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  ت بودجه يبررسي تابع توليد غيرمستقيم و محدود
  د پنبه استان خراسانيدر تول

  
   3يكالشم يمحمد كاوس و 2يحبيب شهباز ،*1سعيد يزداني

 پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران دورة دكتري اندانشجويو  استاد ،3، 2، 1
  )2/8/89: تاريخ تصويب -23/3/88 :تاريخ دريافت(

  
  چكيده

  
 يام و با استفاده از اطالعات مزرعهيرمستقيد غيتابع تول يريكارگه ر اين مطالعه با بد

، 1386- 87 يدر سال زراع يو جنوب ي، رضويكاران سه استان خراسان شمال مربوط به پنبه
ت بودجه يآالت با در نظر گرفتن محدود هاي آب، كود، بذر، سم و ماشين تابع تقاضاي نهاده

ت بودجه يانگر وجود محدوديب 23/1و  13/1، 08/1ب الگرانژ ير ضرايمقاد. ديمد برآورد گرد
همچنين به دليل . باشد ن خراسان شمالي، رضوي و جنوبي ميكار سه استان پنبهيزارع يبرا

، 918/0بازده وجود محدوديت بودجه، بازده اندازه در اين سه استان كاهشي به ترتيب، 
  .بوده است 813/0و  916/0

  
  .محدويت بودجه، تابع توليد غيرمستقيم، تقاضاي نهاده، پنبه، خراسان :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

محدوديت بودجه در بخش كشاورزي كشورهاي در 
گيري از  حال گذار از كشاورزي سنتي به تجاري، بهره

هاي اقتصاد مقياس و دستيابي به سطح توليد  صرفه
سود را با كننده هزينه يا حداكثر كننده  بهينه حداقل

اين در حالي است كه وجود . مشكل مواجه ساخته است
نهادهاي اعتباري و مالي توانمند در كشورهاي پيشرفته 

هاي كشاورزي را  بستر مناسب رشد و توسعه فعاليت
فراهم آورده و امكان كسب سود بيشينه را به سبب 

سنجش . آورد هاي اقتصاد مقياس فراهم مي تحقق صرفه
ن بودجه جاري و بودجه حدكثركننده شكاف موجود بي

هايي است  از جمله حوزه) كننده هزينه يا حداقل(سود 
گزاران در كشورهاي  كه به شدت مورد توجه سياست

 براي مثال(باشد  مي يافته،  درحال توسعه و توسعه
 Kin (1988)و  Chambers & Lee (1986)توان به  مي

امكان سنجي  تحقق اين مطالعات و پيرو آن). اشاره كرد
بسط بودجه عملياتي واحدهاي توليدي و دستيابي به 

 يكشاورز نقطه توليد بهينه ضرورتي است كه در بخش
محاسبه مازاد تقاضاي بودجه زير . شود ايران احساس مي

بخش زراعت و مقايسه سناريوهاي جاري و 
حداكثركننده سود، چارچوبي مناسب براي تدوين 

مذكور و توسعه نهادهاي  هاي توسعه زير بخش برنامه
با توجه به مباحث . آورد اعتباري و مالي ايران فراهم مي

ي رفوق پژوهش حاضر، بررسي وضعيت مازاد يا كس
بودجه و اعتبارات توليدي پنبه كاران سه استان خراسان 
شمالي، رضوي و جنوبي را با استفاده از تابع توليد 

  .غيرمستقيم مد نظر قرار داد
سان شمالي، رضوي و جنوبي، با دارا سه استان خرا

كيلومترمربع از سطح كشور، حدودي  313335بودن 
اين سه . دهند يك پنجم مساحت كشور را تشكيل مي

درصد سطح زير كشت محصوالت كشاورزي  8/16استان 
درصد مقدار توليدات كشاورزي را به خود  06/12و 

پنج ). Koopahi et al., 2008(اختصاص داده است 
ول اصلي زراعي توليدي در اين سه استان شامل محص

شود كه  گندم، جو، پنبه، چغندرقند و گوجه فرنگي مي
 درصد از كل سطح زير 49درصد از كل توليدات و  55

