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 چكیده

رد توجه منابع مو عنوان راهكار برای رفع موانع محیطی و استتتداده بهینه ازهنوین ب یهاكنولوژیکارگیری تهب امروزه

صوالت  شایی در برخی از مح شت ن ستقیم بذر به ک شت م شت از ک ست. تغییر روش ک زراعی از جمله تولید قرارگرفته ا

شد.این منظور میعنوان راهكار عملی برای چغندرقند به وری جزئی و کلی عوامل تولید در حقیق با هدف تعیین بهرهاین ت با

 آمار و اطالعات مورد نیازانجام شد.  1396در سال  )کشت مستقیم بذر( و کشت نشایی چغندرقند دو روش کشت معمول

سناد و مدارک منتشره دراین خصوص، مصاحبه با محققان و کارشناسان ذیربط در م در این پژوهش ه سسؤبا مراجعه به ا

طرو چغندرقند در وزارت جهادکشتتاورزی و همینین مدیریت زراعی مجری دفتر  ،تحقیقات اصتتالو و تهیه بذر چغندرقند

شت و صنعت برکت )جوین( جمع ست که بهرهؤ. نتایج مشدآوری ک شینوری جزئی نهادهید آن ا های آالت، بذر،کودهای ما

ستقیم بذر چغندرقن شت م شایی و درمورد نهادهشیمیایی و نیروی کار در روش ک شت ن شتر از روش ک سموم د بی های 

ستقیم بذر میشیمیایی و آب بهره شت م شتر از روش ک شایی بی شت ن شد. در مورد بهرهوری جزئی در روش ک وری کل با

 براساس نتایجشت مستقیم بذر چغندرقند بیشتر از روش کشت نشایی است. وری در روش کعوامل تولید نیز میزان بهره

ستقیم بذر به ترتیب درآ شت م شی از ک صول نا شت  3/13و  6/64مد خالص و بازده فروش مح شتر از روش ک صد بی در

شد. میانگین بهره سبه  شایی محا ستقیم بذر چغندرقند به ترتیب کار رفته در روههای بوری جزئی و کلی نهادهن شت م ش ک

 درصد بیشتر از روش کشت نشایی بوده است.  4/21و  8/4

 
 JEL: D24–O32 – E23 بندیطبقه 
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 مقدمه

شاورزی، افزایش روز افزون جمعیت  سعه ک در فرآیند تو

ید و  ید لزوم استتتتهاده بهینه از منابع تول و محدودیت منابع تول

قاء بهره جاب ميارت ید را ای مل تول ید وری عوا ما  Johnston)ن

(and Mellor1961 های منتج به ستتتیاستتتت. در این راستتتتا

تولید  عواملواحد ستتتو  و استتتتهاده بهینه از  افزایش تولید در

ستجایگاه ویژه ،منابع پایهویژه هب سیا های بخش ای را در بین 

ناطق خشتتتت  و کشتتتتاورزی  ند. قرار گرفتن ایران در م دار

همواره با خشتت  جهان موجآ آن شتتده استتت که کشتتور نیمه

ضل کمبود آب مواجه  شد و مع ساليبا شک شور را های اخیر خ ک

یکي از . استتت بیشتتتر از گذشتتته با این معضتتل درگیر نموده

ست شت وزارت جهادکنوني های سیا شاورزی تغییر روش ک ک

از کشت مستقیم به کشت نشایي کشاورزی برخي از محصوالت 

به این موضوع که یکي از محصوالت هدف برای  ت. باعنایاست

سه این تغییر روش کشت، گیاه چغندرقند مي شد، با هدف مقای با

تولید در دو روش کشتتتت وری جزئي و کلي عوامل بهرهمیزان 

بدون )کشت مستقیم بذر( و کشت نشایي )نشایي ریشه  معمول

ندگلدان اهمیت اجرای این این تحقیق انجام شتتتد.  ،( چغندرق

تاز دو منظر  تحقیق بل  ید استتتتأقا به  .ک الف( لزوم پرداختن 

وری و افزایش آن در بخش کشتتتاورزی و ب( موضتتتوع بهره

لف کشتتاورزی. در بیان اهمیت چغندرقند بین محصتتوالت مخت

ست ا الزامينکته وری ذکر این اهمیت پرداختن به موضوع بهره

که حداقل در سه برنامه اخیر توسعه کشور سهم قابل توجهي از 

های وری منوط و کلیه بخشرشتتتد اقتصتتتادی به ارتقاء بهره

 .اندوری در استهاده از منابع شدهاقتصادی ملزم به افزایش بهره

باشتتتد. با توجه به مي کلي و جامع مههومي وریبهره

ید،  نابع تول یابي م بهبهره افزایشکم  ضتتترورتي عنوانوری 

 بوده اقتصاد و سیاست صاحآ نظران مدنظر هموارهانکارناپذیر 

 به دستیابي روش ثرترینؤم و ترینوری مهمبهره امروزه. است

 محاستتبه وری وبهره معیار به توجه . استتت رشتتداقتصتتادی

 با تا باشد مناسبي راهنمای تواندمي آن به مربوط هایشاخص

ستهاده صحی  و راه آن از جستن بهره  را تولید عوامل از ثرؤم ا

 Akbari and).نمود انتختتاب منتتابع بتته کمبود توجتته بتتا

Ranjkesh 2003) .ه بکشاورزی، چغندرقند در بین محصوالت

ندمنظوره ی  محصتتتول چ که در باشتتتد مورح مي عنوان 

صنایع غذایي و بخش صنعت،  ستهاده  دامپروریهایي از  مورد ا

 ای ازمین بخش عمدهأت برعالوه . این محصتتتولگیردقرار مي

شکر، یاولیه مواد شتغال مهمي را در نقش صنایع قندو  زایيا

عت کشتتتاورزی، هایبخش هده دارد  صتتتن گاني بر ع بازر و 

(Nikooie et al. 2007). 

