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 هچكيد

بعد از . شود زميني محصولي است كه افت و خيز زيادي در قيمت و توليد آن مشاهده مي سيب
زميني از جمله مواد اصلي و پر ارزش غذايي است كه در كشورهاي جهان  سيب، ندم و برنجگ

تواند جايگزين بعضي از محصوالت غذايي  دهد و مي سوم خوراك اصلي مردم را تشكيل مي
با توجه به نقش اين محصول در فرايند توسعة اقتصادي، بهبود تغذية جمعيت، كسب . شود

هاي  كنندگان، رشد سرماية ملي و اشتغال در توليد، صنايع و فرآوردهدرآمد بيشتر براي توليد
وابسته و از طرفي با مالحظة رشد روزافزون جمعيت و لزوم توجه هر چه بيشتر به استفادة 

زميني و  هاي مورد تقاضا در كشت سيب هاي توليدي، بررسي نهاده بهينه از محصوالت و نهاده
زمان توابع سود، عرضة   از انجام اين مطالعه برآورد همهدف. تابع عرضة آن،  ضروري است

زميني براي  هاي توليد و عرضة سيب ها و تخمين كشش تقاضاي نهاده محصول و تقاضاي نهاده
در اين بررسي براي برآورد توابع عرضة محصول و تقاضاي .   است۱۳۸۱ـ۸۲سال زراعي 

زمان  و براي برآورد همة ترانسلوگ نرمال، از تابع هزينزميني در استان خراسان  هاي سيب نهاده
 دهند نتايج نشان مي. ظاهر نامرتبط استفاده شده است اين سيستم معادالت از روش معادالت به

                                                 
 دانشيار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد ∗
  واحد گلبهار مشهدعضو هيئت علمي گروه كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي ـ ∗∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد ∗∗∗

  كارشناس ارشد اقتصاد كشاورزي ∗∗∗∗
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ها عالمت منفي دارند و كود شيميايي و بذر اصالح  هاي قيمتي خودي تقاضاي نهاده كه كشش
ة رابطة مكملي بين كود شيميايي و دهند هاي متقاطع تقاضا نشان كشش. باشند شده باكشش مي

شده  كار و بذر اصالح  كود شيميايي و نيروي كار و رابطة جانشيني ميان نيروي،آالت ماشين
هاي عرضة  ها نسبت به قيمت محصول، مثبت و كشش هاي تقاضاي نهاده كشش. هستند

ز يك است كه تر ا ، بزرگهشد ها منفي و جز در مورد بذر اصالح محصول نسبت به قيمت نهاده
 .باشد كاران نسبت به تغييرات قيمت مي زميني بيانگر حساسيت شديد سيب

خراسان /  پژوهش موردي/عرضه و تقاضا/ زميني سيب/ هاي توليد نهاده: ها كليد واژه
 .)استان(

* * * 

  مقدمه
زميني از نظر باال بودن سطح عملكرد و سوددهي يكي از محصوالت پرسود  سيب

يگر به علت كشت بهاره و وجيني بودن آن گياهي مهم در تناوب است و از طرف د
مقدار محصول توليدي از عوامل متعددي مانند نوع بذر، . آيد كشت به حساب مي

 .پذيرد درجة حرارت، مقدار آب، نوع خاك و نيز كود مصرفي تأثير مي
 درصد از كل سطح  ۲۶. شود زميني به صورت آبي كشت مي در خراسان سيب

 درصد از كل ميزان توليد اين گروه ۲۰  وت گروه سبزيجات استان خراسانزيركش
شود،   تن مي۱۸۱۲۷۵ هكتار و ۷۶۵۸متعلق به سيب زميني است كه به ترتيب شامل 

در . باشد  كيلوگرم بر هكتار مي۲۳۶۷۱زميني استان خراسان  بنابراين عملكرد سيب
. كنند زميني كشت مي  سيب شهرستان۲۴هاي مختلف استان خراسان  ميان شهرستان

 )هكتار۱۱۴۱(و چناران ) هكتار۱۲۶۰( ، قوچان)هكتار۱۴۸۶(از اين ميان بجنورد
 و بجنورد) تن ۳۱۵۰۰( وچانـ، ق)تن ۳۱۷۲۰( ارانـركشت و چنـرين سطح زيـبيشت

اما بيشترين عملكرد، به . اند بيشترين توليد را به خود اختصاص داده) تن۲۶۷۴۴(
 .ت جام، تربت حيدريه، مشهد و نيشابور استترتيب مربوط به ترب

