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 چکیده

همین راستا در  می باشد.1390رودخانه بر استان هرمزگان  در سال  منطقهنخل کاران  کارایی فنی هدف کلی این مطالعه برآورد

بازده ثابت به مقیاس استفاده شد و در این رویکرد از  وگرا ه رویکرد نهادفنی از مدل تحلیل پوششی داده ها با  کارایی براي تعین

مورد استفاده قرار گرفت. داده هاي این تحقیق  ،خرما: آب ، زمین ، کود و کارگر و یک محصول: اساسی در تولید خرما چهار نهاده

نتایج بدست آمده از این رویکرد نشان داد که  چند روستا در این منطقه بدست آمد. پرسشنامه اي از کشاورزان نخل کار به صورت

درصد کشاورزان از  62به طوري که حدود ند، ینی برخوردارئمنطقه از کارایی فنی بسیار پا این اکثر بنگاههاي تولیدي خرما در

درصد برخوردار بودند و یکی از دالیل  80درصد این کشاورزان از کارایی فنی باالي  15درصد و فقط حدود  20کارایی فنی زیر 

در این منطقه در سال  محصول خرما از برداشت و حین برداشتقبل  ، رخ دادن طوفان شن بسیار شدیدفنی ین بودن کاراییئپا

 ه است.  بود 1390

 
 

کارایی فنی، تحلیل پوششی، نهاده گرا، تولید خرما، منطقه رودخانه بر، هرمزگان. :کلیدي کلمات  

  

  مقدمه

رشد بهره وري از فاکتورهاي الزم براي رشد مداوم هر کشور است، به طوري که بیش از نیمی از رشد تولید در اقتصادهاي پیشرفته 

ت تفاوت بین رشد ستاده و رشد نهاده هاي مصرف شده تعریف از طریق افزایش بهره وري تامین می شود. رشد بهره وري به صور

می شود و در شرایط محدودیت عوامل تولید نظیر آب و خاك مهمترین شیوه براي افزایش تولید در بخش کشاورزي است. افرایش 

ي را در رقابت با سایر بهره وري به مفهوم کاهش هرینه هر واحد محصول و قیمت تمام شده آن بوده و در نتیجه توان بخش کشاورز

بخشهاي اقتصادي و بازارهاي جهانی افزایش می دهد. رشد بهره وري قابل تجزیه به اثراتی چون اثر تغییر در مقیاس تولید، کارایی 

فنی و بهبود تکنولوژي بوده و می تواند راهنماي مناسبی براي سیاستگذاران بخش کشاورزي در شناخت ضعف ها و تنگناهاي 

در دنیاي رقابت "د. اندازه گیري کارایی تولید و رشد بهره وري داراي سابقه اي تاریخی در تحلیل تولید کشاورزي است. تولیدباش

آمیز امروز بهره وري بعنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژي بهبود، نه تنها حرف اول را می زند بلکه همچون زنجیري 

در بر می گیرد و منافع آنها را به هم پیوند می زند. نتایج تحلیل هاي مقایسه اي تفاوت هاي  آحاد یک جامعه را از فرد تا ملت

کارایی و بهره وري در میان تولید کنندگان یکی از مهمترین راه هاي شناخت نقاط قوت و ضعف وضعیت موجود کشاورزي می 

جایگاه و نقش استراتژیک بخش کشاورزي در تامین نیازهاي اساسی جامعه و توسعه ملی، ، ) . از طرفی2001 ( فریزر و هون"باشد

ضرورت ایجاد تحوالت بنیادي و همه جانبه را در ساختار کشاورزي از طریق شناخت نظام هاي بهره برداري مناسب در چارچوب 

این تحوالت در سطح کالن، تغییرات کیفی آن  یک برنامه ریزي علمی بلندمدت پدیدآورده است. یکی از اساسی ترین جنبه هاي
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هم در ساختار نظام کشاورزي و همچنین در نظام هاي بهره برداري است. بدون شک هر گونه بهبود در وضعیت نظام هاي بهره 

ایش برداري و نزدیکتر شدن آنها به وضعیت مطلوب موجب کاهش وسایل مبتال به کشاورزي، صرفه جویی در مصرف نهاده ها، افز

بازدهی عوامل تولید، کاهش هزینه هاي تولید و به تبع آن کاهش قیمت تمام شده این محصوالت و افزایش سودآوري و بهبود وضع 

 زندگی کشاورزان می گردد. 

 

  مواد و روش ها

یک نمود. کارایی نوع شامل کارایی فنی، کارایی قیمتی یا تخصیصی و کارایی اقتصادي تفک 3به طور کلی، کارایی را می توان به 

 فنی عبارتست از بدست آوردن حداکثر تولید ممکن از مقدار مشخصی عوامل تولید.           

