
  
  تعيين اندازه بهينه مزارع برنج استان گيالن

  
  3 قادر دشتي– 2يق عش طراوت عارف- *1جواد حسين زاد

  31/4/88: تاريخ دريافت
  25/9/88: تاريخ پذيرش

  
  چكيده

 بهينـه واحـدهاي توليـدي       با توجه بـه ايـن كـه انـدازه         . باشدها اندازه واحد توليدي مي    كننده در استفاده مطلوب از نهاده     يكي از عوامل مؤثر و تعيين     
باشد، مطالعات مربوط به تعيين اندازه واحدهاي توليد كشاورزي بايد بـه طـور اختـصاصي    ها و شرايط اقتصادي هر منطقه مي     كشاورزي تحت تأثير ويژگي   

 مزارع برنج استان گـيالن كـه يكـي از    در مطالعه حاضر با استفاده از تابع هزينه ترانسلوگ اندازه مطلوب. براي هر محصول و در هر منطقه صورت بگيرد        
 كشاورز نمونه كه به روش نمونه گيـري  280داده هاي مورد نياز از طريق تكميل پرسشنامه از  . مستعدترين مناطق توليدكننده برنج كشور است تعيين شد       

نـسبت بـه مقيـاس در كـل اسـتان و همچنـين در               نتايج بدست آمده حاكي از وجود بازده صعودي         . تصادفي دو مرحله اي انتخاب شده بودند، بدست آمد        
، صـومعه سـرا     2/2اين اندازه براي رشت     . باشد هكتار مي  17/2 آمده براي مزارع برنج استان       بدستاندازه بهينه   . باشدهاي منتخب مي  هريك از شهرستان  

هاي بهينـه از متوسـط سـطح زيركـشت موجـود مـزارع در               در همه موارد اندازه   .  هكتار بدست آمد   47/1 و رودسر    73/1، آستانه اشرفيه  01/2، تالش   26/2
هاي يكپارچه از جمله پيـشنهادات  ها و تغيير مديريت مزارع از حالت خرده مالكي به مديريتتشويق برنجكاران به تشكيل تعاوني .باشند منطقه بزرگتر مي

  .باشد  مياين تحقيق
  

  ابع هزينه ترانسلوگ، مزارع برنجاندازه بهينه، بازده نسبت به مقياس، ت: هاي كليديواژه
 

    3    2   1  مقدمه

يكي از داليل موفقيت بخش كشاورزي در بسياري از كـشورهاي           
برداري است، چرا كـه ايـن       پيشرفته سامان دادن به اندازه قطعات بهره      

-ايـن صـرفه   . شـود جويي در مقياس توليد مـي     امر موجب ايجاد صرفه   
ه با بهينه شدن انـدازه واحـد توليـدي          شود ك ها از آنجا ناشي مي    جويي

ناپـذير ماننـد    هـاي تقـسيم   هـا بخـصوص نهـاده     كاربرد برخـي نهـاده    
از آنجاييكـه   . شودتر مي هاي كشاورزي با صرفه   آالت در فعاليت   ماشين

اندازه بهينه واحد كشاورزي متأثر از سـاختار توليـد، نـوع محـصوالت،              
، لـذا بهتـر اسـت       باشـد شرايط اقتصادي و اجتمـاعي هـر منطقـه مـي          

مطالعات مربوط به تعيـين انـدازه بهينـه واحـدهاي توليـدي بـه طـور                 
  . اختصاصي براي هر محصول و در هر منطقه صورت گيرد

يكي از مشكالت مربوط به برنج، هزينه توليد آن است كه بـسيار             
باشد، چرا كه طي سالهاي     مورد توجه مسئولين و سياستگذاران امر مي      

                                                            
   استاديار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تبريز- 1

  )Email: j_firoozy@yahoo.com                   :             نويسنده مسئول -(*
  كارشناس ارشد مديريت كشاورزي- 2
   استاديار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تبريز- 3

بررسـي  . وليد آن در كشور روند صعودي داشته اسـت      هاي ت اخير هزينه 
اندازه سطح زيركشت زمينهـاي كـشاورزان برنجكـار بـر اسـاس آمـار            

 نـشان   1373-81هزينه توليد وزارت جهاد كـشاورزي طـي سـالهاي           
روي كشاورزان برنجكـار كـه      دهد كه يكي از معضالت جدي پيش       مي

ـ     هاي توليـد نيزمـي    موجب افزايش هزينه   ودن انـدازه   گـردد، كوچـك ب
لذا انجام يك بررسي علمي در رابطه بـا         ). 8(زمينهاي زراعي آنهاست    

اندازه مزارع برنج و ارائه يك شاخص علمي از اندازه بهينـه در اسـتان               
توانـد نقـش    گيالن كه از مناطق مستعد توليدي برنج كشور است، مي         

مهمي را در كمك به سياست گذاري  هاي تعيين انـدازه بهينـه ايفـاء                
  . نمايد

در رابطـه بـا اقتـصاد     متعددي با توجه به اهميت موضوع مطالعات
اندازه صورت گرفته است كه هر كدام از آنهـا بـه نـوعي از روشـهاي                 

 و انـدازه  توليـدي، ارتبـاط   واحـد  مطلـوب  انـدازه  تعيـين  بـه  گوناگون
توليـدي   اندازه واحد بر مؤثر و همچنين عوامل توليد عوامل هاي هزينه

اند كه از جملـه آنهـا   پرداخته كشاورزي و صنعتي مختلف هايفعاليت در
در مطالعـه تغييـرات    4راسموسـن : توان به مـوارد زيـر اشـاره كـرد     مي

تكنولوژيكي و اقتـصاد انـدازه در كـشاورزي دانمـارك از تـابع هزينـه                
                                                            
4- Rasmussen  

  )علوم و صنايع كشاورزي(اقتصاد و توسعه كشاورزي  نشريه
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ترانسلوگ براي تعيين اندازه بهينه در واحدهاي توليدي زراعي، لبنياتي          
نتايج بيانگر بازده بـه مقيـاس صـعودي         . ده كرد و پرورش خوك استفا   

براي مزارع زراعي و لبنياتي و كشش نزديـك بـه يـك بـراي مـزارع                 
  با استفاده از تـابع       1كينگ و همكاران   سانگ ).19(پرورش خوك بودند  

