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چکیده
سـند چشمانداز اهداف از یکی و ایران کشـاورزي در بخش نهم دولت از اهد اف یکی دانهاي در تولید ذرت خودکفایی به دسـتیابی
فعالیت ارزیابی براي مهم ابزارهاي یکی از همچنین میباشد . کشاورزي بخش د ر افزایش بهرهوري توسعه، برنامههاي و ساله بیست
طرح ارزیابی بهمنظور تحقیق این در لذا است. بهره وري شاخص از استفاده پویا، خودکفایی به رسید ن راستاي در کشاورزي بخش
تولید کننده عمده استان سه و کشور 1379-83، در سالهاي طی محصول این تولید کل عوامل بهرهوري د انهاي، ذرت افزایش تولید
عوامل کل که بهرهوري داد نشان نتایج شد. ترنکوئیسـت-تیل محاسبه شاخص از با استفاده کرمانشاه) و خوزسـتان (فارس، ذرت
رشد نرخ .(1381 سال (به استثناء است بوده یک از کمتر بودن، صعودي علیرغم مورد مطالعه، دوره کشور طی در دانه اي تولید ذرت
دو استان در دانهاي تولید ذرت عوامل کل بهره وري میباشد . کل بهرهوري بهبود از حاکی و است مثبت بوده دوره کل در ساالنه آن
رشد شاخص بودن نرخ بیشتر امر این علت و بوده منفی نرخ رشد آن و کرد ه پیدا کاهش مطالعه مورد دوره خوزستان طی و فارس
ولی است شده تولید ذرت افزایش که باعث ذرت افزایش علیرغم اجراي طرح است. ستانده بوده شاخص رشد نرخ به نسبت نهاد ه
تولید عوامل بهرهوري کل است. کرد ه پید ا کاهش کل تولید بوده، بهرهوري افزایش نرخ از بیشتر هزینهها نرخ افزایش اینکه بهعلت
نتایج است. بوده آن مثبت رشد و نرخ کرده پیدا افزایش نوساناتی، علیرغم مطالعه مورد طی د وره استان کرمانشاه در دانهاي ذرت
مقطعی یابد، دست خودکفایی به هم و اگر یابد د ست ایران در ذرت خودکفایی به زودي نمیتواند به دولت که داد نشان تحقیق این
کاهش هزینه و تولید نظام به اصالح نسبت باید مسـئولین و اسـت نیاز خودکفایی پویا، برنامهریزي به دسـتیابی براي بود. خواهد

دهند. انجام را گستردهاي اقدامات ذرت، تولید

خودکفایی ترنکوئیست-تیل، د انهاي، شاخص ذرت عوامل تولید، کل بهرهوري کلیدي: کلمات
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Investigation of sustainable self-sufficiency in maize production in Iran: total factor productivity approach

By: S. Amirtaimoori, MSc, Department of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran & 

A.H.Chizari Assistant Professor of Agricultural Economics, Tarbiat Modarres University, tehran, Iran.

Achieving self-sufficiency in maize production is one of the objectives of the present government in agricultural 

sector. Increasing productivity in agricultural sector is one of the major objectives of the 20-year vision plan and 

development plans. Also, using productivity index is one of the important tools in evaluation of the activities in 

agricultural sector, in achieving self-sufficiency. So, in this research, in order to assessing the increasing plan 

of maize production, Total Factor Productivity (TFP) of this product was estimated with the use of Tornqvist-

theil index in three main producing province (Fars, Khuzestan and Kermanshah) in Iran during 1998-2002. 

The results showed that the TFP of Maize in the country despite its rising has been below 1 (exept for year 

1999) within this intended period. Its annual increasing rate was positive during this period and it indicates an 

improvement in total productivity. The TFP of maize has decreased in two cities (Fars & Khozestan) during this 

period, its increasing rate has turned to be negative, and the reason for this decline was the fact that Input-Index 

increasing rate has been higher in comparison to output-Index increasing rate. Despite the execution of increase-

in-maize-production project which has caused more production of Maize, the total productivity has declined 

because the costs-increase rate was higher than the production-increase rate. Despite its fluctuations, the TFP of 

maize has gone up in kermanshah during the period of this study and met a positive increasing rate. The results 

of this investigation revealed that the government can not achieve a self-sufficiency in this regard in Iran, and 

even if this occurs in Maize production, it would be fleeting. In order to meet such a dynamic self-sufficiency, 

programming is necessary and country’s authorities should take wide and drastic actions to cope with the 

decrease in production costs of Maize.

