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 1* علی شهنوازی
 

استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  1

 استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

 (Email: a.shahnavazi@areeo.ac.ir)ونیکی نویسنده مسئول:  آدرس پست الکتر *

 29/1/1991تاریخ دریافت: 

 6/6/1991تاریخ انجام اصلاحات: 

 11/6/1991تاریخ پذیرش: 

 

  چکيده

شور استان ک ۳۲زميني آبي در ي زراعت سيبو سودآور سودريزي رياضي به بررسي کارايي در اين مطالعه با استفاده از الگوي برنامه

ي پژوهش هاافتهاست. ي آمدهزارت جهاد کشاورزي به دست وهاي مورد استفاده از نشريات پرداخته شده و داده 3۲4۲-49در سال زراعي 

ريال  ونيليم 3/371تواند تا باشد که با تخصيص بهينه منابع ميميليون ريال مي 6/77زميني در کشور نشان داد ميانگين سود هر هکتار سيب

کمترين  ۳6/1و  ۳۲/1، 36/1، آذربايجان غربي و سمنان به ترتيب با امتيازهاي زنجانهاي بوده و استان 97/1سود  کاراييش يابد. ميانگين افزاي

هاي کشور به چهار گروه شمال و شمال غرب، غرب و جنوب غرب، جنوب و جنوب شرق نتايج آناليز واريانس تقسيم استان اند.رتبه را داشته

زميني يبزراعت س سود کاراييگفت  توانيمدر مناطق مختلف کشور بوده و  سود کاراييدار در تفاوت معني انگريبو شمال شرق و شرق 

ي در وضعيت بهتر (شرق شمال و شمال غرب،)شمال در مقايسه با نيمه شمالي کشور )جنوب غرب، جنوب و جنوب شرق( نيمه جنوبي  در

 باشد.دار نميهاي مختلف از نظر آماري معنيکه ميانگين سودآوري ميان گروهها نشان داد قرار دارد. يافته

  .يرياض يزيربرنامه ،ينيزمبيسسودآوري، کارايي، ن کليدي:اگواژ
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 مقدمه

شرط اساسي پايداري زراعي، سودآوري فرايند توليد 

باشد. در مطالعات اقتصادي همواره ميان توليد و سود مي

و سود بهينه تفاوت وجود داشته و از تلاش فعلي با توليد 

براي کاهش اين شکاف با عنوان ارتقاي کارايي و بهبود 

شود از شود. اينکه تا چه اندازه مينام برده مي وريبهره

استفاده نمود، موضوع  صورت بهينهامکانات موجود به

طور نمونه بر اساس نتايج باشد. بهاي ميمطالعات گسترده

به بررسي و تحليل کارايي توليد برنج در  پژوهشي که

دهستان کامفيروز جنوبي شهرستان مرودشت استان فارس 

درصد شده و  52/52پرداخته، ميانگين کارايي فني برابر با 

 ها، کارايي زراعتتوان با بهبود مديريت استفاده از نهادهمي

اي (. در مطالعه۱برنج در منطقه مورد مطالعه را افزود )

 ها در طولميانگين کارايي مصرف آب آبياري و نهاده ديگر

 57و  07هاي مورد مطالعه کاهشي بوده و به ترتيب سال

(. همچنين نشان داده شده چنانچه هدف 5باشد )درصد مي

باشد در آن صورت کشت زراعت آبي در کشور، کسب سود 

صنعتي، محصولات جاليزي، حبوبات، سبزيجات، محصولات 

اي و غلات به ترتيب در اولويت بوده ولي اگر هنباتات علوف

باشد، اولويت به ترتيب با نباتات منظور افزايش توليد مي

اي، سبزيجات، محصولات صنعتي، محصولات جاليزي، علوفه

 .(3غلات و حبوبات خواهد بود )

