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 چكيده

هاي مختلف و سپس  براي استانقند چغندر توليد وري كل عوامل از اين مطالعه محاسبه نرخ رشد بهره هدف

لوژي، تغييرات كارايي مديريت و تغييرات كارايي تغييرات تكنومنابع آن يعني وري به  تجزيه نرخ رشد بهره

وري كل عوامل و تجزيه آن، شاخص  گيري نرخ رشد بهره باشد. روش مورد استفاده براي اندازه مقياس مي

ها  از روش تحليل فراگير داده در آن گيري توابع مسافت كه براي اندازه ،باشد وري مالم كوئيست مي بهره

توليد  وري كل عوامل بهرهطور متوسط در سطح كل كشور، رشد  هب د كهشان دا. نتايج ندشو استفاده مي

مقايسه رشد  چنين هماست.  رشد داشتهدرصد  47حدود  1386تا  1379هاي  ر فاصله سالچغندرقند د

در طول  مركزي و همدان  قزوين، در سه استاند كه دا ها نشان وري كل عوامل توليد چغندرقند در استان بهره

به عدم كارايي ها عمدتاً مربوط  استان اين و دليل آن در بدتر شده استوري  وضعيت بهرهمورد بررسي  دوره

لگو قراردادن اها با  شود اين استان . بنابراين پيشنهاد ميگردد مي بر ها فني مديريت در اين استان

  وري وضعيت توليد خود را بهبود بخشند. هاي موفق در زمينه بهره استان
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  مقدمه

چغندرقند از محصوالت اساسي و صنعتي كشور 

 .رسد سال مي 115به  در كشور است كه سابقه توليد آن

ميزان سطح زيركشت، توليد و عملكرد  1در جدول 

نشان داده شده  1371-88هاي  لچغندرقند طي سا

متوسط شود  طور كه در اين جدول ديده مي است. همان

طول دوره  در كشور چغندرقند در در هكتار عملكرد

كه  در حالي ،استروند افزايشي داشته  مورد بررسي

متوسط نرخ رشد توليد و سطح زيركشت منفي بوده 

 هاي اخير و در كاهش تعرفه واردات شكر در سال. است

نتيجه كاهش ظرفيت توليد كارخانجات قند داخل و 

ترين داليل  افزايش سطح زيركشت نيشكر از جمله مهم

كاهش سطح زيركشت چغندرقند در طول دوره نامبرده 

 Peymaneh News Magazine of Iran's) اند بوده

Economics 2011) در مطالعات انجام شده داخلي .

ازجمله اين  ده است.اً به اين موضوع پرداخته شنيز بعض

قرباني و  توان به مطالعه مطالعات مي

 Ghorbani 2006)  (Dehghanian andدهقانيان

 بذر نوع عيار قند،اشاره نمود كه براساس نتايج آن، 

 سيستم نوع و قبل سال در چغندرقند عملكرد مصرفي،

 مراكز تا مزرعه و فاصله مثبت تأثير بيشترين آبياري

 سطح بر را منفي تأثير بيشترين نكشاورزا سن و تبديل

  .اند داشته چغندرقند كشت زير

  
  1371-88طي دوره  ها سطح زيركشت، توليد و عملكرد چغندرقند و نرخ رشد آن 1جدول

  

 كشت زير سطح زراعي سال

 )هكتار هزار(
 زير سطح رشد نرخ

 )درصد( كشت
 توليد رشد نرخ )تن هزار( توليد

 )درصد(
 عملكرد

 )كتاره در هزارتن( 
 عملكرد رشد نرخ

 )درصد(

72-71 179 - 5407 - 30 - 
73-72 203 13/4 5294 -2/1 25 -16/7 

74-73 202 -0/5 5521 4/3 27 8/0 

75-74 149 -26/2 3686 -33/2 24 -11/1 

76-75 191 28/2 4754 29/0 24 0/0 

77-76 184 -3/7 4987 4/9 26 8/3 

78-77 186 1/1 5548 11/2 29 11/5 

79-78 162 -12/9 4332 -21/9 26 -10/3 

80-79 171 5/6 4649 7/3 27 3/8 

81-80 191 11/7 6097 31/1 31 14/8 

82-81 178 -6/8 5933 -2/7 33 6/5 

83-82 156 -12/4 4916 -17/1 31 -6/1 

84-83 152 -2/6 4902 -0/3 32 3/2 

85-84 185 21/7 6709 36/9 36 12/5 

86-85 159 -14/1 5407 -19/4 33 -8/3 

87-86 53 -66/7 1829 -66/2 33 0/0 

88-87 56 5/7 2015 10/2 35 6/1 

 1/4  1/8-  3/7-  ميانگين

  مأخذ: وزارت جهاد كشاورزي         
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كند كه در  اشاره مي (Gerdin 2002) گردين

