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 چکیده

. قررار گرترت یلتحل و یهتجز مورد 1394در کشت گندم دشت مهران در سال  یکشاورز هاینهاده وریحاضر بهره ۀدر مطالع

 متدولوژی. است بوده یمصرت مختلف هایکاران و نهادهگندم یو اجتماع یاقتصاد هاییژگیو پژوهش این در نظر مد متغیرهای

 بررای. اسرت تولید کشش ۀمحاسب و تولید هاینهاده نهایی و متوسط وریبهره برآورد برای تولید تابع از استفاده پژوهش، این

 سرایربا  یسهترانسلوگ در مقا یدتول تابع آزمون، برابر .شد گرتته بهره یینماراستآزمون نسبت  از ،مناسب تولید تابع گزینش

سرط   ۀبه نهراد یینها وریمقدار بهره یشترینب ،به دست آمده نتایج برابرمشاهدات داشته است.  با  یشتریب یسازگار توابع،

مورد نظر نشران  ۀآالت در منطق یناستفاده از ماش یینها وری. بهرهدارد اختصاصآالت  ینماش ۀبه نهاد آن ینکشت و کمتر یرز

 .است یتعل یطنهاده نسبت به شرا یناز ا یشترساعت ب یک ۀاستفاد یمحصول گندم به ازا یدتول یلوگرمیک 74/4کاهش  ۀدهند

(  دوم ۀمرحلر) تولیرد اقتصرادی مرحلره در هانهاده سایر و( سوم ۀمرحل) تولید اقتصادی غیر ۀناحی در آالت ماشین ۀنهاد مصرف

  هراینزمر مطلب است که کوچک بودن قطعات ینا یایگو ید،آالت در تول ینو ماش یرکشتاثر همزمان سط  ز .است شده واقع

شده  یدتول هایینههز یشبرده و تنها باعث اتزا ینب زرا ا یاسمق یهااستفاده از صرته نتیجه درآالت و  ینامکان استفاده از ماش

 است. 

 

 کلیدی هایواژه
 گندم محصول کشاورزی، هایماشین ،مهران شهرستان متوسط، و نهایی وریبهره

 

 مقدمه

 از توسیعه حیا  در کشیورهای در وییههبه جمعیت رشد

 از جهیان کشیورهای از هیاییبخی  در غذایی فقر و سویک

 به کافی دسترسی موضوع که است شده موجب دیگر، سوی

 در همچنیان جمعییت اولیه نیازهای به پاسخگویی برای غذا

 . در بماند باقی اجتماعی -اقتصادی سیاستگذاران کار دستور

 افیوون روز بیاررفتن یلدلبه ،یبخ  کشاورز ۀتوسع جریان

 از منیابع و  ینیهبه ۀاستفاد لووم منابع، محدودیت و جمعیت

 ینتیا بید دارد یفراوانی یتاهم یدعوامل تول وریبهره یارتقا

روز  یازهیایبیه ن ییعالوه بر پاسخگو یبخ  کشاورز یلهوس

 در را خیود وظیای  سیایر بتوانید غذایی محصورت بهافوون 

 هیاییانجیام دهید. کاسیت یبه خوب یاقتصاد ۀتوسع جریان

 یریت،عوامیل، ضیع  در مید یینپا وریبهره جمله از متعدد

باعث شیده  یدتول یسنت هایشیوه عما و اِ ،واحدها کارایینا

  بیاز توسیعه هدف این به رسیدناز  یاست تا بخ  کشاورز

  ut.ac.ir@1391ahmad_omidi http://doi: 10.22092/erams.2017.109384.1174 نگارنده مسئو : *
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 همچنییین لهئمسیی اییین. (Esfanjari-Kenari, 2011) بمانیید

 از کشیاورزی کارایی و وریبهره افوای  تا است شدهموجب 

 بییان بیه. باشید توسعه حا  در کشورهای مسایل مهمترین

 هرچیه ۀاسیتفاد توسیعه حا  در کشورهای در امروزه دیگر،

 و  کیار نییروی زمین، یعنی کشاورزی منابع از بیشتر و بهتر

 یفعیالیت کشیاورزی. اسیت گرفتیه قیرار اولوییت در سرمایه

 الوامیی منیابع از میثرر اسیتفاده که آنجا از و است اقتصادی

 هیر در وریبهیره. اسیت مهم بسیار وریبهره سنج  است،

 بخی  در و اسیت مفیید سیودآوری افیوای  جهیت زمینیه

 ابیداع و پیشیرفت راستای در است هنری واقع در کشاورزی

 حیداقل بیا تولییدی هیایارزش بیه افوودن برای هاییروش

  .انرژی و منابع از استفاده

 یبخ  کشاورز یوربهره ی قانون افوا 1اساس ماده  بر

 بیرای ،یاسالم یمجلس شورا 13۸9مصوب  یعیو منابع طب

 بیه مکلی  دولیت کشیور سالۀ بیست اندازچشم سند تحقق

 اصیل یییاجرا هیایسیاسیت قانون و نظام کلی هایسیاست

 ها،زمینیه قیانون، ایین موجب به و است اساسی قانون( 44)

