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 چکیده

عوام  مر ر  بای  کشاور ی، بخش دقیق در ریزیبرنامه برای. اات برخوردار خاصی اهمیت و جایگاه ا  ایرا  در کشاور ی بخش
 تدال   تحقیق این در باش .های رش  بخش کشاور ی، رش  تولی ات در این بخش میشون . یکی ا  جنبه رش  این بخش شناخته بر

 مهم هایقطب ا  عنوا  یکیمنتخب ااتا  گلستا  که به رش  برای محصوالت این دهن هتشکی  اجزای منااب، رویکردی با تا ش ه
 ندام رو  با ااتفاده ا  رویکدردی ناپدارامتری بده    منظور، ب ین. شون  تحلی  و گردد، تجزیهمی محسوب کشور دامپروری و کشاور ی
 این محصوالت ار   رش  گلستا ، ااتا  کشاور ی محصوالت 23 و 93 هایدهه  مانی اری هایداده تکا ری و بر اااس تجزیه

 .گردید   تعیدین  عوامد   این ا  ک ام هر تأ یر و ش ه تفکی  کشتالگوی در تغییر و عملکرد رش   یرکشت، اطح رش  قیمت، رش  به
اات، در حالیکده ار     درص  رش  متواط ااالنه بوده 16رش  ار   محصوالت کشاور ی در ااتا  گلستا  معادل  دادنتایج نشا 

محصوالت کشاور ی طی دوره مورد . هر چن  ار   تولی  داددرص ی را نشا   12ی محصوالت مشابه در کشور رش  متواط ااالنه
باش . پس ا  این عام ، مهمترین عام  ایجاد رش  مذکور مطالعه رش  مثبتی داشته اات، اما عام  اصلی این رش ، افزایش قیمت می

 اات. کشت منطقه بودهوری  مین و نیز الگویکشت بوده اات. در مجموع، این نتایج بیانگر ع م بهبود منااب در رش  بهرهالگوی
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 مقدمه

تنوع اقلیمی، وجود مندابع و ذخدایر غندی، امکدا      بخش کشاور ی در ایرا  ا  جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار اات. 
هدای بخدش   ملده قابلیدت  با ده و وجود مزیت نسبی در تولی  و صد ور محصدوالت، ا  ج  هزینه و  ودایجاد اشتغال مول  کم

طبیعی و خ ادادی، تواعه برداری اصولی ا  منابعاین بخش ا  نظر تولی ، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره کشاور ی اات.
بخدش  آید .  حسداب مدی  های مردمی، یکی ا  ارکا  مهم اقتصاد و امنیت کشور بهها و تواعه مشارکتتحقیقات و فناوری

هدای بالفعد  و   وااطه توانمن یبه ا  تواعه بوده ویشگام جریی کشور، پیکفاقالل و خودتااکشاور ی در رااتای اعتالی 
بده  کشدور های اقتصدادی  ترین بخشکی ا  مهمیلذا کشاور ی   .یاقتصاد ملی نام گاههین بخش را تکیتوا  اقوه آ  میالب

 رود.شمار می

 کد   ا  درصد   99/1 ح ود و بوده کیلومترمربع 88388 ااتا  اات. مساحت ااتا  گلستا  در شمال کشور واقع ش ه
 را هکتار هزار 993 قریب  راعی،  مین را هکتار هزار 693 ح ود اطح، این ا . ااتداده اختصاص خودبه را کشور مساحت
 ا  یکی کشاور ی. ده می تشکی  طبیعیمنابع را ااتا  اطح ا  %93 ح ود مجموع در و مرتع را هکتار 1186333 جنگ ،
 ا  مهدم  محصدوالت   رع و کشت و کشاور ی مستع  مناطق وجود علتبه و بوده ااتا  این اقتصادی هایبخش ترینمهم
 که ایگونهبه گردد،می محسوب کشور دامپروری و کشاور ی مهم هایقطب ا  یکی عنوا به پنبه و اویا جو، گن م،: قبی 
 ،(مدرغ تخم و گوشت شیر،) دامی هایفرآورده تولی  و پنبه جو، اویا، گن م، نظیر ااتراتژی  محصوالت ا  بسیاری تولی  در

