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گیري میزان و چگونگی کمک محصوالت زراعی به اندازه
ي زراعیوري مناطق عمدهبهره
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چکیده
هاي خراسان، فـارس،  یی براي استانمنطقه) TFP(وري کل عوامل تولید ي شاخص بهرهدر این مطالعه ضمن محاسبه 

هـاي  وري اسـتان  خوزستان و سطح کشور، به بررسی میزان و چگونگی کمک هر یک از محصوالت زراعی بـه رشـد بهـره                    
وري سه استان خراسان، فـارس و خوزسـتان توانـسته اسـت جهـت          بهره نتایج نشان داد که تغییرات    . گفته پرداخته شد  پیش

وري مناطق مورد مطالعه از سوي گندم       ن کمک به رشد بهره    یتربیش. وري سطح کشور را تحت تاثیر قرار دهد       تغییرات بهره 
رکیـب  وري محـصوالت، سـهم سـطح زیرکـشت نـسبی و ت     یی به سه جزء بهـره منطقهTFPي تغییرات تجزیه. بوده است 

. شـود وري محـصوالت توضـیح داده مـی   ي تغییرات بهرهوسیلهیی به منطقه TFPترین رشد   محصوالت نشان داد که بیش    
از رشـد   % 48/1. وري استان فـارس شـده اسـت       تغییرات سهم سطح زیرکشت نسبی محصوالت نیز تنها باعث کاهش بهره          

در . شودي تغییر ترکیب محصوالت توضیح داده میوسیلهن بهوري استان خراسااز رشد بهره% 85/6وري سطح کشور و بهره
به عبارت دیگر، در سطح کشور و استان . وري شده استمقابل، در دو استان فارس و خوزستان این عامل باعث کاهش بهره       

در  امـا . سـت تر به سمت محصوالت با رشد باالتر تغییـر یافتـه ا           وري پایین از محصوالت با رشد بهره     خراسان الگوي کشت  
.ي عکس مشاهده شدهاي فارس و خوزستان نتیجهاستان
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مقدمه
هـاي  وري در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزي به عنوان یکی از بخش            براي افزایش بهره  

زیـرا  ). 1382یزدانـی و دورانـدیش،   (در کشور توجه خاص کرد مهم و عمده فعالیت اقتصادي    
صـادرات  % 22از اشـتغال،  % 21از تولید ناخالص داخلی، % 15این بخش در حال حاضر حدود      

% 90ي مـواد غـذایی و       عرضـه % 1/80چـونین   هم. دهدغیرنفتی کشور را به خود اختصاص می      
ي خبـري   گزارش شـبکه  (امین کرده است    ي اخیر ت  نیازهاي واحدهاي صنایع تبدیلی را در دهه      

ي چهارم توسعه در بخـش کـشاورزي، میـانگین          بنابراین در برنامه  ). 1386صنایع غذایی ایران،    
آن از راه % 3/4در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه بایـد       % 5/6ي بخش سـاالنه  رشد ارزش افزوده 

حاصل شود  ) TFP(ولید  وري کل عوامل ت   از راه رشد بهره   % 2/2گذاري جدید و    افزایش سرمایه 
وري کـل  ي نـرخ رشـد بهـره   اما میانگین ساالنه). 1383ي کشور، ي چهارم توسعه  قانون برنامه (

چـونین در طـول     هـم . است% -08/3،  1346-82هاي  عوامل تولید در بخش کشاورزي در سال      
. سـت وري کل عوامل تولید از رشد ارزش افزوده منفـی بـوده ا            ي یاد شده سهم رشد بهره     دوره

نه تنها به رشد ارزش افزوده کمک نکرده، بلکه باعـث کـاهش آن نیـز شـده     TFPدرواقع رشد   
). 1386تهامی پور و شاهمرادي، (است 

میلیون تن محصول زراعی،     5/62میلیون تن محصوالت کشاورزي شامل       85در حال حاضر    
ـ    455میلیون تن محـصول دامـی و         6/8میلیون تن محصول باغی،      5/13 ن محـصوالت   هـزار ت

ترین حجم تولیـد مربـوط بـه محـصوالت زراعـی اسـت              بیش. شودشیالتی در کشور تولید می    
و ایـن گـروه از محـصوالت حـدود     ) 1386گزارش سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي،    (
ترین سطح تولیدات زراعی مربـوط بـه اسـتان          بیش. میلیون هکتار سطح زیرکشت را دارد      4/12

بنـابراین  . هاي بعدي قرار دارد   هاي فارس و خوزستان در رتبه     ست و استان  ا% 93/10خراسان با   
ي هاي مهم و عمـده    وري در بخش کشاورزي به عنوان یکی از بخش        بایست به افزایش بهره   می

وري و در ایـن صـورت توجـه بـه معیـار بهـره         . فعالیت اقتصادي در کشور توجه خـاص کـرد        
اند راهنماي مناسبی باشـد تـا بـا بهـره جـستن از آن        توهاي مربوط به آن می    ي شاخص محاسبه
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اکبـري  (بود منابع انتخاب کـرد  ي مؤثر از عوامل تولید را با توجه به کمبتوان راه صحیح استفاده  
).1382و رنجکش، 

