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بررسی كارآيی و اندازهي بهینهي نهادهها در تولید برنج؛
مطالعهي موردي :شالیكاران بخش كامفیروز استان فارس
*

مهدی اسفندیاری ،جواد شهرکی ،علیرضا کرباسی
تاریخ دریافت3138/80/31 :

تاریخ پذیرش3133/33/83 :

چكیده
بررسی كارآيی محصوالت كشاورزی و تعیین اندازهی بهینهی مصرف نهاده عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در
شناخت نقاط قوت برای افزايش تولید و عملكرد آنها ،بی نیاز به هزينهی افزوده است .در اين مطالعه ،انواع
كارآيی فنی ،اقتصادی ،تخصیصی ،مديريتی و مقیاس و اندازهی بهینهی نهادههای تولید برنج ،با تاكید بر
نهادهی آب ،برای تولیدكنندگان برنج بخش كامفیروز محاسبه شد .اين پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی
دادهها بود و آمار و دادهها از راه تکمیل  122پرسشنامه در سال كشاورزی  2899-98جمعآوری شد .نتايج
نشان داد كه میانگین كارآيیهای فنی ،تخصیصی ،اقتصادی ،مديريتی و مقیاس شالیكاران منطقهی مورد
بررسی به ترتیب  %82 ،28 ،18 ،04 ،21است .بیشترين اندازهی استفادهی ناكارآ از نهادهها مربوط به آب
آبیاری با  %04ناكارآيی در استفاده از اين نهاده است .مصرف بهینهی آب آبیاری برنج منطقه حدود 22014
مترمکعب در هکتار بود.
طبقهبندی E23, H21, N5 :JEL

