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شود. به این منظور تابع هزینه ترانسلوگ براي این محصول با استفاده از اطالعات بررسی می
ند. نتایج مطالعه نشان متغیرهاي ساختاري محاسبه شدو برآورد شد1387-88مقطعی سال
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شده مرکز آمار ایران، استان فارس، خوزستان، اصفهان و 
د که نباشمیکلزاهاي مهم تولید کننده همدان استان

ها به ترتیب سطح زیر کشت محصول کلزا در این استان
در باشد که هکتار می10495، 9948،9735، 10453

ي کشور را به عهده درصد از تولید کلزا56مجموع 
دارند.

پاسخ به سواالتی از قبیل اینکه آیا در تولید کلزا 
هاي ناشی از مقیاس وجود دارد یا نه؟ آیا با افزایش صرفه

هاي تولید را کاهش داد یا توان هزینهمیزان تولید می
ها وجود نه؟ و چه میزان امکان جانشینی بین نهاده

اجع به تکنولوژي تولید تواند اطالعات زیادي ردارد؟، می
گزاران کنندگان و سیاستاین محصول در اختیار تولید

-گیريقرار داده تا با لحاظ کردن این اطالعات در تصمیم
هاي خود گامی موثر در جهت رشد و شکوفایی محصول 

حاضر برآن است تا با کلزا بردارند. در این راستا، مطالعه
تولید این محصول اي از مشخصات تکنولوژيبررسی پاره

ی مقیاس و ساختار تولید بازدهوجودتعییناز جمله
دستبهجملهازهزینهساختاربررسیو محصول کلزا

تولید،عواملجانشینیهايکششبیضراآوردن
هاي محصول کلزانهادهتقاضايقیمتیکشش،همچنین

گزاران را در جهت نیل به این هدف یاري ، سیاست
نماید.
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هاو روشمواد 
هاي حاصل از پاسخ به این سوال که آیا صرفه

مقیاس در مزارع کشاورزي وجود دارد نیازمند بررسی 
هاي باشد. تکنیکدر این مزارع میساختار تولید 

هاي ناپارامتري ي (اقتصادسنجی) و تکنیکپارامتر
توان براي ارزیابی میزان ریزي ریاضی) را می(برنامه

هاي حاصل از مقیاس به کار گرفت. برخورداري از صرفه
.در رهیافت ناپارامتري ما با خطاي تصریح مواجه نیستیم

باشد که اجازه ترین نقطه ضعف این روش این میاما مهم
اما در رهیافت .دهدهاي آماري را نمیباطنگونه استهر

داري و پارامتري امکان استنباط آماري در مورد معنی
Rahimiپارامترهاي برآوردي وجود دارد (معنی بودن بی

& Sadeghi, 2004 هر تابع تولید داراي یک تابع هزینه .(
,Sharzeiباشد (حداقل به عنوان سیستم ثانویه می

هايهزینهکهشودمیحداکثرصورتیدرسود). 2004
وجود یک فرض اساسی .گرددحداقلدرازمدتدریدلتو

ه تولید خود را حداقل که یک واحد تولیدي هزیندارد 
، نهاده هاي Qیک زارع براي تولید محصول کندمی
),...,,( 21 iXXXX  را با قیمت
),...,,( 21 iPPPP کند. تابع هزینه مصرف می

هر سطح قابل دسترسی نشان دهنده حداقل هزینه براي
انتخاب حداقل هزینه به دو ،باشد. بنابرایناز تولید می

ها و سطح مجموعه پارامترها بستگی دارد: قیمت نهاده
Sharzei(مشخص تولید & Rastifard, . به )2001

)1رابطه (صورت عمومی دوگان تابع تولید به صورت 
شود:نوشته می

),( QPCC  (1)

ولید سطح مشخص تQبردار قیمت نهاده ها و Pکه 
توان به ند. با استفاده از تابع هزینه میکرا بازگو می