كشت اين محصوالت در كشور به اين سه استان 
 ,Ministry of Jahad Keshavazi)اختصاص يافته است 
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دنياي امروز،  درپنبه به علت مصارف گوناگون . (2007
به اين . اهميت اقتصادي و تجاري بسيار زيادي دارد 

محصول، به دليل اهميت اقتصادي آن، لقب طالي سفيد 
پنبه يكي از محصوالت مهم  در ايران نيز. اند داده

ران در طي يزراعت پنبه در ا. آيد كشاورزي به شمار مي
داشته چنانكه در سال  ياديهاي اخير نوسانات ز سال

ران ين محصول در اير كشت ايسطح ز 1351-52 يراعز
هزار هكتار و استان گلستان با دارا بودن  380معادل 

ن ير كشت پنبه بزرگتريهزار هكتار سطح ز 180
است كه در  ين در حاليا. ن محصول بوديدكننده ايتول

ن ير كشت پنبه به كمتريسطح ز 1384-85 يسال زراع
هزار هكتار  108ر معادل يسال اخ 30حد خود در 

ر كشت پنبه يسطح ز 1385-86 يدر سال زراع. ديرس
ن استان ين بيهزار هكتار بود كه در ا 120ران معادل يا

ن يهكتار بزرگتر 43500با دارا بودن  يخراسان رضو
استان خراسان . شوديدكننده پنبه كشور محسوب ميتول

هكتار مزرعه پنبه از جمله  7500ز با دارا بودن ين يشمال
 Minsty of Jahad)هاي توليد پنبه در ايران است قطب

Keshavazi, 2007) .آنچه داراي اهميت است اين است 
روند  1383-84 ميزان توليد پنبه بعد از سال زراعي

 نزولي در كشور داشته بطوريكه ميزان توليد كشور از
 هزار تن در 300هزار تن در اين سال به  420حدود 

 اين). FAO, 2008(سيده است ر 1386-87سال زراعي 
. تواند موجب ايجاد مسائلي براي كشور گردد كاهش مي

اوليه صنايع  زيرا با توجه به اينكه اين محصول ماده
دهد و اين صنايع از نوع صنايع  نساجي را تشكيل مي

پنبه در شرايط كنوني كشور  زا است، اهميت اشتغال
والت اين گياه همچنين يكي از محص. شود آشكار مي

 Faryadras et)آيد صادراتي بخش كشاورزي به شمار مي

al., 2002) .منطقه  از اين رو، تمركز توليد پنبه ايران در
را در  ين محصول زراعيشتر به ايخراسان لزوم توجه ب
  .سازديمنطقه مذكور آشكار م

در ايران مطالعات زيادي به برآورد تابع تقاضاي 
اند كه از  ز تابع توليد پرداختههاي توليد با استفاده ا نهاده

 Hosseinzad ،Safavi & Noor (2004)توان به  آنها مي
(2005)،Hosseinzad & Salami  (2006)، Borimnejad 
در اين مطالعات تابع توليد محصول . اشاره كرد (2007)

كشاورزي بدون توجه به محدوديت بودجه كشاورزان 

راي محدوديت چنانچه كشاورزان دا. تصريح يافته است
بودجه باشند، اين موجب تورش نتايج حاصل از برآورد 

همچنين . شود هاي توليد مي تابع تقاضاي نهاده
Teimoori & Abbasi (2005) ،Faryadras et al. 

به تحليل كارايي در توليد محصوالت كشاورزي  (2002)
آنها نيز در برآورد تابع توليد مرزي، . اند پرداخته

از ديگر . اند كشاورزان را ناديده گرفته محدوديت بودجه
مطالعات كه در آن محدوديت بودجه كشاورزان ناديده 

  & Amadehتون به مطالعات  گرفته شده است مي

Yazdani (2000) ،Mansouri & Akhondzade (2001) ،
(2006) Tavakoli ،Shabani & Shahbazi (2007) ،

(2008) Koopahi et al.  وYazadni & Shahbazi 
شود چنانچه  همانطور كه مشاهده مي. اشاره كرد (2009)

بودجه باشند، برآورد  كشاورزان داراي محدوديت
مقياس، كشش   پارامترهاي ساختاري نظير بازده

