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 1چکیده

برررداری  و بهره  مورداستفادهپنبه یکی از گیاهان صنعتی است که محصول آن در صنایع مختلفی   سابقه و هدف:

  در  آن  دانرره  نسررا،ی،  صنایع  در  پنبه  الیافکند.  های فراهم میهای زیادی برای زندگی انسانقرارگرفته و فرآورده

  ،هرران  در پنبررهکشت  یرز سطح، دارد کاربرد دام تغذیه در تفاله و کنجاله شامل آن اضافات و یکشروغن صنایع

افغانسررتان   بغرر ن  استان  در  و  هکتار  هزار  36  هکتار و در کشور افغانستان  میلیون  8/31  حدود  در  2018  سال  در

ین  در برر کشت در بین محصوالت آبی، در رتبه ششررم و   است. پنبه در استان بغ ن ازنظر سطح زیر هکتار 1440

ایررن محصررول در اسررتان بغرر ن   کشت یرزبه بعد سطح  1357از سال  گیاهان صنعتی در رتبه اول قرار دارد که

بررسی اقتصادی تولید پنبه در استان بغ ن افغانسررتان   پژوهش بهاین در  یافته است. لذاکاهشدرصد  80حدود 

 پرداخته شد.

روش  با استفاده از که  بوده کاران استان بغ ن افغانستاناین مطالعه پنبه آماری موردنظر،امعه  ها:روش  مواد و

تعداد  اگیری تصادفی طبقهنمونه  به   132ی  این مطالعه  انتخاب گردید. در  تولید  نمونه  اقتصادی  بررسی  منظور 

گذاری، نسبت  سود، بازده سرمایه   ده ناخالص،کل، هزینه کل، باز  های ارزیابی اقتصادی شامل درآمدپنبه شاخص 

مصرف  بودن میزان    بهینه  بررسی قرار گرفت است و همچنین  مورد  محصول  شدهمنفعت به هزینه و قیمت تمام

 . مشخص گردید  دی تابع تول  قیاز طرنیز    دی تول  یهانهاده

بغ ن  نتایج شاخص  ها:یافته استان  پنبه در  تولید  اقتصادی  بررسی  نشان میهای  میانگین  افغانستان  دهد که 

میانگین هزینه تولید برابر    افغانی،  213055  کیلوگرم در هکتار، میانگین درآمد معادل  3917عملکرد پنبه معادل  

درصد در    9/81گذاری نیز معادل  افغانی و نرخ بازده سرمایه  94980افغانی، میانگین سود برابر با    118075به  

میانگین به ازای هر افغانی    طوربهدهد که  تحلیل درآمد به هزینه تولید پنبه نیز نشان میباشد. نتایج  می  هکتار

دهد  نتایج برآورد تابع تولید نیز نشان می  افغانی درآمد حاصل گردیده است.  8/1هزینه شده در تولید پنبه معادل  
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کار، کود اوره،   های بذر، نیروینهاده تند،هس داری معناکثر ضرایب  که فرم تابع تولید ترانسندنتال فرم برتر بوده و

اثر منفی بر میزان تولید    کشحشره   و  کشعلف آالت اثر مثبت و سموم  ین ماشکش، آب و  سم قارچ  کود فسفات،

 دارند. 

افغانستان یک فعالیت سودآور    پنبه  توان گفت که کشت محصولطورکلی میبه گیری:  نتیجه استان بغ ن  در 

گردد در  ی مباشد. لذا پیشنهاد بهینه می کشعلف و  کشحشره های تولید به ،زء و میزان مصرف تمام نهاده است  

ی  هانهاده کشت محصول پنبه و استفاده بهینه    راستای افزایش درآمد کشاورزان استان بغ ن توسعه سطح زیر

طریق    کشعلف و    کشحشره  طریق  یاست ساز  از  همچنین  و  قیمتی  ترویجی  یت فعالهای  و  ربرنامههای  یزی 

 گذاری مناسب صورت گیرد. سیاست

 گذاری، تابع تولید، درآمد، سود، هزینه تولید.یهسرمابازده    ی کلیدی:هاه واژ

 

 مقدمه

مختلفی   صنایع  در  آن  که محصول  است  صنعتی  گیاهان  از  یکی  بهره  مورداستفادهپنبه  برداری  و 

فرآورده  قرارگرفته انسانو  زندگی  برای  زیادی  فراهم میهای  الیافهای    نسا،ی،   صنایع  در  پنبه  کند. 

-می   روینازا  د،دار  کاربرد  دام  تغذیه  در  تفاله  و  کنجاله  شامل  آن  اضافات  و  یکشروغن  صنایع  در  آن  دانه

 در   ،هان  در  پنبهکشت    یرز  سطح.  دارد  اقتصادی زیادی  اهمیت  کشوری  هر   در  محصول  این  گفت  توان

که   بغ ن  استان  در  و  هکتار  هزار  36  هکتار و در کشور افغانستان  میلیون  8/31  حدود   در  2018  سال

از   میهااستانیکی  محسوب  افغانستان  زراعت  هکتار  1440شود  ی    کشور   در  کشاورزی  و  است. 

.  برد نام کشور این اقتصاد فقرات ستون ینوعبه و اقتصادی  رکن تریناصلیعنوان به توانمی  را افغانستان

مقوله  دادن   بها  نخست .  است  تأمل قابل  عمده   دلیل  دو   به  افغانستان  مانند  کشوری  در   کشاورزی  به 

  زراعی  امور  به  کشور  این  ،معیت  درصدی  80  اشتغال  میزان  افغانستان و  مردم  برای  کشاورزی  مسئله

 طریق  افغانستان از  درآمد سرانه  از  نیمی  از  که بیشینا(. دوم  2012)کاواساکی و همکاران،    استمطرح  

  61  از  بیش   که  است  به ذکر  همچنین الزم  . (2019شود )رحیمی و ارتوک اوغلو،  می  ینتأم  کشاورزی

غیرمستقیم  مستقیمطور  به  افغانستان  کشور  ،معیت  درصد به  ،هت  و   مزارع  و  کشاورزی  امرارمعاش 

 در   کشاورزی  مسئله  گفت  توانیم  دلیل  همین  به  .(2018مرادی و همکاران،  )اند  وابسته   کشت  تحت

معیشتی  افغانستان شکل  و  داشته  ،نبه   مجموع  از.  است  وابسته  کشور  این  طبیعت  به   عمیقی  به 

  یلومترمربع( یعنیک  78268)  درصد 12فقط    است،  یلومترمربعک  652230  حدود  که  افغانستان  مساحت

از  75  حدود   ،غرافیایی ازنظر    .استکشت  قابل  هکتار  میلیون  8  حدود کشت قابل  هایزمین  درصد 

 شمال  شمال، منطقه  سه  این  که  دارد  قرار  کشور  این  منطقه  هشت  از  کشاورزی   منطقه  سه  در  افغانستان

 کندز،  سمنگان،  های استان  در همسایگی  و  افغانستان  شرقی   شمال  در  بغ ن  استان.  است  ،نوب  و  شرق 

 و ذرت ،و، مانند گندم، محصوالتی غ ت انواع از استان این در .دارد قرار بامیان  و پروان پنجشیر، تخار،
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 بادمجان  و  شلغم پیاز، مانند محصوالتی های سبز از  نخود، و لوبیا ماش، مانند محصوالتی حبوبات از ارزن،

محصوالت آبی،    کشت  یرزسطح    ازنظرشود.  می کشت انجیر  و انار زردآلو، سیب، مانند انگور، هاییمیوه و

زمینی و ،و در رتبه ششم و در بین نباتات صنعتی در رتبه اول قرار  یبسپنبه بعد از گندم، برنج، لوبیا،  

 (. 1398دارد )رادمند، 

روند رو به رشدی    2018تا سال    2010از سال  پنبه    هانی،  میزان تولید، مصرف، صادرات و واردات

هندوستان با  رسیده است که  میلیون تن    62  بربالغ  2018که تولید کل در سال  طوری را داشته است. به

، پاکستان  ،آمریکا  هایکشور  و  دوم  ردهمیلیون تن در    5  چین با تولیدرتبه اول،  میلیون تن در    6تولید  

