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کاربرد تحلیل پوششی دادهها برای تعیین کارایی پستهکاران شهرستان سیرجان
نسرین اوحدی ،1احمد اکبری ،2جواد شهرکی
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 .1کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
 .2استاد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .3استادیار اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
(تاریخ دریافت -92/9/22 :تاریخ تصویب)92/11/22 :

چکیده
ایران یکی از عمدهترین تولیدکنندگان پسته در جهان و استان کرمان بزرگترین تولیدکنندة پستة کشور و شهرستان
سیرجان یکی از مهمترین مناطق تولید پستة استان کرمان است .بررسی وضعیت کارایی پستهکاران و کوشش در
راستای بهبود کارایی آنان و استفادة بهینه از منابع در تولید محصول پسته اهمیت ویژهای دارد .این تحقیق با هدف
تعیین کارایی فنی ،تخصیصی ،اقتصادی ،مدیریتی و مقیاس پستهکاران انجام گرفت 191 .نفر از پستهکاران این
شهرستان با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و دادههای مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه
برای سال زراعی  1399و  1391گردآوری شد .کارایی پستهکاران با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها محاسبه
شد .نتایج نشان داد میانگین کارایی فنی  71درصد ،میانگین کارایی مدیریت  29درصد ،میانگین کارایی مقیاس 21
درصد ،میانگین کارایی تخصیصی  27درصد و میانگین کارایی اقتصادی  12درصد است .همچنین ،تمام نهادهها بیش
از حد بهینه استفاده شدند و بیشترین میزان مصرف نابهینه مربوط به کود شیمیایی و آب است .با آموزش و ترویج
کشاورزی در راستای استفادة بهینه از نهادههای تولید و کاهش مصرف نهادهها میتوان میزان کارایی را افزایش داد.
واژههای کلیدی :پسته ،تحلیل پوششی دادهها ،سیرجان ،کارایی.
مقدمه
رشد جمعیت در کشورهای درحال توسعه ،نیاز به غذا را افزایش
داد و سبب توجه بیشتر به بخش کشاورزی و افزایش تولید در
این بخش شد .افزایش تولید در بخش کشاورزی میتواند با
توسعة عوامل تولید و گسترش تکنولوژی موجود یا بهبود کارایی
بهرهبرداران صورت گیرد ( .)Shafiee et al., 2006کشورهای
درحال توسعه مانند ایران به علت بهینه استفادهنکردن از منابع
و عوامل تولید ،از نظر میزان عملکرد محصوالت کشاورزی فاصلة
زیادی با کشورهای توسعهیافته دارند که علت آن را باید در پایین
بودن سطوح انواع کارایی جستوجو کرد .ایران بزرگترین
تولیدکننده و صادرکنندة پستة جهان است .طبق آمار سازمان
فائو در سال  00 ،9002درصد از تولید و  36درصد از سطح زیر
* نویسندة مسئول:

کشت پسته در جهان مربوط به ایران است ) ،(FAO, 2009ولی
بین سالهای  9000تا ( 9050به استثنای سال  )9002عملکرد
پستة ایران از عملکرد جهانی تولید پسته پایینتر بود .پایینبودن
عملکرد پستة ایران ناشی از عملکرد پایین پستة کرمان است
( .)FAO, 2010براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال
 ،5621کرمان با  10درصد از سطح زیر کشت پسته ،عمدهترین
تولیدکنندة پستة کشور بود ( (Ministry ofAgriculture Jihad,
 .Statistical annuals, 2008سیرجان با  30هزار هکتار سطح
زیر کشت یکی از تولیدکنندگان اصلی پستة کشور است،
بهطوریکه  50درصد از سطح زیر کشت پستة کشور و  90درصد
از سطح زیر کشت پستة کرمان را شامل میشود
(.(Management Sirjan city of Agriculture Jihad, 2012
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کرمان به دالیلی مانند پراکندگی و نامنظمبودن بارندگی،
همجواربودن با کویر لوت و دشت کویر دچار مشکل کمآبی است.
شوری باالی منابع آب کشاورزی و مقدار ناکافی آب در بسیاری
از مناطق از جمله محدودیتهای عمدة سالهای اخیر برای
تولید این محصول بهشمار میآید ( .)Sedaghat, 2006همچنین،
با توجه به مصرف نامتعادل کودهای شیمیایی ،آبیاری غیر علمی
و محدودیت نهادههای تولید این محصول ،بهنظر میرسد کارایی
پستهکاران پایین باشد .با توجه به شرایط موجود در اغلب مناطق
پستهکاری کشور ،تولید اقتصادی سایر محصوالت امکانپذیر
نیست و تولید پسته تنها فرصت سرمایهگذاری در این مناطق
است .امروزه یکی از مشکالت باغداران ضعف مدیریت و ناکارایی
اقتصادی واحدهای تولیدی است؛ بنابراین با توجه به شناخت
امکانات و محدودیتهای موجود در بخش کشاورزی ایران،
مناسبترین راهکار برای افزایش درآمد و کاهش هزینهها،
تخصیص مطلوب عوامل تولید موجود و بهبود کارایی در تولید
است ( .)Hajiani et al., 2005از اینرو ،در شرایط فعلی
پژوهشهای مربوط به کارایی اهمیت زیادی دارد ،زیرا این امکان
را فراهم میآورد که منابع بهصورت بهینه استفاده شوند؛ بنابراین
بررسی کارایی پستهکاران و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها
میتواند موجب ارائة راهکارهای مناسب در راستای بهبود کارایی
آنان باشد .در ادامه ،برخی از مطالعات صورتگرفته در زمینة
کارایی محصوالت کشاورزی بیان میشود.
 )2004( Mirzaei Khalilabadi & Chizariبا استفاده از
روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای با  992کشاورز
پستهکار در منطقة رفسنجان مصاحبه کردند .در این مطالعه،
با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها کارایی فنی،
تخصیصی و اقتصادی بهرهبرداران محاسبه شد .نتایج نشان داد
متوسط کارایی فنی ،تخصیصی و اقتصادی کشاورزان بهترتیب
برابر  25 ،19و  36درصد است .به عقیدة نویسندگان ،اختالف
بین کارایی بهرهبرداران نشان میدهد با بهکارگیری مقدار بهینة
نهادهها میتوان تولید را به مقدار زیادی افزایش دادNajafi .

