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  چکیده

زرشک کشور در این استان % 98حدود . وبی استترین محصوالت استان خراسان جن زرشک یکی از مهم
کاران و  ي کارآیی فنی زرشک هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تولید زرشک، محاسبه. شود تولید می

کارگیري  هاي مورد نیاز این مطالعه با به داده. ها در استان خراسان جنوبی است تعیین عوامل موثر بر کارآیی آن
دست آمده  به 1390نفر از کشاورزان این استان در سال  90نامه از  یی و تکمیل پرسش خوشه گیري روش نمونه

دهد نتایج نشان می. داگالس استفاده شده است-براي بررسی عوامل موثر بر تولید زرشک از تابع تولید کاب. است
دار را بر تولید  معنی ترین تاثیر تیب بیشبازده بودن سال براي باغ و آبیاري به تر کار، زمین، پربازده یا کم که نیروي

انگین کارآیی فنی یدهد که مي کارآیی فنی و عوامل موثر بر آن نیز نشان می نتایج محاسبه. زرشک دارند
تجربه، شغل اصلی و تعداد . است% 34و  99ترین کارآیی فنی به ترتیب  و باالترین و پایین% 81کاران  زرشک

بنابراین، با توجه به این که افزایش . دار و مستقیمی دارد بر کارآیی فنی تاثیر معنینیز ز نیروي کار خانوادگی کشاور
هاي  کاران است، استفاده از شیوهآبیاري و تجربه از عوامل مهم در افزایش تولید زرشک و افزایش کارآیی زرشک
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  مقدمه
افزایش تولید محصوالت کشاورزي براي نیاز به هاي تولید،  با توجه به محدودیت نهاده

کرد را بر دوش بخش کشاورزي نهاده  افزایش عملمهم  یتامین نیازهاي غذایی جامعه وظیفه
جا که شرایط  از آن. کرد محصول نیز به بهبود کارآیی تولید وابسته است افزایش عمل. است

هاي موجود در منطقه، از عوامل مهم اثرگذار بر کارآیی تولید، تعیین نوع و  محیطی و نهاده
هاي موجود  کیفیت و کمیت نهاده یر پایهبرداري از زمین عمدتاً ب و بهره ،محصول است یگونه

هاي محیطی هر منطقه و محدودیت  استوار است، تولید باید براساس شناخت توان و قابلیت
از جمله مناطقی که تولیدات کشاورزي آن کامالً تحت تأثیر شرایط . منابع تولید صورت گیرد

. استان خراسان جنوبی است هاي موجود قرار گرفته است، محیطی، متغیرهاي اقتصادي و نهاده
بود  بارندگی و  هاي کشاورزي این منطقه، به دلیل شوري آب و خاك، کم بسیاري از زمین

ین حال، همدر . تر محصوالت کشاورزي مناسب نیست محدودیت منابع آبی، براي کشت بیش
ر بسیار تولید محصوالتی است که به مقدا ي این منطقه داراي استعداد شایان توجهی در زمینه

ها به طور عمده در این  شوند و کشت داخلی و جهانی آن ناچیزي در دیگر  نقاط دنیا تولید می
بارز این گونه از محصوالت، زرشک و زعفران است که  ي نمونه. شود بخش از کشور انجام می

تولید زعفران کشور در استان خراسان  ي به تقریب تمامی تولید زرشک و نیز بخش عمده
  ). 1388حیدري و همکاران، (شود  انجام می جنوبی

این . است یآن محصول باغی پرورش یدانه که فقط نوع بی داردگونه  660زرشک بیش از 
 ي سال قدمت دارد و یکی از محصوالت عمده 200بیش از  یدرختچه در استان خراسان جنوب

ین دو شهرستان با سطح که ا طوري به ،هاي قاین و بیرجند است ویژه در شهرستان کشاورزي به
سطح زیرکشت زرشک کشور و تولید % 97زیرکشت نزدیک به هشت هزار هکتار، بیش از 

بر اساس آمار و اطالعات موجود، ). 1388حیدري و همکاران، (د داراز زرشک دنیا را % 95
کردي حدود  هزار تن با عمل 2/8زرشک در استان خراسان جنوبی حدود  یمقدار تولید ساالنه

هزار  50حدود  ازاین مقدار محصول ). 1388پورسرخابی،  شهاب(کیلوگرم است  1200
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با احتساب عوامل بازاریابی این محصول، درآمد هزاران خانواده . آید تولیدکننده به دست می
از سوي دیگر، زرشک در برخی از . مستقیم به محصول زرشک وابسته استنامستقیم و 

