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مقدمه
گرایی در تولید تغییرات ساختاري و تولید تجاري در بخش کشاورزي، گرایش به تخصص

از سوي . ناپذیر نموده استهاي تولید تخصصی را اجتنابآوريگیري از فنمحصوالت و بهره
هاي یري سامانهافزون کشاورزي پایدار و تاکید این مکتب بر به کارگي روزدیگر، توسعه

یی از تري با محیط طبیعی دارد و زنجیرهتولیدي متنوع در بخش کشاورزي که سازگاري بیش
گیري کند، سبب ایجاد تناقض در سمتهاي کشاورزي مرتبط را ایجاد میرشته فعالیت

ي مفهوم بازده تنوع این موضوع رواج گسترده. هاي تولیدي بخش کشاورزي شده استبنگاه
)EOS(1هاي تولیدي چند محصولی در بخشگیري مزایاي اقتصادي سامانهدر اندازه

ي دالیل ایجاد بازده تنوع در سامانه). 2000،پریور و سوال(کشاورزي را موجب شده است 
پذیري تولید کشاورزي شامل مساعدت نهاده، مساعدت ستاده، مساعدت توابع تولید و انعطاف

ي هاي تولید یک مزرعه در سامانهکارگیري نهادهر صورت بهمساعدت نهاده، د. تولید است
هاي تولید گیري کامل از نهادهاین امر به مفهوم بهره. آیدتولیدي بیش از یک کاال به وجود می

دهد که بیش از یک مساعدت ستاده، زمانی رخ می. و مدیریت طی یک دوره زراعی است
در بخش . تولید تخصصی یک کاال عاید شودهاي مصرفی برايي نهادهستاده از مجموعه

گوشتی، از موارد بارز این -کشاورزي استفاده از علم ژنتیک براي تولید گوسفندان پشمی
ي تولید در قیاس با تولید مساعدت است که سبب افزایش درآمد دامدار یا کاهش هزینه

ي کارگیري ستادهبهمساعدت توابع تولید، به مفهوم. شودتخصصی نژاد گوشتی یا پشمی می
در بخش کشاورزي . ي فعالیت دیگر استي رشتهحاصل از یک رشته فعالیت به عنوان نهاده

هاي بارز این نوع بازده تنوع ي احشام، از بقایاي زراعت غالت از مثالي زمستانهتأمین علوفه
شاورزي با شرایط ي تولید کدر نهایت انعطاف پذیري تولید به مفهوم تطبیق بهتر سامانه. است

تر، ي کشاورزي متنوعسامانه. تر ریسک در بخش کشاورزي استروز و مدیریت مطلوب
ي تري در واکنش نسبت به تغییرات ناگهانی شرایط محیطی با صرف هزینهانعطاف پذیري بیش

ي از این رو سامانه). 2005،هارداکر و همکاران(تر نسبت به وضعیت تولید تخصصی دارد کم
____________________________________________________

1-Economies of scope

mailto:samortazavi@modares.ac.ir


…٩٩

از سوي دیگر، . شودتر سبب ایجاد بازده تنوع میي کملیدي متنوع با صرف هزینهتو
ي با کارهاي اساسی براي مواجههتواند به عنوان یکی از راهي تولیدي میسازي سامانهمتنوع

گیري از بهره) 2003(به اعتقاد هاول . ریسک موجود در بخش کشاورزي مد نظر قرار گیرد
آوري تولیدي است ي تولیدي نیازمند نوآوري در فرآیند تولید و ایجاد فنانهبازده تنوع در سام

. زمان چند محصول را فراهم آوردکه قابلیت تولید هم
هاي سازي رشته فعالیتپارچهدر زیر بخش زراعت، بازده تنوع، مزیت اقتصادي یک

وجود . کندگیري میدازههاي گوناگون زراعت در یک رشته فعالیت را انمختلف زراعی یا شیوه
-گر کاهش هزینهها بیانبازده تنوع در موارد یاد شده به ازاي سطح مشخصی از مصرف نهاده

