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 بررسی بهره وری عوامل تولید پرتقال در شمال ایران

 1رسول آمی سماء

 

 چكيده
عوامل  وریهبهرفزایش ال از طریق پرتقا ها در ایران، افزایش تولیدهای باالی احداث باغ پرتقال و محدودیت منابع و نهادهبا توجه به هزینه

وری عوامل مؤثر بر منظور بررسی بهرهصورت میدانی و به، به1395-97 یهاسال یطباشد. این تحقیق تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر می
تولیدكننده پرتقال انتخاب شدند.  80ای است كه در نهایت گیری از نوع تصادفی خوشهتولید پرتقال استان مازندران انجام شده است. نمونه

وری جزئی و هرهب واستفاده شد  ان داد،بهتری نسبت به سایر توابع نشبرای تخمین تابع تولید پرتقال، از فرم تابعی ترانسندنتال كه برازش 
وری محاسبه شد. نتایج ص بهرهریزی ریاضی شاخوری عوامل، با استفاده از برنامهكلی عوامل تولید محاسبه شد. به منظور برآورد رشد بهره

ت پنج نهاده مثب ركشش تولید ه ؤثرند.دار بر تولید مطور معنیبه نشان داد كه عوامل تولید سم، آب، كودحیوانی، كود شیمیایی و نیروی كار
وری كل عوامل ره. میزان بهده استشها در ناحیه دوم و اقتصادی تولید استفاده و بین صفر و یک بوده كه گواه این است كه از این نهاده

تولید شده است. با توجه به نتایج  كیلوگرم پرتقال 5/14كل،  دهد به ازای استفاده از یک واحد نهادهدست آمد كه نشان میبه 5/14تولید 
ای در تولید پرتقال استان همالحظ داری بر تولید نشان دادند می توان بهبود قابلهایی كه اثر معنیتحقیق با بذل توجه بیشتر به نهاده

ینه های تولید و كاهش هز ره وریی كار جهت ارتقاء بهوری عوامل تولید ایجاد كرد. همچنین آموزش نیرومازندران از طریق افزایش بهره
 شود.پیشنهاد می
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 مقدمه

 ه از اینه بهینها و منابع تولید در بخش کشاورزی و عدم استفادرشد فزاینده جمعیت ازیک سو و محدودیت نهاده

شاورزی وسعه کتوری را در فرایند ید از سوی دیگر، ضرورت و اهمیت توجه بیشتر به رشد بهرهعوامل در جهت تول

 زایش سطحریق افطبیش از پیش نمایان ساخته است. با توجه به محدودیت منابع تولید درایران، افزایش تولید از 

ی لید ضرورتوری عوامل توایش بهرهباشد، از این رو افزایش تولید از طریق افززیرکشت با محدودیت جدی روبرو می

  (.1384باشد)بهزادی فردو زیبایی، اجتناب ناپذیر می

وری متوسط)تولید یا بهره 1وری نسبت تولید به نهاده است که با توجه به روش محاسبه شامل بهره وری جزئیبهره

مین تابع تولید محصول و نواحی باشد. با لحاظ تخمی 4و بهره وری کل 3وری نهائی)تولید نهایی(بهره ،2متوسط(

های متغیر را برآورد ترین مقدار مصرف نهادهتوان منطقیتولیدی منحنی تولید کل، تولید متوسط و تولیدنهایی، می

دهد معیار مناسبی وری جزئی صرفا مقدار تولید نسبت به یک نهاده خاص را مد نظر قرار میکه بهرهاز آنجائی کرد.

کارائی فنی تولید بحساب نمی آید زیرا تغییر در تکنولوژی سبب تغییر درکارائی تمامی عوامل تولید گیری برای اندازه

وری جزئی بهبود می شود و اثر آن تنها  بر روی یک نهاده خاص نمایان نمی شود. در چنین شرایطی آماره بهره

وری جزئی بهره ورری کل مقدار ستانده (. در مقابل بهره 1375وری کل را در بخش درشتنمائی می کند)سالمی بهره

بهره وری کل به این واقعیت توجه دارد که همه عوامل تولیدی از  حاصل به کل نهاده ها را مورد توجه قرار میدهد.

ها در وری می بایست در مجموع منجر به صرفه جویی در استفاده از کلیه نهادهنظر اقتصادی کمیابند و بهبود بهره

   .(2001)برنت عینی از محصول گرددتولید مقدار م

درصدی از تولید پرتقال جهان و رتبه ششم تولید  3/4میلیون تن تولید، سهم  88/3کشور ایران در زمینه پرتقال با 

درصدی از سطح زیر کشت پرتقال دنیا و  3/4هزار هکتار، سهم  175در جهان و از لحاظ سطح زیرکشت پرتقال با 

تن  20و  21باشد. متوسط عملکرد تولید پرتقال آبی و دیم کشور به ترتیب ر جهان میرتبه ششم سطح زیرکشت د

میلیون تن و سطح زیر کشت  7/78باشد، تولید پرتقال در جهاندر هکتار است که دارای رتبه هفتم در دنیا می

د. کشورهای پیشرو در تن در هکتار می باش 19هزار هکتار و میانگین عملکرد آبی در جهان  4060مرکبات در جهان 

