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205-226هايهصفح/ 1يشماره/ 6جلد / اقتصاد کشاورزي

در بررسی کارایی هادادهکاربرد روش تحلیل پوششی 
یی خیار استان فارسخانهتولید محصوالت گل

١حمید محمدي

3/4/1391:تاریخ پذیرش7/3/1390: تاریخ دریافت

چکیده
در این . غذایی نسبتا باالیی داردتیاهمهاي مختلف آن یدگاه استفادهمحصولی است که از دییخانهگلخیار 

ي خیار استان خانهگل51از آمار و اطالعات . رداخته شده استآن در استان فارس پمطالعه به وضعیت اقتصادي 
ندازه گیري اهادادهتحلیل پوششی انواع کارایی این محصول با استفاده از روش . استفاده شد1388فارس در سال 

نتایج نشان داد که با وجود بازده ثابت . کار گرفته شدهاي تولید تابع تولید ترانسلوگ بهبراي تعیین سهم نهاده. شد
قرار دارد، که طیف وسیعی از کارآیی را نشان % 35-100ي کارآیی فنی واحدها در دامنهنسبت به مقیاس، 

، به طوري که میان شودیمتري دیده تخصیصی نوسان بسیار کمبر خالف کارآیی فنی در مورد کارآیی . دهدمی
با وجود بازده متغیر نسبت به ، در حالی که است% 93میانگین کارایی تخصیصی .  در نوسان است% 100تا 81

.است% 5/88و  میانگین کارایی تخصیصی برابر % 5/82میانگین کارآیی فنی واحدها مقیاس،

,JEL:  C60طبقه بندي  D61

یی، تابع ترانسلوگ، استان فارسخانه، خیار  گلهادادهتحلیل پوششی کارایی، روش :هاي کلیديواژه

ه اقتصاد کشاورزي دانشگاه زابلاستادیار گرو١
Email: hamidmohammadi1378@gmail.com
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1/1391شماره ي /6جلد/اقتصاد کشاورزي206

مقدمه
يخیز به دلیل توسعههاي حاصل نرخ باالي رشد جمعیت از یک سو و کاهش وسعت زمین          

وجـود  بهینه از امکانـات م يشهرها و مناطق صنعتی از سوي دیگر، ضرورت استفادهروزافزون
به طور کلـی افـزایش تولیـد محـصوالت کـشاورزي بـه دو       . نمایدمیمشخص پیشزرا بیش ا

روش. کرد محصول در واحد سطح میسر استي افزایش سطح زیر کشت و افزایش عملشیوه
تولیـد در واحـد سـطح بایـد بـا      يگفته قابل اجرا نیست، بنـابراین انـدازه    اول بنا بر دالیل پیش    

تولیـد  هـاي نمونـه یکـی از  یـی خانهگلي گوجهتولید . یابدافزایشي نوهاوريآاستفاده از فن
.)1384سادات هاشمی، (تر استتر در سطح کمبیش

یـی اسـت کـه از مجمـوع     در کشور ایران نیز وضعیت تولیـد بخـش کـشاورزي  بـه گونـه               
نـابراین هـر    ب. پـذیرد گیري کامـل صـورت نمـی      آن بهره  توانايتولیدي و امکانات     يهاتیظرف

ی در مورد ناکارآیی در تولید محصوالت کشاورزي تـالش در جهـت بهبـود کـارآیی و         یمطالعه
زیبـایی (وري عوامل تولیـد در کـشاورزي را افـزایش خواهـد داد     بهینه از منابع، بهره   ياستفاده
ا ایـن   هاي مـورد اسـتفاده را افـزایش داد، امـ          نهاده توانیمبراي افزایش تولید محصول      ).1375

ي مختلف از جمله زمـین میـسر نیـست، یـا در اولویـت اول                هانهادهروش به دلیل محدودیت     
ـ که با افزایش کارایی فنـی  رسدیمبه همین دلیل به نظر      . یستن ي مطلـوب  بـه نتیجـه  تـوان یم

، کـارایی تخصیـصی و   شـود ینمـ جا که اگـر محـصول درآمـدزا نباشـد کـشت       رسید، اما از آن   
).1381فریادرس و همکاران، (در کنار کارایی فنی در نظر گرفته شود اقتصادي نیز باید

در استان فارس به عنوان ییخانهگلاریخمطالعه، براي بررسی وضعیت اقتصادي نیدر ا
ي فنی، تخصیصی و اقتصادي هاکارآییمحصولی که از اهمیت غذایی نسبتاً باالیی دارد از انواع 

. جمله کارایی فنی و تخصیصی و اقتصادي بررسی شده استانواع کارایی از. استفاده شد
کشاورز در کلمبیا و 925هاي استفاده از دادهکارآیی فنی و مقیاس را با)2003(گنزالنز و لپز

در این تحقیق از روش توبیت براي . گیري کردنداندازه) DEA(ها تحلیل فراگیر دادهروش
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207...کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در

هاي نتایج نشان داد که مزرعه. رآیی استفاده شدبررسی اثر خصوصیات بازاري زمین بر کا
.دارندتري تر کارآیی مقیاس بیشبزرگ

