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چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی بهرهوری عوامل تولید در باغات چای استان گیالن شکل گرفت .دادههای مورد نیاز
پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه از  413چایکار در سطح استان در سال  1431جمعآوری شد .تابع تولید
ترانسندنتال به عنوان تابع برتر انتخاب و با استفاده از آن مقادیر بهرهوری متوسط ،نهایی و کششها محاسبه گردید.
نتایج تحقیق نشان داد که نهادههای زمین ،نیرویکار ،کود شیمیایی و متغیر تجربه اثر مثبت و معنیداری در تولید
این محصول دارند .همچنین سطح زیرکشت بیشترین بهرهوری متوسط ( 2266/31کیلوگرم) و نهایی (3626/24
کیلوگرم) را دارد و با افزایش سطح زیرکشت باغات ،بهرهوری نهایی و متوسط دو نهاده سطح زیرکشت و نیرویکار
افزایش یافته و بهرهوری نهایی کود شیمیایی منفی میشود .محاسبات کششهای تولید بیانگر این است که استفاده از
زمین در ناحیه یک تولیدی صورت گرفته و به ازاء یک درصد افزایش در سطح زیرکشت میزان تولید معادل 1/15
درصد افزایش مییابد .بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که از طریق راهکارهای مطلوب مانند تشکیل
تعاونیهای تولیدی افزایش سطح زیرکشت باغات (افزایش اندازه واحد تولیدی) مدنظر قرار گرفته و از طریق
آموزش و ترویج روشهای صحیح مصرف کود به کشاورزان ،مصرف این نهاده کاهش یابد.
واژههای کلیدی :بهرهوری عوامل تولید ،تابع تولید ،تولید نهایی ،چای ،کشش تولید.
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مقدمه و بررسی منابع

چای از جمله قدیمیترین و پرمصرفترین نوشیدنیهای دنیا به شمار میرود و مصرف این نوشیدنی به عنوان یكی
از مواد خوراکی ،جایگاه خود را در بودجه خانوارها در بسیاری از کشورهای جهان تثبیت نموده است ( Cheraghi,

 .)and Gholi Pour,برطبق گزارش سازمان جهانی خوارو بارکشاورزی ،مصرف جهانی چای تا حدود  5درصد
در سال  2113افزایش داشته و به  8/18میلیون تن رسیده است .از لحاظ میزان تولید نیز بیشترین میزان تولید چای متعلق
به کشورهای چین و هند است (

 .)Chang,چای یكی از محصوالت مهم و با ارزش در بخش کشاورزی است

که روند تاریخی کشت و صنعت آن در کشورمان قدمتی صد ساله دارد و دارای فراز و نشیبهای بسیاری بوده است
و تا کنون به دالیل گوناگون اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،در معرض بحرانهای جدی قرار گرفته است ،در حالیکه
بخشی از منابع کشور در حوزه های صنعتی و مالی و انسانی به این صنعت تخصیص یافته است ( Aminnaseri et al.,

).
مصرف چای در ایران از دیرباز در سطوح مختلف اجتماعی رواج داشته است و طبق آمار موجود سالیانه حدود
 115هزار تن چای در کشور مصرف میشود .میزان تولید داخلی از حدود  31هزار هكتار باغات چای کشور ،حدود
 25-31هزار تن چای خشك میباشد (

 .)Gardening Science Research Institute,بر اساس آمار ارائه شده

توسط سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال  1338حدود  51هزار تن انواع چای سیاه به ارزش حدود 231
میلیون دالر وارد و حدود  28هزار تن انواع چای سیاه در این سال به سایر کشورها به ارزش حدود  31میلیون دالر
صادر شده است .سطح زیرکشت چای در طی  38سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته و از  31هزار هكتار در سال
 1311به  32هزار هكتار در سال  1315و  20511هكتار در سال  1338رسیده است .میزان تولید برگ سبز چای نیز در
این دوره از  180هزار تن در سال  1311به  155هزار تن در سال  1315و به  11هزار تن در سال  1338رسیده است .با
توجه به شرایط آب و هوایی ویژه برای کشت چای ،هم اکنون بخشی از مناطق شمال کشور در محدوده طالش در
استان گیالن تا نزدیكی چالوس در استان مازندران به کشت چای اختصاص دارد و بیش از  10درصد باغهای چای در
استان گیالن و بقیه در منطقه کوچكی از غرب مازندران در رامسر و تنكابن پراکنده است (

