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  چكيده

سزايي در اقتصاد اين منطقه دارد.  هكه نقش ب ،است رضويخراسان استان در  زراعي تترين محصوال مهميكي از چغندرقند 

ها و تحليل مرزي تحليل پوششي دادهروش دو رسد. براي تحليل اطالعات از لذا بررسي كارايي اين محصول مهم به نظر مي

 190نيشابور و قوچان از ، نياز از طريق تكميل پرسشنامه در سه شهرستان چنارانهاي مورد استفاده شد. داده تصادفي

كارايي فني در  ،نتايج مدل تحليل مرزي تصادفي نشان داد كهآوري شد.  جمع 1390-91بردار چغندرقند در سال زراعي  بهره

ها نشان مدل تحليل پوششي دادهنتايج اما باشد. درصد مي 60و  68، 65هاي چناران، نيشابور و قوچان به ترتيب شهرستان

و نتايج مشابه براي نيشابور و قوچان به  به خود اختصاص داده است درصد 76 بيشترين كارايي مقياس را با مقدار چناران، داد

در منطقه ، لذا نتايج هر دو مدل حاكي از آن است كه پتانسيل زيادي در جهت بهبود كارايي دست آمد هدرصد ب 58و  61ترتيب 

درصد از مزارع چغندرقند مورد بررسي در حالت بازده صعودي نسبت به مقياس  79تا  73چنين  هموجود دارد. مورد مطالعه 

باشد، تا از اين راه افزايش تصميم مناسبي مي زارعينها جهت افزايش توليد و درآمد لذا مصرف بيشتر نهادهاند. عمل كرده

  حاصل شود.آيي بهبود كاردر نتيجه توليد و 
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  مقدمه

پايه و اساس علم اقتصاد را ، عوامل توليد محدوديت

هاي مختلف تحت هر شرايط همواره در زمان دهد.تشكيل مي

اعم از انساني و غيرانساني در ، هاي توليدمقادير محدودي از نهاده

با ، در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته دسترس است.

توجه به محدوديت منابع توليد مواد غذايي و نيازهاي غذايي رو به 

برداران  گيري كارايي بهرهاندازهتوان با مي، رشد جوامع بشري

كننده و ديگر ميزان شكاف ميان بهترين توليد، كشاورزي

، بنابراين آوري تعيين كرد.يكسان فن سطحتوليدكنندگان را در 

تواند در تجزيه و تحليل مجموعه تعيين كارايي كشاورزان مي

 هاي به كار رفته در زمينه كشاورزي بسيار سودمند باشد.سياست

هاي موجود طور كلي با توجه به شناخت امكانات و محدوديت به

توان گفت كه  هشايد ب، در بخش كشاورزي اقتصاد ايران

توليد و درآمد ترين راه حل و راهكار براي افزايش  مناسب

، كارگيري درست و مطلوب عوامل توليد موجود هكشاورزان از راه ب

حداكثر توليد از دست آوردن  به، يا همانا، بهبود كارايي فني

كارايي عامل بسيار  از عوامل توليد باشد. مشخصيمجموعه 

خصوص  وري عوامل توليد كشورها به مهمي در رشد بهره

اين كشورها از يك  رود.شمار مي كشورهاي در حال توسعه به

هاي محدود جهت توسعه و پذيرش طرف با كمبود منابع و فرصت

هاي موجود  مواجهند و از طرف ديگر از تكنولوژي برتر يتكنولوژ

 .Sardar Shahraki et al) كنند طور كارا استفاده نميم بهه

2012) .  

در  1387 -88چغندرقند در سال زراعي كشت سطح 

استان  هزار هكتار برآورد شده است. 56كشور حدود 

درصد بيشترين سطح را به خود  43/35رضوي با  خراسان

، فارس، هاي آذربايجان غربيداده است. استاناختصاص 

، 91/7، 91/10، 29/49سمنان و اردبيل به ترتيب با ، كرمانشاه

هاي چغندرقند كل كشور رتبهكشت ضي ااردرصد  50/3و  95/3

 Statistics of)انددوم تا ششم را به خود اختصاص داده

agricultural Products 2010) ،  لذا ارزيابي وضعيت فعلي

ها و لزوم توجه به مسائل كارآيي جهت اقتصادي كردن اين  آن

در  رسد.ضروري به نظر مي، در استان خراسان رضوي زراعت

  توان به موارد زير اشاره كرد: ارتباط با موضوع كارايي مي

در بررسي كارايي فني كشاورزان  )Sidan 2008(سيدان 

با استفاده از  ثر بر افت آن در استان همدانؤچغندركار و عوامل م

متوسط كارايي  ،تابع توليد مرزي تصادفي به اين نتيجه رسيد كه

و  73ر به ترتيب هاي همدان و مالي برداران در شهرستان فني بهره

  باشد.درصد مي 70

در مطالعه  )Nemati et al. 2006( نعمتي و همكاران

ثر بر ؤبا عنوان مقايسه كارايي فني چغندركاران و عوامل م ،خود

هاي كرمانشاه، همدان و خراسان با استفاده از روش  آن در استان

 هاي مذكور كارايي فني چغندركاران در استان ،حداكثر راستنمايي

 .آوردنددرصد بدست  67و  77، 82به ترتيب  را

به بررسي اقتصاد توليد و كارايي  )Zare 2005( زارع

 اين انگوركاران شهرستان كاشمر پرداخته است. وي متوسط

 مطالعه وي آورد. همچنين نتايج به دست درصد 61 كارآيي را

 و تعداد كشاورزي كشت، سواد، سابقه زير سطح كه نشان داد

 درصد 78 از بيش دارند و تأثير فني در كارآيي خانوار افراد

 بقيه مربوط و مديريتي عوامل از ناشي نيز واحدها اختالف توليد

  باغداران است.  كنترل از خارج عوامل به

 Mohammadi and Barim)نژاد بريم و محمدي

Nezhad 2006) و فني، اقتصادي، تخصيصي هايكارآيي 

 از استفاده با را قم استان قمرود دشت توليد هاي تعاوني مقياس

 قرار مطالعه مورد هاداده پوششي تحليل و تصادفي مرز روش دو
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 داراي تعاوني اعضاي كه داد شان ها اند، نتايج مطالعه آنداده

