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چکیده
در این پژوهش ،تأ یر نظام بهرهبرداری بر بهرهوری محصول ایب مینی در اال راعی  1941-43بررای ش ه اات .دادهها بدر
اااس رو نمونهگیری دو مرحلهای خوشهی و  832پراشنامه ا کشاور ا و صاحبا مدزارع در اادتا هدای کردادتا و همد ا
جمعآوری گردی  .در این مطالعه برای محاابه تأ یر نظام بهرهبرداری ا متغیرهای موهومی در تابع تولی ااتفاده ش  .جهدت انتخداب
تابع تولی منااب تابعهای انعطافپذیر و غیر انعطافپذیر بررای ش  .نتایج نشا داد که تابع تولی کاب-داگالس مناابتر و بهتر ا
دیگر توابع آ مو میباش  .همچنین یافتههای دیگر پژوهش بیانگر آ اات که تأ یر نظام بهرهبرداری ملکی بر روی بهرهوری عوام
تولی در منطقهی مورد مطالعه مثبت و تأ یر دیگر نظامهای بهرهبرداری بر بهرهوری منفی اات .لذا پیشنهاد میگردد ادا ما جهداد
کشاور ی در منطقه طی ی برنامهی بلن م ت ،کشاور ا و صاحبا مزارع را با اعطای وام و تسهیالت با بهدره پدایین تشدویق بده
خری مینهای اجارهای ،اشتراکی و چاههای مشاع نمای .
واژههای کلیدی :بهرهوری عوام تولی  ،کرداتا  ،محصول ایب مینی ،نظام بهرهبرداری ،هم ا .

 -1دانش آموخته کارشناای ارش اقتصاد کشاور ی دانشگاه شهی باهنر کرما
 -8ااتاد گروه اقتصاد کشاور ی دانشگاه شهی باهنر کرما
 -9ااتادیار گروه اقتصاد کشاور ی دانشگاه شهی باهنر کرما
(* -نویسن ه مسئول)nasibehzarei@yahoo.com :
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مقدمه
امرو ه بهرهوری بهترین و مر رترین رو داتیابی به رش اقتصادی ،با توجه به کمیابی منابع تولید اادت .ا طریدق
محاابه و تحلی شاخصهای بهرهوری عوام تولی میتوا میزا کارایی عملکرد بخدشهدای مختلدف اقتصدادی را در
ااتفاده ا منابع تولی بررای کرد .در میا بخشهای اقتصادی ی کشور در حدال توادعه ،بخدش کشداور ی بدهعندوا
تأمینکنن ه غذای جامعه ا اهمیت قاب مالحظهای برخوردار اات (الدوانچی و صدبوحی .)1926 ،ا ادوی دیگدر یکدی ا
جنبههای مهم اقتصاد جوامع کشاور ی بررای نظام بهرهبرداری کشاور ی اات؛ بنابراین مطالعه تنوع ،ابعاد ،کارایی و تأ یر
نظامهای بهرهبرداری کشاور ی در اقتصاد ملی کشورها همواره م نظر اات .ااتحکام و اضمحالل نظامهای بهرهبرداری
کشاور ی در رااتای رون تواعه هر جامعهای که تابعی ا رون تواعه اقتصادی ،ایاای و فرهنگی داخلدی و خدارجی آ
جامعه اات ،رخ داده و میده  .اینکه ک ام نظام بهرهبرداری در چه مقطعی ا تحول تکنولوهیکی داخلدی و خدارجی مدی-
بایست مورد بهرهبرداری و ااتفاده قرار گیرد ،نشا ا شناخت صحیح و درات ا نظامهای بهرهبرداری و شرایط اقتصادی،
اجتماعی و ایاای هم عصر آ نظامها دارد .به منظور داتیابی به ه ف مشخص و مفی در نظام بهرهبرداری کشاور ی با
توجه به شرایط اقتصادی ،اجتماعی و ایاای ،بررای نظامهای بهرهبرداری و چگونگی پی ایش و ایر تطدور آ را جهدت
رای به نظام بهره برداری ای ه آل برای نی به ااتقالل و امنیت غذایی بعالوه ح معضدالت اجتمداعی اجتنداب ناپدذیر
مینمای (حسینی.)1926 ،
همچنین نظام بهرهبرداری در ااتا های ک رداتا و همد ا دارای تندوع و تفداوت بداال در اراضدی کشداور ی اادت
(عب الهی)1999 ،؛ بنابراین اهمیت و تأ یر نظام بهرهبرداری بر کشت انواع محصدوالت در منطقده مدورد مطالعده غیرقابد
چشمپوشی اات .منطقه مذکور به دلی نوع آب و هوا و جنس خاک ،امکا پرور دامنه وایعی ا محصوالت بخصوص
محصول ایب مینی را فراهم میکن  .در ااتا های کرداتا و هم ا بده ترتیدب بدا مسداحتی حد ود  82893و 83198
کیلومترمربع ،تقریباً پنج و اه هزار هکتار به کشت محصول ایب مینی اختصاص دارد .همچنین دارای رتبده پدنجم و اول
در تولی محصول ایب مینی طی اال راعی  1941-43در کشور هسدتن (برنامده و بودجده ادا ما جهداد کشداور ی،
 .)1943امرو ه محصول ایب مینی یکی ا معروفترین غذاها در ارتا ار جها اات و تولی کنن گا اصلی این محصول
در جها ف رال روس ،لهستا  ،چین و ایالت متح ه هستن  .با توجه به اینکه در ایرا محصول ایب میندی دارای قیمدت
پایین ،ار غذایی باال و قابلیت کشت در اقلیمهای متفاوت آب و هوایی اات ،این محصول بع ا برنج و گن م ،ادومین
محصول کشاور ی پرمصرف اات و اهم عم های ا اب خانوار ایرانیا را بده خدود اختصداص داده اادت (صد رقاین و
همکارا  .)1924 ،مهمترین تولی کنن گا ایب مینی آبی در کشدور بده ترتیدب اادتا هدای همد ا  ،اردبید  ،اصدفها ،
آذربایجا شرقی ،کرداتا  ،خرااا  ،گلستا  ،کرما  ،امنا  ،فارس و تهرا بشمار میآیند  .تولید ادیب میندی دیدم در
ااتا های ما ن را  ،گیال و گلستا انجام میشود (برنامه و بودجه اا ما جهاد کشاور ی .)1943 ،در پدژوهش حاضدر،
واح های ااتخراا ش ه ا پراشنامه با بهرهگیری ا مطالعات صورت گرفته ،مورد بررای قرار میگیرد .این واح ها شدام
واح های ملکی ،اجارهای ،اشتراکی ،مشاع و مختلط میباش  .در این رااتا اعی بر شنااایی اندواع نظدام بهدرهبدرداری در
ااتا های کرداتا و هم ا و محاابه بهرهوری عوام تولی در نظامهای مختلف ش  .همچنین متغیرهای م نظر شام
متغیرهای موهومی که هما انواع نظام بهرهبرداری و نهادههای بکاربرده ش ه در تولی محصول ایب مینی میباشن .
در ادامه به مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام ش ه در این مینده پرداختده خواهد شد  .بدو رجمهری و همکدارا
( )1943به بررای نظامهای بهره برداری و نقش آنها در تواعه کشاور ی (نمونه موردی :دهستا ادیب و ادورا اادتا

