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ها در تولید برنج؛  ي نهاده ي بهینه بررسی کارآیی و اندازه
  کاران بخش کامفیروز استان فارس شالی: ي موردي مطالعه
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  چکیده

ي مصرف نهاده عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در  ي بهینه بررسی کارآیی محصوالت کشاورزي و تعیین اندازه
در این مطالعه، انواع . ي افزوده است ها، بی نیاز به هزینه کرد آن شناخت نقاط قوت براي افزایش تولید و عمل

هاي تولید برنج، با تاکید بر  ي نهاده ي بهینه یریتی و مقیاس و اندازهکارآیی فنی، اقتصادي، تخصیصی، مد
این پژوهش بر مبناي تحلیل پوششی . ي آب، براي تولیدکنندگان برنج بخش کامفیروز محاسبه شد نهاده
نتایج . آوري شد جمع 1388-89نامه در سال کشاورزي  پرسش 211ها از راه تکمیل  ها بود و آمار و داده داده

ي مورد  کاران منطقه هاي فنی، تخصیصی، اقتصادي، مدیریتی و مقیاس شالی شان داد که میانگین کارآیین
ها مربوط به آب  ي ناکارآ از نهاده ي استفاده ترین اندازه بیش. است% 91، 79، 29، 40، 72بررسی به ترتیب 

 11420آب آبیاري برنج منطقه حدود  ي مصرف بهینه. است  ناکارآیی در استفاده از این نهاده% 40آبیاري با 
  .مکعب در هکتار بود متر
  
 JEL :E23, H21, N5بندي  طبقه

  ها، کارآیی آب مصرفی، برنج، بخش کامفیروز، تحلیل پوششی داده: هاي کلیدي واژه
      

                                         
ي گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه سیستان و بلوچستان، استادیار گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه  ترتیب دانش آموختهبه  *

 .سیستان و بلوچستان و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد
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  مقدمه

 نظیر فارل یی دیرینه در مطالعات اقتصادي دارد، و شروع آن به کار بی توجه به کارآیی سابقه
ارزیابی کارآیی در تولیدات کشاورزي موضوعی مهم در اجراي ). Farrell, 1957( رسد می

هاي  گیري ي کشاورزي کشورهاي در حال توسعه است، چرا که براي تصمیم فرآیند توسعه
هاي کشاورزي اطالعات  مناسب براي مدیریت دقیق، براي تخصیص منابع و تنظیم سیاست

به طور کلی با توجه به شناخت امکانات و ). Khan et al, 2010(هد د ریزان می مفیدي به برنامه
ترین  هاي موجود در بخش کشاورزي اقتصاد ایران، شاید بتوان گفت، که مناسب محدودیت

کارگیري درست و مطلوب عوامل تولید  کار براي افزایش تولید و درآمد کشاورزان از راه به راه
نجفی و (باشد  ي ثابتی از عوامل تولید  ن تولید از مجموعهتری موجود، و یا به دست آوردن بیش

ي کارآیی کشاورزان در تولید محصوالت  بنابراین هر مطالعه در زمینه). 1373زیبایی، 
تواند به بهبود کارآیی و افزایش تولید  ها، می کشاورزي همراه با شناخت نقاط ضعف و قوت آن

هاي گوناگون، حصوالت کشاورزي به روشبررسی کارآیی تولیدکنندگان م. کمک نماید
ي  در باره. تواند در این کار کمک کند بردي کشور می مخصوصا براي محصوالت راه

. کار رفته است هاي گوناگونی به گیري کارآیی مطالعات بسیار زیادي انجام شده و روش اندازه
ار اندك است، و هاي انجام شده توسط محققان ایرانی بر کارآیی محصول برنج بسی پژوهش
 ارقام فنی کارآیی اشاره کرد که در آن )1387( گرشاسبی و ي شاکري توان به مطالعه تنها می

در پنج استان منتخب گیالن، مازندران، گلستان، فارس و خوزستان براي سال  برنج گوناگون
 DEA(1( ها این مطالعه با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده .شد برآورد 1382- 83کشاورزي 

نتایج این مطالعه نشان داد که کارآیی فنی در کشت این محصول نسبتا باال . انجام شده است
) آوري با فرض ثبات فن(هاي مصرفی توان با استفاده از همین سطوح نهاده است، که می%) 87(

رآیی فنی کا) 1388(آبادي  حاجی  نژاد و یوسفی   زراء. افزایش داد% 13ي تولید را حدودأ  اندازه
پارامتریک  یافت پارامتري و نا هاي مختلف ایران را با استفاده از دو ره تولید گندم در استان

                                         
1 Data Envelopment Analysis 
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هاي مورد استفاده  ها و ستاده هاي تلفیقی مربوط به نهاده در این پژوهش از داده. ارزیابی کردند
نتایج . استفاده شد 1383-84تا  1378-79هاي کشاورزي  در تولید محصول گندم، در سال

یافت  ي مورد بررسی با استفاده از ره نشان داد که میانگین کارآیی تولید گندم در ایران در دوره
پاکروان و همکاران . بود 84/0و  57/0 به ترتیب) DEA( پارامتريناو ) SFA(پارامتري 

 انواع کارآیی تولیدکنندگان کلزا در شهرستان ساري را با استفاده از روش تحلیل) 1388(
هاي فنی، تخصیصی، اقتصادي و  نتایج نشان داد که میانگین کارآیی. ها تعیین نمودند فراگیر داده

صبوحی و . است% 77/13و  5/46، 58، 7/80برداران کلزا در منطقه به ترتیب  مقیاس بهره
 کارگیري تابع تولید مرزي تصادفی ترانسلوگ یافت پارامتري و به با استفاده از ره) 1388(مجرد 

