
 153                                                                                                                    107دوفصلنامه برنامه و بودجه شماره 
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  فالحي اسماعيل :نويسندگان

 مرتضوي سيدابوالقاسم

  

 

  چكيده

 رابطـه  جهـان  كشورهاي اقتصادي و سياسي توان با غذايي، مواد توليد ترديدبي

 مهمتـرين  و بشـر  غذايي مواد تريناصلي از يكي عنوان به گندم .دارد نزديكي بسيار

 بـرآورد  .است برخوردار ايويژه جايگاه از ما، كشور در غذايي ماده و زراعي محصول

 توانـد مـي  محصـول  اين شده تمام قيمت و درآمد نهاده، تفكيك به توليد هايهزينه

 بـا  مرودشـت  شهرستان .باشد مؤثر مناسب هايسياست اذاتخ در سياستگذاران براي

 محصـول  ايـن  توليـد  در را اسـتان  نخسـت  رتبه فارس، استان گندم پنجميك توليد

 تمام قيمت و )سطح واحد در( متوسط هزينه درآمد، حاضر، مطالعه در .دارد راهبردي

 يريبكـارگ  و پيمـايش  روش بـا  مرودشـت،  شهرسـتان  در محصـول  اين توليد شده

                                                           
 ارشد گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس كارشناسي دانشجوي     esmaeilfallahi@yahoo.com 
 استاديار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس                        yahoo.com@mortazavis898 
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   زراعـي  ســال  بـه  مربـوط  هــا  داده .اسـت  شـده  برآورد اي نمونه آمارگيري تكنيك

 نشـان  نتـايج  .اسـت  شـده  آوري جمـع  پرسشنامه 163 طريق از كه است 85-1384

 هاي نهاده كه درحالي است، مربوط زمين نهاده به هزينه، ميزان بيشترين كه دهد مي

 نيـروي  هـاي  نهاده هزينه ميزان .دارند را هزينه ميزان كمترين آب، و سم كود، بذر،

 هزينـه  كـل  ميـزان  نسـبت  همچنين .است سطح دو اين بين نيز آالت ماشين و كار

 قيمـت  بـه  گندم شده تمام قيمت نسبت نيز و( متوسط درآمد مقدار به توليد متوسط

  .است درصد هشتاد حدود )آن تضميني

  اي نمونه آمارگيري مرودشت، گندم، شده، تمام قيمت توليد، هزينه درآمد، كشاورزي، :كليدي واژگان

  

  مقدمه -1

 بتوانـد  كشـاورزي  بخـش  اگر .شود مي محسوب كشاورزي بخش عمده وظايف از يكي غذا توليد

 را توليـد  كمياب منابع كند، فراهم جمعيت رشد با متناسب سرعتي با را كشور نياز مورد و كافي غذاي

 منـابع  صـورت،  اين غير در .بخشيد سرعت را توسعه فرايند و برد كار به فناوري جذب براي توان مي

 و شـود  مـي  كنـد  توسـعه  رونـد  نتيجـه  در و شـود مـي  غذايي مواد واردات صرف ارز، ويژه به و توليد،

 بخـش  محصـول  مهمتـرين  عنـوان  بـه  گنـدم  زمينـه،  ايـن  در .يابدمي استمرار مزمن نيافتگي توسعه

 گنـدم  امـروزه  .است برخوردار ايويژه اهميت از پروتئين، و كالري تأمين منبع ترينغني و كشاورزي

 در سياسـي  ابزاري عنوان به و شودمي محسوب جهان خانوارهاي مصرفي الگوي در كاال ترينحياتي

 كـار  بـه  سـوم  جهـان  نيازمند كشورهاي بر سياسي فشار و سلطه اعمال براي حتي و الملل بين روابط

 هـاي هزينـه  به توجه و توليد عوامل بهينه بكارگيري منظور به ريزيهبرنام رو، اين از .شود مي گرفته

  .است اهميت حائز محصول اين شده تمام قيمت و درآمد بحث نيز و توليد

 مهمتـرين  از كـي ي كشـت،  زيـر  زمـين  هكتـار  هـزار  150 زا برخـورداري  با مرودشت شهرستان

 نقـش  شهرسـتان،  اين در كشاورزي بخش توسعه و رشد رو، اين از است، شورك كشاورزي هاي قطب