 اصییال  و وریبهییره ارتقییای امکانییات و تسییهیالت ها،برنامییه

نییابع م و کشییاورزی بخیی  در را مصییرف و تولییید الگوهییای

 جمعییت، ۀفوایند رشد به توجه با. کند فراهم و اجرا یعیطب

 استفاده کشاورزی، بخ  در تولید منابع و هانهاده محدودیت

 سیهم بیه توجیه بیا همچنین و تولید عوامل از بهینه نکردن

 شاغل افراد تعداد و داخلی ناخالص تولید در کشاورزی بخ 

 و سیاسیی بیاری اهمیت و مردم غذای تأمین بخ ، این در

 و اسیتراتهیک محصیورت از برخیی در خودکفیایی اقتصادی

 و ضیرورت محصیورت، از برخی تولید در نسبی مویت وجود

 کشیاورزی بخی  در وریبهیره رشید به بیشتر توجه اهمیت

   (Nabuni, 2011).گرددمی نمایان پی  از بی 

 یکشیاورز هاینهاده وریبهره یلتحل ۀزمین در مطالعات

 و سیردویی عیادلیاسیت.  فیراواندر داخل و خارج از کشور 

 تولییید تییابع (Adeli-Sardoe et al., 2009) همکییاران

 و بیرآورد را جیرفیت شهرسیتان فرنگییگوجیه پذیرانعطاف 

 تابع برآورد نتایج. اندکرده بررسی را هانهاده اقتصادی مصرف

 سطح بذر، شیمیایی، کود نهادۀ چهار که دهدمی نشان تولید

 نتیایج. دارند تولید بر داریمعنی کارتاریر نیروی و کشت زیر

 کیود  کیه دهیدمی نشان نیو هانهاده یتولید کش  برآورد

 ناحییۀ همیان ییا تولید سوم ناحیۀ در کار نیروی و شیمیایی

 در زیرکشیت سیطح و بیذر نهیادۀ دو و تولیید اقتصیادی غیر

 معتمید و نیدکپور .شیوندمیی مصیرف تولید اقتصادی ناحیۀ

(Pourkand & Motamed, 2011) و تجوییه و بررسیی بیا 

 در گوشتی مرغ طیور صنعت در تولید عوامل وریبهره تحلیل

 نشیان تولیید لگیاریتمی تیابع تخمین از استفاده با و گیالن

 و بهداشیت کیار، نییروی دانیه، عامیل چهیار کیه نیدداد

 ایین بیین در و دارند تولید بر داریمعنی ارر روزه یک ۀجوج

 و ررترینثمی ضیریب بیارترین داشیتن بیا طییور دان عوامل،

 بعیدی مراتیب در عوامیل سیایر و روزهیک ۀجوج آن از بعد

 نییهادبییریم و کفییاش زادهعییرب. دارنیید قییرار اهمیییت

(Arabzadeh-Kafash & Brimnejad, 2013) و  یبررسی بیا

شهرسیتان چنیاران و  گنیدم تولیید عوامل وریبهره ۀمحاسب

که  ندنشان داد داگالس -کاب تولید تابع از استفاده بامشهد 

آرت و بیارترین ماشیین ۀوری نهیایی بیه نهیادبارترین بهره

  .است مربوطنیروی کار  ۀوری متوسط به نهادبهره

 ییکییارا (Akighir & Shabu, 2011) شییابو و آکیگیییر

 یجیهو نت کردنید یمورد بررس یجریهبرنج را در ن یدمنابع تول

 تولیید هیاینهیاده تمیامی به مربوط نهایی تولید که گرفتند

 رفتیار دیگیر عبیارتبیه. آنهاسیت متوسیط تولیید از بورگتر

 کشییور در اسییتفاده  ییینبییرنج در ا ۀتولیدکننیید کشییاورزان

  ۀناحییی در آنهییا ینبنییابرا و اسییت یمنطقیی هییانهییادهاز 

 همکیییاران و ذهیبیییی .کننیییدمیییی فعالییییت تولیییید او 

(Dhehibi et al., 2012) ییدعوامیل میورر بیر تول بررسیی با 

ارر را بیر  ینکار کمتر یرویکه ن ندداد نشان تونس در گندم

نسیبت بیه  ،متوسیط ۀموارع بیا انیداز اینکه نیو و دارد یدتول

و  ینذاکیر .دارنید یکمتیر کیارایی ،موارع کوچیک و بیور 

 عوامل وریبهره بررسی با (Zakerin et al., 2013) همکاران
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 وریکیه بهیره ندداد نشان فارس استان در قند چغندر تولید

کیود فسیفاته،  یوانی،کار، کود ح یرویآب، ن یهانهاده نهایی

، 14، -4/0، 3۸0برابیر بیا  ییبترتکشت بیه یرسم و سطح ز

 نشیانفیو   ۀحاصل از مطالعی یجاست. نتا -1253 و 2574

  یییازاز حیید ن ی درصیید کشییاورزان بیی 1/97کییه  دهییدمییی

آب مصیرف  یازاز حد ن ی درصد آنها ب ۸/61و  یوانیکود ح

 . کنندیم

 وریبهیره افیوای  جهت شده مطر  مباحث به توجه با

 عوامل وریبهره موجود وضع است رزم کشاورزی، بخ  در

 بتیوان طرییق ایین از تا شود تحلیل و تجویه آن روند و تولید

 یهیایبرنامیه مطلیوب، وضیع بیه موجود وضع رساندن برای

 نقی  و اهمییت بیه توجیه بیا ،این بر عالوه .داد ارائه کارآتر

 بخ  سودآوری و ،تولید درآمد، افوای  در کشاورزی اقتصاد

 کشاورزی تولیدات در روستاییان و روستا جایگاه و کشاورزی

 در وریبهیره ایمنطقیه هیایتفیاوت بیه توجه با همچنین و

 دلییلبه و کشور هایاستان بین کشاورزی تولیدی واحدهای

 ارتقای منظوربه هانهاده و منابع توزیع در تعاد  ایجاد به نیاز

 هایاستان در کشاورزی بخ  وریبهره است رزم ،وریبهره

 بیه بتیوان تیا شیود محاسبه محصورت تفکیک به و مختل 

 ۀمطالعی اصیلی هیدف. بیرد پیی مختلی  مناطق هایتوانایی

کشت گنیدم در  یکشاورز هاینهاده وریبهره یلحاضر تحل

 . است یالمواقع در استان ا مهران دشت

 

 هاروش و مواد

  ۀمحاسیب بیرای اقتصیادی هیایتحلییل و مطالعیات در

 توسیعه مختلفیی هیایشیاخص و هاروش ها،نهاده وریبهره

 فقیط هیدف ها،روش از گروه یک در. است شده ارائه و یافته

 بیه یعنیی بیوده محصیورت فیویکیی و کمیی ۀجنب ارزیابی

 اسیتفاده میورد منیابع فیویکیی وریبهیره ارزیابی و محاسبه

 صیورت مطالعیات از دیگیر بسییاری در اما. است شده توجه

 حیل طرییق از هانهاده وریبهره ،اخیر هایسا  در پذیرفته

 شیده محاسیبه تولید تابع تحلیل و خطی ریویبرنامه مسائل

 .(Jafari & Soltani, 2008) است

فنیی تبیدیل عوامیل تولیید بیه  ۀرابطی بیانگرتولید  تابع

بیا  ارائیه شیده یی محصو  یا ستانده است. با توجه بیه تعر

 را تولیید و هیانهیاده یانارتباط م نهاده تولید n فرض وجود

 :داد نشان 1 ۀصورت رابطهب توانمی

 

(1) )(),...,,( 21 XFxxxFY n 
 

 

 بیرای تولیید تیابع. تولید هایبردار نهاده= Xکه در آن،

را نشیان دهید، بایید  هاتولید نئوکالسیک ۀنظری بتواند اینکه

یکنیواختی، تقعیر، محیدود و  ماننید: هاویهگی از ایمجموعه

 بیودن گییریغیر منفی بودن، پیوستگی و دو بار قابل مشتق

 رفتیار کلیی چیارچوب نوعی به هاویهگی. این باشدرا داشته 

 Meeusen & Van Den) کننیدمیی مشخص را تولید توابع

Broak, 1977) .اصیطال  بیه تیابعی هیایفیرم کیارگیریبه 

سوم را نیو نشان دهنید، بیر  ۀناحی توانندمی که پذیرانعطاف

  تلقیی برتیر هیایفیرم و دارند ترجیح ناپذیرانعطاف هایفرم

داگالس و ترانسیلو   -دو فرم تابعی کاب اینجا. در شوندمی

 .شوندمی بررسی پذیرانعطاف یعنوان دو فرم تابعبه

در بیان روابط سیاختاری  که بعیوات ترینمعروف از یکی

. ایین اسیتداگیالس  -تابع کاب ،شود میدر تولید استفاده 

 پیوسییتگی، تقعییر، یکنییواختی، همگنییی، هییایویهگیییتییابع 

 تهیی بیودن را دارد و غییر بیودن منفیی غییر پذیری،مشتق

Griffin et al., 1987)) .داگیالس -کیاب تیابع پارامترهیای 

. ایین تیابع دهنیدمیی نشیان را هیانهیاده تولیید هایکش 

 از. کنییدمییی اعمییا  تییابع بییر را سییاختاری هییایمحییدودیت

 هیایکشی  بیودن رابت به توانمی تابع این هایمحدودیت

 تیابع، ایین اساس بر که معنیبدین. کرد اشاره هانهاده تولید

 هیانهیاده مصیرف مختلی  سیطو  در هانهاده تولید کش 

  برده کاربه هاینهاده مصرف مقدار بایکسان است و ارتباطی 
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فیرض درسیت  یینا یواقع دنیای در کهحالی در. ندارد شده

 هیانهیاده مصیرف مختلی  سطو  در و مقدار کش  یستن

تنهیا ییک  داگیالس - کاب تابع ،این بر عالوه. است متفاوت

 بیه قیادر و دهیدتولیدی را برای هر نهیاده نشیان میی ۀناحی

  ییدتیابع تول یتولید نیسیت. شیکل کلی ۀناحی سه هر تبیین

 گفتیه نییو تیوانی تولید تابع آن به گاهی که داگالس -کاب 

 .است 2رابطۀ صورت به شودمی
 

(2) y = a0 ∏ xi
αi

n

i=1

 

y = α0x1
a1x2

a2 … xn
an 

 

 

 که درآن،

y  =0 ؛سییتاندهa ؛مثبییت رابییت دد= عیی ix  =و؛ هییانهییاده 

ia  = هیر نهیاده  ییدیتول کشیDen Van &  Meeusen(

Broak, 1977) . 

