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 چکیده      

های فراوان، نتوانسته است عملکرد مطلوبی داشته باشد  یکی از مهمترین دلایال آن، کام بخش کشاورزی ایران، عليرغم وجود پتانسيل

 وری کل عوامل توليد و نيز، بررسی عوامال ماؤثر بار آن درگيری بهرههدي از این مطالعه، اندازه  وری در این بخش استبودن ميزان بهره

وری کال عوامال از ،ریاق عنوان یکی از منا،ق اصلی توليد سویا در کشور است  بدین منظور، ابتدا بهرهمزارع سویای شهرستان گرگان به

وری کل عوامل توليد و ی بين سن، تجربه، تحصيلات و متغير مجازی عضویت در تعاونی با بهرهشاخص ترنکویست محاسبه و سپ،، رابطه

-بهاره 13های آن به وسيله پرسشنامه از مياان سيونی مورد بررسی قرار گرفت  این تحقيق از نوع پيمایشی است و دادهروش تحليل رگربه

درصد  11واحد متغير بوده و  82/1تا  59/3در ميان مزارع از  TFPدهد که شاخص بردار محصول سویا گرد آوری شده است  نتایج نشان می

وری متوسط مزارع شهرستان گرگان هستند  همچنين، ،بق نتایج، تجربه، تحصيلات و متغيار تر از بهرهپایينوری از مزارع نمونه دارای بهره

 اند  وری کل عوامل توليد داشتهداری بر بهرهمثبت و معنی تأثيرمجازی عضویت در تعاونی 
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 مقدمه

 نسابت صاورت باه توانمی شکل ترینهساد در را وریبهره

 باه همگاان بارای تعریاف این درک  نمود تعریف داده به ستاده

 داندمی کسی هر  ندارد تخصص به نياز و است امکانپذیر سادگی

 منفعت یا محصول بيشترین دارد اختيار در آنچه از بایستمی که

 بارای اقتصاادی هاایتحليل و مطالعات در اما  آورد دست به را

 توسعه مختلفی هایشاخص یا و هاروش پارامتری چنين محاسبه

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

مثلاا، ميازان   باشدنهاده می واحد یک ازای به دهنده توليدنشان

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

-وری نهاده کود یا نيروی کار میبهره کار، به ترتي  بيانگر-روز

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

داخلای یاا جهاانی، داشاتن  رقابات تهدیدات با مقابله برای مهم

 تحقاق توساط رقباا بارای شده انجام اقدامات از بهتر عملکردی

 از شارکت منابع ورییش بهرهبه عبارتی، افزا و هاشرکت اهداي

 این  باشدمی آلاتماشين انرژی و کار، نيروی ورودی، مواد: جمله

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

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

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

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

درست تحليال  ایگونه به وریبهره و کارایی مناس ، اقدامات از

اتخااذ  نهاایی نادرسات تصاميم یاک صورت، این غير در شود 

 ( 2318 همکاران، و 2گوشوخواهد شد )

دساات آوردن پاای بااهامااروزه تمااام کشااورهای جهااان در 

وری هستند  بدین معنی که بتوانند با هایی در زمينه بهرهپيشرفت

-مصري کمتر منابع به مقدار محصول بيشتری دست یابند  بهره

                                                                                           
1- Chebil 

2- Goshu 

پاذیری وری نقش مهم و مؤثری در رشد توليد و افزایش رقابات

هااای اقتصااادی دارد  از ،ریااق محاساابه و تحلياال در بخااش

تاوان ميازان کاارایی امل توليد میوری کل عوهای بهرهشاخص

های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع توليد عملکرد بخش

بررسی کرد  بر اسا  نظریات رشد و توليد، امکان افزایش حجم 

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

شاود، های توليد ميسر می،ریق استفاده بيشتر از عوامل و نهاده

هاای کارگيری روشوليکن در روش دوم، این مسأله از ،ریق به

شاود  از توليد کاراتر و استفاده مؤثرتر از عوامل توليد محقق مای

هاا محادود باوده و امکاان آنجا که در بخش کشااورزی نهااده

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

وری کال بالا بردن بهاره بایستی ضمن توجه به روش دوم یعنی

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

وری و ارتقاای شود  به همين دليل است که توجه به مقوله بهره

ها پيش ذهن محققان و اقتصاددانان کشااورزی را باه آن از سال

وری اسبه صحيح بهارهمح(  1583 فتااحی،خود جل  کرده است )