مصرف ،هانی  (.  2020خان و همکاران،  )د  بعدی قرار دارن  های نیز به ترتیب در رده برزیل و ازبکستان

چین رسیده است که    2018میلیون تن در سال    7/26حدود    2010میلیون تن در سال    26از    نیز  پنبه

تن در   میلیون  2/2ان با  و پاکست  5/ 3  مصرف، هندوستان با  رتبه اولمیلیون تن در    8بیش از    با مصرف

افغانستان نیز در سال    های دوم و سومرده به ترتیب   2018قرار دارند. میزان تولید و مصرف پنبه در 

 میلیون تن  90/8به    2018  در سال،هان نیز  صادرات پنبه  میزان    هزار تن بوده است.  7و    14معادل  

پ   هرسید تن  میلیون  سه  از  بیش  صادرات  با  آمریکا  کشور  در  که  اولنبه  کشورهای   ازآنپسو    رتبه 

در   1398سال    صادرات پنبه افغانستان در  .های بعدی قرار دارندبرزیل و ازبکستان در رده  ،هندوستان

پنبه   میزان واردات(.  1397رادمند  )  یدرستن می  هزار  14تولید آن در افغانستان  هزار تن و    6/7حدود  

در دالر    یلیاردم  6/8به ارزش  با واردات    ینچکه    هرسید  میلیون تن  91/8به    2018  در سال،هان نیز  

 (. 2020خان و همکاران، های بعدی قرار دارند )در رتبه رکیهتو   یتنامبنگ دش ورتبه اول، 

،نبه پنبه،  اقتصادی  مختلف  هایارزیابی  مصرف    تابع   برآورد  کشت  بهینه  میزان  تعیین  تولید، 

آن در افغانستان موردبررسی قرار نگرفته   بر  مؤثر  عوامل  یدکنندگان و تولکارایی    گیریاندازه  و  ها نهاده

است که  شده  انجامدر ایران و سایر کشورها    متعددی  مطالعات  ولی درزمینه بررسی اقتصادی پنبه  است

آن از  نمونه  چند  میبه  اشاره  همکاران  تابنده.  شودها  و   کاربرد  ادیاقتص  بررسی  به(  1382)   تهرانی 

پرداخته   گرمسار  منطقه  پنبه  تولید  درها  نهاده مطالعهاستان سمنان  این  در  ی وربهره  تولید،  تابع   اند. 

 که  آن است  بیانگر   حاصل  نتایج اند.  دادهقرار    پنبه را موردبررسی  تولید  فرآیند  درکاررفته  به  تولید  عوامل

 است   حالی  در  این  . اندنموده  عملتر  ها معقوالنهنهاده  مصرف  درمعموالً    زارعان عمده مالک  یطورکلبه

 سوم  ناحیه  در ها  نهاده  بیشتر  بلکه  نبوده   اقتصادی   دوم   ناحیهتنها  نه  تولید   یهانهاده  اکثر  مصرف  که

  از روش تابع تولید به بررسی  استفادهبا    (1394مسکوپایی و همکاران )رستمی   .است  بوده  اقتصادی نیز

می  نتایج.  اندپرداختهگرگان    شهرستان  پنبه  تولید  درها  نهاده  کاربرد  اقتصادی که  نشان   یر متغدهد 

داشته   داریر مثبت و معنیتأثیزان تولید  کش بر معلف  سم   و  اوره  شیمیایی  کود  بذر،  ،کشت  یرسطح ز

دار معنی  منفی و  ضریب  داشته،  تولید  یهانهاده  بین  در  را  مقدار  بشترین  بذر  تولید  عامل  کشش.  است
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نشان  یروین  به  مربوط و بهدهنده  کار  زیاد  در    در  نهاده  این  غیراقتصادی  کارگیری  محصول  تولید 

  دهد یم  نشان  پنبه  تولید  هزینه  کل  از  تولید  یهانهاده  هزینه  سهم  باشد. همچنینشهرستان گرگان می

کار   هزینهکه   با  (  1395)  همکاران  و   مهرگان   است.  داده   اختصاص  خود  به   ار  سهم  باالترین  نیروی 

 عوامل  به بررسی  1362-91استفاده از روش تعدیل ،زئی نرالو و اط عات سری زمانی طی دوره زمانی  

  نسبی  قیمت  که  داد  نشان  نتایج  .اندپرداخته   استان گلستان  در  پنبه  کشت  زیر  سطح  واکنش  برمؤثر  

-گندم به  کشت   زیر  سطح  وقفه،  یک  با  پنبه  عملکرد  وقفه،  یک  با  پنبهکشت    یرز  سطح  گندم،  به  پنبه

 استان  پنبه  محصولکشت    یرز  سطح  بر  پنبه  محصول  از  دولت مؤثر    حمایت  نرخ  و  رقیب  عنوان محصول

)  .است  داشته  دارییمعن  اثر  گلستان همکاران  و  کاب (2009انور  تولید  تابع  تخمین  از  استفاده  -با 

پاکستان   کشور  مولتان  منطقه  در  بررسداگ س  ورودیبه  اثرات  ارزیابی  پنبه ی  کشت  مختلف  های 

بزرگ   کشاورزان  برای  سود  به  هزینه  نسبت  که  داد  نشان  نتایج  متوسط   ،41/1پرداختند.  کشاورزان 

ها ضرایب کاشت و بذر به لحاظ آماری اده باشد. همچنین در بین نهمی  22/1و کشاورزان کوچک    24/1

)  دارمعنی همکاران  و  آالم  پنبه  اقتصادی  تحلیل  به  (2013هستند.   نیجریه  در  یاترا  ناحیه  در  تولید 

تکمیل  .  پرداختند از طریق  با   96اط عات الزم  ی اچندمرحله   یریگنمونه   روش  از  استفاده   پرسشنامه 

  استفاده  استنباطی  و  توصیفی  آمار  از  اط عات  وتحلیلیه ر تجزمنظوبه  مطالعه  این  در.  آوری گردید،مع 

 همچنین  و  تولید  باالی  هزینه  گذاری،یهسرما  منابع  محصول، نبود  پایین  قیمت  که  داد  نشان  نتایج  و  شد

( با استفاده  2014کادام و همکاران )  .باشند می پنبه تولید  محدودکننده   عوامل  از کافی  های یتحما نبود

تابع   نهادهتولاز تخمین  اقتصادی  بررسی  به  آکوال کشور هند  پنبه در منطقه  در ید  های مورداستفاده 

و    درصد   6/19  درصد، نیروی حیوانی )گاونر(   3/44داد نیروی انسانی    . نتایج نشاناندپرداختهتولید پنبه  

وتحلیل تولید پنبه نشان همچنین تجزیه   . اندخود اختصاص داده  درصد از هزینه تولید را به  5/15بذر  

)  دهدمی کاهشی  مقیاس  به  بازده  پنبه  تولید  در  می 78/0که  )باشد.  (  همکاران  و  با  2021کندمیر   )

تولید   تابع  از  بررساستفاده  ماراش قهرمان  استان  در  پنبه  هایشرکت  کارایی  گیریاندازه  تعیین  یبه 

تولیدیبنگاه  درآمد  بین  رابطه  همچنین  اقتصادی  کارایی  بر  مؤثر  عوامل  و  ترکیه  کشور   و  پنبه  های 

  کارایی  فنی،  دهد که کارایی نتایج نشان می.  اندپرداخته  عملکردی  هایتحلیل  با   درآمد   بر  مؤثر  عوامل

  و   68/0  ،19/0  ،19/0  ،82/0  ترتیب  به  اقتصادی  بازده   و   تخصیصی  کارایی  مقیاس،   کارایی  محض،   فنی

  3/46  مقیاس،   به  ثابت   بازدهی  ها بنگاه  درصد  3/34  که  گرفتند  نتیجه  همچنین.  شد  محاسبه  26/0

 مقیاس  به  افزایشی  بازدهی  دارایها  بنگاه  درصد  4/19  و  مقیاس  به  کاهشی  بازدهیها  بنگاه  درصد

