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 چكيده

. به دالیل کشت آید منطقه به شمار میاین این محصول از منابع درآمدزا در ، بطوریکه است در ایران مستعد کشت سیر یکی از مناطق ناستان همدا
تولید این محصول در حد قابل قبولی نیست. از آنجایکه افزایش تولید از طریقق   تولید در وري عوامل بهره ،سنتی و عدم استفاده از روش هاي جدید تولید

ها باالخص نهقاده آ  مقی تقوان بقه     وري نهادهمنابع آبی مواجه است. لذا با افزایش بهره افزایش سطح زیر کشت با محدودیت هایی از جمله محدودیت
گیري بهقره وري عوامقل   وري عوامل تولید بسیار حایز اهمیت است. لذا این مطالعه با هدف اندازهدر این خصوص مطالعه بهره .یافتافزایش تولید دست 

 145هاي مورد نیاز این مطالعه از طریق پرسشقنامه ازمیقان   ارانی در استان همدان صورت گرفت. دادهتولید محصول سیر در دو روش آبیاري سطحی و ب
ترتیقب  آوري شد. جهت تعیین تابع عملکرد مناسب در دو روش آبیاري سطحی و بارانی بهجمع 1396سیرکار دو شهرستان بهار و همدان در سال زراعی 

در سیسقت  آبیقاري    آ ، بذر، کود شیمیاي، سموم شقیمیایی و کقارگر   ورياده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بهرهاز تابع ترانسنتدنتال و ترانسلوگ استف
کننقد.  تر عمل مقی بارانی به طور قابل توجهی باالتر از سیست  آبیاري سطحی است و در روش آبیاري بارانی از نظر مصرف آ ، کشاورزان بسیار منطقی

و  128932و  ورودي بقه مزرعقه    کیلوگرم در هر مترمکعقب آ   76/1، 6/2ي در دو روش آبیاري بارانی و سطحی به ترتیب وري فیزیکی و اقتصادبهره
درصقد   48وري فیزیکی و اقتصادي تولید سیر در روش آبیاري بقارانی حقدود   ریال در هر متر مکعب آ  محاسبه شد، بنابراین بطور متوسط بهره 87146

است. مجموع کشش عوامل تولید نشان داد که در روش آبیاري بارانی پتانسیل باالیی براي افزایش تولید نسقبت بقه روش    بیش از روش آبیاري سطحی
اما از سموم شیمیایی در هر دو روش آبیقاري و   کنند، می استفاده کود شیمیایی و بذر به میزان بهینه آبیاري سطحی وجود دارد. کشاورزان سیرکار از آ ،

کنند. لذا براي استفاده بهتر از عوامل تولید و افزایش سودآوري مزرعقه الزم اسقت   می استفاده در روش آبیاري سطحی بیش از میزان بهینه از نیروي کار
 که در در دو روش آبیاري مصرف سموم شیمیایی کاهش و در روش آبیاري سطحی نیروي کار نیز کمتر استفاده شود. 

 
 ، ترانسنتدنتال، ترانسلوگ، سیرتابع تولیدی، وري فیزیکبهره کليدی: های واژه

 

  2 1  مقدمه

 Alliaceae تیقره    از  Allium sativumعلمقی   نقام  با سیر گیاه
 گیاهی سیر شناسی،گیاه نظر از باشد. می هاايمارچوبه راسته به متعلق

 کوچقک  هاي گل با همراه شکل نواري هاي باریکبرگ داراي علفی،

 دومین پیاز از بعد (. سیر1383همکاران،است )بقالیان و  صورتی رنگ

 معدنی مواد داشتن علت به که است آلیوم از جنس گیاه و پرمصرفترین

(. این 1383است )بقالیان و همکاران، برخوردار باالیی غذایی از اهمیت
 طقور  جنبه بقه  این اهمیت و بوده توجه مورد نیز دارویی از لحاظ گیله

                                                           
استادیار پژوهش بخش تحقیقات اقتصقادي،اجتماعی وتقرویج کشقاورزي، مرکقز      -1

ن، سققازمان  تحقیقققات و آمققوزش کشققاورزي و منققابع طبیعققی اسققتان همققدا      
   .تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزي، همدان، ایران

 و تحقیققات  مرکقز  کشقاورزي،  مهندسی و فنی تحقیقات بخش پژوهش ستادیارا -2
 تقرویج  و آموزش تحقیقات، سازمان همدان، استان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش

 ایران همدان، کشاورزي،
 (Email: a.ghadami@areeo.ac.ir                :نویسنده مسئول -)* 

 چقون ه  خواصی لحاظ پزشکی ازاست.  گسترش حال در افزونی روز

 خقون  فشقار  دهنقده  کقاهش  خون، کلسترول پالسماي دهنده کاهش

 از هاي متعددي فراورده باعث همین است که شده سیر گزارش براي

 و باشقد  المللقی  بقین  در بازارهقاي  هقا  آن از بسیاري و شده تولید سیر
 (. 1998نماید )مایوکس و همکاران، پیدا خاصی  اقتصادي ارزش

 اسقتان  و طقوالنی دارد  ققدمت  سقیر  کشت لحاظ از ایران  

گقردد.  در کشقور محسقو  مقی    سیر تولید مه  مناطق از یکی همدان
 9600هکتار و عملکرد آن   9580حدود  ایران در سیر کشت زیر سطح

مناطق  از یکی نیز همدان (. استان2012کیلوگرم در هکتار است )فائو، 
حیدره در  و مریانج منطقه دو که رودمه  تولید این محصول بشمار می

-داده اختصقاص  خود به را سیر کشت زیر ترین سطح این استان بیش

در استا ن همدان سالیانه در حقدود  سطح زیر کشت این محصول  .اند
هزار تن سیر برداشت  40هکتار است که از این سطح به میزان  2800
این منطققه   شود. مراحل کاشت، داشت و برداشت این محصول درمی

