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   دهیچک

هـاي مختلـف برداشـت    ها و ستانده در روشبا توجه به اهمیت تولید علوفه در کشور، هدف اصلی این مقاله تحلیل روابط بین نهاده
مزرعه در استان زنجان با اسـتفاده از   75ید علف خشک یونجه از بدین منظور اطالعات تول. باشدیونجه با استفاده از تابع تولید می

دو مزرعـه در   .گیري تصادفی سیستماتیک انجام شـد گیري با استفاده از روش نمونهنمونه .آوري شدجمع 1391نامه در سال پرسش
تولید یونجه سیلو شده بر اساس مناطق مختلف براي سیستم برداشت یونجه سیلو شده مدیریت شدند و اطالعات تمام مزارع براي 

هاي مختلـف  داگالس براي سیستم -ها و ستانده با استفاده از تابع تولید کابارتباط بین نهاده. اطالعات به دست آمده برآورد شدند
در ن تأثیر داراي بیشتری ماشینتابع تولید نشان داد که نهاده نتایج . برآورد گردید )علف خشک یونجه و یونجه سیلو شده( برداشت

و یونجـه  کش و الکتریسیته موردنیاز آبیاري در تولید علف خشک هاي آفتنهاده. و یونجه سیلو شده بودیونجه تولید علف خشک 
یونجه سیلو تولید  در ماشیننهاده  یونجه و خشکتولید علف  در بذرمقدار تولید نهایی نهاده . یونجه سیلو شده تأثیر منفی داشتند

هاي مختلف برداشت یونجه داراي بازده صعودي افزون بر این، نتایج حاکی از آن است که تولید در روش. بودندقادیر شده بیشترین م
  .شودتر کردن فرآیند تولید توصیه میها، در راستاي اقتصاديبر همین اساس افزایش متناسب مصرف نهاده. نسبت به مقیاس است

  
  .یونجه، داگالس -کاب برداشت،هاي روشتابع تولید،  :يدیکل هايواژه

  
  مقدمه-1

با توجه به تغییر نگرش حمایتی دولت در بخـش کشـاورزي و افـزایش    
هـاي تولیـد،   هاي تولید در این بخش نیاز است تا با بهبـود روش هزینه

هاي مصرفی کاهش و تولید در واحد سطح افزایش یابـد تـا   هزینه نهاده
تولید علوفه با قیمـت تمـام   . بخش باشیم وري بیشتر در اینشاهد بهره

شده پایین و کیفیت باال از اهـداف تولیدکننـدگان صـنعت دامپـروري     
تـر محصـوالت دامـی      کشور است که منتج به قیمت تمام شـده پـایین  

هاي بسیاري براي تولید علوفـه وجـود دارد، امـا اغلـب     روش .گرددمی
مسـتقیم دام   علوفه به صورت علـف خشـک، سـیلو شـده و یـا چـراي      

هاي تولید علوفه، باتوجه روش). 2009 کلیمز و چرچ،(شود استفاده می
شود، از لحـاظ مـدیریت   به فرآورده نهایی که در تغذیه دام استفاده می

تولیـد  . باشـند تولید، نهاده هاي مصـرفی و مکانیزاسـیون متفـاوت مـی    
وانـد  تاقتصادي علوفه به عنوان یکی از اجزاي اصلی جیـره غـذایی مـی   

کـه  جـایی از آن. داشته باشـد  بخش دامپروريتأثیر زیادي بر سودآوري 
دهنـد، تجزیـه و   می هاي تولید را تحت تأثیر قرارعوامل بسیاري هزینه

هـا در تولیـد علوفـه بخشـی از اقتصـاد صـنعت       ها و هزینهتحلیل نهاده

  .است که بایستی مدنظر قرار گیرد دامپروري
ا در زراعت همقادیر بهینه اقتصادي نهاده )1378( کیانی هژیر

فرم هاي تابعی از گیري کشور، با بهرهمختلف هاي استان را برايگندم 
برداران با مصرف بیشتر  نتیجه گرفت که بهره ، بررسی نمود ومختلف

جاي نیروي  هاي کشاورزي بهنهاده بذر و جانشینی بیشتر ماشین
کود شیمیایی به تولید بیشتر و در انسانی و استفاده کمتر از نهاده 

  .نتیجه سود بیشتر دست خواهند یافت
- کاب با استفاده از توابع تولید درجه اول و) 1380( بدارسالن

اي را با هدف تحلیل اقتصادي تولید سیب در ارومیه داگالس مطالعه
مثبت ) جز کود شیمیاییبه(انجام داد که همه ضرایب برآورد شده 