 ,FAOباشند )تولید شامل برزیل، چین،  هند، آمریکا، مکزیک، ایران، اسپانیا، مصر، ترکیه و آفریقای جنوبی می

درصد سطح زیرکشت مرکبات را در  50(. پرتقال با رتبه دوم تولید بین محصوالت باغبانی، به تنهایی بیش از 2020

های مازندران، کرمان)جیرفت و کهنوج(، فارس،گیالن و هرمزگان، انکشور به خود اختصاص داده است. است

درصد تولید  92درصد سطح پرتقال کشور و  87باشند. پنج استان مذکور مهمترین تولیدکنندگان پرتقال ایران می

 هزار هکتار، بیشترین سطح 85پرتقال کشور را در اختیار دارند. این در حالی است که استان مازندران با 

درصد از کل کشور( و رتبه اول  61درصد از کل کشور( و با دو میلیون تن، بیشترین میزان تولید ) 49زیرکشت)

                                           
1 Factor specific productivity(FSP) 
2 Avereage product(AP) 
3 Marginal Product(MP) 
4 Total factor productivity(TFP) 
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های ساری، بابل، تنکابن، قائمشهر و عملکرد در واحد سطح پرتقال کشور را به خود اختصاص داده است. شهرستان

 (. MAJ, 2020باشند)می کنندگان پرتقال در استان مازندرانترین تولیدرامسر از بزرگ

باا اساتفاده از شااخ  « وری کل عوامل تولید گندم دراستان مرکزیعنوان بهره»(در تحقیقی تحت 1378حیدری )

-گیری کرده است. نتایج این بررسی روند نا منظم بهارهاندازه 1362-73وری کل عوامل را طی دوره ترنکویست بهره

» (در تحقیقی تحات1379ات مثبت و منفی نشان میدهد. سالمی و شاهنوشی )وری کل عوامل تولید را توام با نوسان

دریافتند که در طی دوره مورد بررسای « وری در بخشهای صنعت و کشاورزی و عوامل موثر بر آنعنوان مقایسه بهره

سای برر» (در تحقیقی باا عناوان1382وری بخش کشاورزی بیشتر از بخش صنعت بوده است. اکبری ورنجکش )بهره

به این نتیجاه دسات یافتناد کاه « 1375-1345وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره رشد بهره

وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی از نوسانات بسیار زیادی برخوردار بوده و میانگین این رشد در کل رشد بهره

تخماین تاابع » ( در مقالاه ای تحات عناوان1998ری )درصد بوده است. خاکبازان و گ 33/4دوره مورد بررسی برابر 

وری نیروی کار کشاوزی ایران را با استفاده تابع بهره« وری نیروی کار کشاورزی ایرانتولید و نقش نیروی کار در بهره

تولید ترانسلوگ اندازه گرفتند. نتایج این بررسی نشان میدهد که طی سی سال گذشته بخش کشاورزی بخش جاذب 

( در پژوهشای باا عناوان 2000وری نهائی نیروی کار منفی بوده اسات. شااین) )کار نبوده است به عالوه بهره نیروی

دهاد نشاان می« وری پیشرفت فنی و تغییر کارایی در کشاورزی چین بااستفاده از شاخ  مالم کوئیساترشد بهره»

درصاد باوده اسات. ساارینتو  7.8د در کشااورزی حادو 1995-99وری کل عوامل تولیادطی ساالهای که رشد بهره

کشور آسایایی باا اساتفاده از  18وری را در بهره« وری در کشورهای آسیاییرشد بهره»( در تحقیقی با عنوان 2008)

محاسبه کرده است. نتایج این بررسی نشان مای دهاد کاه باه رغام  1960-90شاخ  مالم کوئیست  در دوره زمانی

روی و وری کاهش یافته اسات. نیمی از این کشورها طی دوره مورد مطالعه بهره رشد سریع در تولیدات کشاورزی در

هاای ایان ( در پژوهشی به بررسی رابطه بین اندازه مزرعاه و تااثیر آن در بهاره وری پرداختناد. داده2006همکاران)

باط مثبات و نسابتا  هکتار گردآوری شده است، نشان داد که ارت 60مزرعه نمونه با مساحت یک تا  80پژوهش که از 

وری و رشاد بهاره» (در تحقیقی با عنوان2012گردین) نیرومندی بین اندازه مزرعه و میزان بهره وری آن وجود دارد.

وری پرداخته است وی با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ وشاخ  ترنکوئسات بهاره به تحلیل بهره« اقتصادی در کنیا

. درصد بوده و در طاول دوره ماورد /4ایج نشان داد که متوسط رشد بهره وری کل وری کل عوامل را اندازه گرفت. نت

دراین مطالعه سعی شده است تا وضع موجود عوامل تولید محصول پرتقال شمال کشاور و  مطالعه کاهش یافته است.

و رفع تنگناهاا  همچنین روند آن طی سالهای گذشته مورد بررسی قرار گیرد. انتظار می رود با شناسائی وضع موجود

مسئله این تحقیق بررسی بهره وری  هرچه بهتر و سریعتر در جهت بهبود اوضاع، اقدامات الزم شناسائی و انجام شود.

با توجه به اینکه هیچ مطالعاه جزئی و کل عوامل تولید پرتقال در شمال ایران و روند رشد آن طی سالهای اخیر است.