ویمعن  آماریازنظر    سوخت  هزینه  و  کود  هزینه  متغیرهای  عملکردی،  تحلیل  دراند.  بوده  ضرایب  دار 

 تجهیزات   ا،اره  برای  ،72/0  بذر   برای،  20/0کش  آفت  برای  ،38/1  کود   برای  ،18/0  کار   نیروی  برای

  زمانی  سری  هایداده  از  استفاده  ( با2022آرشاد و همکاران ).  شدمحاسبه    24/1  سوخت  برای  و  07/0
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 پنبه   تولید  در   مؤثر  به بررسی عوامل  تولیدو روش تابع    2018  تا  1971  هایسال  از  پاکستان  پنبه  تولید

پرداخته  پاکستان  میکشور  نشان  نتایج  کهاند.  زیر  ضریب  دهد  کار  و  بذر  کشت،  سطح   رابطه  نیروی 

نهاده  پنبه  تولید  با  مثبت پنبه دارند.    منفی  رابطه  آالتماشین  و آب  های کود شیمیایی،و  تولید  در با 

و   صنعتی  گیاهان  حبوبات،  غ ت،  شامل  مختلف  افغانستان محصوالت  بغ ن  مختلف هاگونهاستان  ی 

میی سبز کشت  لوبیا،    کشت  یرزسطح    ازنظرشود.  ها  برنج،  گندم،  از  بعد  پنبه  آبی،  محصوالت 

کرد، باال  زمینی و ،و در رتبه ششم و در بین نباتات صنعتی در رتبه اول قرار دارد. پایین بودن عملیب س

به بعد    1357های تولید مزارع پنبه، دسترسی ضعیف کشاورزان به بازار باعث شد از سال  ینههزبودن  

افغانستان حدود    کشت  یرزسطح   استان بغ ن  یابد،  80پنبه در  بهاین  در    لذا  درصد کاهش   پژوهش 

 پرداخته شد. بررسی اقتصادی تولید پنبه در استان بغ ن افغانستان 

 

 هاروشمواد و 

می  موردمطالعهمنطقه   افغانستان  کشور  بغ ن  استان  پژوهش،  این  با  در  افغانستان  کشور  باشد. 

شهرستان تقسیم    398استان و    34یمات سیاسی به  تقس  ازنظریلومترمربع مساحت  ک  652864داشتن  

)شکل   است  آن  ،مع(.  1گردیده  سالیت  نفر  م  8/38معادل    2020  در  حدود  یمیلیون   6/61باشد. 

این کشور مربوط به   GDPدرصد    23درصد افراد این کشور به کشاورزی و دامداری مشغول هستند و  

سالیانه کشور افغانستان   دسترسدار آب قابلکل مق (.  2018بخش کشاورزی است )مرادی و همکاران،  

های سطحی و  درصد( آن را آب  76لیارد مترمکعب ) یم  57لیارد مترمکعب است که تقریباً  یم  75معادل  

)یم  18 مترمکعب  آب  24لیارد  را  آن  زدرصد(  مییتشک  یرزمینیهای  همکاران،   دهدل  و  )محمودی 

2008.) 

کشور افغانستان    شمال شرق تی و کشاورزی است که در  ی مهم صنعهااز استاناستان بغ ن یکی  

 58دقیقه عرض شمالی و در    31در،ه و  29از حیث موقعیت ،غرافیایی در    این استان  .است  شدهواقع

استان   باشد. می  یلومترمربعک  21118این استان  مساحت    شده است.دقیقه طول شمالی واقع  48در،ه و

  .و مرکز آن شهر پلخمری است  (1)شکل    دارد  شهرستان  14یک مرکز و    تقسیمات سیاسیبغ ن در  

باشد که میلیون نفر می  77/1حدود    2020مرکز آمار در سال    اط عاتبغ ن بر اساس    استان،معیت  

میزان    از و  در  52این  مرد  مدر  48صد  این  است.  زن  در    یزانصد  و    153،معیت    خانوار   899هزار 

 . (1399آمار استان بغ ن، )اداره  کنند می  یزندگ

 38  مرتع،هکتار  میلیون    2/1دیم،  هکتار زمین   هزار  107هکتار زمین آبی،   هزار  98  یدارااستان بغ ن  

،و،  در این استان غ ت مانند گندم،    .هکتار باغ دارد  4040های طبیعی و در حدود  هکتار ،نگل  هزار

نخود،   و  لوبیا  ماش،  مانند  حبوبات  ارزن،  و  محصوالت یسبزذرت  بادمجان،  و  شلغم  پیاز،  مانند  ها 
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زعفران و  کلزا  کتان،  کنجد،  پنبه،  مانند  میوه  صنعتی  انجیر و  و  انار  زردآلو،  سیب،  انگور،  مانند  هایی 

می )کشت  بغ ن،    ادارهشود  ت  (.1399کشاورزی  در  داشته،  معتدل  اقلیم  و  بغ ن  در  و  گرم  ابستان 

می سرد  منفی  زمستان  به  زمستان  در  حرارت  در،ه  به    32الی    22باشد.  تابستان  در   48الی    40و 

 .تخمین گردیده استملی متر  2698رسد. سطح متوسط بارندگی ساالنه آن نیز می

 

 
 در کشور افغانستان  بغالن استان یت جغرافیاییموقع -1 شکل

 

 روش تحقیق

محاسبه    پنبه  تولید  اقتصادی  بررسیمنظور  به  مطالعه  این  در بر  ع وه  افغانستان  بغ ن  استان 

بهینهشاخص بررسی  به  پنبه،  اقتصادی  ارزیابی  نهاده  های  مصرف  میزان  طریق بودن  از  تولید  های 

 شده است. های ،زئی تولید نیز پرداختهتخمین تابع تولید و محاسبه کشش

 

 اقتصادی پنبههای ارزیابی شاخص

اقتصادیشاخص ارزیابی  طریق  های  کل  محاسبه  از  )  هزینه  هزینه1TCتولید  کل  مجموع  های  ( 

هزینه  (2TVC)متغیر   کل  ثابتو  )  (3TFC) های  کل  درآمد  می  (4TRو  شاخصاستخراج  های  گردد. 

 
1 Total Cost 
2 Total Variable Cost 
3 Total Fixed Cost 
4 Total Revenue 
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1ارزیابی اقتصادی بازده ناخالص ) 
GM)شامل درآمد کل ،  (TR )  ،  2هزینه ) نسبت منفعت به

B/C  بازده ،)

3)  گذاریسرمایه
ROI ( سود   ،)4πتمام قیمت  )5CP) محصول  شده (،  سودآوری   ،)6PI)  که  می باشد 

)به روابط  )1صورت  الی  قابل7(  است  (  همکاران،  1998دبرتین،  )محاسبه  و  علم  و    2013؛  وی  و 

 .(2020همکاران، 

(1)                                                                                        𝑇𝐶 = 𝑇𝑉𝐶 + 𝑇𝐹𝐶

 

شامل هزینه بذر، کود حیوانی،    های متغیرکل هزینه(  TVCهای تولید )( کل هزینهTCدر این رابطه )

شامل ا،اره زمین  های ثابتهزینه  (TFC)آالت و  سموم و کودهای شیمیایی، نیروی کار، آب و ماشین

 (. 2020 ،وی و همکارانباشند )می

(2)                                                                                             𝐺𝑀 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝑉𝐶 

  ( TVCکل )ارزش تولید محصوالت اصلی و فرعی( و )  درآمد (  TR)  بازده ناخالص  ( GM)  در این رابطه

 باشند. های متغیر میکل هزینه

(3  )                                                                       𝑇𝑅 = 𝑃1.  𝑌1 + 𝑃2.  𝑌2+. . . 𝑃𝑛 .  𝑌𝑛

 

( آن  در  فرعی(،    درآمد  (TRکه  و  اصلی  محصوالت  تولید  )ارزش  محصول،     𝑃1کل  مقدار   𝑌1قیمت 

 باشند. مقدار محصول فرعی می 𝑌2قیمت محصول،   𝑃2محصول اصلی و 

(4)                                                                                                   𝐵/𝐶 =
𝐺𝑀

𝑇𝐶

 

