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چکیده
بخش کشاورزی ایران ،عليرغم وجود پتانسيلهای فراوان ،نتوانسته است عملکرد مطلوبی داشته باشد یکی از مهمترین دلایال آن ،کام
بودن ميزان بهرهوری در این بخش است هدي از این مطالعه ،اندازهگيری بهرهوری کل عوامل توليد و نيز ،بررسی عوامال ماؤثر بار آن در
مزارع سویای شهرستان گرگان به عنوان یکی از منا،ق اصلی توليد سویا در کشور است بدین منظور ،ابتدا بهرهوری کال عوامال از ،ریاق
شاخص ترنکویست محاسبه و سپ ،،رابطهی بين سن ،تجربه ،تحصيلات و متغير مجازی عضویت در تعاونی با بهرهوری کل عوامل توليد و
بهروش تحليل رگر سيونی مورد بررسی قرار گرفت این تحقيق از نوع پيمایشی است و دادههای آن به وسيله پرسشنامه از مياان  13بهاره-
بردار محصول سویا گرد آوری شده است نتایج نشان میدهد که شاخص  TFPدر ميان مزارع از  3/59تا  1/82واحد متغير بوده و  11درصد
از مزارع نمونه دارای بهرهوری پایينتر از بهرهوری متوسط مزارع شهرستان گرگان هستند همچنين، ،بق نتایج ،تجربه ،تحصيلات و متغيار
مجازی عضویت در تعاونی تأثير مثبت و معنیداری بر بهرهوری کل عوامل توليد داشتهاند
کلمات کلیدی :دانههای روغنی ،شاخص ترنکویستTFP ،

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ،بيعی گرگان
 -2استادیار و عضو هيئت علمی گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ،بيعی گرگان
 -5استادیار و عضو هيئت علمی گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ،بيعی گرگان
(* -نویسنده مسئول)f_eshraghi@yahoo.com :
DOI: 10.22048/rdsj.2020.214830.1830
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وری نقش مهم و مؤثری در رشد توليد و افزایش رقاباتپاذیری

مقدمه
بهرهوری را در سادهترین شکل میتوان باه صاورت نسابت

در بخااشهااای اقتصااادی دارد از ،ریااق محاساابه و تحلياال

ستاده به داده تعریف نمود درک این تعریاف بارای همگاان باه

شاخصهای بهرهوری کل عوامل توليد میتاوان ميازان کاارایی

سادگی امکانپذیر است و نياز به تخصص ندارد هر کسی میداند

عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع توليد

که میبایست از آنچه در اختيار دارد بيشترین محصول یا منفعت

بررسی کرد بر اسا

نظریات رشد و توليد ،امکان افزایش حجم

را به دست آورد اما در مطالعات و تحليلهاای اقتصاادی بارای

و کيفيت توليد از دو ،ریق ممکن است در روش اول ،این کار از

محاسبه چنين پارامتری روشها و یا شاخصهای مختلفی توسعه

،ریق استفاده بيشتر از عوامل و نهادههای توليد ميسر میشاود،

یافته و ارائه شده است در بح توليد ،بهرهوری به بياانی سااده

وليکن در روش دوم ،این مسأله از ،ریق بهکارگيری روشهاای

نشاندهنده توليد به ازای یک واحد نهاده میباشد مثلاا ،ميازان

توليد کاراتر و استفاده مؤثرتر از عوامل توليد محقق مایشاود از

توليد گندم در یک مزرعه به ازای هر کيلوگرم کود یا هار نفار-

آنجا که در بخش کشااورزی نهاادههاا محادود باوده و امکاان

روز-کار ،به ترتي بيانگر بهرهوری نهاده کود یا نيروی کار می-

افزایش تولياد از روش اول باه ساختی ميسار اسات ،بناابراین،

باشد (چبيل 1و همکااران )2313 ،در شرایط امروزی ،یاک عنصار

بایستی ضمن توجه به روش دوم یعنی بالا بردن بهارهوری کال

مهم برای مقابله با تهدیدات رقابات داخلای یاا جهاانی ،داشاتن

عوامل توليد ،تلاش شود از منابع موجود به شکل کارآمد اساتفاده

عملکردی بهتر از اقدامات انجام شده توساط رقباا بارای تحقاق

شود به همين دليل است که توجه به مقوله بهرهوری و ارتقاای

اهداي شرکتها و به عبارتی ،افزایش بهرهوری منابع شارکت از

آن از سالها پيش ذهن محققان و اقتصاددانان کشااورزی را باه

جمله :مواد ورودی ،نيروی کار ،انرژی و ماشينآلات میباشد این

خود جل کرده است (فتااحی )1583 ،محاسبه صحيح بهارهوری

به نوبه خود مستلزم استفاده مؤثر ،کارآماد و یکپارچاه از عوامال

کل عوامل توليد که بازگوکننده عملکرد هر واحد توليدی است و

توليد است تا کنترل سيستم توليد مطابق با هدي بنگاه امکاان-

شناسایی متغيرهای تأثيرگذار بر بهرهوری کل عوامل توليد ،می-

پذیر باشد با این وجود ،کنتارل سيساتم تولياد ،انادازهگياری و

تواند وجود پتانسيلهای موجود و بالقوه افازایش بهارهوری و در

تجزیه و تحليل سيستم یک پيش نياز است لازم است با استفاده

نتيجه ،امکان کاهش فشاارهای هزیناهای را از ،ریاق افازایش

از اقدامات مناس  ،کارایی و بهرهوری به گونهای درست تحليال

بهرهوری روشن نماید و بنابراین ،مورد استفاده برنامهریزان برای

شود در غير این صورت ،یاک تصاميم نادرسات نهاایی اتخااذ

بهرهگيری بيشتر از سرمایههای موجود قرار گيرد
بخش کشاورزی بهعنوان تأمينکننده غذای جامعه از اهميت

