ثؼوِ تؼبلی
دستورالعول هحاسبه شاخصهای بهرهوری وزارت جهاد کشاورزی

ثِ اػتٌبد هبدُ ( )2لبًَى تـىيل ٍصاست خْبد وـبٍسصي هلَة  ،1379ؿشح ٍظبيف تفليلی ٍصاست
خْبد وـبٍسصي هغبثك ثب هلَثِ ّيئت ٍصيشاى ثِ ؿشح صيش اػت:
الف -ػيبػتگزاسي ،ثشًبهِسيضي ٍ ًظبست
 -1تؼييي ػيبػتّب ٍ ساّجشدّبي هشثَط ثِ ثخؾ وـبٍسصي ،تَػؼِ ٍ ػوشاى سٍػتبّب ٍ هٌبعك ػـبيشي
ٍ ّوچٌيي تٌظين ٍ اخشاي ثشًبهِّبي تَػؼِ وـبٍسصي دس چبسچَة ػيبػتّبي تَػؼِ پبيذاس.
 -2اًدبم ثشسػیّب ٍ الذاهبت الصم ثِ هٌظَس ثشًبهِسيضي تَليذ ٍ تبهيي ًيبص وـَس ثِ هحلَالت ٍ
فشآٍسدُّبي وـبٍسصي ٍ داهی ٍ تَػؼِ كبدسات ثب سػبيت هضيت ّبي ًؼجی دس چبسچَة ػيبػتّبي
ثبصسگبًی وـَس.
 -3تْيِ ،تذٍيي ،اخشا ٍ ثِ ٌّگبم ػبصي ًظبمّبي اعالع سػبًی وـبٍسصي ٍ سٍػتبيی ٍ اػتمشاس ًظبمّبي
آهبسي.
 -4تْيِ اػتبًذاسدّب ٍ ضَاثظ ٍ ثشًبهِسيضي الصم دس صهيٌِ تبػيؼبت ٍ صيشػبختّبي هَسد ًيبص تَليذ ٍ
تَليذوٌٌذگبى ثخؾ وـبٍسصي.
ً -5ظبست ٍ اسصؿيبثی ػولىشد فؼبليتّبي هَػؼبت ٍ ؿشوتّبي ٍاثؼتِ ثِ ٍصاستخبًِ ٍ ايدبد
ّوبٌّگیّبي ثشًبهِاي ٍ ػوليبتی الصم.
ً -6ظبست ٍ اسصؿيبثی ثشًبهِّب ،عشحّب ،فؼبليتّب ٍ الذاهبت دس حيغِ ٍظبيف ٍصاست خْبد وـبٍسصي
ثِ هٌظَس ػٌدؾ هيضاى وبسايی ٍ اثشثخـی آىّب.
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ة -اهَس پظٍّؾ ،آهَصؽ ٍ تشٍيح
 اًدبم پظٍّؾّبي وبسثشدي ٍ تَػؼِاي دس صهيٌِ ّبي صيش: آة ٍ خبن ،اكالح ثزس ٍ ًْبل ،اكالح ًظاد ،پشٍسؽ دام ٍ آثضيبى ،خٌگل ٍ هشتغ ٍآثخيضداسي آفبت ٍ ثيوبسيّبي گيبّی ٍ ساُّبي هجبسصُ ثب آى.

ثْشُثشداسي اص فٌَى پيـشفتِ ثيَتىٌَلَطي ٍ هٌْذػی طًتيه دس ثخؾ وـبٍسصي ،تذٍيي

ؿيَُّبي هٌبػت ٍ اػتفبدُ اص فٌبٍسيّبي ًَيي تَػؼِ وـبٍسصي ٍ داهی هتٌبػت ثب ؿشايظ
الليوی ٍ خغشافيبيی وـَس.
 افضايؾ ثْشٍُسي ،وبّؾ ضبيؼبت ٍ ثْجَد ويفی تَليذ هحلَالت ٍ فشآٍسدُّبي ثخؾوـبٍسصي.

ثيوبسيّب ،هبيِّب ،ػشمّب ٍ هَاد ثيَلَطيه الصم ثشاي پيـگيشي ٍ هجبسصُ ثب ثيوبسيّبي داهی

آثضيبى ٍ هـتشن اًؼبى ٍ دام ٍ تْيِ ٍ تَليذ آىّب دس وـَس.
 -2حفبظت ،خوغآٍسي ،اسصيبثی ،احيب ٍ تَػؼِ رخبيش تَاسث طًتيىی ،تٌَع صيؼتی گيبّی ٍ طسم
پالػن گيبّبى صساػی ،ثبغی ،صيٌتی ،داسٍيی ،هشتؼی ،خٌگلی ٍ دام ٍ آثضيبى ٍ هيىشٍاسگبًيضمّب ٍ
حـشات هفيذ وـبٍسصي دس چبسچَة ٍظبيف هحَل ؿذُ.
 -3هغبلؼِ ٍ تحميك ثِ هٌظَس تَػؼِ وـبٍسصي ٍ استمبي خبيگبُ آى دس التلبد هلی ٍ تَػؼِ سٍػتبيی ٍ
ػـبيشي.

حشفِاي ؿبغالى ثخؾ وـبٍسصي ٍ
ثشًبهِسيضي ٍ اخشاي آهَصؽّبي ػلوی – وبسثشدي ٍ فٌی – 
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سٍؽّب ٍ فٌَى ًَيي وـبٍسصي ٍ
ػيبػتّبي هلَة ٍ ّوچٌيي آهَصؽ 

كٌبيغ سٍػتبيی دس چبسچَة
داهذاسي ثِ تَليذ وٌٌذگبى هشثَط.

ثْشُثشداسي دس ثخؾ وـبٍسصي ٍ اسصيبثی ٍ
 -5هغبلؼِ ،عشاحی ٍ ثْيٌِػبصي الگَّب ٍ ًظبمّبي تَليذ ٍ 
اكالح هؼتوش آىّب.

ثشًبهِسيضي ٍ اسايِ ًتبيح پظٍّؾّبي اًدبم ؿذُ ثِ وبسوٌبى ،تَليذوٌٌذگبى ٍ ثْشُثشداساى ثخؾ
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وـبٍسصي ٍ ًيض ؿٌبخت هؼبيل ٍ هـىالت آىّب ٍ الذام دس خْت سفغ آى اص عشيك اخشاي ثشًبهِّبي
تشٍيدی.
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ج -اهَس هٌبثغ عجيؼی ٍ آثخيضداسي

 -1ثشسػی ٍ هغبلؼِ خبهغ حَصُّبي آثخيض وـَس ثِ هٌظَس تْيِ عشحّبي آثخيضداسي ٍ خلَگيشي اص
فشػبيؾ خبن ٍ تْيِ ثشًبهِ خبهغ اػتفبدُ اص اساضی وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼی ٍ ثْشُثشداسي ثْيٌِ اص ايي

اساضی.

ثشًبهِسيضي ٍ اًدبم الذاهبت الصم ثِ هٌغَس خلَگيشي اص تغييش ٍ تجذيل وبسثشي اساضی وـبٍسصي ٍ
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خٌگل.

 -3حفظ ،احيب،گؼتشؽ ،حوبيت ٍ ثْشُثشداسي كحيح اص خٌگلّب ٍ هشاتغ عجيؼی ٍ دػت وبؿت
وـَس ٍ فشاّن ًوَدى صهيٌِ اخشاي عشحّبي ثضسي خٌگلوبسي ،خٌگلداسي ،هشتغداسي ،ايدبد

گبُّبي عجيؼی دس چبسچَة ّذفّب ٍ ػيبػتّبي تَػؼِ پبيذاس ٍ اػوبل
پبسنّبي خٌگلی ٍ تفشيح 

ًظبستّبي الصم.


