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 چکیده

ضلن تداضی  ٍضی سِتط تَلیس ًیطىط، تْطُتأثیط آًْا  هیعاى ٍضی ول ؾَاهل تَلیس ًیطىط ٍؤثط تط تْطُؾَاهل ه تطضسیتِ هٌػَض 

ضْطستاى  ( زض ضطوت وطت ٍ غٌؿت واضٍىCp48-103ٍ زیطضس ) (Cp69-1062ضس )(، هیاىCp57-614ًیطىط ظٍزضس )

ٍاحس  چْاضایي پژٍّص اظ ٍاحس آهاض هطتَط تِ  . اطالؾات هَضز ًیاظلطاض گطفتهَضز هطالؿِ  1391-92 ظضاؾیزض سال  ضَضتط

             ضسهیاى ٍضی ضلنتْطُ وِ زّسًتایح ایي پژٍّص ًطاى هی آٍضی گطزیسُ است.وؽخهستمل تَلیسی ًیطىط ایي ضطوت 

Cp69-1062 ٍضی ول ؾَاهل تَلیس ضا زض تْطُ وَز ٍ سن،ظیاز آب، هػطف ّوچٌیي  تاضس.ضلن زیگط تاالتط هی زٍتِ  ًسثت

هعاضؼ ٌّگام ، هاضیي آالت ٍ ًیطٍی واض ٍ تطزاضت زیطًیطىط هعاضؼ سطح افعایص گستطزگی زّس ٍهحػَل ًیطىط واّص هی

 تطز.هیضا تاال  ی ًیطىطٍضی ول ؾَاهل تَلیستْطُ  ،ًیطىط

 

 ، ًیطىطضطوت وطت ٍ غٌؿت واضٍى ،ٍضی ول ؾَاهل تَلیسولیسی: تْطُولوات 

 

 مقدمه

 ًیطىطّای هستؿس ٍ آب وافی، تطای وطت استاى ذَظستاى تِ زلیل زاضتي آب ٍ َّای گطم ٍ ضٍظّای ًسثتاً طَالًی ٍ ظهیي

وٌٌس وِ ؾالٍُ تط تاضس. تا تَخِ تِ ایي هَضَؼ زض حال حاضط ًِ ٍاحس وطت ٍ غٌؿت ًیطىط زض ذَظستاى فؿالیت هیهٌاسة هی

ٍضی ًیطىط استاى ِت هیعاى تْطُستاى ضا ًیع زض اذتیاض زاضًس. ّای ایي اّعاض ّىتاض اظ ظهیي 74ظ ظایی زض ایي استاى، تیص ااضتغال

ٍ ایي غٌؿت سَزآٍضی هٌاسثی ًساضز؛ اظ تاضس پاییي هی ،ّائی اظ لثیل ضَضی، ذطىی، سطهاظزگی ٍ هسائل هسیطیتیزلیل تٌص

   گیاُ ًساضز. تا تَخِ تِ ایٌىِ ایي غٌؿت اضتغال ظیازی زضگصاضی زض وطت ایي ترص ذػَغی ًیع توایلی تِ سطهایِ ططفی

    افعایص ،زض استاى ظاییاضتغالتاال تطزى ًطخ لصا تطای حفع ایي غٌؿت ٍ  ،ّای وطاٍضظی ٍ غٌؿتی استاى ایداز وطزُترص

ضی زض هحػَل ًیطىط، ٍضسس. خْت افعایص تْطًُػط هیِ ًیطىطی ضطٍضی ت ّایٍضی ٍ تْثَز تَاى تَلیس وطت ٍ غٌؿتتْطُ

 (.1391ضضایی ٍ ّوىاضاى، هحوسای زاضز )هَثط ّستٌس اّویت ٍیژٍُضی آى ضٌاسائی ؾَاهلی وِ زض تْطُ

   تاضس، تیاًگط تاال تَزى تط. ّطچِ ایي ًسثت تیص"ًسثت ستاًسُ تِ ًْازُ"ٍضی زض یه تؿطیف سازُ ؾثاضت است اظ تْطُ

ٍضی ٍ ؾَاهل هؤثط تطآى، هطالؿات ظیازی زض ظهیٌِ تطضسی تْطُ (.1391تاضاًی، تاضس )هیُ ٍضی ٍ استفازُ تْتط اظ آى ًْازتْطُ
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ٍضی ول ؾَاهل تَلیس تِ تطتیة تِ تطضسی تْطُ 1381ٍ ضید السیي ٍ ّوىاضاى زض سال  1378حیسضی زض سال غَضت گطفتِ است. 