ي تولیدي هاي تولید در صورت وجود تنوع در کشت در قیاس با تولید تخصصی، در سامانه
ا با کشت باهم سازد تگیري از بازده تنوع زارعان را قادر میبه بیان دیگر، بهره. زراعی است

ي تولید ي دو رشته فعالیت زراعی مختلف را با هزینهچند محصول، سطح مشخصی از ستاده
ویالنو (دست آورند ها در دو واحد زراعی تخصصی بهتر نسبت به تولید هر یک از ستادهپایین

).2008و همکاران 
هاي عناصر سامانهدر بسیاري از مطالعات، بازده تنوع وجود نوعی رابطه مکملی میان 

گیري از با بهره) 2008(ویالنو و همکاران ). 2004اوینگ و فالگ (تولیدي اثبات شده است 
پارچه ي تولیدي یکبه وجود بازده تنوع در سامانه1ي تصادفیهي نهادیافت تابع فاصلهره

گوشتی -گوسفندداري و زراعت غالت، گاوداري و زراعت غالت و پرورش گوسفند پشمی
، وجود بازده )2003(در پژوهشی جین و همکاران ). 2008هجرگشت و همکاران (بردند پی

گیري از بهره. تنوع در تولید توأم ارقام جدید گندم و ذرت را در چین مورد مطالعه قرار دادند
گر وجود سطح باالي بیان2000تا 1981هاي هاي ترکیبی سالیافت تابع هزینه در مورد دادهره
، )2002(دوبسون و یانو . گفته در کشور چین استده تنوع در تولید توأم محصوالت پیشباز

به اعتقاد . در پژوهش خود به تحلیل عوامل مؤثر بر وجود بازده مقیاس و بازده تنوع پرداختند
ي مقیاس ممکن است موجب افزایش سهم بازار بنگاه و گیري از صرفهآنان اگرچه بهره

____________________________________________________
1-Stochastic Input Distance Function
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محیطی لزوم توجه به بازده ود، ولی گسترش مالحظات زمانی و زیستتر شسودآوري بیش
توان به مطالعه پولی و برانستین از سایر مطالعات در این حوزه می. سازدتنوع را آشکار می

گسترش روز افزون مطالعات مربوط به . اشاره کرد) 1994(و فیدراستون و چارلز ) 1992(
هاي مختلف اقتصادي در مقیاس آوري تولید توأم در بخشبازده تنوع و شناسایی اثر بخشی فن

، در حالی صورت )2006،؛ فارسی و همکاران2004،؛ پار2009،مایِن و همکاران(جهانی 
در ایران . توجهی استگرفته است که این جنبه از مطالعات اقتصادي در ایران مورد بی

غلب تنها به بررسی پارامترهاي هاي مرتبط با بازده تنوع طیف محدودي داشته و اپژوهش
بنابراین انجام مطالعات . ساختاري نظیر بازده مقیاس و کشش جانشینی پرداخته شده است

.رسدضرورري به نظر می) بازده تنوع(گسترده در این حوزه 
هزار هکتار 211هاي آبی و هزار هکتار زمین270استان خراسان رضوي با دارا بودن 

بردي را به خود اختصاص داده است لید یک میلیون تن از این محصول راههاي گندم، توزمین
از سوي دیگر، . را دارا است85-86از تولید داخلی گندم در سال زراعی % 6و از این حیث 

هاي دیم جو، هزار هکتار زمین44هاي آبی و هزار هکتار زمین130بودن این استان با دارا
استان خراسان . ي تولید زراعی خود دارا استهزار تن جو را در سامانه414تولیدي در حدود 

هزار تن در کنار 303هزار هکتار سطح زیر کشت گندم و تولید 183شمالی نیز با دارا بودن 
را به خود اختصاص 85-86از گندم کشور در سال زراعی % 8د استان خراسان رضوي تولی

هاي ي رشته فعالیتهزار هکتاري از جمله46زراعت جو با سطح زیر کشت . داده است
پایگاه اطالعات (شود ي دیگر زیر بخش زراعت در استان خراسان شمالی محسوب میعمده

