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  چکيده
  

‐ ١٣٨٢ ي سال هاياس مزارع پنبه در استان خراسان در طي و مقي فني هاييدر مطالعه حاضر، کارا
 ي تصادفيد مرزي، تابع تولييبه منظور محاسبه کارا. ن شدييک تعيافت پارامتري با استفاده از ره١٣٧٩

 ي فنييزان کارايج نشان داد که مينتا. ن زده شدي تخميبي ترکياده ها ديبر مبنا) TSFPF( ترانسلوگ
. است%  ٨٨و % ٦٣ب ياس پنبه کاران به ترتي و مقي فنيياس کمتر و متوسط کاراي مقيينسبت به کارا

 پنبه ي فنييافزون بر آن، از عوامل موثر برکارا.  کننديد مياس نامطلوب توليک مقياکثر پنبه کاران در 
افته ها، آموزش و يبا توجه به .  نشان دادي داري اثر مثبت و معنيج کشاورزيآموزش و تروکاران، 
سياست  ارائه د و ارتقاء دانش کشاورزان به منظوري تولينه نهاده هاينه کاربرد بهي در زميكشاورز ترويج

  .تأكيد قرار گرفت  موردييد و بهبود کارايش توليجهت افزا  مناسبيتيهاي حما
  .، پنبه، خراسان بزرگيد مرزي، تابع تولييکارا:  كليدييواژه ها

  
  مقدمه

پنبه يكي از محصوالت مهم كشاورزي و اقالم اصلي    
دهه اخير علي رغم   صادرات غيرنفتي ايران بوده كه در دو

تاكيد به سياست خودکفايي محصوالت كشاورزي و 
صادرات غيرنفتي، جايگاه گذشته خود را از دست داده 

نوسانات توليد پنبه و به تبع آن صادرات اين . است
محصول به حدي بوده كه در برخي از سال ها به دليل 
كاهش توليد، صادرات اين محصول قطع و واردات آن 

  ). Zad et al., 2002(اجتناب ناپذير گرديده است 
قات پنبه کشور ي بر اساس آمار بدست آمده از موسسه تحق

 کشور در سال ي زراعياض هزار هکتار از ار۱۱۰حدود 
ن رقم نسبت ي به کشت پنبه اختصاص داشته که ا۱۳۸۵

  . افته استي درصد کاهش ۳۶) ۱۳۸۴(به سال قبل 
 و روغن يع نساجيه صناين مواد اوليپنبه عالوه بر تام

، صنعت و ي کشاورزي بخش هاي در اشتغال زائيکش
کمتر محصول .  کنديفا مي اي نقش مهميبازرگان
جاد ارزش افزوده و تنوع فرآورده يت اي نظر قابل ازيکشاورز

واردات پنبه  در حال حاضر.  با پنبه را داردي برابرياراي ها،
ران ين صادر کنندگان پنبه به ايمهمتر . شوديانجام م

رغم ي باشند که پنبه آنها عليازبکستان و ترکمنستان م
به  ،)مقاومت کمتر نساج  ( يکرونرين از نظر مييت پايفيک
د يت از پنبه تولي حمايبرا.  شوديل ارزانتر بودن وارد ميلد

ع ياما صنا،  شده استبستهبرواردات آن تعرفه  داخل،
ن مانع را ي ايظاهر قانونبه  ي توانسته اند با پوششينساج

 اقدام به واردات پنبه از نوع ،دور و بدون پرداخت تعرفه
ن از نوع رايپنبه ا( ندارد يب داخلي رقکنند کهاف بلند يال
  ). Abyar,2007()  باشديم اف متوسطيال
  دي را مانع تولين پنبه داخليت پائيفي کيع نساجيصنا  

ن آالت ي به اعتقاد آنها ماش.د داننيف مي ظري نخ ها
 ي در کشور وجود دارد ولي مجهزيشگاه هايمناسب و آزما

د نخ ي توليط الزم براي شرايت پنبه داخليفين بودن کيپائ
 کند و باعث کاهش سرعت کار يجاد نميف را اي ظريها
مت تمام شده يش قيجه افزاي و در نتين آالت نساجيماش
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از  .گشته استن صنعت يمحصوالت و کاهش سود خالص ا
  د داخل نسبت به يمت پنبه توليقگر باالبودن يطرف د

 يحضور در بازارهاامکان رقابت و ، آني جهانيمتهايق
  ). Abyar, 2007(کاهش داده است   رايجهان

 در استان خراسان ي از محصوالت مهم کشاورزيکيپنبه 
 در  اکثر ييط آب و هوايبزرگ است که به لحاظ شرا

