
  

1292 

 ها در تولید محصول گندم دیمبررسی اقتصادی مصرف نهاده
 )مطالعه موردی روستاهای بخش شاوور شهرستان شوش(

 
 2، جعفر پورزبید*1پوربهمن خسروی

 

 

 چكیده
 نقش ،اكشوره از بسياري مانند نيز ايران در .آيد مي شمار به جهان خانوارهاي مصرفي الگوي در كاال ترين حياتي گندم امروزه

 وجود ملي ي توسعه دافاه پيشبرد و خودكفايي به رسيدن در كه سنگيني رسالت و كشور مصرفي نظام در گندم محصول تراتژيكاس

 طالعه با هدف  بررسي اقتصادياين م .افزايد مي توليد هاي عامل و منابع ي بهينه مديريت و ريزي برنامه لزوم و اهميت بر دارد،

ليد، ناحيه عوامل تو ر يك ازهگندم ديم صورت پذيرفته است و بر آن است  با محاسبه كشش هاي توليد مصرف نهاده ها در توليد محصول 
ورد مطالعه . منطقه مده استشبکارگيري عوامل توليد، مورد بحث و بررسي قرار گيرد. همچنين تركيب بهينه عوامل توليد نيز محاسبه 

ورت تصادفي صشنامه به يل پرساي مورد نياز براي انجام اين مطالعه از طريق تکمروستاهاي بخش شاوور شهرستان شوش مي باشد. داده ه
 هنتال استفاده شده كترانزيند توليد ساده از ديم كاران منطقه مذكور جمع آوري شده است. در اين تحقيق از تابع توليد كاب داگالس و تابع

نتايج اين پژوهش نشان  .رديده اندبرآورد گ Stata11ر تفاده از نرم افزاو با اس( OLS)اين توابع توليد به روش حداقل مربعات معمولي 
درصد آز آنها كود را در  14قط فدرصد بذر و  44درصد از آنها ماشين آالت،  96درصد از زارعين مورد مطالعه نيروي كار، 72مي دهد كه 

 ناحيه اقتصادي به كار برده اند.
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 مقدمه

سی والت اساسعه تحاقتصاد کشور ما با تمام فرصت ها و چالش ها یک اقتصاد در حال گذر است و همراه با جریان تو

 اشد. رشدی با مهدر ساختار اجتماعی و اقتصادی تحقق می یابد که افزایش جمعیت یکی از این تحوالت و دگرگونی 

ظر ا از نربسیار شتابان جمعیت و گرایش این جمعیت به شهری شدن و پذیرش الگوی مصرف شهری، مسائل خاصی 

ه رآوری شدده و فتغذیه و تامین غذا پیش رو خواهد داشت که از آن جمله می توان به تمایل به مصرف غذاهای آما

 (.1382تنوع اشاره نمود )محمد زاده و آگاه، در میان جمعیت شهری و نیز اشتیاق به مصرف غذاهای م

ند ر فرایبخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور است که به لحاظ ساختاری نقش مهمی را د

و سهم  تی استتوسعه اقتصادی ایفا می کند. همچنین نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ایران بسیار راهبردی و حیا

ن خانوار میلیو 5/4روستائیان و امنیت غذایی کشور دارد. از سوی دیگر، بیش از مهم وچشمگیری در معیشت 

 (.1388 ،کشاورز در این بخش به کار می پردازند )مرکز آمار ایران

 زمانی تا نیاز این. زداندا می خطر به را بشر هستی آن نبود که است انسان فیزیولوژیک نیازهای جمله از غذا به نیاز

 هایی فرآورده و انن است شده شناسایی انسان برای که غذایی بهترین و اولین اما. دارد ادامه باشد زنده انسان که

 .شوند می تولید گندم محصول از که است

 جهان در ذشتهگ های سال طی .آید می شمار به جهان خانوارهای مصرفی الگوی در کاال ترین حیاتی گندم امروزه

 برداشت و یدتول .است یافته اختصاص گندم کشت به زمین هکتار میلیون 223 به نزدیک ساالنه میانگین طور به

 جهان گندم درصد 40 به نزدیک و است بوده سال در تن میلیون 56 معادل میانگین طور به مدت همین در جهانی

 دارد نجها یکشاورز اقتصاد در محصول این اهمیت و جایگاه از حکایت که شده است وارد کشورها بین تجارت در

 .(1383 )شریف،

 که سنگینی لترسا و کشور مصرفی نظام در گندم محصول استراتژیک نقش ،اکشوره از بسیاری مانند نیز ایران در

 بهینه مدیریت و ریزی برنامه لزوم و اهمیت بر دارد، وجود ملی ی توسعه اهداف پیشبرد و خودکفایی به رسیدن در

 .(1378 )یزدانی، افزاید می تولید های عامل و منابع ی

 به هر اما ستا متفاوت مختلف کشورهای در گندم از استفاده میزان اقتصادی و فرهنگی تفاوتهای دلیل به اگرچه

 هیچ بر گندم همیتا بنابراین. است برقرار جهان تمام در غذایی اصلی ماده یک عنوان به گندم از استفاده اصل حال

 می گندم کشاورزی، محصول ترین استراتژیک که معتقدند مساله این در صاحبنظران تمامی و نیست پوشیده کس

 باشد.

