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 چکیده
 ریویي  برنامو  د و شوو  هاي اصلی جوامع آینده بشري محسوب می از چالشیکی غذا  نیتأم

در ایون بخوش    ها تواند موجب كاهش تهدیدات و چالش رزي میدر بخوش كشواو صحیح

 و امنیوت ملوی هور كشوري اصلی هاي پای یکی از از دیرباز كشاورزي بر این اساس گردد. 

هدف این پژوهش ارزیوابی   است. داشت  بسیایی در ارزش افویوده و اشوتغال سوهم بوده و

 وري بهوره  ي هوا  شواص  یران و كواربرد  كشاورزي در ا كل عوامل تولید وري بهره تغییرات 

 1366-1395در فاصل  زمانی  «مورستین -هیکس»و  «پریمونت -فار»، «مالم كوئیست»

اي وزارت جهاد كشاورزي و اطالعات  ي طرح آمارگیري نمون ها دادهبا استفاده از بوده ك  

بور طقو    . انجام شده استكالن بخش كشاورزي از مراكی رسمی آمار، با روش ناپارامتري 

كل در كشواورزي ایوران بوراي شواص  موالم       وري بهره نتایج محاسقات متوسط تغییرات 

 مورستین -، هیکس«افیایش درصد 8/8» پریمونت -فار، «درصد افیایش 4/20»كوئیست 

افویایش   دهنوده  نشان وري بهره . متوسط افیایش تغییرات داشت  است «درصد افیایش 2»

بخش كشواورزي   وري بهره افیایش  بوده است و برايه مذكور تغییرات تکنولوژیکی در دور
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ها در تولید محصوالت كشواورزي   ي جدیدتر و مصرف بهین  نهادهژكارگیري از تکنولو با ب 

 د.اقدام كرعنوان یک راهقرد اجرایی  ب  در تولید وري بهره توان در جهت افیایش  می

، كشواورزي  وري بهوره  ي هوا  شاص برد كل عوامل تولید، كار وري بهره  :های كلیدی واژه

 ایران

 JEL :O49, D24, Q19بندی  طبقه

 



 

 

 مقدمه

ویژه  اسژت    یجایگاه باای مهم  امنیت غذایی و دسترسی به توسعه اقتصادی مقوله
المللژی بایژد    و جایگا  مناسژ  در ررهژه بژی     وری بهر  و برای دسترسی به رشد 

رنژوا  یژد دیژد ا  میتنژی بژر       بژه  وری ر بهژ    امژرو  انجام داد.  دقیقی ریزی برنامه
در پرتو ای  استراتهی بژا  که  پیشژرو استکشورهای ف اهداتری   مهم ا  استراتهی

 .نندک مژی بیشتر تالشسودآوری برای  روامل تولید وری بهر  ارتقا و رشد 
در شرایط کنونی اقتصاد کشژاور ی ایژرا  و    وری بهر  توجه به مقوله  بنابرای 
ا  طرفژی رشژد تولیژد در     .محسژو  اسژت   کژامالا نابع آبی و تولیدی محدودیت م

 ریپژذ  امکا روامل تولید موجود  وری بهر  افزایش یا کار یری  بخش کشاور ی با به
کژار یری روامژل    روش بژه  با ولی برای افزایش تولید محصوالت کشاور ی ؛است

تفاد  ا  فنژاوری  اس وجود دارد؛ به همی  دلیلمحدودیت  درا مدتتولید بیشتر در 
روامژل تولیژد وژرورت     وری بهر  و ارتقای  مؤثرترکار یری ا  روامل تولیدی  و به
محصوالت کشاور ی  ویه  های در جهت افزایش محصوالت ب جانیه اقدام همه ،دارد

 هورت پذیرد.
رنژ  شژد     واسژهه کژم   رقابت در ررهه تولیژد و تجژارت جهژا  بژه    امرو   

و کوشژش در جهژت بهیژود و ارتقژای     است ی یافته ا ه ویاقتصادی، ابعاد مر های 
تولیژد   و دشژو  مژی  امنیت غژذایی   یتأمکشور و پیشرفت   و سی  توسعه وری بهر  

بسژیار  انسا  و در سفر  مردم  و نقش آ  در غذای محصوالت کشاور ی در کشور
کژل تولیژد بخژش     «1366-1395»  رارژی  یها سال دربا توجه به اینکه  .استمهم 

میلیژو    120کشور نزدید به  در ی ) راری، باغیانی، دام و طیور، شیالت( کشاور



 1396پاییز  ♦ ودوم بیستشماره  ♦م ششسال  ♦ راهبرد اقتصادی     76

نیا  به افزایش تولید ایژ  محصژوالت هژر رو      ،با افزایش جمعیت 1،ت  بود  است
بعضی ا  ای  محصوالت در داخل بژه رلژت     یتأما  طرفی با ردم  .شود بیشتر می

ار   یژادی ا    هژا، یودکم رفژع  واردات در جهت ورورتمحدودیت منابع تولید و 
مناسژ  الگژوی کشژت و افژزایش      ریژزی  برنامژه و فقژط بژا     ردد یمخارج کشور 

 توا  جوابگوی کمیود ای  تولیدات بود. در واحد سهح می وری بهر  
هژا بژرای    محدودیت منابع تولید و مسئله بحرا  آب در کشور و مصرف نهاد 

ر مژورد توجژه همگژا  و    را بیشژت  وری بهژر   تولید محصوالت کشژاور ی اهمیژت   
 وری بهژر   بخش کشاور ی قرار داد  است. برای رشژد    ذارا  استیسخصوص  هب

کار ه نوی  تولید ب تکنولوژیدانش و  وهمه روامل  ددر اقتصاد کشاور ی ایرا  بای
تژری  معیژار سژنجش     ، مهلژوب وری بهر  ا  دید ا  اقتصادی، شاخص . ه شود رفت

نژد دالیژل واقعژی    ا ست. اقتصاددانا  پیوسته در تژالش ا ها رملکرد در تمام ار یابی
هژای آنژا ،    بژر اسژا  یافتژه    .رشد و توسژعه اقتصژادی کشژورها را کشژن کننژد     

بژیش ا  افژزایش منژابع     وری بهژر   افزایش به کشورهایی که برای توسعه اقتصادی 
 انژد )ترابژی و بخشژود ،    تری داشته اند، رشد سریع طییعی و فیزیکی خود تکیه کرد 

نشژا   را معیاری است که رابهه ستاند  با نهژاد    وری بهر نظر اقتصادی  ا  .(1386
های اقتصژادی را در بژر   دتفاوتی ندارد که ای  رابهه چه سهوحی ا  کارکر د،ده می
را  وری بهژر    2«و توسژعه اقتصژادی   سژا ما  همکژاری  »(. 1376)سژالمی،    یرد می

 3«المللی کژار  سا ما  بی »و  کند می نسیت خروجی به یکی ا  روامل تولید تعرین

 داند. را نسیت ستاند  به یکی ا  روامل تولید می وری بهر  
ای  ی طرح آمار یری نمونژه ها داد با استفاد  ا   وری بهر  محاسیه در ای  مقاله 

و منژابع رسژمی آمژار    انجژام   1366-1395در با    مژانی   4و ارت جهاد کشاور ی
شژد    آوری جمژع  (ریژزی  برنامهایرا ، سا ما  مدیریت و  )باند مرکزی، مرکز آمار

ساله محصژوالت کشژاور ی و روش ناپژارامتری و     30ا  اطالرات است. همچنی  
                                                                                                                                 

1. info@maj.ir 

2. Organization for Economic Co_ operation and Development (OECD) 
3. International Labor Organization (ILO) 

4. info@maj.ir 
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 -فژژار»ی نژژوی  هژا  شژژاخصو  1«مژژالم کوسیسژت »کژاربرد شژژاخص مرسژوم سژژنتی   
 ایژژ  دور ی هژژا داد  لیژژوتحل هیژژتجزبژژرای  3«مورسژژتی  -هژژیک »و  2«پریمونژژت

برای متغیرهژای کژل تولیژد بخژش کشژاور ی، ار ش افژزود ،        کشاور ی ایرا  و
موجودی سرمایه، تعداد شاغلی ، نزوالت جوی، انژرژی مصژرفی جهژت محاسژیه     

ی نژوی   هژا  شژاخص ا  منژدی   بهژر   اسژت.   شژته اسژتفاد    وری بهر  ی ها شاخص
کشژاور ی   وری بهژر   مورستی  جهت محاسیه  -و هیک  پریمونت -فار وری بهر  

 وری بهژر    یژرا اکرریژت محاسژیات     ؛است «نوآوری» اکسل دارای افزار رمنایرا  با 
شاخص مرسوم و سنتی مژالم کوسیسژت بژه انجژام      شد  در کشاور ی ایرا  با انجام

 -، هژژیک پریمونژژت -فژار ) وری بهژژر  ی نژوی   هژژا شژاخص رسژید  و اسژژتفاد  ا   
ربرد کژا  .ندرت در مقژاالت رلمژی و پهوهشژی مشژاهد  شژد  اسژت       همورستی ( ب

 مینه را برای مهالعات رلمژی و پهوهشژی    وری بهر  ی ها شاخصهای جدید  روش
در  وری بهژر   رشد  موج ی ای  مهالعات ریکار  به و کند میبیشتر در کشور ایجاد 

 د.شو  میافزایش تولید محصوالت کشاور ی 

 ادبیات موضوع. 1

سژت و  ا کشورهامام ت مهم ا  اهداف رشد اقتصادی دستیابی به و وری بهر افزایش 
یکی ا  مسژاسل مهژم در میاحژق اقتصژادی اسژت کژه در اکرژر         وری بهر  تغییرات 