 



 ٥٣ زميني هاي توليد و عرضة سيب برآورد توابع تقاضاي نهاده

 

 زميني استان خراسان ـ آمار سطح زير كشت، توليد و قيمت سيب۱جدول 

 سال زراعي
سطح زير 

 )هكتار(كشت 
 قيمت )تن(توليد 

 ۱۱۳ ۵۹۱۷۵۵۰ ۲۰۷ ۸۱ـ۸۲
 ۶۸ ۳۱۷۴۷۵۰ ۱۳۷ ۸۰ـ۸۱
 ۵۹ ۲۴۶۷۸۹۱ ۱۰۱ ۷۹ـ۸۰
 ۸۶ ۴۲۵۸۵۳۰ ۲۰۴ ۷۸ـ۷۹

 .۱۳۸۱-۸۲ادكشاورزي خراسان، سازمان جه: مأخذ 

 
زميني محصولي است كه افت و خيز زيادي در قيمت و توليد آن مشاهده  سيب

. )١(يابد به طوري كه يك سال، توليد آن و در سال بعد، قيمت آن افزايش مي. شود مي
زميني بعد از گندم و برنج از جمله مواد اصلي و پر ارزش غذايي است كه در  سيب

تواند جايگزين  دهد و مي  سوم خوراك اصلي مردم را تشكيل ميكشورهاي جهان
اما مشكالت موجود در زراعت اين محصول . بعضي از محصوالت غذايي شود

باعث شده ظرفيت توليد در ايران از نظر عملكرد در واحد سطح و توليد انرژي در 
بنابراين باتوجه . تري برخوردار باشد مقايسه با بيشتر كشورهاي دنيا از موقعيت پايين

زميني در فرايند توسعة اقتصادي، بهبود تغذية جمعيت، كسب درآمد  به نقش سيب
بيشتر براي توليدكنندگان، رشد سرماية ملي و اشتغال در توليد، صنايع و 

مالحظة رشد روزافزون جمعيت و لزوم توجه هر  هاي وابسته و از طرفي با فرآورده
هاي توليدي، بررسي در زمينة  محصوالت و نهادهچه بيشتر به استفادة بهينه از 

 .زميني و تابع عرضة آن، ضروري است هاي مورد تقاضا در كشت سيب نهاده
هاي  زمان تابع هزينه و توابع تقاضاي نهاده  ، در برآورد هم)٢(هژبر كياني و نعمتي

يجه  تكراري به اين نت)٣(هاي به ظاهر نامرتبط گندم آبي با استفاده از رگرسيون
اند كه  ها را مورد استفاده قرار داده ها براي توليد، تركيبي از نهاده رسيدند كه شهرستان

ها منفي و  هاي خودي تقاضا براي تمامي نهاده كشش. هزينة توليد حداقل گردد
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كشش بودن  دهندة بي ها كمتر از يك به دست آمده كه نشان مقدار عددي كشش
هاي متقاطع كوچك هستند كه جانشيني  ية كششكل. تقاضا براي عوامل توليد است

دهند و با تغيير در مقياس توليد نسبت  ها را نشان مي ضعيف بين نهاده) مكملي(
 . كند كارگيري عوامل تغيير مي به

 در بررسي تأثير نرخ كارمزد، قيمت محصول و نهاده بر )٤(پور و نجفي سليماني
اي و اطالعات  گيري خوشه ش نمونهتقاضاي اعتبارات كشاورزي با استفاده از رو

هاي  داگالس با بازده نزولي نسبت به نهاده ، يك تابع توليد كاب۱۳۷۰-۷۱مقطع سال 
گيري از قضية شفرد و  اند و با به دست آوردن تابع سود و بهره متغير را به كار برده

روش حداقل مربعات مقيد به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط بين سطح زير كشت، 
هاي متغير و ساعات استفاده از ماشين در سطح يك  يروي كارخانوادگي، هزينهن

 . دار هستند درصد معني
هاي توليد و عرضه گندم در  ، در برآورد توابع تقاضاي نهاده)٥(تركماني و رضايي

 و كاربرد تابع سود نرمال ۱۳۵۰-۷۵هاي  كشاورزي ايران با استفاده از اطالعات سال
اي و  هاي گندم را به صورت تك معادله بع عرضه و تقاضاي نهادهداگالس، توا كاب

اند كه  اند و به اين نتيجه رسيده به روش حداقل مربعات معمولي تخمين زده
ها رابطة  تر از يك بوده و ميان نهاده هاي خودي تقاضاي نهاده بزرگ قدرمطلق كشش