است و درآمد بسیاري از خانوارها فقط از کشت یک  ورزانمناطق، تنها محصول تولیدي کشا
خراسان  از یک سو استان این،بنابر). 1390دوراندیش و همکاران، (گردد  مین میامحصول ت

و از  ،است زرشک افزایش تولید براي مناسبی بسیار شرایط داراي ویژه اقلیم جنوبی به دلیل
ن اشتغال و درآمد بسیاري از مردم منطقه سوي دیگر، تولید این محصول نقش مهمی در تامی

بنابراین افزایش تولید و ارتقاي کارآیی تولید محصول با افزایش تولید و درآمد . دارد
  . تواند به اقتصاد منطقه و اقتصاد ملی کمک شایانی نماید تولیدکنندگان و سطح اشتغال، می

کار افزایش سطح زیرکشت و  به طور کلی، براي افزایش تولید محصوالت کشاورزي، دو راه
هاي  به دلیل محدودیت منابع زمین و دیگر  نهاده. افزایش تولید در واحد سطح وجود دارد

کرد محصول، از راه بهبود کارآیی تولید، بهترین راه  تولید، افزایش تولید در واحد سطح یا عمل
تولید و عوامل اثرگذار یی، نخست باید ساختار آبراي افزایش تولید و کار. افزایش تولید است

هدف از این بر رسی، بررسی ساختار تولید زرشک در استان . بر تولید و کارآیی شناسایی شود
  .خراسان جنوبی از راه برآورد تابع تولید و بررسی کارآیی تولید و عوامل موثر بر آن است

در ایران مطالعات مختلفی به بررسی ساختار تولید و کارآیی محصوالت مختلف کشاورزي 
 تعیین عوامل ضمن )1376(نژاد  کاظم و از جمله، کوپاهی. اند و دیگر  مناطق جهان پرداخته

 ترین مربعات بیش روش و تولید تابع تخمین کارگیري گیالن، با به در  چاي تولید بر موثر

فنی  ییکارآ) 1376(شجري  و نجفی. دندکر  محاسبه را شده کارآیی فنی تصحیح معمولی
 به تعیین کارآیی فنی) 1377(همکاران  و محمدي. نمودند فارس برآورد استان در را ارانک گندم

 ترین بیش روش کارگیري با به) 1379(زیبایی  و کرمی. در استان فارس پرداختند ذرت کشتزارها

کاران  تصادفی، کارآیی فنی برنج مرزي خطی-تولید لگاریتمی تابع تخمین و نماییدرست
و به این  ،بررسی کردند را آن بر موثر عوامل و مازندران را محاسبه و گیالن س،فار هاي استان

. است %8/68و  9/83، 3/80 ترتیب در سه استان به نتیجه رسیدند که متوسط کارآیی فنی
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 فنی، ها، انواع کارآیی شامل داده فراگیر روش تحلیل کارگیري با به )1387(موذنی و کرباسی 

سیریز  و زرند دشت دو کاران پسته و کارآیی مقیاس را براي یریتیمد اقتصادي، تخصیصی،
  .  کردند گیري اندازه زرند شهرستان

 ي ترین برازش و توابع تولید و هزینه کارگیري روش بیش با به) 1385(شفیعی و همکاران 
ي کارآیی چغندرکاران شهرستان بردسیر و عوامل موثر بر آن  مرزي تصادفی به محاسبه

و به این نتیجه رسیدند که میانگین کارآیی فنی، تخصیصصی و اقتصادي به ترتیب  ،ندپرداخت
رسی به اعتبارات و  ي دست و تحصیالت، تعداد قطعات زمین، اندازه ،است% 56و  69، 81

کریمی و همکاران . داري دارد معنی ي کارآیی فنی رابطهناتاخیر در زمان اولین آبیاري با 
ی به ی پنجره هاي داده پوششی  و تحلیل یی بازه هاي داده پوششی تحلیل يکارگیر با به) 1387(

در هشت استان بزرگ  خطرپذیري و زمان عامل دو به توجه با گندم تعیین کارآیی کشاورزي
 باالترین و خوزستان استان و به این نتیجه رسیدند که ،کشور از لحاظ تولید گندم آبی پرداختند

 نظرگرفتن شرایط در با. ندرت دار  وري بهره ترین شرقی پایین  ایجانآذرب و همدان هاي استان

  . را داردگندم  ترین کارآیی در تولید پایین کردستان استان و باالترین فارس استان ،خطرپذیري
 مرزي، به بررسی کارآیی فنی تولید از راه برآورد تابع) 1992( همکاران سان و هونگ

میانگین  و به این نتیجه رسیدند که ،پرداختند طبیعی کائوچوي ي تولیدکننده دولتی کشتزارها
 از میانگین، تر کم کشتزارها داراي کارآیی فنی %39و  است 59/0حدود  کشتزار، 33 کارآیی فنی