 میالدی 2012 سال در ایران جمهوری اسالمی ، 1(FAO)  متحد ملل سازمان جهانی خواروبار طبق گزارش اتحادیه

 2011 سال در کشور این گندم تولیدات با است برابر رقم این که داشت خواهد گندم تولیدات تن میلیون 14

 با برابر ساالنه 2011 تا 2009 سالهای فاصله در متوسط طور به ایران که است آمده سازمان این گزارش در .میالدی

 . است رسیده تن میلیون 15 رکورد به رقم این میالدی 2010 سال در اما داشته گندم تولیدات تن میلیون 14

. است شده شناخته جهان در گندم بزرگ کننده تولید دوازدهمین 2012 سال در ایران گزارش، این اساس بر

 به تن میلیون 9/86 با هند و تن میلیون 9/117 با چین و گرفته قرار نخست رتبه در تن میلیون 138 با اروپا اتحادیه

                                           
1Food and Agriculture Organization  
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و اما سطح زیر کشت، تولید و عملکرد در هکتار در ایران و استان .اند گرفته قرار سوم و دوم های رتبه در ترتیب

 ان به قرار جدول زیر می باشد:خوزست

 

 
 عملکرد در هکتار )کیلوگرم( تولید )هزار تن( سطح زیر کشت )هزار هکتار( 

 دیم آبی دیم آبی جمع دیم آبی جمع 

 1069 3585 4218 8232 12450 3947 2294 6241 کل کشور

 1306 3418 342 1092 1434 262 319 581 خوزستان
 ظیر نی مقادیر بهینه اقتصادی نهاده و تعیین آن در زراعت گندم دیم از توابع مختلفی ( در بررس1375کیانی )      

 

 

و  هاده بذرر از ندرجه دو و ریشه دو استفاده کرد و در مجموع پیشنهاد نمود که بهره برداران با استفاده بیشت

 شتر و درولید بیتکود شیمیایی به آالت به جای نیروی کار و استفاده کمتر از نهاده  جایگزین کردن بیشتر ماشین

 نتیجه سود بیشتر دست می یابند.

 ال را جهت تعیینزارع نخودکار استان کردستان تابع تولیدترانزیندنت 27( طی تحقیقی از 1377حیاتی و اسراری )

از  نی داریعابطه مرنقش عوامل تولید تخمین زده اند و مشاهده گردید که عوامل تولید بذر، کود فسفات و کود ازت 

اری با لحاظ آم اری ازدلحاظ آماری با مقدار تولید ندارند و عوامل تولید نیروی کار، سم و ماشین آالت رابطه معنی 

اده نمی رست استفدطقی و تولید دارند و زارعین نخودکار ترکیب بهینه عوامل تولید را بکار نبرده  و از آنها بطور من

 کنند.

سان، کارایی تولید تولید کننده سیب استان خرا 212با استفاده از داده های حاصل از  (1382دهقانیان و قربانی )

انگین رآورد میژوهش بپکنندگان را با بکارگیری تابع تولیدترانزیندنتال را مورد بررسی قرار داده اند. یافته های 

زیادی را نشان داد.  کارایی پتانسیلدرصد و برای افزایش  9و  28، 31کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی را به ترتیب 

وده ی موثر بایی فنهمچنین، معلوم شد سن باغدار و تحصیالت با تاثیر مثبت، و ریسک گریزی با تاثیر منفی بر کار

 است.

و برای  رداخته اندپ( به بررسی عوامل و نهاده های تولید در مزارع چغندر شهرستان اقلید 1384محمدی و همکاران )

شان داد نعه آنها یج مطالوری نهاده ها از توابع تولید کاب داگالس وترانزیندنتال استفاده نموده اند. نتاسنجش بهره 

متر از کیایی را ود شیمککه بهره برداران نهاده های نیروی کار، ماشین آالت و بذر را بیشتر از حد بهینه اقتصادی و 

 حد بهینه مورد استفاده قرار می دهند.

-83ای نی سالهدر تحقیقی با استفاده از روش اقتصاد سنجی و با استفاده از اطالعات سری زما (1385شمشادی )

تخمین  ا و باابتدا تابع تولید گندم آبی را تخمین زده و پس از محاسبه کشش های تولیدی این نهاده ه 1363

شخص مده ها رات قیمت نهاهمزمان توابع هزینه و تقاضای نهاده های تولیدی حساسیت کشاورزان نسبت به تغیی

و کشش  ت آنهاشده است. نتایج حاکی از کم کشش بودن تقاضای نهاده های کود، بذر و آب نسبت به تغییرات قیم

 پذیر بودن تقاضای نهاده های سم و نیروی کار نسبت به تغییرات قیمت آنها می باشد.

