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 خالصه

 .باشد که هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف مورد توجهه اسهت  زمینی از جمله محصوالت کشاورزی میسیب

آمهاری ایهن    باشهد.جامعه زمینی استان اردبیه  مهی  نه از سم در تولید سیبتعیین مقدار استفاده بهیهدف کلی این تحقیق 

زمینهی  سهیب  کشهت  بهه  اقهدا   1343 -49سال زراعهی   زمینی در استان اردبی  که درتحقیق واحدهای تولیدکننده سیب

 ایای چند مرحلهخوشه گیرینمونه روش به کوکران فرمول از استفاده با نفر 189 جامعه آماری میان باشد. ازاند مینموده

 مطالعهه  این در .با استفاده از پرسشنامه انجا  شد اطالعات به صورت میدانی شدند. گردآوری آماری انتخاب نمونه به عنوان

 از هزینهه  سهازی  حهداق   و سهود  رابطه طریق از سود حداکثرسازی هایروش از اقتصادی بهینه مقدار آوردن دستبه جهت

لیتهر بهه    9/7پس از مشتق گیری از تابع و تشکی  رابطه حداکثر سود مقدار بهینهه   .است شده تفادهاس هزینه رابطه طریق

دو روش با متوسط  باشد. مقایسه مقادیر به دست آمده هرلیتر می 5/5آید. در روش حداق  هزینه نیز مقدار بهینه دست می

آمهوزش و آگهاهی دادن در مهورد    . شهود ه اسهتفاده مهی  مصرف کشاورز نشانگر آن است که از نهاده سم بیش از مقدار بهینه 

  تواند باعث استفاده بهینه از نهاده سم شود.می شناخت و کنترل آفت

 اردبی  استان نهاده سم،مقدار بهینه، زمینی، سیب :کلمات کلیدي

 

 

  مقدمه( 1

شهد.  باو دشهوار مهی  ای یک جامعه خیلی سهخت  های اقتصادی بربیان اهمیت بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش

نماید و از طرف دیگر نیروی انسهانی و مهواد خها     ذایی افراد آن جامعه را تامین میمواد غزیرا بخش کشاورزی از یک طرف 

رسهیدن بهه رشهد و توسهعه از      [.7] مورد نیاز صنایع وابسته به بخش کشاورزی را در فرایند رشد و توسعه فراهم می سهازد 

جههت رسهیدن بهه رشهد     باشهد.  نابع از شروط این رشد و توسعه مهی دی است و بحث پایداری ماهداف اصلی هر نظا  اقتصا

ههای  جهت استفاده بهینه از منابع و نههاده  های اساسی است. بدینپایدار استفاده بهینه از منابع و ذخایر ملی یکی از راهکار

های تولید کشاورزی کشور مصرف نادرسهت منهابع   مسئله اصلی نظا شود. موجب جلوگیری از اتالف این عوام  میمحدود، 

ضهرورت و   بوده که در تعام  با افزایش جمعیت و نیاز به مواد غذایی از یک طرف و محدودیت منابع تولیهد از طرفهی دیگهر   

شود. افزایش میزان تولید محصوالت کشهاورزی از دو روش افهزایش سهط     وری بیش از پیش نمایان میاهمیت ارتقای بهره

ههای مرغهوب و   پذیر است. برای افزایش سط  زیر کشت با محدودیت آب، زمینکشت و از طریق افزایش عملکرد امکان زیر

    هها، کهاهش تولیهد خهود را نشهان     سایر منابع تولید را داریم و از طرفی نیز طبق قانون بازده نزولی با افزایش مصهرف نههاده  

 [.1] یابدها افزایش وری نهادهاست که الز  است بهرهعملکرد در واحد سط  لید، افزایش دهد. لذا تنها راه ارتقای تومی

باشد که هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف مورد توجهه اسهت.   زمینی از جمله محصوالت کشاورزی میسیب

ینهی تنهها   زمکه میانگین جههانی مصهرف سهیب   کیلوگر  است در حالی 95زمینی در ایران ساالنه حدود سرانه مصرف سیب

 از اسهتان اردبیه   [. 9]باشهد  است، که نشانگر باال بودن سرانه مصرف این محصول در کشور مهی کیلوگر  اعال  شده 94/39

