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خراسان جنوبي

هَضَع :ثررظی هقبیعِ ای ثْرُ ٍری ثیي ؼرکت ظْبهی زراػی ترثت خبم ثب خردُ هبلکیي رٍظتبّبی ّودَارآى.
ػلی اـغرّبدیسادُ ،1هدیدحعي زادُ ،2غالم احودگَّرؼبّی 3

چکیدُ:
افسایػ ثْرُ ٍری درظغح هلی هَخت ثبالرفتي ظغح زًدگی هردم ،کبّػ توَرم ٍایدوبدتَاى رببثوت هلوی درثبزارّوبی
خْبًی هی ؼَد.درایي تحقیق ظؼی دارین ثِ هَضَع ثْرُ ٍری درکؽبٍرزی ثپردازین ٍثِ ّوویي خْوت ؼورکت ظوْبهی
زراػی راثؼٌَاى یک ًظبم ثْرُ ثرداری ثبکؽت هدرًیسُ ،درظغح ٍظیغ ٍیکپبرچِ درهقبثل ًظوبم خوردُ هوبلکی ثوب کؽوت
ظٌتی ٍدربغؼبت کَچک ٍپراکٌدُ هی ثبؼد کِ هیساى ثْرُ ٍری خسئی یکبیک ًْبدُ ّبی ًیرٍی کبر،آة،هبؼیي آالت
ٍظرهبیِ ًقدی ثیي ؼرکت ظْبهی زراػوی ترثوت خوبم ٍ رٍظوتبّبی خوردُ هبلوک ّودوَارآى را هَردهقبیعوِ ٍتحلیول
برار گرفتِ اظت.
رٍغ تحقیق ،رٍغ ػلی -هقبیعِ ای هی ثبؼدکِ هحبظجبت ثْرُ ٍری خسئی راازعریق هدل کٌودریک-کریوور هحبظوجِ
ؼدُ اظت ٍ پط ازثررظی فرضیبت،ثرای ؼرکت ظْبهی زراػی ثبتبیید99درـدی ثرتری ثْرُ ٍری آة ٍهبؼویي آالت
ثرای دٍهحفَل گٌدم آثی ٍچغٌدربٌد اثجبت ؼد.
ّوچٌیي ثب ثرتری ثْرُ ٍری ًیرٍی کبرٍظرهبیِ ًقدی ثِ ترتیت ثرای گٌدم ٍچغٌدربٌود درؼورکت ًعوجت ثوِ رٍظوتبّبی
ّودَار غّ ،دف کبرثردی اهکبى ایدبد ؼرکت ظوْبهی زراػوی خدیودی هتؽوکل ازرٍظوتبّبی ّودوَار ایوي ؼورکت
هَردتبییدبرارگرفت.

ٍاشُ ّبی کلیدی:
ثْرُ ٍری ،ؼرکت ظْبهی زراػی،رٍظتبّبی ّودَارً ،ظبم خردُ هبلکی.
.1ػضَّیبت ػلوی داًؽکدُ هدیریت داًؽگبُ آزاداظالهی ٍاحدترثت خبم.
 .2ػضَّیبت ػلوی داًؽکدُ ریبضیبت داًؽگبُ آزاداظالهی ٍاحدترثت خبم.
.3کبرؼٌبظی ارؼد هدیریت ثبزرگبًی –گرایػ ثبزاریبثی داًؽگبُ آزاداظالهی ٍاحدترثت خبم.
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هقدهِ:

افسایػ تَلیودّوَارُ ازدٍعریوق ببثول حفوَل اظوت:یکی افوسایػ درػَاهول تَلیودٍدیگری کوِ درایوي تحقیوق ثوِ آى
پرداختووِ ایوون افووسایػ تَلیوودازعریق اظووتربدُ ثْترازػَاهوول تَلیدثباتببتهوودیریت ثْترثوورایي هٌووبثغ ٍثکووبرگیری رٍؼووْبی
خدیدتری درترکیت ایي ػَاهل اظت.
افسایػ ثْرُ ٍری درظغح هلی هَخت ثبالرفتي ظغح زًدگی هردم ،کبّػ توَرم ٍایدوبدتَاى رببثوت هلوی درثبزارّوبی
خْووبًی هووی ؼووَدٍّوچٌیي ثْوورُ ٍری ثووبالی ػَاهوول تَلیدخفَـوبًً،یرٍی کبر،ظوویکلی راثَخووَدهی آٍردکووِ هغلووَة
ّرظیبظتگسارابتفبدی ٍاختوبػی خَاّدثَد.ثؼجبرت دیگرایي ظیکل ازثْرُ ٍری ثبالثبػو

افوسایػ تَلیود،کبّػ ّسیٌوِ

ّرٍاحدتَلید،رًٍق فرٍغ درثبزارـبدرات ،حداکثراظتربدُ ازظرفیتْبی تَلیدی ٍظرهبیِ گوااری خدیدٍتَظوؼِ ـوٌؼتی
هی ؼَد.
هجبًی ًظری ٍپیؽیٌِ تحقیق:

یکووی ازهعووبیل هْوون کؽووبٍرزی درایووراى ،هَضووَع زهوویي داری ًٍظووبم ثْوورُ ثوورداری اظووت.کَچک ثووَدى ٍاحوودّبی
تَلیدٍپراکٌدگی بغؼبت اراضوی کؽوبٍرزی درهَاردزیوبدثرای اظوتربدُ ازفٌوَى پیؽورفتِ ،تدْیسزیرثٌوب اظوتربدُ ازهبؼویي
آالت،ثْجَد راًدهبى آثیبری ٍتَظؼِ کؽبٍرزی هحدٍدیتْبیی راایدبدهی کٌددرایي ارتجبط تداثیری ازًظرؼورایظ اظوتربدُ
ثْیٌِ ازهٌبثغ تَلید(ًیرٍی کبر،آة ،ظرهبیِ ًقدی ٍهبؼیي آالت)اًدیؽیدُ ؼودُ اظوت کوِ ازخولوِ هوی توَاى اثرتؽوکیل
ؼرکتْبی ظْبهی زراػی رادر راًدهبى تَلیدهَردثررظی ٍکبٍغ برارداد.
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خلَگیری ازخردؼدى ٍٍحدت ثبؽیدى ثِ پراکٌدگی زهیي،ضرٍرتبًّدف ًیعت.اًدازُ ٍاحدّبیبدیگرػَاهل تَلیدًٍحَُ
ترکیت آًْبدرهٌبعق هبتلف،ثبتَخِ ثِ ترکیت کؽت ٍؼبخؿ ّبی ابتفبدی درهقبعغ زهبًی هتربٍت درارتجبط اظت کِ
حدٍدآى ثِ ثررظی ًٍتیدِ گیری خداگبًِ درچبرچَة اٍلَیت اّداف ًیبزدارد.
اهرٍزُ هبّوَارُ ؼبّدٍاردات ثی رٍیِ هحفَالت ثبػ کؽبٍرزی ّعتین ٍایوي درحوبلی اظوت کوِ پتبًعویل ثوبلقَُ ای
حتی درـبدرات ثرخی هحفَالت کؽبٍرزی ًیسدرکؽَرهبّعت کِ هتبظربًِ ثؼلت ثْرُ ٍری پبییي ػَاهول تَلیوددرایي
ثبػ ٍػدم تَخِ کبفی هعئَلیي هَخجبت افسایػ ٍاردات گٌدم،گَؼت ؼکرٍظبیرهحفَالت رافراّن ًووَدُ کوِ ایوي
خَدثبػ

کبّػ (GNPتَلیدًبخبلؿ هلی) ٍّوچٌیي آظیت ثِ ظبیرـٌبیغ تجدیلی ٍخبًجی کؽبٍرزی ازخولوِ کبرخبًوِ

ّبی بٌدٍؼکر،ظردخبًِ ّب ٍاًجبرّبی ًگْداری هحفَالت کؽبٍرزی ٍظیلَّبی تخیرُ گٌدم ٍظبیر،گردیدُ اظت.
درایي تحقیق هعبلِ هَردثررظی ،هقبیعِ ػولکردؼرکت ظْبهی زراػی ترثت خبم ًعجت ثِ ػولکردزراػی خردُ هبلکیي
رٍظتبّبی ّودَارثبایي ؼرکت کِ دربلورٍؼرکت ًیعتٌد هی ثبؼد تبفرضیبت تحقیق رادرخفَؾ ثررظی ثْرُ ٍری
ؼرکت ًعجت ثِ خردُ هبلکیي رٍظتبّبی ّودَارآى راهَردتدسیِ ٍتحلیلٍ،کٌکبغ دبیق براردادُ ٍدراخرای ثرًبهِ
ّبی آتی کؽبٍرزی ثکبرثجرین.
ثررظی ٍخَدیبػدم ٍخَداثرات هثجت ابتفبدی –اختوبػی ٍفرٌّگی حَزُ ػول ؼرکتْبی ظْبهی زراػی کِ ازخولِ هی
تَاى ثِ اظتربدُ ازرٍؼْبی پیؽرفتِ کؽبٍرزی ٍتَظؼِ هکبًیساظیَى ،افسایػ راًدهبى آثیبری،ثْجَدهْبرتْب ٍارتقبءفرٌّو
کووبرخوؼی ٍاخوورای ثرًبهووِ ّووبی زیرثٌووبیی ٍهٌْدظووی زراػووی ٍدرػوویي حووبل پوورداختي ثووِ هؽووکالت هتؽووکل ظووبختي
کؽووبٍرزاى،تربٍت اًگیووسُ ّووبی فووردی ٍخوؼووی ٍظووبیرػَاهل ٍهؽووکالت اّویووت ٍضوورٍرت ایووي تحقیووق راثیووبى هووی
کٌدضوٌبًازآًدبکِ ثِ ًظرهی رظودثْرُ ٍری درثویي خوردُ هوبلکیي رٍظوتبّبی ّودَارؼورکت پوبییي اظوت ظوؼی ؼودُ
تبدرـووَرت اثجووبت فرضوویبت تحقیووق درخفووَؾ اثرثبؽووی ٍکووبرآیی ؼوورکت ًعووجت ثووِ خووردُ هووبکیي رٍظووتبّبی
ّودَار،ؼورایظ ٍثعوتر تؽوکیل ٍراُ اًودازی یوک ؼورکت ظوْبهی زراػوی خدیوددرهدبٍرت ؼورکت ظوْبهی زراػوی
ترثت خبم فراّن گردد.
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اّداف پصٍّػ
الفّ -دف اـلی
ثررظی ٍضؼیت ثْرُ ٍری ثیي ؼرکت ظْبهی زراػی ترثت خبم ٍرٍظتبّبی ّودَارآى.
ة-اّداف فرػی:
 -1ثررظی ٍضؼیت ثْرُ ٍری ًیرٍی کبر ،ثیي ؼرکت ظْبهی زراػی ترثت خبم ٍرٍظتبّبی ّودَارآى.
 -2ثررظی ٍضؼیت ثْرُ ٍری آة ،ثیي ؼرکت ظْبهی زراػی ترثت خبم ٍرٍظتبّبی ّودَارآى.
 -3ثررظی ٍضؼیت ثْرُ ٍری هبؼیي آالت ،ثیي ؼرکت ظْبهی زراػی ترثت خبم ٍرٍظتبّبی ّودَارآى.
 -4ثررظی ٍضؼیت ثْرُ ٍری ظرهبیِ ًقدی ،ثیي ؼرکت ظْبهی زراػی ترثت خبم ٍرٍظتبّبی ّودَارآى.
چبرچَة ًظری پصٍّػ
درایي تحقیق بفددارین درؼرکت ظْبهی زراػی ترثت خبم ٍخردُ هبلکیي رٍظتبّبی ّودَارآى ،ثْورُ ٍری یبثؼجوبرت
ظبدُ ترتبثیرًْ4بدُ هفرفی(ًیرٍی کبر،آة،هبؼویي آالت ٍظورهبیِ ًقودی )راثرػولکرددرّکتوبر2هحفوَل گٌودم آثوی
ٍچغٌدربٌدهَردهقبیعِ براردّین کِ ثِ اختفبرثؽرح تیل هی ثبؼد:
ًیرٍی کبر
آة
ثْرُ ٍری خسئی

