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 پیشگفتار
 

های های کشاورزی درواقع کاربرد تئوریتحليل اقتصادی سياست

های اقتصادی در بخش کشاورزی منظور توضيح بهتر پديدهاقتصادی به

باشد. چنانچه تئوری و واقعيت را دو انتهای يک فرآيند در نظر بگيريم در می

 گر اقتصادیآن صورت هماهنگ نمودن اين دو جريان کاری است که تحليل

های ديگر های علمی و پژوهشتنها به آموختهبين نهدهد. دراينام میانج

شود بلکه همزمان با حرکت از سمت وقايع اقتصادی، محقق محققان توجه می

ت اقتصادی وانفعاالتری برای تحليل و تفسير فعلهای مناسبکوشد تئوریمی

دانش  گر عالوه برديگر تحليلعبارتسازی نمايد، بهها را بومیشناسايی و آن

ها در اقتصادی به تجربه کافی برای شناسايی نيازها، تقاضاها، قوانين و اولويت

بر بوده و همواره قابل ارتقا و طول زمان نيز نياز دارد. تجميع اين موارد زمان

 بهبود هستند.

باشد ولی عرضه دانش مناسب اقتصاد ازلحاظ مبانی نظری غنی می علم

شود که . با نگاهی به بخش کشاورزی مشاهده میاستمؤثر متأثر از تقاضای 

وری، تخصيص بهينه، در حال حاضر مباحث مربوط به کارايی، بهره
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بندی در مرکز توجه قرار دارند، لذا مطالب کتاب نيز بر گذاری، اولويتارزش

 شده است.پايه همين تقاضا تهيه و تنظيم

اشد و در بکنار يکديگر می ويژگی کتاب ارائه مطالب نظری و تجربی در

های شده در ادامه آن نيز نتايج تجربی به همراه دادههر قسمت که الگويی ارائه

شده است. لذا، مطالب کتاب عالوه بر اينکه به موضوع مورداستفاده گزارش

ل پردازد با معرفی، برآورد و تحليهای کشاورزی میتحليل اقتصادی سياست

شجويان و دان کارشناسانتواند راهنمايی مناسب برای ینتايج الگوهای متعدد، م

 باشد.های اقتصاد و مديريت کشاورزی رشته
 

 علی شهنوازی                                              

3121 پائيز                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
 

ها و ابزارهای در توجه به اهداف، اولويت های کشاورزی باسياست

رو پيش باشند. کتاببررسی و ارزيابی میهای مختلفی قابلدسترس به شکل

های کشاورزی پرداخته، سپس با ارائه الگوی توسعه ابتدا به مفاهيم سياست

موده وری تأکيد ناقتصادی بخش کشاورزی به اهميت ارزيابی و ارتقای بهره

وری و آثار اقتصادی مداخله توجه نيز به مباحث مربوط به بهرهاست. در ادامه 

 صورت خالصه نمود:توان آن را بدينکرده است. با مروری بر کتاب، می

های کشاورزی تعريف و داليل حضور بخش در فصل نخست سياست

 شدهعمومی در بازارهای کشاورزی به همراه عواقب احتمالی آن توضيح داده

معرفی  دهنده آنم چارچوب تحليل سياستی و عناصر تشکيلاست. در فصل دو

در  شده است.تر توضيح دادهو اين چارچوب در فصل سوم با چند مثال بيش

فصل چهارم نيز الگوی بِتا به بخش کشاورزی پيشنهادشده است. در فصل پنجم 

وری در بخش کشاورزی ايران و کشورهای منطقه بررسی و در وضعيت بهره

ای هپذيری توجه شده است. در فصلوری و رقابتبه ارتباط بهرهفصل ششم 

نی گزارش های ميداوری و نتايج يافتههفتم و هشتم نحوه محاسبه تغييرات بهره
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ی ابه تعيين امتياز و رتبه کارايی محصولی و منطقه 32تا  2گرديده و فصول 

ده و به کارايی مصرف آب توجه ش 34و  31های پرداخته است. در فصل

تأثير نوع  36و  31گرديده است. در فصول  الگوهايی برای تعيين آن مطرح

 24تا  31های پايانی شده و فصلها بررسیرويکرد بر استفاده و تخصيص نهاده

کتاب نيز به تحليل آثار درآمدی و توزيعی اِعمال سياست با استفاده از رهيافت 

 است. مازاد اقتصادی پرداخته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 

 یکشاورز یهاسیاست
 

در اين فصل به تعريف سياست، شکست بازار و داليل دخالت دولت 

 شده و به آثارعنوان نماينده بخش عمومی در بازارهای کشاورزی پرداختهبه

ح مداخله توضيگردد. همچنين با معرفی سياست عدمجانبی مداخله اشاره می

ای از مواقع عدم دخالت بهتر از هر سياست نه در پارهشود که چگوداده می

 باشد.ديگری می
 

 سیاست -1-1

ايت سوی موقعيتی که مورد رضفاصله گرفتن از شرايط فعلی و حرکت به

وبيش در اذهان خود اکثر مردم باشد، آرزويی است که همه افراد کشور کم

-ذير نمیپولی امکاندهند. دستيابی به اين خواسته با سازوکار معمپرورش می

زامات تنهايی قادر نيست تمام الديگر کارکرد اجزای اقتصاد بهعبارتباشد، به

که خدمات آموزشی و توسعه اقتصادی را فراهم بياورد؛ مثالً اميد به اين

بهداشتی روزی همگانی بشوند يا ضريب مکانيزاسيون در مدت کوتاهی به دو 
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 هاهاست که دولترفع اين کاستیرسد. برای برسد، بعيد به نظر می

ذيرد. منظور رفع موانع توسعه، صورت پشده بهاند تا تالشی مديريتگرفتهشکل

-نفوذ میها اعمالها، ساختارهای خود را مهندسی نموده و از طريق آندولت

را در گيری و نحوه اجها ازلحاظ تصميمکنند. باآنکه کيفيت کارکرد دولت

ای هجا اين فرآيند تعيين هدف و شيوهنيست ولی در همهمناطق مختلف يکسان 

اين ميان  شود. درمورداستفاده برای دستيابی به آن، با نام سياست شناخته می

تر بر منافع جمعی و نحوه توزيع آن تمرکز و ها بيششود دولتفرض می

 های مطلوب اخالقی هستند.نظارت نموده و دارای ويژگی
 

 مداخله -1-2

د پردازنهای اتخاذشده میا از طريق نهادها يا افراد به اِعمال تصميمهدولت

رايانه گفرض اين است که اين نهادها يا افراد نيز رويکردی مثبت و جمعو پيش

گويند شود، اصطالحاً میدارند. زمانی که دولت با بدنه خود وارد ميدان می

اقتصادی، فرهنگی يا هر تواند در عرصه داده است. اين مداخله میمداخله رخ

ش های اقتصادی دولت در بخعرصه ديگری باشد که در اين کتاب به سياست

 شود.کشاورزی پرداخته می
 

 شکست بازار -1-3

ند. باشدر بخش کشاورزی محصوالت فراوانی در حال توليد و مصرف می

-کنند رویتصميماتی که افراد و خانوارها در خصوص هر محصول اتخاذ می

دهند که در علم اقتصاد از آن با عنوان بازار ياد کانيسمی را شکل میم هم

ها و مقادير تعادلی توليد و مصرف تعيين شود، در اين بازارهاست که قيمتمی

گردند. باآنکه انواع متنوعی از بازارها با توجه به تعداد و اندازه طرفين، می
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وجود داشته ولی اين بازار ها، زمان و مکان ساختکيفيت جريان اطالعات، زير

که  باشدتری دارد، زيرا در اين بازار میرقابت کامل است که طرفدار بيش

-یشده و حداکثر رفاه ممکن ايجاد مترين قيمت عرضهترين توليد در کمبيش

عنوان نماينده بخش عمومی در چند حالت گردد. با توجه به اين مسئله، دولت به

دم نوعی بيانگر عکند که هرکدام بهزار( را پيدا میمجوز ورود به اقتصاد )با

توانايی بازار در تأمين حداکثر رفاه بوده و اصطالحاً با نام شکست بازار شناخته 

ترين حالت، زمانی است که بازارها وجود دارند ولی کامل شوند. شايعمی

ابع ننيستند. در اين شرايط بخشی از رفاه جامعه به دليل عدم تخصيص بهينه م

باشد، حالت دوم زمانی است که عرضه و تقاضا به در حال از دست رفتن می

رسند و در حالت سوم اصالً عرضه و تقاضايی برای داليلی به يکديگر نمی

 کند.شود بازار کار نمیمحصول وجود ندارد که در اين حالت گفته می

جود وتر عدم افتد ولی بيششکست بازار به داليل متعددی اتفاق می

رقابت، شکست يا کمبود اطالعات، وجود منابع مشترک، عوامل خارجی، 

های مبادله، نابرابری و وجود موضوعات وجود محصوالت عمومی، هزينه

 شودشمارند. وقتی دولت وارد بازار میکالن اقتصادی را داليل اصلی می

ه زکنند. هرانداهايی ديگر اجرا میگيرد و بخشقسمتی از آن تصميم می

ها بهتر باشند به همان مقدار احتمال کيفيت تصميمات و نحوه اجرای آن

دم کند ولی عها در بهبود رفاه جامعه نيز افزايش پيدا میموفقيت سياست

هماهنگی ميان اجزای مختلف دولت، عدم آشنايی با وضعيت موجود )عرضه 

 يل فساد،های سازمانی از قبها، وجود آفتو تقاضا(، عدم شناخت محدوديت

رشوه و ناسازگاری درونی تصميمات با يکديگر، بحران ديگری به نام شکست 



 های کشاورزیتصادی سياستتحليل اق                                                                                                                            22

آورد که مردم و دولت را از دستيابی به اهداف خود دولت را به وجود می

 سازند.محروم می
 

 مداخلهسیاست عدم -1-4

عنوان عدم کارآمدی دولت در مديريت بازارها خود سياست ديگری به

 سازد که ارتباط تنگاتنگی با تئوری بهينه دومرا مطرح می مداخلهسياست عدم

دارد. بنابراين تقسيم وظايف ميان دولت و بخش خصوصی در اقتصاد، 

های کشاورزی موردتوجه موضوعی است که در بررسی اقتصادی سياست

های است. البته حجم و شدت دخالت دولت در اقتصاد متأثر از ديدگاه

نی تواند طيف وسيعی از مشارکت، جايگزييز بوده و میاقتصادی سياستمداران ن

 يا همکاری بين دولت و بخش خصوصی را به خود بگيرد.
 

 آثار جانبی سیاست -1-5

های دولت در بازار محصوالت توان گفت که دخالتطور خالصه میبه

کشاورزی همانند چاقويی چند لبه کار نموده و ضروری است آثار مستقيم و 

ذاری گها اقدام به سياستها شناسايی و بااطالع از آناعمال سياستغيرمستقيم 

طور شود. بهنيز گفته می 3مستقيم، آثار جانبینمود. به اين آثار اقتصادی غير

فاده از فشار چه تأثيری بر توليد، استمثال اين پرسش که توسعه آبياری تحت

ری، صادرات، وهای نسبی، کشت ساير محصوالت، بهرهها، مزيتنهاده

واردات و ميزان دستيابی به اهداف در بخش کشاورزی داشته معموالً بدون 

ه گيری، بهای تصميمجواب مانده و تالش برای ارائه پاسخ به آن در محيط

                                                 
3 Side Effects 
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ود شسازمانی، منتهی میهای دروندليل نبود اطالعات کافی غالباً به کشمکش

شاورزی های کصادی سياستتر به بررسی اقتکه اين خود ضرورت توجه بيش

 دهد.را نشان می
 

 های کشاورزیبندی سیاستتقسیم -1-6

-بررسی و پژوهش میهای مختلفی قابلهای کشاورزی به شيوهسياست

های کشاورزی را ازلحاظ اقتصادی بررسی باشند ولی چنانچه بخواهيم سياست

 تا عالوه بر سهولتدهی کرده هايی، سازمانها را در گروهنماييم، بهتر است آن

يات های اجرايی با ادبشناسايی در ميدان عمل، بتوانيم ارتباطی ميان سياست

-می های کشاورزی رايافته نيز برقرار سازيم. سياستموضوع و مطالعات انجام

توان به درآمدی و قيمتی يا قيمتی و غير قيمتی تقسيم نمود يا حول محور 

دی ديگر بندر يک گروهها پرداخت. بررسی آنفناوری به  ها، بازاريابی وقيمت

ای، اعتباری، اصالحات توان به قيمتی، نهادههای کشاورزی را میسياست

 (.3224ارضی، مکانيزاسيون، بازاريابی، آب و پژوهشی نيز تقسيم نمود )اليس، 

های تضمينی محصوالت کشاورزی، تأمين نهاده کود اعمال قيمت

کشاورزی برای تأمين سرمايه در گردش، واگذاری های شيميايی، اعطای وام

 فشار، برگزاریسازی اراضی کشاورزی، توسعه آبياری تحتو يکپارچه

 های آبياری و انجامسازی کانالهای کشاورزی، احداث سدها و بهينهنمايشگاه

برداران، ازجمله ها به بهرههای آموزشی و پژوهشی و انتقال نتايج آنطرح

-یباشند. به نظر مستند که در بخش کشاورزی در حال اجرا میهايی هسياست

 طورهای موجود و بهرسد افزايش شناخت از کيفيت، مقدار و توزيع نهاده

برداران، بهبود هماهنگی درونی های اقتصادی و اجتماعی بهرهخالصه ويژگی



 های کشاورزیتصادی سياستتحليل اق                                                                                                                            22

ان زهايی برای ارزيابی و تعيين ميهای در دست اجرا و تهيه شاخصميان سياست

بتواند  بندی مناسب،همسوئی نتايج با اهداف اسناد باالدستی و تدوين اولويت

 ها ياری رساند.به موفقيت سياست
 

 مبادله و عناصر بازار -1-7

ده شهای اقتصادی معموالً وجود اهداف متناقض مشاهدهدر بررسی سياست

ين موارد، گوييم مبادله ميان اهداف وجود دارد که مديريت او اصطالحاً می

ای ههای اقتصادی و طراحی سياستنيازمند شناخت آثار احتمالی سياست

 باشد.تکميلی می

های اقتصادی که در قالب های کشاورزی در چارچوب محدوديتسياست

 پردازند. عرضه کلها مطرح هستند به ايفای نقش میعرضه، تقاضا و قيمت

زمين، نيروی کار و آب  يک کشور به ميزان عوامل توليد موجود از قبيل

 های مديريتی ازها و توانايیهای نسبی نهادهطرف و به فناوری، قيمتازيک

طرف ديگر بستگی دارد. مجموعه اين عوامل تابع توليد کشور را مشخص 

ای هسازند. تقاضای کل کشور تحت تأثير جمعيت، درآمد، سليقه و قيمتمی

ر منظوهای موجود برای واردات بهها نيز فرصتنسبی کاالها بوده و قيمت

عيين ها را تافزايش عرضه و صادرات برای تقويت تقاضای محصوالت يا نهاده

-کنند. اين سه عنصر در کنار هم بازار محصوالت کشاورزی را تشکيل میمی

 دهند.
 

 ارزیابی سیاست -1-8

اورزی و های کشتوان گفت که برای بهبود اثربخشی سياستدرنهايت می

های کشاورزی، نيازمند به ت در راستای طراحی و اجرای بهتر سياستحرک
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ها با اهداف موردنظر هستيم. اين ارزيابی های ميدانی و مقايسه آندريافت داده

يافته و امکان اعمال در مراحل مختلف پيش، حين و پس از اجرا انجام

حال حاضر سازد. در اصالحات موردنياز در شيوه اجرای سياست را فراهم می

های اقتصادی در بخش کشاورزی اين شود در نحوه اجرای سياستمشاهده می

-ی نمیاگونهها بهرنگ بوده و گزارش دهی از اثربخشی فعاليتسازوکار کم

ر پذيکارها را امکانباشد که امکان ارزيابی مؤثر و بازتعريف اهداف و راه

واند با تهای کشاورزی میتنمايد، لذا تقويت نظام پايش آثار اقتصادی سياس

 تر، شرايط را برایهای مناسبگيریفراهم نمودن اطالعات الزم برای تصميم

 مديريت بهتر منابع فراهم نمايد.
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 فصل دوم
 

 یسیاست تحلیل چارچوب
 

های کشاورزی، نياز است چارچوبی سياستاقتصادی منظور تحليل به

يابی های مختلف سياستی داشته باشيم. دستروشن و شفاف برای بررسی گزينه

تر ها و تمرکز بيشکننده کاهش اختالف در تحليلبه اين چارچوب، تضمين

وانند تها چه مواردی میثار اقتصادی سياستکه آبر جزييات خواهد بود. اين

د منوط شونهای مختلف چگونه از اجرای يک سياست متأثر میباشند يا گروه

چوب در باشد. از اين چاريافته میبه دستيابی به يک چارچوب تحليلی سازمان

 شود.ياد می 3عنوان چارچوب تحليل سياست کشاورزیادبيات موضوع به
 

 وب تحلیل سیاستیاجزای چارچ -2-1

در يک چارچوب تحليل سياستی، منظور از چارچوب، عبارت از رهيافتی 

شده برای توليد تفکری شفاف بوده و الزم است سازگار و سازماندهی

ای طراحی گردد که امکان مطالعه ارتباط عناصر موجود در سيستم گونهبه

                                                 
3 Framework for Agricultural Policy Analysis 
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رزی م آورد. کشاواقتصادی و تأثير اقدامات يک گروه بر گروه ديگر را فراه

ها، کاالها و خدماتی است که در بخش کشاورزی توليد نيز دربرگيرنده نهاده

ا هها تدابيری هستند که توسط دولتشوند. همچنين سياستو مصرف می

يز ارزيابی شده و تحليل نهای مختلف، اعمالمنظور تغيير رفتار اقتصادی گروهبه

رنتيجه باشد، درفتارهای اقتصادی میآثار تصميمات دولت يا بخش عمومی بر 

چارچوب تحليل سياست کشاورزی يک سيستم منطقی برای تحليل آثار 

های مختلف از قبيل توليدکنندگان، های دولت بر گروهاقتصادی سياست

 دهندگان است.کنندگان و مالياتعوامل بازاريابی، مصرف

و  1هات، سياس2ها، محدوديت3( اهداف2221پيرسون و همکاران )

ه اند. برا چهار جزء اصلی يک چارچوب سياستی در نظر گرفته 4هااستراتژی

 گذارانهايی هستند که توسط سياستاعتقاد ايشان، اهداف، درواقع آرمان

ادی های موجود اقتصها نيز واقعيتشوند. محدوديتشده و پيگيری میتعريف

ادی از غيير رفتارهای اقتصها ابزارهايی هستند که دولت برای تبوده و سياست

 وند.شها نيز با تعريف رويکردها، معرفی میاستراتژی کند،ها استفاده میآن
 

 نمودار چارچوب تحلیل سیاستی -2-2

باشد. نمودار از ، نمايش نموداری چارچوب تحليل سياستی می3-2شکل 

 هايیو با تعريف استراتژی، اقدام به طراحی سياست تعيين اهداف آغاز

                                                 
3 Objectives 

2 Constraints 

1 Policies 

4 Strategies 
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ها با لحاظ نمودن ها در قالب برنامهگردد. مجموعه اين سياستهماهنگ می

هايی که توسط پارامترهای اقتصادی از قبيل عرضه، تقاضا و قيمت محدوديت

. پاسخ گردندشوند برای دستيابی به اهداف، عملياتی و اجرايی میمشخص می

يز در اند نکارا بودههای اجراشده تا چه اندازه مؤثر و به اين پرسش که سياست

ای ونهگشود. اجزای چارچوب تحليل سياستی بهفرايند ارزيابی مشخص می

، های اقتصادی داشتهترين ارتباط را با تئوریشوند که بيشتعريف می

 سنجش و مديريت پذير باشند.قابل
 

 

 

 

 

 
 (2002: نمايش نموداری چارچوب سیاستی )پیرسون و همکاران، 1-2شکل 

 

 اهداف چارچوب تحلیل سیاستی -2-3

عنوان اهداف ، به1و امنيت 2، برابری3در يک چارچوب سياستی، کارايی

باشند. کارايی به نحوه تخصيص منابع و توليدات مربوط بوده مطرح می 4اصلی

ترين درآمد و گردد که تخصيص منابع منجر به بيشو زمانی حاصل می

                                                 
3 Efficiency 

2 Equity 

1 Security 

4 Fundamental Objectives 

 هااستراتژی

 اهداف

 هاسیاست

 هامحدوديت
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وزيع جر گردد. برابری به نحوه تتخصيص توليدات نيز به حداکثر رضايت، من

درآمدها مربوط بوده و امنيت نيز به دسترسی افراد جامعه به مواد غذايی در 

ای از مواقع ميان اهداف سياستی های مناسب و پايدار ارتباط دارد. در پارهقيمت

ای که بهبود يک هدف درگرو کاهش ميزان گونهگردد، بهتضاد ايجاد می

اره شد، تر اشطور که پيشباشد در اين مواقع همانگر میدستيابی به هدف دي

 گويند ميان اهداف، مبادله وجود دارد.می
 

 های چارچوب تحلیل سیاستیسیاست -2-4

دهند شامل هايی که بخش کشاورزی را تحت تأثير قرار میسياست

و  2های کالن اقتصادی، سياست3های قيمت محصوالت کشاورزیسياست

 زمانهای قيمتی در يکباشند. سياستمی 1گذاری عمومیمايههای سرسياست

مشخص، تنها بازار يک محصول يا نهاده را متأثر ساخته ولی دامنه تأثيرگذاری 

ای از توانند مجموعههای کالن اقتصادی وسيع بوده و همزمان میسياست

 عمومیگذاری های سرمايهها را تحت تأثير قرار دهند. سياستکاالها و نهاده

ص های جايگزين را مشخگذاری ميان گزينهنيز نحوه تخصيص منابع سرمايه

های مختلف توليدی، مصرفی و ای هستند گروهنموده و ازآنجاکه منطقه

 سازند.صورت متفاوت متأثر میبازرگانی را به
 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Agricultural Price Policies 

2 Macro-Economic Policies 

1 Public Investment Policies 



 22چارچوب تحليل سياستی                                                                                           فصل دوم:

 های قیمت محصوالت کشاورزیسیاست -2-4-1

های متفاوتی لف را به شکلهای مختهای قيمتی، گروهاجرای سياست

يا  3تواند با توزيع مجدد درآمدتحت تأثير قرار داده و اجرای يک سياست می

های همراه باشد. معموالً در ارزيابی آثار اقتصادی سياست 2انتقال درآمدی

-کننده، توليدکننده و دولت تقسيم میکشاورزی، جامعه به سه گروه مصرف

 ها بوده ود به نفع يا زيان هر يک از اين گروهتوانها میشود. اعمال سياست

-ها، گروهی سود و در مقابل گروهی متحمل زيان میهمواره در اجرای آن

ای باعث انتقال درآمدی ميان منابع عمومی های يارانهگردند. سياست

کنندگان از طرف ديگر شده و دريافت طرف و توليدکنندگان و مصرفازيک

گردد. يجاد جريان درآمدی به سمت بودجه عمومی میماليات نيز منجر به ا

های مقداری در مسير صادرات يا ای يا محدوديتهای تعرفهاعمال سياست

های داخلی شده و ميزان توليد، مصرف، صادرات و واردات باعث تغيير قيمت

های صادراتی نيز به دهند. اعمال محدوديتواردات را تحت تأثير قرار می

وضع موانع وارداتی به افزايش قيمت کاال منجر خواهند شد.  کاهش قيمت و

های تر مواقع نيازمند همراهی سياست، در بيش1های مستقيممؤثر بودن کنترل

 4ياهگيری بازار سای بوده، در غير اين صورت شکلتجاری، مالياتی يا يارانه

 سازد.تأثير میيافته را بیهای انجامکوشش
 

 

 

                                                 
3 Income Distribution 

2 Income Transfer 

1 Direct Controls 

4 Black Market 
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 ی کالن اقتصادیهاسیاست -2-4-2

توجهی طور قابلکنندگان کاالهای کشاورزی بهتوليدکنندگان و مصرف

ه گروه ها در سباشند. اين سياستهای کالن اقتصادی میتحت تأثير سياست

منابع طبيعی و کاربری اراضی قرار  و پولی و مالی، نرخ ارز و قيمت عوامل

ادی های کالن اقتصياستهای پولی و مالی هسته مرکزی سگيرند. سياستمی

 سازند. شاخصها را مشخص میهای اقتصادی و قيمتهستند و سطح فعاليت

ای ههای پولی و مالی بوده و توسط شاخصکل قيمت يا تورم متأثر از سياست

ی پولی هاشوند. سياستگيری میکننده اندازهقيمتی توليدکننده و مصرف

مالی  هایا مشخص ساخته و سياستميزان عرضه پول و درنهايت تقاضای کل ر

 کنند.نيز درآمدها و مخارج دولت را تعيين می

ها را در بخش ها و هزينهصورت مستقيم قيمتهای نرخ ارز بهسياست

دهند. بسياری از کاالهای کشاورزی در کشاورزی تحت تأثير قرار می

ه خلی ببازارهای جهانی مورد دادوستد بوده و بخشی از عرضه يا تقاضای دا

کننده ارز گردد. ازآنجاکه نرخ ارز تبديلبازارهای جهانی صادر يا وارد می

داخلی به ارزهای خارجی است، درنتيجه تغيير در نرخ ارز، قيمت کاال و 

 خدمات را متأثر خواهد ساخت.

های قيمت عوامل، هزينه توليد را تحت تأثير قرار داده و ازآنجاکه سياست

ه هزينه توليد محصوالت کشاورزی به تأمين زمين، نيروی تر موارد عمددر بيش

ه، حداقل های اجارهايی از قبيل تعيين نرخکار و سرمايه بستگی دارد، سياست

يمت شده و قدستمزد و نرخ سود بانکی، هزينه توليد و درنتيجه قيمت تمام

دهند. با توجه به سطح تعادلی را در بازار محصوالت کشاورزی تغيير می
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بستگی متفاوت توليدات به عوامل توليد، تأثيرپذيری بازار محصوالت وا

 کشاورزی نيز يکسان نخواهد بود.
 

 گذاری عمومیهای سرمایهسیاست -2-4-3

-هايی که بخش کشاورزی را تحت تأثير قرار میسومين گروه از سياست

-گذاری عمومی بوده که شامل سرمايههای سرمايهمربوط به سياست دده

-هباشد. سرمايها، سرمايه انسانی و تحقيق و توسعه میی در زيرساختگذار

های آبياری ها، بندرها و شبکهها شامل احداث جادهگذاری در زيرساخت

گونه شود. اينها اصطالحاً کاالها و خدمات عمومی نيز گفته میاست که به آن

ان بهينه، تر از ميزکاالها و خدمات معموالً بدون دخالت بخش عمومی کم

باشند، شوند و ازآنجاکه محدود به مناطق خاصی میتوليد و عرضه می

ثير قرار تر تحت تأکنندگان همان مناطق را نيز بيشتوليدکنندگان و مصرف

 دهند.می

های بهبود سرمايه گذاری در آموزش و بهداشت جزء سياستسرمايه

رسانی ها و آگاهیهباشد. مدارس عمومی، مراکز ترويج، درمانگاانسانی می

وط های مرببهداشتی ازجمله اقدامات بخش عمومی در اين زمينه است. سياست

يفه توليد يا شود که وظهايی گفته میبه تحقيق و توسعه نيز به مجموعه فعاليت

دارد.  های نوين به مزرعه يا فرايند بازاريابی را به عهدهانتقال دانش و فناوری

م شوند. ارقاالمللی توليد و ارائه میی داخلی يا بيناين دانش توسط نهادها

شده، ادوات کشاورزی و اطالعات مربوط به نحوه استفاده بهينه از اصالح

 ها جزء اين گروه هستند.نهاده
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 فصل سوم
 

 یچارچوب تحلیل سیاستکاربرد 
 

ملّی  ای وهای منطقهريزیرعايت اصول چارچوب تحليل سياستی در برنامه

يافته را افزايش دهد. در اين فصل های انجامتواند احتمال موفقيت کوششمی

ا اند رشدهای ارائههای اقتصادی که در سطوح ملّی و منطقهدو نمونه از برنامه

ه گردد. برنامها دقت میگفته در آنبررسی و به ميزان رعايت اصول پيش

نخست بسته تسريع رونق اقتصادی مربوط به دولت يازدهم و ديگری نقشه راه 

ه باشد. در بررسی برنامه دوم بکشاورزی مقاومتی استان آذربايجان شرقی می

 شود.نيز توجه می (2231پايدار )سند سازمان ملل متحد برای توسعه 

 

 بسته تسریع رونق اقتصادی -3-1

 اهلل سيف، علیتصميم گيران اقتصادی دولت يازدهم، ولی 3124مهر  21

ای برای تسريع رونق اقتصادی کشور نيا و محمدباقر نوبخت از بستهطيب

اف، مدت بودن اهدتوان به کوتاههای اين بسته، میرونمايی کردند. از ويژگی

ه در ها، اشاره نمود. باآنکهايی متعادل و مديريت پذير بودن آنياستانتخاب س
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-های اتخاذی، توانايی الزم برای تحرک، مجموعه سياستاه گروهیديدگ

 العهتر به نفع طيف خاصی هستند ولی بامطبخشی به اقتصاد را ندارند يا بيش

ن از توامیهای موجود، ها و در نظر گرفتن محدوديتتر مجموعه سياستدقيق

 عبارت کوچک ولی کارا برای آن استفاده نمود.

-شايد اولين سؤالی که در برخورد با اين بسته ذهن را به خود درگير می

 جای رشد اقتصادی باشد. پرسشی کهنمايد، استفاده از واژه رونق اقتصادی به

الش تکنندگان آن با اشاره به هدف قرار دادن انبارهای کاالهای بادوام و تهيه

ند کاند. اساساً اين بسته، تالش میها به بازار مصرف، پاسخ دادهبرای انتقال آن

با انتقال کاالها از انبارها از ميزان موجودی انباشته کاسته و بر ميزان مصرف 

ا انتظار تورم وجود ندارد ولی از طرف ديگر ب نظر، درنتيجه از اين نقطهبيفزايد

شود افزايش در سطح ميليارد تومان، می 11222ه های عمرانی بافزايش بودجه

 بينی نمود.ها را پيشعمومی قيمت

، های بسته بر تورم تا حدی پيچيده استموضوع تأثير کلی اجرای سياست

 اند که آثاردهی شدهای سازمانگونههای پيشنهادی بهزيرا مجموعه سياست

ه دولت برای دستيابی بهمديگر بر تورم را خنثی نموده ولی همزمان به هدف 

رساند، درنتيجه اطالق واژه شده، ياری میرشد اقتصادی با تورمی کنترل

 متعادل برای بسته، قابل توجيه است.

های اقتصادی که از آن تر برای هماهنگ بودن سياستدر توضيح بيش

توان به اعمال همزمان کاهش نرخ سپرده عنوان متعادل بودن نيز ياد شد، میبه

ونی، انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت نام برد. باآنکه سياست نخست با قان

تسهيالت، تمايل به کاهش نرخ سود بانکی دارد ولی  شدهکاهش هزينه تمام
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 بازی به يک بازار بلندمدت با کاهشسياست دوم همزمان با انتقال وجوه سفته

ر گردد، سود بانکی منج تنهايی به افزايشتواند بهگذاری، میتمايل به سپرده

 ها با کاهش آثار يکديگر بهرود اجرای توأم اين سياستدرنتيجه انتظار می

ر افراد به تتغييرات اساسی در نرخ سود بانکی منجر نشوند، موضوعی که بيش

که گيری نه عدم تأثيرگذاری بلآن نتيجه رسيده بودند ولی علت اين نتيجه

 است.های بسته هماهنگی درونی سياست

در مورد اعطای تسهيالت به کاالهای بادوام مصرفی از قبيل مسکن، 

توان گفت، اين بخش باآنکه در ابتدای بسته و لوازم بادوام نيز می 3خودرو

-شده ولی ازلحاظ تأثيرگذاری بر ساختار اقتصاد از اهميت کممعرفی و مطرح

ر به نفع تظ که بيشوجود اين بخش نه از اين لحاباشد، بااينتری برخوردار می

ها متکننده بر کاهش قيخودروسازهاست بلکه به دليل تقويت انتظار مصرف

گذار در طراحی بسته در نظر داشته، در آينده در مسيری خالف آنچه سياست

يت انتظار تر با تقوديگر تالش برای فروش بيشعبارتتواند عمل نمايد، بهمی

ريد، تر در خهايی آن، احتماالً تعويق بيشها همراه شده و تأثير نکاهش قيمت

ن آن ای که دولت نيز نگراباشد، نتيجهها میانتقال آن به آينده و کاهش قيمت

 است.

در مورد تسهيالت پرداختی به کاالهای بادوام در شرايطی که خود 

توليدکنندگان تمايل به فروش اقساطی دارند نيز جای ترديد و سؤال است، به 

                                                 
آغاز و در مدت شش روز،  3124آبان  31اجرای فروش خودرو با استفاده از تسهيالت پيشنهادی در  3

ش ماه که برای ش ایهزار خودرو به فروش رفت. استقبال فراوان از اين طرح باعث گرديد، برنامه 332

 به پايان برسد. 3124آبان  21هزار خودرويی در  332شده بود با تعيين سقف فروش طراحی
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های حامی نظر جريانمنظور اعمالاين بخش از بسته صرفاً به رسدنظر می

 شده باشد.توليدکنندگان، مطرح

در کنار بررسی بسته تسريع رونق اقتصادی از زوايای مختلف، شايد توجه 

توان گفت نظر میبه آثار جانبی اجرای آن بر اقتصاد نيز مفيد باشد. از اين نقطه

 3ته اقتصادی، ارزش پول ملی افزايش و نرخ ارزکه احتماالً با عملياتی شدن بس

رود، صادرات دشوارتر شده و شاخص بورس کاهش يابد. درنتيجه انتظار می

که توجه به اين نکته، در مديريت آثار اقتصادی بسته تسريع رونق اقتصادی، 

 تواند مفيد باشد.می

در حد  ،شود گفت که بسته پيشنهادی با احترام به قوانين بازاردر کل می

ی به رشد تواند به دستياببخشی به اقتصاد را داشته و میخودش توانايی تحرک

 درصدی موردنظر، ياری رساند.اقتصادی سه
 

 نقشه راه کشاورزی مقاومتی و سند توسعه سازمان ملل متحد -3-2

ای با ، بيانه3124مهر  1الی  1برابر با  2231سپتامبر  21الی  21در تاريخ 

ندگان کشورهای جهان در سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. اين حضور نماي

گرديد  2222جايگزين سند توسعه هزاره مصوب سال  2آرمان 31سند که با 

شده و باشد. بيانيه جديد با رويکرد توسعه پايدار طراحیمی 1هدف 362دارای 

 باشد.ساله باهدف دستيابی به دنيايی بهتر می 31ای برنامه

                                                 
وان تهای بسته تسريع رونق اقتصادی، نرخ ارز افزايش يافت که دليل آن را میبعد از اجرای سياست 3

 در پيگيری سياست کاهش نرخ سود بانکی جستجو نمود.
2 Goal 
1 Target 
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ين سند با نقشه راه کشاورزی مقاومتی استان آذربايجان شرقی، مقايسه ا

وان تهای مشترک میسازد. ازجمله ويژگیتشابهات و تمايزاتی را مشخص می

زيست، منابع آب، تنوع ژنتيکی، تالش برای افزايش آگاهی توجه به محيط

ار دهايی از قبيل زمانعمومی و دسترسی به منابع مالی را نام برد ولی تفاوت

 مشاهده است.بودن و کمی بودن اهداف نيز قابل

 دهد که اين سند اهداف کمیتوجه به نقشه راه کشاورزی مقاومتی نشان می

نداشته، زمانمند نبوده و وضعيت موجود را در همه موارد نامطلوب شناسايی 

يت ضعتری به تصوير وسازمان ملل متحد اهميت بيش 2212کند ولی سند می

هر  ديگر رويکرد بهبود وضعيت درعبارتبه ه تا به وضعيت فعلی،مطلوب داد

 باشد.سطحی از توسعه می

رسد توجه به چهار جزء رويکرد، در طراحی اسناد توسعه، به نظر می

ها باعث افزايش مديريت پذيری برنامه شود. ها و محدوديتاهداف، سياست

ها و پايدار و آرمانسازمان ملل متحد، نوع رويکرد، توسعه  2212در سند 

عنوان ها بهاند ولی سياستشدهی يا کيفی مشخصصورت کمّاهداف به

اشند بها نامشخص میابزارهايی برای دستيابی به اهداف و همچنين محدوديت

های اقتصادی، ای و محلی شامل ويژگیکه دليل آن لحاظ شرايط منطقه

 شد. در نقشه راه کشاورزیباريزی میاجتماعی، فرهنگی و سياسی در برنامه

ها يا مشخص نبوده يا ها و محدوديتمقاومتی رويکرد، اهداف، سياست

اشد تا بتر سياست میبندها بيشمثال ايجاد سيلعنوانتنيده هستند. بهدرهم

باشد يا در خصوص اجرا میهدف که برای کاهش خسارت سيل، قابل

يک  عنوانوالت کشاورزی بهبازاريابی و صادرات، ارتقاء مصرف سرانه محص
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توان به اهداف هدف مطرح است نه يک سياست. عالوه بر اين چگونه می

ر ديگعبارتافزايش صادرات و تقويت مصرف داخلی همزمان پاسخ داد، به

 شود.ای از مواقع مشاهده نمیها در پارهسويی در اهداف و سياستهم

اه شود نگمشاهده می نکته ديگری که در نقشه راه کشاورزی مقاومتی

مرکانتيليستی به تجارت است، يعنی توسعه صادرات همزمان با تالش برای 

ها جايگزين شده است. کاهش واردات، رويکردی که اکنون با ديگر نگرش

های ای و تالشهای منطقهرسد با افزايش هماهنگی ميان برنامهبه نظر می

ی ارزيابی تر شده و شرايط برامللی بيشالهای بينجهانی، امکان استفاده از يافته

ای با موارد مشابه جهانی، مساعدتر گردد. در انتها، های منطقهو مقايسه کوشش

 2212های سند برای بهبود نقشه راه کشاورزی مقاومتی استفاده از ويژگی

-1شود. اين موارد در جدول سازمان ملل متحد برای توسعه پايدار، پيشنهاد می

 اند.بندی شدهو جمع ، خالصه3
 

 گیرینتیجه -3-3

و برنامه توان نتيجه گرفت که دگونه میگفته اينهای پيشاز بررسی برنامه

ا، هتسريع رونق اقتصادی و سند توسعه پايدار سازمان ملل متحد با تعيين آرمان

 ريزی بوده که درنتيجههای موفق برنامهها از نمونهاهداف و رعايت محدوديت

اند ولی در يافتهيت عناصر چارچوب سياستی به اين سطح از کيفيت دسترعا

مورد نقشه راه مقاومتی کشاورزی استان آذربايجان شرقی عدم توجه به تعيين 

عنوان يک ی بودن اهداف و عدم تعريف بازه زمانی بهرويکردها، غير کمّ

ب چارچو باشد که امکان بهبود آن با رعايتمحدوديت با نواقصی همراه می

 سياستی بحث شده در فصل دوم وجود دارد.
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 سازمان ملل متحد 2020ها و اهداف مرتبط با بخش کشاورزی در سند : آرمان1-2جدول 
 تعدادی از اهداف خالصه آرمان آرمان

 پايان فقر 1
سال آينده، فقر شديد در مناطق روستايی از میان برداشته شود. در حال  11تا 

 باشد.دالر( فقر شديد می 21/1تومان ) 0100تر از ه کمحاضر درآمد روزان

 پايان گرسنگی 2
، دو برابر شود، 2020پا تا برداران خردهوری کشاورزی و درآمدهای بهرهبهره

 کیفیت زمین و خاک افزايش يابد.
 تر شود.يافته و دسترسی به اطالعات بازار بیشگذاری افزايشسرمايه

 زشارتقای عدالت در آمو 0
های آموزشی های شغلی جوانان و افراد بالغ افزايش، نابرابریمهارت 2020تا 

 های توسعه پايدار افزايش يابند.کاهش و مهارت

 ارتقای کارايی مصرف آب و حفاظت از منابع آب مديريت منابع آب 6

 افزايش دسترسی به انرژی پاک و ارتقاء کارايی انرژی های نوينانرژی 7

 صادی پايداررشد اقت 8
درصدی، توسعه پايدار گردشگری و افزايش دسترسی  7دستیابی به نرخ رشد 

 به خدمات مالی و بانکی

 ها و ايجاد صنايع پايدارتقويت زيرساخت 9
ويژه برای صنايع کوچک و تقويت تحقیق افزايش دسترسی به خدمات مالی به

 و توسعه

 تر از میانگین رشديین درآمدی بیشافزايش درآمد چهار دهک پا کاهش نابرابری 10

 کاهش تلفات حوادث طبیعی های روستايیگاهسکونت 11

 دستیابی به الگوهای مصرف و تولید پايدار 12
مديريت پايدار و کارا از منابع طبیعی، کاهش ضايعات، مديريت ضايعات، 

ری شگاطمینان از آگاهی مردم از مفاهیم توسعه پايدار، اطمینان از تأثیر گرد
 بر ايجاد شغل و ارتقای فرهنگ

11 
ها، حفاظت، بازيابی و ارتقای پايداری جنگل

زايی و فرسايش زمین و تقويت مقابله با بیابان
 تنوع زيستی

-زدايی، حافظت از کوهستانهای داخلی، مقابله با جنگلمحافظت از منابع آب

 شدهافظتهای محها، مقابله با فرسايش خاک و مبارزه با قاچاق گونه

 

 منابع
United Nations. 2015. Transforming our World: The 2030 

Agenda for Sustainable Development.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم
 

 الگوی بِتا :برنامه توسعه اقتصادی بخش کشاورزی
 

و  شاورزیيافته در بخش کهای انجامتر نمودن کوششمنظور هماهنگبه

در اين فصل الگويی برای  گذاری،طراحی چارچوبی برای ارزيابی و سياست

اميده شود. اين الگو که الگوی بِتا نتوسعه اقتصادی بخش کشاورزی معرفی می

وری را در بخش ها، چرخه بهرهدهی فعاليتکوشد با سازمانشده است، می

 تر به حرکت دربياورد.کشاورزی سريع
 

 الگوی بِتا ساختار -4-1

کند يک چارچوب ذهنی مشخص برای ارزيابی الگوی بِتا تالش می

 ای و ملّی ارائهيافته در بخش کشاورزی در سطوح منطقههای انجامفعاليت

های مهساله، برناانداز بيستآن و در راستای اهداف سند چشم واسطهنمايد تا به

عی، خش کشاورزی و منابع طبيوری بتوسعه، لوايح بودجه و قانون افزايش بهره

هايی هدفمند و مؤثر در بخش کشاورزی برداشته شود. الگوی بِتا، بر اساس گام
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-ها، رويکردها، برنامهانداز و مأموريت، امکانات و محدوديتپنج محور چشم

، 3-4گرفته است. شکل ها، شکلها و سياستها و شاخصها، اهداف، حداقل

 دهد.نمايش می هرم اهداف را در اين الگو

 
 الگوی بِتا: هرم اهداف 1-0شکل 

 

 اَجزای الگوی بتا -4-2

-انداز و مأموريت الگوی بتا، دستيابی به يک بخش کشاورزی توسعهچشم

يافته و رو به رشد در اقتصاد ايران است که عالوه بر مساعدت مؤثر در تأمين 

-ار مینيز برخورد های مثبت توسعه اقتصادیامنيت غذايی کشور، از ويژگی

داخلی،  انداز ضروری است تا با اتکا به منابعمنظور دستيابی به اين چشمباشد. به

ای هجلو و توسعه محور با تأکيد بر استفاده بهينه از ظرفيترويکردی روبه

 وری داشته باشيم. الگوی بتا، ده برنامه اصلی به شرح زيرغيرفعال و ارتقای بهره

 کند:را پيگيری می

 شده محصوالت،کاهش قيمت تمام -

شده )داخلی های جذبگذاریافزايش سهم بخش کشاورزی از سرمايه -

 و خارجی(،



 41برنامه توسعه اقتصادی بخش کشاورزی )الگوی بتا(                                                 فصل چهارم:

وری جزئی و کلی در استفاده از منابع پايه در بخش افزايش بهره -

 کشاورزی،

 ننده،کافزايش سهم دريافتی توليدکنندگان از قيمت نهايی مصرف -

 افزوده،از کل ارزشافزايش سهم بخش کشاورزی  -

 افزايش سهم بخش کشاورزی از کل صادرات، -

 توسعه انسانی در مناطق روستايی، هایارتقای شاخص -

افزوده در بخش روستايی با کاهش خام فروشی و مديريت حفظ ارزش -

 ضايعات،

 افزايش ظرفيت اشتغال در بخش روستايی و -

 هری.های روستايی و شکاهش شکاف درآمدی بين بخش -
 

 نمایش نموداری الگوی بتا -4-3

ت. شده اس، چگونگی عملياتی نمودن الگوی بتا نمايش داده2-4در شکل 

ها و ها، سياستدر ستون اصلی نمودار، محورها، مالحظات، اهداف، برنامه

ارزيابی آمده است. محورهای الگوی بتا شامل امنيت غذايی و سالمت، 

و  وری و اشتغال، دانشکفايی، رشد، بهرهزيست و ذخاير ژنتيکی، خودمحيط

باشد. مالحظاتی که در طراحی الگو فناوری و محصوالت ويژه و صادرات می

ا، ههای اسالمی، اسناد باالدستی، زيرساختشده عبارت از ارزشدر نظر گرفته

 د.باشنفوذان و ذينفعان، مشارکت داخلی و جهانی و سرمايه انسانی میذی

ر اساس محورها و مالحظات موجود، اهداف در زير در الگوی بتا ب

ا ههای عمده از قبيل توليدات گياهی و دامی تعيين و بر اساس آن، برنامهبخش

شوند. در الگوی بتا همزمان باشند، ارائه میهايی هماهنگ میکه شامل سياست
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 نشود. اطالعات حاصل از ايها، فرآيند ارزيابی نيز آغاز میبا اجرای سياست

ای هها و برنامهها مجدد به چرخه برگشته و در طراحی اهداف، سياستارزيابی

 شوند.مؤثرتر به کار گرفته می
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : نمايش نموداری الگوی بِتا2-0شکل 
 

در الگوی بتا محصوالت اساسی يا راهبردی شامل گندم، جو، ذرت، برنج، 

های روغنی، مرغ، دانهتخم گوشت سفيد، گوشت قرمز، آبزی، شير،

 محورها

 مالحظات

 محصوالت ويژه و صادرات

 خودکفايی )محصوالت اساسی(

وری و اشتغالرشد، بهره  

 دانش و فناوری

 اهداف

هابرنامه  

دات دامیتولی  

 

هاساير قسمت  

 تولیدات گیاهی

 

ها(ابزارها )سیاست  

 

 ارزيابی

 کالن

 

 بخشی

 

 محصولی

 

زيست و ذخاير ژنتیکیمحیط  

 امنیت غذايی و سالمت
های اسالمیارزش  

 سرمايه انسانی

هازيرساخت  

نفوذان و ذينفعانذی  

 مشارکت داخلی و جهانی

 اسناد باالدستی
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زمينی و علوفه بوده و محصوالت ويژه و خاص نيز چغندرقند، نيشکر، سيب

شامل پسته، زعفران، خرما، گياهان دارويی و معطر، انار، گيالس، خاويار و 

ميگو، بادام، فندق، گردو، انگور و کشمش، سيب، مرکبات، حبوبات، عسل، 

 جات، پيله ابريشم، چوب وو صيفی چای، انجير، زرشک، کيوی، سبزيجات

نقشه جامع  وری وپنبه هستند. الگوی بتا بر اساس اسناد باالدستی، قانون بهره

 شده است.علمی کشور )بخش کشاورزی( تهيه



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل پنجم
 

 ایران در بخش کشاورزی وریبهره
 

 ر، ضروری است توليدتبرای دستيابی به رفاه، ثبات و امنيت بيش

محصوالت موردنياز افزايش يابد که از اين افزايش توليد در ادبيات اقتصادی 

که  دهدشود. مطالعات رشد اقتصادی نشان میبا عنوان رشد اقتصادی ياد می

ت، تر اقتصادی وجود دارد؛ نخسدو رويکرد کلی برای دستيابی به رشد بيش

زايش سطح زير کشت، احداث سدها، ها از طريق افتر نهادهکاربرد بيش

اده تر نيروی ماشين و دوم، استفافزايش منابع آب در دسترس يا کاربرد بيش

د. در شووری ياد میبهتر از منابع موجود که اصطالحاً از آن با نام بهبود بهره

وری قانونی با عنوان قانون افزايش بهره 3111مورد اين موضوع در سال 

 بيعی به تصويب مجلس شورای اسالمی رسيده است.کشاورزی و منابع ط
 

 وری در کشورهای منطقهبهره -5-1

( گزارشی منتشر 2231المللی تحقيقات سياست غذايی )اخيراً مؤسسه بين

کرده که در آن به مقايسه رشد بخش کشاورزی در ميان کشورهای مختلف 
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، رشد 2222الی  2223های پرداخته است. بر اساس اين گزارش در طول سال

درصد آن  44درصد يا  31/3درصد بوده که  11/2بخش کشاورزی در ايران 

 وری بوده است.ناشی از بهبود بهره

 -13/2وری در ايران برخالف کشورهايی چون عراق )باآنکه رشد بهره

درصد( همواره  -64/2درصد( و امارات متحده عربی ) -/11درصد(، سوريه )

وری در کشورهايی از قبيل ان آن از افزايش بهرهوجود ميزمثبت بوده بااين

درصد(، کويت  22/1درصد(، اردن ) 12/3درصد(، مصر ) 12/1الجزاير )

 41/1درصد(، قطر ) 61/1درصد(، مراکش ) 33/1درصد(، لبنان ) 21/2)

 14/2درصد(، ترکيه ) 61/3درصد(، تونس ) 12/2درصد(، عربستان سعودی )

 تر بوده است.کمدرصد(،  21/1درصد( و يمن )

وری کشورهای منطقه منا که در سند توجه در بررسی رشد بهرهنکته قابل

انداز جزء کشورهای هدف برای مقايسه هستند اين است که در اين چشم

-تهاند همزمان توانسوری داشتهتری در بهرهمجموعه، کشورهايی که رشد بيش

، دست يابند )الجزاير، مصر های باالتری از رشداند در بخش کشاورزی به نرخ

اردن، کويت، مراکش، قطر، عربستان سعودی، تونس و يمن( حتی در بعضی 

ادی تر از رشد اقتصوری بيشاز اين کشورها از قبيل اردن و ترکيه، رشد بهره

که ديگر در اين کشورها عالوه بر اينعبارتبخش کشاورزی بوده است، به

لی شده ميزان کمحصوالت کشاورزی استفادهتری در توليد هر واحد نهاده کم

 يافته است.نهاده مورداستفاده نيز کاهش

شده، وری الزم است ارتباط آن باقيمت تمامبرای درک اهميت بهبود بهره

وری در سهم بازاری و قدرت اقتصادی مشخص گردد. هراندازه بهبود بهره
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شده و تمام تر قيمتشتر باشد به معنای کاهش بيمقايسه با ساير کشورها بيش

بود باشد. بهتر يا کاهش واردات میافزايش سهم بازار از طريق صادرات بيش

وری در تأمين امنيت غذايی نقش بسزايی دارد. در شرايط حاضر که ايران بهره

ند و با کمرحله گذار از اقتصاد متکی به کشاورزی به اقتصاد صنعتی را طی می

ای هتوليد کشاورزی از قبيل نيروی کار، زمينکاهش منابع موردنياز برای 

بود تری به بهباشد، ضروری است توجه بيشمستعد، آب و سرمايه مواجه می

 وری در اين بخش گردد.بهره

وری جزئی زمين و نيروی کار در بخش بر پايه همين گزارش، رتبه بهره

شتم و کشور منطقه منا به ترتيب ه 31ميان  2222کشاورزی ايران در سال 

ديگر ايران در مقايسه با ساير کشورهای منطقه از عبارتدوازدهم بوده و به

يد صورت کارآمد استفاده نمااراضی و نيروی کار کشاورزی خود نتوانسته به

 باشد.تر میکه اين مطلب در مورد نيروی کار کشاورزی جدی
 

 وریارزش اقتصادی بهبود بهره -5-2

يابی به اهداف اقتصادی موضوعی است که وری و نقش آن در دستبهره

حجم وسيعی از مطالعات را به خود اختصاص داده است. البته اين موضوع 

اشد که بای نمیکه برنامه توسعهطوریباعالقه سياستمداران نيز همراه شده، به

وری صحبتی نشده باشد. بر اساس دانش موجود در آن از اهداف مربوط به بهره

وری وجود دارد؛ نخست افزايش مهارت رای بهبود بهرهسه راه عمده ب

د های جديبرداران در استفاده از فناوری در دسترس، دوم معرفی نوآوریبهره

جی های آموزشی و ترويو سوم مديريت مقياس فعاليت توليدی. برگزاری دوره

 ای برای نوآوری وتواند مثالی برای مهارت سازی، توليد ارقام جديد نمونهمی
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-سازی اراضی کشاورزی موردی برای مقياس فعاليت است. اين تالشيکپارچه

-هگردند نوعی سرمايهای آينده میها ازآنجاکه باعث بهبود توليد در طول سال

توان آيند. درنتيجه اين سؤال وجود دارد که آيا میحساب میگذاری به

تظار ی مورد انای طراحی کرد که حداکثر خروجگونهها را بهترکيب فعاليت

در زير  گذاریهای سرمايهديگر سطح بهينگی فعاليتعبارتايجاد گردد، به

ها، محصوالت و عوامل توليد مختلف چگونه بايد باشد. بررسی اين بخش

کند که اوالً چارچوب نظری مناسبی برای توضيح موضوع به ما کمک می

ورد انتظار را برآورد های موردبحث طراحی نماييم؛ دوم ميزان خروجی مپديده

س بندی را بر اسانموده و آن را با ورودی موردنياز مقايسه کنيم؛ سوم اولويت

ها انجام دهيم؛ چهارم تأثير هر تغيير سياستی بر عوامل توليد و منافع و هزينه

ها از درآمد را شناسايی و پنجم زمينه مديريت بهينه منابع محدود بخش سهم آن

 نماييم.کشاورزی را فراهم 

کل درآمد دهد که سهم مخارج کشاورزی بهمراجعه به آمار نشان می

درصد  2/1به  2/1از  2232الی  3212های ناخالص بخش در طول سال

( نرخ رشد اقتصادی ايران را 2231المللی پول )يافته است. صندوق بينکاهش

قه منط درصد گزارش نموده که از ميانگين رشد اقتصادی -2/3، 2232در سال 

رسد حفظ و ارتقای وضعيت موجود باشد. به نظر میتر میدرصد( کم 1/4منا )

اشد بوری است و ضروری میلزوماً درگِرو استفاده بهينه از منابع و بهبود بهره

به اين مطلب توجه گردد که موقعيت اقتصادی کشور صرفاً به مقادير مطلق 

ر ها در مقايسه با سايت آنهای اقتصادی مربوط نبوده بلکه تغييراشاخص
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کشورهاست که درنهايت سطح و ميزان موفقيت اقتصادی و سياسی کشور را 

 تعيين خواهد نمود.