 نسبتاٌ ي شود و از دامنه سازگاريمناطق استان کشت م
   امكانات و به توجه با.  برخوردار استيمناسب

د پنبه آنگونه که به اختصار يتول در موجود محدوديت هاي
 کاهش و افزايش درآمد راهكار براي مناسبترين ه شد،اشار

 بهبود و موجود توليد مطلوب عوامل ها، تخصيص هزينه

ش يبر افزا زيادي تأثير بسيار  کارايي.د استيکارايي در تول
 علل ناکارايي شناسايي و عملکرد دارد و با تخمين کارايي

سياست  اهداف از که يكي داشت اميد مي توان د،يدرتول
 Hajiyani et( محقق گردد ييبهبود کارا د پنبه يعنييلتو

al., 2005.(  
ن ي جهت تخمي به طور گسترده اي مرزي تصادفيمدلها
 به کار يبيا ترکي و ي مقطعي با استفاده از داده هاييکارا
 يد مرز تصادفيل تابع توليک تحليروش پارامتر.  رونديم

) ۱۹۷۷( .Meeusen et al و) Aigner et al.) ۱۹۷۷توسط 
 با استفاده از ،يک مرز تصادفيروش پارامتر. ارائه شد

 يبدست م) MOLS(١ اصالح شدهيحداقل مربعات معمول
ها و محصول در  ن نهادهي بي رابطه تبع،ن روشي ا در.ديآ

 تابع از ين پارامترهاي و جهت تخم شوديگرفته منظر
   .د شو ي استفاده مي آماريکهايتکن
نه صورت ين زميکه تاکنون در ا را يي از تالش هايبرخ

  ،)Kumbhakar) ۱۹۹۴ يدر مطالعه  توان ي مگرفته
 Park et al.) ۱۹۹۸ ،۲۰۰۳(، Henderson & Simar 
 با استفاده از تابع يين کارايافت که به تخمي )۲۰۰۵(
  . پرداخته انديد مرز تصادفيتول

Karagiannis & Sarris) ۲۰۰۵ ( در مطالعه خود، به
دکنندگان تنباکو در ياس تولي و مقيفن يين کارايتخم
.  پرداختنديک مرز تصادفيونان با استفاده از روش پارامتري
د ي تولي فنييزان کارايج آن ها نشان داد که مينتا

عالوه . ن تر استيياس پاي مقييکنندگان نسبت به کارا
اس نامطلوب يک مقيدکنندگان تنباکو در ين، اغلب توليبرا
با ) Mosavi & Khaliliyan) ۲۰۰۵.  کننديت ميفعال

                                                                                         
1 .  Modified ordinary least squares 

 از ي تعدادي فنيي کاراي تصادفيد مرزياستفاده از تابع تول
ج ينتا. ن زدنديمزارع گندم شهرستان شهر کرد را تخم

 تواند به عنوان هدف ي مي فنييش کاراينشان داد، افزا
د و عرضه آن و يش توليد گندم به منظور افزايدولت در تول

  . محصول در نظر گرفته شودن ي اييسرانجام خود کفا
Mohamadi & Sadr Alashrafi) ۲۰۰۵ (ييبه برآورد کارا 

 ي هاي تعاونياس براي و مقي، اقتصاديصي، تخصيفن
ک مرز يد دشت قمرود با استفاده از روش پارامتريتول

 داده ها يل پوششيک تحلي و روش ناپارامتريتصادف
 و يريگدر انداز) Faryadras et al.) ۲۰۰۲ . پرداختند

 از روش يريران با بهره گي پنبه کاران اييسه کارايمقا
ر ي استان ز۱۳ يي، کارا)DEA (٢ داده هايل پوششيتحل

ج نشان داد ينتا.  سه نمودي و مقايريکشت پنبه را اندازه گ
شتر استان ها ي پنبه کاران بي و فنيتيري مدييکه کارا

  آن هاي و اقتصاديصي تخصيياما، کارا. مطلوب است
 ي در استان هايين دو کاراين ايست و بيچندان باال ن

  . وجود داردياديمختلف شکاف ز
با توجه به آنچه گفته شد هدف مطالعه حاضر، برآورد 

 عوامل موثر ي پنبه کاران استان خراسان و بررسييکارا
  . استيد مرز تصادفيبرآن با استفاده از روش تابع تول

  
  مواد و روش ها

 يي جهت برآورد کاراي تصادفيد مرزيتول تابع يشکل کل  
  ر ي مورد مطالعه به صورت زيواحد ها

  :  باشديم

 ۱               (      )();,( itititit uvtxfy −+= β   
 داگالس و – کاب ين مطالعه، دو فرم تابعيدر ا     

