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    علوم اقتصادی علوم انسانی و اجتماعیی  پژوهشنامه               
  87 پاییز ،)30پیاپی(3ی  شماره،         سال هشتم
  ∗های منتخب ایرانبرآورد کارایی فنی برنج در استان

  23/7/87:تاریخ پذیرش    9/8/86:تاریخ دریافت 
                      ∗عباس شاکری

   ∗∗علیرضا گرشاسبی                                      
                         

  چکیده
 محصولی  سفیدرود و در بین غالت، برنجبرنج یکی از غالت مهم مصرفی انسان به شمار می     

کنندگان این ترین وارد  هم اینک ایران یکی از مهم.شود برای انسان کاشته میاست که منحصراً
رسد که با بررسی کارایی بنابراین ضروری به نظر می. آیدسطح جهان به حساب میمحصول در 

های مناسب های سیاستی و راهکار ابزار  های مختلف و استفاده ازفنی محصول برنج در استان
د کراجرایی، زمینه را برای تقویت کارایی برنجکاران و کاهش ناکارایی فنی در تولید برنج فراهم 

 تحقیق حاضر بر اساس .ندکنمین أ رهگذر بخشی از نیاز داخلی را کشاورزان داخل تتا از این
 و در پنج استان منتخب گیالن،  برای ارقام مختلف برنج،1383-1382 های سال زراعیداده

         نتایج نشان .ده استکر اقدام به برآورد کارایی فنی مازندران ، گلستان، خوزستان و فارس
در . است درصد 87 در کشت این محصول نسبتاً باال و معادل )VRS(رایی فنی که کادهدمی

اند و در نج دارای کارایی فنی یکسانی  بودهسه استان خوزستان،گیالن و مازندران تولید ارقام بر
  . های فارس و گلستان  مقدار کارایی فنی تولید برنج  متفاوت استاستان

  
   های منتخب و استان برنجها،حلیل فراگیر داده تکارایی فنّی ،:ی کلیدی هاواژه

  JEL:  ,  D61     C31 طبقه بندی
                                                 

 کارایی فنی برنج در برآورد «د علیرضا گرشاسبی با عنوان  کارشناسی ارش ینامهاین مقاله برگرفته از پایان*  
 .است» های منتخب ایران استان

  یی اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبای دانشیار دانشکده -نویسنده مسئول  ∗
   کارشناس ارشد علوم اقتصادی∗∗
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  مقدمه
های رو به تزایـد ایـن جمعیـت در          های درحال توسعه و نیاز    رشد جمعیت در کشور         

مین مواد غذایی سبب توجه بیشتر به بخش کشاورزی         أ ت  ی حال رشد، خصوصاً در زمینه    
 یکـی  :دکـر مین أتوان به دو طریـق تـ  ت در حال رشد را مینیاز غذایی جمعی. شده است 

. افزایش سطح زیر کشت و دیگری افزایش عملکرد در واحد سطح محصوالت کـشاورزی             
ویژه آب و زمین در بخش کـشاورزی، تمـام تـالش            ه  با توجه به محدودیت منابع تولید ب      

سطح معطوف شده   عملکرد در واحد    افزایش  ریزان و سیاست گذاران این بخش به        برنامه
  .) افزایش میزان ستاده با توجه به یک سطح معین عامل تولید( .است
رود برنج یکی از غالت مهم مصرفی انسان به شمار مـی          از میان محصوالت کشاورزی          

  ی درایران، مصرف این مـاده     .)1370 ،فرفهیمی( شود برای انسان کاشته می    که منحصراً 
  ترین  هم اینک ایران یکی از مهم     . برنج خیز معمول بوده است    ر مناطق   غذایی از دیرباز د   

 بـه ایـن     1350ی  از دهـه  .آیـد کنندگان این محصول در سطح جهان به حساب مـی         وارد
عنوان کاالیی ضروری، بعـد از      ه  طرف، مصرف برنج در ایران رفته رفته عمومیت یافت و ب          

 1382در سال   . جای گرفت  و در ردیف کاالهای اساسی       ،گندم دومین عنصر مهم غذایی    
 در حالی که در همین سال       ، میلیون تن بوده است    5/2میزان تولید برنج در ایران بالغ بر        

 درصـد بـاالی   ی ه ایـن ارقـام خـود نـشان    .برنج واردات کشور شـد    میلیون تن    5/1حدود  
  .)1382،گمرک جمهوری اسالمی ایران(   استتگی کشور به واردات برنجوابس

