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ABSTRACT 
 
Given the strategic importance of wheat production in country, optimal applying resources and 

planning to increase its production efficiency is essential. This study conducted with purpose of 
evaluate and analyze types of Technical, allocative, economic, revenue and profitability efficiency 
of wheat producers in Kermanshah Ravansar-Sanjabi Study Area with Using Data Envelopment 
Analysis (DEA). Data required collected by random stratification method and completion of 100 
questionnaires in 2017-2018 crop year. results showed that the mean of technical, management, 
scale, allocative, economic, income and profitability efficiency were 70.2%, 74.5%, 94.4%, 90%, 
67.2%, 73.5% and 26.9%, respectively and it demonstrates the failure of study area farmers in 
economic production of wheat and profitability. In addition, 74% of surveyed farmers are on 
increasing, 18% on decreasing and only 8% on optimum return to scale which it seems logical 
suggestion in order to increase efficiency is increasing scale of production. Therefore, it is 
recommended to government and relevant authorities that provide context for relationship 
successful farmers and share their experiences and used methods with others and help farmers by 
providing extension services and transfer of latest research findings in the field of efficient use of 
inputs. 
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Introduction 
     Population growth in developing countries is increased need for food and agricultural 
production and is caused more attention to the agricultural sector. Agricultural production yield in 
Iran and most developing countries due to inefficient use of production factors and low efficiency 
is far from developed countries. Production efficiency is an important factor in increasing 
productivity and prevent waste of resources, especially in the agricultural economics of developing 
countries. From efficiency analysis to identifying possibility of increasing product while preserving 
resources and also is used as an appropriate supplement to set of policies adopted to simulate 
domestic production. So, by understanding possibilities and limitations of agricultural sector, 
optimal allocation of existing production factors and improving efficiency is best way to reduce 
costs and increase revenue and profitability. Given the strategic importance of wheat and its low 
yield, rational and optimal use of inputs and planning to increase its efficiency is essential. 
Therefore, present study is conducted with purpose of evaluate and analyze types of technical, 
management, scale, allocation, economic, income, and profitability efficiency of wheat producers 
in Kermanshah Ravansar-Sanjabi study area. 
 
Materials and Methods 
    In present study, data envelopment analysis (DEA) is used to calculate types of technical, 
management, scale, allocation, economic, income, and profitability efficiency of wheat producers 
in Kermanshah Ravansar-Sanjabi study area. Data and information required was collected by 
random stratification method and completion of 100 questionnaires in 2017-2018 crop year. 
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Results and discussion 
    Results showed that mean of technical, management and scale efficiency of irrigated wheat 
producers were 70.2%, 74.5% and 94.4%, respectively. So wheat farmers can increase technical 
efficiency by reducing input usage without changing the product level. Also, 74% of surveyed 
farmers are working on increasing, 18% on decreasing and only 8% on optimum returns to scale. 
Mean allocative and economic efficiency with variable returns to scale are calculated 90%, and 
67.2%, respectively which inefficient use with inadequate input management are reasons for this. 
Mean income and profitability efficiency were calculated 73.5% and 26.9%, respectively. It is 
observed that wheat producers in terms of cost and income are in poor performance and worse, cost 
efficiency is not combined with income efficiency and only one aspect of profitability is 
considered. So, as expected, profitability efficiency of farms surveyed is very low. 
 
Suggestion 
    As regards 74% of surveyed farmers are working on increasing scale, therefore, increasing scale 
of production to reduce costs and income is seems a good decision. Based on the results, farmers 
do not optimally use fertilizer and chemical pesticide inputs, especially water as the most important 
input in the agricultural sector. Therefore, by about 50% reducing pesticide and chemical fertilizer 
inputs and by about 30% reducing water use without reducing crop levels, In addition to reducing 
production costs, it will greatly improve quality of the environment. Furthermore, by properly 
managing inputs, costs and product sales, farmers in addition to reducing costs, can increase their 
income and profits. Recommended to government and relevant authorities that provide context for 
relationship successful farmers and share their experiences and used methods with others and help 
farmers by providing extension services and transfer of latest research findings in the field of 
efficient use of inputs. 
 
Keywords: Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), wheat, Ravansar-Sanjabi 
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 تحلیل اقتصادي کارایی تولید گندم در کرمانشاه
 سنجابی) -(مطالعه موردي: محدوده روانسر 

 
 2، احمد سام دلیري*1فرشاد محمدیان

 رانیا اسدآباد، ،ياسدآباد نیالدجمالدیدانشگاه س کشاورزي، اقتصاد گروه اناستادیار، 2، 1
 )7/10/98تاریخ تصویب:  -31/6/98(تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
 زيیربرنامه و هانهاده نهیبه ريیکارگه، باهمیت استراتژیک تولید گندم در کشوربا توجه به 
. مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل ضروري است آن یی تولیدکارا شیدر جهت افزا

انواع کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادي، درآمد و سودآوري کشاورزان گندمکار محدوده 
) صورت DEAها (ابی کرمانشاه با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهسنج-مطالعاتی روانسر

پرسشنامه در سال  100بندي تصادفی و تکمیل گرفته و اطالعات مورد نیاز به روش طبقه
آوري شده است. نتایج مطالعه نشان داد که متوسط کارایی فنی، جمع 1396-97زراعی 

، 90، 4/94، 5/74، 2/70ترتیب سودآوري بهمدیریتی، مقیاس، تخصیصی، اقتصادي، درآمد و 
درصد و بیانگر عدم موفقیت کشاورزان محدوده در تولید اقتصادي گندم  9/26و  5/73،  2/67

 18درصد کشاورزان مورد بررسی در بازده افزایشی،  74و سودآوري بوده است. همچنین، 
کنند که قیاس فعالیت میدرصد در بازده بهینه نسبت به م 8درصد در بازده کاهشی و تنها 

، به دولت و لذارسد. نظر میپیشنهاد افزایش مقیاس تولید در جهت افزایش کارایی منطقی به
هاي ارتباط کشاورزان موفق و انتقال تجربیات و روش شود زمینهربط پیشنهاد میمسئوالن ذي

هاي نتقال جدیدترین یافتهمورد استفاده آنان به سایرین را فراهم و با ارائه خدمات ترویجی و ا
 ها، کشاورزان را یاري کنند. مراکز تحقیقاتی در زمینه استفاده بهینه از نهاده

 
 سنجابی-)، گندم، روانسرDEAها (کارایی، تحلیل پوششی داده هاي کلیدي:واژه

 
 مقدمه

غذا و  به نیاز توسعه، درحال کشورهاي جمعیت رشد
 توجه هر چه سبب و داده را افزایش تولیدات کشاورزي

 دیتول شیافزاشده است.  کشاورزي بخش به بیشتر
تغییر  د،یتوسعه عوامل تول قیاز طر يمحصوالت کشاورز

وري عوامل تولید بهبود بهره ایو  آوري موجوددر فن
آوري فن بهبودو  دیکه توسعه عوامل تول ردیگیصورت م
). با Shafiee et al., 2006( روبرو است ییهاتیبا محدود

بهبود رسد نظر میی منابع آبی، بهکنونتوجه به بحران 
 راهکار نیتریو عمل نیبهتر دیتولعوامل  وريبهره

 ,.Benin et al., 2004; Ohadi et al(است تولید  شیاافز

مهم و  يهاتیمنابع از محدود یابیهمواره کم ).2015
 یدگزن کی جادیا يبوده و برا دیتول ندیدر فرا یاساس

بجز استفاده هر چه بهتر از امکانات  يامطلوب، بشر چاره
ندارد  تیفیکباو  شتریب دیمنظور تولموجود به

)esfanjenari kenari, 2011(. یاصل يهاياز استراتژ 
 ي،در بخش کشاورز يوربه رشد بهره یابیدست
 آوريفنو استفاده کارآمدتر از آوري فن يهاينوآور

در اما  .)Hoang & Coelli, 2011( استموجود 
 دیجد يهايآوراز فن ياریدر حال توسعه بس يکشورها
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که  اندبودهنموفق خیلی  يوردر بهبود بهره يکشاورز
سطوح  میبه تنظ لیتما ایو  ییعدم توانا لیدلاغلب به

و انس  ییآشنا لیبه دل دکنندگانیتوسط تول ياهنهاد
فقر و  ایو  يکشاورز یسنت يهاستمیآنها با س

 ,.Benin et al(است  يو نهاد ياعتبار يهاتیمحدود

2004 and Haji, 2007.( يبرا نهیگز نیبهتر ،نیبنابرا 
 شیدر حال توسعه، افزا يدر کشورها يوربهره شیافزا
طور موثر از است و اگر کشاورزان به دیتول ییکارا
بهبود  ي، تالش برانکنند ستفادهموجود ا يهايآورفن
 دیجد يهايآورفن یتر از معرفمقرون به صرفه ییکارا

عامل مهمی  ). کارایی تولیدBenin et al., 2004( است
ویژه در اقتصاد کشاورزي وري بهدر زمینه رشد بهره

براي جلوگیري از  و بوده کشورهاي در حال توسعه
خوردار است. از اي بررفت منابع از اهمیت ویژههدر

تحلیل کارایی براي مشخص نمودن امکان افزایش 
عنوان مکملی مناسب و نیز به بعمحصول ضمن حفظ منا

