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چکیده
نین بررسـی امکـان   وچـ و هـم بهینه از منـابع مـشخص  يدر استفاده تهرانکاران استان   موفقیت پنبه  يمنظور تعیین درجه  هب

مشخصی از منابع و عوامل تولید به تعیین کارآیی فنی، تخصیـصی و اقتـصادي   يافزایش تولید محصول با استفاده از مجموعه      
با اسـتفاده از  کار در شهرستان ورامین پنبه 110ها و اطالعات مورد نیاز مطالعه از میان         هداد. این گروه از کشاورزان پرداخته شد     

تولیـد مـرزي تـصادفی و تعیـین     پس از بـرآورد تـابع  .جمع آوري گردید1387در سال گیري سیستماتیک تصادفی  نمونهروش
و در نهایت میـزان کـارآیی        ،مرزي تخمین زده شد    ينهدوگانگی تابع هزی   يقضیهبرداران با استفاده از   میزان کارآیی فنی بهره   

، کـار آالت، نیـروي ماشـین زیرکشت پنبـه، ، متغیرهاي سطحبراساس نتایج.محاسبه گردیدبردارانتخصیصی و اقتصادي بهره
. امـین بـود  بـر تولیـد پنبـه در شهرسـتان ور    دار و مثبـت داراي اثر معنـی آمارياز لحاظتعداد دور آبیاريومیزان مصرف بذر

بـرداران ارتبــاط معکــوس    بهره فنیکارآیی  نابـا   هاي ترویجی و آموزشی   چنین متغیرهاي سن کشاورز و شرکت در کالس       هم
نشان ي انواع کارآیی محاسبهنتایج  . کاران بود نشان داد، اما تعداد قطعات زمین داراي تاثیر مثبت و معنادار بر ناکارآیی فنی پنبه              

چنین اختالف میان هم.است%74و%80، %93ترتیب بهبرداران نمونهاقتصادي بهره  و تخصیصیارآیی فنی، که میانگین ک   داد
و اختالف میـان حـداقل و حـداکثر         % 43، اختالف میان حداقل و حداکثر کارآیی تخصیصی         %40حداقل و حداکثر کارآیی فنی      

هاي دقیق، آمـوزش یافتهبهتوجهبا. جاي خود قابل تأمل استمحاسبه شد، که در% 31کاران نیز حدود کارآیی اقتصادي پنبه
بهبـود وتولیـد افـزایش منظوربهکشاورزانسطح دانشارتقايوتولیدعوامليبهینهکاربرديزمینهدرکشاورزيو ترویج
.از ضروریات استکارآیی
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مقدمه
اقتـصادي   يهـاي مختلـف اقتـصادي در توسـعه        اقتصاددانان توسعه در ترسیم نقش بخـش      

هنگام بخش بهيو بر همین مبنا بر توسعه ،ف مختلفی را به بخش کشاورزي محول نموده       یوظا
بخـش  در راستاي ایـن سیاسـت،    . )1378،تودارو(کشاورزي و بخش صنعت تاکید ورزیده اند      

گـویی بـه نیازهـاي    کشور و پاسخيمنظور ایفاي هر چه بهتر نقش خود در توسعه        کشاورزي به 
ایـن امـر موجـب      . روزافزون به مواد غذایی، ملزم به افزایش تولید محصوالت کشاورزي است          

در راس  زيی تولید و افـزایش تولیـد محـصوالت کـشاور          هاي کم تحلیلگردد که تجزیه و   می
هاي مختلفی که براي افزایش تولیـد محـصوالت         ن راه میادر  . هاي این بخش قرار گیرد    سیاست

) …زمین، آب و   انندم(اساسی   هايو نهاده  کشاورزي ارائه شده است، افزایش استفاده از منابع       
تـرین روش  شاید مناسب  .استهاي جدید با مشکالت و تنگناهایی روبرو        آوريفن يو توسعه 

از طریـق  تولیدکننـدگان بود و افزایش کارآیی براي تحقق نرخ رشد الزم در بخش کشاورزي به       
.)1388،بشرآبادي و پاکروانمحرابی (باشددر این بخش هاي نهادهکارگیري صحیح و بهینهبه

ــ افـزایش کـارآیی را مــی   يعنـوان یـک مکمــل مناسـب و بــادوام بـراي مجموعــه    هتـوان ب
بهینـه از منـابع را     يچنـین اسـتفاده   تولیدات داخلی را تشویق و حفاظت و هم       که  هاییسیاست

ـ  کارآیی عامل بسیار مهمی در رشد بهره    . در نظر گرفت  کندترویج می  ویـژه  هوري منابع تولیـد ب
هـاي  این کشورها از یک طرف با فرصـت       . توسعه است در اقتصاد کشاورزي کشورهاي درحال    

از و از ســوي دیگــر،نــداهــاي جدیــدتر مواجــه آورينفــتوســعه و پــذیرش بــرايمحــدود
کـارآیی  يبنابر این هر مطالعه در زمینـه . کننداستفاده نمیآطور کارهموجود هم ب  هايآوريفن

بهـره وري   ،هـا بود کـارآیی آن   و کوشش در جهت به    کشاورزان در تولید محصوالت کشاورزي    
سـو  از یک  ،تحلیـل کارآیی با تجزیـه و  . د داد در کشـاورزي را افـزایش خواهـ    عوامـل تـولید 

و از سـوي دیگـر   شـود، میبهینه از منابـع مشخصيبرداران در استفاده  بهرهموفقیت يدرجـه
مشخصی از منابع و عوامل تولید مورد        يبا استفاده از مجموعه   امکان افزایش تولید محصوالت   

.)1376،حسن پور(بررسی قرار می گیرد
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هـایی از صـنعت، صـنایع       که در بخـش    مطرح است  عنوان یک محصول چندمنظوره   ه  پنبه ب 
صنایعياولیهموادتامینبرعالوهاین محصول.گیردپروري مورد استفاده قرار میغذایی و دام

ایفـا مهمینقشو بازرگانیصنعتکشاورزي،هايبخشزاییاشتغالدرکشیروغنونساجی
یـاراي هـا، فـرآورده تنوعوافزودهارزشایجادقابلیتنظرازرزيمحصول کشاوترکم. دکنمی

موجـود هايمحدودیتوامکاناتبهتوجهبا.)1388،صبوحی و مجرد(داردراپنبهبابرابري
مطلـوب تخـصیص هـا، هزینـه کـاهش ودرآمدافزایشبرايکارراهترینمناسبپنبه،تولیددر

افـزایش  بـر زیـادي بـسیار تـأثیر کـارآیی .اسـت تولیـد درآییبود کاربهوموجودتولیدعوامل
کـه داشـت امیـد وانتیمناکارآیی در تولید،عللشناساییوکارآییتخمینبادارد، وکردعمل
). 1384،حاجیانی و همکاران(گردد محققکارآییبودبهیعنیپنبهسیاست تولیداهدافازیکی

کـشاورزان   رسي مدیریت و استفاده از منابع در دست       بررسی در خصوص نحوه   مطالعه و   
و شناسایی عوامل مؤثر بر ناکارآیی تولیدکنندگان در جهت رفع شکاف میان بهترین تولیدکننده              

در ایـن رابطـه محققـان    . و تولیدکنندگان دیگر از وظایف مهـم محققـان و پژوهـشگران اسـت         
بـا محـصوالت مختلـف بـا اسـتفاده از      مطالعات مختلفی در داخل و خارج از کشور در رابطـه       

