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چكيده:
هغبلقِ حبضش ثب ّذف اًذاصُ گيشي ثْشٍُسي فَاهل تَليذ دسٍاحذّبي پشٍسؽ گبٍؿيشي دس
ؿْشػتبى هيبًِ دس ػبل  1390ثِ اًدبم سػيذ .ثِ ايي هٌؾَس دادُّبي هَسد ًيبص اص عشيك تىويل
پشػـٌبهِ ٍهلبحجِ حضَسي ثب هذيشاى گبٍداسيّب اص ٍ 7احذ گبٍداسي ؿيشي فقبل ؿْشػتبى ثشاي
 5ػبل ثشاي دٍسُّبي صهبًي 1385 -89خوـ آٍسي گشديذ .ثْشٍُسي ،ثب اػتفبدُ اص ؿبخق
تشًىَيؼت-تيل ثشاي ايي دٍسُ صهبًي اًذاصُ گيشي ؿذُ اػت .ثش اػبع ًتبيح ،ثشاي دسكذ ثباليي اص
گبٍداسيّبي هَسد ثشسػي ،تأثيش فَاهلي هبًٌذ ػشهبيِ دام ،ػشهبيِ هبؿيي آالت ،ػْن وٌؼبًتشُ اص
خيشٍُ ،فَاهل ديگشي هبًٌذ ػي ،تدشثِ ٍ ػغح تحليالت ثش ثْشٍُسيول فَاهل تَليذ ،هقٌيداس ٍ
هثجت ٍ تأثيش فَاهلي هبًٌذ ؿشوت دس دٍسُّبي آهَصؿي ٍ تشٍيدي ،ؽشفيت اػويّ ،ضيٌِ
ػَخت(اًشطي) ،هقٌيداس ًجَدُ اػت .فَاهلي ّن هبًٌذ ٍام ثبًىي ٍ هؼبحت ول صهيي تأثيشؿبى سٍي
ثْشٍُسيول فَاهل تَليذ هقٌيداس ٍلي هٌفي ثَدُ اػتًْ .بيتبً هيتَاى ًتيدِ گشفت دس عي دٍسُ
صهبًي هزوَس ثْشٍُسيول فَاهلتَليذ دسّوِ ٍاحذ ّب ٍدس ّوِ ػبلْب سٍ ثِ سؿذ ثَدُ اػت ،ثٌبثشايي
ًتبيح ثشآٍسد ؿذُ اص لحبػ ػبصگبسي ًؾشي ثب هجبًي تئَسيه سضبيت ثخؾ هيثبؿذ.