  باشند. مي غيرعضو افراد به نسبت باالتري فني كارآيي متوسط

كارايي  )Shafiee et al. 2007( شو همكارانشفيعي 

با  را فني، تخصيصي و اقتصادي چغندركاران شهرستان بردسير

و  69، 81ب به ترتياستفاده از توابع توليد و هزينه مرزي تصادفي 

   كردند.درصد محاسبه  56

در  )Sabouhi and Jamniya 2007(نيا  صبوحي و جام

كارآيي مزارع موز سيستان و بلوچستان را مورد بررسي  تحقيقي

هاي نشان داد كه ميانگين كارآييها  مطالعه آناند. نتايج قرار داده

اقتصادي، تخصيصي، فني خالص و مقياس در واحدهاي مورد 

  . درصد است 9/94و  9/86، 9/95، 4/83مطالعه به ترتيب 

 Sadat Moazeni and)  ذني و كرباسيؤسادات م

Karbasi 2008)  ،انواع كارآيي شامل فني، تخصيصي، اقتصادي

كاران شهرستان زرند كه در مديريتي و كارآيي مقياس براي پسته

را با استفاده از روش  ،انددو دشت زرند و سيريز تمركز يافته

كه  ،اند. نتايج نشان دادگيري كردهاندازهها تحليل فراگير داده

طور متوسط  هترتيب، ب ههاي زرند و سيريز بدشتكارآيي فني در 

  .باشدميدرصد  62و  52حدود 

 .Sardar Shahraki et al) شهركي و همكارانردار س

كنندگان انگور كارايي و بازده نسبت به مقياس توليد (2012

ها در سه شهرستان دادهپوششيمنطقه سيستان را با روش تحليل 

درصد محاسبه و  68و  71، 66ترتيب  زابل، زهك و هيرمند به

به  را هاي مورد مطالعه مقدار بازده نسبت به مقياس در شهرستان

  دست آوردند. هب 34/1و  18/1، 35/1ترتيب 

 (Karagiannis and Sarris 2004)كاراجيانيس و ساريز

 كارآيي مقياس و فني مزارع تنباكو را در يونان براي دوره  عدم

با استفاده از تكنيك پارامتريك مرز تصادفي و  95-1991

 Maximum Likelihood) نمايي برآوردگر حداكثر درست

(ML))  بررسي نمودند و بر اساس نتايج كارآيي فني بدست آمده

بهينه توليدي عالوه توليد در زير  تر از كارآيي مقياس بود. بهپايين

نسبت به عدم توليد در مقياس بهينه داراي سهمي عمده در 

كارآيي كل نمونه مورد بررسي دارد. آنان پيشنهاد نمودند كه  عدم

توانند به سطح مقياس با گسترش ميزان توليد مزارع مذكور مي

  يابند. بهينه اقتصادي دست

كارايي (Necat and Alemdar 2005) نيكات و آلمدرا 

فني مزارع تنباكو در جنوب شرقي آنتاليا را با هر دو روش تحليل 

نتايج اند. ها و تحليل مرزي تصادفي، بررسي كرده فراگير داده

  ). باشد درصد مي 54نشان داد كه ميانگين كارآيي فني 

 )Osborne and Trueblood 2006( اوسبورن و تروبلود

ي  تعاوني غالت روسيه را براي دوره كارآيي اقتصادي مزارع

با استفاده از دو روش پارامتريك  1993-1998تغييرات ساختاري 

اند. نتايج نشان داد كه كارآيي  و ناپارامتريك ارزيابي نموده

اقتصادي در طول دوره مذكور سير نزولي داشته است و اين روند 

  . و تخصيصي بوده استبدليل كاهش در كارآيي فني 

ي  كاران در منطقه كارآيي گندم )Tozer 2010( توزر 

 2007تا  2004هاي  استرالياي غربي را با استفاده از اطالعات سال

 و با بكارگيري روش تحليل مرزي تصادفي بررسي نموده است.

درصد  18از ، نتايج نشان داد كه عدم كارآيي در توليد گندم منطقه

افزايش يافته است. از  2007درصد در سال  29به  2004در سال 

وري موفق  هاي هدفمند دولت در جهت بهبود بهرهرو برنامه اين

  . نبوده است

به بررسي كارايي فني  (2012)سردار شهركي و همكاران

انگوركاران در منطقه سيستان با استفاده از توليد توأم با ريسك 

كه ها نشان داد  تكنيك مرزي تصادفي پرداختند. نتايج مطالعه آن

هاي زابل، زهك و هيرمند با استفاده از روش  كارايي در شهرستان
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كاهنده -چنين نهاده آب ريسك درصد و هم 80و  77، 83مذكور 

 دست آمد. هدر هر سه شهرستان ب

پرداختن به  كه نمايدطالعات انجام شده مشخص ميم

هاي اخير نيز مورد توجه  موضوع كارايي و بررسي آن در سال

كه  حققين و پژوهشگران بوده است و با توجه به اينبسياري از م

در كشاورزان درآمد و ترين راه حل براي افزايش توليد  مناسب

به بررسي  پژوهشباشد؛ لذا در اين كوتاه مدت، بهبود كارايي مي

و امكان افزايش توليد و در  رضوي كارايي چغندركاران خراسان

كه درصد زيادي از سطح زيركشت چغندرقند در نتيجه درآمد آنان 

 بررسي واست پرداخته شده كشور را به خود اختصاص دادند، 

آيا واحدهاي  باشد:حاضر به دنبال پاسخگويي به سواالت زير مي

و كارآيي  كارآيي مقياس رضوي خراساندر  چغندرقندتوليد  زراعي

برداران و  چه عوامل و فاكتورهايي از بهره اند؟مناسبي داشته فني

اقتصادي) بر ميزان كارآيي  -ها (خصوصيات اجتماعي آن مزارع

   باشد؟تاثيرگذار ميفني 

 