شکل کلی تابع تولید پی برد. با توجه به تئوري دوگان و 
به عالوه برابري درآمد کل با هزینه کل که شرط تعادل 
واحد تولیدي در شرایط رقابت کامل است رفتار سهم 

هم با ها و کشش جانشینی بین عوامل تولیدنهاده
استفاده از تابع تولید و هم تابع هزینه قابل بیان 

Sato)است & koizumi,1973). در شرایط رقابتی، سهم
باشد:به صورت زیر میiXمربوط به نهاده 
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)3             (
کشش ijوکشش جانشینیiکه در آن

تخمین تابع هزینه باشد.جانشینی خود قیمتی می
باشد. کاپ داگالس نیازمند مشخص کردن فرم تابعی می

تابعی انعطاف پذیر نیست اما به طور گسترده یک فرم 
ترین محدودیت این فرم تابعی این شود. مهماستفاده می

است که ارزش بازده به مقیاس براي اندازه مختلف 
شود تابع هزینه ترنسلوگ که مزرعه یکسان فرض می

است یک فرم تابعی مناسب پذیريانعطاففرم تابعی
ر مورد اقتصاد مقیاس را ها دبراي جواب دادن به سوال

& Filipiniباشدمی Hrovatin, 2007)(. دلیل استفاده
فراوان این تابع در ادبیات از آن جهت است که تابع 
ترانسلوگ هیچ محدودیتی روي امکان جانشینی بین 

عالوه اجازه تغییر بازدهی به گذارد. بهها نمینهاده
که این مورد دهد مقیاس را همرا با تغییر سطح تولید می

باشد شکل بودن تابع هزینه متوسط ضروري میUبراي 
(Chiritensen & Green,1976) تابع هزینه ترانسلوگ .

هاي توسط تعداد زیادي از محققان براي بررسی جنبه
مختلف ساختار تولید از جمله بازدهی نسبت به مقیاس، 
جانشینی بین عوامل تولید، تغییرات تکنینکی، برآورد 

وري ها و رشد بهرهاي عوامل و کشش قیمتی آنتقاض
عوامل مورد استفاده قرار گرفته است 

(Binswanger,1974&Ray,1982&Ansari 2007). فرم
باشد:کلی تابع ترانسلوگ هزینه به صورت زیر می
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)4(

شوند.می) به صورت زیر تعریف 4متغیرهاي رابطه ( P=کل)=ساعتهرکار (قیمتنیرويواحدقیمت
ساعاتکلبرتقسیمکارنیرويبهپرداختیهزینه

کارنیرويکارکرد P=پرداختیهزینهکل=آالتماشینواحدقیمت
آالتماشینکارکردساعاتکلبرتقسیمآالتماشینبه P=بهپرداختیهزینهکل=مواد اولیهواحدقیمت

مصرفی)ی و بذرمواد اولیه مصرفی(سم، کود شیمیای
(بر حسب کیلوگرم)مصرفیمواد اولیهمقداربرتقسیم P=آببهپرداختیهزینهکل=آبواحدقیمت
مقدار مصرف نهاده هاي F، مصرفیآبمقداربرتقسیم
تابعاینسطح مشخص تولید را بازگو می کند. Qثابت و 

زیرااست،داگالسکابتابعیافتهتعمیمفرمحقیقتدر
صفرتابع، ضرائب روابط متقابل برابریتمیلگارفرمدراگر
داگالسکابکلیفرمصورتبهتابعاینگیرند،قرار

در بلندمدت همه نهاده ها را متغیر در آمد. درخواهد
ها و هزینه تابعی از قیمت نهاده،بنابراین.نظر می گیریم
شود. اما اگر افق حذف میFباشد. بردار تولید کل می

زمانی را بلندمدت در نظر بگیریم، متغیر در نظر گرفتن 
ها ممکن است غلط باشد. نهاده زمین اغلب در همه نهاده