و  در ایژرا   یژادی   مهالعژات کشورها توجه خاهی به آ  شد  و به همی  منظژور  
 .انجام شد  است بار در ای   دیگر کشورها

 کژل روامژل   وری بهژر  تغییرات  ای مهالعه در( 1396) «وط  پور و همکارا »
با و بژدو  در نظژر  ژرفت     را  تولید، کارایی فنی و تغییرات تکنولوژیکی در غالت

نتژای    و د کژر  لیوتحل هیتحقیقات کشاور ی با استفاد  ا  روش مالم کوسیست تجز
کژارایی   وکل روامل تولید در غژالت رونژد افزایشژی     وری بهر که رشد   نشا  داد

داشته است تکنولوژیکی رشد کمتری نسیت به تغییرات ید درهد فنی با میانگی  

                                                                                                                                 

1. Malmquist Index 
2. Fare-Primont 
3. Hicks - Moorsteen  
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بخش تحقیقات مدیریت هژحیح و  در  ،وری بهر برای افزایش  نمود  که پیشنهاد و
 .دقیق ارمال  ردد

بژژرای دسژژتیابی بژژه  ای مهالعژژه در( 1394) «روشژژ  و همکژژارا  رهژژر کژژار»
تژری    رنوا  یکی ا  مهم بهرا  وری بهر  های نسیی در سهح داخلی و خارجی  مزیت
یکژی ا    مرابژه  به در تولید هنعتی، را وری بهر  ل رشد اقتصادی مهرح و سهح روام

است  مورد ار یابی قرار داد  فعالیت هنعتی درقدرت  کنند   ییمعیارهای مهم و تع
مژورد مهالعژه،   ة جزسژی روامژل تولیژد، دور    وری بهژر   ة نتای  حاهل ا  محاسژی و 

 وری بهژر   بژود  و میژانگی     7/3ت کار در سهح کل هنع نیروی  وری بهر  میانگی  
 بود  است. 7/0یه در سهح کل هنعت سرما

ها  در خصوص با دهی بنگا  ای مهالعه( 1390) «یداله  اد  طیری و همکارا »
های اقتصادی، به دست  تری  اهداف مدیرا  در بنگا  یکی ا  مهمو اینکه انجام داد  

بژود    وری بهژر   ی به سهوح باالتر آورد  حداکرر با دهی ا  منابع موجود و دستیاب
، نهایتژاا کژاهش   ها کل روامل تولید شرکت وری بهر  روند    کهنشا  داد . نتای است

ایژ  شژرکت در    ،استی نهای وری بهر  متوسط باالتر ا   وری بهر  چو   یافته است؛
 .ناحیه دوم تولید قرار  رفته است

روامل تولید  نژدم   وری بهر  ی ( با بررس1394) «همکارا ی و دآبادیبشیرانی »
ا  شاخص مالم کوسیست در سه استا  شمالی کشور و مقایسژه آ  بژا کژل کشژور     

هژای   در اسژتا   وکل بیشتر  وری بهر  که در استا   لستا  تغییرات    استنشا  داد
 ت.کارایی فنی اس و تکنولوژی ریتأثما ندرا  و  یال  ای  تغییرات تحت 

( با استفاد  ا  روش ناپارامترید و شاخص مژالم  1391) «همکارا خیاوی و »
 کژرد  و  در ایژرا  تحلیژل   را کل روامل تولیژد چغندرقنژد   وری بهر رشد  کوسیست
کل روامل تولید دارای رشد مریت بود   وری بهر که چغندرقند در    استنشا  داد

 است.کل روامل تولید شد   وری بهر و تغییرات تکنولوژی بارق بهیود 
پهوهشژی   ( با استفاد  ا  شاخص مژالم کوسیسژت  1395) «همکارا یی و خزا»
نتیجه انجام داد  و  را یدر ای فرنگ  وجهکل روامل تولید  وری بهر  تغییرات دربار  

هژای ترویجژی و    افژزایش کژارایی فنژی،  سژترش برنامژه      بژرای کژه   رفته اسژت  
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 پیشژرفته بژرای   آالت  یماشژ کار یری تکنولوژی و اهدای تسهیالت جهت خرید  به
 .استال م و وروری  وری بهر  افزایش 

 یهژ یمح ستی، کارایی و تغییر تکنولوژی متداول و  وری بهر  ( 2015) «کیانی»
 تابلویی یها داد و  «لونیر ر»با شاخص مالم کوسیست  را ایرا در بخش کشاور ی 

 کژه  سژت شژا  داد  ا ن د  وکرمحاسیه  1379-1387دور   مانی  برای ،استا  28 ا 
 7/32رنوا  تقرییی ا  آلژود ی نیتژروژ ،    میانگی  ساالنه شاخص موا نه نیتروژ  به

درهژد بژود     62در هکتار و میانگی  کارایی مصرف نیتژروژ  در کشژور    لو رمیک
، کژارایی و تغییژر تکنولژوژی متژداول     وری بهر  ی ها شاخصطور میانگی   است. به
هژا بژه    آ  یهیمح ستیی متناظر  ها خصشاو  008/1و  9610/0، 9687/0برابر با 
بود  است؛ بنابرای  نادید   ژرفت  آلژود ی در    9977/0و  9738/0، 9716/0ترتی  

به برآورد بیش ا  حد یا کمتر ا  حد مقژدار واقعژی    وری بهر  ی ها شاخصمحاسیه 
 .شود یها منجر م آ 

رن  و کل محصوالت غذایی )بژ  وری بهر  ( 2017) 1«ماک هیرجی و همکارا »
هنژد   یتاالنگانژا  الژت یدر ا ،کنژد  مژی ذرت( و فاکتورهایی را که به ای  رشد کمد 

 رشژد  دلیل برن  به 2(TFP« )کل روامل وری بهر  »اند که  د کر  یری و نتیجه بررسی
 1/0 حژدود بژرای ذرت   TFP زا یمدرهد بهیود یافته و  7/7 تا فنی تغییراتمؤلفه 
درهژد   7/7 تژا درهژد   07/1ای  ایالژت ا    در TFPداشته و میانگی  شاخص  رشد

 بهیود یافته است.
در کشژاور ی   وری بهر  ( در خصوص تغییرات 2018) 3«التروف و همکارا »
نژو  مژزار     در شژش  پریمونژت  -فژار پهوهشی را با استفاد  ا  شژاخص   ،فرانسه

کژل   وری بهژر   تمام مزار  در طول دور  پیشژرفت   اند و نشا  داد  انجام کشاور ی
 اند. را تجربه کرد  روامل
کشژاور ی را   ر ژذار یتأثکل روامژل   وری بهر  پهوهشی  ( در2019) 4«شی آاو»

                                                                                                                                 

1. Mukherjee, D. N., Vasudev, N., Kumari, R. V., & Suhasini, K 

2. Total Factor Productivity (TFP) 

3. Latruffe, L., Dakpo, K. H., Desjeux, Y., & Jeanneaux, P 

4. Shao, S 
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 1/2 وری بهژر   میژانگی  رشژد سژاالنه       کژه استا  چی  بررسی و نشژا  داد  31در 
 درهد بود  است.

ی فنی، کارایی فنی کشاور ی و اثربخش ای مهالعه( 2015) 1«همکارا  و نواک»
ایژ  مهالعژه نشژا      .انژد  کرد کشور اتحادیه اروپا ار یابی  27در  کنند   ییتعروامل 

فنی کشاور ی در اتحادیه اروپا متنو  است و بی  کشورها  وری بهر  که سهح   داد
درهژد   40 بژه حژدود  تفاوت ا  باالتری  تا کمتری  کژارایی   ،اتحادیه یها و دولت

 رسد. می
برآورد انرژی در کشژاور ی  بار  ر( پهوهشی د2014) 2«همکارا و  ولونتز »

انژد، انژرژی در    کژرد   یژری   و نتیجژه  انجامدر کشورهای اتحادیه اروپا  وری بهر  و 
کژارایی   ،بعضی ا  کشورهای اتحادیه اروپا به رلت پایی  بژود  سژهح تکنولژوژی   

 دارد.کمتری 
 29در کشژاور ی  را پهوهشی کارایی فنژی  در ( 2015) 3«همکارا   و مکونن»
درهژد بژود     68که میژزا  کژارایی    اند نمود در آفریقا بررسی  توسعه درحالکشور 

 وری بهژر   سیستم نوآوری رملکرد کارایی فنژی و   است. بر اسا  نتای  ای  مهالعه
 .دهد میقرار  ریتأثرا تحت 

 . مبانی نظری2

 کنژد  مژی ا  روامل تولید بیا   مؤثررا درجه استفاد   وری بهر  ( 1384امامی مییدی )
موجژود را بهیژود    ووژعیت هموار  سژعی دارد   وکه نشانگر ید دید فکری است 

در که در اقتصاد وجود دارد  وری بهر  برای محاسیه  متنوریهای  روش؛ پ  بخشد
 د.شو کاررفته در ای  پهوهش، اراسه می هی بها شاخصای ا   ذیل خالهه

خته و هژا سژا   شاخص مالم کوسیسژت  در ایژ  شژاخص، سژتاند  و نهژاد       -1
رنژوا    بژا را  5«ای تابع فاهله»( 1953) 4«شپارد»شود.  محاسیه می وری بهر  شاخص 

                                                                                                                                 

1. Nowak, A., Kijek, T., & Domańska, K. 

2. Vlontzos, G., Niavis, S., & Manos, B.  
3. Mekonnen, D. K., Spielman, D. J., Fonsah, E. G., & Dorfman, J. H.  
4. Shephard 

5. The distance function  
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( بژا ترکیژ  شژاخص    1957) 1«فارل»و نماید  می مینای ورودی برای کارایی ایجاد
فژار و  ». همچنی  کند میرا محاسیه  وری بهر  کارایی ورودی در طی  ما ، شاخص 

ا، در قیال ورودی، نسژیت حژداقل مژورد    ه ت خروجیاثیا( با 1996) 2« روسکوف
 رنژوا   بژه کاررفتژه را   هبژ ی هژا  ها برای تولید سهح معینژی ا  خروجژی   نیا  ورودی

  یرد. کار میه فنی ب وری بهر  برای معیاری 
(1) ( ) { : }.tL y x x can produce y  
(2) ( ) { : ( ), 1}.t tx

ISOQ L y x L y for


  
 

(3) ( , ) max{ : ( )}.t t

i

x
D y x L y


 

 

(4) 1 1

( ) { : , 1,..., , , 1,..., , 0, 1,..., }.
K K

t t t t t t

k kn n k kn m k

k k

L y x z x x n N z x y m M z k K
 

       
 

(5) 

1 1

,
1

1

1/ ( , ) max{ : , 1,..., ,

, 1,..., , 0, 1,..., }.