شکل .  در نظر گرفته شديد مرزي تابع توليترانسلوگ برا
 & Berndt : ر است يورت زد ترانسلوگ به صي تابع توليکل

Christensen, ) ۱۹۷۳ ( ۲در رابطه،ityتم مقدار ي لگار

تم يلگارijtx و tن مزرعه در سال ي امi يديمحصول تول
 و tن مزرعه در سال ي امiن نهاده مورد استفاده ي امjمقدار 

tرات يي تغي برايني است که به عنوان جانشي شاخص زمان
                                                                                         

2. Data Envelopment Analysis (DEA) 
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 بوده که ير منفي غير تصادفيک متغي itu  يجزء خطا
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1 . Truncated 

،14.3≈π و ( )•Φر نرمال يمتغ ٢ي تجمعيتابع چگال

 ي بدست مitu ‐( exp( از ي فنييکارا. باشدياستاندارد م
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 يياس و کاراي دهد که کشش مقي نشان م۵رابطه   
اس و کشش ي مقيياگر کارا. گر مرتبط انديکدياس به يمق
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در صورت وجود بازده ). Forsund,1996(برابر خواهد شد 

                                                                                         
2 . Cumulative 
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ن تر از ييکشاورزان پا ) Eit<۱(اس ينده نسبت به مقيفزا
 با ن است کهيانگر اين بي و ا کننديد مياس مطلوب توليمق

 يدي تولينهاده ها ي تماميدي تولي واحدهانکه يفرض ا
 برابر ۲شتر از يبد يش دهند، مقدار توليافزابرابر ۲خود را 

 در صورت وجود بازده کاهنده نسبت .افتيش خواهد يافزا
اس مطلوب يکشاورزان باالتر از مق ) Eit>۱(اس يبه مق
که ني با فرض ان است کهيانگر اين بي و ا کننديد ميتول

برابر ۲ خود را يدي تولينهاده ها ي تماميدي تولي واحدها
ش خواهد ي برابر افزا۲کمتر از د يش دهند، مقدار توليافزا
  . افتي

اس ي مقييح اختالفات در کاراي توضيدر مرحله بعد برا     
 يين کشاورزان پنبه کار  از روش حداکثر راستنمايب

آن به  ي تصادفيون مرزياستفاده شد که مدل رگرس
  ):Reinhard et al., 2002( باشدير ميصورت ز
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ح ي توضي، براي فنيي در ناکارايحي توضير هايمتغ

  .  روندياس به کار مي مقيياختالفات در کارا
 در نظر گرفته شده يين کارايي تعين فرض برايچند     
کشاورزان مسن تر )  الفيي کاراير سن رويتاث) ۱: است

د يجه در تولي بوده و در نتيشتري تجربه بياحتماال دارا
نکه کشاورزان جوان يبا توجه به ا) ب.  کننديکاراتر عمل م

ز يد دارند و ني جدي هاي از تکنولوژيشتري بيتر آگاه
شتر است، ي ها بين تکنولوژيه از ال آن ها به استفاديتما

ر سطح يتاث) ۲. د کاراتر عمل کننديممکن است که در تول
 و ييکشاورزان بزرگ مالک کارا: يي کاراير کشت رويز

 نسبت به يشترياس بي حاصل از مقي هاييصرفه جو
نکه مشکالت يل ايکشاورزان خرده پا دارند اما، به دل

د دارد ممکن است ت مزارع بزرگتر وجويري در مديشتريب
.  داشته باشندي کمترييکه کشاورزان بزرگ مالک کارا

ن ممکن است که کشاورزان خرده پا، منابع يهمچن

 يگر نسبت به کشاورزي ديت هاي شان از فعاليدرآمد
ت ينه  فعاليجه تالش  آنها در زميشتر بوده و در نتيب

) ۳.  نسبت به کشاورزان بزرگ مالک  کمتر باشديکشاورز
 در يکشاورز: يي کارايرو ييط نامناسب آب و هواي شرااثر
ط آب ي با شراي در نواحي نامساعد نسبت به کشاورزينواح
 .  باشدي مي کمتريي کاراي مساعد  داراييو هوا

داده هاي مورد استفاده در اين مطالعه، مربوط : داده ها     
  ي كشاورز پنبه كار استان خراسان در ط۶۰به 

  مي باشد كه به صورت نمونه ۱۳۷۹‐۱۳۸۲ ي سال ها
براساس شرايط آب و ( گيري تصادفي طبقه بندي شده 

