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 مقدمه

از طريق توسعه  افزايش توليد محصوالت كشاورزي

محتمل عوامل توليد، تغييرات عمده تكنولوژي و يا بهبود كارايي 

. توسعه عوامل توليد و تغييرات عمده تكنولوژي با است

هايي روبروست. براي مثال افزايش سطح زير كشت محدوديت

بخش دارد. ممكن آن در  منابع آبمحصوالت كشاورزي نياز به 

مل باعث كاهش بازدهي توليد است افزايش سطح زير كشت در ع

نابع توليد، وري مشود. كارايي عامل بسيار مهم در رشد بهره

حال توسعه است. بحث كارايي، ريشه  هاي درويژه در كشور هب

نظير آن به مدل بي ر مطالعات اقتصادي دارد و شروعژرف د

Faroel(فارل
 

شناسي، كارايي در توليد رسد. به لحاظ روشمي )

ت جهت اطمينان از اين كه توليدات يك واحد اقتصادي اس ابزاري

 Yusef and) ترين حالت ممكن قرار دارنددر بهترين و پر سود

Malomo 2005). كارايي در هر بخش اقتصادي براي  همچنين

 به .جلوگيري ازهدر رفتن منابع از اهميتي ويژه برخوردار است

 خدمات و كاال درآنق خود كه از منابع شودمي گفته كارا اقتصادي

 و نباشد ممكن سطح آن از موجود، بيش شرايط در كه توليد نمايد

 نمود، توليد هست كه از آنچه بيش نتوان موجود منابع اـب رـاگ

 باشدنيز مي هزينه داقلـح اـب دـوليـت تـوضعي از حاكي

)Emami and Meibodi 2000(. محصوالت از يكي چغندرقند 

 جمعيت افزايش به توجه با كه ودهب كشور صنعتي استراتژيك

 از زراعي گياهان ميان در محصول اين شكر، به نياز و كشور

 برداران بهره كارايي وتحليل تجزيهاست.  برخوردار اي ويژه جايگاه

 مجموعه با توليد چغندرقند افزايش امكانات تواندمي چغندرقند

 در و ينتعي عملكرد) را توليد (افزايش عوامل و منابع از مشخصي

 در و عوامل منابع اين مجموعه كارايي افزايش به منجر ادامه

  گردد. محصول اين توليد فرايند

از  شده انجام زيادي كارايي مطالعات گيرياندازه درباره

 Moazeni and)مؤذني و كرباسي  توان به تحقيقآن جمله مي

Karbasi 2008)  اشاره نمود كه با بررسي كارايي پسته كاران

ريز ريز دريافتند كه پسته كاران دشت نيينرستانهاي زرند و شه

كاراتر از پسته كاران دشت زرند عمل نموده و هر دو دشت 

اسالمي و   .وجود داردپتانسيل زيادي براي افزايش انواع كارايي 

 كارايي مطالعهاز  )Eslami and Mahmoodi 2005(محمودي 

 سياستگذاري لحاظ به هك دريافتند يزد شهرستان انار باغداران

 جهت مناسب راهكاري انار هاي باغ وسعت به افزايش توجه

صبوحي و  باشد. مي توليد هزينه كاهش و عملكرد، توليد افزايش

استفاده از روش تحليل با  )Sabuhi and jamnia 2006(نيا جام

ها به تعيين كارايي فني، اقتصادي و تخصيصي پوششي داد

تان و بلوچستان پرداختند. نتايج نشان داد كه موزكاران استان سيس

كاران منطقه از لحاظ كارايي مقياس و تخصيصي در وضعيت موز

توانند دست تري مي ي هستند اما به كارايي فني مناسبمطلوب

هاي آموزشي و يابند. همچنين با توجه به نتايج به دست آمده دوره

 گردد. يزارعين توصيه مگيري هبود تصميمترويجي جهت ب

با استفاده از  )Sargazi and Sabuhi 2010(سرگزي و صبوحي 

