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 چکیده
هاي کشاورزي استفاده از در راستاي نیل به خودکفایی و نیز پایداري کشاورزي، یکی از ابزارهاي مهم در ارزیابی عملکرد سیستم    

در این صورت یک سیستم تولیدي کشاورزي زمانی از لحاظ اقتصادي پایدارتر خواهد بود که . وامل تولید استوري عشاخص بهره
عوامل تولید و بهره وري کل  در این تحقیق از شاخص بهره وري. وري کل آن سیستم نسبت به سیستم دیگر بیشتر باشدبهره

 .آوري گردیدجمع1391- 92پرسشنامه در سال زراعیتکمیل از طریق ز هاي مورد نیا داده منظوربراي این . جزئی استفاده شد
به  ترتیب می باشد بدین 0207/0میانگین بهره وري کل عوامل تولید واحدهاي مورد بررسی نتایج این پژوهش نشان می دهد که 

  .ی تولید شده استتن سیب زمین 0207/0طور متوسط در ازاي مصرف یک واحد از نهاده کل در مزارع سیب زمینی منطقه، 
  

 بهره وري عوامل تولید، پایداري کشاورزي، سیب زمینی و دشت اردبیل :کلمات کلیدي
  

 مقدمه
 افزایش. سازدمی نمایان پیش از بیش را وري بهره ارتقاء اهمیت و ضرورت تولید، منابع محدودیت و جمعیت رشد روند    

 با زیرکشت سطح افزایش درخصوص ش عملکرد امکان پذیر استمحصوالت کشاورزي از راه افزایش سطح زیر کشت و یا افزای
 که است منظورالزم این براي که است عملکرد افزایش راه، تنها لذا .هستیم روبرو منابع وسایر مرغوب هاي زمین آب، محدودیت

حصوالت مختلف از جمله سیب نیاز به افزایش تولیدات داخلی و جلوگیري از کاهش عملکرد م .)4(داد افزایش را ها نهاده وري بهره
میایی را مورد استفاده قرار داده، بدون آنکه پیامدهاي یهاي گوناگونی از سموم و کودهاي شزمینی، باعث شده تا کشاورزان نهاده 

طی و محی هاي زیستتوجهی آنان به جنبهبنابراین عدم اطالع زارعین و بی. زیست را در نظر بگیرندآنی و طوالنی مدت بر محیط 
وري این عوامل، باعث شده که کارگیري صحیح عوامل تولید و در نتیجه پایین بودن بهرهنیز عدم کارایی سیب زمینی کاران در به

 .عالوه بر کاهش توسعه کمی و کیفی این زراعت، حاصلخیزي خاك تضعیف و ناپایداري نظام زراعی تشدید شده است
تولید محصوالت  ها، شرایط آب و هوایی و منابع تولید گسترده یکی از مراکز اصلی استان اردبیل با بهره مندي از پتانسیل

درصد  23درصد و گندم با  2/37 با ینیزم بیس 1390در سال  استان یمحصوالت زراع نیدر ب. شودکشاورزي محسوب می
 ینیزم بی، عملکرد سدیتول زانیو م میو د یکشت آب ریسطح ز .بوده استرا دارا  يناخالص محصوالت کشاورز دیارزش تول نیباالتر

درصد  13کشت و  ریز یدرصد از کل اراض 7/13لیاستان اردب .گرم بوده است لویک 35500تن و  624800هکتار،15600لیدر اردب
واقع شده  )شهرستان هاي اردبیل و نمین(اردبیل درصد آن در دشت  97کشور را به خود اختصاص داده که  ینیزم بیس کل دیتول
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در رتبه دوم قرار درصدي 8/14حدود با داشتن سهم ینیزم بیس دیاز نظر تول 1389-90 یدر سال زراع لیاستان اردب .ستا
بهره گیري منطقی از زمینی یکی از محصوالت اصلی منطقه مورد مطالعه می باشد در راستاي ایجاد از آنجائیکه سیب. )5(دارد

تخاذ وري عوامل می تواند ضمن ارائه تصویر واقع بینانه به تولیدکنندگان در راستاي ابهرهارزیابی میزان  عوامل و منابع موجود،
گذاران بخش کشاورزي نیز این امکان را می دهد که در برنامه ریزي هاي آتی خود  ، به سیاستتصمیمات صحیح در مصرف عوامل