هزينــه درجــه دوم تعمــيم يافتــه وســعت و كــارايي اقتــصادي مــزارع 
نتايج آنها حاكي از    . ادندتحقيقات كشاورزي چين را مورد مطالعه قرار د       

هاي جديد ذرت و گنـدم  هاي ناشي از اندازه در مزارع گونهوجود صرفه 
  در تحقيقي تحت عنوان اقتصاد اندازه        2بوسمارت و همكاران  ). 21(بود

و اندازه بهينه مزرعه در صنعت لبنيات استونيا به چهار طريق عملكـرد             
چهار روش عبارتند   . ار دادند هاي لبنياتي را مورد مطالعه قر      برداري  بهره
تخمين تابع توليد كاب داگالس كه بازده ثابت نسبت به مقيـاس را             : از

حـداقل هزينـه    مشخص كـرد    هاي توليد شير      هزينهبررسي  . نشان داد 
كيلـوگرم شـير   هزار  300و هزار  200 در واحدهاي با حجم توليدتوليد 
در سطح  هزينه توان دوم    با استفاده از تابع     اندازه بهينه   . گيرد  مي انجام
 روش  نتـايج اسـتفاده از     و   آمـد كيلوگرم شـير بدسـت      هزار   700توليد  

 300و  هزار   200بين  بهينه  كه اندازه   نشان داد   ها    تحليل پوششي داده  
  اقتـصاد مقيـاس را       3گروايس و همكاران  ). 10( باشد  مي كيلوگرمهزار  

ا با اسـتفاده از تـابع       آنه. در صنايع غذايي كانادا مورد مطالعه قرار دادند       
هزينه ترانسلوگ بازده به مقياس را براي واحـدهاي توليـدي گوشـت،             

نتايج آنها وجود بازده به مقياس افزايـشي در         . نان و شير بدست آوردند    
اي و شـرزه  ).16(هاي توليدي نان، گوشت و شير را نـشان دادنـد   واحد

را با اسـتفاده از     همكاران  ساختار هزينه و توليد برنج در استان گيالن           
در ايـن مطالعـه كـه از آمـار          . يك تابع هزينه ترانسلوگ بررسي كردند     

كشش هزينه براي    بهره گرفته شده بود      1376مقطعي مربوط به سال     
 بدست آمد كه بيانگر وجود بـازدهي        897/0برداران برنج در حدود     بهره

صعودي نسبت به مقياس براي واحـد هـاي توليـدي بـرنج در اسـتان                
از ديگر مطالعات داخلـي انجـام شـده در ايـن زمينـه              ). 5(الن است گي
عزيـزي و   ،  )4(، روحـاني  )1(نـصاري و سـالمي      اتوان به مطالعـات      مي

 بـا توجـه بـه       .اشاره كـرد   )7(و موسي نژاد و حسني مقدم     ) 6(سلطاني  
ضرورت تعيين اندازه بهينه در كمك به سياست هاي بهينـه سـازي و              

شـود انـدازه بهينـه      مـي اين مطالعه نيز سعييكپارچه سازي مزارع، در   
از قطعات به طور مشخص براي مـزارع بـرنج در اسـتان گـيالن كـه                 

      .مناطق مستعد توليدي برنج كشور است، تعيين شود
  

  ها مواد و روش
حجمي از توليد اسـت     از لحاظ نظري بهترين اندازه واحد توليدي،        

البتـه بـسته بـه اينكـه        . كه در آن هزينه متوسط در حداقل خود باشـد         
مـدت باشـد، انـدازه        مدت و يا بلند     رابطه هزينه متوسط مربوط به كوتاه     

                                                            
1 - Songqing & et al 
2 - Bouyssemart & et al 
3  - Gervais & et a  

ايـن  ). 17( مـدت خواهـد بـود       مدت و يا بلند     بهينه نيز منطبق بر كوتاه    
 و  SAC شـكل در ايـن    .  نـشان داده شـده اسـت       1 شـكل موضوع در   

LAC   مـدت و     كوتـاه متوسط  هاي هزينه   دهنده منحني   به ترتيب نشان
هـاي   مدت توليدكننده روي يكي از منحني در كوتاه . باشند  مدت مي   بلند

ــاه ــي  كوت ــدت يعن ــرار دارد ...و SAC1 ،SAC2 م ــده در . ق توليدكنن
كنـد، چـون وي را قـادر بـه       را انتخاب مـي Bنقطه SAC1 تكنولوژي 

  .توليد ستاده با حداقل هزينه براي هر واحد خواهد كرد
توانـد همـان مقـدار توليـد         مـي  كننـده  توليـد  SAC2درتكنولوژي  

باشـد   مـي Cرا با هزينه كمتري كه مطابق با نقطه  SAC1  تكنولوژي
 بـه   'Cتوليد كند ولي اگر توانايي افزايش توليد وجود داشته باشد نقطه            

 تكنولـوژي  مـدت بـراي   در كوتـاه ترين نقطـه توليـد    هزينه عنوان كم
SAC2   و نياز به توليد بيشتر     اگر تقاضا افزايش يابد     . انتخاب خواهد شد

اي از واحد توليدي را براي توليد بيشتر          تواند اندازه   كننده مي   باشد، توليد 
توانـد بـا    هاي خود را كاهش دهد و اين كار مـي     انتخاب كند كه هزينه   

از اتـصال نقـاط     . تـر انجـام گيـرد       هـاي پـايين   SACتغيير مقياس به    
A،C،Dو  E   منحني هزينه متوسط بلندمـدتLAC آيـد  ت مـي  بدسـ .