ي نـابرابري  هـاي مختلـف نتیجـه   وري در اسـتان هاي رشد بهره  ها در نرخ  جا که تفاوت  از آن 
ي یـی در توسـعه  وري و کـارآیی در ابعـاد منطقـه   عیارهـاي بهـره  یـی اسـت، توجـه بـه م      منطقه

ویـژه در   یی بـه  ها برخی از مشکالت منطقه    یی که بتوان از راه آن     هاي کشاورزي به گونه   فعالیت
بـا  ). 1386علیرضـایی و همکـاران،   (ي نابرابري میان مناطق را کاهش دهد، سودمند است    زمینه

یـی بـراي   منطقـه TFPي شـاخص    ضـمن محاسـبه   لعـه   توجه به اهمیت موضـوع، در ایـن مطا        
هاي خراسان، فارس، خوزستان و سطح کشور، به بررسی میـزان و چگـونگی کمـک هـر             استان

. گفته پرداخته شدهاي پیشوري استانیک از محصوالت زراعی به رشد بهره
. ي گذشته توجه زیادي را بـه خـود جلـب کـرده اسـت     وري در چند دهه   موضوع رشد بهره  

ي وسـیله ي بخش کشاورزي شناخته شده است، چرا که به       وري به عنوان منبع اصلی توسعه     بهره
. توان با وجود جمعیت فزاینده و منابع محدود به تقاضا براي غذا و مواد خـام پاسـخ داد                  آن می 

وري پایین دارد دچار نبود تعادل مبادالت خـارجی یـا نبـود تعـادل تـراز             کشوري که رشد بهره   
در ). 2003، کـوئلی و رائـو،       1970هایامی و روتـن،     (کشاورزي در مقابل صنعت است      تجاري  

مقابل، کشوري که از منابع خـود در بخـش کـشاورزي بهتـرین اسـتفاده را دارد، در بازارهـاي                     
در همین راستا، مطالعـات مختلفـی در داخـل و خـارج روي ایـن                . صادراتی مزیت نسبی دارد   

گـروه اول بـه بررسـی    : ها را بـه دو گـروه تقـسیم نمـود         توان آن اند که می  موضوع تمرکز کرده  
؛ مـک ارلـین و   2000گـوتیرز،  (اند خصوص نیروي کار پرداختهوري جزیی عوامل تولید به   بهره

وري کل عوامل تولیـد را مـورد مطالعـه قـرار            گروه دوم بهره  ). 1381؛ سیدان،   2003همکارش،  
؛ ویبی و همکاران،  1970هایامی و روتن،    (روش تابع تولید    ها با استفاده از     اند که تحلیل آن   داده

یافـت شـاخص عـددي عمـدتاً شـاخص ترنکوییـست            ، ره )1384؛ بهزادي فر و زیبایی،      2000
هـا و شـاخص مـالم کوییـست        ، تحلیل فراگیر داده   )1378؛ حیدري،   2003ماخرجی و کارودا،    (
.ته استصورت گرف) 2005؛ الدنا و همکاران، 2003کوئلی و رائو، (
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وري بخـش کـشاورزي     یـی در بهـره    هاي منطقـه  ي تحلیل تفاوت  مطالعات مختلفی در زمینه   
وري بررسـی رونـد تغییـرات بهـره       ) 2004(ي آمـادي و همکـاران       انجام شده است، در مطالعه    

نیـز بـه    ) 2003(کاروسـاکی   . شـود کشاورزي هر منطقه و عوامل اثرگـذار بـر آن مـشاهده مـی             
ی کردن و تنوع محصوالت در تغییرات بخش کشاورزي پنجاب پاکستان           ي نقش تخصص  مطالعه

وري بـاالتر و    نتایج وي نشان داد که افزایش سطح زیرکشت محصوالت با بهـره           . پرداخته است 
.در حال رشد باعث تغییر الگوي کشت در این منطقه شده است

روش تحقیق
)ETFP(یی منطقهTFPمحصوالت یا وري کل عوامل تولیدشاخص بهره
، میـانگین  یـی منطقـه TFPیـا    1وري کل عوامل تولید محصوالت در یک منطقه       شاخص بهره 

هـا سـهم منـاطق از       طوري که وزن  هاي هر یک از محصوالت در آن منطقه است، به         TFPوزنی  
:به بیان دیگر). 1996و بالدوین، 2003بالدوین و گو،(محصوالت مورد نظر خواهد بود 
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)(،  )یـی منطقـه TFP(محـصوالت   کـل   وري  شـاخص بهـره    ETFP،  )1(ي  در رابطه  iTFP2

ام iمحصول   ؛ وزن یا سطح زیرکشت نسبی     iام،iوري کل عوامل تولید محصول      شاخص بهره 
. تعداد محصوالت در هر منطقه استnام و iسطح زیر کشت محصول iAو 

.استهاي کشور ، استانمطالعهمنظور از منطقه در این 1
)(وري کل عوامل تولید هر محصول       بهره iTFP   1363-82ي هـا سـال یـست بـراي     یکواز شـاخص مـالم     با اسـتفاده

.فرماییدیابی به نتایج آن به نویسندگان مقاله مراجعه براي دست. جا ذکر نشده استاما نتایج آن در این. محاسبه گردید
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یی وري منطقهي کمک هر یک از محصوالت به رشد بهرهتجزیهشاخص 
وري ي رشـد بهـره  وري کل عوامـل تولیـد محـصوالت در نتیجـه    بهره) 1(ي بر اساس رابطه  