خواهد شد (گوشو 2و همکاران)2318 ،
امااروزه تمااام کشااورهای جهااان در پاای بااهدساات آوردن

قابل ملاحظهای برخاودار اسات باه علات اینکاه پروتئينهاای

پيشرفتهایی در زمينه بهرهوری هستند بدین معنی که بتوانند با

حيوانی گران هستند و اغل کمتر از مقدار مورد نياز در دساتر

مصري کمتر منابع به مقدار محصول بيشتری دست یابند بهره-

قرار دارند ،پروتئينهای گياهی مورد توجه زیادی قرار گرفتهاناد
در بين انواع منابع جدید پروتئين ،پروتئين لوبيای ساویا در مقاام

1- Chebil
2- Goshu

اول قرار گرفته است ،بق آمار گمرک در سالهای اخير بيش از
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یک ميليون دلار سویای مصارفی از ،ریاق واردات تاأمين شاده

بهرهوری کل عوامل در مزارع گرمابی و سردابی تفااوت معنای-

است که بيانگر خرو سالانه ميازان قابال تاوجهی ارز از کشاور

داری وجود دارد همچنين ،شکاي فناوری دارای تاأثير مثبات و

میباشد (گمرک جمهوری اسلامی ایران )1539 ،لذا ،پرداختن به

عواملی همچون ارزش توليد به هزینه غذا ،مساحت مفيد مزرعه،

مسئله بهرهوری عوامل توليد در توليد محصول ساویا از اهميات

درصد بقا ،شاخص فروش ،تعداد بچه ماهی در متر مربع ،بيوما

ویژهای برخوردار است (الوانچی و صبوحی)1581 ،

اوليه و بيوما

نهایی در متر مربع دارای تأثير مثبت بر بهرهوری

دانشورعامری و سلامی ( ،)1585پتانسيل بهرهوری در مازارع

هر دو گروه از مزارع میباشند تحصيلات بالاتر نيز تاأثير معنای-

پرورش ميگوی استان بوشهر را با استفاده از شاخص ترنکویست

داری در بهرهوری مزارع گرمابی نداشته ،در حالی که دارای تأثير

مورد بررسی قرار دادند نتایج نشاان داد کاه شااخص  TFP1در

مثبت و معنیدار در بهرهوری مزارع سردابی است خاکسارآستانه

ميان مزارع نمونه از  3/53تا  1/18واحد متغيار باوده اسات 11

و همکاران ( )1589عوامل مؤثر بر بهرهوری کال عوامال تولياد

درصاد از مازارع نموناه دارای بهارهوری پاایينتار از بهاارهوری

گوجه فرنگی در شهرستان مشهد را با استفاده از روش شااخص

متوسط مزارع بوده و بقيه مزارع دارای بهرهوری بالااتر از بهاره-

بهرهوری کل عوامل توليد بررسای نمودناد نتاایج بياانگر تاأثير

وری متوسط مزارع میباشند نبیئيان ( )1581در تحليل بهاره-

سطح زیرکشت ،سابقه کار (تجربه) و آموزش بر ميزان بهارهوری

وری عوامل توليد گوشت مرغ با استفاده از تابع توليد ،نشان می-

بود رفيعی و همکاران ( )1588رشد بهرهوری کل عوامال تولياد

دهد که کشش توليد نهادههای دان ،نيروی کار ،آو و برق مثبت

در زراعت ذرت ایاران را باا اساتفاده از شااخص ماالمکویيسات

بوده و بهرهوری متوسط و بهرهوری نهایی نيروی کار در واحاد-

بررسی کردند نتایج نشان داد کاه بيشاترین رشاد بهارهوری در

های تعاونی بيش از واحدهای خصوصای باوده اسات همچناين

اسااتان فااار

رخ داده اساات رفيعاای و همکاااران ( )1533در

واحدهای تعاونی از نهادهی دان در حد بهينه ،از نهاده نيروی کار

مطالعهای به بررسی بهرهوری و کارایی گاوداریهای شايری در

بيش از حد بهينه و از عوامل بهداشت ،آو و برق نيز کمتر از حد

استان گيلان و ميزان اثر هر یک از عوامل مؤثر بر آن پرداختناد

بهينه استفاده کردهاند فتاحی ( )1583به اندازهگياری مهمتارین

نتایج محاسبات بهرهوری کل عوامل توليد با استفاده از شااخص

در اساتان یازد باا اساتفاده از روش

ترنکویست نشان داد که واحدهای مورد نظر به،اور مياانگين از

شاخص پرداخت نتایج نشاندهنده وجود بهرهوری معاادل 11/3

بهرهوری مناسبی برخوردار نمیباشاند باه،اوری کاه شااخص

بود دربانآستانه و همکااران ( )1581در مطالعاهای باه بررسای

ميانگين بهرهوری در این استان 3/322 ،بارآورد شاد همچناين،

عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامال تولياد گنادمکااران اساتان