شد  یبه آبیار زنیا يهمزمانکه از آنجایي در اوایل دوره ر

ضي از غالت چغندرقند  شد بع  (گندم و جو )نظیربا اواخر دوره ر

سیار شور اجتناب یمناطق چغندرکار زا یدر ب ستک در  ،ناپذیر ا

مین أکشتتتور که محدودیت منابع ت یچغندرکار مناطقبرخي از 

کاشتتت چغندرقند بهاره به  زپس ا ارعینز ،وجود دارد یآب آبیار

 یبیارآو آب نموده مزرعه چغندرقند  یاقدام به قوع آبیار ناچار

ز یا اینکه چغندرقند را پس ا نمایند ويم هدایتالت به مزارع غ

یار نديمالت غ یقوع آب با این دو  هر ،کار کاهش حاالت 

ستهادهمحصول همراه خواهد بود. عملکرد  ستم کشت  زا با ا سی

شا صول چغندرقند یين صرف نهاده ،درتولید مح ز ا) تولید یهام

و نیروی کارگری برای تن  و  يسموم شیمیائی، آبیارآب جمله 

بد. يکاهش م (وجین طورکلي هب .((Yousef abadi 2014یا

 با نشتتائي )شتتامل: کشتتت کشتتت نشتتایي چغندرقند به دوروش

ستهاده شت هایگلدان از ا شائي کاغذی و ک ستهاده بدون ن  از ا

 کاغذی که گلدانشتتود. از آنجایيانجام ميکاغذی(  هایگلدان

 نشتتاء کشتتت روش در مصتترفي نهاده ترینپرهزینه و ترینمهم

 کاغذی هایگلدان حاضتتتر درحال استتتت. چغندرقند گلداني

سآ( در داخل )باجنس شور منا  بودن شود. وارداتينمي تولید ک

ستگي ازکشور ارز خروج و هزینه برکاغذی عالوه هایگلدان  واب

شورهای به شت. در پي نیز را خارجي ک شرایط  لذا خواهد دا در 

 ت)کش کاغذی گلدان از بدون استهاده نشایي کشت حاضر روش

 بذر روش این در استتت. نشتتایي بدون گلدان( توصتتیه شتتده
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نه خاک داخل در مستتتتقیم طورهب باال تراکم با چغندرقند  خزا

 بذر زنيجوانه. شودمي کشت ای(تاسیسات گلخانه به نیاز )بدون

شد اولیه مراحل و  محیط روز در این 70تا 60مدتهب هاچهگیاه ر

شت تا شش درمرحله تولیدی هایچهگیاه تا سپری  با برگي ه

 به انتقال آماده مترستتانتي 5/1تا  ی  قورحدود ایي بهچهریشتته

 هایگلدان به نیازی گرچه روش این شتتتود. در اصتتتلي مزرعه

 نشتتتاء نیستتتت ولي تهیه برای دیگری گلدان هرنوع یا کاغذی

سبت خزانه در بوته تراکم شایي با روش در بوته تراکم ن  کشت ن

ساحت گلدان ست. م شاء تهیه برای خزانه کاغذی کمتر ا  الزم ن

مترمربع  670حدود  روش این در مزرعه سو  هکتار ی  برای

 سو  کاهش با هدف زمین، از هاچهریشه درآوردن از است. پس

شوند مي حذف هادمبرگ طول چهارم سه و هاپهن  برگتعرق 

سهولت برای و شت، ایجاد  شه انتهای درک  15 ارتهاع از هاچهری

 سازیآماده و کندن شوند. برایمي تیغ قوع با متریسانتي 20 تا

شاءهای ستگاه از یا و کارگری نیروی از درخزانه شده تولید ن  د

 ایصتتهحه ردیهه شتتش چغندرکن یا زمیني وستتیآ برداشتتت

 کشتتتت از پس بالفاصتتتله مزرعه آبیاری. شتتتودمي استتتتهاده

 به دستیابي مهم بسیار عوامل از اصلي یکي زمین ها درچهریشه

 یکنواخت پوشتتش تشتتکیل و مناستتآ تراکم ایجاد و موفقیت

 بدون نشتاء کشتت روش در. استت کشتت روش این در مزرعه

 مقدار حاوی شتتده منتقل هایچهریشتته چون چغندرقند، گلدان

سرعت هستند، ایذخیره توجهي مواد قابل  سو  و کرده رشد ب

شانندمي را مزرعه  از های هرزعلف روش این در که طوریهب پو

 برخوردار چغندرقند محصتتتول مقابل در چنداني رقابت قدرت

 .((Yousef abadi 2014باشند نمي

بررستتي منابع و موالعاتي که در حیوه این تحقیق قرار 

سایر  خواهند گرفت ابتدا با تاکید بر محصول چغندرقند و سپس 

  .باشدشرح ذیل ميهمحصوالت ب

 عوامل تولید دروریبهره (Seyedan 2002) ستتتیدان

ند را در ندرق عت چغ چ  زرا و بزرگ(  دو گروه از مزارع )کو

موردنیاز از طریق اطالعات شتتتهرستتتتان همدان موالعه نمود. 

آوری شتتد. و تکمیل پرستتشتتنامه جمع چغندرکار 95مصتتاحبه با 

تایج م یاری در واحدهای تحت ؤن ید آن بود که تعداد دفعات آب

بهینه اقتصتتادی و میزان استتتهاده از بررستتي بستتیار نزدی  به 

چنین نیروی کار بیشتتتر از حد بهینه اقتصتتادی کودحیواني و هم

ضمناً ست.  شاورزان ا سوم %1/76) اغلآ ک ( از زمین در ناحیه 

ستهاده ميتابع  مقایسه کشاورزان کوچ  و بزرگ نمایند. تولید ا

شان  شت بردارانيبهرهداد نیز ن سو  زیرک شتری دارند از  که  بی

در این  کنند.تری استتتتهاده ميهای تولید به نحو مولوبنهاده

گروه فقط از نهاده کودفستتتهاته بیش از میزان بهینه استتتتهاده 

درصد  7/67ي این عامل در وری نهایکه بهره طوریهب شود،مي

 ها منهي استنمونه

 Mirzaei and Torkamani)میرزایي و ترکمتتاني 

هره بر ثرؤم عوامتتل (2005 یروی وریب زراعتتت  در کتتار ن

 تعیین نمودند. آنها برای چغندرقند را در استتتان کرمان موالعه

داگالس را تابع تولیدی به فرم کاب وری،بر بهره ثرؤم عوامل

 گرانجر آزمون از بین دستتتمزدها رابوه تعیین برای و برآورد

 وریها بهرهبرداریبهره درکلیه نشان داد نمودند. نتایج استهاده

 کار نیروی وریو بهره استتت مردان کمتر از زنان کار نیروی

ست. عواملي قرار مقدار ترینکم در خانوادگي  همچون گرفته ا

 مثبت اثر کشاورزان درآمد ساالنه و آالتماشین تعداد دستمزد،

 وریسو  بهره بر منهي اثر زمین به کار نیروی نسبت عامل و

 طرفه ی  وریو بهره دستتتمزد بین رابوه .دارد کار نیروی

ستمزد از تابعي وریبهره یعني بوده،  موالعه مورد منوقه در د

 است.