 ٍضی ول ؾَاهل تَلیس زض ّط زٍ هحػَل هٌفی ٍ تِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ تْطُ ٍ زین پطزاذتِ آتی زض تَلیس گٌسم آتی ٍ زین ٍ خَ

 تاضس.هی

ٍضی ول ؾَاهل تَلیس ایي ای، تْطُتِ هٌػَض اضظیاتی ططح افعایص تَلیس شضت زاًِ 1386تیوَضی ٍ ّوىاضاى زض سال اهیط

فاضس، ذَظستاى ٍ وطهاًطاُ( تا استفازُ اظ ) ی ؾوسُ شضتزض وطَض ٍ سِ استاى تَلیس وٌٌسُ 1379-1383ّای هحػَل طی سال

ای وِ زض وطَض طی زٍضُ تَلیس شضت زاًٍِضی ول ؾَاهل تیل ضا هحاسثِ ًوَز ٍ ًتایح ًطاى زاز وِ تْطُ –ضاذع تطًىَئیست

اظ تْثَز هَضز هطالؿِ، ؾلیطغن غؿَزی تَزى، ووتط اظ یه تَزُ است ٍ ًطخ ضضس ساالًِ آى زض ول زٍضُ هثثت تَزُ است ٍ حاوی 

استاى فاضس ٍ ذَظستاى طی زٍضُ هَضز هطالؿِ، واّص پیسا  زٍای زض ٍضی ول ؾَاهل تَلیس شضت زاًِتاضس. تْطٍُضی ول هیتْطُ

وطزُ ٍ ًطخ ضضس آى هٌفی تَزُ ٍ ؾلت ایي اهط تیطتط تَزى ًطخ ضضس ضاذع ًْازُ ًسثت تِ ًطخ ضضس ضاذع ستاًسُ تَزُ است. 

 .ای زض وطهاًطاُ افعایص پیسا وطزُ ٍ ًطخ ضضس آى هثثت تَزُ استشضت زاًِ هل تَلیسٍضی ول ؾَاّوچٌیي تْطُ

ٍضی هراضج تحمیمات ٍ تطٍیح وطاٍضظی زض اهطیىا تا استفازُ زض پژٍّطی تحت ؾٌَاى تْطُ 1975تائَض ٍ ّاًىَن زض سال 

ى زازًس وِ تحمیمات ٍ تطٍیح وطاٍضظی تاؾث افعایص ّا ضا هحاسثِ وطزًس ٍ ًطاٍضی ًْائی ًْازُاظ تاتؽ تَلیس واب زاگالس، تْطُ

ای تا استفازُ اظ ضاذع هالن وَئیست ٍ تطآٍضز ، زض هطالؿ1996ِضَز. تیطتل ٍ ّوىاضاى زض سال ٍضی ول ؾَاهل تَلیس هیطُتْ

فالدیٌی  َهی است.ظاضّای تا هالىیت ؾوظاضّای ذػَغی تیطتط اظ وطتٍضی زض وطتٍضی ًتیدِ گطفتٌس وِ ضضس تْطُتاتؽ تْطُ

ٍضی ول گیطی تْطُتطای اًساظُ 1985تا  1961وطَض زض حال تَسؿِ طی زٍضُ  18ای هطاتِ ضٍی هطالؿِ 1998ٍ پطیي زض سال 

ٍضی ول ؾَاهل تَلیس وطاٍضظی زض اغلة زٌّسُ واّص تْطُؾَاهل تَلیس زض وطاٍضظی اًدام زازًس ٍ ًتایح ایي هطالؿات ًطاى

 وطَضّا تَزُ است.

ٍضی ول ؾَاهل تَلیسی ًیطىط زض ( طی پژٍّطی تِ تطضسی ضاتطِ تیي سي واضت ٍ تْط1390ُضضایی ٍ ّوىاضاى )حوسه

ٍضی ول ؾَاهل تَلیس اظ ضاذع ضطوت وطت ٍ غٌؿت ًیطىط اهام ذویٌی ضَضتط پطزاذتٌس وِ زض ایي هطالؿِ تطای هحاسثِ تْطُ

ٍضی ّای وَز ٍ هاضیي آالت، تْطُتط ًْازُتا واّص هػطف آب ٍ هػطف تیصوٌسضیه استفازُ ًوَزًس ٍ تِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ 

ٍضی ؾَاهل تَلیس، زض ایي پژٍّص تا تَخِ تِ هسائل گفتِ ضسُ پیطاهَى اّویت تْطُ ول ؾَاهل تَلیس ًیطىط افعایص ذَاّس یافت.

