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  چکیده
این هزار هکتار از اراضی  24حدود  که باشدمی در استان اردبیل کشاورزي مهم زمینی از جمله محصوالتسیب     

ها در فرایند تولید در این منطقه، بهینه براساس شواهد موجود، مصرف نهاده .خود اختصاص داده است استان را به
ها، شناسایی مناسبات و روابط بین نهادهبنابراین،  .پذیردنبوده و تولید محصول مطابق اصول اقتصاد تولید انجام نمی

در اقتصادي نمودن تواند ها میترکیب بکارگیري نهاده آگاهی از ساختار تولید ووجود بازده نسبت به مقیاس و درکل 
با هدف تبیین ساختار تولید و بررسی وجود صرفه اقتصادي در تولید این مطالعه حاضر لذا  .تولید موثر واقع شود
اردبیل درسال  استانزمینی بردار سیببهره 156هاي الزم از طریق تکمیل پرسشنامه از داده. محصول انجام گردید

به تخمین سیستمی تابع هزینه ترانسلوگ به همراه معادالت نسبت  نیل به هدف تحقیق،جهت . آوري گردیدجمع 1389
 هاي کار ومنفی بوده و نهاده آالتقیمتی عوامل تولید بذر، کار و ماشین هاينشان داد کششنتایج . سهم هزینه اقدام شد

 ،نهایتاً. ندرادرابطه جانشینی  آالتماشین با عوامل بذر، نیروي کار وآب  نهاده ، ضمن اینکهباشندماشین میمکمل  بذر
   .باشدمی تولید این محصولفرایند در وجود صرفه اقتصادي  بیانگر محاسبه گردید که 69/0 برابر با کشش هزینه

 
 ، کشش هزینهزمینیساختار تولید، سیب تابع هزینه ترانسلوگ، اردبیل، :هاي کلیديواژه
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Abstract 

Potato is one of the agriculture important products in Ardebil province that about 24 

thousand hectares of land in this province allocated to this product. Based on available evidence, 

consumption of inputs in the production process in this region is not optimal and producing does 

not do according to the principles of production economics. This study aims to explain the 

production structure and the economies of scale. the required data collected by questionnaire from 

156 Ardebil potatoes farmer in 1389 year. To this end, the Translog cost function with cost share 

equations was utilized by SURE technique. Results showed that own price elasticities of seed, labor 

and machines inputs are negative, and the labor and seed inputs have complementary relationship 

with machine input, while water input has substitution relationship with seed, labor and machine 

inputs. Finally, the cost elasticity is 0/69 which indicates there is economies of scale in the process 

of production. 
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  مقدمه
مین آن به علت پیچیدگی، تعدد و مسأله غذا و تأ        

تنوعی که در عصر حاضر به خود گرفته است در همه 
جهان نگران کننده شده و به ویژه  جا براي جمعیت آینده

در کشورهاي در حال توسعه به سبب نرخ باالي رشد 
صورت  ،جمعیت و وابستگی بیشتر به محصوالت غذایی

به طوریکه بر اساس گزارشات . حادتري پیدا کرده است
-د جمعیت جهان در حال حاضر به سوءدرص 20موجود 

ه به طور انسان متفکر امروز چنانچ. تغذیه مزمن دچارند

شک آینده اي مبهم به این مسأله مهم نیاندیشد، بیجدي 
بر این  .)1386و یزدانی،  عابدي( پیش رو خواهد داشت

هاي مهم اقتصادي بخش کشاورزي یکی از بخشاساس، 
در هر کشور و به خصوص در کشورهاي در حال 

از جمله  .بایستی مورد توجه قرار گیرد وتوسعه است 
به عدم نیاز به مواد اولیه  توانخش میکارکردهاي این ب

وارداتی، تأمین غذاي مردم جامعه، تأمین بخشی از مواد 
اولیه صنعت، تولید ارز و در نهایت نقش مهم آن در 
بیرون آمدن کشور از سلطه غذایی کشورهاي 
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بر ). 1382حاجی میررحیمی، (استعمارگر اشاره نمود 
به ران ایدر کشور کشاورزي  اساس شواهد موجود،

به طوري . باشدمیمطرح اقتصادي عنوان یک بخش مهم 
یک چهارم تولید ناخالص داخلی، یک چهارم اشتغال،  که
درصد صادرات 27درصد نیازهاي غذایی، حدود  85