 اطالعات و افزون بر آن، از آمار. انتخاب شده است) هوايي

 و آمار و استان خراسان كشاورزي جهاد سازمان در موجود
  . گرديد استفاده نيز كشاورزي جهاد وزرات اطالعات

تن در ( انگر ميزان توليد نمايYمطالعه حاضر،  در     
 ‐ روز( نيروي كار X2، )هكتار(  سطح زير كشتX1، )هکتار

 X4، )كيلو گرم در هکتار ( ميزان بذرX3، )نفر در هکتار 
 X5، )در هکتار ( تعداد ساعات كار ماشين آالت كشاورزي

) كيلو گرم در هکتار  (ييايمي كود شX6تعداد دور آبياري، 
  . مي باشد

 با ناکارايي نيز مدل تصادفي، مرزي توليد تابع بر عالوه     

به تعداد دفعات  مربوط متغيرهاي از اي مجموعه به توجه
الت يزان تحصي، مz1  يجيحضورکشاورز در جلسات ترو

، اندازه )سال ( z3 ، سن کشاورز )سال  ( z2کشاورز 
، اختالف در )سال  ( z5، تجربه کشاورز ) نفر  ( z4خانواده 
ح داده ي منطقه توضييط آب و هواي و شرارکشتيسطح ز

رکشت کشاورزان با استفاده از  ياختالف در سطح ز. شد
 شد و سه يم بندي به سه گروه تقس١يل خوشه ايتحل

 z6 ير مجازيگروه کوچک، متوسط و بزرگ توسط دو متغ
. وارد مدل شد)  هکتار۳شتر از ي هکتار و ب۳کمتر از  (z7و 

ط آب يبا  شرا) ي، رضوي جنوب،يخراسان شمال(سه منطقه 
 ير مجازيز توسط دو متغي معتدل، سرد و گرم نييو هوا

z8 و z9 ) ط ير از آن، شراي سرد و غييط آب و هوايشرا
  . مشخص شد) ر از آني گرم و غييآب و هوا

  
  ج و بحثينتا

 استفاده شده در مدل يرهاي متغيفي توصي     آماره ها
داقل و حداکثر در جدول ار، حين، انحراف معيانگيشامل م

                                                                                         
1. Cluster analysis  
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 ي مشاهده م۱با توجه به جدول .  نشان داده شده است۱
 دوره مورد مطالعه  يشود که متوسط عملکرد پنبه در ط

 تن در هکتار در ۵/۷ تا ۰ باشد و در دامنه ي تن م۴۱/۲
، ۷/۳۲ن آالت يمتوسط ساعت کار ماش. نوسان بوده است

لوگرم و ي ک۸/۴۹۱لوگرم، کود ي ک۱۲/۱۲۹ يبذر مصرف
متوسط سطح .  روز در هکتار است‐ نفر۸/۴۸ کار يروين
 شود ين مالحظه ميهمچن.  هکتار است۵۹/۲ز يرکشت نيز

 دفعه، ۷۳/۶ يجيکه متوسط تعداد حضور در جلسات ترو
و )  کالس سواد۵ (۵الت کشاورزان يزان تحصيمتوسط م

نکته قابل تامل .  سال است۸۱ تا ۴۰ن يسن کشاورزان ب
همانطور که .  دامنه سن کشاورزان نمونه است۱در جدول 
 ين آنها مشاهده نمي شود  زارع جوان در بيمالحظه م

ج ي به نتايابيک مدل مناسب و دستيبه منظور ارائه .  شود
ج ينتا.  آزمون شده استيات آماري فرضيک سريمعتبر، 

 = m)اول، فرض .  ارائه شده است۲ن آزمونها در جدول  يا

1, . . . ,h) 00 === mδδγ رد%  ۵ در سطح  
 در مدل وجود ي فنيين است که ناکارايانگر اي شود و بي م

  تيد فعالير مرز توليدارد و اغلب کشاورزان در ز

00(m = 1, . . . ,h)دوم، فرض .  کنندي م == mδδ در 
 ي فنيي دهد که ناکاراي شود و نشان ميرد م% ۵سطح 
 ,m = 1)ه  يسوم، فرض.  باشديمه نرمال نمينع ي توزيدارا

. . . ,h)0=mδرد شد و اشاره دارد به % ۵ز در سطح ي ن
ن يانگيع نرمال ناقص با مي توزي داراي فنيينکه ناکارايا

0δدر رابطه يحي توضير هايجه متغي باشد و در نتي نم 
 ير مي تاثي فنيي ناکاراي بر روي داري به طور معن۳

==0(ه يچهارم ، فرض. گذارند TTT δδ(ان ي ب  
ن ي در طول زمان ثابت است، که اي فنيي کند که کارايم