کاران ي فنی، تخصیصی، هزینه و مقیاس را براي برنجهاکارآیی) 2002(کوئلی و همکاران 
ي هاکارآیینتایج نشان داد که میانگین . اندبه دست آورده DEAبنگالدشی با استفاده از روش 

% 9/94و 4/69،3/81،2/56یصی، هزینه و مقیاس براي فصل خشک به ترتیب فنی، تخص
ناکارآیی تخصیصی . بودترنییپانتایج براي فصل خشک همسان قبلی، ولی با مقداري . است

.استکارگیري بیش از حد نیروي کار و کود ناشی از به
انواع 1376-77ات سال ، با استفاده از آمار و اطالع) )1381(فریادرس، چیذري و مرادي 
(DEA)ها با استفاده از روش تحلیل فراگیر دادهاستان13درکارآیی سطح زیر کشت پنبه را 

، سادات هاشمی )1383(، معمار )1381(بهنامیان . دیگر مقایسه کردندگیري و با یکاندازه
یز ن) 2003(، و سرآ )1997(، تایل و برودرسون )2005(، کانکی و همکاران )1384(

.هاي یکسانی انجام داده اندبررسی

روش تحقیق
ي هاي خیار استان فارس که با مصاحبهخانهنامه گلپرسش51در این مطالعه در حدود  

کار گرفته آوري شد بهجمع1388گیري تصادفی در تابستان حضوري با استفاده از روش نمونه
ي هر ، محصول، قیمت، هزینههانهادهي نامه اندازهي اطالعات حاصل از این پرسشعمده. شد

اجتماعی واحدها -ي اقتصاديهایژگیوبرداران و برخی ، مقیاس فعالیت بهرههانهادهیک از 
برآوردهاي صورت گرفته براي تأمین اهداف مطالعه شامل برآورد تابع تولید ترانسلوگ،  . است

Eviewsافزارهايبا استفاده از نرمهاآنانواع کارآیی و تحلیل  .    استDeapو 5
1کارآیی

1
Efficiency

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1/1391شماره ي /6جلد/اقتصاد کشاورزي208

کـار گرفتـه شـده و سـطح         هاي بـه  میان سطح نهاده   يي رابطه یک تابع تولید بازگو کننده    
يمحـصول مـشاهده شـده و نهـاده         يانـدازه که از    است، هادست آمده از این نهاده    محصول به 

اينگین محـصول بـه از  سـطح  میـا  يدهنـده این رابطه نـشان . شودگرفته شده برآورد می   کاربه
راههـا در تولیـد را از        نـسبی نهـاده    کمکتعدادي از مطالعات    . ها است سطح مشخصی از نهاده   

هـاي مـورد اسـتفاده توسـط     و یـا کـل نهـاده   ،هـا تخمین توابع تولید در سطوح انفـرادي نهـاده     
نظـور توابـع    اشکال مختلف توابع تولیدي مورد اسـتفاده بـه ایـن م           . اندبرداران تخمین زده  بهره

. )1378سلطانی و همکاران، (است و ترانسلوگ کشش جانشینی ثابت داگالس،-تولید کاب
:توان به شکل مدل زیر بازگو کردبه طور کلی تابع تولید مرزي را می

)1(
jjj uv)X(lnfqln 

خطـاي   يجملـه  jvبـردار عوامـل تولیـد،        Xام،  jمحصول تولیدي بنگاه    jqن  که در آ  
در ایـن مـدل     . ها اسـت  ام در استفاده از نهاده    jنیز تخمینی از ناکارآیی فنی بنگاه        juتصادفی و   

بدین ،دیگر است داراي توزیع یکسان اما مستقل از یک       juوjvفرض بر این است که هر دوي        
2ها به ترتیب    آن )واریانس(پراش  ترتیب که   

v2و
u در صورتی کـه تـابع تولیـد بـرآورد           ،است

. )1993باتیس، (ام به صورت زیر باشدjبنگاه يشده
)2(

jj uXfq  )(lnˆln

:شودبه صورت زیر تعریف می) حاوي ناکارآیی(گاه سطح تولید کارآ آن
)3()X(lnfqln *

j 

:توان به صورت زیر تعریف نمودبر این اساس کارآیی فنی را می
)4(

j
*

jj uqlnq̂lnTEln 

juبنابراین 

j eTE  کارآیی فنی j     امین بنگاه به صـورت نـسبت محـصول تولیـدي آن
اسـت ) سطح مـشخص نهـاده     ايبه از (وي تابع تولید مرزي     بنگاه به سطح محصول متناظر بر ر      

. )1993باتیس، (

www.SID.ir
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209...کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در

کارایی مقیاس
تولید 2فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس1ي بسیار مهم روش فارلهاتیمحدودیکی از 

، اما اگر به مقیاس دهدینمکه مقیاس تولید، کارایی را تحت تأثیر قرار دگوییماین فرض . است
باتیس، (کارایی را متأثر سازد تواندیمغییر بدهیم، خواهیم دید که این عامل ي تتولید اجازه

1993 .(

توابع تولید مرزي در حالت بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس تولید ). 1(شکل

تنها بنگاهی است که روي خط مرزي با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس قـرار دارد،                Cبنگاه  
پرواضـح اسـت   . سـت اهابنگاهاالترین بازدهی هر واحد نهاده نسبت به دیگر         چونین داراي ب  و هم 