ثشًبهِسيضي ٍ اخشاي عشحّبي آثخيضداسي ٍ تثجيت ؿيّبي سٍاى ٍثيبثبى صدايی.
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 -5تـخيق ٍ تفىيه حشين لبًًَی اساضی هلی اص هؼتثٌيبت اؿخبف حميمی ٍ حمَلی ٍ ٍاگزاسي
هٌبثغ هلی ثِ ًبم دٍلت خوَْسي اػالهی ايشاى ٍ اخشاي همشسات هشثَط ثِ هذيشيت ٍ ٍاگزاسي اساضی
هلی ٍ دٍلتی دس چبسچَة لَاًيي ٍ همشسات هَخَد.

د -اهَس صيشثٌبيی وـبٍسصي ٍ تَػؼِ سٍػتبيی
 -1تَػؼِ هىبًيضاػيَى ثب تَخِ ثِ ٍيظگیّبي الليوی ٍ فشٌّگی هٌبعك هختلف ٍ اسايِ خذهبت حوبيتی
ٍ فٌی هَسد ًيبص.

يىپبسچِػبصي اساضی ،احذاث ساُ ّبي ثيي هضاسع ،تدْيض ٍ ًَػبصي هضاسع ٍ ثبؽّب ثِ هٌظَس اػتفبدُ
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هَثش اص هٌبثغ ٍ ًْبدُّبي وـبٍسصي ٍ استمبي ثْشٍُسي دس فشآيٌذ تَليذ ثب تبويذ ثش ثْجَد ثْشُ ٍسي آة.
 -3ثشًبهِسيضي ٍ اًدبم الذاهبت الصم دس صهيٌِ حفظ ٍ اكالح خبن ٍ فشاّن آٍسدى هَخجبت
ثْشُثشداسي هغلَة اص آى.

 -4فشاّن آٍسدى هَخجبت الصم ثِ هٌظَس افضايؾ اثشثخـی ٍ ثبصدّی آثيبسي دس هضاسع ٍ ثبؽّب.

ثشًبهِسيضي ثشاي اًتمبل آة ؿجىِّبي  ٍ 4 ٍ 3اًْبس ػٌتی ٍ لٌَات ،تَصيغ ٍ هلشف آة وـبٍسصي
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ٍ اًدبم الذاهبت الصم ثِ هٌظَس احذاثً ٍ ،گْذاسي تبػيؼبت هشثَط دس چبسچَة لَاًيي هَخَد.
3

 -6اًدبم ٍظبيف ًبؿی اص اخشاي لبًَى تَصيغ ػبدالًِ آة – هلشف  ٍ -1361اكالحبت ثؼذي آى.

ثشًبهِسيضي ٍ اًدبم هغبلؼبت الصم ثِ هٌظَس عشاحی ٍ اخشاي عشحّبي وَچه تَػؼِ هٌبثغ آة
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پغ اص وؼت هدَص الصم اص همشسات ًيشٍ.

ثشًبهِسيضي ٍ الذاهبت الصم دس خْت احذاثً ،گْذاسي ٍ ثْشُثشداسي اص ثٌبدس ؿيالتی ٍ تبػيؼبت
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صيشثٌبيی ثب سػبيت ٍظبيف ػبيش ٍصاستخبًِّب.

ثشًبهِسيضي ،اتخبر تذاثيش ٍ پيؾثيٌی ػبص ٍ وبسّبي الصم ثِ هٌظَس تَػؼِ ٍ ػوشاى سٍػتبّب ثب
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ّوبٌّگی ػبيش دػتگبُّب.

 -10ثشًبهِسيضي ٍ ػبهبًذّی وَذ ٍ اػىبى ػـبيش دس چبسچَة عشحّبي خبهغ ًبحيِاي.
 -11تَػؼِ ٍ حوبيت كٌبيغ وَچه تجذيلی ٍ تىويلی ثخؾ وـبٍسصي ٍ كٌبيغ سٍػتبيی دس
چبسچَة ػيبػتّبي كٌؼتی وـَس.
ُ -اهَس وـبٍسصي ،دام ٍ آثضيبى
 -1ثشًبهِ سيضي ٍ اتخبر تذاثيش الصم ثِ هٌظَس افضايؾ ثْشٍُسي ػَاهل ٍ هٌبثغ تَليذ وـبٍسصي ٍ دػتيبثی
ثِ الگَّبي وـت هتٌبػت ثب هٌبثغ آة دس دػتشع ،ظشفيتّبي تَليذ ٍ ؿشايظ الليوی هٌبعك هختلف

وـَس.

 -2تبهيي ثْذاؿت دام ٍ فشآٍسدُّبي هشثَط ثِ آى ٍ هجبسصُ ثب ثيوبسيّبي داهی ٍ هـتشن اًؼبى ٍ دام،
لشًغيٌِ دام ٍ وٌتشل ثْذاؿتی وـتبسگبُّب ٍ ًظبست ثْذاؿتی ثش هشاتغ ،آثـخَسّب ،هحل ًگْذاسي دام،

وبسخبًِّبي تَليذ خَسان دام ٍ ػبيش تبػيؼبت ٍ هشاوض تْيًِ ،گْذاسي ٍ ػشضِ فشآٍسدُّبي خبم

داهی.

ً -3ظبست ٍ وٌتشل ثش تَليذٍ ،اسدات ٍ هلشف هبيِّب ٍ ػبيش هَاد ثيَلَطيىی هَسد هلشف داهی.

 -4ثشًبهِسيضي ٍ اًدبم الذاهبت الصم ثِ هٌظَس ايدبد ٍ گؼتشؽ ؿجىِّبي پيؾآگبّی ٍ هشالجت،

پيـگيشي ،لشًغيٌِ گيبّی ٍ تـخيق ٍ هجبسصُ ثب آفبت ٍ ثيوبسيّبي ػوَهیّ ،وگبًی ٍ ػبيش آفبت ٍ

ثيوبسيّبي گيبّی ٍ ًظبست ثش ٍسٍد ،تَليذ تَصيغ ٍ هلشف ػوَم هَسد ًيبص ثخؾ وـبٍسصي ثب سػبيت

ؿبخقّبي صيؼت هحيغی وـَس.