پایین به سـمت  TFPرکشت و حرکت از محصوالت با رشدتک محصوالت، تغییر سطح زیتک
در همـین راسـتا، بیلـی و همکـاران          . باالتر تغییر خواهد کرد    TFPهاي رشد   محصوالت با نرخ  

یـی را بـه   منطقهTFPشاخص سهم هر محصول در تغییر    ) 2004(و آمادي و همکاران     ) 1996(
:اندصورت زیر تعریف کرده

)2(
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وري کـل عوامـل     بهـره  itTFPیی،  وري کل عوامل تولیدمنطقه   بهره EtTFP،  )2(ي  در رابطه 
.ام استiسهم هر منطقه از محصول iام و iتولید محصول

ول عبـارت ا : یی به سه جزء تجزیـه شـده اسـت        منطقه TFP، تغییر در    )2(ي  بر اساس رابطه  
وري محـصوالت یـک منطقـه ناشـی از افـزایش در          دهد که چه مقدار از تغییرات بهره      نشان می 

ایـن عبـارت   . زمانی که سطح زیرکشت نسبی ثابت است. وري هر یک از محصوالت است    بهره
یی منطقه TFPام به   iام ضرب در سهم سطح زیرکشت نسبی محصول         iمحصول   TFPاز تقسیم   

0TFPار ایـن عبـارت منفـی شـود یعنـی            اگر مقد . آیددست می به i,t        بـه عبـارت دیگـر ،
.وري محصوالت در استان مورد نظر کاهش یافته استبهره

ي تغییر در سهم سطح زیرکشت نسبی       وري محصوالت را در نتیجه    عبارت دوم تغییرات بهره   
ام در iدهد، که از ضـرب تغییـر سـهم سـطح زیرکـشت نـسبی محـصول         ام نشان می  iمحصول  

مثبـت یـا    . آیددست می یی به منطقه TFPیی نسبت به    منطقه TFPمحصول و    TFPتفاوت میان   
ام iمنفی بودن عالمت این عبارت بستگی به آن دارد که آیـا  سـهم سـطح زیرکـشت محـصول         

0i,t(افزایش یا کاهش یافته است   0یاi,t .(
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وري محـصوالت بـه دلیـل تغییـر در ترکیـب            کند که تغییر در بهـره     میعبارت سوم نیز بیان     
TFPبدین صورت که اگر کشاورزان یـک منطقـه از کـشت محـصوالت بـا                 . محصوالت است 

وري محـصوالت آن منطقـه تغییـر        بـاال برونـد، بهـره      TFPپایین به سمت کشت محصوالت با       
وري و سـهم سـطح   زمـان بهـره  ه هـم کند کـ یی زمانی تغییر میمنطقهTFPدرواقع  . خواهد کرد 

این عبارت از ضـرب تغییـر سـهم سـطح زیرکـشت نـسبی در                . زیرکشت محصول تغییر نماید   
توانـد  عبارت سوم نیـز مـی   . شودام برآورد می  iمحصول   TFPیی نسبت به    منطقه TFPتغییرات  

ري مثبت یا منفی باشد و بستگی به این دارد که سطح زیرکشت محـصوالتی کـه رشـد بهـره و                   
0i,tزمـان   براي نمونه، اگر هـم    . باالیی دارند تغییر کرده است یا خیر          0وTFP i,Et 

هـا در حـال بهبـود     وري آن ي آن است که سطح زیرکشت محصوالتی که بهره        دهندهشود، نشان 
ت بـا   تـر محـصوال   به بیانی دیگر، کشاورزان به سـمت کـشت بـیش          . است، افزایش یافته است   

بنابراین هر محصول نه تنهـا      ). 2003؛ کاروساکی،   2000تیمر و زیرماي،    (وري باال رفته اند     بهره
یک منطقـه را تحـت تـاثیر     TFPتواند  خود، بلکه با تغییر سهم زیرکشت خود می        TFPبا تغییر   

.  قرار دهد

هاي مورد استفادهداده
) iTFP(تولید محصوالت مورد بررسـی       وري کل عوامل  ي بهره در این مطالعه براي محاسبه    

کـار، بـذر، کـود، سـم و         -روز-هایی مانند نیروي کار مورد استفاده در هکتار برحسب نفر         نهاده
آالت بـه هـر اسـتان در        کش مصرف شده برحسب کیلوگرم در هکتار، میزان توزیع ماشین         علف

کرد در هکتار در نظـر گرفتـه شـده    رت عملچونین تولید به صو هم. کار رفته است  هر هکتار به  
یی و عوامـل مـؤثر بـر رشـد آن     وري منطقهبرآورد شده، بهرهiTFPکارگیري سپس با به  . است

ریزي کـشور و بانـک      هاي سازمان مدیریت و برنامه    اطالعات مورد نیاز از آمارنامه    . محاسبه شد 
گیـري  براي اندازه. آوري گردیدجمع1362-82هاي لتولید براي ساياطالعات زراعت و هزینه  

DEAPافزاري نرميوري کل عوامل تولید از بستهبهره .استفاده شد2.1
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نتایج و بحث
یـی بـراي    منطقـه  TFPدر این قسمت ابتدا نتایج حاصل از برآورد متوسـط میـزان تغییـرات               

