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   گندم در منطقه ارسباران ریاضی تابع هزینه تعیین ساختار
  

  مقصود جهانی
   واحد اهر،مربی دانشگاه آزاد اسالمی

  علیرضا اصغری
  ریزی اقتصادی کارشناسی ارشد برنامه

  
  

  چکیده
آن بـر فرضـیه   هدف اصلی این طرح پژوهشی بررسی ساختار ریاضی تابع هزینه و تولید محصول گندم بوده و اساس متـدولوژی               

در این پژوهش، برای تخمین پارامترهایی همانند کشش تولید، ضریب تابع و بازده نسبت به مقیاس، به جـای                   . دوگانگی استوار است  
استفاده از روش متداول تابع تولید، تابع هزینه ترانسلوگ که چارچوب غنی تری برای تجزیه و تحلیل روابط تولیدی اسـت، انتخـاب                       

ای   ن توابع تقاضای نهاده ها ، روشهای سیستمی و رگرسیونهای ظاهراً نامرتبط در مقابل روشهای تخمین تک معادله                 برای تخمی . شد
بـردار    بهـره  100های به کار رفته در این تحقیق، مربوط بـه             داده. به کار رفته تا در مجموع سیستم از کارایی بیشتری برخوردار شود           

، تقریباً R2ضریب تعیین مدل، . آوری شده است  از راه پرسشنامه جمع81-82 در سال زراعی گندم دیم در منطقه ارسباران است که 
دهد؛ که کودشیمیایی مکمـل       نتایج حاصل از برازش مدل نشان می       همچنین، .دهد   درصد بوده و نکویی برازش مدل را نشان می         90

دهـد کـه کـشش         نـشان مـی    (MSE)نی موری شـیما     مقادیر کشش جانشی  . شود  بذر و ماشین آالت  مکمل نیروی کار محسوب می         
.  خدمات ماشینی بزرگتر از یک بوده و جانشینی قوی بین آنها برقـرار اسـت       - کود شیمیایی و بذر مصرفی       -نسبت عوامل نیروی کار   

د شده  فرضیه هموتتیک بودن،وجود بازدهی ثابت به مقیاس،همگنی وکشش جانشینی واحد ازراه آزمون نسبت حداکثر راستنمایی ر               
 . است

  
بازده به مقیـاس، هموتتیـک، آزمـون     کشش جانشینی آلن و موری شیما،  تابع هزینه ترانسلوگ،     تئوری دوگانگی،   : های کلیدی  واژه

  .نسبت راستنمایی، رگرسیون ظاهراً نامرتبط
  

  مقدمه
 انـد و مطالعـات      بـوده  اسـتانی طح   درباره محصول گندم و تقاضای عوامل تولید آن، در سطح کشوری و گاهاً در س               مطالعات کثرا

 خـاک، رطوبـت،     نـوع  یی، توجه به اینکه مناطق مختلف دارای شرایط آب و هوا          با .ای برای تمامی مناطق صورت نگرفته است       منطقه
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اشـت و    گندم نیاز خواهند د    محصولها برای تولید      هستند، لذا به مقادیر متفاوتی از نهاده       متفاوتی ... دما، میزان حاصلخیزی زمین و    
 ضروری است که برای مناطق مختلف، تحقیقـات         لذا . تابع هزینه برای مناطق مختلف، متفاوت خواهد بود        یبیا به عبارت دیگر، ضرا    

درصـد  55/0  واسـتان   درصد کـل مـساحت  5/19 هکتار، در حدود 915190 با وسعتی برابر ارسباران منطقه. بگیردمستقلی صورت 
 و  بوده منطقه ارسباران، مهمترین بخش اقتصادی منطقه        کشاورزی در این میان،     .1 داده است  صاختصامساحت کل کشور را به خود       

بخش کشاورزی ارسـباران     .2 داده است  اختصاص درصد ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی را بخود           66 درصد اشتغال و     43حدود  
ها ومدیریت بر مبنـای آنهـا در     ویژگیاینت که استفاده بهینه از های بالقوه زیادی اس  پتانسیلدارایهای مذکور،  به تبعیت از ویژگی   

  . نمودتوسعه بخش کشاورزی، نقش کلیدی بازی خواهد 
های نسبتاً مناسب، شرایط  های غنی و حاصلخیز و بارندگی  وجود خاکلحاظهای باالیی که کشاورزی منطقه از  با وجود پتانسیل  

 تولید کشاورزی منطقه در مقایـسه       عواملوری   برخوردار است، بهره  ... ن، مراتع غنی و وسیع و     ، نیروی انسانی فراوا   متنوعآب و هوایی    
بنـابراین انجـام تحقیقـاتی در جهـت         . .باشد  استانداردهای جهانی قابل مقایسه نمی     بابا استانداردهای کشوری فاصله بیشتر داشته و        

بـدین منظـور، الزم اسـت مناسـبات تولیـدی      . رسـد  د ضروری به نظر می تولیعواملوری  افزایش راندمان محصوالت و باال بردن بهره    
 در پژوهـشی،  ایـن طـرح   در .شـود کیب عوامل تولید و روابط بین آنها بررسی ر و عوامل مؤثر بر سطح تولید و نیز ت        گردیدهشناسایی  

هـای آمـاری حاصـل از طـرح        داده براساسای و مقطعی و      منطقه صورت به گندم   محصول هزینه    تابع راستای اهداف مذکور، ساختار   
 سنجی بررسی گردیده و با استفاده از روابط دوگانگی بین توابع تولیـد و  اقتصادهای   پرسشنامه برآورد هزینه محصول، بوسیله تحلیل     

 بـه تـوان    انجـام ایـن تحقیـق، مـی       با  . ، توابع تقاضا برای عوامل تولید استخراج خواهد گردید        معین وض، از تابع هزینه تحت فر     هزینه
هـای تخمـین      این طـرح پژوهـشی از روش       در. شناخت اثرات کمی عوامل مؤثر بر عرضه گندم و تقاضا برای عوامل تولید کمک کرد              

 و  سیـستمی  یهـا   از روش  ،3هـا   توابـع تقاضـای نهـاده      تخمـین  بـرای    همچنـین .  شد خواهدغیرخطی برای برآورد پارامترها استفاده      
 5ییای اسـتفاده خواهـد شـد تـا در مجمـوع سیـستم از کـارا          های تخمین تک معادلـه      مقابل روش  در 4 ظاهراً نامرتبط  های رگرسیون
  . برخوردار باشدبیشتری
 استفاده گردیده است با اینکه برای بررسی وضعیت تولیـد و بـرآورد              هزینه استفاده از تابع تولید، از تابع        جای ه ب ن پژوهش در ای 

 از تابع تولیـد     استفاده 6 بازدهی نسبت به مقیاس    و ها، ضریب تابع   ت به هر یک از نهاده      همچون کشش تولید نسب    مربوطهپارامترهای  
  : استزیر مزایای دارای ،باشد میمتداول است ولی بکار بردن تابع هزینه که همزاد تابع تولید 

 یک در فراینـد تولیـد       درجه تابع هزینه همگن از درجه یک نسبت به قیمت نهاده است لذا نیاز به همگنی از                  که ییآنجا از -الف
  . بودبرابرخواهد k کل نیز هزینه گردند، برابر kهای عوامل تولیدی  برای مثال، اگر قیمت. نیست
  .دارد برتری ،ها جای مقادیر فیزیکی نهادهه ها ب  قیمتاز استفاده -ب
 هـستند زا    مشکل و هها آزار دهند   نهادهه   ب مربوط 7خطی  هم مسئله تابع تولید با توجه به کثرت متغیرهای مستقل،          برآورد در  -ج

ها  طور معمول، هم خطی اندکی در قیمت نهاده    ه   و ب  گردیدهکه در تابع هزینه، بجای مقادیر فیزیکی، از قیمت آنها استفاده             در حالی 
  . داشتخواهد برتریتابع تولید  ، تابع هزینه برلذا. تواند وجود داشته باشد می

                                                           
 76 آمارنامه وزارت کشاورزی سال -1
 همان ماخذ -2

3 - Factor Demand Functions 
4 - Seemingly Unrelated  Regression (SURE  Method) 
5 - Efficiently 
6 -Return to Scale 
7- Collinearity 
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ـ       ها،  نهاده بین 1های جانشینی  رسی در این تحقیق، برآورد کشش      مهم مورد بر   لیمسادیگر از ه که امکان جایگزینی عوامل تولید ب
 نحوه استفاده از عوامل تولیـد       واکنش بررسی   ،2 غیرخطی هزینه بود و همچنین تخمین توابع       خواهد ،کند جای یکدیگر را بررسی می    

