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برنج)
مرتضی موالئی ،نیما حصاری ،عذرا جوانبخت
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چکیده
اگرچه کاربرد از کودها و سموم شیمیایی در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی باعث افزایش عملکرد در واحد سطح
محصوالت میشود؛ اما آسیبها و زیانهای زیادی به منابع طبیعی و محیطزیست وارد میکند .در این تحقیق ،در
آغاز نهادههای کود و سموم شیمیایی بهعنوان نهادههای مطلوب در فرآیند تولید در نظر گرفته شده که به افزایش
عملکرد کمک میکنند .آنگاه ،همان نهادهها به عنوان نهادههای زیانبار فرض شده که به محیط زیست آسیب
میرساند .دادههای مورد نیاز با استفاده از تکمیل پرسشنامه از  041نفر از کشاورزان شالیکار در شهرستان بابلسر
گردآوری شده است .بهمنظور برآورد کارایی فنی و زیستمحیطی از روش تابع مرزی تصادفی استفاده شد .نتایج
نشان میدهدکه میانگین کارایی فنی و زیستمحیطی بهترتیب برابر با  78و  88درصد میباشد .مالحظه میشود
که کارایی زیستمحیطی به مراتب کمتر از کارایی فنی میباشد .بهعبارت دیگر ،بایستی بهمنظور برآورد نزدیک به
واقعیت کارایی تولید ،زیانبار بودن نهاده های شیمیایی در فرآیند تولید لحاظ شود .بررسی عاملهای موثر بر کارایی
فنی و زیست محیطی نشان میدهد که تحصیالت باالتر ،شرکت در کالسهای ترویجی و یکپارچهسازی اراضی
به طور معنیداری کارایی فنی و زیست محیطی را افزایش می دهد .توصیه میشود با آگاهی رساندن به کشاورزان
از طریق شرکت دادن آنان در کالسهای ترویجی و نیز یکپارچهسازی اراضی به باال رفتن کارایی در منطقه کمک
شود .همچنین ،در برآورد کارایی تولید ،اثرگذاریهای جانبی تولید در برآوردها وارد شود.
طبقهبندی Q01, Q50, D61 :JEL
واژگان کلیدی :بابلسر ،تابع تولید مرزی تصادفی ،کارایی فنی ،کارایی زیستمحیطی ،کودها و سموم شیمیایی

 1به ترتیب استادیار (نویسنده مسئول) ،دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار اقتصادکشاورزی ،دانشکده کشاورزی،
دانشگاه ارومیه
Email: Morteza.Molaei@Gmail.com
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مقدمه
برنج غذای عمدهی حدود سه میلیارد از مردم در سراسر جهان است که به لحاظ مصرف پس از
گندم مهمترین غذای مردم ایران و جهان میباشد (فائو .)4112 ،1برنج یکی از مهمترین گیاهان
زراعی است که پس از گندم و پنبه بیشترین سطح زیرکشت را در ایران دارد .برپایه آمار سازمان
خواروبار کشاورزی (فائو) ،سطح زیر کشت این محصول در سال  4114برابر با  071هزار هکتار
بوده که در سال  4112به  091هزار هکتار افزایش یافته است .همچنین ارزش ناخالص تولید
این محصول در سال  4112برپایه قیمت های ثابت سال  4112و قیمت های جاری به ترتیب
برابر با  1772/17و  2127/07میلیون دالر میباشد .میزان واردات و صادرات برنج در سال 4112
بهترتیب  4/17و  1/21میلیون تن و ارزش وارادات و صادرات در همان سال بهترتیب 4/77
میلیارد دالر و  002هزار دالر گزارش شده است (فائو.)4112 ،
استانهای عمدهی تولید برنج در کشور ،مازندران ،گیالن ،گلستان ،فارس و خوزستان میباشند؛
اما استانهای مازندران ،گیالن و گلستان سهم عمدهتری در تولید برنج در کشور دارند .استان
مازندران با اینکه هر ساله دارای رتبهی اول در میزان تولید برنج میباشد ،اما سهم آن از کل
تولید کشور در حال کاهش است .بهطوری که از  22/19درصد در سال زراعی  1277-77به
 27/22درصد در سال زراعی  1294-92کاهش یافته است؛ در صورتی که با وجود زمینهای
حاصلخیز ،که بیشترین سازگاری را برای رشد برنج دارند ،میتوان با اجرای سیاستهای مناسب
به افزایش سهم تولیدی و همچنین افزایش کارایی دست یافت.
از زمان انقالب سبز (دهه  ،)1971کاربرد کودها و سموم شیمیایی در کشاورزی چندین برابر
شده است .استفاده بیرویه از این نهادهها بهمنظور پاسخگویی به نیازهای جمعیت افزایشیافته،
باعث شده است که تولید مرزی محصوالت غلهای به سمت باال انتقال پیدا کند؛ که این امر منجر
به پیامدهای زیانبار زیست محیطی زیادی شده است .سموم شیمیایی نقش مهمی را در تولید
محصوالت کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بازی میکنند .این نهادهها باعث شدهاند که با
هزینهای کمتر ،محصول بیشتری از هر هکتار از زمینهای کشاورزی برداشت شود و همچنین
بازده نهادههای نیروی کار و سرمایه افزایش یابد .برپایه آمار ارائه شده توسط فائو ،کاربرد کودها
(کود نیتروژنه ،پتاس و فسفات) و سموم شیمیایی در دوره  44112-4114نوسانهایی داشته و
)FAO (Food and Agriculture Organization
 2آمار جدیدتر از سال  4112در وبگاه فائو موجود نبود .به همین دلیل آمار تا سال  4112گزارش و مورد استفاده قرار گرفته است.
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میانگین کاربرد آنها در دوره یادشده بهترتیب برابر با  1192111و  14701/97تن بوده است.
همانطور که مالحظه میشود مصرف کودها و سموم شیمیایی در دوره فوق الذکر افزایش یافته
است (جدول .)1
جدول ( )1آماره توصیفی کاربرد کودها و سموم شیمیایی در دوره 2012-2002
کمینه