هبؼیي آالت

ؼرکت یبخردُ هبلکیي

ظرهبیِ ًقدی

ؼرکت یبخردُ هبلکیي
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تؼبریف ػولیبتی ٍاشگبى ثکبررفتِ در پصٍّػ

ثْرُ ٍری :ػجبرتعت ازکبرآیی+اثرثبؽی ،حبـل کعری اظت کِ ازتقعین هقداریبارزغ هحفَل ثرهقداریبارزغ یکوی
ازػَاهل تَلید ثدظت هی آید.
ثووِ تؼجیوور پیتردراکوور ،ظووبزهبًْب زهووبًی دارای ثْوورُ ٍری ّعووتٌدکِ کبرّبراثغَرـ وحیح اًدووبم دٌّوود(کبرآیی)ٍکبرّبی
ـحیحی اًدبم دٌّد(اثرثبؽی)(.هقیوی ٍّوکبراى)1388،
ثْرُ ٍری خسئیً:عجت ارزغ هحفَل ثِ یک عجقِ ازًْبدُ راگَیٌد.
ؼبخؿ ثْرُ ٍری:تحلیلگراى ثْرُ ٍری ،ثرحعت دیدگبّی کِ ًعجت ثِ ثْورُ ٍری دارًدهودلْبی هبتلروی ثورای اًودازُ
گیری ثْرُ ٍری ارائِ کردُ اًدکِ یکی ازایي هدلْب ،هدل ؼبخؿ ثْرُ ٍری اظت.
ؼرکت ظْبهی زراػیًَ :ػی ًظبم ثْرُ ثرداری اظوت کوِ در ظوبل  1346ثودًجبل هعوبئل ًبؼوی از اـوالحبت ارضوی ثوب
اّدافی ًظیر افوسایػ درآهود ٍ رفوبُ اختووبػی کؽوبٍرزاى ،خلوَگیری از تقعوین اراضوی هسرٍػوی ثوِ بغؼوبت کَچوک
غیرابتفبدی ،افسایػ هیساى ظغح زیرکؽت ٍ ػَاهلی از ایي دظت راُ اًدازی ؼدًد( .ػجداللْی ٍ ّوکبراى.)1377،
ًظبم خردُ هبلکیً:ظبم ثْرُ ثرداری غبلت در ایراى کِ دارای ٍیصگیْبیی از بجیول کَچوک ثوَدى ٍ پراکٌودگی زهیٌْوبی
زراػیً ،بتَاًی زارػبى در پایرغ ًَآٍریْبی کؽبٍرزی ،هؼیؽتی ثَدىً ،یبز ثِ ًیرٍی کبر خبًَادُ ٍ… هیثبؼد..
خردُ هبلکیي:هٌظَرکؽبٍرزاًی کِ زهیٌْبی زراػی دراثؼبدکَچک دارًد.
رٍغ ؼٌبظی تحقیق:
رٍغ تحقیق ،ػلی -هقبیعِ ای اظت ثبهراخؼِ هکرر ثِ دفتر ؼرکت ظْبهی زراػی ٍابغ درًیلؽْرٍ دّیبریْبی رٍظوتبّبی
ّودَار،ثبپرکردى چک لیعوت اعالػوبت تْیو ِ ؼودُ ازعریوق هفوبحجِ ثبهودیرػبهل ؼورکت ٍهودیراى اخرایوی ؼورکت
ٍّوچٌیي هفبحجِ ثبدّیبراى ًٍوبیٌدگبى چبّْبی آثی هرثَط ثِ ّررٍظتب فرهْبتکویل ٍاعالػبت هٌدرج درچوک لیعوت
اخاگردید.
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ظپط دادُ ّبی خوغ آٍری ؼدُ راازعریق هدل ؼوبخؿ ثْورُ ٍری خسئوی کٌودریک-کریوور هحبظوجِ ًووَدُ ٍظوپط
ثبکوک ًرم افسار SPSSثْرُ ٍری خسئی یکبیک ًْبدُ ّبراثیي ؼرکت ٍرٍظتبّبی خردُ هبلک ازعریق آزهَى  -tتوک
گرٍّی هَردهقبیعِ برارهی دّین.
بلورٍهکبًی پصٍّػ
خبهؼِ ّدف هَردهغبلؼِ زهیٌْبی زیرکؽت هتؼلوق ثوِ ؼورکت ظوْبهی زراػوی ترثوت خوبم (اراضوی هتؼلوق ثوِ ًیلؽوْر ٍ
رٍظتبّبی ثصگبى ٍـررآثبد) ٍّوچٌیي زهیٌْبی زیرکؽت خردُ هبلکیي هتؼلق ثِ 5رٍظتبی هدوبٍر ؼورکت (رٍظوتبّبی
رثبط ،کالتِ ػجدالفود،خرگَؼی هرثَط ثِ ثبػ ثَشگبى ٍ رٍظتبّبی حعویي آثبدٍاظوالم آثوبدهرثَط ثوِ ثبوػ پوبییي
خبم)هی ثبؼد.
بلورٍزهبًی پصٍّػ
تبریخ ؼرٍع تحقیق یکدٍرُ ًعق زراػی(یکعبل زراػی) هی ثبؼدکِ ازآثبًوبُ ( 99آغبزکؽت پبییسُ گٌدم آثوی) ؼورٍع
ٍلغبیت آثبًوبُ(91پبیبى ثرداؼت چغٌدربٌد)ثِ اتوبم هی رظد.
خبهؼووِ آهووبری پووصٍّػ اراضووی زیرکؽووت گٌوودم آثووی ٍچغٌدربٌد(هٌغقووِ ثَشگووبى ٍپووبییي خووبم ازتَاثووغ ؼْرظووتبى
ترثت خبم اظتبى خراظبى رضَی)هتؼلق ثِ ؼرکت ظْبهی زراػی ترثت خبم ٍاراضی زیرکؽت ایي دٍهحفَل هتؼلوق ثوِ
خردُ هبلکیي رٍظتبّبی ّودَارایي ؼرکت هی ثبؼدکِ ػلت ثرگسیدى ایي دٍهحفَل(گٌدم ٍچغٌدر) ایٌعت کِ کؽت
غبلت هٌغقِ هی ثبؼدٍضوٌب درًسدیکی اراضی هاکَرـٌبیغ هرتجظ هَخَداظت(.یک کبرخبًِ بٌودٍیک ظویلَی تخیورُ
گٌدم ٍخَددارد).کِ اّویت اًتببة ایي دٍهحفَل را ًؽبى هی دّد.
خبهؼِ ًوًَِ درایي تحقیق را ارضی زیرکؽت (گٌدم ٍچغٌودر) هتؼلوق ثوِ ؼورکت ظوْبهی زراػوی ترثوت خوبم ٍاراضوی
زیرکؽت (گٌدم ٍچغٌدر)هتؼلق ثِ 5رٍظتبی رثبط،حعیي اثبد،اظالم آثبد،خرگَؼی کالتِ ػجدالفود اظت کوِ ثفوَرت
تفبدفی ظبدُ ازثیي  65رٍظتبی هدبٍرایي ؼرکت(تحت بلورٍهکبًی تحقیق) اًتببة ؼدُ اظت.

