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 چکیده

هاي اقتصادي در ها و صرفهبط بین نهادهتحلیل روا هدف اصلی این مقالهبا توجه به اهمیت تولید چغندرقند در کشور،    
پذیر، از تابع منظور پس از برآورد توابع هزینۀ انعطاف دینب .باشدهزینه می هتولید چغندرقند با استفاده از رهیافت دوگان

به این تابع . هاي جانشینی استفاده شده استهزینۀ ترانسلوگ براي برآورد ضرایب تابع، بازده نسبت به مقیاس و کشش
 .برآورد شد 1368-88مرتبط تکراري براي دورة زمانی هاي به ظاهر ناهمراه معادالت سهم هزینه به روش رگرسیون

کار و اي جانشین براي نیرويکه کود شیمیایی نهاده ها نشان دادي هر جفت از نهادههاي جزئی متقاطع آلن براکشش
. کار استن نتایج حاکی از وجود رابطۀ مکملی بین زمین و نیرويهمچنی. آالت بوده ولی مکمل نهادة زمین استماشین

ترین نهاده در فرآیند تولید کششاي باکشش و زمین بیکار نهادهکه نیروي محاسبۀ کشش قیمتی تقاضا نشان داد
نسبت به ي صعودافزون بر این نتایج حاکی از آن است که تولید چغندرقند در ایران داراي بازده . چغندرقند بوده است

  تر کردن فرآیند تولید توصیه ها، در راستاي اقتصاديبر همین اساس افزایش متناسب مصرف نهاده .مقیاس است
  .شودمی

  
  هاي به ظاهر نامرتبط، چغندرقندتابع هزینه، کشش جانشینی، بازده نسبت به مقیاس، روش رگرسیون: هاي کلیديواژه
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Abstract 

Regards to the importance of sugar beet production in the country, the main objective of this 

thesis is analyzes the relationships between inputs and economies of scale in Iran’s sugar beet 

production by using a dual approach. Therefore, after estimating flexible cost functions, Translog 

cost function is used for estimating coefficients, returns to scale and elasticity of substitution. This 

function was estimated with cost share equations by seemingly unrelated regressions method for the 

period of 1368-88. Allen partial elasticity for each pair of inputs shows that fertilizer is substitute by 

labor and machinery but it’s complement by the land. The results also suggest the existence 

relationship between land and labor is complementary. Price elasticity of demand showed that the 

labor is elastic input in sugar beet production process. Moreover, these results revealed that scale 

economies exists in the sugar beet production in Iran. Accordingly proportionate increase in input 

using in order to more economical production process is recommended. 
 

Keywords: Cost function, Elasticity of substitution, Returns to scale, Seemingly unrelated 

regression, Sugar beet 

  
  مقدمه

شرط و نیاز توسعه بخش کشاورزي پیش        
که ضروري توسعه اقتصادي کشور است و تا زمانی
ها موانع توسعه در این بخش برطرف نشود، سایر بخش

. نیز به شکوفایی و رشد و توسعه دست نخواهند یافت
براي توسعه کشاورزي اهدافی از قبیل افزایش تولید 

رزي، خودکفایی در محصوالت استراتژیک بخش کشاو
شود رزان دنبال میو افزایش درآمد کشاو

هاي باالیی که با وجود پتانسیل ).1382مرادي(
کشاورزي کشور دارد، عملکرد محصوالت کشاورزي و 

استانداردهاي جهانی تر از پایینوري عوامل تولید بهره
امل و عو شناسایی مناسبات تولیدي نابراینب. باشدمی

مؤثر بر سطح تولید و نیز ترکیب و روابط بین آنها در 
هاي مقیاس گامی مؤثر در جهت کنار تحلیل صرفه

وري افزایش راندمان محصوالت و باال بردن بهره
   .آنها خواهد بود در بخش کشاورزي تولیدعوامل 
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 نیاز به شکر، با توجه به افزایش جمعیت کشور و       
ان گیاهان زراعی از جایگاه در می چغندرقند محصول

افزایش تقاضا براي این  .اي برخوردار استویژه
محصول توام با کمبود تولید داخلی، به واردات شکر 

طوریکه میزان واردات شکر کشور به . منجر شده است
هزارتن در  877به  1360هزار تن در سال 111از حدود 

ر در رویۀ شکواردات بی. افزایش یافته است 1388سال 
گیر سطح زیر کشت مشچ هاي اخیر باعث کاهشسال

شده و این امر نه  1388و  1387هاي سال چغندرقند در
هاي برنامه تنها موجب رکود تولید داخلی گردیده بلکه