ت حساسيت زيادي كاران نسبت به تغييرات قيم مكملي ضعيفي وجود دارد و گندم
 .دهند بروز نمي
فرنگي و پياز با استفاده  زميني، گوجه بررسي رفتار قيمت سيب ، در )٦(رپو حسن

 به روش معادالت رگرسيوني به ظاهر نامرتبط و از سيستم تقاضاي معكوس
هاي خودي سه   به اين نتيجه رسيد كه مقادير كشش۱۳۶۳-۷۶اطالعات سال هاي 

دگرمقداري بين سه محصول منفي بوده است كه نشان هاي  محصول مثبت و كشش
 .دهندة جانشيني مقداري آنهاست

 ، در تخمين تابع تقاضاي نيروي كار و كشش عرضة )٧(شجري و سلطاني
محصول گندم با استفاده از تابع سود در استان فارس از طريق تكميل پرسشنامه از 
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 و حداقل مربعات 2sls ، 3slsهاي  گيري سادة تصادفي و كاربرد روش روش نمونه
مقيد به اين نتيجه رسيدند كه كشش تقاضاي نيروي كار نسبت به نرخ دستمزد منفي 

باشد و كشش عرضة  و تقاضاي نيروي كار نسبت به قيمت گندم حساس مي
محصول نسبت به دستمزد منفي و غير حساس و نسبت به قيمت گندم و سطح زير 

 .كشت مثبت و غير حساس است
هاي توليد و عرضة   در برآورد توابع تقاضاي نهاده)٨(احمد اني و حاجيهژبركي

هاي  هاي سري زماني سال گيري از داده گندم آبي و ديم در كشاورزي ايران با بهره
هاي گندم  زمان توابع سود، عرضة محصول و تقاضاي نهاده  به برآورد هم۷۸-۱۳۵۰

 و روش سيستم معادالت به )٩(نرمال ترانسلوگ هزينةآبي و ديم با استفاده از تابع 
ها  هاي خودي تقاضاي نهاده اند كه كشش ظاهر نامرتبط تكراري به اين نتيجه رسيده

هاي توليدند و  همگي گوياي رابطة معكوس منفي بين قيمت و مقدار نهاده
ترند  آالت در كشت گندم آبي و بذر اصالح شده در كشت گندم ديم باكشش ماشين

كاران را نسبت به  تر از يك، حساسيت شديد گندم ضة بزرگو كشش قيمتي عر
 .دهد تغييرات قيمت نشان مي
آورد تابع هزينه و تعيين قيمت كف براي محصول  ، در بر)١٠(عمادزاده و همكاران

مطالعة موردي شهرستان جهرم، با استفاده از ) رهيافت ترانسلوگ سيستمي(خرما 
 به اين نتيجه رسيدند كه هر چقدر سطح زير هاي به ظاهر نامرتبط تكراري رگرسيون

كشت يك كشاورز به مقدار بهينه نزديك شود هزينة توليد كاهش خواهد يافت و 
اگر در نقطة بهينه توليد صورت بگيرد قيمت كف براي هر كيلوگرم خرما به يك 

دهندة ظرفيت بالاستفادة زياد  دهم مقدار فعلي كاهش خواهد يافت كه اين امر نشان
 . آن منطقه استدر

زمان و با  طور هم ، تابع سود و تقاضا براي نيروي كار را به)۱١(لو و يوتوپولوس
ها را   تخمين زدند و توابع عرضة محصوالت و تقاضاي نهادهSUR و )OLS)۱٢روش 

 .از تابع سود به دست آوردند
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زمان سود و  داگالس براي تخمين هم ، با تابع سود كاب)١٣(سيدهو و باناته
هاي مربوط به مقطع  ها براي گندم مكزيكي در پنجاب هند و داده تقاضاي نهاده

هاي متقاطع تقاضا كمتر از  دهند كه كشش  نشان ميOLS و تخمين ۱۹۷۰-۷۱زماني 
ها رابطة  هاي متقاطع قيمتي نهاده هاي خودي و همگي منفي هستند و كشش كشش

 .دهد ها را نشان مي مكملي ميان نهاده
، در بررسي تقاضاي كود براي گندم مكزيكي در پنجاب هند )۱٤(اناتهسيدهو و ب

. اند از تابع سود ترانسلوگ براي برآورد توابع عرضه و تقاضاي گندم استفاده كرده
ها و محصول، متغير كيفيت خاك و سطح تحصيالت را  آنها متغيرهاي قيمت نهاده

