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بررسی بازدهی نسبت به مقیاس در مزارع تولیدکنندة جو دیم در ایران
سعید یزدانی ، 2عذرا زاهدپور یگانه

*2

 .1استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 . 2کارشناس ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت – 02/22/21 :تاریخ تصویب)01/12/20 :

چکیده
یکی از ابزارهای مفید برای برنامهریزی و سیاستگذاری در سطح محصوالت کشاورزی آگاهی از ساختار
تکنولوژی حاکم بر تولید و ویژگیهای آن است .در این راستا ،هدف مطالعة حاضر تعیین برخی از
پارامترهای تعیینکنندة ساختار تکنولوژی تولید ،از جمله بازدهی نسبت به مقیاس ،کششهای جانشینی
بین نهادهها و کشش تقاضای نهادهها برای محصول جو دیم است .قبل از برآورد این پارامترها ،شرایط
جمعسازی سازگار مزارع تولیدکنندة جو دیم در استانهای مختلف کشور با استفاده از نظریة مقیاسگذاری
میانگین بررسی شد؛ سپس تابع هزینة ترانسلوگ به همراه معادالت سهم هزینة نهادهها با استفاده از روش
رگرسیونهای بهظاهر نامرتبط تکراری و با بهکارگیری دادههای مقطعی سال زراعی  30-1831برآورد شد
که وزارت جهاد کشاورزی از طریق پرسشنامه از  1061بهرهبردار از استانهای سراسر کشور جمعآوری
کردهبود ،نتایج مطالعه بیانگر آن است که در مزارع تولیدکنندة جو دیم صرفههای ناشی از مقیاس وجود
دارد .مقدار عددی کشش مقیاس بهازای میانگین دادهها  1/12محاسبه شد؛ به این معنی که با افزایش اندازة
مزارع تولیدکنندة جو دیم هزینههای تولید کاهش مییابد .برآورد کششهای خودقیمتی تقاضای نهادهها
نشاندهندة کشش اندك تقاضا برای تمام نهادههاست که حاکی از انعطافناپذیری تولیدکنندگان در مقابل
افزایش قیمت نهادههاست.
واژههای کلیدی :ایران ،بازدهی نسبت به مقیاس ،تابع هزینة ترانسلوگ ،جو ،میانگین ،نظریة مقیاسگذاری
مقدمه
جو یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی در گروه غالت است
که نقش بسزایی در تأمین غذای انسان ،پروتئین حیوانی و
بهویژه تغذیة دام و طیور دارد .این محصول پس از گندم رتبة
دوم را از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید در بین محصوالت
زراعی به خود اختصاص دادهاست .در سالهای زراعی -5831
 ،38سطح زیر کشت جو در کشور حدود  5/86میلیون هکتار
بوده است که از این مقدار  88/53درصد آن آبی و 88/38
* نویسندة مسئول:

تلفن0956-5775675 :