 وارد هدف با )Kazemain khah 2006( خواهکاظمین

 حاشیه شور اراضي زراعي تناوب به چغندرقند محصول نمودن

 منوقه، این در ترمناسآ کشت الگوی ارایه و ارومیه دریاچه شرق

 روزه 60 و 45 ،30 نشاهای )انتقال کشت نوع چهار با آزمایشي

 رقم دو و بذر مستقیم کشت تیمار ی  و اصلي( زمین به خزانه از

 دو نتایج نمود. اجرا (1IC و 7233) ایراني چغندرقند تجارتي بذر

 و تعداد قبیل از محصول کمي صهات که داد نشان آزمایش ساله
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 واحد در ناخالص و شکرخالص عملکرد چنینهم و ریشه عملکرد

 هایتهاوت و گرفته قرار کشت نوع ثیرأت تحت شدتبه سو 

 شکر ریشه، عملکرد ترینبیش بود. دارمعني کامالً حاصل

 به هکتار در 2/4 و 4/5 ،8/32 ترتیآهب خالص شکر و ناخالص

 عملکرد ترینکم و روزه 45 نشاهای انتقال با کشت نوع

 بذر مستقیم کشت به هکتار در تن 2/1 و 5/1 ،8/9 ترتیآهب

 یافت. اختصاص

 بررسيبه  (Soltani et al. 2009)سلواني و همکاران 

مرودشت(  دراستان فارس )منوقه کربال  کشاورزی آب بهرهوری

  کشاورزی آب بهرهوری محاسبهدر این موالعه برای پرداختند. 

شتتد. اطالعات استهاده  CPDو  NBPD،BPDاز شاخصهای

مستتتندات و کشاورزان،باکارشناسان مصاحبه طریق ازموردنیاز 

و آمد  ستدهب فارس ایمنوقه آب و سازمان جهادکشاورزی

 نتایجشد.  محاسبه شده کشت اصلي درآمد محصوالت و هزینه

فرنگي، گندم، هر مترمکعآ آب در محصتتوالت گوجهداد  نشان

به ند  ندرق یآ جو، ذرت و چغ  83و  348،  396، 740، 2345ترت

 نمایدریال ارزش خالص ایجاد مي

 (et al. 2013 Tahamipour) تهامي پور و همکاران

وری کل عوامل تولید چغندرقند محاستتبه نرر رشتتد بهره پس از

وری به منابع آن تجزیه نرر رشد بهره به ،های مختلفاستان در

تغییرات تکنولوژی، تغییرات کارایي مدیریت و تغییرات کارایي )

شد بهرهبرای اندازهآنها . ( پرداختندمقیاس وری کل گیری نرر ر

ستوری مالمشاخص بهرهاز  عوامل و تجزیه آن ستهاده  کوئی ا

شان داد که بهنمودند.  سو  کل نتایج ن سط در  شور، طور متو ک

شد بهره سالر صله  های وری کل عوامل تولید چغندرقند در فا

صد  47حدود  1386تا  1379 ست و همدر سه  چنینبوده ا مقای

ستانرشد بهره شان داد وری کل عوامل تولید چغندرقند در ا ها ن

مرکزی و همدان در طول دوره مورد  که در ستته استتتان قزوین،

ت و دلیل آن در این وری بدتر شتتده استتبررستتي وضتتعیت بهره

ها ها عمدتاً به عدم کارایي فني مدیریت در این استتتاناستتتان

ستمربوط  شنهاد  بوده ا ست شدبنابراین پی ستانه ا ها با این ا

وری وضعیت تولید های موفق در زمینه بهرهالگو قراردادن استان

 .خود را بهبود بخشند

پاهيکاظم  Kazemnejad and Kopahi) نژاد وکو

به محاستتتبه انواع بهره وری در تولید چای دو استتتتان  (1994

عه م وال تایج م ند. ن ندران پرداخت ماز که ؤگیالن و  ید آن بود 

وری کل عوامل تولید در مناطق مورد مولعه پایین استتت و بهره

شترین ههای بآب و کود در بین نهاده کار رفته در تولید چای، بی

 اند.اثر را بر روی تولید داشته

 Mosanejad and)بشتترآبادی مهرابيژاد و ن موستتي

Mehrabi boshrabadi 1996) عوامل تولید جزئي وریبهره 

سته ساس نتایج  رفسنجان شهرستان در پ را بررسي نمودند. برا

 و کارنیروی کودشتتیمیایي، ستتم، ازکودحیواني، استتتهادهدر 

شین صد 08/2، 4/10، 6/32، 4/17، 3/33ترتیآ به آالتما  در

  باشند.منهي مي نهایي وریدارای بهره ازکشاورزان

 Torkamani and)تتترکتتمتتانتتي و شتتتتیتتروانتتیتتان

Shirvaniyan 1998) کارایي دو گروه از میزان بهره وری و 

)شتتامل کمتر مکانیزه و بیشتتتر مکانیزه( را محاستتبه  مزارع پنبه

بین دو گروه در استهاده از خدمات ید آن بود که ؤم. نتایج نمودند

وری متوستتتط بهرهداری وجود دارد. ماشتتتیني اختالف معني

در گروه بیشتر مکانیزه نسبت به های بذر و ساعات آبیاری نهاده

ست اما گروه کمتر مکانیزه  شتر بوده ا سم، درمورد نهادهبی های 

در گروه بیشتتتر کودفستتهات و دور آبیاری بهره وری متوستتط 

 بوده است  مکانیزه نسبت به گروه کمتر مکانیزه کمتر

ثر ؤبه بررسي اقتصادی و تعیین عوامل م (2000)سیدان

سبه بهره سیر و محا ستان همدانبر تولید   وری آن عوامل در ا

های ستتتال زماني آمار مقوعدر این موالعه از پرداخته استتتت. 