ريزي در مطالعه حاضر ابتدا با استفاده از الگوي برنامه

ها، سود بهينه در هر ي دادهرياضي متکي بر رهيافت پوشش

استان کشور با استفاده از  53زميني آبي در هکتار سيب

مشخص و سپس با مقايسه  ۱343-49اطلاعات سال زراعي 

آن با سود فعلي، شکاف موجود و امتياز کارايي سود در هر 

هاي مورد مطالعه مشخص گرديد. در انتها نيز يک از استان

حاصل و اينکه ميانگين داري آماري بهبود به معني

در مناطق مختلف کشور متفاوت  سود کاراييسودآوري و 

 باشند يا خير پرداخته شده است.مي

 ضرورت و اهميت

زميني، هدف نهايي از زراعت سيب نکهياه ببا توجه 

کسب سود بوده و از طرفي قيمت فروش محصول در 

، محاسبه کارايي سود، باشدينمهاي مختلف يکسان استان

از  هاي کشوراطلاعاتي از اثربخشي فعاليت و جايگاه استان

کند. در الگوي لحاظ تبديل نهاده به ثروت ارائه مي

ي رياضي مورد استفاده در پژوهش به قيمت زيربرنامه

ود ها )بذر، کزميني و هزينه تهيه نهادهفروش، عملکرد سيب

 53بها( در حيواني، سم، کود شيميايي، کار مستقيم و آب

استان توجه شده است. با تعيين ميزان سود بهينه، امکان 

محاسبه کارايي سود با تقسيم سود مشاهده شده يا موجود 

شود. اين نسبت شاخصي به سود بهينه يا بالقوه فراهم مي

(. در 2براي کارايي سود بوده و لزومًا کمتر از يک نيست )

ورزي هاي منتشر شده وزارت جهاد کشااين پژوهش از داده

اين وزارتخانه براي تأمين اطلاعات  و بانک اطلاعات هزينه

( و براي پردازش اطلاعات از 9مورد نياز استفاده شده )

 بهره گرفته شده است. SPSSو  WinQSBافزارهاي نرم
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 دستورالعمل کاربردي