333

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،2شماره  ،4زمستان 1314

ایستا و بلوچستا ) پرداختهان  .رو تحقیق توصیفی و تحلیلی و بر اااس اطالعات کتابخانهای و اانادی و پدژوهش-
های می انی انجام یافته اات .بر اااس فرمول کوکرا  ،حجم نمونه  832بهرهبردار ا  16رواتای نمونه دهسدتا بدرآورد
ش ه اات .نتایج آ مو همبستگی کراکال والیس نشا میده که بین نظامهای بهرهبرداری و تواعه کشاور ی رابطده
معنیدار وجود دارد .ا بین نظامهای بهرهبرداری موجود در منطقه ،نظام خرده ارمایهداری ،ا نظر تواعه کشاور ی موفق-
تر و در رتبه اول قرار دارد و نظامهای مشاع و دهقانی به ترتیب در رتبدههدای دوم و ادوم هسدتن  .مهرابدی بشدرآبادی و
جاودا ( )1943در مقاله خود به بررای تأ یر تحقیق بر رش و بهرهوری در بخش کشاور ی ایرا  ،طدی ادالهدای -26
 1939با ااتفاده ا الگوی خود توضیح با وقفههای گسترده پرداختهان  .نتایج نشا میدهن که در کوتاه م ت و بلن مد ت،
مخارا تحقیق و تواعه ،تأ یر مثبت و معنیداری بر رش و بهرهوری ک عوام تولی در بخش کشاور ی ایرا دارد .کای1
( )8313در مطالعهای تحت عنوا مهارت ارمایهگذاری تو یع ان ا ه مزرعه و بهدرهوری کشداور ی ،ا ید مد ل تعدادل
عمومی کمی ااتفاده کردهان و نتایج حاکی ا آ اات که متواط ان ا هی مزرعه ارتبداط مثبتدی بدا ادطح درآمد دارد و
همچنین در کشورهای با درآم باال ،نیروی کار بیشتر بهصورت عملگر اات ،اشتغال در بخش کشاور ی کدم و بهدرهوری
نیرویکار باال میباش  .در کشورهای با درآم کم ،نیرویکار بیشتر بهصورت کارگر اات ،اشتغال بخدش کشداور ی بداال و
بهرهوری در نیرویکار نیز کم میباش  .هاپر و همکارا  )8311( 8به بررای میزا نهادههای وارداتی و بهرهوری نهادهها
در مجاراتا طی االهای  8338-1449پرداختهان  .نتایج حاکی ا آ اات که ی ادوم رشد بهدرهوری در منطقدهی
مورد مطالعه با توجه به نهادههای وارداتی بوده اات .همچنین شبیهاا یها نشا میده با اعمال تعرفه باال هنگدام وارد
کرد تع اد یادی نهادههای خارجی باعث باال رفتن بهرهوری خواه ش  .حدوا و همکدارا  )8318( 9در مقالدهی خدود بدا
عنوا ان ا هی مزرعه و بهرهوری :شواه تجربی ا مناطق رواتایی ویتنام ،به نتایج یر رای هاند  .رابطده معکدوس بدین
ان ا ه مزرعه و بهرهوری مین در مناطق رواتایی وجود دارد که دلی آ کاهش با ده به مقیداس در کشداور ی ویتندام و
ااتفاده بیش ا ح نیرویکار و دیگر نهادههای مکم در مزارع کوچ بیا شد ه اادت .بزابیده و همکدارا  )8313( 9در
مطالعهای تحت عنوا تغییرات آب و هوایی ،بهرهوری ک و اقتصاد تانزانیا به پیشبینی ا رات تغییر آب و هوا در بهرهوری
کشاور ی تا  8393پرداختهان  .نتایج شبیهاا ی نشا میده که بدا وجدود پدیشبیندی در کداهش بهدرهوری کشداور ی،
تغییرات آب و هوایی تأ یر مح ود و منفی بر آ خواهن داشت .لی بین بیرگ و پاردی )8318( 3در پژوهشدی بده بررادی
تحوالت تولی و بهرهوری بهصورت بلن م ت در آفریقای جنوبی پرداختهان  .نتایج حاکی ا آ اات که پس ا اال 1461
رش بهرهوری مین و نیروی کار در آفریقای جنوبی در مقایسه با رش بهرهوری این دو عام در اایر نقداط آفریقدا روند
کن تری داشته اات .همچنین ع م احیای نرخ رش بهرهوری و حفظ آ در درا م ت ا عواقب این امر میباش  .تحقیقات
و مطالعات متع دی در داخ و خارا کشور در مینه بهرهوری و عوام تأ یرگذار بر آ صورت گرفته اات .دادههای مدورد
ااتفاده در مطالعات ذکر ش ه به دو صورت مقطعی و اری مانی میباش  ،که بهرهوری ا رو هدای پدارامتری یدا همدا
برآورد تابع تولی و یا ا رو نا پارامتری شام رو تحلی پوششی دادهها ،شاخص مدالمکوییسدت ،رو ماند ه ادولو،
شاخص کن ری  ،شاخص دیویژیا ،شاخص ترنکوییست محاابه ش ه اات .همچنین مطالعدات داخلدی و خدارجی همانند
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کهنسال و پور نجانی ()1924؛ رشی یفر و همکارا ()1922؛ کاویس و همکارا  )1428( 1و کویلی و همکدارا )2002( 8
ا شاخص ترنکوییست در کار می انی خود و دادههای مقطعی بهره گرفتهان  .در پژوهش حاضر نیز ا شاخص مذکور بدرای
محاابه بهرهوری عوام تولی ایب مینی ااتفاده ش  .نتایج حاکی ا آنست که عوام متعد دی همانند کدارآیی ،اند ا ه
مزرعه ،نوع آبیاری ،هزینهها بر بهرهوری تأ یرهای معنیداری دارن  .در مینه نظامهای بهرهبدرداری مطالعدات فراواندی در
داخ و خارا کشور صورت گرفته اات که برای شنااایی انواع واح های بهدرهبدرداری در منداطق متفداوت ا رو هدای
توصیفی ااتفاده ش ه اات .با توجه به مطالعات یاد ش ه ،پژوهشی در خصوص بررای تأ یر اندواع نظدام بهدرهبدرداری بدر
بهرهوری عوام تولی صورت نگرفته اات .بنابراین به دلی اهمیت باالی محصول ایب مینی و تنوع باالی اندواع نظدام
بهرهبرداری در مناطق ذکر ش ه ،ضروری اات تأ یر انواع نظام بهرهبرداری بر بهرهوری عوام تولی محصول ایب میندی
در ااتا های کرداتا و هم ا بررای شود.
مواد و روشها