بـا اسـتفاده از     )1381(فریـادرس و همکـاران      عنوان مثـال    به. هاي مختلف انجام داده اند    روش
. را بررسـی کردنـد  استان منتخب کـشور  13کاران انواع کارآیی پنبه،هاروش تحلیل فراگیر داده

بسیار ) جز استان فارس  به(ها  ر استان کاران در اکث  نتایج این بررسی نشان داد که کارآیی فنی پنبه        
آوري تأکیـد  کارهاي مبتنی بر پیشرفت فنو بنابراین براي افزایش تولید بایستی بر راه     ،ستا باال

دست به99/0برداران با متوسط ، کارآیی مدیریتی بهرهاین مطالعه  چنین بر اساس نتایج   هم. نمود
هـاي  کشاورزان در ترکیب کردن مناسـب نهـاده        باال بودن قدرت مدیریت    يدهندهآمد که نشان  
در هـر کـدام   هـا  در کـل اسـتان  کـاران و اقتصادي پنبه   کارآیی تخصیصی متوسط  . تولیدي است 

کاران استان تهران هر کـدام      دست آمد، اما کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادي پنبه        به8/0حدود  
یـی کـه تحـت     نیـز در مطالعـه    ) 1385(نورانی آزاد و همکاران     .درصد محاسبه شده است    100

ي فـارس انجـام داده انـد، نتـایج مطالعـه     کار در اسـتان پنبهکشاورزانفنیعنوان تعیین کارآیی
نتایج این مطالعه که کـارآیی فنـی   . راجع به استان فارس را تایید کرده اند        فریادرس و همکاران  
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نمـایی محاسـبه   درسـت حداکثرتخمینروشوتصادفیمرزيترانسندنتالتابعاستفاده ازرا با
% 86محاسـبه شـده حـدود    فنـی کـارآیی حـداقل وکه میـان حـداکثر  کرد، حکایت از آن دارد

گـر  محاسبه شـده بیـان  فنیکارآییحداقلوحداکثرزیاد میاناین اختالف.اختالف وجود دارد
وترویجـی يهـا روشاعمـال بـا ونهـاده یاآوريفنيعمدهبدون تغییرتوانمیآن است که

کاران اسـتان  پنبهفنیکارآییمتوسط. افزایش دادراکاران این استانپنبهکارآیی،مناسبمدیریتی
هـاي کالسدرشرکتوسوادافزون بر نتایج گفته شده، عوامل سطح.است%57فارس حدود

.شناخته شدکشاورزانکارآیی فنیافزایشدرمؤثرعواملترینمهمجملهازترویجی
یى و عوامـل  آْانواع کـار یی که در مطالعه) 1383(بهارپیشو یزدانی،اما بر خالف این نتایج    

هـا بـراى دو محـصول پنبـه و چغندرقنـد            با استفاده از روش تحلیل فراگیـر داده       را  مؤثر بر آن    
، تهاى ایران مطلوب نیـس تر استانبرداران در بیشکارآیی بهرهنتیجه گرفتند که ، رسی کردند بر

کـاران در اسـتان یـزد درحـد         با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس مقـدار کـارآیی پنبـه            و فقط   
کـاران اسـتان    نیز نتایجی مبنی بر تولیـد اکثریـت پنبـه          )1388(صبوحی و مجرد    .استمطلوب  

اسـتان رانکاهپنبکارآیییی به بررسیهعدر مطالآنان . خراسان در یک مقیاس نامطلوب گرفتند
مبنـاي برتصادفی ترانسلوگمرزيتولیدتابعدر قالب پارامتریکیافترهازاستفادهباخراسان

کـارآیی بـه فنـی نـسبت  کارآییمیزانکهدادنشاناین بررسینتایج. ترکیبی پرداختنديهاهداد
از ایـن رو  . اسـت %88و% 63ترتیـب بـه کارانپنبهمقیاسوفنیکارآییمتوسطوترکممقیاس
عوامـل میـان  ازعالوه به. ندکنمیتولیدنامطلوبمقیاسیکدرکارانپنبهاکثرداشتند که اظهار
نشانداريیمعنومثبتاثرکشاورزيترویجوآموزش،این استانکارانپنبهفنیبر کارآییموثر
.داد

هـاي اخیـر در منـاطق مختلـف مطالعـاتی           چنین در خصوص دیگر محصوالت در سـال       هم
باریکـانی و   ،  )1385(توان به مطالعات دهقانیان و همکاران       رفته است که از جمله می     صورت گ 
این مطالعات با اسـتفاده از  . اشاره کرد ) 1388(مهرابی بشرآبادي و پاکروان     و) 1387(همکاران  

ها بـه بـرآورد انـواع مختلـف         روش تخمین تابع تولید مرزي تصادفی و یا تحلیل پوششی داده          
با استناد به نتایج این مطالعات، امکان افزایش کـارآیی از طریـق کـاهش               . ته است کارآیی پرداخ 
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چنـین نگـاهی   هم. برداران وجود دارد  فاصله میان کشاورزان داراي باالترین کارآیی و دیگر بهره        
ي اول  به نتایج این مطالعات گویاي آن است که نبود کارآیی اقتصادي در این منطقـه در درجـه                 

ها از قبیل هاي متفاوت نهادهي دوم به علت کیفیت    د کارآیی تخصیصی و در درجه     مربوط به نبو  
گـردان در شهرسـتان خـوي       بـرداران آفتـاب   ویژه در مورد بهـره    این نتیجه به  . آب و زمین است   

نیـروي   متغیرهـاي دار  در بخش دیگري از نتایج این مطالعات، تـاثیر معنـی          . مشاهده شده است  
ي کـار  آالت، سـابقه هاي استفاده از ماشین، ساعتکشتزیرسطحآبیاري، هاي کار، تعداد دفعه

ي سـبز زیرهتولیدبر سطحو تعداد افراد خانوادهاو، تحصیالتمیزان ،کشاورزسنکشاورزي، 
.مشاهده شده است

ي سـینگ و همکـاران      توان بـه مطالعـه    از جمله مطالعات انجام شده در خارج از کشور می         
در این  . اشاره کرد ) 2004(گلنکالیبا و ا  و  ) 1995(باتیس و کوئلی     ،)1994(کومباکار  ،  )1992(

با اسـتفاده   هاي مختلف در تولید   کارآیی استفاده از نهاده   و   بردارانکارآیی فنی بهره   مطالعات نیز 
طور کلـی نتـایج    به. محاسبه شده است   هاتحلیل فراگیر داده  و یا    نماییدرستروش حداکثر از  

بـود کـارآیی فنـی و       امکان افزایش تولید محصول از طریق به      گر آن است که     این مطالعات بیان  
رس بـودن  در دسـت . وجـود دارد ویـژه در کـشور هندوسـتان   بـه بهینه از منابع تولیدياستفاده

.ه استعنوان عامل اصلی موثر بر کارآیی هزینه شناخته شدخدمات ترویجی به
قادر به تفکیک ناکارآیی ناشی از عوامـل       ها  تحلیل فراگیر داده   که روش نبه دلیل ای  به هر روي،    

در این مطالعه با توجه به هدف مطالعه       ،  )2001،ویرات(ستیکنترل از ناکارآیی فنی ن     غیر قابل 
که برآورد تابع ناکارآیی و شناسایی عوامل مؤثر بر ناکـارآیی فنـی اسـت، از روش پارامتریـک                   