) به ظاهر نامرتبط تكراريروش معادالت (زمان  اند و با تخمين هم در نظر گرفته
ها  اند كه تغييرات قيمت گندم تأثير زيادي بر مقدار نهاده معادالت به اين نتيجه رسيده

هاي خودي  ترين عامل در توليد گندم است و تمامي كشش دارد و قيمت گندم مهم
دهندة رابطة مكملي ميان  هاي متقاطع تقاضا نشان عالمت قابل انتظار داشتند و كشش

طور مستقيم و بدون استفاده از  خصوصيت اين مدل اين است كه به. ها هستند هنهاد
ها و  ها نسبت به قيمت نهاده تابع توليد، تابع سود را ارزيابي كرده و بنابراين كشش

 .پذير است گندم محاسبه
، در بررسي ساختار توليد و تقاضاي نيروي كار در كشاورزي ژاپن يك )۱٥(وكورد

اي، زمان،  هاي واسطه هاي نيروي كار، ماشين، نهاده نسلوگ با نهادهتابع هزينة ترا
 ۱۹۵۲-۸۲ها مربوط به مقطع زماني  داده .گيرد هاي ديگر در نظر مي زمين و نهاده

. آيند زمان به دست مي صورت هم است و از قضية شفرد توابع سهم از تابع هزينه به
 كه تقاضا نسبت به عوامل توليد دهند باشد و نتايج نشان مي مي )ISUR)۱٦روش كار

هاي خوبي براي  هاي ديگر جانشين هاي واسطه، زمين و نهاده حساس نيست و نهاده
  .نيروي كارند
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 ترانسلوگ نرمال براي برآورد توابع عرضه هزينه، از تابع )۱٧(كارو، چن و استيونز
 روش  در كانادا و۱۹۹۰-۶۱هاي چند محصول براي مقطع زماني  و تقاضاي نهاده

 .سيستم معادالت به ظاهر غير مرتبط تكراري زلنر استفاده كردند
  

  ها مواد و روش

 روشي كاربردي براي تجزيه و تحليل توليد و توابع تقاضاي ،بررسي تابع سود
ها  مزيت اين روش دستيابي غيرمستقيم به كشش. ها و عرضة محصول است نهاده

صله از تابع سود سازگاري بيشتري نيز هاي حا بدون نياز به تابع توليد است و كشش
 .دارند

هاي مورد نياز اين پژوهش با كمك سازمان جهاد كشاورزي  اطالعات و داده
 نفر ۷۵خراسان از طريق مصاحبة حضوري و تكميل پرسشنامه توسط 

 به دست ۱۳۸۱-۸۲ شهرستان استان خراسان در سال زراعي ۲۳كار از  زميني سيب
 Eviews  و Excelافزارهاي  هاي آماري نيز از نرم  تحليلبراي تجزيه و. آمده است

 .استفاده شده است
هاي  در اين مطالعه براي به دست آوردن توابع عرضة محصول و تقاضاي نهاده

داگالس و ترانسلوگ نرمال استفاده شد كه نتايج بهتر تابع  آن از توابع سود كاب 
ابراين فرم هزينة تابع ترانسلوگ به ترانسلوگ  منجر به انتخاب اين تابع گرديد، بن

براي استخراج اين تابع از بسط سري دوم تيلور استفاده (صورت زير به كار رفت 
 ):شود مي
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*
ip   است كه به وسيلة Xiست و         قيمت نهادة متغير كه در اين تابع              ا

 لگاريتم طبيعي ln امين نهادة ثابت، k   نيز Zk. اند ، نرمال شده )Py(قيمت محصول 

 .و                                 پارامترها هستند

ه آيد، ك با استفاده از تابع هزينة باال و كسر آن از درآمد كل تابع سود به دست مي

هاي متغير، تقسيم  درآمد كل منهاي هزينة كل نهاده(سود نيز به صورت نرمال شده 

 گيري از تابع سود ترانسلوگ نسبت به با مشتق. شود وارد مي) بر قيمت محصول

توان به توابع سهم نهادة متغير از   مي)۱٨(لم هتلينگ              و نيز با استفاده از 

 :د دست يافتسود و نيز نسبت محصول به سو
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Vبه دليل وجود پارامترهاي مشترك در توابع باال بايد به .  در اينجا تابع عرضه است

