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 فنی با سطح زیرکشت مزارع گندم دیم شهرستان اهرارتباط کارایی 

  3، جواد حسین زاد2، قادر دشتی*1جبرئیل واحدی
 

 چكیده

کند. نظر وری و کارایی واحدهای کشاورزی از جمله محصول گندم را بیش از پیش نمایان میمحدودیت منابع تولید لزوم پرداختن به بهره
دهد، لذا مطالعه حاضر با درصد سطح زیرکشت گندم دیم استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص می 11لغ بر به اینكه شهرستان اهر با

 222 هدف بررسی کارایی فنی گندم دیم و ارتباط آن با سطح زیرکشت در شهرستان اهر انجام شد. برای این منظور اطالعات الزم از

همراه تابع عدم  آوری گردید. نتایج تخمین تابع تولید کاب داگالس مرزی تصادفی بهجمع 1391-99کار در سال زراعی کشاورز گندم
کاران داری دارد. متوسط کارایی فنی گندمعوامل تولید بذر، کود حیوانی و ماشین آالت بر میزان تولید گندم تاثیر معنیکارایی نشان داد، 

کش، استفاده از کود فسفاته، داشتن فرزندان با زیرکشت، استفاده از علفدرصد برآورد گردید. مواردی نظیر سطح  5/26مورد مطالعه 
کار داشتند. بدین داری بر کارایی کشاورزان گندمتحصیالت دانشگاهی، انجام به موقع عملیات زراعی و وجود آفت سن در مزرعه اثر معنی

)سطح زیرکشت( گندم دیم منطقه مورد مطالعه وجود دارد. از این گردد که رابطه مثبت بین کارایی فنی و اندازه مزرعه ترتیب استنباط می
 تواند کمک نماید.رو اتخاذ تدابیری که سبب افزایش سطح زیرکشت کشاورزان گردد به ارتقای کارایی فنی و نهایتا سودآوری محصول می

 
 تابع مرزی تصادفی، سطح زیرکشت، کارایی فنی، گندمهای کلیدی: واژه
 
 

 

                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز 1

Email: j.vahedi2017@gmail.com 
 دانشگاه تبریزاستاد گروه اقتصاد کشاورزی  2
 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز 3



 

8542 

 

 مقدمه

 هپذیر است. افزایش تولید یا از طریق باقتصادی در یک بخش از طریق افزایش تولید امکان رشد

های وسیله به کارگیری روش هکارگیری عوامل تولید بیشتر در چارچوب تکنولوژی موجود و یا ب

ولیدات یکی از مشکالت اساسی در زمینه افزایش ت .(Salami, 1997) افتدتر و کاراتر اتفاق میپیشرفته

استفاده بهینه بنابراین  .(Mazhari & yazdani, 1998) کشاورزی، محدودیت منابع و اراضی زیرکشت است

تواند راهی برای افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده های تولید و امکانات موجود میو کارآمد از نهاده

شود. از منجر به افزایش رفاه جامعه می و در نهایت افزایش توان رقابتی و صادراتی کشور باشد که این امر

 گذاری برای افزایش کارایی، راهی مطمئن و پایدار برای افزایش تولید استشود هدفهمین رو گفته می

(Ali & flinn, 1989). 
 تامین امنیت غذایی و استقالل سیاسی کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است بخش کشاورزی به لحاظ

(Shakeri,2004) .نقش بسیار مهم کشاورزی در ایجاد اشتغال، درآمد و فقرزدایی مناطق روستایی غیر-

بسیاری از محصوالت تولید شده در بخش کشاورزی جزو  .(Afrakhteh et al., 2013) قابل انکار است

 گیرندمصرف و استراتژیک هستند که روزانه به عنوان ماده غذایی، مورد مصرف قرار میکاالهای پر

(Sinyolo, 2020). های اخیر به خاطر رشد صعودی جمعیت و بروز بحران غذایی برای اکثر کشورها در سال

در میان محصوالت استراتژیک کشاورزی، گندم بسیار حائز  الخصوص کشورهای در حال توسعه،علی

 .(Abedi, 2016) اهمیت بوده است

گوشت گاو، سورگوم، ارزن و کاساوا است گندم یکی از هشت منبع غذایی شامل گندم، برنج، ذرت، شکر، 