درصد آن دیم بوده است (آمارنامة وزارت جهاد کشاورزی،
)5838؛ بنابراین جو دیم سهم بسزایی از سطح زیر کشت جو
کشور را به خود اختصاص داده است؛ از این رو توجه به
سیاستگذاری این محصول حائز اهمیت است .از اینگذشته،
این محصول درصد باالیی از هزینههای خوراک دام را تشکیل
میدهد و بنابراین هرگونه تغییر در هزینة هر واحد تولید جو
بهشدت بر هزینههای خوراک در دامداری تأثیرگذار است .با
توجه به این نکات ،بررسی عواملی که میتواند به کاهش
E-mail: yeganeh.azra@gmail.com
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هزینههای تولید جو و در نتیجه کاهش قیمت تمامشدة این
محصول منجر شود یک ضرورت به شمار میرود .برای نیل به
این هدف آگاهی از ساختار تکنولوژی تولید ،از جمله چگونگی
وجود صرفههای مقیاس در تولید این محصول ،ضروری است .از
طرفی ،شناخت ساختار تکنولوژی تولید اطالعات مفیدی را
برای تدوین استراتژیهای توسعة تولید این محصول و مدیریت
بهرهبرداری از منابع موجود فراهم خواهدکرد .تاکنون ،محققان
اقتصاد کشاورزی در داخل و خارج از کشور مطالعات فراوانی را
دربارة ساختار تکنولوژی تولید و چگونگی صرفههای مقیاس
انجام دادهاند .در بسیاری از مطالعات ،ساختار هزینة تولید با
روش تابع هزینه بررسی شده است که از این مطالعات میتوان
به مطالعات Ali & (1982)،Ray ،(1974) Binswanger
& et al (2003)، Moss & et al (1992)، Parikh
 (2005) Daneshvar kakhkiاشاره کرد .در این مطالعات،
روابط جانشینی بین نهادهها و عکسالعمل کشاورزان به تغییر
قیمت نهادهها بررسی شده است .تعدادی از مطالعات نیز عالوه
بر پارامترهای فوق کشش مقیاس را در زیربخشهای مختلف
کشاورزی بررسی کردهاند که از این مطالعات میتوان به
مطالعات (2006) Ogundari & ،(1985) Grisley & Gitu
(2001) Torkamani & ،(2007)Mari & et al،et al
 Kalaeiو  (2007) Ansari & Salamiاشاره کرد .با مروری
بر مطالعات داخلی انجامشده در زمینة چگونگی وجود
صرفههای مقیاس در بخش کشاورزی بهویژه محصول جو در
سطح کشور به نظر میرسد که مطالعات در این زمینه با
کاستی روبهروست؛ لذا در مطالعة حاضر ساختار تکنولوژیک
تولید و چگونگی وجود صرفههای مقیاس در تولید جو دیم به
عنوان یکی از محصوالت راهبردی کشور با استفاده از برآورد
تابع هزینه و محاسبة پارامترهای تعیینکنندة ساختار تولید از
قبیل کشش جانشینی و تقاضا برای نهادهها در سطح کشور
بررسی میشود.
مواد و روشها
در مطالعة حاضر ،از تابع هزینة ترانسلوگ برای بررسی ساختار

تولید محصول جو دیم استفاده شدهاست؛ چرا که بااستفاده از
تابع هزینة ترانسلوگ میتوان توابع تقاضای نهادهها را بدون
اعمال محدودیت روی کششهای جانشینی بهدست آورد؛
همچنین بر خالف فرمهای تابعی کاب -داگالس و کشش
جانشینی ثابت ،در این فرم تابعی با تغییر سطح تولید اقتصاد
مقیاس نیز تغییر میکند که به  Uشکلشدن منحنی هزینة
یکسان منجر میشود (.)Christensen & Greene, 1976
شکل کلی تابع هزینة ترانسلوگ را میتوان به صورت زیر
نوشت (:)Ray,1982
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که در آن  Cهزینة تولید Q ،میزان تولید Pi ،و  Pjقیمت
نهادة iام و jام ( Ppقیمت مواد اولیه (با استفاده از شاخص
ترنکوئیست قیمت کود شیمیایی ،سم و بذر با هم ادغام
شد 5و بهصورت مواد اولیه در نظر گرفتهشد Pl ،).اجاره بها
(قیمت نهادة زمین) Pm ،هزینة ماشینآالت در هکتار به
صورت قیمت نهادة ماشینآالت (کل هزینة پرداختی برای
ماشینآالت تقسیم بر تعداد دفعات استفاده از ماشینآالت)،
 Pwقیمت نیرویکار (کل هزینة پرداختی برای نیروی کار
تقسیم بر تعداد نفر -روز کاری) است Ln .نماد لگاریتم
طبیعی و  αو γپارامترهای الگو هستند که بایستی برآورد
شوند.
بر اساس لم شفرد در تابع هزینة ترانسلوگ توابع سهم
هزینة نهادهها ،که نشاندهندة توابع تقاضا برای نهادهها نیز
هستند بهصورت زیر محاسبه میشوند (.)Kuroda, 1987
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برای اینکه نتایج بهدستآمده برای کشش مقیاس،
کششهای قیمتی و متقاطع تابع هزینة مشابه نتایج حاصل