 -5ثشًبهِ سيضي ٍ تْيِ ٍ اخشاي عشح ّبي هشثَط ثِ حفظ هٌبثغ دام ،عيَس ٍ اكالح ًظاد ٍ ثْجَد تغزيِ
دام.
 -6تَػؼِ ووی ٍ ويفی تَليذات داهی ٍ تذٍيي ٍاخشاي ًظبم داهذاسي وـَس ٍ ػبهبًذّی وـتبسگبُّب.
4

 -7ثشًبهِسيضي ٍ اتخبر تذاثيش الصم دس خْت حفظ احيبي تَػؼِ ٍ ثْشُثشداسي هٌبػت اص هٌبثغ آثضي
آةّبي تحت حبوويت ٍ كالحيت دٍلت خوَْسي اػالهی ايشاى ٍ تَػؼِ آثضي پشٍسي دس وـَس.
ص -اهَس حوبيتی
 -1حوبيت اص تَػؼِ ػشهبيِگزاسي دس ثخؾ وـبٍسصي ٍ اػتفبدُ اص تؼْيالت اػتجبسي ثبًه
وـبٍسصي ٍ ػبيش هٌبثغ ثبًىی ٍ تـىيل كٌذٍقّبي حوبيت اص تَػؼِ ثخؾ وـبٍسصي ٍ كٌبيغ تجذيلی
ٍ سٍػتبيی ثب هـبسوت تَليذوٌٌذگبى ٍ فشاّن آٍسدى تؼْيالت الصم ثشاي تبهيي اػتجبسات هَسد ًيبص
تَليذوٌٌذگبى ثخؾ وـبٍسصي.
 -2اخشاي ػيبػتّب ٍ سٍؽّبي حوبيتی ٍ ثيوِ اي ثِ هٌظَس حوبيت اص تَليذوٌٌذگبى ،تَليذات ٍ
تبػيؼبت ثخؾ وـبٍسصي ٍ پشداخت خؼبست ثِ تَليذوٌٌذگبى خؼبست ديذُ ثشاػبع ػيبػتّبي
اتخبر ؿذُ.
 -3ثشًبهِسيضي ٍ اتخبر ػيبػتّبي حوبيتی ٍ تـَيمی ثِ هٌظَس تَػؼِ ٍ استمبي فٌبٍسي هبؿييآالت ٍ
اداٍات ثخؾ وـبٍسصي دس چبسچَة ػيبػتّبي هلَة.
 -4فشاّن آٍسدى صهيٌِّبي الصم ثشاي تبهيي ٍ تَصيغ ًْبدُّبي وـبٍسصي ٍ داهی ،داسٍ ،ػشم ٍ ػبيش
هَاد ثيَلَطيه اص عشيك ثخؾ غيش دٍلتی ٍ دس كَست لضٍم تَػؼِ ٍصاستخبًِ ٍ اػوبل ًظبستّبي الصم
دس ايي صهيٌِ.

 -5اًدبم الذاهبت الصم ثِ هٌظَس ايدبد تـىلّبي غيش دٍلتی هَسد ًيبص ثخؾ وـبٍسصي ٍ اسايِ خذهبت
ٍ حوبيتّبي هبلی ٍ فٌی ثِ آىّب ٍ اػوبل ًظبستّبي الصم.

 -6پيـٌْبد ثشًبهِّبي تٌظين ثبصاس هحلَالت وـبٍسصي ٍ فشآٍسدُّبي داهی ٍ ًيض ليوت تضويٌی ثِ
هٌظَس حوبيت اص تَليذوٌٌذگبى ثخؾ وـبٍسصي ثِ ّيئت ٍصيشاى ٍ خشيذ ثوَلغ هحلَالت وـبٍسصي.

 -7فشاّن آٍسدى تؼْيالت ٍ اهىبًبت ٍ اًدبم ّوبٌّگیّب ٍ پيگيشيّبي الصم ثشاي تَػؼِ كبدسات
هحلَالت ٍ فشآٍسدُّبي ثخؾ وـبٍسصي ٍ كٌبيغ سٍػتبيی دس چبسچَة ػيبػتّب ٍ ثشًبهِّبي

ثبصسگبًی وـَس.
 -8اخشاي ػبيش ٍظبيفی وِ ثِ هَخت لَاًيي ٍ همشسات ثش ػْذُ ٍصاستخبًِ لشاس داسد.
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ثِ هٌظَس اًدبم ٍظبيف ٍ ًيل ثِ اّذاف تؼييي ؿذٍُ ،صاست خْبد وـبٍسصي ؿبهل چٌذيي هؼبًٍت ثِ
ؿشح صيش اػت :هؼبًٍت ثشًبهِسيضي التلبدي ،هؼبًٍت اهَس صساػت ،اهَس تَليذات داهی ،هؼبًٍت تَػؼِ
هذيشيت ٍ هٌبثغ اًؼبًی ،هؼبًٍت آة ٍخبن ٍ هؼبًٍت اهَس ثبغجبًی اػت .ػالٍُ ثش آىٍ ،صاست هزوَس
ؿبهل ثشخی هَػؼبت ٍاثؼتِ ًيض هیثبؿذ .ايي هَػؼبت ػجبستٌذ اص :ػبصهبى اهَس اساضی وـَس؛ ػبصهبى
اهَس ػـبيش ايشاى؛ ػبصهبى تحميمبت ،آهَصؽ ٍ تشٍيح وـبٍسصي؛ ػبصهبى خٌگلّب ،هشاتغ ٍ آثخيضداسي
وـَس؛ ػبصهبى حفظ ًجبتبت وـَس؛ ػبصهبى داهپضؿىی وـَس؛ ػبصهبى ؿيالت ايشاى؛ ػبصهبى هشوضي
تؼبٍى سٍػتبيی ايشاى؛ هَػؼِ آهَصؽ ػبلی ػلوی وبسثشدي خْبد وـبٍسصي؛ كٌذٍق ثيوِ وـبٍسصي؛
ؿشوت خذهبت حوبيتی وـبٍسصي؛ ؿشوت هبدس تخللی خذهبت وـبٍسصي.
تغجيك فؼبليتّبي دس حبل اًدبم تَػظ ثخؾ تحت تَلی ٍصاست خْبد وـبٍسصي ثب ٍيشايؾ چْبسم

عجمِثٌذي اػتبًذاسد فؼبليتّبي التلبدي ) (ISIC,Rev.4ثِ ايي كَست اػت وِ صساػت ،داهپشٍسي ٍ
ؿىبس دس ثخؾ  01ؿبهل وذّبي  011تب  017هیثبؿذ .خٌگلذاسي دسثخؾ  02ؿبهل وذّبي  021تب
 024اػت ٍ هبّيگيشي ٍ تَليذ آثضيبى ًيض دس ثخؾ  03ؿبهل وذّبي  032 ٍ 031اػت.
ّوچٌيي ثبيذ اص فؼبليتّبي ػتبد ٍصاستخبًِ يبد وشد وِ ٍظيفِ هذيشيت ػوَهی ثخؾ وـبٍسصي سا ثش
ػْذُ داسد وِ ثش اػبع عجمِثٌذي  ،ISICدس وذ  841لشاس هیگيشد.