ها و كارايي بدون   ها، توابع تقاضاي نهاده جانشيني نهاده
. در نظر گرفتن محدويت بودجه داراي تورش خواهد بود

اي در اين زمينه صورت  در كشور مطالعه نكهيبا وجود ا
اين موضوع نگرفته است، مطالعاتي در خارج كشور به 

 Chambers & Leeتوان به  ها مي اند كه از آن پرداخته
(1986) ،Kin (1988) ،Hilmer & Holt (2005)   و

(2008) Kumbhakar در اين مطالعات از . اشاره نمود
رد تابع تقاضاي نهاده و مستقيم براي برآو تابع توليد غير

  .اند ارزيابي وجود محدوديت بودجه استفاده شده
ت ين پژوهش، محدوديدر ابا توجه مطالب باال، 

كار سه استان خراسان ن پنبهيبودجه و اعتبارات زارع
شمالي، رضوي و جنوبي را با استفاده از تابع توليد 

د هاي توليد مور غيرمستقيم و برآورد تابع تقاضاي نهاده
مقياس با توجه به وجود   همچنين بازده. قرار داد يابيارز

  .محدوديت بودجه مورد بررسي قرار خواهد گرفت
  

  ها مواد و روش
د يد بنگاه با در نظر گرفتن قيتول يحداكثرساز

 را 2مستقيم و تابع توليد غير 1بودجه، تابع تقاضاي ثابت
تابع توليد  يريكارگه هدف از ب. كند يايجاد م

                                                                                  
1. Constant Demand Function 
2  . Indirect Production Function 
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ها با در نظر  مستقيم، برآورد تابع تقاضاي نهاده غير
ت يگرفتن محدوديت بودجه و بررسي وجود محدود

  .است يا بودجه
، چنانچه ميزان اعتبارات يا بودجه يق نموداريبه طر

 و بودجه *C سازي سود به ميزان مورد نياز براي حداكثر
 باشد همواره رابطة  C يا اعتبارات موجود برابر

C=w'x“≤C* رقرار است كه در آنب w'  بردار قيمت
رو، رابطة سود نياز ا. بردار مقادير نهاده است x ها و نهاده

مت يق  P كه در آن. خواهد بود π = py - w'x به صورت
سود، اگر در رابطة . باشد يد ميزان توليم y محصول و

-y=π صورت ، به 1سود اعمال شود، خط هم P=1 فرض

w'x  خواهد بود(Chambers & Lee, 1986; Kin, 

تماس اين خط با  هاي اقتصادي نقطة بنابر نظريه .(1988
توليد و مصرف نهاده را  ، نقطة بهينه y = f(X) تابع توليد
  .شده است ارايه) 1(دهد كه در شكل  نشان مي

  

  
  توليد و نهاده بهينه در شرايط  - 1شكل 

  عدم وجود محدوديت بودجه
  

ليد و مصرف بهينه ميزان تو Aنقطة ) 1(در شكل 
ميزان هزينه يا  *C دهد كه در آن نهاده را نشان مي

. اعتبارات مورد نياز به منظور تحقق نقطه مذكور است
حال چنانچه محدوديت اعتبار وجود داشته باشد، خط 

شود  سود به سمت پايين حركت كرده و موجب مي هم
ط محدوديت بودجه حاصل يسطح توليد و مصرف در شرا

  .شده است ارايه) 2(در شكل شود كه 
به ترتيب ميزان توليد و  Bو A، نقطة )2(در شكل 

مصرف نهاده بهينه در شرايط وجود و عدم وجود 

                                                                                  
1. Iso Profit 

شود  همانطور كه مشاهده مي. باشد محدوديت بودجه مي
محدوديت بودجه موجب گرديده كه ميزان مصرف نهاده 

  بنابراين اگر. و به تبع آن ميزان توليد كاهش يابد
 C*-C>0  باشد، محدوديت اعتبارات براي بنگاه وجود

زان نقصان يم. است C/(C*-C) زانيدارد و مقدار آن به م
  در اثر اين محدوديت بودجه نيز برابر با 2توليد

(Y*-Y)/Y باشد  مي(Chambers & Lee, 1986; Kin, 

1988; Hilmer & Holt, 2005; Kumbhakar, 2008).  
  