و تکمیل  ستتیرکاران منوقه )حاصتتل مصتتاحبه با1376و  1375

ستهاده  وری هری  بهره ،تولیدتابع پس از برآورد  وپرسشنامه( ا

از عوامل تولید محاستتبه شتتد. براستتاس نتایج عوامل زیادی در 

در این میان چهار عامل: ستتتو  زیر باشتتتد که ميثر ؤتولید م
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کشت، میزان بذر مصرفي، دفعات آبیاری و میزان سم مصرفي، 

 اند. بیشترین اثر را داشته

کشت دوم محصوالت  (Akhgari 2006( اخگری

وری در از راهکارهای مورد توجه در افزایش بهرهزراعي یکي 

وری شالیزارهای گیالن به منظور افزایش بهره باشدکشاورزی مي

اقدام به ارزیابي  از طریق استهاده بهینه از زمین در واحد زمان،

عنوان دراین آزمایش برنج به کشت تناوبي برنج وسویا گردید.

کشت شدند. قبل از برداشت عنوان گیاه دوم گیاه اصلي و سویا به

 گیری سویا و تولید نشاء سویا گردید.اقدام به خزانه برنج،

سازی بستر شالیزار برای بالفاصله پس از برداشت برنج و آماده

های مربوطه کشت کشت دوم، نشاء ههت رقم سویا در بلوک

کمترین عملکرد  براساس نتایج بیشترین تلهات خزانه، گردید.

