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  مقدمه

تكنولوژي و علوم در جهان امروز،  با پيشرفت

ها را  برداري از آن شناسايي منابع توليدي و تسلط بر بهره

موفقيت در راستاي  كسبتوان يكي از عوامل عمده  مي

چنين غلبه بر بحران  ويژه فقرزدايي و هم هتوسعه و ب

طوري كه شكوفايي و  به .شمار آورد غذايي كنوني به

برداري  بهره ياقتصادي هر ملت، به چگونگسندگي خودب

ها و استعدادهاي  منديو استفاده از تمام امكانات، توان

نگاهي به وضعيت . مادي و معنوي جامعه بستگي دارد

كشاورزي كشورهاي در حال توسعه گوياي اين واقعيت 

است كه نبود شناخت كافي از امكانات و منابع توليدي و 

ارايي عوامل توليد كشاورزي وري و ك پايين بودن بهره

عدم مديريت صحيح سبب تحقق نيافتن  مخصوصاً

هاي توسعه كشاورزي در اين گونه كشورها شده  هدف

  .(Ghorbani 1996) است

در كشور ايران نيز وضعيت توليد بخش 

هاي  كشاورزي به نحوي است كه از مجموع ظرفيت

گيري كامل صورت  توليدي و امكانات بالقوه آن بهره

اي در مورد عدم كارايي در  بنابراين هر مطالعه .پذيرد مين

توليد محصوالت كشاورزي و تالش در جهت بهبود 

وري عوامل توليد  كارايي و استفاده بهينه از منابع، بهره

طور كلي با توجه به  به .واهد دادكشاورزي را افزايش خ

هاي موجود در بخش  شناخت امكانات و محدوديت

ترين راه  توان گفت كه مناسب هشايد ب كشاورزي ايران،

كار براي افزايش توليد و درآمد كشاورزان  حل و راه

 بهبود و وامل توليد موجودكارگيري درست و مطلوب ع هب

 باشد يرست موري عوامل از طريق مديريت د بهره

(Zibaei 1990-1993) . افزايش توليد از دو طريق

و  وژي موجودكارگيري عوامل توليد در سطح تكنول هب

هاي كارآمدتر و  از طريق استفاده از روش توليدافزايش 

وري عوامل  به عبارتي افزايش بهره تكنولوژي بهتر يا

 ،عوامل توليدبا توجه به كميابي  .پذير است امكانتوليد 

كارگيري بيشتر منابع توليدي  هتوليد از طريق بافزايش 

ن رو بايد از اي .(Seydan 2002) پذير است كمتر امكان

ها و استفاده  كارگيري مطلوب نهاده هسعي شود از طريق ب

هاي نوين در جهت افزايش عملكرد گام  آوري از فن

وري  كشت جايگزين افزون بر افزايش بهره. برداشته شود

 .گردد ها نيز مي وري ساير نهاده زمين باعث افزايش بهره

شود  تعريف مينسبت ستاده به نهاده  صورت هب وري بهره

(Iranian Management and Planning 

Organization 2001)
.  

توان به  با استفاده از برآورد تابع توليد مي 

با ازجمله مطالعاتي كه . وري پرداخت گيري بهره اندازه

 اند وري پرداخته استفاده از تابع توليد به مطالعه بهره

 ميروتچي و تيلور ،)Serrao 2003( توان به سرآ مي

)Mirotchi and Taylor 1993(يرشرا، ك (Kiresur 

، )(Lebel et al. 2007 لي بل و همكاران ،(1995

ك و همكارانلوپتاس )et al. 2006 Luptacik(  اشاره

 رنجكشاكبري و  در ميان مطالعات داخلي نيز. نمود

(Akbari and Ranjkesh 2003) ،مهرابي بشرآبادي 

(Mehrabi Boshrabadi 1995) ،ري و تيموامير

، (Amirteimouri and khalilian 2008) خليليان
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 رحيمي و كريمي و حاجي (Fatahi 2006) فتاحي

(Hajrahimi and Karimi 1996)  از جمله مطالعاتي

وري عوامل توليد را  بهره ،هستند كه بر اساس تابع توليد

در مطالعه اكبري و رنجكش  .اند گيري نموده اندازه

كه توليد كل  (2008) خليليانو اميرتيموري و  (2003)