1
Farell

2
Constant Return to Scale
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1/1391شماره ي /6جلد/اقتصاد کشاورزي210

باید مقیاس خود را بـراي کـاهش ناکـارایی ناشـی از کوچـک بـودن مقیـاس                    Cکه بنگاهی مانند    
. افزایش دهد

DEAفرم ریاضی مدل 

هاي مختلفی از   هر وضعیت اندازه  . وضعیت تولیدي قابل تصور است     nشود که   فرض می 
m ي مختلف را براي تولید      ادهنهs   در ایـن صـورت کـارایی       . گیـرد کار مـی  محصول مختلف به
jامین وضعیت تولیدي از نسبت زیر قابل محاسبه است:

)5(






 m

1i
ijij

s

1r
rjrj

i

xv

yu
h

ز نسبت مجموع وزنی محصوالت بـه مجمـوع وزنـی           ي باال در واقع عبارت است ا      رابطه
ي امـین نقطـه   jامـین نهـاده از      iي  مقدار مثبـت مـشاهده شـده       ijxهاي تولیدي، که در آن      نهاده

امـین  jامـین سـتاده از   rي  ، مقدار مشاهده شـده    rjy).1978جارنس و همکاران،    (تولیدي است   
کـه توسـط چـارنس، کـوپر و رودس داده شـده اسـت،                DEAدر مـدل    . ي است ي تولید نقطه
ي هـا تیمحدودبرگرفته از حل تابع هدف زیر مشروط بر مجموعه rjvو rjuي مجازي  هاوزن

:ذکر شده است

)6(







m

i
ii

s

r
rr

vu
o

xv

yu
h

1
00

1
00

,
 Maximize:

)7(

m,...,1i;0v

s,...,1r;0u

n,...,j,...,2,1j;1
xv

yu

0i

0r

0m

1i
ijij

s

1r
rjrj













Subject to:
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211...کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در

ي  هاي بهینه چونین اندازه هم
ru   و

rv       و یـا ضـرایب      1اصطالحاً نـرخ تغییـرات مجـازي
تـوان بـه   شریح شد را میریزي خطی که در باال ت    ي برنامه مساله. شودنامیده می  2فزاینده مجازي 

ایـن مـساله را    . ریزي خطی که به راحتی قابل حل باشد تبدیل نمود         ي معمولی برنامه  یک مساله 
:توان به صورت زیر نوشتمی

)8(



s

1r
0r0r

v,u
0 yuh Maximize:

1xv
m

1i
0i0i 


 Subject to:

m,...,1i;0v

s,...,1r;0u

n,...,1j;0xvyu

0i

0r

m

1i
0i0i

s

1r
0r0r







. قرینـه اسـت    CCRنـام مـدل     ریزي خطی معمولی اسـت بـه      ي برنامه مدل باال یک مساله   
CCR  اگرچه  . شودیمنامیده 3ي فراگیر اولیه برنامهCCRیجی شبیه به اولیه نتاCCR   قرینـه بـه

این امر احتماالً . رودبه کار می   DEAاولیه اغلب در ادبیات مربوط به        CCRدهد، ولی   دست می 
تـوان  اولیه را مـی    CCR. تر با تئوري تولید سازگاري دارد     اولیه بیش  CCRبدین علت است که     

:به شکل زیر خالصه نمود

1 Virtual rates of transformation
2 Virtual Multipliers
3 Envelopment Program
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1/1391شماره ي /6جلد/اقتصاد کشاورزي212

)9(
0o wW  Maximize:

 Subject to:

 n,...,1o,n,...,1j,0

s,...,1r,yy

m,...,1i,xxw

j

s

1r
0rrjj

s

1r
ijj0i0















این متغیر یک معیـار  . شودداده میw0ي متغیر تصمیم    ه وسیله در این مدل معیار کارایی ب     
جـواب بهینـه عبـارت      . ي فارل تفسیر نمود   توان آن را بر حسب معیار فاصله      عددي است و می   
ضـرب  شود کـه حاصـل  یی تعیین میمطلوب، به گونهw0که در آن  w0ترین  است از مقدار کم   

ضمن آن که محصول در همان تـراز      (دهد  تیجه می ترین کاهش ممکن را ن    بیش xي  آن در نهاده  
متغیـر چگـالی اسـت و    j. خواهد بـود 1تر از یا کم1همواره w0). شودقبلی خود حفظ می 

ي تولیـد مجـازي از نقـاط تولیـدي تحـت            توان یک نقطه  مبتنی بر این فرض است که قطعاً می       
وضـعیت   nباید براي تمـامی      j. ایجاد نمود ) ط تولیدي نقا دیگربه عنوان ترکیبی از     (بررسی  

1برابـر بـا   jبـراي واحـدهاي کـارآ     . ي واقعی محاسبه شود   تولیدي موجود در یک مجموعه    
یـی کـه کـارآتر از       تواند هیچ ترکیبی از دیگر واحدها را پیدا کند، به گونـه           است، زیرا مدل نمی   

