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 خالصه

ها به طور معمول موجب استفاده غیر بهینهه از ننهها بهه وسهیهه بههره بهرداران ارزان و غیر واقعی بودن قیمت نهاده

دارد، عهد   وجهود سهرا  زمینی شهرسهتانبیمدیریت منابع تولیدی س ی اصهی که درمسئهه .شودمخصوصا کشاورزان می

هدف از این تحقیق تعیین مقهدار بهینهه مصهرف نههاده به ر در تولیهد  این محصول است. های تولیدنهاده استفاده بهینه از

باشهد مهی 1331شهرستان سرا  در سال کشاورزان جامعه نماری این تحقیق شامل باشد. می زمینی شهرستان سرا سیب

حجه   .اده گردیهدگیری تصادفی طبقاتی استفروش نمونهبرای تعیین جامعه نماری از  پردازند.زمینی مییبکه به کشت س

نامه و از طریق اطالعات این تحقیق با استفاده از پرسش .تعیین شدواحد کشاورزی  222با استفاده از فرمول کوکران نمونه 

-روش از اقتصهادی بهینه مقدار نوردن دستبه جهت تحقیق این رد .گردیدکاران گردنوری زمینیمصاحبه مستقی  با سیب

اسهت. پها از حهل  شهده استفاده هزینه رابطه طریق از هزینه سازی حداقل و سود رابطه طریق از سود حداکثرسازی های

بهینهه و همچنین از حداقل سازی هزینهه مقهدار  مدندست هکیهوگر  ب 2022کردن معادله حداکثرسازی سود مقدار بهینه 

 شهودشود. پیشنهاد میبهینه استفاده میمقدار نتایج نشان داد که که از نهاده ب ر بیش از حد  .مدندست کیهوگر  به 2022

 2022کیههوگر  در هکتهار بهه تهراک  به ر بهینهه  3022که نیاز به کاهش مقدار ب ر مصرفی در حال حاضهر کشهاورزان از 

  .و کاهش هزینه ضروری استکیهوگر  در هکتار برای عمهکرد باالتر 
 

 ، مقدار بهینهزمینی، حداکثرسازی سود، حداقل سازی هزینه، سیبسرا  شهرستان: کلمات کلیدي
 

 

 مقدمه. 1

 

اههداف اصههی ههر ن ها   رسهیدن بهه رشهد و توسهعه از .باشدهای اساسی اقتصاد هر کشور میبخش کشاورزی یکی از      

 از منابع و ذخایر مهی یکی از راهکارهای اساسهی اسهت. ایدار استفاده درست و بهینهجهت رسیدن به رشد پ .اقتصادی است

شود. ایهن در حهالی اسهت کهه مسهئهه اتالف این عوامل می از های محدود، موجب جهوگیریاستفاده بهینه از منابع و نهاده

زایش جمعیت و نیاز بهه مهواد غه ایی از های تولید کشاورزی کشور مصرف نادرست منابع بوده که در تعامل با افاصهی ن ا 

افهزایش . شهودوری بیش از پیش نمایان مییک طرف و محدودیت منابع تولید از طرفی دیگر ضرورت و اهمیت ارتقای بهره

دو روش افزایش سطح زیر کشت و افزایش عمهکرد امکان پ یر است. افزایش سطح زیر  بهمیزان تولید محصوالت کشاورزی 

های مرغو  و سایر منابع تولید وجود دارد و از طرفی نیز طبق قانون بازده نزولهی بها افهزایش ، زمینیت ن کشت با محدود

دهد. ل ا تنها راه ارتقای تولید، افزایش عمهکرد است که برای این من هور الز  ها، کاهش تولید خود را نشان میمصرف نهاده

 [.1]ها افزایش داده شودوری نهادهاست بهره
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زمینی از دیر باز یکی از عمده محصوالت زیرکشت شهرستان سرا  بوده که اهمیت بسزایی در اقتصاد منطقهه بسی

گهردد. طبهق های کشور و گاهاً به کشورهای همجوار صادر مهیها و استاندارد که عالوه بر مصرف داخهی به سایر شهرستان

بهین  هکتار رتبه هفت  را در 3220زمینی با ت محصول سیباستان نذربایجان شرقی از ن ر سطح زیر کش 1300نمار سال 

باشهد کهه ایهن میهزان تولیهد میرتبه پنج  را در سطح کشور دارا  تن 233302های کشور و از لحاظ تولید با میزان استان