طراحی شده جهت نیل به خودکفایی در تولید شکر را 
عبداللهیان ( نیز با مشکالت جدي مواجه نموده است

  .)1387نوقابی 
بررسی و تحلیل ساختار تولید محصوالت       

کشاورزي بدین دلیل حائز اهمیت است که جریان رشد 
بخش کشاورزي سبب بروز تدریجی تغییراتی در 

همواره فرض بر این است که . شودساختار تولید می
-عکس ها از خودت به تغییر قیمت نهادهکشاورزان نسب

عوامل  دهند و تغییر در قیمت نسبیالعمل نشان می
 گردد تا نسبت تولید کشاورزي به طور معمول سبب می

هاي تولید تغییر نموده و جانشین کارگیري نهادهبه
آگاهی از میزان امکان جانشینی بین . یکدیگر شوند

-هاي تولید با شناسایی ساختار تولید میسر مینهاده

هاي گذاري نهادههاي قیمتاز طرفی در سیاست. شود
نی و مکملی بین توجه به رابطۀ جانشی کشاورزي، عدم

هاي اقتصادي تولید ممکن است به کاهش صرفه هانهاده
این امر که در ).  1386 امجدي و همکاران(منجر شود 

روند تولید در بخش کشاورزي بازده نسبت به مقیاس 
فزاینده، ثابت یا کاهنده است، یکی از مسائل مورد بحث 

گرچه تجربه نشان داده . در زمینۀ ساختار تولید است
تر با هزینۀ است که تولید محصوالت در سطح وسیع

پذیر است، اقتصاددانان اغلب متوسط کمتري امکان
اند فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس را ترجیح داده

  . )1375 شرافت(

گیري بهینه از منابع موجود در با توجه به اهمیت بهره   
متعددي در زمینۀ فرآیند توسعۀ کشاورزي مطالعات 

 .ها و اقتصاد مقیاس صورت گرفته استروابط نهاده
تولید صنعت کاغذسازي  چگونگی) 2004(هابتیناس 

سیستم با استفاده از  1961-96کانادا را دربازه زمانی 
هاي تحقیق یافته. ترانسلوگ مورد بررسی قرار داد

هاي ناشی از مقیاس در این حاکی از وجود صرفه
مچنین در طول دوره مورد مطالعه تغییر ه. صنعت است

ها کشش. بر بوده استتکنولوژي کاراندوز و سرمایه
 .دراها دجانشینی بین تمام نهادهرابطه وجود  حکایت از 

تغییرات شی در پژوه) 2006(ییگزو و همکاران 
تکنولوژي و اقتصاد مقیاس را براي صنایع چوب بري 

رانسلوگ در دوره کانادا با استفاده از تابع هزینه ت
هاي کشش. مورد بررسی قرار دادند 1965-95  زمانی

بري کانادا محاسباتی نشان داد که در صنایع چوب
تر از جانشینی سرمایه به جاي نیروي کار بسیار راحت

. گیردکار به جاي سرمایه صورت میجانشینی نیروي
که این امر نشان دهنده وجود تکنولوژي کاربر در این 

و  شیر تولید) 2009(کاووي و همکاران . استصنعت 
ها را در مزارع کوچک تولید شیر در کنیا تقاضاي نهاده

با استفاده از رهیافت دوگان هزینه مورد بررسی قرار 
دهنده وجود ها، نشاندر این مطالعه کشش. دادند

ها از جمله جانشینی مواد جانشینی گسترده بین نهاده
نتایج . خوراکی پروتئینی است دار با موادغذایی سبوس

هاي ناشی از مقیاس در تولید شیر حاکی از عدم صرفه
  .استبوده در کنیا 

در ) 1381(اي و همکاران در داخل کشور نیز، شرزه    
با استفاده از تابع تحلیل وضعیت تولید برنج گیالن 

ها به که امکان جانشینی نهادهدریافتند هزینه ترانسلوگ 
همچنین تولید برنج در . جود داردصورت ضعیف و

استان گیالن در مقطع زمانی مورد بررسی از بازده 
امجدي   .صعودي نسبت به مقیاس برخوردار بوده است

در  بررسی ساختار تکنولوژي ) 1386(و همکاران 
که تابع تولید گندم نتیجه گرفتند گندم  محصول
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دن بر و کاربر است و نیز مثبت بوغیرهموتیتک و ماشین
هاي جزئی متقاطع آلن نشان دهنده جانشین تمام کشش
 ها پژوهشیافته .باشدها در فرآیند تولید میبودن نهاده

نشان داد که در تولید ذرت ) 1386(عابدي و یزدانی 
اي جانشین براي کود، بذر و آب کار نهادهنیروياي، دانه