 و کشداور ی  تحقیقدات  مرکدز ) ااتداده  اختصاص خودبه را کشور چهارم تا اول هایرتبه و داشته کشور در بسزایی اهم
 (.1949گلستا ،  ااتا  طبیعی منابع

برای ریزی کرد. معتق ن  کشاور ی اااس تواعه اات و برای رای   به رش  بیشتر بای  برنامه اقتصاددانا بسیاری ا  
ریزی دقیق در بخش کشاور ی، بای  عوام  مر ر بر رش  این بخش شناخته شود، در این تحقیق تال  ش ه اات تا برنامه

همدین منظدور رشد  ار   محصدوالت      بده  دهن ه این رشد  تجزیده و تحلید  شدون .    با رویکردی منااب، اجزای تشکی 
کشاور ی ااتا  گلستا  و به موا ات آ ، رش  ار   محصوالت کشاور ی کشور به رش  قیمدت ایدن محصدوالت، رشد      

تعیین این اجدزا بده    کشت تفکی  و تأ یر هر ک ام ا  این عوام  تعیین ش .کشت، رش  عملکرد و تغییر در الگویاطح  یر
تر و بهتری ا  عوام  مر ر بر رش  اقتصادی در این بخش داشته باشدن  و بندابراین     تا درک دقیقکنریزا  کم  میبرنامه
 .های مربوطه به شکلی مر رتر و مفی تر انجام شودگذاریایاات

 (1923قی )االمی و اشدرا  اات.ی بررای تجزیه رش  ار   تولی ات کشاور ی تحقیقات کمی صورت گرفتهدر  مینه
هدای  های قیمتی بر رون  رش  تولی ات کشاور ی در ایرا  با ااتفاده ا  رو  تجزیه تکدا ری و داده با بررای تأ یر ایاات

درص  رشد  ار   تولید  محصدوالت  راعدی برخواادته ا        93ان  که نشا  داده 1993-96تا  1933-36 مانی دوره اری
 اات.کشت بودهکشت و الگویش در عملکرد، اطح  یرو بقیه آ  ناشی ا  افزای افزایش قیمت

بررای رون  ادطح  یرکشدت،   با ه ف برآورد نرخ رش  و تجزیه تولی  کشاور ی در ایرا  به (8332شادمهری )احم ی
اریتمی پرداخدت. عملکدرد   لگد  ویژه غالت با ااتفاده ا  ی  الگوی رگرایونی نیمهتولی  و عملکرد محصوالت کشاور ی به

داد کده   نرخ رش  باالتری داشت. نتدایج نشدا    1494-8333نسبت به دوره  1493-92تولی  هر هکتار ا  غالت طی دوره 
 ناشی ا  رش  عملکرد و تواعه اطح  یرکشت آبی بوده اات. 8333-1493عام  اصلی رش  تولی ات کشاور ی طی دوره 
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با  1494-23تا  1493-91های کشور هن  برای دوره ( با تجزیه عوام  مر ر بر رش  کشاور ی ایالت1448) 1 جمال و  ما
ترین و بیشترین اهم را در رش  کشاور ی داشدته و پدس ا    ااتفاده ا  رو  تجزیه تکا ری نتیجه گرفتن ، ا ر قیمت بزرگ

( تحقیقی با ه ف بررای رون  رشد   8339) 8میشرا ان .قرار گرفتهکشت کشت و نهایتاً ا ر الگویآ  ا ر عملکرد و اطح  یر
نتیجده تجزیده و    .اادت با ااتفاده ا  رو  تجزیه جمعی انجام داده 1431-42 یبخش کشاور ی در اقتصاد هن  طی دوره