هاي فنی و مقیاس کشتزارهاي پنبه را در استان خراسان در  هاي ترکیبی، کارآیی بر مبناي داده
تر و متوسط  ي کارآیی فنی نسبت به کارآیی مقیاس کم اندازه. تعیین کردند 1379-82هاي  سال

با ) 1387(سادات موذنی و کرباسی . بود% 88و  63کاران به ترتیب  کارآیی فنی و مقیاس پنبه
ها، انواع کارآیی فنی، تخصیصی، اقتصادي، مدیریتی و  ستفاده از روش تحلیل فراگیر دادها

نتایج کارآیی فنی نشان داد . گیري کردندکاران شهرستان زرند اندازه کارآیی مقیاس را براي پسته
میانگین . کارآیی دارند% 62و  52ترتیب حدود  طور متوسط به هاي زرند و سیریز به که دشت

 75آیی فنی خالص یا مدیریتی و میانگین کارآیی مقیاس براي دشت زرند به ترتیب حدود کار
با ) 1381(فریادرس و همکاران . بود% 70و  87و براي دشت سیریز به ترتیب % 71و 

گیري و  استان زیر کشت پنبه را اندازه 13ها، کارآیی  گیري از روش تحلیل پوششی داده بهره
ها مطلوب بود، اما کارآیی  تر استان کاران بیش ی مدیریتی و فنی پنبهکارآی. مقایسه نمودند

هاي مختلف  ها چندان باال نبود و میان این دو کارآیی در استان تخصیصی و  اقتصادي آن
  . شکاف زیادي وجود داشت

هاي دیگر کشورهاي مرتبط با وضعیت کارآیی محصوالت کشاورزي  با نگاهی به سیر پژوهش
هاي مناسبی در بررسی کارآیی محصول برنج انجام شده  این نتیجه رسید که پژوهشتوان به  می
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ها میانگین کارآیی فنی  کارگیري تحلیل پوششی داده با به) 2010( 2آداچی و همکاران. است
دونگانا و . دست آوردند به 721/0و  756/0ترتیب  مناطق برو و آمان کشور بنگالدش را به

ی فنی، اقتصادي و تخصیصی کشتزارهاي برنج نپال را با روش تحلیل کارآی) 2004( 3همکاران
هاي تحقیق نشان داد  یافته. ها و با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس ارزیابی نمودندفراگیر داده
% 93و  82، 76، 87، 66ترتیب  هاي اقتصادي، تخصیصی، فنی، مدیریتی و مقیاس به که کارآیی

کاران تایلند را با روش غیر پارامتري بررسی  ارآیی فنی برنجک) 2003( 4چات کریس. است
افزون بر این . است 96/0و  71/0ترتیب  میانگین کارآیی فنی و کارآیی مقیاس به. نمود

ي کارآیی دیگر محصوالت کشاورزي  هاي دیگري در دیگر کشورها در زمینه مطالعات، پژوهش
، )2006( 6، اوسبورن و تروبلود)2010( 5زرتوان به مطالعات تو صورت پذیرفته است که می

با توجه به جایگاه برنج در سبد . اشاره کرد) 1996( 8، باتیس و بروکا)2005( 7نیکات و آلمدرا
غذاي خانوار و ایجاد اشتغال و درآمد براي قشر وسیعی از کشاورزان، بررسی اقتصادي تولید 

ان این محصول در بخش کامفیروز شهرستان بردار در این مطالعه، کارآیی بهره. آن اهمیت دارد
سطح (هاي مورد استفاده در تولید این محصول  ي نهاده ي بهینه اندازه. شود مرودشت بررسی می

براي ) آالت، بذر، کود شیمیایی، سم مصرفی، آب آبیاري زیر کشت، نیروي کار، ماشین
ژوهش بر مبناي تحلیل پوششی این پ. شود ي کارآیی موجود نیز محاسبه می یابی به بیشینه دست

 .استفاده شده است DEAP 2افزار  بود و براي برآورد مدل از نرم 9ها داده

میلیارد نفر افراد  1/1از میان . ي سه میلیارد نفر از مردم سراسر جهان است برنج، غذاي عمده
خیز قاره  برنج میلیون نفر ساکن کشورهاي 700تر از یک دالر، تقریبا  ي کم فقیر با درآمد روزانه

                                         
2 Adachi et al 
3 Dhungana et al 
4 Krasachat 
5 Tozer 
6 Osborne and Trueblood 
7 Necat and Alemdar  
8 Battese and Broca 
9 Data Envelopment Analysis 
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برنج در میان محصوالت کشاورزي دومین محصول پرمصرف ). Tan et al., 2010(آسیا اند 
در ایران، مصرف این ماده غذایی از دیرباز در مناطق برنج  .پس از گندم در ایران و جهان است

شاکري و ( ایران امروزه یکی از واردکنندگان این محصول است. خیز معمول بوده است
هاي شلتوك کشور   ، سطح زیرکشت انواع رقم1387-88در سال کشاورزي ). 1387اسبی، گرش

هاي شمالی  هکتار، بعد از استان 22503هکتار برآورد شده است، که استان فارس با  535813
ي تولید  اندازه. ي این محصول است ترین تولیدکننده مهم) مازندران، گیالن و گلستان(کشور 

تن، و باالترین سهم این تولید در  105012گفته  ستان در سال کشاورزي پیشکاران این ا شالی
تر برنج این شهرستان در بخش  ضمنا، بیش. تن شلتوك بود 57135شهرستان مرودشت با 