تولیدکنندگان داراي کارآیی  %21 فقط از میانگین و باالتر داراي کارآیی فنی کشتزارها، 40%
تصادفی، کارآیی  مرزي تولید تابع کارگیري با به) 1994(رابرت بوریس و . است 8/0از  باالتر

 سود افزایش آوردند و به این نتیجه رسیدند که امکان دست به را پاراگوئه شرق یکشتزارها پنبه

 سطح افزایش جاي به حلی راه عنوان به و بهبود کارآیی را ،دارد وجود فعلی تکنولوژي با

ي  ناحیه چهار در را کاران گندم کارآیی فنی) 1996(اران همک باتس و. مطرح نمودند زیرکشت
 و داراي تر مسن کشاورزان نمودند و به این نتیجه رسیدند که کارآیی فنی برآورد پاکستان

شکاف کارآیی میان کشاورزان باعث  کاهش است و تر ن بیشارگیدرسمی باالتر، از  تحصیالت
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گیري روش مرزي تصادفی به بررسی کارآیی فنی کار با به) 2000(پیس  .شود افزایش تولید می
 1985-1991هاي  سال درمحصوالت کشاورزي در مجارستان  ي بنگاه تولید کننده 117

در این تحقیق مشخص شد که میانگین کارآیی واحدهاي مورد بررسی در زمان، . پرداخته است
ي صادرات  دیریتی و اندازههاي م هاي دولتی، هزینه ارانهیروندي نزولی داشته و عواملی مانند 

با ) 2003(شاند  راجان و کالی. ها موثر بوده است هر یک از واحدها بر سطح کارآیی آن
 مالزي کاران داگالس کارآیی فنی برنج کاب تابع و برآورد تصادفی مرزي تابع روش کارگیري به

 رسیدند که کارآیی فنی و به این نتیجه بررسی کردند آبیاري پروژه بدون و آبیاري ي پروژه با را

 ي پروژه  از استفاده بدون کارآیی کشاورزان ي دامنه و ،است %90 تا 45میان  کشتزارها تک تک
ها و روش  داده تحلیل فراگیر  روش کارگیري با به) 2005(در  و آلم نیکات. است تر کم آبیاري
SFA را محاسبه نمودند و به این شرقی آنتالیاي ترکیه  جنوب در تنباکو يکشتزارها کارآیی فنی

  .است% 54 میانگین کارآیی فنی نتیجه رسیدند که
در هیچ یک از مطالعات صورت گرفته، ساختار تولید زرشک و عوامل موثر بر آن به 

  .این مقاله قصد دارد به این موضوع بپردازد .نشده استبررسی 
  
  تحقیق  روش

در این مطالعه نیز  .دهدو محصول را نشان می هاي تولید فنی میان نهاده ي تابع تولید، رابطه
ها در تولید این محصول، از براي بررسی ساختار تولید زرشک و تعیین نقش هر یک از نهاده

براي انتخاب شکل تابعی مناسب، توابع مختلف تولید از جمله . شد برآورد تابع تولید استفاده 
نسلوگ برآورد شد که بر اساس معیارهاي داگالس، ترانسندنتال و ترا-تابع تولید خطی، کاب

 ي دار و آماره ، تعداد متغیرهاي معنیFمختلف انتخاب شکل تابعی درست، از قبیل آزمون 
. داگالس بر دیگر  توابع تولید مورد آزمون رد نشد-برتري تابع کاب ي نیکویی برازش، فرضیه

  :است زیرداگالس به صورت -الگوي رگرسیونی تابع تولید کاب
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0 1 1 2 2ln ln ln ... lni i i n ni iy B B x B x B x                                    )1(                        
i=1,2,3,…,n 

yi گر مقدار تولید کشاورز  متغیر وابسته و بیانiو  ،امXi هاي متغیرهاي توضیحی  بردار اندازه
ام iها توسط کشاورز مصرف نهاده هاي اندازههاي باغ و یا گر ویژگی است و بیان) مستقل(

  . اند معرفی شده) 1(این متغیرها در جدول . است
  

  متغیرهاي توضیحی تابع تولید زرشک). 1(جدول 
 تعریف متغیر نوع متغیر واحد متغیر

 سطح زیر کشت زرشک کمی هکتار سطح زیرکشت

 سن باغ زرشک کمی سال سن باغ

 زرشککار رفته در باغ  ي آب به اندازه کمی متر مکعب آب

 0=بازده ، کم1=پر بازده کیفی  بازده بودن باغ زرشک پربازده یا کم

 کمی روز/نفر نیروي کار
کار رفته در باغ  کار به  تعداد نیروي

 زرشک

 کمی تن کود حیوانی
کار رفته در باغ  مقدار کود حیوانی به

 زرشک

 کمی کیلوگرم کود شیمیایی
کار رفته در باغ  مقدار کود شیمیایی به

 رشکز

  
گیري کارآیی فنی از برآورد تابع تولید مرزي تصادفی استفاده در این مطالعه، براي اندازه

