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چکیده
بخش کشاورزی به جهت تامین امنیت غذایی از مهم ترین بخش های اقتصاد یک کشور محسوب می شود  .منابع
موجود در بخش کشاورزی محدود می باشند .لذا تاکید به استفاده کارا از این منابع می باشد .کشاورزی پایدار در جهت
دستیابی به حداکثر کارایی فنی با توجه به کمبود منابع کشاورزی می باشد .در این مطالعه کارایی فنی تولید گندم در
شهرستان ارومیه با استفاده از دو روش تحلیل پوششی دادهها ) (DEAو روش تابع مرزی تصادفی ) (SFAبرآورد
گردید .دادهها و اطالعات موردنیاز از طریق جمع آوری پرسشنامه از  201نفر از گندمکاران در این شهرستان در سال
زراعی  2981-87بدست آمد .نتایج نشان میدهد که میانگین کارایی فنی با استفاده از روش های  DEAو  SFAبه ترتیب
 71و  12درصد بود .بنابراین بدون استفاده از نهادههای بیشتر و افزایش دادن هزینهها میتوان مقدار محصول تولیدی را
با توجه به دو روش مذکور به ترتیب بهاندازه  11و  98درصد افزایش داد .پس در راستای کشاورزی پایدار بهبود کارایی
فنی تولیدکنندگان یکی از روشهای کارآمد برای افزایش تولید خواهد بود.
واژههای کلیدی :تابع مرزی تصادفی ،تحلیل پوششی دادهها ،شهرستان ارومیه ،کارایی فنی ،کشاورزی پایدار ،گندم
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Abstract

The agricultural sector is considered as one of the most important sectors of the economy for food
security. Resources in the agricultural sector are limited. Therefore, the emphasis is on the efficient
use of these resources. Sustainable agriculture is aimed at achieving maximum technical efficiency
due to lack of agricultural resources .In this study, technical efficiency of wheat production in Urmia
County was estimated using DEA (Data Envelopment Analysis) and Randomized Frontier Function
(SFA) methods. Data and information was obtained by collecting questionnaires from 105 wheat
producers in the county of Urmia in 2018. The results show that average technical efficiency with
DEA and SFA method was 75% and 51%, respectively; therefore, without using more inputs and
increasing costs, the amount of produced product Increased by 25 and 49 percent. Improving the
technical efficiency of producers to achieve sustainable agriculture will be one of the optimal ways
to increase production.
Keywords: Data Envelopment Analysis, Random Boundary Function, Sustainable Agriculture,

Technical Efficiency, Urmia County, Wheat

 در واقع میتوان بیان نمود که کارایی در.بهدست آید

مقدمه

اقتصاد بر تخصیص بهینه منابع تاکید دارد و به اقتصادی

 تولید و،امروزه در کشورهای در حال توسعه

کارا گفته میشود که حداکثر تولید را با وجود منابع و

تأمین غذا برای پاسخگویی به رشد جمعیت یکی از

 رسالت.)1021 نهادههای محدود داشته باشد (حامدی

 برای این منظور.مشکالت اساسی این کشورهاست

مهم بخش کشاورزی نه تنها تامین نیازها و ارتقای امنیت

استفاده بهینه از منابع در بخش کشاورزی ازجمله منابع

 بلکه حفاظت پایدار منابع پایه به منظور،غذایی است

 بهعبارتیدیگر برای.آب و زمین بسیار ضروری میباشد

دستیابی به کشاورزی پایدار نیز هست (طبراعی و حسن

پاسخ به تقاضا برای غذا با استفاده از منابع محدود

 کشاورزی پایدار عالوهبر حفظ تولید در.)1008 نژاد

 یا سطح زیر کشت محصول افزایش یابد یا،بایستی

 بر تخریب نکردن منابع طبیعی و،درازمدت و ثبات آن

 کارایی در اقتصاد به این.کارایی تولید حداکثر شود

 کشاورزی.)1002 محیط زیست تاکید دارد (رحمانی

 بیشترین محصول،مفهوم است که در یک پروسه تولید

پایدار تالشی است برای دستیابی به حداکثر عملکرد

از نهادههای معین و یا محصول معین از کمترین نهادهها
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اقتصادی ،زیرا در این نوع کشاورزی حداکثر کارایی از

کشاورزی پایدار باید سعی کند از این منابع استفاده کارا

منابع موجود بهدست میآید و بنابراین هزینه تولید هر

داشته باشد .استفاده کارا از منابع به این معنی است که

واحد محصول کاهش مییابد که به تبع آن عملکرد در

با سطح ثابتی از نهادهها مقدار تولید حداکثر شود و یا

واحد سطح افزایش مییابد .بنابراین کشاورزی پایدار

سطح مشخصی از تولید ،با حداقل مصرف نهادهها

نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده،

بهدست آید .که برای دستیابی به این مهم ابتدا الزم است

کارایی بیشتر در استفاده از منابع دارد و با محیط در

کارایی واحدها اندازهگیری شود و پس از آن درجهت

توازن است .به عبارتی کشاورزی پایدار باید ازنظر

بهبود استفاده از منابع ،سیاستگذاری و تصمیم گیری

اکولوژیکی مناسب ،ازنظر اقتصادی توجیه-پذیر و ازنظر

شود( داوودنیا .)1029

اجتماعی مطلوب باشد .از این رو ،اعتقاد کلی بر این است

مطالعات بر روی کارایی وجود کارآمدی را

که کشاورزی پایدار به دنبال دستیابی به سه هدف کلی

روشن نموده و در عین حال بر بهبود پتانسیلهای بالقوه

" اقتصاد کشاورزی سالم"" ،حفظ جامعه¬ی روستایی"

