاي وري بهرهبودبه، آوريفنتحلیل تغییر ياقتصادي در زمینه

يدر این راستا، مطالعه. دهدنشان میپذیر و منطقی گیري بهینه از منابع موجود، اجتناببهره
.رفتیپذانجامران، یدر اايدانهمحصول ذرتينهیل ساختار هزیبا هدف تحلکنونی

تحقیقروش
ران سه استان فارس، یدر اايدانهرتذيساختار هزینهینظور بررسمن مطالعه بهیدر ا

ران را به خود ید ایتول% 70رکشت ویسطح ز% 69خوزستان و کرمانشاه که در مجموع 
وزارت جهاد کشاورزي،(اندهگرفته شدران در نظریاز اياندهیعنوان نماند، بهاهاختصاص داد



١٣٨٨/ ٣/١جلد /  ٤

هايمربوط به سال1رکبهاي ماطالعات مورد استفاده در این مطالعه از نوع داده). 1384
.آوري شده استکه از وزارت جهاد کشاورزي جمعاست1382-1368

)ال یر(ايدانهد ذرت یدر تولیمصرفيهامت واحد نهادهین قیانگیم) 1(جدول 
نام نهاده

نام استان
بذر 

)لوگرمیک(
ییایمیکود ش

)لوگرمیک(
کاريروین
)نفرروزکار(

آالتنیماش
)ساعت کارکرد(

آب
)مترمکعب(

7150570147128063127/9فارس
8290434147325021449/8خوزستان
6907305127063963860/9کرمانشاه

يدفتر آمار و اطالعات وزارت جهادکشاورز: ماخذ

تواند هم با استفاده از تابع یک صنعت مید یدهد که ساختار تولینشان م2دوگانيتئور
جاي تابع استفاده از تابع هزینه به. ردینه مورد مطالعه قرار گیبا استفاده از تابع هزد و هم یتول

توابع یطور کلکه بهنیاز جمله ا. استمنظور برآورد پارامترهاي تولید، داراي مزایایی تولید به
دادنتوانند بدون قرارین میهستند، بنابرايرتریپذانعطافیتابعيهافرمينه دارایهز

برآورد پارامترها با استفاده از چنینهم. ح شوندی، تصرآوريفنيپارامترهايت رویمحدود
هاآنر ید و نه مقادیمت عوامل تولیاز قینه، توابعیرا توابع هزیتر است زنه آسانیروش تابع هز

. تاسهاآنر یتر از مقادها کممت نهادهیان قیمیخطاحتمال بروز همافزون بر این،. است
ر،یاست(استتر د مناسبیتولآوريفنل یتحلينه برایرسد استفاده از تابع هزینظر من بهیبنابرا

پذیر، شکل تابع هاي تابعی عمومی انعطافمنظور برآورد تابع، از میان شکلبه). 1985
است که تابع رون تابع از آنیل استفاده از ایدل. ترانسلوگ براي تابع هزینه انتخاب شد

ر ییتغيعالوه اجازهبه. گذاردیها نمان نهادهیمینیامکان جانشيرویتیچ محدودیرانسلوگ هت
شکل بودن تابع uين مورد برایدهد که اید میر سطح تولییبا تغراههماس را یبازده به مق

). 1976ن، یستنسن و گریکر(استيضرورمتوسطينهیهز

1- Pooling data
2- Duality
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آالت، نیروي کار، ماشین(محصولی با پنج نهادهترانسلوگ براي حالت تکيتابع هزینه
:شودصورت زیر تعریف میبه)کود شیمیایی و آب ،بذر

)1(∑ ∑ ∑ ε+qlnplnδ+)q(lnα
2

1
+qlnα+plnplnγ∑

2

1
+plnβ+β=Cln

5

1=i

5

1=j

5

1=i
kiiq

2
21jiij

5

1=i
ii0

:شوندصورت زیر تعریف میبهباالمتغیرهاي تابع 
 p1،قیمت واحد بذر مصرفیp2،قیمت واحد کود شیمیاییp3،قیمت واحد نیروي کارp4

یی که مدل ترانسلوگ متقارن است، جاآناز . استقیمت واحد آب p5آالت وشینقیمت ما
الزم است محدودیت 

ji
γ

ij
γ داعمال شو) 1(يدر مورد رابطه .