بررسي کارايي سود که همزمان به درآمد و هزينه توليد 

است  آن انگريبتوجه کرده زميني آبي در مزارع کشور سيب

ي زمينکه ميانگين سود ناشي از زراعت در هر هکتار سيب

باشد که در مقادير ميليون ريال مي 6/00آبي کشور 

ريال قابل افزايش است. در ميان  ونيليم ۱/۱07ميانگين تا 

، آذربايجان غربي زنجانهاي استان مورد مطالعه استان 53

 56/7و  53/7، ۱6/7اي و سمنان به ترتيب با امتيازه

اند. ميانگين کمترين رتبه کارايي را در سودآوري داشته

بوده و بيانگر آن هست که شکاف  90/7کارايي سود برابر با 

از  سود کاراييموجود با وضعيت بهينه و پائين بودن 

باشد. بررسي زميني کشور ميمشکلات زراعت سيب

رمانشاه سازد که استان کهاي کشور مشخص مياستان

دارد. نتايج به  سود کاراييترين جايگاه را از لحاظ مطلوب

 گزارش شده است. ۱تفکيک استاني در جدول 

 زميني هاي کشور در زراعت سيباستان سود کارايي. رتبه ۱جدول 

 موقعيت جغرافيايي استان رديف
 سود )ميليون ريال(

 رتبه کارايي بهينه فعلي
غرب غرب و جنوب کرمانشاه ۱  4/55  6/55  ۱ ۱ 

4/۱56 غرب و جنوب غرب فارس 5  3/۱27  59/7  5 

3/۱52 غرب و جنوب غرب چهارمحال و بختياري 3  ۱/۱23  55/7  3 

4/535 جنوب و جنوب شرق هرمزگان 9  5/304  63/7  9 

۱/55 غرب و جنوب غرب لرستان 2  0/۱35  24/7  2 

0/90 غرب و جنوب غرب مرکزي 6  2/52  26/7  6 

5/23 جنوب و جنوب شرق اصفهان 0  ۱/40  29/7  0 

5/۱۱6 شمال و شمال شرق خراسان رضوي 5  5/556  2۱/7  5 

۱/62 غرب و جنوب غرب همدان 4  ۱50 2۱/7  4 

3/05 غرب و جنوب غرب خوزستان ۱7  ۱67 94/7  ۱7 

9/64 شمال و شمال شرق خراسان شمالي ۱۱  5/۱2۱  96/7  ۱۱ 

2/03 جنوب و جنوب شرق کرمان ۱5  ۱67 69/7  ۱5 

0/36 غرب و جنوب غرب کردستان ۱3  5/54  9۱/7  ۱3 

2/6۱ جنوب و جنوب شرق جنوب استان کرمان ۱9  9/۱6۱  35/7  ۱9 

5/03 شمال و شمال غرب اردبيل ۱2  2/577  30/7  ۱2 

4/32 شمال و شمال غرب آذربايجان شرقي ۱6  2/۱72  39/7  ۱6 

۱/۱۱3 شمال و شمال غرب مازندران ۱0  2/334  33/7  ۱0 

9/64 شمال و شمال غرب تهران ۱5  ۱/530  54/7  ۱5 

0/27 شمال و شمال شرق گلستان ۱4  9/۱04  55/7  57 

3/۱72 جنوب و جنوب شرق يزد 57  3/303  55/7  57 

6/34 شمال و شمال شرق سمنان 5۱  5/۱23  56/7  5۱ 

0/55 شمال و شمال غرب آذربايجان غربي 55  5/46  53/7  55 

غربشمال و شمال  زنجان 53  2/4  2/24  ۱6/7  53 

5/77 ميانگين  ۱/۱71  77/1   

 هاي پژوهشمأخذ: يافته
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هاي کشور در زراعت بررسي سودآوري استان

دهد که حداقل و حداکثر سودآوري زميني نشان ميسيب

ميليون ريال به ترتيب به  4/535و  2/4در شرايط فعلي با 

تقاي شود. با ارهاي زنجان و هرمزگان مربوط مياستان

ها مقادير حداقل و حداکثر کارايي و مصرف بهينه نهاده

ميليون ريال به ترتيب در  5/304و  2/24سودآوري به 

 رودهاي زنجان و يزد افزايش خواهد يافت. انتظار مياستان

هاي زراعي ميانگين سودآوري از با استفاده بهينه از نهاده

 يابد. نتايجميليون ريال در هکتار افزايش  ۱/۱07به  2/00

 يناشوابسته نشان داد که ميزان ارتقاي سودآوري  tآزمون 

ن باشد. ايمي داريمعنيي در سطح پنج درصد کارا يارتقا از

ار مقدطور قابل توجهي از محاسبه گرديد که به -46/6آماره 

هاي کشور از لحاظ باشد. بررسي استانجدول بيشتر مي

اي کرمانشاه، فارس و هرتبه کارايي بيانگر برتري استان

، جايگاه ۱باشد. در شکل چهارمحال و بختياري مي

هاي مورد مطالعه از لحاظ کارايي سود نشان داده استان

 شده است. 

 

 

 زمينيدر زراعت سيب سود ييکاراهاي کشور از لحاظ . جايگاه استان۱شکل 

 

ي نيزمبيسي پژوهش توسعه زراعت هاافتهبر اساس ي

 شتيمعاطق کشور به يک اندازه باعث بهبود در کليه من

و اختلاف قابل توجهي از نظر سودآوري  شودينمبرداران بهره

ي کشور وجود دارد. بخشي از اين اختلاف به هااستانميان 

بستگي دارد که با بهبود آن امکان  هانهادهنحوه استفاده از 

 يهااستان. لذا لازم است گردديمافزايش سودآوري ميسر 

 يهاستميسداراي درجه پائين کارايي، استفاده از تجارب 

ي موفق از قبيل کرمانشاه، فارس و هااستانزراعي 

ي توسعه و بهبود هابرنامهچهارمحال و بختياري را در 

 عملکرد، قرار دهند.
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 نتايج کاربردي