 بـرای  و همـه سـاله     شـده برنج جزء کاالهـای اسـتراتژیک منظـور         که   اینه  با توجه ب       
ی بررسـی    زمینـه تحقیـق حاضـر در      ،  دشـو واردات آن مبالغ قابل توجهی ارز مصرف می       

های منتخب تهیه شده اسـت تـا زمینـه بـرای تقویـت              میزان کارایی فنی برنج در استان     
ود تـا از ایـن رهگـذر       شـ نج فـراهم    کارایی برنجکاران و کاهش ناکارایی فنی در تولید بـر         

الت ؤاهـدف و سـ    ی    زمینـه  در این    .ندکنمین  أبخشی از نیاز داخلی را کشاورزان داخل ت       
  :تحقیق عبارتند از

هـای  تعیین کارایی فنـی بـرای ارقـام مختلـف تولیـد بـرنج در اسـتان                « : تحقیق فهد
 »منتخب
  :یم عبارتند ازرو هستها روبه هایی که در این تحقیق با آنالؤترین ساصلی

  های منتخب یکسان است؟آیا کارایی فنی تولید انواع برنج در هر یک از استان -1
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 های منتخب چگونه است؟کارایی فنی تولید یک نوع برنج خاص در استان -2
   تحقیقی پیشینه

مطالعات متعددی در خصوص برآورد کارایی در داخل و خارج از کشور صورت      
  :آورده شده استزیر ها در   آنپذیرفته است که برخی از

و گیلبرت 2،پیتر نوتال1 باسانتا دونگاناکه »ناکارایی فنّی مزارع برنج نپال گیریاندازه« -1
این تحقیق در کشور نپال انجام شده است و برای . آن را انجام داده اند )2004(3نارتی

.  استفاده شده است مزرعه برای جمع آوری اطالعات76دست آوردن انواع ناکارایی از  هب
و با فرض بازده ) DEA(ها در این تحقیق ناکارایی فنّی با روش تحلیل فراگیر داده

 بذر، نیروی کار، :ها شاملدر این مدل نهاده. ر نسبت به مقیاس برآورد شده استمتغیّ
 دهد کههای تحقیق نشان مییافته. باشدکود شیمیایی، ماشین آالت و زمین می

 34ترتیب برابر است با  ه اقتصادی، تخصیصی، فنی، مدیریتی و مقیاس بهایناکارایی
  . درصد7درصد و 18درصد، 24درصد، 13درصد، 

از  » جاوای غربیی  برنج جزیرهثیر گذار بر مزارعأگیری کارایی فنی و عوامل تاندازه« -2
 فراگیر در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش تحلیل.)2006 ( 4سک برازدیکیت فرسوی
ده و سپس با روش رگرسیون شگیری کارایی فنی ، اقدام به اندازه)DEA(ها داده

)SFA (درروش تحلیل . ثر برکارایی فنی استفاده شده استؤبرای بررسی عوامل م
 160ر نسبت به مقیاس اطالعات از شش روستا و ها و با فرض بازدهی متغیّفراگیر داده

 و نیروی کار) اوره و فسفات( مل زمین، بذر، کود شیمیایی ها شانهاده. دست آمده زارع ب
های دارو ، برنج آماده و هزینه)محصول سبز( ها شامل شلتوکچنین ستاده  هم.است
 تغییرات کارایی در این دو ی دهد که محدودهنتایج حاصل از این تحقیق نشان می. است

  .است 77/0 تا 6/0روش 
 5 ویرت کراساچتاز سوی » کشاورزی در تایلندبرآورد کارایی فنی تولیدات« -3

اولین بار در تایلند، کراساچت در تحقیقی اقدام به برآورد کارایی فنی تولیدات کشاورزی 
                                                 

1- Basanta R. Dhungana 
2- Peter L. Nuthall 
3- Gilbert 
 
4- Fratisek Brazdik 
5- Wirat Krasachat 
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ها شامل کود، نیروی کار، در این تحقیق نهاده.  کرده است1994-1972 ی برای دوره
 کنف، برنج، بادام ( محصولدهچنین برای برآورد کارایی از  هم. سرمایه و زمین است