درصد مواد خام مورد نیاز صنایع  90غیرنفتی و بیش از 
 شودز طریق بخش کشاورزي تامین میکشاورزي ا

  ).1386 علیرضایی و همکاران،(
باشد می يکشاورز از جمله محصوالتزمینی سیب     
هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف مورد توجه  که

 45ساالنه  زمینی در ایرانسرانه مصرف سیب. است
- درحالی که میانگین جهانی مصرف سیب ،کیلوگرم است

، که نشانگر باال کیلوگرم اعالم شده است 34زمینی تنها 
در  .باشدصرف این محصول در کشور میبودن سرانه م
به کشت هزار هکتار از اراضی زراعی  170ایران حدود 
 استان. زمینی اختصاص داده شده استسیب محصول

مطرح در زمینه تولید این محصول  مناطقاز جمله اردبیل 
- کل سطح زیر کشت سیب استان ازاین سهم . باشدمی

و سهم کتار بیست و چهار هزار هحدود ، کشور زمینی
تن می  میلیون 6/4زمینی کشور که از کل تولید سیب آن

زمینی از کل سیب. تن می باشدهزار  850 ،باشد
صادراتی ایران که دویست هزار تن می باشد سهم 

 درصد 25استان اردبیل پنجاه هزار تن می باشد که 
در نظر با . باشدزمینی کل کشور میت سیبادراص

تان اردبیل از تولید و سهم اس ،گرفتن آمارهاي فوق
 درصد می باشد 20زمینی کشور بیش از تجارت سیب

بررسی روند تولید . )1390، اتاق بازرگانی استان اردبیل(
فعالیت دهد که این محصول در سالیان گذشته نشان می

ي بکارگیري غیراصولی عوامل تولید واسطه، بهيتولید
صورت بهینه  صورتبه ،استانزمینی سیب مزارع در
متناسب با تغییر  رسدبه نظر می کهطوری، بهگیردنمی

از  هاي ناشیبتوان از صرفه هامصرف تمامی نهاده
در این راستا آگاهی از  .مقیاس در این مزارع بهره برد

بررسی  ها و نیز، نوع رابطه بین نهادهتولیدساختار 

 اقتصادي نمودن فرایند تولیدتواند در می کشش هزینه
  . موثر باشد

هاي اقتصادي، زمینه ساختار تولید و صرفهدر      
در داخل و خارج از کشور صورت  مطالعات متعددي

از طریق تخمین ) 1384(جهانی و اصغري . گرفته است
گندم منطقه  تولیدتابع هزینه ترانسلوگ به تحلیل 

نتایج مطالعه نشان داد که کود . ارسباران پرداختند
ذر و ماشین آالت مکمل نیروي کار شیمیایی مکمل ب

ثابت  وجود بازدهفرضیه  ضمن اینکه. شودمحسوب می
با ) 1386(انصاري و سالمی  .نسبت به مقیاس رد شد

مزرعه پرورش میگو در جنوب  51استفاده از اطالعات 
هاي ناشی از مقیاس در این صنعت صرفهوجود  ،ایران

 تأییدورد را از طریق برآورد تابع هزینه ترانسلوگ م
تابع هزینه  تخمینبا ) 1386(عابدي و یزدانی . قرار دادند
- اي براي استاناي ذرت دانهساختار هزینه، ترانسلوگ

انشاه را مورد تحلیل قرار خوزستان و کرم ،هاي فارس
هاي جزئی متقاطع آلن براي هر جفت از کشش. دادند
ذر و ي جانشینی مابین نیروي کار، کود، برابطه، هانهاده
کشش قیمتی تقاضا براي نهاده نیروي کار  بررسی وآب 

با  .دادندنشان  را بی کشش بودن تقاضا براي این نهاده
که تولید ذرت از  بیان شدکشش کلی تولید نیز ي محاسبه

دشتی و  .بازده نزولی نسبت به مقیاس برخوردار است
هاي ناشی از مقیاس و به تحلیل صرفه) 1388(شرفا 
رغ تخمگذار استان هینه در واحدهاي پرورش ماندازه ب

با گزینش و برازش تابع هزینه . تهران پرداختند
درصد  94ترانسلوگ نشان داده شد که در مجموع 