. آالت استبه شمار می آید؛ ولی مکمل نهاده ماشین
تولید ذرت با بازده نزولی نسبت به مقیاس ین همچن
ساختار تولید ) 2008(انصاري و سالمی . رو استروبه

یران را با و اقتصاد مقیاس صنعت پرورش میگوي ا
نتایج حاکی از . رهیافت دوگان هزینه ارزیابی نمودند

کار و وجود رابطه جانشینی بین غذاي میگو و نیروي
همچنین صنعت . باشدهمچنین بین الرو و سوخت می 

پرورش میگوي ایران با بازده صعودي نسبت به مقیاس 
) 1387(اشراقی سامانی و همکاران . رو می باشدرو به

تولید صنعت پرورش در بررسی وضعیت اقتصادي 
نتیجه ماهی قزل آال در استان چهارمحال و بختیاري 

که به استثناي رابطه مکملی نهاده بچه ماهی با گرفتند 
ها کار و غذا، رابطه میان سایر نهادهنیرويهاي هنهاد

ضمن اینکه در این صنعت بازده . باشدجانشینی می
  .صعودي نسبت به مقیاس وجود دارد

با توجه به مجموع مطالعات صورت گرفته و در    
جمله تولیدات کشاورزي منتر راستاي تامین اقتصادي

جهت ي سازي بخش کشاورزشکر از طرفی و لزوم توانا
تامین نیاز داخلی کشور از سوي دیگر، شناخت ابعاد 

به صورت یک  فنی و اقتصادي تولید چغندرقندمختلف 
در همین راستا و به جهت . است مدهضرورت درآ

اهمیت محصول چغندرقند و مشکالت تولید و فرآوري 
این محصول که یکی از محصوالت استراتژیک کشور 

دنبال شناسایی شود؛ این مطالعه به محسوب می
هاي مناسبات و روابط تولیدي و همچنین تحلیل صرفه

هاي تولید چغندرقند اقتصادي در جهت افزایش توانایی
  .ایران است

  
  

  هامواد و روش
-تولید یک صنعت می هاي اقتصادي و چگونگیصرفه   

تابع هزینه مورد  یا تابع تولید و همبه وسیله تواند 
وانگر بینس بر اساس نظر لیکن . مطالعه قرار گیرد

استفاده از تابع هزینه به جاي تابع تولید به ) 1974(
ها به جاي مقادیر فیزیکی دالیل، استفاده از قیمت نهاده

ستقل و پایین بودن عوامل تولید به عنوان متغیرهاي م
ها و امکان بروز همخطی در قیمت نهادهاحتمال 

. اي مزیت استاستخراج توابع تقاضا و عوامل تولید دار
روابط بین براي شناخت  در این مطالعه بدین ترتیب

از تابع  و اقتصاد مقیاس آنتولید چغندرقند، هاي نهاده
 شکل عمومی تابع هزینه. شودمیهزینه بهره گرفته 

  :عبارتست از
]1[   

  
 Pi  (i=1,2,…,n)هزینۀ کل تولید، Cکه در رابطۀ فوق    

متغیر  Tمقدار محصول و  Qام ، iقیمت هر واحد نهادة 
 .)2005داتا و کریستوفرسن ( باشدمی روند زمانی 

ها با مشتق اي نهادهبدین ترتیب معادالت سهم هزینه
از نها و استفاده آگیري از تابع هزینه نسبت به قیمت 

  :آیدمیدست به  2اصل شفارد به صورت رابطه 
]2[    

در تابع . ستام اiاي نهادة سهم هزینه Siدر رابطه فوق  
هاي هزینه برآورد شده بایستی مقدار تمامی سهم

اي مثبت بوده و مجموع آنها برابر با یک باشد هزینه
  ). 2004 هابتیناس(

هاي کششها از براي تحلیل روابط بین نهاده          
هاي کشش. شوداستفاده میجانشینی و قیمتی عوامل 

غییرات جانشینی حساسیت یک متغیر را نسبت به ت
کشش جانشینی این امکان را . دهندمی متغیر دیگر نشان

هاي مورد استفاده در دهد که بتوان ترکیب نهادهمی
تولید یک محصول را در هنگام تغییر در نسبت قیمت 
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هاي ها و تکنولوژي، تغییر داد و جانشینی نهادهنهاده
شود هاي گران امکان پذیر میارزان به جاي نهاده

هاي مد نظر این کشش ).1376ژاد و نجارزاده موسی ن(
  :مطالعه عبارتند از

 1هاي جانشینی خودي و متقاطع آلنکشش) الف   
(AES) : این نوع کشش که تحت عنوان کشش جانشینی