مدت معياري از موقعيـت واحـد توليـدي در          منحني هزينه متوسط بلند   
دهد و شامل سطوح ممكن توليد بنگاه روي        مقايسه با رقبا را نشان مي     

مدت فقـط  در طول منحني هزينه متوسط بلند  ). 13( مسير توسعه است  
مدت وجـود خواهـد داشـت كـه حـداقل             يك اندازه از فعاليت در كوتاه     

مـدت منطبـق اسـت،      توسط آن با حداقل هزينه متوسـط بلنـد        هزينه م 
مـدت بـا       كه منطبق بـر حـداقل هزينـه متوسـط كوتـاه            Dيعني نقطه   
در بقيـه نقـاط حـداقل هزينـه متوسـط           . باشـد    مـي  SAC3تكنولوژي  

  . مدت بيشتر است مدت از حداقل هزينه متوسط بلند كوتاه
دهاي توليـدي در    با توجه به مطالبي كه بيان شد، اندازه بهينه واح         

به عبارت ديگر بهتـرين انـدازه       . شودهاي آن تعريف مي   رابطه با هزينه  
در ) هزينـه متوسـط   (بنگاه در جايي است كه هزينـه هـر واحـد توليـد              

بنابراين به استناد مباني نظري و مطالعـات تجربـي،          . حداقل خود باشد  
 بهينه مـزارع    در اين مطالعه نيز از برآورد تابع هزينه براي تعيين اندازه          

  .بهره گرفته شده است
 در اين مطالعه نيـز      4پذيرهاي تابعي انعطاف  با توجه به مزاياي فرم    

. شود از يك تابع مناسب انعطاف پذير هزينه بهره گرفته شود          سعي مي 
پذير نيز سه فرم تابعي ترانسلوگ، درجه دوم        از ميان خود توابع انعطاف    

ه كه در اكثر مطالعات تجربي اقتصاد       تعميم يافته و لئونتيف تعميم يافت     
شـود بـا    و مديريت كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته است، سعي مي         

 فـرم مناسـب انتخـاب       5هاي گزينش تابع برتـر،    در نظر گرفتن مالك   
  .گردد

  

                                                            
پذير به تعداد كافي پارامتر دارند و بـه ايـن دليـل هيچگونـه محـدوديتي بـر                   توابع انعطاف  -4

  .كنندآوري توليد اعمال نميساختار فن
- بـرازش، قـدرت تعمـيم    تعداد پارامترهاي كمتر، سادگي تفسير، سادگي محاسباتي، خوبي   -5

هـا بـا    ها و مقادير پارامترهـاي تـابع و كـشش         بيني، مطابقت و سازگاري عالمت    دهي و پيش  
هاي اقتصادي و همچنين نرمال بودن جمالت اخالل از جمله معيارهاي مهـم انتخـاب         تئوري

  ).3(باشندتابع برتر  مي
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  )20(مدت و بلندمدت هاي هزينه متوسط كوتاه منحني  -)1شكل(

  
يافتـه و لئونتيـف     دوم تعميم فرم كلي تابع هزينه ترانسلوگ، درجه       

  :باشنديافته به صورت زير ميتعميم
  )11(تابع هزينه ترانسلوگ
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 مقدار  Q ام،   i قيمت نهاده  Pi هزينه كل به ريال،      Cدر كليه مدلها    
توليد شده در هر مزرعه برحسب كيلـوگرم        ) شلتوك(محصول  

 Qiγ و   iα  ،ijγ  ،Qα  ،QQγ. باشـد  بيانگر نماد لگاريتم مي    lnو  
توابع هزينه متوسـط و هزينـه       توان    مي .باشندنيز پارامترهاي مدلها مي   

سـازي تـابع      نهايي را از توابع هزينه فوق استخراج كـرده و بـا حـداقل             
نه متوسط و هزينه نهـايي بهتـرين        سازي هزي هزينه متوسط و يا برابر      

اندازه واحد توليدي كه در آن هزينه متوسط محصول حـداقل اسـت را              
براي بررسي وجود يا عـدم وجـود صـرفه اقتـصادي      ).14(بدست آورد   

اي توليـد كـه در      توان از معيار كشش هزينه    ناشي از افزايش اندازه مي    
شـود،  اج مـي   از تـابع هزينـه اسـتخر       )4(حالت كلي به صورت رابطـه       

  .استفاده كرد
سازي هزينه متوسط و هزينه نهايي بهترين اندازه واحـد توليـدي            

دبرتين، (كه در آن هزينه متوسط محصول حداقل است را بدست آورد            
براي بررسي وجود يا عـدم وجـود صـرفه اقتـصادي ناشـي از                ).1986

 كلي اي توليد كه در حالت  توان از معيار كشش هزينه    افزايش اندازه مي  
  .شود، استفاده كرد از تابع هزينه استخراج مي)4(به صورت رابطه 

 )4(       
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  براي براي تـابع هزينـه ترانـسلوگ بـه            (4)به عنوان مثال رابطه     
  :شود  ميصورت زير استخراج

)5(                           
مل براي كشش هزينه به دست       با توجه به مقدار عددي كه در ع       

هاي زير را در رابطـه بـا وجـود يـا عـدم وجـود                توان حالت آيد، مي مي
  :اقتصادي واحدهاي توليدي استنباط كردصرفه

 حاصل از انـدازه اسـت بـدين           بيانگر وجود صرفه   cε>1حالت  
. معني كه واحدهاي بزرگتر از لحاظ اقتـصادي بـه صـرفه تـر هـستند               

 حاصل از اندازه بوده و حالـت          بيانگر عدم وجود صرفه    cε<1لت  حا
1=εc  دهد كه واحدهاي كوچك و بزرگ تفـاوتي نـسبت             نشان مي

  ).22(به همديگر از لحاظ وجود صرفه اقتصادي ندارند 
  



  1388 سال، 2، شماره 23جلد) علوم و صنايع كشاورزي(نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي      120

   
  

  ستان نتايج برآورد تابع هزينه براي مزارع برنج در سطح ا-)1جدول(
  tآماره   ضريب پارامتر  tآماره   ضريب پارامتر

0α  8658/14- 6724/0-  PlabPsamβ  2663/0-  6122/0-  
Plabβ  ***3339/26  6859/3  PlabPfernkβ  1455/0  3614/0  
Pmaβ  ***6299/9-  2768/3-  PmaPlanβ  ***5855/0  8353/3  
Planβ  6538/1  3845/0  PmaPsamβ  **4237/0  2423/2  
Psamβ  ***3846/18-  5619/3-  PmaPfernkβ  ***7280/0-  8449/2-  
pfernkβ  0268/1  1838/0  PlanPsamβ  1510/0  8024/0  