هاای وری عوامل تولیاد در مادیریت با گیری بهرهجام نشده است و ضرورت اندازهوری پرتقال انداخلی در زمینه بهره
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وری جزئی و کل عوامل تولیاد پرتقاال در اساتان مازنادران ، بررسای رشاد پرتقال، این پژوهش با هدف بررسی بهره

م را در هزیناه وری کل عوامل تولید و شناسایی عوامل اصلی تولید محصول پرتقال )عاواملی کاه بیشاترین ساهبهره

نتایج این پژوهش قابل استفاده برای مدیران سطوح ملی و استانی، محققاان و  تولید دارا می باشند( انجام شده است.

ها و سنجش خروجی نهایی کارشناسان جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان در اتخاذ تصمیم برای میزان استفاده ار نهاده

 باشد. ر اختیار دارند میمحصول با توجه به سطح زیر کشتی که د

 روش تحقیق
نجی یا سقتصاد اوری دو روش عمده از سوی اقتصاددانان پیشنهاد شده است، روش گیری بهرهبرای محاسبه و اندازه

گیرد و قرار می رزیابیپارامتری و روش ناپارامتریک. در روش اقتصادسنجی، مدلهای گوناگونی از منابع  مختلف مورد ا

 (.1382 گیرد )مجاوریان،وری از طریق برآورد یک تابع تولید و یا یک تابع هزینه صورت میمحاسبه بهره

( ل)متعالیسندنتاداگالس، ترانسلوگ و تران-برای نیل به اهداف تحقیق نسبت به برازش و گزینش توابع تولید کاب

یرهای عداد متغتجمله  اقتصادسنجی از هایاقدام شد. لیکن بر اساس نتایج حاصل از برآورد توابع و با توجه به آماره

ل به انسندنتاابع ترتدهندگی الگو ونهایتا  نرمال بودن اجرای اخالل، دار، مقدار دوربین واتسون، قدرت توضیحمعنی

قدار مش تولید آن کش داگالس و تابع نمایی است که در -عنوان تابع برتر انتخاب شد. این تابع ترکیبی از تابع کاب

گانه تولید را هتوان نواحی سیده و با تغییر مصرف نهاده دچار تغییر می شود، لذا با استفاده از این نوع تابع مثابتی نبو

 ول داشتند های تولید محصوداری با نقش در هزینهباشد که تأثیر معنیهایی میتفکیک نمود. تابع فوق شامل نهاده

سن  بقه کار،مین، سازرقم، بافت خاک، عوامل مدیریت باغی، مالکیت ها و عوامل کیفی نظیر نوع از ارائه سایر نهاده

مقدار تولید  Yآوری اجتناب شده است. در رابطه فوق، باغدار، خدمات ترویجی، سن بیولوژیکی، سن پیوند و سال

ترمکعب ممقدار آب مصرفی برحسب  Xw مقدار سم مصرفی برحسب لیتر در سال،   Xpپرتقال بر حسب کیلوگرم، 

لوگرم در مقدار کود شیمیایی مصرفی برحسب کی Xcمقدارکود حیوانی مصرفی برحسب تن در سال،   Xaر سال، د

 باشد. ان میمتغیر مجازی سطح تحصیالت باغدار Xtسال، و  -روز-مقدار نیروی کار مصرفی برحسب نفر  Xlسال، 

 )ستانده(تولید ز نهاده به طور متوسط بهوری متوسط هر نهاده عبارت است از مقداری که با صرف یک واحد ابهره

ل اضافه انده کوری نهایی عبارت است از مقداری که با صرف یک واحد اضافی از نهاده به ستکند. بهرهاضافه می

یزان طور متوسط در ازای مصرف یک واحد از نهاده)کل(، چه مدهد بهنشان می کل وریبهره کند. شاخ می

 .(1991ت )برنمحصول تولید شده است

 آید، شاخ ست میریزی ریاضی یا محاسبه عدد شاخ  بدوری با استفاده از بر نامهدر روش ناپارامتری معیار بهره

 ت زیر خواهد بود:به صور  Sو Tترین حالت در مورد یک بنگاه با یک نهاده و یک ستاده در دو دورهوری در سادهبهره
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چنانچه رابطه  باشد.نیز بیانگر نهاده می xباشد ومی S,Tبه ترتیب مقدار ستاده در سالهای SYوTY,که در این رابطه،

 وری محاسبه یک شاخ  ستانده کل و یک شاخ  از تمامفوق نشان میدهد روش مرسوم در محاسبه بهره

شود. به میسبت شاخ  ستانده به شاخ  نهاده محاسوری کل عوامل به صورت نباشد. پس بهرههای عامل مینهاده

ها و هها روشهای مورد استفاده در انتخاب یک روش شاخ  عددی برای جمع کردن نهادتفاوت محاسبه شاخ 

ی هم فرمهااجمله  ال فیشر، ترنکویست ازهاست. اشکال توابع شاخصهای مقداری پاشه، السپیرز، هندسی، ایدهستانده

ی، ند)سالمدر ساخت شاخصهای مقداری به عنوان وسیله تجمع سازی مورد استفاده قرار میگیرتابع هستند که 

ال فیشر و گیرد که شاخصهای ایده(. با نگاهی به خصوصیات شاخصهای فوق این نکته مورد توجه قرار می1375

ه از ا استفادبژوهش د دراین پگیرند.اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولیترنکویست در زمره شاخصهای برتر قرار می

اخ  ششاخ  مقداری ترنکویست یک تقریب غیر پیوسته از  شاخ  ناپارامتریک ترنکویست انجام شده است.

