
 
 

 

 

 

 
 ۱۳۸۵، زمستان ۴، شماره ۹فصلنامه روستا و توسعه، سال 

  
بررسي تخصيص بهينه عوامل توليد در محصوالت زراعي استان 

 *١کرمان

 **٢رآبادي ُبشحسين مهرابي
 

 چكيده

به شمار هاي عمده اقتصادي اين استان  و کشاورزي از بخشاستترين استان کشور كرمان بزرگ
محصوالت زراعي استان كرمان برخي ي عوامل توليد در يارزش توليد نها پژوهش،در اين . آيدمي

 ۸بردار براي  بهره۶۷۹ شامل ،۱۳۸۱، مربوط به سال نمونه مورد بررسي.  شده استبرآورد
محصوالت مورد مطالعه شامل گندم، جو، ذرت، . محصول زراعي در استان كرمان بوده است

ي هريک از عوامل ي ارزش توليد نها. استزمينيد وسيبنخود، عدس، آفتابگردان، پنبه، چغندرقن
 . داگالس و متعالي محاسبه شده است ـبا استفاده از قيمت محصوالت و تخمين تابع توليد کاب

 بر اساس ارزش توليد و کمتر از حد عوامل توليد در هر يک از محصوالتحد تخصيص بيش از 
نتايج نشان مي دهد .  استقرار گرفتهبررسي د مور و اصول اقتصادي ،ليد تواملت عو قيميي،نها

رو، به ؛ از اينگيردطور بهينه انجام نميهمنابع توليد ب  تخصيص بسياري از،كه در وضع موجود
 را افزايش درآمد كشاورزان ودآوري وستوان  تخصيص مجدد و بهينه منابع ميرسد که باظر مين

                                                 
هاي بخش کشاورزي استان بررسي تخصيص بهينه منابع در زيربخش«مقالة حاضر برگرفته از طرح پژوهشي  * 1

ريزي  به اجرا درآمده و اعتبار آن را سازمان مديريت و برنامه۱۳۸۳ه شهيد باهنر در سال است که در دانشگا» کرمان
ريزي استان کرمان، زاده، معاون محترم سازمان مديريت و برنامه از آقاي مهندس عاقلي.استان کرمان تأمين کرده است

 .آيدو آقاي مهندس محرابيان به خاطر همکاري در انجام طرح، تقدير به عمل مي
 . استاديار بخش اقتصاد کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان** 2
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 .وريبهره/ توليد / )استان (كرمان/ محصوالت زارعي: ها كليد واژه