بهزهوريكلعواملتوليد،شاخصتزنكويست-تيل ،
هايكليدي :
واژه 
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-1مقدمه :
ثب تَخِ ثِ سؿذ فضايٌذُ خوقيت ٍ هحذٍديت ًْبدُّب ٍ هٌبثـ تَليذ دس ثخؾوـبٍسصي ٍ
ّوچٌيي فذم اػتفبدُ ثْيٌِ اص ايي فَاهل ،ضشٍست ٍ اّويت تَخِ ثيـتش ثِ سؿذ ثْشٍُسي دس آيٌذُ
تَػقِ وـبٍسصي ،ثيؾ اص پيؾ ًوبيبى هيگشدد .اص هْوتشيي فَاهلي وِ پيـشفت دس ّش فقبليت
تَليذي ٍ التلبدي سا تضويي هي وٌذ ،تلفيك داًؼتِّبي فلوي ثب اهىبًبت فولي اػت ٍ ايي اهش دس
ثشخي اص سؿتِّبي تَليذي هبًٌذ فقبليتّبي داهپشٍسي الصم ٍ ضشٍسي هيثبؿذ (ًَسيًبئيٌيٍ ،
سحيوي ػَسُ.)1373 ،
ساّىبساكلي افضايؾ تَليذ ،افضايؾ ثْشٍُسي اػت ثٌبثشايي الصم اػت تب ثْشٍُسي اًذاصُگيشي
ٍ فَاهل افضايؾ دٌّذُ آى هـخق ؿَد .ثِ عَس ولي افضايؾ ثْشُ ٍسي دس يه ثخؾ التلبدي يب
ٍاحذ تَليذي ثِ هفَْم وبّؾ ّضيٌِ تَليذ ّش ٍاحذ ،هحلَل ٍ ليوت توبم ؿذُ آى اػت .افضايؾ
ثْشُ ٍسي تَاى ٍاحذ يب ثخؾ تَليذي سا دس سلبثت ثب ػبيش ٍاحذّب ٍ ثخـْبي تَليذي سليت ،افضايؾ
هي دّذ .ثِ ّويي ػجت هقيبسّبي ثْشُ ٍسي ساٌّوبي خَثي ثشاي هذيشاى ٍاحذّبي تَليذي ٍ
ثشًبهِ سيضاى التلبدي دس اسصيبثي خبيگبُ ٍاحذ يب ثخؾ تَليذي خَاّذ ثَد(ػالهي.)1376،
ػٌدؾ ثْشُ ٍسي اهىبًي سا فشاّن هي آٍسد تب ثتَاى ثب ثىبسگيشي هَثش هٌبثـ تَليذي ،ثِ
تَليذ ثيـتشي دػت يبفت .ثٌبثشايي ؿبخق ثؼيبسهٌبػجي ثشاي ًـبى دادى چگًَگي اػتفبدُ اص يه
ًْبدُ تَليذ هي ثبؿذ .لزا اًذاصُ گيشي ثْشُ ٍسي يىي اص ضشٍستْب ثشاي اػتفبدُ ثْيٌِ اص هٌبثـ ٍ اداسُ
ٍاحذّبي تَليذي هيجبؿذ (ّشؽ ٍ ّوىبساى.1)2002 ،
دس چشخة ثْشٍُسي ،ثشاي ؿشٍؿ ثشًبهِ ثْشٍُسي اثتذا ثبيؼتي پغ اص تقشيف كحيح
ؿبخقّب ،ثِ اًذاصُگيشي آًْب ثپشداصين .خْت تقشيف ؿبخقّب ثبيذ ًىبتي سا هذ ًؾش داؿت وِ ثب

Harsh, et al
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سفبيت آًْب هيتَاى ؿبخقّبي هٌبػجي تقشيف وشد ٍ ثِ اًذاصُگيشي پشداخت .هْوتشيي ًىبت دس
تقشيف هقيبسّب ،اخشايي ٍ فوليبتي ثَدى آى هقيبس اػت ،پغ ًجبيذ هقيبسي تقشيف ؿَد وِ ًتَاى آى
سا پيبدُػبصي وشدّ .وچٌيي اص ًىبت ديگش ،هقيبسي ثبيذ تقشيف ؿَد وِ لبثل اًذاصُگيشي ٍ هحبػجِ
ثبؿذ( الصاسٍع ٍ ّوىبساى.2)1989 ،