بیشینه

میانگین

2092

41112

14701/97

271772

1912471

1192111

سموم شیمیایی بر هزار هکتار (کیلوگرم)

1/22

1/20

1/97

کودهای شیمیایی در هزار هکتار (کیلوگرم)

21/22

112/92

72/22

سموم شیمیایی به ازای هر فرد (گرم)

91/77

279/47

419/12

کودهای شیمیایی به ازای هر فرد (کیلوگرم)

2/17

42/72

12/72

سموم شیمیایی (تن)
کودهای شیمیایی (تن)

منبع :فائو ()4112

پیامدهای منفی کاربرد این نهادهها در بخش کشاورزی روی سالمتی انسان ،محیطزیست ،کیفیت
آب های زیرزمینی در گذشته مورد غفلت قرار گرفته است؛ که این امر دستیابی به توسعهی
پایدار بخش کشاورزی را با تهدید روبرو کرده است.
به مرور زمان و با افزایش آگاهی بشر از این زیانها ،تقاضا برای کاهش و کمینه کردن این
پیامدهای منفی در فرآیند تولید افزایش یافته است .مانند هر فعالیت تولیدی دیگری ،فعالیت
کشاورزی نیز پیامدهای جانبی مثبت و منفی دارد .چالش دانشمندان این بخش کمینه کردن یا
حذف این پیامدهای جانبی منفی برای دستیابی به محیطزیست پاک برای نسلهای آینده در
کنار افزایش بهرهوری و کارایی با استفاده از فناوریهای پیشرفته بهمنظور کاستن از آالیندههای
زیستمحیطی میباشد .کودها و سموم شیمیایی مهمترین نهادههایی هستند که منجر به
آلودگیهای زیستمحیطی و آلوده شدن آبهای زیرزمینی در بخش کشاورزی میشوند .این
نهادههای شیمیایی میتوانند دوباره طوری تخصیص یابند که پیامدهای زیستمحیطی آنها در
چارچوب فناوری تولید و منابع موجود کاهش یابد.
مرور منابع نشان میدهد در ارتباط با کارایی فنی محصوالت مختلف بررسیهای زیادی انجام
شده است (شاکری و گرشاسبی1277 ،؛ زراء نژاد و یوسفی حاجی آباد1277 ،؛ رفعتی و همکاران،
1279؛ دشتی و همکاران1291 ،؛ اسفندیاری و همکاران1291 ،؛ بابایی و همکاران1291 ،؛ شبان
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و همکاران1294 ،؛ اشراقی و کاظمی1292 ،؛ خیبری و همکاران1292 ،؛ برازدیک4112 ،1؛
گنزالس گارسیا4117 ،4؛ گالن و موریتی4111 ،2؛ کومار 2و آرورا4114 ،0؛ عمر4112 ،2؛
هریکبالدی 7و همکاران .)4110 ،اما بررسیهای کمی در ارتباط با برآورد کارایی زیستمحیطی
انجام شده است (دریجانی و همکاران1272 ،؛ جعفرنیا و اسماعیلی1294 ،؛ فتحی و همکاران،
1292؛ موالئی و ثانی1292 ،؛ رینهارد 7و همکاران 4111 ،؛ شورتال 9و بارنز4112 ،11؛ دو و
همکاران4110 ،11؛ تانگ و همکاران )4112 ،14که انتظار میرود نقش مهمی در کاهش
آالیندههای زیستمحیطی داشته باشد .در همهی این بررسیها کارایی زیست محیطی محصول
محور 12برآورد شده است .با این توضیح که در فرآیند تولید در کنار محصول خوب ،محصول یا
محصوالت بد (مانند نیتروژن ،فسفر و یا سایر آالیندهها) تولید شده و تاثیر آنها روی اندازهی
کارایی ارزیابی شده است .برپایه بررسی مطالعات گذشته ،مطالعهای در زمینهی برآورد کارایی
زیستمحیطی تولید برنج در ایران انجام نشده است .هدف از این تحقیق ،برآورد کارایی فنی و
زیستمحیطی نهاده محور( 12نهاده های بد از جمله کودها و سموم شیمیایی در کنار نهادههای
خوب مانند آب و دیگر نهادهها در برآورد کارایی مدنظر قرار گرفتهاند) تولید برنج با استفاده از
تابع مرزی تصادفی و عاملهای موثر بر آنها برای برنجکاران شهرستان بابلسر در استان مازندران
میباشد.