مساعدت  ،بخش كشاورزي را مورد توجه قرار دادند

نيروي كار كل بخش كشاورزي به توليد منفي ارزيابي 

نمونه ديگري ار مساعدت منفي نيروي كار به توليد . شد

 Najafi) نجفي و فرج زادهبخش كشاورزي در مطالعه 

and Farajzadeh 2010) و در تخمين تابع توليد 

 ات فوقبرخالف مطالع. شود محصول گندم نيز ديده مي

كه در سطح بخش كشاورزي مساعدت نيروي كار را 

 محمدي و همكاراندر مطالعه  ،منفي ارزيابي نمودند

(Mohammadi et al. 2005)  كه اقدام به تحليل

نقش عوامل توليد در توليد چغندرقند منطقه اقليد استان 

. كار منفي ارزيابي گرديد فارس نمودند نيز اثر نيروي

در سطح  (2009) و كريميرحيمي  حاجيچنين  هم

گيري  هاي منتخب استان كردستان به اندازه مرغداري

تمامي عوامل توليد و از وري پرداختند مساعدت  بهره

در اين مطالعه . نيروي كار مثبت ارزيابي گرديدجمله 

وري نيروي كار در يك دوره توليد مرغ گوشتي  بهره

در مطالعه . كيلوگرم گوشت برآورد گرديد 10229برابر با 

مساعدت عوامل توليد مورد استفاده در  (2006) فتاحي

توليد روناس در استان يزد بر توليد آن مثبت ارزيابي 

 مطالعاتيبه اين ترتيب مشاهده مي شود كه در . گرديد

هاي داراي پوشش كشوري هستند مساعدت  كه داده

البته بايد . شود ديده ميبيشتر امل توليد منفي برخي از عو

دقت داشت كه در سطح كالن عوامل توليد نوعاً در قالب 

دو گروه كلي نيروي كار و سرمايه مورد استفاده قرار 

  . گيرد مي

 زيركشت سطح هكتار هزار 153 با ايران

 چغندرقند كشت درصد از كل سطح زير 8/2 چغندرقند،

 مختلف مناطق در ندرقندچغ .دارد اختيار در را جهان

 .شود مي كشت آبي صورت به استان 25در  تقريباً كشور

 زراعي سال در موجود اطالعات آخرين اساس بر

 زيركشت سان رضوي با سطحااستان خر 1388-1387

 بين در را كشت زير سطح بيشترين هكتار، 19892

 زيركشت چغندرقند سطح كل از درصد 35 برابر ها استان

 استان آن، از پس .است داده اختصاص دخو به كشور

با و  هكتار 13672 كشت زير سطح با غربي آذربايجان

 در چغندرقند كشت زير سطح از سهم درصد 24 از بيش

 با نيز فارس استان .است گرفته قرار دوم مقام در كشور،

 در چغندرقند كشت زير سطح سهم از درصد 11 از بيش

 Iranian Ministry of) دارد قرار سوم جايگاه

Agriculture 2009).  بر اساس آمار فوق استان فارس

د چغندرقند يگاه خود را در توليتواند جا ينه مناسب ميبا زم

مطالعه حاضر با اعتقاد به . ش دهديافزا يمحكم و حت

شناخت الگوي استفاده از عوامل توليد و مطالعه اين كه 

 سطحر اين محصول د ها در افزايش توليد وري آن بهره

با ، تالش نموده است تا اهميت بااليي دارداستان فارس 

 ها در به تبيين نقش نهاده وري بهره استفاده از مفهوم

  .بپردازداستان  توليد محصول چغندرقند اين
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  ها مواد و روش