توان ابتدا  براي تخمين اين سيستم معادالت، مي. زمان تخمين زده شوند صورت هم
بر اساس .  تخمين در نظر گرفتپوشيد و معادالت ديگر را براي از يك تابع چشم
سپس با . آيد  با يك، ضرايب تابع ديگر به دست ميSv ها و Siبرابري مجموع 

هاي تقاضاي نهادة متغير و  توان كشش داشتن ضرايب برآوردي معادالت باال مي
 :عرضة محصول نسبت به تمامي متغيرهاي برونزا را به صورت زير به دست آورد

به دست زير   امين نهادة متغيربه صورت i تابع تقاضا براي بر اساس معادالت باال
 :آيد مي
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ام i  و كشش تقاضا براي نهادة Xiدر نتيجه كشش قيمتي و متقاطع تقاضا براي 

 :آيد به صورت زير به دست مي) Py(نسبت به قيمت محصول 
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Si سهم نهادة متغير  i از سود و                به ترتيب ضرايب جمالت درجة دوم و 

معادلة عرضة محصول به صورت . ها در معادلة سود محاسبه شده است ضرب حاصل

 :شود زير مي
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تي امين نهادة متغير و كشش قيمi بنابراين كشش عرضة محصول نسبت به قيمت 

 :آيند عرضه به صورت زير به دست مي
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  برآورد مدل

زميني به صورت  با استفاده از تابع هزينة ترانسلوگ نرمال مذكور ، تابع سود سيب
 ) :اند معني حذف شده ضرايب بي(آيد زير به دست مي

lNΠ*= ۲۲/۲۹  – ۷۸/۱۰  LNPL
* + ۴۴/۱۲  LNPF

* - ۲۸/۲  LNPS
* - ۱۹/۱  LNPM

* +  

     ( ۳/۳ )     ( ۶/۲- )        ( ۵/۲ )    (- ۷/۱ )        (- ۱/۵ ) 

٠٥/٠ (LNPL
*)  +  ۳۹/۱ (LNPF

*)۲ + ۹۴/۱ (LNPS
*)۲ + ۵۳/۱ (LNPM

*)۲ –

۹۵/۲ LNPL
*LNPF

* + 

  ( ۲/۶ )       ( ۵/۲ )        ( ۵/۲ )   ( ۳/۵ )     ( ۲/۲- ) 

۳۶/۰  LNPL
*LNPM

* - ٣٧/١ LNPF
*LNPS

* - ١٤/٠  LNPF
*LNPM

* -  ٠٨/٠ LNPS
*LNPM

* 

( ۳/۶ )     ( ۲/۲- )        ( ۷/۱- )       ( ۹/۱- ) 

 
 

Π* ساالنه، حاصل از هر هكتار ) هاي متغير درآمد كل منهاي كل هزينه( سود مقيد
ها  هزينه. زميني نرمال شده است زميني است كه به وسيلة قيمت سيب توليد سيب
باشند  آالت مي هاي نيروي كار، كود شيميايي، بذر اصالح شده و ماشين شامل هزينه

ها مثل كود  زميني هستند و ساير هزينه ببر در كشت سي كه از اقالم عمده و هزينه
كش، سم و علفكش، كيسه و اجارة زمين بخش مهمي از  حيواني، هزينة حمل، قارچ

هاي عمده جمعيت مورد مطالعه نبودند و بعد از بررسي اوليه كنار گذاشته  هزينه
 .شدند و چهار متغير باال در مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند

PL
PFوزانة عمليات مختلف كشاورزي،  متوسط دستمزد ر*

 متوسط بهاي هر *
PSزميني،  كيلوگرم كود شيميايي به كاررفته در كشت سيب

 متوسط بهاي هر *
PMكيلوگرم بذر اصالح شده و 

 ا متوسط هزينة روزانة عمليات مختلف كشاورزي ب*
) كل هزينة عمليات بر تعداد روزهاي الزم جهت انجام آن عمليات(آالت  ماشين

الزم جهت كاري تعداد روزهاي . اند زميني نرمال شده  كه به وسيلة قيمت سيبتاس
 روز در نظر گرفته شده است و ۱۰۵ ماه و حدودًا ۳-۴زميني بين  كشت سيب

i

ii
iii S

S γε +−= 1

719902 /../ == WDR
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شخم، كودپاشي، ديسك، لولر، : اند از زميني عبارت عمليات ماشيني كشت سيب
استفاده از مقادير .  و نقلكار، نهركن، سمپاش، برداشت و كاميون به منظور حمل غده

