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  کارآیی تولیدکنندگان چغندرقند در استان آذربایجان غربی

  

 محمدرضا ارسالن بد
*  

  چکیده

  

-و رقابت شکر در کشورافزایش تولید جهت. استان آذربایجان غربی یک تولیدکننده عمده چغندرقند در ایران است

هدف . تواند سهم مهمی داشته باشدتولیدکنندگان میافزایش تولید چغندر در این استان از طریق ارتقاء کارآیی آن، پذیري 

اي تصادفی از با انتخاب نمونه. باشدگیري کارآیی تولیدکنندگان چغندرقند در آذربایجان غربی میاین مطالعه اندازه

غندرکاران براي تعیین کارآیی چ. آوري شدهاي الزم جمعدادهچغندرکاران این استان، مصاحبه با آنها و تکمیل پرسشنامه،

 درصد و 5/69نتایج نشان داد که میانگین کارآیی چغندرکاران نمونه . نمونه، از روش پارامتري تصادفی مرزي استفاده شد

دهد که با امکانات و تکنولوژي موجود امکان افزایش تولید این نتایج نشان می.  درصد متغیر است100 تا 9/15از 

  . چغندرقند در استان وجود دارد

  

   آذربایجان غربی، چغندرقند، روش پارامتري تصادفی مرزي، کارآیی :هاي کلیدي هواژ

 ایران-  دانشیار اقتصاد کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه ارومیه، ارومیه -  
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  مقدمه