منظور هاي اتخاذ شده بهبراي مجموعه سیاست
 esfanjenari( شودسازي تولید داخلی استفاده میشبیه

kenari, 2011(. آن به  دیتول ییوجود کمبودها در کارا
و  یمتداول اضاف يهابه نهاده ازیاست که بدون ن یمعن
داد. عملکرد  شیرا افزا دیتول توانیم د،یجد يآورفن
کشورهاي در و اغلب  رانیا در کشاورزي محصوالت دیتول

 و دیاز عوامل تول نهیبهریعلت استفاده غبهتوسعه  حال
با کشورهاي توسعه  اديیفاصله زیی، کارا بودن نییپا
اساسی بخش کشاورزي از مشکالت  یکی و دارد هافتی

 ياقتصادیی فنی و و ناکارا تیریضعف مد این کشورها،
 و امکانات با شناخت نیبنابرا .است يدیتول مزارع

 نیترمناسب ،يموجود در بخش کشاورز يهاتیمحدود
 صیتخص ها،نهیدرآمد و کاهش هز شیافزا يراهکار برا

  است. ییبود کاراو به موجود دیمطلوب عوامل تول
و  ترین کاال در الگوي مصرفی خانوارهاگندم حیاتی

شمار هب جهان تیاز جمع یمین یغذاي اصلتامین کننده 
 شودتلقی می کیمحصول استراتژ کیعنوان به رفته و

)Hosseinzadeh et al., 2018(.  در کشورهاي در حال
تا  70است که  ییاز هشت منبع غذا یکیگندم  توسعه

مصرف  نیپروتئ درصد از 90تا  66 ،درصد کالري 90
 کل از درصد 20و  دراتیدرصد از کربوه 55 حدود ،شده

د. در کنیرا فراهم م یدر سطح جهان شده مصرف کالري

گندم رتبه اول در  دیتول 2010 تا 2000هاي سال فاصله
در سال و ایران  کشور را داشتهمحصوالت کشاورزي  نیب

رتبه دوازدهم در  ،دیتن تول ونیلیم 15از  شیبا ب 2010
 گندم را دارا بوده است دکنندگانیتول نیتربزرگ انیم

)Khoshnevisan et al., 2015(. سوم  کی نزدیک به
 ریو در دهه اخ بودهکشت گندم ریز در کشور هانیزم

از لحاظ و  زدهمیس رتبه در دیمقدار تول لحاظاز  ایران
رتبه در  )تولیدعملکرد در واحد سطح ( دیمقدار تول

 & Kazemi( قرار داشته استجهان  کمیهشتاد و 

Nikkhah Farrkhani, 2009(.  نقش استراتژیک گندم در
و رسالت سنگینی که در رسیدن به  نظام مصرفی کشور

 ملی وجود دارد، بر خودکفایی و پیشبرد اهداف توسعه
 تولید عواملریزي و مدیریت بهینه لزوم برنامه ،اهمیت

 به خودکفایی دستیابی. )Yazdani, 1999( افزایدمی آن
دولت را مجبور به انجام مداخالت  در تولید گندم همواره
ها در نتیجه این حمایت نموده که گسترده در بازار گندم

 گرایش به افزایش تولید این محصول از ،چند سال اخیر
با این حال گندم تولید شده  .است بودهجانب کشاورزان 

 ،و مصرف داخلی باشد توانسته پاسخگوي نیازعموماً ن
که هنوز بخش زیادي از کمبود گندم مورد نیاز  طوريبه

 Borimnejad and( شودتأمین می کشور از راه واردات

Mohtashami, 2009(.  اهمیت استراتژیک با توجه به
که پیشتر به  در واحد سطح نییپا اریعملکرد بسگندم و 

 و هانهاده نهیو به یمنطق ريی، بکارگآن اشاره شد
. ضروري است آن ییکارا شیدر جهت افزا زيیربرنامه
به تالش  ،آوريهاي فنبر نوآوري عالوه ییکارا بهبود

همچنین مروجان  و ییکارا مطالعاتدر پژوهشگران 
. است وابسته کشاورزان نیب جینتا اشاعه کشاورزي در

 ییشناسا کاران وگندم ییکاراو تحلیل  یبررس نیبنابرا
 يموجب ارائۀ راهکارها تواندیم نقاط ضعف و قوت
یی و دستیابی به بهبود کارا يمناسب در راستا

 باشد. خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک
 نییتعو در سطح مزارع گندم  ییکارا یبمحاسبه تجر

 يهااستیس نیتدو در ،گذاراثرمختلف  يفاکتورها
ي، درآمد، هزینه وربهره یی،کارا شیمنظور افزامناسب به

مهم و  اریبس يبخش کشاورز بردارانو سودآوري بهره
کمبود  لیدلبهکشورهاي در حال توسعه  .است يضرور

 هاييو توسعه تکنولوژ رشیپذ يها برامنابع و فرصت
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با . شوندمیمنتفع بسیار  یمطالعاتچنین  نتایجاز  د،یجد
در  سنجابی-تی روانسرمحدوده مطالعاتوجه به آن که 

استان کرمانشاه یکی از مناطق مهم کشت این محصول 
شمار رفته و در این محدوده تاکنون استراتژیک به

به ، مطالعه جامعی در این زمینه صورت نگرفته است
 عنوان پایلوت مطالعه انتخاب شده است. 

(2018) dadmand and azimi با پژوهشی در 
 ارزیابی به فازي داده پوششی تحلیل رهیافت از استفاده
 پرداختند حیدریهتربت شهرستان در گندم تولید کارایی

 هامصرف نهاده باید کارایی بهبود براي که دادند نشان و
 ورودي، مصرفی انرژي به معادل توجه با و را کاهش

 را کشاورزان کارایی تواندمی مصرفی مقدار در کاهش
 کودهاي مصرف در کاهش همچنین دهد. افزایش

 مدرن هايروش و آالتماشین از استفاده شیمیایی و
 abdpour (2017) .است مؤثر کارایی افزایش در آبیاري

et al.، و تخصیصی مقیاس، فنی، کارایی محاسبه به 
 تحلیل روش از استفاده با بم شهرستان در اقتصادي
 که داد نشان مطالعه این نتایج پرداختند. هاداده پوششی
 سرمایه میزان تحصیالت، میزان باغدار، سن يمتغیرها

 اثر داراي ترویجی مراکز با ارتباط و کشاورزي واحدهاي
 بوده کشاورزي واحدهاي فنی کارایی برروي دار معنی
 منظور به اي مطالعه در ،.molaei et al (2017) .است

 مرزي تابع روش از محیطیزیست و فنی کارایی برآورد
 داد نشان پژوهش این که نتایج کردند استفاده تصادفی
 88 و 78 ترتیببه محیطیزیست و فنی کارایی میانگین

 کارایی بر موثر عوامل بررسی همچنین. باشدمی درصد
 باالتر، تحصیالت که داد نشان محیطیزیست و فنی

 اراضی سازي یکپارچه و ترویجی هايکالس در شرکت
 افزایش را محیطیزیست و فنی کارایی داريمعنی طوربه

 تولید آب مصرف کارایی ،.ganji et al (2017) .دهدمی
 تحلیل از استفاده با را البرز گندم استان کنندگان
 داد نشان نتایج مطالعه محاسبه کردند. هاداده پوششی

 متغیر و ثابت بازده حالت در فنی کارایی میانگین که
 است. بوده درصد 78 و 74 ترتیببه مقیاس به نسبت

 تحصیالت، میزان کشاورز، تجربه متغیرهاي چنین،هم
 و مثبت اثر آب مکعب متر هر قیمت و زمین مالکیت

 در شرکت آب، منبع تا کشاورز زمین مسافت متغیرهاي
 و منفی اثر هاتعاونی در عضویت و آموزشی کالسهاي

 (2015) .دارند آب مصرف کارایی بر داريمعنی

garshasbi and dadashi، کارایی ارزیابی ی بهدر پژوهش 
 طی ایران زراعت در گندم اقتصادي و تخصیصی فنی،
 اند.پرداخته مرزي رویکرد از استفاده با 1379-88 دوره

 در گندمکاران فنی ناکارایی نتایج مطالعه نشان داد
 درصد، 35 و 21 معادل دوره این در کشور هاياستان

 یناکارای و درصد 51 و 23 معادل تخصیصی ناکارایی
 بر عالوه. است بوده درصد 68 و 38 معادل نیز اقتصادي

 کشور آبی و دیم گندم کارایی انواع میانگین روند این،
 آبی گندم کارایی و انواع بوده کاهنده زمانی دوره این در
 (2013) .دارد قرار باالتري سطح در دیم نوع با قیاس در

abdshahi et al.، در گندم محصول انرژي کارایی 
 مورد داده پوششی تحلیل رویکرد با را شهرضا ستانشهر

 نهاده که داد نشان پژوهش نتایج. اندداده قرار بررسی
 با انسانی نیروي و بیشترین درصد 5/79 با مصرفی آب
 خود به را انرژي مصرف سهم ترینکم درصد 24/0

بیانگر این مهم  آمدهدستبه نتایج. اندداده اختصاص
 درصد 23 ه ثابت نسبت به مقیاس،مدل بازد در که است

 از درصد 36 بازده متغیر نسبت به مقیاس، مدل در و
 ،همچنین. اندداشته درصد 100 واحدها کارایی کل

 کارایی و خالص فنی کارایی فنی، کارایی میانگین
 برآورد درصد 43/94 و 14/95 ،26/90 ترتیب به مقیاس

