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اجرای بعداز و سنتی حالت دو در کشاورزی زمین های کارایی مقایسه
داده ها پوششى تحليل رویکرد با اراضی سازی یکپارچه طرح
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چکیده

این لذا است کشاورزان کار تسهیل و بهبود نیز و کردن صنعتی جهت در مهم گام های از یکی اراضی یکپارچه سازی طرح اجرای که آنجایی از
با سازی) یکپارچه طرح اجرای از بعد نوین( و سنتی حالت دو در کشاورزی زمین های کارایی مقایسه با را مذکور سیاست است کرده سعی مقاله
همچنين و گوناگون تحقيق هاي و كتب مطالعه از مقاله اين در شده استفاده اطالعات دهد. قرار بررسی مورد داده ها پوششى تحليل روش از استفاده
مختلف اندازه های برای مقیاس به متغیر بازده شرايط در فني كارايي که است ذکر به الزم است. آمده بدست کشاورزی اراضی از نمونه گيري
پس ازکارایی بهتراست مراتب به سنتی حالت در کشاورزی زمین های کارایی که است آن از حاکی نتیجه است. شده محاسبه کشاورزی زمین های

است. سازی یکپارچه طرح ازاجرای
داده ها پوششی تحلیل یکپارچه سازی؛ کشاورزی؛کارایی؛ کلیدی کلمات

پیش گفتار ١

توسعه ی اصلی موانع عنوان به امروزه که است کشور کشاورزی سنتی ساختار اصلی عناصر ازجمله اراضی پراکندگی و بهره برداری واحدهای کوچکی
حداکثر تا یک قالب در برداری بهره واحد هر پراکنده قطعات (تجمیع کشاورزی زمین های یکپارچه سازی طرح اینرو از است. شده تبدیل کشاورزی

است[١]. مشکل این رفع جهت ای شده شناخته راهکار قطعه) سه
افزایش کار، سرعت افزایش کارگری، هزینه های کاهش از: است عبارت می گذارد تولید عوامل بر اراضی سازی یکپارچه که تاثیری ازجمله
آب، راندمان افزایش مزارع، مکانیزاسیون سطح افزایش بازده، پر نهاده های از استفاده ماشین آالت، در سرمایه گذاری افزایش فعالیت ها، در دقت

مزارع. به سرکشی و دسترسی بیماری ها،سهولت و آفات مدیریت مصرفی، نهاده های راندمان افزایش
لهستان، نظیر کشور هایی در آن متعاقب که برمی گردد آلمان جمهوری در میالدی سال١۵۵٠ به کشاورزی زمین های یکپارچه سازی سابقه
تهدیدات از گریز جهت ناپذیر انکار ضرورتی اراضی سازی یکپارچه فوق، دالیل به بنا نیز ایران در آمد. در اجرا به اسپانیا و هلند ژاپن، چکسلواکی،
دهه١٣۴٠) ارضی(اواسط اصالحات پایانی سال های به ایران کشاورزی اراضی یکپارچه سازی طرح سابقه است[٢]. برنج کشت راه سر بر موجود
نیز و آن اطراف اراضی و آمل برنج تحقیقات ایستگاه در اراضی تسطیح آنان نظارت و چینی کارشناسان ورود با که می گردد بر مازندران اراضی در
حقوقی، بهره برداری واحدهای تشکیل مقطع آن در گرفت. صورت قائم شهر و ساری بابل، درشهرستان های موجود کشاورزی زمین های از قطعاتی
و اراضی شدن تقسیم منفی آثار کاهش برای حلی راه عنوان به تولید تعاونی های صنعت ها،شرکت های و کشت زراعی، سهامی شرکت های همچون
به و جدی اقدام یک صورت به اراضی یکپارچه سازی امر به توجه اما قرارگرفت[٣]، کار دستور در بهره برداری واحدهای بیشتر تقطیع از جلوگیری
زیربنایی کیفیت ارتقای و شرایط بهبود جهت در اساسی حرکتی که نمود مشاهده انقالب از پس اول پنج ساله برنامه درتدوین می توان را نوین شیوه

است. کشاورزی اراضی در
جوش نیمه خود پارچه سازی یک ب) خودجوش يکپارچه سازي الف) طبقه چهار در اجرا عاملين لحاظ به مي توان را اراضي يکپارچه سازي طرح
شیوه از ایران در کشاورزی زمین های یکپارچه سازی فرآیند حاضر حال در داد. جاي نیمه اجباری یکپارچه سازی د) و اجباری يکپارچه سازي ج)
حمایت و خود زمین های نمودن یکپارچه به منطقه یک زمین های صاحبان از عده ای اولیه تمایل ابراز پایه بر شیوه این می کند. پیروی نیمه خود جوش

