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 ی موردی: استان اصفهان()مطالعهتابلویی
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 چكيده
يار این محصول، بس بر توليد مؤثر عوامل شناساییاساس اینمی باشد. بر طيور و انسان و دام غذاي در تأمين جو از محصوالت زراعی مهم

طی  ابلوییهاي تبا استفاده از دادهدر استان اصفهان بررسی عوامل مؤثر بر توليد جو باشد. هدف از پژوهش حاضر، حائز اهميت می
نتایج شده است. انجام داگالسکاب مدل طریقاز مربعات معمولی حداقل با روش جو توليد باشد. برآورد تابعمی 1380-98هاي زراعی سال

متغيرهاي قيمت جو با یک وقفه، عملکرد جو، سطح  ترتيببه جو، توليد عوامل مؤثر در دهد که ازمياناز این پژوهش نشان می آمدهدستبه
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 مقدمه

 یعمده وظایف زا ییك غذا تولیدو نیز در کاهش فقر بشر دارد. کشورها ی اقتصادی در توسعه مؤثریکشاورزی نقش 

 با متناسب سرعتی با را کشور نیاز مورد و کافی بتواند غذای کشاورزی بخش شود. اگرمی محسوب کشاورزی بخش

 سرعت را سعهتو فرایند و برد کاربه وریآفن جذب برای توانرا می تولید کمیاب منابع کند، فراهم جمعیت رشد

 کند توسعه وندر نتیجهدر و شودمی غذاییمواد واردات صرف ارز، ویژهبه و منابع تولید صورتاینغیربخشید. در

 اساسی و نیازهای اصلی یکنندهتأمین اصلی منبع کشاورزی بخش یابد.می استمرار مزمن نیافتگیو توسعه شودمی

 و تولیدکشاورزی بخش  نتیجهدر دارد. عهدهرب اقتصادیی توسعه هایدر برنامه را اهمیت ترینبیش و بوده جوامع

 رب اهداف ترینمهم از یكی عنوانبه را غذاییامنیت برقراری و افزون کشورهاروز جمعیت نیاز مورد غذاییمواد یعرضه

 .دارد عهده

 جهان زراعی گیاهان ترینتوقعکم و ترینقدیمی از اولیه،ی شده بومی از گیاهان یكی عنوانبه و مهم غالت از جو

 خودبه راعیز محصوالت بین در تولید میزان و زیرکشت سطح نظر از را دومی هرتب گندم از پس محصول این است.

 و ترتردهگس گیاهان زراعی سایر از آن پراکنش و سازگاری ی. دامنه(et al., 2013) tavakoli است داده اختصاص

 رسدمی زودتر گندم و از مقاوم بوده بآ و خاك نامساعد شرایط در جو باشد.می زیاد شوری به نسبت گیاه این تحمل

 است گندم از ترکم آن آبی شود. نیازمی داده ترجیح به غالت ،کشت فصل آخر در گرما و خشكی خطر کاهش برای و

 لزوم تأمین و میدا جمعیت وجود سوی دیگر است. از نموده فراهم جو زراعت ترویج برای را زمینه آب منابع کمبود و

 کافی رندگیبا مناطقی که در.  (Anonymous., 2015)است کرده چندان دو را توجه این طیور و دام نیاز مورد غذای

 اطالعات تولید لعوام شناخت روازاین .شودمی جایگزین جو نیست، گندم مناسب تولید برای نیز خاك نوع و ندارند

 خواهد فراهم دموجو منابع از برداریهرهمدیریت ب و محصول این تولید یتوسعه هایراهبرد تدوین را برای مفیدی

   .(et al., 2013) tavakoliکرد 

 تولید تابع برآورد به omidi & mirzaei(2018) .ی برآورد تابع تولید، مطالعات زیادی صورت گرفته استزمینه در

 هایداده نوع ازاده شده استف هایدادهاند. پرداخته فارس و خوزستان گلستان، گیالن، مازندران،های استان در برنج