Archive of SID

ثح

ٍتحلیل

اًدازُ گیری ثْرُ ٍری:
ػجبرت از فرآیٌدی اظت کِ ثراظبض آى ؼبخؿ ّبی ثْرُ ٍری هٌبظت ثب اّداف ٍ رظبلتْبی اـلی ظبزهبى در ظغَح
هبتلف تؼریف ؼدُ ٍ ثب تؼییي ًظبم آهبری الزم ،اهکبى هحبظجِ ؼبخفْبی ثْرُ ٍری فراّن هی ؼَد .ؼکل کلی
ؼبخفْبی ثْرُ ٍری ثِ ـَرت ًعجت ظتبًدُ ثِ دادُ ٍ یب خرٍخیْب ثِ ٍرٍدیْبی ظیعتن ثَدُ ٍ ثِ اؼکبل هبتلف
ؼبخفْبی ابتفبدی (ریبلی) ،کوی ٍ هقداری در ظغَح هبتلف ظبزهبى ٍ هدیریت فؼبلیتْب هغرح هی ؼَدکِ درایي
تحقیق ؼبخؿ ثْرُ ٍری ثراظبض ؼبخفْبی ابتفبدی(ریبلی)هحبظجِ ؼدُ اظت.

چرخِ هدیریت ثْرُ ٍری
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هدلْبی اًدازُ گیری ثْرُ ٍری
رٍغ بضبٍت دادُ ّب
پط ازخوغ آٍری اعالػبت ،آهبرٍارببم ازعریق ػولیبت هیداًی ٍتحقیقبت کتبثببًِ ایًَ،ثت ثِ هحبظجِ ثْرُ ٍری
ًْبدُ ّبی ًیرٍی کبر،آة،هبؼیي آالت ٍظرهبیِ ًقدی هی رظد،کِ درایي پصٍّػ دادُ ّبی خوغ آٍری ؼدُ راازعریق
هدل ؼبخؿ ثْرُ ٍری خسئی کٌدریک-کریور هحبظجِ ًوَدُ ثؽرح تیل هحبظجِ ًوَدُ این:
نهاده نیروی کاربه قیمتهای دوره پایه /ستاده ناخالص (محصول)به قیمتهای دوره پایه=بهره وری جزئی نیروی کار



نهاده آب مصرفی به قیمتهای دوره پایه /ستاده ناخالص (محصول)به قیمتهای دوره پایه=بهره وری جزئی آب



نهاده ماشین آالت استفاده شده به قیمتهای دوره پایه /ستاده ناخالص (محصول)به قیمتهای دوره پایه=بهره وری جزئی ماشین آالت



