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مطالعه موردی روستائیان     ) کیارگانانرژی کشت  یور بهره بر مؤثر عوامل یبررس

 (گلستان تاناس
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 چکیده 

بهه همهراه    یمصرف هایمقدار نماده ک،یکشت محصوالت ارگانانرژی  یعوامل مؤثر بر بمره ور یمطالعه به منظور بررس نیدر ا

 لیه روش تحل بها اسهتفاده از   8938تها   8913در طی سهالمای   واو کل یو سود هر هکتار کشت سه محصول گندم، گوجه فرنگ نهیهو

-همواره محصوالت غیرارگانیک رشد بمرهمطالعه نشان داد  نی  انتای. مورد تدویه و تحلیل قرار گرفته است (DEA) هاپوشش داده

طوریکه در مورد این محصهول،  ب. در مورد گندم این نکته صادق نبوده است. اندتری نسبت به محصوالت ارگانیک داشتهوری مناسب

صرف  دهیدر نت) کیولوژیب هایو نماده یمصرف کود آل. وری را تدربه نموده استگندم ارگانیک بیشتر از گندم غیرارگانیک رشد بمره

ح در سطو بیبه ترت  ینتا نیا. شده است کیمحصوالت ارگان وریمندر به کاهش رشد بمره( کیخاص ارگان هاینماده شتریب یانرژ

اسهتفاده   تیه نما یکشهاورزان را بهرا  حمایتی  استیس یاست دولت با اجرا ستهیادر این خصوص ش . بودند داریدرصد معن کیپن  و 

 .مدبور  کننداین محصوالت  شتریب دیجمت تولبمینه از نماده ها 

 هابمره وری، محصوالت ارگانیک، تحلیل پوششی داده: های کلیدیواژه
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 مقدمه

 اسهاس  بهر  و دهنهد مهی  تشهکیل  ههای فسهیلی  سهوخت  را مصهرفی  انهرژی  درصد کهل  33جمان  در ضرحا حال در

 را انهرژی جمهان   مصهرف  درصهد 39همچنهان   هها سهوخت  ایهن  مهیالدی  1111سهال  بینانهه، تها  واقهع  ههای پیش بینهی 

-جبهران  محیطهی زیسهت  عهوارض  حاضهر،  عصهر  در فسهیلی  ههای روزافهوون سهوخت   امها مصهرف  . کهرد  تامین خواهند

 همهراه  بهه  را اسهیدی  ههای بهاران  زمهین و بهارش   جهو، گهرم شهدن    کهربن  اکسهید  دی غلظهت  افهوایش  پذیری چوننا

 در ایمالحظهه  قابهل  تهاثیر  نظاممهای کشهاورزی   بهوم  در انهرژی فسهیلی   نقهش  از آگهاهی (. 8911ثقفهی،  )داشته است 

 مناسهب  ارههای راهک و شهناخت  کشهاورزی  در بخهش  فسهیلی  ههای سهوخت  مصهرف  محیطهی زیسهت  اثهرات  ارزیهابی 

 و هها گیهری تصهمی   کیفهی  ارتقهاء  داشهته و موجهب   انهرژی در روسهتاها   افهوایش کهارآیی   و انهرژی  مصهرف  کهاهش 

 درک توانهد نمهی  انهرژی  تحلیهل  و گرچهه تدویهه  . شهود مهی  بخهش روسهتائی   توسهعه  و مهدیریت  در هها ریهوی برنامهه 

-مهی  زراعهی  نظاممهای  بهه بهوم   نسهان نسهبت  ا دیهدگاه  توسهعه  بها  ولهی  نمایهد  ارائهه  نظام کشاورزی بوم یک از کاملی

 بهروک،  دیهپن  و راتکهه )باشهد   ثرمهؤ  توسهعه روسهتائی   ریهوی  برنامهه  هها و  گیهری  تصهمی   کیفهی  بمبهود  در توانهد 

مصهرف   و هها  نمهاده  سیسهت  بهه   وابسهتگی  کهاهش  اکولوژیهک،  زراعهی  نظاممهای  بهوم  در تمهامی  تردید بدون .(1110

 رایه   در سیسهت  ههای   تنهو   کهاهش  .آیهد  مهی  بهه شهمار   اساسهی اههداف   از انهرژی  کهارآیی  افهوایش  و انهرژی 