است.  استوار ربط ذی دولتی سازمان های سوی از طرح هزینه های از بخشی تقبل و
واحدها كه مي دهد نشان كارايی تحليل و اندازه گيری دارد. كشاورزی اقتصاد جمله از مختلف علوم در طوالنی سابقه كه است مفهومی كارايی

نمايند. استفاده زمان از مقطعی در توليد افزايش و عملكرد بهترين به نيل راستای در خود منابع از مي توانند چگونه
Helfand توسط شده انجام تحقیق به می توان آن جمله از که است شده انجام گسترده ای تحقیقات کشاورزی زمینه در کارایی بررسی زمینه در
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كارايي بر كشاورزي ابزارآالت و ادوات از استفاده و زمين وسعت تاثير بررسی هدف با را مطالعه ای آنها کرد، اساره ٢٠٠۴ سال در Levine و
[۴] دادند انجام ها داده پوششي تحليل روش از استفاده با كشاورزی زمین های

تحقیق انجام روش ١ . ١

بذر، هزینه کشت، زیر سطح قبیل از عواملی آن در که شد طراحی پرسش نامه ای ابتدا تحقیق این در کشاوزی زمین های کارایی مقایسه منظور به
مورد شکسته) و تولیدشده(سالم مقداربرنج و کارخانه هزینه ماشین آالت، هزینه کارگر، هزینه اولیه، سازی آمده هزینه سموم، هزینه کود، هزینه
نمونه گیری روش به کشاورزی زمین قطعه ١٢٠ تعداد جامعه این از که است گیالن استان شالیزارهای تحقیق، این آماری جامعه گرفت. قرار پرسش
و بررسی از بعد شد. جمع آوری مذکور اراضی صاحبان از نیاز مورد اطالعات و انتخاب الهیجان سیاهکل، رشت، شهرستان ٣ از ساده تصادفی
اجرای از پس مزارع به مربوط ٧-١٠ دسته های آن در که (١ شد(جدول تقسیم دسته ١٠ به داده ها تمامی خبرگان توسط پرت نمونه های حذف

شد. استفاده اراضی کارایی بررسی برای [٣]BCC مدل از سپس و است، اراضی تسطیح طرح

مدل ورودی های :١ جدول
درآمد هزینه کشت(هکتار) زیر سطح دسته

١٣٧٧٨٠٠٠ ٩۵٠٨٨۵٠ ۴،١١ ١
٢٨٠٣۵١٠٠ ١۴۶٢۵٨۵٠ ۶،٢٣٧ ٢
١٧١٩٠٠٠٠ ٩٨۶٠۵٠٠ ۴،۴۶ ٣
۴١٢٩٠٠٠٠ ٢٣٣٨٢١٠٠ ١٣،۵٧ ۴
١۵٩١٠٠٠٠ ۵٧٨٨٠٠٠ ٣،۶ ۵
٩٩٧٠٠٠٠ ۵٠٣۴٧٠٠ ٢،۶ ۶
٢۵١۴٠٠٠٠ ١١٠۴٩٩٠٠ ٧ ٧
٢٣۶٧۶٠٠٠ ١١۴٨٨۵٠٠ ٧،٩ ٨
١٠۵١٠٠٠٠ ۶٢۶٨٩٠٠ ۴،٣ ٩
١۶٨٩۵٠٠٠ ٧٨۵۵٠٠٠ ۵،۴ ١٠

BCCمدل :١ شکل

پژوهش دست آورد های ٢
روش به که اراضی سهم و DMU چهار می شوند کشت سنتی روش به که اراضی سهم کارا DMU پنج بین از پیداست ٢ ازجدول که همانگونه

است. نوین حالت از بهتر مراتب به سنتی حالت در کارایی متوسط است. DMU یک شوند می کشت نوین
٩٠،٣٠٢٨٩ با است برابر ترتیب به سازی یکپارچه طرح اجرای از پس اراضی و سنتی اراضی برای فوق مدل اجرای از حاصل کارایی متوسط
این اصلی هدف نتواسته گیالن مزارع در اراضی تسطیح سیاست که گرفت نتیجه می توان حاضر تحقیق نتیجه به توجه با بنابراین ،٨٧،٧٨٩٢ و

٢٩٨
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مدل خروجی های :٢ جدول
وضعیت کارایی دسته
ناکارا ٧٨،٨۵٨ ١
کارا ١٠٠ ٢

ناکارا ٨۶،٩۵٩ ٣
کارا ١٠٠ ۴
کارا ١٠٠ ۵
کارا ١٠٠ ۶
کارا ١٠٠ ٧

ناکارا ٨٨،٩١٨ ٨
ناکارا ٨١،۴٠۵ ٩
ناکارا ٨٠،٨٣۴ ١٠

سازد. برآورده استان این کشاورزان برای را است برنج برداشت افزایش از حاصل درآمد افزاش همان که طرح
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