ز شاخ  این عمال نا برابدیوژیا می باشد. از آنجا که در اکثر مطالعات عملی از آمارهای غیر پیوسته استفاده می شود 

 این شاخ  به صورت زیر نشان داده میشود: ترنکویست بیشتر استفاده می شود.

(2) 
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,0که در آن  iit xx  به ترتیب هزینه نهادهi  در سال پایه و سالt .0میباشد, iit ss نیز سهم نهادهi  را در سال پایه
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شاخ  مقداری ترنکویست برای محصول نیز همانند شاخ  مقداری نهاده ساخته میشود. در این حالت سهم هر 

گیرد. با بدست محصول از کل درآمد حاصل از فروش محصوالت به جای سهم هر نهاده در هزینه تولید قرار می

  بهرهوری های مقداری ستانده و نهاده کل شاخآوردن شاخ 

 ترنکویست به صورت زیر مشخ  میشود.

           (4) 

 باشد.نیز نشانگر مقدار نهاده می xو  0در سال iبیانگر محصول 0i yکه در اینجا نیز 

یک  برابر در حالتی که تنها یک محصول مورد بررسی قرار گیرد در نتیجه سهم محصول از درآمد فروش محصول

 شود:هد بود در نتیجه رابطه زیر حاصل میخوا

 (5)      
1)11(2/1)(2/1 0  iti RR  








































n

i

ss

i

it

n

i

RR

i

it

t

ii

iti

X

X

Y

Y

TFP

TFP

1

)(2/1

0

1

)(2/1

0

0
00

)0





n

i

it

it
it

X

X
S

0



 

1701 

 آید:لگاریتم گرفته شود رابطه زیر بدست می 3در صورتیکه از طرفین معادله 
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 (.1375)سالمی، 

سنادی و از نوع ااز لحاظ زمانی، تحقیق حاضر از نوع مقطعی است و از لحاظ شیوه گردآوری اطالعات تحقیق حاضر 

ده انجام ش ال کشورپرتقال شمبهره وری عوامل تولید ، اندازه گیری و برآورد رشد به منظور بررسیپیمایشی است که 

گیری ابتدا به ، نمونه  اری مورد بررسی این تحقیق، باغداران و تولیدکنندگان پرتقال شمال کشور بودنداست. جامعه آم

ل ز فرمواجهت تعیین حجم نمونه آماری ای بود.ای وزنی و سپس از نوع تصادفی خوشهای طبقهروش چند مرحله

باغدار پرتقال  80ها از اطالعات مربوط به ادهاستفاده شد که درنهایت در مراحل مختلف تجزیه و تحلیل د کوکران

تحقیق،  ه اهدافابزار گردآوری اطالعات مصاحبه، مشاهده وپرسشنامه بوده که به منظور دستیابی ب استفاده شد.

 یزان مصرفم لید،های فردی تولیدکنندگان،ویژگی های تولید، اطالعات مربوط به هزینه توسؤاالت مربوط به ویژگی

، شیمیایی رف کودهای کشاورزی توسط باغدار، میزان هزینه شخم، هرس، الیروبی و آبیاری، هزینه مصدهساالنه نها

ت و ز ادوااحیوانی و کودپاشی، هزینه مصرف سموم حشره کش، قارچ کش، علفکش و روغن پاشی، هزینه استفاده 

ی و زاریابوری، بسته بندی، باهای چیدن، جمع آماشین آالت کشاورزی در جریان کاشت و داشت محصول، هزینه

مال ،سطوح درآمدی،سطح زیر کشت و میزان عملکرد محصول پرتقال شفروش محصول بصورت ریز و منطقه ای

ساری  مشهر وهای تنکابن، چالوس، قائکشور با مراجعه حضوریاز طریق هماهنگی با همکاران اداری در شهرستان

 تکمیل و جمع آوری شد.

 Excelها و اطالعات از طریق منابع اطالعاتی دست دوم، ابتدا با استفاده از نرم افزار کامپیوتریآوری دادهپس از جمع

مورد  Eviewsافزار کلیه این اطالعات استخراج و ساماندهی شد. جهت پردازش نهایی و تخمین تابع تولید، نرم 

 ( استفاده شد.OLSربعات)های تابع تولید از روش حداقل ماستفاده قرار گرفت. جهت تخمین پارامتر

 نتایج و بحث
در کل  ر نهادههسهم پرتقال شمال کشور به تفکیک عوامل تولید و هزینه های تولید یک هکتار  اطالعات مربوط به

عودی داشته است. ( آمده است.  هزینه ها در طی دوره مورد مطالعه سیر ص1پرتقال در جدول شماره )هزینه تولید 

ه متعلق ب ینه ایای می باشد و کمترین سهم هزسالها نیروی کار دارای بیشترین سهم هزینه بطور میانگین در همه

می  1395-96بیمه محصول می باشد . در طول دوره قیمت دارای نوسان بوده و بیشترین قیمت مربوط به سال 