داگالس بزرگتر از یک بود که نشان - ضرایب تابع کابجمع . بودند
دهد که اگر دهنده بازده نسبت به مقیاس صعودي است و نیز نشان می

  . شودها صرفه جویی میوسعت فعالیت باغداري افزایش یابد، در هزینه
نشان داد که در تولید ) 1386( هاي پژوهش عابدي و یزدانییافته
اي جانشین براي کود، بذر و آب به شمار ادهکار نهاي، نیرويذرت دانه

تولید  ،چنینهم. است هاي کشاورزيولی مکمل نهاده ماشین آید؛می
  .بودرو ذرت با بازده نزولی نسبت به مقیاس روبه
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در بررسی وضعیت اقتصادي ) 1387( اشراقی سامانی و همکاران 
یاري تولید صنعت پرورش ماهی قزل آال در استان چهارمحال و بخت

نتیجه گرفتند در این صنعت بازده صعودي نسبت به مقیاس وجود 
  .دارد

ــه ــاران اي در مطالع ــبین و همک ــادي   )1387( پیش ــل اقتص تحلی
مکانیزاسیون در مزارع چغندرقند استان فارس را با اسـتفاده از بـرآورد   

هـاي  کـاربرد فنـاوري ماشـین   . داگالس بررسی نمودند-تابع تولید کاب
 بـر ل برآورد شده نشان دهنده تأثیر مثبت ایـن نهـاده   کشاورزي در مد

  .تولید و بهبود وضعیت تولیدي از سوي کشاورزان بیشتر مکانیزه بود
هاي مختلف تولید گندم را از روش) 1387( حیدر زاده و همکاران

نظر سطح فناوري ماشینی و نیروي کار در شهرستان مشهد با اسـتفاده  
ها نشان داد نتایج مطالعه آن. بررسی کردندداگالس -از تابع تولید کاب

هـاي کشـاورزي در بـین متغیرهـا     که در سیستم مکانیزه، نهاده ماشین
که در سیستم نیمه مکانیزه نهـاده  در حالی. داراي بیشترین ضریب بود

   .هاي کشاورزي داراي ضریب منفی بودماشین
ــابع تولیــد گنــدم آبــی در )1392( نعلبنــدي اقــدم و همکــاران  ت

ها نشـان داد کـه   آن هاي پژوهشیافته. شهرستان اهر را برآورد نمودند
هاي سطح زیر کشت، آب، بـذر و کـود شـیمیایی در تولیـد مـوثر      نهاده

  .باشدها در حد بهینه اقتصادي نمیکارگیري این نهادهو به ندبود
در بررسـی کـارایی تخصیصـی منـابع در      )1993( شارما و سینگ

پرادش در هند با برازش توابع تولید مختلف بـراي  تولید شیر هیماچال 
نژادهاي مختلف گاو در فصول متفاوت نتیجه گرفتند که از منابع تولید 

اي مطالعـه  )1993( میروتچی و تیلور .به شکل بهینه استفاده می شود
در مورد تخصیص عوامل تولید غـالت بـا اسـتفاده از تـابع تولیـد را در      

ها دریافتند که مزارع در بازده ثابـت نسـبت بـه    آن. اتیوپی انجام دادند
هاي کشاورزي بیش از حد بهینه استفاده مقیاس قرار دارند و از ماشین

  .دوشمی
اي در تغییرات فنـاوري در تولیـد سـورگوم علوفـه    ) 1995(کیرشر 

ــود  ــی نم ــتان را بررس ــد   . هندوس ــابع تولی ــود از ت ــه خ        وي در مطالع
و به ایـن نتیجـه رسـید کـه بـین فنـاوري        داگالس استفاده نمود-کاب

  درصـد تفـاوت    45داري وجـود دارد و  سنتی و مـدرن اخـتالف معنـی   
اي وجـود دارد  وري در هکتار بین دو فناوري تولید سورگوم علوفـه بهره

هایی چون نیـروي کـار،   درصد آن برگرفته از اختالف نهاده 10که تنها 
  .تبذر، کود حیوانی و شیمیایی و سرمایه اس

کارایی منابع در تولید برنج در نیجریه را  )2007(گونی و محمد بابا
ها دریافتند که همه آن. داگالس بررسی نمودند-با استفاده از تابع کاب

  .  شوندها به استثناي نیروي کار کمتر از حد بهینه استفاده مینهاده
در ایـران  تولیـد شـده   علوفـه اصـلی   ) Medicago sativa(یونجه 