زمان مناسب و به مقدار کافی در اختیار زارع نیست.
Rasmussen)2000(همچنین اختیار خرید و فروش

اوت است. مثال زارع در ها متفنهاده زمین با سایر نهاده
اش خرید قطعه زمین که فاصله زیادي با زمین فعلی

دارد محدودیت دارد. براي این دالیل گفته شده، زمین 
،بنابراین.بت در نظر گرفته شده استبه عنوان نهاده ثا

ها وجود امکان جانشینی بین نهاده زمین و سایر نهاده
، به عنوان نهاده هابقیه نهاده).Rasmussen،2000(ندارد

در این تحقیق، شامل چهار نهاده .شوندمتغیر فرض می
و (W)آب،(M)خدمات ماشینی،(LR)متغیر نیروي کار 
باشد. از می(I)ی و بذر) کود شیمیایمواد اولیه (سم، 

باشد براي ها یک میکه مجموع سهم نهادهآنجایی 
& Jahani)جلوگیري از هم خطی کامل 

Asghari,2004) و همچنین براي تحمیل شرط همگن
، )&Hrovatin,2007) Filipiniها خطی نسبت به قیمت
هاي متغیر با قیمت یکی از نهادههزینه و قیمت نهاده

با هزینه خدمات ماشینی در در این پژوهش (متغیرهاي
اند. شده و به صورت نسبی وارد مدل شدهنرمال )هکتار

ضرائب مدل حذف شده با توجه به سایر پارامترهاي 
برآورد شده و روابط اعمال شرط همگنی به دست می

بیان شده زیری در سیستم معادالت آیند. مدل نهای
)5(است.

landL

LRIMWji


 ,,,,

مثبتهايویژگیدارايترانسلوگهزینهتابعکلدر
قیمتدرخطیبودنوهمگنمتقارنهزینه،تابعبودن
صورتبهوابستهمتغیرکهآنجاییاز.باشدمیهانهاده

غیرمنفیویژگیخودکار،طوربهباشد،میلگاریتمی
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همگنتقارن و ویژگیارضاءبرايگرددمیارضاءبودن
کهاستالزمهانهادهقیمتدرهزینهتابعبودن

گردند:اعمالپارامترهارويزیر،هايمحدودیت

liiliqqijiij

Liiliqqijiiji







     
,,

0,0,0,1

)6(
-بقیه خصوصیات بعد از تخمین تابع قابل بررسی می

تکنولوژي تولید هموتتیک (هم نوا بودن) چنانچهباشند.
- یکتولید ازمقداربهنسبتمتناظرهزینۀتابعباشد،
جدا ناپذیراست که دیگرطرفازهانهادهقیمتوطرف

ها ی پذیري در سطح محصول و قیمت نهادهیشرط جدا
راتولیديواحدهرکلهزینهترتیببدینشود.گفته می

که کردتعریفتابعدوضربحاصلصورتبهتوانمی
بهفقطدیگريوستاتولیداتمقدارازتابعیفقطیکی

هزینه درتابعاینصورتدردارد،بستگیهانهادهقیمت
و در معادالت سهم هزینه متغیر مقدار 0qiکل 

تولید وجود ندارد. این شرط براي دو الگوي کوتاه مدت 

و بلند مدت یکسان است. در این صورت تابع هزینه کل 
به صورت زیر خواهد بود:

C(p,Q)=f(Q).g(p)

(7)

یااصلیابتدا الگويهموتتیکیفرضآزمونبراي
سپسنویسیممیفرض قرینگیپذیرشبانامقید را

هزینۀتابعدر نتیجهباشد،هموتتیکتابعکنیممیفرض
درهانهادهقیمتضربحاصلترانسلوگ متغیرهاي

اصلیالگويدرتعبیريبهوداشتنخواهدراتولیدمقدار
هر دو مدل مقید و بود حالخواهندصفرضرایب همگی