 گندم ارعمز کارایی ،.mardani et al (2013). است شده
 مدل و هاداده پوششی تحلیل روش ترکیب با را سیستان

 کرده گیرياندازه کنندهکنترل پارامترهاي با سازيبهینه
 مدل در نمونه مزارع کارایی میانگین که دادند و نشان

 با و معین اطمینان عدم ثابت سطوح در پیشنهادي
 کران از محدودیت هر انحراف احتمال مقدار افزایش

 در را پژوهشی ،Masuda (2016) .است یافتهکاهش خود
 در زیستمحیط با سازگار گندم تولید کارایی مورد

. است داده انجام پایدار کشاورزي به دستیابی راستاي
 با سازگار گندم کارآمد تولید که داد نتایج مطالعه نشان

 بد و خوب رشد شرایط دو هر در تواندمی زیستمحیط
دهد  روي نیتروژن کود از کافی دارمق برنامه یک توسط
 تولید کارایی بهبود در مهم عوامل از نیتروژن و کود
 Alemdar (2006) .باشدمی زیستمحیط با سازگار گندم

& Oren، کارایی با هدف تحلیل را ايمطالعه ترکیه در 
 با ابتدا مطالعه این در. اندداده انجام گندم کشت در فنی
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 و محاسبه فنی کارایی هاداده یپوشش تحلیل از استفاده
سپس با استفاده از رگرسیون عوامل اثرگذار بر آن 

 که بود آن بیانگر رگرسیون تحلیل نتایج شناسایی شد.
کشاورزان  فنی اثرگذار بر کارایی عامل ترینمهم زمین

 زمینه در که هاییپژوهش دیگر از .است بوده گندمکار
 به توانمی هشدانجام کشاورزي محصوالت کارایی

 ajabshirchi et al، (2011) rafaati et (2011) مطالعات

al، (2009) kazemi and nikkhahfarkhani، (2008) 

karrimi et al، (2006) borimnejat ، (2005) 

shirvanian and zad ،  
(2005) mosavi and khalilian ، (2014) 

Gołaszewski et al، (2012) Maganga ، (2010) و 

cechura ، کرد. مرور مطالعات بیانگر این است که  اشاره
در اکثر مطالعات انجام شده جنبه خاصی از کارایی مورد 
توجه بوده و یا درصدد معرفی و کاربرد تجربی روش 

طور همزمان محاسبه اند و بهبوده کارایی جدید محاسبه
هدف  انواع کارایی و مقایسه آنها انجام نشده است.

یی فنی، مدیریتی و مقیاس در کاراانواع  لیحلت مطالعه
گرا، کارایی اقتصادي، تخصیصی، حالت نهاده و ستاده
 با منطقه نیا کاران آبیگندم درآمد و سودآوري

ها داده فراگیر لیتحل کیناپارامتر کردیاز رو ريیگبهره
 باشد.می

 
 هامواد و روش

سابقه طوالنی در علوم مختلف از جمله  ،کارایی
گیري و تحلیل کارایی نشان تصاد کشاورزي دارد. اندازهاق

توانند از گیري چگونه میدهد که واحدهاي تصمیممی
منابع و امکانات خود در راستاي دستیابی به بهترین 
عملکرد و افزایش تولید در مقطعی از زمان استفاده 

کارایی به دو  محاسبههاي روش .)Vitzel, 2002(نمایند 
بندي هاي مرزي و غیرمرزي تقسیمشدسته کلی رو

غیرمرزي از توابع تولید، هزینه یا  شوند که در روشمی
بر هاي مرزي نیز شود. روشسود معمولی استفاده می

هاي آنها به دو رویکرد کلی و متمایز حسب ویژگی
 ,greene( شوندمی بنديتقسیمپارامتري و ناپارامتري 

شود که هاي گفته میرویکرد پارامتري به روش .)1999
در آنها یک شکل خاص براي تابع تولید یا هزینه در نظر 

هاي مرسوم برآورد توابع گرفته و سپس با یکی از روش

در آمار و اقتصاد سنجی، پارامترهاي این تابع برآورد 
هاي پارامتري شامل تابع تولید شود. مهمترین روشمی

، تابع تولید 2، تابع تولید مرزي قطعی آماري1مرزي قطعی
 haghighatnejat et( هستند 4و تابع سود 3مرزي تصادفی

al., 2013(.  همانطور که بیان شد، در رویکرد پارامتري
ابتدا یک فرم تابعی مناسب براي تابع تولید در نظر 

شود که همین ویژگی در این رویکرد ایجاد می گرفته
 محدودیت خواهد نمود. چرا که تمامی مشکالت انتخاب

فرم تابعی مناسب به نتایج کارایی نیز منتقل شده و 
چنانچه تابع مناسبی براي الگوي پارامتري انتخاب نشود، 

واقعی خواهد بود نتایج برآورد انواع کارایی غیر
)haghighatnejat et al., 2013(.  رویکرد ناپارامتري

ریزي ریاضی است و از آن جهت مبتنی بر تکنیک برنامه
شود که براي محاسبه مرز تولید نامیده میناپارامتري 

(هزینه) و محاسبه کارایی در چارچوب آن، الزامی به 
ترین تخمین هیچ نوع فرم خاص تابعی نیست. متداول

شیوه محاسباتی در چارچوب روش مذکور، روش تحلیل 
-هاي تصمیم) است. وقتی واحدDEA(5هاپوششی داده
-هاي متعددي هستند، روشنهاده و ستادهگیري داراي 

اي مناسب کارایی گونهتوانند بههاي پارامتریک نمی
مربوط به این واحدها را محاسبه و ارزیابی کنند، در این 

ها به عنوان یک روش شرایط روش تحلیل پوششی داده
گیري کارایی مورد استفاده قرار ناپارامتریک براي اندازه

هاي تحلیل مدل .)Ramanathan, 2006( گیردمی
ها به سه دسته کلی بازده ثابت نسبت به پوششی داده

)، بازده متغیر نسبت به CCRیاCRS(6مقیاس
افزایشی نسبت به ) و بازده غیرBCCیاVRS(7مقیاس
نوع بازده  شوند وبندي میتقسیم )NIRS( 8مقیاس

در  ینسب شیکه افزا کندیم انیب 9اسینسبت به مق
خواهد  شیرا افزا دیتول زانیبه چه م دیعوامل تول یتمام
هاي فوق را از مدل یکهر  .)Coelli et al., 2005(داد. 

                                                                                  
1.  Deterministic Frontier Production Function  
2. Deterministic Statistical Frontier Production Function  
3. Stochastical Frontier Production Function  
4. Profit Function  
5. Data Envelopment Analysis (DEA) 
6. Constant Return to Scale (CRS) 
7. Variable Return to Scale (VRS) 
8. Non-Increasing Return to Scale (NIRS) 
9. Returns to Scale 

bword://BAB!ALL!,statistical/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FData_envelopment_analysis&ei=OivGU6bRNuXK8gH1vIFY&usg=AFQjCNE6TFFbfHR8gvvaRACo2ZYpCod02A&bvm=bv.71126742,d.b2U
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 یمورد بررس 2گراستاده یا 1گرانهادهتوان از دو رویه می
 زانیاست که به چه م نیا گرانهادهر از منظو .قرار داد

کاهش  هاستاده زانیرا با ثابت نگه داشتن م هانهاده دیبا
برسد. منظور از  یینظر به مرز کاراداد تا واحد مورد 

 ها،نهاده زانیاست که با ثابت نگه داشتن م نیا گراستاده
داد تا واحد مورد نظر به  شیرا افزا هاستاده زانیچه م
انتخاب مدل  .)Coelli et al., 2005( برسد ییاارمرز ک

گرا نهاده یا ستاده لحاظ از هاداده یپوشش لیمناسب تحل
ها ها و ستادهنهاده يکنترل رو زانیبه م یبودن بستگ
 ریکنترل پذ شتریکه هر کدام ب بیترت نیدارد، به ا

. با شودیباشند، مدل مناسب بر همان اساس انتخاب م
به  يدر بخش کشاورز محصوالت دیتول نکهیتوجه به ا

قرار  سکیو انواع ر ییآب و هوا طیشرا ریشدت تحت تاث
وجود  هادر مصرف نهاده يشتریب يریپذو کنترل داشته

 هدر محاسبگرا نهاده کردی، در پژوهش حاضر از رودارد
و براي مقایسه از رویکرد  شودیبهره گرفته مفنی  ییکارا

توسط CCRالگوي .خواهد شد گرا نیز استفادهستاده
و در آن فرض بازدهی  ارائه )1978( و همکاران 3چارنز
گیري تصمیم براي تمام واحدهاي به مقیاس نسبت ثابت

 cooper et al., 2000 and Coelli et( لحاظ شده است

al., 2005.( يبرامقیاس  به نسبت مدل بازده ثابت 
 اسیمق درگیري تصمیم است که واحدهاي یمواقع

 متوسط نۀیقسمت مسطح هز( کنندیعمل م نهیبه
عوامل مانند  یممکن است بعض کهیدرحال )،بلندمدت

آب و  یناگهان رییتغ ،یمال يهاتیمحدود رقابت ناقص،
 در اندازه وکه آن سبب شود  رینظا ها وهوا، بروز آفت

 .)Bjurek, 1990( ندننک تیفعال ياقتصاد نۀیبه مقیاس
براي هر یک از واحدهاي غیرکارا، DEAدر روش

یک واحد کارا یا ترکیبی از دو یا چند واحد کارا به 
گردند. از آنجا که این عنوان مرجع و الگو معرفی می

واحد مرکب (دو یا چند واحد کارا) ضرورتا در صنعت 
وجود نخواهد داشت، به عنوان یک واحد مجازي کارا 

، یافتن بهترین DEAشود. یکی از مزایايمی شناخته
واحد مجازي کارا براي هر یک از واحدهاي مورد بررسی 

باشد. چنانچه واحدي کارا باشد، (کارا و غیرکارا) می

                                                                                  
1. Input Oriented 
2. Output Oriented 
3. Charnes 

مجموعه مرجع آن (واحد مجازي کارا) خود این واحد 
خواهد بود. سهم هر یک از واحدهاي کارا در تشکیل 

جازي کارا (واحد مرجع) براي یک واحد غیرکارا، واحد م
λ )nλλλبستگی به وزن ,...,, دارد که توسط  )21

براي هر یک از واحدهاي کارا محاسبه و  DEAروش
)، 1). در شکل (Farel, 1957شود (ارائه می
روي  Bتصویر ′Bغیرکارا هستند وBوAواحدهاي

قرار گرفته  Cو Dمرز کارایی است که بین دو واحد
توان از ترکیب وزنی دو واحد را می ′Bواحد است.

