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 چكیده
قیاس تولید م نقشهای کشاورزی و نظامهای تولیدی در پایداری بومزیستی و تنوع فعالیتاهمیت تنوع توجه بهبا 

 هایاملعوری بهفهارتباط بین تنوع و مقیاس تولید با  به بفرسی این پژوهش ،های اقتصادی ناشی از آنو صرففه 
به روش  1931پفسشنامه در سال  012 ،منظور ینا یبفاتولید دشرت ماهیدشرت اسرتان کفمانشاه پفدا ته است     

 -شا ص تفنکوئیستآوری شده است  از گفدمورد نیاز آمار و اطالعات و  یلتکم ،یادومفحله یا وشه یفیگنمونه
از شرا ص آنتفوپی مفک  بفای محاسرربه س    ، عوامل تولید جزیی، چندگانه و کل وریبهفهبفای محاسربه  تیل 
گیفی کارهو با ب شده س تولید استفادهبفای محاسبه مقیاسر   زیف کشت  دام و  شرمار و از شرا ص مقداری  تنوع 

ثیف مثبت و دهد که تنوع بیشتف تانشان می بفرسینتایج   ها این بفرسی صورت گففته استآزمون مقایسه میانگین
اری بف دیتف تاثیف مثبت و معنتولید در بخش زراعی داشررته و مقیاس بزر  هایوری کل عاملداری بف بهفهیمعن
بت با تنوع بیشتف تاثیف مث کشتزارهایهمچنین   تولید در بخش دامی و کل مزرعه داشته است هایوری عاملبهفه
  هوری چندگانبهفهو  وری چندگانه کود و سررموم شرریمیاییبهفه ،وری جزئی کودهای شرریمیاییدار بف بهفهیو معن

و بهبود  در حفظ کشتزارها دیگفکوچک مقیاس و با تنوع باال بیش از  کشتزارهای  کود، سموم شیمیایی و آب دارد
 ویژهبه )، کشتزارها بایستیتولید  هایاملوری کل عافزایش بهفه راسرتای  درکفده و کیفیت محیط زیسرت عمل  

های مناس  شود با اعمال سیاستبنابفاین پیشنهاد می  پیش روندمت تنوع بیشتف به س (بزر  مقیاس کشتزارهای
سازی تخصرصری و بزر  مقیاس به سرمت متنوع    کشرتزارهای گذاران و مفوجان کشراورزی،  از سروی سریاسرت   

بف استفاده بهینه از منابع و امکانات تولیدی، در راستای کشاورزی پایدار و بهبود  افزونهای تولیدی رفته تا فعالیت
 عملکفد محیط زیست گام مهمی بفداشته شود 

  JEL:  Q12بندی طبقه

 آنتفوپی مفک شا ص ، تیل -شا ص تفنکوئیست ،آزمون مقایسه میانگین، وریبهفههای کلیدی: واژه

                                           
 دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ، استادان و استادیار( نویسنده مسئول) به ترتیب دانشجوی دکتری 1

Email: f.mohammadian60@gmail.com 
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 مقدمه

 در بیشااتر کشررتزارهاکشاااورزی در ایران به دلیو ودود تنوآ  و و اوای ، اراکند   و کویک  

رزی در اای کشاوباال است. ماایت ریسک  ععالیت (ریسکنقاط کشاور، ععالیت  با طرراییری ) 

اای مدیریت   ونا ون، شااایوه کند تا با کاربرد و  زموننواح  مختلف، کشااااورزان را وادار م 

عملکرد و در مد  اایرا بر نوسانریساک  بییع  و اقتصاادی    اایامونامرلوو ع اایاثر یاری

ویژه ه، اساااتهاده از تنوآ بترین رااکاراای مدیریت ترین و رایجاداره و مهار کنند. یک  از قدیم 

طود را  اای زراعت در مد اایمختلف است که در  ن کشاورزان نوسان زراع   یاااندر کشات  

اای در دسااترب به کمترین اندازه منابع و نهاده ی ارتیاط میان محصااوالم مختلف،یهبراا تنها

ییر ی کشاورزان اعزون بر تغبوسیله طرراییریت ی مدیری رعتن این شیوهرساانند. در ای  م 

 اایمواتواند الگوی کشت در یک منرقه را نیز در ااسخ به ع، م کشتزارالگوی کشت در سرح 

دنیال  ن شرایط بازار محصول و نهاده را دستخوش تغییر کند. ریسک  تحت تاثیر قرار داد و به

ی کشاااورزی یک موثر در روند توسااعه اایاموععنوان یک  از بررساا  تنوآ زراع  بهبنابراین، 

 (.1831بند،  ینه) اای بخ  کشاورزی دارای اامیت است یاریمنرقه و امچنین در سیاست

اای توسااعه بخ  کشاااورزی،  یاسااتساا یجادبرای اثری ؤمابزار  کشاااورزی اایععالیتتنوآ 

بهزراع  و  بهنژادی،اای کشااات مرلوو،  ساااترش روش یبو ترک کشااات ای کردنمنرقاه 

 یتبه شااهراا و در نها ییانروسااتا رویه از مهادرم ب یریدلو  روز،اای ایشاارعته و بهعناوری

 بردن ینبرای از ب رایاعت  ، به عنواناای توساعه بخ  کشااورزی است. تنوآ  به ادف یدنرسا 

 یهاا مهم  اساات، نق  ی دامعه روسااتا یتاز ابعاد محروم یک که  ییانروسااتا یریاییب ساا

برای    یاری و  ماد یهسااارما یتامن یجادکشااااورزی، اعزون بر ا اایععاالیت تنوآ  کناد.  م

مورد نظر  در مداایطابر و  یتبخ ، رضاااا یندر ا طرراییری امراه با یطبا شااارا یاروی رو

 یت،توان  هات بدون امن  م یقین بور، باه عیاارم دیگر کناد. باه    م ینتامم  یزکشااااورزان را ن

 طرر یریتاای مدادف دست طوااد  مد کهبه انگام  یتامن ینو ا یرد  کشااورزی رون  نم 

  ،و بهرام  )  ه یابداا ساات، تحق  از  ن یک کشاااورزی  اایو ععالیت که تنوآ محصااوالم

1837.) 

 کیدر بخ  کشاورزی انتقال منابع از . را در سارو  مختلف اقتصادی دارد   متهاوت  تنوآ معان

 تنوآ کشاورزیباشد.  م  دام یا  از محصوالم زراع یشتریب ترکیب به  دام یا  محصول زراع

و  شااای م  ،دام یداممانند تول یشاااترکاری ب نیاز کااالااای باا ارزش باال و    یاد در دهات تول 
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 شااماربهاز مشااک م  یاریبر بساا شاادنییرهرااکار مهم برای  یکبه عنوان   ،محصااوالم با 

 (.1991 1یاب)و یدم 

کشاات محصااوالم زراع ، تلهی  زراعت و داا و اضاااعه کردن حیوبام به یرطه تولید در   تنوآ

اای ارز و حشرام، مشک م  عام و اا، علف، با شاکستن یرطه بیماری اای کشااورزی ععالیت

اای  ن را کاا  کود و سااموا شاایمیای  و ازینه  کاراا را بساایار کمتر کرده و نیاز به بیماری

وآ، عرصات بیشاتری برای اساتهاده از حشاارام سودمند و تنییت نیترو ن    داد. امچنین تنم 

زراع    یااانتنوآ و کشاات  راایردبر این،  اعزونکند. توسااط محصااوالم زراع  را عراام م  

علت عراام کردن اوشاا   یاا  مناسااب در بول سااال زراع  باع  ، بهکشااتزاراامختلف در 

منیت تنوآ ثیر متامچنین  (.2112، 2ن و میلز)کرمشااود کاا   بشااوی  و عرسااای  طا  م 

ماده  ل  طا ، منجر به اعزای   و در دسااترب  یااان  یزانبر م کشااتزاراای تولیدی ععالیت

در طا  ساارح  شااده و مقاومت و اایداری  یااان زراع  به شاارایط طشااکسااال  را اعزای    

زراع ،   یااانسااازی کشاات متنوآبا  (.2112و کرمن و میلز،  2111، 8اندرو)ماریوم و داد م 

 در مد ناطالص محصوالم دایگزین باال نیاشد، ول  به دلیو مساعدم ظرعیتا ریه ممکن است 

وی نو و ) اای تولید کاا  یابدرود ازینهانتظار م  1تنوآای ازیناه ااای  نااشااا  از صااارعاه  

  (.2113، 5امکاران

بور هکار طانواد   بو  ساترش نیازاای کاری، از نیروی  کشاتزار اای تولیدی در با تنوآ ععالیت

، 1بروکهیلد و امکارانشود )م  کشتزارکار مازاد در ای اساتهاده شاده و باع  دیو نیروی  بهینه

اای زمان  متهاوت  به مختلف ممکن اسااات در دوره  یااااان زراع   (. باه عنوان مناال،   2112

تواند در میان محصوالم زراع ، با   م  ساد  د   به کار طانواکار نیاز داشاته و نیروی نیروی

توزیع شاااده و بدین ترتیب از  بیشاااترین در مداایدام  مختلف باه منظور دساااتیاب  به   و