  هامواد و روش

گيرد ايي، زماني مورد استفاده قرار ميگيري خوشه نمونه

هايي تشكيل توان خوشه ههايي از افراد، ببا تشكيل مجموعه كه

چنين  و هم ها را به سهولت به دست آوردخوشه داد و فهرست

دست آوردن فهرست كاملي از  هبراي مناطق وسيع جغرافيايي كه ب

اي  گيري خوشه كار مي رود. در نمونه هاجزاي آن غيرممكن است، ب

گيري فرد نيست، بلكه گروهي از افراد هستند كه به  واحد اندازه

اند. در اين  يل دادهصورت طبيعي شكل گرفته و گروه خود را تشك

شود، سپس به  هايي تقسيم مي به بخشعه مورد مطالعه روش جام

در  .شودگيري ميساده يا منظم از آن نمونه تصادفيروش 

هاي ابتدا بايد از بين خوشه، دو مرحله اياي گيري خوشه نمونه

دهنده جامعه يا جمعيت مورد بررسي تعدادي خوشه را  تشكيل

تواند تصادفي ساده يا ها مي انتخاب خوشهنحوه ( كردانتخاب 

هاي  كليه اعضاي خوشه مرحله دوم، يا بايددر ). منظم باشد

به عبارت ديگر كليه  داده،منتخب را مورد بررسي و ارزيابي قرار 

مطالعه در نظر گرفته  مورد عنوان حجم نمونه اعضاي خوشه به

اي خوشه گيري اي، نمونه گيري خوشهبه اين شيوه نمونه ،شوند

اطالق  Single stage cluster sampling)( اي يك مرحله

هاي انتخاب از بين كليه اعضاي خوشه يا خوشه ، و ياگردد مي

وه تصادفي ساده يا منظم انتخاب شده تعدادي از اعضاء به شي

گيري ها نمونه به عبارت ديگر در اين حالت در داخل خوشه ،گردد

 اي اي دو مرحلهگيري خوشه كه به اين شيوه، نمونه شود، ميانجام 

 (Double/ two stage cluster sampling) لذا با گويندمي .

 وجود عدمتوجه به توجه به اين مطالب، در اين پژوهش، با 

 زان، وسعت جغرافيايي منطقه و صرففهرست كاملي از كشاور

ايي استفاده ايي دو مرحلهگيري خوشههزينه آماري، از روش نمونه

  گرديده است.

 كشاورزان چغندركار كليه شامل تحقيق اين آماري جامعه

باشند مي رضوي خراسان استان در 1390-91 زراعي سال

)18400N=(، در اي خوشهگيري نمونه روش از استفاده با كه ،

 عنوان به چناران، نيشابور و قوچان هاي شهرستان مرحله اول

 بعديو در مرحله انتخاب  در استان مطالعه مورد جامعه

تصادفي در روستاهاي  صورت كامالً بهتنظيم شده هاي  پرسشنامه

اطالعات الزم هاي منتخب، توزيع و  شهرستان موجود در

 آوري شد.  جمع

 190بدين منظور با توجه به جامعه آماري مورد مطالعه، 

نسبت  اعمالبا نمونه با استفاده از فرمول كوكران انتخاب شد و 

 110 شهرستان، سه به كل آمار كشاورزان در منطقه كشاورزان هر

نمونه مربوط به شهرستان  50نمونه مربوط به شهرستان چناران، 

و  تخصيص يافتنمونه مربوط به شهرستان قوچان  30نيشابور و 
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به تكميل پرسشنامه اقدام گرديد.  كشاورزاناز طريق مصاحبه، با 

نشان داده  1در رابطه  نمونه تعدادتكميل جهت  فرمول كوكران

 شده است: 
2
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2

2
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1 1
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N d

=
 

+ − 
 

    )1(  

  :اين رابطهدر 

=N ؛حجم جامعه آماري  

=n ؛حجم نمونه  

=Z  95مقدار متغير نرمال واحد استاندارد، كه در سطح اطمينان 

  ؛باشدمي96/1درصد برابر 

=P اگر در اختيار  كه مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است

  ؛نظر گرفت در 5/0توان آن را مي ،نباشد

 =qكه برابر  درصد افرادي كه فاقد آن صفت در جامعه هستند

  )؛=p1q-( مي باشد 5/0

 =dنظور شده استم 07/0كه مقدار آن برابر  مقدار اشتباه مجاز. 

