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اقتصاد توليد و آارايي انگورآاران استان 

 خراسان 

∗مطالعه موردي شهرستان آامشر  

 

  ∗∗ شجاعت زارع
 چكيده

شهرستان آامشر مهمرتين منطقه توليد انگور در 

 به منظور بررسي اقتصادي  و .استاستان خراسان 

اين شهرستان در سال زراعی ارزيابي عملكرد تاآداران 

 نفر از ٨٣و با شد اي هتيه  پرسشنامه ١٣٧٩-١٣٧٨

مصاحبه حضوري آامشر روستا و آبادي  ٢٣ در انگورگاران

سپس با استفاده از تابع توليد آاب . به عمل آمد

به منظور حماسبه .  ضرايب تابع ختمني زده شد،داگالس

از تابع توليد مرزي تصاديف انگورآاران آارايي فين 

                                                 
-١٩-٧٩٠٠٧از يك طرح حتقيقاتي به مشاره اين مقاله بر گرفته  ∗

  .است ١٠٩

-eعضو هيئت علمي مرآز حتقيقات آشاورزي و منابع طبيعي خراسان ∗∗
mail: shojaat_z@yahoo.com                                           
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   ...اقتصاد توليد و آارايي  
٢٨
٠  

به رصد  د٦١آارايي اين  متوسط  وهبره گرفته شد

سطح زير آشت آه نتايج مطالعه نشان داد . دست آمد

ر د، سواد، سابقه باغداري وتعداد افراد خانوار 

 درصد اختالف ٧٨بيش از . ندرثري داأآارايي فين  ت

ناشي از عوامل مديرييت و بقيه  نيز توليد واحدها

مهچنني . است آنرتل باغداران خارج ازمربوط به عوامل 

 هكتار، معيار مناسيب براي ارزيابي شاخص  عملكرد در

نتايج ارزيابي اقتصادي . عملكرد باغداران نيست

نشان  درصد ١١را نرخ بازده داخلي نيز احداث باغ 

 .  دهد مي

 :ها آليد واژه

ي  فين  و اقتصادي ، نرخ يتابع توليد ، آارا

 دهزبا

 

  مقدمه  

امروزه سطح وسيعي از باغهاي دنيا اختصاص به آشت         

در ايران نيز انگور يكي از حمصوالت مهم        . ر دارد   انگو

ذيـه و حفـظ سـالميت       غتباغي است آه جايگـاه خاصـي در         

 از حلاظ اقتصادي،  عالوه      اين حمصول . افراد جامعه دارد  

بر مصرف تازه خوري، قابليت نگهـداري در سـردخانه و           

مهچـنني داراي    و ديا تبديل بـه حمـصوالت ثانويـه را دار         

صـورت  ه  بني حمصوالت صـادراتي آـشور بـ       جايگاه خاصي در    

 در ايـن بـاره      .سـت انگور تازه، آب ميوه ويا آشمش ا      
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 ،وري و آارايي نامه هبره اقتصادآشاورزي و توسعه، ويژه
 ١٣٨۴زمستان 

٢٨١

دهد انگور و فـراورده هـای آن     نشان مي ١٣٨٢آمار سال 

ارزش صادرات  .  کشور دنيا صادر شده است     ٨۶به بيش از    

 ٨/٩۴انگور و کـشمش کـشور در ايـن سـال  بـالغ بـر                 

 ٩/٢۴آن  از   ميليون دالر بوده که نسبت بـه سـال قبـل          

 درصد از کل صادرات غير نفتی       ۵٨/١درصد رشد داشته و     

بر اساس آمـار     ).١جدول  (را به خود اختصاص داده است     

، کل سطح زير کشت باغهـاي بـارور         ٨٢-١٣٨١سال زراعی   

 تـن   ٢۵۶۶٢٢٧ هکتار با توليد     ٢١٠٢٢۴انگور آبی کشور    

.  کيلـوگرم بـوده اسـت      ١٢٢٠٧انگور و عملکردی معادل     

 هکتـار و    ٣۴٠۶٣خراسان با داشنت سطح زير کـشت        استان  

 کيلوگرم انگـور از     ١١۶٨٣ تن و عملکرد     ٣٩٧٩۵٧توليد  

 ٢/١۶ و   ۵/١۵حلاظ توليد و سطح زير کشت به ترتيب بـا           

وزارت ( درصــد کــل کــشور در رتبــه خنــست قــرار دارد 

 بـا   ١در مهين باره شهرستان کامشر    ). ١٣٨٣جهادکشاورزی،  

 باغ انگـور آبـی و توليـدی          هکتار ٩٩٠٠سطح زير کشت    

 درصـد   ۵٣ درصد سـطح زيـر کـشت و          ٢٩ تن،     ٢١۵معادل  

 داده و    توليد انگور آبی استان را به خـود اختـصاص         

سـازمان جهادآـشاورزي     (در رتبه اول قرار داشته است     

  بـا    ).اي    استان خراسان، اداره آمار و خدمات رايانه      

تـصاد  توجه به امهيت اين حمصول در اقتـصاد آـشور و اق           

                                                 
فعلي هرستاای بردسکن و خليل آباد در سال مورد مطالعه ش. ١  

 لذا در آمار ذکر شده سطح زيرکشت اند  شهرستان کامشر بودهوجز
 .شده است شهرستان کامشر حلاظ وو شهرستان نيز جزاين د
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   ...اقتصاد توليد و آارايي  
٢٨
٢  

  ، اين مطالعه بـه بررسـي جايگـاه          زاورخانوار آش 

 آه مهمرتين منطقه    ،در شهرستان آامشر  حمصول ياد شده    

 و ويژگيهاي توليد    زدپردا مي ،توليد انگور استان است   

 بررسـي    ،از اهداف مهم اين طـرح     . آند  ميآن را بررسي    

منطقه و ختمني آارايي فـين      اين  اقتصاد توليد انگور در     

ي انگورآاران و ارزيابي اقتصادي احداث باغ       و اقتصاد 

 . در منطقه است 

 

 اهداف حتقيق 

 ثر بر توليد و عرضه انگور ؤتعيني رابطه عوامل م . ١

 تعيني آشش توليد نسبت به عوامل توليد  . ٢

 تعيني ارزش ايي عوامل توليد  . ٣

 ثر بر آن ؤتعيني آارايي فين و عوامل م . ٤

د جهت افزايش توليد بدون تغيري تعيني ظرفيت موجو. ٥

 در ميزان اده ها 

بررسي ميزان بازده  سرمايه گذاري در احداث . ٦

 باغهاي جديد و مرمت باغهای قدميي 

 ومقايسه شاخص عملكرد در هكتار با آارايي فين .  ٧

 ختصيصي و اقتصادي باغداران 

شناسايي مشكالت مطرح شده توسط باغداران در امر .  ٨

 توليد

 

 فرضيات حتقيق
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 ،وري و آارايي نامه هبره اقتصادآشاورزي و توسعه، ويژه
 ١٣٨۴زمستان 

٢٨٣

 توليد در هکتار را كن استهببود کارايی فنی مم.  ١

 .افزايش قابل توجهی دهد

صورت هبينه ه کشاورزان در استفاده از اده ها  ب.  ٢

 .عمل منی کنند

 .بازده سرمايه گذاری در احداث باغ پايين است.  ٣

معيار عملکرد در هکتار شاخص مناسبی برای .  ٤

 .ست نيارزيابی کشاورزان
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   ...اقتصاد توليد و آارايي  
٢٨
٤  

 ميزان صادرات انگور و فراورده های آن از .١جدول 

 گمرکهای کشور

 ٨٢ و ٨١ درساهلای 

 حمصول
انگور تازه و 

 آب انگور
 مجع کشمش

 سال
١٣٨

١ 

١٣٨

٢ 

درصد 

تغيي

 ر

١٣٨٢ ١٣٨١ 

درصد

تغيي

 ر

١٣٨٢ ١٣٨١ 

درص

د 

تغي

 ير

 )تن(وزن

٧/

٣٤٧

٠ 

٨/

٦٨٧

٦ 

١/٩٨ 
٨/

١٣٠٨٦٤

٩/

١٤٨٠٩

٩ 

١٧/

١٣ 

٥/

١٣٤٣٣٥

٧/

١٥٤٩٧٦

٣٧/

١٥ 

دالر(ارزش

( 

٩٣٠٥٦

١ 

١٨٨٥٧

٦٦ 
٦/١٠٢ 

٧٥٠٠٩٧

٨٥ 

٩٢٩٥٦

٨٤١ 

٩٣/

٢٣ 

٧٥٩٤٠٣

٤٦ 

٩٤٨٤٢٦

٠٧ 
٩/٢٤ 

 از سهم

صادرات 

غير 

درصد(نفتی

( 

٠٢/

٠ 

٠٣٢

/٠ 
٥٥٧/١ ٦٢٨/١ ٤/٥٦ 

٣٧/٤

- 
٦/٣ ٥٨٨/١ ٦٤٨/١- 

تعداد 

 کشورها
٨٦ ٧٨ ٩/٥ ١٨ ١٧ 

٢٦/

١٠ 
- - - 

 و  ٦/٤ معادل ، ١٣٨١ در سال ی نفتريارزش کل صادرات غ: تدآر

 .  ميليارد دالر بوده است٩/٥در سال بعد از آن 
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 ،وري و آارايي نامه هبره اقتصادآشاورزي و توسعه، ويژه
 ١٣٨۴زمستان 