ترانسلوگ بدون محدودیت بازده ثابت نسبت به مقیاس، داراي يتابع هزینه،در کل
ها است ن و همگن بودن خطی در قیمت نهادههاي مثبت بودن تابع هزینه، متقارویژگی

هاي ها، الزم است محدودیتهمگن بودن تابع هزینه در قیمت نهادهمنظوربه). 1385،یدشت(
:اعمال شوندهاشاخصزیر، روي 

)2(∑ 1=β
5

1=i
i ∑ 0=γ

5

1=i
ij for all j, 0=∑δ

5

0=i
iq

.دهدحساسیت یک متغیر را نسبت به تغییرات متغیر دیگر نشان میهاي جانشینی،کشش
عمده هايهاي جانشینی، از هدفب کششدست آوردن ضرایتجربی، بههايهمطالعتربیشدر 

:ازاستعبارتهاآنین ترمهماست که 
عنوان کشش با این کشش، که ): AES(1هاي جانشینی خودي و متقاطع آلنکشش: الف

ها از لحاظ بندي هر جفت از نهاده، براي گروهاستگذاري شدهنام2اوزاوا-آلنجانشینی 
هاي ، کشش)1975(3مطابق با کار بلکوربی و راسل. شودکار برده میمکملی بهوجانشینی

صورت این کشش به.دندهجانشینی بین دو نهاده را نشان میيجانشینی متقاطع آلن، درجه
:شودزیر تعریف می

1-Allen Elasticity of substitution.
2-Allen - Uzawa Elasticity of substitution
3-Blackorby and Russet
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:صورت زیر قابل محاسبه خواهد بودترانسلوگ، بهياین نوع کشش، براي تابع هزینه
)4(

1+
ss

γ
=θ

)s(

)1-s(s+γ
=θ

ji

ij
ij2

i

iiij
ii for i  j

0θijاگر مقدار جبري کشش جانشینی متقاطع، مثبت بوده باشد،   نشانگر این است که ،
0θijجانشینی وجود دارد و اگر يبین دو نهاده رابطه ،مکملی استينشانگر رابطهباشد .
ها، منفی م این نوع از کششیاین است که عالهاي خودي آلن، انتظار بر در ارتباط با کشش

عکس ي، با قیمت آن رابطه)جز کاالهاي گیفنبه(خاطر این که تقاضاي هر کاالبه. بوده باشد
.دارد

ها ها هستند، این کششهاي قیمتی خودي و متقاطع نهادهها، کششنوع دیگر کشش: ب
:اندزیر تعریف شدهصورتبه
)5(

ix

jp
×

jp∂
ix∂

=
jlnp∂
ilnx∂

=ijε

:شوندصورت زیر محاسبه میهاي قیمتی و متقاطع بهترانسلوگ، کششيدر توابع هزینه
)6(isijθ=ijε,j≠iforjsijθ=ijε

هاي بر گرفته از گیري دقیق از صرفهاند که یک اندازه، بر این عقیدهگرانپژوهشبسیاري از 
هاي انفرادي هزینه نسبت به تولیدات چند محصولی، برابر مجموع کششیمقیاس، در مدل

درصد رشد 1باشد، نشانگر این موضوع است که 1مثال، اگر کشش هزینه برابر براي. است
محصولی مقدار کشش در حالت تک. شودمیدرصد 1میزان بههازایش هزینهتولیدات، باعث اف

:صورت زیر خواهد بودهزینه به
)7(

AC

MC
=

c

q
×

q∂
c∂

=
lnq∂
lnc∂

=μ
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نهایی يمدت هزینه نسبت به تولید که برابر نسبت هزینهعنوان کشش بلندبااز این رابطه 
تر از بت به تولید، بزرگمدت هزینه نسهرگاه کشش بلند. کننداست، یاد میمتوسطيبه هزینه