باشد. در تغيير فنی يا نسبت استفاده از می 3وری نيازمند تغيير فنیبهبود بهره

ند. کماند يا اين نسبت تغيير میعوامل در توليد هر واحد از محصول ثابت می

باشد، می 1و در حالت دوم تغيير فنی اريب 2حالت نخست تغيير فنی خنثیدر 

ای هلذا چارچوب نظری موردنياز عالوه بر تأمين پاسخ مناسب برای پرسش

پيشين، الزم است نوع تغيير فنی را نيز در نظر گيرد. اين چارچوب نظری 

( و 3213(، نورتون و ديويس )3211های ليندر و جارت )پژوهش درنتيجه

شده است. روش ( توسعه داده3221(، آلستون و همکاران )3223آلستون )

تر توضيح داده خواهد شد بر پايه های بعدی بيشپيشنهادی که در فصل

باشد. اين روش که به نام الگوی مازاد اقتصادی شناخته مازادهای اقتصادی می

ع، ای متنوههای مطلوب و توانايی بررسی موقعيتشود به دليل ويژگیمی

 رد.وری دابهرهبهبود کاربرد وسيعی در بررسی و تعيين ارزش اقتصادی 
 

 وریکاری برای بهبود بهرهتحقیق و توسعه راه -5-3

شده در بازارهای محصوالت کشاورزی از طُرق مختلف ريزیتغيير برنامه

 ندیبهای کشاورزی تقسيمها را در قالب سياستتوان آنباشد که میميسر می

به توليد  4ها، سياست تحقيقات کشاورزیو بررسی نمود. از ميان اين سياست

                                                 
3 Technical Change 

2 Natural Technical Change 

1 Biased Technical Change 

4 Agricultural Research Policy 
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منظور تغيير در مرزهای توليد و استفاده بهتر از دانش در بخش کشاورزی به

وری در بخش کشاورزی مؤثر تواند در ارتقای بهرهدانش موجود پرداخته و می

شد اين است که باباشد. پرسشی که بخش عمومی همواره با آن مواجه می

های پژوهشی در اين عرصه چگونه است، خروجی و اثربخشی تالش

ای هديگر جامعه در پی آگاهی از نسبت منفعت به هزينه در فعاليتعبارتبه

-های اخير که اين پرسش با شدت بيشباشد. در سالتحقيقات کشاورزی می

ايج ادامه به نت يافته که درتری مطرح گرديده در پاسخ نيز مطالعاتی انجام

 گردد.ها اشاره میتعدادی از آن

( با بررسی آثار اقتصادی اصالح و معرفی ارقام 3111پور و همکاران )حسن

های کهگيلويه و بويراحمد و کرمانشاه به اين نتيجه ايذه و سرارود در استان

دار بر هزينه توليد باعث افزايش رسيدند که ارقام جديد بدون تأثير معنی

-که هر ريال سرمايهطوریاند، بهتوجهی شدهکرد محصول به ميزان قابلعمل

گذاری در تحقيق و توسعه در زمينه اصالح ارقام جو ديم به ترتيب باعث 

گردد. همچنين ريال در سال می 66/1و  16/1اندازه افزايش درآمد زارعين به

، تفاوت زيادی در نمره پذيرش نوآوری ميان زارعين گزارش گرديد

توجهی از منافع بالقوه تغيير فنی ناشی از پذيرش ارقام که مقدار قابلطوریبه

رود که شده به دليل عدم رعايت اصول بهزراعی هرساله از دست میاصالح

ی هاتواند باعث افزايش اثرگذاری يافتهگذاری در اين زمينه میسرمايه

 پژوهشی شود.

شده اقتصادی رقم اصالح( به بررسی آثار 3111حسينی و همکاران )

توسط مؤسسه تحقيقات و تهيه بذر  3112چغندرقند به نام رسول که در سال 
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شده بود، پرداختند. روش مورداستفاده بر پايه الگوی مازاد چغندرقند معرفی

اقتصادی بوده و تأثير کاربرد نوآوری به شکل انتقال غير موازی در منحنی 

کر د. پژوهشگران با فرض ثبات قيمت شعرضه شکر چغندری در نظر گرفته ش

در بازار، منحنی تقاضا را افقی در نظر گرفته و نشان دادند که در اين شرايط 

-کل منافع ناشی از بهبود عملکرد و عيار چغندرقند به توليدکنندگان منتقل می

بوده که هشت سال آن مرحله  3111الی  3112شود. طول دوره مطالعه از سال 

 3112( و شش سال آن مرحله پذيرش )از 3112الی  3112ه )از معرفی و توسع

( بوده است. بر اساس اطالعات مطالعه، درنتيجه کشت رقم رسول، 3111الی 

عملکرد و عيار چغندرقند نسبت به رقم شاهد سيمين در مزارع تحقيقاتی به 

درصد افزايش داشته که درنتيجه آن رفاه اقتصادی جامعه  1/32و  34ترتيب 

يافته است. ميليارد ريال در طول دوره افزايش 46اندازه وليدکنندگان(، به)ت

ها با منافع ناشی از تغيير فنی ايجادشده بيانگر آن بود که بازده مقايسه هزينه

در مورد رقم رسول در حدود  3گذاری در تحقيقات عمومیاجتماعی سرمايه

ان يی ارزی به ميزجودرصد است. نتايج پژوهش همچنين بيانگر صرفه 331

 ميليون دالر به دليل کاهش واردات شکر بود. 1/21

( نشان دادند که توسعه و معرفی ارقام جديد 3111پور )حسينی و حسن

( باعث انتقال منحنی 3121الی  3112چغندرقند در يک بازه زمانی بلندمدت )

 دعرضه به سمت راست و افزايش توليد شکر چغندری از طريق افزايش عملکر

گذاری تحقيقاتی، طور خالص از سرمايهو عيار چغندرقند شده و جامعه به

 نندگانک یفرآورميليارد ريال نفع برده است. البته سهم چغندرکاران و  3/321

                                                 
3 Public Research Investment 
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های مختلف، متفاوت به دست آمد. دهندگان يکسان نبوده و در سالو ماليات

 -14ندگان و درصد منافع به توليدکن 314بررسی توزيع درآمدی نشان داد که 

از  ديگر انتقال درآمدیعبارتشده، بهدهندگان منتقلدرصد منافع به ماليات

دهنده به بخش توليدی اتفاق افتاده است. تابع توليد متصور در اين گروه ماليات

د. های توليدی ثابت در نظر گرفته شپژوهش از نوع لئونتيف بوده، لذا نسبت

خدمات بازار رسانی ترکيب و شکر چغندری  در اين تابع توليد، چغندرقند با

کند. توزيع منافع ناشی از تغيير فنی بيانگر آن بود که تحقيقات را توليد می

که سهم طوریتر به نفع چغندرکاران بوده تا عوامل فرآوری، بهچغندرقند بيش

ی درصد و سهم فرآور 322چغندرکاران از منافع توليدکنندگان در حدود 

باشد. نسبت منفعت به هزينه و نرخ بازده داخلی اين می ن اندک و منفیکنندگا

 درصد محاسبه شد. 1/11و  1/1فناوری برای کل جامعه نيز به ترتيب 

( انجام يافت مشخص 3111ای که توسط نجفی و شجری )در مطالعه

د شده گندم ميزان توليد افزايش و هزينه توليگرديد که با پذيرش بذور اصالح

يافته است. اين مطالعه در چارچوب رهيافت مازاد شهر واحد گندم کاه

ت هايی که در بازار گندم توسط دولاقتصادی با در نظر گرفتن ساير سياست

-جهت افزايش قيمت دريافتی توليدکنندگان و کاهش قيمت پرداختی مصرف

گردد به توزيع منافع تحقيقات در ميان توليدکنندگان و کنندگان اعمال می

پرداخت ونشان داد که تحقيقات باعث افزايش منافع رفاهی  کنندگانمصرف

های مختلف جامعه شده و توزيع اين منافع متأثر از سطح خودمصرفی گروه

که با افزايش خودمصرفی سهم منافع توليدکنندگان طوریگندم است، به
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-ای سرمايههيابد. اين يافته بيانگر آن بود که اگر قرار باشد هزينهافزايش می

های پژوهشی از نفع برندگان آن دريافت گردد، در آن ذاری در فعاليتگ

 د.يابصورت سهم گندم کاران با افزايش ميزان عرضه به بازار، کاهش می

های پژوهشی در ( نشان داد که يافته3116پژوهش حسينی و همکاران )

شرايط آب و هوايی مختلف نتايج يکسانی نداشته، لذا در مهندسی منافع 

يقات کشاورزی بايد عامل مکان را در نظر گرفت. بررسی ايشان نشان داد تحق

که برآيند تغييرات عملکرد ريشه و عيار چغندرقند ناشی از کشت ارقام جديد 

در هفت ايستگاه پژوهشی ضرورتاً مثبت نبوده  3112تا  3163های در طول سال

اتی شيراز، ی تحقيقهاباشد که اين تغييرات منفی در ايستگاهو گاهی منفی می

ير تری داشته است. البته ايستگاه مشهد با تغيکرمانشاه و مياندوآب نمود بيش

ترين انتقال افقی در منحنی عرضه را درصد بيش 23/31در عملکرد معادل 

جذب نموده است. نکته برجسته مطالعه، تفکيک تأثير تغيير عملکرد ريشه و 

نحنی شکر بود. نتايج نشان داد که انتقال م عيار چغندرقند بر انتقال منحنی عرضه

تر تحت تأثير تغييرات عملکرد ريشه بوده و منحنی عرضه شکر به عرضه بيش

 يافته است.درصد انتقال 31/1ميزان 

ای هدر بررسی تأثير تحقيقات و آموزش و ترويج کشاورزی در طول سال

د که مخارج صرف وری کل عوامل توليد نشان داده شبر بهره 3111الی  3111

اری در بهبود دای دوساله تأثير مثبت و معنیشده در تحقيقات کشاورزی با وقفه

وری کل عوامل توليد داشته است. همچنين مخارج آموزش کشاورزی بهره

وری کل عوامل توليد در بخش کشاورزی دار بر بهرهتأثيری مثبت و معنی

يقات تر از تحقری آموزش سريعايجاد نموده با اين تفاوت که زمان تأثيرگذا
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داری ميان وجود برخالف تحقيقات و آموزش، رابطه معنی. بااينباشدمی

بهبود در  ترينوری عوامل توليد گزارش نگرديد. بيشترويج کشاورزی و بهره

محاسبه و کاوش در نرخ بازده  3113وری کل عوامل توليد برای سال بهره

زش کشاورزی بيانگر آن بود که اين مخارج گذاری در تحقيقات و آموسرمايه

درصد ساالنه بازدهی  11/26و  11/22های موردمطالعه به ترتيب در طول سال

ا استفاده از کنندگان گندم باند. توزيع منافع ميان توليدکنندگان و مصرفداشته

های فارس، اصفهان، همدان، آذربايجان شرقی، خراسان، اطالعات استان

ار، شده به بازشهر نشان داد که با افزايش مقدار محصول عرضههرمزگان و بو

نين تری خواهند بود. همچهای پژوهشی دارای آثار اقتصادی بيشکاربرد يافته

افزايش کشش قيمتی عرضه و تقاضا باعث کاهش منافع رفاهی مورد انتظار 

گردد. توزيع منافع تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی در مورد گندم می

ه با کطوریها متفاوت بوده، بهشده و کششنسبت به ميزان محصول عرضه

-افزايش ميزان عرضه محصول به بازار سهم توليدکنندگان از منافع کاهش می

 (.3111يابد )سلطانی و همکاران، 

گذاری در ( با مطالعه نقش سرمايه3112خاکسار آستانه و کرباسی )

در  وری کل عوامل توليدبهبود بهره تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی بر

نشان دادند که يک درصد  3111الی  3111های بخش کشاورزی در طول سال

های تحقيقات و آموزش و ترويج کشاورزی به ترتيب باعث افزايش در بودجه

شود. اين درصد می 24/2و  21/2وری کل عوامل توليد به ميزان افزايش بهره

 اقتصادی و مساعد بودن شرايط بارندگی بر بهبودتر از نقش رشد تأثير بيش

وری درصدی در بهره 22/2وری بود. دو متغير اخير هرکدام باعث افزايش بهره
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عوامل توليد در بخش کشاورزی شده و بر اساس نتايج با انتقال دانش و 

درصد  11/2طور ميانگين ساالنه وری بهنوآوری به بخش کشاورزی، بهره

( در اين 3111. برخالف نتايج مطالعه سلطانی و همکاران )بهبوديافته است

وری گزارش بررسی ارتباطی ميان متغير مجازی انقالب و جنگ بر بهره

 نگرديد.

 3111های های سال( با استفاده از داده3122مهرابی بشرآبادی و جاودان )

امل وری کل عوبه بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و بهبود بهره 3116تا 

دت متوليد در بخش کشاورزی پرداختند. نتايج مطالعه نشان داد که در کوتاه

و بلندمدت مخارج تحقيق و توسعه به همراه ضريب مکانيزاسيون دارای تأثير 

وری کل عوامل توليد در بخش کشاورزی داری بر رشد و بهرهمثبت و معنی

ريب و توسعه و ض که يک درصد افزايش در مخارج تحقيقطوریباشند، بهمی

 221/2وری کل عوامل توليد به ميزان مکانيزاسيون به ترتيب باعث بهبود بهره

دار متغيرهای گردد. در اين پژوهش تأثير مثبت و معنیدرصد می 224/2و 

وری کل عوامل توليد در بخش مصرف انرژی و توليد ملی بر بهبود بهره

 کشاورزی نيز نشان داده شد.

منظور مطالعه ارتباط ( به3122سط کرباسی و سخدری )در بررسی که تو

وری انجام شد اين نتيجه حاصل گرديد که ارتباط ميان مخارج تحقيقات و بهره

وری وجود دارد، ای ميان هزينه تحقيقات و بهرهطرفهمثبت و يک

ری بر ووری تأثير گذاشته و بهرهديگر تحقيقات است که بر بهرهعبارتبه

باشد. نتايج ( مؤثر نمی3116تا  3111بازه زمانی موردپژوهش )تحقيقات در 

 همچنين بيانگر پايداری اين رابطه در بلندمدت در اقتصاد کشاورزی ايران بود.
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( با برآورد پارامتر جابجايی نشان دادند که 3122شهنوازی و حسينی )

مت ستوسعه و معرفی ارقام ديرگل بادام، باکم کردن انتقال منحنی عرضه به 

چپ، زيان اقتصادی سرمای ديررس بهاره را کاهش و مازاد اقتصادی 

هش، های پژوکنندگان را تغيير داده است. يافتهتوليدکنندگان و مصرف

-مشخص نمود که مجموع ارزش حال تغيير در مازاد توليدکنندگان و مصرف

 21/33و  22/1کنندگان در شرايط وقوع سرمای ديررس بهاره به ترتيب برابر با 

يرگل دکنندگان از منافع توسعه و معرفی ارقام ميليارد ريال بوده و سهم مصرف

باشد. در اين پژوهش ارزش خالص حال منافع اجتماعی درصد می 11، بادام

شده بادام ديرگل در گذاری در توسعه و معرفی ارقام اصالحناشی از سرمايه

ميليارد ريال و نرخ بازده  1/32های تحقيق و ترويج، ايران با توجه به هزينه

 درصد محاسبه شد. 31گذاری داخلی سرمايه

ذاری گ( به بررسی ميزان منافع مورد انتظار ناشی از سرمايه3122شهنوازی )

رض سود با فهای همهای پژوهشی بادام و نحوه توزيع آن ميان گروهدر فعاليت

نی عرضه، پرداخت. اقتصادی باز در دو حالت انتقال موازی و غير موازی منح

درصدی عملکرد در يک انتقال موازی، ساالنه نتايج نشان داد با افزايش يک

 1/16گردد که از اين مقدار ميليارد ريال منفعت اجتماعی ايجاد می 1/12

کنندگان بادام در ميليارد ريال به مصرف 1/2ميليارد ريال به توليدکنندگان و 

يجه کاهش قيمت جهانی، توليدکنندگان شود. همچنين درنتايران منتقل می

کنندگان در آن ميليارد ريال زيان و مصرف 12اندازه بادام در ساير کشورها به

برند. در انتقال غير موازی تغييری ميليارد ريال سود می 21/12کشورها به ميزان 

ر نقاط کنندگان سايدر آثار رفاهی مورد انتظار برای توليدکنندگان و مصرف
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ميليارد ريال کاهش  1/22به  1/12ايجاد نشده ولی مقدار منافع داخلی از جهان 

ی هاهای پژوهش نشان داد که ميان ارزش اقتصادی فعاليتيابد. يافتهمی

اشند بهای توليد بادام میپژوهشی که در پی افزايش عملکرد يا کاهش در هزينه

رصدی در هزينه دکه با کاهش يکطوریتوجهی وجود دارد، بهتفاوت قابل

هر هکتار باغ بادام و انتقال موازی منحنی عرضه، مجموع منافع توليدکنندگان 

ميليارد  3/31ميليارد ريال بوده که به ميزان  1/43کنندگان داخلی و مصرف

تر از وضعيت پيشين است. در مقابل زيان توليدکنندگان خارجی از ريال کم

ران ديگر تحقيقات بادام در ايعبارتد، بهيابميليارد ريال کاهش می 1/21به  12

تر به نفع توليدکنندگان داخلی بوده و ميزان منافع مورد انتظار به نحوه بيش

 های پژوهشی و چگونگی انتقال منحنی عرضه بستگی دارد.تأثيرگذاری يافته

د و های تحقيق و توسعه بر رشدرمجموع بايد گفت که اثرگذاری فعاليت

يقات توان تحقکه چگونه میباشد ولی اينشده میمری اثباترفاه اقتصادی ا

ای مهندسی نمود که بر بازدهی موجود افزوده شود، گونهکشاورزی را به

تر است. مطالعات اقتصادی که در زمينه اثربخشی پرسشی بهتر و کاربردی

باشند. اين مطالعات از يافته، محدود و پراکنده میتحقيقات در ايران انجام

هايی متفاوت و در مراحل مختلف پژوهشی به بررسی اقتصادی فرآيند روش

اند. اين مسائل منجر گرديده که نشود نقشه توليد دانش کشاورزی پرداخته

های پژوهشی ترسيم نمود. از طرف ديگر عدم جامعی از آثار اقتصادی فعاليت

حساس عدم اهای تحقيق و توسعه و آشنايی محققين با نحوه ارزيابی فعاليت

نياز به بررسی اقتصادی آثار احتمالی تحقيقات، باعث شده اقتصاد تحقيقات 

صورت کاربردی شکل نگيرد. تالش برای بهبود اين حلقه کمک کشاورزی به
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-شهای پژوهشی با هدفمندی بيخواهد نمود که تخصيص اعتبارات به فعاليت

 تری انجام پذيرد.
 

 گیرینتیجه -5-4

ها به مطالعه آثار تر آندهد که بيشذشته نشان میبررسی مطالعات گ

های ژگیتر به تحليل ويشده پرداخته و کماقتصادی تغييرات فنی پذيرفته

رکز بر ديگر تمعبارتاند، بهنشده توجه نمودههای پذيرفتهاقتصادی فناوری

آميز بوده و پژوهش مربوط تنها ميزان موفقيت را بررسی کرده موارد موفقيت

تر مواقع توجهی به نحوه توزيع منافع در ميان عوامل ست. همچنين در بيشا

 توليد نشده است.
 

 منابع
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 فصل ششم
 

 یپذیررقابت و یوربهره
 

باشد توجه به های کشاورزی دارای اهميت میآنچه در بررسی سياست

های جهانی است. انايی واحدهای توليدی در رقابتها در ارتقای تونقش آن

ری و وهای کشاورزی الزم است به ارتباط بهرهدر تحليل اقتصادی سياست

 پردازد.پذيری توجه گردد. فصل حاضر به اين موضوع میرقابت
 

 پذیریرقابت -6-1

ه با ای کگونه، توانايی يک بنگاه برای حضور در بازارها به3پذيریرقابت

د که زمينه ای داشته باشنظر گرفتن قيمت، مقدار و کيفيت، بتواند سودآوریدر 

توان یکه چگونه مشود. اينپيشرفت واحد توليدی را فراهم نمايد، تعريف می

ا هنظر وجود دارد. بعضیپذيری را بررسی و مطالعه نمود، اختالفرقابت

قيده ولی گروهی با اين عکنند عنوان سهم از بازار تعريف میپذيری را بهرقابت

اقع دفاع پذيری دروها در ارزيابی رقابتمخالفت نموده و معتقدند تأکيد بر سهم

                                                 
3 Competitiveness 



 های کشاورزیتحليل اقتصادی سياست                                                                                                                            64

سازی برای افزايش مداخالت تجاری، کاهش از حمايت گرايی بوده و زمينه

ری وباشد. گروه دوم، بهرهتجارت و رشد اقتصادی در سطوح ملی و جهانی می

دانند. در اين گروه کروگمن و پورتر قرار میپذيری را مالکی برای رقابت

 دارند.
 

 وریبهره -6-2

وری را بهبود و از آن طريق موقعيت بازاری توان بهرهکه چگونه میاين

ذهن  وری دربنگاه را ارتقاء داد، موضوعی است که همراه با اهميت يافتن بهره

ر کاارد. راهشود. در پاسخ به اين پرسش دو رويکرد کلی وجود دايجاد می

دهای ها، نهاوکار با توسعه زيرساختنخست بهبود فضای اقتصادی کسب

مهندسی توليد و تکميل چرخه نوآوری است. حمايتی، اصالح قوانين، باز

ت منظور مديريای و کنترلی بههای يارانهگيری دوم نيز اجرای سياستجهت

ک از موارد فوق باشد. اجرای هر يهزينه و درآمد واحدهای اقتصادی می

رسد کاهش رفاه اقتصادی مورد های اقتصادی بوده که به نظر میدارای هزينه

تر از اصالحات موردنظر در رويکرد های مستقيم بيشانتظار از اجرای سياست

باشد. لذا، در حال حاضر بسترسازی، جايگزين حضور مستقيم در بازارها اول 

 شده است.

ای هگيری شود، روشوری چگونه اندازهرهدر پاسخ به اين پرسش که به

ا وری و تغييرات آن رها صرفاً بهرهای از روشمتعددی پيشنهادشده است. پاره

وری هرهکارهای بهبود بکنند ولی تعدادی ديگر به شناسايی راهگيری میاندازه

ری و وکوشند ارزش اقتصادی بهبود بهرهپردازند. البته گروهی نيز میمی

های مختلف بررسی کنند ها را ميان گروهتوزيع منافع و هزينه چگونگی
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های موجود که به بررسی اجمالی روش(. پيش از اين3121)شهنوازی، 

وری که اختالف چندانی در آن وجود ندارد، ای از بهرهبپردازيم، تعريف ساده

-به ستانده اهوری توانايی بنگاه در تبديل نهادهگردد. طبق تعريف، بهرهارائه می

ر تباشد. هراندازه نسبت ستانده به نهاده بيشها با استفاده از فناوری موجود می

ايش وری درواقع افزتری دارد. رشد بهرهوری بيشگوييم بنگاه بهرهباشد می

صورت ، به3-6توان اين مفاهيم را در شکل اين نسبت در طول زمان است. می

 نموداری نشان داد.
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وری و تغییرات آن: بهره1-6شکل 
 

ها و در دهد. در محور افقی نهادهوری را نشان می، تغييرات بهره3-6شکل 

هايی که ازلحاظ توليد و فناوری نسبتاً همگن محور عمودی محصوالت بنگاه

ته در باشد. البوری میاند. نسبت اين دو، سطح بهرهشدهباشند، نمايش دادهمی

ی تغيير ورطور ضمنی فرض شده با افزايش مقياس فعاليت، بهرهه، ب3-6شکل 

رفت وری و کاهش آن پسکند. تغيير شيب اين خط به سمت باال، رشد بهرهنمی

 کند.وری را مشخص میبهره

 ریوپسرفت بهره

 وریرشد بهره

 وریسطح بهره

 

 هانهاده

 هاستانده
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هايی که گفته شد ارتباطات جالبی با فناوری، آموزش وری با ويژگیبهره

-مثال برخالف تصور که فرض مینعنواو ساير پارامترهای اقتصادی دارد. به

گردد، مطالعات نشان وری میهای نوين همواره باعث بهبود بهرهشود فناوری

های جديد به دليل عدم آموزش کافی به پسرفت دهند گاهی کاربرد يافتهمی

برداران در اند که اين خود يکی از داليل مقاومت بهرهوری منتهی شدهبهره

 .(2232)گری و همکاران،  باشدمیهای نوين پذيرش يافته
 

 وریگیری بهرهاندازه -6-3

وری همچنان در ادبيات موضوع بررسی ارتباط ميان عناصر سازنده بهره

که شود. اينای جديد به موضوع پرداخته میادامه داشته و هرروز از زاويه

ر د. دباشوری را بسنجيم چالشی ميان هدف، سهولت و کاربرد میچگونه بهره

ا محاسبه وری رتوان بهرهها، میترين شيوه از تقسيم توليد به يکی از نهادهساده

عنوان يک شاخص، آمده و بهدستبه 3وری جزئینمود. در اين حالت بهره

وری نيروی کار وری زمين )عملکرد( و بهرهاستفاده خواهد بود. بهرهقابل

 باشند.ها میازجمله اين شاخص

زئی وری جده و يک محصول داشته باشيم، محاسبه بهرهزمانی که يک نها

هاده معموالً در فرآيند توليد از چند ن تری داشته باشد ولیتواند توجيه بيشمی

شود. در اين حالت به دست آوردن برای توليد چند محصول استفاده می

ر جزئی دشوا وریوری و تغييرات آن با اتکا به نتايج بهرهتصويری کلی از بهره

فرض کنيد مصرف کود شيميايی امسال به داليلی  مثالعنوانبهخواهد بود. 

که وری زمين يا نيروی کار متأثر خواهد شد درحالیکاهش يابد درنتيجه بهره

                                                 
3 Partial Productivity 
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گونه تغيير اساسی در کيفت زمين و نيروی کار ايجاد نشده است. در اين هيچ

شواری خواهد بسيار د شرايط تفکيک تغييرات و در نظرگيری کليه عوامل، کار

-بود. برای رفع اين مشکل، دانشمندان علوم اقتصادی و مديريتی، نظريه بهره

 توانرا مطرح ساختند. بر پايه اين تئوری، همزمان می 3وری کل عوامل توليد

ها پرداخت. البته طرفداران اين رويکرد، بعدها ها و ستاندهبه مطالعه ارتباط نهاده

ها و محصوالت در وع که امکان لحاظ نمودن کليه نهادهبا توجه به اين موض

 رضايت دادند. 2وری چندعاملیبهره محاسبات وجود ندارد به

-وری کل عوامل توليد از شاخصهای ابتدايی برای بررسی بهرهدر سال

ای هشد ولی بعدها تمايل به شاخصهايی چون پاشه و السپيرز استفاده می

ری زمانی های سها با دادهزايش يافت. اين شاخصتيل و فيشر اف-ترنکوئيست

تری داشته و امکان تجميع و مقايسه واحدها در طول زمان را هماهنگی بيش

های مقطعی، تناسب چندانی ندارند که اين کنند ولی برای مقايسهفراهم می

 رفع شده است. 1EKSموضوع در حال حاضر با معرفی شاخصی به نام 

ل وری منتقگيری صِرف به مديريت بهرهعالقه از اندازه ها،در ادامه پژوهش

-شود واحدهای مشابه، خروجیگرديد. يافتن پاسخ به اين سؤال که چگونه می

ر ابتدا برانگيز تر از آن چيزی بود که دهای متفاوتی داشته باشند بسيار وسوسه

 رسيد، زيرا ميزان منافعی که در کاهش و رفع شکاف واحدهایبه نظر می

واند تتر از تأثير هر نوع انقالب سبزی میمختلف وجود دارد گاهی بسيار بيش

                                                 
3 Total Factor Productivity 

2 Multi Factor Productivity 

1 Elteto-Koves-Szulc 
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برداران نمونه مشاهده العاده که در معرفی بهرهباشد. مشاهده عملکردهای خارق

گذاری در شناخت بهتر عناصر گردد، انگيزه قويی برای سرمايهمی

 کند.وری را ايجاد میدهنده بهرهتشکيل

های پارامتری و ناپارامتری بسياری پرسش، روش در پاسخ به اين

ال های ناپارامتری با اقبرسد روشاند که در حال حاضر به نظر میيافتهتوسعه

اند. خروجی الگوهای پارامتری کالن نگر و الگوهای تری مواجه شدهبيش

ه، وری در سطح مزرعتر برای مديريت بهرهناپارامتری خُرد نگر بوده و بيش

توان از رهيافت تحليل پوششی های ناپارامتری، مید دارند. از ميان روشکاربر

شود. اين نيز ياد می DEAنام برد که در ادبيات اقتصادی از آن به نام  3هاداده

 وری به اجزای سازنده آن را دارد.روش توانايی تفکيک بهره

 اینمايهعنوان وری بهرسد تمايلی وجود دارد که از رشد بهرهبه نظر می

ود شپذيری استفاده شود. از داليلی که برای اين ترجيح بيان میبرای رقابت

پذيری و کاربردی بودن آن در سطح واحد پذيری، محاسبهتوان به تعريفمی

-توليدی، اشاره نمود. افزايش توانمندی واحدهای توليدی برای محاسبه بهره

که در حال حاضر کمبود  وری و تغييرات آن ازجمله نيازهای آموزشی است

 شود.آن احساس می
 

 وریاجزای تغییرات بهره -6-4

غيير توان به سه قسمت توری را میهای موجود، تغييرات بهرهبر اساس يافته

رداران بفناوری، تغيير کارايی فنی و تغيير کارايی مقياس، تقسيم نمود. اگر بهره

رار دهيم، مجموعه اين افراد مرزی وری را در کَران باال قموفق از ديدگاه بهره

                                                 
3 Data Envelopment Analysis 
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شود. اين مرز با تغيير گفته می 3را مشخص خواهند نمود که به آن مرز توليد

ه برداران نسبت به آن سنجيدجاشده و ميزان موفقيت ساير بهرهفناوری جابه

 دهد.وری را نشان میتغييرات بهره، اجزای سازنده 2-6شود. شکل می
 

 

 

 

  (OECD ،2011وری )بهبود بهره : فرآيند2-6شکل  
 

گيرد. وری مورداستفاده قرار میای است که همواره با بهرهواژه 2کارايی

کارايی به معنای اين است که چه اندازه يک بنگاه، مزرعه يا واحد توليدی از 

های فناوری موجود توانسته استفاده نمايد و شامل سه جزء کارايی فنی، ظرفيت

بيانگر بهبود  Bبه  A، انتقال از 2-6باشد. در شکل می 1مقياس و تخصيصی

بهبود ناشی از انتخاب مقياس مناسب توليد  Cبه  Bکارايی فنی و انتقال از 

وری نيز وجود دارند. جزء سوم کارايی باشد. اين دو جزء کارايی در بهرهمی

                                                 
3 Production Frontier 

2 Efficiency 

1 Technical, Scale and Allocative Efficiency 

 نهاده

 ستانده
 بهبود مقیاس

C  

B  

 پیشرفت فناوری

f0 

f1 

  A 

 افزايش کارايی فنی
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که عبارت از کارايی تخصيصی است، عملکرد واحد توليدی را در مقايسه 

-ها میسازی هزينه که معموالً حداکثر سازی سود يا حداقلاهدف نهايی آنب

ا يا هکند. بنابراين کارايی تخصيصی، نحوه استفاده از نهادهباشد، ارزيابی می

 ها و محصوالت را بررسیانتخاب ترکيب محصوالت با توجه به قيمت نهاده

 کند.می

ای است که معموالً بر ، وظيفه1fبه  0f، انتقال تابع توليد از 2-6در شکل 

شود. تصور بر اين است که از طريق نوآوری عهده نوآوری گذاشته می

ها امکان بهبود های جديد معرفی و با پذيرش آنمحصوالت، خدمات و روش

ه آنجاکوری با انتقال تابع توليد به سمت باال وجود خواهد داشت. ازبهره

تواند از مَجاری مختلف از قبيل اصالح ساختار سازمانی و قوانين نوآوری می

ال حاضر باشد. در حبر توليد اثر بگذارد، درنتيجه سنجش آن بسيار دشوار می

عنوان شاخصی برای سنجش تأثير وری کل عوامل توليد بهاز تغييرات بهره

ری يکی از وود. البته بهبود بهرهشنوآوری بر توليد يا نفوذ نوآوری استفاده می

آثار نوآوری بوده و تأثير نوآوری بر کيفيت، تنوع، سهولت و پايداری توليد 

 توجه باشد.تواند، قابلنيز می
 

 منابع

. بررسی آثار اقتصادی استفاده از دستگاه برداشت پياز در 3121شهنوازی، ع. 

 .323-321(: 3)1زی، استان آذربايجان شرقی. مجله تحقيقات اقتصاد کشاور
Gray E. M., Sheng Y., Oss-Emer M. and Davidson A. 2012. 

Agricultural Productivity: Trends and Policies for Growth, 

Agricultural Commodities, 2(1):166-179. 
OECD. 2011. Fostering Productivity and Competitiveness in 

Agriculture. OECD Publishing. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل هفتم
 

 الگوی ریاضی: وریحاسبه بهرهم
 

 3کوئيستتوان از شاخص مالموری میگيری تغييرات بهرهبرای اندازه

ای هشاخص بر اساس نسبت تغييرات کارايی در دورهاين استفاده نمود. 

وهای ها و الگمختلف بوده و برای محاسبه آن از رهيافت تحليل پوششی داده

 شود.ريزی رياضی استفاده میمهبرنا

 

 کوئیستشاخص مالم -7-1

ر صورت زيبهکوئيست شاخص مالممحاسبه برای  مورداستفاده هرابط

 (:3226لی، ئشود )کوتعريف می
 

(1-3)     2

1

tt
1t

o

1t1t
1t

o

tt
t
o

1t1t
t
o

tt1t1to
)x,y(d
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)x,y(d

x,yd
)x,y,x,y(m 


















 

 

                                                 
3 Malmquist Index 
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x,y,x,y(m( که در آن tt1t1to  بوده و تغييرات  کوئيستمالم شاخص

1tالی  tزمانی  دوره طیليد را وری کل عوامل توبهره  1دهد. نشان میty  

1tهای زمانی ميزان توليد در دورهنيز  tyو    وt  که با استفاده از هستند

1txهای نهاده   وtx شوند. می توليدt

od  1وt

od  ای بوده و بين توابع فاصله

ا استفاده از بهايی هستند که باشند. اين توابع بيانگر کارايیصفر و يک می

از تغيير  وریرهشوند. در عمل تغيير بهها محاسبه میتحليل پوششی داده الگوی

به ه فناوری ثابت است محاسزمانی و با فرض اينک دورهها در دو نسبت کارايی

 بهمحاسلذا برای  ،کندفناوری در طول زمان تغيير می ازآنجاکهولی  شودمی

 شود.می ، استفادهوریميانگين هندسی تغييرات بهره کوئيست ازشاخص مالم
 

 کوئیستاجزای شاخص مالم -7-2

، 3، ترکيبی از تغييرات کارايی فنی3-1 رابطهشده در معرفی شاخص

باشد. چنانچه فرض بازده ثابت می 1و تغييرات کارايی مقياس 2اوریفن تغييرات

صورت توان بهرا می فوق رابطهدر آن صورت  ،لحاظ گردد 4نسبت به مقياس

به  وریهرهب امکان تفکيک تغييرات رابطه، بازنويسی نمود. در اين 2-1 رابطه

ليان، امير تيموری و خلي)وجود دارد  اوریتغييرات کارايی فنی و تغييرات فن

3112:) 

                                                 
3 Technical Efficiency Change 

2 Technological Change 

1 Scale Efficiency Change 

4 Constant Return to Scale 
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(1-2)    
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o
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ری و واز دو نسبت تغييرات بهره کوئيستمالمشاخص  شدهخالصهشکل 

 زمانی تشکيل يافته است. عبارت خارج کروشه نسبت دورهتغييرات فنی در دو 

عبارت داخل کروشه چنانچه بهبودی در  داده و رايی فنی را نشانتغييرات کا

رشد  بنابراين بخشی از شود،میاز يک  تربزرگفناوری ايجادشده باشد عددی 

بهبود فناوری خواهد بود. چنانچه عبارت داخل کروشه برابر  ليبه دلوری بهره

از  ترکو کوچبا يک باشد در آن صورت تغييری در فناوری صورت نگرفته 

 است. 3نشانگر پسرفت فنینيز يک بودن آن 
 

 کوئیستبرآورد شاخص مالم -7-3

برای  ريزی خطیالگوی برنامهدو  الزم است، 3-1 رابطه محاسبهمنظور به

های مختلف با فناوری همان دوره و دو تعيين کارايی فنی واحدها در دوره

 استفادهموردريزی نامهگردد. مدل بر برآوردبا فناوری سال ديگر  الگوی ديگر

در ام  iحد برای وا ستانده گرابا فرض ثبات بازده نسبت به مقياس و رويکرد 

 صورت زير است:به tزمان 

 

 

 

                                                 
3 Technical Regress 
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(1-1) 

  


max)x,y(d
1

tt

t

o 

,xLX.st itt  

,yLY itt  

        ,0L  
 

 نهيهباست که با استفاده از ترکيب   یحداکثر ساز، 1-1رابطه تابع هدف 

فاصله و با ده بودر بهترين وضعيت برابر واحد اين ضريب آيد. می به دستمنابع 

 فاصلهابع تو ازآنجاکهاز يک خواهد بود.  تربزرگمرز توليد،  ازنگاه گرفتن ب

 جهينتا لذ ،باشندکوئيست بين صفر و يک میدر شاخص مالم استفادهمورد

حاصل برای آن برابر با معکوس تابع فاصله يا   1

tt

t

o )y,x(d
  خواهد بود. مدل

مانی ز دورهبرای تعيين کارايی و تابع فاصله برای واحدها در  مورداستفاده

1t   صورت زير است:بهنيز 

 

(1-4) 

  




 max)x,y(d
1

1t1t

1t

o 

,xLX.st 1it1t   

  ,yLY 1it1t   

          ,0L  
 

، سطح کارايی را با 4-1و  1-1شده در روابط ريزی معرفیهای برنامهمدل

ات شاخص تغيير محاسبهد. برای نسازاستفاده فناوری همان سال مشخص می



 11                                                                         وری )الگوی رياضی(  محاسبه بهره فصل هفتم:

 ورهدکوئيست نياز است سطح کارايی توليد نسبت به مرز توليد مالم وریبهره

در  ريزی ديگرقبلی يا بعدی خود مقايسه گردد. بدين منظور دو مدل برنامه

را  t دوره، کارايی توليد در 1-1. مدل شوند، معرفی می6-1و  1-1روابط 

1t دوره نسبت به مرز کارايی  کندمحاسبه می: 

 

(1-1) 

  
 max)x,y(d

1

tt

1t

o 

    it1t xLX.st   

         it1t yLY  

             0L  
 

سازد تنها تفاوت موجود ميان اين ، مشخص می1-1 رابطهکه  طورهمان

الزم برای بررسی تغيير فناوری با  ، مهيا نمودن شرايط1-1 رابطهرابطه با 

1tXجايگزينی    1وtY  جای به بيبه ترتtX  وtY باشد. برای تعيين می

1t دورهوضعيت کارايی توليد در   دوره در نسبت به مرز کارای توليد t 

 شود:می برآوردريزی زير مدل برنامه
 

(1-6) 

  


 max)x,y(d
1

1t1t

t

o 

,xLX.st 1itt  

,yLY 1itt  

       ,0L  
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توان ، می2-1 رابطهدر  هاآنبا در اختيار داشتن نتايج کارايی و جايگزينی 

ته صورت پيوسهای مختلف بهوری را در دورهوری يا رشد بهرهتغييرات بهره

ی تغيير کارايی فنی و تغيير فنی برآورد نمود. البته امکان جداساز کيبه تفکو 

و  1-1در روابط  الزم استتأثير احتمالی مقياس نيز وجود دارد. بدين منظور 

1LITشرط  1-4  شده برای کارايی حاسبهاضافه گردد. چنانچه تغيير م

توان نتيجه گرفت واحد می آن صورتاز يک باشد در  تربزرگمقياس 

 ت.اس کردهمت مقياس بهينه حرکت به سدر طول دوره موردمطالعه توليدی 
 

 منابع

-وری کل عوامل توليد در بخشرشد بهره .3112 ص. امير تيموری س. و خليليان

اقتصاد کشاورزی و  .اول، دوم و سوم توسعه هایهای مهم اقتصاد ايران طی برنامه

 .343-362 (:13)31توسعه، 

Coelli T. 1996. A Guide to DEAP Version 2.1: A Data 

Envelopment Analysis (Computer) Program, DEAP Manual. 

Center for Efficiency and Productivity Analysis, Department of 

Econometrics, University of New England, Australia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل هشتم
 

 های تجربی: یافتهوریبهره محاسبه
 

، گروه 3123-22دهد که در طول سال زراعی بررسی اطالعات نشان می

 به خوددرصد کل توليدات زراعی را  2/22ميليون تن،  6/31سبزيجات با توليد 

 کهدرصد بوده  2/32گروه اين م پياز در که در اين ميان سه انداختصاص داده

جهاد  وزارت) است آمدهدستبهاز زراعت آبی  آندرصد توليد  1/22

ت کوئيست تغييرابا استفاده از شاخص مالم اين فصل(. در 3124کشاورزی، 

 د.وشمیسی ررکل عوامل توليد در زراعت اين محصول بوری بهره
 

 مورداستفادههای داده -8-1

های سری زمانی تنها دهد که دادهای پياز نشان میعات هزينهبررسی اطال

های آذربايجان شرقی، اصفهان، جنوب استان کرمان، خراسان برای استان

رضوی، خوزستان، زنجان، سيستان و بلوچستان، فارس و هرمزگان وجود دارد. 

