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                  چکیده

 و محاسبه طریق از .است تولید منابع کمیابی به توجه با اقتصادي، رشد به دستیابی روش ترین مؤثر و بهترین وري بهره      
با  .نمود بررسی تولیدي منابع از استفاده در را کشاورزي بخش میزان عملکرد میتوان تولید عوامل بهره وري شاخصهاي تحلیل

هدف اصلی این تحقیق اندازه گیري بهره وري می باشد،  استان اردبیلاینکه محصول سیب زمینی از محصوالت اساسی  توجه به
 ور بابدین منظ. می باشد 1386-1392طی دوره زمانی جزئی و کل عوامل تولید و شناسایی عوامل و نهاده هاي اصلی تولید 

در تولید سیب زمینی آبی،  که نتایج نشان داد. محاسبه گردید ترنکویست برنامه ریزي ریاضی شاخص بهره وريمدل استفاده از 
در مجموع . اندنیروي کار داراي بیشترین سهم هزینه می باشد و بعد از آن بذر و آب بیشترین سهم را به خود اختصاص داده 

روند نزولی داشته است و بهره وري جزئی و کلی تمام عوامل  92سال  تا سیب زمینی آبیبراي محصول کل شاخص بهره وري 
امل وبرنامه ریزي جهت استفاده بهتر و بهینه تر از این عبا توجه به روند نزولی بهره وري عوامل تولید، . تولید نیز کاهش یافته است

می شود تا عالوه بر ارتقاء بهره وري از خطراتی که در اثر استفاده غیر بهینه و تولیدي و مکانیزه نمودن عملیات کشاورزي توصیه 
  .بیش از حد این نهاده ها متوجه پایداري خاك و منابع طبیعی می شود نیز کاسته شود

  
  .اردبیل، سیب زمینی آبیشاخص ترنکویست، بهره وري جزئی، بهره وري کل،  :واژگان کلیدي

  
  مقدمه

 و تولید از عوامل هینهب  استفاده عدم کشاورزي، بخش در تولید و منابع ها نهاده محدودیت جمعیت، فزاینده رشد به توجه با    
وري در فرایند توسعه اهمیت توجه بیشتر به رشد بهرهداخلی،  ناخالص تولید کشاورزي در بخش سهم به توجه با همچنین

وري عوامل تولید بهتر ري در بخش کشاورزي الزم است وضع موجود بهرهوجهت افزایش بهره. استکشاورزي بیش از پیش نمایان 
  شناخته شده و روند آن 

ال و وري در راستاي نیل به وضعیت ایدهدر سالهاي گذشته مورد بررسی واقع شود تا بتوان ضمن ارزیابی وضعیت فعلی بهره
  .تري را ارائه کردهاي کاراتر و ثمر بخشبرنامه ،مطلوب

توجه به اینکه محصول سیب زمینی از محصوالت اساسی و استراتژیک بوده و همچنین سطح زیر کشت قابل توجهی را در با  
سیب لذا دراین مطالعه سعی شده است تا وضع موجود عوامل تولید محصول ، )3و2( استان اردبیل به خود اختصاص داده است

 ،انتظار می رود با شناسائی وضع موجود و رفع تنگناها. بررسی قرار گیرد و همچنین روند آن طی سالهاي گذشته مورد زمینی آبی
  .برخی از مطالعات انجام شده به شرح زیر است .اقدامات الزم شناسائی و انجام شود ،هرچه بهتر و سریعتر در جهت بهبود اوضاع

 

 



 

٢ 

پرداخته  1345-75اورزي ایران طی دوره اکبري و رنجکش در مطالعه اي به بررسی رشد بهره وري کل عوامل تولید در بخش کش
نتایج ). 1(درصد است  4.33نشان داد که میانگین رشد بهره وري کل عوامل تولید در بخش کشاورزي ایران برابر  آنها نتایج. اند