 بهه منظهور   لهذا  مهی دههد،   کهاهش  وارده تنشهمای  تحمهل  و تغییهرات محهیط   بها  مواجهه  در را آنمها  قابلیهت  کشاورزی

 بهه سیسهت  ههای    ورودی انهرژی  مقهدار  .باشهد  مهی  زراعهی  نظهام ههای   بهوم  بهه  انهرژی  بهه توریه    نیهاز  ثبات تولید،

 و در(  8913احتشهامی و چهائی چهی،    )اسهت   نمهوده  زیهادی  تغییهرات  حاضهر  زمهان  و در یختهار  طهول  در کشهاورزی 

بخهش   در تکنولهوژی  توسهعه  و کشهاورزی  سهط  مکانیواسهیون   افهوایش  بها  یافتهه حاضهر در کشهورهای توسهعه    عصهر 

یافتهه   کهاهش  شهدت  بهه  زراعهی  ههای سیسهت   در انهرژی، کهارآیی انهرژی    روزافهوون  مصهرف  افهوایش  ضمن روستائی

 (. 831استانمیل، )ت اس

باشهد کهه بهه     یو مهردم مه   سه  یاسهت کهه حهافال سهالمت خهاک، اکوتور      دیه تول سهت  یس کیه  کیارگان یکشاورز 

بهها  ییههها یاسههتفاده از ورود ینههو  کشههت بههه جهها نیههتوجههه دارد در ا یسههتیو تنههو  ز یطههیمح سههتیز ینههدهایفرآ

 یدر کشههاورز (. 1113ن و همکههاران روز)گههردد یتوجههه مهه تیههفیو بمبههود ک سههتیز طیبههه حفههال محهه یعهوارض جههانب 

 لیه آن بهه دل  یمهدنظر قهرار دادن کشهاورزان خهرده پا،آثهار اجتمهاع       لیه انقهالب سهبو بهه دل    یاقتصاد یآثار منف کیارگان

مصهرف که  سهموم و کهود و توجهه بهه        لیه بهه دل  یطه یمح سهت یکننده و مصرف کننده و آثهار ز  دیتول یازهایتوجه به ن

 دیه کهه شهامل درآمهد که  تول     ویه ن یکشهت سهنت   ضعهوار  گهر ید یسهد، از سهو  ر یخهاک بهه حهداقل مه     یویه حاصل خ

نهو  کشهت در سهال     نیه سهبب توسهعه و گسهترش ا    ایه موا نیه گهردد کهه ا   یباشد مرتفع م یک  م یغذا دیکننده و تول

در  ینههو  کشههاورز نیههکههه در حههال حاضههر ا یبههه طههور(. 8919یجعفههر)اسههت دهیههدر سراسههر جمههان گرد ریههاخ یههها

را  کیه ارگان یتوسهعه کشهاورز   ییاروپها  یکشهورها  وهیه از کشهورها بهه و   یاریو بسه  ردیه گ یدهام مه  کشور جمان ان 811

 .خود قرار داده اند ییاجرا یدر برنامه ها( یدرصد محصوالت کشاورز11تا حدود )
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سههاله جمههت مقایسههه سیسههت  ارگانیههک و متههداول در مانیتوبهها نشههان داد کههه مصههرف انههرژی در      81آزمایشههی 

 -کمتههر اسههت و در ایههن مطالعههه بمتههرین کههارآیی مصههرف انههرژی در تنههاوب ارگانیههک گنههدم  % 01سیسههت  ارگانیههک 

عهدم حضهور نیتهروژن غیهر آلهی سهبب کهاهش مصهرف انهرژی و کهارآیی بهاالتر            . بذرک به دست آمهد  -یونده -یونده

شههد، نشههان گیههاه زراعههی ارگانیههک و متههداول کههه در انگلههیس اندههام  3مقایسههه (. 1110هههوئپنر و همکههاران، )آن شههد 

ههای کشهاورزی ارگانیهک، انهرژی بیشهتری بهرای مکانیواسهیون کشهاورزی بهه جمهت مبهارزه بها              داد که بهرای سیسهت   