زمینی کشور سط  زیرکشت سیب 1349باشد. طبق آمار سال زمینی میمحصول سیب تولید زمینه در مطرح مناطق جمله

 22/747هکتار و تولید  22314شده، که استان اردبی  با داشتن یون تن برآوردمیل 19/5و مقدار تولید  هزار هکتار 22/141
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باشهد. عملکهرد ایهن    زمینهی کشهور را دارا مهی   از تولید سهیب  %4/19از اراضی زیرکشت و  %4/13هزار تن به ترتیب حدود 

 .[2باشد ]کیلوگر  در هکتار می 374/39استان اردبی   و 141/32محصول در کشور 

گیهری  ی بهه کهار  دهد کهه فعالیهت تولیهدی، بهه واسهطه     زمینی در سالیان گذشته نشان میند تولید سیببررسی رو

براساس تحقیقات انجا  . [3]گیرد صورت بهینه صورت نمیزمینی استان اردبی  بههای تولید در مزارع سیبغیراصولی نهاده

ای که گاهی بهیش از حهد بهینهه و در برخهی     رار دارد به گونهاقتصادی تولید قغیر ها در نواحیگرفته، مصرف برخی از نهاده

زیهاد در   ههای هزینهه  تحمی  بر عالوه موجود منابع بهینه ازغیر استفاده  [.11] است  شدهاز حد بهینه استفاده  موارد کمتر

 را ر موجوداتو دیگ انسان و حیات شده آن کیفیت کاهش و غذایی مواد زیست، آلودگیمحیط تخریب باعث محصول تولید

گیهری بهرای اسهتفاده    تصهمیم  تواند به عنوان ابزاری مناسهب در تخصهیو و  ها میتعیین مقدار بهینه نهاده .نمایدمی تهدید

زمینی در استان اردبیه   سم در تولید سیب مصرفهدف این تحقیق  تعیین مقدار بهینه [. 11] مناسب از عوام  تولید باشد

 باشد.می

کشهور در زمینهه تعیهین مقهدار بهینهه عوامه  تولیهد محصهوالت          خارج و داخ  در متعددی تتحقیقا و مطالعات

در ارزیهابی تطبیقهی اقتصهاد     [،4]همکهاران  نعلبنهدی اقهد  و   شهود.  ها اشاره میکشاورزی صورت گرفته که به برخی از آن

و  تعمهیم یافتهه را بها اسهتفاده از     مصرف عوام  تولید گند  آبی در مزارع کوچک و بزرگ شهرستان اهر فر  تابع درجهه د 

های سط  زیر کشت، آب، نامه برآورد کردند. نتایج حاکی از آن بود که نهادهپرسشاز پیمایشی و با استفاده  -روش میدانی 

خرمهی   باشد.ها در حد بهینه اقتصادی نمیباشد و به کارگیری این نهادهبذر و کود شیمیایی در تولید گند  منطقه مؤثر می

در این مطالعه از دو روش  زمینی دشت اردبی  پرداختند.قدار بهینه مصرف آب در تولید سیبتعیین مبه  [،5] زادهو محمد

مقهدار بهینهه   حداکثر سازی سهود،  در روش  استفاده کردند. با تخمین تابع تولید حداق  سازی هزینهو  حداکثر سازی سود

  مترمکعب حسهاب شهد. مقایسهه مقهادیر    1253هزینه نیز مقدار بهینه  در روش حداق  سازیمد. آدست همترمکعب ب1343

       ش از مقهدار بهینهه اسهتفاده   دو روش با متوسط مصرف کشاورز نشهانگر آن اسهت کهه از نههاده آب بهی      هراز مده آدست هب

مینهی  زوام  تولید سهیب ای را تحت عنوان تحلی  بهره وری و تعیین مقدار بهینه استفاده از عمطالعه [،4]سیدان می شود. 

حیهوانی  دست آمده استفاده از کودهتابع تولید منتخب تابع ترانسندنتال بود. بر اساس تابع ب. در شهرستان همدان انجا  داد

[، 12]بابا  گونی وو آب بسیار نزدیک به بهینه اقتصادی و بکارگیری کارگر و مصرف سم بیشتر از حد بهینه اقتصادی است. 