Qβ  2407/0  1261/0  PlanPfernkβ  ***4773/0  7674/2  

PlabPlabβ  *2642/1-  7185/1-  PsamPfernkβ  1865/0-  6494/0-  

PlanPlanβ  *3535/0-  8614/1-  QPlabβ  0089/0  0595/0  

PsamPsamβ  ***3699/1  5834/3  QPmaβ  0274/0  4054/0  
nkPfernkPferβ  2105/0  6072/0  Qplanβ  0398/0-  6991/0-  

QQβ  0325/0  6815/0  QPsamβ  **1784/0  9763/1  

PlabPlanβ  **5639/0-  9997/1-  QPfernkβ  **2053/0-  1479/2-  
R2=91/0                                            D.W =86/1                                                           F=3668/100***   

  . دهد  مي درصد را نشان10 و 5، 1 به ترتيب معني داري در سطوح * و **، ***نمادهاي  
  

هـاي صـورت گرفتـه در    توجه به مطالعات انجام شده و بررسي با
، fer)(، كــود شــيميايي)wat(، آب)lan(منطقــه مــورد مطالعــه، زمــين

به عنـوان   ) ma(آالتو ماشين ) lab(، نيروي كار  )seed(، بذر sam)(سم
هاي مـؤثر در توليـد بـرنج تـشخيص داده شـدند كـه               همترين نهاده م

زمين به صـورت ريـال بـر هكتـار، آب بـه             ( هاي هر واحد آنها      قيمت
صورت ريال بر مترمكعب، كود به صورت ريال بـر كيلـوگرم، سـم بـه               
صورت ريال بر ليتر، بذر به صورت ريال بر كيلـوگرم، نيـروي كـار بـه           

ين آالت به صورت ريال بـر سـاعت كـار           صورت ريال بر نفر روز، ماش     
در ميـان   . به عنوان متغيرهاي توابع هزينه در نظـر گرفتـه شـدند           ) آن

هاي دو نهاده آب و بذر به علـت نداشـتن           هاي اشاره شده، قيمت   نهاده
توانستند به عنـوان عوامـل متمايزكننـده در         تشتت و نوسان كافي نمي    

هـا توابـع    هاي ديگر نهـاده   بنابراين با لحاظ قيمت   . ها لحاظ شوند  مدل
 گـزارش شـده   11 الـي    1هزينه برآورد شدند كه نتايج آنها در جـداول          

داده هاي مورد نياز براي انجام محاسبات و برآورد مدلها عمـدتا            . است
 كشاورز نمونـه    280از طريق طراحي پرسشنامه و مراجعه حضوري به         

ند، كــه از روش نمونــه گيــري تــصادفي دو مرحلــه اي انتخــاب شــد 
استفاده ) 12(براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران        . گردآوري شد 

  .شد
  

  نتايج و بحث
هـاي آمـاري توصـيفي در زمينـه وضـعيت سـطوح             نتايج بررسـي  

 4زيركشت نشان داد كه در منطقـه مـورد مطالعـه بزرگتـرين مزرعـه                
 هكتــار مــساحت داشــته و ميــانگين ســطح 1/0هكتــار، كــوچكترين 

-همچنين با توجه به طبقـه     . باشد هكتار مي  035/1زيركشت در حدود    
 هكتاري مشخص شد كه بيشترين فراواني       5/0بندي مزارع با فواصل     
 درصـد   68 هكتـاري اسـت بطوريكـه        1 تا   5/0نسبي مربوط به مزارع     

  .مزارع زير يك هكتار مساحت دارند
  

  نتايج حاصل از برآورد الگوهاي تجربي هزينه
 دوم درجـه گ،  ترانـسلو هزينـه  يهر چند در عمل هـر سـه الگـو   

 وليكن با در نظر گرفتن 1شدند برآورد فتهياميتعم فيلئونت افته ويميتعم
معيارهاي انتخاب مدل برتر كه قبالً به آنها اشاره شد فـرم ترانـسلوگ              

  .2به عنوان تابع برتر انتخاب و مبناي محاسبات بعدي قرار گرفت
انـسلوگ بـرنج اسـتان در       نتايج حاصل از برآورد تابع هزينه كل تر       

 تــابع متغيــر تــوان دوم قيمــت ايــن در.  آورده شــده اســت1 جــدول

                                                            
 .اده گرديد استف Eviews3به منظور برآورد توابع هزينه از نرم افزار -1
 نتايج مربوط به برآورد توابع هزينه كل و متوسـط ترانـسلوگ بـراي اسـتان و همچنـين                    - 2

وجود تعداد قابـل تـوجهي      .  گزارش شده است   11 الي   1شهرستانهاي تحت مطالعه در جداول      
 در الگوهــاي بــرآورد شــده از Fداري  و معنــيR2دار و همچنــين بــاالبودن ضــرايب معنــي

و ) وايـت (آزمونهـاي مربـوط بـه واريـانس ناهمـساني      . باشـند بـرازش مـي  هاي خـوبي     نشانه
هـا وجـود   معلوم كردند كه از اين لحاظ نيز مـشكلي در مـدل  ) واتسن-دوربين(خودهمبستگي  

 .ندارد
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آالت به دليل ايجاد همخطي با متغير توان دوم قيمـت نيـروي              ماشين
آالت بـه   كـار و ماشـين    كار و همچنين متغير اثر متقابل قيمت نيـروي        

ز كـار و زمـين ا     دليل ايجاد همخطي با متغير اثر متقابل قيمت نيـروي         
 ،در ادامه از روي ضرايب تابع هزينه كل برآورد شده          .مدل حذف شدند  

  .  به دست آمد8/0ها به مقدار كشش هزينه در ميانگين قيمت نهاده
حكايت از وجـود بـازده بـه        ) 8/0(مقدار كشش هزينه بدست آمده      

بـه عبـارت ديگـر      . مقياس فزاينده در مزارع برنج اسـتان گـيالن دارد         
ي مزارع در حد مطلـوب نبـوده و بـا افـزايش انـدازه               متوسط اندازه فعل  

ايـن نتيجـه مـشابه    . توان هزينه هر واحد توليد را كاهش دادمزارع مي 
 ،)1( انصاري و سالمي نتايج بدست آمده در مطالعات متعددي همانند

گـروايس و همكـاران   ، )5(اي و همكـاران   شرزه،)2(جهاني و اصغري  
نتايج بـرآورد تـابع هزينـه متوسـط در          . باشد،مي)19(راسموسن   ،)16(