واژههای کلیدی :آب مصرفی ،برنج ،بخش كامفیروز ،تحلیل پوششی دادهها ،كارآيی

* بهترتیب دانش آموخته ي گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه سیستان و بلوچستان ،استادیار گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه
سیستان و بلوچستان و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد.
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مقدمه
توجه به كارآیي سابقه یي دیرینه در مطالعات اقتصادی دارد ،و شروع آن به كار بينظیر فارل
ميرسد ( .)Farrell, 1957ارزیابي كارآیي در تولیدات كشاورزی موضوعي مهم در اجرای
فرآیند توسعه ی كشاورزی كشورهای در حال توسعه است ،چرا كه برای تصمیمگیریهای
مناسب برای مدیریت دقیق ،برای تخصیص منابع و تنظیم سیاستهای كشاورزی اطالعات
مفیدی به برنامهریزان ميدهد ( .)Khan et al, 2010به طور كلي با توجه به شناخت امکانات و
محدودیت های موجود در بخش كشاورزی اقتصاد ایران ،شاید بتوان گفت ،كه مناسبترین
راهكار برای افزایش تولید و درآمد كشاورزان از راه بهكارگیری درست و مطلوب عوامل تولید
موجود ،و یا به دست آوردن بیشترین تولید از مجموعهی ثابتي از عوامل تولید باشد (نجفي و
زیبایي .)3131 ،بنابراین هر مطالعه در زمینهی كارآیي كشاورزان در تولید محصوالت
كشاورزی همراه با شناخت نقاط ضعف و قوت آنها ،ميتواند به بهبود كارآیي و افزایش تولید
كمک نماید .بررسي كارآیي تولیدكنندگان محصوالت كشاورزی به روشهای گوناگون،
مخصوصا برای محصوالت راهبردی كشور ميتواند در این كار كمک كند .در بارهی
اندازهگیری كارآیي مطالعات بسیار زیادی انجام شده و روشهای گوناگوني بهكار رفته است.
پژوهش های انجام شده توسط محققان ایراني بر كارآیي محصول برنج بسیار اندک است ،و
تنها ميتوان به مطالعهی شاكری و گرشاسبي ( )3103اشاره كرد كه در آن كارآیي فني ارقام
گوناگون برنج در پنج استان منتخب گیالن ،مازندران ،گلستان ،فارس و خوزستان برای سال
كشاورزی  3101-01برآورد شد .این مطالعه با استفاده از روش تحلیل فراگیر دادهها ()DEA
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انجام شده است .نتایج این مطالعه نشان داد كه كارآیي فني در كشت این محصول نسبتا باال
( )%03است ،كه ميتوان با استفاده از همین سطوح نهادههای مصرفي (با فرض ثبات فنآوری)
اندازهی تولید را حدودأ  %31افزایش داد .زراءنژاد و یوسفي حاجيآبادی ( )3100كارآیي فني
تولید گندم در استانهای مختلف ایران را با استفاده از دو رهیافت پارامتری و ناپارامتریک
Data Envelopment Analysis
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ارزیابي كردند .در این پژوهش از دادههای تلفیقي مربوط به نهادهها و ستادههای مورد استفاده
در تولید محصول گندم ،در سالهای كشاورزی  3130-33تا  3101-08استفاده شد .نتایج
نشان داد كه میانگین كارآیي تولید گندم در ایران در دورهی مورد بررسي با استفاده از رهیافت
پارامتری ( )SFAو ناپارامتری ( )DEAبه ترتیب  8/73و  8/08بود .پاكروان و همکاران
( )3100انواع كارآیي تولیدكنندگان كلزا در شهرستان ساری را با استفاده از روش تحلیل
فراگیر دادهها تعیین نمودند .نتایج نشان داد كه میانگین كارآیيهای فني ،تخصیصي ،اقتصادی و
مقیاس بهرهبرداران كلزا در منطقه به ترتیب  84/7، 70 ،08/3و  %31/33است .صبوحي و
مجرد ( )3100با استفاده از رهیافت پارامتری و بهكارگیری تابع تولید مرزی تصادفي ترانسلوگ
بر مبنای دادههای تركیبي ،كارآیي های فني و مقیاس كشتزارهای پنبه را در استان خراسان در
سالهای  3133-01تعیین كردند .اندازهی كارآیي فني نسبت به كارآیي مقیاس كمتر و متوسط
كارآیي فني و مقیاس پنبهكاران به ترتیب  41و  %00بود .سادات موذني و كرباسي ( )3103با
استفاده از روش تحلیل فراگیر دادهها ،انواع كارآیي فني ،تخصیصي ،اقتصادی ،مدیریتي و
كارآیي مقیاس را برای پستهكاران شهرستان زرند اندازهگیری كردند .نتایج كارآیي فني نشان داد
كه دشتهای زرند و سیریز بهطور متوسط بهترتیب حدود  71و  %41كارآیي دارند .میانگین
كار آیي فني خالص یا مدیریتي و میانگین كارآیي مقیاس برای دشت زرند به ترتیب حدود 37
و  %33و برای دشت سیریز به ترتیب  03و  %38بود .فریادرس و همکاران ( )3103با
بهرهگیری از روش تحلیل پوششي دادهها ،كارآیي  31استان زیر كشت پنبه را اندازهگیری و
مقایسه نمودند .كارآیي مدیریتي و فني پنبهكاران بیشتر استانها مطلوب بود ،اما كارآیي
تخصیصي و اقتصادی آنها چندان باال نبود و میان این دو كارآیي در استانهای مختلف
شکاف زیادی وجود داشت.
با نگاهي به سیر پژوهش های دیگر كشورهای مرتبط با وضعیت كارآیي محصوالت كشاورزی
ميتوان به این نتیجه رسید كه پژوهشهای مناسبي در بررسي كارآیي محصول برنج انجام شده
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است .آداچي و همکاران )1838( 1با بهكارگیری تحلیل پوششي دادهها میانگین كارآیي فني
مناطق برو و آمان كشور بنگالدش را بهترتیب  8/374و  8/313بهدست آوردند .دونگانا و
همکاران )1888( 1كارآی ي فني ،اقتصادی و تخصیصي كشتزارهای برنج نپال را با روش تحلیل
فراگیر دادهها و با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس ارزیابي نمودند .یافتههای تحقیق نشان داد
كه كارآیي های اقتصادی ،تخصیصي ،فني ،مدیریتي و مقیاس بهترتیب  01 ،34 ،03 ،44و %31
است .كریسچات )1881( 8كارآیي فني برنجكاران تایلند را با روش غیر پارامتری بررسي
نمود .میانگین كارآیي فني و كارآیي مقیاس بهترتیب  8/33و  8/34است .افزون بر این
مطالعات ،پژوهشهای دیگری در دیگر كشورها در زمینهی كارآیي دیگر محصوالت كشاورزی
صورت پذیرفته است كه ميتوان به مطالعات توزر ،)1838( 7اوسبورن و تروبلود،)1884( 4
نیکات و آلمدرا ،)1887( 3باتیس و بروكا )3334( 0اشاره كرد .با توجه به جایگاه برنج در سبد
غذای خانوار و ایجاد اشتغال و درآمد برای قشر وسیعي از كشاورزان ،بررسي اقتصادی تولید
آن اهمیت دارد .در این مطالعه ،كارآیي بهرهبرداران این محصول در بخش كامفیروز شهرستان
مرودشت بررسي ميشود .اندازهی بهینهی نهادههای مورد استفاده در تولید این محصول (سطح
زیر كشت ،نیروی كار ،ماشینآالت ،بذر ،كود شیمیایي ،سم مصرفي ،آب آبیاری) برای
دستیابي به بیشینهی كارآیي موجود نیز محاسبه ميشود .این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششي
دادهها 3بود و برای برآورد مدل از نرمافزار  DEAP 2استفاده شده است.
برنج ،غذای عمدهی سه میلیارد نفر از مردم سراسر جهان است .از میان  3/3میلیارد نفر افراد
فقیر با درآمد روزانهی كمتر از یک دالر ،تقریبا  388میلیون نفر ساكن كشورهای برنجخیز قاره

2

Adachi et al
Dhungana et al
4
Krasachat
5
Tozer
6
Osborne and Trueblood
7
Necat and Alemdar
8
Battese and Broca
9
Data Envelopment Analysis
3

بررسی کارآيی و اندازهی بهینهی5 ...