٢٨٥

   http:// 64.187.53.193/pindex.aspx.٢  و    www.irtp.com .١: خذأم

 

 پيشينه حتقيق

 اقتصاد توليد و آارايي بارهمطالعات متعددي در

 ،شانتا به اشرتاآدر دنيا صورت گرفته است آه با توجه

 . در اينجا به برخي از آا اشاره مي شود 

 جهت بررسي اثر  )Taylor & et al. , 1986( و مهکارانتايلر 

هاي اعطاي وام  با يارانه برآارايي فين و  برنامه

ختصيصي مزارع سنيت در برزيل از ختمني تابع توليد مرزي 

اين نتايج . و استخراج تابع هزينه هبره برده اند 

مطالعه نشان داد آه برنامه مذآور هيچ اثري بر 

طور حمسوسي بر آارايي ه بويل  ،آارايي فين نداشته

 .ه استاشتختصيصي اثر منفي د

جهـت ختمـني    (Dawson &  Lingard, 1989)داوسون و لينگـارد    

 ١٩٨٢ تـا    ١٩٧٠آارايي فين برجنكاران فيليپني بني ساهلاي       

 –ي تصاديف بـه شـكل آـاب         از روش ختمني تابع توليد مرز     

اطالعات مورد نياز ايـن حتقيـق       . ندداگالس استفاده آرد  

 نتايج اين .دش هتيه ،سسه حتقيقات بني املللي برنجؤاز م
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   ...اقتصاد توليد و آارايي  
٢٨
٦  

 

در طـول   دهد آه ميـانگني آـارايي         مطالعه نشان مي  

بانوساايي افزايش يافته اسـت      مورد مطالعه    دوره

بـاز  روجيـي    و خدمات ت   آشاورزان  آموزش  آن به   آه علت   

 . دگرد مي

جهـت افـزايش توليـد    Data & Joshi, 1992) (داتا و جوشـي  

 افــزايش .١:دنــدحمــصوالت آــشاورزي دو گزينــه را آزمو

 افزايش توليد از    .٢توليد از طريق افزايش آارايي و       

. طريق اصالح زمينهاي شـور و افـزايش سـطح زيـر آـشت             

مطالعه نـشان داد آـه افـزايش توليـد از           اين  نتايج  

هزينه آمرتي نـسبت     طور معنيدار ه  ريق هببود آارايي ب   ط

  . به اصالح زمينهاي شور دارد

در مطالعه ختصيص (Mirotchie & Taylor, 1993) مپروچي و تايلر 

 منابع در توليد غالت از تابع توليد و نواحي مربوط

از حد  آمرت آه از آارگر ندو نتيجه گرفتندبرد  ههبر

از حد رت بيش اي جديد اده هو از ماشني و سايرمطلوب 

 ضمن آنكه آشش جانشيين بني اده  ،شود مطلوب استفاده مي

 مهچنني از نظر .استآارگر و اده هاي جديد پايني 

 نواحي خمتلف ناشي از ميان تفاوت توليد ،آماري

ي جديد و مهارت نريوي انساني فناورحتقيقات علمي و 

ثري أي تعوامل آب و هوايدر اين باره بوده و 

 .اند نداشته

 اثر آموزش و ترويج را )Duraisamy, 1992( سامي دوراي

 ي هند بر توليد و آارايي ختصيصي برجنكاران تاميلنادو
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 ،وري و آارايي نامه هبره اقتصادآشاورزي و توسعه، ويژه
 ١٣٨۴زمستان 

٢٨٧

اثر مثبت و داراي آه ترويج  و نتيجه گرفت بررسي آرد

 آموزش در بعضي مقاطع اثر ه ودبومعنيدار بر توليد 

ان داد آه  نشFمنفي داشته است اما در ايت آزمون 

 . آموزش بر ميزان توليد بي اثر بوده است

 Bravo-Ureta  &  Evenson, 1994)(نسون وا  اورتا و-براوو 

 در شرق پارگوئه با  راآارايي مزارع روستايي

استفاده از تابع توليد مرزي تصاديف براي حمصوالت پنبه 

 آه امكان ند و نتيجه گرفتنددست آورده  ب١و آاساوا

 فعلي وجود دارد و هببود فناوري با افزايش سود

  .است افزايش سطح زير آشت جايگزينآارايي راه حل 

آارايي فين نا )Battese & et al., 1996(باتيس و مهکاران 

 دردر چهار منطقه از پاآستان را آشاورزان گندمكار 

ميانگني آارايي در . ندردآ بررسي ١٩٩١ تا ١٩٨٦ساهلاي 

. دست آمده  درصد ب٥/٧٧ و ٥٧ ٤/٥٨ ، ٩/٧٨اين مناطق

نتيجه مطالعه نشان داد سن ، حتصيالت و نسبت مهچنني 

. اند افراد ذآور خانواده بر آارايي اثر مثبت داشته

 درصد ٤٣ تا ٢١با وجود ظرفيتهايي در حدود مهچنني 

ثر ؤعوامل م( اين افزايش مبني راههاي ،افزايش توليد

نبوده و در مهان عوامل مورد مطالعه ) آارايينابر 

مطالعه بعدي بايد دانش آشاورزي ، دسرتسي به 

 .دوارد مدل شو.... اعتبارات ، ريسك توليد و 

                                                 
Cassava.1  
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رابطه  )Hadri &   Whittaker, 1999(هادری و ويتتاکر 

بين کارايی فنی و اندازه مزرعه و مواد شيميايی 

را با استفاده )  مانند کودها و مسوم( آلوده کننده

آمار سری زمانی و دفی کاب داگالس از تابع توليد تصا

 واحد کشت و صنعت توليد ٣٥ در ١٩٩١ تا ١٩٨٧ساهلای 

در اين . ندشير در جنوب غربی انگلستان بررسی کرد

مطالعه دو فرم تابع توليد مرزی تصادفی و عوامل 

نتايج مطالعه . مورد استفاده قرار گرفت آاثر بر ؤم

هلای مورد نشان می دهد که ميانگين کارايی طی سا

 ضمن اينکه بين ،طور معنيدار کاهش يافتهه مطالعه ب

ميزان کارايی و ميزان استفاده از مواد شيميايی و 

اندازه مزرعه رابطه مثبتی برقرار بوده اگرچه 

دست ه ارتباط اندازه مزرعه و مواد شيميايی ناچيز ب

  .آمده است

 بر ثرؤعوامل م )Binam & et al., 2004(بينام و مهکاران 

 زراعی کامرون – مناطق جنگلی آشاورزانکارايی فنی 

را در سه سيستم شامل  بادام زمينی ، ذرت و بادام 

 ذرت با استفاده از تابع توليد مرزی تصادفی  –زمينی 

متغيرهای مدل شامل کل سطح . بررسي آردندکاب داگالس 

های توليد، بذر و  زير کشت، کل نيروی کار و کل هزينه

.  مزرعه  بوده است٤٥٠يد و کل مشاهدات ابزار تول

نتايج مطالعه نشان داد که ميانگين کارايی فنی در 

 درصد ٧٥ و ٧٣، ٧٧واحدهای مورد مطالعه به ترتيب 

آموزش، فاصله تا جاده ، کيفيت خاک، عضويت در . است
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 ١٣٨۴زمستان 

