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 چكیده

به  یابیدست یاست. در راستا وریبهره شیافزاتولید مستلزم  منابع یابیکم به با توجه رانیبرنج در ا دیتول شیافزا 
برنج  دکنندهیاستان تول نتریکه مهم ادر کشور به اجرا درآمده است. از آنج یاراض یو نوساز زیهدف، طرح تجه نیا

بر  یاراض یو نوساز زیطرح تجه یاجرا تأثیر یبررس پژوهش نیا یاستان مازندران است، لذا هدف اصل رانیدر ا
از  پرسشنامه لیتکم قیاز طر ازیمنظور اطالعات مورد ن نیباشد. به ایاستان مازندران م یزارهایدر شال وریبهره

محاسبه  یبرا لیت-ستیشد. شاخص ترنکوئ آوریگرد 6971-79 یسال زراع یبرا ازندران،هفت شهرستان استان م
 یمعمول ونیرگرس یالگو ،وریعوامل موثر بر بهره یبررس یبرا گاهآن. شدکشت اول برنج استفاده  یبهره ور

 ترنییباالتر و پا وریبهره یدارا دبه دو گروه؛ افرا کارانیکننده شال زیعوامل متما نییتع یبرا نیبرآورد شد. همچن
 ،یاراض یو نوساز زیطرح تجه مانند هاییعامل دهدینشان م جیشد. نتا برآورد تیالج یاز متوسط نمونه؛  الگو

در  یدر قالب رقم محصول )محل دیتول فناوری)غرب در مقابل شرق استان(،  ییایمنطقه جغراف ن،یزم بهایاجاره
بر  یاثر ونهچگیه دیتول اسیمق کهیداشته درحال وریمثبت بر بهره ریدوم تأث شتمقابل پرمحصول(، تخصص و ک

 یسازو نو زیدهنده آن است که طرح تجه نشان تیالج یاز الگو ناشی ییمحاسبه اثر نها نیندارد. همچن وریبهره
  کارانیشال نکهیا مالطرح احت نیا یبا اجرا کهیطورهب باشدمیبرنج  وریمهم و اثر گذار بر بهره هایعاملاز  یاراض

 نکهی. لذا با توجه به اابدییم شیدرصد افزا 82نمونه را تجربه کنند  میانگینباالتر از  وریدر کشت اول خود بهره
نقاط استان  ریطرح در سا نیا ترعیتوجه به انجام هرچه سر ده،یبه طول انجام یطوالن یهاطرح سال نیا یاجرا
 .شودیم هیتوص
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 مقدمه

 ه،یدر تغذ یکه نقش بارز شودیشمرده م یمحصول پرمصرف کشاورز نیبرنج پس از گندم دوم

هان ج کشورهایاز  یاریدر بس ربازیداشته و از د یبشر هایهجامع ازیمورد ن یو کالر یانرژ نیتام

 میانگینطور هب رانای در برنج سرانه مصرف که آنجا از. است شدهیکشت م رانیدر ا ژهوی و به

سه برابر میانگین کشورهای  نزدیک بهکیلوگرم بوده که  8/53معادل  7192-91بین سالهای 

 ،(OECD/FAO, 2020)بیشتر است نیز توسعه یافته و از بسیاری از کشورهای در حال توسعه 

 یآمارنامه کشاورز نیاطالعات آخر مبنایاست. بر  ییباال تیاهم دارای رانیمحصول در ا نیا

(Ministry of Agriculture-Jahad, 2019در سال زراع )برنج پس از گندم و جو  9511-12 ی

طح سکه طوریهب دهدیغالت به خود اختصاص م انیرا در م دیو تول رکشتیسطح ز نیشتریب

میزان و هزاز هکتار  175و  9030، 3011زیرکشت گندم، جو و برنج در این سال زراعی به ترتیب 

 رانیکشت برنج در ا گستره نیشتریب میلیون تن بوده است. 9/5و  9/5، 5/95آنها به ترتیب  تولید

-12 ی. در سال زراعردگییمازندران و گلستان انجام م الن،یگ یعنیکشور  یدر سه استان شمال

 50معادل  برنج کشت ریهزار هکتار سطح ز 790استان مازندران با دربرداشتن حدود  9511

 اختصاص داده است.درصد مقام اول کشور را به خود  51تن معادل میلیون  9/9 دیدرصد و تول

برنج  دی( تولMinistry of Agriculture-Jahad, 2014-2019) یکشاورز هایآمارنامه مبنای بر

بوده و  روبهرو یقابل توجه هایبا نوسان 9511-12تا  9582-88 یسال زراع 91 یدر کشور ط

درصد و در استان مازندران حدود  5/3  نزدیک بهدوره  نیرشد ساالنه آن در کشور در ا میانگین

به طور  9588-12 یسالها ی، واردات برنج ط9رانیآمار گمرک ا مبنایاست. بر  بودهدرصد  0/7

رقم  د،یدرصد را تجربه کرده که در مقابل نرخ رشد تول 95معادل  اینرخ رشد ساالنه میانگین

ر مقابل د رانیبرنج در طول زمان در ا دیتول میمال یشی. با توجه به روند افزاباشدیم یقابل توجه

و مصرف سرانه  ندهیفزا تیبه جمع تیبا عنا نیمحصول، همچن نیواردات ا شیافزا هروند رو ب

 در بخش دیمحصول ضرورت دارد. در گذشته رشد تول نیا دیتول شیافزا ران،یبرنج در ا یباال

 Salamiکه  یطوراست، اما همان شدهیکشت حاصل م ریگسترش سطح ز قیاز طر یکشاورز

 رشد باال در بخش جادیا یبرا ن،زمی و آب جمله از منابع کمبود به توجه با کند،یم انیب (1997)

مه امر در مورد ه نیرفت. ا شیپ وریبهره شیافزا با راهکار دیتول شیبه سمت افزا دیبا یکشاورز

از  دیبا زیبرنج ن دیتول شیافزا نیو بنابرا کندیصدق م زیاز جمله برنج ن یکشاورز هایمحصول

                                           
1 http://www.tccim.ir  
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ا ر اسیو مق فناوری ،ییسه عامل کارا وری. از آنجا که بهرهردیصورت گ وریش بهرهیافزا قیطر

از  یکیرا بهبود بخشد.  وریرشد بهره تواندیسه عامل م نیهر کدام از ا تیتقو رد،گییدربر م

 اراضی شالیکاری یو نوساز زیطرح تجه یانجام شده، اجرا رانیجهت در ا نیکه در ا ییاهاقدام

 . باشدیم

با  یسنت یاست که در آن اراض یعمران اتیعبارت از عمل یاراض سازیکپارچهیو  ینوساز ز،یتجه

 هایآبراهاحداث  ،ارتباطی هایاحداث جاده ح،یو با تسط ابندییم شیمنظم آرا یهندس هایشکل

و  از منابع آب نهیاستفاده به یمناسب برا طیقطعات پراکنده، شرا عیو تجم یو زهکش یاریآب

اطالق  یاتیعمل هیبه کل یاراض یو نوساز زیتجه گر،ید انی. به بدآییفراهم م یانسان یروین وخاک 

 ردیگیصورت م کشتزارآب و خاک در داخل واحد  هایلیاز پتانس نهیاستفاده به برایکه  دشویم

(Tavasoli, 1999 .)و هانیماش یریکارگهنه تنها در امکان ب یزاریشال یاراض یو نوساز زیتجه 

 شیو افزا هایکاریداشت و برداشت در شال یهانیهمچون نشاکارها، ماش ،یکشاورز ختلفم ادوات

 ها،هدر مصرف نهاد ییکارا شیتواند منجر به افزایدارد، بلکه م سزاییبازده و عملکرد آنها نقش ب

و استفاده  ازصرفه  هانیزم یساز کپارچهیامکان کشت دوم، بهبود حفاظت از آب و خاک،  لتسهی

 رساند یاری وریبه رشد بهره بیترت نیو به ا شود زارهایبهتر شال تیریو مد اسیاز مق یناش یها

(Tavasoli, 1999) . 

 نیا یسرانه باالمصرف  با توجه به رانیبرنج در ا دیسطح تول شیشد افزا انیآنچه ب مبنای بر

ساالنه  9583-13طی دوره  9سرشماری مرکز آمار ایران مبنایکه بر  تیرشد جمعنرخ  و محصول

 یابیامر با توجه به کم نی. الزمه اباشدیم یضروردرصد بوده،  58/9معادل  میانگینبه طور 

 ینوساز و زیهدف، طرح تجه نیبه ا یابیدست یبرنج است. در راستا دیتول وریبهره شیمنابع، افزا

 ییشکل اجرا یآبندانسر سار یزاریشال یدر اراض 9521از سال به طور جدی  ایراندر  یاراض

ت سا کشاورزان رو به گسترش نهاده یو استقبال نسب ییاجرا ینهادها هایکرده و با تالش دایپ

(Ashkar-Ahangar-Kolaee et al., 2006).  طرح تا چه حد در  نیآنست که ا پرسشاکنون

ش پرس نیپاسخ به ا برایموفق بوده است؟  وریبه اهداف خود از جمله رشد بهره یابیجهت دست

 یاستان مازندران به بررس یزارهایبرنج در شال وریآن است تا با محاسبه بهره یدر پ این پژوهش

-ها و ارزیابیبررسیزد.استان بپردا نیا یزارهایدر شال وریبر بهره یاد شدهطرح  یاجرا پیامدهای

ز ا طرح از بخشی آثار اغلب است تجهیز و نوسازی اراضی انجام گرفتهطرح که در زمینه  هایی

                                           
1 https://www.amar.org.ir 
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 کل هک شودمی یافت بررسی جامعیکمتر و جمله یکپارچه سازی یا تسطیح اراضی را سنجیده 

طرح تسطیح زمینهای  تأثیرعنوان مثال در خارج از کشور هب .باشد داده قرار ارزیابی مورد را طرح

مثبت این  تأثیر گویایبرآورد شده و نتایج  Akhtar et al. (2018)توسط  کشاورزی در پاکستان

 & Tohidianfar در ایران و درآمد کشاورزان بوده است. هاطرح بر ذخیره آب، عملکرد محصول

Rezaei Moghaddam (2013)  اندکردهیید أاستان فارس ت دردر پژوهشی همین نتیجه را .

های کشاورزی قابل توجهی نیز بر برآورد آثار پراکندگی یا یکپارچه سازی زمین هایبررسی

 Kakwagh et al. (2010) ، Awotide هایبررسیاند که از جمله آنها می توان به متمرکز بوده

& Agbola (2010) وOlarinre & Omonona (2018) نیجریه در ،Deininger et al. (2017)  در

منفی  گویای تأثیر هابررسیدر چین اشاره کرد. نتایج تمامی این  et al. (2018) Zeng هند و

نتیجه در  این باشد.مثبت یکپارچگی اراضی برکارایی می تأثیروری یا پراکندگی اراضی بر بهره

مازندران در شالیزارهای  Ejlali et al. (2012) ،اراک در Yasuri et al. (2007) داخل ایران توسط

 Kheybari etکه درحالی شدتایید در کشت گندم دیم در استان گیالن  Ansari et al. (2020)و

al. (2015)  ی هادر شالیزارهای استان گیالن کارایی زمین که نشان دادنددر نتایج پژوهش خود

 سازی است.نها پس از اجرای طرح یکپارچهآکشاورزی سنتی به مراتب بیشتر از کارایی 

که پیرامون طرح تجهیز و نوسازی اراضی و اثرات  هاییپژوهشهای انجام شده، بررسی بر مبنای

 & Keikhaتحلیلی بوده است. به عنوان نمونه -آن در ایران انجام شده، همه به روش توصیفی

Keikha (2012)   هاهقطع شمارنشان دادند تجهیز زمین در منطقه لوتاک زابل روی کاهش ،

 ها وح زیرکشت، افزایش ارزش زمین، کاهش مصرف آب، افزایش استفاده از ماشینافزایش سط

است. ارزیابی  توجهی داشتهو در نتیجه افزایش درآمد کشاورزان تأثیر قابل کشاورزی ادوات

Bozarjomehri and Anzaei (2012)   سازی از میزان موفقیت طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه

نظر کشاورزان و کارشناسان مثبت از نقطه فناوریاراضی شالیزاری شهرستان نکا از لحاظ شاخص 

برداران طرح تجهیز و به بررسی تغییرات تولیدی بهره Ebrahimi et al. (2013)بوده است. 

