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 چکیده
استفاده لذا هدف این مطالعه بررسی وضعیت .ها داراي اهمیت استدر فرآیند تولید محصول ارگانیک استفاده بهینه از نهاده     

پرسشنامه از زارعین گندم آبی شهرستان  198اطالعات این پژوهش با تکمیل . باشدها در تولید گندم آبی شهرستان اهر میازنهاده
هاي سطح زیر کشت، آب، بذر و کود نتایج برآورد تابع درجه دوم تعمیم یافته نشان داد که نهاده. آوري شدجمع1389اهر در سال 

از همین رو کاهش مصرف . باشدها در حد بهینه اقتصادي نمیباشند و بکارگیري این نهادهد گندم منطقه مؤثر میشیمیایی در تولی
  .شودها بویژه کود شیمیایی جهت تولید محصول سالم توصیه مینهاده

  
  یم یافته، کود شیمیایی، گندم آبیاهر، تابع درجه دوم تعم :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه

نقش گندم در تغذیه جمعیت در حال رشد، نیل به خودکفایی در تولید آن یکی از اهداف  نظر به اهمیت و
هاي گذشته بیشترین سطح زیرکشت را در بین محصوالت زراعی آید و به همین دلیل نیز در سالمردان به شمار میاستراتژیکدولت

میلیون  5/2یلیون هکتار سطح زیر کشت گندم که م 5/6ایران با  1387- 88در سال زراعی . کشور به خود اختصاص داده است
میلیون تن  5/4میلیون تن گندم آبی و  9میلیون تن تولیدنموده که از این میزان  5/13داد، حدودرا گندم آبی تشکیل میهکتار آن

س میزان تولید استانی، بر اسا. تنبوده است 1و گندم دیم تن 5/3عملکرد در هکتار نیز براي گندم آبی . شودرا گندم دیم شاملمی
بر اساس آمار موجود، ). 1(درصداز کل گندم کشور مقام پنجم را به خود اختصاص داده است  61/6آذربایجان شرقی با تولید 

هزار تن و همچنین سطح  5/8تن در هکتار و میزان تولید  3هکتار گندم آبی و عملکرد  2650شهرستان اهر با سطح زیر کشت 
هزار تن، سهم بسزائی در میزان تولید  5/33هزار کیلوگرم در هکتار و تولید  1/1هکتار گندم دیم، عملکرد  هزار 29زیر کشت 
لیکن وجود نارسائیهاي مختلف از جمله بکارگیري غیر اصولی عوامل تولید نظیر میزان آب مصرفی، سطح زیر ). 2(استان دارد

براي افزایش عملکرد تولید و . ور متوسط کارایی مناسبی نداشته باشندکاران بطکشت، کود، سم و بذر باعث شده است که گندم
وري و بهرهمزارع حل بهبود کارایی ترین راهدرآمد کشاورزان از طریق بکارگیري صحیح و مطلوب عوامل تولید موجود، مناسب

وري آنها، توسعه کمی و بودن بهره کاران و پایینهاي محدود از سوي گندمتوجهی به مصرف صحیح نهادهبی. عوامل تولید است
 .کیفی این محصول را با مشکل مواجه کرده است

ها در بخش کشاورزي مطالعات زیادي در زمینه تخصیص بهینه عوامل تولید به عنوان معیاري از کارایی تخصیصی نهاده
ها در فرایند تولید گندم آبی بکار بهی از نهادهدر شهرستان اهر نیز همه ساله مقادیر متنا. در داخل و خارج از کشور انجام شده است

ها با محصول گندم و نیز نحوه تخصیص این عوامل در جریان تولید در مزارع مختلف چندان شود لیکن نوع رابطه نهادهگرفته می
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هدف از انجام این . دباشباشند، لذا آگاهی از عوامل اثرگذار بر تولید، نحوه تخصیص منابع درخور پژوهش میمنطقی و شفاف نمی
 .باشدمی به عنوان یک محصول ارگانیک ها در فرایند تولید گندم آبیپژوهش نیز شناخت نحوه تخصیص انواع نهاده

  
 هامواد و روش

فرم عمومی تابع . شودبراي پی بردن به نوع رابطه بین عوامل تولید و محصول بدست آمده از تابع تولید بهره گرفته می
  :)5( باشدمی 1قرار رابطه  تولید به

y = f (푥  , 푥  , 푥  , … , 푥 )  )1                                                                                                           (
     

 . دهدعوامل تولید را نشان می 푥تابعیت یک عامل به عامل دیگر و  fمقدار گندم تولید شده ،  yکه در آن 
توان کشش شود، میحاصل می 3و تولید نهایی هر نهاده که طبق رابطه 2با استفاده از تولید متوسط که از طریق رابطه 