یی بـراي  گستردهطوربهمرزيتصادفیهايمدل. ز تصادفی بهره گرفته شدیعنی برآورد تابع مر
،صـبوحی و مجـرد  (رود کـار مـی  بـه ترکیبـی یـا ومقطعیهايدادهازاستفادهباتخمین کارآیی

1388  .(
تولیـد  يکـشور عمـده    بیـست ) FAO(بـار و کـشاورزي      وآمار سازمان خـوار   استناد به   با  
در ایـران  و ،کشور اول استسهجود دارد که چین و هندوستان و آمریکا        در دنیا و  ي پنبه   کننده

پایگاه اینترنتی  (کشت می شود     ایران استان 17پنبه در   . قرار دارد بیستم   يدر رده تولید بذر پنبه    
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تـا   1362سهم استان تهـران از تولیـد ایـن محـصول طـی دوره               ). 1389،ایرافو -خانه کشاورز 
اسـتان نیـست، و آن را در         17ه شد، که سهم چندان کمـی در بـین           محاسب% 4در حدود    1388

این در حالی اسـت کـه      . ي پنبه در ایران قرار داده است      هاي مهم تولید کننده   میان یکی از استان   
. رسد بتوان با تدابیري خاص سهم این محـصول را از تولیـد کـل کـشور افـزایش داد         نظر می به

استفاده و تخصیص منابع يي شیوهع، ضرورت دارد تا مساله    بنابراین، با توجه به اهمیت موضو     
تـري مـورد بررسـی    چنین کارآیی اقتصادي تولید کنندگان پنبه در این استان با دقت بـیش        و هم 

یـی در   هاي اخیر به طور جـدي مطالعـه       ي مطالعات، در سال   ویژه آن که در پیشینه    به. قرار گیرد 
بـا  ي حاضـر    مطالعهبنابر آن چه گفته شد،      . تشر نشده است  ي این محصول در این استان من      باره

کـاران تابع تولید مرزي تصادفی و تابع عدم کـارآیی فنـی تـصادفی پنبـه            زمانتخمین هم هدف  
آنان شکل گرفت تامقادیر کارآیی فنی، تخصیصی و در نهایت اقتصادي       استان تهران و محاسبه   

چنـین امکـان افـزایش    هـم و،بهینه از منابع مشخص يبرداران در استفاده  موفقیت بهره  يدرجه
.از منابع و عوامل تولید بررسی گرددیمشخصيتولید محصول با استفاده از مجموعه

روش تحقیق 
فـارل  . شـود مـی نسبت ارزش ستاده به ارزش نهاده تعریـف          ،صورت خیلی ساده  هکارآیی ب 

کارآیی تخصیصی و کارآیی اقتـصادي       مفهوم کلی کارآیی را به سه بخش کارآیی فنی،        ) 1957(
بـا معـرفی مـدلی بـراي تخمین تـابع تولیـد مـرزي        )1995(بتیس و کوئلی    . م کرده است  تقسی

را محاسبه کرده   ن  اکارآیی فنی و عوامل موثر بر عدم کارآیی فنی زارع         زمان  طور هم ، به تصادفی
:گرفته شودزیر در نظر ت صوربهتابع تولید مرزي تصادفی اگر مدل اینتشریحدر. اند

)1(Yit = exp(XitB + Vit - Uit)

ها از میزان مصرف نهاده1kبردار t ،Xitدر زمانiمقدار تولید واحدYitبه طوري که 
خطاي تصادفی که يجملهVit، از پارامترهاي تابع1kبردار t ،Bدر زمان iتوسط واحد  

2شده و داراي توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس توزیع Uitطور مستقل از هب
Vاست .

Uitو داراي توزیع نرمـال با میـانگین ،کارآیی فنی واحدنبودگر متغیر تصـادفی غیرمنفی بیان
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Zit  2و واریانسکارآیی فنی تولید نبوداثر عوامل مختلف بر . است)Uit ( در مدل)1 (
:ودشصورت زیر تعریف میهب
)2(Uit = Zit + Wit Wit - Zit

بـا   .اسـت  2متغیر تصادفی داراي توزیع نرمال با میانگین صـفر و واریـانس              Witکه در آن    
: کردصورت زیر تعریف هبتوان را میکارآیی فنی چه گفته شد،توجه به آن

)3(TEit = exp(-Uit ) = exp (- Zit - Wit )

کـه  مرزي از تابع تولید مرزي استيمحاسبه کارآیی اقتصادي مستلزم استخراج تابع هزینه     
این امر با حداقل نمودن تابع هزینه نسبت به سطح مشخص از تابع تولید مـرزي امکـان پـذیر                   

: صورت زیر فرض شودلذا اگر تابع هزینه به.خواهد بود
)4(C = m

i=1PiXi

يقیمت واحد نهـاده   Piو   iيمیزان مصرف نهاده   Xi،  واحد تولیدي  يهزینهCري که   طوبه
i يحداقل نمودن تابع هزینه نسبت به سطح مشخـصی از تولیـد مـرزي، تـابع هزینـه                 با. است

: آمددست خواهد هصورت زیر بهمرزي ب
)5(C =  (A m

i=1Bi
Bi)(-1/)(m

i=1Pi
Bi)(Y)(1/)

کـه  i يگر مقـدار مـصرف نهـاده   بیانiيمرزي نسبت به قیمت نهادهيینهمشتق تابع هز
)کارآیی اقتصادي کامل را ایجاد می نماید Xie :به عبارت دیگر.است(

)6(Xie = C / Pi = (C.Bi) /  / Pi

:کارآیی اقتصادي برابر خواهد بود باشرایطدر این 
)7(EE = (m

i=1PiXie) / (m
i=1PiXi)

:صورت زیر قابل محاسبه استکارآیی فنی و اقتصادي، کارآیی تخصیصی بهيپس از محاسبه
)8(AE = EE / TE



١٣٨٩/ ٤/٤جلد /  ١٨٠

مورد استفادهالگوي
جهت برآورد میزان کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادي، ابتدا ضروري است که شکل تـابعی     

پس کـارآیی بـر اسـاس آن تعیـین     هاي مطالعه انتخاب و سمناسب و بهینه مطابق با ماهیت داده     
کـاران  در این مطالعه نیز توابع کاب داگالس و ترانسلوگ براي بـرآورد تـابع تولیـد پنبـه       . گردد

: صورت زیر استشکل کلی این توابع به. برآورد گردید
تابع تولید کاب داگالس             )9(




n

1i
i

ixY

تــابع تولیــد  )10(
ترانسلوگ  


 


n

1i

n

2j
jiij

2
i

ij

n

1i
ii )x)(lnx(ln)xln)

2

1
xlnyln

هاي مورد اسـتفاده در    میزان نهاده  Xiمیزان تولید محصول و      Yپارامترها،   iدر توابع فوق،    
ضـرب و   ي حاصـل  نـشان دهنـده    ∑و   ∏ي لگـاریتم طبیعـی،      نیز نشان دهنده   Ln. تولید است 

کاران، تابع تولیـد در قالـب الگوهـاي    همنظور انتخاب بهترین تابع تولید پنببه. جمع است حاصل
آزمـون نـسبت    (LRي  کاب داگالس و ترانسلوگ برآورد گردید و سپس بـا اسـتفاده از آمـاره              

صورت زیـر قابـل   این آماره به. ترین شکل تابعی انتخاب گردیدبهترین و مناسب  ) نماییدرست
: محاسبه است