 99نوسازی اراضی شالیزاری استان گیالن پرداخته و نشان دادند که این طرح باعث کاهش 

درصدی درآمد  3/91و با ایجاد امکان کشت دوم افزایش های تولید کشاورزان شده هزینه درصدی

تحلیلی خود -توصیفی پژوهش نتایج در Adeli et al. (2017)کشاورزان را در پی داشته است. 

الن استان گی-سرانشان دادند که اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شهرستان صومعه

های آبیاری و ها، کاهش سطح کانالکرت شمارقطعات اراضی،  شمارات کالبدی در موجب تغییر
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 ارهاشالیزهای بین به جاده شالیکارانزهکشی و کاهش سطح مرزها در هکتار و افزایش دسترسی 

 .Gholami Sefidkouhi et alاست.شده و بستری مناسب برای مکانیزه کردن کشت فراهم کرده

های شالیکاران ذینفع استان گیالن در پژوهش خود به تجزیه و تحلیل و ارزیابی دیدگاه (2018)

درصدی کشاورزان از  23رضایت  گویایها پس از اجرای طرح تجهیز و نوسازی پرداختند. یافته

افزایش  میزاناند درصد از کشاورزان اعالم داشته 17نتایج، حدود   مبنایاجرای این طرح است. بر 

 Sharifi et al. (2019)است.کیلوگرم در هکتار بوده 511ول پس از اجرای طرح، حداکثر محص

گیالن  استان شالیزارهایسازی اراضی بر درآمد و هزینه تولید در تأثیر تجهیز، نوسازی و یکپارچه

 داری برآورد کردند. را مثبت و معنی

 طرح تجهیز و نوسازی اراضی هایریتاث کلی طوربهنشان داد که  باالانجام شده  هایپژوهش مرور

 در شمال ایگسترده طورطرح به نینشده است. از آنجا که ا یبررسدر ایران برنج  وریبر بهره

 ژوهشاین پ باشد،یبرنج م شودیکه در شمال کشور کشت م یکشور انجام گرفته و محصول اصل

 انیدر م ایژهیو گاهیجا یجهت دارا نیرا پر کند و از ا نهیزم نیدر ا یخالء مطالعات تواندیم

 .باشدیم نهیزم نیانجام شده در ا هایپژوهش

 

 روش تحقیق
 دیتول به کار گرفته در هاینسبت ستانده به نهاده" یکاربرد فیتعر یاقتصاد هاینظریه دگاهیاز د

به  ریوشده است. بهره رفتهیپذ وریبهره یبرا یو کاربرد یکل فیتعر کیبه عنوان  "آن ستانده

 می(  تقسTFP)  7دیکل عوامل تول وری( و بهرهFSP) 9دیعامل مشخص تول وریدو نوع بهره

اما  شود،یم فیدر هر زمان تعر نیواحد نهاده مع کیبه صورت ستانده حاصل از  FSP. شودیم

 میاز محصول تعم ینیمع میزان دتولی در شدهمصرف هایمتوسط به کل نهاده دیهرگاه مفهوم تول

-مصرف هایمتوسط کل نهاده دیهمان تول TFP گردی بارتعه. بدآیمی دستبه TFPداده شود، 

 . (Salami, 1997) است یبخش اقتصاد ایو  یدیواحد تول کیدر  نیزمان مع کی در شده

 .Morgan and Langemeier, 2003) انجام شده هایپژوهشو  یاقتصاد هاینظریه مبنای بر

Sattar et al., 2003, Helfand, 2003. Asif et al., 2003. Mirzaei, and Torkamani, 2005. 

Castany et al., 2005. Awotide & Agbola, 2010. Mousavi & Mir Mohammad Sadeghi, 

2012. Tahami Pour, 2014. Teimuri and Musavi, 2018. Ansari et al., 2020 )هاییعامل 

                                           
1 Factor Specific Productivity  
2 Total Factor Productivity   
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و  تکنولوژی ،ییاعم از کارا وریبهره یاجزا مبنایبر  توانیکل برنج موثرند را م وریکه بر بهره

با حفاظت از آب و خاک و کاهش  یو نوساز زیکرد. طرح تجه یبنددر سه دسته گروه اسیمق

 ،یساز هکپارچی قیشده، از طر ییکارا شیباعث افزا دیتول یهااز نهاده نهیکار و استفاده به یروین

و با فراهم کردن امکان استفاده از  سازدیم ریرا امکان پذ اسیاز مق یناش هایاستفاده از صرفه

 یا اجراب رودیرو انتظار م نی. از اشودیم یباعث بهبود تکنولوژ زهیو کشت مکان نینو هایفناوری

ل کل عوام وری(، بهرهاسیو مق یتکنولوژ ،یی)کارا وریهر سه جزء بهره تیتقو لیطرح بدل نیا

ز برنج را ا دیکل عوامل در تول یوربهره توانندیکه م یعوامل دیگرکند. از جمله  دایپ شیافزا

 هایژگیویبه  توانیقرار دهند م ریتحت تأث دیمورد استفاده در تول هاینهاده ییکارا رییتغ قیطر

 نیخانواده( و مشخصات زم یاعضا شمارو  یاصل الت،شغلیتجربه، تحص ن،)س کاریشال یفرد

 نیو فاصله زم هاه، فاصله قطعهاهقطع شمار ن،یزم تیخاک، موقع تیفیک ن،یزم بی)ش کاریشال

 دیتول یکه منعکس کننده تکنولوژ یهایملا( اشاره کرد. از جمله عکاریاز محل سکونت شال

رقم محصول )دو رقم  ون،یزاسیرا متأثر سازند، مکان وریبهره توانندیم از این طریقهستند و 

 توانندیم کاریمتفاوت دارند(، کشت دوم )کشاورزان شال دیتول یو پرمحصول که دو تکنولوژ یمحل

 فرآیندهایدو روش،  نیدو مرتبه در سال انجام دهند. از آنجا که هر کدام از ا ای کیکشت برنج را 

 یاورز. به عنوان مثال کشآیندشمار میبه یدیمتفاوت تول یهایدارند، تکنولوژ دیدر تول یمتفاوت

 یمحصول کشت اول را زودتر برداشت کند و لذا برا دیکشت دوم داشته باشد با خواهدیکه م

 نیانجام دهد. همچن یشتریب یهامراقبت دیبرسد با برداریکشتش زودتر به مرحله بهره نکهیا

منطقه  )در هر ییایطقه جغرافرا داشته باشد.( و من ومانجام کشت د تیقابل دیکشاورز با نیا نیزم

قه آن منط یو اجتماع یمیاقل طیبا توجه به شرا دیتول هاینهاده تیریکشت و کار و مد هایروش

 دیتول اسیبازگوکننده مق تواندیم زین شالیزارنام برد. اندازه  توانیمتفاوت باشد( را م تواندیم

 یناش ایهاستفاده از صرفه لیدله ب شالیزاراندازه  شیافزا یداقتصا هاینظریه مبنایباشد که بر 

 داشته باشد.  وریمثبت بر بهره تأثیر تواندیم اسیاز مق

 وریرهبه دیابتدا با وریبر بهره یاراض یو نوساز زیطرح تجه یرگذاریتاث یبرآورد چگونگ یبرا

اثر گذار بر آن  یرهایو متغ وریبهره نیرابطه ب گاهآنبرنج محاسبه شود،  دیکل عوامل در تول

 هایاز روش یکی وریروش عدد شاخص بهره وریمحاسبه بهره یتوسط تابع برآورد شود. برا

مستلزم ساخت  وریاست. استفاده از عدد شاخص در محاسبه بهره یمتداول و کاربرد یعمده

 ی(. شاخص مقدارSalami, 1997) باشدیستانده م ینهاده کل و شاخص مقدار یشاخص مقدار
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هستند  ییهااز جمله اهم شاخص 3لیت-ستیو ترنکوئ 0شریف آلدهیا ،5ی، هندس7پاشه ،9رزیالسپ

. از آنجا که ندشویاستفاده م سازیعیتجم لهیبه عنوان وس وریبهره هایکه در ساخت شاخص

 هاییهمه ویژگباشد،  یمنطبق بر تابع ترنسلوگ م لیت-ستیترنکوئ وریبهره یشاخص مقدار

ین ادر  نیشاخص منعکس است. بنابرا نیتابع ترانسلوگ در ا یریمطلوب از جمله انعطاف پذ

 وری. شاخص بهرهدشویاستفاده م وریمحاسبه بهره یاشاخص نامبرده بر زینپژوهش 

 ,Salami) شود یمحاسبه م ریبه صورت ز یمقطع زمان کیهر کشاورز در  یبرا لیت-ستیترنکوئ

1997): 

(9) 

[
𝑇𝐹𝑃

𝑇𝐹𝑃𝑚
]

𝑇

=

∏ [
𝑄𝑗

�̅�𝑗
]

1
2

(𝑅𝑗+𝑅𝑗)

𝑀
𝑗=1

∏ [
𝑋𝑖

�̅�𝑖
]

1
2

(𝑆𝑖+𝑆𝑖)
𝑁
𝑖=1

 

ی هر وربهره معادل نسبتکه  باشدمی لیت-ستیترنکوئ وریشاخص بهره باالسمت چپ رابطه 

وری کشاورزان در مقطع زمانی مورد بررسی است. در سمت راست رابطه کشاورز به متوسط بهره

ها تیل نهاده-تیل ستانده و مخرج کسر شاخص ترنکوئیست -صورت کسر شاخص ترنکوئیست ،باال

ام توسط کشاورزان در مقطع jتولید محصول  میانگین �̅�𝑗ام، jتولید محصول  میزان 𝑄𝑗است. 