دو نوع  عمدتاًطور كلي متخصصان اقتصاد  به

 گيرند را درنظر مي وري نهايي و متوسط بهره

(Heydari 2009) .وري نهايي عبارت است از  بهره

به ) داده(اي كه آخرين واحد عامل ورودي  مقدار ستاده

وري متوسط عبارت  كند و بهره ستانده كل اضافه مي

واحد داده يا به عبارت  ياست از ميزان ستاده به ازا

طور متوسط چقدر به توليد  كه هر واحد داده به ديگر اين

وري دو  محاسبه بهرهبراي . كند اضافه مي) ستانده(

روش اقتصادسنجي و غيرپارامتري مورد استفاده قرار 

وري از  در روش اقتصادسنجي محاسبه بهره .گيرد مي

وليد و يا يك تابع هزينه صورت طريق برآورد تابع ت

وري با استفاده از  متري بهرهادر روش غيرپار. گيرد مي

    .دشو و يا محاسبه شاخص تعيين ميريزي رياضي  برنامه

در اين مطالعه تابع توليد درجه سوم با توجه به 

هاي در دسترس و برتري آن  تناسب بيشتر با داده

داگالس و ترنسنتدال  –نسبت به توابع توليد كاب 

هاي اقتصادسنجي  در خصوص ويژگي .انتخاب گرديد

كه منتج به انتخاب تابع توليد درجه سوم شد در بخش 

   .يه شده استنتايج و بحث مطالب الزم ارا

از خصوصيات تابع درجه سوم اين است كه 

نواحي سه گانه توليد را دربردارد و قانون بازده نزولي در 

ها  چنين كشش جانشيني نهاده شود و هم آن رعايت مي

فرم كلي اين تابع به . در طول تابع توليد ثابت نيست

  :است 1صورت رابطه 
)1 (       

ميزان توليد وYكه در آن
iXثيرگذار بر توليد أعوامل ت

ها برابر  در تابع فوق تعداد نهاده .استهاي توليد  يا نهاده

  .است nبا 

با فرض اين كه توليدكنندگان، عوامل  چنين هم

وري  بهرهكنند  توليد را از يك بازار رقابتي تامين مي

وري نهايي، ارزش توليد نهايي و كشش  متوسط، بهره

تا  2روابط  صورت بهتوليد عوامل مختلف توليد در مدل 

   :باشد مي 5
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ك كيلوگرم قيمت فروش ي YPكه در آن 

برداران منطقه مورد مطالعه،  چغندرقند توسط بهره

ijMP بردار  وري نهايي بهره بهرهj ام از عامل توليد

i ،امijAP بردار وري متوسط بهره بهرهj ام از عامل

ام، iتوليد 
ijX

E بردار  كشش توليد بهرهj نسبت ام

ارزش توليد نهايي  ijVMPام، iعامل توليد  به

توليد چغندرقند  iYام، iم از عامل توليد اjبردار  بهره

ام iعامل توليد ميزان استفاده  ijXام و jبردار  بهره

    .باشد ام ميjبردار  توسط بهره

تكميل هاي موردنياز اين مطالعه از طريق  داده

در سال استان فارس منتخب  چغندركار 65پرسشنامه از 

  . گردآوري شد 1387زراعي 
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   و بحث نتايج

وري عوامل توليد با  ابتدا به منظور بررسي بهره

 Ordinary) معمولي حداقل مربعات استفاده از روش

Least Square) چنان كه  هم  .تابع توليد برآورد شد

آوردن تابع توليد، توابع دست  هپيشتر گفته شد براي ب

متعددي مورد آزمون قرار گرفت و در نهايت با توجه به 

هاي اقتصادسنجي براي يك تخمين مناسب،  ويژگي

اين  .اي درجه سوم انتخاب گرديد تابع چند جمله

ها كه حاكي از برتري تابع توليد درجه سوم  ويژگي

داگالس و ترنسندنتال -نسبت به توابع توليد كاب

هاي تشخيص مانند ضريب  آماره بر اساسد باش مي

خوبي برازش، همساني واريانس جمالت اخالل و نرمال 

. بودن توزيع جمالت اخالل مورد توجه قرار گرفت

چنين اهميت آماري متغيرها از ديگر معيارهاي  هم

  .درجه سوم بود ابعانتخاب ت

مده آ) 1(حاصل از اين تصريح در جدول  نتايج

كه تصريح ياد شده داراي جمالت  آن با توجه به .است

توان با  باشد لذا به تنهايي نمي متعدد از هر متغير مي

دست آمده نسبت به تحليل اثر اين  استفاده از ضرايب به

از همين رو در ادامه مقادير . متغيرها بر توليد اقدام نمود

ها محاسبه و تحليل شده  وري هريك از نهاده بهره

رهاي يغست با استفاده از متاين تصريح قادر ا. است

درصد از تغييرات توليد در ميان  62مورد استفاده 

نيز حاكي از  Fماره آو  كند بيينبرداران منتخب را ت بهره

درصد  يك اعتمادداري اين تصريح در سطح  معني

  .باشد مي

  