∗ ∗ ∗ 
 مقدمه

 و به دليل وسعت زياد استترين استان کشور بزرگم استان خراسان، پس از تقسيکرمان، 

 باشد مي  متفاوتي برخوردار شرايط آب وهواييازهاي فراوان، يو وجود پستي و بلند

 اين استان از لحاظ ،۱۳۸۲  سالدر. )۱۳۸۲ريزي استان کرمان، سازمان مديريت و برنامه(

كشت محصوالت ساالنه در مقام هفدهم و از نظر كشت محصوالت باغي در مقام اول 

 داراي بيشترين  محصوالت باغي مطالعات انجام شده،بر اساس. كشور قرار داشته است

 بيشترين است اما استان كرمان از نظر معادن غني هرچند، .سهم در کشاورزي استان است

ارزش . )۱۳۸۳مهرابي بشرآبادي، ( شودبه بخش كشاورزي مربوط ميسهم در اقتصاد آن 

 ۸۳/۲۴۳از ) ۱۳۶۱  دربه قيمت ثابت(توليد ناخالص بخش كشاورزي در استان كرمان 

 رسيده و به طور متوسط رشدي ۱۳۷۹ ميليارد ريال در ۷۶/۳۵۴ به ۱۳۶۵در ريال ليارد مي

به ( سهم بخش كشاورزي از اقتصاد استان  است؛ همچنين،درصد داشته ۲۹/۴معادل 

 رسيده و به ۱۳۷۹درصد در  ۲۴/۳۸ به ۱۳۶۵درصد در ۵/۶۲از ) ۱۳۶۱در قيمت ثابت 

ارزش توليد ). همان(بوده است دوره  درصد در اين ۵/۵۰طور متوسط داراي سهم 

 ۶/۹۲۷ به ۱۳۶۵ريال در   ميليارد۰۳/۳۹۰از) ۱۳۶۱  دربه قيمت ثابت(ناخالص استان 

متوسط  ).همان( درصد داشته است ۸/۶ رسيده و رشدي معادل ۱۳۷۹ در  ريالميليارد

، درصد ۵/۱۶ زراعت در) ۱۳۶۹  دربه قيمت ثابت(هاي كشاورزي بخشرسهم زي

 ).همان( درصد است ۰۱/۰ و شيالت ،درصد ۴۷/۵۰ باغباني ،درصد ۹۸/۳۲دامپروري 
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هاي کشاورزي وري در فعاليتين بهرهيپاسطح وري از نة بهرهدر زميمطالعات متعدد 

 با استفاده از ،)Randhir and Krishnamorthy, 1999 (ي و كريشنامورتراندير. داردحکايت 

 كشاورزان هند را در دو گروه داراي تجهيزات وري بهره،)۱( داگالس ـتابع توليد كاب

كه استفاده از  نتايج اين مطالعه نشان داد. گيري كردندآبياري و فاقد تجهيزات آبياري اندازه

 را افزايش وري و درآمد كشاورزانبهرهداري طور معنيه بممکن استتجهيزات آبياري 

 سنگاپور را ر صنايع توليدي كشوروري كل عوامل توليد د بهره)Leung,1997 ( ليونگ.دهد

 در كشور )Fernandez and Shumway,1997 (فرناندز و شاموي .بررسي كرده است

 را با استفاده از ۱۹۶۰-۹۰هاي  سالولطدر وري جزئي و كلي كشاورزان  بهره،مكزيك

 در كشور )Kalatizandous,1994 (كاالتيزاندوس. اندکردهروش همگرايي تجزيه و تحليل 

 نتايج اين .هاي قيمتي پرداخته استمايتوري و ح به بررسي رابطه بين بهره،وزيلندني

 و آزادسازي باعث ،وريهاي قيمتي باعث كاهش بهرهدهد كه حمايتمطالعه نشان مي

فريقاي در كشور آ) Piesse et al., 1996 (پيس و همكاران. وري شده استافزايش بهره

 شاخص چندبعدي  و ازوري توليد ذرت بررسيهرهر خشكسالي را بر بيثتأ ،جنوبي

 در ،)Byringiro and Reardon,1996 (بايرنجيرو و ريردون. اند استفاده كرده)۲(كوئيست مالم

وري عوامل توليدي همانند  اثرات اندازه مزرعه و حفاظت خاك را بر بهره،كشور روندا

  رابطة نتايج اين مطالعه بيانگر؛اندزمين و نيروي كار و نيز كارآيي مزارع بررسي كرده

حفاظت از طرف ديگر، . وري زمين و نيروي كار است بهره و مزرعهةمعكوس بين انداز

أثير بيمه بر  به مطالعه ت)۱۳۷۶ (قرباني. شودوري زمين ميخاك نيز باعث افزايش بهره

تجزيه استفاده  استان مازندران پرداخته و از تابع توليد و مدل  درري و توليد گندمو بهره

 نوعي فناوري نوين بر مثابهدهد كه بيمه گندم به هاي  اين مطالعه نشان مييافته. كرده است

 كل شود؛را موجب ميغيير عرض از مبدا و شيب تابع توليد ت دارد، و مثبت يتوليد اثر

 درصد آن به تغيير ۲/۱۶ درصد برآورد شده است كه ۷/۱۶ وري بين دو گروهاختالف بهره

 در بررسي ،)۱۳۷۸ (كياني هژبر. ارتباط داردهاي توليد  درصد آن به نهاده۵/۰فناوري و 

 ، دوم توابع درجة دوم، ريشةکارگيريبا به، ها در زراعت گندممقادير بهينه اقتصادي نهاده
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 هاروش مواد و
 