 رشد مصرف شکر و متناسببه علت عدم 

تولید آن در کشور سهم زیادي از مصرف داخلی 

براي افزایش . شودتأمین میاز منابع خارجی 

پذیري در تولید شکر در کشور و بهبود رقابت

حداقل در سه زمینه الزم است که بازار جهانی 

  : تغییر ایجاد شود 

عوامل محیطی قیمت چغندرقند و سایر بهبود  -

  کشاورزان موثر در فعالیت 

  بهبود تکنولوژي مورد استفاده  -

   تولیدکنندگانيکارآمدافزایش  -

شکر تولید شده در قند و از زیادي خش ب

 استان .شودکشور از چغندرقند حاصل می

آذربایجان غربی از نظر سطح زیرکشت و تولید 

هاي کشور چغندرقند رتبه دوم را در بین استان

 درصد 17  حدود1381-82در سال زراعی . دارد

 درصد تولید چغندرقند 22سطح زیرکشت و 

تولید چغندرقند و . )2 (بود این استان ازکشور 

هاي آن یک منبع مهم اشتغال و درآمد در فرآورده

شرایط باتوجه به . باشداستان آذربایجان غربی می

طبیعی و جغرافیایی بسیار مناسب استان براي 

ریزي براي بهینه کردن برنامهبا تولید این محصول 

این برتري نسبی  توانمیهاي تولیدي آن فعالیت

   .دادش افزایرا محصول 

یک مطالعه مقدماتی در مورد کارآیی 

دهد که کشاورزان در شمال غرب ایران نشان می

 یی کشاورزان و افزایش تولیدآبهبود کارامکان 

محصوالت کشاورزي در استان آذربایجان غربی 

  ).6(وجود دارد 

در استان فارس کارآمد تولید چغتدرقند 

ط چغندرکاران نمونه متوسکارآیی فنی   ونیست

کارآیی . )4 و 1( است  بوده) درصد7/68 و 55(

اي از چغندرکاران استان خراسان  در فنی نمونه

 4/96 و 3/75ترتیب کوتاه مدت و بلند مدت به

تولید همچنین ). 3 ( استدرصد برآورد شده

 همدان و ،هاي کرمانشاهچغندرقند در استان

  ). 5 (نیست کارآمد نیزخراسان 

گیري کارآیی هاندازتحقیق هدف این 

  غربی تولیدکنندگان چغندرقند در آذربایجان

  . باشدمی

  روشها

 کارآیی تولیدکنندگان براساس تئـوري      تعیین

ــارآیی ، بنگــاه ــد و نظــر  Paretoمفهــوم ک در تولی

Farrell     باشد که کارآیی    در مورد کارآیی نسبی می

هر تولیدکننده را با بهترین تولیدکنندگان کـه مـرز          

این ). 10(کند  دهند مقایسه می  کیل می تولید را تش  

ریزي ریاضی  برنامهتوان با دو روش     میرا  مقایسه  

  .و اقتصادسنجی انجام داد

اقتـصادسنجی   در تحقیقات کشاورزي از روش 

نوع قطعـی     دوبر  بیشتر استفاده شده است که      
1

 و  

تصادفی  
2
باتوجـه بـه شـرایط خـاص        . باشـند می 

تر اسـت   مناسبکشاورزي استفاده از نوع تصادفی      

  را ایـن روش   .دشـو که در این تحقیق استفاده مـی      

                                                          

 - 1  Deterministic

 - 2  Stochastic
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پــارامتري تــصادفی مــرزي 
1

 در ابتــدا .نامنــد مــی

ــدازه ــه انـ ــط نمونـ ــارآیی متوسـ ــري کـ اي از گیـ

ــاربــــرآورد  ســــپسوتولیدکننــــدگان  ی آی کــ

  .)13 و 12، 7(شد پذیر تولیدکنندگان منفرد امکان

  ســاختار اساســی الگــوي مــورد اســتفاده را

. ن با استفاده از یک نمودار ساده توضیح داد        توامی

 و (X)هـا    محور افقی مقـدار نهـاده      ،ل یک در شک 

ــشان (Y)هــا محــور عمــودي مقــدار ســتانده   را ن

هــاي  مقــدار نهــادهX1  در ایــن شــکل،.دهــدمــی

ــده  ــکتولیدکنن ــتانده Y1 و ی ــدار س ــاي او مق   ه

ترتیـب مقـادیر    بـه نیز   Y2 و   X2همچنین  . دباشمی

  .باشند میدولیدکننده توهاي ستاندهها و نهاده

 درصـد   100ی  یننده فوق کارآ  کاگر دو تولید  

هـاي  سـتانده بـر   و متغیرهاي تصادفی   داشته باشند 

روي تابع تولید مـرزي     در  ها  آن .شتثیر ندا أآنها ت 

امـا  . داشـتند  قرار   B و   Aترتیب در نقاط     به ،قطعی

 100تولیدکننـدگان   ممکن اسـت    واقعی  حالت  در  

ایـن امـر بـه دلیـل وجـود           .ارآمد نباشـند  درصد ک 

 در  .اسـت کنتـرل آنهـا     غیرقابـل   از عوامـل    بعضی  

 کـه ایـن عوامـل       شد فرض   ، یک مورد تولیدکننده 

  باعث افـزایش سـتانده شـده و بـه همـین جهـت             

Y1ســتانده مــرزي، 
*

، در بــاالي مــرز قطعــی و در 

 متغیرهاي غیرقابل کنترل روي     دومورد تولیدکننده   

منفـی داشـته و بـه همـین جهـت           ثیر  أستانده او ت  

Y2ستانده مرزي،   
*

. ، در زیر مرز قطعـی قـرار دارد        

   مرز قطعـی را در نظـر       Farrellباید متذکر شد که     

  

                                                          

- 3  Frontier stochastic parametric approach

ریـزي را   داشت و بـراي بـرآورد آن روش برنامـه         

  .)10 (پیشنهاد کرد

هـاي  هـا و سـتانده    با مقایـسه مقـادیر نهـاده      

 هـاي ییکـارآ میـزان   مشاهده شده با مقادیر مرزي      

در . تعیـین نمـود   تـوان   مـی را  نسبی تولیدکنندگان   

ــهن یـــک و دومـــورد تولیدکننـــدگا ترتیـــب ، بـ

X1A'/X1A   و X2B'/X2B   اگـر  . باشـند  درصد مـی

متغیرهاي قابل کنتـرل توسـط تولیدکننـده وجـود          

ــرل    ــل کنت ــاي غیرقاب ــر متغیره ــر اث نداشــت و اگ

تصادفی داراي توزیع نرمال با میانگین صفر بودند        

  . و تصادفی یکسان بودندتوابع قطعی

به صورت زیر تصادفی تابع تولید مرزي 

  : باشدمی

Yi = f (Xi) + Vi – UI                                                         (1)