 .5شاخص ترنـ کوئیست ( )PTبه صورت زیر محاسبه شد (:)Coelli & et al,1998

که در آن  Pitقیمت نهادة iام برای کشاورز tام Pio ،متوسط قیمت نهادة iام برای  tکشاورز Sit ،سهم هزینة نهاده iام برای کشاورز tام و  Sioمتوسط سهم
هزینة نهادة iام برای  tکشاورز است( .نهادة  iدر این رابطه کود ،سم و بذر است)
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از تابع تولید دوگان آن باشد ،بایستی شرایط همگنی خطی
نسبت به قیمت نهادهها ،یکنواختی و تقعر در تابع هزینه
بهصورت زیر برقرار باشد (:(Diewert, 1971
شرط همگن از درجة یک در قیمت نهادهها ( Grisley
:)& Gitu, 1985; Kuroda, 1987
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چنانچه تابع تولید هموتتیک 8باشد ،آنگاه تابع هزینه معادل
این تابع خصوصیت ضربپذیری و تفکیکپذیری دارد .در
این صورت تغییر مقدار ستاده در تغییر سهم نهاده از هزینه
نقشی ندارد .در صورت برقراری این محدودیت شرط
  iQ  0در تابع هزینة ترانسلوگ صادق است .برای
همگنبودن تابع هزینه عالوه بر هموتتیکبودن ساختار تولید
باید عالوه بر شرط باال شرط   QQ  0نیز برقرار باشد
(.)Grisley & Gitu, 1985
کشش جانشینی جزئی آلن ( )AESو کشش قیمتی
تقاضا برای نهادهها در تابع هزینة ترانسلوگ به صورت زیر
بهدست میآیند (:)Binswanger,1974
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نماد انحراف معیار پارامترهای برآوردشده (  )  ijو کشش

در تابع هزینة زمانی ،شرط تقعر 8برقرار است که
کششهای خودی جانشینی آلن بهازای تمام مشاهدات
مقادیر منفی ( )Ibidیا کششهای خودقیمتی تقاضا برای
تمام مشاهدات مقادیر منفی ( )Diewert, 1987باشند.
شرط تقارن به صورت زیر در مدل اعمال میشود ( Grisley
:)& Gitu, 1985
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که در آن   ii ،  ij ،  iiو   ijبهترتیب کشش
جانشینی خودی و متقاطع آلن ،کشش خودقیمتی و کشش
قیمتی متقاطع نهادهها را نشان میدهند .معنیداربودن
پارامترهای فوق را میتوان با استفاده از روابط زیر بررسی
کرد (:)Stier,1985; Seldon, 1992
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2. Concavity
4. Allen Partial Elasticity of Substitution
6. Iterative Seemingly Unrelated Regressions

جانشینی آلن و کشش قیمتی تقاضا هستند.
وجود بازدهی نسبت به مقیاس از پارامترهای مهم
ساختاری در بررسی تکنولوژی تولید محسوب میشود .برای
پیبردن به بازدهی نسبت به مقیاس کشش مقیاس محاسبه
میشود .اگر کشش مقیاس بزرگتر از یک باشد ،ساختار
تولید دارای خصوصیت بازدهی نسبت به مقیاس افزایشی
است و چنانچه اندازة آن کوچکتر از یک باشد ،ساختار
تولید دارای خصوصیت بازدهی نسبت به مقیاس کاهشی
است .برای محاسبة کشش مقیاس در تابع هزینة ترانسلوگ
ابتدا کشش هزینه محاسبه میشود:
()3

E C   ln C /  ln Q
  Q   QQ LnQ    iQ LnPi
i

سپس کشش مقیاس به صورت معکوس کشش هزینه
محاسبه میشود:
(ES  1/ EC  1/(Q   QQ LnQ   iQ LnPi ) )9
i

در این مطالعه ،از روش رگرسیونهای بهظاهر نامرتبط
تکراری ( 8)ISURبرای برآورد تابع هزینة ترانسلوگ استفاده
شده است .علت استفاده از روش رگرسیونهای بهظاهر
نامرتبط تکراری وجود همبستگی در جمالت اخالل در
معادالت سهم هزینة عوامل تولید است .در این روش ،تابع
هزینه و توابع سهم هزینه بهصورت سیستم معادالت برآورد
میشوند .از آنجا که مجموع سهم هزینة نهادهها برابر یک
است ،مجموع جمالت اخالل برابر صفر میشود؛ بنابراین
برای جلوگیری از تکینشدن ماتریس کواریانس اجزای
اخالل یکی از معادالت سهم هزینه از سیستم معادالت
همزمان کنار گذاشته میشود و پارامترهای سایر معادالت
1. Monotonicity
3. Homotheticity
5. Price Elasticity
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برآورد میشوند؛ سپس پارامترهای مربوط به معادله کنار
گذاشته میشود و برحسب سایر معادالت و با استفاده از

روابط  i1 i  1و j1 ij  0
n

n

محاسبه میشود.