K
t t t

i k kn
z

k

K
t t t t

k km om k

k

D y x z x n N

z x y m M z k K


  





  

   




     

(6)       

1 1 1 1 1

1

( , ) ( , )

( , ) ( , )

t t t t t t

i i

t t t t t t

i i

D y x D y x
MALM x

D y x D y x

    




 

(7      )

1 1 1 1 1

1 1 1 1

( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , )

t t t t t t t t t

i i i

t t t t t t t t t

i i i

D x y D x y D x y
MALM x x

D x y D x y D x y

    

   


 

کسر خارج ا  رادیکال تغییرات کارایی ) «7فرمول »در 
1 1 1( , )

( , )

t t t

i

t t t

i

D y x
EFFCH

D y x

  

)  و

1) کژژالیرادکسژژر  1

1 1 1 1

( , ) ( , )

( , ) ( , )

t t t t t t

i i

t t t t t t

i i

D y x D y x
TECH x

D y x D y x

 

   
) غییژژرات رنژژوا  ت بژژه

 ,EFFCH, TECH آ  بژرای  «ی ژذار  ار شمعیژار  »شژود و   تکنولوژی نشا  داد  مژی 

MALM   افزایش( و بژررک  چنانچژه   ) وری بهر  باشد رشد  «1ردد »چنانچه کمتر ا

کژه وژرر در    دهژد  مژی کاهش( را نشا  ) وری بهر  باشد ردم رشد « 1ردد » بیشتر ا 

                                                                                                                                 

1. Farrell4 

2. Färe, R., Grosskopf, S6. 
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اند کژه   نشا  داد    دارد. فار و  روسکوفکارایی و پیشرفت در تکنولوژی را به همرا

 توا  شاخص تغییرات تکنولوژی را به سه شژاخص تغییژرات تکنولژوژی    چگونه می

(OBTECH)   تغییرات تکنولوژی با دخالژت در تغییژرات ورودی ،(IBTECH)    انژدا ،

 را محاسیه کرد. TECHو سپ   (MATECH) یتکنولوژتغییرات 

(8   )

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

( , ) ( , ) ( , ) ( , )
,

( , ) ( , ) ( , ) ( , )

t t t t t t t t t t t t

i i i i

t t t t t t t t t t t t

i i i i

D y x D y x D y x D y x
OBTECH x IBTECH x

D y x D y x D y x D y x

     

     
 

 

(9   )
1

( , )
, .

( , )

t t t

i

t t t

i

D y x
MATECH TECH OBTECH x Ibtech x MATECH

D y x
 

 

ای  توا  برای برآورد توابژع فاهژله   ا  ای  شاخص می :1پریمونت -فارشاخص  -2
استفاد  کرد و روامل ورودی قابل مشاهد  را که بیشتری  اثر را در تولیژد دارنژد و   

کژل   وری بهژر   آورد و تغییژرات رشژد    بژه دسژت   ند،کل اثر ذار وری بهر  بر رشد 
بژه ترتیژ     yو  x در طول  ما  محاسژیه کژرد.   ها آ  امل را با توجه به نوساناترو

 متغیر روند  مانی است.   tو بردارهای نهاد  و ستاند  

(10)    
( , ) |t t K Q t t

t x y R x can produce y


     

)2ورودی  شژپارد  بژر اسژا   باشد و  yt تواند تولیدی ا  می xtو  )I

tD  3و خروجژی

0( )tDشود  یر تعرین می هورت به  

(11)    

0

( , ) 0 | ( , )

( , ) 0 | ( , )

I

t t

t t

x
D x y Sup y

y
D x y Inf x











 
   

 

 
   

  

بنژابرای     متغیر روند  مانی اسژت؛   tبه ترتی  بردارهای نهاد  و ستاند  و yو  xکه 
 داریم   TFPبا استفاد  ا  فاهله مسافت و تعرین ورودی و خروجی برای 

                                                                                                                                 

1. Fare-Primont(FP) 
2. Input 
3. output 
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(12)   

( )

( )

t

t t

Y y
TFP

X x


 

TFP   نسیت ید شاخص کمیت خروجی به ید شاخص کمیت ورودی است کژه
)در آ   )tY yو( )tX x   سهح کل خروجی و ورودی است. با توجه بژه Y(•), 

X(•) ( 9فرمژول )  1«فاهله مسژافت »پریمونت و استفاد  ا  تابع  -برای شاخص فار
x,رودی و خروجی برای هر بردار مرجع ثابت و y  در ید دور  ثابتt   داریم 

 (13) 
0( , )

( , )

t

t
t I t

t

D x y
TFP

D x y
 

(14   )
0 1

1
, 1 1 0

( , ) ( , )

( , ) ( , )

t I t

t t t
t t I t t

t t t

D x y D x yTFP
FPP

TFP D x y D x y




 
   

پریمونت با استفاد  ا  تجزیه چندی   -ی شاخص فار( برا2008) 2«اودونل»دید ا  
  کارایی برای خروجی و ورودی

:3 OTE 4:؛ خروجی تغییرات کارایی OSE    5 :؛ خروجژی مقیژا  کژاراییOME 
   کژارایی   7RME؛   کارایی خروجی باقیمانژد   6ROSE ؛خروجی ترکییات باقیماند 

و  وری بهژر   شژامل  ،  TFPEیعنژی   TFPو کارایی وری بهر  ترکییات باقیماند  است. 
   هورت  یر است  شد  به مشاهد  وری بهر  حداکرر 

 (15                  )  
*

t
t

t

TFP
TEPE

TFP
 

t t t tTFPE OTE OME ROSE   
t t t tTFPE OTE OSE RME   

t t t tTFPE ITE IME RISE   
t t t tTFPE ITE ISE RME   

 رنوا  ابزار هندسی داریم  را به TFPE محاسیه ورودی و خروجی اجزای
                                                                                                                                 

1. Distance function 

2. O’donnell, O.A., Wagstaff, A 

3. OTE (respectively, ITE) is the output (respectively, input) technical3. 

4. OSE (respectively, ISE) is the output (respectively, input) scale efficiency 

5. OME (respectively, IME) is the output (respectively, input) mix efficiency 

6. ROSE (respectively, RISE) is the residual output (respectively, input) efficiency 

7. RME is the residual mix efficiency 
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(16    )
1 1 1

2 2 2( ) ( ) ( )t t t t t t tTFPE OTE ITE OME IME ROSE RISE      

(17 )  
1 1

2 2( ) ( )t t t t t tTFPE OTE ITE OSE ISE RME     

( در TC) و تغییژرات تکنولژوژی   (EC) ، میژزا  کژارایی  وری بهر  شاخص تغییرات 
 هورت است.ای    به t+1 و  tدور 

(18)       

*

1 1 1
, 1 *

t t t
t t

t t t

TFP TFPE TFP
FPP

TFP TFPE TFP

  
   

 

(19      )
1 /t tTFPE TFPE

 

(20)     * *

1 /t tTFP TFP
  

(21)   

1 1 1

2 2 2
1 1 1 1 1 1
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(22)             
1 1t
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OME

OME

 

 

(23)    

1 1

2 2
1 1 1 1 1

, 1 1 1

2 2

( ) ( )

( ) ( )

t t t t t
t t

t
t t t t

OTE ITE OSE ISE RME
EC

RME
OTE ITE OSE ISE

    


 
  

  

ها   یری اثر بخشی با حداقل ورودی با هدف اندا  مورستی    -شاخص هیک  -3
بژرای  ( 1957) 1«سولو» یری ا  روش باقیماند   ها و با بهر  و برای حداکرر خروجی

که نمادی ا  رشد اقتصادی اسژت   TFPکل روامل و تغییرات  وری بهر   یری    اندا
رویکژرد  »نجژام شژد  در ایژ   مینژه بژا      را مد نظر دارد. لذا با توجه به مهالعژات ا 

و  (1982) 4«همکژارا  کیژو  و  »(، 1997)  3«همکژارا  ایگنر و »و  2«تصادفی مر ی
( و روش مژالم  1978)  6«کژارا  همچژارن  و  »و  5«ها داد پوششی  لیوتحل هیتجز»

                                                                                                                                 

1. Solow, R.M 

2. Stochastic Frontier Approach (SFA) 
3. Aigner, D., Lovell, C.A.K. and Schmidt, P 

4. Caves, D.W., Christensen, L.R. and Diewert, W.E 

5. Data Envelopment Analysis (DEA) 
6. Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E  
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 (2010) 1«همکژارا  اودونژل و  »مورسژتی  را   -کوسیست، شاخصی به نام هژیک  

روامژل را ا  ترکیژ  کژارایی تجربژه کژرد و       کل وری بهر  توا   پیشنهاد داد. که می
فژر   کل روامل را محاسیه کرد. در ای  مدل بژا   وری بهر  بهور همزما  کارایی و 

N دور  در   یری واحد تصمیمT  هورت  یر باشد  و متغیر ورودی و خروجی به 
1 2( , ,..., )it t t ntx x x x , 1 2( , ,..., )it t t ntq q q q 

)کل متغیر ورودی )it itX X x  و کل متغیر خروجی( )it itQ Q q  
(24) 

/it it itTeach Q X  
(25) 

* * *

/

/

it it it
it

t t t

Tech Q X
TFPE

Tech Q X
 

 
TFPE  کل روامل اشژار  دارد و  وری بهر  به کارایی*

tX و *

tQ    بژه ترتیژ  ورودی
 رسد داریم  به حداکرر می TFP کل و خروجی کل، وقتی

(26)  /
1

/

it it it
it

it it it

Q X X
ITE

Q X X
  

 
(27)  /

1
/

it it
it

it it

Q X
ISE

Q X
 

%
 

(28)  
* *

/

/

it it
it

it it

Q X
RME

Q Q


% %

 

 دور  مشژژاهدات و kبژه حژژداقل ورودی کژل در    itXکژه 
itX%  و

itQ%  ورودی و
  برابر است با   tدر دور   iواحد برای هر   TFPمقدارلذا برای خروجی کل هستند. 

