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چکیده
مطالعه حاضر به بررسي ساختار رياضي تابع هزينه و تولید محصولگندم آبي در استان کردستا ميپردازد و اساس
متدولوژي آن بر فرضیه دوگانگي استواراست .لذا ضمن اشاره به مزاياي استفاده از تابع هزينه به جاي تابع تولید
در تجزيه و تحلیل تکنولوژي تولید ،با انتخاب تابع هزينه ترانسلوگ ،طبق قضیه شفارد توابع تقاضاي شرطي نهادهها
درچارچوب معادالت سیستمي به روش رگرسیونهاي به ظاهر نامرتبط تکراري به صورت مقید برآورد شدند.
اندازه نمونه بالغ بر  282بهره بردار گندم آبي است .دادهها براي سال زراعي19-19به صورت ،پیمايشي و از طريق
مصاحبه با کشاورزان و تکمیل پرسشنامه جمعآوري شده است .نمونه ها به روش نمونهگیري خوشهاي تصادفي
چندمرحله اي انتخاب گرديدند .نتايج به دست آمده نشان مي دهند که تابع هزينه ترانسلوگ برازش خوبي نسبت به
داده هاي مورد تحقیق داشته است و فرضیه هاي ساختاري از جمله بازدهي ثابت نسبت به مقیاس ،همگن بودن و
هموتتیک بودن تکنولوژي تولید هیچکدام از نظر آماري معنيدار نیستند .نهاده زمین بیشترين سهم ازهزينه تولیدرا
به خود اختصاص ميدهند .با توجه به نتايج حاصل از کششهاي جانشیني آلن به جز نهادههاي نیروي کار با سم و
آب با کود بقیه از نوع جانشیني ميباشد .همه کششهاي قیمتي خودي تقاضا،کوچک تراز يک بوده ،لذا مي توان
گفت تقاضا براي همه نهادهها بيکشش است.همچنین برآورد معیار بازدهي نسبت به مقیاس بیانگر آن است که
بازدهي نسبت به مقیاس فزاينده درمزارع مورد مطالعه ،وجوددارد.
واژگان کلیدی  :تئوري دوگانگي ،تابع هزينه ترانسلوگ،کشش قیمتي جانشیني و متقاطع تقاضا ،بازدهي
نسبت به مقیاس ،رگرسیون به ظاهرنامرتبط تکراري
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 -1مقدمه
غذا از جمله نیازهاي فیزيولوژيک انسان است که نبود آن زندگي بشر را به خطر مي اندازد .نان و
فرآوردههاي آن اولین و بهترين غذايي است که براي انسان شناسايي شدهو از محصول گندم تولید مي
شوند .در سال زراعي  9351 -19کل سطح زيرکشت محصول گندم در کشور  92/93میلیون هکتار بوده
که  83/29درصدآن آبي و مابقي( 68/25درصد) را ،ديم تشکیل ميدهد .همچنین کل تولید محصول
گندم در کشورحدود  22/23میلیون تن بوده که 1/51درصد به کشت آبي و  99/99درصد به کشت ديم
تعلق دارد(وزارت جهاد کشاورزي .)9351،با توجه به اين گزارش ،ايران در چند سال اخیر توانسته در
زمینه تولید گندم به خودکفايي دست يابد اما بررسيها نشان ميدهد زير ساخت هاي الزم براي حفظ
اين دستاورد به مدت طوالني را در اختیار ندارد .يکي از مهم ترين راهبرد اقتصادي کشورهاي موفق در
زمینه خودکفايي ،کاهش هزينههاي تولید است .درحوزه خودکفايي گندم مسائلي چون تجمیع اراضي و
يکپارچه سازي زمینهاي زير کشت گندم ،افزايش ضريب مکانیزاسیون ،بهینه سازي روشهاي آبیاري،
کاهش هزينه حمل ونقل داخلي ،کاهش هزينههاي بازاريابي وکاهش حاشیه بازاريابي ،کاهش نرخ بهره
اعتبارات و تمامي مواردي که به کاهش هزينه تولید اعم از ثابت و متغیر در تولید و صادرات گندم منجر
شود ،ميتواند در خودکفايي گندم ايران در بازار بین الملل تاثیر بسزايي داشته باشد .توجه به اين مسايل
ضرورت انجام مطالعه در زمینه امکان کاهش هزينههاي تولید و بررسي وضعیت تولید و هزينه اين
محصول مهم در سطح خرد و کالن را در نظر دارد.
در اين مطالعه به طور موردي استان کردستان ،که يکي از قطبهاي تولید گندم کشور مي باشد
موردبررسي قرار گرفته است.اتقايي و همکاران( )9319مطالعه اي تحت عنوان سنجش شکست اراضي
شالیکاري در چارچوب رهیافت تابع هزينه در استان گیالن انجام دادند .نتايج نشان دهنده بازدهي نسبت
به مقیاس فزاينده در مزارع برنج اين استان است.رنجبرو دشتي( )9355تحقیقي تحت عنوان تحلیل
ساختار تولید با استفاده از تابع هزينه در مرغداريهاي گوشتي استان زنجان با استفاده ازرهیافت تابع
هزينه انجام دادند .نتايج نشان داد که واحدهاي موردمطالعه داراي بازده نزولي نسبت به مقیاس است.
کسکین و همکاران )2999( 9در مطالعهاي عنوان برآورد تابع تقاضا براي نهادههاي گوجه فرنگي و
خیار(منطقه اوزاندره ترکیه) با استفاده از رهیافت تابع هزينه پرداختند .نتايج نشان داد که کششهاي
خودي و متقاطع نهادهها در کشت خیار بيکشش و درکشت گوجه فرنگي کشش پذير نسبت به
تغییرات قیمت ميباشد .کوي و همکاران )2991( 2به بررسي ساختار تولید و توابع تقاضاي نهادهها در

