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چكيده
بهره وری موضوعی است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای سیاسی و اقتصادی جهت ارتقای زندگی انسان و
ساختن اجتماع های مرفهتر مطرح بوده است .بطوریکه امروزه بهرهوری بهترین و موثرترین روش دستیابی به رشد
اقتصادی ،با توجه به کمیابی منابع تولید است .لذا انجام پژوهشهای اقتصادی در زمینه تحلیل و تعیین بهرهوری
عوامل تولید و تخصیص بهینه آنها در زیر بخشهای مختلف کشاورزی ضروری به نظرمیرسد و ازآنجا که شرایط محلی
و موقعیت جغرافیایی هر منطقه متفاوت است بنابراین تحقیقات منطقهای مهمترین عامل برای افزایش تولید و رفع
مشکالت باغداران وکشاورزان منطقه است .مطالعه حاضر با هدف بررسی بهرهوری عوامل تولید درکاشت محصول زیتون
شهرستان طارم بر روی تعداد  181نمونه ،صورت گرفته است .آمار واطالعات مورد نیاز ،در این پژوهش به صورت
دادههای مقطعی سال زراعی  1921با روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای بوسیله تکمیل پرسشنامه و مصاحبه
زیتون کاران شهرستان طارم جمع آوری گردید .پس از کسب اطالعات مورد نیاز ،با استفاده از روش حداقل مربعات
معمولی اقدام به تخمین تابع تولید زیتون با دومدل کاب-داگالس و ترانسندنتال گردید که با توجه به معیارهای برتری
مدلها ،تابع کاب–داگالس انتخاب گردید .بهدنبال آن با استفاده از تابع تولید منتخب بهرهوری جزئی محاسبه و مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ،بهرهوری متوسط نهاده درختان بارور ،نیروی کار،
ماشینآالت ،آب و سم پسیل مثبت میباشد .همچنین ،بهرهوری نهایی ماشینآالت و سم پسیل منفی و بهرهوری نهایی
درختان بارور ،نیروی کار و آب مثبت میباشد.
طبقه بندي C14, C31,D24 :JEL
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مهمترین مسئلهای که بشر در طول تاریخ چند هزار
ساله اش با آن روبرو بوده قحطی و کمبود مواد غذایی است،
به همین دلیل در زمانهای قدیم پایه و اساس فعالیت
اقتصادی جوامع را کشاورزی تشکیل داده است پیشهای که
در دنیای کنونی به ویژه در کشورهای پیشرفته ابعاد شگرفی
یافته و سهم مهمی از درآمد ملی این کشورها را به خود
اختصاص داده است .در این میان ،زیتون یکی از محصوالت
باغی است که از زمانهای گذشته در جوامع بشری کشت
میشده و از قدیمیترین منابع غذایی بشر است که با
پیدایش تمدنهای اولیه انسانی ،استفاده از آن نیز رواج پیدا
کرده است.
زیتون عالوه بر میوه آن ،که هم به صورت خام ،پرورده و
نمک سود به مصرف خوراکی میرسد ،روغن آن نیز جهت
تغذیه استفاده میگردد ،چوب این گیاه به دلیل استحکام
ونقش خاص آن در صنایع مختلف چوب ،از جمله صنایع
ظریف چوب و روکش و نماسازی مورد استفاده قرار
میگیرد .درخت زیتون عالوه بر نقشی که در ایجاد فضای
سبز و حفاظت از خاکها دارد ،میوهای میدهد که روغن و
هسته آن در صنایع غذایی ،دارویی ،کرم سازی ،کنسرو
سازی ،مایونز سازی ،روغن نباتی و صابون سازی و امثال آن
ماده اولیه گرانقدری را تشکیل میدهد.
ایران اکنون یکی از کشورهای زیتون خیز و در شمار
اعضای هماهنگی جهانی زیتون می باشد بدلیل اینکه در
طی چند سال اخیر توسعه باغهای زیتون در کشور شتاب
گرفته و طرح طوبی نیز به توسعه این باغها انجامیده است
تا جایی که سبب شده سازمان خوارو بار جهانی ()FAO
ایران را یک کشور زیتون خیز بشناسد .به طور کلی طبق
آمار دفتر زیتون طی سال  ،1921در حال حاضر ایران به
عنوان یک کشور مطرح در تولید زیتون در دنیا محسوب
میشود که سطح زیر کشت زیتون بارور و غیر بارورآن
119922هکتاربوده و میزان تولید آن 58815تن میوه
زیتون است .با این وجود کشور ما از نظر واردات روغن به
سایر کشورها وابسته میباشد که میبایست با افزایش تولید
بهینه روغن زیتون ،که از مرغوبترین روغنهای نباتی دنیا
بوده و در سایر کشورها تقاضا برای این محصول زیاد است ،و
بدنبال آن با کاهش وابستگی میتوانیم حتی جزو
صادرکنندگان برتر روغن زیتون باشیم .براین اساس
طرحهای وسیعی در جهت توسعه باغات زیتون کشورمان
صورت گرفته است ،اما در جهت افزایش بهرهوری آن توجه
خاصی نشده است .برای دستیابی به اهداف این طرح ها باید
با افزایش بهرهوری ارقام بومی ،تولید این محصول را از نظر

