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  هاي وري استانبررسي عوامل مؤثر در رشد بهره
  عمده توليدكننده برنج در ايران 

  
 3و سيد مجتبي مجاوريان 2، سيد ابوالقاسم مرتضوي*1 رضاپورهللاثارا

  ، تهرانمدرس تربيت دانشگاهاستاديار  و ارشد كارشناسيآموخته  ، دانش2، 1
  ي ساري كشاورز علوم دانشگاهاستاديار  ،3

  )19/12/88 :تصويب تاريخ - 16/10/88 :افتدري تاريخ(
  

  چكيده
  

 اي منطقه نابرابري نتيجه مختلف يها استان در وري بهره رشد هاي نرخ در تفاوت كه آنجا از
 سودمند كشاورزي هاي فعاليت توسعه در اي منطقه ابعاد در وري بهره معيارهاي به توجه است،
 شناسايي ها استان وري بهره سطوح يها تفاوت در بلندمدت حركات كه است مهم لذا است
 توسعه و تحقيقات زيربنايي، تأسيسات در بيشتر گذاري سرمايه مانند مؤثر اقدامات تا شود
 يها استان در آن بر مؤثر عوامل و برنج توليد عوامل كل وري بهره مطالعه اين در .گيرد انجام
 و تجزيه و بررسي مورد ستييكو لمما ناپارامتري روش از استفاده با برنج توليدكننده عمده
 مربوط و شده ادغام هاي داده نوع از مطالعه اين در استفاده مورد هاي داده .گرفت قرار تحليل

 )گلستان و گيالن مازندران،( برنج توليدكننده عمده استان سه در برنج توليد هزينه سيستم به
 برنج زراعت در توليد عوامل كل وري بهره ساالنه رشد متوسط داد، نشان نتايج .باشند مي

 گيالن استان .است بوده )سال در درصد 5/1( كم ولي مثبت 1369-86 دوره كل در كشور
 رتبه در مازندران و گلستان يها استان و داشته سال در درصد 7/6 ميزان به را رقم باالترين

 مقياس، كارايي تغييرات( وري بهره رشد بر مؤثر عوامل سهم بررسي .دارند قرار بعدي هاي
 استان در تنها مقياس كارايي برنج توليد در كه داد نشان )تكنولوژي و خالص فني كارايي
 مازندران يها استان در همچنين .دارد نقش وري بهره افزايش در ديگر جزء دو از بيش گلستان

 وري بهره افزايش در ديگر جزء دو به نسبت بيشتري تأثير تكنولوژي پيشرفت گيالن و
 پژوهشي نيازهاي بانك تشكيل مطالعه، اين در آمده دست به نتايج به توجه با .اند داشته
 كه ييها استان دادن قرار اولويت در كشاورزي، بخش با مرتبط هاي نهاد سايت در وري بهره
 كشور، اي توسعه هاي سياستگذاري در ندارند قرار مطلوبي وضعيت در وري بهره رشد نظر از

 بيشتر توجه و مكمل اي مشاوره خدمات و آموزش با همراه جديد هاي تكنولوژي از گيري بهره
  .شود مي پيشنهاد منابع، از صحيح استفاده در كشاورزان مشاوره و آموزش به
  

  ،ستييكو مالم شاخص ،ها داده فراگير تحليل عوامل، كل وري بهره رشد :كليدي هاي واژه
   .ايران برنج،                         

  

  مقدمه
 درحال كشور يك اقتصادي بخشهاي ميان در
 ذايغ كننده تأمين عنوان به كشاورزي بخش توسعه،
 است برخوردار اي مالحظه قابل اهميت از جامعه

)Yazdani & Doorandish , 2003.( افزايش منظور به 
 به كشاورزي بخش به بايد نيز ايران اقتصاد در وري بهره

 در اقتصادي فعاليت عمده و ممه بخشهاي از يكي عنوان
 حاضر حال در بخش اين زيرا كرد، خاص توجه كشور
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درصد از  21درصد از توليد ناخالص داخلي،  15حدود 
درصد صادرات غيرنفتي كشور را به خود  22اشتغال، 

درصد عرضه مواد  1/80همچنين . دهد اختصاص مي
درصد نيازهاي واحدهاي صنايع تبديلي را  90غذايي و 

دهه اخير تأمين كرده است، اما ميانگين ساالنه نرخ  طي
وري كل عوامل توليد در بخش كشاورزي در  رشد بهره

. درصد بوده است08/3، منفي 1346-82ي ها سالطول 
)Tahamipour & Shahmoradi, 2007 ( مشكالت بخش

 وري هايي از نازل بودن بهره كشاورزي هر چه باشد، نشانه
 مراحل كليه در مشكالت اين .كرد اپيد آن در توان مي را

 تأمين قبيل از كشاورزي محصوالت توليد از پس و قبل
 نقل، و حمل برداشت، توليد، روشهاي ها، نهاده مصرف و

 است مشهود مصرف و تبديل توزيع، نگهداري،
)Heydari, 1999.( در وري بهره افزايش به بايست مي لذا 

عمده  و مهم بخشهاي از يكي عنوان به كشاورزي بخش
فعاليت اقتصادي در كشور توجه خاص كرد، زيرا افزايش 

ي در اين بخش با توجه به ساختار ويژه ور بهرهرشد 
تواند در جهت دستيابي به هدفهاي  اقتصادي كشور مي

در اين صورت توجه به معيار . كننده باشد اقتصادي كمك
د توان ميهاي مربوط به آن  وري و محاسبه شاخص بهره
ماي مناسبي باشد تا با بهره جستن از آن بتوان راه راهن

صحيح استفاده مؤثر از عوامل توليد را با توجه به كمبود 
. (Akbari & Ranjkesh, 2003)منابع انتخاب كرد 
ي ها تفاوتوري در سطح ملي  همچنين رشد بهره

يي كه به سرعت پيشرفت ها استانداري را در بين  معني
از آنجا . دهد قفه دارند را نشان ميكنند و آنهايي كه و مي

ي ها استانوري در  هاي رشد بهره در نرخ ها تفاوتكه 
اي است، توجه به  مختلف نتيجه نابرابري منطقه

اي در توسعه  وري و كارايي در ابعاد منطقه معيارهاي بهره
اي كه بتوان از طريق آنها  فعاليتهاي كشاورزي به گونه

ويژه در زمينه نابرابري بين اي ب برخي از مشكالت منطقه
 ,.Alirezaii et al)مناطق را كاهش دهد، سودمند است 

بنابراين مهم است كه حركات بلندمدت در . (2007
شناسايي شود تا  ها استانوري  ي سطوح بهرهها تفاوت

گذاري بيشتر در تأسيسات  اقدامات مؤثر مانند سرمايه
 در ميان. رددزيربنايي، تحقيقات، توسعه و غيره انجام گ

 است برخوردار اي ويژه اهميت از برنج زراعي، محصوالت
 خانوار درآمد بهبود راستاي هم كشور در آن مصرف و

افزايش يافته و به عنوان دومين ماده غذايي مهم بعد از 
با توجه . گندم، در الگوي غذايي كشور جاي گرفته است