تکرارينامرتبطظاهربهرگرسیونروشبانامقید را
)،LRT(آماره نسبت راستنمائی با کمککنیم.میبرآورد
شرط ،همچنینشود.میبررسیهموتتیکیفرض

ها و مقدار تولید، پس از ک بودن در قیمت نهادههموتتی
باشد بدین ترتیب که اگر برآورد مدل قابل آزمون می

ی براي تمامی ها و هزینه نهایمقادیر سهم نهاده
وندشمشاهدات غیرمنفی باشند، هر دو شرط تامین می

(Ansari & Salami, 2007).

)8(

ها مستلزم این است که مقعر بودن در قیمت نهاده
ماتریس 

ji PP

C


 هاي متغیر محدوده قیمت نهادهدر2

,Sharzeiمعین منفی باشد (نیمه ) در صورتی که 2004
ها منفی هاي خود قیمتی آلن براي تمام نهادهکشش

,Ansari & Salami)شود باشد این شرط تامین می

2007)

ترین هدف این تحقیق این است که وجود مهم
کند و در صورت وجود، شدت آزموناقتصاد مقیاس را 

بازده به مقیاس یک خصوصیات آن را محاسبه نماید.
هاي باشد. اگر ما مقدار همه نهادهتکنیکی تابع تولید می

مصرفی را به یک نسبت افزایش بدهیم، تولید افزایش 
یابد. سوال این است که آیا تولید نیز با همان نسبت می

شتر؟ این سه خروجی، یابد؟ یا کمتر و یا بیافزایش می
به ترتیب بازده ثابت به مقیاس، بازده کاهشی به مقیاس 

دهد. اقتصاد و بازده افزایشی به مقیاس را نشان می
در تولید به این معناست که تولید در مقیاس ١مقیاس

اقتصاد مقیاس شود.بزرگتر، هزینه کمتري را منجر می
باشد. ن مییکسا٢در تولید با بازده افزایشی به مقیاس

کشش مقیاس که از نظر جبري عکس کشش هزینه 
باشد قابل محاسبه می باشد با اطالعات به دست می

محاسبه می باشد:از تابع هزینه به صورت زیر قابل آمده

)9(

ر در یدهد که یک درصد تغیکشش هزینه نشان می
ر یر خواهد داد. تغییتولید، هزینه تولید را چند درصد تغی

1.- Economies of scale

2. Increasing return to scale
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ر یر در سطح زیرکشت و یا تغییدر تولید یا ناشی از تغی
رات یکه کشاورزان تغیز آنجایی باشد. ادر عملکرد می

توانند ر در عمکرد مییسطح زیر کشت را بهتر از تغی
کنترل کنند، لذا بازده به مقیاس توجیه بهتري پیدا 

و در این مطالعه تغییرات سطح زیر کشت لحاظ د کنمی
شود:به صورت زیر تعریف میگردد که می

)10(
δ = = δ + δ LnQ +∑ δ LnP + δ LnL

در صورتی که میزان باشد. سطح زیر کشت میLکه 
هاي حاصل از صرفهکشش اندازه بزرگتر از یک باشد،

اندازه وجود دارد در صورتی که مقدار آن یک و یا کمتر 
هاي حاصل از اندازه وجود از یک به دست آید عدم صرفه

دارد. در این صورت، افزایش اندازه مزرعه، موجب کاهش 
گردد. در این پژوهش براي هزینه هر واحد تولید نمی

هاي تولید و ادهبیان ارتباط بین اندازه مزرعه و هزینه، د
هزینه تولید کلزا در سطح مزرعه براي  کل کشور، براي 

به صورت مقطع عرضی به منظور 1387- 88سال 
سیستم تخمین تابع هزینه به کار گرفته شده است.