 .)Ghasemi,در

شكل  1نمودار تغییرات تولید و سطح زیرکشت چای در طی این دوره ( )1311-1338نمایش داده شده است.
بررسی ها حاکی از کاهش میزان عملكرد در طی دوره مذکور است که با توجه به اینكه بدلیل کمبود اراضی مناسب
جهت کشت ،امكان ا فزایش تولید ،به منظور تأمین نیاز داخل و ارزآوری از طریق صادرات و کاهش خروج ارز از
کشور به دلیل واردات ،از طریق به زیرکشت بردن اراضی جدید امكانپذیر نمیباشد ،لزوم توجه به عوامل موثر بر
بهرهوری عوامل تولید و ارتقای آن برای این محصول بیش از پیش آشكار میشود.
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شکل -1سطح زیرکشت و تولید چای در ایران طی دوره زمانی 1422-1433

امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به موضوع بهرهوری به عنوان یكی از ضرورتهای رشد
اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصههای بینالمللی ،توجه ویژه دارند .آگاهی از میزان بهرهوری و چگونگی
روند تغییرات آن در طی زمان میتواند برای رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه مفید واقع شود .بهبود
بهره وری به معنی استفاده بهینه ،مؤثر و کارآمد از تمامی منابع تولید اعم از نیرویکار ،سرمایه و انرژی است .براین
اساس به منظور اشاعه فرهنگ بهرهوری و ارتقای آن ،سرمایهگذاریهای زیادی صورت گرفته است ( Emami

 .)Meybodi,در زمینه بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی مطالعات متنوعی در داخل و خارج از کشور
انجام شده است که به برخی از آنها به اختصار اشاره میشود.
کاظمنژاد و کوپاهی (

 )Kazem Nejhad and Koopahi,به تعیین عوامل مؤثر بر تولید چای و محاسبه

بهرهوری آن با استفاده از آمار مقطعی سال  1305در استان گیالن پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که عوامل
زیادی در تولید مؤثر بوده که در این بین دو عامل کود و آب بیشترین اثر را داشته است .بهرهوری عوامل تولید پایین
بوده و بیشترین بهرهوری نهایی مربوط به نهاده کود میباشد .در بررسی بهرهوری و تخصیص عوامل تولید انگور در
استان خراسان از تابع تولید چند جملهای درجه سوم محققان به این نتیجه رسیدند که  80درصد باغداران در مصرف
نهاده آب بیش از حد بهینه و در بكارگیری سم ،کود ازته و کود فسفره به ترتیب  51 ،35و  83درصد از باغداران و
در مورد زمین تمامی آنها کمتر از حد بهینه عمل کردهاند (

.)Ashrafi et al.,

در مطالعهای تحت عنوان اندازهگیری بهرهوری مهمترین عوامل مؤثر بر تولید روناس در استان یزد ،به منظور
محاسبه بهرهوری عوامل تولید از تابع تولید کاب داگالس استفاده شد .نتایج این پژوهش حاکی است که بهرهوری
کود حیوانی از سایر نهادهها باالتر است (

 .)Fatahi,دشتی و عارف عشقی (

)Dashti and Aref Eshghi,

به ارزیابی تطبیقی بهرهوری و کارایی تخصیصی عوامل تولید برنج در مزارع برنج استان گیالن پرداختند .طبق نتایج
بدست آمده سطح زیرکشت ،آب ،نیرویکار و کود شیمیایی تأثیر معنیداری بر تولید برنج دارند .لیكن از نهادههای
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مزبور به شكل غیر اقتصادی استفاده میشود و مقادیر بدست آمده برای بهرهوری جزئی و کل عوامل تولید در
شهرستانهای مختلف متفاوت است .در بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری انرژی در بخش کشاورزی ایران با استفاده از
دادههای سالیانه دوره زمانی  1351-11محققان از میان توابع خطی ،کاب داگالس و ترانسلوگ تابع کاب داگالس را
با توجه به شاخصهای اقتصاد سنجی انتخاب کردند و بهرهوری انرژی را با استفاده از شاخص بهرهوری جزئی محاسبه
کرده و سپس با استفاده از الگوی  ARDLبه بررسی عوامل مؤثر بر آن پرداختند (
کتابیان (