(29)  *.it i itTFP Tech TFPE  
 برابر است با  sدر دور  h  برای هر واحد TFP رمقدا

(30)  *.it i itTFP Tech TFPE  
(31)  *.hs s hsTFP Tech TFPE 

    مورستی  –با استفاد  ا  شاخص هیک   TFPو مقدار 
(32)  *

, *
.t it

hs it

s hs

Tech TFPE
TFP

Tech TFPE


 
 کرد  ی به طریق  یر بیا ری  میتصمدر قال  واحد  TFP توا  یمی طورکل بهو 

                                                                                                                                 

1. O’Donnell, C. J 
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(33)  1/2

0 1 1 1
,

0 1 1 1

( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )
. . .

( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )

hs it hs it it it hs it
hs it

hs hs it hs it hs it it

D x q s D x q s D x q t D x q t
TFP

D x q s D x q s D x q t D x q t

 
  
  

)0 که )D   1و( )D       رملکرد ورودی و خروجی است. لژذا بژر اسژا  شژپارد
(1970) 

(34)  *

, *
. . .t it it it

hs it

s hs hs hs

Tech ITE ISE RME
TFP

Tech ITE ISE RME


 
* */t sTech Tech ور که نسیت بژه دو د  دهد را نشا  می تغییرات تکنولوژی t , s 

 فزایشی و یا کاهشی باشد.تواند ا می
it/و hsITE ITE که نسیت بژه دو دور   دهد را نشا  می تغییرات تولیدt , s 

 افزایشی و یا کاهشی باشد.  تواند می
it/و  hsISE ISE  شژژاخص بهژژر  وری مقیژژا  نسژژیت بژژه دو دور  t , s 

 باشد. می
it/ و hsRME RME آ  در دو دور  تتغییراو  1وری بهر  امنه شاخص د t 

, s .را نشا  می دهد  

 در پژوهش شده گرفتهكار   ی بهها شاخصمقایسه اجمالی  .3

 ریژ غپژارامتری( و  ) یاقتصادسنجا  دو روش  معموالا وری بهر  در محاسیه  -1
 شود. ی استفاد  میپارامتر
فاد  ا  بژرآورد یژد تژابع تولیژد یژا هزینژه،       ی با استاقتصادسنجدر روش  -2

 ریژزی  برنامژه ولژی در روش غیژر پژارامتری ا  یژد      ؛کننژد  را محاسیه می وری بهر  
 شود. ریاوی یا محاسیه ردد شاخص تعیی  می

ای، کارایی  ها و تابع فاهله شاخص مالم کوسیست با تشکیل ستاند  و نهاد  -3
د  بژا ثابژت کژر    و نمایژد  را محاسیه مژی  وری بهر  را ایجاد و با ترکی  ای  کارایی 

ها، برای تولیژد سژهح    در قیال ورودی، نسیت حداقل مورد نیا  ورودی ها خروجی
کژار  ه فنژی بژ   وری بهژر   رنوا  معیاری جهت  بارفته را کار هبی ها معینی ا  خروجی

 لیژ وتحل هیژ تجزکل روامل تولیژد ا  روش   وری بهر  و تغییرات  وری بهر   یرد.  می

                                                                                                                                 

1. refers to  index of scope productivity 
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، رملکژرد واحژدهای   دهژد  مژی مزیت که به فرد امکا  با ای   ؛ستا ها داد پوششی 
یعنژی چنژدی  خروجژی را بژا     ؛ ی کنژد ری  اندا  شود  ی را که تولید میری  میتصم

نقژا    . یکژی ا   یرد به کار شد  انجام  ما  هم طور بهاستفاد  ا  چندی  ورودی که 
هژای تصژادفی بژرای     در روش وعن ای  روش استفاد  ا  فروژیات غیژر مژرتیط   

دیگر اینکه همه انحرافات  وعن نقهه بود  وهمرا   که با خها است تخمی  کارایی
ها به بهتری  روش ناکارآمژدی   رملکرد برخی ا  روشرا با ی ری  میتصمواحدهای 

در  انحرافات ممک  اسژت بژه دلیژل خهژای تصژادفی باشژد.       ی که ا کند میایجاد 
 ,EFFCH, TECH  بژرای  ستیکوسی روش مالم  ذار ار ش معیار «7شمار  »فرمول 

MALM    افژزایش( و بژررک    ) وری بهژر   باشژد رشژد    «1رژدد  »چنانچه کمتژر ا
کژه   دهژد  مژی کاهش( را نشا  ) وری بهر  باشد ردم رشد « 1ردد »چنانچه بیشتر ا  

ی  ژذار  ار شمعیژار   و ورر در کارایی و پیشرفت در تکنولوژی را به همژرا  دارد 
ا    رفتژه  نشژئت   شاخص، با دو شاخص در پهوهش مذکور متفاوت است کژه  ای

 .ستا ها شاخصمیانی نظری در هر ید ا  
روامژل ورودی   ،ای استفاد  ا  توابژع فاهژله  با ریمونت پ -شاخص فاردر  -4

 ریتژأث کژل   وری بهژر   که بیشتری  اثر را در تولید دارند و بژر رشژد    را قابل مشاهد 
کژل روامژل را بژا توجژه بژه       وری بهژر   تغییرات رشژد   ،آورد  تبه دس ، ذارند می

1د، بژا ورودی ننژ ک در طول  ما  و کاربرد منابع ایجاد می ها آ  نوسانات
( )I

tD  و
)20خروجی )tD  محاسژیه  .دنژ ینما یمژ محاسیهTFP      نسژیت یژد شژاخص کمیژت

 3«فاهژله مسژافت  »ست. اسژتفاد  ا  تژابع   خروجی به ید شاخص کمیت ورودی ا
x,برای هر بردار مرجژع ثابژت ورودی و خروجژی     9شمار   فرمول  y   در یژد

شژد  و   کار رفتژه  هبژ متغیرهژای   تژد  تدبا توجه به تعرین  است و tدور  ثابت 
 و تغییژرات تکنولژوژی   (EC) رایی، میزا  کاوری بهر  شاخص، تغییرات  مزیت ای 

(TC ) دور  درt و t+1  محاسژیه   بژه  دقژت  بژه ی مژورد نظژر   ابزار هندسژ با توجه به
 پردا د. می وری بهر  ی ها شاخص

                                                                                                                                 

1. 7.Input 
2. output 
3. Distance function 
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هژا و بژرای حژداکرر     ی اثربخشژی بژا حژداقل ورودی   ریژ   انژدا   با هدف  -5
ویکژرد   یری ا  روش باقیمانژد  سژولو و مهالعژات در  مینژه ر     ها، با بهر  خروجی

مورسژتی  کژه    -شاخص هیک  با ،ها داد پوششی  لیوتحل هیتجزتصادفی مر ی و 
 وکل روامل را ا  ترکیژ  کژارایی تجزیژه     وری بهر   توا  یم ،پیشنهاد داد «اودونل»
کژل متغیرهژای ورودی و    ورا محاسژیه کژرد    وری بهژر   کژارایی و    ما  هم طور به

 آورد. به دست ،رسد به حداکرر می TFPرا وقتی  وری بهر  خروجی و کارایی 
همژه در   هژا  شژاخص که نتای  ای   رود نمی، انتظار ها شاخصدر تمام ای   -6

با توجژه بژه میژانی     ها شاخصبلکه هر ید ا   ،افزایش یا کاهش( باشدراستا )ید 
 خاص دارد. یی مربو  به خود، نتایجها فرمولو  شد  اشار نظری 
ی جدیژد، وژم  پوشژش کلژی     هژا  اخصشژ رسژد اسژتفاد  ا     به نظر مژی  -7

هژای   هژا و روش  و خروجژی  هژا  یورودکار یری تعژارین   ی سنتی و بهها شاخص
 وری بهژر   ی ها شاخصرا برای محاسیه  ها  ها و خروجی جدیدتری ا  توابع ورودی

و اجژزای آ    وری بهژر   ی هژا  شاخصد  و دقت بهتری را در محاسیات و کرایجاد 
 .  شد  استها اشار   دنیا به ای  روشکه در مقاالت رو   دهد می

 لیوتحل هیتجزو  ها شاخص. برآورد 4

 1366 -1367ی  رارژی  هژا  سژال معادل  1395 تا 1366 یها سالها  تمام جدولدر 
 مسی برای کل بخش کشاور ی هستند.ش 1395-1396ی ال

 برآورد شاخص مالم كوئیست .4-1

 (شاخص مالم کوئیست) یکشاورزکل عوامل تولید بخش  یور بهره تولید، نهاده( و ) یجمعشاخص  .1جدول 