-در حال توسعه را تامین می کشورهایدرصد پروتئین مورد نیاز  07تا  66درصد کالری و  07تا  07که 

درصد از کل کالری مصرفی را فراهم  27درصد کربوهیدرات و  55نماید. در سطح جهانی، گندم حدود 

سرانه مصرف  )1(FAOر سازمان خواروبار و کشاورزی طبق آما .Khoshnevisan et al).(2015 , کندمی

 گیلوگرم بوده است. بررسی سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی 8/66برابر با  2710جهانی گندم در سال 

درصد کل سطوح زیرکشت غالت را شامل  02میلیون هکتار،  6/0گندم با سطح زیرکشت  ،دهدنشان می

 ,.Faryadras et al).  باشددرصد پروتئین جامعه می 44رژی و درصد ان 38کننده بیش از  شده و تامین

-استراتژیک بودن، وابستگی باالی سبد خانوار به این محصول و پرداخت یارانه همچنین به دلیل(2018

 .این محصول از اهمیت فراوانی برخوردار است، (Garshasbi et al., 2012) های سنگین به زنجیره تولید

                                           
1 Food and Agriculture Organization 
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سی کارایی فنی و عوامل موثر بر آن مطالعات متعددی در داخل و خارج از کشور انجام در رابطه با برر 

 Akbarifard and mehrabiشود.ترین موارد پرداخته میپذیرفته است که در ادامه به برخی از مهم

boshrabadi (2009)  با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی به بررسی ارتباط کارایی فنی

های پژوهش بیانگر آن بود که لیدکنندگان پسته با سطح زیرکشت در استان کرمان پرداختند. یافتهتو

 درصد است و بین کارایی فنی و سطح زیرکشت ارتباط منفی وجود دارد. 87میانگین کارایی فنی برابر 

Nalbandi Aghdam et al (2013) تولید گندم  در تحقیقی با هدف ارزیابی تطبیقی اقتصاد مصرف عوامل

آبی در مزارع کوچک و بزرگ شهرستان اهر از تابع تولید درجه دوم تعمیم یافته استفاده کردند. نتایج 

های سطح زیرکشت، آب، بذر و کود شیمیایی در تولید گندم منطقه موثر حاکی از آن بود که نهاده

 تری قرار داشتند.ناسباقتصادی در وضعیت م باشند. ضمن اینکه مزارع بزرگتر از نظر صرفهمی

Khodaverdizadeh et al (2020)  کارایی فنی تولید گندم را با تاکید بر کشاورزی پایدار در شهرستان

ها بررسی کردند. میانگین کارایی فنی ارومیه، با استفاده از تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده

درصد برآورد گردید. نتایج حاکی از   51و  05رتیب به ت SFA2 و DEA1 هایتولید گندم با استفاده از روش

 پذیری افزایش کارایی در منطقه مورد مطالعه بود. امکان

  Tavva et al (2017) هایی برای به ای به منظور بررسی کارایی فنی تولیدکنندگان گندم و گزینهدر مطالعه

 ،فی استفاده کردند. نتایج نشان دادحداقل رساندن شکاف عملکرد در افغانستان از یک مدل مرزی تصاد

پذیری افزایش تولید گندم به باشد که حاکی از امکانمی 60/7کاران برابر با میانگین کارایی فنی گندم

از رویکرد تابع تولید مرزی تصادفی  Dessale (2019)  ها است.درصد با همان سطح از نهاده 33میزان 

یدکننده گندم در مزارع کوچک مقیاس اتیوپی استفاده نمود. برای بررسی کارایی فنی کشاورزان تول

درصد بود. متغیرهای سن، تحصیالت، بذر  82مطابق نتایج میانگین کارایی فنی کشاورزان نمونه معادل 

اصالح شده، آموزش و دسترسی به اعتبار دارای اثر منفی و اندازه مزرعه دارای تاثیر مثبت بر عدم 

های مصرفی و کارایی تولید هدر یک مطالعه با هدف مقایسه نهاد Wagan et al (2020) .کارایی فنی بود