کشهاورزی نسبت به سطح کشت نشان دهنده باال بودن عمهکرد در واحد سطح بوده و این امر نشانگر باال بودن دانهش فنهی 

زمینهی شهرسهتان سهرا     هدف از این تحقیق تعیین مقدار بهینه مصرف نهاده به ر درتولیهد سهیب [2] باشددر استان می

ها به طور معمول موجب استفاده غیر بهینه از ننهها بهه وسهیهه بههره بهرداران ارزان و غیر واقعی بودن قیمت نهاده .باشدمی

دارد، عهد  اسهتفاده  مدیریت منابع تولیدی سیب زمینی شهرستان وجود اصهی که دری شود مسئههمخصوصا کشاورزان می

 منطقه، نشان دهنده نن اسهت کهه از موجود نمار داده و این محصول است. مطالعات انجا  گرفته و های تولیدنهاده بهینه از

   [.3] شوداندازه استفاده می بیش از هابرخی نهاده

هها عیین مقدار بهینه عوامل تولید محصوالت کشاورزی صورت گرفته که به برخهی از ننمطالعات زیادی در زمینه ت

ههای کشهور، بها هها در زراعهت گنهد  بهرای اسهتان، در بررسی مقادیر بهینه اقتصهادی نههاده[3]هژبرکیانی شود. اشاره می

ن با مصرف بیشتر نهاده ب ر و جانشهینی بردارابکارگیری توابع درجه دو ، ریشه دو  و شاخص دیویژیا نتیجه گرفت که بهره

تیجه سود بیشهتر دسهت بیشتر ماشین افزار به جای نیروی کار و استفاده کمتر از نهاده کود شیمیایی به تولید بیشتر و در ن

ن گیری تحهیل کارایی فنی و عوامل موثر بر مزارع گند  نبی منطقهه ارسهبارادر اندازه [،3]دشتی و رشیدقه   خواهند یافت.

که عوامل تولید ب ر، نیروی کار، ن  و سطح زیرکشت بر مقدار تولید گند  نبهی نن  با تخمین تابع تولید ترانسهوگ دریافتند

ارزیابی تطبیقی اقتصاد مصرف عوامل تولید گند  نبی در مزارع ، در [0]نعهبندی اقد  و همکاران  .دار دارندمنطقه اثر معنی

پیمایشی برنورد کردند. نتایج  -تابع درجه دو  تعمی  یافته را با استفاده از روش میدانی کوچک و بزرگ شهرستان اهر فر  

باشد و به کهارگیری های سطح زیر کشت، ن ، ب ر و کود شیمیایی در تولید گند  منطقه مؤثر میحاکی از نن بود که نهاده

ای را با عنوان ارزیابی کارنیی منابع در تولید برنج برای لعه، مطا[0]گونی و بابا  باشد.ها در حد بهینه اقتصادی نمیاین نهاده

داگهال  اسهتفاده -ها از تهابع کها اند. برای بررسی وضعیت تخصیص و کارایی نهادهمنطقه لیک چاد در نیجریه انجا  داده

هها بهه جهز دکه از همهه نههادههای کود، ب ر، نیروی کار و اندازه مزرعه استفاده شده. نتایج نشان داکه در نن از نهاده ندکرد

 شود.نیروی کار کمتر از حد بهینه استفاده می
 

 

 هامواد و روش .2 
 

از طریههق  ونامههه بهها اسههتفاده از پرسههش تحقیههقاسههت. اطالعهات ایههن  پیمایشههیبههه لحههاظ ماهیههت،  تحقیههق ایهن

اورزان شهرسههتان . جامعههه نمههاری ایههن تحقیههق شههامل کشههگردیههدکههاران گههردنوری زمینههیمصههاحبه مسههتقی  بهها سههیب

پردازنهد. طبهق نمهار سهازمان جههاد کشهاورزی در ایهن زمینهی مهیباشد کهه بهه کشهت سهیبمی   1331سرا  در سال 

گیهری روش نمونههاز تعیهین جامعهه نمهاری بهرای  سهیب زمینهی وجهود داردبهردار کشهاورزی نفر بههره 2330شهرستان 

حجهه  نمونههه بهها  وی نمههاری در محههدوده دشههت سههرا  گیههرتحقیههق نمونههه ایههن . دراسههتفاده شههودتصههادفی طبقههاتی 

 بهینههه مقههدار نوردن دسههتبههه جهههت مطالعههه ایههن در. [0] تعیههین گردیههد نفههر 222اسههتفاده از فرمههول کههوکران 