تر از است و اگر مقدار آن کوچکروروبهاس یاز مقیناشيهاد با صرفهیتوليآورفنباشد، 1
معادالت مدل، ).1992سلدون،(شتدااس وجود خواهدیهاي ناشی از مقصرفهنبودباشد، 1

است، با ) jiγ=ijγ(و محدودیت متقارن بودن ضرایب متقاطع ) 2(، )1(هاي که شامل رابطه
Shazamنمایی غیرخطی محدود شده و با استفاده از نرم افزار استفاده از روش حداکثر درست

استفاده شده 1عنوان شاخصی از تقاطعدر این الگو از متغیرهاي موهومی به. برآورد شده است
نی واریانس در جز ساتعیین وجود ناهمبرايو وایت آزمون بروش پاگان، گلچسر. است

دوربین يآمارهچنینهمخطی و هميمنظور تعیین رابطهواریانس بهياخالل، آزمون تجزیه
بررسی براي. در جز اخالل صورت گرفته استبستگیهممنظور بررسی وجود خود واتسن به

. استفاده شدtداري آماري متغیرها از آزمون معنا

نتایج و بحث
ترانسلوگ است که با استفاده از روش يایج حاصل از برآورد تابع هزینهاین بخش شامل نت

، در جدولنتایج این برآورد. رآورد شده استب،نمایی غیرخطی محدود شدهحداکثر درست
ر یان متغیتواند روابط میترانسلوگ نميتفسیر ضرایب تابع هزینه.گزارش شده است) 2(

ها در این مطالعه، روابط میان نهادهپس. طور کامل نشان دهدرا بهیحیتوضيرهایوابسته و متغ
هاي جانشینی خودي و متقاطع آلن، کشش قیمتی خودي و متقاطع با با استفاده از کشش

.است) 4(و) 3(هايولبررسی شده است که نتایج آن مطابق جد) 6(و ) 4(استفاده از روابط 
هاي خودي آلن، عالمـت صـحیح و مـورد          کششيپیداست، همه ) 3(طور که از جدول   همان

معکوس  يها رابطه ت و مقدار تقاضاي هر یک از نهاده       دیگر، میان قیم   سخنبه  . انتظار را دارند  

1-Cross



١٣٨٨/ ٣/١جلد /  ٨

ينهـاده  ياي جانشین براي کود، بذر و آب و مکمل بـرا          نیروي کار نهاده   چنینهم. وجود دارد 
.آالت استماشین

ترانسلوگيهتابع هزینضرایب برآورد)2(جدول
tيآمارهمقدار ضرایبضرایبنام متغیرها

متغیر موهومی  استان فارس
1ν**89/68471/3

متغیر موهومی استان کرمانشاه
2ν**59/68459/3

متغیر موهومی استان خوزستان
3ν**15/69476/3

بذريقیمت واحد  نهاده
1β*32/7-165/2-

قیمت واحد کود شیمیایی
2β**97/18572/3

مزد نیروي کاردست
3β**49/7-613/3-

توان دوم متغیر قیمت بذر
11γ**74/1-27/3-

بذر و کود شیمیاییياثر متقابل قیمت نهاده
12*59/1436/2

بذر و نیروي کارياثر متقابل قیمت نهاده
13**04/2682/3

توان دوم متغیر قیمت کود
22*18/1728/2

یایی و نیروي کارکود شیمياثر متقابل قیمت نهاده
23**37/2-515/4-

آالتکود شیمیایی و ماشینياثر متقابل قیمت نهاده
24*21/1-411/2-

کود شیمیایی و آبياثر متقابل قیمت نهاده
25*78/0-991/1-

توان دوم متغیر قیمت آب
55γ**3/0897/2

متغیر میزان تولید
1α*9/1-868/1-

q4δ*25/0029/2آالت و میزان تولیداثر متقابل قیمت ماشین

992/0=R
2=R 2 996/

=N 45
DW 3/2

هاي تحقیقیافته: ماخذ
.استدرصد 1و 5داري در سطوح معنايتیب نمایندهتربه**و *
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سخنبه . باشدکشاورزيت بودجهیل محدودیدلنه ممکن است بهیدر تابع هزینین جانشیا
تر از کود، کميتفادهکار منجر به اسيرویاز نتربیشت بودجه، استفاده یل محدودیدلبه،گرید