بیشترین زردی ناشي از آب ماندگي  ارتهاع بوته،کمترین  دانه،

بوته مربوط به  ها و کمترین ارتهاع اولین غالف در هردرپای بوته

خزانه مربوط  رهای سویا دچهترین تلهات گیاهبود.کم SRF رقم

درصد بوته سالم( بود. مقایسه میانگین  96/6به رقم ویلیامز )با 

 وهای مربوط به عملکرد دانه نشان داد که ارقام پشم باقال داده

11L 196/1و  194/5ترین عملکرد دانه به ترتیآ دارای بیش 

کمترین عملکرد  SRF رقماند درحالي که گرم در مترمربع بوده

 .ه استرا به خود اختصاص داد

 Eshraghi and Ghasemiyan)اشتراقي و قاستمیان

صادی آب بهره (2012 صوالت پنبه، کلزا، در تولید وری اقت مح

ستان را سویا و برنج  ستان گل سي قرار دادند. آنها از درا مورد برر

شاخص ارزش ناخالص ایجاد شده به ازای هر واحد مصرف آب 

تایج نمودند. استتتتهاده  وری ترین میزان بهرهبیش نشتتتان دادن

میزان هاقتصتتادی آب برای محصتتول پنبه آبي در گنبدکاووس ب

عآ آب  13496 مان بر هر مترمک بوده استتتت. میزان این تو

صول  سویای تومان 562قال کلزای آبي در آقشاخص در مح  ،

شت به میزان  ستانه آبي در مینود ، برنج دانه بلند تومان 394تاب

برنج پرمحصول در  ،تومان 2108مرغوب در مینودشت به میزان 

نه متوستتتط مرغوب در و برنج  تومان 988آباد به میزان علي دا

 تومان بر هر مترمکعآ آب بوده است. 960میزان کالله به

سیني  )et monfared Hoseyni همکاران  و منهردح

)2013 al. های مختلف کشت به مقایسه کشت نشائي و روش

ثیر آن بر عملکرد برنج رقم چمپای أمستتتقیم در زراعت برنج و ت

در بخش رامجرد شهرستان مرودشت  قصرالدشتي و آب مصرفي

استتتتان فارس پرداختند. تیمارهای این تحقیق عبارت بودند از 

ستقیم به روش شت م شائي،ک شت ن ستر ک شي در ب های بذرپا

ش ، مرطوب، ستر خ شي درب  .(کاریکپه) بذرکاری درچاله بذرپا

های هرز در کشتتت نتایج نشتتان داد تعداد خوشتته و رشتتد علف

ستقیم افزایش یافت شتر  م شائي بی شت ن سوروف در ک شد  و ر

شي در  بود. شائي با بذرپا شت ن در تعداد دانه و وزن هزار دانه ک

عملکرد در کشتتت  داری نداشتتتند.بستتتر مرطوب تهاوت معني

کیلوگرم درهکتار نستتبت به بذرپاشتتي در بستتتر 55/0نشتتائي 

صرفي در این دو  ضمن اینکه آب م شان داد  مرطوب افزایش ن

  داری نداشتند.تالف معنيتیمار با هم اخ

با توجه  (et al. 2014 Dehqani)دهقاني و همکاران

صههان  ستان ا شت به محدودیت منابع آب در ا و تقارن زمان ک

شایي پنبه و ،با دورة حساس رشد غالتپنبه  انتقال آن  کشت ن

صلي  ستقیم و هببه زمین ا شت م یکي عنوان جایگزیني برای ک

شده است. جویي و استهاده بهینه از آب ابداع های صرفهاز روش

فاکتورها شتتامل دو روش آبیاری کرتي و شتتیاری و چهار زمان 

شت شت بر  کا شان داد که تاریخ کا شاء( در زمین بود. نتایج ن )ن

آب مصتترفي، عملکرد وش، کارآیي مصتترف آب آبیاری، تعداد 

گذار بود. هم تأثیر ته و وزن ده غوزه  چنین روش غوزه در بو

آبیاری بر همه پارامترهای فوق تأثیرگذار بود ولي بر تعداد غوزه 

شت. در مجموع مي صورت در بوته تأثیری ندا توان گهت که در 

شت به موقع پنبه در زمین ميعدم توان آن را در خزانه امکان ک

 .آن را به زمین انتقال داد ءروز نشا 20کشت نموده و پس از 

ثیر نظام أت (et al. 2015 Zarei)زارعي و همکاران 

زمیني وری عوامل تولید در کشت سیآبرداری بر بهرهبهره



 ... ری و نشایيوری در الگوهای کشت بذمقایسه بهره  86

پرسشنامه در  208 را با تکمیلهای کردستان و همدان دراستان

. در این تحقیق ندمورد بررسي قرار داد1390-91سال زراعي 

شد.  استهاده شاخص ترنکوئیست از وریبهره محاسبه جهت

 تولید عوامل وریبر بهره تملکي برداریبهرهبراساس نتایج نظام 

بر  منهي تأثیر برداریهای بهرهنظام دارد. سایر اثر مثبت

بر  هااین نظام از هری  تأثیرگذاری داشته و میزان وریبهره

 کمترین به بیشترین از که است، دیگری از متهاوت وریبهره

 اشتراکي و ایاجاره مختلط، مشاع، شامل واحدهای ترتیآ به آن

برداران برای مالکیت است. در همین راستا توانمندسازی بهره

 عنوان پیشنهاد این تحقیق ارائه شده است.هزمین ب

 Shrani bidabadi et)بیدآبادی و همکاران شتتتیراني

al. 2015) ندم دیم را دربهره ید گ مل تول کل عوا ستتته  وری 

شاخص مالم ستهاده از  شمالي با ا ستان  ست ا سي کوئی مورد برر

قرار دادند. نتایج نشتتتان داد که در استتتتان گلستتتتان تغییرات 

ثیر تغییرات تکنولوژی و در أوری کتل بیشتتتتر تحتت تتبهره

ثیر أهای مازندران و گیالن این تغییرات بیشتتتتر تحت تاستتتتان

های ترویجي کارآیي فني استتت در این راستتتا گستتترش برنامه

هادهبه نه از ن هاده بهی بهامنظور استتتت ید،  کارگیری انواع هی تول

شینه)ب تکنولوژی شاورزی( و آالتویژه ما سهیالت  ک اعوای ت

یاز کشتتتاورزان برای ماشتتتینموردن ید  له خر ید ازجم جد آالت 

ست که در این تحقیق برای افزایش بهره وری کل راهکارهایي ا

 عوامل تولید توصیه شده است.

کارانحستتتن هداني و هم خانک  Hassanzadeh)زاده 

khankahdani et al. 2016) های بررستتي اثر روش با هدف

شایي بر عملکرد و اجزای عملکرد ههت رقم  ستقیم و ن کاشت م

نتایج نشتتان داد درصتتد به گل رفتن،  .نمودنداجرا  تحقیقي پیاز،

شتر از  شایي بی سور در پیازهای ن شکل  شاخص  ارتهاع بوته و 

ارقام در پیازهای کشتتت مستتتقیم بود. عملکرد ستتور در همه 

روش کشتتت نشتتایي بیشتتتر از کشتتت مستتتقیم بود ولي، این 

طور دار بود. بهمگا و استراتوس معني ،602اختالف فقط در ارقام 

شرایط این آزمایش، موجآ افزایش  شایي پیاز در  شت ن کلي ک

 عملکرد و نیز زودرسي محصول گردید. 

-Shahbazi and Saam) شتتتهبازی و ستتتام دلبری

delbari 2016) وری کل عوامل تولید محصول منابع رشد بهره

سنجي های مختلف با استهاده از رهیافت اقتصاددر استانرا برنج 

ستهاده از تابع تجزیهو  دادند. در پذیر مرزی مورد بررسي قرار با ا

های ابتدا تابع تولید ترانستتتلوگ با استتتتهاده از دادهاین تحقیق 

سپس، رشد و برآورد  1384-92شده برای دوره زماني آوریجمع

به چهار جزء تغییرات فني، تغییرات بهره ید  مل تول وری کل عوا

کارایي فني، تغییر کارایي مقیاس و تغییر کارایي تخصتتتیصتتتي 

 وری کل عوامل تولید برنج درد. نتایج نشتتان داد بهرهشتتتجزیه 

طور متوسط ساالنه ههای مورد بررسي بکشور و در فاصله سال

شته است. بیشد3/4به میزان  ترین رشد مربوط به رصد رشد دا

استتتان مازندران و کمترین آن در استتتان گلستتتان بوده استتت. 

وری کل عوامل عمدتاٌ به ترین سهم در رشد بهرهچنین بیشهم

شدمربوط ميکارایي مقیاس و کارایي فني  سط با . همچنین متو

قادیری بین  یاس برای مجموع مزارع )م و  12/1کشتتتش مق

، بازده به مقیاس قابل توجهي را در فناوری تولید در همه (18/1

دهد. با این فرض که فناوری تولید در تمامي ها نشتتان ميدوره

ستان شابه ميا شد، تهاوتها تا حدود زیادی م ستاني در با های ا

تواند ناشتتي از تهاوت در اندازه مزارع باشتتد. کارایي مقیاس مي

با مزمزارع کوچ  قایستتته  به تر در م بازده  ارع بزرگتر، دارای 

توان گهت که با افزایش تری هستند. در نهایت ميمقیاس بزرگ

 یابد.توان کارایي فني را افزایش ميسو  مزارع مي

صرف کمتر با (Sadeghi 2017)صادقي  آب و هدف م

ای در استتتان کرمانشتتاه، افزایش ستتو  و محصتتول ذرت دانه

با استتتهاده از تیمارهای بذر معمولي و کشتتت نشتتایي آزمایشتتي 

له)ذرت  تا ستتته برگيدرمرح قام (ی دو  و KSC703  روی ار

این آزمایش شامل مقایسه چهار تیمار کشت داد. سیمون انجام 

و سیمون در تراکم KSC703  بذر مستقیم و کشت نشایي ارقام

تجزیه واریانس صتتهات زراعي نتایج کاشتتت متداول منوقه بود. 
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شان  سه با کشت بذر معمولي ذرت ن شایي ذرت در مقای کشت ن