هاي ناشی از مقیاس واحدهاي مورد مطالعه با صرفه
در بررسی ) 1389(اسد و همکاران بنی. ستندمواجه ه

در استان  ساختار تولید مزارع پرورش ماهی قزل آال
و تخمین تابع هزینه  SUREتهران، با بکارگیري روش 
هاي ناشی از مقیاس در این ترانسلوگ وجود صرفه
ساختار ) 2001( پونیث و همکاران .صنعت را تأیید کردند
رزي آفریقاي جنوبی را براي دوره تولید بخش کشاو

هاي کششحاسبه با م. ارزیابی کردند 1970-88مانی ز
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نشان داده ایسه آن با نتایج مطالعات قبلی و مقجانشینی 
هموتتیک هیکس و ساختار تولید با تکنولوژي که  شد

 چهاربا درنظر گرفتن ) 2004( هاپتیوناس .سازگاري دارد
و  ايواسطهي و مواد سرمایه، نیروي کار، انرژ نهاده

تخمین تابع هزینه ترانسلوگ، ساختار تولید صنعت 
 1961- 96ي زمانی راي دورهکاغذسازي را در کانادا، ب

ها حاکی از آن است که در طی دوره یافته. بررسی کرد
- کشش ضمن اینکهمذکور صرفه اقتصادي وجود دارد، 

راي . وجود داردها بین نهاده باالییهاي جانشینی 
با بکارگیري تابع هزینه ترانسلوگ چارچوبی را ) 2006(

صورت  براي بررسی ساختار تولید کشاورزي آمریکا به
. فراهم کرده است) تولیدات زراعی و دامی(دو بخشی 

هاي نتایج نشان دادند که درجه جانشینی بین نهاده
نیروي کار و سرمایه درحال کاهش است و همچنین 

ها در طول هاي قیمتی تقاضا براي تمامی نهادهکشش
از مطالعات باال همانطوریکه . اندزمان افزایش یافته

به تخمین تابع  این مطالعات عمدتاً، شوداستنباط می
اند و هزینه ترانسلوگ و معادالت سهم هزینه اقدام کرده

ها نهادههاي جزئی و نیز کشش قیمتی به محاسبه کشش
  .اندو کشش هزینه پرداخته

زمینی در استان اردبیل، تولید سیب جایگاهبا توجه به      
ود و وجبررسی ساختار تولید حاضر  هدف از مطالعه

 .باشدمیمحصول  ایندر فرایند تولید صرفه اقتصادي 
سواالتی از قبیل اینکه آیا با  به گردیدسعی در این راستا 

هاي تولید را کاهش داد یا نه، توان هزینهافزایش تولید می
ها به قیمت به چه میزان است و حساسیت تقاضاي نهاده

پاسخ ، دها وجود دارچه میزان امکان جایگزینی بین نهاده
مفید و تواند اطالعات میپاسخ به این سواالت . داده شود
زیادي را راجع به تکنولوژي تولید این محصول کاربردي 

قرار دهد تا  آن تولیدکنندگانگذاران و سیاستدر اختیار 
این اطالعات را مدنظر قرار  هاي خودگیريدر تصمیم

  .دهند
  هامواد و روش

تابع رهیافت توان با استفاده از ساختار تولید را می     
هزینه مورد بررسی قرار داد، رهیافت تابع تولید یا 

ي واحد بین تئوري دوگان نشان داده است که یک رابطه
در  ).1970شفارد، ( توابع تولید و هزینه وجود دارد

جهت برآورد پارامترهاي تولید و  بسیاري از مطالعات
 .استفاده شده استنه از توابع هزیبررسی ساختار تولید، 

ها زمانی تأمین در این صورت فرض حداقل سازي هزینه
- شود که با درنظر گرفتن مقادیر ستاده و قیمت نهادهمی

ترین هزینه ممکن زا، تولید با پایینصورت برونها به
تحت این فرض مدیریت هیچ کنترلی روي . صورت گیرد

هت تالش رد و درجهاي نهاده ندامقادیر ستاده و قیمت
سازي هزینه تولید، مدیریت باید براي براي حداقل

هاي مختلفی که سطوح بکارگیري مقادیر مناسب نهاده
گیري کند تصمیم ،کنندموردنظر ستاده را تولید می