درصد کل پياز آبی را در سال  3/11تن،  3121142هم با ها رویاين استان

 اند.توليد کرده 3123-22زراعی 
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ای ادهد ازآنجاکهباشد. نخست نکته ضروری می دواين قسمت توضيح  در

از  جهيدرنت ،برای استان زنجان گزارش نشده بود 3116-11در سال زراعی 

دوم رويکرد  ؛تکميل اطالعات استفاده گرديد رایهای قبل و بعد بميانگين سال

 هایادهد. باشدمی ستانده گرا ،کوئيستدر محاسبه شاخص مالم موردنظر

 هایدر طول سال یجهاد کشاورزاز آمار منتشرشده وزارت نيز  استفادهمورد

 .اندشدهگزارش، 3-1در جدول و  استخراج 3111-12الی  3111-12زراعی 



 

 )ده ريال( زوری کل عوامل تولید در زراعت پیادر برآورد تغییرات بهره مورداستفادههای : داده1-8جدول 
زمین یسازآماده زمین یسازآماده سال استان عملکرد زمین برداشت داشت کاشت   سال استان عملکرد زمین برداشت داشت کاشت 

 آذربايجان شرقی 00209/76 016907 106100 911900 012060 177228

1281 

  
  

  
  
  

  
  
  

شرقی آذربايجان 26912/21 218212 281867 292918 189029 112100  

1279 

  
  

  
  
  

  
  
  

 اصفهان 07221/12 222081 280820 097889 211027 61800 اصفهان 12062/67 600906 926061 886200 292902 81272

 جنوب استان کرمان 28822/0 11681 100207 79119 101009 09727 جنوب استان کرمان 17220/76 272009 798112 217001 221012 81228

 خراسان 22781/1 81812 192722 219661 116628 26221 خراسان 28002/2 72710 198201 117909 108106 06226

 خوزستان 26600/72 11706 198111 107881 88801 21206 خوزستان 22608/92 209121 021287 206260 260202 106018

01191 29888 زنجان 21620/01 212700 269221 102200 290071 66191  زنجان 28681/62 192269 101699 162282 

 سیستان و بلوچستان 22188/06 62129 17162 107711 69082 22702 سیستان و بلوچستان 21181/18 21919 102760 227812 112162 77070

ارسف 27997/00 112669 291910 221900 212017 02670 فارس 07112/17 206221 770716 101600 067610 82126  

 هرمزگان 20282/29 81101 76890 168621 201718 82900 هرمزگان 16600/08 106287 218910 210092 221022 72670

 آذربايجان شرقی 02271/11 009118 117787 710617 206011 180022

1286 

  
  

  
  
  

  
  
  

 آذربايجان شرقی 26822/09 178209 261706 070291 221021 121001

1280 

  
  

  
  
  

  
  
  

 اصفهان 10020/21 211910 221161 201080 289612 18090 اصفهان 18712/71 772211 171670 910806 692291 129261

 جنوب استان کرمان 01101/89 101819 287292 128878 290100 09908 جنوب استان کرمان 10087/80 728861 128628 100220 002221 108219

68080 171078 071266  خراسان 20081/78 82062 190112 221060 122190 27187 خراسان 02100/01 99222 278269 

 خوزستان 21192/19 71790 226860 202072 112661 18100 خوزستان 27626/08 288000 019102 287070 020126 120280

221011 11671 20729 زنجان 29789/21 612817 178097 778269 268116 61107  زنجان 22290/0 10612 122162 

 سیستان و بلوچستان 26816/87 22621 106026 111012 112211 28160 سیستان و بلوچستان 22212/08 60220 199220 226070 211609 92022

 فارس 20211/77 91216 210208 102761 172606 27029 فارس 07788/72 808718 1202686 822912 190168 110209

 هرمزگان 19170/2 61792 107617 160018 112120 28019 هرمزگان 11201/79 102821 201789 202819 280079 66116

 آذربايجان شرقی 02278/8 029189 971621 1080888 211727 229169

1287 

  
  

  
  
  

  
  
  

 آذربايجان شرقی 00618/21 100982 209107 622762 292000 82769

1281 

  
  

  
  
  

  
  
  

 اصفهان 16186/67 187272 200180 200069 212760 00806 اصفهان 12711/27 887221 1000271 1600287 612022 227612

 جنوب استان کرمان 01026/26 122100 217092 169827 217780 62861 جنوب استان کرمان 61102/22 682190 999780 188621 677728 168682

90909 019922 0711170  خراسان 26210/29 80261 202202 228811 122162 00790 خراسان 09207/11 106770 1210010 

 خوزستان 20976/71 120261 106602 208907 196676 01826 خوزستان 27262/89 271689 112191 029299 282879 121080

جانزن 22020/71 97102 101011 119671 11160 20668 زنجان 18291/02       

 سیستان و بلوچستان 27201/81 11612 112816 206019 101879 28917 سیستان و بلوچستان 20982/90 10017 201810 218721 228710 102791

 فارس 27221/08 221212 212612 291927 261800 60262 فارس 07720/02 710782 977982 902899 192002 116076

112909 201220 208901 100210  هرمزگان 22291/72 100082 111260 112169 171761 01009 هرمزگان 18172/22 111678 

 آذربايجان شرقی 01078/02 029206 1001619 1006017 280026 226102

1288 

  
  

  
  
  

 
  
  

 آذربايجان شرقی 01987/27 271218 228822 110212 288299 121226

1282 

  
  

  
  
  

  
  
  

 اصفهان 19211/10 087821 726800 192810 210260 69881 اصفهان 02990/12 927602 878281 1011087 901022 110099

 جنوب استان کرمان 01018/69 220021 229210 127270 191000 61090 جنوب استان کرمان 10860/99 1200801 1120061 196622 710182 181029

101282 086282 1028166 760087 109017 97020  خراسان 29290/2 87091 226008 262178 127001 00199 خراسان 20/

 خوزستان 20801/12 126070 202081 101228 161702 27909 خوزستان 26091/11 260600 121781 017221 292817 109727

22820 128218 261801 218102 00728 18800 زنجان 22660/78 106871 661102 711062 180216 100076  زنجان 97/

 سیستان و بلوچستان 20672/82 66620 120262 198768 190201 18222 سیستان و بلوچستان 20720/21 160097 279260 279610 126110 122210

 فارس 26810/1 200267 009066 260012 221060 89078 فارس 29997/2 299666 876112 1002192 619286 182722

126292 078272 610060  هرمزگان 10110/17 111082 100110 200772 170026 02760 هرمزگان 18602/91 122611 218109 

 آذربايجان شرقی 02708/19 616107 972007 1021697 068020 277871

1289 

  
  

  
  
  

  
  
  

 آذربايجان شرقی 28901/87 297108 062090 609609 211121 122121

1282 

  
  

  
  
  

  
  
  

111221  اصفهان 62712/0 107128 601762 962007 281227 76209 اصفهان 60072/01 012222 1022788 690127 602190 

 جنوب استان کرمان 21811/7 206722 001188 261279 299200 92862 جنوب استان کرمان 10788/76 1289981 1216202 172072 897610 221721

181782 619819 1081779 812028 821112  خراسان 28120/2 91017 217828 278161 108110 10722 خراسان 02621/92 

 خوزستان 22279/79 191277 220202 271270 269181 71111 خوزستان 20602/62 012011 601020 082882 216198 106077

262222 027021 291622 72002 69000 زنجان 21116/07 1212171 701179 767221 021286 19886  زنجان 27822/02 

 سیستان و بلوچستان 21112/01 29911 122800 208100 166020 60109 سیستان و بلوچستان 29829/82 70010 218212 217918 209292 101290

 فارس 29219/27 280670 100110 089002 022278 71216 فارس 01601/62 110212 826108 802678 621111 97218

201011 2761017  هرمزگان 17802/77 100700 217029 189290 211196 10720 هرمزگان 22168/21 212721 270206 017992 

       

  
  

  
  
  

  
  
  

 آذربايجان شرقی 02000/98 222208 072922 620220 261987 192602

1280 

  
  

  
  
  

  
  
  

هاناصف 12119/27 627616 727781 1029062 298012 121800         

 جنوب استان کرمان 17660/07 292922 198002 201201 000606 109070       

 خراسان رضوی 28812/9 99028 261799 298626 117688 16612       

 خوزستان 22112/06 227908 267071 202810 206211 92866       

 زنجان 28186/0 282689 219607 061209 269001 18872       

 سیستان و بلوچستان 22026/29 118700 00890 186202 121078 116217       

 فارس 12781/26 277892 727001 712272 272609 91071       

 هرمزگان 17090/06 161721 200160 208966 291817 72096       

 خذ: وزارت جهاد کشاورزیمأ
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 ورینتایج محاسبه تغییرات بهره -8-2

-توان تغييرات بهرهمی Deap 2.1افزار نرمو شده استفاده از روابط معرفی با

، کوئلی) ها محاسبه نمودوری کل عوامل توليد را برای هر يک از استان

شده برای استان آذربايجان شرقی ، کارايی فنی محاسبه2-1در جدول  (.3226

 شدهگزارش 3112الی  3112های کوئيست برای سالشاخص مالم به همراه

 است.
 

 وری کل عوامل تولید و اجزای آن در استان آذربايجان شرقی: مقادير توابع فاصله، تغییر در بهره2-8جدول 

 سال زراعی
 تغییر در تابع فاصله

 وریبهره 

 تغییر در

 کارايی

 تغییر در

 t-1 t t+1 فناوری 

79-1278  181/0 611/0    

80-1279 118/0 092/0 101/0 801/0 809/0 996/0 

81-1280 682/0 771/0 726/0 000/1 166/1 890/0 

82-1281 606/0 706/0 700/0 897/0 911/0 979/0 

82-1282 127/0 196/0 620/0 771/0 802/0 919/0 

80-1282 621/0 617/0 720/0 006/1 102/1 909/0 

81-1280 111/0 122/0 621/0 712/0 791/0 906/0 

86-1281 612/0 721/0 022/1 112/1 280/1 826/0 

87-1286 101/0 910/0 116/1 821/0 262/1 610/0 

88-1287 806/0 000/1 766/0 871/0 098/1 796/0 

89-1288 972/0 611/0 000/0 912/0 611/0 292/1 

 

، مشخص است توليد پياز در استان 2-1که از اطالعات جدول  طورهمان

-همواره کم 3111-11سال زراعی  یاستثنابهکارايی  ازلحاظآذربايجان شرقی 

اده های گذشته امکان افزايش توليد با استفتر از ميزان بهينه بوده و در طول سال

در سال  421/2رايی با ترين ميزان کاهای موجود ميسر بوده است. کماز نهاده

باشد. می 3111-11ترين کارايی مربوط به سال زراعی و بيش 3112-12زراعی 

 وری کل عوامل توليد در زراعت پيازدر استان آذربايجان شرقی تغييرات بهره

منفی و کاهشی بوده است.  3111-16و  3111-14، 3112-13های سال زبه ج

 ارتقای آن به نسبت ساير مناطق کشوررسد پسرفت فناوری و عدم به نظر می
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در توليد اين محصول در استان آذربايجان شرقی  یوربهرهدليل اصلی کاهش 

ری وهای مربوط به کارايی فنی و تغييرات بهره، شاخص1-1باشد. در جدول 

 است. شدهگزارشبرای استان اصفهان 
 

 مل تولید و اجزای آن در استان اصفهانوری کل عوا: مقادير توابع فاصله، تغییر در بهره2-8جدول 

 سال زراعی
 تغییر در تابع فاصله

 وریبهره 

 تغییر در

 کارايی

 تغییر در

 t-1 t t+1 فناوری 

79-1278 - 702/0 791/0 - - - 

80-1279 800/0 1 999/0 222/1 022/1 866/0 

81-1280 292/1 1 020/1 181/1 1 181/1 

82-1281 700/0 961/0 086/1 701/0 961/0 720/0 

82-1282 921/0 1 201/1 901/0 001/1 908/0 

80-1282 110/0 161/0 170/0 088/0 161/0 871/0 

81-1280 908/0 760/0 982/0 070/1 262/1 082/1 

86-1281 691/0 822/0 221/1 871/0 089/1 800/0 

87-1286 021/0 678/0 872/0 127/0 619/0 811/0 

88-1287 709/0 811/0 706/0 001/1 261/1 826/0 

89-1288 661/1 1 - 616/1 170/1 281/1 

 

 تان دردهد که اين اسبررسی کارايی توليد پياز در استان اصفهان نشان می

ها ر سالتدر بيش و عملکرد بهتری داشته مقايسه با استان آذربايجان شرقی

ری در وترين بهبود در بهرهدر اين استان بيش است.دارای کارايی کامل بوده 

د نسبت به سال درص 6/63وری هرهو ب شدهمشاهده 3111-12سال زراعی 

اعی وری نيز در سال زرترين کاهش در بهرهاست. بيش افتهيشيافزاگذشته 

است. در استان  افتهيکاهشدرصد  2/13وری بهره و شدهمشاهده 14-3111

وری ای بهرهارتق محدودکنندهاصفهان نيز تغيير در کارايی تکنولوژيکی عامل 

وری کل عوامل توليد در بهره، به بررسی تغييرات 4-1باشد. در جدول می

 است. شدهپرداختهجنوب استان کرمان 
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 وری کل عوامل تولید و اجزای آن در جنوب استان کرمان: مقادير توابع فاصله، تغییر در بهره0-8جدول 

 سال زراعی
 تغییر در تابع فاصله

 وریبهره 

 تغییر در

 کارايی

 تغییر در

 t-1 t t+1 فناوری 

79-1278 - 1 010/1 - - - 

80-1279 107/1 1 200/1 902/0 1 902/0 

81-1280 972/0 1 167/1 899/0 1 899/0 

82-1281 281/1 1 191/2 007/1 1 007/1 

82-1282 167/0 916/0 882/0 087/0 916/0 121/0 

80-1282 116/1 1 020/1 171/1 092/1 076/1 

81-1280 071/1 1 228/2 201/1 1 201/1 

86-1281 762/0 1 029/1 181/0 1 181/0 

87-1286 111/1 1 078/1 017/1 1 017/1 

88-1287 811/0 1 871/0 701/0 1 701/0 

89-1288 960/0 789/0 - 922/0 789/0 181/1 

 

ا ههای پژوهش، منطقه جنوب استان کرمان تقريباً در همه سالبر اساس يافته

ملکرد اين عولی دارای کارايی کامل بوده  موردمطالعهساير مناطق با در مقايسه 

هايی که کارايی کامل بوده، ارتقايی مناسب موجب نگرديده که در همه سال

ری در وين بهبود در بهرهترگردد. بيش مشاهدهوری کل عوامل توليد در بهره

تر تغييرات در بيش منشأ و شدهحاصل 3114-11در سال زراعی  منطقهاين 

، به 1-1در جدول باشد. از تغييرات فناوری میوری کل عوامل توليد بهره

وی( خراسان )رضدر استان  پيازوری کل عوامل توليد بررسی تغييرات بهره

 شود.پرداخته می
 

 وری کل عوامل تولید و اجزای آن در استان خراسانتوابع فاصله، تغییر در بهره: مقادير 1-8جدول 

 سال زراعی
 تغییر در تابع فاصله

 وریبهره 

 تغییر در

 کارايی

 تغییر در

 t-1 t t+1 فناوری 

79-1278 - 1 020/1 - - - 

80-1279 986/0 1 000/1 978/0 1 978/0 

81-1280 019/1 1 010/1 007/1 1 007/1 

82-1281 021/1 1 172/1 989/0 1 989/0 

82-1282 901/0 1 097/1 878/0 1 878/0 

80-1282 978/0 1 202/1 900/0 1 900/0 

81-1280 209/1 1 209/1 002/1 1 002/1 

86-1281 969/0 1 918/1 860/0 1 860/0 

87-1286 816/0 1 216/1 668/0 1 668/0 

88-1287 010/1 1 290/1 892/0 1 892/0 

89-1288 961/0 977/0 - 821/0 977/0 800/0 
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کارايی  ازلحاظاستان خراسان  باآنکهدهد ، نشان می1-1اطالعات جدول 

داشته ولی نتوانسته اين  موردمطالعههای عملکرد مطلوبی در طول سال فنی

وری تغييرات بهره کهیطوربهها ارتقاء دهد، با ساير استان اندازههمتوانايی را 

-11و  3112-13زراعی های سال یاستثنابهکل عوامل توليد در اين استان 

همواره نزولی بوده است. دليل اين عدم موفقيت، بهبود نيافتن فناوری  3114

هد که داين يافته نشان میباشد. ها میايسه با ساير استانکافی در مق اندازهبه

 . در ادامه به بررسیيستوری نبهرهبهبود دهنده کارايی مناسب همواره نشان

امل توليد در زراعت پياز استان خوزستان پرداخته وری کل عوتغييرات بهره

 .اندشدهگزارش، 6-1های مربوط در جدول شود. يافتهمی
 

 وری کل عوامل تولید و اجزای آن در استان خوزستان: مقادير توابع فاصله، تغییر در بهره6-8جدول 

 سال زراعی
 تغییر در تابع فاصله

 وریبهره 

 تغییر در

 کارايی

 تغییر در

 t-1 t t+1 فناوری 

79-1278 - 1 001/1 - - - 

80-1279 906/0 818/0 960/0 882/0 818/0 027/1 

81-1280 619/0 601/0 701/0 696/0 712/0 926/0 

82-1281 760/0 802/0 169/1 186/1 206/1 908/0 

82-1282 602/0 827/0 869/0 716/0 990/0 720/0 

80-1282 700/0 762/0 800/0 881/0 910/0 968/0 

81-1280 721/0 727/0 121/1 920/0 967/0 966/0 

86-1281 112/0 711/0 670/0 682/0 019/1 670/0 

87-1286 709/0 600/0 000/1 909/0 812/0 112/1 

88-1287 106/0 1 678/0 906/0 162/1 180/0 

89-1288 082/1 722/0 - 070/1 722/0 087/1 

 

وری کل عوامل توليد پياز در استان ت بهرهبررسی کارايی و تغييرا

همواره  موردمطالعههای دهد که در اين استان در طول سالخوزستان نشان می

تر ها کمسال تردر بيش ود داشته و امتياز کارايی توليدامکان ارتقای کارايی وج

 وری کل عوامل توليد در زراعت پياز اين استاناز يک بوده است. تغييرات بهره
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ايی از کاهش نسبی در کار متأثرها کاهشی بوده که همزمان تر سالنيز در بيش

 باشد.می مورداستفادهفنی و فناوری 

دهد که در نشان می، 1-1در جدول بررسی کارايی توليد پياز استان زنجان 

در طول زمان از ميزان آن کاسته شده  جيتدربهکارايی کامل و  ،های اولسال

وری کل عوامل توليد ابتدا افزايش، سپس کاهش و در بهره است. در مقابل

د در وری کل عوامل توليدر بهره افزايشترين انتها افزايشی بوده است. بيش

 شود.که به بهبود فناوری مربوط می جادشدهيا 3111-12سال زراعی 

ه بررسی ب فصلباشد که در اين سيستان و بلوچستان استان ديگری می

ده توجه شآن وری کل عوامل توليد در زراعت پياز يرات بهرهکارايی و تغي

 است. شدهگزارش، 1-1است. نتايج مربوط به اين استان در جدول 
 

 وری کل عوامل تولید و اجزای آن در استان زنجان: مقادير توابع فاصله، تغییر در بهره7-8جدول 

 سال زراعی
 تغییر در تابع فاصله

 وریبهره 

 تغییر در

 يیکارا

 تغییر در

 t-1 t t+1 فناوری 

79-1278 - 900/0 210/1 - - - 

80-1279 211/1 1 290/1 022/1 060/1 970/0 

81-1280 208/1 1 088/1 021/1 1 021/1 

82-1281 202/1 1 618/1 899/0 1 899/0 

82-1282 808/0 1 129/1 711/0 1 711/0 

80-1282 627/0 709/0 600/0 127/0 709/0 718/0 

81-1280 692/0 662/0 808/0 000/1 921/0 072/1 

86-1281 187/0 769/0 081/1 896/0 160/1 772/0 

87-1286 219/0 118/0 681/0 091/0 726/0 677/0 

88-1287 908/0 1 900/0 101/1 792/1 860/0 

89-1288 002/1 712/0 - 666/1 1 666/1 

 

تان از در استان سيستان و بلوچسدهد که کارايی توليد پينتايج نشان می

وری کل عوامل توليد از اين ثبات پيروی بهره وجودنيبااهمواره کامل بوده، 

 اما آن چيزی که ای از مواقع منفی بوده استی مثبت و در پارهگاهنکرده و 

ری توليد وری از تغييرات فناوباشد، تأثيرپذيری کامل تغييرات بهرهآشکار می
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درصد در سال زراعی  6/66با نيز رين تغيير مثبت در فناوری تباشد. بيشمی

ه در توليد باشد کمی یاستاناست. سيستان و بلوچستان تنها  جادشدهيا 12-3111

ای هاست. استان قرارگرفتهمحصول پياز همواره در روی مرز امکانات توليد 

رسی به بر باشند که در ادامهمی موردمطالعههای فارس و هرمزگان ديگر استان

های ، يافته2-1شود. در جدول ها پرداخته میوری آنوضعيت کارايی و بهره

 است. شدهارائهمربوط به استان فارس 
 

 وری کل عوامل تولید و اجزای آن در سیستان و بلوچستان: مقادير توابع فاصله، تغییر در بهره8-8جدول 

 سال زراعی
 تغییر در تابع فاصله

 وریبهره 

 درتغییر 

 کارايی

 تغییر در

 t-1 t t+1 فناوری 

79-1278 - 1 608/1 - - - 

80-1279 022/1 1 796/1 900/0 1 900/0 

81-1280 912/0 1 007/1 718/0 1 718/0 

82-1281 261/1 1 161/1 102/1 1 102/1 

82-1282 098/1 1 990/1 120/1 1 120/1 

80-1282 220/2 1 262/2 016/1 1 016/1 

81-1280 002/2 1 801/1 910/0 1 910/0 

86-1281 816/0 1 871/0 666/0 1 666/0 

87-1286 61/1 1 808/2 276/1 1 276/1 

88-1287 612/0 1 802/0 082/0 1 082/0 

89-1288 226/2 1 - 666/1 1 666/1 

 

 ستان فارسوری کل عوامل تولید و اجزای آن در ا: مقادير توابع فاصله، تغییر در بهره9-8جدول 

 سال زراعی
 تغییر در تابع فاصله

 وریبهره 

 تغییر در

 کارايی

 تغییر در

 t-1 t t+1 فناوری 

79-1278 - 628/0 721/0 - - - 

80-1279 727/0 772/0 792/0 110/1 220/1 906/0 

81-1280 701/0 620/0 702/0 809/0 816/0 000/1 

82-1281 112/0 176/0 716/0 820/0 910/0 902/0 

82-1282 191/0 681/0 762/0 991/0 190/1 822/0 

80-1282 768/0 862/0 772/0 126/1 218/1 891/0 

81-1280 828/0 776/0 177/1 982/0 900/0 092/1 

86-1281 172/0 780/0 916/0 699/0 001/1 691/0 

87-1286 626/0 781/0 966/0 819/0 007/1 812/0 

88-1287 617/0 811/0 617/0 812/0 022/1 786/0 

89-1288 091/1 798/0 - 280/1 982/0 202/1 
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 ازوری کل عوامل توليد در زراعت پيبررسی کارايی توليد و تغييرات بهره

های گذشته همواره کارايی توليد دهد که در طول سالنشان می استان فارس

تر از يک بوده و منابع و امکانات در در اين استان کماين محصول در زراعت 

وص . در خصاندشدهاستفادهغير بهينه  صورتبههای کارا، مقايسه با استان

ا کاهش هتر سالتوان گفت که اين شاخص در بيشمینيز وری تغييرات بهره

 افتهيبهبود 3111-12و  3111-14، 3112-12های زراعی داشته و تنها در سال

وری در اين استان، پسرفت فناوری در است. عامل اصلی عدم ارتقای بهره

گان هرمز ، استانموردمطالعهاستان  آخرين باشد.ها میمقايسه با ساير استان

 است. شدهگزارش، 32-1است که اطالعات مربوط به آن در جدول 
 

 وری کل عوامل تولید و اجزای آن در استان هرمزگان: مقادير توابع فاصله، تغییر در بهره10-8 جدول

 سال زراعی
 تغییر در تابع فاصله

 وریبهره 

 تغییر در

 کارايی

 تغییر در

 t-1 t t+1 فناوری 

79-1278 - 801/0 217/1 - - - 

80-1279 780/0 861/0 928/0 811/0 070/1 762/0 

81-1280 719/0 781/0 781/0 800/0 912/0 922/0 

82-1281 001/0 070/0 122/0 180/0 602/0 968/0 

82-1282 102/0 601/0 677/0 120/1 210/1 821/0 

80-1282 070/0 111/0 119/0 707/0 802/0 920/0 

81-1280 102/0 106/0 701/0 976/0 060/1 921/0 

86-1281 007/0 111/0 611/0 702/0 010/1 721/0 

87-1286 667/0 102/0 981/0 962/0 911/0 017/1 

88-1287 007/0 826/0 628/0 867/0 607/1 126/0 

89-1288 921/0 720/0 - 127/1 876/0 286/1 

 

کارايی  ازنظردهد که استان هرمزگان ، نشان می32-1اطالعات جدول 

 رفتهگتوليد پياز وضعيت مناسبی نداشته و همواره زير مرز امکانات توليدی قرار 

-هدهد. در اين استان بهروری نيز روند صعودی را نشان نمیاست. تغييرات بهره

و  3112-11زراعی  هایها کاهشی بوده و تنها در سالتر سالوری در بيش

 شود.وری مشاهده میبهبودی در بهره 12-3111



 11                                                                        (های تجربیيافته) وریمحاسبه بهره فصل هشتم:

 ،موردمطالعههای وری در طول سالبهتر تغييرات بهره شناخت منظوربه

استانی به  و موردمطالعههای وری به تفکيک سالميانگين نتايج تغييرات بهره

نشان که نتايج  طورهمان .شوندمی گزارش، 32-1و  33-1ترتيب در جداول 

 االنهس وری کل عوامل توليد در زراعت پياز کشورميانگين بهره طوربهدهد می

است که افزايش توليد پياز در طول مؤيد اين مطلب  و افتهيکاهشدرصد  6/2

 .است بودههای توليدی از نهادهتر بيشمتکی بر استفاده  گذشتههای سال
 

 در کل کشور موردمطالعههای ر سالوری د: میانگین نتايج تغییرات بهره11-8جدول 
 تغییر در فناوری يیدر کاراتغییر  وریتغییر در بهره زراعی سال

80-1279 960/0 002/1 921/0 

81-1280 921/0 981/0 909/0 

82-1281 899/0 910/0 906/0 

82-1282 828/0 028/1 811/0 

80-1282 812/0 912/0 920/0 

81-1280 019/1 992/0 027/1 

86-1281 780/0 068/1 721/0 

87-1286 810/0 902/0 860/0 

88-1287 870/0 222/1 701/0 

89-1288 112/1 867/0 282/1 

 906/0 998/0 900/0 میانگین کل

 

 به تفکیک استانی موردمطالعههای وری در سال: میانگین نتايج تغییرات بهره12-8 جدول
 تغییر در فناوری یيدر کاراتغییر  وریتغییر در بهره استان

 920/0 012/1 921/0 آذربايجان شرقی

 910/0 026/1 902/0 اصفهان

 891/0 977/0 870/0 جنوب استان کرمان

 900/0 998/0 902/0 خراسان

 906/0 968/0 877/0 خوزستان

 879/0 978/0 860/0 زنجان

 918/0 1 918/0 سیستان و بلوچستان

 912/0 020/1 921/0 فارس

 872/0 989/0 862/0 نهرمزگا

 906/0 998/0 900/0 میانگین کل

 

وری در ، بهرهموردمطالعه، پيداست که در طول دوره 32-1از نتايج جدول 

های اناستدر  آنميزان که  افتهيکاهشپياز  دکنندهيتولهای عمده همه استان

نوب تر و در جآذربايجان شرقی، اصفهان، سيستان و بلوچستان و فارس کم
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-تر بوده است. بيشستان کرمان، خراسان، خوزستان، زنجان و هرمزگان بيشا

ترين کاهش به استان سيستان و و کم زنجانترين کاهش مربوط به استان 

صفهان استان ا کاران ازيپ ،موردمطالعه یهااستانبلوچستان تعلق دارد. در ميان 

ان و بلوچستان ستان سيستپياز کاران ا ه وترين بهبود در کارايی فنی را داشتبيش

 اند.را تجربه کردهدر مورد فناوری  پسرفتترين کم
 

 گیرینتیجه -8-3

ينه کاری برای استفاده بهراه عنوانبهوری در بخش کشاورزی از بهبود بهره

ند ياد کپذيری را فراهم میاز منابع و ترفندی که امکان افزايش قدرت رقابت

های ر طول سالدتوليد پياز کشور  باآنکهاين فصل های بر اساس يافته .دگردمی

و نداشته  در اين افزايشچندانی  نقش یوربهرهبهبود ولی  افتهيشيافزاگذشته 

. چنانچه نيز همراه شده است پسرفتبا  موردمطالعههای در طول سال یحت

وری را به دو عامل فناوری و کارايی تقسيم کنيم در آن صورت تغييرات بهره

اين ه کبوده تر وری بيشفت بهرهرسد نقش تغييرات فناوری در اُظر میبه ن

های اين پسرفت را نشان داده و اجرای تر به ريشهموضوع اهميت توجه بيش

 نمايد.تر را طلب میمطالعات جامع
 

 منابع

. آمارنامه کشاورزی جلد اول محصوالت زراعی: 3124ی. جهاد کشاورزوزارت 

ريزی و امور اقتصادی. مرکز فناوری اطالعات معاونت برنامه .3123-22سال زراعی 

 و ارتباطات.

Coelli T. 1996. A Guide to DEAP Version 2.1: A Data 

Envelopment Analysis (Computer) Program. DEAP Manual, 

Center for Efficiency and Productivity Analysis, Department of 

Econometrics, University of New England, Australia. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل نهم
 

 یریاض ی: الگوهامحصولی یکارای
 

 یوهااز الگ یآب یمحصوالت زراع یتعيين رتبه کاراي یبرا فصلدر اين 

. در اين روش با استفاده از اطالعات شودمی استفاده DEA يافتهتوسعه

واحدها نسبت به اين مرز تعيين و وضعيت  ی، مرز کارايموردمطالعه یواحدها

 یتکميل یهاو سپس روش DEAپايه  یشود. در ادامه ابتدا الگویسنجيده م

 شوند.یتوضيح داده م
 

 هاداده یتحلیل پوشش یالگو -9-1

اران چارنز و همک یهاکوشش جهيدرنتها داده یاوليه تحليل پوشش یالگو

 :(2221 ،و همکاران ی)کوئل است شدهیمعرفزير  صورتبه (3211)
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ام مشخص  j یمحصول زراع یستانده بوده و برا rمقادير  qکه در آن 

توليد محصول  نهاده است که در iبيانگر مقادير  xباشد. همچنين یم

 vو  υ، تعيين ضرايب 3-2گيرد. بنابراين هدف رابطه یقرار م مورداستفاده

 یا براهنهاده یها به مجموع وزنستانده یاست که نسبت مجموع وزن یاگونهبه

نسبت با استفاده از اطالعات که اين آن شرطبهگردد  حداکثرام  k محصول

در بازه صفر و  ی، امتياز3-2تر از يک نباشد. رابطه بيش واحدهاساير  یتوليد

اشد. بیمواجه م مسئلهرابطه با دو اين حل کند. یتعيين م واحدهر  یيک برا

 یبرا یاست، نتايج فراوان یصورت کسرتابع هدف به کهآن ليبه دلنخست 

دومين موضوع اختصاص همزمان امتياز يک  شود؛یتعيين م vو  υضرايب 

رفع موضوع نخست، مخرج يا صورت تابع  یباشد. برایکارا م یبه واحدها

ه مخرج کسر برابر يک در نظر گرفت چنانچهدهند. یهدف را برابر با يک قرار م

موردنياز  و در آن حداقل نهاده شدهگفته نهاده گرا DEAشود، اصطالحاً به آن 
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، اين الگو را 2-2گردد. رابطه یها تعيين ماز ستانده یتوليد ميزان مشخص یبرا

 دهد:ینشان م
 

(2-2) 
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 ها هستند.ها و نهادهستانده یهاوزن بيبه ترت iwو  ruکه در آن 
 

 متقاطع یکارای -9-2

 یاز واحدها ی، همزمان به تعداد2-2طور که قبالً گفته شد در رابطه همان

اه امکان تعيين جايگ جهيدرنت ،شودیامتياز يک اختصاص داده م موردمطالعه

ستون و سک مسئلهرفع اين  یها نسبت به يکديگر وجود نخواهد داشت. براآن

پيشنهاد کردند. در اين  ( راCEM) 3کارايی متقاطع روش( 3216همکاران )

-یم به دستها آنهمه واحدها برآورد و ضرايب  ی، برا2-2روش ابتدا رابطه 

هر  ی، امتياز کاراي3-2آيد سپس با استفاده از اين ضرايب و تابع هدف رابطه 

 ه دستبمتقاطع  یاين عمليات ماتريس کاراي جهيدرنت شود،یيک محاسبه م

 یها و تغيير اطالعات توليدها با ثبات وزنات رديفآيد که در آن اطالعیم

ها، وزن یو تغييرپذير یها با ثبات اطالعات توليدها( و ستون)ستانده و نهاده

                                                 
3 Cross Efficiency Method 
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 ه دستباز ميانگين ستون مربوط نيز  واحدهر  یشوند. امتياز کارايیمحاسبه م

 شود:محاسبه میزير در اين روش امتياز کارايی از رابطه آيد. یم
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امتياز کارايی  یموردبررسبه تعداد واحدهای  ،1-2با استفاده از رابطه 

ه گيری از اين اعداد، امتياز کارايی واحد با استفادبا ميانگين تيدرنهامحاسبه و 

 آيد:می به دست، 4-2از رابطه 
 

(2-4) 
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بيانگر تعداد واحدهای  n ام وjامتياز کارايی واحد jEکه در آن 

 باشد.می موردمطالعه
 

 ویژه ییا کارای یاَبَرکارای -9-3

 (3221توسط اندرسن و پترسن )است که  ی، روش ديگر(SE) 3یابرکاراي

ين روش با حذف . در ااست شنهادشدهيپکارا  یدهاواح یبندرتبه یبرا

 یرتبه کاراي جهيدرنت ،امکان مرجع شدن آن ميسر نشده اطالعات واحد کارا

 گردد. در اين روشیکارا تعيين م یواحد با استفاده از اطالعات ساير واحدها

                                                 
3 Super Efficiency 
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ه کند. رابطینم یناکارا تغيير یواحدها یامتياز کاراي CEMبرخالف روش 

 باشد:یمنگر اين روش بيا، 2-1
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باشد با اين تفاوت که با اعمال محدوديتی، م2-2اين الگو مشابه رابطه 

kj  واحد یامکان مرجع شدن برا k از ميان  یام در تعيين امتياز کاراي

 یواحدها یاست که امتياز کاراي یضرور شود. توجه به اين نکتهیبرداشته م

 باشد.یتر از يک مکارا در اين روش معموالً بيش
 

 (DEA-MIP) 1ها با اعداد صحیحداده یتحلیل پوشش -9-4

 ی، تعداد فراوان الگوهاشدهگرفته SEو  CEM یهاکه به روش یايراد

ن و طلوع امي اين ايراد رفع یباشد. برایم یتعيين امتياز کاراي یبرا ازيموردن

 ند:اهکرد یصورت زير معرفرا به minimax یگو( ال2221)
 

                                                 
3 Mixed Integer Programming DEA 
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(2-6) 
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است که تنها  یمتغير jd واحد و نيکارآمدتر یامتياز کاراي Mکه در آن 

حداکثر مقدار غير  ε،6-2تواند اعداد صفر و يک را بگيرد. در رابطه یم

 شود:ی، محاسبه م1-2بوده که از رابطه  یارشميدس
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 یباشد توانايیبا آن مواجه م (2221امين و طلوع ) یکه الگو یموضوع

ه قادر بتنها باشد. اين الگو یکارا م یاندک آن در تعيين رتبه همه واحدها

زير  صورتبهرا  آن (2233) یفروغواحد بوده، لذا  نيکارآمدترز تعيين امتيا

 توسعه داد:
 

(2-1) 
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تر متر به کاز بيش بيبه ترتبوده و  موردمطالعهامتياز واحد  d که در آن

گردد. با اعمال محدوديت یتعيين م



n

1j

j 1t يک  یورد تنها برادر هر برآ

1t یمحصول زراع  شده و d گردد. با مشخص شدن یمعادل آن تعيين م

 یامکان شناساي جهيدرنت، شدهدادهها برابر با صفر قرار آن tمحصوالت کارا، 

ه کند کیادامه پيدا م یيشود، اين فرآيند تا جایفراهم م بعدی یواحد کارا

 یتنها يک الگو طراح باآنکهامتياز همه واحدها مشخص شود. در اين روش 

 یتريشب یهاها و محدوديتمتغير یپيشين دارا ینسبت به الگوها یشود ولیم

 باشد.یم
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 فصل دهم
 

 یتجربهای یافته: محصولی یکارای
 

 23ميليون هکتار از اراضی کشاورزی کشور،  1/6زراعت آبی با اختصاص 

کند )وزارت جهاد کشاورزی، درصد از کل محصوالت زراعی را توليد می

و  6-2تا  3-2شده در روابط یمعرف یبا استفاده از الگوها فصلدر اين (. 3124

در بخش  یآب یمحصوالت زراع یبندبه رتبه WinQSBار افزاستفاده از نرم

 شود.یايران پرداخته م یکشاورز
 

 مورداستفاده یهاداده -11-1

و  شدههيته های وزارت جهاد کشاورزیاز آمارنامه ازيموردناطالعات 

، ی، سموم مصرفیو شيمياي یحيوان یبذر، کودها یهاشامل اطالعات نهاده

. (الف و ب 3121، ی)وزارت جهاد کشاورز باشدیم یکار و آب مصرف ینيرو

 یبرا یهايعنوان شاخصدر طرف ستانده نيز از سود ناخالص و عملکرد به

اطالعات ، 3-32 است. در جدول شدهاستفادهو حجم توليد  یسودآور

گرديده است. ارائه ،مورداستفاده



 

 یآب یت زراعمحصوال تعیین رتبه کارايیدر  مورداستفاده یهاداده :1-10جدول 
 محصول رديف

 سود ناخالص

 (اليده ر)

 عملکرد

 )کیلوگرم(

 بذر

 )کیلوگرم(

 یوانیکود ح

 )تن(

 کشعلف

 )کیلوگرم(

 کشحشره

 )کیلوگرم(

 کشقارچ

 )کیلوگرم(

 فسفات

 )کیلوگرم(

 ازت

 )کیلوگرم(

 پتاس

 )کیلوگرم(

 کار ینیرو

 روز(-)نفر

 آب

 (اليده ر)

1 
 29/106881 18/22 60/8 90/160 16/90 07/0 27/0 97/2 21/0 17/222 2012 221002 گندم

2 
 18/192981 96/22 27/20 11/171 12/99 02/0 17/0 70/0 60/0 60/208 2101 791001 جو

2 
 90/28081 18/01 21/16 18/119 82/00 09/0 00/1 82/1 27/0 29/120 2267 2602206 شلتوک

0 
 26/109812 80/20 01/9 88/201 91/122 12/0 71/0 80/1 08/0 61/21 0290 029001 یادانهذرت 

1 
 27/126890 10/26 08/00 11/86 08/96 09/0 07/0 20/0 89/0 20/10 1267 1669779 عدس

6 
 60/121002 72/22 72/10 02/120 28/22 07/0 78/1 08/0 12/0 02/12 1171 2202221 آفتابگردان

7 
 70/192161 07/10 60/22 81/122 80/182 09/0 86/2 11/1 00/1 17/72 2209 1010210 پنبه

8 
 62/009191 16/12 22/10 17/168 20/101 66/0 26/1 21/2 09/0 91/9 12162 2201718 دندرقنغچ

9 
 17/209199 29/21 68/21 60/189 60/97 12/0 61/1 90/0 81/0 96/1 21762 2920160 هندوانه

10 
 90/028007 00/12 22/20 07/270 02/121 72/0 11/2 22/1 02/2 61/1 21109 1010172 خیار

11 
 00/191060 02/01 66/22 72/222 87/101 19/2 92/1 09/1 96/0 62/2017 22218 1001790 ینیزمبیس

12 
 97/81210 17/62 79/22 07/200 62/87 01/0 00/1 22/1 92/0 09/1 28901 2102810 پیاز

12 
 71/99709 11/78 19/16 11/222 29/127 89/1 02/2 27/1 21/2 71/0 22119 6607091 یفرنگگوجه

10 
 01/216921 90/01 82/11 18/102 69/97 01/0 91/0 16/0 20/2 27/02 11220 2019180 يونجه

11 
 08/21802 00/28 86/0 88/221 00/121 00/0 26/0 78/0 20/0 22/01 20208 2211 شبدر

16 
 71/229872 77/18 00/2 71/022 79/111 00/0 12/0 11/1 20/0 86/20 01912 1790601 یاعلوفهذرت 

17 
 70/67061 12/9 09/10 06/101 20/110 12/0 10/0 16/1 01/0 27/9 2800 1282117 کلزا

18 
 09/100621 20/11 80/22 69/201 11/128 20/0 07/1 71/0 69/1 88/120 1801 1792820 لوبیا سفید

19 
 72/202262 07/22 66/2 11/101 98/89 72/0 11/1 28/1 72/0 10/111 1920 2121017 لوبیا قرمز

20 
 21/61811 66/70 20/22 07/209 87/112 88/0 11/1 21/1 29/1 09/172 1012 0778211 یتیاچیلوب

21 
 22/00991 61/10 16/0 62/109 12/102 01/0 01/0 17/2 02/0 60/112 2821 711899 سويا بهاره

22 
 28/00709 01/20 00/0 09/97 82/60 00/0 12/1 18/1 00/0 82/81 2700 1109012 سويا تابستانه

22 
 80/62167 17/00 19/22 29/121 97/71 91/0 26/12 11/2 20/0 00/87 2822 2127101 برنج دانه بلند مرغوب

20 
 21/10110 71/17 22/6 80/112 89/88 10/0 60/10 01/2 01/0 92/112 0882 0010820 پرمحصولبرنج دانه بلند

21 
 76/101682 80/01 17/12 92/108 21/100 88/0 79/10 21/2 00/0 67/102 1110 2210001 مرغوبمتوسطبرنج دانه

26 
 61/122820 28/09 16/20 61/226 61/76 80/0 68/11 90/2 12/2 70/102 6072 2121280 پرمحصولمتوسطبرنج دانه

27 
 66/201227 21/16 00/0 18/102 08/71 00/0 22/0 02/1 00/0 79/126 2261 2228061 دانه کوتاهبرنج 

(1292) یجهاد کشاورز وزارت مأخذ:



 22                                                                (       های تجربیيافته)کارايی محصولی  فصل دهم:

 یتعيين رتبه کاراي یبرا یآب یمحصول زراع 21از اطالعات  فصلدر اين 

 . اينشودیماستفاده  )سود ناخالص( و توليد )عملکرد( یسودآور ازلحاظ

، یالت صنعتاز غالت، حبوبات، محصو یمحصوالت که شامل تعداد

هکتار  6112611هستند از  یاو نباتات علوفه یسبزيجات، محصوالت جاليز

، 3122-23 یدر سال زراع یآب یيافته به محصوالت زراعاختصاص یاراض

درصد را به خود  32/11تن توليد،  12622121درصد و از  14/11حدود 

ها نشان دهدا یبررس .، الف(3121، ی)وزارت جهاد کشاورزاند اختصاص داده

 66414212و  21312با  بيبه ترتحداقل و حداکثر سود ناخالص که دهد یم

ن تريبيشو  ترينکم و جادشدهيا فرنگیگوجهو  شبدردر زراعت  الير

کيلوگرم در هکتار( و چغندرقند  3161عدس ) یهاعملکرد نيز در زراعت

 ، ب(.3121 ،ی)وزارت جهاد کشاورز کيلوگرم در هکتار( بوده است 12162)
 

 یآب یمحصوالت زراع یرتبه کارای -11-2

سمت در دو قمربوط به بررسی رتبه کارايی محصوالت زراعی آبی نتايج 

 یهاشاخص کيبه تفکمحصوالت  ینخست امتياز و رتبه کارايشوند؛ یم ارائه

ن با استفاده از ميانگي ،محصوالت و سپس شدهانيبسود ناخالص و عملکرد 

ارنز، چ یالگوهانتايج  ازآنجاکهشوند. یم یبندشده، گروهسبهمحا یامتيازها

، لذا هستندناکارا يکسان  یدر خصوص واحدها SEو  (CCR) سکوپر و رود

 کهآن ليبه دلهمچنين  شده ولحاظ ن CCR ی، نتايج الگویدر محاسبه رتبه نهاي

، داد از خود نشان یبنددر رتبه یمحدود یتواناي (2221امين و طلوع ) یالگو

 .گرديد گزارشطور جداگانه به آننتايج 
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 بيه ترتبو توليد  یسودآور ازلحاظ ینتايج مربوط به امتياز و رتبه کاراي

 یبندمنظور رتبهبه ،2-32. در جدول اندشدهگزارش ،1-32و  2-32در جداول 

 یايجاد ميزان مشخص یبه اين نکته توجه شده که برا یآب یمحصوالت زراع

 یکشاورز یهازراعت محصوالت مختلف به چه اندازه از نهادهاز سود در 

-ده یهاها، نهادهی. ستانده در اين حالت سود ناخالص و ورودشودمی استفاده

 32، یموردبررس یمحصول زراع 21از  CCRند. بر اساس روش هستگانه 

 اشند. بربیکامل م یکاراي یتر از يک و بقيه داراکم یمحصول، امتياز کاراي

 ،پر محصول متوسطدانهها در زراعت برنج اساس اين روش استفاده از نهاده

 یيير الگوکه تغ یبه اين معن بودهبرخوردار ن یشبدر و پنبه از وضعيت مناسب

در  یتواند به افزايش سودآوریکشت از اين محصوالت به ساير محصوالت م

ر طوبه یهااعتزر یبندزير بخش زراعت مساعدت نمايد. در اين روش، رتبه

-رد زراعتدر مو یول بودهپذير امکان یناکارا با استفاده از امتياز کاراي ینسب

-، رتبهیيکسان بودن امتياز کاراي ليبه دل، اندشدهدادهکه کارا تشخيص  یهاي

است. در  شدهنييتع 31ها، آن یرتبه همگ جهيدرنت باشد،یميسر نم یبند

-( و حقيقت3122و همکاران ) ی(، عبدشاه3122و همکاران ) یعابد مطالعات

 کامل یاز واحدها، کاراي یتوجهقابلتعداد  ینيز برا (3122نژاد و همکاران )

 است. شدهگزارش

، یبررسمورد فهرستکامل و تعيين جايگاه محصوالت در  یبندرتبه یبرا

دوم، سوم و چهارم  یهادر ستون MIP-DEAو  SE ،CEM یهانتايج روش

 یبندرتبه ی، توانايSEدهد که روش یاست. نتايج نشان م شدهگزارشجدول 

مربوط به  یبندرتبه جهيدرنترا داشته،  دانه کوتاهمحصوالت به جزء برنج  همه
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است. بر اساس نتايج اين روش،  شدهگزارشمحصول  26 یاين روش برا

 یو کلزا در خصوص تبديل نهاده به سود در ابتدا یفرنگآفتابگردان، گوجه

ليست  ی، شبدر و گندم در انتهاپر محصول متوسطدانهو در مقابل برنج  فهرست

 گيرند.یقرار م

بندی کامل بيانگر توانايی اين روش در رتبه CEMبررسی نتايج روش 

، امتياز کارايی SEمحصوالت زراعی است. در اين روش نيز مشابه روش 

-اين روش گوجهباشد. بر اساس تر از يک میتعدادی از محصوالت بيش

در  توجهابلقبهترين عملکرد را دارند. نکته  دانه کوتاهفرنگی، هندوانه و برنج 

ست، ا فهرستاين روش قرار گرفتن محصوالت با مصرف آب باال در ابتدای 

هدف افزايش سودآوری باشد در آن صورت کشت  چنانچه گريدعبارتبه

قرار داشته و امکان فرنگی و هندوانه در اولويت محصوالتی چون گوجه

ها با ساير محصوالت زراعی وجود نخواهد داشت. بر اساس جايگزينی آن

 اظازلحترين عملکرد را ای ضعيف، شبدر، گندم و ذرت دانهCEMنتايج روش 

نيز توانايی  MIP-DEAاند. مشابه با روش قبلی، روش شاخص سودآوری داشته

اهم حدهای کارا از يکديگر را فربندی کامل را داشته و امکان تفکيک وارتبه

امتياز کارايی در اين روش همواره  CEMو  SEسازد. برخالف الگوهای می

محصوالت  ،(. بر اساس اين روش2233باشد )فروغی، تر از يک میکم

داشته قيه فرنگی وضعيت بهتری نسبت به بو گوجه دانه کوتاهآفتابگردان، برنج 

پر  لنددانه ب، برنج پر محصول متوسطدانه در طرف مقابل نيز توليد برنجو 

 باشند.و لوبيا سفيد از شرايط مناسبی برخوردار نمی محصول
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 یبر اساس شاخص سودآور یآب یمحصوالت زراع یامتیاز و رتبه کاراي: 2-10جدول 