 هاداده
گيري و تكميل با استفاده از روش نمونهپژوهش هاي مورد استفاده در اين داده

 روش ودست آمده ه كنندگان محصوالت زراعي استان كرمان بپرسشنامه از توليد

شامل هاي اصلي  است که خوشهبودهاي مرحلهاي دوتصادفي خوشهاز نوع گيري نمونه

 ،هاتعيين خوشهبه منظور . اندمين آب بودهأ منابع ت نيز شاملهاي فرعيها و خوشهآبادي

هاي جهادكشاورزي استان كرمان استفاده  توليد سازمانةگيري هزيناز چارچوب نمونه

 محصول زراعي در ۱۹ پرسشنامه در مورد ۷۹۹براي انجام اين تحقيق تعداد . شده است

 كه تعداد  محصول آبي۹ها،  با توجه به تعداد پرسشنامه، سپس)۷(.شد تكميل ۱۳۸۱

 :اند ازعبارتاين محصوالت شدند؛ تخاب ان ،  بود كافي آنها به اندازةهايپرسشنامه

 در مورد هر .زمينيسيب  و،گندم، جو، ذرت، نخود، عدس، آفتابگردان، پنبه، چغندرقند

، ۹۵، ۲۹۰به ترتيب ) هاي ناقصپس از حذف پرسشنامه(ياد شده، صوالت يك از مح

در تخمين توابع رو، پرسشنامه وجود داشت و از اين ۶۳ و ۴۴، ۲۳، ۵۳، ۳۷، ۲۴، ۵۰

 )۸(. استنمونه به کار رفته ۶۷۹ ،توليد

 

 و روش کارنظري مباني 
 و ،شودمي توجه بدانبيش از پيش  که امروزه در توليد  استز مسائلي يکي ا»وريبهره«

 کميابي منابع توليد بر نيست،ده مستثني ع نيز از اين قابخش کشاورزياز آنجا که 

 از معيارهاي مهم براي تخصيص بهينه منابع »وريبهره«. اهميت موضوع خواهد افزود

 از يك يا دست آمدهة به به ميزان ستاندوري، بهره اقتصاديمتوندر . رودبه شمار مي
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 مشاهدات و نتايج 

محصوالت آبي شامل گندم، جو، ذرت، نخود، عدس، توابع توليد جداگانه براي 

 ة دوم، درجةدرج(اي  چندجملههايشکلزميني در  و سيب،آفتابگردان، پنبه، چغندرقند

با .  داگالس تخمين زده شد ـ و كاب،)ترانسندنتالمتعالي و سوم و راديكالي، خطي، 

. شدندحذف موردنظر هاي متغيرهاي مازاد از مدل، )۱۳( متغيرهاي مازاداستفاده از آزمون

 كه اكثر توابع برآورد شده ناهمساني واريانس شد مشخص ،Whiteبا استفاده از آزمون 

از البته . شديافته برطرف هاي حداقل مربعات تعميم اين مشكل از طريق تخميندارند؛

نيز  و )۱۴( مقيدF از آمدهدستبهنتايج . نشد مشكل حادي مشاهده ،خطينظر هم

در  اين بود که  تابع توليد و تأمين شرايط ثانويه حداكثرسازينظريهمخواني با مباني 

 داگالس براي -و كاب  ترانسندنتالشکل دو ،هع محصول  مورد مطال۸هر يک از 

  :صورت است  بدين كلي توابع برآورد شدهشکل. تخمين توابع توليد ترجيح داده شد
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، نيروي )بر حسب تن( به ترتيب ميزان توليد Aو ،  Y ،L ،W ،S ،P ،SF، Mكه در آن 