آنها بياان کردناد کاه متغيرهاای مرباوط باه اساتفاده از تلقايح

تهران با استفاده از تحليل رگرسيونی پرداختند نتایج بيانگر تأثير

مصنوعی ،بهبود بهرهوری مصري انرژی ،افازایش تحصايلات و

مثبت و معنیدار تجربه و تحصيلات بر بهرهوری مورد نظار باود

سابقه مدیر واحد دامی نيز منجر به بهبود بهرهوری کال عوامال

خيا،ی و مشعوفی ( )1581در مطالعهای به اندازهگيری بهرهوری

توليد شير خواهد شد تهامیپور و همکاران ( )1535در تحقيقای

کل عوامل توليد و بررسی عوامل مؤثر بر آن در مازارع پارورش

به اندازهگيری و تجزیه رشد بهرهوری کال عوامال تولياد ارقاام

ماهی استان گيلان پرداختند نتایج تحقياق نشاان داد کاه باين

مختلف برنج در ایران به روش تحليل رگرسيونی پرداختند نتایج

عوامل مؤثر بر توليد رونا

این تحقيق نشان داد که تارویج و آماوزش شايوههاای مناسا
1- Total factor productivity

استفاده از تکنولوژیهای نوین و استفاده صحيح از نهادهها می-

333

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 8931

تواند باع افزایش بهرهوری شود ماارتينز و همکااران)1333( 1

بر بهرهوری کل عوامال تولياد ارزن در جناوو هناد را بررسای

بهرهوری کل عوامل توليد مزارع پرورش آبزیاان را باا نموناهای

کردند نتایج این تحقيق بيانگر تأثير معنیدار هزینههاای دولات

شامل  33مزرعاه در سولاوسای کشاور انادونزی باا اساتفاده از

در زمينه پژوهش و ترویج کشاورزی بر ميزان بهرهوری بود

شاخص ترنکویست اندازهگيری کردند در این تحقيق بهارهوری

مساعد بودن آو و هوای استان گلستان بارای تولياد اغلا

کل عوامل توليد از سهم نهادهها در هزیناه تولياد (شاامل غاذا،

محصولات کشاورزی باع شده که در توليد دانههای روغنی باه

نيروی کار ،کود و دارو) و سهم گونههای مختلف مورد پارورش،

خصوب سویا ،استان گلستان در سالهای مختلف دارای رتباه-

از کل درآمد مزرعه (بهعنوان ستاندهها) بهدست آمد ساپ ،،باا

های نخست از نظر سطح زیر کشات و تولياد باشاد (کااظمی و

استفاده از مدل رگرسيونی ،تأثير ترکي گونههای مورد پارورش،

همکاران )1532 ،در این مياان ،شهرساتان گرگاان دارای رتباه

موقعيت جغرافيایی و مسااحت مزرعاه بررسای شاد نتاایج ایان

نخست سطح زیر کشت استان گلستان در توليد محصاول ساویا

و

میباشد (مرکز آمار و ا،لاعات سازمان جهااد کشااورزی اساتان

شير ماهی در بهرهوری تأثير مثبات دارناد همچناين ،موقعيات

گلستان )1531 ،در بررسایهاای انجاام شاده مطالعاات بسايار

جغرافيایی مزرعه نسبت به بازار تاأثير معنایداری بار بهارهوری

محدودی برای محاسبه ميزان بهرهوری یاک محصاول زراعای

بر بهرهوری

معين و همچنين ارزیابی عوامل مؤثر بر آن یافت گردید با توجه

است بایلی )2332( 2در مطالعهای که برای بررسی افزایش توليد

بااه مطال ا مااذکور و اهمياات بهاارهوری در تولي اد محصااولات

گاوهای شيری در آمریکا انجام داد ،پا ،از بارآورد تاابع تولياد،

کشاورزی این مطالعه بهمنظور محاسابه بهارهوری کال عوامال

نتيجهگيری نمود که مقدار سرمایه ،نيروی کار و عامل تحقيق و

توليد محصول سویا در شهرستان گرگان به روش عدد

شااخص1

توسعه بر توليد شير اثر مثبت دارد رویو همکااران  )2332( 5نياز

و نيز عوامل مؤثر بر بهرهوری کل با استفاده از رویکارد اقتصااد

در پژوهشی به بررسی رابطه باين انادازه مزرعاه و تاأثير آن در

سنجی انجام شد

تحقيق نشان داد که در بين گونههای مورد پرورش ،خرچنا

ندارد ،در حالی که مساحت مزرعه دارای اثر معکو

بهرهوری پرداختند دادههای این پژوهش که از  93مزرعه نمونه
با مساحت  3/8تا  13هکتار گردآوری شده است ،نشاان داد کاه