 نتـايج  طبـق  .)1386 چيـذري،  و فالحـي ( داشـت  خواهـد  شهرسـتان  كـل  توسـعه  و رشد در مهمي

 ديم، و آبي گندم تن 348609 توليد با مرودشت شهرستان ،1382 سال كشاورزي عمومي سرشماري
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 .دارد قرار نخست يگاهجا در استان در حيث، اين از و است كرده توليد را فارس استان گندم پنجم يك

)http://www.sci.org.ir( مربوط مسائل به ريزانبرنامه و پژوهشگران پيش از بيش توجه رو، اين از 

 قيمـت  و توليـد  هـاي هزينـه  درآمـد،  بـه  مربـوط  هايبحث جمله از و - استراتژيك محصول اين به

 بيـان  آن در 1382 السـ  كشاورزي عمومي سرشماري نتايج كه )1( جدول .است ضروري -شده تمام

 حسـب  بـر  گنـدم  توليد مقدار و كاشت سطح برداري،بهره تعداد مقايسه و بررسي امكان - است شده

 را )ديم و آبي( گندم كل توليد ميزان )1( نمودار همچنين .كندمي ميسر فارس استان در را شهرستان

  .دهدمي نشان فارس استان مختلف هايشهرستان در

 و )2001 همكاران، و 1شائو( است جهاني عالقه مورد موضوع خاص، محصول يك درآمد برآورد

 و اقتصـادي  عـدالت  اقتصـادي،  توسـعه  و رشد گرسنگي، و غذايي امنيت فقر، مانند مهمي هايمقوله

   .دارند درآمد بحث با تنگاتنگي ارتباط كه هستند مسائلي جمله از غيره

 مربـوط  اجتمـاعي  و اقتصـادي  پايدار توسعه به سياريب ميزان به كشاورزي، منابع كاراي مديريت

 .است مهم مسائل جمله از توليد هايهزينه بحث رهگذر، اين در و )2001 همكاران، و شائو( شود مي

 ،3ميشـرا  و 2تـأئر ( دارد كشاورزي اقتصاد ادبيات در طوالني ايسابقه توليد، هزينه به مربوط مطالعات

 ،4نيـوبرن ( واحـد  بهينه اندازه تعيين از توانمي توليد، هايهزينه به بوطمر مطالعات جمله از و )2006

 ،6چنـگ  و 5بيلـز ( تولــيد  هــاي هزينـه  بـه  هاقيمت واكنش چگونگي به مربوط هايبررسي ،)1998

   .كرد ياد غيره و )2006 ميشرا، و تأئر( كـشاورزي واحـدهاي رقابـت قـدرت در تفـاوت ،)2000

 تعيـين  محصول، گذاريقيمت بحث در مهمي نقش محصول، شده تمام يمتق محاسبه همچنين

   .دارد سياستي ديگر هايمؤلفه و رفاه كشاورز، براي نظر مورد سود ميزان

 متوسـط  هزينـه  درآمد، اي،نمونه آمارگيري تكنيك بكارگيري با است شده تالش حاضر مقاله در

 سـال  در مرودشت شهرستان در گندم محصول شده امتم قيمت نهايت، در و )نهاده تفكيك به( توليد

 و مـواد  بخش، اين از بعد منظور، بدين .گيرد قرار تحليل و تجزيه مورد و محاسبه ،1384-85 زراعي

                                                           
1. Shao 
2. Tauer  
3. Mishra 
4. Nubern 
5. Bils 
6. Chang 
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 گيـري  نمونـه  روش مختلـف  اجـزاي  تفصيل به قسمت، اين در .شود مي بيان استفاده مورد هايروش

 و ادامـــه  در .گيـرد  مي قرار بررسي مورد شده تمام قيمت و هاهزينه درآمد، برآورد منظور به انتخابي

 موارد برآورد براي نياز مورد محاسبات آماري، هايداده درباره توضيحاتي بيان ضمن سوم، بخـش در

  .است شده بيان گيرينتيجه پاياني، بخش در و نهايت در .است شده انجام يادشده

  