) را با روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط باSureمعادالت (
هايبضری. کمک نرم افزار شازم برآورد شده است

و همگن قرینگیشرایطبهتوجهباادالتمعتخمینی
ها با قیمتاست. شدهمحاسبههابودن در قیمت نهاده

هزینه خدمات ماشینی در هکتار نرمال شدند و به 
کنارمعادلهپارامترهايصورت نسبی در مدل وارد شدند.

و مقدار بقیه پارامترهاي برآوردياساسبرگذاشته
ها مدل در قیمت نهادهبراي همگن بودن روابط موجود 

طبق آمار و اطالعات منتشر شده مرکز .شودمحاسبه می
آمار ایران، استان فارس، خوزستان، اصفهان و همدان 

باشد که در مجموع میکلزاهاي مهم تولید کننده استان
هزینه تولید يهاتولید کلزا داشتند. لذا دادهدرصد 56

هاي از دادههاي مد نظر در سطح مزرعه براي استان
جمع اوري شده در وزارت جهاد کشاورزي ایران براي 

استخراج و مورد استفاده قرار 1387- 88سال زراعی 
ها در مدل از که براي وارد کردن این استانگرفت

تعداد نمونه .شوداستفاده می١هاي مجازيمتغیري
مشاهده مربوط به هر استان به طور میانگین در حدود 

هایی که براي تولید باشد. کل نهادهی میواحد زراع60
گیرند عبارتند از: کلزا در هر مزرعه مورد استفاده قرار می

نیروي کار، آب، مواد اولیه (سم، کود، ماشین آالت ، بذر) 
و زمین. بنابراین، هزینه کل براي هر مزرعه شامل 

قیمت هر BVهاي فوق است. مجموع پرداختی به نهاده
سطح زیر BAدستمزد نیروي کار، BLواحد مواد اولیه، 

در تحلیل حاضر قیمت .باشدآب بها میBWکشت، 
ها از تقسیم هزینه پرداخت شده بر مقدار خریداري نهاده

ها حاصل گردید. نهاده قیمت مواد اولیه شده آن
-هاي کود، سم، ماشین االت و بذر میشاخصی از قیمت

نهاده آب (آب بها) در هکتار محاسبه شده باشد و هزینه 
است.

نتایج و بحث
نتایج تخمین تابع هزینه ترانسلوگ در جدول شماره 

ها الزم به ذکر است که هزینهیک نشان داده شده است.
در سطح هر هکتار محاسبه شده است، 

بیندرکهاستآنازجدول حاکیمندرجات
سطحدرضریب9شدنیبرآوردضریب30
نیستند. ضریبصفرازمتفاوتدرصد10

،کلیطوربهاست.درصد93مدلاین)(تعیین
معادله متغیرهاي مستقل درکهاستاینبیانگر

متغیر وابسته که در درصد از تغییراتی93حدود 
دهند.را نشان میدهد، (هزینه تولید کلزا) بروز می

متغیر 27دهد از مجموع نشان می1نتایج جدول 
متغیر در 3درصد و 5متغیر در سطح 16وارد شده 

باشند.درصد معنی دار از صفر می10سطح 
سطح زیر کشت و نیروي انسانی به ترتیب همچنین، 
-باالترین تاثیر را در هزینه0,995، 0,79با ضرایب 

هاي تولید محصول کلزا دارند.

1. Dummy variable
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ها) را متغیرها (کششروابط بینبراي تفسیر
به آنکهازقبللیکنگیرند.تحلیل به کار میبراي 

تااستالزمشود،مبادرتهاکششاینمحاسبه
برخیبودندارانظرتولید آن (دوآلیتی) ازتابع

که در اینجاهموتتیکی همچونمعینهايویژگی

به دلیل صفر بودن ضریب متغیر توان دوم تولید، 
تابعی کابشکل وبا همگن بودن تفاوتی ندارد، 

طور کههمانقرارگیرد.بررسیموردداگالس
اسکور از مقدار آماره کايLRTهماربینید مقدار آمی