شهود ولهی ایهن نیهاز بیشهتر انهرژی بهرای مکانیواسهیون بهه مراتهب کمتهر از انهرژی ذخیهره               های هرز مصهرف مهی   علف

کلیمکههووا و )در کشههاورزی ارگانیههک اسههت   کههش و علههف  کههش شههده بههه دلیههل اجتنههاب از کههاربرد کههود معههدنی، آفههت 

 یکشههاورز رشیعههدم پههذ لیههدال نینشههان داد کههه مممتههر( 8938)و همکههاران یمیمطالعههات قههد  ینتهها(. 1113لموکهها، 

 ییمحصهوالت، عهدم توانها    ریو سها  کیه محصهوالت ارگان  نیقائهل نشهدن به    ویتمها : کارشناسهان شهامل   دیاز د کیارگان

هههرز و آفههات در  یکنتههرل علههف ههها ییعههدم توانهها ،ییایمیشهه یاز کودههها مطلههوب درصههورت اسههتفاده نکههردن دیههتول

موانهع   یبهه بررسه  ( 8931)یبهاقر . باشهد  یکشهاورزان مه   نییصورت استفاده نکردن از آفت کهش هها و سهط  سهواد پها     

مطالعههات آنمهها   یپرداختنههد کههه  نتهها لیههدر شمرسههتان اردب کیههمتعههارف بههه کشههت ارگان ینههیزم بیکشههت سهه لیتبههد

مصههرف  لیههالزم، عههدم تما ینمههاده ههها ی هیههدولههت، مشههکل تم تیههه نبههود بههازار مناسههب، نبههود حمانشههان داد کهه

محصههول  دیههتول یبههرا رانهههیسههخت گ یاسههتانداردهامحصههول و وجههود  یبههرا یاضههاف مههتیکننههدگان بههه پرداخههت ق

عوامهل   در ایهن مطالعهه بهه منظهور  بررسهی     . باشهد  یمه  کیه کشهت متعهارف بهه ارگان    لیاز جملهه موانهع تبهد    کیارگان

مهوار    در میهدانی  صهورت  مهؤثر بهر بمهره وری محصهوالت ارگانیهک در روسهتاهای اسهتان گلسهتان مطالعهه ای بهه          

 .شده است کشاورزی روستاهای منطقه گنبد استان گلستان اجرا

 روش تحقیق

 اطالعات و مارآ طری  دوم از و روستائیان با و رو در مصاحبه رو از طری  تحقیقیکی این اطالعات مورد استفاده در 

جامعه آماری این مطالعه، تولیدکنندگان . سازمان جماد کشاورزی استان گلستان و اندمن ارگانیک ایران بدست آمده است

تا  8910دوره زمانی مطالعه سال . فرنگی بودندو روستائیان دو نو  کشت مرسوم و ارگانیک گیاهان گندم، کلوا و گوجه

 سموم کودهای شیمیایی، بذر، انرژی شامل غیرمستقی  هایانرژی مطالعه این در. در کشور در نظر گرفته شد 8931

استفاده  مورد گازوئیل سوخت کار، نیروی برگیرنده در مستقی  انرژی حالیکه شد، در گرفته نظر در آالتماشین و شیمیایی

 و آالت کشاورزی ماشین ایی،شیمی سموم و گازوئیل، کود سوخت شامل ناپذیر تددید انرژی. بود محصول تولید در

نحوه اندازه گیری به صورت روش اسنادی . بود آبیاری در استفاده مورد آب و بذر کار، نیروی شامل های تددیدپذیرانرژی

 شیمیایی، گازوییل، کودهای آالت،کار، ماشین نیروی چون مصرفی هایاطالعات به دست آمده در رابطه با نماده. بود

های مصرفی و تولیدی و هوینه طب  آمار تمیه شده، مقدار نماده. تولید، جمع آوری و مرتب گردید وانمی و بذر کش،آفت

ساله برآورد شده و با  0گیاه طی دوره  9های آنما، سود به دست آمده، سط  زیر کشت و کلیه اطالعات در رابطه با 

ها استفاده برای تدویه و تحلیل داده (DEA)ها هاستفاده از تابع هدف و محدودیت، سراندام از روش تحلیل پوشش داد
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های نماده و  ها از داده روش تحلیل پوششی داده. باشد ریوی خطی می ها یک روش برنامه روش تحلیل پوششی داده. شد