یک  ′Bبدست آورد. بنابراین Cو Dواقعی و کاراي
 λخواهد بود. از ضرایب Bواحد مجازي و واحد مرجع

ها در وضعیت کارا و به براي محاسبه مقدار مصرف نهاده
واحدهاي ناکارا جهت ها براي عبارتی مقدار مصرف نهاده

) 1شود که در رابطه (رسیدن به مرز کارایی محاسبه می
  ارائه شده است.

)1( nno XSx λθ =− −* 
نهاده 0xمقدار کارایی واحد ناکارا،θ*)،1در رابطه (

ام nظر واحد نهاده مورد نnXمورد نظر واحد ناکارا،
 باشد.مازاد نهاده مورد نظر واحد ناکارا میS−مرجع و

پس از تعیین منحنی مرز کارا، مشخص CCRمدل
کند که واحدهاي مختلف در کجاي این مرز قرار می

دارند و براي رسیدن به مرز کارایی، چه ترکیبی از 
 ها را بایستی انتخاب کرد.ها و ستادهدهنها

 
ي ورود ): مرز کارایی با دو نهاده و یک ستاده در رویه1شکل (

 محور
اضافه با را BCC)، الگوي1984و همکاران (4بانکر

به مقیاس در  نسبت فرض بازدهی متغیر کردن

                                                                                  
4 Banker   
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 ترتیب تعدادبهnوm،sمطرح نمودند. اگرCCRيالگو

 rjyوijxو گیريتصمیم واحدهايها و ها، ستادهنهاده
هاي واحد ها و ستادهمقادیر نهادهترتیب به

ریزي خطی امهبرن هايباشد، مدل امjگیريتصمیم
 NIRSوCCR،BCCمربوط به الگوهاي گرانهاده

    :)Coelli et al., 2005( شوندشکل زیر تعریف میبه
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 يبرا اسینسبت به مق یشیافزاریمدل بازده غ

از  کیهر  بودن ی یا کاهشیشیقضاوت در مورد بازده افزا
 يهاتفاوت مدل ي حل خواهد شد.رگیمیتصم يواحدها

 بودن اسینسبت به مق یشیافزاریو غ ریتغم، بازده ثابت
به این معنا که با اضافه کردن  ،تحدب است قیددر 

∑محدودیت
=

=
n

j
j

1
1λل، مدCCRبهBCC و با اضافه

∑کردن محدودیت
=

≤
n

j
j

1
1λ ،

شود. در معادالت تبدیل میNIRSبهCCRمدل
متغیر چگالی و شامل اعدادي ثابت است که jλفوق،

) θ( یفن ییمحاسبه کارا يبرا 1هاي مجموعه مرجعوزن
در واقع  دهد.را نشان می یدر واحد مورد بررس

فرض است که بطور قطع  نیبر ا یمبتنjλریمتغ
از  یبترکی عنواناز به يمجاز دینقطه تول کی توانیم

 يبرا یستباینمود و  جادیا يدینقاط تول ریسا
 یمجموعه واقع کیموجود در  يدیتول تیوضعnتمام

 يواحدها يبرا 2000et al.,  cooper(.jλ( محاسبه شود
از  یبیترک چیه تواندیمدل نم رایاست، ز کیکارا برابر 

 يکه کاراتر از واحدها ايگونهکند به دایواحدها را پ گرید
 2امoگیريکارایی فنی واحد تصمیمθمذکور باشند.

)oDMUدهد که ) نسبت به سایر واحدها را نشان می
عددي بزرگتر از صفر و حداکثر مساوي یک است. 

برابر یک باشد، بدان معناست که واحد مورد θچنانچه
دقیقا روي مرز کارا قرار  نظر از لحاظ فنی کارا بوده و

هر  نسبی عملکرد یابیارز لهیاساسا بوس یفن ییکارادارد. 
و  شودیم يریگاندازه واحدها گریبه دنسبت واحد 

بار و هر مرتبه nریزي خطی باال بایدهاي برنامهمدل
فرض  گیري حل شود.براي یکی از واحدهاي تصمیم

 نیمدل به ا کیدر  اسیت به مقوجود بازده ثابت نسب
 ییدر محاسبه کارا يدیاست که اندازه واحد تول یمعن
عدم وجود  لیدلمورد توجه قرار نگرفته و به یفن

کوچک  يدیواحد تول کی اس،یاز مق یناش يهاصرفه
 يبه ورود یرا با همان نسبت خروج هاستاده تواندیم
آن را  ییبزرگتر توانا يدیتول احدو کیکه  دینما جادیا

وجود  اسیاز مق یناش يهاکه صرفه يدارد. در واحدها
 و شودیظاهر نم اسیدارد، فرض بازده ثابت نسبت به مق

 اسینسبت به مق ریبازده ثابت و متغ يمرزها نیفاصله ب
 سبهپس از محا ،لذااست.  اسیمق ییمفهوم ناکارا انگریب

 یشیرافزایو غ ریبا سه مدل بازده ثابت، متغ یفن ییکارا
را به دو جزء  یفن ییکارا توانیم اس،ینسبت به مق

 1اسیمق یی) و کارا4تیری(مد 3خالص یفن ییکارا

                                                                                  
1. Reference Set 

 راییمجموعه مرجع واحدي مجازي است که واحدهاي ناکارا براي بهبود کا
 حد پیروي کنند.باید از عملکرد آن وا

2. Decision Making Unit (DMU) 
3. Pure Technical Efficiency 

کارایی فنی خالص یا کارایی مدیریت، میزان خالص کارایی فنی بدون  .4
دخالت اثر مقیاس و با فرض نبود محدودیت بازده ثابت نسبت به مقیاس را 

مدیریت واحد  دهد که در این حالت کارایی فنی به وجودآمده بهنشان می
 شود.نسبت داده می
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 کیهر  بودن یکاهش ای یشیو در مورد بازده افزا کیتفک
 یفن ییکارا قضاوت کرد. يرگیمیتصم ياز واحدها

 ییکارا ییاست که متاثر از جابجا یفن ییخالص، کارا
 ریمحاسبه شده تحت بازده متغ ییبوده و کارا اسیمق

 ییکارا میاز تقس اسیمق ییاست. کارا اسینسبت به مق
 ریتحت بازده متغ یفن ییبر کارا ثابتتحت بازده  یفن

 ییاس،کارایمق یی. کاراشودیحاصل منسبت به مقیاس 
اندازه  رییبا تغ اسیبازده نسبت به مق هاياز صرفه یناش

 تیفعال يبرا حد تولیديوا ییتوانا انگریبنگاه بوده و نما
 ریاست که بصورت رابطه ز ياقتصاد نهیبه اسیدر مق

 imami Meybodi, 2000 and( شودینشان داده م

mehregan, 2004:(  

)5( 
VRS

CRS

TE
TESE = 

 يرگیمیباشد، واحد تصمSE=1اگر)، 5در رابطه (
 ریو در غ کرده تیفعال اسمقی به نسبت ثابت بازده با
 اسینسبت به مق یکاهش ای یشیبا بازده افزا صورتنیا

NIRSVRSو1SEاگر روبروست. TETE واحد  ،باشد=
و  1SEو اگر یدر بازده کاهش موردنظر

NIRSVRS TETE نسبت به  یشی، در بازده افزاباشد ≠
 .)mehregan, 2004( کندیم تیفعال اسیمق

در ها ها و ستادهنهاده متیاگر اطالعات مربوط به ق
 يسازحداقل گیريواحد تصمیم دسترس باشد و هدف

 يریگاندازه بر درآمد باشد، عالوه يحداکثرساز ای نهیهز
توان کارایی هزینه، تخصیصی، درآمد و می ،یفن ییکارا

 ییرا(کا نهیهز یی. در کاراسودآوري را محاسبه نمود
 تولیديواحد  يهانهیهز يساز، هدف حداقل2)ياقتصاد

است و ترکیب بهینه عوامل تولیدي با توجه به 
 حداقل و گرا)نسبی (کارایی تخصیصی نهاده هايقیمت

 ستاده از معین مقدار یک تولید براي آنان بکارگیري
 ن،ی. بنابراشودیم نگرا) تعیی(کارایی فنی نهاده