٢٨٩

ثر بر کارايی ؤجمامع کشاورزی و نقدينگی از عوامل م

 . ندشد تشخيص دادهفنی 

بــه منظــور  Alvarez &  Arias, 2004)( آريــاس آلــوارز و

بني آارايي فين و اندازه واحـدهاي توليـد         رابطه  بررسي  

ي اسـتفاده   شري در مشال اسـپانيا از مـدل تـابع توليـد           

 آه در آن آارايي فين به عنـوان يـك پـارامرت در              آردند

در علت اين امر  آن است آـه          .شود تابع توليد ديده مي   

تـصاديف ميـزان آـارايي و ميـزان         مدهلاي توابع توليـد     

استفاده از اده از يكـديگر مـستقل هـستند آـه ايـن              

 دوره  . اهداف برخي از مطالعات مناسب نيست      يوضعيت برا 

د رمــو مــدل ه وبــود) ٩٨-١٩٩٣( ســال ٦ايــن مطالعــه 

 در آن استفاده 
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 انـدازه   در آه تـأثري آـارايي فـين      نشان داده است    

هـاي     ـاده   فنـی،  مزرعه بستگی به ميـزان کـارايی      

نتايج مطالعه  . هاي متغري دارد    ت، قيمت حمصول و اده    بثا

 مثبـت بـني انـدازه       اي  رابطـه  نشاندهنده وجود ايت  در  

                        .بوده استمزرعه و آارايي فين 

   در ايــران  نيــز در زمينــه توليــد و آــارايي  

بـه  حتقيقات زيادي  اجنام گرفتـه اسـت آـه در اينجـا              

 .شود تعداد معدودي از آا اشاره مي

با استفاده از داده هـاي      ) ١٣٧۴(زيبايي وسلطاني   

 ، از گاوداريهاي صنعيت اسـتان فـارس       ١٣٦٩سرمشاري سال   

و آردنـد   روشهاي خمتلف تابع توليد مـرزي را مقايـسه          

درايت ضمن اشاره به حساس بودن روشهاي برنامه ريزي         

ه بـه حـذف مـشاهدات       خطي و حداقل مربعـات اصـالح شـد        

انتهايي، روش تابع توليد مرزي تـصاديف را مناسـبرتين          

 .يي دانستندروش ختمني آارا

ــصي   ) ١٣٧۶(زارع  ــصادي و ختصي ــين ، اقت ــارايي ف آ

 راباغداران باغهـاي آبـي ودمي انگـور اسـتان فـارس             

 پرسـشنامه   ١٨٠در اين بررسي از اطالعـات       . حماسبه آرد 

د آه آارايي فين    اد نشان  نتايج مطالعه   . ره گرفته شد  هب

در  ضـمناً .در باغهاي آبـي بـيش از باغهـاي دمي اسـت             

 درصد و در باغهاي دمي بـيش از         ٩٠باغهاي آبي بيش از     

.  آارايي فين  مربوط به عوامل مديرييت است        نا درصد   ٤٨

 نرخ بازده داخلي    ررسي اقتصادي احداث باغ انگور    بدر  
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 ،وري و آارايي نامه هبره اقتصادآشاورزي و توسعه، ويژه
 ١٣٨۴زمستان 

٢٩١

قـام ريـش     درصد به ترتيـب بـراي ار       ٧٥/١٦ و ١٩برابر  

 . به دست آمدبابا و عسكري 

بـه منظـور بررسـي      ) ١٣٧٩( حسن پـور و ترکمـانی       

 ، آـازرون  ،جنريآـاران شهرسـتان اسـتهبان     اآارايي فـين    

ريز و جهرم با استفاده از تـابع توليـد متعـايل و               ني

در  آـارايي فـين اجنريآـاران را         ، مرزي تصاديف  گال ترانس

نـشان داد آـه     نتايج مطالعـه    . ندحماسبه آرد  ١٣٧٥سال

 ٢/٨٠،  ٧/٦٥آارايي فين در شهرستااي مذآور به ترتيب        

 ضمن اينكه آارايي فين در شهرسـتان        ، درصد است  ٧/٦٣و  

ايـن مطالعـه بـا      . گريي نبوده اسـت     جهرم قابل اندازه  

ستفاده از حتليل واريـانس بـه ايـن نتيجـه رسـيدآه             ا

افشاني، اندازه باغ و سـطح حتـصيالت          تعداد دفعات گرده  

 .برداران رابطه مستقيمي با آارايي فين دارد رههب

 منظور بررسي تأثري     به   )١٣٧٩(مشس الدينی و مرادی     

در آـشت   ) شانـ اسـتفاده از ماشـني      (ز  و آاراند فناوري

 و تغـيري آـارايي فـين بـا          آـشاورزان برنج بر توليـد     

ــات  ــتفاده از اطالع ــتااي ١٤٦اس ــشنامه در شهرس  پرس

 داگالس  - تابع توليد آاب     ، مرودشت فارس  ،ممسنی و شرياز

ي تنها در   فناورآه اين   گرفتند   هنتيجو   ندرا ختمني زد  

شهرستان مرودشت اثـر مثبـت داشـته و در شهرسـتااي            

شده ن از حلاظ آماري معنيدار      به دست آمده  ديگر ضرايب   

 .است
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و عوامل   انگورکاران     آارايي فين )١٣٨١(پور    حسن

 محد و گچـساران   در شهرستاای بويرا  را   مؤثر بر آن  

استفاده از تابع توليد متعايل مرزي تصاديف در سال         با  

 ٨٢بـراي ايـن منظـور از اطالعـات          . ورد آرد ا بر ١٣٧٨

 نتـايج نـشان داد آـه مقـدار          .پرسشنامه استفاده شد  

بازده نسبت به مقياس در باغهاي انگور آبي و دمي بـه            

فنـی  ي  يميـانگني آـارا   .  بوده است  ٦٥/٠ و   ٣٩/١ترتيب  

 و انگورآـاران    ٦/٦٨رآارن آبي شهرستان بويرامحد     انگو

بـا  . دسـت آمـد   ه   درصـد بـ    ١/٦٢دمي شهرستان گچساران    

 ، حتصيالت   ، رابطه بني متغريهاي سن    FوTاستفاده از آزمون    

 آارايي فـين مثبـت      ينيانگا م جتربه آشاورز و سن باغ ب     

باغـداري اثـر منفـي بـر        غـري   شـغل   ويل   ،دست آمده ه  ب

 . ه استآارايي داشت

ورد  آارايي   ا به منظور بر   )١٣٨١( ترآماني و حممدي  

ــدهاي    ــارايي واح ــد آ ــر تولي ــؤثر ب ــل م ــين و عوام ف

 مدل تابع توليد    ازپرواربندي گوساله در اطراف شرياز      

 واحـد   ٥٠اي     مرزي تـصاديف و اطالعـات پرسـشنامه        متعايل

  آـه  استفاده آردند و نتيجه گرفتند     ٧٨توليد در سال    

ــره ــريي  هب ــادهگ  ــواد     از ــزد و م ــارگر روزم ــاي آ ه

 .آننده درناحيـه غـري اقتـصادي قـرار دارنـد           عفونيدض

 عواملي مانند    و دست آمد ه   ب ٤٥/٧١ميانگني آارايي فين    

ثر منفي بر   اسن و سواد اثر مثبت و سابقه پرورابندي         

 .ندآارايي داشت
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 ،وري و آارايي نامه هبره اقتصادآشاورزي و توسعه، ويژه
 ١٣٨۴زمستان 

٢٩٣

 ،تغيريات آارايي فين حمصوالت  گندم     ) ١٣٨٢( جماوريان  

ي  ط  برنج و چغندرقند آشور را     ،)آبي و دمي  (جو ، پنبه    

وري مــامل  ســتفاده از شــاخص هبــرها بــا ٧٨-١٣۶٩ســاهلاي

نـشان داد آـه     وي  نتايج مطالعـه    . دآرت بررسي   سآوئي

 افزايش يافتـه   )  به جز جو   (وري در توليدات آبي       هبره

وري در آـا حتقـق         در مورد متام حمصوالتي آه رشد هبـره        و

 در اغلب حمصوالت نوع     .وري پيشرفت آرده است   ايافته، فن 

 تغـيري   .وري عكـس يكـديگر اسـت      ا فنـ   و تغيريات آارايي 

 براي گندم آبي، جو آبي و پنبـه آبـي طـي             ينفيي  اآار

دسـت  ه   بـ  ٩٢٣/٠ و   ١،  ٩٩/٠ساهلاي مطالعه بـه ترتيـب       

 .آمد

د هد ميمقايسه وبررسي مطالعات اجنام شده نشان 

ي تابع توليد مرز آه هبرتين روش حماسبه آارايي فين،

از آن هبره نيز  آه در اين مطالعه باشد ميتصاديف 

 .گرفته شده است

 مواد و روشها 

اطالعات الزم در اين طرح از طريق مراجعه حضوري 

 منطقه و تكميل پرسشنامه با روش منونه گريي خوشه به

دست آمد ه   ب٧٩-١٣٧٨سال زراعی  ای دو مرحله اي در

ساده از روستاهاي گريي تصاديف  منونهدر مرحله اول با . 