كارايي در اين پژوهش از دو روش تحليل مرزي تصادفي 

جهت قرار گرفته است.  برآوردها مورد و تحليل پوششي داده

برآورد كارآيي تحت مدل تحليل مرزي تصادفي، ابتدا براي 

تخمين كارآيي فني شكل تابعي مناسب انتخاب شد. سپس 

اساس تابع  برFrontier 4.1 هاي مذكور توسط نرم افزاركارآيي

د. در اين راستا، ابتدا آزمون مربوط به يگردانتخاب شده برآورد 

مورد مطالعه،  شهرستاني تابع توليد براي سه  انتخاب شكل بهينه

گيري انجام و سپس بر اساس تابع مرزي حاصل از آن به اندازه

چنين طبق آزمون  پرداخته شده است. هم كارانچغندركارآيي فني 

داگالس،  فرضيات مدل مرزي تصادفي، سه نوع تابع كاب

ترانسندنتال (متعالي) و ترانسلوگ (متعالي لگاريتمي) كه 

افزار  هاي نئوكالسيك را به خوبي دارا هستند، توسط نرم ويژگي

6Eviews گردد. براي تخمين ضرايب اين توابع الزم برآورد مي

گيري از اين است كه آنرا به فرم ساده خطي تبديل كه با لگاريتم

براي  ).Debertin 1998( كندپيدا ميتوابع چنين امري صورت 

بدست آوردن كارايي با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها از 

انجام شده با توجه به مطالعات  استفاده گرديد. 2.1Deapنرم افزار 

اي مزارع كشاورزي را به توان مدل توليد مرزي تصادفي برمي

 .Khan et al)؛ Tan et al. 2010 تعريف كرد 2رابطه صورت 

2010).  
Yit = f(Xit,α) exp(���) )2               (                             

، 2 در رابطه
itY  مزرعه محصولi زمان  درامt ،

itx  بردار

)k×1( ي توليد و ديگر متغيرهاي توضيحي،ها از نهاده  α برداري

)1×k( اي كه بايد تخمين زده شود،  از پارامترهاي ناشناختهN 

 چنين هاي مورد بررسي است. همتعداد دوره tتعداد مشاهدات و 

ε�� شود:تعريف مي 3طبق رابطه  ،ي خطاي مركب است كه جمله 

�� = ��	
; ��
 − ℎ�	
; ��
																																	 )3(  

;g�Xi جزء  3در رابطه  βVi ريسك تابع و جزء

h�Xi; δUi باشد.نشانگر عدم كارآيي تابع مي β و δ  پارامترهاي

 برداري هستند.
itV تغييرات  ،جزء مستقل و متقارني است كه

تصادفي توليد ناشي از تأثير عوامل خارج از كنترل زارع مانند آب 

 گيردآالت، آفات و بيماريها را در بر مي و هوا، عملكرد ماشين

)Sardar Shahraki et al. 2012(. 

itU منفي تصادفي دهنده متغير غير نشان ،زئي است كهج

كارآيي در  عدم ،لي است كهئنماينده مساكارآيي و  و مربوط به عدم

ها، تالش يا عدم تالش كشاورزان و ديگر  توليد از قبيل مهارت

گيرد. براي واحدهايي كه مقدار  هاي فني را در بر مي محدوديت

  گيرد، ها روي تابع توليد مرزي قرار مي توليد آن
itU  برابر صفر

ها زير منحني توليد مرزي  است اما براي واحدهايي كه توليد آن

قرار دارد 
itU  بزرگتر از صفر است. درنهايت كارآيي فني از رابطه

  :)Aigner et al.1977( آيد دست مي ه) ب4(
 )4            (                                 ���� = �� �−���   
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MINθ,λ  θ 
s.t.    –yi + Yλ ≥ 0 

       θxi – Xλ ≥ 0 
       Nĺλ= 1 

       λ ≥ 0 

 )TEi(ام  i، كارآيي فني كشاورز4رابطه  بر اساس

ام به شرط وجود iعبارتست از نسبت توليد متوسط براي كشاورز 

به توليد ، )Ui( ها نهاده ، و اثر عدم كارآيي فني)Xi( هامقادير نهاده

  :را خواهيم داشت 5رابطه  باشد صفركارآيي فني  متوسط، اگر عدم

)5 (                               !��=
"�#$|&$,($

"�#$|&�,(�)*
	=1−TIi   

ي از  عنوان محصول بالقوه باشد و بهعدم كارآيي فني مي �+! كه

  :)6(رابطه شوددست رفته تعريف مي

!+� =	
($	.-�&$	 ,.

"�#$	|&$	,($	)*
=

($	.-�&$	,.

/�&$	;	0
 )6               (            

اگر پارامترهاي تابع توليد مرزي تصادفي معلوم و 

اميد  Uiمشخص باشند، آنگاه بهترين معيار براي پيش بيني 

ي متغير  يافته در مقادير تحقق  ،خواهد بود كه TEi شرطي

  .)Villano et al. 2005( معين شده است Ei=Vi–Uiتصادفي 

هاي نهاده و محصول از داده، هاروش تحليل پوششي داده

هر واحد توليدي براي ساخت يك مرز توليد ناپارامتريك استفاده 

يا  در باالدر چنين حالتي تمامي واحدهاي مشاهده شده ، نمايدمي

تواند مي هاسطح پوششي داده گيرند.زير مرز پوششي قرار مي

به مقياس يا بازده متغير نسبت به مقياس را داشته بازده ثابت 

مدل بازده ثابت نسبت . )Sardar Shahraki et al. 2012( باشد

 توسط چارنز و همكاران ،باشد كهگرا مييك مدل نهاده به مقياس

بيان  7رابطه صورت  به CRSپيشنهاد گرديد. الگوي  (1978)

  شود:مي

)7(  

  