آن که تحت محدودیتهای زیادی قرار دارند اشاره

و "حفظ محیطزیست" است (کورفماخر .)1000

میکند(کاشیواگی  .)1027کارایی عامل بسیار مهمی در

در بخش کشاورزی ،با توجه به محدودیت منابع

بهرهوری منابع تولید است(کاوند و سرگزی .)1021

تولید و وسعت نیازهای جوامع بشری ،با تعیین کارایی

محاسبه کارایی مشکالتی را که موجب نقصان در عملکرد

بهرهبرداران کشاورزی میزان شکاف بین بهترین تولید

یک بنگاه میشود ،نشان میهد(اشراقی و کاظمی .)1029

کننده و سایر تولید کنندگان در شرایط یکسان تکنولوژی

گندم یکی از محصوالت استراتژیک در ایران و محصول

و منابع موجود مشخص میگردد .بنابراین تعیین کارایی

تولیدی اصلی برای حدود نیمی از جمعیت جهان است که

کشاورزان میتواند در تجزیه و تحلیل مجموعه

خودکفایی در تولید آنیکی از اهداف بلندمدت کشور می

سیاستهای اتخاذ شده در زمینه کشاورزی بسیار مفید

باشد(نبوی پلهساری و همکاران  .)1021همچنین گندم

باشد( داوودنیا  .)1029با توجه به شناخت امکانات و

یکی از هشت منبع مهم غذایی (گندم ،برنج ،ذرت ،شکر،

محدودیتهای موجود در بخش کشاورزی ایران ،برای

گاو ،سورگوم ،ارزن و نشاسته) است که حدود 70-80

افزایش تولید و درآمد کشاورزان از طریق به کارگیری

درصد کل کالری و  80درصد پروتئین مصرفی در

صحیح و مطلوب نهادههای موجود ،شاید مناسبترین

کشورهای درحالتوسعه را فراهم میکند .گندم حدود 11

راه ،بهبود کارایی فنی یعنی به دست آوردن حداکثر تولید

درصد کربوهیدرات و  10درصد کالری مصرفی را تأمین

ممکن از مقدار مشخصی عوامل تولید باشد .لذا بررسی

میکند (اسنگون و همکاران  )1007و یکی از محصوالت

کارایی تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی به روشهای

عمده زراعی در ایران هست که منبع اصلی درآمد و

گوناگون ،میتواند به این امر کمک شایانی نماید(مهرابی

اشتغال برای بسیاری از خانوارهای روستایی است.

بشرآبادی و پاکروان .)1008

شهرستان ارومیه از جمله مناطقی در جغرافیای ایران

بخش کشاورزی به لحاظ تامین امنیت غذایی یکی

میباشد که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع شده و

از مهمترین بخشها در جهان به حساب میآید لذا تاثیر

به دلیل خشک شدن دریاچه در سالیان گذشته بهبود

بسزایی در توسعه پایدار کشورها دارد .الزمه توسعه

کارایی مزارع این شهرستان با توجه به منابع محدود

کشورها افزایش تولیدات ،از جمله تولیدات کشاورزی

همچون منابع آبی ضروری به نظر می رسد .سطح زیر

است؛ اما یکی از مشکالتی که این بخش همواره با آن

کشت و میزان تولید گندم در استان آذربایجان غربی به

روبروست محدودیت منابع است .با توجه به این

ترتیب برابر با  912880هکتار و  111971تن بوده و رتبه

موضوع ،بخش کشاورزی جهت دستیابی به اهداف

ششم را در کشور به خود اختصاص داده است .همچنین
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سطح زیر کشت ،تولید و عملکرد گندم در شهرستان

