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  1395 پاييز ،95 ة، شمارچهارمبيست و كشاورزي و توسعه، سال  اقتصاد
  

۱۲۳ 

  

زيست  محيط ةهاي شيميايي آالينداقتصادي مصرف نهاده ةتعيين مقدار بهين

  در توليد گندم آبي دشت ورامين

  

  4محمد حسن وكيل پور ،3، صادق خليليان 2 ، مجيد احمديان1اكرم نشاط

  19/7/1394: تاريخ پذيرش     11/8/1393: تاريخ دريافت

  چكيده

 ةهاي شيميايي آاليندقتصادي مصرف نهادها ةمطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان بهين

نامه از  پرسش 113محيط زيست در دشت ورامين براي محصول گندم آبي با تكميل 

  با تخمين. اي صورت گرفتاي دومرحله گيري خوشه به روش نمونه گندمكاران اين منطقه

ودآورترين بردار، س تابع توليد ترانسلوگ مناسب و با هدف حداكثركردن سود اقتصادي بهره

برداران كود ازته را در  كه بهره دادنتايج نشان . ها محاسبه گرديدكارگيري اين نهاده هميزان ب
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كيلوگرم در هكتار بيشتر از مقدار  100صورت غيراقتصادي و به ميزان  هسوم توليد و ب ةناحي

يلوگرم در هكتار ك 5دوم و اقتصادي توليد و به مقدار  ةاقتصادي و كود فسفره را در ناحي ةبهين

كارگيري ابزارهاي سياستي مناسب از  هاز طريق ب .اقتصادي مصرف مي كنند ةبيش از حد بهين

رويه كودهاي شيميايي و  ر سوء مصرف بياثآرساني درمورد  جمله اقدامات ترويجي و اطالع

توان مديريت كاراي مصرف  ترويج مصرف كودهاي آلي وبيولوژيك در ميان كشاورزان مي

هاي تحقيق بهينه بودن اقتصادي كاربرد يافته ،عالوه بر اين. هاي آالينده را اعمال نموددهنها

  .دهدسم توسط گندمكاران اين منطقه را نشان مي ةنهاد
 

  JEL :D53, Q24, Q10طبقه بندي 
  

   :ها واژه كليد

 ورامين دشت توليد، تابع هاي شيميايي،نهاده زيست، محيط بهينه، مصرف

 

  مقدمه

هاي هاي اخير يكي از چالشمحيطي از جمله آب و خاك در دهههاي زيستودگيآل

مين نياز غذايي أهاي كشاورزي در جهت تتشديد فعاليت. شودحوزه كشاورزي محسوب مي

زيست و به خطر هايي در زمينه محيطوجودآمدن نگراني هجمعيت در حال رشد جهان، باعث ب

وابستگي ). Udeigwe et al., 2015; Monzer, 2012(شودها ميافتادن سالمت انسان

هاي آالينده محيط زيست از جمله سموم و كودهاي شيميايي، اگرچه كشاورزي مدرن به نهاده

 ,Chagnon et al(شودوري توليد و درآمد كشاورزان ميمدت سبب افزايش بهرهدر كوتاه

يستي آن، محيط زيست و ، وليكن در بلندمدت اثرات منفي بر بافت خاك وتنوع ز)2015

 Bylin et al., 2004; Lu et al., 2015;  Larson et ;(كند هاي كشاورزي وارد مياكوسيستم

al., 2005; Rahman, 2003 (برد قابليت خاك را جهت توليد محصول سالم از بين مي و 

)Ghosh 2004 تجمع اين عناصر در خاك و حركت آنها توسط ). 1377حسن پور سلطاني  و
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هاي زيرزميني و آلوده كردن منابع آب، از ديگر اثرات  هاي سطحي و انتقال به آبرواناب

هاست كه از هر جهت مغاير با اهداف توسعه رويه اين نهادهمحيطي مصرف بيمخرب زيست

ها به زنجيره غذايي توسط گياهان باعث ايجاد ورود اين آالينده ،از سوي ديگر. پايدار است

، هاتوان به انواع سرطانشود كه از آن جمله ميها ميحظه براي سالمت انسانخطرات قابل مال

 ,.Arora et al., 2008 Rattan et al;(بهداشتي اشاره كرد  هاي تنفسي و ساير خطراتبيماري

2005.(  

شوند بر اساس معيارهاي اقتصادي ارزيابي مي هاي مديريت كشاورزي صرفاًاغلب شيوه

در  ،)Udeigwe et al., 2015(گيرند محيطي و سالمت بشر را در نظر نميهاي زيستو جنبه

حل براي دستيابي به توسعه پايدار، معرفي يك رويكرد پايدار با اهداف ثرترين راهؤكه محالي

آور كشاورزي خواهد بود زمان افزايش توليد كشاورزي و حداقل كردن اثرات زيان هم

)Monzer, 2012 .(نابع كشاورزي عالوه بر اينكه باعث افزايش توليد مديريت كاراي م

). Shao et al., 2001(شود، به توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي منجر خواهد شد محصول مي