Key words: Total Factor Productivity (TFP), Maize, Tornqvist-theil Index, Sustainable Self-Sufficiency

مقدمه
اهمیت غذایی، ــت امنی ــئله مس و جمعیت روزافزون ــد رش به توجه ــا ب
مییابد. افزایش به روز روز کشاورزي محصوالت د ر خودکفایی به ــتیابی د س
ایران دولت اهداف جمله از کشاورزي محصوالت د ر به خودکفایی ــتیابی د س
می شود. در همین احساس بیشتر راهبردي محصوالت د ر تمایل این و است
نهم دولت اهداف از یکی دانهاي، ذرت تولید در خودکفایی به رسید ن راستا

است. کشاورزي بخش در
میبایستی کشاورزي محصوالت در پویا خودکفایی دستیابی به بهمنظور
کاهش یابد نیز تولید هزینههاي عملکرد، و زیرکشت ــطح افزایش س علیرغم
منظور الزم بد ین یابد و ــش تولید افزای عوامل بهرهوري دیگر بهعبارت ــا ی و
ارزیابی براي مهم ابزارهاي از یکی واقع در گردد. اصالح تولید نظام که است
از استفاده خودکفایی پویا، به ــیدن رس راستاي د ر ــاورزي کش بخش فعالیت

شاخص بهرهوري است.
براي تسخیر تکنولوژي شتاب ــیر پر و س رقابتهاي جهانی وجود امروزه
به دیگر، ضرورت توجه ــوي س از طبیعی منابع و محدود یت ــو س یک از بازار
و مدیران است. اینک سیاستگذاران ــن ساخته روش همگان براي را بهرهوري
قرار توجه ــورد هدف م بهعنوان گاه و ابزار بهعنوان را گاه ــرهوري به ــود بهب
ــاله س ــت انداز بیس ــم ــند چش س اهداف از یکی نیز در ایران میدهند (1).
اقتصادي ــف مختل بخشهاي در ــرهوري به ــعه، افزایش توس ــاي برنامه ه و

میباشد.
بینالمللی یا ــطح س آن در ــه مقایس و بهره وري اندازهگیري با واقع در
ــعه، توس برنامههاي اجراي متفاوت آثار میتوان ــور کش مختلف یک مناطق
مختلف مناطق یا ــورها کش در مختلف پروژه هاي ــتها یا انجام سیاس اعمال
ــه مؤثرتر هر چ اجراي د ر را ــت دول آن، ــل تحلی ــا ب داد و ــان نش را ــور کش
ــرهوري به اندازه گیري ــع واق در ــرد. ک یاري اقتصادي ــعه توس ــاي برنامهه
عوامل بهتر چه هر بکارگیري در را میتواند ما آن بر مؤثر عوامل ــناخت ش و

کند (4). راهنمایی آنها بهینه تخصیص تولید و
بهخصوص و دام انسان، زراعی مورد استفاده گیاهان قدیمیترین از ذرت
عملکرد نظر از زراعی 2005 بین محصولهاي سال در گیاه این است. طیور
از (بعد سوم ــت مقام زیر کش ــطح س از نظر و اول رتبه دنیا میزان تولید در و
ذرت کشت زیر FAO، سطح آمار اساس بر ــت. بوده اس د ارا را برنج) و گندم
عملکرد آن هکتار، ــون میلی 147 معادل میالد ي 2005 ــال س در در جهان
ــده ش گزارش میلیون تن 694 تولید ــزان می و ــار هکت در ــرم کیلوگ 4700

است.
مستعد منطقههاي جمله مناسب، از و هوایی آب تنوع ــتن داش با ایران
از 41969 آن زیرکشت سطح 2005-1991 سالهاي طی است. تولید ذرت
7000 حد ود به 4500 سطح از واحد د ر هکتار، عملکرد 205000 حد ود به
یافته افزایش تن ــزار ه 1500 به هزار تن 187 از ــزان تولید می و ــرم کیلوگ

پویا... خودکفایی بررسی
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تن به 1/764 میلیون 1/218 وارد ات ذرت از میزان ــالها س این طی ــت. اس
(به ــت اس نبوده ذرت صادر کننده ایران ولی کرده پیدا افزایش ــن ت میلیون

است). تن بود ه ذرت 30 صادرات میزان سال 2003، که استثناء
ذرت کشاورزي، سطح زیرکشت جهاد وزارت 1383 طبق آمار ــال س در
ــدود 1/93 ح ــور کش در تولید آن میزان هکتار و هزار 274 حد ود ــهاي دان
همانند کشور تولید ذرت دانهاي ــترین بیش ــت. اس ــده ش برآورد میلیون تن
استانهاي دارد، تعلق فارس استان به کشور تولید از درصد 38/69 با سطح
د ر تولید ــهم درصد س 12 /79 ،20/60 با ترتیب به ــاه کرمانش و ــتان خوزس
و سه اختصاص داد هاند بهخود را ــوم س و رتبههاي دوم ــور کش دانه اي ذرت

هستند. د ارا را کشور دانهاي ذرت تولید درصد 72/08 جمعاً مذبور استان
تدوین ذرت افزایش طرح کشور، د ر ذرت اهمیت به توجه با طرف یک از
موازات طرح خود کفایی به ذرت تولید افزایش طرح در حال اجراست. و شده
سال در تن میلیون به 3/530 را ذرت تولید میزان است درصد د برنج و گندم
زمان طول در و پایدار بود ه ــد خود کفایی بای د یگر از طرف ــاند و 1390 برس
ترنکوئیست-تیل، شاخص استفاده از با پژوهش این بنابراین در یابد. استمرار
تولیدکننده استان ــه و س ــور کش عوامل تولید ذرت دانهاي در کل بهره وري
عملکرد طرح یاد بررسی 1383 بهمنظور تا 1379 ــالهاي س طی ذرت عمده

