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ABSTRACT 

 

This study aimed to estimate different types of technical, allocative, cost, income and profit 

efficiencies by using mathematical planning models and secondary data reported by the Ministry of 

Agriculture-Jahad, of irrigated and rainfed wheat farming in 26 provinces of Iran. The results 

showed that the average technical efficiency was 0.97; however, inefficiencies in inputs allocation 

reduced the cost efficiency to 0.81. East Azerbaijan, Khuzestan, Sistan and Baluchestan, Kurdistan, 

Golestan, Qom and Alborz provinces were on the efficient frontier in terms of technical, allocation 

and cost efficiencies. In terms of cost efficiency, the provinces of Kohgiluyeh and Boyerahmad 

(0.44), South Khorasan (0.56), Kermanshah (0.64) and North Khorasan (0.64) had the worst 

situation. According to the results, there was no significant difference between the studied 

provinces in terms of income and allocative efficiencies and the maximum productive capacity of 

the country through technical efficiency improvement was 336.3 thousand tons. This was equal to 

7.3% and 0.9% increase in current production of dry land and irrigated wheat, respectively. It was 

expected that the reduction of dry-land wheat farming in Isfahan and South Khorasan provinces 

and in irrigated wheat farming in West Azerbaijan, Kohgiluyeh and Boyerahmad and Mazandaran 

provinces would play a significant role in improving income efficiency. According to the results, it 

was possible to increase profit in wheat farming up to 103.3%. Profit efficiency in wheat farming 

was 47.5%, indicating high technical efficiency (policy maker goal) and low profitability (farmers’ 

goal) was one of the important characteristics of wheat production in the country. 
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Extended Abstract 

Objectives  

Wheat has a significant role to play in ensuring food security in the country. Production of this 

crop increased from 15.89 to 13.30 million tonnes during the years 2007-2018, thus its share of 

cereal production and total crop production decreased from 66.15% and 21.58% to 65.02% and 

16.38%, respectively. According to the Sixth Five Year Plan for Economic, Social and Cultural 

Development of the Islamic Republic of Iran, wheat production needs to be increased from 11.8 

million tonnes per year in 2017 to 14.5 million tonnes per year in the period 2020-2021. 

Considering the economic advantages of different regions of the country and the coordination of 

objectives at the macro and micro levels, it is possible to reduce the cost of achieving the goals of 

development programs and increase the speed and sustainability of the results. To this end, it is 

necessary to align the decision-making priorities at different levels of management and to consider 

regional features and their impact on the livelihoods of policy makers. One of the indicators that 

can be used in this field is the efficiency index. In this study, using mathematical planning models 

and information published by the Ministry of Agriculture-Jahad, the technical, allocative, cost, 
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income, and profit efficiencies of irrigated and dry land wheat farming in 26 provinces of the 

country were estimated. 

 
Method 

In this study, the efficiency of wheat farming in 26 provinces of Iran was investigated using data 

envelopment analysis approach from different aspects. For this purpose, first, the technical, 

allocative and cost efficiency of irrigated and dryland production of wheat was calculated 

separately in the studied provinces, then the optimal input consumption was calculated at different 

stages of preparation, planting, harvesting and compared with current values. Next, by determining 

income efficiency, income allocation efficiency, profit efficiency, and profit allocation efficiency, 

the optimal production, cost and income were examined. Finally, the potential for increasing crop 

production with current technology was calculated and reported by improving efficiency. 

 

Results  

The results showed that the average technical efficiency was 0.97; however, inefficiencies in 

inputs allocation reduced the cost efficiency to 0.81. East Azerbaijan, Khuzestan, Sistan and 

Baluchestan, Kurdistan, Golestan, Qom and Alborz provinces were on the efficient frontier in 

terms of technical, allocation and cost efficiencies. In terms of cost efficiency, the provinces of 

Kohgiluyeh and Boyerahmad (0.44), South Khorasan (0.56), Kermanshah (0.64) and North 

Khorasan (0.64) had the worst situation. According to the results, there was no significant 

difference between the studied provinces in terms of income and allocative efficiencies and the 

maximum productive capacity of the country through technical efficiency improvement was 336.3 

thousand tons. This was equal to 7.3% and 0.9% increase in current production of dry land and 

irrigated wheat, respectively. It was expected that the reduction of dry-land wheat farming in 

Isfahan and South Khorasan provinces and in irrigated wheat farming in West Azerbaijan, 

Kohgiluyeh and Boyerahmad and Mazandaran provinces would play a significant role in improving 

income efficiency. According to the results, it was possible to increase profit in wheat farming up 

to 103.3%. Profit efficiency in wheat farming was 47.5%, indicating high technical efficiency 

(policy maker goal) and low profitability (farmers’ goal) was one of the important characteristics of 

wheat production in the country. 

 

Discussion  

According to the research findings, it was not expected to significantly increase production of 

this strategic product by improving technical efficiency and optimal management of inputs, given 

that during the sixth plan of economic, social and cultural development of the country. In the 2021 

horizon, wheat production needs to increase by 2.7 million tonnes. Research calculations showed 

that the maximum expected increase through technical efficiency improvement was not more than 

336.3 thousand tonnes, that was, by improving the efficiency of only about 12.5 percent of the 

target. The share of irrigated agriculture was small and 2.7% and it was necessary to focus on 

improving the efficiency of dryland farming in order to exploit this capacity. This indicates the 

need to pay more attention to technology upgrades and structural changes in the country's wheat 

farming. 
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 توليد گندم )آبي و ديم( بر بررسي نقش بهبود کارايي
 ساله ششم توسعه در ايرانستيابي به اهداف برنامه پنجد 

 
 2و پروانه اشرفي 1 علي شهنوازی

، استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 1
 طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

 دانشکده ،اقتصاد کشاورزی کشاورزی،گروه مدیریت ارشد کارشناسی آموختهدانش، 2

 ، ایرانتبریز ،تبریز دانشگاه کشاورزی،
 (6/4/1400تاریخ تصویب:  -13/11/98)تاریخ دریافت: 

 
 

 چکيده

 

ریزی ریاضی و اطالعات منتشر شده وزارت در این پژوهش با استفاده از الگوهای برنامه
ای، درآمدی و سود زراعت آبی و دیم های فنی، تخصیصی، هزینهرزی کاراییجهاد کشاو

های ارتقای کارایی و افزایش تولید در منظور شناسایی ظرفیتاستان کشور به 26گندم در 
برآورد  ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورراستای تأمین اهداف برنامه پنج
بوده و  97/0های پژوهش نشان داد، میانگین کارایی فنی افتهو مورد بررسی قرار گرفت. ی

وجود تخصیص نامناسب با این .باشدامکان بهبود آن با مدیریت مصرف منابع قابل توجه نمی
های آذربایجان شرقی، شده است. استان 81/0ای به ها باعث افت کارایی هزینهنهاده

های فنی، ان، قم و البرز از نظر کاراییخوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، گلست
ای در مرز کارا قرار داشته و در سطح فناوری موجود در بهترین وضعیت تخصیصی و هزینه

(، 44/0های کهگیلویه و بویراحمد )ای نیز استانباشند. از لحاظ کارایی هزینهممکن می
ترین وضعیت را نامناسب (64/0( و خراسان شمالی )64/0(، کرمانشاه )56/0خراسان جنوبی )

های مورد مطالعه از نظر کارایی درآمدی و دارند. بر اساس نتایج تفاوت چندانی میان استان
کارایی تخصیصی درآمدی وجود نداشته و حداکثر توان تولیدی کشور از طریق بهبود کارایی 

یزان تولید فعلی درصد افزایش در م 9/0و  3/7هزار تن است. این مقدار برابر با  3/336فنی، 
رود، کاهش زراعت دیم گندم در استان اصفهان و خراسان باشد. انتظار میگندم دیم و آبی می

های آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران جنوبی و زراعت آبی گندم در استان
مکان افزایش آمده ادستنقش قابل توجهی در بهبود کارایی درآمدی داشته باشد. طبق نتایج به

های تر آن از کاهش هزینهدرصد مقدور بوده که بیش 3/103سود در زراعت گندم کشور تا 
درصد( ایجاد  8/25درصد( و افزایش درآمد زراعت گندم دیم ) 11زراعت گندم دیم )

دهد، ویژگی کارایی فنی درصد بوده که نشان می 5/47گردد. کارایی سود در زراعت گندم می
های مهم بردار( پایین یکی از مشخصهگزار( باال و کارایی سود )هدف بهره )هدف سیاست

 باشد.تولید این محصول در کشور می
 

 ی ریاضی، ناکارایی سود، ظرفیت تولیدزیربرنامهکارایی،  های کليدی:واژه
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 مقدمه

-97الی  1385-86های توليد گندم در طول سال

رسيده و سهم  ميليون تن 30/13به  89/15از  1396

-ای و کل توليدات زراعی بهآن از توليد محصوالت غله

 38/16 و 02/65درصد به  58/21و  15/66ترتيب از 

-Ministry of Agriculture) درصد کاهش يافته است

Jahad, 2018 and 2019ساله ششم (. مطابق برنامه پنج

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

ميليون تن در سال  8/11م است توليد گندم از ايران الز

ميليون تن در سال زراعی  5/14به  1395-96زراعی 

 The Law of the Sixthافزايش يابد ) 1400-1399

Five Year Economic, Social and Cultural 

Development Plan of the Islamic Republic of 

Iran, 2017دو سال  (. ميزان توليد اين محصول در طول

ترتيب به 1397و  1396های اول برنامه يعنی سال

و  40/1ميليون تن بوده که به ميزان  30/13و  40/12

باشد تر از اهداف تعيين شده میميليون تن بيش 70/0

(Ministry of Agriculture-Jahad, 2018 and 2019; 

The Law of the Sixth Five Year Economic, Social 

and Cultural Development Plan of the Islamic 

Republic of Iran, 2017های (. با در نظر گرفتن مزيت

اقتصادی مناطق مختلف کشور و هماهنگی ميان اهداف 

توان هزينه دستيابی به در سطوح کالن و خرد، می

های توسعه را کاهش داده و سرعت و اهداف برنامه

ين منظور، الزم پايداری نتايج حاصل را افزايش داد. بد

گيری در سطوح مختلف های تصميماست اولويت

ها، به راستا بوده و در طراحی سياستمديريتی هم

ها بر معيشت ای و تأثير آنهای منطقهويژگی

توان هايی که میبرداران توجه گردد. يکی از شاخصبهره

بهره جست، شاخص کارايی است.  از آن در اين زمينه

تر سازد، که بيشپيشين مشخص می توجه به مطالعات

سازی توليد انجام هايی که در خصوص بهينهپژوهش

و  اند، صرفاً به موضوع افزايش توليد پرداختهپذيرفته

اند، در ای و سودآوری نکردهتوجه ای به مسائل هزينه

 گردد.ها اشاره میاين قسمت به نتايج تعدادی از آن

Kazemi and Nikkhah Farahani (2010 ) با بررسی

کارايی فنی توليد گندم ديم نشان دادند، امکان کاهش 

های مورد استفاده برای توليد فعلی در مصرف در نهاده

های استان خراسان رضوی وجود داشته و از شهرستان

شهرستان مورد بررسی تنها دو شهرستان در مقياس  17

ی باشند. نتايج نشان داد، ميانگين کارايی فنبهينه می

های استان خراسان رضوی در توليد خالص شهرستان

 .Abedi et alباشد. نتايج پژوهش می 73/0گندم ديم 

نشان داد، ميانگين کارايی فنی، تخصيصی و ( 2011)