ها به برآورد مقدار آب اضافي استفاده روش تحليل پوششي داده

ي سيستان اي در دو بخش منطقهشده در آبياري واحدهاي گلخانه

گر آن بود كه ميانگين مقادير آب اضافي پرداختند. نتايج بيان

با توجه به كارايي فني با بازده ثابت و استفاده شده در واحدها 

ترتيب در بخش  متغير نسبت به مقياس و كارايي مقياس به

مترمكعب و نيز در بخش مركزي  6/12و  7/0، 2/13آب شيب

مترمكعب برآورد گرديد. با توجه به نتايج  9/20و  4/7، 5/26

دست آمده مقادير آب اضافي استفاده شده و كاهش پتانسيل آب  هب

آب  اي بخش مركزي نسبت به بخش شيب واحدهاي گلخانه در
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 )Kazemi and farkhani 2008( و فرخاني كاظمي.  بيشتر بود

هاي استان خراسان به تعيين كارايي فني، مديريتي و مقياس شهر

ها پرداختند. هدر كشت گندم با استفاده ا زروش تحليل پوششي داد

هاي يي مديريتي شهرستاننتايج حاكي از آن بود كه ميانگين كارا

و ميانگين كارايي فني و كارايي  73/0رضوي  استان خراسان

باشد. با توجه به مي 65/0و  47/0ها به ترتيب  مقياس شهرستان

توان اين گونه استنباط نمود كه پتانسيل زيادي نتايج حاصل مي

گندم وجود  توليدبراي افزايش انواع كارايي در اين استان جهت 

. قابل دستيابي است هاي مناسبه با استفاده از سياستدارد ك

پاكروان و همكاران توان به مطالعات بر اين مي عالوه

)Pakravan et al. 2009( عليرضايي و همكاران ،(Alirezaei 

et al. 2007) و دهقانيان و همكاران(Dehghanian et al. 

  اشاره نمود. (2009

ي به بررسي كارايي ادر مطالعه )Seiedan 2005(سيدان 

فني كشاورزان چغندرقندكار و عوامل مؤثر بر افت آن در استان 

همدان پرداخت. وي در اين مطالعه از رهيافت تابع توليد مرزي و 

كاب داگالس براي برآورد كارايي و عوامل مؤثر بر آن بهره 

برداران در بهرهگرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه متوسط كارايي 

باشد.  درصد مي 70و  73اي همدان و مالير به ترتيب هشهرستان

گذار بر كارايي فني چغندرقندكاران ترين عوامل تأثيرهمچنين مهم

سن، تجربه، سواد زارع، كالس ترويجي و غيره تعيين شده است. 

 با را ايمطالعه )Helfend and Levin 2004( هلفند و ليوين

هاي و ابزار ادوات از استفاده و زمين وسعت ثيرأت بررسي هدف

 تحليل پوششي روش از استفاده با كشاورزان كارايي بر كشاورزي

 )Rios and Shyvly 2005( ريوس و شيولي دادند. انجام هاداده

ي آن و محاسبه كارايي مقادير و زمين رابطه اندازه بررسي به نيز

روش تحليل  از استفاده با اول مرحله در پرداختند، مرحله دو در

 دوم مرحله در و محاسبه را اقتصادي فني و كارايي ها داده وششيپ

 از استفاده با اقتصادي و كارايي فني بر مؤثر يفاكتورها به بررسي

   (Rezitis Tesibokas 2003)  پرداختند. هاي رگرسيونيروش

  

  هامواد و روش

نفر زارع  100اطالعات موردنياز اين تحقيق از 

 1389-1390وجرد در سال زراعي شهرستان بر چغندرقندكار

گيري تصادفي  گرديد. انتخاب زارعين بر اساس نمونه آوريجمع

متغيرهاي مورد استفاده در اين مطالعه، سطح زير صورت پذيرفت. 