 .ري عوامل تولید بهبود یابدوتدابیري اتخاذ نمایند که با حفظ پایداري واحدهاي کشاورزي، بهره
  

  مواد و روش
ساده ترین تعریف از بهره وري آن را نسبت مقدار . "قدرت تولید، باروري و مولد بودن است "واژه ي بهره وري در لغت به معناي 

منابع و عوامل این معیار بازگو کننده ي نحوه ي استفاده از . معینی محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید می داند
را در بر  تولیدي در یک برهه از زمان می باشد و آثار سه گانه تغییر تکنولوژي، تغییر مقیاس و تغییر در راندمان استفاده از نهاده ها

  ).1(می گیرد
غیر  و دوم روش)اقتصادسنجی(اول روش پارامتري : وسط اقتصاددانان پیشنهاد شده استتبراي محاسبه بهره وري دو روش عمده 

. گیردوگان آن یعنی تابع هزینه صورت میوري از طریق برآورد یک تابع تولید یا دي بهره روش اقتصادسنجی، محاسبهدر . پارامتري
  .)3(شود ي اعداد شاخص تعیین میریزي ریاضی و یا محاسبهوري با استفاده از برنامهشاخص بهرهروش دوم در 

بهره وري جزئی به . اند داشته مدنظر خویشسطح جزئی و کل عوامل تولید در مطالعات دو  در را وري بهره اقتصاد متخصصین
با استفاده از تعریف تابع تولید کل یعنی. )6(شودزمان تعریف می اصل از یک واحد نهاده معین در هرصورت ستاده ح

 txfQ ,  که در آنx یک بردارn1ها و از نهادهtبه صورت زیر تعریف  ݅وري عامل تولید سطح تکنولوژي است، بهره
  :شودمی
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 اندازه یدو دوره زمان یدر ط ایو  یمقطع زمان کی در ها بر شاخص نهاده داتیشاخص تول میاز تقس) TFP(کل وري شاخص بهره

آن  وري خواهد بود که بهره دارتریپا ياز لحاظ اقتصاد یزمان يکشاورز يدیتول ستمیس کیصورت  نیدر ا). 7(شود یم يرگی
هزینه کل  را با دیهمان تول دار،یپا يدیتول ستمیس کیکه  مفهوم است نیبد نیا. باشد شتریب گرید ستمینسبت به س ستمیس

  .کند که این موضوع بطور غیرمستقیم مبیین پایداري کشاورزي استکمتري ایجاد می
هاي مختلف مورد مقایسه  وري کل سیستمهاي مختلف تولید، کافی است بهرهبنابراین به منظور مقایسه ثبات اقتصادي سیستم

  :گردداستفاده می) 2(وري کل در واحدهاي تولیدي از رابطه تیابی به بهرهبراي دس. قرار گیرد

)2  (                                                                                                                          
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  :که در آن

iTFP :وري کل محصولشاخص بهرهi ،iTP :کل محصول مقدارi ،ijX :مقدار نهادهjام مربوط به محصولi،: jS  متوسط سهم
فزایش وري عوامل تولید از شاخص هایی است که به طور غیرمستقیم منجر به ابهره ام در هزینه تولید محصولjهزینه نهاده
، پایداري را از طریق کاهش یک نهاده براي یک مقدار معین نهاده، افزایش بازده براي همان مقدار نهاده وريبهره. گرددپایداري می
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بر این ). 2(ها در جهت حفظ منابع طبیعی خواهد بود مصرف کمتر مواد شیمیایی و نهاده . دهدتغییر مییا کاهش مواد زائد 
 .وري کل مربوط به آن در طول زمان کاهش نیابداساس، یک سیستم کشاورزي زمانی پایدار است که روند شاخص بهره

جمعیت مورد مطالعه آن کشاورزان سیب . م شده استانجا 1391-92این تحقیق به روش پیمایشی مقطعی براي سال زراعی 
پرسشنامه از  50ق تکمیل آمار و اطالعات مورد نیاز از طری. تان هاي اردبیل و نمین می باشندزمینی کار دشت اردبیل شامل شهرس

  .جمع آوري شد 1392تولید سیب زمینی منطقه در سال واحدهاي 
 

  نتایج و بحث
 بهره وري. و بذر می باشد نهاده هاي زمینبیشترین و کمترین بهره وري مربوط به  می شود، مشاهده 1همانطور که در جدول 