 .)Ghanbari et al.,رجایی و

 )Rejaei and Ketabian,به بررسی بهرهوری عوامل تولید درکاشت محصول زیتون در شهرستان

طارم با استفاده از تابع تولید کاب داگالس پرداختند .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی است که بهرهوری نهایی
ماشینآالت و سم پسیل منفی و بهرهوری نهایی درختان بارور ،نیرویکار و آب مثبت میباشد .از جمله مطالعات
داخلی که در ارتباط با صنعت طیور و دام انجام شده است میتوان به مطالعه دشتی و یزدانی ( Dashti and Yazdani,

) ،شیرانی بیدآبادی و همكاران (
کریمی و کریمی (
معتمد (

 ، )Shiran Bidabadi et al.,فرجادبه (

 ، )Haji Rahimi and Karimi,خانكی و همكاران (

 ، )Farjadbeh,حاجی

 )Khanaki et al.,و پورکند و

 )Pourkand and Motamed,اشاره کرد.

مطالعات خارجی متنوعی نیز با استفاده از تابع تولید به محاسبه بهرهوری عوامل تولید پرداختند از جمله حسین
(

 )Hossain,که در مطالعهای به بررسی رابطه اندازه مزرعه ،بهرهوری زمین و اجاره با مراجعه به  111کشاورز

در بنگالدش پرداخت .نتایج تحقیق نشان داد که بهرهوری زمین به طور معنیداری در ارتباط با اندازه مزرعه میباشد و
در مزارع کوچك در مقایسه با مزارع بزرگ بیشتر است .همچنین بهرهوری زمین برای اجارهداران نسبت به مالكان
(بدون در نظر گرفتن اندازه) بیشتر است اما تفاوت معنیداری ندارد .در مطالعهای با عنوان کاربرد تابع ترانسلوگ برای
تخمین بهرهوری در ایالت ایمو در نیجریه نتایج نشان داد که نهادههای زمین و نیروی کار دارای اثر منفی معنیدار بر
بهرهوری میباشند در حالیکه کود اثر مثبتی بر بهرهوری دارد .همچنین تكنولوژیهای پیشرفته کشاورزی اثر
معنیداری بر بهرهوری کشاورزی در این ایالت دارد (
وو و همكاران (

.)Obasi,

 )Wu et al.,در مطالعهای تحت عنوان یكپارچهسازی اراضی و بهرهوری در تولید محصوالت

خانوارهای چینی از برآورد تابع تولید کاب داگالس با استفاده از دادههای  220خانوار کشاورز بهره گرفتند .نتایج
تحقیق آنها نشان داد که اجرای یكپارچهسازی اراضی در برنامه توسعه کشاورزی همهجانبه ( 1)CADبهرهوری تولید
محصوالت را افزایش خواهد داد .مجموع مقادیر کشش به دست آمده برای خانوارهای بدون اجرای طرح  1/321و با
اجرای طرح  1/333می باشد ،بدین معنا که بازده ثابت نسبت به مقیاس در مناطق مورد بررسی وجود دارد .همچنین
بطور کلی اجرای برنامه به طور مستقیم بیش از  11درصد بهرهوری نهایی زمین را افزایش داده است .نتایج تحقیق در
نیجریه نشان داد که زمین ،نیرویکار ،سطح تحصیالت سرپرست خانوار و نهاده کود اثر معنیداری بر سطوح
1
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بهرهوری مزارع ذرت ،لوبیا چشم بلبلی و خربزه دارند .همچنین برای تمامی محصوالت ،بهرهوری نهایی زمین از سایر
نهادهها بیشتر میباشد (

 .)Bamidele et al.,چاند و یاال (

 )Chand and Yala,به بررسی اثر مالكیت زمین

بر سطح بهرهوری مزارع در گینه نو پرداختند .آنها از تابع تولید کابداگالس و اطالعات  121خانوار بهره گرفتند.
بررسیها ،تفاوتهای سیستماتیكی در بهرهوری به دست آمده از سه نوع مالكیت مورد بررسی نشان داد .نتایج
همچنین حاکی از بهرهوری باالتر با توجه به منفعت ناشی از اقتصاد مقیاس میباشد .در مطالعهای تحت عنوان
بهرهوری در بنگاههای متوسط و کوچك هند (رهیافت تابع تولید کاب داگالس) محقق به بررسی بهرهوری نهایی
سرمایه و نیرویکار پرداخت و نتایج نشان داد که نیرویکار در ایجاد ستاده از سرمایه ثابت تعیین کنندهتر است
.)Bhatt,