که  نتایج نشان داد .اندبا عنوان ارزیابی کارآیی منابع در تولید برنج برای منطقه لیک چاد در نیجریه انجا  داده ای رامطالعه

ترانس تولید تابع از استفاده با ،[13]تیلور  و یروتچیم. شودها به جز نیروی کار کمتر از حد بهینه استفاده میاز همه نهاده

 شرایط بازده در مزارع این که دریافتند آنان دادند. قرار تحلی  مورد1481-85سال در یوپیات مزارع در را غالت الگ، تولید

 .کندمی استفاده حد بهینه  از بیش آالتماشین از و کمتر نیروی کار از مزارع این در دارند. قرار  ثابت مقیاس به نسبت

 
 هامواد و روش( 2

ها و اطالعهات مربهوط بهه    داده هیت، پیمایشی از نوع مقطعی استلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ما به تحقیق این

نامهه انجها  شهده    با استفاده از پرسش اطالعات به صورت میدانی بوده و گردآوری 1343 -49به سال زراعی تحقیق مربوط 

 ایخوشه ونه گیریاز نم آماری است. در این تحقیق با در نظر گرفتن ک  سیب زمینی کاران استان اردبی   به عنوان جامعه

ند کهه بهر   منطقه جداگانه تقسیم شد 5زمینی استان در ای استفاده شد. به لحاظ جغرافیای تولیدکنندگان سیبچند مرحله

اساس سط  زیر کشت و میانگین و انحراف معیار هر کدا  از مناطق محاسهبه شهده بها مقایسهه انحهراف معیهار و میهانگین        

 ک روستا انتخاب شد و از هر روستا به صورت کامال تصادفی نمونه گیری انجا  گردید. حجممناطق پنج گانه از هر منطقه ی

زمینهی در واحهد    عملکرد محصهول سهیب   تحقیق، وابسته این شد. متغیر برآورد نفر 189کوکران فرمول از استفاده با نمونه

 سهود  رابطه طریق از سود حداکثرسازی هایروش از اقتصادی بهینه مقدار آوردن دستبه جهت مطالعه این درهکتار است. 

 نهر   وسیله به تولید توابع مختلف هایفر  که صورت این به است شده استفاده هزینه رابطه طریق از هزینه سازی حداق  و



 

3 

 

 کهار،  نیهروی  سمو ، کودشیمیایی، آب، مانند مختلفی هاینهاده از تابعی توابع این که شد، زده تخمین  Eveiws8افزارهای 

 مناسهب  تهابع  اقتصادسهنجی  معیارههای  طبهق  تولید تابع روش در. باشدمی بذر، ماشین االت، سط  زیرکشت و کودحیوانی

 کهه  تولید عوام  از بهینه استفاده اص  به توجه با و گرفته مشتق منتخب تابع از سم نهاده به نسبت سپس شودمی انتخاب

 قیمهت  بها  برابهر  شهود می ایجاد تولید جریان در آن واحد هر از که ارزشی ات شود، استفاده جایی تا نهاده هر از کندمی حکم

 نههایی  تولیهد  ارزش برابری که رقابتی بازار در کننده تولید سود حداکثرسازی روش از دیگر عبارتی به باشد آن به پرداختی

 i سم   نهایی تولید MPxi ل، محصو قیمت Py آن در که Wmpxi = Py.MPxi = Pxi یعنی.  باشد می آن قیمت با نهاده هر
 شود.های را در ذیل توضیح داده میهریک از روش. ]8[ آیدمی دستبه باشدمی س  قیمت Pxi و  ام

 
 روش حداکثر سازی سود:

 در نظرگرفته شود: (1معادله )اگر رابطه سود به صورت 

(1)  =T R – T C 

,Y)xi c(p –= r (Y)   

 بع هزینه نیز عبارت است از:تا
           (2) i=1,2,…,n ,Y )xi (Pc TC =  

الز  است که مشتقات  کردن سود باشد. برای حداکثرمیمحصول  مقدار Y قیمت محصول و Pسود،  ( 1که در رابطه )

رابطه فوق نسبت  به دو  آن منفی باشد. ازمشتقات مرت و داده شود قرار مساوی صفر هانسبت به نهاده مرتبه اول رابطه سود