ّا هَضز تطضسی لطاض ٍ ضست تأثیط آى ٍضی ول ؾَاهل تَلیس ًیطىط زض ضطوت وطت ٍ غٌؿت واضٍى ضَضتطؾَاهل هؤثط تط تْطُ

 گطفتِ است.

 

 هامواد و روش

ضَز. زض ضٍش غیط هی )غیط ؾاهلی( تمسین  )ؾاهلی( ٍ غیط پاضاهتطیه زستِ پاضاهتطیهٍضی تِ زٍ گیطی تْطُزض التػاز اًساظُ

زض ایي هطالؿِ ضَز. التػازی تطآٍضز هیّای اضچَب ًػطیِّْای ضیاضی ٍ هحاسثاتی زض چٍضی تا استفازُ اظ ضٍشتْطُ پاضاهتطیه

 :وِ ضىل ضیاضی آى تِ غَضت ظیط استٍضی ول ؾَاهل تَلیسی ًیطىط استفازُ ضسُ اظ ضاذع وٌسضیه تطای هحاسثِ تْطُ
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[1]                                                                    
   

∑  (   )
 

زض ّعیٌِ ول  امj  هیاًگیي سْن ّعیٌِ ًْازُ   ام،  iزضآهس ول ٍاحس     ام،  iٍضی ول ٍاحس ضاذع تْطُ     وِ زضآى 

ّا تطای ٍضی ول ًْازُپس اظ تؿییي تْطُ (.1391ضضایی ٍ ّوىاضاى، هحوساست )ام  iام زض ٍاحس  jّعیٌِ ًْازُ     ٍاحسّا ٍ 

تطای اًتراب . ٍضی ًیطىط تؿییي ضسّای التػاز سٌدی، ؾَاهل هؤثط تط تْطُاستفازُ اظ ضٍشهعاضؼ هرتلف ایي وطت ٍ غٌؿت، تا 

، آهاضُ ضطیة تؿییي، تؿساز Fّای التػازسٌدی هطتَطِ استفازُ گطزیس. تَاتؽ هرتلف اظ ضاُ آظهَى الگَی تطتط اظ هؿیاض ٍ آظهَى

 ( همایسِ ضس.JBتطا ) وَبًیع آهاضُ خاًوایی ٍ آظهَى ًسثت لگاضیتن تیطتطیي ضاستزاض، ضطایة هؿٌی

 CP48-103 زیطضسضلن ٍ  ضسهیاىضلن تِ ؾٌَاى  CP69-1062، ظٍزضستِ ؾٌَاى  CP57-614ًیطىط  ضلنیك سِ زض ایي تحم

ول هعاضؼ ظیط وطت اضلام هصوَض زض زٍضُ  تاضٌس، تطضسی گطزیسُ است.ایي وطت ٍ غٌؿت هیوِ اضلام تداضی وطت ضسُ زض 

اظ  هعضؾِ هَضز تطضسی لطاض گطفت. اطالؾات هَضز ًیاظ تحمیك 562وِ اظ ایي تؿساز  هعضؾِ تَزُ 1085، 91-92زاضت سال ظضاؾی 

 ضی گطزیس.آٍخوؽوطت ٍ غٌؿت واضٍى احس هستمل تَلیسی ًیطىط ضطوت َط تِ چْاض ٍآهاض ٍ اطالؾات هطتٍاحس 

 

 و بحث نتایج

ٍضی زض زّس وِ هیاًگیي تْطُ( تا استفازُ اظ ضاذع وٌسضیه ًطاى هیTFPٍضی ول ؾَاهل تَلیسی ًیطىط )ًتایح تؿییي تْطُ

. ایي تاضسهی 379/0ٍضی ٍ ووتطیي تْطُ 470/1ٍضی تاضس. ّوچٌیي تیطتطیي تْطُهی 958/0وطت ٍ غٌؿت واضٍى تطاتط تا ضطوت 