هاي آالينده محيط زيست بهينه اقتصادي تخصيص نهاده مقدار از اين رو آگاهي از

گذاري، يكي  ي جهت سياستدركشاورزي به موازات توجه به معيارهاي پايداري زيست محيط

  .هاي افزايش بازده محصول خواهد بود از راه

هاي كشاورزي در كشور اي كه از ديدگاه اقتصادي درمورد نهادهدر مطالعات پراكنده

ها در ناحيه سوم دهنده مصرف برخي از نهادهانجام شده است، شواهدي وجود دارد كه نشان

نه و در مواردي حالت توليد نهايي منفي بوده است معني استفاده بيش از حد بهيتوليد به

منجر به  ها، عموماًبر اساس بسياري از مطالعات، قيمت پايين برخي نهاده). 1378هژبركياني (

تنها موجبات افزايش مصرف بيشتر آنها شده و اين افزايش مصرف در بسياري از موارد، نه

رحماني و (شده استيست نيز منجر ز، بلكه به تخريب محيطياوردهمحصول را فراهم ن

ميزان ). 1385زادگان و همكاران،كريم ؛1382تابنده تهراني و يزداني،  ؛1390همكاران، 

كيلوگرم در هكتار و در 7/0و  269متوسط مصرف كودها و سموم شيميايي در ايران به ترتيب 
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ن متوسط مصرف شود ميزامالحظه مي. كيلوگرم در هكتار مي باشد 1و  98جهان به ميزان 

كارگيري تمهيدات  هكودهاي شيميايي در ايران باالتر از حد متوسط جهاني مي باشد، بنابراين ب

ثر براي كاهش مقدار مصرف اين نهاده در راستاي منافع اقتصادي و زيست محيطي ضروري ؤم

  .مي نمايد

سنتي  يند گذار از كشاورزيادر فر هاي كشاورزيمديريت كاراي نهاده عدم توجه به

زيست و دستيابي به ها، حفظ محيطبه كشاورزي مدرن، تهديدات جدي براي سالمت انسان

رويه تركيبات دليل اثرات سوء مصرف بيآورد؛ بنابراين بهوجود مي هاهداف توسعه پايدار ب

ها به هاي اقتصادي توليد، مديريت مصرف اين نهادهزيست و همچنين جنبهشيميايي در محيط

هاي كاهش اين اثرات سوء، كاربرد اصول  يكي از راه. ناپذير تبديل شده استتنابامري اج

  .اقتصادي جهت تعديل مصرف اين نهاده ها به سطح بهينه مي باشد

هاي شيميايي شامل كودهاي شيميايي و سموم در صورت مصرف بيش از حد  نهاده

والت مصرفي و به خطر باعث ايجاد اثرات ناخواسته و منفي بر محيط زيست، سالمت محص

بيشترين . هاي كشاورزي در بلندمدت خواهد شد افتادن منابع آب و كاهش حاصلخيزي خاك

كودهاي ازته . مقادير كودهاي مورد استفاده در كشاورزي كودهاي ازته و فسفره مي باشد

هاي  دليل خاصيت آبشويي سريع در صورت مصرف بي رويه در طي زمان به منابع آب هب

همچنين . هاي آشاميدني منجر خواهد شد ني انتقال يافته و در نهايت به آلودگي آبزيرزمي

دليل باقي ماندن در خاك در دراز مدت سبب افزايش تراكم خاك و  هكودهاي فسفره ب

هاي كشاورزي به فلزات سنگين و كاهش  كاهش نفوذپذيري خاك و افزايش آلودگي خاك

ها و باكتري ها در  تعادل قارچ خوردنهم  هو بماده آلي خاك، كاهش تنوع زيستي خاك 

استفاده بيش از حد از كودهاي شيميايي موجب  ،عالوه بر اين. خاك هاي كشاورزي مي شود

تجمع آنها در اندام هاي مصرفي گياه شده و باعث نامرغوب شدن كيفيت محصول و توليد 

در  .كنندگان خواهد شد خطر افتادن سالمتي مصرف پايدار از ديدگاه زيست محيطي و بهنا

لزوم توجه به  ،به علت وجود كشاورزي گسترده در سطح وسيع نيز منطقه دشت ورامين

  .هاي آالينده محيط زيست ضروري مي باشد كارگيري بهينه نهاده هب
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كيلومتري  45ترين قطب كشاورزي در استان تهران مي باشد و در دشت ورامين مهم

كيلومتر مربع است و  1916احت كل آن در حدود جنوب تهران واقع شده است و مس

روند غالت، سبزيجات، محصوالت ترين محصوالتي كه در اين منطقه زير كشت مي عمده

به ). 1392اداره جهاد كشاورزي ورامين و پاكدشت، (باشند جاليزي و نباتات علوفه اي مي

گسترده نهاده هاي علت وجود كشاورزي در سطح وسيع در اين منطقه و به تبع آن مصرف 

درصد از اراضي اين  40اينكه بيش از هتوجه ب اشيميايي و همچنين نزديكي به بازار مصرف و ب

ه كشت گندم آبي اختصاص يافته ب 92-1391هكتار در سال زراعي  37500منطقه يعني حدود 

 عنوان هدف اين پژوهش انتخاب شده و ميزان بهينه اقتصادي كاربرداين محصول به است،

  .زيست در توليد گندم آبي در دشت ورامين تعيين شده استهاي شيميايي مخرب محيطنهاده

هاي متعددي با استفاده از تخمين تابع توليد محصوالت كشاورزي براي تعيين پژوهش

در كاربرد بهينه عوامل توليد در خارج و داخل كشور صورت گرفته است كه به برخي از آنها 