، ميزان )بر حسب كيلوگرم(، تعداد دفعات آبياري، ميزان بذر )روز  ـنفربر حسب (كار 

آالت ، مقدار ماشين)بر حسب كيلوگرم(، مقداركود شيميايي )بر حسب ليتر(سموم 

 .دهندان ميرا نش )بر حسب هكتار( و سطح زير كشت ،)بر حسب ساعت(كشاورزي 

 (Ln) به ترتيب لگاريتم طبيعي LA و LY ،LL ،LW ،LS ، LP ،LSF ،LM همچنين،

ان بذر، سموم، كودشيميايي، متغيرهاي ميزان توليد، نيروي كار، تعداد دفعات آبياري، ميز

 موردنظر تابع ،باشد ۰ در صورتي كه. دنباش و سطح زير كشت مي،آالتماشين

با استفاده از .  داگالس است ـكاب ،باشد ۰ ترانسندنتال است و در صورتي كه

تابع فرم  ،زميني  نخود، آفتابگردان، و سيب حداقل مربعات مقيد، براي گندم، جو،fآزمون 

به نتايج .  داگالس تخمين زده شده استـکاب  فرم تابع ،و براي ساير محصوالتمتعالي 

 .آمده است ۱  از تخمين معادالت براي هر يك از محصوالت در جدولآمدهدست

≠iβ

=iβ

ها در برخي از نهاده برخي از -۱: اند ازعبارت ۱دول ج در مورد  مهمتانک

 برخي از -۲ اند؛ها نيز وارد نشده در مدلمورد استفاده قرار نگرفته ومحصوالت 

هاي انتخابي نامربوط  بود، در مدلكار رفتهه  كود حيواني ب در توليد آنهامحصوالت كه

كدام از معادالت   در هيچبنابراين .ند معني دار نبودt و داراي آماره ندتشخيص داده شد

هاي اين  مانده در مدل  تمامي متغيرهاي باقيt آماره -۳ ؛كود حيواني وجود ندارد

نج يا يك جدول، بيانگر اين است كه ضرايب برآورد شده از لحاظ آماري در سطح ده، پ

 .  نيز در اين جدول آمده است(df) و درجه آزادي ۲R ،F مقادير -۴. درصد معني دارند

ها اين  لب نهادهغگرچه درمورد ا. منفي باشد  بايد مقادير   نئوکالسيکنظرية طبق  -۵

و براي محصوالت گندم، جو، ) سطح زير کشت( اما در مورد زمين ،قاعده برقرار است

تواند به دليل کوچکي مزارع مورد  مي اين امر. گونه نيست ني اينزمينخود، و سيب

 استفاده از ، نرسيده است و به عبارت ديگرMPبررسي باشد که هنوز به قسمت نزولي

 . اين نهاده هنوز در قسمت اول از ناحيه اول تابع توليد نئوکالسيک قرار دارد
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ت مورد  از محصوال ضرايب حاصل از تخمين معادالت براي هر يك-۱جدول 

 مطالعه بر حسب معادله
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LL ۲۰۸/۰ ۱۹/۰ ۳۶۸/۰ ۵۳/۰- ۳/۱ ۱۰۴/۰- ۰۲۱۵/۰ ۱۸۶/۰ ۴۲/۰ 