 CCR SE CEM MIP-DEA محصول رديف
 رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز

 19 0 26 0991/0 20 1810/0 21 1810/0 دمگن 1

 20 0 22 2110/0 21 2922/0 22 2922/0 جو 2

 1 1171/0 1 0620/1 6 2722/2 17 1 شلتوک 2

 21 0 21 1002/0 22 2182/0 22 2182/0 یادانهذرت  0

 10 0160/0 10 7611/0 1 0271/2 17 1 عدس 1

 1 2709/0 0 0808/1 1 1909/1 17 1 آفتابگردان 6

 22 0 22 1720/0 22 2001/0 20 2001/0 پنبه 7

 16 0002/0 12 8179/0 12 0820/1 17 1 دندرقنغچ 8

 12 0200/0 2 1720/1 10 1229/1 17 1 هندوانه 9

 22 0 7 0100/1 18 9181/0 19 9181/0 خیار 10

 10 0127/0 21 2182/0 16 0170/1 17 1 ینیزمبیس 11

 12 0216/0 8 0110/1 11 1122/1 17 1 پیاز 12

 2 1002/0 1 0678/1 2 2700/0 17 1 یفرنگگوجه 12

 7 0927/0 10 9016/0 9 1617/1 17 1 يونجه 10

 20 0 27 0017/0 21 0068/0 26 0068/0 شبدر 11

 11 0090/0 18 0718/0 7 1760/2 17 1 یاعلوفهذرت  16

 8 0912/0 11 7622/0 2 2961/2 17 1 کلزا 17

 21 0 19 0281/0 19 1029/0 20 1029/0 لوبیا سفید 18

 11 0100/0 9 9081/0 10 0261/1 17 1 لوبیا قرمز 19

 0 1212/0 6 0107/1 12 0127/1 17 1 یتیاچیلوب 20

 18 0011/0 20 2117/0 11 0100/1 17 1 سويا بهاره 21

 9 0627/0 16 6120/0 8 8826/1 17 1 سويا تابستانه 22

 26 0 11 9062/0 17 9901/0 18 9901/0 ببرنج دانه بلند مرغو 22

 6 0980/0 20 1188/0 0 6071/2 17 1 پر محصولبرنج دانه بلند  20

 17 0012/0 12 8020/0 20 0190/0 21 0190/0 مرغوب متوسطدانهبرنج  21

 27 0 17 6912/0 26 000026/0 27 000026/0 پر محصول متوسطدانهبرنج  26

 2 1721/0 2 1270/1 - - 17 1 برنج دانه کوتاه 27

 

دهد که اگر هدف در بخش یبه اين پرسش پاسخ م ،1-32جدول 

در دسترس چگونه  یهادر آن صورت نهاده ،افزايش توليد باشد یکشاورز

 به دست مقدارترين مختلف تخصيص داده شوند تا بيش بايد ميان محصوالت

 تی چونليد محصوالتوبه ترتيب دهد که در اين صورت، یآيد. نتايج نشان م

، انواع یزمين، عدس، آفتابگردان، پنبه، سيبیاگندم، جو، شلتوک، ذرت دانه

در  ولپر محص متوسطدانهمرغوب و برنج  دانه بلندلوبيا، سويا بهاره، برنج 

 اولويت نخواهند بود.
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 بر اساس شاخص تولید یآب یمحصوالت زراع یامتیاز و رتبه کاراي :2-10جدول 

 CCR SE CEM MIP-DEA ولمحص رديف
 رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز

 10 0 21 0871/0 22 1161/0 22 1161/0 گندم 1

 11 0 20 0891/0 20 1762/0 21 1762/0 جو 2

 16 0 17 1181/0 16 2909/0 17 2909/0 شلتوک 2

 17 0 16 1071/0 17 2907/0 18 2907/0 یادانهذرت  0

 18 0 22 0620/0 21 1616/0 22 1616/0 سعد 1

 19 0 18 1019/0 11 0197/0 16 0197/0 آفتابگردان 6

 22 0 27 0212/0 26 0191/0 27 0191/0 پنبه 7

 2 2220/0 2 8692/0 1 0801/2 12 1 دندرقنغچ 8

 10 0029/0 1 6172/0 9 0206/1 12 1 هندوانه 9

 12 000007/0 8 0070/0 12 0081/1 12 1 خیار 10

 22 0 9 2079/0 12 9026/0 10 9026/0 ینیزمبیس 11

 0 1670/0 0 7169/0 6 8169/1 12 1 پیاز 12

 6 0726/0 6 1789/0 0 2269/2 12 1 یفرنگگوجه 12

 1 1229/0 7 0201/0 7 7722/1 12 1 يونجه 10

 2 2161/0 2 8912/0 2 7927/1 12 1 شبدر 11

 1 2992/0 1 9022/0 1 2971/6 12 1 یاعلوفهذرت  16

 9 0028/0 12 2177/0 10 2802/1 12 1 کلزا 17

 20 0 26 0286/0 21 0700/0 26 0700/0 لوبیا سفید 18

 21 0 21 0021/0 22 1121/0 20 1121/0 لوبیا قرمز 19

 20 0 20 0019/0 20 0991/0 21 0991/0 یتیاچیلوب 20

 21 0 10 2166/0 10 6766/0 11 6766/0 سويا بهاره 21

 8 0122/0 11 2200/0 2 6110/0 12 1 سويا تابستانه 22

 26 0 19 0997/0 18 2019/0 19 2019/0 برنج دانه بلند مرغوب 22

 11 0011/0 10 2220/0 11 1801/1 12 1 پر محصولبرنج دانه بلند  20

 12 0012/0 12 2719/0 8 1690/1 12 1 مرغوب متوسطدانهبرنج  21

 27 0 22 0828/0 19 2020/0 20 2020/0 پر محصول طمتوسدانهبرنج  26

 7 0160/0 11 1866/0 - - 12 1 برنج دانه کوتاه 27

 

ليد، تبديل نهاده به تو ازلحاظبندی محصوالت زراعی بررسی نتايج رتبه

 34توان امتياز کارايی ، تنها میCCRسازد که با استفاده از الگوی مشخص می

. بر اساس نتايج اين روش، پنبه، لوبيا سفيد و محصول زراعی را مشخص نمود

يز ن نجاياگيرند. در در انتهای ليست قرار می 21و  26، 21های با رتبه یتياچيلوب

اشته و تنها را ند دانه کوتاهمحصول برنج  توانايی تعيين امتياز و رتبه SEروش 

کارايی  ن رتبهمحصول را تعيين نمايد. ناتوانی اين روش در تعيي 26توانسته رتبه 

( و چيائوپينگ و 2233کليه واحدهای کارا در مطالعات چنگ و همکاران )

است. بر اساس نتايج روش ابر کارايی،  شدهگزارش( نيز 2234همکاران )
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ی ش کمّتواند به افزايتابستانه می ای، شبدر و سوياتوسعه کشت ذرت علوفه

و  پنبه، لوبيا سفيد محصوالت زراعی ياری رساند. در مقابل، توسعه کشت

 شود.احتماالً به کاهش حجم توليدات منجر می یتياچيلوب

ها دهد که اين روشینشان م MIP-DEAو  CEM یهانتايج روش یبررس

، شبدر و یا، ذرت دانهCEMکامل را دارند. در روش  یبندرتبه یتواناي

لوبيا قرمز  د ونيز پنبه، لوبيا سفي آن یو در انتها فهرست یچغندرقند در ابتدا

نيز در مورد محصوالت برتر مشابه  MIP-DEAروش  ی. خروجاندقرارگرفته

، یاليست در اختيار ذرت علوفه یکه ابتدایطورباشد، بهیم CEMروش 

 متوسطانهدبرخالف روش پيشين به برنج  آن یانتها یچغندرقند و شبدر بوده ول

 .است افتهياختصاصه مرغوب و سويا بهار دانه بلند، برنج پر محصول

 minimax یالگو یهايافته ینتايج به بررس یبندو پيش از جمع نجايادر 

 یسايشنا یطور که قبالً اشاره گرديد اين روش براشود. همانینيز پرداخته م

 شدهیمعرف موردمطالعهگانه محصوالت  21زراعت در ليست  نيکارآمدتر

 بيبه ترتو توليد،  یشاخص سودآور یبرا است. در اين الگو

محاسبه شد. نتايج برآورد نشان داد که الگو  22222361/2و  222222341/2

ه و محصول را داشت نيکارآمدترتعيين  یتواناي یشاخص سودآور یتنها برا

و در دهد، لذا نتايج اين الگیرتبه نخست تشخيص م حائزرا  دانه کوتاهبرنج 

 اظ نگرديد.لح ینهاي یبندجمع
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 یبر اساس کارای یبندگروه -11-3

محصوالت  یبندبه رتبه یبا استفاده از ميانگين امتياز کاراي اين قسمتدر 

ربوط مشود. نتايج یگانه پرداخته مشش یهاو در گروه یصورت کلبه یزراع

 است. شدهگزارش ،1-32و  4-32در جداول 
 

 یبر اساس رتبه کاراي یراعمحصوالت ز یبندگروه :0-10جدول 
 SE CEM MIP-DEA رتبه شاخص گروه

 اول

 یسودآور

9-1 

انه د، کلزا، برنج یفرنگآفتابگردان، گوجه

، عدس، شلتوک، ذرت پر محصول بلند

 ، سويا تابستانه، يونجهیاعلوفه

، دانه کوتاه، هندوانه، برنج یفرنگگوجه

خیار،  ،یتیاچیلوبآفتابگردان، شلتوک، 

 بیا قرمزپیاز، لو

-آفتابگردان، برنج دانه کوتاه، گوجه

ج ، شلتوک، برنیتیاچیلوب، یفرنگ

، يونجه، کلزا، پر محصول دانه بلند

 سويا تابستانه

-18 دوم
10 

یا ، چغندرقند، لوبیتیاچیلوبهندوانه، پیاز، 

نه دا، برنج یزمین، سیبقرمز، سويا بهاره

 مرغوب، خیار بلند

وب، برنج مرع دانه بلنديونجه، برنج 

، عدس، چغندرقندمتوسط مرغوب، دانه

پر سط متوکلزا، سويا تابستانه، برنج دانه

 یا، ذرت علوفهمحصول

، پیاز، هندوانه، یاعدس، ذرت علوفه

، لوبیا قرمز، چغندرقند، یزمینسیب

متوسط مرغوب، سويا برنج دانه

 بهاره، گندم

-27 سوم
19 

-همتوسط مرغوب، جو، ذرت دانبرنج دانه

پر ط متوس، پنبه، گندم، شبدر، برنج دانهیا

 محصول

، جو، یزمینلوبیا سفید، سويا بهاره، سیب

ت ، ذرپر محصول دانه بلندپنبه، برنج 

 ، گندم، شبدریادانه

، پنبه، خیار، شبدر، یاجو، ذرت دانه

غوب، مر دانه بلندلوبیا سفید، برنج 

 پر محصولمتوسط برنج دانه

 اول

 تولید

9-1 

، شبدر، سويا تابستانه، یاعلوفهذرت 

، چغندرقند، پیاز، يونجه، برنج یفرنگگوجه

 متوسط مرغوب، هندوانهدانه

، شبدر، چغندرقند، پیاز، یاذرت علوفه

 ینزمیهندوانه، يونجه، شبدر، خیار، سیب

، چغندرقند، شبدر، یاذرت علوفه

انه د، برنج یفرنگپیاز، يونجه، گوجه

 ، کلزا، سويا تابستانهکوتاه

-18 دوم
10 

، خیار، پر محصول دانه بلندکلزا، برنج 

، سويا بهاره، آفتابگردان، یزمینسیب

 دانه بلند، برنج یاشلتوک، ذرت دانه

 پر محصولمتوسط مرغوب، برنج دانه

، سويا پر محصول دانه بلندبرنج 

ا، متوسط مرغوب، کلزتابستانه، برنج دانه

-ذرت دانه، دانه کوتاهسويا بهاره، برنج 

 ، شلتوک، آفتابگردانیا

پر متوسط هندوانه، برنج دانه

متوسط مرغوب، ، برنج دانهمحصول

-خیار، گندم، جو، شلتوک، ذرت دانه

 ، عدس، آفتابگردانیا

-27 سوم
19 

، یتیاچیلوبجو، عدس، گندم، لوبیا قرمز، 

 لوبیا سفید، پنبه

مرغوب، جو، گندم، برنج  دانه بلندبرنج 

، عدس، پر محصولمتوسط دانه

 نبه، لوبیا قرمز، لوبیا سفید، پیتیاچیلوب

-لوبیا سفید، لوبیا قرمز، پنبه، سیب

نج ، سويا بهاره، بریتیاچیلوب، یزمین

 متوسطمرغوب، برنج دانه دانه بلند

 پر محصول

 

سودآوری،  ازلحاظسازد ، مشخص می4-32طور که نتايج جدول همان

شلتوک در هر سه روش در گروه نخست  فرنگی وزراعت آفتابگردان، گوجه

 ازلحاظ. اندقرارگرفتهای، پنبه و شبدر در انتهای ليست و زراعت جو، ذرت دانه

ای، شبدر، چغندرقند، پياز و يونجه در ابتدا و انواع علوفه حجم توليد نيز، ذرت

قی که توان گفت مناطمین جهيدرنت ،لوبيا و پنبه در انتهای ليست قرار دارند

 ازلحاظميزان توليد از وضعيت بهتری برخوردار هستند لزوماً  لحاظاز
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-سودآوری نيز جايگاه مطلوبی داشته باشند. اين مطلب اهميت انتخاب شاخص

 دهد.ای در بخش کشاورزی را نشان میهای منطقهريزیهای مناسب در برنامه

 ت.اس شدهارائههای مختلف زراعی گروه کيبه تفک، نتايج 1-32در جدول 
 

 یزراع یهادر گروه یمحصوالت زراع یبندرتبه: 1-10جدول 

 محصول گروه
 رتبه امتياز

 توليد یسودآور توليد یسودآور

 غالت

 2 2 2132/2 2216/2 گندم

 1 1 2116/2 3622/2 جو

 4 3 3161/2 3133/3 شلتوک

 1 1 3412/2 3121/2 یاذرت دانه

 1 4 3312/2 6123/2 برنج دانه بلند مرغوب

 2 2 1262/2 2146/2 پر محصولبرنج دانه بلند 

 3 1 6343/2 4221/2 مرغوب متوسطدانهبرنج 

 6 6 3212/2 2124/2 پر محصول متوسطدانهبرنج 

 1 1 3231/2 6141/2 برنج دانه کوتاه

 پنجم ششم 2322/2 4212/2 ميانگين

 حبوبات

 3 3 2162/2 2112/3 عدس

 4 4 2111/2 1213/2 لوبيا سفيد

 2 1 2122/2 6631/2 لوبيا قرمز

 1 2 2411/2 1632/2 یتياچيلوب

 ششم چهارم 2111/2 6114/2 ميانگين

 یمحصوالت صنعت

 1 3 3111/2 1412/2 آفتابگردان

 6 6 2122/2 3111/2 پنبه

 2 4 3232/3 6141/2 چغندرقند

 1 2 1312/2 1111/3 کلزا

 4 1 1333/2 4111/2 سويا بهاره

 3 1 6131/3 1612/2 سويا تابستانه

 سوم دوم 6411/2 2133/2 ميانگين

 سبزيجات

 1 1 4312/2 4421/2 یزمينسيب

 2 2 2316/2 1123/2 پياز

 3 3 1221/3 2623/3 یفرنگگوجه

 دوم اول 1161/2 2112/3 ميانگين

 یمحصوالت جاليز

 3 3 6142/2 2323/2 هندوانه

 2 2 4131/2 6162/2 خيار

 چهارم سوم 1111/2 1143/2 ميانگين

 یانباتات علوفه

 1 2 1113/2 1611/2 يونجه

 2 1 1231/2 2221/2 شبدر

 3 3 1321/2 2224/2 یاذرت علوفه

 اول پنجم 1641/3 1121/2 ميانگين
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، محصوالت زراعی به شش گروه غالت، حبوبات، 1-32در جدول 

 ایوالت جاليزی و نباتات علوفهمحصوالت صنعتی، سبزيجات، محص

که شامل  قرارگرفته. در گروه غالت نُه محصول زراعی اندشدهميتقس

از باشد. بررسی امتيای میمحصوالت اساسی گندم، جو، انواع برنج و ذرت دانه

و رتبه کارايی اين محصوالت بيانگر آن است که گندم در اين گروه هم 

. اين باشدر ميزان توليد در انتهای ليست مینظسودآوری و هم از نقطه ازلحاظ

نتيجه به معنای آن است که گندم قابليت جانشين شدن توسط ساير محصوالت 

 بيرتبه تگروه را دارد. ميانگين امتياز کارايی سودآوری و توليد اين گروه 

نجم ششم و پ بيبه ترتها رتبه کارايی آن جهيدرنت ،بوده 2322/2و  4212/2

ری سودآو ازلحاظ استروه حبوبات که شامل انواع لوبيا و عدس باشد. گمی

الت در توليد بعد از غ ازلحاظولی  اشتهوضعيت بهتری نسبت به گروه غالت د

ری تگيرد. در اين گروه عدس نسبت به بقيه وضعيت مطلوبرتبه ششم قرار می

 باشد.داشته و لوبيا قرمز از شرايط مناسبی برخوردار نمی

، رتبه نخست متعلق به یسودآور ازلحاظ یصوالت صنعتدر گروه مح

د. در اين گروه باشیتوليد وضعيت سويا تابستانه مطلوب م ازنظرآفتابگردان و 

-یقرار م فهرست یدر انتها یتوليد ازلحاظو هم  یسودآور ازلحاظپنبه هم 

هاره بگيرد. يافته ديگر، مربوط به موقعيت برتر سويا تابستانه در مقايسه با سويا 

دوم  یهاهدر رتب بيبه ترتو توليد  یسودآور ازلحاظ یاست. محصوالت صنعت

 یو نسبت به گروه غالت و حبوبات از وضعيت بهتر قرارگرفتهو سوم 

و  ، پيازیزمينبرخوردار هستند. گروه سبزيجات شامل سه محصول سيب

رين تديگر مطلوب یهابوده و شايد بتوان گفت در ميان گروه یفرنگگوجه
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، یتوليد ازلحاظ، نخست و یسودآور ازلحاظشرايط را دارد. رتبه اين گروه 

-گوجه ،باشد. در ميان اين سه محصول نيز بر اساس هر دو شاخصیدوم م

 ترين شرايط را دارد.نامناسب یزمينمساعدترين وضعيت و سيب یفرنگ

 تباشند، نسبیکه شامل دو محصول هندوانه و خيار م یمحصوالت جاليز

به  نسبت یتر ولدر شرايط مطلوب یابه غالت، حبوبات و نباتات علوفه

ند. در باشیمبرخوردار  یمناسبنااز وضعيت  یسبزيجات و محصوالت صنعت

اشته و د ینسبت به خيار برتر یو توليد یسودآور ازلحاظاين گروه هندوانه 

. ددارن رارقسوم و چهارم  یهادر رتبه بيبه ترت یو توليد یسودآور ازلحاظ

که شامل يونجه،  یابه نباتات علوفه یگروه ششم در ميان محصوالت زراع

 ازلحاظاست. اين گروه  شدهدادهباشد، اختصاص یم یاشبدر و ذرت علوفه

اول است. با توجه به هر دو  رتبه توليد در ازنظردر رتبه پنجم و  یسودآور

 ارجحيت دارد. یاشاخص نيز کشت ذرت علوفه
 

 گیرینتیجه -11-4

نشان  یآب یمحصوالت زراع یبندمختلف در رتبه یهانتايج روش یبررس

ت تواند متفاویم یمحصوالت زراع یبنددهد که با توجه به هدف، اولويتیم

 یدر زير بخش زراعت آب یکه اگر هدف، افزايش سودآوریطورباشد، به

 ،یکشت سبزيجات، محصوالت صنعت بيبه ترتاست در آن صورت 

 چنانچه یول شدههيتوصو غالت  یا، حبوبات، نباتات علوفهیمحصوالت جاليز

بايد  بيبه ترتباشد در آن صورت اولويت هدف افزايش ميزان کل توليدات 

، غالت ی، محصوالت جاليزی، سبزيجات، محصوالت صنعتیابه نباتات علوفه

صوالت مح یهارسد در ميان گروهیم به نظرو حبوبات داده شود. در کل 
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 یيار به هر دو هدف ی، توسعه کشت سبزيجات همزمان بتواند در دستيابیزراع

ت وضعيت مناسب محصوال ی، شناسايمختلف یهارساند. يافته مشترک روش

نسبت  ه کوتاهدانبا مصرف آب باال، سويا تابستانه نسبت به سويا بهاره و برنج 

 است.هیبندبه ساير انواع برنج، در رتبه
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 فصل یازدهم
 

 الگوهای ریاضی: ایمنطقه کارایی
 

يريت و مد یکشاورزتوليد محصوالت در شناسايی مناطق برتر  منظوربه

ها هادهها و نگی ارتباط ستاندهالزم است اطالعاتی در خصوص چگون وریبهره

الگوهای  نهمل در فص کهنياتوجه به . با به تفکيک مراکز توليدی داشته باشيم

ها، ابر کارايی و کارايی متقاطع معرفی شدند، لذا در اين تحليل پوششی داده

ی ها با ضرايب همبستگفصل صرفاً به معرفی الگوی تحليل پوششی داده

(CCRCOR )دهم نيز با استفاده از اين الگوها، دوازدر فصل  و شدهپرداخته

 گردد.می های کشور بررسیکارايی توليد محصول پياز در استان
 

 DEAهای الگوی محدودیت -11-1

هدف شناسايی مرز توليد و مقايسه واحدها  ،هادر روش تحليل پوششی داده

برای  ادهمورداستفی هاميزان نهادهابتدا باشد. بدين منظور نسبت به اين مرز می

با بهترين عملکرد  آمدهدستبه، محاسبه و مقدار محصولتوليد يک واحد 

اشد نداشته ب موردنظربهتر از واحد  یعملکردشود. چنانچه واحدی، مقايسه می
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در غير اين صورت شرايط و دارای کارايی کامل  واحد ،آن صورتدر 

العات واحدهای کارا ده از اطبه مرز کارا با استفا موردمطالعهدسترسی واحد 

 .(2221لی و همکاران، ئ؛ کو3226لی، ئکو)شود بررسی می

اشد. بتعيين امتياز کارايی با استفاده از اين الگو با چهار انتقاد همراه می

، یطرخيغهای تابع هدف، کسری بوده و عالوه بر نياز به روش کهآننخست 

کند. دومين نقد،  ارائهنوان نتيجه عهای فراوانی را بهتواند مجموعه وزنمی

که وریطمربوط به پايين بودن قدرت الگو در تفکيک واحدهای کاراست، به

 ها امتياز يکهمه آن بندی واحدهای کارا نبوده و بهقادر به رتبه CCRالگوی 

-که در خصوص الگوی پايه مطرح می یامسئلهدهد، سومين را تخصيص می

ياری از که بسطوریضرايب در آن است، به دوشرطيقیبپذيری باشد، تغيير

 دريافت های بااليیوزن ترتياهمکممتغيرهای و متغيرهای مهم، وزن صفر 

عدم توجه به واحدهای ديگر در تعيين امتياز چهارمين موضوع  و کنندمی

د کوشهر واحد، مستقل از ساير واحدها می گريدعبارتبهباشد، کارايی می

مجيت و آلپ، آورد ) به دستمناسب  یوزن دهاز کارايی را با حداکثر امتي

 .(3216، و همکاران ؛ سکستون2232

را با مساوی يک قرار  CCRمنظور رفع مشکل نخست، تابع هدف الگوی به

کنند. چنانچه مخرج برابر يک قرار دادن صورت يا مخرج کسر، خطی می

نان چه و چ نهاده گراد گيرد، الگوی بازده ثابت نسبت به مقياس با رويکر

تانده سصورت مساوی يک باشد، الگوی بازده ثابت نسبت به مقياس با رويکرد 

برای نشان دادن رويکرد  بيبه ترت Oو  Iشود و معموالً از حروف ناميده می گرا

توانايی تعيين  CCRالگوی  ازآنجاکهگردد. استفاده می ستانده گراو  نهاده گرا
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 (SEابرکارايی )( الگوی 3221ندارد، اندرسن و پترسن ) رتبه واحدهای کارا را

ه با در مقايس ناکارآمدالگو، امتياز کارايی واحدهای اين در  .را معرفی کردند

و عددی  دکنمیولی امتياز واحدهای کارا تغيير  نکردهالگوی قبلی تغييری 

رد اين الگو مو باآنکه(. 2221لی و همکاران، ئکو) شودتر از يک میبزرگ

، 3رممکنيغ مسئله ليبه دلای از مواقع در پاره وجودنيباا قرارگرفتهاستقبال 

ستگی ضرايب همب ازاستفاده  دهد.بندی از خود نشان نمیتوانايی کامل در رتبه

ح داده تر توضياست که در ادامه بيش موضوعکار ديگری در برخورد با اين راه

 شود.می
 

 با ضرایب همبستگی هاالگوی تحلیل پوششی داده -11-2

عنوان نقد سوم، دو رويکرد وجود دارد. به هادر برخورد با تغييرپذيری وزن

رويکرد نخست معتقد به استفاده از اطالعات اضافی و تعيين ناحيه اطمينان بوده 

( و رويکرد دوم، وفاداری به الگوی پايه و حفظ مزيت 2232مجيت و آلپ، )

ده، شهای محاسبهالعات بيرونی برای تعيين وزناين الگو در عدم نياز به اط

 باشد.می

( با استفاده از ضرايب همبستگی و توجه به روابط 2232) آلپمجيت و 

اند. را معرفی کرده CCRCORها، الگويی به نام ها و نهادهموجود ميان ستانده

 دهد:، ساختار اين الگو را نشان می3-33رابطه 

 

 

                                                 
3 Infeasibility 
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(33-3) 
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1i.icه در آن ک  ضريب همبستگی نهاده i 1 ام با نهادهi  ،ام r.,ic 

1rr,c ام و r ام با ستانده i ضريب همبستگی نهاده  ضريب همبستگی ستانده 

r 1 ام با ستاندهr  باشد.ام می 
 

 گیرینتیجه -11-3

بود بهتواند به ساختار توليد در بخش کشاورزی میاز  آگاهیافزايش 

م توليد، حجتر مواقع در بيشياری رساند.  گيریريزی و تصميمفرايند برنامه

 ،رددگن توجه میهای توسعه بخش کشاورزی به آشاخصی است که در برنامه

ت از اهمينيز در همان محصول  موردنظربا افزايش توليد، منطقه  کهیطوربه

از  باشدیمنياز هايی بهتر ارائه تحليل رایبگردد ولی تری برخوردار میبيش

 استفاده گردد. ديگری مانند کارايی نيزهايی شاخص
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 فصل دوازدهم
 

های تجربی: یافتهایمنطقه کارایی  
 

شور های کبندی استانبه بررسی وضعيت کارايی و رتبهفصل اين در 

باشد . پياز محصولی می(3124)شهنوازی،  شودتوليد پياز پرداخته می ازلحاظ

های گذشته همواره بر سطح زير کشت و ميزان توليد آن که در طول سال

سطح  3111-12تا  3112-12های زراعی در طول سال کهیطوربه، شدهافزوده

 63132تن به  1/3432226هکتار و  1/41221از  بيبه ترتزير کشت و توليد آن 

الزم  (.3122وزارت جهاد کشاورزی، ) تن رسيده است 1/3222212هکتار و 

انجام  WinQSBافزار در نرماين فصل مامی محاسبات باشد که تبه ذکر می

 پذيرفته است.
 

 مورداستفادههای داده -12-1

 شدههيتههای وزارت جهاد کشاورزی از آمارنامه مورداستفادههای داده

عات تری نسبت به اطالاطالعات مربوط به هزينه با وقفه بيش ازآنجاکهولی 

يد، های هزينه و تولبرای هماهنگ نمودن داده جهيدرنتشوند، توليدی منتشر می
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اطالعات در مالک قرار گرفت. اين  3111-12ای سال زراعی آمارنامه هزينه

 (.3123و  3122وزارت جهاد کشاورزی، ) اندشدهگزارش، 3-32جدول 

عبارت از  باشد، ستاندهجدول مشخص می که از اطالعات طورهمان

 کش،شامل بذر، کود حيوانی، علف موردنظرهای عملکرد در هکتار و نهاده

 کش، کود شيميايی فسفاته، کود شيميايی ازته، کود شيميايیکش، قارچحشره

-ظام دادهدر ن کهآن ليبه دلباشند. در اين قسمت پتاسه و تعداد نيروی کار می

شود، امکان محاسبه مقدار آب، هزينه آن گزارش می یجابهپردازی موجود 

سر ها مياستانلحاظ نمودن نقش نهاده آب در تعيين امتياز و رتبه کارايی 

 نگرديد.



 

 یکار ازیپدر هر هکتار  مورداستفادههای عملکرد و نهاده :1-12جدول 
 عملکرد )کیلوگرم( )نفر روز( کار نیروی م()کیلوگر پتاسه )کیلوگرم( ازته رم()کیلوگ فسفاته )کیلوگرم( کشقارچ )کیلوگرم( کشحشره )کیلوگرم( کشعلف ()تن کودحیوانی )کیلوگرم( بذر (منطقهاستان ) رديف

29/11 آذربايجان شرقی 1  17/2  18/2  21/0  18/2  01/210  09/222  99/22  61/211  19/02708  

82/9 آذربايجان غربی 2  22/0  90/1  61/2  08/2  70/017  19/020  7/28  02/122  96/26267 

92/11 اصفهان 2  6/2  79/1  16/2  28/0  22/206  06/201  77/111  90/222  01/60072 

22/0 ايالم 0  0 67/2  0 0 210 22/622  0 01/72  2/21291 

8/0 بوشهر 1  17/0  28/0  91/0  0 10/117  08/128  09/18  17/116  02/22622 

29/2 جنوب استان کرمان 6  09/2  8/2  91/1  0/1  98/262  22/266  98/112  99/117  76/10788 

72/9 خراسان جنوبی 7  22/7  0 0 0 91/86  21/98  0 91/220  16/11222 

12/21 راسان رضویخ 8  7 06/2  12/2  01/0  19/022  16/120  07/111  17/270  92/02621 

76/11 خراسان شمالی 9  28/2  01/2  09/1  70/0  97/119  12/201  00/7  67/290  02/12010 

16/2 خوزستان 10  1/2  12/0  69/1  01/1  77/176  77/271  72/00  78/81  62/20602 

12/10 زنجان 11  92/2  61/1  1/1  68/0  001  10/82  17/2  17/100  07/21116 

22/6 سیستان و بلوچستان 12  2/0  22/1  10/1  0 00/62  76/107  08/0  02/116  82/29829 

22/12 فارس 12  69/1  01/1  27/1  06/0  71/189  6/216  22/0  68/276  62/01601 

18/1 قم 10  09/9  91/0  0 0 01/101  99/999  0 28/12  81/10612 

0/6 کردستان 11  8 0 2/0  0 0 22/112  0 29/120  88/22062 

66/10 کرمان 16  21/1  21/0  0 0 62/210  97/217  9/20  17/181  98/22222 

2/81 171 621 000 2 0 2 0 10 کرمانشاه 17  21/28882 

87/0 کهگیلويه و بويراحمد 18  81/1  62/0  27/1  77/0  92/176  07/272  0 91/221  61/19620 

2/28 گلستان 19  0 7/0  7/0  1/1  17  61 1 71/69  07/21282 

71/00 گیالن 20  0 0 0 0 10/107  02/196  0 0/06  22/11108 

80/21 لرستان 21  72/2  26/8  17/2  17/2  17/112  10/071  6/22  02/189  61/70722 

91/21 مرکزی 22  68/12  9/2  09/0  0 97/160  19/112  0 8/227  99/29668 

27/2 هرمزگان 22  16/6  19/1  09/1  11/0  92/122  06/212  21/22  00/271  21/22168 

99/2 همدان 20  21/2  17/0  98/0  71/0  6/16  6/227  78/10  17/88  98/20191 

00/22 يزد 21  0 87/0  01/1  0 22/026  21/101  0 62/200  02/60022 

(1291) مأخذ: وزارت جهاد کشاورزی
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 هاالگوی مصرف نهاده -12-2

ود ها بيانگر وجف نهادهبررسی اطالعات مربوط به عملکرد و الگوی مصر

 باشد،ياز در مناطق مختلف کشور میهايی در مديريت زراعت پتفاوت

ه از ها به طيفی از عملکرد منتج شده کهای مختلفی از نهادهترکيب کهیطوربه

کيلوگرم در هکتار در استان لرستان در حال  14121در استان قم تا  32631

 کهیدرحال باشد وها نيز بسيار متفاوت میباشد. وضعيت مصرف نهادهتغيير می

 ترين ميزان ممکن استها در کمها در بعضی از استانمصرف تعدادی از نهاده

شود. در مشاهده می ،ها در ساير مناطقاز آن یتوجهقابلهمزمان مصرف 

 .اندشدهگزارش ،هاويژگیاين ، 2-32جدول 
 

 همورداستفادهای های دادهويژگی :2-12جدول 
 حداکثر حداقل میانگین 

)قم( 10612 20081 عملکرد )کیلوگرم در هکتار( )لرستان( 70722   

20/12 بذر )کیلوگرم در هکتار( )قم( 18/1  )گیالن( 71/00   

22/2 کود حیوانی )تن در هکتار( )مرکزی( 68/12 )ايالم، کرمانشاه، گلستان، گیالن و يزد(   

کش )کیلوگرم در هکتار(علف  81/1 )خراسان جنوبی، کردستان و گیالن( 0  )لرستان( 26/8   

کش )کیلوگرم در هکتار(حشره  22/1 )آذربايجان شرقی( 21/0 )ايالم، خراسان جنوبی، قم، کرمان، کرمانشاه و گیالن(   

کش )کیلوگرم در هکتار(قارچ  70/0  
 )ايالم، بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، قم، کردستان، 

ن، گیالن، مرکزی و يزد(کرما  
)آذربايجان شرقی( 18/2  

01/229 فسفاته )کیلوگرم در هکتار( )مرکزی( 97/160 )کردستان(   

21/206 ازته )کیلوگرم در هکتار( )گلستان( 61  )قم( 99/999   

22/21 پتاسه )کیلوگرم در هکتار( ن، مرکزی و يزد()ايالم، خراسان جنوبی، قم، کردستان، کهگیلويه و بويراحمد، گیال  )کرمانشاه( 171   

00/170 نیروی کار )نفر روز در هکتار( )گیالن( 0/06  )خراسان شمالی( 67/290   

 

بندی امکان رتبه مشخص است، 2-32که از اطالعات جدول  طورهمان

ها وجود عملکرد يا ميزان مصرف هر يک از نهاده ازلحاظهای مختلف استان

ترين باما مناسداشته ها نتايج متفاوتی بندیين رتبهاز ا هرکدامدارد. مطمئناً 

ر در نظرا ها ها و نهادهدهنهمه ستابتواند بندی، آن است که همزمان روش رتبه

 بگيرد.
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 ایمنطقهکارایی  تعیین -12-3

اده از با استف موردمطالعهمنظور محاسبه امتياز و رتبه کارايی واحدهای به

ها دهنهای مربوط به ستااجرا و وزن CCRلگوی روش کارايی متقاطع، نخست ا

ی . الگوگرديدماتريس کارايی متقاطع محاسبه  و سپسها برآورد و نهاده

CCRCOR  یبرای تعيين امتياز کارايی نيازمند به اطالعات ميزان همبستگنيز 

 ، آمده1-32اين اطالعات در جدول  باشد کهمتغيرهای موجود در مدل می

 است.

دهند تعدادی از متغيرها از قبيل ه ضرايب همبستگی نشان میک طورهمان

-کش با عملکرد و کودهای فسفاته با ازته و مجموعه علفنيروی کار و حشره

کش با يکديگر در مقايسه با ساير متغيرها، همبستگی کش و قارچکش، حشره

کوشد در محاسبه امتياز کارايی، تا حدی می CCRCORبااليی دارند. الگوی 

 لگوهایاامتياز و رتبه کارايی د. نتايج مربوط به ها را در نظر بگيراين ويژگی

CCR ،SE ،CCRCOR  وCEM  است. شدهگزارش، 4-32در جدول 



 

 هاها و نهادهدهنضرايب همبستگی ستا :2-12جدول 
  عملکرد )کیلوگرم( )نفر روز( کار نیروی رم()کیلوگ پتاسه )کیلوگرم( ازته رم()کیلوگ فاتهفس )کیلوگرم( کشقارچ )کیلوگرم( کشحشره ()کیلوگرم کشعلف ()تن کودحیوانی )کیلوگرم( بذر

 عملکرد )کیلوگرم( 1 08161/0 20012/0 18220/0 10006/0 21786/0 10010/0 61626/0 -19110/0 22171/0

 )نفر روز( کار نیروی  1 067728/0 -012816/0 10070/0 -11888/0 29978/0 081297/0 27898/0 11021/0

 )کیلوگرم( پتاسه   1 21697/0 20710/0 27986/0 29180/0 18016/0 -10217/0 -10017/0

 )کیلوگرم( ازته    1 66711/0 061122/0 -0016802/0 21779/0 20606/0 -080971/0

 )کیلوگرم( فسفاته     1 017228/0 12022/0 19228/0 28990/0 10102/0

 )کیلوگرم( کشقارچ      1 10128/0 07076/0 -22009/0 -026828/0

 )کیلوگرم( کشحشره       1 27068/0 -10860/0 -00097211/0

 )کیلوگرم( کشعلف        1 021792/0 001221/0

 )تن( کودحیوانی         1 -11962/0

 )کیلوگرم( بذر          1



 321                                                                  (های تجربیيافته)ای کارايی منطقه فصل دوازدهم:

 های مختلفی در تولید پیاز با استفاده از روشکاراي ازلحاظهای کشور امتیاز و رتبه استان :0-12جدول 

 CCR SE CCRCOR CEM استان رديف

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز

7001/0 آذربايجان شرقی 1  20 7001/0  20 6820/0  22 1192/0  17 

9878/0 آذربايجان غربی 2  18 9878/0  19 9628/0  11 1071/0  18 

2001/1 18 1 اصفهان 2  16 1 12 7628/0  7 

0180/21 18 1 ايالم 0  2 1 12 9007/0  1 

7122/1 18 1 بوشهر 1  10 9999/0  10 6020/0  11 

7811/1 18 1 جنوب استان کرمان 6  9 1 12 7820/0  6 

1068/0 18 1 خراسان جنوبی 7  0 8079/0  19 0211/0  21 

0966/0 خراسان رضوی 8  21 0966/0  21 0600/0  21 2229/0  02  

2112/1 18 1 خراسان شمالی 9  12 1 12 6901/0  9 

8987/0 خوزستان 10  22 8987/0  22 8860/0  18 1971/0  12 

0810/1 18 1 زنجان 11  17 7226/0  21 1907/0  10 

0611/2 18 1 سیستان و بلوچستان 12  1 1 12 9011/0  2 

9290/0 فارس 12  21 9290/0  21 9126/0  16 6212/0  12 

8671/1 18 1 قم 10  11 7902/0  20 2101/0  21 

* 18 1 کردستان 11 nf  - 1 12 8270/0  0 

0799/2 18 1 کرمان 16  7 1 12 1602/0  16 

2010/1 18 1 کرمانشاه 17  12 1 12 0866/0  19 

9281/0 کهگیلويه و بويراحمد 18  20 9281/0  20 1978/0  22 0122/0  22 

9726/2 18 1 گلستان 19  6 9999/0  10 6600/0  10 

nf 18 1 گیالن 20  - 1 12 1829/0  11 

2280/1 18 1 لرستان 21  10 1 12 7960/0  1 

7219/0 مرکزی 22  22 7219/0  22 1906/0  20 0806/0  20 

0662/1 18 1 هرمزگان 22  18 9110/0  17 2920/0  22 

1166/1 18 1 همدان 20  11 1 12 8160/0  2 

9910/1 18 1 يزد 21  8 1 12 6917/0  8 

*nf باشد.بیانگر وضعیت غیرممکن می 
 

 ایمنطقهنتایج کارایی  -12-4

وليد پياز های کشور در تررسی نتايج مربوط به امتياز و رتبه کارايی استانب

ترين ، کاملCEMو  CCR ،SE ،CCRCORهای دهد از ميان روشنشان می

استان  21از  CCR کارايی متقاطع است. الگوی پايه مربوط به روش یبندرتبه

را  اکارآمدنطور نسبی تنها توانسته امتياز کارايی هفت استان به موردمطالعه

امتياز کارايی، عبارت از خراسان رضوی،  بيبه ترتها مشخص سازد. اين استان

احمد و بوير و آذربايجان شرقی، مرکزی، خوزستان، فارس، کهگيلويه

دارای کارايی کامل  موردمطالعههای باشند. ساير استانآذربايجان غربی می
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 شدهنييتع، 31همزمان  مربوطيک و رتبه کارايی ها آنامتياز کارايی بوده و 

ميسر  CCRها با استفاده از روش بندی کامل استانامکان رتبه جهيدرنت ،است

ی دهد که اين الگو تقريباً توانايیباشد. نتايج روش کارايی ويژه، نشان منمی

ن، رتبه های کردستان و گيالکه به جزء استانطوری، بهشتهبندی کامل را دارتبه

 هایامتياز استان ازآنجاکهاست.  کرده مشخصرا های کشور ساير استان

ه رتب جهيدرنتکند، تغييری نمی CCR یالگودر اين روش نسبت به  ناکارآمد

ر های کارا دشود استانطور که مالحظه میماند. همانتغيير میها نيز بدون آن

ای هبر اساس نتايج اين الگو، استان شته وتر از يک دااين روش امتيازی بيش

وم، چهارم و های سرتبه بيبه ترتايالم، خراسان جنوبی و سيستان و بلوچستان 

 اند.اختصاص داده به خودپنجم را 

گوی ها در الدهنها و ستارفتن ارتباط ميان نهاده، در نظر گبر اساس نتايج

ای فاقد هپايه منجر به بهبود توانايی الگو در تفکيک واحدها شده و تعداد استان

امتياز کارايی  CCRCORاست. در روش  افتهيکاهش 32به  31رتبه از 

ی هاهمچنان استان وجودنيباا ،واحدهای ناکارا متفاوت از الگوی پايه بوده

ياز دهد امتباشند. نتايج نشان میمی نيناکارآمدترسان رضوی و مرکزی خرا

های ناکارا، در استان CCRنسبت به الگوی  CCRCORکارايی در الگوی 

ندی متعلق بترين رتبهطور که از نتايج مشخص است، کاملباشد. همانتر میکم

ن رضوی و اساهای قم، خر، استانآنبر اساس نتايج  بوده و CEMبه الگوی 

و  24، 21های در رتبه بيبه ترت 1214/2و  1221/2، 1343/2 هرمزگان با امتياز

، 2241/2های ايالم، سيستان و بلوچستان و همدان با امتياز ام و استان 21

ه . بندريگمی قرارهای اول، دوم و سوم در رتبه بيبه ترت 1164/2و  2231/2
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-در تعيين رتبه CCRCORايج الگوی با نت CEMهای الگوی رسد يافتهنظر می

 ناکارآمدهای در تعيين رتبه CCRو  CCRCORهای برتر و نتايج الگوهای 

هد که ميان دتری داشته باشند. بررسی ضرايب همبستگی نشان میتشابه بيش

 بيبه ترت CCRCORو  CCR ،SEهای بندی روش کارايی متقاطع با روشرتبه

-توان گفت رتبه، لذا میشتهوجود دا 11/2و  41/2، 12/2ی به ميزان اهمبستگی

 را دارد. CEMبندی به روش ترين رتبه، نزديکCCRCORبندی الگوی 

ی ديگر از هايبندی توسط شاخصکارايی با رتبه ازلحاظبندی چنانچه رتبه

رستان، های لشود استانقبيل عملکرد و ميزان توليد مقايسه گردد، مشاهده می

ترين کيلوگرم در هکتار با بيش 62212و  64211، 14122 اصفهان و يزد با

ام را به خود اختصاص  1و  1، 1 کارايی رتبه ازلحاظ عملکرد در سطح کشور

ايالم، سيستان و  کارآمداند. اين در حالی است که عملکرد سه استان داده

کيلوگرم در هکتار  12126و  22122، 11121 بيبه ترتبلوچستان و همدان 

توليد کل نيز باآنکه استان آذربايجان شرقی، هرمزگان و  ازلحاظد. باشمی

 بيه ترتبها ولی رتبه کارايی آن اندقرارگرفتههای اول تا سوم اصفهان در رتبه

 باشد.می 1و  21، 31
 

 گیرینتیجه -12-5

(، الگوی پايه با ضرايب SE) ابرکارايیهای نتايج روش فصل،در اين 

( با CCR( و الگوی پايه )CEMارايی متقاطع )(، کCCRCORهمبستگی )

واند تها بيانگر آن بود که روش کارايی متقاطع، میيکديگر مقايسه شدند. يافته

 CCRCORو  CCR یالگوها ه نمايد. همچنينبندی را ارائترين رتبهکامل

روشی  نيز SEبندی کامل واحدها داشته و روش توانايی اندکی در رتبه
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 باشد. برتریعدم امکان مواجه می مسئلهت که در مواقعی با اس یاچندمرحله

کارهايی برای بهبود کارايی واحدهای ناکارا و ه راهئدو الگوی نخست در ارا

ت. در سبندی واحدهای کاراتر در رتبهبرجستگی الگوی سوم توانايی بيش

ی يکارهای شفافی برای بهبود کارامقابل باآنکه الگوی کارايی متقاطع، راه

 موردمطالعهتواند رتبه همه واحدهای کند ولی مینمی ارائهواحدهای ناکارا، 

توان گفت روش کارايی متقاطع، ابزاری مناسب می یطورکلبهرا تعيين نمايد. 

ده های کشور در توليد محصوالت کشاورزی بوبرای تعيين رتبه کارايی استان

ی برای ارزياب مفيد خصیتواند شاهای مختلف میو محاسبه آن در طول سال

 باشد.
 

 منابع

ای ه. کاربرد روش کارايی متقاطع در تعيين امتياز و رتبه استان3124شهنوازی، ع. 

 .211-213(: 1)22کشور در توليد پياز. نشريه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 

. آمارنامه کشاورزی. جلد اول: محصوالت زراعی 3122جهاد کشاورزی.  وزارت

ريزی و امور اقتصادی، مرکز فناوری اطالعات ، معاونت برنامه3111-12سال زراعی 

 و ارتباطات.

. هزينه توليد محصوالت کشاورزی سال زراعی 3123وزارت جهاد کشاورزی. 