موتتیک بودن ههايرضف،بنابراین.آنها بیشتر است
شوند. داگالس، رد میتابع و فرم تابعی کاب

هزینه ترانسلوگ براي کلزامتغیرهاي برآورد شده سیستم-1جدول 
متغیر نام متغیر ضریب انحراف معیار آماره
B0 عرض از مبدا 071/3 179/0 162/17
BV قیمت هر واحد مواد اولیه 261/0 015/0 543/12
BL دستمزد نیروي کار 794/0 040/0 060/8
BA سطح زیر کشت 955/0 092/0 422/10

BVLM مواد اولیهاثر متقابل دستمزد و قیمت  014/0 002/0 155/6-
BVAM اثر متقابل قیمت مواد اولیه و سطح زیرکشت 002/0 002/0 415/1
BALM اثر متقابل دستمزد و سطح زیرکشت 033/0- 006/0 913/5-
BVVM توان دوم قیمت مواد اولیه 025/0 003/0 148/9
BL2M توان دوم دستمزد 96/0 006/0 251/6
BAAM سطح زیرکشتتوان دوم  014/0- 025/0 558/0-
BQLM اثر دستمزد و تولید کل 021/0- 005/0 197/4-

D1 متغیر مجازي استان اصفهان 090/0- 057/0 564/1-
D2 متغیر مجازي استان خوزستان 144/0- 056/0 582/2-
D3 متغیر مجازي استان فارس 184/0- 079/0 411/2-
D4 متغیر مجازي استان همدان 159/0- 053/0 007/3-
BA1 اثر متقابل استان اصفهان و سطح زیرکشت 089/0- 032/0 754/2-
BA2 اثر متقابل خوزستان و سطح زیرکشت 050/0- 028/0 773/1-
BA3 اثر متقابل فارس و سطح زیرکشت 038/0- 037/0 025/1-
BA4 اثر متقابل همدان و سطح زیرکشت 051/0- 029/0 780/1-
BW بها در هکتارآب  085/0 047/0 820/1

BVWM بها و قیمت مواد اولیهاثر متقابل آب 006/0- 001/0 515/7-
BWWM بهاتوان دوم آب 073/0 003/0 853/28
BWLM بها و دستمزداثر متقابل آب 018/0- 003/0 782/6-
BWAM بها و سطح زیرکشتاثر متقابل آب 005/0 007/0 815/0
BQA متقابل تولید و سطح زیرکشتاثر  000/10 023/0 006/0

DW=2.4، تحقیقهايیافته: ماخذ
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همگنی هموتتیک بودن و بازده ثابت به مقیاسآزمون -2جدول شماره
متغیر نام متغیر مدل نامقید مدل مقید هموتتیک یا همگنی فرم کاپ داگالس
B0 عرض از مبدا 071/3 610/2 862/3
BQ کلتولید  030/0- 052/0 103/0
BV قیمت هر واحد مواد اولیه 6120/0 159/0 333/0
BL دستمزد نیروي کار 5870/0 207/0 373/0
BA سطح زیر کشت 955/0 895/0 891/0

BVLM اثر متقابل دستمزد و قیمت مواد اولیه 014/0- 014/0- -

BVAM اثر متقابل قیمت مواد اولیه و سطح زیرکشت 002/0 002/0 -

BALM اثر متقابل دستمزد و سطح زیرکشت 033/0- 055/0- -

BVVM توان دوم قیمت مواد اولیه 025/0 025/0 -

BL2M توان دوم دستمزد 014/0 021/0 -

BAAM توان دوم سطح زیرکشت 014/0- 013/0- -

BQLM اثر دستمزد و تولید کل 021/0- - -

BQVM و تولیدکلاثر متقابل قیمت مواد اولیه  000/0 - -

D1 متغیر مجازي استان اصفهان 090/0- 090/0- 008/0
D2 متغیر مجازي استان خوزستان 144/0- 145/0- 083/0
D3 متغیر مجازي استان فارس 184/0- 182/0- 100/0
D4 متغیر مجازي استان همددان 159/0- 162/0- 153/0
AA1 اثر متقابل استان اصفهان و سطح زیرکشت 089/0- 089/0- -