(

مواد و روشها

برای محاسبه بهره وری دو روش عمده توسط اقتصاددانان پیشنهاد شده است .اول روش اقتصادسنجی و دوم روش
غیرپارامتری .در روش اقتصادسنجی محاسبه بهره وری از طریق برآورد یك تابع تولید و یا یك تابع هزینه صورت
میگیرد و در روش دوم معیار بهرهوری با استفاده از برنامهریزی ریاضی و یا محاسبه عدد شاخص تعیین میشود
 .)Salami,بهرهوری جزئی با استفاده از توابع تولید و بهرهوری کل عوامل ( )TFPاز روش دوم محاسبه

(

میشود که بهرهوری جزئی خود شامل بهرهوری متوسط و بهرهوری نهایی است .بهرهوری متوسط ( )APمیانگین
مقدار ستاده به ازاء هر واحد نهاده است که از طریق رابطه ( )1محاسبه میشود ( Mosa Nejad and Najarzadeh,

).
()1
بهرهوری نهایی ( )MPنیز نشان دهنده مقدار محصول اضافی میباشد که در نتیجه مصرف یك واحد اضافی از
عوامل تولید به مقدار تولید کل افزوده میشود .به عبارت ساده بهرهوری نهایی ،میزان تغییر در ستاده کل به ازاء تغییر
در یك واحد نهاده بكار برده شده را بیان میکند:
( )2
در این مطالعه از روش اقتصادسنجی استفاده شده و با استفاده از اصول اقتصادسنجی ابتدا تابع مناسب از میان توابع
کاب داگالس ،ترانسندنتال (متعالی) و ترانسلوگ که در ادبیات برای محاسبه بهرهوری مورد استفاده قرار گرفتهاند
انتخاب میشود.
تابع تولید کاب-داگالس خصوصیات ضرورت ،همگنی ،یكنواختی ،تقعر ،پیوستگی ،مشتقپذیری ،غیرمنفی و
غیرتهی بودن را داراست و پارامترهای آن کششهای تولید نهادهها را نشان میدهند .این تابع خصوصیت ضرورت
مصرف نهاده را به خوبی نمایان میسازد .از جمله محدودیتهای این تابع میتوان به ثابت بودن کشش تولید
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نهادهها در آن اشاره کرد .این فرم تنها یك ناحیه تولیدی را برای هر نهاده نشان میدهد و قادر به تبیین هر سه
ناحیه از تابع تولید نیست .همچنین بازده نسبت به مقیاس در این تابع بدون توجه به سطح تولید تعیین میشود و برای
کلیه سطوح فقط ثابت یا نزولی و یا صعودی و کشش جانشینی آن نیز برابر عدد ثابت یك است ( Mosa Nejad

 .)and Najarzadeh,شكل کلی تابع تولید کاب داگالس و فرم لگاریتمی آن در روابط  3و  8ارائه شده است
(

., Hossein Zad and Salami,

.)Akbari and Ranani,

()3
()8

که در رابطه مزبور  Yمقدار ستاده کل و  xiمقدار نهاده  iام بكار گرفته شده در فرایند تولید محصول است .تابع
تولید ترانسندتال توسط هالتر و همكاران در سال  1305به منظور رفع محدودیت کشش تولید ثابت تابع کابداگالس
معرفی شد .از آنجا که تابع کابداگالس جزئی ازتابع ترانسندنتال محسوب میشود که با مقید کردن به دست
میآید ،لذا امكان آزمون برتری یكی را بر دیگری به راحتی فراهم میآورد .کششهای تولیدی نهادهها دراین فرم
ثابت نیست ولی مقدار آنها تنها به میزان مصرف همان نهاده بستگی دارد .از خصوصیات مطلوب دیگر این تابع آن
است که بازده نسبت به مقیاس در آن ثابت نیست ،بلكه بستگی به مقدار مصرف نهادهها دارد .به عالوه این فرم سه
ناحیه تولیدی نئوکالسیكها را نشان میدهد .با توجه به این مجموعه صفات ،تابع ترانسنتدنتال را میتوان یكی از
فرمهای مناسب برای بیان روابط تولیدی بر اساس نظریه تولید نئوکالسیكها دانست ( Hossein Zad and Salami,