 )1997( & Abdolahi Ezatabdiبا استفاده از تابع تولید مرزی
تصادفی ،کارایی فنی پستهکاران شهرستان رفسنجان را تخمین
زدند .نتایج مطالعة آنها نشان داد متوسط کارایی فنی در
دشتهای سهگانة شهرستان رفسنجان یعنی نوق ،انار-
کشکوئیه و رفسنجان -کبوترخان بهترتیب برابر با  10 ،00و
 19درصد است .در پایان ،نویسندگان نتیجهگیری کردند که
بهعلت تفاوتهای زیاد سه دشت از نظر منابع آبی و الگوی
مصرف نهادهها ،کشاورزان پستهکار نتوانستند از نتایج

آزمایشهای مؤسسة تحقیقات پسته که در دشت رفسنجان-
کبوترخان واقع است بهطور مؤثری در دو دشت دیگر شهرستان
استفاده کنند )2008( Moazeni & Karbasi .در مطالعهای
انواع کارایی شامل فنی ،تخصیصی ،اقتصادی ،مدیریتی و
کارایی مقیاس پستهکاران شهرستان زرند را با استفاده از روش
تحلیل فراگیر دادهها اندازهگیری کردند .نتایج نشان داد
میانگین کارایی فنی برای دشتهای زرند و سیریز بهترتیب
حدود  19و  39درصد است .میانگین کارایی فنی خالص یا
کارایی مدیریتی و میانگین کارایی مقیاس برای دشت زرند به
ترتیب حدود  11و  15درصد و برای دشت سیریز بهترتیب
حدود  21و  10درصد است .همچنین ،میانگین کارایی
تخصیصی و کارایی اقتصادی برای دشت زرند بهترتیب حدود
 10و  62درصد و برای دشت سیریز بهترتیب حدود  31و 11
درصد است؛ بنابراین ،پستهکاران دشت سیریز از پستهکاران
دشت زرند کاراتر هستند و پستهکاران هر دو دشت پتانسیل
زیادی برای افزایش انواع کارایی خود دارندIsmat et al. .
( )2009با استفاده از تحلیل پوششی دادهها کارایی فنی،
تخصیصی و اقتصادی صد نمونه را از مزارع طیور در بنگالدش
در سال  9001اندازهگیری کردند .نتایج مطالعه نشان داد با
بازدهی ثابت به مقیاس ،متوسط کارایی فنی  22درصد و با
بازدهی متغیر به مقیاس ،کارایی فنی  22درصد و میزان کارایی
تخصیصی و کارایی اقتصادی کمتر از کارایی فنی است .با
کاهش مقدار اضافی نهادهها و افزایش تولید در هر مزرعه
میتوان کارایی کشاورزان را ارتقا دادNguyen & Giang .
( )2009کارایی محصوالت کشاورزی را در ویتنام (با مقایسة
روش پارامتریک و ناپارامتریک) برآورد کردند .در این تحقیق،
با استفاده از روش پارامتریک و ناپارامتریک کارایی فنی،
تخصیصی و اقتصادی محصوالت کشاورزی برای سالهای
 9001-5220در ویتنام اندازهگیری شد .با وجود فناوریهای
متفاوت در هر دو روش ،متوسط کارایی فنی ،تخصیصی و
اقتصادی زیاد باال نبود ،بهطوریکه میتوان میزان کارایی را
بهبود بخشید .همچنین ،نتایج نشان داد برآوردها با استفاده از
روش پارامتریک متفاوت از روش ناپارامتریک استNambiro .
 )2010( et al.ارتباط بین دسترسی به اطالعات در زمینة
کشاورزی و کارایی فنی تولیدکنندگان ذرت را در منطقة
کاکامگا در غرب کنیا بررسی کردند .در این تحقیق ،با استفاده
از روش نمونهگیری خوشهای درمجموع  510کشاورز برای
مصاحبه انتخاب شدند .دو روش (تحلیل پوششی دادهها و مدل
توبیت) برای ارزیابی بازدهی فنی در میان کشاورزان استفاده
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شدند .نتایج نشان میدهد کشاورزانی که به اطالعات در زمینة
کشاورزی دسترسی دارند ،متوسط کارایی فنیشان  20درصد
است و کشاورزانی که به این اطالعات دسترسی ندارند متوسط