روش تحقیق
روششناسی ای ن بخش در دو مرحله توضیح داده شده خواهد شد :چارچوب نظری و مدل تجربی.
چارچوب نظری در مورد روش عمومی اتخاذ شده برای برآورد کارایی فنی و زیستمحیطی بحث
میکند؛ در حالی که مدل تجربی جزییات مشخصات تابع تولید برای برآورد کارایی فنی و زیست-
محیطی را توضیح میدهد.
1 Brazdik
2 Gonzales Garcia
3 Gelan and Muriithi
4 Kumar
5 Arora
6 Omar
7 Heriqbaldi
8 Reinhard
9 Shortall
10 Barnes
11 Du et. al.
12 Tang et. al.
12 Output Oriented Environmental Efficiency
12 Input Oriented Environmental Efficiency
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چارچوب نظری
برای اندازه گیری کارایی فنی دو روش اصلی (با شماری زیربخش برای هر کدام) وجود دارد .این
دو روش شامل تابع مرزی تصادفی (رویکرد فراسنجهای یا پارامتری) و تحلیل پوششی دادهها
(رویکرد نافراسنجهای یا غیرپارامتری) میباشند .این دو روش دارای طیف گستردهای از نقاط
قوت و ضعف هستند که هر کدام میتوانند روی انتخاب روش با توجه به کاربرد و محدودیتها
تاثیر بگذارند .بنابر نتایج بررسیهای انجام شده توسط آیگنر و همکاران ،)1977( 1میوسن 4و
وندنبروئک )1977( 2و بسیاری از بررسیهای اخیر انجام شده ،تابع مرزی تصادفی تولید به
صورت زیر بیان شده است:
() 1
y i  F  x i ,  e 
i  1,2,, N
i

به طوری که 𝑖𝑦 ستانده مزرعهی iام 𝑥𝑖 ،بردار نهادهها 𝛽 ،بردار فراسنجهها و 𝑖 Ɛجزء خطای مدل
می باشد .تابع مرزی تصادفی همچنین نام مدل خطای مرکب 2نیز نامیده میشود ،به این خاطر
که فرض میشود جزء خطای 𝑖 Ɛاز دو قسمت تشکیل شده است :جزء خطای تصادفی و جزء
ناکارایی فنی که بهصورت زیر نوشته میشوند:
i  v i  ui
() 4
که در آن 𝑖𝑣 خطای تصادفی با توزیع نرمال دو طرفه متقارن است که نشاندهندهی پیامدهای
احتمالی بیرون از کنترل کشاورز (بهعنوان مثال شرایط نامساعد آب و هوایی و بالیای طبیعی)،
خطاهای اندازهگیری و دیگر اختاللهای آماری میباشد .فرض میشود 𝑖𝑣 بصورت مستقل و
یکسان توزیع شده و دارای توزیع نرمال  N  0, v2 میباشد .بنابراین  vاجازه میدهد تا مرز در

سراسر کشتزارها و یا در طول زمان برای همان مزرعه تغییر کند؛ در نتیجه تصادفی است ui .جزء
یکطرفهی کارایی است ( ،)ui≥0که کارایی فنی کشتزار iام را نشان میدهد .فراسنجههای
واریانس مدل بصورت زیر اندازهگیری میشوند:
 u2
() 2
2
2
2
0   1

and

 s2

 s  v   u ;  

Aigner et. al.