  . ودشپرداخته ميادامه 

ها را در توليد غالت كاربرد نهاده )Mirotchi and Taylor, 1993( ميروتچي و تيلور

با كاربرد  تابع توليد ترانسلوگ در مزارع اتيوپي مورد تحليل قرار دادند و نتيجه گرفتند 

هاي مدرن هاي ماشيني و ساير نهادهكشاورزان از نهاده نيروي كار كمتر از حد بهينه و از نهاده

اي  كارگيري داده هبا ب ،(Ozsabuncuoglu, 1998) اوزابان كوگلو .كننديش از حد استفاده ميب

با محاسبه . هاي تركيه برآورد نمود،تابع توليد گندم را براي برخي استان1963- 89ساالنه دوره 

 ها توليد گندم را افزايشتوان با افزايش ميزان مصرف نهادهها نتيجه گرفت ميكشش نهاده

، با استفاده روش تابع توليد و برآورد )(Acharya and Barbier, 2000آچاريا و باربير.داد

هاي كاربردن نهادهه توابع توليد خطي و غيرخطي براي دو محصول گندم و سبزيجات، با ب

  گوني و بيبا.نيروي كار، زمين، بذر، كود و آب ارزش توليد نهايي آب را محاسبه كردند

Goni and Baba, 2007)(  در نيجريه به تحليل كارايي منابع در توليد محصول برنج پرداختند
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ها به جز نيروي كار كمتر از حد بهينه داگالس دريافتند كه از همه نهاده- و با برآورد تابع كاب

دهنده مصرف بيش از نشان) 1378(دست آمده از مطالعه هژبركياني  هنتايج ب .شود استفاده مي

توسط كشاورزان در امر توليد ) مصرف در ناحيه سوم توليد(ي شيميايي حد بهينه كودها

داگالس، - ، با برآورد تابع توليد كاب)1380(زارع مهرجردي و اكبري . محصول گندم است

شده را بر عملكرد محصول گندم بررسي كردند و از طريق كارگيري نهاده بذر اصالح هثير بأت

ها را نتيجه زايش ميزان عملكرد و تغيير در مصرف نهادهها، افهاي جزئي نهاده محاسبه كشش

براي  ها رادر مطالعه خود مقدار بهينه نهاده) 1383(و چيذري آبادي  خليلميرزايي . گرفتند

محصول پسته در شهرستان رفسنجان، از طريق حداكثرسازي سود و شرط برابري ارزش نهايي 

طالعه با استفاده از برآورد تابع توليد ريشه دوم و در اين م. محصول با قيمت نهاده تعيين كردند

هاي كارگيري شاخص ديويژيا، مقدار بهينه براي كود دامي، كود شيميايي و سم و ساير نهاده هب

براي محصول گندم آبي در شهرستان ) 1392(همكاران نعلبندي اقدم و . دست آمد هتوليد ب

هاي آب، بذر ته، نتيجه گرفتند كه ميزان مصرف نهادهدوم تعميم يافاهر، با استفاده از تابع درجه

كار گرفته  هباشد و در ناحيه غيراقتصادي توليد بو كود شيميايي در حد بهينه اقتصادي نمي

   .شوند مي

به تعيين بهينه اقتصادي مصرف همه عوامل توليد پرداخته  در تحقيقات انجام شده عمدتاً

كيد بر أزيست، در تحقيق حاضر با تر محيطدزي شده است؛ لذا با توجه به نقش كشاور

كننده، شامل كودهاي ازته، فسفره و سموم شيميايي هاي آلودهزيست و تمركز بر نهاده محيط

به  )اندساير عوامل توليد در قالب شاخص ديويژيا در برآورد تابع توليد محصول گنجانده شده(

تصريح مدل پرداخته  شده و مقدار بهينه  هايبرآورد تابع توليد مناسب با توجه به آزمون

در دشت ورامين  92-91ها در توليد محصول گندم آبي در سال زراعي اقتصادي اين نهاده

  .تعيين شده است
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  مباني نظري و روش تحقيق

در . شوندتقسيم مي 2و پارامتري1سازي به دو دسته كلي غيرپارامتريهاي بهينهروش

هاي هاي رياضي و محاسباتي در چارچوب نظريهفاده از تكنيكهاي غيرپارامتري با استروش

اما رهيافت پارامتري با استفاده از . آيددست مي هاقتصادي، مقدار بهينه نهاده مورد نظر ب

دهنده ساختار توليد در منطقه مورد مطالعه سنجي، يك تابع را كه نشانهاي اقتصادتكنيك

توان توليدي را مشخص و مقدار  ،ن با تخمين تابع توليدتواسپس مي. كندباشد، برآورد مي مي

به نقل از ميرزايي  1392، نعلبندي اقدم و همكاران(بهينه مصرف عوامل توليد را تعيين كرد 

موارد استفاده از توابع توليد بسيار گسترده است و در مطالعاتي ). 1383و چيذري ، آبادي  خليل

