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 جو دیم در ایران ةکنند بررسی بازدهی نسبت به مقیاس در مزارع تولید
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دانشگاه تهران ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی استاد 

 
 .

 دانشگاه تهران ،منابع طبیعیپردیس کشاورزی و  کارشناس ارشد

 (20/12/01تاریخ تصویب:  – 21/22/02)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 

 ساختار از آگاهی کشاورزی محصوالت سطح در گذاری سیاست و ریزیبرنامه برای مفید ابزارهای از یکی

حاضر تعیین برخی از  ةهدف مطالع ،. در این راستااست آن های ویژگی و تولید بر حاکم تکنولوژی

های جانشینی از جمله بازدهی نسبت به مقیاس، کشش ،ساختار تکنولوژی تولید ةکنندپارامترهای تعیین

. قبل از برآورد این پارامترها، شرایط استها برای محصول جو دیم ها و کشش تقاضای نهادهبین نهاده

گذاری مقیاس ةی مختلف کشور با استفاده از نظریهاجو دیم در استان ةسازی سازگار مزارع تولیدکنندجمع

با استفاده از روش  ها نهاده ةترانسلوگ به همراه معادالت سهم هزین ةهزین سپس تابع شد؛میانگین بررسی 

 برآورد شد 30-1831های مقطعی سال زراعی کارگیری داده ظاهر نامرتبط تکراری و با به به های رگرسیون

آوری کشور جمعسراسر  های بردار از استانبهره 1061از طریق پرسشنامه از  که وزارت جهاد کشاورزی

های ناشی از مقیاس وجود جو دیم صرفه ةآن است که در مزارع تولیدکنند بیانگربود، نتایج مطالعه  هکرد

 ةبه این معنی که با افزایش انداز ؛محاسبه شد 12/1ها ازای میانگین داده مقدار عددی کشش مقیاس به .دارد

ها های خودقیمتی تقاضای نهاده ابد. برآورد کششی تولید کاهش می های جو دیم هزینه ةمزارع تولیدکنند

ناپذیری تولیدکنندگان در مقابل که حاکی از انعطاف ستها تقاضا برای تمام نهاده اندكکشش  ةدهندنشان

 .ستها افزایش قیمت نهاده

 

 گذاری مقیاس ةنظری ،میانگین ،جوترانسلوگ،  ةبازدهی نسبت به مقیاس، تابع هزین ،ایران کلیدی: هایواژه
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 استترین محصوالت کشاورزی در گروه غالت  از مهم جو یکی

که نقش بسزایی در تأمین غذای انسان، پروتئین حیوانی و 
 ةاز گندم رتب پسدام و طیور دارد. این محصول  ةویژه تغذی هب

دوم را از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید در بین محصوالت 
-5831 زراعی های است. در سال زراعی به خود اختصاص داده

میلیون هکتار  86/5سطح زیر کشت جو در کشور حدود  ،38
 38/88درصد آن آبی و  53/88از این مقدار که است بوده 

 وزارت جهاد کشاورزی، ة)آمارنام است  درصد آن دیم بوده
کشت جو  از سطح زیر یبنابراین جو دیم سهم بسزای ؛(5838

ه به توجاختصاص داده است؛ از این رو  به خودکشور را 
 گذشته، از این. استاری این محصول حائز اهمیت ذگ سیاست

های خوراک دام را تشکیل ی از هزینهیاین محصول درصد باال
هر واحد تولید جو  ةگونه تغییر در هزین هر و بنابرایندهد می
با . گذار استهای خوراک در دامداری تأثیر هزینهبر شدت  به
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 E-mail: yeganeh.azra@gmail.com 0956-5775675تلفن:  نویسندة مسئول: *

1

 

2

 



 2932، تابستان 2، شماره 44تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره      232

 :(Coelli & et al,1998) شد محاسبه زیر صورت به (PT) کوئیست ـترن . شاخص5

 

متوسط سهم  Sioام و tام برای کشاورز iنهاده  ةسهم هزین Sitکشاورز،  tام برای i ةمتوسط قیمت نهاد Pioام، tام برای کشاورز i ةقیمت نهاد Pitکه در آن 
 (استبذر  ودر این رابطه کود، سم  i ة)نهاد .استکشاورز  tام برای i ةنهاد ةهزین

این  ةشد های تولید جو و در نتیجه کاهش قیمت تمامهزینه
. برای نیل به رود به شمار مییک ضرورت  منجر شودمحصول 