در این تحقیق، کارایی فنی با استفاده از مدل تحلیل . استفاده شده است... ) زمینی و 
نتایج حاصل . ر نسبت به مقیاس برآورد شده استها  و با فرض بازدهی متغیّفراگیر داده

 در 961/0 تا 378/0 تغییرات کارایی فنی از ی دهد که محدودهاز این تحقیق نشان می
          1994-1978 زمانی ی  در  دوره962/0 تا 214/0 و 1977-1972 زمانی ی ورهد

دهد توانایی قابل توجهی برای افزایش سطح کارایی تولیدات نتایج نشان می. باشدمی
چنین کارایی مقیاس سهم  هم. ، در مناطق جنوبی وجود داردکشاورزی تایلند خصوصاً

  .                                  دهدیبیشتری از کارایی کل را تشکیل م
 1 مصطفی نیکات   از سوی   »تحلیل کارایی فنی مزارع تنباکو در جنوب شرقی آنتالیا        « -4

 از طریـق    2001-2000سـال زراعـی       در تحقیـق فـوق   های  داده.)2005 (2و تونا آلمدرا  
 ی  ای محاسبه بر. دست آمده است   ه ب دهکدهده   تنباکوکار در    149 برای    میدانی ی  مطالعه

در هر  .  استفاده شده است   SFAها و هم از روش      کارایی هم از روش تحلیل فراگیر داده      
باکو تولید  نمیزان تولید ت  : ستاده: که عبارتند از  . روش پنج نهاده و یک ستاده وجود دارد       

 ی  ، نیـروی کـار، هزینـه      )نیتـروژن و پتـاس    ( کود شیمیایی : هاشده توسط کشاورز، نهاده   
          درصـد   54نتایج حاصل از این مطالعه نـشان داد کـه میـانگین کـارایی فنـی                 ...سموم و   

  .باشدمی
ولی اهللا دادرس، امیر حسین     از سوی   کاران ایران    کارایی پنبه  ی  گیری و مقایسه   اندازه -5

 کـارایی   ی  گیـری و مقایـسه    این تحقیق اقدام به اندازه    .)1381( چیذری و ابراهیم مرادی   
 اسـتفاده   1377 -1376هـای   های مقطعی سـال    از آمار  انآن. ده است کرایران  کاران  پنبه
- استان زیر کشت پنبه با استفاده از روش تحلیل فراگیر دادهسیزدهده و کارایی را در کر

هـا  در ایـن تحقیـق نهـاده      .  دست آوردند  هر نسبت به مقیاس ب    ها و با فرض بازدهی متغیّ     
نتـایج   . اسـت کار و سطح زیر کشت در نظر گرفته شده       ها، بذر، نیروی  کود شیمیایی، سم  

افـزایش   چنـین  ها باال بوده و هـم     یتی در این استان   کارایی فنی و مدیر   دهد که   مینشان  
  .تولید از طریق افزایش کارایی فنی عملی نیست

                                                 
1- Mustafa Necat 
2- Tuna Almedra 
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 سیاوش دهقانیان، مهـدی نـصیری     »کارایی محصوالت کشاورزی در استان خراسان     « -6
این تحقیق کارایی محصوالت کشاورزی .  انجام داده اند)1378(ونی محالتی، ناصر شاهس

 براسـاس آمـاری کـه از مطالعـات          1376- 1373هـای   را در استان خراسان بـرای سـال       
کارایی فنی و تخصیـصی از      . کندگیری می  اندازه  به دست آمده    روستا 1274پیمایشی از   

ی هر منطقه بر اسـاس      های بهینه سپس الگو . دست آمد  هطریق برآورد تابع تولید مرزی ب     
آالت، بـذر، کـود   هـا شـامل آب، ماشـین   نهـاده . ریزی خطی مشخص گردیـد   روش برنامه 

ها شامل غـالت، گیاهـان      کار و ستاده   دارو و دامپزشک، نیروی    ی  شیمیایی، سموم، هزینه  
-نتایج حاصل از ایـن تحقیـق نـشان مـی          . وجینی، محصوالت جالیزی و باغی بوده است      

ی اقلیمی و مساحت واحد تولیدی بستگی دارد و انـواع کـارایی              تولید به منطقه   دهدکه  
و نیـز بـا افـزایش مـساحت واحـد           . خشک بیشتر از مناطق خشک اسـت      در مناطق نیمه  

  .یابدتولیدی کارایی کاهش می
) 1382(مجتبـی مجاوریـان   که  یست برای محصوالت راهبردی     ی برآورد شاخص مالم کو    -7