دس ايي ساػتب خْت افضايؾ ثْشٍُسي دس ثخؾ وـبٍسصي ،الصم اػت ٍضـ هَخَد ثْشٍُسي
فَاهل تَليذ ٍ سًٍذ آى ،دس ػبلْبي گزؿتِ هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس گشفتِ تب اص ايي عشيك ثتَاى
خْت سػبًذى ٍضـ هَخَد ثِ ٍضقيت ايذُآل ٍ هغلَة ،ثشًبهِّبي وبساتش ٍ ثوش ثخؾ تشي اسائِ
ًوَد.
-2روشتحقيق :
ّوبًغَس وِ اؿبسُ ؿذ هؼئلِ هْن دس هغبلقِ ثْشُ ٍسي آى اػت وِ هـخق ؿَدچِ
چيضي اًذاصُ گشفتِ هي ؿَد .تب ثتَاى ثش ايي هجٌب تفؼيش كحيحي اص ؿبخق اسائِ ٍ ثش آى هجٌب تذاثيش
همتضي دس خْت ًيل ثِ اّذاف اتخبر ًوَد .سٍؿْبي هتفبٍتي ثشاي تقشيف ؿبخق ثْشُ ٍسي ثىبس
گشفتِ ؿذُ اػت وِ دس ًتيدِ ايي اهش افذاد هتفبٍتي ثشاي ؿبخق ثذػت هي آيذ .ثذيي تشتيت
هؼئلِ اًتخبة ؿبخق هغشح هيـَد .سٍؿْبي هقوَل ثشاي اًذاصُ گيشي ؿبخق سؿذ ثْشُ ٍسي ،وِ
دس ايي تحميك پشداختِ هي ؿَد سٍؽ هجتٌي ثش تئَسيْبي ؿبخقّبي فذدي هي ثبؿذ .دس ؿشايغي
وِ ّذف ،اًذاصُگيشي ثْشٍُسي ول فَاهل( )TFPثبؿذ ،ثبيذ تشويت ٍصًي فَاهل تَليذ سا يىدب دس
ًؾش گشفت .هْوتشيي هؼئلِ دس ثشسػي تغييشات ثْشٍُسي ثِ سٍؽ فذد ؿبخقً ،حَُ خوـػبصي
ًْبدُّب ٍػتبدُّبي ًبّوگي اػت(سٍتي .3)2002،دس هغبلقبت التلبدي اؿىبل هختلفي اص ؿبخق
Lazaros, et al
Ruten
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خْت هحبػجِ ؿبخق همذاسي تَليذ ٍ يب ًْبدُّب هقشفي ؿذُ اػت ٍ .ثش اػبع ًؾش دايَست،
ؿبخق تشًىَػيت – تيل يه تمشيت ًبپيَػتِ اص ؿبخق ديَطيب ٍ هٌغجك ثش تبثـ تَليذ تشاًؼلَي
اػت ،ؿبخلي ثشتش ثِ ؿوبس هي آيذ(دايَست )1992،
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دس ايي پظٍّؾ اًذاصُگيشي ثْشٍُسي ول فَاهل تَليذ دس ٍاحذّبي پشٍسؽ گبٍ ؿيشي دس
ؿْشػتبى هيبًِ اًدبم گشفت .ثِ ايي هٌؾَس دادُّبي هَسد ًيبص سا اص عشيك تىويل پشػـٌبهِ
ٍهلبحجِ حضَسي ثب هذيشاى گبٍداسيّب اص ٍ 7احذ گبٍداسي ؿيشي فقبل ؿْشػتبى ثشاي  5ػبل ثشاي
دٍسُّبي صهبًي 1385 -89خوـ آٍسي گشديذ ٍ .اسصؽ ٍ همذاس ػتبًذُّب ٍ ًْبدُّبي ٍاحذّبي
هزوَس هقيي ٍ ثشآٍسد ؿذًذ.
ػتبًذُّبي گبٍداسيْب ؿبهل تَليذ ؿيش ،گَؿت گبٍ حزفي (صًذُ) ،گَؿت گَػبلِ ًش پشٍاسي
ٍ تليؼِ ثبسٍسٍ ،فَاهل تَليذ يقٌي ًْبدُّب ًيض ؿبهل ػبختوبى ٍ تأػيؼبت ،هبؿييآالت ٍ تدْيضات،
ًيشٍيوبس ،اًشطي ،ػشهبيِدام ٍ خيشُ غزايي هيثبؿذ.
هب ثشاي اًذاصُگيشي ثْشٍُسي ول فَاهل تَليذ اص سٍؽ هجتٌي ثش تئَسيْبي ؿبخقّبي
فذدي ،ؿبخق تشًىَيؼت -تيل سا اًتخبة ٍ ّوچٌيي اص ديگش ًشمافضاسّبي وبسثشدي هبًٌذ Excell
ٍ  Eviews.5ثشاي تخويي ضشايت اػتفبدُ وشدين.
دادُّبي فَاهل تَليذ ٍػتبًذُ ّب سا ٍاسد هحييظ  Excellوشدُ  ،اسصؽ ول ّضيٌِ تَليذ ٍ
اسصؽ ول تَليذ سا هحبػجِ وشدُ ٍ ثب اػتفبدُ اص ايي فشهَلّب ػْن ّش وذام اص ًْبدُّب ٍ ػتبًذُّب سا
ثذػت هيآٍسين:
(ػْن ػتبًذُ دسيه ػبل هـخق) ; R1اسصؽ ول تَليذ /اسصؽ تَليذ ّش هحلَل
(ػْن ًْبدُ دسيه ػبل هـخق)  =S1اسصؽ ول ّضيٌِ تَليذ /اسصؽ ّش ًْبدُ
Divewert
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هب دس ايي پظٍّؾ چْبس ػتبدُ ٍ ؿؾ ًْبدُ داسين وِ هدوَؿ ػْن ّشوذام اص ايي هحلَالت اص
دسآهذول فشٍؽ هحلَالت (اسصؽ ول تَليذ) دس ّوِ ػبلّب (85الي )89ثشاثش يه خَاّذ ثَد.
R1+R2+R3+R4=1
ٍ ّوچٌيي هدوَؿ ػْن ّشوذام اص ًْبدُّب ،اص ول ّضيٌِ تَليذ ًيض دسّوِ ػبلْب ثشاثش يه خَاّذ
S1+S2+S3+S4+S5+S6=1

ثَد.

