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  :چکیده

ذربایجان آاستان  .ستبرخوردار ا ياهیژو تیاز اهم یرنفتیدر توسعه صادرات غ و از محصوالت ارزآور در کشور است یکیانگور 

ررسی بن تحقیق به ای .ستادر ملکان  یانگور عمده محصول باغ باشد.هاي مهم تولید کننده انگور در ایران مییکی از استان شرقی

ه است. این قی پرداختجان شرمختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان ملکان استان آذربای هايمؤثر برعملکرد اقتصادي روشعوامل 

ین تحقیق را معه آماري ارود. جااي به شمار میقایسهم - تحقیق از نوع کاربردي و در حوزه مطالعات میدانی پیمایشی و از نوع علی

نامه براي کمیل پرسشضوري و تحو اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه ها دهد. گردآوري دادهانگورکاران شهرستان ملکان تشکیل می

ري و براي برداران روسیمی به روش سر شمابهرههاي کشاورزي نمونه براي یین واحدصورت گرفت. تع 1391- 1392سال زراعی 

برداران سنتی که به براي بهره نفر و 30برداران روسیمی هبهربراي گیري صورت گرفت. حجم نمونه برداران سنتی به روش نمونهبهره

با استفاده از حقیق حاضر تدر پرسشنامه جمع آوري گردید.  131نفر بودند، بطور کلی 101وسیله فرمول کوکران تعیین گردیده بود 

که  داد شانن نتایج. داخته شدهاي اجتماعی، اقتصادي، محیطی و فنی در دو رویکرد پرهاي ویژگیهاي آماري به بررسی تفاوتآزمون

و تجربه  لید انگورالص توبرداران دو رویکرد روسیمی و سنتی از لحاظ تحصیالت، میزان درآمد غیر کشاورزي و سودناخبین بهره

وم یزان استفاده از سمودآلی و مه از کهاي متغیر، میزان استفادکشاورزي، تجربه انگورکاري، مدت کار کشاورز و مدت کار خانواده و هزینه

داري ف معنیپاشی اختالام سمورزي، تعداد قطعات باغ، دفعات آبیاري، انجام فرآوري، نوع فرآوري و همچنین سن باغ، نحوه انجکشا

رتبه  رت انسانیرت فنی و مهارویکرد روسیمی مها مدیریتی و عوامل اقتصادي نشان داد که هايمهارتنتایج رتبه بندي  .داشتند

اشت و نیز از دد روسیمی رویکر دارد ولی از لحاظ مهارت ادراکی رویکرد سنتی رتبه باالتري نسبت بهباالتري نسبت به رویکرد سنتی 

رد روسیمی صادي رویکعوامل اقت مدیریتی کل رویکرد روسیمی رتبه باالتري نسبت به رویکرد سنتی دارد و از لحاظ هايمهارتلحاظ 

. باشدولید میتل اقتصادي مدیریتی و عوام هايمهارتابطه مثبت و همسویی بین رتبه باالتري نسبت به رویکرد سنتی دارد که نشانگر ر

  تفاده گردید.اس topsisمدیریتی و عوامل اقتصادي از تکنیک  هايمهارتتحقیق جهت رتبه بندي و مقایسه در این 
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  مقدمه: -1-1

 فقر، ،ياقتصاد يهایثباتیب که است تیواقع نیا يایگو جهان ياقتصاد و یاسیس خیتار هايداده و اطالعات

 تیامن کنند. از این روتهدید می را هاملت ندهیآ و رفاه ت،یامن ي از جمله عواملی هستند کهکاریب ژهیو به و یگرسنگ

 تواندیم یزمان يکشاورز بخش. تاس یصنعت ریغ و یصنعت يکشورها دییتا مورد و تیاولو يدارا اهداف از ییغذا

 به و خارج بسته حالت از و شده حاکم آن در دیتول دیجد وهیشکه  باشد داشته ياقتصاد شرفتیپ و تحول در ینقش

نام، (بی ابدی شیافزا يکشاورز بخش در يوربهره دیبا تحول نیا جادیا يبرا و شود لیتبد بازار بر یمبتن ياقتصاد

1389.(  

زایی، امکان و معدن و توان اشتغالهاي صنعت درجه کاربري نسبتاً باالي بخش کشاورزي نسبت به بخش