يزی ر. جلد سوم، نتايج محصوالت عمده به تفکيک استان، معاونت برنامه12-3111

 .و امور اقتصادی، مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل سیزدهم
 

 یریاض یهاالگو: مصرف آب یکارای
 

، مديريت یبخش کشاورز موجود در یهااز دغدغه یدر حال حاضر يک

صوالت مح یجايگزين یبرا یفراوان یهابدين منظور کوششبوده و منابع آب 

. تساجرا دستدر و ارتقای کارايی مصرف آب بر توقع با محصوالت آبکم

مصرف آب از  یمرسوم محاسبه کاراي یهادر کنار شاخص صلدر اين ف

ثير نوع تأا تشود میکل عوامل توليد نيز استفاده  یبر کاراي یمبتن یهاشاخص

 .ودشمصرف آب نشان داده کارايی  ازلحاظمحصوالت  یبندرتبه برشاخص 
 

 چارچوب مطالعه -13-1

 یبندبهرت یوانايتکه  یرياض یالگوهااز  یتعداد یدر اين قسمت به معرف

. شودپرداخته می ،را دارندمصرف آب  یکاراي ازلحاظ یکشاورزمحصوالت 

 یهامختلف و استفاده از شاخص یهابا در نظر گرفتن نهادهاين الگوها 

و همچنين با در نظر  يیتنهابهعملکرد به آب، درآمد به آب و سود به آب 

 یاز قبيل مقدار مصرف کودها توليد یهاگرفتن ميزان استفاده از ساير نهاده
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)اوره، فسفات و پتاس(، سم، دفعات شخم و ديسک، مقدار مصرف  یشيمياي

مصرف  یکاراي یبه بررسآب  در کنار ميزان استفاده از نهاده هابذر و ساير نهاده

استان  در و برنج یادر زراعت چهار محصول گندم، جو، ذرت دانهآب 

با  3122-21 ین محصوالت در سال زراعاي .نداپرداخته یآذربايجان شرق

درصد سطح زير کشت  41استان،  یهکتار از اراض 321611اختصاص 

جهاد )سازمان  بودند را به خود اختصاص داده یآب یمحصوالت زراع

 (.3121، یاستان آذربايجان شرق یکشاورز
 

 هاتحلیل پوششی داده یالگو -13-2

-ینهاده، توليد م 3استفاده از نُهچهار محصول با  مطالعهاين در  ازآنجاکه

 ، نوشت:3-31رابطه  صورتبهتوان میرا  مربوط یالگولذا شوند، 
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های نسبی کارايی )عملکرد به آب، درآمد به آب و سود به آب( تعداد ام استفاده از شاخصگهن 3

 يابد.ها با حذف آب به هشت عدد کاهش مینهاده



 322                                                                (الگوی رياضی)کارايی مصرف آب  فصل سيزدهم:

 یکه نسبت وزن باشدمی یاگونهها به vو  uهدف تعيين که در آن 

همراه، حداکثر شود.  یهاشرط نيأمتمدل با  یهایها به ورودیخروج

ر باشد، لذا دیمزرعه م یمصرف آب يا کاراي یکاراي ،الگو یخروج ازآنجاکه

 یدهنده کاراينشان jwue،3-31در رابطه است. مده آ 1uصورت کسر تنها 

تواند هر يک از محصوالت یو مام بوده jدر زراعت محصول  3مصرف آب

، 1v ،2v ،يا برنج باشد. در مخرج کسر تابع هدف یاگندم، جو، ذرت دانه

 ،...9v 1 یهاوزن نهادهx ،2x ،...،9x  عبارت از تعداد  بيبه ترتو بوده

 یميايشي یدفعات شخم و ديسک، مصرف بذر )کيلوگرم در هکتار(، کودها

اوره، فسفات و پتاس )کيلوگرم در هکتار(، مصرف سم )ليتر در  کيبه تفک

اشند. بیها )ريال در هکتار( مدر هکتار( و ساير هزينه مترمکعبهکتار(، آب )

شوند که حداکثر یيب منجر به اين مچهار محدوديت نخست در برآورد ضرا

با يک گردد.  یتر يا مساودر ميان همه مشاهدات کوچک یميزان کاراي

 باشد.یبودن ضرايب م یمحدوديت پنجم نيز شرط غير منف

الوه ع فصلدر اين . است محاسبهقابلچند صورت  مصرف آب به یکاراي

 هب عملکرد هایتقبيل نسبمصرف آب از  یمعمول برآورد کاراي یهاروشبر 

ز ا (مصرف آب یوربهرهی )فمصرآب يا درآمد به ميزان  یميزان آب مصرف

ه دست ب یشاخص سود که از تقسيم تفاوت درآمد و هزينه به ميزان آب مصرف

 .است شدهاستفادهآيد نيز یم

در توليد  نيز هاتوجه به اين نکته که در کنار نهاده آب از ساير نهاده

شود، ضرورت لحاظ اين متغيرها در محاسبه یاستفاده م یمحصوالت کشاورز

                                                 
3 Water Use Efficiency 
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 یکسر ليبه دل، 3-13سازد. برآورد رابطه یمشخص مرا مصرف آب  یکاراي

 ئلهمسرفع اين  یشود، لذا برامیمنجر  یمتنوع یهاتابع هدف به جواب 3بودن

، 2-13گردد. اين الگو در رابطه یاستفاده م آن 2یمعموالً از شکل ضرب

 است: دهشیمعرف
 

(31-2) 

0,v,...,v,v,u

0,xv...xvxvwueu

0,xv...xvxvwueu

0,xv...xvxvwueu

0,xv...xvxvwueu

1xv...xvxvst.

,wueumax

9211

94924214141

93923213131

92922212121

91921211111

919212111

j1vu,













 

 

 به همراه 3-31يک قرار دادن مخرج کسر رابطه  ی، با مساو2-31 رابطه

-یاست. م آمدهدستبهها، در مورد ساير محدوديت یتبديالت رياض یاندک

يک قرار داد که در حالت  یرا مساو 3-31توان مخرج يا صورت کسر رابطه 

نامند. مفهوم یم ستانده گراو در حالت ديگر  اده گرانهکرد را ينخست، نوع رو

 1ینام فرم پوششکه به 2-13از رابطه  یتر با شکل ديگربودن بيش نهاده گرا

 یکاراي که در محاسبات امتياز یشود، قابل توضيح است. فرم پوششیشناخته م

 ر. اين فرم که داست یفرم ضرب 4شکل دوگان درواقعگردد، یاز آن استفاده م

 است: شدهیمعرف، 1-13رابطه در  شودیشناخته م CCRDEAادبيات موضوع به 

                                                 
3 Ratio Form 

2 Multiplier Form 

1 Envelopment Form 
4 Dual Form 



 313                                                                (الگوی رياضی)کارايی مصرف آب  فصل سيزدهم:

(31-1) 
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هريک  ی، برا1-13. رابطه استام  jمحصول  یامتياز کاراي j که در آن

-هر يک محاسبه و رتبه یطور جداگانه برآورد و امتياز کاراياز محصوالت به

مصرف  یها کاراي λ، 1-13گردد. در رابطه یبر اساس امتيازها انجام م یبند

هر محصول را بر اساس محصوالت کارا  یها براآب و ميزان مصرف نهاده

 شدهاستفاده Deap 2.1افزار نرماز ، 1-31برآورد رابطه  یکنند. برایتعيين م

 (.2221و همکاران،  لیئکو ؛3226 لی،ئکو) است
 

 با اعداد صحیح هاداده یتحلیل پوشش یالگو -13-3

از  یتوجهقابلتعيين همزمان تعداد ، 1-31رابطه  یهااز محدوديت یيک

باشد. در اين حالت امکان تفکيک یعنوان محصول کارا ممحصوالت به

 3یپذيرتفکيکشود، قدرت یميسر نبوده و اصطالحاً گفته م اکار محصوالت

سکستون متقاطع ) یکاراي یها، روشاين توانايیافزايش  یالگو پايين است. برا

لگوی پايه با ا( و 3221)اندرسن و پترسن،  ی(، اَبَر کاراي3216و همکاران، 

با توجه ولی در ادامه  اندشدهیمعرف( 2232)مجيت و آلپ، ضرايب همبستگی 

                                                 
3 Discrimination Power 
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توسط چنگ و  یديگر یلگوها، ایپيشنهادهای روش یهابه محدوديت

در نيز . اخيراً ند( مطرح شد2234پينگ و همکاران )( و چيائو2233همکاران )

بر پايه  یيالگو (2233) ی(، فروغ2222( و امين )2221ادامه کار امين و طلوع )

گيرد. یقرار م MIP-DEA یکرده که در گروه الگوها ارائهاعداد صحيح 

 یهاباال و به حداقل رساندن تعداد الگو یذيرپتفکيکقدرت اين الگو  یويژگ

 گريدعبارتهب ،باشدیمحصوالت م یتعيين امتياز و رتبه کاراي یشده برازشابر

تعيين  یبرا ،یجزئو با تغييرات  شدهیطراحچهار الگو تنها يک الگو  یجابه

بطه در رااين الگو گيرد. یقرار م مورداستفادههمه محصوالت  یامتياز کاراي

 است: شدهیمعرف ،31-4
 

(31-4) 

 ,0,1t,t,t,t

1,tttt

1,xv...xvxv

1,xv...xvxv

1,xv...xvxv

1,xv...xvxv

1,t)xv...xvx(vwueu

1,t)xv...xvx(vwueu

1,t)xv...xvx(vwueu

1,t)xv...xvx(vwueu

0,dt)xv...xvx(vwueu

0,dt)xv...xvx(vwueu

0,dt)xv...xvx(vwueu

0,dt)xv...xvx(vwueust.

d,max

4321

4321

949242141

939232131

929222121

919212111

494924214141

393923213131

292922212121

191921211111

494924214141

393923213131

292922212121

191921211111

tu,v,d,
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-یتعيين م ترتر به کماز بيش بيبه ترتبوده و  یامتياز کاراي dکه در آن 

 هر محصول و با افزودن محدوديت یگردد. با مشخص شدن امتياز کاراي

0t j  اير مصرف آب در زراعت س یاز کارايفوق امکان تعيين امتي یبه الگو

 برآورد، WinQSB افزارنرم در 4-31گردد. رابطه یميسر منيز محصوالت 

 .شده است
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 فصل چهاردهم
 

 های تجربییافته: مصرف آب یکارای
 

چهار محصول عمده  یبرا مصرف آب یامتياز و رتبه کاراي فصلدر اين 

 یدر بررس .دنشومیمقايسه مرسوم  یهامحاسبه و با نتايج شاخص یزراع

ربوط م یهانسبت جايگزينعملکرد، درآمد و سود  ،کل عوامل توليد یکاراي

 د.نادهشمصرف آب  یبه کاراي
 

 مورداستفاده هایداده -14-1

محاسبه و با استفاده از آن  یشده محصوالت زراعقيمت تمام هرساله

بع انم توانندمیاطالعات  اينپذيرد. یصورت م یمديريت یهایگيرتصميم

 استفادهمورد یها، داده3-34باشند. در جدول  مطالعهشروع  یبرا یمناسب

.(3124کشاورزی استان آذربايجان شرقی، )سازمان جهاد  اندشدهگزارش



 

 هکتار برحسبمصرف آب  یتعیین کارايبرای  مورداستفاده یهاداده :1-10جدول 

 محصول
 عملکرد

 ()کیلوگرم

 درآمد

 (اليهزار ر)

 *سود

 (اليهزار ر)

 شخم

 )دفعه(

 ديسک

 )دفعه(

 بذر

 )کیلوگرم(

 اوره

 )کیلوگرم(

 فسفات

 )کیلوگرم( 

 پتاس

 )کیلوگرم( 

 **سم

 کیلوگرم()

 آب

 )مترمکعب(

 ساير

 (اليهزار ر)

 9/22912 1000 2 20 100 200 200 1 1 1/10117 06200 0000 گندم

 17282 0000 1 21 71 100 200 1 1 278 12100 2000 جو

 1/26860 8000 1 10 110 200 20 1 1 9/22621 67200 7000 یادانهذرت

 1/62809 12000 2 0 10 100 110 1 1 1/01700 128210 0100 برنج

 سرمايه و مديريت محاسبه نشده است. فرصت هزينه *

 یشیمیاي یهاکش و ساير مبارزهکش، حشرهشامل قارچ **

(1290) یاستان آذربايجان شرق یمأخذ: سازمان جهاد کشاورز
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شوند. نخست نتايج برآورد یم ارائهدر چهار قسمت  اين فصل یهايافته

ش مصرف آب با استفاده از ش یتياز و رتبه کارايدر تعيين ام CCRDEA یالگو

شاخص عملکرد به آب، عملکرد، درآمد به آب، درآمد، سود به آب و سود 

در منابع با استفاده از اطالعات  یجويسپس امکان صرفه شدهگزارش

 MIP-DEA ینتايج الگو آن گردد. در ادامهیم یمحصوالت مرجع شناساي

 CCRDEA یهامرسوم با ميانگين امتياز روش یهاروش و در انتها نيز نتايج ارائه

 .شودیمقايسه م MIP-DEAو 
 

 CCRDEAامتیاز و رتبه کارایی در الگوی  -41-2

و  یاچهار محصول گندم، جو، ذرت دانه ی، امتياز کاراي2-34در جدول 

، است. در اين جدول شدهگزارش مورداستفاده یهاشاخص کيبه تفکبرنج 

باشد که متناسب با نوع شاخص یم یل مرجع، محصولمنظور از محصو

 یدر مقايسه با ساير محصوالت برا و قرارگرفته یدر مرز کاراي مورداستفاده

ت. ده نموده استرين ميزان نهاده استفااز کم یاز کاراي یايجاد سطح مشخص

ص مشخرا محصول از محصوالت مرجع  یريرپذيتأثميزان  اعداد داخل پرانتز

بر اساس نتايج، گندم با توجه به شاخص عملکرد به آب، عملکرد،  سازند.یم

قرار داشته، لذا امتياز آن برابر يک  یدرآمد به آب و سود به آب در مرز کاراي

با توجه به شاخص درآمد و سود،  یباشد ولیم خودشو محصول مرجع آن نيز 

 عمحصول مرج عنوانبهو برنج  یاتر از يک و ذرت دانهکم آن یامتياز کاراي

 211/2گندم بر اساس اين دو شاخص به ترتيب  یشوند. امتياز کارايیپيشنهاد م

به  یدستياب یزراعت گندم برادر است که  یباشد. اين بدين معنیم 623/2و 
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 بيبه ترتها و برنج، الزم است از ميزان مصرف نهاده یاذرت دانه یسطح کاراي

 .شودکاسته درصد  12/11و  1/6 اندازهبه

رد محصول جو تنها با استفاده از شاخص عملک یبر اساس نتايج، امتياز کاراي

 یابه آب و عملکرد، کامل بوده و در ساير موارد گندم، برنج و ذرت دانه

مصرف آب با توجه به  ی. کاراياندشدهيیشناسامحصول مرجع  عنوانبه

ده ترين مقدار بوو نسبت به ساير محصوالت در کمشاخص سود به آب در ج

و برنج  یاذرت دانه یبرا CCRDEA یاستفاده از الگو. است 211/2و برابر با 

 یز کارايمتياگندم و جو بوده و ااين محصوالت نسبت به  کارا بودن دهندهنشان

 است. شدهمحاسبهها، يک در همه شاخصها آن

در تفکيک محصوالت با استفاده  CCRDEA توانايی الگوی، نتايج بر اساس

های از شاخص عملکرد به آب و عملکرد در حداقل مقدار ممکن، در شاخص

درآمد به آب و سود به آب، بسيار کم و در خصوص درآمد و سود، متوسط 

از و رتبه توانسته امتي هاحالت، الگوی تحليل پوششی دادهباشد. در بهترين می

ه سوم و جو در رتب ايد که در هر مورد گندم در رتبهمشناسايی ن دو محصول را

 .است قرارگرفتهچهارم 



 

 CCRDEA یو محصوالت مرجع با استفاده از الگو یتعیین امتیاز، رتبه کاراي :2-01جدول 

 محصول

 یکاراي ( مرجعیمحصول )ها

 عملکرد

 به آب 
 عملکرد

 درآمد

 به آب 
 درآمد

 سود به

 آب 
 سود

عملکرد به 

 آب
 دعملکر

درآمد به 

 آب
 درآمد

سود به 

 آب
 سود

 (1گندم ) (1گندم ) *(1گندم ) گندم
برنج ( و 2/0ای )ذرت دانه

(221/0) 
 (1گندم )

 ( و 122/0ای )ذرت دانه

 (17/0برنج )
1 1 1 922/0 1 621/0 

 (1جو ) (1جو ) جو
  ( و206/0گندم )

 (102/0برنج )

 ( و 029/0ای )ذرت دانه

 (081/0برنج )

  ( و027/0گندم )

 (011/0برنج )

 ( و002/0) یاذرت دانه

 (007/0برنج ) 
1 1 698/0 267/0 077/0 021/0 

 ذرت

 یادانه

 ذرت 

 (1ای )دانه

 ذرت 

 (1) ایدانه

 ذرت 

 (1ای )دانه

 ذرت 

 (1ای )دانه

 ذرت 

 (1ای )دانه

 ذرت 

 (1ای )دانه
1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 (1برنج ) (1نج )بر (1برنج ) (1برنج ) (1برنج ) (1برنج ) برنج

باشند.یم اعداد داخل پرانتز ضرايب  -
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 یبهبود کارایی کارهاراه -14-3

 یگندم و جو با محصوالت مرجع امکان شناساي یمقايسه محصوالت ناکارا

سازد. نتايج مربوط که در جدول یرا فراهم م یبهبود کاراي یبرا یکارهايراه

 یدرآمد یکاراي ازلحاظگندم  کهنيا یدهد برای، نشان مشدهگزارش، 34-1

در رديف محصوالت کارا قرار گيرد، نياز است از مصرف همه  یو سودآور

ترين کاهش درصد کاسته شده و بيش 2/21و  1/6 اندازهبه بيبه ترتها نهاده

. باشدیم در هکتار، به آب مربوط مترمکعب 6/3122و  61/114مورد انتظار با 

 یبعد یهادر اولويت یشيمياي یکاهش مصرف بذر و کودهاگندم، در مورد 

قرار دارند. در مورد جو نيز بر اساس شاخص درآمد به آب و سود به آب، 

اخص ش یارتقا یدر اولويت بوده و برا یشيمياي یکاهش مصرف بذر و کودها

 1/1114و  1/2111 اندازهبهدرآمد و سود، کاهش مصرف آب  یکاراي

 باشد.یم یدر هکتار ضرور مترمکعب
 

 مصرف آب یبهبود کاراي یها در محصوالت ناکارا براتعیین میزان کاهش مصرف نهاده :2-10جدول 

 محصول
شاخص 

 یکاراي

 هانهاده

 شخم

 )دفعه(

 ديسک

 )دفعه(

 بذر

 )کیلوگرم(

 اوره

 )کیلوگرم(

 فسفات

 )کیلوگرم(

 پتاس

 )کیلوگرم(

 سم

 )کیلوگرم(

 آب

 مترمکعب()

 ساير

 )هزار ريال(

 گندم
 20/1126 672/220 120/0 008/2 692/6 287/12 287/12 067/0 067/0 درآمد

 06/8688 181/1892 717/0 216/11 812/27 702/71 702/71 279/0 279/0 سود

 جو

 00/1207 - 202/0 107/7 602/22 189/20 278/60 202/0 202/0 آبدرآمد به

 21/11009 096/2122 622/0 820/11 102/07 227/62 671/126 622/0 622/0 درآمد

 61/16002 - 922/0 071/22 221/69 2/92 6/180 922/0 922/0 سود به آب

 09/16827 696/2870 969/0 217/20 611/72 867/96 721/192 969/0 969/0 سود

 

 

 MIP-DEAبا الگوی  آبمصرف رتبه کارایی  -14-4

 یموردبررسبه تفکيک شش شاخص  MIP-DEA یونتايج مربوط به الگ

است. در اين الگو بر  شدهگزارش ،4-34جدول هر چهار محصول در  یبرا

محصوالت گندم، جو، ذرت  یاساس شاخص عملکرد به آب، امتياز کاراي
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ذرت  جهيدرنتبوده،  1/2و  1213/2، 1221/2، 2411/2و برنج به ترتيب  یادانه

نخست تا چهارم را به خود  یهابه ترتيب رتبه ، برنج، جو و گندمیادانه

بر اساس شاخص عملکرد نيز مشابه  یکاراي ینتايج بررس اند.اختصاص داده

 یشاخص کاراي ازلحاظمحصوالت اين مقايسه  یباشد ولیاين وضعيت م

بر  نسبت به گندم و جو است. یابرنج و ذرت دانه یدرآمد به آب بيانگر برتر

 ظازلحا و قرارگرفتهليست  یبعد از گندم در انتها اساس اين شاخص، جو

-ینخست و دوم قرار م یهادر رتبه یانيز برنج و ذرت دانه یدرآمد یکاراي

 یه کارايتوان امتياز و رتبیگيرند. بر اساس نتايج با استفاده از اين شاخص نم

سود  یمحصوالت گندم و جو تعيين نمود. از نکته نظر شاخص کاراي یرا برا

، یات دانهبه ترتيب به ذر یبعد یهاه آب، رتبه نخست متعلق به برنج و رتبهب

 سود نيز زراعت برنج و ذرت یاست. در مورد کاراي افتهياختصاصگندم و جو 

 زراعت گندم و جو ارجحيت دارد. نسبت به یادانه
 

 MIP-DEA یمصرف آب با استفاده از الگو یتعیین امتیاز و رتبه کاراي :0-10جدول 
 یامتیاز کاراي یشاخص کاراي محصول یامتیاز کاراي یشاخص کاراي محصول

 گندم

 0021/0 عملکرد به آب

 یاذرت دانه

 8211/0 عملکرد به آب

 7910/0 عملکرد 0102/0 عملکرد

 7010/0 درآمد به آب 2801/0 درآمد به آب

 1121/0 درآمد 0 درآمد

 7111/0 سود به آب 1126/0 سود به آب

 1672/0 سود 0 سود

 جو

 2002/0 عملکرد به آب

 برنج

 1/0 عملکرد به آب

 292/0 عملکرد 1621/0 عملکرد

 7201/0 درآمد به آب 0 درآمد به آب

 7086/0 درآمد 0 درآمد

 7809/0 سود به آب 0 سود به آب

 7089/0 سود 0 سود
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 گیرینتیجه -14-5

به همراه نتايج  DEA-MIP و CCRDEA یهاروش یميانگين امتياز کاراي

 شدهگزارش ،1-34در جدول مصرف آب  یمرسوم محاسبه کاراي یهاروش

مصرف آب با استفاده از  یمرسوم که در آن کاراي یهااست. بر اساس روش

شود با توجه به نوع یعملکرد به آب و درآمد به آب سنجيده م یهاشاخص

رد به که در شاخص عملک یاگونهبهآيد، یم به دست یشاخص، نتايج متفاوت

رار قاول تا چهارم  یها، گندم، جو و برنج به ترتيب در رتبهیاآب، ذرت دانه

-بهو جو رت یاو بر اساس شاخص درآمد به آب، برنج، گندم، ذرت دانهگرفته 

 .دهندمیاول تا چهارم را به خود اختصاص  یها
 

 مصرف آب یکاراي یدبنمقايسه نتايج رتبه :1-10جدول 

 محصول

 هاداده یتحلیل پوشش مرسوم

 درآمد به آب عملکرد به آب
CCRDEA MIP-DEA 

 ینسب مطلق ینسب مطلق

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز

 سوم 1191/0 چهارم 0020/0 سوم 1 سوم 8121/0 دوم 9200 دوم 8/0 گندم

 چهارم 1001/0 سوم 0100/0 چهارم 1917/0 چهارم 066/0 چهارم 2271 سوم 71/0 وج

 اول 7060/0 اول 6281/0 سوم 1 دوم 1 سوم 8000 اول 88/0 یاذرت دانه

 دوم 6682/0 دوم 1916/0 سوم 1 دوم 1 اول 10687 چهارم 28/0 برنج

 

 های مطلق )عملکرد، درآمد و سود(بر اساس شاخص CCRDEA در روش

های نسبی )عملکرد های سوم و چهارم و مطابق با شاخصگندم و جو در رتبه

 است. در قرارگرفتهبه آب، درآمد به آب و سود به آب( جو در رتبه چهارم 

يک توانايی تفک هاتحليل پوششی داده پايه مورد ساير محصوالت، الگوی

بندی کامل در ميان محصوالت يک رتبه MIP-DEAروش  ولی نداشته

های مطلق، رتبه بر اساس شاخص کهیطوربه، است ايجاد نموده موردمطالعه

ای و دوم، سوم و چهارم به ترتيب به برنج، جو و گندم نخست به ذرت دانه
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ذرت  رتصوبههای نسبی ترتيب محصوالت و بر اساس شاخصتعلق گرفته 

 .باشدای، برنج، گندم و جو میدانه

به  هاآناز  یدر تعداد باآنکهدهد که میهای پيشين نشان بررسی پژوهش

ها تر آندر بيش ی( ول3123و همکاران،  ی، توجه شده )باغانیسودآور

در  کهیدرحالو  بوده است یبهبود نسبت توليد به آب مصرف یموضوع محور

ان شده )رحيمي یمصرف آب با کاهش عملکرد پيگير یکاراي هاآناز  یاپاره

( در ديگر مطالعات به 3112و همکاران،  یبريزت ی؛ سراي3111، یو وزير

 (3123و همکاران،  یفيروزآباد یکاهش مصرف آب با حفظ سطح توليد )قدم

 (.3116است )اخوان و همکاران،  تأکيد شدهافزايش مصرف آب  يا

از شاخص سود به آب نيز  ،مرسوم یهادر کنار شاخص فصلدر اين 

 اآنکهب ا در فرآيند توليد، توجه گرديد.هاستفاده و به ميزان مصرف ساير نهاده

 یبنددر رتبه اهتر الگوبيش یتواناي مشابهمطالعات  یهانتايج در مقايسه با يافته

حساسيت نتايج نسبت به نوع شاخص  ید ولدهیمحصوالت را نشان م

وجه به آن ت گذشتهدر مطالعات  که ی، موضوعاستنيز مشهود  مورداستفاده

، یو زمان یميالن ینّاب؛ ع3121پور و همکاران، یرنشده است )حيد یکاف

3121.) 

 ی( کاراي3123پور و همکاران )یرخالف مطالعه علحاضر بدر پژوهش 

 که اين احتماالً به تفاوت در شدمزرعه محاسبه ن یتر از کارايکم ،مصرف آب

و  یمشابه نتايج پژوهش باباي یباشد ولیمربوط م مورداستفاده یالگوها

 ی( ضرورت کاهش مصرف آب در زراعت گندم و جو برا3121) همکاران

 مشاهده گرديد. یبهبود کاراي
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 باشد قرار گرفتن محصوالتینتايج برجسته م یکه در بررس یموضوع

رف مص یکاراي فهرست یو برنج در ابتدا یاگندم و جو در انتها و ذرت دانه

 یاونهگبهالگو  محصوالت و توسعه یوزن دهآب است. توجه به اين نکته با 

تناسب م یهايیبندرتبه را شامل شود، خواهد توانست یترکه محصوالت بيش

هر منطقه يا محصول ايجاد نمايد. در  یو سياس ی، اجتماعیبا شرايط اقتصاد

ت به مديري یتررسد، الزم باشد در مطالعات آب توجه بيشیکل به نظر م

 .شود، يیتنهاهبمصرف آب  یمصرف آب نسبت به کاراي یکاراي
 

 منابع

. ع یفيروزآباد یو قدمب. زاده فرد یمصطف، . ف.س ،یس.، موسو اخوان

مصرف آب در  یعملکرد و کاراي ازلحاظ یتيپ و شيار یآبيار ی. بررس3116

 .31-26 (:43)33، یو منابع طبيع ی. علوم و فنون کشاورزیزمينزراعت سيب

آب در محصوالت  ی. محاسبه کاراي3121 م. و ساالرپور م. یم.، مردان یباباي

 ها. نشريه پژوهش آبداده یشهرستان زابل: رهيافت تحليل پوشش یعمده کشاورز

 .143-142 (:1)21 ،یدر کشاورز

-اثرات روش ی. بررس3123 س. ح. و صدرقاين ش.زارع  ج.، ج.، رستگار یباغان

ريه . نشیکارقام پياز خورا یمصرف آب آبيار یبر عملکرد و کاراي یآبيار یها

 .3-32 (:3)6 ايران، یو زهکش یآبيار

. 3121 ا. یآبادو زارع فيضع. ر.  ی، کوچکم. یمحالت ینصير ،پور ر.یحيدر

آب در سه گياه  یورمصرف و بهره یاثرات سطوح آب و کود نيتروژن بر کاراي

 Sesamum( و کنجد ).Beta vulgaris L(، چغندرقند ).Zea mays Lذرت )

indicum L..) 311-321 (:2)6. یکشاورز یشناسنشريه بوم. 
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 یو تعيين کاراي یآبياراثرات کم ی. بررس3111 ژ. یم. ح. و وزير رحيميان

 .213-211 (:2)22 خاک )علوم خاک و آب(، یهامصرف آب کلزا. مجله پژوهش

. محاسبات قيمت 3124. یاستان آذربايجان شرق یجهاد کشاورزسازمان 

 .یو امور اقتصاد یريز. معاونت برنامهیعمحصوالت زرا شدهتمام

. 3112 س. ع. ینژاد، م. و محمد مدرس ثانوی، پارسح. م.، بابازاده یتبريز یسرائ

نون منطقه. علوم و ف یبخش یمصرف آب سويا با استفاده از آبيار یبهبود کاراي

 .3-31 (:12)34 ،یو منابع طبيع یکشاورز

 یکاراي ی. بررس3123 م. زادو نيک ر. ارتبار، افشم. ح. پورپور ع. ر.، وکيلیعل

-434 (:4)26 ،یمصرف آب گندم در منطقه زرقان. مجله پژوهش آب در کشاورز

421. 

بر  یآبيار یريزبرنامه یهاروش ريتأث. 3121 ص. ع. ی، ا. و زمانیميالن ینّابع

 (:1)21 ،یمصرف آب گندم. نشريه پژوهش آب در کشاورز یعملکرد و کاراي

122-412. 

اثر دو سيستم  ی. بررس3123 ح. و زارع ابيانهع. ر. ی، ع.، نصرتیفيروزآباد یقدم

ير مصرف آب توده س یعملکرد و کاراي یبر عملکرد، اجزا یو نشت یاقطره یآبيار

 .62-61: 24، (یهمدان. نشريه زراعت )پژوهش و سازندگ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل پانزدهم
 

 : الگوهای ریاضیهابهینه نهاده رکیبت
 

ا در توليد هتعيين ترکيب بهينه نهاده ی برایيهاروشبه معرفی در اين فصل 

داقل حاز قبيل فروض رفتاری  و به نقش شدهپرداختهمحصوالت کشاورزی 

ی گيربر تصميمسود  یحداکثر سازدرآمد و  یحداکثر سازهزينه،  یساز

 شده است.توجه 
 

 وعه مرجعمجمتعیین  -15-1

ها آن ازیسرای بهينهی بيکارهاها و شناسايی راهبرای بررسی ترکيب نهاده

ساير واحدها در ميان  کارايی ازلحاظ موردمطالعهواحد جايگاه  ضروری است

مشخص گردد. برای اين منظور با استفاده از نتايج  تعيين مجموعه مرجعبا 

ای هترکيب نهاده ازلحاظ عهموردمطالواحدهای  ،هاالگوی تحليل پوششی داده

، الگوی 3-31شوند. رابطه های همگنی تقسيم میبه گروه مورداستفاده

 :سازدرا مشخص می موردنظر
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(31-3) 

θ,min λθ, 

0,λ

0,Xλθx

0,Qλq.st

i

i







 

 

 (θ)ريزی خطی برای تعيين امتياز کارايی فنی ، الگوی برنامه3-31رابطه 

 λ ،اين الگو باشد. همچنين درمی موردمطالعهاستان )منطقه(  Iاز ام  i استان

ثبات با را ها ميزان مصرف نهاده ،3-31است. رابطه  1Iابعاد  بابردار ضرايب 

ر ، کوپزکه بيانگر حروف نخست چارن CCRبه نام  حداقل نموده وسطح توليد 

 (.3226لی، ئشود )کواست در ادبيات موضوع شناخته می و رودس

کند که سطح ثابتی از ای تعيين میگونهرا به λو  CCR ،θی الگو

 استانرابطه، اين توليد گردد. در  ixيا  ترين مقدار نهادهبا کم iqمحصول يا 

i  ازn  نهاده برای توليدm کند. بردارهای محصول استفاده میiq  وix 

در مقابل  بوده و i استاندر  مورداستفادههای بيانگر مجموعه توليدات و نهاده

Q  وX های تعداد محدوديت جهيدرنت هستند،ها بردار محصوالت و نهاده

 .خواهد بودها و محصوالت داد نهاده، برابر با مجموع تع3-31رابطه 

ای است که در برآورد سطوح بهينه استفاده از گونه، به3-31ساختار رابطه 

-مشاهده نشده موردمطالعه هایاستاننتايجی که در ميان  ارائهها، احتمال نهاده

را  BCCالگوی  ،بنکر، چارنز و کوپر مسئلهاند، وجود دارد. برای رفع اين 

ته خمعرفی کردند. اين الگو که به نام الگوی بازده متغير نسبت به مقياس شنا

1λ1Iها را با افزودن محدوديت نهادهتغيير شود دامنه پيشنهادی برای می  

، هشدمشاهدهبه بهترين روش  رااهش کرده و حداکثر کمحدود  ،3-31به رابطه 

 .کندمحدود می
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 هزینه یحداقل ساز در شرایطها ترکیب بهینه نهاده -15-2

ا در همطالعه ترکيب بهينه نهاده ن بهتوامی با مشخص شدن مجموعه مرجع

فرض رفتاری حائز اهميت  تعيين ،ميان مجموعه مرجع پرداخت. در اين قسمت

ن هزينه را نشا یحداقل سازبا فرض  مورداستفاده، الگوی 2-31رابطه باشد. می

 دهد:می
 

(31-2) 

,
i

x
i

w

i
xλ,

min 


 

0,λ

0,Xλ
i

x

0,Qλ
i

q.st







 

 

و  iwکه در آن 

ix اشند. بها میبردار قيمت و مقدار بهينه نهاده بيبه ترت

سازد، مشخص حداقل می ای که هزينه توليد راکيب نهاده، تر2-31در رابطه 

1λ1Iگردد. در اين رابطه نيز با اضافه نمودن محدوديت می توان به ، می

 مقياس در تعيين ترکيب بهينه پرداخت.بررسی نقش 

ای که ها و جامعهجانشينی نهاده ، به دو موضوع2-31در برآورد الگوی 

در خصوص جانشينی  .شودمیتوجه  گردد،ها مقايسه میبا آن موردنظرواحد 

ها را فراهم يا محدود کرد. چنانچه توان امکان جانشينی ميان نهادهمی هانهاده

در آن صورت امکان مشاهده  ،را خود تعيين کند λداده شود به الگو اجازه 

 λ ولی اگر با استفاده از هها وجود داشتدر ترکيب نهاده توجهقابلتغييرات 

حاسبه و در مدل را م Xλو  Qλ، مقادير 3-31از الگوی  آمدهدستبههای 

ها فراهم نشده و تنها به ميان نهاده ینيجانشامکان  آن صورتدر  ،قرار دهيم
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دود شود. همچنين با محای ارتقای کارايی فنی پرداخته میبررسی آثار هزينه

عد به رفتار توليدکنندگان بُ ها به مجموعه مرجعکردن فرصت جانشينی نهاده

 شود.میزمانی داده 

شد، بامیمربوط ها در قيمت نهاده توجهقابله تغييرات موضوع ديگر ب

ط به های مربوپاسخ آن صورتکيفيت باشد در ناشی از چنانچه اين تفاوت 

، شونده میمحاسب موردمطالعهواحد های ترکيب بهينه با توجه به اينکه با قيمت

ئله سلحاظ نمودن اين م منظوربه جهيدرنت، خواهند بودکننده احتماالً گمراه

، 2-31و در رابطه  های مجموعه مرجع، محاسبهاز وزن با استفاده نهادهقيمت 

 .گرددمیجايگزين 
 

 درآمد یحداکثر ساز در شرایطها ترکیب بهینه نهاده -15-3

قل حدااز  موردمطالعهدرآمد، الگوی  یحداکثر سازبرای بررسی رويکرد 

بهينه  و مورداستفادههای تغيير و با فرض ثبات نهاده یحداکثر سازبه  یساز

 یلگوشود. اخته میا، پرددسترسقابلها به تعيين حداکثر توليد بودن آن

 است: شدهیمعرف، 1-31در رابطه  مورداستفاده
 

(31-1) 

,qpmax iiqλ, i

 

0,λ

0,Xλx

0,Qλq.st

i

i





 

 

 

قيمت محصول و  ipکه در آن 

iq  مقدار بهينه توليد با توجه به سطوح

 باشد.ها میفعلی کاربرد نهاده
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 سود یحداکثر ساز در شرایطها ترکیب بهینه نهاده -15-4

 آنها را مديريت نمود در چنانچه فرض شود همزمان بتوان توليد و نهاده

حداکثر شود به بررسی رويکرد می ،1-31و  2-31با ترکيب الگوی  صورت

 :پرداخت، 4-31وی با استفاده از الگسود  یازس
 

(31-4) 

,xwqpmax iiiix,λ,q ii

  

0,λ

0,Xλx

0,Qλq.st

i

i











 

 

-ها همزمان با اعمال محدوديت، مقادير بهينه توليد و نهاده4-31در الگوی 

 .باشدبرآورد میقابل و توليد،  هانهادههايی برای نوع بازده، تغييرات 

شود که الگو، توليدی بيش از حداکثر توليد نی لحاظ میزما ،محدوديت توليد

عنوان توليد بهينه، گزارش کند. در اين حالت با تعيين سقف توليد موجود را به

 .(2221لی و همکاران، ئ)کو به تحليل حساسيت نتايج پرداختتوان می
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 فصل شانزدهم
 

 های تجربی: یافتههابهینه نهاده رکیبت
 

 ها با رويکردهاینهاده رکيبسازی ترو به موضوع بهينهدر فصل پيش

استان آذربايجان  در زراعت پياز، درآمدی و سودآوری یانهيهزمختلف 

در قالب  ازیسبر فرايند بهينهها جانشينی نهاده نحوه ريتأثو  شدهپرداختهشرقی 

 شود.سناريوهای مختلف بررسی می
 

 مورداستفادههای داده -16-1

جهاد کشاورزی  وزارتها از آمارنامه هزينه های مقدار و قيمت نهادهداده

( و قيمت از 3122جهاد کشاورزی ) (، توليد از آمارنامه توليد وزارت3123)

-36و  3-36است. در جداول  آمدهدستبه( 3122مرکز آمار ايران )انتشارات 

. اندشدهگزارش مورداستفاده، اطالعات 1



 

 در پژوهش به ازای هر هکتار زراعت پیاز مورداستفادهاطالعات  :1-16جدول 
 عملکرد )کیلوگرم( )نفر روز( کارنیروی ()کیلوگرم پتاسه )کیلوگرم( ازته ()کیلوگرم فسفاته )کیلوگرم( کشقارچ )کیلوگرم( کشحشره )کیلوگرم( کشعلف )تن( کودحیوانی )کیلوگرم( بذر (منطقهاستان )

 19/02708 61/211 99/22 09/222 01/210 18/2 21/0 18/2 17/2 29/11 آذربايجان شرقی

 96/26267 02/122 7/28 19/020 70/017 08/2 61/2 90/1 22/0 82/9 آذربايجان غربی

 01/60072 90/222 77/111 06/201 22/206 28/0 16/2 79/1 6/2 92/11 اصفهان

 2/21291 01/72 0 22/622 210 0 0 67/2 0 22/0 ايالم

 02/22622 17/116 09/18 08/128 10/117 0 91/0 28/0 17/0 8/0 بوشهر

 76/10788 99/117 98/112 22/266 98/262 0/1 91/1 8/2 09/2 29/2 جنوب استان کرمان

 16/11222 91/220 0 21/98 91/86 0 0 0 22/7 72/9 خراسان جنوبی

 92/02621 17/270 07/111 16/120 19/022 01/0 12/2 06/2 7 12/21 خراسان رضوی

 02/12010 67/290 00/7 12/201 97/119 70/0 09/1 01/2 28/2 76/11 خراسان شمالی

 62/20602 78/81 72/00 77/271 77/176 01/1 69/1 12/0 ½ 16/2 خوزستان

 07/21116 17/100 17/2 10/82 010 68/0 1/1 61/1 92/2 12/10 زنجان

 82/29829 02/116 08/0 76/107 00/62 0 10/1 22/1 2/0 22/6 سیستان و بلوچستان

 62/01601 68/276 22/0 6/216 71/189 06/0 27/1 01/1 69/1 22/12 فارس

 81/10612 28/12 0 99/999 01/101 0 0 91/0 09/9 18/1 قم

 88/22062 29/120 0 22/112 0 0 2/0 0 8 0/6 کردستان

 98/22222 17/181 9/20 97/217 62/210 0 0 21/0 21/1 66/10 کرمان

 21/28882 2/81 171 621 000 2 0 2 0 10 کرمانشاه

 61/19620 91/221 0 07/272 92/176 77/0 27/1 62/0 81/1 87/0 و بويراحمد کهگیلويه

 07/21282 71/69 1 61 71 1/1 7/0 7/0 0 2/28 گلستان

 22/11108 0/06 0 02/196 10/107 0 0 0 0 71/00 گیالن

 61/70722 02/189 6/22 10/071 17/112 17/2 17/2 26/8 72/2 80/21 لرستان

 99/29668 8/227 0 19/112 97/160 0 09/0 9/2 68/12 91/21 مرکزی

 21/22168 00/271 21/22 06/212 92/122 11/0 09/1 19/1 16/6 27/2 هرمزگان

 98/20191 17/88 78/10 6/227 6/16 71/0 98/0 17/0 21/2 99/2 همدان

 02/60022 62/200 0 21/101 22/026 0 01/1 87/0 0 00/22 يزد

(1291، 1290مأخذ: وزارت جهاد کشاورزی )



 311                                                             (های تجربیيافته)ها بهينه نهاده رکيبت فصل شانزدهم:

 مرجع عهتعیین مجمو -16-2

در اين قسمت ابتدا به بررسی وضعيت کارايی فنی در زراعت پياز استان 

در دو  جسپس نتاي و شدهپرداختهها آذربايجان شرقی در مقايسه با ساير استان

 د.شووضعيت بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس گزارش می

، 2-36نتايج مربوط به کارايی فنی در الگوی پايه که در جدول 

پنج  در هفت و توليدکه امکان ارتقای کارايی است بيانگر آن  شدهارشگز

استان به ترتيب در شرايط بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس وجود دارد که 

يی به مقدار شاخص کارا نگاهی .باشدمیها استان آذربايجان شرقی يکی از آن

 ه و ضرورتبودها انبيانگر وضعيت نامطلوب اين استان در مقايسه با ساير است

کارهايی برای بهبود تخصيص منابع و ارتقای کارايی در زراعت شناسايی راه

 .دهدرا نشان میاستان اين پياز 

باشد، تغيير در بازده نسبت ، مشخص می2-36طور که از نتايج جدول همان

ای هاس يافتهشود. بر اسبه مقياس از ثابت به متغير باعث افزايش کارايی فنی می

اهميت، جنوب استان کرمان، سيستان و بلوچستان، لرستان  بيبه ترتپژوهش و 

و همدان مجموعه مرجع استان آذربايجان شرقی در شرايط بازده ثابت بوده که 

. شودمیافزوده ، استان خراسان شمالی نيز در شرايط بازده متغير هابه آن

کارايی با کاهش کند که امکان افزايش ، مشخص می2-36طالعات جدول ا

درصد  31و  6/21اندازه ها برای توليد فعلی بههمزمان در ميزان مصرف نهاده

 در شرايط بازده ثابت و متغير وجود دارد. بيبه ترت
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 نهاده گراکارايی فنی تولید پیاز تحت فروض بازده ثابت و متغیر با رويکرد  :2-16جدول 

 (منطقهاستان )
 جعمجموعه مر بازده مقیاس

 بازده متغیر بازده ثابت بازده ثابت

710/0 آذربايجان شرقی  820/0  

جنوب استان کرمان، سیستان 

و بلوچستان، لرستان و 

 همدان

جنوب استان کرمان، خراسان 

شمالی، سیستان و بلوچستان، 

 لرستان و همدان

 996/0 988/0 آذربايجان غربی

ايالم، جنوب استان کرمان، 

 سیستان و بلوچستان،

 ، يزدکرمانشاه

ايالم، جنوب استان کرمان، 

سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، 

 يزد

 672/0 097/0 خراسان رضوی

اصفهان، ايالم، بوشهر، 

سیستان و بلوچستان، 

 کردستان و گیالن

و  اصفهان، ايالم، سیستان

 بلوچستان و يزد

 1 899/0 خوزستان
و  هرمزگان ايالم، بوشهر،

  همدان

 961/0 917/0 فارس

ايالم، خراسان شمالی، 

سیستان و بلوچستان، 

 و يزد همدان کردستان،

ايالم، خراسان شمالی، سیستان 

 همدان و بلوچستان، کردستان،

 و يزد

  ايالم، قم و کردستان 1 910/0 کهگیلويه و بويراحمد

 ايالم، کردستان و يزد ايالم، کردستان و گیالن 917/0 712/0 مرکزی

ن خراسا، خراسان جنوبی، جنوب استان کرمان، بوشهر، ايالم، اصفهان

، کرمان، کردستان، قم، سیستان و بلوچستان، زنجان، شمالی

 يزدو  همدان، هرمزگان، لرستان، گیالن، گلستان، کرمانشاه

1 1 - - 

 



 

  ازیپها در هر هکتار مقدار، قیمت و هزينه نهاده :2-16 جدول

 هانهاده استان
 بذر

 )کیلوگرم( 

 کودحیوانی

 )تن( 

 کشعلف

 )کیلوگرم(

 کشحشره

 )کیلوگرم(

 کشقارچ

 )کیلوگرم(
 )کیلوگرم( پتاسه )کیلوگرم( ازته )کیلوگرم( فسفاته

 کار نیروی

 )نفر روز( 

آذربايجان 

 شرقی

 10209 86 89 100 9178 11229 12619 2100 20616 *قیمت

9771 29116 22261 22690 08872 02218 9002 220816 هزينه  2201680 

جنوب استان 

 کرمان

 11820 72 60 70 10607 9206 12788 61299 111017 قیمت

 1290690 11087 22029 18009 10912 17819 21826 126222 112200 هزينه

سیستان و 

 بلوچستان

 0018 90 09 19 10170 11260 9026 11666 16787 قیمت

 067787 01 1280 2702 0 22707 11910 2067 106090 هزينه

 لرستان
 9201 160 118 126 10000 2800 10700 6600 22820 قیمت

 1766008 1216 16110 19172 21729 6087 88021 17921 098076 هزينه

 همدان
 12001 70 66 70 6029 16029 12620 71221 101621 قیمت

 1062892 798 22282 0188 0812 16172 7102 117012 2001080 هزينه

ان خراس

 شمالی

27/7207 12 72 81 10101 9900 16108 8121 27272 قیمت  

1/19227 220719 هزينه  22017 10711 7/7070  6/12917  17922 287 2899707 

 باشد.می اليده رواحد  *

(1291، 1290) یجهاد کشاورز وزارتمأخذ: 
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 هزينه به همراهها ، اطالعات مربوط به مقدار، قيمت نهاده1-36در جدول 

-است. همان شدهگزارشها برای مجموعه مرجع استان آذربايجان شرقی آن

ه های توليد پياز مربوط بترين سهم از هزينهبيش ،باشدطور که مشخص می

ی ادر تحليل نتايج به اين موضوع توجه ويژه جهيدرنتنيروی کار و بذر بوده، 

 اهش هزينه، افزايشها در سه رويکرد کد. در ادامه، ترکيب بهينه نهادهشومی

زارش گسود تحت فرض بازده ثابت نسبت به مقياس  یحداکثر سازدرآمد و 

 (.4-36)جدول  گرددمی
 

 رویکرد کاهش هزینه باها بهینه نهاده ترکیب -16-3

 جهيرنتدتوليد و درآمد ثابت بوده،  شودمیدر رويکرد کاهش هزينه، فرض 

 باشد. نتايج حاصل نسبت به فروضها میتغيير در سود ناشی از مديريت نهاده

ود، شای که استان آذربايجان شرقی با آن مقايسه میها و جامعهجانشينی نهاده

 شدهگزارش يک هرطور جداگانه برای حساس بوده، لذا خروجی الگوها به

 امکان کاهش آن صورتدر  ،ها فراهم باشداست. چنانچه امکان جانشينی نهاده

به  63212122و سودآوری از  الير 33223662 به 26313312هزينه از 

 یاستثنابهها ميزان مصرف همه نهاده شته و از، وجود داالير 11212424

امکان  چنانچه فرض شود شود ولیسته میکاکودهای شيميايی فسفاته و ازته 

ب توان ترکيبمدت وجود نداشته و تنها کاهش نيروی کار، حداقل در کوتاه

ه نسبت پتاسمصرف کودهای فسفاته و  آن صورتها را تغيير داد، در نهادهساير 

 .رسدمی الير 61211114 بهسود  به وضعيت فعلی افزايش و

در مناطق مختلف کشور يکسان  مورداستفادهقيمت بذر پياز  ازآنجاکه

، لذا با جايگزينی قيمت بذر استان مرجع )ايالم( به بررسی تغييرات مورد يستن
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)استان آذربايجان شرقی( به  226362پرداخته شد. با تغيير قيمت بذر از انتظار 

نسبت به وضعيت موجود، کاهش در مصرف کليه  الير)استان ايالم(  131112

ميزان مصرف کودهای شيميايی فسفاته و پتاسه مشاهده  یاستثنابهها نهاده

 وجودنياابشده تر گرديد ولی با افزايش قيمت بذر، ميزان کاهش در هزينه کم

درصد افزايش  2/23رود سود هر هکتار نسبت به وضعيت موجود انتظار می

جانشينی نيروی کار و قيمت اعمال همزمان محدوديت برای با همچنين يابد. 