تن میلیون  6 حدود 1390تولید یونجه در ایران طی سال زراعی . است
 ایـن محصـول  زراعـی بـه کشـت     هکتار زمـین  000،583بود و حدود 

درصد در رتبه هفتم تولیـد   پنجاستان زنجان با سهم . اختصاص داشت
سطح زیر کشت یونجه اسـتان زنجـان براسـاس     .یونجه کشور قرار دارد

ــر 1390در ســال رزيآمارنامــه کشــاو ــانگین  23196 براب هکتــار و می
  ). 1390نام،بی( باشدمیکیلوگرم  5805عملکرد 

    تولید یونجه در ایران بیشـتر بـه صـورت علـف خشـک اسـت، امـا        
علف خشک یونجـه از یونجـه سـیلو    ) خامانرژي و پروتئین(مواد مغذي 

طور  فه بهکه علوزمانی). 2001انجمن تحقیقات ملی، ( تر استشده کم
ایـن  . ریزنـد شـوند و مـی  ها ترد و شکننده مـی کامل خشک شود، برگ

آوري علوفه خشک از روي مشکل بیشتر در زمان زیر و رو کردن و جمع
 ). 1985 نـش، (دهـد زمین توسط عملیات مکانیکی و ماشـینی رخ مـی  

اي و طـول  چنین، وجود بارندگی در زمان برداشـت اتالفـات مزرعـه   هم
جهت خشک شدن علف خشک یونجه در مزرعـه را افـزایش    زمان الزم

از لحـاظ       برداشت علف خشـک یونجـه بـا یونجـه سـیلو شـده       . دهدمی
هاي کشـاورزي، نیـروي انسـانی و مصـرف سـوخت      کارگیري ماشینبه

  . متفاوت است
مراحل اصلی در برداشـت علـف خشـک یونجـه شـامل چیـدن بـا        

یر و رو کردن با تراکتور مجهز به تراکتور مجهز به مور، ردیف کردن و ز
بندي با تراکتور مجهز به بیلر، حمل و نقل و ذخیـره سـازي    ریک، عدل

اما، مراحل برداشت یونجه سیلو شده شامل برداشت مسـتقیم بـا   . است
در مرحله ذخیره سـازي در  . باشدچاپر، حمل و نقل و ذخیره سازي می

.         باشـد زیـادي مـی  تولید علف خشـک یونجـه نیـاز بـه نیـروي انسـانی       
صـورت  سـازي بـه  که در تولید یونجه سیلو شده، مرحله ذخیرهدر حالی

هاي بسیاري در مـورد تعیـین   در ایران پژوهش. گیردمکانیزه انجام می
امـا، در مـورد تولیـد    . یونجه انجام شده استعلف خشک ارزش غذایی 

اطالعـاتی در  یونجه سیلو شده و مقایسه آن با تولید علف خشک یونجه 
تغذیه دام و با عنایت به جایگاه ویژه یونجه در   .کشور منتشر نشده است

در  گیري اصولی از منابعي و در راستاي بهرهپرورواحدهاي داممدیریت 
هـاي مختلـف   سـاختار تولیـد روش   پژوهش، در این تولید این محصول

ی قـرار  هاي کشاورزي مورد بررسبه ماشین ویژه با توجه برداشت یونجه
      .  گرفت
  

  هامواد و روش -2
 ازمربوط بـه تولیـد علـف خشـک یونجـه       اطالعات پژوهش ایندر 

سال  زنجان طی استان در یونجه داراي سیستم برداشت مکانیزه مزارع
در ایـن  ( آوري گردیـد نامه جمعبا استفاده از پرسش 1390-91زراعی 

و  باشـد میتولید یونجه سیلو شده کامالً مکانیزه پژوهش به دلیل اینکه 
نیست فقط اطالعات مزارع داراي سیسـتم  در مزارع سنتی امکان پذیر 

نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول     حجـم   .)آوري شـد جمع برداشت مکانیزه
 75 به مقدار این دقت افزایش براي که آمد دست به مزرعه 68کوکران 

 تصـادفی  گیـري از روش نمونـه  پـژوهش  ایـن  در .یافت مزرعه افزایش
   .)2008لوي و لیمیشو، ( شد استفاده سیستماتیک

. که تولید یونجه سیلو شده در ایـران مرسـوم نیسـت   با توجه به این
جهت به دست آوردن اطالعات مربوط به تولید یونجه سیلو شده، در دو 