1

Meeusen

4

Van den Broeck

2

Composed Error

2
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ف 𝛾 باید بین صفر و یک قرار داشته باشد .برآورد بیشینه راستنمایی رابطهی ( )4شرایط سازگاری
را برای فراسنجههای  𝛾 ،βو  𝜎𝑠2فراهم میکند .از این رو رابطهی ( )1و ( )4برآوردها را برای vi
و  uiپس از جایگزینی  𝜎𝑠2 ،Ɛiو 𝛾 با برآوردکنندههایشان میسر میسازد .با ضرب  e-viدر دو
طرف معادلهی ( )2و جایگزینی βها با برآوردهای بیشینه راستنمایی ،عملکرد مرزی تصادفی
تولید بصورت زیر در خواهد آمد:
() 2
y i*  F  x i ,   e u  y i e v
i

i

که در آن 𝑦𝑖∗ ،ستاندهی مشاهده شده در مزرعهی iام است که با استفاده از اختاللهای آماری
تصادفی (  ) viتعدیل شده است (براوو یورتا و ریگر 𝛽⨂ .)1991 ،1بردار فراسنجههای برآورد شده
با روش بیشینه راستنمایی است .دیگر متغیرها نیز پیشتر تعریف شدهاند .کارایی فنی ()TE
مرتبط با تابع تولید مرز تصادفی بهوسیله جزء خطای یکطرفه ( )𝑢𝑖 ≥ 0اندازهگیری میشود.
یعنی:


() 0
yi
u


v

 F  x i ,   e i 

i

TE  e

شاخص کارایی فنی در رابطهی ( )0را میتوان به صورت نسبت ستاده مشاهده شده به بیشینه
ستاندهی ممکن تعریف کرد؛ که با استفاده از روش مرز تصادفی سنتی بهدست آمده است.
با فرض مشخص بودن فناوری ،سطوح مشاهدهها ستانده و نهادههای معمولی ،شاخص کارایی
زیستمحیطی میتواند بهصورت نسبت کمترین نهاده ممکن به میزان نهاده استفاده شده از
نهادهی زیانبار زیستمحیطی تعریف شود (رینهارد و همکاران 4114 ،و .)4111
پیتمن )1971( 4نخستین کسی بود که اثرگذاریهای زیستمحیطی را به عنوان ستاندهی
نامطلوب در برآورد تغییرپذیریهای بهرهوری با استفاده از شاخص ترنکویست در نظر گرفت .با
این حال که ستاندههای نامطلوب نمیتوانند در بازارها قیمتگذاری شوند (زیرا بازاری این
محصوالت وجود ندارد) ،از این رو مدلسازی ستاندههای نامطلوب تنها هنگامی ممکن است که
آنها بتوانند به وسیلهی قیمتهای سایه ایشان ارزشگذاری شوند .به همین جهت همه بررسیها
انجام شده ،عوارض زیستمحیطی را در بردار ستانده قرار میدادند و آنگاه اندازهی کارایی فنی
و گاهی تغییر بهرهوری و کارایی زیستمحیطی (با ترکیب یک یا چند اثر زیستمحیطی بهعنوان
Bravo-Ureta and Rieger

1

Pittman

4
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محصوالتی از فرآیند تولید) را بهدست میآوردند (رینهارد و همکاران .)1999 ،اگرچه ،پیتمن
( )1971نخستین کسی بود آلودگی را به عنوان نهاده در تابع تولید وارد کرد (او عوارض زیست-
محیطی را به جای یک ستاندهی نامطلوب ،به عنوان یک نهادهی قراردادی در نظر گرفت که این
روش بررسی او را نسبت به بررسیهای گذشته متمایز و برجسته ساخت ،).اما پس از آن ،این
روش به وسیلهی هینز و همکاران ،)1992( 1هینز و همکاران ( ،)1992هتماکی،)1992( 4
رینهارد و همکاران ( ،)1999رینهارد و همکاران ( ،)4114ژانگ و خو )4110( 2و وو)4117( 2
مورد بازبینی و تصحیح قرار گرفت .در این تحقیق ،نهادههای سم و کود به عنوان نهادههای زیانبار
زیستمحیطی در تولید برنج در نظر گرفته شده و نیز کارایی فنی و زیستمحیطی جداگانه برآورد
شدهاند .نمایش ریاضی کارایی زیستمحیطی میتواند بهصورت زیر نوشته شود (رینهارد و
همکاران:)1999 ،
EE  min  : F  X , Z  Y   1
() 2
که در آن  F  X , Z تابع مرز تولیدی جدید است و در حالی که  Xو  Zبه ترتیب مقادیر
مثبت بردار نهاده معمولی و نهادهی زیانبار زیستمحیطی هستند ( ))X , Z(€ R+و Y € R+

میزان عملکرد برآورد شده با بهکارگیری روش بیشینه راستنمایی است که در رابطهی ( )1شرح
داده شده است .برای بهدست آوردن شاخص کارایی زیستمحیطی ،تابع مرزی تولید جدید برابر
( ،)7میتواند با جایگزین کردن بردار نهادهی زیانبار زیستمحیطی  Zبا 𝑍 ɸو قرار دادن ui = 0
𝑍ɸ

بسط داده شود .کارایی زیستمحیطی به صورت 𝑍 = 𝐸𝐸 محاسبه شود (رینهارد و همکاران،
 4111و  .)4114با لگاریتمگیری از دوطرف ،این رابطه میتواند با جزییات بیشتر به صورت زیر
نوشته شود:
 Z 
()7
Ln  EE   Ln Z  Ln Z  Ln
 Ln 


 Z 

که در آن )𝐸𝐸( 𝑛𝐿 لگاریتم کارایی زیستمحیطی بوده و برابر است با لگاریتم تابع مرزی جدید
با فرض  ui = 0منهای تابع مرزی اصلی زمانی که . ui ≠0

et. al.