.بذر و آب خواهد شد

هاي خودي و جانشینی آلنکشش)3(جدول
آبآالتنیماشکاريروینکود شیمیاییبذر

-984/0**948/0**037/1**-996/0**-947/0**بذر
-959/0**841/0**043/1**-052/1**ییایمیکود ش

001/1**-799/0**-646/0**کاريروین
019/1**-864/2آالتنیماش

-457/2آب
هاي تحقیقیافته: ماخذ

.استدرصد 1داري در سطح معناينماینده**

یاد يهاکار دقت در مصرف نهادهيرویش نیبا افزايعلوم کشاورزبراساسافزون بر این
افزون برآن . فتایکاهش خواهد هاآنزان مصرف یش و میدر مراحل کاشت و داشت، افزاشده

) 1380(ییو کالیو ترکمان) 1384(يو اصغری، جهان)1385(يو اصغریجهانهاي همطالع
از آن است که میان بذر با کود و یج حاکینتاچنینهم. کنندیمتاییدرا ین بررسیج ایز، نتاین

ینی میان جانشيرابطه. برقرار استینیجانشيکار رابطهيرویو با نیمکمليآب، رابطه
سببها ن نهادهیکار با کود شیمیایی، بذر و آب بیانگر این است که افزایش قیمت ايروین

يهاکه کششضمن این. شودیکاهش اشتغال مسببهاآنمت افزایش اشتغال و کاهش قی
کاري و چون افزایش بیتواند پیامدهاي نامناسبی هماز یک است، میتربیشی مورد نظر یجز

کود، ين برایجانشياآالت نهادهنیماشچنینهم. محیط زیست را در پی داشته باشدآلودگی 
تربهت یریآالت منجر به مدنیاست که استفاده از ماشامعناینبهن یا. دیآیشمار مبذر و آب به
يگذارمتین قیبنابرا. د خواهد شدیتولينهیکاهش هزسببانجامسرده و شها مصرف نهاده
بذر، يبیش از حد و غیر بهینهياز استفادهيریتواند در جلوگمات ماشینی، میمناسب خد
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توابع هزینه و یدر بررس) 1381(يان و عابدیلیخليدر مطالعه. باشدکارآمدکود و آب 
با توجه . جانشینی برقرار استيآالت رابطهان آب با ماشینیمزینهاي کشاورزيتقاضاي نهاده

، مطالعهاین در یآالت است ولن ماشینینیروي کار جانشیاد شدهيلعهکه در مطانیبه ا
آالت ممکن مکمل بودن نیروي کار و ماشین،ن دو نهاده وجود داردیان ایمیمکمليرابطه

آالت، بنابراین با کاهش قیمت ماشین.باشدايدانهدلیل مکانیزه بودن کشت ذرت است به
. یابداشتغال افزایش می

زان استفاده یمت آب مین است که با کاهش قیانگر ایز بیان آب و کود نیمیمکمليهرابط
یمنابع آبیش از حد آب، آلودگیبياستفادهسخن،گریبه د. ابدییش میکود افزاياز نهاده

با آب به راههمن مواد یو نفوذ اییایمیشيه از کودهایرویبيل استفادهیدلرا بهینیرزمیز
ها بیانگر این است که روابط جانشینی میان سایر نهاده. تر در بر خواهد داشتنییااعماق پ

متی خودي و هاي قیکشش. شودافزایش مصرف دیگري میسببافزایش قیمت هر یک 
.ه شده استیارا) 4(ها  نیز در جدولمتقاطع تقاضاي نهاده