برنج را در اندونزی به روش تابع تولید مرزی تصادفی

ارومیه به ترتیب  21191هکتار 99100 ،و  9/19تن

برآورد کردند .نتایج نشان داد عدم کارایی زیادی بین 21

گزارش شده است(آمارنامه کشاورزی .)1027

استان مورد مطالعه وجود دارد .همچنین کشاورزان

در مورد برآورد کارایی فنی مطالعات زیادی

جوانتر کاراتر عمل میکردند .آنها به این نتیجه رسیدند

انجامگرفته است .دشتی وهمکاران ( ،)1021در بررسی

گسترش زمین های کشاورزی ،به ویژه در خارج از

رابطه بین کاریی فنی و اندازه واحدهای مرغداری

جزایر جاوا و سوماترایی ،به بهبود درآمد کشاورزان و

شهرستان سنقر و کالیی میانگین کارایی فنی را 91/27

دادن انگیزه برای جوانان برای کار در بخش کشاورزی

درصد برآورد نموده و با تحلیل رگرسیون بر وجود

باعث افزایش کارایی فنی و در نتیجه بهرهوری ،و

رابطه مثبت بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری

همچنین به طور کلی افزایش تولید برنج میشود .مردانی

تاکید کردند .پیش بهار و نصیری( )1021کارایی فنی

و ساالر پور ( ،)1021برای تجزیه و تحلیل کارایی فنی 19

تولیدکنندگان توت فرنگی در شهرستان سنندج را برآورد

استان کشور در تولید سیب زمینی از روش تحلیل

کردند .در این مطالعه از دادهها و اطالعات جمع آوری

پوششی دادهها استفاده کردند .این روش بر مبنای هفت

شده از توت فرنگی کاران شهرستان در سال زراعی -98

نهاده ( نیروی انسانی ،زمین ،سوخت دیزل ،ماشین

 2999و تابع تولید مرزی ترانسلوگ استفاده شد .نتایج

آالت،آب آبیاری ،هزینه کود ،هزینه های آفت کشها) و

نشان داد کارایی فنی واحدهای تولید توت فرنگی بین -89

محصول سیب زمینی بود .بر اساس این مطالعه میانگین

 91درصد قرار دارند .دوراندیش و همکاران (،)1029

کارایی فنی  80درصد محاسبه شد .عثمان و همکاران

کارایی فنی چندمحصولی گاوداریهای شیری استان

( ،)1021کارایی فنی ،تخصیص و اقتصادی مزارع گندم

خراسان شمالی را با استفاده از دو رهیافت تابع تولید

را در الیه پاکستان برآورد کردند .نتایج کارایی فنی،

مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصلهای تصادفی

تخصیص و اقتصادی به ترتیب  92 ،99و  19درصد

برآورد کردند .نتایج برآورد توابع مرزی تصادفی نشان

بدست آمد .تاوا و همکاران ( ،)1027کارایی فنی پنج

داد که میانگین کارایی فنی محاسبه شده توسط این مدل

استان مهم تولید کننده گندم در افغانستان را به روش

 0/89می باشد .کاوند و همکاران ( ،)1029کارایی فنی،

تابع مرزی تصادفی برآورد کردند .میانگین کارایی فنی

اقتصادی و تخصیصی را برای تولیدکنندگان زعفران

این مزارع  17درصد محاسبه شد یعنی میتوان با بهبود

شهرستان قائن با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها

کارایی مزارع با همان سطح مصرف نهادهها تولید گندم

برآورد کردند .نتایج نشان داده متوسط کارایی فنی،

را  99درصد افزایش داد .آلمو و همکاران ( ،)1029در

تخصیصی و اقتصادی در حالت بازده ثابت نسبت به

بررسی مطالعه خود تحت عنوان کارایی فنی تولید تیف،

مقیاس به ترتیب برابر با  0/81 ،0/91و  0/99و در حالت

مطالعه موردی کشاورزان خرده پا منطقه جما در اتیوپی

بازده متغیر  0/81 ،0/98و  0/90میباشد .دشتی و

با برآورد تابع تولید کاب-داگالس میانگین کارایی فنی را

همکاران( )1028در بررسی رابطه بین کارایی و پایداری

 79درصد محاسبه کردند و بر اساس نتایج حاصله

در مزارع سیب زمینی شهرستان کبودر آهنگ ،با تکمیل

مشاهده میگردد با استفاده از عوامل و منابع موجود

پرسشنامه از  219زارع سیبزمینی در سال زارعی -81

میتوان کارایی تولید را  11درصد افزایش داد .مرور

 2989میانگین کارایی فنی مزارع را  99درصد محاسبه

مطالعات گذشته نشان میدهد که مطالعهای درباره

کردند .همچنین با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده

برآورد کارایی فنی تولید گندم در شهرستان ارومیه

میگردد کارایی فنی مزارع در بازه  19-81درصد قرار

انجام نشده است؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر برآورد

دارند .هریکبالدی و همکاران ( ،)1029کارایی فنی مزارع

کارایی فنی تولید گندم در شهرستان ارومیه میباشد.
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کافی نبوده و هردو روش بهعنوان مکمل در کنار هم قرار

مواد و روشها

کارایی فنی( ،)TE1بیانگر توانایی یک بنگاه در

میگیرند.

