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 چکیده
این باورند که کوچکی اندازه زمین موجب ناکارامدی این  ریزان بخش کشاورزی برن و برنامهااغلب سیاستگزار

که تکنولوژی تولید  وجود دارد واحدها می شود و هزینه تولید در این واحد ها را باال می برد. در واقع این باور
ام کاهش قیمت تمبرای  توانمی ز آناکه  باشدبه مقیاس می افزایشی بازده ویژگیمحصوالت کشاورزی دارای 

ذرت  و عمده زراعی استان فارس شامل گندم محصولدو وجود اقتصاد مقیاس در . آزمون فرضیه دکراستفاده شده 
جود وتابع هزینه از از رهیافت تئوری دوگان و با استفاده برای این منظور است.  این پژوهشای هدف اصلی دانه
به تفکیک برای  8899-98 اطالعات سال زراعی پایهبر  محصولاین دو کنولوژی تولید ت در یساختار ویژگیاین 

لگوی ا برای اطمینان از صحت انتخاببراین،  افزوناست.  بررسی شدهسه گروه مزارع سنتی، تجاری و ترکیبی 
نشان  پژوهش،ج نتاییافته، درجه دوم و ترانسلوگ مورد آزمون قرار گرفته است. هزینه، سه فرم تابعی لئونتیف تعمیم

شش ک ترین فرم برای بیان تکنولوژی تولید محصوالت منتخب است.فرم تابعی ترانسلوک مناسبدهد که می
ذرت  و دمگن وجود اقتصاد مقیاس در تولید محصوالت تابع بیانگراین پارامترهای  پایهمحاسبه شده بر مقیاس 

این محصوالت با افزایش قیمت اهش کامکان  ،پایهبراین  می باشد. یاد شده در هر سه گروه از مزارع  یادانه
نسبت ندم گ تولیدپارامتر اقتصاد مقیاس در  با توجه به بزرگتر بودن مقدار، افزون بر ایناندازه مزرعه متصور است. 

پتانسیل بهره گیری از اقتصاد مقیاس در جهت کاهش قیمت تمام شده در مزارع به مقدار این پارامتر در تولید ذرت، 
 باشد. مزارع ذرت میگندم بیشتر از 

 

 JEL: C01, C32, C51, D22, O13بندی طبقه
 اقتصاد مقیاس، گندم، ذرت، استان فارسقیمت، : کلیدی هایواژه
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 مقدمه

در مهم  عامل اندازه مزرعه را یکهمواره  کشاورزی ریزان بخشبرنامه و کارشناسان پژوهشگران،

توجه به اندازه واحد تولیدی، وجود ارتباط بین این دلیل د. پندارناقتصاد تولید کشاورزی می

باشد. محصول یا قیمت تمام شده آن می هر واحدتولید های اندازه واحدهای تولیدی و هزینه

 یابترقتعیین توان به عنوان یک اصل مهم در  امروزهاقتصاد مقیاس مشهور است که به این اصل 

. در بخش تبدیل شده استو در تجارت خارجی کشورها  های داخلیواحدهای تولیدی در بازار

د توانگیری از این قاعده میچرا که بهره ،ای استاولویت ویژه دارایتوجه به این اصل کشاورزی 

 اقتصادنظری از دیدگاه . کشورها شود نیاز غذائی جمعیت در حال رشدتر ارزانتامین  منجر به

ه عنوان ب اسیبه مق یشیچرا که بازده افزا ،تاری بسیار مورد توجه استساخ ویژگیهم این تولید 

کارشناسان و  ن،یا بر افزون(. 1811است )چامبرز،  یوررشد بهره جادیا هایعاملاز  یکی

از انقالب سبز،  پسجهان  یکشورها دیگرهمانند پژوهشگران  رانیدر ا یپژوهشگران کشاورز

شود  بزرگ دیاندازه مزارع با ن،ینو یهایورود تکنولوژ یایاز مزا یریگبهره یباورند که برا نیبرا

کارآ بودن نا د،یمنابع تول هدر رفت د،یتول هاینهیباال بودن هز ،یوربهره زانیبودن م نییو پا

و  یبا کوچک یرا به نوع ها و ادوات کشاورزینیمزارع و عدم استفاده مؤثر از ماش تیریمد

 هایچالشو تنگناها  از یکیو آن را به عنوان  دانندیمرتبط م یزراع یهاقطعات واحد یپراکندگ

ازه اند شیبا هدف افزا یاراض یساز کپارچهی. توجه به آورندمیشمار به یبخش کشاورز یاساس

 لیاست. تشک یابیراستا قابل ارز نیدر هم یتوسط دستگاه مسئول بخش کشاورز نیزم

به اجرا درآمده  یهم از جمله راهکارها دیتول یتعاون هایو شرکت یزراع یسهام هایشرکت

 باشد. میکارشناسی یاد شده  یباورها تحقق یبرا

که نظران بخش کشاورزی وجود دارد در میان صاحبباور ضمنی این رسد نظر میهب، درواقع

قیاس به مافزایشی ساختاری بازده  ویژگیدارای در بخش کشاورزی های نوین تولیدی تکنولوژی

کاراتر از مزارع کوچکتر عمل از نظر هزینه هر واحد محصول در نتیجه مزارع بزرگتر  و هستند

ای ت و آمار تولیدی کشور چنین فرضیهچنین نظری درست است؟ آیا اطالعا واقعآیا بهکنند. می

بخش کشاورزی کشور دارای تولید محصوالت در کند؟ یعنی تکنولوژی حاکم بر را اثبات می

ژیک، ساختاری تکنولو ویژگیبه مقیاس است؟ با فرض وجود این  افزایشی ساختاری بازده ویژگی

ای برای مزارع توان اندازه بهینهآیا می ویژگیندازه است؟ و با فرض وجود این شدت آن چه ا
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به عبارت دیگر، آیا پتانسیل کاهش قیمت برای تعیین نمود؟ الت کشاورزی تولید محصو

 گیری از اصل اقتصاد مقیاس وجود دارد؟  محصوالت کشاورزی با بهره

 برحسب محصوالتاز هر یک الزم است  یاد شده هایپرسشبرای پاسخ به آنچه مسلم است 

ویژه از لحاظ وجود اقتصاد مقیاس بررسی شوند. همناطق تولیدی از نظر ساختار تکنولوژی تولید ب

از محصوالت مهم و استراتژیک بخش که ای و ذرت دانهگندم دو محصول در این تحقیق 

صلی تولید این دو محصول های عمده و ادر استان فارس که یکی از استانو باشند کشاورزی می

 بدین .ده استیاد شده بررسی ش هیپرسش و قرار گرفته است بررسیمورد  آید،شمار میبه

آیا تکنولوژی تولید این دو محصول  ،آن است که مشخص شود این پژوهش،هدف اصلی ترتیب 

اگر چنین است اندازه بهینه مزارع گندم و ذرت چه  را دارند،ساختاری بازده به مقیاس  ویژگی

گیری از اصل تا چه اندازه پتانسیل کاهش قیمت این دو محصول مهم با بهره واست؟  میزان

از این هم  پیشالبته  های موجود به اندازه بهینه وجود دارد.اقتصاد مقیاس و با رساندن اندازه

در مورد برخی محصوالت کشاورزی با یا بخش و به صورت پراکنده در سطح کالن  هاییبررسی

 . هدف بررسی اقتصاد مقیاس صورت گرفته است

ویژگی به بررسی  شماریکم هایبررسیکه  دهدیانجام شده نشان م هایپژوهشبر  یمرور

به  قات،یتحق نیعموم ا. اندپرداخته رانیدر ا یمحصوالت کشاورز اسیبازده به مقساختاری 

(،  1881) ینمونه: سالم یدند. براکر یبررسرا  ویژگیاین  ،ایمنطقه ای یصورت تک محصول

 که ازپژوهش  نی. در اه استدکر یبررس رانیزارعت ا ربخشیزدر را  دیتول یساختار تکنولوژ

