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 از قيتحق انجام يبرا .است رشت شهرستان برنج مزارع آوريفن شکاف نسبت و کارايي ليتحل و هيتجز ،حاضر مطالعه هدف
 با متناسب اي خوشه رييگ نمونه روش از استفاده با ١٣٩٧ سال در اطالعات نيا است. شده استفاده کشاورز ٥٣١ اطالعات
 متفاوت، يريگ ميتصم يرفتارها و صفات يدارا کشاورزان مطالعه از يناش بيار از اجتناب منظور به آمد. دست به جامعه حجم
 مطالعه اين در شدند. تقسيم بزرگ و متوسط کوچک، گروه سه به اندازه حسب بر و يا خوشه ليتحل از استفاده با نمونه مزارع
 شکاف نسبت برآورد براي و شد  استفاده (DEA) ها داده پوششي تحليل مدل از ي،گروه مرز به نسبت يفن کارايي برآورد جهت
 يگروه فني کارايي متوسط که داد نشان نتايج .است شده استفاده (Metafrontier) مرزي فرا روش از (TGR) وريآ فن
 يعني است. درصد ١/٨٩ بزرگ مزارع در و درصد ٣/٨٨ متوسط مزارع برداران هبهر براي درصد، ٢/٨٥ کوچک مزارع برداران بهره
 درصد ٨٩ و درصد ٨٨ درصد، ٨٥ حدود بيترت به متوسط طور به د،يتول يها نهاده از يمشخص زانيم بردن کار به با ها واحد نيا

 بر افزون شود. ديتول توانست يم موجود آوريفن سطح و يفعل نهاده زانيم از استفاده با که کنند يم ديتول را يمحصول مقدار
 کشاورزان ريسا و کشاورز نيبهتر نيب يفن شکاف که داد نشان مرزي فرا تابع به نسبت يفن کارايي نيتخم از حاصل جينتا ن،يا
 بيترت به فوق گروه سه يبرا آوريفن شکاف نسبت است. بوده بيشينه کوچک مزارع گروه در و کمينه بزرگ مزارع گروه در
 با سهيمقا در يباالتر آوريفن شکاف نسبت يدارا و دارند يبهتر يکيتکن عملکرد بزرگ مزارع يعني است. ٩٠/٠ و ٨٢/٠ ،٨٠/٠
 .هستند متوسط و کوچک مزارع
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   مقدمه
 ۱/۹ به ۲۰۵۰ سال تا جهاني جمعيت شودمي بيني پيش
 به منجر که برسد امروز) از بيشتر درصد ۳۴( نفر ميليارد
 (FAO, 2019). شودمي غذايي مواد براي تقاضا افزايش
 ميزان به ۲۰۵۰ تا ۲۰۰۵ سال از غذا جهاني تقاضاي
 ,.Tilman et al) يافت خواهد افزايش درصد ۱۰۰ -۱۱۰

 توليد کشاورزي، هايسيستم آينده چالش بنابراين .(2011
 است. آينده جمعيت تقاضاي تأمين جهت کافي غذاي
 براي حلراه يک عنوان به کشاورزي در کارايي افزايش

 براي غذايي مواد تقاضاي افزايش مشکالت به پاسخگويي
 و آب تغييرات از ناشي خطرات جهاني، رشد به رو جمعيت
 است زيستي تنوع کاهش و محيطي زيست آلودگي هوايي،

(Barnes et al., 2016; Gadanakis et al., 2015). در برنج 
 که شودمي محسوب زراعي گياهان ترين مهم از يکي ايران
 کشور در را زيرکشت سطح بيشترين پنبه، و گندم از پس
 کشاورزي و بار و خوار سازمان آمار آخرين پايه بر دارد.
 از بيش ايران در محصول اين زيرکشت سطح ،متحد ملل
 معادل توليدي ناخالص ارزش که بوده هکتار هزار ۵۷۱
 ۲۰۰۶ سال ثابت هاي قيمت پايه بر دالر ميليون ۳۴/۱۴۷۳
 داشته جاري هايقيمت پايه بر دالر ميليون ۷۹/۲۷۶۵ و

   ). (FAO, 2017 است
 هاياستان کشور، استان ۱۶ در کاري برنج رغمعلي

 هاي استان از خوزستان و فارس گلستان، گيالن، مازندران،
 بين، اين در که هستند محصول اين توليدکننده عمده
 در بيشتري سهم گلستان و گيالن مازندران، هاي استان
 ۲۳۶۴۳۱ زيرکشت سطح با گيالن استان دارند. برنج توليد
 همچنين و زيرکشت سطح بيشترين اول رتبه داراي هکتار
 برنج توليد دوم رتبه داراي شلتوک تن ۹۱۲۰۱۶ توليد با
 .)(Ministry of Agriculture Jihad, 2018 است کشور در

 ۶۲۳۳۶ داشتن با استان مرکز عنوان به رشت شهرستان
 برنج تن هزار ۲۶۱ بر بالغ ساليانه توليد و کاري برنج هکتار
 استان کاري برنج زيرکشت سطح از درصد ۲۶ سفيد،
 را کشور برنج زيرکشت سطح از درصد ۱۱ حدود و گيالن
 کاري برنج شهرستان ينتر بزرگ و داده اختصاص خود به

 .)Ahmadzadeh, 2020( است کشور
 و کارايي افزايش و خودکفـايي راهکارهـاي مطالعـه
 اهميت راهبردي، محـصول ايـن توليـد امـر در وري بهره
 دليل به توسعه درحال کشورهاي دارد. کشور براي زيادي
 آوريفن توسعه و پذيرش براي ها فرصت و منابع کمبود

 در که مطالعاتي نتيجه از زياد مقدار به توانندمي جديد
 استفاده خود نفع به شود، مي انجام فني کارايي زمينه

 چگونه که دهدمي نشان مطالعات اين نتيجه زيرا نمايند.
 اساسي منابع در افزايش بدون کارايي افزايش امکان هنوز
 Esfanjari( دارد وجود جديد آوريفن گسترش يا و

Kenari, 2012). به و منابع دنبو ودمحد به توجه با 
 يهادهنها از بهينه دهستفاا ،فسيلي يسوختها خصوص
 نیاوافر اهميت ،زيرکشت سطح نهاده جمله از ورزيکشا
 سمت به حرکت نيبنابرا   (Hatirli et al., 2005).دارد
 مدرن، يکشاورز يعني تر، شيب ديتول بازده با يالگو

  است. ريناپذ اجتناب
 مناسب شرايط با گيالن استان اقليم سازگاري به توجه با

 اقتصاد و توليد افزايش براي است ضروري ،برنج توليد براي
 به استفاده بيشترين موجود هاي پتانسيل از محصول، اين
 همه از که شد خواهد محقق صورتي در امر اين آيد. عمل

 با لفيقت در استان در شاغل کارشناسي و فکري نيروهاي
 هاي شاخص .شود گيري بهره پيشرو زارعين تجربيات
 مهمترين از يکي .دارد وجود عملکرد ارزيابي براي مختلفي

 کارايي شاخص از استفاده با عملکرد بررسي ها شاخص اين
 د،نده نمي هدر را منابع تنها نه کارآمد واحدهاي .است
 دنده مي انجام درستي به نيز را منابع تخصيص بلکه

Ahmadzadeh, 2020).( کشورهاي موفقيت عوامل از يکي 
 از .است اقتصادي واحدهاي کارآمدي به توجه پيشرفته،