 آمار و فناوری اطالعاتمأخذ: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی. دفتر 

 : سطح زیر کشت، تولید و عملکرد در هکتار گندم1جدول
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. پس از رداخته استپاستان کهکیلویه و بویر احمد ( به بررسی تابع تولید و کارایی فنی برنج کاران 1386نوروزی )

ن داد حقیق نشاتایج تنبرآورد تابع کاب داگالس وترانزیندنتال،تابع کاب داگالس بعنوان مدل برتر انتخاب شده است. 

صرفی به مبع آب که کشش تولید نهاده های سرمایه، بذر مصرفی، ماشین آالت، نیروی انسانی، سطح زیر کشت و منا

 است. 0.183و  0.552، 0.181، 0.039، 0.147، 0.102ب ترتی

سط و لید متو( به منظور تخصیص بهینه نهاده در تولید گندم در شهرستان کرج با برآورد ارزش تو1389اسدی )

ری وان فناوید بعننهایی و تعیین کشش های تولید به این نتیجه رسید، بهره بردارانی که از ارقام اصالح شده جد

کمتر از  %14.3نها بیشتر و هزینه تولید آ %16.7نموده اند دارای درآمد خالص و عملکرد در هکتار آنها استفاده 

 در افزایش عملکرد محصول موثر بود. %20گروههای دیگر بودند. متغیر رقم به تنهایی 

ند که ه قرار داده الع( بازده نسبت به مقیاس مزارع سیب آذربایجان غربی را مورد مطا1390بهزاد نژاد و همکاران )

ست. دها انجام شده اباغدار منطقه گردآوری شده و براساس این اطالعات برآور 200داده ها به روش پرسشنامه ای از 

ایه پرای رقم سلوگ ببراساس معیارهای اقتصاد سنجی، تابع درجه دوم تعمیم یافته برای رقم پایه بذری و تابع تران

قم سیب ی دو رنتخاب گردیدند. سپس کشش های تولید و بازده نسبت به مقیاس برامالینگ به عنوان تابع برتر ا

 ای باغاتس و برمحاسبه شدند. نتایج نشان می دهد که برای باغات سیب پایه بذری بازده افزایشی نسبت به مقیا

 سیب پایه مالینگ بازده ثابت نسبت به مقیاس در باغات منطقه وجود دارد.

 هدف اصلی

 خش شاووربررسی اقتصادی مصرف نهاده ها در تولید محصول گندم دیم در روستاهای ب»این تحقیق هدف اصلی 

 می باشد.« شهرستان شوش

 اهداف فرعی

 محاسبه کشش های جزئی و تعیین نواحی تولید نهاده های مصرفی  -1

 ترکیب بهینه نهاده هادست یابی به  -2

 مبانی نظری

 1تابع تولید

ه ل بستگی بمحصو ک تعریفی از تابع تولید داشته باشیم. بدین صورت که مقدار تولید هربهتر است که ابتدا ی

بع دی را تاه تولیمقدار نهاده های مصرفی دارد و رابطه بین نهاده ها و محصول تولید شده در یک مزرعه یا موسس

ابطه ای ره نوع تولید شده چتولیدی می گویند. تابع تولید یک رابطه ریاضی است که نشان می دهد مقادیر محصول 

 (.1388با مقادیر نهاده مصرفی دارد )کوپاهی، 

وامل دیگر و عمفهومش تابعیت یک عامل به عامل و یا  fمقدار گندم تولید شده را نشان دهد،  Yفرض کنید 

X1  مقدار بذر وX2 مقدار نیروی کار و ... باشد. در این صورت رابطه 

(    1)  

                                           
1Productio function  
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ن یا.. است، ولی ار و.واهد داد که در شرایط ثابت، مقدار گندم تولید شده تابعی از مقادیر بذر، نیروی کنشان خ

د ییر خواهقدر تغچرابطه نشان نمی دهد که اگر فرضاً مقدار بذر مصرف شده دو برابر شود مقدار گندم تولید شده 

 کرد، برای این منظور اطالعات بیشتری الزم است )همان(.