( رابطه  این  )B/Cدر  هزینه،  به  منفعت  نسبت   )GM)  ( و  ناخالص  هزینهTCبازده  کل  تولید  (  های 

 . باشند می

(5)                                                                                                    𝑅𝑂𝐼 =
𝜋

𝑇𝐶

 

 باشند. ( هزینه کل میTC( سود و )πگذاری، )( بازده سرمایهROI)در این رابطه 

(6)                                                                                               𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

ا و وی و    2013باشند علم و همکاران،  ( هزینه کل می TCکل و )  درآمد(  TR) ( سود،π)  رابطه  نیدر 

 .(2020همکاران، 

 

 تولید  توابع

 
1 Gross Margin 
2 Benefit Cost Ratio 
3 Returns on Investment 
4 Profit 
5 Cost per Product 
6 Profitability index 
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یک  تولید  و   بین  رابطه  ساده   طوربه  و  است  فیزیکی  کام ً  مفهوم  تابع  ورودی    هاینهاده  محصول 

 ورودی  هاینهاده  مختلف  ترکیبات  از  که  است  محصولی  حداکثر  بیانگر  تابع   این.  دهد می  نشان  را  مزرعه

  با   .شود می  بیان  فیزیکی  صورتبه  ها نهاده  مقادیر  هم   و  محصولمقدار  هم  تعریف  این  در.  آید می  دست  به

می  داشتن تولید  یک  که  نمود  قضاوت  توانتابع  نهاده  واحد  آیا  از  بهتولیدی  استفاده  ها  بهینه  طور 

 (.1998دبرتین، )باشد  می (7) صورت رابطهتابع تولید به کلی   فرم نماید یا خیر؟می

(7                                                                             )𝑌 =  f(X1, X2, X3, … , Xn)  

رابطه  در کیلوگرم  تولیددهنده  نشان  Y  این  برحسب  پنبه  وش  دهنده  نشان  𝑛𝑋  تا   1𝑋  و   کل 

ی ورودی شامل کود حیوانی برحسب کیلوگرم هانهاده  مطالعه این در . باشندورودی مزرعه می های نهاده

(1X  کود فسفات برحسب کیلوگرم ،)(2X)،  ( 3کود نیتروژن برحسب کیلوگرمX بذر برحسب کیلوگرم ،)

(4X)،  کش برحسب کیلوگرم  علف(5X)  ،حشره( 6کش برحسب کیلوگرمXقارچ ،) کش برحسب کیلوگرم

(7Xنیروی ،)  کاربر حسب نفرروزکار  (8X )  ، ( 9آب برحسب مترمکعبXو ماشین ) آالت برحسب ساعت

(10Xمی )  .باشند 

مختلف   یهاشکل  مطالعه  این  در  تولید،  اقتصادی   بررسی  در  تولید  تابع   تابعی  فرم   اهمیت  به  تو،ه  با

لگاریتمی،  تابعی  نیمه  توابع  خطی،  ،هت-کاب  نظیر  ترانسلوگ  و  ترانسندنتال   تابع   تخمین  داگ س، 

 تولید مورداستفاده قرار گرفت. 

صورت یک ها را بهنهادهتابعی است که ارتباط بین محصول و    تولید خطی  تابع   :1تابع تولید خطی

 باشد: ( می8صورت رابطه )تابع تولید خطی به عمومی شکل دهد. رابطه خطی نشان می

(8           )                                                                            𝑌 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 

لگاریتمی  نیمه  تولید  مدل  :2تابع  شامل  لگاریتمی  نیمه  تولید  خطی  تابع  و    –های  لگاریتمی 

 ( است:10( و )9صورت رابطه )ها بهباشد، که شکل کلی آنخطی می–لگاریتمی 
(9)                                                                             (𝑌) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝐿𝑛(𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 )   

(10 )                                                                              𝐿𝑛(𝑌) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 

  و   چارلز کاب  اقتصاددان آمریکائی   دو   یلهوسبه  داگ س   -  کاب  تولید  تابع   :3داگالس -تابع تولیدکاب 

بین سال لگاریتمی آن    که  یافته است  ( بسط1927-47)  هایپل داگ س  روابط   صورتبهفرم کلی و 

 باشد: ( می12( و )11)
(11                                                                                        )   Y = A ∏ Xi

αiN
i=1 

 
1 Liner 
2 Semi Log 
3 Cobb-Douglas 
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(12  )                                                                      𝐿𝑛(𝑌) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝐿𝑛(𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 )    

تولید کاب تابع  بیانگر  ثابت   ضرایب  𝛼𝑖  داگ س-در    های نهاده  تولید   های ،زئیکشش  هستند که 

𝑋𝑖 غیرمنفی  یری، پذمشتق  پیوستگی،  یکنواختی، تقعر،   همگنی،   ضرورت  خصوصیات  تابع  باشند. این می  

 از،مله   سازد. یم   نمایان  یخوببه  را  نهاده   مصرف  ضرورت  خصوصیات  تابع  دارد. این  را  بودنیته  یرغ   و

تابع   فرم  این  کرد.  اشارهها  نهاده  تولید  های ،زئی کشش  بودن  ثابت  به  توانمی  تابع  این  هاییتمحدود

  تولید   تابع  از  ناحیه  سه  هر  تفسیر  به  قادر  و   دهدیم   نشان  دهنها  هر  برای  را  تولیدی  ناحیه  یک  تولید تنها

 (. 1998دبرتین، ) یستن

  ترنسندنتال  تولید  تابع  مطالعه  این  در  موردنظر  تولید  توابع  از  دیگر  یکی  :1تابع تولید ترانسندنتال 

هالتر که  )  و  است  تولید  کشش  محدودیت  رفعمنظور  به  (1957همکاران   داگ س  کاب   تابع  ،زئی 

 :است( 14( و )13روابط ) صورتبه تابع این لگاریتمی کلی و  . فرمکردند  معرفی

(13           )                                                                         𝑌 = 𝐴 ∏ 𝑋𝑖
𝛼𝑖𝑁

𝑖=1 𝑒𝛽𝑖𝑋𝑖 
(14         )                                                 𝐿𝑛(𝑌) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1       

کشش است  یینتعقابل  تولید  یهناح  سه  تابع   این  در ،زئیهاو    بلکه  نیست  ثابت  نهاده   تولید   ی 

 دارد. مورداستفاده  مصرف نهاده مقدار به بستگی

های تابع تولید مورداستفاده در این  یکی دیگر از فرم  ترانسلوگ  تولید  تابع :  2تابع تولید ترانسلوگ 

 تابع  حقیقت  در  تابع   این   گردید.   ( پیشنهاد1972)  همکارانو    کریستنسن  مطالعه است. این تابع توسط

،زئی کشش  و  ،انشینی  ی هاکشش  دهد می  ا،ازه  و   است   لگاریتمی  ترانسندنتال  تولید  تولیدی   های 

 سه  هر  تولید ترانسلوگ  تابع  یگردعبارتبه  .(1998دبرتین،  )  کنند  تغییر  هانهاده  مصرف  سطح  به  بسته

نهایی  می  نشان  را  تولید  ناحیه تولید  و  آندهد  یا   در  و  کاهنده  درمنف  فراینده،  است.  تولید    تابع   ی 

 فرم  شود.می  برآورد  نیز  یرهامتغ  متقابل  روابط  ضرایب  اصلی  متغیرهای  پارامترهای  بر  ع وه  ترانسلوگ

 (.1987است )گریفین و همکاران،  (15) رابطه صورتبه ترانسلوگ تولید  کلی تابع

(15    )                       𝐿𝑛(𝑌) = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖 𝐿𝑛(𝑋𝑖) +
1

2

𝑛
𝑖=1 ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗 𝐿𝑛(𝑋𝑖) 𝐿𝑛(𝑋𝑗)𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 

ا برآورد فرمدر  از  اساس  ین مطالعه بعد  بر  تولید،  تابع  تعیین )های مختلف  (،  2Rمعیارهای ضریب 

تعیین   متغیر وابسته خطی یک  و تعداد متغیرهای معنی  (2R)   شده یلتعدضریب  با  توابع  از بین  دار 

انتخاب گردید. سپس برتر  نیز یک مدل  لگاریتمی  با متغیر وابسته  توابع  از بین  انتخاب   ،هت  مدل و 

 
1 Transcendental 
2 Translog 
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برتر آزمون های  استفاده    1کینون  مک  -  دیویدسون  JAو    J  یهاآزموناز  نهایی مدل    JAو    Jگردید. 