 .باشد. از حاصلضرب قیمت در عملکرد، درآمد بدست می آیدکه تقریبا دارای نوسان می باشد

 )درصد(سهم هر نهاده در كل هزینه تولید و  ریال(10)پرتقالهاي تولید یك هكتار هزینه( 1جدول )
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 سهم از کل هزینه )درصد( ریال( 10متوسط هزینه) نهاده)عامل مورد نظر(

 31 4380000 نیروی کار

 2 300000 آب

 11 1600000 کود شیمیایی

 10 1450000 کود حیوانی

 9.6 1400000 سم

 1.9 290000 اشین آالتم

 1.8 270000 سوخت و انرژی

 0.8 120000 بیمه محصول 

 1.3 190000 استهالک

 13.7 2000000 زمین

 17 2500000 سایر هزینه ها)حمل و نقل، تعمیرات و ارتباطات(

 100 14500000 جمع کل هزینه تولید

 های تحقیقمأخذ: یافته        

سال  3-12ی درصد از باغداران دارای تجربه کار 3/47ه در کشت و کار مرکبات، های تجربدر خصوص مجموع سال

به عنوان عاملی  سال برآورد شد. در این پژوهش تجربه کاری 20بودند. در مجموع میانگین تجربه کاری باغداران 

رصد از د 32، سن بندی تولیدکنندگان بر مبنایموثر در انتخاب مسیر فروش توسط باغدار قلمداد شد. در تقسیم 

 50ر این مطالعه دقرار داشتند. در مجموع میانگین سن بهره برداران  36-45نمونه در این مطالعه در دامنه سنی 

وع میانگین سطح سال بودند. در مجم 9-12درصد از باغداران دارای تحصیالت بین  6/50سال بود. در این مطالعه 

یابیم که ده در میشهای آماری جمع سال به دست آمد. با نگاهی به داده 10تحصیالت برای باغداران در این مطالعه 

وارد ذکر شده در مسال بوده که با توجه به  10سال، با سطح تحصیالت  50میانگین سن یاغدران فعال در این حوزه 

نترنت، همچون ایوین )ها نزمینه آموزش آنها در زمینه باغداری پرتقال باید به توانایی آنها در بکارگیری تکنولوژی

 موبایل،اپلیکیشن، ...( توجه داشت.

های ذکر شده در قسمت قبل و نیز دار بین توابع موردنظر از آمارهجهت پی بردن به وجود یا عدم وجود تفاوت معنی

تایج بهره گرفته و در نهایت تابع تولید ترانسندنتال به عنوان تابع تولید مناسب انتخاب شد. بر اساس ن Fآزمون 

حاصل از تخمین تابع ترانسندنتال که برازش بهتری را نسبت به دیگر توابع نشان داد، عوامل تولید سم، آب، 
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درصد تغییرات در متغیر وابسته  99دار بر تولید مؤثرند و بیش از طور معنیکودحیوانی، کود شیمیایی و نیروی کار به

 شود.ضیحی حاضر تبیین مییعنی مقدار تولید پرتقال، به وسیله متغیرهای تو

ه سم، آب، ب(از بین متغیرهای توضیحی منظور شده در مدل، پنج متغیر مربوط 2براساس اطالعات جدول شماره)

امل غداران، عباشد. تحصیالت باکودحیوانی، کود شیمیایی و نیروی کار و نیز یک متغیر مربوط به تحصیالت مدیر می

های پرتقال ان با درصد، هرچه مدیر 10دار دارد. در سطح اطمینان کیفی است که بر میزان تولید واحدها اثر معنی

 داری بیشتر است.طور معنیاز سطح سواد بیشتری برخوردار باشند، میزان تولید محصول پرتقال به
 ال در شكل تابعی ترانسندنتالنتایج برآورد تابع تولید پرتق -2جدول

 داریسطح معنی tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

C 57/2 550/0 1/2 018/0 

LnXp 750/0 138/0 46/5 00/0 

LnXw 370/0 138/0 16/4 021/0 

LnXa 170/0 043/0 12/2 045/0 

LnXc 079/0 056/0 77/1 055/0 

LnXl 760/0 125/0 25/4 051/0 

Xp 050/0- 002/0 72/3- 39/0 

Xw 00000047/0- 0000004/0 15/1- 038/0 

Xa 0005/0- 0003/0 18/0- 063/0 

Xc 0004/0 0005/0 03/1- 45/0 

Xl 004/0- 006/0 88/4- 042/0 

Xt 011/0 007/0 68/1 099/0 

AR(1) 003/0 137/0 018/0 99/0 

      R2=0.89             
2R =0.80            DW=1.6               F= 2301                   Sig F=0.000 

 های تحقیقمأخذ: یافته        
2R درصد از تغییرات مربوط به تولید پرتقال توسط متغیرهای  80)تعدیل شده ضریب برازش مدل( نشان میدهد که

رصد معنی دار د 99درسطح F نیروی کار( توضیح داده میشود، مقدارمستقل)سم، آب، کود حیوانی، کود شیمیایی و 

ن نیز واتسو -ندوربی شده که نشان میدهد برآورد الگوی تابع ترانسندنتال از نظر آماری معنی دار است. مقدارآماره

 بیانگر عدم وجود خود همبستگی در مدل مذکور است. 