می شود. و تحلیل محاسبه شده،

تحقیق پیشینه
تغییرات تولید نحوه ــی بررس براي 1997، در مطالعهاي ــال س در Fan

ابتدا کرد. ــتفاده اس ــاخص ترنکوئیست ش چین از در ــاورزي کش بهره وري و
داده ــان نش و کرد ه را تجمیع ــتادهها و س ــاخص، نهادهها ش این ــیله بهوس
و داشته زیاد ي رشد د هه اخیر چند چین طی در ــتاد ه شاخص س که ــت اس

است. مثبتی داشته اثر بهرهوري رشد بر در چین اصالحات
ــور به منظ ــهاي مطالع در ،2002 ــال س در Mukherjee و  Kurodu

طی هند ــاورزي کش بخش تولید در عوامل بهره وري کل ــد اندازه گیري رش
کردند(10). شاخص ترنکوئیست-تیل استفاده از 93-1973 سالهاي

ــرهوري به ــد رش ــهاي 2004، در مطالع ــال س در ــکاران هم Bailey و

ترنکوئیست-تیل ــاخص ش ــتفاده از اس با را ــتان انگلس ــاورزي کش بخش در
ــد رش ،2000-1953 ــالهاي طی س که داد ــان نش نتایج کردند. اندازهگیري

است(9). بوده زیاد کشاورزي بخش در بهرهوري
تولید گندم عوامل کل بهرهوري عنوان تحت مطالعه اي د ر حیدري (2)،
تولید عوامل کل بهرهوري شاخص ترنکوئیست، از استفاده با مرکزي استان در
اند ازه گیري استان مرکزي در ،1363 - ــالهاي73 س طی را دیم و آبی گندم
کل بهرهوري مذکور طی سالهاي که داد وي نشان تحقیق نتایج است. کرد ه
در و است بلکه داراي نوسان بوده نه تنها رشد نداشته تولید گندم آبی عوامل
طی نیز د یم گندم عوامل تولید است. بهرهوري کل شد ه منفی نیز سال ــه س

سال 1365). استثناء (به است بوده منفی سالهاي مذکور
ــوان اندازهگیري عن تحت مقالهاي در ،(6) لنگرودي طالچی ــالمیو س
کل ــاورزي بهرهوري کش بانک موردي مطالعه بانکی: واحدهاي در بهرهوري
کردند . محاسبه ترنکوئیست-تیل شاخص از استفاده با کشاورزي بانک در را
77-1365 دوره طی نهاد هها شاخص مقداري کل که داد نشان حاصله نتایج
دیگر شاخص طرف از ــت. اس داشته ــال س د رصد در 20/08 معادل ــدي رش
شاخص این درصدي 34/65 رشد از حاکی نیز بانک در ستانده کل مقداري

ستانده کل شاخص ــد توجه رش خور در ــت. پیشی گرفتن اس بوده ــال س د ر
بهرهوري کل در درصدي رشد 14/57 به منجر نهادهها کل بانک از شاخص

شده است. بانک کشاورزي
نرخ نهایی محاسبه بهمنظور را مطالعهاي ،(3) کرباسی و خاکسار آستانه
این د ر ــد. انجام دادهان ایران ــاورزي تحقیقات کش در ــرمایهگذاري ــازده س ب
شده محاسبه ترنکوئیست-تیل ــاخص ش با عوامل کل بهرهوري ابتدا مطالعه
کشاورزي در بخش عوامل کل بهرهوري آمده، بدست اساس نتایج بر ــت. اس
رشد درصد میانگین و داشته روند صعودي همواره 81-1357 ــالهاي طی س

است. بوده د رصد 0/35 آن ساالنه

روشها و مواد
نظري در حوزه ارائه دادهاند، بهرهوري که از مختلفی به تعاریف توجه با
نظر از است. مداوم به طور درست دادن کار د رست انجام معناي به بهره وري
نهادههاي به کمی ستانده نسبت معناي به د ستگاه هر در بهرهوري کاربردي،

تعریف میشود. کمی
ــنهاد اقتصاددانان پیش ــط توس عمد ه روش دو بهرهوري ــبه محاس براي
در روش غیرپارامتري2. روش دوم و ــنجی1 اقتصاد س روش اول است. ــد ه ش
تابع یک و یا تولید تابع یک برآورد طریق از بهرهوري اقتصادسنجی محاسبه
برنامه ریزي از با استفاده بهرهوري معیار دوم در روش میگیرد. صورت هزینه
ــاخص3 ش عدد روش ــود. میش تعیین ــاخص عدد ش ــبه محاس یا و ریاضی