نهاده سرمایه نقدی به قیمتهای دوره پایه /ستاده ناخالص (محصول)به قیمتهای دوره پایه=بهره وری جزئی سرمایه نقدی
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ثدیْی اظت کلیِ هحبظجبت ثْرُ ٍری خسئی ثرهجٌبی هدل فَق ثرای دٍهحفَل گٌدم آثی ٍچغٌدربٌد ثورای دٍهدوَػوِ
اراضی هتؼلق ثوِ ؼورکت ٍ اراضوی هتؼلوق ثوِ  5رٍظوتبی رثبط،حعویي آثبد،اظوالم آثبد،کالتوِ ػجدالفوود ٍ خرگَؼوی
ـَرت پایرفتِ اظت ٍظپط ثبکوک ًرم افوسار SPSSثْورُ ٍری خسئوی یکبیوک ًْوبدُ ّوبراثیي ؼورکت ٍرٍظوتبّبی
خردُ هبلک ازعریق آزهَى  -tتک گرٍّی هَردهقبیعِ برارهی دّین.
آهبر اظتٌجبعی
فرضیِ اٍل:الف) ثْرُ ٍری خسئی ًیرٍی کبر ؼرکت ازخردُ هبلکیي ثرای هحفَل گٌدم آثی ثیؽتراظت.
( H0ردفرضیِ ٍ  H1پایرغ فرضیِ هی ثبؼد)

H9: m1≥ m2
H1 :m1< m2

جدول  .1-4آزمون -tتک گروهی بهره وری نیروی کار (گندم آبی).
متغیر

تعداد

میانگینm1

میانگین شرکتm2

 tمحاسبه شده

سطح معناداری

بهره وری نیروی کار

5

5/97

9

**15/93

9/999

(گندم آبی)

** p-value ≤ 9/91

ثب تَخِ ثِ ًتبیح خدٍل فَق t ،هحبظجِ ؼدُ هؼٌبدار اظت .ثٌبثرایي ،ضوي رد فرق ـرر ثب اعویٌبى %99
ًتیدِ هی گیرین ،ثْرُ ٍری خسئی ًیرٍی کبر ؼرکت ازخردُ هبلکیي ثرای هحفَل گٌدم آثی ثیؽتراظت.
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فرضیِ اٍل:ة) ثْرُ ٍری خسئی ًیرٍی کبر ؼرکت ازخردُ هبلکیي ثرای هحفَل چغٌدربٌد ثیؽتراظت.

( H0ردفرضیِ ٍ  H1پایرغ فرضیِ هی ثبؼد)

H9: m1≥ m2
H1 :m1< m2

خدٍل  .2-4آزهَى -tتک گرٍّی ثْرُ ٍری ًیرٍی کبر (چغٌدر بٌد).
هتغیر

تؼداد

هیبًگیيm1

ثْرُ ٍری ًیرٍی

5

5/38

هیبًگیي

 tهحبظجِ ؼدُ

ظغح هؼٌبداری

ؼرکتm2

5/9

1/77

9/151

کبر

(چغٌدر بٌد)
ثب تَخِ ثِ ًتبیح خدٍل فَق t ،هحبظجِ ؼدُ هؼٌبدار ًوی ثبؼد .ثٌبثرایي فرق ـرر را پایرفتِ ًتیدِ هیگیرین ،ثْرُ
ٍری خسئی ًیرٍی کبر ؼرکت ثب خردُ هبلکیي ثرای هحفَل گٌدم آثی تربٍت هؼٌبداری ًدارد.
فرضیِ دٍم :الف)ثْرُ ٍری خسئی آة ؼرکت ازخردُ هبلکیي ثرای هحفَل گٌدم آثی ثیؽتراظت.
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( H0ردفرضیِ ٍ  H1پایرغ فرضیِ هی ثبؼد)

H9: m1≥ m2
H1 :m1< m2

خدٍل  .3-4آزهَى -tتک گرٍّی ثْرُ ٍری آة (گٌدم آثی).
هتغیر

تؼداد

هیبًگیيm1

ثْرُ ٍری آة

5

4/14

هیبًگیي

 tهحبظجِ ؼدُ

ظغح هؼٌبداری

ؼرکتm2

**14/8

7/37

9/999

(گٌدم آثی)

** p-value ≤ 9/91
ثب تَخِ ثِ ًتبیح خدٍل فَق t ،هحبظجِ ؼدُ هؼٌبدار اظت .ثٌبثرایي ،ضوي رد فرق ـرر ثب اعویٌبى ً %99تیدِ
هیگیرین ،ثْرُ ٍری خسئی آة ؼرکت ازخردُ هبلکیي ثرای هحفَل گٌدم آثی ثیؽتراظت.

فرضیِ دٍم:ة)ثْرُ ٍری خسئی آة ؼرکت ازخردُ هبلکیي ثرای هحفَل چغٌدر بٌد ثیؽتراظت.
( H0ردفرضیِ ٍ  H1پایرغ فرضیِ هی ثبؼد)

H9: m1≥ m2
H1 :m1< m2
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خدٍل  .4-4آزهَى -tتک گرٍّی ثْرُ ٍری آة (چغٌدر بٌد).
هتغیر

تؼداد

هیبًگیيm1

ثْرُ ٍری آة

5

11/51

هیبًگیي

 tهحبظجِ ؼدُ

ظغح هؼٌبداری

ؼرکتm2

22/2

**6/6

9/993

(چغٌدر بٌد)

** p-value ≤ 9/91
ثب تَخِ ثِ ًتبیح خدٍل فَق t ،هحبظجِ ؼدُ هؼٌبدار اظت .ثٌبثرایي ،ضوي رد فرق ـرر ثب اعویٌبى ً %99تیدِ
هیگیرین ،ثْرُ ٍری خسئی آة ؼرکت ازخردُ هبلکیي ثرای هحفَل گٌدم چغٌدر بٌد ثیؽتراظت.