د تا امکان حاسبه شووری نیز مباید عالوه بر تابع تولید، معیارهای بهرهتر استفاده از عوامل تولید، برای ارزیابی دقیق

ا رهای تولید زینهتر فراهم شود. در این میان عواملی نظیر نیروی کار و کود شیمیایی که بخش عمده هبررسی کامل

سهم  لی باه اصوری پنج نهاددهند اهمیت بیشتری دارند. در این مطالعه روی محاسبه و تحلیل بهرهتشکیل می

وری کل که هها بهرصورت مجزا مورد بررسی قرار نگرفتند و تنهای تولید تمرکز شد. بقیه عوامل بهبیشتر در هزینه

عیین ری و توهای متغیر تولید است محاسبه شد. نتایج محاسبه معیارهای بهره دهنده بازده مجموع هزینهنشان

 (آمده است. 6ماره)میزان بهینه مصرف عوامل تولید در جدول ش

 ورینتایج محاسبه معیارهای بهره -6جدول
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وری بهره وری نهاییبهره نهاده)عامل مورد نظر(

 متوسط
AP 

مرز ناحیه دوم 

 و سوم
MP=0 

تعداد کشاورزان 

 با
MP<0 

 حداقل میانگین حداکثر 

 25 80 260 2/0 55/0 3/2 سال(-روز-نیروی کار)نفر

 5 3300 6/6 001/0 034/0 15/0 آب)مترمکعب(

 25 1200 20 01/0 424/0 37/1 کود شیمیایی)کیلوگرم(

 2 21 1 0017/0 03/0 181/0 کود حیوانی)تن(

 15 44 500 007/0 12/0 76/0 سم)لیتر(

 وری عوامل تولیدبهره

کارگیری به زاریاباشد، یعنی به می 260وری متوسط نهاده نیروی کار معادل سال(: بهره-روز-نیروی کار)نفر -الف

حد)کیلوگرم( وا 260های پرتقال شمال کشور به طور متوسط سال در با روز( در طی یک-یک واحد نیروی کار)نفر

وری نهایی باشد. بهرهمی 650و حداکثر آن  95وری متوسط نیروی کار پرتقال تولید شده است. حداقل مقدار بهره

ید ار میزان تولروز( اضافی برای نیروی ک-با صرف یک واحد)نفر باشد، بدین مفهوم کهمی 55/0این نهاده معادل 

باشد. مرز ناحیه دوم و می3/2و حداکثر آن  2/0وری نهایی نیروی کار یابد.حداقل مقدار بهرهگرم افزایش می 550

 باشد.نفر در سال می 80سوم اقتصادی نیروی کار 

حد کارگیری یک واباشد، یعنی به ازاری بهمی 6/6وری متوسط نهاده آب معادل آب)مترمکعب(: بهره-ب

رتقال تولید واحد)کیلوگرم( پ 6/6های پرتقال شمال کشور به طور میانگین سال در با آب)مترمکعب( در طی یک

وری متوسط رهباشد. این در حالی است که بهوری متوسط آب دو و حداکثر آن نه میشده است. حداقل مقدار بهره

ه قابل قبولی قرار ( در جایگا4-2( و نسبت به استاندارد داخل کشور)5/3میانگین کشورهای منطقه) آب در مقایسه با

ده معادل این نها وری نهاییوری نهایی آن، این رقم را بیش از پیش بهبود بخشید. بهرهتوان با توجه به بهرهدارد و می

یابد.حداقل می گرم افزایش 34آب،  میزان تولید باشد، بدین مفهوم که به ازاری افزایش یک مترمکعب می 034/0

آب  باشد. مرز ناحیه دوم و سوم اقتصادی مصرفمی15/0و حداکثر آن  001/0وری نهایی آب مقدار بهره

 باشد.مترمکعب در سال می3300

کارگیری یک ی بهباشد، یعنی به ازارمی 20وری متوسط نهاده کود شیمیایی معادل کود شیمیایی)کیلوگرم(:بهره -ج

)کیلوگرم( واحد20های پرتقال شمال کشور به طور متوسط سال در با واحد کود شیمیایی )کیلوگرم( در طی یک

وری نهایی باشد. بهرهمی 50و حداکثر آن  7وری متوسط کود شیمیایی پرتقال تولید شده است. حداقل مقدار بهره

میایی میزان ا صرف یک واحد)کیلوگرم( اضافی برای کود شیباشد، بدین مفهوم که بمی 424/0این نهاده معادل 

باشد. مرز می37/1و حداکثر آن  01/0وری نهایی کود شیمیایی یابد.حداقل مقدار بهرهگرم افزایش می 424تولید 

 باشد.کیلوگرم در سال می 1200ناحیه دوم و سوم اقتصادی کود شیمیایی 

کارگیری یک باشد، یعنی به ازاری بهط نهاده کود حیوانی معادل یک میوری متوسکود حیوانی)کیلوگرم(:بهره -د 

های پرتقال شمال کشور به طور متوسط یک واحد)کیلوگرم( سال در با واحد کود حیوانی )کیلوگرم( در طی یک

وری نهایی باشد. بهرهمی 5/2و حداکثر آن  35/0وری متوسط کود حیوانی پرتقال تولید شده است. حداقل مقدار بهره
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باشد، بدین مفهوم که با صرف یک واحد)کیلوگرم( اضافی برای کود حیوانی میزان تولید می 03/0این نهاده معادل 