 از جمله چگونگی ،این هدف آگاهی از ساختار تکنولوژی تولید
ضروری است. از  ،های مقیاس در تولید این محصولوجود صرفه

اخت ساختار تکنولوژی تولید اطالعات مفیدی را شن طرفی،
تولید این محصول و مدیریت  ةهای توسعبرای تدوین استراتژی

محققان  ،کرد. تاکنون برداری از منابع موجود فراهم خواهدبهره
مطالعات فراوانی را اقتصاد کشاورزی در داخل و خارج از کشور 

های مقیاس  ساختار تکنولوژی تولید و چگونگی صرفه دربارة
تولید با  ةساختار هزین ،. در بسیاری از مطالعاتاند انجام داده

توان است که از این مطالعات می  روش تابع هزینه بررسی شده
 & Binswanger  (1974)، Ray ،(1982) Aliبه مطالعات

Parikh  ، (1992)  Moss & et al،(2003) et al  & 
Daneshvar kakhki (2005) .در این مطالعات اشاره کرد، 

یر یالعمل کشاورزان به تغ ها و عکسروابط جانشینی بین نهاده
ه است. تعدادی از مطالعات نیز عالوه شدها بررسی قیمت نهاده

های مختلف بر پارامترهای فوق کشش مقیاس را در زیربخش
توان به اند که از این مطالعات میدهکرکشاورزی بررسی 

 & Grisley & Gitu (1985) ،(2006) Ogundari مطالعات

et al،(2007)Mari & et al،(2001) Torkamani & 

Kalaei  وAnsari & Salami (2007)  اشاره کرد. با مروری
چگونگی وجود  ةشده در زمین بر مطالعات داخلی انجام

ویژه محصول جو در  ههای مقیاس در بخش کشاورزی ب صرفه
در این زمینه با رسد که مطالعات سطح کشور به نظر می

ساختار تکنولوژیک  حاضر مطالعة درلذا  ؛روست هکاستی روب
های مقیاس در تولید جو دیم به تولید و چگونگی وجود صرفه

عنوان یکی از محصوالت راهبردی کشور با استفاده از برآورد 
ساختار تولید از  ةکنندپارامترهای تعیین ةتابع هزینه و محاسب

ها در سطح کشور تقاضا برای نهادهقبیل کشش جانشینی و 
 شود.بررسی می

 

 ها مواد و روش
ساختار ترانسلوگ برای بررسی ةاز تابع هزین ،حاضر ةدر مطالع

 چرا که بااستفاده از ؛است تولید محصول جو دیم استفاده شده
ها را بدون توان توابع تقاضای نهادهترانسلوگ می ةتابع هزین

 ؛دست آورد ههای جانشینی باعمال محدودیت روی کشش
داگالس و کشش  -های تابعی کابهمچنین بر خالف فرم

جانشینی ثابت، در این فرم تابعی با تغییر سطح تولید اقتصاد 
 ةشدن منحنی هزین شکل Uکند که به تغییر مینیز مقیاس 
(. Christensen & Greene, 1976)شود  میمنجر یکسان 

توان به صورت زیر را میترانسلوگ  ةشکل کلی تابع هزین
 (:Ray,1982) نوشت
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     (5 )       i,j= p ,l, m, w    

قیمت  Pjو  Piمیزان تولید، Q تولید،  ةهزین Cکه در آن 
)با استفاده از شاخص  قیمت مواد اولیهPp ) امjام و i ةنهاد
کوئیست قیمت کود شیمیایی، سم و بذر با هم ادغام ترن

 اجاره بها Plشد.(،  مواد اولیه در نظر گرفته صورت و به 5دش
آالت در هکتار به ماشین ةهزین Pmزمین(،  ة)قیمت نهاد

پرداختی برای  ة)کل هزین التآ ماشین ةقیمت نهاد صورت
 ت(،الآ الت تقسیم بر تعداد دفعات استفاده از ماشینآ ماشین

Pw پرداختی برای نیروی کار  ة)کل هزین کارقیمت نیروی
نماد لگاریتم  Ln. است ی(روز کار -تعداد نفر تقسیم بر

پارامترهای الگو هستند که بایستی برآورد  γو α و طبیعی
 .شوند

ترانسلوگ توابع سهم  ةبر اساس لم شفرد در تابع هزین
ها نیز توابع تقاضا برای نهاده ةدهندکه نشان ،هانهاده ةهزین