بندي مناطق مختلف کشور از لحاظ منظور رتبهبه

هاي مورد مطالعه استان زميني،در زراعت سيب سود کارايي

به چهار گروه شمال و شمال غرب، غرب و جنوب غرب، 

. اندجنوب و جنوب شرق و شرق و شمال شرق تقسيم شده

نتايج آناليز واريانس مشخص کرد که مقدار آماره فيشر 

 بوده، لذا در سطح پنج درصد ميان  45/6محاسباتي 

 

داري نيتفاوت مع سود کاراييهاي مختلف از لحاظ گروه

(. آزمون تعقيبي با استفاده از شاخص 5وجود دارد )جدول 

توکي مناطق کشور را به دو گروه تقسيم نمود. نتايج مربوط 

، گزارش شده است. در تحليلي مشابه تفاوت 3در جدول 

هاي مختلف از لحاظ مطلق سودآوري داري ميان گروهمعني

 (.9مشاهده نگرديد )جدول 

 در مناطق مختلف کارايي سود شاخص انسيوار زيآنال جينتا. ۲ جدول

 يداريمعن شريف آماره مربعات نيانگيم يآزاد درجه مربعات مجموع راتييتغ منبع

 77/7 45/6 ۱0/7 3 27/7 هاگروه انيم

   75/7 ۱4 96/7 هاگروه درون

    55 46/7 کل

 پژوهش هاييافته: مأخذ

 طق مختلفدر منا سود کاراييشاخص  نيانگيم. 3جدول 

 گروه دوم گروه اول تعداد منطقه جغرافيايي

  54/7 6 شمال و شمال غرب

  34/7 9 شرق و شمال شرق

 96/7 96/7 2 جنوب و جنوب شرق

 62/7  5 غرب و جنوب غرب

 57/7 37/7  داريمعني

 هاي پژوهشمأخذ: يافته

 . سودآوري فعلي و بهينه در مناطق مختلف )ميليون ريال(7جدول 

 سود بهينه سود فعلي طقه جغرافياييمن

 ۱/۱03 ۱/99 شمال و شمال غرب

 5/۱00 ۱/64 شرق و شمال شرق

 ۱/۱59 9/5۱ غرب و جنوب غرب

 5/539 3/۱76 جنوب و جنوب شرق

 ۱5/7 54/7 داريمعني

 هاي پژوهشمأخذ: يافته
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باشد، بر اساس ، مشخص مي۳از نتايج جدول  طورهمان

داري بندي انجام يافته از لحاظ آماري تفاوتي معنيتقسيم

هاي غربي و جنوب غربي با مناطق نيمه شمالي ميان استان

زميني در توان گفت زراعت سيبکشور وجود داشته و مي

هاي نيمه شمالي هاي جنوبي در مقايسه با استاناستان

در وضعيت بهتري قرار دارند،  سود کاراييظ کشور از لحا

هاي واقع در شمال و شمال غرب از لحاظ همچنين استان

کارايي سود و مطلق سودآوري در وضعيت نامناسبي قرار 

 باشند.اند که نيازمند توجه بيشتر ميگرفته

بايد توجه داشت که عملکرد يا توليد بالاتر همواره به معناي 

ه و ضرورت دارد براي افزايش پايداري سودآوري بالاتر نبود

هاي توليدي زميني در کشور در کنار شاخصتوليد سيب

هاي اقتصادي نيز براي تحليل ميزان موجود، از شاخص

پذيري محصولات استفاده شود. در کل پايداري رقابت

زراعي علاوه بر عملکرد، اقليم مناسب و دانش فني به 

بستگي دارد. ترکيب اين مديريت هزينه و بازاريابي نيز 

عناصر با يکديگر، جايگاه سودآوري محصول را در مناطق 

ر هاي مستعدتمختلف کشور مشخص ساخته و چه بسا پهنه

تر به تعدادي از اين عناصر در جايگاه به دليل توجه کم

اند. عدم توجه به سودآوري به مرور مورد انتظار قرار نگرفته

گذارد وبه مرور زمان وليد ميزمان تأثير کاهشي بر ميزان ت

توليد محصولات با سودآوري بيشتر جايگزين محصولات با 

 شود. تر ميسوددهي کم

http://dbagri.maj.ir/cost