فرضیِ ظَم:الف) ثْرُ ٍری خسئی هبؼیي آالت ؼرکت ازخردُ هبلکیي ثرای هحفَل گٌدم آثی ثیؽتراظت.
( H0ردفرضیِ ٍ  H1پایرغ فرضیِ هی ثبؼد)H9: m1≥ m2
H1 :m1< m2
خدٍل  .5-4آزهَى -tتک گرٍّی ثْرُ ٍری هبؼیي آالت (گٌدم آثی).
هتغیر

تؼداد

هیبًگیيm1

هیبًگیي
ؼرکتm2

 tهحبظجِ ؼدُ

ظغح هؼٌبداری
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ثْرُ ٍری هبؼیي آالت

5

4/75

7/93

**9/26

9/991

(گٌدم آثی)

** p-value ≤ 9/91
ثب تَخِ ثِ ًتبیح خدٍل فَق t ،هحبظجِ ؼدُ هؼٌبدار اظت .ثٌبثرایي ،ضوي رد فرق ـرر ثب اعویٌبى ً %99تیدِ
هیگیرین ،ثْرُ ٍری خسئی هبؼیي آالت ؼرکت ازخردُ هبلکیي ثرای هحفَل گٌدم آثی ثیؽتراظت.

فرضیِ ظَم:ة) ثْرُ ٍری خسئی هبؼیي آالت ؼرکت ازخردُ هبلکیي ثرای هحفَل چغٌدر بٌد ثیؽتراظت.
( H0ردفرضیِ ٍ  H1پایرغ فرضیِ هی ثبؼد)

H9: m1≥ m2
H1 :m1< m2

خدٍل  .6-4آزهَى -tتک گرٍّی ثْرُ ٍری هبؼیي آالت (چغٌدر بٌد).
هتغیر

تؼداد

هیبًگیيm1

ثْرُ ٍری هبؼیي

5

14/51

هیبًگیي

 tهحبظجِ ؼدُ

ظغح هؼٌبداری

ؼرکتm2

آالت

(چغٌدر بٌد)

** p-value ≤ 9/91

23/2

**4/84

9/998
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ثب تَخِ ثِ ًتبیح خدٍل فَق t ،هحبظجِ ؼدُ هؼٌبدار اظت .ثٌبثرایي ،ضوي رد فرق ـرر ثب اعویٌبى ً %99تیدِ
هیگیرین ،ثْرُ ٍری خسئی هبؼیي آالت ؼرکت ازخردُ هبلکیي ثرای هحفَل گٌدم چغٌدر بٌد ثیؽتراظت.
فرضیِ چْبرم :الف)ثْرُ ٍری خسئی ظرهبیِ ًقدی ؼرکت ازخردُ هبلکیي ثرای هحفَل گٌدم آثی ثیؽتراظت.
H9: m1≥ m2

( H0ردفرضیِ ٍ  H1پایرغ فرضیِ هی ثبؼد)

H1 :m1< m2

خدٍل  .7-4آزهَى -tتک گرٍّی ثْرُ ٍری ظرهبیِ ًقدی (گٌدم آثی).
هتغیر

تؼداد

هیبًگیيm1

هیبًگیي

 tهحبظجِ ؼدُ

ظغح هؼٌبداری

ؼرکتm2
ثْرُ ٍری

ظرهبیِ 5

4/48

4/55

9/4

9/71

ًقدی
(گٌدم آثی)

ثب تَخِ ثِ ًتبیح خدٍل فَق t ،هحبظجِ ؼدُ هؼٌبدار ًوی ثبؼد .ثٌبثرایي ،فرق ـرر را پایرفتِ ًتیدِ هیگیرین ،ثْرُ ٍری
خسئی ظرهبیِ ًقدی ؼرکت ثب خردُ هبلکیي ثرای هحفَل گٌدم آثی تربٍت هؼٌبداری ًدارد.
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فرضیِ چْبرم:ة) ثْرُ ٍری خسئی ظرهبیِ ًقدی ؼرکت ازخردُ هبلکیي ثرای هحفَل چغٌدربٌد ثیؽتراظت.
( H0ردفرضیِ ٍ  H1پایرغ فرضیِ هی ثبؼد)

H9: m1≥ m2
H1 :m1< m2

خدٍل  .8-4آزهَى -tتک گرٍّی ثْرُ ٍری ظرهبیِ ًقدی (چغٌدر بٌد).
هتغیر

تؼداد

هیبًگیي

هیبًگیي ؼرکت

 tهحبظجِ ؼدُ

ظغح هؼٌبداری

ثْرُ ٍری ظرهبیِ

5

6/35

7/38

*3/34

9/929

ًقدی

(چغٌدر بٌد)