1 - Keskin & et al.,
2 - Kavoi & et al.,
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مزارع تولیدکننده لبنیات در کنیا با استفاده ازنظريه دوگانگي پرداختند .نتايج حاصله نشان دهنده عدم
وجود صرفه جويي حاصل از مقیاس ،در واحدهاي تولیدي مي باشد.
 -2دادهها و روشهای تحقیق
بر اساس تئوري دوآلیتي ،ساختار تولید يک صنعت ميتواند هم با استفاده از تابع تولید و هم تابع هزينه
مورد مطالعه قرار گیرد .لذا هر تابع تولید داري يک تابع هزينه حداقل ،به عنوان سیستم ثانويه ميباشد لذا
تمام روابط فنیمیان سطوح تولیدو عوامل مستتردر تابع تولید ،بازتابي در تابع هزينه دارد(واريان.)9112، 9
با اين حال استفاده از تابع هزينه داراي چندين مزيت است از جمله اين که -9:در روش تابع هزينه
ضرورتي ندارد که فرض شود تابع تولید نسبت به مقدار عوامل ،همگن از درجه يک است چرا که
باعث تحمیل محدوديتهايي بر مدل ميگردد .اما صرفنظر از خواص همگن بودن تابع تولید ،منطقي
است که فرض شود تابع هزينه نسبت به قیمت عوامل همگن خطي است  ،زيرا مثال برابر شدن قیمت
عوامل هزينه کل را نیز برابر خواهد کرد بدون اينکه تاثیري بر نسبت عوامل بگذارند .و همین فرض
همگن خطي بودن تابع هزينه نسبت به قیمت عوامل براي رسیدن به معادالت برآوردي مدل کافي
است-2.استفاده از قیمتها بهجاي مقاديرکمي نهادهها ،برتري دارد .چرا که در تابع هزينه میزان هزينه
تابعي از قیمت نهادهها است و احتمال بروزهم خطي میان قیمت نهادها کمتر از مقاديرآنها
است(ري.)9152،2يک تابع هزينه رابطه بهینه بین هزينه بنگاه ،قیمت نهادهها و سطح تولید را ارائه
ميکند .فرم ضمني آن به صورت رابطه ( )9مي باشد:
()1

که در آن هزينه کل تولید ،قیمت هر واحد نهاده ام به کارگرفته شده در تولید و
تولیدي و

مقدار محصول

مقدارعامل تولید ميباشد.لذاتابع هزينه به صورت ،رابطه( )2تعريف مي شود(عارف

عشقي: )9358،
()2

براي به دست آوردن يک تابع هزينه ضروري است که بودجه بنگاه را با توجه به محدوديت تکنولوژي
به حداقل برسانیم ،يا اين که تولید بنگاه را با توجه به محدوديت بودجه به حداکثر برسانیم .اين دو
امردرحقیقت معادل يکديگرند .يافتن راه حل براي مساله فوق منوط به تساوي نرخ جايگزيني فني با
1 - Varian
2 - Ray
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منفي نسبت قیمت نهادههاي تولیدي است .با مفروض بودن تکنولوژي خاصي ،ساده خواهد بود (حداقل
از لحاظ مفهومي) که تابع هزينه را از طرق حداقل نمودن رابطه هزينه به دست آورد و از طرف ديگر با
مفروض بودن تابع هزينه ميتوان تابع تولید و تکنولوژي تولیدي را که چنین تابع هزينهاي ايجاد کرده
است ،به دست آوريم .هر مفهومي که بر حسب ويژگيها و خواص تابع تولید تعريف شود يک تعريف
همزاد بر حسب ويژگي ها و خواص تابع هزينه دارد و بالعکس( .دايورت.)2992،9در برآورد تابع هزينه
از فرمهاي گوناگوني همچون تابع ترانسلوگ ،لئونتیف ،درجه دوم ميتوان بهره گرفت.به
اعتقادگجراتي،تعدادپارامترهاي کمتر،سادگي تفسیر ومحاسبات،خوبي برازش،قدرت تعمیم دهي وپیش
بیني،ازجمله معیارهاي مهم درتعیین الگوي اقتصاد سنجي برتر براي کارهاي تجربي مي-
باشند(ابريشمي .)9358،به استناد معیارهاي گزينش تابع برتر وکاربرد وسیع تابع هزينه ترانسلوگ،شکل
کلي اين تابع به صورت روابط ( )3و( )6خواهد بود:

()3
()4

در رابطه فوق Cهزينه کل،

سطح تولید يا مقدار تولید،

زمین ،کود ،ماشین آالت ،نیروي کار ،آب ،سم و

به ترتیب قیمت

نشاندهنده سهم هر عامل تولید در کل هزينه

است.استفاده ازتابع هزينه ترانسلوگ منوط به برقراري شرايطي تحت عنوان قیود خوشرفتاري ميباشد
که عبارتند ازهمگني ازدرجه يک نسبت به قیمت نهادهها ،يکنوا بودن نسبت به قیمت نهادهها و مقعربودن
نسبت به قیمت است .شرط اول بیانگر آن است که تغییر متناسب در قیمت عوامل تولیدهزينه را به همان
نسبت تغییر خواهد داد .اين محدوديت به صورت رابطه ( )8اعمال ميشود(گارسیا و رندال:)9116،2
()8
شرط دوم با فرض اينکه تابع ترانسلوگ دوبار قابلیت مشتق پذيري داشته و ماتريس هشین آن نسبت به
قیمت نهادهها متقارن باشد ،به صورت رابطه( )8برقرارخواهدشد(گارسیاو رندال:)9116،
()8

1 -Diewe
2 - Garciaand Randall
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شرط سوم که به مفهوم همسو بودن جهت تغییرات قیمت نهادهها و هزينهها ميباشد مستلزم اين است که
سهم برآورد شده هر نهاده از کل هزينه تولید به ازاي تمام مشاهدات رقمي بزرگ ترازصفرباشد .اين
شرط طبق رابطه ()2تامین ميگردد (گارسیا:)9116،
()2
براي تامین شرط چهارم بايستي ماتريس مشتقات درجه دوم تابع هزينه