شاااود. م ای اساااتهاده بور بهینههکار مازاد در این بخ  بکاار طاانواد   و کاو نیروی   نیروی

                                           
1 Vyas  
2 Kremen & Miles 
3 Marriott & Wander 

اای تولید در صورم ودود تنوآ در تولید، اا، بیانگر کاا  ازینهای تنوآ به ازای سرح مشخص  از مصرف نهادهاای ازینهودود صرعه 4

سازد تا با تولید امزمان یند ستاده، اای تنوآ، کشاورزان را قادر م  یری از صرعهتولید تخصاصا  اسات. به بیان دیگر، بهره    در قیاب با

دی اا در واحداای تولیتر نسیت به تولید ار یک از ستادهسارح مشاخصا  از ساتاده یند رشاته ععالیت مختلف را با ازینه تولید اایین     

 (.2113نو و امکاران، دست  ورند )وی تخصص  به
5 Villano & et al 
6 Brookfield & et al 
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ار کبر نیروی اعزون، کشااتزاراای تولیدی در ساارح ععالیت اعزای  سااازی و امچنین با متنوآ

اا و ادوام منابع تولیدی از دمله زمین،  و، کود و سااموا شاایمیای ، ماشااین  دیگرتوان از م 

عیارم به .(2118، 1 ندرسون) استهاده را به عمو  ورد بیشاترین اای ثابت و سارمایه  کشااورزی 

زراع  متنوآ، منجر به   یااانراه کشااات  یااا  و یاا نگهداری داا به ام   کشاااتدیگر، تنوآ 

 وریو بهیود بهرهز ادررعت منابع ا ، دلو یریاییری اقتصادیو طرر شاایان توده طرر کاا  

 سویو نظاا کشاورزی شده و  ن را به ثیام اقتصاادی کشتزار  تولید، اشاتغال، در مد،  اایاموع

 .سازدم اایداری رانمون 

ع و مناب دوبارهتخصیص شامو  کشاتزار اای تنوآ ععالیت کشااورزی در سارح   بور کل  مزیتهب

ثیام  ،ساازی استهاده از منابع تولیدی بیشاینه و  اای تولیدی ددیدتجهیزام تولیدی به ععالیت

 طرراییریارز و تجمع حشااارام، کاا   یااعلف اا،یماریکاا   عام، ب با یاد عملکرد تول

 یتمحصوالم مختلف و امن یدتول یر ،نامساعد مح یطاا و شرایمتق وساان از ن  ناشا  یدر مد

استهاده مداوا از  ساترش نیازاای کاری،   یمن،و ا یمغی  ،کاع یکشااورزان با اراهه  یا  ی  یا

 یطاا و شرااز انواآ طا  ینهاستهاده به ید،دد  شاغل  یااعرصات  یجادو ا  کار طانواد  یروین

 یو اسااتهاده از کوداا  تناوو زراع یریکار هببا  یسااتزیطاز مح یتمختلف، حما ی  و و اوا

 ینطا  و امچن یزیطحاصو ی و اعزا یمیای کود و ساموا ش  کاربردکاا   یجهو در نت  دام

 ،2 )کوراساااک شااود  در بول زمان م یدتول ی کارا یتو در نها تولید اایاموع یوربهیود بهره

ا ، امزمان بکشتزاردر ساارح  یدیتول یاایتتنوآ ععال ی اعزا باداد  تجربه نشاان م  (.2118

 ادد ی کو را اعزا یدتوان عملکرد و تول م یست،زیطمح یباا و کاا  تخرنهاده کاربردکاا  

 (.2115، 8و امکاران ینترز)و شود م یسود ور در مد و ی منجر به اعزا یتکه در نها

نال . برای مطوااد داشااتنیز  اای کشااتزاراا کاساات متنوآ تولیدی در  نظااکار یری هالیته ب

اای تولیدی، بایست  توده، ت ش و منابع تولیدی طود کار یری تنوآ در ععالیتهکشااورزان با ب 

اای مقیاب را به یندین ععالیت تولیدی اطتصااااه داند که این امر منجر به کاا  صااارعه

 علتاای حمو و نقو اس از برداشت محصول بهتوان به ازینهدیگر م  اایکاست از  شاود. م 

 (.2115، 1کورد و امکاران)مک دور بودن بازاراای مصرف اشاره کرد

                                           
1 Anderson  
2 Kurosaki 
3 Winters & et al 
4 McCord & et al 
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 اایبرتری، کشاااتزارزیسااات  در  ن حهظ تنوآاای تولیدی و درنتیجه بناابراین، تنوآ ععالیت 

سااازد.  دهان  عراام م ای و در مقیاب مل ، منرقه را زیساات محیر  و ادتماع  ،اقتصااادی

تولید و در نتیجه اعزای  کارای   اایعاموشامو استهاده بهینه از  تنوآ اقتصادی اایسودمندی

اای تولید، اای تنوآ و کاا  ازینهوری  نها، برطورداری از مساااعدم ناشاا  از صاارعه  و بهره

و کارای  تولید و در کساب در مد ایوساته در بول سال و اایداری مال  کشاورز، بهیود عملکرد   

نهایت بهیود در مد و سااود وری طوااد بود. مناعع ادتماع  شااامو  سااترش نیازاای کاری و  

اای شغل  و کاا  مهادرم روستاییان به شهراا کار و اعزای  عرصات اساتهاده مداوا از نیروی 

 محیر  شاااموزیساات اایسااودمندی یای  اساات. ناشاا  از  ن و تامین امنیت ااییال و 

اای ارز و حشرام، اا، علفحهاظت از منابع ارزشامند  و و طا ، کاا  تجمع  عام، بیماری 

، کاا  نیاز به مصاارف کود و سااموا شاایمیای  و اعزای  کارای    طیزی طا عزای  حاصااوا

، 2و انجساایچک و امکاران 2118، 1مصارف انر ی، نیترو ن و عسااهر اسات )برو  و زاااادیس  

 (.2118، 8او اندری، 2117

اای امووری عبر بهره تولیدیاای ععالیتو مقیاب بررس  ادبیام موضوآ در رابره با تاثیر تنوآ 

رده و این ارتیاط را بیان ک نظریهانجاا شده  اایبیشتر بررس تولید بیانگر این مرلب اسات که  

در داطو شود. از  نها اشاره م  شماریتجرب  اندک  در این زمینه انجاا شده که به  اایبررس 

به تعیین اندازه مرلوو واحداای مرتعداری با استهاده  بررس  طوددر  (،1879سا م  ) کشاور  

ای انتایج بیانگر تاثیر منیت تنوآ ععالیتکه  تولید ارداطت اایاموعوری کو از شااااطص بهره

مهرارور حسااین  و تولید و سااود وری واحداای مرتعداری بود.  اایاموعوری تولیدی بر بهره

در  یدتول اایاموع کو یوربهره یوت -یسااات با اساااتهاده از شااااطص ترنکوه( 1898یزدان  )

 یرتمث یون ر رسااا یالگو یکبا بر ورد   اه ن را محاسااایه و داریباا  زراعات و   ااای یربخ ز

 تاثیر منیت  بر زراع  تنوآ کشاااتند که در این بین کرد  بر  ن را بررسااا مختلف اایاموعا 

 داشت. تولید اایاموعی کو ورهرهب

محیر  تنوآ به ارزیاب  عملکرد اقتصادی و زیست (،2117) 1لنگولد و امکاران کشوردر طارج 

د کار و در موری نیرویاای کشاورزی با بهرهکشاورزی ارداطته که ارتیاط منیت تنوآ ععالیت

                                           
1 Brock & Xepapadeas 
2  Hengsdijk & et al 
3 Ogundari 
4 Langeveld & et al 
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اای تابلوی  با استهاده از داده (2112) 1امچنین کیم و امکاران. بود بررس   ناننتیجه  کشتزار

 اای تولیدی وتنوآ، به بررس  ارتیاط تنوآ ععالیتکار یری مههوا بازده هو بشالیزاراا در 

 وریهرهب یاط منیت  بینارت نشان داد بررس   نانتولید ارداطتند که نتایج  اایاموعوری بهره

 2مینا و امکارانرای. ودود دارد شالیزارو تنوآ تولیدام کشاورزی در سرح  تولید اایاموع

 اایاموعوری کو موثر بر بهره اایاموعمنظور بررس  تیو به -از شاطص ترنکویست (،2118)

وری یت بهرهارتیاط من بیانگر بررس   ناننتایج ه که اندونزی استهاده کرد اایسیزیکاریتولید در 

 بود.  ااسیزیکاریولید و تنوآ ت اایاموعکو 

اای کشاورزی، نظاااای تولیدی در اایداری بوازیست  و تنوآ ععالیتبا ودود اامیت تنوآ

در زمینه بررس  ارتیاط تنوآ  اندک  اایبررس کشور  و طارج در داطوشود مشااده م 

 تییین بررس  اینادف لیا تولید انجاا شده است.  اایاموعوری اای تولیدی و بهرهععالیت

 اایاموعوری دزی ، یند انه و کو با بهره کشتزاراای تولیدی در سرح ارتیاط تنوآ ععالیت

در دشت ماایدشت شده  یاداای تولید و امچنین نق  مقیاب تولید و ارتیاط  ن با شاطص

 . باشداستان کرمانشاه م 

 روش تحقیق
 دیگر بیان اای کم  است. بهستاده کم  به نهادهوری به معنای نسیت از نظر کاربردی بهره