 را مهمـي نقش تواند مي فني کارايي بهبود رو اين
 تکامل براي توسعه حـال در کشـورهاي در مخصوصـاً
 ,Esfanjari Kenari) کند ايفا کشاورزي هاي سيستم

2012).   
 که شده سبب مختلف جوامع در توليد منابع محدوديت
 ارتقاي بر ويژه تأکيد با کشاورزي مختلف توليدات افزايش
 در گيرد. قرار گذاران سياست مدنظر توليد، عوامل وري بهره
 واحدهاي آوريفن شکاف نسبت و کارايي بهبود ميان اين

 ارتقاي راستاي در عملي کارراه يک تواند مي توليدي
   .شود  محسوب توليد عوامل وري بهره
 شکاف نسبت و کارايي برآورد تحقيق، اين کلي هدف
 شهرستان در برنج کشت مزارع مختلف هاي اندازه آوري فن

 افزايش جهت الزم تمهيدات وسيله  بدين تا است رشت
 شکاف نسبت .گيرد قرار بررسي مورد کشاورزان، عملکرد
 اي واحد کي عملکرد انيم تفاوت دهنده نشان ،آوريفن
 يمرز آوريفن (سطح يديتول يواحدها از يگروه
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 است. مرزي) فرا آوري(فن نهيبه حالت به نسبت )يگروه
 است. (بيشينه) کي و (کمينه) صفر نيب نسبت، نيا مقدار

 شود، تر کينزد ١ به و باشد تر بزرگ نسبت نيا هرچقدر
 و گروهي مرزي آوريفن بين که است نيا دهنده ننشا
 با يول ندارد وجود يچندان تفاوت مرزي فرا آوريفن

 دو نيا انيم آوريفن شکاف نسبت، نيا شدن تر کوچک
  .ابدي يم شيافزا حالت
 ترتيب به عمدتاً شوند، مي کشت گيالن در که برنجي ارقام
 جمشيدجو، هاشمي، صدري ارقام شامل زيرکشت سطح
 سياه، دم صدري شيرودي، کاظمي، علي صدري خزر،
 صدري رقم هستند. فجر و گيالنه سرا، حسن صدري
 از بيش تنهايي به و بوده استان بومي ارقام جزء هاشمي

 داده اختصاص خود به را استان زيرکشت سطح درصد ۷۲
 دليل همين به .(Hashemi Chafjiery, 2019) است
 رقم که داده قرار بررسي مورد را کشاورزاني حاضر، مطالعه
 هاي برنج اند. نموده کشت ۱۳۹۷ سال در را هاشمي صدري
 اين هستند. محلي هاي برنج ترين مرغوب از صدري، گروه
 ً نسبتا هاي دانه و بوده باريک و بلند شلتوک داراي گروه
 و است مترميلي هفت از بيش دانه طول دارند. بلندي
 است متغير روز ۱۶۰ تا ۱۵۰ از گروه، اين رشد دوران

(Zamani & Alizadeh, 2005).   
 شکاف و فني کارايي بررسي مورد در زيادي مطالعات

 از خارج و داخل در کشاورزي محصوالت انواع آوري فن
 هايبررسي وجود با اما است. گرفته صورت کشور
 هاي اندازه آوريفن شکاف نسبت که اي مطالعه شده، انجام
 لذا نشد. يافت دهد قرار بررسي مورد را برنج مزارع مختلف

 از که شود مي پرداخته مطالعاتي بررسي به صرفاً ادامه در
 آوريفن شکاف نسبت و فني کارايي مختلفي، هاي روش

 قرار تحليل و تجزيه مورد را کشاورزي مختلف محصوالت
   اند. داده

 پارامتري، غير روش از استفاده با پژوهشي در محققان،
 بر کردند. محاسبه را تايلند مرکز کاربرنج ۴۰۰ فني کارايي
 بود. درصد ۸۶/۵۱ کاران برنج کارايي متوسط نتايج، اساس
 کارايي از پاييني سطح در مطالعه مورد کشاورزان تر بيش
 کار نيروي و مزرعه کارايي بين همچنين داشتند. قرار

 رابطه آفات، کنترل و مطمئن بذر از استفاده خانگي،
 . (Taraka et al., 2010) داشت وجود داري معني
 يفن کارايي بر موثر عوامل يبررس هدف با که يا مطالعه در
 کارايي نيتخم يبرا شد، انجام مازندران استان کاران برنج

 ها داده ريفراگ يتصادف يپارامتر ريغ مدل از يفن
)StoNED( شد. استفاده 

 مزارع بردارانبهره فني کارايي متوسط که داد نشان نتايج
 درصد ۷۸ و ۸۹ ،۶۷ بيترت به بزرگ، و متوسط کوچک،

  ).(Esfanjari Kenari et al., 2012 بود
 دو فني کارايي مقايسه و ارزيابي به گريد يا مطالعه در

 افزايش ملي طرح پوشش تحت شاليکاري مزارع از گروه
 شهرستان پيربازار منطقه در معمولي مزارع و برنج توليد
 ميانگين که داد نشان حاصل نتايج شد. پرداخته رشت
 يالگوها در طرح، پوشش تحت مزارع فني کارايي سطوح

 به ،اسيمق به ريمتغ بازده و مقياس به ثابت هبازد فرض با
 نيا که حالي در بود، درصد ۶/۹۹ و ۲/۹۹ معادل بيترت
 برآورد ۶/۹۷ و ۱/۹۷ منطقه معمولي مزارع يبرا ريمقاد
 ترينمهم که بود نيا گرانيب تحقيق اين نتايج بود. شده
 در توليد هاي هزينه بودن ترکم و کارايي بودن باالتر علت
 از استفاده نحوه در تفاوت طرح، پوشش تحت مزارع
  .(Kavoosi Kalashami et al., 2017) بود ها نهاده
 و تخصيصي مقياس، فني، هاي کارايي اي مطالعه در

 با خرما توليدکننده کشاورزي واحدهاي در اقتصادي
 تايجن .شد برآورد ها داده پوششي تحليل روش از استفاده
 مقياس، فني، هاي کارايي ميانگين که داد نشان تحقيق

 ،۲/۶۶ ،۱۵/۶۱ با برابر ترتيب به اقتصادي و تخصيصي
 بررسي ديگر، سوي از .است درصد ۲۲/۲۸ و ۱۴/۴۶
 هاي نهاده که بود امر اين گربيان مصرفي هاي نهاده

 همچنين .اند شده استفاده بهينه مقدار از بيشتر ،توليدي
 ،توبيت رگرسيون پايه بر شده انجام اقتصادسنجي تحليل
 ميزان باغدار، سن متغيرهاي که بود مسئله اين مبين

 ارتباط و کشاورزي واحدهاي سرمايه ميزان ،وي تحصيالت
 فني کارايي روي بر يدار معني اثر ،ترويجي مراکز با

   .(Abdpur et al., 2017) داشتند کشاورزي واحدهاي
 محيطي زيست کارايي برآورد منظور به ديگري محققان
 تصادفي مرزي تابع روش از بابلسر شهرستان در برنج توليد
 نتايج اساس بر کردند. استفاده ترانسلوگ تابعي شکل به
 از که بود درصد ۸۷ با برابر فني کارايي ميانگين ها، آن

 داشت. حکايت شاليزارها بين درصدي ۳۸ کارايي شکاف
 ۷۷ با برابر نيز برآوردشده محيطي زيست کارايي ميانگين
  . (Molai et al., 2017) شد محاسبه درصد
 کاران برنج فني کارايي تخمين به محققين پژوهشي، در