به کار میآزمون کلی ،ین،  و    1993رود )دوران،  هایی هستند که ،هت مقایسه مدل های نامتداخل 

آزمون  (.2008 بررسی  ،هت  واریانس  سپس  افزایش  عامل  معیار  از  فروض،  نقض  ،هت (  VIF)های 

هم آماره    بررسی  از  اخ ل،  Jarque-Beraخطی،  ا،زای  بودن  نرمال  آزمون  آزمون    برای   Whiteاز 

 LM  یا Breusch-Godfrey (BG) و از آزمون    ،هت بررسی آزمون ناهمسانی واریانس ا،زای اخ ل

Test  ای اخ ل استفاده گردید. برای تشخیص خودهمبستگی بین ا،ز 

درسال مطالعه  پنبه  1399  این  آن  آماری  ،امعه  که  گریدید  افغانستان انجام  بغ ن  استان  کاران 

ای استفاده گردید. پنبه که در دو  گیری تصادفی طبقههستند که ،هت تکمیل پرسشنامه از روش نمونه

می بغ ن کشت  استان  برای  شهرستان  سپس  تقسیم  طبقه  به شش  شهرستان  دو  این  ابتدا  که  شود 

از   نمونه  حجم  )تعیین  نمونه 16رابطه  تعیین  در  گردید.  استفاده  روش (  از  نیز  طبقه  هر  های 

 ی مشخص گردید. بندطبقهنسبت استفاده شد. ابتدا متغیر یا صفات به یمتسه

(16                                    )                          2𝜎      𝐷 =
𝐵2

4
     n =

∑ Ni Si/WiL
i

N2D+∑ NiSi
2L

i=1

     

رابطه   این  نمونه،    nدر  تعداد  یا  طبقه    Niحجم  کل  صفت    iσام،    iحجم  ی موردبررسواریانس 

برآورد    Bدامنه تغییرات و    Dام،    iوزن طبقه    Wiام،    i(  کشت  یرز)سطح   درصد    5/7مقدار خطای 

 لحاظ گردیده است. 

 کاران استان بغالن به تفکیک دهستان حجم نمونه پنبه  تعیین -1جدول 
 حجم نمونه  حجم ،امعه  دهستان شهرستان  طبقه

 10 31 چشمه شیر   1
 17 25 شهاب الدین  پلخمری  2
 25 75 پوزه ایشان   3
 40 120 فابریکه   4
 26 80 شهر ،دید  بغ ن ،دید  5
 14 42 شهر کهنه   6

 132 400 6 2 6،مع کل  

 1399ماخذ: اداره کشاورزی استان بغ ن، 

 

 
1 Davidson-Mackinnon J and JA Test 
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 نتایج و بحث

نتایج این مطالعه شامل نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق با استفاده از میانگین، حداقل و حداکثر و  

کاران استان های فردی پنبهیژگی ونتایج توصیفی  (  2،دول )  باشد.مینتایج تحلیلی تخمین تابع تولید  

افغانستان شامل   افراد تحت تکفل، سطح  متغبغ ن  و    کشت   یرزیرهای سن، تجربه، میزان تحصی ت، 

نهاده مصرف  هکتارمیزان  یک  در  تولید  می  های  نشان  می   گونههماندهد.  را  م حظه  گردد،  که 

بهپنبه کشاورزان   دارای    رطوکار  می  سال  45متوسط  میسن  نشان  که  هستند.  یانمدهد  باشند  سال 

حداکثر    2حداقل  تجربه    ازنظر پنبه   42و  تجربه  بین سال  در  تحصی ت  میزان  حداقل  دارند.  کاری 

نفر   11متوسط    طوربهباشند. این افراد  یم  سال )کارشناسی(  16  و حداکثرسواد(  سال )بی  0کشاورزان  

متوسط   کنند. نیروی کار در مزرعه فعالیت می  عنوانبهنفر آن    3میانگین    طوربهتحت تکفل دارند که  

هر   ازای  به  کشت  زیر  نشانیمهکتار    28/1معادل    برداربهرهسطح  که  بودن   مالکخردهدهنده  باشد 

 باشد. کشاورزان منطقه می

 
 استان بغالن افغانستان  کارانبه پنی اطالعات ف یتوص نتایج تحلیل -2  جدول

 انحراف معیار  حداکثر  حداقل  میانگین  واحد  متغیر
 97/12 80 20 9/44 سال  سن 

 39/6 16 0 6/6 سال  میزان تحصی ت 
 97/3 26 5 9/10 نفر  افراد تحت تکفل 

 37/1 10 1 3 نفر  ی کار خانوادگنیروی 
 93/5 42 2 3/15 سال  تجربه 

 45/1 5 0 90/0 کیلوگرم/هکتار  کود حیوانی 
 08/58 290 100 190 کیلوگرم/هکتار  کود فسفات 

 30/28 250 100 178 کیلوگرم/هکتار  ازت  کود
 7/8 98 62 5/76 کیلوگرم/هکتار  بذر 

 95/0 3 0 90/0 کیلوگرم/هکتار  کش علفسم 
 88/0 3 0 60/0 کیلوگرم/هکتار  کش حشرهسم 
 71/0 3 0 33/0 کیلوگرم/هکتار  کش قارچسم 

 77/12 192 133 9/164 نفر روزکار  نیروی کار 
مترمکعب/   آب مصرفی 

 هکتار

1/4386 2433 6272 867 
 18/3 30 17 5/23 ساعت/ هکتار  آالت ینماش

 

نمونه انتخابی استان بغ ن   کارانپنبهمیزان تولید در واحد سطح )عملکرد(، درآمد، هزینه و سود  

( ،دول  در  است.2افغانستان  گردیده  ارائه  درهمان  (  که  )  گونه  می3،دول  م حظه  میانگین   گردد( 
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هکتار   رم درکیلوگ  3121کیلوگرم و کمترین تولید    5327کیلوگرم، بیشترین تولید    3917میزان تولید  

بیشترین درآمد    213055هست. میانگین درآمد   و کمترین درآمد    276350افغانی،   172550افغانی 

افغانی    141785افغانی، بیشترین هزینه تولید    118074باشد. میانگین هزینه تولید  افغانی در هکتار می

افغانی، بیشترین   94981  افغانی در هکتار است. همچنین میانگین سود  91088و کمترین هزینه تولید  

محاسبه گردید. تحلیل درآمد به هزینه   در هکتارافغانی    55083افغانی و کمترین سود    149285سود  

که در تولید    میانگین به ازای هر افغانی  طوربهدهد که  تولید پنبه در استان بغ ن افغانستان نشان می 

)  .دیده استمد حاصل گرآدر  افغانی  8/1معادل    گرددپنبه هزینه می (  PIهمچنین شاخص سودآوری 

می سرمایهنشان  پنبه  دهد  تولید  در  می  9/81گذاری  ایجاد  سود  بازده عبارتبه.  کنددرصد  دیگر 

توان گفت کشت می  باشد، لذا درصد در سال می  9/81گذاری در تولید پنبه در افغانستان معادل  سرمایه

پنبه برای  افغانستانپنبه  استان بغ ن  اقتصادی کام ً صرفه   کاران  ازلحاظ  بوده و  یک فعالیت سودآور 

 اقتصادی دارد.