   پـس از   مزرعه در منـاطق مختلـف اسـتان یـک هکتـار زمـین زراعـی       
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بندي جهت تولید یونجه سیلو شده مدیریت گردید و مابقی زمـین  کرت
بنـابراین، سیسـتم    .زراعی به تولید علف خشک یونجه اختصاص داشت

سـازي در  هاي برداشت از مور، ریک، بیلر، حمل و نقل و ذخیـره ماشین
، حمـل و نقـل و   تولید علف خشک یونجه به برداشت مستقیم بـا چـاپر  

یونجه سـیلو شـده تغییـر کـرد و زمـین زراعـی       سازي در تولید ذخیره
در تولیـد یونجـه   . بالفاصله پس از خروج علوفه از زمین آبیاري گردیـد 

دلیل عدم نیاز به خشک شدن علوفه در مزرعه طـول هـر   سیلو شده به
در نتیجه، در تولید یونجـه سـیلو شـده    . تر گردیدچین یک هفته کوتاه
در تولید علف خشک یونجـه در  که حالی در ،گردیدچهار چین برداشت 

  . منطقه مورد مطالعه سه چین برداشت شد
جهت تولیـد علـف خشـک     هاآن هزینه و مصرفی هاينهاده مقدار

گیري شـد و بـراي   دقت اندازهیونجه و یونجه سیلو شده در دو مزرعه به
یونجـه   مزرعـه  75برآورد اطالعات مربوط به تولید یونجه سیلو شده در 

   که یونجه یک گیاه چند سـاله  دلیل این به. استفاده گردید مورد مطالعه
شود، در ایـن پـژوهش   باشد و با کاشت آن چندین سال برداشت میمی

گیاه یونجه در تولید علف خشک یونجه و یونجه سـیلو شـده    عمر مفید
هـاي مصـرفی در مرحلـه    پنج سال در نظـر گرفتـه شـد و تمـام نهـاده     

که توجه به این ج سال درنظر گرفته شد و باخاکورزي و کاشت براي پن
درصـد   20اطالعات یک سال زراعی در محاسبات استفاده شد، مقـدار  

هاي مصرفی در مرحله خاکورزي و کاشـت در تمـامی محاسـبات    نهاده
چنین، به دلیل تفاوت در مـاده خشـک علـف خشـک     هم .لحاظ گردید

درصـد مـاده    100یونجه و یونجه سیلو شده، مقدار محصـول براسـاس   
الکتریسیته مورد  .در محاسبات لحاظ گردیددر یک سال زراعی خشک 

 دادن قـرار  فشار تحت و آوردن باال براي الزمالکتریسیته  ،نیاز آبیاري
مـدت زمـان اسـتفاده از       ،چنـین هـم  .هـر هکتـار بـود    در نیـاز  مورد آب

هاي کشاورزي در مراحل خاك ورزي، کاشت، داشت، برداشـت،  ماشین
  .باشدسازي براساس ساعت در هکتار میحمل و نقل و ذخیره

 میباشد ستاندهها به دهبطه فنی تبدیل نهاراتابع تولید مبین 
کامالً فیزیکی م تولید یک مفهو   تابع). 1376موسی نژاد و نجار زاده، (
  ننشارا تولید ي هادهنهاه و بطه بین ستاندده راسار طو بهو  ستا
ت ترکیبااز ست که امحصولی بیشینه ین تابع بیانگر اقع در وا. هددمی 

مختلفی هاي فرمتابع تولید به . یدآست میدبه   تولیدي هادهمختلف نها
خطی رت صو بهم، ترین فردهسا   درکه اي بهگونهد ست ظاهر شواممکن 

ت دو جادر   رتصو بهتر ل واقعیعین حاو در تر هپیچیدهاي و در شکل
ن نمایاها اینمانند و  نمایی، یتمیرنیمه لگا ویتمی رلگا، باالترو 

یط ابستگی به شردي یاود زین تابع تا حداقیق د   متعیین فر. دمیشو
ت تجربیاده از ستفاابر    وهعالن نادداقتصال بیشتر این حاابا . داردتولید 
ار قرري آن ماآتوجیه ي بر مبنارا تابع م فرب نتخاك امال، مشابه

که آورد هم میافر   ن رامکااین اتابع تولید رد آوبر ،چنینهم. هنددمی
به تفکیک مشخص ، تولیدي هادهنهااز همیت هر یک و انقش 

   ).1390 ،زاده شورکی و همکاراناعظم(دشو
طـور کلـی، نیـل بـه هـدف مـوردنظر ایـن مطالعـه بـا رهیافـت           به