)11(LR=-2Inλ=-2(Ln(LR)-Ln(LU))

نمـایی  ي درسـت مقدار آمارهLn(LR)، نماییي آزمون نسبت درستآمارهLR ،قي فودر رابطه
بـا توجـه بـه      . ترانسلوگ اسـت  نمایی تابع ي درست مقدار آماره  Ln(LU)تابع کاب داگالس و     

دست آمده که در ادامه ارائه شده است، شکل تابعی مناسب بـراي بـرآورد تـابع تولیـد                   نتایج به 
کلی تابع تولید   شکل  بنابراین  . تابع تولید کاب داگالس شناخته شد      ،ینکاران شهرستان ورام  پنبه

:استزیر صورت مورد نظر در این مطالعه به
)12(Yi = 0 X1

1i X2
2i  X

3
3i  X

4
4i X5

5i  X
6

6i  X
7

7i e
Ei
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iسـطح سـبز پنبـه در مزرعـه      X1i ،  )تـن (iمزرعـه  ي پنبـه تولیـد میزان Yi ي فوق در رابطه

تعـداد نیـروي کـار    i ،X3iاستفاده از ماشین آالت در مزرعـه   هايتعداد ساعتX2i ، )تارهک(
iدر مزرعه ) با احتساب واکاري(میزان مصرف بذر   X4i،  )نفر-ساعت(iاستفاده شده در مزرعه     

میزان مصرف سـم در  X6i ، )کیلوگرم(iدر مزرعه شیمیاییمیزان مصرف کودX5i، )کیلوگرم(
ماند تابع که خـود  پسيجملهEi وi1آبیاري محصول در مزرعه دورتعداد X7i ، )لیتر(iمزرعه

:تشکیل شده استزیراز دو جزء
)13(Ei =Vi+Ui

Vi بـردار  تغییرات تصادفی تولید منتج از تاثیر عوامـل خـارج از کنتـرل بهـره        يدر برگیرنده
در نظـر  زیرصورت هبUiي حاضردر مطالعه.استکارآیی واحدها نبودگر بیاننیزUi و است

:گرفته شد
)14(Ui = 0 +1Z1i +2Z2i +3Z3i +4Z4i +5Z5i +6Z6i

بیمـه  Z4i ، تعداد قطعات زمـین Z3i ، میزان تحصیالتZ2i ، بردارسن بهرهZ1i در این رابطه 
شـرکت  Z6iوبردارط بهرهبذر توس) نکردن(ضد عفونی کردن Z5i ، محصول) ننمودن(نمودن 

.استهاي ترویجیدرکالس) عدم شرکت(
با توجه به تصادفیتولید مرزيتابعپارامترهايبرآوردپس از انتخاب شکل تابعی مناسب، 

,and Battese(گرفـت صورت ivوiuمتغیرهايمورد توزیعدرزیر فرضیات 1993Coelli,

1995(:
= :)1(مدل Zi= 0

= ): 2(مدل 0

Zi): 3(مدل = 0

= يفرضیهاگر  Zi= .تایید خواهد شـد کارآیی فنی درمدلنبودرات یاثتوجود رد شود، 0
= ينپذیرفتن فرضیه بـرداران را محاسـبه   توان کـارآیی فنـی بهـره   نیز مبین این است که می0

____________________________________________________
با توجه به این که زمان آبیاري از اهمیت خاصی برخوردار است، تعداد دفعات آبیاري به جاي میزان مـصرف                    -۱
.ب در الگو منظور شده استآ
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نمایی براي برآورد مدل نسبت به روش حداقل مربعـات معمـولی            حداکثر راست نمود و روش    
تـوان گفـت کـه متغیرهـاي اقتـصادي      رد شـود مـی  Zi=0يفرضیهدر صورتی که   .ترجیح دارد 

بـا توجـه    .کاران تاثیر گذار است   اجتماعی منظور شده در مدل ناکارآیی فنی بر کارآیی فنی پنبه          
بـرآورد حداکثر راسـتنمایی طور مجزا با استفاده از روشها بهبه فروض فوق، هر کدام از مدل

منظور تـشخیص و تعیـین مـدل    بهیافتهتعمیمنماییحداکثر راستنسبتآزمونسپس . گردید
,Battese(دشکار گرفتهمطلوب به 1993(:

)15()]H(likelihoodlog)H(likelihood[log2 10 

.استیکفرضیه1Hوصفرفرضیه0H،نماییراستکثرحدانسبتطوري کهبه
تـابع  dualityيپس از برآورد تـابـع تولیـد مـرزي تـصادفی بـا اسـتفاده از قـضیه                در ادامه و    

,Battese and Coelli(شودصورت زیر استخراج میاز تابع فوق بهمرزييهزینه 1995(:
)16(Cf = C0 r1

1 r2
2 r3

3 r4
4 r5

5 r6
6 r7

7 Y(1/)

)17(  7
i=1

)18(C0 =  (07
i=1i

i ) ( -1/ )

هـر  ) فرصـت يیا هزینـه (اجاره r1 ، ثابتضریب C0 ، مرزييتابع هزینهCfبه طوري که 
يهزینـه (مـزد  دسـت r3ت، هـر سـاعت اسـتفاده از ماشـین آال    يهزینـه r2 ، هکتار سطح سبز

گرم قیمـت هـر کیلـو      r5،  قیمت هر کیلوگرم بـذر    r4،  هر ساعت استفاده از نیروي کار     ) فرصت
میـزان تولیـد   Yو آبیـاري محـصول  دورهـر  يهزینهr7، قیمت هر لیتر سمr6 ، شیمیاییکود 

.استمحصول
و سپس شد محاسبه ) Xie(ها نهادهيمرزي مقادیر مصرف بهینهيپس از برآورد تابع هزینه

ـس از بـرآورد میـزان کارآیی نهـایت پدر.دست آمدبه(EE)مقادیر کارآیی اقتصادي واحدها 
ذکر . ، محاسبه گردید8ي نیز با استفاده از رابطهکارآیی تخصیصی واحدها، اقتصـادي واحدها

کارآیی فنی نبودتابع زمان تابع تولید مرزي تصادفی واست که برآورد هماین نکته الزم 
توابع تولید کاب داگالس و . صورت پذیرفتFrontierن با استفاده از نرم افزارازارع

.برآورد گردیدMicrofitافزارنیز با استفاده از کاران پنبهترانسلوگ 
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ها و اطالعاتداده
تان ورامـین  کار شهرسـ کشاورز پنبه1100ي حاضر،   ي آماري مورد بررسی در مطالعه     جامعه
ي حضوري  نامه و مصاحبه  ها و اطالعات مورد نیاز مطالعه از طریق تکمیل پرسش         دادهاست که   

تعیین حجم نــمونه    منظوره  ب. دست آمد به1387در سال   شهرستان   این کارانپنبهگروهی از   با  
تان کـشاورزي شهرسـ    جهـاد  از مـدیریت  گرفته شـده    آمار و اطالعات    ان بر اساس    کارابتدا پنبه 
تـر از  به سه گروه کم کشاورزي  جهاد  با مدیریت   آنان   سطح قـرارداد  با در نظر داشتن    وورامین  

طبقـه بنـدي شـد و سـپس در هـر کـدام از          هکتار به بـاال    8و  هکتار   8تا   5/2بین  ،  هکتار5/2
بـا استفــاده از     ) پرسـشنامه  110در مجموع تعـداد     (نامه  پرسش35و 22، 53ترتیبطبقات به 