در چنین حالتی تمامی واحدهای . نماید پارامتریک استفاده میمحصول هر واحد تولیدی برای ساخت یک مرز تولید نان

بنابراین کارآیی هر واحد تولیدی نسبت به کارآیی همه واحدهای . گیرند اهده شده بر رو یا زیر مرز پوششی قرار میمش

 .گیرد تولیدی در نمونه مورد سندش قرار می

هههای نمههاده و محصههول هههر واحههد تولیههدی بههرای سههاخت یههک مههرز تولیههد   ههها از داده روش تحلیههل پوششههی داده

در چنههین حههالتی تمههامی واحههدهای مشهاهده شههده بههر رو یهها زیههر مههرز پوششههی قههرار  . نمایههد ناپارامتریهک اسههتفاده مههی 

بنابراین کارآیی ههر واحهد تولیهدی روسهتائی نسهبت بهه کهارآیی همهه واحهدهای تولیهدی روسهتاها در نمونهه             . گیرند می

در . باشهند  1گهرا  یها نمهاده   8گهرا  تواننهد محصهول   هها مهی   ههای تحلیهل پوششهی داده    مهدل . گیهرد  مورد سندش قهرار مهی  

گهرا ههدف    باشهد امها در روش نمهاده    هها مهی   گرا هدف حداکثر تولید بها توجهه بهه مقهدار معهین نمهاده       های محصول مدل

گهرا و   هه  محصهول  )هها   سهط  پوششهی مهدل   . باشهد  استفاده حداقل نماده با توجه به یهک سهط  معهین محصهول مهی     

در روش . بهازده متغیهر نسهبت بهه مقیهاس را داشهته باشهد       توانهد بهازده ثابهت نسهبت بهه مقیهاس یها         مهی ( گهرا  ه  نماده

گیهری  هها قهرار گیهرد، انهدازه    هها، اگهر واحهد تولیهدی روی مهرز کهارآ مهوازی بها محهور         ناپارامتریک، تحلیل پوششی داده

اگهر  )هها بهدون کهاهش تولیهد     چهون در ایهن حالهت امکهان کهاهش نمهاده      . رو شهود بهه توانهد بها مشهکل رو   کارآیی مهی 

. شهود هها گفتهه مهی   این وضهعیت در ادبیهات مربهوط بهه کهارآیی مهازاد نمهاده       . وجود خواهد داشت( گرا باشدهتحلیل نماد

تهوان مقهدار   تهوان ارائهه داد در ایهن حالهت بها وجهود کهارآیی بهاز هه  مهی          گهرا مهی  تفسیر مشابمی برای حالت محصول

حاسهبه میهوان انهرژی در مصهرف نمهاده      بهرای م  .شهود محصول را افوایش داد که در اصطالح کمبهود سهتاده گفتهه مهی    

. هها بهه انهرژی اسهتفاده شهد     های خارجی در کشاورزی متداول و ارگانیک نیهو، از ضهرایب تبهدیل مقهدار مصهرف نمهاده      

 . در نمایت مصارف انرژی در دو نو  کشت با ه  مقایسه شد

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
1- Output oriented 

2- Input oriented 
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 استاندارهای تبدیل انرژی ورودی و خروجی -1جدول 