  
  بهينه در شرايط توليد و نهاده  - 2 شكل

  وجود محدوديت بودجه
  

روابط فوق نشان داده كه چنانچه تابع  يجبر يبررس
  است كه در آن f(xi) صورت ، به نهاده nضمني توليد با 

i=1, 2, 3, …, n ا اعتبار يمحدوديت بودجه . باشد يم
صورت  و رابطة محدويت اعتبارات يا بودجه به C صورت به
xwC i

n

i
i∑=

=1
سازي تابع توليد با شرط  باشد، حداكثر 

رابطة الگرانژ زير توان به صورت  محدوديت بودجه را مي
  :(Hilmer & Holt, 2005; Kumbhakar, 2008) نوشت

1(  )xwλ(C)f(xL i

n

i
ii ∑−−=

=1
 

ها و xiمشتق مرتبه اول رابطة فوق نسبت به 
 اضا مشروط نهادةمساوي قرار دادن آن با صفر، تابع تق

xi كند يد ميصورت زير عا را به.  
2(  )C,w,w(xx ji

*
i

*
i =  

  
*xكه در آن، 

i  مقدار بهينه نهادةiام ،wi  قيمت
w، امiنهادة  j ها و قيمت ساير نهاده C  محدوديت

                                                                                  
2. Output Loss 



 1389، 4، شماره 41- 2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران            428

با قرار دادن مقادير بهينه نهاده . ت يا بودجه استاعتبارا
  .شود ، رابطة زير حاصل مي)f(xi)(در تابع توليد اوليه 

3(  
),,f(=    

)),,(f(=Y

Cww
Cwwx

ji

ji

*
i  

  
رابطه فوق، تابع توليد غيرمستقيم است كه در آن 

ها و محدوديت اعتبارات  مقدار توليد تابعي از قيمت نهاده
  .يا بودجه است

را ) 3رابطة (ابع توليد غيرمستقيم باال چنانچه بتوان ت
توان تابع  ، مي1برآورد نمود، با استفاده از اتحاد روي

  :ها را به صورت زير به دست آورد هتقاضاي نهاد
4(  )C,w,w(xx

CY
wY

ji
*
i

*
i

i ==
∂∂
∂∂

−  

  
و محاسبه ضريب ) 1(همچنين با استفاده از رابطة 

د توان به وجو است، مي ∂/C∂L ، كه بيانگر)λ(الگرانژ 
  :برد پي يديا بودجه در بنگاه توليمحدوديت اعتبارات 

5(  CYCLλ ∂∂=∂∂=  
  

، بزرگتر از واحد باشد، محدويت اعتبارات λچنانچه 
يا بودجه وجود دارد و اگر مساوي و يا كوچكتر از يك 

 ,Kumbhakar)باشد، محدوديت اعتبار وجود ندارد 

 حدوديت اعتبارات به معني آن است كهوجود م. (2008
بنگاه، به بودجة بيشتري براي نيل به سطح توليد بهينه 

گزاران  ها و حتي سياست اين مسئله براي بنگاه. نياز دارد
 در كشورهايي كه با محدوديت بودجه مواجه هستند

ت است، زيرا به اين وسيله فاصلة بين ميزان يحائز اهم
  .شود اعتبارات موجود تعيين مياعتبارات بهينه و ميزان 

، تابع توليد غيرمستقيم براي )3(بر اساس رابطه 
صورت تابع  محصول پنبه در سه استان مورد مطالعه به

هاي تابع ترانسلوگ كه از  ويژگي. ترانسلوگ تصريح يافت
پذير بوده در مطالعات زيادي مانند  جمله توابع انعطاف

(1987) Griffin et al. اين تابع. ستمطرح شده ا 
 بودن، پيوستگي، دوبار متناهي تقعر،خصوصياتي چون 

 ادار ،را ها نهاده بودن پذيري، يكنواختي و ضروري مشتق
د پنبه به صورت زير يتابع توليد غيرمستقيم تول .است
  :است

                                                                                  
1. Roy's Identity 

6(  

∑

∑∑

∑

n

=i
ii

n

=i

n

=j
jiij

n

=i
ii

)wLn()C(Lnγ+        

))w)Ln(wLn((β+        

)wLn(β+ ))C(Ln(α+        

)C(Lnα+α=Ln(Y)