ي مورد مطالعه از میان سه      هدف از انتخاب نمونه    .گیري سیستماتیک تکمیل گردید   نمونه روش
هـاي  اطالعـات و ویژگـی  یی بود کـه تمـام   گروه یاد شده، افزایش اعتبار نتایج و انتخاب نمونه      

حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از         . طور کامل در هر سه سطح قرارداد در بر داشته باشـد           جامعه را به  
، ضـریب آلفـاي     )پایـایی (ها  نامهبراي تعیین قابلیت اعتماد پرسش    . کران تعیین گردید  فرمول کو 

. هـا دارد  محاسبه گردید، که این مقدار نشان از اعتبـار و پایـایی پرسـشنامه              74/0کرونباخ برابر   
ي زمـانی   اطالعات سري زمانی سطح زیر کشت و تولید پنبه در ایران و استان مربوط بـه دوره                

). 1389،وزارت جهاد کشاورزي(است 1388تا 1361

و بحثنتایج
در 1361-88زمـانی    يطـی دوره   ایـران پنبـه در    روند تغییرات تولید و سطح زیـر کـشت          

میـزان تــولید و سـطح     گردد،  چنان که مالحظه می   هم.  داده شده است  نشان  2و   1نمودارهاي  
چـه از ایـن نمودارهـا       آن .اسـت ه  داشتزیـر کشـت این محصول دائمـاً در معرض نوسان قرار          

بنـابراین  . دیگر اسـت شود این است که آهنگ نوسانات دو منحنی تقریباً مشابه یک    برداشت می 
در شـرایطی  . توان گفت که ارتباط تنگاتنگی میان سطح زیر کشت و تولید پنبـه وجـود دارد           می

طریـق بهبـود کـارآیی       کـرد از  که امکان افزایش سطح زیر کشت فراهم نباشـد، افـزایش عمـل            
. تولیدکنندگان پنبه از اهمیت خاصی برخوردار است
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در ایران) تن(روند تغییرات تولید پنبه ). 1(نمودار 
)1361 -88(

روند تغییرات سطح زیر کشت پنبه ). 2(نمودار 
)88- 1361(در ایران ) هکتار(

ي ح زیـر کـشت پنبـه   درصـدي سـط  47محاسبات صورت گرفته، با وجود کاهش     براساس  
تـري  کاهشی کـم   رشداز   میزان تولید پنبه در کشور    ،  1361سال   نسبت به  1388کشور در سال    

تــن  هـزار 254بـه    1361تـن در سـال    هزار  2/358از  برخوردار بود، و    ) درصد 29معادل با   (
فـی  در این دوره سطح زیر کشت پنبه در استان تهران بـا رشـد من    . کاهش یافت 1388در سـال   

این در حالی است که تولید پنبـه اسـتان در ایـن دوره رشـدي        .  کاهش یافته است  % 30معادل  
.داشته است% 61افزایشی در حدود 

شهرسـتان  کارانپنبهي کارآیی فنی و محاسبهمرزي تصادفی تولیدابعت نتایج انتخاب ) الف
ورامین
ترین مدل بـراي بـرآورد تـابع    مناسبمنظور پیگیري اهداف مطالعه، ابتدا آزمون تشخیص        به

براي این منظـور    . هاي زیر ارائه شده است    کاران صورت پذیرفت، که نتایج در جدول      تولید پنبه 
کـاران در قالـب دو الگـوي کـاب داگـالس و             تر نیز اشاره شد، تابع تولید پنبه      چنان که پیش  هم

ي سپس با استفاده از آمـاره      در قالب روش حداقل مربعات معمولی برآورد گردید و         ترانسلوگ
LR       قابل ذکر است کـه ابتـدا در خـصوص بـودن یـا              . بهترین مدل میان این دو انتخاب گردید

بستگی استفاده شد، که مـسئله خاصـی        خطی میان متغیرها از ماتریس ضرایب خودهم      نبودن هم 
کـه  مـشکل     واریانس ناهمسانی نیز با استفاده از آزمون وایـت بررسـی شـد،              . مشاهده نگردید 
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کـاران و  نتایج برآورد تـابع تولیـد کـاب داگـالس و ترانـسلوگ پنبـه       . خاصی را مشخص نکرد   
.در زیر قابل مشاهده استنمایی آزمون نسبت درستچنینهم

کاران در قالب الگوي کاب داگالسبرآورد تابع تولید پنبهنتایج .)1(جدول
tي آمارهضریبمتغیر 

03/103***18/4
X159/0**74/2
X237/0*96/1
X343/0*17/2
X436/0*09/2
X504/0-99/0-
X681/007/0
X759/0*23/2

LogLikelihood= 9/12F ***5/102R = 52/02R 57/0
%)1و 10،5داري در سطح ترتیب معنیبه: ***و**، *(
یافته هاي تحقیق: خذأم

ترانسلوگکاران در قالب الگويبرآورد تابع تولید پنبهنتایج .)2(جدول
tي آمارهضریبمتغیر tي آمارهضریبمتغیر 

087/1518/1X2 X513/026/1
X181/0**74/2X2 X608/0-49/1-
X263/0**96/2X2 X786/0-006/0-
X312/017/0X3 X344/038/0
X449/0*97/1X3 X421/092/0
X516/0-38/1-X3 X504/0*99/1
X678/042/1X3 X6006/0-87/0-
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ترانسلوگکاران در قالب الگويبرآورد تابع تولید پنبهنتایج .)2(دولادامه ج
tي آمارهضریبمتغیر tي آمارهضریبمتغیر 

X766/0***23/3X3 X783/0*09/2
X1 X131/0-*16/2-X4 X465/0001/0
X1 X204/034/0X4 X549/0-35/0-
X1 X373/0-*97/1-X4 X601/0*33/2
X1 X465/046/0X4 X760/078/0
X1 X546/031/1X5 X522/0**45/2
X1 X639/0-*24/2-X5 X636/0-09/0-
X1 X7001/017/1X5 X719/017/0
X2 X266/063/1X6 X648/0-11/0-
X2 X391/0-58/1-X6 X7003/0**8/2-
X2 X499/020/1X7 X7008/0-77/0-

LogLikelihood= 6/42F ***42/132R = 48/02R 54/0
%)1و 5، 10داري در سطح یترتیب معنبه: ***و**، *(
یافته هاي تحقیق: خذأم

مالحظـه  ،  3نمایی مندرج در جـدول      دست آمده از آزمون نسبت درست     با استناد به نتایج به    
تــابع  بحرانـی اسـت، بنـابراین    LRي تـر از آمـاره  محاسبه شده بزرگ  LRي  آماره گردد که می

.  ران، تابع تولید کاب داگالس استکامناسب براي برآورد تابع تولید پنبهتـولـیـد

نمایی براي انتخاب شکل تابعی مناسبنتایج آزمون نسبت درست.)3(جدول

%)1داري در سطح معنی: ***(
یافته هاي تحقیق: خذأم

بحرانیLRمحاسبه شدهLRمقدار آماره درستنماییتابع
9/12کاب داگالس

6/42ترانسلوگ
4/59***67/53
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تولیـد  تـابع پارامترهـاي برآوردپس از انتخاب شکل تابعی مناسب براي برآورد تابع تولید، 
نتـایج آزمـون نـسبت حـداکثر     . صـورت گرفـت  زیـر فرضـیات بـا توجـه بـه    تـصادفی مرزي