در ادامه به بررسی میزان     . ستهاي خراسان، فارس، خوزستان و سطح کشور آورده شده ا         استان
هـا  یی به تفکیک اسـتان    وري منطقه و چگونگی تاثیر هر یک از محصوالت منتخب بر رشد بهره          

.شودپرداخته می
ییمنطقهTFPنتایج شاخص -الف

و  1363-82هـاي   یـی در سـال    منطقه TFPي متوسط میزان تغییرات     نتایج حاصل از محاسبه   
ي مقـادیر ایـن شـاخص نـشان         مقایـسه . آورده شـده اسـت    ) 1(ي آن در جدول   چهار زیردوره 

ي ي اول توسـعه یعنی برنامـه  1368-72هاي  دهد که تمامی مناطق مورد بررسی تنها در سال        می
منـاطق  TFPترین تغییرات مثبت که بیشضمن آن. اندوري مواجه بوده   اقتصادي با افزایش بهره   

یی وضـعیت   منطقه TFPها  از این لحاظ، در این سال      .شودها دیده می  مورد بررسی در این سال    
این شاخص در سطح کـشور و        1379-82هاي  در مقابل، در سال   . دهدتري را نشان می   مطلوب

برخـوردار  % 1تر از وري کمکه استان فارس از بهرهضمن آن. استان خوزستان کاهش یافته است    
ي زمانی اسـت، کـه البتـه        در این دوره  وري  چونین نتایجی گویاي وضعیت نامساعد بهره     . است

عـالوه بـر ایـن، در       . دور از انتظـار نیـست      1378-80هـاي   سالی فراگیر سال  با توجه به خشک   
وري هـاي بهـره  در مقـادیر شـاخص  1363-82هـاي  خـصوص سـال  هاي زمانی به  تر دوره بیش

.کندایید مییی را تنیز چونین نتیجه) 1(نمودار . شودتفاوت قابل بسیاري مشاهده نمی
ي محـصوالت در ایـن سـه    است که عمـده یکی از نکات گفتنی در مورد تولیدات زراعی آن     

وري این سه استان بتواند بـر جهـت         رود تغییرات بهره  از این رو انتظار می    . شوداستان تولید می  
سطح کـشور و  TFPبا نگاهی به شاخص   . وري سطح کشور تاثیر بگذارد    تغییرات شاخص بهره  

دیـده   1363-82هـاي   هـاي مـورد بحـث در سـال        دست آمده با استان   ي آن با مقادیر به    یسهمقا
ها نیز بـه هـم نزدیـک    که مقادیر این شاخصسو است، بل  شود که نه تنها جهت تغییرات هم      می

. است
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در ) ETFP(یی منطقهوري ي متوسط میزان تغییرات بهرهنتایج محاسبه). 1(جدول 
هاي منتخبتاناس

1363-137982-137382-136878-136372-67شاخص

993/0054/1029/1976/0016/1وري سطح کشوربهره
001/1049/1005/1034/1021/1وري استان خراسانبهره

055/1036/1996/0008/1023/1وري استان فارسبهره

026/1056/1026/1978/0024/1وري استان خوزستانبهره

هاي تحقیقیافته: ماخذ

کشور و سه اسـتان خراسـان، فـارس و خوزسـتان را در          TFPهاي مقادیر   نوسان) 1(نمودار  
1374و   1367هـاي   کشور به استثناي سال   TFPبر طبق آن،    . دهدنشان می  1382-63هاي  سال

تـرین و در  کـم 1367در سـال  789/0کشور با میزان     TFP. هاي کمی برخوردار است   از نوسان 
هاي مربوط بـه    ي نوسان ترین دامنه بیش. باالترین مقدار را دارا است     341/1با مقدار    1374سال  
تـرین مقـدار   ي کمکه تقریباً به اندازه  790/0کشور از مقدار     TFPبوده زیرا    1374-73هاي  سال

TFP رسیده است1374است به باالترین میزان در سال.
TFP    هـاي  ي اول توسعه روند کاهشی و در سـال        هاي جنگ و برنامه   در سال استان خراسان

هـاي پایـانی   چـونین در سـال  هم. ي دوم و سوم توسعه روند افزایشی داشته است        ي برنامه اولیه
اسـتان  TFPترین مقدار  بیش. ي اول و دوم توسعه سیر صعودي را طی کرده است          جنگ، برنامه 

ـ و کـم   1380در سال    177/1خراسان   در واقـع  . اسـت 1381مربـوط بـه سـال    844/0رین آن ت
. ي سوم توسعه قرار دارددر برنامهTFPترین دامنه تغییر بیش

باالترین مقدار   1363دهد که این شاخص در سال       استان فارس نشان می    TFPروند تغییرات   
از سـال   . تهاي جنگ از روند نزولی برخوردار اس      در دیگر سال   1366به استثناي سال    . را دارد 

اسـتان در حـال کـاهش بـوده و پـس از شـروع       TFPدوم برنامه اول توسعه تا پایان این برنامه    



77...اندازه گیري میزان و چگونگی کمک محصوالت 

ي سـوم توسـعه هـم از رونـد          در برنامـه  . افزایش یافتـه اسـت     1375برنامه دوم توسعه تا سال      
ترین حـد را    کم 872/0با مقدار    1381افزایشی و کاهشی برخوردار بوده، به طوري که در سال           