هاي باالي کارگري را  شود که هزینه عمدتاً به صورت سنتی انجام می
نیز به همراه دارد. این موضوع یک عامل محقدود کننقده در افقزایش    
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رود.  سطح زیر کشت و افزایش قیمت تمام شده محصول به شمار مقی 
آالت و  بنابراین با مکانیزه کردن تولید محصقول و اسقتفاده از ماشقین   

رد سیست  آبیاري تحت فشار ضقمن افقزایش سقطح زیقر کشقت      کارب
 توان قیمت تمام شده محصول را کاهش داد. می

ترین راه کار براي افزایش مناسببنابر این همانطور که اشاره شد 
وري و بهبقود بهقره  بهینه  کارگیريبه سیرکار  تولید و درآمد کشاورزان

افقزایش  اسقت. اوالً  صحیح در مزرعقه   از طریق مدیریت تولید عوامل
تولید از دو طریق به کارگیري عوامل تولید در سطح تکنولوژي موجود 

هاي کارآمقدتر و تکنولقوژي   و افزایش تولید از طریق استفاده از روش
 بهتر یا به عبارتی افزایش بهقره وري عوامقل تولیقد امکانرقذیر اسقت     

ولیقد از  . با توجه به کمیابی عوامقل تولیقد، افقزایش ت   (1376)سالمی، 
منطققی بقه نظقر نمقی رسقد.       طریق به کارگیري بیشتر منابع تولیدي

دهقد کقه بطقور    نگاهی بروضعیت منابع آبی استان همدان، نشان مقی 
میلیون متر مکعب و  212زمینی با کسري متوسط ساالنه منابع آ  زیر

متر  مواجقه اسقت )شقرکت     1میزان افت سالیانه سطح ایستابی حدود 
از این رو باید سعی شود از طریق  (.1395تان همدان، اي اسآ  منطقه

هقاي  اسقتفاده از فقن آوري   و از جمله آ  هاکارگیري مطلو  نهادهبه
ازجمله مطالعاتی کقه بقه   برداشت. نوین در جهت افزایش عملکرد گام 

تقوان بقه   شده است مقی پرداخته ها آ  و سایر نهادهوري بهره بررسی
 موارد زیر اشاره کرد.

 در آ  اقتصقادي  وريبهقره  بررسی به (1393همکاران ) و نیزما

 از تحقیقق  با اهداف متناسب بهار دشت در زراعی مختلف محصوالت

 به عملکرد شاخص شامل آ  وري بهره مالی و فیزیکی هاي شاخص

 (BPD ) آ ، حج  واحد ازاي ،درآمد به CDP) (آ  حج  واحد ازاي
 محاسقبه  بقراي  (،NBPDآ  ) حجق   واحقد  ازاي بقه  خقالص  بازده و

 آ  وريبهقره  که داد نشان تحقیق نتایج .استفاده گردید آ  وري بهره

 آبیقاري  روش از بیشقتر  دارمعنقی  بطور هايآبیاري نوین هايشیوه در

 یونجه و سیر محصول ،کشت NBPD شاخص اساس بر و سنتی بوده

 را مقورد مطالعقه   منطقه در آ  وريبهره کمترین و بیشترین ترتیب به

 .میدهند نشان
زمینی با ( در بررسی تخصیص منابع در زراعت سیب1382سیدان)
وري آ  پرداختقه  به بررسی بهقره  نهایی تحلیل و تولید تابعاستفاده از 

 تخصقیص  دراست. در این تحقیق مشخص شد که تمامی کشاورزان 
 اسقتفاده کمتقري   میقزان  به آ  نهاده ازو  نبوده موفق عمالً آ  بهینه
-( میزان متوسط بهره2010قدمی فیروزآبادي و همکاران ) .استشده 

اي نقواري) تیق ( و   وري مصرف آ  سیر در دو سیست  آبیاري قطقره 
کیلوگرم بر متر مکعب گزارش نمودند  7/2و  2/5بترتیب  اي راجویچه

اي جویی در میزان آ  آبیقاري در روش آبیقاري قطقره   و میزان صرف
 درصد تعیین شد.  50اي نسبت به روش جویچه
زمینی وري مصرف آ  سیب( میزان بهره1395قدمی فیروزآبادي )

و  1/3ترتیقب  را بطور متوسط در دو سیست  آبیاري نشتی و بارانی بقه 

 مصرفی آ  حج  کیلوگرم بر متر مکعب گزارش نمودند. میانگین 5/6

 هکتار در مکعب متر 8233 و 10876 ترتیب به بارانی نشتی و مزارع در
 .بود

وري محصققول ( میقزان متوسقط بهقره   2012ققدمی فیروزآبقادي )  
زمینی در کبودرآهنگ همدان با سیست  آبیاري سنتی، توزیقع آ   سیب

کیلوگرم بقر   2/3و  4/2، 2/1ترتیب با هیدروفلوم و آبیاري بارانی را به
 يوربهقره  ریمققاد ( 2014مترمکعب تعیقین نمقود. نقارو و همکقاران )    

، 68/0، 66/0بیق را بقه ترت  ونجقه یم، جقو، ررت و  گند يبرا ياقتصاد
 . بر مترمکعب گزارش نمودند وروی 52/0و  49/0

اثرات اندازه مزرعه و حفاظت خقا    (1996) بایرنجیرو و ریردون 
وري عوامل تولیدي همانند زمین و نیروي کار و نیز کقارآیی  را بر بهره

بطق  معکقوس بقین    اند؛ نتایج این مطالعه بیقانگر را مزارع بررسی کرده
وري زمین و نیقروي کقار اسقت. از طقرف دیگقر،      اندازة مزرعه و بهره

شققده اسققت. وري زمققین حفاظققت خققا  نیققز باعققث افققزایش بهققره 
-در کشور نیوزیلند، به بررسی رابطه بین بهقره  (1994) کاالتیزاندوس