رهیافت سنجش بهرهوری در وزارت جهاد کشاورزی :فؼبالى اكلی دس ثخؾ وـبٍسصي ،ثْشُثشداساًی
ّؼتٌذ وِ ػوذتبً ثِ كَست غيشهتـىل ٍ غيشؿشوتی فؼبليت داسًذ .دس تمؼينثٌذي ًْبدي ،ايي فؼبالى سا
هیتَاى دس ًْبد خبًَاس عجمِثٌذي ًوَد ،اگشچِ ػْن اًذوی اص فؼبليتّبي دس حبل اًدبم دس ايي ثخؾ ثِ
ؿشوتّبي غيشهبلی اختلبف داسد.
ٍصاست خْبد وـبٍسصي ٍ ٍاحذّبي ٍاثؼتِ ثِ آى ،ػْذُداس اًدبم هبهَسيتّب ٍ ٍظبيف لبًًَی ّؼتٌذ
وِ ثِ ػيبػتگزاسيّ ،ذايت ،پـتيجبًی ٍ ًظبست ثش فؼبليتّبي دس حبل اًدبم دس ثخؾ وـبٍسصي ٍ
صيشثخؾّبي آى هؼغَف اػت .اص ايي سٍ ،ػتبًذُّبي ٍصاست خْبد وـبٍسصي سا ًيض ثبيذ ثش ايي اػبع
تجييي ًوَد .اص آًدب وِ ًویتَاى ثِ ايي هبهَسيتّب ٍ ٍظبيف هحلَالت هـخلی سا هٌتؼت وشد ،ثش
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اػبع تدشثيبت ٍ سٍؽّبي ؿٌبختِ ؿذُ هیتَاى فؼبليتّب ٍ فشايٌذّبيی وِ هتٌبظش ثب ايي هبهَسيتّب ٍ
ٍظبيف ّؼتٌذ سا ثِ ػٌَاى خبًـيٌی ثشاي ػتبًذُ هٌظَس ًوَد .ثٌبثشايي ،ػتبًذُ ٍصاست خْبد وـبٍسصي
ػجبست اص وليِ فؼبليتّب ٍ فشايٌذّبيی اػت وِ ثِ هٌظَس ػيبػتگزاسيّ ،ذايت ،پـتيجبًی ٍ ًظبست دس
ٍاحذّبي ػتبدي ٍ ػبصهبىّبي ٍاثؼتِ اًدبم هیؿَد.
هحبػجِ ػتبًذُ ٍصاست خْبد وـبٍسصي سا ثبيذ گبم ًخؼت دس اًدبم هحبػجبت ثْشٍُسي ايي دػتگبُ
للوذاد ًوَد .گبم دٍم ،ػجبست اص تؼذيل ويفی اسلبم هحبػجِ ؿذُ دس گبم اٍل ،ثش اػبع هيضاى تحمك
ّذف يب اّذاف اكلی اػت .دس كَستی وِ هْوتشيي ّذف ّش فؼبليت التلبدي سا افضايؾ تَليذ
هحلَالت للوذاد وٌين ،دس آى كَست ثبيذ هيضاى سؿذ اسصؽ افضٍدُ ثخؾ وـبٍسصي سا ثِ ػٌَاى للن
تؼذيل وٌٌذُ ؿبخق ػتبًذُ دس ًظش گشفت.
ثب دس اختيبس داؿتي ؿبخق ػتبًذُ ٍ ػتبًذُ تؼذيل ؿذُّ ٍ ،وچٌيي ؿبخق ًْبدُّب ،هحبػجِ
ؿبخقّبي ثْشٍُسي دػتگبُ اهىبىپزيش خَاّذ ؿذ.

 -1ستانده
ثِ هٌظَس هحبػجِ ثْشٍُسي ٍصاست خْبد وـبٍسصي الصم اػت دس هشحلِ اٍلً ،وبگشّبي هشثَط ثِ
ػتبًذُ ثش اػبع هؼيبسّبي صيش تْيِ ؿَد:
ً -1-1وبگشّبي ػتبًذُ ثبيذ ّوِ فؼبليتّبي ٍصاست خْبد وـبٍسصي ٍ ٍاحذّبي ٍاثؼتِ ثِ آى
سا وِ دس خْت اًدبم هبهَسيتّب ٍ ٍظبيف هلشح دس هلَثبت لبًًَی اػت ؿبهل ؿَد.
ً -2-1وبگشّبي هشثَط ثِ ػتبًذُ ثبيذ ثِ تفليلیتشيي ؿىل هوىي تْيِ ؿًَذ.
ً -3-1وبگشّب ثشاي چٌذ ػبل (هثالً اص  )1390تْيِ ؿَد.
 -4-1ثِ هٌظَس تْيِ ًوبگشّب ثِ ليوت ثبثت الصم اػت وِ ػبل پبيِ هـخق ؿَد .تشخيح آى
اػت ػبل پبيِ هتغيش ثَدُ ٍ هحبػجبت ثِ كَست صًديشُاي اًدبم ؿَد .دس كَستی وِ
اعالػبت ثشاي ايي هٌظَس وفبيت ًىٌذ ،هیتَاى اص سٍؽ ػبل پبيِ ثبثت اػتفبدُ ًوَد .دس
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ايي ؿشايظ تَكيِ هیؿَد وِ ّوگبم ثب ػبل پبيِ آهبسي وـَس ،ػبل  1390ثِ ػٌَاى ػبل
پبيِ هٌظَس گشدد.
 -5-1ثِ هٌظَس خوغ صدى ًوبگشّب ،الصم اػت وِ ّشيه اص آىّب ثب اػتفبدُ اص ّضيٌِ هتٌبظش دس
ػبل پبيِ هَصٍى ؿًَذ.
 -6-1الصم اػت وِ ًوبگشّب ثب اػتفبدُ اص هتغيشّبي ويفی هٌبػت (ًوبگش دػتبٍسد) تؼذيل
گشدًذ.
ًوبگشّبي ػتبًذُ ثشاي ٍصاست خْبد وـبٍسصي هیتَاًذ هتغيشّبيی هبًٌذ تؼذاد هلَثبت هشتجظ ثب
فؼبليت ػيبػتگزاسي ٍ ثشًبهِسيضي ،تؼذاد هدَصّبي كبدس ؿذُ ،تؼذاد ػبػتّبي كشف ؿذُ ثشاي
آهَصؽ فؼبالى ثخؾ ،تؼذاد ػبػتّب يب تؼذاد گضاسؽّبي هشثَط ثِ ًظبست ٍ وٌتشل ،تؼذاد ػبػتّبي
كشف ؿذُ ثشاي پـتيجبًی ٍ ًظبيش آى ثبؿذ.
ثشاي تؼذيل ويفی ًوبگشّبي ػتبًذُ الصم اػت وِ اص ًوبگش دػتبٍسد اػتفبدُ ؿَد .هْوتشيي دػتبٍسد
فؼبليتّبي ٍصاست خْبد وـبٍسصي ،اسصؽ افضٍدُ ثخؾ وـبٍسصي اػت .دس ايي صهيٌِ تَكيِ هیؿَد
وِ ًخؼت ًوبگشّبي ػتبًذُ ثِ تفىيه ثشاي ّوِ فؼبليتّبي هشتجظ ثب صساػت ،ثبغذاسي ،داهپشٍسي،
هبّيگيشي ٍ خٌگلذاسي ثِ كَست خذاگبًِ تْيِ ؿذُ ٍ ػپغ ثب ًشخ سؿذ صيشثخؾ هتٌبظش ثب آى تؼذيل
ؿَد.