) .در روابط  5و  1فرم کلی و لگاریتمی تابع تراسندنتال ارائه شده است که متغیرهای آن در رابطه  8معرفی
شدهاند (

()5

()1

., Hossein Zad and Salami,

.)Akbari and Ranani,

تخمین تابع تولید و بررسی بهرهوری عوامل تولید چای در استان گیالن

به منظور بدست آوردن مقادیر تولید نهایی و کشش در تابع تراسندنتال از روابط زیر استفاده میگردد.
( )0تولید نهایی
( )1کشش
تابع تولید ترانسلوگ برای اولین بار در سال  1302توسط کریستنسن ،1جارجنسن 2و الئو  3پیشنهاد گردیده است.
این تابع نیز در حقیقت فرم تعمیم یافته تابع کاب داگالس است .زیرا اگر در فرم لگاریتمی تابع پارامتر

برابر صفر

قرار گیرد این تابع بصورت فرم کلی کابداگالس در خواهد آمد .همچنین وجود عبارات درجه دو و حاصلضرب
نهادهها پدیده هم خطی را به عنوان یك مشكل مطرح میکند که با حذف متغیرهایی که از نظرآماری معنیدار نیستند
میتوان تا حدودی این مشكل را برطرف نمود (

 .)Mosa Nejad and Najarzadeh,فرم کلی این تابع و شكل

لگاریتمی آن در روابط  3و  11آورده شده است.
()3

()11

نحوه محاسبه تولید نهایی و کشش در این تابع در روابط  11و  12ارائه شده است ( Mosa Nejad and

 .)Najarzadeh,در تمامی مدلهای اشاره شده

و

،

پارامترها میباشند.

()11

()12

1

. Christensen

2

. Jorgenson

3

. Lau
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با توجه به اینكه مدل کاب داگالس نسبت به مدلهای ترانسندنتال و ترانسلوگ ،مدل مقید میباشد جهت انتخاب
بین این توابع میتوان از آزمون  Fبه شرح زیر استفاده کرد.
()13

که در آن

و

به ترتیب مقادیر

بدست آمده از رگرسیونهای مقید و نامقید است و  K ،Nو  Mبه ترتیب

تعداد مشاهدات و تعداد پارامترها در رگرسیون غیرمقید و تعداد متغیرهای اضافه شده در مدل غیرمقید میباشد که در
صورت معنیدار شدن ( Fبر اساس جدول  Fو درجات آزادی) مدل غیرمقید پذیرفته میشود.آمار و اطالعات مورد
نیاز تحقیق حاضر از طریق طراحی و تكمیل پرسشنامه از چایكاران استان گیالن در سال  1335گردآوری شد.
لذا ابتدا جامعه براساس ویژگیهای اقلیمی (بهصورت میكروکلیما در کلیمای اصلی) و تفاوتهای فرهنگی به سه
منطقه غربی ،مرکزی و شرقی تقسیم گردید .سپس براساس نمونهبرداری تصادفی در بخش غربی ،شهرستانهای شفت
و فومن و در بخش مرکزی ،شهرستانهای الهیجان ،لنگرود و رودسر و در بخش شرقی ،شهرستان رامسر انتخاب شد.
در مرحله بعدی از نمونهگیری تصادفی خوشه ای ،از هر شهرستان تنها یك بخش و از هر بخش تنها یك دهستان که
د ارای چندین روستا بوده انتخاب شدند .حجم نمونه نیز از طریق فرمول کوکران محاسبه و تعداد  318پرسشنامه
جمعآوری گردید.
نتایج و بحث

متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل جنسیت ،سن ،تجربه ،سواد ،شرکت در کالسهای ترویجی ،مقدار
سطح زیرکشت (بر حسب هكتار) ،مق دار تولید (بر حسب کیلوگرم) ،مقدار کود مصرفی (بر حسب کیلوگرم) و مقدار
نیرویکار بر حسب نفر (مجموع نیروی کار خانوادگی و استخدامی) میباشند .بررسی آمارهای توصیفی متغیرهای
مورد بررسی حاکی است که  33/1درصد از کشاورزان مرد هستند و میانگین سنی آنها  80سال میباشد .میانگین
تجربه کشاورزان حدود  23سال بوده که مقدار حداقل آن  2سال و حداکثر آن  11سال میباشد .از نظر سواد18/1 ،
درصد از کشاورزان بیسواد 32/2 ،درصد تحصیالت ابتدایی 11/1 ،درصد دیپلم 22/1 ،درصد فوق دیپلم و 11/1
درصد تحصیالت کارشناسی و باالتر داشتهاند 32/2 .درصد از کشاورزان نیز در کالسهای ترویج شرکت داشتهاند.
میانگین سطح زیرکشت  1/13هكتار بوده و  33/3درصد از باغات سطح زیرکشت زیر یك هكتار 8/1 ،درصد بین
 1تا  2هكتار و  1/3درصد باالتر از  2هكتار میباشند .میانگین عملكرد حدود  1111کیلوگرم بر هكتار ،میانگین تعداد
کارگر  13نفر در هكتار و میانگین کود مصرفی حدود  111کیلوگرم بر هكتار میباشد .به منظور انتخاب تابع تولید
مناسب ،توابع کاب داگالس ،ترانسندنتال و ترانسلوگ برآورد گردید .متغیرهای مذکور در الگو قرار داده شدند و

تخمین تابع تولید و بررسی بهرهوری عوامل تولید چای در استان گیالن

متغیرهای جنسیت ،سواد و شرکت در کالسهای ترویجی بدلیل عدم معنیداری و متغیر سن به دلیل ایجاد همخطی از
الگوها کنار گذاشته شدند .همچنین با توجه به اینكه  31/8درصد از کشاورزان ،از روشهای آبیاری استفاده نكرده و
در واقع به شكل دیم از آب باران استفاده میکنند و امكان اندازهگیری مقادیر آب مصرفی ممكن نمیباشد ،لذا متغیر
آب مصرفی در الگوها وارد نشد.
در جدول  1الگوی تجربی مربوط به هر یك از الگوهای برآورد شده گزارش شده است .در این جدول  Lنماد
لگاریتم بوده و  Haمقدار سطح زیرکشت F ،کود مصرفی به کیلوگرم La ،نیرویکار E ،تجربه متغیر کیفی ( 1نماد1
تا  15سال 2،نماد  15تا  31سال 3 ،نماد 31تا  85سال 8 ،نماد  85تا  11سال و  5نماد  11سال و باالتر) و  Cعرض از
مبدا میباشد .الگوهای برآورد شده از لحاظ همخطی ،ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی با استفاده از آزمونهای
متداول مورد بررسی قرار گرفته و تایید شدند .ضریب تعیین  Rبدست آمده از الگوها نشان میدهد که به ترتیب
 30 ،33/12و  30درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی در الگوهای کاب داگالس ،ترانسندنتال و
ترانسلوگ توضیح داده می شوند .آماره دوربین واتسون حاکی از عدم وجود خودهمبستگی و نتیجه بدست آمده از
آزمون  ARCHنیز حاکی از عدم وجود ناهمسانی واریانس است .همچنین مشاهده میشود که در تمامی الگوها آماره
 Fبدست آمده در سطح یك درصد به لحاظ آماری معنیدار بوده که حاکی از معنیداری کل رگرسیون میباشد .به
منظور انتخاب تابع مناسب ابتدا تعداد ضرایب معنیدار در الگوها مدنظر قرار گرفت و همانطور که مشاهده میشود
تابع تولید ترانسلوگ به دلیل داشتن تعداد ضرایب معنیدار کمتر کنار گذاشته شد .به منظور انتخاب بین تابع تولید
کابداگالس و ترانسندنتال نیز از آماره  Fحداقل مربعات مقید بهره گرفته شده که همانطور که مشاهده میشود به
دلیل معنیدار شدن آزمون  Fبر اساس جدول  Fو درجات آزادی ،الگوی غیرمقید یعنی ترانسندنتال جهت محاسبات
بهرهوری انتخاب گردید.
مقدار مقدار بحرانی در سطح  5درصد3/13 :
مقدار مقدار بحرانی در سطح  1درصد1/82 :
تابع ترانسندنتال جهت محاسبه بهرهوری در مطالعات مختلفی همچون مطالعات کاظمنژاد و کوپاهی ( Kazem