 دهد که زمان يرفته شد و نشان ميپذ%  ۵فرض در سطح 
  . نگذاشته استيري تاثي فنيي  کارايبر رو
مناسب ،  يتابع فرم شناخت منظور گر ، بهياز طرف د     

د ي تابع تولي داگالس  و ترانسلوگ برا– کاب يدو فرم تابع
 βjk = 0ه ينکه فرضيبا توجه به ا.  در نظر گرفته شديمرز

( j,k =1, . . . ,6) ۵ در سطح %  
 يد مرزي تابع توليداگالس برا - کاب فرم رد شد انتخاب

مناسب، فرم ترانسلوگ  يتابع  باشد و فرميمناسب نم
  . است
 راتييه تغبين فرضيهمچن

0),1,...,6(يفن ==== kjTJTTT βββ در سطح 

 ي خنثيرات فنييه تغيرد شد و فرض% ۵

0)1,...,6(کسيه == jTjβ رفته شديپذ%  ۵در سطح  .
 کشاورزان پنبه کار به فرم ترانسلوگ يد مرزيتابع تول        

.   ارائه شده است۳ج آن در جدول  يبرآورد شد که نتا
 آالت و آب از ني کار ، ماشيرويرکشت ، نير سطح زيمتغ

 نيا.  دار شده انديمعن% ۵ در سطح يلحاظ آمار
 باشند که يک مي عالمت مثبت و کمتر از ير ها داراي متغ

ر يمتغ.  اشاره داردي  مثبت و نزولييد نهايبر وجود تول
 ير چندانيد تاثي در تولييايمي و کود شيزان بذر مصرفيم

از % ۹۸نکه ي اشاره دارد به اγمقدار پارامتر . نشان ندادند
ه ي است و بقي فنييد به خاطر ناکارايانحرافات در تابع تول

 است که تحت کنترل يل عواملين انحرافات به دليا
  . باشديکشاورز نم

  
ار،حداقل و حداکثر ين، انحراف معيانگي  م‐ ۱جدول

  ۱۳۷۹‐ ۱۳۸۲ دوره يرها در طيمتغ

نحراف اممينيممميماکزنيانگيم ريمتغ
 اريمع

 ۲/۱ ۰ ۵/۷ ۴۱/۲ )تن(د يتول
ن آالتيساعت کار ماش

 )ساعت(
۷/۳۲ ۴۸۰ ۰ ۷/۵۱ 

 ۳/۸۳ ۰ ۱۲/۱۲۹۸۵۰ )لوگرميک(بذر 
 ۱/۲۸۵ ۸/۴۹۱۱۷۲۵۰ )لوگرميک (ييايميکود ش

 ۵۲/۹ ۰ ۱۳۰ ۸/۱۲ ياريتعداد دور آب
 ۶/۵۱ ۰ ۴۰۰ ۸/۴۸ ) نفر‐ روز( کار يروين

 ۳ ۰ ۲۰ ۵۹/۲ )هکتار(ر کشت يسطح ز
 ۴ ۰ ۱۵ ۷۳/۶ يجيحضور در جلسات ترو

 ۴ ۰ ۱۶ ۵ )سال(الت يزان تحصيم
 ۸/۱۴ ۴۰ ۸۱ ۶/۴۶ )سال(سن 

 ۳۸/۳ ۲ ۲۲ ۳۱/۶ )نفر(اندازه خانوار 
 ۸/۱۵ ۰ ۵۳/۲۳۶۵ )سال(تجربه 
  قي تحقيافته هاي:   ماخذ

          
اس مزارع پنبه در ي و مقي فنييزان کاراي ميع فراوانيتوز

با توجه به جدول، مشاهده . نشان داده شده است ۴جدول 
اس کمتر ي مقيي از کاراي فنييزان کاراي شود که ميم

ن ي کل به ايي از ناکاراي توان گفت نسبت بزرگياست و م
.  کننديد عمل مير مرز توليل است که کشاورزان در زيدل

 ي فنييمتوسط کارا۱۳۸۲ – ۱۳۷۹ يدر طول سال ها
لذا اگر . بدست آمد% ۸۸اس يق مييو متوسط کارا% ۶۳

ت ياس مطلوب فعاليکشاورزان نمونه مورد مطالعه در مق
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افت و اگر از يش خواهد يافزا% ۱۲دآنها يکنند، متوسط تول
 موجود به طور کاراتر استفاده کنند، ي هايتکنولوژ