تن محصول تولید  28/31هر هکتار زمین در یک دوره تولید، حدود  به ازاء بنابراینبدست آمد  28/31) عملکرد(جزئی عامل زمین 
یک کیلوگرم ی، سم و نیروي کار نشان می دهد که به ازاء آب، کود شیمیایبذر، همچنین بهره وري جزئی نهاده هاي  .شده است

، 744/6، 099/0،   0103/0 ،0084/0 یک مترمکعب آب، یک کیلوگرم کود، یک لیتر سم و هر نفر نیروي کار به ترتیببذر، 
  .تن محصول سیب زمینی بدست آمده است 384/4

 
  محصول سیب زمینی بهره وري جزئی عوامل تولید. 1جدول 

  زمین  آب  نیروي کار  شیمیایی کود  مس  بذر  
  28/31  0103/0  384/4  099/0  744/6  0084/0  متوسط بهره وري جزئی

  20  001/0  625/0  015/0  083/2  005/0  حداقل
  57  056/0  40  937/0  42/21  025/0  حداکثر

  
به  نابراینمی باشد، ب 0207/0سی میانگین بهره وري کل عوامل تولید واحدهاي مورد برردهد که وري نشان میبهره محاسبهنتایج 

در . است تن سیب زمینی تولید شده 0207/0طور متوسط در ازاي مصرف یک واحد از نهاده کل در مزارع سیب زمینی منطقه، 
 وري کل عوامل تولید نیز در حد باالتري می باشد که این به دلیل سهم بیشتر هزینهر باالتر بوده، بهرهوري بذبهره واحدهایی که

عوامل افزایش  مطالعه از جمله ضمن اینکه استفاده از ارقام جدید و پربازده سیب زمینی در منطقه مورد بذر در کل هزینه هاست
  .گزارش شده است2مقادیر بهره وري کل عوامل تولید در جدول  .)3جدول ( دهنده بهره وري بوده است

  
  محصول سیب زمینی بهره وري کل عوامل تولید. 2جدول 

  حداکثر  حداقل  یانگینم  
  5178/0  0023/0  0207/0  بهره وري کل عوامل تولید

  
کلیه عوامل باالترین سهم را دارا می باشد به طوري که به طور متوسط هزینه بذر در بین دهد نشان می 3که جدول  همانطوري

  .درصد از هزینه مزارع مربوط به بذر بوده است 81/58
نهاده بذر عوامل آب و ماشین آالت بعد از . استفاده از بذور جدید در سالهاي گذشته در منطقه حالت نسبتا همگانی پیداکرده است

 .وعه منابع بکار گرفته شده به خود اختصاص داده استمباالترین سهم هزینه را در بین مج
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  )کل درصدي از هزینه(ه عوامل تولید متوسط هزین. 3جدول 
  )درصد(سهم از هزینه  عامل مورد نظر

  81/58  بذر
  8/2  سم

  57/7  کود شیمیایی
  2/3  کود حیوانی
  2/9  ماشین آالت
  6/8  نیروي کار

  82/9  آب
  100  جمع

  
  نتیجه گیري کلی

باشد، بدین می 0207/0واحدهاي مورد بررسی وري کل عوامل تولیدبهره میانگینتایج حاصل از تحلیل داده ها، ن بر اساس     
 سیب زمینیمحصول  تن 0207/0در واحدهاي تولیدي منطقه، ) کل(سط در ازاي مصرف یک واحد از نهـاده مفهوم که به طور متو

 حد باالتري در واحدهاي مزبور نیز وامل تولیدوري کل عباالتر بوده، بهره بذروري نهاده در واحـدهایی که بهره. تولید شده است
وري واحدها نشان داد  مطالعه پیرامون عوامل مؤثر بر بهره. باشد می ها  هزینه ل در ک بذرباشد که این به دلیل سهم بیشتر هزینه می

 ، بهماشین و آبو نهایتا با عنایت به موثر بودن نهاده نیروي  اندنیز مؤثر بوده تولید وري آنها تأثیر دارند در میزانعواملی که بر بهره
 یدلتواند به بهبود بهره وري عوامل توماهر و داراي دانش فنی باال می نیروي کاراقتصادي این منابع و بهره مندي از  کارگیري

 .منجر شود محصول سیب زمینی
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