. است مهم تولید توابع از دیگر یکی ترانسلو  تولید تابع

 را هیانئوکالسییک تولیید تیابع هیایویهگیی تمامی تابع این

 کیه اسیت آن تیابع ایین دیگیر مشخصات از. کندمی تأمین

 تولییدی، هیایکشی  و جانشینی هایکش  دهدمی اجازه

مشیتق  ،عیالوهبیه. کند تغییر هانهاده مصرف سطح به بسته

 ،عبارت دیگراو  این تابع محدودیتی از نظر عالمت ندارد. به

 و دهیدتولییدی را نشیان میی ۀناحیی ۀتابع ترانسلو  هر س

 تیابع در. است منفی یا و کاهنده فواینده، آن در نهایی تولید

ضیرایب  ،اصیلی متغیرهیای پارامترهیای بر عالوه ،ترانسلو 

 شیودمیی یادآوری. شودبرآورد میروابط متقابل متغیرها نیو 

داگالس حالت خاصی از تابع ترانسلو   -کاب یدکه تابع تول

تییابع  ی. شییکل کلیی(Christensen et al., 1971)اسییت 

 . است 3رابطۀ صورت ترانسلو  به

 

(3)  

 

 که درآن،

 𝑦   =؛تولیید میوان، 𝛼0  =؛کیارایی پیارامتر 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗  =مقیدار 

بیا بیرآورد  که شناختهنا پارامترهای=  𝑏𝑖𝑗و  ؛تولید هاینهاده

 .شودمی مشخص آنهاتابع مقدار 

نییاز بیه معیارهیای  یدانتخاب فرم مناسب تابع تول برای

 طیوربیه تجربیی مطالعیات دررو، یینا از. استاقتصادسنجی 

 از مختلی  تولیید توابیع بین انتخاب و مقایسه برای معمو 

اسیتفاده  (GLRTS) 1یافتهتعمیم نماییدرست نسبت آزمون

 کیرد ی تعر 4 ۀرابطصورت به توانیرا م GLRTS. شودمی

(Coelli et al., 1998). 

 

(4)    ))(ln())(ln(2))(/)(ln(2 1010 HLHLHLHLLR  

 

 آنکیه فیرض بیا و تولیید تابع مناسب فرم انتخاب از پس     

داشیته  هیاداده بیا بیشیتری سیازگاری ترانسلو  تولید تابع

 وریبهیره 7و  6 ،5 هیایهرابطی از اسیتفاده با توانمیباشد 

 را تولیید هیاینهاده از یک هر تولید کش  و یینها متوسط،

 . کرد یلتحل و محاسبه

 

(5) 𝐴𝑃𝑥𝑖
=

𝑦

𝑥𝑖
 

(6)  𝑀𝑃𝑥𝑖
= 𝐵𝑖 + 𝛾𝑖𝑖𝑥𝑖 + ∑ 𝛾𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=2

 

(7)  𝐸𝑝 =
(𝐵𝑖 + 𝛾𝑖𝑖𝑥𝑖 + ∑ 𝛾𝑖𝑗𝑥𝑗)𝑛

𝑗=2

(
𝑦
𝑥𝑖

)
=

𝑀𝑃𝑥𝑖

𝐴𝑃𝑥𝑖

 

 

 اطالعات آوریجمع روش

 حاضیر بیه صیورت  ۀدر مطالعی ییازاطالعات مورد ن ۀکلی     

پرسشینامه از  ییلو تکم گییرینمونیه طرییق از و پیمایشیی

شیده اسیت.  آوریمهیران جمیع دشیتکشاورزان گندم کار 

 هیایویهگیی بتوانید کیه مطلیوب اینمونه به دستیابی برای

 از کنید، ییانکشاورزان فو  را متناسب با اهیداف مطالعیه ب

 واساس  ینا بر ؛شد استفاده ساده تصادفی گیرینمونه روش

 
1
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2
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1- Generalized Likelihood Ratio Test Statistic  
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میورد  ۀدر منطقی یآمیار ۀجامعی کل حجم کهیناتوجه به  با

  (Cochran, 1963)مطالعییه مشییخص نبییوده اسییت فرمییو  

 هشید یی تعر ۸ ۀصورت رابطحجم نمونه به یینمنظور تعبه

 :است

 

(۸) n =
t2. s2

d2
=

(1.96)2(0.28)2

(0.05)2
≈ 120 

 
 که در آن،

𝑛  =؛ نمونه مطلوب حجم𝑠2  =ۀآمیار؛ و نمونیه واریانس t  در

درصیید در نظییر گرفتییه شییده اسییت.  95 ینییانسییطح اطم

. استمطلوب  یاحتمال دقتشده  گفته ۀدر رابط d ینهمچن

سییطح  یییینحاضییر ابتییدا بییا تع ۀدر مطالعیی ،اسییاس اییین بییر

 یعنیوان صیفت میورد مطالعیه، تعیدادمحصو  به یرکشتز

از  پیس. ییدگرد یلتکم ۀپرسشنامه از کشاورزان مورد مطالع

 مطالعیه و بیا  ی نمونیه پی ییانستوجه به حجیم و وار باآن 

حاضیر  ۀمطلوب در مطالعی ۀنمون حجم ،۸ ۀرابط کارگیریبه

 . یدگرد یینتع 120
 

 مورد مطالعه ۀمنطق

بیا  و دارد خشیک و گیرم هیوای و آب مهران شهرستان

 کشور در یمرز از مناطق مهم مساحت مربع یلومترک 2146

 طییو  در مهییران شییهر. شییودیمحسییوب میی ایییالم اسییتان

 33 جغرافییایی عیرض و دقیقیه 10 و درجیه 46 جغرافیایی

 در درییا سیطح از متیری 155 بلندی در و دقیقه 7 و درجه

 دارد قیراراز مرز عیرا   یاستان و با فاصله اندک یجنوب غرب

 اسیتان در کشیاورزی مختلی  محصورت میان از .(1 شکل)

 اییین کشییت زیییرسیطح  دارد؛ ییبییار یییتگنییدم اهم اییالم،

 هکتار هوار 124 معاد  95 سا  طی استان این در محصو 

 شیده برداشیت گنیدم تین هیوار 2۸۸ معاد  آن از که بوده

 مهیران شهرسیتان ایالم، استان هایشهرستان میان از. است

 و( دییم و آبیی از اعیم)  هکتیار هیوار 16 کشت زیر سطح با

 اییین تولییید دوم رتبییه گنییدم تیین هییوار 3۸ از بییی  تولییید

 ییدتول قطیب مهیران شهرسیتان .دارد را اسیتان در محصو 

 در دشییت اییین .اسییت یییالماسییتان ا یمحصییورت کشییاورز

 از و شده واقع مرکوی بخ  از حاصلخیو و مسطح ایمنطقه

 .(Anon, 2016) است بوده منطقه گندم تولید قطب دیرباز

 

 
 شهرستان مهران یاییجغرات یتموقع – 1 شکل

 