کل عوامل توليد که بازگوکننده عملکرد هر واحد توليدی است و 

-وری کل عوامل توليد، میگذار بر بهرهتأثيرشناسایی متغيرهای 

وری و در های موجود و بالقوه افازایش بهارهتواند وجود پتانسيل

ای را از ،ریاق افازایش نتيجه، امکان کاهش فشاارهای هزیناه

ریزان برای وشن نماید و بنابراین، مورد استفاده برنامهوری ربهره

 های موجود قرار گيرد گيری بيشتر از سرمایهبهره

کننده غذای جامعه از اهميت تأمينعنوان بخش کشاورزی به

هاای ينئباه علات اینکاه پروتای برخاودار اسات  قابل ملاحظه

ر دساتر  حيوانی گران هستند و اغل  کمتر از مقدار مورد نياز د

  ناداهای گياهی مورد توجه زیادی قرار گرفتهينئقرار دارند، پروت

ين لوبيای ساویا در مقاام ئين، پروتئپروت در بين انواع منابع جدید

های اخير بيش از سال ،بق آمار گمرک دراول قرار گرفته است  
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 شاده تاأمين واردات ،ریاق از مصارفی یک ميليون دلار سویای

و  سالانه ميازان قابال تاوجهی ارز از کشاور است که بيانگر خر

لذا، پرداختن به (  1539 ایران، اسلامی جمهوری گمرک)باشد می

وری عوامل توليد در توليد محصول ساویا از اهميات مسئله بهره

 ( 1581 صبوحی، و الوانچیای برخوردار است )ویژه

وری در مازارع پتانسيل بهره ،(1585) سلامی و دانشورعامری

پرورش ميگوی استان بوشهر را با استفاده از شاخص ترنکویست 

در  1TFPمورد بررسی قرار دادند  نتایج نشاان داد کاه شااخص 

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

وری تار از بهاارهوری پاایينارع نموناه دارای بهارهدرصاد از ماز

-وری بالااتر از بهارهمتوسط مزارع بوده و بقيه مزارع دارای بهره

-در تحليل بهاره (1581) ئياننبیباشند  وری متوسط مزارع می

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

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

-وری نهایی نيروی کار در واحادوری متوسط و بهرهبوده و بهره

های تعاونی بيش از واحدهای خصوصای باوده اسات  همچناين 

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

رق نيز کمتر از حد بيش از حد بهينه و از عوامل بهداشت، آو و ب

 مهمتارین گياریبه اندازه (1583) فتاحیاند  بهينه استفاده کرده

یازد باا اساتفاده از روش  اساتان در رونا  توليد بر مؤثر عوامل

 3/11وری معاادل دهنده وجود بهرهشاخص پرداخت  نتایج نشان

ای باه بررسای در مطالعاه (1581) همکااران و تانهآسدربانبود  

 اساتان کاارانکل عوامال تولياد گنادم وریبهره بر مؤثر عوامل

 تأثيرتهران با استفاده از تحليل رگرسيونی پرداختند  نتایج بيانگر 

 وری مورد نظار باود بهره دار تجربه و تحصيلات برمثبت و معنی

وری گيری بهرهای به اندازهدر مطالعه (1581) شعوفیم و خيا،ی

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

ماهی استان گيلان پرداختند  نتایج تحقياق نشاان داد کاه باين 

                                                                                           
1- Total factor productivity 

-وری کل عوامل در مزارع گرمابی و سردابی تفااوت معنایبهره

مثبات و  تاأثير داری وجود دارد  همچنين، شکاي فناوری دارای

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

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

وری مثبت بر بهره تأثيراوليه و بيوما  نهایی در متر مربع دارای 

-معنای تاأثيرباشند  تحصيلات بالاتر نيز هر دو گروه از مزارع می

 تأثيروری مزارع گرمابی نداشته، در حالی که دارای بهرهداری در 

 خاکسارآستانهوری مزارع سردابی است  دار در بهرهمثبت و معنی

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

مشهد را با استفاده از روش شااخص  شهرستان در فرنگی گوجه

 تاأثيرکل عوامل توليد بررسای نمودناد  نتاایج بياانگر  وریبهره

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

 تولياد عوامال کل وریبهره رشد (1588) همکاران و رفيعیبود  

کویيسات ایاران را باا اساتفاده از شااخص ماالم ذرت زراعت در

وری در تایج نشان داد کاه بيشاترین رشاد بهارهبررسی کردند  ن

در  (1533) همکاااران و رفيعاایاسااتان فااار  رخ داده اساات  

های شايری در وری و کارایی گاوداریای به بررسی بهرهمطالعه