از انقالب  پیش و پس یهاسال نی، باست استفاده شده 1881تا  1891 یهاسال یهاداده

ر د اسیبه مق یبازده کاهشوجود  یایگو بررسی، این جیتفاوت قائل شده است. نتا یاسالم

و  ی. انصارباشدیم یاز انقالب اسالم پس هایدر سال اسیبه مق یشیفزاو بازده ا پیش یهاسال

نعت ص یبه ظاهر نامرتبط برا ونیترانسلوگ به روش رگرس نهیابع هزبرآورد ت(، با 1811) یسالم

و  ینیکشش جانش نییتع اس،یاز مق ناشی یهاوجود صرفه یبه بررس رانیا یگویپرورش م

 رانیدر جنوب ا گویمزرعه پرورش م 11 یک نمونه ازها داده با استفاده ازها نهاده یکشش تقاضا

را در صنعت  اسیاز مق ناشی یهاوجود صرفه بررسی نیا جی. نتااندپرداخته 1811در سال 

( ساختار هزینه تولید 1811ای و همکاران )شرزه ه است.به اثبات رساند رانیا یگویپرورش م

عه که از . در این مطالنداهدبرنج در استان گیالن را با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ بررسی کر

بهره گرفته شده وجود بازدهی صعودی نسبت به مقیاس برای  1891آمار مقطعی مربوط به سال 
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(، به منظور 1819) یو عابد یزدانیاست. را نشان داده  واحدهای تولیدی برنج در استان گیالن

شش ها و کهر دو جفت نهاده نیب ینیکشش جانش ران،یدر ا یاذرت دانه دیتول یساختار تکنولوژ

ه محاسب کیکمتر از  اسیمق ششمطالعه ک نیدر ا نیند. همچناهدکر یها را بررسنهاده یمتیق

 یاه. کوپباشدیدر کشور م یاذرت دانه دیدر تول اسیقاز م ناشی یهاکه نشان از عدم صرفه هشد

دم پنبه، جو و گن دیتولدر  اسیبازده به مقبه محاسبه  یاقتصادسنج با روش(، 8111و همکاران )

سطح  یهابا استفاده از داده یو خراسان جنوب یخراسان شمال ،یسه استان خراسان رضو یبرا

 دینشان داد که در تول هیبدون سرما نهیبرآورد تابع هز جینتااند. پرداخته 8118سال  یمزرعه برا

درقند چغن دیولدر ت اسینسبت به مق یاما بازده کاهش اس،یپنبه، جو و گندم بازده ثابت به مق

 (1811و همکاران ) ی( و اشرف1811) رنژادیو ام یعی(، رف1891) رزادیش بررسی وجود دارد.

 های ناشیهبه نوعی وجود صرف هابررسیدر تمامی این  باشد.های دیگری از این دست مینمونه

ا چه که ت ،این امر مهم هابررسیاز مقیاس مورد تایید قرار گرفته است. البته در هیچ کدام از این 

تواند موجب کاهش قیمت محصول شود مورد توجه قرار ساختاری می ویژگیاندازه وجود این 

 هاییبررس مورد توجه خاص قرار گرفته است. بررسی ایننگرفته است. این موضوعی است که در 

بسیاری از کشورهای قابل توجهی در کشورهای توسعه یافته در این زمینه انجام شده است. 

اند گرفته، دست به تغییرات در ساختار کشاورزی زدهصورتهای بررسییافته با استناد به توسعه

، استرالیا، نیوزلند در طول زمان افزایش یافته است مزارع در آمریکایانگین که اندازه مطوریبه

  (.8111)کودالیگما و یاناگیدا، 

 روش تحقیق
 هایوری عاملکه بر بهره مهم ساختار تکنولوژی تولید است هایویژگییکی از  اسیمق اقتصاد

قتصاد ادر واقع  تمام شده هر واحد محصول بسیار تاثیرگذار است. هایتولید و در نتیجه بر هزینه

با وجود این (. 1811)کاپالبو،  وری استمقیاس یکی از سه جزء اصلی تعیین کننده رشد بهره

برای سطوح مختلف تولیدی ثابت هر واحد محصول هزینه  ،تولید فراینددر ساختاری  ویژگی

ند. کنیست بلکه با تغییر در اندازه مزرعه )سطح تولید( هزینه هر واحد تولید هم تغییر می

هزینه هر واحد محصول  درآن ( کهسطح تولید)اندازه بهینه مزرعه دن پایه مشخص کربرهمین 

با افزایش اندازه مزارع کوچکتر به این  ،تولیدی به حداقل برسد موضوعی با اهمیت است. چرا که

امکان کاهش  با کاهش اندازه واحد های بزرگتر به این سطح مشخص شدهو حد تعیین شده  

 احد تولید فراهم می شود.نه هر وهزی
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زینه ابع هوتشامل از روش تابع تولید و یا دوگان آن  با استفادهبازده به مقیاس  ویژگیدر عمل 

ولید شود که سطح تتابع تولید به طور غالب در مواردی استفاده می .باشدقابل ارزیابی میسود و 

دارد  برتریزا باشد تابع هزینه که سطح تولید برونهنگامیاما  .زا باشددرونطور کامل به

های حمایتی دولت با توجه به اینکه در ایران، بیشتر سیاست( 1891سن و گرین، )کریستن

، لذا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سطح استمتمرکز بر محصوالت استراتژیک کشاورزی 

زا در برون ،بنابراین(. 1881)سالمی، باشد زیادی از محصول به صورت از پیش تعیین شده می

به  ،براین افزونباشد. قابل توجیه میتابع هزینه نتیجه استفاده از  درو نظر گرفتن سطح تولید 

 تولید هاینهاده قیمت بین خطیهم ایجادکمتر  احتمال نهاده ها وقیمت بودن  زادلیل برون

گیری توجیه بیشتری نسبت به بهرهدارای ، استفاده از تابع هزینه هانهاده مصرف مقادیر به نسبت

  باشد. از تابع تولید در بررسی ساختار تکنولوژی تولید می

ز به کمک تابع سود نی و از جمله مشخصه اقتصاد مقیاس ساختار تکنولوژی تولید هایویژگی

 تولید نسبت به فرض حداکثر کردن هایفرض حداقل کردن هزینه لیکن،. باشدقابل استخراج می

زان که کشاورمالی  های اعتباری ومحدودیتچرا که  .رسدتر به نظر میزارعین منطقیتوسط سود 

به سطح بهینه حداکثر سازی سود دسترسی شود که زارعین، می آنمانع از  هستندرو هبا آن روب

 ادی موارد بر افزون. نندکالگوی کشت خود را با هدف حداکثر کردن سود تعیین پیدا کنند و 

ابع استفاده از ت ی تولید،هزینه هایداده بودن تردسترس درقابل اعتمادتر بودن و شده، به دلیل 

 از یکیدهد که ادبیات موضوع در این زمینه نیز نشان می رسد.نظر میهتر بهزینه منطقی

 باشد.یماستفاده از تابع هزینه  مقیاس، اقتصاد گیریاندازه برای روش پرکاربردترین و ترینمهم

ها ترجیح گزینه دیگربر پژوهش نیز این در تابع هزینه رویکرد ارائه شده  یاهبا توجه به توضیح

 شود.داده می

نشان  (1) تابعبه صورت ریاضی توان توسط یک رابطه تکنولوژی تولید محصوالت زراعی را می

 . کندبیان میدر یک فرایند تولید را  هها و ستاندداد، که رابطه فنی بین نهاده

(1) Q = f(X, Z) 

به کارگرفته متغیر و ثابت های بردار مقادیر نهادهبه ترتیب  Zو  Xمقدارتولید،  Qدر این رابطه 