 کاران برنج کارايي تخمين منظور به پرداختند. تايلند کشور
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 مختلف هايجهت با دارجهت فاصله تابع از کشور، اين در
 ميانگين جهت، بردار انتخاب نوع به بسته شد. استفاده
 ۹۹ تا درصد ۱/۸۴ حدود تايلندي کشاورزان فني کارايي
 کارايي( ١DNSEمدل تخمين نتايج .آمد دست به درصد
 برنج کشاورزي هايسيستم در دار) جهت يمغذ مواد مازاد
 محيط به نيتروژن مازاد تخليه ميزان داد، نشان نيز تايلند
 ۱/۲۰ از متوسط طور به تايلندي کاران برنج توسط زيست

 محيط به فسفر مازاد تخليه و هکتار در کيلوگرم ۷/۵۰ تا
  .(Saelee, 2017) است هکتار در کيلوگرم ۷/۲۸ تا ۱۱ از
 منطقه در برنج توليد فني کارايي ديگر، اي مطالعه در

 مقايسه و بررسي مورد ويتنام در ٢مکونگ دلتاي باالدست
 گروه دو به مطالعه مورد کشاورزان کل ابتدا در گرفت. قرار

 کشت روش از که کشاورزاني يک: (گروه شدند تقسيم
 دو: گروه و کردند مي  استفاده زيست محيط با سازگار

 استفاده رايج يا معمولي کشت روش از که کشاورزاني
 فني کارايي ميانگين اگرچه داد نشان نتايج کردند). مي
 کارايي ميانگين اما است، بوده دو گروه از بيشتر يک گروه
  يانگينم .نداشتند داريمعني تفاوت گروه دو اين فني

 با برابر معمولي روش در برنج توليد زيستي محيط کارايي
 محيط با سازگار کشت يها روش در و درصد ۲۵/۱۶

 ,.Tu et al). گرديد برآورد درصد ۱/۲۱ با برابر زيست
2019) 
 اين بر فرض ،کارايي زمينه در شده انجام مطالعات اکثر در
 مناطق) يا ها(بنگاه مزارع تمام در توليد آوريفن که بوده

 اخير، مطالعات در کهحالي در است. يکسان موردمطالعه
 همچنين و توليد هاي  آوريفن بودن يکسان فرض

 گذاشته کنار مختلف مناطق توليد مرزهاي در يکنواختي
 شده سبب آوريفن يکنواختي عدم فرض اين است. شده
 يکديگر با را مختلف هايگروه فني کارايي نتوان که

 مرزي تابع چارچوب ،منظور اين براي .نمود مقايسه
 ,.Battese & Rao, 2002; Battese et al( توسط ٣پوششي

2004; Rao et al., 2003) امروزه است. شده پيشنهاد 
 محاسبه و گروهي تفاوت مطالعه جهت گوناگوني مطالعات
 اند.کرده استفاده روش اين از آوريفن شکاف نسبت
 زيادي نسبتاً اختالف ،روش اين در شده برآورد فني کارايي

 Chen( دارد معمولي روش با آمده دست به فني کارايي با
& Song, 2008; Kramol et al., 2010; Zibaei & Jafari 

Sani, 2008) 
                                                           
1- Directional Nutrient Surplus Efficiency 
2- Mekong delta 
3- Meta Stochastic Production Function 

 از استفاده با (Saeedian et al., 2013) اي مطالعه در
 آوريفن شکاف نسبت بين رابطه ،)MF( مرزي فرا مفهوم

 نظر در ارقام گرفت. قرار بررسي مورد خرما مختلف ارقام و
 که بودند زردان و ربيع مضافتي، مطالعه اين در شده گرفته
 توليد بلوچستان و سيستان استان در گسترده طور به
 مضافتي خرماي براي آوريفن شکاف نسبت شدند. مي

 به ۵۰۷/۰ و ۴۳۲/۰ ترتيب به زردان و ربيع براي و ۴۰۷/۰
 بدون توان مي هم هنوز که داد نشان نتايج آمد. دست
 جديد، هايآوريفن گسترش يا و بيشتر منابع از استفاده
  داد. افزايش را کارايي
 از استفاده با (Esfanjari Kenari et al., 2015) تحقيقي در
 هاي روش آوريفن شکاف نسبت پوششي، مرزي تابع

 تجزيه مورد فارس استان در گندم محصول آبياري مختلف
 هاي روش حسب بر هنمون مزارع گرفت. قرار تحليل و

 و باراني آبياري مسيست داراي گروه دو به بياريآ مختلف
 از حاصل جنتاي .ندشد متقسي باراني آبياري سيستم فاقد
 فني کارايي ،داد نشان گروهي مرزي توليد تابع ينمتخ
 براي و درصد ۸۷/۰ باراني آبياري سيستم داراي گروه براي
 يعني بود. درصد ۸۲/۰ باراني آبياري سيستم فاقد گروه
 مقدار درصد ۸۲ و ۸۷ حدود ترتيب به واحدها اين

 از نميزا ينمه از ادهفاست با که کنند مي توليد را محصولي
 همچنين شود. توليد تانستو مي موجود آوريفن و ادهنه

 باراني آبياري سيستم داراي که گروهي داد نشان نتايج
 بودند، آبياري سيستم فاقد که گروهي به نسبت بودند
   .داشتند باالتري آوريفن شکاف نسبت
 نسبت و فني کارايي )(Abdi et al., 2016 اي مطالعه در

 شهرستان گوشتي هاي  مرغداري در آوريفن شکاف
 از تحقيق اين انجام جهت گرفت. قرار بررسي مورد سنندج
 و تصادفي مرزي توليد تابع برآورد و اقتصادسنجي رهيافت
 مرزي توليد تابع تخمين شد. استفاده پوششي مرزي تابع

 هاي گروه براي فني کارايي که بود اين گوياي گروهي
 کارايي ميانگين و درصد ۹۵  تا ۸۹ محدوده در مختلف
 ۷۶ تا ۴۴ محدوده در مرزي فرا توليد تابع براساس فني
 کوچک، واحدهاي براي آوريفن شکاف نسبت .بود درصد
 دست به ۴۸/۰ و ۴۶/۰ ،۸۴/۰ ترتيب به بزرگ و متوسط

 از ،متوسط ظرفيت با مرغداري واحدهاي بنابراين آمد.
 .شتنددا تري مطلوب وضعيت آوريفن شکاف نسبت لحاظ
 جهت در الزم تدابير و تمهيدات اتخاذ دليل همين به
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 گسترش راستاي در توليدي واحدهاي ظرفيت تعديل
   است. شده توصيه متوسط ظرفيت با هاي مرغداري

 کشت فني کارايي (Junaedi et al., 2016) اندونزي، در
 قرار بررسي مورد مرزي فرا روش کارگيري به با را برنج

 هاي روش از استفاده که داد نشان مطالعه نتايج دادند.
 خواهد غلط هايسياست به منجر کارايي برآورد در مرزي

 جهت مرزي فرا هاي روش از شد پيشنهاد رو اين از شد.
  شود. استفاده فني کارايي تر دقيق برآورد
 مطالعاتي اکثر در که داد نشان مطالعات مرور از بندي جمع
 که است بوده اين بر فرض ،شده انجام کارايي زمينه در که
 در است. يکسان موردمطالعه مزارع تمام در توليد آوريفن
 هاي آوريفن بودن يکسان فرض اخير، مطالعات در کهحالي
 گذاشته کنار توليد مرزهاي در يکنواختي همچنين و توليد
 که داده نشان مطالعات بررسي نتايج همچنين است. شده
 نتايج بررسي، مورد نمونه نبودن همگن صورت در

