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ABSTRACT
It is believed that land fragmentation and small size of the farms causes low productivity and,
high cost of production and results in a decrease in the farmers’ net income. Thus, it is worth to
study empirically the effects of lands fragmentation on the cost of production. Guilan province is
one of the areas where agricultural land Fragmentation is widely observed. Therefore, the main
goal of this study is to estimate the effect of agricultural land fragmentation on the production cost
of rainfed wheat in Guilan province. To this end, production and cost data of wheat and barley was
collected for the crop year 2014-2015 through questionnaires from Deylaman and Malakut regions
in the Guilan province. An indirect cost function approach was utilized and the best functional form
was chosen using econometric criteria. Based on the estimated parameters of the chosen model, the
cost elasticities of all variables including numbers of land fragments were estimated. Results
indicate that, the Translog functional form is most appropriately represents production technology
of wheat and barley in the study regions. Also, result confirms that fragmentation of land causes
increase in the average cost of production and demand for labor input in these two crops. In
addition, the estimated scale elasticities reveal an increasing returns production technology in the
studied crops. Accordingly, land consolidation and augmentation policies are suggested to reduce
average cost of production.
Keywords: land fragmentation, production costs, functional form, wheat, Guilan province.
Extended Abstract
Objectives
One of the main challenges in the Iranian agricultural sector is land fragmentation and small size of
the farms. It is believed that this phenomena causes low productivity and, high cost of production
and results in a decrease in the farmers’ net income. Thus, it is worth to study empirically the
effects of lands fragmentation on the average cost of production. Guilan province is one of the
areas where agricultural land Fragmentation is widely observed. Therefore, the main goal of this
study is to estimate the effect of agricultural land fragmentation on the production cost of the main
crop, the rainfed wheat, in Guilan province.
Methods
For examining effects of agricultural land fragmentation on the cost of rainfed wheat, an indirect
cost function approach was utilized and “numbers of land fragments” were entered to the cost
function as an exogenous variable. Three flexible functional forms of cost functions, namely,
Translog, Normalized Quadratic and Generalized Leontief cost functions were estimated with input
demands equations as a system of equations. Then, the best functional form for cost function was
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chosen using econometric criteria. Based on the estimated parameters of the chosen cost

function, own and cross price elasticities of input demands were computed. In addition,
scale elasticity and, demand elasticity of inputs with respect to numbers of land fragments
were calculated. Finally, average cost function for rainfed wheat was estimated based on the best
functional form and average cost elasticity with respect to numbers of land fragments were
specified. To this end, production and cost data of rainfed wheat was collected for the year 2015
through questionnaires from Deylaman and Malakut regions in the Guilan province using cluster
sampling. Exogenous variables entered the model were: wage of labour (Rial/per person per day),
rental price of machinery (Rial/per hour), quantity of wheat production (Kg), numbers of land
fragments, average distance among fragments (Km), average distance between fragments and place
of residence (Km), quantity of seed (Kg), leveling of farm land (dummy: steep and medium
slope=1, otherwise=0), quality of soil (dummy: good fertility=1, otherwise=0), use of only unpaid
family labour (dummy: yes=1), use of only paid labour (dummy: yes=1), use of fertilizer (Dummy:
yes=1), Region (dummy: Deylaman=1, Malakut=0).
Results
Results indicate that, among three estimated functional forms, the Translog cost function most
appropriately represents production technology of rainfed wheat in the study regions. Maintained
functional form satisfies all the properties of the cost function such as linear price homogeneity,
concavity and monotonicity in input prices and monotonicity in output quantity. Based on
estimated input demand functions, the magnitudes of input elasticities are very small. Own price
elasticities of labour and machinery are -0.12 and -0.24 respectively, so both input demands are
inelastic. Cross price elasticity of labour and machinery is 0.16 which indicates the presence of
substitution relationship between two the inputs. Demand elasticity of machinery with respect
to numbers of land fragments is -0.11 which implies an increase in numbers of land fragments lead
to a decrease in demand for machinery input. Also, result indicate that fragmentation of land
causes increase in the average cost of wheat production. For instance, increasing land fragments
from one to two pieces causes 13 percent increase in average cost of wheat production. Based on
the results, average cost is not very responsive to the leveling of land. Also, employing unpaid
family labour, and fertilizer is not increasing significantly average cost of wheat production.
Moreover, production of wheat in Deylaman region is less costly than in Malakut region. In
addition, the estimated scale elasticity reveals an increasing return to scale in wheat production
technology.
Discussion
According to the results, land dispersion and fragmentation increase average cost of wheat
production. So, land consolidation is suggested to reduce average cost of production. For achieving
this goal, implementing support policies aimed to encourage establishing agricultural cooperatives
can be effective. Also, encouraging farmers to exchange farm land to may be useful. Since the
effects of the other variables on the average cost of wheat production; such as leveling and quality
of land, and distance between fragments and place of residence are negligible, it seems farmers do
not resist accepting exchange of farm lands. In addition, the revealed economies of size in wheat
production technology, suggests that expanding the size of wheat farms can reduce average cost of
production and is recommended. Finally, small magnitude of own and cross price elasticities of
input demands imply that changing relative input prices would not have significant effect on using
and substituting inputs in the production process.
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اثر خردی و پراکندگی اراضی زراعی بر هزینه تولید محصوالت کشاورزی
(مطالعه موردی :گندم دیم در استان گیالن)
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(تاریخ دریافت -98/5/4 :تاریخ تصویب)98/9/2 :

چکیده
اعتقاد بر این است که پراکندگی قطعات زمین و کوچک بودن آنها سبب بهرهوری پایین و
هزینه باالی تولید میشود و کاهش درآمد خالص کشاورزان را در پی دارد .یکی از مناطقی
که در آن پراکندگی زمینهای زراعی تا حد زیادی به چشم میخورد ،استان گیالن است .لذا،
در این مطالعه هدف اصلی برآورد اثر پراکندگی زمینهای کشاورزی بر هزینه تولید گندم دیم
در استان گیالن میباشد .به این منظور ،اطالعات مربوط به تولید و هزینه کشت این محصول
از طریق تکمیل پرسشنامه از دو منطقه دیلمان و ملکوت در استان گیالن ،برای سال 1394
جمعآوری شد .رهیافت تابع هزینه غیرمستقیم مورد استفاده قرار گرفت و بهترین فرم تابعی با
استفاده از معیارهای اقتصادسنجی انتخاب شد .بر اساس پارامترهای برآورد شدهی الگوی
انتخابی ،اثر متغیرها از جمله تعداد قطعات زمین بر هزینه متوسط تخمین زده شد .نتایج نشان
داد فرم تابعی ترانسلوگ مناسبترین فرم برای بیان تکنولوژی تولید محصول گندم در منطقه
مورد مطالعه میباشد .همچنین ،نتایج تایید میکند که پراکندگی اراضی زراعی باعث افزایش
هزینه متوسط تولید گندم میشود .بهعالوه ،مقدار برآورد شده کشش مقیاس نیز حاکی از
وجود بازده افزایشی در تکنولوژی تولید گندم است .بر اساس یافتههای این تحقیق ،سیاست
یکپارچهسازی اراضی و افزایش مقیاس ،به عنوان راهکاری برای کاهش هزینه متوسط تولید
پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :پراکندگی اراضی ،هزینههای تولید ،فرمهای تابعی ،گندم ،استان گیالن
مقدمه
توسعه بخش کشاورزی ضمن آنکه بهدلیل کاربر
بودن ،موجبات افزايش قابل توجه درآمد خانوارها را
فراهم میکند ،از جهت ايجاد درآمد برای گروههای کم و
متوسط درآمد روستايی و کاهش شکاف درآمدی بین
شهر و روستا نیز دارای اهمیت ويژهای میباشد ( Ansari
 .)& Salami, 2007لذا ،از آنجا که اين بخش عمدت ًا در
مناطق روستايی مستقر است ،ثبات و استمرار رشد آن را

میتوان از عوامل عمده کمککننده به ثبات اجتماعی و
کاهش نابرابری در جامعه بهشمار آورد .اما اخیراً با رشد
چشمگیر صنعت و فناوری ،عقبماندگی و فقر در مناطق
روستايی بیشتر مشاهده میشود .علت اين امر پراکندگی
روستاها و در نتیجه ،عدم صرفه اقتصادی برای ارايه
خدمات اجتماعی ،محدوديت منابع ارضی و نهادههای
تولیدی از جمله منابع آب و بهرهوری پايین عوامل تولید
میباشد .در میان عوامل نامبرده فوق ،بهرهوری پايین
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عوامل تولید يکی از عوامل عمده تأثیرگذار بر سطح
زندگی روستايیان بوده چرا که اين امر افزايش هزينه
متوسط تولید محصوالت و کاهش سطح درآمد و در
نتیجه ،کاهش سود آنان را در پی دارد .از جمله عواملی
که میتواند منجر به کاهش بهرهوری و در نتیجه افزايش
هزينه تولید محصوالت کشاورزی شود مساله مقیاس
زمینهای کشاورزی و پراکنده بودن اين زمینهاست.
پراکندگی اراضی را میتوان به عنوان يک وضعیت
که در آن يک کشاورز دارای چندين قطعه زمین
ناپیوسته بوده که اغلب در بیش از يک منطقه پراکنده
شدهاند ،اطالق کرد ()Sundqvist & Andersson, 2006
 .اين پديده در بسیاری از کشورها اغلب به عنوان مانعی
برای رشد بهرهوری کشاورزی و نوآوری محسوب میشود
بهطوریکه نتايج مطالعات Awotide ،)2005( Jha et al.
 )2010( & Agbolaو  )2010( Monchuk et al.تأيیدی
بر اين امر است .کاهش بهرهوری باعث میشود تولید
محصول با هزينههای باالتری انجام شود و در نتیجه
میتوان چنین استنباط کرد که پراکندگی زمینهای
کشاورزی بهطور غیرمستقیم افزايش هزينههای تولید و
قیمت تمام شده محصول را در پی دارد .در اثبات اين
ادعا مطالعات ،)1991( Bakhshoodeh & Najafi
Jabarin & Epplin ،)2009( Hoseinzad et al.
( )2010( Kawasaki ، )1994نیز نشان دادند که
پراکندگی زمینها منجر به افزايش هزينه تولید
محصوالت کشاورزی میشود .براساس آنچه & Vosughi
 )2006( Farajiبیان داشته است ،عدم سهولت استفاده
از ماشینآالت ،عدم امکان بهرهگیری از شیوههای نوين و
دستاوردهای علمی و فنی جديد در فعالیتهای تولیدی،
هدر رفتن آب کشاورزی ،اتالف نیرویکار کشاورزان،
عدم استفاده از بخشهايی از زمین زراعی به منظور
احداث راههای بین مزارع ،انجام ندادن هرگونه عملیات
زيربنايی از قبیل تسطیح اراضی و احداث شبکههای
آبیاری از جمله معايب پراکندگی اراضی میباشد.
از جمله مناطقی که در آن پراکندگی زمینهای
زراعی تا حد زيادی بهچشم میخورد ،مناطق ديلمان و
ملکوت در استان گیالن میباشد که عمدتاً به کشت
محصوالت زراعی ديم اختصاص دارند .در اين مناطق
اخیراً افزايش فقر و گسترش مهاجرت روستايیان به شهر

