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 اجرا شد. 1393و محاسبه کشش تولید در شهرستان گرگان بوده که در سال سودآوري تولید پنبه 
طقه کار در منپنبه 50 ، تعدادايطبقهگیري براي رسیدن به اهداف فوق با استفاده از روش نمونه

هاي الزم و پس از بررسی وري شد.آپرسشنامه جمعت الزم از طریق مصاحبه و تکمیل و اطالعا انتخاب
که در است استفاده شده  داگالس -کابتابع تولید از  ،ظور تعیین تابع تولیدبه من هاي مختلف،آزمون

و با  OLSآن تأثیر عوامل کار، سرمایه، بکارگیري سموم و کودهاي شیمیایی و موارد دیگر به روش 
تخمین تابع تولید و تعیین کشش پس از  محاسبه و بیان شده است. Eviewsافزار استفاده از نرم

که میزان داد  نتایج نشان شد. مشخصها ر مصرف نهادهکاران دپنبهمیزان منطقی بودن ها،  هادهن
کار  مثبت، ولی در مورد نهاده نیرويبذر و سموم هاي زمین، کودهاي شیمیایی،  کشش تولید نهاده
هاي زمین، کودهاي شیمیایی، بذر و سموم را در کاران نهادهبه بیان دیگر پنبه باشد؛میزان آن منفی می

کار در ناحیه سوم تولید و بیش از میزان بهینه  نیروي  کنند، اما نهادهناحیه اقتصادي تولید مصرف می
انگر باشد که نشمی 1بدست آمده برابر  هاي تولیدينهاده هايهمچنین مجموع کشش شود.استفاده می

  باشد.نسبت به مقیاس در تولید پنبه در شهرستان گرگان می ثابتبازده 
  

  سداگال- کاب تولید تابعتولید، کشش، نهاده : پنبه، هاي کلیديواژه
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   مقدمه
ترین گیاه تولیدکننده الیاف طبیعی در جهان شناخته شده است. ارزش اقتصادي عنوان مهم پنبه به

ترین گیاهان ترین و مهمن را به عنوان یکی از اصلیتقاضاي زیاد براي تولیدات پنبه آ باال و همچنین
پنبه نه ). 2009(سالیم و همکاران، و صنعتی مورد کشت و کار در جهان مطرح کرده است اقتصادي 

ن تنها تأمین کننده الیاف براي صنعت نساجی است بلکه به عنوان یک دانه روغنی مقام سوم را در جها
دلیل تنوع  شود. بهن نیز براي خوراك دام استفاده میکشی آداراست و از کنجاله بقایاي حاصل از روغن

  ).2003اي برخوردار است (خدابنده، ها، پنبه در مقایسه با سایر گیاهان از اهمیت ویژهدر فرآورده
اسالمی نیز از اقالم مهم صادراتی به شمار آمده و بیشترین درآمد ارزي را پس نبه پیش از انقالب پ

). همچنین پنبه داراي نقش مهمی در ایجاد اشتغال و 2008از نفت به همراه داشته است (نهضتی، 
قتصادي و علت مصارف گوناگون در دنیاي امروز، اهمیت ا ها بوده است. پنبه بهدرآمد در سایر بخش

اند. در ایران نیز ن، لقب طالي سفید دادهباالي آ دلیل اهمیت اقتصادي به ار زیادي دارد کهتجاري بسی
هاي اخیر رود. زراعت پنبه در ایران طی سالپنبه یکی از محصوالت مهم کشاورزي به شمار می

 کشت این محصول در ایران معادل سطح زیر 1351-52نوسانات زیادي داشته چنانچه در سال زراعی 
ترین هزار هکتار سطح زیرکشت پنبه بزرگ 180هزار هکتار بوده استان گلستان با دارا بودن  380

کشت پنبه به  سطح زیر 1384-85تولیدکننده این محصول بود. این در حالی است که در سال زراعی 
 هزار هکتار رسید. آنچه داراي اهمیت است این است 108سال اخیر معادل  30کمترین حد خود در 

که میزان  طوريه کشور داشته بروند نزولی در  1383-84میزان تولید پنبه بعد از سال زراعی که 
رسیده  1391- 92هزار تن در سال زراعی  6/189هزار تن در این سال به  420کشور از حدود تولید 
به اینکه تواند موجب ایجاد مسائلی براي کشور گردد زیرا با توجه این کاهش می ).2013(فائو،  است

زا است، دهد و این صنایع از نوع صنایع اشتغالاین محصول ماده اولیه صنایع نساجی را تشکیل می
  ).2002(فریادرس و همکاران، شود اهمیت پنبه در شرایط کنونی کشور آشکار می

ورد شده است که معادل آهزار هکتار بر 81، سطح برداشت پنبه کشور حدود 1391-92در سال 
باشد و درصد از کل برداشت محصوالت صنعتی می 4/14د از کل سطح محصوالت زراعی و درص 7/0

درصد از سطح برداشت  7/11و استان گلستان با سهم  متعلق به اراضی با کشت آبی است آندرصد  97
هزار تن برآورد شده است که معادل  6/189در رتبه سوم قرار دارد. میزان تولید پنبه در کشور حدود 

درصد از میزان تولید کل محصوالت صنعتی  8/1درصد از کل میزان تولید محصوالت زراعی و  3/0
  ).2013(فائو،  درصد از تولید در رتبه چهارم قرار دارد 8/4استان گلستان با سهم باشد که می