ي  آمارنامه(شود کامفیروز در کنار سد بزرگ مخزنی درودزن بر رودخانه کر تولید می
). 1389ر سازمان جهاد کشاورزي استان فارس، و آما 87-88محصوالت کشاورزي کشور سال 

کرد کشتزارهاي این منطقه در  بنابراین، با وجود پتانسیل باالي موجود و البته پایین بودن عمل
ي  کردن این فعالیت و تعیین اندازهتولید ارقام مختلف برنج، ارزیابی کارآیی براي اقتصادي

  .رسید ي آب آبیاري، ضروري به نظر می هادههاي این محصول به ویژه ن ي مصرف نهاده بهینه
  

  روش تحقیق

یک مفهوم نسبی است، و باید با یک شاخص ) واحد کشاورزي(ي کارآیی بنگاه  اندازه
گیري کارآیی نیازمند محاسبه یا تخمین توابع  از دیدگاه عملی برآورد و اندازه. یی شود مقایسه

ي آن با دیگر  گیري کارآیی، مقایسهاندازههاي یکی از روش. مرزي تولید و یا هزینه است
. کارآ است که شرایطی همسان با آن بنگاه داشته باشد) DMU10(ي  واحدهاي تصمیم گیرنده

و روش کاربردي در  )1957فارل، (میالدي نشان داد  57روشی است که فارل در سال  این
- چارنس و هم(ذیر شد میالدي با مطرح کردن بازده نسبت به مقیاس ثابت امکان پ 80 یدهه

                                         
10 Decision Making Unit 
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هاي با  در واقع روش معرفی شده توسط فارل با ایجاد یک مرز کارآ توسط بنگاه). 1978کاران، 
ها با توجه به آن مرز مشخص شود، به طوري که کارآیی دیگر بنگاه کرد بهتر تعیین می عمل

رفراسنجشی و غی 12)پارامتري(تواند به دو روش فراسنجشی  می 11تابع تولید مرزي. گرددمی
ترین خروجی ممکن از  تابع تولید مرزي تابعی است که بیش. دست آیدبه 13)ناپارامتري(

دست آوردن منحنی در واقع این دو روش، دو راه متفاوت براي به. دهد ها را نشان می ورودي
ي کارآیی از این دو روش، یعنی روش پارامتري  مقداري تولید است، و امروزه براي محاسبه هم

روش مرز . شود ها استفاده می حلیل مرزي تصادفی و روش ناپارامتري تحلیل پوششی دادهت
احتمال ) عوامل(ها  ي فراسنجه تصادفی نیازمند تعیین شکل تابع تولید است، و هنگام محاسبه

ها،  اما روش پوششی داده. هاي کالسیک وجود دارد نادرست در تصریح مدل و نقض فرض
آورد، و به همین دلیل روش  ریزي خطی به دست می بر اساس فن برنامهتابع تولید مرزي را 

این روش یک روش غیر فراسنجشی است و نیازي به . شود ریزي خطی نیز نامیده می برنامه
تر در معرض خطاي تصریح مدل  تعیین شکل تابع تولید براي تخمین آن ندارد؛ بنابراین کم

ها  تحلیل پوششی داده) ناپارامتري(غیر فراسنجشی هاي دیگر روش  از برتري .گیرد قرار می
)DEA(تواند کارآیی را با جداسازي اجزاي آن و جداگانه براي هر بنگاه  ، این است که می

تواند کارآیی فنی را به دو جزء کارآیی  می DEAتکنیک ). 1389یعقوبی، (محاسبه نماید 
تواند ناکارآیی ناشی از  روش نمیدر مقابل، این . مدیریتی و کارآیی مقیاس جداسازي کند

ها را به ناکارآیی فنی  عوامل مهار نشدنی را از ناکارآیی فنی جدا کند، و در واقع این ناکارآیی
ي کارآیی  در این پژوهش نیز از این روش براي محاسبه ).1996، 14سیفورد(کند  اضافه می

بازدهی ثابت نسبت به مقیاس  توان با توجه به کارآیی به این روش را می. استفاده شده است
)CRS(15  و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس)VRS(16 محاسبه کرد.  

                                         
11 Frontier Production Function 

١٢ Parametric 
13 Non parametric 
14 Seiford 
15 Constant Return to Scale 
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گرا که به  کاران، از یک مدل نهاده ي کارآیی فنی شالی در این مطالعه، ابتدا براي محاسبه
یافت  ره(، پیشنهاد شد، استفاده شده است 1978در سال  17ي چارنز، کوپر و رودس وسیله
CCR.(        

  

  
Min θ                                                                                                            

                 )1(  
S.T.  –yi  + Yλ ≥0, 
θxi – Xλ ≥ 0,          
λ ≥ 0 

فر و یک ي کارآیی یک واحد است و مقدار عددي آن میان ص ي اندازه نشان دهنده θمقدار 
دست آوردن کارآیی واحدهاي  در واقع یک اسکالر است، به این معنی که براي به. جا دارد

شامل اعداد ثابت  N×1یک بردار  λمتغیر .  گردد بار فرموله و حل می iمورد نظر، این مساله 
 Xها و  از ستانده M×Nیک ماتریس  Y. دهد ي مرجع را نشان می هاي مجموعه است که وزن

 Mها و  تعداد نهاده Kتعداد واحدهاي مورد بررسی،  N. ها است از نهاده K×Nتریس یک ما
 yi ). است 1و  6، 211به ترتیب  Mو  N ،Kهاي  در این مطالعه اندازه(ها است  تعداد ستانده

دهد که آیا  محدودیت اول نشان می .ها است ها و نهاده به ترتیب بردارهایی از ستانده xiو 
ام با استفاده از عوامل تولید مورد استفاده  iاقعی محصول تولید شده توسط بنگاه هاي و اندازه