اقتصادی بهینه نماییم .تا بدین طریق با کسب مزیت نسبی
در تولید این محصول ،صادرات آن را گسترش دهیم .باتوجه
به اینکه محصوالت کشاورزی یکی از مهمترین منابع غیر
نفتی کشور میباشند .توسعهی بخش کشاورزی موجب
بینیازی از واردات ،ورود ارز به کشور از طریق صادرات،
جلوگیری از مهاجرات روستاییان به شهر ها در نهایت ایجاد
اشتغال میشود.
با توجه به مطالب فوق و از آنجا که سازماندهی تولید
وتجارت( صادرات و واردات ) نهال زیتون ،میوه زیتون و
فرآوردههای آن و حفظ تعاون و نظم و فراهم کردن
بهرهبرداری بیشتر از سرمایهگذاریهای انجام شده در زمینه
تولید و تجارت این محصول از اهداف سیاستگذاران این
عرصه میباشد ضرورت و اهمیت این پژوهش به خودی خود
نمایان میگردد .در واقع ما زمانی به اهمیت این پژوهش پی
میبریم که میبینیم شناخت درباره چیستی و ماهیت زیتون
نزد بازرگانان ،باغداران ،پرورشدهندگان و کارخانهداران نیز
در برخی موارد بسیار اندک است.
 -2پيشينه پژوهش
با توجه به محدودیتهای بخش کشاورزی جهت افزایش
تولید از طریق توسعه عوامل تولید و تغییرات عمده در
فناوری موجود شاید مناسبترین راهحل برای برقراری نرخ
رشد الزم در بخش کشاورزی افزایش بهرهوری و تخصیص
بهینه عوامل تولید باشد .از اینرو در شرایط فعلی
پژوهشهای مربوط به بهرهوری زیتون در جهت دستیابی به
اهداف طرح توسعه زیتون کشور از اهمیت خاصی برخوردار
است .زیرا این امکان را فراهم می سازد تا ضمن بررسی
اقتصادی به جایگاه واحدهای تولید زیتون و پتانسیلهای
موجود برای افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از منابع
موجود توجه گردد.
از جمله مطالعاتی که در زمینه بهرهوری صورت گرفته است:
راج ( )2111رشد بهرهوری ،پیشرفت تکنولوژی و
تغییرات کارایی در بخش تولید نابسامان هند را در سطح 15
استان طی دورههای1212-1218و  2111-2111با استفاده
از تحلیل پوششی دادهها و شاخص مالمکوئیست بهرهوری
عوامل تولید و تاثیر اصالحات اقتصادی در بهرهوری و کارایی
را مورد بررسی قرار داد .شواهد نشان میدهد که بهرهوری
کل عوامل در این کشور در طول دورهی مورد مطالعه دارای
رشد مثبت است .اکثر استانهای این کشور شاهد افزایش
بهرهوری کل عوامل در دههی  ،1221در دورهی اصالحات
نسبت به سالهای قبل از اصالحات بوده اند .تجزیه شاخص
مالمکوئیست نشان میدهد که بهبود در کارایی فنی نسبت
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.)Lachaal, Karray& Chebil, 2006
اجتوموبی( )2111بهرهوری کل عوامل تولید محصوالت
کشاورزی جامعه اقتصادی غربافریقا را طی دوره ی -2115
 1211مورد بررسی قرار داد که وی این پژوهش را با اندازه
گیری بهرهوری کل عوامل تولید برنج ،پنبه و ارزن در طی
دوره ی  25ساله با استفاده از داده های پانلی در کشور های
غرب افریقا انجام داد .در این تحقیق ارزیابی بهرهوری با
استفاه از روش مرزی تصادفی(با تقسیم بندی دوره  25ساله
به  2دوره)داده های سالهای  1211-1218و1212-2115
برای جامعه غرب افریقا صورت گرفت .نتایج حاصله نشان
میدهد ،رشد فوق العاده در بهره وری کل عوامل تولید
محصوالت منتخب ،وجود دارد .با این حال محصول پنبه
نتایج چشم گیری نسبت به برنج دارد .درنگاهی دقیقتر به
بهره وری کل عوامل تولید جامعه اقتصادی غرب افریقا در
مقایسه با قبل از تشکیل جامعهی اقتصادی غرب افریقا،
نشان میدهد که بهرهوری کل عوامل تولید برنج برای
دورهی 1212-2115بیشتر است .اما بهرهوری کل عوامل
تولید محصول ارزن در دوره قبل ازتشکیل اقتصاد غرب
افریقا بیش از پنبه است .در هر دو دوره ،رشد بهرهوری در
برنج و پنبه از طریق پیشرفت تکنولوژی پایدار است در
حالی که بهرهوری محصول ارزن از طریق استفاده موثراز
نهاده ها(کارایی)پایدار است(.)Ajetomobi,2006
اجتوموبی ( )2111بهبود بهرهوری کشاورزی محصول
برنج اقتصادغرب افریقا را به دو روش پارامتری و غیر
پارامتری مورد بررسی قرار داد و با استفاده از تحلیل
پوششی دادهها 9و رویکرد مدل مرزی تصادفی 2به بررسی
رشد بهرهوری زراعت برنج پرداخت .نتایج حاصل از انجام
بین این روش ها نشان میدهد که -1:پتانسیل الزم به
منظور بهبود بهرهوری وجود دارد .اما این مقدار به مدل
کاربردی و تقسیم بندی دادهها بستگی دارد -2.بهبود
بهرهوری در این بخش در فاصله  1/1تا  5درصد در طول
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به پیشرفت تکنولوژی به نرخ رشد سریع کمک میکند.
تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی عوامل موثر بر رشد بهرهوری
کل عوامل تولید نشان میدهد که مالکیت ،سواد ،رشد مزارع
و در دسترس بودن زیرساختها به طور قابل توجهی
بهرهوری کل عوامل تولید را تحت تاثیر قرار
میدهد(.)Raj,2011
علی و همکاران ()2118بهرهوری کل عوامل تولید
محصوالت کشاورزی پاکستان را در افقهای زمانی مختلف
طی مطالعهای با استفاده ازشاخص تورنکویست -تایل 1در
طی دورهی1211تا 2111مورد بررسی قرار دادند که
بسیاری از نهادههای مرسوم در شاخص ورودی مورد استفاده
قرار گرفت .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که نرخ رشد
بهرهوری عوامل تولید در طول دهه  11کمترین میزان را
داراست(1/21درصد) .و باالترین را در طول  1سال گذشته
در طول دوره ی مطالعه برآورد نمود( 2/81درصد) .نرخ رشد
بهرهوری در دههی  81و دههی 21به ترتیب 2/22درصد و
 2/21درصد بدست آمد .مطالعه فوق بیان میکند که؛
سیاستهای دولت در سطح کالن ،عوامل نهادی و شرایط
آب و هوایی از عوامل کلیدی است که بهرهوری کل عوامل
تولید کشاورزی را تحت تاثیر قرار میدهد( Ali, Mushtaq,
.)Ashfaq & Abedullah,2008
المبراوهمکاران ( )2111پژوهشی تحت عنوان ((تحلیل
کارایی فنی 2و تجزیه بهره وری مزارع زیتون اسپانیا ))
انجام دادند که در این تحقیق کارایی فنی زیتون مورد
ارزیابی قرار گرفت .در این مطالعه تابع تولید مرزی با
استفاده از دادههای پانلی که از مزارع زیتون اسپانیا از سال
1222تا 2112جمعآوری شده بود ،تخمین زده شد .در
تحلیل بهرهوری از روشی قدیمی استفاده شد .نتایج حاصل
از این تحقیق نشان میدهد که محل مزرعه ،سن ،مدیریت،
همچنین ترکیب نیروی کار و تکنیک های کشاورزی سطح
بهره وری را تحت تاثیر قرار می دهد .و تغییر کارایی و
راندمان تخصیص از منابع اصلی رشد بهرهوری کل عوامل
تولید به شمار میروند( (Lambarraa, Serra & Gil Roig
.,2007
دهیبی و همکاران ()2111در مقالهای افزایش خروجی
صنعت در حال رشد زیتون کشور تونس را :با رویکرد تابع
تولید مرزی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند .در
این تحقیق سهم نسبی کارایی فنی ،تغییرات تکنولوژی
وافزایش استفاده از نهادهها جهت افزایش خروجی زیتون در
مزارع ،با استفاده از رویکرد تابع تولید مرزی تصادفی و داده
های پانل طی دوره ی 1225تا 1221بررسی شد .تابع تولید
ارائه شده بر اساس فرم ترانسلوگ انعطاف پذیر است .نتایج