  (.Kuroda, 1987) شوندصورت زیر محاسبه می به هستند
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آمده برای کشش مقیاس،  دست برای اینکه نتایج به

 مشابه نتایج حاصل ةهای قیمتی و متقاطع تابع هزینکشش

(8) 
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1. Monotonicity      2. Concavity 
3. Homotheticity      4. Allen Partial Elasticity of Substitution 
5. Price Elasticity      6. Iterative Seemingly Unrelated Regressions 

تابع تولید دوگان آن باشد، بایستی شرایط همگنی خطی از 
کنواختی و تقعر در تابع هزینه یها، نسبت به قیمت نهاده

 :Diewert, 1971)) صورت زیر برقرار باشد به
 Grisleyها )یک در قیمت نهاده ةشرط همگن از درج

& Gitu, 1985; Kuroda, 1987 :) 
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(:Garcia, 1994) 5یکنواختی شرط
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برقرار است که  8شرط تقعر ،زمانی ةدر تابع هزین

ازای تمام مشاهدات  های خودی جانشینی آلن بهکشش
های خودقیمتی تقاضا برای ( یا کششIbid) مقادیر منفی

( باشند. Diewert, 1987) مقادیر منفیتمام مشاهدات 
 Grisley) شودشرط تقارن به صورت زیر در مدل اعمال می

& Gitu, 1985:)
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  Sheferd(1970 و ) Dayvert(1974 نشان دادند )
باشد، آنگاه تابع هزینه معادل  8چنانچه تابع تولید هموتتیک

پذیری دارد. در تفکیک پذیری واین تابع خصوصیت ضرب
این صورت تغییر مقدار ستاده در تغییر سهم نهاده از هزینه 

ندارد. در صورت برقراری این محدودیت شرط نقشی 

0iQ برای استترانسلوگ صادق  ةدر تابع هزین .

تولید بودن ساختار  بودن تابع هزینه عالوه بر هموتتیک همگن
شرط  باالعالوه بر شرط  باید

QQ
0  نیز برقرار باشد 

(Grisley & Gitu, 1985.) 
 1و کشش قیمتی 6(AES) کشش جانشینی جزئی آلن

ترانسلوگ به صورت زیر  ةها در تابع هزینتقاضا برای نهاده
 (:Binswanger,1974) آینددست می هب
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که در آن
ii،

ij،ii وij کشش ترتیب  به

 کشش قیمتی و جانشینی خودی و متقاطع آلن، کشش خود
بودن  داردهند. معنیها را نشان میقیمتی متقاطع نهاده
توان با استفاده از روابط زیر بررسی پارامترهای فوق را می

 (:Stier,1985; Seldon, 1992) کرد
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)(که در آن ijStd ،)(Std  و)(S td ترتیب  به

( و کشش ij) شده نماد انحراف معیار پارامترهای برآورد

 ند.هستجانشینی آلن و کشش قیمتی تقاضا 
نسبت به مقیاس از پارامترهای مهم وجود بازدهی 

شود. برای ساختاری در بررسی تکنولوژی تولید محسوب می
بردن به بازدهی نسبت به مقیاس کشش مقیاس محاسبه  پی
تر از یک باشد، ساختار  شود. اگر کشش مقیاس بزرگمی

نسبت به مقیاس افزایشی  یتولید دارای خصوصیت بازده
تر از یک باشد، ساختار  آن کوچک ةاست و چنانچه انداز

نسبت به مقیاس کاهشی  یتولید دارای خصوصیت بازده
ترانسلوگ  ةکشش مقیاس در تابع هزین ةاست. برای محاسب

 :شود میابتدا کشش هزینه محاسبه 
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سپس کشش مقیاس به صورت معکوس کشش هزینه 
 شود: محاسبه می

)/(1/1 
i
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ظاهر نامرتبط  های بهاز روش رگرسیون ،در این مطالعه
ترانسلوگ استفاده  ةبرای برآورد تابع هزین 8(ISUR) تکراری

 ظاهر های بهشده است. علت استفاده از روش رگرسیون
نامرتبط تکراری وجود همبستگی در جمالت اخالل در 

تابع  ،. در این روشاستعوامل تولید  ةمعادالت سهم هزین
 صورت سیستم معادالت برآورد هزینه و توابع سهم هزینه به

ها برابر یک دهنها ةشوند. از آنجا که مجموع سهم هزینمی
 ؛ بنابراینشوداست، مجموع جمالت اخالل برابر صفر می