، مقدار ثابت × Ν 1 بردار λ، يك عدد است θدر اين رابطه 

xi مزرعه ها برايبردار ستوني نهاده iام ،yi ها بردار ستوني ستاده

 M × Νماتريس  Y، هانهاده K× Νماتريس  X، امi مزرعهبراي 

 هامزرعهتعداد  Nها و تعداد ستاده M ،هاتعداد نهاده Κ، هاستاده

ام را نشان i مزرعهميزان كارآيي فني  θمقدار  دهد.را نشان مي

 مزرعهنمايانگر  θ=1 باشد.كمتر يا مساوي با يك مي ،دهد كهمي

 .)Schmidt and Lovell 1979( با كارآيي فني كامل است

 است مناسب زماني تنها مقياس به نسبت ثابت بازده مدل فرض

 همچون عواملي اما، نمايند عمل بهينه مقياس در مزارع همة ،كه

 كه شوندمي باعث غيره و مالي منابع محدوديت، ناقص رقابت

بنابراين بانكر و  نتواند در مقياس بهينه عمل كند. مزرعه يك

گيري بازده كارآيي  را جهت اندازه CRSمدل  )1984( همكاران

در مقياس  مزارعزماني كه همه  CRSفني با استفاده از مدل 

دليل كارآيي مقياس با اشكال مواجه  هب ،كنندبهينه عمل نمي

دست آمده از اين طريق خالص نبوده و  هباشند و كارآيي فني ب مي

مقياس همراه است. لذا براي تفكيك كارآيي فني از با كارآيي 

گيري كارآيي فني  جهت اندازه VRSاز مدل  كارآيي مقياس

 Nĺλ= 1 با اضافه كردن قيد VRSمدل  شود.خالص استفاده مي

 بسط دادند )VRS( متغير نسبت به مقياس بازده، CRSبه مدل 

)Cooper et al. 2000( .  

)8(   

  

اگر بين مقادير  .باشداز عدد يك مي N ×1 بردار Nĺدر اين رابطه 

اختالف وجود  VRSو  CRSاز دو روش  ايي مزرعهكارآيي فني 

كارآيي مقياس وجود  دهنده اين است كه عدم نشان ،داشته باشد

كارآيي مقياس اختالف بين كارآيي فني از دو  عدم دارد و مقدار

لذا . ).Coelli et al 2000( باشدمي VRSو  CRSروش 

  آيد:دست مي هب 9كارآيي مقياس از رابطه 

 )9(
                                                      VRS

CRS

TR

TE
SE =

دست آمده از مدل بازده ثابت نسبت  هكارآيي فني ب :TECRSكه 

  .به مقياس

MINθ,λ  θ 
s.t.    –yi + Yλ ≥ 0 

       θxi – Xλ ≥ 0 

λ ≥ 0 
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TEVRSدست آمده از مدل بازده متغير نسبت به  ه: كارآيي فني ب

  مقياس.

توان پي برد هاي فوق نمي وجود كارآيي مقياس از مدل با

بنگاه موردنظر داراي بازده نسبت به مقياس ثابت، افزايش و  ،كه

افزايشي نسبت به  يا كاهشي است. اين مشكل با حل مدل غير

از  VRSبا اصالح مدل  NIRSشود. مدل مقياس برطرف مي

) 8در رابطه ( Nĺλ=1با   Nĺλ ≤1طريق جانشين كردن محدوديت

  . )Bjurek et al. 1990( آيدبدست مي

 )10(    

  

  

  نتايج و بحث

سطح زيركشت، نيروي عوامل با توجه به شرايط منطقه 

ايي، نيروي كارگر خانوادگي، تعداد دفعات آبياري، كارگر اجاره

عنوان متغيرهاي توضيحي و  كودحيواني و كودشيميايي به

خصوصيات اجتماعي و اقتصادي از جمله سن، تحصيالت، تجربه، 

كاري، تعداد قطعات زمين، اندازه خانوار، فعاليت غير از چغندرقند

كارآيي در  عدمعنوان متغيرهاي  ترويج به يهاشركت در كالس

خالصه  )1(شده است. در جدول  منظورمدل مرز تصادفي 

هاي توليدي در سه شهرستان مورد اطالعات مربوط به نهاده

بر اساس مدل تحليل مرزي تصادفي نتايج شده است.  ارائهمطالعه 

، چناران شهرستاندهد كه براي هر سه نشان مي Fآزمون 

در  شد.با ميتابع ترانسندنتال بهترين شكل  قوچانو  نيشابور

هاي تخمين  ) نتايج آزمون فرضيات در خصوص مدل1جدول (

نشان  شهرستانثر بر آن براي هر سه ؤكارآيي فني و عوامل م

  داده شده است.

  

  بررسيمورد  اطقمندر نمايي توابع توليد مرزي  هاي نسبت حداكثر درستنتايج آزمون 1جدول 

  
 چناران

)λنمايي( نسبت درست فرضيه صفر *مقادير بحراني درجه آزادي   تصميم 

γ =  δ 0= δ1 =...= δ7 = 0 6/57  10 12/20  رد 
γ =0 54/43  3 10/7  رد 

0 = δ1 =...= δ7 =0δ 22/25  13 05/20  رد 

 نيشابور

)λنمايي( نسبت درست فرضيه صفر  تصميم مقادير بحراني درجه آزادي 

γ =  δ 0= δ1 =...= δ7= 0 22/43  10 12/20  رد 
γ =0 21/15  3 10/7  رد 

0 =δ1 =...= δ7 =0δ 99/28  13 05/20  رد 

 قوچان

)λنمايي( نسبت درست فرضيه صفر  تصميم مقادير بحراني درجه آزادي 

γ =  δ 0= δ1 =...= δ7 = 0 64/29  11 12/20  رد 
γ =0 20/29  3 10/7  رد 

0 =δ1=...=δ7=0δ 01/27  13 05/20  رد 

  اند. دست آمده ه) ب1986باشد كه از جدول كده و پالم ( يافته در سطح پنج درصد مي نمايي تعميم مقادير بحراني آزمون حداكثر درست -*

 هاي مدل در ،كه دارد داللت اين بر دوم و اول فرضيه

 تصادفي و نداشته وجود كارآيي عدم اثرات فني كارآيي تخمين

 روي بر مطالعه مورد زراعي واحدهاي ديگر عبارت باشد. بهنمي

هاي كارآيي  براي برآورد و تخمين مدل و گرفته قرار كارآ مرز

MINθ,λ  θ 
s.t.    –yi + Yλ ≥ 0 

       θxi – Xλ ≥ 0 
       Nĺλ≤ 1 

       λ ≥ 0 
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 به توجه است. با تر مناسب MLنسبت به روش  OLSفني روش 

فرضيه صفر مذكور در هر سه شهرستان رد  دست آمده هب نتايج

براي برآورد  MLكارآيي وجود دارد و روش  شده و اثرات عدم

تر  مورد مطالعه بهتر و مناسب مزارعهاي تخمين كارآيي  مدل

 كارآيي عدم اثرات مدل در كه است اين گر بيان سوم فرضيه است.