. گفته باشدواحدهاي پیش
ي ترانسلوگتابع تولید و هزینه

، فرم تابعی ترانسلوگ در مدل استهانهادهکه تعیین سهم نسبی ،با توجه به هدف مطالعه
1972ي کریستنسن ، یورگنسن و الئو در سال لهیبه وساین تابع نخستین بار . درنظرگرفته شد

ي کاربرد ین که یکی از چندین تعابیر ممکن و سادهاین شکل تابع تولید به دلیل ا. مطرح شد
اکنون به گستردگی به کار گرفته ي ترانسلوگ است، همي دوگانگی شفرد و توابع هزینهنظریه

:استاین فرم کلی تابع تولید ترانسلوگ . شودمی

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

213...کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در

)11( 
  



n

i

m

j
jiij

i

LnXLnXn

i
i eXY 1 1

2/1

1
0




عوامل ijو i،j،iي هاي نهادهاندازهjXو iXکارآیی، 0ستانده، Y, که در آن
. نامعلوم است

:ي تابع ترانسلوگ به شکل زیر استهر تابع تولید یک تابع هزینه دارد، بنابراین هزینه
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تر بیشهاآني گوناگونی براي هزینه ترانسلوگ استفاده شده است، که تفاوت هاشکلالبته از 

.استبا تولید یا سرمایه هامتیقو یا هامتیقاست که قبل از اثرهاي متقابل 2/1در ضریب 
. گرددي ترانسلوگ عوامل زیادي دارد که باعث کاهش کارآیی تخمین الگو میتابع هزینه

آید که با ، به دست میiSي عوامل تولیدبراي رفع این مشکل سیستم معادالت سهم هزینه
).1972تنس و همکاران، (شود ي کل سیستم برآورد میاضافه شدن آن به تابع هزینه

اثیر نپذیرفتن تولیدکنندگان از قیمت عوامل تولید و محصول، تابع تقاضا براي با توجه به ت
:آیدي شفرد به صورت زیر به دست میعوامل تولید از قضیه
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بر حسب ییخانهگلي تولید خیار اندازهiyي تولید، کل هزینهCدر روابط باال 
.ام استiي عامل تولیدسهم هزینهiSام و  iي قیمت نهادهipکیلوگرم، 

. هاي تولید، با استفاده از کشش جانشینی مورشیما محاسبه گردیدکشش جانشینی میان نهاده
ي ترانسلوگ را ي شفرد، کشش جانشینی مورشیما حاصل از تابع هزینهبا استفاده از قضیه

:صورت زیر محاسبه کردتوان به می
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: هاي متقاطع و کشش قیمتی به صورت زیر آمده استهاي کششاندازه
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نتایج و بحث   
نتایج حاصل از تخمین کارآیی 

با دو فرض متفاوت 1388ي خیار فارس در سال هاخانهگلبرداران تخمین کارآیی بهره
ان گونه که در تابع تولید نیز دیده شد، البته هم. در مورد بازده نسبت به مقیاس برآورد گردید

در مجموع میان بهره برداران بازده نسبت به مقیاس ثابت تشخیص داده شد، اما با توجه به 
فرض بازده نسبت به مقیاس را در مورد هر یک از توانیمهادادهرهیافت تحلیل فراگیر 

برداران نسبت به مقیاس براي بهرهبر همین اساس در این مطالعه بازده . کار بردواحدها نیز به
در شرایطی که بازده . در دو حالت ثابت و متغیر نسبت به مقیاس مورد توجه قرار گرفته است

. گرددیمنسبت به مقیاس متغیر در نظر گرفته شود، امکان برآورد کارآیی مقیاس نیز فراهم 
خانه در احدهاي گلانواع کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادي هر یک از و) 1(در جدول 

گفت توانیمقرار دارد که % 35-100ي کارآیی فنی واحدها در دامنه. شودیمدیده 1388سال 
. است% 74میانگین کارآیی فنی واحدها نیز بیش از .  دهدیمطیف وسیعی از کارآیی را نشان 

متر مربع 2000با سطح 2ي ي خیار در استان فارس واحد شمارههاخانهگلدر میان کارایی 
از % 12یعنی (واحد 6از میان کارایی فنی واحدهاي مورد بررسی فقط . را دارد100کارایی فنی 
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) هاآناز % 20یعنی حدود (واحد 10این درحالی است که . دارد% 50کارایی فنی زیر ) هاآن
.را دارند% 90تا % 60بقیه کارایی فنی میان % 78. ددار% 90کارایی فنی بیش از 

، به شودیمتري دیده خالف کارآیی فنی، در مورد کارآیی تخصیصی نوسان بسیار کمبر 
کارایی 43، و 15، 14، 9، 3، 2و واحدهاي . در نوسان است% 100تا 81طوري که میان 

باال بودن کارایی تخصیصی این واحدها به معنی این نیست که کارایی . دارند% 100تخصیصی 
داراي کارایی فنی % 100با کارایی تخصیصی 43یی که واحد گونهبه ها هم باال باشد، فنی آن

دارند، و میانگین % 90کارایی باالي ) از کل واحدها% 76(واحد 39. است% 37بسیار پایین 
.است% 93کارایی تخصیصی 

ي دست آمده است، در دامنهضرب دو کارآیی یاد شده بهکارآیی اقتصادي که از حاصل
ي میان کارآیی با توجه به تفاوت گسترده. است% 68میانگین این کارآیی . ردقرار دا1-34/0