 -2نهاده
ًْبدُّبي هتٌبظش ثب ػتبًذُ ثشاي هحبػجِ ثْشٍُسي ػجبستٌذ اص وبس ،ػشهبيِ ٍ هلبسف ٍاػغِ .اص آًدب وِ
آهبس هَخَدي ػشهبيِ دس دػتگبُّبي دٍلتی دس دػت ًجَدُ ٍ فشايٌذ ثشآٍسد آى ًيض صهبىثش اػت ،دس ايي
دػتَسالؼولًْ ،بدُّب هٌحلش ثِ هلبسف ٍاػغِ ٍ وبس خَاّذ ثَد .ثب ٍخَد ايي الصم اػت وِ ثشآٍسد
هَخَدي ػشهبيِ ثِ ؿشح هٌذسج دس ثٌذ  1-2دس ثشًبهِ هحبػجبتی ٍصاستخبًِ لشاس گيشد تب ؿشايظ الصم
ثشاي هحبػجِ ثْشٍُسي ػَاهل تَليذ (ؿبهل هَخَدي ػشهبيِ) فشاّن گشدد.
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 -1-2هوجودی سرهایه
هَخَدي ػشهبيِ ،ػشهبيِ ثبثت يب ػشهبيِ فيضيىی اكغالحبتی ثشاي يه هفَْم ٍاحذ ّؼتٌذ .ثش اػبع
تؼشيف ،ػشهبيِ ثبثت ػجبست اػت اص هدوَػِ وبالّبيی ّؼتٌذ وِ ػوش هفيذ آىّب هؼوَالً ثيؾ اص يه
ػبل ثَدُ ٍ ثِ دفؼبت دس فشايٌذ تَليذ هحلَالت ديگش هَسد اػتفبدُ لشاس هیگيشًذ .ثش اػبع اعالػبتی
وِ اص ػبختبس آهبسي دػتگبُّبي دٍلتی دس دػت اػت ،ايي دػتگبُّب ٍ اص خولِ ٍصاست خْبد
وـبٍسصي فبلذ ثشآٍسد هَخَدي ػشهبيِ ؿبهل ػبختوبى ٍ تبػيؼبت؛ هبؿييآالت ٍ تدْيضات ٍ ػبيش
وبالّبي ػشهبيِاي ّؼتٌذ .اص ايي سٍ دس ؿشايظ وًٌَی ،هحبػجِ ثْشٍُسي ثش اػبع ؿبخق هَخَدي
ػشهبيِ اهىبىپزيش ًویثبؿذ .ثب ٍخَد ايي ،الصم اػت وِ هحبػجبت ؿبخقّبي ثْشٍُسي هجتٌی ثش
هَخَدي ػشهبيِ دس اػشع ٍلت دس دػتَس وبس ٍصاست خْبد وـبٍسصي لشاس گيشد .اص آًدب وِ پيؾًيبص
تْيِ ايي ؿبخقّب دػتشػی ثِ آهبس چٌذ ػبلِ هَخَدي ػشهبيِ اػت ،ضشٍسي اػت وِ دػتگبُ هزوَس
ثشًبهِ خَد سا ثشاي اًدبم ثشآٍسد هَخَدي ػشهبيِ هشثَط ثِ ػتبد ٍصاستخبًِ ٍ ٍاحذّبي ٍاثؼتِ ،ظشف
ػِ هبُ پغ اص اثالؽ ايي دػتَسالؼول دس اختيبس ػبصهبى هلی ثْشٍُسي ايشاى لشاس دّذ.
 -2-2هصرف واسطه
هلشف ٍاػغِ ؿبهل اسصؽ وبالّب ٍ خذهبتی اػت وِ دس فشايٌذ تَليذ ثِ هلشف سػيذُ يب تغييش ؿىل
هیيبثٌذ .هلشف ٍاػغِ ؿبهل هلشف حبهلّبي اًشطي (ثشق ،گبص ٍ اًَاع ػَختّب) ،هَاد هلشفی
(اًَاع وبغز ٍ ًَؿت افضاسٍ ،ػبيلی وِ ػوش هفيذ آىّب هؼوَالً ووتش اص يه ػبل اػت ٍ ػبيش هَاد ٍ
هلضٍهبت هلشفی) ٍ ًيض خذهبت (هبًٌذ ثشٍىػپبسي خذهبت لشاسدادي ًظبفت ػبختوبى ٍ ًظبيش آى)
هیثبؿذ.
الصم اػت وِ اسصؽ الالم هختلف هلشف ٍاػغِ دس ػغح تفليل ثبال ٍ هتٌبظش ثب الالم ػتبًذُ اػتخشاج
ؿذُ ٍ ثب ؿبخق ليوت هٌبػت ثِ ليوت ثبثت تجذيل ؿًَذ .ثبيذ تَخِ داؿت وِ ؿبخق ليوت هَسد
اػتفبدُ ثبيذ حتی االهىبى ثيبًگش تغييشات ليوت للن هَسد اػتفبدُ دس ٍصاستخبًِ ثبؿذ .هثالً دس كَستی وِ
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ليوتّبي تشخيحی ثشاي ثشق ٍ ػَخت اػوبل هیؿَد ،اػتفبدُ اص ؿبخق ليوت ول حبهلّبي اًشطي،
احتوبالً هيضاى هلشف اًشطي سا ووتش اص هيضاى ٍالؼی ثشآٍسد خَاّذ ًوَد.

 -3-2نیروی کار
دس هشحلِ اٍل ،الصم اػت وِ ثبًه اعالػبتی وبهلی اص وبسوٌبى ؿبهل عجمِثٌذيّبي هختلف ثش حؼت
ٍيظگی ّبي هتٌَع تْيِ ؿَدّ .وچٌيي الصم اػت وِ اعالػبت هزوَس ثب ّشيه اص الالم ػتبًذُ وِ لجالً
اؿبسُ ؿذ ،دس تٌبظش لشاس گشفتِ ٍ عجمِثٌذي هتمبعغ هشثَط ثِ آى ثذػت آيذ .هثالً ثشاي ػيبػتگزاسي ٍ
ثشًبهِسيضي ،اعالػبت پشػٌلی ثِ تفىيه سؿتِ ٍ هيضاى تحليالت ،ػبثمِ وبسي ،دسخِ ؿغلی ٍ ًظبيش آى
هَسد ًيبص خَاّذ ثَد .ثشاي ػبيش ٍظبيف ٍ فؼبليتّبً ،ظيش پـتيجبًی ٍ ًظبست ًيض الصم اػت وِ اعالػبت
هزوَس خوغآٍسي گشدد .دس كَست اهىبى ثْتش اػت وِ اعالػبت هشثَط ثِ ًيشٍي وبس ،ػالٍُ ثش
ايٌىِ ثش اػبع فشد ؿبغل تْيِ هیؿَد ،ثش اػبع ػبػت وبس اًدبم ؿذُ ًيض تْيِ گشدد .تَكيِّبي
اػتبًذاسد ثش هحبػجِ ؿبخقّبي ثْشٍُسي ثش اػبع ػبػت وبس اًدبم ؿذُ تبويذ داسًذ تب اص ايي عشيك
ثتَاى ػغح دلت هحبػجِ ؿبخقّبي ثْشٍُسي سا افضايؾ داد .دس هشحلِ ثؼذ الصم اػت وِ خجشاى
خذهبت ّشيه اص عجمبت هزوَس اػتخشاج ؿذُ ٍ دس خذٍل دسج گشدد .اعالػبت خجشاى خذهبت
(ؿبهل حمَق ٍ هضايبي ًمذي ٍ غيشًمذي ٍ ًيض ػْويِ تبهيي اختوبػی پشداختی تَػظ وبسفشهب ثِ ًيبثت
اص وبسوٌبى) ثِ هٌظَس ٍصىدّی ثِ ّشيه اص عجمبت وبسوٌبى ٍ دس ًْبيت تلفيك آىّب ضشٍسي اػت.