  ).2010، مارگونو و همکاران(
صورت زیر بیان تواند بهع هزینه میشکل کلی یک تاب     

  :شود
 

 مقدار محصول تولیدي  ،کل هزینه  در این رابطه     
  . باشدمیها قیمت نهادهبرداري از  و 
 ،در بسـیاري از مطالعـات   کی از مـوارد مـورد توجـه   ی    

-انتخاب شکل تابعی مناسب جهت تصریح تابع هزینه می

معموالً سعی بر این است که ایـن انتخـاب از میـان     .باشد
صــورت گیــرد، چراکــه ایــن توابــع  1پــذیرتوابــع انعطــاف

آوري تولیـد اعمـال   هیچگونه محدودیتی را بر ساختار فن
کنند، همچنین پیشرفت در برآورد غیرخطی پارامترها نمی

تـر از اشـکال   موجبات توجه بیشـتر و اسـتفاده گسـترده   
بــه اســتناد  .پــذیر را فــراهم ســاخته اســتتبعــی انعطــاف

انسـلوگ، درجـه دوم   پـذیر تر کاربرد وسیع توابع انعطاف
در مطالعات داخلی و  3و لئونتیف تعمیم یافته 2تعمیم یافته

خارجی، در مطالعه حاضـر نیـز تـابع هزینـه مناسـب بـا       

                                                           
1 Flexible Functional Form 
2  Generalized Squar-Root Quadratic (GSRQ)  
3 Generalized Leontief (GL) 
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برتر از میان ایـن سـه تـابع    زینش تابع توجه معیارهاي گ
تعداد پارامترهاي کمتر، سادگی تفسـیر،   .گرددانتخاب می

دهـی و  یمسادگی محاسباتی، خوبی بـرازش، قـدرت تعمـ   
ــی، مطابقــت و ســازگاري عالمــت پــیش هــا و مقــادیر بین

هـاي اقتصـادي و   ها بـا تئـوري  پارامترهاي تابع و کشش

همچنین نرمال بودن جمالت برتر از جمله معیارهاي مهم 
 .)1383زاد و سـالمی،  حسـین (د باشانتخاب تابع برتر می

صورت به  مورد استفاده در این پژوهشکلی توابع شکل 
  :استزیر 

  ):1973و همکاران،  کریستنسن( تابع هزینه ترانسلوگ     

 
  ):1978 و،ئال( تابع درجه دوم تعمیم یافته     

 
  :)1971دایورت، (تعمیم یافته  تابع لئونتیف     

 
از آنجاییکه در مطالعه حاضر با توجه بـه معیارهـاي        

بع گزینش تابع برتر تابع هزینه ترانسـلوگ بـه عنـوان تـا    
مناسب انتخاب گردید، لـذا ادامـه مطالـب ایـن قسـمت بـا       
توجه به این فرم تـابعی، کـه از طریـق بسـط مرتبـه دوم      

شـرط تقـارن   . شـود تیلور به دست آمده است، ارائـه مـی  
این تابع باید . باشدمی  براي تابع فوق بصورت 

داراي شرایط خوش رفتاري همگن از درجه یک نسبت به 
براي اینکه . ها، مقعر بودن و یکنوا بودن باشدنهادهقیمت 

ها باشـد بایـد   تابع فوق همگن از درجه یک در قیمت نهاده
دایـورت و  ( قیودي بـه شـکل زیـر در تـابع اعمـال شـوند      

 :)1987والس، 

                                                                                  

 
 [5] 

     
براي تأمین شرط مقعر بودن تابع هزینه ترانسلوگ، باید 
ماتریس مشتقات درجه دوم تابع هزینه نسبت به قیمت 

این شرط . ها یک ماتریس نیمه معین منفی باشدنهاده
هاي خودقیمتی تقاضا براي تمام درصورتی که کشش

شود مشاهدات داراي مقادیر منفی باشند، تأمین می
براي تأمین شرط یکنوا بودن . )1987و والس،  دایورت(

ها الزم است، سهم هزینه هر تابع هزینه در قیمت نهاده
نهاده از کل هزینه تولید به ازاي هر نمونه مثبت باشد 

به دلیل تخمین سیستمی تابع ). 1994گارسیا و راندال، (
ي ترانسلوگ در مطالعه حاضر، باید توابع سهم هزینه

ي گیري از تابع هزینهبا مشتق. دست آورهزینه را به د
- ها و استفاده از اصل لممت نهادهترانسلوگ نسبت به قی