هاي تولید سازي هزینهی و کمینهگیري از روابط مکملبهره). زراعت وزارت جهاد کشاورزي
محصولی بستر مناسبی براي رسیدن به هاي تولید چندمحصوالت کشاورزي با استفاده از سامانه

از سوي دیگر، در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه کمبود . آوردکشاورزي پایدار فراهم می
هاي تعدیل این مخاطره یافتیکی از ره. ي عملیاتی در بخش کشاورزي محسوس استبودجه

تیس (هاي تولیدي چندمحصولی و منتفع شدن از مزایاي بازده تنوع است کارگیري سامانهبه
خصوص ي تولید محصوالت کشاورزي و بهاز این رو، شناسایی بازده تنوع در سامانه). 1980
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همیت شود، حائز امحصوالت زراعی که اولویت اول تامین امنیت غذایی هر کشور تلقی می
ي تولیدي متنوع ي تولید، بازده تنوع سامانهیافت هزینهپژوهش حاضر با استفاده از ره. است

. دهدهاي خراسان شمالی و رضوي را مورد بررسی قرار میگندم و جو در استان

تحقیقروش
بـازده تنـوع    . کنـد ها را تعیین مـی    پارچگی رشته فعالیت  هاي اقتصادي یک  بازده تنوع مزیت  

ي تولیـد   تـر از هزینـه    صورت توأم کم  هاي تولید چندین محصول به    مانی وجود دارد که هزینه    ز
ها منبع ایجاد بازده تنوع در ویژگی مکمل بودن میان نهاد         . صورت منفرد باشد  این محصوالت به  

چونان که تولید محـصول  ي نهایی تولید یک کاال کاهش یابد، همنحوي که هزینه  نهفته است، به  
عنوان یـک اصـل     ، بازده تنوع به   )1982(پس از بررسی بامول و همکاران       . یابدگر افزایش می  دی

بـراي تعیـین    . هاي تولید چندمحصولی مطرح شـد     حائز اهمیت در تعیین کارآیی اقتصادي نظام      
تک آن محصوالت باید    ي تولید تک  ي تولید توأم چند محصول و جمع هزینه       بازده تنوع، هزینه  

ي ناشـی از تولیـد تـوأم    جـویی در هزینـه  از این رو، بازده تنوع میزان صرفه. ه شود با هم مقایس  
جـین و  (تعریف نمـود  1ي  صورت رابطه توان به را می  EOS. کندگیري می محصوالت را اندازه  

):2003،همکاران

)1(
)Y(C

)Y(C)Y(C
EOS i

i 


Y(C(ي فوق،   در رابطه  i ي  ستاده ي تولید هزینهi     ام توسط بنگاه و)Y(C  ي تولیـد   هزینـه
تر از صفر باشـد، بـازده تنـوع وجـود     بزرگEOSاگر مقدار . ها در یک بنگاه است  تمامی ستاده 
یعنـی ترکیـب دو   . جـویی در هزینـه انـد   ها با ایجاد تنوع تولید قادر به ایجاد صرفه   دارد و بنگاه  

ي کـل تولیـد را      تواند هزینه ها در یک واحد می    و در نتیجه تولید ستاده    بنگاه با تولید تخصصی     
).2003،جین و همکاران(کاهش دهد 

یافت تحلیل ناپارامتریک اسـت کـه در        یک ره . یافت در برآورد بازده تنوع وجود دارد      دو ره 
ی یـا یـک   ي تولید چند محصولی با تمامي حداقل هزینه  منظور محاسبه ریزي خطی به  آن برنامه 
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ي تولیـد   ي تولید توأم چنـد محـصول و هزینـه         گیرد و سپس هزینه   ستاده مورد استفاده قرار می    
مزیت روش ناپارامتریک عـدم نیـاز بـه شـکل تـابعی             . شودانفرادي این محصوالت مقایسه می    

ي تحمیـل شـکل   وسـیله خاصی است، که سبب جلوگیري از بروز مشکل انحراف تکنولوژي به 
یافت مذکور امکان صفر در نظر گرفتن سـتاده  اگرچه، در ره. شودتابع هزینه می تابعی خاص به  