ي تخصیصی، در تعیین روند کارآیی اقتصادي، هاکارآییتخصیصی و فنی و باال بودن 
%) 100(واحد دوم از نظر کارآیی اقتصادي . تر بوده استهاي کارآیی فنی تعیین کنندهاندازه

1388گفت که در سال توانیمداراي باالترین سطح است، و همانند کارآیی فنی و تخصیصی 
محصول خیار در سطح استان فارس بوده ییخانهگلکرد در میان واحدهاي داراي بهترین عمل

سطح کارایی اقتصادي (است 44ترین کارایی اقتصادي مربوط به واحد تولیدي کم. است
بر این . یی مورد توجه قرار گرفتهادهکرد نگفتنی است که در تحلیل کارآیی روي%).  34

ي گفت کارآیی فنی پایین به این معنی است که اغلب واحدها در تولید اندازهتوانیماساس 
از نظر هاآنتر شرایط یکسان نداشته اند، و تمامی ي کممشخصی از محصول با استفاده از نهاده

از سوي . شرایط یکسان نبوده اندترین نهاده دارايتالش براي تولید محصول مشخص با کم
رس ي در دستهانهادهي تولید از میان ي هزینهترین کنندهي انتخاب ترکیب کمدیگر، در زمینه

ي تفاوت کم واحدها از ، و این نشان دهندهاندبودهتري کرد بسیار کمداراي تفاوت در عمل
مطلوب آن است که واحدهاي ي توصیه. ي مورد استفاده استهانهادهنظر انتخاب ترکیب 

.داراي کارآیی فنی پایین به واحدهایی که از نظر فنی کارآتر است مراجعه نمایند
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محصول خیار سال ییخانهگلنتایج حاصل از برآورد کارایی بهره برداران ). 1(جدول 
با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس1388

ردیف
سطح زیر 

کشت 
)مترمربع(

کارآیی 
فنی

ی کارآی
تخصیصی

کارآیی 
اقتصادي

ردیف
سطح زیر 

کشت 
)مترمربع(

کارآیی 
فنی

کارآیی 
تخصیصی

کارآیی 
اقتصادي

12500604/0936/0577/0283000692/0918/0642/0
22000111293000805/0975/0785/0
32000755/01755/0303000943/0938/0876/0
42500765/0914/0721/0313000792/0945/0735/0
52500679/0922/0649/0323000730/0964/0677/0
62500775/0935/0721/0333000843/0947/0782/0
72500566/0821/0460/0343000981/0924/0911/0
82500787/0813/0613/0353000893/0932/0829/0
92000755/01755/0363500841/0947/0797/0
102500679/0946/0649/0373500873/0985/0828/0
112500786/0832/0613/0383500722/0919/0684/0
122500741/0955/0721/0393500755/0941/0746/0
132500753/0952/0721/0403500819/0910/0810/0
142000887/01887/0411600472/0909/0429/0
152000943/01943/0421000566/0981/0555/0
162500604/0912/0577/0434000377/01377/0
172500764/0817/0613/0444800354/0985/0349/0
182500943/0819/0767/0452400472/0836/0394/0
192500906/0974/0865/0467000759/0827/0624/0
202500769/0918/0721/0472000994/0860/0855/0
212500745/0965/0741/0481000377/0975/0368/0
222500943/0845/0767/0495000566/0969/0549/0
232500946/0874/0767/0505000472/0801/0378/0
242500604/0932/0577/0515000735/0992/0749/0
282074/0926/0685/0میانگین252500481/0933/0373/0
263000818/0928/0759/0
273000881/0922/0817/0

هاي تحقیقیافته: ماخذ
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انواع کارآیی با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس
ورد کارآیی تحت فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس نیز نتایج حاصل از برآ) 2(در جدول 
. آورده شده است

با 1388محصول خیار سال ییخانهگلبرداران نتایج حاصل از برآورد کارایی بهره). 2(جدول 
فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس

ردیف
سطح زیر کشت 

)مترمربع(
بازده نسبت به مقیاسکارآیی مقیاسکارآیی اقتصاديکارآیی تخصیصیکارآیی فنی

صعودي12500619/0977/0605/0976/0
ثابت220001111
صعودي320001791/0791/0755/0
صعودي42500768/0960/0728/0995/0
صعودي52500688/0968/0666/0987/0
صعودي62500758/0960/0728/0995/0
صعودي725001512/0512/0566/0
صعودي825001643/0643/0755/0
صعودي920001791/0791/0755/0
صعودي102500698/0968/0666/0987/0
صعودي1125001643/0643/0755/0
صعودي122500777/096/0728/0995/0
صعودي132500782/096/0728/0995/0
ديصعو1420001903/0903/0887/0
صعودي1520001952/0952/0943/0
صعودي162500619/0977/0605/0976/0
صعودي1725001643/0643/0755/0
صعودي1825001733/0773/0943/0
نزولی192500912/0976/0890/0993/0
صعودي202500758/0960/0728/0995/0
صعودي212500758/0960/0728/0995/0
صعودي2225001773/0773/0943/0
صعودي2325001773/0773/0943/0
صعودي242500619/0977/0605/0976/0
صعودي2525005/052/026/0362/0