تجربه،  تحصيالت، كشاورز، سن قبيل از بررسي مورد متغيرهاي

هاي ترويجي، فعاليت غير از اندازه خانوار، شركت در كالس

 واحدهاي فني كارآيي سطوح كاري، تعداد قطعات زمين برچغندر

 .Sardar Shahraki et al) نيستند گذاراثر مطالعه مورد زراعي

2012).  

  

 ثر برؤنتايج برآورد همزمان تابع توليد مرزي و عوامل م

  كارآيي فني عدم

توليد مناسب پس از برآورد و تصريح مدل و انتخاب توابع 

كارآيي  به برآورد همزمان تابع توليد مرزي تصادفي و مدل عدم

توليد  شود.، پرداخته مي)MLE(فني به روش حداكثر درستنمايي 

تخمين  11ه هاي معرفي شده، توسط رابطمرزي، با توجه به نهاده

  شود:مي

  
β1Ln(X1)+β2Ln(X2)+…+β6Ln(x6)+β7X1+β8X2…+β12X6 + 

LnYi= β0                                                               (11) 

توليد لگاريتم  lnYiشماره مزرعه،   iدر اين رابطه،

هاي استفاده شده نهاده Xiام، i مزرعهدر هكتار  چغندرمحصول 

بر حسب هكتار، نيروي  )X1( كه شامل زمين چغندردر توليد 

نفر، نيروي كارگر خانوادگي  -بر حسب روز )X2( ايياجاره كارگر

)X3(  تعداد دفعات آبياري روز -نفر بر حسب ، )X4(كودحيواني ، 

)X5( بر حسب كيلوگرم و كود شيميايي )X6(  بر حسب كيلوگرم

كارآيي كه همان متغيرهاي  عوامل مؤثر بر عدم باشد ومي

، تحصيالت )Z1( باشد عبارتند از: سناقتصادي مي -اجتماعي

)Z2(تجربه ، )Z3(اندازه خانوار ، )Z4( كاري چغندر، فعاليت غير از

)Z5(  عدد  ،كاري اشتغال داشته باشدچغندركه اگر فقط به فعاليت

شود، تعداد قطعات عدد يك وارد ميصورت صفر و در غير اين 

در صورت  ،كه )Z7( هاي ترويجي، شركت در كالس)Z6(زمين 

عدم شركت عدد صفر و در غير اين صورت عدد يك وارد 

   .شود مي

  MLE كارآيي به روش تصادفي همزمان با مدل عدم ينتايج برآورد مدل توليد مرز 2جدول 
  

 چناران نيشابور قوچان
 رمتغي

t  آماره آماره  t ضرايب  آماره  t ضرايب   ضرايب 

24/15  23/25 *** 5/8  01/23 * 64/46  ***33/40  C 

16/2  26/1 ** 1/12  25/2 ** 78/14  21/9 *** Lnx1 

93/1 -  09/13- * 56/2 -  64/2- * 45/0 -  33/1 -  Lnx2 

65/0  24/0  58/1  15/0  8/14 -  23/7- *** Lnx3 

75/0 -  31/0 -  12/1 -  11/0 -  99/6  01/3 *** Lnx4 

92/1 -  36/0- * 62/2 -  46/0- * 99/10-  96/6- *** Lnx5 

64/1  78/0  25/2  97/0 ** 45/0  23/4  Lnx6 

64/1 -  17/1 -  30/10-  96/1- * 78/1  15/0  X1 

46/1  009/0  90/1  14/0  39/0 -  25/0 -  X2 

12/0  008/0  97/1  18/0  96/1  26/0 * X3 

20/1  16/0  25/3  11/0 ** 78/5  79/0 * X4 

59/1  007/0  13/1  97/0 ** 96/5  44/0 ** X5 

46/0 -  17/0 -  46/1  25/0  56/3 -  17/1- ** X6 

 دهد.درصد را نشان مي 1و  5، 10داري در سطح  ترتيب معنيه ب ***و**و*
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چناران  شهرستاندر  ،دهد كه ) نشان مي2نتايج جدول (

ضرايب متغيرهاي نيروي كار خانوادگي و كودحيواني داراي 

نيشابور و قوچان نيز  هاي شهرستانعالمت منفي بوده و در 

و باشد ميايي و كودحيواني منفي  ضرايب متغير نيروي كار اجاره

تأثير منفي بر توليد چغندر داشته است. بنابراين با تعديل ميزان 

هاي مذكور، امكان بهبود كارآيي فني چغندر و استفاده از نهاده

ها وجود دارد. به افزايش توليد بدون افزايش در استفاده از نهاده

دار شدن  چناران با توجه به سطح معني شهرستانطور كلي، براي 

هاي سطح زيركشت،  ضرايب متغيرهاي مدل مرزي تصادفي نهاده

تعداد دفعات آبياري و در شهرستان نيشابور و قوچان سطح زير 

ثر و مثبت بر افزايش توليد چغندر بوده ؤترين عوامل م كشت، مهم

است.
  