ديده میشود .با توجه به مشکالت ناشی از پراکندگی و
کوچک بودن زمینهای کشاورزی که در باال به آن اشاره
شد؛ همچنین ،اثراتی که اين مسئله میتواند بر افزايش
هزينه و کاهش درآمد خالص کشاورزان داشته باشد،
اکنون اين سوال مطرح است که آيا در روستاهای واقع
در مناطق ديلمان و ملکوت استان گیالن نیز پراکندگی
و خردی زمینهای کشاورزی منجر به افزايش هزينه
تولید محصوالت کشاورزی شده است؟ درصورت مثبت
بودن پاسخ ،میزان تأثرگذاری اين عامل برهزينههای
تولید چقدر است؟ پاسخ به پرسشهای مطرح شده در
جهت کاهش هزينههای تولید و به تبع آن کاهش قیمت
محصول ،هم بهمنظور تأمین نیاز غذايی ارزانتر برای
جمعیت در حال رشد و هم با هدف افزايش رقابت در
بازار بینالملل و افزايش درآمدخالص کشاورزان ،بسیار
حائز اهمیت بوده و ضرورت دارد .در اين راستا ،مطالعه
حاضر در پی آن است تا آثار پراکندگی زمینهای
کشاورزی بر هزينه تولید را در مورد محصول گندم ديم
که عمدهترين محصول زراعی در مناطق ديلمان و
ملکوت استان گیالن است ،مورد بررسی قرار دهد.
بر اساس بررسیهای انجام شده مطالعات خارجی
قابل توجهی وجود دارند که به بررسی نقش پراکندگی
اراضی روی هزينههای تولید ،بهرهوری و کارايی
پرداختهاند .بهعنوان مثال)1994( Jabarin & Epplin ،
در مطالعهای اثرات پراکندگی اراضی را بر هزينه تولید
گندم در شمال اردن با استفاده از دادههای مقطعی برای
سال  1992برآورد کردند .نتايج اين مطالعه نشان داد که
پراکندگی زمین هزينههای تولید گندم را افزايش داده
است )2005( Jha et al. .رابطه پراکندگی اراضی و بهره-
وری کشاورزی در جنوب هندوستان را با استفاده از
دادههای دوره  1995 -1999بررسی کردند .نتايج
حاصل از اين تحقیق حاکی از وجود رابطه معکوس و
معنیدار بین کارايی تولید و پراکندگی اراضی است.
 )2006( Sundqvist & Anderssonاثرات پراکندگی
اراضی روی بهرهوری کشاورزی در ويتنام شمالی را مورد
بررسی قرار دادند .نتايج بهدست آمده حاکی از وجود
رابطه منفی و ضعیف بین پراکندگی اراضی و بهرهوری،
همچنین ،بهرهوری بیشتر اراضی يکپارچه و سازماندهی
شده است )2010( Kawasaki .هزينهها و مزايای
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پراکندگی اراضی مزارع برنج در ژاپن را با استفاده از
دادههای پانل طی سالهای  1995 -2006مورد مطالعه
قرار داد .او از طريق برآورد تابع هزينه ترانسلوگ ،به اين
نتیجه رسید که پراکندگی هزينههای تولید را افزايش
میدهد .همچنین ،اگر چه پراکندگی ريسک تولید را
کاهش میدهد ،ولی ارزش پولی آن بسیار پايینتر از
هزينه پراکندگی زمین است)2010( Monchuk et al. .
مطالعهای در رابطه با بررسی اثر پراکندگی اراضی روی
بهرهوری در هند دوره زمانی  2005-6انجام دادند .آنها
با استفاده از شاخص سیمپسون و برآورد تابع تولید کاب
داگالس به اين نتیجه رسیدند که پراکندگی اراضی تاثیر
منفی بر بهرهوری دارد )2013( Latruffe & Piet .در
بريتانیای فرانسه با استفاده از دادههای مقطعی سال
 2007و با برآورد شاخصهای عملکرد (هزينههای تولید،
بازده ،درآمد ،سودآوری ،کارايی فنی و کارايی مقیاس) به
اين نتیجه رسیدند که مزارعی که پراکندگی بیشتری
دارند دارای هزينههای باالتر و تولید ،سودآوری و کارايی
مقیاس پايینتر هستند و کارايی فنی ندارند.
بر اساس بررسیهای وسیع انجام شده ،اغلب
مطالعات انجام شده در ايران در زمینه پراکندگی اراضی،
به تعیین داليل پراکندگی پرداختهاند که از آن جمله
میتوان به مطالعات ،)2009( Roosta & Teimoori
 )2012( Jamshidi et al.و )2018( Shokati Amghani
اشاره کرد .تنها سه مطالعه روی برآورد اثرات پراکندگی
تمرکز کردهاند .اولین مطالعه در مورد بررسی آثار
پراکندگی ،توسط  )1991( Bakhshoodeh. & Najafiدر
استان فارس انجام شد .آنها با استفاده از دادههای
مقطعی برای سال زراعی  1365 - 66و روش آزمون
تفاوت میانگین متغیرها ،اثرات پراکندگی بر متغیرهای
نیرویکار ،هزينهی آب مصرف شده ،هزينه ماشینهای
کشاورزی ،هزينه حمل محصول در گروههای مختلف را
مورد تحلیل قرار داده و نشان دادند که هزينه هر يک از
نهاده های مذکور متناسب با افزايش پراکندگی افزايش
میيابد .در مطالعه Arsalanbod & Esmaeilpoor
( )2000در آذربايجان غربی نیز با استفاده از برآورد تابع
هزينه نشان داده شد که سطح زير کشت و تعداد و
کوچکی قطعات زمینهای گندم آبی ،بر هزينههای تولید
موثر بوده است .هزينهها با میزان پراکندگی ،رابطه
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مستقیم و با وسعت زمین زير کشت رابطه عکس داشته
است )2009( Hoseinzad et al. .در مطالعهای تاثیر
اندازه و پراکندگی زمینهای کشاورزی بر روی عملکرد و
هزينههای تولید مزارع پنبه شهرستان گرمسار را بررسی
کردند .نتايج برآورد تابع تولید ترانسلوگ نشان داد که
افزايش يک قطعه به قطعات بیشتر موجب کاهش 4/5
کیلوگرم در عملکرد پنبه میگردد .آنها برای نشان دادن
تاثیر اندازه و پراکندگی اراضی بر روی هزينههای تولید
ابتدا مزارع را از لحاظ اندازه و تعداد قطعات به گروههای
مختلف تقسیمبندی کردند و سپس ،با استفاده از روش
آنالیز واريانس و آزمون چند دامنه دانکن وجود يا عدم
وجود اختالف هزينه بین گروهها را محاسبه کردند .نتايج
آنالیز واريانس نشان داد که مزارع با اندازه  4-5هکتار
دارای کمترين هزينه تولید میباشد .هرچه بر تعداد
قطعات اضافه میشود هزينههای تولید نیز اضافه می-
گردد .همانطور که مرور مطالعات فوق نشان میدهد ،تا
کنون در ايران مطالعهای که با استفاده از برآورد يک فرم
مناسب تابع هزينه به برآورد اثر پراکندگی زمین بر
هزينهی تولید متوسط پرداخته و کشش هزينه را نسبت
به تعداد قطعات زمین محاسبه کرده باشد ،صورت
نگرفته است .لذا ،مطالعه حاضر میتواند خالء مطالعاتی
که در اين زمینه وجود دارد را پر کند و از اين جهت
دارای جايگاه ويژهای در میان مطالعات انجام شده در
اين زمینه میباشد.
مواد و روشها
همانطور که بیان شد ،هدف تحقیق حاضر بررسی اثر
پراکندگی اراضی زراعی بر هزينهی تولید گندم در
استان گیالن میباشد .بنابراين ،در اين مطالعه از طريق
برآورد تابع هزينه ،اثر پراکندگی بر هزينه تولید سنجیده
میشود .تابع هزينه که دوگان تابع تولید میباشد ،يکی
از راههای بیان تکنولوژی تولید است و بهصورت تابعی از
قیمت نهادهها و سطح تولید تعريف میگردد .تابع هزينه
برای اينکه بتواند ساختار تولید محصول را به خوبی
منعکس کند بايد شروطی را تأمین کند .از جمله اين
شروط ،غیرمنفی بودن در قیمت نهادهها و مقادير تولید
(يکنوايی) ،غیرکاهشیبودن در قیمتها ،همگن بودن از
درجه يک در قیمت نهادهها و شرط مقعر بودن در
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قیمت نهادهها میباشد .تابع هزينه متوسط تولید نیز از
تقسیم تابع هزينه کل بر میزان تولید حاصل شده ،لذا،
طبق تئوریهای اقتصادی تابع هزينه متوسط هم تابعی
از قیمت نهادهها و میزان سطح تولید میباشد
(.)Filippini, 1996
همانطور که بیان شد ،هزينه و هزينه متوسط تابعی
از مقادير تولید و قیمت نهادههای مصرفی میباشند .اما
گاهی مشاهده میشود که در مواردی که اين دو عامل
(مقدار تولید و قیمت نهادههای مصرفی ) بین تولید-
کنندههای مختلف يکسان هستند ،هزينهها متفاوت
هستند .در واقع ،میتوان بیان کرد که با توجه به شرايط
منطقه عوامل ديگری نیز میتوانند روی هزينههای تولید
محصوالت کشاورزی تاثیرگذار باشند .از جمله اين
عوامل میتوان به تعداد قطعات اراضی کشاورزی ،شیب
اراضی زراعی ،کیفیت خاک اراضی ،فاصله قطعات زراعی
زارع ،فاصله قطعات زراعی از محل سکونت ،منطقه مورد
کشت محصول و غیره اشاره کرد .هر کدام از اين عوامل
میتواند باعث افزايش يا کاهش هزينه کل تولید شوند.
انجام کارهای تجربی براساس تابع هزينه ،مستلزم در
نظر گرفتن فرم تابع خاص برای هزينه است .بهطور کلی،