ش يافزا% ۳۷زان ي توانند به ميد خود را ميمتوسط تول
نه از يدر استفاده به يدرصد ۳۷با توجه به شکاف . دهند
توانند با کاهش استفاده  ي مورد مطالعه ميها، واحدها نهاده

زان محصول ي بدون کاهش در مي اضافيها از نهاده 
 توانند يق مين طريش دهند و از اي خود را افزاي فنييکارآ

 مرز ي کرده و رويريد جلوگي توليها از هدر رفتن نهاده 
  .رنديد قرار گي توليکارآ
 – ۹۰%ن ي بي فنيي کاراي اغلب کشاورزان دامنه يراب    
  بدست ۸۰ – ۱۰۰%ن ياس بي مقيي کاراي و دامنه ۵۰
 از کشاورزان ي کميلي شود که نسبت خيمالحظه م. آمد

د ياس در تولي مقييدر نمونه مورد مطالعه با مسئله ناکارا
زان ي از آنها ميشترين حال، نسبت بيباا. مواجه بوده اند

قابل ذکر است که . داشته اند% ۵۰ کمتر از ين فييکارا
 ي فنييانس کارايبا نصف وارياس تقري مقييانس کارايوار
 به نسبت، ي فنيي کاراينان براي باشد و فاصله اطميم
عالوه . اس استي مقيي کاراينان برايشتر از فاصله اطميب

 ۱۳۸۲ – ۱۳۷۹ ي سال هاي در طي فنيين، کارايبر ا
باً بدون ين دوره تقرياس در اي مقييکارا يافته وليش يافزا
 عوامل موثر بر يج حاصل از بررسينتا. ر بوده استييتغ
.  نشان داده شده است۵اس در جدول ي و مقي فنييکارا

 شود که در مناطق با يبا توجه به جدول، مشاهده م
نسبت به مناطق ) سرد و گرم( نامساعد ييط آب و هوايشرا

اس ي مقيين حال، کارايبا ا. است کمتر ي فنييمعتدل، کارا
 سرد کاهش ييط آب و هوايفقط در مزارع واقع در شرا

افزون برآن، اندازه خانوار منجر به کاهش .  دهدينشان م
 يرياس تاثي مقيي کشاورزان شده و بر کاراي فنييکارا

 تواند به ي مي فنيياثر اندازه خانوار بر کارا. نداشته است
 کار يروي به ني کار خانوادگيرويش نسبت نيل افزايدل

 ي داري،رابطه معنيدر طول دوره مورد بررس. ماهر باشد
 و ي فنييالت کشاورز و کارايزان تحصين تجربه و ميب
  .  اس مشاهده نشديمق

 به و مثبت ،يكارايي فن بر كشاورزان آموزش و ترويج    اثر

فعاليت  آن ها در كه مزارعي .است دار معني آماري لحاظ
 كارشناسان از و بوده بيشتر ترويجي و موزشيآ هاي

 شركت هاي كشاورزي مانند( کرده اند  كشاورزي استفاده

  از سايريفن لحاظ به )كشاورزي جهاد سازمان به وابسته

 و ي آموزشيت هايفعال. اند عمل كرده كاراتر مزارع

 نداشته يرياس کشاورزان تاثي مقيي کاراي بر رويجيترو
 يري کشاورزان تاثي فنيي کاراي بر رواندازه مزرعه. است

ر يسطح ز با  است که مزارعين درحالينداشته است  ا
اس يمق توليد پنبه از كارايي در هكتار، ۳ از کمتر كشت
مزرعه كارايي  ش اندازهيافزا با بوده و برخوردار يکمتر
  .يافته است اس نيز افزايشيمق
  

  نتيجه گيري
اس مزارع پنبه استان ي و مقي فنيين مطالعه، ناکارايدر ا    

 با استفاده از ۱۳۷۹ – ۱۳۸۲ ي سال هايخراسان در ط
ج مطالعه نشان ينتا. ن شديي تعيک تصادفيروش پارامتر
 ي فنيي مورد مطالعه، متوسط کاراي سال هايداد که در ط

 به يدرصد ۳۷ن شکاف يمنظور کاهش ا به.  باشديم% ۶۳
با ، عمل کنندارا  کي از لحاظ فن واحد هاي که تمامينحو
ک سو از هدر رفت ي توان از ي نهاده ها ميش بهره وريافزا

گر باعث کاهش متوسط ي دي نمود و از سويريمنابع جلوگ
 ي فنييزان سود و کارايجه ميد پنبه شد و درنتينه توليهز

 درخصوص شود مي پيشنهاد لذا. ش داديکشاورزان را افزا

بهبود راندمان و   ارقام پر بازده،يمعرف همچون عواملي
 بهبود دركيفيت كم، هزينه با تامين اعتبار ،ت پنبهيفيک