اوزاوا نامگذاري گردیده، براي گروهبندي هر  - آلن 
ها از لحاظ جانشینی و مکملی به کار برده جفت از نهاده

هاي جانشینی متقاطع آلن، درجه کشش شودمی
دهد، این کشش به جانشینی بین دو نهاده را نشان می

  :تعریف می شود 3صورت رابطه 

]3[  
  

  

   
دهندة مقدار کشش جانشینی نشان ijθ، 3در رابطۀ 

هاي قیمت نهاده P تولید وهزینۀ کل  Cمتقاطع آلن ،
کشش جانشینی متقاطع،  اگر مقدار جبري .باشدمی تولید

، نشانگر این است که  ijθ 0<مثبت بوده باشد یعنی  
 0>بین دو نهاده رابطه جانشینی وجود دارد و اگر  

ijθنشانه رابطه مکملی است ، .  
هاي قیمتی خودي و نوع دیگر کشش ها، کشش) ب

ها به کششن ای. متقاطع تقاضاي نهاده ها هستند
  :تعریف گردیده اند 4صورت رابطه 

  
                         [4] 

  
  

 باشد وام میiمقدار مصرف نهاده iXدر رابطه فوق

کشش و پذیر، کمم، کششاiاصطالحاً، تقاضا براي نهاده 
و به ترتیب بزرگتر،کوچکتر  ijεاگر  کشش است،بدون

  .مساوي یک باشد
                                                           
١. Allen Partial Elasticity of Substitution 

براي بررسی وجود یا عدم وجود صرفه اقتصادي    
براي . توان از تابع هزینه بهره گرفتمی مقیاسناشی از 

-توان از معیار کشش مقیاس یا کشش هزینهاین کار می

از تابع هزینه استخراج  5اي تولید که به شکل رابطه 
در واقع کشش هزینه بیانگر . شود، استفاده کردمی

باشد تغییر نسبی هزینه در نتیجه تغییر نسبی تولید می
توان آن رابه صورت نسبت هزینه نهایی به هزینه که می

  :متوسط در هر مرحله از تولید نیز نشان داد
  

[5] 

  
   

از آنجا که بازده نسبت به مقیاس با کشش هزینه   
باشد،   cε> 1توان گفت زمانیکه رابطه عکس دارد، می

جویی حاصل از اندازه وجود دارد و واحدهاي صرفه
تر از واحدهاي کوچکتر هستند و بزرگتر اقتصادي

  .بالعکس
پذیر توابع انعطاف  ،جهت نیل به هدف تحقیق        

ترانسلوگ، درجه دوم تعمیم یافته و لئونتیف تعمیم 
 گنهایتاً تابع هزینۀ ترانسلو یافته، در مطالعۀ حاضر نیز

و  به استناد کاربرد وسیع در مطالعات داخلی و خارجی
تابع  ،)1988 تامپسون(با توجه به معیارهاي گزینشنیز 

رابطه ریاضی تابع هزینه ترانسلوگ  .انتخاب گردیدبرتر 
توسط کریستنسن، جورگسنون و الئو  براي اولین بار

  ):1971 کریستنسن و همکاران(مطرح شد 
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براي اینکه تابع تولید خوش رفتار باشد باید تابع هزینه 
دراین . همگن از درجه یک در سطح ثابت تولید باشد

ها موجب حالت افزایش متناسب در قیمت همه نهاده
بدین ترتیب . شودافزایش متناسبی در میزان هزینه می

 هاي زیر باید در تابع هزینه ترانسلوگ برقرارمحدودیت
  :باشد

]7[ 

  

  

 نهیهز تابع بودن مقعر شرط نیتأم يبرا
 نهیهز تابع دوم درجه مشتقات سیماتر دیبا ترانسلوگ،

( هانهاده   متیق به نسبت
2

i jC p p∂ ∂  سیماتر کی) ∂
- کشش که یصورت در شرط نیا. باشد یمنف نیمع مهین

 يدارا مشاهدات تمام يبرا تقاضا یمتیق خود يها
 شرط نیتأم يبرا. شودیم نیتأم باشند، یمنف ریمقاد

 سهم است، الزم هانهاده متیق در نهیهز تابع بودن کنوای
 نمونه هر يازا به دیتول نهیهز کل از نهاده هر نهیهز

 ). 1390 احسانی و همکاران(باشد مثبت

الگوي تجربی تحقیق حاضر متناسب با تابع هزینه       
  :شوده میئارا) 8(قرار رابطه ترانسلوگ به

  

]8[ 
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قیمت :  PF، )ریال(هزینۀ کل تولید :   TCدر الگوي فوق،