  .سازد می ها، میسر را در مقابل تغییرات بهای نهاده
  

   تجربی تحقیقمطالعاتینه پیش
 را آن، )1947 (4سونبه بررسـی ویژگیهـای تـابع هزینـه پرداخـت، سـپس ساموئلـ           ) 1932 (3هاتلینگ نظر تاریخی، اولین بار      از

 در ،)1957 (5 کلـری کچند کـه اقتـصاددانان دیگـری از قبیـل ری و مـ      هر.  کردابداع را " عواملبهای مرز"گسترش داده و مفهوم   
 در تحقیقـات    انقالبی ، بوجود آوردن رابطه دوگانگی بین توابع هزینه و تولید         با،  )1953 (6پارداما ش .  فعالیت داشتند  توسعه این مورد  
 گردیـده بـود مـورد    ابـداع ، )1951 (7های محدب که توسـط فنچـل       ، وی این روابط را براساس خواص مجموعه       آورداقتصادی بوجود   
  .بررسی قرار داد

ای و بـا فـرض انتظـارات ایـستا در مـورد               الگوهای تک معادله   پایه بررد توابع عرضه محصوالت زراعی،       مطالعات اولیه در مو    اکثر
 کرد، اما در سالهای اخیر، تئـوری دوگـانگی،   اشاره) 1958 (8دیسون او وتوان به کارهای نرال  مثال میبرای .استقیمت انجام گرفته 

هـای متعـددی روی سیـستم توابـع عرضـه             از این تئوری بررسـی     استفاده با   هک طوری ه بوجود آورده ب   زمینهتحوالت بزرگی در این     
  . توابع تقاضا برای عوامل تولید کشاورزی انجام گرفته استسیستممحصوالت کشاورزی و 

ی مدل " تصادفیمرزییک روش تولید  :  فنی تولید غله چینی    کارایی" در پژوهشی تحت عنوان   ) 2003 (9زله ژئو، هافمن ورو   دامآ
 تولیدات نهایی نیروی کـار و       که، به بعد پردازش کرده و نتیجه گرفتند         1990برداران سال     مقطعی و سری زمانی بهره     های  داده برای

 و تخصیص سطح مزرعه تاثیر مثبتی روی کارایی دارد، همچنین تقسیم انسانیکود کمتراز زمین بوده و افزایش سطح مهارت نیروی     
 اندازه مزرعه، مکانیزاسـیون     اثراتنیز،   .تر کارایی یکسان با کشاورزان جوان دارند        کشاورزان مسن   کارایی گشته و   کاهشاراضی باعث   

 بهبـود تـوان از طریـق حـذف تقـسیم اراضـی،             داری را مـی    معنیدهد که سود     مینتایج نشان   . و موقعیت جغرافیایی را آزمون کردند     
 همچنین دریافتند که تـابع مـرزی تـصادفی ترانـسلوگ، تـصریح              نهاآ .مکانیزاسیون بدست آورد   آموزش روستایی و ترویج تخصص و     

 مورد زمین قابل رد کردن نیست ولی        در برای سطح تکنولوژی غالت چینی است اما با تعجب دریافتند که فرضیه بازده نزولی                خوبی
  . کاراتر هستند و نتیجه دیگر آنها این بودکه مزارع بزرگشود سطح تحصیالت باعث افزایش کار ایی کشاورزان می

  
   گرفته در کشور ایران  انجام مطالعات

 است که این بخش پیـدا کـرده         اهمیتی پس از انقالب اسالمی، تحقیقات انجام گرفته در مورد بخش کشاورزی نشانگر              دوران در
 اورزی بوده اسـت    محوریت بخش کش   کشور از اهداف کالن برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی            یکی ،که طوریه  است ب 

  . توان به کار رسول اف اشاره کرد که از این جمله می

                                                           
1- Elasticity of Substitutional 
2- Non Linear Cost Functions 
3-Hotelling 
4- Samuelson 
5- McElror 
6- Shephard 
7- Fenchel 
8- Nerlove , M ., and  W, Addison 
9- Adam  Zhuo Chen ,Wallace E.Huffman and Scott Rozelle 
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 علیرضا اصغری، مقصود جهانی  236

 گنـدم نـسبت بـه بهـای         بهای وی عمدتاً به بررسی روند تغییرات        .، صورت گرفته است   )1371 (م.  توسط زیبائی  دیگریتحقیق  
وی همچنین به منظـور     .  است  بهای گندم در بازار جهانی پرداخته      و مصرفی بهای کاال و خدمات      شاخص ،سایر محصوالت کشاورزی  

 جغرافیایی استان فارس، شروع به بـرآورد توابـع تولیـد، سـطح زیـر کـشت و                   محدوده در   گندم قیمت   تغییراتتعیین اهمیت نسبی    
.  پرداخته اسـت تولید الگوی استفاده بهینه از عوامل ارائه هریزی خطی، ب های برنامه  هکتار کرده، سپس با استفاده از روش درعملکرد  

 نـسبی به عبارت دیگـر، در الگـوی مـذکور، مزیـت            .  به تغییرات قیمت بدست آورده است      نسبت الگو را    کل حساسیتوی همچنین،   
  . استمده آب، نیروی انسانی و اعتبارات بدست آهای محدودیت توجه به با ،کاشت محصوالت

هـای    توابـع تقاضـای نهـاده      لوگ، هزینه ترانـس    با بکاربردن تابع   و) 1373-1372( نعمتی در یک تحقیق مقطعی       و کیانی هژبر -
کشش بوده و  های بکار رفته در تولید گندم آبی دارای تقاضای بی نهادهگیری کردند که همه  گندم آبی کشور را بدست آورده و نتیجه

  .شینی ضعیفی دارند جانقابلیتها با یکدیگر  های کود با نیروی کار و آب و نیروی کار با زمین، بقیه نهاده نهادهبه غیر از 
 روابـط دوگـانگی بـین       از اسـتفاده    با ،" تولید و عرضه گندم در ایران      هزینه ساختار" در تحقیقی تحت عنوان      ،)1376(ذوالنور   -

های تخمین تک    های سیستمی در مقابل روش     ، از روش  هزینه تابع   برایو با استفاده از روابط خطی و غیر خطی           توابع تولید و هزینه   
هایش عمدتاً  وی در بررسی.  قرار داده استبررسیی استفاده کرده و امکان جایگزینی بین عوامل تولید بجای یکدیگر را مورد          ا معادله

برای بدسـت   .  بذر، استفاده کرده است    میزان میزان استفاده از خدمات ماشینی و        ،کشت، نیروی کار    تولیدی سطح زیر   عامل چهاراز  
وی همگـن بـودن     . اسـت های قیمتی تقاضا، از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده کرده           آلن و کشش   جانشینیهای   آوردن ضرایب کشش  

  .  کرده استرد، ثابت بودن بازده به مقیاس را از طریق بکار بردن آزمون نسبت راستنمایی، همچنینخطی تابع هزینه ترانسلوگ و 
 ترکیب بهینه کشت محصوالت زراعـی شهرسـتان اهـر را            طیخریزی   با استفاده از برنامه   ) 1378( پژوهشی دیگر قادر دشتی      در

هـای غالـب و اصـلی،         محصوالت مختلف در منطقه و استفاده از اطالعات مربوط بـه زراعـت             کشت با توجه به     وی .تعیین کرده است  
 شهرستان اهـر را      بهینه محصوالت زراعی   ترکیب و از حل آن      در نظر گرفته  ها    شامل تابع هدف و محدودیت      خود را   مورد نظر  الگوی

  . کرده استمشخص
 و هکتـار   50000  را مطلوب سطح کشت بهینه گندم دیم اهرترکیب  QSB بهره گیری از نرم افزار کامپیوتریباوی همچنین، 

 از لحـاظ نیـروی       ایـن اسـت کـه      در رابطه با عوامل تولید محدود      نتیجه دیگر ایشان     .ده است کر هکتار تعیین    3/5798 راگندم آبی   
  .داردلیکن از نظر کود فسفات و آب محدودیت وجود .  کمبودی در منطقه وجود نداردماشینینی و نیروی انسا