 تا گيرد انجام الزم اقدامات آن ها به موقع عرضه نهاده ها

د يتول سود افزايش نتيجه، در و وري و كارايي بهره افزايش
افزون بر آن مشاهده شد که . يابد تحقق کنندگان پنبه
 شود يه ميد که توص باشيم% ۸۸اس ي مقييمتوسط کارا

نه ير مناسب در هزييح از نهاده ها و تغيبا استفاده صح
اس مطلوب حرکت يد را به مقي، توليدي واحد توليها

 ي بر رويج کشاورزينکه، آموزش و ترويبا توجه به ا. دهند
.  نشان دادي داري کشاورزان اثر مثبت و معني فنييکارا
يش كارايي افزا منظور  شود بهيشنهاد مين پيبنابرا

 با آنها كردن آشنا و د، آموزش كشاورزانيکشاورزان در تول

  . رديكشاورزي مورد توجه قرار گ جديد روشهاي
ج ين نتاي رود بتوان اي انتظار مج مطالعهيبا توجه به نتا     

 ينيش بيز پي نيط کنوني شراي برايرا به صورت تجرب
 ياه  دورهي که با برگزار شوديمشنهاد يپنمود لذا 

نه ينه کاربرد درست و بهي در زميجي و ترويآموزش
، يتيري و مدي اقتصاديد از لحاظ دورنماي توليها نهاده

 در خصوص بازار نهاده و فروش يتي حماياستهاياعمال س
د و ارتقاء سطح يمحصول جهت کاهش هدر رفت عوامل تول
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 بتوان پنبهد يل در توليران و عوامل دخيدانش مد
  .دي آن ها را بهبود بخشييو کاراگان پنبه د کننديتولدرآمد

 عوامل ساير زمينه در بيشتر مطالعه لزوم پايان در   

 سياست هاي مانند توليد برافزايش كارايي رگذاريتاث

هاي  هزينه افزايش مكانيكي، فناوري توسعه اعتباري،
 ژنتيكي كاربرد فناوري هاي گسترش و تحقيقات و آموزش

 مناسب سياست هاي ارائه ه منظورب شده اصالح بذرهاي و

  .است تأكيد مورد توليد
  

  ارائه مدليات براي آزمون فرض‐ ۲جدول 
 

2,05.0 χα   λ يدرجه آزاد ير  بحرانيمقاد=

۰۴۵/۱۹ ۱۱ ۹۴/۶۴ 00 === mδδγ(m = 1, . . . ,h) 
۶۷/۱۷ ۱۰ ۷۳/۵۰ 00 == mδδ(m = 1, . . . ,h) 
۲۷/۱۶ ۹ ۲۹/۲۶ 0=mδ(m = 1, . . . ,h) 
۱۳/۵ ۲ ۷۱/۰ 0== TTT δδ
۰۷/۳۲ ۲۱ ۰۰۳/۵۵ βjk = 0 ( j,k =1, . . . ,6) 

۸۵/۱۴ ۸ ۱۱/۱۹ )6,...,1,(0 ==== kjTJTTT βββ 
۹۱/۱۱ ۶ ۳۹/۸ )6,...,1(0 == jTjβ

                  . شده استاخذ 2χ از جدول مقادير بحراني: توجه .گرفته شده است)  Kodde & Palm )۱۹۸۶ ازقي تحقيافته هاي: ماخذ

  ۷۹‐۸۲ ي سال هاي کشاورزان پنبه کار استان خراسان در طي ترانسلوگ برايد مرزي تابع تولين پارامترهاي تخم– ۳جدول 
 پارامتر يباتمقدار محاس  t آماره پارامتر يمقدار محاسبات t آماره
۲۰۰/۱ ۳۲۹/۰ 35xβ ۰۲۶/۰ ۰۱۰/۰ 0β 
۱۷۹/۰ ۰۱۸/۰ 36xβ 

*۰۵/۲ ۸۷۰/۰ 1xβ
۴۱۱/۱ ۰۵۰/۰‐ 44xβ *۰۲۵/۲ ۴۷۰/۰ 2xβ 
۴۵۵/۱ ۲۱۸/۰ 45xβ ۵۷۲/۰‐ ۲۲۰/۰‐ 3xβ 
۳۰۰/۰ ۰۱۹/۰ 46xβ *۲۲/۲ ۵۹۳/۰ 4xβ 
۵۸۱/۱‐ ۴۵۴/۰‐ 55xβ *۰۰۷/۲ ۸۰۵/۰ 5xβ 
۵۸۲/۰‐ ۱۰۷/۰‐ 56xβ 