ام  iگوید که عوامل تولیدي که توسط بنگاه  تواند بیش از این باشد؟ محدودیت دوم نیز می می
باشد  18ي مرجع کار رفته توسط تولیدکننده ي عوامل به کم باید به اندازه رود، دست کار می به
در . آید ي کارآیی به دست می براي هر بنگاه، اندازه) 1(با حل معادله ). 1384بدي، می امامی(

  .شود، آن بنگاه کامال کارآ است 1یک بنگاه  θصورتی که 

                                                                                                        
16 Variable Return to Scale 
17 Charnes, Cooper and Rhodes (CCR) 

ھای کشاورز مورد نظر  کھ شرایط و نھاده است کشاورزی ،)reference set(مرجع یا بنگاه مرجع  ي تولیدکننده.  ١٨
  .شود یی با آن سنجیده میي کارآ برای محاسبھ
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ي  همواره صادق نیست؛ چرا که همه) CRSمدل (در عمل فرض بازده ثابت به مقیاس 
ها در مقیاس بهینه  ابتی و محدودیتکار منطقه، به دالیل متفاوتی مانند آثار رق واحدهاي شالی

کنند، ها در مقیاس بهینه فعالیت نمی استفاده از این فرض زمانی که تمام بنگاه. کنند عمل نمی
استفاده از بازده متغیر . کند هاي محاسبه شده براي کارآیی فنی را دچار اختالل می تحلیل اندازه

هاي  ي کارآیی فنی بر حسب اندازه سبهشود که با محاموجب می) VRSمدل (نسبت به مقیاس 
میبدي،  امامی(کارآیی ناشی از مقیاس و کارآیی ناشی از مدیریت، تحلیل بسیار دقیقی داده شود 

یی بسط دادند که  را به گونه CRS، مدل 1984در سال  19بنابراین بانکر، چارنز و کوپر). 1384
بنابراین براي جداسازي کارآیی فنی ). BCCیافت  ره(بازده متغیر نسبت به مقیاس را در برگیرد 

براي محاسبه کارآیی فنی . شود گیري کارآیی فنی خالص استفاده می از کارآیی مقیاس، از اندازه
به معادله ) NI´λ=1(با توجه به بازده متغیر نسبت به مقیاس تنها الزم است محدودیت تحدب 

  :اضافه شود) 1(
Min θ                                                                                                            

                                                                   )2(  
S.T.  -yj  + Yλ ≥0, 
θxi – Xλ ≥ 0, 
 NI´λ=1         
λ ≥ 0 

تفاوت  VRSو  CRSاز دو روش هاي کارآیی فنی تولیدکنندگان برنج  اگر میان اندازه
ي این است که ناکارآیی مقیاس وجود دارد و مقدار ناکارآیی مقیاس  وجود داشته باشد، نشانه

، با )2(مدل ). 2005، 20لین و تسنگ(اختالف میان کارآیی فنی حاصل از این دو روش است 
ي بازده افزاینده یا  یهکند که آیا تولیدکننده در ناح قید بازده متغیر نسبت به مقیاس مشخص نمی

افزاینده نسبت به  ي قید بازده غیر این کار در عمل با مقایسه. کند ي مقیاس فعالیت می کاهنده
 .گیرد مقیاس صورت می

  
                                         

19 Banker, Charnes and Cooper (BCC) 
20 Lin and Tseng 
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NI΄ λ = 1                  فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس 
NI΄ λ ≤ 1 فرض بازده غیر افزاینده نسبت به مقیاس                     

NI΄ λ > 1 فرض بازده افزاینده نسبت به مقیاس                     

 
Min θ                                                                                                            

                                                                                 )3(  
S.T.  -yj  + Yλ ≥0, 
θxi – Xλ ≥ 0, 
 NI´λ≤1         
λ ≥ 0 

، با )بنگاه(بنابراین ماهیت نوع بازده در ناکارآیی مقیاس براي یک واحد کشاورزي خاص 
هاي کارآیی فنی در دو حالت بازده غیر افزاینده به مقیاس و بازده متغیر نسبت  ي اندازه مقایسه

دیگر برابر باشد بنگاه  ي کارآیی در دو حالت باال با یک اندازه اگر. گرددبه مقیاس مشخص می
داراي بازده به مقیاس کاهنده و در غیر این صورت داراي بازده فزاینده نسبت به مقیاس است 

  ).1384میبدي،  امامی(
ي کارآیی فنی بنگاه در حالت فرض بازده  نیز از تقسیم اندازه) SE(ي کارآیی مقیاس  اندازه

) VRS(ي کارآیی فنی در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس  بر اندازه) CRS(ه مقیاس ثابت ب
  ).Krasachat, 2003(شود  حاصل می) کارآیی مدیریتی(

                         )4                                                                (iCRS
i

iVRS

TESE
TE

                               

ي کارآیی نسبی  ي بنگاه در ارزیابی اندازه فرض بازده نسبت به مقیاس بدان معنا است که اندازه
هاي بازده نسبت  ي کارآیی ناشی از برتري دهنده کارآیی مقیاس نشان. گیرد مورد توجه قرار نمی

ي  ایی بنگاه براي فعالیت در مقیاس بهینهي بنگاه، و نمایانگر توان به مقیاس با تغییر اندازه
  ).1383مهرگان، (اقتصادي است 