جویی در مصارف ارزي در خصوص کاهش واردات محصوالت کسب درآمد ارزي از طریق صادرات و همچنین صرفه

 هايدادهژیک بودن برخی از محصوالت این بخش، تأمین برخی تکشاورزي از طریق افزایش تولیدات داخلی، استرا

ها از جمله دالیل اهمیت ت و خدمات و نیز بازاري براي ستاده سایر بخشهاي صنعمورد نیاز به ویژه براي بخش

  ).1384 (طهرانچیان، باشندبخش کشاورزي در اقتصاد ملی می

از  شیکننده ب نیتام و کشور است ياقتصاد يهابخش نیو تواناتر نیتراز مهم یکی رانیا يبخش کشاورز

 ریچهارم صادرات غ کی ،ییغذا يازهایاز چهار پنجم ن شیچهارم اشتغال، ب کی ،یناخالص مل دیچهارم تول کی

به لحاظ کشاورزي است که بخش  شناست. کامال رو يبه محصوالت کشاورز عیصنا ازیو حدود نه دهم از ن ینفت

اثر  کشاورزي،رشد بخش بنابراین  طلبد.یخاص خود را م يزیربرنامه ،نانیو نبود اطم ریکنترل ناپذ طیدارا بودن شرا

  ).1389نام، (بی دارد اقتصاداي در رشد کل تعیین کننده

  

  :لهأبیان مس -1-2

اي به افزایش حجم صادرات غیر نفتی تواند تا میزان قابل مالحظهمهمترین بخش اقتصادي کشور که می

کشاورزي همواره کمک نماید بخش کشاورزي است که به علت امکانات و ظرفیت تولید و برتري نسبی محصوالت 

هاي ریزيهاي عمده در برنامهسهم صادرات غیر نفتی کشور را داشته است و به عنوان یکی از بخش 3/1بیش از 

  ).1380 (میرزایی، گرددمربوط به توسعه صادرات کشور تلقی می
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اي تولیدي هي نامطلوب از نهادههاي مدیریت و استفادهامروزه یکی از مشکالت کشاورزي کشور، ضعف شیوه

اي در بخش کشاورزي برخوردار است. توجه به عنصر مدیریت در جهت بهبود کارایی و افزایش تولید از اهمیت ویژه

ریزان بوده و یکی از ي محصوالت کشاورزي همواره مورد توجه مدیران و برنامهکفایی در زمینهباشد. خودمی

اي در توسعه اقتصادي کشور دارد. این اهمیت رود و نقش عمدههاي استقالل هر کشور به شمار میترین پایهاساسی

ها و سهمی که در تولید ناخالص ملی دارد از نظر تأمین مواد غذایی، ایجاد اشتغال، تأمین ارز، روابط آن با سایر بخش

  ).1384قابل مالحظه است (سیدان، 

 20میلیون تن میوه در  40باشد. از مجموع میایران بزرگترین تولید کننده میوه در خاورمیانه و شمال آفریقا 

میلیون تن از این تولید را به خود اختصاص داده است. پس از ایران  13کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران 

امکان و از محصوالت ارزآور در کشور است  یکیانگور  ).1388کشورهاي پاکستان و مصر قرار دارد (محمودي، 

در  و دآورمی درا به وجوو صادرات  يفرآور يهاها و چه در کارخانهدر تاکستان ماً یمردم چه مستق يبرا ییزااشتغال

در بین درختان میوه، پس از نارگیل و زیتون باالترین  برخوردار است ياهیژو تیاز اهم یرنفتیتوسعه صادرات غ

 7سطح زیر کشت انگور در جهان معادل  باشد. جات درختی در دنیا متعلق به انگور میسطح باغات بارور میوه

هزار هکتار،  200هزار هکتار و در بین ده کشور برتر تولید کننده انگور اسپانیا با یک میلیون و 408میلیون و 

هزار هکتار رتبه  315هاي اول تا سوم و کشور ایران با هزار هکتار رتبه 770هزار هکتار، ایتالیا با  813فرانسه با 

از  هاتاکستان درصد سطح بارور 68/20فارس با سهم  استان). در ایران 2007و، ئا در اختیار دارد (فاهفتم جهان ر

نظر سطح در جایگاه نخست قرار دارد. استانهاي خراسان، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان و 