است. بهره وري تعیین و کاربردي عمده متداول روشهاي از یکی بهره وري
سایر به نسبت ــت ترنکوئیس و ــر فیش ــاخص فرمهاي ش نظري لحاظ از
بیشتري امتیاز از ــر ــاخص فیش ش دو این بین در برترند و ــاخص ش ــکال اش
بر نمیتواند تنها یک مدل انتخاب که ــت توجه داش باید اما ــت. اس برخوردار
تعیین و مهم عامل نیز آن بودن عملی بلکه گیرد. صورت نظري اصول مبناي

است. شکل تابع در انتخاب کننده
شاخص به ویژه و و فیشر ترنکوئیست شاخص جهت بکار گیري د و این از
استفاده براي نیاز مورد د اد ههاي آنجا که از میطلبد. را زیادي اطالعات اول
دوم اول و برنامه سه طول محاسبه بهرهوري در براي شاخص ترنکوئیست از
به توجه با و میباشد ــترس دس قابل فرهنگی و ــعه اقتصادي، اجتماعی توس
در ــبات بهرهوري محاس ــاخص در ش این آن، بکارگیري مطلوب خصوصیات

می گردد (5). توصیه ایران
بهرهوري محاسبه به منظور ترنکوئیست-تیل ــاخص ش از مطالعه این در
ــمت قس در رو این از ــت، ــده اس ش ــتفاد ه اس دانهاي ذرت عوامل تولید کل
ترنکوئیست-تیل، مقداري شاخص میپرد ازیم. ــاخص ش این معرفی به ذیل
بهجاي ــواره هم عمل د ر و ــا4 دیویژی ــاخص ش از ــته تقریب غیرپیوس ــک ی
بهره وري شاخص ریاضی فرم میگیرد. قرار ــتفاده اس مورد دیویژیا ــاخص ش

میشود: زیر مشخص ترنکوئیست-تیل بهصورت
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و ستانده ترنکوئیست-تیل مقد اري ــاخص ش ــر کس باال صورت در رابطه
گرفته لگاریتم رابطه طرفین از اگر نهاد ههاست. مقداري شاخص کسر مخرج

حاصل میگردد: رابطه زیر شود

                                                                                   
          

تولید. عوامل کل بهرهوري شاخص :TFP:فوق روابط در
مرجع در سال تولید کل هزینه از iام نهاده سهم به ترتیب : و

.t سال و
در تولید ي درآمد واحد محصولiام از کل سهم ترتیب به : و

.t سال و سال مرجع
.t سال مرجع و سال مقدار محصولiام در به ترتیب : و 
.t سال مرجع و سال iام در مقدار نهاد ه به ترتیب : و 

.(5) عالمت حاصلضرب است :
تولید هزینه ،(7) ــاورزي کش آمارنامه از تحقیق این مورد نیاز دادههاي
(FAO) جهانی ــار ب و ــوار خ ــازمان س ــایت س و (8) ــاورزي کش محصوالت

است. شده گردآوري

نتایج
بهرهوري اندازهگیري براي مطلوب شاخص ــد، ش گفته که قبًال همانطور
هشت ــد. میباش ــت-تیل ترنکوئیس ــاخص ش دانهاي، ذرت تولید عوامل کل

از: عبارتند که گرفت قرار دانهاي مورد توجه ذرت تولید در نهاده
حیوانی کود -6 بذر آب 5- -4 زمین -3 آالت ماشین -2 کار نیروي - 1

8- کود شیمیایی. سم -7
این هزینه ــه ب مربوط ــاله س پنج آماري ــا، دوره نهاده ه ــی تعیین پ در
دانهاي) (ذرت محصول به مربوط ــراه اطالعات هم به ،(83-1379) نهادهها
عوامل تولید کل بهرهوري ــت-تیل، شاخص ترنکوئیس از ــتفاده اس با و فراهم
محاسبه ذرت دانهاي تولیدکننده عمده سه استان و ــور کش در دانه اي ذرت

است. شد ه بیان ذیل قسمت د ر نتایج که شد
سهم  کشور، دانهاي در ذرت هزینه ــاختار س ــدن ــخص ش مش  به منظور
مورد مطالعه ــالهاي در س دانهاي ذرت تولید کل در هزینه نهاده ها از هر یک
کود نهاده هزینه سهم آمد ه، ــت نتایج بهدس بر اساس است5. شده ــبه محاس
مورد بررسی د وره طی را رشد کمترین سم نهاده ــهم س بیشترین و حیوانی
محاسباتی مقادیر است. داشته کل هزینه در را ــهم ــترین س بیش آب نهاده و
کل براي دانهاي تولید ذرت کل عوامل بهرهوري و نهاده ــتانده، س ــاخص ش
پایه در نظر سال بهعنوان ــال 1379 (س است شده ارائه 1 جدول د ر ــور کش
یک با ــال برابر س این در و بهرهوري ــتانده س نهاده، شاخص ــده و ش گرفته