ر این تحقیق بهروری کل عوامل تولید ، کارایی فنی و تغییرات فناوری در د.انجام داده است
          مـورد بررسـی   ی دوره. گیـری و تحلیـل شـده اسـت    محصوالت راهبردی کـشاورزی انـدازه    

چنـین روش    هم. باشدهای مورد بررسی سری زمانی می     و نوع آمار  1378 -1369های    سال
ها عبارتند  ها و ستاده  نهاده. باشدیست می یخص مالم کو  تحقیق، ناپارامتری و استفاده از شا     

گنـدم، جـو، پنبـه،      : هاستاده. کارزمین، آب، کود شیمیایی، سموم، بذر و نیروی       : هانهاده: از
  :دهد کهنتایج حاصل از این تحقیق نشان می. برنج و چغندر

  .افزایش یافته است) جز جو هب( بهروری در تولیدات آبی -7-1
ها تحقق یافته است، فناوری بهبود یافتـه        تمام محصوالتی که رشد بهروری در آن       در   -7-2

  .است
هـای بیـشتر کـارایی فنـی در محـصوالت منتخـب،              تغییرات بهروری به دلیل نوسان     -7-3

  .استثیر آن قرار دارد و تنها استثنا مربوط به چغندر أبیشتر تحت ت
  .دیگر هستند ناوری عکس یک در اغلب محصوالت نوع تغییرات کارایی و ف-7-4
  .همراه دارد ه خشکسالی اثرات منفی بر کارایی ب-7-5
  .تر استکنندگان در فناوری جدیدتر کمتر از فناوری قدیمی کارایی فنی تولید-7-6
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 محمـد رضـا اسـالمی و        کـه »تحلیل کارایی و بازده به مقیـاس انارکـاران اسـتان یـزد             «-8
  . انجام داده اندابوالفضل محمودی

گیـری کـارایی ایـن      لفین اقدام به اندازه   ؤبا توجه به اهمیت محصول انار در استان یزد م             
 انارکار و از طریـق پرسـشنامه        145اطالعات مورد نیاز از     . دندکر 1382محصول برای سال    

-نشان می ها صورت پذیرفته     فوق که با روش تحلیل فراگیر داده       نتایج تحقیق . دست آمد  هب
   . درصد بوده است68 برابر با  انارکارانین کارایی فنیه میانگدهد ک
   اصلیی بدنه
او پیشنهاد کرد   . گیرد  صورت می 1گیری کارایی غالباً براساس روش فارل       های اندازه  روش  

هـای   عملکرد آن بنگاه با عملکرد بهترین بنگـاه       ،  که برای سنجش کارایی یک بنگاه خاص      
 مفاهیم تابع تولید مرزی اسـت        ی وش دربردارنده این ر . موجود در آن صنعت مقایسه شود     
 فـارل اسـاس کـار     یمقالـه . رودگیری کارایی به کار مـی      که به عنوان شاخصی برای اندازه     

 فارل را کـه در حالـت تـک    ی  تحلیل اولیهانآن. شد) 1978  (2کوپر و رودز، چارنز یمقاله
 CCRرا  کردنـد و نـام آن   لتک ستاده بود به حالت چند داده و چند سـتانده تبـدی       داده و 

. دهـد دست مـی   ه ب ،گذاشتند که کارایی یک بنگاه را در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس            
 را BBCبا کامل کردن مقاله چارنز و دیگران مدل) 1984( 3 چارنز و کوپر،پس از آن بنکر

از بـین تمـامی    هـا بهتـرین عملکـرد را    پوشـشی داده در واقع تکنیک تحلیـل  . ه کردندئارا
  . کند ه میئمشاهدات آماری ارا

 نمـودار ایـن    . نشان دهیم   ی یک   شماره نمودار   باتوانیم  کارایی فنی را می   تعریف فارل از    
 تکنولوژی این فعالیت است که با اسـتفاده از کمتـرین مقـدار ممکـن داده،                 ی  نشان دهنده 

  :)1379 ،امامی میبدی( کندرا تولید می) واحدیک (سطح مشخصی از محصول 
  
  
  
  
  