  بررسيمورد  اطقمنكارايي فني در  ل اثرات عدممد 3جدول

  
 چناران نيشابور قوچان

 متغير
t ضريب آماره t ضريب آماره t ضريب آماره 

87/0  43/0  08/3  91/0  31/0 -  10/0 -  C 

55/0 -  22/0 -  03/0  0006/0  45/4 -  32/0- *** Z1 

91/0 -  12/0 -  64/0 -  06/0 -  87/0 -  45/0 -  Z2 

98/1  023/0 * 6/6  097/0 ** 9/3  92/0 *** Z3 

34/1 -  01/0 -  67/4 -  07/0- *** 82/5 -  08/0- *** Z4 

54/1  11/0  65/5  12/0 * 21/0 -  10/0 -  Z5 

45/0 -  15/0 -  23/2  46/0  78/2 -  04/0- *** Z6 

82/0 -  19/0 -  57/0  66/0  59/0 -  09/0 -  Z7 

07/6  12/0 *** 09/4  05/0 *** 44/7  08/0 *** σ2 

164 48/0 *** 305 78/0 *** 512 98/0 *** γ 

26/24  3/67  8/187  Logliklihood 

96/0  98/0  88/0  R2 

  دهد.درصد را نشان مي 1و  5، 10داري در سطح  ترتيب معنيه ب ***و**و*

 

كارآيي،  ) نتايج مربوط به جمله خطا كه عدم3در جدول (

 γو  σ1ارائه شده است. تخمين پارامترهاي  باشد، جزيي از آن مي

ي اين  و اين نشان دهنده ،معناداري متفاوت از صفر هستندطور  به

طور معناداري تحت تأثير توليد و تغييرات  كارآيي به است كه عدم

نتايج باشد.  عملكرد مزارع چغندر در سه شهرستان مورد مطالعه مي

ضريب تأثير سن بر  دهد،نشان ميمدل اثرات عدم كارآيي 

 ،كه معنادار و منفي است در حاليكارآيي در شهرستان چناران  عدم

گونه اثر  هاي نيشابور و قوچان هيچ بر عدم كارآيي شهرستان

دهد ميان سن و  معنادار آماري ندارد. بنابراين اين ضريب نشان مي

ي عكس  عدم كارآيي فني چغندركاران شهرستان چناران رابطه

باشد. به بيان ديگر با افزايش سن، كارآيي فني  برقرار مي

در واقع  ،ندركاران در شهرستان چناران افزايش يافته استچغ

تر داراي تجربه بيشتري بوده و در نتيجه در توليد  كشاورزان مسن

 كنند.  كارآتر عمل مي

متغير تعداد قطعات زمين در شهرستان  منفيضريب 

فني  كارآيي ،با افزايش تعداد قطعاتدهد كه، نشان مي چناران

و  شدهها كمتر استفاده  در واحد كمتر از نهادهيابد. لذا افزايش مي

  خواهد شد.هاي كوچكتر بهتر اعمال مديريت در واحد

ضريب مثبت متغير فعاليت غير از چغندركاري در 

دهد كه، كسانيكه شغل غير از شهرستان نيشابور نشان مي
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اند و  هاند از كارآيي فني كمتري برخوردار بود چغندركاري داشته

كارآيي را اثبات  ي مستقيم، بين اين متغير و عدماين مطلب رابطه

كه فقط مشغول  كند. اين تأييد بر اين مطلب است كه كساني مي

تمركز و زمان بيشتري را صرف اين  ،به شغل چغندركاري هستند

فعاليت كرده و از كارآيي فني بيشتري برخوردار هستند.

  
  )SFA(با استفاده از مدل تحليل مرزي تصادفي ح مختلف كارآيي فني وفراواني چغندركاران در سطتوزيع درصد  4جدول 

  
 سطوح كارايي فني  چناران  نيشابور قوچان

04/5 16/6 08/4 50-60 
02/30 8/28 88/24 60-70 
14/18 8/25 91/24 70-80 
1/20 01/16 97/18 80-90 
7/18 23/15 16/17 90-95 

 95بزرگتر از  10 8 8

 كارايي فني ميانگين 65/0 68/0 60/0
 انحراف معيار 14/0 10/0 16/0
 حداقل  49/0 51/0 52/0
  حداكثر 99/0 98/0 96/0

  

بررسي وضعيت مقادير كمينه، با ) 4جدول (نتايج طبق 

چناران،  شهرستانبيشينه و ميانگين كارآيي فني در هر سه 

و  68/0، 65/0ميانگين كارايي فني به ترتيب  نيشابور و قوچان

از طريق كاهش اختالف كارآيي بين لذا  درصد بدست آمد، 60/0

طور متوسط  توان به برداران مي بردار و ساير بهره كارآترين بهره

و  نيشابور، چنارانهاي شهرستان كاران درچغندركارآيي فني 

درصد بهبود بخشيد. بنابراين  36و  30، 34ترتيب  هرا ب قوچان

كار رفته و  هتوان بدون تغيير عمده در سطح فناوري و منابع بمي

صرفأ از طريق افزايش كارآيي فني كشاورزان، توليد را به مقدار 

) نتايج ميزان انواع كارايي مقياس 5در جدول (زيادي افزايش داد. 

  دهد.ر و قوچان نشان ميرا در سه شهرستان چناران، نيشابو

  
  مناطق مورد بررسيدر  هانتايج ميزان انواع كارآيي مقياس نمونه 5جدول

  
  بيشينه  كمينه  انحراف  ميانگين  

    چناران
  CRS ( 56/0  28/0  02/0  1( كارآيي فني با بازده ثابت نسبت به مقياس
  VRS (  68/0  25/0  16/0  1( كارآيي فني با بازده متغير نسبت به مقياس

  Scale (  76/0  28/0  03/0  1( كارآيي مقياس
    نيشابور

  CRS (  61/0  29/0  03/0  1( كارآيي فني با بازده ثابت نسبت به مقياس
  VRS (  71/0  24/0  23/0  1( كارآيي فني با بازده متغير نسبت به مقياس

  Scale (  61/0  26/0  03/0  1( كارآيي مقياس
    قوچان

  CRS (  71/0  29/0  09/0  1( كارآيي فني با بازده ثابت نسبت به مقياس
  VRS (  83/0  26/0  25/0  1( كارآيي فني با بازده متغير نسبت به مقياس

  Scale (  58/0  26/0  22/0  1( كارآيي مقياس
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نمونه  مزارع ،شودمالحظه مي) 5( با توجه به نتايج جدول

پتانسيل كاهش  چناراناز لحاظ كارآيي فني مقياس در شهرستان 

هاي ها را دارد. اين عدد براي شهرستاندر مقدار نهاده درصد 44

نشان  ،باشد كهمي درصد 29و  39به ترتيب  قوچانو  نيشابور

هاي مورد توانند نهادهدهنده اين است كه در هر سه شهرستان مي

كاهش در توليد محصول تا حد زيادي كاهش استفاده را بدون 

كارآيي فني خالص مورد بررسي در شهرستان  چنين عدم هم دهند.