 بحث و نتایج

 در کیارانگندم سن میانگین که دهدینشان م هابررسی

 آن  یشترینب و 2۸ آن کمترین)سا   44 حدودمهران  دشت

 دشیت کارانگندم یشغل اصل یبررس نتایج. است (سا  63

، ایشیان درصید 33/53 یکیه بیرا دهیدمی نشان یون مهران

و  شیودمیی محسیوب آنها یکشت محصو  گندم شغل اصل

گنیدم را  کشتکه  مهران دشتکاران درصد از گندم 67/46

 هیایبخی  سیایر در کننیدیخود محسوب نمی یشغل اصل

 ییوحمیل و نقیل و ... ن داری،مغیازه مانند یخدمات اقتصادی

 کارانگندمسطح سواد  آمده دستهب اطالعاتدارند.  یتفعال

درصید  7/21 :دهیدمیی نشیان پایین رامنطقه مورد مطالعه 

 درصیید دارای 1/30 ،دیییملم یییردرصیید ز 2/39 سییواد،یبیی
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  . یسانسدرصد بارتر از ل 9و  یسانستا ل یملمتحصیالت د

 هانهادهمصرف  چگونگی گندم و یدتول یتوضع 1 جدو 

. بیر اسیاس دهدیدشت مهران نشان م کارانگندم ینرا در ب

حیدود  یتحیت بررسی ۀنمونی در تولیید متوسط جدو ، این

گندم  یدمقدار تول ۀبیشین و کمینهتن در هکتار است.  11/4

تین در  ۸/7و  1/2 ییدبیا تول یواحدها در یبترتدر نمونه به

نسیبتا  ییون یدمقدار تول یرمتغ یانس. وارشود می دیدههکتار 

در سیطو   یدتول یبار نوسانات دهندۀامر نشان ینبارست. ا

آن  رنگیاب 1جدو   یجنتا ،دیگر سوی از. استکشت مختل  

 ۀنمونی در کشیاورزان یبرا یرکشتاست که متوسط سطح ز

  سییطح ۀبیشییینو  کمینییه وهکتییار  4 حییدود یتحییت بررسیی

 رنگبیا امر این. استهکتار  30و  5/0 یبترتبه یون کشت زیر

 مقییاس در البیاغکیاران دشیت مهیران آن است کیه گنیدم

در  یتممکین اسیت از محیدودکه  کنندمی فعالیت کوچک

شیده  یو آب ناشی یناز جمله زمی یدتول یهانهاده یدسترس

 وضیعیت بررسییحاصیل از  یجبا نتا نتایج این ۀمقایسباشد. 

موضوع باشید کیه  ینا یبرا یلیدل تواندیم کشاورزان شغلی

 مهیران، دشیت کیارانگنیدماز  یدرصد قابل توجه یبرا چرا

 ییوانم ی. بررسیشیودیمحسوب نم اصلی شغل گندم کشت

در  یبیذر مصیرف ییانگینکه م دهدینشان م یون یبذر مصرف

 ودر هکتییار  یلییوگرمک 305حییدود  ینمونییه تحییت بررسیی

مربوط بیه واحیدها  یبترتبه یبذر مصرف یشترینو ب ینکمتر

 .استدر هکتار  یلوگرمک 3۸0و  190مصرف  یوانبا م

از  ییتحکا یکیود مصیرف یرمقاد یبررس ،دیگر سویی از

 و کمینهکود در هر هکتار دارد.  یلوگرمک 410مصرف حدود 

 یزراع یمربوط به واحدها یببه ترت یون یکود مصرف ۀبیشین

 .1استدر هکتار  یلوگرمک 600و  100با مصرف 

 ۀدهنیدنشیان ییودر هیر هکتیار ن یسیم مصیرف یبررس 

 آب بررسی. 2سم در هر هکتار است یترل 93/0مصرف حدود 

 یومورد نظر ن ۀمنطق در گندم محصو  تولید در شدهمصرف

آب در  مکعب متر 9340طور متوسط به مصرف دهندۀنشان

 ییبترتبیه ییون یمصرف آب ۀبیشین و کمینه. استهر هکتار 

  14500و  4500بییا مصییرف  یزراعیی یمربییوط بییه واحییدها

آب  یییرمتغ یییانسوار ی. بررسییاسییتمکعییب در هکتییار  متییر

نسیبتا  ییون ییرمتغ یینا ییانسکیه وار دهدینشان م یمصرف

در  یآب مصیرف بیاری نوسانات دهندۀامر نشان ینبارست. ا

 بافیت در تفیاوت از توانیدمی که استسطو  کشت مختل  

 متفیاوت هیایروشاستفاده از  و زمیننبودن  یحتسط ،خاک

شیده باشید.  یناشی (یو باران ایپشته و یجو ی،)کرت آبیاری

 هییر هکتییار از گنییدم در دشییت مهییران،  یازابییه ،ینهمچنیی

 بیهسیاعت کیار  14حدود  وکار  نیروی بهنفر روز  17حدود 

 .است نیاز آرتماشین
  

 1394 یمهران در سال زراع دشتدر ها نهاده مصرف و گندم یداز تول یفیتوص یآماره ها -1 جدول

 واریانس بیشینه کمینه میانگین متغیر

 4۸/2 ۸/7 1/2 11/4 (در هکتار )تن تولید

 77/9 30 5/0 99/3 )هکتار( کشت زیر سطح

 60/7 3۸0 190 305 (در هکتار کیلوگرم) مصرفی بذر

 61/97 600 100 410 (درهکتار گرم کیلو) کود

 35/0 ۸/1 0 93/0 (درهکتارلیتر) سم

 ۸1/1537 14500 4500 9340 (در هکتار مکعب متر) آب مصرف

 36/4 19 11 17 (هکتار هر ازایبهنفر روز) کار نیروی

 19/10 20 9 14 (هر هکتار یبه ازا ساعت) آرت ماشین

      

 فیرم کیدام که است آن تولید تابع سازیمد  در مهم فرض

 حاضیر  ۀمطالعی در. دارد هیاداده بیا بیشتری سازگاری تابعی

 از دو  ،مناسیب تابعی فرم انتخاب و موضوع این بررسی برای

 

 شیده اسیت اسیتفادهو ترانسلو   داگالس -کاب  یفرم تابع

 قیرار اسیتفاده میورد معمیو  طوربه مختل  مطالعات در که

 ابتییدا میید  ،بییار ۀفرضییی آزمییون جهییت. انییدگرفتییه

 است دار پتاس و فسفات، دار، نیتروژن کودهای شامل -1 هاستکش علف انواع حاضر، مطالعه در سم از منظور - 2
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 ینطور جداگانیه میورد تخمیو ترانسلو  به داگالس - کاب

 نسییبت آزمییون از اسییتفاده بییاآن  ازقییرار گرفتنیید. پییس 

 اسیت بیدیهی. شید بررسیی فرضییه ایین( LR) نماییراست

( یلیوگرم)ک ییدتول ،فیو  توابیع بیرآورد جهت وابسته متغیر

 نییو توابیع برآورد در استفاده مورد مستقل متغیرهای. است

 مصییرفی بییذر)هکتییار(،  کشییت زیییر سییطح از نییداعبییارت

 متیر) آب مصیرف ،(لیتیر) سیم ،(گرم کیلو) کود ،(کیلوگرم)

(. بیا سیاعت) آرت ین( و ماشینفیر روز) کیار نیروی ،(مکعب

کیه  آنجیااز  کشاورزان، شغلی وضعیت بررسی یجتوجه به نتا

 5 از کمتر احتما  سطح در نماییراستآزمون نسبت  ۀآمار

 موضیوع ایین. شیودیرد می 0Hاست، فیرض  دارمعنی درصد

 بیا بیشیتری سیازگاری ترانسیلو  تیابع کیه است آن رنگبیا

 