ها به اين دليل انجام شده است كه اين مقادير ممكن است براي مناطق و  متوسط
شود براي  مثًال عمليات ماشيني كه انجام مي. هاي مختلف يكسان نباشند شهرستان

 .ها يكي نيست همة مناطق و زمين
 :آيند ت مي شرح زير به دس توابع سهم سود براي چهار نهادة مورد نظر به

SL = ۰۲۳/۱-  + ۰۳۳/۰  LNPL
* ۱۲۴/۰-  LNPF

* + ۰۶/۰  LNPS* - ۰۲۱/۰ LNPM
* 

SF = - ۰۸۲/۰  + ۰۳/۰  LNPL
* - ۰۰۹/۰ LNPF

* + ۰۰۶/۰ LNPS
* - ۰۰۲/۰ LNPM

* 

SS = ۲۲/۰ + ۰۳۲/۰ LNPL
* - ۲۸۱/۰ LNPF

* + ۲۴۸/۰ LNPS
*  

SM = - ۲۰۴/۰  + ۰۶۴/۰ LNPL
* - ۰۶۷/۰ LNPF

* +  ۰۱۲۵/۰ LNPM
* 

 
 ): معادلة عرضه استS                             ( از آنجايي كه بايد ،

Sv = ۵۲۹/۲  + ۸۴/۰ LNPL
* + ۴۸/۱ LNPF

* + ۶۸/۰ LNPS
* + ۰۱/۱ LNPM

* 

ظاهر نامرتبط تكراري، اقدام به  پس از محاسبة معادالت باال از روش معادالت به
هاي قيمتي خودي و قيمتي متقاطع  براي محاسبة كشش. نماييم ها مي محاسبة كشش

ضا و كشش تقاضا براي چهار نهادة مورد مطالعه نسبت به قيمت محصول، از تقا
 عرضة محصول نسبت به قيمت  توابع سهم سود برآورد شده و براي محاسبة كشش
امين نهادة متغير، از تابع سود به i محصول و كشش عرضة محصول نسبت به قيمت 

 .شود آمده، استفاده مي دست
 ها ـ مقادير كشش۲جدول 

بذر  كودشيميايي نيروي كار كشش

 شده اصالح

 زميني سيب آالت ماشين

 ۹۱۶/۱ -۲۱۴/۰ ۸۱۷/۰ -۴۶۳/۱ -۵۲۴/۰ نيروي كار

 -۶۶/۰ -۱۳۲/۰ ۵۶۶/۰ -۶۸/۱ -۳۹/۲ كود شيميايي

 ۳/۱  -۸۴/۲ -۱۹۲/۲ ۳۳۶/۰ بذر اصالح شده

1=+ ∑ iv SS
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 ۶۴/۰ -۶۳۳/۰  -۷۷۱/۱ ۸۱۴/۱ آالت ماشين

 ۸۵/۰ -۲۱۶/۲ -۶۵۸/۰ -۱۷/۴ -۴۱/۳ زميني بسي

 هاي تحقيق يافته: مأخذ

  نتيجه و بحث

 اين است كه بعضي از كاالها ممكن است از ۲نكتة قابل توجه در جدول  •
و يا رابطة ) مصرف آنها همراه يكديگر(يك جهت با يكديگر رابطة مكملي 

به عنوان مثال نيروي كار و . داشته باشند) مصرف يكي به جاي ديگري(جانشيني 
در چنين .  يك جهت جانشين و از جهت ديگر مكمل يكديگرندآالت از ماشين

دارتر است به  مواردي با توجه به ضرايب برآوردي، طرفي كه از نظر آماري معني
 )۱٩(نظير چنين روابطي در مطالعة الراكي. شود عنوان رابطة اصلي درنظر گرفته مي

 .شود نيز مشاهده مي
 ۴*۴اصر قطري جدول  عن۲در جدول (هاي قيمتي خودي تقاضا  كشش •

زيرا ميان قيمت . باشد عالمت منفي دارند كه منطبق بر تئوري تقاضا مي)  ها نهاده
ترين نهاده، بذر  پركشش. ها رابطة معكوس وجود دارد و تقاضاي اين نهاده

شده است كه احتماًال به هزينة باالي تهية بذر اصالح شده در كشت  اصالح
دن بذر معمولي به جاي بذر اصالح شده مربوط كر زميني و امكان جايگزين سيب
شده امكاناتي  بنابراين بهتر است با توجه به كشش باالي بذر اصالح. باشد مي