و  هایبا در نظر گرفتن خروج یمورد بررس يهاواحد
قرار  سهیمورد مقا نیمع يهامتیمشابه با ق يهايورود

 نیها از مرز بهتراز آن کیگرفته و با توجه به فاصله هر 
 نی. مرز بهترشودیم نییتع نهیهز ییکارا نه،یعملکرد هز

 
1. Scale Efficiency 
2. Cost Efficiency (Economic efficiency) 

که  شودیم لیتشک ییتوسط واحدها نهیعملکرد هز
بوده  نهیعملکرد هز نیتربه يواحدها دارا رینسبت به سا

مرز  يکه رو ییقرار دارند. به واحدها ییمرزکارا يو رو
ها با توجه به واحد ریو به سا کیقرار دارند عدد  ییکارا

 يعملکرد، عدد نیمرز بهتر ای ییفاصله از مرز کارا زانیم
 ییبه عنوان کارا کیصفر و کوچکتر از  يتر مساوبزرگ

 یینحوه محاسبه کارا .شودیاختصاص داده م نهیهز
 & Ariff( شودینشان داده م ریزرابطه صورت هب نهیهز

Luc, 2008(.  
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ممکن است تولیدي  يواحدها نکهیبا توجه به ا

در  ،لذا ؛کنند هیته مختلفی يمتهاقی در را هانهاده
مختلف  يواحدها براي هانهاده متیپژوهش حاضر ق

، در مدل باال .دشویدر نظر گرفته م ریمتغ يرگیمیتصم
با توجه به  یواحد مورد بررس در هانهاده نهیبردار به

که نسبت به واحد مذکور با  ییاز واحدها یخط بیترک
 دیرا تول يشتریب يهاکمتر ستاده ایبرابر و  يهانهاده

با استفاده از بردار  ،. سپسشودیمحاسبه م کنند،یم
 نهی(حداقل هز نهیبه نهیهز ،آنها متقی و هانهاده نهیبه

محقق  نهیبر هز نهیبه نهیهز میممکن) محاسبه و از تقس
صورت هب مورد بررسیواحد  يبرا نهیهز ییشده، کارا

 :شودیمحاسبه م ریرابطه ز
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کارا کامال  ياز نظر درآمد یوقت تولیديواحد  کی
، نسبت به هار مشخص نهادهکه با توجه به مقدا است

. براي سایر واحدها از بیشترین درآمد برخوردار باشد
دستیابی به حداکثر کارایی درآمد الزم است تا عالوه بر 

هاي موجود (کارایی فنی حداکثر تولید با نهاده
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ها نیز توجه داشته و ترکیبی )، به قیمت ستاده1گراستاده
د نماید (کارایی ها با حداکثر درآمد تولیاز ستاده

مفهوم  ) که درآمدش حداکثر شود.2گراتخصیصی ستاده
انجام "شود کهکارایی درآمدي با این جمله خالصه می

 حیصح يکارها دی، بلکه باستین یدرست کارها کاف
 3ي (اقتصادي)درآمد یینحوه محاسبه کارا. "انجام شود

 ,.bader et al( شودیم دهنشان دا ریز رابطه صورتهب

2007:( 
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 در را هاممکن است ستاده تولیدي يواحدها
ها ستاده متیق ، لذابه فروش رسانند یمتفاوت هايمتقی

. با استفاده از بردار شودیدر نظر گرفته م ریمتغ نیز
(حداکثر درآمد  نهیدرآمد به ،آنها متقی و هاستاده نهیبه

بر  محقق شدهدرآمد  میممکن) محاسبه شده و از تقس
 مورد بررسیواحد  يبرا يدرآمد ییکارا نه،یدرآمد به

 ,.bader et al(قابل محاسبه است  ریصورت رابطه زهب

2007:( 
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داشته باشد،  يدرآمد ییواحد کارا کی کهیدر صورت
مثبت و  يمقدار صورتنیا ریو در غ کینسبت برابر  نیا

که الزم به ذکر است در صورتی. شودیم کی کمتر از
کارایی درآمدي براي یک ستاده محاسبه شود، کارایی 

گرا یکسان بوده و کارایی درآمدي با کارایی فنی ستاده
گرا یک خواهد بود که در مطالعه تخصیصی ستاده

 کارایی تخصیصیرو نیز صادق خواهد بود. پیش

                                                                                  
1.  Output orient technical efficiency 
2. Output orient allocative efficiency 
3. Revenue Efficiency (Economic efficiency) 

ی است که جنبه دیگري از مفهوم کارای 4(قیمتی)
 استفاده براي گیريتصمیم واحد یک توانایی دهندهنشان

 به توجه با هاتولیدي یا ستاده عوامل بهینه ترکیب از
از  یصیتخص کارایی. باشدمی آنان نسبی هايقیمت

 ای نهیهز يساز(روش حداقل ياقتصاد ییکارا میتقس
 اگرا ی(نهاده یفن ییدرآمد) بر کارا يسازاکثرحد

 سازيحداقل روش. در شودی) محاسبه مگراهستاد
از تقسیم کارایی ام jواحد یصیتخص ییکارا ،نهیهز

در  شود کهمی محاسبه گراهنهاد یفنهزینه بر کارایی 
 ;bader et al., 2007(نشان داه شده است  ریرابطه ز

Aref & Imami Meybodi, 2014:( 
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AE
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j
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 یصیتخص ییکارا درآمد، سازيحداکثر روشدر 

 یفناز تقسیم کارایی درآمدي بر کارایی ام jواحد
نشان داه  ریرابطه زدر  شود کهمی محاسبه گراهدستا

 bader et al., 2007; Aref & Imami(شده است 

Meybodi, 2014:( 

)11(  )( orientoutputTE
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j

j
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 مفهوم از برتر 5سود کارایی اقتصادي، تادبیا در
 سود کارایی به دستیابی .است درآمد و هزینه کارایی

هزینه (کارایی  حداقل ها باستاده تولید مستلزم تنهانه
(کارایی  درآمدها حداکثرسازي نیازمند بلکه هزینه)،

 با عدم ممکن است یک واحد تولیدي. درآمد) نیز هست
 با هايواحد تري نسبت بهسود بیش ايکارایی هزینه

 کارایی محاسبه بنابراین،. کسب کنند ايهزینه کارایی
 مدیریت براي اطالعات را از تريمهم منبع سود

 ,Isik & Hassan(کند فراهم می گیريواحدهاي تصمیم

2002 and Das & Ghosh, 2009 .( اجزاي کارایی سود
 گرا وشامل کارایی تکنیکی، کارایی تخصیصی نهاده

گرا است که این سه جزء کارایی بیانگر توانایی ستاده
هاي واحد تولیدي براي حداکثر پتانسیل استفاده از نهاده

                                                                                  
4. Allocative Efficiency (Price Efficiency) 
5. Profit Efficiency (PE) 
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ها و تولیدي، انتخاب ترکیب حداقل کننده هزینه نهاده
 هاست. مدلترکیب حداکثر کننده درآمد ستاده

-هب سود کارایی محاسبه به مربوط خطی ریزيبرنامه
 : (Ariff & Luc, 2008)شود میصورت زیر تعریف 

)12(  

nj

sryy

mixxst

xwyp

j

n

j
j

n

j
rorjj

n

j
ioijj

s

r

m

i
ioiororoxy ioro

,...,2,10

,1

,...,2,1,

,...,2,1,

max

1

1

*

1

*

1 1

**
,,

=≥

=

=≥

=≤

−

∑

∑

∑

∑ ∑

=

=

=

= =

λ

λ

λ

λ

λ

 

 و هاستادهها، نهاده نهیبا استفاده از بردار به
ممکن)  سود(حداکثر  نهیبه سود ،آنها هايمتقی

 نه،یبه سودبر محقق شده  سود میمحاسبه و از تقس
 ریصورت رابطه زهب مورد بررسیواحد  يبرا سود ییکارا

 :(Ariff & Luc, 2008) است قابل محاسبه
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 سود کارایی مقدارمعیارهاي کارایی،  بر خالف سایر

 بوده منفی باشد، شرایطی که سود محقق شده منفی در

خواهد نامعین  باشد،صفر  بهینهسود  و در شرایطی که
  بود.