نشان میدهد که کارایی فنی تولید در نمونه مورد بررسی
حداقل 22/8درصد وحداکثر کارایی فنی 82/1درصد و به
طور متوسط 28/5درصد برآورد شد .این نتایج نشان میدهد
که تولید کنندهی زیتون ممکن است تولید خود را از طریق
استفاده موثر از نهادههای تولیدی کارآمد تا  51/5درصد
افزایش دهد .و تولید با بازده نسبت به مقیاس کم که به طور
متوسط  1/8درصد ارزیابی شد .و در نهایت بررسی منابع
رشد تولید نشان میدهد که سهم نسبی نیروی کار و
تغییرات کارایی منابع اصلی این رشد به شمار می روند .از
این رو بهرهوری کل عوامل تولید در طی دورهی مورد
مطالعه افزایش داشته اما با نرخی تدریجی( Dhehibi,
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دورهی مورد مطالعه وجود دارد -9.تغییر کارایی تا به حال
بیشترین تاثیر را بر بهرهوری داشته که تولید کنندگان
تمایل به پیشی گرفتن از یکدیگر دارند(.)Ajetomobi,2006
یوک _شینگ ()1228رشد بهرهوری ،پیشرفت
تکنولوژی و تغییرات کارایی در کشاورزی چین را با استفاده
از شاخص مالمکوئیست مورد بررسی قرار داد که نتایج نشان
میدهد بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در طی
دورهی %1/8، 1221-1225بوده ونتایج پیشرفت سریع
تکنولوژی را همراه با کاهش قابل توجهی در کارایی فنی
نشان میدهد).(Yuk-shing,1998
مائو و کو ()1221رشد بهرهوری ،پیشرفت تکنولوژی،
تغییر کارایی در کشاورزی چین را پس از اصالحات اقتصادی
روستا ها با رویکرد تجزیه و تحلیل پوششی دادهها از سال
 1282تا  1229مورد بررسی قرار داد نتایج نشان میدهد
که بهرهوری کل عوامل تولید در اکثر استانها برای هر دو
مقوله(تکنولوژی پایین و تکنولوزی پیشرفته) در طول
دورهی  1229-1282افزایش داشته است .بعد از اصالحات
اقتصادی مناطق روستایی ،رشد بهرهوری کشاورزی چین به
پیشرفت تکنولوژی نسبت داده شد .وخامت کارایی فنی در
اکثر استان ها نشان میدهد که چین دارای پتانسیل بسیار
خوبی برای افزایش بهرهوری از طریق بهبود کارایی فنی
است .باال بودن آموزش و پرورش روستایی و تحقیق و توسعه
()R&Dدر بخش کشاورزی ممکن است به کارایی فنی و
بهبود بهرهوری در تولید محصوالت کشاورزی کمک
کند(.)Mao& Koo,1997
 -3روش تحقيق
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 -1-3تابع توليد: 5
تابع تولید رابطهی علی بین متغیرهای برونزای تاثیرگذار
بر تولید از قبیل نیروی کار ،سرمایه ،مدیریت ،تکنولوژی و...
را با مقدار فیزیکی تولید در قالب مدلهای ریاضی نشان
میدهد .به عبارت دیگر؛ فهرستی (جداول یا معادله ریاضی)
است ،نشان دهندهی حداکثر مقدار ستاندهای که میتوان از
هر مجموعه خاصی از نهادهها تولید کرد با مفروض بودن
تکنولوژی یا آنچه در سایر شرایط ثابت میماند .بطور
خالصه ،تابع تولید فهرستی از امکانات تولید است (فرگوسن،
.)1988
هر یک از این توابع به فرمهاى مختلفى ممکن است
ظاهر شود .از جمله در سادهترین فرم خود بهصورت خطى و
در شکلهاى پیچیدهتر و در عین حال واقعىتر بهصورت
درجات دو و باالتر ،لگاریتمى و نیمهلگاریتمی ،نمائى و
امثالهم قابل بیان است .تعیین فرم دقیق این تابع تا حدود