با توجه به اینکه در این مطالعه ساختار هزینة جو برای
کل کشور بررسی میشود ،قبل از برآورد تابع هزینه بایستی
آزمون جمعیسازی محصول بین استانهای مختلف کشور
صورت گیرد؛ به عبارتی ،بایستی بررسی شود که آیا میتوان
برای محصول جو دیم در سطح کل کشور سیاست یکسانی
را تدوین و اعمال کرد؟ آیا عکسالعمل واحدهای تولیدی
گوناگون در استانهای مختلف با توجه به تفاوت شرایط
منطقهای و تولید در مقابل این سیاستها یکسان است؟ این
مسئله از آن جهت اهمیت دارد که استفاده از الگوهای
جمعی وقتی که شرایط جمعسازی وجود نداشته باشد،
میتواند به تخمین پارامترهای ساختگی و گمراهکننده منجر
شود ( .)Wiliams & Shumway,1998این پارامترهای
ساختگی به سیاستگذاریهای غیر واقعی منجر میشود
()Liu & Shumway,2004؛ از این رو در این مطالعه با
5
استفاده از نظریة مقیاسگذاری میانگین  ،که Coyle
( )2005کرده و بر اساس بسط تئوری تعمیمیافتة کاالی
مرکب لوبل است ،سازگاری جمعیسازی استانهای مختلف
کشور بررسی شده است .در تئوری کویل ،تنها با داشتن
مقادیر تولید محصوالت مختلف در استانهای مختلف
میتوان آزمون برقراری فرضیه مقیاسگذاری میانگین را
بهصورت زیر بررسی کرد .با فرض اینکه  q fسطح تولید
در هریک از استانهای کشور و  Qمجموع تولید همة
استانها و  p fمقدار تولید نسبی استانها باشد:
p f  q f / Q Q   f 1 q f
M

طبق فرضیة مقیاسگذاری میانگین ،برای برقراری
شرایط جمعسازی استانها بایستی توزیع سریهای زمانی
تولیدات نسبی استانها از توزیع کل تولید کشور یا مجموع
تولیدات آن استانها مستقل باشد (.)Ibid
برای بررسی این استقالل از قاعدة زیر استفاده میشود
(Lewbel, ; Liu and Shamway, 2004; Coyle, 2005
 :)1996ابتدا ،با استفاده از آزمونهای ریشة واحد ایستایی
سری زمانی تولید کل و سریهای زمانی تولیدات نسبی
استانها بررسی میشود .در صورت نبود ایستایی تولید کل و
تولیدات نسبی آزمون همانباشتگی انجام میشود .در صورتی
1. Mean scaling