است).
کل عوامل تولید بهرهوري و نهاده ــتانده، س ــاخص ش روند نیز 1 نمود ار
ــد ه، آم ــت بدس نتایج ــاس اس بر میدهد. ــان نش ــور کش د ر را دانهاي ذرت
ــورد م دوره در و ــته د اش روند صعود ي د و هر نهاد ه و ــتانده س ــاخصهاي ش
ستانده شاخص نرخ رشد اینکه به توجه با ولی پیدا کرد هاند ، افزایش بررسی
کرده افزایش پید ا بهرهوري کل بوده، ــاخص نهاده ش ــد رش نرخ از ــتر بیش
.(1381 سال ــتثناء (بهاس ــت اس بود ه یک کمتر از صعودي بودن، علیرغم و

در بهبود از حاکی و است مثبت بوده کل دوره در بهرهوري ساالنه نرخ رشد
میباشد. کل بهرهوري

69/ 38 درصد ــاص اختص با ــتان فارس ــد، اس گفته ش قبًال که همانطور
ذرت تولیدکننده ــتان عمدهترین اس 1383 بهعنوان ــال س در ــد تولی کل از
نهادهها از یک هر سهم محاسبه نتایج است. شده شناخته ــور در کش دانهاي
هزینه سهم که نشان داد فارس ــتان اس در دانهاي ذرت کل تولید هزینه در
دوره مورد طی رشد را کمترین سم نهاده سهم و حیوانی بیشترین نهاده کود
مقادیر ــته است7. داش کل را در هزینه سهم ــترین بیش آب نهاد ه و ــی بررس
دانهاي تولید ذرت عوامل بهرهوري کل نهاده و ــتانده، س شاخص محاسباتی

شده است. 2 ارائه جدول فارس د ر براي استان
کل عوامل تولید بهرهوري و نهاده ــتانده، س ــاخص ش روند نیز 2 نمود ار
آمد ه، بدست اساس نتایج بر میدهد. نشان فارس ــتان اس را در دانه اي ذرت
توجه ولی با ــته اند، د اش صعودي روند دو هر نهاده و ــتاند ه س ــاخص هاي ش
بوده، ستانده ــاخص رشد ش نرخ از بیشتر ــد شاخص نهاد ه رش نرخ اینکه به
منفی کل دوره طی آن ــاالنه ــد س رش و نرخ کرده پید ا کاهش بهرهوري کل

است. بوده
،1383 سال در تولید کل از درصد اختصاص 20/60 با خوزستان استان
از هر یک ــهم س ــت. اس ــور در کش ذرت دانهاي ــتان تولیدکننده اس دومین
شد محاسبه ــتان خوزس ــتان تولید ذرت دانهاي در اس کل هزینه در نهاد هها
سهم نهاده و حیوانی بیشترین کود نهاده هزینه که سهم داد ــان نش نتایج و
ــهم س ــترین بیش آب نهاد ه و ــی بررس مورد را طی دوره ــد رش کمترین بذر
نهاده و ستاند ه، ــاخص ش محاسباتی مقادیر است8. ــته داش کل د ر هزینه را
ارائه جد ول 3 در استان مذکور براي د انهاي تولید ذرت عوامل بهرهوري کل

شده است.
کل عوامل تولید بهرهوري و نهاده ــتانده، س ــاخص ش روند نیز 3 نمود ار
آمد ه، بدست اساس نتایج بر میدهد. نشان مذکور ــتان اس را در دانه اي ذرت
مورد بررسی دوره در صعودي داشته و دو روند نهاد ه هر و ستانده شاخصهاي
نهاده بیشتر ــاخص ش ــد رش اینکه نرخ به با توجه ولی کردهاند ، پید ا افزایش
داراي و کرد ه پیدا کاهش کل بهرهوري بوده، ــتانده س ــد شاخص رش نرخ از

است. روند نزولی
سومین ،1383 ــال در س تولید کل درصد از تولید 12/79 ــاه با کرمانش
هر سهم محاسبه نتایج میباشد . ــور کش در ذرت دانهاي ــتان تولیدکنند ه اس
داد نشان کرمانشاه استان د ر ذرت دانهاي تولید کل هزینه در نهادهها از یک
رشد سم کمترین نهاده سهم و بیشترین حیوانی کود هزینه نهاده ــهم که س
د اشته کل هزینه در سهم را آب بیشترین نهاده ــی و بررس مورد دوره را طی
تولید کل عوامل بهرهوري نهاده و شاخص ستانده، مقادیر محاسباتی است9.