ام توسط کشاورزان i مصرف نهاده میانگین �̅�𝑖ام و i  مقدار مصرف نهاده 𝑋𝑖زمانی مورد بررسی، 

 از امi نهاده سهم 𝑆𝑖  کل درآمد و از امj محصول سهم 𝑅𝑗 باشد.زمانی مورد بررسی می در مقطع

تعداد به ترتیب نیز  Nو  M  .ها استبه ترتیب متوسط این سهم 𝑆𝑖و  𝑅𝑗 کل هزینه کشاورز

 دهند.محصول و تعداد نهاده های مورد استفاده را نشان می

بر  یاراض یو نوساز زیطرح تجه یرگذاریتاث یبه برآورد چگونگ دیبا ،وریپس از محاسبه بهره

 لیدر قالب تحل یاقتصاد سنج یهااز روش توانیبرآورد اثرات م یپرداخته شود. برا وریبهره

 یکه اثرگذار آوردیامکان را فراهم م نیا یمعمول ونیرگرس یریکارگهبهره گرفت. ب ونیرگرس

ود. ش دهیسنج وریضرب آنها بر شاخص بهرهمختلف، توان دوم و حاصل یفیوک یکم یرهایمتغ

 میقسوابسته را به دو گروه ت ریمتغ توانیم زین ییانتخاب دوتا یبا استفاده از الگوها افزون بر این،

دو  نیاز ا یکیکشاورزان در  شوند،یرا که منجر م ایکننده زیآن عوامل متما قیکرده و از طر

                                           
1 Laspeyers 
2 Paasche 
3 Geometrical 
4 Fisher Ideal  
5 Tornqvist-Theil 
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 بر احتمال قرار زیعوامل را ن نیاز ا کیهر  ریثأت افزون بر این،و  کرد نییتع رندیگ رگروه قرا

ات اطالع توانندیم ییانتخاب دوتا یالگوها نیگرفتن کشاورزان در گروهها برآورد نمود. بنابرا

قرار دهند. لذا در  زانریبرنامه اریفراهم کرده و در اخت وریدرمورد عوامل مؤثر بر بهره سودمندی

 استفاده شده است. وریعوامل مؤثر بر بهره نییتع یاز هر دو الگو برا این پژوهش

 که چه دشونیاستفاده م پرسش نیپاسخ به ا برای ییانتخاب دوتا یالگوها این پژوهش، در

باالتر از متوسط نمونه باشند در  وریبهره یاز کشاورزان دارا یتا گروه شودیموجب م یعوامل

 یروش شناس رنمونه دارند. از نظ میانگیناز  ترنییپا وریکشاورزان بهره گریکه گروه د یحال

است.  یابیقابل دست تیپروب ایو  تیالج یالگو کی نیبا تدو پرسش نیپاسخ به ا ،یاقتصادسنج

دو  کشاورزان به وریکه بهره یمعن نیاست، بد ییدوتا تیکم کیوابسته  ریالگوها متغ نیدر ا

بود یا به  نییا پایباال  وریبهره نی. اشودیم بندیمینمونه تقس میانگیناز  ترنییگروه باالتر و پا

 مستقل یرهایمجموعه همان متغ نیوابسته است که ا یو کم یفیک هایملامجموعه ع کینبود 

 یتصادف ریمتغ لهیام به وس iفرد  یحالت خاص برا رخداد ،ییدوتا یالگو هستند. در انتخاب الگوها

iY صورت مقدار  نیر ایو در غ کیواقعه مورد نظر مقدار  رخدادکه در صورت  شودینشان داده م

1باشد، آنگاه   1iY=احتمال  iP. اگر ردگییصفر به خود م − 𝑃𝑖  0=احتمال   زینiY  خواهد بود

(Judge et al., 1988 اگر فرض شود که .)iX وریکه بر بهره دهدیرا نشان م ییرهایبردار متغ 

 توانیگاه مآن رهاست،یمتغ نیاز ا کیمربوط به هر یبردار پارامترها βام موثر هستند و  iکشاورز 

 ایهعامل زیو ن میانگینباالتر از  وریموثر بر احتمال بهره هایعامل انیب ی( را برا5( و )7روابط )

 در نظر گرفت: میانگیناز  ترنییپا وریموثر بر احتمال رخداد بهره

(7) 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 = 1) = F (𝛽′ 𝑋𝑖 

(5) 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 = 0) = 1 - F (𝛽′ 𝑋𝑖)                                                      

 عیاحتمال استفاده شود. توز عیتوز هایتابعاز  یکیاز  ستباییشاخص به احتمال م لیتبد یبرا

اول،  نوع عی. استفاده از توزباشندیخصوص م نیمتداول در ا عیدو توز کیالجست عینرمال و توز

 که در مطالعه حاضر شودیم تیالج ینوع دوم منجر به الگو عیو استفاده از توز تیپروب یالگو

 یزده شده برا نیالگو مقدار احتماالت تخم نیمورد استفاده قرار گرفته است. ا تیالج یگوال

 ایباالتر  وریاگر فرض شود مشخصه بهره .کنندیمحدود م کیرا در دامنه صفر تا  وریبهره

 به آن پیشترکه  یهایعامل رینشان داده شود که تحت تأث ∗𝑌ریمتغ لهوسیبه  میانگیناز  ترنییپا
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 فتعری( 0) رابطه صورتبه یونیرابطه رگرس تیالج یگاه در الگوآن رد،گیی( قرار مXاشاره شد )

 :شودیم

(0) 𝑌∗ = 𝛽′ 𝑋𝑡 +  𝜀𝑡 

باشد. چنانچه است که همان مشخصه مورد نظر می 1به اصطالح یک متغیر پنهان ∗𝑌که در آن 

∗𝑌این مشخصه وجود داشته باشد  > ∗𝑌خواهد بود و در غیر این صورت  1  ≤ این است. در   1

 نمونه است. احتمال میانگینتر از وری پایینوری باالتر یا بهرهاین مشخصه همان بهره پژوهش،

𝑌𝑖 رخدادوقوع این مشخصه که همان احتمال  = مشخص  ∗𝑌است، با توجه به ساختار   1

𝑌𝑖شود. بنابراین اگر احتمال می =  توان نوشت:نشان داده شود، می 𝑃𝑖با  1

(3) 𝑃𝑖 =  𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 = 1) = 𝑟(𝑌∗  ≥ 1 ) = 𝑝𝑟(𝛽′ 𝑋𝑡 +  𝜀𝑡) ≥ 1 

 Judge) دشویم معرفی( 1) رابطه صورتبه کیالجست یتجمع عیبا استفاده از توز تیالج یالگو

et al., 1988 :) 

(1) 
𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑌 = 1) =

𝑒𝛽′𝑥

1 + 𝑒𝛽′𝑥
=  λ(𝛽′𝑥) 

.)λنشان دهنده پایه لگاریتم طبیعی است و  𝑒که  تابع توزیع تجمعی الجستیک را نشان  (

 دهد. می

 2یینام احتمال نهامتغیر بر متغیر وابسته از کمیتی بهدر الگوی الجیت برای سنجش اثر یک 

و یا در مورد متغیرهای  کندشود. بدین معنی که اگر مقدار متغیر یک واحد تغییر استفاده می

ری وموهومی از وضعیتی به وضعیت دیگر تغییر کند، چند درصد احتمال اینکه کشاورز دارای بهره

𝑌𝑖بارت دیگر تغییر در احتمال عدهد. بهباال باشد، را افزایش می = ور باال( )احتمال درصد بهره 1

شود، در الگوی خوانده می 3نام اثر نهایی ام، که به𝑘بر اثر تغییر یک واحدی در متغیر مستقل 

 (:Judge et al., 1988د )شوصورت زیر محاسبه میالجیت به

(2  ) 
𝑀𝐸𝐿 =

𝜕𝑝𝑖

𝜕𝑋𝑘
=

𝑒𝑥𝑝 (𝛽′𝑋)

(1 + 𝑒𝑥𝑝(𝛽′𝑋))2
. 𝛽𝑘 

باشد. با استفاده از رابطه باال، این متغیر می ضریب 𝛽𝑘ام و 𝑘بیانگر متغیر توضیحی  𝑋𝑘که در آن 

تغیرهای پیوسته کاربرد دارد و نشان دهنده مبرای  تنهاام که 𝑘پذیری متغیر توضیحی کشش

                                           
1 Latent Variable 
2 Marginal Probability 
3 Marginal Effect 
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𝑌𝑖درصد تغییر در احتمال  = به ازای یک درصد   وری باالتر از متوسط()احتمال وجود بهره 1

 (:Judge et al., 1988آید )( بدست می8باشد، از رابطه )می 𝑋𝑘تغییر در 
(8) 

𝐸𝑙 =
𝜕𝛷(𝛽′𝑥)

𝜕𝑋𝑘
.

𝑋𝑘

𝛷(𝛽′𝑥)
=

𝑒𝛽′𝑥

(1 + 𝑒𝛽′𝑥)2
. 𝛽𝑘 .

𝑋𝑘

𝛷(𝛽′𝑥)
 

 

ود شگونه عمل میدر محاسبه احتمال نهایی برای متغیرهای مستقل دوتایی )متغیر مجازی(، این

احتمال در متوسط متغیرهای پیوسته برای دو حالتی که متغیر موهومی عدد یک و عدد صفر که 

ز حالت ا هنگامی کهشوند و بدین ترتیب احتمال نهایی متغیر گیرد، باهم مقایسه میبه خود می

باشد،  رویدادیک  رخداداحتمال  𝑃𝑖کند، مشخص خواهد شد. اگرصفر به یک تغییر پیدا می

(1 − 𝑃𝑖)  آن است و نسبت  )آلترناتیو( رویداد جانشین رخداداحتمال 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 املوعبرای هریک از  

 مورد رخداد رویداددهنده مقدار تغییر در نسبت احتمال ، نشانرویدادیک  رخدادثر بر احتمال ؤم

 کیک احتمال به ازای ی رخدادآن یا شانس رخداد رویداد جانشین )آلترناتیو( نظر به احتمال 

 .(Judge et al., 1988) واحد تغییر در متغیر توضیحی است

شود. فرم لگاریتمی تابع برای برآورد الگوی الجیت از تابع حداکثر درستنمایی استفاده می

 (:Kennedy, 1998( تعریف شده است )1صورت رابطه )به  λ(β′𝑥)برای تابع  (L)درستنمایی 

(1) 𝑙𝑛𝐿 = ∑[𝑌𝑖𝑙𝑛 λ(𝛽′𝑋) + (1 − 𝑌𝑖)𝑙𝑛 (1 −  λ(𝛽′𝑋)]

𝑖

 

دهد دست میه( ب91صورت رابطه )، مقدار آن را بهβ( نسبت به 1کردن رابطه ) بیشینه

(Kennedy, 1998:) 

(91) ∂lnL

∂β
= ∑ {Yi([1 − λ(β′x)]) − (1 − Yi)λ(β′x)}Xi = ∑ (Yi − λ(β′x))Xi = 0

ii
 

 

 9رافسون-باشد و برای حل آن باید از روش تکرار نیوتنغیر خطی می βاین معادله نسبت به 

 استفاده شود.

 اراید بینی صحت قرار گرفتن هر یک از کشاورزاندر الگوهای بیان شده چون هدف اصلی، پیش

های مربوطه است، بنابراین برای سنجش خوبی برازش، درصد در گروهباال یا پایین  یوربهره

و نسبت درستنمایی  𝑅2تری نسبت به انواع ضریب تعیین بینی معیار دقیقصحت پیش

                                           
1 Newton-Raphson 
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Likelihood Ratio می( باشدMaddala, 1983 و در )از این معیار بهره گرفته می  این بررسی

 شود. 