 شهرستان برحسب گندم توليد مقدار و اشتك سطح برداري،     بهره تعداد ):1( جدول

 )تن هكتار، برداري، بهره(

 كل آبي ديم

 شهرستان
 توليد

 سطح

 كاشت
 توليد تعداد

 سطح

 كاشت
 توليد تعداد

 سطح

 كاشت
 تعداد

 فارس 114106 483999 1698908 96429 371499 1603614 24874 112500 95294
 آباده 2363 5198 18078 2359 5039 17918 39 159 159

 ارسنجان 2245 7201 33523 2225 7164 33510 21 38 13

 استهبان 2127 5549 28120 2087 5467 28031 47 82 89

 اقليد 9482 48520 168391 8812 36424 155265 2366 12097 13126

 بوانات 5508 11151 44025 5508 11150 44025 1 � �

 جهرم 2158 6148 21285 1930 5385 20503 339 763 781

 بيد خرم 4164 8514 36660 4162 8510 36655 4 4 6

 داراب 4654 20308 94789 4638 20248 94751 19 60 38

 دشت زرين 1908 15019 38752 1410 8576 34651 570 6443 4102

 سپيدان 7505 24963 70881 5531 14342 59703 3317 10621 11178

 شيراز 17450 76701 312705 15488 60940 296275 2968 15761 16430

 فراشبند 1758 14894 24904 1086 7562 22874 801 7332 2030

 فسا 4065 19294 98779 4059 19225 98728 13 70 52

 فيروزآباد 3799 14415 57298 2960 11474 53761 1164 2940 3537

 قيروكارزين 1753 7209 22717 1725 7058 22532 40 151 185

 كازرون 5508 21130 43243 3148 9148 27843 2789 11982 15400

 الرستان 3492 41022 91491 2250 27364 84672 1522 13658 6819

 المرد 1311 12380 12740 452 5145 12121 949 7235 619

 مرودشت 14366 71003 348609 13809 69571 347142 669 1432 1467

 ممسني 12785 30717 66850 7836 13786 49201 6403 16931 17649

 مهر 1396 12160 24396 645 7431 22788 829 4730 1608

 ريز ني 4309 10501 40671 4308 10491 40666 4 10 5

  .، قابل انتشار نيسته بودنارقام به دليل محرمان* 

 http://www.sci.org.ir: مأخذ
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  شهرستان حسب بر )ديم و آبي( گندم كل توليد ميزان ):1( نمودار

  

  ها روش و مواد -2

 است گيرينمونه بودن تصادفي متضمن گيري،نمونه يك در آماري برآورد كالسيك بنديفرمول

 ديگر، عبارت به .باشد ارزيابي قابل احتمالي طور به برآوردگرها وسيله به شده ارائه آمار وسيله بدين تا

 صورت اين در .است نياز گيرينمونه طرح بودن تصادفي ساختار به برآوردگرها، احتمالي ارزيابي براي

 جانبداري بدون برآوردها كه كند ادعا تواندمي محقق تصادفي، گيريمونهن طريق از مناسب احتمال با

 نسـبت  از درصـدي  نقطـه،  دو در برآوردها كه گفت توانمي اطمينان درصد 95 با و است شده انجام

 گيـري نمونـه  انـد، شـده  طراحـي  بـودن  تصادفي پايه بر كه گيرينمونه هاي طرح .بود خواهند واقعي

  )1382 همكاران، و شيفر( شوندمي ناميده احتمالي

 كـه  هـايي  زمــان  در كـه  است 1»سـاده تصـادفي گيري نمونه« احتمالي، گيري  نمونه انواع از يكي

 كـه  باشـد  طـوري  نمونـه  انتخـاب  جريان اگر .گيرد مي قرار استفاده مورد باشد، كم ها داده بين واريانس

 تصادفي نمونه را آن باشد، مساوي )جامعه انهم از ثابت حجم با( ممكن نمونه هر براي انتخاب شانس

 هـاي  طـرح  اكثر اساس كه ساده تصادفي گيري نمونه ).1378 عميدي، ؛1353 استوارت،( نامند مي ساده

   ).1382 همكاران، و شيفر( دهد مي تشكيل را علمي تحقيقات اكثر پايه و بنيان است، گيري نمونه