 1تولید کاب داگالستابع 

که قباًل  یکی از معروفترین و پرکاربردترین توابع تولید، تابع کاب داگالس می باشد که از توابع انعطاف ناپذیر است  

 پیشنهاد شده بود ولی بعداً در نتیجه مطالعات کاب و داگالس معروف شده است. 2به وسیله ویگستد

منفی  ی و غیرواختی، دارای انحنای تقعری، پیوستگی، مشتق پذیردارای ویژگی هایی چون همگنی، یکناین تابع 

 ها، عدم نهاده بودن است. و نیز محدودیت های تابع تولید کاب داگالس عبارتند از: ثابت بودن کشش های تولید

 (.1384 ،وجود هر سه ناحیه تولید و کشش جانشینی نیز برابر با یک می باشد )سالمی و همکاران

 کاب داگالس به شکل زیر می باشد: فرم کلی تابع

    (2) 

 اگر از طرفین لگاریتم بگیریم، خواهیم داشت: پارامترهای مدل می باشند.  و αکه در آن 

            (3) 

 3تابع تولید ترانزیندنتال

ن تابع توانی و نمائی پیشنهاد شد )کوپاهی، و همکارانش بعنوان پلی بی 4این تابع اولین بار توسط هالتر

ترانزیندنتال )متعالی( شکل تغییر یافته ای از تابع کاب داگالس می باشد که تمام ویژگی های تابع  تابع(. 1388

تولید نئوکالسیک ها را تامین می کند. کشش های تولیدی نهاده ها در این فرم ثابت نیست ولی مقدار آنها تنها به 

رف همان نهاده بستگی دارد. از خصوصیات دیگر این تابع این است که بازده نسبت به مقیاس در آن ثابت میزان مص

نیست. این تابع هر سه ناحیه تولید را نشان می دهد. با توجه به این مجموعه صفات، تابع ترانزیندنتال را می توان 

 ،تولید نئوکالسیک ها دانست )سالمی و همکارانیکی از فرم های مناسب برای بیان روابط تولیدی براساس نظریه 

1384.) 

اگالس دابع کاب ت به تبنا به ویژگی هایی که از تابع ترانزیندنتال ذکر شد می توان گفت که این تابع در تئوری نسب

 فرم کلی تابع ترانزیندنتال به شکل زیر می باشد:برتری دارد.

        (4) 

 .باشند می مدل پارامترهای λو   ،αکه در آن 

 اگر از طرفین لگاریتم بگیریم، خواهیم داشت:

(5) 

 5کشش تولید

                                           
1Duglas Productio function -Cobb  

2)1897 - 1840( eed, Fransis AmasaWickst  
3Transeendental Production Function .  

4Halter and Carter and Hocking (HCH). 1957 .  
5 Elasticity of Production 
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، کشش . یعنیکشش تولید، حساسیت تغییر مقدار تولید را در مقابل تغییر میزان نهاده ی مصرفی نشان می دهد

 درصد تغییر در مصرف نهاده است یا: تولید برابر نسبت درصد تغییر مقدار محصول تولید شده به

                 (6) 

:یا و  

      (7)  

حی ت )فتابرای محاسبه تولید متوسط و تولید نهایی هریک از عوامل تولید روش های گوناگونی ذکر شده اس

ود. از عریف می شیک واحد نهاده معین ت (. بهره وری متوسط )تولید متوسط( میزان ستاده حاصل از1375اردکانی، 

ل که ستاده رودی بوسوی دیگر، بهره وری نهایی )تولید نهایی( عبارت است از مقدار محصولی که هر عامل یا نهاده 

 (. که شیوه متداول برای محاسبه هریک در زیر آورده شده است:1377اضافه می نماید )سالمی، 

 1تولید متوسط

         (8) 

 ام می باشد.iمعرف میزان مصرف نهاده  Xiستاده کل و  Yدر رابطه فوق، 
 2تولید نهایی

          (9) 

 ام می باشد.i تغییرات میزان مصرف نهاده  Xi∂تغییرات ستاده  Y∂در این رابطه، 

 ( را می توان نوشت:6در صورتی که میزا ن تغییرات خیلی کوچک باشد رابطه )

      (10) 

ر آن ده تولید ی را کبا مطالعه روابط منحنی های تولید نهایی و تولید متوسط با هم می توان قسمتی از تابع تولید

 (.1388منطقی می باشد از بقیه مشخص کرد )کوپاهی، 

 کرد: تقسیم( نشان داده شده است منحنی تولید کل را می توان به سه ناحیه 1همانطوری که در منحنی )

 

                                           
1 Average Production 
2 Marginal Production 
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 : منحنی های تولید کل، تولید متوسط و تولید نهایی1منحنی 

 

 

ی آید، ختم م( بدست Bناحیه اول از مبدا مختصات شروع می شود و به نقطه ای که حداکثر تولید متوسط )نقطه 

لذا  تر است وبزرگ متوسط می گردد. در این ناحیه تولید نهایی و تولید متوسط هردو مثبت و تولید نهایی از تولید

سط و ولید متواحیه تمقادیر تولید متوسط و تولید کل هردو با افزایش مصرف نهاده زیاد می شوند. در انتهای این ن

تولید کل را بیشتر  و  تولید نهایی با هم مساوی می شوند. چون در این ناحیه مصرف هر واحد از نهاده، تولید متوسط

ا تا رد تولید ند بایش می دهد پس، از لحاظ اقتصادی اگر مصرف اولین واحد از نهاده صرف کاز واحد قبلی خود افزای