 سال
 شاخص

 تولید جمعی
شاخص 

 جمعی نهاده
 کل وری بهره 

 عوامل تولید
 سال

 شاخص
 تولید جمعی

شاخص جمعی 
 نهاده

 کل وری بهره 
 عوامل تولید

1366 000/1  000/1  000/1  1381 060/1  389/0  724/2  

1367 189/1  890/0  335/1  1382 989/0  871/0  135/1  

1368 806/0  263/0  135/3  1383 029/1  881/0  167/1  

1369 157/1  604/0  915/1  1384 961/0  870/0  104/1  

1370 022/1  972/0  051/1  1385 952/0  551/0  728/1  

1371 015/1  945/0  074/1  1386 005/2  082/1  852/1  

1372 081/1  902/0  198/1  1387 653/0  375/0  741/1  

1373 031/1  786/0  311/1  1388 719/0  769/0  934/0  
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1374 023/1  963/0  061/1  1389 299/1  953/0  363/1  

1375 095/1  953/0  149/1  1390 915/0  917/0  998/0  

1376 757/0  712/0  062/1  1391 984/0  945/0  041/1  

1377 611/1  992/0  639/1  1392 901/0  732/0  231/1  

1378 185/1  968/0  222/1  1393 923/0  895/0  030/1  

1379 695/0  698/0  995/0  1394 859/0  610/0  407/1  

1380 785/0  723/0  085/1  1395 256/1 170/1 081/1 

 358/1 813/0 031/1 - - - - متوسط

 تحقیق یها افتهی منیع 

کل روامل تولیژد در دور    وری بهر  تولید، نهاد ( و )ی جمعی ها شاخص 1جدول 
در ای  شژاخص   .دهد میرا نشا  اخص مالم کوسیست ی شبرا 1366-1395 مانی 

ایژ  شژاخص فقژط بژرای      شژد   ا یژ بی در میانی نظری  ذار ار شبر اسا  معیار 
و اجژزای آ  یعنژی تغییژرات )تکنولژوژیکی و کژارایی( ارژداد        وری بهژر   تغییرات 

و اجژزای آ  ارژداد    وری بهر  ا  ید داللت بر کاهش و بررک  شاخص  تر بزرگ
است که متوسط شژاخص جمعژی    وری بهر  ا  ید داللت بر افزایش در  تر کوچد

افزایش( و متوسط شاخص  درهد 1/3بیشتر ا  ید و به میزا  ) 031/1تولید برابر 
 وری بهر  کاهش( و متوسط  هد 7/18کمتر ا  ید و به ) 813/0برابر جمعی نهاد  

کاهش( اسژت   درهد 8/35بیشتر ا  ید و به میزا  ) 358/1 کل روامل تولید برابر
شاخص جمعی نهاد   ،و با اینکه متوسط شاخص جمعی تولید دارای افزایش است

 کل روامل تولید کاهش داشته است. وری بهر  در حال کاهش و بر ای  اسا  
 هژا  سالکل روامل تولید برای اکرر  وری بهر   مذکور کاهشبنابرای  در طی دور  

 2برابژر  ) 90سژال  ( و در درهژد  6/6برابر ) 88ی اه سالرا به همرا  داشته و فقط در 
  است و برای شاخص جمعژی تولیژد   کل روامل تولید بود وری بهر  درهد( افزایش 

درهد کاهش و برای سال  7/34( دارای کمتری  و به میزا  653/0)برابر  72سال  در
اخص افزایش و بژرای شژ   درهد 5/100 ( دارای بیشتری  و به میزا 005/2)برابر  71

درهژد   7/73ی کمتژری  و بژه میژزا     ( دارا263/0)برابژر   68جمعی نهاد  برای سال 
 شیدرهژد افژزا   17( دارای بیشتری  و به میزا  170/1)برابر  95سال و برای  کاهش

های مصژرفی ماننژد رژدم     کل روامل تولید شامل کاهش نهاد  وری بهر  است. کاهش 
نژه بژذر، کژود، سژم، آب مصژرفی و      کار یری ا  بژذور جدیژد، رژدم مصژرف بهی     به

 توجهی به کارهای ترویجی است. بی و نیروی کار ماهر و آمو ش و آالت  یماش
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 (شاخص مالم کوئیست) دهنده لیتشککل بخش کشاورزی و عوامل  وری بهره تغییرات . 2 جدول

 نهاده تولید سال
 وری بهره 

 کل
 نهاده تولید سال تکنولوژیکی

 وری بهره 
 کل

 تکنولوژیکی

1366 - - - - 1381 942/0 568/2 367/0 367/0 
1367 800/0 101/1 720/0 720/0 1382 010/1 142/1 884/0 884/0 
1368 230/1 521/3 360/0 360/0 1383 971/0 134/1 856/0 856/0 
1369 810/0 625/1 535/0 535/0 1384 034/1 140/1 907/0 907/0 
1370 976/0 010/1 955/0 955/0 1385 053/1 814/1 580/0 580/0 
1371 987/0 011/1 940/0 940/0 1386 498/0 923/0 539/0 539/0 
1372 995/0 071/1 930/0 930/0 1387 531/1 663/1 575/0 575/0 
1373 969/0 271/1 763/0 763/0 1388 390/1 298/1 070/1 070/1 
1374 920/0 051/1 875/0 875/0 1389 761/0 049/1 725/0 725/0 
1375 917/0 043/1 870/0 870/0 1390 092/1 090/1 001/1 001/1 
1376 321/1 402/1 942/0 942/0 1391 015/1 057/1 960/0 960/0 
1377 603/0 001/1 602/0 602/0 1392 051/1 297/1 811/0 811/0 
1378 843/0 031/1 820/0 820/0 1393 083/1 116/1 971/0 971/0 
1379 437/1 431/1 005/1 005/1 1394 163/1 637/1 710/0 710/0 
1380 273/1 382/1 921/0 921/0 1395 798/0 895/0 891/0 891/0 
 796/0 796/0 337/1 016/1 - - - - - متوسط

 تحقیق یها افتهی منیع 

کژه   دهژد  مژی شژا   نبرای شاخص مالم کوسیسژت  را  1366-1395دور   ،2 جدول
کل، تکنولوژیکی( اسژت. بژر اسژا  معیژار      وری بهر  تولید، نهاد ، ) راتییتغشامل 
و  وری بهر  رات ای  شاخص فقط برای تغیی ،شد  ا یبی در میانی نظری  ذار ار ش

ا  ید داللت بژر   تر بزرگتکنولوژیکی و کارایی(  ارداد )اجزای آ  یعنی تغییرات 
ا  ید داللت بژر   تر کوچدو اجزای آ  ارداد  وری بهر  کاهش و بررک  شاخص 

کژل   وری بهژر   متوسژط تغییژرات    دهژد  مژی است. نتای  نشا   وری بهر  افزایش در 
 درهژد  4/20کژل بژه میژزا      وری بهژر   متوسط  یعنی؛ کمتر ا  ید است و 796/0

است و متوسط تغییرات  بود افزایش داشته که ناشی ا  افزایش تغییرات تکنولوژی 
درهژد افژزایش( و متوسژط     6/1)که بیشتر ا  ید و به میزا   016/1تولید برابر با 

بژه  درهژد افژزایش(    7/33)که بیشتر ا  ید و به میزا   337/1تغییرات نهاد  برابر 
همرا  داشته است. با توجه به اینکژه انژدک افژزایش تغییژرات تولیژد در بعضژی ا        

 کژل  وری بهر   ،اتفاق افتاد  است ها سالو افزایش تغییرات نهاد  که در اکرر  ها سال
 در سژال کل  وری بهر  به همرا  داشته است. کمتری  تغییرات  ها سالدر اکرر را هم 

به میزا   68کل در سال  وری بهر  یشتری  تغییرات درهد کاهش و ب 7 زا یمبه  88
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 ،تژه یافیی که تغییرات تکنولوژی افژزایش  ها سالدرهد افزایش بود  است و در  64
ی در افزایش مؤثریعنی تغییرات تکنولوژی رامل  ؛را به دنیال داشته است وری بهر  
 آالت  یاشژ مکژار یری   بود  است. افزایش تغییرات تکنولژوژی شژامل بژه    وری بهر  

کمیژود  رفع کشاور ی در داخل و  آالت  یماشجدید کشاور ی در تولید و توسعه 
 .است در امر تولید ها آ کار یری  واردات و به ،ا  طریق خرید آالت  یماش

   پریمونت -فاربرآورد شاخص   .4-2

 (پریمونت -خص  فارشا) یکشاورزکل عوامل تولید بخش  وری بهره تولید، نهاده( و ) یجمعشاخص   .3جدول 

 سال
 جمعی شاخص

 تولید
شاخص 

 جمعی نهاده
 کل وری بهره 

 عوامل تولید
 سال

 شاخص
 تولید جمعی

شاخص 
 نهاده جمعی

 کل وری بهره 
 عوامل تولید

1366 045/1  424/1  734/0  1381 408/0  659/0  619/0  

1367 993/0  353/1  734/0 1382 380/0  626/0  606/0  

1368 943/0  285/1  734/0 1383 353/0  595/0  593/0  

1369 896/0  221/1  734/0 1384 328/0  553/0  593/0 

1370 851/0  160/1  734/0 1385 305/0  515/0  593/0 

1371 809/0  102/1  734/0 1386 284/0  497/0  593/0 

1372 768/0  046/1  734/0 1387 264/0  445/0  593/0 

1373 730/0  994/0  734/0 1388 245/0  414/0  593/0 

1374 679/0  944/0  718/0  1389 228/0  385/0  593/0 

1375 631/0  897/0  703/0  1390 208/0  124/1  185/0  

1376 587/0  852/0  688/0  1391 189/0  023/1  185/0 

1377 546/0  810/0  674/0  1392 172/0  931/0  185/0 

1378 508/0  769/0  660/0  1393 156/0  847/0  185/0 

1379 472/0  731/0  646/0  1394 142/0  771/0  185/0 

1380 439/0  694/0  632/0  1395 904/0 085/1 833/0 

 395/0 858/0 515/0 - - - - متوسط

 تحقیق یها افتهی منیع 

کژل روامژل تولیژد در     وری بهر  تولید، نهاد ( و ) یجمعی ها شاخصبرای  3جدول 
در ایژ  شژاخص   اسژت کژه    پریمونژت  -فژار شژاخص   طیژق  بر 1366-1395دور  