* p-value≤ 9/95

ثب تَخِ ثِ ًتبیح خدٍل فَق t ،هحبظجِ ؼدُ هؼٌبدار اظت .ثٌبثرایي ،ضوي رد فرق ـرر ثب اعویٌبى ً %95تیدوِ هیگیورین،
ثْرُ ٍری خسئی ظرهبیِ ًقدی ؼرکت ازخردُ هبلکیي ثرای هحفَل گٌدم چغٌدر بٌد ثیؽتراظت .
ًتیدِ گیری
درهدوووَع ثرتووری ثْوورُ ٍری خسئووی آة(ثؼلووت اظووتربدُ ازظیعووتوْبی هوودرًیسُ ٍپیؽوورفتِ آثیووبری هثوول ظیعووتن
رٍالیي،ثبثلرٍآثیبری ثبراًی ) ٍ ثْورُ ٍری خسئوی هبؼویي آالت(ثؼلوت اظوتربدُ ازهبؼویي آالت ظوٌگیي ٍیبپیؽورفتِ هثول
ظیکلَتیلر) درؼرکت ثباعویٌبى99درـدتبییدؼدًدٍّوچٌیي ثْورُ ٍری ًیورٍی کبرٍظورهبیِ ًقودی ثوِ ترتیوت درگٌودم
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ٍچغٌدردرؼوورکت ازخووردُ هووبلکیي ثیؽترؼوود لااؼوورکت درهدوووَع ثْوورُ ٍری ٍفرایٌدتَلیدًعووجت ثووِ خووردُ هووبلکیي
کبرآترٍهَثرترػول ًوَدُ ٍهی تَاى الگَی راُ اًدازی یوک ؼورکت ظوْبهی زراػوی خدیود درهدوبٍرت ایوي ؼورکت
رادرهٌغقِ تبحدٍدی پایرفت.
ًبگرتِ ًوبًدثبثررظی ٍهقبیعِ ثْورُ ٍری خسئوی ًْوبدُ ّوب ثویي رٍظوتبّب ًیسثوِ ًتوبیح خوبلجی دظوت یوبفتین،عَری کوِ در
رٍظتبّبیی کِ خردُ هبلکیي ثیؽتری داؼتٌدثْرُ ٍری ؼبى پبییي ترثَدٍّوچٌیي رٍظتبّبیی کِ ازلحبػ ظرهبیِ ًٍقدیٌگی
پبییي ٍدرهضیقِ ثَدًدّن ثؼلت ػدم دظتیبثی ثِ ثاراـالح ؼدُ هٌبظت،کَدٍظن ثِ هقودار کوبفی ،ازػولکردٍثْورُ ٍری
پبییي تری ًعجت ثِ رٍظتبّبی ّودَارخَددربلورٍتحقیق ثرخَردارثَدًد.
پیؽٌْبد
 -1ثْرُ ٍری ًیورٍی کوبر درهَردچغٌدربٌود ثوبخردُ هوبلکیي چٌوداى تروبٍت هؼٌوبداری ًداؼوت  ،لواا هودیراى ؼورکت
هی ثبیعتی رٍی ایي ػبهل ثرای چغٌدر ،تورکس ثیؽتری داؼتِ ثبؼوٌدٍراّکبرّبیی ثورای افوسایػ ٍارتقوبء ثْورُ ٍری ایوي
ػبهووول درؼووورکت ثیٌدیؽوووٌدازخولِ افوووسایػ اًگیوووسُ ؼوووغلی ٍآهوووَزغ ّوووبی الزم ثووورای ًیووورٍی کوووبر ثووورای
ارتقبءثْرُ ٍری ًیرٍی کبر .
-2ثبتَخِ ثِ ایٌکِ ثْرُ ٍری آة درؼرکت ًعجت ثِ خردُ هبلکیي ثیؽترؼدلااثبتَخِ ثِ کوجَدهٌبثغ آثی لسٍم ثکبرگیری
ّرچِ زٍدتر اخرای عرحْبی ًَیي آثیبری ؼرکت در زهیٌْبی خوردُ هوبلکیي ٍتورٍیح آى ازخبًوت کبرؼٌبظوبى تورٍیح
رٍظتبیی اهری الساهی اظت.
 -3ثبتَخِ ثِ ایٌکِ ثْورُ ٍری هبؼویي آالت درؼورکت ًعوجت ثوِ خوردُ هوبلکیي ثیؽترؼودلاا لوسٍم ّرچوِ زٍدتور اخورا
ٍثکبرگیری هکبًیساظیَى خدید ؼرکت در زهیٌْبی خردُ هبلکیي ٍترٍیح آى ازخبًت کبرؼٌبظبى ترٍیح رٍظتبیی اهوری
الساهی اظت.
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-4ثْوورُ ٍری ظوورهبیِ ًقوودی درهَردگٌوودم ثووبخردُ هووبلکیي چٌووداى ترووبٍت هؼٌووبداری ًداؼووت،لااهدیراى ؼوورکت
هی ثبیعتی ثوب ثکبرثعوتي ظورهبیِ ّوبی ؼورکت درهوَاردی کوِ یوک هحفوَل هسیوت ًعوجی درهٌغقوِ داردٍخلوَگیری
ازّدررفت ظرهبیِ ّبی ؼرکت ثرای ارتقبء ثْرُ ٍری ظرهبیِ ًقدی درؼرکت تالغ ًوبیٌد.
ة) ثبتَخووِ ثووِ ًتووبیح ثدظووت آهوودُ ازتحقیووق هجٌووی ثرثْوورُ ٍری ثیؽترؼوورکت ًعووجت ثووِ خووردُ هبلکیي(رٍظووتبّبی
ّودَار)دراکثرهَارد پیؽٌْبدهی ؼَددرخْت ثْورُ ٍری ثیؽوترازهٌبثغ تَلیود درهدوبٍرت ؼورکت ظوْبهی زراػوی ًیول
آثبدترثت خبم،درهٌغقِ پبییي خبم یک ؼرکت ظْبهی زراػی خدید تؽکیل ٍراُ اًدازی گردد.
هٌبثغ
 ا.ک.ظب،ترخوِ هَظی ػٌجری،)1389(،هدیریت درتؼبًٍیْبی کؽبٍرزی،اًتؽبرات ظبزهبى تؼبًٍی رٍظتبیی. اخووووببی -داٍد ،ضرٍرت تَخِ ثِ ارتقبی ثْرُ ٍری ،هدلِ رٍغ ؼوبرُ  71اظرٌد ازکیب -هفغریٍ،احدکبرزراػی ٍآثیبری درفردیط.)1365(، اهیراى -حیدر،پَیبیی هدیریت ثْرُ ٍری ،هدلِ رٍغ ؼوبرُ،18ثْوي1372 خؼرری بَؼچی -ثْساد ،راّْبی افسایػ کبرآیی ،هدلِ تدثیر ،ؼوبرُ  126هْر 1381 حقَبی اـرْبًی -هرتضی ،)1389(،ؼرکتْبی ظْبهی زراػی"الگَیی درًظبم ثْرُ ثرداری کؽبٍرزی ایراى". خبدم آدمً-بـر،)1387(،ظَْرٍافَل ؼرکتْبی ظْبهی زراػی،رٍزًبهِ اػتوبد،ـرحِ. 7 خبکی -غالهرضب،)1382(،رٍغ تحقیق ثبرٍیکردی ثِ پبیبى ًبهِ ًَیعی . خبکی -غالهرضب ،هدیریت ثْرُ ٍریً ،ؽریبت ثْرُ ٍری ظبزهبى ثْرُ ٍری هلی ایراى دّقبًیبى -ظیبٍغ ٍّوکبر،)1373(،ثْیٌِ ظبزی فؼبلیتْبی کؽبٍرزی ؼرکت ظْبهی زراػی ًیل آثبد(ترثت خبم)،هدلِػلَم ٍـٌبیغ کؽبٍرزی (خلد 8ؼوبرُ.)1
 رضبئیبى -ػلی(،)1384هجبًی ظبزهبى ٍهدیریت،اًتؽبرات ظوت. رضبئیبى -ػلی،)1387(،هجبًی هدیریت رفتبرظبزهبًی،اًتؽبرات ظوت. -رٍزثْبى -هحوَد ٍّوکبر،)1389(،ابتفبدهدیریت،اًتؽبرات تبثبى تْراى.
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 ریچبرد .ای .داذ ،ػؽق ثِ تَلید ،ترخوِ هعؼَد ًیبزهٌدً ،ؽر ظبپکَ .1379 ظي خَ ٍّوکبراى،ترخوِ هٌْدض ػجبض خَادی،)1378(،تحلیل ثْرُ ٍری ٍظَدآٍری ثبرٍیکردشاپٌی. ـٌدٍق هغبلؼبتی ًظبهْبی ثْرُ ثرداری ایراى ، )۲۷۳۱( ،ؼرکت ّبی ظْبهی زراػی ،تْراى ،ـٌدٍق هغبلؼبتی ًظبهْبیثْرُ ثرداری ایراى .
 ػلیسادُ -هحود ؼبُ ،تَظؼِ ثْرُ ٍری ،هدلِ رٍغ ،ؼوبرُ  55ثْوي 1378 فبیبًبّبلط.خبى ّورری-)1376(،ترخوِ دکترظْراة خلیلی ٍهٌْدض َّردخت داًػ-ثْجَدثْرُ ٍری ٍفَایدآى. کَپبّی -هدید،)1382(،اـَل ابتفبدکؽبٍرزی،اًتؽبرات داًؽگبُ تْراى. هرام -فبعووِ،)1399(،پبیوبى ًبهوِ ارؼد،هَضوَع" هکوبى یوبثی ؼورکت ظوْبهی زراػوی ثباظوتربدُ ازظیعوتن اعالػوبتخغرافیبی(.)GIS
 هقیوی -ظیدهحود ٍّوکبر،)1399(،پصٍّؽٌبهِ هدیریت،خلد،1هجبًی ظبزهبى ٍهدیریت. هقیوی -ظیدهحود،)1388(،تئَریْبی هدیریت پیؽرفتِ،هرکسآهَزؼْبی الکترًٍیکی داًؽگبُ تْراى. هَظَی حدبزی -ظیدحعیي ،ثْجَد ػولکرد ظبزهبى ،هدلِ رٍغ ،ؼوبرُ  71اظرٌد 1389 ًدری -احودً ،)۲۷۳۷( ،گبّی اخوبلی ثِ تبریبچِ ؼورکت ّوبی ظوْبهی زراػویٍ ،زارت خْوبد کؽوبٍرزی هؼبًٍوتترٍیح ٍ ًظبم ّبی ثْرُ ثرداری
 ًیکجبت -هحودثببر ٍّوکبر-)1387(،رٍغ ّبی ارتقوبءثْرُ ٍری هٌوبثغ اًعوبًی درچؽون اًدازثیعوت ظوبلِ،هؼبًٍتپصٍّؽی داًؽگبُ آزاداظالهی .
ً -یک دّقبى -هحووووَد ،چگًَِ یک ًظبهٌبهِ ثْرُ ٍری تْیِ کٌین ،آهَزغ ّوبٌّ