 به افزايش جمعيت كشور از يك سو و محدوديت توسعه
اراضي شاليزاري از سوي ديگر، همچنين عزم 
سياستگزاران در خودكفايي در اين محصول، افزايش 

 اي ويژهي داراي اهميت ور بهرهعملكرد از طريق افزايش 
در نتيجه با توجه به اهميت موضوع، در . خواهد بود

 وري براي محصول برنج  براي بهره  تحقيق حاضر شاخص
محاسبه و عوامل مؤثر بر  ي عمده توليدكنندهها استان

وري از ابتداي  موضوع بهره. گيرد آن مورد مطالعه قرار مي
ي سياسي و اقتصادي مطرح ها نظامتاريخ بشر و در كليه 

وري  اما تحقيق درباره چگونگي افزايش بهره. بوده است
به طور سيستماتيك و در چارچوب مباحث علمي با 

نكه افرادي چون با اي. زمان كنوني فاصله زيادي ندارد
فرانسوا كنه، آدام اسميت و كارل ماركس  موضوع 

اند ولي پس از ركود  وري را مورد نظر داشته بهره
 نسبت زيادي عالقه جهان كشورهاي در 1930 يها سال
 لذا .آمد بوجود ملي وري بهره وضعيت از آگاهي به

 ابتدا دوم، جهاني جنگ پايان از پس وري بهره مؤسسات
 به زيادي توجه و شدند مستقر آسيا در سپس و اروپا در

 & Jalaii) داشتند مبذول وري بهره مسئله بررسي

Rashidi, 2007). در وري بهره افزايش كه آنجا از واقع  در 
 با رقابت در را توليدي بخش يا واحد توان بخش، يك
 بازارهاي در رقيب توليدي بخشهاي و واحدها ساير
 زمينه در پژوهش انجام راينبناب .دهد مي افزايشي جهان

 خوبي راهنماي تواند مي مؤثر عوامل و وري بهره محاسبه
 كالن ريزان برنامه و توليدي واحدهاي مديران براي

 در .باشد توليدي بخش جايگاه ارزيابي در اقتصادي
  .است گرفته انجام زيادي مطالعات يور بهره زمينه

Zare et al. )2008( مؤثر عوامل يبررس به يا مطالعه در 
 مقاله اين در .اند پرداخته پنبه ديتول عوامل يور بهره بر
 مناطق هاي داده و ستييكو مالم شاخص كارگيري به با

 در توليد عوامل كل يور بهره رشد ،پنبه توليد عمده
  1362-80 يها سال فاصله در ايران پنبه وش زراعت

 و يتكنولوژ در تغيير اثر دو به آن تجزيه با و محاسبه
 توليد در يور بهره رشد عامل دو فني كارايي افزايش

 ،آمده دست به نتايج براساس .است شده تحليل پنبه
 كل در توليد عوامل كل يور بهره ساالنه رشد متوسط
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 در . است بوده )سال در درصد 8/0( كم ولي مثبت دوره
 و دوره كل در تكنولوژي رشد و كارايي رشد بين مقايسه

 بوده بيشتر فني كارايي رشد متوسط ،كشور كل براي
 به يا مطالعه در زين )Alirezaii et al. )2007 .است
 بخش يور بهره در اي منطقه هاي تفاوت يبررس

 .اند پرداخته ها داده پوششي تحليل رويكرد با كشاورزي
 مالم شاخص از استفاده با و ناپارامتري ،تحقيق روش

 .ستها داده يپوشش تحليل رويكرد بر مبتني ستييكو
 هاي تفاوت وجود بيانگر حاضر پژوهش هاي يافته

 كل يور بهره رشد نظر از كشور يها استان بين چشمگير
 شد شنهاديپ قيتحق نيا در لذا ،است آن اجزاي و عوامل

 به توجه ضمن ،يور بهره رشد نهادهاي و منابع توزيع در
 و انيازه با متناسب امكانات گونه اين ،ها نابرابري روند

 .شوند توزيع ها استان سطح در كشاورزي هاي ظرفيت
Thirtle et al. )2003( چند ييكارا و يور بهره ابتدا 

 يا رهيزنج ستييكو مالم شاخص از استفاده با را يعامل
 ييهمگرا سپس ،كرده محاسبه بوتسوانا بخش 18 در

 تا 1981 يها سال يط را منطقه 18 نيب يور بهره
 شاخص رشد متوسط كه يحال در .كردند آزمون 1996
 % 3 يدامپرور ژهيو مناطق در ،بود % 7/1 كل يور بهره
 نشانگر زين ييهمگرا آزمون .است داشته ساالنه رشد
 دوره يط گانه 18 مناطق يور بهره در شكاف شيافزا

 .است بوده يبررس مورد
 مطالعه نيا هدف شده انيب مطالب به توجه با

 در برنج توليد ملعوا كل وريبهره رشد بررسي
 بر مؤثر عوامل شناخت و دكنندهيتول عمدهي ها استان
  .دباش مي برنجي ور بهره رشد

 كشت زير سطح، كشاورزي هاي آمارنامه اساس بر
 هكتار 526920 برابر 1386-87 زراعي سال در برنج
 يافته كاهش درصد 5/14 گذشته سال به نسبت كه بوده
 213169 با درانمازن استان در سطح بيشترين. است
 كشور شلتوك كشت زير سطح از درصد 40 و هكتار
، داراست را اول مقام كه مازندران از پس. است بوده

 ترتيب به خوزستان و فارس، گلستان، گيالن يها استان
. اند داده اختصاص خود به را پنجم تا دوم هاي مقام

 كشت زير سطح از درصد 6/74 جمعاً گيالن و مازندران
 برنج كشت مناطق مهمترين و داشته را كشور شلتوك

 توليد ميزان 1386-87 زراعي سال در. آيند مي شمار به

 باالترين كه بوده تن ميليون 18/2 از بيش كشور شلتوك
 توليد با مازندران استان در كشور، شلتوك توليد ميزان

 كل توليد از درصد 5/44 كه دباش مي  تن 972144
 مازندران، از پس است داده اختصاص خود به را كشور
 شلتوك توليد ميزان نظر از دوم مقام در گيالن استان
 فارس گلستان، يها استان توليد احتساب با كه دارد قرار

 به را كشور كل توليد از درصد 93 جمعاً خوزستان و
 كل شلتوك هكتار در عملكرد .اند داده اختصاص خود

 در كيلوگرم 4144 برابر 1386- 87 زراعي سال در كشور
 4899 با سطح واحد در توليد باالترين كه بوده هكتار

 مازندران،ي ها استان و اصفهان استان به مربوط كيلوگرم
 را چهارم تا دومي ها رتبه بيترت به گلستان و النيگ

 ,Ministry of Jihad-e-Keshavarzi)باشند يم دارا

2009).  
  