. شته استدا
هـاي توسـعه، کـاهش یافتـه و در          هاي اولیه جنگ و برنامه    در سال TFPدر استان خوزستان    

وري ایـن اسـتان قابـل مـشاهده         ي اول توسعه، افزایش بهـره     هاي انتهایی به استثناي برنامه    سال
بوط به ترتیب مر   78/0و   331/1وري این استان با مقادیر      ترین مقدار بهره  ترین و کم  بیش. است

.است1381و 1373هاي به سال

1363-82هاي یی در سالمنطقهTFPروند تغییرات مقادیر ). 1(نمودار 

ییمنطقهTFPنتایج کمک هر یک از محصوالت به رشد -ب
:سطح کشور-1

. کـشور داده شـده اسـت       TFPنقش هر یک از محصوالت منتخب در تغییـر          ) 2(در جدول   
شود اغلب محصوالت کمـک انـدکی بـه رشـد     طور که در ستون آخر این جدول دیده می   مانه

TFP    ي غالت بـوده    وري کشور از سوي خانواده    ن کمک به رشد بهره    یتربیش. اندکشور داشته
ي نکتـه . کشور تنها به محصول گنـدم تعلـق دارد         TFPاز رشد   % 83طوري که بیش از     به. است

متعلـق بـه   TFPاز رشد   % 80قابل درك است این که      ) 2(یج جدول   دیگري که در خصوص نتا    
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رسد به نظر می  . آن به تنهایی مربوط به گندم دیم است       % 70محصوالت دیم بوده است، که البته       
وري کشور به دلیل سطح زیرکشت باالي این محصول       نقش مهم گندم دیم در ارتقاي رشد بهره       

تـرین سـهم سـطح      دهد که غالت بیش   رها نیز نشان می   آما. در مقایسه با دیگر محصوالت باشد     
میلیون هکتار   61/6در این میان کشت گندم کشور حدود        . زیرکشت محصوالت ساالنه را دارند    

). 1383وزارت کــشاورزي، (بــه صــورت دیــم اســت % 43/61آن آبــی و % 57/38اســت، کــه 
تـرین  گنـدم دیـم بـیش   دهد که در میان محصوالت مختلـف،  نیز نشان می  ) 2(هاي جدول   یافته

ي از دیگـر محـصوالت خـانواده      . سهم سطح زیرکشت نسبی را به خود اختـصاص داده اسـت           
کـشور  TFPدر رشـد  % 19/5و   18/2اند به ترتیب به مقدار      غالت، جو آبی و جو دیم توانسته        

.کشور شده استTFPیی آبی باعث کاهش که شلتوك و ذرت دانهدر حالی. نقش داشته باشند
است، به طوري کـه نخـود دیـم         وري کمک کرده  به ارتقاي بهره  % 72/6وبات نیز به میزان     حب
کـه  البته با توجه بـه ایـن      . ترین سهم را داشته است و در مقابل سهم عدس دیم صفر است            بیش
یـی  ترین سهم سطح زیرکشت حبوبات به تولید نخود دیم اختصاص دارد، چـونین نتیجـه              بیش

. مورد انتظار است
وري بـه   هاي دیگر محصوالت شامل گیاهان صنعتی و سبزیجات باعـث افـزایش بهـره             وهگر

که محصوالت جالیزي نه تنها کمکی بـه رشـد   اند، در حالیشده% 68/2و 62/0ترتیب به اندازه   
.انددرصدي این شاخص شده 31/0که باعث کاهش وري کشور نکرده اند بلبهره

وري کل محصوالت، سهم سطح زیرکشت      ر شامل بهره  وري کشو ي اجزاي رشد بهره   مقایسه
وري کـل   ي آبـی، بهـره    کنـد کـه بـه اسـتثناي هندوانـه         نسبی و اثر ترکیب محصوالت تایید می      
. وري کشور کمـک کننـد، مثبـت اسـت    اند به رشد بهرهمحصوالت براي محصوالتی که توانسته  

TFPدیـم در افـزایش       يي محصوالت به جز هندوانه    جزء سهم سطح زیرکشت نسبی در همه      

.محصول مورد بررسی مثبت است12اثر ترکیب محصوالت براي . کشور نقش داشته است
وري کشور عمدتا از محـل افـزایش   دهد که افزایش بهره  نیز نشان می  ) 2(ردیف آخر جدول    

یـی منطقـه TFPاز رشد % 84که بیش از ییگونهوري کل محصوالت حاصل شده است، به      بهره
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تـر از  است و کم  % 14تر از   کمک سطح زیرکشت کم   . وري محصولی بوده است   اثر رشد بهره   بر
سطح کشور به تغییر ترکیب محصوالت و حرکت به سوي کشت محـصوالت        TFPاز رشد   % 2

. شودوري باالتر نسبت داده میبا رشد بهره

1364-82هايکشور در سالTFPنتایج کمک هر یک از محصوالت به رشد ). 2(جدول 

محصول
وري کل بهره

محصول
سهم سطح زیر
کشت نسبی

اثر ترکیب 
محصوالت

درصدمجموع

00319/000068/000082/000496/001/13گندم آبی
02175/000259/000116/002551/070/70گندم دیم
00079/018/2-00107/000019/000047/0جوي آبی
00187/019/5-00340/000052/000205/0جوي دیم
-02/0-00001/0-00004/000002/0-00003/0شلتوك