مواد و روشها

ارتباط مثبت و نسبتاً بالایی بين اندازه مزرعه و ميازان بهارهوری

امروزه برای اندازهگيری مفهوم جز باقیمانده یا همان بهره-

آن وجود دارد چبيلو همکاران )2313( 1در مطالعهای به عوامال

وری کل عوامل توليد ،روشهای گوناگونی از جملاه روشهاای

مؤثر بر بهرهوری کل عوامل توليد گندم باا اساتفاده از شااخص

توابع مرزی و توابع غير مرزی وجود دارد که هر کدام از آنها باه

مالمکویيست در کشور تون ،پرداختند نتایج نشان داد که کمبود

دو روش پارامتری و ناپارامتری قابل تجزیاه و تحليال و انادازه-

هزینه تحقيقات و نيز خشکسالی تأثير منفی بر بهرهوری داشاته-

گيری میباشند در بح روشهای غير مرزی نيز که معمولااً در

اند دینش و همکاران )2313( 3با تحليل رگرسيونی عوامل مؤثر

ادبيات رشد متداول است ،دو نگاه برای انادازهگياری بهارهوری

1- Martinez et al
2- Bialy
5- Roy
1- Chebil et al
3- Dinesh et al

وجود دارد روش اول محاسبه بهرهوری در قال مدلهای رشاد
و تابع توليد به شکل اقتصادسنجی و برنامهریزی ریاضای اسات
1- Index number

اندازهگیری بهرهوری تولید سویا ( )Glycine maxدر شهرستان گرگان

اما روش دوم باا اساتفاده از شااخصساازی امکاانپاذیر اسات

و

شاخصهای ترنکویست و دیویژیاا معارويتارین شااخصهاای

در اندازههای مختلف در مزرعه  iام است
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سهم محصول توليدی اندازه kام از درآمد فروش محصول

ساختهشده در این بخش میباشند (گوشاو و همکااران)2318 ،1

بهرهوری کل عوامل تولياد در یاک واحاد نشاان دهنادهی

بنا بر نظر دیورت )1332( 2یک فرم شااخص ،زماانی فارم برتار

نحوهی استفاده آن واحد از منابع بهکار رفته میباشد اگر بهاره-

ناميده میشود که منطبق بر یک تابع توليد کاملااً انعطاايپاذیر

وری واحدهای مختلف در یک مقطع زمانی با یکادیگر مقایساه

باشااد انطباااق شاااخص بهاارهوری ترنکویساات بااا تااابع تولي اد

شوند ،میتوان تفاوتهای آنها را در سه بخش تشکيل دهندهی

ترانسلوگ باع میشود که این شاخص قاادر باه جاذو اثارات

بهرهوری یعنی تفااوت در تکنولاوژی ماورد اساتفاده ،تفااوت در

ناشی از جانشينی و همچنين ،مکمل بودن نهاادههاا در جریاان

مقيا

توليد و تفااوت در کاارایی اساتفاده از عوامال تولياد یاا

توليد باشد بهعبارت دیگر ،اگر نهاادههاای تولياد در ،اول دوره

حرکت به سمت تابع تولدی مرزی را نشان داد علااوه بار ایان،

مطالعه جانشين یکدیگر شوند و یا در رابطاه مکملای در جریاان

تغيير در بهرهوری از یک دوره به دوره بعد نيز تغيير در توان فنی

توليد قرار گيرند و از این ،ریق بر روی بهرهوری واحد یا بخاش

و عملکرد واحد توليدی را در تبدیل نهادهها به محصاول نهاایی

توليدی تأثير بگذارند ،اثرات آن بهخاوبی در شااخص بهارهوری

در ،ول زمان بازگو میکند (سلامی)1593 ،
همانطور که ذکر شد ،مقایسه بهرهوری در مياان واحادها در

منعک ،میگردد (سلامی)1591 ،
بر این اسا  ،کل توليد در یاک واحاد توليادی مثلااً واحاد

یک مقطع از زمان میتواناد تفااوتهاای مياان عملکارد کلای

) تابعی از مجموعاهای از نهاادههاا و عوامال

را بهعنوان بهره-

توليدی iام (

واحدهای مختلف را مشخص نماید اگر

توليدی میباشد بنابراین ،تابع توليد برای واحد توليادی iام باه-

وری واحد مرجع نشان دهيم ،بهرهوری نسبی مزرعاه پارورش i

صورت زیر تعریف میشود:

ام نسبت به واحاد مرجاع باهصاورت زیار نشاان داده مایشاود

()1

(دایورت: )1332 ،
از آنجا که بهرهوری کل عوامل توليد بهصورت ميزان ساتاده

()5

بهدست آمده از مقدار معينی از کل نهادههای توليد تعریف مای-
شود ،چنانچه مجموعهی عوامل توليد در واحد iام باا

و یا

نشاان

داده شود ،بهرهوری کل عوامل در این واحد با استفاده از رابطهی

()1

زیر محاسبه میگردد (دیورت: )1332 ،

بنابراین ،با در دست داشتن شاخصهاای مقاداری ساتاده و

()2

نهاده در یک مقطع زمانی ،شااخص بهارهوری ترنکویسات باه-
در رابطه فوق

و

sji

Aji

مقدار نهاده  jام به کار رفته در واحاد  iام

سهم نهاده  jام از کل هزینه توليد در واحد iام اسات

Yki

صورت زیر مشخص میشود:
()3

مقدار محصول توليد شده از اندازه  kام در مزرعهی پارورش  iام
در رابطه  3صورت کسر شاخص ترنکویست ستانده و مخر
1- Goshu
2- Diewert