کارایی فنیشان  10درصد است؛ بنابراین رابطة معناداری بین
کارایی فنی در تولید ذرت و دسترسی به اطالعات در زمینة
کشاورزی وجود دارد .از آنجاکه پسته بهعنوان محصولی
استراتژیک در بخش کشاورزی ایران است و سیرجان یکی از
قطبهای مهم تولید این محصول بهشمار میآید ،در این مقاله
کارایی بهرهبرداران منطقة مورد نظر با استفاده از روش تحلیل
پوششی دادهها بررسی شد.
مواد و روشها
روشهای اندازهگیری کارایی را میتوان به دو روش تابع مرزی
تصادفی ) (SFA: Stochastic Frontier Analysisو روش
تحلیل پوششی دادهها )DEA: Data Envelopment
 (Analysisتقسیم کرد ( .)Moazeni & Karbasi, 2008روش
تابع مرزی تصادفی بر پایة تعریف  Farrellاز کارایی است که
کارایی را به سه دستة فنی ،تخصیصی و اقتصادی تقسیم
میکند .کارایی فنی عبارت است از :بهدستآوردن حداکثر
تولید ممکن از مقدار مشخصی عوامل تولید ،کارایی تخصیصی
عبارت است از :بهکارگیری ترکیبی از عوامل تولید که حداقل
هزینه را بههمراه داشته باشد و کارایی اقتصادی از حاصلضرب
کارایی فنی در کارایی تخصیصی بهدست میآید؛ بنابراین،
کارایی اقتصادی توانایی واحد کشاورزی در بهدستآوردن
حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت و سطوح مصرف
نهادههاست ( .)Emami Meybodi, 2000; Farrell, 1957در
روش تحلیل پوششی دادهها ،تکنیک مورد استفاده برنامهریزی
خطی است .کارایی با انجامدادن یکسری بهینهسازی بهصورت
مجزا برای هر بنگاه محاسبه میشود .در این روش ،اندازهگیری
عوامل تولید و محصوالت میتواند با واحدهای متفاوتی انجام
گیرد .عالوهبراین ،روش  DEAمیتواند مدلهایی با چند عامل
تولید و چند محصول را بررسی کند ( Moazeni & Karbasi,
 .)2008; Farrell, 1957روش تحلیل پوششی دادهها (غیر
فراسنجشی) اولینبار در سال  1987توسط Cooper Rhodes
& معرفی شد .این روش تابع تولید مرزی را براساس تکنیک
برنامهریزی خطی بهدست میآورد و نیازی به تعیین شکل تابع
تولید برای تخمین آن ندارد؛ بنابراین کمتر در معرض خطای
تصریح قرار میگیرد ( .)Rhodes, 1987مدلی که  Rhodesبا
همکاری  Charnesو  Cooperارائه کردند به  CCRمعروف شد،
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سپس  Charnes ،Bankerو  Cooperدر سال  1984مقالهای
منتشر کردند و در آن مدلی به نام  BBCرا مطرح کردند که
مخفف اسامی معرفان این مدل است .در این مدل ،بحث بازده
به مقیاس نیز به مدل  CCRاضافه شد (.)Banker et al., 1984
در این مطالعه ،کارایی با توجه به بازدهی ثابت نسبت به مقیاس
( )CRS: Constant Return to Scaleو بازدهی متغیر نسبت به
مقیاس ( )VRS: Variable Returns to Scaleمحاسبه
میشود .مدلهای تحلیل پوششی دادهها میتوانند محصولگرا
یا نهادهگرا باشند .هدف در روش نهادهگرا ،استفادة حداقل از
نهادهها با توجه به سطح معین محصول است .در روش
ناپارامتریک تحلیل پوششی دادهها ،ممکن است اندازهگیری
کارایی -بهدلیل قسمت موازی مرز کارایی با محورها -با مشکل
مواجه شود ،زیرا اگر یک بنگاه نیز بعد از اصالح کارایی روی
قسمت موازی مرز کارا با محورها قرار گیرد ،باز هم امکان
کاهش نهادهها بدون کاهش تولید (اگر تحلیل نهادهگرا باشد)
وجود دارد که در اصطالح مازاد نهادهها گفته میشود )(Ohadi,
.(2012
الف) مدل بازده ثابت نسبت به مقیاس