-08/0-00003/0-00006/000004/0-00006/0یی آبیذرت دانه
00010/000001/000006/000016/045/0نخود آبی
00084/000040/00090/000214/094/5نخود دیم
00001/000004/000006/000012/033/0عدس آبی
00000/000/0-00003/000001/000004/0عدس دیم

00010/000010/00004/000024/068/0ي آبیپنبه
00004/000008/000011/000023/064/0ي دیمپنبه

-70/0-00025/0-00006/000026/0-00006/0چغندر قند
00013/000011/000021/059/0-00002/0ي آبیهندوانه
-59/1-00057/0-00020/0-00024/0-00013/0ي دیمهندوانه

00002/000009/000014/000025/069/0خیار آبی
00012/000004/000004/000020/055/0سیب زمینی آبی

00016/000007/000008/000030/084/0پیاز آبی
00001/000011/000010/000022/060/0گوجه فرنگی آبی

03055/000499/000054/003607/000/100مجموع
67/8484/1348/100/100درصد

هاي تحقیقیافته: ماخذ
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استان خراسان-2
وري اسـتان خراسـان     سزایی در تغییرات بهـره    ، غالت سهم به   )3(بر اساس اطالعات جدول     

شامل گنـدم آبـی، گنـدم        ي غالت یی که از چهار محصول منتخب از خانواده       گونهاند، به داشته  
اگـر  . استان خراسان شده اسـت     TFPدیم، جوي آبی و جوي دیم، تنها گندم آبی باعث کاهش            

وري کـل و سـهم سـطح    چه اثر ترکیب محصوالت در تولید گندم آبی مثبـت اسـت، امـا بهـره             
تر باعث شده که این محصول بر رشـد بهـره وري اسـتان خراسـان             زیرکشت نسبی منفی بزرگ   

در مقابل، گندم دیم به رغم داشتن سهم سـطح زیرکـشت نـسبی و اثـر                 . منفی داشته باشد  تاثیر  
وري ایـن اسـتان کمـک    تر به رشـد بهـره     وري کل مثبت بزرگ   ترکیب محصوالت منفی، با بهره    

وري و اثر ترکیب محـصوالت مثبـت در ارتقـاي           جوي آبی و جوي دیم نیز با بهره       . کرده است 
تولیـد حبوبـات و گیاهـان صـنعتی در اسـتان      . اسـت ن نقش داشته وري استان خراسا رشد بهره 

طـور  همـان . شده است% 95/1و 29/8وري این استان به ترتیب تا خراسان منجر به کاهش بهره    
وري داشته  شود در میان حبوبات مورد بررسی تنها عدس آبی تاثیر مثبتی بر بهره            که مشاهده می  

ي آبی و چغندرقند تاثیرهاي متـضادي از خـود          پنبه چونین دو محصول صنعتی شامل    هم. است
وري اسـتان   در مقابل، تولید محصوالت جـالیزي و سـیزیجات بـه افـزایش بهـره              . اندنشان داده 

وري شـده  خراسان کمک کرده است، به طوري که فقط گوجه فرنگی آبی باعـث کـاهش بهـره               
اسـتان   TFPاز رشـد     %56/91نیـز گویـاي آن اسـت کـه          ) 3(ارقام ردیف آخـر جـدول       .است

از رشـد ایـن     % 59/1. وري محصوالت منتخب در این اسـتان اسـت        خراسان ناشی از رشد بهره    
آن به تغییر ترکیب محصوالت نـسبت داده        % 85/6شاخص نیز به سهم سطح زیرکشت نسبی و         

گـر آن اسـت کـه کـشاورزان اسـتان خراسـان سـطح زیرکـشت                 چونین نتـایجی بیـان    . شودمی
.اندوري باالتر را افزایش داده رهمحصوالت با به
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1364-82استان خراسان TFPنتایج کمک هر یک از محصوالت به رشد ). 3(جدول 

محصول
وري کلبهره

محصول
سهم سطح زیر
کشت نسبی

اثر ترکیب
محصوالت

درصدمجموع

-57/22-00265/000275/0-00099/0-00441/0گندم آبی
00897/065/73-00397/0-01347/000053/0گندم دیم
00207/000043/000097/000348/054/28جوي آبی
00088/000155/071/12-00098/000031/0جوي دیم
-13/3-00038/0-00002/0-00014/0-00022/0نخود آبی
-05/5-00062/0-00018/0-00020/0-00024/0نخود دیم
00000/000001/000000/000001/006/0عدس آبی
-17/0-00000/000002/0-00007/000010/0عدس دیم

-78/4-00058/0-00046/000013/0-00091/0ي آبیپنبه
00039/000018/000034/083/2-00023/0چغندر قند

00001/000020/000015/000036/096/2ي آبیهندوانه
00038/000050/000008/000096/085/7ي دیمهندوانه

00015/000054/000023/000092/059/7سیب زمینی آبی
00001/000003/000000/000005/039/0پیاز آبی

-88/0-00000/000011/0-00001/000011/0گوجه فرنگی آبی
01115/000019/000083/001218/000/100مجموع
56/9159/185/600/100درصد