1

1 1

1

2
11

10

0/5

0/5  

  
و سازگاري  2به منظور تأمين شرايط قانمونمندي

نهاده، بايستي شرايط همگني از مباني نظري تقاضاي 
ها و ميزان اعتبارات و شرط  درجة صفر در قيمت نهاده

تقارن را در تابع توليد غيرمستقيم لحاظ شود، بايد 
  :هاي زير را در برآورد تابع در نظر گرفتمحدوديت

7(  ∑ =+
=

n

i
iα

1
1 0β  , ∑ =+

=

n

i
iα

1
11 0γ ,  

0
1

=+∑
=

γβ i

m

j
ij

, ββ ijji =  

  

و استفاده از اتحاد روي، تابع ) 6(بر اساس رابطة 
صورت زير نوشته  سب سهم بهها بر ح تقاضاي نهاده

  :شود مي
8(  

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

∑++

∑++
−=

=
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n

j
iijii

i

)wLn(γ)(Lnαα

)wLn(β)(Lnγβ
S

1
111

1

C

C
 

  

توان تابع تقاضاي  مي) 6(بنابراين با برآورد رابطة 
، )5(همچنين بر اساس رابطة . ها را بدست آورد نهاده

گرانژ براي تابع توليد غيرمستقيم، به صورت زير ضريب ال
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به منظور برآورد ميزان بودجه و سطح توليد بهينه، 
سپس ميزان بودجه و . قرار گيرد λ=1بايد ميزان 

در شكل تابعي . گردد يسطح بهينه توليد تعيين م
) 9(زان توليد و بودجه بر اساس رابطة ترانسلوگ، مي

توان ميزان  در نتيجه مي. شود بطور همزمان تعيين مي
بودجه مورد نياز براي رسيدن به سطح خاصي از توليد 

توان از  براي محاسبه بازده اندازه مي. تعيين نمود) هدف(
  :رابطه زير استفاده نمود
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2. Regularity 
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باشد، به ترتيب بازده  = E 1و  > 1E > ،1 E چنانچه
  .افزايشي، كاهشي و ثابت اندازه وجود خواهد داشت

م و تعيين يرمستقيد غيبه منظور برآورد تابع تول
كار  پنبه 100 يا ها اطالعات مزرعه نهاده يتوابع تقاضا

و  يرضوكار خراسانپنبه 300، ياستان خراسان شمال
 1386-87 يراعدر سال ز يجنوبكار خراسانپنبه 100

ن يبا زارع يق پرسشنامه و مصاحبه حضورياز طر
مت آب پرداختي، ياين اطالعات شامل ق. شد يآور جمع

، هزينه هر ييايميمت و ميزان سموم شيمت بذر، قيق
نه هر واحد ساعت كار يساعت نيروي كار مصرفي، هز

  .د استينه توليزان هزيد و ميزان توليآالت، م نيماش
ر يم، ابتدا متغيرمستقيد غيد تابع تولبه منظور برآور

 ، متوسط وزني قيمت)RS(، قيمت بذر )RW(قيمت آب 
 ، متوسط وزني قيمت كودهاي شيميايي)RP(سموم 

)RF (آالت  هزينه هر ساعت كار ماشين)RM (به عنوان 
تابع  يسپس الگو. ده شدير برگزيمتغ يا مت نهادهيق

الزم به ذكر . ديبرآورد گرد) 6رابطه (م يرمستقيد غيتول
انگر وجود يب ”انسيه واريتجز“ج آزمون ياست كه نتا

رها به ير متغيكار و سا يرويمت نين قيب يخط مسئله هم
كار در مزارع  يروينه هر ساعت نيكسان بودن هزيسبب 

 ين مشكل در الگويبه منظور رفع ا. مورد مطالعه است
. كار حذف شد يروينه نيم هزير مستقيد غيتابع تول

، با استفاده از )6رابطه (م يرمستقيد غيبرآورد تابع تول
  توسط  (NL) روش حداكثر درستنمايي غيرخطي

و  ”بروش پاگان“هاي  آزمون. افزار شازم انجام شدنرم
انس در يوار  ين وجود ناهمسانييبا هدف تع ”گلجسر“