مدل  CCRبا فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس ،کارایی را به
گونهای ارائه میکند که دربرگیرندة کارایی فنی خالص ،یعنی
کارایی ناشی از مدیریت و کارایی ناشی از صرفهجویی مقیاس
یک بنگاه باشد؛ بنابراین ،از آنجاکه برای ارزیابی تأثیرات تغییر
و اصالح ساختاری ،اطالعاتی درمورد کارایی ناشی از مدیریت
ضرورت دارد ،الزم است این دو کارایی از هم تفکیک شود.
 Cooper ،Charnesو  Rhodesبا لحاظ ضرایب متغیر برای هر
بنگاه ،مدل خود را که بعدها به  CCRمعروف شد به شکل زیر
ارائه کردند (:)Charnes et al., 1978
()5

 Y i

Max

s .t
v x i 1
بهطوری که:
 Y i v x i  0
i  1, 2,..., N
 0 ,
v 0
که در آن  µیک بردار  M×1شامل وزنهای محصوالت و V

یک بردار  K×1شامل وزنهای عوامل تولید و  µ′و  𝐯 ′ترانسپوز
 µو  Vاست .محاسبة مسئلة باال بهصورت دوگان ،عالوهبر
تحمیل قیود کمتر ،این مزیت را دارد که کارایی فنی را برای هر
بنگاه به تفکیک ارائه کند :)Emami Meybodi, 2000
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()9



 y i Y   0

Min

()0

S .t .

 θمقادیر اسکالر بهدستآمده برای کارایی بنگاههاست که
شرط  θ ≥ 1را تأمین میکند λ .یک بردار  N×1مقادیر ثابت
است که وزنهای مجموعة مرجع را نشان میدهد Xi .بردار
ستونی نهادهها برای بنگاه iام yi ،بردار ستونی ستادهها برای
بنگاه iام X ،ماتریس  K×Nنهادهها Y ،ماتریس  M×Nستادهها،
 Kتعداد نهادهها M ،تعداد ستادهها و  Nتعداد بنگاهها را نشان
میدهد .مقدار یک نمایانگر بنگاه با کارایی فنی کامل است.
مسئلة برنامهریزی خطی باال باید  Nبار و هر مرتبه برای یکی از
بنگاهها حل شود ).)Coelli et al., 2002; Cooper et al., 2000
ب) مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس

براساس نتایج تحقیق  (1998) Coelli et al.مدل بازده ثابت به
مقیاس ) (CRSمدلی مناسب برای مواقعی است که کشاورزان
در مقیاس بهینه عمل میکنند (قسمت مسطح هزینة متوسط
بلندمدت) .درحالیکه بعضی عوامل مانند رقابت ناقص،
محدودیتهای مالی ،تغییر ناگهانی آب و هوا ،بروز آفتها و
نظایر آن ممکن است سبب شود واحدی کشاورزی در اندازه و
وسعت بهینة اقتصادی فعالیت نکند .برای رفع این مشکل،
Banker et al.مدل بازده متغیر به مقیاس ) (VRSرا معرفی
کردند ( .)Eslami & Mahmudi, 2005بهاینمنظور مدل CRS
برای اندازهگیری بازده متغیر نسبت به مقیاس ) (VRSبسط
داده شد .مدل  VRSبا اضافهکردن قید  NI'λ=1به دوگان
مدل  CRSبهدست میآید (.)Banker et al.,1984
()6

Min

 y i Y   0

 y i Y   0

S .t .

x i  X  0
NI   1

X i  X  0
 0





Min

S .t .

x i  X  0
NI   1
مدل باال با قید بازده متغیر نسبت به مقیاس ،این نکته را
مشخص نمیکند که بنگاه در ناحیة بازده صعودی نسبت به
مقیاس فعالیت میکند یا بازده نزولی .این مهم در عمل با
مقایسة قید بازده غیر صعودی به مقیاس ) (NI'λ ≥ 1صورت
میگیرد .در ادامه ،مدل غیر افزایشی نسبت به مقیاس بررسی
میشود (.)Emami Meybodi, 2000