دهـد کـه متوسـط    نشان مـی  92لغایت  57هاي طی سال پنبه و میزان تولید بررسی سطح برداشت
و متوسـط  هـزار هکتـار    94/20هزار هکتار آبی و دیـم   51/178 ،ساله 36پنبه طی دوره  شتسطح بردا
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دیـم  هـزار تـن    9/25و آبـی  هـزار تـن    5/327هـزار تـن،    5/353 از میزان تولید پنبه طی همـین دوره 
درصـد   -75/2با متوسط نرخ رشـد سـاالنه    57هزار هکتار در سال  215سطح برداشت پنبه از  باشد. می
درصـد   -08/2رسیده و متوسط نرخ رشد ساالنه سطح برداشت پنبه آبـی   92هزار هکتار در سال  81به 

با متوسـط نـرخ رشـد     57هزار تن در سال  405میزان تولید پنبه از  باشد.درصد می -69/8و پنبه دیم 
 رسیده و متوسط نرخ رشد سـاالنه سـطح برداشـت    92در سال هزار تن  6/189درصد به  -15/2ساالنه 

  ).2013(فائو،  باشددرصد می -67/7درصد و پنبه دیم  -35/0پنبه آبی 
هاي تولید جهت دسترسی به بازارهاي صادراتی و ارتقاي تولید و کیفیت محصول و کاهش هزینه

رقابت با کشورهاي با سابقه تولیدکننده پنبه در عرصه جهانی امري ضروري است. بدین روي تحقیق 
ها امکان کاهش تولید پنبه شهرستان گرگان و بکارگیري مقادیر بهینه نهادهحاضر با برآورد تابع 

با توجه به افت شدید سطح  .نمایدهاي تولید و ارتقاي عملکرد در هکتار این محصول را فراهم می هزینه
ترین رسد مناسبمی هاي شهرستان گرگان به نظرها و قناتهاي آبی و کاهش شدید دبی چشمهسفره

وري منطقه مورد بررسی، افزایش بهره جلوگیري از کاهش عملکرد در پنبه وراي افزایش تولید شیوه ب
وري به منظور استفاده هر افزایش بهرهباشد. هاي کمیاب آب و زمین میهاي تولید به ویژه نهادهعامل

 همانند رشد،هاي اقتصادي (ها یک عنصر کلیدي در میان هدفچه کمتر و کارآمدتر از منابع و نهاده
نژاد و محتشمی، (بریم رودعدالت، کارایی و اقتصاد سبز)، زیست محیطی و اجتماعی به شمار می

براي دستیابی به این هدف بررسی وضعیت موجود و تعیین میزان منطقی بودن نخستین گام  ).2009
دن به یاز ابزارهاي رسباشد. تابع تولید یکی هاي تولید در زراعت محصول میکشاورزان در مصرف نهاده

تولید و هاي مربوط به گیريباشد که مدیران را در گزینش راهبردهاي مناسب در تصمیماین مهم می
اي برآورد شده و نتایج به دست آمده از دهد. چنانچه توابع تولید به طرز بهینهتخصیص منابع یاري می

توان به بسیاري از مسائل اقتصادي موجود در شوند با کمک آنان میبرآورد تابع تولید به درستی تفسیر 
هاي بیشماري در داخل و خارج از بر همین پایه بررسی یک واحد کشاورزي یا یک منطقه پاسخ داد.

اطق نم تولید محصوالت درها در مصرف نهادهتحلیل اقتصادي تعیین تابع تولید و کشور به منظور 
  . مختلف صورت گرفته است

هـاي  ، تـابع تولیـد زعفـران را در شهرسـتان    1با استفاده از تابع تولید ترانسندنتال ،)2000ترکمانی (
هـا را بررسـی کـرد کـه نتـایج نشـان       حیدریه، قاینات و گناباد برآورد و چگونگی استفاده از نهـاده تترب
، در )2002محمـدي (  کننـد. اي مناسب استفاده نمیها به گونهنهاده تعدادي از دهد که کشاورزان از می

و متعالی بـه منظـور بـرآورد     2داگالس-زمینی شهرستان دماوند از دو الگوي کاببرآورد تابع تولید سیب

                                                             
1- Transcendental production function 
2  - Cobb– douglas production function 
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شـکنی  و هزینه سـله  مورد استفاده . نتایج نشان داد که میزان بذرندنمودزمینی استفاده تابع تولید سیب
ورزي ماشینی در منطقـه  داد خاكدر ناحیه سوم تولید یا به عبارتی بیشتر از حد مجاز است. میانگین تع

یـانگین  مشرایط مناسبی دارد اما میانگین مصرف ازت کمی از حد مجاز بیشتر اسـت. کـود فسـفاته بـا     
کیلوگرم در هکتار وضعیت خوبی دارد اما در مقابل میانگین تعداد آبیاري در منطقـه کـم اسـت و     337

  د تأثیر مهمی بر تولید بگذارد.توانهاي آبیاري میافزایش تعداد آبیاري یا بهبود روش
هـاي تولیـد در کشـتزارهاي    وري عامـل )، در پژوهشـی در زمینـه بهـره   2005محمدي و همکاران (

کـه   نمودنـد  داگـالس و ترانسـندنتال، مشـخص   -چغندر شهرستان اقلید با استفاده از توابع تولید کـاب 
اقتصادي و نهاده کود شیمیایی کمتـر از بهینـه   ها و بذر بیش از اندازه بهینه کار، ماشینهاي نیروينهاده

کـار را در ناحیـه سـوم تولیـد و     برداران نهاده نیروي درصد بهره 67شوند. همچنین اقتصادي استفاده می
  برند. درصد آنان نهاده کودشیمیایی را در ناحیه اول تولید به کار می 85

مار و اطالعات آ با استفاده ازولید کیوي در استان مازندران در برآورد تابع ت)، 2005صفوي و تور (
به را ، تابع تولید درجه دوم )تولیدکنندگان کیوي در غرب مازندران (رامسر، تنکابن، نوشهر و چالوس