( در 8332) 9تافسده  کشداور ی داشدته اادت.    ده  که تغییر در میزا  عملکرد، بیشترین اهم را در رش ها نشا  میتحلی 
تحقیقی با ه ف تجزیه رش  تولی  غالت در اتیوپی، اهم منابع بالقوه رش  در تولی  غالت را ا  طریق تجزیه مق ار تولی  و 

 8339-32تدا   1446-49ی ی آ ، با ااتفاده ا  رو  تجزیه جمعی بدرای دوره دهن هار   تولی  غالت به اجزای تشکی 
ترین منبع رشد  تولید    کشت مهمده  که طی م ت مورد مطالعه، افزایش اطح  یرمیده . نتایج نشا مورد توجه قرار می

 ی ادا هدای آ اد های قب  ا  اتخاذ ایااتبه تجزیه عوام  مر ر بر رش  برای دوره (8313) 9ماهیر و عب العزیز غالت بود.
(، بدا اادتفاده ا  رو    49/1448-32/8339ادا ی قیمدت )  هدای آ اد ( و بع  ا  اتخاذ ایاات91/1493-48/1441قیمت )

کشت، عملکدرد و  ترتیب، اطح  یرده  که عوام  مر ر بر نرخ رش  بهان . نتایج این مطالعه نشا  میتجزیه جمعی پرداخته
ای با هد ف بدرآورد ندرخ رشد  و تجزیده تولید  کشداور ی در        ( در مطالعه8311) 3  و همکارا رحما کشت هستن .الگوی

(، بده بررادی روند  ادطح     1424-8334( و پدس ا  آ  ) 1498-1422های قب  ا  تعد ی  اداختاری )  پاکستا  برای دوره
لگداریتمی  فاده ا  معادلده نیمده  کشت، تولی  و عملکرد محصوالت عم ه کشاور ی )گن م، برنج، نیشکر و پنبده( بدا اادت    یر

اات، در حالیکه، در دوره دوم ا ر ده  که در دوره اول، ا ر عملکرد منبع اصلی رش  تولی  بودهپرداختن . نتایج کلی نشا  می
 کشت عام  اصلی رش  بود.اطح  یر

 هامواد و روش

پارامتری برای تجزیه و تفکی  رش  کشاور ی به های رویکرد پارامتری )رگرایو ( و رویکرد نااااااً دو رویکرد به نام
باش . در رو  های تجزیه رون  رش  تولی ات کشاور ی میپارامتری شام  رو گذار بر آ  وجود دارد. رویکرد ناعوام  ا ر

گدردد. ایدن   دهند ه آ  تجزیده مدی   تجزیه رون  رش  تولی ات کشاور ی، رش  ی  محصول طی ی  دوره، به اجزاء تشکی 
که در این مطالعه ا  رو  تجزیه تکا ری اادتفاده   شودهای تجزیه تکا ری میهای تجزیه جمعی و م ل  شام  م لرو
 شود.می

 مدل تجزیه تکاثری

گردد. اولین الگوی تجزیه بده ایدن رو  در ادال    ( تجزیه میدر رو  تجزیه تکا ری رش  نسبی ار   تولی ات )

 ( او ا  رابطه  یر ااتفاده نمود:1448ش  )جمال و  ما ،  ارایه 6تواط پریخ 1466

(1)  =  =  = α.β. γ                                    

                                                 
1- Jamal and  Zaman 

8- Mishra 

9- Taffesse 

9- Mahir and  Abdelaziz 

3- Rehman and  et.al 

6- Parikh 
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 که در آ :