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

ی کل عوامل توليد با استفاده از شااخص ورنتایج محاسبات بهره

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

،اوری کاه شااخص باشاند  باهوری مناسبی برخوردار نمیبهره

بارآورد شاد  همچناين،  322/3وری در این استان، ميانگين بهره

آنها بياان کردناد کاه متغيرهاای مرباوط باه اساتفاده از تلقايح 

وری مصري انرژی، افازایش تحصايلات و نوعی، بهبود بهرهمص

وری کال عوامال سابقه مدیر واحد دامی نيز منجر به بهبود بهره

در تحقيقای  (1535) همکاران و پورتهامیتوليد شير خواهد شد  

 ارقاام تولياد عوامال کال وریبهره رشد تجزیه و گيریبه اندازه

ایران به روش تحليل رگرسيونی پرداختند  نتایج  در نجبر مختلف

 مناسا  هاایشايوه آماوزش و این تحقيق نشان داد که تارویج

-ها مینهاده از صحيح استفاده و نوین هایتکنولوژی از استفاده
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 (1333) 1همکااران و ماارتينزوری شود  تواند باع  افزایش بهره

ای کل عوامل توليد مزارع پرورش آبزیاان را باا نموناهوری بهره

مزرعاه در سولاوسای کشاور انادونزی باا اساتفاده از  33شامل 

وری گيری کردند  در این تحقيق بهارهشاخص ترنکویست اندازه

ها در هزیناه تولياد )شاامل غاذا، کل عوامل توليد از سهم نهاده

مورد پارورش،  های مختلفنيروی کار، کود و دارو( و سهم گونه

دست آمد  ساپ،، باا ها( بهعنوان ستاندهاز کل درآمد مزرعه )به

های مورد پارورش، ترکي  گونه تأثيراستفاده از مدل رگرسيونی، 

موقعيت جغرافيایی و مسااحت مزرعاه بررسای شاد  نتاایج ایان 

های مورد پرورش، خرچنا  و تحقيق نشان داد که در بين گونه

مثبات دارناد  همچناين، موقعيات  تأثيروری شير ماهی در بهره

وری داری بار بهارهمعنای تاأثيرجغرافيایی مزرعه نسبت به بازار 

وری ندارد، در حالی که مساحت مزرعه دارای اثر معکو  بر بهره

ای که برای بررسی افزایش توليد در مطالعه (2332) 2بایلیاست  

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

گيری نمود که مقدار سرمایه، نيروی کار و عامل تحقيق و نتيجه

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

آن در  تاأثيردر پژوهشی به بررسی رابطه باين انادازه مزرعاه و 

مزرعه نمونه  93های این پژوهش که از ادهوری پرداختند  دبهره

هکتار گردآوری شده است، نشاان داد کاه  13تا  8/3با مساحت 

وری ارتباط مثبت و نسبتاً بالایی بين اندازه مزرعه و ميازان بهاره

 ای به عوامالدر مطالعه (2313)  1همکاران چبيلوآن وجود دارد  

گندم باا اساتفاده از شااخص  توليد عوامل کل وریبهره بر مؤثر

کویيست در کشور تون، پرداختند  نتایج نشان داد که کمبود مالم

-وری داشاتهمنفی بر بهره تأثيرهزینه تحقيقات و نيز خشکسالی 

با تحليل رگرسيونی عوامل مؤثر  (2313) 3همکاران و دینشاند  

                                                                                           
1- Martinez et al 

2- Bialy 

5- Roy 

1- Chebil et al 

3- Dinesh et al 

تولياد ارزن در جناوو هناد را بررسای  امالعو کل وریبر بهره

هاای دولات دار هزینهمعنی تأثيرکردند  نتایج این تحقيق بيانگر 

 وری بود در زمينه پژوهش و ترویج کشاورزی بر ميزان بهره

مساعد بودن آو و هوای استان گلستان بارای تولياد اغلا  

های روغنی باه محصولات کشاورزی باع  شده که در توليد دانه

-های مختلف دارای رتباهصوب سویا، استان گلستان در سالخ

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

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

نخست سطح زیر کشت استان گلستان در توليد محصاول ساویا 

اساتان مرکز آمار و ا،لاعات سازمان جهااد کشااورزی باشد )می

هاای انجاام شاده مطالعاات بسايار (  در بررسای1531، گلستان

وری یاک محصاول زراعای محدودی برای محاسبه ميزان بهره

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

د محصااولات وری در تولياابااه مطالاا  مااذکور و اهمياات بهااره

وری کال عوامال منظور محاسابه بهارهکشاورزی این مطالعه به

 1توليد محصول سویا در شهرستان گرگان به روش عدد شااخص

وری کل با استفاده از رویکارد اقتصااد و نيز عوامل مؤثر بر بهره

 سنجی انجام شد  

 