کسر شاخص ترنکویست نهادههاست
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بخش دوم :تعيين عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل توليد

اقتصادی در نظر گرفته شد که با هدي دست یاابی باه حاداکثر

در این تحقيق جهت برآورد عوامل مؤثر بار بهارهوری کال

سود فعاليت مینمایند جامعاه آمااری شاامل  8331بهارهباردار

عوامل توليد از روش اقتصاد سنجی استفاده شده است

سویا بود که از ،ریق نمونهگيری تصادفی ساده (با خطاای پانج

فرم عمومی رگرسيون بهصورت زیر میباشد:

درصد) در نهایت ،حجم نمونه برابر با  13تعيين شد ایان بهاره-
برداران عمدتاً ،خرده مالکهایی بودند که اکثارا زماينهاایی باا

)(1

حداکثر  3هکتار را کشت مینمودناد در ،راحای پرسشانامه ،در
اینکه چه متغيرهایی باید بهعنوان متغيرهای توضايحدهناده

یک بخش ،ا،لاعات فردی و مادیریتی همچاون سان ،تجرباه،

استفاده شوند ،میتواند باه تئوریهاای اقتصاادی یاا تحقيقاات

تحصيلات و عضویت در تعاونی و در بخش دیگر ،ا،لاعات فنای

گذشااته بسااتگی داشااته باشااد کااه عمومااا شااامل متغيرهااای

شامل نوع و ميزان نهادههای توليدی از جمله ،کاود ،باذر ،سام،

مشخصات فردی و مدیریتی میباشند زیرا این عوامال در کناار

آو ،نيروی کار و ماشينآلات لحاظ شده بود در کنار این ماوارد،

نهادهها که خود فرایند توليد را شکل میدهند ،بر عملکارد ایان

در بخش سوم ،ا،لاعات اقتصادی شامل ،قيمت نهادههاا و نياز،

فرآیند و در نتيجه ،بر ميزان بهرهوری مؤثرند در این مطالعه نياز

قيمت محصول نيز در نظر گرفته شده بود

جهت برآورد عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامال تولياد ،متغيار
وابسته بهرهوری کل عوامل توليد ( )TFPو متغيرهای توضايحی

نتایج و بحث

در این مدل سن ،تجرباه ،تحصايلات و عضاویت در تعااونی باه

نتايج محاسبه بهرهوری کل عوامل توليد

صورت متغير مجاازی در نظار گرفتاه شادهاناد جهات بارآورد
رگرسيون نيز از نرم افزار  Eviewsاستفاده شده است
در تحقيق حاضر ،مزارع توليد محصاول ساویای شهرساتان
گرگااان در سااال زراعاای ( )1532-1535بااهعنااوان واحاادهای

با توجه به مطال گفته شده ،جهت محاسبهی شاخص کال
نهادهها ،محاسبه سهم هزینه هر یک از نهادههاا از هزیناه کال
لازم میباشد جدول  1سهم هر یک از نهادهها را در هزینه کال
مزارع محصول سویا در شهرستان گرگان نشان میدهد

جدول  .1درصد سهم هزینهای نهادهها از کل هزینه تولید مزارع محصول سویا شهرستان گرگان (سال زراعی )1932-1939
سهم هزینهای نهادهها
کود
ماشين آلات
بذر
سم
نيروی کار
آو
زمين
مجموع

میانگین
3/3
1/8
5/1
1/1
8/8
11/1
11/2
133

حداکثر
3/1
3/8
1/1
22/3
53/2
11/1
13

حداقل
3
3
1/1
1/1
2
5/3
23/5

اندازهگیری بهرهوری تولید سویا ( )Glycine maxدر شهرستان گرگان

جدول  .2شاخص کل نهادهها ،ستاده و بهرهوری کل عوامل تولید در مزارع محصول سویا شهرستان گرگان (سال زراعی )1932-1939
شماره
1
2
5
1
3
1
9
8
3
13
11
12
15
11
13
11
19
18
13
23
21
22
25
21
23
21
29
28
23
53
51
52
55
51
53
51
59
58
53
13
11
12
15
11

شاخص کل نهاده
3/31
1/33
3/83
1/18
3/32
3/33
3/33
3/31
3/8
3/33
3/81
3/89
1/12
3/38
3/85
1/32
3/31
3/8
3/83
3/13
3/83
1/32
3/81
1/35
3/32
3/81
3/98
1/38
3/33
3/95
3/95
3/38
3/98
3/81
1/81
2/11
3/83
1/11
3/85
3/31
3/81
3/31
1/29
3/98

شاخص کل ستاده
3/31
1/35
3/11
3/31
1
3/8
1/31
1/11
3/83
3/83
1
3/35
3/81
3/35
1/38
1/13
1/11
1/58
1/58
3/19
1
1/51
3/13
1
3/11
1
1
3/3
3/33
3/19
1/55
1/21
3/39
3/98
3/35
1/55
1
3/83
3/81
3/9
1
3/85
3/91
1/31