گذشته رشد توليد و ارزش افزوده در بخش كشاورزي از 

طريق گسترش سطح زيركشت و جايگزيني محصوالت 

جاي محصوالت با ارزش  هبا ارزش اقتصادي باال، ب

اما پتانسيل موجود براي  شده است، پايين حاصل مي

يابد، بنابراين براي  تداوم اين رشد به سرعت كاهش مي

ايجاد رشد اقتصادي باال در بخش كشاورزي بايد به 

از طريق افزايش  در واحد سطح سمت افزايش توليد

  وري (افزايش عملكرد) پيش رفت. بهره

اين ، )1(در اين ارتباط و با توجه به جدول 

افزايش ه چه عواملي باعث مطرح است ك تسواال

چغندرقند در طول زمان شده است؟ و آيا در  عملكرد

توليدكننده چغندرقند در كشور نيز مختلف هاي  استان

وجود دارد؟ به عبارت ديگر  مشابهي چنين وضعيتي

عواملي مانند تغييرات تكنولوژي، مديريت صحيح و كارا 

كرد زايش عملفو مقياس بهينه توليد چه اثراتي روي ا

توان  اند و چگونه مي چغندرقند در طول زمان داشته

هاي موفق،  سهم اين عوامل را مشخص كرد و از استان

هاي ناموفق ساخت و بدين ترتيب  الگويي براي استان

  در كشور كمك كرد؟  قندبه افزايش توليد چغندر

براي يافتن پاسخ سواالت فوق، الزم است 

كرد در واحد سطح وري و افزايش عمل منابع رشد بهره

دهنده  چغندرقند شناسايي گرديده و سهم اجزاء تشكيل

وري مشخص گردد تا از طريق رفع نقاط  رشد بهره

توان براي ارتقاء بيشتر  هضعف و تقويت نقاط قوت، ب

ريزي نمود.  ند كشور در آينده برنامهقوري چغندر بهره

دهد كه  بررسي مطالعات انجام شده داخلي نشان مي

كه مطالعات مختلفي در مورد اقتصاد توليد  م اينرغ علي

وري چغندرقند صورت گرفته است، اما  و بهره

وري كل عوامل  گيري و تجزيه منابع رشد بهره اندازه

ها كمتر مورد توجه قرار گرفته  توليد در سطح استان

 محمدي و همكاران است. در اين ارتباط

(Mohamadi et al. 2005) ورد تابع با استفاده از برآ

گيري  توليد كاب داگالس و ترانسندنتال به اندازه

وري جزئي عوامل توليد چغندرقند در شهرستان  بهره

ها نشان  اقليد استان فارس پرداختند. نتايج مطالعه آن

آالت و بذر بيشتر  دهد كه از نهاده نيروي كار، ماشين مي

از حد بهينه و از نهاده كودشيميايي كمتر از حد بهينه 

 Alizadeh and)عليزاده و خليلي استفاده شده است.

khalili 2009)  وري آب و انرژي در  به بررسي بهره

در توليد چغندرقند استان خراسان رضوي پرداختند. 

 چنين توان هم و آبي نياز از استفاده با ،مطالعه نامبرده

 ميزان زيرزميني، آب منابع از آب پمپاژ براي موردنياز

 شكر كيلوگرم يك توليد براي صرفيم انرژي و آب

 محاسبه استان اين در محصول چغندرقند توليدي

 و آب وري بهره دست آمده، هطبق نتايج ب است. گرديده

 رضوي خراسان زراعت چغندرقند در الكتريكي انرژي

بر  كيلوگرم 683/1 ترتيب به اي جويچه آبياري براي

 براي و ساعت كيلووات كيلوگرم بر 754/1مترمكعب و 

بر  كيلوگرم 915/1 ترتيب به فشار تحت آبياري

 ساعت كيلووات كيلوگرم بر 562/1مترمكعب و 

نامه  در پايان Reyhani (2006) دو ريحاني باشد. مي

ارشد خود به بررسي نقش عوامل مديريتي در  كارشناسي

وري چغندرقند در شهرستان مشهد پرداخت. نتايج  بهره
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هاي مديران  از بين ويژگيكه  دهد ميمطالعه وي نشان 