آسیا اند ( .)Tan et al., 2010برنج در میان محصوالت كشاورزی دومین محصول پرمصرف
پس از گندم در ایران و جهان است .در ایران ،مصرف این ماده غذایي از دیرباز در مناطق برنج
خیز معمول بوده است .ایران امروزه یکي از واردكنندگان این محصول است (شاكری و
گرشاسبي .)3103 ،در سال كشاورزی  ،3103-00سطح زیركشت انواع رقمهای شلتوک كشور
 717031هکتار برآورد شده است ،كه استان فارس با  11781هکتار ،بعد از استانهای شمالي
كشور (مازندران ،گیالن و گلستان) مهمترین تولیدكنندهی این محصول است .اندازهی تولید
شاليكاران این استان در سال كشاورزی پیشگفته  387831تن ،و باالترین سهم این تولید در
شهرستان مرودشت با  73317تن شلتوک بود .ضمنا ،بیشتر برنج این شهرستان در بخش
كامفیروز در كنار سد بزرگ مخزني درودزن بر رودخانه كر تولید ميشود (آمارنامهی
محصوالت كشاورزی كشور سال  03-00و آمار سازمان جهاد كشاورزی استان فارس.)3103 ،
بنابراین ،با وجود پتانسیل باالی موجود و البته پایین بودن عملكرد كشتزارهای این منطقه در
تولید ارقام مختلف برنج ،ارزیابي كارآیي برای اقتصادیكردن این فعالیت و تعیین اندازهی
بهینهی مصرف نهادههای این محصول به ویژه نهادهی آب آبیاری ،ضروری به نظر ميرسید.

روش تحقیق
اندازهی كارآیي بنگاه (واحد كشاورزی) یک مفهوم نسبي است ،و باید با یک شاخص
مقایسهیي شود .از دیدگاه عملي برآورد و اندازهگیری كارآیي نیازمند محاسبه یا تخمین توابع
مرزی تولید و یا هزینه است .یکي از روشهای اندازهگیری كارآیي ،مقایسهی آن با دیگر
واحدهای تصمیم گیرندهی ( )38UMDكارآ است كه شرایطي همسان با آن بنگاه داشته باشد.
این روشي است كه فارل در سال  73میالدی نشان داد (فارل )3373 ،و روش كاربردی در
دههي  08میالدی با مطرح كردن بازده نسبت به مقیاس ثابت امکان پذیر شد (چارنس و هم-

Decision Making Unit
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كاران .)3330 ،در واقع روش معرفي شده توسط فارل با ایجاد یک مرز كارآ توسط بنگاههای با
عملكرد بهتر تعیین ميشود ،به طوری كه كارآیي دیگر بنگاهها با توجه به آن مرز مشخص
ميگردد .تابع تولید مرزی 33ميتواند به دو روش فراسنجشي (پارامتری) 31و غیرفراسنجشي
(ناپارامتری)

31

بهدست آید .تابع تولید مرزی تابعي است كه بیشترین خروجي ممکن از

ورودیها را نشان ميدهد .در واقع این دو روش ،دو راه متفاوت برای بهدست آوردن منحني
هممقداری تولید است ،و امروزه برای محاسبه ی كارآیي از این دو روش ،یعني روش پارامتری
تحلیل مرزی تصادفي و روش ناپارامتری تحلیل پوششي دادهها استفاده ميشود .روش مرز
تصادفي نیازمند تعیین شکل تابع تولید است ،و هنگام محاسبهی فراسنجهها (عوامل) احتمال
نادرست در تصریح مدل و نقض فرضهای كالسیک وجود دارد .اما روش پوششي دادهها،
تابع تولید مرزی را بر اساس فن برنامهریزی خطي به دست ميآورد ،و به همین دلیل روش
برنامهریزی خطي نیز نامیده ميشود .این روش یک روش غیر فراسنجشي است و نیازی به
تعیین شکل تابع تولید برای تخمین آن ندارد؛ بنابراین كمتر در معرض خطای تصریح مدل
قرار ميگیرد .از برتریهای دیگر روش غیر فراسنجشي (ناپارامتری) تحلیل پوششي دادهها
( ،)DEAاین است كه مي تواند كارآیي را با جداسازی اجزای آن و جداگانه برای هر بنگاه
محاسبه نماید (یعقوبي .)3103 ،تکنیک  DEAميتواند كارآیي فني را به دو جزء كارآیي
مدیریتي و كارآیي مقیاس جداسازی كند .در مقابل ،این روش نميتواند ناكارآیي ناشي از
عوامل مهار نشدني را از ناكارآیي فني جدا كند ،و در واقع این ناكارآیيها را به ناكارآیي فني
اضافه ميكند (سیفورد .)3334 ،38در این پژوهش نیز از این روش برای محاسبهی كارآیي
استفاده شده است .كارآیي به این روش را ميتوان با توجه به بازدهي ثابت نسبت به مقیاس
( 37)SRCو بازدهي متغیر نسبت به مقیاس ( 34)SRCمحاسبه كرد.
Frontier Production Function
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در این مطالعه ،ابتدا برای محاسبهی كارآیي فني شاليكاران ،از یک مدل نهادهگرا كه به
وسیلهی چارنز ،كوپر و رودس 33در سال  ،3330پیشنهاد شد ،استفاده شده است (رهیافت
.)CCR

Min θ
()1
S.T. –yi + Yλ ≥0,
θxi – Xλ ≥ 0,
λ≥0

مقدار  θنشان دهندهی اندازه ی كارآیي یک واحد است و مقدار عددی آن میان صفر و یک
جا دارد .در واقع یک اسکالر است ،به این معني كه برای بهدست آوردن كارآیي واحدهای
مورد نظر ،این مساله  iبار فرموله و حل ميگردد .متغیر  λیک بردار  N×1شامل اعداد ثابت
است كه وزنهای مجموعهی مرجع را نشان ميدهد Y .یک ماتریس  M×Nاز ستاندهها و X
یک ماتریس  K×Nاز نهادهها است N .تعداد واحدهای مورد بررسي K ،تعداد نهادهها و M