Haynes

1

Hetemiiki

4

Zhang and Xue

2

Wu

2
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مدل تجربی
در این تحقیق تنها یک ستانده (برنج) وجود دارد .بنابراین با توجه به نتیجه بررسی وو (،)4117
برای به دست آوردن کارایی زیستمحیطی به جای برآورد تابع فاصله تصادفی ،1تابع مرزی
تصادفی برآورد خواهد شد .برای به کمینه کردن ضریب خطای مدل ،از تابع مرزی تصادفی
ترانسلوگ استفاده خواهد شد؛ با این فرض که  X6یک نهادهی زیانبار زیستمحیطی میباشد.
بدین ترتیب تابع تولید مرزی ترانسلوگ به صورت زیر در خواهد آمد:
()7

LnY   0  1LnX 1   2 LnX 2  3LnX 3   4 LnX 4  5 LnX 5   6 LnZ

0.5  11 (LnX 1 )2   22 (LnX 2 ) 2  33 (LnX 3 ) 2   44 (LnX 4 ) 2  55 (LnX 5 ) 2   66 (LnZ )2 
 12 LnX 1LnX 2  13LnX 1LnX 3  14 LnX 1LnX 4  15 LnX 1LnX 5  16 LnX 1LnZ
  23LnX 2 LnX 3   24 LnX 2 LnX 4   25 LnX 2 LnX 5   26 LnX 2 LnZ  34 LnX 3LnX 4

 35 LnX 3LnX 5  36 LnX 3LnZ   45 LnX 4 LnX 5   46 LnX 4 LnZ  56 LnX 5 LnZ  v  u 

که در آن  Yعملکرد محصول در هر هکتار X1 ،شمار نیروی کار X2 ،میزان بذر مصرفیX3 ،

هزینهی ماشینها و ادوات X4 ،هزینهی آب مصرفی X5 ،میزان سم مصرفی و  Zمیزان کود
شیمیایی استفاده شده میباشد؛ که بهعنوان متغیر زیستمحیطی زیانبار بهشمار میآید .رابطهی
( )7میتواند با نرمافزار  Frontier 4.1برآورد شود .تابع مرزی تصادفی جدید که در چارچوب
تجربی بحث شد ،با جایگزینی  Zبا 𝑍 ɸدر رابطهی ( )7میتواند بهدست آید .که در این صورت
روش ناکارایی فنی هر کشاورز صفر خواهد شد ( .)ui = 0الزم به یادآوری است که  ɸشاخص
کارایی زیستمحیطی میباشد .از این رو تابع ترانسلوگ جدید میتواند به صورت زیر نوشته شود:
() 9

LnY   0  1LnX 1   2 LnX 2  3LnX 3   4 LnX 4  5 LnX 5   6 Ln Z

0.5  11 (LnX 1 )2   22 (LnX 2 )2  33 (LnX 3 ) 2   44 (LnX 4 ) 2  55 (LnX 5 ) 2   66 (Ln Z )2 
 12 LnX 1LnX 2  13LnX 1LnX 3  14 LnX 1LnX 4  15 LnX 1LnX 5  16 LnX 1Ln Z
  23LnX 2 LnX 3   24 LnX 2 LnX 4   25 LnX 2 LnX 5   26 LnX 2 Ln Z  34 LnX 3LnX 4

 35 LnX 3LnX 5  36 LnX 3Ln Z   45LnX 4 LnX 5   46 LnX 4 Ln Z  56LnX 5Ln Z  v  u 

با کم کردن رابطهی ( )7از رابطهی ( )9و با بهکارگیری ریاضیات میتوان نوشت:
Stochastic Distance Function

1

برآورد کارایی زیست محیطی111...