 Omonona et؛1390و همكاران،  ، دشتي1390زاده سناميني و ح(محاسبه كارايي  با اهداف

al., 2010, Dlamini et al., 2010(وري ، اندازه گيري بهره) ،و 1388مصطفوي و دشتي 

Rashidi ,2011(ها هاي توليد و جانشيني بين نهاده، بررسي كشش)و راسخ اسكندرزاده ،

1392 ،Singh, 1986( بررسي اثر مقياس ،)و 1391 يي،و شيوا شهيكي تاش Zuleta, 2004 ( و

و چيذري، آبادي  خليلميرزايي  و Mirotchi &Taylor, 1993(هاي توليد تخصيص نهاده

دهنده ها و محصول و نشانتابع توليد، بيان ارتباط فني بين نهاده .رودكار مي هو غيره ب) 1383

نشان داده  1ابطه صورت رباشد كه بهها ميدست آمده از نهاده هحداكثر مقدار محصول ب

  ).1376، دبرتين(شود  مي

Y=f(X1 , X2 ,X3 ,...., Xn  ) )1( 

  . باشدهاي توليد ميها مقادير نهادهXiرابطه تابعي و  fمقدار محصول،  Yكه در آن 

در تخصيص بهينه عوامل توليد و پيدا كردن سودآورترين مقدار نهاده در شرايط بازار 

  . شودكننده بهره گرفته ميزي سود توليدسارقابت كامل از شرط حداكثر

ix( ) P 0
y

i i

y
P

x x

π∂ ∂
= − =

∂ ∂
 

                                                           

1. Non Parametric Approach 

2. Parametric Approach 
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i i i iy x x x xP MP P V MP P= → = )2(  

 ،xiارزش توليد نهايي نهاده  VMPxiهاست كه در آن معيار تخصيص بهينه نهاده 2رابطه 

Pxi  قيمت نهادهxi  وPy طه ترتيب نقبدين). 1382 ،بخشوده و اكبري(باشد قيمت محصول مي

شود كه ارزش توليد نهايي هر نهاده معادل قيمت بهينه استفاده از هر نهاده حدي را شامل مي

منظور به. كند ميعبارتي هر نهاده به اندازه قيمت خودش درآمد ايجاد آن نهاده باشد، به

سب ها الزم است برآورد و انتخاب فرم تبعي منادستيابي به سودآورترين ميزان استفاده از نهاده

تابع توليدصورت گيرد تا بر اساس پارامترهاي آن بتوان ارزش توليد نهايي صحيحي را براي 

  . ها برآورد كردنهاده

هايي ها يك تابع توليد بايد داراي مجموعه ويژگيبر اساس نظريه توليد نئوكالسيك

صورت رز بهبچم. باشد 4مجدد پذير بودنو مشتق 3، پيوستگي2، متناهي بودن1همچون تقعر

  داندمي جزء خصوصيات تابع توليد را نيز 6و ضرورت 5مشخص دو شرط يكنوايي

)(Chambers, 1988. 8و انعطاف ناپذير 7پذيراشكال تابعي به دو گروه انعطاف ،طور كليبه 

گونه محدوديتي بر  علت داشتن تعداد پارامتر كافي، هيچپذير به توابع انعطاف. شوندتقسيم مي

توانند رفتار واقعي عوامل تري ميصورت مطلوبكنند و بهوري توليد اعمال نمياساختار فن

پذير پركاربرد در هاي انعطافاز فرم). 1383زاد و سالمي، حسين(اقتصادي را تصوير نمايند 

در اينجا . يافته اشاره كرددوم تعميمتوان به توابع توليد ترانسلوگ و درجهبخش كشاورزي مي

شود كه در مطالعات تجربي بارها وصيات برخي از اشكال تابع توليد پرداخته ميبه توضيح خص

  .اندمورد استفاده قرار گرفته

                                                           

1. Concavity 

2. Finite 

3. Continiouse 

4. Twice Continuously Differentiable 

5. Monotonicity 

6. Essentiality  

7. Flexible Functional Form 

8. Inflexible Functional Form 
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داگالس- تابع توليد كاب
1  

شكل . باشدداگالس مي- ، تابع كابتوابع توليد ترين و قديمي ترينيكي از معروف

صورت زير به ،شودز گفته ميني2كه گاهي اوقات به آن تابع توليد تواني ،كلي تابع توليد فوق

 :است

0
ia

i
i

Y Xα= Π               i=1,2,…,n )3( 

اين تابع . باشدپارامتر كارايي مي α0ام و iمقدار نهاده  Xiمقدار محصول،   Yكه در آن 

منفي و غيرتهي پذيري، غيرخصوصيات ضرورت، همگني، يكنواختي، تقعر، پيوستگي، مشتق

اين . دهدها را نشان ميهاي توليد نهادهداگالس كشش-پارامترهاي تابع كاب. ردبودن را دا

هاي اين از جمله محدوديت. سازدخوبي نمايان ميتابع خصوصيت ضرورت مصرف نهاده را به

ها، نشان دادن تنها يك ناحيه توليدي براي هر توان به ثابت بودن كشش توليد نهادهتابع مي