( روش محاسبه آن 9که در رابطه ) وریمحاسبه شاخص بهره یمورد استفاده برا یرهایمتغ 

کار )نفر -یروین هاینهاده متی( و مقدار و قلوگرمیبرنج )ک دیتول میزان ،مشخص شده است

(، رملوگی(، سم )کلوگرمی(، کود )کلوگرمی)ساعت(، آب )مترمکعب(، بذر )ک آالتنیروزکار(، ماش

 یواست که در مدل الگ وریبهره بسته،وا ریمتغ ،یاقتصادسنج ی. در الگوهاباشدی)هکتار( م نیزم

به  اشدبیم یمجاز ریمتغ کی ییانتخاب دوتا یو در الگو وستهیپ ریمتغ کی یمعمول ونیرگرس

گین تر از میاننییپا وریو به بهره کیعدد تر از میانگین نمونه، باال وریصورت که به بهره نیا

ه اثرگذار وابست رمتغی عنوانبرنج، به وریکه بر بهره هاییعاملعدد صفر تعلق گرفته است.  ،نمونه

. شوندیم بندیمیتقس یکم یرهایو متغ یفیک یرهایبه دو شکل متغ یتیبه لحاظ ماه باشندیم

   آورده شده است. رهایمتغ نینام و شرح ا (9در جدول )

 

ران وری برنج، استان مازندتجهیز و نوسازی اراضی بر بهره تأثیر تحلیلبرای  بررسیمنطقه مورد 

مازندران، شهرهای  آمل، بابل،  استان کشاورزی شده از جهاد دریافتباشد. باتوجه به آمار می

شهرهای عمده تولیدکننده برنج در استان مازندران  ساری، محمودآباد، جویبار، نور و فریدونکنار

گیرند. لذا بردار این استان را دربرمیدرصد سطح زیرکشت و تعداد بهره 23هستند که بیش از 

 گیری،نمونه مورد بررسی نیز از شهرهای نامبرده در استان مازندران انتخاب شدند. روش نمونه

منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده باشد. بهگیری تصادفی در دسترس مینمونه

های مورد استفاده از دست آمد. دادههکشاورز ب 931آن حجم کل نمونه برابر با  مبنایشد که بر 

 . دست آمدبه 9512طریق مصاحبه با این کشاورزان و تکمیل پرسشنامه در سال زراعی 
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 وری برنجگذار بر بهرهفرضی اثر مستقل  یرهاینام و شرح متغ (9) جدول

Table (1) Name and description of hypothetical independent variables affecting rice productivity 
 رینام متغ

Variable name 

 شرح

Description 

Age )سن )سال -   Age (Year) 

Exp 
 (1و سایر= 9تخصص )دارای تحصیالت و دوره آموزشی کشاورزی=

Specialization of farmer (agricultural graduate=1, others=0) 
His )سابقه کشاورزی )سال  Experience (Year) - 

Edu های تحصیل(میزان تحصیالت )شمار سال -  Education (Year) 

Fam )شمار اعضای خانواده )تعداد -  Number of family members 

Chi )شمار فرزندان )تعداد -  Number of children 

Boy  سال )تعداد(93شمار فرزند پسر باالی -  Number of boys over 15 years old 

Girl  سال )تعداد(93شمار فرزند دختر باالی -   Number of daughters over 15 years old 

Jm =(1و سایر= 9شغل اصلی )کشاورزی -  Main job (agriculture=1, others=0) 

Js = (1و سایر= 9شغل دوم )کشاورزی -  Second job (agriculture=1, others=0) 

JobZA 
 (1=خیرو  9=بله کشاورزی ) در کنارشغل آزاد دارای 

A freelance job alongside an agricultural job (yes=1, no=0) 

Jms 
 (1یر=و سا 9تنها شغل کشاورزی )تنها دارای شغل کشاورزی=

Only agricultural job (yes=1, no=0) 

Plan 
 (1=خیرو  9=بله طرح تجهیز و نوسای )اجرای 

Implementing land equipping and renovation project (yes=1, no=0) 

Cou 
 (1و سایر= 9رقم محصول )رقم محلی=

Rice variety (native variety=1, others=0) 

Slo 
 (1و سایر= 9شیب زمین )شیب کم و متوسط=

leveling of farm land (low and medium slope=1, others=0) 

Qua 
 (1و سایر= 9کیفیت خاک )کیفیت عالی=

Quality of soil (good fertility=1, others=0) 

Rent1 
 بهای زمین )ده میلیون ریال به ازای هر هکتار(اجاره

Land rent (10 Million Rial-Hectares) 

Pie 
 (1و بیش از یک قطعه= 9شمار قطعات )یک قطعه =

Numbers of land fragments (one segment=1, more than one segment =0) 
Dispi  متر( هاهقطعبین فاصله( -  Distance among land fragments (Meter) 

Dis 
 از محل سکونت )متر( زمین فاصله

Distance of land from the place of residence (Meter) 
Ha )سطح زیر کشت )متر مربع -  Area under cultivation (m2) 

Tec 
 (1صورت دستی=و به 9آالت=مکانیزاسیون )استفاده از ماشین

Mechanization (cultivation using machineries=1, others=0) 
Sec =(1و خیر= 9انجام کشت دوم )بله -  Doing second cultivation (yes=1, no=0) 

Place 
 (1و شهرهای شرقی= 9منطقه جغرافیایی )شهرهای غربی مازندران=

Geographical area (west of Mazandaran province=1, others=0) 
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 نتایج و بحث
سطر اول این جدول شاخص دهد. پیوسته را نشان می یآماره های توصیفی متغیرها 7جدول 

آن برای  میزان( محاسبه شده و بنابراین 9ه از رابطه )دهد که با استفادوری را نشان میبهره

وری در میان کشاورزان شاخص بهره کمترین میزاند بود. هنمونه معادل عدد یک خوا میانگین

توسط سن م ،7 جدول هایداده مبنایبر  باشد.می 38/7آن  بیشترینو  08/1نمونه برابر 

. استسال  82و  75 آن به ترتیب و بیشینه کمینهکه  باشدیسال م 07/01برنجکار  شالیکاران

 02معادل  ایبیشینهو  7 معادل ایکمینهکه  استسال  95نیز نزدیک به  نآناسابقه  میانگین

سال  98آن  بیشینهسال تحصیالت دارند که  99حدود  میانگینبه طور  شالیکاران. داردسال 

 13/7 شالیکاران  میانگینطور هباست.  73/0 شالیکاران خانواده یاعضا شمار میانگین. است

 الیر ونیلیم 10 یاراض بهای متوسط اجاره باشند.دختر می 29/1پسر و   19/1فرزند دارند که 

 هایهفاصله قطعکند. تغییر می الیر ونیلیم 717تا  الیر ونیلیم 31که از  باشدیدر هر هکتار م

 891و  متر 317 میانگینطور هتقریباً بتا محل سکونت کشاورزان  نیفاصله زمیکدیگر و از  نیزم

 5311و  011 بینکه  بودهمتر مربع  9908 حدود کشت برنج ریسطح ز میانگین .باشدیمتر م

 . باشدیممتغیر متر مربع 

 مشاهده 5 جدول در که گونههماندهد. آماره های توصیفی متغیرها مجازی را نشان می 5جدول 

انجام شده  بررسیمنطقه مورد  یمورد( از اراض 23درصد ) 02در  یو نوساز زیطرح تجه شود،می

 931 انیاز م برنجانجام نشده است. در کشت  یاد شدهطرح  اراضی از( مورد 80) درصد 35 و در

 یتخصص کشاورز یتن از کشاورزان دارا 99درصد معادل  2تنها  ،یکشاورز در منطقه مورد بررس

درصد(  55کشاورز ) 37تنها همچنین  .نداشتند یکشاورزتخصص  شالیکاران درصد 15 و بوده

که  شغل اصلیدر کنار نیز تن( از کشاورزان  955درصد ) 80 و بوده یکشاورز شانیشغل اصل

تن( از کشاورزان  30درصد ) 50باشند. یبه عنوان شغل دوم مشغول م یدارند به شغل کشاورز

 تنهادرصد  91معادل  شالیکار 73تنها  و دارندرا در کنار هم  یهم شغل آزاد و هم شغل کشاورز

 دارند.  یشغل کشاورز
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آماره های توصیفی متغیرهای پیوسته (1) جدول  

Table (2) Descriptive statistics of continuous variables 

 نام متغیر
Variable 

name 

 شرح
Description 

 متوسط
Average 

 حداقل
Minimum 

 حداکثر
Maximum 

 انحراف معیار
Standard 
deviation 

pro وریشاخص بهره  
Productivity index 

1.00 0.48 2.58 0.28 

Age )سن )سال 
 Age (Year) 

46.42 23.00 87.00 15.80 

His )سابقه )سال 
Experience (Year) 

12.93 2.00 47.00 9.62 

Edu )تحصیالت )سال 
Education (Year) 

11.06 0.00 18.00 5.15 

Fam اعضای خانواده  شمار 
Number of family members 

4.25 2.00 9.00 1.41 

Chi فرزندان  شمار 
Number of children 

2.05 0.00 8.00 1.62 

Boy فرزندان پسر  شمار 
Number of sons 

0.91 0.00 5.00 1.15 

Girl فرزندان دختر  شمار 
Number of daughters 

0.71 0.00 4.00 1.01 

Rent 
 (هکتار -میلیون ریالده اجاره بها )

Land rent (10 Million Rial-
Hectares) 

9.40 5.91 20.23 21.02 

Dispi 
 فاصله بین قطعات )متر(

Distance among land fragments 
(Meter)  

591.82 0.00 3000.00 629.92 

Dis 
 فاصله زمین از محل سکونت )متر(
Distance of land from the place 

of residence (Meter) 
815.97 200.00 2200.00 378.54 

Ha )سطح زیرکشت )متر مربع 
)2cultivation (mArea under  

1148.42 400.00 3500.00 563.53 

  Source: Research Findings                                                                                  های تحقیق: یافتهمنبع

تن( از کشاورزان در کشت اول  950درصد ) 80دهد، نشان می 5جدول  هایدادهطور که همان
اند. را برای کشت انتخاب کردهپرمحصول  های رقم آناندرصد  91استفاده کرده و  یاز رقم محل

 دارای آنهادرصد  21و کم و متوسط بوده  بیش یدارا شالیزارها درصد 08از نظر وضعیت زمین، 
شالیکاران دارای یک قطعه زمین  درصد از 50 کشاورز، 931 انیاز م اند.بودهباال  تیفیخاک با ک

کاشت نشا  یبرا شالیکاران درصد 35اند. همچنین بوده و مابقی بیش از یک قطعه زمین داشته
را انجام  هاهمرحل نیا یبه صورت دستکرده و بقیه استفاده  آالتنیو برداشت محصول از ماش

در  انآندرصد  00و  کشت دوم هم دارنددرصد از کشاورزان عالوه بر کشت اول،  39. اندداده
 یدر شهرهامابقی استان سکونت داشته و  آمل، محمودآباد، نور و فریدونکنار(ی )غرب یشهرها

 اند.زیستهمی بابل، ساری و جویبار() استان مازندران یشرق



 

 

 

 

 

 

 441بررسی تاثیراجرای... 