 هامواد و روش

-بهره مانده یا همانگيری مفهوم جز باقیامروزه برای اندازه

هاای های گوناگونی از جملاه روشوری کل عوامل توليد، روش

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

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

های غير مرزی نيز که معمولااً در باشند  در بح  روشگيری می

وری گياری بهارهدو نگاه برای انادازهادبيات رشد متداول است، 

های رشاد وری در قال  مدلوجود دارد  روش اول محاسبه بهره

ریزی ریاضای اسات  و تابع توليد به شکل اقتصادسنجی و برنامه

                                                                                           
1- Index number 
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پاذیر اسات  ساازی امکااناما روش دوم باا اساتفاده از شااخص

هاای تارین شااخصهای ترنکویست و دیویژیاا معارويشاخص

(  2318، 1گوشاو و همکاارانباشند )ر این بخش میشده دساخته

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

پاذیر شود که منطبق بر یک تابع توليد کاملااً انعطاايناميده می

د وری ترنکویساات بااا تااابع توليااباشااد  انطباااق شاااخص بهااره

شود که این شاخص قاادر باه جاذو اثارات ترانسلوگ باع  می

هاا در جریاان ناشی از جانشينی و همچنين، مکمل بودن نهااده

هاای تولياد در ،اول دوره عبارت دیگر، اگر نهاادهتوليد باشد  به

مطالعه جانشين یکدیگر شوند و یا در رابطاه مکملای در جریاان 

وری واحد یا بخاش وی بهره،ریق بر رتوليد قرار گيرند و از این 

وری خاوبی در شااخص بهارهبگذارند، اثرات آن به تأثيرتوليدی 

 ( 1591سلامی، گردد )منعک، می

بر این اسا ، کل توليد در یاک واحاد توليادی مثلااً واحاد 

هاا و عوامال ای از نهاادهتابعی از مجموعاه ()ام iتوليدی 

-ام باهiباشد  بنابراین، تابع توليد برای واحد توليادی يدی میتول

 شود:صورت زیر تعریف می

(1  )                         

صورت ميزان ساتاده وری کل عوامل توليد بهاز آنجا که بهره

-های توليد تعریف مایدست آمده از مقدار معينی از کل نهادهبه

نشاان  ام باا i واحد  ی عوامل توليد درشود، چنانچه مجموعه

ی وری کل عوامل در این واحد با استفاده از رابطهداده شود، بهره

 ( :1332دیورت، گردد )زیر محاسبه می

(2     )                               

 ام i واحاد در رفته کار به ام j نهاده مقدار  jiAدر رابطه فوق 

 kiY  اسات امi واحد در توليد هزینه کل از ام j نهاده سهم  jis  و

ام  iی پارورش ام در مزرعه kمقدار محصول توليد شده از اندازه 

                                                                                           
1- Goshu 

2- Diewert 

ام از درآمد فروش محصول kسهم محصول توليدی اندازه  و 

 ام است i های مختلف در مزرعه در اندازه

ی وری کل عوامل تولياد در یاک واحاد نشاان دهنادههبهر

-باشد  اگر بهارهکار رفته میی استفاده آن واحد از منابع بهنحوه

وری واحدهای مختلف در یک مقطع زمانی با یکادیگر مقایساه 

ی ها را در سه بخش تشکيل دهندههای آنتوان تفاوتشوند، می

فاده، تفااوت در وری یعنی تفااوت در تکنولاوژی ماورد اساتبهره

مقيا  توليد و تفااوت در کاارایی اساتفاده از عوامال تولياد یاا 

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

وری از یک دوره به دوره بعد نيز تغيير در توان فنی تغيير در بهره

ها به محصاول نهاایی و عملکرد واحد توليدی را در تبدیل نهاده

 ( 1593سلامی، کند )ن بازگو میدر ،ول زما

وری در مياان واحادها در همانطور که ذکر شد، مقایسه بهره

هاای مياان عملکارد کلای تواناد تفااوتیک مقطع از زمان می

-عنوان بهرهرا به  واحدهای مختلف را مشخص نماید  اگر 

 iوری نسبی مزرعاه پارورش وری واحد مرجع نشان دهيم، بهره

شاود صاورت زیار نشاان داده مایام نسبت به واحاد مرجاع باه

 ( :1332)دایورت، 

(5     )                          