  

 Xi ؛ ام iستانده تولیدکننده    Yiاین رابطه،   در  

  هتوسـط تولیدکننـد  مـورد اسـتفاده   هاي  بردار نهاده 

i؛ ام Vi اشـتباه تولیدکننـده   جملهi   کلیـه   ام بـراي

گیـري و سـایر      اشـتباهات انـدازه     در  ممکن عوامل

شـود داراي توزیـع     ها است که فرض می    ناخواسته

 مستقل، یکسان، نرمال با میانگین صفر و واریانس       

v
2

  همچنین   د؛نباش می Ui      اشتباه غیرمنفـی اسـت

دهـد و   را نـشان مـی     ام   iکه ناکارآیی تولیدکننـده     

 توزیع نیم نرمال داراي
2

ی ی یا نما
3

.)7 (باشد می

                                                          

1 - Half – normal

2 - Exponential
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   ساختار اساسی الگو- 1شکل 

  

 در ،)11(مطالعه دیگر یک  یجابراساس نت

داراي   این متغیر کهشوداین تحقیق فرض می

با توان این تابع را می. توزیع نیم نرمال است

 ییماناز روش حداکثر درست استفاده 
1

 برآورد 

  .ودنم

در این مطالعه با استفاده از پارامتر گاما،

v
2 + u

2) u
2/( = که دامنه صفر تا یک دارد ،

v و در آن
2 + u

2
 2 واریانس جمله عبارت از  =

Vi اشتباه مرکب - Uiآزمون توان میباشد  می

د دام  انجارافرض در مورد وجود یا عدم ناکارآیی 

v= 0که درحالتی). 8(
2

  درها کلیه تفاوت باشد 

هاي اشتباه تابع مرزي درنتیجه عوامل جمله

 .باشدمیمدیریتی تحت کنترل تولیدکننده 

                                                          

1 - Maximum likelihood (ML)

u=  ٠ه کدرحالتی
2

 برابر صفر  مقدار باشد،

هاي در جملهدهد کل تفاوت است که نشان می

غیرقابل نتیجه عوامل در اشتباه تابع تولید مرزي

بنابراین براي آزمون  .استتولیدکننده کنترل 

 اگر. دشواستفاده می آماره از ی آیرکاوجود نا

است که ی رد شود به این معن= 0فرض صفر 

توان با روش میرا  و تابع ردرآیی وجود داکانا

 رد H0اگر . دنمورآورد ی بینماحداکثر درست

  روش حداقلبهترین برآورد تابع تولید با نشود، 

(مربعات معمولی 
2OLS( شودحاصل می.  

*Yاگر 
درنظر گرفته  براي ستانده مرزي 

 برابر (Effi)  امiمیزان کارآیی تولیدکننده شود 

:  است با

                                                          

 - 2  Ordinary least squares

هاادهنه

هاستانده
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Effi = Yi/ Yi
*                                       )2(   

  

 برابر (Ineffi)ام i یزان ناکارآیی تولیدکنندهم

: است با 

  

Ineffi = 1- Effi = 1- Yi / Yi
*                        )3(     

  

ei = Viکه متغیر تصادفی باتوجه به این - Ui 

  ،Uiقابل مشاهده است، انتظار شرطی 

E(Ui|Vi - Ui) 12(ود نمبینی توان پیشمی را.(  

یی آاکثر مطالعات کار مشابه در این تحقیق،

 -  کاباز تابع تولید  يتولیدکنندگان کشاورز

 داگالس
1

تابع تولید . )14 (شود استفاده می

 نهاده متغیر به صورت زیر jتصادفی مذکور با 

  :  باشدمی

Yi = e0 Xi1
1 … Xij

j  eVi - Ui
  

i = 1, 2, … , N                                      )4(

  