مفهوم بهرهوری در کلیه نظامهای اقتصادی و اجتماعی مطرح بوده و به شیوههای مختلفی مورد ااتفاده قدرار گرفتده
اات .لیکن اا ما تواعه و همکاری اقتصادی ( )OECDبه طور رامی بهرهوری را نسبت مق ار یدا ار محصدول بدر
مق ار یا ار یکی ا عوام تولی بهدات میآی و بر این اااس میتوا ا بهرهوری ارمایه ،مواد اولیده و نیدروی کدار
صحبت کرد .این مفهوم بهت ریج تکام یافته و مفاهیم کارایی و ا ربخشی را نیز شام گردید  .بندابراین بهدرهوری مقد ار
تولی یا اتان ه نیست بلکه ،ان ا های اات که نحوه ترکیب و بهکارگیری عوام تولی در رااتای اه اف بنگاه ،بهنحوی که
بیشترین نتایج و با دهی با کمترین هزینه حاص شود را ارایه میده  .بر این اااس بهرهوری بهصورت نسبت ادتان ه بده
نهاده اات و میتوان نهادههای بسیاری را شام شود (عباایا و مهرگا  .)1926،بهدرهوری توادط اقتصداددانا بده دو
رو اقتصاد انجی (پارامتری) و غیرپارامتری محاابه میشود (االمی .)1996،دو رو پیشنهادی عبارتن ا :
رو

پارامتری

در رو پارامتری ا ی تابع تولی  ،هزینه یا اود جمعی ااتفاده میشود .این رو که بیشتر مدورد اادتفاده اقتصداد
دانا اات (نبیییا  .)1929،در این رو بهرهوری به دو صورت جزیی و ک محاابه میشود:
الف) بهرهوری جزیی معیار مناابی برای ار یابی عملکرد ی نهاده ا فرآین تولی میباش  .به عبارت دیگر ،بهرهوری
ی نهاده منفرد معین ،ب و محاابه آ ار دیگر نهادههای را بهرهوری جزیی گوین  .عوام تولی در بهدرهوری مدذکور بده
صورت بهرهوری نهایی و متواط قاب محاابه میباش .
()1
()8
در رابطه فوق  MPiبیانگر بهرهوری نهایی و  APxiبیانگر بهرهوری متواط نهاده  iام میباش .
1-Caves and et al
8-Coelli and et al
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ب) بهرهوری ک بر خالف بهرهوری جزیی رابطه بین اتاده مزرعه با کلیه منابع مصروفه مدیباشد  .بهدرهوری کد
عبارت اات ا نسبت شاخص ک تولی ات و شاخص ک عوام تولی که بیانگر مع ل و نی شاخصهای عوامد مختلدف
تولی اات.
()9
بطوریکه  Wjمتواط اهم هزینه نهاده  jام در کد هزیندههدا Ci ،هزینده نهداده  jام در واحد  iام TRi ،ار
دریافتی واح  iام و  TFPبهرهوری ک عوام تولی واح  iام اات (نبیییا .)1929 ،