گل تا ظهور  عداد روز  ته، ت قه بو هات قور ستتتا تاجي، داد صتتت

ابریشمي و رسیدن فیزیولوژیکي در سو  احتمال پنج درصد گل

دار بود. در شتترایط تیمار دار و در ستتایر صتتهات غیرمعنيمعني

شایي هیچ کاهش  شت ن شاهده ک درعملکرد و اجزای عملکرد م

سي مزرعه ذرت در حدود شایي ذرت باعث زودر شت ن شد. ک  ن

شتر  10تا  هشت شایي ذرت بی روز شد. عملکرد دانه در کشت ن

ستقیم آن بود. بیش شت م شایي از ک شت ن ترین عملکرد به ک

سیمون به KSC703 ذرت ارقام  9/11و  5/11ترتیآ برابر با و 

 .گرفتتن در هکتار تعلق 

شت برخي  گونه که قبالًهمان شد، تغییر روش ک عنوان 

شایي  شت ن ستقیم به ک شت م شاورزی از ک صوالت ک از مح

های کنوني وزارت جهادکشتتاورزی عنوان یکي از ستتیاستتتهب

باشتتد. بررستتي ستتوابق در خصتتوص کشتتت نشتتایي مورح مي

ایي درخصتتوص مقایستته چغندرقند نیز موید آن بود که موالعه

وری عوامل تولید در دو روش کشتتتت نشتتتایي و کشتتتت بهره

مستتتقیم این محصتتول صتتورت نگرفته استتت لذا این موالعه با 

وری جزئي و کلي عوامل تولید در دو بهرههدف مقایستته میزان 

)کشت مستقیم بذر( و کشت نشایي )نشایي  روش کشت معمول

 . ( چغندرقند، انجام شدگلدانبدونریشه 

 

 ها مواد و روش

صادی،  ستانده واقعي به وری بهبهرهدر تعریف اقت معني 

وری با مههوم بهبود های واقعي استتت. این تعریف از بهرهنهاده

وری به معني انتقال تابع تولید به طرف باال ستتازگار استتت. بهره

تر با مقادیر معین وری به معني تولید بیشبنابراین، افزایش بهره

دست آوردن همان سو  تولید با مقادیر ها، یا بهاز نهاده و ثابتي

هاده با نرخي بیشکمتری از ن ید  یا افزایش تول تر از نرر ها و 

هاده طورکلي هب (Tahami Pour 2005). هاستتتتافزایش ن

سبه و شرح ذیل ميهوری را از دو منظر بشاخص بهره توان محا

 تحلیل نمود: 

ملبهره  ,Partial Factor Productivity)وری جزئی عوا

PFP)  

 عامل وری جزئينسبت ستانده به هری  از عوامل تولید را بهره

وری وری متوستتط و بهرهوری جزئي شتتامل بهرهنامند. بهرهمي

وری متوسط از تقسیم ستانده کل بر هری  باشد. بهرهنهایي مي

باز نهاده ید بههای  وری بهرهآید و دستتتت ميهکار رفته در تول

دستتت هها بنهایي از تغییرات ستتتانده به تغییرات هری  از نهاده

تابع مي ی   یدی  حد تول ی  وا بارت دیگر اگر برای  به ع ید.  آ

تولید تخمین زده شتتود، مشتتتق مرتبه اول ستتتانده نستتبت به 

 وری نهایي آن نهاده است. دهنده بهرهها، نشانهری  از نهاده

وه  هایيوری جریاضتتتي بهره 1راب را نشتتتان  زیي و ن

 : Soltani 2008) ) دهدمي
Y = 𝑓(L, I, W, S)                                            (1)  

AFPL =
Y

L
 

 Yوری جزئي متوسط نهاده نیروی کار،بهره LAFPبه طوری که: 

 W،سرمایه میزان I، نیروی کارمیزان  Lمعرف میزان تولید، 

وری جزئي نهایي میزان بهره. باشندمي میزان بذر Sمیزان آب و 

مشتق مرتبه اول ستانده نسبت به ها معادل برای هری  از نهاده

وری برای محاسبه بهرهدر تابع تولید است.  هاهری  از نهاده

بایست تابع تولید این محصول را برآورد جزئي نهایي نیز ابتدا مي

داگالس برای تولید محصول این -نمود با فرم تبعي کاپ

 است.  2رابوه  صورتهوری ببهره
(2) 

Y = ALαIβW𝛾𝑆𝜏 

MFPL = MPL =  
∂Y

∂L
= αALα−1IβW𝛾𝑆𝜏 =

𝛼Y

L
 

 به طوری که: 

A  ضریآ تکنولوژی 

 α, β, γ, τ ها ضرائآ نهاده 

 

 ,Total Factor Productivity)وری کل عوامل تولیدبهره

TFP)  
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)ارزش( ستتتانده بر مجموع وزني مقدار )ارزش(  تقستتیم مقداراز 

آید. در این دست ميهکار رفته در تولید آن ستانده بههای بنهاده

وری کل بهرهوری آسیایي موالعه بر اساس توصیه سازمان بهره

ید  مل تول مل  بهنستتتبت ارزش افزوده از عوا مجموع وزني عوا

آید. دستتت ميهب تولید که شتتامل ستترمایه و نیروی کار استتت،

کستتتر و تبدیل آنها به کار رفته در مخرج گیری عوامل بهاندازه

ست که مي ضوعي ا ست به آن توجه نمود. این ی  واحد، مو بای

های مالي مناستتآ انجام توان با استتتهاده از نستتبتکارها را مي

 محاسبه کرد: 3رابوه توان با استهاده از وری کل را ميبهره .داد.

 
(3) 

OMIL

TQ
TP


  

 :طوری کهبه

TP: بهره وری کل 

TQ: مقدار کل محصول تولید شده 

L: نهاده نیروی کار 

I: نهاده سرمایه 

M :غیره نهاده مواد اولیه، انرژی، مواد مصرفي و 

O: .سایر کاالها و خدمات مصرف شده در تولید محصول است 

که نشتتان  (Rs)برای محاستتبه بازده فروش محصتتول 

 حاصتتله از ی  ریال فروش محصتتول (π) دهنده میزان ستتود 

(Bt) استهاده شد  4رابوه  باشد ازمي(Soltani 2008). 
 

(4)  100)/(  BR tts   

 

وری جزئي و کلي این تحقیق بتتا هتتدف تعیین بهره

شت معمول ستقیم بذر( و  عوامل تولید در دو روش ک شت م )ک

انجام شتتتد. آمار و  1396کشتتتت نشتتتایي چغندرقند در ستتتال 

مراجعه به استتناد و مدارک اطالعات موردنیاز در این پژوهش با 

منتشره دراین خصوص، مصاحبه با محققان و کارشناسان ذیربط 

ستتستته تحقیقات اصتتالح و تهیه بذر چغندرقند، دفتر طرح ؤدر م

شاورزی و هم چنین مدیریت محوری چغندرقند در وزارت جهادک

صنعت برکت )جوین( جمع شت و  شد.زراعي ک اطالعات  آوری 

ق ندهي و  Excel افزازالآ نرمموردنظر این تحقیق در  ستتتازما

در کشتتتت بهاره چغندرقند محاستتتبات مورد نظر انجام شتتتد. 