                                                           
1. Simple Random Sampling (S.R.S)  

0

100000

200000

300000

400000

اده    آب

رسنجان   ا
استهبان  
اقليد 

ت   
وانا ب

جهرم 

خرم بيد 
ب

دارا

ت 
زرين دش

سپيدان  

شيراز 

فراشبند  
فسا

فيروزآباد  
قيروكارزين
كازرون
الرستان 
المرد 

ت   
مرودش

ممسني  
مهر 

ني ريز 

شهرستان

ن) 
( ت

د   
ولي

 ت
ن
زا

مي



 ...شده تخمين درآمد، هزينه متوسط و قيمت تمام                                                                                                  158

 

n

Y
Y

n

i
i∑

 1̂

)(2)(ˆ
2

N

nN

n

s
YVt



 قيمـت  نيـز  و )نهاده تفكيك به( گندم توليد متوسط هزينه درآمد، برآورد پژوهش، اين كلي هدف

 تحقيق آماري جامعه .است 1384-85 زراعي سال در مرودشت شهرستان در محصول اين شده تمام

 كشـت  بـه  1384-85 زراعـي  سـال  در كه است فارس مرودشت شهرستان كشاورزان تمامي حاضر،

 واحـدهاي  كليـه  فهرسـت ( گيـري مونـه ن چـارچوب  پژوهش، اين در همچنين .اند كرده مبادرت گندم

 است عبارت نيز نمونه واحد .شودمي شامل را مرودشت شهرستان هايدهستان كليه مجموعه ،)نمونه

 عنـوان  به نيز را »1384-85 زراعي سال در مرودشت شهرستان كارگندم كشاورزان« .»دهستان« :از

  .ايمكرده تعريف بررسي مورد واحد

 هـا داده بـين  واريانس مطالعه، مورد آماري جامعه در -پيشين اطالعات اساس بر - كه آنجايي از

 قـرار  استفاده مورد ساده تصـادفي گيرينمونه بنابراين است، بوده كم )توليـد متوسط هزينه و درآمد(

 بـر  نيـز  نمونـه  تعـداد  ايـن  انتخاب كه شده آوريجمع پرسشنامه =n 163 طريق از اطالعات .گرفت

 .است شده انجام قبلي عاتاطال اساس

 ميانگين برآورد براي ابتدا در .نيازمنديم برآورد مناسب هايفرمول به جامعه، ميانگين برآورد براي

   :كنيم مي استفاده نمونه ميانگين از ،)( جامعه حقيقي

)1(    
  

 ميـانگين ( Yالبتـه  .اسـت  نمونه حجم n =)163( و نهنمو اعضاي دهندهنشان هاiYاينجا در كه

 صـرف  اتكاي با و دهدمي دسـت به )( جامعه حقيقي ميانگين از اينقطه برآورد يك فقط )نمونه

 اينكـه  مگـر  آورد، دسـت  بـه  )( جامعه حقيقي ميانگين درباره را زيادي اطالعات تواننمي آن به

 ،)( جامعه حقيقي ميانگين برآورد بر عالوه ترتيب، بدين .باشد فراهم برآورد نيكويي ارزيابي امكان

 بسـيار  توانمنـدي  Yكـه  داد نشان توانمي آنگاه .كنيممي مشخص نيز را برآورد خطاي مرز يا كران

 )( جامعـه  واقعـي  ميـانگين  براي نااريب برآورد يك Yويژه، طور به .دارد برآورد براي بيمناس

[ واريانسي و است )(ˆ YV  95 بـا  را بـرآورد  خطاي مرز يا كران توانمي آن از استفاده با كه دارد را ]

  )1382 همكاران، و شيفر( :كرد تعريف زير صورت به اطمينان درصد

)2(   
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  :شودمي تعريف زير صورت به كه است نمونه واريانس ،2s و جامعه، حجم ،N اينجا در كه

  

)3(  

  

 نمونه در مندرج اطالعات اساس بر جامعه يك ربارهد "استنباط" اي،نمونه آمارگيري نهايي هدف

  .دارد استنباطي ماهيت نظر مورد آماري روش رو، اين از است،

  تجربي نتايج و ها داده -3

 كـه  اســت  شـده  اسـتخراج پرسـشنامه 163 از حاضر، پژوهش هايداده شد گفته كه طورهمان

 طراحـي  در .باشـد  مي 1384-85 زراعي سال در مرودشت شهرستان گندمكار بردارانبـهره به مربوط

 توليـد  هزينـه  آمـارگيري  طـرح " بـه  مربـوط  "برداريبهره هايپرسشنامه" از مذكور، هايامهپرسشن