()11

0.566 [Ln Z  LnZ ]2 
[ 6  16 LnX 1   26 LnX 2  36 LnX 3   46 LnX 4  56 LnX 5   66 LnZ ][Ln Z  LnZ ]  u  0

با بهکارگیری نتیجهی رابطهی ( )7در رابطهی ( ،)11رابطه بهصورت زیر در خواهد آمد:
0.5 44 [LnEE ]2 
()11

[ 6  16 LnX 1   26 LnX 2  36 LnX 3  46 LnX 4  56 LnX 5  66 LnZ ][LnEE ]  u

اکنون رابطهی ( )11میتواند برای  LnEEبا استفاده فرمول معادلهی درجه دوم حل شود که
در زیر آمده است:
LnEE  [  6  16 LnX 1   26 LnX 2  36 LnX 3   46 LnX 4  56 LnX 5  66 LnZ  
()14

{ 6  16 LnX 1   26 LnX 2  36 LnX 3   46 LnX 4  56 LnX 5  66 LnZ )2  266U i }0.5  / 66

کارایی زیستمحیطی ( )EEمیتواند با استفاده از رابطهی ( )14بدست آید:
Z
()12
( EE  exp  Ln EE    
)
Z

همانطور که پیشتر گفته شد  ɸشاخص کارایی زیستمحیطی میباشد .در بررسی دو نهاده
زیانبار زیستمحیطی (سم و کود) LnEE ،بهصورت زیر تغییر خواهد کرد:
Ln EE  [ ( 5   6  15 Ln x 1   25Ln x 2  35Ln x 3   45Ln x 4   55Ln x 5
()12
)  16 Ln x 1   26 Ln x 2  36 Ln x 3   46Ln x 4   66Ln x 6   56Ln x 5   56Ln x 6
{( 5   6  15 Ln x 1   25 Ln x 2  35Ln x 3   45Ln x 4   55Ln x 5
  16 Ln x 1   26 Ln x 2  36 Ln x 3   46 Ln x 4   66 Ln x 6  56 Ln x 5  56Ln x 6 )2) 4 (0.555  0.5  66  56 )u i }0.5 ] / ( 55   66  256

فرآیند گردآوری دادهها
برای گردآوری دادههای مورد نیاز ،الزم است پس از مشخص شدن حجم جامعه ،شمار نمونه
تعیین و با استفاده از یکی از روشهای نمونهگیری استاندارد ،دادههای مورد نیاز گردآوری شود.
جامعه مورد بررسی ،شالیکاران شهرستان بابلسر میباشند .بر پایه آمار جهاد کشاورزی شهرستان،
حدود  11111شالیکار در همهی روستاهای بابلسر در حال فعالیت میباشند .برای تعیین حجم
نمونه از رابطهی کوکران ( )10استفاده شده است:
2
Nz pq
()10
n
Nd 2  z 2 pq

در رابطهی باال n ،شمار نمونهی مورد نیاز z ،طول نقطه متناظر با احتمال تجمعی ( )1-αتوزیع
نرمال استاندارد که  αسطح معنیداری میباشد؛ که در این تحقیق  1/10فرض شده استp .
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نسبتی از جمعیت دارای صفت معین و  q=1-pنسبتی از جمعیت بدون صفت معین است .میزان
 pو  qنیز  1/0فرض شده است d .میزان اشتباه مجاز (خطا) اندازهگیری میباشد؛ که میتواند
عددی بین  1/11تا  1/1را بگیرد که در این تحقیق  1/17فرض شده است .با توجه به آنچه بیان
شد شمار نمونه از رابطهی باال 121 ،نمونه بهدست آمد .پس از تعیین حجم نمونه و اطالعات
موجود شالیکاران ،با استفاده از روش نمونهگیری روش نمونهگیری خوشهای اقدام به نمونهگیری
و گردآوری دادهها شد.

نتایج
نتایج برآورد بیشینه درستنمایی برای تابع تولید ترانسلوگ در جدول ( )4آورده شده است؛ که
میتواند برای آزمون اینکه ناکارایی فنی در تولید برنج وجود ندارد ،مورد استفاده قرار بگیرد .الزم
به یادآوری است که آماره نسبت درستنمایی این برآورد برابر با  12/24میباشد؛ که از توزیع
یک سویه گزارش شده توسط کوده و پالم )1972( 1پیروی میکند .آمارهی بحرانی این توزیع در
سطح معنیداری پنج درصد برابر با  4/71است .چون آماره نسبت درستنمایی بزرگتر از آماره
بحرانی میباشد ،فرضیهی صفر مبنی بر عدم نبود ناکارایی رد میشود .بهعبارت دیگر ،نارکارایی
در تولید برنج وجود دارد و بایستی برآورد شود .نتایج تابع تولید مرزی برآورد شده در جدول ()4
گزارش شده است.
جدول( )2ضریبهای برآورد شده تابع تولید مرزی تصادفی به شکل ترانسلوگ با استفاده از
روش بیشینه درستنمایی
متغیر

ضریب

آماره t

انحراف معیار

لگاریتم بذر

*** -7/11

-2/02

1/00

لگاریتم کود شیمیایی

*** 7/07

2/19

4/19

1/17

1/12

1/41

*** 7/11

7/12

1/99

لگاریتم ماشینها و ادوات

- 1/17

-1/01

1/77

لگاریتم آب

- 9/17

-1/11

1/79

*** -1/17

-2/29

1/21

لگاریتم سموم شیمیایی
لگاریتم نیروی کار

توان دوم لگاریتم بذر

Kodde and Palm

1
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ادامه جدول( )2ضریبهای برآورد شده تابع تولید مرزی تصادفی به شکل ترانسلوگ با استفاده از
روش بیشینه درستنمایی
توان دوم لگاریتم کود شیمیایی