ٍضی ول ؾَاهل تَلیس ٍضی ضا تاال تطز. ًتایح هطتَط تِ تؿییي تْطُتَاى تْطُهسیطیت غحیح هی وِ تازٌّسُ ایي است هَضَؼ ًطاى

 آهسُ است.  1تِ تفىیه سِ ضلن هَضز هطالؿِ زض وطت ٍ غٌؿت واضٍى زض خسٍل 

 

 .ّای تحمیكهأذص: یافتِ

 

 

ٍ  Cp69-1062ٍضی هطتَط تِ ضلن تْطُهیاًگیي گطزز وِ تیطتطیي هطاّسُ هی 1تا تَخِ تِ اطالؾات تِ زست آهسُ زض خسٍل 

تفىیه اضلام تحت  ٍضی ول ؾَاهل تَلیسی ًیطىط تُِاًساظُ تْط 2زض خسٍل  هی تاضس. Cp57-614ووتطیي آى هطتَط تِ ضلن 

 طضسی ٍ سي آًْا آٍضزُ ضسُ است. ت

 

 کیک ارقاموری کل عوامل تولید نیطکر به تفمورد مطالعه و بهره میانگین سن، تعداد مزارع -1جدول 

 ًَع رقن
هیاًگیي سي 

 کشت
هَرد  تعداد هسارع
 هطالعِ

ٍری کل تریي بْرُکن
 عَاهل تَلید

ٍری کل تریي بْرُبیش
 عَاهل تَلید

ٍری کل هیاًگیي بْرُ
 عَاهل تَلید

Cp69-1062 64/2 262 575/2 472/1 292/1 

Cp57-614 98/1 74 381/2 143/1 867/2 

Cp48-103 88/1 228 379/2 393/1 916/2 

 958/2 472/1 379/2 562 52/6 کل
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 .ّای تحمیكهأذص: یافتِ

 

 

ٍضی تطای تطیي هیاًگیي تْطُیه سالِ است ٍ تیص Cp69-1062ٍضی تطای ضلن زّس وِ تاالتطیي اًساظُ تْطًُتایح ًطاى هی

تطیي هیاًگیي ون ٍ تاضسساِل آى هی ضص ٍضی تطای ایي ضلن هطتَط تِتطیي اًساظُ تْطُتَزُ است. ون سال اٍلایي ضلن ًیع زض 

تطتیة ٍضی تِ تطیي اًساظُ هیاًگیي تْطُتطیي ٍ ون، تیصCp57-614 تَزُ است. تطای ضلن نزض سي ضطًیع ٍضی تطای ایي ضلن تْطُ

ایي است وِ  ًطاى زٌّسُ ًیست ٍ 1ّا تاالتط اظ اظ سي ٍضی زض ّیچ وسامزض سي یه ٍ سِ تَزُ است. زض ایي ضلن هیاًگیي تْطُ

ٍضی تطیي هیاًگیي تْطُتطیي ٍ ونًیع تیص Cp48-103ٍضی تِ ضست پاییي ّستٌس. زض ضلن هعاضؼ ظیط وطت ایي ضلن، اظ ًػط تْطُ

ٍضی است؛ پس اظ تا تَخِ تِ ایٌىِ ّسف اغلی ایي تحمیك تطضسی ؾَاهل هؤثط تط تْطُ تاضس.هی 4سي ٍ  2سي تِ تطتیة زض 

ٍضی هحاسثِ ( ًیطىط، تِ هٌػَض تطضسی اثط ؾَاهل تَلیسی ًیطىط تط هیعاى تْطTFPٍُضی ول ؾَاهل تَلیس )هحاسثِ ضاذع تْطُ

یافتِ استفازُ ضس ٍ اظ اًسٌسًتال، واب زاگالس ٍ زضخِ زٍم تؿوینّای تطاًسلَي، تطضسُ تطای ّط وسام اظ هعاضؼ ضطوت اظ فطم

سٌدی اًتراب ضس وِ گعاضش همساض ایي هؿیاضّا زض الگَّای شوط ضسُ زض ّای التػازآهاضُ هیاى ایي تَاتؽ، تاتؽ تطتط تط اساس