اشکال تبعی هزينه در دو گروه توابع انعطافپذير و
انعطافناپذير قرار میگیرند .توابع انعطافپذير از ابتدا
محدوديتی را بر ساختار تولید اعمال نمیکند و رفتار
واقعی دادهها را نشان میدهند و از اين لحاظ قدرت
توضیحدهندگی بیشتری نسبت به توابع انعطافناپذير
دارند ( .)Chamberz, 1988از جمله ساختارهای توابع
انعطافپذير که در مطالعات تجربی اقتصاد و مديريت
کشاورزی کاربرد زيادی داشته و به وفور توسط محققان و
پژوهشگران اين رشته در زمینههای مختلف بهکار گرفته
شده است ،میتوان به توابع ترانسلوگ ،درجه دوم و
لئونتیف تعمیم يافته اشاره کرد (.)Guttormsen, 2002
تابع هزينه ترانسلوگ از بسط سری دوم تیلور به-
دست آمده است .اين فرم تابعی هیچگونه محدوديتی
در مورد کشش جانشینی و بازده به مقیاس مدل تحمیل
نمیکند ( .)Kim, 1992با توجه به اينکه تابع هزينه
تابعی از قیمت نهادهها ،سطح تولید و ساير عواملی است
که در باال به آنها اشاره شد ،فرم کلی تابع هزينه
ترانسلوگ بهصورت زير میباشد:

()1
n
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که در رابطه باال فرض شده  nنهاده با قیمت  Piوجود
دارد که محصول  Qبا استفاده از آنها با هزينه  Cتولید
می¬شود Dz .و  Dwهم ساير عوامل موثر بر هزينههای
تولید را نشان میدهند Dz .شامل متغیرهای کمی
 z=1تا  z=kمتغیر
(مجازی) است که تعداد آنها از
میباشد و  Dwهم شامل متغیرهای کیفی به
()2
تعداد  w  1تا  w  k میباشد .همانطور که ديده
میشود ،برای متغیرهای مجازی ،توان دوم تعريف شده
نیست و بدون لگاريتم وارد تابع شدهاند.

شرط تقارن برای تابع فوق به صورت  ij   ji
میباشد .برای اينکه تابع فوق همگن از درجه يک در
قیمت نهادهها باشد بايد شروط زير در مورد اين تابع
تأمین گردد:
1

i



0

i

 iw  ij   ji   ij  0
j

i

j

i

i

iq


i

iz


i

مطابق قضیه لم شفارد ،با مشتقگیری از رابطه ()2
نسبت به قیمت نهادهها ،توابع سهم هزينهای نهادهها به
شکل زير حاصل خواهد شد:
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که در آن  Siسهم نهاد  iام از کل هزينه و  Xiسطح
نهاده حداقل کننده هزينه است و مجموع سهمهای
هزينه برابر يک است .عموماً تابع هزينه به همراه توابع
سهم نهادهها (تابع تقاضای مشتق شده نهادهها) در يک
سیستم معادالت برآورد میشود.
برای برآورد سیستم هزينه (تابع هزينه همراه با توابع
سهم نهادهها) يک معادله سهم از سیستم حذف و هزينه
و قیمت نهادههای متغیر با قیمت نهادهی حذف شده (
iام) ،نرمال شده و بنابراين ،قیمتها به صورت نسبی
وارد مدل میشوند .اينکار برای جلوگیری از بروز هم-
خطی کامل و همچنین ،برای تحمیل شرط همگنی
خطی تابع هزينه نسبت به قیمتها صورت میگیرد
( .)Filippini, 1996ضرائب مدل حذف شده با توجه به
ساير پارامترهای برآورد شده و روابط اعمال شرط
همگنی قابل محاسبه میباشد .يکی از آزمونهای تصريح
مناسب مدل ،نرمالسازی براساس قیمتهای مختلف و
حذف سهم تک تک نهادهها بر اساس نرمالسازی انجام
شده و تخمین مدل بوده که در نهايت پارامترهای مشابه
در هر بار برآورد بايد يکسان باشند .برای شرط مقعر
بودن تابع هزينه ترانسلوگ ،بايد ماتريس مشتقات درجه
دوم تابع هزينه نسبت به قیمت نهادهها يک ماتريس
نیمهمعین منفی باشد ( .)Diewert & Wales, 1987اين
شرط در صورتیکه کششهای خود قیمتی جانشینی
آلن به ازای تمام مشاهدات مقاديری کمتر از صفر داشته
باشند ( )Garcia & Randall, 1994و يا کششهای خود
قیمتی تقاضا برای تمام مشاهدات دارای مقادير منفی
باشند ( )Diewert & Wales, 1987تأمین میشود.
کششهای جانشینی جزئی آلن برای عوامل تولید به
شکل زير از تابع فوق استخراج میباشند ( & Berndt
:)Wood, 1975
()4

399

ii  S i 2  S i
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()5

SiS j

 ij 

روابط فوق به ترتیب معرف کشش جزئی خودی آلن
و کشش جانشینی آلن میباشد .بر اساس قانون تقاضا
انتظار بر اين است که عالئم کششهای جزئی خودی آلن
منفی باشند .در رابطه با کشش جانشینی آلن ،اگر

 ij  0

نشانگر رابطه جانشینی بین دو نهاده میباشد

و اگر  ij  0

نشانگر رابطه مکملی بین دو نهاده می-

باشد ( .)Kuroda, 1987کششهای قیمتی خودی و
متقاطع تقاضا برای عوامل تولید نیز به شکل زير از تابع
فوق استخراج میباشند (:)Berndt & Wood, 1975
()6

 ii  S j ii

()7

 ij  S j ij

مقدار خطای استاندارد برای اين کششها با استفاده
از روابط زير قابل محاسبه میباشد (:)Stier, 1985
() 8
()9

STE ij 
Si S j

STE ij 
Si

ES 

ES 

که در روابط باال  ESσو  ESεبه ترتیب خطای
استاندارد کشش جانشینی آلن و کشش قیمتی تقاضا و
 STE ij خطای استاندارد پارامتر   ijرا نشان می-
دهد.
برای تأمین شرط يکنوايی در قیمت نهادهها الزم
است سهم برآورد شده هزينه هر نهاده از کل هزينه
تولید به ازای همه مشاهدات رقمی بزرگتر از صفر باشد
( .)Garcia & Randall, 1994يکنوايی در مقدار تولید
نیز وقتی تأمین میشود که هزينه نهايی تولید برای
تمامی مشاهدات مقداری مثبت باشد .کشش هزينه
بیانگر تغییر نسبی هزينه در نتیجه تغییر نسبی تولید
میباشد و با توجه به مقدار عددی که در عمل برای
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کشش هزينه بهدست میآيد ،میتوان در رابطه با وجود يا
عدم وجود صرفه اقتصادی واحدهای تولیدی قضاوت کرد.