ها به دست توابع سهم هزینه نهاده )1970شفارد،( شفارد
-صورت زیر بهتواند بهام می سهم هزینه نهاده  .آیدمی

  :دست آید
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، نظریکی از مباحث مورد در بررسی ساختار تولید 
محاسبه ورد مهایی که کشش هازجمل. دباشها میکشش
-می جانشینی خودي و متقاطع آلنگیرد، کشش قرار می

این نوع  ،)1975(مطابق با کار بلکوربی و راسل  .باشد
- اوزاوا نام –کشش که تحت عنوان کشش جانشینی آلن 

درجه جانشینی بین دو نهاده را نشان ، است گذاري شده
ها از لحاظ گروهبندي هر جفت از نهادهبراي دهد و می

براي  این کشش. شودجانشینی و مکملی به کار برده می
: شودزیر تعریف میروابط صورت بهتابع ترانسلوگ 

  

 

 
     

آلن و متقاطع مقدار کشش جانشینی   در روابط باال
ر اگ. دهدرا نشان میآلن کشش جانشینی خودي  

مقدار جبري کشش جانشینی متقاطع مثبت باشد، نشانگر 
در . این است که بین دو نهاده رابطه جانشینی وجود دارد

حالت افزایش قیمت یکی از آنها موجب افزایش این
شود، به عبارتی در صورت باال بکارگیري نهاده دیگر می
ي توان با بکارگیري بیشتر نهادهبودن قیمت یک نهاده می

اگر مقدار این . جلوگیري کرد از افزایش هزینهدیگر 
و  باشدکشش منفی باشد نشانگر رابطه مکملی می

ها موجب کاهش مقدار افزایش قیمت یکی از نهاده
هاي در رابطه با کشش. شودبکارگیري نهاده دیگر می

ها خودي آلن، انتظار براین است که عالمت این کشش
اي نرمال، تقاضا با منفی باشد، چراکه در مورد کااله

  .قیمت رابطه عکس دارد
هاي جزئی عوامل تولید با استفاده از با داشتن کشش     

هاي قیمتی خودي و کشش توانمی) 10(و ) 9(روابط 
  :دست آوردرا به هامتقاطع تقاضاي نهاده

 

 
     

کشش خود قیمتی نهاده و  به ترتیب،) 10(و ) 9(روابط 
کشش . دندههاده را نشان میکشش قیمتی متقاطع ن

کشش تواند مثبت یا منفی باشد، ولی متقاطع می
ها خودقیمتی باید منفی باشد و هرچه قدرمطلق آن

دهد که تقاضا براي آن نهاده به تر باشد، نشان میبزرگ
  .تر استقیمت حساس

یک  وجود صرفه اقتصادي در تولیدبراي بررسی      
اقدام و کشش مقیاس  ، به برآورد کشش هزینهمحصول

- صورت زیر محاسبه میبه) (کشش هزینه . شودمی

:شود
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با توجه به مقدار عددي که در عمـل بـراي کشـش هزینـه     
هـاي زیـر را دررابطـه بـا     تـوان حالـت  آید، میدست میبه

وجود یا عدم وجود صرفه اقتصـادي واحـدهاي تولیـدي    
بیانگر وجود صـرفه حاصـل    1حالت : استنباط کرد

تـر از نظـر   از اندازه است، بدین معنی که واحدهاي بزرگ
بیـانگر عـدم    1حالـت  . تر هسـتند صرفهاقتصادي به

نشان  1وجود صرفه حاصل از اندازه بوده و حالت 
هـم  دهد که واحدهاي کوچک و بزرگ تفاوتی نسبت بهمی

  ).1992واریان، (از لحاظ وجود صرفه اقتصادي ندارند 
حال کشـش مقیـاس بـه    با داشتن مقدار کشش هزینه،      

ــه   ــوس رابطـ ــورت معکـ ــف )11(صـ ــی تعریـ ــودمـ :شـ

 
     

تر از یک باشد، ي این کشش بزرگدر صورتی که اندازه
هاي ناشی از مقیاس مواجه است فناوري تولید با صرفه

هاي تر از یک باشد، عدم صرفهکوچک و اگر مقدار آن
  .ناشی از مقیاس وجود دارد

ها و اطالعات مـورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه از     داده     
 156نامـه از  اي و تکمیل پرسـش طریق مطالعات کتابخانه