 ًطاى زازُ ضسُ است. 3خسٍل 
 

 های توابع برآورد ضدهمقایسه آماره -3جدول

 .ٍ یه زضغس 5، 10زاضی زض سطح ِت تطتیة هؿٌی ***،**،*.ّای تحمیكذص: یافتِهأ

 وری کل عوامل تولید به تفکیک ارقام و سن کطتبهره -2جدول 

 ٍریهیاًگیي بْرُ ٍریتریي بْرُبیش ٍریتریي بْرُکن تعداد هسارع سي کشت ًَع رقن

Cp69-1062 

 329/1 472/1 291/1 33 سالِ یک

 124/1 412/1 742/2 113 دٍ ساِل

 981/2 398/1 649/2 72 سِ سالِ

 212/1 117/1 927/2 12 چْار سالِ

 237/1 292/1 769/2 21 پٌج سالِ

 962/2 139/1 575/2 11 شش سالِ

Cp57-614 

 918/2 143/1 381/2 22 سالِیک 

 875/2 237/1 418/2 35 دٍ ساِل

 735/2 215/1 516/2 19 سِ سالِ

Cp48-103 

 891/2 243/1 529/2 96 سالِیک 

 217/1 393/1 558/2 92 دٍ ساِل

 841/2 978/2 685/2 22 سِ سالِ

 585/2 688/2 422/2 12 چْار سالِ

 721/2 152/1 379/2 12 پٌج سالِ

 یافتِدرجِ دٍم تعوین دًتالٌتراًس تراًسلَگ کاب داگالس هَرد استفادُهعیارّای 

 6 5 8 2 تعداد هتغیر هعٌی دار

 F *8/123 3/82 *68/99 *86/91هقدار آهارُ 

 65/65 8/2*** 2/3** 3/87 راهقدار آهارُ جاکَب ب

 86/1 78/1 21/2 83/1 آهارُ دٍربیي ٍاتسَى

R2  )79 78 89 68 ) درصد 

 ̅  65 83 75 76 
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ؾَاهل زّس تاتؽ تطاًسلَي ًسثت تِ تَاتؽ زیگط تطتطی زاضز ٍ اظ لسضت تَضیح زٌّسگی تاالیی تطای تطضسی ًطاى هی فَقخسٍل 

ضىل ضیاضی ایي تاتؽ تِ وِ  تطگعیسُ ضس است تٌاتطایي تاتؽ تطاًسلَي اهل تَلیسی زض ًیطىط تطذَضزاضٍضی ول ؾَهؤثط تط تْطُ

 :غَضت ظیط است

[2]                                     ∑        
 

 

 
   ∑           

    ∑ ∑                                  
   

 
    

زاض زض تطآٍضز ایي الگَ، هتغیطّایی وِ اظ لحاظ آهاضی هؿٌی .استگعاضش ضسُ  4ًتایح حاغل اظ تطآٍضز ایي الگَ زض خسٍل 

 اًس. ّا تَاًستِ الگَی تْتطی اضائِ زّس اظ الگَی ًْایی حصف ضسُاًس ٍ حصف آىًثَزُ

 
 وری ترانسلوگ برای محصول نیطکر در کطت و صنعت کاروننتایج برآورد تابع بهره -4جدول

 .ٍ یه زضغس 5، 10زاضی زض سطح تِ تطتیة هؿٌی ***،**،*.ذص: یافتِ ّای تحمیكهأ

  