  یجنتییییا ،ینهمچنیییی .دارد بررسییییی مییییورد هییییایداده

 تیییابع بیییرای بیییرازش نیکیییویی معیارهیییای از حاصیییل

گیوارش شیده  3و ترانسلو  که در جیدو   داگالس - کاب

 ترانسییلو  نسییبت بییه تییابع  یییدتییابع تول یاسییت، برتییر

حاصیل از  یجبر اسیاس نتیا .کندمی یدیتا را داگالس -کاب 

هیر دو تیابع در  یبرا Fآماره  دارییاگرچه معن ،جدو  فو 

و بیا  سیتالگو کلیی دارییمعنی یندرصید، مبی 100سطح 

بر صفر بیودن همیه  یصفر مبن یهدرصد فرض 100 یناناطم

 2Rو  2R ییاردو مع بیودن بارتراما  کندیالگو را رد م یبضرا

 و بییرازش قییدرت بیییانگرشییده در تییابع ترانسییلو ،  یلتعیید

 نسییبت بییه تییابع  ،تییابع اییین بییاری دهنییدگی توضیییح

 داگالس است. - کاب

 مناسب مدل انتخاب برای نماییدرست حداکثر نسبت آزمون -2جدول

آماره Log –lik صفر یهفرض
2

 
 انتخاب مدل احتمال سطح

 - - - 35/92 داگالس -( فرم کاب 1)

 - - - 62/129 ( فرم ترانسلو 2)

 ترانسلو  00/0 55/74 - (2) ( در مقابل فرم1فرم )

  
 ترانسلوگ و داگالس - کاب تابع برای برازش نیکویی معیارهای -3 جدول

 2R تابع نام
2R مقدار F احتمال سطح 

 00/0 3/264 ۸۸/0 ۸9/0 داگالس - کاب

 00/0 54/54 ۸9/0 91/0 ترانسلو 

  

 کیه تیابعی فیرمعنیوان به ترانسلو از انتخاب تابع  پس

 یککالسی هیایفرض ۀکلی ،دارد هاداده با بیشتری سازگاری

 بررسیی از حاصیل نتیایج. شید یبا تابع فیو  بررسی مرتبط

 یرهییایتمیام متغ یییاننشییان داد کیه م یرهیامتغ خطیییهیم

 خطییهیممستقل میورد اسیتفاده در بیرآورد تیابع میذکور، 

گفیت تمیام  تیوانیمی ،دیگیر عبیارتبه. دارد وجود معنادار

 رفیع برایهستند.  یرگذاررأت یکدیگر یمستقل رو یرهایمتغ

دو نهاده کیود و  یانم یدشد خطیبا توجه به هم ،مشکل این

دو نهیاده  یینا آنهیا، ییاسبیودن مق یکسانبذر و با توجه به 

  ۀنهیاد دو جیایبیه تولیید تیابع دررو ینا از. شد یسازجمع

هیا نهیاده یرسیا ییرمتغ عنوان با یدجد یرمتغ یکگفته شده 

 یباز ضیرا یدرصید قابیل تیوجه کیار، ایین. بیا شد گذاشته

  اینکییه(. بییا توجییه بییه 5 جییدو ) شییدند داریمعنیی یرهییامتغ

 یررأتی t ۀآمیاربیر  نتیجیه درو  ییانستنهیا بیر وار خطییهم

 وجیود صیورت در کیه موضیوع ایین بیه توجه با و گذاردمی

 تیوانیهمچنان بیدون تیورش هسیتند، می یبضرا خطیهم

 همچنییان یسییازبییا جمییع اگییر یطیشییرا چنییین درگفییت 

چنیدان بیا  یگیرموضیوع د یینوجود داشته باشد ا خطیهم

را   یجنتا وبرآورد  را یدتابع تول توانیو م بود نخواهد یتاهم

 .کرد یرتفس
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و نرمیا   یهمسیان ییانسوار یهیاحاصل از آزمون نتایج

 یجارائیه شیده اسیت. نتیا 4در جیدو   ییوبودن پسماندها ن

کیه در  دهیدینشان م 4( در جدو  BP) آزمون بروچ پاگان

 وارییانس و اسیتترانسیلو  فیرض صیفر قبیو   یدتابع تول

. اسیت برقیرار شیده بیرآورد مید  پسیماندهای در همسانی

مناسیب  بیرآورد برایمهم  هایاز فرض یگرد یکی ،همچنین

حاصل نرما  باشد  خطای هایجمله یعالگو آن است که توز

 ینکته را بررس ینا یتیبا استفاده از آزمون نرمال توانیکه م

 یصیحت اعتبیار معنیادار بیرای یاز اصو  اساسی یکی. کرد

مد  برآورد  یبرآورد شده نرما  بودن پسماندها هاییبضر

 tپارامترها بر اساس آزمیون  یآزمون معنادار یراز شده است

آزمیون،  ییندر اعتبیار ا یاساسی هیایفرض از یکی که است

 . استفرض نرما  بودن 

استفاده  1JBنرما  بودن پسماندها از آزمون یبررس برای

 ییعآزمون، فرض صفر بر نرما  بیودن توز ینشده است. در ا

از مقیدار  JB آمارۀ یاگر مقدار محاسبات یندرلت دارد. بنابرا

 بورگتیییر باشییید، نرمیییا  بیییودن  2جیییدو   یبحرانییی

 آمیده، دسیتبه یج. بر اساس نتاشودمی رد اخال  هایجمله

 یاسیت کیه از نظیر آمیار 27/2مید   یبرا JB ۀمقدار آمار

. شودیم یرفتهنرما  بودن پذ فرضرو ینا از. نیست داریمعن

 در شیدۀبیرآورد  Fو  t هایآماره صحت دهندۀنشانامر  ینا

 .ستامد  ترانسلو  
  

 پسماندها بودن نرمال و یهمسان انسیوار یهاآزمون یبررس -4جدول

 تابع
 (JB Test) بودن نرمال  (White test) همسان واریانس

 معناداری سطح آماره معناداری سطح آماره

 32/0 27/2 79/0 ۸4/20 ترانسلو 

  