LW ۰۴۱/۰ ۰۹/۰- ۳۲/۱ ۷۳۱/۰ ۲۴۸/۰ ۱۱۸/۰- ۷/۱ ۳/۱ ۰۹/۱ 

LS ۰۳۹/۰- ۱۱۵/۰- - ۲۷۵/۰- ۲۷۹/۰ ۰۹۱/۰- ۴۱۴/۰ ۴۹۷/۰ ۸۴/۰ 

LP - ۰۱۸۵/۰ - - - - - - ۰۹۱/۰ 

LSF ۰۲۸/۰ ۰۶۴/۰ ۴۰۳/۰ ۰۸۶/۰ ۲۳۱/۰ - - - ۱۵۹/۰ 

LM ۰۱۸/۰- ۰۲۵/۰- ۰۳۴/۰ ۰۴۱/۰ - - - - - 

LA ۷۲۹/۰ ۴۸/۰ ۰۱۷/۱ ۰۴۱/۱ ۰۱۴/۰ ۶۰۶/۰ ۸۳۱/۰ ۳۲۹/۰ ۴۶۲/۰ 

L ۰۰۵/۰- ۰۲۳/۰- ۱۰۳/۰- - - - - ۰۰۰۷۸/۰- ۰۱۳/۰- 

W ۰۹۸/۰- ۰۱۶۵/۰ ۱۵۵/۰- ۱۳/۰- - - - - ۰۷۳/۰- 

S - - - - - ۰۰۶۹/۰- ۰۰۱۷/۰- ۰۰۰۶۷/۰- ۰۰۰۵۷/۰- 

P - ۱۷۷/۰- - - - - - - ۱۴۶/۰- 

SF - - - - - ۰۰۰۱۵/۰- ۰۰۰۳۷/۰- ۰۰۰۱۲/۰- ۰۰۰۴۳/۰- 

M ۰۱۱۵/۰- ۰۰۰۴۷/۰- - - - - - - - 

A ۳۶/۰ ۱۰۷۶/۰ - - - - ۱۳۹۲/۰- ۰۰۰۱۳/۰ ۰۰۳۰۳/۰ 

R2 ۹۶/۰ ۹۹/۰ ۹۲/۰ ۸۱/۰ ۹۶/۰ ۹۶/۰ ۹۳/۰ ۹۴/۰ ۹۶/۰ 

F ۱۶۶ ۶۱۰ ۸۵ ۳۵ ۸۵ ۴۱۳ ۹۴ ۴۳۷ ۱۳۳ 

Df ۳۷ ۱۷ ۴۴ ۳۲ ۱۵ ۴۴ ۸۰ ۲۷۷ ۵۰ 

 محاسبات تحقيق: ماخذ 

 

بر . تواند به دليل شکل تبعي مدل به کار رفته باشد همچنين مي  منفي نبودن مقادير   

ها در هريک از نهاده از وري نهايي هر يك بهره۱جدول  حسب نتايج گزارش شده در

دست ه به شرح زير ب، ۱گيري از رابطه  با استفاده از مشتق) طور جداگانهبه(محصوالت 

  :آمده است
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 ۲۱۱ بررسي تخصيص بهينه عوامل توليد در محصوالت زراعي استان کرمان
 