بهدست آوردن بیشترین محصول با استفاده از نهادههای

در این مطالعه بیش از یک محصول در فرآیند تولید،

معین و یا بهدست آوردن میزان محصول معین از

تولید میشود(گندم و کاه) ،درنتیجه از تابع فاصله

کمترین مقدار نهادهها میباشد .اندازه گیری ما از کارایی

بهجای تابع تولید استفاده خواهد شد (شفارد  .)2819یکی

نشان میدهد که چگونه میتوان تمام منابع را به حداقل

از اولین تصمیمهایی که باید در یک تحلیل تجربی

رساند در حالی که تولید ادامه پیدا کند و همان میزان

پارامتری ساخته شود انتخاب یک فرم تابعی مناسب

محصول قبل را داشته باشیم (ودود و وایت .)1000 ،برای

برای تابع فاصله است .شکل تابعی ترانسلوگ به دلیل

برآورد کارایی از دو روش پارامتریک (تابع مرزی

تامین شروط انعطافپذیری ،سهولت محاسبه و همگنی

تصادفی ) )(SFA2و روش غیرپارامتریک (تحلیل

4

توسط پژوهشگران بسیاری مورد استفاده قرار گرفته

پوششی دادهها ) )(DEA3استفاده میشود .هریک از این

است( ،الول و همکاران  ،2889گراسکوف و همکاران

روشها نسبت به هم مزایا و معایبی دارند (امامی میبدی

،2881

هریکبالدی و همکاران  ،1029دوراندیش و

)1020؛ اما در اکثر موارد استفاده از یکی از این روشها

همکاران  ،1029موالئی و همکاران  .)1027تابع فاصله
ترانسلوگ برای  Mمحصول و  Kنهاده تولید بهصورت
زیر نوشته میشود(کوئلی و پرلمن :)2881
K
1M N
mn ln y mi ln y ni   k ln x ki

2 m 1 n 1
k 1

(رابطه )2

M

LnDoi  0  m ln y mi 
m 1

K M
1 K K
  kl ln x ki ln x li   km ln x ki ln y mi  u i v i
2 k 1 l 1
k 1 m 1

i  1,2,..., N

در اینجا  iنشاندهنده واحد یا مزرعه  iام ym ،سطح تولید

گرفتن حوادث خارج از کنترل کشاورز در نظر گرفته

ستاده  mام xk ،نیز مقدار نهاده  kام و  viجزء اخالل

میشود .بهمنظور اعمال شرط همگنی ،محدودیتهای

تصادفی و دارای توزیع نرمال است و بهمنظور در نظر

زیر:

(رابطه ) 1

 0, k  1,2,...,K

M

km



و

m 1

 0, m  1, 2,..., M

M

mn


m 1

و

1

M

m


m 1

و برای اعمال شرط تقارن ،محدودیتهای زیر اعمال میشود:
(رابطه )9

k  1,2,..., K

و kl  kl

و m , n  1,2,..., M

و mn  nm

همچنین محدودیت جهت جداسازی نهادهها و محصول به این صورت میباشد:
(رابطه )9

m  1,2,..., M

و k  1, 2,..., K

و  km  0

همچنان که در معادله ( )2مشاهده میشود ،در رویکرد

که برای در نظر گرفتن اشتباهات آماری بوده (  )v iو

مرز تصادفی که توسط (آینر و همکاران )2877

بخشی نیز بهعنوان جزء خطای نامتقارن (  ) u iجهت

معرفیشده تابع مرزی تصریحشده دارای جزء اخالل
دوبخشی میباشد؛ بخشی بهعنوان جزء خطای متقارن
1 Technical Efficiency.
2 Stochastic frontier.

محاسبه عدم کارایی در مدل لحاظ شده است .مقدار تابع
فاصله با استفاده از معادله   ln(D0i ) = u iبهدست
3 Data Envelopment analysis
4 Distance function.

خداوردیزاده ،محمدی
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می آید .با در نظر گرفتن فروض مناسب در مورد نوع

بر اساس بازده ثابت به مقیاس ( )CRSدر نظر گرفتهشده

پارامترهای تابع فاصله تصادفی

است CRS .زمانی مناسب است که بنگاهها در وضعیت

ترانسلوگ را میتوان با استفاده از روش حداکثر

بهینه خود فعالیت میکنند به عبارت دیگر نیاز به بهبود

درستنمایی ( )MLEبرآورد نمود .به کار بردن روش

اندازه بنگاه برای بهبود کارایی خود نداشته باشد

حداکثر درستنمایی برای برآورد تابع ( )2پارامترهای

(شورتال و بارتز )1029؛ اما عواملی چون رقابت ناقص،

بدون تورش و برآوردهای کارا از مرز فاصله ستانده

محدودیت منابع مالی باعث میشود که یک واحد تولیدی

تصادفی به دست میدهد (موریرا لوپز و همکاران .)1001

نتواند در مقیاس بهینه عمل کند .مدل بازده متغیر به

توزیع  v iو ui

تحلیل پوششی دادهها ()DEA
تحلیل پوششی دادهها روشی است که در آن
چندین نهاده و ستاده در فرآیند تولید مورد بررسی قرار
میگیرد (چارنز و همکاران  DEA .)2879یک روش
برنامهریزی خطی است که اولین بار فارل در سال 2817
الگوی اولیه آن را معرفی کرد .در این روش نیازی به
انتخاب شکل تابعی تولید و توزیع احتماالت دادهها نیست
(لوزانو و همکاران DEA .)1009 ،شامل دو مدل CCR
(چارنز و همکاران  )2879و ( BCCبانکر ،چارنز و کوپر
 )2899میباشد CCR .کارایی فنی را با در نظر گرفتن
بازده ثابت نسبت به مقیاس ) ،(CRS1درحالیکه BCC
کارایی فنی را با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس

) (VRS2برآورد میکند .شکل کلی مدل  CCRبهصورت
معادله ( )1میباشد:

N

مقیاس ) (VRSبا افزودن محدودیت    1به مدل
n 1

 CCRبدست میآید .مزیت مهم  VRSاین است که
بنگاههای ناکارا فقط با بنگاههای کارا با اندازه مشابه،
مقایسه میشوند (شورتال و بارنز .)1029 ،اگر بین
کارایی فنی واحد تولیدی از دو روش  CRSو VRS
اختالف وجود داشته باشد نشاندهنده این است که واحد
تولیدی با عدم کارایی مقیاس مواجه است و مقدار عدم
کارایی مقیاس از اختالف بین کارایی فنی از دو روش
 CRSو  VRSبدست میآید .همچنین کارایی مقیاس
مطابق رابطه زیر از نسبت کارایی فنی در حالت بازده
ثابت تقسیم بر کارایی فنی در حالت بازده متغیر بدست
میآید(امامی میبدی.)1020 ،
TE
SE  crs
TEvrs

(رابطه )1
9

که در رابطه ( SE )1نشاندهنده کارایی مقیاس میباشد

(رابطه )1

و  TEcrsکاارایی فنی در حاالات بازده ثابت نسااابت به
مقیااس TEvrc ،کااارایی فنی در حااالاات بااازده متغیر بااه
مقیاس اسات .یک ویژگی مهم تحلیل پوششی دادهها این
اسااات که میتوان بهوسااایله آن نوع بازده به مقیاس را

 λیک بردار  N×1شامل اعداد ثابت است که وزنهای

تشخیص داد .مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس مشخص

مجموعه مرجع را نشان میدهد و مقادیر اسکالر

نمیکناد کاه آیاا بنگااه در ناحیه صاااعودی یا نزولی به

بهدستآمده برای کارایی بنگاهها x ،و  yبه ترتیب

مقیااس فعاالیات می کناد .این مشاااکال باا حل مدل غیر

ماتریس مقدار نهادهها و ستادهها را نشان میدهدxi .

افزایشی نسبت به مقیاس ( )NIRSبرطرف میشود .مدل

بردار مقدار نهادهها  yiبردار مقدار ستاده برای بنگاه n

با

ام میباشد .با حل الگوی برنامهریزی فوق مقدار کارایی
فنی برای هر بنگاه بدست میآید .الگوی برنامهریزی فوق
1 Constant Returns to Scale.
2 Variable Returns to Scale.

 NIRSاز طریق جانشاااین کردن محدودیت   1
    1در مادل  VRSبدسااات می آید .به عبارتیدیگر
نوع باازده در عدم کارایی مقیاس برای یک بنگاه خاص،
Scale efficiency.

3
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باا مقایساااه مقدار کارایی فنی در حالت  NIRSبا مقدار

عدم دارای صفت مشخص می باشند که در این مطالعه

کارایی فنی در حالت  VRSتعیین میشاود .بدین صورت

 % 10در نظر گرفته شد .حجم نمونه با توجه به

که اگر کارایی در این دوحالت باهم مسااوی باشد ،آنگاه

پارامترهای موجود به صورت زیر محاسبه شده است.

بنگاه موردنظر با بازده نزولی نسااابت به مقیاس مواجه

(1.96) × 0.5 × 0.5
0.092
=𝑛
= 105
1 (1.96)2 × 0.5 × 0.5
1+
(
)− 1
950
0.092

میباشااد؛ در غیر اینصااورت بازده صااعودی نساابت به
مقیاس برقرار است (امامی میبدی .)1020
برای برآورد کاارایی فنی باا اساااتفاده از روشهایی که
توضااایح داده شاااد ،دادههای مورد نیاز بایساااتی جمع
آوری شاااوند .جامعه آماری موردبررسااای مزارع گندم
شااهرسااتان ارومیه میباشااد ،که با اسااتفاده از فرمول
کوکران  201پرسشنامه بهصورت حضوری و مصاحبه
با زارعان تکمیل گردید .فرمول کوکران به صورت رابطه
( )7می باشد (کوکران :)2877
رابطه 7

2

2

نتایج و بحث
در این قسمت ابتدا آمارههای توصیفی مربوط
به مزارع گندم شهرستان ارومیه طبق جدول ( )2ارائه
میگردد .نهادههای مورداستفاده شامل نیروی کار،
ماشینآالت ،کودهای شیمیایی (نیتروژن ،فسفات ،پتاسیم
و کودهای ریزمغذی) ،سموم شیمیایی ،آب آبیاری و بذر
میباشد .طبق این جدول میانگین مصرف نیروی کار 9

𝑞×𝑝× 𝑧
𝑑2
=𝑛
𝑞 × 𝑝 × 1 𝑧2
( 1+
)− 1
𝑁
𝑑2

نفر-روز ،ماشینآالت  9ساعت ،کود شیمیایی 921

که در آن  Nحجم جامعه آماری d ،خطای اندازه گیری،
 nحجم نمونه ،مقدار  zدر سطح اطمینان 81
درصد( )z=1.96و  pو  qدرصدی از جمعیت که دارا یا

کیلوگرم ،سموم شیمیایی  9/98لیتر ،آب آبیاری 9799
مترمکعب و بذر 271/72کیلوگرم و میانگین تولید
محصول گندم  9010کیلوگرم و کاه و کلش 9119
کیلوگرم در هکتار برای هرسال زراعی میباشد.