ظریه دوگان ن پایهبر . کندمیرا بازگو تکنولوژی تولید تابعی است که بیانگر نوع  fشده در تولید و 

وبی بازگو خهبرا تکنولوژی تولید همان تواند میرا تامین کند  هاییویژگینیز چنانچه تابع هزینه 

 :شودبه صورت زیر تعریف می( 1تابع هزینه دوگان تابع تولید ) (1891) فادن مک برابر نظر .نماید
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(8) C∗(P, Q, Z) = min{PX: F∗(X) ≥ Q, X ≥ 0} 
تولید،  ارمقد نسبت به تابع بودنغیرکاهشی شامل ند کمین أتتابع باید را که این  هاییویژگی

 ؛1891، مک فادن)است  هادر قیمت نهادهبودن ، افزایشی و مقعر هاهدر قیمت نهاد همگن خطی

  .(1811چامبرز، 

 رای تابعبالزم است  ،دکربرای اینکه بتوان از روی تابع هزینه ساختار تکنولوژی تولید را مشخص 

های فرمهای تابعی مختلف، فرمدر میان . شود(  فرم تابعی مشخصی تعیین 8ضمنی ) هزینه

ی امکان بررس یافته و فرم تابع ترانسلوگ، لونتیف تعمیم1شدهتوان دوم نرمالپذیر تابعی انعطاف

 اشند. باین منظور های مناسبی برای توانند کاندیدلذا می .کنندوجود اقتصاد مقیاس را فراهم می

 کاریروینها شامل ای از نهادهاستفاده از مجموعهنجا که تولید دو محصول گندم و ذرت با ز آا

 کودهای واسطه )و نهاده نی، زمها و ادوات کشاورزینی، ماشیخانوادگ کاریروی، نریمزدبگ

تابع هزینه نیز تابعی از قیمت این مجموعه  گیرد،صورت می (، بذر، آبیائیمی، سموم شیائیمیش

المللی معتبر بین هایپژوهشمشابه بسیاری از  ،پژوهشباشد. در این ها و سطح تولید میاز نهاده

 نهیر تابع هزد ن،ی. بنابراشودمیثابت در نظر گرفته شبه ریبه عنوان متغکار خانوادگی نهاده نیروی

 شود. جای قیمت آن در الگو وارد میهمقدار این نهاده ب

، Pm، هزینه هر واحد خدمات ماشینی باPrlکار مزدبگیر با  چنانچه دستمزد نیرویبراین اساس، 

 مقدار،  FL ، تعداد نفر روزکار خانوادگی باPaاجاره بهای زمین با Pv بانهاده های واسطه قیمت 

روزمزد و  کاریرویاستفاده از ن یموهومهای ریمتغو  TVCیر با و کل هزینه متغ کل تولید با 

ه ب نشان داده شود، توابع هزینه ترانسلوگ، توان دوم و لئونتیف dvf و dvrبه ترتیب با  یخانوادگ

ا توسل بو ها گیری نسبت به قیمت نهادهمنتج شده از آنها که با مشتقنهاده  همراه توابع تقاضای

 .باشدرائه می( قابل ا1( الی )8های )هبه صورت رابط آیددست میبهبه اصل لم شفارد 

 

              فرم ترانسلوگ (8)

𝐿𝑛 (
𝑇𝑉𝐶𝑄

𝑃𝑚

) = 𝛼0 + 휀𝑄. 𝐿𝑛𝑄 + 𝜃𝑓𝑙𝐿𝑛(𝐹𝐿). 𝑑𝑣𝑓+𝛽𝑟𝑙𝐿𝑛 (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚

) . 𝑑𝑣𝑟 + 𝛽𝑣𝐿𝑛 (
𝑃𝑣

𝑃𝑚

) + 𝛽𝑎𝐿𝑛 (
𝑃𝑎

𝑃𝑚

) 

+ (𝛿𝑟𝑙𝑣. 𝐿𝑛 (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚

) . 𝐿𝑛 (
𝑃𝑣

𝑃𝑚

) . 𝑑𝑣𝑟) + (𝛿𝑟𝑙𝑎 . 𝐿𝑛 (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚

) . 𝐿𝑛 (
𝑃𝑎

𝑃𝑚

) . 𝑑𝑣𝑟) + (𝛿𝑣𝑎. 𝐿𝑛 (
𝑃𝑣

𝑃𝑚

) . 𝐿𝑛 (
𝑃𝑎

𝑃𝑚

)) 

+ (
1

2
𝛿𝑟𝑙𝑟𝑙𝐿𝑛 (

𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚

) 𝐿𝑛 (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚

) 𝑑𝑣𝑟) + (
1

2
𝛿𝑣𝑣𝐿𝑛 (

𝑃𝑣

𝑃𝑚

)
2

) + (
1

2
𝛿𝑎𝑎𝐿𝑛 (

𝑃𝑎

𝑃𝑚

)
2

) + (휀𝑞𝑟𝑙𝐿𝑛𝑄. 𝐿𝑛 (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚

) . 𝑑𝑣𝑟) 

                                                 
1 Normalized Quadratic 
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+ (휀𝑞𝑎𝐿𝑛𝑄. 𝐿𝑛 (
𝑃𝑎

𝑃𝑚

)) + (𝜃𝑓𝑟𝑙 . 𝐿𝑛(𝐹𝐿). 𝐿𝑛 (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚

) . 𝑑𝑣𝑟. 𝑑𝑣𝑓) + (𝜃𝑓𝑣. 𝐿𝑛(𝐹𝐿). 𝐿𝑛 (
𝑃𝑣

𝑃𝑚

) . 𝑑𝑣𝑓) 

+ (𝜃𝑓𝑎 . 𝐿𝑛(𝐹𝐿). 𝐿𝑛 (
𝑃𝑎

𝑃𝑚

) . 𝑑𝑣𝑓) + (𝜃𝑞𝑓𝐿𝑛𝑄. 𝐿𝑛(𝐹𝐿). 𝑑𝑣𝑓) + (
1

2
𝜃𝑓𝑓 . 𝐿𝑛(𝐹𝐿)2. 𝑑𝑣𝑓) + (

1

2
휀𝑞𝑞(𝐿𝑛𝑄)2) 

 

𝑆𝑣 = 𝛽𝑣 + 휀𝑣𝑞 . 𝐿𝑛𝑄 + 𝛿𝑟𝑙𝑣𝐿𝑛 (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚
) . 𝑑𝑣𝑟 + 𝛿𝑣𝑣𝐿𝑛 (

𝑃𝑣

𝑃𝑚
) + 𝛿𝑣𝑎𝐿𝑛 (

𝑃𝑎

𝑃𝑚
) + 𝜃𝑓𝑣𝐿𝑛(𝐹𝐿). 𝑑𝑣𝑓  

𝑆𝑎 = 𝛽𝑎 + 휀𝑎𝑞 . 𝐿𝑛𝑄 + 𝛿𝑟𝑙𝑎𝐿𝑛 (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚
) . 𝑑𝑣𝑟 + 𝛿𝑣𝑎𝐿𝑛 (

𝑃𝑣

𝑃𝑚
) + 𝛿𝑎𝑎𝐿𝑛 (

𝑃𝑎

𝑃𝑚
) + 𝜃𝑓𝑎𝐿𝑛(𝐹𝐿). 𝑑𝑣𝑓  

𝑆𝑟𝑙 = (𝛽𝑟𝑙 + 휀𝑟𝑙𝑞 . 𝐿𝑛𝑄 + 𝛿𝑟𝑙𝑟𝑙𝐿𝑛 (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚
) . 𝑑𝑣𝑟 + 𝛿𝑟𝑙𝑣𝐿𝑛 (