 داریسطح هعٌی tآهارُ  عاهل تَلیدٍری کل عَاهل عَاهل هؤثر بر بْرُ

 33/2 13/1 48/2 کَد

 222/2 23/18*** 28/2 سطح زیر کشت

 224/2 -35/8*** -91/2 سن

 221/2 -41/15*** -81/2 ًیرٍی کار

 221/2 25/14*** 293/2 آالت هاشیي

 223/2 -25/9*** -295/2 آب

 223/2 64/8*** 291/2 ٍ سن اثر هتقابل کَد

 226/2 -97/1** -8/2 ٍ ًیرٍی کار کَداثر هتقابل 

 24/2 31/3*** 239/2 آالت ٍ هاشیي اثر هتقابل کَد

 282/2 -67/2*** -15/2 ٍ آب اثرهتقابل کَد

 222/2 23/2 33/2 آالت اثرهتقابل  ًیرٍی کار ٍ هاشیي

 217/2 8/16*** 291/2 اثر هتقابل ًیرٍی کار ٍ آب

 2222/2 8/16*** 21/2 اثر هتقابل ًیرٍی کار ٍ سطح زیرکشت

 224/2 -32/2** -21/2 اثر هتقابل آب ٍ سطح زیرکشت

 221/2 -77/4*** -27/2 2کَد 

 2222/2 81/5*** 57/2 2 ًیرٍی کار

 2225/2 -12/8** -12/2 2 سطح زیرکشت

 223/2 -9/22*** -59/2 2آالت  هاشیي

 223/2 -35/9*** -45/2 2 آب

 225/2 -3/4** -221/2 سي

 Cp48-103 73/2- ***93/18- 222/2 رقن

 Cp57-614 33/2- ***2/11- 222/2 رقن

 222/2 -1/18*** -26/2 زهاى کاشت اهسال

 225/2 61/7** 57/2 زهاى کاشت سال قبل

 2222/2 13/18*** 48/2 2 زهاى کاشت اهسال

 222/2 -62/9** -99/2 2 شت سال قبلازهاى ک

 71/2 -39/2 -226/2 شت اهسالااثر هتقابل سي ٍ زهاى ک

 72/2 -38/2 -21/2 شت سال قبلااثر هتقابل سي ٍ زهاى ک
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 تاضس.( تیطتط هیCp57-614 ٍ Cp48-103اظ زٍ ضلن زیگط ًیطىط ) Cp69-1062ٍضی ول ضلن تْطُزّس وِ ًطاى هی ًتایح

ؾالهت هثثت حاغل گطزز، زض تاتؽ تطاًسلَي تطآٍضزُ ضسُ تطای هتغیط سطح ظیطوطت، هالحػِ هی 4گًَِ وِ زض خسٍل ّواى

ؾَاهل تَلیس زض وطت  ول ٍضیتْطُ ،زّس وِ تا افعایص سطح ظیطوطتایي اهط ًطاى هی ٍ تاضسزاض ًیع هیضسُ است وِ هؿٌی

ٍ اگط هعاضؼ تیص اظ حس تعضي  زاضز یزّس وِ ایي افعایص حسالثتِ هٌفی تَزى تَاى زٍم ایي ؾاهل ًطاى هی یاتس.ًیطىط افعایص هی

ؾالهت هٌفی غاّط ضسُ ٍ ایي تِ هؿٌی  ّوچٌیي اثط هتماتل سي تاٍضی ٍخَز زاضز. زلیل ؾَاهل هسیطیتی احتوال واّص تْطُِ ضَز ت

تاضس. ؾالهت ضطایة تطای هتغیطّایی هثل سطح ظیط وطت ٍ هی تطي پاییيًسثت تِ ًیطىط س تطواّص ؾولىطز ًیطىط سي تاال

زٌّسُ ایي است وِ تا افعایص سطح ظیط وطت ٍ هاضیي تاضس وِ ًطاىآب هٌفی هی ٍ هاضیي آالت هثثت ٍ تطای هتغیطّای سن

 یاتس.ٍضی واّص هیتْطُّای سن ٍ آب، هیعاى ضٍز ٍلی زض غَضت افعایص ًْازُهی ٍضی ًیطىط تاالآالت هیعاى تْطُ

ی ٍ ٍضی ؾَاهل تَلیس اظ زٍ هتغیط ظهاى تطزاضت زض سال خاضّوچٌیي تطای تطضسی اثط ظهاى تطزاضت هحػَل تط ضٍی تْطُ

زّس وِ ؾالهت ضطایة حاغل تطای هتغیطّای ظهاى تطزاضت زض سال خاضی هثثت ًتایح ًطاى هی سال گصضتِ استفازُ ضسُ است.

تَاًس هَخة تْثَز زّس وِ افعایص تاضید تطزاضت هحػَل زض سال خاضی هیتاضس، ایي اهط ًطاى هیفی هیٍلی تطای سال لثل هٌ

اگط ایي افعایص زض تاضید تطزاضت هحػَل زض سال لثل اتفاق لی ٍضی ول ؾَاهل تَلیسی ًیطىط زض ضطوت واضٍى ضَز ٍتْطُ

ٍضی ول ًیطىط، ّای تَلیسی تط هیعاى تْطُهٌػَض تطضسی اثط ًْازُِت  ٍضی ؾَاهل تَلیسی ذَاّس ضس.تْطُ تیافتس هَخة واّص

 آهسُ است. 5ضسُ ٍ ًتایح زض خسٍل ّا ًیع هحاسثِ وطص ایي ًْازُ

 
 وری کل عوامل تولیدمحاسبه کطص عوامل تولید مؤثر بر بهره -5جدول

 