 یشدن ماتریس کواریانس اجزابرای جلوگیری از تکین
اخالل یکی از معادالت سهم هزینه از سیستم معادالت 

 و پارامترهای سایر معادالت شود میهمزمان کنار گذاشته 

(8) 

(1) 

(8) 
(7) 

(3) 

(9) 
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 سپس پارامترهای مربوط به معادله کنار ؛شوندبرآورد می
و با استفاده از  برحسب سایر معادالت شود و میگذاشته 

nروابط 

ii 1
1


  و

n

ijj 1
0


  شود. محاسبه می 

جو برای  ةدر این مطالعه ساختار هزین با توجه به اینکه
شود، قبل از برآورد تابع هزینه بایستی کل کشور بررسی می

های مختلف کشور سازی محصول بین استان آزمون جمعی
توان بایستی بررسی شود که آیا می ،به عبارتی ؛صورت گیرد

برای محصول جو دیم در سطح کل کشور سیاست یکسانی 
لیدی العمل واحدهای تو را تدوین و اعمال کرد؟ آیا عکس

های مختلف با توجه به تفاوت شرایط گوناگون در استان
ها یکسان است؟ این ای و تولید در مقابل این سیاستمنطقه

مسئله از آن جهت اهمیت دارد که استفاده از الگوهای 
باشد،   سازی وجود نداشتهجمعی وقتی که شرایط جمع

نجر کننده متواند به تخمین پارامترهای ساختگی و گمراه می
(. این پارامترهای Wiliams & Shumway,1998) شود

 دشو میمنجر های غیر واقعی گذاری ساختگی به سیاست
(Liu & Shumway,2004)در این مطالعه با  از این رو ؛

 Coyleکه  ،5گذاری میانگینمقیاس ةاستفاده از نظری
کاالی  ةافتیو بر اساس بسط تئوری تعمیم کرده( 2005)

های مختلف سازی استانمرکب لوبل است، سازگاری جمعی
تنها با داشتن  ،است. در تئوری کویلشده کشور بررسی 

مختلف  یهامقادیر تولید محصوالت مختلف در استان
گذاری میانگین را توان آزمون برقراری فرضیه مقیاس می

سطح تولید  fqصورت زیر بررسی کرد. با فرض اینکه  به

 ةمجموع تولید هم Qهای کشور و یک از استان در هر

 ها باشد:مقدار تولید نسبی استانfp ها و استان
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f fqQ
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Qqp ff / 

برای برقراری گذاری میانگین، مقیاس ةطبق فرضی
زمانی  یهاها بایستی توزیع سریسازی استانشرایط جمع

ها از توزیع کل تولید کشور یا مجموع تولیدات نسبی استان
 (.Ibid) باشدمستقل ها تولیدات آن استان

 شود زیر استفاده می ةبرای بررسی این استقالل از قاعد
(Coyle, 2005 ;Liu and Shamway, 2004 ;Lewbel, 

ستایی یواحد ا ةهای ریشبا استفاده از آزمون ،(: ابتدا1996
های زمانی تولیدات نسبی سری زمانی تولید کل و سری

ایستایی تولید کل و  نبودشود. در صورت  ها بررسی میاستان
شود. در صورتی انباشتگی انجام میتولیدات نسبی آزمون هم

                                                                                       
1. Mean scaling 

شند، انباشته نباکه سری تولیدات نسبی با تولید کل هم
ها را در یک گروه قرار داد. چنانچه یکی از توان آن می

ها ایستا و دیگری غیرایستا باشد، استقالل خطی دو  سری
پذیریم. اگر دو سری ایستا باشند، از سری را بدون آزمون می

)مانند آزمون همبستگی اسپیرمن(  های همبستگی آزمون
 .شود ها استفاده میبرای آزمون استقالل آن

های های مورد استفاده در برآورد تابع هزینه دادههداد
وزارت  از سویکه  است 38-5831مقطعی سال زراعی 

بردار از بهره 5865جهاد کشاورزی از طریق پرسشنامه از 
آوری شده است. برای بررسی های کشور جمعاستان

جو دیم در  ةهای تولیدکنندسازی استان سازگاری جمعی
استان کشور برای  86د این محصول در ایران اطالعات تولی

از دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت  38-5888 های سال
های قم، قزوین، اردبیل و . استاندریافت شدجهاد کشاورزی 

بودن تعداد مشاهدات تولید جو  جیرفت و کهنوج به دلیل کم
همچنین اطالعات سه استان  ؛دیم از تحلیل حذف شدند

برای سه  تنهاتأسیس خراسان رضوی، شمالی و جنوبی  تازه
 برایها جمع شد و تولید آن و بنابراین سال آخر وجود دارد

 سه سال پایانی استان خراسان لحاظ شد.