زیادى بستگى به شرایط تولید دارد .با این وجود غالب ًا
اقتصادانان عالوه بر استفاده از تجربیات مشابه ،مالک انتخاب
فرم تابع را بر مبناى توجیه آمارى آن قرار مىدهند.
 -2-1-3تابع توليد كاب-داگالس:6
تابع تولید کاب -داگالس که در مطالعات مختلف مربوط
به تولید محصوالت کشاورزی کاربرد زیادی داشته و دارد ،از
معروفترین و سادهترین توابع تولیدی یک محصول با دو یا
چندین نهاده میباشد .که قبال بوسیله ویگسد 1پیشنهاد
شده بود ولی بعدا این تابع درسال 1228توسط اقتصاددانی
به نام پل داگالس 8و ریاضی دانی به نام چالز کاب2برای
تخمین بهرهوری تطبیقی سرمایه و کاردرآمریکا معرفی
گردید(دهقانی .)1985،شکل عمومی تابع در شرایط  nعامل
تولید:
∏

Q = F(x) = A

 -3-1-3تابع توليد ترانسندنتال (متعالی) :10
هالتر،11کارتر 12وهوکینگ 19در سال  1251با توجه به
محدودیتهای تابع تولید کاب داگالس در نشان دادن سه
مرحله تولید نئوکالسیک با ایجاد تغییراتی در این تابع نوع
دیگری از این تابع را با نام تابع تولید متعالی معرفی نمودند.
این تابع میتواند حالت متغیر بودن کشش تولید (بزرگتر از
یک _ کوچکتر از یک و منفی )رانشان دهد لذا میتواند سه
ناحیه تولیدی را مشخص سازد.
همچنین کششهای جانشینی نهاده ها ثابت نبوده و به
مقدار نهادهها وابسته میباشد بنابراین سه مرحله تولید
نئوکالسیک راتبیین میکند .و به سادگی قابل برآورد است.
فرم کلی تابع تولید ترانسندنتال(متعالی) به صورت زیر
میباشد:
Q=A

در ادبیات نظری ،اشکال دیگری از توابع مانند تابع تولید
با کشش جانشینی ثابت ،ترانسلوگ ،خطی ،لئونتیف،
استونگری ،چندجملهای ،زلنر –رویوکر ،مرتبه دوم ،توانی و
 ...وجود دارند که بهدلیل گستردگی مطلب در این پژوهش
ذکر نشده است.
 -2-3مفهوم بهرهوري:
بهرهور ی حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا
ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید به
دست میآید .بدین لحاظ می توان از بهرهوری نیروی کار،
سرمایه و سایر عوامل تولید صحبت کرد(شیروانی و
صمدی.)1911،

تخمین تابع تولید و بررسی بهرهوری عوامل تولید محصول زیتون استان زنجان 62 /

i=1,2,3,…,n

…

Q=a°

∑LnQ=lna0+

وبهرهوری نهایی

به صورت زیر تعریف میگردد:

=

= ai

=

 -3-3تعيين حجم نمونه و ابزار جمع آوري و تجزیه و
تحليل دادهها
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  5111خانوار تولید
کننده محصول زیتون شهرستان طارم میباشند .که حجم
نمونه آماری برای جمع آوری دادهها و تجزیه و تحلیل با
استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران در سطح  25درصد
اطمینان و احتمال استفاده بهینه از عوامل تولید( )p=0.5و
احتمال عدم استفاده بهینه از عوامل تولید ( )q=0.5و با
دقت نمونهگیری(  )d=0.07برآورد شد.
=𝘯
 N= 5000تعداد کل جامعه آماری
 t =1.96وقتی سطح معنی داری آزمون برابر  0.05باشد
 dتقریب برآورد پارامتر مورد مطالعه( در این آزمون  0.07در
نظر گرفته شده است)
 P,qدرصد احتمال زمانی که خواسته باشیم حداکثر نمونه را
بدست آوریم.

به دلیل محدودیت زمانی و دسترسی نداشتن به این
تعداد نمونه و نیز عدم استقبال برخی از زیتونکاران با
استفاده از فرمول تصحیح شده به تقلیل تعداد نمونه به شرح
زیر پرداختیم:

روش نمونهگیری ،روش خوشهای دو مرحلهای است
بدین منظور در ابتدا با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی
شهرستان طارم لیست بخشهای شهرستان تهیه و تعدادی
از بخشهای شهرستان انتخاب شد .درمرحله بعد با تهیه
لیستی از روستاهای هر یک از بخشهای منتخب تعدادی از
روستاها به طور تصادفی انتخاب شدند .بطور کلی با تعداد
181زیتونکار در شهرستان طارم که سطح زیر کشت آنها از
یک هکتار به باال می باشد ،مصاحبه حضوری به عمل آمد و
از طریق تکمیل پرسشنامه آمار و اطالعات مورد نیاز جمع
آوری گردید .آمار و اطالعات جمع آوری شده بصورت داده
های مقطعی 11ومربوط به سال زراعی  1921می باشد.
روش تحقیق با تشکیل رگرسیون چند متغیره از عوامل
موثر بر تولید زیتون در قالب دو تابع تولید کاب -داگالس
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بهرهور ی در متون مربوط به اقتصاد توسعه ،به عنوان
میزان ستانده حاصل از مقدار معینی از یک یا چند نهاده
تعریف میشود این معیار نشان دهندهی نحوهی استفاده از
منابع و عوامل تولیدی در هر برههای از زمان
است(سالمی.) 1911،
به طور کلی بهرهوری عبارت است از کسب حداکثر
منفعت از منابع موجود در جامعه از جمله نیروی کار،
سرمایه و ،...که مطلوبیت اقتصادی -اجتماعی ایجاد نماید و
سطح رفاه جامعه را ارتقا بخشد..
برای محاسبه بهرهوری دو روش عمده توسط
اقتصاددانان پیشنهاد شده است :اول روش اقتصاد سنجی و
دوم روش غیر پارامتری .در روش اقتصاد سنجی ،محاسبه
بهرهوری از طریق برآورد یک تابع تولید و یا یک تابع هزینه
صورت میگیرد .در روش دوم معیار بهرهوری با استفاده از
برنامهریزی ریاضی و یا محاسبه عدد شاخص تعیین
میشود(سالمی.)1911،
ازآنجاییکه بهرهوری پدیدهای چند بعدی است و بر
تمامی عوامل و عناصر تولید و فعالیتها داللت دارد ،لذا
میتوان برای محاسبه آن به روش اقتصاد سنجی از بهرهوری
جزئی و یا بهرهوری کلی استفاده کرد .بهرهوری کلی،
بهرهوری هر یک از نهادهها را بصورت مجزا مشخص نمیکند
و یک نوع بهرهوری کل را نشان میدهد(کاظم نژاد و
کوپاهی .)1919،بنابراین کاربرد زیادی در جهت اندازهگیری
بهره وری هر یک از عوامل تولید ندارد .در این پژوهش روش
اقتصادسنجی مورد نظر است و در آن بهرهوری جزئی با
استفاده از یک تابع تولید محاسبه میشود .بدین منظور
دونوع بهرهوری منظور گردیده است :ابتدا بهرهوری
متوسط )AP(12که ستانده حاصل از یک نهاده معین تعریف
میشود .و بهرهوری نهایی )MP(15عبارت است از مقداری که
هر واحد عامل ورودی (داده) به ستانده کل میافزاید .به
عبارتی کارایی نهایی یک واحد اضافی نهاده نسبت به ستانده
تعریف می شود .البته مشروط بر آنکه در مقدار سایر نهادهها
تغییری ایجاد نشود .بهرهوری نهایی مشتق اول تابع تولید
نسبت به عامل مربوط است .برای محاسبه بهرهوری نهایی
وجود تابع تولید ضروری است بنابراین الزم است تابع تولید
مناسب تخمین زده شود ،روش تخمین بهرهوری نهایی به
طور کلی از تخمین آماری پارامترهای رگرسیونی توسط تابع
تولید مناسب حاصل میشوند .اگر تابع تولیدکاب داگالس به
صورت زیر فرض شود:

بهرهوری متوسط

به صورت زیر تعریف میگردد:

 / 03یداله رجایی و شقایق کتابیان
وترانسندنتال و با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل
مربعات معمولی( (11olsتابع مزبور تخمین زده شد که در پی
آن بهرهوری عوامل تولید محصول زیتون منطقه مورد
بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت .پرسشنامه ،به صورت
سئواالت باز و بسته طراحی شده و روایی پرسشنامه از روش
اعتبار محتوا وهمچنین پایایی پرسشنامه از روش آلفای
کرونباخ تعیین گردید.
 -4-3متغيرهاي مورد بررسی
متغیر وابستهی تابع ،مقدار تولید محصول زیتون در
نمونه مورد بررسی در شهرستان طارم است .و متغیرهای
توضیحی(مستقل) شامل تعداد درختان بارور ،نیروی کار،
سطح زیر کشت ،آب مصرفی ،کود شیمیایی و حیوانی ،سم
پسیل و مگس کش ،ماشینآالت و سطح زیر کشت محصول
زیتون میباشند .که با توجه به شکل کلی تابع تولید در این
مطالعه متغیرهای مورد بررسی به شرح زیر میباشد:
 : Yعملکرد محصول در هکتار
 : X1درختان بارور بر حسب اصله در هکتار
 :X2تعداد نیروی کار بر حسب روز -نفر در هکتار
: X3میزان ساعات مورد استفاده ماشین آالت در هکتار
 :X4میزان آب مصرفی برحسب متر مکعب در هکتار
 : X5میزان کود حیوانی مصرفی بر حسب تن در هکتار
: X6میزان کود شیمیایی مصرفی بر حسب کیلوگرم در هکتار
 :X7میزان سم پسیل مصرفی برحسب لیتر در هکتار
 : X8میزان سم مگسکش مصرفی برحسب لیتر در هکتار
:X9سطح زیر کشت بر حسب هکتار

 -4نتایج و بحث

نهادهها در فرآیند تولید صورت میگیرد .شکل کلی تابع
تولید کاب-داگالس به صورت زیر است :
𝛼

𝛼+

𝛼

𝛼

LnY=𝛼1+𝛼 ln
𝛼

الزم به ذکر است متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی
مورد استفاده در تابع تولید فوق ،همان متغیرهای تعریف
شده در بخش  2-9میباشند.
با توجه به اینکه ضرایب تعدادی از متغیرها ،معنی دار
نبودند و همچنین به علت همخطی شدید بین برخی از
متغیرها ،تعدادی از آنها از مدل حذف گردید و تابع تولید
مناسب به صورت زیر نوشته شده است:
𝛼

𝛼

𝛼

𝛼

LnY=𝛼1+𝛼 ln

 -2-4برآورد تابع توليد ترانسندنتال:
شکل کلی تابع ترانسندنتال که در حقیقت شکل تغییر
یافته تابع تولید کاب -داگالس است ،به صورت زیر میباشد:
𝛼

𝛼 +

𝛼

𝛼

در رابطه فوق  X1تعداد درختان بارور(اصله) در هر
هکتار X2 ،نیروی کار برحسب نفر_روزکارگردر هرهکتارX3 ،
ماشینآالت مصرفی در هر هکتار X4 ،میزان آب مصرفی
برحسب متر مکعب در هر هکتار و  X7میزان سم پسیل
مصرفی برحسب لیتر در هکتارتعریف شده است.
در این مدل متغیرهایLn ،درختان بارورLn ،نیروی کار،
LnماشینآالتLn ،آب مصرفی و Lnسم پسیل معنیدار
شدهاند وسایر متغیرهای مستقل معنیدار نیستند نتایج
نهایی تخمین مدل فوق به شرح جدول  2-2است.