رس باشد و هدف بنگاه کمینه کردن هزینه و یا  ها در دست اگر اطالعات مربوط به قیمت
گیري کارآیی فنی  گیري کارآیی تخصیصی عالوه بر اندازه سازي درآمد باشد، اندازه بیشینه
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هاي مربوط به  که داده در این مطالعه، با توجه به این). 1384میبدي،  امامی(پذیر است  امکان
رس است، کارآیی تخصیصی  ها بر حسب واحد براي تولیدکنندگان برنج در دست قیمت نهاده

سازي  کرد کمینه براي این منظور از روي. گیري شد اندازه) کارآیی اقتصادي(و کارآیی هزینه 
  :شود استفاده می) 5(ي  ي کارآیی اقتصادي از رابطه اسبهابتدا، براي مح. هزینه استفاده گردید

EE= WiXi
 * /WiXi                                               )5                                  (

                                                            
Xiهاي عوامل تولید و قیمتبردار  Wiکارآیی اقتصادي،  EE، )5(ي  در رابطه

که با حل ( *
بردار عوامل تولیدي است که باعث ) دست خواهد آمد ، به3ي  ریزي خطی رابطه ي برنامه مساله

در . خواهد شد Yi و سطح تولید  Wiي برنج با همان قیمت  ي تولیدکننده سازي هزینه ترین کم
شود، عالوه بر کارآیی فنی کارآیی  اقتصادي که گاهی کارآیی تولید نامیده میواقع، کارآیی 

ي دوم،  در مرحله ).1382بخشوده و اکبري، (را نیز در خود دارد ) کارآیی قیمت(تخصیصی 
  :آید به دست می) 6(ي  به صورت رابطه) AE(کارآیی تخصیصی 

     AE = EE/TE                                               )6(  
یابی به مقدار  براي دست) میانگین مصرف مناسب(ها  ي نهاده بهینه هاي ي اندازه براي محاسبه

ها  ي مصرف هریک از نهاده برداران منطقه، مقدار مانده تولید و کارآیی موجود براي بهره
کم ) ها مقدار مصرف شده نهاده(ها  ، از میانگین مصرف واقعی هریک از آن)افزار خروجی نرم(

ي  ي مانده توان گفت که از تقسیم اندازه بنابراین می). 2005، 21نیکات و آلمدرا(خواهد شد 
ها در تولید  ي ناکارآیی در استفاده از نهاده ها، اندازه ي مصرف واقعی نهاده ها بر اندازه نهاده

  .آید ي مورد نظر به دست می محصول منطقه
استان فارس کاران بخش کامفیروز، شهرستان مرودشت،  ي آماري برنج در این مطالعه، جامعه

هاي این بخش جا  از سطح زیر کشت برنج شهرستان مرودشت در دهستان% 70بیش از . است
آوري اطالعات از  براي جمع). 1389آمار سازمان جهاد کشاورزي استان فارس، (دارد 

                                         
21 Necat and Alemdar 
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ي هاي مورد نیاز براي ارزیابی کارآیی کشتزارهاي برنج منطقه نامه استفاده شده و داده پرسش
براي این منظور از . به دست آمد 88-89ي آماري سال کشاورزي  لعه از کل جامعهمورد مطا

  . گیري تصادفی ساده استفاده شد روش نمونه
ي  یک نمونه، ي مشخص گیري ساده از یک جامعه با اندازه براي انتخاب نمونه به روش نمونه

مونه اصلی برآورد شد تعداد اعضاي ن) 7(ي  مقدماتی در نظر گرفته و با استفاده از رابطه
  ).1378عمیدي، (

2[ ]
[ ] / [1 ]

z s
z s r yn
r y N


  


)7                         (  

طول  zي مورد نیاز براي بررسی کارآیی کشاورزان منطقه،  تعداد نمونه n، )7(ي  در رابطه
قدرمطلق خطاي مورد نظر در  rپخش نرمال استاندارد،  α-1ي متناظر با احتمال تجمعی  نقطه

در این (تعداد اعضاي جامعه  Nي اولیه و  میانگین نمونه yي اولیه،  واریانس نمونه sرآورد، ب
براي انجام این پژوهش، ابتدا ). 1378عمیدي، (است ) مطالعه کشاورزان تولیدکننده برنج است

هاي جهاد کشاورزي شهرستان مرودشت استخراج  ي برنج از داده تعداد کشاورزان تولید کننده
پس از مشخص شدن . کار در حال فعالیت اند شالی 5300خیز کامفیروز  در بخش برنج. شد

ي  ي مقدماتی از این جامعه تکمیل شد، و با محاسبه نامه پرسش 50ي مورد نظر،  جامعه
  .بردار برنج بررسی شدند بهره 211ي انتخابی  ، نمونه%5ها در سطح احتمال  واریانس آن

هاي این مطالعه  مطالعات داخلی و خارجی و شرایط منطقه، متغیرها و دادهبا توجه به نتایج 
، )کودهاي فسفات و نیترات(آالت، بذر، کود شیمیایی  سطح زیر کشت، نیروي کارگر، ماشین

  .هاي تولید انتخاب شد سم مصرفی و آب آبیاري و قیمت هر واحد نهاده
  

  نتایج و بحث
کاران منتخب شهرستان مرودشت در  عیار متغیرهاي شالیمیانگین، بیشینه، کمینه و انحراف م

  .آمده است) 1(جدول 
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  1388-89توصیف آماري متغیرهاي در تولید برنج بخش کامفیروز در سال ). 1(جدول 

  انحراف معیار  کمینه  بیشیینه  میانگین  نام متغیر
  39/372  1200  3500  22/2671  )هکتار/کیلوگرم(تولید 

  51/1  5/0  8  34/2  )هکتار(سطح زیر کشت 
  83/15  5/9  74  76/53  )هکتار/نفر-روز(نیروي کار 