اين کشش طبق رابطه زير بهدست میآيد:

n
k
k
LnC MC

 q  qq LnQ   iq LnPi   qz LnD z   qw Dw
LnQ AC
j 1
z 1
w 1

()10

کشش مقیاس ،درصد تغییر محصول نسبت به درصد
تغییر در کل نهادهها را وقتی روی مسیر توسعه حرکت
میکنیم ،نشان میدهد .در واقع ،کشش مقیاس بین
عکس کشش هزينه میباشد .اگر کشش مقیاس بزرگتر
از يک باشد ،بیانگر آن است که صرفهجويی حاصل از
مقیاس وجود دارد و واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادیتر
از واحدهای کوچکتر میباشند و اگر کوچکتر از يک
باشد ،بیانگر آن است که عدم صرفهجويی حاصل از
مقیاس وجود دارد .اگر اين کشش يک باشد ،نشان می-
دهد که واحدهای کوچک و بزرگ تفاوتی از لحاظ صرفه

جويی حاصل از مقیاس ندارند.
از تقسیم هزينه کل به سطح تولید میتوان هزينه
متوسط تولید ( )ACرا محاسبه نمود .لذا ،هزينه متوسط
نیز تابع همان متغیرهايی است که هزينه کل تابع
آنهاست .برای انواع فرمهای تابعی میتوان تابع هزينه
متوسط را برآورد کرد .اين تابع عمالً بیانگر قیمت تمام
شده محصول میباشد .اگر تابع هزينه ترانسلوگ به
شکل رابطه ( )1باشد ،تابع هزينه متوسط ترانسلوگ نیز
تابعی از همان متغیرها بهصورت زير میباشد ( Filippini,
:)1996
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در رابطه فوق  ACهزينه تولید هرواحد محصول
است .ساير متغیرها قبالً معرفی شدهاند .معادله فوق
همانند آنچه درمورد تابع هزينه کل شرح داده شد؛
همراه با معادالت سهم نهادهها ازهزينه تولید برآورد می-

()12

c 

گردد .کشش هزينه متوسط نسبت به متغیرهای پیوسته
بیانگر درصد تغییر در هزينه متوسط تولید به ازای
درصد تغییر در ساير متغیرها میباشد که از طريق رابطه
زير قابل محاسبه است:
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فرم تابعی درجه دوم نیز از فرمهای انعطافپذير بوده
که از بسط سری دوم تیلور بهدست آمده است .شکل

D 
z

کلی تابع هزينه درجه دوم و تابع تقاضای نهاده مستخرج
از آن بهصورت زير میباشد ( & Salami, 1996; Baffes
:)Vasavada, 1989
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در روابطه فوق  Cو  Piبترتیب هزينه نرمال شده
و قیمت نرمال شده بر اساس قیمت يک نهاده هستند.
همانطور که قبال نیز بیان شد تابع هزينه بايد همگن
خطی ،يکنوا در قیمت نهادهها و سطح تولید و مقعر در
قیمت نهادهها باشد .شرط اول در مورد تابع هزينه درجه
دوم فوق ،از طريق نرمال کردن هزينه و قیمت نهادهها با
قیمت نهاده حذف شده اعمال میگردد .دو شرط ديگر
بعد از برآورد مدل بايد آزمون شود .تابع تقاضا برای
نهادهی نرمالکننده با استفاده از تئوری اولر قابل
محاسبه میباشد ( .)Coxhead, 1992از آنجائیکه تابع
هزينه يک تابع همگن خطی نسبت به قیمت نهادهها
میباشد؛ رابطه ( )15بر اساس اين تئوری بهدست می-
آيد:
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در نتیجه تابع تقاضای نهادهای که نرمالسازی با آن
انجام گرفته از رابطه زير حاصل میشود:
~ n
~
X j  C   X i Pi

()16

i 1

در رابطه فوق  Cو  Piبترتیب هزينه نرمال شده و
قیمت نرمال شده بر اساس قیمت نهاده jام و  Xjتقاضای
اين نهاده میباشد .بنابراين ،معادالت ( )14و ( )16يک
سیستم کامل از توابع تقاضای نهاده را برای تابع هزينه
درجه دوم تشکیل میدهند.
لئونتیف تعمیم يافته نیز يکی از فرمهای انعطافپذير
میباشد .تابع هزينه لئونتیف تعمیم يافته که برای اولین
بار توسط  )1971( Diewertمعرفی شد .اين تابع به
همراه تابع تقاضای نهادهها دارای فرم تابعی به شکل زير
است (:)Salami, 1996
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()18
در توابع فوق که بهصورت سیستمی برآورد میشوند،
 Cبیانگر هزينه کل Pi ،نمايانگر قیمت نهاده  iام و Q
نشاندهنده مقدار محصول βi ،پارامترهای تابع و Dz
ساير عوامل موثر بر هزينه میباشند .برای توابع هزينه
درجه دوم و لئونتیف تعمیم يافته نیز مانند تابع هزينه
ترانسلوگ ،کشش جانشینی و کشش تقاضای نهادهها،

k
2
  iqQ   iz D z
z 1


P
Xi
  ij  i
 Pj
Q
j 1

n

کشش مقیاس و تابع هزينه متوسط قابل تعريف و برآورد
است.
آزمونهای زيادی برای تعیین فرم مناسب تابعی
وجود دارد که مهمترين اين آزمونها شامل ضريب
تعیین مدل ،معنیداری پارامترهای برآورد شده ،مطابقت
اندازه و عالمت پارامترهای برآورد شده با تئوری و

402

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،51-2شماره 1399 ،3

همچنین ،نرمال بودن توزيع جمالت خطا میباشد .در
اين راستا )1995( Gujarati ،معتقد است که تعداد
پارامترهای کمتر ،سادگی تفسیر و محاسبات ،خوبی
برازش ،قدرت تعمیمدهی و پیشبینی از جمله معیارهای
مهم در تعیین الگوی اقتصادسنجی برتر برای کارهای
تجربی میباشند )1988( Thompson .مطابقت و
سازگاری عالمتها و مقادير پارامترهای تابع و کششها با
تئوریهای اقتصادی را به عنوان معیارهای مهم در
تشخیص الگوی برتر معرفی میکند .از آنجايیکه متغیر
وابسته در سه فرم تابعی درجه دوم ،لئونتیف و
ترانسلوگ متفاوت است ،ضريب تعیین مدل معیار
مناسبی برای انتخاب فرم تابعی مناسب نیست .آزمون
فروض کالسیک از جمله آزمون نرمال بودن جمالت
اخالل ،واريانس ناهمسانی و عدمهمبستگی جمالت
خطا ،از جمله آزمونهايی هستند که میتوانند برای
انتخاب الگوی مناسب مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
بررسی نرمال بودن توزيع جمالت خطا ،با استفاده از
آماره جارکبرا امکان اين آزمون را فراهم میکند .برای
آزمون واريانس ناهمسانی ،آماره بروچپاگان استفاده می-
گردد .آزمون واريانس ناهمسانی بیشتر در دادههای
مقطعی اهمیت دارد درحالیکه خودهمبستگی جمالت
خطا مربوط به دادههای سری زمانی است .در اين
مطالعه پس از برآورد فرمهای مختلف تابعی ،با انتخاب
مناسبترين فرم براساس معیارهای مطرح شدهی فوق،
سیستم معادالت هزينه تولید و توابع تقاضای عوامل
تولید ،برآورد خواهد شد .روش اقتصادسنجی که جهت
برآورد سیستم مورد استفاده قرار میگیرد ،روش حداکثر
راستنمايی ( )Maximum Likelihood Methodمیباشد.
همانطور که در مقدمه بیان شد ،عمده محصول
زراعی در منطقه مورد مطالعه ،محصول گندم ديم می-
باشد .نهادههائی که در تولید محصول گندم ديم ()Q
بکار میرود عبارتند از نیرویکار اجارهای (،)FL
نیرویکار خانوادگی ( ،)Lماشینآالت ( ،)Mکودشیمیائی
( ،)Fسموم شیمیائی ( ،)Pبذر ( )Sو زمین ( .)Lبنابراين
از جمله هزينههای تولید در اين پژوهش میتوان به
هزينه خريد کودهای حیوانی و شیمیائی ،بذر ،سموم
شیمیائی ،پرداختی به ماشینآالت ،نیرویکار اجارهای و
زمین اشاره کرد .همچنین ،از آنجائیکه نیرویکار
خانوادگی ،نهادهای مهم در ساختار تکنولوژی تولید

محصوالت زراعی میباشد ،از اينرو ،در ساختار هزينه
تولید بايد لحاظ شود .اگرچه هزينهای به طور ملموس
برای نیرویکار خانوادگی پرداخت نمیشود اما با توجه
به اينکه اين نیرویکار میتوانست در مزارع ديگر ،درآمد
کسب نمايد .لذا ،دارای هزينه فرصت است .دستمزد
نیرویکار اجارهای در منطقه تولید بعنوان هزينهفرصت
برای نیرویکار خانوادگی در نظر گرفته شد .بهدلیل
اينکه قیمت نهادههای بذر و زمین ثابت بوده ،امکان وارد
کردن قیمت آنها در الگو وجود ندارد .اما اين دو نهاده،
نهادههای مهمی هستند که نمیتوان اثر آنها بر هزينه-
های تولید را ناديده گرفت .لذا میتوان مقدار مصرف
آنها را مانند نهاده ثابت درجريان تولید ،وارد تابع هزينه
نمود و تابع هزينه کوتاهمدت برآورد کرد که در آن
بجای قیمت ،مقدار نهاده وارد تابع هزينه میگردد.
بنابراين ،هزينه اين دو نهاده از کل هزينهها کسر شده
است .کشاورزان منطقه از نهاده سم استفاده نکردهاند.
بهعالوه تعداد محدودی از کشاورزان نیز کود را مورد
استفاده قرار دادهاند .لذا ،اين دو نهاده نیز در هزينهها
منظور نشده و برای تعیین اثر کود بر هزينههای تولید از
متغیر مجازی استفاده شده است چرا که امکان وارد
کردن قیمت اين نهاده در الگوی ترانسلوگ بدلیل عدم
امکان لگاريتمگیری وجود ندارد .بر اين اساس ،نهادههای
متغیر در جريان تولید شامل نیرویکار و خدماتماشینی
در نظر گرفته شده است .بنابر آنچه بیان شد ،تابع
هزينه ،تابعی از مقدار کل تولید محصول گندم ،قیمت
نهادهی ماشینآالت (هزينه ساعت کار ماشینی) و
نیرویکار و مقدار زمین و مقدار بذر مورد استفاده می-
باشد .همچنین ،در کنار مقدار تولید و قیمت و مقدار
نهادههای ذکر شده در جريان تولید ،متغیرهای ديگری
نیز هزينههای تولیدی را تحت تاثیر قرار میدهند که با
توجه به مطالعات انجام شده مشخص گرديدهاند .اين
متغیرها شامل تعداد قطعات مورد کشت ،متوسط فاصله
قطعات از محل سکونت ،متوسط فاصله قطعات از
يکديگر ،شیب اراضی زيرکشت ،کیفیت خاک اراضی،
استفاده از نیرویکار خانوادگی و تجاری ،مصرف کود
شیمیايی و منطقه مورد مطالعه میباشند .جدول ( )1نام
متغیرهای مستقل در تابع هزينه و ماهیت و واحد آنها را
نشان میدهد.
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جدول  -1متغیرهای مستقل تابع هزينه و ماهیت و واحد آنها
نوع متغیر
شرح
عالمت
اختLa
پیوسته
زمین (هکتار)
صاری
S
پیوسته
بذر (کیلوگرم)
Pm
پیوسته
قیمت خدمات ماشینی (ساعت-
Pl
پیوسته
قیمت نیرویکار (نفر روزکار-
ريال)
Y
پیوسته
مقدار تولید گندم (کیلوگرم)
ريال)
N
پیوسته
تعداد قطعات (تعداد)
di
پیوسته
متوسط فاصله قطعات از روستا
dii
پیوسته
متوسطتر)فاصله قطعات از يکديگر
(کیلوم
DUMs
مجازی
زمین (شیب خیلی زياد و
شیب
(کیلومتر)
DUMq
مجازی
عالی= 1و
کیفیت1وخاک
شیب
(کیفیت بدون
شیب کم و
زياد =
DUMfl
مجازی
(خانوادگی=1
خانوادگی
نیروی
متوسط=)0
کیفیتکارخوب و
=صفر)
DUMl
مجازی
تجاری
کار
نیروی
و غیرخانوادگی و ترکیبی=)0
DUMf
مجازی
خانوادگی 1وو
(مصرف کود=
کود شیمیايی
(غیرخانوادگی= 1و
DUMm
مجازی
(ديلمان= 1و
مطالعاتی
منطقه
کود=)0
مصرف
عدم
ترکیبی=)0
ملکوت=)0
مأخذ:يافتههای تحقیق

همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،دو گروه
از متغیرها شامل متغیرهای کمی و کیفی بر هزينه تولید
موثر هستند .منطقه مورد مطالعه برای بررسی اثر
پراکندگی اراضی زراعی بر روی هزينههای تولید،
همانطور که در فصل اول بیان شد ،دو منطقه ديلمان و
ملکوت در استان گیالن میباشد .با توجه به آمار منتشر
شده توسط وزارت جهاد کشاورزی مناطق ديلمان و
ملکوت استان گیالن ،عمدهترين روستاهای تولیدکننده
گندم در اين مناطق شامل  22روستا از بین  72روستا
در منطقه ديلمان و  3روستا از بین  5روستا در منطقه
ملکوت می باشند که در اين مطالعه کشاورزان گندمکار
نمونه از طريق نمونهگیری در دسترس از روستاهای
مذکور (22روستا در ديلمان و  3روستا در ملکوت که
عمده ترين روستاهای تولید گندم هستند) انتخاب
شدند .به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران
استفاده شد که در آن تعداد قطعات زمین به عنوان
 .1به دلیل آنکه عدم دسترسی به نام و يا سايرمشخصات کشاورزان
گندمکاردر روستاها ،استفاده از روش نمونهگیری تصادفی امکان پذير نبوده
و لذا محقق ب ا مراجعه به روستاها و مصاحبه با کشاورزان در دسترس به
جمعآوری اطالعات پرداخته است.
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صفت غالب در نظر گرفته شد .بر اين اساس حجم نمونه
در منطقه ديلمان  247کشاورز و در منطقه ملکوت 30
کشاورز و حجم کل نمونه برای دو منطقه برابر با 277
کشاورز بدست آمد .اما در اين پژوهش به منظور افزايش
دقت ،تعداد  300نمونه جهت بررسی انتخاب گرديد.
نهايت ًا دادههای مورد استفاده برای برآورد تابع هزينه از
طريق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از  300کشاورز
انتخاب شده در دو منطقه ديلمان و ملکوت در استان
گیالن در سال زراعی  1394حاصل شد.
نتایج و بحث
در ابتدا جهت آشنايی با ماهیت متغیرهای استفاده
شده در الگو ،پارهای از خصوصیات آماری اين متغییها
بهطور کلی برای کشاورزان گندمکار در جدول ( )2درج
شده است .ارقام موجود در اين جدول نشان میدهد که
سطحزيرکشت محصول گندم در بین مزارع نمونه بطور
متوسط  3هکتار و حداقل و حداکثر سطحزيرکشت به
ترتیب  0/5و  9هکتار میباشد .مقدار تولید گندم در
میان مزارع نمونه مورد بررسی از حداقل  500تا حداکثر
 9000کیلوگرم متغیر میباشد .همچنین ،متوسط مقدار
تولید گندم  2514کیلوگرم و میانگین هزينه متوسط
تمام نهادههای مورد استفاده در جريان تولید 5840
ريال میباشد .عملکرد در مزارع گندم در اين مناطق به-
طور متوسط  1063کیلوگرم میباشد .مقدار مصرف
تمامی نهادهها نیز در جدول ( )2گزارش شده است.
1
همانطور که از ارقام جدول ( )2برمیآيد در میان دو
عامل تولیدی استفاده شده در الگو ،نهاده ماشینآالت
بیشترين سهم را در کل هزينه داشته ( 64درصد) که
اين سهم بین حداقل  33و حداکثر  85درصد متغیر
بوده است .سهم هزينهای مربوط به نیرویکار  36درصد
میباشد که اين بیانگر اين است که مزارع در اين مناطق
مکانیزهتر میباشد و از نیرویکار کمتری استفاده
میشود.
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جدول  -2خصوصیات آماری متغیرهای پیوسته در مزارع گندم
شرح
سطحزيرکشت (هکتار)
تولید کل (کیلوگرم)
عملکرد (کیلوگرم)
نیوریکار خانوادگی و غیرخانوادگی (نفر روزکار)
ماشینآالت (ساعت)
مقدار بذر (کیلوگرم)
مقدار کود (کیلوگرم)
قیمت خدمات ماشینی (ريال -ساعت)
قیمت نیرویکار (ريال -نفر روز)
تعداد قطعات (قطعه)
متوسط فاصله قطعات از روستا (کیلومتر)
متوسط فاصله قطعات از يکديگر (کیلومتر)
هزينه متوسط (نیرویکار و ماشینآالت) (ريال)
هزينه کل (نیرویکار و ماشینآالت) (ريال)

متوسط
3
2514
1063
9
14
362
2
500230
356110
3
1
1
4060
10208210

حداقل
0/5
500
500
2
3/5
100
0
275000
275000
1
0/5
0/5
2100
2200000

حداکثر
9
9000
2000
41
39
1150
22
642860
400000
6
7/5
8
8000
27200000

انحراف معیار
2
1751
209
7
8
300
3
8754
6338
1
1
1
9900
5918120

هزينه متوسط کل (ريال)
هزينه کل (ريال)
سهم نیرویکار
سهم خدمات ماشینی

5840
14681760
0/36
0/64

2970
3050000
0/15
0/33

9850
36850000
0/67
0/85

1360
7962200
0/12
0/12

مأخذ :يافتههای تحقیق

برای انتخاب مناسبترين فرم برای تابع هزينه تولید
گندم در کوتاهمدت ،سه فرم تابعی انعطافپذير لئونتیف
تعمیميافته ،درجه دوم و ترانسلوگ به شکل سیستم
معادالت ،برآورد گرديد .در جدول ( ،)3نتايج برآورد الگو
پس از حذف متغیرهايی که منجر به ايجاد همخطی در
الگو میشدند ،گزارش شده است .دراين برآوردها الزم

است پارامترهای مشابه در نرمالسازيهای مختلف،
مقاديربرآوردی يکسانی داشته باشند .همانطورکه نتايج
جدول ( )3نشان میدهد اين مسئله در مورد تابع هزينه
ترانسلوگ صدق میکند .بنابراين ،میتوان از اين ويژگی
به عنوان يک عامل برتری فرم تابعی ترانسلوگ نسبت به
ساير فرمها ياد بهرهبرداری کرد.
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جدول -3پارامترهای برآورد شده تابع هزينه تولید گندم ديم در فرمهای مختلف
نرمالسازی نسبت به قیمت نیرویکار

نرمالسازی نسبت به قیمت ماشینآالت
پارامتر

شرح

ترانسلو
گ

درجه
دوم

پارامتر

b0

عرض از مبدا

-0/43
()-0/65

1/03
()0/42

b0

bpm

قیمت خدمات
ماشینی

***/28
0
()4/43

***/59
4
()3/37

bpl

by

مقدار تولید

***/50
0
()5/48

***001
0/
()3/10

by

bn

تعداد قطعات

bs

مقدار بذر

***/60
0
()5/99
***/12
-0
(-3/02
)

شرح

ترانسلو
گ

عرض از مبدا

-0/43
()-0/64

قیمت نیرویکار

مقدار تولید

***0/71
()11/80
***0/50
()5/32

لئونتیف
درجه
دوم
***/85
5
()3/52
***/63
15
()8/93
***003
0/
(11/50
)