ا  ید داللژت برافژزایش و بژررک  شژاخص      تر بزرگو اجزای آ  ارداد  وری بهر  
کل روامژل تولیژد    وری بهر  ا  ید داللت بر   تر کوچدارداد  ،و اجزای آ  وری بهر  
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درهد کاهش را به همژرا  داشژته    5/60است که کمتر ا  ید و به میزا   395/0برابر 
کل روامژل   وری بهر  ی مذکور میزا  ها سالکه در تمامی  دهد می. ای  امر نشا  است

تولید کمتر ا  ید و دارای سیر نزولی بود  است و با اینکه شاخص جمعی نهژاد  در  
بژا کژاهش متوسژط تغییژرات تولیژد، کژاهش        ،بیشژتر ا  یژد بژود     ها سالبعضی ا  

هژای   ینژه ا  نهژاد   ردم استفاد  به دهند  نشا کل را به همرا  داشته است که  وری بهر  
)برابژر   95سژال  روامژل تولیژد در    کژل  وری بهژر   مصرفی در تولید است و بیشتری  

( 185/0برابژر  ) 94 تا 90 یها سالکاهش و کمتری  در  درهد 7/16( به میزا  833/0
 زا یمبه  66کاهش و بیشتری  شاخص جمعی تولید برای سال  درهد 5/81به میزا  

درهژد کژاهش و بیشژتری      8/58به میزا   94 در سال  افزایش و کمتری درهد 5/4
ل درهژد افژزایش و کمتژری  در سژا      7/64برابر  67سال شاخص جمعی نهاد  برای 

 2/14درهد کاهش داشته است. متوسژط شژاخص جمعژی نهژاد       5/61به میزا   89
یعنژی ا    ؛درهژد کژاهش داشژته اسژت     5/45و متوسط شاخص جمعی تولید  درهد
بژرداری قژرار نگرفتژه اسژت کژه بارژق        وی مناس  در تولید مورد بهر به نح ها نهاد 

 شد  است.   درهد 5/60 کل روامل تولید به میزا  وری بهر  کاهش 

 (پریمونت -شاخص  فاردهنده ) لیتشککل بخش کشاورزی و عوامل  وری بهره  تغییرات .4جدول 

 نهاده تولید سال
 وری بهره 

 کل
 نهاده تولید سال تکنولوژیکی

 وری بهره 
 کل

 تکنولوژیکی

1366 000/1  000/1  000/1  000/1  1381 852/0  714/0  185/1  185/1  

1367 812/0  112/1  735/0  735/0  1382 863/0  710/0  214/1  214/1  

1368 025/1  025/1  025/1  025/1  1383 837/0  739/0  134/1  134/1  

1369 912/0  862/0  030/1  030/1  1384 863/0  731/0  181/1  181/1  

1370 865/0  730/0  134/1  134/1  1385 909/0  753/0  208/1  208/1  

1371 895/0  740/0  195/1  195/1  1386 453/0  583/0  776/0  776/0  

1372 890/0  754/0  180/1  180/1  1387 694/0  750/0  925/0  925/0  

1373 861/0  723/0  204/1  204/1  1388 976/0  750/0  300/1  300/1  

1374 801/0  690/0  157/1  157/1  1389 742/0  765/0  974/0  974/0  

1375 732/0  668/0  104/1  104/1  1390 815/0  798/0  020/1  020/1  

1376 963/0  771/0  253/1  253/1  1391 824/0  777/0  059/1  059/1  

1377 531/0  632/0  930/0  930/0  1392 866/0  834/0  038/1  038/1  

1378 493/0  529/0  865/0  865/0  1393 938/0  815/0  149/1  149/1  

1379 719/0  716/0  002/1  002/1  1394 091/1  869/0  255/1  255/1  

1380 945/0  729/0  240/1  240/1  1395 871/0 744/0 171/1 171/1 

 088/1 088/1 742/0 834/0 - - - - - متوسط

 تحقیق یها افتهی منیع 
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بژرای   1366-1395ر  ای در دو کژل تولیژد ذرت دانژه    وری بهر  تغییرات  4جدول 
تولیژد، نهژاد ،   ) راتییژ تغکه شژامل سژال،    دهد مینشا   پریمونت را -فارشاخص 

و اجژزای آ  ارژداد    وری بهر  در ای  شاخص  و کل، تکنولوژیکی( است وری بهر  
و اجژزای آ   ارژداد    وری بهر  ا  ید داللت برافزایش و بررک  شاخص  تر بزرگ

اسژت. متوسژط تغییژرات تولیژد      وری بهژر   در ا  ید داللت بژر کژاهش    تر کوچد
و  088/1 کژل  وری بهژر   و متوسط تغییرات  742/0متوسط تغییرات نهاد   و 834/0

بژرای دور  مژذکور در تمژامی ایژ       که است 088/1 یکیتکنولوژمتوسط تغییرات 
ولژی متوسژط    ؛کژاهش( داشژته اسژت    درهد 6/16تولید ) راتییتغمتوسط   ها سال

( درهژد  8/8)درهد،  متوسژط تغییژرات تکنولژوژیکی     8/8کل  وری بهر  تغییرات 
با افژزایش   88کل در سال  وری بهر  اند. بیشتری  تغییرات  افزایش را به همرا  داشته

درهژد کژاهش بژود  اسژت. افژزایش در       5/26با  67و کمتری  در سال  درهد 30
تکنولژوژی بژود  و    ناشی ا  افزایش تغییژرات  ها سالکل در اکرر  وری بهر  تغییرات 

درهد افزایش و کمتری  در سژال   1/9به میزا   94بیشتری  تغییرات تولید در سال 
 زا یژ مبژه   67سژال  درهد کاهش و بیشتری  تغییرات نهژاد  در   3/50به میزا   78
درهژد کژاهش داشژته     1/47 زا یژ مبه  78سال درهد افزایش و کمتری  در  2/11

یعنژی   ؛ی بژود  اسژت  کیتکنولژوژ شی ا  تغییرات کل نا وری بهر  است. افزایش در 
ی مصرفی شامل بژذور  ها نهاد جدید و مصرف بهینه  آالت  یماشاستفاد  مناس  ا  

های جدید و مصرف کود و سم مناس  در هر هکتار و استفاد  ا  آبیژاری   و واریته
نوی  که هر سال روند افزایشی را در و ارت جهاد کشاور ی در واحد سژهح دارد  

ه با انجام کارهای آمو ش و تروی  کشاور ی در جامعه و بخش کشژاور ی و بژ  و 
و ادوات کشاور ی سید و سنگی  بارق شد  کژه تغییژرات    آالت  یماشکار برد  

 کل افزایش داشته باشد. وری بهر  تکنولوژی و 
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 مورستین -هیکسبرآورد شاخص  .4-3

کل عوامل تولید و کارایی فنی  وری بهره لید و حداکثر کل عوامل تو وری بهره شاخص جمعی نهاده،  .5جدول 

 (مورستین -شاخص  هیکس) یکشاورزکل بخش 

 کل عوامل تولید وری بهره  شاخص جمعی نهاده سال
کل  وری بهره حداکثر 

 عوامل تولید
 کارایی  فنی

1366 000/1  000/1  000/1  000/1  

1367 302/0  301/3  813/5  520/0  

1368 481/0  078/2  079/2  000/1  

1369 700/0  426/1  426/1  000/1  

1370 896/0  115/1  188/1  939/0  

1371 810/0  234/1  270/1  934/0  

1372 882/0  133/1  193/1  949/0  

1373 855/0  169/1  169/1  000/1  

1374 925/0  080/1  080/1  000/1  

1375 829/0  205/1  263/1  953/0  

1376 894/0  117/1  176/1  950/0  

1377 707/0  412/1  412/1  000/1  

1378 926/0  079/1  079/1  000/1  

1379 900/0  159/1  293/1  896/0  

1380 853/0  171/1  263/1  927/0  

1381 593/0  686/1  686/1  000/1  

1382 634/0  575/1  187/2  720/0  

1383 872/0  146/1  146/1  000/1  

1384 906/0  103/1  104/1  998/0  

1385 763/0  310/1  310/1  000/1  

1386 580/0  721/1  721/1  000/1  

1387 601/0  661/1  661/1  000/1  

1388 827/0  208/1  562/1  773/0  

1389 950/0  052/1  052/1  000/1  

1390 841/0  188/1  400/1  849/0  

1391 915/0  092/1  146/1  953/0  

1392 801/0  248/1  248/1  000/1  

1393 819/0  220/1  446/1  844/0  

1394 719/0  390/1  390/1  000/1  

1395 901/0 108/1 108/1 000/1 

 241/1 491/1 246/1 789/0 متوسط

 تحقیق یها افتهی منیع 

 کژل  وری بهژر    کل روامل تولید، حداکرر وری بهر  شاخص جمعی نهاد ،  5جدول 
 –هژژیک  شژژاخص بژژرای را 1366-1395 دور  در فنژژی کژژارایی و تولیژژد روامژژل

