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 هاترین یافتهمهم

 شودمی ها در تولید گندم شهرستان گرگان در ناحیه دوم تولید انجاممصرف نهاده.  

 های مقیاس روبروستتولید گندم در گرگان با عدم صرفه.  

  باشندبر ریسک تولید گندم شهرستان گرگان می ثرؤمنهاده کود شیمیایی و تجربه دو عامل مهم. 

 گرگان  شهرستان  کشش تولید، ریسک تولید، گندم، :كليديهاي واژه

 31-123-13طرح تحقیقاتی شماره شناسه   منبع یافته:

 فرشید اشراقی  نویسنده)گان(:

 گرگان شهرستان در گندم تولید سکری مؤثر بر عوامل و وریبهره ارزیابی :عنوان

 31-123-13   شماره:

 21/32/3131   تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

 یعنی منطقی دامنه در گرگان شهرستان گندم محصول تولید در هانهاده مصرف که داد نشان مطالعه این نتایج

 تولیدی هاینهاده وریبهره میزان که ادد نشان مقیاس، هایصرفه وجود عدم طرفی، از. شودمی انجام تولید دوم ناحیه

 متوسط و بیشتر کل وریبهره به تواننمی زمین وسعت افزایش با صرفاً شرایطی چنین در و نبوده باال کافی اندازه به

 مهم عامل یک شیمیایی کود مصرف که داد نشان ریسک تابع نتایج همچنین،. یافت دست کمتری کل تولید هزینه

  . باشدمی ریسک نوع این کاهش در مؤثر عاملی بیشتر، تجربه مقابل، در و بوده تولید یسکر دهندهافزایش

 . شهرستان گرگان گندم دیتولریسک برآورد تابع  جینتا

 متغیر ضریب tآماره 

 عرض از مبدأ 0882/0 3223/0

 کود شیمیاییلگاریتم  0333/0** 8203/2

 آالتماشینلگاریتم  -0153/0 -1213/3

 تجربهلگاریتم  -0213/0* -2110/2

 21/0 2
R 

 ***338/1 F 

 12/2 D.W 

 18 df 

 . درصد 30و  1، 3دار در سطح معنی ترتیببه *و  **، ***

 اهميت موضوع

های کشاورزی از دلیل اهمیت محصول گندم در منطقه از یک طرف و وجود پدیده ریسک تولید در تمامی فعالیتبه

های کشاورزی منطقه به این عامل توجه شود. زیرا گذاریها و سیاستریزیطرف دیگر، بسیار ضروری است که در برنامه

 و اتالف منابع تولیدی خواهد شد. و نامناسب مؤثرهای غیر عدم توجه به آن موجب تدوین سیاست

 

 مقدمه )شرح مساله(

 تا هشد تالش تحقیق، این در. باشدمی گرگان شهرستان نیز و کشور زراعی محصوالت مهمترین از یکی گندم

 از استفاده با منظور این برای. شود بررسی گرگان شهرستان در گندم تولید ریسک بر موثر عوامل و جزیی هایکشش

 .شد استفاده تولید تابع تخمین و پارامتری رویکرد از 3131 سال برای ایپرسشنامه اطالعات

 