 . براي كشاورزان فراهم شود تا بتوانند از اين نهاده بيشتر استفاده كنند
 ۲در جدول (هاي قيمتي متقاطع  تر از يك كشش عالمت منفي و بزرگ •

بين كود شيميايي و ماشين آالت ـ كود ) ها   نهاده۴*۴ول عناصر غيرقطري جد
هاست به اين  دهندة رابطة مكملي قوي ميان اين نهاده شيميايي و نيروي كار، نشان

شود و  معني كه در صورت افزايش قيمت كود شيميايي، تقاضا براي آن كم مي
 كاهش قيمت يابد و يا همراه با آالت نيز كاهش مي همراه آن تقاضا براي ماشين

كود شيميايي و افزايش تقاضاي اين نهاده، استفاده از نيروي كار نيز افزايش 
خواهد يافت و با توجه به باالتر از يك بودن اين عدد كاهشي اندك در قيمت 
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به اين دليل .  كود، منجر به افزايش زياد و بيشتر از واحد نيروي كار خواهد شد
ر همديگرند و عالمت مثبت كشش قيمتي كنندة حضو كه اين دو نهاده تكميل

شده، منجر به رابطة جانشيني ميان اين  متقاطع بين نهادة نيروي كار و بذر اصالح
زميني خواهد بود كه ممكن است به دليل جانشيني اين  دو نهاده در كشت سيب

به اين معني كه . دو نهاده در استفاده از سرماية موجود و در دسترس باشد
كارگيري براي  زميني به اندازة به كار گرفته شده در كشت سيب د بهسرماية محدو

تواند بين آنها تقسيم شود، بنابراين با افزايش قيمت  ها نيست و مي تمام نهاده
نيروي كار چون بايد مقدار بيشتري از سرمايه براي اين نهاده مصرف شود، تقاضا 

يابد، چون ممكن  ش ميبراي آن كم شده و تقاضا براي بذر اصالح شده افزاي
كارگيري نيروي كار كمتر براي داشتن همان مقدار محصول،  است در صورت به

كار رفته تبديل به  مقدار بذر بيشتري تقاضا شود تا درصد بيشتري از بذرهاي به
و به اين ترتيب هزينه فرصت مقدار زمين كشت ) افت كم شود(شوند محصول 

 .يابد شده كاهش مي
تر از يك كشش قيمتي متقاطع بين نيروي كار و  بزرگعالمت مثبت و  •

زميني   جانشيني قوي بين اين دو نهاده در كشت سيبةآالت بيانگر رابط ماشين
به اين معني كه كشاورزان يا به صورت سنتي و استفاده از نيروي . استان است

كنند يا از  عمل مي) كه بيشتر نيز به صورت نيروي كار خانوادگي است(كار 
آالت در واحدهاي بزرگ با امكانات  ريق كسب سرمايه و استفاده از ماشينط

 .يابند بيشتر، جايگزيني براي نيروي كار مي
شود كه  آالت از آنجا ناشي مي وجود جانشيني قوي بين نيروي كار و ماشين •

اي است از  ترين اقالم هزينه زميني جزء سنگين آالت در كشت سيب هزينة ماشين
اند،  آالت وابسته نشده رزان ما هنوز صد در صد به استفاده از ماشيناين رو كشاو
ها و  آالت، در جهت كاهش هزينه ترين افزايشي در قيمت ماشين و با كوچك

 . كنند افزايش سود، استفاده از ماشين را كاهش و نيروي كار را جايگزين آن مي
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 به كاربرد زياد توان ها نسبت به كود شيميايي را مي باال بودن كشش نهاده •
زميني و نيز بر باال بودن هزينة استفاده از كود  كود شيميايي در كشت سيب

 .شيميايي نسبت داد
نسبت به ) ۲ستون آخر جدول (هاي توليد   تقاضاي نهاده مثبت بودن كشش •

دهندة اين است كه با افزايش قيمت  زميني نشان قيمت محصول در كشت سيب
آالت بيشتر خواهد  كار، بذر و ماشين راي نيرويمحصول، تقاضاي كشاورزان ب

و كشش منفي كود شيميايي داللت بر كاهش تقاضاي كود با باالرفتن قيمت . شد
زميني دارد كه ممكن است به اين دليل باشد كه كشاورز سنتي درصدد  سيب

كاهش ريسك و رسيدن به سطح درآمدي مطمئن است و باال رفتن قيمت 
 .اي براي حفاظت از زمينش ايجاد كند زهتواند انگي محصول مي