 اایشاطص کل ،بورهب .ااستنهاده کو از واحد ار ازای به تولید یانگینم معن  به وریبهره

 اایاموع وری کوبهره و 1وری یند انه، بهره8دزی  وریبهره اایشاطص دسته سه به وریبهره

 یک یا یند با ستاده ارتیاط دزی  و یند انه وریبهره اایشاطص در شوند.م  تقسیم 5تولید

 با ستاده ارتیاط تولید، اایاموع کو وریبهره اایشاطص در کهحال  بوده در توده مورد نهاده

در یک واحد تولیدی  تولید اایاموعوری کو بهره یرد. م  قرار بررس  مورد اانهاده کو

و وری ککه بهرهاز منابع در دسترب است. انگام  تولیدی دانده نحوه استهاده این واحدنشان

کار ه انه تهاوم در عناوری بسه اثرااید، این معیار نمقایسه شودو واحد با ام تولید در  اایاموع

 تولید یا امان اایاموعرعته در تولید، تهاوم در مقیاب تولید و تهاوم در بازدا  استهاده از 

                                           
1 Kim & et al 
2 Rachmina & et al 
3 Partial Factor Productivity (PFP) 
4 Miltiple Factor Productivity (MFP) 
5 Total Factor Productivity (TFP) 
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دیورم و )داد نشان م  را میان دو واحد تولیدی رونمرزی از د رکت به سوی تابع تولیدح

وری در میان واحداای تولیدی در یک مقرع از به عیارم دیگر، شکاف بهره .(2117، 1ناکامورا

نه  ااای سهزمان، نشان دانده تهاوم در توان عن  و عملکرد واحداای تولیدی به سیب تهاوم

 .(2117، دیورم و ناکامورا) هته شده است 

توسط اقتصاددانان  ایعراسنجه( و نااارامتریای)عراسنجهوری دو روش عمده برای محاسیه بهره

بر ورد یک تابع تولید یا ازینه  باوری محاسیه بهره ایعراسنجهایشنهاد شده است. در روش 

ریاض  و یا  ریزیوری با استهاده از برنامه، معیار بهرهایعراسنجهنا یرد. در روش صورم م 

اای متداول وری یک  از روششود که روش عدد شاطص بهرهمحاسیه عدد شاطص محاسیه م 

وری مستلزا وری است. استهاده از روش عدد شاطص در ارزیاب  بهرهو کاربردی ارزیاب  بهره

انواآ  .(2117، دیورم و ناکامورا)باشدمحاسیه شاطص مقداری نهاده و شاطص مقداری ستاده م 

، شاطص اندس  وریبهرهشامو شاطص حساب  وری بهرهاای عددی برای محاسیه شاطص

شاطص  ساز اری. باشندو شاطص ایده  ل عیشر م  2تیو -، شاطص ترنکوهیستوریبهره

طص را اای انعراف اییر توابع است، این شابر تابع تولید ترنسلوگ که از شکوتیو  -ترنکوهیست

انعراف اییری تابع  تماا طصوصیام مرلوو از دمله لیا داده است.اای برتر قرار دزء شاطص

به امین  .(2117، دیورم و ناکامورا) باشدمنعکس م  یادشدهوری ترانسلوگ در شاطص بهره

اا از عرا ریاض  شاطص اا و ستادهنهاده مقداری شاطص محاسیهبرای  این بررس دهت، در 

 شود.تیو استهاده م  -ترنکوهیست

ت شود، بیانگر  ن اسصورم مقرع  بر ورد م هکه بتیو انگام  -وری ترنکوهیستبهرهشاطص 

تواند بهترین یا واحد تولیدی مردع م    دارد.وضعیتیه  8واحد مردعکه ار واحد نسیت به 

اا اا و تولید ستادهنهاده کاربردمیانگین واحداای تولیدی در بدترین واحد از نظر عملکرد و یا 

 شود:تعریف م  (1)صورم رابره هتیو ب -وری ترنکوهیست. شاطص بهرهشودتعریف 

و  rjyاا، jواحد تولیدی  درتولید  اایعامووری کو بهرهشاطص  jTFP،(1در رابره )
ry 

اا، rو میانگین تولید ستاده  ااjدر واحد تولیدی  ااrتولید ستاده  یزانم ترتیببه
rjR  و

rR  به

و میانگین سهم در مدی اا jدر واحد تولیدی  اا از کو در مدrستاده  در مدی ترتیب سهم

jواحد تولیدی  در ااrدر تولید ستاده  ااi نهاده کاربرد یزانبه ترتیب م irxو  irjx ،ااrستاده 

                                           
1 Diewert & Nakamura 
2 Tornqvist-theil Index 
3 Reference Unit 
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اا، rدر تولید ستاده  ااi نهاده کاربردو میانگین  اا
irjS  وirS نهاده ایازینه به ترتیب سهم i

 نهادهای و میانگین سهم ازینهاا jاا در واحد تولیدی نهادهاز کو ازینه  ااrدر تولید ستاده اا 

i در تولید ستاده ااrشد، در  یاد وریبور که در باال امانباشد. م اا نهادهاز کو ازینه  اا

  ن کاربردار نهاده با میانگین  کاربردشود اا مشااده م نهاده کاربردمحاسیه شاطص مقداری 

 اثر تهاومشود و به این معناست که ای  ن مقایسه م نهاده در ار ستاده با توده به سهم ازینه

ای مختلف را با ار ستاده کشتزاراایتوان م اا در محصوالم متهاوم  رعته شده و نهاده کاربرد

و کمتر ر ر بیشتیدادر شاطص ترنکوهیست، مقرد مقایسه و ارزیاب  قرار داد. کنند، موکه تولید م 

 . بودطوااد  نامناسب وری مناسب وبهرهبه ترتیب بیانگر  از یک

( 2صورم رابره )هاا بوری دزی  ار یک از نهادهتیو برای محاسیه بهره -شاطص ترنکوهیست

 شود: تعریف م 
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(، 2در رابره )
ijPFP وری دزی  نهاده شاطص بهرهiدر واحد تولیدی  ااjشاطص  است. اا

 شود: ( تعریف م 8صورم رابره )هاا بوری یند انه نهادهتیو برای محاسیه بهره -ترنکوهیست
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(، 8در رابره )
njMFPوری یند انه برایشاطص بهرهn  در واحد تولیدی نهادهjدر است.  اا

تولید بایست  به این نکته بسیار مهم توده  اایعامووری دزی ، یند انه و کو محاسیه بهره

ای در مخرج کسر اای ازینهاای در مدی در صورم کسر و مجموآ سهمکرد که مجموآ سهم

 برابر یک شود. 

ری  ن  ی، به معیاراای  برای اندازهار کشتزاربه منظور مدیریت موثرتر تنوآ تولیدام در سرح 

اای تنوآ ععالیتسرح ارزیاب   اای مهمشوند. شاطصاای تنوآ نامیده م که شاطصنیاز است 

و  یرند، شامای در بخ  کشاورزی مورد استهاده قرار م بور  ستردههتولیدی کشاورزی که ب

 1،  نتروا  تعمیم یاعته5،  نتروا 1، او یو8، معکوب ارعیندال2، سیمپسون1اای ارعیندالشاطص

دو معیار سهم  اایهشده بر  یاداای مه شاطص. ا(2112)اال و کار،  است 7و  نتروا  مرکب

اای تولیدی سرح زیر کشت یا سهم در مدی) طالص یا ناطالص( ار ععالیت از کو ععالیت

اای تولیدی از دمله تولید محصوالم دام  در ععالیت دیگرشوند. با توده به ودود محاسیه م 

ز ا  یاه زراع م سرح زیر کشت ار کنار محصوالم زراع ، برای ارزیاب  سرح تنوآ زراع  از سه

از معیار سهم در مدی ار ععالیت  کشتزارکو زمین کشت شده و برای ارزیاب  سرح تنوآ کل  

 شود. اای تولیدی استهاده م از کو ععالیت

کب از شاطص  نتروا  مر کشتزاراای تولیدی ار برای ارزیاب  سرح تنوآ ععالیت این بررس در 

تعمیم یاعته بوده و با   نتروا  شاطص مرلوو طواه یامه دارای شاطص شود. ایناستهاده م 

 شمار در شرایر  که تنوآ داد، برای ارزیاب اا نیز وزن م ععالیت شمارتوده به اینکه به 

)اال و کار،  باشدبا ام تهاوم دارند، بسیار مناسب م واحداای تولیدی اای تولیدی در ععالیت

 شود:( محاسیه م 1صورم رابره )هرکب ب. شاطص  نتروا  م(2112
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اای تولیدی و ععالیت شمار Nشاطص  نتروا  مرکب،  CEIکه در  ن 
ip  سهم در مدی ار

شود، شاطص ( مشااده م 1رابره )بور که در امانععالیت از کو در مد واحد تولیدی است. 