کد

روش ناپارامتری

در رو ناپارامتری نیا ی به تصریح م ل و فرضیات یاد ش ه ن ارد بلکه در این رو ا م لهای برنامهریزی ریاضی
و محاابه ع د شاخص ااتفاده میشود .م لهای برنامهریزی ریاضی شام رو تحلی پوششی دادهها 1با فرو بدا ده
ابت نسبت به مقیاس و متغیر نسبت به مقیاس میباش  .همچنین شداخصهدای مدورد اادتفاده در محاادبهی بهدرهوری
عبارتن ا  :شاخص ابت ایی ،8شاخص اولو ،9شاخص کن ری  ،9شاخص مالمکوییست 3و شداخص بهدرهوری ترنکوییسدت6
اات .در این پژوهش ا شاخص ترنکوییست ااتفاده ش  .مزیت اصلی در ااتفاده ا این شاخص ،نیا ن اشتن آ بده داده-
هایی خاص (چن واح تصمیمگیرن ه) اات و با بهرهگیری ا م لهای  DEAاین شاخص مانن شاخص مالمکوییست بده
دو عام تغییر کارایی و تغییر در تکنولوهی قاب تجزیه خواه ش  ،همچنین عالوه بر آمار مربدوط بده مقد ار نهدادههدای
مصرفی ،قیمت نهادهها نیز در محاابه بهرهوری لحا میشود (آذر و مرتمنی.)1929 ،
شاخص بهرهوری ترنکوییست با ااتفاده ا کشش ورودیها و خروجیها بهترتیدب در هزینده کد و درآمد کد بده
محاابه رش بهرهوری میپردا د .فر بر آنست دادهها ا ی واح تصمیمگیرن ه ،در طول  nاال ،شام  mورودی و s
خروجی موجود باشن بنابراین این واح در اال  kام دارای بردار ورودی  Xkو بردار خروجی  Ykو همینطور در دوره k+1
ام دارای بردار  Xk+1و بردار خروجی  Yk+1باش  .همچنین اگر وضعیت این واح در هر اال ،بهعنوا ی  DMUدر نظدر
گرفته شود ،آنگاه شاخص مق اری ورودی و خروجی ترنکوییست بهصورت رایطه  9و  3تعریف و محاابه میشود:
()9
()3
که در آ  exiو  eyjبهصورت میانگینهای هن ای ا کشدش ورودی  iام در درآمد کد و کشدش خروجدی  jام در
1-Data Envelopment Analysis
8- Elementary Index of Productivity
9 -Solow Index of Productivity
9 -Kendrick Index of Productivity
3 -Malmquist Productivity Index
6 -Tornqvist Productivity Index
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ار TQxو TQy

هزینه ک  ،ی بار در اال  kو بار دیگر به همینصورت در اال k+1محاادبه مدیشدود .در حقیقدت مقد
بیانگر تغییرات ورودی و خروجی در طی دو اال اات که با ااتفاده ا مق ار کشش هر ورودی در درآم ک و هر خروجی
در هزینه ک محاابه میشود (علیرضایی و افشاریا  .)1926 ،در نتیجه بدهترتیدب شداخص رشد بهدرهوری کد عوامد
ترنکوییست ،تغییر کارایی و تغییرات تکنولوهی در طی گذر ا دو اال  kو  k+1عبارت اات ا :
()6
()9
()2
در اینصورت بع ا محاابه فرمولهای مربوط به شاخص ترنکوییست و تجزیههای آ در هر دوره ،خواهن داشت:
اگر  TC > 1واح مذکور دارای پیشرفت تکنولوهی و هرگاه  TC <1موضوع حالت عکس دارد.
اگر  EC > 1واح مذکور دارای افزایش کارآیی و هرگاه  EC <1موضوع حالت عکس دارد.
اگر  TFP > 1واح مذکور دارای رش مثبت و هرگاه  TFP <1موضوع حالدت عکدس دارد (علیرضدایی و افشداریا ،
.)1926
پس ا محاابه بهرهوری ا رو یاد ش ه با ااتفاده ا نرمافزار  TFPIPبهرهوری هر ادیب میندی کدار در منطقدهی
مورد مطالعه به صورت مجزا انجی ه میشود و بهعنوا متغیر وابسته در تابع تولی مورد اادتفاده قدرار خواهد گرفدت .ا
اوی دیگر با توجه به اینکه متغیرهای توضیحی ا نظر مق اری ،قاب ان ا هگیری هستن ؛ اما در بعضی موارد مالحظه می-
شود که تحقیقات اقتصادانجی مستلزم ااتفاده ا متغیرهای کیفی اات .اصطالح متغیرهای کیفی به آ داته ا متغیرهدا
گفته میشود که نمیتوا برای آنها ی مقیاس متعارف ان ا هگیری در فضای السله اع اد حقیقی بیدا کدرد (درخشدا ،
 .)1993متغیرهای موهومی هم جزء متغیرهای کیفی هستن که برای کمی کرد آنها ا متغیرهدای مجدا ی بدا قبدول دو
مق ار صفر و ی ااتفاده می شود .در این نوع متغیرها صفر نشانگر ع م وجود صفت و مقد ار ید نشدانگر وجدود صدفت
اات؛ به عبارت دیگر برای هر حالت ،ی متغیر مجا ی تعریف میگردد ،اما به علت مطرح ش هم خطی کام  ،تخمین
پارامترها ب ین صورت غیرممکن اات که به چنین حالتی تله متغیرهای مجا ی گفته میشود و برای جلوگیری ا به وجود
آم چنین حالتی بای تع اد متغیرهای مجا ی با تع اد حالتهای ممکن منهای ی برابر باش ؛ بنابراین در ایدن پدژوهش
برای اعمال تفاوت در نوع بهرهبردارا مین کشاور ی محصول ایب میندی در منطقده مدورد مطالعده ا متغیدر موهدومی
ااتفاده ش ه اات .با توجه به اینکه مناطق ذکر ش ه دارای پنج نوع بهرهبردار اات ،تع اد متغیرهای موهومی دارای چهدار
حالت خواه ش .
یکی ا مسای مهمی که در برآورد تابع مورد توجه قرار میگیرد ،شک تابعی اات که بهعنوا رابطهی ریاضدی بدین
متغیرها مورد ااتفاده قرار میگیرد .تابع تولی نیز بیانگر رابطهای فنی برای تب ی منابع تولی به محصوالت میباشد  .هدر
ق ر در انتخاب الگوی تابع تولی بیشتر دقت گردد و الگوی مناابتر برگزی ه شود ،روابدط تولید ی بده طدور واقعدیتدری
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منعکس و ا برو خطا در بیا روابط بین نهادهها و اتان هها کااته خواهد شد (حسدین اده و ادالمی .)1929 ،در ایدن
پژوهش برای تعیین بهترین م ل تابع جهت برآورد ،پنج نوع تابع مت اول در بخش کشاور ی مورد بررای قرار گرفتدهاند .
همچنین برای محاابه و پردا دادهها ا نرمافزار  EViewsااتفاده ش  .در این رااتا توابع بکاربرده ش ه شدام توابدع،
ترانسلوگ ،1درجه دوم تعمیم یافته ،8لئونتیف تعمیم یافته ،9ترانس نتال 9و تابع کابداگالس 3میباشن کده معادلده ریاضدی
آنها به ترتیب یر اات:
()4
()13
()11
()18
()19
در هری ا م لهای معرفی ش ه  Yمق ار تولی بر حسب کیلوگرم در هکتار اات α ،عر ا مب أ و هدا نهداده-
های تولی هستن که شام اطح یرکشت بر حسب هکتار ،اموم مصرفی بر حسب لیتر ،نیروی کار بر حسب رو نفدر در
هکتار ،کودشیمیایی برحسب کیلوگرم ،کود حیوانی بر حسب کیلوگرم ،میزا آب مصرفی بر حسب مترمکعب مدیباشد  .در
ادامه برای تعیین مناابترین تابع تولی  ،آ مو ها و معیارهای اقتصادانجی متفاوتی وجدود دارد کده بده انتخداب الگدوی
منااب کم میکن  ،این آ مو ها شام آمارهی  ،JBتع اد ضرایب معنیداری R2 ،F ،و آ مو ح اکثر درادتنمایی مدی-
باش  ،تمامی آمارهها و آ مو ها به غیر ا آ مو  LRدر برآورد تابع تعریف و مشخص میباشن که معادلده آ بده صدورت
ذی میباش .
()19
در این رابطه  LRنسبت ح اکثر دراتنمایی تعمیم یافته،
اات LR .دارای تو یع کای دو اات.