تعداد ستاندهها است (در این مطالعه اندازههای  K ،Nو  Mبه ترتیب  4 ،133و  3است)yi .
و  xiبه ترتیب بردارهایي از ستاندهها و نهادهها است .محدودیت اول نشان ميدهد كه آیا
اندازههای واقعي محصول تولید شده توسط بنگاه  iام با استفاده از عوامل تولید مورد استفاده
ميتواند بیش از این باشد؟ محدودیت دوم نیز ميگوید كه عوامل تولیدی كه توسط بنگاه  iام
بهكار ميرود ،دستكم باید به اندازهی عوامل بهكار رفته توسط تولیدكنندهی مرجع 30باشد
(اماميمیبدی .)3108 ،با حل معادله ( )3برای هر بنگاه ،اندازهی كارآیي به دست ميآید .در
صورتي كه  θیک بنگاه  3شود ،آن بنگاه كامال كارآ است.
16

Variable Return to Scale
)Charnes, Cooper and Rhodes (CCR
 .تولیدکنندهي مرجع یا بنگاه مرجع ( ،)reference setکشاورزی است که شرایط و نهادههای کشاورز مورد نظر
برای محاسبهي کارآیی با آن سنجیده میشود.
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در عمل فرض بازده ثابت به مقیاس (مدل  )CRSهمواره صادق نیست؛ چرا كه همهی
واحدهای شاليكار منطقه ،به دالیل متفاوتي مانند آثار رقابتي و محدودیتها در مقیاس بهینه
عمل نميكنند .استفاده از این فرض زماني كه تمام بنگاهها در مقیاس بهینه فعالیت نميكنند،
تحلیل اندازههای محاسبه شده برای كارآیي فني را دچار اختالل ميكند .استفاده از بازده متغیر
نسبت به مقیاس (مدل  )VRSموجب ميشود كه با محاسبهی كارآیي فني بر حسب اندازههای
كارآیي ناشي از مقیاس و كارآیي ناشي از مدیریت ،تحلیل بسیار دقیقي داده شود (اماميمیبدی،
 .)3108بنابراین بانکر ،چارنز و كوپر 33در سال  ،3308مدل  CRSرا به گونهیي بسط دادند كه
بازده متغیر نسبت به مقیاس را در برگیرد (رهیافت  .)BCCبنابراین برای جداسازی كارآیي فني
از كارآیي مقیاس ،از اندازهگیری كارآیي فني خالص استفاده ميشود .برای محاسبه كارآیي فني
با توجه به بازده متغیر نسبت به مقیاس تنها الزم است محدودیت تحدب ( )NI´λ=1به معادله
( )3اضافه شود:
Min θ
()2
S.T. -yj + Yλ ≥0,
θxi – Xλ ≥ 0,
NI´λ=1
λ≥0
اگر میان اندازههای كارآیي فني تولیدكنندگان برنج از دو روش  CRSو  VRSتفاوت

وجود داشته باشد ،نشانه ی این است كه ناكارآیي مقیاس وجود دارد و مقدار ناكارآیي مقیاس
اختالف میان كارآیي فني حاصل از این دو روش است (لین و تسنگ .)1887 ،18مدل ( ،)1با
قید بازده متغیر نسبت به مقیاس مشخص نميكند كه آیا تولیدكننده در ناحیهی بازده افزاینده یا
كاهندهی مقیاس فعالیت ميكند .این كار در عمل با مقایسهی قید بازده غیرافزاینده نسبت به
مقیاس صورت ميگیرد.

)Banker, Charnes and Cooper (BCC
Lin and Tseng
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فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس

NI΄ λ = 1

فرض بازده غیر افزاینده نسبت به مقیاس

NI΄ λ ≤ 1

فرض بازده افزاینده نسبت به مقیاس

NI΄ λ > 1
Min θ

() 3
S.T. -yj + Yλ ≥0,
θxi – Xλ ≥ 0,
NI´λ≤1
λ≥0

بنابراین ماهیت نوع بازده در ناكارآیي مقیاس برای یک واحد كشاورزی خاص (بنگاه) ،با
مقایسهی اندازه های كارآیي فني در دو حالت بازده غیر افزاینده به مقیاس و بازده متغیر نسبت
به مقیاس مشخص ميگردد .اگر اندازهی كارآیي در دو حالت باال با یکدیگر برابر باشد بنگاه
دارای بازده به مقیاس كاهنده و در غیر این صورت دارای بازده فزاینده نسبت به مقیاس است
(اماميمیبدی.)3108 ،
اندازهی كارآیي مقیاس ( )SEنیز از تقسیم اندازهی كارآیي فني بنگاه در حالت فرض بازده
ثابت به مقیاس ( )CRSبر اندازهی كارآیي فني در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس ()VRS
(كارآیي مدیریتي) حاصل ميشود (.)Krasachat, 2003
()8