توان گفت می یطورکلبهدرصد خواهد بود.  32/2ميزان افزايش در سود  ،بذر

يری ر وجود نداشته باشد، پيگمدت امکان جانشينی نيروی کاچنانچه در کوتاه

 رفیمع شده ون آوریدر سود یتوجهقابلکاهش هزينه باعث افزايش  کرديرو

، کشتواند باعث کاهش مصرف بذر، کود حيوانی، علفمی مناسب، بذور

کش، کود ازته و نيروی کار و افزايش مصرف کودهای کش، قارچحشره

 شيميايی فسفاته و پتاسه گردد.



 

 ها، تولید، هزينه، درآمد و سود در زراعت پیاز با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس در استان آذربايجان شرقیکیب بهینه نهادهتر :0-16 جدول

 کرديرو
 جانشینی

 هانهاده
 محدوديت جامعه

 بذر

 )کیلوگرم(

 کودحیوانی

 )تن(

 کشعلف

 )کیلوگرم(

 کشحشره

 )کیلوگرم(

 کشقارچ

 )کیلوگرم(

 فسفاته

 )کیلوگرم(

 هازت

 )کیلوگرم(

 پتاسه

 )کیلوگرم(

 کار

 )نفر روز(

تولید 

 )کیلوگرم(

ده هزينه )

 (الير

 درآمد

 (اليده ر) 

 سود

 (اليده ر) 

کاهش 

 هزينه

 بلی

 همه

 هااستان

 00/7122200 0/8722006 1199166 19/02708 61/90 0 07/782 71/208 0 0 02/0 0 21/1 بدون محدوديت

 0/6228788 0/8722006 2292618 19/02708 61/211 11/122 17/211 22/226 21/1 60/1 01/2 80/1 92/2 ثبات نیروی کار

 0/7002060 0/8722006 1218906 19/02708 10/101 11/122 17/211 22/226 21/1 60/1 01/2 80/1 92/2 *با قیمت بذر استان ايالم

 ثبات نیروی کار و

 قیمت بذر استان ايالم 
92/2 80/1 01/2 60/1 21/1 22/226 17/211 11/122 61/211 19/02708 2082906 0/8722006 0/6228060 

های استان

 مرجع

 0/7092788 0/8722006 1228618 19/02708 10/101 11/122 17/211 22/226 21/1 60/1 01/2 80/1 92/2 بدون محدوديت

 0/6228788 0/8722006 2292618 19/02708 61/211 11/122 17/211 22/226 21/1 60/1 01/2 80/1 92/2 ثبات نیروی کار

 با قیمت بذر جنوب

 **استان کرمان 
92/2 80/1 01/2 60/1 21/1 22/226 17/211 11/122 10/101 19/02708 1610216 0/8722006 0/7112190 

ثبات نیروی کار و قیمت بذر 

 جنوب استان کرمان
92/2 80/1 01/2 60/1 21/1 22/226 17/211 11/122 61/211 19/02708 2771211 0/8722006 0/1907191 

 خیر
های استان

 مرجع

 0/6816229 0/8722006 1866077 19/02708 88/112 01/16 97/226 70/112 80/1 07/2 27/2 82/1 12/8 بدون محدوديت

 0/6221688 0/8722006 2096718 19/02708 61/211 01/16 97/226 70/112 80/1 07/2 27/2 82/1 12/8 ثبات نیروی کار

افزايش 

 درآمد
 خیر

 9618172 12222690 2611117 22/61202 61/211 99/22 09/222 01/210 18/2 21/0 18/2 17/2 29/11 بدون محدوديت هاستانهمه ا

 9618172 12222690 2611117 22/61202 61/211 99/22 09/222 01/210 18/2 21/0 18/2 17/2 29/11 بدون محدوديت های مرجعاستان

افزايش 

 سود
 بلی

همه 

 هااستان

              ***بدون محدوديت

 17897070 20709770 2812700 6/102977 61/211 0 08/1860 00/720 0 0 78/10 0 72/12 ثبات نیروی کار

 12861180 10911610 2010070 61/70722 97/110 0 02/1227 77/127 0 0 71/7 0 10/9 ****محدوديت تولید

 ثبات نیروی کار و

 محدوديت تولید 
99/0 07/2 12/0 81/2 06/2 91/286 81/128 10/226 61/211 61/70722 2129810 10911610 12281800 

های استان

 مرجع

              ***بدون محدوديت

 11911100 18120010 2609210 07/92826 61/211 02/281 26/669 61/080 16/2 09/2 12/1 82/2 20/6 ثبات نیروی کار

 12811220 10911610 2100020 61/70722 19/172 10/226 81/128 91/286 06/2 81/2 12/0 07/2 99/0 محدوديت تولید

 ثبات نیروی کار و

 محدوديت تولید 
99/0 07/2 12/0 81/2 06/2 91/286 81/128 10/226 61/211 61/70722 2129810 10911610 12281800 

ستان آذربايجان قیمت پیاز در ا - است. شدهگرفتهکیلوگرم در هکتار در نظر  6/70722حداکثر عملکرد  ****فاقد جواب بهینه است.  مسئله ***باشد. می اليده ر 111017در جنوب استان کرمان  مورداستفادهقیمت بذر  ** باشد.می اليده ر 11178در استان ايالم  مورداستفادهقیمت بذر  *

 باشد.می اليده ر 16/199شرقی 
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های مرجع در نتايج تغيير با محدود نمودن جامعه مورد مقايسه به استان

ايالم  استان یجابهنطقه جنوب استان کرمان مشده و تنها ايجاد ن یتوجهقابل

ظر ثبات نيروی کار و در ن وضعيت نيزگردد. در اين عنوان مرجع، تعيين میبه

رسد می به نظرشود. باعث کاهش سود می مورداستفادهتن کيفيت بذر گرف

باشد، حرکت به سمت کاهش مصرف همه  مدنظرچنانچه مديريت هزينه 

ها همزمان ميسر نبوده و احتماالً اين کاهش عمومی با افزايش مصرف نهاده

ار . انتظودشکودهای شيميايی فسفاته و پتاسه در استان آذربايجان شرقی همراه 

 -62/2با  برابر بيبه ترترود حداقل و حداکثر افزايش سود در اين وضعيت می

ايی همحدود کردن دامنه مقايسه به استان گريدعبارتبه ،درصد باشد 1/22و 

 تری به استان آذربايجان شرقی دارندساختار توليد شباهت بيش ازلحاظکه 

ور ف ديگر معرفی بذمنجر به کاهش پتانسيل بهبود سودآوری شده و از طر

د به کاهش تواننياز کارگری، می رييتغعدممناسب ولی با قيمت باال در شرايط 

ولی چنانچه معرفی ارقام مناسب بذر  سودآوری در زراعت پياز منتهی شود

را به  آوریتوان سودمی گردد،باعث کاهش همزمان در نياز کارگری 

 باشد، رساند.رصدی مید 41/36که معادل افزايش  الير 13323224

امکان  مرجع هایچنانچه در مقايسه استان آذربايجان شرقی با استان

های توليد فراهم نباشد و صرفاً امکان کاهش شعاعی در جانشينی در نهاده

درصد  6/21اندازه رود بهانتظار می آن صورتها مقدور باشد در مصرف نهاده

کاهش و  ها، هزينهبا ثبات توليد جهينتدر ،دهها کاسته شاز ميزان مصرف نهاده

. در اين وضعيت چنانچه امکان کاهش نيروی يابد شيافزادرصد  1/32سود 

 درصد نخواهد بود. 24/3تر از کار وجود نداشته باشد، افزايش در سود بيش
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 دهد که دو نهاده بذر وبررسی کلی نتايج رويکرد کاهش هزينه نشان می

که طوریها و سودآوری داشته، بهتعيين هزينه نيروی کار نقش کليدی در

رود در مرحله نخست، امکان افزايش سودآوری با کاهش مصرف انتظار می

ها و در ادامه با معرفی ارقام مناسب بذر، فراهم گردد. اين تغييرات احتماالً نهاده

ش کويژه کودهای شيميايی و علفها بهبا افزايش در مصرف تعدادی از نهاده

 مراه خواهد بود.ه
 

 رویکرد افزایش درآمد و سودبا ها بهینه نهاده ترکیب -16-4

دهد که در رويکرد افزايش درآمد با ، نشان می4-36بررسی نتايج جدول 

ها در استان آذربايجان شرقی در مقايسه با ساير نقاط حفظ ترکيب فعلی نهاده

کيلوگرم  12/63121به  32/41121کشور، امکان افزايش توليد در هر هکتار از 

باشد با افزايش درآمد درصد می 26/42وجود دارد. اين افزايش که معادل 

 42/11که به معنای افزايش  الير 26311112تواند سود را در هر هکتار تا می

کرد با تغيير روي گريدعبارتبه باشد، افزايش دهد،در سودآوری می درصدی

 هکتری در سودآوری را تجربه نمود زايش بيشتوان افاز هزينه به درآمد، می

سبت ن رويکرد افزايش توليد با استفاده از امکانات موجود برتریمعنای  اين به

 باشد.اقتصادی، می ازلحاظها برای توليد فعلی به رويکرد کاهش مصرف نهاده

ها و توليد وجود در رويکرد افزايش سود، امکان مديريت همزمان نهاده

ای هباشد، نتايج متفاوتی با حالتن قسمت که شامل هشت الگو میدارد. اي

با  الگوی اصلی، فاقد پاسخ بهينه بود، لذا تحليل ازآنجاکه کرده و ارائهپيشين 

ی به نيروی کار و توليد دنبال گرديد. در اين حالت چنانچه يهااعمال محدوديت



 361                                                             (های تجربیيافته)ها بهينه نهاده رکيبت فصل شانزدهم:

-کيلوگرمی را به 6/321211توليد  کار ثابت در نظر گرفته شود، الگونيروی 

 جهيدرنت، يستن پذيرفتنیکند که در شرايط فعلی عنوان توليد بهينه پيشنهاد می

کيلوگرم که توليد استان لرستان  61/14122با محدود کردن سقف توليد به 

-ارچکش، قباشد، مشاهده شد که از ميزان مصرف بذر، کود حيوانی، حشرهمی

ودهای کش و کبر ميزان مصرف علف وکاسته کش، کود پتاسه و نيروی کار 

ه و افزايش هزينبا کاهش گردد. در اين حالت، شيميايی فسفاته و ازته افزوده می

با محدود کردن امکان جايگزينی  و افتهيشيافزادرصد  12/332سود تا  ،درآمد

 کش وهای بذر، حشرهرود از مصرف نهادهدر نيروی کار و توليد، انتظار می

کش و کودهای و بر ميزان مصرف کود حيوانی، علف هکش کاستقارچ

ر از ت. ميزان افزايش در سود کمگردد افزودهشيميايی فسفاته، ازته و پتاسه 

با محدود کردن همچنين باشد. درصد می 14/322و حدود بوده حالت گذشته 

های کود جامعه مورد مقايسه به استان مرجع، افزايش در ميزان مصرف نهاده

کش، کودهای شيميايی فسفاته، ازته و پتاسه با کاهشی در ميزان ، علفحيوانی

کش و نيروی کار همراه کش، قارچکش، آفتهای بذر، حشرهمصرف نهاده

 11/322. در اين حالت حداکثر افزايش مورد انتظار در سود حدود شودمی

 باشد.درصد می
 

 مقیاس ازده متغیر نسبت بهبا بها بهینه نهاده ترکیب -16-5

ها و توليد در شرايط بازده متغير ، وضعيت تخصيص نهاده1-36در جدول 

ورد دهد که ميزان تغيير ماست. نتايج نشان می شدهیبررسنسبت به مقياس 

ها، توليد، درآمد، هزينه و سود در شرايط بازده متغير انتظار در مصرف نهاده

ر رويکرد که دطوریده، بهتر بودر مقايسه با بازده ثابت نسبت به مقياس کم
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-های بذر، کود حيوانی، حشرهکاهش هزينه، ميزان کاهش در مصرف نهاده

ای هتر و افزايش مورد انتظار در مصرف نهادهکش و نيروی کار کمکش، قارچ

. در اين دابيکاهش میکش و کودهای شيميايی فسفاته، ازته و پتاسه نيز علف

ای هم و منطقه جنوب استان کرمان در مقايسهاستان ايالاطالعات توليدی حالت 

ج مرجع در تحليل نتاي استانعنوان کشوری و منطقه جنوب استان کرمان به

. در اين رويکرد باآنکه در شرايطی امکان کاهش رفتندگ قرار مورداستفاده

درصد افزايش  2/22رود بتوان سود را تا انتظار می وجودنيبااسود وجود دارد 

 رودهای موجود، انتظار میويکرد افزايش درآمد با استفاده از نهادهداد. در ر

وان سود را بت جهيدرنتبوده و  شيافزاقابلکيلوگرم در هکتار  6/12111توليد تا 

 31/21رساند که اين معادل افزايشی برابر با  الير 11222612ه ب 63212122 از

ای، کرد هزينهرويبه ت نسب کرد توليدیروي ،درصد است. مشابه وضعيت پيشين

 بهتری بر سودآوری دارد. یرگذاريتأث

شده سازد، تغييرات مشاهده، مشخص می1-36طور که نتايج جدول همان

استثنای افزايش مصرف بذر و کاهش سود به یحداکثر سازدر رويکرد 

يری اين رويکرد . پيگباشدمیمصرف کود شيميايی فسفاته، مشابه حالت پيشين 

اسه کش، کودهای شيميايی ازته و پتمصرف بذر، کود حيوانی، علف با افزايش

کش و نيروی کار باعث افزايش سودآوری کش، قارچو کاهش مصرف حشره

گردد. در اين حالت نيز ثبات درصد نسبت به وضعيت موجود می 1/323تا 

ميزان کاهش مورد  ازآنجاکهنيروی کار باعث کاهش سودآوری شده ولی 

نيز وری بر سودآ قبلی است، اثرگذاری آنتر از حالت يروی کار کمانتظار در ن

 باشد.تر میکم



 

 ها، تولید، هزينه، درآمد و سود در زراعت پیاز با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس در استان آذربايجان شرقینهاده ترکیب بهینه :1-16جدول 

 رويکرد
 جانشینی

 هانهاده
 محدوديت جامعه

 بذر

 (م)کیلوگر

 کودحیوانی

 )تن(

 کشعلف

 )کیلوگرم(

 کشحشره

 )کیلوگرم(

 کشقارچ

 )کیلوگرم(

 فسفاته

 )کیلوگرم(

 ازته

 )کیلوگرم(

 پتاسه

 )کیلوگرم(

 کار

 )نفر وز( 

 تولید

 )کیلوگرم( 

 هزينه

 (اليده ر) 

 درآمد

 (اليده ر) 

 سود

 (اليده ر) 

کاهش 

 هزينه

 بلی

 همه

 هااستان

 0/7100719 0/8722006 1217607 19/02708 08/97 11/82 09/089 01/217 76/0 02/1 20/2 12/1 82/2 بدون محدوديت

 0/6222288 0/8722006 2000018 19/02708 61/211 77/102 19/216 61/190 17/1 18/1 02/2 12/2 60/2 ثبات نیروی کار

 ايالم و منطقه با میانگین وزنی قیمت بذر استان

 *جنوب استان کرمان
82/2 12/1 20/2 02/1 76/0 01/217 09/089 11/82 08/97 19/02708 1102072 0/8722006 0/7180220 

 ايالم و منطقه ثبات نیروی کار و قیمت بذر استان

 جنوب استان کرمان
11/2 11/2 00/2 81/1 19/1 80/227 99/212 18/121 61/211 19/02708 2670060 0/8722006 0/6012206 

های استان

 عمرج

 0/7020770 0/8722006 1297626 19/02708 67/107 77/102 19/216 61/190 17/1 18/1 02/2 12/2 60/2 بدون محدوديت

 0/6222288 0/8722006 2000018 19/02708 61/211 77/102 19/216 61/190 17/1 18/1 02/2 12/2 60/2 ثبات نیروی کار

ان تبا میانگین وزنی قیمت بذر منطقه جنوب اس

 **کرمان و استان همدان
60/2 12/2 02/2 18/1 17/1 61/190 19/216 77/102 67/107 19/02708 2210626 0/8722006 0/6111770 

ثبات نیروی کار و قیمت بذر منطقه جنوب استان 

 کرمان و استان همدان
29/2 09/2 80/2 91/1 00/1 98/262 22/266 98/112 61/211 19/02708 2280260 0/8722006 0/1028006 

 خیر
های استان

 مرجع

 0/6177018 0/8722006 2100908 19/02708 88/176 86/18 28/272 16/171 12/2 12/2 61/2 11/2 20/9 بدون محدوديت

 0/6181621 0/8722006 2100771 19/02708 61/211 86/18 28/272 16/171 12/2 12/2 61/2 11/2 20/9 ثبات نیروی کار

 افزايش

 درآمد
 خیر

 7120262 10121280 2611117 6/10788 61/211 99/22 09/222 01/210 18/2 21/0 18/2 17/2 29/11 بدون محدوديت                هااستان همه

 7026012 10011120 2611117 1/10266 61/211 99/22 09/222 01/210 18/2 21/0 18/2 17/2 29/11 بدون محدوديت                 های مرجعاستان

افزايش 

 سود
 بلی

 همه

 هااستان

 2928100 0082892 1100212 9/222062 29/120 0 22/112 0 0 2/0 0 8 00/6 بدون محدوديت

 12022220 10911610 2879020 6/70722 61/211 60/22 10/071 17/112 17/2 17/2 26/8 72/2 80/21 ثبات نیروی کار

 2928100 0082892 1100212 6/70722 29/120 0 22/112 0 0 2/0 0 8 00/6 ***محدوديت تولید

 12022220 10911610 2879020 6/70722 61/211 60/22 10/071 17/112 17/2 17/2 26/8 72/2 80/21 ثبات نیروی کار با محدوديت تولید

های استان

 مرجع

 12200110 10911610 2607100 6/70722 02/189 60/22 10/071 17/112 17/2 17/2 26/8 72/2 80/21 بدون محدوديت

 12022220 10911610 2879020 6/70722 61/211 60/22 10/071 17/112 17/2 17/2 26/8 72/2 80/21 ثبات نیروی کار

 12200110 10911610 2607100 6/70722 02/189 60/22 10/071 17/112 17/2 17/2 26/8 72/2 80/21 محدوديت تولید

 12022220 10911610 2879020 6/70722 61/211 60/22 10/071 17/112 17/2 17/2 26/8 72/2 80/21 ثبات نیروی کار با محدوديت تولید

 باشد.می اليده ر 111017و  11178 بیبه ترتايالم و منطقه جنوب استان کرمان  در استان مورداستفادهقیمت بذر  *
 باشد.می اليده ر 101621تان همدان در اس مورداستفادهقیمت بذر  **

 است. شدهگرفتهکیلوگرم در هکتار در نظر  61/70722حداکثر عملکرد  ***
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 گیرینتیجه -16-6

دت ممدت، مياندهد که امکان افزايش سودآوری در کوتاهنتايج نشان می

و بلندمدت در زراعت پياز استان آذربايجان شرقی وجود داشته و نوع رويکرد 

-اشد. بهبمی رگذاريتأثها، هزينه، درآمد و سود ترکيب بهينه نهادهنتخاب ادر 

ايش تر باشد، ميزان افزها و توليد بيشامکان تغيير در نهاده هراندازه طورکلی

ت به نظر رويکرد سود نسبتر شده، لذا از اين نقطهمورد انتظار در سود نيز بيش

نتايج پژوهش مشخص کرد که  .داردای برتری رويکردهای درآمدی و هزينه

مصرف همه ها همواره به سمت کاهش در ميزان ترکيب نهايی و بهينه نهاده

و  هاآنبه افزايش مصرف تعدادی از  ها نبوده و در بسياری از اوقاتنهاده

ر استان د که توان گفتطورکلی میانجامد. بهای ديگر میکاهش مصرف پاره

دت به ماعت پياز با توسعه افق زمانی از کوتاهآذربايجان شرقی، بهينگی در زر

کش، کودهای حيوانی و شيميايی های علفبلندمدت به افزايش مصرف نهاده

کش و نيروی کار در حال کش، قارچازته و پتاسه و کاهش مصرف حشره

اشد. چنانچه بتغيير بوده ولی در خصوص بذر و کود فسفاته نتايج متفاوت می

بازده متغير نسبت به مقياس مالک قرار داده شود، انتظار  در اين خصوص نتايج

رود بر ميزان مصرف بذر افزوده و از مصرف کود فسفاته کاسته شود. می

در نظرگيری انواع کارايی و بررسی نقش  ازلحاظباآنکه حاضر پژوهش 

به  ها نسبتای و توليدی در تعيين ترکيب بهينه نهادههای نهادهمحدوديت

ای هشابه برتری دارد ولی نيازمند توسعه با در نظر گرفتن تفاوتمطالعات م

باشد. همچنين ضروری است ها و محصوالت میکيفی موجود در ميان نهاده
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سی نظر ساير علوم کشاورزی نيز بررهای پيشنهادی از نقطهترکيب یرياجرا پذ

 .شود
 

 منابع

دمات کشاورزی در . قيمت فروش محصوالت و هزينه خ3122مرکز آمار ايران. 

-های بين. دفتر رياست، روابط عمومی و همکاری3112مناطق روستايی کشور سال 

 الملل.

. آمارنامه کشاورزی. جلد اول: محصوالت زراعی 3122وزارت جهاد کشاورزی. 

ريزی و امور اقتصادی، مرکز فناوری اطالعات ، معاونت برنامه3111-12سال زراعی 

 و ارتباطات.

. هزينه توليد محصوالت کشاورزی سال زراعی 3123کشاورزی.  وزارت جهاد

يزی ر. جلد سوم، نتايج محصوالت عمده به تفکيک استان، معاونت برنامه12-3111

 و امور اقتصادی، مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات.

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل هفدهم
 

 ینمودارالگوی  :یمازاد اقتصادرهیافت 
 

زی های کشاوراقتصادی سياستارزيابی آثار  یبراکه  یيهااز ميان روش

به  اين فصلدر  ،مازاد اقتصادی اشاره نمود رهيافتتوان به می شنهادشدهيپ

 شود.میپرداخته  اين الگوتر معرفی بيش
 

 نموداری یالگو -17-1

آثار  یتقاضا به بررسبا استفاده از مفاهيم عرضه و  یمازاد اقتصاد یالگو

اين روش  ینمودار ی، الگو3-31پردازد. در شکل یم یسياست هایمداخله

 (.3223است )آلستون،  شدهدادهنمايش 
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 یمازاد اقتصاد یدر چارچوب الگو یسیاست کشاورز ی: آثار اقتصاد1-17شکل 

 

ست که جادهد. در اينیرا نشان م ی خاص، بازار محصول3-31شکل 

نافع ، میسازی، تجاریپذير، رقابتی، مزيت نسبی، سوددهیوررهمفاهيم به

در ارتباط با يکديگر  یاقتصاد ه، رشد و توسعی، توزيع درآمدیاقتصاد

شناخت از  هراندازه درنتيجه، سازندمشخص میخود را  یمعناشده و تعريف

 واهد بود.تر خبيش نيز یاقتصاد یهابازار بهتر باشد، احتمال موفقيت تالش

دم تبديل وضعيت ع ی، شرايط را برایاقتصاد مفاهيم و الگوهایاستفاده از 

 یتصاداق یهافعاليت یسوددهافزايش حتميت به ريسک مهيا نموده و احتمال 

 شودیمعموالً رعايت م یدر امور خصوص ی. اين تدبير اقتصادسازدميسر میرا 

دمات خ یر اقتصادمنابع مشترک باز خود را در تحليل آثا یوجود تراژد یول

وان تمیدر بخش عمومی را  یتر سياستکم کهیطوربهدهد ینشان م یعموم
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 313                                                           (نموداری لگویا)مازاد اقتصادی  هيافتر فصل هفدهم:

 یهاهاز پروژ یباشد. وجود انبوه شدهیبررسآن  یپيدا نمود که آثار اقتصاد

ود خ هتر به اهداف اوليرسد کمیم به نظرکه  یپژوهش یهاتمام و طرحنيمه

ه ب یترکمه دهد که عالقینشان م است و مسئله، نمود اين اندافتهيدست

، چند 3-31وجود دارد. در شکل  یعموم یهادر فعاليت یمحاسبات اقتصاد

، خودکفا بوده و روابط موردمطالعهوجود دارد. نخست بازار  یفرض اساس

گردد وجود ندارد. به اين نوع یکه در صادرات يا واردات منعکس م یتجار

ند. باشیم یشود؛ دوم، عرضه و تقاضا خطیته مگف 3بازار اصطالحاً اقتصاد بسته

 یيرپذيرثمنظور سهولت انجام تحليل بوده و مطالعات بيانگر تأاين فرض به

قاضا عرضه و ت یهایمنحن یتوزيع آن از شکل تابع اندک ميزان منافع و نحوه

 ی(؛ سوم انتقال منحن3221؛ آلستون و همکاران، 3211باشد )ليندر و جارت، یم

در  همگن است. موردمطالعهو چهارم محصول  بوده یصورت موازبهعرضه 

نمايش  Dو  0Sبا  بيبه ترتاوليه و تقاضا  عرضه یهای، منحن3-31شکل 

 ودهبعلم اقتصاد  یاز تئور بر خواستهها یاين منحن ی. شکل عموماندشدهداده

و  یعودص یشيب یعرضه دارا یشود که منحنینده مو صرفاً به اين نکته بس

نحوه  . کيفيت اين شيب که بيانگرباشدمی ینزول یشيب یتقاضا دارا یمنحن

 یش قيمتبه نام کش یتوسط شاخصنيز  هستارتباط توليد و مصرف با قيمت 

 گردد.یعرضه و تقاضا مشخص م
 

 مازادهای اقتصادی -17-2

محصول به سمت راست  هعرض یمنحنرود ی، انتظار ماجرای سياستبا 

ردار بدرآمد توسط بهره-هزينه هيک محاسب جهيدرنتمنتقل گردد. اين انتقال 

                                                 
3 Closed Economy 
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 یدهد. انتقال منحنینشان م 3یگيرد که خود را در پارامتر جابجايیصورت م

عادل بازار ت یشرايط، باعث جابجاي سايرعرضه به سمت راست با فرض ثبات 

ر تبا مصرف بيش کنندگانمصرف جهيدرنت شده و 1Qو  1Pبه  0Qو  0Pاز 

-انجام عاتمطالتر است که در بيش یبرند. اين همان نفعیتر نفع مدر قيمت کم

و  شدهمشخص 10abPP هاين قسمت توسط ناحيشود. یيافته ناديده گرفته م

-یتر متر و مصرف بيشپرداخت کم ليبه دلکننده بيانگر اضافه رفاه مصرف

تغيير در  همحاسب منظوربه يابد.یدر مقابل منافع توليدکنندگان نيز تغيير م باشد.

0011مازاد توليدکننده از تفاضل  aIPbIP  گردد که در شرايط یاستفاده م

بنابراين مجموع  باشد،می bcdP1 هيناحعرضه برابر با  ینمنح یانتقال مواز

 2دهکنندر بازار محصول از مجموع مازاد مصرف از سياست یافزايش رفاه ناش

 خواهد بود. محاسبهقابلاست  abcdP0 هيناحکه برابر با  1و مازاد توليدکننده

 توسط یآثار اقتصاد یرآيند بررسشود در فیکه مالحظه م طورهمان

 یپيشنهاد سياستاز قبيل اينکه آيا  یمختلف سؤاالتبه  یمازاد اقتصاد یالگو

باشد، تأثير آن بر قيمت و توليد چگونه است، ميزان و کيفيت یم رشيپذقابل

 رای سياستاجبا عوامل توليد  یيا وضعيت اقتصاد باشدمیتوزيع منافع چگونه 

 توان پاسخ داد.یم چگونه خواهد بود،
 

 منابع
Alston J. M. Norton G.W. and Pardey P.G. 1995. Science under 

Scarcity: Principles and Practice for Agricultural Research 

                                                 
3 Shift Parameter 

2 Consumer Surplus 

1 Producer Surplus 
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 فصل هجدهم
 

 ریاضی الگوی: یمازاد اقتصاد رهیافت
 

ورت صبهرا روابط عرضه و تقاضا  توانمی محاسبه مازادهای اقتصادی یبرا

 :نمودزير تعريف 
 

(31-3) PQs  
(31-2) PQd  

 

عرض  بيبه ترت و   قيمت و P ،عرضه مقدار sQ ،3-31در رابطه 

 وست تقاضا ی، بيانگر منحن2-31 هستند. رابطهعرضه  یاز مبدأ و شيب منحن

عرض از مبدأ و  بيبه ترتنيز  و   و قيمت P، تقاضا مقدار dQدر آن 

 3ليه بازاراست شرط تخ یتأمين تعادل ضرور یباشند. برایمتقاضا  یشيب منحن

 روشبه ف، شده به بازارط تمام محصول عرضهبرقرار گردد. بر اساس اين شر

 أمينتتقاضا ميان روابط عرضه و  یتساو یبرقرار باخواهد رسيد. اين شرط 

 :باشدمیبازار  دراين شرط  اِعمال، بيانگر 1-31 هگردد. رابطیم
                                                 
3 Market Clearing Condition 
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(31-1) ds QQ  
 

يگر است در عوامل د یاز توابع عرضه و تقاضا، ضرور یمنظور انتقال يکبه

وادث از ح یتواند ناشی. اين تغيير مفتديباتفاق تغييری  ،از قيمت غير

و  یريزمهبرنا جهيدرنتيا  یز قبيل تغييرات آب و هوايا ینيبشيپرقابليغ

ده باشد. شتعريف یيا حرکت در مسير هدف یمنظور دستياببه یگذارسياست

 به شکليه اول عرضه یآثار اين تغيير الزم است منحن یگيرو اندازه یبررس یبرا

 ، اصالح گردد:4-31 هرابط
 

(31-4) )kP(Qs   
 

 ،يا مثبت باشد یمنف تواندیو مبوده  یپارامتر جابجاي k که در آن

شده مامت قيمت افزايشيا  کاهشکن است باعث مم سياست گريدعبارتبه

سازد که در قيمت ثابت، ی، مشخص م4-31 همثبت، رابط kشود. با فرض 

 ارتباط دارد. عرضه یبه شيب منحن توليد ميزان افزايش
 

 یپارامتر جابجای -18-1

ست ا شدهارائه یمختلف یهاميزان انتقال تابع عرضه روش محاسبه یبرا

؛ آلستون و همکاران، 3226؛ مسترز و همکاران، 3211)نورتون و همکاران، 

را برای اين منظور پيشنهاد  1-31 ه( رابط3221(. آلستون و همکاران )3221

 :اندکرده
 

(31-1) t.P
EY1

EACEY
k 
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 EACعرضه،  یکشش قيمت در عملکرد،  یتغيير نسب EYکه در آن

باشد. یيرش مدرصد پذ tو  (0Pاوليه ) یقيمت تعادل P، در هزينه یتغيير نسب

وط به مرب یهافعاليت بر کليه اجرای سياست، اين است که 1-31 مفهوم رابطه

 یر توليددارد تأثي یگذارد، قسمت اول عبارت داخل کروشه سعیتوليد تأثير م

را توضيح دهد. مجموع اين دو اثر، تأثير  یاکوشد آثار هزينهیو قسمت دوم م

قيمت  در ضربرصد محاسبه نموده که با صورت درا به موردمطالعهتغيير  یکل

د آيد. عبارت نخست داخل کروشه تغييرات توليیم به دستمطلق تغيير  ،اوليه

 یکند. برایتبديل م یعرضه به اثر قيمت یکشش قيمت رابطهرا با استفاده از 

، 6-31 هعرضه در رابط یکشش قيمت هاعمال اين فرايند رابط یچگونگ توضيح

 گردد:یم یمعرف
 

(31-6) 
s

s

Q

P
.

dP

dQ
 

 

قيمت،  در رييتغ dPتغيير توليد،  sdQعرضه،  یکشش قيمت که در آن 

P  قيمت وsQ و عملکرد ضربحاصلتوليد از  ازآنجاکهباشد. یتوليد م 

زير  صورتبهرا  6-31 هتوان رابطیآيد، لذا میم به دستسطح زير کشت 

 نمود: یبازنويس
 

(31-1) 
L.Y

P
.

dP

)L.Y(d
 

 

Y.dLL.dY)L.Y(d. چنانچه است کشت ريزسطح  Lکه در آن   

به ، محاس1-31 رابطه از توانیکشش عرضه را م باشد در آن صورت رابطه

 نمود:
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(31-1) 
L.Y

P
.

dP

Y.dLL.dY 
 

 

 رابطه ،از صورت و مخرج Lو حذف  کشت ريزسطح  رييتغعدمبا فرض 

 آيد:یم به دست، 2-31 ش بر اساس مقادير عملکرد از رابطهکش
 

(31-2) 
Y

P
.

dP

dY
 

 

کشش  قيمت که در رابطه و عملکرد رييتغبا استفاده از ارتباط موجود ميان 

 از رابطه انتظار از تغيير عملکرد را مورد یتوان معادل تغيير قيمتیم، شدهحيتصر

 ، محاسبه نمود:31-32
 

(31-32) P.
Y

1
.

dY
dP


 

 

EYفوق  رابطهچنانچه در 
Y

dY
  قسمت نخست رابطه آن صورتباشد در 

 یادهد تغيير هزينهی، نشان م1-31 هکه رابط طورهمانشود. ی، اثبات م31-1

-ه تغيير هزينهاحتمال اينک البته را تقويت يا تضعيف نمايد. یتواند اثر توليدیم

 هقسمت دوم رابط نجايادر نمايد نيز وجود دارد.  یرا خنث ی، اثر عملکردیا

 :شودیارائه مدوباره ، 31-1
 

(31-33) 
EY1

EAC


 

 

 به دست، 32-31 هو از رابط بودهدر هزينه  یتغيير نسب EACن که در آ

 آيد:یم
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(31-32) 
AC

dAC
EAC  

 

، 31-31 هاز رابط یااثر هزينه همحاسب ی( برا3226و همکاران ) البته مسترز

 :3انداستفاده نموده
 

(31-31) 
P.Y

dAC
i  

 

از  یصورت نسبتبه بوده وهر واحد محصول  تغيير در هزينه iکه در آن 

 یير نسبتغي منظور محاسبهباشد. بهیم یعملکرد کلنيز Yگردد. یقيمت ارائه م

 آورده به دست 4-31 یال 3-31را از روابط  1Pو  0P، ابتدا یدر قيمت تعادل

، 1-31 هآن در رابط یو جايگزين 2-31و  3-31ابط وبا استفاده از ر و سپس

 شود:یصورت زير محاسبه مبه سياستدر شرايط بدون  یقيمت تعادل
 

(31-34) 







0P

PP

 

 

-یم به دست، 31-31 از رابطه سياست باوجود یطور مشابه قيمت تعادلبه

 آيد:
 

(31-31) 







k
P

PPk

0

 

 

                                                 
صورت به شکل نهايی رابطه 3

P.Y

dACEY
K

P

k



 ابه ولی قسمت دوم باشد که قسمت اول مشمی

 ( است.3221پيشنهادی آلستون و همکاران ) با رابطهمتفاوت 
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ر ه شدهبوده و مطلق تغيير در هزينه تمام یپارامتر جابجاي kکه در آن 

 دهد.یواحد از محصول را نشان م
 

 یتغییر در قیمت و مقدار تعادل -18-2

 یصادآثار اقت یمهم در بررس یاز پارامترها یدر قيمت تعادل یتغيير نسب

-ی، استفاده م36-31 رابطهاز  آن محاسبه یبرا بوده و رزیهای کشاوسياست

 شود:
 

(31-36) 





 0

0

10 P

k

P

PP 
 

فوق  رابطهچنانچه در 
0P

k
K   دار کاهش قيمت مق آن صورتباشد در

  ، خواهد بود:31-31 صورت رابطهبه
 

(31-31) 








K

P

)PP(

P

dP
Z

0

10

0

 

 

 ضرايب ازآنجاکهباشد. یم یدر قيمت تعادل یکاهش نسب Zکه در آن 

-یحساس م مورداستفاده ی، نسبت به واحدها31-31 هدر رابط مورداستفاده

دد. گریاستفاده م هاآناز معادل کشش  یباشند، معموالً در مطالعات اقتصاد

چنانچه 
dP

dQ
  و

dP

dQ
 آن صورت در ،باشند 

0

0

P

Q
.  و

0

0

P

Q
. 

 یعرضه و مطلق کشش قيمت یکشش قيمت بيبه ترت و   هاآنکه در  هبود

 یتوان تغيير نسبی، م31-31 هاين عبارات در رابط ی. با جايگزينهستندتقاضا 
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 ،31-31از رابطه عرضه و تقاضا  یقيمت یهاساس کششرا بر ا یدر قيمت تعادل

 استخراج نمود:
 

(31-31) 










K.

P

Q
.

P

Q
.

K
P

Q
.

Z

0

0

0

0

0

0

 

 

تغيير توليد را محاسبه مقدار  شودمی، 31-31و  2-31 روابطاستفاده از  با

.0Pکرد. بدين منظور 
K.

dP



 هرا در رابط 

dP

dQ
  جايگزين نموده و

 نماييم:یم ی، بازنويس32-31 هصورت رابطبه
 

(31-32) 
Z.Q.

K.Q..
P.

K.
P

Q
..

dP.dQ 0
0

0
0

0











 
 

.Z هدر توليد از رابط یبنابراين تغيير نسب
Q

dQ

0

 شود.یمحاسبه م 
 

 کنندگانمصرف یتغییر در مازاد اقتصاد -18-3

-تغيير مازاد مصرف همحاسب ی، پيداست که برا3-31با استفاده از شکل 

 زير استفاده نمود: هاز رابط شودیننده مک
 

(31-22) )dQ.dP(
2

1
Q.dPCS 0  
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توان تغيير در مازاد یم 32-31و  31-31از روابط  dQو  dP یبا جايگزين

محاسبه  23-31 هاز رابط یکنندگان را بر اساس اطالعات کشش قيمتمصرف

 کرد:
 

(31-23) )Z.
2

1
1(Q.P.Z)Q..P.Z(

2

1
Q.P.ZCS 0000

2
00  

 

توان گفت ی. بنابراين ماست 3کنندهتغيير در مازاد مصرف CSکه در آن 

 یدلاز قيمت و مقدار تعا یکنندگان تابعمصرف یکه تغيير در مازاد اقتصاد

 د.باشیعرضه و تقاضا م یهاو کشش یقيمت تعادل ینسب تغييراوليه، 
 

 تولیدکنندگان یمازاد اقتصاد تغییر در -18-4

 توليدکننده ی، تغيير در مازاد اقتصاد3-31طور مشابه با استفاده از شکل به

 ، محاسبه کرد:22-31 هتواند از رابطیرا م
 

(31-22) dQ.P).ZK(
2

1
Q.P).ZK(PS 000  

 

 ینبا جايگزي .است 2توليدکنندگان یتغيير در مازاد اقتصاد PSکه در آن 

dQشودمیزير محاسبه  ه، تغيير در مازاد توليدکنندگان از رابط: 
 

(31-21) 

).Z
2

1
1)(ZK.(Q.P

.Q.Z.P).ZK(
2

1
Q.P).ZK(PS

00

0000





 

 

                                                 
3 Change in Consumers Surplus 

2 Change in Producers Surplus 
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گان توليدکنند یسازد که تغيير در مازاد اقتصادی، مشخص م21-31 هرابط

 هاولي یادل، مقادير تعتعادلی قيمتدر  ینسب تغيير، یمتأثر از پارامتر جابجاي

 هابطرطور که همانباشد. یعرضه و تقاضا م یقيمت یهاقدار و قيمت و کششم

 هشدمامت هميزان کاهش قيمت برابر با مقدار کاهش هزين اگر دهدیفوق نشان م

ان توليدکنندگميزان منافع مورد انتظار  آن صورتدر  ،هر واحد محصول باشد

 ردد.گیتقل مکنندگان منمنافع به مصرف هيکلو  هبا صفر بود برابر
 

 کلاقتصادی تغییر در مازاد  -18-5

 یاز مجموع تغييرات رفاه 3یمازاد اقتصاددر تغيير کل  همنظور محاسببه

، روش 24-31 هشود. در رابطیکنندگان و توليدکنندگان استفاده ممصرف

 آيد:یم به دست، نيز 3-31است که همزمان از طريق شکل  شدهارائه محاسبه
 

(31-24) 

).Z
2

1
1(K.Q.P

).Z
2

1
1)(ZK.(Q.P).Z

2

1
1(Z.Q.P

PSCSTS

00

0000







 

 

 ترشيپکه  طورهمان. کل است یتغيير در مازاد اقتصاد TSکه در آن 

ارامتر پ محاسبه یبرا یمختلف یهايافته از روشگفته شد در مطالعات انجام

( 3226که در ادامه به روش پيشنهادی مسترز و همکاران ) شدهاستفاده یجابجاي

 .شوداشاره می
 

 

 

 

                                                 
3 Change in Total Surplus 
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Q1 

 انتقال عرضه یاو هزینه یآثار تولید -18-6

ثار بر اساس تفکيک آ یپارامتر جابجاي هدر محاسب مورداستفادهروابط 

، نمايش 3-31باشد. اين آثار در شکل یم اجرای سياست یاو هزينه یتوليد

 (:3226)مسترز و همکاران،  اندشدهداده

 
 سیاست ای: تفکیک آثار تولیدی و هزينه1-18شکل 

 

ه و بود یآثار عملکرد یدارا موردمطالعهتغيير  شده، فرض 3-31در شکل 

باشد. چنانچه اين بهبود یپذيرش آن همراه با افزايش هزينه در واحد سطح م

 و باشدن هادر هزينه یعملکرد )در واحد هکتار، دام يا درخت( همراه با تغيير

يزان مخواهد توانست ت در آن صور ،فرض شودنهايت یتقاضا ب یکشش قيمت

غيير ، تی. در اين حالت با ثبات قيمت تعادلدهدافزايش  2Qبه  0Qاز را توليد 

 بهاهش هزينه از ک یناش یجويصفر شده و کل صرفه Zدر قيمت يا  ینسب

c 

J 

j 

Q0 

P0 

 

S1 

 مقدار

 قیمت

S0 

D 

S2 

k 
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( اين افزايش توليد 3226کاران )توليدکنندگان منتقل خواهد شد. مسترز و هم

 Jرا با  هر واحد از نهاده یبه ازا هزينه رييتغعدمو  یدر شرايط ثبات قيمت

 اند:را پيشنهاد کرده 21-31 رابطهآن  محاسبه یمشخص کرده و برا
 

(31-21) t.A.YQJ  
 

کل سطح  A،تغيير در عملکرد Yمقدار توليد، تغيير در  Qکه در آن

روش  درصد پذيرش دو باشد. در محاسبهیدرصد پذيرش م tزير کشت و 

ت تحت تأثير سياسکه  ینسبت کشاورزان عمده وجود دارد: نخست محاسبه

که از  یرزان و دوم درصد سطح زير کشتبه تعداد کل کشاو اندقرار گرفته

ر اختيار د یاراض ازآنجاکهسطح زير کشت.  یاراض کلبه سياست متأثر شده

ش درصد پذير هتر روش دوم در محاسبباشد، لذا بيشیاندازه نمکشاورزان هم

که  گردد مالحظه خواهد شد یبررس J پارامتر گردد. چنانچه واحدیم استفاده

ن آآن با واحد توليد يکسان است. لذا، اگر واحد توليد کيلوگرم باشد در 

 زآنجاکهاکيلوگرم محاسبه خواهد نمود.  برحسبتوليد را  تغييرنيز  J صورت

ريال بر  ی، بر اساس قيمت هر واحد محصول يعن3-31شکل  یمحور افق

شود. با یکشش استفاده م ز رابطهواحدها ا یسازيکسان یکيلوگرم است برا

يد به تغيير تغيير کل در تول شدهاشارهکشش که قبالً نيز به آن  استفاده از رابطه

 یه ازاببا تقسيم کل تغيير قيمت به عملکرد، تغيير قيمت  وکل در قيمت تبديل 

 شدهارائه ینهاي ه، نتيج26-31 . در رابطهآيدمی به دستمحصول هر واحد 

 است:
 

(31-26) 


 .
P

Q.P
Qj 
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مقدار توليد  Qتغيير در قيمت،  Pتغيير در مقدار توليد،  Qکه در آن 

-31 هده از رابطباشد. با استفایعرضه م یکشش قيمت قيمت اوليه و  Pاوليه، 

به ، 21-31 توان از رابطهیعرضه را م یمنحن ی، تغيير مورد انتظار قيمت رو26

 آورد: دست
 

(31-21) 





1
.

Q

P.Q
P 

 

ارد، لذا بر سطح زير کشت ند یتأثير یشود تغيير فناوریفرض م ازآنجاکه

 نمود: یصورت زير بازنويستوان بهیرا م 21-31 رابطه
 

(31-21) 













P.j1
.

Y

P.t.Y1
.

Y.A

t.P.Y.A
P 

 

.tکه در آن 
Q

Q
j


  بوده و درصد تغيير در ميزان توليد در شرايط

، تغيير در 21-31 سازد. رابطهیهر هکتار را مشخص م یهادر هزينه رييتغعدم

عرضه  ینمنح یکه ارائه گرديد به تغيير در قيمت رو یعملکرد را تحت فروض

 ( رابطه3226، مسترز و همکاران )یاتغييرات هزينه یبررس یکند. برایتبديل م

 :کنندیرا پيشنهاد م 31-22
 

(31-22) t.
Y

AC
C


 

 

تغيير در  ACهر واحد محصول در هکتار،  هتغيير در هزين Cکه در آن 

 موردمطالعه ر منطقهميانگين عملکرد د Y، سياستهر هکتار با و بدون  هزينه

مشخص  22-31و  21-31که از روابط  طورهماندرصد پذيرش است.  tو 
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اکنون مگردد هیاز منابع مختلف ايجاد م باآنکههر دو نوع تغيير  باشد واحدیم

پارامتر  ،ين دو اثرا بيبا ترک. باشدیصورت ريال به کيلوگرم ميکسان و به

 آيد:به دست می، 12-31 از رابطه یجابجاي
 

(31-12) C
P.j

k 


 
 

t.EYچنانچه 
Y

t.Y
j 


  31 قسمت نخست رابطه آن صورتباشد در-

( خواهد بود. با اين 3221آلستون و همکاران ) ، مشابه قسمت نخست رابطه12

از عملکرد متوسط استفاده نموده و  (3226تفاوت که مسترز و همکاران )

 هاند. قسمت دوم رابطهر قسمت اعمال کرده یدرصد پذيرش را جداگانه برا

 یر منحند یانتقال عمود ،تر آنداشته و برای توضيح بيش یتراختالف بيش

 کنيم:یم یاز قيمت اوليه بازنويس یصورت درصدعرضه را به
 

(31-13) c
j

P

k
K

0




 
 

و  3عرضه یدر منحن یانتقال نسب Kدر آن  که
0P

C
c  باشد. مسترز و یم

 ه( از رابط3226همکاران )
0P.Y

t.AC پذيرش استفاده  یهاهزينه محاسبه یبرا

 ه( رابط3221آلستون و همکاران ) یکنند ولیم
EY1

EAC


گيرند. یم به کاررا  

                                                 
-کرده ( استفاده3221) و همکاران را متفاوت از آلستون kو  K عالئم( 3226مسترز و همکاران ) 3

 اند.
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رسد در روش دوم یم به نظر
0

0
0

Y

AC
P   لحاظ شده که بيانگر سود صفر

 باشد.یم یآخرين واحد توليد یبرا
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 فصل نوزدهم
 

 انتقال موازی منحنی عرضه
 

ازاد مرهيافت از توان میکشاورزی های سياستآثار اقتصادی در ارزيابی 

ه بررسی باين رهيافت  یريکارگبهبا در اين فصل . استفاده نموداقتصادی 

با فرض انتقال موازی در منحنی عرضه  بادام اقتصادی پذيرش ارقام ديرگل

 شود.پرداخته می
 

 الگوی نموداری -19-1

تصادی مقدار و چگونگی توزيع منافع اق شکل توابع عرضه و تقاضا در تعيين

تر محققان در بيش داشته ولیهای اجتماعی، اهميت بين گروه پذيرش فناوری

ستون کنند. آلخطی عرضه و تقاضا استفاده می روابط سازی ازبرای ساده موارد

رای ب مورداستفاده( نشان دادند که در انتقال موازی، نوع تابع 3221و همکاران )

در اندازه و چگونگی توزيع منافع ندارد.  أثير چندانیترضه و تقاضا منحنی ع

بدون سرمای ديررس نشان در شرايط عرضه و تقاضای بادام  ،3-32در شکل 

 است. شدهداده
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 : عرضه و تقاضای بادام بدون سرمای ديررس1-19شکل 

 

 0E و منحنی تقاضا D ،عادیبادام در شرايط  هعرض 0S، 3-32در شکل 

دهد. مجموع مازاد اقتصادی برابر با سطح تعادلی را نشان میوضعيت 

00ISIDE  0است که در سطح قيمتP ان کنندگکنندگان و توليدميان مصرف

000و  00PIDEشود. سطوح تقسيم می ISEP  مازادهای بيانگر  بيبه ترتنيز

رس، با وقوع سرمای دير کنندگان هستند.کنندگان و توليداقتصادی مصرف

رسد. در شکل می 1Sبه  0Sو از  شدهمنتقلبادام به سمت چپ  منحنی عرضه

 شدهدادهبادام نمايش  سرمای ديررس بهاره بر عرضه ، چگونگی تأثير32-2

 است.