 -3شاخصهای بهرهوری
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ؿبخقّبي ثْشٍُسي ؿبهل ؿبخقّبي ته ػبهلی ٍ چٌذ ػبهلی اػت .اص آًدب وِ دس ايي دػتَسالؼول
دٍ ًْبدُ هلشف ٍاػغِ ٍ ًيشٍي وبس هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت ،ثٌبثشايي دٍ ؿبخق ثْشٍُسي ته
ػبهلی لبثل هحبػجِ خَاّذ ثَد :ؿبخق ثْشٍُسي هلشف ٍاػغِ ٍ ؿبخق ثْشٍُسي وبس .ؿبخق
ثْشٍُسي چٌذ ػبهلی ًيض ًؼجت ؿبخق ػتبًذُ ثِ ؿبخق تشويجی هلشف ٍاػغِ ٍ ًيشٍي وبس هیثبؿذ.
دس كَستی وِ ثشآٍسدّبي هشثَط ثِ هَخَدي ػشهبيِ اًدبم ؿَد ،ؿبخق ثْشٍُسي چٌذػبهلی ؿبهل
ػبهل ػشهبيِ ًيض خَاّذ ثَد.
شاخص بهرهوری سرهایه :دس ؿشايظ وًٌَی هحبػجِ ؿبخق ثْشٍُسي ػشهبيِ اهىبىپزيش ًيؼت .اهب دس

كَستی وِ اسلبم هَخَدي ػشهبيِ دس دػتشع لشاس گيشد ،ؿبخق هزوَس اص تمؼين ؿبخق ػتبًذُ ثِ
ؿبخق هَخَدي ػشهبيِ ثذػت هیآيذ .اص آًدب وِ ػذد ؿبخق ثذػت آهذُ دس ػبل پبيِ 100
هیثبؿذ ،اسلبم ػبلّبي پغ اص آى ًـبًگش هيضاى تغييش دس ثْشٍُسي ػشهبيِ خَاّذ ثَد.
شاخص بهرهوری هصرف واسطه :اص تمؼين ؿبخق ػتبًذُ ثِ ؿبخق هلشف ٍاػغِ ثذػت هیآيذ.
اص آًدب وِ ػذد ؿبخق ثذػت آهذُ دس ػبل پبيِ  100هیثبؿذ ،اسلبم ػبلّبي پغ اص آى ًـبًگش هيضاى
تغييش دس ثْشٍُسي هلشف ٍاػغِ خَاّذ ثَد.
شاخص بهرهوری نیروی کار :اص تمؼين ؿبخق ػتبًذُ ثِ ؿبخق ًيشٍي وبس ثذػت هیآيذ .دس ايٌدب
ًيض اسلبم ػبلّبي غيشپبيِ ثيبًگش هيضاى تغييش دس ثْشٍُسي ًيشٍي وبس هیثبؿذ.
شاخص بهرهوری چند عاهلیّ :وبًگًَِ وِ روش ؿذ ،دس ؿشايظ فمذاى دػتشػی ثِ آهبس هَخَدي
ػشهبيِ ،ؿبخق ثْشٍُسي چٌذ ػبهلی ثِ ؿبخق ثْشٍُسي چٌذػبهلی وبس ٍ هلشف ٍاػغِ تٌضل خَاّذ
يبفت .ثشاي ثذػت آٍسدى سلن ايي ؿبخق الصم اػت وِ ػذد ؿبخق ػتبًذُ ثش ؿبخق تشويجی ًيشٍي
وبس ٍ هلشف ٍاػغِ تمؼين ؿَد .اهب پيؾ اص آى الصم اػت وِ ؿبخق تشويجی هزوَس هحبػجِ ؿَد.
ثذيي هٌظَس اص ػْن ّضيٌِاي هلشف ٍاػغِ ٍ ًيشٍي وبس اػتفبدُ هیگشدد .ثذيي تشتيت وِ ؿبخق
ًيشٍي وبس دس ػْن ّضيٌِاي آى ٍ ؿبخق هلشف ٍاػغِ دس ػْن ّضيٌِاي آى ثِ كَست خذاگبًِ
ضشة ؿذُ ٍ ػپغ ثب يىذيگش خوغ هیؿًَذ .هٌظَس اص ػْن ّضيٌِاي ًيشٍي وبس ػجبستؼت اص ّضيٌِ
خجشاى خذهبت ػبل لجل تمؼين ثش خوغ ّضيٌِ خجشاى خذهبت ٍ هلشف ٍاػغِ دس ػبل لجل .ػْن
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ّضيٌِاي هلشف ٍاػغِ ًيض ػجبستؼت اص ّضيٌِ هلشف ٍاػغِ ػبل لجل تمؼين ثش خوغ ّضيٌِ خجشاى
خذهبت ٍ هلشف ٍاػغِ دس ػبل لجل(ّوِ ثِ ليوت خبسي).
شاخص بهرهوری انرژی :ؿبخق ثْشٍُسي اًشطي ػجبست اػت اص ًؼجت ؿبخق ػتبًذُ ثِ ؿبخق
همذاسي اًشطي .ثشاي هحبػجِ ؿبخق ثْشٍُسي اًشطي الصم اػت وِ ّوِ حبهلّبي اًشطي ثب اػتفبدُ اص
هجذلّبي تؼشيف ؿذُ اػتبًذاسد ،ثش حؼت يه ٍاحذ همذاسي ًظيش ثـىِ ًفت يب ثی تی يَ ثيبى ؿذُ ٍ
ػپغ هحبػجِ اًدبم ؿَد.

پیوست 1
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هفاهین اصلی
 فؼبليت ) : (Activityفؼبليت ػجبست اػت اص فشايٌذ يب تشويجی اص ػوليبت وِ ثِ تَليذ
هدوَػِاي اص هحلَالت هیاًدبهذ.
 ػتبًذُ ) : (Outputوبالّب ٍ خذهبت تَليذ ؿذُ دس يه وبسگبُ وِ دس خبسج اص آى لبثل
دػتشع هی ثبؿذ سا گَيٌذ ثِ ػالٍُ وبالّب خذهبت تَليذ ؿذُ ثشاي خَد هلشفی.
 اسصؽ ػتبًذُ ) : (Value of Outputاسصؽ ػتبًذُ دس حَصُ هحلَالت ثبصاسي ،ػجبستؼت
اص هدوَع اسصؽ هحلَالت تَليذ ؿذُ ٍ دس هَسد خذهبت غيشثبصاسي ًظيش خذهبت دٍلتی،
اسصؽ ػتبًذُ ثش اػبع سٍؽ غيشهؼتمين ػجبست اػت اص هدوَع ّضيٌِّبي تَليذ ؿبهل خجشاى
خذهبت ،هلبسف ٍاػغِ ،هلشف ػشهبيِّبي ثبثت ٍ خبلق ػبيش هبليبتّبي ثش تَليذ.
 حدن ػتبًذُ ) : (Volume of Outputحدن ػتبًذُ دس حَصُ هحلَالت ثبصاسي ػجبستؼت
اص هدوَع اسصؽ ػتبًذُ ثِ ليوتّبي ػبل پبيِ .دس خذهبت غيشثبصاسي ًظيش خذهبت دٍلتی
ػجبست اػت اص خوغ تؼذاد هحلَالت يب خذهبت تَليذ ؿذُ پغ اص اػوبل ٍصىّبي ّضيٌِاي.
 دػتبٍسد )ّ : (Outcomeذف ٍ ًتبيدی اػت وِ اص فؼبليت اًتظبس هیسٍد .دس فؼبليتّبي
ٍصاست خْبد وـبٍسصي يىی اص دػتبٍسدّبي هْن ،افضايؾ ًشخ سؿذ تَليذ هحلَالت
وـبٍسصي اػت.
ًْ بدُ )ًْ : (Inputبدُ ؿبهل ػَاهلی ّؼتٌذ وِ دس فشايٌذ تَليذ ثشاي تَليذ هحلَل يب ػتبًذُ
هَسد اػتفبدُ لشاس هیگيشًذ ًظيش ًيشٍي وبس ،ػشهبيِ فيضيىی ،اًشطي ،هَاد اٍليِ ٍ خذهبت.
 هلشف ٍاػغِ ) : (Intermediate Consumptionاسصؽ وبالّب ٍ خذهبت هلشف ؿذُ
يب تغييش ؿىل يبفتِ دس فشايٌذ تَليذ سا گَيٌذ .هلشف ٍاػغِ ؿبهل وبالّبي ػشهبيِاي هَسد
اػتفبدُ دس فشايٌذ تَليذ ًویؿَد.
 ثْشٍُسي ) : (Productivityػجبست اػت اص ًؼجت حدن ػتبًذُ ثِ حدن ًْبدُ هَسد اػتفبدُ
دس تَليذٍ .اطُ حدن ثيبًگش اسصؽ پغ اص حزف تغييشات ليوتی اػت.
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 ثْشٍُسي ًيشٍي وبس ) : (Labor Productivityػجبست اػت اص ػتبًذُ ثِ اصاي يه ٍاحذ
اص ًْبدُ ًيشٍي وبس.
 ثْشٍُسي اًشطي ) : (Energy Productivityػجبست اػت اص ػتبًذُ ثِ اصاي يه ٍاحذ اص
اًشطي.
 ثْشٍُسي ته ػبهلی ) : (Single Factor Productivityثْشٍُسي ته ػبهلی ػجبست
اػت اص ًؼجت ػتبًذُ ثِ يىی اص ًْبدُّبي تَليذ .ثْشُ ٍسي ته ػبهلی سا ثْشٍُسي خضيی ًيض
هیگَيٌذ.
 ثْشٍُسي چٌذ ػبهلی ) : (Multi-factor Productivityثْشٍُسي چٌذ ػبهلی تغييش دس
ػتبًذُ سا هشتجظ ثب تغييش چٌذ ًْبدُ تَليذ هیػٌدذ.
 ثْشٍُسي ول ػَاهل تَليذ ) : (Total Factor Productivityهؼوَالً ثِ ػٌَاى هتشادف
ثْشٍُسي چٌذ ػبهلی ،دس ؿشايغی وِ ّوِ ًْبدُّبي هَسد اػتفبدُ دس تَليذ هَسد ًظش ثبؿٌذ ،ثِ
وبس هیسٍد.
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پیوست 2
نهادهها ،ستاندهها و دستاوردها در وزارت جهاد کشاورزی
اعالػبت دسثبسُ ًشخ سؿذ
اسصؽ افضٍدُ صيش ثخؾّب
ثِ هٌظَس تؼذيل ويفی