). 2004،کـوفی و فیدراسـتون    (وجود آمـدن خطـاي تقریـب وجـود نـدارد            به سبب احتمال به   
ي تولیـد تـوأم محـصوالت و     ي هزینـه  یافت دوم شامل برآورد مستقیم تابع هزینه و مقایـسه         ره

طور گـسترده   ي دوم نرمال شده به    فرم تابعی درجه  . ت انفرادي است  صورها به ي تولید آن  هزینه
؛ 1994،فیدراسـتون و چـارلز    (کار رفتـه اسـت      در برآورد تابع هزینه در مطالعات بازده تنوع به        

). 1989،؛ کوهن و همکاران2003،؛ جین و همکاران1992،فرناندزکورنجو و همکاران
یافـت تـابع هزینـه و فـرم تـابعی           با اسـتفاده از ره     ي بازده تنوع  در پژوهش حاضر، محاسبه   

ي دوم بـرخالف توابـع هزینـه بـا     فـرم تـابعی درجـه   . ي دوم نرمال شده صورت گرفـت      درجه
آورد، و  هاي تابعی لگاریتمی امکان درنظر گرفتن مقـدار صـفر بـراي سـتاده را فـراهم مـی                  فرم

ورت کاربرد توابع لگـاریتمی هزینـه       اگرچه، در ص  . سازدي بهتر بازده تنوع را ممکن می      محاسبه
یافت منجر به ایجاد    جاي مقادیر صفر از اعداد بسیار کوچک استفاده نمود، اما این ره           توان به می

ي اگـر تـابع هزینـه   ). 1993،پـالی و هـامفري  (شـود  ي بازده تنـوع مـی   خطاي زیاد در محاسبه   
Cصـورت  ي دوم نرمال شده بهدرجه (W,Y) = min WY  د، کـه در آن  تعریـف شـوW  بـردار
Cبردار مقادیر ستاده است، Yي نهاده و هاي نرمال شدهقیمت (W,Y)هاي زیـر را  باید ویژگی

:دارا باشد
1.C (W,Y) پیوسته در(W,Y)و قابل تمایز در W وY.
2.C (W,Y) همگن خطی و مقعر نسبت بهW.
3.C (W,Y) محدب نسبت بهY.

تعریـف  2ي صـورت رابطـه  سـتاده بـه  mنهاده و  n+1ا  ي دوم نرمال شده ب    ي درجه تابع هزینه 
:شودمی
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Cهر دو تابع هزینه  (W,Y)هاي نهاده و بردار قیمتWي براساس قیمت نهادهn+1 نرمال شده
صـورت روابـط زیـر      سـایر بردارهـا بـه     . که این عمل متضمن شرایط همگنی تابع هزینه اسـت         
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و محـدب بـودن      Wي  هاي نهـاده  شرایط انحنا، لزوم مقعر بودن تابع هزینه نسبت به قیمت         
، 1ي چولـسکی  با درنظر گـرفتن شـرایط تجزیـه       . سازدرا آشکار می   Yي  نسبت به مقادیر ستاده   

BB CCهـاي نهـاده و    ي دوم نرمال شده نسبت به قیمـت       ماتریس هشین تابع هزینه درجه     / /

تحمیـل تـوأم    . سبت به مقادیر ستاده اسـت     ي دوم نرمال شده ن    ماتریس هشین تابع هزینه درجه    
و ماتریس متقارن نیمه معین /BBشرایط انحنا و تقارن نیازمند ماتریس متقارن نیمه معین منفی     

CCمثبت  ). 2006گائو و فیدراستون، (است /
صـورت تـوأم در     و جـو بـه    ي بازده تنوع تولید دو محصول گنـدم         در پژوهش حاضر آماره   

صورت مجزا در دو استان خراسـان شـمالی و خراسـان رضـوي              مقایسه با تولید گندم و جو به      
بـر  (، بـذر  )بر حسب متر مکعـب (ي آب در این راستا پنج نهاده    . مورد بررسی قرار گرفته است    