 و یا 

(1  )                            

هاای مقاداری ساتاده و بنابراین، با در دست داشتن شاخص

-وری ترنکویسات باهزمانی، شااخص بهاره نهاده در یک مقطع

 شود:صورت زیر مشخص می

(3         )                        

صورت کسر شاخص ترنکویست ستانده و مخر   3در رابطه 

 هاست کسر شاخص ترنکویست نهاده
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 وری کل عوامل توليدبخش دوم: تعيين عوامل مؤثر بر بهره

وری کال ورد عوامل مؤثر بار بهارهدر این تحقيق جهت برآ

 عوامل توليد از روش اقتصاد سنجی استفاده شده است 

   باشد:صورت زیر میفرم عمومی رگرسيون به

                                                                        (1)   

دهناده حعنوان متغيرهای توضاياینکه چه متغيرهایی باید به

تحقيقاات هاای اقتصاادی یاا تواند باه تئوریمی ،استفاده شوند

کااه عمومااا شااامل متغيرهااای  باشااد بسااتگی داشااته گذشااته

باشند  زیرا این عوامال در کناار مشخصات فردی و مدیریتی می

دهند، بر عملکارد ایان ها که خود فرایند توليد را شکل مینهاده

وری مؤثرند  در این مطالعه نياز فرآیند و در نتيجه، بر ميزان بهره

وری کل عوامال تولياد، متغيار جهت برآورد عوامل مؤثر بر بهره

های توضايحی ( و متغيرTFPوری کل عوامل توليد )وابسته بهره

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

اناد  جهات بارآورد صورت متغير مجاازی در نظار گرفتاه شاده

 استفاده شده است  Eviewsاز نرم افزار رگرسيون نيز 

ی شهرساتان در تحقيق حاضر، مزارع توليد محصاول ساویا

عنااوان واحاادهای ( بااه1532-1535گرگااان در سااال زراعاای )

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

باردار بهاره 8331شاامل  یجامعاه آماارنمایند  سود فعاليت می

پانج  یساده )با خطاا یتصادف یرگينمونه قی،ربود که از  اسوی

-ایان بهارهشد   نييتع 13حجم نمونه برابر با  ،تیدر نها درصد(

هاایی باا هایی بودند که اکثارا زماين، خرده مالکعمدتاًبرداران 

نمودناد  در ،راحای پرسشانامه، در هکتار را کشت می 3حداکثر 

باه، یک بخش، ا،لاعات فردی و مادیریتی همچاون سان، تجر

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

های توليدی از جمله، کاود، باذر، سام، شامل نوع و ميزان نهاده

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

هاا و نياز، در بخش سوم، ا،لاعات اقتصادی شامل، قيمت نهاده

 شده بود  قيمت محصول نيز در نظر گرفته

 

 نتایج و بحث

 وری کل عوامل توليدنتايج محاسبه بهره

ی شاخص کال با توجه به مطال  گفته شده، جهت محاسبه

هاا از هزیناه کال ها، محاسبه سهم هزینه هر یک از نهادهنهاده

ها را در هزینه کال سهم هر یک از نهاده 1باشد  جدول لازم می

 دهد  ن نشان میمزارع محصول سویا در شهرستان گرگا

 

 (1932-1939ها از کل هزینه تولید مزارع محصول سویا شهرستان گرگان )سال زراعی ای نهاده. درصد سهم هزینه1جدول 