جدول -1آمارههای توصیفی نهادهها و محصول
متغیر

واحد

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

نیروی کار

نفر/روز

9

1/12

2

91

ماشین آالت

ساعت

9

1/92

0/81

29/98

بذر

کیلوگرم

271/72

99/12

70

900

آب

مترمکعب

9799

1997

2011

22111

سموم شیمیایی

لیتر

9/98

7

2

11

کود شیمیایی

کیلوگرم

921

117

20

910

گندم

کیلوگرم

9010

1909

710

21000

کاه

کیلوگرم

9119

2992/99

100

20000

ماخذ :یافته های تحقیق

نتایج کارایی فنی به روش تابع مرزی تصادفی

درستنمایی مطابق جدول ( )1برآورد گردید .برای برآورد

()SFA

مدل از نرم افزار آماری  Stata14استفاده شد .از بین

در برآورد کارایی فنی به روش تابع مرزی
تصادفی ،ابتدا تابع ترانسلوگ به روش حداکثر

متغیرهای موجود  21متغیر معنیدار می باشند.
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جدول  -2نتایج برآورد تابع تولید ترانسلوگ
تابع فاصله

ضریب

آماره t

انحراف معیار

لگاریتم مقدار تولید گندم

*21/20

2/91

1/11

لگاریتم مقدار تولید کاه

** -29/20

-2/87

1/11

لگاریتم نیروی کار

-9/79

-2/1

1/97

لگاریتم ماشین آالت

9/28

0/82

9/12

لگاریتم کود شیمیایی

*** 2/17

1/99

0/19

لگاریتم سموم شیمیایی

--2/18

-2/11

2/19

لگاریتم آب

-1/29

-2/1

9/20

لگاریتم بذر

0/2

0/02

9/11

توان دوم لگاریتم گندم

0/92

0/17

2/29

توان دوم لگاریتم کاه

0/92

0/17

2/29

توان دوم لگاریتم نیروی کار

-0/11

-2/19

0/29

توان دوم لگاریتم ماشین آالت

-0/97

-2/29

0/92

توان دوم لگاریتم کود شیمیایی

-0/02

-0/99

0/02

توان دوم لگاریتم سموم شیمیایی

** 0/09

1/29

0/02

توان دوم لگاریتم آب

** 0/17

1/2

0/91

توان دوم لگاریتم بذر

0/09

0/09

2/21

لگاریتم گندم در لگاریتم نیروی کار

0/19

0/18

0/91

لگاریتم گندم در لگاریتم ماشینآالت

** -2/01

-1/29

0/98

لگاریتم گندم در لگاریتم کود شیمیایی

0/01

0/91

0/07

لگاریتم گندم در لگاریتم سموم شیمیایی

-0/11

-2/29

0/19

لگاریتم گندم در لگاریتم آب

-0/29

-0/91

0/11

لگاریتم گندم در لگاریتم بذر

** -2/79

-1/09

0/99

لگاریتم کاه در لگاریتم نیروی کار

-0/19

-0/18

0/91

لگاریتم کاه در لگاریتم ماشینآالت

** 2/01

1/29

0/98

لگاریتم کاه در لگاریتم کود شیمیایی

-0/01

-0/91

0/07

لگاریتم کاه در لگاریتم سموم شیمیایی

0/11

2/29

0/19

لگاریتم کاه در لگاریتم آب

0/29

0/91

0/11

لگاریتم کاه در لگاریتم بذر

** 2/79

1/09

0/99

لگاریتم نیروی کار در لگاریتم ماشین آالت

-0/21

-0/97

0/29

لگاریتم نیروی کار در لگاریتم کود شیمیایی

0/02

0/11

0/09

لگاریتم نیروی کار در لگاریتم سموم شیمیای

-0/22

-2/91

0/09

لگاریتم نیروی کار در لگاریتم آب

0/27

2/01

0/21

لگاریتم نیروی کار در لگاریتم بدر

* 0/11

2/18

0/97

لگاریتم ماشین آالت در لگاریتم کود شیمیایی

0/02

-2/02

0/01

لگاریتم ماشین آالت در لگاریتم سموم شیمیایی

0/29

2/1

0/21

لگاریتم ماشین آالت در لگاریتم آب

-0/21

-0/19

0/19
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لگاریتم ماشین آالت در لگاریتم بذر