در رابطة باال محدودیت اول این پرسش را مطرح میکند که
آیا مقادیر واقعی محصول تولیدشده توسط بنگاه iام با استفاده از
عوامل تولید میتواند بیشتر از این مقدار باشد .محدودیت دوم
داللت بر این دارد که عوامل تولید مورد استفادة بنگاه iام حداقل
باید به اندازة عوامل مورد استفادة بنگاه مرجع باشند و محدودیت
سوم قید تحدب است که موجب میشود محاسبهها با فرض بازده
متغیر نسبت به مقیاس انجام گیرد .این عمل در روش  DEAبا
مقایسة مقدار کارایی در حالت بازده غیر صعودی نسبت به مقیاس
( ) NI  1با مقدار کارایی فنی متغیر نسبت به مقیاس
تعیین میشود .به اینصورت که اگر این دو با هم مساوی باشند،
تولیدکنندة مورد نظر دارای بازده نزولی نسبت به مقیاس است و
در غیر اینصورت شرط بازدهی صعودی نسبت به مقیاس برقرار
است .براساس مدل  ،BCCکارایی محاسبهشده در مدل CCR
به دو جزء کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس تقسیم میشود
(.)Emami Meybodi, 2000
برایناساس ،کارایی فنی را میتوان از رابطة زیر بهدست
آورد:
( )1کارایی مقیاس × کارایی مدیریتی = کارایی فنی
اگر اطالعات مربوط به قیمتها در دسترس باشد و هدف
بنگاه حداقلسازی هزینه یا حداکثرسازی درآمد باشد ،عالوهبر
اندازهگیری کارایی فنی ،اندازهگیری کارایی تخصیصی نیز
امکانپذیر است .برای این منظور ،یک الگوی برنامهریزی خطی
برای اندازهگیری کارایی فنی و یک برنامهریزی خطی دیگر برای
اندازهگیری کارایی هزینه (کارایی اقتصادی) مورد نیاز است تا
بتوان کارایی تخصیصی را اندازهگیری کرد .محاسبة کارایی
تخصیصی براساس حداقلسازی هزینه بهصورت زیر است
(:)Emami Meybodi, 2000
()3

*W i X i

 y i Y   0

Min

S .t .

X i  X  0
NI   1
 0
که در آن W i  ،نشانگر بردار قیمتهای عوامل تولید و * Xiبردار
عوامل تولیدی برای حداقلسازی هزینههای بنگاه با همان
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با   d 2 ،)5/23تقریب در برآورد جامعه (برابر با ،)0/032
 =pاحتمال وجود صفت (برابر با  )0/1و  =qاحتمال نبود صفت
(برابر با  )0/1است ( .)Cochran, 1977اطالعات الزم برای این
پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه حاصل شد .دورة مورد
بررسی دورهای دوساله شامل سالهای  5620و  5625است
که بهدلیل سالآوری محصول پسته از میانگین دادههای این
دو سال برای اندازهگیری کارایی استفاده شد .متغیرهای
بهکاررفته در مدل عبارتند از :میزان تولید برحسب کیلوگرم
) ،(Yمیزان مصرف آب برحسب متر مکعب ) ،(X1میزان
استفاده از کود شیمیایی برحسب کیلوگرم ) ،(X2میزان کود
مصرفی دامی برحسب تن ) ،(X3میزان مصرف سم برحسب
لیتر ) ،(X4میزان بهکارگیری نیروی کار برحسب نفر -روز
( ،(X5تعداد ساعتهای استفاده از ماشینآالت ) (X6و سطح
زیر کشت برحسب قصب 5است.

قیمت  Wiو سطح تولید  Yiاست که با حل مسئلة برنامهریزی
خطی باال حاصل میشود.
در مرحلة دوم ،کارایی تخصیصی از رابطة زیر بهدست
میآید (:)Emami Meybodi, 2000
کارایی هزینه (کارایی اقتصادی)
()1
کارایی فنی

 کارایی تخصصی

دادهها
جامعة آماری پستهکاران سیرجان بودند که در بخش مرکزی
متمرکزند .روش نمونهگیری ،تصادفی ساده بود .در این تحقیق،
با استفاده از فرمول کوکران 521 ،بهرهبردار بهعنوان نمونه
انتخاب شدند.
()2

N .t 2 . p .g
N .d 2  t 2 . pg

n

در رابطة باال n ،حجم نمونه N ،تعداد کل جامعة آماری (در
2

11

نتایج و بحث
در جدول  ،5توصیف آماری متغیرهای مورد استفاده در مدل
آورده میشود:

  tمقدار t

مطالعة حاضر برابر با  6100بهرهبردار پستهکار)،
استودنت ،موقعی که سطح معنیداری از 0/1کمتر باشد (برابر

جدول  .1توصیف آماری متغیرهای مورد استفاده در مدل در سطح یک هکتار

متغیرها

حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف استاندارد

تولید (کیلوگرم)

12221

229

3999

2291/3

آب (متر مکعب)

13729

3299

0129

1212

کود شیمیایی (کیلوگرم)

222

29

103

293/91

کود دامی (تن)

39

9

21

3/72

سم (لیتر)

10

2

22

22/01

نیروی کار (نفر روز)