و  ندشد انگور ، روستاهاي منونه انتخاب ياهداراي باغ

گريي تصاديف سيستماتيك در  در مرحله بعد با منونه
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٢٩
٤  

روستاهاي منتخب با تعدادي از باغداران مصاحبه و 

 .پرسشنامه هاي مربوط تكميل گرديد

ي باغداران آماري وجود برخبا توجه به اينكه از 

تعداد منونه الزم از نظر  براي حماسبه ،شتندا

اين براساس نظر .  شد استفاده اين منطقه انآارشناس

 درصد هبره ٢٩طور تقريبی سطح زير کشت  ه  ب،افراد

 هكتار و يك ٥/٠ درصد آا ٧٠ هكتار ، ٢/٠برداران 

با توجه به آل سطح زير . ستاوده  هكتار ب٢درصد آا 

 و روابط )  هکتار در سال مطالعه٧٨٠٠(آشت در منطقه

 .    شد تعداد منونه حماسبه ،زير

)١                 (                       18224=N 
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 ،وري و آارايي نامه هبره اقتصادآشاورزي و توسعه، ويژه
 ١٣٨۴زمستان 

٢٩٥

 ميزان خطاي B تعداد منونه وnسطح زير کشت منطقه، 

  بستگي به دقت مورد نياز Bمقدار. قابل قبول است

در صورتي آه ميزان . حتقيق و هزينه هاي مربوط دارد

در نظر گرفته ) حد معمول توابع توليد( درصد ٥خطا 

اما با . دست مي آيده  عدد ب٦٣ تعداد پرسشنامه ،شود

 دامه هاي مشكوك باينتوجه به اينكه برخي از پرسش

که   درصد در نظر گرفته شد٤ لذا اين مقدار ،حذف شود

 عدد ١٠٠ورد شده ابر هاي پرسشنامه تعداد حالتدر اين 

 پرسشنامه و حذف پرسشنامه هاي ١٠٠ل پس از تكمي. است

 پرسشنامه مورد ٨٣ناقص و نقاط پرت، در جمموع 

به منظور انتخاب شکل تابع . استفاده قرار گرفت

توليد، با توجه به افزايش تعداد متغيرها در تابع 

گ ،  دو شکل تابع توليد ترانسندنتال و کاب ال ترانس

 دو ،اسببه منظور انتخاب مدل من. شدداگالس بررسی 

 :گزينه در نظر گرفته شد

 عالمت ضرايب مدل برازش شده از نظر رياضی مورد اول

دوم مدل انتخاب شده نسبت به مدهلای  .ييد باشدأت

 به حنو معنيداری، تغييرات متغير بتواندجايگزين 

ره در حتقيقات بادر اين . وابسته را هبرت توضيح دهد

  ١) رمزیresetآزمون ( F  از روش آزمونمشابه معموال

شود که البته نتايج اين آزمون لزومًا به  استفاده می

 .)٥٩١، ١٣٧٨گجراتی، (انتخاب مدل هبرت منتهی منی شود

                                                 
1. Ramsey's reset test 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   ...اقتصاد توليد و آارايي  
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دراين آزمون برتری يک مدل نسبت به مدل ديگر از 

 .دشو آزمون قرار میطريق رابطه زير 

)۶ (                                                          

)/()1(
/)22(

2 KNR

MoldRnewRF
new −−
−

= 

متعلق به تابع توليد مورد   R2new در اين رابطه 

 تعداد Mمتعلق به تابع توليد اوليه ،  R2oldآزمون و 

 N تابع توليد مورد آزمون، بهمتغيرهای اضافه شده 

 تعداد متغيرهای تابع توليد مورد Kتعداد مشاهدات و 

 چنني شكل عمومي تابع توليد کاب داگالس  .استزمون آ

  :است

),(lnln ε jijj xy f=     )٧                                 (

                                                

                                                                                      

 Xijام و  j ميزان توليد انگورواحد iyن تابع در اي

هاي مصريف شامل آب مصريف ،  اده

آالت،  آار، ماشني آودشيميايي،آودحيواني، نريوي

εزيرآشت و  مسوم،سطح jباشد  جزء پسماند می. 

در تابع توليد ترانسندنتال که يک متغير هم به 

و هم به شکل لگاريتمی خود وارد تابع شکل ساده 

 عالمت متغير در شکل ساده خود دتوليد می شود،  باي

شكل ) . ١٣٧٥ ساخنايان،( کوچکرت و يا مساوی صفر باشد

 : زير استصورتومي تابع توليد ترانسندنتال به عم
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 ),,(lnln ε jijijj xxy f=                                                        )٨    (

                       
 

م وعوامل مرزي توليد تابع ازفرم فين آارايي منظورحماسبه به

ايـن تـابع    . شـود   استفاده مـي   صورت مهزمان ه  ثربرآن ب ؤ

ارائـه    Battese & Coelli, 1995)(وکوئلی بارباتيس اولينرا توليد

  .دنردآ

 : استنيز چننيتابع توليد مرزی کاب داگالس  شكل

),,(lnln VZxy Jijijj f=                                                                    

)٩                 (  

 xij  ام ،j ميزان توليد واحدyj در اين رابطه   

 )٧در رابطه معريف شده (متغريهاي توضيحي تابع توليد 

ثر بر آارايي فين است آه در اين مطالعه ؤوامل م عZijو 

شامل سن باغدار ، جتربه باغداري، سطح زيرآشت، سواد، 

باتوجه به . تعداد افراد خانوار و درآمد باغدار است

εاينكه تابع توليد مرزي تصاديف است، لذا  j  به دو جزء

Vj وUj جزء .  تقسيم مي شودUj متغريهايرا  Zij  توضيح مي

 آنرتل خارج از در برگرينده عوامل تصاديف و Vjد و ده

 .ت اسآشاورز

  : برابر است باγدر اينجا

 
VU

U
δδ

δγ 22

2

+
=                                                                       )١٠ (
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آارايي فين از رابطه زير حماسبه مي و در ايت 

  :شود

 )( U jEXPTE J −=                                                                                           

)١١ (  

حنوه آزمون ضرايب در قسمت نتايج توضيح داده شده 

 . است 

 به منظور ارزيابي اقتصادي احداث باغ انگور از

روشهاي نرخ بازده داخلي و ارزش حال پروژه استفاده 

نرخ بازده داخلي نرخ تنزيلي است آه ارزش . مي شود 

دهد و ارزش حال  حال پروژه را مساوي صفر قرار مي

پروژه نيز خالص هزينه و در آمد طي ساهلاي عمر مفيد 

. طرح با نرخ تنزيل مورد انتظار سرمايه گذار است 

بی اقتصادی  می توان از نرم افزار جهت حماسبات ارزيا

excelويا   

eea3.1هبره جست ١ )Newnan, 1990( . ساير  دادن برای اجنام

 Front4.1 و spss از نرم افزارهاي توان  نيز ميحماسبات 

 .استفاده  کرد

 

 نتايج و حبث 

                                                 
1. engineering economic analysis, ver. 3.1 
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٢٩٩

 روستا و آبادي آامشر انتخاب و ٢٣در اين مطالعه 

  ٨٣ اطالعات  پس از حذف پرسشنامه هاي ناقص، از

بررسي خصوصيات باغداران منونه . دشپرسشنامه استفاده 

 ، سال٥٢دهد آه متوسط سن اين افراد  آماري نشان مي

 متوسط سن باغهاي مورد ، سال٢٨سابقه باغداري آا 

 ٤٣/٠ سال و سطح زير آشت هر باغدار    ٢١مطالعه 

 تن ٨/٢٥با متوسط عملكرد )  درخت١٠٠٠حدود (هكتار 

 درصد از منونه ها آمرت ٦٦مساحت باغ  .  ستاهكتار در 

  و بقيه ١ تا ٥/٠ در صد آا ٣٠ هكتار و ٥/٠از  

مهچنني متوسط مصرف . باالتر از يك هكتار حماسبه شد

 آيلوگرم در هكتار ٤٠٠  و آود ازت ٦٣٧آودفسفات 

 درصد باغداران منونه آماری بی سواد ٣٥.ورد گرديدابر

.  حد ابتدايی يا کمرت داشتند درصد سوادی در٥٤و 

 ٢خالصه ويژگيهای  باغداران مورد مطالعه در جدول 

 در مواردی که ميزان آرديادآوری بايد .  استهدشذکر 

استفاده از يک نوع کود باالست استفاده از ساير 

 .کودها کم و يا صفر است

 ويژگيهای آماری باغداران مورد مطالعه.   ٢جدول 

احنراف  حداقلحداآثرميانگني نام متغري

 معيار

 افرادتعداد

 خانوار

٥٤/٢ ١ ١٢ ١٣/٦ 

 ٨/١٢ ٢٠ ٨٥ ٥٢ )سال(سن 
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 ٩/١٦ ٤ ٦٥ ٢٨ )سال(جتربه 