ته هاي تحقیقیاف: ماخذ

استان فارس-3
) 4(وري اسـتان فـارس در جـدول    از بررسی نتایج سهم هر یک از محصوالت در تغییر بهره 

توان دریافت که از میان محصوالت منتخب، پـنج محـصول گنـدم دیـم، جـوي آبـی، ذرت                    می
فـارس   اسـتان  TFPفرنگی آبی باعث ایجاد تغییـرات منفـی در          ي آبی و گوجه   یی آبی، پنبه  دانه

. شده است



4/1390شماره ي /5جلد/اقتصاد کشاورزي82

1364-82دورهاستان فارسTFPنتایج کمک هر یک از محصوالت به رشد ). 4(جدول 

محصول
وري کل بهره

محصول
سهم سطح زیر 

کشت نسبی
اثر ترکیب 
محصوالت

درصدمجموع

00339/000175/026/63-00153/0-00010/0گندم آبی
-11/195-00541/0-00322/0-00008/000227/0گندم دیم
-059/30-/00085-00075/0-00001/0-00009/0جوي آبی

-078/27-/00077-00044/0-00001/000034/0یی آبیذرت دانه

00042/000006/000021/000069/086/24نخود آبی
00010/000003/000004/036/1-00010/0نخود دیم
00001/000006/000015/000023/023/8عدس آبی
00013/074/4-00007/000008/000002/0عدس دیم

-96/8-00019/000025/0-00016/0-00027/0ي آبیپنبه
00006/000026/000039/000070/034/25چغندر قند
00094/079/33-00085/000015/000007/0خیار آبی

00022/000028/000001/000051/051/18سیب زمینی آبی
00010/073/3-00009/000008/000006/0پیاز آبی

-36/21-00059/0-00002/0-00017/0-00040/0فرنگی آبیگوجه
-00/100-00277/0-00021/0-00084/000341/0مجموع
-00/100-59/7-44/3085/122درصد

هاي تحقیقیافته: ماخذ

اثر ترکیب محصوالت مختلـف     نسبی و    سهم سطح زیرکشت  وري کل محصول،    بررسی بهره 
سـهم سـطح   از 1364-82هـاي  دهد که به استثناي گندم آبـی، غـالت دیگـر در سـال       نشان می 

گندم آبی نیز به رغـم داشـتن   . انداثر ترکیب محصوالت منفی برخوردار بوده زیرکشت نسبی و  
تر، در نهایـت بـه      رگوري و سهم سطح زیرکشت منفی، اما با داشتن اثر ترکیبی مثبت و بز             بهره
سـهم سـطح    در مـورد حبوبـات بـر خـالف غـالت،            . وري استان فارس کمک کرده است     بهره
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ي ســبزیجات و همــه. شــوداثــر ترکیــب محــصوالت مثبــت مــشاهده مــیزیرکــشت نــسبی و 
وري و سهم سطح زیرکشت نـسبی مثبـت         ي بهره فرنگی آبی به وسیله   جات به جز گوجه   صیفی

.ستان فارس شده استاTFPخود باعث افزایش 
وري محصوالت، سهم سطح زیرکشت و اثـر   یی یعنی بهره  منطقه TFPي اجزاي رشد    مقایسه

اسـتان فـارس   TFP% 44/30وري محصوالت به میزان  دهد که بهره  ترکیب محصوالت نشان می   
اثـر ترکیـب محـصوالت باعـث     که سهم سطح زیرکشت نسبی و در حالی . را افزایش داده است   

.وري این استان شده استهکاهش بهر

استان خوزستان-4
وري اند بهره محصول منتخب، تمامی محصوالت توانسته     10، از   )5(هاي جدول   بر طبق یافته  

در این میان گندم آبی و دیم، جوي آبی و دیـم، ذرت    . استان خوزستان را تحت تاثیر قرار دهند      
از رشـد   % 13/83یی که   گونهبه. شده است  ییمنطقه TFPیی آبی و خیار آبی باعث افزایش        دانه
یی آبی  جوي آبی، جوي دیم، ذرت دانه     . وري مربوط به دو محصول گندم آبی و دیم است         بهره

اسـتان خوزسـتان کمـک کـرده         TFPبـه   % 15/0و   05/1،  03/12،  66/11و خیار آبی به ترتیب      
وري اسـتان  شـد بهـره  طوري که به استثناي خیار آبی، دیگـر محـصوالتی کـه باعـث ر             به. است

عـالوه  . وري کل و سهم سطح زیرکشت نسبی مثبت برخوردار اند         خوزستان شده است، از بهره    
وري وري استان خوزستان شده است، خـود نیـز بهـره          بر این، محصوالتی که باعث کاهش بهره      

. منفی داشته است
ان خوزستان توسـط    وري است از رشد بهره  % 42/80آن است که    ) 5(هاي جدول   از دیگر یافته  

. شـود ها توضیح داده میي تغییر الگوي کشت آن    وسیلهبه% 61/33وري محصوالت و    رشد بهره 
جـا  از آن. یی شده استوري منطقهدرصدي بهره02/14اثر ترکیب محصوالت نیز باعث کاهش     

که عبارت سهم سطح زیرکـشت نـسبی مثبـت اسـت، پـس منفـی شـدن عبـارت اثـر ترکیـب                        
ایـن نتیجـه گویـاي آن       . در این استان منفی اسـت      i,EtTFPاین دلیل است که     محصوالت به   
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وري پـایین   تـر محـصوالت بـا بهـره       است که کشاورزان استان خوزستان به سوي کـشت بـیش          
.اندرفته