   .يميايي و مقدار بذر مصرفي بودندكشت، نيروي كار، كودش

منظور از كارايي فني در توليد، ايجاد حداكثر توليد ممكن 

. كارايي در هر بخش ارگيري عوامل توليدي معين استك هبا ب

اي ز اهميت ويژهمنابع ارفت اقتصادي، براي جلوگيري از هدر

الزم است كارايي يك برخوردار است. به منظور بررسي كارايي، 

گردد. اين كار مستلزم  مقايسهواحد توليدي با واحد توليدي ديگر 

نيم قرن اخير براي تعيين يك مرز كارا است. فنون زيادي در 

هاي پارامتريك و  ين مرز كارا مطرح شده است كه روشتخم

 يروش پارامتريك تحليل تابع مرز .شودناپارامتريك را شامل مي

گيرد و  ها و محصول را در نظر مين نهادهرابطه تبعي بيتصادفي 

هاي آماري استفاده هاي تابع از تكنيكجهت تخمين پارامتر

 Data) هاداده پوششي تحليل روشرامتريك، كند. روش ناپا مي

envelopment analysis(DEA)) باشد كه در حقيقت يك مي

 Faroel(ريزي خطي است كه اولين بار فارل روش برنامه

لگوي مورد استفاده در ادو  .، الگوي اوليه آن را بيان كرد)1975

 Constant) اين روش شامل مدل بازده ثابت نسبت به مقياس

Return to scale(CRS)) و مدل بازده متغير نسبت به مقياس 

(Variable Return to Scale (VRS)) .در اين مطالعه از  است
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به منظور  Deapافزار ها و از نرمروش تحليل پوششي داده

محاسبه انواع كارايي فني، اقتصادي و تخصيصي هر واحد توليدي 

نه مورد سنجش هاي توليدي در نمونسبت به كارايي ساير واحد

قرار گرفت و از ميان واحدهاي توليدي، جند واحد به عنوان واحد 

شوند و كارا معرفي شدند كه در اصطالح مرز كارايي ناميده مي

گيرند. روش رياضي مورد هاي ديگر قرار مي مالك ارزيابي واحد

زان نهاده به ازاي سازي ميافزا، مبتني بر حداقلاستفاده در اين نرم

بازده ثابت نسبت مدل  است. براي اين منظور از محصول هر دو

 مدل رياضي آن گرا استفاده ويك مدل نهاده عنوان هب به مقياس

 شود.بيان مي) 1( روابطبه صورت 

)1(  

  

 

  

  

  

هاي ها وستادههاي نهادهبه ترتيب بردارو   اين روابطكه در 

ها و نهاده به ترتيب ماتريس   و ، امiتوليد كننده 

ميزان كارآيي توليد  باشد. مي توليدي هاستاده ماتريس 

گيرد. قرار مي 0≥≥1دهد كه در فاصله ام را نشان ميiكننده 

بردار  λنگاه با كĤرايي فني كامل است. گر ب نمايان θ=1مقدار 

ها ، در روش ناپارامتريك، تحليل پوششي داده مقادير ثابت است.

ها قرار گيرد، اندازه اگر بنگاهي روي مرز كارآ موازي با محور

برو شوند. چون در اين حالت امكان تواند با مشكل روكĤرايي مي

گرا باشد) هادهها بدون كاهش توليد (اگر تحليل نكاهش نهاده

ها اين وضعيت در ادبيات كĤرايي مازاد نهاده وجود خواهد داشت. 

. در اين مطالعه )Sabuhi and jamnia 2006( شود.گفته مي

در حالت بازده مقياس  گراهاي نهاده هاي توليدي براي مدلكارآيي

ر به بازده متغي اند. الگويثابت و بازده مقياس متغير محاسبه شده

با اضافه  ارائه شده است. )Banker et al. 1984( توسط مقياس

ريزي خطي به مسأله برنامه λ 1= نمودن محدوديت محدبي

  .آيد دست مي )2( روابطال الگوي بازده متغير به مقياس بصورت با
)2(  

  

  

  

  