  :هاستو در نهایت بازده نسبت به مقیاس را که برابر مجموع کشش 4تولید را برابر رابطه
AP = )2                                                                                                                      (  

MP =   )3                                                                                                               (  

퐸푃 =  
∆

∆ =  )4                                                                                                                 (  

  :)4( شودحد بهینه مصرف نهاده نیز با بهینه سازي رابطه سود نهایتاً با استفاده از معیار زیر مشخص می
= 1 )5(              

     دهنده قیمت و تولید نهایی نهاده مورد نظر به ترتیب نشان MPو  Pها است که در آن مالك تخصیص بهینه نهاده 5رابطه 
نهاده شود که ارزش تولید نهایی هر نهاده معادل قیمت بدین ترتیب نقطه بهینه استفاده از هر نهاده حدي را شامل می .باشدمی

ها با محصول گندم در این مطالعه جهت تبیین رابطه نهاده. به عبارتی هر نهاده به اندازة قیمت خودش درآمد ایجاد کند. )6( باشد
از سه فرم تابعی انعطاف پذیر ترانسلوگ، درجه دوم تعمیم یافته و لئونتیف تعمیم یافته استفاده شد که نهایتاً از بین آنها تابع درجه 

  .میم یافته بعنوان تابع برتر انتخاب گردیددوم تع
براي استفاده از تابع تولید با هدف حداکثرسازي سود در تولید محصوالت مختلف نیاز به انتخاب فرم تابعی مناسب براي هر         

ي آن بتوان ارزش به عبارت دیگر باید فرم مناسب تولیدي براي هر محصول انتخاب شود تا بر اساس پارامترها. باشد محصول می
تقسیم  2و انعطاف ناپذیر 1به طور کلی اشکال تابعی به دو گروه انعطاف پذیر. ها برآورد کردتولید نهایی صحیحی را براي نهاده

 ناپذیر دارند و به این دلیل که هیچگونه محدودیتی برپذیر در مقایسه با توابعانعطاف با توجه به مزایایی که توابع انعطاف. شوند می
تر  کنند، همچنین پیشرفت در برآورد غیرخطی پارامترها موجبات توجه بیشتر و استفاده گستردهاعمال نمی آوري تولیدساختار فن

پذیر باید فرم مناسب تابع را از میان توابع با در نظر گرفتن تنوع توابع انعطاف). 3(پذیر را فراهم ساخته است  از اشکال تابعی انعطاف
  :گردددر ادامه فرم کلی سه فرم تابعی مورد استفاده در این تحقیق ارائه می. تا به عنوان مبناي محاسبات قرار گیرد انتخاب نمود

  
  

                                                             
1- Flexible Functional Form 
2-  Flexible Functional Form 
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Ln y = α + ∑ β  Ln x + ∑ β  (  ) + ∑ ∑ λ (Ln x ) Ln x         i ≠ j                )6(  

y = α + ∑ β  x + ∑ β  ( ) + ∑ ∑ λ  x  x        i ≠ j      i, j = 1,2, … , n                   )7(  

y = α + ∑ β (x ) + ∑ ∑ γ x x            i ≠ j )8(  
 

فرم تابعی  8فرم تابعی درجه دوم تعمیم یافته و رابطۀ شماره  7فرم تابعی ترانسلوگ، رابطۀ  6در روابط فوق، رابطۀ 
푥مقدار محصول تولید شده،  yدر این روابط . دهدلئونتیف تعمیم یافته را نشان می هاي مصرف شده در تولید،  ها مقادیر نهاده 푥و

α ،β  وγ  پارامترهاي الگو وLn باشند نماد لگاریتم طبیعی می . 
بر حسب تن، ) y(متغیرهاي استفاده شده در الگوهاي تجربی  شامل  مقدار تولید محصول گندم به عنوان متغیر وابسته 

به هکتار ومیزان  بذر  )A(به تن، سطح زیر کشت ) F(به هزار متر مکعب، مقدار کود شیمیایی مصرفی  )W(حجم آب مصرفی 
  .قابل مشاهده است 15الگوي تجربی تابع تولید درجه دوم تعمیم یافته بصورت رابطه . باشندبه تن می )B(مصرفی 

)9                                (
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آوري شده از طریق ها و تخمین توابع مختلف تولید و براي نیل به اهداف پژوهش از اطالعات میدانی جمعبرآورد مدلجهت 

شده متناسب بنديگیریطبقهو از روش نمونه 1388-89کارآبی شهرستان اهر در سال زراعی زارع گندم 198تکمیل پرسشنامه از 
  .بهره گرفته شد

 
  نتایج و بحث

 1 یافته براي محصول گندم آبی شهرستان اهر در جدولاز برآورد ضرایب تابع تولید درجه دوم تعمیمنتایج حاصل 
  .گزارش شده است
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  آبی شهرستان اهر گندم تولید توابع ضرایب برآوردي -1جدول 