1364-82استان خوزستان در TFPنتایج کمک هر یک از محصوالت به رشد ). 5(جدول 

محصول
وري کل بهره
حصولم

سهم سطح 
زیرکشت نسبی

اثر ترکیب 
محصوالت

درصدمجموع

00758/093/26-01633/000136/001011/0گندم آبی
00372/000558/000652/001583/020/56گندم دیم
00229/000089/000010/000328/066/11جوي آبی
00339/003/12-00224/000161/000046/0جوي دیم

00030/005/1-00008/000061/000040/0یی آبیذرت دانه
-64/5-00002/000159/0-00060/0-00101/0هندوانه آبی
00000/000024/000004/015/0-00020/0خیار آبی

-15/1-00032/0-00002/000001/0-00033/0سیب زمینی آبی
-74/0-00000/000021/0-00008/0-00012/0پیاز آبی

-50/0-00006/000015/000014/0-00035/0وجه فرنگی آبیگ
02816/000/100-02265/000946/000395/0مجموع
00/100-42/8061/3302/14درصد

هاي تحقیقیافته: ماخذ

نهادهاگیري و پیشنتیجه
ـ یـی نـشان داد کـه بـیش        وري منطقـه  بررسی نتایج برآورد متوسط میزان تغییرات بهـره        رین ت

هاي خراسان، فارس، خوزسـتان و سـطح کـشور          واریانس و کاهش این شاخص در میان استان       
البته چونین نتایجی با توجه به شرایط جنـگ         . است 1379-82و   1363-67هاي  مربوط به سال  

. ي زمـانی مـورد انتظـار اسـت        سالی فراگیر در مناطق مختلف کشور در ایـن دو دوره          و خشک 
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وري در سـه اسـتان خراسـان،        متوسط میزان تغییـرات بهـره      1363-82هايچونین طی سال  هم
ایـن نتیجـه بـه معنـاي        . بـوده اسـت   % 6/1و در سـطح کـشور       % 2فارس و خوزسـتان حـدود       

.وري کشور از تولیدات زراعی این سه استان استتاثیرپذیري میزان بهره
ن دریافت که به طـور      توایی می منطقه TFPي سهم هر یک از محصوالت در تغییر         از مقایسه 

یـی مـؤثر   وري منطقـه کلی تولید محصوالت منتخب در تمامی مناطق مورد بررسی بر رشد بهره        
ترین نقش را در ارتقـاي      خصوص تولید گندم دیم بیش    بوده است، به طوري که تولید غالت به       

کـه کمـک انـدکی از طـرف دیگـر          هاي تحت بررسـی داشـته اسـت، در حـالی          وري استان بهره
رسد چونین اختالفی میان گنـدم بـا دیگـر محـصوالت،       به نظر می  . شودوالت مشاهده می  محص

.  تر سطح زیرکشت این محصول در مقایسه با دیگر محصوالت باشدمربوط به سهم بیش
وري محـصوالت، سـهم سـطح       یـی بـه سـه جـزء بهـره         وري منطقه ي رشد بهره  نتایج تجزیه 

عمدتا از  ییمنطقه TFPتغییرات  گر آن است که     بیانزیرکشت نسبی و تغییر ترکیب محصوالت       
از رشـد   % 67/84بدین صـورت کـه      . وري کل محصوالت حاصل شده است     محل افزایش بهره  

وري اسـتان   از رشـد بهـره    % 44/30وري اسـتان خراسـان،      بهره% 56/91وري سطح کشور،    بهره
. وري محـصوالت اسـت  وري استان خوزسـتان مربـوط بـه بهـره     از رشد بهره  % 42/80فارس و   

تغییـر  . وري تمامی مناطق شده است    تغییرات سطح زیرکشت محصوالت نیز باعث افزایش بهره       
یی بـوده اسـت کـه در    گونههاي خراسان و فارس بهترکیب محصوالت در سطح کشور و استان      

. وري افزایش یافته است؛ در مقابل، در استان خوزستان باعث کاهش آن شده اسـت              نهایت بهره 
به عبـارت دیگـر، در سـطح کـشور و در دو اسـتان خراسـان تغییـر الگـوي کـشت بـه سـوي             

وري این مناطق گردیده اسـت، امـا کـشاورزان         وري باالتر باعث افزایش بهره    محصوالت با بهره  
وري تر موجب کاهش بهـره وري پاییندر استان خوزستان با حرکت به سوي محصوالت با بهره        

وري توان گفـت، اگـر هـدف افـزایش رشـد بهـره      براین، به طور کلی می    بنا. خود شده اند  استان
بایـست تغییراتـی در   هاي جدیـد در کـشور باشـد، مـی       بخش کشاورزي بدون بهبود تکنولوژي    

ي مزارع، انتخاب الگوي کـشت و تـشویق کـشاورزان بـه سـوي کـشت محـصوالت بـا                     اندازه
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ام مطالعـاتی در ایـن زمینـه و چگـونگی           به همین دلیل لزوم انج    . وري باالتر صورت پذیرد   بهره
.شودانتقال نتایج آن به کشاورزان بیش از پیش نمایان می
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