 خواهند اريب فني کارايي برآورد در مرزي هاي روش
 با حاضر تحقيق رو اين از بود. نخواهند اعتماد  قابل و داشت
 مزارع مختلف هاي اندازه در آوري فن يکنواختي عدم فرض
 و فني کارايي بررسي به رشت، شهرستان در برنج کشت
 هاي بررسي است. پرداخته مزارع آوريفن شکاف نسبت
 اي مطالعه اولين حاضر مطالعه دهد مي نشان شده انجام
 را مزارع مختلف هاي اندازه آوريفن شکاف نسبت که است
  دهد. مي قرار بررسي مورد ايران در برنج محصول براي

  
  ها روش و مواد
 .شد انجام رشت، شهرستان برنج مزارع در مطالعه نيا

 ينيزم در ،مربع لومتريک ۱۸۰ مساحت با رشت شهرستان
 يها آب سطح از متر ۵۰ نيانگيم ارتفاع به هموار و مسطح
 متر، يلمي ۱۳۳۷٫۵ ساالنه بارش نيانگيم دارد. قرار آزاد
 ازين که برنج مانند يمحصول کشت يبرا را شهرستان نيا
 و توليد شهرستان، نيا در کرده. مساعد دارد، يفراوان يآب

 است برخوردار ايالعاده فوق اهميت از برنج اقتصاد
 و يکار برنج نيزم هکتار ۶۲۳۳۶ داشتن با کهيطور به
 نيتر بزرگ د،يسف برنج تن هزار ۲۶۱ بر بالغ انهيسال ديتول

 ۱۱ حدود و ديآ يم حساب به کشور يکار برنج شهرستان
 اختصاص خود به را کشور يکار برنج زيرکشت سطح درصد
   .(Ahmadzadeh, 2020) است داده

 بود کار يشال ۳۸۷۶۲ شامل يآمار جامعه مطالعه، نيا در
 يا خوشه يريگ نمونه روش با کشاورز ۵۳۱ ت،ينها در که

 اساس بر شدند. نييتع جامعه حجم با متناسب يتصادف
 کوچک مزارع دسته سه به ها نيزم ،يا خوشه ليتحل روش
 و هکتار) ۴/۱ تا ۶/۰ (از متوسط هکتار)، ۶/۰ از (کمتر
 نيا تعداد که شدند ميتقس هکتار) ۴/۱ از شتري(ب بزرگ
  بود. عدد ۱۰۷ و ۱۶۱ ،۲۶۳ ب،يترت به مزارع
 ستانده يک و نهاده يک داراي فقط توليدي واحدهاي اگر

 آيد. مي دست به نهاده به ستاده تقسيم از کارايي باشند،
 هاي ستاده و هانهاده داراي توليدي واحد يک اگر اما

 و هاستانده براي مشترک وزن يافتن باشد، مختلف
 اين در است. ناممکن حتي و مشکل مختلف، هاي نهاده
 & Zibaei) کرد استفاده DEA روش از توان مي حالت

Jafari Sani, 2008).  
 به نسبت ثابت بازده فرض با خطي ريزي برنامه کلي مدل

 :است )١( معادله صورت به مقياس،
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 منظور بدين وزني ضرايب بودن مثبت قيد هستند. j واحد
 هاخروجي و ها ورودي همه ها،بنگاه تمامي در که است
 سطح X1j شامل ها نهاده مطالعه، اين در .شوند لحاظ

 مقدار X2j هکتار، حسب بر ام j مزرعه در برنج زيرکشت
 X3j کيلوگرم، حسب بر ام j مزرعه در شده مصرف ازت کود
 حسب بر ام j مزرعه در فسفات کود مصرف مقدار

 بر ام j مزرعه در پتاس کود مصرف ميزان X4j کيلوگرم،
 در شيميايي سموم مصرف مقدار X5j کيلوگرم، حسب
 کار نيروي کل مقدار X6j ليتر، حسب بر ام j مزرعه
 مقدار X7j نفر، ـ روز حسب بر ام j مزرعه در شده مصرف
 مقدار X8j کيلوگرم، حسب بر ام j مزرعه براي مصرفي بذر
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 X9j ريال، هزار ده حسب بر ها ماشين از استفاده هزينه
 ام j مزرعه هاي هزينه ساير يا ١ديويژيا شاخص دهنده نشان
 ام j مزرعه در شلتوک توليد مقدار y1j و ريال ده حسب بر
  است. کيلوگرم حسب بر
 بردارهاي بهينه مقادير محاسبه هدف فوق، رابطه در

U=u ,     ,…,    و V=v , v   ,…,    اي گونه به است؛ 
 وزني مجموع به محصوالت وزني مجموع کل نسبت که

 ۱ از تر بيش بنگاهي هيچ کارايي و بوده حداکثر هاورودي
 اگر زيرا داشت. خواهد بيشمار هاي جواب رابطه اين .نباشد
 جواب نيز Vα و Uα باشد، بهينه جواب يک V و U براي
 و غيرخطي مدل، اين ديگر طرف از بود. خواهند بهينه

 استفاده با توانمي مشکل اين حل جهت .است غيرمحدب
 تبديل خطي مدل يک به را مدل اين خطي تبديل يک از

 هدف تابع کسر مخرج جزء توانمي منظور اين براي کرد.
 را کسر صورت و کرد فرض يک ثابت مقدار مساوي را

 گويند. محور ستاده مدل آن به اصطالح در که کرد بيشينه
 ميزان داشتن نگه ثابت با که دارد سعي مدل اين زيرا

 افزايش ممکن جاي تا را ها) (ستاده ها خروجي ورودي،
 را هدف تابع صورت جزء که است اين ديگر روش دهد.

 مدل را آن اصطالحاً که کرد فرض ۱ ثابت مقدار مساوي
   ).Emami Meybodi, 2000( نامندمي محور نهاده
 روي کنترل ميزان به بستگي مناسب مدل انتخاب
 کنترل قابل تر بيش کدام هر که دارد هانهاده و ها ستاده
 شودمي انتخاب اساس همان بر مناسب مدل باشد،

Mohammadi, 2008).( حل و خطي تبديل انجام از پس 
 هاستاده و ها نهاده ضرايب يادشده، خطي ريزي برنامه مدل
 واحد کارايي نسبت که آيندمي دست به ايگونه به

 هاي محدوديت به توجه با شود. بيشينه صفر، گيري تصميم
 ۱ با برابر بيشينه هدف، تابع بهينه مقدار )،۲( الگوي
 شد. خواهد
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1- Divisia Index 

 به نسبت کمتري قيود به دوگان مسئله حل که آنجايي از
 براي دوگان شکل دليل همين به دارد، نياز اوليه مسئله
  است: )۳( الگوي صورت به و ارجح )٢( الگوي حل
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 و ثابت اعداد شامل که است (N×1) بردار يک λ پارامتر
 عددي مقادير بود. خواهد مرجع مجموعه هايوزن بيانگر
 دهند.مي نشان را هابنگاه کارايي نيز θ براي آمده دست به

 هستند. ها ستاده ماتريس Y و ها نهاده ماتريس ،X پارامتر
 و بار N است الزم خطي، ريزيبرنامه براساس مدل اين در
 نهايت در و شود حل مسئله ها بنگاه از يکي براي مرتبه هر