پارامتر

bpm

bpl

bpml

*1/01
()1/92

bn

تعداد قطعات

***0/60
()6/08

-0/15
()-0/43

bpmn

0/003
()0/99

bs

مقدار بذر

***0/12
()-2/93

**/003
0
()2/03

bpms

bdii

متوسط فاصله
قطعات از يکديگر

***/66
0
()-6/74

-0/05
()-0/05

bdii

متوسط فاصله
قطعات از يکديگر

***0/66
()6/47

***2/60
()-3/96

bDs

متغیر مجازی
شیب زمین

***/91
0
()2/75

1/61
()1/37

bDs

متغیر مجازی شیب
زمین

***0/91
()2/70

0/84
()1/08

bpln

bDl

متغیر مجازی
نیروی-
کارغیرخانوادگی

*0/10
()1/77

-0/50
()-0/43

bDl

متغیر مجازی
نیروی-
کارغیرخانوادگی

*0/10
()1/93

0/69
()0/98

bpls

bDf

متغیر مجازی کود
شیمیايی

***/43
0
()3/70

***/25
9
()3/97

bDf

متغیر مجازی کود
شیمیايی

***0/43
()4/10

**3/16
()1/95

bplDm

bDm

متغیر مجازی
منطقه جغرافیايی

**3/93
()-1/98

bDm

متغیر مجازی
منطقه جغرافیايی

***0/37
()-3/62

-2/10
()-1/51

byDs

0/17
()0/33

bpl22

توان دوم قیمت
نیرویکار

***0/10
()-3/47

***/07
-4
()-2/83

bndii

bpm2
2

توان دوم قیمت
خدمات ماشینی

***/37
-0
(-3/37
)
***/10
0
()3/73

bpmD
m

شرح

مقدار
پارامتر

قیمت خدمات
ماشینی

***0/006
()10/65

قیمت نیرویکار
اثر متقابل قیمت
خدمات ماشینی
و قیمت نیروی-
کار
اثر متقابل قیمت
خدمات ماشینی
و تعداد قطعات
اثر متقابل قیمت
خدمات ماشینی
و مقدار بذر
اثر متقابل قیمت
خدمات ماشینی
و متغیر مجازی
منطقه
جغرافیايی
اثر متقابل قیمت
نیرویکار و
تعداد قطعات
اثر متقابل قیمت
نیرویکار و
مقدار بذر
اثر متقابل قیمت
نیرویکار و
متغیر مجازی
منطقه
جغرافیايی
اثر متقابل مقدار
تولید و متغیر
مجازی شیب
زمین
اثر متقابل تعداد
قطعات و فاصله
قطعات از هم

***0/007
()9/88

0/001
()1/03
0/4×4-10
()0/70
***6-

-0/9×10
()-3/68
***0/001
()-3/91
***3-

0/3×10
()3/49
**6-

-0/8×10
()-2/13
***0/006
()-12/19
***0/008
()-7/19
***-5/33
()-4/55

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،51-2شماره 1399 ،3

406

ادامه جدول 3
نرمالسازی نسبت به قیمت ماشینآالت
عنوان
پارامتر

شرح

ترانسلوگ

bpmn

اثر متقابل
قیمت
خدمات
ماشینی و
تعداد
قطعات

*-0/02
()-1/77

bpms

اثر متقابل
قیمت
خدمات
ماشینی و
مقدار بذر

***0/03
()3/08

bpmDm

byDs

bndii

bDsDl

bDlDf

bDfDm

ثر متقابل
قیمت
خدمات
ماشینی و
متغیر
مجازی
منطقه
جغرافیايی
اثر متقابل
مقدار تولید
و متغیر
مجازی
شیب زمین
اثر متقابل
تعداد
قطعات و
فاصله
قطعات از
هم
اثر متقابل
متغیرهای
مجازی
شیب زمین
و نیرویکار
غیرخانوادگی
اثر متقابل
متغیرهای
مجازی
نیرویکار
غیرخانوادگی
و کود
شیمیايی
اثر متقابل
متغیرهای
مجازی کود
شیمیايی و
منطقه
جغرافیايی

نرمالسازی نسبت به قیمت نیرویکار

درجه دوم

***0/79
()2/62

***0/02
()16/81

عنوان
پارامتر

bpln

bpls

***0/18
()7/13

**-2/60
()-2/16

bplDm

***-0/11
()-2/67

-3
-0/6×10
()-1/60

byDs

**0/11
()2/51

-0/06
()-0/22

bndii

-0/09
()-1/32

2/31
()1/53

bDsDl

-0/11
()-1/12

*-2/89
()-1/67

bDlDf

***-0/55
()-4/56

***-8/74
()-3/51

bDfDm

شرح

ترانسلوگ

اثر متقابل
قیمت
نیرویکار و
تعداد
قطعات

*0/02
()1/87

اثر متقابل
قیمت
نیرویکار و
مقدار بذر

***-0/03
()-3/29

اثر متقابل
قیمت
نیرویکار و
متغیر
مجازی
منطقه
جغرافیايی

***-0/18
()-7/46

اثر متقابل
مقدار تولید
و متغیر
مجازی
شیب زمین
اثر متقابل
تعداد
قطعات و
فاصله
قطعات از
هم
اثر متقابل
متغیرهای
مجازی
شیب زمین
و نیرویکار
غیرخانوادگی
اثر متقابل
متغیرهای
مجازی
نیرویکار
غیرخانوادگی
و کود
شیمیايی
اثر متقابل
متغیرهای
مجازی کود
شیمیايی و
منطقه
جغرافیايی

لئونتیف
درجه دوم

***1/39
()3/87

***0/01
()4/40

***-13/28
()-9/63

عنوان
پارامتر

bDsDl

bDlDf

bDfDm

شرح
اثر متقابل
متغیرهای
مجازی
شیب زمین
و نیرویکار
غیرخانوادگی
اثر متقابل
متغیرهای
مجازی
نیرویکار
غیرخانوادگی
و کود
شیمیايی
اثر متقابل
متغیرهای
مجازی کود
شیمیايی و
منطقه
جغرافیايی

مقدار
پارامتر
-0/68
(-0/04
)

-18/90
(-1/06
)

-2/50
(-0/29
)

***-0/11
()-2/64

-0/4×10-3
()-1/55

-----

-----

-----

**0/11
()2/50

***0/56
()3/08

-----

-----

-----

-0/09
()-1/42

-0/89
()-1/03

-----

-----

-----

-0/11
()-1/29

-0/90
()-0/78

-----

-----

-----

***-0/55
()-5/00

***-4/49
()-2/62

-----

-----

-----

* *** ،** ،به ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصد می باشد.
مأخذ :يافتههای تحقیق

برای مقايسه الگوهای برآورد شده و انتخاب
مناسبترين فرم تابعی ،آمارههای ضريب تعیین ،درصد

معنیداری پارامترها ،آماره جارکبرا ،آماره بروچپاگان و
آمارههای مرتبط با تأمین خصوصیات تابع هزينه در

انصاری و همکاران :اثر خردی و پراکندگی اراضی زراعی بر هزينه تولید...

جدول ( )4گزارش شده است .همانطور که قبال گفته شد
با توجه به اينکه متغیر وابسته در الگوهای مختلف
يکسان نمیباشد ،آماره ضريب تعیین معیار مناسبی
برای انتخاب فرم برتر تابعی نمیباشد .اما با توجه به
مقدار عددی اين آماره در فرمهای مختلف تابع هزينه
میتوان استنباط کرد که متغیرهای مستقل موجود در
الگو تغییرات متغیر وابسته را به خوبی توضیح میدهند.
با توجه به مقدار عددی آمارههای جارکبرا و بروچپاگان
در جدول ( )4و مقايسه با مقدار بحرانی ،نرمال بودن
جزء خطا و همچنین وجود واريانس همسانی اجزاء
اخالل در الگوی هزينه و تقاضای نهادهها تأيید میشود.
درصد ضرايب معنیدار در فرمهای مختلف تابعی در
سطر هشتم اين جدول نشان میدهد که متغیرهای تابع
هزينه ترانسلوگ دارای درصد ضرايب معنیدار باالتری
نسبت به دو فرم ديگر میباشند که میتواند بهعنوان
عاملی ديگر برای برتری اين فرم تابعی باشد.
در مورد آزمون خصوصیات تابع هزينه که در بخش
مبانی نظری بیان شد ،شرط همگنی با وارد کردن
قیمتهای نسبی در فرمهای ترانسلوگ و درجه دوم،
اعمال شده است .اين شرط برای تابع هزينه لئونتیف به-
طور خودکار وجود دارد .برای آزمون شرط تقعر در
قیمت نهادهها ،در جدول ( )4حداکثر کشش خودقیمتی
برای نهاده ماشینآالت و نیروی کار ارائه شده است .با
توجه به منفی بودن مقدار عددی اين کششها ،شرط
تقعر در قیمت نهادهها فقط برای فرمهای تابعی
ترانسلوگ و لئونتیف تعمیم يافته رعايت شده است .با
توجه به ارقام جدول ( ،)4مقدار حداقل هزينه نهايی
( )MCبرآورد شده در هر سه فرم تابعی بر اساس مثبت
است .بنابراين ،میتوان چنین نتیجه گرفت که هزينه
نهايی به ازای تمام مشاهدات در هر سه فرم تابعی مثبت
بوده و در نتیجه شرط يکنوائی در مقدار تولید تابع
هزينه در همه فرمهای تابعی نیز تامین میگردد .از
طرفی برای تامین شرط يکنوائی در قیمت نهادهها بايد
مقدار سهمهای برآورد شده به ازای تمام مشاهدات
مثبت باشد .با توجه به حداقل مقدار عددی سهم برآورد
شده در دو سطر آخر جدول ( )4شرط يکنوائی در قیمت
نهادهها تايید میشود.