 نتایج .استانجام شده  داگالس کاب تولید تابع قالب درمدل  برآوردباشد. می 1390تا  1380 هایسال طی تلفیقی

 تولید میزان بر معناداری و مثبت تأثیر کار نیروی و سم بذر،کود، عوامل که استآن  از حاکی مزبور، الگوی برآورد

با استفاده از  Moradi & afsharmanesh(2018). باشدمی مثبت هااین نهاده تولید یجزئ کشش و اندداشته برنج

تا  1378-79های زراعی استان کشور طی سال 16ذرت  تولید مورد استفاده در هایقیمت نهاده تابلویی هایداده

 شوك که دهدمی نشان هانی آمطالعه اند. نتایجدادهقرار مورد تحلیل برداری ، را با روش خودرگرسیون91-1390

 Suchánková and (2012) .دارد ایدانهذرت  محصول قیمت روی بر مثبت اثر سم و زمین، کود هاینهاده قیمت

Bezděkovská  وابستگی تولید محصوالت کشاورزی به عوامل آب و هوایی را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه با

نتایج تحلیل انجام شده است.  2011تا  2002های ق مختلف کشور چک طی سالمناط ابلوییهای تاستفاده از داده

حساسیت تولید محصوالت مختلف کشاورزی به عوامل محیطی )دما، بارندگی، رطوبت خاك و سطح تبخیر( را نشان 
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 مربعاتقل روش حداداگالس با استفاده از  - باتولید کتابع  براساسی را مدل جدید Enaami et al( 2013دهد. )می

فراهم شده نظرسنجی  براساسمورد نیاز  هایداده. نمایندمی ارائه )مقادیر ثابت در معادالت( برای ارزیابی پارامتر

 مربوط به 2010تا  1960 هایطی سال های تولید گندمبراساس داده مدل نیز هایها و خروجیورودی است.

دست آمده ضرایب منفی متغیرهای مستقل اساس نتایج بهاست. برهم شده در لیبی فرا Kufra–Alی کشاورزی پروژه

دست آمدن این نتیجه با منطق اند که بهدهد که این متغیرها بر متغیر وابسته تأثیر معكوس داشتهدر مدل نشان می

هان با استان اصف دردر پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تولید جو  اساس،براینباشد. تابع تولید متفاوت می

 های تابلویی انجام گرفته است.استفاده از داده

 روش تحقیق
این تابع  است.های تولیدی های تحلیل روابط کمی میان عملكرد محصول و مقدار نهادهتابع تولید یكی از روش

تولید، تابع ترین توابع ترین و قدیمیاز معروف کند.ی ریاضی است که نرخ تبدیل داده به ستانده را مشخص میرابطه

شود، به صورت نیز گفته می 1باشد. شكل کلی این تابع تولید که گاهی به آن تابع تولید توانیداگالس می -کاب 

 باشد.می 1ی رابطه

(1)  Y = α0 Пi Xi
ai  

، صوصیات ضرورتخباشد. این تابع پارامتر کارایی می 0αام و iمقدار نهاده  iXمقدار محصول،  y مذکور یرابطهدر 

 –کاب  ی تابعپذیری، غیرمنفی و غیرتهی بودن را داراست. پارامترهاهمگنی، یكنواختی، تقعر، پیوستگی، مشتق

 سازدیمخوبی نمایان دهد. این تابع خصوصیت ضرورت مصرف نهاده را بهها را نشان میداگالس کشش تولید نهاده

(debertin, 1998دالیل عمده .)باشد. یم حاصل از آندگی و سهولت تفسیر نتایج استفاده از این تابع، سا ی 

ست. اجرا شده اطراحی و در استان اصفهان  جوبررسی و شناسایی سهم عوامل مؤثر بر تولید منظور پژوهش حاضر به

باشد. می ن تولید، نیازمند شناسایی روابط میان عوامل تولید و میزاجواساس بررسی عوامل مؤثر بر تولید براین