-قیمت نیروي:  PL2، قیمت زمین:  PL1،شیمیاییکود 

مقدار محصول :  Q ،آالتقیمت ماشین:  PM ، کار
متغیر روند زمانی و نمادي از تکنولوژي :  T،)چغندرقند(

ها بر قیمت نهاده مت تمامی نهادهقی 8در رابطه  .است
ها نسبت بذر تقسیم شده و بنابراین قیمت تمامی نهاده

هاي ارزشی همچنین داده .اندبه قیمت بذر نرمال شده
باشد مورد استفاده در تحقیق بر حسب قیمت واقعی می

هاي اسمی به واقعی، از شاخص که براي تبدیل داده
به عنوان  1383ال بهاي تولیدکننده استفاده شده و س

  .سال پایه انتخاب گردید
توان نسبت به با داشتن آمار و اطالعات مورد نیاز می   

هر چند که پارامترهاي . سیستم توابع هزینه اقدام نمود
قابل برآورد است اما  OLSتابع هزینۀ اصلی با روش 

درچنین . شودمعادالت سهم هزینۀ عوامل را شامل نمی
 صورت در نه،یهز تابع يپارامترها برآورد يبراحالتی 
 معادالت در اخالل جمالت بین همزمان یهمبستگ وجود

 از پارامترها، ییکارا شیافزا منظور به و هزینه سهم
 روش از يریگبهره با معادالت ستمیس نیتخم

 ،(ISUR) 1تکراري نامرتبط ظاهر به هايرگرسیون
 سهم دلهمعا) n - 1(تعداد نکهیا به نظر .شودیم استفاده

 از کدام هر براي است، یخط استقالل يدارا نهیهز

 صفر معادالت نیب اخالل جمالت مجموع مشاهدات،

 اخالل اجزاء کواریانس- واریانس سیماتر یعنی است،
 براي. استناپذیرمعکوس لذا بوده رقطريیغ و منفرد
 انسیکوار - انسیوار سیماتر شدن نیتک از يریجلوگ

 ستمیس از نهیهز سهم معادالت از یکی  ،اخالل جمالت

با توجه به اینکه در سیستم هزینۀ مجموع  .دش حذف
توان ضرایب معادلۀ باشد میها برابر یک میسهم هزینه

ضرایب بقیۀ معادالت به دست  حذف شده را از روي
در تحقیق حاضر به منظور انجام محاسبات  .آورد

-سالدوره زمانی آمار و اطالعات از ها برآورد مدلو

                                                           
1 Iterative seemingly unrelated regression 

ها و دادهمنابع تهیه . گردید استفاده 1368-88هاي 
زي و مرکز بانک مرکوزارت جهاد کشاورزي، اطالعات 

  . است آمار ایران بوده
  

  نتایج و بحث
 با در نظر گرفتن الگوي تجربی تحقیق نسبت به   

نتیجۀ  .گردیداقدام برآورد تابع و تخمین پارامترها 
ي تولید چغندرقند در تخمین تابع هزینۀ ترانسلوگ برا

  .گزارش شده است 1جدول 
هاي خودي و متقاطع آلن براي محاسبۀ کشش

با توجه به سهم هزینۀ . استفاده گردیده است 3از رابطۀ 
ها و همچنین ضرایب به دست آمده از تابع هزینۀ نهاده

 (AES)هاي ترانسلوگ، نتایج حاصل از محاسبۀ کشش
  .ارائه شده است 2در جدول 

هاي پیداست، همۀ کشش 2که از جدول همانطوري   
. جزئی خودي آلن، عالمت مورد انتظار منفی را دارند

اي جانشین براي نیروي کار همچنین کودشیمیایی نهاده
آید ولی مکمل نهادة زمین آالت به شمار میو ماشین

اي جانشین آالت نهادهافزون بر این ماشین. باشدمی
زمین بوده ولی مکمل نهادة نیروي  براي کودشیمیایی و

همچنین نتایج حاکی از وجود رابطۀ مکملی . کار است
  .بین زمین و نیروي کار است

کار رابطۀ جانشینی میان کود شیمیایی و نیروي   
افزایش  بیانگر این است که افزایش قیمت کود باعث

-بکارگیري نیروي کار در فرآیند تولید چغندرقند می

ت دیگر، در صورت عدم دسترسی و به عبار. شود
استفادة کمتر از کود شیمیایی، نیاز به مراقبت بیشتر از 

باشد و نیروي کار محصول از طریق نیروي انسانی می
با صرف وقت بیشتر عملیات زراعی را بطور کامل و 
صحیح انجام داده و لذا آثار سوء بکارگیري کمتر 