ًتبيح ٍ دػتبٍسدّب

آثبس ثلٌذهذت

تَػؼِ پبيذاس ،اهٌيت غزايی

ػتبًذُّب

دػتبٍسدّب

ًْبدُّب

فشايٌذ تَليذ خذهت ثب تؼذيل

فشايٌذ تَليذ خذهت ثذٍى تؼذيل

كشيح ويفيت

كشيح ويفيت

اًذاصُ گيشي دػتبٍسد

تؼذاد هلَثبت  /تؼذاد ػبػتّبي

فؼبليتّبي اًدبم ؿذُ دس

كشف ؿذُ ثشاي آهَصؽ فؼبالى

ٍصاست خْبد وـبٍسصي ٍ

تؼذيل ويفی ػتبًذُ; ًشخ سؿذ ثخؾ /تؼذاد گضاسؽ ّبي ًظبستی/

ٍاحذّبي ٍاثؼتِ ثش اػبع

تؼذاد ػبػتّبي كشف ؿذُ ثشاي

صيش ثخؾّبي وـبٍسصي

ًشخ سؿذ اسصؽ افضٍدُ

پـتيجبًی /تؼذاد هدَصّبي كبدس

ثخؾ وـبٍسصي

ؿذُ

تؼذاد وبسوٌبى،
ًْبدُّبي ٍاػغِ ،ػشهبيِ

ًشخ سؿذ صيش ثخؾّبي وـبٍسصي دس ًتيدِ تبثيش ػبيش
ػَاهل هحيغی

ػَاهل ًظيش ٍضؼيت آة ٍ َّا ،ػيبػتّبي التلبد والى،
ػَاهل ثييالوللی ٍ ًظبيش آى
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پیوست 3
هثال عددی بر اساس ارقام فرضی

ستانده و ستانده تعدیل شده
ػتبًذُ (تؼذاد هَاد هلَةً /وبگش دػتبٍسد
(ؿبخق
تؼذاد ػبػت وبس /تؼذاد
گضاسؽ ّب)

اسصؽ افضٍدُ)

ًشخ سؿذ ػتبًذُ تؼذيل ؿذُ،
ٍصى دادُ ؿذُ ثب ػْن

ػتبًذُ تؼذيل ؿذُ

ػيبػتگزاسي پـتيجبًی ٍ ؿبخق اسصؽ ػيبػتگزاسي پـتيجبًی ٍ

ػبل

ٍ ّذايت

ًظبست

افضٍدُ

ٍ ّذايت

ّضيٌِاي

ّضيٌِّب
ػيبػتگزاسي

پـتيجبًی ٍ

ٍ ّذايت

ًظبست

ًظبست

شاخص

خوغ

2000 1388

3000

100

2000

3000

20000

50000

70000

ػيبػتگزاسي

پـتيجبًی ٍ

ٍ ّذايت

ًظبست

ستانده
کل
100

2040 1389

3050

102

2080

3120

23000

55000

78000

0.01

0.03

104.0

2060 1390

3100

107

2202

3304

27000

59000

86000

0.02

0.04

110.1

2070 1391

3200

109

2254

3381

30000

67000

97000

0.01

0.02

112.7

2090 1392

3300

112

2338

3507

33000

71000

0.01 104000

0.03

116.9

2200 1393

3330

115

2524

3786

37000

79000

0.03 116000

0.05

126.2

تَضيح ػوَهی :ػتَىّبي حبٍي اسلبم ايتبليه ،اسلبم هحبػجبتی ٍ ػبيش ػتَىّب ؿبهل اسلبم ثجتی
دسيبفتی اػت.
اسلبم وبهالً فشضی اػت ٍ دس ايٌدب تٌْب اسايِ هثبلی ثشاي چگًَگی هحبػجبت هٌتح ثِ ؿبخقّبي
ثْش ٍسي هَسد ًظش ثَدُ اػت .سٍؿي اػت وِ دس دًيبي ٍالؼی ثشاي سػيذى ثِ ايي خذاٍل ثِ اعالػبت
تفليلی ٍ تفىيىی ،هغبثك ثب تَضيحبت هتي ًيبص خَاّذ ثَد .هثالً هیتَاى ثشاي ّشيه اص الالم هشتجظ ثب
ػتبًذُ ،ػتَىّبي خذاگبًِاي سا دس ًظش گشفت.
تَضيح دسثبسُ خذٍل ػتبًذُ:
دس ػتَى ػتبًذُ تؼذيل ؿذُ ،ػتَىّبي ػتبًذُ ثب اػتفبدُ اص ًشخ سؿذ اسصؽ افضٍدُ صيشثخؾ وـبٍسصي
(صساػت ،ثبغذاسي ،داهپشٍسي ٍ  )...تؼذيل ؿذُ اػت .سٍؽ وبس ثذيي كَست ثَدُ اػت وِ سلن ػبل
لجل دس هدوَع ًشخّبي سؿذ ػتبًذُ ٍ ًشخ سؿذ اسصؽ افضٍدُ هزوَس ثِ ػالٍُ يه ،ضشة ؿذُ اػت.
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دس ػتَى ًشخ سؿذ ػتبًذُ تؼذيل ؿذٍُ ،صى دادُ ؿذُ ثب ػْن ّضيٌِايً ،شخ سؿذ ػتبًذُ تؼذيل ؿذُ دس
ػْن ّضيٌِاي (ّضيٌِ ّش ًَع اص فؼبليت تمؼين ثش هدوَع ّضيٌِّب) ػبل لجل ثِ ػٌَاى ػبل پبيِ دس سٍؽ
صًديشُاي ،ضشة ؿذُ اػت.
دس ػتَى ؿبخق ػتبًذُ ولً ،شخ ّبي سؿذ ثذػت آهذُ ثب يىذيگش خوغ ؿذُ ٍ پغ اص آى ثب ػذد يه
ًيض خوغ ؿذُ ٍ دس سلن ؿبخق ػبل لجل ضشة ؿذُ اػت .ثشاي ػَْلت ،ػذد ؿبخق ػبل 100 ،1388
فشم ؿذُ اػت.
نیروی کار
ًشخ سؿذ ؿبخق ًيشٍي