 ،)Nejhad and Koopahi,کرباسی و نوری (

 ،)Karbasi and Noori,خانكی و همكاران ( Khanaki et

 ) al,استفاده گردیده است .بر اساس نتایج بدست آمده در تابع ترانسندنتال متغیرهای سطح زیرکشت ،کود
مصرفی و نیروی کار به طور معنیداری بر تولید مؤثر می باشند .همچنین متغیر میزان تجربه که به صورت متغیر کیفی
وارد الگو شده است دارای عالمت مثبت بوده و در سطح  11درصد معنیدار میباشد .بنابراین هرچه سطح تجربه
کشاورز بیشتر باشد میزان محصول تولیدی نیز بیشتر خواهد بود .با استفاده از روابط مطرح شده در قبل مقادیر
بهرهوری متوسط ،بهرهوری نهایی و کششهای عوامل تولید مورد محاسبه قرار گرفتند که نتایج مربوطه در جدول 2
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ارائه شده است .الزم بذکر است که ابتدا مقادیر بهرهوری برای هر کشاورز بطور جداگانه محاسبه و در نهایت مقادیر
میانگین بهرهوری به صورت کلی مورد محاسبه قرار گرفت.
جدول  -1پارامترهای برآورد شده الگوهای مورد بررسی
Table - Estimated parameters of examined patterns
آماره t

ترانسلوگ

آماره t

ترانسندنتال

آماره t

کاب داگالس

پارامترها

t statistics

Translog

t statistics

Transcendental

t statistics

Cobb-Douglas

parameters
C

***

***

***

ns

***

***

LHa

**

***

***

LF

***

***

ns

LL

**

*

***

E

***

-

-

Ha

-

-

-

-

-

-

***

-

-

-

***

-

-

-

F

-

-

-

L

-

-

-

-

LHa* LHa

-

-

-

-

LF* LF

-

-

-

-

LL*LL

-

-

-

LHa* LF

-

-

-

LF*LL

-

***

-

ns

-

***

-

ns

-

-

**

-

-

-

-

-

-

-

-

R

-

-

-

DW

-

ns

***

-

ns

***

-

*** * ،** ،معنیداری در سطح  12 ،1 ،1درصد ( ns ،عدم معنیداری)
)percent, ns (no significant

ns

***

ARCH
F

* ** ***

, , Significant at level , ,

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود بیشترین و کمترین بهرهوری متوسط مربوط به نهادههای زمین و کود
میباشد .بهرهوری متوسط نهاده زمین نشان می دهد که به طور متوسط به ازاء یك هكتار سطح زیرکشت به مقدار
 1122/85کیلوگرم محصول تولید میشود .همچنین بهرهوری متوسط نهادههای کود و نیروی کار نشان میدهد که به

تخمین تابع تولید و بررسی بهرهوری عوامل تولید چای در استان گیالن

ازاء یك کیلوگرم کود و هر نفر نیروی کار به طور متوسط  3/18و  503/11کیلوگرم محصول تولید میشود .نتایج
بدست آمده در زمینه بهرهوری نهایی حاکی است که بیشترین بهرهوری نهایی مربوط به نسطح زیرکشت میباشد و به
ازاء بكارگیری آخرین واحد نهادههای زمین ،کود و نیرویکار به مقدار  1/53 ،3202/13و  113/0کیلوگرم به مقدار
تولید اضافه خواهد شد.
جدول -6نتایج محاسبه بهرهوری متوسط ،نهایی و کششهای عوامل تولید
Table - Results of calculation of average, final productivity and elasticities production factors
کشش

بهرهوری نهایی

بهرهوری متوسط

عوامل تولید

elasticity

final productivity

average
productivity

production factors

land
fertilizer
labor force
Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