 
 استان بغالن افغانستان  کارانپنبهنتایج درآمد، هزینه و سود  -3 جدول

 انحراف معیار  بیشترین  کمترین  میانگین  متغیر
 60/341 5327 3121 3917 تولید )کیلوگرم/ هکتار( 

 02/4 54 45 50 ( افغانی)کیلوگرم/  یمتق
 66/16834 276350 172550 213055 هکتار(  /1درآمد )افغانی 

 38/12105 141785 91088 118074 افغانی / هکتار( کل )هزینه 
 46/14014 189285 103083 9/133977 درآمد خاص مزرعه 
 94/17120 149285 55083 94981 سود )افغانی / هکتار( 

 - 72/38 32/23 27/30 شده تمامقیمت 
 - 94/1 89/1 8/1 درآمد به هزینه 

 - 7/125 11/43 89/81 سود به هزینه  
 

در    نتایج نهاده  هر  هزینه  متوسط  واحد،  هر  قیمت  میانگین  تولید،  عوامل  مصرف  میزان  میانگین 

های کود حیوانی،  میانگین سهم هر عامل را در تولید پنبه در استان بغ ن افغانستان برای نهاده  هکتار و

نیروی کار خانوادگی کود   شده  نشان دادهو روزمزد، آب مصرفی و ا،اره زمین    فسفات، کود ازت، بذر، 

درصد    3/42  معادل  مربوط به نهاده نیروی کار روزمزدهزینه تولید  بیشترین سهم  بر این اساس    است.

ات فکود فسآالت و  ا،اره زمین، ماشین  هزینه  . باشد دهنده کاربر بودن محصول پنبه میبوده که نشان

 
ریال 12/3205افغانی برابر است به  یک  1401/02/8در تاریخ   1  
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  درصد  1/0  معادل  کش مربوط به نهاده سم قارچهزینه نیز  کمترین سهم  .  های بعدی قرار دارنددر رده

 . قرار دارندهای بعدی  رده  کش و نیروی کار خانوادگی درکش، سم حشرهسم علفهزینه  است. سهم

 
 واحد: افغانی به ازای هر هکتاراستان بغالن        در پنبه محصول تولید هاینهاده سهم و هزینه متوسط -4 جدول

 )درصد(   هزینه سهم کل  هزینه   د حاوقیمت هر    میزان مصرف  واحد  نهاده 
 6/2 7/3138 60/960 94/0 تن کود حیوانی 
 1/8 4/9627 8/50 6/189 کیلوگرم  کود فسفات 

 3/3 1/3900 9/21 8/177 کیلوگرم  ازت  کود
 2/2 8/2637 7/34 5/76 کیلوگرم  بذر 

 4/0 7/484 4/288 90/0 کیلوگرم  کش علفسم 
 2/0 4/345 4/191 60/0 کیلوگرم  کش حشرهسم 
 1/0 5/154 5/95 33/0 کیلوگرم  کش قارچسم 

 9/0 7/1066 01/352 3 روزکار نفر خانوادگی  نیروی کار
 3/42 6/50029 01/352 165 روزکار نفر روزمزد  نیروی کار

 7/0 9/934 22/0 1/4386 مترمکعب آب مصرفی 
 9/9 3/11795 0/500 60/23 ساعت  آالت ینماش

 7/28 4/33959 7/38996 12/1 افغانی  ا،اره زمین 

 100 118074 - - افغانی  تولید  هزینه کل 

 

تولید   تابع  توابع مختلف شامل  این مطالعه شش فرم  تولید، در  تابع  تابعی  اهمیت فرم  به  با تو،ه 

لگاریتمی خطی،   نیمه  تولید  تولید  ،(Lin_log)  تابع  لگاریتمی   تابع  تولید کاب   (،Log_lin)  نیمه  تابع 

ترانسندنتال تولید  تابع  تابع  داگ س،  رگرسیونی درتخمین  قالب یک مدل  در  ترانسلوگ  تولید  تابع  و 

ل تولید برتر در ،دو   تولید پنبه در استان بغ ن استفاده گردید. نتایج توابع تولید مختلف و انتخاب تابع 

گردد از بین توابع تولید با متغیر وابسته خطی است بر گونه که م حظه میارائه گردیده است. همان  5

تعیین   ضریب  تعیین،  ضریب  معنییلتعداساس  متغیرهای  تعداد  و  تولید  شده  تابع  شد،  مقایسه  دار 

عنوان مدل برتر درصد به   5  در سطحداری تمام متغیرهای آن  خطی با باالترین ضریب تعیین و معنی

اساس  بر  نیز  است  لگاریتمی  آن  وابسته  متغیر  که  تولیدی  توابع  بین  در  سپس  گردید.  انتخاب  اولیه 

تعیین   تعیین، ضریب  متغیرهای معنی یلتعدضریب  تعداد  و  تولید  شده  تابع  انجام شد که  مقایسه  دار 

به باالترین ضریب تعیین  با  تابترانسندنتال  تولید  عنوان  توابع  از بین  انتخاب گردید.  اولیه  برتر  تولید  ع 

ترانسندنتال آزمون    خطی و  اساس  ترانسندنتال    Jبر  تولید  انتخاب   عنوانبه تابع  نهایی  برتر  تولید  تابع 

 (. 6گردید )،دول 
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 افغانستان های تابع تولید پنبه در استان بغالننتایج مقایسه فرم -5جدول 

 
 مناسب تابع تولید پنبه در استان بغالن  جهت انتخاب فرم  Jنتایج آزمون  -6جدول 

 نتیجه  J  آزمون دارییمعنسطح  فرض صفر 

تولید   از تابعتابع تولید خطی برتر 

 ترانسندنتال است 
0017/0 

 فرم برتر انتخاب عنوان بهتابع خطی 

 شود نمی

تابع تولید ترانسندنتال برتر از تابع تولید  

 خطی است 
2820/0 

فرم برتر انتخاب   عنوان بهترانسندنتال 

 شودیم

 

افغانستان   بغ ن  استان  پنبه  محصول  برای  ترانسندنتال  تولید  تابع  ،دولنتایج    شدهارائه (  7)  در 

های کود . نهادههستند  داریمعندرصد    5ها در سطح  اکثر نهاده   گرددکه م حظه می  گونههماناست.  

دار شده و  معنیدرصد    5  در سطحازلحاظ آماری    و آب  کار   یروین  کش،بذر، سم قارچ  فسفات، کود اوره، 

دار بوده ولی اثر درصد معنی  5نیز در سطح    کشحشرهو    کشعلفهای  اثر مثبت بر تولید دارند. نهاده

   دار نشده است.درصد معنی  5 سطحآالت در های کود حیوانی و ماشینمنفی بر تولید پنبه دارند. نهاده

 
 پنبه در استان بغالن افغانستان محصول نتایج تابع تولید ترانسندنتال -7 جدول

 VIF داری سطح معنی ضرایب رگرسیون  شرح  نام متغیر 

C  0000/0 2440/6 مبدأ عرض از NS 

X3 1103/1 0002/0 0005/0 ازت  کود 
X4  1645/1 0000/0 0027/0 بذر 
X6 1404/1 0000/0 -0159/0 کش حشره 
X9  0655/1 0006/0 000001/0 مصرفی آب 
X10 2967/1 0812/0 0028/0 آالت نیماش 

Log(X1)  0925/1 6191/0 0005/0 کود حیوانی  تمیلگار 
Log(X2)  1910/1 0000/0 1059/0 لگاریتم کودفسفات 
Log(X5 ) 4331/1 0062/0 -0031/0 کش علف لگاریتم 
Log(X7)  1293/1 046/0 0025/0 کش قارچ تمیلگار 

 نام تابع 
  تعیینب ضری 

(2R ) 

 شده لیتعدضریب تعیین 

(R2 ) 
 ضرایب  تعداد

ضرایب   تعداد

 دارمعنی

احتمال  

 Fآماره 

 00/0 9 10 08/62 68/64 خطی

 00/0 8 10 70/60 14/63 لگاریتمی   –خطی 

 00/0 9 10 22/60 15/63 خطی  –لگاریتمی  

 00/0 8 10 53/60 55/63 داگ س  –کاب  

 00/0 10 20 26/62 14/65 ترانسندنتال

 00/0 9 65 61/48 10/54 ترانسلوگ 
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Log(X8)  0852/1 0001/0 2449/0 لگاریتم نیروی کار 
2R  6514/0 -  

2RAdjusted   6226/0 -  
F  61/22 0000/0  

 
 آزمون نرمال بودن، ناهمسانی واریانس و آزمون خودهمبستگی  -8 جدول

 شرح  داری یمعنسطح  آماره آزمون  نوع آزمون 
Jarque-Bera 7288/0 6946/0  بودن نرمال 

White 9961/0 5059/0  واریانس ناهمسان 
 LM 6903/1 1889/0 خودهمبستگی 
 

( ،دول  می8نتایج  نشان  مقادیر  (  که  از    VIFدهد  کمتر  مدل  مستقل  متغیرهای  تمام    5برای 

( در ارتباط با آماره  8،دول )  جینتا  (.2008گجراتی،  )  شودرد نمیخطی    و،ود هم عدم  لذا فرض    است،

Jarque-Bera  ا،زای اخ ل مدل در   دهندهنشان نرمال بودن توزیع  بر  این است که فرض صفر مبنی 

رد    5سطح   نرمال    شودینمدرصد  توزیع  دارای  اخ ل  ا،زای  ) یمو  نتایج ،دول  اساس  بر  ( 8باشند. 