 

 نتایج و بحث
هزینه ترانسلوگ، شرایط  ،قبل از برآورد تابع ،در این مطالعه

تفاده با اس ،د. ابتداشها بررسی سازی استانسازگاری جمعی
های زمانی تولید سری ی( ایستایPP) از آزمون فیلیپس پرون

د که شاستان آزمون  86کل جو دیم کشور و تولیدات نسبی 
نشان داده شده است. با توجه به  5 نتایج آن در جدول

 های آذربایجاناستان مورد مطالعه در استان 86، از 5 جدول
لرستان، مرکزی غربی، کرمانشاه، کردستان،  شرقی، آذربایجان

شده از  پرون محاسبه فیلیپس ةو هرمزگان قدر مطلق آمار
( -8688) درصد 50قدر مطلق مقدار بحرانی آن در سطح 

 )غیر فرض صفر مبنی بر ناپایایی بنابراین ؛تر است کوچک
ها پذیرفته ( تولیدات نسبی جو دیم در این استانییایستا

پی برد که تولیدات توان شود. با تحلیلی مشابه باال میمی
ها و تولید کل جو دیم در کشور نیز پایا نسبی در سایر استان

ذکر شد، دو سری پایا و ناپایا  طور که قبالً . هماناست
استقالل بین تولیدات نسبی ناپایا در  هستند ومستقل از هم 

غربی، کرمانشاه،  شرقی، آذربایجان های آذربایجاناستان
و هرمزگان و تولید کل پایا را  کردستان، لرستان، مرکزی

 پذیریم.بدون آزمون می
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 های مختلفنتایج آزمون ایستایی تولید جو دیم کل کشور و تولیدات نسبی استان .2جدول 

 (ppفیلیپس پرون) ةآمار استان (ppفیلیپس پرون) ةآمار استان

 -99/8 خراسان -85/8 شرقی آذربایجان

 -36/8 خوزستان -19/8 غربی آذربایجان

 -03/8 کردستان -88/8 بختیاریو  چهارمحال

 -18/8 لرستان -78/7 بوشهر

 -18/8 مرکزی -88/6 احمد لویه و بویرگیکه

 -18/8 مازندران -13/6 اصفهان

 -68/8 سمنان -80/1 فارس

 -81/8 سیستان و بلوچستان -70/8 گیالن

 -88/8 زنجان -6 گلستان

 -59/5 هرمزگان -59/8 همدان

 -81/8 تهران -008/1 ایالم

 -68/8 کل کشور -81/6 کرمان

  -86/8 کرمانشاه

 -39/2درصد:  21مقدار بحرانی در سطح       های تحقیق   مأخذ: یافته                            

 
از آنجا که متغیر تولید کل پایاست، در گام بعدی از 
آزمون همبستگی برای آزمون استقالل تولید کل جو دیم و 

های زمانی پایا( استفاده )سری هاتولیدات نسبی استان
 خالصه شده است: 8که نتایج در جدول شماره  شود می

 یدات نسبی ایستا و تولید کل جو دیمضرایب همبستگی تول .2جدول 

 ضریب همبستگی استان ضریب همبستگی استان

 87/0 خوزستان -59/0 همدان

 83/0 خراسان -60/0 بختیاریو چهارمحال 

 -88/0 مازندان 083/0 بوشهر

 5 سمنان -89/0 کهکلویه و بویراحمد

 88/0 سیستان و بلوچستان -067/0 اصفهان

 08/0 زنجان 89/0 فارس

 03/0 تهران -63/0 گیالن

 59/0 کرمان -56/0 گلستان

  88/0 ایالم

 های تحقیق مأخذ: یافته                        

 
، 8شده در جدول با توجه به ضرایب همبستگی محاسبه

های زمانی پایا( در ها )سریتولید کل و تولیدات نسبی استان
 بنابرایند. یستنجز استان سمنان همبسته ن هها بتمام استان
  ها را در یک گروهتوان آنشود و میها ثابت میاستقالل آن

استان  86توان گفت که از بندی مطالب باال میقرار داد. با جمع
جو دیم( شرایط سازگاری  ةکنند )تولید مورد بررسی