  ها روش و مواد
 توليد عوامل كل وري هبهر گيري اندازه براي روش دو
  :دارد وجود
  )سنجي اقتصاد( پارامتريك روش .1
 ناپارامتري روش .2
 طريق از وري بهره محاسبه اقتصادسنجي روش در
 عرضه توابع يا هزينه تابع يك توليد، تابع يك برآورد

 صورت تابع با مرتبط توليد عوامل تقاضاي و محصول
 از استفاده اب وري بهره معيار دوم روش در .گيرد مي

 تعيين شاخص عدد محاسبه با و رياضي ريزي برنامه
 از استفاده و ها داده ريفراگ ليتحل روش كه شود مي

 در ها روش نيتر متداول ازي كي ستييكو مالم شاخص
 با كه )Salami, 2006( استي ور بهره محاسبه نوع نيا

 نهيزم در كشور در موجود اطالعات و آمار نوع به توجه
 از .دارد وجود دوم روش ازي شتريب استفاده امكان برنج
 توابع اساس بر ستييكو مالم وري بهره شاخص كه آنجا

 بر فاصله توابع از توصيفي ابتدا در .شود مي تعريف فاصله
 سپس شود، مي بيان .Caves et al (1982) ديدگاه اساس

  .گردد مي تعريف توابع اين براساس ستييكو مالم شاخص
 توان مي شود، انجام توليد نهاده، N از فادهاست با اگر
 ممكن توليد حداكثر كه كرد تصور را بعدي N+1 فضاي

 صورت حجم اين پوسته در ها نهاده از سطحي هر در
 مصرف ميزان به توجه با كننده توليد هر .پذيرد مي
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 اين از اي نقطه در آمده، بدست محصول مقدار و ها نهاده
 فعاليتش نقطه شرايط، بهترين در و كند مي فعاليت فضا
 حداقل اگر اكنون .گيرد مي قرار حجم اين پوسته روي

 كم يك عدد از را ممكن مكان بهترين تا نقطه اين فاصله
 نسبت در آن از توان مي كه آيد مي بدست شاخصي كنيم
 با محصول فاصله تابع كلي طور به .كرد استفاده وري بهره
 عبارت )پيشگفته ايفض( P(x) محصول مجموعه به توجه
  :از است

1(  
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∈= )()(:min),(0 xPyyxd

δ
δ

 
  :آنگاه باشد، توليد امكانات مجموعه به متعلق y اگر

1),(0 ≤yxd  
  :آنگاه باشد توليد امكانات منحني روي y اگر

1),(0 =yxd  
  
ي تكنولوژ با محصولي ا فاصله تابع d )1( رابطه در

 دهنده نشان و اسكالر تيكم كي δ و  t زمان در جيرا
 حداقل δ اگر .استي مرز ديتول ازي واقع ديتول فاصله
 فاصله تابع بنابراين .شد خواهد حداكثر /δy عبارت گردد

 ها نهاده از مشخص سطح يك در را ممكن توليد حداكثر
 استفاده با توليدي فرآيند يك در اگر .كند مي گيري اندازه
 كرد، توليد را y2 و y1 محصول دو نبتوا  x توليد عامل
 در x توليد عامل بردار براي توان مي را توليد ژي  تكنولو
   .داد نشان )1(شكل 

  

  
  تابع فاصله محصول و مجموعه امكانات توليد - 1شكل 

  
 محاط ناحيه :از است عبارت P(x) توليد قابل مجموعه

 و PPC – P(x) مرزي توليد امكانات منحني توسط شده
 در كه بنگاهي براي فاصله تابع مقدار y2 و y1 رهايمحو
 اين .است d0 = OA/OB با برابر كند مي توليد A نقطه
 معكوس بماند، ثابت توليد امكانات كه صورتي در فاصله

 آن به تواند مي محصول دو هر توليد كه است ضريبي

 روي بر كه C و B نقاط براي .شود داده افزايش ميزان
 يك با برابر فاصله تابع دارند قرار توليد امكانات منحني
  .است

 محصول فاصله تابع مانند نيز توليد عامل فاصله تابع
 به توليد عوامل مجموعه اساس بر كه آيد مي بدست
  :شود مي بيان زير صورت

2(  
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∈= )()(:max),( YLXyxd i ρ
ρ

  
  
 تمام مجموعه دهنده نشان L(Y) ،)2( رابطه در

 بردار تواند مي كه باشد مي (X) توليد عوامل بردارهاي
 توسط (Y) محصول بردار .نمايد توليد را (Y) محصول

 محصول بردار براي .شود مي توليد (X1, X2) عامل دو
 نشان )2( شكل با را توليد تكنولوژي توان مي شده داده
 است عبارت  L(Y) توليد عوامل مجموعه اينجا در .داد
 دارد قرار يدتول مقداري هم منحني زير كه سطحي از

(Isoq - L(Y)(. نقطه در فاصله تابع مقدار A است برابر 
  .OA/OBρ = نسبت با

 X2                                                                      

  
  تابع مسافت عامل توليد و مجموعه عامل مورد نياز - 2شكل 
  

 فاصله توابع از استفاده با ستييكو مالم شاخص
 توليد، عامل فاصله تابع كه طوري به .شود مي عريفت

 توليد عامل بردار سازي حداقل بوسيله را توليد تكنولوژي
 مشخص شده داده محصول بردار گرفتن نظر در با و

 با يابي بهينه مسئله به محصول فاصله تابع و نمايد مي
 توليد عامل بردار اساس بر محصول بردار حداكثرسازي

 تابع تحليل به تنها اينجا در .كند مي توجه شده داده
 عامل فاصله تابع زيرا شود، مي پرداخته محصول فاصله
  .گردد مي تحليل صورت همان به نيز توليد
 باال در شده تعريف محصول فاصله توابع اساس بر

 مبناي بر ستييكو مالم يور بهره هاي شاخص
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 به توجه با s و t زمان دو بين محصول حداكثرسازي
شود  به صورت زير تعريف مي tولوژي رايج در زمان تكن

)Caves et al., 1982:(  
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 از استفاده با ستييكو مالم شاخص مشابه طور به

  :از است عبارت s زمان تكنولوژي
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 در الذكر فوق محصول بر مبتني شاخصهاي از يك هر
 كه كنند مي ايجاد را متفاوتي وري هرهب شاخص صورتي

 براي .باشد خنثي هيكس ستاده، براي مرجع تكنولوژي
 يكي روي بر تصميم يا محدوديت اين اعمال از اجتناب

 ستييكو مالم وري بهره تغيير شاخص ها تكنولوژي از
 دو هندسي ميانگين صورت به را محصول بر مبتني
  .شود مي تعريف ستييكو مالم وري بهره شاخص

 
5(  

2
1

0

0

0

0
0 ),(

),(
),(
),(),,,( ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
×=

ss
t

tt
t

ss
s

tt
s

sstt xyd
xyd

xyd
xydxyxym

  
 به نسبت را (ys, xs) توليد نقطه وري بهره معادله اين
 يك از بزرگتر مقادير .كند مي بيان (yt, xt) توليد نقطه
 در را توليد عوامل كل وري بهره مثبت وري بهره رشد
 طول در عملكرد كه زماني .دهد مي نشان s تا t دوره
 شاخص باشد اشتهد كاهش به رو روند زمان
 شاخص چنانچه .گردد مي يك از كمتر ستييكو مالم
 كمتر توليد عوامل سازي حداقل مبناي بر ستييكو مالم