- 1/22

-1/10

1/27

توان دوم لگاریتم سم شیمیایی

*** 1/42

2/22

1/12

توان دوم لگاریتم نیروی کار

- 1/21

-1/17

1/47

توان دوم لگاریتم ماشینآالت

* -1/22

-1/27

1/41

1/11

1/24

1/42

لگاریتم بذر در لگاریتم کود شیمیایی

***1/09

4/72

1/41

لگاریتم بذر در لگاریتم سم شیمیایی

*1/12

1/71

1/19

لگاریتم بذر در لگاریتم نیروی کار

1/20

1/41

1/49

لگاریتم بذر در لگاریتم ماشینها و ادوات

*1/71

4/47

1/21

لگاریتم بذر در لگاریتم آب

-1/22

-1/29

1/42

*** -1/00

-2/01

1/14

لگاریتم کود شیمیایی در لگاریتم نیروی کار

***1/10

2/74

1/47

لگاریتم کودشیمیایی در لگاریتم ماشینها و ادوات

** -1/72

-4/21

1/22

لگاریتم کود شیمیایی در لگاریتم آب

1/12

1/19

1/44

لگاریتم سم در لگاریتم نیروی کار

1/12

1/42

1/12

لگاریتم سم در لگاریتم ماشینها و ادوات

-1/11

-1/11

1/14

لگاریتم سم در لگاریتم آب

1/17

1/77

1/19

لگاریتم نیروی کار در لگاریتم ماشینها و ادوات

-1/20

-1/22

1/42

لگاریتم نیروی کار در لگاریتم آب

*** -1/74

-4/97

1/47

لگاریتم ماشینآالت در لگاریتم آب

***1/77

2/72

1/41

عرض از مبدا

***22/47

22/27

1/99

توان دوم لگاریتم آب

لگاریتم کود شیمیایی در لگاریتم سم شیمیایی

منبع :یافتههای تحقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  11درصد 0 ،درصد و  1درصد)

ضریبهای تابع تولید مرزی برآورد شده برای محاسبه کارایی فنی و زیستمحیطی مورد استفاده
قرار گرفت .این محاسبات با استفاده از رابطههای ( )0و ( )12انجام شد؛ که نتایج این محاسبات
در جدول ( )2گزارش شده است.
بنابر نتایج مندرج در جدول ( ،)2میانگین کارایی فنی شالیزارها برابر با  77درصد بهدست آمد.
کارایی فنی  29درصد از شالیزارها بیشتر از  91درصد بوده و کارایی فنی  02/14درصد شالیزارها
نیز در دامنه  71-91درصد است .قابل توجه است که کارایی فنی هیچ کدام از شالیزارها در دامنه

 111اقتصاد کشاورزی/جلد /11شماره 1931/4

 1-01درصد قرار ندارد.
بیشترین و کمترین کارایی زیستمحیطی به ترتیب  111درصد و  40درصد به دست آمده است
که بیانگر شکاف بسیار زیاد  70درصدی میان کارایی زیست محیطی نمونهها میباشد .همچنین
میانگین کارایی زیستمحیطی شالیزارها  77درصد بهدست آمد .بر پایه آن میتوان استدالل کرد
که با فناوریهای موجود ،امکان افزایش  42درصدی در محصول با لحاظ کاربرد کودها و سموم
شیمیایی بهعنوان نهادههای زیانبار زیستمحیطی وجود دارد.
جدول ( )2شمار و درصد کارایی زیستمحیطی شالیزارهای شهرستان بابلسر
دامنه کارایی
1-01
01-71
71-91
91-111
منبع :یافتههای تحقیق

شمار
7
22
22
22

کارایی زیست محیطی
درصد
0/71
40/71
20
42/07

شمار
1
2
79
00

کارایی فنی
درصد
1
2/40
02/14
29

بر پایه جدول ( )2بیشترین شمار کارایی زیست محیطی در منطقه مورد بررسی در بازهی -91
 71درصدی میباشد؛ که شامل  20درصد از کل نمونه مورد بررسی است .بنابر نتایج0/71 ،
درصد از نمونهها دارای کارایی  1-01درصدی هستند و همچنین  42/07درصد از نمونهها در
بازهی کارایی  91-111درصدی قرار گرفتهاند.
جدول ( )4عاملهای موثر بر کارایی زیستمحیطی
متغیر
سن کشاورز (سال)
تحصیالت کشاورزی
تجربه کشاورزی (سال)
درآمد غیر کشاورزی
شرکت در کالس ترویجی
یکپارچهسازی اراضی
عرض از مبدا