 -1-4برآورد تابع توليد كاب-داگالس:
برآورد تابع تولید با هدف پی بردن به نحوه واکنش تولید
با توجه به مصرف نهادهها و نیز تعیین نقش هریک از
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جدول( )1-4نتایج تابع توليد كاب -داگالس برآوردشده
متغير

ضریب

آمارهt

سطح احتمال((prob

ضریب ثابت

-25/12

-12/81

1/1111

 Lnدرختان بارور

1/11

1/85

1/1111

 Lnنیروی کار

1/21

11/11

1/1111

 Lnماشین آالت

-1/21

-2/81

1/1155

 Lnآب مصرفی

1/21

21/22

1/1111

 Lnسم پسیل

-2/18

-11/51

1/1111
2

F =221

n=181

R2 =1/82
ء

α1
𝛼

P=1/1111

ما خذ :یافتههای پژوهش

D.W=1/85

R =1/82

تخمین تابع تولید و بررسی بهرهوری عوامل تولید محصول زیتون استان زنجان 03 /
جدول( )2-4نتایج تابع توليد ترانسندنتال محصول زیتون طارم
ضریب

آمارهt

سطح احتمال()prob

متغير
ضریب ثابت

-28/12

-2/22

1/1111

 Lnدرختان بارور

1/11

9/28

1/1111

 Lnنیروی کار

1/12

5/88

1/1111

 Lnماشیناالت

-1/91

-2/22

1/1211

 Lnآب مصرفی

1/82

12/51

1/1111

 Lnسم پسیل

-2/22

-5/25

1/1111

درختان بارور

1/11111

1/12

1/8252

نیروی کار

1/11121

1/81

1/2158

ماشینآالت

1/1122

1/12

1/2212

آب مصرفی

-1/1111195

1/11

1/5511

سم پسیل

-1/185

-1/52

1/5281
2

F =121/9

n=181

=1/82

R2

P=1/111

D.W=1/85

R =1/82

مأخذ:یافته های پژوهش

در پژوهش حاضر در خصوص انتخاب تابع تولید مناسب
برای محصول زیتون شهرستان طارم میتوان بیان نمود که
با توجه به نتایج تخمین دو مدل تابع کاب -داگالس و
ترانسندنتال جهت بررسی مشکالت نقض فروض کالسیک
(همخطی ،ناهمسانی واریانس ،خودهمبستگی ،نرمال بودن
جمالت پسماند و خطای تصریح) از آزمون های آرچ و وایت
جهت بررسی ناهمسانی واریانس استفاده گردید و با توجه به
نتایج حاصل آزمونها ،همسانی واریانس هر دو مدل مذکور
پذیرفته شد از آزمون های دوربین واتسون و  LMبرای
بررسی فرض خودهمبستگی استفاده شد .نتایج حاصل از
آزمون  D.Wو  LMنیز عدم وجود خودهمبستگی هر دو
مدل رااثبات نمود .و جهت بررسی خطای تصریح از آزمون
رمزیاستفاده گردید .با توجه به مقدار آماره Fدر نتایج بدست
آمده وجود خطای تصریح در سطح  5درصد در هر دو مدل
رد گردید .همچنین از آزمون هیستوگرام نرمالیتی جهت
بررسی نرمال بودن جمالت پسماند استفاده گردید .لذا با
توجه به آماره  Jrque-Beraفرض نرمال بودن جمالت
پسماند هر دو مدل در سطح  5درصد تأیید گردید .تمامی
ضرایب تابع کاب – داگالس معنی دار شدند ولی در تابع
ترانسندنتال فقط  1ضریب آن از مجموع 11ضریب ،معنی
دار میباشد .بنابراین تابع کاب -داگالس براساس معیار
تعداد ضرایب معنیدار ،تابع مناسبتر برگزیده میشود .لذا
میتوان با استفاده از تابع تولید کاب -داگالس برگزیده شده
اقدام به بررسی بهرهوری عوامل تولید محصول زیتون منطقه
مورد مطالعه نمود.

توليد نهائی و توليد متوسط:
بر اساس نتایج اندازهگیری کشش تولیدی نهادههای
تولید؛ کشش تولید نهاده درختان بارور ،نیروی کارو آب
مصرفی مثبت بوده و کشش تولید نهاده ماشینآالت و سم
پسیل منفی میباشد.
نهاده درختان بارور دارای کششی به مقدار 1/11بوده و
چون مقدار کشش تولید نهاده درختان بارور بیش از یک
میباشد میتوان گفت بطور میانگین از نهاده درختان بارور
در ناحیه اول تولید استفاده میشود .نهاده نیروی کار دارای
کششی به مقدار  1/2بوده و بدلیل اینکه مقدار کشش تولید
این نهاده بین صفر و یک میباشد میتوان گفت به طور
میانگین از نهاده درختان بارور در ناحیه اقتصادی تولید
(ناحیه دوم) استفاده میشود .نهاده ماشینآالت دارای
کشش تولید به مقدار  -1/2بوده و این حاکی از آن است که
نهاده ماشینآالت دارای کششی منفی میباشد و بطور
میانگین از این نهاده در ناحیه غیر اقتصادی(ناحیه سوم
تولید) استفاده میگردد .نهاده آب مصرفی با کششی برابر
 1/21دارای کشش تولیدی مثبت و بیش از یک بوده که
حکایت از مصرف این نهاده در ناحیه اول تولید دارد
همچنین نهاده سم پسیل با کشش تولیدی به مقدار-2/18
در ناحیه غیر اقتصادی( ناحیه سوم تولید) استفاده میگردد.
مجموع کششهای تولیدی نهادههای تابع تولید
نشاندهنده میزان بازده نسبت به مقیاس این محصول
میباشد .میزان بازده نسبت به مقیاس محصول زیتون
شهرستان طارم برابر یک میباشد بنابراین بازده نسبت به
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 -3-4انتخاب الگوي مناسب:

 -4-4نتایج حاصل از كششهاي توليدي نهادهها

 / 06یداله رجایی و شقایق کتابیان
مقیاس ثابت است یعنی با افزایش یک درصدی مصرف
نهادههای تولید بطور همزمان ،میزان تولید محصول زیتون
منطقه مورد مطالعه یک درصد افزایش مییابد.