  :شود در نظر گرفته می زیریک تابع تولید مرزي تصادفی عمومی به صورت . شد
  

( , ) exp ( )it it itY f X               )2(  

هاي تولید و  از نهاده )K × 1(بردار  t ،Xitام براي زمان iمحصول کشاورز  Yitدر این الگو 
تعداد  Nکه باید تخمین زده شوند،  یاز عوامل) K × 1(بردار  αدیگر متغیرهاي توضیحی، 
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خطاي مرکب است که به صورت  ي جمله ԑit. هاي مورد بررسی است تعداد دوره tو  ها ه مشاهد
  : شود تعریف می) 3( ي رابطه

it it itV U                     )3(  

  
 Vit جزء مستقل و متقارنی است که تغییرات تصادفی تولید ناشی از تاثیر عوامل خارج از

این خطاي تصادفی داراي . ردخود داها را در  و بیماري ها کنترل کشاورز مانند آب و هوا، آفت

 و واریانس 0توزیع نرمال با میانگین 
2

v است .Uitغیر غیرمنفی تصادفی و مربوط گر مت ، بیان
و  0این جزء داراي توزیع نیمه نرمال با میانگین . به نداشتن کارآیی فنی واحدها است

واریانس
2

u گیرد، ها روي تابع تولید مرزي قرار می براي واحدهایی که مقدار تولید آن. است 
Uit   ها زیر منحنی تولید مرزي قرار دارد، اما براي واحدهایی که تولید آن ،است 0برابر Uit  

گر مازاد تولید مرزي از تولید واقعی در سطح معینی از  بیان Uitبنابراین . است 0تر از  بزرگ
به دست  زیر ي در نهایت کارآیی فنی از رابطه). 1997آیگنر و همکاران، (مصرف نهاده است 

  :آید می
( )it itEF EXP U             )4(  

و از لحاظ  1کند، برابر  ي که دقیقاً روي تابع تولید مرزي عمل می این شاخص براي کشتزار
. آید به دست می 1و  0و در غیر این صورت عدد محاسباتی میان  ،است آکارآیی فنی کامالً کار

صفر در  ي آزمون فرضیه. ا مورد آزمون قرار دادهاي گوناگونی ر توان فرضیه در تابع مرزي می
0 ي فرضیه ا، بییآمورد اثرهاي نداشتن کار : 0H   عامل .شود می ازگوب γ  به صورت زیر

  ):1977باتیس و کورا، (شود  تعریف می
2

2 2 , 0 1ui

vi ui


 

 
 

                )5(  
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میان واحدها به عواملی  هاي شد تمام اختالفدر مدل نبا Uitی یعن ،باشد 0برابر  γاگر مقدار 
ین شرایط اثرهاي نداشتن کارآیی فنی در ادر . شود که از کنترل کشاورز خارج است مربوط می

ترین  و روش کم ،نیست دیدنیدر واقع کارآیی فنی  .ردتابع تولید مرزي تصادفی وجود ندا
اما در شرایطی که . شود مینمایی ترجیح داده  ترین درست مربعات معمولی بر روش بیش

ترین  کشاورز مربوط است، روش بیش مهارشدنیخطا به عوامل  ي بخشی از جمله
ن مطالعه براي بررسی عوامل یدر ا. است دیدنیشود و کارآیی فنی  نمایی انتخاب می درست

رت ، تابع تولید مرزي تصادفی و عوامل موثر بر نداشتن کارآیی به صویتاثیرگذار بر کارآیی فن
خطا  ي جزء تصادفی جمله Viاشاره شد، ) 3( ي که در رابطه همان طور. زمان برآورد شد هم

کارآیی فنی کشتزارها است، خود ناگر  که بیان Uiاما جزء  ،کشاورز نیست در مهاراست که 
  :شود اجتماعی در نظر گرفته و به صورت زیر تعریف می-تابعی از عوامل اقتصادي

0 1 1 2 2 ...i i i n ni iu z z z w                 )6(  

گر  متغیرهاي توضیحی بیان zniیی فنی و آضریب ثابت در تابع ناکار σ0در این الگو، 
. معرفی شده اند) 2(ها در جدول  این ویژگی. اجتماعی کشاورزان است-هاي اقتصادي ویژگی

wi  متغیر تصادفی با میانگین صفر و واریانسσ2w  است و σi که باید تخمین  استعواملی تابع
  ).1988باتیس و کوئلی، (ود زده ش
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اجتماعی کشاورزان در تابع -هاي اقتصاديگر ویژگی متغیرهاي توضیحی بیان). 2(جدول 
  ناکارآیی فنی