  



 

 
 

 

 
 

  3/4311/شماره 41اقتصاد کشاورزی/جلد  441

 مجازیمتغیرهای های توصیفی آماره (3) جدول
Table (2) Descriptive statistics of dummy variables 

 نام متغیر
Variable 

name 

 شرح
Description 

 مشاهدات برابر یک
Observations equal 

to one 

 مشاهدات برابر صفر
Observations equal to 

zero 
 تعداد

Frequency 
 درصد

Percent 
 تعداد

Frequency 
 درصد

Percent 

Plan 
 (1=خیرو  9=بله ی )زطرح تجهیز و نوسااجرای 

Implementing land equipping and renovation 
project (yes=1, no=0) 

75 47 84 53 

Exp 

)دارای تحصیالت و دوره آموزشی تخصص 
 (1و سایر= 9کشاورزی=

Specialization of farmer (agricultural graduate=1, 
others=0) 

11 7 148 93 

Jm  (1و سایر= 9)شغل اصلی کشاورزی=شغل اصلی 
Main job (agriculture=1, others=0) 

52 33 107 67 

Js 
و  9عنوان شغل دوم= )شغل کشاورزی بهشغل دوم 

 (1سایر=
Second job (agriculture=1, others=0) 

133 84 27 16 

Jobza 
 (1=خیرو  9=بله ) کشاورزیدر کنار شغل آزاد دارای 

A freelance job alongside an agricultural job 
(yes=1, no=0)  

54 34 105 66 

Jms (1=خیرو  9=بلهشغل کشاورز ) تنها` 
Only agricultural job (yes=1, no=0) 

25 16 134 84 

Cou =(1و سایر= 9رقم محصول )رقم محلی 
Rice variety (native variety=1, others=0) 

134 84 25 16 

Slo 
 (1و سایر= 9شیب زمین )شیب کم و متوسط=

leveling of farm land (low and medium slope=1, 
others=0) 

77 48 82 52 

Qua =(1و سایر= 9کیفیت خاک )کیفیت عالی 
Quality of soil (good fertility=1, others=0) 

112 70 47 30 

Pie 
 (1=بیش از یک قطعهو  9قطعه = یک) اتقطع شمار

Numbers of land fragments (one segment=1, more 
than one segment =0) 

58 47 101 53 

Tec 
 (1=سایرو  9آالت=مکانیزاسیون )استفاده از ماشین

Mechanization (cultivation using machineries=1, 
others=0) 

85 53 74 47 

Sec  (1=خیرو  9=بلهکشت دوم )انجام 
Doing second cultivation (yes=1, no=0) 

81 51 78 49 

Place 

و  9)شهرهای غربی مازندران= منطقه جغرافیایی
 (1شهرهای شرقی=

Geographical area (west of Mazandaran 
province=1, others=0) 

70 44 89 56 

 Source: Research Findings                                                                                    های تحقیق: یافتهمنبع

ا بارها بی اقتصاد سنجی الزم به ذکر است که این الگوها وهاالگپیش از بیان نتایج برآورد 

 کیسکال هایفرض یمهه نیکه ضمن تأم دیدست آهب ییمختلف برآورد شدند تا الگو یرهایمتغ
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مستقل آن با  یرهایمتغ ،یناهمسان انسیاز جمله نرمال بودن جمالت خطا و عدم وجود وار

ی متغیرهای پیوسته که اثر انها بر بهره وری افزون بر این همهنداشته باشند.  یهمخط گریکدی

 رهایمتغ نیوارد الگوها شدند تا چنانچه ا نیزمختلف  یهادر حالت یبه صورت مجازمعنی بود، بی

غیر اگر مت عنوان مثاله ب شود. دهیاثر سنج نیاثر گذار باشند، ا وریبه باال بر بهره یحد کیاز 

ی مؤثر بودن تحصیالت دانشگاه ،دننداشته باش وریی بر بهرهاثر وستهیصورت په بتحصیالت 

 ییالگوها الگوها ارزیابی شد.کشاورز در  ریوبر بهره (1=ریو سا 9=یدانشگاه التیتحص ی)دارا

برآورد شده هستند که در آنها   یالگوها نیبهتر شودیبرآورد آنها گزارش م جیکه در ادامه نتا

 طیخاز بروز هم یریجلوگ برای نیآنها و همچن بیضرا دار نشدنیمعن لدلیبه رهایمتغ از شماری

  .اندبرآورد شده SHAZAMاند. این الگوها با استفاده از نرم افزار لحاظ نشده رها،یمتغ دیگربا 

ر کشت اول برنج د دروری ثر بر بهرهؤنتایج برآورد الگوی رگرسیون خطی برای تعیین عوامل م

مستقل  یرهایشرح و نام متغ بیستون اول و دوم جدول به ترت( گزارش شده است. 0جدول )

ن آ یباال یکه ستاره ها دهدیرا نشان م یمقدار پارامتر براورد. ستون سوم دهدیالگو را نشان م

 انگریرا که ب tستون چهارم از همین جدول هم آماره پارامترها است.  نیا یدارینشانگر سطح معن

نرمال بودن پسماندها از آزمون  بررسیدهد. برای نشان می پارامترها است، دارییسطح معن

از سطح  بوده که 13/9 آماره مربوط به این آزمون مقدار استفاده شده است. از آنجا که 9برا-جارک

دلیل مقطعی بودن باشد. بهکوچکتر است، توزیع جمله پسماند نرمال می( 11/3)بحرانی آن 

آزمون واریانس ناهمسانی اما  ستین رهایمتغ ییو مانا یبه انجام آزمون خودهمبستگ ازینها، داده

باشد چرا که مقدار به معنای عدم وجود ناهمسانی واریانس می 7پاگان-تفاده از آماره بروشبا اس

( 31/97گزارش شده که از مقدار بحرانی آن ) 91/1( معادل 0این اماره در سطر آخر جدول )

(  R̅2تعدیل شده ) ضریب تعیین و درصد 90/19معادل  (R2) ضریب تعیین. همچنین کمتر است

 .داردنسبتاً مناسبی  توضیح دهندگیبیانگر آن است که الگو قدرت درصد  19/31معادل 

کشاورز،  یفرد هاییژگیعوامل مرتبط با و یاندر م شود،می مشاهده( 0) جدول در که گونههمان

و  یزو محصول، طرح تجه ینمربوط به زم هاییژگیو یاندر م ینو همچن یتخصص کشاورز

 یرگذاربرنج تاث وریرقم محصول و کشت دوم بر بهره یایی،منطقه جغراف ین،زم بهایاجاره ی،نوساز

 داریمثبت و معن ی،و نوساز یزطرح تجه یرمتغ یب(، ضر0جدول ) هایمبنای داده. بر باشندیم

و  یزطرح تجه یزارهایشانکه در شال یکشاورزان یعنیدرصد برآورد شده است.  یکدر سطح 

                                           
1 Jarque–Bera statistic 
2 Breusch-Pagan statistic 
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 وریانجام نشده بهره انآن یدر اراض یاد شدهکه طرح  یانجام شده نسبت به کشاورزان ینوساز

 است. یشترب  97/1 یزانبه م انآن یبرا وریشاخص بهره طوریکههبدارند  یشتریب
 OLSمربوط به کشت اول برنج با استفاده از روش  یخط ونیرگرس یبرآورد الگو جینتا (1) جدول

Table (4) Results of linear model estimation for first cultivation using OLS method 

 (در سطح ده درصد داریمعن*در سطح پنج درصد،  داریمعن **درصد،  کیدر سطح  داریمعن ***) های تحقیق: یافتهمنبع
Source: Research Findings (***Significant at 1%; ** Significant at 5%; * Significant at 10%) 

 

 یکدر سطح  دارمعنی و مثبت اثر بهااجاره یرمتغ دهد،ی( نشان م0جدول ) هایدادههمانطور که 

 باشندیم یشترب یهااجاره یکه دارا یزراع یکه اراض یمعن ینداشته است. به ا وریدرصد بر بهره

برخوردارند.  یشتریب وریدارند از بهره یکمتر بهایکه که اجاره ینسبت به آن دسته از اراض

 بهایواحد اجاره یک یشکرد که با افزا یرصورت تفس ینبه ا توانمی را بهاارهاج یرمتغ یبضر

. از آنجا که یابدیم یشواحد افزا 98/1کشت اول  وریشاخص بهره یال،ر یلیونم دهمعادل  ینزم

به جاده امکانات  یکترنزد هایینو زم باشدیبه جاده م یو دسترس ینت زمیفیک نماینده بهااجاره

 tآماره 

T Statistics 

 یباضر
Coefficients 

 شرح

Description 

 متغیرنام 
Variable 

name 

-4.88 -0.35*** 
  عرض از مبدأ

Constant 
C 

6.56 ***0.12 
 اراضی طرح تجهیز و نوسازی

Land equipping and renovation project 
Plan 

4.50 ***0.18 
 بهااجاره

Land rent 
Rent 

-2.51 **0.06- 
 منطقه جغرافیایی

Geographical area 
Place 

 رقم محصول -0.14*** 4.23-

Rice variety 
Cou 

2.54 **0.08 
 تخصص

Specialization of farmer 
Exp 

4.02 ***0.08 
 کشت دوم

Second cultivation 
Sec 

-.0.26 -0.004 
 سطح زیرکشت

Area under cultivation 
Ha 

 (R2ضریب تعیین) 61.14%

 Coefficient of determination  

 (R̅2ضریب تعیین تعدیل شده ) 59.61%

 coefficient of determination Adjusted 
1.05 

(=5.992,0.05
2χ) 

 برا-آماره جارک

Jarque-Bera statistic 
0.10 

(=12.596,0.05
2χ) 

 پاگان-بروشآماره 

Breusch-Pagan statistic 
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یم یاراض ینوارد ا آسانیبه  یکشاورز آالتینبه جاده، ماش یو به علت دسترس دارند یبهتر

 .باشدیباالتر م یاراض ینا وریبهره شوند،

  یبرآورد شتتده دارا یدر الگو یاییمنطقه جغراف یرآن استتت که متغ گویای( 0جدول ) هایداده

 وریکه شتتتاخص بهره یبترت یناه ب باشتتتدیدرصتتتد م 3 حدر ستتتط داریو معن یعالمت منف

شاورزان منطقه غرب  شرق    شهرهای آمل، محمودآباد، نور و فریدونکنار( ) یک سبت به منطقه    ین

 ییرتغ یدتول یتکنولوژ ینکهکمتر استتتت. با توجه به ا 11/1 میزانبه   بابل، ستتتاری و جویبار()

شرق        یچندان شاورزان مناطق  ست که ک شخص ا کمتر،   یبارندگ رغمبه یدر دو منطقه ندارد، م

 یباالتر وریبهره یبرنج استتتت، دارا یاهش گرکه مناستتتب پرو تریگرمتر و شتتترج یماقل یلبدل

یو معن یرابطه منف وریرقم محصول و بهره یرمتغ یان(، م0جدول ) هایمبنای دادههستند. بر  

سطح   داری شان م    یکدر  صد وجود دارد که ن صو  یورشاخص بهره  دهدیدر به  لارقام پرمح

کامالً مورد انتظار است   یجهنت یناست. ا  یشتر ب یمحل هایرقم وریاز شاخص بهره  90/1 یزانم

. دارند یمحل هایرقمنستتبت به  یعملکرد باالتر ،بذر فناوری یلپرمحصتتول به دل هایرقم یراز

ست که   یدر حال ینا سند  یمحل هایرقما سب  یمتو ق یبازارپ شته  تریمنا  به منجر که انددا

  شود، یم یدهطور که در جدول دشده است. همان   هارقم ینکشاورزان به کشت ا  شتر  یب گرایش

بدان  ین. اباشتتدیدرصتتد م یکدر ستتطح  داریکشتتت دوم مثبت و معن یمجاز یرمتغ یبضتتر

سان    ست که ک شت دوم برنج را ن    افزونکه  یمعنا شت اول، ک ستور کار قرار داده  یزبر ک   اند،در د

شاخص بهره  یشافزا میزاندارند.  یباالتر وریاول خود بهره شت کشاورزان در ک  دیگر به نسبت 