روش حداقل مربعات معمولی و به Eviewsافزار آوری شده با استفاده از نرمظور تجزیه و تحلیل اطالعات گردمنبدین

(OLSبرآورد شده است. رابطه ) دهد:شكل کلی تابع تولید پژوهش حاضر را ارائه می 2ی 

(2)  Pb = f (CAw, Yb, Prbt-1,Prwt-1, Ir, M, T, F, S, L )  

صول عملكرد مح bY کشت محصول جایگزین گندم )هكتار(، زیر سطح wCAلید محصول جو، تو bP ی فوقدر رابطه

آب  میندرصد تأ متوسط Ir قیمت گندم )ریال(، tPrw-1 قیمت جو )ریال(، tPrb-1مورد مطالعه، جو )کیلوگرم(، 

 F س(،لسیوماهانه )س دمای میانگین T آالت )ساعت(،از ماشین استفاده درصد متوسط M)مترمكعب(،  مصرفی

هكتار  ره در شده مصرف بذر میزان S )کیلوگرم(، و فسفاته ازته شیمیایی شامل کودهای پتاسه، کود میزان

 .(Asadpoorkordi, 2016) باشدمی( روز -)نفر  نیروی کار  L )کیلوگرم( و

های ادهرسیون درگفرم تجربی مدل . منظور تخمین متغیرها از فرم تابع کاب داگالس استفاده گردیدچنین بههم

  ارائه شده است: 3ی برای پژوهش حاضر در رابطه تابلویی
(3)  Pit

b
 = α CAbit

β1Ywit
β2 Prbit-1

β3 Prwit-1
β4 Irit

β5 Mit
β6 Tit

β7 Fit
β8  Sit

β9 Lit
β10+ uit 

                                           
1 Power Production Function 
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 آید؛دست میبه 4ی چه از تابع باال لگاریتم طبیعی گرفته شود، رابطهچنان

(4)  lnPit
b

 = α + β1 lnCAwit + β2 lnYbit + β3 lnPrbt-1 + β4 lnPrwt-1 + β5 lnIrit + β6 lnMit + β7 lnTit + 

β8 lnFit + β9 lnSit + β10lnLit + uit 

ال مورد سی چند در طهای تابلویی صورت گرفته و واحدهای مقطعی آورد مدل با استفاده از دادهدر پژوهش حاضر بر

حد مقطعی وا Nهای مورد استفاده در مدل پژوهش به کمک مشاهدات دادهآن، بربررسی قرار گرفته است. عالوه

باشد. می N*Tکه مجموع مشاهدات، طوری( ارائه شده است، به1396-1380ی زمانی )دوره Tطی  ها(،)شهرستان

پژوهش در ضیات ، به برآورد مدل و آزمون فرEviews 10 افزاریی نرمهای تابلویی و بستهاستفاده از دادهبا  سپس

ده شرداخته در استان اصفهان پ جوبندی عوامل مؤثر بر تولید خصوص ضرایب مدل انتخابی، شناسایی و اولویت

 است.
 مورد یزراع اطالعات اساسنیابر. است دهیگرد یآورجمع یاسناد یوهیش به پژوهش، ازین مورد اطالعات و آمار

 یآورجمع صفهانا استان یکشاورز جهاد سازمان توسط شده منتشر یهاآمارنامه و شده میتنظ یآمار جداول از ازین

 .است شده

 نتایج و بحث
 تابلویییا  فیقیتلبرای تعیین  Fی ی آماره، برای برآورد مدل به وسیلهتابلویی هایضرورت استفاده از داده دلیلبه

 شده است. ارائه 1گیرد. نتایج این آزمون آن در جدول بودن مدل مورد آزمون قرار می
 لیمر Fنتایج آزمون  (1)جدول

P-value آماره درجه آزادی Effect Test 

0000/0 (275/18) 1416/72 Cross-section F 

0000/0 18 2727/530 2section χ-Cross 

 تحقیقهای مأخذ: یافته

، وجود ناهمگنی نابراینمدل و ب بودن تلفیقیمبنی بر  0Hی بیانگر رد شدن فرضیه 1لیمر در جدول  Fنتایج آزمون 