  95/0  8/4  10  92/7  )هکتار/ساعت(آالت  ماشین
  73/10  5/68  25/126  85/111  )هکتار/کیلوگرم(بذر 
  131  110  650  36/515  )هکتار/کیلوگرم( شیمیایی  کود 
  54/0  2/0  3  90/1  )هکتار/لیتر(سم 

  71/12284  4060  64960  72/18987  )ارهکت/مترمکعب(آب مصرفی 
  هاي تحقیق یافته: مأخذ

با توجه به ). 1جدول (در هر هکتار است  67/2میانگین برداشت برنج در بخش کامفیروز 
که در متغیر سطح زیر کشت، مساحت مفید کشتزارها آورده شده است، و با توجه به پایین  این

  .مالکی در این منطقه نسبتا باال است رصد خردهرسد د بودن میانگین این نهاده، به نظر می
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  کاران بخش کامفیروز پخش فراوانی و توصیف آماري انواع کارآیی شالی). 2(جدول 

  ي تغییرات دامنه
  درصد -کارآیی

  فنی کارآیی 
کارآیی 
  تخصیصی

  کارآیی مقیاس  کارآیی مدیریتی  کارآیی اقتصادي

داد
تع

صد  
در

  

داد
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

  

ت
داد

ع
صد  

در
داد  

تع
صد  

در
  

30/0<   -   -  87  23/41  155  46/73   -   -   -   -  
40=<x<30 2  94/0  57  01/27  28  27/13   -   -  1  47/0  
50=<x<40  12  69/5  27  79/12  13  16/6   -   -  1  47/0  
60=<x<50  40  96/18  22  43/10  7  32/3   -   -  4  89/1  
70=<x<60  81  39/38  8  79/3  1  47/0  23  90/10  14  63/6  
80=<x<70  51  17/24  4  89/1  3  42/1  119  40/56  36  06/17  
90=<x<80  11  21/5  1  47/0  1  47/0  38  18  69  7/32  
100=<x<90  14  63/6  5  37/2  3  42/1  31  69/14  86  76/40  

  91/0  79/0  29/0  40/0  72/0  میانگین
  1  1  1  1  1  بیشینه
  37/0  68/0  07/0  12/0  30/0  کمینه

  11/0  09/0  16/0  16/0  13/0  انحراف معیار
  هاي تحقیق یافته: مأخذ
بود، % 60-70ي  سازي تولید است، میان بازه ي بیشینه دهنده ترین کارآیی فنی که نشان بیش

ي کارآیی تخصیصی و  اما اندازه). 2جدول (ي مورد بررسی است  از کل نمونه% 39/38که 
دهد که با  نشان میاین موضوع . است% 4تر از  اقتصادي مربوط به همین بازه بسیار کم و کم

برند، اما با توجه به  تر تولیدکنندگان از لحاظ فنی در شرایط مناسبی به سر می که بیش این
ها در شرایط  کنند و سودآوري آن ها به صورت کارآ استفاده نمی هاي موجود از نهاده قیمت

این منطقه، در ) در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس(میانگین کارآیی فنی . مساعدي نیست
گوید که از راه  ي مربوط به این نوع کارآیی می هاي کمینه و بیشینه بررسی اندازه. است% 72
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توان به طور متوسط  برداران می بردار و دیگر بهره کاهش اختالف کارآیی میان کارآترین بهره
ننده از نظر تفاوت میان بهترین و بدترین تولیدک. بهبود بخشید% 28کاران را  کارآیی فنی شالی

دهد که اختالف بسیار زیادي میان تولیدکنندگان  است، و این نشان می% 88کارآیی تخصیصی 
کاران از این نظر  ها وجود دارد، و شالی ي منابع با توجه به قیمت آن برنج از نظر تخصیص بهینه

یعنی  است،% 40ي مورد بررسی  میانگین کارآیی تخصیصی منطقه. کنند چندان موفق عمل نمی
بنابراین، اگر . رو است ناکارآیی تخصیصی روبه% 60به طور میانگین واحدهاي مورد مطالعه با 

کنند، اما  ي فنی را تا حد نسبتا باالیی رعایت می ها ترکیب بهینه کاران در ترکیب نهاده چه شالی
ها براي  ادهدهد که در استفاده از نه دست آمده در منطقه نشان می میانگین کارآیی تخصیصی به

توانند با همان  که با رعایت این اصل می کنند، در حالی تولید با کمترین هزینه، موفق عمل نمی
% 29میانگین کارآیی اقتصادي براي این منطقه . یابند  تري دست ي تولید به درآمد بیش اندازه

اکارآیی ن% 71ي دیگر، واحدهاي مورد مطالعه به طور متوسط  به گفته. محاسبه شده است
جا که کارآیی اقتصادي در تولید یکی از معیارهاي سنجش کسب درآمد و  از آن. اقتصادي دارد

ي منابع  کاران با رسیدن به یک تخصیص بهینه سوددهی واحدهاي تولیدي است، این شالی
  . افزایش دهند% 71توانند به سادگی درآمد خود را در حدود  می

میان بهترین و بدترین واحد تولیدي به دلیل تفاوت در  ي تغییرات کارآیی اقتصادي دامنه
دهد که اختالف بسیار زیادي میان  است، و نشان می% 93هاي تولید در واحد هکتار،  هزینه

ي متغیر ساالنه را که  ي دیگر، اگر هزینه به گفته. کشاورزان منطقه از لحاظ سودبري وجود دارد
ي نقدي کشاورز براي کشت یک  نوعی سرمایه براي کشت یک هکتار محصول الزم است، به