گندم بین چین و پاکستان از رهیافت مرزی تصادفی استفاده کردند. برابر نتایج حاصله اندازه مزرعه و 

ین درصد و در چ 60/26باشند. در پاکستان تجربه دو عامل مهم و موثر بر تولید گندم در هردو کشور می

درصد مزارع گندم از سطوح کارایی باالیی برخوردار هستند. همچنین نتایج حاکی از این بود که  33/33

                                           
1 Data Envelopment Analysis 
2 Stochastic Frontier Analysis 
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های مدرن بذر و ماشین آالت و نیز بکارگیری مناسب منابع تولیدی چین به دلیل استفاده از تکنولوژی

ا استفاده از روش مرزی ب Hailu (2020)  نسبت به پاکستان از کارایی تولید باالتری برخوردار است.

ای به ترتیب به بررسی سطوح کارایی فنی گندم و عوامل تصادفی و مدل رگرسیونی توبیت دو مرحله

درصد  62که میانیگن کارایی فنی برابر با  های پژوهش بیانگر آن بودموثر بر آن در اتیوپی پرداخت. یافته

یید کرد که تجربه، اندازه خانوار، مالکیت شخصی، باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت تامی

های زراعی با فاصله دارای اثر منفی بر های ترویجی و آموزش دارای اثر مثبت و زمینتعداد دام، کالس

برای سنجش کارایی فنی واحدهای  که بررسی مطالعات مذکور موید آن است  باشند.کارایی فنی می

ضمن اینکه سطح زیرکشت یکی از  تصادفی به کار رفته است. تولیدی عمدتا رهیافت تحلیل مرزی

 باشد.های مهم و اثرگذار بر میزان کارایی فنی واحدهای تولیدی میمولفه

تولید محصول گندم از دیرباز در استان آذربایجان شرقی و نیز منطقه مورد مطالعه یعنی شهرستان اهر 

 277شاورزی استان، آذربایجان شرقی یک میلیون و رایج بوده است. براساس آمارهای سازمان جهاد ک

هکتار،  40106درصد آن دیم و مابقی آبی است. شهرستان اهر با  60هزار هکتار اراضی زراعی دارد که 

 44054دهد. بطوریکه از این میزان درصد سطح زیرکشت گندم استان را به خود اختصاص می 8/17

درصد( آن به کشت گندم آبی اختصاص دارد.  0هکتار ) 4422درصد( به کشت گندم دیم و  01هکتار )

درصدی این شهرستان از کل  2/5باشد که نشانگر سهم تن می 51330میزان تولید گندم نیز معادل 

درصد( گندم دیم  4/08تن ) 47208ای که این مقدار شامل میزان گندم تولید شده استان است. به گونه

کیلوگرم در  077گردد. عملکرد گندم در این شهرستان برابر با بی میدرصد( گندم آ 6/21تن ) 11750و 

باشد. سهم باالی سطح زیرکشت کیلوگرم در هکتار برای گندم آبی می 2577هکتار برای گندم دیم و 

ای از گندم و سهم کمتر میزان تولید شهرستان اهر حکایت از آن دارد که علیرغم اختصاص بخش عمده

ن کارایی بسته به رسد میزاباشد. ضمن اینکه به نظر میم دیم کارایی آنها باال نمیاراضی به کشت گند

کشت میتواند متفاوت باشد. این در حالی است که نقش محوری و استراتژیک گندم در اندازه سطح زیر

های گسترده سیاستگذاران و در نتیجه اختصاص بیشترین الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی باعث حمایت

بدین  .(Hosseini et al., 2009) طح زیرکشت محصوالت زراعی به این محصول خاص گردیده استس

ترتیب، ضرورت پرداختن به پژوهشی در راستای تعیین کارایی فنی و ارتباط آن با سطح زیرکشت 

-رسد چرا که در صورت تعیین نوع ارتباط بین سطح زیرکشت و مقدار کارایی فنی میمنطقی به نظر می

های مدیریتی در رابطه با مسائلی مانند تغییرات مقیاس را مبتنی بر اصول علمی اتخاذ گیرین تصمیموات
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نتایج  های موجود در راستای بهبود کارایی فنی اجرا کرد.نمود و اقدامات الزم را برای استفاده از پتانسیل