ن ييتع ين واتسون براين آمارة دوربيو همچن لجزء اخال
به . ، صورت گرفتلاخال ءدر جز يخودهمبستگ وجود

، F ،R2هاي   منظور بررسي نيكويي برازش الگو، از آماره
R2 (Adjusted) همچنين آمارة جاركوبرا. استفاده شد 

)JB(براي آزمون نرمال بودن جزء اخالل مورد استفاده ، 
  .قرار گرفت

  
  ج و بحثينتا

 ههمانطور كه پيشتر اشاره شد در اين مطالعه ب
 نين برآوردچمنظور بررسي وجود محدوديت بودجه و هم

) 6رابطة (م يرمستقيد غينهاده از تابع تول يتابع تقاضا
 استفاده شده است كه در آن عالوه متغيرهاي قيمت،

 سطح بودجه موجود از عوامل مؤثر بر توليد در نظر
 برآورد الگوي تابع توليد) 1(در جدول . شود گرفته مي

، رضوي يبه براي سه استان خراسان شمالمستقيم پن غير
 قيمت آب RW) 1(در جدول . شده است ارايهو جنوبي 

 قيمت بذر بر حسب ده RSبر حسب ده ريال بر ليتر، 
 متوسط وزني قيمت سموم RPريال بر كيلوگرم، 

 متوسط RFشيميايي بر حسب ده ريال بر كيلوگرم، 
 وزني قيمت كودهاي شيميايي بر حسب ده ريال بر

بر  آالت هزينه هر واحد ساعت كار ماشين  RMكيلوگرم، 
 Cميزان توليد بر حسب كيلوگرم و  Yحسب ده ريال، 

  .ميزان هزينه توليد بر حسب ده ريال است
 نشان داده شده است،) 1(همانطور كه در جدول 

 مستقيم برآورد شده براي محصول پنبه توابع توليد غير
 ان رضوي و خراساندر سه استان خراسان شمالي، خراس

 جنوبي داراي خوبي برازش مناسبي است بطوريكه از
نشان از سطح باالي  F ،R2 ،R2 (Adjusted)هاي   آماره
 همچنين آماره جاركو برا نشان از. داري الگو دارد معني

 نرمال بودن خطاي الگو دارد كه خوبي برازش الگو را
  . نمايد تأييد مي

مستقيم برآورد شده  يربر اساس مقادير تابع توليد غ
محصول پنبه در سه استان خراسان شمالي، خراسان 

، توابع تقاضاي )1جدول(رضوي و خراسان جنوبي 
) 8(ها در سه استان مذكور با استفاده از رابطه  نهاده

 نتايج حاصل از برآورد تابع تقاضا براي. برآورد شد
 نبهآالت در توليد پ هاي آب، بذر، سم، كود و ماشين نهاده
 هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي در جدولاستان

  .شده است ارايه) 2(
 با توجه به برآورد تابع توليد غيرمستقيم پنبه در سه
 استان خراسان شمالي، رضوي و جنوبي، ميزان ضريب

 دهندة وجود يا عدم وجودكه نشان) λ(الگرانژ 
 محدوديت اعتبارات يا بودجه بوده با استفاده از رابطه

  .شده است ارايه) 3(محاسبه و در جدول ) 9(
مقادير بزرگتر از واحد ضريب الگرانژ در توليد پنبه 
در سه استان خراسان شمالي، رضوي و جنوبي نشان 

دهد كه هيچ يك از زارعين در توليد پنبه بودجه و  مي
 شدت. اعتبار كافي براي توليد در سطح بهينه را ندارند

 خراسان  استان  در كار  پنبه  نيزارع  بودجه  تيمحدود
 يو رضو يخراسان شمال يها شتر از استانيب يجنوب
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بازده اندازه قابل برآورد نيز ) 10(بر اساس رابطة . است
همانطور . آمده است) 3(باشد كه نتايج آن در جدول  مي

شود بازده اندازه در هر سه استان كمتر از  كه مشاهده مي
شي در توليد پنبه در اين باشد يعني بازده كاه يك مي