باشتتد که   یلدل ینبه ا تواندیموضتتوع م یناستتت. ا 18/1کشتتاورزان  ینا یکشتتت اول برا وری

شاورزان  شت دوم را ن  یک شاورزان خبره  به طور معمول دهند،یقرار م همورد توج یزکه ک  تریک

 یبرا در ضتتمن،دارند.  یترمرغوب هایینو زم کنندیبهتر استتتفاده م یدتول هایبوده و از نهاده

انجام کشت دوم الزم است که محصول کشت اول زودتر برداشت شود، لذا از کشت اول مراقبت         

شت زودتر از حمله آفات د  یلو بدل شود یم یادتریز ضا  ربردا خواهد  یکمتر یعاتامان مانده و 

  دارییرابطه مثبت و معن وریتخصص و بهره  یرمتغ یانه مآن است ک  گویای( 0داشت. جدول ) 

  یاو  یکشتتاورز یالتتحصتت یکشتتاورزان دارا دهد،یدرصتتد وجود دارد که نشتتان م 3در ستتطح 

 دیگرنسبت به  یباالتر وریبهره اند،شرکت کرده ی،کشاورز یآموزش یهاکه در دوره یکشاورزان

شاورزان دارند ب  شتر ب 18/1آنها به اندازه  یورشاخص بهره  کهیطورهک ست.   ی جدول   هایدادها

  یرغمت ینو کوچک بودن آماره مربوط به ا یرکشت سطح ز  یرمتغ بودن یمعنبی( نشان دهنده  0)
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در کشت برنج   یاساز مق ناشی  هایصرفه  عدم دهندهنشان  یجهنت یندر الگو برآورد شده است. ا  

 ندارد. یریتأث وریبر بهره یاسمق ییرتغ بررسی یندر ا یگر. بعبارت دباشدیم

 ( گزارش شده است. 3در جدول ) برنج کشت اول وریبر بهره یتالج یبرآورد الگو نتایج
 MLEمربوط به کشت اول برنج با استفاده از روش  الجیت یبرآورد الگو جینتا (5) جدول

Table (3) Results of logit model estimation for first cultivation using the MLE method 

 (در سطح ده درصد داریمعن*در سطح پنج درصد،  داریمعن **درصد،  کیدر سطح  داریمعن ***های تحقیق ): یافتهمنبع
Source: Research Findings (***Significant at 1%; ** Significant at 5%; * Significant at 10%) 

از روش  گیریبا بهره 3در الگوی الجیت در جدول  یرهابرآورد شتتده هر کدام از متغ یپارامترها

  قدرت اند،گزارش شتتده 3 جدول یانکه در پا هاییآماره. اندحاصتتل شتتده ییحداکثر راستتتنما

ضیح  شرح م  یدهندگ تو   مختلف بوده که یینتع ضریب  چهار شامل  هاآماره ین. ادهندیالگو را 

صد تا   03بین  صد  19در شته و بنابراین   در سبت    یندارند. همچن یمقدار معقولقرار دا آزمون ن

  دیصفر هستند با حالت بدون ق   هایبکه همه ضر  یدرا در حالت مق یی، تابع راستنما ییراستنما 

 tآماره 

T Statistics 

 یباضر
Coefficients 

 شرح

Description 

 متغیرنام 
Variable 

name 

-2.01 -2.7** 
  عرض از مبدأ

Constant 
C 

5.03 ***2.62 
 اراضی طرح تجهیز و نوسازی

Land equipping and renovation project 
Plan 

2.14 **300. 
 بهااجاره

Land rent 
Rent 

-2.45 **61.24- 
 منطقه جغرافیایی

Geographical area 
Place 

 رقم محصول -2.27** 2.30-

Rice variety 
Cou 

2.34 **2.37 
 تخصص

Specialization of farmer 
Exp 

1.7 *820. 
 کشت دوم

Second cultivation 
Sec 

%54.83
 

Estrella R-Square 

%45.13
 

Maddala R-Square 

%61.00
 

Cragg-Uhler R-Square 

%44.60
 

Mcfadden R-Square 

9002.91
 آزمون نسبت راستنمایی 

Likelihood Ratio Statistic 
 

84.66
 بینی درصد صحت پیش 

Percentage of Correct Prediction 
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 یخوب یگرد یارمعنا دار بودن الگو است. مع گویای (19/1117)آن ی و مقدار باال کندیم یسهمقا

صحت پ        ازشبر صد  ست، در شده ا شد یالگو م بینییشکه در جدول ارائه   83 نزدیک بهکه  با

صد بوده و   ست که الگو  یانگره، بآمار ینا یباال میزاندر شیقدرت پ دارایشده    ینتدو یآن ا

 .باشدیم یمناسب بینی

طرح  یرهایمتغ تیالج یبرآورد یالگو بر مبنای شود، می مشاهده  (3) جدول در که گونههمان

  داریو کشت دوم اثر مثبت و معن  یتخصص کشاورز   ن،یزم بهایاجاره ،یاراض  یو نوساز  زیتجه

صول اثرمنف  ییایمنطقه جغراف یرهایو متغ شت اول دارند  وریبر بهره داریو معن یو رقم مح  .ک

سئله که نم  نیتوجه به ا اب شده از الگو  هایبیضر  توانیم ستقی را  تیالج یبرآورد    مبه طور م

 اده کرد.استف رهایمتغ نیا ییاز اثر نها یستیبا رهایمتغ بیضرا ریتفس یکرد، لذا برا ریتفس

وری در الگوی الجیت با استفاده از روشی که در بخش روش تحقیق بدان اشاره بهرهاثر نهایی 

( گزارش شده 1شد محاسبه شده و نتایج احتمال نهایی برای هر کدام از متغیرها در جدول )

 است. 

( یک حالت پایه، در اینجا بدترین حالت هر یک از متغیرهای 1برای تفسیر اثرات نهایی در جدول )

نظر گرفته شده است. در این حالت کشاورز در زمین زراعی خود طرح تجهیز و نوسازی  الگو در

 آمل، محمودآباد، نور و فریدونکنار(( و در یکی از شهرهای غربی استان )Plan=0انجام نداده است )

(، تخصص کشاورزی ندارد cou=1کند )( که رقم محلی کشت میplace1=1سکونت داشته )

(exp=0و کشت دو )( م نیز نداردsec=0و اجاره ) بهای زمین این کشاورز که متغیری پیوسته

میلیون ریال برای هر هکتار( در نظر گرفته شده است. احتمال داشتن  0/1است میانگین نمونه )

وری باالتر از میانگین نمونه )یک( برای این کشاورز بر مبنای الگوی غیر مقید الجیت در بهره

گونه که و در ستون سوم جدول گزارش شده است. همان "حتمال نهاییا"( در سطر 1جدول )

 باشد.درصد می 5وری باالتر از یک، شود، برای چنین کشاورزی احتمال داشتن بهرهمشاهده می
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 الگوی الجیت  در و اثر نهایی متغیرهانهایی  احتمال( 1) جدول

Table (4) The final probability and the final effect of the variables in the logit model 

 متغیرنام 
Variable name  

 ضرایب
Coefficients 

 بدترین وضعیت

The worst status 
Plan Place Cou Sec Exp 

Constant -2.70 1 1 1 1 1 1 
Plan 2.62 0 1 1 1 1 1 
Place -1.24 1 1 0 0 0 0 
Cou -2.27 1 1 1 0 0 0 
Exp 2.37 0 0 0 0 0 1 
Sec 0.82 0 0 0 0 1 1 
Rent 0.30 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 
 بینیمقدار پیش

Prediction amount 
- -3.39 -0.77 0.47 2.74 3.56 5.93 

 احتمال نهایی

Final probability 
- 0.03 0.31 0.61 0.93 0.97 0.99 

 اثر نهایی

Final effect 
- - 0.28 0.30 0.32 0.04 0.02 

 اثر نهایی متغیر پیوسته اجاره بها تحت سناریوهای مختلف

Final effect of land rent continuous variable under various scenarios 

Rent 0.30 0.09 0.06 0.07 0.01 0.01 0.001 

 های تحقیق: یافتهمنبع 

شرایطی  یهمهشود اکنون برای محاسبه اثر نهایی متغیرهای طرح تجهیز و نوسازی، فرض می

شد ثابت باشند، تنها اینکه کشاورز در زمین زراعی خود طرح تجهیز و  بیانکه برای کشاورز 

(، احتمال 1جدول ) هایمبنای داده(، در این صورت بر plan=1نوسازی را انجام داده باشد )

عبارت رسد. بهمیدرصد  59یابد و به درصد افزایش می 78وری باالتر از یک به میزان داشتن بهره

متغیرها در شرایط حالت پایه  -دیگردیگر انجام طرح تجهیز و نوسازی اراضی در شرایطی که 

دهد. عامل اثرگذار دیگر منطقه وری باالی یک را افزایش میدرصد احتمال داشتن بهره 78باشند، 

محمودآباد، نور و )آمل،  جای شهرهای غربی چنانچه کشاورز به که باشدجغرافیایی می

(، place1=0سکونت داشته باشد ) (باریو جو ی)بابل، سار در یکی از شهرهای شرقی( دونکناریفر

 19یابد و به درصد افزایش می 51تر از یک به میزان وری باالدر این صورت احتمال داشتن بهره

از رقم پرمحصول  یاد شدهباشد. چنانچه کشاورز رسد. عامل مهم دیگر رقم محصول میدرصد می

وری باالتر از یک، به ( در مقایسه با رقم محلی، احتمال داشتن بهرهcou=0نیز استفاده کند )

ای که برای یک کشاورز که در گونه رسد. بهدرصد می 15یابد و به درصد افزایش می 57میزان 
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و رقم پرمحصول زمینش طرح تجهیز و نوسازی انجام داده، یکی از شهرهای شرقی زندگی کرده 

االتر وری بکند و تخصص کشاورزی نداشته و کشت دوم نیز ندارد، احتمال داشتن بهرهکشت می

(، sec=1درصد است. حال اگر کشاورز کشت دوم نیز داشته باشد ) 15نمونه معادل  میانگیناز 

برای فردی  رسد.درصد می 12درصد افزایش یافته و به  0وری باالتر از یک، احتمال داشتن بهره

( نسبت به کسی که تخصص کشاورزی ندارد exp=1که تخصص کشاورزی نیز داشته باشد )

رسد. پس با توجه درصد می 11درصد افزایش یافته و به  7وری باالتر از یک، احتمال داشتن بهره

، یک کشاورز که در زمین زراعی خود طرح تجهیز و نوسازی انجام داده باشد و تفسیرهابه این 

تخصص کشاورزی   دارایدر یکی از شهرهای شرقی سکونت داشته، رقم پرمحصول کشت کند، 

اشد، ببها برای او برابر با میانگین نمونه بوده و کشت دوم هم داشته باشد و متغیر پیوسته اجاره

ر گونه که در سطر آخباشد. هماندرصد می 11نمونه، ،  میانگینوری باالتر از احتمال داشتن بهره

شود، تحت هرکدام از سناریوهای شرح داده شده، اثر نهایی متغیر پیوسته ( مشاهده می1جدول )

گیری هر کدام از سناریوها در پارامتر برآورده شده برای ضرب مقیاس اندازهاجاره بها که از حاصل

ود شآید، گزارش شده است. اثر نهایی این متغیر بدین صورت تفسیر میدست میهاین متغیر ب

که در شرایط پایه که در آن کشاورز در زمین زراعی خود طرح تجهیز و نوسازی انجام نداده، در 

کند و تخصص کشاورزی ندارد یکی از شهرهای غربی استان سکونت داشته، رقم محلی کشت می

 لبها، احتمامیلیون ریال( در میانگین متغیر اجاره دهو کشت دوم نیز ندارد، افزایش یک واحد )

دهد. این در حالی است که در سناریوی بهترین درصد افزایش می 1وری باالی یک را داشتن بهره

باشد، افزایش یک واحد در این متغیر، احتمال داشتن شرایط که همان ستون آخر جدول می

دهد. این بدان معناست که با بهبود شرایط، درصد افزایش می 9/1وری باالی یک را معادل بهره

ار یابد که مطابق انتظنمونه کاهش می میانگینوری باالی نهایی اجاره بها برای داشتن بهره اثر

 است.