 تعریف متغیر نوع متغیر واحد متغیر

 کارسن کشاورز زرشک کمی سال سن کشاورز

 کشاورز در کشت زرشک ي تجربه کمی سال تجربه کشاورز

 بندي شدهبه صورت طبقه فیکی  تحصیالت کشاورز

 0=، سایر1=داري باغ کیفی  شغل اصلی کشاورز

 کار رفته در باغ تعداد نیروي کار خانوادگی به کمی نفر تعداد نیروي کار خانوادگی

  

زیر کشت زرشک در ایران است و کشاورزان  ي ترین منطقه استان خراسان جنوبی عمده
گیري  هاي مطالعه از روش نمونهنمونه. اند کیل دادهآماري پژوهش را تش ي این منطقه جامعه

براي تعیین تعداد . اندانتخاب شده 1390هاي قاین و بیرجند در سال یی در شهرستان خوشه
نامه، واریانس  نامه تکمیل و افزون بر آزمون روایی و پایایی پرسش پرسش 30ها، نخست  نمونه

مشاهده  90ها برابر  کوکران تعداد نمونه ي طهسطح زیرکشت تعیین و در نهایت بر اساس راب
 ي نامه به روش مصاحبه هاي مورد نیاز این مطالعه از راه تکمیل پرسش داده. تعیین شد

  . آوري شده است کاران جمع حضوري با زرشک
  نتایج و بحث

ه کار رفته در تولید زرشک توسط بهره برداران نمون هاي به هاي نهاده وضعیت تولید و اندازه
برداران مورد  سطح زیرکشت زرشک در میان بهره میانگین  .نشان داده شده است) 3(در جدول 

این منطقه  در کشاورزي که است مهم واقعیت این بازگوکنندهی و ،هکتار است 43/1مطالعه 
هایی مانند مکانیزاسیون در و امکان اجراي فعالیتد، گیرعمدتاً در واحدهاي خرد صورت می

کند و  اطالعات گرفته شده از کشاورزان، این واقعیت را تأیید می. ها وجود ندارد این زمین
براي این سطح زیرکشت، به . ردیگ هاي تولیدي توسط نیروي کار صورت میبسیاري از فعالیت

مترمکعب آب و  6350کیلوگرم کود شیمیایی، حدود  300تن کود حیوانی، حدود  13میانگین 
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میانگین سن باغ زرشک . رود کار می به )برداشت ي تا پیش از مرحله( روز نیروي کار/نفر 122
بازده بودن باغ  سال است و میانگین متغیر مجازي پربازده یا کم 5/17مورد مطالعه  ي براي نمونه

% 40، براي )1390(هاي مطالعه  سال جمع آوري دادهیعنی  ،دست آمده است به 4/0زرشک، 
کاران مورد مطالعه سالی  ه سالی پربازده و تقریباً براي مجموع زرشککشاورزان مورد مطالع

  . بازده است کم
  ها در تولید زرشک میانگین و انحراف معیار نهاده). 3(جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 22/0 43/1 سطح زیرکشت

 25/0 5 ي تولید  اندازه

 06/0 5/17 سن باغ

 08/0 6348 آب

 05/0 4/0 بازده بودن پر بازده یا کم

 22/0 122 نیروي کار

 03/0 13 کود حیوانی

 01/0 305 کود شیمیایی

  هاي تحقیق یافته: ماخذ
  

داگالس، ترانسندنتال و ترانسلوگ -براي تخمین تابع تولید زرشک، توابع تولید خطی، کاب
هاي  ر و شاخصدا ، تعداد متغیرهاي معنیFبرآورد شد که بر اساس معیارهایی از قبیل آزمون 

بنابراین . داگالس بر دیگر شکل هاي تابعی رد نشد-برتري تابع کاب ي نیکویی برازش، فرضیه
ترین مربعات معمولی  کارگیري روش کم داگالس براي مطالعه انتخاب و با به -تابع تولید کاب

)OLS (نتایج مربوط به این برازش در جدول . برآورد شد)آزمون . گزارش شده است) 4F  که
ضرایب . دار شده است معنی %1دهد، در سطح  داري کل الگوي رگرسیون را نشان می معنی

. استخوبی برازش رگرسیون  ي دهنده که نشان ،است 86/0و  89/0به ترتیب  2Rو R2تعیین 
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وجود خودهمبستگی جمالت اخالل را رد  ي نیز فرضیه) =83/1DW(واتسون -دوربین ي آماره
 .کندمی