هدف ما از این مطالعه نیز برآورد کارایی فنی براي تولید کنندگان خرما در منطقه رودخانه بر استان هرمزگان می باشد که در این 

براي تعیین کارایی فنی استفاده  Deapویکرد نهاده گرا با بازده ثابت به مقیاس و نرم افزارمطالعه از مدل تحلیل پوششی داده ها با ر

نهاده اساسی در تولید خرما: کارگر، کود، زمین و آب و یک محصول: خرما، مورد استفاده قرار گرفت. داده  4شد . در این مدل از 

، باغ نرگس، رگاب، هیز بندگان، دلبابان، چاه سیف اهللا و باغشاه در نمونه، از روستاهاي: میان چیالن 40هاي این تحقیق نیز در 

 منطقه ي رودخانه بر استان هرمزگان از کشاورزان نخل کار جمع آوري شد.

 

 نمونه ، از میان کشاورزان نخل کار منطقه رودخانه بر 40) : داده هاي تحقیق براي 1جدول(

 تعداد نخلها ردیف

 / اصله

 مقدارتولید

 / کیلو

 تعداد کارگر

 / نفر

 مقدارآب

 / ساعت

 مقدارکود

 / کیلو  

 مقدارزمین 

 / هکتار

 4 4000 9973 22 1333 270 1کشاورز

 2 6000 291 7 444 80 2کشاورز

 1.5 2000 291 6 178 80 3کشاورز

 1 1000 182 4 222 50 4کشاورز

 2 2000 364 8 444 100 5کشاورز

 2 0 364 13 1778 100 6کشاورز

 4.5 6000 1092 25 1556 300 7کشاورز

 4.5 0 1092 31 3333 300 8کشاورز

 4.5 0 1092 26 1889 300 9کشاورز

 2 0 728 17 1111 200 10کشاورز

 2 2000 728 18 1222 200 11کشاورز

 0.5 0 46 3 111 40 12کشاورز

 2 9000 637 13 444 175 13کشاورز

 2 0 728 15 444 200 14کشاورز

 2 0 728 14 156 200 15کشاورز

 4 10000 1456 57 8889 400 16کشاورز

 4 18000 1456 57 8889 400 17کشاورز

 2 8000 910 43 4667 250 18کشاورز

 5 4000 1092 26 17778 300 19کشاورز

 2 14000 728 31 5111 200 20کشاورز

 3 12000 437 17 2667 120 21کشاورز

 4 8000 910 24 2222 250 22کشاورز

 4 4000 1092 26 4667 300 23کشاورز

 2 4000 29 9 1111 80 24کشاورز



 �ما�ش م�ی ��مای ا�ان
 کرماندانشگاه شهید باهنر - 1391شهریورماه  13و  12

 

 ٣٦٠ The National Conference of Iranian Date – 2-3 September 2012, Kerman, Iran 

 

 2 5000 437 13 1556 120 25کشاورز

 7 4000 1820 33 4444 500 26کشاورز

 6 8000 1456 42 25000 400 27کشاورز

 7.5 10000 4004 158 6000 1100 28کشاورز

 2.5 0 1092 40 20000 300 29کشاورز

 12 52000 4732 154 1000 1300 30کشاورز

 1.5 0 437 12 6000 120 31کشاورز

 3.5 20000 1456 47 78 400 32کشاورز

 1 0 634 7 9333 100 33کشاورز

 4 0 1456 58 3333 400 34کشاورز

 2 0 910 28 3333 250 35کشاورز

 1 0 364 13 1778 100 36کشاورز

 1 6000 1820 13 17778 100 37کشاورز

 0.25 0 95 3 478 26 38کشاورز

 0.15 0 59 2 156 16 39کشاورز

 0.5 0 146 4 444 40 40کشاورز

 مأخذ: یافته هاي تحقیق

 

  نتایج وبحث

بعد از محاسبه کارایی فنی تولید کنندگان خرما در منطقه ي رودخانه بر استان هرمزگان از روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد 

 .) حاصل گردید2کشاورز نخل کار این منطقه نتایج جدول( 40بازده ي ثابت به مقایس براي نهاده گرا با 

 

 ): نمرات کارایی فنی از روش نهاده گرا با بازده ثابت به مقیاس براي کشاورزان نخل کار2جدول(

 ردیف  نمره کارایی فنی ردیف نمره کارایی فنی
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 مأخذ: یافته هاي تحقیق

 

  نتایج حاصل از برآورد مدل تحلیل پوششی داده ها با روش نهاده گرا با بازده ي ثابت به مقیاس

استان  در روش تحلیل پوششی داده ها با فرض بازده ي ثابت به مقیاس، کارایی فنی تولید کنندگان خرما در منطقه رودخانه بر