نشان داده شـده    4کارآیی در جدول     نبودنمایی تعمیم یافته براي پارامترهاي مدل مرزي        درست
. است

نمایی تعمیم یافته راستآزمون نسبت حداکثر نتایج .)4(جدول
آزمونينتیجهجدولمحاسباتیH0يفرضیه

 = Zi= عدم پذیرش04/1149/9
 = عدم پذیرش021/584/3
Zi = عدم پذیرش069/881/7

یافته هاي تحقیق : خذأم
= يفرضیهعدم پذیرش Zi= رد .اسـت کـارآیی فنـی درمـدل   نبودرات یاثتمبین وجود 0

= يفرضیه از این رو . برداران را محاسبه نمودتوان کارآیی فنی بهرهاین است که میگر بیان0
نمایی براي برآورد مدل نسبت به روش حداقل مربعـات معمـولی تـرجیح    روش حداکثر راست  

Zi(سوم يچنین مردود نمودن فرضیههم.دارد = متغیرهاي این نکته است کهيدهندهنشان)0
.کاران تاثیر گذار اسـت    اقتصادي اجتماعی منظور شده در مدل ناکارآیی فنی بر کارآیی فنی پنبه           

کـاران شهرسـتان   بنابراین با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها، تـابع تولیـد مـرزي تـصادفی پنبـه              
دست آمده  نتایج به . مایی برآورد گردید  نبا استفاده از روش حداکثر راست     ) 12ي  رابطه(ورامین  

.آورده شده است5در جدول 

ورامینشهرستانکارانپنبهع تولید مرزي تصادفیابتنتایج برآورد .)5(جدول
tي آمارهمقدارپارامتر

001/4***68/3
155/0**55/2
241/0**69/2
346/0*89/1
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ورامینشهرستانکارانپنبهع تولید مرزي تصادفیابتنتایج برآورد.)5(دولادامه ج
tي آمارهمقدارپارامتر

461/0*97/1
503/0-01/1-
657/089/0
764/0**28/2
031/0***04/3
104/0-**87/2-
227/0-07/1-
309/0**46/2
416/0-31/0-
508/01/1
615/0-*96/1-

Log Likelihood9/112-
%)1و 5، 10داري در سطح ترتیب معنیبه: ***و**، *(
یافته هاي تحقیق: خذأم

کـاران، متغیرهـاي سـطح   از برآورد تابع تولید مـرزي تـصادفی پنبـه   براساس نتایج حاصل
آمـاري از لحاظتعداد دور آبیاريو، میزان مصرف بذرکارآالت، نیرويماشینزیرکشت پنبه،

سـطح گفتنی اسـت کـه متغیرهـاي   . بر تولید پنبه در شهرستان ورامین استدارراي اثر معنیدا
میـزان  وکـار نیرويو متغیرهاي % 95در سطح تعداد دور آبیاريآالت وماشینزیرکشت پنبه،

عالمت مطـابق انتظـار یعنـی   داراياین متغیرها. دار شده استمعنی% 90در سطح مصرف بذر
بـه عبـارت دیگـر    .ی استنزولومثبتنهاییي تولیددهندهکه نشاناست،یکازترکمومثبت

اسـت،  دوم تولید قـرار گرفتـه   يدر ناحیه  گفتههاي پیش ي نهاده در این شهرستان میزان استفاده    
اما متغیرهاي میزان.اقتصـادي تـولیـد استيدر ناحیهکاران فعالیت پنبهکه این موضوع مبین 

نبـود معنـاداري تـاثیر ایـن     .تولید پنبه اثر معناداري نـشان نـداد  درشیمیاییکودومصرفیسم
کـاران  ها توسط پنبهدر استفاده از این نهاده  دار  معنیآماري به دلیل نبود تفاوت      متغیرها به لحاظ    
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شهرسـتان ورامـین از لحـاظ میـانگین میـزان            کـار پنبـه  بردارانن بهره ایمبه عبارت دیگر    ،  است
ي صـبوحی و مجـرد      نتایج مطالعـه  . داري وجود ندارد  تفاوت معنی و سم  شیمیاییکود  مصرف  

آالتماشینکار،نیرويزیرکشت،سطحنیز حکایت از تاثیر مثبت و معنادار متغیرهاي) 1388(
سـان  این حیث با نتایج این مطالعه تقریبـاً هـم  بر تولید پنبه در استان خراسان دارد که ازآبو

.است
مبیـن  ورامیندر شهرستـان    تولیدکنندگان پنبه  ج حاصل از برآورد تابع عدم کارآیی فنی       نتای

بــا   هاي ترویجی و آموزشی   شرکت در کالس   سن کشاورز و  متغیرهاي نایمارتبـاط معکـوس   
بـه عبـارت دیگـر،      . اسـت %10و   5داري  ترتیب در سطح معنی   به بردارانبهره فنیکارآیی   نبود

کارشناسـان کـشاورزي  ازوبـود تـر بـیش ترویجیوآموزشیهايفعالیتهاآندرکهمزارعی
ارتبـاط معکـوس میـان    .اندکردهعملکارآترسایر مزارعازفنیلحاظبه،بوده اندکردهاستفاده

هاي مربوط به کشت پنبه     ناکارآیی فنی زارعان با سن آنان نیز به کسب تجربه و افزایش مهارت            
را کـشاورزي ترویجوآموزشردایمعنومثبتاثرنیز )1388(مجرد صبوحی و. مربوط است

نیـز در  ) 1385(نـورانی آزاد و همکـاران   . استان خراسان تایید کردنـد کارانپنبهفنیکارآییبر 
افـزایش بـر مـؤثر عواملترینمهميجملهازترویجی راهايکالسدري خود  شرکتمطالعه

دار یکی دیگر از متغیرهاي موثر و معنـی . دانسته اندکار استان فارسکشاورزان پنبهکارآیی فنی
بدین مفهوم که ارتباط مستقیم میان تعـداد       . کاران، تعداد قطعات زمین است    بر ناکارآیی فنی پنبه   

ناکـارآیی فنـی     ،دهـد کـه بـا افـزایش قطعـات زمـین           قطعات زمین و ناکارآیی فنی نـشان مـی        
تواند ناشی از نبود مدیریت صحیح مزرعـه        این مسئله می  . یابدش می تولیدکنندگان پنبه نیز افزای   

رفته در مـزارع کوچـک   هاي پیشکارگیري تکنیکهاي تولید و به   ي بهینه از نهاده   و نبود استفاده  
هـاي  سـازي سیـستم  بر بودن و نبود قابلیت اجرا و پیـاده توان به هزینهطور مشخص می  به. باشد

رفته در مزارع کوچک در قیـاس بـا مـزارع    ستفاده از ماشین آالت پیش   آبیاري تحت فشار و یا ا     
بیمه نمودن محـصول و ضـد عفـونی    ، کشاورزتحصیالتمیزاناما متغیرهاي . بزرگ اشاره کرد

اما بر خالف نتـایج ایـن   .نشان نداداريدیمعنيفنی رابطهکارآییبا کردن بذر به لحاظ آماري
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کـشاورزان  کارآیی فنـی افزایشدرتحصیالت راسطح) 1385(ن مطالعه، نورانی آزاد و همکارا
.استان فارس موثر ارزیابی کرده اند