بهرهوری کل
1/31
3/39
3/91
3/81
1/39
3/85
3/38
1/28
3/3
3/83
1/22
1/31
1/19
3/33
1/23
1/12
1/13
1/95
1/15
1/31
1/13
1/52
3/31
3/38
3/91
1/22
1/21
3/82
3/39
3/31
1/82
1/28
3/95
3/31
3/31
3/12
1/19
3/93
1/31
3/91
1/25
3/88
3/31
1/51
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13
11
19
18
13
33
31
32
35
31
33
31
39
38
33
13

1/1
3/1
1
3/15
1
3/92
1
1
1/11
1/32
3/33
3/82
3/81
1/32
3/33
1

3/31
3/11
1/21
1/13
3/3
3/91
3/83
3/33
1/59
3/83
3/39
1/11
1/29
3/39
3/93
3/8

1/11
3/11
3/8
3/59
1/1
1/31
1/12
1/31
3/83
1/2
3/38
3/9
3/19
1/33
1/52
1/23

همانطور که جدول  1نشان میدهد کمترین سهم هزیناهای

بهرهوری پایينتر از متوساط بهارهوری ( )1/35مایباشاند و 31

متعلق به نهادههای کود و ماشينآلات به ترتي با  3/3درصاد و

درصد بقيه بهرهوری بالااتر از مياانگين بهارهوری مازارع را دارا

 1/8درصد میباشد بيشترین سهم هزینهای متعلق به نهادههای

هستند که بيانگر توزیع نسبتا یکنواخت این مقاادیر دارد آزماون

زمين با  11/2درصد و آو با  11/1درصد هزینه کل توليد مای-

نرمال بودن با استفاده از نرمافزار  Eviewsنيز تایيدکننده فارض

باشد با توجه به اینکه سهم عماده هزیناهای در درجاه اول باه

توزیع نرمال مقادیر بهرهوری کال مازارع ساویا در ساطح یاک

نهاده زمين و سپ ،به نهاده آو اختصاب دارد ،بناابراین توجاه

درصد میباشد اما از ،ري دیگر بين مقاادیر بهارهوری مازارع،

به این دو نهاده از اهميت خاصی برخوردار است ،به دليال آنکاه

اختلاي زیادی به چشم میخورد که بيانگر وجود پتانسايل قابال

افزایش بهرهوری آنها هزینه کل توليد را به،ور قابل ملاحظاهای

ملاحظه برای افزایش بهرهوری کل عوامل توليد در این گاروه از

کاهش میدهد در جدول  2نتایج محاسبه شاخص کل نهادههاا،

توليدکنندگان است برای بالفعل نمودن این پتانسيل ،لازم اسات

شاخص کل ستاده و بهرهوری کل عوامل توليد ارائه شده است

که عوامل مؤثر بر بهرهوری مشخص شوند کاه ایان مسااله در

بر اسا

جدول  2حدود  11درصد از مزارع توليد سویا دارای

ادامه این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است

جدول  .9شاخص کل ستاده و نهاده و بهرهوری کل در مزارع محصول سویا شهرستان گرگان (سال زراعی )1932-1939
شاخص
حداقل
حداکثر
نسبت حداکثر به حداقل

،بق جدول  5و بر اسا

شاخص کل نهاده
2/11
3/11
1/81

شاخص کل ستاده
1/12
3/1
5/33

بهرهوری کل
1/82
3/59
1/31

نسبت حداکثر باه حاداقل هام در

( 5/33برابر) اختلاي قابل توجهی بين مازارع وجاود دارد ولای از

شاخص کل نهادهها ( 1/81برابر) و هم در شاخص کل ستادههاا

آنجاییکه نسبت حداکثر به حداقل در شاخص کل نهادهها بيشتر

اندازهگیری بهرهوری تولید سویا ( )Glycine maxدر شهرستان گرگان
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از شاخص کل ستادههاست ،مایتاوان گفات کاه مازارع ماورد

لگاریتمی مورد بررسی قرار گرفت پ ،از برآورد هر دو مدل ،به

بررسی از لحاظ مصري نهاادههاا ،باه نسابت تولياد محصاول،

دليل پارامترهایی مثل

بالاتر ،تعداد بيشتر نسبتهای  tمعنی-

اختلاي بيشتری با یکدیگر دارند این مساله در مجموع ،منجر به

دار ،مطاابق انتظاارات بااودن علامات ضاارای و نقاض فااروض

نسبت حداکثر به حاداقل قابال توجاه (حادودا پانج براباری) در

کلاسيک ،در نهایت ،مدل خطای باهعناوان مناسا تارین مادل

شاخص بهرهوری کل شده است

انتخاو گردید با توجه به هم خطی شدید متغير سان و تجرباه،
متغير سن از مدل حذي گردید نتایج برآورد به شارس زیار مای-

ر نتايج بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل توليد

جهت تعيين عوامال ماؤثر بار بهارهوری ،دو فارم خطای و

باشد:

جدول .4نتایج بدست آمده از تخمین مدل خطی عوامل مؤثر بر بهرهوری
متغیر

شرح

ضریب

آمارهt

تجربه (سال)
تحصيلات (سال)
عضویت در تعاونی
133/198
3/83

***3/333

1/355
3/951
2/121
3/81
1/92
39

**3/351
*3/339

F
D.W
df
* ** ،و *** به ترتي معنیدار در سطح  3 ،13و  1درصد

همانگونه که ملاحظه میشود ،متغيرهای تجربه ،تحصيلات و

همخطی ،ضری همبستگی متغيرهای توضايحی ماورد بررسای

عضویت در تعاونی بهترتي در سطح  3 ،1و  13درصد معنایدار

قرار گرفت ،نتایج نشان داد مدل دارای مشکل همخطای نمای-

شدهاند و ضری تعيين ( ) برابر با  3/83است که نشاان مای-

باشد جهت بررسی مشکل ناهمسانی واریان ،و خود همبستگی

دهد که متغيرهای موجود در این تابع  83درصد تغييارات متغيار

به ترتي از آزمونهای وایت و  LMاستفاده شاد ،کاه نتاایج در

وابسته را توضيح میدهند بعد از برآورد جهت ا،مينان از مشکل

جدول  3آورده شده است

جدول  .5نتایج آزمون واریانس ناهمسانی و خود همبستگی
آزمون
وایت
LM

آماره F
1/18
3/33

سطح معنیداری
3/22
3/39

همانگونه که در جدول  3ملاحظه میگردد آمااره  Fدر هايچ

بهرهوری کل عوامل توليد دارند ،بق نتاایج باه ازای هار یاک

یک از آزمونها معنیدار نشاده ،لاذا  H0رد نمایشاود ،بناابراین

سال افزایش در تجربه  3/333واحد باه بهارهوری کال افازوده

مشکل ناهمسانی واریان ،و خودهمبستگی وجود ندارد با توجاه

خواهد شد همچنين ،به ازای هر یک ساال افازایش در سانوات

به نتایج برآورد تابع ،هر سه متغيار تاأثير مثبات و معنااداری بار

تحصيل بهرهوری کل بهميزان  3/351واحد بهبود مییاباد ایان
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نتایج مطابق با نتایج مطالعات دربان آستانه و همکاران ( )1581و

( )1/35میباشند و  31درصد بقياه بهارهوری بالااتر از مياانگين

نيز خاکسار آستانه و همکااران ( )1589اسات کاه تاأثير مثبات

بهرهوری مزارع را دارا هستند که بيانگر توزیاع نسابتا یکنواخات

تجربه و آموزش را بهدست آورده بودند ضاری متغيار مجاازی

این مقادیر دارد از ،رفی ،اختلاي بسيار قابل توجه در بهارهوری

عضویت در تعاونی معادل نيز نشان میدهد ،عضویت در تعااونی

کل عوامل توليد بين واحدهای تولياد محصاول ساویا حااکی از

میتواند موج  3/339واحد بهبود بهرهوری شود

وجود پتانسيل قابل ملاحظه برای افزایش بهرهوری کال عوامال
توليد در این گروه از توليدکنندگان است لاذا در گاام بعادی ،باا
بررسی دقيق واحدهایی که بهرهوری بالایی دارند ،برخی عوامال

نتیجهگیری
در این مطالعه عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل تولياد در

که منجر به این اختلاي گردیده شناسایی شد نتایج نشان مای-

مزارع توليد محصول سویای شهرستان گرگاان در ساال زراعای

دهد که متغيرهای تجربه و تحصيلات اثر مثبات و معنااداری بار

( )1535-1532مورد بررسای قارار گرفات بادین منظاور ،ابتادا

رشد بهرهوری کل عوامل توليد دارند علت را میتوان این گوناه

شاخص بهرهوری کل عوامل توليد ( )TFPباه روش ترنکویسات

توضيح داد که نيروی انسانی متخصص و تحصيلکرده باه علات

محاسبه شد سپ ،،باا اساتفاده از تکنياک تحليال رگرسايونی،

برخورداری از دانش علمی ،فنی و تخصصی میتواند از ماشاين-

نتایج نسبت حداکثر باه

آلات ،تجهيزات و ظرفيتهای موجود استفاده بهتاری کناد و باه

حداقل مقادیر شاخصها ،اختلاي قابل توجهی بين مازارع ساویا

دنبال آن ،بهرهوری و تولياد را افازایش دهاد ،لاذا ایجااد بساتر

هم در شاخص کل نهادهها ( 1/81برابر) و هم در شااخص کال

مناس برای شارکت بهارهبارداران در کارگااههاای آموزشای و

ستادهها ( 5/33برابر) وجود دارد ،ولی از آنجاییکه نسبت حداکثر

ترویجی جهت انتقال ا،لاعات کارشناسان و محققان رشاتههاای

به حداقل در شاخص کل نهادهها بيشتر از شاخص کال ساتاده-

مرتبط به بهرهبرداران ،میتواند موج بهبود بهرهوری و افزایش

هاست ،میتوان گفت که مزارع مورد بررسای از لحااظ مصاري

توليد منا،ق روستایی گردد در نهایت ،تأثير عضویت در تعااونی

نهادهها ،به نسبت توليد محصول ،اختلااي بيشاتری باا یکادیگر

نيز مثبت و معنادار بهدست آمد بنابراین بهکارگيری سياستهایی

دارند این مساله در مجموع ،منجر به نسبت حداکثر باه حاداقل

با هدي تشویق و ترغي و فراهم آوردن تسهيلاتی جهت جاذو

قابل توجه (حدودا پنج برابری) در شاخص بهارهوری کال شاده

کشاورزان به عضویت در تعاونی نيز میتواند موج بهبود و رشد

است ،بق نتایج به دست آمده از این تحقيق ،حادود  11درصاد

بهرهوری گردد

عوامل مؤثر بر آن بررسی شد بر اسا

از مزارع توليد سویا دارای بهرهوری پایينتر از متوسط بهارهوری
منابع
الوانچی ،م  ،صبوحی ،م  1581رشد بهارهوری در تولياد گنادم
ایران  ،ششمين کنفران ،دوسالانه اقتصاد کشااورزی ایاران،
مشهد