تری از وضعیت کارایی فنی فعالیت قعلمی و دقی تواند به کشاورزان کمک کند تا ارزیابیاین مطالعه می

گیری اصولی از منابع خود و به تری در راستای بهرهخود داشته باشند و به تبع آن تصمیمات صحیح

-دنبال آن افزایش سودآوری تولید محصول گندم دیم منطقه اهر اتخاذ نمایند. همچنین نتایج حاصله می

ذاری در اختیار متولیان امر قرار گیرد تا با یک دید علمی گیری و سیاستگتواند به عنوان یک ابزار تصمیم

به مطالب بیان شده  عنایتهای موجود در راستای افزایش کارایی گام بردارند.  با و برگرفته از واقعیت

-مطالعه حاضر به دنبال بررسی ارتباط کارایی فنی با سطح زیرکشت مزارع گندم دیم شهرستان اهر می

 باشد.  

 روش تحقیق

توان به عنوان توانایی یک بنگاه در توسط فارل بیان شد. کارایی را می 1050مفهوم نظری کارایی در سال 

ها با فرض تکنولوژی معین تعریف کرد. بر اساس ای معین از نهادهدستیابی به حداکثر ستانده از مجموعه

رایی فنی، بیانگر توانایی یک شود. کاتعاریف، کارایی به سه دسته فنی، تخصیصی و اقتصادی تقسیم می

 ,Wadud & White) باشدها میکمترین مقدار نهاده بنگاه در به دست آوردن میزان محصول معین از

و تحلیل پوششی  (SFA) جهت برآورد کارایی از دو روش پارامتریک شامل تابع مرزی تصادفی .(2000

هایی مانند تحلیل برخالف روش .(Behrooz & Emami Meibodi, 2014) شوداستفاده می (DEA) هاداده

دهد، رهیافت ها که قطعی بوده و تمام انحرافات از مرز کارا را به عدم کارایی نسبت میپوششی داده

مرزی تصادفی بین جزء خطای تصادفی و غیرتصادفی تفکیک قائل شده و فقط انحرافاتی که ناشی از 

 .(Jaforullah & Premachandra, 2003) کندی منتسب میباشند را به ناکارایتصمیمات قابل کنترل می

 بر صورت گرفت، اولین بار برای  (Aigner & Meeusen, 1977)توسط مطالعاتی که در رابطه با ناکارایی

-تابع تولید مرزی تصادفی را می. پذیردمی انجام تصادفی مرزی تابع تولید یک برآورد اساس

 د:( تعریف کر1توان به صورت رابطه )

                                      )1( 
جمله خطای   بردار پارامترها و  ام، های مزرعهبردار نهاده  ام، میزان تولید مزرعه ، (1در رابطه )

 تشکیل یافته است و برابر است با:باشد که از دو جزء مرکب می

                                                                                       )2( 
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بوده و   جزء خطای متقارن است که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  (،2در رابطه )

نیز به عنوان جزء خطای نامتقارن است   دهد.عوامل تصادفی خارج از کنترل مدیر را نشان می اثرات

-گیری اثرات عدم کارایی در مدل لحاظ میکه دارای توزیع نرمال با دامنه یکطرفه بوده و به منظور اندازه

توان با را می  ه کل واریانسسهم واریانس جزء عدم کارایی نسبت ب .Aigner et al).(1977 , گردد

 ( محاسبه نمود:3استفاده از رابطه )

                                                                               )3(   
باشد. اگر می 1بین صفر و سهم ناکارایی در واریانس کل پسماند است که مقدار آن عددی   (،3در رابطه )

شود بدان معناست که تمامی تغییرات تولید به عوامل خارج از کنترل مدیر مربوط می برابر با صفر باشد 

ندارد. در صورت پیش آمدن چنین شرایطی روش حداقل مربعات وجود  و لذا امکان تعیین کارایی فنی

-. در رابطه با معنی(Bettese & Corra, 1977) ت خواهد داشتمعمولی به روش حداکثر درستنمایی ارجحی

چنانچه بخشی از جمله خطا را بتوان به  را مورد آزمون قرار داد.  توان فرضمی پارامتر داری

عوامل تحت کنترل مدیر نسبت داد، روش حداکثر درستنمایی برای محاسبه کارایی فنی مناسب خواهد 