 ییددر تابع تول یککالس هایفرض یربرقرا از اطمینان با

حاصیل از بیرآورد آن در  یجتابع برآورد و نتیا ینترانسلو ، ا

حاصل از برآورد تابع فو   یجگوارش شده است. نتا 5جدو  

 23 شیده، بیرآورد ضیریب 2۸ مجمیوع از که دهدینشان م

پییارامتر  5 و شییدند داریمعنیی مختلیی  سییطو  در پییارامتر

در  یتیابع بیرآورد F ۀمقدار آمار ،همچنین. نشدند دارمعنی

  کییه اسییت داریدرصیید معنیی یییکسییطح احتمییا  کمتییر از 

 سیوی از. اسیت شیده بیرآورد مد  باری اعتبار دهندۀنشان

 91/0تابع برآورد شده در حیدود  یینتع یبمقدار ضر ،دیگر

 در شیده اسیتفاده مستقل متغیرهای دهدمی نشان که است

 را تولید متغیر تغییرات از درصد 91 حدود تا نظر مورد تابع

 نشیان را الگیو اعتبار باری درصد میوان این. کنندمی توجیه

 ییادحجیم ز ییلدلمثل تابع ترانسلو  به ی. در توابعدهدمی

 یین. در اگیرددیپارامترها می یرکمتر اقدام به تفس پارامترها

 بیرایاسیتفاده از آن  یداز برآورد تابع تول یاصل هدف ها،تابع

 محاسیبه جهیت اسیتفاده جملیه از. اسیت دیگیر کاربردهای

 جهیت آن از استفاده همچنین و هانهاده تولیدی هایکش 

 . یدیتول یهانهاده ییمتوسط و نها وریبهره محاسبه

 ۀنحییو ۀدربییار یییهاول ینشیییب ۀارائیی یبییرا همییه، ییینا بییا

در ادامه تابع فیو   تولید، میوانبر  یدتول یهانهاده یاررگذار

تیابع  یجنتیا ییهاول یاسیت. بررسی شیده یبررسی یتا حدود

 نییروی سیم، افیوای  بیا که دهدیزده شده نشان م ینتخم

 افیوای  و داردرشد مثبیت  یدتول یوانو بذر م کود آب، کار،

، آرتیناز حید از ماشی ی بی ۀاسیتفاد بیا اما. داشت خواهد

بیا  کیه کارشناسیان آن را کاه  خواهد داشیت یدسطح تول

 در یکشیاورز هیایزمیینتوجه بیه کوچیک بیودن قطعیات 

 بیه توجیه بیا(. 1)جیدو   کننیدمیی ییدانظر ت مورد منطقۀ

اریر همومیان سیطح  ۀکننید بررسیی متغییر دارنبودنمعنی

گفیت  توانیم ،5در جدو   یدآرت بر تولینو ماش یرکشتز

 ازآرت و ینکوچک بودن قطعات امکان اسیتفاده از ماشی که

 تنهیا و بیردمی ینرا از ب یاسمق یهااز صرفه استفادهرو ینا

 .شودمی تولید هایهوینه افوای  باعث

1 - Jarque–Bera test 
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 گندم ترانسلوگ دیتول تابع برآورد از حاصل جینتا  -5 جدول

 احتمال سطح t آمارۀ ضریب متغیر نام

 00/0 -۸9/17۸ -79/176 مبدا از عرض

 00/0 -49/66 -09/64 کشت زیر سطح

 00/0 ۸2/4 74/4 سم

 00/0 19/33 41/31 کار نیروی

 00/0 93/17 99/12 آب مصرف

 00/0 -61/6 -02/6 آرت ماشین

 00/0 49/31 97/26 هانهاده سایر

 00/0 -73/1۸ -33/13 کشت زیر سطح دوم توان

 02/0 -31/2 -56/1 سم دوم توان

 02/0 -39/2 -15/2 کار نیروی دوم توان

 00/0 -29/3 -09/2 آب مصرف دوم توان

 00/0 ۸7/3 47/3 آرت ماشین دوم توان

 00/0 -32/3 -99/2 هانهاده سایر دوم توان

 00/0 0۸/5 09/3 سم × زیرکشت سطح

 00/0 01/۸ ۸7/5 کار نیروی × زیرکشت سطح

 00/0 07/5 ۸7/2 آب مصرف × زیرکشت سطح

 36/0 91/0 64/0 آرتماشین × زیرکشت سطح

 00/0 93/3 62/2 هانهاده سایر × زیرکشت سطح

 19/0 -30/1 -۸4/0 کار نیروی × سم

 49/0 69/0 31/0 آب مصرف × سم

 00/0 -97/2 -97/1 آرت ماشین ×سم

 27/0 09/1 66/0 هانهاده سایر ×سم

 00/0 -17/۸ -47/4 آب مصرف× کار نیروی

 00/0 -67/2 -24/2 آرت ماشین × کار نیروی

 00/0 52/5 04/4 هانهاده سایر × کار نیروی

 00/0 74/5 46/3 آرت ماشین × آب مصرف

 41/0 ۸2/0 61/0 هانهاده سایر × آب مصرف

 00/0 -03/7 -31/5 هانهاده سایر × آرتماشین

 54/54  F = ۸9/0  �̅�2 = 91/0  = 2R 

  
از تابع ترانسیلو   ییمتوسط و نها وریبهره یبررس برای

 6و  5بیا اسیتفاده از روابیط  APو  MP یربرآورد شده، مقاد

 و ییمتوسط و نها وریبهره مقادیر منظوربدین. شدمحاسبه 

 سیطح هیاینهیاده برای تولید اینهاده هایکش  همچنین

هیا نهاده یرو سا آرت ماشین آب، کار، نیروی سم، زیرکشت،

هسیتند، بیا  یمعنیادار یبضیرا ی)شامل کود و بذر( که دارا

 یراستفاده از سیا یانگینم ینو همچن یدتول یانگینبه م توجه

محاسبه و ارائه شده  7و  6صورت جدو  به ید،تول یهانهاده

 کهاینحاضر با توجه به  ۀکه در مطالع شودمی یادآوریاست. 

هیا در نهاده یرسا عنوان زیرو  سازیجمعکود و بذر  ۀنهاد دو

 ییدآن با با مرتبط یجنتا یردر تفس ،اندشدهعنوان  یدتابع تول

هیا نهاده یرسا یجنتا یراز تفس ،اساس این بر. کرددقت فراوان 

 ۀنهیاد برای که دهدمی نشان هابررسیشده است.  یخوددار

 ترتییببیه نهیایی و متوسیط وریبهیره یرآرت، مقیادینماش

 نشییان متوسییط وریبهییره بررسییی. اسییت -74/4 و 31/21

 در آرتماشیین از اسیتفاده سیاعت هیر ازایبیه که دهدمی

 تولیید گنیدم محصیو  کیلوگرم 33/21 حدود مهران دشت

 آرتماشیین از اسیتفاده نهایی وریبهره همه ینا با. شودمی
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 در یلوگرمیک 74/4 کاه  دهندۀمورد نظر نشان ۀمنطق در