  
  مواد و روشها

برای تخمین یک مدل، وجود اطالعات اولیه و انتخاب یک     . باشـد هدف اصلی این پژوهش، تخمین تابع هزینه محصول گندم می         
بردار گندم دیم     بهره 100های به کار رفته در این تحقیق، مربوط به           داده. ذیر است روش تخمین سازگار با مدل ضروری و اجتناب ناپ        

 همچنین روش تخمین بکـار بـرده        .آوری شده است    از طریق پرسشنامه جمع    81-82در سال زراعی    باشد که    در منطقه ارسباران می   
باشد کـه علـت انتخـاب ایـن روش وجـود       می) رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری مقید(مقید  ISURE شده در این پژوهش، روش
  .باشد می، این که سمت راست معادالت دارای متغیرهای مستقل است هم نسبی وسهای معادالت  همبستگی مابین پسمانده

باشـد، بـه عبـارت دیگـر، انتخـاب متغیرهـای        مهمترین مسئله در تعیین یک مدل، تصریح مدل یا تعیین نوع رابطه ریاضی مـی             
بستگی به ایـن دارد کـه مـدل بـا چـه             آن  و وابسته و رابطه ریاضی مابین آنها نوع مدل را نشان داده و کارآمدی               ) ضیحیتو(مستقل  

دقتی شبیه تابع هزینه در دنیای واقعی بوده و عالمات و اندازه پارامترهای تابع تخمین زده شده چقدر با انتظارات قبلی همسو بـوده                  
 فوق و انعطاف پذیری بیشتری که در توابع ترانـسلوگ وجـود دارد، از تـابع هزینـه ترانـسلوگ بـرای                       بنابراین با توجه به موارد     .است
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  237    گندم در منطقه ارسباران ریاضی تابع هزینه تعیین ساختار

اکنون به شـرح مختـصری از مـدل پرداختـه      .گردد می استفاده ISURE تخمین پارامترهای مورد نظر با استفاده از روش سیستمی
  :شود می
  

   ترانسلوگی تابع هزینه
به صورت زیـر    ) نیروی کار، ماشین آالت، بذر و کود شیمیایی       (با چهار نهاده    ) محصول گندم (این تابع برای حالت تک محصولی       

  :گردد تعریف می
  

) 1                                  (
k

i
iiq

i j
jiij

i
ii qpqqpppC εδααγββ ++++++= ∑∑∑∑

== ==

4

1

2
21

4

1

4

1

4

1
0 lnln)(ln

2
1lnlnln

2
1lnln  

  

  .شوند متغیرهای تابع فوق به صورت زیر تعریف می
P1 = پرداختی به نیروی کار تقسیم بر کل ساعات کارکرد نیروی کار کل هزینه ) = قیمت هر ساعت(قیمت واحد نیروی کار  
P2 =آالت تقسیم بر کل ساعات کارکرد ماشین آالت کل هزینه پرداختی به ماشین= آالت  قیمت واحد ماشین  
P3=  بر حسب کیلو گرم(کل هزینه پرداختی به بذر مصرفی تقسیم بر مقدار بذر مصرفی = قیمت واحد بذر مصرفی(  
P4 =بر حسب کیلو گرم(ی مصرفی یی تقسیم بر مقدار کود شیمیایکل هزینه پرداختی به کود شیمیا= ی یمت واحد کود شیمیاقی(  

که مدل ترانسلوگ متقارن یی از آنجا. بدست آمده است Ln P = 0 حول نقطه Ln Cاز طریق بسط مرتبه دوم سری تیلور) 1(رابطه 
  . ضریب خواهد بود21اعمال گردد، در نتیجه معادله دارای ) 1(در مورد رابطه  γij = γij باشد، لذا الزم است که محدودیت می

سـتانده   اگر چنانچه فرض بازده ثابت به مقیاس نیز اعمال شود بدین مفهوم است که تابع هزینه قابل تفکیک به صورت حاصلـضرب                     
 ت که محدودیت زیر از طریق آزمـون نـسبت راسـتنمائی           لذا وجود بازده ثابت به مقیاس مستلزم این اس        . ا خواهد بود   در قیمت نهاده  

(LR)آزمون گردد ،.  
  

)2                                 (4,...,10,0,1 21 ==== iiqδαα  
  

هـای مثبـت بـودن تـابع هزینـه، متقـارن و        در کل تابع هزینه ترانسلوگ بدون محدودیت بازده ثابت نسبت به مقیاس، دارای ویژگی         
باشد، به طور خودکار، ویژگی  صورت لگاریتمی میه که متغیر وابسته بیی لیکن از آنجا. باشد ها می یمت نهادههمگن بودن خطی در ق

هـای زیـر، روی    ها الزم است که محدودیت برای ارضاء ویژگی همگن بودن تابع هزینه در قیمت نهاده        . گردد غیرمنفی بودن ارضاء می   
  :پارامترها اعمال گردند

  

) 3            (                     4 4 4

1 1 0
1 , 0 , 0i ij iq

i i i

for all jβ γ δ
= = =

= = =∑ ∑ ∑  
  

کنترل گردد، یکنوا بودن تابع ) نمونه( پس از تخمین تابع هزینه الزم است که شرایط یکنوا بودن تابع هزینه، برای هر مشاهده
 Siام را با i عامل حال اگر سهم .اش این است که معادالت سهم نسبی تخمین زده شده، برای هر نمونه مثبت باشد هزینه، الزمه

  :توان نوشت نشان دهیم، می

)4                                                                ( i i
i

p x
s

C
=  

باشـد   نیز نمایانگر هزینه کل تولیـد محـصول مـی    C ام در تولید محصول وi نمایانگر قیمت و مقدار نهاده xi, piبه طوریکه در اینجا 
  :  مطابق لم شپارد داریم.
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)5  (                                                                        i
i

C
x

p

∂ =
∂

  

  
  در نتیجه 

)6         (                                   ln
ln

i i i
i

i i

p p xC C
s

p p C C

∂ ∂= ⋅ = =
∂ ∂

  

  :یم داشتخواه) 6(و ) 1(های  بنابراین با در نظر گرفتن رابطه
  

)7         (                                  4 4

1 1
ln lni i ij j iq i

i i

s p qβ γ δ ε
= =

= + + +∑ ∑  
  

هـای سـهم     ، تابع هزینه مذکور، همگن خطی در قیمت نهاده هاست، مجموع نسبت           )3(از آنجا که بر پایه محدودیت همگنی شماره         
  :شود، یعنی هزینه برابر یک می

  

 )8      (                                                                       
4

1
1i

i

S
=

=∑  
  

با . باشد می) γij = γij(و محدودیت متقارن بودن ضرائب متقاطع) 8(، )3(، )1(های  نهایتاً سیستم معادالت مدل که شامل رابطه
که مجموع معادالت سهم نسبی برابر یک یی ما از آنجاشود، ا زده می های ظاهراً نامرتیط تکراری تخمین استفاده از روش رگرسینون

  . باشد برای گریز از این تکین شدن ماتریس کوواریانس، الزم است یکی از معادالت سهم نسبی حذف گردد می
  

  1 جانشینیهای کشش
ربی، بدست در اکثر مطالعات تج دهند  جانشینی، حساسیت یک متغیر را نسبت به تغییرات متغیر دیگر نشان میهای کشش

  :  که مهمترین آنها عبارتند از .باشند های جانشینی، از اهداف عمده می  ضرائب کششآوردن
اوزاوا نامگذاری  - عنوان کشش جانشینی آلنتحتاین نوع کشش، که : 2( AES)آلن متقاطعهای جانشینی خودی و   کشش-الف

، )1975 (3 با کار بلکوربی و راسلمطابق. شود  برده میبکارو مکملی ها از لحاظ جانشینی   جفت از نهادههرگردیده، برای گروهبندی 
  : دشو صورت زیر تعریف میه دهد، این کشش ب  جانشینی بین دو نهاده را نشان میدرجههای جانشینی متقاطع آلن،  کشش

  

)9           (                                             
2( / ).