TQ  ار   تولی ات کشاور ی در االt ،0Q  ،ار   تولی ات کشاور ی در اال پایهTA کشت محصوالت در اطح  یر
کشت در ادال  ا  ک  اطوح  یر cکشت محصول اهم اطح  یر CTaکشت محصوالت در اال پایه، اطح  یر t ،0Aال ا
t ،C0a کشت محصول اهم اطح  یرc کشت در اال پایه، ا  ک  اطوح  یرCTY  عملکرد در هکتار محصولc  در االt ،

C0Y  عملکرد در هکتار محصولc  ،در اال پایهCTP  قیمت محصولc ر اال دt  0وCP  قیمت محصدول c    در ادال پایده
( و βکشدت ) (، الگدوی αکشدت ) هدای ادطح  یدر   ضرب شاخصمطابق این الگو، شاخص تولی ، بر حسب حاص  باشن .می

 ( بیا  ش ه اات.γعملکرد )

ر قیمدت  آل فیشر، ار   تولی  را به چن ین ا ر، شام  ا جمال و  ما  با ااختن شاخصی بر مبنای فرمول شاخص ای ه
(. در مطالعه حاضر نیز ا  این رو  بدرای تجزیده و تحلید  رشد  ار       1448و ا ر عملکرد، تجزیه کردن  )جمال و  ما ، 

 ااتفاده ش . 91/1993 – 43/1924تولی ات کشاور ی طی دوره 

 م ل مبتنی بر رو  فوق به شک  رابطه  یر قاب  ارایه اات:

 =      

          = Ln (Area effect) + Ln (Price effect) + Ln (Yield effect) + Ln (Croping-

pattern effect) 

  (8)  

Ln (Area effect) =  

Ln (Price effect) =  +  +  + 

 

Ln (Yield effect) =  +  +  + 

 

Ln (Croping-pattern effect) =  +  +  + 

 

ترتیب ار   محصوالت  راعی در اال پایه و اال مورد مطالعه اات. در رابطه  به tVو  0Vهای در رابطه فوق، متغیر
شود تا رشد  هدر ید  ا  عوامد  یداد شد ه در طدول دوره        عنوا  اال پایه در نظر گرفته میره مطالعه به، اولین اال دو8

شود، الگوی فوق قادر اات تغییدرات ار   تولید ات در بخدش را در طدول ید  دوره      مشخص شود. چنانکه مالحظه می
 تجزیه کن . کشت،کشت، قیمت، عملکرد و الگوی مانی به آ ار ناشی ا  تغییر در اطح  یر

برای انجام محاابات به شنااایی محصوالت مهم ااتا  گلستا  پرداخته ش ، برای این کار با توجه به اطالعاتی کده  
کشت محصوالت مختلدف در اادتا    ی اطح  یرآم ، به مطالعه به داتنامه کشاور ی منتشره ا  و ارت کشاور ی ا  آمار

ترین محصدوالت تولید  شد ه در اادتا  عبارتند  ا :      آم  که مهم به داتنتیجه طی دوره  مانی مذکور پرداخته ش  و این 
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درص  ا  ک  اطح  یرکشدت   93گن م آبی و دیم، جو آبی و دیم، اویا آبی و دیم، پنبه آبی و دیم. این محصوالت بیش ا  
محصول در هر دو حالت آبی و ان . مجموع این چهار ااتا  گلستا  را طی تمام دوره بیست االه مورد مطالعه تشکی  داده

های اطالعاتی آمار و اطالعات مربوط به اطح  یرکشت و عملکرد ا  بان  ش .دیم به عنوا  ک  محصوالت در نظر گرفته
 آوری ش .گرد 91/1993-43/1924ی های قیمت تضمینی ا  مرکز آمار کشور برای دورهو ارت جهاد کشاور ی و داده

 نتایج و بحث

کشت، قیمت تضمینی و عملکرد، ی  مق ار شاخص بدرای هدر دو ادال    های اطح  یربا ااتفاده ا  دادهدر این بخش 
های مختلف مورد تجزیه و تحلی  قرار گرفدت. ادپس، نسدبت ار      ها برای االدات آم  و رون  این شاخصمتوالی به