که سری تولیدات نسبی با تولید کل همانباشته نباشند،
میتوان آنها را در یک گروه قرار داد .چنانچه یکی از
سریها ایستا و دیگری غیرایستا باشد ،استقالل خطی دو
سری را بدون آزمون میپذیریم .اگر دو سری ایستا باشند ،از
آزمونهای همبستگی (مانند آزمون همبستگی اسپیرمن)
برای آزمون استقالل آنها استفاده میشود.
دادههای مورد استفاده در برآورد تابع هزینه دادههای
مقطعی سال زراعی  38-5831است که از سوی وزارت
جهاد کشاورزی از طریق پرسشنامه از  5865بهرهبردار از
استانهای کشور جمعآوری شده است .برای بررسی
سازگاری جمعیسازی استانهای تولیدکنندة جو دیم در
ایران اطالعات تولید این محصول در  86استان کشور برای
سالهای  38-5888از دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت
جهاد کشاورزی دریافت شد .استانهای قم ،قزوین ،اردبیل و
جیرفت و کهنوج به دلیل کمبودن تعداد مشاهدات تولید جو
دیم از تحلیل حذف شدند؛ همچنین اطالعات سه استان
تازهتأسیس خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی تنها برای سه
سال آخر وجود دارد و بنابراین تولید آنها جمع شد و برای
سه سال پایانی استان خراسان لحاظ شد.
نتایج و بحث
در این مطالعه ،قبل از برآورد تابع ،هزینه ترانسلوگ ،شرایط
سازگاری جمعیسازی استانها بررسی شد .ابتدا ،با استفاده
از آزمون فیلیپس پرون ( )PPایستایی سریهای زمانی تولید
کل جو دیم کشور و تولیدات نسبی  86استان آزمون شد که
نتایج آن در جدول  5نشان داده شده است .با توجه به
جدول  ،5از  86استان مورد مطالعه در استانهای آذربایجان
شرقی ،آذربایجانغربی ،کرمانشاه ،کردستان ،لرستان ،مرکزی
و هرمزگان قدر مطلق آمارة فیلیپس پرون محاسبهشده از
قدر مطلق مقدار بحرانی آن در سطح  50درصد ()-8688
کوچکتر است؛ بنابراین فرض صفر مبنی بر ناپایایی (غیر
ایستایی) تولیدات نسبی جو دیم در این استانها پذیرفته
میشود .با تحلیلی مشابه باال میتوان پی برد که تولیدات
نسبی در سایر استانها و تولید کل جو دیم در کشور نیز پایا
است .همانطور که قبالً ذکر شد ،دو سری پایا و ناپایا
مستقل از هم هستند و استقالل بین تولیدات نسبی ناپایا در
استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،کرمانشاه،
کردستان ،لرستان ،مرکزی و هرمزگان و تولید کل پایا را
بدون آزمون میپذیریم.

یزدانی و زاهدپور یگانه :بررسی بازدهی نسبت به مقیاس در مزارع تولید کننده...
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جدول  .2نتایج آزمون ایستایی تولید جو دیم کل کشور و تولیدات نسبی استانهای مختلف
استان

آمارة فیلیپس پرون()pp

استان

آمارة فیلیپس پرون()pp

آذربایجانشرقی
آذربایجانغربی
چهارمحال و بختیاری
بوشهر
کهگیلویه و بویراحمد
اصفهان
فارس
گیالن
گلستان
همدان
ایالم
کرمان

-8/85
-8/19
-8/88
-7/78
-6/88
-6/13
-1/80
-8/70
-6
-8/59
-1/008
-6/81

خراسان
خوزستان
کردستان
لرستان
مرکزی
مازندران
سمنان
سیستان و بلوچستان
زنجان
هرمزگان
تهران
کل کشور

-8/99
-8/36
-8/03
-8/18
-8/18
-8/18
-8/68
-8/81
-8/88
-5/59
-8/81
-8/68

کرمانشاه

-8/86

مأخذ :یافتههای تحقیق

مقدار بحرانی در سطح  21درصد-2/39 :

از آنجا که متغیر تولید کل پایاست ،در گام بعدی از
آزمون همبستگی برای آزمون استقالل تولید کل جو دیم و

تولیدات نسبی استانها (سریهای زمانی پایا) استفاده
میشود که نتایج در جدول شماره  8خالصه شده است:

جدول  .2ضرایب همبستگی تولیدات نسبی ایستا و تولید کل جو دیم
استان

ضریب همبستگی

استان

ضریب همبستگی

همدان
چهارمحال و بختیاری
بوشهر
کهکلویه و بویراحمد
اصفهان
فارس
گیالن
گلستان

-0/59
-0/60
0/083
-0/89
-0/067
0/89
-0/63
-0/56

خوزستان
خراسان
مازندان
سمنان
سیستان و بلوچستان
زنجان
تهران
کرمان

0/87
0/83
-0/88
5
0/88
0/08
0/03
0/59

ایالم

0/88

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به ضرایب همبستگی محاسبهشده در جدول،8
تولید کل و تولیدات نسبی استانها (سریهای زمانی پایا) در
تمام استانها بهجز استان سمنان همبسته نیستند .بنابراین
استقالل آنها ثابت میشود و میتوان آنها را در یک گروه
قرار داد .با جمعبندی مطالب باال میتوان گفت که از  86استان
مورد بررسی (تولیدکنندة جو دیم) شرایط سازگاری
جمعیسازی در  88استان برقرار است و میتوانند در یک گروه