باشد. مرز ناحیه می181/0و حداکثر آن  0017/0وری نهایی کود حیوانی یابد.حداقل مقدار بهرهگرم افزایش می 30

 باشد.رم در سال میکیلوگ 21000دوم و سوم اقتصادی کود حیوانی 

کارگیری یک واحد سم)لیتر( باشد، یعنی به ازای بهمی 500وری متوسط نهاده سم معادل سم)لیتر(:میانگین بهره -ر

ه است. حداقل واحد)کیلوگرم( پرتقال تولید شد 500های پرتقال شمال کشور به طور متوسط سال در با در طی یک

باشد، می 127/0وری نهایی این نهاده معادل باشد. بهرهمی 1200کثر آن و حدا 175وری متوسط سم مقدار بهره

یابد.حداقل مقدار گرم افزایش می 130بدین مفهوم که با صرف یک واحد)لیتر( اضافی برای سم میزان تولید 

در سال لیتر  44باشد. مرز ناحیه دوم و سوم اقتصادی مصرف سم می76/0و حداکثر آن  007/0وری نهایی سم بهره

 وری نهایی سم را منفی خواهد کرد.باشد، یعنی افزایش بیشتر از این مقدار،  بهرهمی

طور متوسط در  باشد. بدین مفهوم که بهمی 4/14وری کل عوامل تولید واحدهای مورد بررسی برابر میانگین بهره

ر دیگر معنی به ازای تولید شده است. د کیلوگرم پرتقال 4/14های پرتقال، ازای مصرف یک واحد از نهاده)کل( در با 

ابع تفاده در های مورد استهای پرتقال شمال کشور)هزینه تمام نهادهکار گرفته شده در با هر ریال هزینه متغیر به

ه و های متغیر بودوری مربوط به نهادهریال درآمد ناخال  وجود داشته است. این بهره 14تولید تخمینی( حدود 

جموع ماند، لذا در دهابت)زمین، تأسیسات، ساختمان و دیگر عوامل مؤثر در تولید( در این تحلیل وارد نشهای ثنهاده

 وری کل در دوره مطالعه در حد مطلوبی قرار دارد.  توان گفت بهرهمی

 

 کشش تولید نهاده ها

اسبه های محمی رود کشش ها یکی از ابزارهای مناسب مدیریتی و سیاستگذاری به شمارضرایب کشش تولید نهاده

باشد،  یعنی از هر پنج ( آمده است مثبت بوده و کوچکتر از یک می7ها که در جدول شماره )شده برای نهاده

ده ستفاده شولید اتنهادهسم، آب، کودحیوانی، کود شیمیایی و نیروی کار  بطور میانگین در ناحیه دوم و اقتصادی 

 است. 

 ها در تولید پرتقالای نهادهضرایب کشش تولید بر -7جدول 

 ناحیه تولید مقدار کشش تولید نهاده)عامل مورد نظر(

 دوم 005/0 نیروی کار

 دوم 009/0 آب

 دوم 04/0 کود شیمیایی

 دوم 08/0 کود حیوانی

 دوم 002/0 سم

 های تحقیقمأخذ: یافته        

ین افهوم آن مباشد و انی باالترین مقدار را دارا میدست آمده، کشش تولید نسبت به نهاده کود حیوبنابر ضرایب به

صد(اضافه می در 8/0است که به ازای یک درصد افزایش در میزان کود حیوانی، میزان تولید کمتر از یک درصد)

 شود.
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می تما ست. برایشده ا ها از رابطه برابری قیمت نهاده با ارزش تولید نهایی نهاده استفادهبرای تخصی  بهینه نهاده

 ران موردباغدا ها از قیمت نهاده کمتر بوده که نشان می دهدوری نهایی نهادههای مورد بررسی ارزش بهرهنهاده

ده فاده نهارد استها استفاده نموده اند به نحوی که آخرین واحد موبررسی بیشتر از حد بهینه اقتصادی از نهاده

ا حدودی وانی ترده است.تنها در مورد نهاده آب و کود حیتولیدی کمتر از قیمت نهاده به ارزش تولید اضافه ک

ا تحیوانی  و کود توان اذعان داشت که به شرایط بهینه مصرف نهاده نزدیک بوده و ارزش تولید نهایی نهاده آبمی

 کند.حدودی با قیمت نهاده آب و کود حیوانی برابری می

 

  شاخ  بهره وری کل عوامل تولید پرتقال در شمال کشور

هش عملکرد درصد رسیده است که به دلیل کا 96.48درصدی به  3.52بهره وری کل با رشد منفی  95-96در سال 

یل ید به دلیش تولبوده همچنین درآمد نتوانسته است افزایش مصرف عوامل را جبران نماید. در سال مورد نظر افزا

ین شاخ  با ا 96-97تفاده نشده است. در سال افزایش سطح زیر کشت می باشد و از عوامل تولید بطور بهینه اس

 و بهینه استفادهدهد از عوامل تولید به نحدرصد رسیده است که نشان می 99.65درصد به  3.17ارتقاء رشد معادل 

درصد  4ل این شاخ  رشدی معاد 97-98شده است و لذا با افزایش شاخ  بهره وری کل مواجه هستیم . درسال 