 1389در سـال  زمینـی اسـتان اردبیـل    بهره بـردار سـیب  
ي جهـت تصـریح سـاختار هزینـه     .شده اسـت  آوريجمع
 تـابع هزینـه  زمینـی در اسـتان اردبیـل،    تولید سیب مزارع

 (جـه بـه معیارهـاي گـزینش تـابع برتـر       ترانسلوگ بـا تو 
ــوري    ــا تئ ــایج حاصــل ب ــاي خصوصــا ســازگاري نت ه

بـه  . به عنوان تایع مناسب انتخاب گردیده است )اقتصادي
معـادالت سـهم    به همراهاین ترتیب تابع هزینه ترانسلوگ 

ي آب، بذر، نیروي کار و ماشـین  براي چهار نهاده(هزینه 
ــتمی و بـــه) آالت ــورت سیسـ ــتفاده از روش صـ ــا اسـ بـ

تخمـین زده  ) 1962(هاي به ظاهر نامرتبط زلنر رگرسیون
این روش درصورت وجود همبستگی همزمان  .شده است

بین جمالت اخالل در معادالت سـهم هزینـه و بـه منظـور     
در  .شـود مترهـا بـه کـار گرفتـه مـی     اافزایش کـارایی پار 

ــوق   ــاي سیســتم ف ــه  و ، ، ، ، متغیره ب
قیمـت   ،)کیلوگرم(قیمت بذر  ، )مترمکعب(قیمت آب  ترتیب

 ،)سـاعت (قیمـت ماشـین آالت    ،)نفر روز کار(نیروي کار 
را  تولیـد محصـول  هزینه و  )تن(مقدار تولید سیب زمینی 

  .دهندنشان می
بکار  نسبی هايدر این مطالعه جهت تخمین، قیمت     

ها بر که اینکار از طریق تقسیم قیمت تمامی نهاده اندرفته

نظر به . قیمت نهاده کود شیمیایی صورت گرفته است
معادله سهم هزینه داراي استقالل  1اینکه تعداد 

خطی است، براي هرکدام از مشاهدات، مجموع جمالت 
 -ل بین معادالت صفر است، یعنی ماتریس واریانساخال

کوواریانس اجزاء اخالل منفرد و غیر قطري بوده لذا 
از آنجا که مجموع . )1997جانستن، ( معکوس ناپذیر است

برآورد مدل با  ،شودها برابر با یک میهاي هزینهسهم
 –این روش موجب صفر شدن ماتریس واریانس 

از براي جلوگیري . شودکوواریانس اجزاي اخالل می
ایجاد این مشکل، یکی از معادالت سهم هزینه در برآورد 

ضرایب . )2001پونیث و همکاران، ( شودحذف می
مربوط به معادله سهم هزینه حذف شده با استفاده از 

هاي برنت و وود بنابر یافته. آیدشرط همگنی به دست می
 تواند حذف شود واي میهر سهم هزینه) 1975(

درصورتیکه مدل از ثبات ساختاري برخوردار باشد 
مطالعه در . نتایج به دست آمده یکسان خواهد بود

آالت کنار ماشین سهم هزینه مربوط به نهاده حاضر،
  .گذاشته شده است

  
  نتایج و بحث

تابع هزینه ترانسلوگ به همراه معادالت نتایج برآورد      
  .ستنشان داده شده ا 1در جدول سهم هزینه 

% 5داري شود در سطح معنیهمانگونه که مشاهده می
. درصد ضرایب از نظر آماري معنادار هستند 67حدود 

باشد که نشان درصد می 77ضریب تعیین مدل برابر با 
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درصد تغییرات متغیر وابسته، یعنی هزینه  77دهد که می
زمینی در منطقه مورد مطالعه، توسط تولید سیب

هاي آب، بذر، نیروي مل قیمت نهادهمتغیرهاي مستقل شا
آالت و مقدار محصول تولید شده توضیح کار، ماشین
از نظر اقتصادسنجی، باال بودن ضریب . شودداده می

آماره دوربین . باشدتعیین بیانگر خوبی برازش مدل می
باشد که بیانگر عدم وجود می 8/1واتسون برابر با 

ضرایب تعیین . باشدخودهمبستگی در اجزاي اخالل می
هاي سهم هزینه هاي آب، بذر و کار به ترتیب معادله