  .  گزارش شده است2جدول 
در اين تابع متغير اثر متقابل محصول و قيمت سم به علت ايجـاد              
همخطي با متغير اثر متقابل قيمت زمين و قيمـت سـم ازتـابع حـذف                

از حداقل سازي  تابع هزينه متوسط فوق انـدازه بهينـه مـزارع               .گرديد
كه اين انـدازه در مقايـسه بـا         ر به دست آمد      هكتا 17/2برنج به مقدار    

باشـد،   هكتار مـي   03/1ميانگين سطح زيركشت فعلي مزارع كه حدود        
  . بزرگتر است

عــالوه بــر كــل اســتان، انــدازه بهينــه مــزارع بــرنج بــه تفكيــك 

نيز )  رشت، رودسر، صومعه سرا، تالش و آستانه      (شهرستانهاي منتخب   
 آنها به دست آمد كه نتايج ان در ادامه          با استفاده از برآورد توابع هزينه     

تابع هزينه كـل شهرسـتان       مربوط به برآورد   نتايج. گزارش شده است  
 با توجه به اينكه متغير قيمت نهاده سـم          . آمده است  3رشت در جدول    

در مـشاهدات مربـوط بـه ايـن شهرسـتان از تـشتت و نوسـان كــافي        
كننده در   عامل تعيين  توانست به عنوان يك   برخوردار نبود بنابراين نمي   

 .الگو لحاظ شود، به همين دليل اين متغير از الگو حذف گرديد
، كـشش   3بر اساس ضرايب برآورد شـده تـابع هزينـه در جـدول              

 بدست آمد كه حـاكي از بـازده بـه           79/0هزينه براي شهرستان رشت     
بـه عبـارت    . باشـد مقياس فزاينده براي مزارع برنج اين شهرستان مـي        

. باشده مزارع برنج در اين شهرستان كمتر از اندازه بهينه مي          ديگر انداز 
به منظور تعيين اندازه بهينه مزارع برنج در شهرستان رشت ابتـدا تـابع              

.  گزارش شده اسـت    4هزينه متوسط برآورد شد كه نتايج آن در جدول          
سپس با حداقل سازي تابع برآورد شده اندازه بهينه مزارع بـرنج بـراي              

 كـه ايـن انـدازه از        دسـت آمـد   f هكتار   2/2 به مساحت    اين شهرستان 
 99/0ميانگين سطح زيركشت موجود مـزارع در ايـن شهرسـتان كـه               

به عبارت ديگر بـراي رسـيدن بـه انـدازه           . باشد بزرگتر است  هكتار مي 
مطلوب، سطح زيركشت موجود مزارع برنج در شهرستان رشت بايد تـا            

  .بيش از دو برابر افزايش يابد
 

  نتايج برآورد تابع هزينه متوسط براي مزارع برنج در سطح استان -)2جدول(
  tآماره   ضريب پارامتر  tآماره   ضريب پارامتر

0α  5609/1-  0692/0-  PlabPsamβ  2638/0-  6016/0-  

Plabβ  ***8217/27  8956/3  PlabPfernkβ  0724/0  1780/0  

Pmaβ  ***5934/9-  2351/3-  PmaPlanβ  ***6276/0  0650/4  

Planβ  0406/3-  6971/0-  PmaPsamβ  **3790/0  9770/1  

Psamβ  ***4140/17-  3259/3-  PmaPfernkβ  ***7966/0-  0618/3-  

Pfernkβ  2262/3  5682/0  PlanPsamβ  **3820/0  1798/2  

Qβ  2821/0  1463/0  PlanPfernkβ  ***5299/0  0349/3  

PlabPlabβ  *3438/1-  8298/1-  PsamPfernkβ  3791/0-  3119/1-  

PlanPlanβ  2285/0-  1863/1-  QPlabβ  0566/0  4165/0  

PsamPsamβ  ***2074/1  1960/3  QPmaβ  0465/0  6814/0  

nkPfernkPferβ  3073/0  8730/0  QPlanβ  0531/0-  9289/0-  

QQβ  0655/0  3787/1  QPfernkβ  **2084/0-  1688/2-  

PlabPlanβ  **5963/0-  1300/2-    

R2 =  36/0                                             D.W =85/1                                                           F = ***29/6  
  . دهد  مي درصد را نشان10 و 5، 1 به ترتيب معني داري در سطوح * و **، ***نمادهاي  
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  نتايج برآورد تابع هزينه كل براي مزارع برنج شهرستان رشت -)3جدول(
  tآماره   ضريب پارامتر  tآماره   ضريب پارامتر

0α  8103/26  4275/0  PlabPmaβ  4371/0-  4846/0-  
Plabβ  ***5734/68  6347/3  PlabPlanβ  9628/0  0579/1  
Pmaβ  1436/5-  3191/0-  PlabPfernkβ  *1974/2  6884/1  
Planβ  ***0118/40-  7749/2-  PmaPlanβ  *6199/0  7724/1  

Pfernkβ  4179/22-  5253/1-  PmaPfernkβ  4442/0-  1738/1-  
Qβ  0406/0  0084/0  PlanPfernkβ  **7531/0  9928/1  

PlabPlabβ  ***8944/7-  4339/3-  QPlabβ  1226/0  3527/0  

PmaPmaβ  2344/0  4086/0  QPmaβ  0496/0  5331/0  

PlanPlanβ  *0446/1  6782/1  
QPlan

β  0193/0  1509/0  

nkPfernkPferβ  **3695/1-  9710/1-  QPfernkβ  *3240/0-  8619/1-  
QQβ  0572/0  6882/0    

R2 = 93/0                                             D.W = 89/1                                                              F = 76/42***  

  . دهد  مي درصد را نشان10 و 5، 1 به ترتيب معني داري در سطوح * و **، ***نمادهاي  
  

  نتايج برآورد ضرايب تابع هزينه متوسط براي مزارع برنج  شهرستان رشت -)4جدول(
  tآماره   ضريب پارامتر  tآماره   ضريب پارامتر