( قابل محاسبه 4نشان دادند که کارایی فنی به صورت رابطه ) (Jondorow et al., 1982) د. در نهایتبو

 باشد.می

                                                                                     )4(     

داگالس استفاده شده  -فی از تابع تولید کابدر مطالعه حاضر به منظور تخمین تابع تولید مرزی تصاد

 گردد.( ارائه می5است که در قالب رابطه )

                     )5( 

ر کود مقدا مقدار بذر مصرفی )کیلوگرم(،   ام )کیلوگرم(،میزان تولید گندم مزرعه   (،5در رابطه )

مدل عدم باشد. مزرعه( می ماشین آالت )ساعات استفاده در  حیوانی استفاده شده )تن در هکتار( و

 شود.( مشخص شده است تخمین زده می6ای که در رابطه )صورت همزمان با تابع تولید به گونهبهکارایی 

                                                                                  )6( 

متغیر   ضریب ثابت در تابع ناکارایی و  میزان عدم کارایی فنی واحد تولیدی،  (،6در رابطه )

متغیر موهومی   سطح زیرکشت )هکتار(،  کاران شامل:اجتماعی گندم -های اقتصادیویژگی
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کش و صفر برای کشاورزانی که استفاده برای کشاورزان استفاده کننده از علف 1کش )استفاده از علف

برای کشاورزانی که استفاده کرده بودند و  1متغیر موهومی استفاده از کود فسفاته )  نکرده بودند(،

برای کشاورزانی 1موهومی داشتن فرزندان با تحصیالت دانشگاهی ) متغیر  صفر در غیر این صورت(،

برای کشاورزانی که یک فرزند با تحصیالت دانشگاهی  2 که فرزندی با تحصیالت دانشگاهی نداشتند،

برای کشاورزانی که بیش از  4برای کشاورزانی که دو فرزند با تحصیالت دانشگاهی داشتند و  3داشتند، 

متغیر موهومی انجام به موقع عملیات زراعی )به ترتیب   فرزند با تحصیالت دانشگاهی داشتند(، دو

برای کشاورزانی که عملیات زراعی را در حد کم، متوسط و زیاد در وقت مناسب انجام داده بودند از اعداد 

برای کشاورزانی که در مزراعشان  1در مزرعه ) متغیر موهومی وجود آفت سن  استفاده شد( و 3و 2و 1

به ترتیب برای کشاورزانی که در حد کم،  4و  3، 2اصال خسارت ناشی از آفت سن مشاهده نشده بود، 

 باشد.متوسط و زیاد از وجود آفت سن گندم دچار خسارت شده بودند( می

باشد که اطالعات الزم از ان اهر میی حاضر کشاورزان تولیدکننده گندم دیم شهرستجامعه آماری مطالعه

 آوری گردید.نامه جمعاز طریق تکمیل پرسش 1308-00کار در سال زراعی کشاورز گندم 226

 نتایج و بحث

( 1داگالس مرزی تصادفی به همراه تابع عدم کارایی در جدول ) -نتایج حاصل از برآورد تابع تولید کاب

های بذر، کود حیوانی و ماشین آالت در سطح یک درصد نهاده آورده شده است. برابر نتایج بدست آمده

ای که یک درصد افزایش در میزان بذر، کود حیوانی داری بر میزان تولید داشتند به گونهاثر مثبت و معنی

درصد  183/7درصد و  710/7درصد،  553/7و ماشین آالت موجب افزایش تولید گندم به ترتیب به اندازه 

افزایش اندازه مزارع )سطح  ،کارایی نشان دادعدم متغیرهای به کار رفته در مدلشد. بررسی می

داری داشت. به عبارت دیگر افزایش اندازه زیرکشت( بر ناکارایی واحدهای کشاورزی تاثیر منفی معنی

ه از میگردد زیرا مزارع با اندازه بزرگتر این امکان را دارند ک مزرعه سبب بهبود کارایی فنی کشاورزان

-تر بهره بگیرند. متغیرهای کیفی استفاده از علفای اقتصادیها  به شیوهآالت و تجهیزات و نهادهماشین