بهره  میزان رشد و شاخ  بهره ورییده که افزایش عملکرد می تواند یکی از دالیل آن باشد. رس 103.64داشته وبه 

 ( آمده است.12پرتقالبر حسب درصد در جدول شماره )وری کل عوامل تولید 

 پرتقالکل عوامل تولید وریو میزان رشد بهره شاخ  بهره وری -12جدول

 سال زراعی 95-94 96-95 97-96 98-97

 شاخ  بهره وری 100 48/96 65/99 64/103

 میزان رشد)درصد(  -52/3 +17/3 +99/3

 های تحقیق  مأخذ: یافته                   

ود . در مربوط می ش 95-96و کمترین مقدار آن به سال  97-98بیشترین شاخ  بهره وری کل عوامل به سال 

را  ترین سهمیی بیشاشد و بعد از آن،مجموعه کود شیمیاتولید پرتقال ، نیروی کار دارای بیشترین سهم هزینه می ب

  شته است.را دا به خود اختصاص داده است. از بین کودهای شیمیایی مورد نظر کود میکرو بیشترین سهم هزینه ای

هره بی دهد شاخ  بهره وری آب سیر صعودی  و شاخ  کود حیوانی سیر نزولی دارند. نتایج بدست آمده نشان م

هره وری ل رشد بعوامل در رابطه با محصول پرتقال دارای تغییرات  محسوسی بوده است. در مورد پرتقاوری جزئی 

 مثبت بوده است. 97و  96کل در  سال زراعی 

 گیري و پیشنهادهانتیجه

تان های اسنتایج حاصل از برازش و انتخاب تابع تولید برتر به منظور شناخت عوامل مؤثر بر تولید پرتقال در با 

های مورد مطالعه عوامل دهد، در با ترین برازش را نشان میمازندران نشان داد که تابع تولید ترانسندنتال مناسب

اند. البته عوامل ثانوی بدون دار بر تولید داشتهسم، آب، کود حیوانی، کود شمیایی، نیروی کار و تحصیالت اثر معنی

ها نظیر مدیریت با ، بافت خاک، نوع رقم، سن ز از کل هزینهتولید یا با سهم خیلی ناچیسهم در هزینه

اند و در بیولوژیکی)سن بعد از پیوند(، مالکیت، سابقه باغداری، سن باغدار و خدمات ترویجی در مدل لحاظ نشده
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العه وری و کشش تولید تمامی عوامل تولید مورد مطعمل روی عملکرد تأثیرگذار بوده است. محاسبه فاکتورهای بهره

ها از لحاظ نشان داده است این نهاده ها از لحاظ مصرف در ناحیه دوم اقتصادی تولید قرار دارند ولی اکثر نهاده

کدام از وری نهایی پایین نهاده ها بوده است. برای هیچدهنده بهرهمصرف به مرز ناحیه دو و سه نزدیک شده که نشان

هاده آب و کود حیوانی در وضعیت نزدیک به بهینه قرار دارند و بقیه ایم و تنها نها تخصی  بهینه نداشتهنهاده

روند   95شوند. در مجموع شاخ  بهره وری برای محصول پرتقال در سال ها بیش از حد بهینه مصرف مینهاده

 نزولی داشته است و  بهرهوری جزئی و کلی تمام عوامل تولید در این سال نیز کاهش نسبی یافته است.

وری نهایی ، بهرهشود به آموزش نیروی کار توجه بیشتری شود تا بتوان با کاهش هزینه های این نهادهد میپیشنها

ه صی  بهینتایج تخبا توجه به ن افزایش یابد و با میزان کمتری از نیروی کار، عملکرد روند صعودی داشته باشد.

ر، نیروی کاه اصلی)و در این راستا از مصرف سه نهادشود مجددا  تخصی  بهینه منابع داده شود ها، توصیه مینهاده

 ها در مصرفهای آب و کود حیوانی توجه به کاهش هزینهسم و کود شیمیایی( کاسته شده و در مصرف نهاده

 شود.ها توصیه میضروری است، لذا روند کاهشی مصرف این نهاده

، نهاده نفر روز سال( 80برای نیروی کار)ها برای تولید یک هکتار پرتقال حداکثر میزان مصرف نهاده -

لیتر(  44کیلوگرم( و نهاده سم) 1200تن(، نهاده کود شیمیایی) 21مترمکعب(، نهاده کود حیوانی)3300آب)

نها تهاده نه نمصرف  باشد. یعنی در این میزان مصرف نهاده تولید نهایی صفر شده و بعد از آن هرگونه افزایش درمی

یابد. برای هش میدار کاها شده و در نهایت درآمد ناخال  باغثیری ندارد بلکه باعث افزایش هزینهدر افزایش تولید تأ

 صورت بهینه مصرف شوند.ها بهرسیدن به سود منطقی باید این نهاده

یتی نی و مدیرکارگیری دانش فها، بهوری نهادهداری اثر سطح تحصیالت مدیران بر عملکرد و بهرهبا توجه به معنی -

 وری توصیه می شود.باغداری در جهت افزایش هرچه بیشتر بهره

فاده از ل با استین عامابا توجه به اینکه کود شیمیایی دومین جایگاه را در سهم هزینه ای دارد، افزایش بهره وری  -

 روشهای صحیح توزیع کود یا تخفیف در فروش از طریق شرکت های تعاونی ضروری است.  
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