هاي قیمتی پرداخته اسقت. نتقایج ایقن مطالعقه نشقان      وري و حمایت
وري، و آزادسقازي  هاي قیمتی باعقث کقاهش بهقره   میدهد که حمایت
، بقا  (1999) وري شده است. راندیر و کریشنامورتیباعث افزایش بهره

وري کشاورزان هند را در دو بهره، استفاده از تابع تولید کا  ق داگالس
گیقري  گروه داراي تجهیزات آبیاري و فاققد تجهیقزات آبیقاري انقدازه    

 ان داد که استفاده از تجهیزات آبیقاري بقه  کردند. نتایج این مطالعه نش
علی و  دهد.میوري و درآمد کشاورزان را افزایش داري بهرهطور معنی
وري آ  در بخقش کشقاورزي را   ( عوامل مؤثر بر بهقره 2008تالوکدر )

اند. بر اساس مطالعه مذکور عوامل تأثیر گذار بر مورد بررسی قرار داده
بصورت نوع محصول، مصقرف آ ،  وري آ  در بخش کشاورزي بهره

تکنولوژي آبیاري، واریته گیاه، فاکتورهاي اقتصادي، فاکتورهاي خقا   
اند. از طرفی با توجه به اینکه اسقتان همقدان بقا سقطحی     معرفی شده

تن از مناطق عمده تولیقد سقیر در    54952هکتار و تولید  3840حدود 
مطالعه حاضر  (. لذا1394کشور است )سازمان جهاد کشاورزي همدان، 

با اعتقاد به این که شناخت الگوي استفاده از عوامقل تولیقد و مطالعقه    
در افزایش تولید این محصول اهمیت باالیی دارد، تقالش  وري آنبهره

 ایقن موضقوع  وري بقه تبیقین   نموده است تا با استفاده از مفهوم بهقره 
وري بهقره  در اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه صرفاً بقه برردازد. 

فیزیکی از طریق شاخص پرداخته شده است. در این تحقیق محاسقبه  
وري فیزیکی آ  و سایر عوامل مه  تولید به روش پارامتریقک و  بهره

از طریق تابع عملکرد انجقام شقده اسقت کقه در واققع نقوآوري ایقن        
 حاضر وضعیت مطالعه بررسی، این از شود. هدفپژوهش محسو  می

نققا    و تولید عوامل کاربرد در کشاورزان بودن منطقی میزان تعیین و
 در تولیقد  عوامقل  از یقک  هر نسبی اهمیت و سیرکار کشاورزان ضعف

 .است تولید در دو روش آبیاري سطحی و  بارانی )کالسیک( افزایش
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 هامواد و روش

بقه   پقژوهش ایقن   ،براسققققاس هدف تحقیقق و ماهیت موضوع
روش پیمایشققی و بققا اسققتفاده از پرسشققنامه و مشققاهدات میققدانی و  

ي )تعیین میزان مصرف هاي مزرعهگیريو اندازه مصاحبه هدایت شده
از   شهرسقتان  دوانجام گرفته است. منطقه مقورد مطالعقه شقامل     آ (

مورد  1396بهار است که در سال و  توابع استان همدان شامل همدان
رار گرفت. در بررسقی روایقی پرسشقنامه از نظقرات     مطالعه و بررسی ق
کشاورزي و آبیاري استفاده شقد، در بررسقی پایقایی    کارشناسان اقتصاد

سؤاالت پرسشنامه از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد. جامعه آمقاري  
در این تحقیق شامل کشاورزانی است که اقدام به کشت محصول سیر 

کننقد. از ایقن جامعقه آمقاري بقا      دو شهرستان مذکور مقی  محدودهدر 
جمعیقت   1و از رابطقه   1يگیري تصادفی طبقه استفاده از روش نمونه

 نمونه انتخا  شده است. 
(1) 
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 Shام،  hي وزن طبققه Whتعداد نمونه مقورد نیقاز،    nکه در آن: 

hام،  hي واریانس طبقه
C  ي هزینه طبققهh  ،امV    بقرآورد واریقانس

 تعداد اعضاء جامعه است. Nجامعه، 
سنققجی و روش غیقر   وري از دو روش، اقتصادبراي محاسبه بهره

(. در ایقن تحقیقق بقه منظقور     1387پارامتقري استفاده شد )گجراتی، 
وري سقایر  وري آ  از هر دو روش و براي محاسبه بهرهمحاسبه بهره

استفاده شد. در روش ناپارامتریقک از   عوامل تولید از روش پارامتریک
( و سقود خقالص بقه    CPD)2دو شاخص عملکرد از هر واحد حج  آ 

  (.3و  2استفاده شد )روابط  (NBPD)3ازاي هر واحد حج  آ 
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گقرم در  : میزان محصول تولید شقده )کیلقو   TPi: 3و  2در رابطه 

: سود NBi، حج  آ  وارد شده مزرعه در یک هکتار TWicهکتار( و 
ري آ  بققر حسققب وبهققره، CPDiخققالص محصققول اسققت. بنققابراین 

 بقر  ریقال ري آ  بر حسقب  وهبهر،  NBPDiو متر مکعب  برکیلوگرم 
 نشان دهنده شماره مزرعه است.  i و متر مکعب

ی فصقل بقراي   هاي انجام شده در طق درآمد خالص همه هزینه در
هزینه تولیقد  کسر شد. دریافتی  مقدار درآمداز برآورد و محصول تولید 
و هزینقه  آماده سازي زمین، کاشت، داشت، برداشت هاي هزینه شامل

زمین است. همچنین جهت محاسبه هزینه سیست  آبیاري تحت فشقار  

                                                           
1- Ratio Stratified Random Sampling 

2- Crop Per Drop 
3- Net Benefit Per Drop 

از معیار اقتصاد مهندسی، رابطه معادل یکنواخت سالیانه اسقتفاده شقد.   
هاي ثابت اولیه شقامل  گذاريهاي سرمایهبراي این منظور کلیه هزینه