بـراي انتخـاب   . باشـد اقتصادسنجی و برآورد تابع تولید امکان پذیر مـی 
ــابع ت ــرم ت ــژوهش، ف ــن پ ــد مناســب در ای ــایی هــمولی ــع ه          چــون تواب

بـراي  . اگالس، ترانسندنتال و ترانسـلوگ در نظـر گرفتـه شـدند    د-کاب
بـه  . انتخاب فرم مناسب از میان توابع معیارهـاي مختلفـی وجـود دارد   

، تعـداد پارامترهـاي کمتـر، سـادگی تفسـیر،      )1386(اعتقاد ابریشـمی 
بینـی از   دهـی و پـیش   رازش، قدرت تعمـیم سادگی محاسباتی، خوبی ب

جمله معیارهاي مهم در تعیین الگوي  اقتصادسنجی برتر براي کارهاي  
هـا و مقـادیر پارامترهـاي     مطابقت و سازگاري عالمت. باشند تجربی می

هـاي اقتصـادي نیـز از معیارهـاي مهـم در       هـا بـا تئـوري   تابع و کشش
افـزون بـر   . باشـند می) 1988(شناسایی الگوي برتر از دیدگاه تامپسون

 این، بر اساس نظر تامپسون در کنار معیارهاي مذکور، مطالعات تجربـی 
در ایـن  . توانند راهنماي خوبی براي انتخاب الگـوي برتـر باشـند    نیز می

       از میــان توابــع مــورد آزمــون، بهتــرین نتــایج بــا تــابع تولیــد  مطالعــه 
  . دست آمدداگالس به-کاب

 هـا سـتانده  و هـا نهـاده  بـین  رابطه برقراي براي متعددي معادالت
 به هک اي استرابطه ترینمهم داگالس-تابع کاب شوند ولیمی استفاده

استناد کاربرد وسیع این فـرم تـابعی در    هب. شوداستفاده می منظور این
ــه ســینگ و همکــاران  ــاتیرلی و  ،)2004( مطالعــات متعــدد منجمل ه

رافعــــی و   ،)2010( رانمبتکــــر و همکــــا   ،)2005( همکــــاران
این  نیز برازش مناسب از و) 2012(مبتکر و همکاران ،)2010(همکاران

هـا و مقـدار محصـول یونجـه بهـره      تابع جهت تبیین ارتباط بین نهـاده 
  .گرفته شد

  :است شده داده نشان 1رابطه  در تابع این عمومی شکل

    )1(  			Y = a xi∝ 																i = 1,2,3,… , n 

  
 رابطـه  یک صورت به شود، گرفته لگاریتم باال رابطه طرفین از اگر

  :آیددر می خطی

   )2(  			lnY = a + α ln(x ) + e 	 

  

پـارامتر  :  αضـریب ثابـت،   :  aام،iمحصول مزرعـه  :  Yدر آن که 
ضـریب  :  eهاي مورد استفاده در تولید، نهاده:  Xها، رگرسیونی نهاده

  .باشندخطا می
 نیـز  محصـول تولیـدي   مقدار نشود، مصرف اينهاده هیچ کهزمانی

 سینگ و همکاران،( شودمی تبدیل 3 رابطه به 2 رابطه پس است؛ صفر
؛ مبتکر و  2010 ؛ محمدي و امید، 2006 ؛ هاتیرلی و همکاران،2003

  .)2012همکاران،

    )3(  			lnY = α ln(x ) + e  

مقـادیر   زیـر  رابطـه  طبق که داشت وجود نهاده هشت مطالعه ایندر 
  :شد بیان هانهاده
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        )4(  
 			lnYi=α1lnX1+α2lnX2+α3lnX3+α4lnX4 

   										+α5lnX5+α6lnX6+α7lnX7+α8lnX8+ei 

) درصد ماده خشک 100کیلوگرم براساس (محصول:  Yکه در آن 
، )کیلـوگرم ( کودهـاي شـیمیایی  :  X، )کیلوگرم( بذر:  Xام، iمزرعه 
X  :  کیلــوگرم( کـود حیـوانی( ،X  : هـا کــشآفـت )کیلــوگرم( ،X  :

، )لیتر( سوخت:  X، )کیلو وات در ساعت( الکتریسیته موردنیاز آبیاري
X  :ساعت( ماشین( ،X  :نیروي انسانی )تمـامی  . باشـند می )ساعت