ز تولید یشتر ابآخر این ناحیه ادامه داد، چون مصرف هر واحد اضافی ازنهاده )که قیمت آن ثابت فرض می شود( 

در  ران باشداب و گن ولی آب کمیمتوسط واحدهای قبلی خود تولید کل را افزایش خواهد داد. مثالً اگر زمین رایگا

یل رفاً بدلرد و صاین صورت بهتر است فقط در بخشی از زمین زراعت کرد که بتوان به اندازه کافی آنرا آبیاری ک

د متر خواهکممکن  اینکه زمین رایگان است آب را نباید در تمام زمین پخش کرد وگرنه کل تولید از مقدار حداکثر

 بود.

ی هایی منفنتولید  افزایش مصرف نهاده از تولید کل محصول کم می شود، بنابراین در این ناحیهدر ناحیه سوم، با 

کل  ها تولیدنه تن می باشد و لذا تولید در این ناحیه منطقی نیست، چون با مصرف هر واحد اضافی از نهاده متغیر

ز میزان اقدار آب زایش ماع آبیاری شد با افزیاد نمی شود بلکه کم هم می شود. مثالً بعد از آنکه خاک به اندازه اشب

آنرا  شد نبایدهم با تولید محصول کاسته می شود و به اصطالح زراعت خفه می شود. بنابراین، حتی اگر نهاده رایگان

 (.1388در ناحیه سوم مصرف کرد، چون از میزان تولید محصول کم می کند )کوپاهی، 

  

: منحنی های تولید کل، تولید متوسط و 1منحنی 

 تولید نهایی
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احیه دو نابد، پس دامه ید نباید در ناحیه یک متوقف شود و یا به ناحیه سوم ااز بحث های باال نتیجه می شود که تولی

 رآمد خودواهد دخکه بین دو ناحیه یک و سه قرار گرفته است تنها ناحیه منطقی تولید می باشد. کشاورزی که می 

ولید نهایی تنهاده،  مصرف ایشرا به بیشینه ممکن برساند باید در این ناحیه از تولید فعالیت کند. در این ناحیه با افز

کتر هایی کوچولید نو تولید متوسط هردو کاهش می یابد، تولید نهایی و تولید متوسط در این ناحیه هردو مثبت و ت

قطه های آن نو انت از تولید متوسط می باشد. ابتدای این ناحیه جایی است که تولید متوسط به بیشینه خود می رسد

 (.Cبیشینه خود و یا تولید نهایی به صفر می رسد )نقطه ای است که تولید کل به 

ضافه افقط با  ( باشدچنانچه مقدار تولید مورد نظر بیشتر از مقدار تولید در انتهای ناحیه دوم )بیشینه تولید کل

تر نیاز کم ل موردکردن نهاده های ثابت مقدار محصول مورد نظر را می توان تولید کرد. در صورتی که مقدار محصو

م شود. کای ثابت هاده هاز میزان تولید در ابتدای ناحیه دوم )بیشینه تولید متوسط( باشد الزم است از مقدار مصرف ن

 (.1388بطوری که تولید همیشه در ناحیه دوم صورت بگیرد )کوپاهی، 

ه چد را در ل تولیبا محاسبه کششهای تولید می توان به این نتیجه رسید که کشاورزان مورد مطالعه هریک از عوام

 .ناحیه ای از تولید مورد استفاده قرار داده اند

ت شده درس تولید مثالً، اگر کشش تولید یک نهاده در تولید محصولی برابر واحد باشد، درصد تغییر مقدار محصول

 د شد(.ابر خواهوسط بررصد تغییر در مصرف نهاده عامل آن خواهد بود ) و به عالوه تولید نهایی با تولید متمساوی د

ا هم توسط بچون در سراسر منحنی یک تابع تولیدی خطی که از مرکز مختصات می گذرد تولید نهایی و تولید م

 اهد بود.برابر هستند، بنابراین، کشش تولیدی این نوع توابع برابر واحد خو

سط ولید متویی و تهمچنین، در توابع تولیدی معمولی )با سه ناحیه تولیدی( در نقطه ای که منحنی های تولید نها

مبدا  وابع، ازتن نوع همدیگر را قطع می کنند )انتهای ناحیه یک تولیدی( کشش تولیدی برابر واحد خواهد بود. در ای

ز یک و زرگتر اتولید متوسط است )ناحیه یک تولیدی( کشش تولیدی بمختصات تا نقطه ای که تولید نهایی برابر 

 مثبت خواهد بود.

پس  صفر است برابر چون تولید نهایی در نقطه ای که تولید کل به بیشینه خود می رسد )انتهای ناحیه دوم تولیدی(

ک می یفر و ت و بین صکشش تولیدی هم در آن نقطه مساوی صفر خواهد بود. لذا کشش تولیدی در ناحیه دوم مثب

 باشد.