 منبع (مگاژول)انرژی بر هر واحد  واحد انرژیهای نهاده

 30/8 ساعت نیروی کار
Mandal et al., 2002 

Ozkan et al., 2004 

 8/00  کیلوگرم کود نیتروژنه
Shrestha, 1998 

Esengun et al., 2007 

 81/   کیلوگرم کود فسفاته
Shrestha, 1998 

Esengun et al., 2007 

 80/88 کیلوگرم کود پتاسه
Shrestha, 1998 

Esengun et al., 2007 

 9/1 کیلوگرم کود آلی
Singh, 2002 

Demircan et al., 2006 

 Kaltschmitt et al., 1997 1/818 کیلوگرم کشس  حشره

 Kaltschmitt et al., 1997 191 کیلوگرم کشس  علف

 11/8 مترمکعب آب آبیاری
Acaroglu, 1998 

Acaroglu and Aksoy, 2005 

 Singh, 2002 8 رمکیلوگ بذر گوجه

 Singh, 2002 1/1 کیلوگرم گوجه

 10 کیلوگرم بذر گندم
Yaldiz et al., 1993 

Ghiyasi et al., 2008 

  3/8 کیلوگرم گندم
Yaldiz et al., 1993 

Ozkan et al., 2004 

 3/01 ساعت آالتماشین
Singh, 2002 

Erdal et al., 2007 

 98/00 لیتر سوخت دیول
Singh, 2002 

Erdal et al., 2007 

 Kitani, 1999 3/18 کیلوگرم بذر کلوا

 Shaw et al., 1990 3/18 کیلوگرم کلوا

 (1003)محمدی و همکاران : مأخذ                
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در واقع هدف این بخش این است که برآورد شود که چه میوان تفاوت انرژی در تولیدات ارگانیک و غیرارگانیک وجود 

فرنگی، گندم و کلوا تحق  جویی انرژی در تولیدات ارگانیک نسبت به تولیدات غیرارگانیک گوجهصرفهدارد؟ و چه میوان 

 .خواهد یافت

کلیه مراحل برآورد الگوها با استفاده از  و. شد اندام SPSSو EXCEL 2007  نرم افوار وسیله به اولیه تحلیل و تدویه

 .اندام گرفت DEAPنرم افوار برآوردسندی یا 

 ج و بحثنتای

وری کل، رشد کارایی فنی، تغییرات های ورودی و خروجی، نتای  برآورد رشد بمرهورد میوان انرژیآپس از بر

های مختلف و تکنولوژی، تغییر کارایی تکنیکی خالص و تغییر کارایی مقیاس در تولید گوجه فرنگی ارگانیک در طول سال

وری چندگانه های بمرهوری کل به شاخصی رشد بمرهتدویه. ه شده استدر روستاهای منطقه گنبد در استان گلستان ارای

با عنایت به نتای  به دست آمده، در . وری کل عوامل تولید صورت گرفته استبا هدف تفسیر بمتر چگونگی تغییر در بمره

ر کارایی فنی خالص و های مختلف، تغییر کارایی ایداد نشده است، چرا که تغییتولید گوجه فرنگی ارگانیک، طی سال

لذا در نمایت همانگونه که از . ها رخ نداده است و یا اینکه این تغییرات یکسان بوده استتغییرات مقیاس طی این سال

. وری کل عوامل تولید ناشی از تغییرات تکنولوژی در تولید گوجه ارگانیک بوده استنتای  مشخص است، تغییر بمره

 8913وری کل عوامل تولید مربوط به سال رین تغییر تکنولوژی و به تبع آن تغییر بمرههمانگونه که مشخص است بیشت

وری تولید بمره 8913به عبارت دیگر در سال . بوده است 8913بوده و کمترین میوان این تغییرات نیو مربوط به سال 

نتای  . وری صفر بوده استد بمرهرش 8913درصد رشد مثبت داشته است و در سال  8/1گوجه فرنگی ارگانیک به میوان 

ها این وری گوجه ارگانیک مثبت بوده و در مابقی سالرشد بمره 8911و  8913های دهد که طی سالمطالعه نشان می

 . درصد بوده است - /0و   -1/1وری به ترتیب معادل رشد بمره 8938و  8931در سال . رشد منفی بوده است

شود، همانگونه که مشخص است، تغییرات بصورت سنتی و غیرارگانیک تولید می در مورد محصول گوجه فرنگی که

-در واقع در این سال بمره. وری را داشته استمثبت بوده و بیشترین رشد بمره 8913وری کل عوامل تولید در سال بمره

در واقع در این سال . ستوری تولید گوجه فرنگی رشد قابل توجمی داشته اما پس از آن مدددا  این رشد منفی شده ا

 .وری منفی شده استوری حدود دو برابر افوایش داشته اما پس از آن مددد رشد بمرهبمره
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 وری کل عوامل تولید و اجزای تشکیل دهنده آن در کشت ارگانیک و غیر ارگانیک گوجه فرنگیتعیین تغییرات بهره  -2جدول 