𝑃𝑣

𝑃𝑚
) + 𝛿𝑟𝑙𝑎𝐿𝑛 (

𝑃𝑎

𝑃𝑚
) + 𝜃𝑓𝑟𝑙𝐿𝑛(𝐹𝐿)𝑑𝑣𝑓). 𝑑𝑣𝑟  

 

        نرمال شده فرم درجه دوم (4)

(
𝑇𝑉𝐶𝑄

𝑃𝑚

) = 𝛼0 + 휀𝑄. 𝑄 + 𝜃𝑓𝑙(𝐹𝐿). 𝑑𝑣𝑓+𝛽𝑟𝑙 (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚

) 𝑑𝑣𝑟 + 𝛽𝑣 (
𝑃𝑣

𝑃𝑚

) + 𝛽𝑎 (
𝑃𝑎

𝑃𝑚

) + (𝛿𝑟𝑙𝑣. (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚

) . (
𝑃𝑣

𝑃𝑚

) . 𝑑𝑣𝑟) 

+ (𝛿𝑟𝑙𝑎. (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚

) . (
𝑃𝑎

𝑃𝑚

) . 𝑑𝑣𝑟) + (𝛿𝑣𝑎. (
𝑃𝑣

𝑃𝑚

) . (
𝑃𝑎

𝑃𝑚

)) + (
1

2
𝛿𝑟𝑙𝑟𝑙 (

𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚

) (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚

) 𝑑𝑣𝑟) + (
1

2
𝛿𝑣𝑣 (

𝑃𝑣

𝑃𝑚

)
2

) + (
1

2
𝛿𝑎𝑎 (

𝑃𝑎

𝑃𝑚

)
2

) 

+ (휀𝑞𝑟𝑙 . 𝑄. (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚

) . 𝑑𝑣𝑟) + (휀𝑞𝑣. 𝑄. (
𝑃𝑣

𝑃𝑚

)) + (휀𝑞𝑎. 𝑄. (
𝑃𝑎

𝑃𝑚

)) + (𝜃𝑓𝑟𝑙 . (𝐹𝐿). (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚

) . 𝑑𝑣𝑟. 𝑑𝑣𝑓) + (𝜃𝑓𝑣 . (𝐹𝐿). (
𝑃𝑣

𝑃𝑚

) . 𝑑𝑣𝑓) 

+ (𝜃𝑓𝑎. (𝐹𝐿). (
𝑃𝑎

𝑃𝑚

) . 𝑑𝑣𝑓) + (𝜃𝑞𝑓. 𝑄. (𝐹𝐿). 𝑑𝑣𝑓) + (
1

2
𝜃𝑓𝑓. (𝐹𝐿). (𝐹𝐿). 𝑑𝑣𝑓) + (

1

2
휀𝑞𝑞. 𝑄2) 

 

𝑋𝑣 = 𝛽𝑣 + 휀𝑣𝑞 . 𝑄 + 𝛿𝑟𝑙𝑣 (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚
) 𝑑𝑣𝑟 + 𝛿𝑣𝑣 (

𝑃𝑣

𝑃𝑚
) + 𝛿𝑣𝑎 (

𝑃𝑎

𝑃𝑚
) + 𝜃𝑓𝑣(𝐹𝐿)𝑑𝑣𝑓  

𝑋𝑎 = 𝛽𝑎 + 휀𝑎𝑞 . 𝑄 + 𝛿𝑟𝑙𝑎 (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚
) 𝑑𝑣𝑟 + 𝛿𝑣𝑎 (

𝑃𝑣

𝑃𝑚
) + 𝛿𝑎𝑎 (

𝑃𝑎

𝑃𝑚
) + 𝜃𝑓𝑎(𝐹𝐿)𝑑𝑣𝑓  

𝑋𝑟𝑙 = (𝛽𝑟𝑙 + 휀𝑟𝑙𝑞 . 𝑄 + 𝛿𝑟𝑙𝑟𝑙 . (
𝑃𝑟𝑙

𝑃𝑚

) 𝑑𝑣𝑟 + 𝛿𝑟𝑙𝑣. (
𝑃𝑣

𝑃𝑚

) + 𝛿𝑟𝑙𝑎 . (
𝑃𝑎

𝑃𝑚

) + 𝜃𝑓𝑟𝑙 . (𝐹𝐿). 𝑑𝑣𝑓). 𝑑𝑣𝑟                         

 

   :آالتبرای استخراج تابع تقاضای خدمات ماشین لرویا تئوری (1)

𝑋𝑚 = �̃� − ∑ 𝑋𝑗�̃�𝑗

𝑚

𝑗=1

= 𝛼0 + εQ. Q + θfl(FL). dvf − (𝛿rlv. (
Prl

Pm

) . (
Pv

Pm

) . dvr) − (δrla. (
Prl

Pm

) . (
Pa

Pm

) . dvr)

− (δva. (
Pv

Pm

) . (
Pa

Pm

)) + (θfrl. (FL). (
Prl

Pm

) . dvr. dvf) + (θfv. (FL). (
Pv

Pm

) . dvf)

+ (θfa. (FL). (
Pa

Pm

) . dvf) + (
1

2
θff. (FL). (FL). dvf) − (

1

2
δrlrl (

Prl

Pm

) . (
Prl

Pm

) dvr)

− (
1

2
δvv (

Pv

Pm

)
2

) − (
1

2
δaa. (

Pa

Pm

)
2

) + (
1

2
εqq. Q2) + (𝜃𝑞𝑓Q. (FL). dvf)           
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 فرم لئونتیف     (1)

(
TVCQ

Pm

) = Q. (θfl(FL)0.5. dvf+βrl (
Prl

Pm

)
0.5

dvr + βv (
Pv

Pm

)
0.5

+ βa (
Pa

Pm

)
0.5

+ (δrlv. (
Prl

Pm

)
0.5

. (
Pv

Pm

)
0.5

. dvr) 

+ (δrla. (
Prl

Pm

)
0.5

. (
Pa

Pm

)
0.5

. dvr) + (δva. (
Pv

Pm

)
0.5

. (
Pa

Pm

)
0.5

) + (
1

2
δrlrl (

Prl

Pm

) dvr) + (
1

2
δvv (

Pv

Pm

)) + (
1

2
δaa (

Pa

Pm

)) 

+ (εqrl. Q0.5. (
Prl

Pm

)
0.5

. dvr) + (εqv. Q0.5. (
Pv

Pm

)
0.5

) + (εqa. Q0.5. (
Pa

Pm

)
0.5

) + (θfrl. (FL)0.5. (
Prl

Pm

)
0.5

. dvr. dvf) 

+ (θfv. (FL)0.5. (
Pv

Pm

)
0.5

. dvf) + (θfa. (FL)0.5. (
Pa

Pm

)
0.5

. dvf) + (θqf. Q0.5. (FL)0.5. dvf) + (
1

2
θff. (FL). dvf) 

+ (
1

2
εqq. Q) )     

 

Xv

Q
= 0.5. (δvv. (

Pv

Pm

)
0.5

+ βv + εQv. Q0.5 + δrlv. (
Prl

Pm

)
0.5

. dvr + δva. (
Pa

Pm

)
0.5

+ θfv. (FL)0.5dvf) 

Xa

Q
= 0.5. (δav. (

Pv

Pm

)
0.5

+ βa + εQa. Q0.5 + δrla. (
Prl

Pm

)
0.5

. dvr + δaa. (
Pa

Pm

)
0.5

+ θfa. (FL)0.5dvf) 

Xrl

Q
= 0.5. (δrlv. (

Pv

Pm

)
0.5

+ βrl + εQrl. Q0.5 + δrlrl. (
Prl

Pm

)
0.5

. dvr + δrla. (
Pa

Pm

)
0.5

+ θfrl. (FL)0.5dvf) 

 هاهای نهاده، قیمتنهیر تابع هزدها متیاز ق کیدرجه  یهمگن مین شرطتأبرای اطمینان از 

ها قیمت نهادهباال  هایهابطرها نرمال شود. بر همین اساس، در بایست با قیمت یکی از نهادهمی

اعمال  هااین معادله درشرط تقارن نیز  ،همچنین اند.قیمت نهاده خدمات ماشینی نرمال شدهبا 

رند گیمیآزمون قرار  دمور باالشروط توابع هزینه با برآورد پارامترهای الگوهای  دیگرشده است. 