قرار گیرند و برای مجموعة آنها یک تابع هزینه برآورد کرد.
بهمنظور محاسبة پارامترهای تعیینکنندة ساختار تولید،
تابع هزینة ترانسلوگ و معادالت سهم هزینة نهادهها با
استفاده از اطالعات  88استان کشور برآورد شد؛ همچنین در
مطالعة حاضر حاصلضرب دو متغیر اجارهبها و هزینة
ماشینآالت در هکتار به دلیل وجود همخطی حذف شده
است .نتایج برآورد در جدول  8گزارش شده است:
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جدول  .9نتایج برآورد تابع هزینة ترانسلوگ و سهم هزینة نهادهها در تولید جو دیم
ضرایب

مقدار برآوردشده

آمارة t

ضرایب

مقدار برآوردشده

آمارة t

α
α
Q
QQγ
pα
lα
mα
wα
ppγ
llγ
mmγ

8/89
0/88
0/078
0/087
0/53
0/57
0/80
0/50
0/80
0/58

-53/68
1/68
1/86
8/93
57/80
51/71
88/18
51/91
11/88
63/86

wwγ

0/88
-0/089
-0/087
-0/059
-0/58
-0/58
0/087
0/083
0/058
-0/038

80/38
-55/69
-3/81
-8/66
-81/88
-88/88
58/98
55/79
8/87
-51/71

o

plγ
pmγ
pwγ
lwγ
mwγ
pQγ
lQγ
mQγ
wQγ

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول ،8تمام ضرایب برآوردشده در تابع
هزینة ترانسلوگ در سطح  1درصد معنیدارند .برای بررسی
میزان اعتبار مدل برآوردشده ،نرمالبودن توزیع جمالت
خطای معادلة هزینه با استفاده از آمارههای اسکیونس،5
اکسس کورتسیس 8و جارکبرا 8آزموده شد .نتایج این آزمون

در جدول  6آمدهاست .نتایج بیانگر آن است که آمارههای
اسکیونس ،اکسس کورتسیس و جارکبرا تفاوت معنیداری
از صفر ندارند؛ بنابراین بر اساس این آماره فرضیة صفر مبنی
بر نرمالبودن توزیع جمالت اخالل در سطح  1درصد را
نمیتوان رد کرد.

جدول .4نتایج آزمون نرمالبودن جمالت خطای معادلة هزینة ترانسلوگ
نوع تابع

آمارة اسکیونس

آمارة اکسس کوتسیس

آمارة جارکبرا

تابع هزینة ترانسلوگ

0/037

-0/035

8 /3

مأخذ :یافتههای تحقیق

χ22,0/05=5/99

از آنجا که واریانس ناهمسانی مشکلی جدی در دادههای
مقطعی به شمار میآید ،با آزمون بروچپاگان)5979( 6
همسانی واریانس جمالت اخالل بررسی شد .مقدار عددی
آمارة آزمون  1LMTبرابر  7/7محاسبه شد که دارای توزیع
 2با درجة آزادی برابر متغیرهای توضیحی (که عامل
واریانس ناهمسانی هستند) است .با توجه به اینکه مقدار 2
محاسباتی کمتر از  2جدول در سطح  1درصد ()55/07
است ،فرضیة صفر مبنی بر همسانی واریانس جمالت اخالل
پذیرفته میشود.
شرط یکنواختی در قیمت نهادهها و مقدار تولید نیز با
محاسبة مقادیر سهم هزینة نهادهها و مقدار هزینة نهایی
تولید برای تمامی مشاهدات آزموده شد .با توجه به اینکه
مقادیر محاسبهشدة سهم هزینة نهادهها و هزینة نهایی برای