دهد که . نتایج نشان میدادعنوان بهترین برازش از میان سایر توابع تولید، مورد برآورد و تخمین قرار 
باشد کار و سطح زیرکشت از میزان بهینه کمتر میده از عوامل تولید کودشیمیایی، نیرويمیزان استفا

  هاي آینده بهینه شود.  که باید با تدابیر الزم میزان به کارگیري این عوامل در سال
هاي جدید غالت در کشور مصر، براي )، در ارزیابی اقتصادي تکنولوژي2004بیالسی و همکاران (

کیلوگرم در هکتار، براي  179و  155شرایط خشک و مرطوب میزان بذر را به ترتیب  گندم نان در
. نتایج نشان ندکیلوگرم در هکتار مشخص نمود 202و  178گندم دوروم در شرایط خشک و مرطوب 

 6-72کارانی که به توصیه تحقیقاتی عمل نمودند، میزان افزایش در عملکرد محصول بین گندم داد
ها در مقایسه با درصد و نسبت فایده به هزینه آن 2-98در منافع ناخالص محصول بین  درصد، افزایش

آبی، میزان بذر مصرفی به  و هاي دیگر در تمام مناطق مورد مطالعه بیشتر بود. در خصوص جو دیمگروه
هاي تحقیقاتی عمل کیلوگرم در هکتار بود. جوکارانی که به توصیه 107-119و  60-71ترتیب بین 

 1-65درصد، افزایش در هزینه محصول بین  18- 143نمودند، میزان افزایش عملکرد محصول بین 
درصد بود و  50، نرخ بازده نهایی بیشتر از درصد 9-577ناخالص محصول بین  درصد، افزایش در منافع

محاسبه  هاي دیگر در تمام مناطق مورد مطالعه بیشترها در مقایسه با گروهنسبت فایده به هزینه آن
  گردید. 

وري و کارایی فنی کشتزارهاي خرده ) در بررسی خود به ارزیابی بهره2004آموس و همکاران (
میانگین کارایی  نتایج بدست آمده نشان داد که، اندمالک نیجریه با استفاده از تابع تولید مرزي پرداخته

درصد کشتزارهایی که تنوع کشت دارند، سطح کارایی فنی  50باشد و بیش از درصد می 62فنی برابر 



 19                                                                                                               و همکاران            فهیمه رستمی مسکوپایی

 
 

محصولی (ذرت) دارند، کشتزارهایی که تنها کشت تک باشد. لیکن در همهدرصد می 70ها باالتر از آن
   باشد.درصد می 60سطح کارایی فنی کمتر از 

ان دادنـد کـه   رهاي نیجریه نشار کشتزوري منابع د)، در تحلیل کارایی و بهره2006( یودوه و فالك
هاي مهم تولید شـامل زمـین،   باشد و کشاورزان نهادهدرصد می 73ها برابر میانگین کارایی فنی کشتزار

  دهند.کار را در ناحیه منطقی تولید یعنی ناحیه دوم تولید مورد بررسی قرار میسرمایه و نیروي
اي بـا عنـوان تحلیـل اقتصـادي تولیـد زعفـران در       )، در مطالعه2014حاتمی سردشتی و همکاران (

زعفـران   هاي تولید در زراعـت وري و استفاده بهینه از نهادهاستان خراسان جنوبی، به بررسی میزان بهره
هـاي  . نتایج پس از تخمین تابع تولید به روش ترانسلوگ و محاسبه کششندادر استان خراسان پرداخته

هـاي زمـین، آب و   دهد که میزان کشـش تولیـد نهـاده   د هر نهاده نشان میها و تعیین نواحی تولینهاده
باشد؛ بـه  هاي کود دامی و سم میزان آن منفی میکودشیمیایی و پیاز زعفران مثبت، ولی در مورد نهاده

هاي زمین، آب، کود شیمیایی و پیاز زعفران را در ناحیـه اقتصـادي تولیـد    کاران نهادهبیان دیگر زعفران
هاي کودهاي دامی و سم در ناحیه سوم تولید و بیش از میزان بهینه اسـتفاده  کنند، اما نهادهمیمصرف 

باشد که نشانگر بازده کاهشی نسبت به مقیاس می 91/0هاي بدست آمده برابر شوند. مجموع کششمی
  باشد. در تولید زعفران در استان خراسان جنوبی می

در زمینه تابع تولید محصوالت و تعیین میزان بهینه  ژوهشاز دیدگاه اقتصاددانان کشاورزي، پ
اي انجام گیرد چرا که مناطق مختلف به دلیل شرایط آب و یابد به صورت منطقه ها میمصرف نهاده

ها براي تولید محصوالت کشاورزي ها به مقادیر متفاوتی از نهادههوایی متفاوت، نوع خاك و دیگر عامل
حصول قابل تعمیم به دیگر مناطق و تحقیق در یک منطقه یا در مورد یک منیاز دارند و نتایج 

وضعیت جاري و برآورد تابع تولید همین پایه هدف تحقیق جاري بررسی  . برباشدالت نمیومحص
هاي تولید، در بکارگیري نهاده کارانمناسب محصول پنبه به منظور بررسی میزان منطقی بودن پنبه

یین بازده نسبت به مقیاس در هاي تولید در افزایش تولید و تعیک از نهاده هرتعیین اهمیت نسبی 
  پنبه در شهرستان گرگان است. دتولی

  

  
  هامواد و روش

شینه میزان محصول دهنده بیها و محصول و همچنین نشانتابع تولید بیانگر ارتباط فنی بین نهاده
باشد که بطور خالصه به صورت معادله مشخص میها در یک دوره زمانی کیب نهادهبدست آمده از تر

  :)1988(چمبرز،  شود) نشان داده می1(
)1(                                                                               푦 = 푓(푥 ,푥 , … , 푥 )             
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مورد استفاده در جریان تولید هاي مقادیر نهاده 푥تا  푥میزان محصول تولید شده و  푦ن ه در آک
توابع تولید مختلفی مورد استفاده قرار  موضوعات کاربردي و مرتبط با اقتصاد کشاورزي در باشند.می
ها و نقاط قوت و ضعف کلیه توابع به دقت بررسی گیرد. جهت انتخاب تابع تولید مقتضی، ویژگیمی
هاي متعدد، در کاربردهاي علت داشتن محدودیت تولید، بهترین تابع عنوان ابتدایی تابع لئونتیف به شد.