گذاري اولیه در ایستگاه پمراژ، خطو  انتقال آ  اصلی و فرعی سرمایه
و لوازم جانبی دیگر در نظر گرفته شد. براي محاسقبه هزینقه سقالیانه    
آبیاري تحت فشار از مفهوم معقادل یکنواخقت سقالیانه اسقتفاده شقد)      

 (.1387سلطانی،
(4) 
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ارزش کنونی هزینه  Pنرخ تنزیل،  iتعداد سال،   nدر رابطه فوق :

 دهد.معادل یکنواخت هزینه ساالنه را نشان می Aو 
وري اقتصادي آ  از تقسی  درآمد خقالص بقه   هبهرمیزان شاخص 
-گیريدر این پژوهش اندازه در مزرعه حاصل شد.مقدار آ  کاربردي 

وص تعیین حج  آ  مصقرفی بقا در نظقر گقرفتن عوامقل      خص در اه
و روش آبیقاري، انقدازه قطعقات زراعقی، نقوع شقبکه،        مختلفی نظیقر 
سه نوبقت  حج  آ  مصرفی محصوالت در شده است. محصول انجام 

بقا توجقه بقه     گیري شقد. و اندازه) ابتدا، اواسط و انتهاي فصل زراعی( 
بقا اسقتفاده از   ر هر نوبت آبیقاري  دبی منبع آبی و مدت زمان آبیاري د

شقده اسقت. بقراي هقر      گیري( اندازه )فلوم، کنتور نظیر وسیله مناسب
مقدت  و دبی آ  ورودي به مزرعقه  در هر نوبت آبیاري  ،یک از مزارع

. در روش پارامتریک تابع عملکرد بصورت شدزمان آبیاري یعنی تعیین 
 ظر گرفته شد.صورت رابطه زیر در ن عمومی به

(5) niWlposfeyY iiiiiii ,...,1),,,,(   

: میقزان   Wi گقرم در هکتقار(،  تولید محصول )کیلو Yiکه در آن: 
به ترتیقب معقرف    fei ،si ،poi  liآ  مصرفی )مترمکعب در هکتار(. 

میزان کود شیمیایی )کیلوگرم در هکتقار(، بقذر )کیلقوگرم در هکتقار(،     
روز در  -)نفقر  میزان سموم شیمیایی )کیلوگرم در هکتار( و نیروي کار

نشان دهنقده شقماره مزرعقه اسقت. در روش اقتصقاد       iهکتار( است. 
وري عوامقل تولیقد در سقطح    سنجی به منظور بررسی وضقعیت بهقره  

پقذیر، شقامل تقابع تقابع     استان همدان از دو فرم تقابع تولیقد انعطقاف   
ترانسنتدنتال )متعالی( و تابع ترانسلوگ استفاده شده است. فقرم توابقع   

 7و  6ترانسنتدنتال )متعالی( و تابع ترانسلوگ به ترتیب بصورت رابطه 
 است:            

(6) 
jii UfefeLnLnY  ......ln 11   

(7) 
j

ULnsLnfeLnfeLnwLnfeLnY iiiii  ......)(
2

1
... 7

2
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جقزء اخقالل     Ui: پارامترهاي مقدل و   و 7و  6در رابطه 
معرفقی   5است. سایر متغیرها مورد استفاده در ایقن رابطقه در معادلقه    

سنجی ، ها و معیارهاي اقتصاداند. به این ترتیب و بر اساس آزمونشده
بهترین فرم تابع شناسایی و جهت مراحل بعدي کار انتخا  شد. پقس  

وري نهایی و کشش ري متوسط، بهرهاز انتخا  بهترین فرم تابع بهرو
 محاسبه شده است. 10الی  8ها به ترتیب از روابط تولید نهاده
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 APiام، iنهقایی از عامقل تولیقد     بهقروري MPi   10القی   8در روابط 
کشش تولید محصقول  Ei ام، iبهروري متوسط محصول از عامل تولید 

میزان استفاده از عامل تولید  Xiتولید محصول و Y ام،iاز عامل تولید 
i ام وi     نشان دهنده شماره مزرعه است. اگر کشش تولیقد مربقو  بقه

یک نهاده بزرگتر از یک باشد بدین معنی است که در اسقتفاده از ایقن   
ان در ناحیه اول قرار دارند و از ایقن نهقاده کمتقر از حقد     نهاده کشاورز

بقرداران پیشقنهاد   اند. لذا در این وضعیت بقه بهقره  بهینه استفاده کرده
شود که با افزایش مصرف آن نهاده نه تنها تولید بلکه میزان سقود   می

در واحد سطح مزرعه را افزایش دهند. اما اگر کشش تولید منفی شقد،  
مفهوم است که از این نهاده بقه میقزان بقیش از حقد      این عدد به این

شود. لذا در این حالت توصیه اقتصادي این است کقه  بهینه مصرف می
توان سطح تولید را حفظ نمقود  با کاهش مصرف این نهاده نه تنها می

بلکه منجر به افزایش سود در واحد سطح مزرعه خواهد شد. بنابر ایقن  
کشش تولید بین صفر و یک باشقد. در  بهترین حالت اینست که مقدار 

این حالت کشاورزان در استفاده از نهاده در ناحیه دوم تولید قرار دارنقد  
. این وضعیت منطقی بودن کشقاورزان را در اسقتفاده از نهقاده نشقان     

 دهد.می
 

 نتایج و بحث

حاضر از نظر درجه کنترل متغیرها، آزمایشی و تحلیلقی، از   تحقیق
ها از نوع ي و میدانی و از نظر تعمی  یافتهها، مزرعهدادهآوري نظر گرد