                                           
1 Herfindahl Index(HI) 
2 Simpson Index(SI) 
3 Inverse Herfindahl Index(IHI) 
4 Ogive Index (OI) 
5 Entropy Index(EI) 
6 Modified Entropy Index (MEI) 
7 Composite Entropy Index (CEI) 
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 شمارااست که با کاا  تمرکز و اعزای  ععالیت شمار نتروا  مرکب دارای دو دزء توزیع و 

یابد. این شاطص دارای حد اایین صهر برای اای تولیدی، اعزای  و برعکس کاا  م ععالیت

ه بدین ترتیب محدود( و حد باالی یک برای تنوآ کامو بوده و تخصص یا حداقوکمترین تنوآ)

ز توان ا ن بین صهر و یک است. امچنین برای ارزیاب  مقیاب تولید در واحداای تولیدی م 

کو زمین کشت شده، شاطص مقداری زمین، کو در مد ناطالص و شاطص مقداری داا و کو 

 زمین کشت شده استهاده نمود. 

اا و اب عات  در مورد در مداا، ازینه، نیاز به عراام کردن  هته شده اایشاطصبرای محاسیه 

شامو در مد اصل  و  ادزای تشکیو دانده  نها در ار یک از واحداای تولیدی است. در مداا

اصل  زراع  و دام ) محصوالم در بر یرنده ارزش محصوالم  در مد عرع  است. در مد اصل 

عرع  شامو ارزش محصوالم زراع  مختلف، شیر،  وشت  وساله و  وشت بره و بز اله( و در مد 

یر داا، اشم، کل ، تهاله و دوایز، اداره اسانواآ کاه و  ماننداز  تولید شدهو دام   زراع  عرع 

و قیمت ار یک از محصوالم اصل  و عرع   هته شده  میزانست. بنابراین به اکر  و کود دام  

کار  رعته شده در مراحو مختلف هتولیدی ب اایعامو یامه ازینهاا نیز شامو نیاز است. ازینه

ای  نها اای تولید با توده به سهم ازینهنهاده رو،ای  بررس شده است. در  یادتولید محصوالم 

) بیر، ) اکتار(شامو زمینشوند که بندی م اای تولید در اهت  روه تقسیماز کو ازینه

 -نهر بر حسب استیجاری و  طانواد انسان )  کارنیرویاای شیمیای ) کیسه(، ، کودکیلو را(

اای دام ) کنسانتره، سیوب، یونجه،  ندا، دو، کاه، نهاده، نیروی کار ماشین ) ساعت( روزکار(

سموا شامو  اا)نهاده دیگر و( اازراعتیر دامپزشک و داروی مصرع ، یواان و اداره اس

 است. بنابراین،و نخ(  کوداای دام ، حمو محصول به بازار، نایلون، دعیه،  ون شیمیای ،  و، 

رزان کشاو بیشترتولید و قیمت  نها به تهکیک مورد نیاز است.  اایعاموار کداا از این  میزان

اای استیجاری به بر زمین طود، در زمین اعزوندر منرقه مالک زمین بوده و بعض  از کشاورزان 

قیمت زمین   ناناردازند که با توده به نوآ قرارداد بین تولید محصوالم مختلف زراع  م 

به  ،استیجاریشود. دستمزد ارداطت  به کار ران به عنوان قیمت این نهاده منظور م  ومشخص 

کار طانواد   در نظر  رعته کار برای این  روه و امچنین نیرویدستمزد نیروی میزانعنوان 

 بیاری و کو سرح زیرکشت ار  سامانه بیاری،  باراای مارشبا توده به نیاز طالص  ب ،  شود.م 

شود. با توده به واحد تولیدی محاسیه م ار ، کو حجم  و مصرع ) مترمکعب( در  یاه زراع 

شود، قیمت ار زراع  در نهاده نیروی کار محاسیه م   یاااناینکه ازینه نیروی کار  بیاری 
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بهای ساالنه، برق،  ازوییو ه استخراج  و) ازینه  واای ساالنمترمکعب  و از تقسیم کو ازینه

از شاطص تنوآ  بررس  ایندر شود. و تعمیرام ساالنه ( به کو حجم  و مصرع  محاسیه م 

داا و کو زمین کشت شده  شماردر مدی برای ارزیاب  سرح تنوآ تولید و از شاطص مقداری 

اا و د شمارشاطص مقداری  شود.ده م مختلف استها کشتزاراایبرای ارزیاب  مقیاب تولید در 

نگین، داا سیک و س شمار اایهتیو و  بر  -کو زمین کشت شده با استهاده از شاطص ترنکویست

اای دام  و زمین ای  نها از کو ازینه نهادهکو زمین کشت شده  ب  و دیم و سهم ازینه

 ید،ولت یابز لحاظ تنوآ و مقا کشتزاراابهتر عملکرد  یاب و ارز یسهمقا یبرامحاسیه شده است. 

اده منظور، با استه ینا یشوند. برا یفمختلف در اکتار و راب داا تعر یااستاده و نهاده یست با

 یاانهاده  ،ستاده دام  ،زراع ستاده یمقدار یااشاطص   ازدر  یوت -یستاز شاطص ترنکو

 یشاطص مقدار یمبا تقس  اه نداا محاسیه و  شمارو   دام یاانهاده تهکیک،به   مختلف زراع

 شمار یبر شاطص مقدار  ستاده دام یو شاطص مقدار ینزم یبر شاطص مقدار  ستاده زراع

 یمبا تقس ینراب داا محاسیه شده است. امچنار اکتار و ار در   و دام  داا، ستاده زراع

 یمقسو ت ینزم یبر شاطص مقدار یکبه تهک ع مختلف زرا یاانهاده یمقدار یااشاطص

 یکبه تهک  و دام  زراع یااداا، نهاده شمار یبر شاطص مقدار  دام یاانهاده یشاطص مقدار

 اند .راب داا محاسیه شدهار اکتار و ار در 

، سرح وری کو عوامو تولیدد انه، بهرهوری ینوری دزی ، بهرهاای بهرهاس از محاسیه شاطص

تنوآ و مقیاب تولید، با استهاده از  اایهبر  یتولیدبندی واحداای تنوآ و مقیاب تولید و  روه

ک اای تولیدی با ار یععالیت و مقیاب  ماری مقایسه میانگین به بررس  ارتیاط تنوآ اای زمون

اای  هته شده در و یگونگ  انجاا  زمون عرضیهکه  شودشده ارداطته م  یاداای از شاطص

 ارسشنامه و مصاحیه تکمیو با بررس مورد نیاز   مار و اب عام  زارش شده است.)و( ایوست 

با استهاده از عرمول کوکران حجم نمونه در است.   وری شده ردحضوری با کشاورزان منرقه 

 یری به روش نمونه 1891در سال  ارسشنامه 211بدست  مد که برای دقت بیشتر  191منرقه 

 .شد  وری رد در دشت ماایدشت واقع در استان کرمانشاه یادومرحله یاطوشه

ل  بورکهبباشد. کشاورزی در کشور م اای مهم تولید محصوالم استان کرمانشاه یک  از قرب

اای مختلف و دامداری بوده و این دو رشته ععالیت زند   روستاهیان این استان تلهیق  از زراعت

ده و حالت اویای  را به اقتصاد روستااا بخشیده است. کرتولیدی به عنوان مکمو یکدیگر عمو 

بردار روستای  دارای اولویت طاص  است و اای زراع  بنا به دالیو  ونا ون برای بهرهععالیت
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اای اقتصادی بردار روستای  از نگهداری و ارورش داا، بیشتر تکمیو ععالیتادف عمده بهره

  وشت و شیر )اای دام ایجاد ارزش اعزوده با استهاده از محصوالم زراع  و تولید عر ورده بویژه

و...( بوده که ضمن تامین نیازاای اروتئین  طانوار روستای ، مازاد تولیدام به عنوان منیع در مد 

 یچ یکاست که در ا ای ونهمرمئن  برای دامدار طوااد بود. رواج ععالیت دامداری در استان به 

توان روستای  را ایدا کرد که ععالیت دامداری در  ن مورد توده قرار از روستااای استان، نم 

دامداری در قالب ارورش انواآ داا به عنوان استان بورکل  در مناب  روستای  هنگرعته باشد. ب

دامع  ر ب اایبررس ) اای تولیدی قرار داردععالیت دیگریک ععالیت اصل  اقتصادی در کنار 

 1335) نهر 21899بخ  ماایدشت با دمعیت  معادل . (1833توسعه قرب کشاورزی کرمانشاه، 

 که باشدم  سکنه دارای  بادی ااریه 111 و یقانر س و ماایدشت داستان دو دارای( طانوار

 ایموقعیت منرقه. این بخ  که از لحاظ  یدم  شماربه  ن شهری نقره تنها ماایدشت شهر

لحاظ شرایط  و و اوای  و اقلیم  شامو سه منرقه از  ،شوددشت ماایدشت شناطته م  نااهب

شمال و شرق به حومه کرمانشاه و  سویکواپایه شمال ، دشت و کواپایه دنوب  است که از 

محدود   رو بخ  مرکزی، ازدنوو به بخ  سرعیروز باد و از  رو به شهرستان اس ا  باد

( موقعیت دشت ماایدشت در کشور و استان را 1شکو) .(1891، بخشداری ماایدشت) شودم 

 داد.نشان م 

 
 ( موقعیت دشت ماهیدشت در استان و کشور0شکل )
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 نتایج و بحث
اا و در مداای محصوالم مختلف اا و استخراج  مار مربوط به ازینهاس از تکمیو ارسشنامه