داری بر ناکارایی فنی از خود نشان دادند. داشتن فرزندان با کش و کود فسفاته اثر منفی و معنی

ه این دلیل که آشنایی فرزندان داری بر ناکارایی فنی داشت. بتحصیالت دانشگاهی نیز اثر منفی و معنی

شود. این کشاورزان با علوم جدید و انتقال آن به والدین موجب بکارگیری مطلوبتر از منابع موجود می

متغیر کیفی انجام به موقع عملیات زراعی تاثیر مثبت بر کارایی نشان داد در حالیکه متغیر کیفی آفت 
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د. طبیعی است که هرچقدر مزارع مورد نظر به میزان سن تاثیر منفی بر کارایی فنی گندمکاران دار

 تری خواهند داشت.بیشتری در معرض آفت سن قرار بگیرند به همان نسبت کارایی فنی پایین

 کارایی( نتایج حاصل از برآورد تابع تولید مرزی و مدل عدم1جدول )

 انحراف معیار ضریب متغیر

   تابع تولید

 444/7 364/4*** عرض از مبدا

 761/7 553/7*** بذر

 775/7 710/7*** کود حیوانی

 755/7 183/7*** ماشین آالت

   تابع عدم کارایی

 304/7 430/1*** عرض از مبدا

 765/7 -100/7*** سطح زیرکشت

 114/7 -230/7** کشاستفاده از علف

 700/7 -106/7** استفاده از کود فسفاته

 757/7 -128/7** داشتن فرزندان با تحصیالت دانشگاهی

 785/7 -120/7* انجام به موقع عملیات کشاورزی

 737/7 758/7** خسارت آفت سن

 باشد(داری در سطح یک درصد، پنج درصد و ده درصد میهای تحقیق )***، ** و * به ترتیب معنییافته ماخذ:

نمایی، فرض معناداری داگالس مرزی تصادفی به روش حداکثر درست -پس از برآورد تابع تولید کاب   
بنابراین فرض صفر رد  باشدمی 17/7برابر با  شود. از آنجاییکه مقدار محاسبه شده بررسی می پارامتر 

 گردد.شده و با مشخص شدن وجود ناکارایی در مدل، ارجحیت روش حداکثر درستنمایی تایید می

-مزارع گندم دیم شهرستان اهر در سطوح مختلف را به نمایش می ( توزیع فروانی کارایی فنی2جدول )

درصد برآورد  5/64گردد میانگین کارایی فنی مزارع گندم دیم منطقه مورد مطالعه گذارد. مالحظه می

-ها و رعایت اصول مدیریتی میتوانند بهیعنی کشاورزان مزبور در صورت استفاده بهینه از نهاده گردید.

درصد افزایش دهند. کمترین میزان کارایی فنی معادل  5/35رایی فنی خود را به اندازه طور میانگین کا

درصد، موید آن است که اختالف بین کاراترین و ناکاراترین مزارع  08درصد و بیشترین آن برابر  38

ا درصد ر 07درصد کشاورزان کارایی فنی باالتر از 3/1 ( فقط2باشد مطابق جدول )درصد می 67گندم 

 درصد قرار دارد. 57-07درصد از کشاورزان در دامنه  6/56اند ضمن اینکه کارایی فنی کسب کرده

 ( توزیع فراوانی کارایی فنی مزارع گندم دیم شهرستان اهر2جدول )
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 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی  دامنه کارایی فنی

57 > 37 2/13 37 

07-57 128 6/56 158 

07-01 65 0/28 223 

07 <  3 3/1 226 

   5/64 میانگین

   67 دامنه

   38 حداقل

   08 حداکثر

   12/7 انحراف معیار

 های تحقیقماخذ: یافته

به منظور بررسی ارتباط بین کارایی فنی با سطح زیرکشت ابتدا کشاورزان بر اساس اندازه مزارع 

 شدند.بندی ( به سه گروه طبقه3زیرکشت گندم دیم مطابق جدول )

 زیرکشت و مقادیر کارایی فنی مزارع گندم دیم   بندی کشاورزان بر اساس سطح( گروه3جدول )