  )1387(در مزارع چغندرقند استان فارسدرجه سوم  ع توليدنتايج حاصل از برآورد تاب 1جدول 

  

   tآماره   انحراف معيار  ضريب  متغير مستقل

1X  ∗∗5/411  2/221  41/2  

2X  ∗∗4/33  7/11  73/2  

3
X  ∗∗56/0-  211/0  86/2 -  

4X  ∗∗∗7/9557  5/2635  21/4  

5X  ∗∗∗8/3241-  1/826  87/3 -  

6X  ∗5466-  5/2749  65/1 -  
2

1X  ∗∗46/6-  16/2  9/2 -  
2

2X  ∗03/0-  018/0  69/1  
2

3X  ∗∗0007/0  000035/0  97/1  
2

4X  ∗∗∗09/1349-  68/413  44/3 -  
2

6X  ∗72/1231  63/688  85/1  
3

1X  ∗∗032/0  0076/0  88/2  
3

4X  ∗∗∗87/57  38/17  98/2  
3

5X  ∗∗∗82/2  57/0  98/4  
3

6X  ∗6/61-  24/30  77/1 -  

  79/3  23/11826  6/36375∗∗∗  عرض از مبدا

2
R  72/0  

2R  62/0  

F  
∗∗∗2/8  
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2

55 46.83241 XMPX +−=

وري نهايي  بر اساس تابع برآورد شده بهره

)Marginal Productivity( از ها  هريك از نهاده

  :بصورت زير محاسبه شد) 2(رابطه 

  بياريدفعات آ وري نهايي تعداد بهره

)8(    

  وري نهايي نيروي كار مزدبگير بهره

)9(    

  وري نهايي كود حيواني بهره

)10(    

  وري نهايي كود فسفات بهره

)11(    

  وري نهايي سم بهره

)12(    

  وري نهايي سطح زيركشت بهره

)13(    

وري نهايي با  نتايج حاصل از محاسبه بهره

ي متوسط با ور بهره، )13(تا ) 8(استفاده از روابط 

) 5(رابطه  بر اساسو كشش توليد ) 4(استفاده از رابطه 

طور كه در اين جدول  همان .آمده است) 2(در جدول 

وري براي سه سطح از  شود مقادير بهره مشاهده مي

. مقادير ميانگين، حداقل و حداكثر محاسبه شده است

وري هريك از  به عبارت ديگر در محاسبه مقادير بهره

ها از مقادير ميانگين، حداقل و حداكثر استفاده از  هنهاد

  .ها در نمونه منتخب بهره گرفته شده است آن

  

  )1387(در استان فارس چغندرقند برداران ها براي بهره وري و كشش توليد نهاده بهره 2جدول 

  
  نهاده ها                            

  پارامترها
  سطح زيركشت  عات آبياريدف  سم  كود حيواني  كود فسفاته  نيروي كار

  وري نهايي بهره
  - 1253  385  2574  -4/0  14  -28  ميانگين
  - 7150  - 2033  - 1025  - 45/0  -13  -185  حداقل
  1745  2366  5687  31/0  22  315  حداكثر

وري  بهره
  متوسط

  20546  680  10270  6/6  143  650  ميانگين
  1222  750  1965  27/0  29  123  حداقل
  85066  3500  30524  26  652  7569  حداكثر

وري  ارزش بهره
  نهايي

  -1/0  28/0  19  - 6  6  -476  ميانگين
  - 45/0  -8/2  - 9  -14  - 7  - 3700  حداقل
  111/0  5/4  78  18  25  5670  حداكثر

 ارزشنسبت 
توليد نهايي به 

  قيمت نهاده

  شتريب
  كياز  

  0  13  23  1  27  8  تعداد
  0  2/38  6/67  9/2  5/79  5/23  درصد

  كمتر
  كياز  

  34  21  11  33  7  26  تعداد
  100  8/61  4/32  1/97  5/20  5/76  درصد

  -1/0  37/0  21/0  - 06/0  07/0  - 15/0  كشش توليد

  