نسبت به قیمت نهادهها يک

ماتريس نیمه معین منفي باشد يعني شیب تابع تقاضاي نهادهها نسبت به قیمت نهادهها منفي باشد .با
محاسبه کششهاي جانشیني خودي و متقاطع آلن براي نهادهها ميتوان ماتريس هشین مربوطه را تشکیل
داد .چناچه کشش هاي خود قیمتي آلن محاسبه شده به ازاي تمام مشاهدات مقاديري کمتر از صفر داشته
باشند ،شرط تقعر برقرار مي باشد (بلکوربي و همکاران.)9122،9
فرضیههای ساختاری تابع هزینه
بااينکه تابع هزينه ترانسلوگ،ساختارتولیدرامحدود به هموتتیک بودن وهمگني نميکند وهیچ
محدوديتي روي کششهاي جانشیني نهادههاي تولید نميگذارد.امااين محدوديتها بايستي ازنظرآماري
روي تابع فوق آزمون شوند تا پس ازاطمینان ازصحت مدل انتخابي وعدم وجود اريب درپارامترهاي
برآورد شده ،شاخصهاي الزم را بررسي نمود(هانگ.)2999،2
 -9فرضیه هموتتیک3بودن تابع تولید :هموتتیک نبودن بدين معناست که تغییرمقیاس تولید در نسبت يا
سهم استفاده ازعوامل تولید اريب ايجاد خواهدکرد؛ به عبارتي اگرمقیاس تولید تغییر کند ،نسبت به
کارگیري عوامل نیز تغییر ميکند .و اصطالحا ًتولیدکننده با اريب تغییر مقیاس مواجه خواهد شد .اگر
قابل تفکیک باشد ،تابع تولید

تابع هزينه برآورد شده به صورت حاصل ضرب
ازخصوصیت هموتتیک بودن برخوردار است.دراين رابطه
است.که آنرا اصطالحا ًتابع هزينه واحدگويند

يک تابع پیوسته وغیر نزولي از

Y

.يک تابع غیرمنفي،همگن خطي ،غیرنزولي و

مقعرنسبت به قیمت عوامل ميباشد(لوپز .)9159،6اين فرض ،محدوديت رابطه ()5را بر پارامترهاي تابع
هزينه و معادالت سهم هزينه اعمال ميکند:
()5

1-Blackorby& et al.,
2-Huang
3-Hemotetic
4-Lopes
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تفاوت معنيداري ازصفر نداشته

درمدل حاضراگرتمام پارامترهاي

باشند،تکنولوژي تولیدهموتتیک است و اثر تغییر مقیاس بر استفاده از نهادهها داراي اريب خواهد شد.
(گراويس و همکاران.)2998،9جهت اندازهگیري اين اريب ازمعیارآنتل استفاده شده که بر حسب
پارامترهاي تابع هزينه ترانسلوگ در رابطه ( )1ارائه شده است:
()1
در رابطه(،)1

میزان اريب ناشي از غیر هموتتیک بودن تابع تولید ،براي نهاده iام،

عامل  ،مقدار تولید و
اگر

سهم

پارامترضرب متقاطع لگاريتم قیمت نهاده در لگاريتم مقدار تولید ميباشد.

باشد ،تغییر مقیاس در جهت افزايش میزان استفاده از آن نهاده ميباشد .اگر

باشد ،تغییر مقیاس موجب کاهش میزان استفاده ازآن نهاده ميباشد .اگر

باشد ،تغییر مقیاس

خنثي است و نسبت به کارگیري نهاده ها را تغییر نميدهد(اشراقي ساماني و همکاران .)9352،
-2آزمون فرضیه بازدهي ثابت نسبت به مقیاس :تکنولوژي تولید داراي بازده ثابت نسبت به مقیاس
خواهد بود ،در صورتيکه تابع هزينه به صورت،

قابل تجزيه باشد .در اين حالت،

تابع بايد همگن از درجه اول بوده و افزايش مقدار متناسب نهادهها به افزايش همانندي در مقدار تولید
منجر گردد و از آنجا که هزينه متوسط علي رغم تغییر سطح تولید ثابت است ،لذا عامل فزايندگي
(کاهندگي) هزينه متوسط يعني

بايد حذف شود اين فرضیه بصورت رابطه ()99اعمال ميشود:

()99
آماره اين فرضیه هم چون آماره هموتتیکي با استفاده از نسبت درستنمايي محاسبه ميشود به طوريکه
دو الگوي مقید و غیر مقید را با هم مقايسه ميکنیم و مقايسه اين دو از طريق آزمون

با آمار ه

صورت ميگیرد( .گراويس و همکاران.)2998،
-3

آزمون فرضیه کاب-داگالس بودن تابع تولید :تابع تولید کاب-داگالس،خصوصیات ضرورت،

همگني ،يکنواختي ،تقعر ،پیوستگي ،مشتقپذيري ،غیرمنفي و غیرتهي بودن را دارد .پارامترهاي اين تابع،
نشانگرکششهاي تولید نهادهها است.ازجمله محدوديتهاي اين تابع ميتوان به ثابت بودن کشش تولید
نهادهها درآن اشاره کرداين فرم تنها يک ناحیه تولید را براي هرنهاده نشان ميدهد و قادر به تبیین هر سه
ناحیه از تابع تولید نیست(مهرآرا و عبدي.) 9356،اغلب فرض ميشود ساختار تولید بخش کشاورزي به
شکل کاپ -داگالس مي باشد .اگر تابع تولیدي به شکل کاب-داگالس باشد ،تابع هزينه نیز کاب-

5-Gervais& et al.,
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داگالس خواهد بود و برعکس .اين فرضیه آزمون توام همگني و واحد بودن کشش جانشیني واحد را
شامل ميشود .الزمه برقراري اين ويژگي اعمال محدوديتهاي رابطه ()99است:
()99
براي آزمون فوق ،يک بار تابع هزينه را بصورت غیر مقیدو بار ديگر بصورت مقیدبرآورد ميکنیم .سپس
با استفاده از آماره

به صورت رابطه ( ،)92فرضیه

موردآزمون قرار مي دهیم.