است. شده ارائه در جدول 4 براي استان مذکور دانه اي ذرت
تولید  عوامل کل و بهره وري ــتانده، نهاده س ــاخص روند ش نیز 4  نمودار
ــان میدهد که میدهد. نتایج نش ــان نش مذکور ــتان اس در را دانه اي ذرت
روند همواره ــرده و ک پیدا افزایش مطالعه مورد طی د وره ــتانده ــاخص س ش
بودهاند همراه نوساناتی با و بهرهوري کل نهاده شاخص است. داشته صعودي
نهاده شاخص رشد نرخ ــتانده از شاخص س ــد رش نرخ اینکه توجه به با ولی
است. شاخص دوره مثبت بود ه کل در بهرهوري رشد ساالنه نرخ بود ه، بیشتر
است بوده یک از بیشتر سال 1380 استثناء سالها به تمام د ر کل بهره وري

کل می باشد . بهره وري در از بهبود حاکی و

پویا... خودکفایی بررسی
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سال
ستانده شاخص

ترنکوئیست-تیل
نهاده شاخص

ترنکوئیست-تیل
بهره وري شاخص
ترنکوئیست-تیل

بهرهوري رشد ساالنه نرخ
(درصد) کل

13800/951/060/89- 10/76
13811/281/011/2742/75
13821/481/550/95- 25/10
13831/721/730/994/44

دوره کل در رشد ساالنه نرخ
(درصد)

15/4116/542/832/83

سال
ستانده شاخص

ترنکوئیست-تیل
نهاده شاخص

ترنکوئیست-تیل
بهره وري شاخص
ترنکوئیست-تیل

بهرهوري رشد ساالنه نرخ
(درصد) کل

13800/8710/87- 13/07
13811/292/270/57- 34/76
13821/362/920/47- 18
13831/543/470/44- 4/80

دوره کل در رشد ساالنه نرخ
(درصد)

13/4743/69- 17/66- 17/66

سال
ستانده شاخص

ترنکوئیست-تیل
نهاده شاخص

ترنکوئیست-تیل
بهره وري شاخص
ترنکوئیست-تیل

بهرهوري رشد ساالنه نرخ
(درصد) کل

13800/760/780/98- 1/88
13811/161/630/71- 27/38
13821/512/670/57- 20/50
138324/680/43- 24/51

دوره کل در رشد ساالنه نرخ
(درصد)

22/7356/62- 18/59- 18/59

سال
ستانده شاخص

ترنکوئیست-تیل
نهاده شاخص

ترنکوئیست-تیل
بهره وري شاخص
ترنکوئیست-تیل

بهرهوري رشد ساالنه نرخ
کل

13801/221/430/85- 14/57
13811/390/841/6794/04
13821/651/361/21- 27/18
13831/971/831/08- 10/75

دوره کل در رشد ساالنه نرخ
(درصد)

18/4824/5410/3910/39

(کشور) ترنکوئیست-تیل بهرهوري و نهاده ستانده، شاخص مقادیر -1 جدول

مأخذ: یافتههاي تحقیق

(استان فارس) ترنکوئیست-تیل بهره وري نهاد ه و ستانده، شاخص مقادیر جدول 2-

مأخذ: یافتههاي تحقیق

(استان خوزستان) ترنکوئیست-تیل بهرهوري و نهاده ستانده، شاخص 3- مقادیر جدول

تحقی یافتههاي مأخذ:

کرمانشاه) و بهرهوري ترنکوئیست-تیل (استان ستانده، نهاده مقادیر شاخص -4 جدول

مأخذ: یافتههاي تحقیق
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به سال نسبت ــد آن رش کل، نرخ تولید به هزینه ارزش ناخالص ــبت نس
(نتایج نیز محاسبه گردید دانهاي ذرت براي ــاالنه آن س ــد نرخ رش و 1379
دهند ه منفعت به نشان واقع د ر ــبت است). این نس ــده ش آورده 5 جدول در

میباشد. هزینه
فارس  استان ــور، کش کل براي ــبت بطوریکه مالحظه میگردد این نس
افزایش نرخ که میدهد ــان و نش بوده روند نزولی داراي ــتان تقریباً خوزس و
استان براي نسبت این است. بوده تولید ارزش افزایش نرخ از بیشتر هزینهها
این دهنده ــان نش و بوده صعودي روند د اراي ــاناتی، نوس ــاه علیرغم کرمانش
هزینهها افزایش ــرخ از ن ــتر ارزش تولید بیش افزایش نرخ که ــت اس ــب مطل
ــتاي نتایج بهرهوري راس در نسبت نیز از این آمده ــت بهدس نتایج ــد. میباش

است. تولید عوامل کل

نتیجه گیري و بحث
ذرت دانهاي ــان داد که بهرهوري کل عوامل تولید تحقیق نش این نتایج
بوده یک از کمتر بودن، صعودي علیرغم ،83 -1379 سالهاي طی ــور کش در
بوده مثبت د وره کل در آن ساالنه رشد سال 1381). نرخ استثناء (به ــت اس
تولید کل عوامل ــره وري به ــد . میباش بهبود بهرهوري کل از حاکی و ــت اس
کاهش مورد مطالعه دوره طی خوزستان و فارس ــتان دو اس د ر دانهاي ذرت
نرخ رشد بود ن ــتر بیش امر این علت و بوده منفی آن ــد رش و نرخ کرد ه پیدا
اجراي علیرغم بوده است. شاخص ستانده رشد به نرخ نسبت نهاده شاخص
ــده ش بعد به 1380 ــال س ذرت از ذرت که باعث افزایش تولید افزایش طرح
افزایش تولید بود ه، نرخ از بیشتر هزینهها افزایش نرخ ولی بهعلت اینکه است