متوسط مشخص شد که نهادههای سم پسیل و ماشینآالت
دارای حداکثر بهرهوری متوسط میباشند و نهاده آب
مصرفی دارای حداقل بهرهوری متوسط میباشد.

جدول()3-4نتایج برآورد كشش هاي توليدنهاده هاي

جدول()5-4نتایج كلی محاسبه بهرهوري متوسط

توليد زیتون شهرستان طارم

عوامل توليد محصول زیتون شهرستان طارم
بهره وري متوسط

نهادههاي توليد

كشش توليد

درختان بارور

1/11

نیروی کار

1/2

ماشینآالت

-1/2

نیروی کار

آب مصرفی

1/21

ماشیناالت

1/12

سم پسیل

-2/18

آب مصرفی

1/11122

1/1115

سم پسیل

9/91

15

نهاده
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ميانگين

حداكثر

حداقل

درختان بارور

1/122

1/189

1/11182

1/151

1/195

1/29

9/99

1/122
1/111115
1/915

مأخذ :یافته های پژوهش

در پژوهش حاضر جهت محاسبه بهرهوری نهائی ابتدا
بهرهوری تک تک بهرهبرداران محاسبه گردید و سپس با
استفاده از نتایج حاصله میانگین بهرهوری نهائی درختان
بارور ،نیروی کار ،ماشینآالت ،آب مصرفی و سم پسیل
محاسبه گردید که به ترنیب ، -1/12 ،1/122 ،1/121
 1/11185و -8/22می باشد.
در محاسبه بهرهوری نهائی مشخص شد بیشترین بهرهوری
نهائی مربوط به نهاده نیروی کار و حداقل بهرهوری نهائی
مربوط به نهاده سم پسیل میباشد که مقدار آن منفی بوده،
حاکی از این است که زیتونکاران در استفاده از نهاده سم
پسیل بهینه عمل نکرده و از نهاده سم پسیل بیش از حد
نیاز استفاده کردهاند.
جدول()4-4نتایج كلی محاسبه بهرهوري نهائی عوامل
توليد محصول زیتون شهرستان طارم
نهاده
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درختان بارور

بهره وري نهایی
ميانگين

حداكثر

حداقل

1/121

1/121

1/112

نیروی کار

1/125

1/121

1/91

ماشین آالت

-1/15

-1/82

-1/11

آب مصرفی

1/11185

1/1122

1/11112

سم پسیل

-8/22

-21/2

-1/115
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محاسبه بهرهوری متوسط نیز به طریق محاسبه
بهرهوری نهائی انجام شد و میانگین بهرهوری متوسط نهاده،
درختان بارور ،نیروی کار ،ماشینآالت ،آب مصرفی وسم
پسیل مثبت بوده و مقادیر آنها به ترتیب؛ ،1/151 ،1/122
 1/11122 ، 1/12و  9/91میباشد .در محاسبه بهرهوری

بهرهوري درختان بارور
با توجه به جدول فوق بهرهوری متوسط درختان بارور
 1/122بدست آمده که نشان میدهد بطور متوسط به ازای
استفاده ازیک اصله درخت بارور1/122 ،تن زیتون در منطقه
مورد مطالعه به محصول اضافه میشود .بهرهوری نهایی این
نهاده برابر 1/121با است و این بدین مفهوم است که آخرین
واحد نهاده درخت بارور که مورد استفاده قرار میگیرد
 1/121تن در هکتار به محصول اضافه میگردد.
بهرهوري نيروي كار
بهرهوری متوسط نهاده نیروی کار  1/151بدست آمده
است به این معنی که در باغهای زیتون مورد بررسی به ازای
بکارگیری هریک نفر_روز نیروی کار بطور متوسط افزایش
تولید محصول زیتون به میزان  1/151تن را به همراه خواهد
داشت .همچنین بهرهوری نهایی این نهاده برابربا1/125
است و این بدین مفهوم است که آخرین واحد این نهاده که
مورد استفاده قرار میگیرد  1/125تن در هکتار به محصول
اضافه میگردد.
بهرهوري ماشينآالت
با توجه به نتایج بدست آمده درجدول( )5-2بهرهوری
متوسط نهاده ماشینآالت مصرفی1/12بدست آمده که نشان
میدهد به ازای هریک ساعت استفاده از ماشینآالت ،بطور
متوسط  1/12تن در هکتار به محصول زیتون شهرستان
طارم اضافه میشود .همانگونه که در جدول مذکور مشاهده
میگردد بهرهوری نهایی این نهاده برابر با -1/15است و این
بدین مفهوم است که آخرین واحد نهاده ماشینآالت مصرفی
که مورد استفاده قرار میگیرد 1/15تن در هکتار از محصول
کاسته میشود.