 حداقل حداکثر میانگین هاای نهادهسهم هزینه

 3 1/3 3/3 کود
 3 8/3 8/1 ماشين آلات
 1/1 1/1 1/5 بذر
 1/1 3/22 1/1 سم

 2 2/53 8/8 نيروی کار
 3/5 1/11 1/11 آو
 5/23 13 2/11 زمين
   133 مجموع
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 (1932-1939وری کل عوامل تولید در مزارع محصول سویا شهرستان گرگان )سال زراعی ها، ستاده و بهره.  شاخص کل نهاده2جدول 
 وری کلبهره شاخص کل ستاده شاخص کل نهاده شماره
1 31/3 31/3 31/1 
2 33/1 35/1 39/3 
5 83/3 11/3 91/3 
1 18/1 31/3 81/3 
3 32/3 1 39/1 
1 33/3 8/3 85/3 
9 33/3 31/1 38/3 
8 31/3 11/1 28/1 
3 8/3 83/3 3/3 
13 33/3 83/3 83/3 
11 81/3 1 22/1 
12 89/3 35/3 31/1 
15 12/1 81/3 19/1 
11 38/3 35/3 33/3 
13 85/3 38/1 23/1 
11 32/1 13/1 12/1 
19 31/3 11/1 13/1 
18 8/3 58/1 95/1 
13 83/3 58/1 15/1 
23 13/3 19/3 31/1 
21 83/3 1 13/1 
22 32/1 51/1 52/1 
25 81/3 13/3 31/3 
21 35/1 1 38/3 
23 32/3 11/3 91/3 
21 81/3 1 22/1 
29 98/3 1 21/1 
28 38/1 3/3 82/3 
23 33/3 33/3 39/3 
53 95/3 19/3 31/3 
51 95/3 55/1 82/1 
52 38/3 21/1 28/1 
55 98/3 39/3 95/3 
51 81/3 98/3 31/3 
53 81/1 35/3 31/3 
51 11/2 55/1 12/3 
59 83/3 1 19/1 
58 11/1 83/3 93/3 
53 85/3 81/3 31/1 
13 31/3 9/3 91/3 
11 81/3 1 25/1 
12 31/3 85/3 88/3 
15 29/1 91/3 31/3 
11 98/3 31/1 51/1 
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13 31/3 1/1 11/1 
11 11/3 1/3 11/3 
19 21/1 1 8/3 
18 13/1 15/3 59/3 
13 3/3 1 1/1 
33 91/3 92/3 31/1 
31 83/3 1 12/1 
32 33/3 1 31/1 
35 59/1 11/1 83/3 
31 83/3 32/1 2/1 
33 39/3 33/3 38/3 
31 11/1 82/3 9/3 
39 29/1 81/3 19/3 
38 39/3 32/1 33/1 
33 93/3 33/3 52/1 
13 8/3 1 23/1 

 

ای دهد کمترین سهم هزیناهنشان می 1همانطور که جدول 

درصاد و  3/3آلات به ترتي  با های کود و ماشينمتعلق به نهاده

های ای متعلق به نهادهباشد  بيشترین سهم هزینهدرصد می 8/1

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

ی در درجاه اول باه ابه اینکه سهم عماده هزیناه باشد  با توجه

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

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

ای ،ور قابل ملاحظاهوری آنها هزینه کل توليد را بهافزایش بهره

هاا، خص کل نهادهنتایج محاسبه شا 2دهد  در جدول کاهش می

 وری کل عوامل توليد ارائه شده است و بهره شاخص کل ستاده

درصد از مزارع توليد سویا دارای  11حدود  2بر اسا  جدول 

 31باشاند و ( مای35/1وری )تر از متوساط بهارهوری پایينبهره

وری مازارع را دارا وری بالااتر از مياانگين بهارهدرصد بقيه بهره

آزماون  گر توزیع نسبتا یکنواخت این مقاادیر دارد هستند که بيان

نيز تایيدکننده فارض  Eviewsافزار نرمال بودن با استفاده از نرم

وری کال مازارع ساویا در ساطح یاک توزیع نرمال مقادیر بهره

وری مازارع، باشد  اما از ،ري دیگر بين مقاادیر بهارهدرصد می

ود پتانسايل قابال خورد که بيانگر وجاختلاي زیادی به چشم می

وری کل عوامل توليد در این گاروه از ملاحظه برای افزایش بهره

توليدکنندگان است  برای بالفعل نمودن این پتانسيل، لازم اسات 

وری مشخص شوند کاه ایان مسااله در که عوامل مؤثر بر بهره

 ادامه این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است 

 

 (1932-1939وری کل در مزارع محصول سویا شهرستان گرگان )سال زراعی ده و بهره. شاخص کل ستاده و نها9جدول 
 وری کلبهره شاخص کل ستاده شاخص کل نهاده شاخص
 82/1 12/1 11/2 حداقل
 59/3 1/3 11/3 حداکثر

 31/1 33/5 81/1 نسبت حداکثر به حداقل 

 