تمامی مشاهدات مثبت بودند ،این شرط در تابع هزینة
ترانسلوگ تأمین شده است .بهمنظور آزمون هموتتیکبودن
تکنولوژی تولید ،تابع هزینة ترانسلوگ مقید و غیر مقید
برآورد شدند .در تابع هزینة ترانسلوگ مقید ،آثار متقابل
میزان تولید محصول و قیمت نهادههای متغیر حذف شدند؛
سپس با استفاده از مقادیر تابع حداکثر درستنمایی دو مدل
مقید و غیر مقید مقدار آمارة آزمون نسبت درستنمایی
محاسبه شد که نتایج این آزمون در جدول  1آمدهاست .با
توجه به نتایج مقدار آمارة نسبت درستنمایی در این آزمون
بزرگتر از  χ8جدول است و فرضیة صفر آزمون ،که
هموتتیکبودن تکنولوژی تولید است ،رد میشود .در این
صورت ،سهم هزینة هریک از نهادههای تولید نهتنها به
قیمت تمام نهادهها بستگی دارد ،بلکه از میزان تولید نیز

4. Breusch –Pagan

1. Skewness
3. Jarque-bera
5. Lagrange Multiplier test

2. Excess kurtosis

زاهدپور یگانه و یزدانی :بررسی بازدهی نسبت به مقیاس در مزارع تولید کننده...

متأثر است؛ همچنین هموتتیکنبودن تکنولوژی تولید بیانگر
آن است که مزارع تولیدکنندة جو دیم در سطوح مختلف
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تولید بازده به مقیاس ثابت ندارند و با افزایش و کاهش تولید
بازده به مقیاس نیز تغییر میکند.

جدول .1نتایج آزمون هموتتیک
الگو

تعداد پارامتر

تعداد محدودیت

Log Likelihood Function

Likelihood Ratio

 χ2جدول ()1%

غیرمقید

56

8

6300/713

810/09

7/35

مقید

55

6881/755

مأخذ :یافتههای تحقیق

کششها برای تمامی نهادهها منفی است ،شرط تقعر تابع
هزینه تأمین شده است .نتایج برآورد کششهای جانشینی
خودی و متقاطع نهادههای متغیر در جدول  8گزارش شده
است:

برای آزمون شرط مقعربودن تابع هزینه کششهای جانشینی
خودی آلن و کششهای خودقیمتی تقاضا برای تمامی
نهادهها محاسبه شدند .از آنجایی که مقدار برآوردی این

جدول .3کششهای جانشینی خودی و متقاطع آلن در سطح میانگین دادهها
نهاده

نیرویکار
ماشینآالت
زمین
مواد اولیه

نیروی کار

ماشینآالت

-5/69
()0/51
-5/50
()0/081
-0/97
()0/011
0/81
()0/099

زمین

مواد اولیه

-0/0079
()0/068
-0/53
()0/088
0/88
()0/013

NA

0/60
()0/075

-0/0077
()0/068

مأخذ :یافتههای تحقیق

همة این روابط در سطح  1درصد معنیدارند .نتایج برآورد
کشش خودقیمتی نهادههای متغیر و کشش متقاطع آنها
در جدول گزارش شده است:

با توجه به جدول ،8رابطة جانشینی ضعیفی بین نهادههای
مواد اولیه و نیرویکار ،مواد اولیه و ماشینآالت ،نهادة اولیه و
زمین وجود دارد؛ همچنین بین نهادههای زمین و نیروی
کار ،ماشینآالت و نیروی کار رابطة مکملی وجود دارد و