ام، i کـشاورز  سطح تولیـد     Yiدر این رابطه،    

Xi1   تاXij   سطوحj   تولیدکننـده مورد استفاده    نهاده  

i ،امe   ،عـدد نپـري Vi   ،اشـتباه تـصادفی Ui متغیــر 

 0 نمونـه،    کـشاورزان  تعداد   Nتصادفی غیرمنفی،   

نیـز ضـرایبی هـستند کـه        j  تـا  1جمله ثابـت و     

  .شوندبرآورد می

 مزبورعی دو طرف تابع     لگاریتم طبی محاسبه  با  

  :د شومیحاصل معادله زیر 

  

                                                          

1 – Cobb - Douglas

Ln YI = 0 + 1 Ln Xi1 + … + 7 Ln Xij + Vi  + Ui              

                                                                                                                          (5)

اول برحـسب   یـک تـابع درجـه       این رابطـه    

هـاي مـورد اسـتفاده      لگاریتم سطوح تولید و نهاده    

تابع تولید مرزي مربوطه بـه      . باشداران می چغندرک

  : صورت زیر است 

  

Yi
*  = e0 Xi1

1 … Xij
j eVi

  )6(                      

                   

، در دامنه صـفر و      )Effi(ام  iکشاورز  یی  آکار

  : استیک به صورت زیر 

  

Effi = Yi/Yi
* = e-Ui

                               ) 7(

  .اند تعریف شدهقبالًاین رابطه نمادهاي 

ــورد داده ــاي م ــازه ــه نی ــن مطالع ــا در ای  ب

آمارگیري از کـشاورزان اسـتان آذربایجـان غربـی          

 افزاربا استفاده از نرم  الزم نیز    محاسبات   .تأمین شد 

FRONTIER (Version 4.1)  9(انجام شد.(  

  نتایج و بحث

نتایج برآوردهاي توابع تولید و ناکارآیی با 

 و )OLS(روشهاي حداقل مربعات معمولی 

ول اترتیب در جدهب (ML)نمایی حداکثر درست

  .اندارایه شده) 2(و ) 1(
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   نتایج برآورد تابع تولید با روش حداقل مربعات معمولی- 1جدول 

  

  دار بودنسطح معنی  رداشتباه استاندا  ضریب  متغیر

>005/0  7498/0  0266/10  مقدار ثابت

>X1(  4707/0  1794/0  005/0( زمین

X2(0787/0-  1077/0  ns( بذر

X3(  1359/0-  1233/0  ns( کود شیمیایی

>X4(  3648/0  0867/0  005/0( ماشین آالت

>X5(  2496/0  1118/0  025/0( نیروي انسانی

      0980/0سیگماي مربع

ns
  .دار نیستمعنیاثر عامل   :

  نمایی نتایج برآورد تابع تولید با روش حداکثر درست- 2جدول 

  

  دار بودنسطح معنی  اشتباه استاندارد  ضریب  متغیر

>005/0  1569/0  7575/9  مقدار ثابت

>X1(  5476/0  0378/0  005/0(زمین 

X2(  0100/0  762/0  ns( بذر

X3(  0848/0  1699/0  ns( کود شیمیایی

>X4(  1881/0  1176/0  10/0( آالتماشین

>X5(  0784/0  0267/0  005/0( نیروي انسانی

  >01/0  1077/0  2656/0سیگماي مربع

>005/0  0001/0  9999/0  گاما

ns
    .دار نیستمعنیاثر عامل  : 