بودن مناسب از مبدأهای مقاطع وی متفاوت بودن عرضدیگر، نتایج آزمون نشان دهندهعبارتباشد. بهمقاطع، می

های از داده ستفادهاباشد. لذا در این پژوهش برآورد تابع مورد نظر با تابلویی برای برآورد مدل می هایروش داده

 صورت گرفته است. تابلویی

ده ررسی شبپس خصوصیات آماری متغیرهای مورد استفاده در مدل از نظر مانایی و احتمال وجود ریشه واحد س

کار انایی متغیرهای بهمنتایج حاصل از بررسی  و شده بررسی چو و لین لوین، پرکاربرد آزمون با مانایی متغیرهااست. 

 ارائه شده است. 2رفته در مدل در جدول 
صل از بررسی مانایی متغیرهای به کار رفته در مدلنتایج حا( 2جدول )  

 متغیرها
 آزمون 

چو(-لین-)لوین  
 وضعیت پایایی 

  احتمال آماره 

LnPb 3994/3-  3000/0  مانا 

D(LnCAw) 3369/9-  0000/0  مانا 

LnYb 8032/8-  0000/0  مانا 

D(LnPrbt-1) 1433/4-  0000/0  مانا 

D(LnPrwt-1) 0020/9-  0000/0  مانا 
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LnIr 6469/3-  0000/0  مانا 

LnM 7128/6-  0000/0  مانا 

LnT 4051/4-  0000/0  مانا 

LnF 3592/ 2- 9200/0  مانا 

D(LnS) 6961/6-  0000/0  مانا 

LnL 3111/2-  1040/0  مانا 

 های تحقیقمنبع: یافته

از  ه غیریرها بکه تمامی متغ دهدمی نشانکار رفته در مدل ی حاصل از بررسی مانایی متغیرهای بهنتیجه

 ا کهاین معنباشند. به با یک وقفه در سطح مانا می گندمو  جوقیمت سطح زیرکشت گندم،  بذر مصرفی، متغیرهای 

و  وجقیمت  ،بذر مصرفی ،سطح زیرکشت گندم هایشود. متغیرها در سطح رد میی صفر، مبنی بر نامانایی آنفرضیه

 اند.گیری مانا شدهیک بار تفاضلبا  –difference stI -ل ی اودر سطح تفاضل مرتبهبا یک وقفه  گندم

اثرات تصادفی آن است که اثرات تصادفی با متغیرهای توضیحی، همبستگی ندارد. روش عمومی  فرض اصلی مدل

های اثرات ثابت و تصادفی ضرایب ی تخمین( ارائه کرده که برای مقایسه1978) 1برای آزمون این فرضیه را هاسمن

 (.suri, 2016) است

 باشد:می زیر به صورت آزمون این فرضیات

 است. کاراتر تصادفی اثرات روش صفر: یفرضیه -

 .است کاراتر ثابت اثرات روش متقابل: یفرضیه -

 و ثابت اثرات وشر میان انتخاب برای مناسبی یآماره و بوده دو -کای توزیع دارای آماره این نمود ثابت هاسمن

 یعنی شودمی رد صفر یفرضیه باشد جدول  2χاز  تربزرگ شده محاسبه آزمون یهآمار هچاست. چنان تصادفی

 تصادفی صورتبه مختلف مقاطع مبدا از عرض در تفاوت که مفهوم این به گرددرد می روش این برآوردهای برابری

سبت به نا تصادفی( برای انتخاب روش تخمین )اثرات ثابت ینیست.  مناسب تصادفی اثرات درنتیجه باشدنمی

 (.3)جدول  ی آزمون هاسمن اقدام شده استی آمارهمحاسبه
 ( نتایج آزمون هاسمن3جدول )