اگر بين  باشد. از يك عدد مي N×1يك بردار  كه درآن 

مقادير كĤرايي فني بنگاهي از دو روش بازده ثابت و متغير نسبت 

ست كه ا به مقياس اختالف وجود داشته باشد، نشان دهنده آن

دار عدم كĤرايي مقياس ـكĤرايي مقياس وجود دارد. مق دمـع

باشد  دست آمده از دو روش مي هاختالف بين كĤرايي فني ب

)Bjurek et al. 1990() با قيد بازده متغيير نسبت به 2. مدل (

كننده در ناحيه بازده صعودي كند كه آيا توليدمقياس مشخص نمي

كند. اين مهم در عمل با يا نزولي نسبت به مقياس فعاليت مي

صورت ) 0λ≤(مقايسه قيد بازده غيرصعودي نسبت به مقياس 

سه روش  توان ازآورد كارايي اقتصادي ميبراي بر .گيردمي

قل كردن هزينه حداكثر كردن درآمد، حداكثر كردن سود و حدا

آوردن كارايي اقتصادي  دست هاستفاده كرد. در اين مطالعه براي ب

متغير قل كردن هزينه تحت فرض بازده ثابت و از روش حدا

 .)Eslami et al. 2005( استنسبت به مقياس استفاده شده 

  .) مي باشد3روابط مربوط به صورت (
)3(.  
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بردار مقادير  ،ها براي بنگاه نهاده بردار قيمت كه در آن 

ر مقداو  در قيمت نهاده با كمترين هزينه براي بنگاه

  است. بنگاه  محصول

به صورت  براي بنگاه  )EE( كارايي هزينه، كارايي اقتصادي

  .)Bjurek et al. 1990(باشد  مي )4رابطه (

)4             (                                            
ii

i

xw

xw
EE

′

′
=

*

 

كارايي اقتصادي به صورت نسبت حدأقل هزينه به هزينه مشاهده 

  .)Bjurek et al. 1990( شودشده تعريف مي

توان بدست ) مي5يا قيمتي را از رابطه () AE(كارايي تخصيصي 

  .)Bjurek et al. 1990( آورد

)5(                                                            
TE

EE
AE =  

د توليدي براي استفاده انايي واحه توكارايي تخصيصي نشان دهند

 باشدكيب بهينه عوامل توليدي با توجه به قيمت آنها مياز تر

)Emami and Meibodi 2000(.  در اين مطالعه نيز با استفاده

ها به تعيين انواع كارايي از روش تحليل پوششي داده

  .چعندرقندكاران در شهرستان بروجرد پرداخته شده است

  

   نتايج

 مورد هاي باالدست آمده از روش در اين بخش نتايج به

تعداد و درصد زارعين نمونه  1جدول در . بحث قرار گرفته است

هاي  برخي از داده 2جدول در ها و  موجود در هريك از گروه

. با توجه به جدول مشاهده اده شده استآوري شده نشان د جمع

 -نفر 44/256شود كه به طور ميانگين در هر هكتار در سال  مي

هكتار  075/5مورد استفاده زمين ، ميانگين شود عرضه ميروزكار 

 11/4چنين ميانگين درآمد كشاورزان منطقه مورد نظر  و هم

 هكتار پنجبه عبارت ديگر براي   باشد.ميدر هكتار  ريال ميليون

حاصل خواهد شد. درآمد ريال  ميليون 5/20چغندرقندكاري  زمين

 29/2 به ترتيب برابر و بذر مصرفي چنين ميانگين كودشيميايي هم

  باشد.ميكيلوگرم در هكتار  3/5و  تن
  

  ها تعداد و درصد زارعين نمونه موجود در هريك از گروه 1جدول 

  

  مجموع  چغندرقندكاران شهرستان بروجرد  درصد كل زارعين

  هكتار) 12(بيش از  زارعين بزرگ  هكتار) 12تا  6(بين  زارعين متوسط  هكتار) 6(كمتر از  زارعين كوچك
80/51  30/21  70/18  00/100  

  منبع: سازمان جهاد كشاورزي شهرستان بروجرد

  مربوط به داده و ستاده نمونه (در هكتار در سال) اطالعات 2جدول 
  

  كمينه  بيشينه  انحراف  ميانگين   

  2000  20000  6/2536  4/4109  ( هزار ريال)درآمد

  5/0  50  3/6  5  سطح زيركشت(هكتار)