واحدهاي توليدي، سابقه، سطح درآمد و تعداد افراد 

اند. از بين  خانوار داراي اثرمثبت بر عملكرد چغندر بوده

هاي زراعي نيز تعداد قطعات چغندركاري و  ويژگي

ميزان بذر مصرفي داراي اثر منفي و در مقابل ميزان 

زمين و  سموم شيميايي علفكش، نوع آبياري و مالكيت

وري  ادوات كشاورزي داراي اثر مثبت بر عملكرد و بهره

 (Seyedan 2002) سيدان همچنين اند. چغندرقند بوده

وري عوامل توليد در زراعت چغندرقند شهرستان  بهره

گيري و تحليل قرار داد. نتايج  همدان را مورد اندازه

مطالعه وي نشان داد كه تعداد دفعات آبياري در 

ونه بسيار نزديك به بهينه اقتصادي و واحدهاي نم

استفاده از نيروي كار و كودحيواني بيشتر از حد بهينه 

درصد كشاورزان در  1/76چنين  اقتصادي است. هم

استفاده از زمين در مرحله سوم تابع توليد قرار دارند كه 

وري در مورد  دهنده وضعيت نامناسب بهره اين نشان

  اين محصول است.

توجه به خالءهاي مطالعاتي موجود، بنابراين با 

وري كل عوامل  بررسي وضعيت بهرههدف اين مطالعه 

ساليان در طول  هاي مختلف استانتوليد چغندرقند در 

وري پايين  كارايي و بهره داليل عدمو شناخت  گذشته

. نتايج اين باشد ميهاي رياضي  ها در قالب مدل آن

ختلف از جمله هاي م گذاري سياست در تواند مطالعه مي

ريزي كاشت محصول و  هاي حمايتي، برنامه سياست

براي محصول چغندرقند ها  تخصيص منابع بين استان

  مفيد واقع گردد.

خصوص  هوري، ب گيري بهره در ارتباط با اندازه

مطالعات ، وري كل عوامل گيري رشد بهره اندازه

هاي متنوعي در مطالعات  و روش صورت گرفته مختلفي

ها براي  اين روشاز جمله  است كه دهارائه ش

توان به  مي توليد وري كل عوامل گيري رشد بهره اندازه

 Tahami Pour and) روش حسابداري رشد

Shahmoradi Fard 2007)رويكرد عدد شاخص ، 

(salami 1997; Tahami Pour and Karbasi 

2006; Heydari 1998) ،روش تابع توليد (Pirasteh 

2003; Akbari and Ranjkesh 2003)  و روش

(روش تحليل  كوئيست وري مالم محاسبه شاخص بهره

كوئيست از  روش شاخص مالماشاره كرد.  ها) فراگير داده

جا كه فروض محدودكننده كمتري داشته و ضمن  آن

وري كل عوامل توليد، منابع رشد  گيري بهره اندازه

هاي  نمايد در بين روش وري را نيز مشخص مي بهره

اي برخوردار است.  وري از جايگاه ويژه گيري بهره دازهان

وري  براي مقايسه بهره ،در مطالعات از اين روش

هاي مختلف استفاده  بين استان كشاورزيمحصوالت 

 Zare et) زارع و همكاران كه از جمله اينشده است. 

al. 2005) وري كل  اي به مقايسه رشد بهره در مطالعه

هاي مختلف  به براي استانعوامل توليد محصول پن

طي  كوئيست شاخص مالمكارگيري  هنتايج باند.   پرداخته

كه  در اين مطالعه نشان داد 1362-80دوره زماني 

در  پنبه وري كل عوامل توليد متوسط رشد ساالنه بهره

چنين استان فارس داراي  كل دوره مثبت بوده است. هم

محصول وري  باالترين متوسط نرخ رشد ساالنه بهره

مرادي و  هاي كشور بوده است. پنبه در بين استان
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با  (Moradi and Mortazavi 2003) مرتضوي

و  DEAكارگيري روش  هاستفاده از توابع مسافت و با ب

گندم توليد وري كل عوامل  كوئيست بهره شاخص مالم

-79هاي  هاي مختلف براي سال آبي را براي استان

 يد آن بودؤمنتايج  محاسبه كردند. 1379-80و  1378

وري و  كه استان آذربايجان غربي بيشترين رشد بهره

 مجاوريان استان فارس كمترين رشد را داشته است.