 CRS٢ مدل پيشتر آمد. خواهد دست به بنگاه هر کارايي
 شده داده بسط مقياس به متغير بازده گيرياندازه جهت
 کردن اضافه با ٣VRS مدل .(Banker et al., 1984)  است
 شود مي ساخته CRS مدل به تحدب) (قيد λIN′=1 قيد
  است. )۴( الگوي صورت به که
 مرز به نسبت يفن کارايي نيتخم يبرا )۴( الگوي از ابتدا
 آوردن دست  هب يبرا سپس و شود يم استفاده يگروه
 الگوي از ،)مرزي فرا( يپوشش مرز به نسبت يفن کارايي

 .شود يم استفاده )۵(
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 تمامي براي شده ترکيب هاي داده پايه بر مرزي فرا تابع
 LK اگر شود. مي ساخته آوريفن سطوح تمامي در ها واحد
 تمامي مجموع باشد، آوريفن سطح امين k دهنده نشان
∑با بود خواهد برابر آوريفن سطوح

=

=
n

k
kLL

1

 جهت .

 يبرا يستيبا ،يپوشش مرز به نسبت يفن کارايي برآورد
 با يخط يزير برنامه مدل مجدداً ها، واحد يتمام
 Wongchai) شود اجرا ديجد ستانده و نهاده يها سيماتر

et al., 2012):  
                                                           
2- Constant returns to scale 
3- Variable returns to scale  
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 امينj براي ستاده مقدار بردار ،iy :)۵معادله ( در که

 ،Y∗ واحد، امينj براي نهاده مقدار بردار ،ix واحد،
 ،L، *X آوريفن سطح براي ستاده مقدار ماتريس
 بردار ،L، *λ آوريفن سطح براي نهاده مقدار ماتريس

L×1 و ها وزن *θ، پوششي مرزي، فرا تابع هستند. عددي 
 است. مختلف مناطق در باال کارايي با توليدي نقاط از

 کل که است استوار فرض اين بر مرزي فرا تابع مفهوم
 به دستيابي قابليت مختلف، هاي گروه در گان توليدکنند

 .(Wongchai et al., 2012) دارند را يکسان آوريفن يک
 زمان يک در دانش از سطحي ،آوري فن شود فرض اگر

 هاي آوريفن از تماميتي عنوان به L آوري فن سطح باشد،
  شود. مي تعريف توليدي واحدهاي کليه در شده کارگرفته به

 ستانده توابع از استفاده با تواند مي آوريفن شکاف نسبت
 Wongchai et) شود تعريف )۶( الگوي صورت به اي فاصله

al., 2012):   
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),( پارامتر yxDi
 استفاده با نهاده اي فاصله تابع گرنمايان ∗

),( ،مرزي فرا آوريفن از yxTEi
 به نسبت فني کارايي ∗

),(مرزي، فرا تابع yxD k
i با نهاده اي فاصله تابع گرنمايان 

),( مرزي، آوريفن از استفاده yxTE k
i فني کارايي 

 صفر بين همواره نسبت اين  .است مرزي تابع به نسبت
 اندازه هر نسبت اين است. (بيشينه) يک و (کمينه)
 و گروهي مرزي تابع بين شکاف کاهش باشد، تر بزرگ

 مرجع آوريفن مرز که زماني دهد. مي نشان را فرامرزي
 نسبت اين شوند، منطبق هم بر مرزي فرا مرز با K واحد
 ):(Wongchai et al., 2012 شود مي ۱ برابر
 را هاشمي صدري رقم ،۱۳۹۷ سال در آماري جامعه تمام
 دو از الزم اطالعات آوريجمع براي بودند. کرده کشت
 حجم شد. استفاده نامه) (پرسش ميداني و اسنادي روش
  .شد محاسبه ،(Amidi, 1999) )۷( معادله براساس نمونه

)٧(  
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 نقطه طول z موردنياز، نمونه تعداد n ،معادله اين در

 ،r استاندارد، نرمال توزيع α−1 تجمعي احتمال با متناظر
 نمونه واريانس ،s برآورد، در موردنظر خطاي قدرمطلق
 جامعه اعضاي تعداد ،N و اوليه نمونه ميانگين ،y اوليه،
 کشاورزان تعداد ابتدا پژوهش، اين انجام براي است.

 کشاورزي جهاد سازمان هاي داده از برنج  توليدکننده
 در ها، داده اين طبق شد. استخراج رشت شهرستان
 هستند.  فعاليت حال در کار شالي ۳۸۷۶۲ رشت شهرستان

  نامه پرسش ۸۰ موردنظر، جامعه شدن مشخص از پس
 واريانس محاسبه با و شد تکميل جامعه اين از مقدماتي

 به کار شالي ۵۲۸ نمونه حجم %،۱ احتمال سطح در ها آن
 براي نامه پرسش ۵۳۵ بيشتر اطمينان جهت آمد. دست
 از شده استخراج نمونه تعداد شد. گرفته نظر در تحقيق اين
 اي خوشه گيري نمونه روش به رشت، شهرستان بخش هر

 با اينجا در شد. مشخص جامعه حجم با متناسب تصادفي
 از يک هر در کاران شالي تعداد بودن متفاوت به توجه
 يتصادف صورت به يريگ نمونه رشت، شهرستان  هاي بخش
 اتمام از پس شد. انجام کاران يشال تعداد با متناسب و

 ناقص اطالعات علت به ها نامه پرسش از تعدادي آمارگيري،
 ۵۳۱ از نهايت در و شدند حذف پرت هاي داده داشتن و

 و مزرعه اندازه اساس بر مزارع اين شد. استفاده نامه پرسش
 کوچک مزارع گروه سه به اي خوشه تحليل روش با

 ۴/۱ تا ۶/۰ (از متوسط مزارع هکتار)، ۶/۰ از تر (کوچک
   شدند. تقسيم هکتار) ۴/۱ از (بيشتر بزرگ مزارع و هکتار)
 مزرعه اندازه و آوريفن شکاف نسبت نيب رابطه يبررس در

 نسبت و (Mehrabi Boshrabadi, 2009) کاران گندم
 Jalali(  زعفران مزارع مختلف اندازه يبرا آوريفن شکاف

et al., 2017( مزارع گروه سه به مطالعه مورد مزارع زين 
  شدند. ميتقس بزرگ و متوسط کوچک،
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  بحث و نتايج
 ها نهاده از استفاده زانيم و زيرکشت سطح به مربوط جينتا

 در سموم از استفاده زانيم در يچندان تفاوت که داد نشان
 کاربرد اما .شود ينم دهيد نيزم مختلف هاي اندازه
 بذر، و ييايميش يکودها ،ها نيماش کار، يروين ياه نهاده
 و اتفسف ازت، يکودها کاربرد دارند. يتوجه قابل تفاوت
 يرهايمتغ يول دارد ميمستق رابطه مزرعه اندازه با پتاس
 با شده، استفاده بذر مقدار و کار يروين ،ها نيماش نهيهز

 مزارع گريد عبارت به دارند. عکس رابطه مزرعه اندازه

 و فسفات ازت، يکودها از يتر فشرده طور به تر بزرگ
 يروين يها نهاده ترکوچک مزارع و اند کرده استفاده پتاس
 شتريب نسبت به را ها نيماش نهيهز و بذر مقدار کار،