براساس نتایج اندازهگیری کشش نهادههای تولیدی مشاهده میشود که کشش سطح زیرکشت بزرگتر از یك است
و لذا میتوان گفت که به طور میانگین از این نهاده در ناحیه یك تولید استفاده میشود .همچنین با توجه به مقدار
بدست آمده  1/51می توان گفت که به ازاء یك درصد افزایش در سطح زیرکشت میزان تولید معادل  1/51درصد
افزایش مییابد .از نهاده کود و نیرویکار نیز با توجه به اینكه مقدار کشش بدست آمده برای آنها ( 1/10و  )1/11بین
صفر و یك بدست آمده است در ناحیه دو ،یعنی ناحیه اقتصادی تولید بهره گرفته شده است .مجموع کششهای
نهادههای تابع تولید نشاندهنده میزان بازده به مقیاس این محصول میباشد ،لذا مجموع کششها مورد محاسبه قرار
گرفت که مقدار آن  1/13میباشد .بنابراین در منطقه مورد بررسی ،بازده صعودی نسبت به مقیاس وجود دارد.
همانطور که ذکر شد در تحقیق حاضر  33/3درصد از باغات سطح زیرکشت زیر یك هكتار دارند .به منظور مقایسه
بین مقادیر بهره وری متوسط و نهایی در باغات کوچكتر از یك هكتار و بزرگتر مقادیر بهرهوری مورد محاسبه قرار
گرفتند که نتایج مربوطه در جدول  3گزارش شده است.
همانطور که مشاهده میشود مقادیر بهرهوری متوسط و نهایی برای دو نهاده زمین و نیرویکار با افزایش سطح
زیرکشت افزایش یافتهاند ولی بهره وری نهایی کود شیمیایی کاهش یافته و منفی شده است .به این معنا که کشاورزانی
که سطح زیرک شت بزرگتر از یك دارند در ناحیه سوم تولید از این نهاده بهره گرفتهاند .کاظم نژاد و کوپاهی
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 )Kazem Nejhad and Koopahi,نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدهاند که برای نهاده کود بهرهوری

نهایی در سطوح بیشتر از یك هكتار کاهش یافته است.
جدول  -4مقادیر بهرهوری متوسط و نهایی در سطوح زیرکشت متفاوت
Table - Amount of final and average productivity in different lands
سطح زیرکشت کمتر از یك هكتار
land less than a hectare
fertilizer

labor force

land
average productivity
final productivity

سطح زیرکشت یك هكتار و بزرگتر
one hectare land and bigger
average productivity
مأخذ :یافتههای تحقیق

final productivity
Source: Research findings

با توجه به اهمیت بهرهوری در پیشرفت تولید در بخش کشاورزی و اهمیت محصول چای در سبد کاالیی
خانوارهای ایرانی در مطالعه حاضر تالش شد تا به بررسی بهرهوری عوامل تولید این محصول با استفاده از روش
پارامتریك پرداخته شود .از آنجاییکه انتخاب تابع تولید مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است ،توابع تولید کاب
داگالس  ،ترانسندنتال و ترانسلوگ مورد برآورد قرار گرفتند .نتایج ناشی از برازش توابع مورد نظر حاکی از برتری
تابع ترانسندنتال نسبت به سایر توابع است و نهادههای زمین ،نیرویکار و کود شیمیایی در تولید محصول چای اثر
مثبت و معنی دار دارند .متغیر تجربه نیز که به صورت کیفی در الگو وارد شد اثر مثبت و معنیداری بر تولید این
محصول دارد .محاسبات مربوط به برآورد بهره وری متوسط و نهایی نشان داد که زمین بیشترین بهرهوری متوسط و
نهایی را داراست و با مقایسه مقادیر بهره وری در باغات کوچكتر و بزرگتر از یك هكتار مشخص شد که با افزایش
سطح زیرکشت باغات بهرهوری نهایی و متوسط دو نهاده زمین و نیرویکار افزایش یافته و بهرهوری نهایی کود
شیمیایی کاهش یافته و منفی میشود .محاسبات کششهای تولید نشان داد که چایكاران از نهاده زمین در ناحیه یك
تولیدی بهره میگیرند و از دو نهاده تیروی کار و کودشیمیایی در ناحیه دو تولیدی بهره گرفته شده است .لذا با توجه
به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد میشود که افزایش سطح زیرکشت باغات چای (افزایش اندازه واحد تولیدی) از طریق

تخمین تابع تولید و بررسی بهرهوری عوامل تولید چای در استان گیالن

 همانطور که ذکر.راهكارهای مطلوب مانند تشكیل تعاونیهای تولیدی یا مدیرت اشتراکی چایكاران مدنظر قرار گیرد
شد کشاورزانی که سطح زیرکشت بیشتری دارند از نهاده کود بیش از اندازه یعنی در ناحیه سوم تولیدی بهره
، لذا پیشنهاد می شود تا از طریق آموزش و ترویج که متناسب با شرایط سنی و سواد کشاورزان باشد،میگیرند
.روشهای صحیح مصرف کود به کشاورزان آموزش داده شود تا مصرف این نهاده تا حد مطلوب کاهش یابد
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