)داریمعن  سطح آزم  Whiteآزمون    Fآماره  (  Prob.=0.5059ی  بررسی  ناهمسان،هت  واریانس    ی ون 

درصد فرض صفر مبنی بر عدم و،ود ناهمسانی واریانس رد    5که در سطح    دهد یما،زای اخ ل نشان  

)داریمعنسطح    .شودینم نشان    Fآماره  (  Prob.=0.1889ی  نیز  گادفری  بروچ  در   دهدیمآزمون  که 

 شود.ینم ی رد خودهمبستگصفر مبنی بر عدم و،ود فرض درصد  5سطح 

)بر   ،دول  نتایج  معنی7اساس  سطح  آماره(  تولید F  (Prob.=0.000  داری  تابع  تخمین   )

در این ،دول مقدار ضریب تعیین برابر   باشد.بودن کلی مدل رگرسیونی می  دارمعنی  ترانسندنتال بیانگر

می  است  65/0 نشان  تولید  65دهد  که  تغییرات  از  افغانستان    درصد  پنبه  متغیرهای محصول  توسط 

باشد. همچنین نتایج بیانگر برازش قابل قبولی از مدل رگرسیونی می  شده است که توضیح داده  مستقل

 دار یمعندرصد    5که اکثر ضرایب در سطح    دهدبرآورد تابع تولید ترانسندنتال محصول پنبه نشان می

 5  در سطح  آالتو ماشین  ، آبکار  یروین  کش،بذر، سم قارچ  فسفات، کود اوره،  های کود. نهادههستند

  کشعلفدار شده و اثر مثبت بر میزان تولید دارند. همچنین متغیرهای سم  درصد ازلحاظ آماری معنی

دار شده اما تأثیر منفی بر میزان تولید دارند که درصد معنی  5ازلحاظ آماری در سطح    کشحشرهو سم  

زان ،هت افزایش عملکرد دهنده عدم نظارت دولت بر میزان مصرف سموم بوده و همچنین کشاورنشان

 ها نموده اند. ازحد از این نهادهسعی بر استفاده بیش

نیست،   تفسیر  قابل  صورت مستقیمبه  تولید ترانسندنتال  تابع  با تو،ه به اینکه ضرایب تخمینی در

-می   استفاده   های تولیدنهاده  مقادیر سایر  به  تو،ه  با  تولید در میانگین مصرف  ،زئی نهاده   کشش  از  لذا
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مصرف    میزان  در  تغییر  درصد  یک  اثر   در  دهدمی  نشان  های تولیدنهاده  کشش ،زئی  .(8  شود )،دول

-،زئی نهاده  کشش  از  استفاده  با   همچنین  کرد.   خواهد  تغییر  درصد  چند   تولید  نهاده موردنظر، میزان

مشخص   هایک از نهاده  هر  را برای  تولید  نواحی مختلف  و سطح بهینه مصرف نهاده  توان  می  تولید  های

مصرف  اقتصادی  ترتیب  بدین .  نمود توسطنهاده  از  یک  هر  بودن  تولید  بغ ن   کارانپنبه   های  استان 

می مشخص  بین   یک  برای  محاسباتی   کشش  مقدار  چنانچه.  گردد افغانستان    باشد،   یک  و  صفر  نهاده 

کشش    یر. مقادکندمی   مصرف   ،تولید  اقتصادی   ناحیهاصط ح    به  دوم یا   ناحیه  در  را  نهاده  آن  کارپنبه

اول   ناحیه  در   را  یادشده  نهادهکار  پنبهکه    واقعیت است  این  گویای   ترتیب  به  منفی  و   یک  ازتر  بزرگ

 نموده است.  استفاده ازحد اقتصادی(ناحیه سوم تولید )بیش و  تولید )کمتر از حد اقتصادی(

های کود فسفات،  کاهش( در مصرف نهاده)  یشافزایک درصد  دهد که  ( نشان می9نتایج ،دول )

قارچ بذر،  اوره،  ماشینکود  و  آب  کار،  نیروی  ترتیبکش،  به  را   آالت  افغانستان  در  پنبه  تولید  میزان 

می   06/0و    08/0،  24/0،  0./00،  21/0،  09/0،  11/0 )کاهش(  افزایش  کشش  درصد  بیشترین  دهد. 

نیرو نهاده  به  تولید مربوط  به ویژه در ،زئی  پنبه  تولید  نیروی کار در  ی کار است که نشان می دهد 

مراحل داشت )و،ین، سله شکنی و آبیاری( و برداشت به نیروی کار نیاز مبرم دارد و افزایش نیروی کار 

درصد   یک  همچنین  گردد.  می  عملکرد  افزایش  نهاده)   یشافزاباعث  مصرف  در  سم  کاهش(  های 

حشرهعلف و  به کش  را    ترتیب  کش  افغانستان  در  پنبه  تولید  کاهش    01/0و    003/0میزان  درصد 

 دهد. )افزایش( می

 

 ی تولید محصول پنبه بغالن افغانستان هانهادههای جزئی نتایج کشش -9  جدول

 کشش  میانگین مصرف  واحد  ها نهاده متغیر
X2  10/0 6/189 کیلوگرم/هکتار  کودفسفاته 
X3   09/0 8/177 کیلوگرم/هکتار  کود اوره 
X4  21/0 5/76 کیلوگرم/هکتار  بذر 
X5  003/0 9/0 کیلوگرم/هکتار  کش علفسم- 
X6  00/0 6/0 کیلوگرم/هکتار  کش حشرهسم- 
X7   00/0 3/0 کیلوگرم/هکتار  کش قارچسم 
X8   24/0 9/164 نفر روز کار  نیروی کار 
X9 08/0 1/4386 مترمکعب/هکتار  آب 

X10 06/0 5/23 ساعت/هکتار  آالت نیماش 

 72/0                                                                                                                              اسیبه مقبازده نسبت 

 



 57                                                                                                                                     و همکاران اهلل رادمند ظیحف

 

 

اینکه مقدار به  نهاده  های ،زئیکشش  با تو،ه  برای  بذر، سم  کود فسفات، کود    هایتولید  اوره، 

توان گفت کشاورزان یک قرار دارند، درنتیجه می  و  صفر  بین  آالت، آب و ماشینکار  یروینکش،  قارچ

-می   مصرف  تولید  اقتصادی  ناحیهاصط ح  به  دوم یا   ناحیه  در  را  ها استان بغ ن افغانستان نهاده  کارپنبه

کش منفی  و سم حشره  کشعلفهای سم  های ،زئی تولید برای نهاده با تو،ه به اینکه کشش  ولی  .کند

است،  است  این   گویای   بوده  افغانستان  کارانپنبهکه    واقعیت  بغ ن  و سم    کش علفنهاده سم    استان 

دهد. همچنین باید گفت که می  قرارمورداستفاده    سوم تولید  ناحیه  در  ازحد اقتصادی و کش بیشحشره

نسبت   مقبازده  از مجموع کششبه  تولید  یاس که  برای  می  به دستهای ،زئی  استان   کارانپنبهآید 

معادل   افغانستان  به  73/0بغ ن  تولید  عوامل  همه  اگر  لذا  میزاناست  به  و  یکسان  درصد    100  طور 

تولید  افزایش میزان  می  73  یابد،  افزایش  مهم  درصد  این  کاهشی  یابد.  مقیاس  به  نسبت  بازده  بیانگر 