 وجود از يحاک جينتا نيبنابرا ).۱ (جدول اند نموده استفاده
 در برنج مزارع مختلف يها اندازه در آوريفن يها تفاوت
 ،حاضر مطالعه در رو نيا از است. مطالعه مورد منطقه
 در زين برنج ارعمز مختلف يها اندازه آوريفن شکاف نسبت
  است. شده گرفته نظر

  
  برنج مزارع انواع در ها نهاده از استفاده ميزان و زيرکشت سطح متوسط -١ جدول

  مزارع کل  بزرگ مزارع  متوسط مزارع  کوچک مزارع  واحد  ستاده / نهاده
  ١٩/١  ٤٩/٣  ٩٨/٠  ۳۸/۰  هکتار  زيرکشت سطح

  ٤٥/٣٧٧٦  ٠٦/٣٧٩٩  ١٦/٣٧٨٧  ۰۱/۳۶۷۴  هکتار در کيلوگرم  عملکرد
  ٨٣/٥٢  ٣٠/٥٠  ٤٠/٥٢  ۰۳/۶۳  هکتار در کيلوگرم  بذر
  ٤٦/٣٢  ٨٩/٢٨ ٤٧/٣١ ٤٨/٤٧  هکتار در ساعت-نفر  کار نيروي
  ۹۰/۱۳۹۷  ۳۵/۱۲۴۷ ٨٨/١٣٩٤ ٧٩/١٩٧٠  هکتار در ريال هزار ده  ها ماشين
  ٠١/٥  ٠٣/٥ ٠٢/٥ ٩٤/٤  هکتار در ليتر  سم
  ٧٣/١١٩  ٣٢/١٢٦ ١٣/١١١ ٦١/١٠٨  هکتار در کيلوگرم  ازت کود
  ٦٦/٧٢ ٨٦/٧٩  ۱۸/۶۲ ٢٧/٦٢  هکتار در کيلوگرم  پتاس کود
  ٧٩/٥٦  ٧٤/٦٠ ٠٩/٥٠ ٥٦/٥٢  هکتار در کيلوگرم  فسفات کود

  ٦٠/٥١٠٦٧٠ ٣٥/٤٧٧٥٠٣ ١٨/٥٤٤٣٧١ ٨٨/٥٨١٣٩٠  هکتار در ريال ده  ديويژيا شاخص
            

 در بذر مصرف شود باعث است ممکن که يليدال از يکي
 باشد، تر بزرگ يها نيزم از تر شيب کوچک يها نيزم

 يريگ خزانه هنگام در کشاورزان که است ينانياطم درجه
 مقدار از  شيب يکم معموالً کشاورزان .رنديگ يم کار به

 نيب از با تا کنند يم کشت خزانه در را بذرها از،يموردن
 سطح واحد در بوته تعداد کاهش با نشاها، از يخبر رفتن
 يها نيزم در که ياضاف بذر کل وزن هرچند نشوند. مواجه
 تر بزرگ يها نيزم از کمتر شود يم گرفته نظر در تر کوچک
 بر لوگرميک (برحسب ياضاف بذر نسبت معموالً اما است،

  است. تر شيب کوچک، يها نيزم در هکتار)
 نسبت به تر کوچک مزارع که داد  نشان همچنين نتايج

 تواند مي آن داليل از يکي اند. داشته تري پايين عملکرد
 شيب شيافزا باعث خود که باشد بذر حد از شيب استفاده

 باعث تواند مي امر اين .گردد مي هکتار در بوته تراکم حد از
  .گردد هکتار در عملکرد کاهش يحت و  يعلف تر شيب رشد
 مزارع در محصول عملکرد کاهش عوامل از ديگر يکي

 تنها باشد. تواند يم نشاکار نيماش از کمتر استفاده کوچک،

 استفاده نشاکار نيماش از کوچک مزارع درصد ۱۴/۲۸
 صورت به را ينشاکار اتيعمل مزارع، نيا هيبق و اند کرده
 و متوسط مزارع يبرا رقم نيا اما اند. داده انجام يدست
 با ينشاکار بود. درصد ۳۴/۵۲ و ۸۶/۴۲ بيترت به بزرگ
 و نشا عمق تر قيدق ميتنظ يبرا يبهتر نيتضم ن،يماش
 در توانند يم مورد دو نيا که است گريکدي از نشاها فاصله
 جاديا و يا گونه درون رقابت در زين و اهيگ استقرار تيفيک

  باشند. مؤثر هرز يها علف يبرا رشد يفضا
 شکاف نسبت و فني کارايي انواع ميانگين به مربوط نتايج
 است شده درج ٢ جدول در موردبررسي هايگروه آوريفن
 توابع از ناشي فني کارايي دهندهنشان KTEآن در که

 اول: (گروه موردبررسي گروه سه براي جداگانه مرزي
 اندازه با برنج مزارع دوم: گروه کوچک، اندازه با برنج مزارع
 است. بزرگ) اندازه با برنج مزارع سوم: گروه و متوسط
 تابع با مقايسه در ها واحد کارايي دهندهنشان TE* مقدار
 مزارع آوريفن شکاف نسبت TGR و بوده پوششي مرزي
 بيشينه ٢ جدول در اينکه به توجه با دهد.مي نشان را



  ٢٧                                                         ١٤٠١/ تابستان ٢٣/ پياپی ٢/ شماره ١١هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 ١ برابر موردمطالعه هاي گروه همه آوريفن شکاف نسبت
 گروه سه هر مرزي توابع که گرفت نتيجه توانمي است
  هستند. مماس پوششي مرزي تابع بر بررسي مورد
 مرزي، فرا و مرزي تابع به نسبت فني کارايي برآورد از پس
 ها)آوري(فن توليد مرزهاي بودن يکسان فرض است الزم
 فرض واليس،- کروسکال آزمون اساس بر شود. آزمون
 درصد يک داري معني سطح در مرزي توابع بودن يکسان

)Sig=0.00( برنج مزارع که دهد مي نشان امر اين و شد رد 
 لحاظ از مختلف، هاي اندازه در رشت شهرستان

 آزمون اين طبق هستند. متفاوت توليد، هاي آوري فن
 با نبايد موردبررسي هايداده که گرفت نتيجه توان مي

 (SFA١) تصادفي مرزي تحليل سنتي هاي روش از استفاده
بلکه الزم  برآورد گردند (DEA) ها داده پوششي تحليل يا

   .شوند برآورد مرزي فرا هاي مدل از استفاده با است
 کوچک اندازه با مزارع کشاورزان براي آمده دست به نتايج
 ۱۰۰ تا ۶۳ بين KTEتغييرات دامنه که دهد مي نشان
 در فني کارايي اما است، )۱۱/۰ معيار انحراف (با درصد
 تا ۵۵ از و است زيادتري تغييرات داراي TE* با مقايسه
 اين است. نوسان در )۱۲/۰ معيار انحراف (با درصد ۱۰۰
 همسان فرض نگرفتن نظر در که است اين از حاکي نتايج
 بر توجهي  قابل اثر مطالعه مورد مزارع در آوريفن بودن

 ميانگين دارد. مزارع بين فني کارايي نوسانات گسترش
 دور هم از حدي تا KTEبا TE* براي شده برآورد کارايي
 کار  به آوريفن سطح بيشتر فاصله از حاکي امر اين و بوده
 ميانگين است. TE*به نسبت مزارع از گروه اين در رفته
 )۱۲/۰ معيار انحراف با ( درصد ۸۳ آوريفن شکاف نسبت
 کند. مي تأييد را امر اين نيز
 متوسط اندازه با مزارع کشاورزان براي آمده دست به نتايج
 (با درصد ۱۰۰ تا ۶۴ بين KTE دامنه که دهد مي نشان
 با مقايسه در فني کارايي اما است )۱۰/۰ معيار انحراف