ا   تژر  بزرگو اجزای آ  ارداد  وری بهر  که در ای  شاخص  دهد می نشا  مورستی 
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 تژر  کوچژد و اجزای آ   ارداد  وری بهر  افزایش و بررک  شاخص  ید داللت بر
 برابژر  نهژاد   جمعژی  شژاخص  متوسژط  است. وری بهر  ا  ید داللت بر کاهش در 

 جمعژی  شژاخص  متوسژط  و(  کاهشدرهد  1/21میزا   به و ید ا  کمتر) 789/0
 درهژد  6/24 میژزا   بژه  و یژد  ا  بیشژتر ) 246/1برابژر   تولید روامل کل وری بهر  

 بیشتر) 491/1 دیتول روامل کل وری بهر   حداکرر جمعی شاخص ، متوسط(افزایش
 ا  بیشژتر  )241/1 فنژی  کژارایی  متوسژط  و( افزایش درهد 1/49 میزا  به و ید ا 

 کژل  وری بهژر    شاخص تری بیش. است (افزایش درهد 1/24 میزا  به دارای و ید
 کمتری  و( افزایش درهد 1/230 زا یم به) 301/3 برابر و 67 سال در تولید روامل

 کژل  وری بهژر    حژداکرر  شژاخص  بیشژتری   افزایش و درهد 2/5 برابر 89 سال در
 کمتژری   و( افژزایش درهد  3/481 زا یم به) 813/5 برابر 67 سال در تولید روامل

 ییهژا  سژال  در فنی شاخص کارایی بیشتری  و درهد افزایش 2/5 برابر 89سال  در
 و( آ  یژا امرژال   68و  66 سژال  ماننژد )اسژت   تغییژر  درهژد  بژدو   و ید برابر که

 شژاخص  بیشژتری   وکاهش( درهد  48 میزا  به) 52/0 برابر 67  سال در کمتری 
 کمتژری   و( کژاهش  درهژد  5 میزا  به) 95/0و برابر  89 یها سال در نهاد  جمعی

 وری بهژر   حژداکرر  . اسژت ( کاهش درهد 8/69 میزا  به) 302/0 برابر 67 سال در
یعنژی   ؛اسژت  کل روامل تولید مورد انتظار وری بهر  کل روامل تولید یعنی حداکرر 

 بژه دسژت  مورد انتظار  وری بهر   ،شد مهلوب استفاد  می طور بهها  ا ر ا  تمام نهاد 
 آمد. می

 وری بهژر   کل روامل تولید بیشتر ا   وری بهر  اکرر یی که حدها سالدر بنابرای  
، 79،  76، 75، 73، 72، 71، 70، 68، 67ی هژا  سژال ماننژد   ،تولید اسژت  روامل کل
یعنژژی  ؛آمژژد  اسژژت بژژه دسژژتبیشژژتری  وری بهژژر   93، 91، 90، 88، 84، 82،  80

 بیشتر ا  مقدار محصول مورد انتظار بود  اسژت کژه ناشژی ا    محصول تولید شد ، 
کژار یری   هژای مصژرفی کژود، آب، بژذر، سژموم و بژه       کار یری مناس  ا  نهاد  به

های ترویجی بود  است. به همژی  رلژت در    تکنولوژی مناس  و فرا یری آمو ش
و تکنولژوژی تولیژد، حژداکرر     ها نهاد کار نگرفت  حداکرر  یی که به رلت به ها سال

، 73، 69ی هژا  سژال د  اسژت. و در  کل روامل تولید کمتر ا  حد انتظار بو وری بهر  
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کژژل  وری بهژژر  حژژداکرر  کژژه  95، 94، 92، 89، 87، 86، 85، 83، 81، 78، 77، 74
روامل یکسا  است، یعنی مقدار محصول تولیدی که  کل وری بهر  روامل تولید با  

های مصرفی، استفاد  بهینژه و   ا  نهاد  قاایدقرفت، حاهل شد  و در واقع،  انتظار می
 به رمل آمد  است. مهلوب

 (مورستین -شاخص  هیکسدهنده ) لیتشککل بخش کشاورزی و عوامل  وری بهره تغییرات  .6جدول 

 مانده یباقکارایی ترکیب  کارایی تکنولوژیکی کل وری بهره  نهاده تولید سال
1366 - - - - - - 
1367 811/0  421/0  924/1  951/3  630/0  630/0  

1368 201/1  602/1  749/0  749/0  000/1  000/1  

1369 802/0  138/1  705/0  704/0  000/1  000/1  

1370 983/0  921/0  067/1  114/1  939/0  939/0  

1371 990/0  919/0  089/1  077/1  916/0  9160/0  

1372 995/0  945/0  053/1  108/1  949/0  949/0  

1373 962/0  083/1  888/0  888/0  000/1  000/1  

1374 956/0  911/0  048/1  048/1  000/1  000/1  

1375 913/0  870/0  048/1  099/1  953/0  953/0  

1376 321/1  255/1  052/1  107/1  950/0  950/0  

1377 601/0  710/0  846/0  846/0  000/1  000/1  

1378 843/0  936/0  900/0  900/0  000/1  000/1  

1379 437/1  280/1  122/1  253/1  894/0  894/0  

1380 235/1  185/1  042/1  169/1  913/0  913/0  

1381 901/0  329/1  678/0  678/0  000/1  000/1  

1382 013/1  721/0  406/1  916/1  741/0  741/0  

1383 971/0  998/0  973/0  973/0  000/1  000/1  

1384 034/1  033/1  001/1  002/1  998/0  998/0  

1385 115/1  312/1  849/0  849/0  000/1  000/1  

1386 490/0  544/0  900/0  900/0  000/1  000/1  

1387 515/1  700/1  891/0  891/0  000/1  000/1  

1388 390/1  075/1  293/1  562/1  827/0  827/0  

1389 769/0  004/1  765/0  765/0  000/1  000/1  

1390 092/1  920/0  187/1  406/1  843/0  843/0  

1391 015/1  968/0  049/1  100/1  953/0  953/0  

1392 126/1  105/1  019/1  019/1  000/1  000/1  

1393 083/1  912/0  188/1  463/1  842/0  842/0  

1394 163/1  251/1  929/0  929/0  000/1  000/1  

1395 791/0 858/0 922/0 922/0 000/1 000/1 

 943/0 943/0 151/1 020/1 031/1 017/1 متوسط

 تحقیق یها افتهی منیع 

بژرای   1366-13954ای در دور   کل تولیژد ذرت دانژه   وری بهر  تغییرات  6جدول 
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تولیژد، نهژاد ،   ) راتییژ تغکژه شژامل    دهژد  مژی مورستی  را نشا   -شاخص هیک 
در ایژ    ؛ کژه کل، تکنولوژیکی، کارایی و کارایی ترکی  باقیماند ( اسژت  وری بهر  

ا  ید داللت برافژزایش و بژررک     تر بزرگو اجزای آ  ارداد  وری بهر  شاخص 
ا  یژد داللژت بژر کژاهش در      رتژ  کوچژد و اجزای آ   ارژداد   وری بهر  شاخص 

)بیشژتر ا  یژد و بژه     020/1برابژر  کژل   وری بهر  است. متوسط تغییرات  وری بهر  
)بیشتر ا  ید  151/1درهد افزایش( و متوسط تغییرات تکنولوژیکی برابر  2 زا یم

درهژد افژزایش( و متوسژط تغییژرات کژارایی و کژارایی ترکیژ          1/15و به میزا  
درهژد کژاهش( و متوسژط تغییژرات نهژاد        6/6به میژزا   ) 934/0برابر  ماند  یباق

درهد افزایش( و متوسط تغییرات تولید برابر  1/3 زا یم)بیشتر ا  ید و به  031/1
درهژد افژزایش( اسژت. بیشژتری  تغییژرات       7/1)بیشتر ا  ید و به میژزا    017/1

افژزایش( و   درهژد  4/92)بیشتر ا  ید و با  924/1برابر  67کل در سال  وری بهر  
کاهش( و بیشتری   درهد 1/25با )کمتر ا  ید و  749/0برابر  68کمتری  در سال 

 درهژد  1/295)بیشژتر ا  یژد و بژا     951/3برابر  67تغییرات تکنولوژیکی در سال 
درهد کاهش( و  6/29)کمتر ا  ید و  704/0برابر  69سال افزایش( و کمتری  در 

 68یی مانند ها سالدر  ماند  یباقکارایی ترکی   بیشتری  تغییرات کارایی و تغییرات
 63/0برابژر   67هستند )بدو  تغییژر( و کمتژری  در سژال     یدبرابر  که  آ امرال یا 
 درهد کاهش( است. 37کمتر ا  ید و با )

، 79، 76، 75، 72، 71، 70، 67 یهژا  سژال کژل در   وری بهژر   افزایش تغییرات 
سژی   بژه  زایش تغییرات تکنولوژی بود  و نژه  اف دلیلبه  93، 91، 90، 88، 82، 80

، 729، 71 یهژا  سژال کژل در   وری بهر  تغییرات کارایی و همچنی  کاهش تغییرات 
کژژاهش تغییژژرات  رلژژتبژژه  93، 92،  91، 90، 88، 84، 82، 80، 79،  76، 75، 74

کمتر ا  ) ییکارایی که کاهش تغییرات ها سالتکنولوژیکی و همچنی  در بعضی ا  
، 72، 71، 70، 67ی هژا  سالمانند  ؛کل شد  است وری بهر  د  بارق کاهش ( بوید
تغییژرات   هژا  سالدر بعضی ا  ای   .93، 91، 90، 88، 84، 82، 80، 79، 77، 76، 75

کژل نداشژته اسژت. در     وری بهر  ی در ریتأثکارایی برابر ید و بدو  تغییر بود  که 
 برابر است.   ماند  یباقترکییات  تغییرات کارایی با تغییرات ها سالتمامی ای  
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 متوسط سه شاخص برای کل بخش کشاورزی مقایسه نتایج .7جدول 