  
 .دهددرصد را نشان می 10و  5، 1داري در سطح به ترتیب معنی×و  ××، ×××

  
  .شودگزارش می 2ها نیز در جدول مقادیر تولید متوسط، تولید نهایی، کشش تولید و تخصیص نهاده

  
 هاي تولید گندم آبیتخصیص بهینه نهادهتولید متوسط، تولید نهایی، کشش تولید و  -2جدول 

  آب مصرفی سطح زیر کشت  بذر  کود
 تولید متوسط  3/1  81/2314  97/18  4/21

011/0 -  67/8  67/1425  003/0 -  تولید نهایی 
002/0 -  87/0  183/0  025/0 -  کشش تولید 
02/0-  34/0  7/1  00008/0 -  VMP /P  

  
و کمترین کشش ) 87/0(بیشترین کشش تولید مربوط به نهاده بذر  2جدولها طبق نتایج با بررسی کشش تولید نهاده

کشش نهاده آب و کود منفی است و بیانگر این است که از نهاده آب در ناحیه غیر اقتصادي . اختصاص دارد) -002/0(تولید به کود 
باشد که نشاندهنده این است که می 87/0و  183/0کشش تولید براي دو نهاده سطح زیر کشت و بذر به ترتیب . شوداستفادهمی

با توجه به اینکه . گیرندزارعین منطقه مورد مطالعه از این دو نهاده در ناحیه دوم اقتصادي که ناحیه منطقی تولید است بهره می
 02/1قدارم. ها بیانگر بازده نسبت به مقیاس است، اقدام به بررسی مقدار بازده نسبت به مقیاس در تابع فوق شدمجموع کشش

درصد افزایش دهند  1ها را به اندازه کاران کلیه نهادهبه عبارت دیگر اگر گندم. باشدنشاندهنده بازده صعودي نسبت به مقیاس می
  .درصد افزایش خواهد یافت 1مقدار تولید اندکی بیشتر از 

VMPمعیار  2با توجه به نتایج جدول  /P یعنی آب و کود که در ناحیه غیر اقتصادی دهد که به غیر از نهادهنشان می
شود، مقدار نهاده مصرفی بذر و سطح زیر کشت، کمتر از مقداري است که باید در نقطه بهینه تولید استفاده میناحیه سوم 

  . ها گسترش یابد تا به حد بهینه برسداقتصادي به کار گرفته شود و از اینرو باید مقدار استفاده از آن نهاده

  درجه دوم تعمیم یافتهضرایب برآورد شده تابع 
 tآماره  مقدارضرایب پارامتر tآماره  مقدارضرایب پارامتر

β0 63/38-  12/0-  βFF 001/0 -  99/0-  
βW ×05/0 -  68/1 -  βWS ××000137/0 -  39/2-  

βWW ××000002/0 -  4/2 -  βWA ×××03/0-  88/3  
βS ××83/4  49/2  βWF 000001/0  06/0  

βSS ××007/0-  48/1-  βSA ×××29/2  81/4  
βA ×××11/668  82/2  βSF ×003/0-  59/1-  

βAA ×××57/430-  44/6 -  βAF ×37/0  62/1  
βF 94/0  15/1     

푅 = 0/94 

D.W= 01/2  

 

 



 

٥ 

  گیري کلینتیجه
-ها و تولید محصول ارگانیک ارائه میبا توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه پیشنهادات زیر براي بهبود مصرف نهاده  

  :شود
شود تا با آموزش و آگاهی لذا توصیه می. بررسی در مورد تخصیص بهینه عوامل حاکی از مصرف غیراقتصادي آب است -

هاي منظم آبیاري و زهکشی و جویی در مصرف آب مانند شبکهد بسترهاي مناسب جهت صرفهدادن به کشاورزان و ایجا
 .شوند، مصرف آب را به حد بهینه رساندتسطیح اراضی که موجب افزایش راندمان آبیاري می

ید الزم است باشد لذا جهت افزایش تولدهنده استفاده کمتر زارعین منطقه از این نهاده میمقدار مصرف نهاده بذر نشان -
 .اقدامات ترویجی در جهت استفاده بیشتر از بذور اصالح شده انجام پذیرد

دار بودن اثر مصرف کود شیمیایی بر میزان تولید گندم از طرفی و نیز بکارگیري غیراصولی از طرف دیگر ایجاب معنی -
رویه کود ضمن جلوگیري از مصرف بی این مسئله. تر به خود گیردنماید که به تدریج قیمت این نهاده حالت واقعیمی

 .شیمیایی از اثرات سوء زیست محیطی آن نیز جلوگیري خواهد نمود
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