، 94/0آال به ترتيب ای توليدکنندگان ماهی قزلهزينه

بوده و با کاهش مساحت واحدها،  49/0و  51/0

با  Mohammadi (2012) يابد. سودآوری کاهش می

های ای در گلخانهمطالعه کارايی فنی، تخصيصی و هزينه

توليد خيار نشان داد، ميانگين کارايی فنی اين واحدها 

پايين و تفاوت زيادی ميان واحدهای مورد مطالعه از اين 

ای که در شرايط بازده ثابت گونهلحاظ وجود دارد، به

 35/0 ر دامنهنسبت به مقياس، کارايی فنی واحدها د

قرار داشته و برخالف کارايی فنی، کارايی  1الی 

باشد و در تخصيصی واحدها دارای پراکنش کمتری می

کند. در اين پژوهش، تغيير می 1الی  81/0 دامنه

ای واحدها به ميانگين کارايی فنی، تخصيصی و هزينه

محاسبه شد. نتايج مطالعه  69/0و  93/0، 74/0ترتيب 

Esfandiari et al. (2012)  داد، ميانگين نتايج نشان

کاران در شرايط بازده ثابت و متغير کارايی فنی شالی

 29بوده و تنها  86/0و  84/0نسبت به مقياس به ترتيب 

های پژوهش باشند. بر اساس يافتهدرصد واحدها کارا می

توان ميزان ناکارايی ها میبا بهبود مديريت مصرف نهاده

نشان دادند، در  Babaei et al. (2012). را کاهش داد

-شهرستان زابل، کارايی فنی توليدکنندگان خيار گلخانه

درصد واحدها روی مرز  53بوده و بيش از  95/0ای 

توليد قرار دارند. کمترين مقدار کارايی محاسبه شده 

توجه در بود و نشان داده شد که بدون تغيير قابل 85/0

فزايش توليد و کاهش هزينه، توان با اسطح فناوری می

 کارايی را بهبود بخشيد.

Shaban et al. (2014)  با بررسی وضعيت توليد

برداران زعفران نشان دادند، متوسط کارايی فنی بهره

و  19/0ها به ترتيب و حداقل و حداکثر کارايی آن 63/0

های پژوهش بيانگر فراوانی زياد باشد. يافتهمی 1

 60که حدود طوریرايی پايين بوده، بهبا کا بردارانبهره

درصد داشته، در نتيجه  70ها کارايی کمتر از درصد آن

ها امکان افزايش توليد و کارايی با بهبود مديريت نهاده

 .Haghighat Nezhad et al ويژه آب وجود دارد. به
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های شهرستان کارايی توليد شير را در گاوداری (2014)

 75نتايج مطالعه نشان داد، اصفهان بررسی کردند. 

درصد واحدها از لحاظ فنی کارا ولی از لحاظ تخصيصی 

باشند. در اين پژوهش ميانگين ای ناکارا میو هزينه

، 98/0ای به ترتيب کارايی فنی، تخصيصی و هزينه

 Behrouz and Emamiبرآورد شد.  79/0و  81/0

Meyboudi (2014) ت انواع کارايی در زراع با محاسبه

 1384-89های هندوانه نشان دادند، در طول سال

ای به ترتيب ميانگين کارايی فنی، تخصيصی و هزينه

بوده و در نتيجه، امکان ارتقای  61/0و  76/0، 79/0

ای مالحظه طور قابلکشور به کارايی در توليد هندوانه

وری، بيشتر وجود دارد. همچنين، نشان داده شد که بهره

استان مورد  12ی متأثر بوده و در ميان از کارايی فن

مطالعه تنها استان خوزستان، کارايی کامل دارد. با 

وجود، هيچ استانی از لحاظ کارايی تخصيصی و اين

( با 2015)  .Ohadi et alباشد.ای، کامالً کارا نمیهزينه

ها، کارايی استفاده از رهيافت تحليل پوششی داده

سيرجان بررسی کردند. نتايج کاران را در شهرستان پسته

ی فنی، مديريتی، هايیکارامطالعه نشان داد، ميانگين 

، 67، 69، 47مقياس، تخصيصی و اقتصادی به ترتيب 

ی پژوهش هاافته. بر اساس يباشدیمدرصد  12و  24

بيش از حد بهينه بوده و  هانهادهميزان مصرف کليه 

ی و آب بيشترين نابهينگی مربوط به مصرف کود شيمياي

 است.

 Abedi Parijani et al. (2017 ) با استفاده از رهيافت

ها به بررسی کارايی فنی، تخصيصی تحليل پوششی داده

ای در واحدهای نوغانداری استان مازندران و هزينه

های محققان، ميانگين پرداختند. بر اساس يافته

های محاسبه شده در شرايط بازده ثابت نسبت به کارايی

بوده و امکان  351/0و  514/0، 727/0س به ترتيب مقيا

های توليد به ميزان قابل توجهی وجود کاهش هزينه

دارد. اين مقادير در شرايط بازده متغير نسبت به مقياس، 

گزارش  398/0و  532/0، 83/0تر بوده و به ترتيب بيش

( با بررسی سيستم توليدی 2018) .Ganji et al گرديد.

تان البرز به اين نتيجه رسيدند که گندم آبی در اس

کارايی فنی توليد در زراعت اين محصول باال بوده و در 

شرايط بازده ثابت و بازده متغير نسبت به مقياس به 

باشد. مقادير اين شاخص در درصد می 78و  74ترتيب 

گفته در مورد کارايی مصرف آب های پيشوضعيت

گزارش گرديد.  درصد 90و  88ترتيب تر بوده و بهبيش

ديگر در فناوری موجود امکان بهبود قابل توجه عبارتبه

در کارايی زراعت گندم در استان البرز فراهم نبوده و 

طبق نظر محققان ضروری است تا تغييرات ساختاری از 

قبيل افزايش تجربه، تحصيالت و نوع مالکيت در ساختار 

فاده از ( با است2018) Shahnavazi توليد ايجاد گردد. 

ها نشان داد، در زراعت پياز رهيافت تحليل پوششی داده

و در شرايط بازده متغير نسبت به مقياس در رويکرد 

کاهش هزينه. امکان کاهش سود وجود داشته و در 

تن در هر هکتار قابل  51رويکرد افزايش درآمد، توليد تا 

ميليون  75به  61افزايش است. در اين حالت سود از 

يابد. پيگيری حداکثر سازی سود زايش میريال اف

های بذر، ريزی برای افزايش مصرف نهادهمستلزم برنامه

کش و کودهای شيميايی کش، قارچکود حيوانی علف

کش، کود کش، قارچازته و پتاسه و کاهش مصرف حشره

شود سودآوری شيميايی فسفاته و نيروی کار بوده و می

بت وضعيت موجود درصد نس 101زراعت پياز را تا 

  افزايش داد.

  Ghaderzadeh and Pirmohamadyani (2019)  با

ها، کارايی انرژی استفاده از رهيافت تحليل پوششی داده

زمينی استان همدان بررسی کردند. بر را در مزارع سيب

های فنی، های پژوهش ميانگين کارايیاساس يافته

درصد  4/90و  1/94، 8/74مديريتی و مقياس به ترتيب 

داد، امکان بهبود کارايی انرژی نشان  نيا وگزارش شد؛ 

ويژه کودهای شيميايی و ها بهبا مديريت مصرف نهاده

 Yeilagh Choghakhor and Karamiبذر وجود دارد. 

ی هاتشکلکارايی مديريت آبياری و کشاورزی ( 2019)

آب بران در استان خوزستان را با روش تحليل پوششی 

مطالعه کردند. نتايج نشان داد که اولويت کارايی  اهداده

مديرت کشاورزی بيش از کارايی مديريت آبياری و 

ی پژوهش هاافته. يباشدیم آبيی در مصرف جوصرفه

ی آب هاتشکلمشخص کرد که ضعف در کارايی فنی 

آبياری به دليل کارايی مقياس و علت  تبران در مديري

ضعف در مديريت ناکارايی در مديريت کشاورزی 

 .باشدیم بهاآبی آورجمعی و برداربهره

Hassan et al. (2014) های سری با استفاده از داده

در کشور  2010الی  1971های زمانی در طول سال
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نيجريه به بررسی کارايی توليد ذرت پرداختند. نتايج 

ها با برآورد الگوهای مرزی تصادفی، تحليل پوششی داده

بت و متغير نسبت به مقياس مشخص نمود فرض بازده ثا

که ميانگين کارايی فنی توليد ذرت در اين کشور با 

بوده  88/0و  78/0، 64/0گفته به ترتيب های پيشروش

های و امکان افزايش ميزان توليد با استفاده از ترکيب

درصد وجود  12و  22، 36ی اندازهمناسب توليدی به

ای به بررسی اقتصادی هدر مطالع Ommar (2014)دارد. 

های گوشتی در سه استان مصر پرداخت. نتايج مرغداری

داد، در واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ مطالعه نشان 

، 38ها به ميزان نهاده به ترتيب امکان کاهش در هزينه

های پژوهش تفاوت درصد وجود دارد. يافته 16و  59

ای گونهبه های مختلف نشان داده؛داری ميان گروهمعنی

که واحدهای بزرگ نسبت به واحدهای کوچک و 

متوسط و واحدهای کوچک نسبت به واحدهای متوسط 

دارای سودآوری بيشتری به ازای هر واحد جوجه 

گوشتی بودند. تحليل رگرسيون مشخص نمود که با 

افزايش ظرفيت در واحدهای مرغداری، کارايی هزينه نيز 

نيز با استفاده از  Yu et al. (2015)يابد. افزايش می

ناحيه در کشور چين به بررسی الگوی  126اطالعات 

ها در بخش کشاورزی پرداختند. نتايج مصرف نهاده

مطالعه نشان داد، ميانگين کارايی فنی واحدهای مورد 

بوده و در ميان مناطق مختلف، تفاوت  69/0مطالعه 

آمده ميزان کاهش دستتوجه است. اطالعات بهقابل

های نيروی کار، ورد انتظار در مصرف نهادهم

کش و آبياری برای مکانيزاسيون، کود شيميايی، آفت

سازی را توليد ارزش ثابتی از محصول در راستای بهينه

 نمود.مشخص می

Chepng’etich et al. (2014) منظور بررسی به

راهکارهای ارتقای عملکرد در مزارع سورگوم کنيا به 

مزرعه با استفاده از رهيافت  143ی در بررسی کارايی فن

ها پرداختند. بر اساس نتايج تحليل پوششی داده

درصد بوده  41آمده ميانگين کارايی فنی برابر با دستبه

درصد با استفاده از  59و امکان افزايش توليد به ميزان 

های فعلی وجود دارد. کارايی فنی مزارع ناکارا در نهاده

درصد بوده و بيانگر وجود ظرفيت  8/97الی  5/1دامنه 

قابل توجه برای بهبود کارايی و افزايش عملکرد در 

کارايی فنی را در  Kočišová (2015)باشد. منطقه می

زير بخش کشاورزی کشورهای عضو اتحاديه اروپا با 

ها مورد بررسی استفاده از رهيافت تحليل پوششی داده

زان کارايی فنی های پژوهش ميقرار داد. بر اساس يافته

در بخش کشاورزی کشورهای مورد مطالعه باال بوده ولی 

کاهش يافته است.  2011الی  2007های در طول سال

برداری در بخش علت اصلی ناکارايی مساحت کل بهره

ترين تأثير مثبت بر کشاورزی بوده و توليد زراعی بيش

ها کارايی را داشته است. محاسبه مقادير بهينه نهاده

شان داد که برای توليد فعلی ضروری است ميزان ن

برداری و دارايی کل به استفاده از نيروی کار، سطح بهره

درصد کاهش يابد. در  93/5و  45/14، 18/6ترتيب 

های رويکرد ستانده گرا نيز برای استفاده کارا از نهاده

موجود الزم است توليدات زراعی و دامی به ترتيب 

 .Li et alصد توليد حاضر شود. در 41/113و  85/111

ها، با استفاده از رهيافت تحليل پوششی داده (2018)

استان چين در  30کارايی فنی را در بخش کشاورزی 

محاسبه کردند. طبق  2014الی  1997های طول سال

طور ميانگين در بخش کشاورزی نتايج کارايی فنی به

بالقوه طور داد بهدرصد بوده که نشان می 19/79چين 

درصد امکان بهبود در کارايی فنی وجود دارد،  81/20

همچنين کارايی با حرکت از مناطق ساحلی به مناطق 

غير ساحلی کاهش يافته و ارتباط قابل توجهی ميان 

 Pradhan کارايی و موقعيت جغرافيايی وجود دارد. 