ثب دس ًؾش گشفتي ػبل  1385ثِ فٌَاى ػبل هجٌب ٍ ،ثب خبيگضيي وشدى ّش يه اص ايي هتغيشّب دسايي
LnTFPt =[1/2∑(Rit+Rio)LnYit/Yio -1/2

فشهَلّب:
]∑(Sit+Sio)LnXit/Xio

)پبيِ( TFP = LnTFPt /TFPOول
ٍ ثب ثذػت آٍسدى ؿبخقّبي همذاسي ػتبدُ ٍ ًْبدُ ول ،ؿبخق ثْشٍُسي تشًىَيؼت-
تيل ثِ ايي كَست هـخق هيؿَد(ػالهي.)1376 ،
: sioػْن ًْبدُّب دس ػبل پبيِ (ػبل )85

ّ : xioضيٌِ ًْبدُي  iدس ػبل پبيِ (ػبل )85

 : sitػْن ًْبدُّب دس ػبل (tاصػبل85الي)89

ّ : xitضيٌِ ًْبدُي  iدس ػبل ( tاصػبل85الي)89
 : Yioهحلَل  Iدس ػبل پبيِ 0

 :Rioػْن هحلَالت دس ػبل پبيِ

 : Yitهحلَل  Iدس ػبل t

 :Ritػْن هحلَالت دس ػبلt

ٍّوچٌيي اص ايي فشهَل ًيض هيتَاى اػتفبدُ وشد:
)همذاس هحلَالت /ػْن هحلَالت دسػبل =∑( tؿبخق ػتبًذُّب دس ػبلt
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)همذاس ًْبدُّب /ػْن ًْبدُّب دسػبل =∑( tؿبخق ًْبدُّب دس ػبلt
ؿبخق ًْبدُّب دس ػبل ( هَسدًؾش ) /ؿبخق ػتبًذُّب دس ػبلTFPt= t
)پبيِ(TFP= TFPt/TFPول
ٍهب دس ايي تحميك ثقذ اص ثذػتآٍسدى ( TFPثْشٍُسيولفَاهلتَليذ) ثشاي ٍ7احذگبٍداسي
دسػبلْبي هزوَس ،همبديشTFPسا ثِ فٌَاى يه هتغيش ٍاثؼتِ ٍ ،دادُّبي ديگش فَاهل تَليذ سا ثِ
فٌَاى هتغيشّبي هؼتمل اص ًشمافضاس ٍ Excelاسد هحيظ Eviews.5وشدين ٍ ،ثب اػتفبدُ اص دادُّبي
پبًل(تشويجي) ٍ دػتَسات ديگش ايي ًشم افضاس ،سگشػيَى ٍ ضشايت تخويي ايي هذل سا ثذػت آٍسدُ ٍ
فَاهل هَثش ثش سٍي ثْشٍُسي سا ؿٌبػبيي وشدُ ٍ ّوچٌيي ثب سػن ًوَداسّب ٍخذاٍل ثْشٍُسي ،دس
فلل چْبسم تغييشات ثْشٍُسي ّش ٍاحذ سا دس عَل ايي  5ػبل ٍ اختالف ثْشٍُسي ٍاحذّب سا دس
ػبلْبي هـبثِ ٍ ّوچٌيي همبيؼِ ّش ٍاحذ ثب ٍاحذ ّبي ديگش سا هَسد ثشسػي لشاس هيدّين.
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نتايجوبحث :
نتايجبهزهوريكلعواملتوليد 