از طرفي باال بودن كشش تقاضاي نيروي كار نسبت به قيمت محصول  •
ممكن است ناشي از اين مسئله باشد كه همگام با افزايش قيمت محصول، 

) بيش از نيروي كار خانوادگي(كشاورز تشويق به به كارگيري نيروي كار اضافي 
ر نتيجه كاهش درآمد كشاورز منجر به و بلعكس كاهش قيمت محصول و د

 .شود خانوادگي شدن نيروي كار مي
دهندة اين  اند و نشان منفي )۲سطر آخر جدول (هاي عرضة محصول  كشش •

است كه افزايش قيمت نهاده منجر به كاهش عرضة محصول خواهد شد كه اين 
 .آالت از همه شديدتر است امر در مورد ماشين

صول بيانگر ارتباط مثبت بين قيمت محصول كشش مثبت قيمتي عرضة مح •
 .باشد و عرضة آن است كه منطبق بر انتظارات مي

 
  ها يادداشت

 .شود ريزي مي  توليد با توجه به قيمت دورة قبل برنامه-۱
 ۱۳۷۶ هژبر كياني و نعمتي، -٢

3. Seemingly Unrelated Regression (SUR) 
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 ۱۳۷۹ شجري و سلطاني، -٧
 ۱۳۸۱ هژبر كياني و حاجي احمد، -٨

9. Normative Translog Cost Function 
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فرنگي و پياز با استفاده  زميني، گوجه بررسي رفتار قيمت سيب«،  )۱۳۷۹. (ر، اپو حسن

مجموعه  .مين كنفرانس اقتصاد كشاورزيسّو. »از سيستم تقاضاي معكوس
 .۳۶۳-۳۷۴، صص ۲جمقاالت، 

. خراسان رزيهزينة توليد بخش كشاو، ) ۱۳۸۱-۸۲(سازمان جهاد كشاورزي خراسان 
 .سازمان جهادكشاورزي استان خراسان: مشهد 

تأثير نرخ كارمزد، قيمت محصول و نهاده بر «، )۱۳۷۶. (و نجفي، ب. پور، ا سليماني
، ۲۰ ش .فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه. »تقاضاي اعتبارات كشاورزي

 .۷-۲۳صص 
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كار و كشش عرضة تخمين تابع تقاضاي نيروي «، )۱۳۷۹. (و سلطاني، غ. شجري، ش
سومين كنفرانس . »محصول گندم با استفاده از تابع سود در استان فارس

 .٧٠-٧١صص، ٢ جمجموعه مقاالت، . اقتصاد كشاورزي
برآورد تابع هزينه و تعيين قيمت كف «، )۱۳۸۱. (و قاسمي، م. عمادزاده، م؛ اكبري، ن

شهرستان مطالعة موردي ) رهيافت ترانسلوگ سيستمي(براي محصول خرما 
 .۶۷-۸۸، صص ۴۰ش. فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه. »جهرم

برآورد توابع تقاضاي توليد و عرضة «، )۱۳۸۱. (و حاجي احمد، ن. هژبر كياني، ك
فصلنامة اقتصاد كشاورزي و . » و ديم در كشاورزي ايران…00گندم آبي

 .۴۹-۶۷، صص ۳۹ش . توسعه
زمان تابع هزينه و توابع تقاضاي  برآورد هم«، )۱۳۷۶. (و نعمتي، م. هژبر كياني، ك

. »هاي به ظاهر نامرتبط تكراري هاي گندم آبي با استفاده از رگرسيون نهاده
 .۵۷-۷۰، صص۱۸ش . فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه

Carew, R. ; Chen, P. and Stevens, V. (1992),"Evaluating publicly funded research in 

Canadian agriculture: A profit function approach". Canadian Journal of 

Agriculture.Vol.40, No.2, pp. 54 - 60. 

Kurdo, Y.(1987), "The production structure and demand for labor in postwar Japan’s 

agriculture". American Journal of Agriculture Economics.Vol. 62, No.2, 

pp. 36-38. 

Lau, L.G. and Yotopoulos, P.A. (1972), "Profit supply and factor demand function". 

American Economic Review. Vol. 45, pp. 8-11. 

Laraki, K. (1989), "Food subsidies: A case study of price reform in Morocco". 

LSMS Working Paper, No. 50. 

Sidhu, S.S. and Baanate, C.A. (1979), "Farm level fertilizer demand for Mexican 

wheat varieties in the Indian Panjab". American Agriculture Economics. 

Vol. 61, pp.455-461. 
 