هقا مقورد   شود. دراین پقژوهش دو گقروه از داده  پیمایشی محسو  می
هقاي مقطعقی   هقا شقامل داده  استفاده قرار گرفته است. گروه اول داده

بقرداران  است، که از طریق آمار میقدانی و توسقط پرسشقنامه از بهقره    
-آوري شده است. گروه دوم از طریقق انقدازه  کشاورزي در منطقه گرد

ي است که به منظور سنجش میقزان آ  آبیقاري در   هاي مزرعهگیري
مزرعه انجام شده است. به منظور بررسی روایی پرسشقنامه از نظقرات   

کشاورزي و آبیقاري اسقتفاده شقده اسقت. بقا نظقر       کارشناسان اقتصاد
محتوایی و صوري  خواهی از این گروه از متخصصان کشاورزي، روایی

پرسشنامه تأیید گردید. بقراي تعیقین ایقن کقه پرسشقنامه در شقرایط       
یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست خواهد داد )پایایی(، نسبت به 

 81/0تایی اقدام و مقدار آلفقاي کرونبقاخ    30تکمیل آن در یک نمونه 
کننده سیر  برآورد شد. جامعه آماري در این رابطه کلیه کشاورزان تولید

در دو شهرستان همدان و بهار است. از این جامعه آماري با استفاده از 
نمونقه انتخقا  شقده     145ي تعقداد  گیري تصادفی طبققه  روش نمونه

هاي آبیاري اسقت کقه شقامل دو    است. طبقات در مطالعه شامل روش
گروه روش سطحی و بارانی )کالسیک( است. به منظور تبیین شرایط 

 1فردي کشاورزان تصویري از این گروه متغیرها در جدول ي و مزرعه
تقرین  ارائه شده است. بر این اساس از کل افراد مقورد بررسقی مسقن   

سقال اسقت. میقانگین     22ترین آنها با سن و جوان 66کشاورز با سن 
باشد. سقابقه کشقاورزي   سال می 5/39سن کشاورزان این نمونه برابر 

تا حداکثر  3/0سد.. اندازه مزارع از حداقل رسال می 45برداران به بهره
بقردار اسقت. از نظقر    هکتار براي هقر بهقره   2/1هکتار و با میانگین  6

سواد هستند، اکثقر  درصد این جمعیت که بی 4/27تحصیالت، به جزء 
 .کشاورزان حداقل سواد خواندن و نوشتن را دارند

 
 وری آب آبياریبهره

وري آ  از طریقق روش ناپارامتریققک از دو  بقراي محاسقبه بهقره   
محاسقبات   2استفاده شده است. در جقدول   NBPDو  CPDشاخص 

گیري این دو شاخص در دو شهرستان مقورد مطالعقه   الزم براي اندازه
نشان داده شده است. ارزش ناخالص محصول سیر در روش سقطحی  

اري در شهرستان بهار کمتر از منطقه همدان اسقت، امقا در روش آبیق   
بارانی برعکس است. ارزش خالص سقیر در روش آبیقاري سقطحی و    

و در  835662و  686762بققارانی در شهرسققتان بهققار بققه ترتیققب     
 هزار ریال در هکتار است. 794723و  711527شهرستان همدان 

 
 ی کشاورزان سيرکارهای فردی و مزرعهویژگي  -1جدول

يرنام متغ  حداکثر حداقل ميانگين 

5/39 سن )سال(  22 66 
18/19 سابقه کشاورزي )سال(  4 45 

41/4 میزان اراضی زراعی)هکتار(  1 40 
78/3 تعداد قطعات اراضی  1 15 

2/1 متوسط اندازه قطعات)هکتار(  3/0  6 

هاي تحقیقمأخذ: یافته  
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عملکرد به ترتیب در سقتون ششق  و هفقت     میزان آ  مصرفی و 
وري فیزیکی و اقتصادي آ  در دو روش آمده است. بدین ترتیب بهره

گیري شده است. شاخص آبیاري و در دو شهرستان مورد مطالعه اندازه
دهقد کقه در روش آبیقاري سقطحی در     وري فیزیکی نشقان مقی  بهره

کیلقوگرم بقر    90/1و  62/1شهرستان بهار و همدان به ترتیب برابر با 
مترمکعب است. در روش آبیاري بارانی )کالسیک( در ایقن دو منطققه   

. بنقابر  تعیین شدکیلوگرم بر مترمکعب  40/2و  81/2به ترتیب برابر با 
وري فیزیکقی  این در مزارع داراري روش آبیاري سطحی وضعیت بهره

آ  بققاالتر از شهرسققتان همققدان اسققت و در شققرایط آبیققاري بققارانی  
وري فیزیکی آ  بیشتر سیک( بالعکس در شهرستان همدان بهره)کال

وري اقتصادي آ  نشان داده شده است. در ستون آخر این جدول بهره
شود به ازاي هر مترمکعب آ  مصرفی است. همانطور که مالحظه می

در مزرعه در روش آبیاري سطحی در شهرسقتان بهقار و همقدان بقه     
ل شقده اسقت. در روش آبیقاري    ریال حاصق  93496و  80795ترتیب 

ریقال   118587و  139277ترتیقب بقه   بارانی )کالسیک( این عدد بقه 
  افزایش یافته است.