112

17

02

32/21

ماشینآالت (ساعت)

127

2

21

22/29

سطح زیر کشت (قصب)

199999

129

2999

1719

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به مدلهای بحثشده ،کارایی تکنیکی با بازدهی ثابت
به مقیاس و بازدهی متغیر به مقیاس و با فرض نهادهگرا (ورودی-
محور) محاسبه میشود ،زیرا با این روش برخالف روش تابع مرزی،
امکان محاسبة کارایی مقیاس هر بنگاه فراهم است و بهترین
عملکرد را از بین تمامی روشهای آماری ارائه میدهد ( Zara
 .)Nejad & Haji Abadi, 2009همچنین ،با این روش میتوان

کارایی را با جداسازی اجزای آن و جداگانه برای هر بنگاه محاسبه
کرد ( .)Yaghoobi, 2011عالوهبراین ،میزان مصرف بهینة نهادهها
با استفاده از این روش محاسبه میشود .از آنجاکه در زمینة
فعالیتهای کشاورزی کنترل نهادهها راحتتر است ،محاسبهها با
فرض نهادهگرا صورت گرفت .هرچند استفاده از هر دو فرض
نهادهگرا و ستادهگرا نتایج یکسانی دارد.

 .5قصب یک واحد اندازهگیری محلی برای اندازة باغ است .هر قصب معادل  91متر مربع و هر  000قصب معادل یک هکتار است .دلیل استفاده از این واحد
کوچکبودن اندازة باغهاست.
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بهرهبرداران امکانپذیر نیست ،توزیع فراوانی کارایی فنی
بهرهبرداران به همراه توصیف آماری در جدول  9آورده میشود.

نتایج محاسبة کارایی فنی با فرض بازده ثابت به مقیاس
و نهادهگرا )(CRS

از آنجا که ذکر کارایی فنی هر بنگاه با توجه به تعداد زیاد
جدول  .2توزیع فراوانی کارایی فنی در حالت بازده ثابت به مقیاس
سطوح کارایی فنی

تعداد

درصد

درصد تجمعی

x>19

11

2/23

2/27

29

17/12

29/22

20

17/23

37/79

22

13/19

71/20

29< x≤29

27

12/10

29/02

23

11/21

11/23

>29x

22

20/72

199

میانگین

72/20

حداقل

1/2

حداکثر

199

29< x≤19
39< x≤29
79< x≤39
29< x≤79

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتایج جدول  9نشان میدهد بهرهبرداران پستهکار در شرایط
بازده ثابت به مقیاس ،میانگین کارایی فنی  03/2درصدی دارند.
بیشترین فراوانی مربوط به بازة بیشتر از  30درصد است .اختالف
بین کمترین و بیشترین میزان کارایی بیانگر آن است که پتانسیل
زیادی برای بهبود وضعیت کارایی بدون تغییر در سطح تکنولوژی
وجود دارد؛ بهعبارتی پستهکاران میتوانند با همین میزان نهاده
سطح محصول خود را افزایش دهند ،بهطوریکه کارایی فنی آنان
به میزان  16/9درصد افزایش یابد.

نتایج محاسبة کارایی فنی با فرض بازده متغیر به مقیاس
و نهادهگرا )(VRS

در این حالت ،کارایی فنی به دو نوع کارایی مقیاس و کارایی
مدیریت تفکیک میشود .درواقع ،کارایی مدیریت کارایی فنی
خالص است .نتایج تجزیة کارایی و محاسبة اقتصاد مقیاس در
جدول  6خالصه میشود.

جدول  .9کارایی در مدل  CRS-DEAو  VRS-DEAو اقتصاد مقیاس
انواع کارایی

حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف معیار

کارایی فنی

199

1/2

72/0

20/3

کارایی مدیریت

199

10/2

20/9

22/12

کارایی مقیاس

199

2/0

22/1

21/73

CRS-DEA
VRS-DEA
VRS-DEA
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کارایی فنی ،از حاصلضرب کارایی مقیاس در کارایی
مدیریت 5ناشی میشود .طبق نتایج جدول  ،6کارایی مقیاس
(حاصل تقسیم کارایی فنی با فرض بازده ثابت به مقیاس به

کارایی فنی با فرض بازده متغیر به مقیاس (کارایی مدیریت))
 33/1درصد است و کارایی مدیریت  32/2درصد است که
مهارت کشاورزان را در مدیریت تولید و قدرت ترکیب مناسب

 .5کارایی مدیریت برابر است با کارایی فنی خالص؛ یعنی میزان خالص کارایی فنی بدون دخالت اثر مقیاس و با فرض نبود محدودیت ،بازده ثابت نسبت به
مقیاس را نشان میدهد که در این حالت کارایی فنی بهوجودآمده به مدیریت واحد نسبت داده میشود.