( / )( / )
j i

ij
i j

c p p c

c p c p
θ

∂ ∂ ∂
=

∂ ∂ ∂ ∂
  

  

  :صورت زیر قابل محاسبه خواهد بوده ، بترانسوگنوع کشش، برای تابع هزینه  این
  

) 10    (                            
2

( 1) 1,
( )

ijii i i
ii ij

i i j

s s
for i j

s s s

γγθ θ+ −= = + ≠  
  

                                                           
1 - Elasticity of Substitution 
2 - Allen  partial elasticity of substitution 
3 -Blackorby and  Russel 
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0ijθ باشد، بوده مثبت ، متقاطع جانشینی کشش جبری مقدار اگر  وجـود  جانـشینی  رابطـه  نهاده دو بین که است این نشانگر ،<
0ijθ و اگر .دارد  نـوع از  ایـن های خودی آلـن، انتظـار بـر ایـن اسـت کـه عالئـم          ارتباط با کششدر. رابطه مکملی استنشانگر  ،  >

  .  ، با قیمت آن رابطه عکس دارد)1جز کاالهای گیفنه ب(خاطر اینکه تقاضای هر کاال ه ب .ها، منفی بوده باشند کشش
  . اند صورت زیر تعریف گردیدهه  بها کشش، این هستند 2ها نهادههای قیمتی خودی و متقاطع تقاضای  ششها، ک  نوع دیگر کشش-ب

 )11                                          (                      ln .
ln

ji i
ij

j j i

px x

p p x
ε ∂ ∂= =

∂ ∂
  

  

  :گردند صورت زیر محاسبه میه ها ب  توابع هزینه ترانسلوگ، این نوع از کششدر
  

)12(                                     .. .ii ii i ij ij js s for i jε θ ε θ= = ≠  
  

 به ترتیب بزرگتر، ijε اگراستبدون کشش  ، کم کشش و)کشش با( پذیر کشش ،امi ، تقاضا برای نهاده مورد نظراصطالحاً
   .کوچکتر و مساوی یک باشد

 3 تولید یکـسان   منحنی انحنای   درجههای جانشینی آلن، هیچ اطالعاتی درباره        ه کشش اند ک  کرده بیان )1989( و راسل    بلکوربی
و نیز این مورد کـه کـشش جانـشینی          .  کرد تلقی 4عنوان نرخ نهائی جانشینی   ه  را ب  توان آن  ها نشان نداده و نمی      سهم نسبی هزینه   و

 از جانشینی عوامـل وجـود داشـته کـه           دیگریگیری   ازه داد که یک اند    نشان) 1967 (5موری شیما . باشد می اطالعات کم    دارایآلن  
ها نسبت بـه      کشش از طریق مشتق لگاریتمی نسبت نهاده       این. شود  شناخته می  ،(MSE)تحت عنوان کشش جانشینی موری شیما       

 در تغییـر ات ، انحنای منحنی تولید یکسان و اثـر  این کشش، همچنین  . آید دست می ه  ها ب   نهاده قیمتنرخ نهائی جایگزینی یا نسبت      
  .کند قیمت نسبی را روی سهم نسبی هزینه بیان می

  : گردد می زیر تعریف صورته ب ، MSE، کشش )1989(، و بلکوربی و راسل )1988(6چمبرز کار مطابق
  

)13                                                              (
* *ln( / )

ln( / )
i j

ij
j i

x x

p p
ϖ

∂
=

∂
  

  

) اینجا   در )* */i jx x،   منفی(مقدارمثبت  باشد    نسبت بهینه می(i jω   بـا کـار     مطـابق  .باشـد  مـی ) مکملی( رابطه جانشینی  نشانگر 
  : گردد می  تعریفزیر صورته ب،  ترانسلوگهزینه تابع برایبلکوربی و راسل، کشش جانشینی موری شیما 

  

 )14(                                                        2
ij i j ij j j

ij
i j

s s s s

s s

γ γ
ω

+ − −
= −  

  

ـ  عوامل اطالعات جامعی درباره سهم نسبی عوامل از هزینه را در پاسخ به تغییر در قیمت                 همچنین جانشینی موری شیما،     کشش ه  ب
  : زیر نشان داده شودصورته بتواند  گیری می این اندازه. )1991 ،7هانگ(دهد  دست می

  

                                                           
1 -Giffen goods 
2 - Price Elasticity of Factor Demand 
3 - Uninfor - Isoquant mative  
4 -Marginal rate of substitution 
5 - Morishima 
6 -Chambers and Blackorby  and  Russell 
7 - Huang 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 علیرضا اصغری، مقصود جهانی  240

 )15(                                                       1i j i jη ω= −  
  

  .یک باشد از) بزرگتر (کوچکتراست اگر کشش جانشینی موری شیما ) نزولی( نسبی هزینه صعودی سهم
 برابر ،صولی، در یک مدل چند مح های بر گرفته از مقیاس گیری دقیق از صرفه اندازهاند که یک   از محققان، بر این عقیدهبسیاری

 یک باشد، نشانگر این برابرطوری که اگر این مقدار، برای مثال، ه ب .باشد  می،های انفرادی هزینه نسبت به تولیدات مجموع کشش
برای حالت تک محصولی مقدار این . گردد ها به میزان یک درصد می  هزینهافزایشموضوع است که یک درصد رشد تولیدات، باعث 

  : خواهد بود زیر صورته بکشش 
  

 )16(                                                      ln .
ln

C C q MC

q q C AC
µ ∂ ∂= = =

∂ ∂
  

  . کنند یاد می ، هزینه متوسط استبه 1 برابر نسبت هزینه نهائی که تولیدبهکشش هزینه نسبت از این فرمول تحت عنوان 
هـای مقیـاس بـوده و اگـر ایـن کـشش         از عـدم صـرفه   شواهدیباشد،  تولید، بزرگتر از یک     به  هرگاه کشش بلند مدت هزینه نسبت       

 مـدت  بلنـد های برگرفته از مقیاس، یک مفهـوم       بنابراین، صرفه . از اقتصاد وجود خواهد داشت       ناشیهای   کوچکتر از یک باشد، صرفه    
خواهـد  ، رشـد  درصد k کمتر از انمیزهزینه کل به    رشد داشته باشند،درصد k تولیدات کل،    اگر این است که     نشانگربوده و در کل     

  : گیری این مفهوم برای حالت چند محصولی، بصورت زیر خواهد بود اندازهمعیار . اشتد
  

)17                                                (1 1ln( ) ( )
ln

C
se

q
µ − −∂= =

∂
  

  

 اگر تمـامی  کهم بلند مدت بوده و بیانگر این است      های برگرفته از مقیاس، یک مفهو       همانند صرفه  نیز 2 بازده نسبت به مقیاس    مفهوم
 گردد، بازده صعودی برابرk  از بیشتربرای مثال، اگر محصول کل، .  گردند، محصول کل چند برابر خواهد گردیدبرابر k  عوامل تولید،

 تـوان  مـی .  به مقیاس وجود خواهد داشـت       گردد، بازده ثابت   برابر k بازده نزولی به مقیاس و اگر به اندازه          برابر، kکمتر از       ،به مقیاس 
  :بازده به مقیاس را این چنین تعریف کرد

  

 )18(                                                 
1

ln . /
ln

n
i

i I
ii i

xq q
rs MP AP

x x q=

∂ ∂= = =
∂ ∂∑ ∑  

  

  :ر محاسبه کردیطه زب را از رانمونهنه نهائی هر یتوان هز اس، میی از محاسبه اقتصاد به مقپس
  

 )19(                                               ˆ1
i

i

C
MC

se q

  =      
  

  

) ترتیب هزینه نهائی، با مقدار هزینه تخمین زده شده بدین )Ĉ کلتولید، رابطه مستقیم ولی با  ( )iqو اقتصاد به مقیاس ( )ise 
دست ه توان هزینه نهائی کل نمونه را از طریق میانگین نمونه ب ، مینمونهبدست آوردن هزینه نهائی هر پس از . رابطه معکوس دارد

  : دیگرعباراتآورد، به 
  

 )20                 (                                  ∑
=

=
100

1100
1

i
iMCCM  

                                                           
1- Marginal Cost  
2- Return to Scale  
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  بحث 
معادلـه  ( هـا از کـل هزینـه        و توابع سهم نسبی نهاده     ))1(عادله  م(این بخش شامل نتایج حاصل از تخمین تابع هزینه ترانسلوگ           

های مربـوط بـه      ، و با اعمال محدودیت    )های به ظاهر نامرتبط تکراری     رگرسیون( ،ISURبه روش معادالت همزمان و سیستمی       )) 4(
ij(متقارن بودن  jiγ γ= ( و همگنی )  در 1اگر فرض کنیم که ضرایب جمالت متقاطع .باشد ها می  و نیز آزمون فرضیه  ))5(محدودیت 