 

 وری سایر عوامل توليدبهره
وري سایر عوامل تولیقد از روش پارامتریقک و   براي محاسبه بهره

برآورد تابع عملکرد استفاده شد. در این رابطقه دو فقرم تقابع از توابقع     
بقا  پذیر شامل تابع ترانسقنتدنتال )متعقالی( و تقابع ترانسقلوگ     انعطاف

و از طریقق آزمقون   بقرآورد   1روش حداقل مربعات معمقولی استفاده از 
نتقایج حاصقل از    3. جقدول شقماره   قرار گرفقت مختلف مورد مقایسه 

برآورد توابع در دو حالت استفاده از سامانه آبیاري بارانی و سقطحی را  
ن توابع  پنج نهاده شامل بذر، کود شیمیایی، سموم در ای دهد.نشان می

شیمیایی، آ  و نیروي کار استفاده شده است. در تابع عملکرد به فقرم  
ترانسلوگ عالوه بر متغیر مستقل، اثرات متقابل آنها نیز در نظر گرفته 
شده است. به این ترتیب تعداد بیست متغیر در این نقوع تقابع بقا پقنج     

تققابع عملکققرد بققه فققرم تققابع     در  ت.نهققاده تنظققی  شققده اسقق   
ترانسنتدنتال)متعالی( شامل ده پارامتر است،که از این تعداد پنج پارامتر 

 بصورت خطی و پنج پارامتر بصورت لگاریتمی است. 

ي هاي مقایسقه براي مقایسه بهترین شکل تابع عملکرد از آزمون
2حداقل مربعات مقید، آزمون  Fفرم توابع از جمله، 

LR  ،آزمون وایت ،
دار بودن آزمون بروچ گادفري و آزمون رمزي استفاده شده است. معنی

ي معنقی دار بقودن تمقام    در سطح صفر درصد نشقان دهنقده   Fمقدار 
باشد)ضرایب مخقالف صقفر هسقتند(.    ضرایب تابع به طور همزمان می

دار و قابل قبول است. آزمون جقارکو بقرا   این آماره براي دو تابع معنی
 انتخقا   بقه  ( ازجمله معیار اقتصادسنجی مناسبی است کقه  JBآماره )

                                                           
1- Ordinary Least Square 

2- Likelihood Ratio Test 

  کند.می کمک مناسب )عدم خطاي تصریح( الگوي
 منظور بهکند. می اشاره اخالل جمالت بودن نرمال این آزمون به

 از حاصقل  نتقایج  توابقع،  تخمقین  درسقتی  از اطمینان و بیشتر بررسی
 دسقت  بقه  نتقایج . نشان داده شده است آزمون رمزي جهت تشخیص

 شقکل  لحقاظ  از را تخمین توابع صحت تشخیص، هايآزمون از آمده
ناهمسانی  واریانس و بروچ گادفري براي وایت آزمون .هد نشان تبعی

این   گرفته است. نتایج میان جمالت اخالل صورت و خود همبستگی
 هقاي بقرآورد شقده داراي   هقی  یقک از مقدل    که داد نشان دو آزمون
ایقن بقراي   بنقابر . ناهمسانی و خود همبستگی نیستند انسواری مشکل

شقده   اسقتفاده  درسقتنمایی  نسقبت  انتخا  بهترین فرم تابع از آزمقون 
 .است

در این آزمون  نشان داده شده است. 4جدول  در  LRآزمون نتایج
 تقابع  عنقوان  به مقید و فرم ترانسلوگ تابع عنوان فرم ترانسنتدنتال به

صقفر  و در روش آبیاري سطحی فقر     LR درآزمون است. غیرمقید
( و غیقر مقیقد   ترانسقنتدنتال مبنی بر نبود اختالف بین دو مدل مقیقد ) 

بقه دلیقل    ترانسنتدنتال()تابع  بنابراین، مدل مقید .)ترانسلوگ( رد نشد
ترانسلوگ در روش آبیاري  دهی باالتر، بر مدلتوضیح سادگی و قدرت

صفر مبنی بر نبود فر  ارانی . در روش آبیاري بارجحیت داردسطحی 
( و غیر مقیقد )ترانسقلوگ( رد   ترانسنتدنتالاختالف بین دو مدل مقید )

آمقاره   ه است. بنابراین در این روش مدل ترانسقلوگ ارجقح اسقت.   شد
نشان دهنده ایقن موضقوع اسقت کقه بقا اسقتفاده از        ضریب تشخیص

برداران بهرهمتغیرها مورد استفاده چند درصد از تغییرات تولید در میان 
دهقد کقه در سقامانه    این آماره به ترتیب نشقان مقی   کند.را تبیین می

درصد از تغییرات تولید با متغیرهقاي   97و  78آبیاري بارانی و سطحی 
 تعریف شده در مدل توضیح داده شده است.

هاي قسقمت قبقل داراي جمقالت    با توجه به آن که تصریح مدل
تقوان بقا اسقتفاده از    بقه تنهقایی نمقی    باشد. لقذا متعدد از هر متغیر می

ضرایب به دست آمده به تحلیل اثر این متغیرها برتولید اقدام نمقود. از  
هقا محاسقبه و   وري هقر یقک از نهقاده   همین رو در ادامه مقادیر بهقره 

براي هر یک  متوسط، وريبهره 8استفاده از رابط  باتحلیل شده است. 
 ممکقن ) بردارانبهره اخص براياین ش. است ها محاسبه شدهنهاده از

 آنها که نکنند استفاده نظر مورد نهاده از بردارانبهره بعضی از که است
شده  گیري محاسبهمیانگین طریق از( منظور نکرد محاسبات باید در را

دهقد کقه در ازاي مصقرف هقر واحقد از      است. این شاخص نشان مقی 
ایقن   اسقت. مققادیر  ها چه میزان محصول تولید شقده  هریک از نهاده

هاي آ ، کقود شقیمیایی،   نهاده شاخص در روش آبیاري سطحی براي
، 74/1سموم شیمیایی، بذر و نیقروي کقار بقه ترتیقب برابقر اسقت بقا        

است. این شقاخص در روش آبیقاري    35/168و  51/4، 2385، 90/26
هاي رکر شده بقه  بارانی )کالسیک( به مراتب بیشتر است. براي نهاده

 اسقت. بقا   94/229و  61/5، 96/2967، 44/35، 23/2بر بقا  ترتیب برا
 تمقام  بقراي  آن میقانگین  و نهایی وريبهره 9استفاده از رابطه شماره 