(Mojaveryan 2003) وري كل  اي بهره در مطالعه

عوامل توليد كارايي فني و تغييرات فناوري در 

محصوالت راهبردي كشاورزي را با استفاده از روش 

كوئيست  ستفاده از شاخص مالمناپارامتري و ا

گيري و تحليل نمود. دوره مورد بررسي در مطالعه  اندازه

و محصوالت مورد مطالعه گندم،  1378 – 1369وي 

جو، پنبه، برنج و چغندر بود. نتايج در اين مطالعه حاكي 

وري در توليدات آبي (به جز جو)  كه بهره استاز آن 

تي كه رشد افزايش يافته و در مورد تمام محصوال

وري در آن تحقق يافته، فناوري پيشرفت كرده  بهره

هاي بيشتر  وري به دليل نوسان است. تغييرات بهره

ثير أكارايي فني در محصوالت منتخب، بيشتر تحت ت

دارد و تنها استثنا مربوط به جو و چغندرقند  آن قرار

است. در اغلب محصوالت نوع تغييرات كارايي و 

توان نتيجه  ر است. بنابراين ميفناوري عكس يكديگ

گرفت كه كارايي فني توليدكنندگان در فناوري جديدتر 

 Coelli and Rao تر است. كمتر از فناوري قديم

وري  رشد بهره« اي تحت عنوان ر مطالعهد (2003)

كوئيست  كل عوامل در كشاورزي، تحليل شاخص مالم

به بررسي سطوح و » 1980-2000كشور طي  93از 

كشور  93وري و ستانده كشاورزي در  اي بهرهرونده

مطالعه توسعه پرداختند. نتايج  حال يافته و در  توسعه

طور  هكه كشورهاي مورد مطالعه ب دادنشان ها  آن

وري كل عوامل توليد  بهرهمتوسط داراي سير نزولي 

)TFP( وري كل عوامل  بهرهميانگين رشد  .هستند

درصد  دوبرابر  2000 تا 1980در طول دوره  ايران توليد

درصد رشد  3/1درصد ناشي از  دواست كه اين بوده 

درصد رشد در تغييرات تكنيكي  7/0كارايي فني و 

   است.

   

  ها مواد و روش

وري به دو نوع  بندي كلي بهره در يك تقسيم

 Partial Factor)وري جزئي عوامل بهره

Productivity(PFP)) وري كل عوامل و بهره(Total 

Factor Productivity(TFP)) شود. تقسيم مي 

وري جزئي عوامل عبارت از نسبت ارزش يا مقدار  بهره

ستانده به ارزش يا مقدار يك نهاده خاص است و 

نسبت ارزش يا مقدار  عبارت ازوري كل عوامل  بهره

ها به جمع ارزش يا مقدار وزني تمام  ستاندهتمام 

. باشد ميها  اندهكار گرفته شده در توليد ست ههاي ب نهاده

 هتوجهي به مسئل خطر بي وري جزئي در استفاده از بهره

كارگيري مؤثرتر از ديگر  هچگونگي افزايش توليد از راه ب

، توجه نكردن به رت عوامل توليد يا به بيان روشن

. (Heydari 1998)وجود دارد عوامل توليد يجايگزين

ه از استفادوري جزئي،  بنابراين به دليل نواقص بهره

   باشد. وري كل عوامل توليد ضروري مي بهره
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براي دو روش ، از ديدگاه علم اقتصاد

پيشنهاد شده كل عوامل توليد  وري گيري بهره اندازه

ك پارامتريغيرروش پارامتريك و است كه شامل روش 

پارامتريك از طريق تخمين تابع  باشد. در روش مي

جزئي و كلي  ريو بهره توليد، تابع هزينه و يا تابع سود،

 وري از بهرهك پارامتريغير شود و در روش محاسبه مي

عدد  تئوري، ريزي رياضي  برنامهالگوهاي طريق 

. پس از گردد تعيين مي حسابداري رشد روشو  شاخص

گيري سطح و نرخ رشد  وري، اندازه محاسبه بهره

ها  وري و بررسي روند آن در طول زمان براي بنگاه بهره

ار ارزشمند است و اطالعات خوبي در سسات بسيؤو م

ريزي  دهد. با اين وجود برنامه اختيار مديران قرار مي

وري  منابع رشد بهره تعيينوري نيازمند  ارتقاي بهره

وري تحت عنوان  در ادبيات بهرهاست كه اين موضوع 

(Decomposition)تجزيه
وري مورد توجه  رشد بهره 

  قرار گرفته است.