منظـور گریـز از     ه  بنابراین سیستم دارای پنج معادله بوده که ب       .  ضریب خواهد بود   21، متقارن باشند معادله دارای      )1(معادله شماره   
شـیمیایی کـه کمتـرین    در ابتدا، معادله سهم نسبی کـود  . های سهم نسبی، یکی از آنها را باید از مدل حذف کرد   تکین شدن معادله  

نتـایج   .شـود   تخمین زده مـی  MICROFIT4افزار  از مدل حذف شده و بقیه مدل بوسیله نرم2مقدار را به خود اختصاص داده است
)ضریب تعیین مدل    . آورده شده است  ) 1(این تخمین در جدول شماره       )2R       90دهد، تقریبا برابر      که نحوه برازش مدل را نشان می 

 درصد تغییرات متغیـر وابـسته توسـط متغیرهـای مـستقل توضـیح داده       90حدود  کلی بیانگر این است که در طوره درصد بوده و ب   
  .3باشد علت باال بودن ضریب تعیین، از برازش خوبی برخوردار میه سنجی مدل ب از نظر اقتصاد. شود می

 بـا بررسـی     4.باشـند   درصـد مـی    10 و   19،  26: ترتیب برابـر  ه  ت و بذر ب   های سهم نسبی نیروی کار، ماشین آال       ضرایب تعیین معادله  
 درصـد ضـرایب در سـطح اهمیـت پـنج درصـد       48گردد که در حدود  مشخص می  آنها،T-Statضرایب مدل و در نظر گرفتن آماره   

 بردن سطح اطمینان تا میـزان       باال. باشند  درصد ضرایب از لحاظ آماری مخالف صفر می        48حدود   باشند؛ یعنی اینکه در    دار می  معنی
اکثر ضرایب جمالت متقاطع از لحاظ آماری مساوی صـفر          . باشد داری فقط یک مورد از ضرایب می       ده درصد تنها باعث افزایش معنی     

-، تائید گردد، مدل ترانـسلوگ بـه مـدل کـاب    )والد(کای  - وسیله آماره مربع  ه  که اگر صفر بودن همزمان آنها ب       طوریه  ب. باشند می
دهد کـه رابطـه بـین سـهم عامـل تولیـد        ضرایب معادله سهم نسبی نیروی کار از کل هزینه، نشان می      . داگالس تغییر خواهد گردید   

و بهای استفاده از یک واحد نیروی کار و کود شیمیایی، مثبت و رابطه آن      S1 نیروی کار درکل هزینه پرداختی به عوامل تولید یعنی        
  . باشد آالت، بذر و محصول منفی می  ماشینبا بهای استفاده از یک واحد

  

  نتایج تخمین تابع هزینه ترانسلوگ -1جدول شماره 

                                                           
  .اند  جمالت متقاطع جمالتی هستند که از حاصلضرب دو متغیر تشکیل گردیده-1
بـه عبـارت   . باشند  درصد می  8 و   30،  34،  20: ا ب یب برابر  به ترت   در نمونه مورد نظر    کل هزینه تولید گندم     در نیروی کار، خدمات ماشینی، بذر و کود شیمیائی       متوسط سهم    - 2

  .باشد ها مربوط به سایر عوامل می  درصد بقیه هزینه8دهند و   درصد هزینه را تشکیل می92دیگر عوامل تولیدی چهارگانه فوق در حدود 
چرا کـه اگـر   . وری که پایین بودن آن به تنهایی نشانه ضعف برازش مدل نیستهمان ط.  الزم به ذکر است که باال بودن ضریب تعیین به تنهائی شاخص خوبی برازش نیست  - 3

بین متغیرهای مستقل مدل همبستگی خطی وجود داشته باشد، عموما ضریب تعیین مدل باال خواهد بود، ولی در رگرس کردن متغیرهای مستقل بر روی هم مشخص گردیـد،                            
  .شود ه علت رعایت اختصار، از ارائه نتایج این قسمت صرف نظر میباشد و ب که همبستگی ما بین آنها بسیار جزئی می

  .کنند های ترانسلوگ اغلب برازش ضعیفی از معادالت سهم هزینه ارائه می های سهم نسبی به خاطر این است که عموماٌ مدل  پایین بودن ضرایب تعیین معادله- 4

 ضریب مقدار خطای استاندارد tآماره 

93/11 * 67/0  97/7  α0 
34/5 * 12/0  66/0  β1 
11/1  10/0  11/0  β2 
31/2 * 10/0  23/0  β3 
01/0-  12/0  00/0  β4 

01/2 * 05/0  10/  γ 1 1 
93/5- * 02/0  14/0-  γ 1 2 
15/0-  03/0  00/0  γ 1 3 
52/1  03/0  05/0  γ 1 4 
62/5 * 02/0  13/0 γ 2 2 
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 های تحقیق یافته: ماخذ
  باشد دار می  نشانگر این است که ضریب مربوطه، در سطح پنج درصد معنی:)*( نماد

  
نتیجه حاصله نشانگر این موضوع است که با افزایش قیمت واحد خدمات ماشینی و بذر مصرفی، سهم نسبی نیروی کـار از کـل                        

کاهش خواهد یافت که این کاهش یا از طریق کاهش قیمت واحد نیـروی کـار بـوده و یـا از طریـق       ینه پرداختی به عوامل تولید، هز
همچنین، با افزایش میزان محصول گندم، سهم نیروی کار کـاهش           . باشد کاهش ساعات نیروی کار و یا کاهش هر دو مورد میسر می           

  . یابد  مقیاس تولید، سهم نیروی کار کاهش میخواهد یافت به عبارت دیگر، با افزایش
، بـا   S2گردد که رابطـه،      ، مشخص می  S2در بررسی ضرایب معادله سهم خدمات ماشین آالت از کل هزینه پرداختی به عوامل تولید،                

عبـارت  ه  ب. باشد ی می قیمت واحدخدمات ماشینی و بذر مثبت ولی با سایر متغیرها یعنی قیمت واحد نیروی کار، کود و مقدار تولید منف                   
  . یابد دیگر با افزایش قیمت واحد نیروی کار و کودشیمیائی و نیز با افزایش مقیاس تولید، سهم نسبی خدمات ماشینی کاهش می

های ترانـسلوگ بـه علـت     باید گفت که تفسیر تک تک ضرایب مدل. باشند دارای تفسیر مشابهی می  ضرایب دو معادله بعدی نیز    
از . باشـد  عوض، بررسی روابط بین متغیرها و ضرایب مدل، بسیار سـودمند مـی       باشند، در  ار پیچیده و غیرمفید می    کثرت ضرایب بسی  

با توجه بـه  . موریشیما اشاره کرد   های قیمتی خودی و    های جانشینی خودی و متقاطع آلن، کشش       توان به کشش   جمله این موارد می   
  . باشد می ها، مطابق جدول زیر ای جانشینی آلن برای نهادهه نتایج حاصل از برازش معادالت مدل اصلی، کشش

  

  های جزئی خودی و جانشینی آلن  کشش-2جدول شماره 
 کود شیمیائی بذرمصرفی ماشین آالت نیروی کار 

-59/1 نیروی کار  13/1-  92/0  15/4  
-81/0  ماشین آالت  38/1  05/0  
-39/2   بذرمصرفی  18/0-  

-03/10    کود شیمیائی  
  های تحقیق یافته: ماخذ

  

   های جزئی خودی آلن، عالمت صحیح و مورد انتظار منفـی را دارنـد              پیداست، همه کشش  ) 2(که از جدول شماره      طوری همان
(Sii > 0)  همچنـین، کـود شـیمیایی و بـذر،     . شـود   به عبارت دیگر، رابطه معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا در آنها نـشان داده مـی

، در نهایـت کـود   (S23 > 0, S24 > 0) و (S13 > 0, S14 > 0)گردنـد   آالت، محـسوب مـی   ن برای نیروی کار و ماشـین ای جانشی نهاده
  . (S12 < 0, S34 < 0). گردند شیمیایی مکمل بذر و ماشین آالت هم مکمل نیروی کار محسوب می

گیری کرد که رابطه     توان چنین نتیجه   می) 2(های جزئی جانشینی ارائه شده در جدول شماره          با استفاده از مقادیر عددی کشش     
ـ    آالت به نسبت بیشتر از بقیـه مـی         جانشینی میان کود شیمیایی و نیروی کار و همچنین رابطه میان بذر مصرفی و ماشین               ه باشـد، ب