هرمزگان در به کار گیري نهاده ها نسبت به حداقل بکارگیري نهاده براي تولید مقدارمعینی از محصول(نهاده گرا) محاسبه شد. در 

/ . می باشد. در این روش حداقل کارایی فنی 27) میانگین کارایی نخل کاران 3( روش بازده ي ثابت به مقیاس براساس جدول

 / . می باشند.13درصد کشاورزان داراي کارایی کمتر از  50می باشد.  00/1/ . و حداکثر آن 003

 

 ): آمار توصیفی نمرات کارایی فنی از روش نهاده گرا با بازده ي ثابت به مقیاس براي کشاورزن نخل کار3جدول(

انحراف معیار           واریانس            حداکثر حداقل         تعداد نمونه        میانگین                                 میانه               مد 

        0.003             1 0.11                     0.01  0.13               1              40                   0.27        

 مأخذ: یافته هاي تحقیق

 

درصد می باشند و در  80نفر) داراي کارایی فنی بیش از  6کشاورزان نخل کار (درصد  15) نشان می دهد که تنها 4( نتایج جدول

 درصد می باشند. 40درصد آنان داراي کارایی فنی کمتر از  85حدود 

 

 ) : دامنه فراوانی نسبی کارایی هاي فنی با روش نهاده گرا با بازده ثابت به مقیاس4جدول(

 20تا  0نمرات کارایی بین  60تا 40بین 40تا  20بین  80تا  60بین   کل100تا  80بین

 25فراوانی   0 9 0  640

درصد  62.5         0              22.5  0 15  100  

 مأخذ: یافته هاي تحقیق

 

کارایی فنی پایین کشاورزان نخل کار نشان دهنده ي این است که به آن اندازه اي که از نهاده ها در جهت تولید استفاده شده، 

) نشان می دهیم که با این مقدار محصولی که تولید شده کشاورز باید به چه میزان 5محصولی نسیب کشاورز نشده است. در جدول(

 از نهاده ها استفاده می کرد تا از کارایی باالیی برخوردارشود.
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مقدار محصول معین و میزان مطلوبیت ): مقایسه میان میانگین میزان نهاده ي مصرف شده توسط کشاورز براي تولید  5جدول(

 استفاده از نهاده در جهت تولید همین مقدار محصول معین

 نهاده ي آب                          نهاده ي زمین نهاده ي کود  

 

 نهاده ي کارگر                

 مصرف کنونی   مصرف مطلوب          مطلوبمصرف کنونی     مصرف  مصرف کنونی     مصرف مطلوب مصرف کنونی     مصرف مطلوب

میانگین  29  27   1184   1109 3  2.8  5475           5127  

 مأخذ: یافته هاي تحقیق

   

  نتیجه گیري و پیشنهادها

در حال حاظرنیاز به کشاورزي به عنوان تامین کننده ي اصلی مواد غذایی از اهمیت باالیی برخوردار است و از طرفی هم براي تولید 

محصوالت کشاورزي با کمبود منابع و نهاده هاي تولید مواجه هستیم . پس یک کشاورز باید بتواند به نحوي منابع طبیعی را در 

 85که بتواند حداکثر استفاده بهینه از این منابع را ببرد. همان طور که در نتایج و بحث اشاره شد تولید محصول تخصیص بدهد 

درصد برخوردار بودند و این نشان دهنده این است که که در منطقه ي مورد  40درصد نخل کاران در این مطالعه از کارایی فنی زیر

زمین، کود و کارگر به صورت کارآمد استفاده نمی کنند و به نحوي هزینه مطالعه کشاورزان نخل کار از نهاده هاي تولید: آب، 

فرصت این نهاده ها را باال برده اند. به طور کلی کشاورزان نخل کار این منطقه با استفاده از حداکثر نهاده حداقل تولید را به دنبال 

 دارند. 

اشت می شود که کریته نام دارد و عمده باغهاي جنوب کرمان و .منطقه رودخانه بر، که هدف مطالعه ما بود بیشتر نوع نخلی ک1

بخشی از هرمزگان را این درخت خرما تشکیل می دهد. ولی ازطرفی یک نوع درخت خرماي دیگر وجود دارد که پیارم نام دارد و 

فاده می کند که درخت کریته قابلت کشت در زمین هاي کشاورزي منطقه ي رودخانه بر را دارا می باشد و از همان نهاده هایی است

استفاده می کند، با این تفاوت که خرماي پیارم ازکیفیت و ماندگاري باالتر و قیمت بازاري او نیز چند برابر بیشتر از خرماي کریته 

و می باشد. در واقع کشاورز می تواند بدون اینکه نهاده اي اضافه صرف کند به جاي کشت درخت کریته درخت پیارم کشت کند 

 درآمدي بیشتر نصیبش گردد.