فرضیهی صفر بود ضرایب و

فرضیهی مخدالف آ

دادهها

دادههای مورد نیا با تکمی  832پراشنامه در اال راعی  1941-43تواط ارعین و صاحبا مزارع در اادتا هدای
1-Translog production Function
8-Generalized Guadratic Production Function
9-Generalized Leontif Production Function
9-Transcendental Production Function
3-Cobb, C.W. – Douglas, P. H.
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کرداتا و هم ا جمعآوری ش ه اات .برای محاابه حجم نمونه نیز ا رو
ش ه برای محاابه حجم نمونه ب ین صورت میباش .

کوکرا ااتفاده ش ه اات که فرمول ذکر

)(13

در رابطه فوق n ،تع اد اعضای نمونه z ،طول نقطه متناظر با احتمال تجمعدی ( )1-αتو یدع نرمدال اادتان ارد r ،قد ر
مطلق خطای مورد نظر در برآورد S ،واریانس و  ynمیانگین نمونه مق ماتی میباش (اامعیلی داتجردیپدور و همکدارا ،
1924؛ مه وی و هاشمی .)1924 ،همچنین رو نمونهگیری دو مرحلهای خوشهای ااتفاده ش ه اات .مناطق به صدورت
موردی رواتاهای شکوهآباد ،قاامآباد ،خریله ،مبارک آباد و کرون ا بخدش چداردولی و دهگدال در اادتا کردادتا و
رواتاهای گنجتپه ،دهپیا  ،ااالمآباد ،شهراتا بهار و اللجین در ااتا هم ا میباش  .اایر اطالعات مدورد نیدا نیدز ا
اداره ک آمار و اطالعات و ارت کشاور ی ،اا ما جهادکشاور ی شهراتا های مورد مطالعه جمعآوری ش ه اات .جهت
محاابه و پردا دادهها ا نرم افزارهای EViews ، TFPIPو  SPSSدر این تحقیق ااتفاده ش ه اات.
نتایج و بحث
برای به دات آورد بهرهوری ،نیا به دانستن قیمت و مق ار مصرف نهادهها و اتاده میباش  .پس ا اادتخراا داده-
های مورد نیا ا پراشنامه ،بهرهوری عوام تولی با ااتفاده ا شاخص ترنکوییست محاابه ش  .مزیدت شداخص مدذکور
نسبت به اایر شاخصها ،لحا نمود قیمت و ار با اری را در بررای بهرهوری اات .در این شداخص بهدرهوری هدر
کشاور به صورت مجزا انجی ه میشود ،و پس ا تأیی تابع برتر بهعنوا متغیر وابسته در تابع تولی مرجح اادتفاده مدی-
شود .اپس مرحلهی بع ی برای انجش تأ یر انواع نظام بهرهبرداری بر بهرهوری عوام تولید محصدول ادیب میندی ا
متغیرهای موهومی ااتفاده ش ه اات .با توجه به آنکه پنج نوع نظام بهرهبرداری در منطقه مدورد مطالعده وجدود دارد و ا
اوی دیگر تع اد متغیرهای مجا ی مربوط به ی صفت کیفی ،بای یکی کمتر ا تع اد حاالت آ صفت باشد  ،در نتیجده
در پژوهش حاضر با مبنا قرار داد نظام بهرهبرداری ملکی و انجش باقی نظامها نسبت به آ  ،ا چهار نوع نظدام بهدره-
برداری در تخمین تابع ااتفاده ش ه اات.
در ادامه برای تعیین مناابترین تابع تولی  ،آ مو ها و معیارهای اقتصادانجی متفداوتی وجدود دارد کده بده انتخداب
الگوی منااب کم میکن  ،ا جمله آ مو های مت اخ  ،باکس-کاکس و آ مو نرمال بود جمالت اخالل را مدیتدوا
نام برد .در این پژوهش برای مقایسه برآورد توابع مختلف و تعیین تابع ارجح و مناابتر ،نتدایج آ مدو هدای مختلفدی در
ج ول  1گزار ش ه اات .گزینش تابع بر اااس آمارههای  F ،LR ،JBو R2انجدام شد ه .در مرحلدهی اول الگوهدای
برآورد ش ه را ا نظر نرمال بود تو یع جمالت اخالل با مق ار آماره  JBبررای ش ن  .بر اااس ایدن آمداره نرمدال بدود
تو یع اجزای اخالل توابع ترانسن نتال ،لئونتیف تعمیمیافته ،درجه دوم تعمیمیافته و رد میشود .معیار بع ی جهدت مقایسده
توابع ،تع اد ضرایب معنیداری متغیرها میباش  .بر این اااس ،تابع کاب-داگالس به دلی معنیدار بود تمدامی ضدرایب
برتر شناخته ش  .در ادامه جهت تعیین تابع مرجح ا آ مو نسبت دراتنمایی ااتفاده ش ه اادت ،ایدن آ مدو تدابع مقید
بهعنوا تابع اول و غیر مقی بهعنوا تابع دوم را نسبت به هم میانج  .نتیجه آ مدو  LRبدرای تدابع کداب-داگدالس
بهعنوا تابع اول و تابع ترانسلوگ بهعنوا تابع دوم ،به مق ار  4/98اات که برتری تابع کاب -داگالس را نسبت به دیگر
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توابع گزار میده  .نهایتاً برای اطمینا بیشتر ا انتخاب تابع مورد بررای ا آمارههای  R2و  Fکه ترتیب خوبی بدرا
و میزا معنیداری ک رگرایو را برای شش تابع نشا میده  ،ااتفاده ش  .در ج ول  1آ مو  Fبرای توابع در ادطح
ی درص معنیدار هستن و آماره  R2خوبی برا الگو را نشا میده .
جدول  .1نتایج حاص ا برآورد توابع مختلف تولی ایب مینی جهت مقایسه و اتنخاب تابع مرجح
نام تابع

تعداد کل ضرایب با c

تعداد ضرایب معنیدار با c

JB

F

R2

ترانسلوگ

84

6

3/96

***22/3

3/48

ترانس نتال

81

9

3/31

***191/2

3/48

لئونتیف تعمیم یافته

81

11

3/33

***669/1

3/42

درجه دوم تعمیم
یافته

83

2

3/33

***932/8

3/42

کاب داگالس

19

19

3/98

***969/1

3/43

ماخذ :یافتههای تحقیق *** ،معنیداری در اطح ی

درص را نشا میده .

جدول  .2مقایسه توابع بر اااس آ مو LR

نام توابع
کابداگالس و ترانسلوگ

LR

98/66

ماخذ :یافتههای تحقیق

با ااتناد به مالکها و آ مو پیشگفته ،ااتنباط میشود که فرم تابع کاب -داگالس مناابتر ا اایر فرمهای تابعی،
برای بیا روابط تولی محصول ایب مینی در ااتا های کرداتا و همد ا اادت .تدابع کداب-داگدالس ،خصوصدیات
ضرورت ،همگنی ،یکنواختی ،تقعر ،پیواتگی ،مشتقپذیری ،غیر منفی و غیدر تهدی را دارد (حسدین اده و ادالمی)1929،؛
مطابق ج ول  9اات.
در ج ول  9متغیرها شام  LS ،لگاریتم بذر مصرفی بر حسب کیلوگرم LM ،لگاریتم ماشینآالت بدر حسدب اداعت،
 LLOلگاریتم نیروی کار برحسب نفر -رو  LAF ،لگاریتم کود حیوانی بر حسب تن LP ،لگاریتم ام مصرفی بدر حسدب
لیتر LW ،لگاریتم آب بر حسب مترمکعب LLA ،لگاریتم اطح یرکشت بر حسب هکتار و  LCFلگاریتم کود شیمیایی بر
حسب کیلوگرم .تمامی متغیرهای مستق م ل در اطح ی درص معنیدار هستن  .بیشدترین تدأ یر معندیداری را متغیدر
مین با ضریب  3/994دارد ،این امر ب ین معناات که ی درص افزایش اطح یر کشت ،تولی را به مق ار  92درص باال
میبرد .کمترین ا ر را متغیر کود شیمیایی به مق ار  3/324بر تولی دارد.
پس ا تأیی تابع کاب-داگالس بهعنوا تابع برتر ،تأ یر انواع نظام بهرهبرداری و نهدادههدای تولید بدهعندوا متغیدر
مستق و بهرهوری عوام تولی بهعنوا متغیر وابسته در نظر گرفته میشود .نتایج برآورد در ج ول  9گزار ش ه اات.
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جدول  .3تخمین تابع تولی محصول ایب مینی در ااتا های کرداتا و هم ا
ضریب