 اگر حاليكه در .دارد داللت عملكرد بهبود به باشد يك از
 اشاره زمان طي در عملكرد كاهش به باشد يك از بزرگتر

 عكوسم همان توليد عوامل فاصله توابع زيرا .نمايد مي
  .باشند مي) Farrell )1975مقادير كارايي مورد نظر 
 TFP اين است كه تغيير در) 5(از اشكاالت معادله 

 و توليد مقياس تكنولوژي، در تغييرات از اي مجموعه كه
 براي .دهد مي نشان عدد يك صورت به است فني كارايي

 برابر )5( رابطه با كه زير رابطه از توان مي نقص اين رفع
  :نمود استفاده است
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 دهنده نشان كروشه از خارج عبارت )6( رابطه در
 t زماني فاصله در محصول توليد در فني كارايي در تغيير

 فني كارايي به t زمان در فني كارايي نسبت با برابر و s تا
 تغيير دهنده نشان كروشه داخل عبارت .است s زمان در

 m0 .است فوق زمان دو بين )فني غييرت( تكنولوژي
 s تا t دوره بين وري بهره كه دهد مي نشان يك از بزرگتر
 بهبود اساس بر تواند مي افزايش اين .است يافته افزايش
 شود داده توضيح تكنولوژي پيشرفت يا فني كارايي

)Mojaverian, 2003.(  
 عامل يك با بنگاهي براي توان مي را فوق تجزيه

 به نسبت ثابت بازده فرض با محصول يك و توليد
 در بنگاه اين .داد نشان )3( شكل از استفاده با مقياس
 در .كند مي توليد E و D نقاط در ترتيب به t و s زمانهاي

 آن تكنولوژي سطح از تر پايين توليد ميزان دوره دو هر
 فني ناكارايي t و s هاي زمان در بنابراين .است دوره
  .دارد وجود

Y                                                                                                                

 
 وري كل تفكيك بهره - 3شكل 

  
 حاصل زير نتايج )6( معادله و )3(شكل  از استفاده با
  :شود مي
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  تغييرات كارايي= 
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 تغييرات تكنولوژيكي= 

  
 به نسبت ثابت بازده فرض اساس بر فوق تحليل

 شاخص 1994 سال در. باشد مي توليد مقياس
 مقياس به نسبت متغير بازده به توجه با ستييكو مالم
 خود اجزاي به نيز فني كارايي ترتيب بدين .گرديد ارايه
 تفكيك مقياس كارايي و خالص فني كارايي يعني
 به را آن اجزاي و وري بهره توان مي صورت بدين .گرديد
  :نمود محاسبه زير رابطه اساس بر و تفكيك
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  وري كل تغييرات بهره= 

  تغييرات كارايي فني خالص ×تغييرات كارايي مقياس  ×تغييرات كارايي تكنولوژيكي 
 گيري اندازه منظور به شد مالحظه كه همانطور

 .نمود گيري اندازه را هفاصل توابع است الزم كل وري بهره
 دارد وجود فاصله توابع گيري اندازه براي زيادي روشهاي

 با .باشد مي خطي ريزي برنامه روش آنها معروفترين و
 فراگير تحليل روش از توان مي تلفيقي هاي داده داشتن
وري كل و اجزاي آن  براي محاسبه بهره (DEA)ها  داده

 & Rafii)العات استفاده نمود كه به طور كامل در مط
Mojaverian, 2007; Alirezaii et al., 2007; Zare et 

al., 2008; Mojaverian, 2003) بيان شده است.  
ي ور بهره رشد بر مؤثر عواملي بررس در نيهمچن

 & Jalaii) اقتصادي كالن متغيرهاي رينظي متعدد موارد
Rashidi, 2007; Dar, 2002; Gallaway & Vedder, 

 ;Khosravi & Torkamani, 2000) راتصاد ،(1998

Arnade & Vasavada, 1998)، تجاري سازي آزاد (Goh, 

2000; Holmes & Schmits, 2001)، در گذاري سرمايه 
 ،)Khaksar & Karbasi, 2005( كشاورزي تحقيقات
 در نوين هاي شيوه ،)Karimi, 2007( كشاورزان آموزش

 ,.Ashrafi et al)مزرعه اندازه ،)Pillai, 2001( كشاورزي

 تغيير و خالص فني كارايي تكنولوژيكي، تغييرات ،(2005
 ;Mojaverian, 2007; Alirezaii et al., 2007)مقياس در

Zare et al., 2008) با اما .باشند رگذاريتأث ندتوان مي 
 از استفاده( قيتحق نيا در استفاده مورد روش به توجه

 وي تكنولوژ تراييتغ ريتأث تنها )ستييكو مالم شاخص
 ديتول عوامل كلي ور بهره رشد بري فنيي كارا راتييتغ

  .گرفت قراري بررس مورد برنج
 نوع از مطالعه اين در استفاده مورد هاي داده

 توليد هزينه سيستم به مربوط و شده ادغامي ها داده
 كه گلستان و النيگ مازندران، استان سه در برنج
  )كشور ديتول كل درصد 90( برنج ديتول زانيم نيباالتر

 وزارت اطالعات و آمار كل اداره توسط را دارا بوده و
  ي ها سالكشاورزي و مركز آمار ايران در فاصله  جهاد

هايي كه در  نهاده. باشند مي شده، منتشر 86-1369
وري كل عوامل توليد و اجزاي آن وارد  بررسي بهره

 نيروي ، سم و كش اند شامل بذر، كود شيميايي، علف شده
 زين كشت ريز سطح و ديتول زانيم از نيهمچن بوده، كار
 .است شده استفاده زين كلي ور بهره رشد محاسبهي برا

وري كل عوامل توليد به روش  گيري رشد بهره براي اندازه
 و Excelافزاري  هاي نرم ست از بستهييناپارامتري مالم كو

DEAP 2.1  استفاده شده است .  
  بحث و نتايج

وري كل عوامل توليد  ين بخش ابتدا رشد بهرهدر ا
ست محاسبه ييكو برنج كشور به روش ناپارامتري مالم

وري كل عوامل توليد هر  شده، سپس به تعيين رشد بهره
وري كل عوامل  در تغييرات بهره مؤثراستان و عوامل 

بدين . توليد مناطق تحت بررسي پرداخته شده است
وري كل  تغييرات بهرهمنظور نتايج حاصل از برآورد 

عوامل توليد و اجزاي آن براي محصول برنج در طول 
و چهار زير دوره زماني آن بيان  1369-86ي ها سال

) 1369-73ي ها سال(به طوري كه دوره اول . شده است
برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، دوره دوم 

برنامه دوم توسعه اقتصادي و ) 1374-78ي ها سال(
برنامه سوم توسعه ) 1379-83ي ها سال( دوره سوم

سه سال اول برنامه ) 1384-86(اقتصادي و دوره چهارم 
  .باشد چهارم توسعه اقتصادي مي

ي كل عوامل توليد ور بهرهتغييرات ) 1(در جدول 
ي منتخب زماني در كل ها دورهبرنج و اجزاي آن براي 

وري كل عوامل  تغييرات در بهره. شده است ارايهكشور 
وليد، ناشي از تغييرات تكنولوژي، كارايي فني خالص و ت