سطح زیرکشت  گروه

 )هکتار(

میانگین کارایی  تعداد

 فنی

 انحراف معیار

1   2≤  171 67/7 11/7 

2 6-2 08 66/7 12/7 

3 6 < 40 07/7 12/7 
 های تحقیقماخذ: یافته

گردد ارتباط مثبتی بین میزان کارایی فنی و سطح زیرکشت وجود دارد ( مشخص می3با توجه به جدول )

شود. این مورد با نتیجه بدست ین کارایی فنی کشاورزان بیشتر میزیرا با افزایش سطح زیرکشت میانگ

( مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین کارایی فنی و میزان سطح زیرکشت گندم دیم 1آمده در جدول )

های ناشی از مقیاس باشد. چرا که با تواند برخورداری از صرفهکامل دارد. یکی از دالیل این امر میانطباق 

های کل بین مقدار محصول بیشتری تقسیم شده و کاهش هزینه افزایش مقیاس و حجم تولید هزینه

شاورزان با گردد. در نتیجه کمتوسط تولید هر واحد از محصول منجر به افزایش درآمد و سودآوری می

تری به اعتبارات تر دسترسی راحتهای بزرگتر به دلیل برخورداری از وضعیت اقتصادی مناسبزمین

هایی از قبیل کود و سم با سهولت بیشتری آالت و تجهیزات پیشرفته و نهادهداشته و امکان خرید ماشین

توانند از حجم باالی خرید نهاده میهای با مقیاس باال به علت برایشان میسر است. کشاورزان دارای زمین

های مورد نیازشان تری به نهادهفروشندگان تخفیف بگیرند و نسبت به سایر کشاورزان با قیمت پایین
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دسترسی پیدا کنند. مزیت دیگر در رابطه با بزرگ بودن اندازه مزارع این است که کشاورز قادر است با 

محصول در بخشی از مزرعه، بذر سازگار با منطقه و مزرعه  های مختلف یکهای آزمایشی از واریتهکشت

 مند گردد.های آتی از منافع حاصل از کشت آن بهرهرا شناسایی نموده و در کشت

 گیری و پیشنهادهانتیجه

باشد مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط که محصول گندم دیم کشت غالب منطقه اهر می از آنجایی

کاران و سطح زیرکشت آنان انجام گرفت. بدین منظور تابع تولید مرزی به همراه میان کارایی فنی گندم

تابع عدم کارایی با استفاده از اطالعات گردآوری شده از کشاورزان شهرستان اهر تخمین زده شد. بر 

ری دااساس نتایج حاصل از تخمین توابع عوامل تولید بذر، کود حیوانی و ماشین آالت تاثیر مثبت و معنی

کش، استفاده از کود فسفاته، بر تولید گندم دیم داشتند و متغیرهای سطح زیرکشت، استفاده از علف

داشتن فرزندان با تحصیالت دانشگاهی، انجام به موقع عملیات کشاورزی و خسارت ناشی از آفت سن 

ت و بررسی ارتباط بندی کشاورزان بر اساس سطح زیرکشدار بر کارایی فنی بودند. طبقهدارای اثر معنی

سطح زیرکشت با کارایی فنی نیز حاکی از وجود رابطه مستقیم میان این دو مولفه بود یعنی کشاورزان با 

سطح زیرکشت باالتر، از میزان کارایی فنی بیشتری برخوردار بودند. بر این اساس اتخاذ تدابیری در 

ی افزایش کارایی فنی زارعین خواهد افزایش سطح زیرکشت کشاورزان اقدامی موثر در راستا راستای

 بود.

گردد کش و کود فسفاته در میزان کارایی فنی پیشنهاد میهایی مانند علفبا توجه به تاثیر مثبت نهاده

 عملیاتر دسترسی پیدا کرده و های مذکوتمهیداتی اندیشیده شود تا کشاورزان در زمان مقرر به نهاده

ایسه میزان کارایی فنی میان کشاورزان مختلف نشان داد اختالف قابل را به موقع انجام دهند. مق زراعی

درصد بود،  67ای که اختالف بین کاراترین و ناکاراترین کشاورز توجهی بین آنها وجود دارد به گونه

شود از تجربیات کشاورزان کاراتر در راستای افزایش کارایی کشاورزان با کارایی کمتر بنابراین توصیه می

 اده گردد.استف
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