 دست آید.بهتا از تامین آنها توسط الگوهای برآورد شده اطمینان 

ه تقاضا برای نهاده نرمال کننده ، معادلالگوها درها متینسبت به ق یخط یشرط همگناعمال  با

ی م حذفها معادالت تقاضا برای نهاده ستمیاز س ت ماشینی()در اینجا معادله تقاضا برای خدما

اعمال  هایهبه رابط جهبرآورد شده و با تو یپارامترها یاز رو ایضرائب معادله حذف شده  شود.

 گرید یکی متیها با قمتین قکردم با نرمال یمستقطور به ایشود و یمحاسبه م یشرط همگن

نده کننرمال ینهاده یتابع تقاضا برادر مورد تابع درجه دوم نرمال شده،  شود.یها برآورد ماز نهاده

که  (1888،  دهی )کوکس باشدیماستخراج قابل  تقاضا برای این نهاده لرویا با استفاده از تئوری

  نشان داده شده است. ( 1)توسط رابطه 

 اتیکه در ادب یاگونههو ب شتریب یاز درجه آزاد یریگو بهره یاز مشکل همخط یریجلوگ یبرا

بذر و آب ساخته  ،یائیمیش یسموم، کودها یهانهاده یهامتیاز ق یموضوع مرسوم است شاخص

های یاد شده شکل گرفته است موزونی از قیمت نهاده یانگیناین شاخص به صورت م. شودیم
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ساخته شاخص  باشد.ها میهای این نهادهکه وزن هر کدام سهم نهاده مربوطه از مجموع هزینه

 شود. ی(در الگو وارد م Pvنهاده مواد واسطه ) متیبه عنوان قشده 

یاد در الگوهای  (یروزمزد و خانوادگ کاریروین یموهوم ریمتغ) dvf وdvr رهای موهومی متغی

همه مزارع تولید ذرت و گندم از نیروی کار مزدبگیر و یا کنند. ایفا می را نقش مهمی شده،

کار بهره کنند. مزارعی هم هستند که از هر دو نوع نیرویخانوادگی استفاده نمینیروی کار 

نقش این تمایز را بین ورود آنها در الگو  چگونگیو رهای موهومی تعریف شده گیرند. متغیمی

 کنند(، مزارع کامالاز نیروی کار مزدبگیر استفاده میسه گانه شامل:کامال تجاری )صرفا  مزارع

کار از هردو نوع نیرویو مزارع مختلط )گیرند( صرفا از نیروی کار خانوادگی بهره میخانوادگی )

     برعهده دارند. کنند(استفاده می

 تعداد  این معیارها، متعددی وجود دارد. از جمله معیارهایبرای انتخاب فرم مناسب تابعی 

پارامترهای برآورد شده با تئوری عالمت همخوانی شده،  برآورددار در الگوهای معنیپارامترهای 

نرمال بودن جمالت خطا معیار مهمی برای باشد. و همچنین نرمال بودن توزیع جمالت خطا می

نرمال بودن جمالت بر مبنای  Fو  tهای آمارهکه  از آنجابراین،  افزون. استصحت تصریح الگو 

وط به رامترهای برآورد شده مند و در نتیجه قابل اعتماد بودن آزمون پانآیدست میهب اخالل

برتر  تواند به عنوان الگویند میکلذا الگویی که این معیار را تامین  ،تامین این پیش فرض است

 کندامکان این آزمون را فراهم می "براو  جارک" زمونآ .برای بیان تکنولوژی تولید شناخته شود

  .(1811)گادفری 

ارائه شده است هر کدام به  (1)الی  (8)های هابطقالب رالگوهای اقتصادسنجی هزینه که در 

اده از با استفمربوطه از تابع هزینه و توابع تقاضا  لمتشکسیستم معادالت هزینه صورت یک 

  باشند.غیر خطی قابل برآورد می (ML1)مایینبرآوردکننده حداکثر درست

از این توضیح داده شد هدف اصلی از برآورد توابع هزینه بررسی وجود اقتصاد  پیش کهطوریهب

 ررسیبو به تبع آن تعیین پتانسیل کاهش قیمت محصوالت مورد مقیاس در مزارع گندم و ذرت 

(. لذا، 1811)جورگنسون،  باشداقتصاد مقیاس عکس کشش هزینه میبر اساس تعریف باشد. می

می  ها متغیرهمه نهادهو در نتیجه گیرند نیروی کار خانوادگی بهره نمیدر مزارع تجاری که از 

 شود: استخراج میاز تابع هزینه بازده به مقیاس به صورت زیر ، باشند

(9) 𝛿𝑠
𝑇𝐶 =

1

𝜕𝐿𝑛𝐶
𝜕𝐿𝑛𝑄

 

                                                 
1 Maximum Likelihood Method 

http://www.physics.ohio-state.edu/~gan/teaching/spring04/Chapter5.pdf
http://www.physics.ohio-state.edu/~gan/teaching/spring04/Chapter5.pdf
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ع و در نتیجه از تاب )مزارع سنتی( از نیروی کار خانوادگی استفاده می کنند اما، برای مزارعی که

زیر  طهاز راببازده به مقیاس  هزینه کوتاه مدت برای تعیین اقتصاد مقیاس بهره گرفته می شود

 : (1818باشد )برایوتیگام و دافتی، قابل محاسبه می

(1) δs
vc =

(1 − ∑
∂LnVC
∂LnFk

f
k=1 )

∂LnVC
∂LnQ

 

از روی تابع هزینه ترانسلوگ برای مثال از روابط زیر قابل روابط فوق، کشش مقیاس  توجه به با 

 محاسبه می باشد: 

(8) 𝛿𝑠
𝑇𝐶 =

∂Ln(
C

Pm
)

∂LnQ
= 𝛿𝑄 + 𝛿𝑄𝑄𝐿𝑛𝑄 + ∑ 𝛿𝑖𝑄

𝐼

𝑖=1

𝐿𝑛𝑃𝑖 + ∑ 𝛿𝑓𝑄𝐿𝑛𝐹𝑓

𝐹

𝑓=1

 

(11)  

𝛿𝑠
𝑉𝐶

=
1 − {(𝛿𝑓 + 𝛿𝑓𝑎. 𝐿𝑛(𝑃𝑎𝑚) + 𝛿𝑓𝑙 . 𝐿𝑛(𝑃𝑙𝑚). 𝑑𝑣𝑟 + 𝛿𝑓𝑣 . 𝐿𝑛(𝑃𝑣𝑚) + 𝛿𝑓𝑞 . 𝐿𝑛𝑄 + 𝛿𝑓𝑓. 𝑙𝑛(𝐹𝐿)) . 𝑑𝑣𝑓}

𝛼𝑞 + 𝛼𝑞𝑞 . 𝐿𝑛𝑄 + 𝛼𝑞𝑙𝐿𝑛(𝑃𝑙𝑚). 𝑑𝑣𝑟 + 𝛼𝑞𝑣. 𝐿𝑛(𝑃𝑣𝑚) + 𝛼𝑞𝑎. 𝐿𝑛(𝑃𝑎𝑚) + 𝑎𝑞𝑓 ∗ 𝑙𝑛(𝐹𝐿). 𝑑𝑣𝑓
 

طور مشابه هونتیف تعدیل شده نیز بئپارامتر اقتصاد مقیاس برای دو تابع درجه دوم نرمال شده و ل

 قابل استخراج می باشد.  