AA2 اثر متقابل خوزستان و سطح زیرکشت 050/0- 051/0- -

AA3 اثر متقابل فارس و سطح زیرکشت 038/0- 038/0- -

AA4 اثر متقابل همدان و سطح زیرکشت 051/0- 052/0- -

AW آب بها در هکتار 085/0 123/0 004/0-
AVWM بها و قیمت مواد اولیهاثر متقابل آب 006/0- 006/0- -

AWWM بهاتوان دوم آب 073/0 072/0 -

AQWM بها و تولیدکلاثر متقابل آب 005/0 - -

AWLM بها و دستمزداثر متقابل آب 018/0- 017/0- -

AWAM بها و سطح زیرکشتاثر متقابل آب 005/0 010/0 -

AQA اثر متقابل تولید و سطح زیرکشت 000/10 001/0-
LLF 377/8437 012/8427 5199/296-
LRT 73/20 792/17467

2
05.0 490/9 87/28

تحقیقهايیافته: ماخذ

نتایج حاصل از برآورد بازده به اندازه 
هاي دهد که صرفهنشان می)3(در جدول 

تمامی کلزا در حاصل از مقیاس براي تولید 

ها وجود دارد. این بدین معناست که استان
اهشکحد تولید با افزایش اندازه مزارعهزینه هر وا

یابد.می
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هاي منتخبهاي حاصل از مقیاس براي تولید کلزا در استان: صرفه3جدول شماره 
استانهزینهکشش کشش مقیاس

اصفهان0935/19145/0
خوزستان0309/197004/0
فارس0385/196289/0
همدان0350/196616/0

هاي تحقیقماخذ: یافته

هانهادهبینشدهبرآوردخود قیمتی و متقاطعکششمقادیر:4شمارهجدول

هاي تحقیقماخذ: یافته

درمندرجقیمتیهايکششعالمتبهتوجهبا
بهنسبتمقعرشدهبرآوردهزینهتابع،4جدول
نهادهبرايتقاضاقیمتیکشش. هاستنهادهقیمت
هانهادهبقیهازبیشمطلققدرلحاظازکار،نیروي

نهادهتقاضايحساسیتدیگر،عبارتبه. باشدمی
بقیهبیشترازخودقیمتتغییراتبهکارنیروي
وآبماشینی،خدماتهاينهاده. باشدمیهانهاده
قدرمطلق. دارندقراربعديهايردهدرواسطهنهاده

هانهادههمهخوديقیمتیهايکششعدديمقدار
برايتقاضاکهگفتتوانمیلذاوبودهیکازکمتر
درصدافزایشیعنی،است؛کششبیهانهادههمه

کاهشموجبها،نهادهازیکهرقیمتدرمعینی
یادمقدارازکمترمیزانبهنهادهآنبرايتقاضا
ارتباطآبنهادهباواسطهموادنهاده. باشدمیشده

قیمتیکششضرایبکهچراندارد،چندانی
. باشندمیصفرنزدیکآنهابرايتقاضامتقاطع

هانهادهبینشدهبرآوردجانشینیکششمقادیر:5شمارهجدول
آبماشین آالتنیروي کارنهاده واسطه

نهاده واسطه-199/0005/135/2
نیروي کار-118/153/1

ماشین آالت-145/1
آب1

هاي تحقیقماخذ: یافته

هاي خود جانشینی توجه به جدول کششبا 
.باشدداراي عالمت صحیح و مورد انتظار منفی می

رابطه معکوس بین مقدار تقاضا و ،عبارت دیگرهب

کود شیمیایی و ،همچنین.شودیمت نشان داده میق
،ند و هچنینبذر نهاده جانشین ماشین آالت هست