در سطح بارور انگور کشور در  درصد سهم 22/5و  64/6، 45/7، 83/7، 99/11، 32/16زنجان به ترتیب با 

  ).1389نام، بی( اندهاي بعدي قرار گرفتهرتبه

هاي مهم تولید کننده و یکی از استان تاز مناطق باغی و زراعی حاصلخیز کشور اس استان آذربایجان شرقی

در رتبه سوم کشور  دیکشت در رده چهارم کشور و از نظر تول ریاز نظر سطح زاین استان  باشد.انگور در ایران می

و  هکتار نهال 1319هکتار بوده که  23759 یشرق جانیکشت انگور در استان آذربا ریز سطح قرار دارد.

 399603استان  دیکل تولباشد و میدر هکتار  تن 16.1ل ومحص دیمتوسط تول باشد.یهکتار بارور م 22440

 بناب و ملکان، يهاشهرستان بیکننده انگور در استان به ترت دیعمده تول يهااست. شهرستان دهیتن برآورد گرد

  .)1389ي، باشد (صمدیمراغه م
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آذربایجان  در استان ياز مراکز مهم کشاورز یکی ی و زراعیباغ یزار هکتار اراضه 49ملکان با داشتن 

 دیمقام اول تول باشد ویمزراعی  یهکتار اراض 37800ی و باغ یکتار اراضه 11200که شامل  است شرقی

 دیتول درصد 65شهرستان  نیا کهي در ملکان است به طور یانگور عمده محصول باغ .استان دارد انگور را در

 نیهکتار تاکستان ا 11000ز همه ساله ا .ه استبه خود اختصاص داد انگور را يکشور دیدرصد تول 7.2و استان 

غالب  از ارقام دیدانه سفیکشمش ب ای یعمده آن سلطانشود که رقم یم دیتن انگور تول هزار 215 ستانشهر

 آب قوره، سبز، یلیآج ،یپلوئ ،یآفتاب ،یآبزیت ،ییایفرنیباشد که به صورت کشمش کالیم شهرستان نیدر ا يدیتول

 یازاقالم صادرات ی،زآبیت و یفرنیکشمش کال يباال تیفیک و تیمرغوب لیبه دل و شودمی يفراور انگور رهیش سرکه و

  ).1389 ،یرحمان( دنباشیم یشمال يقایآفر يکشورها اروپا و انهیخاورم يمنطقه به کشورها

وري منابع این بخش نیازمند افزایش دائمی سطح دانش و مهارت توسعه بخش کشاورزي و افزایش بهره 

هاي نوین و برداري و تولیدکنندگان کشاورزي است. کشاورز، بدون آشنایی و پذیرش شیوهمدیران واحدهاي بهره

). 1388تواند با موفقیت به فعالیت اقتصادي بپردازد (یعقوبی، بدون برخورداري از یک مدیریت منطقی نمی

ر سه عامل نیروي کار، اي بر آن خواهد گذاشت و عالوه بمدیریت جزء پنهان تولید است و به مرور تأثیر فزاینده

سه عامل اولیه اثر گذاشته و در موفقیت هر کار اقتصادي از  برسرمایه و زمین، مدیریت به عنوان عامل چهارم تولید 

هاي کشاورزي نقش دارد که اثر آن به صورت اختالف عملکرد اقتصادي و کارایی بین کشاورزان بروز جمله فعالیت

اختالف عملکرد اقتصادي موجود بین تولیدکنندگان درشرایطی که واحدهاي تولیدي از  ).2005 کند (حمیدي،می

  مدیریتی کشاورزان دانست.  هايمهارتتوان به عواملی چون نمایند را میمنابع یکسانی استفاده می

هاي مختلف مدیریتی بنا به شرایط متفاوت از لحاط ساختاري و همچنین عملیاتهاي مختلف به روش 

مختلف مدیریتی هاي روشخاص خود نیاز دارد و بنابراین عوامل متفاوتی بر میزان عملکرد اقتصادي در  هايرتمها

مدیریتی  هايمهارتتولید تأثیرگذار خواهند بود. عواملی چون عوامل اقتصادي، اجتماعی، فنی ،محیطی و همچنین 

هاي مدیریتی توسط کشاورزان در عدم انتخاب روشبر انتخاب و یا  ادراکی، انسانی کشاورزان چون مهارت فنی،