()92
به ترتیب مجموع مجذورات جمالت پسماند مدل مقید و مجموع

در رابطه (،)92

مجذورات جمالت پسماند مدل غیرمقیدR ،تعداد قیود درجه آزادي
تعداد پارامترهاي مدل غیرمقید،

(صورت) N،تعدادمشاهداتوK
9

درجه آزادي(مخرج)(کورادا .)9152،

محاسبه کشش های تابع هزینه ترانسلوگ : .کشش خودی و جانشینی آلن -اوزاوا

اين کشش نشانگر تغییرات درصدي در نسبت دو عامل تولیدي ،ناشي از يک درصد تغییر در قیمت هاي
نسبي آنها است و براي تعیین قابلیت جانشیني وگروهبندي هر جفت از نهاده ها از لحاظ جانشیني و
مکملي ميباشد .اين نوع کشش براي تابع هزينه ترانسلوگ به صورت رابطه ( )93قابل محاسبه خواهد
بود :
()93

و

در رابطه (،)93
سهم عامل

و

به ترتیب ،معرف کشش جزئي خودي و جانشیني آلن ميباشد .همچنین
پارامترضرب متقاطع لگاريتم قیمت نهاده در لگاريتم قیمت نهاده در تابع

ترانسلوگ ميباشند .در ارتباط با کشش هاي جزئي خودي آلن ،انتظار بر اين است که عالئم اين نوع از
کشش ها منفي باشند .چرا که تقاضاي هر کاال (بجز کاالي گیفن ) ،با قیمت آن رابطه عکس دارد .در
رابطه با کشش جانشیني آلن اگر

نشانگر رابطه جانشیني بین دو نهاده و اگر

،

نشانگر رابطه مکملي بین دو نهاده ميباشد (کورادا.)9152،

1-Kuroda
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تحلیل ساختار هزينه گندم آبي با استفاده از تابع ترانسلوگ (مطالعه موردي استان کردستان)

کشش های قیمتی خودی و متقاطع تقاضای نهاده ها

کششهاي قیمتي تقاضاي نهادهها به عنوان شاخص حساسیت نسبي تقاضا به نوسانات قیمتو کشش
متقاطع قیمتي تقاضا ،با فرض ثبات قیمت ساير نهادههاي تولیدي براي تبیین رابطه جانشیني و مکملي میان
نهادههاي تولید به کار گرفته ميشود و به صورت رابطه ( )96تعريف شده است :
()96
براي تابع هزينه ترانسلوگ اين کششها از روابط ( )98و ( )98زير به دست مي آيد :
()98
()98
به ترتیب ،کشش قیمتي خودي تقاضا و کشش قیمتي متقاطع تقاضاي نهادهها را نشان ميدهند.
مقادير خطاي استاندارد مربوط به اين کشش ها نیز با استفاده از روابط ( )92و ( )95قابل محاسبه ميباشد.
()92
()95
در مورد کششهاي قیمتي تقاضاي نهادهها اگر
پذير،اگر

باشد ،اصطالحا تقاضا براي نهاده کشش

باشد ،اصطالحا تقاضا براي نهاده کشش ناپذير واگر

باشد ،اصطالحا تقاضا

براي نهاده بدون کشش است .ذکراين نکته ضروري است که اين کششها نامتقارن هستند ،بطوريکه
کشش متقاطع

با کشش متقاطع متفاوت است(احساني و همکاران.)9351،

کشش مقیاس

کشش مقیاس اغلب به صورت افزايش در تولید وقتي همه نهادهها به يک نسبت افزايش مييابند تعريف
شده است .براي محاسبه کشش مقیاس با استفاده از تابع هزينه ترانسلوگ ،ابتدا کشش هزينه مورد
محاسبه قرار ميگیرد .سپس کشش مقیاس به صورت معکوس معادله فوق ،تعريف ميشود طبق روابط
( )91و (: )29
()91
()29
در مورد کشش مقیاس اگر

يا

باشد ،تکنولوژي تولید با صرفه هاي ناشي از مقیاس

مواجه است و واحدهاي تولیدي بزرگ اقتصاديتر از واحدهاي کوچکتر ميباشند.واگر

يا
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باشد ،تکنولوژي تولید با عدم صرفه هاي ناشي از مقیاس مواجه است و واحدهاي تولیدي
کوچک اقتصاديتر از واحدهاي بزرگ ميباشند(اشراقي ساماني و همکاران.)9352،
جهت برآورد معادالت معرفي شده در يک دستگاه معادالت هم زمان ،بطور عام از روش رگرسیون
تعمیم يافته و به طورخاص از روش رگرسیونهاي به ظاهر نامرتبط9استفاده ميشود .علت استفاده از
اينروش وجود همبستگي بین جمالت اخالل معادالت تقاضا با هم ميباشد .علت وجود ارتباط بین
جمالت اخالل معادالت متفاوت اين است که جمع سهمهاي هزينه برابر يک بوده ،و اگر طرفین
معادالت تقاضا با هم جمع گردد ،جمع طرف دوم معادالت نیز بايستي برابر يک شود ،طبق رابطه (:)29
()29
اجباراْ جمع جمالت اخالل معادالت بايستي برابر صفر باشدو اين به مفهوم ارتباط خطي جمالت اخالل
معادالت متفاوت است .و از طرفي چون متغیرهاي مستقل تمام معادالت تقاضا يکسان ميباشد ،مجموعه
تمام متغیرهاييکه وارد مدل نشدهاند در جمالت اخالل ظاهر و بین جمالت همبستگي ايجاد خواهد
نمود(اريکسون وهمکاران.)2993،2
در روش SURفرض بر اين است که بین جمالت اخالل يک معادله ،خود همبستگي وجود ندارد و اين
جمالت داراي واريانس همساني ميباشند .اما جمالت اخالل در معادالت متفاوت ،داراي واريانس
ناهمسان ميباشند .از طرف ديگر همبستگي هم زماني بین جمالت اخالل معادالت متفاوت وجود دارد
ولي همبستگي غیر هم زماني بین جمالت اخالل معادالت متفاوت وجود ندارند .در واقع اگر خواسته
شود تمامي معادالت با هم برآورد گردند ،نیز اين کار امکانپذير نخواهد بود .زيرا در روش SURدر
مرحله اول مجموعه معادالت به صورت ،تک معادله به روش حداقل مربعات معمولي 3برآورد ميگردد
و ماتريس واريانس – کوواريانس جمالت اخالل محاسبه شده و براي مرحله بعدي آماده ميگردد .وقتي
تمامي معادالت با هم برآورد ميگردندبا توجه به