وري مطالعات  د بهرهدر زمينه تجزيه رش

هاي زيادي در ادبيات  مختلفي صورت گرفته و روش

توان  ها مي ترين آن كه از مهم ؛اقتصادي ارائه شده است

 .Kuosmanen) ال فيشر به استفاده از شاخص ايده

and Sipilainen 2004) استفاده از روش رگرسيون 

(Shih H et al. 2003)  مدل مانده سولو (Asian 

Productivity Organization 2004)،  هاي  شاخص

 Elia 2006; National Iranian) مديريتي

Productivity 2007) تخمين تابع مرزي تصادفي ، 

(Kalirajan et al. 1996)تخمين تابع مسافت ، 

(Karagiannis et al. 2004; Nigel et al. 2008) 

كوئيست اشاره نمود كه روش  و در نهايت شاخص مالم

برد ها كار كوئيست در بين ساير روش ممالشاخص 

بيشتري در مطالعات داشته است و دليل آن به سادگي 

جمله  فروض محدودكننده ازكم بودن و  در محاسبات

 عدم نياز به مشخص بودن نوع تكنولوژي (فرم تابعي

  گردد. وري بر مي ) در محاسبه و تجزيه بهرهتوليد

كوئيست براي  تاريخچه شاخص مالم

گردد  برميميالدي  1953 سال وري به گيري بهره اندازه

كوئيست اين شاخص را در قالب  كه فردي بنام مالم

چنين در سال  هم تئوري مصرف متوسط مطرح كرد.

، كريستنسن و زدر قالب تئوري توليد توسط كيو 1982

(Caves, Christensen and Diewert)ديورت
مطرح  

ب روش ميالدي اين شاخص در چارچو 1978شد. در 

 Data Envelopment) ها تحليل فراگير داده

Analysis =DEA)  با فرض بازده ثابت نسبت به

 (Fare et al. 1984) فار ) توسطCRS(  مقياس

با فرض بازده  DEAمطرح شد در چارچوب روش 

 ) مورد توجه قرار گرفت.VRSثابت نسبت به مقياس(

با  iوري بنگاه فرضي  گيري بهره براي اندازه

تابع مسافت  چهار كوئيست بايد فاده از شاخص مالماست

 دو وري براي محاسبه شود تا تغييرات شاخص بهره

 چهار دوره زماني مشخص شود. براي اين كار بايد

تحليل  (از طريق روش ريزي خطي زير مسئله برنامه

 Emami) ) حل شودDEA ها يا فراگير داده

Meybodi 2000):  
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وري  زيرشاخص بهره آنگاه در قالب رابطه

  :)Emami Meybodi 2000( شود محاسبه مي
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و  فني گر تغييرات كارايي عبارت اول از سمت چپ بيان

گر تغييرات تكنولوژي  (داخل پرانتز) بيان عبارت دوم

چنين تغييرات كارايي فني به تغييرات  باشد. هم مي

و تغييرات كارايي مقياس تجزيه  يمديريت فني كارايي

توان داليل رشد منفي يا  حالت مي شود و در هر مي

وري را تحليل كرد و نقاط ضعف و يا  مثبت بهره

ها  وري را شناسايي و براي آن هاي افزايش بهره پتانسيل

وري كل عوامل در  ريزي كرد. در واقع رشد بهره برنامه

اين شاخص از حاصلضرب تغييرات تكنولوژي، تغييرات 

دست  هريت بكارايي مقياس و تغييرات كارايي مدي

  آيد. مي

 Mبر مبناي فرض حداكثرسازي محصول، 

 گر كاهش عملكرد بيان ،(مقدار شاخص) كمتر از يك

مورد  وري كل عوامل) بين دو دوره (كاهش رشد بهره

 گر بهبود عملكرد نمايان ،بزرگتر از يك Mو بررسي 

ثابت بودن  M=1 وري كل عوامل) و (افزايش رشد بهره

دهد.  ان مقايسه شده را نشان ميعملكرد در طول دو زم

يك  مساويكوئيست  كه شاخص مالم در صورتي

دهد كه هيچ تغييري در وضعيت  دست آيد نشان مي هب

  وري صورت نگرفته است. بهره

وري  چنانچه براي محصولي تغييرات بهره

، به اين معني است كه )M<1( كوچكتر از يك باشد

ي بدتر شده وري در طول دوره مورد بررس وضعيت بهره

آن تشكيل دهنده است و دليل آن را در سه جزء 

توان جستجو كرد. اگر تغييرات تكنولوژي كوچكتر از  مي

؛ به اين معني است كه رشد تغييرات باشديك 

وري  تكنولوژي منفي است و باعث كاهش رشد بهره

شده است يعني تغييرات تكنيكي صورت گرفته در توليد 

تواند بذر اصالح شده، مكانيزاسيون،  آن محصول كه مي

هاي توليد و غيره باشد، موفق  هاي آبياري، شيوه سيستم

كه در زمان بهبود تكنولوژي  عمل نكرده است و يا اين

هاي جديد به توليد اين محصول،  آوري و ورود فن

هاي الزم و تجربه كافي وجود نداشته است.  آموزش

از يك باشد نشان چنانچه تغييرات كارايي فني كوچكتر 

وري مربوط به  دهد قسمتي از رشد منفي بهره مي
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كارايي  كارايي فني است و يا به عبارت بهتر، عدم عدم