ؼوبرُ  195دی 1378

 ٍزارت تؼبٍى ٍاهَر رٍظتبّب ، )۲۷۳۱( ،بوبًَى تؽوکیل ؼورکت ّوبی ظوْبهی زراػوی ،تْوراى ٍ ،زارت تؼوبٍى ٍ اهوَررٍظتبّب.
ًٍَ -ض -داٍر ٍّوکبراى،)1389(،تحقیقبت ثبزاریبثی(ًگرؼی کبرثردی).
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Abstract

Increasing the national productivity will be the rise involving standards, inflation
slump and production national competition in Global markets. The purpose of this
study is to address the issue of agricultural productivity and therefore the farming
corporation is operating system with modernized farming, large scaled and
integrated, against the yeoman of traditional culture have small parts and sporadic .
The productivity of individual component inputs: labor, water, machines and cash
capital between farming corporation of Torbat-e-Jam and it’s yeoman villages was
compared and analyzed.
Research method is causal-comparative method, that partial productivity
computings with Kendrick-Creamer model have been calculated. And so checking
assumptions, for farming corporation of Torbat-e-Jam with validity 99% higher
productivity water and machines for two product water wheat and sugar beet
proved.
Also, higher productivity laber and cash capital respectively wheat and beet in
farming corporation compared to it’s nearby villages, applied target of possible
establishment a new farming corporation organized of it’s nearby villages was
validated.
Keywords: productivity , farming corporation, nearby villages, the yeoman.