تولید، کاهش تولید در واحد  هايدر صورت ضعف چنین عواملی کشاورز با افزایش هزینه. گذاردمنطقه تأثیر می

سطح و کاهش کیفیت محصول تولیدي، کاهش سودآوري در واحدهاي تولیدي مواجه خواهد بود و در نتیجه این 

پذیرش این روش مدیریتی  موجب عدم این امر، دارد وداشتن عملکرد اقتصادي باال باز میعوامل، کشاورز را از 

در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادي در دو روش مدیریتی، گردد. بنابراین توسط کشاورزان می
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هاي لکردي در بین واحدتواند منجر به کاهش اختالف عمروسیمی و سنتی پرداخته خواهد شد که این مهم می

  کشاورزي گردد.

  

  :اهمیت تحقیق ورت وضر -1-3

اهمیت توسعه کشاورزي و لزوم توجه بیشتر به آن، برخالف گذشته بیشتر ناشی از این است که       

شود. هاي رفاهی نیز توجهی روزافزون میهاي توسعه اقتصادي عالوه بر هدف افزایش درآمد مالی به هدفبرنامه

اي نیرومند براي توسعه ه انگیزهگرسنگی و فقر به ویژه در مناطق روستایی بسیاري از کشورهاي توسعه نیافت

  .)1389رود (بی نام، اقتصادي به شمار می

در کشورهاي در حال توسعه، کشاورزي به عنوان یکی از محورهاي اساسی توسعه، نقشی مهم در توسعه 

از هایی مناسب و پذیرفتنی ها و برنامهي کشاورزي نیز به سیاستاقتصادي کشورها دارد. براي رسیدن به توسعه

  ).1380سوي کشاورزان نیاز است (محمدي محمدي و ترکمانی، 

هاي اقتصادي کشور، حاکی از موقعیت مناسب بخش کشاورزي در اقتصاد ایران نگرشی در کارکرد بخش 

زایی، تامین درآمد و سهم آن در تولید ناخالص ملی، تأمین است. زیرا بخش کشاورزي توانسته است از نظر اشتغال

هاي اقتصادي کسب تري را نسبت به سایر بخشصرفی جمعیت و همچنین تأمین ارز، موقعیت مطلوبهاي منیاز

  ).1381نماید (مطیعی لنگرودي، 

میلیون تن محصوالت باغی، مقام هشتم تولیدات باغی را  16از آن جایی که کشور با تولید ساالنه بیش از   

محصول باغی، رتبه هاي اول  12ه است و در زمینه تولید در بین کشورهاي مختلف جهان را به خود اختصاص داد

درصد ارزش  25درصد تولید و 18درصد سطوح زیر کشت، 17تا هفتم دنیا در اختیار دارد. بخش باغبانی کشور، 

درصد صادرات بخش کشاورزي را به خود اختصاص داده است  80درصد اشتغال و به تنهایی  20افزوده، هم چنین 

  ).1389(اسکندري، 

اي برخوردار است و استان انگور و شکل فرآوري شده آن در بین محصوالت باغی در کشور از اهمیت ویژه 

هکتار سطح زیر کشت، مقام سوم کشور  500هزار و  23آذربایجان شرقی در زمینه کشت و تولید انگور با داشتن 

اغات و یک سوم تولید محصوالت باغی را در تولید انگور دارا است. انگور بیش از یک پنجم سطح زیر کشت کل ب

استان را به خود اختصاص داده است. انگور از نظر میزان تولید بعد از سیب، دومین محصول عمده استان محسوب 

درصد صادرات محصوالت کشاورزي استان مربوط به محصول کشمش است و شهرستان ملکان با  53شود ومی
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آید. هزار تن در استان به شمار می 240ز تولید انگور با تولید بیش از اقتصاد مبتنی بر کشاورزي، مهمترین مرک

هزار تن کشمش تیزآبی و کالیفرنیایی در این شهرستان بسته بندي شده و عالوه بر عرضه به بازارهاي  40بیش از 

 ).1389گردد (محمدیان ،داخلی به خارج از کشور نیز صادر می

باشد لذا تولید انگور در شهرستان ملکان به دو صورت روسیمی و سنتی میهاي مدیریتی باتوجه به اینکه روش