). 1376دبرتين، (بازده نسبت به مقياس بدون توجه به سطح توليد اشاره كرد  نهاده و ثابت بودن

در حقيقت اين . داليل عمده استفاده از اين تابع، سادگي و سهولت تفسير نتايج حاصله است

سادگي نوع بازده به مقياس، كارايي عوامل توليد، كشش جانشيني بين دهد كه بهتابع اجازه مي

  .تعيين كردبتوان يد آنها را ها و كشش تولنهاده

  

تابع توليد ترانسندنتال
3  

كه از آن به تابع  داگالس است -يافته فرم كاباين تابع يكي از انواع توابع توليد تعميم

  :صورت زير استفرم رياضي اين تابع به .)(Johanson, 1972 شودمتعالي هم ياد مي

  

0 *i i ia b X

i
i

Y X eα= Π
                                            i=1,2, …,n 

)4( 

                                                           

1. Cobb-Douglas production function. 

2. Power production function 

3. Transendental production function 
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هاي تابع توليد داگالس است كه كليه ويژگي-اي از تابع كابيافتهاين تابع شكل تغيير

ها در اين فرم ثابت نيست ولي مقدار هاي توليدي نهادهكشش. كندمين ميأها را تنئوكالسيك

خصوصيات اين تابع آن است كه بازده  از. آنها تنها به ميزان مصرف همان نهاده بستگي دارد

اين  ،عالوهبه. ها داردنسبت به مقياس در آن ثابت نيست، بلكه بستگي به مقدار مصرف نهاده

با توجه به اين مجموعه صفات، تابع . دهدها را نشان ميفرم سه ناحيه توليدي نئوكالسيك

وابط توليد بر اساس نظريه توليد هاي مناسب براي بيان رتوان يكي از فرمترانسندنتال را مي

  .)(Halter et al., 1957 ها دانستكالسيك

  

1يافتهتابع توليد درجه دوم تعميم
 

  :صورت زير استشكل كلي تابع توليد درجه دوم به

  
2

0

1 1 1 1

n n n n

i i i i i i j i j

i i i j

Y a a X a X a X X
= = = =

= + + +∑ ∑ ∑ ∑ )5( 

. ندكها به جز شرط ضرورت تامين ميهاي تابع توليد نئوكالسيكاين تابع كليه ويژگي

هاي توليدي در اين تابع نيز بستگي به ميزان كشش. تابع خطي متداخل در اين فرم وجود دارد

اين تابع سه ناحيه . ها دارد و مشتق اول آن محدوديتي از نظر عالمت نداردمصرف نهاده

شود و در ها برآورد ميدر اين تابع پارامترهاي روابط متقابل نهاده. دهدتوليدي را نشان مي

در اين تابع شرط . شودها بر يكديگر فراهم ميزمان اثر متقابل نهادهتيجه امكان ارزيابي همن

  .تقعر كليت ندارد

  

  2تابع توليد ترانسلوگ

صورت فرم كلي اين تابع به. تابع ترانسلوگ در حقيقت تابع توليد ترانسندنتال لگاريتمي است

  :زير است
                                                           

1  . Generalized Quadratic Production Function 

2  . Translog Production Function 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  .......تعيين مقدار بهينه

133 

( )1
lo g

2

0

i j j i

i i

b X X
a

i i
i i

Y a X X
∑

= Π Π
i,j=1,2,…,n 

)6( 

كارگيري گسترده اين تابع توسط اقتصاددانان، سهولت در تفسير نتايج و نيز  هترين علل باز مهم

از مشخصات  ).  1972جوهانسن، (محاسبات الزم در استخراج تابع هزينه ترانسلوگ است 

هاي توليدي بسته به هاي جانشيني و كششدهد كششاين است كه اجازه ميياد شده تابع 

. مشتق اول اين تابع محدوديتي از نظر عالمت ندارد ،عالوهبه. ها تغيير كندرف نهادهسطح مص

دهد و توليد نهايي در آن عبارت ديگر تابع ترانسلوگ هر سه ناحيه توليدي را نشان مي به

در تابع ترانسلوگ عالوه بر پارامترهاي متغيرهاي اصلي . فزاينده، كاهنده و يا منفي است

  . (Christensen et al., 1971) شودنيز برآورد مي 1ط متقابل متغيرهارواب ،ضرايب

با استفاده از رهيافت تابع توليد و تعيين ضرايب فني عالوه بر ارزش توليد نهايي، اهميت 

ها مشخص و جايگاه هر نهاده در افزايش توليد محصول گندم با استفاده از كشش توليد نهاده

توانند رفتار توليدي محصول مورد نظر را بهتر بازگو توابع مي يك ازاينكه كدام. گرددمي

سنجي و نمايند، بستگي به فناوري حاكم بر جريان توليد دارد و با استفاده از معيارهاي اقتصاد

تعداد پارامترهاي كمتر، سادگي تفسير، ) 1995(گجراتي. شودهاي تصريح مشخص ميآزمون

بيني را از جمله معيارهاي انتخاب دهي و پيشت تعميمسادگي محاسباتي، خوبي برازش، قدر

عالوه بر معيارهاي مذكور،  (Thompson, 1998) تامپسون. كندترين تابع بيان ميمناسب

  .داندمطالعات تجربي را راهنماي خوبي براي انتخاب تابع مناسب مي

  