اوحدی و همکاران :کاربرد تحلیل پوششی دادهها برای تعیین کارایی...

نهادههای در دسترس برای تولید حداکثر محصول نشان
میدهد که با افزایش دانش فنی مدیران و مدیریت در استفاده

15

از نهادهها برای رسیدن به بیشترین میزان محصول ،کارایی را
تا رسیدن به مرز کارای تولید ارتقا میدهند.

جدول  .6فراوانی بازده نسبت به مقیاس پستهکاران شهرستان سیرجان
نوع بازدهی

فراوانی نسبی

درصد

بازده کاهشی نسبت به مقیاس

21

19/22

بازده ثابت نسبت به مقیاس

29

19/12

بازده فزاینده نسبت به مقیاس

122

19/10

کل

191

199

مأخذ :یافتههای تحقیق

نهادهها میتوانند با توجه به ثابتماندن دیگر شرایط ،تأثیری
مثبت بر اندازة کارایی داشته باشند.

براساس یافتههای جدول  50/51 ،0درصد از پستهکاران
دارای بازده ثابت به مقیاس و  50/31درصد دارای بازده کاهنده
نسبت به مقیاس هستند ،درحالیکه نزدیک به  20درصد آنها
بازده افزایشی نسبت به مقیاس دارند و در ناحیة اول تابع تولید
قرار دارند که برای رسیدن به نقطة بهینه میتوانند با افزایش
معینی در سطح زیر کشت و سایر نهادهها تولید را افزایش دهند؛
بنابراین ،در منطقة مورد نظر پستهکاران با افزایش استفاده از

نتایج محاسبة کارایی فنی ،تخصیصی و اقتصادی
در جدول  ،1آمار توصیفی انواع کارایی با فرض نهادهگرا نمایش
داده میشود.

جدول  .1توصیف آماری کارایی فنی ،تخصیصی ،اقتصادی
نوع کارایی

حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف استاندارد

کارایی فنی

199

10/2

20/9

22/12

کارایی تخصیصی

199

3/9

23/22

12/99

کارایی اقتصادی

199

9/1

11/09

12/17
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در جدول  ،1کارایی فنی ،همان کارایی فنی خالص است که
وضعیت پستهکاران را در حداکثرکردن تولید نشان میدهد و
میزان آن  32/2درصد است که با برنامهریزی صحیح میتوان
این میزان را تا رسیدن به مرز کارای تولید افزایش داد .کارایی
تخصیصی با فرض نهادهگرا نیز وضعیت بهرهبرداران را در حداقل
کردن هزینه نشان میدهد که در سطح پایینی قرار دارد،
بهطوریکه میزان ناکارایی در تخصیص نهادههای تولید بهمنظور
حداقلساختن هزینة تولید ،بهطور متوسط  13/61درصد است
و پستهکاران مورد بررسی با استفادة بهینه از نهادهها میتوانند
تا  13/61درصد از هزینههای خود را بدون تغییر در سطح تولید
اولیه صرفهجویی کنند؛ بهعبارت دیگر ،میتوانند با همین میزان
تولید به درآمد بیشتری دست یابند؛ بنابراین ،پستهکاران در
تخصیص نهادههای پسته بهمنظور حداقلکردن هزینة تولید
بهخوبی عمل نمیکنند .پس از محاسبة کارایی فنی و تخصیصی

پستهکاران میتوان از حاصلضرب آنها کارایی اقتصادی را
محاسبه کرد .بهطور متوسط ،کارایی اقتصادی پستهکاران
 55/22درصد است و برای پستهکاران مختلف بین  0/5تا 500
درصد در نوسان است .کارایی اقتصادی یکی از معیارهای
سنجش سوددهی و کسب درآمد در بحث تولید است که این
معیار برای پستهکاران منطقة مورد مطالعه بسیار پایین است.
همچنین ،شکاف بسیار باالی کارایی اقتصادی بین بدترین و
بهترین بهرهبردار بیانگر آن است که پستهکاران منطقة مورد
مطالعه به لحاظ کسب سود با یکدیگر اختالف بسیار زیادی
دارند؛ بنابراین ،پتانسیل بسیار زیادی برای افزایش کارایی
اقتصادی پستهکاران وجود دارد که با مصرف نهادهها در سطح
بهینه میتوان میزان کارایی اقتصادی را به حداکثر ممکن رساند.
در جدول زیر ،میزان مصرف واقعی و میزان مصرف بهینة نهادهها
نشان داده میشود.
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جدول  .4مقایسة میانگین مصرف واقعی و بهینة نهادهها برای حداقلکردن هزینهها در هر هکتار
آب

کود شیمیایی

کود دامی

سم

نیروی کار

ماشینآالت

سطح زیر کشت

(متر مکعب)

(کیلوگرم)

(تن)

(لیتر)

(نفر-روز)

(ساعت)

(قصب)