0α  7632/26  4290/0  PlabPmaβ  2632/0-  2899/0-  

Plabβ  ***4833/72  8116/3  PlabPlanβ  9628/0  0634/1  

Pmaβ  1113/9-  5578/0-  PlabPfernkβ  *2525/2  7390/1  

Planβ  ***1118/40-  7965/2-  PmaPlanβ  *6282/0  8050/1  

Pfernkβ  2603/22-  5225/1-  PmaPfernkβ  4935/0-  3042/1-  

Qβ  0645/1-  2258/0-  PlanPfernkβ  **7358/0  9558/1  

PlabPlabβ  ***4083/8-  6209/3-  QPlabβ  1007/0  2908/0  

PmaPmaβ  4236/0  7182/0  QPmaβ  0490/0  5297/0  

PlanPlanβ  *0469/1  6907/1  QPlan
β  0285/0  2234/0  

nkPfernkPferβ  **3905/1-  0112/2-  QPfernkβ  *3016/0-  7337/1-  

QQβ  0679/0  8168/0        
R2 =  54/0                                                 D.W = 97/1                                                          F = 54/3*** 

  . دهد  مي درصد را نشان10 و 5، 1 به ترتيب معني داري در سطوح * و **، *** نمادهاي          
  

نتايج حاصل از برآورد تابع هزينه كل برنج شهرسـتان رودسـر در             
  . است گزارش شده5جدول 

كـار و زمـين از      هاي نيـروي  در مورد شهرستان رودسر فقط قيمت     
مين دليل اين تابع با لحاظ      تشتت الزم و كافي برخوردار بودند كه به ه        

در اين الگو نيز متغير اثر متقابل قيمت        . اين دو متغير برآورد شده است     
نهاده نيروي كار و زمين به دليل ايجاد همخطي بـا متغيـر تـوان دوم                

بـر اسـاس ضـرايب تـابع بـرآورد شـده            . قيمت زمين حذف شده است    

 كه نشان  بدست آمد96/0كشش هزينه مزارع برنج شهرستان رود سر      
دهد اندكي افزايش در اندازه مزارع، اين شهرسـتان را در وضـعيت              مي

ضرايب حاصل از برآورد تابع      .دهدبازده ثابت نسبت به مقياس قرار مي      
در  . ارائه شده اسـت    6هزينه متوسط براي شهرستان رودسر در جدول        

اين تابع متغير توان دوم قيمت زمين به علت ايجاد همخطي با متغيـر              
  .ثر متقابل محصول و قيمت زمين از تابع حذف گرديده استا
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  نتايج برآورد تابع هزينه كل براي مزارع برنج شهرستان رودسر -)5جدول(
  tآماره   ضريب پارامتر  tآماره   ضريب پارامتر

0α  **5765/114-  3145/2-  PlanPlanβ  ***6453/3-  1045/3-  

Plabβ  ***2269/55-  9499/2-  QQβ  ***1854/0  2639/3  

Planβ  ***2269/56  0034/3  QPlabβ  3176/0-  7373/0-  

Qβ  4021/4-  9325/0-  Qplanβ  ***4459/0  9891/2  

PlabPlabβ  ***0482/5  9423/2        
R2 = 96/0                                                     D.W =  28/2                                        F = 3/123***  

  . دهد  مي درصد را نشان10 و 5، 1 به ترتيب معني داري در سطوح * و **، ***نمادهاي  
  

  ي مزارع برنج شهرستان رودسرنتايج برآورد تابع هزينه متوسط برا -)6جدول(
  tآماره   ضريب پارامتر  tآماره   ضريب پارامتر

0α  ***0450/82  3220/3  PlabPlabβ  ***0594/1-  9185/2-  

Plabβ  0760/2  5344/1  QQβ  ***2820/0  9424/3  

Planβ  0760/1-  7953/0-  QPlabβ  **1933/1  1693/2  

Qβ  ***3555/18-  0618/3-  QPlanβ  1350/0  8130/0  
=  2R42/0                = W .                                      D13/2                                             =  F 77/4*** 

  . دهد  مي درصد را نشان10 و 5، 1 به ترتيب معني داري در سطوح * و **، ***نمادهاي  
  

  صومعه سرانتايج برآورد تابع هزينه كل براي مزارع برنج شهرستان  -)7جدول(
  tآماره   ضريب پارامتر  tآماره   ضريب پارامتر

0α  **8769/53-  1618/2-  PsamPsamβ  **1360/3  2653/2  

Plabβ  **8880/39-  0643/2-  QQβ  0060/0  0609/0  

Planβ  ***9719/31  1127/3  PlabPlanβ  ***1060/2-  4797/2-  

Psamβ  9161/8 5035/0 PlabPsamβ  **7721/3-  3575/2-  

Qβ  0799/0  0206/0  QPlabβ  1144/0-  3316/0-  

PlabPlabβ  ***5943/9  3092/3  Qplanβ  1561/0-  8955/0-  

PlanPlanβ  3737/0-  6927/0-  QPsamβ  *4443/0  8931/1  
R2 = 96/0                                                          D.W = 74/1                                             F = 4/68*** 

  . دهد  مي درصد را نشان10 و 5، 1 به ترتيب معني داري در سطوح * و **، ***نمادهاي  
  

بر اساس ضرايب تابع هزينه متوسط، اندازه بهينه مـزارع بـرنج در             
 بدست آمد كه كمـي از متوسـط سـطح            هكتار 47/1شهرستان رودسر   

نتـايج  . باشـد بزرگترمي)  هكتار 2/1(زيركشت كنوني در اين شهرستان      
سرا در جـدول     براي مزار برنج شهرستان صومعه     كلبرآورد تابع هزينه    

كـار،  هاي نيـروي  در اين شهرستان نيز فقط قيمت نهاده       . آمده است  7
در اين  . بع لحاظ شدند  زمين و سم به دليل داشتن نوسانات كافي در تا         

تابع نيز جمله متقابل قيمت زمين و سم به دليـل همخطـي بـا جملـه                 
  .توان دوم قيمت سم از الگو حذف گرديد

باشد كـه نـشان      مي 75/0مقدار عددي كشش هزينه در اين مورد        
سـرا نيـز در وضـعيت بـازده         دهد، مزارع بـرنج شهرسـتان صـومعه       مي