با بررسی کارايی فنی در بخش کشاورزی ايالت  (2018)

در  2013الی  2011های طول سالاوديسای هند در 

ها به اين يک رويکرد نهاده گرای تحليل پوششی داده

 10/79نتيجه رسيد که ميانگين امتياز کارايی فنی 

درصد از  90/20داد به ميزان درصد بوده که نشان می

ازاندازه استفاده های اصلی در بخش کشاورزی بيشنهاده

کاهش مصرف  های پژوهش امکانشده است. طبق يافته

ترتيب به ميزان های بذر و کودهای شيميايی بهنهاده

 کيلوگرم در هکتار وجود دارد. 58/26و  14/4

استان  26در پژوهش پيش رو با استفاده اطالعات 

درصد توليد  86بيش از  1396-97که در سال زراعی 

گندم را به خود اختصاص داده بودند، به بررسی 

ای، درآمدی و سودی هزينه های فنی، تخصيصی،کارايی

 Ministry ofشود )زراعت گندم آبی و ديم پرداخته می

Agriculture-Jahad, 2019رو (. برجستگی پژوهش پيش
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های مختلف کارايی، عالوه بر در نظر گرفتن شاخص

مطالعه همزمان کارايی زراعت آبی و ديم گندم در 

ز های کشور و تعيين پتانسيل افزايش توليد ااستان

باشد. در اين ميان، با توجه به طريق بهبود کارايی می

های مختلف که مورد توجه سطوح مختلف شاخص

عالوه بر نشان دادن اريب ناشی  .باشندگيری میتصميم

از توجه صرف به شاخص کارايی فنی، پيشنهادهايی 

برای ارتقای کارايی در سطح مزرعه و تدوين 

توليد اين محصول  های مناسب برای افزايشاستراتژی

دهی مقاله بدين گونه شود. سازماناستراتژيک ارائه می

های است که ابتدا روابط مورد استفاده در برآورد کارايی

ای، درآمدی و سود در زراعت فنی، تخصيصی، هزينه

های مدنظر به گندم معرفی شده است. سپس، شاخص

شود. در همراه الگوی بهينه تخصيص منابع گزارش می

 گردد.گيری پژوهش ارايه میانتها نيز بحث و نتيجه
 

 روش تحقيق

 استان 26در اين پژوهش کارايی زراعت گندم در 

ها از کشور با استفاده از رهيافت تحليل پوششی داده

های مختلف بررسی شده است. برای اين منظور جنبه

ای توليد گندم آبی، ابتدا کارايی فنی، تخصيصی و هزينه

های مورد مطالعه محاسبه و وأم به تفکيک استانديم و ت

ها در مراحل مختلف سپس ميزان بهينه مصرف نهاده

سازی، کاشت، داشت و برداشت محاسبه و با مقادير آماده

گردد. در ادامه، با تعيين کارايی فعلی مقايسه می

درآمدی، کارايی تخصيصی درآمدی، کارايی سود و 

ينه توليد، هزينه و کارايی تخصيصی سود ميزان به

درآمد به تفکيک زراعت آبی و ديم در ارتباط با يکديگر 

شود. در نهايت پتانسيل موجود برای افزايش پرداخته می

توليد در سطح زير کشت و فناوری فعلی از طريق بهبود 

گردد. برای تعيين ميزان کارايی محاسبه و گزارش می

، 1که در رابطه ريزی رياضی کارايی فنی از الگوی برنامه

 (:Coelli, 2005شود )معرفی شده استفاده می

(1) 

 
 

 

 

 

امتياز کارايی فنی استان مورد مطالعه  که در آن 

استان مورد بررسی بوده و عددی از صفر تا  26در ميان 

تر باشد باشد. هر اندازه اين امتياز به يک نزديکيک می

 درسازد که تر بوده و مشخص مینی بيشبيانگر کارايی ف

مورد نظر برای توليد هر واحد محصول از نهاده  استان

ترين که بيش یهايکمتری استفاده شده است. استان

کارايی را داشته باشند مرز کارا را تشکيل داده و مبنايی 

ها خواهند بود. برای تعيين امتياز کارايی ساير استان

ق انتقال مرز کارا )بهبود فناوری( يا ارتقای کارايی از طري

های کارا و غيرکارا )کارايی فنی يا کاهش فاصله استان

پتانسيل موجود برای  1باشد. رابطه مديريتی( مقدور می

 سنجد. در اين رابطه بهبود کارايی مديريتی را می

بردار مقادير توليد گندم آبی و ديم استان مورد مطالعه 

دربرگيرنده توليد گندم آبی و ديم در  ( است. بردار )

به همراه امتياز  استان مورد مطالعه است. مقادير  26

آمده و کمترين ميزان دستکارايی فنی از برآورد الگو به

صورت سهمی از مقادير مصرف ها را بهاستفاده از نهاده

سازد. اين های کارا مشخص میها توسط استاننهاده

ضرايب همواره کمتر يا مساوی از يک بوده و مجموع 

باشد تا ويژگی بازده متغيری را به الگو ها برابر يک میآن

ها در استان مورد بردار ميزان مصرف نهاده بدهد. 

ان مورد است 26های بردار مصرف نهاده ( و مطالعه )

 13بررسی در پژوهش است. اين رابطه در مجموع دارای 

ای باشد. با استفاده از اطالعات هزينهمحدوديت می

ای ای را برآورد نمود. کارايی هزينهتوان کارايی هزينهمی

نسبت هزينه بهينه به هزينه فعلی را تعيين کرده و هر 

ر در تتر باشد بيانگر کارايی بيشاندازه به يک نزديک

باشد. جويی در هزينه میها و صرفهنحوه تخصيص نهاده

ای ابتدا مقادير بهينه مصرف برای محاسبه کارايی هزينه

 گردد:ريزی زير تعيين میها از الگوی برنامهنهاده

(2) 

, 

 

 
, 

 
ار مقادير حداقل به ترتيب برد و  که در آن 

های مصرفی در های پرداختی نهادهکننده هزينه و قيمت

، هزينه توليد را با تعيين 2باشد. رابطه ام می استان 
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( با استفاده از اطالعات ها )حداقل مقدار مصرف نهاده

کند. با محاسبه حداقل هزينه واحدهای کارا تعيين می

يط بهينگی و ترکيب آن با هزينه کرد فعلی توليد در شرا

 ، محاسبه نمود:3توان کارايی هزينه را از رابطه می

(3) 
 

، 3کارايی هزينه است. در رابطه  که در آن 

تر يا مساوی مخرج کسر صورت کسر همواره کوچک

تر يا مساوی بوده، در نتيجه مقدار شاخص عددی کوچک

ای يک بيانگر کارايی کامل هزينهيک خواهد بود. عدد 

بوده و بيانگر آن است که در شرايط موجود و با مقايسه 

ها و هزينه کرد واحد مورد وضعيت نحوه تخصيص نهاده

مطالعه با واحدهای کارا، امکان بهبود کارايی و کاهش 

باشد. چنانچه هزينه در واحد مورد مطالعه مقدور نمی

کمتر از يک باشد ای مقدار شاخص کارايی هزينه

سازد که واحد يا واحدهايی هستند که با مشخص می

ها به شکلی ديگر همان ميزان توليد را با تخصيص نهاده

ای گاهی اند. نتايج کارايی هزينههزينه کمتری انجام داده

ای که توصيه گونهباشد بهبا نتايج کارايی فنی همسو نمی

کاهش مصرف بر اساس نتايج کارايی فنی همواره به 

ها منجر شده ولی پيشنهادهای متکی بر بهبود نهاده

تر ای از مواقع مصرف بيشای در پارهکارايی هزينه

کند. با در اختيار داشتن ها را توصيه میتعدادی از نهاده

ای و با استفاده از رابطه های فنی و هزينهمقادير کارايی

 به کرد:ای را محاستوان کارايی تخصيصی هزينه، می4

 (4) 
 

ای است و کارايی تخصيصی هزينه که در آن 

دهد که واحد مورد نظر برای سطح توليد نشان می

تا چه اندازه توانسته  موجود در مقايسه با واحدهای کارا

ای که کمترين هزينه را ايجاد کنند، گونهها را بهنهاده

صی عدد تخصيص دهد. در بهترين حالت کارايی تخصي

يک شده و هر اندازه از يک کمتر باشد، اشاره بر آن دارد 

ها و شود توليد فعلی را با تخصيص بهتر نهادهکه می

 هزينه کمتر انجام داد. 

های فنی، تر مطالعات انجام يافته به کارايیبيش

اند و به موضوع درآمد و ای توجه کردهتخصيصی و هزينه

تری از ه بتوان تصوير روشناند. برای اينکسود نپرداخته

الگوی توليد، هزينه و درآمد واحدهای مورد مطالعه 

های درآمدی و سود کسب نمود، ضرورت دارد، کارايی

بسا واحد برتر از لحاظ فنی از نيز محاسبه گردد. چه

نقطه نظر نحوه هزينه کرد و درآمد جايگاه مطلوبی 

آمدی و های فنی به ارتقای جايگاه درنداشته و کوشش

منظور، کارايی سودآوری منتهی نگرديده باشد. بدين

های مورد مطالعه از طريق الگوی زير درآمدی استان

 محاسبه شده است:

(5) 

, 

 

 
, 

 
به ترتيب بردار قيمت و توليد  و  که در آن 

، 5باشد. رابطه ام می استان  بهينه گندم آبی و ديم در

درآمد توليد گندم استان به تفکيک آبی و ديم را در 

های موجود حداکثر ها در قيمتمقايسه با ديگر استان

سازد. در نتيجه کارايی درآمدی با سنجش ميزان می

فاصله درآمد مشاهده شده با درآمد بالقوه از طريق رابطه 

 آيد:دست می، به6

(6) 
 

کارايی درآمدی است. حداکثر مقدار  که در آن 

اين کسر يک بوده و هر اندازه از يک کمتر باشد بيانگر 

تر است. با استفاده از اطالعات عدم کارايی درآمدی بيش

شود شاخص اين شاخص و شاخص کارايی فنی می

، محاسبه 7کارايی تخصيصی درآمدی را نيز از رابطه 

 نمود:

(7) 
 

کارايی تخصيصی درآمدی است و  که در آن 

دهد که باشد و نشان میعددی مابين صفر و يک می

واحد توليدی تا چه اندازه منابع را در ميان توليدات خود 

طور بهينه تخصيص داده است. هر اندازه مقدار به

تر در تر باشد بيانگر بهينگی بيششاخص به يک نزديک

ها در ميان توليدات مختلف از نظر کسب نهاده تخصيص

منظور بررسی همزمان کارايی باشد. بهدرآمد می

ای و درآمدی الزم است، کارايی سود در هزينه

های مورد مطالعه بررسی گردد، برای اين منظور استان
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گردد ، معرفی می8الگوی مورد استفاده در رابطه 