*TE درصد ۱۰۰ تا ۵۷ از و است بيشتري نوسانات داراي 
 نيز نتايج اين است. نوسان در )۱۱/۰ معيار انحراف (با

 بودن همسان فرض نگرفتن نظر در که است اين از حاکي
 بر توجهي  قابل اثر مطالعه مورد مزارع در آوريفن

 ميانگين دارد. مزارع بين در فني کارايي نوسانات گسترش
 دور هم از حدي تا KTE با TE* براي شده برآورد کارايي
 کار به آوريفن سطح فاصله از حاکي نيز امر اين و بوده
 ميانگين است. TE*به نسبت مزارع از گروه اين در رفته

                                                           
1- Stochastic Frontier Analysis 

 تأييد را امر اين نيز درصد ۷۹ آوريفن شکاف نسبت
   کند. مي
 بزرگ اندازه با مزارع کشاورزان براي آمده دست به نتايج
 انحراف (با درصد ۱۰۰ تا ۶۱ بين KTEدامنه که داد نشان
 با است برابر دامنه اين نيز TE*براي و است )۱۰/۰ معيار
 امر اين است. )۱۲/۰ معيار انحراف (با درصد ۱۰۰ تا ۶۱

 گروه اين در رفته کار به آوريفن سطح کم فاصله از حاکي
 شکاف نسبت ميانگين است. TE*به نسبت مزارع از
 را امر اين نيز )۰۵/۰ معيار انحراف با ( درصد ۹۶ آوري فن
  کند. مي تأييد

 هاي روش از استفاده که است اين از حاکي نتايج بنابراين
 را مزارع بين آوريفن که فني کارايي محاسبه براي سنتي
 سطح بودن ناهمگن صورت در کند، مي فرض يکسان
 نتايج به منجر مطالعه، مورد مزارع در رفته کار به آوري فن
  شود. مي اريب
 کوچک اندازه با برنج مزارع براي آمده دست به نتايج
 به TE*و KTEميانگين که دهدمي نشان يک) (گروه
 حاصل فني کارايي ميانگين است. درصد ۷۹ و ۸۵ ترتيب

 برنج مزارع که است اين بيانگر گروهي مرزي توليد تابع از
 از مشخصي ميزان بردن کار به با کوچک اندازه با

 مقدار درصد ۸۵ حدود متوسط طور به توليد، هاي نهاده
 ميزان همين از استفاده با که کنندمي توليد را محصولي
 عبارت به شود. توليد توانستمي موجود آوريفن و نهاده
 شکاف کردن پر با کوچک اندازه با برنج مزارع ديگر

 کوچک اندازه با برنج مزرعه بهترين با خود تکنيکي
 افزايش درصد ۱۵ ميانگين طور به را خود توليد توانند مي

 بيانگر برآوردشده، کارايي انواع ميانگين اختالف دهند.
 اين هاي واحد در رفته کار به آوريفن سطح بين فاصله
   است. پوششي مرزي تابع براي برآوردشده آوريفن با گروه
 متوسط اندازه با برنج مزارع براي آمده دست به نتايج
 به TE*و KTE ميانگين که دهدمي نشان دوم) (گروه
 حاصل فني کارايي ميانگين است. درصد ۷۹ و ۸۸ ترتيب

 واحدهاي که است اين بيانگر گروهي مرزي توليد تابع از
 هاينهاده از مشخصي ميزان بردن کار به با گروه اين

 را محصولي مقدار درصد ۸۸ حدود متوسط طور به توليد،
 و نهاده ميزان همين از استفاده با که کنندمي توليد
 امکان بنابراين شود. توليد توانستمي موجود آوري فن

 ميزان همين از استفاده با محصول درصدي ۱۲ افزايش
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 وجود فني کارايي افزايش با صرفاً و فعلي آوريفن و نهاده
  دارد.
 (گروه بزرگ اندازه با برنج مزارع براي آمده دست به نتايج
 ۸۹ ترتيب به TE*و KTEميانگين که دهدمي نشان سوم)
 تابع از حاصل فني کارايي ميانگين است. درصد ۸۶ و

 اين واحدهاي که است اين بيانگر گروهي مرزي توليد
 به توليد، هاينهاده از مشخصي ميزان بردن کار به با گروه
 توليد را محصولي مقدار درصد ۸۹ حدود متوسط طور
 آوريفن و نهاده ميزان همين از استفاده با که کنند مي

 برنج مزارع ديگر عبارت به شود. توليد توانستمي موجود

 بهترين با خود تکنيکي شکاف کردن پر با بزرگ اندازه با
 طور به را خود توليد توانند مي خود دسته در برنج مزرعه
   دهند. افزايش درصد ۱۱ ميانگين
 در يدرصد ۱۱ شيافزا از منظور جا نيا در که نماند ناگفته
 کاهش از ،تکنيکي شکاف رفع با که است نيا بزرگ مزارع
 يريجلوگ نهيبه حالت به نسبت عملکرد يدرصد ۱۱
 ۱۰۰ به درصد ۸۹ از محصول شيافزا با نيبنابرا .شود يم

 ۸۹( هياول حالت به نسبت محصول شيافزا واقع در درصد،
 مزارع يبرا نکته نيا بود. خواهد درصد ۳۶/۱۲ درصد)،
  است. صادق زين متوسط و کوچک

  
  برنج مزارع آوري فن شکاف ونسبت کارايي به مربوط نتايج خالصه -٢ جدول

  بزرگ  مزارع  متوسط مزارع  کوچک مزارع    
TEK  ها) گروه تفکيک (به          

 ٨٩١/٠ ٨٨٣/٠ ۸۵۲/٠  ميانگين  
 ١ ١ ١  بيشينه  
 ٦١٠/٠ ٦٤٢/٠ ٦٢٨/٠  کمينه  
 ١٠٤/٠  ١٠٥/٠ ١١٠/٠  معيار انحراف  

TE*  مرزي) فرا تابع به (نسبت          
 ٨٥٧/٠ ٧٩٠/٠ ٧٩٤/٠  ميانگين  
 ١ ١ ١  بيشينه  
 ٦١٠/٠ ٥٦٩/٠ ٥٤٨/٠  کمينه 
 ١٢٢/٠ ١٠٦/٠ ١٢٢/٠  معيار انحراف  

TGR آوري)فن شکاف (نسبت          
 ٩٦١/٠ ٨٩٨/٠ ٨٣١/٠  ميانگين  
  ١ ١ ١  بيشينه  
 ٧٦٥/٠ ٥٩٦/٠  ٦٣١/٠  کمينه  
 ٠٥٦/٠ ٠٩٣/٠ ١١٩/٠  معيار انحراف  

  
 گروهي مرزي تابع از ناشي فني کارايي ميانگين
 هاي گروه در که کنند مي بيان اما هستند مقايسه غيرقابل

 و کارا يواحدها بين شکاف پرشدن صورت در ،موردبررسي
 و هانهاده مصرف افزايش بدون توانمي ،واحدها گريد