 سال کشت
تغییرات 

 کارایی

تغییرات 

 ژیتکنولو

تغییرات کارایی 

 فنی خالص

تغییرات 

 مقیاس

وری تغییرات بهره

 کل عوامل تولید

کشت 

 ارگانیک

8913 8 118/8 8 8 118/8 

8911 8 190/8 8 8 190/1 

8913 8 1 8 8 1 

8931 8 331/1 8 8 331/1 

8938 8 30 /1 8 8 30 /1 

کشت غیر 

 ارگانیک

8913 8 309/1 8 8 309/1 

8911 8 383/1 8 8 383/1 

8913 8 3 1/1 8 8 3 1/1 

8931 8 331/1 8 8 331/1 

8938 8 301/1 8 8 301/1 

 های مطالعهیافته: مأخذ           

از رشد  8931و  8911، 8913های نشان می دهد تولید کلوای ارگانیک طی سال 9در مورد محصول کلوا جدول  

بمره وری روندی نوولی داشته و سپس  13ر بوده است بطوریکه تا سال وری اما با روندی نوسانی برخوردامثبت بمره

، 8931بطوریکه در سال . رخ داده است 8931وری در سال بشترین میوان رشد بمره. نوول کرده است 38مدددأ در سال 

 و 19/ یب رشد ، به ترت8911و  8913های در حالیکه طی سال. برخوردار بوده است 1 /0تولید کلوای ارگانیک از رشد 

وری نیو رشد منفی بمره 8938وری اتفاق نیفتاده و در سال نیو رشد بمره 8913در سال . درصدی اتفاق افتاده است 0/83

وری ناشی از تغییرات تکنولوژی همانگونه که در این محصول نیو مشخص است، تمامی تغییرات بمره. مشاهده شده است

  .باشدهای مختلف ثابت میلبوده است و تغییرات کارایی طی سا
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 وری کل عوامل تولید و اجزای تشکیل دهنده آن در کشت ارگانیک و غیر ارگانیک کلزاتعیین تغییرات بهره  -3جدول 

 سال کشت
تغییرات 

 کارایی

تغییرات 

 تکنولوژی

تغییرات کارایی 

 فنی خالص

تغییرات 

 مقیاس

وری تغییرات بهره

 کل عوامل تولید

کشت 

 کارگانی

8913 8 19 /8 8 8 19 /8 

8911 8 130/8 8 8 830/8 

8913 8 1 8 8 1 

8931 8  10/8 8 8  10/8 

8938 8 399/1 8 8 399/1 

کشت غیر 

 ارگانیک

8913 8 8/8 8 8 8/8 

8911 8 139/8 8 8 139/8 

8913 8 389/1 8 8 389/1 

8931 8 101/1 8 8 101/1 

8938 8 389/1 8 8 389/1 

 های مطالعهیافته: مأخذ           

وری ناشی از تغییرات تکنولوژی بوده است و تغییرات کارایی طی در مورد کلوای غیرارگانیک نیو تمامی تغییرات بمره

وری رخ داده رشد مثبت بمره 8911و  8913های همانگونه که مشخص است، طی سال. باشدهای مختلف ثابت میسال

درصد  81وری تولید کلوای غیرارگانیک در این سال بمره. شودمشاهده می 8913وری در سال مرهاست و بیشترین رشد ب

 . وری منفی شده و روندی نوسانی را دنبال کرده استاما پس از این سال مدددا  رشد بمره. رشد داشته است

. های مورد بررسی بوده استی سالوری ناشی از تغییرات تکنولوژی طدر مورد گندم ارگانیک نیو تمام تغییرات بمره

. درصد بوده است 0 /0و  9/90مثبت و معادل  8931و  8913وری در سال همانگونه که از نتای  مشخص است، رشد بمره

 .وری بدون تغییر بوده استنیو رشد بمره 8913وری منفی بوده و در سال رشد بمره 8938و  8911های در سال
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 وری کل عوامل تولید و اجزای تشکیل دهنده آن در کشت ارگانیک و غیرارگانیک گندم ات بهرهتعیین تغییر  -4جدول 