-0/91

-0/71

0/91

لگاریتم کود شیمیایی در لگاریتم سموم شیمیایی

-0/09

-2/99

0/01

لگاریتم کود شیمیایی در لگاریتم آب

*** -0/21

-9/9

0/09

لگاریتم کود شیمیایی در لگاریتم بذر

-0/01

-0/19

0/08

لگاریتم سموم شیمیایی در لگاریتم آب

* 0/1

2/72

0/21

لگاریتم سموم شیمیایی در لگاریتم بذر

-0/02

-0/22

0/29

لگاریتم آب در لگاریتم بذر

-0/08

-0/1

0/91

91/81
2/01
97/81
عرض از مبداء
ماخذ :یافته های تحقیق ( * و ** *** ،به ترتیب معنی داری در سطح  1 ، 20و  2درصد را نشان میدهد)

مطابق جدول  9براساس نتایج بدست آمده از برآورد

 0/98-0/79می باشد .اختالف بین کمترین و بیشترین

کارایی فنی مشاهده میشود ،میانگین کارایی فنی

کارایی  0/98است 12 .واحد تولیدی دارای کارایی کمتر

گندمکاران با استفاده از روش  12 ،SFAدرصد می

از  10درصد بوده و  99واحد کارایی بیش از  10درصد

باشد؛ بنابراین با بهبود کارایی واحدهای تولیدی و

دارند؛ که نشان دهنده کارایی پایین واحدها در این روش

بهرهگیری از عوامل موجود میتوان تولید گندم را  98در

میباشد .کارایی هیچ واحدی کمتر از  90درصد نبوده

صد افزایش داد .دامنه تغییرات کارایی واحدها در بازه

است.

جدول -3میانگین ،تعداد و درصد کارایی فنی مزارع گندم شهرستان
ارومیه با روش SFA
دامنه کارایی فنی
0-90
90-10
10-90
90-200
میانگین کارایی واحدها

نتایج SFA
درصد
تعداد
0
0
19/2
12
92/8
99
0
0
12

ماخذ :یافته های تحقیق

نتایج کارایی فنی به روش DEA

کارایی واحدها

با توجه به نتایج بدست آمده به روش تحلیل پوششی

فرض های  CRSو  VRSبه ترتیب برابر  91/1و
11درصد برآورد میشود .بیشترین میزان کارایی فنی و

دادهها با استفاده از نرم افزار  ،DEAPمیانگین کارایی

کمترین مقدار آن در مدل بازده ثابت به مقیاس ،به ترتیب

فنی مزارع تحت فرض بازده ثابت به مقیاس و بازده

 200و  22درصد و در بازده متغیر به مقیاس به ترتیب

متغیر به مقیاس به ترتیب برابر  19/9درصد و  71درصد

 200و  29درصد است .اختالف بین کارایی فنی در

است؛ به عبارت دیگر ،باتکیه برنتایج  ،DEAظرفیت

بهترین حالت و بدترین حالت در  CRSو 98 VRSو 91

افزایش تولید و کارایی در این مزارع ،بدون هیچ گونه

درصد و اختالف بین کارایی فنی بهترین واحد زراعی و

افزایشی در هزینه ها و بکارگیری نهادههای بیشتر تحت

میانگین نمونه در  CRSو  VRSبه ترتیب  91/1و 11
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درصد میباشد .اختالف بین کارایی فنی در دو حالت

مقدار آن برابر  91/9درصد می باشد که نشان دهنده عدم

 CRSو  VRSنشان دهنده عدم کارایی مقیاس است که

فعالیت واحدها در مقیاس مطلوب است.

جدول -4نتایج کارایی فنی به روش DEA
کارایی

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

کارایی فنی در حالت
CRS
کارایی فنی در حالت
VRS
کارایی مقیاس

19/9

22

200

0/22

71

29

200

0/90

91/9

99/11

200

0/07

ماخذ :یافته های تحقیق

برابر نبودن مقدار کارایی فنی در حالت بازده متغیر به

جای بگذارد .درصد و تعداد واحدهای مورد مطالعه در

مقیاس و مقدار کارایی تحت بازده غیر افزایشی به مقیاس

بازههای مختلف در هردو روش  DEAو  SFAدر جدول

نشان دهنده فعالیت بنگاه ها تحت بازده صعودی به

( )1ارائه شده است .بیشترین تعداد واحدها در دو حالت

مقیاس است و واحدها بایستی سطح تولید خود را افزایش

 VRSو  CRSدارای کارایی  90تا  200درصدی هستند

دهند .ویژگی بازده صعودی نسبت به مقیاس حکایت از

که به ترتیب  18/2درصد و  91/9درصد از کل حجم

آن دارد که پس از تعدیل بهینه تمامی نهادهها ،هزینه

نمونه را به خود اختصاص می دهد .کم ترین تعداد

متوسط هر واحد تولیدی میتواند به وسیله افزایش اندازه

واحدها از کل حجم نمونه در حاالت  VRSو  CRSدارای

بنگاه کاهش یابد و میتواند تاثیر مثبتی در میزان کارایی

کارایی  0-90درصدی هستند که به ترتیب  21/9و 21/1

نسبی این واحدها در صورت ثابت ماندن سایر شرایط به

درصد از کل حجم نمونه را به خود اختصاص می دهد.