 .شد محاسبه مطالعه مورد منطقه کشاورزان
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 همدان و بهاروری آب در مزارع سير در دو شهرستان ميانگين ارزش، هزینه و بهره -2جدول

ارزش  شهرستان روش آبياری

 ناخالص

هزار ریال در 

 هكتار

 هزینه کل

هزار ریال در 

 هكتار

 ارزش خالص

هزار ریال در 

 هكتار

 مصرف آب

مترمكعب در 

 هكتار

 عملكرد

کيلوگرم در 

 هكتار

وری بهره

 فيزیكي
CPD 

)کيلوگرم بر 

 مترمكعب(

وری بهره

 اقتصادی
NBPD 

)ریال بر 

 مترمكعب(

 5/80795 62/1 13853 8500 686762 5888 692650 بهار سطحی

 139277 81/2 16900 6000 835662 9338 845000 بارانی

9/1 14441 7600 5/711527 5/10522 722050 همدان سطحی  9/93496 

4/2 16173 6739 5/794723 5/13972 808696 بارانی  9/118587 

 هاي تحقیقمأخذ: یافته

 
 ضرایب توابع عملكرد تحت سامانه آبياری باراني و سطحي -3جدول 

ترانسلوگ فرم  ترانسنتدنتال فرم      

باراني آبياری پارامتر سطحي آبياری  باراني آبياری پارامتر   سطحي آبياری   

CONS 
*81/6  *74/6  cons *9/157  *2/8  

fe  03/0  *04/0  fe

 
24/0-  **002/0-  

S  05/0  08/0  s  
*37/0  02/0-  

PO  
* 79/0  04/0-  po  *84/0  *97/0  

W  09/0  26/0  w  
*8/1  003/0-  

l


 
07/0  008/0-  l  4/0-  27/0-  

fefe
 

19/0  017/0  fe


 
**7/0-  043/0  

SS
 

*83/8-  004/0  s
  003/0-  002/0-  

popo


 6/0  092/0  po
  *07/1  **002/0-  

ww
  

*54/2-  019/0  
w

  *23/0  *97/0  

ll


 
75/0-  013/0  

l
  *73/0  003/0  

fes
 

001/0-  
**2/0-  -

 
-

 
-

 

fepo
 

*87/0  
**08/0  -

 
-

 
-

 

few
 

06/0  1/0  -
 

-
 

-
 

fel
 

07/0  01/0  -
 

-
 

-
 

spo
 

*0003/0  
*018/0  -

 
-

 
-

 

sw  
*009/0  026/0  -

 
-

 
-

 

sl
 

* 004/0-  015/0  -
 

-
 

-
 

pow
 

014/0  056/0  -
 

-
 

-
 

pol
 

*008/0-  072/0  -
 

-
 

-
 

wl


 
*0001/0-  096/0  -

 
-

 
-

 

 مأخذ: یافته هاي تحقیق
 .درصد است 10و 5، 1به ترتیب نمایانگر معنی دار بودن در سطح  ***و**و* 
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 آبياری باراني و سطحيهای توابع عملكرد تحت سامانه مقایسه آماره -4جدول 

 ترانسلوگ ترانسنتدنتال 

 سطحي باراني سطحي باراني تابع
2R  

75/0 99/0 78/0 97/0 

Test of Hypothesis Mean 
ns004/0 

ns20/0 
ns002/0 

ns52/0 

Ramsey RESET 
ns7/0 ns85/0 ns85/0 ns9/0 

White 
ns1/1 

ns86/0 ns86/0 ns6/1 

Breusch-Godfrey 
ns6/1 

ns005/0 
ns005/0 

ns38/0 

Jarque-Bera 
ns87/0 

ns08/0 ns008/1 ns38/0 

F statistic 
*45/481 *       7/379 

*76/379 
*         6/205 

5/12 تابع درستنمایی  5/12 5/4  5/4 

LR 
** 5/16  5/6 ns

   
 داري است.نشان دهنده عدم معنی  nsدرصد است.  10و 5، 1به ترتیب نمایانگر معنی دار بودن در سطح  ***و**و*

 
 های برآورد شدهها بر اساس پارامترکشش توليد نهاده -3جدول 

های توليدنهاده  کشش توليد بهره وری نهایي بهره وری متوسط مصرف نهاده ها روش آبياری 

 آ 
74/1 9880 سطحی  61/0  35/0  

23/2 4551 بارانی  78/1  8/0  

 کود شیمیایی
9/26 532 سطحی  5/21  8/0  

4/35 452 بارانی  63/10  3/0  

 سموم شیمیایی
-70/524 2385 6 سطحی  22/0-  

4/5 بارانی  2968 99/741-  25/0-  

 بذر
5/4 3172 سطحی  13/6  36/1  

6/5 2855 بارانی  85/7  4/1  

کارنیروي  
35/168 85 سطحی  18/84-  - 5/0  

9/229 70 بارانی  48/80  35/0  

هامجموع کشش نهاده  
79/1 سطحی  
6/2 بارانی  

هاي تحقیقمأخذ: یافته  

 
دهد در صورت استفاده یک واحقد بیشقتر از   این شاخص نشان می

 کند. همانطور که نشان دادهها، محصول چه میزان تغییر میاین نهاده
هقا  ها با افزایش یک واحد بیشقتر از ایقن نهقاده   شده در برخی از نهاده

یابد بلکه کاهش نیز خواهد یافت. بقدین  محصول نه تنها افزایش نمی
آ ،  هقاي نهاده رايدر روش آبیاري سطحی بنهایی  وري ترتیب بهره

 ترتیب برابر است باکود شیمیایی، سموم شیمیایی، بذر و نیروي کار به 
در روش آبیققاري اسققت.  -18/84و  13/6،  -70/524، 52/21، 61/0