است. کرده کاهش پیدا کل بهره وري
علیرغم  ــاه ــتان کرمانش اس در دانهاي ذرت تولید عوامل کل ــرهوري به
مثبت ــد آن رش نرخ و کرده پیدا افزایش مطالعه مورد دوره طی ــاناتی، نوس

است. بوده
ــته د اش کل هزینه در را ــهم س ــترین آب بیش اینکه نهاده به توجه با
بهترین بوده است، یکی از مواجه آبی کم با ــور کش اخیر ــال س چند در و
افزایش ــور بهمنظ ــور کش در دانهاي ذرت تولید ــش هزینه ــاي کاه راهه
براي روشهایی بکارگیري آبیاري و امر ــرمایهگذاري در س کل، بهرهوري
بدهد، کاهش را ــاري هزینه آبی و افزایش ــان آبیاري را راندم که ــاري آبی
کاهش پی باید در کل ــرهوري به افزایش بهمنظور مجموع در ــد . میباش

باشیم. هزینهها
طرح ــور، کش ذرت در اهمیت به توجه با ــد ش گفته قبًال ــور که همانط
ایران بسیار در ذرت عملکرد ــت. اجراس درحال ــده و ش ذرت تدوین افزایش
پویا به خودکفایی رسیدن بهمنظور ولی میباشد آن متوسط جهانی از باالتر
هزینه تولید، میزان عملکرد و ــت، زیرکش سطح علیرغم افزایش ــتی میبایس

کاهش یابد. تولید نیز
نرخ رشد شاخص نهاده در  که د اد ــان تحقیق نش این نتایج حالیکه د ر
بیشتر خوزستان) و (استان فارس دانه اي ذرت تولید کننده عمده استان دو
هزینهها بیشتر افزایش دیگر نرخ بعبارت و یا ستاند ه ــاخص ش رشد از نرخ
ــل تولید نزولی عوام کل بهره وري نتیجه در و ــود ه ب تولید افزایش ــرخ ن از
ذرت خودکفایی نمیتواند به زودي به د ولت ــان میدهد نش که است بوده
خواهد مقطعی ــد، ــت یاب خودکفایی دس هم به اگر و یابد ــت دس ایران در

13791380138113821383سال

کشور کل

تولید ناخالص ارزش / کل 2/121/541/681/661/64هزینه

سال 1379 (درصد) رشد نسبت به --نرخ 27- 21- 22- 23

رشد ساالنه (درصد) --نرخ 279- 1- 1

فارس

تولید ناخالص ارزش / کل 1/721/451/511/591/33هزینه

سال 1379 (درصد) رشد نسبت به -6-نرخ 12- 8- 23

رشد ساالنه (درصد) --نرخ 1645- 16

خوزستان

تولید ناخالص ارزش / کل 2/261/851/591/781/93هزینه

سال 1379 (درصد) رشد نسبت به --نرخ 18- 30- 21- 15

رشد ساالنه (درصد) --نرخ 18- 14128

کرمانشاه

تولید ناخالص ارزش / کل 1/521/412/731/652/54هزینه

سال 1379 (درصد) رشد نسبت به 780967 --نرخ

رشد ساالنه (درصد) -794 --نرخ 4054

آن نرخ رشد ساالنه و 1379 سال به نسبت آن رشد نرخ کل، هزینه تولید به ناخالص 5- نسبت ارزش جدول

تحقیق یافتههاي مأخذ:

پویا... خودکفایی بررسی
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کارسال حیوانیبذرآبزمینماشینآالتنیروي شیمیاییسمکود کود
137916/9915/3010/4148/463/190/031/044/58
138016/6913/6412/7149/902/510/120/623/81
138115/4610/4614/1154/362/190/190/522/73
138211/7314/4213/8154/072/240/150/363/23
138314/2610/039/6361/421/510/040/382/72

در ساالنه نرخ رشد
دوره (درصد) کل

- 2/93- 6/680/186/24- 16/0471/40- 20/14- 10/67

کارسال حیوانیبذرآبزمینماشینآالتنیروي شیمیاییسمکود کود
13799/318/0213/7061/482/430/030/814/23
138019/4812/1115/8943/243/310/061/074/84
138112/718/0815/8357/372/050/180/503/28
138212/969/4014/1657/382/320/050/403/34
138310/856/3711/1965/881/710/020/463/51

در کل ساالنه رشد نرخ
(د رصد) دوره

15/060/48- 3/984/46- 3/8347/47- 6/34- 2/67

کارسال حیوانیبذرآبزمینماشینآالتنیروي شیمیاییسمکود کود
137910/1826/4725/608/529/183/48  E - 056/2413/80
13807/8125/9913/6736/4160/12/277/76
13818/7119/5216/5542/654/190/282/086/02
13829/7421/6519/3335/864/460/881/336/74
138312/6222/4120/6330/784/400/272/386/51