 

 

 

 قیمت

 مقدار
Q0 

P0 

S0 

D 

ID 

 

IS0 

E0 
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 : عرضه و تقاضای بادام با سرمای ديررس2-19شکل 
 

کاهش و قيمت از  1Qبه  0Qدر شرايط سرمای ديررس بهاره، توليد از 

0P  1بهP ی ، حفظ منحنشده بادامارقام اصالح از توسعهيابد. هدف افزايش می

سرمای ديررس است. چنانچه وقوع در شرايط  0Sبادام در وضعيت  عرضه

 کاهش ليبه دلمازاد توليدکنندگان  ،منتقل شود 0Sبه 1Sمنحنی عرضه از

0011 اندازهبه، قيمت PEEP  اندازهبهکاهش هزينه توليد،  ليبه دلکاهش و 

0011 ISEEIS  بودهه اين دو ناحي. خالص تغيير برابر با اختالف يابدمیافزايش 

اشد. تغيير بهای عرضه و تقاضا ممکن است مثبت يا منفی که با توجه به ويژگی

 اندازهبه و بودههمواره مثبت  1Pبه  0Pبا کاهش قيمت از  کنندهدر رفاه مصرف

0011 PEEP ز انيز يابد. تغيير خالص در مازاد اقتصادی جامعه افزايش می

ان که کنندگکنندگان و مصرفمجموع تغييرات در مازادهای اقتصادی توليد

0011برابر با مساحت  ISEEIS 1-32شود. در شکل است محاسبه می ،

 قیمت

 Q1 مقدار

E1 

S1 

IS1 

P1 

F 

Q0 

P0 

S0 

D 

ID 

IS0 

E0 
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عرضه  بادام بر انتقال منحنی شدهير توسعه و معرفی ارقام اصالحچگونگی تأث

 است. شدهدادهنشان 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 در شرايط سرمای ديررس ديرگل بادام: تأثیر توسعه و معرفی ارقام 2-19شکل 

 

 بادام هشدتوسعه ارقام اصالح مشخص است ،1-32در شکل  طور کههمان

را افزايش و قيمت  2Qبه  1Qاز را توليد  ،2Sبه 1S با انتقال منحنی عرضه از

 .دهدکاهش می 2Pبه  1Pاز 
 

 آثار رفاهی -19-2

2211 اندازهبهتوليد  هکاهش هزينبا رفاه توليدکنندگان  ISEEIS  افزايش و

2211 ميزان بهبا کاهش قيمت  PEEPز نيکنندگان يابد. رفاه مصرف، کاهش می

2211 اندازهبه PEEP هاندازهبمازاد اقتصادی جامعه  ، درنتيجهيابدافزايش می 

 قیمت

 مقدار

C 

E2 

S1 

S2 

IS0

IS2 

IS1 

P1 

P2 

Q1      Q2 

ID 

E1 

H 

D 

S0 
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2211 ISEEIS گيری تغيير خالص در مازاد برای اندازه .شودتر میبيش

221االضالع اقتصادی جامعه بايد ابتدا مساحت متوازی ISHEIS  که برابر با

از  21HEEمثلث  هاندازاست، محاسبه و سپس به CE1و  2OQضرب حاصل

تغيير در مازاد اقتصادی کل که از جمع تغيير در  هآن کم شود. برای محاسب

 ،3-32 هآيد، از رابطمی به دستکننده کننده و توليدمازاد اقتصادی مصرف

 شود:استفاده می
 

(32-3) PSCSTS  
 

تغيير در مازاد اقتصادی کل،  بيبه ترت PSو  TS ،CSکه در آن 

ننده ککننده و تغيير در مازاد اقتصادی توليدتغيير در مازاد اقتصادی مصرف

گذاری شرايط آب و هوايی بر موفقيت ارقام است. با توجه به اهميت تأثير

 برای یادومرحله هشدیبندگيری طبقهاز روش نمونه پژوهشبادام، در اين 

ای هشهرستانشامل نخست  هاستفاده شد. مرحل ازيموردنگردآوری اطالعات 

 های منتخب بودند.های شهرستاندوم آبادی هو مرحل یشرق جانيآذربااستان 
 

 گیرینتیجه -19-3

کل  هآن، در تابع عرض هتأثير فناوری جديد بدون توجه به مکان توسع

ی بادام ايران از جمع افق ه. چنانچه فرض شود تابع عرضخواهد بود مشاهدهقابل

غيير هرگونه ت آن صورتيد، در آ به دستخيز کشور مناطق بادام هتوابع عرض

ح کلی بادام منتقل و آثار اقتصادی در سط همناطق به تابع عرض هدر توابع عرض

برآورد شده  هاز کشش عرض حاضر کشور مشاهده خواهد شد. در پژوهش

از  دهآمدستبهو کشش تقاضای  یشرق جانيآذربااستان  دام کارانبابرای 
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هستند  -41/2و  61/2( که به ترتيب برابر با 2221روسو و همکاران ) همطالع

، منافع ناشی از توسعه و معرفی ارقام ديرگل 3-32است. در جدول  شدهاستفاده

نده در طول نککننده و مصرفتوليد کيبه تفکدر شرايط سرمای ديررس بهاره 

جموع ارزش م دهدنتايج نشان میاست.  شدهگزارش 3121الی  3114های سال

و  22/1رابر با ب بيبه ترتکنندگان کنندگان و مصرفحال تغيير در مازاد توليد

سال  دوکه با کاهش احتمال وقوع سرمای ديررس به  بودهميليارد ريال  21/33

 .رسدمیرد ريال ميليا 61/1و  24/4، به ترتيب به باريک
 

 1298الی  1270های در ايران طی سال ديرگل باداممنافع توسعه و معرفی ارقام  محاسبه :1-19جدول 

 کنندگان )ريال(تغییر در رفاه مصرف کنندگان )ريال(تغییر در رفاه تولید سال

1270 7/601619911 6/828107717 

1271 7/062991816 2/601290900 

1276 2/288787070 2/101872102 

1277 2/116120029 2/218169202 

1288 8/120120000 9/181269201 

1279 1/292808926 2/108926911 

1280 2/119178001 6/221810000 

1281 2/297780017- 7/011026129- 

1282 0/711828292- 0/99769962- 

1282 0/222206166- 1/009210219- 

1280 7/218011100- 2/002806812- 

1281 7/272210671- 2/279299200- 

1286 2/880686721 1227017122 

1287 2/807002716 1181120721 

1288 1/270811891 8/122299612 

1289 0/271082107 278279181 

1290 7/288702017 2/002278027 

1291 260127091 268680622 

1292 1/211919291 0/090102007 

1292 8/298127101 8/110889702 

1290 1/226120720 2/211722772 

1291 1/211007182 1/299722168 

1296 2/208820711 8/291002871 

1297 6/291991816 1/012100221 

1298 9/206719780 2/027106010 
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سعه و های تودر فعاليت یگذارهيسرمامنظور تعيين سودآوری اجتماعی به

های جريان درآمد و هزينه در طول سال زم استال ديرگل باداممعرفی ارقام 

-مقايسه شوند. جريان درآمدی از مجموع تغيير مازادهای توليد موردنظر

 های تحقيق وای از مجموع هزينهکنندگان و جريان هزينهکنندگان و مصرف

، اطالعات الزم برای تعيين ارزش 2-32آيد. در جدول می به دستترويج 

ده داخلی آمده است. خالص منافع از کسر مجموع خالص حال و نرخ باز

های تحقيقات و ترويج از مجموع منافع ناشی از تغيير در مازاد اقتصادی هزينه

ال در تعيين ارزش خالص ح و آمدهدستبهکنندگان، کنندگان و مصرفتوليد

ال های سبر اساس قيمتنيز مقادير  .است شدهاستفادهدرصد  32از نرخ تنزيل 

. بر اساس محاسبات پژوهش، ارزش خالص حال منافع شدندمحاسبه  3111

آمد که  به دستميليارد ريال  1/32 ديرگل بادامارقام  هاجتماعی معرفی و توسع

ميليارد ريال کاهش  1/3، به بارکيبا احتمال وقوع سرمای ديررس به دو سال 

 يابد.می

ادامه  3121ا سال و ت آغاز 3141از سال  2-32در جدول  یموردبررس هدور

تا سال  ادامب ديرگلحقيق و ترويج ارقام گذاری در تسرمايه هدور يافته است.

خ نرهمواره خالص منافع منفی بوده است.  دورهاين  در ادامه يافته، لذا 3113

 اربوقوع ساالنه و دو سال يک در دو وضعيتنيز گذاری بازده داخلی سرمايه

)شهنوازی و  محاسبه شددرصد  33و  31 بيبه ترت برای سرمای ديررس

 .(3122حسينی، 
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 در ايران )ريال( ديرگل بادامارزش خالص منافع توسعه و معرفی ارقام : 2-19جدول 

 ارزش خالص حال منافع ليتنزعامل  خالص منافع سال ارزش خالص حال منافع ليتنزعامل  خالص منافع سال

1207 09/2192262- 76/09 0/178806007- 1272 62/97192220- 18/0 0/001996002- 

1208 79/1891701- 26/01 9/266821072- 1270 1271098772 8/2 1221921297 

1209 08/8199000- 11/01 1/227207698- 1271 1011069816 01/2 2602768200 

1210 17/10102279- 0/27 2/292820197- 1276 1/881660016 10/2 2779180128 

1211 7/11728170- 20 7/299117890- 1277 2/226600020 81/2 0/960219169 

1212 21/12780186- 91/20 2/291201822- 1278 6/269186621 19/2 6/698200780 

1212 80/12769089- 1/28 9/218802100- 1279 1/901201007 26/2 2120027090 

1210 08/12110167- 11/21 8/206287600- 1280 207201622 10/2 6/700080068 

1211 11/12707880- 22/22 9/296071177- 1281 1/701906800- 91/1 1001800017- 

1216 81/11107771- 11/21 1/221271166- 1282 1712127911- 77/1 2021626902- 

1217 28/11260700- 19/19 1/216219281- 1282 9/771120281- 61/1 1202101297- 

1218 61/10972102- 01/17 1/191070081- 1280 762201992- 06/1 1116086208- 

1219 01/11982921- 86/11 2/190102282- 1281 611612880- 22/1 2/867298070- 

1260 00/16767882- 02/10 1/201809120- 1286 2108102862 21/1 2110810070 

1261 12/10876609- 11/12 0/191022260- 1287 2028168091 1/1 2221021201 

1262 6/12981162- 92/11 166682000- 1288 9/897211108 1 9/897211108 

1262 18/12280700- 82/10 9/102892128- 1289 0/609862688 91/0 2/190780262 

1260 06/12206206- 81/9 6/120071192- 1290 691080011 82/0 9/171100871 

1261 88/11262110- 91/8 100812227- 1291 622211720 71/0 2/071701200 

1266 92/9219712- 10/8 08/71010998- 1292 9/802102802 68/0 6/171000710 

1267 70/7120089- 0/7 26/11717107- 1292 6/912016801 62/0 7/191708080 

1268 9/101262117- 72/6 0/708117889- 1290 8/102267096 16/0 1/206091861 

1269 11/96770192- 12/6 6/191862161- 1291 6/110770110 11/0 8/260118081 

1270 86/80217102- 16/1 8/006779069- 1296 099860187 07/0 2221900119 

1271 02/60116129- 01/1 1/226090817- 1297 7/708100081 02/0 2/200090161 

1272 11/12078120- 19/0 6/2011216008- 1298 2/720206221 29/0 0/282106801 

 

 نابعم

. ارزيابی منافع اقتصادی تحقيق و ترويج 3122شهنوازی ع. و حسينی س. ص. 

 .261-211(: 2)21ارقام بادام ديرگل در ايران. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 

Alston J. M. Norton G.W. and Pardey P.G. 1995. Science under 

Scarcity: Principles and Practice for Agricultural Research 

Evaluation and Priority Setting. Ithaca/London: Cornell 

University Press. 
Russo C., Green R. D. and Howitt R. E. 2008. Estimation of 

Supply and Demand Elasticities of California Commodities. 

Department of Agricultural and Resource Economics, UCD. ARE 

Working Papers. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل بیستم
 

 منحنی عرضه یمواز ریغانتقال 
 

تصادی اقبرداران آثار برای کليه بهره های پژوهشیچنانچه پذيرش يافته

نتقال اموازی غير  صورتبهرود منحنی عرضه مینداشته باشد، انتظار مشابهی 

اين ادی به بررسی آثار اقتصهای ميدانی . در اين فصل با استفاده از يافتهيابد

 شود.پرداخته میدر يک اقتصاد بسته انتقال نوع 
 

 پارامتر جابجایی -21-1

تعديل  و توليد بوده هپارامتر جابجايی متأثر از تغيير در عملکرد و هزين

آلستون و همکاران تواند اثر عملکرد را تقويت يا کاهش دهد. ای میهزينه

-کرده استفاده ،3-22 هنتقال منحنی عرضه از رابطمقدار ابرای محاسبه ( 3221)

 اند:
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شده در سطح توليد اوليه و بدون ارقام کاهش قيمت تمام tk که در آن

تغيير  بيترتبه  tEACو tEYدر شرايط سرمای ديررس بهاره؛ بادام ديرگل 

کشش  ؛ ادامب معرفی ارقام ديرگل به علتکشت،  هنسبی در عملکرد و هزين

ديرگل قيمت تعادلی بادام پس از معرفی ارقام  tPبادام و همدت عرضکوتاه

 تأثير تحقيقات بادام ديرگل بر منحنی عرضه در دربارهاست. فرض اوليه  بادام

 چپ از راه افزايش توليد يا به سمتتر آن شرايط سرمای ديررس، انتقال کم

عالمت منفی داخل کروشه با  ، بنابراين در بهترين حالتاست هکاهش هزين

 .شدعالمت منفی قسمت دوم خنثی خواهد 
 

 ماتریس وینتیج -21-2

عملکرد  الزم است، 3-22 هدر رابط مورداستفادهپارامترهای  هبرای محاسب

 ستبه ددر سنين مختلف  بادام های کشت را با و بدون ارقام ديرگلو هزينه

-22 هبياوريم. بدين منظور الزم است الگوی بيولوژيکی بادام معرفی شود. رابط

ده در شسهم درختان حذف هبرای محاسب مورداستفاده، الگوی بيولوژيکی 2

و مسترز،  نگاکازيا ؛2223)گوتش و بورگر، دهد سنين مختلف را نشان می

2226.) 
 

(22-2) 
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سنی که در آن  ؛ aشده با سن سهم درختان حذف adiscکه در آن،

-، تأثير سن درخت بر سهم درختان حذفrافتد ودرصد حذفيات اتفاق می 12

 کشت ريزسطح با ترکيب  در دهای جدي. احداث باغدهدرا نشان میشده 
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گفته  3که به آن ماتريس وينتيجد ندهرا شکل میاز داده  ایهمجموع موجود

 توان پارامتربا استفاده از اين ماتريس می .(2223)گوتش و ولنگنات،  شودمی

 های مختلف محاسبه نمود.جابجايی را برای سال

 تر منحنی عرضه به سمت چپو انتقال کمبادام رفی ارقام ديرگل در اثر مع

اين يابد. در شرايط سرمای ديررس بهاره، قيمت هر واحد بادام، کاهش می

 شود:، محاسبه می1-22 هکاهش نسبی توسط رابط
 

(22-1) 
t

tt
t

P

)PP(
Z




 

 

قيمت  tPيت تعادلی؛ ، کاهش نسبی قيمت در دو وضعtZکه در آن 

قيمت تعادلی با ارقام  tPو بادام تعادلی هر واحد بادام بدون ارقام ديرگل 

حسب  بر tZبادام است. با حل همزمان روابط عرضه و تقاضا، مقدار ديرگل 

 ود:شمحاسبه میرابطه زير  با استفاده ازهای عرضه و تقاضای بادام کشش
 

(22-4) 
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 ، بادام؛ همدت عرضکوتاه کشش ،حسب  ، برtZمقدار که در آن 

ت به دسدام توليد هر واحد با هکاهش نسبی در هزين tKتقاضای بادام و  کشش

يت وضعکنندگان در ، تغيير در مازاد اقتصادی مصرفtZ. با استفاده از آيدمی

 شود:صورت زير محاسبه میبه انتقال غير موازی تابع عرضه
 

(22-1) )Z5.01(ZQPCS ttttt  
 

                                                 
3 Vintage Matrix 
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 رای. بباشدمی کنندهتغيير در مازاد اقتصادی مصرف tCSکه در آن

 شود:استفاده می ،6-22 هتغيير در مازاد اقتصادی کل از رابط همحاسب
 

(22-6) )Z1(QPK5.0TS ttttt  
 

. تغيير در مازاد است مقدار تغيير در مازاد اقتصادی کل tTSکه در آن 

ر در مازاد و با کسر تغيي 1-22 هبا استفاده از رابطنيز اقتصادی توليدکنندگان 

 ود.شکننده از تغيير در مازاد اقتصادی کل، محاسبه میاقتصادی مصرف
 

(22-1) ttt CSTSPS  
 

 .باشدمیتغيير در مازاد اقتصادی توليدکننده  tPSکه در آن 
 

 مورداستفادههای داده -21-3

 شدهاستفاده یادومرحله هشدبندیگيری طبقهز روش نمونها مطالعهدر اين 

 .گرديدآوری جمع 3111و  3111، 3116 هایسال ایرب، باغ 341های دادهو 

استان  بادام کارانبرآورد شده برای  هدر پژوهش حاضر از کشش عرض

روسو و همکاران  هاز مطالع آمدهدستبهو کشش تقاضای  یشرق جانيآذربا

منافع توسعه  هباشند در محاسبمی -41/2و  61/2 برابر با بيبه ترتکه  (2221)

نيز  (3112هژبر کيانی و غالمی )است.  شدهاستفاده بادامو معرفی ارقام ديرگل 

 -11/2الی  -34/2کشش قيمتی تقاضا برای خشکبار و حبوبات را حدود 

ی در شرايط آب و هواي یشرق جانيآذربااند. ميزان توليد استان کرده گزارش

ه با ايجاد تناسب ميان توليد در شرايط بدون سرمای بدون سرمای ديررس بهار

تخراج برای اسو و توليد کل کشور، برآورد  یشرق جانيآذربابهاره در استان 

سبت ن ضربحاصلاز  نيز توليد بادام کشور در شرايط سرمای ديررس بهاره
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توليد در شرايط سرمای ديررس بهاره به توليد در شرايط بدون سرمای ديررس 

و توليد کل کشور در شرايط بدون سرمای  یشرق جانيآذربااستان بهاره 

 ديررس بهاره، استفاده شد.
 

 اقتصادی یمازادهاتغییر در  -21-4

، کاهش خسارت ناشی از توسعه و معرفی ارقام ديرگل 3-22در جدول  

 کلنده و کنکننده، مصرفتوليد کيبه تفکدر شرايط سرمای ديررس بهاره 

نشان  اطالعات جدولاست.  شدهگزارش 3121الی  3114های در طول سال

الی  3113های سال یاستثنابهتوسعه و معرفی ارقام ديرگل  جهيدرنتدهد که می

 ت.اس افتهيکاهشتر کم ،منافع کل در شرايط سرمای ديررس بهاره 3111

ا نرخ کنندگان بکنندگان و مصرفمجموع ارزش حال تغيير در مازاد توليد

که با  شدهميليارد ريال  21/33و  -11/3برابر با  بيبه ترتدرصد،  32تنزيل 

 61/1و  -11/2، به بارکيدو سال  بهکاهش احتمال وقوع سرمای ديررس 

رگل دهند که بدون ارقام دينتايج همچنين نشان می يابد.می کاهشميليارد ريال 

کنندگان، با وقوع سرمای ديررس بهاره، ارزش حال مازاد اقتصادی توليد

 21/42و  1/43، -62/3 تا ساالنه بيبه ترتتوانند میکنندگان و کل مصرف

 .(2-22)جدول  دنميليارد ريال کاهش ياب



 

 1298الی  1270های در ايران طی سال بادام منافع توسعه و معرفی ارقام ديرگل همحاسب :1-20جدول 

 سال
قیمت واقعی 

 )ريال(

 جانيآذرباتولید استان 

سرما در  یشرق

 )کیلوگرم(

 انجيآذرباتولید استان 

بدون سرما  یشرق

 )کیلوگرم(

نسبت تولید در شرايط 

سرما به بدون سرما در 

 یشرق جانيآذربااستان 

تولید کشور در 

 شرايط بدون سرما

 )کیلوگرم(

تولید کشور در 

 شرايط با سرما

 )کیلوگرم(

سهم استان 

از  یشرق جانيآذربا

تولید کشور در 

 شرايط سرما

اهش نسبی در ک

تولید بادام در  نهيهز

 جانيآذربااستان 

 یشرق

کاهش نسبی 

 تولید نهيهزدر 

 بادام در کشور

-تغییر در رفاه تولید

 کنندگان )ريال(

-تغییر در رفاه مصرف

 کنندگان )ريال(

تغییر در رفاه کل 

 )ريال(

1270 20/12282 9/212221 1/1216022 16/0 7/0202609 0/678028 21/0 17/0 18/0 126728111- 6/828107717 6/701769602 

1271 11/9976 22/271210 7/1700701 16/0 9/1009170 1/861626 22/0 01/0 12/0 1/101111908- 2/601290900 7/102782911 

1276 81000 20/200018 2/1910710 16/0 2/1908222 1/921222 22/0 27/0 12/0 1/80012971- 2/101872102 1/017018171 

1277 29/7197 66/226727 7/1071281 11/0 7/0088161 1/691697 22/0 22/0 08/0 6/22820712- 2/218169202 6/181228189 

1288 26/1990 12/221187 1/1101218 11/0 6/0176810 9/700767 22/0 22/0 07/0 6/27218111- 9/181269201 2/110111110 

1279 08/1222 10/1800102 9/6201787 29/0 9/21601611 7/10202206 17/0 1/0 02/0 1/78672618- 2/108926911 7/070210226 

1280 97/0777 67/2011812 0/8000711 21/0 2/08618127 2/10911801 16/0 02/0 01/0 6/21080728- 6/221810000 190272672 

1281 21/0126 11/2909688 8/10000122 29/0 2/18291072 9/17217028 17/0 06/0- 01/0- 2/18127900 7/011026129- 1/216908629- 

1282 67/7116 61/2611200 0/9226176 28/0 11771626 2/10660089 18/0 09/0- 01/0- 1/129086769 0/99769962- 9/818612811- 

1282 08/1060 96/2822771 1/10272297 27/0 0/11902768 1/11219087 19/0 01/0- 01/0- 62911222 1/009210219- 1/286218986- 

1280 06/0891 28/0001681 2/12911018 29/0 0/80012926 2/22172118 17/0 00/0- 01/- 1/62227226 2/002806812- 8/281109611- 

1281 0/1179 92/0226211 10782062 29/0 82861872 0/20020211 18/0 02/0- 01/0- 1/12271222 2/279299200- 1/226027872- 

1286 29/1220 00/0921606 16916298 29/0 2/97622621 6/28062892 17/0 08/0 01/0 2/171081762- 1227017122 1011971269 

1287 77/0891 29/1091822 2/17821760 29/0 2/102881000 2/29287009 17/0 08/0 01/0 1/168808017- 1181120721 1012276278 

1288 02/0180 12/6180162 1/20610607 2/0 0/118976771 0/216668681 17/0 02/0 01/0 7/70126669- 8/122299612 1/008262980 

1289 9/0288 12/6171702 9/18786906 22/0 2/118810611 2/29022069 16/0 02/0 000/0 1/12620692- 278279181 8/220710888 

1290 92/0011 89/6210212 7/19282601 22/0 8/122210066 8/00219861 16/0 02/0 000/0 9/17000801- 2/002278027 2/201222191 

1291 22/2760 01/672801 2/20010260 22/0 7/129722809 0/02196862 11/0 02/0 000/0 2/12209801- 268680622 7/216020791 

1292 96/2120 02/7117160 0/21278900 22/0 9/127011277 9/01827122 11/0 02/0 001/0 6/69199809- 0/090102007 8/020902197 

1292 89/2296 16/6900111 2/20617880 22/0 8/122910626 8/00108121 11/0 00/0 007/0 1/78810127- 8/110889702 7/076071176 

1290 01/2087 11/2612772 2/10726010 20/0 6/70220960 0/22907898 11/0 01/0 007/0 8/00877100- 2/211722772 1/270811267 

1291 17/2890 71/2807902 0/11210111 20/0 0/70077120 1/21201616 11/0 01/0 007/0 0/02192112- 1/299722168 7/217120010 

1296 19/2706 02/0002177 6/12019298 20/0 0/77821212 6/26171167 11/0 01/0 007/0 01218080- 8/291002871 8/209681287 

1297 22/2120 96/0191007 2/12208608 20/0 6/80767062 27129712 11/0 07/0 01/0 7/18778266- 1/012100221 0/212761818 

1298 02/2272 27/2111262 1/10206168 20/0 1/67671612 2/22217969 11/0 09/0 01/0 8/61079670- 2/027106010 0/266066779 

 12/9 27/11 -71/1       (1288ارزش خالص حال به میلیارد ريال )
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 در شرايط سرمای ديررس بهاره بدون ارقام مناسب رفتهازدستمنافع  محاسبه :2-20جدول 

 سال

تولید کشور در 

 شرايط سرما

 )کیلوگرم(

 جانيآذرباسهم 

از تولید  یشرق

کشور در شرايط 

 سرما

کاهش نسبی 

تولید  در هزينه

 جانيآذربا

 یشرق

کاهش 

نسبی در 

 هزينه

تولید 

 کشور

 رفتهازدسترفاه 

کنندگان تولید

 )ريال(

 رفتهازدسترفاه 

کنندگان مصرف

 )ريال(

 رفتهازدسترفاه 

 کل )ريال(

1270 0/678028 21/0 10/8 67/2 1607201706 17822921810 19070122117 

1271 1/861626 22/0 10/8 72/2 1807801021 18867181809 20671022200 

1276 1/921222 22/0 10/8 70/2 1700716991 17170282186 19271099182 

1277 1/691697 22/0 10/8 80/2 1122200727 11292702208 12020982971 

1288 9/700767 22/0 10/8 80/2 1/962017219 9192206911 10111260220 

1279 7/10202206 17/0 12/2 61/0 1168011901- 21210007282 19782291201 

1280 2/10911801 16/0 20/2 12/0 1922717190- 22012827208 21121070010 

1281 9/17217028 17/0 11/2 10/0 1900627721- 22980060802 22021822118 

1282 2/10660089 18/0 22/2 17/0 2100198707- 00019021971 26918027268 

1282 1/11219087 19/0 02/2 60/0 2287199171- 22602009286 21211209816 

1280 2/22172118 17/0 22/2 18/0 2172882712- 01272092200 28198209092 

1281 0/20020211 18/0 29/2 60/0 2791126221- 10110276186 06711100211 

1286 6/28062892 17/0 02/2 19/0 0198822819- 11107090111 11208266692 

1287 2/29287009 17/0 01/2 19/0 0016989178- 12182179020 09121189806 

1288 0/216668681 17/0 17/2 11/0 0102272020- 16268028811 117606110026 

1289 2/29022069 16/0 87/2 01/0 0221188880- 07029110188 02792961208 

1290 8/00219861 16/0 81/2 01/0 0072908691- 01010702217 00980792662 

1291 0/02196862 11/0 81/2 00/0 0082186781- 00600127077 00117110697 

1292 9/01827122 11/0 81/2 00/0 0021972122- 00228676662 00196702101 

1292 8/00108121 11/0 88/2 01/0 2680077020- 00606996061 26922119027 

1290 0/22907898 11/0 91/2 01/0 1862291000- 20612218100 18708966700 

1291 1/21201616 11/0 96/2 01/0 1829716280- 20292202662 18112106280 

1296 6/26171167 11/0 96/2 06/0 1800771781- 20092286107 18292110722 

1297 27129712 11/0 96/2 01/0 1760291082- 19091298780 17721002702 

1298 2/22217969 11/0 90/2 01/0 1279968172- 11171661202 12791697071 

 72/1001 22/1002 -19/00  (1288ل )ارزش خالص حال به میلیارد ريا

 

 گیرینتیجه -21-5

يرگل دگذاری در توسعه و معرفی ارقام سرمايه هنتايج پژوهش نشان داد ک

بوده  کنندگان و زيان توليدکنندگانمصرف به سودبادام در يک اقتصاد بسته 

فراهم  یشرق جانيآذربابادام در استان  عرضهامکان تثبيت موقعيت  چنانچه و

به نه ساالتواند میکنندگان کنندگان و مصرفگردد مازاد اقتصادی توليد

 . بررسی توزيع خسارتيابدتر کاهش ميليارد ريال کم 1/43و  -62/3 تا بيترت

 که ارزش حال دادنشان نيز نبود ارقام مناسب  ليبه دلسرمای ديررس بهاره 
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 بيرتبه ت بارکيو سال د وقوع ساالنه و با موردمطالعه هسال 21 هخسارت در دور

درصد را توليدکنندگان  -4ميليارد ريال بوده که  11/122و  11/3223برابر با 

)حسينی و همکاران،  شوندکنندگان متحمل میدرصد را مصرف 324و 

3122). 
 

 منابع

. ارزيابی بازتوزيع درآمدی 3122حسينی س.ص.، شهنوازی ع. و يزدانی س. 

ام ديرگل ايستگاه باغبانی سهند. مجله تحقيقات اقتصاد و گذاری در ارقام بادسرمايه

 .421-122: 42توسعه کشاورزی ايران، 

های مواد مغذی با استفاده از کشش برآورد. 3112ی ا. مک. و غال هژبر کيانی

 .321-311: 12و توسعه،  یاقتصاد کشاورزتکنيک همجمعی. 
Alston J. M. Norton G.W. and Pardey P.G. 1995. Science under 

Scarcity: Principles and Practice for Agricultural Research 

Evaluation and Priority Setting. Ithaca/London: Cornell 

University Press. 
Gotsch N. and Burger K. 2001. Dynamic Supply Response and 

Effects of Technological Change. American Journal of 

Agricultural Economics, 83: 272-285. 

Gotsch N. and Wohlgenant M. K. 2001. A Welfare Analysis of 

Biological Technical Change under Different Supply Shift 

Assumptions: the Case of Cocoa in Malaysia. Canadian Journal of 

Agricultural Economics, 49: 87-104. 

Kazianga H. and Masters W.A. 2006. Property Rights, 

Production Technology and Deforestation Cocoa in Cameroon. 

Agricultural Economics, 35: 19–26. 
Russo C., Green R. D. and Howitt R. E. 2008. Estimation of 

Supply and Demand Elasticities of California Commodities. 

Department of Agricultural and Resource Economics, UCD. ARE 

Working Papers.

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 میکفصل بیست و 
 

 ادغام افقی بازارها
 

در آن باشد میدر ارتباط با بازارهای جهانی  موردمطالعهچه بازار نچنا

يط اتوسعه يابد که شر یاگونهبهشده مدل معرفی خواهد بودضروری صورت 

 شودجه میتو اتارتباطاين نوع از در اين فصل به تجارت را نيز در نظر بگيرد. 

 .(3122)شهنوازی، 
 

 الگوی نموداری -21-1

، توزيع منافع ناشی از تحقيقات بادام در ايران با فرض وجود 3-23در شکل 

است. قسمت  شدهداده تجارت و انتقال موازی و غير موازی تابع عرضه نشان

عرضه و تقاضای بادام ايران، قسمت )ب(، مازاد عرضه بادام ايران  ،)الف(

)صادرات( و مازاد تقاضا ساير نقاط جهان )واردات( و قسمت )ج(، عرضه و 

 دهد.تقاضای ساير نقاط جهان برای بادام را نشان می
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 نالف( تولید و مصرف بادام در ايرا            ی بادام ب( بازار جهان            ج( تولید و مصرف بادام در ساير نقاط جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تجارت باوجودتابع عرضه  یمواز ریغد( توزيع منافع در وضعیت انتقال 

 

 (2001تجارت )منسا،  باوجودهای پژوهشی بادام توزيع منافع ناشی از پذيرش يافته :1-21شکل 
 

ام در ايران، منحنی عرضه های پژوهشی بادبا پذيرش يافته، 3-23در شکل 

آن، منحنی مازاد عرضه ايران  به دنبالو  افتهيانتقال IranS,1به  IranS,0داخلی از 

شود. بنابراين توليد ايران ازمنتقل می IranES,1به IranES,0در بازار جهانی از

0,IranQ 1به,IranQ0، صادرات ازQT 1بهQT 0و مصرف داخلی از,IranC به
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1,IranC 0يابد. از طرف ديگر توليد ساير مناطق جهان ازافزايش می,ROWQ به

1,ROWQ 0صرف ازکاهش و م,ROWC 1به,ROWC يابد. در شکل افزايش می

 10cdPP کنندگان در ايران،تغيير در مازاد رفاهی مصرف 10abPP، ناحيه32-3

رفاهی  تغيير در مازاد 10fgPPتغيير در مازاد رفاهی توليدکنندگان ايرانی،

تغيير در مازاد رفاهی توليدکنندگان  10hjPPکنندگان ساير کشورها ومصرف

ا استفاده بنيز باشد. تغيير خالص در مازاد رفاهی ساير کشورها ساير کشورها می

، توزيع منافع ناشی از پذيرش آيد. قسمت )د( شکلمی به دست hfgjاز ناحيه

 هد.ددر تابع عرضه نشان می یمواز ريغهای پژوهشی را با فرض انتقال يافته
 

 الگوی ریاضی -21-2

ای های عرضه و تقاضمنظور بررسی تغيير در مازادهای اقتصادی، منحنیبه

 صورت زير نوشت:توان بهبادام در ايران و ساير نقاط جهان را می
 

(23-3) P)k()kP(Q IranIranIranIranIranIran   

(23-2) PC IranIranIran   
(23-1) PQ ROWROWROW   
(23-4) PC ROWROWROW   

 

بادام در  های تحقيقاتیشود که معرفی و پذيرش يافتهدر اين الگو فرض می

در روابط  خواهد شد. k اندازهبهبادام  ان باعث انتقال عمودی تابع عرضهاير

مقدار مصرف بادام در  IranCمقدار توليد و IranQقيمت تعادلی بادام، Pفوق 

مقادير مصرف و توليد بادام در ساير  ROWQو ROWCباشند. همچنينايران می

ادلی، روابط نقاط جهان هستند. با توجه به اينکه در شرايط تع

ROWIranROWIran CCQQ   و
IranIranROWROW CQQCQT   ،برقرار بوده
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در اين رابطه، قيمت تعادلی در  4-23الی  3-23با جايگزينی روابط  جهيدرنت

ير صورت زهای پژوهشی بادام بهبازار جهانی پس از معرفی و پذيرش يافته

 خواهد بود: محاسبهقابل
 

(23-1) 
PPPPk ROWROWROWROWIranIranIranIranIran   

k)(P IranIranROWIranROWROWROWIranIran   
 

ای ه، قيمت تعادلی پس از معرفی و پذيرش يافته1-23با استفاده از رابطه 

 (:3221خواهد آمد )آلستون و همکاران،  به دست زير صورتبه پژوهشی
 

(23-6) 
ROWROWIranIran

IranIranROWIranROW
1

k
P




  

 

قيمت تعادلی  آن صورتدر  مساوی صفر باشد، k در رابطه فوق چنانچه

، 1-23خواهد بود. رابطه  محاسبهقابلهای پژوهشی در وضعيت بدون يافته

 کند:های پژوهشی تعيين میپيش از پذيرش يافتهرا قيمت تعادلی 
 

(23-1) 
ROWROWIranIran

IranROWIranROW
0P




  

 

 هایه، قيمت تعادلی بادام پيش از معرفی و پذيرش يافت0Pکه در آن

ژوهشی های پپژوهشی است. در محاسبه تغييرات رفاهی ناشی از پذيرش يافته

ن کنندگان ايران و ساير نقاط جهاتوليدکنندگان و مصرف کيبه تفککه 

اشد. بشود نياز به اطالعات مربوط به تغيير نسبی قيمت تعادلی میمحاسبه می

، 1-23 شود. رابطهه میاستفاد 1-23و  6-23تغيير از روابط اين برای محاسبه 

 دهد:روش محاسبه را نشان می
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(23-1) 
ROWROWIranIran

Iran

0

10 K

P

PP






  

 

که در آن
oP

k
K ،  .تغيير نسبی در هزينه توليد هر واحد محصول است

ر ب کهآندر محاسبات باشد از معادل  استفادهقابل، 1-23منظور اينکه رابطه به

، 2-23گردد. رابطه ا و عرضه است استفاده میهای قيمتی تقاضاساس کشش

 دهد:نتيجه نهايی را نشان می
 

(23-2) 
 ED

IranIranIranIran

Iran

0

10

)S1(S

K

P

)PP(
Z







  

 

کشش  بيبه ترت IranSو Iranتغيير نسبی در قيمت تعادلی، Z که در آن

مقدار  Iranن از توليد داخلی بادام،بادام در ايران و سهم مصرف ايرا عرضه

باشد. کشش تقاضای صادرات می EDمطلق کشش تقاضای بادام در ايران و

 شود:، استفاده می32-23کشش از رابطه اين برای محاسبه 
 

(23-32) 
 
 

0,ROW

0

ROWROW

0,ROW0,ROW

0ROWROWED

Q

QTQC

P 





  

 

ن صادرات بادام ايران پيش از توسعه ارقام ديرگل ميزا oQTکه در آن 

برای محاسبه تغيير در مازادهای اقتصادی در شرايط  تيدرنهااست. بادام 

 (:3221گردد )آلستون و همکاران، تجاری، از روابط زير استفاده می
 

(23-33) )Z5.01)(ZK(QPPS IranIran0,Iran0Iran   

(23-32) )Z5.01(ZCPCS Iran0,Iran0Iran   



 های کشاورزیتحليل اقتصادی سياست                                                                                                                        232

(23-31) )Z5.01(ZQPPS ROW0,ROW0ROW   
(23-34) )Z5.01(ZCPCS ROW0,ROW0ROW   
(23-31) 

ROWROWROW PSCSS   
 

تغيير در  IranCSداخلی، تغيير در مازاد توليدکننده IranPSکه در آن

تغيير در مازاد اقتصادی  ROWPSکنندگان داخلی،مازاد اقتصادی مصرف

-تغيير در مازاد اقتصادی مصرف ROWCSليدکنندگان ساير مناطق،تو

 ROWتغيير کل در مازاد اقتصادی ساير مناطق، ROWSکنندگان ساير مناطق،

کشش قيمتی تقاضای بادام ساير  ROW بادام ساير مناطق و کشش عرضه

 یسبه تغيير در مازادهای اقتصادبرای محا مورداستفادهباشند. روابط اطق میمن

 است: شدهارائهصورت زير ( به2221منسا ) توسط یمواز ريغدر يک انتقال 
 

(23-36) )Z1(KQP5.0TS Iran0,Iran0Iran   
(23-31) )Z5.01(ZCPCS Iran0,Iran0Iran   
(23-31) 

IranIranIran CSTSPS   
 

. باشدمیر مازاد اقتصادی ايران تغيير کل د IranTSکه در آن
 

 منابع

. ارزيابی منافع اقتصادی تحقيقات بادام ايران با استفاده از 3122شهنوازی ع. 

 .323-342(: 3)1الگوی مازاد اقتصادی. مجله تحقيقات اقتصاد کشاورزی، 
Alston J. M. Norton G.W. and Pardey P.G. 1995. Science under 

Scarcity: Principles and Practice for Agricultural Research 

Evaluation and Priority Setting. Ithaca/London: Cornell 

University Press. 
Mensah E. C. 2005. The Market Impact of the Simultaneous 

Adoption of Complementary Agricultural Technologies. PhD 

Thesis. North Carolina State University.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ومدفصل بیست و 
 

 تجربی هاییافتهام افقی بازارها: غدا
 

سان کي مختلفمحصوالت بازار در  های کشاورزیسياستآثار اقتصادی 

ير آن موضوع تجارت و تأث های تجربی بهدر اين فصل با ارائه يافتهباشد. نمی

 شود.ينفع پرداخته میهای ذبر منافع اقتصادی گروه
 

 مورداستفادههای داده -22-1

ظور تحليل آثار اقتصادی منبه ازيموردن، خالصه اطالعات 3-22در جدول 

 ادامب برای ارقام ديرگلکشاورزی در يک اقتصاد باز  سياست تحقيقات

هزار  312برابر با  3112سطح زير کشت بادام ايران در سال است.  شدهارائه

ادام ب عملکرد. است دشدهيتول باپوستهزار تن بادام  311که از آن هکتار بوده 

کيلوگرم(  3114تر از ميانگين عملکرد جهانی )کيلوگرم و کم 212 نيز ايران

درصد توليد بادام ايران در داخل کشور  1/21(. 2232، فائو)است بوده 

در سال  شد.ابو مغز می باپوستو صادرات آن به دو صورت  شدهمصرف

تن بوده و  241و  3232 بيبه ترت باپوستمغز و  به شکل، صادرات بادام 3112
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ميليون دالر ايجاد کرده که سهم مغز بادام  31درآمد ارزی معادل  درمجموع

 .باشدمیدرصد  22از اين درآمد، 

 باپوستبا در اختيار داشتن ارزش و مقدار صادرات بادام  در اين پژوهش

بادام  برای مغز باپوستدرات مغز بادام، معادل بادام و ايجاد تناسب با ارزش صا

، اپوستبنای بادام بکل صادرات بادام ايران بر م جهيدرنت ،شدصادراتی محاسبه 

درصد  1/3تنها در سال موردمطالعه  گريدعبارتبه ،تن محاسبه گرديد 2421

قيمت  3112. در سال بود صادرشدهبادام توليدی کشور به بازارهای جهانی 

ريال بوده )جدول  26216، باپوستهر کيلو بادام  یبه ازادريافتی توليدکننده 

در آن صورت  ،هر هکتار بادام نه ميليون ريال باشد هزينه و چنانچه (22-3

که بيانگر وجود مزيت باشد میريال  2611هر کيلو بادام ايران  شدهقيمت تمام

 (.3111)عزيزی و يزدانی،  استنسبی 

در  -1/2و تقاضای آن  1/2ر، کشش قيمتی عرضه بادام، در پژوهش حاض

 بيه ترتبنظر گرفته شد. کشش قيمتی عرضه و تقاضای بادام ساير کشورها نيز 

 د.باشنشده میهای گزارشآمد که ميانگينی از کشش به دست -1/2و  1/2



 

 ادیدر برآورد پارامتر جابجايی و مازادهای اقتص مورداستفادهاطالعات  :1-22جدول 
 توضیح سال ارزش جهانی )دالر( واحد مقدار نشانه متغیر

 فائو 1289 066000000 تن IranQ 118010.0 تولید کشور

 فائو 1289  تن ROWQ 2298766,0 تولید ساير کشورها

ROW0,Iran,0 تولید جهانی QQ  2116816 فائو 1289  تن 

 فائو 1289  تن IranC 111622,0 ايران پوستبامصرف بادام 

 فائو 1289  تن ROWC 2001190,0 ساير کشورها باپوستمصرف بادام 

 ايران باپوستصادرات بادام 
0QT 201 فائو 1289 1091000 تن 

 باپوستتن بادام  2182معادل و و فائ 1289 12282000 تن 1212 صادرات مغز بادام ايران

 فائو 1289  هکتار 170000  سطح زير کشت بادام ايران

 فائو 1289  هکتار 1110706  سطح زير کشت بادام ساير نقاط جهان

 فائو 1289  کیلوگرم IranY 920,0 عملکرد هر هکتار بادام در ايران

 فائو 1289  کیلوگرم 1180  عملکرد هر هکتار بادام در جهان

 فائو و قیمت دريافتی تولیدکننده 1289  ريال 0P 26286 باپوستقیمت هر کیلو بادام 

 (1290شهنوازی ) 1290  ريال 0AC 9000000 هر هکتار بادام ساالنه هزينه

 بادام ايران کشش قیمتی عرضه
Iran 7/0   1290 ( 1290شهنوازی) 

 کشش قیمتی تقاضای بادام ايران
Iran 1/0-  (1289هژبر کیانی و غالمی ) 1289   -1/0الی 

 (2008روسو و همکاران ) 2008   7/0الی  ROW 2/0 ساير کشورها کشش قیمتی عرضه

 )هلند(، -6/0)آلمان(،  -1/0آمريکا(،  متحدهاالتيا) -ROW 1/1 کشش قیمتی تقاضای ساير کشورها

 )ژاپن( -0/0)ايتالیا(،  -2/0)بريتانیا(،  -1/0)فرانسه(،  -0/0
 (1992آلستون و همکاران ) 1992  
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 تغییر در مازادهای اقتصادی -22-2

يران به ا مبادا انتقال منحنی عرضه جهيدرنتمنافع مورد انتظار در اين قسمت 

 شود.هزينه، ارائه می و عملکردتغيير  تفکيک
 

 تغيير در عملکرد الف(

هزينه  رييتغعدمآثار اقتصادی افزايش عملکرد در هر هکتار با فرض  نخست

 وهو خارجی و نح کنندگان داخلیبر ميزان منافع توليدکنندگان و مصرف

يافته جام، خالصه محاسبات ان2-22شود. در جدول توزيع آن بررسی می

 است. شدهگزارش

نسبی  و کاهش 211کشش تقاضای صادرات بادام ايران در اين مطالعه 

کيلوگرم در هکتار(،  1/2عملکرد ) یدرصدکيافزايش  جهيدرنتقيمت 

 در عملکرد یدرصدکيرود با افزايش ذا انتظار می، لمحاسبه شد 22262/2

ميليارد ريال منفعت  1/12عرضه، های بادام ايران و انتقالی موازی در منحنی باغ

ميليارد ريال به توليدکنندگان و  1/16اجتماعی ايجاد گردد که از اين مقدار 

سهم  جهيتدرن شود،گان بادام در ايران منتقل میکنندميليارد ريال به مصرف 1/2

های بادام به سود درصد و انتقال فناوری به باغ 1/21توليدکنندگان از منافع 

باشد. همچنين با کاهش قيمت جهانی و عدم گان بادام در ايران میتوليدکنند

ميليارد ريال  12اندازه ورها به، توليدکنندگان بادام در ساير کش3انتقال فناوری

ميليارد ريال سود  21/12 زانيبه م در آن کشورهاکنندگان زيان ولی مصرف

اندک  وعدرمجمورها برند. تأثير کلی انتقال عرضه بادام ايران بر ساير کشمی

ای هباشد. در سطح جهانی بهبود عملکرد در باغميليارد ريال می 21/2و برابر با 

                                                 
3 Technology Transfer 
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ميليارد ريال منفعت ايجاد نموده که سهم ايران از اين منافع  6/12بادام ايران، 

 باشد.درصد می 1/22

دگان کننتوليدکنندگان و مصرف مازادتغييری در  یمواز ريغدر انتقال 

 1/22به  1/12شود ولی مقدار مطلق منافع داخلی از نقاط جهان ايجاد نمیساير 

 23ميليارد ريال،  3/21يابد. توليدکنندگان داخلی با ميليارد ريال کاهش می

قال دهند که اين مطلب بيانگر تأثير منفی انتاختصاص می به خوددرصد منافع را 

نندگان کشد. منافع مصرفباغير موازی تابع عرضه بر سهم توليدکنندگان می

نسبت به وضعيت پيشين تغييری نکرده ولی سهم  یمواز ريغداخلی در انتقال 

 يابد.ه درصد افزايش میبه نُ هاآن



 