د كه طبق اين جدول باش مييا تغيير در مقياس توليد 
EFFCH  ناشي از تغييرات (تغييرات كارايي فني كل

 ،)خالص كارايي فني و تغييرات كارايي مقياس
TECHCH  ،تغييرات تكنولوژيPECH   تغييرات خالص

با بازدهي متغير نسبت طبق يك تكنولوژي (كارايي فني 
 TFPCH تغييرات كارايي مقياس و  SECH، )به مقياس

 به الزم .دباش مي ديتول عوامل كلي ور بهره راتييتغ
 انيب عدد صورت به راتييتغ نيا كه دباش ميي ادآوري

 كلي ور بهره رشد تنها ند،باش مي واحد بدون و شده
  .باشد يم درصد به )آخر ستون( ديتول عوامل
   هاي دوره در برنج يور بهره كشور حسط در

 )دوره كل و توسعه سوم برنامه( 1369-86 و 83-1379
 از ناشي يور بهره رشد نيا كه است يافته افزايش
 سوم دوره در تكنولوژي و كلي فن كارايي مثبت تغييرات

 كل در .دباش مي دوره كل دري فناور مثبت راتييتغ و
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 رشد از نجبر 1369-86 يها سال بر مشتمل دوره
 كشور سطح در )درصد 5/1( نييپا اريبس يور بهره

        .است بوده برخوردار
  
  
  
  
  
  
  

  1369- 86 يها سال طي سطح كشور در برنج توليد عوامل كل وري بهره تغييرات -1 جدول
 %EFFCH TECHCH PECH SECH TFPCH TFPCH سال

70-69  - - - - - - 
71-70 857/0  849/0 009/1 988/0 2/1 -  
72-71 859/0 142/1 87/0 987/0 981/0 9/1 - 
73-72 904/0 059/1 878/0 029/1 957/0 3/4 - 
74-73 013/1 027/1 979/0 034/1 041/1 1/4 
75-74 019/1 103/1 007/1 012/1 124/1 4/12 
76-75 011/1 927/0 006/1 005/1 937/0 3/6 - 
77-76 074/1 041/1 063/1 011/1 118/1 8/11 
78-77 884/0 958/0 878/0 007/1 847/0 3/15 - 
79-78 853/0 02/1 876/0 974/0 871/0 9/12 - 
80-79 027/1 004/1 019/1 008/1 032/1 2/3 
81-80 984/0 113/1 991/0 993/0 095/1 5/9 
82-81 061/1 084/1 024/1 036/1 151/1 1/15 
83-82 023/1 105/1 02/1 003/1 131/1 1/13 
84-83 048/1 023/1 066/1 984/0 072/1 2/7 
85-84 061/1 977/0 995/0 066/1 037/1 7/3 
86-85 025/1 919/0 018/1 007/1 943/0 7/5 - 
87-86 008/1 906/0 1 008/1 914/0 6/8 - 
73-69 908/0 095/1 894/0 015/1 992/0 8/0 - 
78-74 968/0 01/1 966/0 002/1 979/0 1/2 - 
83-79 029/1 066/1 024/1 005/1 096/1 6/9 
86-84 031/1 934/0 004/1 027/1 965/0 5/3 - 
86-69 983/0 033/1 973/0 01/1 015/1 5/1 
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

 
 وي ور بهره دهد، يم نشان )1( جدول كه همانطور

 بشدت ها سالي برخ در و ندارندي منظم رونديي كارا
 .يابند مي كاهش شدته ب گريدي ها سال در و شيافزا

 راتييتغ جزء سه هر ريتأث تحتي ور بهره نوسانات گرچه
يي كارا راتييتغ و خالصي فنيي كارا راتييتغ ،يتكنولوژ

 راتييتغ عتريوس دامنه ليدل به اما دارد قرار اسيمق
 در خصوصاً عوامل كلي ور بهره نوسانات ،يتكنولوژ

 توسعه چهارم و سومي ها برنامه به مربوطي ها سال
ي برا جهينت در .استي فناور راتييتغ ليدل به شتريب

 شيافزا وي فناور شرفتيپ به ديباي ور بهره شيافزا
  .نمودي شتريب توجه بخش نيا دري گذار سرمايه
 عواملي ور بهره رشد نيشتريب )1( جدول اساس بر

 1/15 زانيم به 1381-82ي زراع سال در برنج ديتول

 به 1377-78 سال در رشد زانيم نيكمتر و درصد
 متوسط .است گرفته صورت درصد 3/15ي منف زانيم

ي كل عوامل توليد در زراعت برنج كشور در ور بهرهرشد 
اين شاخص در دوره . درصد بوده است 5/1ل دوره طو

برنامه پنج ساله اول توسعه ) 1369-73ي ها سال(اول 
  ي ها سال(درصد، در دوره دوم  - 8/0اقتصادي ساالنه 

 -1/2برنامه دوم توسعه اقتصادي ساالنه ) 78-1374
برنامه سوم ) 1379-83ي ها سال(درصد، در دوره سوم  

درصد و در دوره چهارم  6/9توسعه اقتصادي ساالنه 
سه سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي ) 86-1384(
 مربوط ريمقاد كه استي آور ادي به الزم.است بوده -5/3
 آني ها سال به مربوط ريمقاد نيانگيم از برنامه هر به

  .است آمده بدست برنامه
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ي كل عوامل توليد برنج به دو ور بهرهتجزيه رشد 
كه  دهد ميو تغيير در تكنولوژي نشان عامل رشد كارايي 

ي عمدتاً ناشي از رشد ور بهرهدر دوره اول رشد 
 درصد رشد 2/9تكنولوژي است به طوري كه در مقابل
درصد بوده  5/9منفي كارايي، تغييرتكنولوژي ساالنه 

درصد و  -2/3در دوره دوم متوسط رشد كارايي . است
سط رشد درصد، در دوره سوم متو 9/0رشد تكنولوژي 

بوده كه اين مجموع  6/6ولي رشد فناوري  9/2كارايي 
ي كل به ميزان ور بهرهاين دو عامل سبب افزايش رشد 

در دوره چهارم نيز تغيير . درصد گرديده است 6/9
كارايي مثبت و تغيير فناوري منفي بوده ولي به دليل 
بيشتر بودن رشد تكنولوژي نسبت به رشد در كارايي، 

بر اساس نتايج . دباش ميكل نيز منفي  يور بهرهرشد 
فوق فرضيه دوم تحقيق يعني تأثيرگذاري رشد 

ي كل عوامل توليد برنج ور بهرهتكنولوژي بر رشد 
  .شود پذيرفته مي

 توليد عوامل كل يور بهره تغييرات )2( جدول در
 استان در زماني منتخب هاي دوره براي آن اجزاي و برنج

 مازندران استان سطح در .است شده ارايه مازندران
- 83 ،1374- 78 ،1369-73 هاي دوره در برنج يور بهره

 توسعه سوم و دوم ،اولي ها برنامه( 1369-86 و 1379
 يور بهره رشد نيا كه است يافته افزايش )دوره كل و

 دوره كل در .دباش مي تكنولوژي مثبت تغييرات از ناشي
 نسبتاً يور بهره از برنج 1369-86 يها سال بر مشتمل