منفی  ناحیه در ناحیه سه تولیدی چون افزایش مصرف نهاده سبب کاهش تولید می شود لذا، کشش تولیدی در این

 می باشد.

 نشان می قطه راندر نتیجه، می توان گفت کشش تولیدی در هر نقطه از منحنی تولید کل، بازدهی به مقیاس در آن 

 ه دوم همر ناحیتولید در ناحیه یک تولیدی همیشه مثبت و بزرگتر از یک است. )ب( د دهد. بطوریکه، )الف( کشش

 مثبت است و مقدار آن بین صفر و یک تغییر می کند، )ج( در ناحیه سوم همیشه منفی است.

شش نتایج فوق باز صحت این مطلب را تائید می کند که تولید باید در ناحیه دوم صورت گیرد، چون در ناحیه یک، ک

تولیدی بزرگتر از یک است، یعنی، یک درصد افزایش در مقدار مصرف نهاده مقدار تولید را بیشتر از یک درصد 

افزایش می دهد. بنابراین، اگر مصرف اولین واحد نهاده به صرفه باشد مصرف واحدهای بعدی در این ناحیه بیشتر از 

در ناحیه یک متوقف کرد. از طرف دیگر، چون کشش تولید  واحد اول صرف خواهد کرد و لذا، فرآیند تولید را نباید
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در ناحیه سوم منفی است پس در این ناحیه هر چقدر نهاده بیشتر مصرف گردد از میزان بیشتر کاسته خواهد شد )تا 

 (.1388زمانیکه دیگر محصولی تولید نشود(. پس، فقط در ناحیه دوم است که تولید منطقی می باشد )کوپاهی، 

 

 شهرستان شوش معرفی

 عرض دقیقه 11 و درجه 32 و گرینویچ النهار نصف از شرقی طول دقیقه 14 و درجه 48 شهرستان شوش بین

 سطح زا شهر ارتفاع .دارد قرار اهواز – تهران ترانزیت جاده غرب در و شاوور رودخانه کنار در استوا خط از شمالی

 تا آن ی صلهفا و نفر هزار 75 حدود شهر و نفر هزار 200 حدودا شهرستان کل جمعیت و باشد می متر 112 دریا

 در و درجه 2/4 زمستان در روزانه سرمای حداقل میانگین. باشد می کیلومتر 770 تهران تا و کیلومتر 110 اهواز

 شوش شهر .باشد می متر میلی 558 تا 240 از متناوب بطور ساالنه بارندگی میزان است درجه 9/45 تابستان گرمای

 به شرق از و زاهوا شهرستان به جنوب از و اندیمشک شهرستان به شمال مربع از کیلومتر 18 وسعت با( ع)یالدان

 استان به بیغر شمال از و آزادگان دشت شهرستان به غربی جنوب در و عراق کشور به غرب از و دزفول شهرستان

 .باشد می متصل  ایالم

 
 

 تابع تولید کاب داگالس وترانزیندنتال

 ر این مطالعه از دو فرم تابعی کاب داگالس وترانزیندنتال )متعالی( استفاده شده است.د
 تابع کاب داگالس

 فرم کلی این تابع با چهار نهاده و برای مطالعه مورد نظر چنین می باشد:

      (11) 

 که درآن:

Yتار(: متغیر وابسته و میزان عملکرد گندم در هکتار )کیلوگرم در هک 

Lnα)جمله ثابت )عرض از مبدأ : 

X1)نیروی کار )نفر روز در هکتار : 

X2)هزینه ماشین آالت )تومان در هکتار : 

X3)کود شیمیایی )کیلوگرم در هکتار : 

X4)بذر )کیلوگرم در هکتار : 
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 می باشند.

 تابع ترانزیندنتال

 باشد: فرم کلی این تابع با چهار نهاده و برای مطالعه مورد نظر چنین می

 
 نحوه جمع آوری آمار و اطالعات

 یم کارانه از دداده های مورد نیاز برای انجام این مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه به صورت تصادفی ساد

ولید یزان تدر این مطالعه متغیر وابسته بر حسب عملکرد در هکتار )م منطقه مذکور جمع آوری شده است.

 ت.شده اسد و لذا در مدل های برآورد شده عامل سطح زیر کشت آورده نتقسیم بر سطح زیر کشت( می باش

 نحوه تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات

برآورد  Stata11ر و با استفاده از نرم افزا( 1OLS)در این مطالعه توابع تولید به روش حداقل مربعات معمولی 

 .گردیده اند

ر داقل مقداحار و انند میانگین، انحراف معیار، حداکثر مقدهمچنین با استفاده از این نرم افزار شاخص هایی م

 متغیرهای توضیحی و وابسته نیز محاسبه شده است.