  2شاخص ديويژيا

مناسب از جمله توجه به فناوري  جهت انتخاب تابع توليد ،با توجه به معيارهاي گفته شد

شود كه روابط سنجي تابعي برگزيده ميحاكم بر جريان توليد و استفاده از معيارهاي اقتصاد

در توابع توليد ترانسلوگ، ترانسندنتال و درجه دوم به . واقعي بين متغيرها را بهتر نشان دهد

                                                           

1  . Interaction Term 

2. Divisia Index 
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يد بين متغيرهاي مستقل بسيار خطي شددليل زياد بودن تعداد متغيرها، امكان بروز مشكل هم

لذا براي جلوگيري از كاهش كارايي ضرايب و حفظ دقت آنها در برآورد تابع توليد . باالست

هاي مورد منظور تمركز بيشتر بر نهادهدر اين مطالعه به. توان از شاخص ديويژيا استفاده كردمي

اين  .ص استفاده شده استخطي شديد بين متغيرها از اين شاخدليل وجود هممطالعه و به

اي هر نهاده از ارزش ها،سهم هزينههاي رشد است كه در آن وزنشاخص جمع موزوني از نرخ

  1:گرددباشد و به طريق زير محاسبه ميكل توليد مي

1

i

n
V

i
i

D X
=

= Π )7(  

باشد و ام از هزينه كل ميiسهم نهاده  Viام، و iنهاده  Xiشاخص ديويژيا،  Dكه در آن 

  :شودصورت زير محاسبه مي به

0 0

i i
i

P X
V

P X
=  

توان به مطالعه از آن جمله مي كه از اين شاخص در مطالعات فراواني استفاده شده است

زوبري ، )1376(، هژبركياني)1383(و چيذريآبادي  خليل، ميرزايي )1387(مهرابي بشرآبادي 

Zuberi, 1989) (رشيدي  و(Rashidi, 2011) اشاره كرد.  

الگوي تجربي تابع توليد ترانسلوگ براي نهاده هاي مورد مطالعه حاضر به صورت 

  :است زيررابطه 

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2 2 3 3 4

2 2 2  2 

11 1 22 2 33 3 44

12 1 2 13 1 3 14 1

23 2 3 24 2 34 3

1 1 1 1

2 2 2 2

     

   

     

   

LnY lnX lnX lnX lnDI

lnX lnX lnX lnDI

lnX lnX lnX lnX lnX lnDI

lnX lnX lnX lnDI lnX lnDI

α β β β β

β β β β

β β β

β β β

= + + + + +

+ + + +

+ + +

+ +         )8(

 

مقدار كود ازته X1 مقدار توليد گندم در هكتار بر حسب كيلوگرم،  Y، 8در رابطه 

مقدار كود فسفره مصرفي در هكتار بر حسب  X2مصرفي در هكتار بر حسب كيلوگرم،

                                                           

  .مراجعه شود) 1376(هژبركياني مطالعه جهت مطالعه بيشتر، به. 1
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شاخص ديويژيا شامل ساير DIمقدار سم مصرفي در هكتار بر حسب كيلوگرم، X3 كيلوگرم، 

نماد لگاريتم طبيعي ln و ) آب، نيروي كار و بذر(هاي مورد استفاده در توليد گندم  نهاده

 .باشد مي

  : از است عبارتام در تابع توليد ترانسلوگ iكشش توليد نهاده 

2

lnX lnX
i

n

x i ii i ij i

j

E β β β
=

= + +∑ )9( 

 OLSبرآورد توابع مورد نظر در اين مطالعه، به روش
 Eviews8و با استفاده از نرم افزار 1

  .انجام شد

است  92-1391صورت مقطعي و مربوط به سال زراعي آمار و اطالعات مورد نياز به

. آوري گرديددشت ورامين جمع نامه از كشاورزان و با تكميل پرسش به روش پيمايشيكه 

كش مصرفي توسط كش و حشرهذكر است براي نهاده سم، ميزان سموم علف الزم به

كاران آبي دشت جامعه آماري مورد تحقيق، شامل گندم. كشاورزان در نظر گرفته شده است

اي  خوشه گيريورامين است كه براي انتخاب نمونه مناسب از جامعه مذكور، روش نمونه

نامه  پرسش 113ها و اطالعات مورد نياز از مجموع مورد استفاده قرار گرفت و داده اي مرحلهدو

 92با در نظر گرفتن دقت احتمالي  2حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران. استخراج گرديد

هاي ورامين، ري، پيشوا  اول تعداد آبادي هاي نمونه از شهرستان در مرحله. درصد تعيين گرديد

صورت تخصيص متناسب انتخاب گرديد و در مرحله بعد از هر آبادي نمونه به  هپاكدشت ب و

  . نامه تكميل گرديد تعداد يكسان بهره بردار به صورت تصادفي انتخاب و پرسش

                                                           

1. Ordinary Least Squares 

2                .