رد و الگوی کشت تجزیه ش . با ی  نگداه  کشت، عملکهای متوالی محصوالت مورد بررای به عام  قیمت، اطح  یردوره
توا  دریافت که در مورد رون  تغییرات ک  ار   تولی  هیچ رون   ابت مثبت یا منفی در این دوره می 8و  1کلی به ج اول 

ها رش  منفی وجود داشته اات. حتی خدود  ها رش  مثبت و در برخی االعبارت دیگر، در برخی االوجود ن اشته اات. به
گانده ار   کد  نیدز    ان . مشابه چنین شرایطی برای اجزای چهاردیر رش  مثبت یا منفی نیز بسیار متنوع و متفاوت بودهمقا

 شود.دی ه می

-22ترین میزا  رش  ار   ک  محصوالت کشاور ی در ااتا  گلسدتا  مربدوط بده ادال  راعدی      باال 1طبق ج ول 
ات که ار   ک  محصوالت در این اال نسبت ده . این ب ا  معنایمدرص ی را نشا  29باش  که رش  مثبت می 1929

تدرین منبدع رشد  ار      درصد ی مهدم   99درص  رش  مثبت داشته اات. عامد  قیمدت بدا رشد       29به اال  راعی قب  
های بعد ی  درص  رش  در رتبه 81کشت با درص  و عام  اطح  یر 99باش  و عام  عملکرد با محصوالت در این اال می

که رشد  منفدی    ترین رش  منفی ار   ک  محصوالت را در ااتا  شاه  بودهباال 1926-29ان . در اال  راعی قرار گرفته
-29باش . در اال  راعدی  کشت و عملکرد میباش ، این رش  منفی به دلی  کاهش چشمگیر در اطح  یردرص ی می 92

درصد ی منجدر بده رشد  منفدی       19کشت با رش  منفی  یردرص ی و عام  اطح  98عام  عملکرد با رش  منفی  1926
کشت با تغییر مثبت دو درصد ی قدادر بده    طوری که عام  قیمت با رش  مثبت نه درص ی و عام  الگویان ، بهار   ش ه

یر . تفسیر رش  ار   ادا داشته ااتان  و در نهایت، رش  منفی ار   محصوالت را در این اال جبرا  ا ر منفی آنها نبوده
 شود.طور مشابه انجام میها نیز بهاال

ترین میزا  رش  درص  داشته اات که باال 23رش ی معادل  1929-22ار   ک  محصوالت در کشور در اال  راعی 
کشت بده ترتیدب   باش . در این اال عوام  عملکرد، قیمت و اطح  یری مورد مطالعه میااله 83ی مشاه ه ش ه در دوره

-29. در اال  راعدی  داشته ااتدرص  تغییر منفی  11کشت ان ، در حالی که عام  الگویرص  رش  داشتهد 86و  99، 99
باشد ، ایدن رشد     درص ی مدی  33که رش  منفی داشته اات ترین رش  منفی ار   ک  محصوالت را در کشور باال 1926

 91عامد  عملکدرد بدا رشد  منفدی       1926-29باش . در ادال  راعدی   کشت و عملکرد میمنفی به دلی  کاهش اطح  یر
طوری که عام  قیمت بدا  ان ، بهدرص ی منجر به رش  منفی ار   ش ه 99کشت با رش  منفی درص ی و عام  اطح  یر

اند  و در نهایدت   درص ی قادر به جبرا  ا ر منفی آنها نبدوده  13کشت با تغییر مثبت رش  مثبت نه درص ی و عام  الگوی
شدود  طور مشدابه انجدام مدی   ها نیز بهالت را در این اال شاه  شون . تفسیر رش  ار   اایر االرش  منفی ار   محصو

 (.8 )ج ول
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 رش  ار   ک  محصوالت کشاور ی ااتا  گلستا  به تفکی  عوام . واح : درص  .1جدول 