                                                 
1-Farell  
2-Charnes, Cooper, Rhodes 
3- Banker, Charnes , Cooper 
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  اقل سازی نهادهی بر مبنای حدّی  انواع کارا-نمودار شماره ی یک 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 بـرای تولیـد یـک    K وLی کـه تنهـا از دو عامـل      یهافارل با یک مثال ساده از بنگاه         

مقـداری تولیـد    منحنـی هـم   . کنند، تئوری خود را مطـرح سـاخت        می  استفاده Yمحصول  
UU منحنی اهای کامالً کارا ب   بنگاه  با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید در نمـودار            ′

ها  یکی از بنگاهمبیّن در نمودار مذکور     A  ی اگر نقطه .  نشان داده شده است    شماره ی یک  
  :شودبنگاه بدین صورت تعریف میباشد، کارایی این 

 بـرای هـا    نهـاده  دن کـر  بنگـاه در حـداقل    یـک    توانایی    ی کنندهمنعکس  : ١کارایی فنّی 
کسب حـداکثر محـصول از مقـدار         یا   )سازی نهاده حداقل( دستیابی به میزان معین ستانده    

  :است) حداکثرسازی ستانده(معین نهاده 
                                                                                  

OA
OB

    کارایی فنّی=
  ی ی بنگـاه بـرای اسـتفاده از ترکیـب بهینـه           یعبارت است از توانا   :  2کارایی تخصیصی 

 A بنگـاهی کـه در  ) کارایی قیمـت (کارایی تخصیصی .ها عوامل تولید با توجه به قیمت آن     
  :شودصورت زیر تعریف میه کند، ب می  یدتول

                                                 
1 - Technical Efficiency  

- Alocative Efficiency 2  
3- Data Envelopment Analaysis 
 

L/Q 

B  

D

N

A

Z

V

U  

U /
  

O

K/Q 
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OB
OD

  کارایی تخصیصی =
گیری عملی کارایی امکان پذیر ریزی خطی اندازه، از طریق برنامه1987در سال     

. مشهور است) هاتحلیل فراگیر داده ( 1DEAنام ه بگردید، این روش در حال حاظر 
ر نسبت به مقیاس یّوان از دو فرض بازدهی ثابت و متغت می کارابرای تعیین نقاط

های مشخصی را با توجه به نهاده) تولید( توانیم تابع هدفدر این روش می. استفاده کرد
ها را توجه به ستانده معین نهادهکه با استفاده از دوگان آن، یعنی با  د، یا اینکرحداکثر 

  .دهدها را پوشش میچنین این روش تمام داده هم .حداقل کرد
 2سازی هزینهر و حداقل  با بازدهی نسبت به مقیاس متغیDEAّدر این تحقیق از مدل 

  . ه استاستفاده شد

01
0

0
0

:.
min

≥′Ν
≥

≥−
≥+−

=

λ
λ

λθ
λ

θ

Xx
Yy

ts
TE

i

i

VRS
I

 
 نیز به xiوyiکندمین میأ را تθ≥1 است که شرط  کارایی فنی بنگاهθکه در آن، 

 از محصوالت را N×M یک ماتریس Yچنین  هم.  ام استiام و نهاده i محصول  ترتیب
نیز یک  x ها است و تعداد بنگاهN تعداد محصوالت و M دهد که در آن نشان می
 که ،دهدها را نشان میهای آن مصرف هر بنگاه از نهادهلفهؤ است که مN×Kماتریس 
 شامل اعداد N×1هم یک بردار λ. ها است تعداد بنگاهNها و  تعداد نهادهKدر آن 

  . دهدرا نشان می1 مرجعنگاهبهای  ثابت است که وزن
ام را با i بنگاه از سویامکان بیشتر شدن محصول واقعی تولید شده را اول، محدودیت 

  .کندگیری از عوامل مورد استفاده از مقدار به دست آمده بررسی میبهره

                                                 
  
1- Input-oriented 
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 89... ....................................برآورد کارایی فنی برنج در استان های منتخب ایران 

ام i بنگاه از سوی داللت بر این دارد که عوامل تولید به کار گرفته شده دوم،محدودیت 
  . عوامل به کار رفته در بنگاه مرجع باشدی  باید به اندازهحداقل

ر شود محاسبات با فرض بازده متغیّب است که موجب می قید تحدّ سوم،محدودیت 
 با مقایسه کارایی در حالت DEAاین عمل در روش . شودنسبت به مقیاس انجام می