   . ها براساس مصرف در یک هکتار لحاظ گردیدندنهاده
. شد استفاده هانهاده حساسیت تحلیل براي )MP(1ینهای تولید از
ي هـا داده بـراي  فرضـیات  که شرایطی در خصوصبه حساسیت تحلیل
 افزایش براي روش مناسبی باشند، مناسبی متغیرهاي شده، آوريجمع
 بـه ). 1998دریچسـلر،  (است نتایج قطعیت عدم درجه کاهش و دقت

 اثـر  در فقـط  و شرایط تمام ماندن ثابت با که را مقداري دیگر عبارت
   اضـافه  تولیـد کـل   میـزان  به متغیر نهاده از واحد یک مصرف افزایش

 وريبهـره  تـوان مـی  را نهـایی  تولید. گویندمی نهایی تولید را شودمی
 محاسـبه  بـراي ). 1389کوپـاهی،  ( گرفت نظر در مربوطه نهاده نهایی

 .شد ادهـاستف زیررابطه  از هانهاده از یـک هر حساسیت تحلیل
 

     )5(  					MP =
Y
X
×∝  

  

، مقدار محصول مـزارع : Y، امiتولید نهایی نهاده :  MPکه در آن 
	X : نهادهi، ام در مزارع	پارامتر رگرسیونی نهاده : ∝iباشندمی ام.  

نهاده، بیانگر  هر مربوط به داگالس پارامتر رگرسیونی-در تابع کاب
 بـه  اشـاره  )RTS(2مقیـاس  بـه  بازده نسبت. باشدکشش آن نهاده می

 کهحالتی در ها،در نهاده تغییر ازاي به عملکرد مقدار در تغییرات میزان
        تـابع  در. دارد کننـد،  تغییـر  ثابـت  مقـدار  یـک  با و با هم هانهاده همه
  . شودها مشخص مینهاده ضرایب مجموع با این فاکتور داگالس-کاب

  

  )6(    			RTS = ∝  

هـا بـا مقـدار محصـول، از     مقادیر نهـاده به منظور بیان ارتباط بین 
جهـت   Eviews 7روش اقتصادسنجی تخمین تـابع تولیـد نـرم افـزار     

از تولیـد نهـایی، براسـاس ضـرایب پاسـخ      . تجزیه و تحلیل استفاده شد
   هـاي تولیـد در هـر کـدام از     ها، جهـت تحلیـل حساسـیت نهـاده    نهاده
  . هاي برداشت یونجه استفاده گردیدروش

  
  و بحث نتایج -3

واتسـون در تولیـد علـف    -نتایج آزمون نشان داد که آماره دوربین  
ن که نشابـود   79/1و  09/2 ترتیببه و یونجه سیلو شده یونجهخشک 

 یونجهدر تولید علف خشک  R2ضریب   .اردندد جووهمبستگی  دخوداد 
بدین ین براي این تابع بود، ا 67/0و  85/0 ترتیببه و یونجه سیلو شده

 ترتیببه و یونجه سیلو شده یونجهدر تولید علف خشک ست که معنی ا
ها قابل تببین دهتوسط نهاد محصول عملکرات تغییردرصد از  67و  85

  . میباشد
. نشان داده شده اسـت  1 در جدولها نتایج تحلیل رگرسیون نهاده

ــک   در  ــف خش ــد عل ــهتولی گرسیونی رگترین ضریب رماشین بز، یونج
دار که در سطح یک درصـد معنـی  شت داها دهنها میانرا در ) 979/0(

 ماشینکـارگیري  یک درصـد افـزایش بـه      با ،ددننشان دا این نتایج . شد
دیگـر  . یش مییابدافزدرصـد ا  979/0ان به میزد محصول عملکران میز

توان به نیروي انسـانی،  ، مییونجههاي مهم در تولید علف خشک نهاده
کـش و  هاي سـوخت، آفـت  چنین، نهادههم .بذر و کود دامی اشاره کرد

الکتریسیته موردنیاز آبیاري اثرات منفی بر عملکرد علف خشک یونجـه  
  .داشتند

در هـا در تولیـد یونجـه سـیلو شـده      رگرسیون نهـاده  نتایج تحلیل
و  755/1ترتیب با ضـریب  به نشان دادند که ماشین و سوخت 1 جدول
باالترین تأثیر را داشـتند، کـه ماشـین در سـطح یـک درصـد،        465/0

این نتایج نشان دادنـد کـه   . دار بودندسوخت در سطح پنج درصد معنی
و  755/1ترتیـب  یک درصد استفاده بیشتر از نهاده ماشین و سوخت به