وري شده  فني باعث خنثي شدن قسمتي از رشد بهره

است. منفي بودن رشد كارايي فني به دو عامل عدم 

گردد.  كارايي مقياس برمي كارايي مديريت و عدم

ريت به اين معناست كه مدير واحد كارايي مدي عدم

ها براي رسيدن به سطح  توليدي در تركيب نهاده

مشخص محصول به خوبي عمل نكرده است؛ اين نوع 

موقع  هتواند ناشي از عدم مصرف ب كارايي مي عدم

ها، استفاده  ها، مصرف كمتر يا بيشتر از حد نهاده نهاده

يي مقياس كارا هاي نامناسب و غيره باشد. عدم از نهاده

نيز به اين معني است كه واحد توليدي در مقياس بهينه 

كند، به عنوان مثال اندازه مزارع كوچك است  عمل نمي

هاي مدرن و مكانيزاسيون در  و امكان استفاده از نهاده

سطح پيشرفته وجود ندارد. در هر يك از موارد فوق 

تواند وضعيت  ها مي ريزي جهت رفع اين ناكارايي برنامه

وري را بهبود بخشيده و باعث افزايش توليد از  بهره

مقدار مشخصي نهاده و يا رسيدن به سطح مشخصي 

شكل هندسي  محصول با مصرف نهاده كمتر شود.

به  s و tكوئيست براي دو دوره زماني  شاخص مالم

  شكل زير است:

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تكوئيس وري كل عوامل در شاخص مالم اجزاي نرخ رشد بهره1شكل

  

وري  با توجه به نمودار فوق، شاخص بهره

رابطه وري به صورت  كوئيست و منابع رشد بهره مالم

 شود: نمايش داده مي )6(
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وري كل  با استفاده از رابطه فوق، تغييرات بهره

عوامل به تغييرات كارايي فني وتغييرات تكنولوژيكي 

  تجزيه شده است. 

كوئيست براي  شاخص مالمن مطالعه در اي

هاي مختلف توليدكننده آن  محصول چغندرقند در استان

براي گردد.  محاسبه مي 1379-86براي دوره زماني 
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كوئيست از  محاسبه توابع مسافت و شاخص مالم

  .شده استاستفاده   DEAP2.1افزار كامپيوتري نرم

گيري و تجزيه  اطالعات موردنياز براي اندازه

هاي  وري كل عوامل توليد چغندرقند در استان بهرهرشد 

 وزارت جهادكشاورزي گزارشات هزينه توليد مختلف از

استخراج شده از دفتر آمار و  1379-86هاي  براي سال

آوري اطالعات وزارت جهادكشاورزي اخذ گرديده  فن

متغيرهاي مورد استفاده در توصيف آماري است. 

گيري و تجزيه رشد  براي اندازهكوئيست  شاخص مالم

  ارائه شده است. 2وري در جدول  بهره
  

  توصيف آماري متغيرهاي مورد استفاده در الگو 2جدول

  

 )ريال( بها آب )تنتوليد( آماره سال
 شيميايي كود

 گرم)كيلو(

 بذر

 (كيلوگرم)

 حيوانيكود

 (تن) حيواني

 سموم

شيميايي 

 (كيلوگرم)

 كار نيروي

 )نفرروز(

 ماشين هزينه

 يال)(ر االت

1379 

 41327 21/1 5/2 1/6 21/9 557 649418 326028 ميانگين

 28523 11/2 1/8 0/0 12/5 386 88460 24673 حداقل

 77994 30/9 15/0 7/6 42/7 772 1845340 1502577 حداكثر

 13858 6/7 4/0 2/3 8/1 139 491884 427772 معيار انحراف

1386 

 166883 20/9 5/5 1/9 8/3 777 1357728 426405 ميانگين

 61239 11/5 2/0 0/0 1/8 562 298940 27668 حداقل

 236290 34/1 16/7 6/2 21/8 990 2467280 2056784 حداكثر

 59162 7/1 4/0 1/9 6/6 162 757330 604193 معيار انحراف

  باشند. سطح (هكتار) ميتوضيح: اطالعات نامبرده در واحد      ماخذ: وزارت جهاد كشاورزي و محاسبات تحقيق. 