سطح زير آشت

 )هكتار(

٣/٠ ٠٨/٠ ٤٦/١ ٤٣/٠ 

آيلوگرم در(آود 

 )هكتار

٤٢٦ ٠١/٠ ٢٢٢٠ ٦٣٧ 

آيلوگرم در(پتاس 

 )هكتار

١٨٣ ٠ ١٣٠٥ ٦٥ 

آيلوگرم در(ازت 

 )هكتار

٢٨٩ ٠١/٠ ١٤٨٠ ٣٩٤ 

آيلوگرم(عملكرد 

 )در هكتار

١٠٦٧٦ ٢٩٣٦ ٧٢٩٠٤ ٢٥٨٨١ 

 حماسبات حتقيق: خذأم

به منظور ختمني تابع توليد ازدو مدل  تابع 

اولني . توليد ترانسندنتال و  آاب داگالس استفاده شد

شامل متغريهاي ميزان آود ازت ، آود  ختمني زده شده مدل

  در فسفات ، ميزان آب  آبياري
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تابستان ، تعداد دفعات  آبياري در زمستان ، تعداد 

 ، تعداد نريوي آار خانوادگي، ينريوي آار روزمزد

تعداد دفعات گوگردپاشي ، ميزان گوگرد مصريف ، سن 

مهچنني ميزان انواع مسپاشي  .استدرختان و مساحت  باغ 

به غري از گوگرد نيز از سئواالت پرسشنامه بوده آه به 

 چون. فر بودن اآثر آا از مدل حذف گرديددليل ص

باغداران اطالع دقيقي از ميزان آب در زمستان 

صورت تعداد دفعات آبياري ه نداشتند، اين متغري ب

درنظر گرفته شد، ضمن اينكه در تابستان نيز به 

ورد صحيح ميزان آب مصريف، تعداد دفعات امنظور بر

مفيد آب  آبياري در  ساعت آبياري و  ميزان اينچ 

 آماري ظپس از حذف متغريهايي آه به حلا. دشضرب 

ه معنيدار نبودند ، مدل ايي توابع ختمين زده شده  ب

 .ده استش ذکر ٤ و ٣ ايدست آمد که نتايج آن در جدوهل

 ضرايب حاصل از ختمين تابع توليد  ترانسندنتال .  ٣جدول 

 سطح معنيداری t ضريب نام متغيير

Constant ٠٠٠/٠ ٤/١٠ ٧٥/٥ 

AGE.TREE  ٠٠٠/٠ -٨٧/٤ -٠١/٠ 

NWINTIRR  ٠٠٧/٠ ٧٩/٢ ٧/٠ 

LFAM  ٠١٧/٠ ٤٤/٢ ٠١٦/٠ 

LWAS  ٠٠٠/٠ ١٥/٤ ٠٠٩/٠ 

LN.GOG  ٠٠٠/٠ -٥٣/٤ -٤٥/٠ 

LNITR  ٠٢٩/٠ -٢٣/٢ -٠٢٩/٠ 
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LNSOLFUR  ٠٠٠/٠ ٦٩/٤ ٣٥/٠ 

LWATER  ٠٠١/٠ ٥٤/٣ ٣٥/٠ 

LWINTER  ٠٢١/٠ -٣٦/٢ -١٨/٢ 

LLWAS  ٠١٨/٠ ٤١/٢ ٠٦/٠ 

 ٨٠٥/٠          F= ٧/٢٩             SIGN F=٠٠٠/٠ R2=

 حماسبات حتقيق: خذ مأ  
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  ضرايب حاصل از ختمين تابع توليد کاب داگالس.٤جدول

 سطح معنيداری t ضريب نام متغيير

Constant ٠٠٠. ٧٨/٧ ٧٩٣/٤ 

LN.GOG ٥١/٠- ۴/٠٠٠. -١ 

LNITR  ٠٤/٠ -٢ -٠٣٣/٠ 

LNSOLFUR  ٠٠٠. ٣٥/٤ ٤/٠ 

LWATER  ٠٠٠. ٠٢/٦ ٥٨/٠ 

LWINTER  ٠٦/٠ ٨٤/١ ٤٢/٠ 

LLWAS  ٠٢/٠ ٢٨/٢ ٠٦٦/٠ 

LAGE ٠٠٢/٠ -١/٣ -٢٧/٠ 

 ٦٨/٠              F= ٢٣                SIGN F=٠٠٠/٠ R2= 

 حماسبات حتقيق: خذأ م

 : به شرح زير است۴و ٣ ايمتغيرهای جدوهل

AGE.TRE: سن درختان انگور   

NWINTIRR :تعداد دفعات آبياری در زمستان   

:LFAMبر حسب نفر روزآار تعداد نريوي آار خانوادگی  

:LWAS تعداد نريوي آار روزمزد بر حسب نفر روزآار 

:LN.GOGلگاريتم دفعات گوگردزني  

LNITR: لگاريتم آل آود نيرتات مصريف بر حسب آيسه هاي 

  آيلويي٥٠

LNSOLFUR : لگاريتم ميزان گوگرد بر حسب آيلو گرم  

LWATER: لگاريتم آب مصريف در تابستان بر حسب اينچ 

  يك ساعتدر
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  :LWINTERلگاريتم دفعات آبياري در زمستان  

  LLWAS :لگاريتم آارگر دستمزد  

LAGE :لگاريتم سن درختان  
 

 ضريب ، مالحظه می شود٢که در جدول  طور مهان

 و خانوادگی  در اين روزمزديمتغيرهای نيروی کار 

تابع مثبت است در صورتی که بر اساس تعريف تابع 

 منفی ويا د عالمت اين ضريب باي،تالتوليد ترانسندن

لذا اين دو متغير ). ١٣٧٥ساخنايان،(مساوی صفر باشد

 برازش شد که نتيجه آن ورود متغير حذف و مدل جمددًا

 هايجديد در مدل و تکرار اين مشکل برای متغير کود

و در ايت حذف اين دو متغير منجر بود ازت و فسفات 

 داگالس شد که نتيجه به حصول تابع توليد به شکل کاب

   سطح ،بر اساس اين جدول.  آمده است٣آن در جدول 

 يكي از متغريهاي آم دست آه دهد نشان مي  Fمعنيدار شدن 

. تابع، رابطه معنيداري با متغري وابسته داشته است

 ٦٨ آن است آه نشاندهنده  )٦٨/٠( تابعR2مهچنني مقدار 

ي تابع توضيح  متغريهارادرصد از تغيريات تابع توليد 

د و بقيه مربوط به عوامل تصاديف و يا متغريهايي ده مي

بررسی ضرايب تابع توليد .  آه حلاظ نشده است باشد مي

دهد که  باغداران منطقه از آود شيميايي  نشان می

که  طوریه  ب،کنند نيرتات بيش از حد هبينه استفاده می

.  باعث کاهش ميزان توليد شده استقداراين م

اران در استفاده از گوگرد در ناحيه دوم قرار باغد
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ي بر توليد دارند،  اما تعداد اين دفعات اثر منف

 مديريت زمان در ديگر،به عبارت . داشته است

به نظر مي رسد . گوگردپاشي عامل بسيار مهمي است 

باغداران با استفاده از اده مذآور در هر مرحله از 

) سفيدك ( بوط گوگردپاشي به خوبي با بيماري مر

اين عمل  در نتيجه جمبور به تكرار همبارزه نكرد

باغداران در استفاده از آب چه در تابستان . اند شده

.   و چه در زمستان در ناحيه دوم توليد قرار دارند 

باغداران در استفاده از نريوي آار نيز در ناحيه دوم 

 نزديك مبنيآوچك بودن اين ضريب .  دارندجايتوليد 

سن درختان نيز بر توليد . دن به ناحيه سوم است بو

آه افزايش آن باعث آاهش  طوريه اثرمنفي دارد، ب

 . توليد مي شود 

  آاب داگالس از نوعبا توجه به اينكه تابع توليد

 .دده نشان مييز ن توليد راضرايب اين تابع آشش ، است

عبارت ه ب.  درصد است٤/٠آشش توليد آب در زمستان 

 درصد تغيري در تعداد دفعات آبياري در  يكديگر،

آشش توليد . دياافز مي درصد ٤/٠زمستان، توليد را 

آشش توليد نسبت به . است ٥٨/٠ميزان آب در تابستان 

با توجه .  است ٤/٠ و براي گوگرد مصريف ٦/٠نريوي آار 

به اينكه اآثر ضرايب در ناحيه دوم قرار دارند، 

 ۶۵/٠آشش عوامل توليد . تابع توليد آشش ناپذير است 

دهد اگر آليه عوامل توليد يك  آه نشان ميبه دست آمد 
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 درصد ٦٥/٠ ميزان توليد ؛درصد افزايش يابد