 .است بوده برخوردار استان سطح در )درصد 8/3(ي خوب
 شرفتيپ نهيزم به توجه با  رشد مقدار نيا چند هر

 استان نياول عنوان به مازندران استان در موجود
  .ستين بخش تيرضا چندان كشور در برنج دكنندهيتول

وري  دهد، بهره نشان مي) 2(همانطور كه جدول 
ستان مازندران روند منظمي ندارد عوامل توليد برنج در ا

ي ديگر ها سالبشدت افزايش و در  ها سالو در برخي 
در مورد تغييرات اجزاي . يابند ميبشدت كاهش 

گفت، عدم تغيير كارايي مقياس و  توان ميوري نيز  بهره
        كه شده   باعث  استان عدم تغيير كارايي فني خالص در

  
  1369-86 يها سال طي استان مازندران در برنج توليد عوامل كل وري بهره تغييرات -2جدول 

 %EFFCH TECHCH PECH SECH TFPCH TFPCH سال
70-69 - - - - - - 
71-70 1 112/1 1 1 112/1 2/11 
72-71 1 091/1 1 1 091/1 1/9 
73-72 1 168/1 1 1 168/1 8/16 
74-73 1 079/1 1 1 079/1 9/7 
75-74 1 131/1 1 1 131/1 1/13 
76-75 1 937/0 1 1 937/0 3/6 - 
77-76 1 038/1 1 1 038/1 8/3 
78-77 1 953/0 1 1 953/0 7/4 - 
79-78 1 952/0 1 1 952/0 8/4 - 
80-79 1 943/0 1 1 943/0 7/5 - 
81-80 1 392/1 1 1 392/1 2/39 
82-81 1 921/0 1 1 921/0 9/7 - 
83-82 1 842/0 1 1 842/0 8/15 - 
84-83 1 127/1 1 1 127/1 7/12 
85-84 1 995/0 1 1 995/0 5/0 - 
86-85 1 968/0 1 1 968/0 2/3 - 
87-86 1 997/0 1 1 997/0 3/0 - 
73-69 1 112/1 1 1 112/1 2/11 
78-74 1 002/1 1 1 002/1 2/0 
83-79 1 045/1 1 1 045/1 5/4 
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86-84 1 986/0 1 1 986/0 4/1 -  
86-69 1 038/1 1 1 038/1 8/3  

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ي شلتوك صرفاً تابعي از تغييراتور بهرهتغييرات 
 عامل تكنولوژي منفي تغييرات همچنين .باشد تكنولوژي

ي اجراي ها سال در برنج يور بهره رشد كاهش در مؤثر
 توزيع بنابراين .دباش مي توسعه چهارم و سومي ها برنامه
 نبوده بهينه استان در نينو روشهاي آموزش و ها نهاده
 نرخ جديد، تكنولوژي به مربوط ريسك اينكه يا و است

 همين در .است داده كاهش را جديد تكنولوژي پذيرش
 آفات با مبارزه جديد هاي روش جايگزيني امروزه راستا،
 مورد شيميايي هاي روش جاي به بيولوژيك كنترل يعني
 فراروي كه اي مسئله ليكن .است گرفته قرار توجه
 دارد قرار توسعه هاي استراتژي طراحان و انريز برنامه

 آن سريع اشاعه و زارعين توسط آنها پذيرش چگونگي
  .دباش مي

 عواملي ور بهره رشد نيشتريب )2( جدول اساس بر
  1380-81ي زراع سال در مازندران استان در برنج ديتول
 سال در رشد زانيم نيكمتر و درصد 2/39 زانيم به

 گرفته صورت درصد -8/15ي منف زانيم به 83-1382
 زراعت در ديتول عوامل كلي ور بهره رشد متوسط .است
 نيا .است بوده درصد 8/3 دوره طول در استان برنج

 پنج برنامه )1369-73 يها سال( اول دوره در شاخص
 دوره در درصد، 2/11 ساالنه اقتصادي توسعه اول ساله
 اقتصادي توسعه دوم امهبرن )1374-78 يها سال( دوم

 )1379-83 يها سال( سوم دوره در درصد، 2/0 ساالنه
 دوره در و درصد 5/4 ساالنه اقتصادي توسعه سوم برنامه
 توسعه چهارم برنامه اول سال سه )1384-86( چهارم
 ازي آور فن رشد نيهمچن .است بوده -4/1ي اقتصاد
 تاي ول بوده مثبت 1374-75ي زراع سال تا دورهي ابتدا

ي آور فن رشد )83 و 80 ،76ي ها سال جز به( دوره انيپا
   .دباش ميي منف

ي كل عوامل توليد ور بهرهتغييرات ) 3(در جدول 
ي منتخب زماني در استان ها دورهبرنج و اجزاي آن براي 

        يور بهره  گيالن  در سطح استان. شده است ارايهگيالن 
  

  1369-86 يها سال طي استان گيالن در برنج توليد ملعوا كل وري بهره تغييرات -3 جدول
 %EFFCH TECHCH PECH SECH TFPCH TFPCH سال

70-69 - - - - - - 
71-70 1 983/0 1 1 983/0 7/1 -  
72-71 1 994/0 1 1 994/0  6/0 - 
73-72 1 996/0 1 1  996/0 4/0 - 
74-73 1 179/1 1 1 179/1 9/17 
75-74 1 243/1 1 1 243/1 3/24 
76-75 1 948/0 1 1 948/0 2/5 - 
77-76 1 982/0 1 1 982/0 8/1 - 
78-77 1 89/0 1 1 89/0 11- 
79-78 1 97/0 1 1 97/0 3- 
80-79 1 167/1 1 1 167/1 7/16 
81-80 1 351/1 1 1 351/1 1/35 
82-81 1 255/1 1 1 255/1 5/25 
83-82 1 232/1 1 1 232/1 2/23 
84-83 1 051/1 1 1 051/1 1/5 
85-84 1 961/0 1 1 961/0 9/3 - 
86-85 1 982/0 1 1 982/0  8/1 - 
87-86 1 971/0 1 1 971/0 9/2 - 
73-69 1 038/1 1 1 038/1 8/3 
78-74 1 006/1 1 1 006/1 6/0 
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83-79 1 211/1 1 1 211/1 1/21 
86-84 1 971/0 1 1 971/0 8/2 - 
86-69 1 067/1 1 1 067/1 7/6 

  هاي تحقيق هيافت: مأخذ 
  
  
  

و  1379-83، 1374-78، 1369-73هاي  برنج در دوره
هاي اول، دوم و سوم توسعه و كل  برنامه( 86-1369

 وري ناشي از افزايش يافته است كه اين رشد بهره) دوره
 مشتمل دوره كل در .دباش مي تكنولوژي مثبت تغييرات

 7/6(ي خوب يور بهره رشد از برنج 1369-86 يها سال بر
  .است بوده برخوردار استان سطح در )درصد

ي ور بهره ،دهد مي نشان )3( جدول كه همانطور
 و نداردي منظم روند النيگ استان در برنج ديتول عوامل