ماتريس واريانس-کوواريانس

جمالت منفردبوده و امکان تخمین وجود نخواهد داشت(ابريشمي )9358،اين که کدام يک از معادالت
از سیستم معادالت حذف شود در روش  SURمعموالّ معادله اي حذف ميشود که کمترين سهم را در
هزينه داشته باشد .به منظور اجتناب از اين محدوديت به جاي روش SURاز روش رگرسیونهاي به ظاهر
نامرتبط تکراري 6استفاده مي شود .زيرا برآوردهاي  ISURنسبت به معادله حذف شده از سیستم حساس

)1-Seemingly Unrelated Regressions(SUR
2-Erickson& et al.,
3 - Ordinary least squares
)4 - Iterative Seemingly Unrelated Regression(ISUR
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تحلیل ساختار هزينه گندم آبي با استفاده از تابع ترانسلوگ (مطالعه موردي استان کردستان)

نميباشد بلکه به سمت برآوردهاي روش حداکثر درستنمايي 9که منحصر به فرد بوده و مستقل از معادله
حذف شده ميباشد ،همگرا ميشوند(آلوارز و همکاران.)2991،2
در تحقیق حاضر به منظور انجام محاسبات و برآورد مدلها نیاز به آمار و اطالعاتي در رابطه با قیمت،
مقدار ،هزينه انواع نهاده هاي به کاربرده شده مثل زمین ،نیروي کار ،ماشین آالت ،کود ،بذر ،سم ،آب
در تولید گندم آبي در مراحل مختلف کاشت ،داشت ،برداشت بود ،که از طريق طراحي پرسشنامه و
مراجعه حضوري به کشاورزان نمونه گردآوري شد .اندازه نمونه بالغ بر 282بهره بردار گندم آبي است.
دادهها براي سال زراعي19-19به صورت ،پیمايشي و به روش نمونهگیري خوشه اي تصادفي چند مرحله
اي انتخاب گرديدند.
 -3نتایج و بحث
با توجه به مزاياي توابع انعطاف پذير در مقايسه با توابع انعطاف ناپذير ،از جمله کافي بودن تعداد
پارامترها و عدم محدوديت بر ساختار فنآوري تولید و نیزپیشرفت در روش برآورد غیر خطي پارامترها،
الگوهاي تجربي هزينه ترانسلوگ ،درجه دوم تعمیم يافته و لئونتیف تعمیم يافته برآورد شدند .در کلیه
توابع برآورد شده مقدار هزينه کل به عنوان متغیرهاي مستقل در نظرگرفته شدهاند .با بررسي و مقايسه
میان توابع برآورد شده و با در نظر گرفتن معیارهاي انتخاب مدل برترکه قبال به آن ها اشاره شده است،
فرم ترانسلوگ به عنوان تابع برتر انتخاب و مبناي محاسبات بعدي قرارگرفت .تابع هزينه ترانسلوگ و
معادالت سهم هزينه نهاده ها بر اساس دادههاي آماري موجود ،به طور هم زمان در يک دستگاه به روش
رگرسیونهاي به ظاهر نامرتبط تکراري برآوردگرديدندکه نتايج در جدول( )9نشان داده شده است.
متغیر  Qبصورت عملکرد در مدل وارد شده است .با بررسي ضرايب و در نظر گرفتن آماره  ،tاز 63
پارامتر برآورد شده 2،متغیر (

،

،

،

،

،

) داراي آماره  tکوچک تر ازحد

مورد قبول بوده واز نظر آماري در سه سطح اهمیت 9و  8و 99درصد معني دار نبوده و از ديدگاه تئوري-
هاي اقتصادي فاقد عالمت صحیح مي باشند.با توجه به جدول ،9مقدار ضريب تعیین مدل

تقريبا 18

درصد بوده و بیانگر اين است که  18درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده
ميشود .همچنین ضرايب تعیین معادلههاي سهم نسبي هزينه نهادههاي زمین،آب ،نیروي کار،کود ،بذر و
ماشینآالت به ترتیب 99 ،29 ،92 ،62 ،88،89درصد مي باشند .بنابر نظريه گالس و مک کیلوپ پايین

1 - MaximumLikelihood
2 -Alvarez
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بودن ضرايب تعیین معادالت سهم هزينه ،به دلیل برازش ضعیفي مدلهاي ترانسلوگ در مورد معادالت
سهم هزينه ها مي باشد.

جدول :9نتايج برآورد تابع هزينه ترانسلوگ و توابع تقاضاي نهاده هاي گندم آبي به روشISUR
ضریب

آماره t

ضریب

 tآماره

9/19

9/988

-9/992

-2/392

9/9613

2/926

9/839

2/236

-9/995

-9/581

9/996

6/965

9/392

3/993

9/993

9/895

9/922

2/881

9/999

2/221

-9/922

-3/235

9/962

8/999

9/298

2/512

-9/992

-2/526

-9/938

-3/839

9/829

-2/139

-9/995

-9/298

-9/929

-3/316

9/388

8/319

-9/999

-9/889

9/818

3/819

-9/998

-6/389

9/985

96/262

-9/999

-9/893

-9/995

-9/299

9/983

-1/683

9/658

5/963

پارامتر

پارامتر

 tآماره

ضریب

پارامتر

-9/922

-3/125

9/991

2/988

9/229

6/6629

-9/992

9/329

9/999

2/188

9/982

3/221

-9/995

-9/283

9/969

8/598

-9/219

-6/968

9/992

6/192

9/998

9/282

-9/956

9/823

9/999

9/993

/9925

-9/263

9/288

6/998

9آماره های کلی

آماره های کلی
تابع هزینه ترانسلوگ

9/18

9/16

سهم هزینه نیروی کار

9/62

9/69

سهم هزینه زمین

9/88

9/88

سهم هزینه کود

9/29

9/91

سهم هزینه آب

9/89

9/81

سهم هزینه بذر

9/92

9/98

سهم هزینه ماشین آالت

9/93

9/99

ماخذ :يافته هاي تحقیق

نتایج محاسبه کشش خودی و جانشینی آلن -اوزاوا

نتايج حاصل از محاسبه کشش هاي جزئي خودي و جانشیني آلن در جدول 2نشان داده شده است.
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تحلیل ساختار هزينه گندم آبي با استفاده از تابع ترانسلوگ (مطالعه موردي استان کردستان)
جدول  :2کشش هاي خودي و جانشیني آلن محاسبه شده بین نهاده هاي گندم آبي
نهاده
زمین