 داده شود: قرار صفر برابر مشتق جزئی گرفته و iXبه مقادیر 
   -Y π =         

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

 .]8[توان در نظر گرفت نهاده هم می nها را محاسبه نمود. این روابط را برای توان مقدار بهینه نهادهکه از روابط فوق می

 

 روش حداق  سازی هزینه

د بود. سازی هزینه خواهعملی نباشد بهترین انتخاب حداق  حداکثر سودهای خاص برآورد شدن اگر به علت محدودیت      

برای  .( استفاده شود1( و برای تابع تولید از معادله )2(. در صورتی که برای رابطه هزینه از معادله )1374)هژبرکیانی، 
 توان تابع الگرانژ زیر را تعریف نمود:حداقل سازی هزینه با توجه به قید تابع تولید می

(9) ))2,X1(X-+λ(Y2X2+r1X1L=r 

دست آورده و سپس آنها را برابر با صفر همرتبه اول را نسبت به دو عام  تولید و ضریب الگرانژ باز این تابع مشتقات جزئی 

 آید:( به دست می5قرار داده شود، در آن صورت روابط )

 = 0 λ  -=   

   (5) = 0λ  – =   

            =0 A-=Y 

 بهینهه  مقهدار  تولیهد  تهابع  در هانهاده مصرف مقدار دادن قرار با محصول و نهاده قیمت گرفتن نظر در و نمودن ساده از پس

   . ]8[گرفت نظر در توانمی هم نهاده n برای توانمی که آیدمی دستبه هزینه سازی حداق  برای هانهاده
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 ( 1جهدول)  گردید. با توجه به برآورد معمولی مربعات حداق  روش استفاده از با تولید توابع انواع مدل، برآورد جهت

زمینی استان اردبی  جههت انتخهاب تهابع  برتهر مهورد مقایسهه قهرار        های به عم  آمده انواع توابع تولید برای سیبتخمین

 JBدهد. تابع لئونتیهف و ترانسهندنتال آمهاره   اینکه سه ناحیه تولید را همزمان نشان نمی تابع کاب داگالس به دلی  .گرفتند

شهود. در  درصهد رد مهی   5باالیی در مقایسه با درجه دو  و ترانسلوگ دارند و نرمال بودن توزیع جمهالت اخهالل در سهط     

واتسهون بهاالیی    -پایین دوربهین   JB، آماره توان گفت ترانسلوگ، تعداد معنی داری زیادمقایسه درجه دو  و ترانسلوگ، می

 شود.نسبت به درجه دو  دارد پس ترانسلوگ مدل برتر شاخته می
 زمینی در استان اردبیل(: نتایج برآورد تابع تولید سیب1جدول )

 سط  احتمال JBآماره  مقدار دارتعداد ضرایب معنی تعداد ک  ضریب تابع تولید

 11/1 39/9 5 4 داگالس  کاب

 18/1 13/5 9 17 ترانسندنتال

 111/1 7/5 11 21 لئونتیف تعمیم یافته

 21/1 15/3 17 25 دو  تعمیم یافته درجه

 19/1 31/3 14 29 ترانسلوگ

 ها يافته :مأخذ

  مدل به دست امده از تابع ترانسلوگ:
2.(Ln sat).Ln L+1/2 .Ln AB+ .Ln S+.Ln ALI  +  + Lny= 

.ln SAT.Ln AB.ln SAT.Ln S+ .ln SAT.Ln ALI+ +2.(Ln L)+1/22.(Ln AB )+ 1/2 

.ln S.Ln L.ln ALI.Ln AB+.ln B.Ln L+.ln B.Ln S+.ln B.Ln ALI+.ln B.Ln M++ 

Lnلگاریتم طبیعی،Yزمینی تولیدی برحسب کیلوگر ، : مقدار سیبTAS     زمینهی  : میهزان سهط  زیهر کشهت سهیب

سهم مصهرف    S:حیوانی مصرف شهده برحسهب کیلهوگر ،    : کود ALI: بذر مصرف شده برحسب کیلوگر ، Bبرحسب هکتار، 

الت اسهتفاده در مراحه  مختلهف    آمیزان ماشین : M: مقدار ک  آب مصرف شده برحسب مترمکعب،ABشده برحسب لیتر، 