P-value  2درجه آزادیχ   2آمارهχ Test Husman 

0063/0 10 5364/24 Cross-section Random 
 تحقیقهای مأخذ: یافته

تر از چکال کو)مقادیر احتم باشداز کای دو جدول می تری کای دو محاسبه شده بزرگکه آمارهبا توجه به این

تواند مناسب یشود. لذا مدل اثرات تصادفی نمبر مناسب بودن اثرات تصادفی، رد میمبنی 0Hی است(، فرضیه 05/0

 عواملی که دنمو برداشت گونهدست آمده اینی بهاز نتیجه توانمی شود.باشد و مدل اثرات ثابت ترجیح داده می
اضی در از ار هر هكتار در گندم تولید میزان یا متغیرهای توضیحی، بر شده گرفتهنظردر متغیرهای جزبه

 باشند.تأثیرگذار می ثابت روند با اما متفاوت طوربه های مزبور،شهرستان

                                           
1 Husman 
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تفاده از اس ان بادر استان اصفه جوتولید  برمنظور بررسی عوامل مؤثر به جواز تخمین تابع تولید نتایج حاصل

نتایج برآورد فرم  4جدول ادامه ارائه شده است. در Eviews 10افزار و اثرات ثابت با کمک نرم تابلوییهای روش داده

 دهد.را نشان می استان اصفهان برای جوداگالس تابع تولید –کاب
 برای استان اصفهان جوداگالس تابع تولید  –( نتایج برآورد شکل کاب 4جدول )

itمتغیر وابسته: میزان تولید گندم،                                تابلوییهای های دادهآزمون
WlnP 

P-value  آمارهt متغیرهای توضیحی ضرایب تخمین انحراف معیار 

1003/0 6484/1- 3037/3 *4459/5- C 

0000/0 9951/17 0410/0 ***7383/0 wLnCA 
0118/0 5345/2 4165/0 ***551/05 bLnY 
0530/0 9431/1 5846/0 **1/1360 1-tblnPr 
1699/0 3758/1- 5587/0 *7686/0- 1-twlnPr 
0034/0 9500/2 0701/0 ***2094/0 lnIr 
0000/0   9423/4- 0973/0 ***4808/0- lnM 
0247/0 2580/2 0821/0 **1874/0 lnT 
0000/0 1550/5 1049/0 ***5410/0 lnF 
0000/0 4555/4- 1756/0 ***7824/0- lnS 
0253/0 2485/2- 0755/0 **1744/0- lnL 

 (D-Wآماره )2 واتسندوربین یR 2 تعدیل شدهR P-value  یآماره  F 

6239/1 6140/0 6268/0 0000/0 2136/49 

 درصد ده و پنج یک، سطح در معنادار ترتیب به * و ** ***،

تحقیقهای مأخذ: یافته  

 ارائه شده است: 5ی داگالس، در رابطه –ابع کاب نتایج حاصل از تخمین ت

(5)  
lnPit

b
 = -5/4459 + 0/7383 lnCAwit + 1/0555 lnYbit + 1/1360 lnPrbt-1 - 0/7686 lnPrwt-1 + 0/2094 

lnIrit - 0/4808 lnMit + 0/1874 lnTit + 0/5410 lnFit
 - 0/7824 lnSit - 0/1744 lnLit + uit 

 

باشند که قدرت می 6140/0و  6268/0ترتیب شده بهتعدیل 2Rو  2Rشود که میحظهداگالس مال–در تابع کاب

نیز برابر  Fی دهد. آمارهدهندگی متغیرهای مستقل را در تغییرات متغیر وابسته نشان مینسبتًا باالی توضیح

 باشد.دار میو در این شرایط مدل برآورد شده، کامالً معنا 2136/49

حظه آمده مال ارائه شده است. براساس نتایج به دست تابلوییهای روش دادهبرآورد مدل بهنتایج  4در جدول 

 (wCA) گندم ضریب متغیر سطح زیر کشتچنین باشد. همدار میگردد که ضریب ثابت از نظر آماری کامالً معنامی

یزان م گندمشت کیش در سطح زیر با افزایش یک درصد افزاترتیب؛ اینبهدارای اثر مثبت و کاماًل معنادار است. 