ي خود  کاران منطقه در هزینه کردن سرمایه دهد که شالی هکتار برنج بدانیم، این نتایج نشان می
  .کنند چندان موفق عمل نمی

و ) SE(ضرب کارآیی مقیاس  در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس، کارآیی فنی از حاصل
شود و با حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس برابر است  میحاصل ) VRS(کارآیی مدیریتی 

دهد که دانش فنی در استفاده از  باال بودن کارآیی مدیریتی نشان می). 1384میبدي،  امامی(
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ي کنونی با توجه به منابع موجود که با استفاده از کارآیی فنی بازگو  فناوري نه چندان پیشرفته
مورد مطالعه،  یکاران منطقه توان گفت که برنج بنابراین می .شود، تاثیر بسیار زیادي دارد می

. ترین محصول اعمال کرده اند ها براي رسیدن به بیش مدیریت نسبتا خوبی بر استفاده از نهاده
هاي محاسبه شده در منطقه مربوط به کارآیی مقیاس با مقدار  ي میانگین کارآیی بهترین اندازه

رسد که در شهرستان مرودشت مشکالت  راین به نظر میبناب). 2جدول (است % 91متوسط 
. تر از مشکالت ناکارآیی فنی و مدیریتی است مربوط به ناکارآیی مقیاس در تولید برنج، کم

برداران برنج منطقه مورد بررسی  ، نتایج فراوانی بازده نسبت به مقیاس در میان بهره)3(جدول 
  .دهد را نشان می
کاران بخش کامفیروز شهرستان  نسبت به مقیاس در شالی فراوانی بازده). 3(جدول 

  مرودشت
  درصد  )فراوانی نسبی(تعداد   نوع بازده نسبت به مقیاس

  DRS(  5  4/2(بازده کاهنده نسبت به مقیاس 
  CRS(  7  3/3(بازده ثابت نسبت به مقیاس 

  IRS(  199  3/94(بازده فزاینده نسبت به مقیاس 
  هاي تحقیق یافته: مأخذ
بازده % 3/3ي مورد بررسی بازده کاهشی نسبت به مقیاس و  کاران در نمونه برنج 4/2 تنها

کاران منطقه، بازده افزایشی  شالی% 94ثابت نسبت به مقیاس داشته اند، در حالی که بیش از 
، مقدار تولید %1ي  ها به اندازه ي نهاده زمان همه نسبت به مقیاس داشته اند، یعنی با افزایش هم

دهد  در واقع، بازدهی افزایشی نسبت به مقیاس نشان می). 3جدول (افزایش یافت % 1از بیش 
گیري افزایش  ها، تولید به مقدار چشم که درصورت افزایش سطح زیر کشت و دیگر نهاده

توانند با توجه به  ها می بنابراین، در این منطقه، تولیدکنندگان با افزایش استفاده از نهاده. یابد می
تر  در نتیجه، بیش. ي کارآیی داشته باشند ماندن دیگر شرایط تاثیري مثبت بر اندازه ثابت

کنند و  هاي تولیدي خود استفاده نمی گونه که باید، از نهاده ي برنج آن کشاورزان تولیدکننده
ي مزرعه بهینه  ي تولید با توجه به اندازه در واقع اندازه. ها ناچیز است ي خطرپذیري آن اندازه
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ي ناکارآیی در  ها، اندازه ي مصرف واقعی نهاده ها بر اندازه ي مازاد نهاده از تقسیم اندازه. نیست
  ).4جدول (آید  ي مورد نظر به دست می ها در تولید محصول منطقه استفاده از نهاده

  
ي مورد  ي نهاده ي بهینه ي مصرف شده و اندازه ي نهاده مقایسه میانگین اندازه). 4(جدول 

  فاده در هر هکتار تولید برنج بخش کامفیروزاست

  نهاده
مقدار مصرف 

میانگین (شده 
  )مصرف واقعی

مازاد مصرف 
)input slacks(  

مقدار مصرف 
میانگین (بهینه 

  )مصرف مطلوب

درصد 
ناکارآیی در 
  مصرف نهاده

  74/39  41/1  93/0  34/2  )هکتار(سطح زیر کشت 
  62/5  74/50  02/3  76/53  )نفر- روز(نیروي کار 

  51/0  88/7  04/0  92/7  )ساعت(آالت  ماشین
  55/0  33/111  62/0  85/111  )کیلوگرم(بذر 

  07/2  68/504  68/10  36/515  )کیلوگرم(کود شیمیایی 
  73/34  24/1  66/0  90/1  )لیتر(ي سم  اندازه

  00/40  71/11420  01/7595  72/18987  )مترمکعب(آب آبیاري 
  هاي تحقیق یافته: مأخذ

ها باالتر از  شود که میانگین مصرف نهاده ي کارآیی اقتصادي، دیده می ن به بیشینهبراي رسید
آالت نسبت به  هاي بذر، کود شیمیایی و ماشین نهاده). 4جدول (ها است  ي آن ي بهینه اندازه

تر از  ها بیش یی براي تولید استفاده شده است، اما دیگر نهاده ها تقریبا در سطح بهینه دیگر نهاده
این زیادي مصرف نسبت به حالت بهینه به ترتیب در آب . استفاده شده است  قدار بهینهم

ي آب  کاران منطقه در مصرف نهاده شالی. تري دارد کشت، و سم نمود بیش زیر  آبیاري، سطح
هاي آبیاري، کیفیت و  بنابراین، بنا بر خصوصیات محصول برنج، روش. ناکارآیی دارد% 40