ثب تَخِ ثِ خذٍل1-1هتَخِ هيؿَين وِ ثشسػيثْشٍُسي ول فَاهل تَليذ دس توبهي
ٍاحذّبي هزوَس حبوي اص ثْجَد آى دس عي دٍسُ صهبًي هَسد ًؾش اػت .ؿبخق هزوَس دس ٍاحذّبي
 6ٍ4ٍ 3ٍ2اص ػبل  85الي  89ػيش كقَدي يب فضايٌذُ داؿتِ ٍلي دس ٍاحذ ّبي 7ٍ 5 ٍ1اص ػبل 85
الي  87ػيش فضايٌذُ ٍلي دس ػبل  88ثْشٍُسي وبّؾ يبفتِ ٍ دٍثبسُ دس ػبل  89دس ّويي ٍاحذ
ّبي 7ٍ 5 ٍ1افضايؾ ثْشُ ٍسي سا داسين .ثش اػبع ثشسػي ٍتحليلّبيي وِ دس هَسد گبٍداسيْبي
ٍاحذ 7ٍ 5 ٍ1ثِ فول آهذ ًتيدِ گشفتين وِ ثِ فلت وبّؾ اػتفبدُ اص وٌؼبًتشُ دس خيشُ غزايي
داهْب دس ػبل  ،88يىي اص داليل فوذُ وبّؾ ثْشٍُسي دس ايي ػبل هيثبؿذٍ .دس ول هيتَاى گفت
وِ ثْشٍُسي ٍاحذ  ٍ 3ثقذ ثْشٍُسي ٍاحذ ً 5ؼجت ثِ ٍاحذّبي ديگش اصّوِ ووتش هيثبؿذ.
خذٍلً -1-1تبيح ثْشٍُسي ول فَاهل تَليذ دس ٍاحذّبيگبٍداسي دس ػبلْبي  1385-89ثشاي
گبٍداسيّبيهَسد ثشسػي
ٍاحذّبي گبٍداسي 1385

1387

1386

1389

1388

ٍاحذ 1

1

3/79

7/88

6/88

8/33

ٍاحذ 2

1

4/62

5/48

7/12

7/28

ٍاحذ 3

1

1/36

1/66

1/99

2/73

ٍاحذ 4

1

1/69

1/81

2/79

3/12

ٍاحذ 5

1

2/11

2/55

2/13

2/56

ٍاحذ 6

1

5/52

6/17

6/85

7/36

ٍاحذ 7

1

5/89

8/37

5/43

6/17

7

هأخز  :يبفتِّبي تحميك
روندبهزهوريكلعواملتوليددرواحدهايپزورشگاوشيزيدرشهزستانميانهدر

سالهاي 1385-89
چٌبًچِ ثب تَخِ ثِ ًوَداس  1-1هالحؾِ هيؿَد وِ دس ثيي ّوِ ٍاحذّب ٍاحذ ؿوبسُ  1دس
ػبل 1389ثيـتشيي ثْشٍُسي سا ثب همذاسٍ ٍ 8/30احذ ؿوبسُ 3دس ػبل  1386ثب همذاس 1/06
پبيييتشيي ثْشٍُسي سا داسا ّؼتٌذ.
ًوَداس1 -1سًٍذ ثْشُ ٍسي ول فَاهل تَليذ دس ٍاحذّبي پشٍسؽ گبٍ ؿيشي دس ؿْشػتبى هيبًِ دس
ػبلْبي 1385-89
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تحليلنتايجمدلهايرگزسيونیبزآوردي تحليل سگشػيَى يىي اص سٍؿْبي وبسثشدي ثشاي اػتٌجبط فلوي دس هغبلقبت التلبدي-
اختوبفي اػت .تحليل سگشػيَى ايي اهىبى سا ثشاي هحمك فشاّن هيػبصد تب تغييشات هتغيش ٍاثؼتِ
سا اص عشيك تغييشات هتغيشّبي هؼتمل ثيؾثيٌي ٍ ػْن ّش يه اص هتغيشّبي هؼتمل سا دس تجييي
هتغيش ٍاثؼتِ تقييي وٌذ.