407

جدول  -4مقايسه آمارهها در فرمهای مختلف تابع هزينه
گندم
درجه
دوم
0/59

لئونتیف
تعمیميافته
0/84

2/62

1/81

4/58

1/71

2/65

4/40

1/71

1/23

1/65

10/11

2/78

5/45

1/10

0/04

1/99

1/10

0/01

1/99

84

53

64

-0/03

0/09

-0/04

-0/02

-0/06

-0/02

145

0/001

411

80

6

33

20

2

11

عنوان

ترانسلوگ

ضريب تعیین( )R2
آماره جارکبرا برای تابع
هزينه
آماره جارکبرا برای
معادله تقاضای نیروی کار
آماره جارکبرا برای
معادله تقاضای ماشین
آالت
آماره بروچ  -پاگان برای
تابع هزينه
آماره بروچ  -پاگان برای
معادله تقاضای نیروی کار
آماره بروچ  -پاگان برای
معادله تقاضای ماشین
آالت
درصد ضرائب معنیدار
حداکثر کشش خود
قیمتی ماشینآالت
حداکثر کشش خود
قیمتی نیرویکار
حداقل مقدار هزينه نهايی
حداقل سهم برآورد شده
ماشینآالت
حداقل سهم برآورد شده
نیرویکار

0/84

2

مقدار آماره بحرانی جارکبرا   2, 0.05 5 / 99و مقدار آماره
بحرانی بروچپاگان برای معادله اصلی و معادالت سهم نهادهها
2
2
بترتیب   19 , 0.05 30 / 14و   4, 0.05 9 / 48میباشد.
مأخذ :يافتههای تحقیق

با جمعبندی نتايج فوق تابع هزينه ترانسلوگ بدلیل
يکسان بودن مقدار عددی پارامترهای مشابه در برآورد
الگوهای نرمال شده با قیمتهای مختلف ،درصد باالی
ضرايب معنیدار و تأمین خصوصیات تابع هزينه از جمله
شرط تقعر و يکنوائی به عنوان مناسبترين فرم تابع
هزينه گندم ديم در استان گیالن انتخاب شد و برای
بررسی پارامترهای ساختاری تولید ،برآورد اثر متغیرهای
مختلف و برآورد تابع هزينه متوسط از اين فرم تابعی
استفاده شده است.
نتايج برآورد پارامترهای ساختاری تولید محصول
گندم در جدول ( )5گزارش شده است .با توجه به ارقام
دو سطر اول جدول ( ،)5کشش خود قیمتی تقاضای
نیرویکار و ماشینآالت کوچکتر از يک و کششناپذير
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میباشند .به اين معنی که افزايش يک درصدی در
قیمت نهادهها ،باعث کاهش کمتر از يک درصد در
تقاضای نهادهها میشود .مقادير خطای استاندارد ارائه
شده در اين جدول نشان میدهد که مقدار کشش
خودقیمتی نهاده ماشینآالت و نیرویکار در سطح يک
درصد معنیدار میباشد .مقدار مثبت کشش قیمتی
متقاطع دو نهاده ماشینآالت و نیرویکار در جدول ()5
بیانگر جانشینی بین اين دو نهاده است به اين معنی که
با افزايش در قیمت يک نهاده ،تقاضا برای بکارگیری
نهاده ديگر افزايش پیدا میکند که اين نتیجه غالباً مورد
انتظار است .مقدار عددی کشش مقیاس برای دو حالت
اراضی بدون شیب و شیبدار در جدول ( )5گزارش شده
است که به ترتیب برابر با  1/99و  2/58میباشد .با
توجه به اينکه متوسط کشش مقیاس بزرگتر از يک
میباشد ،بنابراين ،صرفههای حاصل از مقیاس وجود
دارد .پس میتوان نتیجه گرفت که هزينه متوسط تولید
در اراضی بزرگتر به طور نسبی کمتر از هزينه متوسط
تولید در اراضی کوچکتر میباشد و اين مسئله در اراضی
بدون شیب ملموستر است .کشش هزينه نیز بصورت
عکس کشش مقیاس تعريف میشود و مقدار عددی اين
کشش تغییرات نسبی در هزينه را به ازای تغییرات
نسبی در تولید نشان میدهد .در جدول ( )5کشش
تقاضای ماشینآالت نسبت به تعداد قطعات نیز گزارش
شده است که برابر  -0/11میباشد .اين کشش نشان
میدهد که اگر تعداد قطعات به میزان يک درصد
افزايش پیدا کند تقاضای ماشینآالت  0/11درصد
کاهش پیدا میکند .از آنجايی که با افزايش در تعداد
قطعات ،ساعت کار ماشینآالت افزايش پیدا خواهد کرد
و منجر به افزايش در هزينهها میشود .لذا ،نیرویکار به-
عنوان جانشین ماشینآالت استفاده خواهد شد و تقاضا
برای ماشینآالت کاهش پیدا میکند .درنتیجه ،اين
نتیجه قابل انتظار میباشد.

جدول  -5نتايج برآورد پارامترهای ساختاری تولید گندم بر
اساس تابع هزينه ترانسلوگ
پارامتر ساختاری

مقدار برآورد
شده

کشش خودقیمتی تقاضای نهاده نیرویکار
کشش خودقیمتی تقاضای نهاده ماشینآالت
کشش قیمتی متقاطع دو نهاده نیرویکار
و ماشین آالت
اراضی شیبدار
کشش هزينه
اراضی بدون شیب
اراضی شیبدار
کشش مقیاس
اراضی بدون شیب
کشش تقاضای ماشینآالت نسبت به تعداد قطعات

-0/12
()0/02
-0/24
()0/02
0/16
0/50
0/38
1/99
2/58
-0/11

اعداد داخل پرانتز مقدار خطای استاندارد میباشند.
مأخذ :يافتههای تحقیق

برای بررسی تاثیر پراکندگی بر هزينه متوسط تولید،
تابع هزينه متوسط در فرم ترانسلوگ در هر دو حالت
نرمال شده با قیمتها برآورد گرديد .با توجه به مطالبی
که قبال گفته شد برای جلوگیری از همخطی کامل بین
معادالت سهم هزينهای ،و اعمال شرط همگنی نسبت به
قیمت نهادهها ،در هر مرحله معادله سهم هزينهای برای
يکی از نهادهها حذف و قیمت بقیه نهادهها و هزينه
متوسط تولید با نهاده حذف شده نرمال شدند و به
صورت نسبی در مدل وارد شدند ،که نتايج برآورد در
جدول ( )9گزارش شده است .پارامترهای برآوردی از
نرمالسازی با قیمتهای مختلف در اين الگو با هم برابر
میباشند.
برای بررسی تاثیر پراکندگی بر هزينه متوسط تولید،
تابع هزينه متوسط در فرم ترانسلوگ؛ به دلیل اينکه اين
فرم تابعی برای هزينه کل به عنوان الگوی برتر انتخاب
شد؛ در هر دو حالت نرمال شده با قیمتهای ماشین
آالت و نیروی کار ،برآورد گرديد که نتايج برآورد در
جدول ( )6گزارش شده است.

انصاری و همکاران :اثر خردی و پراکندگی اراضی زراعی بر هزينه تولید...

جدول  -6نتايج برآورد پارامترهای تابع هزينه متوسط
ترانسلوگ گندم
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جدول  -7مقدار برآوردی آمارههای مربوط به توابع هزينه
متوسط ترانسلوگ گندم و سهم نهادهها

آماره t-
مقدار
شرح
ضرايب
student
-0/69
برآورد-0/
47
عرض از مبدا
b0
شده
1/81
*0/14
قیمت خدمات
bpm
10/92
***0/86
نیرویکار
قیمت
ماشینی
bpl
-5/31
***-0/52
مقدار تولید
by
5/65
***0/56
تعداد قطعات
bn
-1/82
*-0/07
مقدار بذر
bs
2/76
متوسط فاصله قطعات ***0/74
bdii
2/70
***0/92
يکديگرشیب
متغیرازمجازی
bDs
1/16
0/05
مجازی نیروی-
متغیر زمین
bDl
4/11
***0/46
کود
مجازی
متغیر
کار غیرخانوادگی
bDf
-3/14
شیمیايیمنطقه ***-0/34
متغیر مجازی
bDm
4/15
***0/12
قیمت
توان دوم
جغرافیايی
bpm22
2/61
***0/04
قیمت
اثر
متقابلماشینی
خدمات
bpmy
-2/34
**-0/03
متقابل
اثر
قیمتو
ماشینی
خدمات
bpmn
0/28
0/004
اثر
قیمتو
ماشینی
خدمات
bpms
متقابلتولید
مقدار
7/57
***0/19
متقابل
اثر
قیمتو
ماشینی
خدمات
bpmDm
قطعات
تعداد
0/89
0/02
تولید
مقدار
متقابل
اثر
ماشینی و
خدمات
bydii
مقدار بذر
-2/69
تولید ***-0/11
متقابل
واثر
هم
مقدار از
قطعات
فاصله
byDs
منطقه
مجازی
متغیر
-1/11
-0/11
متغیر
متقابل
اثر
جغرافیايی شیب
و متغیر مجازی
bDlDf
-4/89
***-0/58
متغیر
متقابل
اثر
نیرویکار
مجازی
bDfDm
زمین
شیمیايیمعنیداری در سطح  10درصد،
دهنده
نشان
* *** ،** ،به ترتیب
مجازی کود
متغیر
غیرخانوادگی و
 5درصد و  1درصدومی
باشد.مجازی
متغیر
شیمیايی
کود
مجازی
مأخذ :يافتههای تحقیق
منطقه جغرافیايی

آمارههای ضريب تعیین ،نرمال بودن جمالت اخالل
و آماره بروچ پاگان برای بررسی ناهمسانی واريانس در
مدل ترانسلوگ در جدول ( )7گزارش شده است .با
توجه به نتايج اين جدول ،بر اساس مقدار عددی آماره
جارکبرا و مقايسه با مقدار بحرانی ،جزء اخالل معادله
اصلی تابع هزينه ترانسلوگ و سهمها ،دارای توزيع نرمال
میباشد .همچنین ،از آنجايیکه مقدار آماره بروچ پاگان
 ،کوچکتر میباشد .لذا،
از مقدار آماره جدول
R2

معادالت واريانس همسان میباشند .مقدار آماره
نشان میدهد که متغیرهای مستقل موجود در الگو به
خوبی توانستهاند تغییرات متغیر وابسته را نشان دهند.