 بـين  موجـود  تفـاوت  .اسـت  گشـته  طراحـي  كشـاورزي  جهـاد  وزارت توسط كه شده استفاده "گندم

 حاضـر  تحقيـق  در اسـتفاده  مورد هايپرسشنامه و كشاورزي جهاد وزارت برداريبهره هايپرسشنامه

 از گنـدم  توليـد  به مربوط مختلف عمليات هزينه كشاورزي، جهاد وزارت هايرسشنامهپ كه است اين

 هـر  بـه  مربـوط  هزينـه  تفكيك بدون و ايدوره صورت به را، برداشت مرحله تا كاشت از قبل مرحله

 را نهـاده  هـر  هزينـه  تحليـل  و تجزيـه  امكـان  هـا، نهاده هزينه تفكيك عدم كه دهد مي نشان نهاده

 تفكيـك  صـورت  بـه  توليد كل هزينه حاضر، تحقيق هايپرسشنامه در كه درحالي كند،مي نغيرممك

 ايــن  در .دارد وجـود  نهـاده  هر به مربوط هزينه بررسي امكان و است شده انجام هانهاده بين هزينه

 در كـه  زمين و سم كود، بذر، آالت،ماشين كار،نيروي آب، هاينهـاده به مربوط هزينه ها،پرسـشنامه

 مربوط هايهزينه مجموع كه است شده بيان تفكيك به گرفته، قرار استفاده مورد توليد، از مرحله هر

 نهـاده  آن بـه  مربوط متوسط هزينه ميزان عنوان به توليد، مراحل تمام در سطح واحد در نهاده هر به

  .است

 منـابع  از را گنـدم  توليـد  منظـور  بـه  نياز مورد آب مرودشت، شهرستان كاران گندم كه آنجايي از

 از كـه  بردارانيبهره مورد در :است شده محاسبه روش دو با نهاده اين هزينه گيرند، مي كار به مختلف

 كـه  شـده  گرفتـه  نظـر  در مبلغـي  بـا  برابـر  آب هزينه اند،كرده استفاده گندم توليد منظور به سد آب
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 و الكتروپمـپ  از آبيـاري  بـراي  كـه  ردارانـي ببهـره  مـورد  در و .انـد كرده پرداخت آن بابت كشاورزان

 يـا  بـرق  بابـت  آنهـا  توسـط  پرداختي مبلغ نيز اند،كرده استفاده چاه آب استخراج منظور به موتورپمپ

 نيـروي  هزينه مجموع نيز، كار نيروي مورد در .است شده گرفته نظر در آب هزينه عنوان به سوخت،

 ايـن  بـه  مربـوط  هزينـه  عنوان به توليد، مختلف مراحل در شده استخدام كار نيروي و خانوادگي كار

 عنـوان  بـه  نظـر،  مـورد  منطقـه  در هكتار هر براي زمين بهاياجاره همچنين .است شده لحاظ نهاده

   .است شده لحاظ زمين متوسط هزينه

 هـاي هزينـه  مجمـوع  و نهـاده  تفكيـك  بـه ( توليـد  متوسط هزينه و درآمد ارقام استخراج از پس

 هزينـه  نيز و نهاده هر هزينه درآمد، واريانس و ميانگين مقادير برداران،بهره از يك هر براي )متوسط

 ايـن  از استفاده با كه شد محاسبه - است نمونه واريانس و ميانگين مقادير واقع در كه - كل متوسط

  .شد بيان 3 و 2 جداول در برآوردها نتايج دوم، فرمول بكارگيري و مقادير

 متوسـط  درآمد و سطح واحد در عملكرد براي را برآورد خطاي كران و اينقطه برآورد ،)2( جدول

 درآمـد  بـه  مربـوط  برآوردهـاي ( جدول اين دوم رديف برآوردهاي كه است ذكر شايان .دهدمي نشان

 عنـوان  بـه ( گنـدم  تضـميني  قيمـت  در )سطح واحد در عملكرد( اول رديف ضربحاصل از ،)متوسط

 )كيلـوگرم  هـر  ازاي بـه  ريـال  2050( نظر مورد زراعي سال در )محصول فروش متقي براي معياري