  .رودکودشیمیایی از بین می
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  ضرایب برآورد شدة تابع هزینۀ ترانسلوگ چغندرقند -1جدول  

tپارامتر ضریب آماره tپارامتر ضریب آماره 
163/6  154/0 *** 

 

962/0  996/0   

933/1  - 22/0 * 

 
409/6  999/2 ***  

954/2-  -0/059*** 

 
913/4  814/0 ***  

813/0  805/0   211/3  257/3 ***  

220/1-  030/0-   58/0 -  07/6 -   

365/3-  -0/092***  992/0  971/0   

912/1  110/0 *  888/1-  - 409/0 *  

486/2-  012/0 **  208/3  026/0 ***  

768/1-  - 0008/0 *  070/2-  - 009/0 **  

337/4-  -0/002***  611/0-  006/0-   

92/1 -  - 0003/0 *  147/1-  008/0-   

73/3 -  -0/002***  653/22  142/0 ***  

62/5  005/0 ***  693/9-  -0/115***  

84/0 -  006/0-   485/3-  -0/028***  

                                                          
                                                          

       .باشددرصد می 10و  5، 1داري در سطح به ترتیب معنی* ، **، ***عالئم 
     

 
هاي خودي و متقاطع آلن در تابع هزینۀ ترانسلوگشکش -2جدول   

M L2 L1 F نهاده 

693/0  
731/0  
92/0 -  
93/0 -  

348/0  

19/2 -  
85/7 -  

07/10-  
24/0 -  

09/8 -  
F 

L1 
L2 
M 

0α

PFβ

1PLβ

2PLβ

PMβ

Qβ

Tβ

PFPFβ

1PFPLβ

2PFPLβ

PFPMβ

11PLPLβ

21PLPLβ

PMPL1β

22PLPLβ

PMPL2β

PMPMβ

QQβ

QPFβ

1QPLβ

2QPLβ

QPMβ

TTβ

TPFβ

1TPLβ

2TPLβ

TPMβ

TQβ

95.02 =R 94.02 =R 9.1. =WD
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دهد که آالت نشان میکار و ماشینمکمل بودن نیروي  

آالت افزایش مکانیزاسیون و توسعۀ بکارگیري ماشین
کارگیري نیروي افزایش به در مراحل مختلف مستلزم

بدین ترتیب توسعۀ . باشدکار و افزایش اشتغال می
شود عملیات زراعی مکانیزاسیون ضمن اینکه سبب می

به موقع انجام شود، با افزایش سطح زیر کشت، تولید 
این مسئله بستر و . یابدکل این محصول نیز افزایش می

و لذا زمینۀ الزم جهت گسترش صنایع جانبی کشاورزي 
  .سازدکار را فراهم میبکارگیري بیشتر نیروي

آالت حاکی وجود رابطۀ جانشینی میان زمین و ماشین   
باال بودن قیمت زمین،  ه خاطراز آن است که ب

گیري تولیدکنندگان به انحاء مختلف به ویژه با بهره
- هاي موجود به واسطۀ بهرهاصولی و به موقع از زمین

وري عامل زمین را ، بازدهی و بهرهآالتمندي از ماشین
دهند که این امر منجر به افزایش تولید در افزایش می

  .شودواحد سطح می
-مثبت بودن کشش متقاطع بین کودشیمیایی و ماشین  

سازي، کاشت و آالت حاکی که انجام عملیات آماده

هاي تواند به سبب استفاده از ماشینداشت می
رد و بدین ترتیب حتی در کشاورزي به موقع صورت گی

صورت کاهش مصرف کودشیمیایی، میزان محصول 
این مسئله به  .گیردچغندرقند چندان تحت تاثیر قرار نمی

ویژه در فرآیند توسعۀ کشاورزي پایدار حائز اهمیت 
است زیرا استفادة بیش از حد بهینه از کودشیمیایی در 

زیست نهایت پیامدهاي نامناسبی از قبیل آلودگی محیط 
  .را در پی خواهد داشت

کار نشان وجود رابطۀ مکملی میان زمین و نیروي   
دهد که افرایش سطح زیر کشت مستلزم افزایش می

این مسئله به خاطر کاربر . استفاده از نیروي کار است
لذا . رسدبودن زراعت چغندرقند امري منطقی به نظر می

زیر  هاي تشویقی در جهت افزایش سطحاعمال سیاست
کشت چغندرقند در کشور گامی مؤثر در جهت کاهش 