(Coelli, 1996:) 

(8) 

, 

 

 

 

 
, 

 
ها ، مقادير بهينه توليد و مصرف نهاده8در رابطه 

های سياستی شود. برای اعمال اولويتهمزمان تعيين می

محدوديت های سوم  و چهارم در رابطه فوق لحاظ شده 

به ترتيب بردار توليد و  و   است. در اين روابط 

های فعلی زراعت گندم آبی و ديم به تفکيک هزينه

 8باشند. رابطه مراحل زراعی در استان مورد نظر می

طور محدوديت بوده و برای هر استان به 25دارای 

گردد. با در اختيار داشتن سود بهينه جداگانه برازش می

، کارايی سود را 9توان از رابطه و سود مشاهده شده می

 محاسبه کرد:

(9) 
 

تواند بيانگر کارايی سود بوده و می که در آن 

عددی منفی باشد. برای تعيين کارايی تخصيصی 

 (:Coelli, 1996شود )، استفاده می10سودآوری از رابطه 

(10) 
 

باشد و کارايی تخصيصی سود می که در آن 

اين  باشد. درتر يا مساوی يک میهمواره عددی کوچک

منظور برآورد الگوهای مورد استفاده از پژوهش به

بهره گرفته شده است.  Win QSBو  Deapافزارهای نرم

اطالعات مورد استفاده نيز از انتشارات وزارت جهاد 

 Ministry of Agriculture-Jahad, 2016 andکشاورزی )

  اند، گزارش شده1آمده که در جدول دست( به2017

 
 های مورد استفاده در تعيين کارايی توليد گندم در ايرانهداد -1جدول 

 استان رديف

قيمت )ميليارد ريال هر  توليد )هزار تن(
 تن( 1000

 هزينه )ميليارد ريال(

 آبی ديم آبی ديم
 برداشت داشت کاشت سازیآماده اجاره

 آبی ديم آبی ديم آبی ديم آبی ديم آبی ديم
 5/150 6/207 578 3/96 9/323 8/402 5/140 6/187 2/296 9/201 1/11 2/11 225 6/121 مرکزی 1

 2/119 9/115 9/311 2/95 7/192 8/172 5/85 7/79 1/459 5/268 5/10 8/10 4/160 50 مازندران 2

آذربايجان  3
 شرقی

459 
316 3/11 3/11 5/516 

2/396 8/419 1/244 3/1109 6/467 2/133 6/432 5/610 9/401 

ايجان آذرب 4
 غربی

3/343 
9/268 1/11 2/11 9/899 

6/773 7/404 5/203 2/941 2/403 4/146 1/437 8/701 6/355 

 1/201 9/305 9/641 2/189 5/604 9/970 3/203 2/316 8/2373 3/868 4/11 6/11 411 9/219 کرمانشاه 5

 4/724 45 8/2505 19 8/2603 3/109 9/824 9/41 1/3022 1/120 8/11 4/11 8/1251 8/24 خوزستان 6

 5/767 9/78 2/3843 6/29 7/2012 1/205 4/845 5/75 4/2274 3/143 3/11 3/11 3/1104 4/69 فارس 7

 5/215 7/30 1/715 1/7 6/492 32 2/189 3/23 4/526 1/24 11 5/10 2/225 9/14 اصفهان 8

سيستان و  9
 بلوچستان

2/0 
5/183 6/14 6/11 8/0 

216 3/0 2/135 5/0 359 0 1/317 8/0 9/336 

 92 7/619 5/330 8/344 3/261 5/1399 4/41 5/677 9/541 5/1476 2/11 4/11 4/140 5/510 کردستان 10

 7/287 3/260 2/914 7/133 646 6/553 7/193 9/255 8/719 491 1/11 2/11 3/296 7/129 همدان 11

چهارمحال و  12
 بختياری

6/39 
7/77 4/10 8/10 1/93 

4/182 2/45 4/51 4/110 4/161 8/31 7/155 6/129 1/119 

 7/149 5/212 333 146 5/332 4/511 5/82 5/139 2/400 9/349 2/11 3/11 5/201 8/179 لرستان 13

 78 5/119 4/226 51 5/215 2/240 7/67 6/67 1/338 6/167 5/11 3/11 9/144 1/53 ايالم 14

کهگيلويه و  15
 بويراحمد

6/28 
3/69 5/11 6/11 1/228 

7/99 7/83 9/35 1/302 1/144 1/80 7/141 6/220 7/68 

 7/51 3/402 344 5/204 2/130 815 54 6/375 2/148 5/744 6/11 3/11 2/80 5/199 زنجان 16

 69 4/12 250 5/7 9/158 4/20 5/89 4/7 3/149 4/15 4/11 5/11 5/80 2/5 سمنان 17

 6/128 6/3 2/419 2/0 5/271 7/2 7/173 6/2 7/622 8/1 4/11 2/11 1/197 1/1 تهران 18

 2/353 284 3/1096 2/371 8/856 3/811 5/367 3/281 8/2193 5/2501 4/11 4/11 528 8/516 گلستان 19

 3/159 112 9/790 6/45 2/508 1/203 7/241 7/121 2/572 7/190 11 2/11 247 3/68 قزوين 20

 1/263 5/282 1/520 7/200 4/449 2/728 6/141 9/219 1585 5/1646 1/11 4/11 1/306 1/428 اردبيل 21

 5/38 1 4/70 2/0 2/104 5/2 8/22 1/1 5/32 8/0 5/11 1/11 1/32 4/1 قم 22

خراسان  23
 جنوبی

9/0 
5/52 9/10 2/11 8/1 

8/65 3/2 5/35 9/1 9/87 6/0 144 3 8/300 

 7/344 132 4/2348 4/16 1240 2/192 9/475 1/134 3/735 4/91 4/10 2/11 5/655 7/85 خراسان رضوی 24

خراسان  25
 شمالی

8/63 
9/162 3/11 4/11 1/347 

4/417 3/108 7/128 5/233 3/338 3/32 8/524 1/96 1/146 

 28 6/1 5/110 2/1 3/85 4/6 4/32 9/1 122 4/3 8/11 3/12 60 1/2 البرز 26

 (1396و  1395مأخذ: وزارت جهاد کشاورزی )
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 بحثنتايج و 

نتايج مطالعه در چهار قسمت گزارش شده است. 

های مربوط به کارايی فنی، تخصيصی و ابتدا يافته

های ديم و آبی و توأم ارائه ای به تفکيک زراعتهزينه

های کاهش هزينه برای توليد فعلی شده و پتانسيل

ها گردد. سپس، الگوی بهينه تخصيص نهادهبررسی می

شود. در راعی استخراج میبه تفکيک مراحل مختلف ز

های اولويت اين قسمت بر تغييرات بهينه و شناسايی

گردد. در ادامه، با زراعی برای بهبود کارايی تأکيد می

بررسی کارايی درآمدی، توليد و درآمد بهينه به تفکيک 

استان مورد مطالعه  26های ديم و آبی برای زراعت

گردد. در می محاسبه و کارايی تخصيصی درآمدی برآورد

اين قسمت حداکثر افزايش توليدی، که از بهبود کارايی 

شود. در انتها نيز فنی مورد انتظار است، برآورد می

مربوط به آن ارايه شده و به  هایمؤلفهکارايی سود و 

شناسايی مناطقی که توسعه يا عدم توسعه کشت در 

 .گرددها همراه با بهبود کارايی سود است، اقدام میآن

، نتايج بررسی کارايی فنی، تخصيصی و 2در جدول 

های مورد مطالعه گزارش شده ای به تفکيک استانهزينه

دهد، های پژوهش نشان میطور که يافتهاست. همان

و در زراعت  95/0ميانگين کارايی فنی در زراعت آبی 

ديگر ميزان ناکارايی فنی در عبارتاست. به 80/0ديم 

تر بوده و امکان توليد محصول يشزراعت ديم گندم ب

های مورد درصد مصرف کمتر از نهاده 25فعلی با 

های کشور در باشد. ناکاراترين استاناستفاده مقدور می

(، 26/0زراعت ديم به ترتيب کهگيلويه و بويراحمد )

باشند. در زراعت ( می55/0( و سمنان )55/0مازندران )

( و 81/0، همدان )(70/0های اصفهان )آبی گندم استان

( ناکارآمدترين مناطق از لحاظ کارايی فنی 82/0قزوين )

(، سيستان و 1های آذربايجان شرقی )هستند. استان

( و 1(، قم )1(، گلستان )1(، لرستان )1بلوچستان )

( در زراعت ديم و آبی گندم از لحاظ 1خراسان رضوی )

 اند. کارايی فنی در مرز کارايی قرار گرفته

توأم کارايی فنی زراعت ديم و آبی گندم  بررسی

بوده و امکان  97/0دهد، ميانگين کارايی فنی نشان می

بهبود آن با مديريت مصرف منابع چندان وجود ندارد، 

ها باعث افت کارايی وجود تخصيص نامناسب نهادهبااين

های آذربايجان شده است. استان 81/0ای به هزينه

بلوچستان، کردستان، شرقی، خوزستان، سيستان و 

های فنی، تخصيصی و گلستان، قم و البرز از نظر کارايی

ای کامل بود و در سطح فناوری موجود در بهترين هزينه

ای در باشند. از لحاظ کارايی هزينهوضعيت ممکن می

های وضعيت بررسی توأم زراعت گندم ديم و آبی، استان

(، 56/0ی )(، خراسان جنوب44/0کهگيلويه و بويراحمد )

( 64/0( و خراسان شمالی )64/0کرمانشاه )

ترين وضعيت را دارند و هزينه توليد واحد نامناسب

های مورد تر از ساير استانمحصول در اين مناطق بيش

باشد. توجه به دو نکته در تفسير نتايج حائز مطالعه می

باشد: اينکه نتايج تنها مربوط به سال مورد اهميت می

ای به شرح های منطقهه و همچنان تفاوتمطالعه بود

 یهاداده کهنيبا توجه به ا؛ شودیم، مشاهده 2جدول 

ها در گزارش یپژوهش از نوع دست دوم و بر اساس برخ

ها امکان گزارش خالف واقع ها و سالاز استان یبرخ

تر، ضروری است منظور گزارش نتايج دقيقبهوجود دارد، 

تر بررسی گردد تا از مدتبلند موضوع در يک بازه 

 های احتمالی پرهيز گردد.اريب

ها در زراعت ديم بررسی مقادير مصرف بهينه نهاده

ای سازد که برای بهبود کارايی هزينهگندم مشخص می

های اختصاص يافته به اجاره ضروری است از هزينه

 8/1320ميليارد ريال(، برداشت ) 5/3715زمين )

ميليارد ريال(، کاشت  4/919ميليارد ريال(، داشت )

 9/1130سازی زمين )ميليارد ريال( و آماده 3/2178)

های ميليارد ريال( کاسته شود و از لحاظ درصدی هزينه

درصد( در اولويت  6/32درصد( و اجاره ) 6/38داشت )

باشند. در خصوص زراعت آبی گندم توجه می

 5716سازی منابع در جهت کاهش مخارج اجاره )بهينه

ميليارد ريال( و کاشت  8/5920ميليارد ريال(، داشت )

ميليارد ريال( و افزايش مخارج برداشت  6/447)

 7/156سازی زمين )ميليارد ريال( و آماده 2/1111)

باشد. از لحاظ درصدی نيز کاهش می (ميليارد ريال

 7/29درصد( و اجاره ) 32مخارج مربوط به داشت )

درصد( در  7/18) درصد( و افزايش مخارج برداشت

(. ذکر اين نکته ضروری 3باشند )جدول اولويت توجه می

ها در است که در محاسبات کارايی نحوه استفاده از نهاده

-عبارت ديگر، با آن، بهباشدیمفرآيند توليد مورد توجه 

 یدارا یغربآذربايجان و  یشرق جانيآذربا هایکه استان
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نسبتاً  يیع کاراانوا جينتا یول هستند یمشابه طيشرا

، اين به مفهوم آن است که شيوه دارند یداریفاصله معن

مديريت منابع بر ميزان کارايی مؤثر بوده و با استفاده از 

دانش برتر امکان بهبود کارايی در سطح کشور وجود 

استان در  1 يیکاراخواهد داشت. از طرف ديگر، 

 تيفيک ،آب سبز اندک وجودو بلوچستان با  ستانيس

و  يیمتفاوت آب و هوا طيشرا ،خاک و درجه حرارت

بودن  به معنی باال لزوماً   موجود یساختار اقتصاد

 عملکرد نيست. 