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 دیتول ریوبهره شی، افزاتولید منابع یابیکم برنج و یو مصرف سرانه باال تیبا توجه به رشد جمع

 یاراض یو نوساز زیهدف، طرح تجه نیبه ا یابیدست یاست. در راستا اهمیت دارایاین محصول 

طرح اختصاص داده شده است. از آنجا که  نیبه ا یکالن هایدر کشور به اجرا درآمده و اعتبار

اثر  یبررس به این پژوهش، لذا بودهاستان مازندران  رانیبرنج در ا دکنندهیاستان تول نتریمهم

 .پرداخته استاستان مازندران  یزارهایدر شال وریبر بهره یاراض یو نوساز زیطرح تجه یاجرا
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 یپرسشنامه از هفت شهر استان مازندران، برا لیتکم قیاز طر ازیمنظور اطالعات مورد ن نیبه ا

کشت  یمحاسبه بهره ور یبرا لیت-ستیشد. شاخص ترنکوئ آوریگرد 9511-12 یسال زراع

از  یخط ونیرگرس یالگوها ،وریعوامل موثر بر بهره یبررس یبرا گاهآن. شداول برنج استفاده 

 انکاریکننده شال زیعوامل متما نییتع یبرا نیبرآورد شد. همچن یروش حداقل مربعات معمول

 جیاشد. نت برآوردهر دو کشت  یبرا تیالج یالگو  ن؛ییباال و پا وریبهره یبه دو گروه؛ افراد دارا

منطقه  ن،یزم بهایاجاره ،یاراض یو نوساز زیطرح تجه یرهایدر هر دو الگو، متغ دادنشان 

قابل م دردر قالب رقم محصول )پرمحصول  دیتول فناوری)شرق در مقابل غرب استان(،  ییایجغراف

 زارهایدر شال دیکل عوامل تول وریمثبت بر بهره ریو کشت دوم تأث کاری(، تخصص شالیمحل

بدست آمده از برآورد  جیندارد. نتا وریبر بهره یاثر چگونهیه دیتول اسیمق کهیداشته درحال

 ودشد، توجه ش نییتع بررسی نیکه در ا یرگذارینشان داد که اگر به عوامل تاث تیالج یالگو

درصد  11نمونه را تا  میانگینباالتر از  وریبه سطح بهره کارانیشال یابیتوان احتمال دستیم

درصد  کیبه کمتر از  تواندیاحتمال م نیعوامل، ا نیبدون توجه به ا کهیداد و درحال شیافزا

  بد.ایکاهش 

 ایهعاملاز  یاراض یو نوساز زیطرح تجه داد که نشان تیالج یاز الگو ناشی ییمحاسبه اثر نها

 ارانکیشال نکهیا مالطرح احت نیا یبا اجرا کهیطورهب باشدیبرنج م وریمهم اثر گذار بر بهره

 نکهی. لذا با توجه به اابدی یم شیدرصد افزا 78نمونه را تجربه کنند  میانگینباالتر از  وریبهره

طرح در  نیا ترعیتوجه به انجام هرچه سر ده،یبه طول انجام یطوالن یطرح سالها نیا یاجرا

دوم،  کردن کشت، سهولت کشت زهیتا کشاورزان بتوانند با مکان شودیم هینقاط استان توص دیگر

 کاهش نیروی ،یاریآب بازده شیآب، افزا ییو صرفه جو تیریبهبود حفاظت از آب و خاک، مد

طرح است، از  نیکه از جمله اهداف ا ورینهایت افزایش  بهرهدر و  کپارچهی کشت امکان و کار

 شوند. مندبهره یاراض یو نوساز زیتجه یطرح مل هایسودمندی

ر برنامه برنج را نیز د کشت دومبر کشت اول،  افزوننتایج بدست آمده، شالیکارهایی که  مبنایبر  

ی وربهره ،یمعمول ونیرگرس یبرآورد الگو جینتا بنا برورتر هستند. بهره تولید خود دارند،

. باشدیم یکشاورزان تک کشتوری بهرهدرصد باالتر از  8 کشاورزان دو کشتی در کشت اول 

تر از باال وریبهره کارانیشال نکهیداشتن کشت دوم، احتمال ا ت،یالج یالگو مبنای بر نیهمچن

کشت دوم مستلزم برداشت زودتر  زیرا. ابدییم شیدرصد افزا 0نمونه داشته باشند  میانگین

بیشتر به محصول در نتیجه بروز آفات و  آسیبموجب جلوگیری از  که محصول کشت اول است
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شاورزان ک و ددار یباالتر متیبرنج کشت دوم ق نکهیبا توجه به ا افزون بر این،. بیماریها می شود

کمتر )آب، کود و سم(، تولید را انجام دهند، تأثیر مثبتی بر بهره  هایبا استفاده از نهاده توانندیم

و  اشدبیم یکار کشاورزان برنجکار فصل نکهیبا توجه به ا افزون بر این، وری کل کشاورز دارد.

ا را ت یکاریب توانیبا انجام کشت دوم م باشند،یم کاریاز سال را ب یمیکشاورزان در حدود ن

 انندم یقیتشو هایدولت، با ارائه طرح شودیم هیتوص نیاستان کاهش داد. بنابرا نیدر ا یحدود

ارزانتر یا ارائه آگاهی به کشاورزان در زمینه مزایای کشت دوم، کشاورزان را به  هاینهاده نیتأم

برنج  یاز اراض یاست که بخش قابل توجه ینکته ضرور نیکند. توجه به ا بیکشت دوم برنج ترغ

 کشت دوم را نداشته تیاجرا نشده است، قابل یبخوب ایهمچنان در آن اجرا نشده  زیکه طرح تجه

کشت دوم ندارد. در واقع بخش  برایبودجه کشاورز  تیمحدود ایبا دانش  یرتباطمورد ا نیو ا

ا اواخر ت وریدر اواخر شهر ژهویهب) ی فصلیهابارش آغازبوده و با  ریبرنج آبگ یاز اراض یقابل توجه

 سازد یم ممکننا گاهیو  دشوارآالت را  نیماش ژهیکار و بو یرویعبور و مرور ن تیقابلمهرماه( 

توجه  یاراض نیدر مورد ا بنابرایناز چرخه کشت دوم برنج حذف خواهند شد.  یاراض نیو لذا ا

  ضرورت خواهد داشت. یاراض یو نوساز زیطرح تجه لیبه تکم ژهیو

ز انیز  باشد،یبه جاده م یو دسترس نیزم یزیخو حاصل تیفیک ندهنمای که بهااجاره ریتغم

که با فراهم آوردن امکان سهولت  شودیم تأکید بوده و لذا وریبر بهره رگذاریثأمهم و ت هایملاع

رح ط یجراآالت که امکان دسترسی به جاده را بیشتر فراهم می کند از طریق ااستفاده از ماشین

 در ضمن. افتیمهم دست  نیبه ا شالیزارها نیآن احداث جاده ب یو در پ یاراض یو نوساز زیتجه

 ردک تیآنها را تقو تیفیک یعال یکودها کاربرد قیاز طر هانیزم یزیخقدرت حاصل شیبا افزا

توجه  رقم محصول قابل یرگذاریمطالعه،  تاث جی. با توجه به نتاابدی شیافزا زارهایشال وریتا بهره

 یشاورزانک یبرا وریشاخص بهره ،یمعمول ونیرگرس یبرآورد الگو جینتا مبنایبر  کهیبوده بطور

که از رقم پرمحصول  باشدیم یدرصد کمتر از کشاورزان 91 کنندیاستفاده م یکه از رقم محل

 هایرقمدر صورت استفاده از  ت،یالج یبرآورد الگو جیبر نتابنا نی. همچنکنندیاستفاده م

درصد  71نمونه را تجربه کنند  میانگینباالتر از  وریبهره کارانیشال نکهیپرمحصول احتمال ا

 شیفزاا برایپرمحصول  هایرقمکه استفاده از  دآییبرم نیچن جینتا نی. گرچه از اابدییم شیاافز

 ستین ارانکیبه شال هیقابل توص ایجهینت نیاما چن رد،یگ رارق کاریمورد توجه شال دیبا وریبهره

کرد عمل نکهیبا وجود ا یمحل هایرقم رایشود ز انیب یشتریب اطیبا احت دیبا شنهادیپ نیو ا

ام باالتر نسبت به ارق تیفیپرمحصول دارند، به علت داشتن ک هایرقمنسبت به  یترنییپا
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ارند. د یبوده و بر خالف ارقام پرمحصول بازار بهتر رپرطرفدارت هاکنندهمصرف انیپرمحصول در م

 شتریو درآمد ببه فروش بهتر  تواندیم نیدارند و ا زین یباالتر متیق یمحل هایرقم افزون بر این،

 کشاورز کمک کند. 

 یعمده هایعامل دیگرتخصص از  رینشان داد که متغ بررسی نیدر ا یبرآورد یالگوها جینتا

 ،یلمعمو ونیرگرس یبرآورد الگو جینتا مبنایبر  کهیطورهب دباشیم وریبر بهره رگذاریثأت

 یاز کشاورزان بیشتردرصد  8دارند  یکه تخصص کشاورز یکشاورزان یبرا وریشاخص بهره

 یموثر برا یآموزش هایکالس یلذا برگزار باشند. یرشته م نیکه فاقد تخصص در ا باشدیم

-استفاده بهتر و کاراتر از نهاده نیو همچن هایماریآفات و ب شتریشناخت هرچه ب یکشاورزان برا

 . بسیار ضرورت دارد یبهتر از تکنولوژ یریکارگهو ب یدیتول های

 منابع
 

Adeli, V., Molaei, N. and Nazari, A. (2017) Evaluating the physical effects of 

renovation and equipment plan of paddy fields in Somesara central district 

villages in Guilan province, Journal of Studies of Human Settlements Planning, 

12(1): 1-16 (In Farsi).  

Akhter, A., Imtiaz, H., Dil Bahadur, R. and Olaf, E. (2018). Laser-land leveling 

adoption and its impact on water use, crop yields and household income: 

Empirical evidence from the rice-wheat system of Pakistan Punjab, Food Policy, 

77: 19-32. 
Ansari, V., Hassani Diyarjan, F. and Salami, H. (2020) Effects of agricultural land 

dispersion and fragmentation on the cost of agricultural products (Case study: 

Rainfed wheat in province of Guilan), Iranian Journal of Agricultural Economics 

and Development Research, 51(3): 393-412 (In Farsi). 

Ashkar-Ahangar-Kolaee, M., Asadpour, A. and Alipor, H. 2006. Survey of farmers' 

point of view toward land consolidation in rice farms in Mazandaran province, 

case study of Glierd village in Joybar parish. Journal of Agricultural Economic 

and Development. 14(55): 135-153 (In Farsi). 