هاي قیمتی خودي و متقاطع تقاضاکشش) 4(جدول
آبآالتنیماشکاريروینیمیاییکود شبذر

-779/2353/0898/0-24/8-519/6بذر
-795/2313/0274/0-575/9-555/8ییایمیکود ش

911/0-297/0-394/9402/9732/0کاريروین
929/0-066/1-55/6001/914/2آالتنیماش

-678/2378/0241/2-673/6-304/8آب
یقهاي تحقیافته: ماخذ

هاي قیمتی خودي عالمت صحیح  و مورد انتظار کششيشود همهده میدیکه گونههمان 
هامطلق بیش از سایر نهادهکود، از لحاظ قدريمقدار کشش قیمتی تقاضا براي نهاده. را دارند

بیش يکود شیمیایی به تغییرات قیمت خوديدیگر، حساسیت تقاضاي نهادهسخنبه . است
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1تر از نیروي کار کميمطلق مقدار عددي کشش قیمتی خودي نهادهقدر. هاستهادهاز سایر ن
یعنی با افزایش درصد معینی در قیمت . کشش استبنابراین تقاضا براي این نهاده بی. است
تر از مقدار یاد شده نیروي کار، موجب کاهش تقاضا براي آن نهاده به میزان کمينهاده

.شودمی
. استهاي برگرفته از مقیاس وعات مهم در اقتصاد کشاورزي، بررسی صرفهیکی از موض

1هاي برگرفته از مقیاس، زمانی وجود خواهد داشت که افزایش محصول به میزان صرفه
منظور در این مطالعه بهپس. درصد شود1تر از ها به میزان کمدرصد باعث افزایش هزینه

. دشهاي مقیاس، کشش هزینه نسبت به تولید محاسبه هصرفنداشتنبررسی وجود و یا وجود
است که بیانگر 1تر از مدت هزینه نسبت به تولید، بزرگنتایج بررسی نشان داد که کشش بلند

). =SE 39/0(است 1تر از هاي برگرفته از مقیاس، کمصرفهیعنی. استهاي مقیاس صرفهنبود
.رو هستیموبهبنابراین با بازده نزولی نسبت به مقیاس ر

سهم يها، ضرایب معادلهسهم عوامل تولید از کل هزینههايهدر بررسی ضرایب معادل
در کل باالهاي ي میان سهم نهادهدهد که رابطهنسبی نیروي کار و آب از کل هزینه نشان می

بهاي عکس و با يکود رابطهيي پرداختی به عوامل تولید با بهاي یک واحد از نهادههزینه
براي نمونه در . م داردیي مستقها رابطهکار، آب و سایر نهادهيروینيهایک واحد از نهاده

ها، سهم که با افزایش قیمت یک واحد از سایر نهادهدهدنشان میباالي آب مطالب مورد نهاده
لی است این در حا. یابدش مییي پرداختی به عوامل تولید افزاي آب از کل هزینهنسبی نهاده

ي آب در کل هزینه خواهد نسبی نهادهکه افزایش بهاي یک واحد کود موجب کاهش سهم 
جویی شده و یا قیمت آن کاهش یافته و در ها صرفهین معنا که یا در مصرف این نهادهاهب. شد

.تواند هر دو مورد رخ داده باشدتر میحالت کلی
پرداختی به عوامل تولید با قیمت یک واحد يبذر از کل هزینهيسهم نسبی نهادهچنینهم

دیگر با سخنبه . م داردیمستقيها رابطهعکس ولی با قیمت سایر نهادهيرابطهيخود
پرداختی به يبذر از کل هزینهيها سهم نسبی نهادهافزایش قیمت یک واحد از سایر نهاده
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واحد بذر، موجب کاهش سهم در حالی که افزایش بهاي یک. یابدش مییعوامل تولید افزا
.بذر در کل هزینه خواهد شدينسبی نهاده

يکود، حاکی از آن است که سهم کود از کل هزینهيهمین بررسی در رابطه با نهاده
م و با بهاي یک واحد از یمستقيپرداختی به عوامل تولید با قیمت یک واحد بذر و کود رابطه

ین معنا که با افزایش بهاي هر واحد بذر و کود، سهم اهب. عکس دارديها رابطهسایر نهاده
ها سهم یابد و با افزایش هر واحد بهاي سایر نهادهکود در کل هزینه کاهش میينسبی نهاده