د و کـو ) بر حسب ساعت کـار (، ماشین آالت    )بر حسب نفر روز   (، نیروي کار    )حسب کیلوگرم 
گفتـه، در بـرآورد تـابع       هاي پـیش  با توجه به ویژگی   . بررسی شد ) بر حسب کیلوگرم  (شیمیایی  

ي دو محصول تابع هزینه در بردارنده   . ي دوم نرمال شده استفاده شد     هزینه از شکل تابعی درجه    
هـاي  قیمت. ي آب، بذر، نیروي کار، ماشین آالت و کود شیمیایی است          گندم و جو و پنج نهاده     

Cي آب، بذر، نیروي کار و ماشین آالت و تابع هزینه هنهاد (W,Y)   براي تأمین شـرط همگنـی
بر این اساس، شکل ماتریسی تـابع    . ي کود شیمیایی نرمال شد    تابع هزینه بر حسب قیمت نهاده     

هـاي خراسـان شـمالی و    ي تولید توأم دو محصول گندم و جو بـراي هـر یـک از اسـتان       هزینه
:است7ي ت رابطهصورخراسان رضوي به

____________________________________________________
1-Cholesky Decomposition
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w1هـا،  هاي نرمـال شـده نهـاده   ضرایب قیمتb4تا b1عرض از مبدا،    b0ي فوق،   در رابطه 

ي قیمـت نرمـال شـده   w3ي بذر، ي نهاده قیمت نرمال شده   w2ي آب،   ي نهاده قیمت نرمال شده  
a2و a1پارامترهـاي  . ماشـین آالت اسـت  يي نهـاده قیمت نرمال شدهw4ي نیروي کار و  نهاده

هاي نرمـال   ضرایب تاثیرات متقابل قیمت    bij. است) y2(و جو   ) y1(ضرایب مقادیر تولید گندم     
cij. برابـر اسـت    bjiبا   bijدهد، و به سبب تحمیل شرط تقارن مقادیر         ها را نشان می   ي نهاده شده

هـاي  نیز ضرایب تاثیرات متقابـل قیمـت       aijضرایب تاثیرات متقابل مقادیر تولید گندم و جو، و          
.دهدها و مقادیر تولید گندم و جو را نشان میي نهادهنرمال شده

ي دوم نرمال شده، بازده تنوع در تولید محصوالت گنـدم  ي درجهپس از برآورد توابع هزینه    
).2006گائو و فیدراستون، (شود محاسبه می8ي و جو با استفاده از رابطه
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هاي خراسان رضـوي و     با توجه به سطح زیر کشت توأم دو محصول مورد مطالعه در استان            
ي مـورد بررسـی در هـر    گیري عمومی کوکران حجم نمونـه     ي نمونه شمالی، با استفاده از رابطه    

ش از طریـق    یی مورد نیـاز بـراي انجـام ایـن پـژوه           اطالعات مزرعه . ها تعیین شد  یک از استان  
نفـر از    100نفر از زارعان استان خراسـان رضـوي و           250ي حضوري با    نامه و مصاحبه  پرسش

.دست آمدبه1385-86زارعان استان خراسان شمالی در سال زراعی 

نتایج و بحث 
) NL(براي دو استان خراسان شمالی و رضـوي بـا اسـتفاده از روش غیـر خطـی                    7الگوي  
ي تولید تـوأم    محاسباتی براي توابع هزینه    Fي  مقدار آماره . برآورد گردید  1افزار شازم توسط نرم 

بـود، کـه   53/6و 6/46ترتیـب برابـر بـا    هاي خراسان رضوي و شمالی بهگندم و جو در استان    
از سـوي دیگـر، ضـرایب تعیـین توابـع      . هاي برآوردي اسـت داري کلی رگرسیونمعنیگربیان

بود، که نیکویی برازش را نـشان    % 71و   85ترتیب برابر با    استان به ي برآوردي در این دو      هزینه
ي وجـود خودهمبـستگی در ایـن        واتسون محاسباتی نیز فرضیه   -ي دوربین مقدار آماره . دهدمی