 هزینههه رابطههه طریههق از هزینههه سههازی حههداقل و سههود رابطههه طریههق از سههود حداکثرسههازی هههایروش از اقتصههادی

 هریهک ند.شهد زده تخمهین  Eveiws4افزارههای  نهر  وسهیهه بهه تولیهد توابهع هه مخت ههایفهر  .اسهت گردیده استفاده

 .دنشو می داده شرح خالصه صورت به هاروش از
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 روش حداکثر کردن سود

 
 

 

 

 :( در ن رگرفته شود1اگر رابطه سود به صورت معادله )
(1)  =T R – T C     

,Y)xi c(p –r (Y) =      

 

 تابع هزینه نیز عبارت است از:

 
                                      (2) i=1,2,…,n TC = c (Pxi ,Y )   

 

الزم است که  کردن سود باشد. برای حداکثرمیمحصول  مقدار Y قیمت محصول و Pسود،   (1)که در رابطه 
رابطه  مشتقات مرتبه دو  نن منفی باشد. از و داده شود قرار ساوی صفرم هانسبت به نهاده مشتقات مرتبه اول رابطه سود

 داده شود: قرار صفر برابر مشتق جزئی گرفته و Xiفوق نسبت به مقادیر 
   -Y π =         

           (3          ) 
xi= Pxi VMP   xi   =Pxi . MP    =0   -   

 

 .[4] توان در ن ر گرفتنهاده ه  می nها را محاسبه نمود. این روابط را برای توان مقدار بهینه نهادهکه از روابط فوق می

 

 روش حداقل سازی هزینه

 

ت یا برترین انتخا  کشاورزان حداکثرسازی سود است به بیانی کنند که نخستین اولویاقتصاددانان کشاورزی فرض می      

های خاص برنورد شدن هدف م کور عمهی دقیقتر پیداکردن حداکثر عمومی تابع سود است، ولی اگر به عهت محدودیت

حداکثرسازی درنمد  شناساگرهای تولیدی سازی هزینه خواهد بود. ترکیبات حداقل هزینه نهادهنباشد بهترین انتخا  حداقل

( و برای تابع تولید 2ه برای رابطه هزینه از معادله )در صورتی ک. [3] هاستمقید به قید منابع دست یافتنی برای خرید نهاده

 ( استفاده شود.1از معادله )

 توان تابع الگرانژ زیر را تعری  نمود:برای حداقل سازی هزینه با توجه به قید تابع تولید می

      (4) ))2,X1(X-+λ(Y2X2+r1X1L=r 

دست نورده و سپا ننها را برابر با صفر هاز این تابع مشتقات جزئی مرتبه اول را نسبت به دو عامل تولید و ضریب الگرانژ ب

 نید:دست میبه (0)قرار داده شود، در نن صورت روابط 

      (0) = 0 λ  -=   

 = 0λ  – =   

 =0                                           A-=Y 

 .[4] نیددست میبهینه به مقدار حل همزمان ننها محصول از گرفتن قیمت نهاده و ن ر در ( و0ساده نمودن روابط ) پا از
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 ثنتایج و بح  .3

 

ههای زمینی دشت سرا  و لحاظ شاخصعمل نمده انواع توابع تولید برای محصول سیب ههای ببا توجه به تخمین 

 2R(، نماره Bera-Jarquداری، نرمال بودن توزیع جمالت اخالل )نماره همچون تطابق ضرایب با تئوری، تعداد ضرایب معنی

زمینی در دشت سرا  تابع تولید درجهه دو  نولوژی تولید محصول سیبترین مدل و تابع تولید برای نشان دادن تکمناسب

 ( ارائه شده است1یافته انتخا  گردید. نتایج مقایسه توابع مخته  در جدول )تعمی 

 زمینی در دشت سراب(: نتایج برآورد تابع تولید سیب1جدول )

 R2 2R تابع تولید
 سطح احتمال دارمعنی ضرایبتعداد 

 432/2 0 33/2 33/2 درجه دو  تعمی  یافته

 023/2 1 30/2 30/2 ترانسهوگ

 203/2 2 30/2 30/2 ترانسندنتال

 130/2 2 30/2 30/2 کا  داگال 

 های تحقیقماخ : یافته

 

در سهال  سرا ن زمینی شهرستادرصد تغییرات تولید سیب 33هد که دید درجه دو  تعمی  یافته نشان میبررسی تابع تول 

توان نتیجهه گرفهت کهه بها کل می Fشود.  براسا  نمارهزراعی مورد بررسی توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده می