TE iCRS
TE iVRS

SE i 

فرض بازده نسبت به مقیاس بدان معنا است كه اندازهی بنگاه در ارزیابي اندازهی كارآیي نسبي
مورد توجه قرار نميگیرد .كارآیي مقیاس نشاندهندهی كارآیي ناشي از برتریهای بازده نسبت
به مقیاس با تغییر اندازهی بنگاه ،و نمایانگر توانایي بنگاه برای فعالیت در مقیاس بهینهی
اقتصادی است (مهرگان.)3101 ،
اگر اطالعات مربوط به قیمتها در دسترس باشد و هدف بنگاه كمینه كردن هزینه و یا
بیشینهسازی درآمد باشد ،اندازهگیری كارآیي تخصیصي عالوه بر اندازهگیری كارآیي فني
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امکانپذیر است (اماميمیبدی .)3108 ،در این مطالعه ،با توجه به اینكه دادههای مربوط به
قیمت نهادهها بر حسب واحد برای تولیدكنندگان برنج در دسترس است ،كارآیي تخصیصي
و كارآیي هزینه (كارآیي اقتصادی) اندازهگیری شد .برای این منظور از رویكرد كمینهسازی
هزینه استفاده گردید .ابتدا ،برای محاسبهی كارآیي اقتصادی از رابطهی ( )7استفاده ميشود:
()7

EE= WiXi* /WiXi

در رابطهی ( EE ،)7كارآیي اقتصادی Wi ،بردار قیمتهای عوامل تولید و*( Xiكه با حل
مسالهی برنامهریزی خطي رابطهی  ،1بهدست خواهد آمد) بردار عوامل تولیدی است كه باعث
كمترینسازی هزینهی تولیدكنندهی برنج با همان قیمت  Wiو سطح تولید  Yiخواهد شد .در
واقع ،كارآیي اقتصادی كه گاهي كارآیي تولید نامیده ميشود ،عالوه بر كارآیي فني كارآیي
تخصیصي (كارآیي قیمت) را نیز در خود دارد (بخشوده و اكبری .)3101 ،در مرحلهی دوم،
كارآیي تخصیصي ( )AEبه صورت رابطهی ( )4به دست ميآید:
()4

AE = EE/TE

برای محاسبهی اندازههای بهینهی نهادهها (میانگین مصرف مناسب) برای دستیابي به مقدار
تولید و كارآیي موجود برای بهرهبرداران منطقه ،مقدار ماندهی مصرف هریک از نهادهها
(خروجي نرمافزار) ،از میانگین مصرف واقعي هریک از آنها (مقدار مصرف شده نهادهها) كم
خواهد شد (نیکات و آلمدرا .)1887 ،13بنابراین ميتوان گفت كه از تقسیم اندازهی ماندهی
نهادهها بر اندازهی مصرف واقعي نهادهها ،اندازهی ناكارآیي در استفاده از نهادهها در تولید
محصول منطقهی مورد نظر به دست ميآید.
در این مطالعه ،جامعهی آماری برنجكاران بخش كامفیروز ،شهرستان مرودشت ،استان فارس
است .بیش از  %38از سطح زیر كشت برنج شهرستان مرودشت در دهستانهای این بخش جا
دارد (آمار سازمان جهاد كشاورزی استان فارس .)3103 ،برای جمعآوری اطالعات از

Necat and Alemdar
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پرسشنامه استفاده شده و دادههای مورد نیاز برای ارزیابي كارآیي كشتزارهای برنج منطقهی
مورد مطالعه از كل جامعهی آماری سال كشاورزی  00-03به دست آمد .برای این منظور از
روش نمونهگیری تصادفي ساده استفاده شد.
برای انتخاب نمونه به روش نمونهگیری ساده از یک جامعه با اندازهی مشخص ،یک نمونهی
مقدماتي در نظر گرفته و با استفاده از رابطهی ( )3تعداد اعضای نمونه اصلي برآورد شد
(عمیدی.)3130 ،

z s 2
]
z s
ry
[n 
] / [1 
]
ry
N
[

()3

در رابطهی ( n ،)3تعداد نمونهی مورد نیاز برای بررسي كارآیي كشاورزان منطقه z ،طول
نقطهی متناظر با احتمال تجمعي  1-αپخش نرمال استاندارد r ،قدرمطلق خطای مورد نظر در
برآورد s ،واریانس نمونهی اولیه y ،میانگین نمونهی اولیه و  Nتعداد اعضای جامعه (در این
مطالعه كشاورزان تولیدكننده برنج است) است (عمیدی .)3130 ،برای انجام این پژوهش ،ابتدا
تعداد كشاورزان تولید كنندهی برنج از دادههای جهاد كشاورزی شهرستان مرودشت استخراج
شد .در بخش برنجخیز كامفیروز  7188شاليكار در حال فعالیت اند .پس از مشخص شدن
جامعهی مورد نظر 78 ،پرسشنامهی مقدماتي از این جامعه تکمیل شد ،و با محاسبهی
واریانس آنها در سطح احتمال  ،%7نمونهی انتخابي  133بهرهبردار برنج بررسي شدند.
با توجه به نتایج مطالعات داخلي و خارجي و شرایط منطقه ،متغیرها و دادههای این مطالعه
سطح زیر كشت ،نیروی كارگر ،ماشینآالت ،بذر ،كود شیمیایي (كودهای فسفات و نیترات)،
سم مصرفي و آب آبیاری و قیمت هر واحد نهادههای تولید انتخاب شد.
نتایج و بحث
میانگین ،بیشینه ،كمینه و انحراف معیار متغیرهای شاليكاران منتخب شهرستان مرودشت در
جدول ( )3آمده است.
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جدول ( .)3توصیف آماری متغیرهای در تولید برنج بخش كامفیروز در سال 3100-03
نام متغیر

میانگین

بیشیینه

كمینه

انحراف معیار

تولید (كیلوگرم/هکتار)

1433/11

1788

3188

131/13

سطح زیر كشت (هکتار)

1/18

0

8/7

3/73

نیروی كار (روز-نفر/هکتار)