تابع توليد از ديگر سخن،   به ؛افزايش مي يابد

 .خواهد بود   (DRC)نوع نزويل 

به منظور حماسبه آـارايي فـين ازروش تـابع توليـد            

  : شرح زير استفاده شدمرزي تصاديف باتيس و کوئلی به

 

Ln(y)=b0+b1LNITR+b2LN.GOG+b3LWINTER+b4LAGE+b5LLWAS+b6LWATER 

+b7LNSOLFUR+ 0δ + 1δ F1+ 2δ F2+ 3δ F3+ 4δ F4+ 5δ F5+ 6δ F6                                

)١٢(                                                                                                                   

آه قبال گفته شد، اين تابع از دو قسمت  طور مهان

يف شده در  قسمت اول شامل متغريهاي معر؛تشكيل شده است

 شروع 0δتابع توليد متوسط و قسمت دوم آه از ضريب

 سن ، جتربه شاملآارايي فين  ناثر برؤعوامل مو شود  مي

باغداري، سطح زير آشت، سواد، تعداد افراد خانوار و 

ختمني اين رابطه نتايج . گريد  را در برميدرآمد باغدار

به منظور .  آمده است١اره  حتت عنوان مدل مش٥در جدول 

. شود فرضياتي آزمون دتعيني صحت مدل برازش شده باي

آزمون فرضيه اولني آزمون معنيدار بودن تابع مذآور، 

مبني عدم  اين فرضيه پذيرفته شدن. ستصفر بودن گاما

با . استرايي در تابع توليد مرزي تصاديف آاتأثري نا

  ها  Fiداي متغري تصاديف است، بUiتوجه  به اينكه 

در . نيز تصاديف باشد) آاراييناثر بر ؤعوامل م(

 در مدل وجود Ui تصاديف نباشد، رثاآصورتي آه اين 

در نتيجه .  معادل صفر استU2σديگر و به عبارت ردندا
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درچنني حاليت . شود  مساوي صفر ميγ،١٠طبق رابطه 

صورت متغري توضيحي ه آارايي ب ناثر برؤمتغريهاي م

. شوند ميقابل تعريف غري  0δ  و 0bد و ضرايب ينآ ميدر

و مدل و نقض  Vi و Uiدر نتيجه فرضيات راجع به توزيع 

 از آجنا ).Battese & et al., 1996(دشو مي ناپذير ختمنيضرايب آن 

علت  ه  ب t زده شده از طريق آزمون  آزمون ضرايب ختمنيآه

 ، لذا براي آزمون ضرايب ختميين بودن آن  دقيق نيست

 از طريق LRمقدار . دآراستفاده  LR از آزمون دباي

  :شود رابطه زير حماسبه مي

LR=-2[Log Likelihood (H0)- Log Likelihood (H1)]                            

)١٣(  

 Log  وت حداآثر راستنمايي  نسبLRدر اين رابطه 

Likelihood (H0)تابع   لگاريتم تابع حداآثر راستنمايي

 H1 برقرار است H0در حاليت آه فرضيه . توليد مرزي است

 . استH0 فرضيه مقابل
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 درجه آزادي اين آزمون برابر است با تفاوت 

تعداد پارامرتهاي ختمني زده شده در دو مدل تابع 

 و در ديگري H0در يكي فرضيه حداآثر راستنمايي آه 

 . برقرار استH1فرضيه 

دو تابع مرزي د آزمون گاما بايدادن براي اجنام 

 TARتابع  .با هم مقايسه شوند TARتصاديف  و تابع 

ه ثر برآارايي فين بؤتابعي است آه در آن عوامل م

 لذا به ،عنوان متغريهاي توضيحي واردتابع  شده است

، ابتدا عوامل  Frontierافزارمنظور ختمين آن در نرم 

عنوان متغير توضيحی به مهراه ه ثر بر کارايی بؤم

 تا شوند ميوارد )  هاX(متغيرهای توضيحی اوليه 

 ناميده TAR  تابع توليدمتوسطی که اصطالحًاMLمقدار 

 اثر بر کارايی بؤ عوامل م و سپسدشو حماسبه ،می شود

 MLميزان تا شوند  وارد مي مدل درعنوان واقعی خود 

 بديهی است اختالف اين .دست آيده تابع توليد مرزی ب

نتايج . (Battese & et al., 1996) استγ و oδ دو مدل در دو متغير

 LRميزان .  آمده است٥ در ستون سوم جدول TARختمني مدل 

 مالحظه كهانچن.  استهشد ذآر ٦حماسباتي نيز در جدول 

ه سخن   ب.دگردگاما رد مي  شود، فرضيه صفر بودن  مي

به منظور يافنت .  آارايي فين قابل مشاهده استديگر،
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 آه شامل معنيدار ، فروض ديگر نيزدهبرتين مدل باي

اين  دليل . شودن، آزموبودن ضرايب ختمني زده شده است

بودن آن  دقيق نةبه عالو حماسباتي t امر ختميين بودن

 . دشو اجنام ML آزمواي دلذا باي. است

 آزمون صفر بودن آليه ضرايب  را نشان ٦جدول  

عوامل ، يكي داراي در اين آزمون بايددو مدل. دهد مي

 مقايسه بدون اين عوامل،ديگري وثر بر آارايي ؤم

دار بودن تك تك ضرايب پس از آن الزم است معني. شوند 

 ،شود  مالحظه ميطور آه  مهان.)١٣٧٦زارع، (آزمون شود

بقيه معنيدار بودن رد و 6δو oδمعنيدار بودن ضرايب 

داراي لذا مدل ايي ، مدل . شود تأييد ميضرايب 

در تفسري نتايج بايد به اين .  خواهد بود 5δتا1δضرايب 

ثر بر ؤ مدل مذآور شامل عوامل م آهآردنكته توجه 

 .آارايي استنا
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   ...اقتصاد توليد و آارايي  
٣١
٠  

  ضرايب  توابع توليد مرزي باغهاي انگور .٥جدول 

 شهرستان آامشر

 مدل ايي ضرايب
 پارامرتها نام متغري

  t ضرايب TARمدل  مشاره لمد

 ٧/١٠ ٧/١۴ ۶ ۵٨/٧/٣٧ oβ مقدار ثابت

 -٩٩/٠ -٠/٠١۵ -٠/٠٢۵ -1β٠٢٠/٠ کود نيرتات

 -٨/٢ -٣٠/٠ -٣٠/٠ -٣٧/٠ 2β گوگرد

دفعات 
3β ۴٢ ١٨/٠ ٣/٠۵/٣/١ ٠ 

 -٩/١ -١٨/٠ -٢٧/٠ -٠/١۴ 4βسن درختان

 ١/٢۵ ٠٣٧/٠ 5β٠۴٧/٠٠٢٩/٠ نيروی کار

 ٣/۶ ٠/٣۴ 6β٣٧/٠٠۶٨/٠مقدار

 ١/٣ ٠/٢۴ ٠/٢۴ ٢٩/٠ 7βتعداد دفعات

 - - - -٣٨/٠ 0δمقدار ثابت

 ٨٢/١ ٠٢/٠ -٠٠١/٠ ٠٢١/٠ 1δسن باغدار

 ٠/٢۶ ٠/٠٠٣۶ ٠/٠٠۴ ٠/٠٠۵ 2δجتربه

 -۵/٢ -٠/٠۴ ٠٢/٠ -٠۴٣/٠ 3δاندازه باغ

 ٩/١ ١/٠ -٠٠٣/٠ ١/٠ 4δسواد

 ١/٢۶ ٠/٠۶ -٠٢٢/٠ ٠۵٩/٠ 5δتعداد افراد

 - - -٠٠٠٠٧/٠ ٠٠٠٢/٠ 6δرآمد ساالنهد

2σ ٣۶/٨ ٣٩/٠ ٢٣/٠ ٠۵/٢ 

γ ٧۴/٧٨/٠ - ٠ ۶/۵ 

 ML ٧٩/۵٧ -٣۴/۵٨ -٠۵/۵١- - 

 نتايج حتقيق : خذ أم
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 ،وري و آارايي نامه هبره اقتصادآشاورزي و توسعه، ويژه
 ١٣٨۴زمستان 