دست آمده  هب درصد 24كارآيي مقياس  و عدم درصد 32 چناران

كارآيي فني  در مورد عدم نيشابوراين نتيجه براي شهرستان  است.

 دست هب درصد 39و عدم كارآيي مقياس نيز  درصد 29خالص 

براي عدم كارآيي  قوچانارقام مشابه براي شهرستان  آمده است.

دست  هب درصد 42كارآيي مقياس  و عدم درصد 17فني خالص 

در  مزارعكارآيي فني ، كارآيي مقياس لذا با حذف عدم آمده است.

براي شهرستان ، 68/0به  56/0تواند از مي چنارانشهرستان 

تواند از مي قوچانو براي شهرستان  71/0به  61/0از  نيشابور

كارآيي مقياس، به اين  حذف عدم افزايش يابد. 83/0به  71/0

تواند مورد توجه قرار گيرد كه، واحدهايي كه داراي صورت مي

هاي توليد به  بازده نزولي نسبت به مقياس هستند، از افزودن نهاده

بازده نسبت به مقياس  فرآيند توليد اجتناب كرده و واحدهايي كه

ها، توليد را افزايش و  توانند با اضافه كردن نهادهافزايشي دارند، مي

در جدول از اين راه باعث بهبود و افزايش كارآيي مقياس شوند. 

) نتايج بازده نسبت به مقياس مزارع چغندر مورد مطالعه نشان 6(

  داده شده است.

  

   مناطق مورد بررسيدر برحسب درصد ها بازده نسبت به مقياس نمونهنتايج  6جدول

  
  قوچان  نيشابور  چناران  انواع بازده نسبت به مقياس

  66/16  5/17  80/11  بازده ثابت نسبت به مقياس

  15/7  75/8  04/9  بازده نزولي نسبت به مقياس

  19/76  75/73  16/79  بازده صعودي نسبت به مقياس

     

شود كه در شهرستان مالحظه مي) 6( با توجه به جدول 

و  درصد 73حدود  نيشابوردر شهرستان ، درصد 79حدود  چناران

در حالت بازده  مزارعاز  درصد 76حدود  قوچاندر شهرستان 

چنين در هم كنند.نسبت به مقياس صعودي عمل مي

 7و  8، 9 حدود به ترتيب قوچانو  نيشابور، چنارانهاي  شهرستان

در حالت بازده نسبت به مقياس نزولي عمل  مزارعدرصد از 

كه در شرايط بازده فزاينده نسبت به  مزارعيبنابراين اند.  كرده

كنند، بايد سطح توليد خود را افزايش فعاليت مي )IRS(مقياس 

ها، هزينه دهند. به عبارتي ديگر، پس از تعديل بهينه تمامي نهاده

وسيله افزايش اندازه بنگاه  تواند بهمتوسط هر واحد توليد مي

كاهش يابد. منطق اقتصادي اين كار اين است كه در حالت بازده 

فزاينده نسبت به مقياس، نسبت افزايش در محصول، بيشتر از 

هاست و با فرض ثابت بودن قيمت تمامي عوامل افزايش در نهاده

ي منحني هزينه متوسط خواهد توليد، اين امر باعث حركت بر رو

تواند ها، هزينه واحد توليد مي شد؛ يعني پس از تعديل تمامي نهاده

وسيله افزايش اندازه واحد توليدي كاهش يابد. دو عامل  به

كنندگان تخصص و تقسيم كار و نيز عوامل تكنولوژيكي، به توليد

وليد ه واحد تدهد كه از بسط مقياس توليد، هزينميرا امكان اين 

بنابراين، افزايش و گسترش سطح توليد با توجيه  را كاهش دهند.

اقتصادي همراه است. بنابراين واحدهايي كه در شرايط بازده 
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كنند، براي بهبود فعاليت مي )DRS(كاهنده نسبت به مقياس 

) 7( در جدول وضعيت خود بايد سطح فعاليت خود را كاهش دهند.

كاران نشان داده شده چغندرقندتوزيع فراواني كارآيي مقياس 

  است.
  

  مناطق مورد بررسي كاران در سطح مختلف كارآيي مقياس درتوزيع فراواني چغندرقنددرصد  7جدول

  
  قوچان  نيشابور  چناران  سطوح كارايي مقياس 

89/13  30كمتر از   5/7  52/9  
30-40  03/9  10 52/9  
40-50  64/7  75/3  9/11  
50-60  94/6  25/6  14/7  
60-70  19/13  15 76/4  
70-80  64/7  75/13  67/16  
80-90  81/11  5/12  52/9  
90-100  86/29  25/31  95/30  

 

بيشترين درصد  ،شود كهمالحظه مي) 7( طبق جدول

اند. قرار گرفته درصد 90 -100كاران در فاصله كارآيي چغندرقند

 -60كاران در فاصله چغندرقندكمترين تعداد  چناراندر شهرستان 

قرار  درصد 40 -50در فاصله  نيشابوردر شهرستان ، درصد 50

 درصد 60 -70بين  قوچانارقام مشابه براي شهرستان ، دارند

  باشد.مي
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