ؿبخق تؼذاد/

ػبل

وبسٍ ،صى دادُ ؿذُ ثب ػْن

ػبػت ًيشٍي وبس

ّضيٌِ خجشاى خذهبت

ػيبػتگزاسي پـتيجبًی ٍ

ػيبػتگزاسي ٍ

پـتيجبًی ٍ

ّذايت

ًظبست

ٍ ّذايت

ًظبست

ّضيٌِاي
خوغ

100 1388

100

14000

36000

50000

شاخص

ػيبػتگزاسي

پـتيجبًی ٍ

ٍ ّذايت

ًظبست

نیروی
کار کل
100

105 1389

106

16215

39325

55540

0.01

0.04

105.7

109 1390

109

19386

42539

61925

0.01

0.02

109.0

113 1391

116

21606

48441

70047

0.01

0.04

115.1

115 1392

120

24090

51866

75956

0.01

0.02

118.4

120 1393

125

27232

57986

85218

0.01

0.03

123.5

تَضيح دسثبسُ خذٍل ًيشٍي وبس:
دس ػتَىّبي هحبػجبتی (ايتبليه) ًشخ سؿذ ؿبخق ًيشٍي وبس ٍصى دادُ ؿذُ ثب ػْن ّضيٌِايً ،شخ
سؿذ ؿبخق ًيشٍي وبس ّش فؼبليت دس ػْن ّضيٌِاي ّوبى فؼبليت دس ػبل لجل ضشة ؿذُ اػت .دس
ػتَى ؿبخق ًيشٍي وبس ولً ،شخّبي سؿذ ثذػت آهذُ ثب يىذيگش خوغ ؿذُ ٍ پغ اص آى ثب ػذد يه
ًيض خوغ ؿذُ ٍ دس سلن ؿبخق ػبل لجل ضشة ؿذُ اػت .ثشاي ػَْلت ،ػذد ؿبخق ػبل 100 ،1388
فشم ؿذُ اػت.
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هصارف واسطه
ًشخ سؿذ ؿبخق هلشف

ؿبخق هلشف

ػبل

ٍاػغِ ثِ ليوت ثبثت

ّضيٌِ هلشف ٍاػغِ

ػيبػتگزاسي پـتيجبًی ٍ

ػيبػتگزاسي ٍ

پـتيجبًی ٍ

ّذايت

ًظبست

ًظبست

ٍ ّذايت

ٍاػغٍِ ،صى دادُ ؿذُ ثب

شاخص

ػْن ّضيٌِاي

هصرف

ػيبػتگزاسي

پـتيجبًی ٍ

ٍ ّذايت

ًظبست

خوغ

100 1388

100

6000

14000

20000

واسطه
کل
100

109 1389

106

6785

15675

22460

0.03

0.04

106.9

112 1390

111

7614

16461

24075

0.01

0.03

111.3

113 1391

118

8394

18559

26953

0.00

0.04

116.4

116 1392

119

8910

19135

28045

0.01

0.01

118.1

118 1393

123

9768

21014

30782

0.01

0.02

121.4

تَضيح دسثبسُ خذٍل هلبسف ٍاػغِّ :وبًٌذ خذٍل ًيشٍي وبس ػول هیؿَد.
هجووع نهادهها
ًشخ سؿذ ؿبخق ًْبدُ ّب،
ٍصى دادُ ؿذُ ثب ػْن ّبي

ؿبخق

ػبل

ؿبخق

هلشف

ّضيٌِ خجشاى

ّضيٌِ هلشف

ًيشٍي وبس

ٍاػغِ

خذهبت

ٍاػغِ

ّضيٌِاي
خوغ ّضيٌِ ّب

100.0 1388

100.0

50000

20000

70000

شاخص

ًيشٍي وبس هلشف ٍاػغِ نهاده کل
100

105.7 1389

106.9

55540

22460

78000

0.04

0.02

106.1

109.0 1390

111.3

61925

24075

86000

0.02

0.01

109.7

115.1 1391

116.4

70047

26953

97000

0.04

0.01

115.5

118.4 1392

118.1

75956

28045

104000

0.02

0.00

118.4

123.5 1393

121.4

85218

30782

116000

0.03

0.01

122.9

تَضيح دسثبسُ خذٍل هدوَع ًْبدُّب:
ثِ هٌظَس ثذػت آٍسدى ؿبخق ًْبدُ ول ًيض اص سٍؽ ٍصى دّی ثب اػتفبدُ اص ػْن ّضيٌِاي (ًيشٍي وبس
ٍ هلشف ٍاػغِ) اػتفبدُ هیوٌين .سٍؽ وبس هبًٌذ دٍ خذٍل لجلی اػت.
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شاخصهای بهرهوری

ػبل

ؿبخق

ؿبخق

ًشخ سؿذ

ًشخ سؿذ

ثْشٍُسي

ثْشٍُسي

ؿبخق

ؿبخق

ؿبخق

هلشف

چٌذػبهلی وبس

ثْشٍُسي

ثْشٍُسي

ثْشٍُي وبس

ٍاػغِ

ًشخ سؿذ

ٍ هلشف ٍاػغِ ثْشٍُسي وبس هلشف ٍاػغِ

1388

100.0

100.0

100.0

چٌذػبهلی

1389

98.4

97.3

98.1

- 1.6

- 2.7

- 1.9

1390

101.0

98.9

100.4

2.7

1.7

2.4

1391

97.9

96.8

97.6

- 3.0

- 2.1

- 2.8

1392

98.7

99.0

98.8

0.8

2.3

1.2

1393

102.2

103.9

102.7

3.6

5.0

3.9

تَضيح دسثبسُ ؿبخقّبي ثْشٍُسي:
ّوِ هحبػجبت خذاٍل گزؿتِ ،ثب ّذف سػيذى ثِ خذٍل ؿبخقّبي ثْشٍُسي اًدبم ؿذُ اػت .دس ايي
خذٍل ،ػذد ؿبخق ػتبًذُ ول تؼذيل ؿذُ ثِ تشتيت ثش ػذد ؿبخق ًيشٍي وبس ٍ هلشف ٍاػغِ
تمؼين ٍ دس ػذد  100ضشة ؿذُ اػت تب ؿبخق ثْشٍُسي ته ػبهلی ثذػت آيذ .اص تمؼين سلن
ؿبخق ػتبًذُ ول تؼذيل ؿذُ ثش ؿبخق ًْبدُ ول ًيض ػذد ؿبخق ثْشٍُسي چٌذ ػبهلی وبس ٍ
هلشف ٍاػغِ ثذػت هیآيذ .ػِ ػتَى آخش ًيض اسلبم هشثَط ثِ ًشخ سؿذ ؿبخقّبي ثْشٍُسي ته
ػبهلی ٍ چٌذ ػبهلی اػت.
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