یک گروه توانند در و می استاستان برقرار  88سازی در  جمعی

 ها یک تابع هزینه برآورد کرد.آن ةقرار گیرند و برای مجموع
ساختار تولید،  ةکنندپارامترهای تعیین ةمنظور محاسب به

ها با نهاده ةترانسلوگ و معادالت سهم هزین ةتابع هزین
همچنین در  شد؛استان کشور برآورد  88استفاده از اطالعات 

 ةبها و هزینحاضر حاصلضرب دو متغیر اجاره ةمطالع
خطی حذف شده الت در هکتار به دلیل وجود همآ ماشین

 گزارش شده است: 8است. نتایج برآورد در جدول 
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1. Skewness      2. Excess kurtosis  
3. Jarque-bera      4. Breusch –Pagan    

5. Lagrange Multiplier test 

 ها در تولید جو دیم نهاده ةترانسلوگ و سهم هزین ةنتایج برآورد تابع هزین .9جدول 

 t ةآمار شده مقدار برآورد ضرایب t ةآمار شده برآوردمقدار  ضرایب

o α 89/8 68/53- wwγ 88/0 38/80 

Qα 88/0 68/1 plγ 089/0- 69/55- 

QQγ 078/0 86/1 pmγ 087/0- 81/3- 

pα 087/0 93/8 pwγ 059/0- 66/8- 

lα 53/0 80/57 lwγ 58/0- 88/81- 

mα 57/0 71/51 mwγ 58/0- 88/88- 

wα 80/0 18/88 pQγ 087/0 98/58 

ppγ 50/0 91/51 lQγ 083/0 79/55 

llγ 80/0 88/11 mQγ 058/0 87/8 

mmγ 58/0 86/63 wQγ 038/0- 71/51- 

 های تحقیق مأخذ: یافته

 
شده در تابع  تمام ضرایب برآورد، 8با توجه به جدول

. برای بررسی ندداردرصد معنی 1ترانسلوگ در سطح  ةهزین
بودن توزیع جمالت  شده، نرمال میزان اعتبار مدل برآورد

، 5های اسکیونسهزینه با استفاده از  آماره ةخطای معادل
. نتایج این آزمون آزموده شد 8براو جارک 8اکسس کورتسیس

های آن است که آماره بیانگراست. نتایج  آمده 6 در جدول
داری برا تفاوت معنیاسکیونس، اکسس کورتسیس و جارک

صفر مبنی  ةبر اساس این آماره فرضی ؛ بنابرایناز صفر ندارند
را  درصد 1بودن توزیع جمالت اخالل در سطح  بر نرمال

 رد کرد. تواننمی

 ترانسلوگ ةهزین ةبودن جمالت خطای معادل نتایج آزمون نرمال .4جدول

 براجارک ةآمار اکسس کوتسیس ةآمار اسکیونس ةآمار نوع تابع

 3/8 -035/0 037/0 ترانسلوگ ةتابع هزین

5/99=2,0/05های تحقیق                        مأخذ: یافته          
2
χ    

 
های جدی در داده یکه واریانس ناهمسانی مشکل از آنجا

( 5979) 6پاگانآید، با آزمون بروچمی شمارمقطعی به 
د. مقدار عددی شهمسانی واریانس جمالت اخالل بررسی 

LMTآزمون  ةآمار
 د که دارای توزیعش محاسبه 7/7برابر  1

2 که عامل  آزادی برابر متغیرهای توضیحی ةبا درج(
 2توجه به اینکه مقدار  . بااستواریانس ناهمسانی هستند( 

( 07/55) درصد 1جدول در سطح  2محاسباتی کمتر از 
صفر مبنی بر همسانی واریانس جمالت اخالل  ة، فرضیاست

 .شود پذیرفته می
نیز با  ها و مقدار تولیدشرط یکنواختی در قیمت نهاده 

نهایی  ةها و مقدار هزیننهاده ةمقادیر سهم هزین ةمحاسب
 . با توجه به اینکهآزموده شدتولید برای تمامی مشاهدات 

 نهایی برای ةها و هزیننهاده ةسهم هزین ةشد مقادیر محاسبه

 ةن شرط در تابع هزینیتمامی مشاهدات مثبت بودند، ا
بودن  آزمون هموتتیکمنظور  ترانسلوگ تأمین شده است. به