.یابدش مییپرداختی به عوامل تولید افزاينسبی این نهاده از کل هزینه
ن یک واحد از ایمت یز با قید نیولبه عوامل تیپرداختينهیآالت از کل هزنیسهم ماش
. م داردیمستقيها رابطهر نهادهیک واحد از سایيعکس و با بهايکود، رابطهينهاده و نهاده

نه ینهاده در کل هزیآالت و کود، سهم نسبنیک واحد ماشیيش بهایمعنا که با افزااینبه
ينهین نهاده از کل هزیایسهم نسبها،ر نهادهیسايک واحد بهایش یابد و با افزاییکاهش م

.ابدییش مید افزایبه عوامل تولیپرداخت

هانهادپیشگیري و نتیجه
ج ینتا. شدانجامران یدر اايدانهذرت ينهیل ساختار هزیه و تحلین مطالعه با هدف تجزیا

هاي نهادهجانشینی مابینيهر جفت نهاده، بیانگر رابطهيآلن براییجزيهاکششيمحاسبه
برقرار یمکملي، میان بذر با کود و آب رابطهچنینهم. استنیروي کار، کود، بذر و آب 

غیربهینه به آن، يهایارانهيهیقیمت کود و ارايرویهین نتایج، کاهش بیبا توجه به ا. است
یطور کلخاك، آب و بهيهایشود و آلودگیموجب افزایش مصرف این نهاده م

پایدار و حفاظت ياهداف توسعهيدر راستاپس. خواهد داشتراههمرا به یطمحیزیست
با توجه به چنینهم. استيضروریکود شیمیایينهادهيمحیط زیست، تعیین قیمت بهینه برا

ق کاهش یست تا با کنترل قیمت کود از طراکار، الزميمیان کود و نیروینیجانشيرابطه
يجلوگیريدر بخش کشاورزيکارن، از کاهش اشتغال و افزایش بیآيتمام شدهيهانهیهز
.دکر
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دارد، یمکمليکار رابطهينیرويآالت با نهادهکه خدمات ماشینجاآندیگر از ياز سو
يهیسیاست مکانیزاسیون منجر به افزایش اشتغال و تولید خواهد شد، بنابراین اراياجرا

یاري باالهايتواند ما را در هدفمکانیزاسیون، میيتوسعهبرايتسهیالت و اعتبارات بانکی 
ي اجرایی و تحقیقاتی باید در راستاي امکان افزایش تولید، بدون هاسیاستچنینهم. دکن

.ها باشدافزایش زیاد هزینه
کود، بذر و آب ين برایجانشيانهاده،آالتنیقابل توجه دیگر این است که ماشينکته

ده و شها ت مصرف نهادهیریآالت منجر به مدنین استفاده از ماشیبنابرا. دیآیشمار مبه
ینیخدمات ماشمناسبيگذارمتین قیبنابرا. د خواهد شدیتولينهیکاهش هزسبب انجامسر

ثر وبذر، کود و آب ميهاش از حد نهادهینه و بیر بهیغياز استفادهيریتواند در جلوگیم
.باشد

يریکارگبهییش کارایافزابرايیجی، استفاده از خدمات ترویاد شدهرد با توجه به موا
ت یهدايها در راستانهادهيزان عرضهید و مهار کردن میتولينهیها، کاهش هزنهاده
. ، سودمند استيدینه از عوامل تولیبهياستفادهيبرداران به سوبهره

منابع
محصولی در تخمین ترانسلوگ چنديده از تابع هزینهاستفا.)1380. (ع،کالئیو. ترکمانی، ج

،استان فارس: موردييمطالعه،هاي کشاورزيزمان توابع هزینه و تقاضاي  نهادههم
.101-124): 34(9، اقتصاد کشاورزي و توسعه

ترانسلوگ ينهیگندم با استفاده از تابع هزينهیل هزیتحل.)1384. (ع،ياصغرو. ، میجهان
- 264: )70(18، يقات اقتصادیتحق،)ارسبارانيمنطقه: يمورديمطالعه(،یصولمحتک
233.