به  1345-79مطالعه تهامی پور و کرباسی نیز نشان داد که میانگین رشد بهره وري و رشد ستانده در بخش کشاورزي طی دوره 
کوئلی و رائو در مطالعه خود به بررسی سطوح و روندهاي بهره وري و ستانده کشاورزي در ). 4(درصد می باشند  4.8و  2.6ترتیب 

نتایج آنها نشان داد که کشورهاي مورد مطالعه به طور متوسط داراي سیر نزولی . کشور توسعه یافته و در حال توسعه پرداختند 93
 الگوي الچال و دهیچیبی). 6(درصد است  2برابر  1980-2000وامل تولید هستند و میانگین رشد آن طی دوره بهره وري کل ع

 که است داده نشان نتایج .اند کرده مطالعه 1961-2000 دوره طی را تونس کشور کشاورزي بخش در اقتصادي رشد و وري بهره
 افزایش وري بهره این 90و  80دهه  در اما کاهش یافته کشاورزي بخش در تولید عوامل کل وري بهره میالدي 70و  60 در دهه

  ). 7(کشاورزي می باشد  بخش در سرمایه افزایش آن دلیل که است یافته
طی دوره زمانی  استان اردبیلدر  سیب زمینی آبیوري جزئی و کل عوامل تولید هدف اصلی این پژوهش محاسبه و بررسی بهره

  .می باشد  92-1386
  

  ها مواد و روش
 گیري بهره وري از دو روش پارامتري براي اندازه. نهاده هاست به ستانده نسبت مفهوم عوامل تولید به کل بهره وري شاخص

 آن دوگان یا تولید تابع برآورد طریق از بهره وري محاسبه سنجی، اقتصاد روش در. استفاده میشود پارامتريغیرو  ) اقتصادسنجی(
در روش غیرپارامتري، شاخص بهره وري با استفاده از برنامه ریزي ریاضی و یا محاسبه اعداد . میگیرد صورت هزینه تابع یعنی

 میشوددر این میان، روش اعداد شاخص نسبت به روشهاي دیگر مستقیم تر و به اصطالح آماري تر محسوب . شاخص تعیین میشود
)5.(  
  
  
عوامل  بهره وريشاخص مقداري شاخص ترنکویست براي محاسبه توجه به ماهیت اطالعات جمع آوري شده،  در این مطالعه با    

  . استفاده شده است تولید
   :)8( به صورت زیر نشان داده میشودکه باشد شاخص مقداري ترنکویست یک تقریب غیر پیوسته از شاخص دیوژیا می
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  شاخص مقداري ترنکوئیست= 

,0که در آن  iit xx  به ترتیب هزینه نهادهi  در سال پایه و سالt 0.میباشد, iit ss نیز سهم نهادهi  را در سال پایه وسالt  را نشان
در این حالت سهم هر محصول . شاخص مقداري ترنکویست براي محصول نیز همانند شاخص مقداري نهاده ساخته میشود. میدهد

با بدست آوردن شاخصهاي مقداري . از کل درآمد حاصل از فروش محصوالت به جاي سهم هر نهاده در هزینه تولید قرار میگیرد
  .ترنکویست به صورت زیر مشخص میشود وريستانده و نهاده کل شاخص بهره
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  .باشد نیز نشانگر مقدار نهاده می Xو  پایهدر سال  iمحصول  بیانگر Yi0 که در اینجا نیز
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  نتایج و بحث
  .آورده شده است 2و  1نتایج حاصل از محاسبه شاخص ترنکویست در جداول 

  

  
بیشترین سهم را به و آب  بذرمی باشد و بعد از آن  در تولید سیب زمینی نیروي کار داراي بیشترین سهم هزینه، 2بر اساس جدول 

شاخص بهره وري جزئی کود  .بیشترین سهم هزینه اي را داشته است فسفاتهکود  ،کودهاي شیمیاییاز بین  .ندخود اختصاص داده 
شاخص بهره وري آب و  .حیوانی داراي کمترین نوسان بوده و بیشترین نوسان در شاخص بهره وري جزئی علف کش دیده می شود