انحراف معیار

آماره t

پارامتر

(3/498 )3/333

1/998

9/981

β1

LS

(3/8199 )3/369

3/1194

1/298

β2

LM

(3/8148 )3/349

3/1849

1/643

β3

LLO

(3/1893 )3/339

3/3984

8/439

β4

LAF

(3/3493 )3/392

3/3389

1/999

β5

LP

(-3/8994 )3/333

3/3693

-9/992

β6

LW

(3/1911 )3/349

3/3299

1/623

β7

LLA

(3/9949 )3/349

3/8899

1/622

β8

LCF

(3/3241 )3/323

3/3333

1/969

β0

متغیر
ا مب أ

عر

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  .4برآورد تابع کاب-داگالس تأ یر نظام بهرهبرداری بر روی بهرهوری عوام تولی محصول ایب مینی
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره t

پارامتر
β0

Intercept

(-9/628 )3/333

3/944

-9/993

β1

LS

(-1/129 )3/332

3/391

84/11

β2

LM

(3/328 )3/391

3/399

-1/984

β3

LLO

(-3/818 )3/331

3/3199

-19/91

β4

LAF

(3/399 )3/333

3/389

9/991

β5

LP

(3/168 )3/339

3/391

3/892

β6

LW

(-3/384 )3/338

3/329

-6/193

β7

LLA

(3/3964 )3/311

3/319

8/139

β8

LCF

(-3/239 )3/339

3/381

-91/39

β9

D1

(-3/138 )3/333

3/3814

-6/236

β10

D2

(-3/194 )3/333

3/3888

-2/328

β11

D3

(-3/112 )3/333

3/3819

-3/399

β12

D4

(-3/182 )3/333

3/3819

-3/229

مأخذ :یافتههای تحقیق.
اع اد داخ پرانتز نشا دهن هی احتمال معنیداری اات.