به  جوش تولید ی مهمی که باید به آن توجه نمود آن است که افزاینكته یابد.درصد افزایش می 738/0 جوتولید 

 منجر نشده است. گندمکاهش سطح زیر کشت محصول رقیبی چون 

یک  جوست که اگر عملكرد ااست که بیانگر این نكته دارای اثر مثبت و معنادار (bY) جوضریب متغیر عملكرد 

 (tbPr-1) با یک وقفه جوضریب متغیر قیمت  .یابددرصد افزایش می 505/1میزان به جودرصد افزایش یابد، تولید 

باشد. بدین ترتیب با یک درصد افزایش در قیمت گندم در سال درصد معنادار مییکدارای اثر مثبت و در سطح 
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دارای  (twPr-1)با یک وقفه  گندمضریب متغیر قیمت  یابد.درصد افزایش می /3611قبل، تولید گندم در سال جاری 

 جودر سال قبل، تولید  گندمباشد. یعنی با یک درصد افزایش قیمت درصد معنادار می پنجاثر منفی و در سطح 

معنا ه است، بدانداشت جوو معنادار بر تولید  مثبتاثر  (Ir)کند. ضریب متغیر آبیاری درصد کاهش پیدا می 769/0

 آالتماشینضریب متغیر  کند.پیدا می افزایشدرصد  209/0 جوکه با یک درصد افزایش در میزان آبیاری، تولید 

(M)  آالتمیزان به کارگیری ماشینی یک درصد افزایش در دارد، یعنی در نتیجه جواثر منفی و معناداری بر تولید 

دارد، یعنی در  جوو معناداری بر تولید  ثبتاثر م (T)ریب متغیر دما ض یابد.درصد کاهش می 481/0 جوتولید 

 ثبتاثر م (F)ضریب متغیر کود شیمیایی  یابد.می افزایشدرصد  187/0 جوی یک درصد افزایش در دما تولید نتیجه

ان کود دهد که یک درصد افزایش در میزبودن این متغیر نشان می ثبتداشته است، م جوو معناداری بر تولید 

 دهد.می افزایشرا  جودرصد تولید  541/0شیمیایی 

ابراین، با است. بن 782/0داری از لحاظ آماری و معادل و معنا نفیدارای اثر م (S)ضریب متغیر بذرمصرفی 

 (L)کار ویضریب متغیر نیر یابد.می کاهش جودرصد تولید  782/0 جوافزایش یک درصدی در میزان بذر مصرفی 

 روی کار،رصد نیدهد که با افزایش یک دداری در سطح پنج درصد است. این نتیجه نشان میمنفی و معنا دارای اثر

 شود.ولید مییابد. افزایش نیروی کار بدون افزایش سطح زیر کشت باعث کاهش تدرصد کاهش می 174/0 جوتولید 

متغیرهای  بترتی به ،جو تولید مؤثر در عوامل بین که ازاستنكتهاینآمده از این پژوهش حاویدستنتایج به

های و متغیر مثبت تأثیرگذاری شیمیایی، آبیاری و دماگندم، کودسطح زیرکشت ، عملكرد جو، وقفهیکبا جوقیمت 

 اند.منفی داشته تأثیر جو تولید درو نیروی کار،  آالتماشینوقفه، یکبا گندمقیمت بذر مصرفی، 

ی آمده نهادهدستبه نتایج بهتوجهباشد. بای کشش میها نشان دهندهرایب نهادهداگالس، ض-در تابع تولید کاب

طور از این نهاده به باشدمی منفیکه کشش این نهاده دلیل اینبوده و به -782/0مقدار بذر مصرفی دارای کششی به