نكته مهم اين است كه با افزايش . سه استان وجود دارد

يعني . يابد محدوديت بودجه، بازده اندازه كاهش مي
استان خراسان جنوبي كه با محدوديت بودجه بيشتري 
مواجه است، بازده اندازه كمتري نيز نسبت به دو استان 

توان بازده  مييعني با رفع محدوديت بودجه، . ديگر دارد
  .اندازه باالتري به دست آورد

  
  برآورد تابع توليد غيرمستقيم پنبه براي سه استان خراسان شمالي، رضوي و حنوبي -1جدول 

  خراسان شمالي خراسان رضوي خراسان جنوبي
 نام متغير ضريب tآمارة  ضريب tآمارة  ضريب tآمارة 

76/3  2037/5  46/9  7882/2  80/2 -  0789/3 -  Intercept 
82/2 -  7034/0 -  73/2 -  5251/2 -  15/2  5013/0  Ln(C) 
56/2  1780/0  93/1  3453/0  52/2  0594/0  (Ln(C))2 
49/1  3465/0  31/6  0031/3  88/1 -  7824/0 -  Ln(RW) 
31/2 -  5410/1 -  86/1 -  8023/0 -  95/1  6054/0  Ln(RS) 
89/1  4487/0  22/1  2801/0  45/1  0703/0  Ln(RP) 
99/1  6543/0  06/2 -  0170/0 -  12/2  0362/0  Ln(RF) 
17/2  7949/0  16/3  0612/0  81/1 -  4310/0 -  Ln(RM) 
40/2 -  1323/0 -  52/6  1790/0  47/0 -  0198/0 -  (Ln(RW))2 
63/2  1963/0  36/1 -  0330/0 -  30/2 -  2738/0 -  (Ln(RS))2 
06/2 -  0018/0 -  23/4 -  0081/0 -  63/1 -  0201/0 -  (Ln(RP))2 
10/2  0338/0  68/2 -  0482/0 -  06/2  0265/0  (Ln(RF))2 
31/4 -  0041/0 -  39/2  0209/0  41/3 -  0138/0 -  (Ln(RM))2 
88/1 -  1890/0 -  25/2 -  1758/0 -  04/1  0871/0  Ln(RW)× Ln(RS) 
61/2  0354/0  86/4 -  0046/0-  30/2  0022/0  Ln(RW) × Ln(RP) 
78/1  0289/0  81/1 -  0160/0-  88/4  0314/0  Ln(RW) × Ln(RM) 
68/3 -  0189/0 -  23/2 -  0056/0  43/4 0221/0  Ln(RS) × Ln(RP) 
35/1  0604/0  49/1  0533/0  98/1  0377/0  Ln(RS) ×Ln(RF) 
00/3 -  0459/0 -  53/1  0761/0  34/2  1390/0  Ln(RS) Ln(RM) 
76/1  0714/0  62/2  0018/0  25/1  0020/0  Ln(RP) ×Ln(RF) 
59/1 -  0029/0 -  80/1  0211/0  24/2  0023/0 -  Ln(RP) ×Ln(RM) 
47/2  0041/0  46/1  0082/0  43/2 -  0063/0-  Ln(RF) × Ln(RM) 
56/2 -  0356/0-  93/2 -  0691/0-  92/1 -  0119/0 -  Ln(RW) × Ln(C) 
56/2 - 0356/0- 93/2 - 0691/0- 92/1 - 0119/0 - Ln(RS) × Ln(C) 
56/2 - 0356/0- 93/2 - 0691/0- 92/1 - 0119/0 - Ln(RP) × Ln(C) 
56/2 - 0356/0- 93/2 - 0691/0- 92/1 - 0119/0 - Ln(RF) × Ln(C) 
56/2 - 0356/0- 93/2 - 0691/0- 92/1 - 0119/0 - Ln(RM) × Ln(C) 

94/0  83/0  93/0  R2 
91/0  81/0  90/0  R2 (Adjusted) 
24/34  37/49  8/42  F 

 تعداد مشاهدات  100  300  100
 دار تعداد متغيرهاي معني  22  23  23
89/0  86/0  03/1  JB 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ         
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  ها در توليد پنبه در سه استان خراسان شمالي، رضوي و جنوبي تقاضا براي نهاده -2جدول 
  )بصورت سهم(تابع تقاضاي نهاده نهاده
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خراسان رضوي
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خراسان جنوبي
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  هاي پژوهش يافته: مأخذ
  