 
 ای توليد گندم در ايرانکارايی فنی، تخصيصی و هزينه -2جدول 

 رديف
 کل آبی ديم استان

 ایهزينه تخصيصی فنی ایهزينه تخصيصی فنی ایهزينه تخصيصی فنی
 89/0 89/0 1 93/0 93/0 1 67/0 89/0 76/0 زیمرک 1
 75/0 75/0 1 85/0 85/0 1 41/0 75/0 55/0 مازندران 2

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آذربايجان شرقی 3
 72/0 75/0 96/0 76/0 81/0 94/0 67/0 85/0 80/0 آذربايجان غربی 4

 64/0 64/0 1 68/0 68/0 1 50/0 71/0 70/0 کرمانشاه 5

 1 1 1 1 1 1 44/0 78/0 56/0 خوزستان 6
 88/0 88/0 1 87/0 87/0 1 79/0 80/0 99/0 فارس 7

 79/0 79/0 99/0 65/0 93/0 70/0 75/0 77/0 98/0 اصفهان 8
 1 1 1 83/0 83/0 1 1 1 1 سيستان و بلوچستان 9
 1 1 1 69/0 69/0 1 91/0 91/0 1 کردستان 10

 65/0 79/0 82/0 66/0 81/0 81/0 46/0 83/0 56/0 همدان 11

 68/0 78/0 87/0 73/0 85/0 85/0 58/0 74/0 78/0 چهارمحال و بختياری 12

 91/0 91/0 1 96/0 96/0 1 80/0 80/0 1 لرستان 13
 84/0 84/0 1 97/0 97/0 1 50/0 81/0 61/0 ايالم 14

 44/0 44/0 1 89/0 89/0 1 19/0 73/0 26/0 کهگيلويه و بويراحمد 15

 67/0 67/0 1 69/0 75/0 93/0 48/0 85/0 56/0 زنجان 16

 73/0 84/0 87/0 70/0 84/0 84/0 45/0 83/0 55/0 سمنان 17

 91/0 91/0 1 75/0 77/0 98/0 44/0 59/0 75/0 تهران 18

 1 1 1 76/0 76/0 1 1 1 1 گلستان 19
 75/0 87/0 87/0 67/0 82/0 82/0 61/0 85/0 72/0 قزوين 20
 71/0 71/0 1 64/0 64/0 1 77/0 77/0 1 اردبيل 21
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 قم 22

 56/0 56/0 1 55/0 55/0 1 44/0 51/0 87/0 خراسان جنوبی 23

 97/0 97/0 1 92/0 92/0 1 92/0 92/0 1 خراسان رضوی 24
 64/0 79/0 81/0 65/0 93/0 70/0 47/0 62/0 76/0 خراسان شمالی 25
 1 1 1 1 1 1 68/0 69/0 98/0 البرز 26

 81/0 84/0 97/0 80/0 85/0 95/0 65/0 81/0 80/0 ميانگين
 (1396و  1395مأخذ: وزارت جهاد کشاورزی )

 

، الزم است به اين موضوع 2در تحليل نتايج جدول 

توجه گردد که ساختار مطالعه برای پاسخگويی به اهداف 

ای نوآوری سياستی طراحی شده است. در اين ميان، پاره

عنوان واحد توليدی، ها بهگرفتن استان از قبيل در نظر

منظور کسب ديدی بهتر محاسبه همزمان انواع کارايی به

از موضوع و مطالعه همزمان زراعت آبی و ديم انجام شده 

است، اين حجم از تجميع باآنکه در سطح کالن 

دليل لحاظ نمايد، ولی همزمان بهاطالعاتی ارايه می

يی و شرايط اقتصادی نکردن شرايط اقليمی، جغرافيا

های مواجه های مورد مطالعه با محدوديتاستان

با لحاظ ديگر فاکتورهای  مطمئناًباشد. نتايج پژوهش می

، 2مؤثر، تحت تأثير قرار خواهند گرفت. در جدول 

شود که تغييرات قابل توجهی در ميان مشاهده می

های کارايی وجود های مورد مطالعه از نظر شاخصاستان

د، اين موضوع بيانگر آن است که با آنکه در سطح دار

کالن، افزايش توليد از منبع بهبود کارايی چندان قابل 

باشد، توجه نبوده و بيشتر از زراعت ديم متصور می

وجود، اين مساله خود نيازمند شناسايی مناطقی بااين
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است که در فناوری موجود و دسترس ميان توليد 

قوه که با مقايسه نسبت توليد به مشاهده شده و توليد بال

های مورد ها در هريک از استانمصرف مجموعه نهاده

باشد. شود، میمطالعه با مقادير مرجع محاسبه می

های همگن از های مرجع در واقع گروه استانمجموعه

ها هستند. در اين ترکيب نظر ترکيب استفاده از نهاده

ه مباحث مربوط به های بازاری لحاظ شده و بصرفاً نهاده

کيفيت خاک و ميزان دسترسی به آب سبز توجهی 

که اين موارد در ميزان توليد مؤثر نشده است. با آن

های مربوط مانع از هستند ولی عدم دسترسی به داده

ی اقتصادی هاليتحلاطالعات در  گونهنيا ازاستفاده 

متغيرها،  گونهنياشده است. با توجه به ثبات نسبی 

ی متوالی اطالعات هاسالهای کارايی در شاخص بررسی

 ارايه نمايد.  تواندیمی بين استانی هاتفاوتبهتری از 

ی آبی و ديم و هازراعتی، کارايی فنی در طورکلبه

در کل بيشتر از کارايی تخصيصی و هر دو بيشتر از 

باشند. اين مطلب بيانگر آن است که ی میانهيهزکارايی 

مشکل اساسی زراعت گندم در کشور در تخصيص بهينه 

تقريباً در  بردارانبهرهباشد و از نظر توليد، ها مینهاده

سطح مطلوبی هستند. خروجی اين موضوع اين است که 

بدون تغيير فناوری و بهبود آن امکان افزايش توليد 

ين، گندم توليدی گندم چندان مقدور نيست. همچن

تر از ها، گرانکشور به دليل عدم تخصيص بهينه نهاده

شود. اين موضوع، نسبت به ميزان حد بهينه توليد می

بوده و بيشتر منافع  گزار استيس مدنظرتوليد کمتر 

، گريدعبارتبه. دهدیمرا تحت تأثير قرار  بردارانبهره

ی گندم ی به زراعی و به نژادهابرنامهالزم است در 

ی هانهيهزها و ی و نحوه تخصيص نهادهانهيهزکشور بار 

قرار  بگيرد. کارايی  مدنظرمرتبط نيز در ارزيابی نتايج 

 56/0ی توليد گندم در استان خراسان جنوبی انهيهز

کارايی فنی و  ضربحاصلاين عدد از  آنجاکه ازاست. 

شود ، مشاهده میديآیمدست کارايی تخصيصی به

کارايی کامل از لحاظ فنی به دليل پايين بودن  باوجود

ای به کارايی تخصيصی در اين استان، کارايی هزينه

يابد. اين موضوع اهميت نگاه چندبعدی شدت کاهش می

های به موضوع کارايی را بيشتر برجسته کرده و اريب

بعدی را بيشتر نمايان های تکمحتمل از بررسی

وبی مساله متفاوت از سازد. در استان خراسان جنمی

که استان گلستان در باشد. درحالیاستان گلستان می

مرز کارايی است و نياز به فناوری بهبود يافته دارد، 

سازی استان خراسان رضوی در کنار فناوری به بهينه

ها نيز نيازمند است. توسعه کشت گندم در مصرف نهاده

ای گونهاستان گلستان عالوه بر تأمين اهداف کشوری به

برداران است، ولی اين است که در حد ممکن به نفع بهره

گردد. اين پديده در استان خراسان جنوبی مشاهده نمی

های های متفاوت در استانواقعيت نياز به مديريت

 دهد. مختلف کشور را نشان می

ها از نظر جغرافيای به ، تعدادی از استان2در جدول 

های کارايی متفاوتی خصيکديگر نزديک بوده ولی شا

های اند. نمونه برجسته اين مطلب در مورد استانداشته

آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی صادق است. دقت در 

دهد که اين دو استان از نظر کارايی فنی نتايج نشان می

ای که اين شاخص گونهتقريباً وضعيت مشابهی دارند به

است. آن چيزی  96/0و  1در اين دو استان به ترتيب 

در  بردارانبهرهکه در دو استان متفاوت است، توانايی 

باشد. اين توانايی که در تخصيص بهينه منابع می

شود در شاخص کارايی تخصيصی سنجيده می

شرقی و آذربايجان غربی به ترتيب  جانيآذرباهای استان

ها در استان باشد. تخصيص بهتر نهادهمی 75/0و  1

رقی نسبت به آذربايجان غربی خود را در آذربايجان ش

دهد، زيرا که اين شاخص از ای نشان میکارايی هزينه

محاسبه شده و  گفتهشيپدو شاخص  ضربحاصل

سازد. توليد را منعکس می شدهتمامای هزينه گونهبه

ای در استان آذربايجان شرقی و آذربايجان کارايی هزينه

دهد توليد نشان می بوده و 72/0و  1ترتيب غربی به

 ترگراندرصد  30 باًيتقرگندم در استان آذربايجان غربی 

باشد. پايين بودن همزمان از استان آذربايجان شرقی می

ای در  های کارايی فنی، تخصيصی و هزينهشاخص

ها از قبيل زنجان و سمنان نشان تعدادی از استان

توجه  ها عالوه بر شکاف قابلدهد که در اين استانمی

گندم نيز باالست.  شدهتمامتوليدی، هزينه 

، چنانچه هدف تأمين نياز داخلی گندم گريدعبارتبه

ها اين گروه از استان  مدتکوتاهباشد، حداقل در 

مساعدت پايداری داشته باشند. يعنی در  توانندینم

ها بهتر است منابع محدود دولتی به دنيای کميابی

وليد گندم منتقل شود و های مستعدتر در تاستان
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تخصيص منابع بر اساس استعدادهای مناطق مختلف 

 صورت پذيرد.     