شده  ساس معیارهای فرایندهای انجام  شامل انتخاب زمین )برا

شتتوری آب و خاک، بافت خاک، عمق خاک، مقدار آب، شتتیآ 

زمین، تناوب زراعي و میزان آلودگي به نماتد(، زیرشکن، انتخاب 

گیری از خاک قبل از خاک و گیاه )شتامل نمونه رقم بذر، آزمون

، شد(ر فصل طي ئياغذ عناصر دکمبو تشخیصکشتتتتت و 

ستتازی بستتتر، کاشتتت )با توجه به تاریخ، آرایش و روش آماده

کشتتت، عمق و طول خووط کشتتت(، تن  کردن، کودپاشتتي، 

یاری، کنترل علف ماریآب فات و بی تاً های هرز و آ های  ها و ن

 . اشدببرداشت محصول مي
 

 نتایج و بحث 
 هاهزینه

ستتستته ؤبا توجه به اطالعات کستتآ شتتده از محققان م

ند و هم ندرق بذر چغ یه  قات اصتتتالح و ته یت تحقی مدیر چنین 

صنعت برکت )جوین(، میزان هزینه نهاده شت و  ها در زراعي ک

روش کشتتتت ریشتتته هکتار چغندرقند به کشتتتت نشتتتائي ی 

سال زراعي بدون ستهاده و  1395-96گلدان در  با الگوگیری و ا

شاورزی،  از اطالعات دفتر طرح محوری چغندرقند وزارت جهادک

صه مي1شرح جدول )به ست عملیات ( خال شایان ذکر ا شود. 

مترمربع  670اصتتتلي وهکتار زمینستتتازی زمین برای ی آماده

شي با ردیف صرف  تنها در کارخزانه، بذرپا سو  خزانه، میزان م

درصدی، 20یزان مصرف آب کاهشدرصدی، م20سموم کاهش

صدی، تعداد 50کاهش تن  و عملیات وجین کارگر آبیاری و  در

قه و برگ و همهم کارگر برای ستتترزني طو عداد  چنین چنین ت

به میزان عملکرد جه  با تو که بارگیری محصتتتول   10کاهش)

 درصتتدی20کاهش )که داشتتت( و میزان آب آبیاری درصتتدی

 داشت( کاهش یافته است. 

ی  هکتار چغندرقند بهاره ، هزینه تولید 1طبق جدول 

و  8/89ترتیآ روش کشتتت مستتتقیم بذر و کشتتت نشتتایي بهبه
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ست، به 3/99 شده ا سبه  طوری که میلیون ریال در هکتار محا

شایي بههزینه تولید  شت ن صد بیش 6/10روش ک تر از روش در

ست.  شده ا شخص  شایي م شت ن در هزینه تولید ی  هکتار ک

درصتتد از  7/32رقند بهاره در هر دو روش به طور میانگین چغند

باشد که سهم قابل ها مربوط به هزینه نیروی کارگری ميهزینه

 ای است. مالحظه
 

روش کشت هزینه کشت ی  هکتار چغندرقند بهاره به 1 جدول
 )کشت ریشه بدون گلدان مستقیم بذر و کشت نشایي
 

 شرح هزینه ) ریال(
روش کشت 
 بذرمستقیم 

 روش کشت نشایي

 22791950 13600000 آالت ماشین
 10000000 10000000 بذر

 6200000 6200000 کودهای شیمیایي
 4360000 5450000 سموم شیمیایي 

 8640000 10800000 آب
 33500000 28500000 نیروی کار
 13772000 15212000 ها(حمل محصول و نهاده سایر)بیمه،

 99263950 89762000 کل هزینه

 

 درآمد ناخالص و خالص تولید محصول

با توجه به اطالعات کسآ شده از دفتر طرح محوری 

چغندرقند در وزارت جهادکشاورزی میانگین عملکرد محصول در 

کیلوگرم در  تن و قیمت هر 48روش کشت مستقیم بذر معادل 

ریال است. از سوی دیگر  3091سال زراعي موردنظر معادل 

فروشند و طوقه و برگ چغندرقند برداشت شده را ميکشاورزان 

ها است. با درصد جمع هزینه 3درآمد حاصل از این مورد معادل 

توجه به ارقام ارائه شده کل درآمد ناخالص ی  هکتار چغندرقند 

با باشد. ریال مي 151060860روش کشت مستقیم معادل به

در روش  توجه به اطالعات اخذ شده میانگین عملکرد محصول

تن و قیمت  2/43معادل  گلدانکشت نشایي ریشه بدون

ریال است از  3091هرکیلوگرم درسال زراعي موردنظر معادل 

سوی دیگر کشاورزان طوقه و برگ چغندرقند برداشت شده را 

درصد جمع  3فروشند و درآمد حاصل از این مورد معادل مي

درآمد ناخالص ی  ها است. با توجه به ارقام ارائه شده کل هزینه

ریال  136509119روش کشت نشایي معادل هکتار چغندرقند به

  .باشدمي

هاره رمیزان درآمد خالص هرهکتار کشتتتت چغند قند ب

هزار ریال استت.  9/61298روش کشتت مستتقیم بذر معادل به

 2/37245میزان درآمد خالص هرهکتار کشتتت نشتتایي معادل 

ست شي از  درآمد خالص و بازده .هزار ریال ا صول نا فروش مح

درصد بیشتر از روش  3/13و  6/64ترتیآ کشت مستقیم بذر به

بازده فروش محصتتول در روش کشتتت نشتتایي. محاستتبه شتتد. 