يگندم در منطقهينهیتابع هزیاضین ساختار رییتع.)1385. (ع،ياصغرو. ، میجهان
.233-249، سال دوازدهم، يعلوم کشاورز.ارسباران



١٣٨٨/ ٣/١جلد /  ١٤

ي دولت هاسیاستبازار و هاي لفهوارزیابی نقش م.)1386. (س،عابديو. ص.حسینی، س
.21-34: )1(1، ياقتصاد کشاورزيمجله.در تعیین قیمت ذرت در ایران

ترانسلوگ چندمحصولی در ياستفاده از تابع هزینه.)1381. (ا. ش،يعابدو. ان، صیلیخل
رود موردي زایندهيمطالعه(،هاي کشاورزيتقاضاي نهادهزمان توابع هزینه وتخمین هم

.125-131): 2(16، يع کشاورزیعلوم و صنايمجله.)اصفهان

يرساله.ایرانداريدامتکنولوژي در صنعت بررسی ماهیت و رشد تغیر.)1385(. دشتی، ق
. اقتصاد کشاورزي، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهرانيادکتر

محصول يار تولید و هزینهساختیبررس.)1381(.فر میو راست. ع. ميریقطم،.، غياشرزه
.45-58): 1(6، یو منابع طبیعيعلوم وفنون کشاورز.استان گیالن: يمورديمطالعه،برنج

و اقتصاد يزیربرنامهيهاپژوهشيسسهوم.ع درآمدیو توزییت غذایامن.)1383. (، فيعبد
.یقاتیتحقياهافتهیم یت امور پردازش و تنظیریمد،يکشاورز

ينامهفصل. ضرورت رشد هماهنگ:منابع غذایی و افزایش جمعیت.)1373(.ي، عکالنتر
.6-6:15،اقتصاد کشاورزي و توسعه

.در ایرانیسهم گندم آبيتحلیل ساختار تولید و معادالت تقاضا.)1380(.، ايمحمود
.691-701: )4(32، يعلوم کشاورزيمجله

.)1368-1382(هاي مختلفسال.محصوالت کشاورزيتولید يهزینه.کشاورزيوزارت جهاد
هاي زمان تابع هزینه و توابع تقاضاي نهادهبرآورد هم.)1376. (م،نعمتیو. ، كهژبر کیانی

اقتصاد ينامهفصل.ظاهر نامرتبط تکراريهاي بهگندم آبی با استفاده از رگرسیون
.57-70:)18(5، کشاورزي و توسعه

Adam, Z. C. Huffman. W. E. and Rozelle, S. (2003). Technical Efficiency of
Chinese Grain Production: A Stochastic Production Frontier Approach. Paper
prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association
Annual Meeting, Montreal, Canada, July 27-30.

Alvarez, A. and Arias, C. (2003). Diseconomies of Scale with Fixed Management.
American Journal of Economics, 85(1).134-142.

Blackorby, C., and Russell, R.B (1975) The Morishima Elasticity of Substitution,
Discussion paper, No.75-1, Economics, University of California, San Diego,
147-158.



١٥تح

Christensen, L. R. and Green, W. H. (1976). Economies of Scale in U.S. Electric
Power Generation, Journal of Political Economy, 84(4): 655-676.

Garcia, R. and Randall, A. (1994). A Cost Function Analysis to Estimate Effect of
Fertilizer Policy on the Supply of Wheat and Corn, Review of Agricultural
Economies, 16: 215-230.

Glass, J. C. and Mcklillop, D. G. (1989). A Multi product Mutinous Cost function
Analysis of Northern Irland Agriculture, 1955-85, Jornal of Agricultural
Economics, No. 40: 57-70.
Seldon, B. J. and Bullard, S. (1992) Input Substitution, of Scale and
Productivity Growth in the U.S Uohostered Furniture Industry, Applied
Economics, 24: 1017-1024.

Stier, J. C. (1985). Implication of Factor Substitution, Economies of Scale and
Technological Change in United states Pulps and Paper Industry, Forest
Science, 31(4): 803-812.