- باشد که نسبتا باال میدرصد می 54و  60، 55برابر با 
-ها محاسبه کششجهت بررسی روابط بین نهاده. باشند

-هاي جزئی خودي و متقاطع آلن ابزار سودمندي می
  .بیان شده است 2ها در جدول باشد، مقادیر این کشش

  هزینه ترانسلوگ سیستمنتایج تخمین  -1ل جدو
 tآماره   ضریب  متغیر

 
***860/6  216/14  

 
***937/0 633/4 

 042/0-  844/0- 

 
***561/0 219/9  

 
***556/0  264/6 

 
***177/0 -  999/2- 

 059/0  477/0 

 
***094/0  469/10 

 
***133/0  114/7 

 
***126/0  573/8 

 
***532/0  708/3 

 
***045/0 -  015/5- 

 
***025/0 -  353/3- 

 012/0 738/0 

 
***084/0 -  327/8- 

 
***067/0 -  730/2- 

 
*030/0-  833/1- 

 
*011/0-  738/1- 

 
***038/0  656/3 

 
*011/0-  745/1- 

 047/0-  402/1- 

 771/0 

 739/0 

.دهنددرصد را نشان می 10و  5، 1ح داري در سطوبه ترتیب معنی* و ** ، ***نمادهاي            
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  هاي جزئی خودي و جانشینی آلنکشش -2جدول 
  آالتماشین  نیروي کار  بذر  آب  
-803/0  آب  255/0  212/0  930/1  

  بذر
 455/0-  370/0  247/0-  

  نیروي کار
  976/0-  075/0-  

  آالتماشین
   506/2-  

 
مت هاي خودي عالشود که تمامی کششمشاهده می

، به عبارتی با باشندرا دارا میمورد انتظار و منفی 
کارگیري آنها کاهش ها مقدار بهافزایش قیمت این نهاده

هاي متقاطع نیز در جدول نتایج برآورد کشش .یابدمی
ها کششدر مواردیکه عالمت این .شودمشاهده میفوق 

- نشان میرا رابطه جانشینی بین دو نهاده مثبت باشد، 

بذر،  سه نهادهشود که نهاده آب با مشاهده می .دهد
همچنین رابطه جانشینی دارد،  آالتنیروي کار و ماشین

در صورت . نیروي کار رابطه جانشینی دارندو بذر 
آالت و انجام درست عملیات بکارگیري صحیح ماشین

ورزي، آب حاصل از بارندگی در خاك ذخیره شده خاك
تواند دهد، که این مییو نیاز به آبیاري را کاهش م

همچنین . آالت باشدجانشینی آب با ماشین گواهی بر
تواند به دلیل رابطه جانشینی آب با نیروي کار نیز می

نهاده آب باشد، نسبی فراوانی نیروي کار و کمیابی 
و وفور  نیروي کار خانوادگی به دلیل استفاده ازچراکه 

با بکارگیري ان تا حد امکزارعین سعی دارند  نیروي کار،
نه تنها  زراعی و انجام اقدامات مناسبتر بیشنیروي کار 

از بلکه حتی المقدور  ،مقدار مصرف آب را اضافه نکنند
تواند به جانشینی آب با بذر می .مقدار مصرف بکاهند

عبارتی در باشد، به آبیاريدلیل بکارگیري تکنیک کم
خصی از صورت افزایش میزان استفاده از بذر، حجم مش

در . دشوتري اختصاص داده میآب به مقدار بذر بیش
رابطه منفی باشد،  هاي متقاطعکششعالمت صورتیکه 

دهد که نتایج نشان می. داردمکملی بین دو نهاده وجود 
طه مکملی رابو نیروي کار آالت با دو نهاده بذر ماشین
بذر  کاشتشود که به این ترتیب مشخص می .دارد

گیري بیشتر از رعه الزاماً نیازمند بهرهبیشتر در مز
-ماشین بکارگیريضمن این که . باشدنیروي ماشین می

، به عبارتی باشدمینیروي کار  همراه با بکارگیريآالت 
نیروي  عمدتاً نیازمند استفاده ازآالت ماشین بکارگیري