  .بیکاري خواهد بود
 4کشش تقاضاي عوامل تولید از رابطه براي محاسبۀ    

نتایج حاصل از محاسبۀ کشش . استفاده گردیده است
  .ارائه شده است 3 تقاضا در جدول

  
  هاي قیمتی خودي و متقاطع تقاضاکشش -3دولج

M L2 L1 F نهاده 

395/0  
416/0  
524/0-  
053/0-  

069/0  
438/0-  
57/1 -  

852/1-  
044/0-  

37/0 -  F 
L1 
L2 
M 

     
-هاي خودقیمتی براي تمام نهادهکشششود مالحظه می

ها داراي عالمت منفی بوده که مطابق با تئوریهاي 
دهد که با افزایش قیمت اقتصادي است و نشان می

میان در . یابدها، مقدار تقاضاي آن کاهش مینهاده
، مقدار 3هاي خودقیمتی عوامل تولید جدول کشش

کار بزرگتر از یک است و نشان   کشش نهادة نیروي
که تنها یک درصد دستمزد نیروي دهد در صورتیمی

کار کاهش یابد، مصرف آن بیشتر از یک درصد افزایش 
. کار داردپذیري نهادة نیروياین نشان از کشش. یابدمی

ین کشش خودقیمتی مربوط به در این میان، کمتر
ناپذیري به دلیل این کشش. تقاضاي نهادة زمین است

که اياهمیت زیاد این نهاده در فرآیند تولید بوده به گونه
با افزایش قیمت زمین، مقدار تقاضا براي آن چندان 

هاي تولید جر به افزایش هزینهیابد و تنها منکاهش نمی
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هاي کودشیمیایی و ههاي خودقیمتی نهادکشش. شودمی
آالت هر دو کوچکتر از یک است و نشان از ماشین
  .ها در فرآیند تولید استناپذیر بودن این نهادهکشش

ها هاي متقاطع تقاضاي نهادهکشش 3در جدول    
دهندة تغییر در مقدار تقاضا براي یک نهاده در اثر نشان

-می که با استفاده از آن. تغییر قیمت نهادة دیگر است

ها به لحاظ مکملی و توان به نوع رابطۀ بین نهاده
با توجه به اعداد به دست آمده در . جانشینی پی برد

هاي کودشیمیایی و زمین، نیروي ، بین نهاده3جدول 

آالت رابطۀ مکملی کار و ماشینکار و زمین و نیروي
ها رابطۀ جانشینی وجود دارد و رابطۀ بین سایر نهاده

-نتایج از لحاظ فنی نیز با توجه به کششکه این . است

گزارش شده است،  3هاي جانشینی آلن که در جدول 
و پارامترهاي به  5با توجه به رابطۀ . گرددتایید می

، مقدار 1دست آمده از تابع هزینۀ ترانسلوگ در جدول 
ده نسبت به مقیاس رابطۀ عکس کشش هزینه که با باز

  .آمدبه دست ،دارد

  
 هزینه و بازده نسبت به مقیاس در تولید چغندرقند در ایران کشش - 4جدول

  سال  کشش هزینه  بازده نسبت به مقیاس  سال  کشش هزینه  بازده نسبت به مقیاس

20/1  83/0  1379  16/1  86/0  1368  

19/1  84/0  1380  13/1  88/0  1369  

09/1  91/0  1381  09/1  91/0  1370  

07/1  93/0  1382  12/1  89/0  1371  

09/1  91/0  1383  12/1  89/0  1372  

09/1  91/0  1384  20/1  83/0  1373  

05/1  95/0  1385  20/1  83/0  1374  

06/1  94/0  1386  23/1  81/0  1375  

07/1  93/0  1387  21/1  82/0  1376  

12/1  89/0  1388  20/1  
14/1  

83/0  
87/0  

1377  
  میانگین  88/0  13/1  1378

  
   

-یانگین دادهمقدار کشش هزینۀ محاسبه شده در سطح م

تر از یک کوچکبه دست آمد که رقمی  88/0ها معادل 
باشد؛ یعنی با افزایش تولید چغندرقند به میزان یک می

شود؛ درصد اضافه می 88/0درصد، هزینه به میزان 
از میزان  پس با افزایش حجم تولید در واحدهاي تولیدي

بدین ترتیب با . شودهزینه متوسط تولید کاسته می

واحد شدن اندازة واحد تولیدي، هزینۀ تولید هر  بزرگتر
اقتصادي شدن فرآیند یابد و این امر باعث میکاهش 

  .شودتولید می
مطالعۀ وضعیت کشش مقیاس یا بازده نسبت به    

مقیاس در دورة زمانی مورد مطالعه حاکی از وجود 
بازده نسبت به مقیاس صعودي است که در تمام دوره 
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ا یکسانی داشته است؛ که این نتیجه با ر روند تقریبمزبو
، )2006(، ییگزو و همکاران)2004(هاي  هابتیناسیافته