بهره  MPiام در توليد محصول مورد نظر،  iنهاده   ميانگين مقدار مصرف Xi که درآن

  y و ضرايب برآورد شده    و       ام در توليد محصول مورد نظر، iوري نهايي نهاده 

ضرب قيمت  سپس با استفاده از حاصل. ميانگين مقدار توليد محصول مورد نظر است

، )تکه مربوط به همان محصول بوده اس(محاسبه شده   MPiهر يك از محصوالت در 

دست ه  در محصوالت مورد مطالعه ب(VMPi)ها  ي هر يك از نهادهيارزش توليد نها

 تقسيم (ri)ها بر ميانگين قيمت آن نهاده  ي هر يك از نهادهيارزش توليد نها. آمده است

 . گزارش شده است۲ كه نتايج حاصله در جدول )۱۵(شده

i
α iβ

 
  مورد مطالعهها در محصوالت نهاده                مقادير -۲جدول 

ii
rVMP

 محصول

 عوامل توليد
 زمينيسيب چغندرقند پنبه آفتابگردان عدس نخود ذرت جو گندم

 ۱۵/۱ -۵۶۱/۰ ۰,۰۳۰۴ -۳۴/۲ -۰۴۷/۱ -۵۱/۲ -۴۷/۲ ۰۶۲/۱ ۳۵/۱ نيروي کار

 ۶۵۵/۱ ۸۵/۱ ۹/۱ -۵۹۶/۰ ۹۸/۲ ۰۳/۵ ۵۱/۵ -۵۲۵/۰ ۴۰۶/۰ آب

 ۱۵/۱ -۹۴/۱ -۲۱۴/۰ -۵۶/۳ -۵۷۹/۰ -۵۴۷/۳ - -۲۲۹/۴ -۸۹۱/۰ بذر

 -۳۴/۲ -۴۹۰/۷ - - - - - - - سموم

 ۵۲۹/۰ ۷۹۳/۰ -۳۱/۱ ۴۷/۱ - - ۰۹۱/۰ - ۹۶۸/۰ ايييشيم کود

 - ۶۸/۱ ۰۶۱/۰ - - - - -۴۵۳/۰ -۷۷۱/۰ ماشين آالت

 ۸/۹ ۹۸۶/۶ ۴۶/۶ ۴۲/۱ ۹۹۶/۰ ۱۲/۹ ۴۶/۲ ۸/۵ ۳۴/۱ زمين

 محاسبات تحقيق: خذأم

 

 گيريبحث و نتيجه

کمتر از يک             ، در صورتي كه  نظري در قسمت مباني بر اساس موارد ذکر شده

 ميزان استفاده از آن نهاده بيش از ميزان بهينه اقتصادي آن است و براي رسيدن به ،باشد

 است كه اين هنگاميوضعيت بدتر .  بايد از مصرف آن کاسته شود،نقطه بهينه اقتصادي

در . ه از نهاده در ناحيه سوم توليد استمقدار منفي باشد؛ كه اين امر بيانگر استفاد

ii
rVMP
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 ۲۱۳ بررسي تخصيص بهينه عوامل توليد در محصوالت زراعي استان کرمان
 

ii
rVMP

دي محصول، شهرستان و شامل تعداد زياگستردة اين پژوهش،  بسيار ةدامنبا توجه به 

بررسي دقيق تخصيص بهينه عوامل توليد به تفکيک محصول، شهرستان و ، نهاده توليد

 است که گيريجهتبه دست آمده، نمايانگر يک نتايج نبوده است؛ اما  پذير  امكاننهاده 

تر  تحقيقات جزئي.را طراحي و اجرا کرد  وسيعيهاي پژوهشتوانبر اساس آن  مي

کيد بر يک عامل توليد خاص و أ يا با ت،تريا براي يک منطقه کوچک، براي يک محصول(

ساير  ترش آن درو گس) هابا تعداد نمونه بيشتر و با همکاري متخصصين ساير رشته

. تواند به بهتر شدن تخصيص منابع در اين بخش کمک کندهاي کشاورزي ميزيربخش

 دهيسامانبه  دقيق و جزئي هايپژوهشد که عالوه بر گسترش شو پيشنهاد مي، بنابراين

   .هاي علمي و ترويجي براي کاربردي کردن نتايج به دست آمده اهميت داده شودفعاليت
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 هايادداشت
1. Cobb-Douglas Production function 

2. multidimensional Malmquist index 

3. Divisia index 

4. polynomial production function 

5. Kendrick function 

6. transcendental production function 

سان آمار و اطالعات اين تعداد نمونه بر اساس بودجه مربوط به طرح و بوده و بر اساس نظر کارشنا -۷
سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان، براي نمونه گيري در هزينه توليد هم تقريبا به همين اندازه نمونه 

 .مورد استفاده قرار مي گيرد
 متوسط نسبت سطح زير تقريبًا(تعداد نمونه براي هر يک از محصوالت بر حسب نسبت متناسب  -۸

  .تبوده اس) کشت و تعداد بهره بردار
9. Spillman 

10. Constant elasticity substitution (CES) 

11. translog 

12. Debertin production function 

13. redundant variables 

14. restricted F 

توجه به اينکه قيمت نهاده براي بهره برداران مختلف، متفاوت بوده است از ميانگين آن استفاده  -۱۵
 .شده است
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