که در آ  LFPلگاریتم مق ار بهرهوری و متغیرهای موهومی با مبنا قرار داد

نظام بهرهبرداری ملکی  D3 ،D2 ،D1و
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 D4به ترتیب ب ین صورت اات ،متغیر کیفی نظام بهرهبرداری اجارهای ،اشتراکی ،مشاع و مختلط میباش  .جهت بررادی
تأ یر تمامی انواع نظامهای بهرهبرداری بر بهره وری عوام تولی در این پژوهش بر آ ش ه اات ،مینهای کشاور ی که
تحت چن ین نظام مورد بهرهبرداری قرار میگیرد با نام واح دیگری به نام نظام بهرهبرداری مختلط لحا شود؛ به عبارت
دیگر واح مختلط ترکیبی دو یا اه نظام میباش  .طبق ج ول  9بهرهبرداری ملکی بر بهرهوری عوام تولید محصدوالت
کشاور ی دارای تأ یر مثبت بیشتری اات و با ابت در نظر گرفتن اایر عوام  ،واح ملکی باعث بداال رفدتن بهدرهوری و
اپس افزایش تولی در واح اطح نسبت به دیگر واح های بهره برداری خواهد شد  .پدس ا واحد ملکدی ،واحد مشداع
کمترین ا ر منفی را بر بهرهوری عوام تولی محصول ایب مینی دارد .بر اااس تعاریف عب الهی واح مشاع عبارت اات
چن ین کشاور با چاه یا منبع آب مشترک و مینهای راعی تفکی ش ه ،اات؛ بندابراین کشداور ا بدا دریافدت میدزا
اهمیهی آب مصرفی ،اعی در باال برد بهرهوری عوام تولی خود میکنن تا تولی را در واح اطح افزایش دهن و بده
دنبال آ اود باالتری به دات آورن  .پس ا واح مشاع ،واح مختلط اات که دارای تأ یر بهتری بدر بهدرهوری عوامد
تولی نسبت به دیگر واح های بهرهبرداری اات .نظام بهرهبرداری مختلط مشمول دیگر نظامهای بهرهبدرداری در منطقده
مورد مطالعه میباش ؛ به عبارت دیگر ،هر مین راعی دارای چن ین نظام بهرهبرداری اات .به طور مثدال مزرعدهای را در
نظر بگیری که در آ چن ین کشاور به صورت شراکتی ،مین مورد کشت خود را ا صاحب مزرعه اجاره کرده باشن و یدا
مال مینی که به دلی کم بود آب چاه مزرعه خود ،برای تأمین آب مصرفی محصول ادیب میندی ،مجبدور بده مشداع
گرفتن چاه مزرعه همسایه خود ش ه اات .نظام بهرهبرداری اجارهای ،چهارمین واح ا نظر تأ یرگذاری بر بهرهوری عوام
تولی اات .در این نوع نظام بهرهبرداری ،ه ف موجر ح اکثر نمود عملکرد اات؛ بنابراین ارع بهرهوری مین و آبی که
اجارهی آ را قبالً پرداخته اات در نظر نمیگیرد و همین امر ابب میشود تأ یر منفی بیشتری نسبت به واحد های ذکدر
ش ه قبلی بر متغیر وابسته بگذارد .در ادامه نظام بهرهبرداری اشتراکی شام شرکایی اات به دنبال ح اکثر کرد اود خود
میباش و در نتیجه بهرهوری عوام تولی را در اولویت قرار ن ارد .در منطقه مورد مطالعه اشتراکی بود مینهدای ادطح
یرکشت بیشتر به صورتی اات که یکی ا شرکا صاحب مین اات و مابقی مسئول تهیه دیگر نهادههای مصدرفی بدرای
کشت محصول اات .البته پس ا برداشت محصول ،تقسیم درآم به صورت درص ی خواه بود؛ بنابراین کشداور در پدی
ح اکثر کرد اود خود و دیگر شرکا میباش .
نتیجهگیری
پس ا ااتخراا دادهها و مقایسه توابع نتایج حاکی ا آ اات که تمامی توابع ا لحدا  D.Wو  R2وضدعیت خدوبی
دارن  ،اما تابع کاب-داگالس دارای  133درص متغیرهای معنیدار و تابع ترانسلوگ دارای  83درصد متغیرهدای معندیدار
میباش  .در نهایت بر اااس آماره  LRالگوی مقی کاب-داگالس بر تابع ترانسلوگ ارجحیت دارد و بدر ایدن ااداس تدابع
کاب-داگالس جهت برآورد تأ یر نظامهای بهرهبرداری بر بهرهوری عوام تولی محصول ایب مینی ،الگوی برتر شناخته
ش  .همچنین نتایج این تابع نشا میده که نظام بهرهبرداری ملکی دارای تأ یر منفی کمتری نسبت به دیگر نظدامهدای
بهرهبرداری دارای اات .همچنین دیگر نظامهای بهرهبرداری معنیدار و دارای تأ یر منفی بیشتری نسبت به نظدام بهدره-
برداری ملکی بر بهرهوری میباشن ؛ به عبارت دیگر واح ملکی باعث افزایش بهتر و مناابتری بر بهرهوری عوام تولی
خواه ش  .کشاور در این نوع نظام بهره برداری خواها باال برد تولی و به دنبال آ ح اکثر کرد ادود اادت و بدرای