  25  350  6/117  4/256  روزكار)-(نفرنيروي كار

  (كيلوگرم)كود

  100  250  5/53  1/166  پتاس

  100  160  5/26  1/133  فسفر

  100  150  2/21  9/129  ازته

  2  12  7/3  5/3  (كيلوگرم)بذر

توصيف آماري نتايح محاسبه  4و 3هاي شماره در جدول

كاران نمايش انواع كارايي فني، اقتصادي و تخصيصي چغندرقند

شود كه ميانگين مالحظه مي 3به جدول  شده است. با توجه  داده

به ترتيب دي و تخصيصي در حالت بازده ثابت كارايي فني، اقتصا
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بيشترين و كمترين كارايي باشد. مي 84/0و  79/0، 83/0 برابر

هاي مورد مطالعه در حالت بازدهي ثابت نسبت به فني واحد

 45 باشد. وجود شكافدرصد مي 55و  100مقياس به ترتيب برابر 

درصدي حاكي از آن است كه هنوز پتانسيل زيادي براي افزايش 

كارايي فني و رسيدن به حدأكثر محصول با توجه به مجموعه 

ي اين نتيجه با نتيجهثابت عوامل توليد مورد استفاده، وجود دارد. 

به منظور بررسي كارايي فني  )2005(اي كه توسط سيدان مطالعه

متفاوت صورت گرفت  ان همدانكشاورزان چغندرقندكار است

چنين بيشترين و كمترين كارايي اقتصادي و  هم باشد. مي

 درصد 15 و100تخصيصي در حالت بازده ثابت به ترتيب برابر 

دهد كه مزارع چنين جدول شماره سه نشان مي دست آمد. هم هب

كاهش درصد  17پتانسيل مورد مطالعه از لحاظ كارايي فني داراي 

هاي مورد استفاده را توانند نهادهباشند و ميها مي دهدر مقدار نها

كارايي فني  بدون كاهش در توليد محصول كاهش دهند. عدم

پنج  % عدم كارايي فني خالص و12مزارع مورد بررسي داراي 

 حذف عدم كارايي مقياسبا باشند. عدم كارايي مقياس مي درصد

  ند افزايش پيدا نمايد.توا ، كارايي فني مزارع مي(ناكارايي اقتصادي)

  

  خالصه نتايج كارايي فني، اقتصادي و تخصيصي در حالت بازده ثابت نسبت به مقياس 3جدول 
  

  كمينه  بيشينه  انحراف  ميانگين  انواع كارايي
  55/0  1  10/0  83/0  فني

  15/0  1  27/0  79/0  اقتصادي
  15/0  1  25/0  84/0  تخصيصي

  

 فني، كاراييميانگين  به مربوط نتايج 4جدول  در

، 88/0به ترتيب برابر  رمتغي بازده حالت در تخصيصي و اقتصادي

 و بيشترين نيز حالت اين در. است شده گزارش83/0و  78/0

 تربيت به مطالعه مورد هاي¬واحد بين در فني كاريي كمترين

 برنامه وجود عدم نشان دهنده كه باشد مي درصد 57 و 100 برابر

 تغييرات يدامنه. باشدمي قهمنط كشاورزان توسط مشخص

 دليل به توليدي واحد بدترين و هترينب بين اقتصادي كارايي

 نشان و است درصد 86 هكتار واحد در توليد هايهزينه در تفاوت

 كسب لحاظ از منطقه كشاورزان زياد بين بسيار اختالف يدهنده

دست آمده تفاوت بين  چنين بر اساس نتايج به باشد. هم مي سود

 86/0هترين و بدترين واحد توليدي از نظر كارايي تخصيصي نيز ب

زيادي بين بسيار دهد كه اختالف باشد و اين نشان ميمي

گان جغندرقند در منطقه از نظر تخصيص بهينه منابع با توليدكنند

  ها وجود دارد. توجه به قيمت آن
  

  بازده متغير نسبت به مقياس خالصه نتايج كارايي فني، اقتصادي و تخصيصي در حالت 4جدول 

  كمينه  بيشينه  انحراف  ميانگين  انواع كارايي
  57/0  1  09/0  88/0  فني

  14/0  1  23/0  78/0  اقتصادي
  14/0  1  22/0  83/0  تخصيصي
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  بحث