مقید  ترانسلوگ مقید و غیر ةتکنولوژی تولید، تابع هزین
متقابل  آثار ،ترانسلوگ مقید ةبرآورد شدند. در تابع هزین

 ؛های متغیر حذف شدندمیزان تولید محصول و قیمت نهاده
سپس با استفاده از مقادیر تابع حداکثر درستنمایی دو مدل 

آزمون نسبت درستنمایی  ةمقید مقدار آمار مقید و غیر
است. با  آمده 1 محاسبه شد که نتایج این آزمون در جدول

نسبت درستنمایی در این آزمون  ةتوجه به نتایج مقدار آمار
که  ،صفر آزمون ةفرضی است وجدول  8χتر از  بزرگ

 شود. در اینبودن تکنولوژی تولید است، رد می هموتتیک
تنها به  ای تولید نههسهم هزینة هریک از نهاده ،صورت

 بلکه از میزان تولید نیز دارد،ها بستگی قیمت تمام نهاده
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 بیانگرنبودن تکنولوژی تولید  همچنین هموتتیک است؛متأثر 
جو دیم در سطوح مختلف  ةآن است که مزارع تولیدکنند

و با افزایش و کاهش تولید  دارندتولید بازده به مقیاس ثابت ن
 کند.غییر میبازده به مقیاس نیز ت

 هموتتیک آزمون نتایج .1جدول

 Log Likelihood Function Likelihood Ratio تعداد محدودیت تعداد پارامتر الگو
2

 χ%( 1جدول) 

 35/7 09/810 713/6300 8 56 غیرمقید

   755/6881  55 مقید

 های تحقیق مأخذ: یافته

 
های جانشینی بودن تابع هزینه کشش برای آزمون شرط مقعر
های خودقیمتی تقاضا برای تمامی خودی آلن و کشش

که مقدار برآوردی این ییآنجاها محاسبه شدند. از نهاده

، شرط تقعر تابع استها منفی ها برای تمامی نهادهکشش
های جانشینی نتایج برآورد کشش .هزینه تأمین شده است
گزارش شده  8های متغیر در جدول خودی و متقاطع نهاده

 است:

 هاداده میانگین سطح در نآل متقاطع و خودی جانشینی هایکشش .3جدول

 اولیه مواد زمین آالت ماشین نیروی کار نهاده

 کارنیروی
69/5- 

(51/0) 
   

 آالت ماشین
50/5- 

(081/0) 

0079/0- 
(068/0) 

  

 زمین
97/0- 

(011/0) 
NA 

53/0- 
(088/0) 

 

 اولیه مواد
81/0 

(099/0) 

60/0 
(075/0) 

88/0 
(013/0) 

0077/0- 
(068/0) 

 تحقیق های افته: یمأخذ    

 

 هاینهاده بین ضعیفی جانشینی رابطة ،8جدول به توجه با
 و اولیه نهادة آالت، ماشین و اولیه مواد کار،نیروی و اولیه مواد

 نیروی و زمین هاینهاده بین همچنین دارد؛ وجود زمین
 و دارد وجود مکملی رابطة کار نیروی و آالت ماشین کار،

 برآورد نتایج .دارندمعنی درصد 1 سطح در روابط این همة
 هاآن متقاطع کشش و متغیر هاینهاده خودقیمتی کشش

 :شده است گزارش جدول در

 هاداده میانگین سطح در هانهاده تقاضای متقاطع و قیمتی خود های کشش .1 جدول

 اولیه مواد زمین آالت ماشین کارنیروی نهاده

 -008/0 کارنیروی
(058/0) 

81/0- 
(056/0) 

83/0- 
(058/0) 

58/0 
(059/0) 

 -88/0 آالت ماشین
(053/0) 

068/0- 
(051/0) 

NA 035/0 
(056/0) 

 -83/0 زمین
(058/0) 

NA 0088/0- 
(058/0) 

081/0- 
(055/0) 

 59/0 اولیه مواد
(083/0) 

098/0 
(058/0) 

091/0 
(058/0) 

80/0- 
(085/0) 

 تحقیق های افته: یمأخذ   
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های خودقیمتی آن است که کشش بیانگر 7 نتایج جدول
های مورد انتظار و مطابق ها عالمتبرای تمامی نهاده

به این معنی که بین قیمت  ؛اقتصادی هستند های تئوری
الت و مواد اولیه و مقدار آ ماشینهای نیروی کار، زمین، نهاده