 کشتالگوی عملکرد قیمت کشتسطح زیر اثر کل سال زراعی

91- 1993      

98- 1991 13 2- 18 6 3 

99- 1998 94 6 99 8 9 

99- 1999 

93- 1999 

18- 

98 

13- 

1- 

19 

81 

89- 

13 

19 

9- 

96- 1993 99 13- 99 1 1- 

99- 1996 93 83 9 83 18- 

92- 1999 8 3- 88 89- 2 

94- 1992 

23- 1994 

13 

9 

2 

1 

18 

89 

3- 

83- 

3 

8- 

21- 1923 84 1 19 19 8- 

28- 1921 99 8- 83 86 1- 

29- 1928 12 13 19 3- 3 

29- 1929 

23- 1929 

9 

13 

9- 

1- 

11 

14 

9- 

9- 

3 

1- 

26- 1923 81 9 1 12 1- 

29- 1926 92- 19- 4 98- 8 

22- 1929 29 81 99 99 9- 

24- 1922 

43- 1924 

8 

98- 

9- 

1- 

3 

2 

8- 

99- 

8 

9 

 تحقیق هاییافته: مأخذ

 

اال عام  قیمت منبع اصلی رش  ار    16توا  بیا  کرد، میدر مورد ک  محصوالت مورد مطالعه در ااتا  گلستا  
ترین اال مهم 19اات. همچنین، در کشور عام  قیمت طی اال دیگر عام  عملکرد در رتبه اول جای گرفته 9بوده و در 
کشدت و  و عامد  ادطح  یدر    ادال  9گذار بر رش  ار   محصدوالت کشداور ی بدوده اادت. عامد  عملکدرد       عام  تأ یر

 ان .کشت هرک ام ی  اال رتبه اول را به خود اختصاص دادهیالگو

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

وری در رش  ار   تولی ات در مقایسه با اهم بسیار  یاد افزایش قیمت در این رشد  گویدای   اهم ان ک افزایش بهره



  333     تجزیه رشد ارزش محصوالت کشاورزی استان گلستان

پی درخش غالب آ  در ا ر افزایش پیهای مورد مطالعه، رش  واقعی نبوده و باین واقعیت اات که رش  پ ی  آم ه طی اال
گا  بخدش  کنن به عبارت دیگر، ایاات حمایت قیمتی نتوانسته اات انگیزه ال م را در تولی  ها صورت گرفته اات؛قیمت
ر وری آ  را فراهم آورن . دهای موجود، موجبات افزایش بهرهگذاری بیشتر بر روی  مینوجود آورد تا با ارمایهای بهگونهبه

طدوری کده در   ان ، بده وری ن اشتهریزا  بخش نیز توجه کافی به افزایش بهرهتوا  نتیجه گرفت که برنامههمین رااتا می
 وری در ک  رش  ار   تولی ات بخش، در اطحی پایین باقی مان ه اات.مجموع، اهم عام  بهره

 رش  ار   ک  محصوالت کشور به تفکی  عوام . واح : درص  .2جدول 

ل سا

 زراعی
 اثر کل

سطح 

 کشتزیر
 کشتالگوی عملکرد قیمت

91- 1993      

98- 1991 13 3 11 9 3 

99- 1998 

99- 1999 

93- 1999 

98 

14 

19 

8- 

8- 

9- 

93 

16 

89 

8 

9 

9- 

8 

8 

1 

96- 1993 89 9- 89 3 1- 

99- 1996 93 8 19 16 1- 

92- 1999 13-  86- 88 83- 19 

94- 1992 

23- 1994 

3 

93 

9 

13 

11 

83 

6- 

11 

9- 

6- 

21- 1923 91 11 19 12 3- 

28- 1921 

29- 1928 

86 

88 

3 

9 

81 

19 

9 

9 

1 

1 

29- 1929 

23- 1929 

4 

83 

9 

8- 

18 

14 

6- 

8 

1- 

1 

26- 1923 2 3 3 9 1- 

29- 1926 33-  99- 4 91- 13 

22- 1929 23 86 99 99 11- 

24- 1922 

43- 1924 

3 

3 

9 

9- 

6 

4 

9- 

9- 

1- 

8 

 تحقیق هاییافته: ذمأخ 

 