سوم به ازاي پارامترهاي برآوردي، به طور  درجه گیرد. تابع درجه دوم واقتصادي مورد استفاده قرار نمی
هاي ترین مزیتدهد که این امر از مهمورد قادر است هر سه منطقه تولید را نشان آهمزمان در یک بر
سوم  درجه یتی که اغلب توابع آن را ندارند. به عبارتی پس از برآورد تابع درجه دوم واین تابع است؛ مز

-با افزایش میزان نهاده، از منطقه اول تولید به منطقه دوم تولید و سپس به منطقه سوم تولید وارد می
(هالتر  اشدبهاي فرم درجه دوم میشود. سادگی برآورد پارامترها و تفسیرپذیري ضرایب از دیگر ویژگی

-ها همواره مقداري ثابت میداگالس کشش تولیدي نهاده-. از آنجا که در تابع کاب)1957 و همکاران،
ن سطح به کارگیري همان ش تولیدي در آبه نام ترانسندنتال، که کش تري یافته  توسعهباشد، تابع تولید 

شود و تابع ترانسندنتال تلقی میداگالس حالت خاصی از - نهاده بستگی دارد، معرفی شد. تابع کاب
به منظور که در این مطالعه  باشدتابع می این هايسادگی برآورد و تفسیرپذیري پارامترها از مزیت

  داگالس استفاده شده است.-تابع کاب ازتخمین تابع تولید 
باشد تا با براي برآورد تابع تولید یک محصول مانند پنبه نیاز به گزینش فرم مناسب تابع تولید می

مشخص کرد تا را ها ارزش اقتصادي نهادهو وري هاي برآورد شده آن بتوان بهرهاستفاده از مشخصه
تولید پنبه همانند سایر با توجه به اینکه  مورد استفاده قرار گیرند.اي  بهینههاي تولید به طور نهاده

جهت برآورد مدل، همین منظور به  محصوالت کشاورزي، به عوامل فنی و شرایط اقلیمی وابسته است
تولید تابع  ،از این میاناقل مربعات معمولی برآورد گردید که انواع تابع تولید با استفاده از روش حد

فرم  عنوان مدل نهایی انتخاب شد. بهبه برآورد دقیق و تفسیرپذیري پارامترها با توجه  داگالس-کاب
  نهاده باشد به صورت زیر است: nعمومی این تابع وقتی که 

 )2(                                                                            푌 = α∏ 푥                    

عرض از  پارامترهاي مدل و  훽هاي بکار رفته در تولید، مقدار نهاده 푥مقدار تولید پنبه،  푌که در آن 
    ).2007دهد (هاجکووا و هارنیک، ها را نشان میهاي تولید نهادهپارامترهاي برآوردي کشش مبدأ است.

هاي مختلف خطی، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی از طریق آزموندر این پژوهش پدیده هم
خطی بین متغیرهاي مستقل، با قرار دادن بررسی خواهد شد، به این صورت که جهت بررسی پدیده هم

یک از متغیرهاي مستقل به عنوان متغیر وابسته و انجام رگرسیون بر روي متغیرهاي مستقل دیگر  هر
هاي مقطعی رخ با توجه به اینکه مشکل ناهمسانی واریانس بیشتر در داده این پدیده کنترل شد.
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ورد هاي مربوطه مدهد بنابراین در مورد وجود و عدم وجود این پدیده در مدل از طریق آزمون می
 دوربین واتسون استفاده گردید آزموندر مورد پدیده خودهمبستگی در مدل، از  بررسی قرار گرفت.

  ).2002(گجراتی، 
گذاري به شمار ها یکی از ابزارهاي مناسب مدیریتی و سیاستهمچنین ضرایب کشش تولید نهاده

دهند. کشش تولید برابر نسبت درصد ها نشان میروند و حساسیت مقدار تولید را در اثر تغییر نهادهمی
هاي تولید با توجه براي محاسبه کشش نهاده باشد.تغییر مقدار تولید به درصد تغییر مصرف نهاده می

  :شود، از معادله زیر استفاده میباشدمی داگالس-کاب استفاده از نوع دمور به اینکه تابع

퐸 =  × = 훼 + 훽                                                                                  )3(             

ي آمار و آورجهت شناسایی و بررسی موضوع و ارائه الگوي نظري و تحلیلی و جمع در این تحقیق
مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل نیز به روش  اطالعات از روش اسنادي،

باشد کلیه کشاورزانی می تحقیق مورد نظرماري جامعه آ باشد.تحلیل محتوا، آماري و اقتصادسنجی می
گیري از میان نمونه نمودند. 1392-93شهرستان گرگان در سال زراعی که اقدام به کشت پنبه در 

که به علت خشکسالی، سیل، بیماري شدید،  هاییزمین (نمونه منتخب: شوداب مینمونه منتخب انتخ
از میانگین در واحد سطح) بوده  درصد 50خاك نامساعد و ... داراي تولید غیرمتعارف (مثأل تولید زیر 