 دار است.درصد مدل فوق معنی 33احتمال 

 
   Y= + .Kh+ .M+ .S+ .A+1/2 .(Kh)2+1/2 .(M)2+1/2 .(S)2+1/2 

.(A)2+ .Kh.M+ .Kh.S+ .Kh.A+ .M.S+ .M.A+ .S.A 

    
Ln  طبیعی، لگاریت Yهکتار، محصول تولیدی در مقدار  Sهکتار،  میزان مصرف ب ر درA هکتهار،  میهزان مصهرف ن  درM 

به ترتیب میزان اسهتفاده از کهود  Kh ،ks کار در هکتار ومیزان استفاده از نیروی Kنالت در هکتار، میزان استفاده از ماشین

 د. به این صورت انجا  که پا از مشتق گیری از تابع و تشکیل رابطه حداکثر سهوباشدحیوانی وکود شیمیایی در هکتار می

در  .یهدندست میکیهوگر  به2022ینه ار بهکنی  که مقدگ اری می ( جا3)ها را به غیر از ب ر در رابطه متوسط مصرف نهاده

 عبهرای تهاب (0)و  (4)های موجهود و تشهکیل رابطهه برای تما  نهاده (3) روش هزینه نیز با نوشتن رابطه هزینه طبق رابطه

 شود.کیهوگر  می 2022دست نمده هب بهینه درجه دو  تعمی  یافته، مقدار
 

 شهرستان سرابزمینی تولید سیبدر  بذر نهادهمصرف (: مقدار بهینه 2جدول )

 کیهوگر   روش 

 2022  حداکثر سارزی سود

 2022  حداقل سازی هزینه

 های تحقیقماخ : یافته
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اخهتالف بهین باشهد کهه مهی کیهوگر  2022سود سازی  ثراز روش حداکمقدار بهینه محاسبه شده برای نهاده ب ر 

زینه نیز بها هسازی باشد. در روش حداقل کیهوگر  می 022( و مقدار بهینه 3022) کارانزمینیمقدار متوسط مصرف سیب

ف این اخهتالف بهین مصهر اشد.بکیهوگر  می 322 کیهوگر  و اختالف نن با مقدار متوسط 2022مده دست نمقدار بهینه به

وجهه بهه ایهن کهه به ر شود. با تاستفاده میبهینه متوسط و مقدار بهینه نشان دهنده این است که از نهاده ب ر بیش از حد 

زمینی دارد. به همین خاطر هزینه باالی در تولید سیب ،ن برای کشت به سرا  نورده می شودسایر شهرستاکاشته شده از 

 3022که نیاز به کاهش مقدار ب ر مصرفی در حهال حاضهر کشهاورزان از  شودمی دپیشنهاشود.  از نهاده ب ر استفاده بهینه

ایجهاد  کیهوگر  در هکتار برای عمهکرد باالتر و کاهش هزینهه ضهروری اسهت. 2022کیهوگر  در هکتار به تراک  ب ر بهینه 

ب ر، دادن به ر مهادری و غده  استفاده از مینی تیوبر به جای ،شرکت های تکثیر کنند ب ر سیب زمینی در شهرستان سرا 

 تواند موثر باشند.در مصرف بهینه نهاده ب ر میجهادکشاورزی،  توسطگواهی شده 
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ABSTRACT 
The cheap and unrealistic prices of inputs tend to result in their inefficient use by farmers, especially farmers. 

The main problem with potato production management in Sarab is the lack of optimal use of the inputs of this 

product. Tthe aim of this study was to determine the optimum amount of seed input in potato production in 

Sarab. The statistical population of this research includes farmers in Sarab city in 2012 who are cultivating 

potatoes. A statistical random sampling method was used to determine the statistical population. The sample 

size was determined using Cochran's formula of 200 units of agriculture. The data of this research were 

gathered through a questionnaire and a direct interview with potato producers. In this research, in order to 

obtain optimal economic value, the methods of maximizing earnings are used through the relationship 

between profit and cost minimization through cost relationship. After solving the maximization equation, the 

optimal profit of 2800 kg was obtained and the optimum cost of 2500 kg was minimized. The results showed 

that optimum seed inputs were used. It is suggested that the need to reduce the amount of seed currently 

consumed by farmers from 3,600 kg ha-1 to the optimum seeding density of 2800 kg ha-1 is necessary for 

higher yields and cost reduction. 

Keyword: Sarab County, potatoes, profit maximization, cost minimization, optimal amount 
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