رابطه مکملی بین مؤید که  باشدنیز میانسانی در مزرعه 
   .  باشدیدو نهاده م این

 3ها نیز در جدول هاي قیمتی تقاضاي نهادهکشش     
  .بیان شده است

  
  هاي قیمتی تقاضاکشش -3جدول 

  آالتماشین  نیروي کار  بذر  آب  
-097/0  آب  030/0  025/0  233/0  

129/0  بذر  230/0-  187/0  125/0-  

056/0  نیروي کار  098/0  258/0-  020/0-  

207/0  آالتماشین  026/0-  075/0-  269/0-  
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کشش قیمتی تقاضا براي  شودمالحظه میهمانگونه که   
به این معنی که با افزایش . باشدها منفی میتمامی نهاده

در . شودها میزان تقاضاي آنها کاسته میقیمت این نهاده
حساسیت  )-26/0( ترینبیشآالت ماشین ينهاده این بین

ایش یک درصدي با افز بدین ترتیب .دهدنشان میرا 
درصد  26/0  آن به میزان تقاضاي ،آالتقیمت ماشین
همان طوري که قبالً نیز اشاره گردید، با . یابدکاهش می

توان هاي متقاطع تقاضا میتوجه به مقدار عددي کشش
ها را مورد بررسی نوع و شدت ارتباط بین انواع نهاده

این هاي آلن به قرار داد که در مطالب مربوط به کشش
  .مورد پرداخته شد

-می 69/0برابر با  شدهمحاسبه  کشش هزینهمقدار      

- محصول سیببدین مفهوم که با افزایش تولید  ،باشد

 69/0 به میزان مربوط هزینه ،به میزان یک درصدزمینی 
با توجه به رابطه کشش هزینه و . یابددرصد افزایش می

- ید سیبمزارع تولتوان استنباط کرد میکشش مقیاس 

با بازده صعودي نسبت به زمینی در استان اردبیل 
نیز برابر با  بازده نسبت به مقیاس. اندمقیاس مواجه

باشد، به این معنی که در صورت افزایش می 44/1
 تولید ،به میزان یک درصد هامتناسب مصرف نهاده

این . یابددرصد افزایش می 44/1 زمینیمحصول سیب
زمینی در استان ع تولید سیبدهد که مزارنشان می

هاي ناشی از مقیاس روبرو هستند و در اردبیل با صرفه
هاي ناشی از توانند از صرفهصورت افزایش تولید می

زمینی را تولید هر واحد سیبمقیاس سود برده و هزینه 
   .کاهش دهند

  

  بندي  و پیشنهاداتجمع
زمینی در سبد با توجه به اهمیت محصول سیب     
صرفی خانوارها و از سوي دیگر با درنظر گرفتن این م

امر که استان اردبیل یکی از مناطق عمده تولید این 
ساختار تولید این  بررسیباشد،  محصول در کشور می

تواند در شناخت وضعیت می منطقه مذکورمحصول در 
لذا مطالعه . و ارتقاي آن موثر واقع گردد فعلیتولیدي 

ها و بررسی روابط بین نهادهحاضر با هدف تحلیل 
زمینی استان اردبیل صرفه اقتصادي در تولید سیب

با توجه به نوع ارتباط نتایح نشان داد . صورت گرفت
زمینی ها و نیز کشش هزینه مزارع سیبانواع نهاده
-می مهم در منطقههاي آب از جمله نهاده ،استان اردبیل

هاي بذر، نهاده با جانشینی آن با توجه به رابطهباشد و 
این توان از آالت تا حدودي مینیروي کار و ماشین

بهینه از آن استفاده و آب  بودویژگی جهت مقابله با کم
مزارع تولید در با توجه به اینکه همچنین . بهره گرفت

اقتصادي ناشی  ايهصرفه    ،زمینی استان اردبیلسیب
ان این ، به این ترتیب تولیدکنندگاز مقیاس وجود دارد

گیري از این ویژگی و افزایش توانند با بهرهمحصول می
، هزینه هر واحد محصول تولیدي را کاهش تولید مقیاس

لذا در . و در نتیجه قدرت رقابتی خود را افزایش دهند
شود که تولیدکنندگان محصول شرایط حاضر توصیه می

ها و افزایش مقیاس زمینی با تغییر متناسب نهادهسیب
ید بتوانند میزان تولید کل خود رابهبود بخشیده و از تول

این طریق به افزایش سودآوري واحد تولیدي کمک 
.نمایند

   مورد استفاده منابع
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