ــی  465/0 ــزایش م ــیلو شــده را اف ــرد یونجــه س ــد و درصــد عملک        دهن
کـش  هاي آفتنهاده. دو نهاده بر تولید است نشان دهنده اثر مثبت این

و الکتریسیته موردنیاز آبیاري تأثیر منفی بر عملکرد یونجه سـیلو شـده   
هـا بـر مقـدار    بنابراین، جهت از بین بردن اثر منفی این نهـاده . داشتند

   .ها را کاهش دادتولید بهتر است مصرف آن
گـالس  دا-کـاب  تولید با استفاده از تابع) 1387( حیدر زاده و همکاران

هاي مختلف تولیـد گنـدم را از نظـر سـطح فنـاوري ماشـینی در       روش
در ماشـین  در سیستم مکانیزه، نهـاده  . نمودندشهرستان مشهد بررسی 

  .بوددر مدل ) 55/0(بین متغیرها داراي بیشترین ضریب 
، نشددار معنیمحصول  تولیدروي ها دهنهااز ثر برخی اکه جا آن از
دار داشتند حذف شدند و مدل دوباره برآورد که اثر غیرمعنیهایی نهاده

و ) 7 رابطـه ( یونجـه در نهایت، مدل مناسب تولید علف خشـک  . گردید
در منطقه مـورد  هاي مصرفی براساس نهاده) 8رابطه ( یونجه سیلو شده

 71/1 ترتیببهواتسون در این توابع -آماره دوربین. مدآست دبهمطالعه 
بودند و مدل در سطح یک  53/0و  62/0 ترتیببه R2و ضریب  52/1و 

  .ددار بودرصد معنی

  

کـود  :  Xکودهاي شیمیایی، :  Xبذر، :  Xمحصول، :  Yکه در آن 
ماشـین،  :  Xالکتریسیته موردنیاز آبیاري، :  Xکش، آفت:  Xدامی، 
X  :باشندمی نیروي انسانی .  

     )7(  
lnY	= 490/0 	lnX1 + 001/0 	lnX2+ 227/0 	lnX3 

 091/0-         lnX4	 119/0- 	lnX5+ 858/0 	lnX6 

										+ 877/0 	lnX7 



 21    ...                                                                                                                 هاي مختلفتحلیل ساختار تولید در روش

    )8(  		lnY	= 161/0 	lnX1 001/0- 	lnX2+ 396 /0 	lnX3 

											+ 929/1 	lnX4 

  

سـوخت،  :  Xکـش،  آفت:  Xبذر، :  Xمحصول، :  Yکه در آن 
X  :باشندماشین می.  

  
  .هاي مختلف برداشت یونجهروش ها درنتایج برآورد تابع تولید و تحلیل حساسیت نهاده  ):1(جدول    

  پارامترها
  یونجه سیلو شده    علف خشک یونجه

  تولید نهایی tآماره   ضرایب    تولید نهایی tآماره   ضرایب
  1α(  483/0  *376/5  14/434    142/0  **314/2  16/153(بذر

  2α(  001/0  *390/0  22/0    001/0  307/1  26/0(کود شیمیایی
  3α(  223/0  *925/4  16/0    048/0  388/1  04/0(کود دامی

  -4α(  094/0-  *696/3-  79/426-    097/0-  *197/6 -  49/528(کش آفت
  - 5α(  112/0-  ***709/1-  17/0 -    056/0-  326/1-  10/0(الکتریسیته 

  6α(  149/0-  261/1-  82/4 -    465/0  ***850/1  40/18(سوخت 
  7α(  979/0  *204/4  17/302    755/1  *798/5  82/410(ها ماشین

  8α(  961/0  *058/5  79/45    065/0  574/0  63/4(نیروي انسانی 
                

      79/1        09/2  واتسون -دوربین
R2 85/0        67/0      

      324/2        292/2  مقیاسبه بازده نسبت
  .دهددرصد را نشان می 10و  5، 1داري در سطح به ترتیب معنی ***و ** ، *

  

گردید  سیرها بردهتحلیل حساسیت نها، تولید نهاییده از ستفاابا 
 بذرمقدار تولید نهایی نهاده   .نشان داده شده است 1 نتایج در جدول و

یونجه سیلو شده تولید  در ماشیننهاده  یونجه و خشکتولید علف  در
ها تولید نهایی نهاده مقدار بیشترین 82/410 و 14/434با ترتیب به