وری دزه ، یند انه بهره او مقیاب تولید بتنوآ میان  ارتیاطدر ادامه به بررس   ،زراع  و دام 

 شود.تولید در دشت ماایدشت ارداطته م  اایعاموو کو 

نوآ  اراض  کشت شده و اایهبر اای مختلف در داستانماایدشت ( مشخصام دشت 1ددول)

 داد.بردار را نشان م بهره

 دارو نوع بهره براراضی کشت شده  پایهدشت ماهیدشت بر  (مشخصات 0)جدول 

 سهم اکتار( )سرح نوآ اراض  داستان

 ماایدشت
 32 87111 دیم

 13 3111  ب 

 111 15517 کو

 یغانر س

 11 17111 دیم

 81 3111  ب 

 111 25111 کو

 سهم نهر( )تعداد نوآ بهره بردار داستان

 ماایدشت

 11 2933 بهره برداران زراع 

 87 1311 بهره برداران دام 

 8 111 برداران با  بهره 

 111 1923 کو بهره برداران

 یغانر س

 51 2211 بهره برداران زراع 

 18 1711 بهره برداران دام 

 1 21 بهره برداران با  

 111 8911 کو بهره برداران

 (1892) دهاد کشاورزی استان کرمانشاه :منیع

 

 . ( اراهه شده است2در ددول ) شده  رد وریمشخصام دامعه  ماری و نمونه امچنین 
 جامعه آماری و نمونه گرفته شده ( مشخصات2جدول)

 منرقه یا داستان
 نمونه دامعه  ماری

 درصد تعداد درصد تعداد
 21 12 28 25 (1روستااای کواپایه دنوب  )منرقه

 13 182 18 71 (2روستااای دشت )منرقه

 17 81 11 11 (8روستااای کواپایه شمال  )منرقه

 111 211 111 111 روستااای سه منرقه
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 جامعه آماری و نمونه گرفته شده ( مشخصات2ادامه جدول)

 11 129 12 19 روستااای داستان ماایدشت

 89 31 83 12 روستااای داستان یقانر س

 111 211 111 111 روستااای دو داستان

     اای تحقی یاعته :نیعم

 بندیتهکیک و  روه امچنین تولید ومقیاب  تنوآ، اای محاساایه ساارح ( شاااطص8ل )ددو

 میانگین و باالتربه دو  روه کشتزاراا اا، کو اس از محاسیه شاطصداد. را نشان م  کشتزاراا

 واای تنوآ و مقیاب باالتر با شاااطصکشااتزاراای میانگین تهکیک شااده و  تر ازو اایین از  ن

با تنوآ ی کشتزارااو بزرگ مقیاب و برعکس  آ باالبا تنوکشتزاراای  ترتیببهمیانگین  یکساان 

  یرند.  و کویک مقیاب لقب م  اایین

دارای کشتزار  39دارای تنوآ باال، کشتزار  121، کشتزار 211اای  هته شده، از شااطص  اایهبر 

 کویک مقیاب استند.کشتزار 123بزرگ مقیاب و کشتزار  32تنوآ اایین، 

به تهکیک تنوآ و مقیاب اای نگهداری شده مشخصام زمین و داا ،ایوست )الف( در (1ددول)

ه ی مقایساطت ف میانگین و  زمون  مار اایهبر داد. مختلف را نشاان م  کشاتزاراای  در تولید 

با کشتزاراای در شود مشاااده م  اسات،    مدهایوسات )و(    ن درمیان  نظری که  اامیانگین

 نو سهم زمین  ب  از کو زمی زمین مورد اساتهاده تر، نسایت به مزارآ با تنوآ اایین  تنوآ باالتر

 ترارورش  اواای بوم  و با عملکرد اایین ،داا کمتر شماربر این  اعزون .کمتر است کشت شده

ر د با تنوآ باالکشااتزاراای اای از دیگر ویژ   محصااوالم دام  کنندهتولید بیشااتر شاامارو 

اای مختلف تولید در بخ  طرربا  رویاروی توان مال  کم و  که ساااتمقایساااه با تنوآ اایین ا

 مختلفی کشتزارها بندی و گروههای تنوع و مقیاس تولید شاخص (3جدول )

 معیار انحراف کمترین بیشترین میانگین تنوآ تولید شاطص
 کشتزاراا  شمار

 کو اایینتنوآ باالتنوآ
 210 67 143 0/223 0 0/798 0/494 تنوآ زراع 
 210 89 121 0/196 0 0/847 0/535 تنوآ در مدی

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانگین تولیدمقیاب  شاطص
 کشتزاراا  شمار

 کو مقیابکویک مقیاببزرگ
 210 136 74 8/346 2 60 12/152 زیر کشت )اکتار( کو زمین

 210 131 79 0/587 0/180 3/811 1/006 زیر کشتسرح شاطص مقداری 
 210 131 79 70/262 2/464 344/310 73/841 )ده میلیون ریال( کو در مد ناطالص
 210 128 82 0/580 0/194 4/060 0/997 و کو زمین زیر کشت شاطص مقداری داا

 اای تحقی : یاعتهنیعم
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بزرگ مقیاب کشااتزاراای در تر توان مال  باال باشااد. ن م یو مهمترین دالیک  از کشاااورزی 

زمین مورد استهاده، سهم زمین  ب  مودب شده است تا  کویک مقیابکشاتزاراای  نسایت به  

 اای سنگین با نژاد بهتربیشتر بوده و از داانگهداری شده کشت شده و تعداد داا اراضا   از کو 

  .شود)دور ه یا  میخته( استهاده 

به تهکیک تنوآ و مقیاب تولید را نشاان  نتایج محاسایام  هته شاده    ایوسات )الف(  (5ددول )

 داد.  م 

داری اطت ف اا و درصاااد معن  زمون مقایساااه میانگین اایهبر  االمینای تهسااایر نتایج ددو

یانگین مقایسه منتایج . باشدسارو  مختلف تنوآ و مقیاب تولید م  با کشاتزاراای  در میانگین 

 بخ تولید عملکرد تنوآ باالتر با کشااتزاراای که در  دادشااان م ن ایوساات )الف( (5ددول)

یشتر استهاده بدام  به دلیو  عملکرد بخ  اایین بودن. دام  کمتر است بخ زراع  بیشاتر و  

) میخته( عملکرد  اسااات که در مقایساااه با نژاد دور ه ((1)دادول)  ااای باا نژاد بوم   داا از

ر تر بهتمقیاب بزرگبا کشاااتزاراای زراع  و دام  در  امچنین عملکرد بخ تری دارند. اایین

 شده از نظر  ماری معنادار نیستند. یاداای اطت ف میانگیناما  تر استاز مقیاب کویک

 بزرگکشاااتزاراای کمتر و در  بیر و کوداای شااایمیای  کاربردبا تنوآ باالتر کشاااتزاراای در 

باال  با تنوآکشتزاراای اا کام  معنادار استند. در بیشاتر اسات و این اطت ف میانگین  مقیاب 

این  هشود کماشااین  کمتری استهاده م به دلیو اساتهاده از زمین کمتر، نیروی کار انساان  و   

بزرگ مقیاب به دلیو استهاده کشتزاراای . در ندمعنادار نیسات  از نظر  ماری اااطت ف میانگین

 ی، از نیروی انسااان  کمتراا و ادوام کشاااورزی سااترده از ماشااینمین بیشااتر و اسااتهاده از ز

 رتمتنوآکشتزاراای اای دام  در نهاده کاربرد باشند.که از نظر  ماری معنادار م اساتهاده شده  

و  اازراعتیر  یاا  و اس اسااامانداایکه دلیو  ن اساااتهاده از  بودهکمتر  مقیاببزرگ و 

 کاربرد .دادکاا  م اای دام  را نهاده کاربردبه در بول عصو زراع  است که نیاز  یرای داا

با تنوآ باالتر و بزرگ مقیاب تهاوم معناداری با مزارآ با کشاااتزاراای اای زراع  در نهاده دیگر

تر و در تر کممتنوآکشتزاراای سموا شیمیای  در  کاربردتر و کویک مقیاب ندارد. تنوآ اایین

 با تنوآ باال کمتر وکشااتزاراای منابع  ب  در  کاربردبیشااتر اساات.  بزرگ مقیابزاراای کشاات

با مقیاب بزر تر، کمتر و معنادار بوده که بدلیو استهاده از تکنولو ی کشاتزاراای  معن  و در ب 

با تنوآ کشااتزاراای در رعت امانرور که انتظار م  باشااد.م در این مزارآ تر مناسااب بیاری 

ست که ارشد داشته  اعزای  مقیابو با  کاا  یاعته، تواا کود و سموا شیمیای  کاربردبیشاتر  
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تواا کود، ساموا شیمیای  و  و   کاربرداین اطت ف از نظر  ماری کام  معنادار اسات. امچنین  