  

 1386در سال گر اين است كه  جدول فوق بيان

، ميانگين توليد حدود يك و 1379در مقايسه با سال 

نيم برابر شده است. اين در حالي است كه در سطح 

بها حدود دو برابر و هزينه ماشين  ميانگين، هزينه آب

بذر به يك  مقداراالت حدود چهار برابر شده است ولي 

رسيده است. اين تغييرات  1379وم مقدار آن در سال س

هاي  نشاندهنده تغييرات تكنولوژي توليد و اثر سياست

ها در  مختلف قيمتي و غيرقيمتي بر مصرف نهاده

باشد كه  واحدهاي توليدي چغندرقند در كشور مي

صورت كاهش يا افزايش رشد  هتواند اثر خود را ب مي

  شود. ه به آن پرداخته ميوري نشان دهد و در ادام بهره

  

  و بحثنتايج 

 در قسمتبا توجه به توضيحات ارائه شده 

 گيري رشد اندازهنتايج مربوط به  روش تحقيق، در ادامه

به  توليد چغندرقند و تجزيه آن وري كل عوامل بهره

 3در جدول  گردد. مي ارائههاي مختلف  تفكيك استان

 چغندرقند وري كل عوامل محصول (تغييرات) بهره رشد

به تغييرات كارايي فني و تغييرات تكنولوژي تجزيه 

چنين تغييرات كارايي فني به دو جزء  شده است. هم

تغيير كارايي مديريت (تغيير كارايي فني خالص) و تغيير 

  كارايي مقياس تفكيك شده است.
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 1379-86ره در طول دو چغندرقندمحصول توليد وري كل عوامل  نتايج تجزيه رشد بهره 3جدول 

 
 وري كل عوامل تغييرات بهره تغيير كارايي مقياس تغيير كارايي مديريت تغييرات تكنولوژي تغييرات كارايي فني نام استان

 1/95 1/00 1/00 1/95 1/00 آذربايجان غربي
 3/68 0/95 4/39 0/89 4/15 اصفهان

 2/42 12/19 0/11 1/89 1/28 چهارمحال و بختياري
 1/05 1/00 1/00 1/05 1/00 خراسان

 5/34 8/16 1/00 0/65 8/16 سمنان

 1/09 1/04 0/57 1/85 0/59 فارس

 0/08 0/32 0/44 0/59 0/14 قزوين

 2/39 1/06 1/00 2/26 1/06 لرستان

 0/04 2/46 0/02 0/87 0/04 مركزي

 0/42 1/91 0/13 1/72 0/25 همدان

 1/06 2/31 1/00 0/46 2/31 كرمان

 1/98 1/28 1/00 1/54 1/28 كرمانشاه

 1/47 1/40 0/99 1/36 1/23 ها ميانگين تمام استان

  

 گردد طور كه در جدول فوق مشاهده مي همان

وري كل عوامل محصول چغندرقند در  وضعيت بهره

قزوين، هاي كشور به جز سه استان  تمامي استان

در طول دوره مورد بررسي بهبود  مركزي و همدان 

 طور متوسط براي كل كشور، هچنين ب هميافته است. 

از سطح زيركشت چغندرقند در (وزني ميانگين

 هاي مختلف به عنوان وزن استفاده شده است.) استان

در طول  چغندرقند توليد وري كل عوامل تغييرات بهره

گر رشد  و بيان )47/1( از يك بزرگتردوره مورد بررسي، 

سطح كل طور متوسط در  هدهد ب است و نشان مي ثبتم

محصول در طول زمان  وري اين كشور وضعيت بهره

 1386تا سال  1379است يعني از سال  يافتهبهبود 

   تجربه شده است.وري  بهره مثبتدرصد رشد  47حدود 

به  قزوينوري استان  دليل نرخ رشد منفي بهره

منفي و تغييرات كارايي فني تغييرات تكنولوژي 

رفت كه در زمان توان نتيجه گ گردد يعني مي برمي

هاي جديد به توليد  آوري بهبود تكنولوژي و ورود فن

زم و تجربه هاي ال ، آموزشدر اين استان اين محصول

چنين مديران واحدهاي  كافي وجود نداشته است و هم

ها موفق عمل ننموده و  توليدي در استفاده از نهاده

  مقياس توليد در اين استان مناسب و بهينه نيست.

ناشي از  وري استان مركزي في بهرهرشد من 

چنين عدم  و همكارايي فني مديريت  منفي بودن رشد

در اين استان هاي جديد  استفاده مناسب از تكنولوژي

برداران چغندركار در اين  به عبارت ديگر بهره است.