 رانهای بادام ايافزايش عملکرد به میزان يک درصد در باغ جهیدرنت کنندگان داخلی و خارجی بادامتغییرات رفاهی تولیدکنندگان و مصرف :2-22جدول 
 کشش قیمتی تقاضا کشش قیمتی عرضه تغییر نسبی قیمت پارامتر جابجايی مقدار )کیلوگرم( قیمت )ريال( تغییر مازاد در انتقال غیر موازی )ريال( تغییر مازاد در انتقال موازی )ريال( سودهمهای گروه

 2/0 7/0 00062/0 010/0 118010000 26286 27110901020 16792076912 داخلی تولیدکننده

 2/0 7/0 00062/0 010/0 111622000 26286 2129611660 2129611660 کننده داخلیمصرف

       29680121091 19222092172 مجموع داخل

 1/0 1/0 00062/0 010/0 2298766000 26286 -28990000162 -28990000162 تولیدکننده خارجی

 1/0 1/0 00062/0 010/0 2001190000 26286 29022112822 29022112822 خارجی کنندهمصرف

       29069269 29069269 مجموع خارج

       29719990260 19262161801 مجموع جهانی
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 تغيير در هزينه ب(

ای هکار ديگر برای انتقال منحنی عرضه به سمت راست، کاهش هزينهراه

دهد ، نشان می1-22که نتايج جدول  طورهمانباشد. ساالنه هر هکتار بادام می

ميان آثار اقتصادی يک درصد افزايش در عملکرد با يک  یتوجهقابلتفاوت 

درصد کاهش در هزينه وجود دارد. نقطه شروع اين تفاوت، پارامتر جابجايی 

شود یکه مشاهده م طورهمانباشد. و تأثير آن بر تغيير نسبی قيمت بادام می

درصد(  4/2) 224/2اندازه هزينه به ميزان انتقال منحنی عرضه در حالت کاهش

 ،تر از وضعيت پيشين بوده و همين مقدار کافی است تا در منافع مورد انتظارکم

اپذير نميليارد ريال اختالف ايجاد گردد. پيدايش اين پديده به کشش 31 ساالنه

گردد. چنانچه عرضه بادام دارای کشش قيمتی بودن عرضه بادام ايران برمی

د. با شتر از افزايش عملکرد می، تأثير کاهش هزينه بيشيک بود تر ازبيش

در هزينه هر هکتار باغ بادام و انتقال موازی منحنی عرضه  یدرصدکيکاهش 

ميليارد  1/43 اندازهبهکنندگان داخلی مجموع منافع توليدکنندگان و مصرف

ميليارد ريال  1/12به توليدکنندگان  شدهمنتقليابد. ميزان منافع ريال افزايش می

تر از وضعيت پيشين است. همين کاهش ميليارد ريال کم 3/31بوده که به ميزان 

د. در شوکنندگان داخلی نيز مشاهده میتر در منافع مصرفولی به مقدار کم

ميليارد ريال کاهش و همزمان  1/21به  12مقابل زيان توليدکنندگان خارجی از 

کل منافع  جهيدرنت ،يابدان خارجی نيز کاهش میکنندگمنافع انتقالی به مصرف

 ريغميليارد ريال خواهد بود. با انتقال  21/2شده به ساير کشورها ناچيز و منتقل

های هر هکتار باغ بادام، مازادهای کاهش هزينه جهيدرنتمنحنی عرضه  یمواز

ه دکنندگان داخلی نسبت به انتقال موازی تغييری نکرساير نقاط جهان و مصرف
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اهش شود. ميزان کولی از منافع مورد انتظار توليدکنندگان داخلی کاسته می

 درصد 1/23به  1/21ميليارد ريال بوده و سهم توليدکنندگان از  1/22برابر با 

 نيز خلیکنندگان داشده به توليدکنندگان و مصرف. کل منافع منتقلرسدمی

رد انتظار در انتقال موازی درصد منافع مو 1/42ميليارد ريال بوده که  1/22

 .(3122)شهنوازی،  باشدمی
 

 گیرینتیجه -22-3

-نشان داده شد که در هر حالت، توليدکنندگان داخلی، بيش فصلدر اين 

به نوع  دهجادشياميزان منافع  برده وهای پژوهشی ترين نفع را از کاربرد يافته

ن در صادراتی ايراهمچنين با افزايش سهم  دارد.انتقال تابع عرضه بستگی 

مکان ا جهيدرنت، افتهيکاهشبازارهای جهانی، کشش تقاضای صادرات ايران 

گردد که اين موضوع به نفع تر فراهم میکاهش قيمت جهانی بادام بيش

کنندگان بادام و زيان توليدکنندگان خواهد بود. واقعيت موجود در مصرف

گان کنندسهم مصرفمورد توزيع منافع تحقيقات کشاورزی اين است که 

تر از توليدکنندگان )داخلی و خارجی( بيش درمجموع)داخلی و خارجی( 

اتی، های تحقيقارزش اقتصادی مورد انتظار از کوشش که یآنجائاز  باشد.می

، ژوهشیهای پبندیباشد، لذا توجه به مهندسی اقتصادی در اولويتيکسان نمی

تر يشدر حال حاضر ب ازآنجاکهک نمايد. تواند به استفاده بهينه از منابع کممی

 نيستند که در مطالعات یاگونهبههای پژوهشی اطالعات مربوط به فعاليت

، هزينه ازيموردنهای اقتصادی اقتصادی کاربرد داشته باشند، لذا انتقال داده

ازی سهای پژوهشی را کاهش و گامی در جهت بهينهبررسی آثار اقتصادی يافته

 هد بود.تحقيقات خوا



 

 های ايرانکاهش هزينه به میزان يک درصد در باغ جهیدرنت کنندگان داخلی و خارجی بادامتغییرات رفاهی تولیدکنندگان و مصرف :2-22 جدول

 سودهمهای گروه
 تغییر مازاد در

 انتقال موازی )ريال(

 تغییر مازاد در

 انتقال غیر موازی )ريال(

 قیمت

 )ريال(

 مقدار

 )کیلوگرم(

 امترپار

 جابجايی

 تغییر نسبی

 قیمتدر 

 کشش

 قیمتی عرضه

 کشش

 قیمتی تقاضا

 2/0 7/0 00002/0 01/0 118010000 26286 19000127090 29712812298 تولیدکننده داخلی

 2/0 7/0 00002/0 01/0 111622000 26286 1770681697 1770681697 کننده داخلیمصرف

       20771208786 01122120991 مجموع داخل

 1/0 1/0 00002/0 01/0 2298766000 26286 -27290161117 -27290161117 تولیدکننده خارجی

 1/0 1/0 00002/0 01/0 2001190000 26286 27222192760 27222192760 کننده خارجیمصرف

       27627207 27627207 مجموع خارج

       20802821990 01111162202 مجموع جهانی
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 ادغام عمودی بازارها
 

و اثر خود را در منحنی عرضه  عيتجمعوامل توليد،  هادغام هماين نوع از در 

های ويژگیبيانگر  3با توجه به سطح بازارنيز د. منحنی تقاضا ندهنشان می

گرفته  ه در نظرباشد که تأثيرشان در سمت عرضی میکنندگان و عواملمصرف

 ودشبه ارتباط عمودی بازارها پرداخته میتر بيشدر اين فصل  .اندنشده

 .(3121)شهنوازی، 
 

 نوع فناوری -23-1

ميان توان را می 2متغير و های ثابتنسبتدر ادبيات موضوع دو نوع رابطه 

ر های ثابت که مطالب اين فصل بنسبت در حالت. عوامل توليد در نظر گرفت

برای  و شدهصمشخ، فناوری توليد توسط تابع توليد لئونتيف باشدآن می اساس

                                                 
3 Market Level 

2 Fixed and Variable Proportions 
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، 3-21. در شکل گيردقرار می مورداستفادهترکيب ثابتی از عوامل  ،توليد

 است: دهشدادهنشان  ههزين منحنی به همراهبع لئونتيف منحنی توليد همسان تا
 

لید لئونتیفهمسان تولید و هزينه در تابع توهای : منحنی1-22شکل   
 

 b واحد نياز به qدهد برای توليد ، نشان می3-12که شکل  طورهمان

اين باشد. در ( میKها )ساير نهادهاز واحد  a و (Lنيروی کار ) هواحد نهاد

مکان خريداری آن ها که انيروی کار و ساير نهاده هحداکثر مقدار نهاد ،شکل

 به ترتيب برابروجود دارد  در دسترس با توجه به بودجه
w

TC  و
r

TC بوده و 

 آيد:می به دستاز روابط زير  ازيموردن ميزان نهاده
 

(21-3) aqK  
(21-2) bqL  

L 

K 

 

TC

r
 

TC

w
 

b 

a q 
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در  مورداستفاده 3هایتقاضای شرطی نهاده درواقع 2-12و  3-12روابط 

ی و بيانگر اين نکته هستند که در نقاط تعادل ساختهفرايند توليد را مشخص 

qروابط
b

L

a

K
  و

b

a

L

K
  ن ميزا ،د. چنانچه تغيير فنینباشمیبرقرار

برای توليد مقدار مشخصی از محصول را به يک نسبت کاهش  ازيموردن هادنه

ای که نسبت عوامل توليد تغيير نکند در آن صورت نوع تغيير فنی، گونهدهد به

 خواهد بود. نوع تغيير فنی، اريبغير اين صورت و خنثی 

در بررسی آثار اقتصادی تغييرات فناوری در وضعيتی که دو عامل توليد 

 ؛ستای از اطالعات اشوند نياز به مجموعهتوليد يک محصول ترکيب میبرای 

نهايی  گردد، دوم تقاضاینخست نوع فناوری که توسط تابع توليد مشخص می

محصول و پنجم  هها، چهارم منحنی عرضنهاده همحصول، سوم توابع عرض

 حصولم های عرضه، منحنیازيموردنطالعات ها. از ميان امنحنی تقاضای نهاده

يف است تابع لئونت به شکلنوع فناوری  که یحالتها در تقاضای نهاده به همراه

از يز نمحصول  هگردد. برای تعيين تابع عرضاز اطالعات اوليه استخراج می

، بيانگر تابع 1-21 هگردد. رابطسود، استفاده می یحداکثر سازشرط نخست 

 باشد:سود می
 

(21-1) TCTR 
 

باشد. درآمد کل می ههزين TCدرآمد کل و  TRسود،  که در آن 

ير مقاد ضربحاصلکل از  نهقيمت در مقدار توليد و هزي ضربحاصلکل از 

                                                 
3 Inputs Conditional Demand 
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-21لذا، با استفاده از روابط آيد. می به دستها ها در قيمت آناستفاده از نهاده

 صورت زير بازنويسی نمود:توان تابع سود بنگاه را به، می2-21و  3
 

(21-4) )wbqraq(qPq  
 

دستمزد  wها و قيمت ساير نهاده rقيمت محصول نهايی،  qPکه در آن 

مرتب  ابع سود وباشد. با مساوی صفر قرار دادن مشتق نخست تنيروی کار می

 آيد:می به دست، 1-21 آن تابع عرضه محصول از رابطه کردن
 

(21-1) 

wbraP

0wbraP
dq

d

q

q






 

 

ليد عوامل تو هبرابر با هزين هر واحد محصول هقيمت عرض گريدعبارتبه

*rarباشد. چنانچه در آن می مورداستفاده   وwbw*   قيمت معادل

ا هبرای توليد يک واحد محصول نهايی و بيانگر عرضه نهاده ازيموردن هنهاد

-21و  6-21ها از روابط نهاده شدهدر آن صورت منحنی تقاضای مشتقباشند، 

 خواهد بود: محاسبهقابل، 1
 

(21-6) *

q wPra  
(21-1) *

q rPwb  
 

باشند که توليدکننده از بازار دريافت هايی میقيمت w*و  r*که در آن 

ای ضتقا گريدعبارتبه ها هستند،نهاده ههای عرضمنحنی درواقعکند و می

ه بها ساير نهاده هها از اختالف قيمت محصول نهايی و هزيننهاده هشدمشتق

 آيد.می دست



 221                                                           ادغام عمودی بازارها                       م:سوفصل بيست و 

 

 خنثی تغییر فنی اقتصادی آثار -23-2

لف های مختتوان حالتمی شدهیمعرف حالتابهبا استفاده از روابطی که 

 یه تغييرکنيم کتغيير فنی را نشان داد. در ادامه، نخست شرايطی را بررسی می

، 2-21يکی از عوامل توليد ايجادشده باشد. اين شرايط در شکل  هدر عرض

سپس به بررسی آثار اقتصادی تغيير در تابع توليد و  است. شدهدادهنمايش 

 .ودشپرداخته میبرای توليد هر واحد از محصول نهايی  ازيموردنهای نسبت

ی با انتقال تغيير فنن دهد. ايرا نشان می ، آثار اقتصادی تغيير فنی2-21ل شک

 جهيدرنت است )قسمت )ب((، شدهدادهنشان  1SMبه  0SMاز  منحنی عرضه

 1QMبه  0QMکاهش و مقدار عرضه از  1PMبه  0PMاز  هتغيير فنی، هزين

ع از مجموکه  شدهدادهنشان  سر مزرعهدر قسمت )الف( بازار يابد. افزايش می

آيد. اين می به دستها و نيروی کار ساير نهاده ههای عرضعمودی منحنی

تقاضای سر  ه همراهکه ب شدهمشخص 0SFمنحنی قبل از وقوع تغيير فنی با 

موازات کند. بهرا ايجاد می 0QFو  0PFقيمت و مقدار تعادلی ، DFمزرعه 

، 1SMبه  0SMآن از  هها و انتقال عرضدسترسی به ساير نهاده هکاهش هزين

کل مازاد  جهيدرنت ،يابدانتقال می 1SFبه  0SFنيز از  هسر مزرع همنحنی عرض

توان آثار میدر اين حالت  .افزايش خواهد يافت 10abII اندازهبهرفاهی جامعه 

 آورد: به دست، 32-21و  2-21، 1-21رفاهی مورد انتظار را از روابط 
 

(21-1) )Z5.01(ZQFPFCS 00  
(21-2) )Z5.01)(ZK(QFPFPS 00  
(21-32) )Z5.01(KQFPFPSCSTS 00  
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 در ادغام عمودی بازارهاخنثی  : آثار اقتصادی تغییر فنی2-22شکل 

ها  ير نهادهقیمت سا
 )مکانیزاسیون(

 قیمت نهاده کار

PL0 

PL1 

j 

i 

DL1 

DL0 

 مقدار نهاده کار

 هامقدار ساير نهاده
 )مکانیزاسیون(

QL0   QL1 

PM0 
 

PM1 

h g 

f 

e 

QM0    QM1 

QF0 QF1 
 

c 

b 

a 

SF1 

I0 

 

I1 

PF0 

PF1 

d 

 مقدار

 قیمت سر مزرعه
SF0 

DF 

SM0 

SM1 

DM 

SL 

 )الف(

 )ب(

 )ج(
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ر گفته شد تغيير در مازاد رفاهی توليدکننده شامل تغيي ترشيپکه  طورهمان

عبارت از نيروی کار و ساير  نجاياباشد که در در مازاد رفاهی عوامل توليد می

 منظور تفکيک تغييرات رفاهی عواملها )شامل مکانيزاسيون( هستند. بهنهاده

 (:3223شود )آلستون، ، استفاده می32-21و  33-21توليد از روابط 
 

(21-33) )Z5.01()ZK(QLPLLS
l

00 



 

(21-32) )Z5.01()ZK(QMPMMS
m

00 



 

(21-31) MSLSPS  
 

تغيير در مازاد رفاهی نيروی  بيبه ترت PSو  LS ،MS که در آن

ها و تغيير در مازاد رفاهی توليدکننده کار، تغيير در مازاد رفاهی ساير نهاده

 نيروی کار و هکشش عرض lمحصول،  هکشش عرض همچنينباشند. می

m هستند هاساير نهاده هکشش عرض. 
 

 آثار اقتصادی تغییر فنی اریب -23-3

ا يا تابع توليد هحالت پيشين بيانگر وضعيتی است که ترکيب استفاده از نهاده

اعث ب دسترسی به يک نهاده هکاهش هزين گريدعبارتبه ،شوددچار تغيير نمی

ولی در شرايطی که  گردداده و ميزان توليد میدو نه افزايش استفاده از هر

افزايش استفاده از يک نهاده )خدمات مکانيزاسيون( باعث کاهش استفاده از 

در آن صورت نوع  ،ديگر )نيروی کار( در توليد هر واحد محصول گردد هنهاد

در شکل  اراين آث، متفاوت خواهد بود. آنتغيير فنی اريب بوده و آثار اقتصادی 

 است. شدهدادهنشان  ،21-1
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در ادغام عمودی بازارها : آثار اقتصادی تغییر فنی کاراندوز2-22شکل   

 هاقیمت ساير نهاده

 )مکانیزاسیون(

SM0 

 قیمت نیروی کار

i 

j 

PL0 

PL1 

g 

h 

 مقدار نهاده کار

ها مقدار ساير نهاده
 (مکانیزاسیون)

QL0   QL1 

PM0 

PM1 

e 

f 

QM0 QM1 

QF0 QF1 
 

b 

a SF1 

I0 

I1 

PF0 

PF1 

 مقدار

 قیمت سر مزرعه پیاز
SF0 

DF 

SL0 

 )الف(

 )ب(

 )ج(

SL1 
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-می توليد برحسبها مقدار مصرف نهاده که یآنجائاز ، 1-21شکل  در

 نيروی کار از ديدگاه توليدکننده در قسمت نهاده عرضهباشد، لذا انتقال منحنی 

تر هزينه گر کاهش بيشکه بيان دهشدادهنمايش  3یمواز ريغصورت )ج( به

د. اين باشتر توليد میهر واحد محصول در سطوح باال یبه ازانيروی کار  نهاده

ار به ی کنيرو صورت مجازی با انتقال عرضهکه به نيروی کار کاهش هزينه

مت ها به سباعث انتقال منحنی تقاضای ساير نهاده شدهسمت راست نشان داده

 اهاين تغييرات در ترکيب نهادهمجموع گردد. میت )ب( باال و راست در قسم

 شود.)الف( میمحصول در قسمت  ی منحنی عرضهمواز ريغباعث انتقال 

ی از قيمت نيروی کار در هر سطح ه، نسبت توليد به نهادفنی اريب تغيير جهيدرنت

و نيروی کار احتماالً کاهش  همقدار مطلق استفاده از نهاد، نهاده افزايش

 يابد.می شيافزاها، ساير نهادهضای تقا

است.  شدهیبررسها در مطالعات فراوانی استفاده از نهاده هارتباط ميان نحو

شيميايی،  ( نشان دادند که ميان نيروی کار با کود3112ترکمانی و کالئی )

جانشينی وجود دارد. همچنين  بذر در زراعت گندم و جو رابطهآالت و ماشين

 های نيروی کار( کشش متقاطع بين نهاده3123کی و همکاران )زاده شوراعظم

با  دهد، نشان می1-21که شکل  طورهمان. و انرژی را مثبت گزارش نمودند

محصول نهايی در قسمت )الف( به  هنيروی کار، منحنی عرض هکاهش هزين

مقدار تعادلی افزايش و قيمت تعادلی  ، لذاشدهمنتقلسمت راست و پايين 

يابد که سهم افزايش می 10abII هاندازيابد. بنابراين منافع کل بهیکاهش م

است. نورتون و همکاران  10abPFPFکنندگان از اين افزايش، مصرف

                                                 
3 Non-Parallel Supply Shift 
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تغيير در مازادهای اقتصادی در يک انتقال  ه( روابط زير را برای محاسب3211)

 کنند:غير موازی پيشنهاد می
 

(21-32) )Z5.01(ZQFPFCS 00  
(21-31) )Z5.01(KQFPF5.0TS 00  
(21-34) CSTSPS  

 

فناوری کاراندوز باعث افزايش مازاد  هفعلی توسع هدر چارچوب مطالع

 ههادشده ولی تأثير نهايی بر ن 01efPMPM اندازهبه هسرماي هاقتصادی نهاد

giPLhjPLنيروی کار به تفاوت  01   بستگی دارد. چنانچه تغيير در مازاد

توان د در آن صورت می، محاسبه گرد31-21 هها از رابطاقتصادی ساير نهاده

برای برآورد تغيير در مازاد رفاهی نيروی کار استفاده نمود.  36-21 از رابطه

 در ادامه آمده است: موردبحثروابط 
 

(21-31) )Z5.01()ZK(QMPMMS
m

00 



 

(21-36) MSPSLS  
 

غيير در ت ه، تفاوتی با وضعيت پيشين ندارد ولی برای محاسب31-21 هابطر

 ها ازمازاد رفاهی نيروی کار ضروری است تغيير در مازاد رفاهی ساير نهاده

 کسر گردد. نندگانتغيير در مازاد رفاهی توليدک
 

 منابع

. بررسی کشش 3123ا.  .مرتضوی سو خليليان ص.  ،زاده شورکی م.اعظم

 یشاورزاقتصاد کمتقاطع و کشش جانشينی تقاضای نهاده انرژی در بخش کشاورزی. 

 .41-62: 12 ،و توسعه
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. استفاده از تابع هزينه ترانسلوگ چندمحصولی 3112کاليی ع.  و ترکمانی ج.

ان تموردی اس ها در کشاورزی مطالعهضای نهادهتوابع هزينه و تقادر تخمين همزمان 

 .323-324: 14 ی و توسعه،اقتصاد کشاورزفارس. 

. بررسی آثار اقتصادی استفاده از دستگاه برداشت پياز در 3121شهنوازی، ع. 

 .323-321(: 3)1استان آذربايجان شرقی. مجله تحقيقات اقتصاد کشاورزی، 
Alston M. J. 1991. Research Benefits in a Multimarket 

Setting: A Review. Review of Marketing and Agricultural 

Economics, 59(1): 23-52. 
Norton G. W., Ganoza V. G. and Pomarada C. 1987. Benefits 

of Agricultural Research and Extension in Peru. American Journal 

of Agricultural Economics, 69(2): 247-257.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل بیست و چهارم
 

 های تجربیها: یافتهادغام عمودی بازار
 

با استفاده از الگوی مازاد اقتصادی به بررسی آثار توسعه  فصلدر اين 

 .ودشاخته میمکانيزاسيون در زراعت پياز در استان آذربايجان شرقی پرد

، لذا اشدبمرسوم نمیدر استان آذربايجان شرقی  پيازمکانيزه برداشت  ازآنجاکه

های یپژوهش جزء بررسبندی مطالعات مربوط به آثار اقتصادی، اين در تقسيم

ست که با انتقال دستگاه به مزرعه تا حدی متمايل به مطالعات پس قبل از اجرا

 باشد.از اجرا نيز می
 

 مورداستفادههای دهدا -24-1

منظور تعيين آثار اقتصادی توسعه مکانيزاسيون در زراعت پياز الزم است به

توسعه  جهيتدرناطالعات مربوط به قيمت و توليد پياز، تغييرات عملکرد و هزينه 

ا همکانيزاسيون، کشش عرضه پياز، پارامتر جابجايی و کشش عرضه ساير نهاده

 آمارش بخشی از اين اطالعات با استفاده از آوری گردد. در اين پژوهجمع

و بخشی ديگر از مطالعات گذشته و عمليات ميدانی  یجهاد کشاورز وزارت
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های عرضه و تقاضای پياز نيز از مطالعات است. کشش شدهیگردآور

( و صبوحی صابونی 3116(، باريکانی و همکاران )3113کميجانی و همکاران )

های مربوط به هزينه و توليد و داده آمدهدستبه (3123و احمدپور برازجانی )

-است. همچنين به شدهکسب( 3123) یجهاد کشاورز وزارتهای از آمارنامه

 ،نکَ ازيپستگاه استفاده از د جهيدرنتمنظور برآورد تغييرات عملکرد و هزينه 

در هکتار  1به انتقال دستگاه به منطقه و اجرای عمليات ميدانی در سطح  اقدام

 شدهگزارش مورداستفاده، اطالعات 3-24. در جدول گرديد 3122پائيز سال 

 است.
 

 تغییر در مازادهای اقتصادی -2 -24

ف های مختلف کشور بيانگر وجود اختالبررسی هزينه توليد پياز در استان

رين هزينه تترين و بيشباشد. کمفراوان در ترکيب و مقدار هزينه توليد پياز می

ريال(  32212212های سيستان و بلوچستان )در استان بيبه ترتکتار توليد هر ه

استان  21استان آذربايجان شرقی در ميان  بوده وريال(  41211362و مرکزی )

های انتنها است کهیطوربهرد، هزينه توليد پياز در رتبه هفتم قرار دا ازلحاظ

و يزد، هزينه توليد  مرکزی، همدان، جنوب استان کرمان، لرستان، کرمانشاه

 جانيذرباآتری نسبت به اين استان دارند. ميانگين هزينه توليد پياز در استان بيش

درصد از  41ريال بوده که  14613262، 3111-12شرقی در سال زراعی 

 ،یجهاد کشاورز)وزارت  باشدتر میريال( بيش 24222112ميانگين کشوری )

3123.) 
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پیازدی کاربرد دستگاه برداشت در بررسی آثار اقتصا مورداستفادهات اطالع :1-02جدول   
 توضیح  واحد تعريف متغیر

0PF -سر مزرعه )شامل بسته قیمت هر کیلو پیاز 

(ونقلحملبندی و   
1862 ريال (1291ی )جهاد کشاورززارت و   

0QF 176160002 کیلوگرم مقدار تولید پیاز  (1291ی )جهاد کشاورزوزارت    

0Y 2/02708 کیلوگرم در هکتار عملکرد برداشت دستی  (1291ی )جهاد کشاورزوزارت    

1Y 2/02708 کیلوگرم در هکتار عملکرد برداشت با ماشین   مشاهدات میدانی 

EY لکردتغییر نسبی در عم  شود.صورت درصد بیان میبه   مشاهدات میدانی 0 

 011/0 واحد ندارد کشش عرضه پیاز  (1281کمیجانی و همکاران )   

  واحد ندارد کشش تقاضای پیاز 
012/1- (1286باريکانی و همکاران )   

88/0- (2911صبوحی صابونی و احمدپور برازجانی )   

M
هاساير نهاده کشش عرضه  1/1، 1، 1/0 واحد ندارد    

0AC  هزينه متوسط هر هکتار پیاز 

 در وضعیت برداشت دستی
02067196 ريال (1291ی )جهاد کشاورزوزارت    

1AC متوسط هر هکتار پیاز  هزينه   

با ماشیندر وضعیت برداشت   
02022728 ريال  

های برداشت با درصدی در هزينه 10کاهش 

کن ازیپاستفاده از دستگاه   

EAC  
 تغییر نسبی در هزينه

هر هکتار پیاز   

صورت درصد بیان به

شود.می  
2/1 شود.تغییر در عملکرد صفر فرض می   

K 2/1 درصد پارامتر جابجايی  صورت کامل باشد.در شرايطی که پذيرش به   

Z  تغییر نسبی در قیمت تعادلی 
صورت درصد بیان به

شود.می  

الی  0022/0

0097/0  
شود.های مختلف محاسبه میدر کشش  

0PL برای هر کیلو پیاز ازیموردنهزينه نیروی کار   001 ريال  (1291ی )کشاورز جهادوزارت    

0PM   ازیموردنهای هزينه ساير نهاده 

 برای هر کیلو پیاز
0822 ريال باشد.شامل نهاده مديريت نیز می   

0QL (1291ی )جهاد کشاورزوزارت  217616000 کیلوگرم نیروی کار معادل تولید   

0QM های معادل تولیددهساير نها  (1291ی )جهاد کشاورزوزارت  217616000 کیلوگرم   

 

های ميدانی و آزمايشگاهی بيانگر وجود نتايج همسو بررسی نتايج بررسی

 يازپسازی دستگاه رسد بهينهمی به نظر و (3121)مظفری، بودهمتضاد  یگاهو 

 ولی مؤثر باشدآن پذيرش افزايش تواند در بو رعايت نکات فنی ن کَ

تگاه به دساين کاربرد  در حال حاضر به مشاهدات ميدانی، اتکابا  و یطورکلبه

و در بهترين شرايط )عدم وجود خسارت فيزيکی و  بودهسود توليدکننده ن

، لذا ی استتريالی معادل برداشت دس ازلحاظکيفيت انبارمانی(  برتأثيرگذاری 

قيقاتی، تايج مثبت مشاهدات تحهای ميدانی و در نظر گرفتن نبا توجه به يافته

درصدی  32که توانايی کاهش  شده یسازنهيبهدستگاه  بر اساسادامه تحليل 

چنانچه هزينه برداشت دستی در هر  باشد.ه برداشت دستی را دارد، میدر هزين
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هش کا آن صورتباشد در  الير 21461326( معادل 0AC) یکار ازيپهکتار 

 الير 4223222کاهش  الير 444112برداشت دستی با  ی در هزينهدرصد 32

خواهد شد. اين ميزان کاهش  الير 21422111( 1ACشده و کل هزينه توليد )

( EAC) یکار ازيپدر هزينه برداشت باعث کاهش هزينه نسبی هر هکتار 

چنانچه تغيير مورد انتظار برای عملکرد،  شود.می 231/2درصد يا  1/3 اندازهبه

 ،صفر در نظر گرفته شود، پارامتر جابجايی بدون در نظر گرفتن درصد پذيرش

ير محاسبه تغي برایباشد. کثر مقدار مورد انتظار میدرصد بوده که حدا 1/3

در  که نتايج شدهاستفاده 1/3و  3، 1/2های از کششنيز نسبی قيمت تعادلی 

 .شده استگزارش، 2-24 جدول
 

های مختلف عرضه و تقاضاتغییر نسبی در قیمت تعادلی پیاز در کشش :2-02جدول   

 کشش قیمتی عرضه پیاز
(قدر مطلقکشش قیمتی تقاضای پیاز )  

1/0  1 1/1  

1/0  0061/0  0002/0  0022/0  

1 0087/0  0061/0  0012/0  

1/1  0097/0  0078/0  0061/0  

 

دهد که در سطح ثابتی از کشش قيمتی نشان می Zترنتايج برآورد پارام

تقاضا با افزايش کشش قيمتی عرضه، ميزان کاهش در قيمت تعادلی با انتقال 

-. اين موضوع بيانگر اين میشدتر خواهد منحنی عرضه به سمت راست بيش

ز منافع ان اکنندگپذيری قيمتی عرضه، سهم مصرفباشد که با افزايش کشش

ن در مچنييابد. هافزايش و سهم توليدکنندگان کاهش می توسعه مکانيزاسيون

کاهش ان افزايش کشش قيمتی تقاضا، ميز با قيمتی عرضه سطح ثابتی از کشش

تر شده و سهم توليدکنندگان از منافع بيشتر ، کممورد انتظار در قيمت تعادلی

 شود.می
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د که ميزان کاهش نسبی مورد انتظار ده، نشان می2-24بررسی نتايج جدول 

 ،باشدهای قيمتی يکسان همواره ثابت میدر قيمت تعادلی در کشش

قاضای کشش قيمتی ت قدر مطلقچنانچه کشش قيمتی عرضه و  گريدعبارتبه

مواره ه کاهش نسبی در قيمت تعادلی آن صورتمحصول پياز برابر باشند در 

ت . البته حساسيت اين پارامتر به تغييراه خواهد بودقيمت تعادلی اولي 2261/2

ی، در سطوح باالی کشش قيمت کهیطوربهنامتقارن بوده،  هاکشش يکسان در

افزايش کشش قيمتی عرضه در مقايسه با افزايش کشش قيمتی تقاضا باعث 

 شود.تری در قيمت تعادلی میتغيير نسبی بيش

ه اطالعات اشت پياز نياز بمنظور برآورد آثار اقتصادی کاربرد دستگاه بردبه

ها ساير نهاده (، هزينه0PLپياز ) لويهر کمربوط به هزينه نيروی کار برای توليد 

( و 0QL) ازيموردن(، مقدار کل نيروی کار 0PMبرای توليد هر کيلو پياز )

، 3-42که در جدول  طورهمانباشد. ( می0QMها )مقدار کل ساير نهاده

باشد که از می الير 124هزينه نيروی کار توليد هر کيلو پياز  شدهگزارش

( به توليد هر هکتار روز کارنفر  61/231در هکتار ) ازيموردنتقسيم نيروی کار 

است.  هشدمحاسبه( الير 322221در دستمزد ) کيلوگرم( ضرب 2/41121)

( الير 4412322) ینيماش ريغاز تقسيم هزينه برداشت نيز دستمزد نيروی کار 

نفر روز کار(  21/41در برداشت دستی ) ازيموردنبه تعداد نفر روز کار 

برای توليد هر کيلو پياز از  ازيموردنهای است. هزينه ساير نهاده آمدهدستبه

( الير 2116يمت فروش هر کيلو پياز )( از قالير 124کسر هزينه نيروی کار )

 .شده استبرآورد  الير 2212 نجاياشود که در محاسبه می
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( از تقسيم کل نيروی 0QLمنظور برآورد کل نيروی کار معادل توليد )به

نفر روز کار( به نيروی کار  3213243در زراعت پياز استان ) مورداستفادهکار 

شود. بر نفر روز کار( استفاده می 224214/2برای توليد هر کيلو پياز ) زايموردن

که  بودهکيلوگرم  211636222اين اساس کل نيروی کار معادل توليد برابر با 

زينه نيروی اين عدد در ه ضربحاصلتقريباً برابر با کل توليد پياز استان است. 

را  نيروی کار در زراعت پيازکار برای توليد هر کيلو پياز، درآمد کل ساالنه 

-کيلوگرم می 211636222های معادل توليد نيز سازد. ساير نهادهمشخص می

 2212ها در توليد هر کيلو پياز )آن در هزينه ساير نهاده ضربحاصلد که نباش

ها از کل درآمد ساالنه فروش پياز را مشخص سهم اين گروه از نهاده ،(الير

 کند.می

-می شدهگزارش، 3-24ار داشتن مشخصات بازار که در جدول با در اختي

توان آثار اقتصادی کاربرد دستگاه برداشت مکانيزه پياز را برآورد نمود. برای 

 و سپس به تفکيک تغيير منافع شدهیبررساين منظور ابتدا حالت کلی 

-24 شود. جدولپرداخته می هاتوليدکنندگان در ميان نيروی کار و ساير نهاده

کند.می ارائه، نتايج مربوط به حالت کلی را 1



 

کنندگانتولیدکنندگان و مصرف کیبه تفک کن ازیپآثار اقتصادی کاربرد دستگاه  :2-02جدول   

 کشش تقاضا
کشش 

 عرضه

 پارامتر 

 جابجايی

 تغییر نسبی

 در قیمت 

قیمت اولیه 

 (اليده ر)

 تولید

 )کیلوگرم( 

 کنندهتغییر در مازاد مصرف

 *(لايده ر)

-سهم مصرف

 کننده )درصد(

 تغییر در مازاد

 **(اليده رتولیدکننده )

کننده سهم تولید

 )درصد(

 تغییر کل

 ***(اليده ر) 

1/0  

1/0  012/0  0061/0  6/218  217616000 022720002 100 0 0 022720002 

1 012/0  0087/0  6/218  217616000 180810227 120 106881669-  20-  022968168 

1/1  201/0  0097/0  6/218  217616000 607776180 109 212699260-  09-  020076820 

1 

1/0  012/0  0002/0  6/218  217616000 287079727 66 106878001 20 022977702 

1 012/0  0061/0  6/218  217616000 020020071 100 0 0 020020071 

1/1  012/0  0078/0  6/218  217616000 121618606 120 86902108-  20-  020711129 

1/1  

1/0  012/0  0022/0  6/218  217616000 220288017 11 212710019 09 020098076 

1 012/0  0012/0  6/218  217616000 207772021 80 86902108 20 020711129 

1/1  012/0  0061/0  6/218  217616000 021127700 100 0 0 021127700 

202109890 0 777 100 020210212      میانگین  

* )Z5.01(ZQFPFCS 00   

** CSTSPS   

*** )Z5.01(KQFPF5.0TS 00   
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ش ، ميزان افزايدهد که با افزايش کشش تقاضان می، نشا1-24نتايج جدول 

يابد. اين کننده در هر سطحی از کشش عرضه، کاهش میدر مازاد مصرف

 32رود با کاهش انتظار می کرده و ميليون ريال تغيير 6412 تا 2222ميزان از 

ميليون  4142درصدی در هزينه برداشت پياز در استان آذربايجان شرقی ساالنه 

کنندگان اضافه شود. افزايش کشش تقاضا همزمان باعث ريال به مازاد مصرف

مقدار از  که اينطوریبه ،شودتغيير در مازاد اقتصادی توليدکنندگان نيز می

 1/3به مقادير مثبت در کشش تقاضای  1/2کشش تقاضای  مقادير منفی در

ر به نفع تها بيانگر آن است که توسعه مکانيزاسيون بيشيافته است. افتهيرييتغ

م از منافع به ترين سهکه بيشطوریتا توليدکنندگان، به بودهکنندگان مصرف

زمانی  نگردد. بهترين نتيجه از ديدگاه توليدکنندگاکنندگان منتقل میمصرف

متی عرضه ترين مقدار و کشش قيافتد که کشش قيمتی تقاضا در بيشاتفاق می

ی از منافع ترکنندگان زمانی سهم بيشولی مصرف ترين ميزان خود باشددر کم

عرضه  ترين کششتقاضا با بيش ترين کششذيرش نوآوری دارند که کمپ

ر بسياری از مواقع سازد د، مشخص می1-24که جدول  طورهمانهمراه باشد. 

نافع تر از کل مکنندگان از منافع ناشی از پذيرش فناوری بيشسهم مصرف

 جهيرنتدرود با کاهش هزينه برداشت در زراعت پياز باشد. در کل انتظار میمی

 االنهستوضيح داده شد،  ترشيپهای که ژگیبا وي کن ازيپکاربرد دستگاه 

 ميليون ريال ارزش ايجاد شود. 4142

در زراعت پياز را به دو گروه نيروی کار و  مورداستفادههای چنانچه نهاده

ه بتوانيم تغيير در مازاد توليدکنندگان را می آن صورتساير تقسيم نمايم در 

دهد که در شان مین ،4-24اين دو گروه بررسی نماييم. نتايج جدول  کيتفک
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قيمتی عرضه پياز  کششش قيمتی تقاضا و سطح ثابتی از تغيير نسبی قيمت، کش

ها، مازاد اقتصادی نيروی کار افزايش و مازاد ساير نهاده با افزايش کشش عرضه

 طور مثال در کشش تقاضا و عرضههيابد. بها کاهش میاقتصادی ساير نهاده

و کاهش نسبی قيمت  1/3به  1/2ها از ساير نهاده کشش عرضهبا افزايش  1/2

ميليون ريال  3364به  1422ها از ساير نهاده ، مازاد اقتصادی2261/2معادل 

ميليون ريال  3364به منفی  1422کاهش و مازاد اقتصادی نيروی کار از منفی 

ود، شها از مازاد اقتصادی ايجاد نمیيابد ولی تغييری در سهم نهادهافزايش می

 .باشددرصد به زيان نهاده نيروی کار می -12و  312که توزيع همواره طوریبه

طح ثابتی س یبه ازادهد که بررسی تأثير تغيير کشش عرضه پياز نشان می

ا افزايش بهمزمان  هاپياز و کشش قيمتی ساير نهاده از کشش قيمتی تقاضای

-پياز، مقدار مازاد اقتصادی نيروی کار کاهش میپذيری منحنی عرضه کشش

در کشش  1/3به  و سپس 3به  1/2با افزايش کشش عرضه از  مثالعنوانبهيابد. 

 1422ها، مازاد نيروی کار از منفی برای تقاضای پياز و عرضه ساير نهاده 1/2

 رسد.ميليون ريال می 1462به منفی 

در سطح  1/3با  1/2که با افزايش کشش قيمتی تقاضا از  دهدنتايج نشان می

 شيزافاها، مازاد کل توليدکننده ثابتی از کشش قيمتی عرضه پياز و ساير نهاده

-به ،شودمیتر ها بيشآن مازاد اقتصادی نيروی کار و ساير نهاده جهيدرنتو 

، ها با افزايش کششز و ساير نهادهبرای پيا 1/2که در کشش عرضه طوری

مازاد نيروی کار و  درنتيجه ميليون ريال و 2311مازاد توليدکننده از صفر به 

به  1422ميليون ريال و از  1211ی به منف 1422از منفی  بيبه ترتها ساير نهاده

 .يابندميليون ريال افزايش می 1231



 

های تولیدنهاده کیبه تفکدر مزارع استان آذربايجان شرقی  کن ازیپآثار اقتصادی کاربرد دستگاه  :0-02جدول   

کشش 
 تقاضا

کشش 
 عرضه پیاز

کشش عرضه 
 هاساير نهاده

پارامتر 
 جابجايی

 تغییر نسبی در
 قیمت

 عادل ساير قیمت م
 (اليده رها )نهاده

 تولید )کیلوگرم(
 تغییر در مازاد

 کارنیروی 
 *(اليده ر) 

 سهم
 نیروی کار 

 )درصد(

 تغییر در مازاد ساير

 **(اليده ر) هانهاده

 سهم ساير
ها نهاده

 )درصد(

 تغییر در مازاد
 تولیدکننده 

 ***(اليده ر)

1/0  1/0  

1/0  012/0  0061/0  2/208  217616000 198219209-  10-  209198219 110 

0 1 012/0  0061/0  2/208  217616000 170199120-  10-  170199120 110 

1/1  012/0  0061/0  2/208  217616000 116299020-  10-  116299020 110 

1/0  1 

1/0  012/0  0078/0  2/208  217616000 609111120-  17-  062269811 117 

106881669-  1 012/0  0078/0  2/208  217616000 278016197-  62-  221120928 162 

1/1  012/0  0078/0  2/208  217616000 200971621-  66-  110089912 166 

1/0  1/1  

1/0  012/0  0097/0  2/208  217616000 701979960-  18-  122280601 118 

212699260-  1 012/0  0097/0  2/208  217616000 079829662-  60-  266100202 160 

1/1  012/0  0097/0  2/208  217616000 291126228-  69-  177026868 169 

1 1/0  

1/0  012/0  0002/0  2/208  217616000 220711011-  01-  067622020 101 

106878001 1 012/0  0002/0  2/208  217616000 86928701-  27-  222816710 127 

1/1  012/0  0002/0  2/208  217616000 8999802-  1-  111877807 101 

1 1 

1/0  012/0  0061/0  2/208  217616000 699129172-  10-  699129172 110 

0 1 012/0  0061/0  2/208  217616000 209760786-  10-  209760786 110 

1/1  012/0  0061/0  2/208  217616000 222176120-  10-  222176120 110 

1 1/1  

1/0  012/0  0087/0  2/208  217616000 926922019-  12-  829979212 112 

86902108-  1 012/0  0087/0  2/208  217616000 106922780-  11-  019989676 111 

1/1  012/0  0087/0  2/208  217616000 266926221-  17-  279992117 117 

1/1  1/0  

1/0  012/0  0022/0  2/208  217616000 207802016-  27-  121112070 127 

212710019 1 120/0  0022/0  2/208  217616000 07066719-  11-  260776727 111 

1/1  012/0  0022/0  2/208  217616000 29818861 19 172811118 81 

1/1  1 

1/0  012/0  0012/0  2/208  217616000 712026200-  07-  829979212 107 

86902108 1 012/0  0012/0  2/208  217616000 222006168-  00-  019989676 100 

1/1  012/0  0012/0  2/208  217616000 192010009-  01-  279992117 101 

1/1  1/1  

1/0  012/0  0061/0  2/208  217616000 1010992927-  10-  1010992927 110 

0 1 012/0  0061/0  2/208  217616000 121096969-  10-  121096969 110 

1/1  012/0  0061/0  2/208  217616000 210221212-  10-  210221212 110 

-291202009       میانگین  10-  291202186 110 777 

 *** CSTSPS   ** )Z5.01(/)ZK(QMPMMS m00   * MSPSLS   
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قاضا افزايش کشش ت ازآنچهافزايش کشش عرضه پياز تأثير متفاوتی 

در سطح  1/3با  1/2 کشش ازاين که با افزايش طوریکند، بهايجاد میداشت 

ار ها، مقدار کاهش مورد انتظثابتی از کشش تقاضا و کشش عرضه ساير نهاده

مازاد اقتصادی نيروی کار کاهش و  جهيدرنت ،تر بودهدر قيمت تعادلی بيش

ان که توزيع درآمدی به زينحویيابد بهها افزايش میمازاد اقتصادی ساير نهاده

 یزمانور مثال طکند. بهاير عوامل توليد تغيير مینيروی کار و به نفع صاحبان س

باشد با افزايش می 1/2ها کشش تقاضای پياز و کشش عرضه ساير نهاده که

 2221/2به  2261/2تغيير نسبی در قيمت از  1/3به  1/2کشش عرضه پياز از 

-ميليون ريال کاهش می 2311 رسيده و مازاد کل توليدکننده از صفر به منفی

ميليون  1121به  1422از ها مازاد اقتصادی صاحبان ساير نهادهرنتيجه يابد، د

 1462به منفی  1422و تغيير در مازاد اقتصادی نيروی کار از منفی  ريال افزايش

يابد. خروجی اين تغييرات باعث افزايش سهم ساير ميليون ريال کاهش می

روی کار از منفی درصد و کاهش سهم ني 311به  312ها از کل منافع از نهاده

 شود.درصد می 11به منفی  12

ورت نامتقارن صرود تغيير در مازاد توليدکننده بهبا توجه به نتايج انتظار می

ميليون ريال زيان  1231که در قبال طوریميان عوامل توليد توزيع شود، به

 جهيتدرن سود برده وميليون ريال صاحبان ساير عوامل توليد  1231نيروی کار، 

شود توسعه مکانيزاسيون در زراعت پياز استان آذربايجان شرقی بينی میپيش

ه اصلی شک برنداشد. بیهای توليد ببه زيان نيروی کار و به نفع ساير نهاده

ين نيروی مزارعی که منبع تأم بوده وکنندگان مکانيزاسيون پياز، مصرف توسعه

)حداقل  هدبرنيون نفع چندانی باشد از توسعه مکانيزاسخانوادگی می هاآنکار 
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ولی توسعه مکانيزاسيون برای زارعينی که از نيروی کار  مدت(در کوتاه

تواند سودآور باشد. بهترين حالت برای ساير می ،کنندروزمزد استفاده می

رضه پذير و ععوامل توليد در شرايطی است که عرضه و تقاضای پياز کشش

در اين حالت با توسعه مکانيزاسيون و کاهش ناپذير باشد. ها کششساير نهاده

ميليون ريال انتقال رفاهی به  32132درصد، ساالنه  32هزينه برداشت به ميزان 

ان را ترين زيصاحبان نيروی کار بيش اتفاق افتاده وها صاحبان ساير نهاده

-هادهکنندگان و ساير نتوزيع منافع به سود مصرف یطورکلبهخواهند داشت. 

ل ها از ککه سهم ساير نهادهنحویبه باشد،ليد غير از نيروی کار میتو های

درصد امکان افزايش و سهم نهاده نيروی  362مازاد اقتصادی توليدکننده تا 

-درصد قابليت کاهش را دارد. اين شرايط هنگامی حاصل می 62کار تا منفی 

 دنشناپذير باپذير و تقاضای پياز کششها کشششود که عرضه نهاده

 .(3121)شهنوازی، 
 

 گیرینتیجه -24-3

 کن زايپتوان گفت که دستگاه می موجودهای پژوهش ر اساس يافتهب

ازی س، قابل توصيه به کشاورزان منطقه نبوده و کاربرد نمونه بهينهیموردبررس

-ان میکنندگتر به نفع مصرفشده آن نيز در شرايط اقتصادی موجود، بيش

( و سلطانی و 3111مطالعات نجفی و شجری ) الفبرخباشد. بررسی حاضر 

 قرارگرفتههای پيش از اجرا زمانی در گروه پژوهش ازلحاظ( 3111همکاران )

ه سازد کدهد و مشخص میو آثار منفی کاربرد فناوری نامناسب را نشان می

 های فنی به خصوصيات اقتصادی محصولموفقيت هر فناوری عالوه بر ويژگی

ی های پژوهش هماهنگ با مطالعات نجفنيز بستگی دارد. يافته رموردنظو منطقه 
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تش و و( و گ3221(، آلستون و همکاران )3223(، آلستون )3111و شجری )

های عرضه و تقاضا را نشان داده و ( اهميت توجه به ويژگی2223ولنگنات )

ان از کنندگسازد که با افزايش کشش قيمتی عرضه سهم مصرفمشخص می

تايج يابد. نيرش فناوری افزايش و سهم توليدکنندگان کاهش میمنافع پذ

يان صورت نامتقارن مپژوهش نشان داد که آثار اقتصادی تغيير در فناوری به

که توسعه مکانيزاسيون در زراعت پياز طوریشود، بهعوامل توليد توزيع می

های هادهن تواند به زيان نيروی کار و به نفع سايراستان آذربايجان شرقی می

 توليد باشد.
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