٣١١

 آزمون فرضيه هاي الزم جهت انتخاب مدل مناسب تابع .٦جدول

 زي باغهاي انگور شهرستان آامشرتوليد مر

 LR  فرضيه آزمون مشاره

 حماسباتي

2 آزادي درجه
95.0X  نتيجه

 آزمون

١ 00 == δγ رد  ٩٩/٥ ٢ ١/٦

٢ 01 =δ رد  ٨٤/٣ ١ ٠٢/٢٦

٣ 02 =δ رد  ٨٤/٣ ١ ٠٨/٢٨

٤ 03 =δ رد  ٨٤/٣ ١ ٨/١٠

٥ 04 =δ رد  ٨٤/٣ ١ ١٢/٢٦

٦ 05 =δ رد  ٨٤/٣ ١ ٩٢/٢٢

٧ 06 =δ پذيرفته ٨٤/٣ ١ ٧٨/٢

٨ 00 =δ پذيرفته ٨٤/٣ ١ ٤٦/١

 نتايج حتقيق:خذ  أم

و سابقه ضرايب مدل ايي نشان مي دهد آه سن 

  به نظر . باغداران برآارايي اثر منفي دارد

 ،رسد دليل اين امر در متغيرهای ديگری فته باشد می

چرا که بسياری از افراد مسنرت منابع درآمدی ديگری 

 قيمت ياند و از طرف ديگر به علت وجود نوسادار

د درآمد کافی در باغداری نبوای قبل و حمصول در ساهل

. عالقه خود را به مراقبت از باغ  از دست داده اند

سطح زير آشت اثر مثبت  و سواد و تعداد افراد 

معموال افراد . اند داشتهيي ابر آارخانوار اثر منفي 

 و باغداري براي آا يك ارندبا سواد شغل ديگري د
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   ...اقتصاد توليد و آارايي  
٣١
٢  

رد سطوح آوچك نيز اين موضوع در مو. آار جنيب است 

 زيرا براي صاحبان اين قطعات نيز ،مطرح است

به هر حال . شود  جنيب حمسوب مييارآ باغداري عمومًا

  ظرفيت باال نشاندهنده درصد و٦١ميانگني آارايي فين 

عبارت هبرت مي توان با ه ب. استبوده  افزايش توليد در

 درصد ٣٩هببود روشهاي مديرييت توليد را تا حدود 

 درصد افراد  ٥٢ بيش از بارهدر اين . زايش داداف

توزيع مسئله  اين آه ارندآارايي بيشرت از ميانگني د

براساس . دهد را نشان مينرمال در اطراف ميانگني 

 مبنياما در تابع توليد مرزي ايي ميزان گ، ١٠رابطه

 درصد اختالف توليد واحدها ٧٨آن است آه در حدود 

 و مابقي مربوط به عوامل ناشي از عوامل مديرييت

 . باغداران استآنرتل از  خارجتصاديف و آب وهوايي و 

به منظور حماسبه ارزش ايي توليد از اطالعات 

گريي از  پس از مشتق. ميانگني منطقه هبره گرفته شد 

تابع توليد نسبت به تك تك اده ها و برابر صفر 

جدول (يد  ميزان بازده ايي حماسبه گرد،قراردادن آا

٧( . 

 ،ستاضرايب تابع توليد مرزي منفي از  برخي چون

آارايي اقتصادي  امكان استخراج تابع هزينه و حماسبه

لذا با استفاده از رابطه . وجود ندارد
X

X

P
VMP اقتصادي 

بودن عملكرد باغداران بر روي تابع توليد متوسط 

ل اده هاي  تابع توليد آاز آجنا آه در. بررسي شد
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 ،وري و آارايي نامه هبره اقتصادآشاورزي و توسعه، ويژه
 ١٣٨۴زمستان 

٣١٣

وارد شده لذا ) و نه در هكتار ( هر باغدار مصريف 

ميزان متوسط مصرف هر اده براي يك باغدار حماسبه 

 . ه استگرديد

تنها باغداران دهد آه  نتايج مطالعه نشان مي

رت بيشرا ز حد هبينه و ساير اده ها اآمرت  را گوگرد

ين  آه در ابايد گفت. اند  آردهمصرف حد هبينه از

مطالعه معيار 
X

X

P
VMP معياري ازآارايي  اقتصادي بر  

روي تابع توليد متوسط است نه بر روي تابع توليد هر 

 .باغدار

ا در آ مقايسه ارزش ايي اده هاي توليد و قيمت .٧ جدول

  انگور شهرستان آامشرباغهاي

متوسط مصرف هر  واحد اده

 باغدار

XVMP XP 
X

X

P
VMP 

 -٩/١٦ ٣٠ -٥٠٧ ٤٤/٣ آيلوگرم نيرتات

 ٠٤٧/٠ ٢٠٠٠ ١٣/٩٤ ٤٥/٣٦نفر روز نريوي 

 ٤٣/٠ ٢٨٠ ٦٨/١٢٠ ٤٩/٢٥٠اينچ در  آب

 ٩٧/١ ٤٥ ٦٥/٨٨ ٧٦/٥٧ آيلوگرم گوگرد

 حتقيقهاي  يافته: خذ  أم
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   ...اقتصاد توليد و آارايي  
٣١
٤  

 

يكي از نكات مهم در ارزيابي عملكرد  

آشاورزان، پيدا آردن معياري مناسب براي ارزيابي 

در ساهلاي گذشته از معيار عملكرد در هكتار . آاست

شد بدون  عنوان عامل اصلي ارزيابي هبره گرفته ميه ب

در اين بررسي . شودآنكه به هزينه هاي آا توجه الزم 

ني آارايي و عملكرد در هكتار به ارزيابي رابطه ب

پرداخته مي شود تا مفيد بودن عملكرد در هكتار 

ه آارايي اما از آجنا آه امكان حماسب. گرددارزيابي 

ه از آارايي فين استفاده شد هاقتصادي فراهم نگرديد

يك تابع با به آارگريي براي اين منظور . است

ار لگاريتمي رابطه بني آارايي فين و عملكرد در هكت

 : به شرح زير استآن  نتايج ه آه ختمني زده شد

)Ln(Efi) = -8.209+0.755 Ln(y.p.h  

                  (-9.74)           (9.03) 

                (0.00)            (0.00)   

 R2 = 0.50                F = 81.69     Sign F =0.000 

 عملكرد در y.p.h آارايي فين و  Efiدر اين رابطه   

 بني عملكرد و ،شود طور آه مالحظه مي مهان. استهكتار 

  Rمقدار مثبت وجود دارد و اي رابطهآارايي فين 

 آن است آه عملكرد در ، مبني درصد٥٠ ، يعينحماسباتي
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 ،وري و آارايي نامه هبره اقتصادآشاورزي و توسعه، ويژه
 ١٣٨۴زمستان 

٣١٥

 درصد تغييريات آارايي را نشان مي دهد ٥٠هكتار تنها 

 آه سازد منايان ميمقايسه نقطه به نقطه نيز . 