 سال کشت
تغییرات 

 کارایی

تغییرات 

 تکنولوژی

تغییرات کارایی 

 فنی خالص

تغییرات 

 مقیاس

وری تغییرات بهره

 کل عوامل تولید

کشت 

 ارگانیک

8913 8 909/8 8 8 909/8 

8911 8 300/1 8 8 300/1 

8913 8 8 8 8 8 

8931 8  00/8 8 8  00/8 

8938 8 308/1 8 8 308/1 

کشت غیر 

 ارگانیک

8913 8 303/1 8 8 303/1 

8911 8 313/1 8 8 313/1 

8913 8 33/1 8 8 33/1 

8931 8  11/8 8 8  11/8 

8938 8 109/8 8 8 109/8 

 های مطالعهیافته: مأخذ

طی . وری کل عوامل تولید کامال  ناشی از تغییرات تکنولوژی بوده استتغییرات بمرهدر مورد گندم غیرارگانیک نیو 

وری رشد مثبت بمره 8938و  8931های ضمن اینکه طی سال. باشدوری منفی میرشد بمره 8913تا  8913های سال

 .درصد براورد شده است 1 /1اتفاق افتاده که معادل  8931وری در سال مشاهده شده است و بیشترین میوان رشد بمره

در . رشد مناسبی داشته است 8931وری چندان قابل توجه نبوده است اما در سال روند تغییرات بمره 8913تا سال 

 . باشدوری اتفاق افتاده اما این روند نوولی مینیو هرچند رشد مثبت بمره 8938سال 

تری نسبت به محصوالت وری مناسبرشد بمرهشود همواره محصوالت غیرارگانیک همانگونه که مشاهده می

بطوریکه در مورد این محصول، گندم ارگانیک بیشتر از گندم . در مورد گندم این نکته صادق نبوده است. اندارگانیک داشته

وری مربوط به گوجه غیرارگانیک و بیشترین میوان میانگین رشد بمره. وری را تدربه نموده استغیرارگانیک رشد بمره

وری نیو مربوط به گوجه ارگانیک بوده که رشد کمترین میوان رشد بمره. باشددرصد رشد مثبت می 80گندم ارگانیک با 

-برآورد ضریب نوسان نیو بیانگر این نکته است که همواره محصوالت ارگانیک از ریسک بمره. درصدی داشته است -83

 . اندوری داشتهوالت ارگانیک نوسان بیشتری در میوان رشد بمرهبه عبارت دیگر، محص. اندوری بیشتری برخوردار بوده
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 وری در محصوالت ارگانیک و غیرارگانیکبررسی توزیع رشد بهره  -5جدول 

 محصوالت
گوجه 

 ارگانیک

گوجه 

 غیرارگانیک
 کلزا ارگانیک

کلزا غیر 

 ارگانیک

گندم 

 ارگانیک

گندم غیر 

 ارگانیک

 11/8 80/8 31/1 30/1 80/8 18/1 میانگین

 33/1 30/1 10/1 11/1 31/1 11/1 حداقل

 9/8  3/8  81/8 8/8  8/ 3 11/8 حداکثر

 11/1 10/1 81/1 00/1 1/   0/1  انحراف معیار

 81/1 18/1 88/1 03/1 91/1 00/1 ضریب تغییرات

 های مطالعهیافته: مأخذ           

 

 

 

 و غیرارگانیک محصوالت منتخبوری محصوالت ارگانیک میانگین رشد بهره -1نمودار 

 

، این سوال مطرح تری نسبت به گوجه غیرارگانیک داشتهعلی رغ  اینکه محصول ارگانیک گوجه عملکرد مناسب

 وری در گوجه غیرارگانیک بوده است؟وری در تولید آن کمتر از بمرهخواهد شد که چرا بمره



 15 ... بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری محصوالت ارگانیک بر درآمدزائی 

 

تر از عملکرد گوجه غیرارگانیک بوده ارگانیک بسیار مناسبدهد که هرچند عملکرد گوجه نشان می 3و  1نمودارهای 

ها طی این در حالی است که روند مصرف نماده. ، این روند کامال  نوولی بوده است8938تا  8910های است، اما طی سال

امال  صعودی های مورد نظر ککود بیولوژیک طی سال به عنوان نمونه، میوان مصرف نماده. ها صعودی بوده استاین سال

 . کاهش خواهد یافت( وریبمره)لذا میوان ستانده به نماده . بوده است

 

 

 روند عملکرد گوجه ارگانیک -2نمودار 

 

 روند مصرف کود بیولوژیک در گندم ارگانیک -3نمودار 
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لذا . ک بوده استدر مورد محصول کلوا نیو باتوجه به اینکه عملکرد کلوای ارگانیک کمتر از عملکرد کلوای غیرارگانی