وري نهايي تعداد  بهره) 2(جدول  نتايجبر اساس 

دفعات آبياري، نيروي كار مزد بگير، كودحيواني، كود 

، 385فسفاته، سم و سطح زير كشت به ترتيب برابر با 

كه نشان  باشد مي -1253و  2574، 14، -4/0، -28

وري نيروي كار، كودحيواني و سطح زير  دهد بهره مي

سه نهاده  يمنف يينها يور بهره .ه استكشت منفي بود

2

111X
X96.0X8.1256.411MP ++++−−−−====

33X
X0014.056.0MP ++++−−−−====

22 06.04.33 XMP
X

−=

2

444 4.17318.26987.9557 XXMPX +−=

2

666 8.18444.24625466 XXMPX −+−=
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ر كشت يو سطح ز يوانير، كودحيكار مزد بگ يروين

ش از حد يها ب ن نهادهيدهد كه استفاده از ا ينشان م

كشش  .رفته استد قرار گيه سوم توليبوده و در ناح

نيروي كار، كود فسفاته، كودحيواني، سم، دفعات توليد 

، -15/0نيز به ترتيب آبياري و سطح زير كشت 

 .دست آمد هب -1/0و  37/0، 21/0، -07/0،06/0

كمتر باشد كه  مي 34/0هاي توليد برابر  مجموع كشش

نزولي نسبت به مقياس  بازده دهنده نشان واست ك ياز 

ها  ن نهادهيش استفاده از ايكه با افزا يعنن ميبه ا .است

   .طور تصادعدي افزايش خواهد يافت هبها  آن يها نهيهز

درصد از  5/76شود  يچنان كه مالحظه م هم

كار  يروينه از نيش از حد بهيبرداران چغندرقند ب بهره

نه استفاده يدرصد كمتر از حد به 5/23استفاده كرده و

از درصد  2/38 توسط يمقدار آب مصرف .اند نموده

استفاده شده است در حالي نه يكمتر از حد بهبرداران  بهره

نه آب مصرف يش از حد بهيبها  از آندرصد  8/61 كه

اد مصرف يز زيرا ن يوانيكودح ،برداران بهره .كنند مي

ش از حد يها ب درصد از آن 1/97كه  يطور هب .نمايند مي

  .اند نه از آن مصرف نمودهيبه

ش يكار ب يرويدست آمده از ن هج بيتابر اساس ن

لذا الزم است جهت . نه استفاده شده استياز حد به

ب يدر ترك يكار كمتر يرويكسب حداكثر سود، از ن

ن اساس با كاهش استفاده از يبر ا .ها استفاده شود نهاده

د يه دوم توليد به ناحيه سوم توليتوان از ناح يكار م يروين

هم  كه افتيكنند دست  يمشنهاد يكه اقتصاددانان پ

 .شود يد را موجب ميش توليها و هم افزا نهيكاهش هز

نه يتر از حد بهمن از كود فسفاته در مزارع كيچن هم

ش يبا افزا .ابديش ين مقدار افزايد اياستفاده شده كه با

موجب و افته يش يآن افزا يينها يور ن نهاده بهرهيا

اثر منفي  .ابديش يد محصول چغندرقند افزايشود تول يم

نيروي كار بر توليد چغندرقند در مطالعه محمدي و 

كه در منطقه اقليد استان فارس انجام  (2005) همكاران

  . شود شد نيز مشاهده مي

مده آدست  كشش سطح زيركشت نيز منفي به

به اين معني كه افزايش سطح زيركشت يا . است

در افزايش توليد  موجبكاهش استفاده از عوامل توليد 

افزايش سطح زيركشت به معني . شدواحد سطح خواهد 

نيز ها در واحد سطح  كاهش استفاده از ساير نهاده

زيرا ضريب هر متغير مشروط بر ثابت بودن . باشد مي

از اين رو . سطح استفاده ساير متغيرها قابل تفسير است

تواند موجب شود تا  افزايش سطح زيركشت مي

ي كار و كودحيواني نيز رهاي نيرويمساعدت منفي متغ

لذا . تعديل و يا حتي به مقاديري مثبت تغيير يابد

توان گفت اثر منفي سطح زيركشت بر توليد مترادف  مي

ها در واحد  با باال بودن سطح استفاده از ساير نهاده

عنوان  هباشد كه نيروي كار و كودحيواني ب سطح نيز مي

از منابع اين تراكم باالي استفاده  نهاي روش مصداق

بر اين اساس . باشد قند ميرتوليدي در كشت چغند

توسعه سطح زيركشت در صورت امكان و يا كاهش 

ها بويژه نيروي كار و كودحيواني  سطح استفاده از نهاده

  .گردد توصيه مي
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