مصرف واقعی

9799

129

19

10

122

29

2999

مصرف بهینه

2299

729

12

12

129

71

1212

درصد ناکارایی در

37/97

79/11

12/10

12/2

21/21

21/22

19/21

مصرف نهاده
مأخذ :یافتههای تحقیق

براساس یافتههای جدول  ،3پستهکاران منطقة مورد
مطالعه در مصرف تمام نهادهها دارای مازاد هستند .در مصرف
نهاده ،آب و کود شیمیایی دارای مازاد بیشتری هستند ،ولی
نهادههای کود دامی و سم نسبت به سایر نهادهها میزان
مصرفشان به مقدار بهینه نزدیکتر است .با توجه به شرایط
اقلیمی منطقه ،استفادة بهینه از نهاده آب اهمیت زیادی دارد؛
بنابراین ،با کاهش  60درصدی در مصرف این نهاده بدون
کاهش سطح محصول و با هزینة پایینتر میتوانند به فعالیت
خود ادامه دهند .براساس نتایج این مطالعه ،میانگین کارایی
فنی پستهکاران باالتر از میانگین کارایی تخصیصی و اقتصادی
است .همچنین ،میانگین کارایی تخصیصی نسبت به کارایی
اقتصادی در سطح باالتری قرار دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
طبق نتایج این تحقیق ،میانگین کارایی فنی پستهکاران با فرض
بازده ثابت به مقیاس  03/2درصد بهدست آمد و میانگین کارایی
تخصیصی ،اقتصادی ،مدیریت و مقیاس بهترتیب  96/31درصد،
55/22درصد 32/2 ،درصد و  33/1درصد بهدست آمد؛ بنابراین،
پستهکاران از لحاظ فنی در شرایط مناسبتری قرار دارند ،ولی
با توجه به قیمتهای موجود ،از نهادهها بهصورت کارا استفاده
نمیکند که این امر سبب شد کارایی تخصیصی و اقتصادی آنان
در سطح پایینتری قرار داشته باشد .همچنین ،میزان مصرف
نهادهها در سطح بهینه محاسبه شد؛ بنابراین ،براساس نتایج
میتوان پیشنهادهای زیر را برای افزایش کارایی پستهکاران
توصیه کرد.
با توجه به محاسبهها و نتایج تحقیق ،برای افزایش کارایی
فنی پستهکاران میتوان با استفاده از تکنولوژی موجود و
استفادة مطلوبتر از تکنولوژی فعلی ،کارایی را تا رسیدن به
مرز کارای تولید ارتقا داد .همچنین ،در واحدهای مورد بررسی

تفاوتی چشمگیر میان بهترین و بدترین بهرهبردار وجود دارد؛
بنابراین ،باید زمینهای برای ارتباط پستهکاران موفق برای
انتقال تجربیات و روشهای مورد استفادة آنان به سایر
پستهکاران فراهم شود.
براساس نتایج ،نزدیک به  20درصد پستهکاران دارای
بازدهی فزاینده نسبت به مقیاساند که با افزایش معینی در
سطح زیر کشت و سایر نهادهها میتوانند تولید را تا مقدار بهینه
افزایش دهند.
براساس نتایج تحقیق ،کشاورزان در مصرف آب بهعنوان
مهمترین نهاده الزم در بخش کشاورزی بهصورت بهینه رفتار
نمیکنند و دارای  60درصد مازاد هستند .همچنین ،سیرجان
جزء مناطق کویری است که بهدلیل خشکسالیهای اخیر
سفرههای آب زیرزمینی افت شایان توجهی داشت؛ بنابراین،
لزوم توجه به کاهش مصرف آب و توزیع مناسب آن بین
کشاورزان توسط نهادهای ذیربط و استفاده از فناوریهای
جدید آبرسانی و روشهای بهزراعی در منطقه ضروری است.
طبق نتایج ،کارایی تخصیصی و اقتصادی پستهکاران بسیار
پایین است که نشانگر موفقنبودن کشاورزان در تولید اقتصادی
است ،بهطوریکه کشاورزان سود الزم را از فعالیت خود کسب
نمیکنند .هزینههای تولید از مهمترین عوامل مؤثر بر کارایی
اقتصادی است که با بهینهکردن میزان مصرف نهادهها ،کارایی
حاصل از هر نهاده افزایش مییابد .در این راستا ،باید دولت و
مسئوالن ذیربط با فراهمکردن خدمات توسعهای و ترویجی
در زمینة استفادة بهینه از نهادهها و ارائة راهنماییهای ترویجی
در این زمینه کشاورزان را یاری کنند.
در راستای استفادة مناسب از نهادهها برای افزایش کارایی
تخصیصی ،باید سیاستهای مناسب دولت برای کاهش یارانة
نهادههای کشاورزی (بهویژه کود شیمیایی بهدلیل مصرف بیش
از حد آن) اعمال شود.
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