 این از بیشتر استفاده ساعت یک ازایبه گندم محصو  تولید

 آرتماشین متغیر ضریب. است فعلی شرایط به نسبت نهاده

امیر  ینهم رگبیان نیو است شده برآورد ترانسلو  تابع در که

بیا توجیه بیه کوچیک بیودن  تیوانمیموضیوع را  یناست. ا

با توجه بیه  زیرا کرد ییدأمورد نظر ت ۀدر منطق ینقطعات زم

اریر همومیان سیطح  ۀکننیدبررسیی متغییر نبودن داریمعن

گفت که کوچیک  توانیم ید،آرت در تولینو ماش یرکشتز

 یجیهنت درآرت و ینبودن قطعیات، امکیان اسیتفاده از ماشی

بیرده و تنهیا باعیث  ینرا از بی ییاسمق یهااز صرفه استفاده

 وزارت رسمی آمار طبقشده است.  یدتول هایینههو ی افوا

 کشیاورزی بخی  تولیدکنندگان درصد ۸6 کشاورزی، جهاد

 سیا  40 مدت در و دهندمی تشکیل مالکان خرده را کشور

 دو از بیی  بیه کشیاورزی تولییدی واحدهای تعداد گذشته

 .اسیت یافته کاه  سوم یک به آنها هایزمین ۀانداز و برابر

 دنبا  به بسیاری منفی پیامد کشاورزی اراضی شدنکوچک 

 رییویبرنامیه و میدیریت امکیان نبیود آنها جمله از که دارد

 از بهینیه اسیتفاده و انرژی و آب مصرف کاه  برای درست

 منجیر نهایت در که است آرتماشین و انسانی نیروی خاک،

 بیا محصیو  تولیید از جلیوگیری و تولیید هوینیه افوای  به

 تولیدی کش  متوسط. شودمی استاندارد و مطلوب کیفیت

 ایین. اسیت آمیده دسیتبیه -22/0 آرت ماشین نهادۀ برای

 ،شیده گفتیه ۀدر نهیاد ی افوا باآن است که  رنگبیا موضوع

 ییوبلکه کیاه  ن دهدیمثبت نشان نم واکن نه تنها  تولید

 در آرتماشین عامل شدن واقع دهندۀامر نشان ین. ایابدیم

 ناحیۀ در قرار گرفتن ،دیگر عبارتبه. است تولید سوم ناحیۀ

 ۀمنطقی در گنیدم کیل تولیید کیه است آن مبین تولید سوم

آرت کییاه  یناسییتفاده از ماشیی ی بییا افییوا یمییورد بررسیی

  .یابدیم

متوسیط  وریبهیره ییوانم یرکشیت،سیطح ز ۀنهاد برای

 هکتیار ییک ازایبه دهدمی نشانکه  است 79/2976معاد  

طیور بیه توانینظر م مورد منطقۀدر  ینزم ۀنهاد از استفاده

  بررسییی. کییرد یییدگنییدم تول یلییوگرمک 79/2976متوسییط 

 نشان مهران شهرستان گندم تولید در زمین نهایی وریبهره

نهاده  یناستفاده از ا یهکتار اضاف یکهر  یازاکه به دهدمی

 یلییوگرمک 9۸/670 ییدمقیدار تول ی،فعلی یطنسیبت بیه شیرا

 22/0 ییون یننهاده زم یدیخواهد داشت. کش  تول ی افوا

در  ی کیه افیوا رسیاندمیی نتیایج ایینمحاسبه شده است. 

 یدتول ی به افوا تواندیم ینزم ۀو استفاده از  نهاد یدسترس

که کش   آنجا از. کندمحصو  گندم در دشت مهران کمک 

 ۀییگفت که کشیاورزان در ناح توانیم است 1و  0 ینفو  ب

 عمل منطقی نهاده این از استفاده در و دارندقرار  تولید دوم

 قطعیات عییمشخص است کیه تجم ،اساس ینبر ا .کنندمی

 توانیدمیی کشیاورزی هیایزمیین ۀانداز شدن بور  و ینزم

 کشیاورزان معیشیتی وضیعیت بهبیود جهت در مثبت گامی

 کیهکیرد  حماییت مالکیانی از تیوانمیی راستا این در. باشد

  ،زننییدمییی دسییت خییود هییایزمییین تجمیییع بییه داوطلبانییه

 خریید ،کشیاورزی محصورت ۀبیم مانند پایدار یهایحمایت

 کشیورها سیایر تجربه همانند کشاورزان تا یره،و غ ،تضمینی

 به و شوند ترغیب هابرداریبهره و تولیدی موسسات ایجاد به

 فعلیی وضیعیت از کشاورزی زمین سرانه شاخص ترتیب این

 . یابدمناسب بهبود  شرایط به

 09/3594 ترتییببه سم نهادۀ ییمتوسط و نها وریبهره

 هیر ازایبیه دهیدمی نشانکه  است شده برآورد 05/470 و

 در گنیدم محصیو  تولیید فرآینید در سیم از اسیتفاده لیتر

محصیو  گنیدم  یدتول یلوگرمک 09/3594مورد نظر،  ۀمنطق

 تولید در سم از استفاده نهایی وریبهره اساس بر. دارد وجود

از  یشیترب ۀاسیتفاد لیتیر یک ازایبهکه  گفت توانمی گندم

 ی افیوا یلوگرمک 05/470محصو  در حدود  ینا یدسم، تول

 07/0سیم  ۀنهیاد تولییدی کش  همه، ین. با ایافتخواهد 

 یدسترسی ی افوا رساندمیموضوع  ینمحاسبه شده است. ا

  ییدتول ی بیه افیوا توانیدمیی چهگرا آناستفاده از  وسم  به

امیا رزم اسیت  کنیدمحصو  گندم در دشت مهران کمیک 

کوچیک  یاربسی یدقت شود که کش  فیو  از نظیر مقیدار

 چنیدانی واکین  ییدتول نهیاده، اییندر  ییربا تغ یعنی است

 ،کشیت یرسطح ز ۀ. همانند نهاددهدینسبت به آن نشان نم

گفیت کیه  تیوانیاست می 1و  0 ینکه کش  فو  ب آنجااز 

 دوم ییهنهیاده در ناح ییناز ا یمنطقی ۀشاورزان با اسیتفادک
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 .کنندمی فعالیت تولید

متوسیط معیاد   وریبهیره یوانکار، م یروین ۀنهاد برای

 ازایبیه گنیدم تولید میانگین دهدمی نشانکه  است 24/۸9

 نظیر مورد منطقۀکار در  یروین ۀنهاد از استفاده ساعت یک

 تولیید در کیار نیروی نهایی وریبهره. است کیلوگرم 24/۸9

  نشییان مقییدار اییین. اسییت 47/13 مهییران شهرسییتان گنییدم

 ۀنهیاد از اضیافی اسیتفاده سیاعت یک هر ازایبه که دهدمی

گنیدم در  ییدمقیدار تول ی،فعلی یطکار نسبت به شیرا یروین

خواهید داشیت.  ی افیوا یلیوگرمک 47/13مورد نظر  ۀمنطق

محاسیبه شیده  15/0 ییوکیار ن ییروینهاده ن یدیکش  تول

کیار  یروین ۀنهاد به یدر دسترس ی افوا رساندمی که است

محصیو  گنیدم در دشیت مهیران  یدتول ی به افوا تواندیم

کار  یروین ۀنهاد یدیکش  تول نکهای. با توجه به کندکمک 

مورد  ۀمنطق در کشاورزان که گفت توانمی است 1 و 0 بین

 تولیید دوم ۀیینهاده در ناح یناز ا یمنطق ۀمطالعه با استفاد

 از کش  سطح  یاز نظر مقدار. کش  فو  کنندمی فعالیت
 

 تر است. سم بور  یدیتر اما از کش  تولکوچک یرکشتز

 تیابع بیرای نهیایی و متوسیط وریبهیره مقیدار کمترین

 ترتیببه که آب نهادۀ بهاست  مربوط شده دوربرآ ترانسلو 

 متوسیط وریبهره بررسی. است شده محاسبه 43/0 و 44/0

 دشت در مصرفی آب مترمکعب هر ازایبه که دهدمی نشان

 با. شودمی تولید گندم محصو  کیلوگرم 44/0 حدود مهران

میورد نظیر  ۀمنطقی در آب مصیرف نهایی وریبهره به توجه

  از یشیترمکعیب آب ب متیر ییکمصیرف  باکه  گفت توانیم

خواهید  ی گنیدم افیوا ییدتول یلیوگرمک 43/0 ی،مقدار فعل

محاسیبه شیده  96/0 ییوآب ن ۀنهیاد ییدی. کش  تولیافت

 کیه اسیت آن رنگییاکشی  ب ییناست. بور  بودن مقیدار ا

بیه  توانیدیآب می ۀنهیاد  از اسیتفاده و دسترسی در افوای 

محصیو  گنیدم در دشیت مهیران  ییدقابل توجه تول ی افوا

 ازاست  تربور  یکش  فو  از نظر مقدار یعنی کندکمک 

 یینکیار. ا ییرویو ن سیم زیرکشیت، سیطح تولیدی، کش 

 نهیاده در تغیییر بیه نسبت تولید که است آن بیانگرموضوع 

 نشیان یشیتریواکین  ب ،هیانهیاده یرسا با مقایسه در ،فو 

 ایین ،اخییر هایخشکسالی و آب کمبود به توجه با. دهدمی

 یوآب ن ۀنهاد یدی. کش  تولرسدیبه نظر م یمنطق موضوع

گفت که کشیاورزان در  توانمیرو ینو از ا است  1و  0 ینب

 ۀناحیی در و کننیدمیعمل  یمنطق یونهاده ن یناستفاده از ا

 .دارند قرار تولید دوم

  