هاي رکقر شقده بقه ترتیقب     بارانی )کالسیک( این شاخص براي نهاده
 تولیقد  کشش است. 48/80و  85/7، -99/741، 63/10، 78/1برابر با 

 درصقد  یقک  ازاي بقه  تولیقد  در تغییقر  درصد برابر ها،نهاده از یک هر
مضقافاً اینکقه از طریقق ایقن شقاخص      اسقت.   مصرف بیشتر از نهقاده 

منطقی و یا غیر اقتصادي  توان گفت که زارعین در استفاده از نهاده می
 رايها در روش آبیاري سقطحی بق  نهاده کشش تولیدکنند. استفاده می

آ ، کقود شقیمیایی، سقموم شقیمیایی، بقذر و نیقروي کقار         هاينهاده
در  اسقت.  -5/0و  36/1،  -22/0، 8/0، 35/0ترتیب برابر اسقت بقا    به

 آ ، کود  هاينهاده رايروش آبیاري بارانی، این شاخص ب

ترتیب برابر است با شیمیایی، سموم شیمیایی، بذر و نیروي کار به 
لققذا جهققت صققرفه جققویی در اسققت.  35/0و  4/1،  -25/0، 3/0، 8/0

مصرف نهاده ها و افزایش تولید بایستی مصرف نهقاده هقایی کقه در    
و  فتقه و کشقش آنهقا منفقی اسقت ،کقاهش یا      لید استتوناحیه سوم 

و مثبقت   کشش آنهقا قرار دارد و مصرف نهاده هایی که در ناحیه اول 
هقا  مجموع کشش نهقاده  .(5)جدول  است، افزایش یا بزرگتر از یک 

 6/2و  79/1در دو روش آبیاري سطحی و بارانی به ترتیقب برابقر بقا    
 بهقره  بقین  در 1مقیاس به نسبت صعودي است، که نشان دهنده بازده

-است. لذا در صورت افزایش یک درصد در مصرف کلیه نهاده برداران

                                                           
1- Increasing returns to scale 
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درصقد و در روش   79/1ها میزان محصول در دروش آبیاري سطحی 
 درصد افزایش خواهد یافت. 6/2آبیاري بارانی 

 

 گيرینتيجه

بطور خالصه نتایج ایقن تحقیقق نشقان داد کقه در روش آبیقاري      
وري آ  وري عوامقل تولیقد بقاالخص بهقره    ( بهقره بارانی )کالسقیک 
یشتر از روش آبیاري سطحی است. مجموع کشقش  ورودي به مزرعه ب

نشان داد که در روش آبیاري کالسیک پتانسیل باالیی براي افقزایش  
تولید نسبت به روش آبیاري سطحی وجود دارد. براي استفاده بهتقر از  

زم است که مصرف سقموم  عوامل تولید و افزایش سودآوري مزرعه ال
شیمیایی در هقر دو روش کقاهش یافتقه و در روش آبیقاري سقطحی      
نیروي کار نیز کمتر استفاده شود. در استفاده از سایر عوامقل از قبیقل   
بذر، آ  و کقود شقیمیایی در هقر دو روش کشقاورزان منطققی عمقل       

وري فیزیکی و اقتصادي در روش آبیقاري بقارانی   کنند. میزان بهره می
ریقال در هقر    128932کیلوگرم در هر مترمکعب آ  و  6/2ترتیب  به

متر مکعب آ  است، بنابراین بطور متوسط در دو منطقه مورد مطالعقه  
درصقد بقیش از روش    48وري فیزیکی و اقتصادي حقدود  میزان بهره

آبیاري سطحی است. لذا با توجه به محدودیت منقابع آبقی در منطققه    
 از روش آبیاري بارانی استفاده شود.  الزم است که در زراعت سیر
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Productivity of Garlic Production Factors in Sprinkler and Surface Irrigation 

Systems in Hamadan province 
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Abstract 

Hamedan province is one of  the suitable areas for growing garlic, So that This product is considered as a 
source of income in this region. Due to traditional cultivation and And no use of new methods, productivity of 
production factors in producing this product are not acceptable. Since increased production by increasing the 
cultivated area is faced With limitations such as Water Resources limitation. Therefore, by increasing the 
productivity of inputs Particularly the water can be achieved by increasing production. In this regard, the study 
of the productivity of production factors is very important. Therefore, this study aimed to measure the 
productivity of production factors in two surface and sprinkler irrigation methods in garlic production in 
Hamedan province. The required data of this study were collected by a questionnaire from 145 of garlic farmers 
in Bahar and Hamedan city in 2017. In order to determine the proper yield function in both surface and sprinkler 
irrigation methods, the Transcendental and Translog function were used respectively. The results of this study 
showed that the productivity of all production factors, especially water in sprinkler irrigation system, is 
significantly higher than surface irrigation system. Farmers in sprinkler irrigation method are more logical in 
terms of water use. Physical and economic productivity of water in sprinkler and surface irrigation is 2.6, 1.76 kg 
per cubic meter of water and 128932 and 87146 rials per cubic meter of water, respectively. Thus, on average, 
the physical and economic productivity of garlic production in sprinkler irrigation is 48 percent higher than 
surface irrigation. Total stretch of production factors Showed that the sprinkler irrigation method has a high 
potential for increasing production compared to surface irrigation methods. garlic farmers use water, fertilizer 
and seeds optimally, but use chemical pesticides in both irrigation methods and Labor force in surface irrigation 
method More than the optimal amount of use. Farmers use water, fertilizer and seed optimally, but use chemical 
pesticides in both irrigation methods and the workforce in surface irrigation method More than the optimal 
amount of use. Therefore, in order to better utilize the factors of production and increase the profitability of the 
farm, it is necessary to reduce the use of chemical pesticides in both irrigation methods and to use less labor in 
surface irrigation method. 

 

Keywords: Garlic, Physical Productivity, Transcendental, Translog 
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