براي تعیین حجم  ).همراه خواهد بودتورش با مدل برآوردي زیرا شود در نظر گرفته نمیجزء نمونه 
هاي زیرکشت پنبه شهرستان گرگان به تفکیک سطح زیرکشت، روستا و نه ابتدا آمار زمیننمو

گیري با استفاده از روش نمونه آوري گردید. در ابتداتولیدکنندگان از مراکز خدمات کشاورزي جمع
 طبقههاي هر در تعیین نمونه ،عنوان یک طبقه در نظر گرفته شده از مراکز خدماتی بههر یک  ايطبقه

ها بر حسب هکتار) در داخل که واریانس مورد نظر (کل زمین 1از روش انتساب متناسب نمونه کلو 
 با طبقه 5 نفري در 50طبقات حاصل شده تقریبأ یکسان است، استفاده گردیده است. یک نمونه 

   تعیین شد. استفاده از روش تصادفی ساده
میزان مصرف سطح زیرکشت، شامل میزان بذر مصرفی، پرسشنامه متغیرهاي مورد بررسی در 

کش، میزان آبیاري، کش و حشرهکودهاي شیمیایی اوره، فسفات و پتاس، میزان مصرف سموم علف
هاي انجام شده براي خرید و هزینه خانوادگی و دستمزدي کار و نیروي التآمیزان استفاده از ماشین

آالت و ، هزینه استفاده از ماشین، هزینه آبیاريو سمومبذر، اجاره زمین، خرید کودهاي شیمیایی 
به منظور ند. تقسیم شد کشاورزان بر اساس سطح زیر کشت به سه گروهنهایتأ  باشد.میکار نیروي

                                                             
1- Proportional Allocation  
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که بیانگر وجود  طرفه استفاده شده است واریانس یک آزمونها، مقایسه میانگین سطح زیرکشت گروه
  .باشدهاي مورد نظر میمیانگین سطوح زیرکشت گروهداري آماري بین تفاوت معنی

 
  تایج و بحثن

هاي تولید، زارعان بر اساس به منظور مقایسه بررسی رفتار زارعان در کاربرد نهادهدر این قسمت 
  بندي گردیدند.سطح زیرکشت در سه گروه طبقه

  

  سطح زیر کشت بندي زراعان داراي محصول پنبه بر اساساطالعات مربوط به گروه - 1جدول 

 گروه
درصد 
 زارعان

میانگین سطح 
 زیرکشت

حداقل سطح 
  زیرکشت

حداکثر سطح 
  زیرکشت

  8/1  5/0  2/1  42  هکتار 2سطح زیرکشت کمتر از 
  5/3  2  4/2  44  هکتار 4 تا 2سطح زیرکشت 

  5  4  1/4  14  هکتار 4سطح زیرکشت بیشتر از 
  هاي تحقیقمأخذ: یافته

  
در جریان تولید محصوالت کشاورزي همانند سایر : و عوامل تولید به کار گرفته شده متغیرها

ها تولید مختل باشد که در واقع در اثر کمبود و یا بدون آنفرآیندهاي تولیدي، نیاز به عوامل خاصی می
دیر در این ارتباط جدول زیر اطالعاتی را در مورد متوسط مقا باشد.پذیر نمیگردیده و یا امکان

پنبه شهرستان گرگان ها در فرآیند تولید محصول هاي مصرفی که سهمی در محل کل هزینه نهاده
  .دهددارند، نشان می

  
  در طول یک فصل زراعی گانه در سطح یک هکتار وهاي سههاي مصرفی براي گروهمتوسط نهاده - 2جدول 

  3گروه   2گروه   1گروه  هانهاده 
  1/4  4/2  2/1  سطح زیر کشت (هکتار)

  40  42  41  بذر (کیلوگرم)
  

  کود شیمیایی 
  (کیلوگرم) 

  5/114  4/107  1/92  اوره
  3/181  4/170  9/187  فسفات

  6/15  2/11  9/11  سایر
  سموم   
  (لیتر)  

  3/2  2/2  1/2  کشعلف
  4  2/4  7/3  کشحشره

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
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متوسط نرخ  کل هزینه پرداختی کارگران و باروز نیروي کارگر، ابتدا از  -منظور محاسبه نفر به
تعداد کارگر به کار رفته شده با دستمزد، محاسبه گردید و  ،روز)-دستمزد یک کارگر (براي یک نفر

به کار گرفته شده، خانوادگی جمع گردید و نفر روز نیروي کار سپس این مقدار با تعداد نیروي کارگر 
  حاصل گردید.

  

  روز)- (نفر کار در هکتاررويمتوسط انواع نی -3جدول 
  کارنیرويکل    کار خانوادگینیروي  يکار دستمزدنیروي  هاگروه
  59  15  44  1گروه 
  61  13  48  2گروه 
  57  12  45  3گروه 

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
  

صورت کل ساعات کارکرد در مزرعه  آالت به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تولید بههمچنین ماشین  
الت بـه منظـور شـخم،    آبرگیرنـده سـاعات کـارکرد ماشـین     گرفته شـده اسـت. ایـن مقـدار در     در نظر

پاشی و وجـین) و مـوارد برداشـت    شکنی، سم(سله سازي، بذر و کودپاشی، همچنین مراحل داشت آماده
سـاعت،   35/3در گـروه اول   آالت براي محصول پنبـه متوسط ساعات کارکرد ماشین ماشینی بوده است.