 كاهش گريدي ها سال در و شيافزا ها سالي برخ در
 توان مي نيز يور بهره اجزاي تغييرات مورد در .يابند مي

 فني كارايي تغيير عدم و مقياس كارايي تغيير عدم گفت،
 شلتوك يور بهره تغييرات كه شده باعث دراستان خالص
 همچنين .باشد تكنولوژي تغييرات از تابعي صرفاً

 رشد كاهش در مؤثر عامل تكنولوژي منفي تغييرات
 و دومي ها برنامهي اجراي ها سال در برنج يور بهره

   .دباش مي توسعه چهارم
ي ور بهره رشد نيشتريب )3( جدول جينتا اساس بر
  ي زراع سال در النيگ استان در برنج ديتول عوامل

 رشد زانيم نيكمتر و درصد 1/35 زانيم به  81-1380
 صورت درصد 11ي منف زانيم به 1377-78 سال در

 در ديتول عوامل كلي ور بهره رشد متوسط .است گرفته
 .است بوده درصد 7/6 دوره طول در استان برنج زراعت

 برنامه )1369-73 يها سال( اول دوره در خصشا نيا
 در درصد، 8/3 ساالنه اقتصادي توسعه اول ساله پنج
 توسعه دوم برنامه )1374-78 يها سال( دوم دوره

   يها سال( سوم دوره در درصد، 6/0 ساالنه اقتصادي
 1/21 ساالنه اقتصادي توسعه سوم برنامه )83-1379

 برنامه اول سال هس )1384-86( چهارم دوره در و درصد
 رشد نيهمچن .است بوده -8/2ي اقتصاد توسعه چهارم

 جزء به( چهارم و دوم اول،ي ها دوره دري آور فن
 شدني منف سبب كه بودهي منف )74 و 73ي ها سال
 برنامهي ها سال در و است شده زين كلي ور بهره رشد
 دريي باال اريبس رشد از النيگ استان توسعه سوم
  .است بوده برخوردار جبرني ور بهره

 توليد عوامل كل يور بهره تغييرات )4( جدول در
 استان در زماني منتخب يها دوره براي آن اجزاي و برنج

 گلستان استان سطح در .است شده ارايه گلستان
 افزايشي بررس موردي ها دوره تمام در برنج يور بهره
 تمثب تغييرات از ناشي يور بهره رشد نيا كه است يافته

 دوره كل در .دباش مي تكنولوژي و كلي فن كارايي
 يور بهره رشد از برنج 1369-86 يها سال بر مشتمل

 .است بوده برخوردار استان سطح در )درصد 8/5(ي خوب
 افزايش در ها سياست موفقيت از حكايت نتايج ليكن
  .دارد استان سطح در راهبردي محصول اين يور بهره

 ووري  بهره ،دهد مي ننشا )4( جدول كه همانطور
 و شيافزاها  ي سالبرخ در و ندارندي منظم رونديي كارا
 نوسانات گرچه .يابند مي كاهش گريدهاي  سال در

 ليدل به اما دارد قرار جزء سه هر ريتأث تحتوري  بهره
 كلوري  بهره نوسانات ،ييكارا راتييتغ تر عيوس دامنه
 و سومهاي  برنامه به مربوطهاي  سال در خصوصاً عوامل
  .استيي كارا راتييتغ ليدل به شتريب توسعه چهارم
 عواملوري  بهره رشد نيشتريب )4( جدول اساس بر

 6/32 زانيم به 1376-77ي زراع سال در برنج ديتول
 به 1377-78 سال در رشد زانيم نيكمتر و درصد

 متوسط .است گرفته صورت درصد 8/23ي منف زانيم
 استان برنج زراعت در ديلتو عوامل كلوري  بهره رشد

 شاخص نيا .است بوده درصد 8/5 دوره طول در گلستان
 اول ساله پنج برنامه )1369-73 يها سال( اول دوره در

 دوم دوره در درصد، 7/9 ساالنه اقتصادي توسعه
 ساالنه اقتصادي توسعه دوم برنامه )1374-78 يها سال(

 رنامهب )1379-83 يها سال( سوم دوره در درصد، 07/1
 چهارم دوره در و درصد 5/7 ساالنه اقتصادي توسعه سوم

ي اقتصاد توسعه چهارم برنامه اول سال سه )86-1384(
  .است بوده 6/5

وري كل عوامل توليد برنج به دو  تجزيه رشد بهره
دهد كه  عامل رشد كارايي و تغيير در تكنولوژي نشان مي

د كارايي وري عمدتاً ناشي از رش در دوره اول رشد بهره
درصد رشد كارايي،  2/8است به طوري كه در مقابل

در دوره . درصد بوده است 4/1تغييرتكنولوژي ساالنه 
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درصد و رشد تكنولوژي  7/2دوم متوسط رشد كارايي 
 7/14درصد، در دوره سوم متوسط رشد كارايي  -7/1

ولي رشد فناوري منفي بوده ولي اين امر نتوانسته سبب 
 رغمبه به عبارت ديگر . ري كل گرددو كاهش رشد بهره

رشد منفي فناوري، رشد كارايي به قدري باال بوده كه 
در دوره چهارم نيز . وري گرديده است باعث رشد بهره

تغيير كارايي مثبت و تغيير فناوري منفي بوده ولي به 
دليل بيشتر بودن رشد كارايي نسبت به رشد در 

در كل . باشد مي وري كل نيز مثبت تكنولوژي، رشد بهره
دوره نيز رشد كارايي مثبت و تغيير فناوري منفي بوده 
ولي به دليل بيشتر بودن رشد كارايي نسبت به رشد در 

.  باشد وري كل نيز مثبت مي تكنولوژي، رشد بهره
وري بايد به پيشرفت فناوري و  بنابراين براي افزايش بهره

جه گذاري در اين بخش در استان تو افزايش سرمايه
         .بيشتري نمود

  
  1369- 86 هاي سال طي استان گلستان در برنج توليد عوامل كل وري بهره تغييرات -4 جدول

 %EFFCH TECHCH PECH SECH TFPCH TFPCH سال
70-69 - - - - - - 
71-70 067/1949/01949/0 013/1 3/1 
72-71 147/1002/11002/1 15/1 15 
73-72 983/0111/11111/1 093/1 3/9 
74-73 133/1994/01994/0 127/1 7/12 
75-74 022/1149/11149/1 175/1 5/17 
76-75 07/1832/01832/0 891/0 9/10 - 
77-76 236/1072/1861/0435/1 326/1 6/32 
78-77 893/0853/0834/007/1 762/0 8/23 - 
79-78 918/0011/1961/0955/0 929/0 1/7 - 
80-79 195/1849/01/1086/1 015/1 5/1 
81-80 159/1951/0909/0275/1 103/1 3/10 
82-81 105/1978/0025/1078/1 081/1 1/8 
83-82 261/1857/0248/101/1 081/1 1/8 
84-83 017/1053/1018/1999/0 071/1 1/7 
85-84 024/1992/0963/0063/1 016/1 6/1 
86-85 075/105/1156/1929/0 129/1 9/12 
87-86 1/193/011/1 024/1 4/2 
73-69 082/1014/01 014/1 097/1 7/9 
78-74 027/1983/0931/0056/1 010/1  07/1 
83-79 147/1937/006/1884/0 075/1 5/7 
86-84 066/199/0039/1952/0 056/1 6/5 
86-69 082/1977/01082/1 058/1 8/5 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ   