71/34

38

3/7

37/01

ماشینآالت (ساعت/هکتار)

3/31

38

8/0

8/37

بذر (كیلوگرم/هکتار)

333/07

314/17

40/7

38/31

كود شیمیایي (كیلوگرم/هکتار)

737/14

478

338

313

سم (لیتر/هکتار)

3/38

1

8/1

8/78

آب مصرفي (مترمکعب/هکتار)

30303/31

48348

8848

31108/33

مأخذ :یافتههای تحقیق

میانگین برداشت برنج در بخش كامفیروز  1/43در هر هکتار است (جدول  .)3با توجه به
این كه در متغیر سطح زیر كشت ،مساحت مفید كشتزارها آورده شده است ،و با توجه به پایین
بودن میانگین این نهاده ،به نظر ميرسد درصد خردهمالکي در این منطقه نسبتا باال است.
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جدول ( .)1پخش فراواني و توصیف آماری انواع كارآیي شاليكاران بخش كامفیروز
كارآیي

كارآیي فني

تخصیصي

دامنهی تغییرات

كارآیي اقتصادی

كارآیي مدیریتي

كارآیي مقیاس

تعداد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

>8/18

-

-

03

83/11

377

31/84

-

-

-

-

18>x>=88

1

8/38

73

13/83

10

31/13

-

-

3

8/83

88>x>=78

31

7/43

13

31/33

31

4/34

-

-

3

8/83

78>x>=48

88

30/34

11

38/81

3

1/11

-

-

8

3/03

48>x>=38

03

10/13

0

1/33

3

8/83

11

38/38

38

4/41

38>x>=08

73

18/33

8

3/03

1

3/81

333

74/88

14

33/84

08>x>=38

33

7/13

3

8/83

3

8/83

10

30

43

11/3

38>x>=388

38

4/41

7

1/13

1

3/81

13

38/43

04

88/34

درصد

كارآیي -درصد

میانگین

8/31

8/88

8/13

8/33

8/33

بیشینه

3

3

3

3

3

كمینه

8/18

8/31

8/83

8/40

8/13

انحراف معیار

8/31

8/34

8/34

8/83

8/33

مأخذ :یافتههای تحقیق

بیشترین كارآیي فني كه نشاندهندهی بیشینهسازی تولید است ،میان بازهی  %48-38بود،
كه  %10/13از كل نمونهی مورد بررسي است (جدول  .)1اما اندازهی كارآیي تخصیصي و
اقتصادی مربوط به همین بازه بسیار كم و كمتر از  %8است .این موضوع نشان ميدهد كه با
اینكه بیش تر تولیدكنندگان از لحاظ فني در شرایط مناسبي به سر ميبرند ،اما با توجه به
قیمتهای موجود از نهادهها به صورت كارآ استفاده نميكنند و سودآوری آنها در شرایط
مساعدی نیست .میانگین كارآیي فني (در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس) در این منطقه،
 %31است .بررسي اندازههای كمینه و بیشینهی مربوط به این نوع كارآیي ميگوید كه از راه
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كاهش اختالف كارآیي میان كارآترین بهرهبردار و دیگر بهرهبرداران ميتوان به طور متوسط
كارآیي فني شاليكاران را  %10بهبود بخشید .تفاوت میان بهترین و بدترین تولیدكننده از نظر
كارآیي تخصیصي  %00است ،و این نشان ميدهد كه اختالف بسیار زیادی میان تولیدكنندگان
برنج از نظر تخصیص بهینهی منابع با توجه به قیمت آنها وجود دارد ،و شاليكاران از این نظر
چندان موفق عمل نميكنند .میانگین كارآیي تخصیصي منطقهی مورد بررسي  %88است ،یعني
به طور میانگین واحدهای مورد مطالعه با  %48ناكارآیي تخصیصي روبهرو است .بنابراین ،اگر
چه شاليكاران در تركیب نهادهها تركیب بهینهی فني را تا حد نسبتا باالیي رعایت ميكنند ،اما
میانگین كارآیي تخصیصي بهدست آمده در منطقه نشان ميدهد كه در استفاده از نهادهها برای
تولید با كمترین هزینه ،موفق عمل نميكنند ،در حاليكه با رعایت این اصل ميتوانند با همان
اندازهی تولید به درآمد بیشتری دست یابند .میانگین كارآیي اقتصادی برای این منطقه %13
محاسبه شده است .به گفتهی دیگر ،واحدهای مورد مطالعه به طور متوسط  %33ناكارآیي
اقتصادی دارد .از آن جا كه كارآیي اقتصادی در تولید یکي از معیارهای سنجش كسب درآمد و
سوددهي واحدهای تولیدی است ،این شاليكاران با رسیدن به یک تخصیص بهینهی منابع
ميتوانند به سادگي درآمد خود را در حدود  %33افزایش دهند.
دامنهی تغییرات كارآیي اقتصادی میان بهترین و بدترین واحد تولیدی به دلیل تفاوت در
هزینههای تولید در واحد هکتار %31 ،است ،و نشان ميدهد كه اختالف بسیار زیادی میان
كشاورزان منطقه از لحاظ سودبری وجود دارد .به گفتهی دیگر ،اگر هزینهی متغیر ساالنه را كه
برای كشت یک هکتار محصول الزم است ،به نوعي سرمایهی نقدی كشاورز برای كشت یک
هکتار برنج بدانیم ،این نتایج نشان ميدهد كه شاليكاران منطقه در هزینه كردن سرمایهی خود
چندان موفق عمل نميكنند.
در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس ،كارآیي فني از حاصلضرب كارآیي مقیاس ( )SEو
كارآیي مدیریتي ( )VRSحاصل مي شود و با حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس برابر است
(اماميمیبدی .)3108 ،باال بودن كارآیي مدیریتي نشان ميدهد كه دانش فني در استفاده از
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فناوری نه چندان پیشرفتهی كنوني با توجه به منابع موجود كه با استفاده از كارآیي فني بازگو
ميشود ،تاثیر بسیار زیادی دارد .بنابراین ميتوان گفت كه برنجكاران منطقهي مورد مطالعه،
مدیریت نسبتا خوبي بر استفاده از نهادهها برای رسیدن به بیشترین محصول اعمال كرده اند.
بهترین اندازهی میانگین كارآیيهای محاسبه شده در منطقه مربوط به كارآیي مقیاس با مقدار
متوسط  %33است (جدول  .)1بنابراین به نظر ميرسد كه در شهرستان مرودشت مشکالت
مربوط به ناكارآیي مقیاس در تولید برنج ،كمتر از مشکالت ناكارآیي فني و مدیریتي است.
جدول ( ، )1نتایج فراواني بازده نسبت به مقیاس در میان بهرهبرداران برنج منطقه مورد بررسي
را نشان ميدهد.
جدول ( .)1فراواني بازده نسبت به مقیاس در شاليكاران بخش كامفیروز شهرستان
مرودشت
نوع بازده نسبت به مقیاس