ر تابع ولی د .ها( می باشندβiدر تابع کاب داگالس کشش های تولید ثابت و همان ضرایب عوامل تولید )

بطه زیر وان از رامی ت ه ها تغییر می یابد وترانزیندنتال کشش ها ثابت نبوده و متناسب با تغییر میزان مصرف نهاد

    کشش تولیدی هریک از عوامل تولید را بدست آورد:

    (13) 

 همچنین مقدار بهینه مصرف نهاده ها را می توان از رابطه زیر بدست آورد:

       (14) 

ین کرد که ا اشاره معیار، حداقل مقدار و حداکثر مقداراز شاخص های آمار توصیفی می توان به میانگین، انحراف 

 شاخص ها در جدول زیر منعکس شد اند:

 

 
Max Min .Std. Dev2 Mean Obs  Variable 

1850 400 7883/210 8965/793 50  Y 

366667/4 0277778/0 160953/1 7838642/0 50  X1 

96760 18250 56/11355 43/53933 50  X2 

250 33333/33 40718/35 30028/84 50  X3 

200 95 37883/23 9567/135 50  X4 

 

                                           
1Ordinary Least Squares (OLS)  

2Standard Deviation  

 مأخذ: یافته های تحقیق

 : شاخص های آمار توصیفی2جدول
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 .نتایج حاصل از برآورد توابع تولید کاب داگالس وترانزیندنتال در جداول زیر منعکس شده اند
 

p>ltl t Std. Err. Coef. LnY 

068/0 41/0 0221876/0 0091762/0 1LnX 

005/0 95/2 1441368/0 4258268/0 2LnX 

015/0 54/2- 092626/0 2349804/0- 3LnX 

249/0 80/0 1831733/0 1462076/0 4LnX 

140/0 50/1 558754/1 341197/2 Cons 

 
       (15) 

S.E        (1.55)                  (0.02)                (0.14)               (0.09)               (0.18) 

t            (1.50)                  (0.41)                (2.95)             (-2.54)               (0.80) 

 
R2 = 0.5201                        F(4 , 45) = 24.56 

R2 = 0.5076                        D.W = 2.10 

 

آزمون شد و مشاهده گردید که بین اجزای  2با استفاده از آزمون بروچ پاگان 1لحاظ واریانس ناهم سانی مدل از

 اخالل واریانس ناهمسانی وجود ندارد.

χ2 و  31/0محاسباتی برابر است باχ2  می باشد و لذا فرض  48/9جدول نیز برابر باH0  دم واریانس عمبنی بر

 ناهمسانی مورد قبول واقع می شود

تغییرات تولید گندم را،  %52عناست که حدود می باشد و این نیز بدان م %52( حدود R2مدل )  3ضریب تعیین

 تغییرات نیروی کار، ماشین آالت، کود شیمیایی و بذر توضیح می دهند.

قرار دارد ولذا خود همبستگی بین  du-4و  duمی باشد که این مقدار بین  2محاسباتی حدود  4دوربین واتسون

 اجزای اخالل وجود ندارد.
= 1.335 Ld 

 

p>ltl t Std. Err. Coef. LnY 

117/0 05/2 0281275/0 0575624/0 1LnX 

                                           
1cityHeteroscedasti  

2Breusch Pagan Godfrey Test  
3Coefficient of Determination  

4Durbin Watson  

  : نتایج حاصل از برآورد تابع تولید ترانسندنتال4جدول 
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033/0 67/0- 5946433/0 3976282/0- 2LnX 

121/0 47/2 1381751/0 3416646/0 3LnX 

047/0 03/1- 162291/3 260385/3- 4LnX 

147/0 83/1- 0355783/0 0650909/0- 1X 

037/0 27/1 0000146/0 0000185/0 2X 

005/0 71/3- 0017938/0 0066618/0- 3X 

034/0 08/1 0233077/0 0252801/0 4X 

003/0 95/1 10693/11 70112/21 Cons 

 

 

LnŶ = 21.70 + 0.05LnX1 – 0.39LnX2 + 0.34LnX3 – 3.26LnX4 – 0.06X1 + 

0.00001X2 – 0.006X3 +0.02X4                                                 

S.E     (11.10)           (0.02)           (0.59)           (0.13)            (3.16)      (0.03)        

(0.00001)      (0.001)      (0.02) 
t           (1.95)           (2.05)         (-0.67)            (2.47)           (-1.03)    (-1.83)              

(1.27)        (-3.71)      (1.08) 
R2 = 0.7502                        F(8 , 41) = 36.42 

R2 = 0. 7332                        D.W = 1.89 

χ2 و  44/14محاسباتی برابر است با χ2  ناهمسانی واریانس  می باشد که در نتیجه، فرض 508/15جدول نیز برابر با

 وجود ندارد. رد می شود. و لذا بین اجزای اخالل واریانس ناهمسانی

ندم را، گتغییرات تولید  %75می باشد و این نیز بدان معناست که حدود  %75( حدود R2ضریب تعیین مدل )

 تغییرات نیروی کار، ماشین آالت، کود شیمیایی و بذر توضیح می دهند.