  

  .محاسبه ضريب الگرانژ -3جدول 

 خراسان  
  شمالي

 خراسان
  رضوي

 خراسان
  جنوبي

 λ(  131/1 075/1 235/1( ضريب الگرانژ 
 813/0 916/0 918/0  بازده مقياس

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  هاگيري و پيشنهاد نتيجه
در اين مطالعه با استفاده از تابع توليد غيرمستقيم، 

آالت  هاي آب، بذر، سم، كود و ماشين توابع تقاضاي نهاده
در توليد پنبه براي استان خراسان شمالي، رضوي و 

روي  يكي از مسائل پيش. جنوبي برآورد گرديد
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ها  گزاران، تعيين تابع تقاضاي نهاده تو سياس  ريزان برنامه
همانطور كه پيشتر . در توليد محصوالت كشاورزي است

نيز اشاره شد، در مطالعات زيادي توابع تقاضا براي 
اين مطالعات ميزان  ها برآورد شده، اما در بيشتر نهاده

تقاضاي . محدوديت بودجه مد نظر قرار نگرفته است
و ماشين آالت در توليد هاي آب، بذر، سم، كود  نهاده

پنبه با در نظر گرفتن قيد محدوديت اعتبارات محاسبه 
تقاضاي و مستقيم بين ثبتم مطابق انتظارات، رابطة. شد

از اين . شود نهاده و ميزان اعتبارات يا بودجه مشاهده مي
ها  رو، با افزايش ميزان اعتبارات، ميزان استفاده از نهاده

. يابد يزان توليد نيز افزايش ميافزايش يافته، در نتيجه م
تقاضاي هر (همچنين در اين توابع رابطة سهم هر نهاده 

  . شود ها مشاهده مي با قيمت ساير نهاده) نهاده
هدف ديگر پژوهش، بررسي وجود محدوديت بودجه 

بر طبق . كاران در سه استان مورد مطالعه است براي پنبه
و بودجه  ، وجود محدوديت اعتبارات)3(نتايج جدول 

كاران در سه استان خراسان شمالي، رضوي و  براي پنبه
شود كه  از اين رو، پيشنهاد مي. شود جنوبي تأييد مي

چنانچه ميزان محدوديت بودجه اين زارعين را رفع 
توان سطح توليد پنبه را در سطح بهينه قرار  نمايند، مي

افزايش ميزان سطح توليد، افزايش صادرات و . داد

با توجه به اين . اشتغال را در پي خواهد داشتافزايش 
كه مسئله اشتغال، از مسائل عمده در اين سه استان 
است با افزايش توليد پنبه، با رفع محدوديت بودجه، 

ها و  بنابراين دولت، بانك. توان اشتغال ايجاد نمود مي
توانند با رفع محدوديت بودجه براي  هاي مالي مي نهاد
 ن سه استان عالوه بر افزايش توليد پنبهكاران در اي پنبه

توانند سودآوري از جهت اعطاي  تا سطح بهينه توليد، مي
بنابراين با رفع . تسهيالت براي خود، داشته باشند

توان سودي را عايد اعطاكنندگان  محدوديت بودجه، مي
تسهيالت و زارعين نمود كه در نتيجة آن توليد ملي و 

  .افزايش يابدرشد ملي را در سطح كالن 
دهد محدوديت بودجه در  همچنين نتايج نشان مي
بطوريكه بازدهي . تر است استان خراسان جنوبي جدي

 تر از دو استان مقياس در اين استان كاهشي و پايين
با توجه فقر زياد در اين استان به دولت . باشد ديگر مي

شود به رفع محدوديت بودجه براي اين  پيشنهاد مي
  . ام بيشتري داشته باشداستان اهتم

در مجموع افزايش سطح بودجه و منابع مالي 
كار در اين سه استان از طريق اعطاي  زان پنبهركشاو

تواند موجب افزايش توليد پنبه،  تسهيالت ارزان مي
  .اشتغال و درآمد كشاورزان گردد
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