کود شیمیایی مکمل بذر و ماشین آالت مکمل 
یافت توان درباشد. همچنین، میمینیروي انسانی 

آبماشین آالتنیروي کارنهاده واسطهعوامل تولید
149/0009/0-157/0-331/0نهاده واسطه

726/0237/0116/0نیروي کار
303/0-600/0ماشین آالت

-431/0آب
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که رابطه جانشینی میان کود شیمیایی و نیروي کار 
افزایش مصرف ،عبارت دیگرهب.بیشتر از بقیه است

کاهش قیمت کود باعث کود باعث افزایش اشتغال و
از آنجایی که کشش شود. وکاهش اشتغال می

جزیی مورد نظر بیشتر از یک است این موضوع روند 
کند.ذکر شده را تشدید می

نتیجه گیري وپیشنهادها
دهد که سطح زیر نتایج این مطالعه نشان می

هاي کشت و نیروي انسانی باالترین تاثیر را در هزینه
تولید محصول کلزا دارند. برآورد کشش ها نیز نشان 

طور کلی کشش هاي قیمتی کمتر از دهد به می
یک است که حاکی از کشش ناپذیري تقاضا براي 

باشد. به عبارت دیگر، با افزایش قیمت ها مینهاده
گیري العمل و حساسیت چشمها، امکان عکسنهاده

ها از طرف تولیدکنندگان در کاهش مقدار مصرف آن
هاي جانشینی نشان داد وجود ندارد. بررسی کشش

از ها رابطه مکملی با هم دارند. مواردي نهادهکه در
نجا که دو نهاده کود شیمیایی و نیروي کار با آ

کاهش قیمت کود شیمیایی ،یکدیگر جانشینند
سبب کاهش اشتغال نیروي انسانی و افزایش مصرف 

کاهش قیمت کود ،بنابراینشود.میکودشیمیایی 
شیمیایی با دو پیامد نامناسب کاهش اشتغال و 
افزایش الودگی محیط زیست همراه خواهد بود. 
وجود رابطه مکمل میان نیروي انسانی و ماشین 

تواند این مفهوم را داشته باشد که افزایشآالت می
سیستم مکانیزاسیون کشاورزي منجر به افزایش 

شود.میاشتغال 
کلزا در هاي حاصل از مقیاس براي تولید صرفه

ي خوزستان، فارس، همدان و اصفهان هااستانتمام
وجود دارد. این بدین معناست که هزینه هر واحد 

بیانیبه.یابدمیتولید با افزایش اندازه مزارع کاهش 
متوسطهزینهمحصول،میزانافزایشبادیگر،
بزرگترزراعیواحدهايترتیب،بدینوشدهکمتر

-میکاراترکوچکتر،زراعیواحدهايبامقایسهدر
آزمون نسبت راستنمایی نشان داد ،همچنین.باشند

-که تابع هزینه داراي ساختار هموتتیک نبوده و می
توان نتیجه گرفت که ترکیب بهینه عوامل تولید 

لذا گیرد.ها قرار میتحت تاثیر مقیاس رشته فعالیت
هاي باالتر تولید بهتر است تالش شود تا بر مقیاس

اال بردن سطح آگاهی بدین منظور بتاکید شود.
کشاورزان از طریق آموزش مسایل فنی مراحل 
مختلف کاشت، داشت و برداشت ضروري به نظر 

شود که براي تشویق رسد. همچنین، پیشنهاد میمی
تر کشاورزان به افزایش مقیاس کشت هر چه بیش

یابی هر چه سریعتر به این محصول و نیز دست
شور، هدف خودکفایی در تولید روغن در ک

هاي دولت تا رسیدن به یک سطح قابل قبول دخالت
از مقیاس  تولید کماکان ادامه یابد.
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