های س وجود دارد. کششوعکم ةها رابطتقاضای آن
درصد  1ها در سطح خودقیمتی تقاضا برای تمامی نهاده

است و ک یتر از  ها کوچکدار و مقدار عددی آنمعنی
 است،کشش های فوق کمتقاضا برای نهاده بنابراین

درصد در قیمت  کیکه در شرایط ثابت با افزایش  طوری هب
الت، زمین و مواد اولیه مقدار آ های نیروی کار، ماشیننهاده

 80/0و  0088/0، 068/0، 008/0ها به ترتیب تقاضای آن
قیمتی تقاضا  ابد. مقدار عددی کشش خودیدرصد کاهش می

ها بیشتر است و مواد اولیه نسبت به سایر نهاده ةبرای نهاد
العمل بیشتری نسبت به  آن است که کشاورزان عکس بیانگر

مواد اولیه که شامل کود، سم و بذر  ةافزایش قیمت نهاد
همچنین در جدول فوق مقادیر  ؛دهند، از خود نشان میاست

های متقاطع قیمتی تقاضای نهاده که بر اساس آن کشش
ها پی برد جانشینی بین نهاده مکملی و ةتوان به رابطمی

ها در طع برای تمام نهادهاند. مقادیر کشش متقاارائه شده
. طبق نتایج جدول فوق کشش استدار درصد معنی 1سطح 

الت و زمین منفی آ نیروی کار با ماشین ةمتقاطع بین نهاد
 ؛مکملی وجود دارد ةها رابطبین این نهاده است و در نتیجه

مواد اولیه با نیروی کار،  ةهمچنین کشش متقاطع بین نهاد
 ةکه حاکی از وجود رابط استالت مثبت آ زمین و ماشین

 .ستهان این نهادهیجانشینی ب
که مورد توجه  ،های ناشی از مقیاسمقدار ضریب صرفه

 18/5ها برابر با  ه ازای میانگین داد خاص این مقاله است، به
های ناشی از مقیاس در مزارع که حاکی از وجود صرفه است

ضریب برای تمام همچنین مقدار این  است؛تولید جو دیم 
این است که  ةدهندکه نشان استک یتر از  مشاهدات بزرگ

های ناشی از مقیاس برای تمامی مزارع مورد مطالعه صرفه
وجود دارد. به این معنی که در تمام مزارع تولید جو دیم با  

 ابد.یافزایش تولید میزان هزینه کاهش می
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
توان گفت که برای های مطالعه میبا توجه به یافته

دادن ساختار تکنولوژی تولید جو دیم استفاده از روش  نشان
شدن ترانسلوگ با توجه به برآورده ةدوگان و تابع هزین

کشش همچنین به دلیل کم است؛تر تمامی شرایط مناسب
توانند در برابر ها تولیدکنندگان نمیبودن تقاضا برای نهاده

 در نتیجهدهند و  العمل چندانی نشانکستغییرات قیمت ع
توان میبنابراین  شوند؛ متضرر میها با افزایش قیمت نهاده

در بازار  هاگیری انحصارهای مناسب از شکلبا اعمال سیاست
 ةبا توجه به وجود رابط طرفی،عوامل تولید جلوگیری کرد. از 
ها ها، با افزایش قیمت نهادهجانشینی ضعیف بین نهاده

ها به جای یکدیگر وجود کردن نهاده امکان جانشین
برای تشویق تولیدکنندگان به  از این رو ؛داشت نخواهد

های مناسب از نوسان توان با اعمال سیاستافزایش تولید می
 ها جلوگیری کرد. قیمت نهاده
صعودی  ةید وجود بازدأیکه نتایج مطالعه با ت از آنجا

نسبت به مقیاس برای تولید جو دیم ما را به سمت داشتن 
دهد و از طرفی چون کشاورزی تر سوق می مزارع بزرگ

، استمالکی  بیشتر به صورت خرده ،میزراعت د ویژه به ،ایران
نیست و ن ممکن اکشت برای خود زارع افزایش سطح زیر

تای های مناسب در راستوان با اعمال سیاستمی بنابراین
های تولیدی، که به افزایش سطح زیر کشت  تشکیل تعاونی

های هر واحد تولید این محصول را ، هزینهشود میمنجر 
است عالوه بر افزایش سودآوری برای یکاهش داد. این س

ها از جمله دام و های تولیدی سایر زیربخشن هزینهازارع
 داد.  طیور را نیز کاهش خواهد
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