دهند که با یک کیلوگرم استفاده بیشتر از این نتایج نشان می. بودند
یک ساعت استفاده بیشتر از  یونجه و خشکتولید علف  در بذرنهاده 
  82/410و  14/434 ترتیببه شدهیونجه سیلو تولید  در ماشیننهاده 

) 2010( مبتکر و همکاران .شوددر عملکرد مشاهده می افزایش کیلوگرم
ها آن. ها در تولید علف خشک یونجه را برآورد نمودندحساسیت نهاده

و پس از آن نیروي ) 540/12(گزارش کردند که تولید نهایی کود دامی 
  . ها بودندنهایی نهادهبیشترین مقادیر تولید ) 743/6( انسانی

ها در تولید علف خشک یونجـه  مقادیر بازده نسبت به مقیاس نهاده
مقـادیر بـازده    .نشان داده شـده اسـت   1 و یونجه سیلو شده در جدول

ها براي تولید علف خشک یونجه و یونجـه سـیلو   نسبت به مقیاس نهاده
    ن ایـن نتـایج نشـا   . محاسـبه گردیـد   324/2و  292/2ترتیـب  شده بـه 

و  292/2ترتیـب  ها، بـه دهند که با یک درصد افزایش در تمام نهادهمی
درصد افزایش در محصول علف خشـک یونجـه و یونجـه سـیلو      324/2

صعودي اسـت بنـابراین   شود و بازده نسبت به مقیاس میشده مشاهده 
ـ . در تولید این محصول صرفه اقتصادي وجود دارد عبـارتی تولیـد در   هب

که، مبتکـر  درحالی .ر داراي سودآوري بیشتري خواهد بودمقیاس بزرگت
هـا در تولیـد علـف    بازده نسبت به مقیـاس نهـاده   )2010( و همکاران

اما، نتایج بازده صعودي نسـبت  . گزارش کردند 998/0خشک یونجه را 
اشـراقی سـامانی و    ،)1380( به مقیاس این مطالعه با نتایج ارسالن بـد 

، که بازده صـعودي  )1387( زاده و همکارانحیدر و  )1387(همکاران 
  . اند مطابقت داشتنسبت به مقیاس را گزارش کرده

  
  نهایی يریگجهینت -4

تولیـد علـف   در  ماشینتحلیل تابع تولید نشان داد که نهاده نتایج 
و یونجه سیلو شده بـاالترین تـأثیر را داشـت و در سـطح     یونجه خشک 

کارگیري ده افزایش محصول با بهدار بود که نشان دهنیک درصد معنی
کـش و الکتریسـیته   هـاي آفـت  نهـاده  چنین،هم. بیشتر این نهاده است

و یونجه سیلو شـده تـأثیر   یونجه موردنیاز آبیاري در تولید علف خشک 
هـا بـر مقـدار    منفی داشتند که جهت از بین بردن اثر منفی این نهـاده 

 در بـذر نهـایی نهـاده    تولیـد . ها کاهش یابدتولید بهتر است مصرف آن
یونجه سیلو بیشترین تولید  در ماشیننهاده  یونجه و خشکتولید علف 

تولید علف خشک یونجه و یونجه سیلو شـده  . تولید نهایی بودندمقادیر 
از جنبـه اقتصـادي تولیـد    . داراي بازده صعودي نسبت به مقیـاس بـود  

مـورد  یونجه سیلو شده نسبت به تولید علف خشک یونجـه در منطقـه   
  .مطالعه سودآور تر بود
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Abstract  
With regard to the importance of forage production in Iran, the main objective of this study is to analyze the relationship 

between inputs and yield in different alfalfa harvesting systems by using production function. Therefore, data on alfalfa 

hay production were collected from 75 farms in Zanjan province using face to face surveying in the year 1391(2012). 

By a systematic random sampling method. Two farms in different areas were managed by silage harvesting system and 

data on all farms for alfalfa silage production estimated based on data obtained. The relationship between inputs and 

yield were estimated using Cobb-Douglas production function for different harvesting systems (alfalfa hay and alfalfa 

silage). The results of the production function showed that machinery had the highest impact among the inputs for 

alfalfa hay and alfalfa silage productions. The biocide and electricity for irrigation had negative impacts on yield in 

different alfalfa harvesting systems. Seed for alfalfa hay and machinery for alfalfa silage production had the highest 

marginal product values. Moreover, these results revealed that scale economies exist in different harvesting system of 

alfalfa production. Accordingly, proportionate increase in the inputs is recommended in order to find a more 

economical production process. 
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