در تمام سالها مثبت بوده  رشد بهره وري کل عوامل تولید  نشان می دهد  نتایج بدست آمده .سیر صعودي دارند  نیز پتاسهکود 
  .درصد بوده است  29.8و 8.67داراي رشد منفی معادل  89-90و  87-88وتنها در دو سال 

 شاخص بهره وري کل عوامل تولید سیب زمینی آبی): 2(جدول

 سال زراعی  87 - 86 88 - 87 89 - 88 90 - 89 91 - 90 92 - 91

 شاخص بهره وري 100 91.3214 91.4932 64.2309 99.9203 104.3733

        
 میزان رشد ___ 8.67- 0.18 29.79- 55.56 4.45

  
برنامه ریزي جهت استفاده بهتر و بهینه تر از این عامل تولیدي و با توجه به روند نزولی بهره وري جزئی و کلی اکثر عوامل تولید، 

مکانیزه نمودن عملیات کشاورزي توصیه می شود تا عالوه بر ارتقاء بهره وري از خطراتی که در اثر استفاده غیر بهینه و بیش از حد 
   .طبیعی می شود نیز کاسته شوداین نهاده ها متوجه پایداري خاك و منابع 

با  :شود رعایت موارد ذیل جهت ارتقاء بهره وري و استفاده بهینه از عوامل تولید پیشنهاد می ،پایان با توجه به نتایج حاصلهدر 

  
 شاخص بهره وري جزئی عوامل تولید محصول سیب زمینی آبی): 1(جدول 

 سال زراعی  87 - 86 88 - 87 89 - 88 90 - 89 91 - 90 92 - 91

 شاخص بهره وري نیروي کار 100 61.1077 77.1115 115 72.7803 46.1507
 )درصد(میزان رشد  ___ 38.9- 26.19 49.13 36.71- 36.58-

 شاخص بهره وري آب  100 104.4164 102.1253 135.7934 163.7762 207.7329
 )درصد(میزان رشد  ___ 4.41 2.19- 32.96 20.6 26.83

 شاخص بهره وري بذر 100 86.8007 78.1009 109.0909 103.4452 85.5282
 )درصد(میزان رشد ___ 13.19- 10.02- 39.67 5.17- 17.32-
 شاخص بهره وري زمین 100 99.32 91.33 110.47 117.13 118.2

 )درصد(میزان رشد  ___ 0.68- 8.04- 20.95 6.02 0.9
 شاخص بهره وري کود حیوانی 100 93.5909 77.636 67.317 64.7318 68.6809

 )درصد(میزان رشد  ___ 6.4- 17.04- 13.29- 0.03- 6.1
 شاخص بهره وري کود پتاسه 100 64.6505 70.9953 101.7511 110.3655 158.445

 )درصد(میزان رشد ___ 35.34- 9.81 43.32 8.46 43.56
 شاخص بهره وري کود فسفاته 100 69.9296 73.4513 126.4605 97.9916 98.5822

 )درصد(میزان رشد  ___ 30.07- 5.03 72.16 22.51- 0.6
 شاخص بهره وري 100 88.3452 213.8173 150 95.905 84.1281
 )درصد(میزان رشد  ___ 11.65- 142.02 29.84- 36.06- 12.27-

 

 



 

٤ 

مهمترین عامل محسوب می شود و بیشترین سهم هزینه را به خود  سیب زمینی آبیتوجه به اینکه عامل نیروي کار در تولید 
به افزایش بهره وري این عامل نمود که این کار با استفاده از آموزش نیروي کار امکانپذیر  اختصاص داده است باید توجه بیشتري

صحیح با استفاده از روشهاي   دومین جایگاه را در سهم هزینه اي دارد، افزایش بهره وري این عامل بذربا توجه به اینکه  .است
ب جایگاه بعدي را در آبا توجه به اینکه  همچنین .ضروري است یا تخفیف در فروش از طریق شرکت هاي تعاونی بذر پرداخت یارانه

سهم هزینه اي دارد، افزایش بهره وري این عامل با استفاده از روش هاي صحیح آبیاري و استفاده از تکنولوژي هاي جدید ضروري 
  . است
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