ی داليل پائين بودن ابيشهيردر تحليل نتايج و 

ی الزم انهيهزی و در ادامه آن، کارايی صيتخصکارايی 

نمونه،  عنوانبه، استفاده شود. 3است از اطالعات جدول 

ی و زراعت گندم در کل، در استان البرز زراعت گندم آب

 شودیمی مشاهده انهيهزکارايی کامل فنی، تخصيصی و 

کارايی تخصيصی در زراعت ديم  نظرولی اين استان از 

شاخص کارايی  کهینحوبهوضعيت مناسبی ندارد، 

 69/0ی در زراعت گندم ديم در اين استان صيتخص

در اين استان با  هانهادهاست. مقايسه نحوه تخصيص 

قيمت  باال بودنی مرجع، بيانگر آن است که هااناست

ی بيشتر زراعی هانهيهزاجاره زمين در اراضی ديم و 

در مرحله کاشت، علت عمده کاهش کارايی  ژهيوبه

ی زراعت ديم در اين انهيهزتخصيصی و در ادامه کارايی 

. در نتيجه گندم ديم در استان البرز باشدیماستان 

ز حداقل هزينه مشاهده شده در درصد بيشتر ا 30حدود 

در مقايسه گندم آبی  گريدعبارتبه. شودیمکشور توليد 

گفت در شرايط فعلی و در فناوری  توانیمو گندم ديم 

ی کارايی، توليد هاشاخصموجود، استان البرز از نظر 

گندم آبی را بهتر و در کمترين هزينه ممکن نسبت به 

  .دهدیمگندم ديم انجام 

 

 مقادير حداقل کننده هزينه توليد گندم ديم و آبی )ميليارد ريال( -3 جدول

 استان رديف

 برداشت داشت کاشت سازیآماده اجاره

 بهينه فعلی بهينه فعلی بهينه فعلی بهينه فعلی بهينه فعلی

 آبی ديم آبی ديم آبی ديم آبی ديم آبی ديم آبی ديم آبی ديم آبی ديم آبی ديم آبی ديم

 269 1/161 5/150 6/207 1/38 1/35 578 3/96 7/331 2/293 9/323 8/402 9/168 1/111 5/140 6/187 7/298 3/136 2/296 9/201 کزیمر 1

 6/174 7/65 2/119 9/115 8/236 3/14 9/311 2/95 2/235 1/120 7/192 8/172 4/115 6/45 5/85 7/79 5/229 6/55 1/459 5/268 مازندران 2

 9/401 5/610 9/401 5/610 6/432 2/133 6/432 2/133 6/467 3/1109 6/467 3/1109 1/244 8/419 1/244 8/419 2/396 5/516 2/396 5/516 رقیآذربايجان ش 3

 1/333 4/456 6/355 8/701 3/373 6/99 1/437 4/146 3/397 5/829 2/403 2/941 1/205 9/313 5/203 7/404 7/345 1/386 6/773 9/899 آذربايجان غربی 4

 6/434 292 1/201 9/305 1/643 7/63 9/641 2/189 5/684 531 5/604 9/970 1/303 201 3/203 2/316 8/662 247 8/2373 3/868 کرمانشاه 5

 4/724 2/32 4/724 45 8/2505 7 8/2505 19 8/2603 1/59 8/2603 3/109 9/824 5/22 9/824 9/41 1/3022 2/27 1/3022 1/120 خوزستان 6

 6/673 6/91 5/767 9/78 2179 20 2/3843 6/29 1/2267 167 7/2012 1/205 3/733 3/63 4/845 5/75 2/2608 4/77 4/2274 3/143 فارس 7

 3/269 19 5/215 7/30 3/318 1/4 1/715 1/7 332 1/35 6/492 32 169 5/13 2/189 3/23 9/298 16 4/526 1/24 اصفهان 8

سيستان و  9

 بلوچستان

8/0 216 8/0 3/254 3/0 2/135 3/0 5/134 5/0 359 5/0 7/269 0 1/317 0 9/265 8/0 9/336 8/0 4/208 

 4/145 6/319 92 7/619 7/211 3/345 5/330 8/344 4/205 8/843 3/261 5/1399 9/98 4/296 4/41 5/677 1/208 1/2285 9/541 5/1476 کردستان 10

 1/373 9/171 7/287 3/260 8/407 5/37 2/914 7/133 2/438 8/312 646 6/553 8/227 5/118 7/193 9/255 1/375 4/145 8/719 491 همدان 11

چهارمحال و  12

 بختياری

1/93 4/182 6/43 141 2/45 4/51 1/36 47 4/110 4/161 95 7/111 8/31 7/155 3/11 8/132 6/129 1/119 9/51 9/53 

 7/234 6/238 7/149 5/212 5/288 1/52 333 146 6/296 434 5/332 4/511 4/149 3/164 5/82 5/139 6/273 9/201 2/400 9/349 لرستان 13

 152 9/69 78 5/119 3/217 2/15 4/226 51 1/212 5/127 5/215 2/240 6/102 4/48 7/67 6/67 9/212 1/59 1/338 6/167 ايالم 14

کهگيلويه و  15

 بويراحمد

1/228 7/99 5/31 132 7/83 9/35 26 1/40 1/302 1/144 3/68 2/99 1/80 7/141 1/8 2/122 6/220 7/68 2/37 6/41 

 5/57 9/264 7/51 3/402 9/135 8/57 344 5/204 5/115 7/481 2/130 815 1/49 4/182 54 6/375 144 1/224 2/148 5/744 زنجان 16

 58 1/6 69 4/12 3/136 3/1 250 5/7 9/115 7/11 9/158 4/20 3/49 6/4 5/89 4/7 9/268 1/5 3/149 4/15 سمنان 17

 2/228 9/0 6/128 6/3 283 1/0 2/419 2/0 290 2 5/271 7/2 8/145 9/0 7/173 6/2 1/991 8/0 7/622 8/1 تهران 18

 475 284 2/353 284 3/902 2/371 3/1096 2/371 5/951 3/811 8/856 3/811 7/375 3/281 5/367 3/281 3/322 5/2501 8/2193 5/2501 گلستان 19

 1/301 1/90 3/159 112 8/345 6/19 9/790 6/45 6/364 3/164 2/508 1/203 187 3/62 7/241 7/121 6/385 2/76 2/572 7/190 قزوين 20

 4/387 3/569 1/263 5/582 1/420 2/124 1/520 7/200 8/452 6/1034 4/449 2/728 9/235 5/391 6/141 9/219 5/32 7/481 1585 5/1646 اردبيل 21

 5/38 1 5/38 1 4/70 2/0 4/70 2/0 2/104 5/2 2/104 5/2 8/22 1/1 8/22 1/1 9/97 8/0 5/32 8/0 قم 22

 8/30 9/0 8/300 3 7/99 1/0 144 6/0 4/90 7/1 9/87 9/1 8/29 8/0 5/35 3/2 9/1348 8/0 8/65 8/1 خراسان جنوبی 23

 9/518 3/113 7/344 132 7/1184 7/24 4/2348 4/16 6/1242 4/206 1240 2/192 8/454 2/78 9/475 1/134 2/232 8/85 3/735 4/91 خراسان رضوی 24

 3/178 1/84 1/146 1/96 240 3/18 8/524 3/32 239 4/153 3/338 5/233 5/117 2/58 7/128 3/108 122 1/71 4/417 1/347 خراسان شمالی 25

 28 9/1 28 6/1 5/110 4/0 5/110 2/1 3/85 2/4 3/85 4/6 4/32 7/1 4/32 9/1 1/13548 6/1 122 4/3 البرز 26

 7062 3/4169 8/5950 8/5289 12582 6/1464 8/18502 8/2383 9/13003 7900 5/13451 3/10078 2/5264 7/2943 5/5107 6/4074 -5716 7679 1/19264 5/11394 کل

 843 -8/1320   -8/5920 -4/919   -6/447 -3/2178   7/156 -9/1130   -7/29 -5/3715   مقدار تغيير

 7/18 -2/22   -32 -6/38   -3/3 -6/21   1/3 -7/27   -7/29 -6/32   درصد تغيير

 هاي پژوهشمأخذ: يافته
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ها در زراعت گندم سازی هزينهبررسی توأم بهينه

های اجاره و سازد که کاهش هزينهکشور مشخص می

ای ی هزينهداشت در زراعت ديم و آبی باعث بهبود کاراي

شود ولی افزايش مخارج مربوط به برداشت، کاشت و می

ها در زراعت ديم سازی در زراعت آبی و کاهش آنآماده

توان ، می4باشند. با بررسی اطالعات جدول مطلوب می

ای در زراعت گندم ديم را دليل اصلی ناکارايی هزينه

 0/37درصد( و داشت ) 3/37های باالی اجاره )هزينه

 2/26صد(  و در زراعت آبی هزينه باالی داشت )در

 6/26درصد( و هزينه کرد پايين در مرحله برداشت )

شود ظرفيت طور که مشاهده میدرصد( دانست. همان

تر از زراعت ای در زراعت ديم بيشبهبود کارايی هزينه

 باشد. الزم است به اين نکته اشاره گردد کهآبی می

ی تحت کشت گندم به کاهش افزايش هزينه اجاره اراض

شده محصول ای و افزايش قيمت تمامکارايی هزينه

رود با افزايش ارزش اجاره، شود. انتظار میمنجر می

های تحت کشت گندم با محصوالت با مزيت توليد زمين

بيشتر جايگزين گردند که الزم است به نقش اين 

ه نتيج ها بر ظرفيت توليد گندم کشور توجه شود.پويايی

است که با افزايش ارزش  گونهنياسياستی اين يافته 

ی کارايی و هاشاخصی اراضی کشاورزی، از نظر ااجاره

تمايل  رودیمدرآمد فعلی زراعت گندم، انتظار  -هزينه 

با  گزار استيسبه زراعت گندم در کشور کاهش يابد و 

توجه به اين مطلب الزم است زراعت گندم را در 

اجاره زمين کمتر است پيگيری نمايد. مناطقی که ارزش 

افزايش ارزش اجاره زمين در اراضی آبی در کنار ديگر 

ی فنی و اقليمی عامل محدود کننده توليد هاتيمحدود

باشد. با توجه به اينکه قيمت در زراعت گندم کشور می

دليل اجرای سياست خريد خريد گندم در سطح کشور به

ی نوعبهی که انهيهزايی ثابت است، کار باًيتقرتضمينی 

، دهدیمهزينه تمام شده توليد واحد محصول را نشان 

ی نسبی توليد نيز بوده و بيشتر هاتيمزبرآوردی از 

بودن آن بيانگر مزيت بيشتر استان در توليد گندم است. 

ی مطالعه شده در اين پژوهش، هامؤلفهالبته در کنار 

وستايی، تعداد متغيرهای ديگری از قبيل درآمد سرانه ر

 هستندو متوسط اندازه مزارع نيز از عواملی  بردارانبهره

در  تواندیمدر مطالعه اطالعات بيشتری  هاآنکه لحاظ 

 اختيار تصميم گيران قرار دهد.