عنادار ماری ماعزای  یاعته که از نظر   تولید ، کمتر و معناادار و با اعزای  مقیاب بااالتر باا تنوآ  

 باشد.نم 

به تهکیک تنوآ و مقیاب تولید را نشااان  ااامووری کو عنتایج بهره ایوساات )الف( (1ددول )

تولید در اای عامووری با مقایساااه میانگین بهره شاااودبور کاه م حظاه م   اماان دااد.  م 

تر رگمقیاب بز تنوآ بیشااتر تاثیر منیت و معنادار واای متهاوم، با تنوآ و مقیاب کشااتزاراای

 امچنین .اساات تولید در بخ  زراع  داشااتهاای عامو وری کوبر بهرهمعن  تاثیر منیت و ب 

اثیر تر تمعن  و مقیاب بزرگب  ل تاثیر منیت و تولیدی متنوآ نظااا ایجااد یاک    در بخ  داا

آ تنو کشااتزاردر کو  بر این اعزونتولید داشااته اساات. اای عامووری منیت و معناداری بر بهره

اای اموعوری کو بهره تر تاثیر منیت و معناداری برمقیاب بزرگ ومعن  تاثیر منیت و ب باالتر 

اای عامو وری کوداشاته است که بخوب  بیانگر نق  منیت تنوآ و مقیاب تولید بر بهره  تولید

 باشد.تولید در سرح مزرعه م 

به تهکیک تنوآ و مقیاب اا عامویند انه  وری دزه  ونتاایج بهره  ایوسااات )الف( (7دادول ) 

تنوآ باال و مقیاب  شودبور که م حظه م داد. امانمختلف نشان م  کشتزاراایتولید را در 

تنوآ  معن  است.وری دزه  زمین و بیر داشاته که از نظر  ماری ب  تر تاثیر منیت  بر بهرهبزرگ

وری ر بهرهبمعن  منیت ول  ب  تر تاثیربزرگ در حال  که مقیاببیشااتر تاثیر منیت و معنادار، 

ط در حهاظت از محیکشااتزار داشااته که بخوب  بیانگر نق  تنوآ تولیدام  کوداای شاایمیای 

و اشین  موری نیروی کار انسان ، ری بر بهرهمقیاب بزر تر تاثیر منیت و معنادا باشد.زیست م 

ه معن  داشااتب از نظر  ماری ر منیت ول  داشااته درحال  که تنوآ بیشااتر تاثی اای دام  نهاده

اای زراع ، ساااموا نهاده دیگروری بر بهره داری یرمعن اسااات. تنوآ بیشاااتر تااثیر منیت و  

وری تر تاثیر منیت و معنادار بر بهرهمقیاب بزرگ داشته است در حال  که شیمیای  و منابع  ب 

 وریع  و تاثیر منه  و معناداری بر بهرهااای زرا نهااده  دیگروری معن  بر بهره و، منیات و ب  

وری یند انه کود و سااموا سااموا شاایمیای  دارد. تنوآ بیشااتر تاثیر منیت و معناداری بر بهره

ثیر تر تاکود، ساموا شیمیای  و  و داشته است درحال  که مقیاب بزرگ وری بهرهشایمیای  و  

ر معن  بشااایمیای  و تاثیر منیت و ب وری یناد ااناه کود و ساااموا    معن  بر بهرهمنه  و ب 

اای عامووری یند انه نتایج بهره وری یند انه کود، ساموا شایمیای  و  و داشاته است.   بهره

اای با تنوآ باال و بزرگ مقیاب بخوب  بیانگر نق  و اامیت تنوآ ععالیت کشااتزاراایتولید در 
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باایسااات  مورد تودااه  کاه این امر   حهظ و بهیود کیهیات محیط زیسااات اسااات  درتولیادی  

 اران حوزه کشاورزی و محیط زیست واقع شود.ی سیاست

قیاب تنوآ و م تواابررسااا  تاثیر  مقیاب تولید به تر تاثیر تنوآ وبرای ارزیااب  دقی  در اداماه  

ر د شااود. برای این منظور،تولید ارداطته م اای عامودزه ، یند انه و کل  وری بر بهره تولید

ا بکشتزاراای در یهار  روه  اای تنوآ و مقیاب تولیدشااطص  اایهبر  مختلف کشاتزاراای    از

تنوآ باال و بزرگ مقیاب، تنوآ باال و کویک مقیاب، تنوآ اایین و بزرگ مقیاب و تنوآ اایین و 

یند  روه بین با اساااتهاده از  زمون مقایساااه میانگین   اه نو  شااادهکویک مقیاب تهکیک 

 .شودارداطته م  اای نامیردهدر  روه تولید اایعامووری ارزیاب  بهرهبه مقایسه و  (F  زمون )

ولید ت اایعامووری کو بر بهره تاثیر تواا تنوآ و مقیاب تولیدنتایج ایوساات )الف( ( 3ددول )

تر تاثیر منیت  بر شاااود تنوآ باال و مقیاب بزرگبور که مشاااااده م امانداد. را نشاااان م 

که این تاثیر در بخ   داشته کشاتزار تولید در بخ  زراع ، دام  و کو اای عامووری کو بهره

 نمیانگیبر این  اعزونمعن  است. از نظر  ماری ب  کشتزاردام  معنادار و در بخ  زراع  و کو 

 گردیبا تنوآ باال و بزرگ مقیاب بیشاااتر از کشاااتزاراای تولید در  روه اای عامووری کو بهره

تولید بهتر اسااات اای عامووری کو داد برای اعزای  بهرهاشاااد که نشاااان م با ااا م   روه

 بزرگ مقیاب به سمت تنوآ بیشتر حرکت کنند. کشتزاراای ویژهبه ، کشتزاراا

اای وعاموری دزه  و یند انه تاثیر تواا تنوآ و مقیاب تولید بر بهره ایوست )الف( (9ددول )

 ، بیروری زمینشود تهاوم معناداری بین بهرهمشااده م بور که امانداد. تولید را نشاان م  

اای یهار انه با سااارو  تنوآ و مقیاب متهاوم ودود ندارد  اای زراع  در  روهنهااده  دیگرو 

با تنوآ اایین و بزرگ مقیاب بیشااتر از  کشااتزاراایدر  شاادهیاداای نهادهوری اریند که بهره

اای کوداای شاایمیای ، نیروی کار انسااان  و  وری نهادهبهره میانگین .کشااتزارااساات  دیگر

 وری یند انه کود و سااموا شیمیای  واای دام ، ساموا شایمیای ،  و و بهره  ماشاین ، نهاده 

اای یهار انه نامیرده از نظر  ماری با یکدیگر کود، ساااموا شااایمیای  و  و در  روهامچنین 

 داری دارند.تهاوم معن 

اا بیشااتر از سااایر  روهبا تنوآ باال  کشااتزاراایی کوداای شاایمیای  در  روه وربهره میانگین

 و حهاظت از محیط زیست که نق  موثر تنوآ در اساتهاده بهینه از کوداای شیمیای   باشاد. م 

ار استهاده از نیروی ک بزرگ مقیاب و تنوآ باالکشتزاراای در  داد. با توده به اینکهرا نشان م 

ر  روه د نیروی کار انسااان  ورینیروی کار ماشااین  بیشااتر اساات بنابراین بهرهانسااان  کمتر و 
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 کویک مقیابکشتزاراای وری نیروی کار ماشین  در عکس بهرهو بر بزرگ مقیابکشتزاراای 

 کشتزاراایاای دام  مربوط به وری نهادهباشاد. بیشاترین عدد بهره  اا م  روه دیگراز  بیشاتر 

تهاده بدلیو اسکشتزاراا کند نگهداری داا در این نوآ الست که بیان م بزرگ مقیاب با تنوآ با

اای دام  ای از نهادهتر بوده و اساااتهاده بهینهصااارعهبهاای مختلف یر زراعتاز علوعاه و اس 

با  زاراایکشتترتیب مربوط به هوری سموا شیمیای  و منابع  ب  بشاود. بیشاترین عدد بهره  م 

انه وری یند در بهره. با تنوآ باال و بزرگ مقیاب استکشتزاراای یاب و تنوآ باال و کویک مق

به  وری مربوطکود و ساموا شیمیای  و امچنین کود، سموا شیمیای  و  و بیشترین عدد بهره 

ای انهادهکشتزاراا داد در این نوآ با تنوآ باال و کویک مقیاب است که نشان م کشتزاراای 

مورد استهاده قرار  رعته که بیانگر نق  و اامیت تنوآ در استهاده بهتر  هته شده به بور بهینه 

 .باشداا و بهیود عملکرد محیط زیست م از این نهاده

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 از ینانابم یکشاورزان برا ساوی و   ااانه از  یدهسانج  راایرد یک یکشااورز  یاایتتنوآ ععال

مانند اجوا  یر نامساااعد مح یطدر برطورد با شاارا  نانو در مد  ی  یا یتامن یشاات،حهظ مع

بوده و  یاا و محصاااوالم کشااااورزنهاده یمتدر ق اانامرمئن، نوساااان یاااا، بارشیماریب