محاسبه شهرستان ورامینکارانمقادیر کارآیی فنی پنبه   ،مرزي تصادفی  تابع تولید برآورد  از   پس
.ارائه شده است6جدول که نتایج در شد

کاران شهرستان ورامین فنی پنبهکارآیی ينتایج محاسبه. )6(جدول
درصدفراوانیکارآیی فنیيدامنه
65TE<5537/2
75TE<6528/1
85TE<75193/17

95TE<85495/44
TE95377/33

99حداکثر
59حداقل
93میانگین

یافته هاي تحقیق: خذأم

%95تـا  85يدامنـه دردارانبـر بهـره درصد   5/44به استناد نتایج جدول فوق، کارآیی فنی        
ي کارآیی یعنـی دامنهترین پایینبرداران در بهره% 7/2قابل ذکر است که فقط کارآیی فنی     . است

بـا میـانگین     59و حداقل آن نیـز      % 99حداکثر کارآیی فنی تولیدکنندگان     .داردقرار   %65تا 55
کـارآیی فنـی نـشان از    درصدي میـان حـداقل و حـداکثر    40اختالف . محاسبه شده است  % 93

کـاران  کارآیی فنـی پنبـه    ) 1381(فریادرس و همکاران    . ي آن دارد  قابلیت افزایش قابل مالحظه   
ي خود در   نیز در مطالعه  ) 1385(نورانی آزاد و همکاران     . برآورد کرده اند  % 100استان تهران را    

. بـرآورد کردنـد  % 57کار این اسـتان را حـدود  پنبهکشاورزانفنیمتوسط کارآیی،استان فارس
محاسـبه شـده   فنـی کـارآیی حـداقل وکه میان حداکثري آنان حکایت از آن داردنتایج مطالعه

عمـده در بـدون تغییـر  تواناختالف وجود دارد، که بر این اساس معتقد اند که می% 86حدود 
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اران این اسـتان کپنبهکارآیی،مناسبمدیریتیوترویجیهايروشاعمالباونهادهیاآوريفن
کـارآیی یی در استان خراسان،  متوسـط نیز در مطالعه) 1388(صبوحی و مجرد . افزایش دادرا

گویـاي آن اسـت کـه    6چونین نتایج جدول هم. برآورد کردند% 63کاران این استان راپنبهفنی
گر چه میانگین   طور کلی ا  به. دست آمده است  به% 85کاران باالتر از    پنبه% 78کارآیی فنی حدود    

کـارانی دارد، اما با افزایش کارآیی فنی پنبـه مطلوبی قرارنسبتاً سطح برداران در بهرهکارآیی فنی  
.هاي کارآیی کم قرار گرفته اند، امکان بهبود آن وجود داردکه در گروه

کارانپنبهتخصیصی برآورد کارآیی اقتصادي ونتایج ) ب
. نـشان داده شـده اسـت   7در  جـدول کارانپنبهمرزي   ينههزی نتایج حاصل از برآورد تابع    

ي هـر سـاعت اسـتفاده از    متغیرهاي هزینـه شود، چونان که از اطالعات این جدول برداشت می      
ي هـر دور آبیـاري از متغیرهـاي اثـر گـذار بـر               قیمت هر کیلو گرم بذر و هزینـه       ماشین آالت،   

ي این متغیرها داراي ارتباط مستقیم با هزینـه        .است% 10داري  ي تولید پنبه در سطح معنی     هزینه
بـذر و هـر دور      استفاده از ماشـین آالت،      ي  افزایش در هزینه  % 1بدین مفهوم که با     . تولید است 

سـایر متغیرهـا   . افزایش خواهد یافت% 97/0و 49/0، 87/0ترتیب به تولید پنبه  ي، هزینه آبیاري
. ندادي تولید پنبه نشانداري بر هزینهاثر معنی

کارانپنبهمرزي يتابع هزینهنتایج برآورد. )7(جدول
tي آمارهمقدارپارامتر

C034/2***11/3
161/038/1
287/0*91/1
356/0-28/1-
449/0*02/2



١٣٨٩/ ٤/٤جلد /  ١٩٢

کارانپنبهمرزي يتابع هزینهنتایج برآورد. )7(دولادامه ج
tي آمارهمقدارپارامتر

548/0-21/1-
642/099/0
797/0*43/2

%)1و 10داري در سطح ترتیب معنیبه: ***و*(
یافته هاي تحقیق: خذأم

میـزان کـارآیی اقتـصادي و        ،ورامـین کـاران شهرسـتان     پنبهپس از برآورد تابع هزینه مرزي       
.داده شده اسـت نشان9و8هايلوجددست آمده در نتایج به . محاسبه گردید  های آن تخصیص
و % 59، حـداقل آن     %99پنبه حداکثر کارآیی تخصیصی تولیدکنندگان    8جدول   نتایج به استناد 

بـرداران در   از بهـره  % 40کارآیی تخصیـصی    .است %80بردارانمیانگین کارآیی تخصیصی بهره   
ن ورامین زیـر    کاراپنبه% 77با استناد به نتایج، کارآیی فنی حدود        . است% 85تا   75ي میان   دامنه

بـود کـه   % 95تر از بیش%) 10(تنها کارآیی تخصیصی بخش اندکی از تولیدکنندگان      . است% 85
ي عوامل تولید در تولید پنبه توسط بخـش         ي بهینه این رقم حکایت از نبود تخصیص و استفاده       

ی دهـد، میـان حـداقل و حـداکثر کـارآی          چونان کـه نتـایج نـشان مـی        . کاران دارد زیادي از پنبه  
فریـادرس و همکـاران   ي ي مطالعـه نتیجـه . اخـتالف وجـود دارد   % 43تخصیصی محاسبه شده    

کاران پنبه نشان داد که کارآیی تخصیصی    ي کارآیی تخصیصی نیز     در خصوص محاسبه   )1381(
. است% 69استان تهران 

فنـی   ي کارآیی اقتصادي با استفاده از اطالعات مربوط به کارآیی         نتایج محاسبه  9در جدول   
بخـش   گـردد، چونـان کـه مالحظـه مـی       . ارائه شده است  8ي  در چارچوب رابطه   و تخصیصی 

تـا   65ي  در دامنـه  (چندان قابل قبولی    از کارآیی اقتصادي نه    %)52(زیادي از تولیدکنندگان پنبه     
92ترتیـب   به کاران شهرستان ورامین  اقتصادي پنبه  حداکثر و حداقل کارآیی   . برخوردار اند ) 75
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بـیش از   بـرداران   بهـره % 6/4فقـط    کارآیی اقتصادي  گفتنی است که  . محاسبه شده است  % 61و  
. بوده است% 85

کاران شهرستان ورامین کارآیی تخصیصی پنبهينتایج محاسبه.)8(جدول 
درصدفراوانیکارآیی تخصیصیيدامنه

65<AE5592/8
75<AE65321/29
85<AE754440
95<AE85147/12

AE951110
99حداکثر
56حداقل
80میانگین

یافته هاي تحقیق: خذأم

کاران شهرستان ورامین  اقتصادي پنبهکارآیی ينتایج محاسبه.)9(جدول
درصدفراوانیکارآیی اقتصادييدامنه

65<EE56248/21
75EE<65578/51
85<EE75248/21
90<EE8556/4

92حداکثر
61حداقل
74میانگین

یافته هاي تحقیق : خذأم
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نشان داد کـه عـدم کـاربرد        کاران ورامین پنبهمیزان کارآیی تخصیصی و اقتصادي       يمحاسبه
برداران در سـطوح    که میزان کارآیی تخصیصی بهره    است  ها در سطح بهینه موجب گردیده       نهاده