، به بررسی کارايی تخصيصی و درآمدی 5در جدول 

زراعت گندم در ايران پرداخته شده است. بر اساس نتايج 

نظر کارايی درآمدی و کارايی تخصيصی  آمده ازدستبه

های مورد مطالعه درآمدی در تفاوت چندانی ميان استان

وجود، با لحاظ ساير درآمدها، شود. بااينمشاهده نمی

تر از گندم آبی است. ميانگين قيمت گندم ديم بيش

ترين توليد طبق نتايج چنانچه از امکانات موجود بيش

دم از زراعت ديم و آبی را توان توليد گنحاصل گردد می

هزار تن افزايش داد.  8/71و  5/264به ترتيب به ميزان 

ديگر، حداکثر ظرفيت توليدی کشور از طريق عبارتبه

هزار تن است. اين مقدار برابر  3/336بهبود کارايی فنی، 

درصد افزايش در ميزان توليد فعلی گندم  9/0و  3/7با 

ان گفت که امکان افزايش توباشد. لذا، میديم و آبی می

توليد گندم آبی با استفاده از امکانات موجود در سطح 

فناوری فعلی اندک بود و اين ظرفيت در زراعت ديم 

ترين بهبود مورد انتظار ای که بيشگونهتر است، بهبيش

های کهگيلويه و در زراعت ديم متعلق به استان

د( و درص 3/78درصد(، مازندران ) 3/149بويراحمد )

درصد( است. کاهش زراعت ديم در استان  6/64همدان )

اصفهان و خراسان جنوبی باعث بهبود کارايی درآمدی 

رود بهبود آن توليد گندم ديم کشور شده و انتظار می

 2/2672باعث افزايش درآمد زراعت گندم ديم به ميزان 

درصد( شود. اين مقدار برای زراعت  5/6ميليارد ريال )

باشد. درصد( می 9/0ميليارد ريال ) 803آبی گندم 

ترين افزايش توليد مورد انتظار ناشی از بهبود بيش

های کارايی درآمدی در زراعت آبی گندم به استان

درصد( و  4/18درصد(، اصفهان ) 1/19خراسان شمالی )

باشد. کاهش توليد درصد( مربوط می 4/16سمنان )

ی، کهگيلويه و های آذربايجان غربگندم آبی در استان

بويراحمد و مازندران نقش قابل توجهی در بهبود کارايی 

 درآمدی خواهد داشت. 

ای، درآمدی و نتايج بررسی همزمان تغييرات هزينه

، گزارش 6کارايی سود در زراعت گندم  ايران در جدول 

طور از نتايج پيداست، امکان محاسبه شده است. همان

باشد. طبق ن ميسر میاستا 22کارايی سود تنها برای 

آمده امکان افزايش سود در زراعت گندم دستنتايج به

تر آن از درصد مقدور بوده که بيش 3/103در کشور تا 

درصد( و  11های زراعت گندم ديم )کاهش هزينه
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گردد. درصد( ايجاد می 8/25افزايش درآمد زراعت ديم )

زايش تر با افنقش بهبود کارايی سود در زراعت آبی بيش

درصد(  4/1درصد( بوده و کاهش هزينه ) 14درآمد )

نقش چندانی در بهبود کارايی سود گندم آبی ندارد. 

کارايی سود و کارايی تخصيصی سود در زراعت گندم به 

سازد که درصد بوده و مشخص می 9/50و  5/47ترتيب 

های توليد ناکارايی سود در زراعت گندم يکی از مشخصه

مقادير حداقل  -4جدول ور است. اين محصول در کش

 کننده هزينه توليد گندم )ميليارد ريال(

 
 

 استان رديف

 برداشت داشت کاشت سازیآماده اجاره

 بهينه فعلی بهينه فعلی بهينه فعلی بهينه فعلی بهينه فعلی

 آبی ديم آبی ديم آبی ديم آبی ديم آبی ديم آبی ديم آبی ديم آبی ديم آبی ديم آبی ديم

 4/356 2/162 5/150 6/207 9/360 3/35 578 3/96 3/401 2/294 9/323 8/402 2/168 4/111 5/140 6/187 7/280 8/137 2/296 9/201 مرکزی 1

 5/250 5/66 2/119 9/115 1/267 7/14 9/311 2/95 9/287 3/121 7/192 8/172 8/115 8/45 5/85 7/79 9/206 2/56 1/459 5/268 مازندران 2

 9/401 5/610 9/401 5/610 6/432 2/133 6/432 2/133 6/467 3/1109 6/467 3/1109 1/244 8/419 1/244 8/419 2/396 5/516 2/396 5/516 بايجان شرقیآذر 3

 4/351 6/456 6/355 8/701 6/380 7/99 1/437 4/146 410 8/829 2/403 2/941 3/205 314 5/203 7/404 3/340 5/386 6/773 9/899 آذربايجان غربی 4

 4/427 5/294 1/201 9/305 8/709 6/65 9/641 2/189 1/757 1/539 5/604 9/970 1/293 1/204 3/203 2/316 6/734 9/261 8/2373 3/868 کرمانشاه 5

 4/724 45 4/724 45 8/2505 19 8/2505 19 8/2603 3/109 8/2603 3/109 9/824 9/41 9/824 9/41 1/3022 1/120 1/3022 1/120 خوزستان 6

 7/672 5/102 5/767 9/78 2/2187 2/30 2/3843 6/29 2276 6/209 7/2012 1/205 1/732 8/79 4/845 5/75 9/2616 4/156 4/2274 3/143 فارس 7

 5/352 7/20 5/215 7/30 8/397 7/4 1/715 1/7 5/441 8/37 6/492 32 8/162 4/14 2/189 3/23 5/320 6/20 4/526 1/24 اصفهان 8

 9/336 8/0 9/336 8/0 1/317 0 1/317 0 359 5/0 359 5/0 2/135 3/0 2/135 3/0 216 8/0 216 8/0 سيستان و بلوچستان 9

 92 7/619 92 7/619 5/330 8/344 5/330 8/344 3/261 5/1399 3/261 5/1399 4/41 5/677 4/41 5/677 9/541 5/1476 9/541 5/1476 کردستان 10

 5/382 7/173 7/287 3/260 8/504 4/38 2/914 7/133 7/548 317 646 6/553 5/214 1/120 7/193 9/255 6/465 9/152 8/719 491 همدان 11

 60 6/51 1/119 6/129 2/132 9/11 7/155 8/31 119 7/96 4/161 4/110 7/48 2/36 4/51 2/45 8/133 3/45 4/182 1/93 چهارمحال و بختياری 12

 9/277 239 7/149 5/212 8/305 3/52 333 146 7/326 9/434 5/332 4/511 6/149 5/164 5/82 5/139 7/260 8/202 2/400 9/349 لرستان 13

 1/210 3/70 78 5/119 5/240 6/15 4/226 51 5/252 9/128 5/215 2/240 9/102 6/48 7/67 6/67 6/195 5/60 1/338 6/167 ايالم 14

 9/51 37 7/68 6/220 2/121 7/8 7/141 1/80 4/111 9/69 1/144 1/302 8/42 1/26 9/35 7/83 9/119 8/32 7/99 1/228 کهگيلويه و بويراحمد 15

 8/195 9/264 7/51 3/402 2/227 8/57 344 5/204 5/261 7/481 2/130 815 6/118 4/182 54 6/375 9/189 1/224 2/148 5/744 زنجان 16

 3/77 6 69 4/12 144 2 250 5/7 4/129 7/13 9/158 4/20 5/49 8/4 5/89 4/7 2/138 8/6 3/149 4/15 سمنان 17

 9/341 1/2 6/128 6/3 8/344 4/0 2/419 2/0 6/387 3/3 5/271 7/2 144 4/1 7/173 6/2 5/251 3 7/622 8/1 تهران 18

 2/353 284 2/353 284 3/1096 2/371 3/1096 2/371 8/856 3/811 8/856 3/811 5/367 3/281 5/367 3/281 8/2193 5/2501 8/2193 5/2501 گلستان 19

 4/362 8/91 3/159 112 4/424 3/20 9/790 6/45 6/467 1/167 2/508 1/203 6/179 4/63 7/241 7/121 3/358 1/81 2/572 7/190 قزوين 20

 1/395 4/569 1/263 5/582 2/423 2/124 1/520 7/200 1/458 6/1034 4/449 2/728 9/235 5/391 6/141 9/219 3/383 8/431 1585 5/1646 اردبيل 21

 5/38 1 5/38 1 4/70 2/0 4/70 2/0 2/104 5/2 2/104 5/2 8/22 1/1 8/22 1/1 5/32 8/0 5/32 8/0 قم 22

 8/30 1 8/300 3 7/99 9/0 144 6/0 4/90 3/5 9/87 9/1 8/29 7/1 5/35 3/2 9/97 7/2 8/65 8/1 خراسان جنوبی 23

 9/510 3/119 7/344 132 6/1258 8/29 4/2348 4/16 1323 9/227 1240 2/192 7/443 5/86 9/475 1/134 3/1428 5/135 3/735 4/91 خراسان رضوی 24

 8/248 8/84 1/146 1/96 1/268 7/18 8/524 3/32 9/287 6/154 3/338 5/233 9/117 4/58 7/128 3/108 2/211 4/72 4/417 1/347 خراسان شمالی 25

 28 6/1 28 6/1 5/110 2/1 5/110 2/1 3/85 4/6 3/85 4/6 4/32 9/1 4/32 9/1 122 4/3 122 4/3 البرز 26

 2/7531 5/4376 8/5950 8/5289 1/13661 8/1500 8/18502 8/2383 6/14075 2/8606 5/13451 3/10078 1/5223 9/3378 5/5107 6/4074 6/15258 7/7140 1/19264 5/11394 کل

مقدار 
 تغيير

  8/4253- 5/4005-   7/695- 7/115   1/1472- 1/624   883- 7/4841-   3/913- 4/1580 

درصد 
 تغيير

  3/37- 8/20-   7/17- 3/2   6/14- 6/4   37- 2/26-   3/17- 6/26 

 هاي پژوهشمأخذ: يافته
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 کارايي درآمدي توليد گندم در ايران -5جدول 

 استان رديف
 ديم قيمت گندم توليد گندم ديم )هزار تن(

)ميليارد ريال هر هزار 
 تن(

 قيمت گندم آبی توليد گندم آبی )هزار تن( درآمد گندم ديم )ميليارد ريال(
)ميليارد ريال هر هزار 

 تن(

 کارايی درآمد گندم آبی )ميليارد ريال(
 تخصيصی درآمدی درصد تغيير بهينه فعلی درصد تغيير بهينه فعلی درصد تغيير بهينه فعلی درصد تغيير بهينه فعلی