نتايج برآورد ضرايب تـابع هزينـه        .صعودي نسبت به مقياس قرار دارند     
  . گزارش شده است8ل سرا در جدومتوسط براي شهرستان صومعه
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  سرا صومعهنتايج برآورد تابع هزينه متوسط براي مزارع برنج شهرستان  -)8جدول(
  tآماره   ضريب پارامتر  tآماره   ضريب پارامتر

0α  **0128/54-  2240/2-  PsamPsamβ  **1673/3  3467/2  

Plabβ  ***3511/48-  5914/2-  QQβ  0417/0  4309/0  

Planβ  ***5094/36  6367/3  PlabPlanβ  ***0752/2-  5174/2-  

Psamβ  8418/12  7479/0 PlabPsamβ  ***0518/4-  6350/2-  

Qβ  3358/2-  6097/0-  QPlabβ  1789/0  5048/0  

PlabPlabβ  ***3099/10  6896/3  QPlanβ  2312/0-  3595/1-  

PlanPlanβ  6485/0-  2396/1-  QPsamβ  3341/0  4477/1  
R2 = 52/0                                                           D.W = 1/2                                            F = 87/2*** 

  . دهد  مي درصد را نشان10 و 5، 1 به ترتيب معني داري در سطوح * و **، ***نمادهاي  
  

 تانهنتايج برآورد تابع هزينه كل براي مزارع برنج شهرستان آس -)9جدول(
  tآماره   ضريب پارامتر  tآماره   ضريب پارامتر

0α  4424/76  9427/0  PfrnkPfrnkβ  **3025/3  1574/2  

Pmaβ  9834/52-  3685/1-  QQβ  0854/0-  2324/0-  

Psamβ  **5518/76  4575/2  PmaPsamβ  ***7025/6-  8025/2-  

Pfernkβ  5684/22-  1922/1-  PsamPfrnkβ  *4691/2-  8074/1-  

Qβ  **6524/24-  9900/1-  QPmaβ  5773/1  6711/1  

PmaPmaβ  **6491/9  0083/2  QPsamβ  *2280/1-  8724/1-  

PsamPsamβ  4635/2  4346/1  QPfrnkβ  ***5444/3  9605/2  
R2 =90/0                                                        D.W =97/1                                                     F=88/22*** 

  . دهد  مي درصد را نشان10 و 5، 1 به ترتيب معني داري در سطوح * و **، *** نمادهاي          
      

سرا اندازه مطلوب مزارع برنج در حـدود        در مورد شهرستان صومعه   
) 81/0(  هكتار بدست آمد كه از متوسط سـطح زيركـشت فعلـي            26/2

 نتـايج حاصـل از    . باشدبسيار بزرگتر بوده و نزديك به سه برابر آن مي         
 آمـده   9ول  برآورد ضرايب تابع هزينه كـل شهرسـتان آسـتانه در جـد            

آالت، سـم و كـود      هاي ماشين در اين مورد نيز فقط قيمت نهاده      . است
كننـده در  به دليل تشتت كافي بين مشاهدات به عنوان عوامـل تعيـين           

آالت در اين تابع نيز جمله اثر متقابل قيمت ماشـين         . اندتابع لحاظ شده  
 و قيمت كود به دليل ايجاد همخطي با متغير اثـر متقابـل محـصول و               

  .قيمت كود از تابع حذف گرديد
 بدسـت آمـد     87/0كشش هزينه براي مزارع برنج اين شهرستان          

دهد در مورد مزارع بـرنج شهرسـتان آسـتانه نيـز صـرفه              كه نشان مي  
نتـايج حاصـل از      10در جـدول    . اقتصادي حاصل از اندازه وجـود دارد      

ده برآورد تابع هزينه متوسط براي مـزارع بـرنج شهرسـتان آسـتانه آمـ              

  .است
 هكتـار بدسـت آمـد كـه از         73/1اندازه بهينه براي اين شهرستان      

بزرگتـر   )هكتـار  13/1(متوسط سطح زيركشت فعلي در اين شهرستان       
  . باشدمي

تابع هزينه كل ترانسلوگ براي شهرستان تالش نيز برآورد شد كه           
در مورد اين شهرسـتان فقـط        .شود مشاهده مي  11نتايج آن در جدول     

كار و زمين داراي نوسان كافي ميـان         قيمت دو نهاده نيروي    متغيرهاي
در اين الگو متغير اثـر متقابـل   . مشاهدات بودند كه در تابع لحاظ شدند    

قيمت نيروي كار و زمين به دليل ايجاد همخطي بـا متغيـر تـوان دوم                
  .قيمت زمين حذف گرديده است
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  هرستان آستانهنتايج برآورد ضرايب تابع هزينه متوسط ش -)10جدول(

  tآماره   ضريب پارامتر  tآماره   ضريب پارامتر

0α  0115/123  6030/1  PfrnkPfrnkβ  **2909/3  3147/2  

Pmaβ  ***0186/93-  6456/2-  QQβ  0203/0-  0591/0-  

Psamβ  ***3439/101  4888/3  PmaPsamβ  ***6557/7-  3855/3-  

Pfernkβ  3253/7-  4190/0-  PsamPfrnkβ  **7422/2-  1411/2-  

Qβ  **5785/24-  0991/2-  QPmaβ  *7044/1  8997/1  

PmaPmaβ  ***9597/13  1827/3  QPsamβ  6929/0-  1122/1-  

PsamPsamβ  8895/0  5590/0  QPfrnkβ  0664/2  6933/1  
R2  = 54/0                                                       D.W = 1/2                                                     F = 19/3*** 

  . دهد  مي درصد را نشان10 و 5، 1يب معني داري در سطوح  به ترت* و **، ***نمادهاي  
  

  نتايج برآورد ضرايب تابع هزينه كل شهرستان تالش -)11جدول(
  tآماره   ضريب پارامتر  tآماره   ضريب پارامتر

0α  *2139/138-  7889/1-  PlanPlanβ  *8919/2-  8351/1-  

Plabβ  *5095/46-  7765/1-  QQβ  0735/0  5691/0  

Planβ  *5095/47  8147/1  QPlabβ  7574/0-  9783/0-  

Qβ  5743/9  9613/0  QPlanβ  0089/0-  04218/0-  

PlabPlabβ  *4041/4  8942/1        
R2 = 91/0                                                         D.W =01/2                                              F = 09/52*** 