گیدر  کشت در رش  ار   تولی ات کشاور ی ا  ی  او حاکی ا  محد ودیت چشدم  چیز بود  اهم افزایش اطح  یرنا
کارآم  بود  ایاات حمایدت قیمتدی در   عرضه این عام  تولی ی در کشور اات و ا  اوی دیگر، تأکی  مج دی اات بر نا
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بایست کشت محصوالت  راعی میهای ج ی . البته، افزایش ک  اطح  یر   مین یر کشت بردکنن گا  در بهترغیب تولی 
 ها و مراتع( صورت گیرد.محیطی و تواعه پای ار )ا  جمله حفظ و بقای جنگ با توجه به مالحظات  یست

ی هدا کشت در رش  ار   تولی ات طی دوره مطالعه نیز گویای این مطلب اات کده ایاادت  پایین بود  اهم الگوی
های کشتی هد ایت کند    ای نبوده اات که کشاور ا  را به امت الگوگونهگذاری محصوالت کشاور ی در کشور بهقیمت

 های خود درآم  بیشتری کسب کنن .که بتوانن  ا   مین

کشدت ا  رشد  ار   تولید ات    کشت و الگویدر نهایت بای  گفت که با توجه به اینکه اهم عوام  عملکرد، اطح  یر
های تواعه تولی  محصوالت کشاور ی در جهت توجه بیشتر بده افدزایش   اور ی پایین اات، لذا تج ی  نظر در ایااتکش
بندایی  گذاری دولت در امور  یدر بنابراین، مواردی همچو  ارمایه وری  مین در بخش کشاور ی بسیار ضروری اات؛بهره

های حمایتی بدا هد ف   همراه تغییر در ایااتبا ده بههای پرهادهمنظور تواعه نویژه در امر تحقیقات بهبخش کشاور ی به
هدای  نفدع بخدش اول، توجده بده پتانسدی       هدا بده  های کشاور ی و محصوالت ادایر بخدش  تغییر در نرخ مبادله بین کاال

تدر  ای مناادب هد کنن گا ، تواعه و ترویج رو برداری ش ه ا  اوی کشاور ا  پیشرو و ترویج آ  در میا  اایر تولی بهره
وری را در رشد  تولید  محصدوالت    توانند  نقدش عامد  بهدره    تر تولی ، مدی کاشت، داشت و برداشت و اا مان هی منااب
 ها بکاهن .افزو  قیمتکشاور ی افزایش دهن  و ا  نیا  به افزایش رو 
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Abstract 

The agricultural sector has a special and important place in Iran. In order to make policies 

and protocols in agricultural sector, it is necessary to better understand the effective factors in 

growing this sector. In this study, it was attempted to use an appropriate approach to analyze 

the components of the growth of agricultural products’ value. For this purpose, a non-

parametric approach named “multiplicative decomposition method” based on time-series data 

(1991-92 – 2010-2011) were used to separate value’s growth to parameters such as price 

3growth, cultivation area growth, yield growth and changing cropping pattern and determine 

the effect of each parameter. The results showed that the growth of agricultural products’ 

value has had the average annual growth of 16 percent, while the value of the same products 

in the country showed the average annual growth of 18 percent. Although, the value of 

agricultural products during the study showed a positive growth, price growth and then 

cropping pattern were the main reason4s for this growth. In sum, these results represent lack 

of an appropriate improvement in land productivity growth and cropping pattern in Golestan 

province. 

Key words: Agricultural growth, Golestan province, Multiplicative decomposition 
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