 1 1 0 4/2487 8/2487 1/11 0 225 225 -9/1 3/1356 1/1383 2/11 0 6/121 6/121 مرکزی 1
 9/0 9/0 -6/16 7/1404 4/1684 5/10 -6/16 8/133 4/160 9/69 3/965 1/568 8/10 3/78 1/89 50 مازندران 2
 1 1 0 2/3562 2/3562 3/11 0 316 316 -9/0 6/5171 9/5218 3/11 0 459 459 آذربايجان شرقی 3
 1 1 -9/22 1/2317 7/3006 2/11 -9/22 2/207 9/268 7/14 5/4478 4/3903 1/11 9/17 9/404 3/343 آذربايجان غربی 4
 1 1 0 1/4702 6/4701 4/11 0 411 411 6/1 3/2540 1/2500 6/11 0 9/219 9/219 کرمانشاه 5
 1 1 0 8/14749 4/14750 8/11 0 8/1251 8/1251 6/0 5/283 9/281 4/11 0 8/24 8/24 خوزستان 6
 1 1 0 3/12440 5/12440 3/11 0 3/1104 3/1104 -3/0 8/786 789 3/11 0 4/69 4/69 فارس 7
 9/0 9/0 4/18 2945 5/2487 11 4/18 6/266 2/225 -9/24 6/127 8/169 5/10 -19 1/12 9/14 اصفهان 8
 1 1 0 9/2134 4/2135 6/11 0 5/183 5/183 1/38 9/2 1/2 6/14 7/8 2/0 2/0 سيستان و بلوچستان 9
 1 1 0 9/1566 4/1566 2/11 0 4/140 4/140 3/0 3/5823 5/5804 4/11 0 5/510 5/510 کردستان 10
 1 8/0 3/14 8/3749 5/3281 1/11 3/14 6/338 3/296 5/61 1/2383 2/1475 2/11 6/64 6/213 7/129 همدان 11
 1 9/0 4/15 6/969 2/840 8/10 4/15 7/89 7/77 6 477 1/450 4/10 9/15 9/45 6/39 بختياریچهارمحال و  12
 1 1 0 8/2254 2/2255 2/11 0 5/201 5/201 -9/0 8/2025 2/2044 3/11 0 8/179 8/176 لرستان 13
 1 1 0 4/1667 5/1667 5/11 0 9/144 9/144 -5/0 600 3/603 3/11 1/0 1/53 1/53 ايالم 14
 8/0 8/0 -1/17 5/665 1/803 6/11 -2/17 4/57 3/69 9/152 5/822 2/325 5/11 3/149 3/71 6/28 کهگيلويه و بويراحمد 15
 1 1 0 7/932 7/932 6/11 0 2/80 2/80 -5/0 5/2257 3/2268 3/11 0 5/199 5/199 زنجان 16
 1 9/0 4/16 1/1067 9/916 4/11 4/16 7/93 5/80 2/9 4/64 59 5/11 9/7 6/5 2/5 سمنان 17
 1 1 0 3/2240 1/2240 4/11 0 1/197 1/197 -4/2 3/12 6/12 2/11 -9/0 1/1 1/1 تهران 18
 1 1 0 1/5997 5/5996 4/11 0 528 528 0 2/5874 6/5875 4/11 0 8/516 8/516 گلستان 19
 1 9/0 9/12 2/3056 8/2705 11 13 279 247 2/20 1/933 1/776 2/11 7/21 1/83 3/68 قزوين 20
 1 1 0 7/3386 9/3386 1/11 0 1/306 1/306 2/0 1/4876 3/4867 4/11 0 1/428 1/428 اردبيل 21
 1 1 1/0 4/369 369 5/11 0 1/32 1/32 -9/1 5/15 8/15 1/11 6/0 4/1 4/1 قم 22
 1 1 0 1/586 586 2/11 0 5/52 5/52 -4/8 8/9 7/10 9/10 -4/4 9/0 9/0 خراسان جنوبی 23
 1 1 0 3/6806 4/6806 4/10 0 5/655 5/655 -8/1 6/956 3/974 2/11 0 7/85 7/85 خراسان رضوی 24
 1 8/0 1/19 9/2207 5/1853 4/11 1/19 194 9/162 3/28 4/930 725 3/11 1/29 3/82 8/63 خراسان شمالی 25
 1 1 0 3/706 4/706 8/11 0 60 60 8/5 7/25 3/24 3/12 -6/1 1/2 1/2 البرز 26
 1 1    2/11       4/11    ميانگين 
    6/84973 6/84170   9/7549 1/7478  1/43800 9/41127   8/3881 3/3617 کل 
    803    8/71   2/2672   5/264   مقدار تغيير 
    9/0    9/0   5/6   3/7   درصد تغيير 

 های پژوهشمأخذ: يافته
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 ر ايرانکارايي سود توليد گندم د -6جدول 
 هزينه گندم ديم )ميليارد ريال( درآمد گندم ديم )ميليارد ريال( استان رديف

 
 درآمد گندم آبی )هزار تن(

 
 هزينه گندم آبی 

 )ميليارد ريال(

 سود
 

 کارايی )درصد(

 درصد  بهينه فعلی درصد تغيير بهينه فعلی
 تغيير

 درصد بهينه فعلی
 تغيير 

 درصد بهينه فعلی
 تغيير 

 تخصيصی سود درصد تغيير هينهب فعلی

 9/90 9/80 6/23 2/1557 4/1259 0 2/1489 1489 4/0 5/2497 8/2487 0 2/1096 2/1096 2/21 1645 8/1356 مرکزی 1

 2/35 4/26 8/278 1/1232 3/325 0 3/1168 4/1168 8/8 4/1833 4/1684 0 1/732 1/732 140 2/1299 4/541 مازندران 2

 4/99 4/99 6/0 8/4025 2/4002 0 4/1942 4/1942 2/0 8/3570 2/3562 0 3/2789 3/2789 3/0 7/5186 7/5171 آذربايجان شرقی 3

 4/52 3/39 7/154 6/3913 8/1536 0 1/2173 1/2173 1/28 5/3851 7/3006 -2/12 2/2716 3094 4/30 3/4951 2/3797 آذربايجان غربی 4

 6/20 2/13 9/656 4/4288 6/566 0 6/4024 7/4024 7/37 8/6472 6/4701 -7/19 9/2128 4/2650 3/56 2/3969 1/2540 کرمانشاه 5

 - - - - - - - - - - - - - - - - - خوزستان 6

 3/112 8/98 2/1 2/2987 6/2951 0 2/9743 2/9743 3/0 6/12478 5/12440 0 4/532 4/532 -3/0 2/784 7/786 فارس 7

 47 1/37 4/169 1/1048 389 0 7/2138 8/2138 3/6 4/3132 9/2945 0 2/117 2/117 9 7/171 5/157 اصفهان 8

 - - - - - - - - - - - - - - - - - سيستان و بلوچستان 9

 8/99 8/99 2/0 1/1607 6/1604 - 1/1267 1/1267 4/0 5/1572 4/1566 0 4518 1/4518 -1/0 7/5819 4/5823 کردستان 10

 4/11 9 3/1011 3035 1/273 0 3/2761 4/2761 4/34 6/4411 5/3281 0 4/1694 5/1694 7/112 3/3079 5/1447 همدان 11

 1/29 7/22 1/340 7/754 5/171 0 670 9/669 1/35 4/1135 2/840 0 1/410 2/410 1/70 6/699 4/411 چهارمحال و بختياری 12

 7/82 3/75 9/32 7/2157 8/1623 0 1298 8/1297 5/1 8/2288 2/2255 0 3/1359 3/1359 7/24 1/2526 7/2025 لرستان 13

 2/119 1/100 -1/0 8/694 6/695 0 7/925 7/925 -1/0 3/1666 5/1667 0 9/645 8/645 1/0 600 6/599 ايالم 14

 -94 -3/41 -9/341 2/657 -7/271 0 1/490 2/490 7/0 5/808 1/803 -1/59 2/374 6/914 1/116 713 330 کهگيلويه و بويراحمد 15

 -7/12 -5/8 -4/1274 7/940 -1/80 0 2/728 3/728 6/13 4/1059 7/932 -3/35 1645 2542 -1/0 3/2254 5/2257 زنجان 16

 3/45 1/38 6/162 517 9/196 0 7/716 6/716 7/28 3/1180 9/916 2/0 2/63 1/63 1/95 5/116 7/59 سمنان 17

 3/86 5/78 4/27 1/797 8/625 -4/6 7/1512 8/1615 3 3/2308 1/2240 -9/0 8/10 9/10 -8/0 3/12 4/12 تهران 18

 - - - - - - - - - - - - - - - - - گلستان 19

 4/35 8/30 6/224 6/1710 527 0 3/2272 3/2272 5/27 6/3448 8/2705 0 1/673 673 6/57 1208 5/766 قزوين 20

 5/37 9/47 7/108 4/4019 8/1925 -8/15 1/2493 2/2959 4/25 8/4246 9/3386 -6/22 7/2614 8/3377 1/0 3/4880 9/4875 اردبيل 21

 6/99 6/99 4/0 4/110 3/110 0 4/268 5/268 0 1/369 369 0 6/5 6/5 6/0 5/15 4/15 قم 22

 -5/22 -6/12 -5/894 8/375 -3/47 0 1/634 9/633 3/71 6/1003 586 -1 6/9 7/9 4/53 8/15 3/10 خراسان جنوبی 23

 - - - - - - - - - - - - - - - - - ضویخراسان ر 24

 9/14 8/11 5/747 3/1710 8/201 0 3/1555 2/1555 4/38 6/2565 5/1853 0 4/817 3/817 5/110 3/1517 8/720 خراسان شمالی 25

 6/99 6/99 4/0 1/341 8/339 0 2/378 2/378 2/0 708 4/706 0 5/14 5/14 -1/1 8/25 1/26 البرز 26

 9/50 5/47                ميانگين 

    6/38481 8/18927  7/40650 7/41219  8/62609 3/54940  1/24968 28068  8/41490 6/33733 کل 

    8/19553   -569   5/7669   -9/3099   2/7775  مقدار تغيير 

   3/103   -4/1   14   -11   8/25   درصد تغيير 

 

 گيرينتيجه

-رود با برنامههش انتظار نمیهای پژوبر اساس يافته

ها ريزی بر روی بهبود کارايی فنی و مديريت بهينه نهاده

در زراعت گندم بتوان توليد اين محصول استراتژيک را 

به ميزان قابل توجهی افزايش داد. با توجه به اينکه در 

طول برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

ميليون  7/2وليد گندم الزم است ت 1400کشور در افق 

دهد که تن افزايش يابد، محاسبات پژوهش نشان می

حداکثر افزايش مورد انتظار از طريق بهبود کارايی فنی 

ديگر، با بهبود عبارتهزار تن نيست. به 3/336بيش از 

درصد هدف مدنظر سياستی را  5/12کارايی صرفاً حدود 

يان اندک توان پوشش داد. سهم زراعت آبی در اين ممی

گيری از اين درصد است و الزم است برای بهره 7/2و 

اين  ظرفيت به بهبود کارايی در زراعت ديم تمرکز شود.

تر به ارتقای فناوری و موضوع  ضرورت توجه بيش

تغييرات ساختاری در زراعت گندم کشور را نشان 

دهد. طبق آمار منتشر شده، توليد کل گندم در طول می

به  7/13از  1397-98تا  1394-95 های زراعیسال

ميليون تن يعنی حدود هفت درصد افزايش يافته  6/14

است. با توجه به تأثيرپذيری توليد گندم از شرايط آب و 

الزم است در کنار بررسی نقش   هابارشهوايی و ميزان 

 ديتول یريرپذيتأثکارايی در تغييرات توليد به ميزان 

وايی نيز توجه شود از شرايط آب و همحصول گندم 

(Abedi et al., 2011; Babaei et al. 2012; Haghighat 

Nezhad et al. 2014; Ganji et al. 2018; Ministry of 

Agriculture-Jahad, 2016 and 2020 اين مطلب در .)

های آذربايجان شرقی، خوزستان، زراعت گندم استان

برز سيستان و بلوچستان، کردستان، گلستان، قم و ال

باشد. کارايی فنی در زراعت تری میدارای اهميت بيش

تر از زراعت آبی گندم بوده و اين مطلب در ديم گندم کم
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زراعت ديم استان کهگيلويه و بويراحمد و زراعت آبی 

 ;Kazemi et al. 2010)  باشداستان اصفهان حادتر می

Ganji et al. 2018تر مطالعات انجام (. برخالف بيش

ها الزاماً باعث بهبود کاهش همزمان مصرف نهاده يافته،

ای که در زراعت آبی گونهشود، بهای نمیکارايی هزينه

تواند به افزايش تر به مرحله برداشت میتوجه بيش

(. Shahnavazi, 2018ای منتج گردد )کارايی هزينه

همچنين، باال بودن کارايی فنی همواره به معنای مناسب 

گونه که نشان داده شد باشد. همانمیبودن سودآوری ن

که کارايی فنی در توليد گندم کشور باالست ولی با آن

ای که سودآوری گونههمزمان کارايی سود پايين است؛ به

درصد قابل افزايش است. در اين  103زراعی بيش از 

ميان سهم زراعت ديم با کاهش هزينه و افزايش توليد 

ت آبی نقش اصلی بر عهده قابل توجه بوده ولی در زراع

 باشد. افزايش توليد می
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