و بر اسا  نسبت حداکثر باه حاداقل هام در  5،بق جدول 

هاا برابر( و هم در شاخص کل ستاده 81/1ها )کل نهاده شاخص

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

ها بيشتر که نسبت حداکثر به حداقل در شاخص کل نهادهآنجایی
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تاوان گفات کاه مازارع ماورد هاست، مایاز شاخص کل ستاده

د محصاول، هاا، باه نسابت توليابررسی از لحاظ مصري نهااده

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

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

 وری کل شده است شاخص بهره

 

 وری کل عوامل توليدر  نتايج بررسی عوامل مؤثر بر بهره

وری، دو فارم خطای و جهت تعيين عوامال ماؤثر بار بهاره

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

-معنی tهای بالاتر، تعداد بيشتر نسبتدليل پارامترهایی مثل

دار، مطاابق انتظاارات بااودن علامات ضاارای  و نقاض فااروض 

تارین مادل عناوان مناسا کلاسيک، در نهایت، مدل خطای باه

غير سان و تجرباه، انتخاو گردید  با توجه به هم خطی شدید مت

-متغير سن از مدل حذي گردید  نتایج برآورد به شارس زیار مای

 باشد:

 

 ورینتایج بدست آمده از تخمین مدل خطی عوامل مؤثر بر بهره. 4جدول

tمتغیر شرح ضریب آماره 

  تجربه )سال( 333/3*** 355/1
  تحصيلات )سال( 351/3** 951/3
  عضویت در تعاونی 339/3* 121/2
81/3  198/133 F 

92/1 D.W 83/3  
39 df   

 درصد 1و  3، 13دار در سطح *، ** و *** به ترتي  معنی 

 

شود، متغيرهای تجربه، تحصيلات و همانگونه که ملاحظه می

دار درصد معنای 13و  3، 1ترتي  در سطح عضویت در تعاونی به

-است که نشاان مای 83/3 ( برابر بااند و ضری  تعيين )شده

درصد تغييارات متغيار  83دهد که متغيرهای موجود در این تابع 

دهند  بعد از برآورد جهت ا،مينان از مشکل وابسته را توضيح می

همخطی، ضری  همبستگی متغيرهای توضايحی ماورد بررسای 

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

اهمسانی واریان، و خود همبستگی باشد  جهت بررسی مشکل ن

استفاده شاد، کاه نتاایج در  LMهای وایت و به ترتي  از آزمون

 آورده شده است  3جدول 

 

 .  نتایج آزمون واریانس ناهمسانی و خود همبستگی5جدول 
 داریسطح معنی Fآماره  آزمون

 22/3 18/1 وایت
LM 33/3 39/3 

 

در هايچ  F گردد آماارهملاحظه می 3همانگونه که در جدول 

بناابراین  ،شاودرد نمای 0Hدار نشاده، لاذا ها معنییک از آزمون

مشکل ناهمسانی واریان، و خودهمبستگی وجود ندارد  با توجاه 

مثبات و معنااداری بار  تاأثيربه نتایج برآورد تابع، هر سه متغيار 

وری کل عوامل توليد دارند  ،بق نتاایج باه ازای هار یاک بهره

وری کال افازوده واحد باه بهاره 333/3ش در تجربه سال افزای

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

یاباد  ایان واحد بهبود می 351/3ميزان وری کل بهتحصيل بهره
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و  (1581) همکاران و آستانه درباننتایج مطابق با نتایج مطالعات 

مثبات  تاأثيراسات کاه  (1589خاکسار آستانه و همکااران )نيز 

دست آورده بودند  ضاری  متغيار مجاازی تجربه و آموزش را به

دهد، عضویت در تعااونی عضویت در تعاونی معادل نيز نشان می

 وری شود واحد بهبود بهره 339/3تواند موج  می

 

 گیرینتیجه

وری کل عوامل تولياد در ر بهرهدر این مطالعه عوامل مؤثر ب

ی شهرستان گرگاان در ساال زراعای مزارع توليد محصول سویا

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

( باه روش ترنکویسات TFPوری کل عوامل توليد )شاخص بهره

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

سی شد  بر اسا  نتایج نسبت حداکثر باه عوامل مؤثر بر آن برر

ها، اختلاي قابل توجهی بين مازارع ساویا حداقل مقادیر شاخص

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

که نسبت حداکثر برابر( وجود دارد، ولی از آنجایی 33/5ها )ستاده

-ها بيشتر از شاخص کال ساتادهبه حداقل در شاخص کل نهاده

توان گفت که مزارع مورد بررسای از لحااظ مصاري هاست، می

ها، به نسبت توليد محصول، اختلااي بيشاتری باا یکادیگر نهاده

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

وری کال شاده قابل توجه )حدودا پنج برابری( در شاخص بهاره

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

وری تر از متوسط بهارهوری پایيناز مزارع توليد سویا دارای بهره

وری بالااتر از مياانگين درصد بقياه بهاره 31باشند و ( می35/1)