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1/1391شماره ي /6جلد/اقتصاد کشاورزي218

)2(ادامه جدول 
ردیف

سطح زیر کشت 
بت به مقیاسبازده نسکارآیی مقیاسکارآیی اقتصاديکارآیی تخصیصیکارآیی فنی)مترمربع(

نزولی263000827/0959/0793/0989/0
نزولی273000893/0969/0865/0986/0
نزولی283000693/0934/0648/0998/0
نزولی293000823/0993/0817/0978/0
نزولی30300096/0977/0938/0983/0
نزولی31300080/0955/0764/0991/0
نزولی323000733/0943/0691/0995/0
نزولی333000853/0963/0822/0988/0
نزولی3430001981/0981/0981/0
نزولی353000907/097/088/0985/0
نزولی363500871/0986/0859/0966/0
نزولی37350091/0986/0897/096/0
نزولی383500731/0983/0719/0988/0
نزولی393500793/0996/079/0951/0
نزولی403500873/0996/0870/0938/0
صعودي411600531/0991/0526/0889/0
صعودي4210001687/0687/0566/0
صعودي4340005/0779/0389/0755/0
صعودي444800659/0995/0357/0987/0
ديصعو4524001434/0434/0472/0
صعودي467000111755/0
ثابت4720001111
صعودي48100074/076/0428/0755/0
صعودي4950001695/0695/0566/0
صعودي50500063/076/0380/0943/0
نزولی515000833/0995/0829/0907/0

2820825/0884/0724/0892/0میانگین
تحقیق هاي یافته: ماخذ
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219...کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در

با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس، کارآیی فنی، تخصیصی و نهایتاً کارآیی اقتصادي تمام 
دیگر متفاوت ي افزایش در کارآیی واحدها با یکواحدها افزایش یافته است، که البته اندازه

.است

فنی افزایش در کارآیی با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس، به ویژه در مورد کارآیی 
بوده % 4/4ي افزایش در کارآیی تخصیصی تنها حدود یی که اندازهگونهبه . بسیار باال است

. به دست آمده است% 10است، در حالی که این رقم در مورد کارآیی فنی حدود 

در واقع کارآیی . کارآیی مقیاس استشودیمدیده ) 2(از انواع دیگر کارآیی که در جدول 
میانگین . ه دو مفهوم کارآیی فنی خالص و کارآیی مقیاس تقسیم بندي شودتواند بفنی خود می

به عبارت دیگر واحدها . است، که رقم بسیار باالیی است% 90کارآیی مقیاس واحدها بیش از 
مانعی براي هاآندیگر اند، و تفاوت مقیاس کرد نزدیک به یکاز نظر مقیاس داراي شرایط عمل

.ستنیهاآنکرد تفاوت عمل

بازده نسبت به مقیاس براي هر دیآیممفهوم دیگري که بر اساس کارآیی مقیاس به دست 
از واحدها بازده نسبت به مقیاس صعودي تعیین شده % 62در مورد . یک از واحدها است

نیز هاآناز % 34داراي بازده ثابت نسبت به مقیاس است، و در مورد هاآناز % 4است، بیش از 
به نسبت هانهادهبه مقیاس نزولی بوده است، به این معنی که این گروه با افزایش بازده نسبت 

ي مهم آن است که نکته. تري از افزایش در محصول خود خواهند داشتمشخص، نسبت کم
کارآیی اقتصادي واحدهاي داراي بازده نسبت به مقیاس نزولی، باالتر از واحدهایی است که 

میانگین کارآیی اقتصادي واحدهاي داراي بازده . صعودي استهاآنبازده نسبت به مقیاس 
است، در حالی که این رقم در مورد واحدهاي داراي % 65صعودي نسبت به مقیاس حدود 

این . است% 100واحد داراي بازده ثابت این رقم 2البته در مورد . است% 79بازده نزولی 
بازده صعودي و واحدهاي داراي بازده نزولی تفاوت در کارآیی اقتصادي میان واحدهاي داراي 

نسبت به مقیاس ناشی از تفاوت در کارآیی تخصیصی است، و در مورد کارآیی فنی تفاوت 
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به عبارت دیگر ممکن است حرکت به سوي مقیاس مطلوب و بهینه امکان . بسیار جزیی است
.  دها شودرا نیز تغییر دهد و موجب افزایش کارآیی واحهانهادهتغییر ترکیب 

ي ترانسلوگدر تولید خیار با استفاده ازتابع هزینههانهادهي سهم هزینه
ها که به روش ي نهادهي سهم هزینهي ترانسلوگ، هفت معادلهمدل شامل یک تابع هزینه

به علت . تخمین زده شدEviews5با استفاده از نرم افزار (OLS)1ترین مربعات معمولیکم
از رهیافت ) 1996(ي بالتاجی تغیرهاي تمام معادالت و بر اساس مطالعهتکراري بودن م

2هاي به ظاهر نامرتبطاز جمله رگرسیونهاروشترین مربعات معمولی به جاي دیگر کم

(SUR)نشان داده شده ) 3(در جدول هانهادهي هاسهمنتایج برآورد هر یک از . استفاده شد
بذر و نشا ،سوخت،ي  نیروي کار، سم، کودهانهادهي ینهبه ترتیب سهم هزW6تا W1 .است