 سه در را توليد مقدار متوسط طور به آوري،فن سطح تغيير
 افزايش درصد ۱۱ و ۱۲ ،۱۵ ترتيب به بررسي مورد گروه
 و کارا مزارع هاي تجربه از استفاده با توان مي بنابراين داد.
 اين سودآوري و عملکرد ناکارا، مزارع به آن انتقال
 ارتقاء جهت در مهم گامي و داد افزايش را کاران برنج
 هاي يافته با نتايج اين برداشت. واحدها اين فني کارايي
 فني کارايي تعيين در )Esfandiari et al., 2013( مطالعه

 )(Shakeri & Garshasbi, 2008 و فارس استان شاليکاران
 ايران منتخب يها استان در برنج فني کارايي برآورد در

  دارد. مطابقت

 ميانگين داراي سه گروه ،۱ شکل و ۲ جدول به توجه با
 نزديکي بيانگر که است درصد ۹۶ آوريفن شکاف نسبت
 با واحدها، از گروه اين در رفته کار به آوريفن سطح
 به است. مرزي فرا آوريفن براي شده برآورد آوري فن

 درصد ۹۶ متوسط طور به گروه اين در واحدها ديگر، تعبير
 برتر آوريفن از گيريبهره با که کنندمي توليد را محصولي

 دو و يک هايگروه اما کنند. توليد توانستندمي مرزي) (فرا
 هستند. درصد ۸۳ و ۹۰ آوريفن شکاف نسبت داراي
 عوامل از استفاده با متوسط و کوچک اندازه با مزارع يعني
 طور به و ترتيب به موجود، آوريفن و توليد هاي نهاده و

 که کنند مي توليد را محصولي از درصد ۸۳ و ۹۰ متوسط
 کنند. توليد توانستندمي برتر آوريفن از گيريبهره با

 مقايسه  قابل مختلف، هاي گروه در آوريفن شکاف نسبت
 فاصله باشد ترکوچک نسبت اين هرچه واقع در است.
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 بنابراين دهد. مي نشان را برتر آوريفن تا هاآن بيشتر
 عمل کوچک مزارع از کاراتر فني نظر از تر بزرگ مزارع
 نتايج مشابه بخش اين در آمده بدست نتايج اند. کرده
 بود  )Mehrabi Boshrabadi, 2009( توسط آمده بدست
 مزرعه اندازه و آوريفن شکاف نسبت بين رابطه که

 اين نتايج واقع در داد. قرار بررسي مورد را کاران گندم
 که داد نشان بود شده انجام کرمان استان در که مطالعه
 به آوريفن شکاف نسبت ميانگين داراي تر بزرگ مزارع
 Jalali et مطالعه نتايج همچنين هستند. يتر بزرگ نسبت

al., 2017)( داري معني و مثبت ارتباط که داد نشان نيز 
 وجود زعفران مزارع اندازه و آوريفن شکاف نسبت بين

 دارد.
  

  
 هاي اندازه با برنج مزارع براي آوريفن شکاف نمودار - ۱ شکل

  مختلف
  

  گيرينتيجه
 زيرکشت سطح بيشترين اول رتبه داراي گيالن استان
 ۲۶ رشت شهرستان ميان اين در .است کشور در برنج
 حدود و گيالن استان کاري برنج زيرکشت سطح از درصد
 خود به را کشور برنج زيرکشت سطح از درصد ۱۱

 کشور کاري برنج شهرستان ينتر بزرگ و داده اختصاص
 نسبت و کارايي ليتحل و هيتجز ،حاضر مطالعه هدف است.
 همچنين و رشت شهرستان در برنج مزارع آوريفن شکاف
 اندازه و آوريفن شکاف نسبت بين رابطه وجود بررسي
 ٥٣١ اطالعات از مجموع در قيتحق انجام يبرا .بود مزرعه
 ليتحل از استفاده با نمونه مزارع شد. استفاده کشاورز
 و متوسط کوچک، گروه سه به اندازه حسب بر و يا خوشه
 سه گروه مزارع که داد نشان نتايج .شدند تقسيم بزرگ
 نسبت ميانگين داراي بزرگ) اندازه با برنج هاي(زمين
 سطح نزديکي بيانگر که هستند درصد ۹۶ آوريفن شکاف

 آوريفن با مزارع، از گروه اين در رفته کار به آوريفن
 اين در مزارع ديگر، تعبير به است. مرزي فرا شده برآورد
 کنندمي توليد را محصولي درصد ۹۶ متوسط طور به گروه
 توانستندمي مرزي) (فرا برتر آوريفن از گيري بهره با که

 استفاده با متوسط و کوچک اندازه با مزارع اما کنند. توليد
 و ترتيب به موجود آوريفن و توليد هاينهاده و عوامل از
 توليد را محصولي از کمتر درصد ۱۷ و ۱۰ متوسط طور به
 توانستند،مي برتر آوريفن از گيريبهره با که کنند مي
 تکنيکي کارايي تر بزرگ اندازه با مزارع بنابراين کنند. توليد
 متوسط و کوچک هاي اندازه با مزارع به نسبت باالتري
   داشتند.

 انجام يچگونگ از اهيگ نمو و رشد يرياثرپذ به توجه با
 قاتيتحق در که شود يم شنهاديپ ،يزراع مختلف اتيعمل
 يبررس مزارع ينيماش اطالعات يتر قيدق صورت به يآت

 يها يريگ جهينت بتوان ها آن جينتا ليتحل با تا شوند
 کشت ياقتصاد سود و کارايي شيافزا يبرا يتر يعمل

  داشت. فمختل محصوالت
 شکاف نسبت بين مستقيمي رابطه حاضر، مطالعه اساس بر
 وجود رشت شهرستان در برنج مزارع اندازه و آوريفن

 شهرستان اين در مزارع از درصد ۸۵/۷۹ نتايج، طبق دارد.
 دارند فعاليت فني نظر از بهينه سطح از ترکم سطحي در
 از نتوانند کشاورزان تا شده موجب مسئله اين که

 با و شوند مندبهره مقياس از حاصل هاي جويي صرفه
 ها نهاده از نامعقول استفاده دليل به توليد هزينه افزايش
 در توانند مي کوچک مزارع بنابراين يابد. کاهش سودشان
 بهينه ترکيب طريق از اقتصادي اصول کارگيري به صورت

 جاآن از دهند. بهبود را خود کارايي توليد، عوامل معقول و
 آوريفن شکاف نسبت بزرگ مزارع داد نشان نتايج که

 به حرکت کشاورزي، هاي سياست منظر از دارند، باالتري
 بر مثبت تأثير تواند مي مزرعه تر بزرگ هاياندازه سوي
 پيشنهاد بنابراين باشد. داشته مزارع اين فني کارايي
 به کاران برنج که شود انديشيده تمهيداتي تا گردد مي
 هايمديريت به مالکي خرده حالت از مزارع مديريت تغيير

 مزارع که داشت توجه بايد اما شوند. تشويق يکپارچه
 تنوع حفظ روستايي، پايدار توسعه در مهمي نقش کوچک
 .دارند روستايي جمعيت ثبات خصوص به و زيستي
 نظير کوچک کشاورزان از پشتيباني هاي طرح بايد بنابراين
 توليد عوامل از تراقتصادي استفاده جهت هاتعاوني تشکيل
 دستيابي بر عالوه صورت اين در .گيرد قرار توجه مورد
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 منجر که کشاورزي مناسب ساختار يک به کوچک مزارع
 توسعه شرايط شود،مي توليد عوامل کارايي افزايش به

   شد. خواهد فراهم نيز روستايي پايدار
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