دهاي بسياري هستند آه عملكرد در هكتار آا نسبت واح

. به ساير واحدها آمرت، اما آارايي آا باالتر است

 تن ، و ١٦ درصد و عملكرد ٨٧ در يك واحد آارايي مثال

 درصد ٢١ آارايي فين و تن ٢٢عملكرد  واحد ديگر در

 در شناسايي افراد منونه در توليد به بايدلذا . است

اقتصادي افراد نيز توجه شود، به حنوي آارايي فين و 

اصی  عملكرد در هكتار باال اشخ داراي بني افرادازآه 

به ازای مصرف هر (ندرداانتخاب شوند آه هزينه آمرتي 

 ) .ندرواحد اده عملکرد باالتری دا

 ارزيابي اقتصادي احداث باغ  انگور نيز از 

از اين منظور ه ب. اهداف ديگر اين مطالعه بوده است

معيارهاي ارزشي حال پروژه و نرخ بازده داخلي 

اين حماسبات با استفاده از . استفاده شد 

 اطالعات فين طرح را ٨جدول .  صورت گرفت EEA3.1افزار نرم

با توجه به اينكه خبش زيادي از انگور  . نشان مي دهد

شود و برخي از باغداران  توليدي به آشمش تبديل مي

صورت سر درخيت ه در سر مزرعه بنيز حمصول توليدي را 

فروشند،  لذا  مي) هزينه هاي برداشت با خريدار است(
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   ...اقتصاد توليد و آارايي  
٣١
٦  

ارزيابي تا مرحله پايان داشت و قبل از برداشت 

نتايج نشان داد آه نرخ بازده داخلي .  اجنام گرفت

 ارزش حال پروژه در نرخ و درصد ١١احداث باغ انگور 

ر درصد  هزارتومان و با نرخ صف٦٦٢ درصد ١٠تنزيل 

با توجه به اينكه اآثر .  ميليون تومان است ٢٨/١٨

و از طرف ديگر  باغداران به نرخ تنزيل توجهي ندارند

براي ) بدون  حذف تورم ( معموال ارزش امسي درآمدها

آا مهم است، لذا گرايش آا به مست در آمد خالص 

در صورتي آه ارزش حال پروژه با نرخ صفر . جاري است

طول پروژه تقسيم شود، متوسط در آمد خالص درصد بر 

آيد آه براي  دست ميه  هزار تومان ب٩١٥ساالنه 

 ضمن اينكه در منطقه آامشر ،باغداران قابل قبول است

 ويلآشمش بوده هتيه  به منظور  عمومًاتوليد انگور

با آاهش شديد ) ١٣٨٠ و ١٣٧٩(سفانه در ساهلاي اخري أمت

ارزش لذا ه و فتاياهش قيمت متايل به توليد آشمش آ

 . ه استشد حمصول تنها بر اساس قيمت انگور ارزيابي 

مشكالت بيشرت مطالعات ميداني نشان داد   

ه با آن روبنيز آه ساختار خبش آشاورزي  ،باغداران

 مشكالتي مانند آمبود آب ، در باشد؛ ميعمومي ،  روست

ت دسرتس نبودن مبوقع و آايف آود شيميايي و مسوم دفع آفا
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 ،وري و آارايي نامه هبره اقتصادآشاورزي و توسعه، ويژه
 ١٣٨۴زمستان 

٣١٧

قيمت و مشكالت بازاريابي حمصول خبصوص آشمش ياو نوسا 

نشان آه لزوم ساماندهي و تغيريسريعرت  ساختار خبش را 

 .دهند مي
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   ...اقتصاد توليد و آارايي  
٣١
٨  

 

 اطالعات فين احداث يك هكتار باغ انگور آبي در .٨جدول 

 )١٣٧٩سال (شهرستان آامشر 

 ميزان اده در سال

 واحد اده

ارزش 

واحد  

)١٠ 

 )ريال

 ١٦-٢٠ ١۵-۵ چهارم سوم دوم اول

 - - - - - ١٠٠٠٠ ٤٤٥ مرت مربع زمني

حفر و پر آردن

 گودال
 - - - - - ١٠٠٠٠ ٧/١٠٦ مرتمربع

 - - - - - ٢٤٠٠ ٦٠ اصله  ال

آارگر براي 

 الكاري
 - - - - - ٣٠ ٢٠٠٠ نفر

 - - - - ٢٤٠٠ - ٥٠ عدد پايه

آارگر براي 

 پايه گذاري
 - - - - ٢٢ - ٢٠٠٠ نفر

آارگر 

 زمستانه هرس جهت
 ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٩ ٩ - ١٨٠٠ نفر

 جهتآارگر

 تابستانه هرس
 ٧٠ ٧٠ ٤٠ ٣٠ ٣٠ - ١٠٠٠ نفر

آارگر 

 )پاآين(آولشي
 ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ - ٢٣٠٠ نفر

 ١٢٨ ١٢٨ ١٢٨ ١٢٨ ١٠٠ - ٤٥ آيلوگرم گوگرد

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ - ٥٠٠٠ دفعات گوگرد پاشي

 ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ - ٥٠٠٠ ليرت سم

 ١ ١ ١ ١ ١ - ١٠٠٠٠ اتدفع مسپاشي

 چاه اينچ ۵آب

٤:)اهچقطرلوله (

دفعه 

 ٩و زمستاندر آب

 آبدفعه 

 تابستان در

 ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ٥٠٠٠٠ ساعت
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 ،وري و آارايي نامه هبره اقتصادآشاورزي و توسعه، ويژه
 ١٣٨۴زمستان 

٣١٩

 ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ - ٨٠ آيلوگرم فسفاتآود 

 ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ - ٥٠ آيلوگرم  ازتآود

بهآود حيواني 

  ميزان

  درصد باغ٣٣

 در هرسال

فرغون 

 مويلمع
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ - - ٣٠٠ ٤٥٠ 

براي آارگر 

 آبياري
 ٥٢ ٥٢ ٥٢ ٥٢ ٥٢ ٥٢ ٢٠٠٠ نفر

براي آارگر 

 آود پاشي
 ٤ ٤ ٤ - - ١٢ ٢٠٠٠ نفر

ميزان توليد 

 انگور
 ٣٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ ١٨٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٥٠٠٠ - ٧٥ آيلوگرم

ارزش اسقاط در

 سال بيستم
- - - - - - - ٧١٠٤٠٠٠ 

 نتايج حتقيق: خذأم
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   ...اقتصاد توليد و آارايي  
٣٢
٠  

 ا هپيشنهاد

نتايج بررسي نشان داد آه ظرفيت بااليي  . ١

 هببود مديريت وجود دارد، طريق زجهت افزايش توليد ا

امكان افزايش توليد آموزش لذا الزم است با ترويج و 

 . ود شفراهم 

آه منايان ساخت بررسي نتايج تابع توليد . ٢

صورت هبينه ه ها ب باغداران در استفاده از  اده

و آب و آه  از آود ازت  طوريه   بکنند، رفتار منی

ناحيه يا مهان در ناحيه دوم اين دو اگرچه (نريوي آار 

 بيش از حد هبينه اقتصادي )اقتصادي توليد قرار دارند

لذا الزم است با اجنام خدمات تروجيي . آنند استفاده مي

نسبت به حد هبينه استفاده ميزان آگاهي باغداران بر 

 .    وداز اده ها افز

ثر بر آارايي و مطالعات ؤبررسي عوامل م . ٣

مطالعه، موردميداني نشان داد آه به غري از عوامل 

سفانه أمتاست آه ثر ؤعوامل ديگري نيز بر آارايي م

امكان وارد آردن آا در پرسشنامه و يا گرفنت جواب 

: اين عوامل عبارتنداز. صحيح از آشاورز وجود ندارد

شاورزي، هزينه فرصت شخص ق شخصي فرد به آار آيعال

آارهاي ديگر و يا ميزان دسرتسي وي اجنام دادن براي 

ورد صحيح از ميزان دانش آشاورز ابه اعتبارات، بر

دانش با توجه اين صحت قدار و مآشاورزي امور بارهدر

ي و تاريخ دقيق استفاده از اده فناوربه پيشرفتهاي 

لذا .  در حافظة آشاورز باقي مني ماندآه معموال
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افراد داراي آارايي باال مروجان با شود  پيشنهاد مي

در روش آشاورزي آا موجود  و نكات مثبت آنندمصاحبه 

 . د نگرينظر  ردرا 

سطوح بزرگرت داراي آارايي چنانكه مالحظه شد، .  ٤

اند، اما بنا به مشكالت ساختاري و فرهنگي  باالتر بوده

ت، امكان مدرازگذاري د و مهچنني لزوم سرمايه

 شته است، ويل آوچك وجود نداياهسازي باغ يكپارچه

از تا حد ممكن توان به باغداران توصيه آرد آه  مي

 .  خودداري آننديشتقسيم باغهاي خو

بررسي نتايج مطالعه نشان داد آه جتربه .  ٥

 لذا بايد ،باغدار بر آارايي فين اثر منفي داشته است

 . در آوردباغداران خدمت به را علوم جديد 

مطالعات ميداني نشان داد آه باغداران در هتيه . ٦

 با مشكالت ، خبصوص آود و سم،اده هاي مهم آشاورزي

با وجود در اين باره بايد گفت  .نديروه زيادي روب

  نبود به علت اين ادهنياز به سم، 
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مصرف مسوم غري جماز و  است و يا شدهدسرتسي مصرف ن

مني أ به علت عدم ت اثر و فاسد بيناشناخته و بعضًا

از سوي مراجع ذيربط، رواج يافته  جماز مبوقع وآايف مسوم

 به منظور آنرتل بنابراين مسئوالن مربوط بايد. است 

مبوقع و صحيح آفات و بيماريها نسبت به حل مشكل 

 . را اجنام دهندمذآور اقدامات الزم 
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