، )1381(اي و همکاران، شرزه)2009(کاووي و همکاران
و اشراقی سامانی و ) 2008(انصاري و سالمی

مقدار عددي کشش . مطابقت دارد) 1387(همکاران
به  13/1ها معادل مقیاس در میانگین مصرف نهاده

هاي مورد یعنی اگر تمامی نهاده. دست آمده است
استفاده در واحدهاي تولید چغندرقند به اندازة یک 

درصد  13/1رود حدود درصد افزایش یابند، انتظار می
  .به میزان تولید چغندرقند اضافه شود

  
   گیرينتیجه

هاي تولید از براي به دست آوردن روابط بین نهاده   
 (AES)هاي جانشینی خودي و متقاطع آلنکشش

-استفاده گردید و طبق نتایج به دست آمده همۀ کشش

هاي جزئی خودي آلن، عالمت مورد انتظار منفی را 
دارند و همچنین کودشیمیایی جانشین نیروي کار و 

آالت بوده و مکمل نهادة زمین است ونیز نهادة ماشین
. باشدالت میآزمین مکمل نیروي کار و جانشین ماشین

افزون بر این در ساختار تولید چغندرقند در ایران 
آالت به عنوان دو نهادة مکمل ظاهر کار و ماشیننیروي

محاسبۀ کشش هزینه و بازده نسبت به  همچنین. اندشده
جویی حاصل از اندازه حاکم مقیاس نشان داد که صرفه

بازده نسبت به مقیاس بیانگر  13/1 بوده و رقم
- با توجه به یافته دي بودن واحدهاي بزرگتر استاقتصا

هاي پژوهش در راستاي بهبود وضعیت تولید محصول 
  :شودچغندرقند پیشنهادهاي زیر ارائه می

هاي کل آالت سهم باالیی از هزینهکه ماشین از آنجایی -
با توجه به عوامل تولید را به خود اختصاص داده و 

، لذا باشدمیش کشبی ، تقاضاي آن کشش خودقیمتی
وري ترغیب مدیران واحدهاي تولیدي به افزایش بهره

-تواند سهم و نقش مهمی در کاهش هزینهاین عامل می

  .هاي تولید داشته باشد
کار با توجه به اینکه دو نهادة کودشیمیایی و نیروي -

شین همدیگر هستند، کاهش قیمت کود از طرفی نجا
شده ) اشتغال(نی موجب کاهش استفاده از نیروي انسا

-و از طرف دیگر موجب افزایش مصرف این نهاده می

هاي خاك، آب و به طور کلی زیست شود و آلودگی
لذا در راستاي اهداف . محیطی را به همراه خواهد داشت

توسعۀ پایدار و حفاظت محیط زیست، تعیین قیمت بهینه 
گیري اقتصادي از این عامل براي کود شیمیایی به بهره

  .کندد کمک میتولی
کار رابطۀ آالت با نهادة نیروياز آنجا که ماشین -

مکملی دارد، اجراي سیاست مکانیزاسیون منجر به 
بنابراین پیشنهاد  .افزایش اشتغال و تولید خواهد شد

هاي آموزشی و ارائۀ خدمات شود با برگزاري دورهمی
ترویجی و تسهیالت مالی در جهت توسعۀ مکانیزاسیون 

استفادة بیشتر از نیروي کار روستایی فراهم  امکان
گردد تا از این طریق از مهاجرت این افراد به شهرها و 

  .هاي غیر مولد جلوگیري به عمل آیدپرداختن به فعالیت
اقتصادي هاي با توجه به اینکه این صنعت با صرفه -

ناشی از مقیاس همراه است، از این ویژگی براي کاهش 
در نتیجه افزایش قدرت رقابتی در قیمت تمام شده و 
  .توان استفاده کردبازارهاي جهانی می

  
  منابع مورد استفاده 

  .انتشارات دانشگاه تهران). ترجمه(مبانی اقتصادسنجی . 1386 ح، ابریشمی 

 ردکارب: قزوین دشت آبیاري شبکه آب اقتصادي ارزش برآورد .1390زاده م،احسانی م، دشتی ق، حیاتی ب ،  قهرمان
، 25جلد دانشگاه فردوسی مشهد، ) ع کشاورزيعلوم و صنای(دوگان، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي  رهیافت
  . 245تا  237فحات ، ص 2شماره 
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ین مجموعه مقاالت ششم. اي با استفاده از تابع ترانسلوگتحلیل ساختار هزینه ذرت دانه. 1386 س، و یزدانی عابدي س 
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  .198تا  197، صفحات 2، شماره 23
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