9

خذٍل -2-1آخشيي سگشػيَى ٍ هقٌيداس ؿذى ضشايت ّشوذام اص هتغيشّبي هَسد هغبلقِ

هتغيشّب

ضشيت اثشگزاسي

خغبي

هتغيشّبي هؼتمل

اًحشاف هقيبس

آصهَى T

هقٌيداسثَدى

سٍي هتغيشٍاثؼتِ
تدشثِ داهذاساى

0.380971

هؼبحتول صهيي

-0.001130

هبؿييآالت

ػغح

0.0001 4.711760 0.080855
0.000202

5.601940

0.0000

2.30E-07

0.0003 4.123874 5.58E-08

ػشهبيِ دام

3.29E-09

0.0007 3.837190 8.56E-10

ػي داهذاساى

0.269968

0.0000 4.861432 0.055533

تحليالت داهذاساى

6.465540

0.0002 4.344019 1.488378

ٍام ثبًىي

-4.03E-07

ٍتدْيضات

همذاس هلشف ػبالًِ
وٌؼبًتشُ

8.87E-06

9.02E-08

4.467208

0.0001

0.0003 2.264040 3.92E-06

Prob(F-statistic)=0.000

ضشيت تقييي

R2 =0.857

دٍسثيي ٍاتؼَى D.W=1.053

F-statistic=2.327
آصهَى F
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مأخذ:يافتههايتحقيق 


ثب تَخِ ثِ آخشيي سگشػيَى ثذػت آهذُ ٍ هقٌيداس ؿذى ضشايت ّشوذام اص هتغيشّبي
هَسد هغبلقِ ،اص لحبػ تأثيشگزاسي آًْب سٍي ثْشٍُسي ول فَاهل تَليذ ،هَسد ثشسػي ٍ تحليل لشاس
هيگيشًذ.
چٌبًچِ اص ًوَداس ثبال هتَخِ هيؿَين وِ هتغيشّبي تدشثِ داهذاساى ،هؼبحتول صهيي،
هبؿييآالت ٍتدْيضات ،ػشهبيِ دام ،ػي داهذاساى ،تحليالت داهذاساىٍ ،ام ثبًىي ٍ همذاس هلشف
ػبالًِ وٌؼبًتشُ ّوِ هقٌيداسؿذُ ٍضشيت اثشگزاسي ّوِ هتغيشّب ،سٍي ثْشٍُسي ول فَاهل تَليذ
هثجت ثَدُ ثدض دٍهتغيش ،يىي هؼبحت ول صهيي وِ ضشيت اثشگزاسي آى ثش سٍي ثْشٍُسي( -
 )0.001دسكذ هيثبؿذ ٍ ،اثشي هٌفي ثش سٍي ثْشُ ٍسي داسد يقٌي ثب افضايؾ هؼبحت ول صهيي
ثْشٍُسي وبّؾ هييبثذ.هيتَاى چٌيي اػتذالل وشد وِ ٍاحذّبيي وِ صهيي ثضسگتشي داسًذ،
اػتفبدُ ثْيٌِ اصآى ًىشدُاًذ يقٌي دس صهيٌي وِ داسًذ خبيگبُ هٌبػجي ثشاي داهْبي خَد ايدبد
ًىشدُاًذ ٍ .ديگشي ٍام ثبًىي وِ ضشيت اثشگزاسي آى ًيض ثشسٍي ثْشٍُسي ول فَاهل تَليذ ( )-4
دسكذ هيثبؿذٍ ،ثِ فلت هٌفي ثَدى اثشي هٌفي ثش سٍي ثْشٍُسي داسدٍ .هب ثب تَخِ ثِ يبفتِّبي
خَد ٍ تحميمبتي وِ وؼت وشدين ثِ ايي ًتبيح دػت يبفتين وِ وِ ثِ فلت فذم ثْجَد ٍضقيت
افغبئ تؼْيالت ثبًىي هيثبؿذ صيشا ثيـتش داهذاساى دسخَاػت افغبي هغلَةتش تؼْيالت ثبًىي سا
داؿتٌذ.
ٍ ّوچٌيي ًتبيح هٌذسج دس خذٍل فَق ًـبى هيدّذ وِ ػغح هقٌيداسي همذاس هلشف
ػبالًِ وٌؼبًتشُ ( )0.0003هيثبؿذٍ ،ضشيت اثشگزاسي آى سٍي هتغيش ٍاثؼتِ (ثْشٍُسي)8/87
دسكذ هيثبؿذ ٍ ،اثشي هثجت ثش سٍي ثْشٍُسي داسدٍ .هب ثب تَخِ ثِ هٌذسخبت خذٍل ٍتحميمبتي وِ
ثذػت آٍسدين ثِ ايي ًتيدِ سػيذين وِ ّشٍاحذي وِ دس خيشُ غزايي داهْبي خَد ًؼجتبً وٌؼبًتشُ