 زمین، براي OLSروش حاصل از ضرایب 

آالت و نیروي انسانی مثبت و کوچکتر از ماشین

مورد بذر و کود شیمیایی منفی  درو  یک هستند

دهد که  میمنفی بودن این ضرایب نشان. هستند

.  بوده استالزممتوسط مصرف آنها بیش از حد 

ها  هزینه وشود تولید کاهشمیاین امر سبب 

کود بیش از حد مصرف دلیل و به یابد افزایش 

البته چون . شیمیایی محیط زیست آلوده شود
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این لذا . یستدار نر معنیبا عدد صفتفاوت آن 

ضرایب کلیه  باشدگیري باید با احتیاط تلقی نتیجه

 مثبت و کوچکتر از یک MLبرآورد شده با روش 

 باشد که نشانکوچکتر از یک مینیز و جمع آنها 

دهد که در تولید چغندرقند بازده مقیاس می

  . وجود داشته استیشکاه

 است بسیار نزدیک به یک ()ضریب گاما 

. باشددار می در سطح کمتر از یک درصد معنیو

که تولید چغندرقند در دهد این موضوع نشان می

. دشومیانجام آذربایجان غربی به طور کارآمد 

استان این میانگین کارآیی تولیدکنندگان نمونه در 

  . درصد متغیر است100 تا 9/15 و از 5/69برابر 

د متوسط کارآیی فنی چغندرکاران نمونه مور

 هايدر شهرستانه، مطالعه در استان کرمانشا

 و 82  بابرابرترتیب آباد غرب بهو اسالمکرمانشاه 

 هاي در شهرستان، درصد و در استان همدان77

 و در استان 60 و 77ترتیب به مالیرو  همدان

در ). 5( درصد گزارش شده است 67خراسان 

مطالعه در استان فارس میانگین کارآیی یک 

 100 تا 30 و از 55کنندگان نمونه برابر تولید

در مطالعه دیگري در ). 1(درصد متغیر بوده است 

شهرستان اقلید استان فارس میانگین کارآیی 

   تا8/37 و از 7/68تولیدکنندگان نمونه برابر 

دامنه تغییرات ). 4( درصد متغیر بوده است 9/99

کارآیی تولیدکنندگان منفرد در استان آذربایجان 

امر نشان این . بی از استان فارس بیشتر استغر

هاي ترویجی در استان فعالیتدهد که باید می

  . بیشتر باشدآذربایجان غربی 

کند که با نتایج مطالعه حاضر مشخص می

بهبود کارآیی تولیدکنندگان چغندرقند امکان 

  ا و ارتقاءهافزایش تولید، کاهش هزینه

هاي آن وردهپذیري صنعت چغندرقند و فرآرقابت

تواند این امر می. در آذربایجان غربی وجود دارد

پذیري کمک زیادي به هدف خودکفایی و رقابت

  .در بازار جهانی نماید

گذاري در زمینه ارتقاء کارآیی براي سیاست

تولیدکنندگان چغندرقند باید مطالعات در مناطق 

عمده تولیدکننده چغندرقند در استان آذربایجان 

 ویژه در زمینه عوامل مؤثر بر کارآییهغربی و ب

.انجام شود

  منابع مورد استفاده

ــانی- 1 ــیروانیان، ع .، ج ترکم ــسه  .1376. و ش مقای

توابع مرزي آمـاري قطعـی و تـصادفی در تعیـین            

ــرداران کــشاورزيکــارآیی فنــی بهــره مطالعــه :  ب

     اقتصاد .  فارس   استان   در    چغندرکاران   موردي

  .31-45): 3(5توسعه کشاورزي و 

ــاوري اطالعــات وزارت جهــاد  - 2 ــار و فن ــر آم  دفت

 -آمارنامه کشاورزي، جلد اول     . 1383. کشاورزي

. 1381-82محصوالت زراعی و باغی سال زراعی       

ریــزي و معاونــت برنامــه . 06/83 نــشریه شــماره

صـفحه  . اقتصادي، دفتر آمار و فنـاوري اطالعـات       

42 .