ازای ی  دهد که بهکشت مستقیم بذر و کشت نشایي نشان مي

درصتتتد ستتتود نصتتتیآ  3/27و  6/40ریال فروش به ترتیآ 

 . (2) جدول  تولیدکننده شده است
 

روش کشت سودآوری تولید ی  هکتار چغندرقند بهاره به 2جدول 
 گلدان(مستقیم بذر و کشت نشایي)کشت ریشه بدون

 

 شرح ) ریال(
روش کشت مستقیم 

 بذر
 روش کشت نشایي

 136509119 151060860 درآمد ناخالص
 37245200 61298900 درآمد خالص

 3/27 6/40 بازده فروش )%(

 

 وریبهره

موالآ مورح شتتده در بخش روش تحقیق و  باتوجه به

وری )بهره جزئي عوامل تولیدوریمحاستتبات انجام شتتده بهره

ید را در دو روش جزئي متوستتتط( و بهره مل تول کل عوا وری 

شت چغندرقند شت  ک ستقیم بذر چغندرقند بهاره و ک شت م )ک

شه  شایي ری سبه 3شرح جدول )هچغندرقند( ب گلدانبدونن ( محا

آالت واحد هزینه ماشین براساس اطالعات جدول، هر شده است.

واحد  6و  1/11در روش کشتتت مستتتقیم و نشتتایي به ترتیآ 

درآمد ناخالص ایجاد نموده استتت. این موضتتوع در مورد ستتایر 

 7/13و  1/15ترتیآ های کشتتت یاد شتتده بهها در روشنهاده

بذر،  هاده  یایي،  22و  4/24برای ن های شتتتیم هاده کود برای ن

برای  8/15و  14برای نهاده ستتموم شتتیمیایي،  3/31و  7/27

باشتتتد. برای نهاده نیروی کار  مي 1/4و  3/5 نهاده آب و نهایتاً

یان باتي ب حاستتت قادیر م که  بهرهم وری جزئي گر آن استتتت 

شیننهاده شیمیایي و نیروی کار در روش های ما آالت، بذر،کود

شت  شتر از روش ک ستقیم بذر چغندرقند بی شت م شایي این ک ن
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ست. در مورد نهاده شیمیایي و آب بهرهگیاه ا سموم  وری های 

جزئي در روش کشت نشایي ریشه بیشتر از روش کشت مستقیم 

ید ؤوری کل عوامل تولید نیز نتایج مباشتتد. در مورد بهرهبذر مي

ها( در آن استتتت که هر واحد هزینه کل )مجموع هزینه نهاده

شایي به ستقیم و ن شت م واحد درآمد  4/1و  7/1رتیآ تروش ک

ید آن استتت که ؤناخالص ایجاد نموده استتت و این موضتتوع م

بذر میزان بهره مل در روش کشتتتت مستتتتقیم  کل عوا وری 

 .گلدان استچغندرقند بیشتر از روش کشت نشایي بدون

کار رفته در ههای بوری جزئي و کلي نهادهمیانگین بهره

درصد  4/21و  8/4ترتیآ روش کشت مستقیم بذر چغندرقند به

 بیشتر از روش کشت نشایي بوده است.

 
 وری عوامل تولید در دو الگوی کشت مستقیم بذر و کشت نشایي در تولید چغندقندبهره 3جدول 

 
 روش کشت نشایي روش کشت مستقیم شرح ورینوع بهره

 متوسطوری بهره
 عوامل تولید

 6 1/11 ماشین آالت 
 7/13 1/15 بذر

 22 4/24 کودهای شیمیایي
 3/31 7/27 سموم شیمیایي 

 8/15 14 آب
 1/4 3/5 نیروی کار

 9/9 9/9 ها(ونهادهمحصولسایر)بیمه،حمل

 4/1 7/1 وری کل عوامل تولیدبهره

 

 گیری و پیشنهادات نتیجه

ب تایج  مده، هطبق ن ید دستتتت آ نه تول تار هزی ی  هک

 روش کشتتت مستتتقیم بذر و کشتتت نشتتایيچغندرقند بهاره به

میلیون ریال در هکتار محاستتتبه شتتتده  3/99و  8/89ترتیآ به

 6/10نشتتایي روش کشتتت بههزینه تولید طوری که استتت، به

میزان مشخص شده است.  مستقیمکشت درصد بیشتر از روش 

هکتار کشتتت چغندقند بهاره به روش کشتتت  درآمد خالص هر

 2/37245و  9/61298مستتتقیم بذر و کشتتت نشتتایي به ترتیآ 

هزار ریال بود. درآمد خالص و بازده فروش محصتتول ناشتتي از 

درصد بیشتر از روش  3/13و  6/64ترتیآ کشت مستقیم بذر به

شد. سبه  شایي محا شت ن ید آن ؤعوامل تولید نیز م نتایج کل ک

ها( در روش استتت که هر واحد هزینه کل )مجموع هزینه نهاده

واحد درآمد ناخالص  4/1و  7/1ترتیآ کشت مستقیم و نشایي به

آن است که میزان نشان دهنده ایجاد نموده است و این موضوع 

وری کل عوامل در روش کشتتتت مستتتتقیم بذر چغندرقند بهره

شت  شتر از روش ک شایي بدونبی ست، بنابراین روش ن گلدان ا

نتایج گردد. کشتتت مستتتقیم بذر در تولید محصتتول توصتتیه مي

صل از این تحقیق با اهداف و مزیت سط حا شده تو های مورح 

صالح و تهیه بذر چغندرقندؤمحققان م سه تحقیقات ا ویژه هب س

شایي دهه  شت ن شات ک شته  1370آزمای همخواني نزدیکي دا

به نتایج حاصتتتل؛ با توجه به این موضتتتوع که با توجه . استتتت

های آب و سموم در کشت نشایي بیشتر از وری جزئي نهادهبهره

های ترویجي شود برنامهباشد، پیشنهاد ميکشت مستقیم بذر مي

شایي شت ن شاعه روش ک )در مناطقي که از لحاظ منابع  برای ا

شاورزاني سترش و از ک شرایط بحراني قرار دارند( گ که  آب در 

به ید ميمحصتتتول خود را  ند روش کشتتتت نشتتتایي تول مای ن

عمل آید. در راستتتای کاهش ههای قیمتي و غیرقیمتي بحمایت

وری کل عوامل هزینه تولید در روش کشت نشایي و ارتقاء بهره

شود با حمایت از تولیدکنندگان در این روش کشت، پیشنهاد مي

بدونداخلي ردیف لدان، کار نشتتتاء ریشتتته  کاگ نیزه نمودن م

ستتازی نشتتاء )برای انتقال به زمین اصتتلي( و فرآیندهای آماده

کاشت نشاء در زمین اصلي تسهیل شود.
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