جدول  .1کششهای خودقیمتی و متقاطع تقاضای نهادهها در سطح میانگین دادهها
نهاده

نیرویکار

ماشینآالت

زمین

مواد اولیه

نیرویکار

-0/008
()0/058
-0/88
()0/053
-0/83
()0/058
0/59
()0/083

-0/81
()0/056
-0/068
()0/051

-0/83
()0/058

0/58
()0/059
0/035
()0/056
-0/081
()0/055
-0/80
()0/085

ماشینآالت
زمین
مواد اولیه
مأخذ :یافتههای تحقیق

NA

0/098
()0/058

NA

-0/0088
()0/058
0/091
()0/058
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نتایج جدول  7بیانگر آن است که کششهای خودقیمتی
برای تمامی نهادهها عالمتهای مورد انتظار و مطابق
تئوریهای اقتصادی هستند؛ به این معنی که بین قیمت
نهادههای نیروی کار ،زمین ،ماشینآالت و مواد اولیه و مقدار
تقاضای آنها رابطة معکوس وجود دارد .کششهای
خودقیمتی تقاضا برای تمامی نهادهها در سطح  1درصد
معنیدار و مقدار عددی آنها کوچکتر از یک است و
بنابراین تقاضا برای نهادههای فوق کمکشش است،
بهطوریکه در شرایط ثابت با افزایش یک درصد در قیمت
نهادههای نیروی کار ،ماشینآالت ،زمین و مواد اولیه مقدار
تقاضای آنها به ترتیب  0/0088 ،0/068 ،0/008و 0/80
درصد کاهش مییابد .مقدار عددی کشش خودقیمتی تقاضا
برای نهادة مواد اولیه نسبت به سایر نهادهها بیشتر است و
بیانگر آن است که کشاورزان عکسالعمل بیشتری نسبت به
افزایش قیمت نهادة مواد اولیه که شامل کود ،سم و بذر
است ،از خود نشان میدهند؛ همچنین در جدول فوق مقادیر
کششهای متقاطع قیمتی تقاضای نهاده که بر اساس آن
میتوان به رابطة مکملی و جانشینی بین نهادهها پی برد
ارائه شدهاند .مقادیر کشش متقاطع برای تمام نهادهها در
سطح  1درصد معنیدار است .طبق نتایج جدول فوق کشش
متقاطع بین نهادة نیروی کار با ماشینآالت و زمین منفی
است و در نتیجه بین این نهادهها رابطة مکملی وجود دارد؛
همچنین کشش متقاطع بین نهادة مواد اولیه با نیروی کار،
زمین و ماشینآالت مثبت است که حاکی از وجود رابطة
جانشینی بین این نهادههاست.
مقدار ضریب صرفههای ناشی از مقیاس ،که مورد توجه
خاص این مقاله است ،بهازای میانگین دادهها برابر با 5/18
است که حاکی از وجود صرفههای ناشی از مقیاس در مزارع
تولید جو دیم است؛ همچنین مقدار این ضریب برای تمام
مشاهدات بزرگتر از یک است که نشاندهندة این است که

صرفههای ناشی از مقیاس برای تمامی مزارع مورد مطالعه
وجود دارد .به این معنی که در تمام مزارع تولید جو دیم با
افزایش تولید میزان هزینه کاهش مییابد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به یافتههای مطالعه میتوان گفت که برای
نشاندادن ساختار تکنولوژی تولید جو دیم استفاده از روش
دوگان و تابع هزینة ترانسلوگ با توجه به برآوردهشدن
تمامی شرایط مناسبتر است؛ همچنین به دلیل کمکشش
بودن تقاضا برای نهادهها تولیدکنندگان نمیتوانند در برابر
تغییرات قیمت عکسالعمل چندانی نشان دهند و در نتیجه
با افزایش قیمت نهادهها متضرر میشوند؛ بنابراین میتوان
با اعمال سیاستهای مناسب از شکلگیری انحصارها در بازار
عوامل تولید جلوگیری کرد .از طرفی ،با توجه به وجود رابطة
جانشینی ضعیف بین نهادهها ،با افزایش قیمت نهادهها
امکان جانشینکردن نهادهها به جای یکدیگر وجود
نخواهدداشت؛ از این رو برای تشویق تولیدکنندگان به
افزایش تولید میتوان با اعمال سیاستهای مناسب از نوسان
قیمت نهادهها جلوگیری کرد.
از آنجا که نتایج مطالعه با تأیید وجود بازدة صعودی
نسبت به مقیاس برای تولید جو دیم ما را به سمت داشتن
مزارع بزرگتر سوق میدهد و از طرفی چون کشاورزی
ایران ،بهویژه زراعت دیم ،بیشتر به صورت خردهمالکی است،
افزایش سطح زیر کشت برای خود زارعان ممکن نیست و
بنابراین میتوان با اعمال سیاستهای مناسب در راستای
تشکیل تعاونیهای تولیدی ،که به افزایش سطح زیر کشت
منجر میشود ،هزینههای هر واحد تولید این محصول را
کاهش داد .این سیاست عالوه بر افزایش سودآوری برای
زارعان هزینههای تولیدی سایر زیربخشها از جمله دام و
طیور را نیز کاهش خواهد داد.
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