  .باشددرصد مي10داري در سطح معني* درصد و 5داري در سطح  معني**داري در سطح ا درصد، معني***
  

  رستان تالشنتايج برآورد ضرايب تابع هزينه متوسط شه -)12جدول(
  tآماره   ضريب پارامتر  tآماره   ضريب پارامتر

0α  **1780/155-  2117/2-  PlanPlanβ  **2366/3-  2456/2-  

Plabβ  **1934/52-  1796/2-  QQβ  0503/0  4234/0  

Planβ  **1934/53  2213/2  QPlabβ  8374/0-  1969/1-  

Qβ  8206/9  0983/1  Qplanβ  0144/0-  0751/0-  

PlabPlabβ  **9251/4  3196/2        
R2 = 0/29                                                      D.W =  77/1                                                      F = 19/2 *** 

   .    باشددرصد مي10داري در سطح معني* درصد و 5داري در سطح  معني**داري در سطح ا درصد، معني***
  

 بدسـت آمـد كـه       83/0كشش هزينه مزارع برنج شهرستان تالش       
  . باشد نشان دهنده صعودي بودن بازده نسبت به مقياس مي

آورد تـابع هزينـه متوسـط بـراي          نتايج حاصل از بـر     12در جدول   
  .شهرستان تالش آورده شده است

با توجه به ضرايب برآورد شده، اندازه بهينـه در شهرسـتان تـالش              

باشد كه اين اندازه از متوسط سـطح زيركـشت مـزارع          هكتار مي  01/2
 . باشدمي) در حدود دو برابر(بزرگتر ) هكتار05/1(اين شهرستان 

توجه به معيـار كـشش هزينـه مـزارع          همانطوريكه مشاهده شد با     
برنج مناطق مختلف استان گيالن از بازده صعودي نسبت بـه مقيـاس             

بدين معني كه با افزايش اندازه مزارع برنج در استان          . برخوردار هستند 



  1388 سال، 2، شماره 23جلد) علوم و صنايع كشاورزي(نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي      126

با توجـه بـه     . گيالن هزينه متوسط توليد هر واحد كاهش خواهد يافت        
ــتان و    ــل اس ــرنج ك ــزارع ب ــراي م ــده ب ــايج بدســت آم ــين نت  همچن

سـرا، آسـتانه و تـالش       شهرستانهاي منتخـب رشـت، رودسـر، صـومعه        
مشخص شد كه هر چند مزارع برنج همه شهرستانها در حالـت بـازده               

هاي اقتصادي حاصل از انـدازه      صعودي نسبت به مقياس بوده و صرفه      
در مورد همه آنهـا وجـود دارد ولـيكن درجـه آن بـراي شهرسـتانهاي                

و ) 96/0(وريكه شهرستان رودسر بيشترين     بط.  مختلف يكسان نيست  
. باشـند كشش هزينه را دارا مـي     ) 75/0(سرا كمترين   شهرستان صومعه 

، 79/0هاي رشت، تالش و آستانه نيز بـه ترتيـب بـا مقـادير               شهرستان
ايـن معيـار بـراي      .  در بين دو شهرستان فوق قرار دارند       87/0 و   83/0

نتايج مربـوط بـه محاسـبه       . بدست آمد /. 8كل استان گيالن به مقدار      
 كه ميانگين اندازه واحدهاي توليد      داد مي بهينه مزارع برنج نشان      اندازه

برنج در همگي شهرستانهاي تحت مطالعـه كـوچكتر از حـد مطلـوب              
چنين نتايجي در برخي مطالعات ديگر مانند عزيـزي         . اقتصادي هستند 

اير بـراي محـصوالت سـ     ) 10(و بوسمارت و همكـاران      ) 6(و سلطاني   
نتايج نشان داد كـه انـدازه بهينـه بـراي           . مناطق نيز بدست آمده است    

اين مقدار  . باشد هكتار مي  17/2مزارع برنج كل استان به طور متوسط        
 03/1در مقايسه با ميانگين سطح مزارع برنج در وضعيت موجـود كـه              

همچنين نتايج مربوط   .  برابر است  2باشد، بزرگتر و در حدود      هكتار مي 
هاي منتخب نـشان داد كـه       دازه بهينه براي مزارع برنج شهرستان     به ان 

در تمـامي   . اين اندازه در مورد شهرستانهاي مختلـف يكـسان نيـست          
موارد اندازه بهينه بدست آمده در مقايسه با متوسـط سـطح زيركـشت              

برحـسب نتـايج حاصـله شهرسـتان        . باشـد موجود مـزارع بزرگتـر مـي      
و شهرسـتان رودسـر،     )  هكتار 26/2(نه  سرا بزرگترين اندازه بهي   صومعه

باشـد و انـدازه بهينـه         مي را دارا )  هكتار 47/1(كوچكترين اندازه بهينه    
  . ساير شهرستانها در بين اين دو سطح قرار دارند

شـود، اينـست كـه انـدازه        باط مي نآنچه از نتايج تحقيق حاضر است     
. نهاسـت واحدهاي زراعي برنج در استان گيالن كوچكتر از حد بهينه آ          

-اين امر موجـب شـده اسـت كـه زارعـين برنجكـار نتواننـد ازصـرفه                 
هاي توليد هـر    بنابراين هزينه . هاي حاصل از اندازه منتفع گردند     جويي

لذا به منظور حل اين معضل      . واحد محصول از حد متعارف باالتر است      
هـا و تغييـر مـديريت       توان با تشويق برنجكاران به تشكيل تعـاوني        مي

هاي يكپارچه در جهت افزايش      حالت خرده مالكي به مديريت     مزرعه از 
با اينكار عالوه بـر افـزايش سـطوح         . اندازه واحدهاي زراعي اقدام كرد    

زيركشت هر واحد زراعي امكان استفاده مـشترك از ادوات سـنگين و             
باشد، تك اغلب كشاورزان خارج مي    بر كه تهيه آن از عهده تك      سرمايه

در . يابـد هاي توليد نيز تا حد زيادي كـاهش مـي         فراهم گشته و هزينه   
هـاي  ضمن نتايج اين نوع مطالعات راهنماي خوبي براي اجراي طـرح          

شـود،  جاسازي اراضي كه در استان گيالن هم به شدت دنبال مـي            يك
  .خواهد بود
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