  داگالس-نتایج برآورد تابع تولید کاب). 4(جدول 
ک(ضریب متغیر  

 )شش

 tي  آماره انحراف معیار

 81/2*** 57/0 6/1 ثابت

 9/1** 22/0 43/0 سطح زیرکشت

 ns69/0 06/0 04/0 سن باغ

 66/2** 08/0 21/0 آب

 62/7*** 05/0 34/0 بازده بودن پر بازده یا کم

 07/2** 22/0 45/0 نیروي کار

 ns51/0 03/0 02/0 کود حیوانی

 ns36/0 01/0 004/0 کود شیمیایی

DW= 83/1  F= *66/204  2R = 86/0  
R2 = 89/0  

  معنیبی: ns%  10و  5، 1دار در سطح ترتیب معنی به*: و ** ، ***     هاي تحقیق یافته: ماخذ             
  

بازده بودن باغ، آب  کشت زرشک، پر بازده یا کمدهد که متغیرهاي سطح زیر نتایج نشان می
به طوري  ،داري بر تولید زرشک دارد کار رفته در باغ زرشک تاثیر مثبت و معنی و نیروي کار به

این امر . یابد افزایش می% 43/0افزایش یابد تولید زرشک  %1که اگر سطح زیرکشت محصول، 
دیگر از اگر  او حت ،رد نیاز و بستر تولید استمو ي ترین نهاده به این دلیل است که زمین اصلی

عوامل مورد نیاز تولید به طور بهینه استفاده نشود، با افزایش سطح زیرکشت، تولید افزایش 
  . یابد می

دهد که میان اثر سال  بازده بودن سال کشت نیز نشان می ضریب متغیر مجازي پربازده یا کم
داري وجود  ار تولید زرشک، از لحاظ آماري تفاوت معنیبازده درختان باغ بر مقد پربازده و کم

هاي پربازده در صورت ثابت بودن دیگر  شرایط، لگاریتم مقدار به طوري که در سال. دارد
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بازده  هاي کمتر از سال تن بیش 4/1و در نتیجه میانگین مقدار تولید در حدود  34/0تولید 
  . است

و با  ،داري بر تولید زرشک دارد نیز اثر معنیآب  ي دهد که نهادهنشان می) 4(جدول 
 ي  آبی منطقه، نهاده با توجه به کم. یابد افزایش می% 21/0ي آن، تولید زرشک درصد 1افزایش 

که رود بنابراین انتظار می .رودآب معموالً کمتر از حد بهینه در بخش کشاورزي به کار می
متغیر نیروي کار نیز اثر . لید زرشک منجر شودافزایش این متغیر در حالت معمول به افزایش تو

% 45/0ي این متغیر، تولید درصد 1و با افزایش  ،داري بر تولید زرشک دارد مثبت و معنی
دست آمده  بیان شد، بر اساس اطالعات به) 3(همان گونه که در بررسی جدول . یابد افزایش می
. گیرد کار و با دست صورت می نیروي کارهاي کشتزار توسط ي همهها، تقریباً نامه از پرسش

تر بر کشتزار و  کار و انجام کار بیش  بنابراین بدیهی است که با افزایش تعداد نیروي
. پاشی، شخم و هرس، تولید زرشک افزایش یابد هاي زرشک اعم از کوددهی، سم درختچه

تر از اثر دیگر عوامل  شدهد اثر افزایش نیروي کار بر تولید بی همان گونه که نتایج نیز نشان می
  . تولید است

این واقعیت است که  ي معنی شدن متغیرهاي کودهاي شیمیایی و حیوانی بازگوکننده بی
توسط  -شود ها تامین می که از محل پرورش دام-استفاده از انواع کود به ویژه کود حیوانی 

تر  و سودآوري بیشکه یک رفتار اقتصادي و در جهت افزایش تولید  کشاورزان، بیش از آن
فرهنگی و مبتنی بر دانش بومی کشاورزان است که در جهت حفظ -باشد، رفتاري اجتماعی

دست آمده، اثر متغیر سن باغ نیز  مطابق نتایج به. شودخیزي خاك کشاورزي انجام می حاصل
این نتیجه ممکن است از این موضوع ناشی شود . معنی است بر تولید زرشک از نظر آماري بی

بازده خود از اثر سن درختان باغ بر تولید  ا کمیکه اثر قرار داشتن درختان باغ در سال پربازده 
سال قابلیت باروري دارند و درخت  50درختان زرشک به طور متوسط . تر است زرشک بیش