تهامیپور ،م  ،صالح ،ا و نعمتی ،م  1535اندازهگيری و تجزیاه

رشد بهرهوری کل عوامل توليد ارقام مختلف برنج در ایاران
نشریه پژوهشهای کاربردی زراعی.011-36 :)135(29 ،
خيا،ی ،م  ،مشعوفی ،م  1581اندازهگيری و تحليال بهارهوری
کل عوامل توليد در مزارع پارورش مااهی مطالعاه ماوردی

اندازهگیری بهرهوری تولید سویا ( )Glycine maxدر شهرستان گرگان
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مزارع گرماابی و ساردابی اساتان گيلاان ،فصالنامه اقتصااد

گلستان جهت کشت ساویا باا اساتفاده از ساامانه ا،لاعاات

کشاورزی و توسعه13-91 :)33(13 ،

جغرافيایی ،نشریه داناش کشااورزی و تولياد پایادار:)1(25 ،

دانشورعامری ،ژ  ،سلامی ،س  1581بهرهوری در مزارع پارورش
ميگو مطالعه موردی استان بوشهر ،نشریه علاوم کشااورزی،
5-15 :2

21-13

گمرک جمهوری اسلامی ایاران 1539 ،قابال دسترسای در:
www.irica.gov.ir

خاکسارآستانه ،س  ،فياروزه زارع ،ع و خاکسارآساتانه،

آخرین دستيابی1539/11/13 :

1589

مرکز آمار و ا،لاعات سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان،

بررسی عوامل مؤثر بر بهارهوری کال عوامال تولياد گوجاه

 1531سازمان مادیریت و برناماهریازی اساتان گساتان ،قابال

فرنگی در شهرستان مشهد ،اولين کنگره ملی فناوری تولياد

دسترسی در

آخرین دساتيابی:

و فرآوری گوجه فرنگی ،مشهد

1531/13/3

http://amar.golestanmporg.ir:

دربانآستانه ،ع  ،ایروانی ،ه و بخشی ،م ر  1581عوامل مؤثر بر

نبیئيان ،صدیقه  1581بررسای بهارهوری و تخصايص بهيناه

بهرهوری گندمکاران استان تهران ،پژوهشهاای اقتصاادی،

عوامل توليد گوشت مرغ در دو بخش تعاونی و خصوصای در

139-89 :)2(9

استان کرمان ،پنجمين کنفران ،دوسالانه اقتصااد کشاارزی

رفيعی ،س  ،زنگنه ،م و پيکانی ،غ ر  1588رشد بهره وری کال
عواماال توليااد در زراعاات ذرت ایااران ،تحقيقااات اقتصاااد
کشاوزری13-13 :)1(1 ،

رفيعی ،س  ،حيدری خورميزی ،ر وگنج خاانلو ،م  1533بررسای
بهرهری کل عوامل توليد و محاسبه کارایی و بازدهی مقيا
در گاوداریهای صنعتی توليد کنناده شاير مطالعاه ماوردی:
استان گيلان ،مجله تحقيقات اقتصاد کشاورزی– 152 :)1(5 ،
119

سلامی ،س  1591مفاهيم و اندازهگيری بهرهوری در کشااورزی،
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه9-52 :18 ،

سلامی ،س  1593تعيين اندازه مطلوو واحادهای مرتعاداری باا
استفاده از شاخص بهارهوری کال عوامال تولياد ،فصالنامه
اقتصاد کشاورزی و توسعه31-18 :)52(8 ،

فتاحی ،ا  1583اندازهگيری بهرهوری مهمترین عوامل مؤثر بار
توليد رونا

در استان یزد ،نشاریه پاژوهش و ساازندگی در

منابع ،بيعی58-15 :92 ،

کاظمی ،س ، ،هماسبی ،ز  ،کامکاار ،و  ،شاتایی ،ش  ،صاادقی،
 1532پهنه بندی زراعی-بوم شاناختی اراضای اساتان
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Abstract
Today, one of the most important goals for all countries is to get productivity improvement and
then achieve economic growth via improving productivity. The aim of this study is to measure
total productivity factor and its determinants for soybean farms in the Gorgan County as one of the
main soybean production regions in Iran. To this end, first, total factor productivity (TFP) index is
calculated by using the Tornqvist index and then, the relationship between TFP and age,
experience, education and membership in cooperatives is estimated by the regression approach.
This study was done as a survey and data were gathered by using questionnaires from 60 soybean
farmers. The results showed that the TFP index varies from 0.37 to 1.82. About 46% of the farms
had productivity less than the mean average. Also, experience, education and membership in
cooperation factors had a positive and significant effect on TFP. Thus, improving them can help
increase soybean production.
Keywords: Oil seeds, Tornqvist index, TFP
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