  در طول یک فصل زراعی بوده است.ساعت در هکتار  4ساعت و براي گروه سوم  50/3دوم  در گروه
بهـاي  ، واحدهاي محلی (گـزك و سـنگ)، تفـاوت آب   در مورد نهاده آب وجود منابع متفاوت آبیاري

دولتی و آزاد و همچنین آبدهی متفاوت منابع آبی در فصول مختلف زراعی عمأل امکان محاسـبه مقـدار   
 10با این حال با توجه به اینکه هـر نوبـت آبیـاري     کرده است،آب به صورت فیزیکی را با مشکل مواجه 

ده اسـت، لـذا از   لیتـر در ثانیـه بـو    10سنگ آبدهی با آبدهی هر سنگ  3ساعت، به طور متوسط شامل 
  رابطه زیر براي محاسبه اب مصرف شده استفاده گردیده است:

لیتر)میزان آب (  =3 × ١٠lit/s    (هکتار) میزان ساعت آبیاري 10× ( 3600× سطح زیر کشت (×  

متر مکعب در طول یک  8200که با استفاده از رابطه فوق متوسط آب مصرفی در هکتار حدود 
  .برآورد گردید براي هر سه گروه دوره تولید

  
متوسط درآمد حاصل از فروش محصوالت تولید شده و همچنـین   :هاها در گروهعملکرد، درآمد، هزینه

هـا از  وري کل عوامل تولید و مقایسـه گـروه  گانه محاسبه بهرههاي سهمتوسط عملکرد محصول در گروه
واریانس بین میانگین درآمـد و عملکـرد مقایسـه     نالیزآورده شد و سپس از طریق نظر عملکرد، بدست آ

  انجام شده است.
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  هاي مورد بررسیمد در هکتار و عملکرد در گروهمتوسط درآ -4 جدول

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
    

را از لحـاظ آمـاري نشـان    داري گـروه فـوق تفـاوت معنـی     طرفه عملکرد در سـه  آنالیز واریانس یک
هـا  گـروه درآمد باالتري نسبت به سایر  ،باالترعملکرد و قیمت فروش  داشتندلیل  به گروه سومدهد.  می

نشـان   سودآوري بیشـتري دارد و  با داشتن هزینه تولید باالتر، در مقایسه با دو گروه دیگرو  است داشته
کشتی که مورد بررسی قرار یرهکتار نسبت به سایر سطوح ز 4از  بیشتر کاري در سطوحپنبه دهد کهمی

 6210000و  1500000ترتیـب   حداقل و حداکثر درآمد در گروه اول به .سودآوري بیشتري دارد هگرفت
تومـان بـوده کـه     5568000و  4860000 و در گـروه سـوم   7072000و  3496000تومان، گروه دوم 

میـانگین عملکـرد پنبـه در     باشـد. هـاي دوم و اول مـی  ط به گروهوبیشترین و کمترین میزان درآمد مرب
در سه گروه در جدول باال آورده شـده اسـت کـه     ،هایی که در شهرستان مورد بررسی قرار گرفتندنمونه

 1400و  3100حداقل و حداکثر عملکـرد در   باشد وبیشترین میانگین عملکرد مربوط به گروه سوم می
   بوده است.دوم  در گروهکیلوگرم در هکتار 

شامل هزینـه خریـد بـذر     این هزینه،باشد. که هاي تولید پنبه میدهنده هزینه نهادهنشان 5جدول 
آالت، ماشـین اجاره کار خانوادگی و دستمزدي،  مورد استفاده، سموم و کودهاي شیمیایی، هزینه نیروي

  باشد.می آبیاري و هزینه فرصت زمین
  

  تومان)(در سه گروه  هاي تولید و متوسط هزینه کل تولید محصول پنبه در هکتارمتوسط هزینه نهاده -5جدول 
  متوسط کل واحد  3گروه   2گروه   1گروه   

  104800  104000  100500  109900  بذر
  
  سموم

  293300  327500  287700  264800  کشحشره
  83800  85000  87800  78600  کشعلف

  
کود 

  شیمیایی

  124900  123600  107500  143800  فسفات
  120130  127500  111400  121500  اوره
  15230  17000  15700  13000  سایر

  323300  300000  325000  375000  خانوادگی  کارنیروي
  1370000  1350000  1440000  1320000  استخدامی

  356400  377500  357000  334800  آالتماشین
  907500  944600  901600  876500  آبیاري

  756130  768000  746000  754400  هزینه فرصت زمین
  4465500  4524700  4480200  4392300  متوسط هزینه کل

  هاي تحقیقمأخذ: یافته

  3گروه   2گروه   1گروه   
  5563164  5192714  5151406  (تومان) درآمد

  4/2  2/2  1/2  (هکتار) عملکرد
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 هـا از آزمـون آنـالیز واریـانس اسـتفاده شـده اسـت.       در گروههاي تولید به منظور مقایسه بین هزینه
در سه گـروه  ماري داري از نظر آآالت تفاوت معنیماشیندستمزدي و خانوادگی و کار  نیرويهاي هزینه

کـار از مفهـوم هزینـه فرصـت     هاي مـرتبط بـا نیـروي   براي بررسی هزینهمورد بررسی با همدیگر دارند. 
روز -بـراي هـر نفـر    تومـان  30000کار استفاده شده است که به این منظور دستمزدي به انـدازه  نیروي
در مورد محاسبه هزینه زمین از مفهوم هزینه فرصـت یـک هکتـار     ر گرفته شده است.کار در نظ نیروي

هـاي زراعـی از لحـاظ حاصـلخیزي،     تفاوتی کـه در کیفیـت زمـین    با توجه به زمین استفاده شده است.
 بین هزینه اجاره زمین در منـاطق مـورد بررسـی مشـاهده شـده     تفاوت دسترسی به آب و... وجود دارد، 

هاي تولید سهم متفاوتی در هزینه کل دارند و به منظور مقایسه هاي نهادهبا توجه به اینکه هزینه .است
هـاي  وري کل عوامل تولید واحدها، سـهم هزینـه  ها و همچنین بهرهوري کل عوامل تولید بین گروهبهره