ها موفق  از نهاده متناسبموقع و  هاستان در استفاده ب

دهد  ني مديريت نشان ميكارايي ف اند. در واقع عدم نبوده

ها را استفاده  مدير واحد توليدي تركيب مناسبي از نهاده

ها و  كه در جهت جلوگيري از خسارت كند و يا اين نمي

ها را در زمان و  محصول توليدي، نهاده يها ريسك

در مورد استان چنين  هم برد. كار نمي همقدار مناسب ب

ناشي از  صرفاًوري در طول زمان  افت بهره همدان

  است. كارايي فني مديريت  عدم
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وري كل عوامل توليد چغندرقند  رشد مثبت بهره

ثر از رشد مثبت هر دو منبع، أدر سظح كل كشور مت

 1شكل باشد.  كارايي فني و تغييرات تكنولوژي مي

هاي توليدكننده چغندرقند را از نظر تغييرات  استان

ندي ب رتبه 1379-86هاي  وري در فاصله سال بهره

طور كه نشان داده شده است  هماننموده است. 

در طي  كل عوامل توليد وري بهره رشدباالترين ميزان 

و كمترين  مورد بررسي مربوط به استان سمناندوره 

شكل همچنين در  باشد. ميآن مربوط به استان مركزي 

هاي توليدكننده  وري چغندرقند در استان تغييرات بهره 2

  شده است. به اجزاي آن تجزيه

  
  

  
  

 1379-86در طول دوره  هاي مختلف استانوري كل عوامل توليد  بهره مقايسه رشد 1 نمودار

  

  

  
  

 1379-86در طول دوره به اجزاي آن  هاي مختلف استانوري كل عوامل توليد  بهره تجزيه رشد 2 نمودار



 وري كل عوامل توليد .... گيري و تجزيه رشد بهره اندازه    124

نشان داده شده است  2شكل طور كه در  همان

وري  فني در تغييرات بهرهسهم تغييرات كارايي 

عنوان دارندگان  اصفهان به هاي سمنان و  استان

وري در كشور از سهم  باالترين ميزان تغييرات بهره

  .تغييرات تكنولوژيكي بيشتر است

  

  هاپيشنهادگيري و  نتيجه

وري كل  طور كه عنوان شد وضعيت بهره همان

محصول چغندرقند  فقط در سه استان  توليد عوامل

 در طول دوره مورد بررسي ن، مركزي و همدانقزوي

هاي  در استان وري بدتر شده است كه داليل افت بهره

كارايي فني  همدان و مركزي عمدتاً مربوط به عدم

مديريت و در استان قزوين مربوط به هر دو عامل 

باشد.  كارايي فني و تغييرات نامناسب تكنولوژي مي عدم

گر رشد منفي يك  ندر سطح كل كشور نيز نتايج بيا

درصدي كارايي فني مديريت در طول دوره مورد 

يران ددهد م اين نتيجه نشان مي لذابررسي است. 

هاي نامبرده، در استفاده  واحدهاي توليدي در استان

هاي توليد موفق عمل  موقع از نهاده هصحيح و ب

تواند ناشي از عدم تجربه و دانش كافي  اند كه مي نكرده

ها  مربوط به دسترسي مناسب به نهاده و يا مشكالت

هاي  باشد كه در قالب مطالعات تكميلي در استان

با  باشد. با اين وجود، تر مي مختلف قابل بررسي دقيق

توان پيشنهاد كرد  توجه به نتايج اين مطالعه مي

هاي موفق در اين زمينه را  هاي نامبرده، استان استان

هاي  ئه آموزشچنين ارا همالگوي خود قرار دهند. 

هاي جديد  خصوص در مورد تكنولوژي هترويجي ب

  وري چغندرقند كمك نمايد.  تواند به افزايش بهره مي

وري كه در  چنين از مباحث مهم در بهره هم

ريزان كشور قرار گرفته  هاي اخير مورد توجه برنامه سال

مين قسمتي از رشد اقتصادي (رشد ارزش أاست، ت

وري كل عوامل (رشد  اي بهرهافزوده) از طريق ارتق

وري كل عوامل) است كه در برنامه چهارم توسعه  بهره

گذاري صورت  براي بخش كشاورزي نيز اين هدف

گرفته است. توليد چغندرقند الجرم بايد قسمتي از رشد 

مين نمايد؛ و أوري كل عوامل بخش كشاورزي را ت بهره

عوامل وري كل  اين رشد بايد از طريق ارتقاي رشد بهره

چغندرقند احصا گردد، بنابراين نتايج مطالعه حاضر و نيز 

 شناسي ارائه شده، مطالعات مشابه با استفاده از روش

گذاري  ريزي و هدف تواند به عنوان الگويي در برنامه مي

ريزان و  وري در بخش كشاورزي مورد توجه برنامه بهره

  گذاران بخش قرار گيرد. سياست
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