کارایی فنی

کارایی زیست محیطی
ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

-1/11222
1/10702
1/11110
1/11127
1/17022
1/10299
1/71717

**-4/41
***0/70
1/77
1/29
***2/14
**4/12
***7/17

-1/11222
1/14071
1/11427
-1/11179
1/10172
1/12970
1/77299

***-2/71
***2/29
***2/42
-1/17
***2/29
***2/01
***17/17

منبع :یافتههای تحقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  11درصد 0 ،درصد و  1درصد)

همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود ،عامل سن به طور معنیداری تاثیر منفی روی
کارایی زیستمحیطی داشته است و عامل تجربه نیز بر خالف تاثیرگذاری روی کارایی فنی،
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نتوانسته است تاثیر معنیداری روی کارایی زیستمحیطی بگذارد .از ترکیب این دو میتوان نتیجه
گرفت که کشاورزان پیرتر که اغلب تجربه کشاورزی باالتری نیز دارند ،توجه کافی به مسائل
زیستمحیطی ندارند و در مقابل عامل تحصیالت توانسته است تاثیر معنیدار مثبت و خوبی روی
کارایی زیستمحیطی بگذارد که نشان میدهد افراد با تحصیالت باالتر توجه بیشتری به مسائل
زیستمحیطی دارند و در کاربرد سم و کود دقت بیشتری میکنند .همچنین شرکت در کالسهای
ترویجی بیشترین تاثیر مثبت را روی کارایی زیستمحیطی داشته و توانسته است حدود 1/17
به کارایی زیستمحیطی شالیزارها برنج بیفزاید که نشان از تاثیر مثبت این کالسها دارد .عامل
یکپارچهسازی نیز تاثیر مثبت و معنیداری روی کارایی زیستمحیطی داشته است و توانسته
است کارایی را حدود  1/10افزایش دهد و دلیل آن میتواند استفادهی بهینهتر کشاورزان از
نهادههای سم و کود در شالیزارهای یکپارچه شده باشد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این تحقیق تالش شد تا میزان کارایی فنی و زیستمحیطی تولیدکنندگان برنج در شهرستان
بابلسر و همچنین تاثیر طرح یکپارچهسازی اراضی روی کارایی فنی شالیکاری بررسی و ارزیابی
شود .دادهها با استفاده از پرسشنامه از  121واحد زراعی گردآوری شود .میانگین کارایی فنی
برآورد شده با استفاده از تابع مرزی تصادفی به شکل تابعی ترانسلوگ ،برابر با  77درصد و کمینه
و بیشینه میزان کارایی به ترتیب  24و 111درصد بهدست آمد؛ که نشان از شکاف کارایی 27
درصدی بین شالیزارها دارد .کارایی زیستمحیطی برآورد شده نشان داد که میانگین کارایی
زیستمحیطی شالیزارها برابر با  77درصد بوده و کمینه و بیشینه آن  40و  111درصد میباشد.
همچنین حدود  72درصد از شالیزارها کارایی زیستمحیطی زیر  91درصد داشتهاند که نشان از
توجه کم شالیکاران به مسائل زیستمحیطی و استفادهی نابهینه از نهادههای سم و کود دارد.
بنابر نتایج بهدست آمده از این تحقیق ضرورت دارد برنامهریزی در راستای استفاده بهتر از
ظرفیتهای موجود به منظور افزایش تولید به عنوان راهحل اولیه مدنظر قرار گیرد .همچنین
تاکید براین است با برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی در زمینهی کاربرد درست و بهینهی
نهادههای تولید ،اعمال سیاستهای حمایتی در زمینهی بازار نهاده و فروش محصول به کاهش
هدر رفت عاملهای تولید و ارتقای سطح دانش مدیران و عاملهای دخیل در تولید برنج کمک
شود.
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مقایسه نتایج کارایی فنی با کارایی زیستمحیطی نشان از کمتوجهی کشاورزان به کاربرد
نهادههای آالیندهی محیطزیست دارد .لذا الزم است در کنار آموزش کشاورزان به استفاده بهینه
از نهادههای شیمیایی ،دولت با اتخاذ سیاستهای حمایتی ،شالیکاران را به سمت کشت و تولید
ارگانیک این محصول سوق دهد ،تا هم درآمد آنان تامین شود و هم محصول سالمتری به دست
مصرفکنندگان برسد .همچنین با توجه به تاثیر مثبت یکپارچهسازی اراضی روی کارایی فنی و
زیستمحیطی تاکید میشود در مناطق دیگر کشور نیز یکپارچهسازی اراضی به منظور استفاده
بهینه از ظرفیتهای موجود و افزایش کارایی تولید برنج صورت بگیرد.
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