06/2 * 02/0  04/0  γ 2 3 
32/1-  02/0  03/0-  γ 2 4 
13/0-  04/0  00/0  γ 3 3 
98/0-  03/0  03/0-  γ 3 4 
14/0  04/0  01/0  γ 4 4 

82/6 * 15/0  05/1-  α1 
29/11 * 03/0  21/0  α2 
14/1-  01/0  01/0-  δ1q 
50/0-  01/0  00/0  δ2q 
46/1-  01/0  01/0-  δ3q 

20/3 * 01/0  02/0  δ4q 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  243    گندم در منطقه ارسباران ریاضی تابع هزینه تعیین ساختار

 کـود   عبارت دیگر، افزایش قیمت کود باعث افزایش اشتغال و کاهش قیمت کود شیمیایی باعث کـاهش اشـتغال و افـزایش مـصرف                      
از طرف . کند باشد، این موضوع روند یاد شده را تشدید می      که کشش جزئی مورد نظر بزرگتر از یک می        یی  از آنجا . گردد شیمیایی می 

علت منفی بودن کشش قیمتـی خـودی، باعـث افـزایش مـصرف آن گردیـده کـه در نهایـت                      ه  دیگر، کاهش قیمت کود شیمیایی، ب     
 را در پـی خواهـد       1محیط زیست، استفاده بیش از حد بهینه از کود شیمیایی و افزایش بیکاری            پیامدهای نامناسبی از قبیل آلودگی      

رویـه قیمـت خـدمات ماشـینی،         آالت بیانگر این نتیجه است که جلوگیری از افزایش بـی           جانشین بودن بذر مصرفی و ماشین     . داشت
  آالت دو نهـاده مکمـل هـستند،        که نیروی کار و ماشـین     یی   آنجا از. تواند در استفاده بیش از حد و غیر بهینه بذر مفید بوده باشد             می

(S12 > 0)بنابراین کاهش قیمت خدمات ماشینی دو اثر . ، لذا از آثار دیگر کاهش قیمت خدمات ماشینی، افزایش اشتغال خواهد بود
  . عمده استفاده بهینه از بذر و افزایش اشتغال را در پی خواهد داشت

د شیمیایی و بذرمصرفی نشانگر این امر هستند که افزایش قیمت هر یک باعث کاهش قیمت دیگری و                  مکمل بودن دو نهاده کو    
توان چنین   با در نظر گرفتن جانشین بودن بذر و نیروی کار، در کل می            . گردد کاهش قیمت هر یک باعث افزایش مصرف دیگری می        

 کوچک بودن کشش جزئی میان کـود      . گردد افزایش اشتغال می   و   2نتیجه گرفت که باال بردن قیمت بذر منجر به کاهش مصرف کود           
عبارت دیگر تغییـرات قیمـت یکـی    ه دهد که این دو نهاده ارتباط زیادی نسبت به هم ندارند ب       شیمیایی و خدمات ماشینی نشان می     

  .ندربط هست به اصطالح دو نهاده فوق نسبت به هم بی. تاثیر چندانی در مقدار تقاضای دیگری نخواهد داشت
  

  های قیمتی خودی و متقاطع تقاضا کشش -3جدول شماره 
 کود شیمیائی بذرمصرفی ماشین آالت نیروی کار 

-31/0 نیروی کار  39/0-  27/0  34/0  
-22/0 ماشین آالت  28/0-  41/0  00/0  
18/0 بذرمصرفی  47/0  72/0-  02/0-  

81/0 کود شیمیائی  02/0-  06./0-  85/0-  
  های تحقیق یافته: ماخذ

  

کـه مـشاهده     طـوری  همـان . ، آورده شـده اسـت     )3(ها نیز در جدول شـماره        های قیمتی خودی و متقاطع تقاضای نهاده       کشش
های قیمتی خودی عالمت صحیح و مورد انتظار منفی را دارند و مقدار کشش قیمتی تقاضا برای نهاده کـود، از                      گردد همه کشش   می

عبارت دیگر، حساسیت تقاضای نهاده کود شیمیایی به تغییرات قیمت خود بیشتر            ه  ب. دباش ها می  مطلق بیش از بقیه نهاده     لحاظ قدر 
های  قدرمطلق مقدار عددی کشش. های بعدی قرار دارند های بذر، نیروی کار و خدمات ماشینی در رده     نهاده. باشد ها می  از بقیه نهاده  

کشش است؛ یعنـی، افـزایش درصـد     ها بی ه تقاضا برای همه نهادهتوان گفت ک ها کمتر از یک بوده و لذا می   قیمتی خودی همه نهاده   
اگـر  : بـرای مثـال  . باشـد  ها، موجب کاهش تقاضا برای آن نهاده به میزان کمتر از مقدار یاد شده می   معینی در قیمت هر یک از نهاده      

که از   طوری همان. ش پیدا خواهد کرد    درصد کاه  31/0 قیمت نیروی کار به اندازه یک درصد افزایش پیدا کند تقاضای آن به اندازه             
های خدمات ماشینی و بذر مصرفی ارتباط چندانی ندارد، چرا کـه ضـرایب کـشش                 پیداست، نهاده کود شیمیایی با نهاده      )3(جدول  

 . باشند قیمتی متقاطع تقاضا برای آنها نزدیک صفر می

                                                           
تواند از طریـق مراقبـت بیـشتر          جانشینی آلن و موری شیما حاصل گردیده که از لحاظ علوم کشاورزی، این کار می               های جانشینی میان کود و نیروی کار با استفاده از کشش          -1

صورت استفاده بیش ازحد بهینه از کود شیمیایی، نیاز به مراقبت بیشتر محـصول و عملیـات پنجـه زنـی از      عبارت دیگر، دره ب. نیروی کار و نیز از طریق پنجه زنی حاصل گردد    
  . باشد یق نیروی انسانی نمیطر
مجموعـه مقـاالت    ( .باشـد  شرقی، بیش از حد بهینه و مصرف بذر کمتـر از حـد بهینـه مـی                 طبق تحقیقاتی که قبال انجام گرفته شده است، مصرف کود در منطقه آذربایجان             -2

  )1377اداره کشاورزی استان آذربایجان شرقیت عااطال همکاران به نقل از آمار و گلچین و 1378نخستین همایش توسعه ارسباران جلد دوم 
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گردد که کشش نسبت عوامل  مالحظه می. دهد ی، را نشان م(MSE)مقادیر کشش جانشینی موری شیما، ) 4(جدول شماره 
ها را نشان   خدمات ماشینی بزرگتر از یک بوده که جانشینی قوی بین هر جفت از نهاده– کود شیمیایی و بذر مصرفی -نیروی کار

، کوچکتر از های جانشینی موری شیما بقیه کشش. های جانشینی آلن نیز مشاهده کرد توان از روی کشش این موضوع را می. دهد می
  .باشند نیروی کار، دارای عالمت مثبت می - آالت یک بوده و همه آنها بغیر از کشش جانشینی ماشین

  
  MSE - کششهای جانشینی موری شیما -4جدول شماره 

 کود شیمیائی بذرمصرفی ماشین آالت نیروی کار 

09/0  نیروی کار  49/0  21/1  
-11/0 ماشین آالت   75/0  30/0  
99/0 بذرمصرفی  13/1   66/0  

19/1 کود شیمیائی  85/  83/0   

  های تحقیق یافته: ماخذ
  

. باشند ها دارای رابطه جانشینی می آالت و نیروی کار دارای رابطه مکملی بوده و بقیه نهاده های ماشین به عبارت دیگر نهاده
های نیروی کار به کود  اگر نسبت قیمتتفسیر دیگری از ضرایب کشش جانشینی موری شیما بدین ترتیب است که برای مثال 

 درصد رشد 12/1شیمیایی به نیروی کار به اندازه  های کود شیمیایی به اندازه یک درصد رشد داشته باشد، تقاضا برای نسبت نهاده
ه مورد نظر توان تغییرات سهم نسبی هزینه هر عامل تولیدی را از کل هزینه تولید در قبال تغییرات قیمت نهاد می. خواهد داشت

  . نشان داده شده است )5(بدست آورد، نتیجه اثر تغییر قیمت عوامل روی سهم نسبی هزینه در جدول شماره 
  

  ها ها روی سهم هزینه اثرات تغییر قیمت نهاده -5جدول شماره 
 کود شیمیائی بذرمصرفی ماشین آالت نیروی کار 

91/0  نیروی کار  51/0  12/0-  

11/1 ماشین آالت   25/0  70/0  
01/0 بذرمصرفی  13/0-   34/0  

-19/0 کود شیمیائی  15/0  17/0   
  های تحقیق یافته: ماخذ

.  