δsپارامترهای  های باالرابطهدر 
TC  وδs

vc  دهد. یاد شده نشان میبازده به مقیاس را در دو حالت

اندازه  شیباشد آنگاه با افزا کیبزرگتر از  اسیچنانچه مقدار پارامتر بازده به مق هاهرابط این در

 تیکم نی. برعکس، چنانچه اافتیکاهش خواهد  ،دیهر واحد تول نهیهزمزرعه )مقدار تولید( 

 شیتمام شده محصول افزا نهیهز( دی)مقدار تولاندازه مزرعه  شیباشد با افزا کیکوچکتر از 

( دی)مقدار تولباشد اندازه مزرعه  کیپارامتر برابر  نیمقدار ا چهچنان تی. و در نهاافتیخواهد 

از آنجا که پارامتر اقتصاد مقیاس اثر افزایش  تمام شده محصول نخواهد داشت. متیبر ق یریتاث

رسیدن به مقیاس  پیش ازمقدار تولید )اندازه مزرعه( را بر کاهش هزینه هر واحد محصول تا 

وان ترا میکاهش  قیمت هر محصول ناشی از اقتصاد مقیاس پتانسیل  دهد، لذابهینه نشان می

  د.کرمتر برآورد اگیری از این پارهبا بهر

زارع اندازه م دیبا زانیتا چه م اسیاز وجود اقتصاد مق یریبهره گ یمعلوم شود برا نکهیا یبرااما، 

 باید مشخصمزارع  نهیبه اسیوجود دارد، مق متیکاهش ق لیپتانس زانیبزرگ شوند و تا چه م

 اسیکه کشش مق آیدشمار میبه نهی)اندازه مزرعه( اندازه به یدیسطح تول فید. براساس تعروش

 یاست که منحن نییقابل تع دیسطح تول نیا ،ی(. در مزارع1811)چامبرز ) باشدیواحد م ن،در آ
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ا ب اسیکه کشش مق شودیم نیشرط تأم نیا یباشد. در صورت Uبه شکل د،یتولمتوسط  نهیهز

دهند، چنانچه ( نشان می8( و )1) هایهکه رابطهمچنان رابطه عکس داشته باشد. دیسطح تول

مقدار تولید قابل محاسبه  ،پارامتر اقتصاد مقیاس در این توابع برابر یک قرار داده شودمقدار 

 باشد. می

کشش شود، که کشش مقیاس به صورت عکش کشش هزینه تعریف می(، 9با توجه به رابطه )

 تعیین از . پسکندبازگو میتغییر در هزینه را نشان  تولید به درصد در مقدار مقیاس درصد تغییر

درصد کاهش هزینه ناشی از افزایش سطح  آن، بهینه سطح زیرکشتیا معادل  دیتول نهیمقدار به

  باشد.میتعیین زیر قابل  هایهابطبه شرح ر زیرکشت به سطح بهینه

(11) 
𝛿𝑠

𝑇𝐶 =
تولیددر  درصد تغییر 

درصد تغییر هزینه
=

𝑞. (𝐴𝑜𝑝. − 𝐴0)/𝐴0

(𝑇𝑐𝑜𝑝. − 𝑇𝐶0)/𝑇𝐶0

 

𝐴𝐶𝑜𝑝. =
𝑞. (𝐴𝑜𝑝. − 𝐴0)/𝐴0

𝛿𝑠
𝑇𝐶 . 𝐴𝐶0 + 𝐴𝐶0 

هزینه تولید  .𝑇𝐶𝑜𝑝  ، سطح زیر کشت اولیه 𝐴0  ، سطح زیر کشت بهینه .𝐴𝑜𝑝 باال هایهدر رابط

هزینه هر واحد تولید در  .𝐴𝐶𝑜𝑝  و  هزینه تولید در سطح زیرکشت اولیه 𝑇𝐶0   ،در سطح بهینه

 تولید برای اندازه بهینه و تفاوت آن با هزینه تولید متوسط . با داشتن هزینهباشدمی سطح بهینه

متوسط در وضعیت موجود، درصد کاهش هزینه هر واحد تولید )قیمت تمام شده( قابل محاسبه 

  باشد.  می

مربوط به  شامل اطالعات 1تا  8رگرسیونی  های مورد نیاز برای برآورد سیستم معادالتداده

باشد. این می هاو همچنین قیمت نهاده ذرت و گندمتولید و هزینه تولید محصوالت مقدار 

، از وزارت 1811-1819، برای سال زراعی استان فارساطالعات در سطح مزرعه برای زارعین 

  1هادکشاورزی ایران گردآوری شده است.ج

 نتایج و بحث

اقتصاد مقیاس در سی ربرای برگانه سه ابع هزینهوت بیان شد،که  هاییتوضیح به با توجه

( 8) برای گندم و جدول( 1نتیجه این برآورد در جدول ). گندم و ذرت برآورد شدندمحصوالت 

 گزارش شده است. برای ذرت 

                                                 
خود در حال بازنگری در این  وزارت جهاد کشاورزیهای اخیر چندان قابل اطمینان نیست و از آنجا که اطالعات و آمار سال 1

 استفاده شده است. 11-19باشد لذا از اطالعات سال زراعی ها میآمار
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 فارس های مختلف برای گندم آبی در استانپارامترهای برآورد شده تابع هزینه در فرم (1)جدول 

 های پژوهش: یافتهنبعم

  

عنوان 

 پارامتر

شده با های نرمال قیمت

 قیمت خدمات ماشینی

نرمال شده با  یهامتیق

 قیمت مواداولیه

نرمال شده با  یهامتیق

 بهای زمیناجاره
 لئونتیف

 مقدار پارامتر درجه دوم ترانسلوگ درجه دوم ترانسلوگ درجه دوم ترانسلوگ

𝜶𝟎 8/818- 14/1 118/1- 118/1 118/1- 118/1 841/18 

𝜷𝒗 181/1 114/1 --- --- 181/1 184/1 1 

𝜷𝒓𝒍 811/1 818/1- 811/1 184/1- 811/1 118/1 118/1- 

𝜷𝒂 1 811/1 1 111/1 --- --- 1 

𝜷𝒎 --- --- 111/1 199/1- 111/1 198/1- 849/1 

𝜹𝒓𝒍𝒗 188/1 118/1- --- --- 188/1 181/1 411/1 

𝜹𝒗𝒂 1 184/1- --- --- --- --- 111/1- 

𝜹𝒓𝒍𝒂 1 189/1 1 119/1 --- --- 111/1 

𝜹𝒎𝒗 --- --- --- --- 1 888/1- 1 

𝜹𝒎𝒓𝒍 --- --- 1 111/1 1 191/1- 841/1 

𝜹𝒎𝒂 --- --- 1 114/1- --- --- 118/9 

𝜹𝒂𝒂 198/1 111/1- 198/1 118/1- --- --- --- 
𝜹𝒓𝒍𝒓𝒍 119/1 14/1- 119/1 118/1- 119/1 148/1- --- 

𝜹𝒗𝒗 191/1 114/1 --- --- 191/1 111/1 --- 

𝜹𝒎𝒎 --- --- 181/1 118/1 181/1 141/1 --- 
𝜺𝒒𝒗 1 1111/1- --- --- 1 11118/1- 114/1 

𝜺𝒒𝒓𝒍 119/1 111/1 119/1 11118/1- 119/1 1114/1- 181/1 

𝜺𝒒𝒂 1 1118/1- 1 1111/1- --- --- 111/1 

𝜺𝒒𝒎 --- --- 111/1 1118/1 111/1 1118/1 1 

𝜽𝒇𝒍 181/1 198/1- 181/1 18/1- 181/1 119/1- 111/1 

𝜽𝒇𝒗 111/1 118/1- --- --- 111/1 119/1- 1 

𝜽𝒇𝒓𝒍 1 11/1 1 118/1- 1 11/1- 118/1 

𝜽𝒇𝒂 111/1 118/1 111/1 118/1 --- --- 1 

𝜽𝒇𝒎 --- --- 118/1 111/1 118/1 118/1- 1 

𝜽𝒇𝒇 188/1 111/1 188/1 119/1 188/1 11/1 --- 
𝜽𝒒𝒇 1 1111/1- 1 11111/1- 1 11114/1- 1 