وري منابع موجود این بخش نیازمند توجه به عواملی که بر عملکرد اقتصادي دو روش مذکور تأثیر توسعه و بهره

  .باشدگذارد، میمی

دولتی  ز جمله محمودزاده وهاي مدیریتی انگور صورت گرفته، انظر به اینکه مطالعات زیادي در زمینه روش

که، درآمد روش روسیمی بیشتر از سنتی  هاي حاصل از این مطالعات نشان داد) که یافته1391جوان () و 1379(

) دریافتند، نسبت سود به هزینه در باغات روسیمی نسبت به 1391همکاران ( باغ وقره غفاري باشد و همچنینمی

باشد که این نه تنها به دلیل اختالف عملکرد بلکه به دلیل کیفیت باالي یشتر میداري بباغات سنتی به طور معنی

باشد. در نتیجه اختالف میانگین محصول تولیدي در روش مدیریتی روسیمی نسبت به روش مدیریتی سنتی می

 باشد.دار میدرآمد خالص در روش روسیمی نسبت به سنتی معنی

یج تحقیقات مذکور روند روسیمی شدن در باغات منطقه ملکان بسیار علی رغم مزایاي روش روسیمی در نتا

باشد و حتی در برخی موارد این روند حالت هکتار به صورت روسیمی می 11000هکتار از  370کند بوده و فقط 

  باشد.هاي سنگین توأم میاي) دارد که با هزینهبرگشت به شیوه روش قبلی (جوي و پشته

کشاورزي در این منطقه، که با تخصیص اعتبارات الزم در راستاي روسیمی نمودن این  بنا به سیاست توسعه 

بر  شناخت عوامل تآثیر گذار و در دو روش مدبریتی مذکور اقتصادي عملکردبه این علت بررسی باشد. باغات، می

باشد انتخاب و یا عدم انتخاب روش مدیریتی روسیمی کشاورزان که از این جهت بر عملکرد اقتصادي تأثیر گذار می

  ضرورت دارد.

بدین صورت در این تحقیق درصدد هستیم به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادي در دو روش مدیریتی 

در راستاي تحقق تا بتوان از این طریق راهکارهایی نموده  روسیمی وسنتی در این شهرستان تأثیر دارند را بررسی

  ارائه نماییم.توسعه واحدهاي تولیدي انگور در این منطقه 
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  : شسؤاالت اصلی پژوه -1-4

 باشد؟داري میآیا درآمد حاصل از تولید انگور در رویکرد سنتی و روسیمی داراي تفاوت معنی .1

 ؟ باشدتآثیر گذار میدر تولید انگور شهرستان ملکان  روسیمی چه عواملی بر انتخاب رویکرد .2

 باشد؟رویکرد روسیمی تآثیر گذار میانتخاب  ههاي کشاورزي بمهارت فنی در گرایش مدیران واحدآیا  .3

 باشد؟هاي کشاورزي به انتخاب رویکرد روسیمی تآثیر گذار میآیا مهارت ادراکی در گرایش مدیران واحد .4

 باشد؟هاي کشاورزي به انتخاب رویکرد روسیمی تآثیر گذار میگرایش مدیران واحدآیا مهارت انسانی در  .5

  

  اهداف پژوهش:  -1-5

هاي مدیریتی روسیمی وسنتی در مؤثر بر عملکرد اقتصادي روشدف اصلی در این تحقیق بررسی عوامل ه

  گردد :عنوان میاهداف فرعی در این تحقیق به شرح زیر باشد و از طرف دیگر تولید انگور شهرستان ملکان می

 ،انگورهاي تولید کننده اقتصادي واحد –بررسی ساختار اجتماعی  .1

 ،سنتی و روسیمی رویکردواحدهاي تولید کننده انگور در دو  عملکرد اقتصادي.بررسی  .2

 ،مدیریتی در دو رویکرد سنتی و روسیمی هايمهارتمقایسه  .3

 ،یروسیم هاي تولیدکننده انگور در دو رویکرد سنتی وبر توسعه واحدبررسی عوامل مؤثر  .4

بررسی مشکالت و تنگناهاي موجود در مناطق تحقیق به جهت رشد و یا عدم روند روسیمی شدن در تولید  .5

  .انگور

 

  بررسی مطالعات انجام شده:   -1-6

تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر  علی رغم اهمیت باالي منطقه مورد نظر در تولید انگور، تاکنون هیج

هاي مدیریتی مختلف تولید انگور صورت نگرفته است. در این تحقیق درصدد هستیم که به عملکرد اقتصادي روش

  بررسی این عوامل در این منطقه پرداخته و راهکارهایی را ارائه نماییم.