دار در سهم هزینه خدمات ماشینی در  ، بیانگر یک افزایش معنی)11/1(کشش بزرگ و مثبت خدمات ماشینی و نیروی کار 
از طرف دیگر، کشش منفی .  دستمزد را در پی خواهد داشتبرابر نیروی کار، در قبال افزایش نسبتا زیاد قیمت خدمات ماشینی به

نیروی کار بیانگر یک کاهش در سهم هزینه کود شیمیایی نسبت به نیروی کار در قبال افزایش نسبی قیمت کود  - کود شیمیایی
  . باشد شیمیایی به دستمزد می

  
  آزمون محدودیتها

باشد،  های برگرفته از مقیاس می صوصا در تولید گندم، بررسی صرفهیکی از موضوعات اساسی و مهم در اقتصاد کشاورزی و مخ
ها به میزان   زمانی وجود خواهد داشت که افزایش محصول به میزان یک درصد باعث افزایش هزینه،گرفته از مقیاس های بر صرفه

واحدهای زراعی بزرگتر در مقایسه با های برگرفته از مقیاس به این سؤال که آیا  به عبارت دیگر، صرفه. کمتر از یک درصد گردد
بدین ترتیب، اگر . دهد واحدهای زراعی کوچکتر، از لحاظ هزینه و کارائی در امر تولید از مزیت نسبی برخوردارند یا نه؟ پاسخ می

ر واحدهای چنانچه، واحدهای زراعی بزرگتر در مقایسه با واحدهای زراعی کوچکتر از مزیت نسبی برخوردار باشد، هزینه تولید د
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طور نسبی کمتر از هزینه تولید در واحدهای کوچک بوده و بهتر است که دولت به طرق مختلف، تشکیل واحدهای زراعی ه بزرگتر ب
نتیجه اجرای این طرح این خواهد بود که با . های اقتصادی الزم برای اجرای این عمل را بوجود آورد بزرگتر را تشویق کرده و انگیزه

  .  مقدار تولید افزایش پیدا خواهد کردهزینه یکسان،
  

  SE گرفته از مقیاس کشت گندم های بر  صرفه-6جدول شماره 
SE میانگین 

 )1  ، 0(  89416/0  
 )2 ،  1(  411575/1  

 )3  ، 2(  419506/2  
)4  ، 3(  399917/3  

6101715/1 کل  
 های تحقیق یافته: ماخذ

  
بیان   بوده و6/1، میانگین کل نمونه برابر دهد نشان میهای مختلف   برای گروهرا های برگرفته از مقیاس  صرفه6جدول شماره 

، درصد تغییر 625/0های متغییر کشت گندم، به میزان  دارد که اگر محصول گندم به اندازه یک درصد افزایش پیدا نماید هزینه می
دهند  لبته برای گروه اول که ده درصد نمونه را تشکیل میا. خواهد یافت، بنابراین با بازده صعودی نسبت به مقیاس روبرو هستیم

های برگرفته از مقیاس، از لحاظ آماری تفاوت  اگر چنانچه صرفه. باشد  می89/0های برگرفته از مقیاس، برابر  میانگین صرفه
ت این امر از آماره والد که از  بازده ثابت به مقیاس وجود دارد، که برای بررسی صح،گویند داری با عدد یک نداشته باشد، می معنی

  .آورده شده است) 7(نتیجه آزمون بازدهی ثابت به مقیاس در جدول شماره . کند استفاده شده است یک توزیع کای مربع پیروی می
  

  ها آزمون محدودیت: 7جدول 
  سطح احتمال  2χ کای-مقدار آماره مربع  نوع آزمون

02/11  هموتتیک بودن  012/  
9/198  ت به مقیاسوجود بازدهی ثاب  0/0  
78/55 داگالس-وجود فرم کاب  0/0  

 های تحقیق یافته: ماخذ
  

در اینجا الزم به توضیح است که اگر . گردد، بنابراین بازدهی ثابت به مقیاس وجود ندارد گردد که این فرضیه رد می مالحظه می
طور خطی همگن ه  هزینه نسبت به میزان محصول بکشش بلند مدت هزینه نسبت به میزان محصول، برابر یک بوده باشد، تابع

  . های ذکر گردیده در بخش قبلی، رد گردید این فرضیه با اعمال محدودیت. شده و بازده ثابت به مقیاس وجود خواهد داشت
ده گردیده ها در ترکیب بهینه عوامل تولید، از آزمون هموتتیک بودن تابع هزینه استفا برای بررسی تاثیر مقیاس رشته فعالیت

تاثیر تحت که اگر تابع هزینه دارای ساختار هموتتیک باشد، به این معنی خواهد بود که ترکیب بهینه عوامل تولید  طوریه است، ب
باشد، تابع هموتتیک گفته  هر تابعی که بتواند تابعی صعودی و یکنواخت از یک تابع همگن. گیرد ها قرار نمی مقیاس رشته فعالیت

صورت حاصلضرب ه را ب توان آنه در مورد تابع هزینه، اگر ب .باشد راین، همگنی حالت خاصی از هموتتیک بودن میشود، بناب می
مقادیر ستانده و قیمت نهاده درآورد، آنگاه ساختار تابع تولید هموتتیک بوده که این در مورد تابع هزینه ترانسلوگ، نیاز به این دارد 

ید، سه آ می بر) 1(که از جدول شماره  طوری همان. ابل قیمت نهاده و میزان ستانده صفر شود جمالت تاثیرات متقبکه همه ضرائ
اند، ولی برای آزمون  دار نشده ضریب از چهار ضریب جمالت تاثیرات متقابل میان قیمت نهاده و میزان ستانده، از نظر آماری معنی

دارد استفاده  بر ر بودن همزمان ضرائب جمالت تاثیرات متقابل را درهموتتیک بودن تابع تولید، از آزمون نسبت راستنمائی که صف
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گردد،  آورده شده است، با توجه به آماره آزمون، مشخص است که فرضیه مورد نظر رد می) 7(گردیده است، نتیجه در جدول شماره 
توان نتیجه گرفت که  ه و در نهایت میبنابراین، رد شدن فرضیه مورد نظر، غیر هموتتیک بودن ساختار تابع تولید را نشان داد

  .  گیرد ها قرار می  تاثیر مقیاس رشته فعالیت تحتترکیب بهینه عوامل تولید
 این آزمون در. داگالس برای تابع هزینه، از آزمون نسبت حداکثر راستنمائی استفاده شده است -برای آزمون وجود فرم کاب

آورده ) 7(باشد، نتیجه این آزمون در جدول شماره   متقاطع می جمالتمامی ضرائبهای مربوط به صفر بودن ت برگیرنده محدودیت
داگالس برای تابع هزینه مورد تائید  -با توجه به آماره آزمون، فرضیه مورد نظر رد گردیده و وجود فرم تابعی کاب. شده است

باشد که به علت رد شدن فرضیه هموتتیک  میاین فرضیه آزمون تؤام همگنی و واحد بودن کشش جانشینی  همچنین،. باشد نمی
  .باشد بودن، همگن بودن نیز قابل رد می

  
  تومان  هزینه نهایی محاسبه شده برای کشت گندم دیمی ارسباران- 8جدول شماره 

 تعداد مشاهدات خطای استاندارد حداقل حداکثر میانگین هزینه نهایی
)200      0(  9/52 8/168 3/21 2/25  89  
)400   200( 3/283 7/389  2/207 2/80 7 
)800   600( 3/645 8/663 9/626 1/26 4 

 100 1/112 3/21 8/663 8/82 کل نمونه
  یافته های تحقیق: ماخذ 

  
، بـر  )8( تولید هر واحد گندم دیم را بدست آورد، نتایج در جـدول شـماره          ییتوان میزان هزینه نها    ، می )19( با استفاده از روابط   