  تغییرات تکنولوژیکی  کل وری بهره تغییرات   کل عوامل تولید وری بهره شاخص  شاخص
 796/0 796/0 358/1  مالم کوئیست

 088/1 088/1 395/0  پریمونت -فار

 151/1 020/1 246/1  مورستین -هیکس

 تحقیق یها افتهی منیع 

را نشژا    1366-1395متوسط سه شاخص در دور   مژانی  مقایسه نتای   7جدول 
 وری بهژر   کل روامل تولیژد، تغییژرات    وری بهر  که شامل متوسط شاخص  دهد می
تغییرات تکنولوژیکی اسژت. در شژاخص مژالم کوسیسژت بژر اسژا  معیژار         و کل

برای ایژ  شژاخص فقژط بژرای     « 7فرمول »یا  شد  ی در میانی نظری ب ذار ار ش
یعنژی تغییژرات )تکنولژوژیکی و کژارایی( ارژداد       ،و اجژزای آ   وری بهر  تغییرات 

و اجژزای آ  ارژداد    وری بهر  ا  ید داللت بر کاهش و بررک  شاخص  تر بزرگ
 -اسژت؛ ولژی در شژاخص فژار     وری بهژر   ا  ید داللت بر افژزایش در   تر کوچد

مورستی  بررک  است. در ای  جدول بژرای شژاخص مژالم     -یک پریمونت و ه
بیشژتر ا  یژد    358/1کل روامل تولیژد برابژر    وری بهر  کوسیست متوسط شاخص 

 دیژ ا  کمتژر   796/0کل برابژر   وری بهر  کاهش( و متوسط تغییرات  درهد 8/35)
 که ناشی ا  تغییرات تکنولوژی است. دهد میرا نشا  درهد افزایش(  4/20)

کل روامل تولیژد برابژر    وری بهر  پریمونت متوسط شاخص  -شاخص فار در
کژل برابژر    وری بهژر   کاهش( و متوسط تغییرات  درهد 5/60) دکمتر ا  ی 395/0
کژه ناشژی ا  تغییژرات     دهژد  میدرهد افزایش( را نشا   8/8بیشتر ا  ید ) 088/1

 تکنولوژی است.
کژل روامژل تولیژد     وری بهژر   مورستی  متوسط شاخص  -شاخص هیک در 

کژل   وری بهژر   درهد افزایش( و متوسط تغییرات  6/24)ا  ید  شتریب 246/1برابر 
که ناشی ا  تغییژرات   دهد میرا نشا  درهد افزایش(  2ا  ید ) شتریب 020/1برابر 

 .تکنولوژی است
 8/35کل روامل تولید شاخص مالم کوسیست ) وری بهر  شاخص  7ل در جدو

 -کاهش( و شاخص هژیک   درهد 5/60پریمونت ) -فارکاهش(، شاخص  درهد
هژای مصژرفی در مراحژل     است. یعنژی نهژاد   یافته درهد افزایش(  6/24)مورستی 
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های  کل و بررک  نهاد  وری بهر  هرچه کمتر باشد )کاهشی( بارق افزایش  ،تولید
کژل   وری بهژر   افزایشی( بارق کاهش ر مراحل تولید هرچه بیشتر باشد )مصرفی د

پریمونژت شژاخص    -شژاخص فژار   . که برای دو شاخص مالم کوسیست وشود می
افژزایش دارد. و  کژل   وری بهر  کل روامل تولید کاهش دارد ولی تغییرات  وری بهر  

کژل روامژل تولیژد     وری بهژر   مورسژتی  شژاخص    -برای شاخص شاخص هیک 
ه سژتاند   کل افزایش اندکی دارد. یعنژی هرچژ   وری بهر  افزایش دارد ولی تغییرات 
 .کل افزایش دارد وری بهر  بیشتر و نهاد  کمتر باشد 

کل ناشژی   وری بهر  در هر سه شاخص افزایش متوسط تغییرات به ای  ترتی  
 4/20ا  افزایش تغییرات تکنولوژیکی اسژت کژه بژرای شژاخص مژالم کوسیسژت )      

درهژد افژزایش( و شژاخص     8/8) پریمونژت  -فارشاخص  ، برایدرهد افزایش(
ای  افزایش تکنولژوژی در دور    که درهد افزایش( است 1/15مورستی  ) -هیک 

 ونمود  تجهیژزات و ادوات   رو  بهکشاور ی با  بردارا  بهر  مانی مذکور ا  طرف 
کشژاور ی در داخژل ا  جانژ      آالت  یماشکشاور ی و توسعه تولید  آالت  یماش

واردات و همچنژی    آ  ا  طریژق   یتژأم نیا  بژه  یا  خصوهییا  های دولتی شرکت
هژای   های وروری ا  طرف و ارت جهژاد کشژاور ی و اسژتفاد  ا  نهژاد      آمو ش

اسژتفاد   و  شژد   د، سم، بذور جدید و اهژالح مصرفی که شامل استفاد  بهینه ا  کو
 بهینه ا  آب بود  است.

 گیری نتیجه

برد کژل روامژل تولیژد در کشژاور ی ایژرا  و کژار       وری بهژر   هدف ا  مهالعه تغییرات 
در دور   مژانی   «مورسژتی   -هژیک  »، «پریمونژت  -فار»، «مالم کوسیست»ی ها شاخص

کل روامل تولید  وری بهر  است. نتای  نشا  داد  که متوسط شاخص  بود  1395-1366
درهژد   5/60»پریمونژت   -فژار ، شاخص «درهد کاهش 8/35» ستیکوسشاخص مالم 

داشژته اسژت و متوسژط    « شدرهد افژزای  6/24»  یمورست -و شاخص هیک « کاهش
، شژاخص  «درهژد افژزایش   4/20»کل برای شاخص مالم کوسیسژت   وری بهر  تغییرات 

« افژزایش  درهژد  2»مورستی   -و شاخص هیک « افزایش درهد 8/8»پریمونت  -فار
داشته است. تغییرات هر سه شاخص ناشی ا  افزایش در تغییرات تکنولوژیکی در طول 
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کژه ایژ  تغییژرات تکنولژوژی بژرای       اور ی بود  استدور  مذکور برای کل بخش کش
 درهژد  8/8»پریمونژت   -، شژاخص فژار  «درهد افزایش 4/20»شاخص مالم کوسیست 

ایژ    .دهژد  مژی را نشژا   « افژزایش  درهد 1/15»مورستی   -و شاخص هیک « افزایش
کشژاور ی و   آالت  یماشژ بخژش کشژاور ی ا     بژردارا   بهژر  ناشی ا  استفاد  مووو  
های مصژرفی   ی ال م ا  طرف و ارت جهاد کشاور ی و استفاد  بهینه ا  نهاد ها آمو ش

، مصرف بهینه آب و اجژرای  شد  اهالحشامل استفاد  بهینه ا  کود، سم، بذور جدید و 
 توسعه آبیاری نوی  در اکرر مراحل کاشت، داشت، برداشت بود  است.

د آ  با توجه بژه منژابع   در داخل کشور، کمیو آالت  یماشهمچنی  رالو  بر تولید 
در هر سال ا  طریق واردات رفع و  مینه بژرای بهیژود تولیژدات در     شد  داد اختصاص 

در برداشژت   آالت  یماشژ کشور تا حدی فراهم شژد  و نتژای  اسژتفاد  بیشژتر ا  ایژ       
هرچند اندک حاهل  شژته اسژت. شژاخص     وری بهر  محصوالت بخش کشاور ی و 

ایرا  پایی  است؛ به همی  رلت ا  نظر کاربردی ارتقژای   در بخش کشاور ی وری بهر  
 ریژزی  برنامژه محصوالت کشاور ی با افژزایش مسژتمر تولیژد محصژوالت و      وری بهر  

تری  چالش کشور بحژرا  آب در کشژاور ی اسژت     شود. ا  طرفی مهم مدو  ایجاد می
تژا   کنژد  یمژ سا ی در مصرف آب به رشد اقتصادی کمژد   و بهینه وری بهر  که ارتقای 

به رشد و توسعه اقتصژادی برسژد؛ مووژوری کژه در چهژارمی  کنگژر         تر عیسرکشور 
خژرد نشژد  و   ارژالم شژد  اسژت. بایژد ا       هژراحت  بژه  98المللی آبیاری در سال  بی 

ی بخژش   ژذار  هیسژرما یکپارچگی اراوی کشاور ی دفا  کژرد؛  یژرا ایژ  امژر بژرای      
ی نژدارد. اسژتفاد  ا  فنژاوری، تکنولژوژی     توجیه اقتصژاد  وری بهر  کشاور ی و ارتقای 

ی روسژتایی، الگژوی کشژت مناسژ ، ایجژاد      هژا  رسژاخت ی ، ایجاد آالت  یماشجدید 
، جلژو یری ا   تیفیباکبه تولید   ذار هیسرمابا ارهای الکترونیکی، سوق داد  سرمایه و 

کاهش وایعات محصوالت کشاور ی، اهالح بژذور، حضژور کارشناسژا  در ررهژه     
ایجژژاد بانژژد اطالرژژاتی در بخژژش کشژژاور ی، ایجژژاد بژژا اری شژژفاف و   کشژژاور ی،

جلو یری ا  قاچاق کژاال و هژادرات خژام محصژوالت کشژاور ی،  سژترش هژنایع        
هورت رملژی و در ررهژه    بخش کشاور ی به بردارا  بهر تیدیلی و تکمیلی، آمو ش 

 .کند مید بخش کشاور ی و رشد و توسعه اقتصادی کم  وری بهر  میدانی به ارتقای 
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