گشته است تا میانگین میزان این عوامل موجب   يو کلیه  گیرد،ی آنها قرار    پایین تر از کارآیی فن    
فریـادرس و  .تنـزل یابـد  % 74بـه  نسبت به کـارآیی فنـی     کاهش% 19ها با   کارآیی اقتصادي آن  

ناگفته نمانـد   . تخمین زدند % 69استان تهران    درکاران را   اقتصادي پنبه کارآیی  )1381(همکاران  
% 31حـدود    ي حاضـر  در مطالعه  کارانو حداکثر کارآیی اقتصادي پنبه     که اختالف میان حداقل   

.شایان توجه استمحاسبه شد که 

هانهادو پیشگیرينتیجه
متغیرهـاي  شهرستان ورامین نـشان داد کـه   کارانبرآورد تابع تولید مرزي تصادفی پنبه    نتایج  

از لحـاظ تعداد دور آبیـاري و، میزان مصرف بذرکارآالت، نیرويماشینزیرکشت پنبه،سطح
بر تولید پنبه در شهرستان ورامین است، اما متغیرهـاي میـزان  و مثبتدارداراي اثر معنیآماري

تـابع  تخمـین نتایج چونین هم.تولید پنبه اثر معناداري نشان نداددرشیمیاییکودومصرفیسم
هاي سـن کـشاورز و     میان متغیر تقیمغیر مس ارتبـاط   گربیان تولیدکنندگان پنبه  عدم کارآیی فنی  

از ایـن رو    . اسـت بـرداران بهـره  فنیکارآیی   نبودبـا   هاي ترویجی و آموزشی   شرکت در کالس  
متخصـصان کـشاورزي  ازوبـود تـر بـیش ترویجیوآموزشیهايفعالیتهانآدرکهمزارعی
از ایـن رو برگـزاري   .انـد کـرده عمـل دیگـر کـارآتر  مزارعازفنیلحاظبه،بودندکردهاستفاده

هاي آموزش فنی و ترویجی مناسـب در رابطـه بـا مـدیریت صـحیح منـابع و چگـونگی                     دوره
ارتباط معکوس میان ناکارآیی فنـی زارعـان بـا           .شودي بهینه از عوامل تولید پیشنهاد می      استفاده

فاده اسـت . هاي مربوط به کشت پنبه مربوط اسـت   سن آنان نیز به کسب تجربه و افزایش مهارت        
از تجربیات عملی کشاورزان باتجربه و قدیمی نیز در کنار علم و دانش کارشناسـان کـشاورزي     

. باید مورد توجه قرار گیرد
به دیگر سـخن،    .کاران است تعداد قطعات زمین نیز داراي تاثیر مستقیم بر ناکارآیی فنی پنبه          

میزانمتغیرهاي . افزایش یافته استناکارآیی فنی تولیدکنندگان پنبه نیز،با افزایش قطعات زمین
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فنی کارآییبا بیمه نمودن محصول و ضد عفونی کردن بذر به لحاظ آماري، کشاورزتحصیالت
پارچه سازي هاي بهبود کارآیی فنی، یکبنابراین یکی دیگر از راه.نشان ندادداريیمعنيرابطه
.ها استآنها تا حد ممکن و به عبارت دیگر جلوگیري از تقسیمزمین

دست آمده در خـصوص بـرآورد کـارآیی فنـی، تخصیـصی و اقتـصادي                ي نتایج به  خالصه
چونـان کـه در ایـن نمـودار     هـم . نشان داده شده است3در نمودار   ورامینکاران شهرستان   پنبه

% 85تـر از    بـیش %) 78حـدود   (تولیدکنندگان پنبه    تعداد زیادي از  شود، کارآیی فنی    مشاهده می 
و کـارآیی   % 85باالي  تولیدکنندگان   %23این در حالی است که کارآیی تخصیصی حدود         . است

نگـاهی بـه    . اسـت  %85تـا    75و عمدتاً میان    % 85دیگر تولیدکنندگان پنبه زیر     % 77تخصیصی  
بخش قابل توجهی از   کارآیی قتصادي   کارآیی اقتصادي تولیدکنندگان پنبه نیز مبین آن است که        

هـا در سـطح رضـایت بخـشی         کـرد آن  ي عمل شیوه ، بنابراین است% 85زیر  پنبه تولیدکنندگان
. نیست و نتوانسته اند حداکثر سود ممکن را کسب نمایند
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کاراني کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادي پنبهمقایسه). 3(نمودار 

%) 40(اختالف میان حداقل و حداکثر کارآیی فنی        چونین  گفته و هم  با توجه به مطالب پیش    
رسد که امکان افـزایش تولیـد از طریـق          کاران، چونین به نظر می    پنبه میانگین کارآیی فنی  و نیز   
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موجـود هايآورياز فنکاربنابراین اگر کشاورزان پنبه. کاران وجود داردبهبود کارآیی فنی پنبه
بنا به نتایج . د بخشندبهبو% 7میزانبهراخودتولیدمتوسطتوانندکنند، میاستفادهکارآترطوربه

% 43اختالف میان حداقل و حداکثر کارآیی تخصیـصی  ،ي کارآیی تخصیصیحاصل از محاسبه  
ها و مدیریت مناسـب   ي نهاده توان اظهار نمود که تخصیص بهینه     بر این اساس می   . دست آمد به

ش پایین بودن کارآیی فنی و تخصیـصی موجـب کـاه          . عوامل تولید در حد زیادي ممکن است      
کارآیی اقتصادي تولیدکنندگان پنبه شده است، به طوري که اخـتالف میـان حـداقل و حـداکثر                  

.برآورد گردید% 31کاران حدود کارآیی اقتصادي پنبه
برداران شکاف قابـل لمـسی وجـود    میان حداقل و حداکثر انواع کارآیی بهرهبر اساس نتایج

هـاي نهـاده اسـتفاده از کـاهش باتوانندمیمطالعهموردکارانرسد پنبهبنابراین به نظر می. دارد
طریـق ایـن ازودهنـد، افـزایش راخـود فنـی محـصول کـارآیی  میزاندرکاهشبدوناضافی

بـر  .گیرنـد قـرار تولیدمرز کارآيرويوکنندجلوگیريتولیدهاينهادهرفتنهدرتوانند ازمی
هاي آموزش فنی و ترویجـی مناسـب       دوره ي شروع شود به عنوان نقطه   نهاد می این اساس پیش  

... مندانه از عوامل تولید شامل ماشـین آالت، کـود شـیمیایی، آب و    ي هوشدر رابطه با استفاده  
هاي مناسب اسـتفاده از عوامـل تولیـد موجـب     آشنایی آنان با شیوه   . کاران برگزار شود  براي پنبه 

.کاران خواهـد شـد    یصی و اقتصادي پنبه   وري و در نهایت بهبود کارآیی فنی، تخص       افزایش بهره 
ماننـد تولیـد کارآییبر افزایشعوامل تاثیرگذارسایريزمینهدرتربیشيمطالعهلزومپایاندر

کـاربرد گـسترش وتحقیقـات، وهـاي آمـوزش  هزینـه افـزایش مکـانیکی، آوريفـن يتوسعه
.استتأکیدند تولید پنبه مورددر راستاي بهبود روشدهاصالحبذرهايژنتیکی وهايآوريفن
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