رای به این ه ف ،ح اکثر نهایت ااتفاده ا نهاده و عوام تولی موجود را میبرن تا بهدرهوری آ هدا را افدزایش دهد .
چو واح ملکی تنها واح ی اات که کشاور  ،تصمیمگیرن ه اادت و مسدئولیت اجدرای آ را در مزرعده بدر عهد ه دارد.
همچنین توانایی تأمین و ااتفادهی بهموقع منابع ا منابع را دارد .همین امر باعث آ میشود که کشاور فقط بده افدزایش
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تولی ا طرق متفاوت بیان یش  .مابقی نظامهای بهرهبرداری عالوه اینکه دارای تأ یر منفدی بدر بهدرهوری هسدتن  ،دارای
رتبهبن ی در میزا تأ یرگذاری نیز میباشن که بع ا واح ملکی به ترتیب واح های مشاع ،مختلط ،اجارهای و اشتراکی ا
بیشترین به کم ترین تأ یر را بر بهرهوری عوام تولی را دارن ؛ بنابراین بهتر آ اات مینهای مورد اادتفادهی محصدول
ایب مینی در منطقهی مورد مطالعه با نظام بهرهبرداری ملکی به یر کشت برون  .در این رااتا پیشدنهادهایی ارایده شد ه
اات:
با توجه به اینکه نظام بهرهبرداری ملکی نسبت به اایر نظامها بر بهرهوری عوام تولی ارجحیت دارد ،مناادب اادت
که اا ما جهاد کشاور ی منطقه به همراه دیگر ارگا های دولتی طی ی برنامهی بلن م ت ،با در اختیار قرار داد وام و
تسهیالت با بهره پایین ،کشاور ا را قادر به خری مین راعی ،کنن  .اکثریت بهرهبردارا مشاع در منطقه مدورد مطالعده،
دارای توانایی مالی پایینی نسبت به دیگر نظامهای بهرهبرداری هستن  .دولت میتوان بدا انجدام اقد اماتی و برنامدههدایی
همچو باال برد قیمت تضمینی محصول ،تهیه نهادهها بهصورت نسیه و  . ...در این رااتاق رت مالی بهرهبردارا مشداع
را باال ببرد و به نظام بهرهبرداری ملکی نزدی کن  .جهاد کشاور ی میتوان با تشکی نهادهدایی بدرای نظدارت بدر کدار
مزارعی با نظام بهرهبرداری مشاع و اشتراکی و اتخاذ تصمیماتی که خود بهرهبردار در آ ناکارآم هستن  ،ادعی در بداال
برد ارعت و کیفیت تصمیمات نهایی کشاور ا کن  .این امر خود باعث میشود کده کشداور ا بده موقدع و درادت ا
نهادهها و منابع تولی ااتفاده کن  .به منظور اجرای ایااتهای تشویقی در تشکی واح ملکی ،ال م و ضروری اات کده
نرخ اود اعتبارات تخصیصی به طور ج ی کاهش داده شود تا ارعا بتوان به صاحبا مزارع تب ی شون  .شایسته اادت
دولت با اجرای ایاات مح ودیت در برداشت منابع و عرضه نهادهایی همانن آب ،کود و ام بر ااداس قیمدت ادایه ای،
کشاور ا را برای نهایت ااتفاده جهت تولی بیشتر مجبور کنن .
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Abstract
In the current study, the effects of farming systems on potato production factors
productivity were investigated in the 2011-2012. The data were collected using two stages
cluster sampling and preparing 208 questionnaires submitted to farmers in the Koredestan
and Hamedan Provinces. The efficacy of farming systems computed using dummy variable,
and to select the best produce function, flexible and non-flexible functions were studied.
Results indicated that production function Cobb-Douglas is better than the other tested
functions. In addition, the effect of ownership farming system on production factors
productivity was positive while the effect of other farming systems was found to be negative.
Therefore, it is recommended that Ministry of Jahad-e-Agriculture encourage farmers to buy
rental land and wells over the long-term period by giving low interest loans.
Keywords: Farming system, Hamedan, Kordestan, Potato production, Production factor
productivity.
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