تعداد (فراواني نسبي)

درصد

بازده كاهنده نسبت به مقیاس ()DRS

7

1/8

بازده ثابت نسبت به مقیاس ()CRS

3

1/1

بازده فزاینده نسبت به مقیاس ()IRS

333

38/1

مأخذ :یافتههای تحقیق

تنها  1/8برنجكاران در نمونهی مورد بررسي بازده كاهشي نسبت به مقیاس و  %1/1بازده
ثابت نسبت به مقیاس داشته اند ،در حالي كه بیش از  %38شاليكاران منطقه ،بازده افزایشي
نسبت به مقیاس داشته اند ،یعني با افزایش همزمان همهی نهادهها به اندازهی  ،%3مقدار تولید
بیش از  %3افزایش یافت (جدول  .)1در واقع ،بازدهي افزایشي نسبت به مقیاس نشان ميدهد
كه درصورت افزایش سطح زیر كشت و دیگر نهادهها ،تولید به مقدار چشمگیری افزایش
ميیابد .بنابراین ،در این منطقه ،تولیدكنندگان با افزایش استفاده از نهادهها ميتوانند با توجه به
ثابت ماندن دیگر شرایط تاثیری مثبت بر اندازهی كارآیي داشته باشند .در نتیجه ،بیشتر
كشاورزان تولیدكنندهی برنج آنگونه كه باید ،از نهادههای تولیدی خود استفاده نميكنند و
اندازهی خطرپذیری آنها ناچیز است .در واقع اندازهی تولید با توجه به اندازهی مزرعه بهینه
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نیست .از تقسیم اندازهی مازاد نهادهها بر اندازهی مصرف واقعي نهادهها ،اندازهی ناكارآیي در
استفاده از نهادهها در تولید محصول منطقهی مورد نظر به دست ميآید (جدول .)8
جدول ( .)8مقایسه میانگین اندازهی نهادهی مصرف شده و اندازهی بهینهی نهادهی مورد
استفاده در هر هکتار تولید برنج بخش كامفیروز
مقدار مصرف
نهاده

شده (میانگین
مصرف واقعي)

مازاد مصرف
()input slacks

مقدار مصرف

درصد

بهینه (میانگین

ناكارآیي در

مصرف مطلوب)

مصرف نهاده

سطح زیر كشت (هکتار)

1/18

8/31

3/83

13/38

نیروی كار (روز-نفر)

71/34

1/81

78/38

7/41

ماشینآالت (ساعت)

3/31

8/88

3/00

8/73

بذر (كیلوگرم)

333/07

8/41

333/11

8/77

كود شیمیایي (كیلوگرم)

737/14

38/40

788/40

1/83

اندازهی سم (لیتر)

3/38

8/44

3/18

18/31

آب آبیاری (مترمکعب)