نیروی کار

ماشین آالت

بذر

آب
کود
سم

آب

کود

زمین
-9/2852

9/9369

9/5659

9/5229

3/8192

()9/3918

()9/9989

()9/9196

()9/9182

()9/9529

()9/9138

-

-3/6169

9/3128

()9/9822

()9/9159

()9/6688

()9/6881

-

-

-

نیروی کار

-

ماشین آالت

بذر

()9/2929

-3/9229

9/9918

9/2981

()9/2389

()9/9191

()9/3588

()9/3116

-8/5285

3/9829

()9/2882

()9/3529

()9/6318

-95/8288

-3/8829

()9/3192

()9/2929

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2/2998
()2/9293
-

سم
8/9385

-3/6923

28/9599

9/9889

28/3581
98/8298
-28/1985

اعداد داخل پرانتز معرف خطاي استاندارد مي باشد(مقاديري که ستاره دار نیستند حداقل در سطح  ٪8معني دار مي باشند.).
ماخذ :يافته هاي تحقیق

 -9با توجه به جدول به جزمقاديرستاره داربقیه حداقل درسطح  ٪8معني دارند و عالمت موردانتظار
منفي را دارند.
 -2باتوجه به عالمت منفي بین نهادههاي نیروي کار و سم و نیزکود وآب ميتوان گفت که نیرويکار
مکمل سم وآب مکمل کود محسوب ميگردد .رابطه مکملي کود و آب ازلحاظ علوم زيست شناسي-
گیاهي اثبات شده ،چرا که براي حل وجذب شدن کود توسط گیاه نیاز به آب ميباشد.
 -3رابطه جانشیني میان ماشینآالت وسم،آب وسم،کودوسم بیشتر ازبقیه ميباشد.
 -6کشش متقاطع جانشیني بین نهاده زمین با (نیرويکار،ماشین آالت ،بذر ،آب ،کود و سم)،داراي
عالمت مثبت است که حاکي ازرابطه جانشیني بین اين نهادهها در فرآيند تولید ميباشد.
 -8با مقايسه بین میزان کششهاي جانشیني بین زمین با (ماشین آالت ،بذر ،آب) مشخص ميگردد
نهاده آب جانشین بهتري ميباشد .به اين مفهوم که با افزايش قیمت زمین ،زارعین براي اينکه سطح
تولید قبلي خود را حفظ کنند دروهله اول سعي ميکنند نهاده آب را جانشین زمین بکنند ،هرچند تمايل
به جانشین کردن ساير عوامل نیز دارند.
 -8نهاده نیروي کار با ماشینآالت جانشین يکديگرند .که غالبا مورد انتظار ميباشد .چرا که اصوال اين
دو نهاده درانجام فعالیتهاي مشابهي در فرايند تولید با يکديگر رقابت مينمايند.
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 -2بین ماشینآالت با (بذر و کود) رابطه جانشیني وجود دارد .درمورد جانشیني ماشینآالت با بذر مي-
توان گفت که با به کارگیري ماشینآالت در مراحل آماده سازي زمین ميتوان عملکردها را بدون
افزايش بذر ،افزايش داد.
 -5دررابطه با جانشیني سم با بذر چون سم علیه آفات و امراض وارده بر محصول به کار ميرود ميتوان
با افزايش میزان سم اين خسارت را با بهکارگیري کمتر بذر جبران نمود.
نتایج محاسبه کشش های قیمتی خودی و متقاطع تقاضا
نتايج مربوط به محاسبه کشش هاي قیمتي خودي و متقاطع تقاضا در جدول  3خالصه شده است :
جدول  :3کشش هاي قیمتي خودي و متقاطع تقاضا محاسبه شده بین نهاده هاي گندم آبي
نهاده
زمین

نیروی کار

ماشین آالت

بذر

آب

کود

سم

زمین

نیروی کار

ماشین آالت

بذر

آب

کود

-9/8166

9/9869

9/9825

9/9198

9/2699

9/9398

()9/9268

()9/9239

()9/9929

()9/9998

()9/9965

()9/9932

9/6952

-9/8293

9/9239

()9/9692

()9/9689

()9/9322

()9/9239

()9/9239

()9/9339

9/3365

9/9856

-9/8191

9/9938

9/9222

9/9588

()9/9389

()9/9215

()9/9632

()9/9293

()9/9281

()9/9253

9/3268

9/9512

-9/2889

9/2231

()9/9328

()9/9395

()9/9388

9/9218

()9/9392

()9/9295

()9/888

()9/9292

()9/9628

9/6959

()9/9282
-9/2615

-9/2822

()9/9136

()9/9588

9/9282

9/2268

9/3892

-9/2358

-9/8682

()9/9286

()9/9818

()9/9263

()9/9619

()9/9595

()9/9963

9/1559

-9/8988

6/5899

/9989

9/2938

9/9296

سم
9/9982

-9/9299

9/8689

9/9992

9/8398

9/3683

9/8826

اعداد داخل پرانتز معرف خطاي استاندارد مي باشدومقاديري که ستاره دار نیستند حداقل در سطح  ٪8معني دار مي باشند.
ماخذ :يافته هاي تحقیق

 -9تمامي کششهاي خود قیمتي براي نهاده هاي زمین ،نیروي کار ،ماشین آالت ،بذر ،آب ،کودوسم
از لحاظ آماري معني –دار بوده و داراي عالمت مورد انتظار منفي هستندکه با تئوريهاي اقتصادي
سازگار ميباشند.
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 -2کشش قیمتي خودي تقاضاي مربوط به نهاده آب از نظر قدرمطلق نسبت به ساير نهاده ها بیشتر است.
و بیانگر اين است که تقاضا براي نهاده آب کشش پذير ميباشد .کمترين مقدار کشش قیمتي خودي
تقاضا مربوط به نهاده کود است که حاکي از آن است که کشاورز در برابر تغییر قیمت کود واکنش
چنداني نسبت به تقاضا براي کود از خود نشان نميدهد.
 -3يکي از داليل پايین بودن کشش تقاضا اين است که مدل برآورد شده مربوط به کوتاه مدت است و
در برآورد آن از اطالعات مقطعي استفاده شده است و از عامل زمان صرفنظر گرديده است .هرچه
دوره مورد بررسي طوالنيتر باشد ،زارع اين فرصت را خواهد داشت که به نحو بهتري هر کدام از نهاده-
هاي تولید را جايگزين يکديگر کند.
محاسبه کشش مقیاس