2

2

2

2

1
1 1

z pq

dn
z pq

N d

=
 

+ − 
 

 

n : ،حجم نمونهN :،حجم جامعهZ :،مقدار متغيرنرمال واحداستانداردd :در اين مطالعه كه ( مقدار اشتباه

  .در نظر گرفته شدند5/0معادل  كه هر دو qو   p، و )ه شددر نظرگرفت %8برابر 
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سازي سود اقتصادي هاي توليد با هدف حداكثرمنظور تعيين مقدار بهينه مصرف نهادهبه

داگالس، - لذا تابع توليد كاب .ليد محصول برآورد شودكشاورز، ابتدا بايستي تابع تو

ترين تابع توليد برآورد منظور انتخاب مناسبيافته بهترانسندنتال، ترانسلوگ و درجه دوم تعميم

دليل وجود منظور تمركز بر متغيرهاي مهم مورد هدف مطالعه و بهذكر است كه بهالزم به. شد

پس از . ديگرد براي تخمين توابع توليد استفاده ديويژيا خطي شديد بين متغيرها از شاخص هم

برازش انواع مختلف تابع توليد و با توجه به معيارهاي تعداد پارامترهاي كمتر، سازگاري با 

R(تئوري، سادگي محاسباتي، خوبي برازش 
، )F(داري كل رگرسيون ، و آماره معني)2

فرم تابع توليد گندم آبي انتخاب گرديد كه نتايج عنوان بهترين سرانجام تابع توليد ترانسلوگ به

  .برآورد در قسمت بعد مورد بررسي قرار خواهد گرفت
  

  نتايج و بحث

با توجه به مباحث مطرح شده در روش تحقيق، نتايج برآورد تابع توليد ترانسلوگ به  

ه گرديده ارائ 1ترين مدل با توجه به معيارهاي انتخاب تابع مناسب در جدول  عنوان مناسب

  :است

  براي گندم آبي در دشت ورامين  نتايج برآورد تابع توليد ترانسلوگ.  1جدول

 tآماره   ضريب نام متغير

  14/0  60/1 ثابت ضريب

Lnx1  ***84/5-  87/3-  

Lnx2 
*12/6-  89/1-  

Lnx3 
***8/11  06/9  

LnDI 
**90/6  67/3  

(Lnx1)
2

 
**29/0  29/2  

(Lnx2)
2

 
***76/1  90/4  

(Lnx3)
2

 11/0-  48/1-  

(LnDI)
2

 
***30/0-  07/3-  
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  1ادامه جدول 

Lnx1. Lnx2 
***39/0-  05/3-  

Lnx1 . Lnx3 
***75/0  06/6  

Lnx1 . LnDI 
***53/0  69/3  

Lnx2 . Lnx3 
***12/1-  66/8-  

Lnx2 . LnDI 
***75/0-  72/6-  

Lnx3 . LnDI 
***36/1-  02/10-  

R
2
= 83/0                  F=  08/36  

 .باشدمي%  99و% 95و % 90داري در سطح معني دهندهبه ترتيب نشان*** و**و*    نتايج تحقيق: خذأم         

دهندگي مناسب الگوي است كه توضيح 83/0، ضريب تعيين برابر 1بر اساس جدول

داري اكثريت درصد و معني 99در سطح  Fداري آماره معني. دهدبرآورد شده را نشان مي

. باشددهنده خوبي برازش اين الگو ميدرصد نشان10حداقل در سطح  tبر اساس آماره ضرايب 

هاي الزم براي بررسي برقراري فروض كالسيك در رگرسيون به نتايج پس از انجام آزمون

اجزاي اخالل در 1ناهمساني واريانس. و رفع مشكالت اين فروض ارائه شده است OLSروش 

اين مشكل را نشان داد كه براي  3وجود دارد و آزمون هاروي معموالً 2هاي مقطع عرضيداده

رمزي و آزمون  RESETتصريح الگو توسط آزمون . استفاده شد 4رفع آن از تصحيح وايت

  .ييد رسيدأپايداري ضرايب به ت

  هاي شيميايي توليد گندم آبيكشش توليد نهاده. 2جدول 

  سموم  كود فسفره  كود ازته  

  09/0  21/0  -49/0  كشش توليد

 محاسبات تحقيق: خذأم      

                                                           

1. Heteroskedasticity 

2. Cross Section 

3. Harvay 

4. White 
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. هاستدر تابع توليد ترانسلوگ، كشش توليدي هر نهاده تابعي از سطح مصرف نهاده

نشان داده شده  2ها محاسبه شد و نتايج در جدول هاي توليد در مقدار ميانگين نهادهكشش

كه در آن ناحيه مورد  ها، ناحيه توليديبا توجه به مقادير محاسبه شده كشش جزئي نهاده. است

دليل كشش توليد هاي كود ازته بهبر اين اساس از نهاده. شوداند تعيين مياستفاده قرار گرفته

دليل اينكه كشش توليد آنها بين صفر و  همنفي در ناحيه سوم توليد و از كود فسفره و سموم ب

توان گفت از نهاده كود مي لذا شود ويك قرار گرفته است، در ناحيه دوم توليد استفاده مي