کار جامعه آماري مطالعه شامل کشاورزان آبی
سنجابی کرمانشاه است که در -عاتی روانسرمحدوده مطال
 اند.اقدام به کاشت گندم نموده 1396-97سال زراعی 

و  هیته محدوده مطالعه ینقشه توپوگراف ،در ابتدا
، واقع شده در هر دهستان يروستاها ییایجغراف تیموقع

مشخص شده و سپس حجم  کوهپایه جنوبی و دشت
و نمونه مورد  نیینمونه با استفاده از فرمول کوکران تع

واقع شده در هر  ياز روستاها ینظر بصورت تصادف
 يبندطبقه يریگبه روش نمونه و منطقه دهستان

تعداد نمونه   n)، 14در رابطه (. دش يآورجمع یتصادف
 2900( هدف تیتعداد کل جمع N ، ازیمورد ن

(کارایی  نظرصفت مورد احتمال دارا بودن  Pبردار)،بهره
درصد کشاورزان کارا  ،روشیپ قیکه در تحقاست  کامل)

براي این  .شود(کارایی فنی برابر یک) در نظر گرفته می
پرسشنامه تکمیل و درصد  30منظور، در ابتدا تعداد 

بردار) بهره 2درصد ( 7کشاورزان با کارایی فنی کامل، 
درصد با  95 نانیدر سطح اطم Zمحاسبه شده است.

 dو  است 96/1معادل فرض نرمال بودن صفت مورد نظر 
 .شوددر نظر گرفته میدرصد  5که  رشیقابل پذ يخطا

) و جایگذاري متغیرها، تعداد 14( رابطهبا استفاده از 
محاسبه شده است که براي دقت  97نمونه در حدود 

  نمونه افزایش یافت.  100بیشتر به 
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جامعی  پس از تعیین حجم نمونه، پرسشنامه
هاي مراحل مشتمل بر سواالت مربوط به درآمد و هزینه

کاشت، داشت و برداشت گندم آبی طراحی و با مصاحبه 
حضوري با کشاورزان منطقه تکمیل شد. از تحلیل 

ها اطالعات قیمتی و مقداري مربوط به گندم پرسشنامه
 هاي تولیدشده (کیلوگرم) به عنوان ستاده و نهادهتولید 

 شامل زمین (هکتار)، بذر (کیلوگرم)، کودهاي شیمایی
ر وي کاروزکار)، نیر-(کیلوگرم)، نیروي کار انسانی (نفر

ماشینی (ساعت)، سموم شیمیایی (لیتر) و آب 
 (مترمکعب) استخراج شد. براي محاسبه و تحلیل انواع

بهره  GAMS و EXCELافزاري مهاي نرکارایی از بسته
 گرفته شده است. 

  
 نتایج و بحث

آوري شده نشان داد که تحلیل اطالعات جمع
ها در تولید گندم آبی اي نهادهبیشترین سهم هزینه
 43هاي زمین (ترتیب به نهادهمحدوده مطالعاتی به

 درصد) اختصاص دارد 23درصد) و نیروي کار ماشینی (
هاي تولیدي درصد هزینه 66و این دو نهاده در مجموع 

هاي بذر، نهاده ،کنند. همچنینرا بر کشاورز تحمیل می
نیروي کار انسانی، کودهاي شیمایی، سموم شیمیایی و 

ها را شامل درصد هزینه 3و  3، 6، 11، 12ترتیب آب به
شوند. توصیف آماري متغیرهاي مورد استفاده براي می

 -1ریزي خطی در جدولهاي برنامهدر مدل لحاظ شدن
ه شده است. میانگین عملکرد تولید گندم آبی در ارای

کیلوگرم و کمترین و بیشترین عملکرد  4051منطقه 
 ،کیلوگرم است. همچنین 6500و  3000ترتیب به

کیلوگرم،  214هاي بذر میانگین مصرف در هکتار نهاده
 5/5کار انسانی کیلوگرم، نیروي  190کودهاي شیمیایی 

ساعت، سموم  5/7روزکار، نیروي کار ماشینی -نفر
مترمکعب  4878لیتر و آب مصرفی  2/3شیمیایی 

هاي باشد. میانگین قیمت هر واحد از ستاده و نهادهمی
ارائه شده است.  -1مورد استفاده در ستون آخر جدول
از  یبوده و بعض نیاکثر کشاورزان در منطقه مالک زم

 يجاریاست هاينیخود، در زم نیالوه بر زمکشاورزان ع
 نیکه با توجه به نوع قرارداد بمشغولند گندم دیبه تول

عنوان مشخص و به نیزم متیق براي کشت گندم، آنها
به  ی. دستمزد پرداختشودینهاده منظور م نیا متیق

 کاريرویبه عنوان نرخ دستمزد ن يجاریکارگران است
در نظر  یخانوادگ کاريورین نیگروه و همچن نیا يبرا

براي (مترمکعب) ی حجم آب مصرفکل شود. یگرفته م
تعداد دفعات  ،یخالص آب ازیبا توجه به ن بردارهر بهره

محاسبه  گندم رکشتیو سطح ز ياریآب ستمیس ،ياریآب
 ياریآبجهت کار  يروین نهیهز نکهی. با توجه به اشودیم

سهم  میقست با ،منظور شده استکار  يرویدر نهاده ن
 نهی(هز ساالنه استخراج آب يهانهیکل هزگندم از 

کل ساالنه) به  راتیو تعم لییساالنه، برق، گازو يبهاآب
براي هر هر مترمکعب آب  متیق ی،حجم آب مصرف

 .شودیمحاسبه م بردار در جهت کشت گندمبهره
 

 
  متغیرهاي مورد استفاده آماري توصیف -1جدول

 ر واحد میانگین د واحد متغیر
 انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین سطح (هکتار)

 میانگین قیمت هر واحد
 (ده هزار ریال)

 416/1 12646 65000 3000 20543 7/4050 کیلوگرم گندم آبی
 1500 8/2 12 1 5 1 هکتار زمین
 259/1 8/627 2800 200 2/1088 8/213 کیلوگرم بذر

 691/0 545 2600 200 5/955 3/190 کیلوگرم کودهاي شیمیایی
 45 1/11 51 5/5 4/25 5/5 روزکار -نفر نیروي کار انسانی
 497/70 1/23 102 6 5/38 5/7 ساعت نیروي کار ماشینی
 603/22 4/9 42 2 3/16 2/3 لیتر سموم شیمیایی

 016/0 13957 64320 3760 2/24654 8/4877 مترمکعب آب
 ماخذ: محاسبات تحقیق
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 اسیو مق یفن ییمحاسبه کارا جیانت يآمار فیتوص
در  گرانهاده و ستاده کیبه تفکمحدوده  یکاران آبگندم

ارائه  2و  1و توزیع فراوانی آنها در نمودارهاي  -2جدول
شود، مالحظه می -2شده است. با توجه به جدول

گرا تحت بازده ثابت و متغیر و میانگین کارایی فنی نهاده
درصد،  4/94و  5/74، 2/70ترتیب کارایی مقیاس به
درصد و  54و  2/48، 8/45ترتیب کمترین آنها به

معناي حداکثر کارایی درصد و به 100بیشترین آنها 
است. بیشترین فراوانی کارایی فنی تحت بازده ثابت در 

 60-70درصد، در بازده متغیر در بازه  50-60بازه 
درصد است.  90-100درصد و در کارایی مقیاس در بازه 

درصدي بین بیشترین و  8/51و  2/54وجود شکاف 
گرا تحت بازده ثابت حاکی از کمترین کارایی فنی نهاده

آن است که هنوز پتانسیل زیادي براي افزایش کارایی 
طور متوسط هفنی وجود دارد و گندمکاران محدوده ب

درصدي کاهش در مقدار  5/25و  8/29داراي پتانسیل 
توانند بدون کاهش در تولید ها بوده و میمصرف نهاده
هاي مورد استفاده بکاهند. متوسط و توزیع خود از نهاده

گرا تا حدود زیادي فراوانی کارایی فنی و مقیاس ستاده
گراست و تنها تفسیر آنها متفاوت است. مشابه نهاده

گرا تحت بازده ثابت و متغیر متوسط کارایی فنی ستاده
ت و به این معناست که درصد اس 5/73و  6/70ترتیب به

و  4/29گندمکاران محدوده بطور متوسط داراي پتانسیل 
درصدي افزایش کارایی و دستیابی به حداکثر  5/26

هاي تولیدي خود را محصول با توجه به سطح ثابت نهاده
دارند. با توجه به اینکه ناکارایی فنی، مدیریتی و مقیاس 

 5/25، 8/29رتیب تگرا براي گندمکاران محدوده بهنهاده
باشد، میانگین کارایی فنی مزارع با درصد می 6/5و 

درصد افزایش  5/74به  2/70حذف ناکارایی مقیاس از 
کند. حذف ناکارایی مقیاس به این صورت پیدا می

تواند مورد توجه قرار گیرد که واحدهاي داراي بازده می
 هاي تولید بهنزولی نسبت به مقیاس، از افزودن نهاده

فرایند تولید اجتناب و واحدهاي داراي بازده افزایشی 
هاي تولید، عالوه بر نسبت به مقیاس، با افزایش نهاده

افزایش تولیدات خود، باعث بهبود و افزایش کارایی 
 شوند.مقیاس می

 
 

 گرا کاران آبی به تفکیک نهاده و ستادهتوصیف آماري نتایج محاسبه کارایی فنی و مقیاس گندم -2جدول
 انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین انواع کارایی

 163/0 1 458/0 702/0 (بازده ثابت) گرانهاده کارایی فنی
 164/0 1 482/0 745/0 (بازده متغیر) گرانهاده کارایی فنی

 078/0 1 54/0 944/0 گرانهاده کارایی مقیاس
 143/0 1 451/0 706/0 (بازده ثابت) گراستاده کارایی فنی
 167/0 1 472/0 735/0 (بازده متغیر) گراستاده کارایی فنی

 061/0 1 54/0 956/0 گراستاده کارایی مقیاس
 هاي تحقیقماخذ: یافته

 

 
 گرا تحت بازده ثابت و متغیرتوزیع فراوانی کارایی فنی و کارایی مقیاس نهاده -1نمودار
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 گرا تحت بازده ثابت و متغیری مقیاس ستادهتوزیع فراوانی کارایی فنی و کارای -2نمودار

 
 ریتحت بازده ثابت، متغ یفن ییپس از محاسبه کارا

 ییکارا ،نیو همچن اسینسبت به مق یشیرافزایو غ
بازده نسبت به  ،گرادر دو حالت نهاده و ستاده اسیمق
آن در  جیمختلف محاسبه شده که نتا کشاورزان اسیمق