شود، هزینـه تولیـد آخـرین واحـد محـصول            همانگونه که در جدول مذکور مشاهده می      .ای مختلف، ذکر گردیده است      حسب گروهه 
برداران را از روی میزان انحراف اسـتاندارد، بوضـوح،           توان وجود تفاوت در هزینه نهائی بهره       می. باشد  ریال می  828گندم دیمی، برابر    

بـا مراجعـه بـه    .  ریال در حال تغییر اسـت      6638 ریال تا حداکثر     213برداران از حداقل     رهکه هزینه نهائی به    طوریه  ب. مالحظه کرد 
گردد که در حدود ده درصد از مزارع از هزینه  های مندرج و مالحظه مجدد جدول مذکور، مشخص می   اطالعات مندرج در پرسشنامه   

موقع و عدم سمپاشی مناسب ه های الزم و ب مر نیز عدم مراقبتنهائی بسیار باالئی نسبت به نود درصد بقیه برخوردارند که علت این ا
ی بودند، میانگین هزینه یی بسیار باالیی که دچار افت شدید محصول و در نتیجه میزان هزینه نها       یها بنابراین با حذف نمونه   . باشد می

 .     ریال رسید530 ریال به رقم 828نهائی محصول گندم کشت دیم از رقم 
  

   و پیشنهاداتگیری نتیجه
های نیروی کار با بذر، نیروی کار بـا   ها، نشانگر رابطه جانشینی ما بین نهاده کششهای جزئی متقاطع آلن برای هر جفت از نهاده  -1

های نیروی کار بـا      خدمات ماشینی با بذر و خدمات ماشینی با کود مصرفی و همچنین رابطه مکملی مابین نهاده                کود شیمیائی، 
توانـد از طریـق مراقبـت بیـشتر          از لحاظ علوم کشاورزی، این کـار مـی        . باشند بذرمصرفی با کود شیمیائی می    خدمات ماشینی و    

  .نیروی کار و نیز از طریق پنجه زنی حاصل گردد
شـیمیائی،   دهند که بیشترین کشش جزئی خودی آلن، مربوط بـه نهـاده کـود              مقادیر عددی کششهای جانشینی آلن، نشان می       -2

های نیروی کار    های جزئی متقاطع آلن، مربوط به جفت نهاده         کار و خدمات ماشینی و بیشترین مقدار کشش        سپس، بذر، نیروی  
  .باشند آالت می با کودشیمیائی و بذر با ماشین

به قیمتهـای    در پاسخ    ،)ها ترکیب نهاده  (ها  نهاده نسبتکشش جانشینی موری شیما، اطالعات مفیدتری را در ارتباط با تغییرات             -3
  خـدمات ماشـینی،    وی و نیز بـذر مـصرفی        یو کودشیمیا  های نیروی کار   برای نهاده  مقدار این کشش،   .دهد  آنها، نشان می   نسبی
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آالت و   از طرف دیگر، منفی بودن این نوع کشش بـین ماشـین            .دهد بین آنها را نشان می     بزرگتر از یک بوده و جانشینی قوی ما       
  . باشد ها می دن این نهادهتری برای مکمل بو نیروی کار، دلیل مستحکم

های برگرفته از مقیاس، مشخص گردید که یک درصد افزایش در تولید گندم، منجر به افزایش هزینه به میزان                    در بررسی صرفه   -4
با افزایش میزان محصول، هزینه متوسط کمتر شـده و بـدین ترتیـب، واحـدهای زراعـی                   به بیانی دیگر،  . گردد  درصد می  625/0

  .باشند یسه با واحدهای زراعی کوچکتر، از لحاظ هزینه و کارائی در امر تولید، از مزیت نسبی برخوردار میبزرگتر در مقا
توان نتیجه گرفـت کـه ترکیـب         آزمون نسبت راستنمائی، نشان داد که تابع هزینه دارای ساختار هموتتیک نبوده و بنابراین می               -5

 داگـالس بـرای مـدل       -همچنین، آزمون وجـود فـرم کـاب       . گیرد ها قرار می    تاثیر مقیاس رشته فعالیت    تحت بهینه عوامل تولید،  
  . انتخابی رد گردید

دارای افت شدید   های   نمونه از    درصد 10 ریال بوده که با حذف       828هزینه نهائی تولید یک واحد گندم اضافی، برای کل نمونه،            -6
باشد،   ریال می1400حصول، در سال زراعی مورد نظر،    با توجه به اینکه قیمت تضمینی م      . دی ریال رس  530محصول، این رقم به     

الزم است کـه مقـدار تولیـد افـزایش داشـته       با فرض وجود بازار رقابت کامل برای محصول گندم، برای رسیدن به حداکثر سود،  
  . نماید های برگرفته از مقیاس نیز همین نتیجه را تائید می الزم به یادآوری است که وجود صرفه. باشد
نجا که دو نهاده کودشیمیائی و نیروی کار، به شدت با همدیگر جانشین هستند، کاهش قیمت کود شیمیائی باعـث کـاهش                      از آ 

ی، یبنابراین، کاهش قیمت کود شیمیا    . گردد ی می یو افزایش بیش از حد بهینه مصرف کود شیمیا        ) اشتغال( استفاده از نیروی انسانی   
  . افزایش آلودگی محیط زیست همراه خواهد بودبا دو پیامد نامناسب افزایش بیکاری و 

آالت، ممکـن اسـت مـا را بـه ایـن امـر رهنمـون سـازد کـه سیاسـت                       وجود رابطه مکملی میان نیروی کار و استفاده از ماشـین          
 بانکی صورت تواند از طریق اعطای تسهیالت و اعتبارات می برای مثال، این کار،. مکانیزاسیون، منجر به افزایش اشتغال و تولید گردد       

  . بگیرد
ی، کـاهش  یی و بذر و همچنین با در نظر گرفتن مصرف بیش از حد بهینه کود شیمیایدلیل مکمل بودن دو نهاده کود شیمیا     ه  ب

  .گردد ی، پیشنهاد نمییقیمت کود شیمیا
  
  

   :و مĤخذمنابع 
های اقتصادی، بانک مرکزی ایران،  سیبررسی تحوالت اقتصادی کشور بعد از انقالب، اداره برر. 1361بانک مرکزی ایران،  .1

  .تهران
اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره . ، استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ چند محصولی1380،.، وکالئی، ع.ترکمانی، ج .2

34 .  
  .سیمای کشاورزی شهرستان اهر و تنگناهای آن، سمینار کارشناسی، تهران. 1370دشتی، ق، .3
یین ترکیب بهینه کشت محصوالت زراعی شهرستان اهر، مجموعه مقاالت نخستین همایش توسعه  ، تع1378، .دشتی، ق -4

  .723-708 .2ارسباران، جلد 
  .، ساختار هزینه تولید و عرضه گندم در ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال پنجم1376، .ذوالنور، ح -5
 .8 توسعه، سال دوم، شماره ، کشاورزی محور توسعه، اقتصاد کشاورزی و1373رسول اف، ج،  -6
نامه کارشناسی  گذاری در تغییرات الگوی کشت و درآمد زارعین، پایان های قیمت ، بررسی نقش سیاست1371، .زیبائی، م -7

  .ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
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Abstract 

The purpose of this research is analysis of the mathematical structure of production and cost function 
for wheat. Methodology of this research is based on duality theory, where the theory indicates behavior 
production and the cost function similarities. In this study, for parameters estimation such as: elasticity of 
production, production coefficient and return to scale ,trans-log cost function is chosen, that is a robust 
framework to analysis the production relations instead of production function. In this approach, we can 
avoid some of the restrictions such as: homogeneous production function and nonlinearity of inputs.For 
estimation of the input demands and increasing efficiency of model, a system of equations and seemingly 
unrelated regressions is used instead of single equation estimation. Data for research is obtained 
summarizing by information about hundred wheat producers in the area of arasbaran .Where the 
coefficient of determination model is ninety percent showing goodness of fit. The results of the fitting 
model indicates chemistry fertilizer-seed and machinery-labors are complementary .The complementary 
between labor and machinery, may lead us to mechanization policy and increasing of employment, this 
could be done by banking loan. Results also show that the quantity of morishima elasticity of substitution 
and elasticity factor ratio, labor-fertilizer and seed - machinery services greater than one. Thus, there exists 
a robust substitution relationship between them. Hypothesis of production homothetic, return to scale, unit 
elasticity of substitution, and Cobb-Douglas function are rejected by likelihood ratio test (LR). 
 

                                                           
1. jahani_mag2005@yahoo.com 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