کارایی تولید انگور در شهرستان  ) به تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادي و1391( جوان و همکاران

در این تحقیق دریافتند مهمترین عواملی که باعث تفکیک واحدهاي تولیدي با سودآوري  .مشگین شهر پرداختند

هاي مساحت باغ، تعداد قظعات باغ، سن باغ، مقدار تولید، و درامد شوند متغیربیشتر و واحدهاي با سودآوري کمتر می
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 26/12و 57/16و  75ن کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادي در گروه سنتی به ترتیب و همچنین میزا باشدمی

  باشد.درصد می 51/22و  45/27و  04/82درصد و در گروه روسیمی به ترتیب 

) به ارزیابی انرژي و اقتصادي تولید انگور در باغات انگور روسیمی و سنتی 1391( باغ و همکارانغفاري قره

عدد پرسشنامه و از طریق مصاحبه رودرو با  100مورد نیاز با استفاده از  هايدادهداختند. در شهرستان ارومیه پر

در این تحقیق دریافتند که  .اي انجام شدطبقه -آوري گردید. نمنونه گیري با استفاده از روش تصادفیباغداران جمع

باشد و داري بیشتر از سنتی میمعنیتآثیر نوع روش کشت باغات کل انرژي ورودي در روش کشت روسیمی به طور 

داري نداشت و نسبت سود به هزینه همچنین عملکرد محصول در دو روش داربستی( روسیمی) و سنتی تفاوت معنی

دار به طور معنیداري باالتراز باغات سنتی است و میانگین درآمد خالص روش روسیمی در این باغات به طرز معنی

  د.بو بیشتر از روش کشت سنتی

ل اقتصادي تابع تولید مرکبات در استان فارس یبه تخمین و تحل )1390راسخ جهرمی و ناصري جهرمی ( 

آوري آمار و اطالعات از پرداختند. در این بررسی جهت شناسایی و بررسی موضوع تحقبق و ارائه الگوي نظري، جمع

ه روش تحلیل محتوا آماري و اقتصاد روش اسنادي، مصاحبه و مشاهده بوده است. روش تجزیه و تحلیل نیز ب

ها ثابع تولید درجه دوم به عنوان بهترین نامهباشد. با استفاده از آمار و اطالعات استخراجی از پرسشسنجی می

برازش از میان سایر توابع تولید مورد برآورد و تخمین قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان استفاده از غوامل تولید، 

  .باشدیی، نیروي کار، سطح زیر کشت و میزان آب مصرفی از میزان بهینه کمتر میکود شیمیا

شهر ) به تعیین کارایی فنی تولید انگور و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان مشگین1390عبدپور و همکاران (

فنی تولیدکنندگان آوري گردید. کارایی نامه از محل تحقیق جمعطریق پرسش پرداختند. در این مطالعه اطالعات از

براي گروههاي روسیمی و سنتی در مناطق تحقیق انجام گرفت. نتایج  انگور به روش تابع تولید مرزي تصادفی

باشد درصد می 04/82و براي گروه روسیمی  درصد 75تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی براي گروه سنتی 

  باشد.درصد می 9/17و براي گروه روسیمی درصد  25و میزان ناکارایی فنی در گروه سنتی 

هاي تاکداري در استان آذربایجان شرقی پرداختند و مقایسه سیستم ) به ارزیابی1389( اسکندري و همکاران

هاي ایستاده با پایه هاي قبل از بازدهی تاکستانهاي احداث و نگهداري سالنتایج حاصله نشان داد که میزان هزینه

درصد هزینه دارند و متوسط عملکرد  95درصد و  118سنتی به ترتیب  در مقایسه با سیستم فلزي و پایه چوبی

باشد و قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم انگور در درصد بیشتر از سیستم سنتی می 81تولید انگور در واحد سطح 
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 286کتار در روش روسیمی باشد. متوسط درآمد ساالنه از هر هدرصد کمتر از روش سنتی می 44سیستم روسیمی 