میانگین عملکرد . وری در کلوای ارگانیک نسبت به کلوای غیرارگانیک وجود خواهد داشتاحتمال کمتر بودن رشد بمره

 .تن در هکتار بوده است 1تن در هکتار و میانگین عملکرد کلوای غیرارگانیک  0/8کلوای ارگانیک 

این به این دلیل . انیک بیشتر از گندم غیرارگانیک بوده استوری گندم ارگدر مورد گندم، مشاهده شد که رشد بمره

تن در هکتار   /01تن در هکتار و عملکرد گندم غیرارگانیک  31/9است که با وجود اینکه عملکرد میانگین گندم ارگانیک 

ا روند عملکرد های مختلف ثابت بوده امدهد که عملکرد گندم غیرارگانیک طی سالبوده است اما روند ساالنه نشان می

 .تر بوده استوری در محصول گندم ارگانیک مناسبلذا رشد بمره. گندم ارگانیک کامال  افوایشی بوده است

 نتیجه گیری و پیشنهادها 

به  یمصرف هایمقدار نماده ک،یکشت محصوالت ارگان یعوامل مؤثر بر بمره ور یمطالعه به منظور بررس نیدر ا

 هاپوشش داده لیو کلوا با استفاده از روش تحل یار کشت  سه محصول گندم، گوجه فرنگو سود هر هکت نهیهمراه هو

(DEA)  همواره محصوالت غیرارگانیک رشد مطالعه نشان داد  نی  انتای. گرفت قرار  هاداده لیو تحل هیمورد  تدو یبرا

بطوریکه در مورد . نکته صادق نبوده است در مورد گندم این. اندتری نسبت به محصوالت ارگانیک داشتهوری مناسببمره

 هایو نماده یمصرف کود آل. وری را تدربه نموده استاین محصول، گندم ارگانیک بیشتر از گندم غیرارگانیک رشد بمره

 کیمحصوالت ارگان وریمندر به کاهش رشد بمره( کیخاص ارگان هاینماده شتریب یصرف انرژ دهیدر نت) کیولوژیب

موانع  کیارگان دیتول ست یبدون شک در استقرار س. بودند داریدرصد معن کیدر سطوح پن  و  بیبه ترت  ینتا نیاکه شده 

 دیدر تول یا و منطقه یمل یمحصوالت، عدم وجود استانداردها نییتوان به عملکرد پا یوجود دارد که م یو مشکالت فراوان

 یابیبازار قاتیکالن در بخش تحق یگذار هیدولت و سرما تیمافروش که مستلوم ح یبازارها افتنیو  کیمحصوالت ارگان

در این خصوص برگواری نمایشگاه هایی در زمینه ی کشاورزی ارگانیک و بازدید  .اشاره نمود باشد، یمحصوالت م نیا

موثری  کنند می تواند گام تشویقیکشاورزان از این نمایشگاه ها و گفتگو با افرادی که محصوالت ارگانیک تولید می

کشاورزان اعتقاد دارند که بازارهای مشخصی برای فروش محصوالت وجود ندارد و از طرفی خریدارن نیو معتقدند که .باشد

ثر باشد و با دادن سوبسیدهایی ؤتواند مقیمت محصوالت ارگانیک باال می باشد، که در این زمینه دولت و نقش آن باز می

 .ای تولید کننده و خریداران فراه  نمایدهای مناسب را بربه کشاورزان  قیمت

 منابع 

 901. انتشارات دانشگاه گیالن. (دوین و گردآوریت)(. کشتازی)کشاورزی ارگانیک (. 8913)چائی چی . ر. و م. ر. م. احتشامی، س

 .صفحه

 .تمران دانشگاه انتشارات دوم، چاپ نوین، پذیر تددید های انرژی (.8911)م  ثقفی،

  .مشمد فردوسی دانشگاه انتشارات دوم، چاپ ،(اکولوژیک نگرشی)انرژی  و کشاورزی (.8939)   کوچکی،

مدموعه مقاالت برگویده سومین جشنواره محصوالت . تولید محصوالت سال  در گرو کشاورزی زیستی(. 8931)ر . مرجوی،  
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