   .است شده حاصل

  
 متوسط درآمد و سطح واحد در عملكرد برآورد خطاي كران و اينقطه برآورد ):2( جدول

 برآورد         

  شرح
  برآورد خطاي كران  اينـقطه بـرآورد

  141/0  94/5  )تن( سطح واحد در عملكرد

  289050  12177000  )ريال( متوسط مددرآ

  تحقيق هاييافته :منبع             

  

 در بـرآورد  خطـاي  كـران  ،)هـا هزينـه ( جامعه ميانگين اينقطه برآورد شامل )3( جدول همچنين

  .است متوسط هزينه كل از هانهاده از يك هر سهم نيز و درصد 95 داريمعني سطح
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 متوسط هزينه كل از نهاده هر سهم و برآورد خطاي كران ،هزينه اينقطه برآورد :)3( جدول

 برآورد

 هزينه

  متوسط

  )درصد( كل متوسط هزينه از سهم )ريال( برآورد خطاي كران  )ريال( اينـقطه بـرآورد

  5  9735  437590  آّب

  19  42210  1857550  كارنيروي

  15  32711 1406780  آالتماشين

  8  33452  774550  بذر

  6  49510  557350  كود

  1  25129  135150  سم

 4391650  زمين
― 46  

  100  87914  9560620  كل

  تحقيق هاي يافته :منبع

  

 نيـز  محصـول  شـده  تمـام  قيمت سطح، واحد در عملكرد و هكتار در متوسط هزينه كل داشتن با

 بـه  متوسـط  هزينـه  كـل  نسـبت  از محصـول  شده تمام قيمت منظور، اين براي .است محاسبه قابل

  .است شده ارائه )4( جدول در كه آيدمي دست به سطح واحد در لكردعم

  
 از شده تمام قيمت درصد و محصول شده تمام قيمت متوسط، درآمد از متوسط هزينه درصد ):4( جدول

  محصول )تضميني قيمت( فروش قيمت

  9560620  )ريال( متوسط هزينه كل

  5940  )كيلوگرم( سطح واحد در عملكرد

  2050  )ريال( )تضميني قيمت( حصولم فروش قيمت

  12177000  )ريال( متوسط درآمد

  5/78  متوسط درآمد از متوسط هزينه درصد

  5/1609  )ريال( محصول شده تمام قيمت

  5/78  محصول )تضميني قيمت( فروش قيمت از شده تمام قيمت درصد

  تحقيق هاييافته :مأخذ  
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  بحث و گيري نتيجه -4

 شـده  تمـام  قيمـت  و )نهاده تفكيك به( توليد متوسط هزينه درآمد، رآوردب حاضر، پژوهش هدف

 آمـارگيري  تكنيك از منظور، اين براي .است 1384-85 زراعي سال در مرودشت شهرستان در گندم

 گيـري  نمونـه  روش بـا  و پرسشـنامه  163 طريـق  از نياز، مورد اطالعات .است شده استفاده اي نمونه

  :از اند عبارت حاضر پژوهش نتايج مهمترين .است هشد آوري جمع ساده تصادفي

 خطـاي  حـدود  و اسـت  بوده تن 94/5 سطح، واحد در عملكرد ميزان مرودشت، شهرستان در -1

 )فـروش ( تضميني قيمت به توجه با كه باشد مي كيلوگرم 141 درصد، 95 داري معني سطح در برآورد

 متوسط، درآمد براي اينقطه برآورد ،)كيلوگرم ره ازاي به ريال 2050( نظر مورد زراعي سال در گندم

  .بود خواهد ريال 289050 برآورد، خطاي و ريال 12177000

 447325 و 427855 مقـدار  دو بين آب، متوسط هزينه اطمينان، درصد 95 با آماري، لحاظ از -2

 مطالعـه  مـورد  منطقـه  در گنـدم  توليد متوسط هزينه كل درصد 5 حدود مقدار، اين كه دارد قرار ريال

 اهميـت  وجـود  بـا  ـ آبياري آب پايين ارزشگذاري بر مبني قبلي مطالعات هاي يافته نتيجه، اين .است

 بخش در آب محدوديت به توجه با امر اين .دهد مي قرار تأييد مورد را ـ توليد در نهاده اين زياد بسيار

 نظــر از اســت، هشــد تشــديد خشكســالي دليــل بــه اخيــر هــاي ســال در ويــژه بــه كــه كشــاورزي