داري  طور معنی ي محصول باغ به در هر سنی که باشد اگر در سال کم بازده قرار گیرد، اندازه
  . ابدی به سال پربازده کاهش مینسبت 
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هاي زمین، نیروي کار، آب، کود  دهد که استفاده از نهاده نتایج برآورد تابع تولید نشان می
از . گیرداقتصادي تولید صورت می ي دوم تولید یعنی ناحیه ي شیمیایی و کود حیوانی در ناحیه

هاي زمین، نیروي  ي نهادهددرص 1دهد که با افزایش  کلی تولید نشان می  کشش ،سوي دیگر
به . یابد افزایش می% 114/1ي تولید زرشک  کار، آب، کود شیمیایی و کود حیوانی، اندازه

عبارت دیگر از نظر اقتصادي، تولید زرشک در استان خراسان جنوبی داراي بازده صعودي 
  . نسبت به مقیاس است

مرزي و الگوي ناکارآیی فنی داگالس -کاران، تابع تولید کاب براي بررسی کارآیی زرشک
با توجه به نتایج حاصل از . زمان برآورد شد ، هم)MLE(نمایی  ترین درست به روش بیش

) 5(نتایج در جدول  .برآورد تابع تولید مرزي، کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک محاسبه شد
ترین  بیش ترین و کم. است% 81میانگین کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک . آورده شده است

کشاورزان، کارآیی % 50حدود . است% 99و  34کارآیی تولید زرشک نیز به ترتیب برابر 
ها  تر کشاورزان نهاده به بیان دیگر بیش. دارند% 75ها کارآیی باالي  آن% 65و حدود % 90باالي

ها به  ادهدارند و از نه% 55کشاورزان کارآیی زیر % 14برند و حدود را به مقدار بهینه به کار می
  .کنندمقدار بهینه استفاده نمی

شرط افزایش کارآیی و کاهش شکاف موجود میان سطح کارآیی کشاورزان  جا که پیش از آن
اجتماعی موثر بر کارآیی است، الگوي رگرسیون براي -یی، شناخت عوامل اقتصاديآبا مرز کار

 .شد شناخت عوامل موثر بر ناکارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک برآورد
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  کاران استان خراسان جنوبی کارآیی فنی زرشک). 5(جدول 
 ییآدرصد کار فراوانی درصد

 %100تا    %       90 44 88/48

 %90تا    %     75 15 16

 %75تا    %     65 10 11

 %65تا    %    55 8 8/8

 %55تا     %     45 9 10

 %45تا     %     35 2 2/2

 %35    تا %     20 2 2/2

 ترین کم 34%

 ترین بیش 99%

 میانگین 81%

  هاي تحقیق یافته: ماخذ              
  

کشاورز، تحصیالت و شغل  ي ند از سن و تجربها متغیرهاي وارد شده در این الگو عبارت
معیار   میانگین و انحراف ي دهنده نیز نشان) 6(جدول . اصلی کشاورز و نیروي کار خانوادگی

اطالعات این . اجتماعی موثر بر کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک است-تصاديعوامل اق
 49مورد بررسی، حدود  ي دهد که میانگین سن تولیدکنندگان زرشک در نمونهجدول نشان می

کار   نیروي. سال تجربه کشت زرشک دارند 13به طور متوسط حدود هر یک سال است و 
هر ي   شود و حدود سه نفر از اعضاي خانواده تامین می تر از نیروي کار خانوادگی ها بیش آن

که  ،سال است 63/1کشاورزان نیز  اموزشمیانگین . پردازند کشاورز به این فعالیت می
% 5فقط . دارنددر حد خواندن و نوشتن  آموزشیتر کشاورزان  آن است که بیش ي دهنده نشان

دست  به46/0انگین شغل اصلی کشاورزان، می. افراد نمونه، تحصیالت مرتبط با کشاورزي دارند
بقیه % 54و براي  استاز کشاورزان % 46کاري، فقط شغل اصلی دهد زرشککه نشان می ،آمد

  .   استشغل جانبی 
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  اجتماعی موثر بر ناکارآیی فنی-میانگین و انحراف معیار عوامل اقتصادي). 6(جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیر

 129/0 67/49 سن کشاورز 

 035/0 43/13 کشاورز ي تجربه

 009/0 63/1 تحصیالت کشاورز

 03/0 46/0 شغل اصلی کشاورز

 08/0 1/3 تعداد نیروي کار خانوادگی

  هاي تحقیق یافته: ماخذ                    
  

) 7(نتایج حاصل از برآورد الگوي عوامل موثر بر ناکارآیی فنی کشاورزان در جدول 
است، بنابراین  0داري مخالف به طور معنی γدهد که پارامتر نتایج نشان می. گزارش شده است