هاي میانگین مصرف واقعی و مازاد  با توجه به اندازه. ید ارزیابی گرددکمیت آب مصرفی با
 11420ي مهم براي تولید برنج، حدود  ي این نهاده ي مصرف بهینه مصرف آب، اندازه

% 73/34ي آب، در مصرف سم نیز  کاري منطقه عالوه بر نهاده شالی. مکعب در هکتار بود متر
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از مصرف سم، بی کاهش در تولید به فعالیت % 35تقریبا تواند با کاهش  ناکارآیی دارد و می
در مصرف نیروي کار % 62/5ناکارآیی در مصرف زمین، و % 74/39این کشاورزان . ادامه دهد

کاهش در % 62/5کاهش در مصرف زمین و % 74/39توانند با  در هکتار داشتند، که می
تر به فعالیت ادامه دهند، و به مرز  مي ک کارگیري نیروي کار، بی کاهش در تولید، با هزینه به

، اسبورن و )2006(مطالعات همسان مانند برازدیک . کاران کارآ برسند تولید در مقایسه با شالی
، پاکروان و )1388(آباد  حاجی نژاد و یوسفی ، زراء)2005(، نیکات و المدار )2006(تروبلود 
  .خوانی دارد با این نتیجه هم) 1388(همکاران 

     
  گیري و پیشنهادها تیجهن

ها  ي استفاده از نهاده ي بهینه کاران شهرستان مرودشت و اندازه در این مطالعه انواع کارآیی شالی
بررسی انواع . ي فعلی تولید محاسبه شد ي کارآیی، بی تغییر در اندازه یابی به بیشینه براي دست

در شرایط بازده ثابت نسبت به  کاران منطقه نشان داد که تولیدکنندگان برنج کارآیی شالی
درصدي با همین منابع  28بنابراین، یک پتانسیل . اند% 72مقیاس داراي کارآیی فنی متوسط 
آوري  توان پیشنهاد کرد که با فن می. کاران منطقه وجود دارد موجود، براي افزایش تولید شالی

  . موجود براي افزایش تولید اقدام شود
ي کارآیی فنی تولیدکنندگان برنج نشان  ترین و کمترین اندازه یشدرصدي میان ب 70اختالف 

ي اختالف را  این اندازه. کاران منطقه وجود دارد دهد که هنوز اختالف زیادي میان شالی می
شود کشاورزان نمونه که  براي نمونه پیشنهاد می. هاي گوناگون کاهش داد توان با روش می

ت، به دیگر کشاورزان منطقه معرفی شوند تا در صورت نیاز تر اس ها بیش ي کارآیی آن اندازه
  . برداران نمونه و کارآ آشنا گردند هاي این بهره بتوانند در عمل با برنامه

تر واحدهاي کشاورزي  نتایج کارآیی تخصیصی و اقتصادي نشان داد که این دو کارآیی در بیش
بردار، از نظر این دو کارآیی وجود  هرهبرنج، پایین است و شکاف نسبتا زیادي میان واحدهاي ب

کاران در تولید اقتصادي است، که براي تولید  ي ناموفق بودن شالی دهنده این موضوع نشان. دارد
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هاي  توان با فعالیت در این زمینه می. هایی دارند ها محدودیت ترین هزینه، در تامین نهاده در کم
ها، بر کارآیی  هاي احتمالی بازار نهاده دودیتآموزشی و ترویجی، توجیه کشاورزان و رفع مح

مناسب بودن کارآیی . ها افزود و از این راه درآمدشان را باال برد تخصیصی و اقتصادي آن
ترین محصول، حسن تدبیر در  مدیریتی، نشان از آن دارد که کشاورزان باتجربه براي تولید بیش

ارزیابی کارآیی مقیاس . رس را دارند دستهاي در  مدیریت تولید و قدرت ترکیب مناسب نهاده
با توجه . است% 91دهد که میانگین کارآیی مقیاس تولید برنج در شهرستان مرودشت،  نشان می

ي تولید با  از تولیدکنندگان نسبت به مقیاس بازده افزایشی دارند، اندازه% 94که حدود  به این
کارانه عمل  تواند به دلیل محافظه این می یی بهینه نیست، و ي مزرعه به گونه توجه به اندازه

تواند با بهبود  بنابراین دولت می. ها براي تولید باشد کردن کشاورزان در استفاده از نهاده
ي  بردي کشاورزي، اندازه هاي الزم از تولید این محصول، به عنوان یک محصول راه حمایت

  . ها را افزایش دهد دهخطرپذیري کشاورزان در تولید و افزایش استفاده از نها
ي مورد استفاده در هر  ي نهاده ي بهینه ي نهاده مصرف شده و اندازه ي میانگین اندازه مقایسه

ي مورد  هاي ذکر شده در منطقه هکتار تولید برنج شهرستان مرودشت نشان داد که تمامی نهاده
هاي آب  این میان، نهادهدر . ي مورد استفاده قرار گرفته است تر از مقدار بهینه بررسی، بیش

بنابراین با توجه به . ي مصرف را داشت ترین اضافه آبیاري، سطح زیر کشت و سم مصرفی بیش
توانند آب آبیاري،  هاي مورد استفاده در تولید برنج، کشاورزان منطقه می ي ناکارآیی نهاده اندازه

با توجه به . دسطح زیر کشت و سموم مصرفی را بی کاهش در تولید محصول کاهش دهن
ي آب، فراهم کردن خدمات  نتایج به دست آمده، یک سیاست قیمتی مناسب براي نهاده

ي سموم  هاي تولیدي مانند اندازه ي درست از نهاده یی و ترویجی در مورد استفاده توسعه
  .شود هاي مدرن آبیاري توصیه می کاران از روش گیري شالی مصرفی و بهره
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