. کشاورزان نخل کار منطقه رودخانه بر می توانند در کرت درختان خرماي خود محصوالت جالیزي وزراعی دیگري هم کاشت 2

 کنند تا بدین وسیله هم از ائتالف منابع جلوگیري شود و هم کارایی نهاده هاي خود را باال برده وسود بیشتري نصیبشان گردد.

نظر به اینکه برخی از کشاورزان منطقه رودخانه بر از موتورهاي دیزلی براي آبیاري نخیالت خود استفاده می کنند ، اگر . با 3

 شرایطی فراهم شود که موتورهاي دیزلی جایگزین پمپ هاي برقی شود، هزینه هاي  آنها به صورت چشم گیري پایین می آید.

ر یکی از معضالت نخل کاران این منطقه می باشد. حال این کشاورزان می توانند با . وجود بادهاي شدید در منطقه رودخانه ب4

 نصب طوري هایی بر خوشه هاي خرما از آسیبهایی که باد به محصولشان می زند جلوگیري کنند.

ي تولیدي را بی . یکی از بیماري هاي که بر خرماي این منطقه خسارت وارد می کند بیماري کنه ي تار عنکبوتی است. که خرما5

کیفیت و غیر قابل مصرف می کند حال می شود با سم پاشی خوشه هاي خرما در چند ماه قبل از برداشت از خسارت این بیماري 

 جلوگیري کرد.

 

  سپاسگزاري

 با تشکر از همکاري آقاي اسماعیل قلی پور و سپاس فراوان از آقاي امین نرگسی

 
 
 



 �ما�ش م�ی ��مای ا�ان
 کرماندانشگاه شهید باهنر - 1391شهریورماه  13و  12

 

 ٣٦٣ The National Conference of Iranian Date – 2-3 September 2012, Kerman, Iran 

 

  منابع

.تحلیل رشد بهره وري کل عوامل تولید در زراعت پنبه ایران. مجموع مقاالت پنجمین کنفرانس انجمن  1384زارع، ا، چیذري، ا، پیکانی غ . 

 اقتصاد کشاورزي ایران، جلد اول ، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

 .7-31: 18ورزي و توسعه، . مفاهیم و اندازه گیري بهره وري در کشاورزي. مجله اقتصادکشا1376سالمی، ح. 

. تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادي گندمکاران و عوامل موثر برآن در اقلیم گرم کشور با توجه به رقم  1384شیروانیان ع ، محمدزاده.  

 وچستان.غالب در این اقلیم. مجموع مقاالت پنجمین کنفرانس انجمن اقتصاد کشاورزي ایران، جلد اول ، دانشگاه سیستان و بل

. مطالعه کارایی هاي فنی، اقتصادي، تخصیصی م مقیاس در تعاونی هاي تولید با استفاده از دو روش مرز تصادفی و 1384، بریم نژاد.همحمدي، 

تحلیل فراگیر داده ها: مطالعه موردي دشت قمرود استان قم. مجموع مقاالت پنجمین کنفرانس انجمن اقتصاد کشاورزي ایران، جلد دوم ، 

 .دانشگاه سیستان وبلوچستان

در پیش بینی  ARIMAدر مقایسه با الگوي اقتصاد سنجی  ANFIS.  کاربرد الگوي 1387فهیمی فرد، م، ساالرپور، م، صبوحی صابونی، م. 

 .165-183، صفحه هاي 2، شماره4قیمت خرده فروشی محصوالت کشاورزي. اقتصاد کشاورزي، جلد

 
 

Estimate the technical efficiency dates growers in Hormozgan Roodkhane br region in 2011 
 

 

Omid tajik*, khodadad rostami, mahmud sabuhi saboni 
 

* Agricultural economics graduate student at the University of Sistan and Baluchestan, Bachelor's degree in agricultural 
economics, Ph.D. in agricultural economics and Associate Professor of Agricultural Economics, University of Zabol 

Email: omid_tajik_68@yahoo.com 
 

 
Abstract 
The overall objective of this study was to estimate the technical efficiency producers of dates in 1390, is of local roodkhane br in 
Hormozgan. Therefore, to determine the technical performance of the model input-oriented DEA approach and constant returns to 
scale was used In this approach the basic inputs in the production of four dates: water, land, fertilizer and labor and a product: 

dates, were used. The survey collected data to a few villages in this region were obtained from palm farmers.. The results of this 
approach showed that the majority of manufacturing enterprises in this region dates technical efficiency are very low, So that 
about 62 percent of farmers' technical efficiency below 20% and only about 15 percent of these farmers had technical efficiency 
above 80 percent and one of the reasons for the low technical efficiency, extremely severe sandstorm occurred before harvest and 
during harvest dates in this region was in 1390. 
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