  است.ها محاسبه شده و در جدول زیر آورده شده هریک از عوامل تولید از کل هزینه
  

  گانه و کل واحدها براي محصول پنبههاي سهمتوسط سهم هزینه عوامل تولید در گروه -6جدول 
  کل واحدها  3گروه   2گروه   1گروه   

  3/2  3/2  2/2  5/2  بذر
  

  سموم
  6/6  2/7  4/6  6  کشحشره
  9/1  9/1  2  8/1  کشعلف

  
کود 

  شیمیایی

  8/2  7/2  4/2  3/3  فسفات
  7/2  8/2  5/2  8/2  اوره
  3/0  4/0  4/0  3/0  سایر

  5/7  6/6  3/7  5/8  خانوادگی  کارنیروي
  7/30  8/29  1/32  1/30  استخدامی

  8  3/8  8  6/7  آالتماشین
  3/20  9/20  1/20  20  آبیاري

  9/16  17  7/16  2/17  هزینه فرصت زمین
  هاي تحقیقمأخذ: یافته

  

درصد را به خود اختصاص  ینباالترها کار از کل هزینهدهد که سهم نیروينشان می 6نتایج جدول 
هاي آبیاري بیشترین سهم را کار هزینهباشد. پس از نیرويکشت پنبه یک فن کاربر میزیرا  داده است

هاي دیگري که پس از نهاده باشد.ها میاول کمتر از سایر گروه هزینه کل دارد و این سهم در گروهاز 
کار خانوادگی، آالت، نیروينزینه فرصت زمین، ماشیآب داراي سهم بیشتري هستند عبارتند از ه

   ها.کش و سایر نهادهحشره
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بین  اختالف زیاديدهد در هر سه گروه نشان می هاي تولیدمیزان مصرف نهادهمیزان عملکرد و بررسی 
با متغیرها تولید را با حضور تمامی تابع  ها وجود ندارد لذا تخمینمیزان مصرف این نهادهعملکرد و م

  ورد گردید.هاي مصرفی تولید برآهاي مربوط به مقادیر نهادهتفاده از دادهاس
  

퐿푛푌 = 71/5  + 38/0  퐿푛 푋1 + 41/0  푙푛 푋2 + 20/0  퐿푛 푋3 + 01/0  퐿푛 푋4 + 01/0  퐿푛 푋6 + 20/0  퐿푛 푋7 - 21/0  
퐿푛 푋8 

)156/1(        )297/0(            )107/0(          )063/0(          )085/0(          )056/0(            )061/0(          )256/0(   

 푅 = 98/0                  푅 = 9/0                      퐷.푊 = 17/2                         퐹 = 8/214  

  باشد)معیار میدهنده مقدار انحراف(اعداد داخل پرانتز نشان
  

سـطح زیرکشـت   푋1: ، (کیلوگرم) مقدار کل تولید محصول پنبه 푌: اند:شدهمتغیرها با صورت زیر تعریف 
مقـدار کـود    푋4:، قدار کود شیمیایی اوره (کیلـوگرم) م푋3: ، (کیلوگرم) مصرفی مقدار بذر 푋2:، (هکتار)

 푋8:، کـش (لیتـر)  مقدار سـم علـف   푋7:، کش (لیتر)سم حشرهمقدار  푋6:،شیمیایی فسفات (کیلوگرم)
  .i=) 2 ,3 ,.…,11پارامترهاي معادله ( 퐶(푖):، عرض از مبدأ 퐶(1):،روز)-کار (نفرنیروي

خطی  بین متغیرها، نشان از وجود همهاي صورت گرفته پس از تخمین مدل و با توجه به بررسی
را حذف کرده و دوباره آب  د متغیروخطی موج به منظور رفع هم باشد.میزان تولید می بابین متغیر آب 

وجود داشت که با حذف آالت با میزان تولید بین متغیر ماشینخطی  مدل تخمین زده شد اما باز هم هم
به دلیل عدم استفاده برخی از  ي مصرفیمتغیر سایر کودها .خطی هم برطرف شد ، هماالتماشین متغیر
براي تشخیص  گردیده است.لذا از مدل حذف و  ها نبودهها به اندازه سایر دادهتعداد داده زان،کشاور

در این آزمون نشان از   Fناهمسانی واریانس از آزمون وایت استفاده شده است که مقدار مناسب آماره 
سطح متغیرهاي  ،05/0در سطح  در مدل مورد نظرباشد. عدم وجود ناهمسانی واریانس در مدل می

فرم  دار نشدند.متغیرها معنی دار و سایرکش معنیزیرکشت، بذر، کود شیمیایی اوره و سم علف
و پس از آن  41/0داري با مقدار لگاریتمی متغیر مقدار بذر مصرفی در مدل بیشترین ضریب معنی

بیانگر مناسب  Fمقدار باالي ضریب تعیین و مقدار آماره  باشد.می 38/0متغیر سطح زیرکشت با مقدار 
  دهد.هاي تولیدي را نشان مینهادههاي جدول زیر کشش نهاده باشد.بودن برازش فوق می
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  هاي عمده محصول پنبههاي نهادهکشش -7جدول 
  نسبت تغییر در تولید پنبه  نهاده

  38/0  سطح زیرکشت
  41/0  بذر

  20/0  کود شیمیایی اوره
  01/0  کود شیمیایی فسفات

  -  سایر کودها
  01/0  کشسم حشره
  2/0  کشسم علف

  -21/0  کارنیروي
  -  آب

  -  االتماشین
  1  مجموع

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
  

بذر  بر افزایش محصول، کشش تولید مؤثرهاي دهد از میان عاملنشان می 7گونه که جدول همان
درصد افزایش  41/0، تولید بذراستفاده بیشتر از  دهد که با یک درصداست و این نشان میمثبت 