𝜺𝒒 111/1 --- 111/1 --- 111/1 --- --- 

𝜺𝒒𝒒 181/1 --- 181/1 --- 181/1 --- --- 



 79...پتانسیل کاهش قیمت محصوالت گندم

 های مختلف برای ذرت آبی در استانپارامترهای برآورد شده تابع هزینه تولید در فرم (2)جدول 

 فارس

 عنوان پارامتر

های نرمال شده با قیمت خدمات قیمت

 ماشینی

نرمال شده با  یهامتیق

 قیمت مواداولیه

نرمال شده با  یهامتیق

 لئونتیف بهای زمیناجاره

 درجه دوم ترانسلوگ درجه دوم ترانسلوگ درجه دوم ترانسلوگ

𝛼0 111/8 191/1 111/8 199/1 111/8 188/1 148/1- 

𝛽𝑣 491/1 881/1 --- --- 491/1 181/1 881/1 

𝛽𝑟𝑙 811/1 1 811/1 111/1 811/1 181/1 118/1 

𝛽𝑎 198/1 411/1 198/1 884/1 --- --- 881/1 

𝛽𝑚 --- --- 184/1 118/1 184/1 1 118/1- 

𝛿𝑟𝑙𝑣 118/1 1 --- --- 118/1 111/1 1 

𝛿𝑣𝑎 1 1 --- --- --- --- 111/1 

𝛿𝑟𝑙𝑎 1 1 1 148/1 --- --- 811/1 

𝛿𝑚𝑣 --- --- --- --- 1 1 988/1 

𝛿𝑚𝑟𝑙 --- --- 1 188/1 1 1 889/1 

𝛿𝑚𝑎 --- --- 1 1 --- --- 111/1- 

𝛿𝑎𝑎 181/1 1 181/1 1 --- --- --- 

𝛿𝑟𝑙𝑟𝑙 189/1 114/1 189/1 1 189/1 118/1 --- 

𝛿𝑣𝑣 188/1 189/1 --- --- 188/1 118/1 --- 

𝛿𝑚𝑚 --- --- 144/1 1 144/1 111/1 --- 

휀𝑞𝑣 1 1 --- --- 1 1 1 

휀𝑞𝑟𝑙 184/1 1 184/1 111/1 184/1 1118/1 1 

휀𝑞𝑎 1 111/1 1 1 --- --- 188/1 

휀𝑞𝑚 --- --- 1 1 1 11118/1 189/1 

𝜃𝑓 1 1 1 1 1 1 111/1 

𝜃𝑓𝑣 181/1 181/1 --- --- 181/1 111/1 184/1 

𝜃𝑓𝑟𝑙 1 1 1 1 1 1 1 

𝜃𝑓𝑎 181/1 118/1 181/1 1 --- --- 184/1 

𝜃𝑓𝑚 --- --- 114/1 188/1 114/1 181/1 1 

𝜃𝑓𝑓 1 144/1 1 141/1 1 111/1 --- 

𝜃𝑞𝑓 111/1 1 111/1 1 111/1 1111/1 1 

휀𝑞 1 --- 1 --- 1 --- --- 

휀𝑞𝑞 188/1 --- 188/1 --- 188/1 --- --- 

 های پژوهشیافته :نبعم

 های ضریباز میان سه فرم یاد شده، فرم ترانسلوگ به عنوان فرم تابعی برتر بر اساس آماره

داری پارامترها، نرمال بودن جمالت اخالل  انتخاب گردید. نرمال بودن جمله تعیین، درصد معنی
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( وضعیت این 8ول) معیارها اولویت دارد. جد دیگراخالل در تعیین انتخاب فرم تابعی برتر بر 

 دهد. معیارها را برای سه فرم تابعی نشان می

تابع ترانسلوگ انتخاب شده از نظر تامین خصوصیات نظری نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

(. 8است )جدول  های خودقیمتی بیانگر تامین شرط تقعر در قیمت نهادهامنفی بودن کشش

ها گویای تامین شرط یکنوائی تابع نسبت به نهاده مثبت بودن سهم های برآورد شده هزینه

 های نسبیکارگیری قیمتهب ها هم باتولید است. شرط همگنی در قیمت نهاده هایعاملقیمت 

سنجی مدل، یکسان بودن مقدار های صحتبراین، یکی از آزمونافزون  در الگو اعمال شده است.

است که این حالت برای فرم تابعی ترانسلوگ های نسبی متفاوت پارامترهای مشابه در قیمت

کامال صادق است. بنابراین فرم تابعی ترانسلوگ فرمی مناسب برای بیان تکنولوژی تولید در 

ولید ی تدرستی ساختار تکنولوژهتواند بباشد و میمحصوالت گندم و ذرت در استان فارس می

 د.این محصوالت را مشخص کن

 فارس  ای در استانو ذرت دانهای مختلف تابعی برای تولید گندم همقایسه بین فرم (3)جدول 

 معیارها

 ذرت دانه ای آبی گندم آبی

 درجه دوم ترانسلوگ
لئونتیف 

یافتهتعمیم  
 درجه دوم ترانسلوگ

لئونتیف 

یافتهتعمیم  

R2 11/1  88/1  88/1  88/1  81/1  89/1  

 عیمعادالت با توز تعداد

 نرمال جمالت اخالل
8 1 1 4 1 1 

برا برای  و آماره جارک

 معادله اصلی
88/4  19/11  14/8  18/1  81/8  44/14  

89/1 دوربین واتسون  11/1  49/8  84/1  44/8  19/1  

داری درصد معنی

 ضرائب
91 11 11 14 91 11 

 :هاکشش خودقیمتی تقاضای نهاده

آالتماشین  11/1-  11/1-  48/1-  18/1-  91/1-  89/1  

-41/1 مواداولیه  41/1-  11/81  89/1-  81/1-  44/14-  

کارنیروی  41/1-  11/1-  41/1-  88/1-  48/1-  48/1-  

-11/1 زمین  11/1-  88/1-  11/1-  98/1-  11/1-  

 های پژوهش: یافتهنبعم

، لذا آماره وجود داردهای مقطعی امکان واریانس ناهمسانی در دادههمواره با توجه به اینکه 

براساس گزارش شده است.  (4)نتایج در جدول  کهده شپاگان برای معادالت محاسبه -بروچ

ریانس ناهمسانی وجود وادرصد  1در سطح  بحرانی آنمقدار مقادیر این آماره و مقایسه آن با 

ز ا شود.رد می تولید گندممواداولیه در  ایهزینهبه جزء معادله سهم  الگو هایبرای کلیه معادله

داری روی معنیتنها شود و واریانس ناهمسانی باعث تورش در پارامترهای برآوردشده نمینجا که آ
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ضرائب قابل قبول  داریمعنی ،در سیستم معادالتکه یاز آنجایو  گذاردپارامترها تأثیر می

تاثیری بر روی نتایج مربوط به  ،واریانس ناهمسانی یک معادلهوجود لذا  ،(8باشد )جدول می

اقتصاد مقیاس بر اساس پارامترهای تابع هزینه  نکه پارامترآویژه هگذارد بمقیاس نمیاقتصاد 

 .باشدشود که عاری از هرگونه واریانس ناهمسانی میمحاسبه می
ای آبی و ذرت دانه پاگان برای مزارع گندم-نتایج آزمون واریانس همسانی با آماره بروچ (4)جدول  