تخمین تابع تولید و بررسی بهرهوری عوامل تولید محصول زیتون استان زنجان 00 /
بهره وري آب مصرفی
با توجه به جدول( )5-2بهرهوری متوسط نهاده آب
مصرفی 1/11122بدست آمده و این بدین معناست که بطور
متوسط به ازای استفاده یک مترمکعب آب باعث افزایش
 1/11122تن محصول زیتون در منطقه مورد مطالعه
میشود .بهرهوری نهایی این نهاده برابر با 1/11185است
یعنی با افزایش یک مترمکعب آب در فرایند تولید زیتون
 1/11185،تن در هکتار به محصول اضافه میشود.
بهرهوري سم پسيل
بهرهوری متوسط نهاده سم پسیل 9/91بدست آمده و
این بدین معناست که بطور متوسط به ازای استفاده یک
لیترسم پسیل 9/91تن به محصول زیتون منطقه مورد
مطالعه افزوده میشود .بهرهوری نهایی این نهاده برابر
با -8/22است این بدین مفهوم است که به ازای آخرین واحد
نهاده سم پسیل مصرفی که مورد استفاده قرار
میگیرد -8/22تن در هکتار از محصول کاسته میشود.
با توجه به نتایج فوق بیشترین بهرهوری متوسط مربوط
به نهاده سم پسیل است و کمترین بهرهوری متوسط مربوط
به نهاده آب است و همچنین بیشترین بهرهوری نهایی
مربوط به نهاده نیروی کار است و کمترین بهرهوری نهایی
مربوط به نهاده سم پسیل است .بنابراین بهرهوری منفی
نهاده سم پسیل نشاندهنده عدم استفاده بهینه از این نهاده
در منطقه مورد مطالعه است. .
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 -4-4نتيجهگيري و پيشنهادات
کشش تولید نهاده درختان بارور و آب مصرفی بیش از
یک می باشد .لذا زیتونکاران در بکارگیری درختان بارور و
آب مصرفی در تولید محصول زیتون در ناحیه اول تولید قرار
دارند و در بکارگیری دو نهاده مذکور غیر منطقی عمل
میکنند .کشش تولید نهاده نیروی کار بین صفر ویک می
باشد ،بیانگر این است که زیتونکاران در منطقه مورد
مطالعه در استفاده از عامل تولید نیروی کار در ناحیه دوم
تولید(ناحیه اقتصادی تولید) هستند .بنابراین زیتونکاران در
استفاده از نهاده نیرووی کار منطقی و اقتصادی رفتار
نمودهاند .همچنین کشش تولید نهاده ماشینآالت و سم
پسیل ،منفی و کمتر از صفر میباشد که حاکی از مصرف
این دو نهاده در ناحیه سوم تولید (ناحیه غیر اقتصادی)
می باشد بنابراین ،بکارگیری هر واحد اضافی نهاده تولیدی
ماشینآالت و سم پسیل در مرحله سوم تولید ،موجبات
کاهش محصول زیتون شهرستان طارم را به دنبال خواهد
داشت.

در پایان با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهادات زیر ارائه
میشود:
 )1جهت آموزش و ترویج استفاده بهینه از نهادههای
تولیدی محصول زیتون که به عنوان یکی از عوامل موثر
بر افزایش عملکرد میباشد از صاحبنظران و سازمانهای
مربوطه خواسته میشود با برگزاری کالسهای آموزشی
این مهم را در مناطق زیتونخیز کشور پیاده کنند.
همچنین با توجه به نتایجی که از یافتههای این مطالعه
به دست آمد ،پیشنهاد میشود نهاده سم پسیل با
نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی مورد استفاده قرار
گیرد .و مکانیسمهای الزم جهت استفاده از تسهیالت
خرید ماشیناالت و ادوات باغبانی و نظارت و دادن
آموزشهای الزم در خصوص استفاده مناسب و بهینه از
تسهیالت دریافتی ،با توجه به استفاده غیر بهینه و غیر
اقتصادی نهاده ماشینآالت مصرفی در منطقه مورد
مطالعه ،فراهم شود.
 )2طرح های وسیعی در جهت توسعه باغات زیتون
کشورمان صورت گرفته است ،اما در جهت افزایش
بهرهوری آن توجه خاصی نشده است .برای دستیابی به
اهداف این طرح ها باید با افزایش بهرهوری ارقام بومی،
تولید این محصول را از نظر اقتصادی بهینه نماییم .تا
بدین طریق با کسب مزیت نسبی در تولید این محصول
صادرات آن را گسترش دهیم.
 )9با توجه به ضرورت و اهمیت بهرهوری و بررسی آن
پیشنهاد میگردد در آینده بهرهوری برای تمامی
محصوالت کشاورزی در زیربخشهای زراعی ،باغی دامی
بر حسب مطالعه موردی مکانی محاسبه ،تا با تبیین
استراتژی ملی و منطقهای و فراگیر توسعه ،ما را به
بهرهبرداری صحیح از منابع طبیعی و داشتن کشاورزی و
دامداری پویا نزدیک کند و از طرف دیگر خروج
میلیاردها دالر ارز ،جهت واردات محصوالت کشاورزی،
غذا و علوفه و نهادههای کشاورزی جلوگیری شود.
 )2با توجه به کیفیت مطلوب نهالهای این استان به لحاظ
عاری بودن از بیماریهای مهم ،قطعه قلمه از باغات
مادری منتخب شهرستان استحصال شده وبه استان
های زیتون خیز کشور ارسال شود.
 )5از آنجایی که زیتون علی رغم فوایدی که برای سالمتی
دارد ،محصول اساسی در سبد مصرف جامعه ما محسوب
نمیشود این در حالی است که زیتون در بسیاری از
کشورهای اروپایی یکی از مواد اصلی سبد غذایی جامعه
را تشکیل می دهد و حاکی از این واقعیت است که
سرانه مصرف زیتون کشورمان در مقایسه با کشورهای

 / 03یداله رجایی و شقایق کتابیان
اروپائی پایین است با توجه به اینکه استفاده از روغن
این محصول با کیفیت و ارزش غذایی باال سطح سالمت
جامعه را ارتقا خواهد بخشید ،قرار دادن این محصول به
عنوان مواد اصلی در سبد غذایی مردم کشورمان
فرهنگسازی گردد.
 )1پیشنهاد میگردد با ایجاد راه ارتباطی مناسب حمل و
نقل این محصول را به سایر استانهای کشور ،با توجه به
ارزش غذایی این هدیه الهی ،تسهیل نمایند.
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