30303/31

3737/83

33818/33

88/88

مأخذ :یافتههای تحقیق
برای رسیدن به بیشینهی كارآیي اقتصادی ،دیده ميشود كه میانگین مصرف نهادهها باالتر از
اندازهی بهینهی آنها است (جدول  .)8نهادههای بذر ،كود شیمیایي و ماشینآالت نسبت به
دیگر نهادهها تقریبا در سطح بهینهیي برای تولید استفاده شده است ،اما دیگر نهادهها بیشتر از
مقدار بهینه استفاده شده است .این زیادی مصرف نسبت به حالت بهینه به ترتیب در آب
آبیاری ،سطح زیركشت ،و سم نمود بیشتری دارد .شاليكاران منطقه در مصرف نهادهی آب
 %88ناكارآیي دارد .بنابراین ،بنا بر خصوصیات محصول برنج ،روشهای آبیاری ،كیفیت و
كمیت آب مصرفي باید ارزیابي گردد .با توجه به اندازههای میانگین مصرف واقعي و مازاد
مصرف آب ،اندازهی مصرف بهینهی این نهادهی مهم برای تولید برنج ،حدود 33818
مترمکعب در هکتار بود .شاليكاری منطقه عالوه بر نهادهی آب ،در مصرف سم نیز %18/31
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ناكارآیي دارد و ميتواند با كاهش تقریبا  %17از مصرف سم ،بي كاهش در تولید به فعالیت
ادامه دهد .این كشاورزان  %13/38ناكارآیي در مصرف زمین ،و  %7/41در مصرف نیروی كار
در هکتار داشتند ،كه ميتوانند با  %13/38كاهش در مصرف زمین و  %7/41كاهش در
بهكارگیری نیروی كار ،بي كاهش در تولید ،با هزینهی كمتر به فعالیت ادامه دهند ،و به مرز
تولید در مقایسه با شاليكاران كارآ برسند .مطالعات همسان مانند برازدیک ( ،)1884اسبورن و
تروبلود ( ،)1884نیکات و المدار ( ،)1887زراءنژاد و یوسفيحاجيآباد ( ،)3100پاكروان و
همکاران ( )3100با این نتیجه همخواني دارد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مطالعه انواع كارآیي شاليكاران شهرستان مرودشت و اندازهی بهینهی استفاده از نهادهها
برای دستیابي به بیشینهی كارآیي ،بي تغییر در اندازهی فعلي تولید محاسبه شد .بررسي انواع
كارآیي شاليكاران منطقه نشان داد كه تولیدكنندگان برنج در شرایط بازده ثابت نسبت به
مقیاس دارای كارآیي فني متوسط  %31اند .بنابراین ،یک پتانسیل  10درصدی با همین منابع
موجود ،برای افزایش تولید شاليكاران منطقه وجود دارد .ميتوان پیشنهاد كرد كه با فنآوری
موجود برای افزایش تولید اقدام شود.
اختالف  38درصدی میان بیشترین و كمترین اندازهی كارآیي فني تولیدكنندگان برنج نشان
ميدهد كه هنوز اختالف زیادی میان شاليكاران منطقه وجود دارد .این اندازهی اختالف را
ميتوان با روشهای گوناگون كاهش داد .برای نمونه پیشنهاد ميشود كشاورزان نمونه كه
اندازهی كارآیي آنها بیشتر اس ت ،به دیگر كشاورزان منطقه معرفي شوند تا در صورت نیاز
بتوانند در عمل با برنامههای این بهرهبرداران نمونه و كارآ آشنا گردند.
نتایج كارآیي تخصیصي و اقتصادی نشان داد كه این دو كارآیي در بیشتر واحدهای كشاورزی
برنج ،پایین است و شکاف نسبتا زیادی میان واحدهای بهرهبردار ،از نظر این دو كارآیي وجود
دارد .این موضوع نشاندهندهی ناموفق بودن شاليكاران در تولید اقتصادی است ،كه برای تولید
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در كمترین هزینه ،در تامین نهادهها محدودیتهایي دارند .در این زمینه ميتوان با فعالیتهای
آموزشي و ترویجي ،توجیه كشاورزان و رفع محدودیتهای احتمالي بازار نهادهها ،بر كارآیي
تخصیصي و اقتصادی آنها افزود و از این راه درآمدشان را باال برد .مناسب بودن كارآیي
مدیریتي ،نشان از آن دارد كه كشاورزان باتجربه برای تولید بیشترین محصول ،حسن تدبیر در
مدیریت تولید و قدرت تركیب مناسب نهادههای در دسترس را دارند .ارزیابي كارآیي مقیاس
نشان مي دهد كه میانگین كارآیي مقیاس تولید برنج در شهرستان مرودشت %33 ،است .با توجه
به اینكه حدود  %38از تولیدكنندگان نسبت به مقیاس بازده افزایشي دارند ،اندازهی تولید با
توجه به اندازهی مزرعه به گونهیي بهینه نیست ،و این ميتواند به دلیل محافظهكارانه عمل
كردن كشاورزان در استفاده از نهادهها برای تولید باشد .بنابراین دولت ميتواند با بهبود
حمایتهای الزم از تولید این محصول ،به عنوان یک محصول راهبردی كشاورزی ،اندازهی
خطرپذیری كشاورزان در تولید و افزایش استفاده از نهادهها را افزایش دهد.
مقایسهی میانگین اندازهی نهاده مصرف شده و اندازهی بهینهی نهادهی مورد استفاده در هر
هکتار تولید برنج شهرستان مرودشت نشان داد كه تمامي نهادههای ذكر شده در منطقهی مورد
بررسي ،بیشتر از مقدار بهینهی مورد استفاده قرار گرفته است .در این میان ،نهادههای آب
آبیاری ،سطح زیر كشت و سم مصرفي بیشترین اضافهی مصرف را داشت .بنابراین با توجه به
اندازهی ناكارآیي نهادههای مورد استفاده در تولید برنج ،كشاورزان منطقه ميتوانند آب آبیاری،
سطح زیر كشت و سموم مصرفي را بي كاهش در تولید محصول كاهش دهند .با توجه به
نتایج به دست آمده ،یک سیاست قیمتي مناسب برای نهادهی آب ،فراهم كردن خدمات
توسعهیي و ترویجي در مورد استفادهی درست از نهادههای تولیدی مانند اندازهی سموم
مصرفي و بهرهگیری شاليكاران از روشهای مدرن آبیاری توصیه ميشود.
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