 مسـئوالن  بيشـتر  توجه باره، اين در و دارد اهميت بسيار كشاورزي، آب به مربوط هاي گذاري سياست

  .است ضروري ذيربط

 سـطح  در ـ ريال 42210 برآورد خطاي كران با و ريال 1857550 كار، نيروي متوسط هزينه -3

 و شود مي شامل را توليد متوسط ايه هزينه از درصد 19 كه است شده برآورد ـ درصد 95 داري معني

 هايي تكنولوژي كردن وارد رو، اين از دارد؛ كل متوسط هزينه در را سهم بيشترين زمين، هزينه از بعد

 عنـوان  بـه  توانـد  مـي  هسـتند،  نيـز  سودآور و دهند مي كاهش توليد امر در را انساني نيروي سهم كه

  .شود مطرح كشاورز سود افزايش نهايت، در و توليد هاي هزينه كاهش منظور به مناسب راهكاري

 درصـد  95 بـا  سطح، واحد در نهاده اين به مربوط هزينه كه گفت توان مي آالت ماشين درباره -4

 هزينـه  كل درصد 15 حدود سهمي كه دارد قرار ريال 1439491 و 1374069 مقدار دو بين اطمينان،
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 سـوم  جايگاه در كار نيروي و زمين از بعد حيث، اين از و است داده اختصاص خود به را توليد متوسط

   .دارد قرار

 داري معنـي  سطح در ريال 33452 برآورد خطاي كران با و ريال 774550 بذر، متوسط هزينه -5

  .باشد مي توليد متوسط هزينه كل از درصد 8 حدود مقدار، اين كه است درصد 95

 بـوده  ريـال  557350 گنـدم،  توليـد  در نهـاده  ناي به مربوط متوسط هزينه كود، نهاده مورد در -6

 نيـز  كـل  متوسط هزينه در نهاده اين سهم .دارد ريال 49510 معادل برآوردي، خطاي كران كه است

 بـه  نسـبت  نهاده اين هزينه برآورد خطاي كران شود،مي مالحظه كه طور همان .است درصد 6 حدود

 دهـد  مي نشان را هانهاده ساير به نسبت نهاده اين زينهه باالتر واريانس كه است باالتر هانهاده ساير

 موجـود،  بـاالتر  واريـانس  كشـاورزان،  بـراي  نهـاده  ايـن  قيمـت  نسـبي  بـودن  يكسان به توجه با كه

   .است كشاورزان ميان در هانهاده ساير به نسبت نهاده اين مصرف بيشتر پراكندگي دهنده نشان

 95 داريمعنـي  سـطح  در بـرآورد،  خطاي كران و است ريال 135150 نيز سم متوسط هزينه -7

 )درصـد  1 حـدود ( توليـد  متوسـط  هزينه در را سهم كمترين نهاده اين .باشدمي ريال 25129 درصد،

   .دارد

 بـه  مطالعه، مورد منطقه در آن بهاياجاره نرخ از زمين، نهاده مورد در شد گفته كه طورهمان -8

 ،1384-85 زراعـي  سـال  در آن ميـزان  كـه  اسـت  شـده  اسـتفاده  نهـاده  ايـن  متوسـط  هزينه عنوان

 بـدين  و شود مي شامل را توليد متوسط هزينه كل از درصد 46 نهاده، اين .است بوده ريال 4391650

  .دارد متوسط هزينه از را سهم بيشترين ترتيب،

ـ  خطـاي  كـران  كـه  اسـت  شده برآورد ريال 9560620گندم، توليد متوسط هزينه كل -9  رآوردب

 يـك  متوسـط  درآمـد  ميزان به توجه با .باشدمي ريال 87914 درصد، 95 داريمعني سطح در مربوط،

 هزينـه  صـرف  درآمد، ميزان از درصد 5/78 حدود كه گفت توانمي نظر، مورد منطقه در گندم هكتار

  .شودمي شناخته توليد متوسط هزينه كل عنوان به كه است شده توليد هاينهاده براي

 كـه  اسـت  شده برآورد كيلوگرم، هر ازاي به ريال 5/1609 معادل نيز گندم شده تمام قيمت -10

 در مـذكور  محصول براي دولت سوي از شده تعيين تضميني قيمت درصد 5/78 حدود نيز ميزان اين

  .است بوده نظر مورد سال
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