آب هوا بغ ن برای کشت پنبه مناسب بوده همچنین دهد که  های این تحقیق نشان مییافتهباشد.  می

نهاده اکثر  بهینه  مصرف  و  شده  اص ح  بذرها  از  کهاستفاده  شده  باعث  تولید  پنبه    ها   طوربهعملکرد 

کیلوگرم در   2770از میانگین عملکرد پنبه در ایران )  کیلوگرم در هکتار باشد که بیشتر  3917میانگین  

پنبه   عملکرد  میانگین  )هکتار(،  گلستان  استان  هکتار  یلوگرم ک  2650در  و همکاران، در  راد  طاهری   ،

استان (2015 هکتار  کیلوگرم3430)  البرز  و  پیشگار،  در  می 2012،  تحقیق یافتهباشد.  (  این  های 

باشد )باالترین کشش(، این یمین نهاده در تولید پنبه  ترمهم کار  یرویننهاده     دهدهمچنین نشان می

موضوع داللت بر کاربر بودن محصول پنبه دارد زیرا اکثر مراحل کاشت، داشت و برداشت این محصول 

می صورت  انسانی  نیروی  همکاران،  توسط  و  )سوبا  نتایج  با  نتایج  این  دارد.  2009گیرد..  مطابقت   )

  کشعلفو    کشحشره کند که به دلیل توزیع یارانه ای سموم  ین تحقیق بیان میهای اهمچنین یافته

شود که به طور غیر ها بیش از حد و در ناحیه سوم تولید مصرف  توسط دولت سبب شده که این نهاده

 . اقتصادی مصرف می گردد 

 

 گیرینتیجه

تابع تولید است.   طریقهدف این مطالعه بررسی اقتصادی تولید پنبه در استان بغ ن افغانستان از  

کیلوگرم، میانگین درآمد حاصل از فروش محصول   3917برابر    هر هکتاردر    پنبهمیانگین مقدار تولید  

ود حاصل از افغانی و س  118074معادل    افغانی و میانگین هزینه کل تولید   213055اصلی و فرعی آن  

تحلیل درآمد به هزینه تولید پنبه در    .باشدیم در هر هکتار  افغانی    94981فعالیت کشت پنبه معادل  

افغانستان نشان می  افغانی  طوربهدهد که  استان بغ ن  ازای هر   هزینه شده در تولید پنبه   میانگین به 

استآدرافغانی    8/1معادل   گردیده  حاصل  شاخص    .مد  )همچنین  میPIسودآوری  نشان  دهد  ( 

بغ ن توان گفت که در استان  درنتیجه میکند.  می  درصد سود ایجاد  9/81  گذاری در تولید پنبهسرمایه
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محصولافغانستان   است.    پنبه  کشت  پنبه    یجنتاسودآور  افغانستان  عملکرد  بغ ن  استان    طور بهدر 

است    3917میانگین   هکتار  در  تابعنتاکیلوگرم  برآورد  می  یج  بیان  ترانسندنتال  اکثر  کندتولید  که 

نیروی   کش، بذر، سم قارچ  های کود اوره،باشند. نهادهدار مییمعندرصد    95ضریب اطمینان   ضرایب با

آب ماشین  کار،  سطح  آماری  ازلحاظآالت  و  معنی  5  در  است  داردرصد  مثبت  ضریب  دارای  و  .  شده 

نهاده اند ولی ضرایب دار شدهر سطح یک درصد معنید  کشحشرهو سم    کش علفهای سم  همچنین 

  های ،زئیکشش  مقدار  با تو،ه به اینکهاین دو متغیر منفی بوده و اثر منفی بر میزان تولید پنبه دارند.  

  و   صفر  بین  آالت، آب و ماشینکار  یروینفسفات، کود اوره، بذر،    کود حیوانی، کود  های نهاده   برای  تولید

لذا   دارند،  قرار  افغانستانکارپنبه توان گفت  مییک  بغ ن  استان  نهاده  ان  دربه  را  هااین  و  بهینه   طور 

یا   ناحیه نهاده؛  کنند می  مصرف  تولید  اقتصادی  ناحیه  اصط حبه  دوم  تولیدی  کشش  سم   هایاما 

استان بغ ن   کارانپنبهکه    واقعیت است  باشد. این مهم بیانگر این کش منفی میو سم حشره  کش علف

 قرارمورداستفاده    سوم تولید  ناحیه  ازحد اقتصادی مصرف نموده و دربیش  های مذکور راافغانستان نهاده

کند اگر کاران استان بغ ن افغانستان بیان میبرای پنبه یاس به مقبازده نسبت  نتایج  دهند. همچنینمی

به تولید  عوامل  معادل  همه  و  یکسان  افزایش  100طور  معادل    درصد  پنبه  تولید  میزان   81/72یابد، 

یانگر بازده نزولی نسبت به مقیاس در تولید پنبه در استان بغ ن افغانستان بکه    یابددرصد افزایش می 

ین نهاده در تولید پنبه ترمهم کار  یروی نمتغیر    که   دهد نشان می  همچنین  های تحقیقیافته.  باشدمی

 3/42  معادل   مربوط به نهاده نیروی کار روزمزدهزینه نیز  بیشترین سهم  و  باشد )باالترین ضریب(،  یم

 هایتکنولوژی   که  گردد می  پیشنهاد  لذااست.  دهنده کاربر بودن محصول پنبه  که نشان  باشدمیدرصد  

نتایج   .شود  گرفته  کار  به  نیروی کار  از  استفاده  ،ای آنبه   برداشته و  ماشین  از  استفاده  مناسب نظیر

ناحیه سوم تولید مصرف    کشعلفو سم    کشحشرهدهد نهاده سم  یمهمچنین نشان   شود لذا  یمدر 

های  یتفعالهای قیمتی و از طریق  یاستساز طریق    هانهادهگردد ،هت کاهش مصرف این  یمپیشنهاد  

 گذاری مناسب صورت گیرد.ریزی و سیاستترویجی برنامه
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Abstract1 
Background and Goal: Cotton is one of the industrial crops whose product is used 

and exploited in various industries and provides many products for human life. 

Cotton fibers are used in the textile industry, its grains in the lubricant industry, and 

its additives, including flour and pulp, in animal feed. The area under cotton 

cultivation in 2018 is about 31.8 million hectares in the world and 36 thousand 

hectares in Afghanistan, 1440 hectares in Baghlan Afghanistan province. Cotton in 

Baghlan province ranks sixth among irrigated crops and first among industrial 

crops in terms of cultivated area. Since 1978, the area of this crop in Baghlan 

province has decreased by about 80%. Therefore, an economic investigation of 

cotton production in Baghlan province of Afghanistan was conducted in this study. 

Material and Methods: The statistical population of this study was cotton growers 

in Baghlan province of Afghanistan. 132 samples were selected using stratified 

random sampling method. In this study, in order to economically evaluate cotton 

production, economic evaluation indicators including total income, total cost, gross 

return, profit, return on investment, profit to cost ratio and cost of the product were 

examined, as well as the optimal amount of input consumption. Production lines 

were also specified through the production function. 

Results: The results of the economic survey indicators of cotton production in 

Baghlan province of Afghanistan show that the average cotton yield is 3917 kg / 
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ha, the average income is 213055 AFN, the average cost of production is 118075 

AFN and the average profit is 94980 AFN. And the return on investment is 81.9% 

per hectare. The results of cost-benefit (B/C) analysis of cotton production also 

show that the average income per Afghan spent on cotton production is 1.8 AFN. 

The production function estimation results also show that the transcendental 

production function form is the superior form and most of the coefficients are 

significant. And insecticides have a negative effect on production . 

Conclusion: In general, it can be said that cotton cultivation in Baghlan province 

of Afghanistan is a profitable activity and the consumption of all production inputs 

except insecticides and herbicides is optimal. Therefore, in order to increase the 

income of farmers in Baghlan province, it is suggested appropriate planning and 

policy to develop the area under cotton and the optimal use of insecticides and 

herbicides through price policies as well as through promotional activities. 

 

Keywords: returns on investment, production function, revenue, profit, and 

production cost . 