  .ازته بيش از حد بهينه مصرف شده است

هاي شيميايي توليد در منطقه مورد قيمت محصول گندم و نيز قيمت هر يك از نهاده

  .ارائه شده است 3در جدول  92-1391مطالعه در سال زراعي 

   قيمت محصول و نهاده هاي شيميايي توليد گندم در منطقه. 3جدول 

 )ريال 10( 92-1391ي در سال زراع

  سموم  كود فسفره  كود ازته  گندم  محصول و نهاده

  30000  690  400  772  قيمت

  كشاورزي استان تهران و محاسبات تحقيق اداره آمار سازمان جهاد: خذأم   

سازي سود ها، از شرط الزم حداكثرمنظور تعيين مقدار بهينه اقتصادي مصرف نهادهبه

كود فسفره و سموم  هاي كود ازته،كه مقادير بهينه مصرف نهادهاستفاده شده ) 2رابطه (

ارائه شده  4شيميايي و همچنين مقدار متوسط مصرف كنوني آنها توسط كشاورز در جدول

  .است

 هاي شيميايي توليد گندممقدار بهينه اقتصادي و مقدار متوسط مصرف نهاده. 4جدول 

  )كيلوگرم(

  سموم  كود فسفره  كود ازته  

  83/3  28/75  83/92  بهينه اقتصادي مقدار

  94/2  21/80  99/200  مقدار متوسط مصرف

  محاسبات تحقيق: خذأم    

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  .......تعيين مقدار بهينه

139 

 ،دليل منفي بودن كشش توليد نهاده كود ازتهبه ،مشاهده شد 2طور كه در جدول  همان

توان گفت كه از طور يقين ميدهنده مصرف بيش از بهينه تكنيكي اين نهاده است، بهكه نشان

هاي كود فسفره و اما در مورد نهاده .شودكارگرفته مي هن نهاده بيش از حد بهينه اقتصادي باي

شوند، با محاسبه كارگرفته ميه كه كشش توليد مثبت دارند و در ناحيه اقتصادي توليد ب ،سموم

ط بردار و مقايسه آن با مقدار متوسسازي سود بهرهحد بهينه اقتصادي با توجه به شرط حداكثر

توان به بهينه بودن يا نبودن رفتار كشاورز در مورد مصرف اين مصرف فعلي توسط كشاورز مي

، و مقايسه مقدار بهينه مصرف اقتصادي و مقدار متوسط 4با توجه به جدول . ها پي بردنهاده

اندازه ه ب ترتيب تقريباًگردد در حال حاضر از كود ازته و كود فسفره بهمصرف، مالحظه مي

شود و براي حداكثر كردن سود كشاورز بايستي از كيلوگرم بيش از اندازه مصرف مي 5و  108

. استفاده كردكيلوگرم در هكتار  28/75و  83/92ترتيب به مقدار كود ازته و كود فسفره به

ميزان مصرف سموم شيميايي توسط كشاورزان در اين  ،براساس نتايج محاسبات صورت گرفته

  .كيلوگرم در هكتار و كمتر از حد مصرف بهينه اقتصادي بوده است 94/2با  دوره زماني برابر

  

  گيري و پيشنهادهانتيجه

كودها (زيست كننده محيطهاي آلودهدر اين مطالعه مقدار بهينه اقتصادي مصرف نهاده

بر اساس نتايج پژوهش، . شددر توليد گندم آبي در دشت ورامين تعيين  )و سموم شيميايي

، نهاده كود ازته را بيش از حد بهينه 92- 1391ن دشت ورامين در سال زراعي كشاورزا

اقتصادي و در ناحيه سوم توليد، و نهاده كود فسفره را در ناحيه دوم توليد، اما بيشتر از حد بهينه 

تدوين ابزارهاي سياستي مناسب در جهت كاهش مقدار . انداقتصادي مورد استفاده قرار داده

زيست و افزايش توليد محصول امري قابل منظور حفاظت از محيطها بهدهمصرف اين نها

 در نظر گرفتن مالحظات زيست محيطي ثر در اين زمينه،ؤاز جمله اقدامات م. باشدمالحظه مي

اسـتفاده از مواد آلي و  سازي مصرف كودها و سموم شيميايي و توسعه و ترويج بهينه و

همچنين برآورد نياز كودي مناطق مختلف . باشدمي بيولوژيك و كشت محصوالت ارگانيك
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و توصيه ميزان مصرف كودهاي شيميايي بر اساس آن براي رسيدن به اين هدف مي تواند 

تواند به مصرف بهينه آنها تر كردن قيمت كودهاي شيميايي ميواقعي ،عالوه به .راهگشا باشد

ر مصرف عقاليي نهاده سم توسط هاي تحقيق بيانگهمچنين يافته. توسط كشاورز بينجامد

هاي اخير و توان گفت اقدامات ترويجي صورت گرفته در سالباشد كه ميكشاورزان مي

واقعي شدن قيمت اين نهاده، نقش مهمي در رفتار منطقي كشاورزان در مصرف اين نهاده 

ي ها همچنين از پيشنهادات تكميلي و پژوهشي اين مطالعه استفاده از روش. داشته است

ريزي رياضي در تحقيقات آتي براي تعيين ميزان بهينه كاربرد نهاده هاي شيميايي و  برنامه

  .مقايسه آن با نتايج حاصل از روش تحقيق فعلي مي باشد
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