زي محدوده مطالعاتی کشاوره شده است. یارا 3جدول
معیشتی و کوچک مقیاس بوده و هدف اصلی  عمدتاً

هاي تولید است که نتایج مطالعه کشاورزان کاهش هزینه
گردد در حالت کند. مالحظه مینیز این مهم را تایید می

درصد در بازده  54و  74 ترتیبگرا بهنهاده و ستاده
ه درصد در بازد 40و  18 ،اسینسبت به مق یشیافزا

 محدوده مطالعاتیکشاورزان درصد  6و  8تنها  و یکاهش
فعالیت  )اسیمق به(بازده ثابت نسبت  نهیبه اسیدر مق

و  هانهاده شتریمصرف ب رسدینظر مبه. بنابراین، کنندیم
و  دیتول سطح شیافزا افزایش مقیاس تولید در جهت

باشد. منطق  یمناسب میتصممحدوده،  نیدرآمد زارع
تصمیم در این است که در حالت بازده  اقتصادي این

افزایشی نسبت به مقیاس، نسبت افزایش در محصول 
هاست و با فرض ثابت بودن بیش از افزایش در نهاده

قیمت تمامی عوامل تولید، این امر باعث حرکت روي 
منحنی هزینه متوسط شده و هزینه واحد تولیدي با 

د. دو عامل یابافزایش اندازه و مقیاس تولید کاهش می
تخصص و تقسیم کار و عوامل تکنولوژیکی به 

دهد که از راه افزایش تولیدکنندگان این امکان را می
  مقیاس تولید، هزینه واحد تولیدي را کاهش دهند.

 
 کاران آبی محدوده مورد مطالعهبازده نسبت به مقیاس گندم -3جدول

 سهم (درصد) نوع بازده نسبت به مقیاس
 گراستاده گرانهاده

 6 8 بازده ثابت نسبت به مقیاس (مقیاس بهینه)
 40 18 بازده کاهشی نسبت به مقیاس
 54 74 بازده افزایشی نسبت به مقیاس

 100 100 کل
 هاي تحقیقماخذ: یافته

 
 تخصیصی کارایی محاسبه نتایج آماري توصیف

آبی  کارانگرا تحت بازده ثابت و متغیر گندمنهاده
و توزیع فراوانی آن  -4د مطالعه در جدولمحدوده مور

ی صیتخص ییکارا نیانگمی ه شده است.ارای 3در نمودار
 90و 2/87 بیترتبه ریتحت بازده ثابت و متغ (قیمتی)

درصد و  7/78و  5/69 بیترتآنها به نیدرصد، کمتر
و به معناي حداکثر کارایی  درصد 100آنها نیشتریب

خصیصی تحت بازده ی کارایی تفراوان نیشتریب است.
و تحت بازده متغیر  درصد 80-90مربوط به بازه  ثابت

کارایی تخصیصی است.  درصد 90-100مربوط به بازه 
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گرا وضعیت گندمکاران در حداقل نمودن هزینه را نهاده
دهد که در مقایسه با کارایی فنی وضعیت نشان می

ها دهد که در استفاده از نهادهبهتري داشته و نشان می
براي تولید با کمترین هزینه تاحدودي موفق عمل 

-هاي تولید بهاند. میزان ناکارایی در تخصیص نهادهکرده
تحت بازده ثابت و هاي تولید منظور حداقل نمودن هزینه

درصد است.  10و  8/12 بیترتبهطور متوسط هب ریمتغ
توانند بدون تغییر بنابراین، گندمکاران مورد بررسی می

ولید خود و با استفاده اصولی و بهینه از در سطح ت
جویی درصد صرفه 10و  8/12ها،  در حدود نهاده

 اي داشته و به درآمد خالص بیشتري دست یابند.هزینه

 
 کاران آبی توصیف آماري نتایج محاسبه کارایی تخصیصی و هزینه گندم -4جدول

 انحراف معیار  حداکثر حداقل میانگین انواع کارایی
 049/0  1 695/0 872/0 (بازده ثابت) گرانهاده ایی تخصیصیکار

 048/0  1 787/0 9/0 (بازده متغیر) گرانهاده کارایی تخصیصی
 144/0  1 409/0 61/0 کارایی هزینه (بازده ثابت)
 161/0  1 448/0 672/0 کارایی هزینه (بازده متغیر)

 هاي تحقیقماخذ: یافته
 

 
 ی کارایی تخصیصی تحت بازده ثابت و متغیر توزیع فراوان -3نمودار

 

پس از محاسبه کارایی فنی و تخصیصی (قیمتی)، از 
سبه ضرب آنها کارایی هزینه (اقتصادي) محاحاصل

و توزیع فراوانی آن در  4شود که نتایج آن در جدول می
تحت  هزینه ییکارا نیانگیمه شده است. ارای 4نمودار 

 نیکمتر، درصد 2/67و  61 بیترتبه ریبازده ثابت و متغ
و  100و بیشترین آن  درصد 8/44و  9/40 بیترتآنها به

 و کمترین نیشتریب به معناي حداکثر کارایی است.
 50کمتر از مربوط به بازه ترتیب بهدر بازده ثابت  یفراوان

 یفراوان و کمترین نیشتریبدرصد و  90-100و  درصد
و  درصد 50-60بازه مربوط به ترتیب به متغیردر بازده 
 يارهایاز مع یککارایی هزینه یاست. درصد  90-80

 است يدیتول يواحدها یدهسنجش کسب درآمد و سود
بطور که این معیار براي گندمکاران منطقه پایین بوده و 

. دارند ايهزینه ییدرصد ناکارا 8/32و  39متوسط 
(اقتصادي)گندمکاران محدوده  متوسط کارایی هزینه

تر و استفاده ناکارا از اتی از کارایی فنی آنها پایینمطالع
ها با مدیریت نامناسب آنها همراه شده است که نهاده

رود تاثیر منفی بر سودآوري کشاورزان منطقه انتظار می
داشته باشد. پتانسیل زیادي براي افزایش کارایی 

اي گندمکاران وجود دارد که با مدیریت صحیح و هزینه
ها در سطح بهینه و با حفظ سطح تولید مصرف نهاده

هاي تولید را درصد هزینه 8/32و  39میزان فعلی به
 -5اي را افزایش داد. در جدولکاهش و کارایی هزینه

ها براي کاهش مقادیر مصرف واقعی و بهینه نهاده
اي ارائه شده است. پس ها و افزایش کارایی هزینههزینه

ها که پیشتر به آن نهاده از محاسبه مقادیر مازاد مصرف
هاي مختلف از تقسیم اشاره شد، ناکارایی مصرف نهاده

مقادیر مازاد بر مصرف واقعی محاسبه خواهد شد که 
 ه شده است. ارای 5نتایج آن در جدول

 



 1399، 3، شماره 51-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران           444

 

 ها براي افزایش کارایی هزینهمیانگین مصرف واقعی و بهینه نهاده -5جدول

 
 زمین

 (هکتار)
 بذر

 (کیلوگرم)

هاي کود
 شیمیایی
 (کیلوگرم)

نیروي کار 
 انسانی

 روزکار)-(نفر

نیروي کار 
 ماشینی
 (ساعت)

سموم 
 شیمیایی
 (لیتر)

 آب
 (مترمکعب)

 2/24654 3/16 5/38 4/25 5/955 2/1088 5 میانگین مصرف واقعی
 5/17394 8 1/24 3/16 8/478 4/626 1/3 میانگین مصرف بهینه

 7/7259 3/8 4/14 1/9 7/476 8/461 9/1 مازاد مصرف
درصد ناکارایی در مصرف 

 نهاده
38 4/42 9/49 8/35 4/37 9/50 

4/29 

 هاي تحقیقماخذ: یافته
 

براي دستیابی به حداکثر کارایی هزینه (اقتصادي)، 
ها کاهش یافته و به مقادیر بایستی مازاد مصرف نهاده

، 5هاي جدولبهینه نزدیک شوند. بر اساس یافته
ده مورد مطالعه در مصرف تمامی گندمکاران محدو

ترتیب ها داراي مازاد هستند که بیشترین مازاد بهنهاده
هاي سموم شیمیایی، کودهاي شیمیایی مربوط به نهاده

هاي آب، ترتیب مربوط به نهادهو بذر و کمترین مازاد به

نیروي کار انسانی، زمین و نیروي کار ماشینی است. 
، بدون تغییر سطح 5ي جدولهابر اساس یافته ،بنابراین

 50محصول فعلی زارعین محدوده و با کاهش حدود 
هاي سموم و کودهاي شیمیایی درصدي در مصرف نهاده

درصدي در مصرف منابع آبی، عالوه  30و کاهش حدود 
هاي تولیدي کمک شایانی به بهبود بر کاهش هزینه

 زیست خواهد شد.کیفیت محیط
 

 
 کارایی هزینه تحت بازده ثابت و متغیر  توزیع فراوانی -4نمودار

 
 و درآمد کارایی محاسبه نتایج آماري مشخصات

 6آبی محدوده مطالعه در جدول کارانگندم سودآوري
 تحت بازده يدرآمد ییکارا نیانگیم ه شده است.ارای

آنها  نیکمتر، درصد 5/73و 2/70ترتیب به ریمتغ ثابت و
درصد  100 ترین آنو بیش درصد 2/47و  8/45ترتیب به

ي بازده ثابت و درآمد ییکارا در یفراوان نیشتریاست. ب
 درصد 90-100و  50-60مربوط به بازه  بیترتبه متغیر

درصد  50بازه کمتر از مربوط به کمترین فراوانی و 
الزم به توضیح است که مقادیر کارایی درآمدي تا است. 