 گردد.ی سوم تولید( استفاده میی غیراقتصادی )ناحیهدر ناحیهمیانگین 

ی آبیاری دارای کشش باشد که نهادهبوده و بیانگر این مطلب می 209/0 یزانمی آبیاری دارای کششی بهنهاده

ی دوم هر ناحیدهد با فرض عدم تغییر درسایر عوامل این نهاده د. این امر نشان میاست تر از یکمثبت و کوچک

شی دارای کش آالتماشینی نهاده تفاده شده است.دهد از این نهاده به طور اقتصادی استولید قرار دارد که نشان می

نهاده در  طور میانگین از ایندهد این نهاده دارای کشش منفی است و بهاست که نشان می -481/0به مقدار 

 541/0 مقدار ی کودشیمیایی دارای کششی بهنهاده گردد.ی سوم تولید( استفاده میی غیر اقتصادی )ناحیهناحیه

ض که با فر لذا بیانگر این مطلب استاست  تر از یکمثبت و کوچکدهد این نهاده دارای کشش میاست که نشان 

طور اقتصادی هبی دوم قرار گرفته است. یعنی از کود شیمیایی عدم تغییر در عوامل دیگر، این نهاده در ناحیه

 استکه دارای کشش منفی ایندلیل، بهباشدمی -174/0مقدار کار دارای کششی بهی نیروینهاده استفاده شده است.

 شود.تولید( استفاده میسومیاقتصادی )ناحیهی غیرطور میانگین از این نهاده در ناحیهبه

 بازده نسبت ها،کشش مجموع از داگالس -کاب  تابع است که درشده آناز نتایجی که از این پژوهش حاصل یكی

 :(6ی رابطه) گرددمی حاصل به ترتیب زیرمقیاس  به
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(6)  E = 0/738 + 1/055 + 1/136 - 0/769 + 0/209 - 0/481 + 0/187 + 0/541 - 0/782 - 0/174 = 1/661 

 با یط،در این شرا باشد.می مقیاس بهنسبت صعودی ی فوق نشان داده شده است، بازدهچه در معادلهچنان

خواهد افزایش تری با نسبت بیشمقدار محصول  ،هشپژو این در های تولیدنهاده یکلیهدر درصدی یک افزایش

 یافت.

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 از موارهه محصوالت کشاورزی دیتول در ییخودکفا. باشدیم یکشاورز بخش در یراهبرد محصوالت ازیكی جو

 جو دیتول بر ثرمؤ عوامل یبررس منظوربه ی حاضرمطالعه در. است بوده کشور یاتوسعه یهابرنامه اهداف نیترمهم

 ازحاصل جیتان. است شده استفاده استان یکشاورز جهاد سازمان در موجود اطالعات و آمار از اصفهان استان در

 استان در جو دیتول شیافزا بر مؤثر عوامل یزمان یسر و یمقطع یهاداده ابلوییت یاقتصادسنج یالگو لیتحل

 است که: حاکی از آن بوده ،جو  دیتول شیاافز بر عوامل از کیهر ریتأث خصوص در اصفهان،

 درصد وسطمت وقفه، کی با گندم و جو متیق ،جو عملكرد ،گندم کشت ریز سطح شامل دیتول بر مؤثر عوامل

 اثر کار یروین و یمصرف بذر زانیم ،ییایمیش کود زانیم دما، زانیم ،آالتاز ماشین استفاده درصد متوسط ،یاریآب

 مؤثر عوامل نیب زا که است نكته نیا یحاو پژوهش نیا از آمده دستبه جینتا. دارند یدیتول جو زانیم بر یدارمعنا

میایی، آبیاری گندم، کود شی کشت ریز سطح و جو عملكرد ،وقفه کی با جو متیق رهاییمتغ بیترتبه ،جو دیتول در

 جو دیتول بر رکا یروین و آالتنماشی وقفه، کی با گندم متیقبذر مصرفی،  یرهایمتغ و مثبت رگذارییتأث و دما