11

ثيـتشي ًؼجت ثِ ول خَسان هلشف هيوشدًذ ويفيت غزايي ثْتشي ثشاي داهْب فشاّن وشدُ ٍتَليذ
ثْتش ٍ ثْشٍُسي ثبالتشي داؿتٌذ

ّوبًغَسيىِ لجالً فٌَاى گشديذ ثشاي داؿتي دسن دسػت ٍ تلَيش ٍالـثيٌبًِ اص ثْشٍُسي
ًْبدُّبي هختلف دس ٍاحذّبي گبٍداسي كٌقتي ؿْشػتبى هيبًِ ؿبخق ثْشٍُسي تشًىَيؼت-تيل
هحبػجِ ٍ اسصيبثي گشديذ .تأثيش ثشخي فَاهلهَثش ثش ثْشٍُسي هـخق ٍ تحليل ؿذ ٍثبالخشُ ثش
اػبع ًتبيح پيـٌْبداتي اسائِ گشديذ.

پيشنهادها 

ثب تَخِ ثِ يبفتِّب ًٍتبيح تحميك پيـٌْبدّبي صيش خْت استمبي ثْشٍُسي دس ٍاحذّبي
گبٍداسي ؿْشػتبى هيبًِ اسائِ هيگشدد:
ثب تَخِ ثِ هقٌيداس ؿذى ٍ اثش هثجت همذاس هلشف ػبالًِ وٌؼبًتشُ دس ٍاحذّبي گبٍداسي
ؿْشػتبى ٍ ،استجبط ثب وبسؿٌبػبى پشٍسؽ دام اهىبى ثْجَد ثْشٍُسي سا فشاّن هيآٍسد ،ثب استمبء داًؾ
ٍ آگبّي هذيشاى ٍ وبسگشاى دسثبسُ تشويت خيشُ غزايي هٌبػت دس صهبىّبي هتفبٍت پشٍسؽ دام،
هيتَاى هذيشيت سا دس وبسثشد التلبدي هلشف وٌؼبًتشُ هؼبفذت ًوَد.
ثب تَخِ ثِ ساثغِ هقٌي داس ؿذى ٍاثش هثجت ًْبدُ هبؿييآالت ٍ تدْيضات ٍ ػشهبيِ دام ثش
سٍي ثْشٍُسي ،ثب اػتفبدُ اص فشايٌذّبي تحميك ٍتَػقِ ثشاي گبٍداسيّبي تَليذ وٌٌذُ ؿيش ،هيتَاى
ػغح اػتفبدُ هغلَة اص ًْبدُّب سا هـخق ًوَد تب هذيشاى ٍاحذّب دس اػتفبدُ اص ًْبدُّب دچبس
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 هيتَاى ثْشٍُسي سا، ثٌبثشايي ثب حفؼ ػغح هلشف ايي ًْبدُ ّب دس ايي حذ.افشاط ٍ تفشيظ ًگشدًذ
.دسايي ػغح حفؼ ًوَد
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Abstract:
The persent research has been accomplished with the goal to Determining
Production Factors Productivity in Dairy Cattle Breeding Units in
the city Miyaneh in 1390(2011). To do this research the needed data has
been collected through completing questionnaires and personally
interview with dairies managers of 7 units active dairy farm for 5 years
for the period times in the year(2005-2010). Productivity is measured
using the Trnkovyst – till index for period time. To basis results for
increased percent of review dairies farm, is significant and positive effect
of factors, such as, cattle capital, machinery capital, consantere of ration,
and other factors, such as: age, experience and level of education, for
total production factors productivity, and effect of factors such as to
participate in periods of learning and propagation, nominal capacity,
cost of fuel (energy) not is significant. Other factors such as bank loans
and the total area, to effect their for the productivity total factors of
production is significant but negative. Finally, it can be concluded
during period time mentioned, productivity total factors of production
in all of units and for all years have been growing. Therefore estimated
results consistency is satisfactory of view theoretical compatibility with
base theoretic.
Keywords: Total Factor Productivity(TFP), Index Trnkovyst - til, dairy
farm units, miyaneh
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