میانگین کشش مقیاس براي کل مزارع حدود  3/991است که بیانگرصرفه هاي ناشي از مقیاس براي
تمامي مزارع مورد مطالعه است .در واقع در تمامي مزارع با افزايش تولید میزان هزينه ها کاهش مي-
يابد.به بیان ديگر مزارع بزرگ تر در مقايسه با مزارع کوچک تر از مزيت نسبي برخوردارند ،و هزينه
تولید در واحدهاي بزرگ تر به طور نسبي کمتر از واحدهاي کوچک تر ميباشد .از آنجا که تکنولوژي
تولید در اين صنعت هموتتیک نیست ،مقدار کشش مقیاس در سطوح مختلف تولید متفاوت ميباشد.
بیشترين کشش مقیاس مربوط به دو سطح تولید  8999و  99999کیلوگرم است به اين معنا که در اين
دو سطح در مقايسه با ساير سطوح ،با افزايش تولید میزان هزينه بیشتر کاهش مي يابد .بر عکس در سطح
تولید  1999کیلوگرم کشش مقیاس کمترين مقدار خود را داشته و در مقايسه با سطوح ديگر با افزايش
تولید میزان هزينه کمتر کاهش پیدا مي کند
بررسی قیود خوش رفتاری تابع هزینه گندم آبی
نتایج آزمون همگن بودن تابع هزینه گندم آبی نسبت به قیمت نهاده ها
9

ابتدا معادالت سهم هزينهبدون هیچ محدوديتي به روش حداقل مربعات وزني برآورد گرديده وسپس
محدوديتهاي همگني با استفاده از آماره والد ،بطور هم زمان موردآزمون قرارگرفته است که نتايج
درجدول زير نشان داده شده است.

1 - weightedleast squares
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جدول :6نتايج آزمون همگني ضرايب متناضر معادالت سهم هزينه نهاده هاي گندم آبي
مقدار آماره
92/9939

درجه آزادی

سطح معنی داری

1

9/9899

فرضیات

ماخذ  :يافته هاي تحقیق

با توجه به نتايج آزمون والد چون
٪8کوچک تر مي باشد ،لذا فرض

محاسبه شده از

بحراني با درجه آزادي  1در سطح معني داري

قابل قبول بوده و تابع هزينه نسبت به قیمت عوامل تولید همگن

ميباشد.
نتایج آزمون متقارن بودن تابع هزینه گندم آبی نسبت به قیمت نهاده ها

ابتدا سهم هزينه نهادهها به روش حداقل مربعات معمولي OLSوبدون هیچ محدوديتي تخمین زده شده و
سپس ضرايب متناظر و خطاي استاندارد مربوط به هريک مبناي محاسبه آمارهtقرارگرفته است.
جدول  :8نتايج آزمون قید تقارن تابع ترانسلوگ گندم آبي
فرضیات
فرضیه

قدر مطلق آماره

ماخذ  :يافته هاي تحقیق(

فرضیه

 :برابری دو پارامتر

فرضیه

 :عدم برابری دو پارامتر

فرضیه

قدر مطلق آماره

فرضیه

قدرمطلق آماره

9/9256

9/699

9/2926

9/2962

9/8333

9/9999

9/8999

9/8999

9/9999

9/3333

9/9221

9/2532

9/9999

9/6258

9/9999

9/2556

9/9899

9/8188

9/9999

9/9999

9/9999

).

999
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با توجه به اين که قدرمطلق  tمحاسبه شده در جدول فوق در تمام موارد کوچک تر از tبحراني در
سطوح  ٪8و  ٪9مي باشد لذا فرضیه

پذيرفته مي شود.

نتایج آزمون مقعربودن تابع هزینه گندم آبی نسبت به قیمت نهاده ها

اگر دترمینان مینورهاي اصلي ماتريس هشین تابع هزينه نسبت به قیمت نهادهها به صورت ،متناوب مثبت
و منفي باشد و تمامي عناصر روي قطر اصلي نیز منفي باشند ،متعاقب آن تابع هزينه نسبت به قیمت نهاده
ها مقعر خواهد بود.که با بررسي

ماتريس هاي مربوطه مشاهده شد دترمینان اولین،

دومین،سومین،چهارمین و پنجمین اصلي به ترتیب داراي عالمت منفي،مثبت،منفي،مثبت و منفي و
دترمینان آخرين مینور اصلي (دترمینان ماتريس هشین) ،نیز مقدار مثبتي ميباشد .به عالوه منفي بودن
عناصر قطر اصلي ماتريس هشین همگي بر اين داللت دارند که ماتريس هشین تابع هزينه نسبت به قیمت
عوامل نیمه معین منفي است و تابع هزينه برآورد شده نسبت به قیمت نهاده ها مقعر ميباشد .از طرفي
کششهاي خود قیمتي آلن محاسبه شده به ازاي تمام مشاهدات مقاديري کمتر از صفر داشته  ،شرط تقعر
برقرار مي باشد.
نتایج آزمون یکنوا بودن تابع هزینه گندم آبی نسبت به قیمت نهاده ها

بعد از برآورد معادالت هزينه و سهم هزينه مربوط به نهاده ،مقادير میانگین

را در هريک از

معادالت برآورد شده جايگذاري ميکنیم چنانچه اين مقدار براي هر کدام از معادالت بزرگ تر از صفر
باشد ،شرط يکنوايي برقرار ميباشد.
جدول  :8میانگین لگاريتم قیمت نرمال نهاده ها ي گندم آب
پارامتر
میانگین

2/2022

2/1980

2/1118

2/2112

2/2231

2/1322

2/1191

ماخذ  :يافته هاي تحقیق

معادالت سهم هزينه براي هر مشاهده همه مقادير مثبت و شرط يکنواختي تابع هزينه هم برقرار است.
بررسی ویژگی های ساختاری تابع تولید و تابع هزینه گندم آبی
نتایج آزمون فرضیه هموتتیک بودن تابع تولید گندم آبی