ي بذر و ي این است که مثال سهم هزینهاین نتایج بازگو کننده. دهدیمرا نشان هانهادهو دیگر 
است، و این مقدار براي ییخانهگلکار رفته در تولید خیار ي بههانهادهتر از دیگر نشا بیش

. استسوخت و سم کم 

ي برآورد شده براي تولید خیارهانهادهي سهم هزینه). 3(جدول 
W6W5W4W3W2W1

1/033/008/021/009/019/0

ي تحقیقهاافتهی: ماخذ

و رودیمچونان که انتظار در این جا هم. الگوي یک، سهم نیروي کار را برآورد نموده است
ها ي دیگر سهمهامتیقمثبت و با ي ، با قیمت خودش رابطهشودیمدیده ) 4(در جدول 

1
-Ordinary Least Square

2 - Seemingly un Related Regression
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221...کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در

چرا که با . شودیمسهم نیروي کار نیز کم هامتیقیعنی با افزایش دیگر . ي منفی داردرابطه
الگوي دوم سهم . شودیمتر مطمئنا از تولید کاسته و سهم نیروي کار نیز کمهانهیهزافزایش 

ي مستقیم و با دیگر ودش رابطه، که در این جا نیز با قیمت خدهدیمي سم را نشان هزینه
ي ي سم با قیمت کود رابطهبراي نمونه سهم هزینه. دهدیمي عکس را نشان رابطههامتیق

قیمت بذر . شودیمتري نیز استفاده منفی دارد، به این معنی که با افزایش قیمت کود از سم کم
ي مستقیم دارند، که رابطههر دو الگو با مقدار تولید خیار. و نشا نیز به همین صورت است

.ابدییمبا افزایش سهم نیروي کار و سم مقدار تولید افزایش دهدیمنشان 

ییخانهگلي نیروي کار و سم در تولید خیار سهم هزینه). 4(جدول 
)2(الگوي )1(الگوي 

tي آمارهضریبمتغییرtي آمارهضریبمتغییر

-22/1-023/0یروي کارقیمت ن037/06/13قیمت نیروي کار
028/045/31قیمت سم-52/3-0023/0قیمت سم
-99/0-0017/0قیمت کود-41/9-032/0قیمت کود

-79/3-0042/0قیمت سوخت-14/7-0031/0قیمت سوخت
00022/0093/0قیمت بذر و نشا-41/1-0076/0قیمت بذر و نشا

-284/0-00055/0ي دیگرهانهادهت قیم-5/7-0041/0ي دیگرهانهادهقیمت 
0015/0268/0)خیار(مقدار تولید 0056/016/1)خیار(مقدار تولید 

ي تحقیقهاافتهی: ماخذ

هاسهمدر این جا نیز . دهدیمالگوي سوم و چهارم به ترتیب سهم کود و سوخت را نشان 
قیمت این دو نوع نهاده، سهم ي مستقیم دارند، یعنی با افزایش ي خودشان رابطههامتیقبا 

ي دیگر هانهادهي هامتیقي مستقیم و با یابد، و با مقدار تولید رابطهافزایش میهاآني هزینه
.ي عکس دارندرابطه
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ییخانهگلي کود و سوخت در تولید خیار سهم هزینه). 5(جدول 
)4(الگوي )3(الگوي 

tي آمارهضریبمتغیرtي آمارهضریبمتغیر

-229/0-00057/0قیمت نیروي کار-69/0-0021/0قیمت نیروي کار
-19/1-001/0قیمت سم-19/8-0046/0قیمت سم
00041/085/0قیمت کود77/33-0013/0قیمت کود

35/36-034/0قیمت سوخت-68/15-0011/0قیمت سوخت
59/0-0017/0قیمت بذر و نشا-41/7-0036/0قیمت بذر و نشا

-59/1-0024/0هاي دیگرقیمت نهاده-24/1-0017/0هاي دیگرقیمت نهاده
0015/0413/0)خیار(مقدار تولید 0047/0256/0)خیار(مقدار تولید 

ي تحقیقهاافتهی: ماخذ

. دهدیمهاي دیگر  را نشان ي بذر و نشا و الگوي ششم سهم نهادهالگوي پنجم سهم هزینه
ي خود و مقدار هامتیقست، که با اشدهار ضرایب با عالمت مورد نظر ظاهر بر طبق انتظ
یابد؛ در نتیجه، ي بذر افزایش میبا افزایش قیمت بذر، سهم هزینه. ي مستقیم داردتولید رابطه

ي دیگر کم شده است، از هانهیهزتر استفاده شده و سهم به این دلیل که از سطح زیر کشت کم
.شودیمخیار کاسته ییخانهگلمورد استفاده در تولید هاي دیگر نهاده

هاي دیگر تولید خیاري بذر و نشا و نهادهبراي سهم هزینهtي ضرایب و آماره). 6(جدول 
)6(الگوي )5(الگوي 

tي آمارهضریبمتغییرtي آمارهضریبمتغییر

0019/018/0قیمت نیروي کار-1/2-076/0قیمت نیروي کار
-126/1-0035/0قیمت سم-72/6-0097/0قیمت سم
-154/0-00043/0قیمت کود-38/9-021/0قیمت کود