ست که بخشی ا ن معنایبه ا γصفر بودن  ي فرضیهنپذیرفتن . شودپذیرفته نمی γ= 0  ي فرضیه
کاران به عوامل مدیریتی مربوط است و در چنین شرایطی، از اختالفات میان کارآیی زرشک

  .گیري است قابل اندازه کارانکارآیی فنی زرشک
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  نتایج برآورد الگوي ناکارآیی فنی). 7(جدول 
 tي  آماره ضریب متغیر

 - 7/1* - 25/0 ثابت

 ns99/0 128/0 سن کشاورز 

 -48/2** -087/0 کشاورز ي تجربه

 -ns26/0 -002/0 تحصیالت کشاورز

 - 53/4*** -136/0 شغل اصلی کشاورز

 -07/2** -165/0 تعداد نیروي کار خانوادگی

σ2 3/0 ***8/13 

Γ 88/0 ***55/23 

  معنیبی: ns%  10و  5، 1دار در سطح به ترتیب معنی*: و ** ، ***      هاي تحقیق یافته: ماخذ          
  

دهد که فقط متغیر سن کشاورز با  نتایج برآورد الگوي ناکارآیی فنی تولید زرشک نشان می
اما متغیرهاي تجربه، . دار نیست لبته از لحاظ آماري معنیکه ا ،مثبت دارد ي ناکارآیی رابطه

تحصیالت، شغل اصلی و تعداد نیروي کار خانوادگی کشاورز بر ناکارآیی تاثیر منفی و 
ها افزایش  کاران افزایش یابد، کارآیی فنی آن زرشک ي به بیان دیگر، اگر تجربه. داري دارد معنی

دهد کشاورزان می  که نشان ،یی داردآکار نادار و منفی بر  متغیر تحصیالت نیز اثر معنی. یابد می
مندي کشاورزان از دانش و سواد کافی، کارآیی سواد کارآیی فنی پایینی دارند، بنابراین بهره بی

دار و منفی بر ناکارآیی فنی دارد و  شغل کشاورز نیز اثر معنی. دهدها را افزایش می فنی آن
کاران باغداري باشد، باعث افزایش کارآیی  گر شغل اصلی زرشکاین است که ا ي دهنده نشان

اکارآیی دارد و افزایش  داري بر نیروي کار خانوادگی نیز اثر منفی و معنی. گردد ها می فنی آن
با توجه به این نتیجه، . شود تعداد نیروي کار خانوادگی، باعث افزایش کارآیی تولید زرشک می

- انجام میرا تري کارهاي محول شده  شي بی خانوادگی، با انگیزه رسد که نیروي کاربه نظر می

  . دهدد و کارآیی تولید را افزایش میده
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  گیري و پیشنهادهانتیجه
  :شودبا توجه به نتایج این مطالعه، پیشنهاد می

بود آب است و افزایش  تولید در منطقه، کم ي جا که یکی از عوامل محدودکننده از آن -
هاي نوین آبیاري براي  ر افزایش تولید زرشک دارد، استفاده از شیوهبگیري  چشمآبیاري اثر 

رس براي افزایش سطح زیرکشت و تولید  ي آب در دست افزایش راندمان آبیاري و اندازه
  .شودزرشک پیشنهاد می

هاي آموزشی و تجربه عامل مهمی در افزایش کارآیی است، بنابراین برگزاري کالس -
کاران  ا فراهم ساختن نهادهاي الزم براي انتقال تجربه و اطالعات از زرشکترویجی و ی

  .شودباتجربه و نمونه به دیگر  تولیدکنندگان این محصول پیشنهاد می
- داري به عنوان شغل اصلی زرشک جا که استفاده از نیروي کار خانوادگی و باغ از آن -

کارگیري ابزارهاي  شود دولت با بهپیشنهاد می داري دارد، کاران، بر کارآیی تاثیر مثبت و معنی
ها براي ایجاد تا انگیزه ،سیاستی مناسب، از مشاغل خانوادگی در بخش کشاورزي حمایت کند

برخی از این . کسب و کارهاي دیگر و یا مهاجرت افراد خانواده به مشاغل دیگر کاهش یابد
هاي قیمتی مناسب ورزي و یا سیاستکشا ي تواند موثر باشد، بیمهابزارهاي سیاستی که می
  . کندکه سودآوري فعالیت را براي تولیدکنندگان تضمین می استها براي محصوالت و نهاده

  
  گزاري سپاس

 "ارزیابی نظام تولید و بازاررسانی زرشک"این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان 
. مشهد انجام شده استاست که با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی 

کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد  ي نویسندگان مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه و دانشکده
 .نمایند اري میزگ سپاس
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