نسبت به مقیاس ثابت، بازده غیر صعودی  نسبت به مقیاس با مقدار کارایی فنی بازده 
  .شود می تعیین
های مورد استفاده ها ونهادههای مورد استفاده در این تحقیق شامل مقادیر ستانده داده

ای و با های منتخب کشور است که به روش کتابخانه در استانبرنجدر تولید محصول 
جهاد کشاورزی قابل های موجود در اداره کل آمار و اطالعات وزارت نامهاستفاده از آمار

 :های مورد استفاده در این مطالعه عبارتند ازها و ستاندهداده. استاستخراج 
 عبارت  مختلف آنارقامهای منتخب، که میزان تولید برنج در هر یک از استان: ستاده

 ، برنج دانه متوسط مرغوب، برنج دانه بلند پر محصول، برنج دانه بلند مرغوباست از
  . برنج دانه کوتاه و متوسط پر محصولبرنج دانه 

   آب، کود، سم، بذر، نیروی کار، ماشین آالت هزینه زمین،:ها شاملنهاده:  ها        نهاده
  هاگیری و پیشنهادنتیجه

کارایی فنی در کشت این دهد  یک نشان میی طوری که جدول شماره همان     
ه استان خوزستان،گیالن و مازندران در س. است درصد 87محصول نسبتاً باال و معادل 

 کارایی فنی متفاوت میزان هااستاناند و سایر ارقام برنج دارای کارایی فنی یکسانی بوده
  . است

ارقام مختلف محصول . های منتخب کارایی فنی مشابهی دارند در برنج دانه کوتاه استان
عملکرد از حیث کارایی فنی های مازندران، گیالن و خوزستان دارای بهترین برنج استان

  .استترین عملکرد را از این حیث دارا و استان گلستان ضعیف
ها دارای بازده کاهنده یا های زیر کشت برنج اکثر استانبه دلیل ابعاد کوچک زمین     

        ثابت نسبت به مقیاس هستند و تنها در برنج دانه متوسط بازده افزایشی مشاهده 
  .شودمی
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کارایی فنی و کارایی مقیاس ارقام مختلف محصول برنج در  -ی یک   شمارهجدول
 1383-1382خب ایران برای سال زراعی های منتاستان

  نوع بازدهی  )VRS(فنیکارایی  )CRS(فنیکارایی  نام استان ونوع محصول

  ثابت  1  1  )پر محصولبلند(مازندران

  ثابت  1  1  )دانه کوتاه(مازندران

  ثابت  1  1  )محصولپرسطمتو(مازندران
  ثابت  1  1  )بلند پر محصول(خوزستان

  ثابت  1  1  )دانه کوتاه(خوزستان
  ثابت  1  1  )دانه کوتاه(فارس

  کاهنده  1  993/0  )بلند پر محصول(گیالن
  کاهنده  1  966/0  )متوسط مرغوب(مازندران

  کاهنده  1  838/0  )بلند مرغوب(مازندران
  هکاهند  1  802/0  )بلند مرغوب(گیالن

  کاهنده  832/0  793/0  )متوسط مرغوب( گلستان
  فزاینده  1  766/0  )متوسط مرغوب( گیالن
  فزاینده  1  665/0  )پرمحصولمتوسط(گلستان
  ثابت  547/0  547/0  )بلند پر محصول(گلستان

  فزاینده  522/0  516/0  )متوسط پر محصول(فارس
  کاهنده  499/0  464/0  )بلند مرغوب(گلستان

  فزاینده  453/0  452/0  )محصولمتوسط پر ( فارس
    874/0  812/0  میانگین

  محاسبات تحقیق : خذأم
استخراج شده از برآورد نرم افزار کارایی   ( با توجه به مقدار تولید مرزی محصول برنج

2,1 DEAP  ( هزار تن، 300توان  می1383-1382و با استفاده از تولید سال زراعی  
 درصد از واردات این محصول، بیستر این اساس حدود تولید برنج را بهبود بخشید و ب
  . شودبا تولید داخل پوشش داده می

  : توان دریافتمی  ی دو  جدول شماره اطالعاتبا توجه بهچنین  هم
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 نـسبتاً بـاال و      1383-1382میانگین کارایی فنّی در کشت محصول برنج در سال زراعی           
از تـوان بـا اسـتفاده       دهد کـه مـی    نشان می این میزان کارایی    . باشد درصد می  87معادل  