مبستگی بین قرار دارد ولذا خود ه du-4و  duمی باشد که این مقدار بین  2دوربین واتسون محاسباتی حدود 

 اجزای اخالل وجود ندارد.
dL = 1.156 

dU = 1.869 
محاسبه شده و در  نمونه از کشاورزان مورد مطالعه از روابط زیر 50کشش های تولید هریک از عوامل تولید برای  

 ( منعکس شده اند.5جدول )

 نیروی کار

 
 همچنین مقدار بهینه مصرف نیروی کاربرابر است با :

 -* = X1 

 مأخذ: یافته های تحقیق
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 ماشین آالت

Epx2 = β2 + λ2X2 = -0.39 + 0.00001X1 

 مقدار بهینه مصرف ماشین آالت برابر است با:

 -* = X2 

 کود شیمیایی

Epx3 = β3 + λ3X3 = 0.34 - 0.006X3 

 مقدار بهینه مصرف کود شیمیایی برابر است با :

851.2  -* =X3 

 بذر

43.26 + 0.02X-=  4X4+ λ 4β=  x4Ep 

 مقدار بهینه مصرف بذر برابر است با :

128.97 * = X4 

وی کار را از آنها نیر %72گندم کاران نیروی کار را در ناحیه سوم به کار گرفته اند و  %28نتایج نشان می دهد که  

 در ناحیه دوم به کار برده اند.

، کشش تومان در هکتار بوده 42/21493ماشین آالت بیشتر از  همچنین مشخص شد که هر موقع میزان مصرف

ه ورت گرفتسوم ص تولید منفی شده، یعنی ماشین آالت تاثیر منفی بر تولید داشته است، بعبارتی تولید در ناحیه

ن، ماشین از زارعی %96و  از آنها در ناحیه اول قرار داشته %2از زارعین با چنین موردی روبرو بوده،  %2است که تنها 

 آالت را در ناحیه بهینه اقتصادی )ناحیه دوم( مورد استفاده قرار داده اند.

یلوگرم در ک 28/51کشش های تولید کود شیمیایی نشان می دهد، هر موقع میزان مصرف کود شیمیایی بیشتر از 

یه د در ناحی تولیبعبارتهکتار بوده، کشش تولید منفی شده، یعنی کود شیمیایی تاثیر منفی بر تولید داشته است، 

ایی را در ناحیه از زارعین کود شیمی %14از زارعین با چنین موردی روبرو بوده و  %86سوم صورت گرفته است که 

 بهینه اقتصادی )ناحیه دوم( مورد استفاده قرار داده اند.

ولید منفی ه، کشش تکیلوگرم بود 97/128کشش های تولید بذر نشان داد، هر موقع میزان مصرف بذر بیشتر از 

از زارعین  %44ت که شده، یعنی بذر تاثیر منفی بر تولید داشته است، بعبارتی تولید در ناحیه سوم صورت گرفته اس

ن بذر را در ناحیه بهینه از زارعی %44از آنها آنرا در ناحیه اول بکار برده اند و  %12با چنین موردی روبرو بوده و 

 استفاده قرار داده اند.اقتصادی )ناحیه دوم( مورد 
 

 گیرینتیجه
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ضعیت بود وبا توجه به مطالب و نتایج ذکر شده در این تحقیق می توان پیشنهاد های زیر را در جهت به

 تولیدکنندگان گندم دیم در روستاهای بخش شاوور شهرستان شوش ارائه نمود :

 88/0رابر است با بکیب بهینه نیروی کار از زارعین بهینه نبوده و لذا تر %28ترکیب عامل نیروی کار برای  -1

ده بودند ستفاده کراسوم  نفر روز در هکتار. و از آنجایی که این تعداد از تولیدکنندگان از این عامل تا ناحیه

 باید میزان مصرف این نهاده را کم کنند تا در نقطه بهینه قرار بگیرند.

کیلوگرم در  28/51هینه کود شیمیایی برابر است با ترکیب عامل کود شیمیایی بهینه نبوده و لذا ترکیب ب -2

مصرف  اید میزانبودند هکتار. و از آنجایی که اکثر تولیدکنندگان از این عامل تا ناحیه سوم استفاده کرده ب

 این نهاده را کم کنند.

 97/128ست با ااز زارعین بهینه نبوده و لذا ترکیب بهینه این نهاده برابر  %44ترکیب عامل بذر برای  -3

ده ستفاده کراسوم  کیلوگرم در هکتار. و از آنجایی که این تعداد از تولیدکنندگان از این عامل تا ناحیه

 اید میزانبشتند بودند باید میزان مصرف این نهاده را کم کنند. و عده ای هم که در ناحیه اول قرار دا

 .مصرف این نهاده را افزایش دهند تا در نقطه بهینه قرار گیرند
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