 .اندداشته یمنف ریتأث

 که گفت توانیم است، یمنف مطالعه، مورد یاقتصادسنج یالگو در بذر مصرفی ریمتغ بیضر عالمت کهجاآناز

را  هرف از این نهادکارگیری متعاو لذا لزوم به باشدیم نهاده نیا از نامتعارف و حدازشیب یاستفاده یدهنده نشان

 سطح شیافزا بدون کار یروین شیافزا دهدیم نشان که باشدیم یمنف زین کار یروین بیضرگردد. یادآور می

 . گرددیم دیتول کاهش باعث رکشتیز

 جهینت توانیم. است معنادارمنفی و  آالتنیماش ریمتغ بیضر گرفته،صورت برآورد در که استحیتوضبهالزم

 داد نشان هایررسب جینتااز این نهاده در فرآیند تولید باعث کاهش تولید خواهد شد.  ی نادرستاستفاده که گرفت

 گر،ید عبارتبهاست.  بوده راستا کی در جو دیتول شیافزا و گندم کشت ریز سطح شیافزا اصفهان، استان در که

 . است نشده منجر گندم محصول کشت ریز سطح کاهش به جو دیتول شیافزا

در  و مجموعدرآمد معطوف عوامل متعددی بوده که دستچه از نتایج این پژوهش بهمطابق آن وجافزایش تولید 

، قیمت د گردیدهاز مدل برآورآمدهدستبراساس نتایج بهشده است.  این محصولبه ارتقاء تولید طول چند سال منجر

فی و میزان بذر مصرچنین باشند. همیم جوترین عوامل افزایش تولید از مهم جوعملكرد و با یک وقفه  جوتضمینی 

 باشد.می جوترین عامل در کاهش تولید با یک وقفه مهم گندمقیمت محصول رقیب 

 متبا قدصول ین محابر عملكرد  جوهای مورد استفاده در تولید ی نهادهدر نهایت، با توجه به اهمیت میزان بهینه

ارائه  ین پژوهشکنندگان از نتایج اشرح زیر برای استفادهبهپیشنهاداتی لزوم تأمین غذای دام و طیور، و نیز 

 گردد:می
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باشد، می جوترین عوامل در تولید از پررنگقیمت تضمینی جو با یک وقفه که در پژوهش حاضر به اینتوجهبا

صول قیمت محه کبه اینضمن با توجه قرار گیرد. در ارزیابیمورد این محصول گرفته شده برای نظرقیمت تضمینی در

گذاری نادرست برای اثرهای معكوس قیمت باشد.می جوترین عامل در کاهش تولید با یک وقفه مهم گندمرقیب 

با  جاکهآن. ازاستو جانشینان این محصول  جوبرای  مناسبهای قیمتی گزینش سیاستنیازمند محصوالت رقیب، 

تری عمیق گردد مطالعاتباشد، پیشنهاد میدر این پژوهش می جوتوجه به نتایج بذر مصرفی از عوامل مؤثر در تولید 

دست آمده و منفی شدن نتایج به به توجه باآن برعالوه صورت گیرد. جودر مورد استفاده از انواع بذرها در تولید 

 نهادهن متعارف از ای یاستفاده ، شرایطافزایش عملكرد و تولید منظوربه شودمی توصیهبذر مصرفی ضریب متغیر 

کارگیری بذر هتأثیر است. ببرد بر افزایش عملكرد هم بیی تولید را باال میکه هزینهاینبربذر اضافی عالوهآید.  فراهم

رفت بذر ی هدرزمینههای اقتصادی دربر زیانشده توسط مراکز تحقیقاتی و حتی اجرائی عالوهاز مقدار توصیهبیش

ر منفی و کار دارای اثوی که متغیر نیردلیل آنبعالوه به .داشتخواهددنبالرس و ... را بهمشكالتی هم چون تراکم باال، و

 قرار گیرد. تری وجه بیشتباشد، لذا باید استفاده از نیروی کار متخصص در فرآیند تولید مورد می جوداری بر تولید معنا
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