بـود کـه بـا    2ي بروش پاگان نیز نشان از وجود ناهمـسانی واریـانس    آماره. کندالگوها را رد می   
اً آزمون بروش پاگان صـورت گرفـت کـه در نهایـت             سپس مجدد . رفع گردید  HCCM3روش  
-ي جـارکو چونین آمارههم. ي آن نشان از نبود ناهمسانی واریانس در الگوي نهایی داشت  آماره

را نشان   7نتایج حاصل از برآورد الگوي       1جدول  . دهدبرا، نرمال بودن جزء اخالل را نشان می       
در تولیـد    8ي  بازده تنوع با استفاده از رابطـه       هاي خوبی برازش و   از سوي دیگر، آماره   . دهدمی

.ارائه شده است2توأم محصوالت گندم و جو در دو استان مورد مطالعه در جدول 

____________________________________________________
1- Shazam
2- Heteroscedasticity
3- Heteroscedasticity- consistent covariance matrix
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ي تولید توأم گندم و جو در ي دوم نرمال شدهي درجهنتایج حاصل از برآورد تابع هزینه). 1(جدول 
هاي خراسان رضوي و شمالیاستان

خراسان شمالی اسان رضويخر
tيآماره ضریب tيآماره ضریب

متغیر

74/1- 45/78 06/1 27/8 b0

09/2 8848/3- 107× 14/3 4944/5 106× w1

8/13 1725 84/3 2/466 w2

02/1- 09/545 59/3 56/120 w3

43/4- 47/1- 78/3- 57/0- w4

09/2 005/0- 12/2 5-10×89/3 y1

04/1 001/0 14/3- 4-10 ×65/6- y2

32/2 1210 ×51/3 65/2 1110 ×22/1 w1
2

34/3 14623 05/0- 42/12- w2
2

54/8- 58/365 37/1- 77/9- w3
2

07/7 012/0- 01/2 5-10×11/9 w4
2

23/2- 8060/11 106× 05/1- 6094/3- 106× w1w2

95/6 5550/12- 106× 09/2 1848/1 106× w1w3

96/2 12946 92/4- 12824- w1w4

04/3- 55/975 23/2- 46/10- w2w3

85/5- 88/5- 99/2 59/0 w2w4

4/3 09/2- 2/3 0005/0 w3w4

29/7 8-10×7/5 28/3- 8-10×3/1- y1
2

3/1 7-10×5/3 6/3 11-10×59/8 y2
2

9/1- 7-10×48/8 47/0 11-10×89/7 y1y2

8/1 5/2140- 5/1 07/12 w1y1
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…ي تولید توأم ي دوم نرمال شدهي درجهبع هزینهنتایج حاصل از برآورد تا). 1(جدول ادامه 

72/6- 14/0 05/0- 00011/0- w2y1

83/0 03/0- 96/2- 4-10 ×01/1- w3y1

7/1 0001/0 94/3- 6-10 ×62/1- w4y1

5/1- 4/3155 17/5- 52/785- w1y2

2/6- 23/0- 1/5 05/0 w2y2

2/4 027/0- 75/3 2-10 ×04/2 w3y2

3/1 00004/0 25/1 5-10 ×85/3 w4y2

هاي تحقیقیافته: مأخذ

هاي خراسان هاي خوبی برازش و بازده تنوع تولید توأم گندم و جو در استانآماره). 2(جدول 
رضوي و شمالی

استان خراسان شمالیاستان خراسان رضويشرح
2R85/071/0

(Adjusted)2R84/068/0
F50/4652/6

DW98/101/2

2022دارتعداد ضرایب معنی

250100تعداد مشاهدات
21/198/0آماره جارکو برا

046/012/2آمارة بروش پاگان
EOS(55/057/0(بازده تنوع تولید توأم گندم و جو 

29189851102542)ده ریال(*ي تولید مشترك گندم و جوهزینه
هانامهبر اساس پرسش*

قهاي تحقییافته: مأخذ
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اگر کشاورزان مورد بررسی اقدام به تولیـد گنـدم یـا    2و محاسبات جدول    1ي  بر اساس رابطه  
ي زیـر   تـوان از رابطـه    ي تولیـد ایـن محـصوالت را مـی         صورت تخصصی نمایند، هزینه   جو به 