 بـه   میـزان تولیـد را حـدوداً      ) با فـرض ثبـات تکنولـوژی      (  مصرفی ی  همین سطوح نهاده  
این مطلب در حالی است که کـشور مـا بخـش قابـل              .  درصد افزایش داد   ی سیزده   اندازه

ر د و اگـر کـارایی فنـی د        کنمین می أتوجهی از مصرف داخلی این محصول را با واردات ت         
 کـشاورزان   به دست توان امیدوار بود که بخشی از نیاز داخلی         تولید برنج افزایش یابد می    

 کراساچت برای تایلند کـارایی      ی   حاضر در قیاس با مطالعه     ی  مطالعه( .دشومین  أداخل ت 
در قیاس با کشور تایلنـد       های منتخب ایران  بیشتری را در کشت محصول برنج در استان       

  )دهدنشان می
درصد هـستند کـه از سـه        صد   محصول دارای کارایی     دوازده محصول   هفدهز میان   ا     

های کارا مربوط بـه اسـتان       بیشترین محصول . گروه برنج دانه بلند، متوسط و کوتاه است       
 )با پنج محصول.( مازندران است

. دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس است      ) پرمحصول، مرغوب (تنها برنج دانه متوسط   
 سطح زیر کشت برنج دانه      های وزارت جهاد کشاورزی    موجود در آمارنامه   آماروجه به   با ت 

متوسط نسبت به سایر اقالم برنج، در سطح پایینی قرار دارد که ایـن امـر موجـب شـده                    
است که ظرفیت خالی در کشت برنج دانه متوسط وجود داشته باشد و بـازدهی فزاینـده             

چنـین بـه دلیـل اسـتفاده از          هـم . ج داشته باشیم  نسبت به مقیاس در کشت این نوع برن       
ها چـون  در این نوع از برنج با افزایش متناسب در نهاده ) اصالح نژاد شده  (  جدید هایبذر

  بازده فزاینـده نـسبت بـه مقیـاس مـشاهده            است،ها بیشتر از سابق     متوسط عملکرد بذر  
  .شودمی
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  1383-1382در سال  شرائط جوی و ریزش باران  -ی دو  جدول شماره 

 حرارت در مناطق      ی درجه
  استان  )گراد سانتی(

میزان 
بارندگی    

  )متر میلی( 

  شبنم  تر  خشک

سهم بارندگی در  
 نیاز آبی مینأت

 )درصد( برنج
فرشی و همکاران (

 ،1376(  

های تعداد روز
در زمان آفتابی

  پرورش برنج

  84  5/0  3/9  8/16  2/26  2/115  خوزستان

  83  12  -7/2  6/5  7/12  8/412  گلستان

  63  25  6/12  1/14  9/15  1167  مازندران

  55  30  2/12  7/13  5/15 1446  گیالن

  84  12/0  2/2  6/10  6/19  7/356  فارس

  1383-1382 سازمان هواشناسی کشور ی آمارنامه: خذأم
  

شـود   گرم و مرطوب کشت می     که برنج معموالً در شرایط آب و هوایی        با توجه به این        
. میزان ریزش باران و دمای هوا در سال مذکور از اهمیت بسیار زیـادی برخـوردار اسـت                 

شود، بخشی از نیاز آبی بـرنج از ریـزش    مشاهده میی دو گونه که در جدول شماره    همان
 کمتـر   1383-1382 اما میزان بارندگی در استان گلستان در سال          ؛شودمین می أجوّی ت 

به همین دلیل کارایی فنی برخی از ارقام        . ی است که بتواند این نیاز را پاسخ دهد        دّاز ح 
چنین وضعیت   هم. ها دارد نبرنج دراستان گلستان کاهش محسوسی نسبت به سایر استا        

-مشابهی در رابطه با میزان دمای هوا برای این استان بر اساس جدول مذکور دیده مـی                
ها برای کشت برنج مطلوب و یا نزدیـک         ای سایر استان  شود در حالی که شرائط جوی بر      

های آفتابی در طول زمان به عمل آمـدن بـرنج           چنین تعداد روز   هم. رسدنظر می  هبه آن ب  
  .رسدنظر می ههای مورد بررسی مناسب و مطلوب بدر تمام استان

 برای دسـتیابی بـه کـارایی کامـل در کـشت           دهد که   نشان می   ی سه   شمارهجدول       
 باید عملکرد کدام نوع از محصول برنج مورد توجه          محصوالتی که زیر مرز کارایی هستند     