 گندم تولید تابع اینهاده کشش و نهایی ،متوسط وریبهره مقادیر -6 جدول

 کشش مقدار AP مقدار MPر  مقدا مصرف میانگین نهاده

 22/0 79/2976 9۸/670  کشت زیر سطح

 13/0 09/3594 05/470  سم

 15/0 24/۸9 47/13  کار نیروی

 96/0 44/0 43/0  آب مصرف

 -22/0 31/21 -74/4  آرتماشین

 3۸/0 75/4 ۸0/1  هانهاده سایر

 

 یاقتصاد ۀاستفاد منطق نظر از تولید مختلف هاینهاده مقایسۀ  -7 دولج

 مصرف میزان       اقتصادی ناحیه     کشش مقدار     نهاده           

 منطقی دوم 22/0 کشت زیر سطح

 منطقی دوم 13/0 سم

 منطقی دوم 15/0 کار نیروی

 منطقی دوم 96/0 آب مصرف

 منطقی غیر سوم -22/0 آرت ماشین

 منطقی دوم 3۸/0 هانهاده سایر
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  گیرینتیجه

 توانیدمی وریبهره هایشاخص تحلیل و تجویه و تعیین

 بیرای صیحیح هیایسیاسیت اتخاذ مناسب جهت راهکاریی

 راسیتای در کشیاورزی غییر و کشیاورزی محصیورت تولیید

 اشیتغا  غذایی، امنیت پایدار، توسعۀ سود، حداکثر تحصیل

 ۀدر مطالعی رویکرد، این با. باشد دست این از مواردی و مولد،

 یبیرا هیانهاده یرو سا یکشاورز هایماشین وریبهرهحاضر 

 .شد یلمهران محاسبه و تحل شهرستان درگندم  کشت

 حاضر مطالعۀدر  یکم هاینهاده نهایی وریبهره بررسی

 نهیادۀ بیه نهیایی وریبهره مقدار بیشترین که دهدمی نشان

 ارتبیاطآرت ینماشی ۀبه نهاد آن ینکشت و کمتر یرسطح ز

 و بیشیترین که دهدمی نشان متوسط وریبهره بررسی. دارد

دارد.  ارتبییاطسیم و آب  هیاینهییاده بیه آن مقیدار کمتیرین

 4مهیران حیدود  دشت کشاورزان یمورعه برا اندازۀ متوسط

 چیرا اینکیه ازباشید  یلیدل تواندیموضوع م ینهکتار است، ا

 کشیت مهران، دشت کارانگندم از توجهی قابل درصد برای

 وریبهیره. شیودنمیی محسیوب اصیلی شغل گندم زراعت و

 مییورد نظییر  منطقییۀ در آرتماشییین از اسییتفاده نهییایی

  محصییو  تولییید کیلییوگرمی 74/4 کییاه  دهنییدۀنشییان

  نهیاده، ایین از بیشیتر سیاعت ییک اسیتفاده ازایبیه گندم،

  تولییدی کشی  اسیت. متوسیط ی،فعلی یطنسبت بیه شیرا

 ضیریب. اسیتآمیده  دستبه -22/0 آرتماشین نهادۀ برای

 اسیت شیده برآورد ترانسلو  تابع در که آرتماشین متغیر

و  کشیت ییرامر است. ارر همومان سیطح ز ینهم بیانگر نیو

 مطلب اسیت کیه کوچیک ینا یایگو ید،آرت در تولینماش

 یجیهنت درآرت و ینبودن قطعیات، امکیان اسیتفاده از ماشی

بیرده و تنهیا باعیث  ینرا از بی ییاسمق یهااز صرفه استفاده

 شده است.  یدتول هایینههو ی افوا

 

که کوچیک بیودن  دریافت توانیفو  م یجبا توجه به نتا

 ییوۀسیو سیبب کیاه  انگیکاز  یکشاورز هایینزم ۀانداز

کشیت گنیدم  یبرا آنها یوهکاه  انگ یتدر نها و کشاورزان

اریر  ییاآرت ینماش ارر استسبب شده  یگرد یشده و از سو

. حیل شیود یخنثی یدبر تول یرکشتز سطو  کردن یوهمکان

تیر شیدن کوچیک و بیور  یادغیام واحیدها باموضوع  ینا

بور  شیدن واحیدها   زیرااست  یرامکان پذ یزراع یواحدها

 راآنهیا  ییوۀانگ کشیاورزان، درآمید و سیودآوری بیاربردنبا 

 مکانیواسیون ارر اقتصادی هایصرفه دیگر سوی از و افوای 

 بیاره،یینا در .دهیدیرا کیاه  می ییدتول هوینیۀ و توجیه را

 هیایراه از تولیید کردنآور سود برایهدفمند دولت  مداخلۀ

 تضیمینی، یمت)ق یمتیق هاییاست: سشودمی یشنهادپ یرز

 هیدف، و اعتبیاری یمیتق ی،صادرات یارانۀ جبرانی، پرداخت

  هییایسیاسیت ،و ...( هیانهیاده بییه یارانیه هدفمنید پرداخیت

 ییا وارادت روی مرزی هایمحدودیت و )اقدامات یمتیق یرغ

 هیایزیرسیاخت از حمایت محصورت، بازاریابی تعرفه، وضع

 کشییت، الگییوی تغییییرات از حمایییت بازاریییابی، بییرای بییازار

 بیرداری،بهیره هیاینظیام و تولییدی هیایتشیکل از حمایت

 (. عمرانیی اعتبیارات و ریسیک میدیریت تیرویج، و تحقیقات

و  خیدماتیمشیاغل  یرکه بیا توجیه بیه درآمید سیایطوربه

 یاگونیه بیه بایدکشاورزان  یدرآمد یتکشور، وضع یصنعت

تیوان  و شیود یشیانمال یازهیایکیه پاسیخگوی ن یابدبهبود 

 گرددیامر سبب م ینا .برد بار رااقتصادی آنان  یریخطرپذ

 ورود بیرای آنهیا انگیوه یابد، ی تا درآمد مالکان واحدها افوا

 روی آنهاو تمرکو  یابد، کاه  اقتصادی هاییتفعال یرسا به

 بیرای راامر در بلندمدت تقاضا  ین. ایابد ی گندم افوا یدتول

 هوینیۀ کیاه  و تولید افوای  منظوربه نوین هایتکنولوژی

 .دهدیم ی افوا یدتول
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In this study agricultural inputs productivity in the wheat cultivation during the year 2015 was analyzed. The 

considered variables under investigation were social and economic characteristics of farmers, and also 

different inputs. The research methodology was based on estimation of the average and marginal productivity 

function of the production and also the elasticity of production. For selection of the appropriate production 

functions, the likelihood ratio test was used. According to the test results, the translog production function as 

compared with other functions was more consistent with the observations. Based on obtained results, the 

maximum and minimum value of the marginal productivity of inputs were for cultivation area and machinery 

respectively. The final productivity of the machinery in the region represent a declining order of  -4.74 kg of 

wheat, in exchange for additional usage of an hour of the input to the current conditions. Degree of utilization 

of  machinery as an input in areas with no economical  production level (third stage) and other inputs were 

observed to be in the economic production stage (second stage). The simultaneous effect of both acreage and 

machines on production, indicates that in small and fragmented fields, the possibility of using machineries is 

not justified and is associated with an increase in the cost of production. 

 

Keywords: Agriculture Machinery, Marginal and Average Productivity, Mehran County, Wheat Product 
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