:محاسبه نمود

هـاي  ي تولید تخصصی گندم یا جو در واحدهاي زراعی مورد مطالعه در اسـتان هزینه). 3(جدول  
خراسان شمالی و رضوي

ي گندم یا جو در ي تولید جداگانههزینه
2918985)(452442429189850/55استان خراسان رضوي

2

1


i
iYC )(

ي گندم یا جو در ي تولید جداگانههزینه
11025422)(173099111025420/57استان خراسان شمالی

1
 

i
iYC )(

هاي تحقیقیافته: مأخذ

ي گندم و جو بخواهند تولید را در دو نندهشود اگر زارعان تولیدککه مشاهده میهمان طور
ي بـازده تنـوع در   مقدار آمـاره . تر خواهند شد  یی بیش واحد جداگانه انجام دهند، متحمل هزینه     

ي تولید در حالت تخصصی نسبت به تولید توأم دو محصول گندم و           گر افزایش هزینه  واقع بیان 
هـاي خراسـان   لیـدي متنـوع اسـتان   ي تودرصدي هزینـه در سـامانه  57و 55کاهش . استجو

ي تولیـد گنـدم و جـو در یـک واحـد      شمالی و رضوي، برهانی موجه در جهت ادغـام سـامانه      
دسـت آمـده گویـاي آن       به بیان دیگر، بازده تنوع مثبت به      . دهدزراعی براي این مناطق ارائه می     

و محـصول در دو     تري نسبت به تولید این د     است که تولید گندم و جو در یک مزرعه هزینۀ کم          
گر آن است که اتکا بـه بـازده تنـوع و            نتایج حاصل از این پژوهش بیان     . ي جداگانه دارد  مزرعه

توانـد چـارچوبی    هاي خراسان رضوي و شمالی می     گیري از آن در زیربخش زراعت استان      بهره
یی بخش زراعـت و اجرایـی شـدن کـشاورزي پایـدار           هاي بودجه مناسب براي رفع محدودیت   

. م آوردفراه
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نهادهاپیشگیري و نتیجه
در این پژوهش با استفاده از آمار و اطالعات مربوط به گندم و جوکاران دو استان خراسـان                 

ي مـذکور   هـا شمالی و رضوي به بررسی وجود بازده تنوع در کاشت این دو محصول در استان              
توانـد  کـشاورز مـی   توأم ایـن محـصوالت توسـط یـک           نتایج نشان داد که کشت    . پرداخته شد 

ي تولیـدي   وجود بازده تنوع در سامانه    . کاهش دهد % 50از   هاي تولید کشاورزان را بیش    هزینه
چندمحصولی گندم و جو گویاي این مطلب است که تولید تخصصی هـر یـک از محـصوالت                  

فـراهم آوردن  . آوري کمتـر اسـت  ي بـاالتر و در نتیجـه سـود   زراعی گندم یا جو، داراي هزینـه     
تواند نقـش   ي تولیدي این محصوالت و ترغیب زارعان به کشت متنوع می          ایط تلفیق سامانه  شر

بـسط  . قابل توجهی در کاهش محدودیت بودجه و ارتقاي وضعیت معیشت زارعان داشته باشد            
هـاي تولیـد و   ي کارآ از نهـاده ها موجبات استفاده  ي تولیدي چند محصولی در این استان      سامانه

گـسترش مطالعـاتی از ایـن دسـت و          . آوردهاي کمیاب را فراهم مـی     نهاده ترتخصیص مطلوب 
هـاي  ریزان بخش کشاورزي با مفهوم بازده تنوع نقـش مهمـی در کـاهش هزینـه               آشنایی برنامه 

از این رو، پیشنهاد شده     . هاي تولیدي پایدار کشاورزي دارد    عملیاتی تولید و شکل گیري سامانه     
هاي مختلـف کـشاورزي تحقـق       اي داراي بازده تنوع در زیر بخش      هفعالیتتا با شناسایی رشته   

.مذکور ممکن شودآرمان
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