با اعمال محدوديتهاي رابطه ( ،)22نتايج حاصله ،با نتايج تابع بدون محدوديت مقايسه و با استفاده از
آزمون نسبت درستنمايي ،هر يک از فرضیه ها بررسي ميگردد .وجوداين شرايط در الگوي مذکور
نیازمند برقراري زير در الگو است :
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()22
خواهیم داشت :

با استفاده از آماره
()23
و
غیر مقید،
باشد

به ترتیب دترمینان ماتريس واريانس ـ کوواريانس جمالت خطا در مدل مقید و مدل
382

تعداد مشاهدات و

داراي توزيع

نسبت درستنمايي است .اگرتعداد قیود برابر

با درجه آزادي 8است .بر اساس نتايج به دست آمده از برآوردها داريم :

()26

با مقايسه

محاسبه شده و بحراني با درجهآزادي  8فرضیه

رد شده لذا تکنولوژي تولید هموتتیک

نميباشد .میزان اريب ناشي از غیر هموتتیکي بودن با استفاده از معیار آنتل براي نهادههاي تولید در
جدول 2محاسبه شده است.
جدول  :محاسبه اريب هاي تغییر مقیاس نهاده هاي گندم آبي
نهاده

اریب تغییر مقیاس

نهاده

اریب تغییر مقیاس

نهاده

اریب تغییر مقیاس

زمین

9/6229

بذر

/9255

آب

9/9386

نیروی

9/1589

کود

/9858

سم

-9/9285

ماشین

-9/3986

کار
آالت

ماخذ  :يافته هاي تحقیق

نتايج جدول  2نشان ميدهد کهبراي نهادههاي زمین ،نیروي کار ،آب ،بذر ،کود اريب تغییر مقیاس
تولید در جهت مصرف اين نهادهها است در حاليکه براي نهادههاي ماشین آالت و سم اريب
تغییرمقیاس در جهت ذخیره اين نهاده ها مي باشد.
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نتایج آزمون فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تابع تولیدگندم آبی

براي اين آزمون نیز از آماره

استفاده ميکنیم و بايستیمحدوديتهاي زير اعمال گردد :

()28
با استفاده از آماره

خواهیم داشت :

()28

و

96/9829

با توجه به اين که

محاسبه شده از

بحراني با درجه آزادي 2بزرگ تر ميباشد لذا فرضیه

رد

مي شود.
نتایج آزمون فرضیه کاپ-داگالس بودن تابع تولید گندم آبی

شرط الزم براي اين که تابع هزينه برآورد شده به شکل کاپ-داگالس باشد اين است که محدوديت-
هاي زير برقرار باشد:
()22
تمام پارامتر هاي فوق الذکر به استثناء

،

،

،

،

بطور معنيداري از صفر

متمايز هستند .اين دلیل خوبي يراي اين مدعا است که تابع هزينه گندم آبي از شکل کاپ-داگالس
تبعیت نميکند .براي آزمون صفر بودن هم زمان پارامترهاي ذکر شده

آماره مناسبي نميباشد.

چراکه وقتي قرار است آزمون کاپ-داگالس بودن مدل انجام شود ،مدل مقید ديگر شامل معادالت
سهم هزينه نخواهد بود .از اين رو از نسبت

جهت آزمون استفاده ميشود وبراي اين منظور تابع هزينه

بصورتمقید مقید و غیرمقید برآورد ،و با استفاده از آماره فرضیه
()25

()21

9/81

را مورد آزمون قرار ميدهیم:
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با مقايسه

محاسبه شدهومقدار بحراني

ميرفت فرض

با درجه آزادي 399در سطح معني داري ٪8هم چنانکه انتظار

مبني بر کاپ-داگالس بودن تابع تولید رد ميشود.

 -0نتیجه گیری و پیشنهادات
نتايج حاصل از برآورد کششهاي جانشیني و قیمتي تقاضا نشان ميدهد که اصوال در اين منطقه اعمال
سیاستهاي قیمتي در مورد نهادهها به منظور تغییر در نسبت به کارگیري نهادههاي تولید تاثیرچنداني
نخواهد داشت ،لذا توصیه ميشود از سیاستگذاري قیمتي نسبت به نهادههاي تولید گندم دراين استان
استفاده نشود .از آنجايي که تکنولوژي تولیددر اين استان از ويژگي بازدهي ثابت نسبت به مقیاس
برخوردار نیست .لذا با تغییر نهاده هاي تولید به يک نسبت نميتوانند میزان محصول گندم را به همان
نسبت تغییر دهند.با توجه به اين که نیروي کار و ماشین آالت هم در فرآيند تولید به صورت ،نهاده هاي
جانشین يکديگر عمل ميکنند ،لذا اگر هدف دولت مکانیزه کردن کشت گندم دراين استان باشد ،يکي
از سیاستها ميتواند کاهش قیمت ماشینآالت و فراهم نمودن تسهیالت الزم براي استفاده کشاورز از
نیروي ماشین آالت باشد.همچنین قابلیت جايگزيني ماشینآالت به جاي نیروي کار نسبتاکمتر
است.ممکن است يکي از داليل عمده اين امر وسعت کم زمینهاي گندم آبي باشد .با توجه به اين که
يکي از موانع عمده مکانیزاسیون در کشور ما پراکندگي و کوچک بودن زمین هاي زيرکشت است که
استفاده از ماشین آالت را مقرون به صرفه نميسازد.لذا پیشنهاد ميشوديکي از راههاي تسريع در اين امر،
يکپارچه نمودن زمینهاي پراکنده است .که از روشهاي متنوع و معمول موجود در کشور در جهت
يکپارچهسازي نظیر شرکت هاي تعاوني و تولید ،کشت و صنعتها ،شرکت هاي سهامي زراعي و...
استفاده کرد .همچنین کوچک بودن کششهاي جانشیني میان اکثر نهادهها ،موجب ميشود تا سیاست-
هاي مبتني بر تغییر عوامل موثر در تقاضاي يک نهاده ،تاثیر اندکي بر ترکیب ديگر نهادههاي مصرفي
داشته باشد .لذا ،بهتر است از سیاستگذاري نسبت به يک يا چند نهاده محدود خودداري شود وتمام
نهادههاي تولید به صورت ،يک مجموعه سیاستگذاري شود.
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