در کل ساالنه رشد نرخ
(د رصد) دوره

7/39- 3/08- 0/578/64- 14/90100/12- 7/17- 14/42

کارسال حیوانیبذرآبزمینماشینآالتنیروي شیمیاییسمکود کود
137922/7813/421834/6640/120/426/60
138033/4611/402715/093/940/200/518/40
13819/677/8619/8855/802/700/010/163/90
138223/3611/3327/1626/4840/010/267/41
138321/6115/5422/0429/885/110/060/205/57

در کل ساالنه رشد نرخ
(د رصد) دوره

27/448/7910/3443/4110/7376/68- 2/619/74

(کشور) 83-1379 سالهاي طی دانهاي ذرت تولید کل هزینه د ر نهادهها سهم .6 جدول

مأخذ: یافتههاي تحقیق

1379-83 (استان فارس) سالهاي طی دانهاي ذرت تولید کل هزینه در سهم نهادهها جدول 7.

تحقیق یافتههاي مأخذ:

(استان خوزستان) 83-1379 سالهاي طی تولید ذرت دانهاي کل هزینه در نهادهها 8. سهم جدول

مأخذ: یافتههاي تحقیق

کرمانشاه) (استان 83-1379 سالهاي طی دانهاي ذرت تولید کل هزینه د ر نهادهها سهم .9 جدول

مأخذ: یافتههاي تحقیق
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مسئولین است و نیاز برنامهریزي پویا، خودکفایی به ــتیابی براي د س بود.
اقد امات ذرت، ــد تولی هزینه کاهش و ــد تولی نظام اصالح ــه ب ــبت نس باید

دهند. را انجام گسترده اي

پاورقیها
1 - Econometric approach

2 - non parametric approach

3 - Index number procedure

4 - Divisia

است. آمده پیوست د ر نتایج -5

استفاده مورد منابع
روي دستمزد  بر (IT) اطالعات فناوري تأثیر بررسی 1383؛ م، قادیکالئی، باقري - 1
علوم ارشد پایاننامه کارشناسی تهران)، ــتان اس مورد ي (مطالعه کار نیروي بهرهوري و

بهشتی. شهید د انشگاه سیاسی، و اقتصادي علوم دانشکده اقتصاد ي،
فصلنامه مرکزي، ــتان اس در گند م تولید عوامل کل بهرهوري 1378؛ خ، حیدري، - 2

.137-157 ص :28 شماره توسعه، و کشاورزي اقتصاد
در سرمایه گذاري بازده نهایی نرخ محاسبه 1384؛ ع، کرباسی، و ح آستانه، ــار خاکس - 3
.125-146 ص :50 شماره توسعه، و اقتصاد کشاورزي فصلنامه ایران، کشاورزي تحقیقات
بخش کشاورزي، در ــرمایه س موجودي بهرهوري برآورد م، 1376؛ مقدم، ــتی دش - 4

تهران. دانشگاه اقتصاد، دانشکده اقتصادي، ارشد علوم کارشناسی پایاننامه

(کشور) دانهاي ذرت تولید کل عوامل بهره وري و ستانده، نهاده شاخص مقاد یر -1 نمودار

فارس) (استان دانهاي ذرت تولید کل عوامل بهرهوري نهاده و ستانده، شاخص مقادیر -2 نمودار

پویا... خودکفایی بررسی
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اقتصاد  فصلنامه ــاورزي، کش در بهرهوري اندازهگیري مفاهیم 1376؛ ــالمی، ح، - س 5
.7-31 18: ص شماره توسعه، کشاورزي و

واحدهاي در ــرهوري به اند ازهگیري 1381؛ ح، ــرودي، لنگ طالچی ح و ــالمی، س - 6
شماره ــعه، توس و ــاورزي کش اقتصاد فصلنامه ــاورزي، کش مطالعه موردي بانک بانکی

ص 7-26. :39
و برنامهریزي معاونت کشاورزي، آمارنامه مختلف، سالهاي جهاد کشاورزي، وزارت - 7

تهران. اطالعات، فناوري و آمار دفتر اقتصادي،
ــاورزي، کش محصوالت تولید ــف، هزینه مختل ــالهاي س ــاورزي، کش جهاد وزارت - 8

اطالعات، تهران. و آمار کل اداره اقتصادي، و برنامهریزي معاونت
9- Baily, A., X. Irz and K. Balcombe. 2004; Measuring productivity 

growth when technological change is biased- a new index and an 

application to UK agriculture. Journal of Agricultural Economics. 

31: 285-295.

10- Fan, SH. 1997; Production and productivity growth in Chinese 

agriculture: new measurement and evidence. Journal of Food Policy. 

22: 213-228.

11- Mukherjee, A. N. and Y. Kuroda. 2002; Convergence in rural 

development: evidence from India. Journal of Asian Economics. 13: 

385-398.

12- http://faostate. fao.org. 

خوزستان) (استان دانه اي ذرت تولید کل عوامل و بهرهوري نهاده ستانده، شاخص مقاد یر -3 نمودار

کرمانشاه) (استان د انهاي ذرت تولید عوامل کل بهرهوري و نهاده ستاند ه، شاخص مقادیر -4 نمودار
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