  
  پيشنهادها و گيري نتيجه
 ساالنه رشد متوسط آمده، دست به جينتا اساس بر
 كل در كشور برنج زراعت در ديتول عوامل كلي ور بهره
 )سال در درصد 5/1( كمي ول مثبت 1369-86 دوره

ي مختلف متفاوت است، ها استاناين رقم در . بوده است
 7/6يالن باالترين رقم را به ميزان به طوري كه استان گ
ي گلستان و مازندران در ها استاندر سال داشته و 

در مقايسه بين رشد كارايي و . هاي بعدي قرار دارند رتبه
رشد تكنولوژي، در كل دوره و براي كل كشور متوسط 

نكته حائز اهميت، ثابت . رشد تكنولوژي بيشتر است
زندران و گيالن به ي ماها استانبودن كارايي فني در 

عنوان مهم ترين مناطق توليد برنج در كشور از نظر 
د، اين موضوع انجام باش ميتوليد و سطح زير كشت 

 نمايد مطالعات ميداني و مقطعي را در اين زمينه الزم مي
ي فنيي كارا سطح از ابتدا از مناطق، نيا نيزارع ايآ كه
 به قيطر از قطف ديتول شيافزا و اند بوده برخورداريي باال

 ليدل به نكهيا اي است سريم ديجدي ها نهادهي ريكارگ
 بد ها نهاده از استفاده در نيزارع د،يتول تيريمد در ضعف
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 آنها تيريمد دري رييتغ زين دوره نياي ط و كرده عمل
  .است نشده جاديا

 آمده بدست ريمقاد  كه نيا گريد توجه قابل نكته
ي ها سال طول در جبرن ديتول عواملي ور بهرهي برا

ي خط روند از و بودهي اديز نوساناتي دارا مختلف،
 بر مؤثر عوامل سهم بررسي .كنند ينمي رويپي مشخص
 فني كارايي مقياس، كارايي تغييرات( يور بهره رشد

 كارايي برنج توليد در كه داد نشان )تكنولوژي و خالص
 در ديگر جزء دو از بيش گلستان استان در تنها مقياس

 استان دو در نيهمچن .دارد نقش وري بهره فزايشا
 بيشتري تأثير تكنولوژي پيشرفت النيگ و مازندران
 از .اند داشته وري بهره افزايش در ديگر جزء دو نسبت
 رشد در تكنولوژي و كلي فن كارايي تأثير ميزان مقايسه

 استان در تنها كه دريافت توان مي نيز برنج وري بهره
 به نسبت بيشتري نقش كلي نفيي كارا گلستان

 .است داشته وري بهره افزايش دري فناور شرفتيپ
 بر مؤثر عوامل تأثير ميزان از حاصل هاي يافته بنابراين

 در برنج وري بهره رشد كه است آن گوياي وري بهره رشد
  .است تكنولوژي پيشرفت دليل به ها استان اكثر

 در مقياس كارايي سهم ها استان اغلب در همچنين
 در .است بوده ديگر جزء دو از كمتر وري بهره افزايش
بر اين  )Arnade & Vasavada )1998 راستا همين

 توسعه درحال كشورهاي از بسياري در كه اعتقادند
 كه باشد مي همراه كارايي كاهش با تكنولوژي پيشرفت

 جديد هاي تكنولوژي با كشاورزان ناآشنايي را آن علت
  .داند مي

 مؤثر عوامل و يور بهره محاسبه كه كرد دقت بايد  
 به يور بهره بهبود چرخه از بخشي فقط آن، تغييرات در

 ييتنها به محاسبات اين از نتايج لذا، .آيد مي حساب
 افزايش بلكه نمايد، كمك يور بهره افزايش به دتوان مين

 بهبود نقشه تهية و يريز برنامه يك نيازمند ي،ور بهره
 افزايش جهت در يريز برنامه براي اما. است يور بهره
 لحاظ از يكشاورز بخش شناخت به احتياج ي،ور بهره

 تغييرات در مؤثر عوامل همچنين و يور بهره پيشينه
 محاسبات نتايج لذا. است گذشته يها دوره در يور بهره

 يريز برنامه پايه دتوان مي يور بهره تغييرات به مربوط
  .باشد يور بهره افزايش در عملي و صحيح

 ارتقاي هدف اگر گفت، توان مي كلي طور به بنابراين،
 در جديد هاي تكنولوژي افزايش با همراه برنج وري بهره

 انتخاب مزارع، اندازه در تغييراتي بايست مي باشد، كشور
 ارقام كشت سمت به كارانيشال تشويق و كشت الگوي
 زومل دليل همين به .پذيرد صورت باالتر وري بهره با برنج

 به آن نتايج انتقال چگونگي و زمينه اين در مطالعاتي
  .شود مي نمايان پيش از بيش كارانيشال

 موارد مطالعه، نيا در آمده دست به جينتا به توجه با
 ديتول عوامل يور بهره موجود وضعيت بهبود براي زير
 :دشو مي پيشنهاد كشور در برنج

 برنج ديتول ملعوا كل يور بهره يها نوسان كه آنجا از .1
 چيه در و بوده يفناور راتييتغ ليدل به كشور در
 رييتغ )گلستان استان جزء به( ها استان از كي

 نداشته نقش يور بهره بهبود در كلي فن ييكارآ
 شيافزا يبرا شود يم شنهاديپ نيبنابرا است،
 استفاده در كشاورزان مشاوره و آموزش ،يور بهره
 يفناور جيترو از شتريب دسترس در منابع از حيصح
  .رديگ قرار نظر مد ديجد

 النيگ و مازندران استان دو در يكيتكنولوژ بهبود .2
 ،يفن ييكارآ كاهش ليدل به اما است، داشته وجود

 رو نيا از است، شده كاسته كل يور بهره  رشد از
 يها آموزش يآور فن بهبود زمان در كه است الزم

 در ژهيو هب نهيبه يريكارگه ب يبرا مناسب
   .رديگ قرار نظر مد فوق يها استان

 رشد نظر  از كهيي ها استان دادن قرار تياولو در .3
 منظور به ندارند، قرار يمطلوب تيوضع در يور بهره
ي ها ياستگذاريس دري ور بهره سطح شكاف ليتعد

  .كشوري ا توسعه
 سايت در يور بهره پژوهشي نيازهاي بانك تشكيل .4

 جينتا به توجه با .يكشاورز بخش اب مرتبطي نهادها
 بخش در آماريي ها سالنامه ساله هر قيتحق نيا

 عمومي هاي سرشماري و دشو مي منتشر يكشاورز
 اما شود، مي انجام يكبار سال چند هر نيز كشاورزي

 محاسبه شده آوري جمع اطالعات و آمار وجود با
 زير در را مختلف يها نهاده و محصوالت يور بهره

 با برنج جمله از كشاورزي بخش مختلف ايه بخش
 موردي ها داده بهي دسترس نظر ازي فراوان مشكالت

 .روبروست ازين
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