بطه حهداکثر  پس از مشتق گیری از تابع و تشکی  راباشد. در مراح  مختلف برحسب نفر می:  نیروی کار L برحسب ساعت،

در . یهد آمیبه دست  لیتر 9/7کنیم که مقدار بهینه جاگذاری می( 3)رابطه  در سم ها را به غیر ازمصرف نهاده سود متوسط

ع بهرای تهاب   (5) ( و9)برای تما  نهاده های موجهود و تشهکی  رابطهه    (2)با نوشتن رابطه هزینه طبق رابطه  روش هزینه نیز

 باشد.که در این مقدار مصرف، هزینه در حداق  می شودمی لیتر 5/4، مقداربهینه بدست آمده ترانسلوگ

 استان اردبیلزمینی در تولید سیب از طریق حداکثرسازي سود و حداقل سازي هزینه سم نهاده ازبهینه  استفاده (: مقدار2جدول )

 لیتر  روش 

 9/7  حداکثر سارزی سود

 5/4  حداق  سازی هزینه

 5/8  متوسط مصرف سم

 ی تحقیقهاماخذ: يافته

 

 گیرينتیجه( 4

باشد که اختالف بین مقدار متوسط  لیتر 9/7سود  سازی از روش حداکثر سممقدار بهینه محاسبه شده برای نهاده 

می باشد. در روش حداق  سازی هزینه نیز با مقدار بهینه به دست  لیتر1/1و مقدار بهینه  (5/8)مصرف سیب زمینی کاران 

علت این اختالف استفاده بهیش از انهدازه از سهم در مهزراع سهیب       باشد.می لیتر 2قدار متوسط و اختالف آن با م 5/4امده 

    ورزان بهیش از میهزان الز  مصهرف   در خصوص میزان مصهرف سهم، کشها   زمینی می باشد. با در نظر گرفتن شرایط موجود 

ی دادن در مهورد  هها، آمهوزش و آگهاه   کهش فت و علف رایگان کردن آزامایش آوجه به نتایج پیشنهاد می گردد: . با کنندمی

به کار گیهری نظهر   ت، اگاهی دادن به کشاورزان در مورد تخریب زیست میحیطی سمو  استفاده شده، شناخت و کنترل آف



 

5 

 

مناسب، استفاده از روش مکانیکی زراعی رعایت تناوب  کارشناسان در استفاده از نوع و مقدار سمو  در مزراع سیب زمینی،

 فت به جایی شیمیاییآ با مبازره

 منابع ( 5
 .8-ص ، اصالح الگوی مصرف یک ضرورت انسانی وملی. تهران، انتشارات مولف.1388زاده، س: اله ویردی -1

 و ریزیبرنامه معاونت .کشاورزیجهاد وزارت .1343-49 یزراع سال ،زراعی محصوالت کشاورزی آمارنامه .1345 .همکاران .ک ،یاحمد -2

 .44-48. صو اول جلد .ارتباطات و اطالعات ریوآفن مرکز .اقتصادی

نامه دانش زمینی استان اردبی . ویژهها و صرفه اقتصادی در تولید سیب. تحلی  روابط بین نهاده1341الفی، خ. دشتی، ق. خرمی،ش.  -3

 .213-229کشاورزی و تولید پایدار. صو 

 www.maj.irسی در سایت: . مرکز آمار و اطالعات وزارت کشاورزی، قاب  دستر1341بی نا ،  -9
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Abstract 
         Potatoes are among the agricultural products that are considered in both the production and 

consumption sectors. The general objective of this research is to determine the optimal use of poison in 

potato production in Ardabil province. The statistical population of this study was potato units producing in 

potato field in Ardebil province. A total of 184 people were selected using the Cochran formula by multistage 

cluster sampling They were selected as statistical samples. Data were gathered by field questionnaire. In this 

study, 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 deriving the function and 

forming the maximum profit relationship, an optimal amount of 7/4 liters is obtained. In the minimum cost 

method, the optimum value is 5/5 liters. Comparing the values obtained in both methods with the average 

farmer consumption indicates that the input of poison is more than the optimal amount. Learning and 

awareness about pest management can help optimize the use of poison inputs. 

Keyword: potatoes, the optimal amount, Poison input, Aedebil province  

 

 

 