 فارس در استان

 نوع تابع
 آماره

 پاگان -بروچ

𝑥0/05آماره 
2 

 جدول
 نتیجه آزمون

 آماره

 پاگان -بروچ

𝑥0/05آماره 
2 

 جدول
 آزمون جهینت

 ایذرت دانه گندم آبی 

 18/18 88/8 تابع هزینه کل
پذیرفته 

 شودمی
11/8 18/18 

پذیرفته 

 شودمی

کار 8تابع سهم هزینه نیروی

 ایاجاره
19/8 14/8 

پذیرفته 

 شودمی
91/1 14/8 

پذیرفته 

 شودمی

 14/8 81/9 تابع سهم هزینه مواداولیه
پذیرفته 

 شودنمی
84/1 14/8 

پذیرفته 

 شودمی

 14/8 11/1 تابع سهم هزینه زمین
پذیرفته 

 شودمی
41/8 14/8 

پذیرفته 

 شودمی

 های پژوهش: یافتهنبعم

ر اساس ، پارامتر اقتصاد مقیاس بدشبرتر تعیین  عبا توجه به اینکه تابع ترانسلوگ به عنوان تاب

این پارامتر برای سه نوع مزرعه که ( محاسبه شده است. 11( و )8)این تابع و با توجه به روابط 

طور جداگانه محاسبه شده است. عالوه براین، این آماره در میانگین هب ،توضیح داده شد پیشتر

مقادیر آن در ستون آخر همین جدول اطالعات مربوط به هر سه نوع مزرعه نیز محاسبه شده که 

 شود. دیده می

گندم و سه گانه  مزارعپارامتر محاسبه شده اقتصاد مقیاس برای ،  (1)جدول بر اساس اطالعات 

ازاده بباشد. بزرگتر از واحد بودن این پارامتر بیانگر وجود واحد می بزرگتر ازفارس  ذرت در استان

 لیسپتانتوان نتیجه گرفت که براین اساس می. باشدمزارع میدر همه این  اسیبه مق افزایشی

 وجوداین محصوالت با افزایش اندازه مزارع در استان فارس تمام شده  متیکاهش قخوبی برای 

 دارد. 
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 فارس در استانکار و ذرتکار میانگین کشش مقیاس زارعین گندم (5)جدول 
تجاریمزارع  مزارع ترکیبی مزارع سنتی متغیر  میانگین 

 گندم

88/1 کشش مقیاس  81/1  81/1  88/1  

88/8 سطح زیرکشت )هکتار(  19/4  11/1  11/1  

 8811 8881 8181 8181 متوسط عملکرد

ایذرت دانه  

88/1 کشش مقیاس  88/1  88/1  88/1  

41/8 سطح زیرکشت )هکتار(  19/8  88/8  18/8  

 9818 9888 9111 9498 متوسط عملکرد

 های پژوهش: یافتهنبعم

دو  مقدار پارامتر اقتصاد مقیاس در سه نوع مزرعه در هردهد، ( نشان می1طوری که جدول )هب

گندم در مزارع بازده به مقیاس  مقداربراین، افزون ت اندکی متفاوت است. محصول گندم و ذر

 مزارعبنابراین، امکان کاهش قیمت گندم با افزایش اندازه است. بیش از مزارع ذرت کمی 

 باشد.ذرت میدر مزارع بیشتر از کاهش قیمت کمی  کاریگندم

گیری از وجود اقتصاد مقیاس تا چه میزان باید اندازه مزارع برای بهرهبرای اینکه معلوم شود 

ه طریقی کهببزرگ شوند و تا چه میزان پتانسیل کاهش قیمت وجود دارد، مقیاس بهینه مزارع 

 دارمق انجام شده، هایمحاسبهنتیجه محاسبه شده است. در بخش روش تحقیق توضیح داده شد 

که با توجه به عملکرد متوسط کند تعیین میتن  41/48معادل را در استان گندم بهینه تولید 

. شدبامیهکتار  49/11 عملکرد معادلاین میزان بهینه مزرعه برای تن(، سطح  81/8استان )

در متوسط مقادیر متغییر های موجود در اندازه بهینه مزارع سنتی، تجاری و ترکیبی همچنین 

این بدان معنی . ه استسبه شدمحاهکتار  19/11و  81، 11/1به ترتیب زینه مربوطه، هتوابع 

برای کاهش کنند که کمتر از این سطح را تولید میکاری گندم زارعیناست که آن گروه از 

خود  ،بایست با افزایش اندازه مزرعه و در نتیجه سطح تولیدشده محصوالت خود میقیمت تمام 

شخص مطلوب م حند. برعکس، زارعینی که بیش از سطنزدیک کنتعیین شده به سطح بهینه  را

کنند، برای کاهش قیمت تمام شده محصول خود الزم است اندازه مزرعه و در شده تولید می

 کنوناهمبا توجه به اینکه سطح بهینه تعیین شده کاهش دهند.  تولید را تا حدح نتیجه سط

 به سطح یمزارع فعلوسعت  نکهیا یبرا باشد،میهکتار  18/1مزارع گندم  رکشتیزسطح یانگینم

 دیتول نهیتوجه به هز این بدان معنی است که بابرابر شود.  18/8 دیبرسند، اندازه آنها با نهیبه
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منجر د توانتعیین شده می نهیاندازه مزارع به حد به شیافزا ،محاسبه شده اسیو کشش مق یفعل

 د. شوگندم تمام شده محصول  متیقدرصدی در  81به کاهش 

 یانگینمبا توجه به اینکه  محاسبه شده است. هکتار 88/4بهینه مزرعه مزارع ذرت اندازه  برای

برای استفاده از ، باشدهکتار می 8تقریبا مزارع ذرت در استان فارس  کنونیزیرکشت سطح

اندازه ، و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده به مقیاس افزایشی حداکثر منافع حاصل از بازده

برابر شوند. به عبارت دیگر برای دستیابی به حد بهینه  44/1باید  یانگینم مزارع ذرت به طور

این میزان افزایش در که  یابندش افزایدرصد  44میانگین  طورهتعیین شده، اندازه مزارع باید ب

ل )قیمت محصول( محصو هر واحدتولید هزینه درصدی  1/11اندازه مزرعه موجب کاهش 

هکتار با عملکرد  19/4 معادلو  تن 14/84 برابرسطح تولید بهینه  ذرتدر مزارع سنتی  .گرددمی

 به نزدیکذرت  کنونیسطح زیرکشت  یانگینماز آنجا که  .مشخص شده استتن  49/9متوسط 

، هاو در نتیجه کاهش قیمت از مقیاس ناشیهای برای استفاده از منافع صرفه ،باشدهکتار می 1/8

. اندازه بهینه مزارع برای مزارع شود برابر 18/1اندازه مزارع ذرت در استان فارس باید یانگین م

 باشد. هکتار می 91/4و  11/4 و ترکیبی به ترتیب تجاری

ندم مهم و استراتژیک گتولید محصوالت تکنولوژی توان نتیجه گرفت که ندی میبدر یک جمع

از این رو افزایش اندازه است. بازده صعودی نسبت به مقیاس ساختاری  ویژگی و ذرت دارای

منجر به کاهش قیمت تمام شده تواند میاین محصوالت تا حد بهینه تعیین شده مزارع 

 وسعت مزارع تولید این دو یانگیناز آنجا که مد. شوزارعین میمحصوالت و افزایش توان رقابتی 

رایط شتوان نتیجه گرفت که در باشد، میمحصول به مراتب کمتر از حد تعیین بهینه شده می

ای برای کاهش قیمت تمام شده این محصوالت وجود دارد که پتانسیل قابل مالحظه کنونی

  ود.شتوصیه می هاگیری از این پتانسیلبهره
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