وری مزارع را دارا هستند که بيانگر توزیاع نسابتا یکنواخات بهره

وری از ،رفی، اختلاي بسيار قابل توجه در بهاره این مقادیر دارد 

عوامل توليد بين واحدهای تولياد محصاول ساویا حااکی از  کل

وری کال عوامال وجود پتانسيل قابل ملاحظه برای افزایش بهره

توليد در این گروه از توليدکنندگان است  لاذا در گاام بعادی، باا 

وری بالایی دارند، برخی عوامال بررسی دقيق واحدهایی که بهره

-ی شد  نتایج نشان مایکه منجر به این اختلاي گردیده شناسای

دهد که متغيرهای تجربه و تحصيلات اثر مثبات و معنااداری بار 

توان این گوناه وری کل عوامل توليد دارند  علت را میرشد بهره

توضيح داد که نيروی انسانی متخصص و تحصيلکرده باه علات 

-تواند از ماشاينبرخورداری از دانش علمی، فنی و تخصصی می

های موجود استفاده بهتاری کناد و باه رفيتآلات، تجهيزات و ظ

وری و تولياد را افازایش دهاد، لاذا ایجااد بساتر دنبال آن، بهره

هاای آموزشای و بارداران در کارگااهمناس  برای شارکت بهاره

هاای رشاتهکارشناسان و محققان ترویجی جهت انتقال ا،لاعات 

فزایش وری و اتواند موج  بهبود بهرهبرداران، میمرتبط به بهره

عضویت در تعااونی  تأثيرتوليد منا،ق روستایی گردد  در نهایت، 

هایی کارگيری سياستدست آمد  بنابراین بهنيز مثبت و معنادار به

با هدي تشویق و ترغي  و فراهم آوردن تسهيلاتی جهت جاذو 

تواند موج  بهبود و رشد کشاورزان به عضویت در تعاونی نيز می

 وری گردد  بهره

 

 ابعمن

وری در تولياد گنادم   رشد بهاره1581الوانچی، م ، صبوحی، م  

 ایران ، ششمين کنفران، دوسالانه اقتصاد کشااورزی ایاران،

  مشهد

 تجزیاه و گيری  اندازه1535پور، م ، صالح، ا  و نعمتی، م  تهامی

ایاران   در برنج مختلف ارقام توليد عوامل کل وریبهره رشد

 .011-36(: 135)29های کاربردی زراعی، نشریه پژوهش

وری گيری و تحليال بهاره  اندازه1581خيا،ی، م ، مشعوفی، م  

کل عوامل توليد در مزارع پارورش مااهی مطالعاه ماوردی 
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  13-91(: 33)13کشاورزی و توسعه، 

وری در مزارع پارورش   بهره1581دانشورعامری، ژ ، سلامی، س  

ميگو مطالعه موردی استان بوشهر، نشریه علاوم کشااورزی، 

2 :15-5  

  1589ع  و خاکسارآساتانه،     زارع، س ، فياروزه خاکسارآستانه،

 گوجاه تولياد عوامال کال وریبهاره بر مؤثر لعوام بررسی

 تولياد فناوری ملی کنگره مشهد، اولين شهرستان در فرنگی

  مشهدفرنگی،  گوجه فرآوری و
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9(2 :)89-139  
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  13-13(: 1)1کشاوزری، 

   بررسای1533رفيعی، س ، حيدری خورميزی، ر  وگنج خاانلو، م  

ری کل عوامل توليد و محاسبه کارایی و بازدهی مقيا  بهره
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  31-18(: 52)8اقتصاد کشاورزی و توسعه، 
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کاظمی، س ، ،هماسبی، ز ، کامکاار، و ، شاتایی، ش ، صاادقی، 

بوم شاناختی اراضای اساتان -بندی زراعی   پهنه1532   

ساویا باا اساتفاده از ساامانه ا،لاعاات  گلستان جهت کشت

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

13-21  
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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. 
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