Asif, M., Ahmed, M., Gafoor, A. and Aslam, Z. (2003) Wheat productivity, land and 

water use efficiency by traditional and laser land leveling techniques. Journal of 

Drainage and Water Management. 5(2): 19-28. 

Awotide. D. O. & Agbola. P. O. (2010) Relationship between land fragmentation 

and maize farmer’s productivity in northern Nigeria. Journal of Life & Physical 

Science. 3(2): 1-10. 
Bozarjomehri, Kh. and Anzaei, E. (2012) Assessing the technological effects of 

modernization, renewal, and consolidation project for rice fields (Case study: 



 

 

 

 

 

 

 421بررسی تاثیراجرای... 

Gharetoghan rural district, Neka Township), Geography and Sustainability of 

Environment Journal. 2(3): 39-58 (In Farsi)  . 

Castany, L., Lopez- Bazo, E. and Morgan, R. (2005) "Differences in total factor 

productivity across firm size - A distributional analysis," ERSA conference 

papers ersa05p115, 45th Congress of the European Regional Science 

Association, 23-27 August, Amsterdam, The Netherlands. 

Deininger, K., Monchuk, D., Nagarajan, H. K. and Singh, S. K. (2017) Does land 

fragmentation increase the cost of cultivation? Evidence from India, The Journal 

of Development Studies, 53(1): 82-98 . 
Ebrahimi, M. S., Kalantari, Kh., Asadi, A., Movahed Mohammadi, H. and Saleh, I. 

(2013) Investigation of the change of production in famers of on farm 

development program (Case study in Gilan Province), Agricultural Science and 

Sustainable Production, 22(4.1): 183-191(In Farsi)  . 

Ejlali, F., Tavasoli, M. and Asgari, A. (2012) Assessment of paddy fields 

consolidation effect on rice yield, Journal of Water Research in Agriculture, 

26(1): 105-112 (In Farsi). 

Gholami Sefidkouhi, M. A., Aghabeigi A. A., Yazdani, M. R., Marzi Nohdani, M., 

and Vaghasi Lomer, T. (2018) Evaluation of land consolidation and on-farm 

improvement projects of paddy fields in Guilan province from the farmer's 

perspectives, Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 19(71): 

37-50 (In Farsi). 

Helfand. S. M. 2003. Farm size and the determinants of productive efficiency in the 

Brazilian Center-West. 25th International Conference of the International 

association of Agricultural Economist (IAAE) Durban, South Africa, August 16-

22.  

Judge, G. G., Hill, R. C., Griffiths W. E., Lütkepohl, H. and Lee, T. C. (1988) 

Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd Edition, New York: 

Wiley and Sons. 

Kakwagh, V. V., Aderonmu, J. A. and Ikwuba. A. (2010) Land fragmentation and 

agricultural development in Tivland of Benue State, Nigeria. Current Research 

Journal of Social sciences, 3(2): 54-58. 
Keikha. Z. & Keikha. A. (2012) Land consolidation and ITS economic effects on the 

City District of Loutak_Zabol. Candidate of Master Program, Geography and 

Rural planning department of agricultural economics, University of Zabol. 

International Journal Research, 315: 53-60. 
Kennedy, P. (1998) A Guide to Econometrics, The MIT Press, Fourth Edition, 

Cambridge, Massachusetts. 

Kheybari, S., Behrooz, A. and Shahidi, S. (2015) Comparison of agricultural land 

efficiency in two cases: traditional one and after the implementation of the 

consolidation project using data envelopment analysis approach, paper presented 

at 8th International Conference of the Iranian Association of Research in 

Operations. Ferdosi university, Mashhad (In Farsi). 

https://ideas.repec.org/p/wiw/wiwrsa/ersa05p115.html
https://ideas.repec.org/p/wiw/wiwrsa/ersa05p115.html
https://ideas.repec.org/s/wiw/wiwrsa.html
https://ideas.repec.org/s/wiw/wiwrsa.html


 

 
 

 

 
 

  3/4311/شماره 41اقتصاد کشاورزی/جلد  411

Maddala, G. S. (1983), Limited-Dependent and Qualitative Variables in Economics, 

New York: Cambridge University Press. 

Ministry of Agriculture-Jahad (2013-2019) Agricultural Statistics (2008-2018), 

<https://amar.maj.ir> (In Farsi). 

Mirzaei, M. and Torkamani, J. (2005) Factors affecting labor productivity of women 

and men in sugar beet production (Case study: Kerman province). Journal of 

Agricultural Economics and Development, Special Issue: Productivity and 

Efficiency: 256-277 (In Farsi). 

Morgan, J. D. and Langemeier, M. R. (2003) Impact of farm size and type on 

competitive advantage. Southern Agricultural Economics Association Annual 

Meeting, February 1-5, Mobile, Alabama 35197. 

Mousavi, S. R.  and Mir Mohammad Sadeghi, J. (2012) Factors affecting labor 

productivity in producing major crops in central region of Mamasani township, 

Fars Province, Iran. Journal of Agricultural Economic Research, 4(14): 155-174 

(In Farsi). 
OECD/FAO (2020) OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029, FAO, Rome/OECD 

Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/1112c23b-en>. 
Olarinre. A. A. & Omonona. B. T. (2018) Effect of land fragmentation on the 

productivity of rice farmers in Osun State, Nigeria. Applied Tropical Agriculture, 

23(1): 105-11. 
Salami, H. (1997). Concepts and measurement of productivity in agriculture, Journal 

of Agricultural Economic and Development, 5 (18): 7-32 (In Farsi). 

Sattar, A., Khan, F. H. and Tahir, A. R. (2003) Impact of precision land leveling on 

water saving and drainage requirement. Journal of Agricultural Mechanization, 

34:39-41. 

Sharifi, M. A., Sardar Shahraki, A., Dadashi, M. A. and Asgari, M. H. (2019) Review 

the integration process of agricultural lands and its economic impact, Case study: 

Rice farmers in Guilan province, Journal of Agricultural Research, 11(41): 217-

236 (In Farsi). 

Tahami Pour, M., Saleh, I. and  Nemati, M. (2014) Measure and decompose total 

factor productivity growth in varieties of rice in Iran. Applied Field Crop 

Research, 27(103): 96-104. 

Tavasoli, M. (1999) Study of the effect of new operations, equipping and renovation 

and consolidation of land in Paddy Fields of Mazandaran Province on yield of 

rice, M.S. thesis, Center of public management education, North region (In 

Farsi). 

Teimuri, M. and Mousavi, S. R. (2018) Analyze the factors affecting labor 

productivity in producing grapes (Case study: Grape growers doshman Zeyari 

region of Mamasani township, Fars province, Iran). Agricultural Extention and 

Education Research, 3(39): 1-10 (In Farsi).  

http://jae.miau.ac.ir/?_action=article&au=22369&_au=S.+R.++Mousavi&lang=en
https://aj.areeo.ac.ir/?_action=article&au=105891&_au=M.++Tahami+Pour&lang=en
https://aj.areeo.ac.ir/?_action=article&au=105892&_au=I.++Saleh&lang=en
http://jaeer.srbiau.ac.ir/article_11449.html?lang=en
http://jaeer.srbiau.ac.ir/article_11449.html?lang=en
http://jaeer.srbiau.ac.ir/article_11449.html?lang=en


 

 

 

 

 

 

 421بررسی تاثیراجرای... 

Tohidianfar, S. and Rezaei-Moghaddam, K. (2013) Economic and agronomic 

impacts of laser land leveling in Fars province, Journal of Agricultural 

Economics, 7(1): 61-84 (In Farsi). 

Yasuri, M., Javan, J. and Sabunchi, Z. (2007) Economic analysis of land 

consolidation projects, case study: Arak city, Geographical Journal, Iranian 

Geographical Association, 5(14 &15): 68-84 (In Farsi). 

Zeng, S., Zhu, F., Yu, M., Zhang, S., and Yang. Y. (2018) Assessing the impacts of 

land consolidation on agricultural technical efficiency of producers: A survey 

from Jiangsu province, China. Sustainability, 10(7): 2490. 





Doi: 10.22034/iaes.2021.521729.1809 

 
 
 
 

 
 

                Agricultural Economics/Volume 14/Issue 3/1399    
 

Study of the Effect of Implementing Land Equipping and 

Renovation Project on productivity in Paddy Fields of 

Mazandaran Province 

vahideh ansari, Fateme Enayati, Hamed Rafiee1 

Received: 24 Dec.2020                                                                       Accepted:19 Feb.2021 

 

Extended Abstract 

Introduction 

Increasing rice production in Iran is necessary due to population growth and 

high per capita consumption. To this end, given the scarcity of resources, it 

is necessary to increase the productivity of rice production. In order to achieve 

this goal, the land equipping and renovation project has been implemented in 

the country and large credits have been allocated to this project. Since the 

most important rice - producing province in Iran is Mazandaran province, the 

main goal of present study is to analyze the effect of implementing land 

equipping and renovation project on productivity in paddy fields of 

Mazandaran province. 

 

Materials and Methods 

To achieve the goal of this study, the required information was collected by 

filling out a questionnaire from seven cities of Amol, Babol, Sari, 

Mahmoodabad, Jouybar, Noor and Fereidoonkenar in Mazandaran province 

for the crop year 2017-18. The Tornqvist-Theil index was used to calculate 

the total factor productivity (TFP) of first cultivation rice. Then, to investigate 

the factors affecting productivity, two models were estimated. At the first, 

linear regression model was estimated using ordinary least squares method to 

determine how much each factor affect total factor productivity of rice. At 

the second, logistic regression model was used to determine factors 

distinguish between high productivity farmers (who produce rice with TFP 

greater than “the average productivity of all farmers” namely one) and low 

productivity ones (who produce rice with TFP smaller than one) in first 

cultivation rice. Independent variables examined in the models include farmer 
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characteristics (such as age, education, experience, specialization, main job, 

number of family members and number of sons and daughter children), land 

characteristics (such as implementing land equipping and renovation project, 

area under cultivation, leveling of farm land, quality of soil, land rent, number 

of land fragments, distance among land fragments, distance of farm land from 

the place of residence and geographical area) and production technology 

(percentage of mechanization, rice variety  and doing second rice cultivation). 

 

Results and discussion 

The results show that in both linear and logistic models, the variables of land 

equipping and renovation project, land rent, geographical area (east vs. west 

of the province), production technology in the form of improved varieties 

(high yield vs. local) and doing second cultivation, as well as specialization 

of farmer have had a positive effect on productivity while the scale of 

production has no effect on productivity. Based on the logit model, 

considering mentioned factors lead to achieve probability of higher 

productivity by 99 percent whereas without those factors this probability 

decreases to smaller than one percent. According to the linear model, 

implementing land equipping and renovation project can increase rice 

productivity index by 0.12. Also, the calculation of the marginal effect based 

on the Logit model shows that the land equipping and renovation program is 

one of the most important factors affecting rice productivity so that the 

implementation of this project have caused to increase probability of 

achieving a higher than “average productivity of all farmers” up to 28 percent. 

 

Suggestion 

Based on the results, considering that implementation of land equipping and 

renovation project has taken many years, it is recommended to pay attention 

to implement it as soon as possible in other parts of the Mazandarn province 

to improve total factor productivity of rice. 
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Keywords: Land Equipping and Renovation Project, Productivity, Logit Model, 

Rice, Mazandaran Province. 

 