اای تولیدی در اایداری زیسااات  و تنوآ ععالیتاامیت تنوآ توده بهبا . دارد یندی یاابرتری

 ایناای اقتصادی ناش  از  ن اای کشااورزی و امچنین اامیت مقیاب تولید و صارعه  نظاابوا

و وری دزه ، یند انه و کبه بررساا  و ارزیاب  ارتیاط بین تنوآ و مقیاب تولید با بهره اژوا 

 وری  مار و   ردتولید در دشات ماایدشات اساتان کرمانشااه ارداطته است. اس از      اایعامو

مختلف  کشااتزاراایاای تنوآ و مقیاب تولید، ای و محاساایه شاااطص اب عام ارسااشاانامه 

د. تولید محاسیه ش اایعامووری تیو بهره -و با استهاده از شاطص ترنکوهیستبندی شده  روه

 اایوعاموری کو داد که تنوآ بیشااتر تاثیر منیت و معناداری بر بهرهنشااان م  بررساا نتایج 

 اایامووری عتر تاثیر منیت و معناداری بر بهرهاب بزرگتولیاد در بخ  زراع  داشاااته و مقی 

داشااته اساات که بیانگر اامیت و نق  مهم تنوآ و مقیاب کشااتزار تولید در بخ  دام  و کو 

وری با تنوآ بیشتر تاثیر منیت و معنادار بر بهره کشتزاراایباشد. م کشاتزار  تر در سارح  بزرگ

وری یند انه کود و ساموا شاایمیای ، کود، سموا شیمیای  و  دزه  کوداای شایمیای  و بهره 

اای تولیدی بر حهظ و بهیود کیهیت کاه بخوب  بیاانگر نق  و اامیات تنوآ ععاالیات      و دارد 

اران حوزه کشاورزی و محیط ی شاود مورد توده سیاست محیط زیسات اسات که ایشانهاد م    
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ار وری دزه  نیروی کتر تاثیر منیت و معناداری بر بهرهزیست واقع شود. امچنین مقیاب بزرگ

ا وری دزه  سمواای دام  و منابع  ب  و تاثیر منه  و معناداری بر بهرهانساان ، ماشین ، نهاده 

 شیمیای  داشته است.

 ر تنوآ ومقیاب تولید به بررس  تاثیر تواا تنوآ و مقیابتر تاثیبرای ارزیاب  دقی  بررس در این 

داد  که نتایج نشان ه استتولید ارداطته شد اایعامووری دزه ، یند انه و کل  تولید بر بهره

اب بزرگ مقیکشتزاراای  بویژه، کشتزارااتولید بهتر است  اایعامووری کو برای اعزای  بهره

  و سموا شیمیای چنین نتایج این اژوا  نشان داد کهامبه سامت تنوآ بیشتر حرکت کنند.  

با تنوآ باال و کویک مقیاب، نیروی کار انساااان  در کشاااتزارااای  نیروی کاار مااشاااین  در   

نوآ با تکشتزاراای اای دام  و منابع  ب  در با تنوآ اایین و بزرگ مقیاب و نهادهکشاتزاراای  

وری دزه  عوامو تولید بودند. رین اعداد بهرهدارای بیشااات میانگینبور بااال و بزرگ مقیاب، به 

وری یند انه کود، سموا شیمیای  و وری یند انه کود و ساموا شیمیای  و امچنین بهره بهره

ت. سکشتزاربا تنوآ باال و کویک مقیاب به بور معناداری بیشااتر از سااایر کشاتزاراای   و در 

شتزاراا کو با تنوآ باال بی  از سایر کویک مقیاب کشتزاراای داد نشان م  بررس نتایج کل  

بااا اعمااال  ضااارورم داردکننااد. بناابراین  م در حهظ و بهیود کیهیات محیط زیسااات عمااو  

تخصص  و بزرگ کشتزاراای اران و مرودان کشاورزی، ی اای مناسب از سوی سیاستسیاست

بر اسااتهاده بهینه از منابع و  اعزونتا  رعتهاای تولیدی سااازی ععالیتمتنوآ به ساامت مقیاب

بهیود عملکرد محیط زیست  اا مهم  برداشته امکانام تولیدی، در راساتای کشاورزی اایدار و  

 شود.
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 پیوست مطالب )الف(

 ( مشخصات زمین و دام به تفکیک تنوع و مقیاس تولید4جدول )

 
اطت ف  کشتزارویژ   

 میانگین

 t ماره 

 داری(معن  )درصد

اطت ف  کشتزار ویژ  

 میانگین

 t ماره 

 مقیابکویک مقیاببزرگ اایینتنوآ باالتنوآ داری(معن )درصد 

 شاطص مقداری زمین
 1/096 0/940 میانگین

-0/156 
-1/911 

(157/1) 
1/396 0/756 

0/640 
157/3  

(111/1)  128 82 89 121 شمار 

 سهم زمین  ب  از کو زمین
 0/578 0/411 میانگین

-0/166 
779/2-  

(111/1)  

0/507 0/466 
0/042 

191/1  

(139/1)  128 82 89 121 شمار 

 داا شمارشاطص 
 1/281 0/962 میانگین

-0/320 
521/1-  

(155/1)  

1/372 0/741 
0/631 

231/1  

(111/1)  51 36 11 76 شمار 

 نژاد داا سنگین
 2 1/647 میانگین

-0/353 
115/1-  

(111/1)  

1/679 1/643 
0/036 

811/1  

(712/1)  42 28 2 68 شمار 

 نشان داده شده است. 2و نژاد  او  میخته) دور ه( با  1تحقی                                                                           * نژاد  او بوم  با اای : یاعتهمنیع

 

 ها در هکتار و راس دام به تفکیک تنوع و مقیاس تولید( شاخص مقداری ستاده و نهاده5جدول )

 
 اطت ف  کشتزارویژ   

 میانگین

 t ماره 

 داری(معن  )درصد

اطت ف  کشتزارویژ   

 میانگین

 t ماره 

 مقیابکویک مقیاببزرگ اایینتنوآ باالتنوآ داری(معن )درصد 

 ستاده زراع 
 0/963 0/992 میانگین

0/030 
911/1  

(885/1)  

0/996 0/969 
0/027 

317/1  

(837/1)  128 82 89 121 شمار 

 ستاده دام 
 1/000 0/977 میانگین

-0/023 
811/1-  

(757/1)  

1/016 0/954 
0/062 

281/1  

(222/1)  51 36 11 76 شمار 
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ها در هکتار و راس دام به تفکیک تنوع و مقیاس تولید( شاخص مقداری ستاده و نهاده5ادامه جدول )  

 
 اطت ف کشتزار یژ  و

 میانگین

 t ماره 
 )درصد
 داری(معن 

اطت ف  کشتزار یژ  و
 میانگین

 t ماره 
اکویک مقیاببزرگ اایینتنوآ باالتنوآ داری(معن )درصد 

 قیاب
 بیر

 0/977 0/998 میانگین
0/021 

111/1  
(112/1)  

1/018 0/970 
0/048 

331/8  
(111/1)  128 82 89 121 شمار 

 اای شیمای کود
 0/121- 1/051 0/929 میانگین

913/5-  
(111/1)  

1/009 0/961 0/048 
112/2  

(118/1)  125 82 86 121 شمار 

 نیروی کار انسان 
 0/036- 1/072 1/037 میانگین

113/1-  
(811/1)  

0/951 1/116 -0/166 
911/1-  

(111/1)  128 82 89 121 شمار 

 نیروی کار ماشین 
 0/940 0/944 میانگین

0/005 
211/1  

(795/1)  
1/039 0/880 

0/159 
121/11  

(111/1)  128 82 89 121 شمار 

 اای دام نهاده
 0/080- 1/105 1/025 میانگین

113/1-  
(817/1)  

0/940 1/102 -0/162 
151/8-  

(112/1)  51 36 11 76 شمار 

 اانهاده دیگر
 1/006 0/974 میانگین

-0/032 
228/1-  

(228/1)  
0/978 0/994 

-0/015 
511/1-  

(537/1)  128 82 89 121 شمار 

 سموا شیمیای 
 0/963 0/936 میانگین

-0/028 
211/1-  

(225/1)  
1/045 0/885 

0/160 
917/7  

(111/1)  128 82 89 121 شمار 

  و
 1/150 1/081 میانگین

-0/069 
313/1-  

(115/1)  
0/906 1/289 

-0/383 
111/5-  

(111/1)  69 58 61 66 شمار 

 سموا شیمیای کود و 
 1/023 0/925 میانگین

-0/097 
535/5-  

(111/1)  
1/019 0/933 

0/086 
129/1  

(111/1)  128 82 89 121 شمار 

 کود، سموا شیمیای 
 و  و 

 1/043 0/943 میانگین
-0/100 

711/5-  
(111/1)  

0/998 0/977 
0/021 

171/1  
(235/1)  128 82 89 121 شمار 

تحقی اای : یاعتهمنیع  
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 تولید به تفکیک تنوع و مقیاس تولید هایعاملوری کل (  بهره6جدول )

 
 اطت ف کشتزار یژ  و

 میانگین

 t ماره 

 داری(معن  )درصد

اطت ف  کشتزار یژ  و

 میانگین

 t ماره 

 مقیابکویک مقیاببزرگ اایینتنوآ باالتنوآ داری(معن )درصد 

177/1 0/046 0/960 1/006 میانگین بخ  زراع   

(195/1)  