  باشد.درصد بیشتر از روش سنتی می

هاي مدیریتی در توانمندسازي مدیران پرداختند و به این ) به بررسی نقش راهبرد1389( بختیاري و همکاران

یر هاي مدیریتی، عامل تدارك منابع بیشترین تأثیر و عامل ساختار کمترین میزان تأثنتیجه رسیدند که در بین راهبرد

هاي مدیریتی مؤثر بر توانمندسازي مدیران به ترتیب بندي راهبرداند و همپنین رتبهرا در توانمندسازي مدیران داشته

شامل تدارك منابع، شفافیت نقش، پاداش، حمایت، ارزیابی عملکرد، فناوري اطالعات، سبک رهبري و ساختار بوده 

  است.

مشکالت و سازوکارهاي بهبود مدیریت آب کشاورزي در تولید انگور ) به تحلیل 1388ابراهیمی و همکاران (

گیري طبقه اي با انتساب در شهرستان تاکستان پرداخت. در این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه

یل عاملی نتایج حاصل از تحل .نامه بودنفر به عنوان نمونه تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسش 365متناسب، تعداد 

برداري از منابع آب، عدم نشان داد که در زمینه مشکالت مدیریت آب کشاورزي، هشت عامل مشکل حفاظت و بهره

هاي انتقال آب، مدیریت ناصحیح رعایت قوانین و مقررات، پایین بودن احساس مسئولیت نسبت به نگهداري کانال

% 61/55در مجموع زان در زمینه آبیاري باغات انگور، آبیاري در مزرعه، پایین بودن سطح تجربه و دانش کشاور

  ین نمودند.کل واریانس راتب

مدیریتی در افزایش عملکرد پسته با روش  هايمهارت) در تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش 1385( قربانی

ه از مهارت نامه به این نتیجه رسید که، عملکرد در واحد سطح مدیرانی کپیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش

هاي تجربه در تولید پسته و فردي، سال و همچنین در بین خصوصات مدیریتی باالیی برخورددار هستند، بیشتر است

  % بر عملکرد دارد.99دار در سطح معنی ثیرآتهاي ترویجی استفاده بیشتر از آموزش

پرداخت در این  خراسان )، به بررسی بهره وري عوامل تولید انگور در استان1384اشرفی و همکاران (

اي در شهرستان اي دو مرحلهگیري خوشهو از طریق نمونهپرسشنامه  139تحقیق آمار و اطالعات الزم به وسیله 

بردارانی که از با مقایسه گروهها نشان داد بهره تکمیل گردید. 1381کاشمر از استان خراسان مربوط به سال 

وري بیشتري می باشند و انگورکارانی که سطح زیر کشت شوند داراي بهرهمند میخدمات ترویجی و اعتبارات بهره

   کنند.هاي تولید به نحو مطلوبتري استفاده میباشند، از نهادهبیشتري داشته و باسواد می

از دو روش  بازاریابی نارنگی در استان هرمزگان پرداخت. و ه تحلیل اقتصادي تولیدمطالع ) به1384( میرزائی

ها آوري دادهاز دو روش پیمایشی و اسنادي جهت جمع ها استفاده شد.آوري دادهپیمایشی و اسنادي جهت جمع
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نتایج هاي بازاریابی استفاده شده است. جهت انجام این مطالعه از تابع تولید، تابع مرزي تصادفی و مدلاستفاده شد.

مصرف  رد ناحیه اول و کش درآفت حیوانی و کود، ریزمغذي کود هاي آب،مصرف نهاده در نشان داد که باغداران

کنندگان نارنگی در ند. میانگین کارایی فنی تولیدها در ناحیه سوم هستدر ناحیه دوم و در مصرف بقیه نهاده کشعلف

  باشدمی درصد 87استان هرمزگان 

گیري به روش ) به تحلیل اقتصادي تولید سیب در ارومیه پرداخت. در این مطالعه نمونه1380ارسالن بد (

ه است. با استفاده از نامه، از راه مصاحبه، گردآوري وتوابع تولید یرآورد شدبندي شده و تکمیل پرسشتصادفی طبقه

توابع درجه اول و کاب داگالس، روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی انجام گرفت. متغیرهاي مستقل توابع تولید، 

ها و زمین (برحسب متر مربع) و هاي کود دامی، کودشیمیایی، نیروي انسانی، ماشین آالت، سم، دیگر هزینههزینه

% و همه 61%، 69سیب، علوفه بوده است. نتایج نشان داد ضرایب تعیین،  متغیر وابسته، ارزش تولیدات، شامل

داگالس بزرگتر از یک و -ضرایب برآورد شده، به جزء در مورد کود شیمیایی مثبت است. جمع ضرایب تابع کاب

  نشان دهنده بازده مقیاس فزاینده است.