محور  ستادهحدود زیادي شبیه به مقادیر کارایی فنی 
ه شده بود. با توجه به سطح ارای 2است که در جدول

ها، در کارایی درآمدي هدف دستیابی به ثابت نهاده
حداکثر درآمد ممکن و در کارایی فنی ستاده محور 
هدف دستیابی به حداکثر تولید ممکن است. بنابراین 

شود، وقتی در مورد کارایی یک ستاده (گندم) بحث می
مقادیر محاسباتی کارایی درآمدي و رود که انتظار می

کارایی فنی ستاده محور بسیار نزدیک به هم باشند و 
اختالف ناچیز آنها مربوط به متفاوت بودن قیمت فروش 

گردد محصول گندم در مزارع مختلف باشد. مالحظه می
گندمکاران مورد مطالعه در مقایسه با کارایی هزینه 

وسط کارایی (اقتصادي) وضعیت بهتري داشته و مت
مدیریتی،  ییکارادرآمدي از کارایی هزینه بیشتر ولی از 
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 يدرآمد ییمتوسط کارا کمتر است. یصیتخص مقیاس و
 ییناکارا کهيطوربهبوده  نییکشاورزان منطقه پا

 5/26و  8/29ترتیب در بازده ثابت و متغیر به يدرآمد
 شیافزا لیبطور متوسط پتانساست، بنابراین درصد 

 مورد مطالعه گندمکاراندرآمد  يدرصد 5/26و  8/29
بهتر و  تیریمد ها و تنها بابدون تغییر در سطح نهاده

 وجود دارد.  آنهااستفاده کارآمدتر از 

 

 
 توزیع فراوانی کارایی درآمد تحت بازده ثابت و متغیر  -5نمودار

 
 یکاران آبتوصیف آماري نتایج محاسبه کارایی درآمد و سود گندم -6جدول

 انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین انواع کارایی
 163/0 1 458/0 702/0 )ثابتکارایی درآمد (بازده 

 167/0 1 472/0 735/0 کارایی درآمد (بازده متغیر)
 186/0 1 015/0 26/0 )ثابتکارایی سود (بازده 

 192/0 1 028/0 269/0 کارایی سود (بازده متغیر)
 هاي تحقیقماخذ: یافته

 
 ییمحاسبه کاراهمانطور که پیشتر نیز اشاره شد، 

 تیریمد ياز اطالعات را برا يترسود منبع مهم
 ییبه کارا یابیدست کرده وفراهم  يرگیمیتصم يواحدها

 ازمندین، نههزی حداقل با دیتول برعالوه سود
همانطور که در هست.  زیدرآمدها ن يحداکثرساز

تحت  سود ییکارا نیانگیمگردد، مشاهده می 6جدول
 نیکمتر، درصد 9/26و  26ترتیب ثابت و متغیر به بازده

 100 درصد و بیشترین آن 8/2و  5/1ترتیب آن به
 سود ییکارا در یفراوان نیو کمتر نیشتریدرصد است. ب

 80-90 و درصد 50کمتر از مربوط به بازه  بیترتبه

گردد گندمکاران مورد بررسی از مالحظه میاست.  درصد
متوسط ظر سودآوري وضعیت بسیار بدي داشته و ن

 ییناکارا کهيطوربهبوده  نییپابسیار  سودآوري ییکارا
رسد است. لذا به نظر میدرصد  74 حدود سودآوري

علت ضعف مدیریت، کارایی هزینه با کارایی درآمد به
هاي سودآوري توام انجام نشده و تنها به یکی از جنبه

بهتر و استفاده کارآمدتر  تیریمد با لذا، توجه شده است.
 يدرصد 74 شیافزا لیطور متوسط پتانسهب ،هااز نهاده

  وجود دارد. محدوده گندمکاران سودآوري
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 توزیع فراوانی کارایی سود تحت بازده متغیر -6نمودار

 
 گیرينتیجه

و اغلب  رانیا در کشاورزي محصوالت دیعملکرد تول
از  نهیبهریلت استفاده غعبهتوسعه  کشورهاي در حال

با  اديیفاصله زیی، کارا بودن نییپا و دیعوامل تول
 امکانات با شناخت ،نیبنابرا. دارد افتهیکشورهاي توسعه 

 ،يموجود در بخش کشاورز يهاتیمحدود و
 شیافزا و هانهیکاهش هز يراهکار برا نیترمناسب

 دیمطلوب عوامل تول صیتخص ،سودآوريدرآمد و 
اهمیت با توجه به است.  ییهبود کاراو ب موجود

 یمنطق ريی، بکارگپایین آنعملکرد استراتژیک گندم و 
 ییکارا شیدر جهت افزا زيیربرنامه و هانهاده نهیو به
. در تحقیق حاضر، کارایی فنی، ضروري است آن

تخصیصی، اقتصادي، درآمد و سودآوري کشاورزان 
کرمانشاه در سنجابی -گندمکار محدوده مطالعاتی روانسر

و با استفاده از  DEAبه روش  1396-97سال زراعی 
پرسشنامه تکمیلی  100آوري شده از هاي جمعداده

محاسبه شده است. در مطالعه حاضر، میانگین کارایی 
فنی، مدیریت و مقیاس گندمکاران آبی محدوده 

درصد محاسبه  4/94و  5/74، 2/70ترتیبمطالعاتی به
کشاورزان گندمکار از لحاظ فنی در  ،شده است. بنابراین

توانند با کاهش مطلوبی هستند، اما می وضعیت تقریباً
ها و بدون تغییر در سطح محصول استفاده از نهاده

کارایی فنی را افزایش دهند. میانگین کارایی تخصیصی 
 90ترتیب و اقتصادي با بازده متغیر نسبت به مقیاس به

ه استفاده ناکارا به درصد محاسبه شده است ک 2/67و 
باشد. ها از دالیل آن میهمراه مدیریت نامناسب نهاده

ترتیب همچنین میانگین کارایی درآمد و سودآوري به
درصد محاسبه شده است. مالحظه  9/26و  5/73

گردد گندمکاران مورد بررسی از نظر کارایی هزینه و می
 درآمد در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و بدتر اینکه

کارایی هزینه با کارایی درآمد توام صورت نگرفته و تنها 
هاي سودآوري توجه شده است. بنابراین، به یکی از جنبه

رفت کارایی سودآوري مزارع مورد همانطور که انتظار می
بررسی بسیار پایین بوده است. نتایج مطالعه نشان داد 

ز آن که با استفاده از تکنولوژي فعلی و استفاده مطلوبتر ا
توان کارایی را تا رسیدن به مرز کاراي تولید افزایش می

داد. عالوه بر این تفاوت چشمگیري بین بهترین و 
بردار در کشاورزان مورد بررسی وجود دارد بدترین بهره

اي براي ارتباط گندمکاران موفق و که بایستی زمینه
هاي مورد استفاده آنان به انتقال تجربیات و روش

 74هاي مطالعه راهم شود. بر اساس یافتهسایرین ف
درصد از گندمکاران مورد بررسی داراي بازدهی فزاینده 
نسبت به مقیاس هستند، بنابراین، افزایش مقیاس تولید 

و درآمد  دیتول شیافزا ها ودر جهت کاهش هزینه
. بر رسدینظر مبه یمناسب میتصممورد مطالعه،  نیزارع

هاي کودها و مصرف نهاده اساس نتایج، کشاورزان در
عنوان مهمترین نهاده سموم شیمیایی و بخصوص آب به

کنند. الزم در بخش کشاورزي بصورت بهینه رفتار نمی
 50لذا، بدون کاهش سطح محصول و با کاهش حدود 

هاي سموم و کودهاي شیمیایی درصدي در مصرف نهاده
درصدي در مصرف منابع آبی، عالوه  30و کاهش حدود 

هاي تولیدي، کمک شایانی به بهبود کاهش هزینه بر
زیست خواهد شد. با توجه به کیفیت محیط

هاي آب هاي اخیر و افت شایان توجه سفرهخشکسالی
زیرزمینی محدوده مطالعاتی و داشتن پتانسیل کاهش 

سب آب توسط مصرف آب، لزوم توجه به توزیع منا
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بکارگیري  ه تسهیالت ارزان قیمتربط و اراینهادهاي ذي
هاي جدید آبرسانی در منطقه ضروري است. آوريفن

کارایی اقتصادي، درآمدي و سودآوري گندمکاران 
محدوده بسیار پایین است که حاکی از عدم موفقیت 

که کشاورزان در تولید اقتصادي گندم است، بطوري
کنند. کشاورزان سود الزم را از فعالیت خود کسب نمی

ها، توانند با مدیریت صحیح نهادهمیکشاورزان  ،بنابراین
ها و فروش محصول، عالوه بر کاهش هزینه، درآمد هزینه

و سود خود را افزایش دهند. در این راستا، بایستی دولت 
ربط با فراهم کردن خدمات ترویجی و و مسئوالن ذي

هاي مراکز تحقیقاتی در زمینه انتقال جدیدترین یافته
 ها، کشاورزان را یاري کنند.استفاده بهینه از نهاده
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