بین صفر و یک قرار گرفته است، استفاده از این نهاده در ناحیه همچنین از آنجا که این مقدار یابد.  می
در مورد  گیرد. به بیان دیگر استفاده از این نهاده منطقی و اقتصادي بوده است.دوم تولید قرار می

ي این است که استفاده از این نهاده در ناحیه سوم تولید قرار دهندهن نشانکار، کشش منفی آ نیروي
درصد کاهش  21/0کار مورد استفاده، میزان عملکرد  به ازاي افزایش یک درصد نیروي گیرد.می
با یک درصد  بیش از حد و نامناسب این نهاده عنوان کرد. توان استفادهعلت این امر را می یابد. می

کش کش و حشرهکودهاي شیمیایی اوره و فسفات، سموم علف سطح زیرکشت، افزایش در مصرف
یافته است که بیانگر مصرف در درصد  افزایش  2/0و  01/0، 01/0، 2/0، 38/0میزان عملکرد به ترتیب 
   باشد.هاي تولید میسطح بهینه از این عامل

داشته  ابذر بیشترین مقدار رهایی که تحت بررسی قرار گرفتند، کشش عامل تولید در میان نهاده
کار یب منفی مربوط به نیرويضر را در تولید داشته است.است، بدان معنی است بیشترین تأثیر 

 داگالس- کابدر تابع  دهنده کاربرد غیراقتصادي این نهاده در منطقه و زمان مورد مطالعه است. نشان
هاي بدست آمده که مجموع کشش ابر استبرهاي تولید نهاده ضرایباندازه بازده به مقیاس با مجموع 

در رابطه با تابع  7نتایج جدول . بوده استثابت  ه مقیاسبازده نسبت ب دهدمیبرابر یک است که نشان 
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بدست آمده برابر یک هاي تولیدي نهادههاي مجموع کشش دهد کهنشان می ولیدي محاسبه شدهت
   نسبت به مقیاس است. ثابتاي بازده محصول پنبه دارشده است و تولید 

  
  گیري نتیجه

منایع و عوامل تولید مورد نیاز در فرآیند تولید، ضرورت توجه به افزایش تولید  محدودیت
بدست آمده نتایج  ذیر نموده است.پناا اجتنابرعملکرد و بازده عوامل تولید موادغذایی از طریق بهبود 

این دهنده باشد که نشانهاي مورد بررسی میگروه سوم نسبت به سایر گروه سود بیشترحاکی از وجود 
ضرایب مدل تخمین زده  .به صرفه نخواهد بود هکتار مقرون 4کاري در سطوح کمتر از است که پنبه

  دار شده است.هاي سطح زیرکشت، بذر، کود شیمیایی اوره و سم علف کش معنیشده براي اماره
 دهندههاي تولید داشته که نشانکشش عامل تولید بذر بشترین مقدار را از بین کشش نهاده

دهنده کاربرد کار نشانضریب منفی مربوط به نیرويباشد و تأثیر این نهاده در تولید میبیشترین 
با توجه به اینکه کشت محصول پنبه یک  غیراقتصادي این نهاده در منطقه و زمان مورد مطالعه است.

دهد که سهم هزینه میهاي تولید از کل هزینه تولید پنبه نشان سهم هزینه نهادهباشد فن کاربر می
هاي مناسب گردد که تکنولوژي لذا پیشنهاد می ن سهم را به خود اختصاص داده استکار باالترینیروي

و یا با کاهش تعداد  کار به کار گرفته شودنظیر استفاده از ماشین برداشت به جاي استفاده از نیروي
صحیح، تا بتوان مصرف این نهاده را به کار در مراحل مختلف زراعی، به شرط اعمال مدیریت نیروي

  منطقه اقتصادي تولید (ناحیه دوم تولید) نزدیک کرد.
با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی در شود، طبق نتایج بدست آمده این پژوهش پیشنهاد می

- رهضمن به هاي کشاورزي از جمله کود و بذر به مقدار کافی و به موقعافزایش عملکرد کاربرد نهاده
ها به مقدار توصیه شده در منطقه و به شود نهادهباشد لذا پیشنهاد میمی هاي جدید بذرگیري از رقم

هاي جدید را عدم آگاهی از وريآفنبیشتر زراعین عدم پذیرش  کاران قرار گیرد.موقع در اختیار پنبه
رسانی به روش مناسب براي اطالعشود تبلیغات و دانستند، بنابراین توصیه می آوريها و فواید فنویژگی

   این منظور صورت گیرد.
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Abstract 

The aim of this study was determination of cotton production function, 
investigation of economical and social parameters on cotton yield, profitability of 
cotton production and calculation of production elasticity in Gorgan during 2014 
year. It had been got necessary information by interviewing and completing 
questionnaire and it had been selected 50 cotton farmers in that region for reaching 
to above target by using randomized sampling .The most suitable model after many 
considerations and various tests in order to determinate cotton production function 
was cobb–douglas production function, in which study the effect of labor factors, 
capital, use the pesticides and chemical fertilizer and other factors is being stated 
and computed by OLS method and Eviews software. The rational rate of inputs 
consumption was determined after calculation of production function and inputs 
elasticity. The result showed that the production elasticity values for land, 
fertilizers, seeds and pesticide was positive while its value for labor inputs were 
negative. In other words, the farmer׳s used inputs such as land, chemical fertilizer, 
seed and pesticide in production economic zone, but labor inputs has been 
produced in third region and more than optimal level. Furthermore, the sum of 
elasticity value of inputs was equal 1 which indicated positive efficiency than to 
scale in cotton production of Gorgan. 
 
Keywords: Cotton, Production Input, Elasticity, Cobb–Douglas production 
Function  
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