) به بررسی اقتصاد تولید و کارایی انگورکاران استان خراسان مطالعه موردي شهرستان کاشمر 1379زارع ( 

به منظور بررسی اقتصادي و ارزیابی عملکرد تاکداران این شهرستان در سال زراعی  پرداخت. در این تحقیق

ا و آبادي کاشمر مصاحبه حضوري روست 23نفر از انگورکاران در  83اي تهیه شد و با پرسشنامه 1378-1379

با استفاده ازتابع تولید کاب داگالس ضرایب تابع تخمین زده شد. به منظور محاسبه کارایی فنی  به عمل آمد.

بهره گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که سطح زیرکشت، سواد سابقه  28انگورکاران از تابع تولید مرزي تصادفی 

درصد اختالف تولید واحدها نیز ناشی ازعوامل  78وار در کارایی فنی تأثیر دارند. بیش از باغداري و تعداد افراد خان

  مدیریتی و بقیه مربوط به عوامل خارج از کنترل باغداران است.

) به بررسی اقتصادي تولید مرکبات استان فارس و وضعیت صادرات مرکبات ایران پرداخت 1379شاهی (عبد

اي صورت گرفته است. به منظور بررسی تولید از توابع تولید اي دو مرحلهگیري خوشهگیري به روش نمونهو نمونه

ز تابع مرزي تصادفی محاسبه شده است. نتایج خطی استفاده گردید و کارایی فنی با استفاده ا-متعالی و لگاریتمی

هاي آب، نیروي کار، کود حیوانی، کود شیمیایی را در ناحیه برداران لیمو شیرین جهرم، نهادهنشان داد که بهره

کاران داراب و جهرم نشان داد که ها در بین پرتقالنماید. مقایسه متوسط بهره وري نهادهاقتصادي تولید استفاده می

  ها تفاوت وري سایر نهادهآهن، تفاوت معنی داري دارند اما از نظر بهره وري درخت، کودبرداران از نظر بهرهبهرهاین 
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Abstract: 
Grape is one of the important products in the country and has a key role in 

development of non-oil exports in the country. East Azarbaijan Provine is one of the 
important regain in Iran. grape is main production in Malekan. This research A study of 
effective factors on the economic performance of different management methods in the 
grape production in the Malekan county of Eastern Azarbaijan province. This research is a 
kind of Applied type and is in spectrum field researchs and Causative- Compaitive studies. 
StatistiIcal population of this research inclouds grape producers of Malekan county. Data 
collection and necessary information was done by interview and questionaires completing 
in farming year 2013-2014. Sample farming units Detection was done by gensus method 
and sampling methods in way- wired & traditional methods respectively. sample size for 
way wired approach Calculated 30 and for Tredational approach Calculated 101. In 
general, 131 questionaires were filled. In persent study were compared by statistically tests 
in terms of social, economic, environmental, technical The results show that There is 
significant differences among approaches regarding to Education, Non –agricultural 
income, Gross revenue, number of garden pieces, agriculture experience, grape production 
experience, time of working family, time of working farmer in the garden, variable costs, 
Manure, the use amount of pesticides, Number of pieces, Number of irrigation, perform 
processing, garden age, how do spray. The results of the ranking of management skill and 
economic factors in the approaches of research show that by regarding technical skill and 
human skill way wired approach had higher ranked compared to Way wired approach but 
by regarding percepturl skill, traditional approach had higher ranked compared to Way 
wired approach. And also, general management skills Way-wire approach had higher 
ranked Compared to traditional approach. Regarding to economic factors way wired had 
higher ranked. This point showed positive relationship between economic factors and 
management skill. In this study for ranking and comparing management skills & economic 
factors used Topsis Technique. 

. 

Keywords: Grapes, management skill, Economic performance, traditional and way wired 
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