  .قرار گیرد
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های تصمیم گیرنده ها برای واحد های مرجع و وزن آن  واحد -ی سه  جدول شماره
  1383-1382ناکارا در سال 

  )درصد(وزن واحد مرجع  واحد مرجع  نام واحد تصمیم گیرنده

  )رغوببلند م( گلستان 

  ) بلند پر محصول(گیالن
  ) بلند مرغوب(گیالن
  ) بلند پر محصول(خوزستان
  ) بلند پرمحصول(مازندران

85  
4  
5  
6  

بلند پر ( گلستان 
  )محصول

  )بلند پر محصول(خوزستان 
  )دانه کوتاه(فارس 

  )متوسط پرمحصول(مازندران
  ) بلند پرمحصول(مازندران

  ) دانه کوتاه(مازندران

2  
3  

28  
2  

65  

  )متوسط مرغوب(رس فا

  ) متوسط مرغوب(گیالن
  )دانه کوتاه(خوزستان 

  )دانه کوتاه(فارس 
  )بلند پر محصول(خوزستان 

49  
28  
19  
4  

متوسط ( گلستان 
  )مرغوب

  )بلند پر محصول(خوزستان 
  )دانه کوتاه(فارس 

  )دانه کوتاه(مازندران 

4  
26  
70  

متوسط پر (فارس 
  )محصول

  )دانه کوتاه(فارس 
  )بلند پر محصول (خوزستان

  )دانه کوتاه(مازندران 

15  
3  

82  
  محاسبات تحقیق: منبع

  : شوددست آمده از بررسی توصیه می هبا توجه به نتایج ب
های داخل  مین بخش بیشتری از نیاز    أمنظور ت  هبرای افزایش در تولید محصول برنج ب       -1

ی محـصوالت بـا     د که مبنا  کنگذاری   دولت به نحوی سیاست    ، کشاورزان داخلی  به دست 
های تشویقی و ترغیبی دولـت در ایـن   که سیاست خصوص این ه ب،کارایی فنی باالتر باشد  

این تحقیـق بـرنج دانـه کوتـاه را          . زمینه نیز باید بر اساس محصوالت با کارایی باال باشد         
ر بتوان بخش بیشتری از     ذکند تا از این رهگ    دولت پیشنهاد می  از سوی   منظور حمایت    هب

        کننـدگان  مـصرف  ی   یک مـانع بـر سـر راه، ذائقـه و سـلیقه             ؛ی داخلی را پاسخ داد    هانیاز
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با توجه به ارقام جدید و اصالح نژاد شده که عالوه بـر عملکـرد بیـشتر در             البته   که   است
 .ی نیز این مشکل قابل حل استیت باالتر دارند تا حدّفواحد سطح، کی

هـای منتخـب، در دو اسـتان      ی مرزی در اسـتان    ها میزان نهاده  ی  با توجه به محاسبه    -2
ی   شود که در جـدول شـماره       اندازه مصرف می   ها بیش از  گلستان و فارس برخی از نهاده     

  2.آورده شده است  چهار
  ها در استان گلستان و فارسهاده میزان اضافی مصرف ن -ی چهار  جدول شماره

   ارقام به درصد    

  ماشین آالت  وی کارنیر  کود  سموم  بذر  زمین  هانهاده

  1  17  5/3  28  17  10  استان گلستان

  5/6  8  3  -  5/1  1  استان فارس

  محاسبات تحقیق : خذأم
 مـصرف   در استان گلستان شش نهاده بـیش از حـدّ  ی چهار   با توجه به جدول شماره     -3

والن و کارشناسان کشاورزی باید بـرای کـاهش         ؤ بنابراین در استان گلستان مس     ،شودمی
کـار  ترتیب برای سموم، بـذر و نیـروی       ه  ند که اولویّت ب   کنریزی  ها برنامه  نهاده در مصرف 

  .آالت استکار و ماشینهای نیرویدر استان فارس اولویّت برای نهاده. است
  : ها یادداشت

های ناکارا برای بهبود کارایی باید از عملکرد        بنگاه مرجع بنگاهی است که بنگاه      -1
  .دکننآن تبعیت 

 را   مازاد ایهد که بتوان میزان نهاده     کن  این امکان را فراهم می     Deap نرم افزار  -2
 .برای تولید سطح مشخص محصول استخراج کرد
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