0/994 0/981 0/013 117/1  

(111/1)  128 82 89 121 شمار 

171/1 0/056 0/932 0/988 میانگین بخ  دام   

(511/1)  

1/107 0/892 0/216 215/1  

(111/1)  51 36 11 76 شمار 

911/1 0/024 0/967 0/991 میانگین کو مزرعه  

(811/1)  

1/009 0/962 0/047 311/1  

(178/1)  128 82 89 121 شمار 
اای تحقی : یاعتهمنیع  

 تولید به تفکیک تنوع و مقیاس تولید هایعاملوری جزیی و چندگانه ( بهره7جدول )

 
 اطت ف  کشتزارویژ   

 میانگین

 t ماره 

 داری(معن  )درصد

اطت ف  کشتزارویژ   

 میانگین

 t ماره 

 مقیابکویک مقیاببزرگ اایینتنوآ باالتنوآ داری(معن )درصد 

ره
به

  
زی
 د
ی
ور

و
عام

ی
اا

 
ید
تول

 

 زمین
 1/027 1/030 میانگین

0/003 
171/1  

(918/1)  

1/054 1/012 
0/042 

315/1  

(833/1)  128 82 89 121 شمار 

 بیر
 1/063 1/043 میانگین

-0/020 
831/1-  

(711/1)  

1/046 1/055 
-0/009 

171/1-  

(311/1)  128 82 89 121 شمار 

 اای شیمای کود
 0/982 1/118 میانگین

0/135 
111/8  

(118/1)  

1/066 1/059 
0/007 

151/1  

(331/1)  125 82 86 121 شمار 

 نیروی کار انسان 
 0/981 1/038 میانگین

0/057 
113/1  

(211/1)  

1/133 0/938 
0/195 

119/1  

(111/1)  89 121 شمار 
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 تولید به تفکیک تنوع و مقیاس تولید هایعاملوری جزیی و چندگانه ( بهره7ادامه جدول )

  

 
 اطت ف کشتزار یژ  و

 میانگین

 t ماره 

 داری(معن  )درصد

اطت ف  کشتزار یژ  و

 میانگین

 t ماره 

 مقیابکویک مقیاببزرگ اایینتنوآ باالتنوآ داری(معن )درصد 

 

 نیروی کار ماشین 
 1/106 1/119 میانگین

0/013 
225/1  

(322/1)  

1/026 1/170 
-0/143 

152/2-  

(115/1)  128 82 89 121 شمار 

 اای دام نهاده
 0/886 0/996 میانگین

0/110 
311/1  

(121/1)  

1/173 0/848 
0/325 

119/8  

(111/1)  51 36 11 76 شمار 

 اانهاده دیگر
 1/033 1/076 میانگین

0/043 
911/1  

(811/1)  

1/088 1/038 
0/050 

115/1  

(297/1)  128 82 89 121 شمار 

 سموا شیمیای 
 1/085 1/133 میانگین

0/048 
323/1  

(119/1) 

1/029 1/166 
-0/137 

811/2-  

(119/1)  128 82 89 121 شمار 

  و
 0/973 1/078 میانگین

0/105 
177/1  

(112/1)  

1/201 0/882 
0/319 

318/1  

(111/1)  69 58 61 66 شمار 

ره
به

ه 
 ان
ند
 ی
ی
ور

 

و
عام

ی
اا

 
ید
تول

 

کود و سموا 

 شیمیای 

 1/007 1/119 میانگین
0/112 

825/2  

(121/1)  

1/046 1/088 
-0/042 

315/1-  

(899/1)  128 82 89 121 شمار 

کود، سموا 

شیمیای  و 

  و

 0/990 1/097 میانگین

0/108 
293/2  

(128/1)  

1/066 1/042 

0/024 
191/1  

(122/1)  128 82 89 121 شمار 

اای تحقی : یاعتهمنیع  
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 یدتول هایعاملکل  یوربر بهره یاس تولیدتوام تنوع و مق یرتاث( 8)جدول 

 

 مزرعه یژ  و
 F زمون 

 داری()درصد معن 
 تنوآ باال و 

 مقیاببزرگ 

 تنوآ باال و

 کویک مقیاب

 تنوآ اایین و

 بزرگ مقیاب

 تنوآ اایین و

 کویک مقیاب

ره
به

و 
 ک
ی
ور

و
عام

ی
اا

 

ید
تول

 

 زراع بخ  
 931/1 955/1 971/1 111/1 119/1 میانگین

 53 81 71 51 شمار (118/1)

 دام بخ  
 795/1 719/1 135/1 917/1 112/1 میانگین

 5 1 11 81 شمار (111/1)

 مزرعه کو
 821/1 913/1 112/1 971/1 111/1 میانگین

 53 81 71 51 شمار (219/1)

 اای تحقی : یاعتهمنیع

 یدتول هایعامل جزیی و چندگانه یوربر بهره یاس تولیدتوام تنوع و مق یرتاث( 9)جدول 

 
 F زمون  کشتزار یژ  و

 داری()درصد معن 
 تنوآ باال و 

 بزرگ مقیاب

 تنوآ باال و

 کویک مقیاب

 تنوآ اایین و

 بزرگ مقیاب

 تنوآ اایین و

 کویک مقیاب

و
ره
ا

  
زی
 د
ی
ور

و
عام

ی
اا

 
ید
تول

 

171/1 0/980 1/113 1/039 1/018 میانگین زمین  

(812/1)  58 31 70 51 شمار 

118/1 1/026 1/134 1/079 0/993 میانگین بیر  

(819/1)  58 31 70 51 شمار 

771/2 0/983 0/981 1/118 1/117 میانگین شیمیای کوداای   

(112/1)  55 31 70 51 شمار 
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 یدتول هایعامل جزیی و چندگانه یوربر بهره یاس تولیدتوام تنوع و مق یرتاث( 9)جدول ادامه 

 
 کشتزار یژ  و

 F زمون 

 داری()درصد معن 
 تنوآ باال و 

 بزرگ مقیاب

 تنوآ باال و

 کویک مقیاب

 تنوآ اایین و

 بزرگ مقیاب

 تنوآ اایین و

 کویک مقیاب

 

113/1 0/895 1/141 0/973 1/128 میانگین نیروی کار انسان   

(111/1)  58 31 70 51 شمار 

938/2 1/116 1/088 1/214 0/989 میانگین نیروی کار ماشین   

(182/1)  58 31 70 51 شمار 

217/5 0/699 1/042 0/864 1/199 میانگین اای دام نهاده  

(112/1)  5 6 46 30 شمار 

181/1 0/991 1/111 1/077 1/074 میانگین اانهاده دیگر  

(881/1)  58 31 70 51 شمار 

511/8 1/086 1/082 1/232 0/997 میانگین سموا شیمیای   

(111/1)  58 31 70 51 شمار 

119/3 0/888 1/113 0/875 1/259 میانگین  و  

(111/1)  38 23 31 35 شمار 

وری یند انه بهره

 تولیدی ااعامو

 کود و سموا شیمیای 
133/2 1/004 1/013 1/157 1/067 میانگین  

(112/1)  58 31 70 51 شمار 
کود، سموا شیمیای  

 و  و

183/2 0/967 1/032 1/105 1/086 میانگین  

(111/1)  58 31 70 51 شمار 

 اای تحقی یاعته: نیعم
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 پیوست مطالب )ب(
  زمون مقایسه میانگین دو  روه:

باید بررس  شود که  یا واریانس دو دامعه برابر است  در  ازبرای  زمون مقایسه میانگین دو  روه 

 یا طیر؟

 
group2 variance

group1 variance
F  

 : یردصورم باال برای عرضیه زیر انجاا م هب 1لون F اای واریانس برابری زمون  در  ازعیارت  هب

  H0 : 1واریانس  روه  = 2واریانس  روه 

  H1 : 1  روه واریانس ≠ 2واریانس  روه 

 1/ 15داری لون بزر تر از سرح معن اا تایید شود، یعن  واریانس برابریکه  زمون در صورت 

  شود:زیر برای  زمون مقایسه میانگین دو  روه استهاده م  اایرابرهاز ، باشد

  H0 : 1میانگین  روه  = 2میانگین  روه 

  H1 : 1  روه میانگین ≠ 2میانگین  روه 

221
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، اا تاهید نشودواریانس برابریکه  زمون در صورت  ویند. دو  روه مستقو م  tکه به این رابره 

از رابره زیر برای  زمون مقایسه میانگین  ،باشد 1/ 15تر از داری لون کویکسرح معن یعن  

  شود:دو  روه استهاده م 
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  زمون مقایسه میانگین یند  روه) بی  از دو  روه(:

عرضیه زیر   زمون برایداری  ن و سرح معن  F  ماره از روه  بین یندبرای مقایسه میانگین 

 شود:استهاده م 

 H0 : 1میانگین  روه = 2میانگین  روه = 8میانگین  روه = 1میانگین  روه

                                           
1 levene 
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 H1 :  دست کم میانگین دو  روه برابر نیست
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