تكميل  ،2و 1اطالعات جدول از در اين مطالعه با استفاده 

و حالت ها انواع كارايي در دروش تحليل پوششي دادهو پرسشنامه 

نتايج نشان بازده ثابت و بازده متغير نسبت به مقياس برآورد شد. 

اظ كارايي فني در وضعيت حمنطقه از ل چغندرقندكارانداد كه 

توانند با كاهش استفاده از ، اما مي)3جدول (مطلوبي هستند

ها، بدون كاهش در محصول كارايي فني خود را افزايش  نهاده

هاي توليد  وانند از هدر رفتن نهادهت هدهند تا از اين طريق ب

با چنين  . همجلوگيري كرده و روي مرز كاراي توليد قرار گيرند

هاي مورد بررسي از نظر كارايي تخصيصي در توجه به نتايج، واحد

هاي تر به نسبت كارايي بازده ثابت در وضعيت مناسب تحال

تصادي و هاي اق از آن جايي كه كاراييباشند. اقتصادي و فني مي

دي است، اين هاي اصلي موفقيت هر واحد توليتخصيصي شاخص

 گان اين منطقه تقريباًتوليدكنند هدهد ك وضعيت مطلوب نشان مي

هاي دست آمده دوره هبا توجه به نتايج ب با موفقيت مواجه هستند.

چنين  گيري زارعين و هم آموزشي و ترويجي جهت بهبود تصميم

كشاورزان منطقه براي استفاده بهينه وجود برنامه مشخص توسط 

كه شود. با توجه به ايناز منابع جهت افزايش كارايي توصيه مي

درصد با بازده متغير  78 درصد با بازده ثابت و 79 كارايي اقتصادي

باشد، لذا رفته مي درصد سود از دست 22و  21گر  به ترتيب بيان

با مديريت صحيح توانند اين عدم كارايي را  ميچغندرقندكاران 

. بهبود ببخشند و از اين طريق توليد و درآمد خود را افزايش دهند

از طرف ديگر عدم كارايي مقياس (كارايي اقتصادي) بيشتر از عدم 

هاي  رسد كه مالكيت زمينكارايي تخصيصي است. به نظر مي

كشاورزي موجب گرديده تا اين كشاورزان به دنبال سود نبوده و 

ها كه حداقل هزينه را ي براي انتخاب تركيبي از نهادها لذا انگيزه

ر كه در حالت بازده متغي حال آن ود نداشته باشد.، وجايجاد نمايد

تر قرار نسبت به مقياس از نظر كارايي فني در وضعيت مطلوب

توانند با كاهش هاي توليدي ميواحد گرفتند ودر اين شرايط نيز،

كارايي  مقدار محصولش در ن كاهها، بدواستفاده از نهاده

هاي آموزشي و ترويجي  دورهاجراي شان را افزايش دهند. لذا  فني

چنين وجود برنامه  زارعين و هم گيري جهت بهبود تصميم

مشخص توسط كشاورزان منطقه براي استفاده بهينه از منابع 

دست  هبا توجه به نتايج بشود. جهت افزايش كارايي توصيه مي

گان نيازمند يك سري تحقيقات رايي توليدكنندآمده افزايش كا

هاي اين باشد كه بر اساس شرايط كشاورزي و محدوديتموثر مي

ه تعيين جا كه در اين پژوهش تنها باز آنمنطقه انجام شده باشد. 

لذا توصيه  ورد مطالعه پرداخته شدهانواع كارايي در منطقه م

مؤثر بر كارايي شود كه در مطالعات بعدي به تعيين عوامل  مي

نيز ي مورد مطالعه چغندرقندكاران در اين شهرستان و منطقه

  پرداخته شود.
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