ــانی،- 3 ــت   ارز. 1383 . م قرب ــارکرد سیاس یــابی ک

حمایتی بیمه بـر کـارآیی و برابـري چغنـدرکاران           

.19-36): 1(1بیمه کشاورزي . استان خراسان



  
  

  

  1385 بهار، 1، شماره 8مجله کشاورزي، جلد 

  .1377. و قاسمی، ع. نژاد، م موسی- 4

: ها در تولید چغندرقندهبررسی مدیریت نهاد

اقتصاد کشاورزي . مطالعه موردي شهرستان اقلید

      .21-47): 4(6و توسعه 

  .1384. و زارع، ش. سیدان، م ،.عمتی، ع ن- 5

مقایسه کارآیی فنی چغندرکاران و عوامل مؤثر بر 

. خراسانهاي کرمانشاه، همدان و آن در استان

ه شده در پنجمین کنفرانس دوساالنه مقاله ارائ

، 1384 شهریور 9 تا 7اقتصاد کشاورزي ایران، 

      . دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

  

6 . Arsalanbod MR (2005) The Efficiency of 

Farmers in North - West of Iran. Indian 

Journal of Agricultural Economics

60(1): 103-108.

7 . Aigner DJ, Lovell CAK and Schmidt P 

(1977) Formulation and Estimation of 

Stochastic Frontier Production Function 

Models, Journal of Econometrics 6: 21-37.

8 . Battese GE and Corra GS (1977)

Estimation of a Production Frontier Model: 

With Application to the Pastoral Zone of 

Eastern Australia, Australian Journal of 

Agricultural Economics 21: 169-79.

9 . Coelli T (1996) A Guide to FRONTIER 

Version 4.1: A Computer Program for 

Frontier Production Function Estimation, 

CEPA Working paper 96/07, Department of 

Econometrics, University of New England, 

Armidale. 

10 . Farrell MJ (1957) The Measurement of 

Productive Efficiency, Journal of the Royal 

Statistical Society, Series A, General, 120, 

Part 3: 253-81.

11 . Greene WH (1993) The Econometric 

Approach to Efficiency Analysis, in H. O. 

Fried, C., A. K. Lovell and S. S. Schmidt 

(eds.), The Measurement of Productive   

Efficiency, New York: Oxford University 

Press: 115-116.

12 . Jondrow J, Lovell CAK, Materov IS and 

Schmidt P (1982) On the Estimation of 

Technical Inefficiency in the Stochastic 

Frontier Production Function Model, 

Journal of Econometrics 19: 233-38.

13 . Meeusen W and Van den Broeck J (1977) 

Efficiency Estimation from Cobb-Douglas 

Production Functions with Composed 

Error, International Economic Review

18: 435-44.

14 . Thiam A, Bravo-Ureta BE and Rivas TE 

(2001) Technical Efficiency in Developing 

Country Agriculture, Agricultural 

Economics 25: 235-243.



  
  
  

Journal of Agriculture, Vol. 8, No. 1, Spring 2006  

  

Efficiency of Sugar Beet Producers in West Azerbaijan 

*

Abstract

West Azerbaijan province is the major producer of sugar beet in Iran. To reach the goals of self-

sufficiency in the country and competitiveness in the market, increasing the production of sugar beet in this 

province through enhancing the efficiency of producers could have an important contribution. The purpose of 

this research was to measure the efficiency of sugar beet producers in West Azerbaijan. By selecting a random 

sample of sugar beet producers in this province, interviewing, and the questionnaire, the necessary data was 

collected. To measure the efficiency of sample producers, Frontier stochastic parametric approach was used. 

The results showed that mean efficiency of sample sugar beet producers was 69.5 percent, which ranged from 

15.9 to 100 percent. The results indicate that with the available resources and technology there is a high 

potential to increase sugar beet production in the province. To determine policy measures for enhancing the 

efficiency of sugar beet producers there is a need for more detailed study, especially on the factors influencing 

the efficiencies.

Keywords: Efficiency; Frontier stochastic parametric approach; Sugar beet; West Azarbaijan 
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