ضريب تعیین
2
0R/96
0/37
0/37

آماره بروچ-
پاگان
1/35
0/41
0/41

نوع تابع
تابع هزينه
سهم
ترانسلوگ
معادله
گندم
هزينهسهم
معادله
آالت
ماشین
نیروی
هزينه
2
آماره بحرانی جارکبرا   2,0.05  5 / 99و مقدار آماره
مقدار کار
بحرانی بروچپاگان برای معادله اصلی و معادالت سهم نهادهها
2

آماره جارک
برا1
/42
1/24
1/24

2

بترتیب   19,0.05  30 / 14و   4,0.05  11 / 07میباشد.
مأخذ :يافتههای تحقیق

همانطور که قبال گفته شد برای بررسی اثر
پراکندگی اراضی بر هزينههای متوسط تولید ،متغیر
تعداد قطعات وارد تابع هزينه شد .مقدار عددی کشش
هزينه متوسط نسبت به تعداد قطعات در میانگین دادهها
برابر  0/13میباشد .اين عدد بیان میکند با افزايش يک
درصدی در تعداد قطعات ،هزينه متوسط تولید 0/13
درصد افزايش پیدا میکند .برای ملموستر شدن اين
نتیجه درصد تغییر هزينه و میزان افزايش هزينه از
میانگین به ازای افزايش تعداد قطعات در حالتهای
مختلف محاسبه و در جدول ( )8گزارش شده است .به
عنوان مثال عدد  13در سطر اول نشان میدهد که اگر
تعداد قطعات از يک به دو قطعه افزايش پیدا کند ،هزينه
متوسط تولید  13درصد افزايش میيابد که به معنای
افزايش هزينه متوسط به میزان  528ريال از میانگین
است .با توجه به مقادير عددی کششها مشاهده میشود
که با افزايش تعداد قطعات ،هزينههای متوسط تولید
افزايش پیدا میکند که اين نتیجه مطابق با انتظار است.
جدول  -8نتايج برآورد کشش هزينه متوسط نسبت به تعداد
قطعات برای محصول گندم
تغییر تعداد قطعات
افزايش از يک قطعه
به دو قطعه
افزايش از يک قطعه
به سه قطعه
افزايش از يک قطعه
به چهار قطعه
افزايش از يک قطعه
به پنج قطعه
افزايش از يک قطعه
به شش قطعه
مأخذ :يافتههای تحقیق

درصد تغییر
هزينه
13

میزان افزايش هزينه از
میانگین(ريال)
528

26

1055

39

1583

52

2111

65

2639
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نتايج مربوط به اثر متغیرهای مجازی بر هزينه
متوسط تولید گندم در جدول ( )9گزارش شده است .در
مورد متغیر مجازی شیب ،اراضی دارای شیب خیلی زياد
و زياد نسبت به اراضی کم شیب به میزان  0/53لگاريتم
هزينههای متوسط تولید را افزايش میدهند .بر اساس
سطر دوم جدول ،نیرویکار غیرخانوادگی در صورت

جدول  -9نتايج برآورد اثر متغیرهای مختلف بر هزينه
متوسط محصول گندم
نام متغیر مجازی
شیب زمین

متوسط و در صورت عدم مصرف اين کود  0/04افزايش
مجازی مصرف کود بر هزينه متوسط در چهار حالت

کود شیمیايی

استفاده از نیرویکار غیرخانوادگی و نوع منطقه
جغرافیايی در میانگین دادهها محاسبه شده است .با
توجه به نتايج ،در منطقه ملکوت متغیر مجازی مصرف
کود در حالت استفاده از نیرویکار غیرخانوادگی منجر
به افزايش لگاريتم هزينههای متوسط به میزان  0/46و

0/53
مصرف کود شیمیايی

0/05

عدم مصرف کود شیمیايی

0/04

استفاده از نیرویکار غیرخانوادگی و
منطقه ديلمان

0/46

استفاده از نیرویکار خانوادگی و
ترکیبی و منطقه ملکوت

0/35

نیرویکار
غیرخانوادگی

استفاده از کود شیمیايی  0/05افزايش در لگاريتم هزينه
در لگاريتم هزينه متوسط را در پی دارد .اثر متغیر

وضعیت ساير متغیرهای مجازی

مقدار
اثر

استفاده از نیرویکار خانوادگی و
ترکیبی و منطقه ديلمان

0/12

استفاده از نیرویکار غیرخانوادگی و
منطقه ملکوت

0/46

مصرف کود شیمیايی

-0/68

عدم مصرف کود شیمیايی

-0/30

منطقه

مأخذ :يافتههای تحقیق

در صورت استفاده از نیرویکار خانوادگی و ترکیبی به
میزان  0/35میشود .همچنین ،مصرف کود در منطقه
ديلمان و استفاده از نیرویکار خانوادگی و ترکیبی
لگاريتم هزينههای متوسط را نسبت به استفاده از
نیرویکار غیرخانوادگی کمتر افزايش میدهد که مقدار
افزايش لگاريتم هزينه متوسط در اين دو حالت به
ترتیب  0/12و  0/46میباشد .اين نتیجه به معنای
آنست که مصرف کود در منطقه ملکوت و در حالت
استفاده از نیرویکار غیرخانوادگی هزينه متوسط
بیشتری را در تولید محصول گندم بر زارع تحمیل می-
کند .با توجه به ارقام سطر آخر جدول ( ،)9در منطقه
ديلمان نسبت به ملکوت در صورت مصرف کود لگاريتم
هزينههای متوسط به میزان  0/68کاهش و درصورت
عدم مصرف نهاده کود  0/30کاهش میيابد که تأيیدی
بر نتیجه قبل است .کوچک بودن اعداد مربوط در جدول
( ،)9بیانگر عدم تأثیرگذاری قابل توجه اين متغیرها بر
هزينه متوسط تولید محصول گندم میباشد.

نتيجه گيري و پيشنهادها

براساس نتايج بهدست آمده از اين مطالعه ،پراکندگی
اراضی زراعی باعث افزايش هزينههای تولید میشود .لذا،
بکار بستن سیاستهای مناسب برای ادغام و يکپارچگی
واحدهای پراکنده میتواند باعث صرفهجويی در هزينهها
و افزايش تولید شود .بنابراين ،پیشنهاد میگردد برای
رفع مشکل پراکندگی اراضی در منطقه سیاست
يکپارچهسازی اراضی و تشکیل شرکتهای تعاونی تولید،
بهعنوان راهکاری برای کاهش پراکندگی اراضی مورد
توجه قرار گیرد .از طرف ديگر ،برای کاهش اثر
پراکندگی اراضی بر هزينهها میتوان طرح تبادل اراضی
کشاورزی بین زارعین را پیشنهاد داد .اين تبادل بايد به
نحوی باشد که زارعین مزارعی را انتخاب کنند که به
محل سکونت خود نزديک باشد تا از اين طريق هزينه-
های تولیدی که به واسطه فاصله زياد قطعات بوجود
آمده را کاهش دهند .همچنین ،نتايج مقايسه اثرگذاری
متغیرها بر هزينههای تولید نشان داد که عمدهترين
عوامل موثر بر افزايش هزينه متوسط تولیدگندم در اين
مناطق متغیرهای تعداد قطعات و مقیاس تولید میباشد
و اثر ساير متغیرها مثل شیب زمین و کیفیت خاک و
فاصله قطعات زمین از محل سکونت ناچیز است.
بنابراين ،مانعی برای اجرای طرح تبادل اراضی کشاورزان
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... اثر خردی و پراکندگی اراضی زراعی بر هزينه تولید:انصاری و همکاران

 اين بدان معنی است که با اقداماتی از جمله.دارد
 امکان کاهش هزينه هر واحد،يکپارچهسازی اراضی
تولید و افزايش توان رقابتی کشاورزان در سطح ملی
 اينکه بر اساس نتايج بهدست آمده، در نهايت.وجود دارد
.مقدار کششهای خودی و متقاطع اندک بوده است
 سیاستهای تغییر قیمت نهادهها تاثیر ناچیزی،بنابراين
 در، لذا.بر تغییر ترکیب استفاده از آنها خواهد داشت
 افزايش هزينههای تولید،صورت افزايش قیمت نهادهها
-از طريق کاهش مصرف نهادهها يا جايگزينی آنها امکان
 اين نتیجه بر لزوم کاهش هزينههای.پذير نمیباشد
تولید از طريق يکپارچه سازی و افزايش مقیاس تولید
. تأکید میکند،که در باال به آن اشاره شد

 زيرا حتی اگر قطعات زارعین مختلف از نظر،وجود ندارد
کیفیت و شیب و مکان متفاوت باشند با توجه به اثر
خیلی ناچیزی که اين عوامل بر هزينههای تولید دارند
،در مقابل اثر زياد عواملی مثل تعداد قطعات و مقیاس
.طرح تبادل زمین مشکلی برای کشاورزان ايجاد نمیکند
 نتايج نشان داد که در مزارع تولید گندم،همچنین
 مزارع بزرگتر دارای.کشش مقیاس بزرگتر از واحد است
 برای، از اينرو.بازده افزايشی نسبت به مقیاس میباشند
 اندازه اراضی،افزايش بهرهوری تولید در اين مناطق
 وجود اقتصاد.کوچک و پراکنده بايد افزايش داده شوند
مقیاس در مزارع گندم نشان میدهد که امکان
بهرهگیری از پتانسیل اقتصاد مقیاس در اين مزارع وجود
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