0041/021/2قیمت سوخت-29/6-0085/0قیمت سوخت
-86/0-0054/0قیمت بذر و نشا056/074/9قیمت بذر و نشا

026/0045/8هاي دیگرقیمت نهاده-09/4-013/0هاي دیگرقیمت نهاده
-0024/0226/0)خیار(مقدار تولید -0029/03/0)خیار(مقدار تولید 

ي تحقیقهاافتهی: ماخذ
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ي تغییر در نتیجههانهادههاي تواند حساسیت نسبت به اندازهکشش جانشینی مورشیما می
ن نتایج کشش جانشینی مورشیما را نشا) 7(جدول . در نسبت قیمت نهاده را اندازه گیري کند

.دهدیم
قیمتی -و با توجه به این که تاثیرات خودشودیمدیده ) 7(همان طور که در جدول 

.شودصفر میهاکشش، عناصر قطري ماتریس کنندیمدیگر را حذف هم
ترین حساسیت به ترتیب نتایج حاصل از کشش جانشینی مورشیما  نشان داد که بیش

ترین حساسیت کم). 2و 6، ستون 7جدول (استر مربوط به تغییر در بذر و نشا و نیروي کا
. است) 7جدول 5ستون (مربوط به تغییرات قیمت سوخت 

ییخانهگلي تولید خیار هانهادهکشش جانشینی مورشیما میان ). 7(جدول 
هاي نهاده

دیگر
بذر و نشا سوخت کود سم نیروي کار نهاده

931/0 990/0 863/0 810/0 824/0 0 نیروي کار
898/0 907/0 724/0 910/0 0 992/0 سم
907/0 051/1 772/0 0 925/0 929/0 کود
891/0 920/0 0 879/0 806/0 712/0 سوخت
782/0 0 659/0 862/0 962/0 980/0 بذر و نشا
0 888/0 709/0 882/0 924/0 841/0 هاي دیگرنهاده

ي تحقیقهاافتهی: ماخذ

ي هاکششتمامی . و متقاطع نشان داده شده استقیمتی -ي خودهاکشش) 8(در جدول 
ي عکس میان ي رابطهقیمتی داراي عالمت منفی و موافق انتظار است، و بازگو کننده-خود

تر از قیمتی کم-ي خودهاکششبا توجه به مقدار مطلق . استقیمت نهاده و مقدار مصرفی آن 
% 1ي زایش در قیمت، تقاضا به اندازهاف% 1، یعنی بر اثر استکشش بیهانهاده، تقاضا براي 1
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تري یی که سهم بیشنهادهگفت با افزایش قیمت نهاده، از توانیم. و بر عکسابدییمکاهش 
.شودیمتر استفاده تري دارد بیشیی که سهم کمنهادهعکس از ، و بهشودیمتر استفاده دارد کم

هانهادهي خودقیمتی و متقاطع تقاضا برايهاکشش). 8(جدول 
هاي نهاده

دیگر
بذر و نشا سوخت کود سم نیروي کار نهاده

079/0- 024/0- 089/0- 075/0- 034/0- 842/0- نیروي کار
007/0- 012/0- 054/0- 01/0- 726/0- 154/0- سم
020/0- 094/0- 192/0- 658/0- 148/0- 124/0- کود
026/0- 602/0- 575/0- 011/0- 013/0- 024/0- سوخت
124/0- 806/0- 123/0- 112/0- 108/0- 39/0- بذر و نشا
789/0- 007/0- 062/0- 008/0- 035/0- 021/0- هاي دیگرنهاده

ي تحقیقهاافتهی: ماخذ

کشش . دهدیمي مکملی و یا جانشینی میان دو نهاده را نشان کشش متقاطع در واقع رابطه
.دهدیمي مکملی دو نهاده را نشان طهي جانشینی و کشش منفی رابمتقاطع مثبت رابطه

ي مواقع منفی است، یعنی ي متقاطع در همههاکششکه شودیمدیده ) 8(در جدول 
این نتیجه کامال با تئوري اقتصادي سازگار . وجود داردهانهادهتر ي مکملی میان بیشرابطه

توانینمو شودیماده ها با هم استفي نهادهاست، چرا که براي تولید محصول خیار از همه
ي ضرایب به همین دلیل عالمت همه. گزین کردي دیگري جايیی را به جاي نهادهنهاده

.ي متقاطع منفی شده استهاکشش

گیري و پیشنهادهانتیجه
ي خیار در هاخانهگلگفت که وضعیت توانیمبا توجه به نتایج به دست آمده از کارآیی 

چونین استفاده از اطالعات واحد با ، اما با آموزش و ترویج و هماین استان نسبتا خوب است
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225...کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در

دست آمده، ي بههاکششبا توجه به . ، کارآیی واحدهاي دیگر را نیز افزایش داد%100کارآیی 
. تر بودي سوخت کمبذر و نیروي کار حساسیت باالیی داشت، در حالی که حساسیت نهاده

در نتیجه، استفاده بهینه . ت عامل مهمی در این زمینه استي سوخگفت که تاثیر یارانهتوانیم
.کمک مناسبی به این تولید کنندگان بنمایدتواندیماز نیروي کار 
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