 .ّای تحمیكذص: یافتِهأ

 
 

زّس وِ وطص هحاسثِ ضسُ تطای وَز ٍ آب هٌفی است. ٍضی ول ؾَاهل ًطاى هیًتایح هحاسثِ وطص ؾَاهل هؤثط تط تْطُ

ٍضی ؾَاهل تَلیسی ًیطىط ذَاّس تْطُ ّا هَخة واّص هیعاىایي تسیي هؿٌی است وِ افعایص یه زضغسی هػطف ایي ًْازُ

یاتس. ٍضی واّص هیزّس تا افعایص سي ًیطىط، هیعاى تْطُسي واضت ًیع هٌفی است وِ ًطاى هی ضس. ّوچٌیي وطص حاغلِ تطای

یه  زٌّسُ ایي است وِ تا افعایص یه زضغسی زض ّطتاضس وِ ًطاىتطؾىس همساض وطص تطای ًیطٍی واض ٍ هاضیي آالت هثثت هی

 ًْایی اثر کشش هحاسبِ شدُ در هیاًگیي هتغیر

 -------- -23/2 کَد

 -------- 12/2 زیرکشتسطح 

 -------- 24/2 ًیرٍی کار

 -12/1 -32/2 سي رقن

 -------- -28/2 آب

 -------- 14/2 هاشیي آالت

 -------- 18/2 زهاى برداشت اهسال

 -------- -29/2 زهاى برداشت سال قبل

 -------- -Cp57-614 28/2 هتغیر رقن

 -------- -Cp48-103 11/2 رقن هتغیر
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زٌّسُ ّوچٌیي تطای هتغیط تطزاضت اهسال، وطص هثثت ًطاى یاتس.هیٍضی ول ؾَاهل تَلیس ًیطىط افعایص تْطُ ّا هیعاىاظ ایي ًْازُ

 ٍضی ؾَاهل تَلیسی ًیطىط ذَاّس ضس.ایي است وِ افعایص یه زضغسی زض ظهاى تطزاضت اهسال تاؾث تْثَز تْطُ

 Cp69-1062ٍضی ضلن هیاى ضس وِ زض وطت ٍ غٌؿت واضٍى، تْطُ تَاى گفتاظ ایي پژٍّص هی ًتایح حاغلتا تَخِ تِ 

ٍضی ول تاالتط است. ؾَاهلی هاًٌس سي وطت، هیعاى آب، وَز هػطفی ٍ سن ضٍی تْطُ Cp48-103  ٍCp57-614ًسثت تِ زٍ ضلن 

تٌاتطایي  ٍضی اثط هثثت زاضًس.ًیطىط اثط هٌفی ٍ افعایص ؾَاهلی ّوچَى هاضیي آالت، ًیطٍی واض ٍ سطح ظیط وطت تط ضٍی تْطُ

تطی اظ هعاضؼ تِ وطت ضلن سطح گستطزُتا حس اهىاى ٍضی هعاضؼ ًیطىط، ض خلَگیطی اظ افت تْطُضَز وِ تِ هٌػَپیطٌْاز هی

Cp69-1062 هػطف  هعاضؼ،ّای آب، وَز ٍ سن، افعایص گستطزگی تَاى تا واّص هػطف ًْازُاذتػاظ زازُ ضَز. ّوچٌیي هی

 ٍضی ول ؾَاهل تَلیس ًیطىط ضا افعایص زاز.زیطتط هعاضؼ، تْطُّایی ّوچَى هاضیي آالت ٍ ًیطٍی واض ٍ ًیع تطزاضت تط ًْازُتیص
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The Study of  Total Factor Productivity of production in the Shushtar Karoon Sugarcane Agro-

Industry Company 

Mehri Aligholi Kahyesh 

 

Abstract 

In order to study effective factors  on Total Factor Productivity and their impact on production of 
sugarcane, three varieties Cp57-614, Cp69-1062 and Cp48-103 in karoon sugarcane company in Shushtar  

has been studied years,2012-2013. Data for study collected from the company that has four independent 

units of sugarcane production. The results showed that productivity is higher in variety Cp69-1062 than 
the others. The high consumption of water, fertilizers and pesticides, reduce Total Factor Productivity 

crop production and fields area ,machinery , labours and a late harvest sugarcane, enhance Total Factor 

Productivity. 
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