جدول  -5تعداد و درصد کارایی فنی مزارع گندم شهرستان ارومیه با روش CRS( DEAو ) VRS
دامنه کارایی
0-90
90-10
10-90
90-200
ماخذ :یافتههای تحقیق

نتایج )VRS( DEA
درصد
تعداد

نتایج )CRS( DEA
درصد
تعداد

21/9
29/9
21/1
18/2

21/1
28
91/9
91/9

29
29
21
11

نتایج بهدست آمده از این تحقیق با مطالعات زراء نژاد و

27
10
99
99

نتیجه گیری کلی

یوسفی حاجیآباد( )1008وبریمنژاد و محتشمی(،)1008

دراین مطالعه کارایی فنی تولید گندم در راستای

مطابقت دارد که در مطالعات آنان نیز کارایی فنی به

کمک به کشاورزی پایدار مورد بررسی قرار گرفت .جهت

ترتیب  17و  99درصد محاسبه شده است و کارایی فنی

انجام این تجزیه و تحلیل از دو رهیافت ،تحلیل پوششی

در بازههای صفر تا صد درصدی پراکنده شده است.

داده ( )DEAو تابع مرزی تصادفی ( )SFAاستفاده شد.
دادهها به روش پرسشنامهای از  201زارع شهرستان
ارومیه جمع آوری گردید .در تعیین کارایی فنی به روش
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 SFAاز فرم تابعی ترانسلوگ به روش حداکثر

کارایی فنی کمتر از 200درصد میباشد این موضوع

درستنمایی استفاده شد .پس از برآورد مدل و محاسبه

نشان میدهد که همراه با بهبود مدیریت مصرف نهادهها

کارایی فنی ،مشاهده گردید ،کارایی فنی مزارع در این

و تخصیص بهینه نهادههای تولید امکان افزایش تولید

رهیافت در بازه  98-79درصدی قرار داشتند و میانگین

وجود دارد .به طور کلی از نتایج حاصله چنین به نظر

کارایی فنی  12درصد می باشد .محاسبه کارایی فنی به

میرسد ،افزایش تولید گندم و بهبود کارایی فنی مزارع

روش  DEAنشان داد که کارایی فنی مزارع در بازه

گندم منطقه امری قابل دسترس میباشد .به عبارتی دیگر

 29-200قرار دارد و میانگین کارایی فنی در این حالت

اگر کشاورزان از منابع و تکنولوژی موجود به صورت

 71درصد میباشد .پس در مقایسه دو رهیافت  SFAو

بهینه استفاده نمایند میتوانند تولید گندم را افزایش دهند.

 DEAنتایج تقریبا مشابهی از دو روش محاسبه کارایی

براین اساس افزایش کارایی فنی مزارع با کاهش استفاده

بدست آمد و یک مبنای نظری مشخص و تعریف شده ای

از نهادهها و بدون کاهش محصول گندم قابل دسترس

برای انتخاب رهیات مناسب و کارآمد وجود ندارد .با

میباشد .که این کار میتواند با قرار دادن تکنولوژیهای

مشاهده قرار گیری بیشتر واحدهای تولیدی در بازه -90

نوین و نهادههای پربازده در اختیار زارعان میسر گردد.

90درصد میتوان گفت بیشتر مزارع ضعیف عمل

لذا بهتر است دولت از مدیران واحدهای کشاورزی در

میکنند .این موضوع ظرفیت ارتقائ کارایی در منطقه را

این زمینه حمایت جدی نماید .همچنین به دلیل پایین بودن

به خوبی نشان می دهد .بنابراین بدون استفاده از

کارایی برخی مزارع تولید گندم ،برنامه ریزی در راستای

نهادههای بیشتر و افزایش هزینهها میتوان مقدار

استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود به منظور افزایش

محصول تولیدی را بهاندازه  11و  98درصد با توجه به

تولید به عنوان راه حل اولیه مطرح است .پس می توان

رهیافهای  DEAو SFAافزایش داد .به عبارت دیگر

بیان کرد مزارعی که به صورت کارا عمل میکنند به

تولیدکنندگان منطقه می توانند با بکارگیری همان نهاده ها

پایداری کشاورزی توجه دارند و مزارعی که از کارایی

و صرفا با از بین بردن عدم کارایی میزان تولید محصول

فنی پایینی برخوردارند ضمن عدم توجه به اصول

خود را افزایش دهند .پس در راستای کشاورزی پایدار

کشاورزی پایدار در استفاده بهینه از منابع ،رفته رفته

بهبود کارایی فنی تولیدکنندگان یکی از روشهای کارآمد

ترغیب به استفاده بیش از حد از منابع شده و موجب

برای افزایش تولید خواهد بود .برخی از واحدهای تولید

تخریب منابع خواهند شد.

گندم در طول دوره مورد بررسی کارا نبوده اند چراکه
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