۰۷/۰‐ ۰۱۲/۰‐ 6xβ 
۱۹۹/۰‐ ۰۰۸/۰‐ 66xβ ۱۲۳/۰‐ ۰۱۰/۰‐ 11xβ 
۴۱۲/۰ ۱۳۸/۰ Tβ *۴۲۰/۳ ۱۸۴/۰ 12xβ 
۹۲۱/۰ ۰۲۸/۰ TTβ ۸۳۹/۱‐ ۳۳۹/۰‐ 13xβ 
۰۴۶/۰‐ ۰۰۱/۰‐ 1Txβ ۷۸۳/۰‐ ۰۶۶/۰‐ 14xβ 
۳۹۱/۰ ۰۰۶/۰ 2Txβ *۵۲۵/۲‐ ۶۱۴/۰‐ 15xβ 
۹۴۸/۱‐ ۰۹۴/۰‐ 3Txβ 

۰۶۳/۱ ۱۵۶/۰ 16xβ 
۵۷۵/۰‐ ۰۱۱/۰‐ 4Txβ ۸۱۳/۱ ۰۶۲/۰ 22xβ 
۴۲۶/۱‐ ۱۰۲/۰‐ 5Txβ *۴۷۷/۲‐ ۲۰۵/۰‐ 23xβ 
۴۹۳/۱ ۰۷۱/۰ 6Txβ *۸۴۴/۳‐ ۱۳۷/۰‐ 24xβ 

*۰۰۶/۲ ۰۵۹/۱ 2σ ۱۳۶/۱‐ ۱۲۸/۰‐ 25xβ 
۳۱۴/۸۴ ۹۸۳/۰ γ ۶۸۹/۰ ۰۳۸۶/۰ 26xβ 

 ۷۵۲/۱۱۹‐ Log likelihood function ۴۲۴/۰ ۰۵۱/۰ 33xβ 
   ۶۷۲/۱ ۱۷۴/۰ 34xβ 

، x5 نماد ، آب باx4ن آالت با نماد ي، ماشx3 با نماد يزان بذر مصرفي، مx2 کار با نماد يروي، نx1ر کشت با نماد ير سطح زيمتغ: توجه
 %۵معني دار در سطح  .  مشخص شده استx6 با نماد ييايميکود ش



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزيمجله   ۳۴

 

  کشاورزان پنبه کار خراسانياس براي و مقي فنيين کننده کارايي تعير هاي متغ– ۵دول ج
 ي فنييکارا اسي مقييکارا

 بيضرا يمقدار محاسبات tآماره  بيضرا يمقدار محاسبات tآماره 

*۷۶/۲ ۴۵۶/۰ 0ρ 
۵۴/۰ ۹۰۲/۰ 0δ 

۷۱۸/۰‐ ۰۰۴/۰‐ 
1zρ 

*۱۲/۲ ۱۰۸/۰ 
1zδ 

۲۳۵/۰‐ ۰۰۱/۰‐ 2zρ 
۴۱۵/۰‐ ۰۱۳/۰‐ 2zδ 

۰۸۷/۰‐ ۰۰۰۱/۰‐ 3zρ 
*۳۶/۲‐ ۰۱۴/۰‐ 3zδ 

۷۲/۱ ۰۰۶/۰ 
4zρ 

*۸۶/۲‐ ۱۵/۰‐ 
4zδ 

۰۰۰/۰ ۰۳/۰ 5zρ 
۹۸۲/۰ ۰۱۰۶/۰ 5zδ 

*۲۲/۳‐ ۲۱/۰‐ 6zρ 
۸۰۵/۰ ۶۶۶/۰ 6zδ 

۴۵/۱‐ ۱۰۸/‐ 7zρ 
۹۵۶/۰ ۷۷۲/۰ 7zδ 

۱۶۲/۰ ۰۰۸/۰ 8zρ 
*۳۴/۲‐ ۱۷/۲‐ 8zδ 

۲/۱۱‐ ۵/۰‐ 9zρ 
*۰۶/۲‐ ۶۶۵/۰‐ 9zδ 

۶۹/۱‐ ۱۱/۰‐ 
Tρ 

۰۵۹/۰ ۰۶۳/۰ 
Tδ 

*۴۸/۲ ۰۳۴/۰ 
TTρ 

۰۰۳۷/۰‐ ۰۰۰۷/۰ 
TTδ 

  قي تحقيافته هاي:              ماخذ
، اندازه خانواده با z3 ، سن کشاورز با نماد z2الت کشاورز با نماديزان تحصي، مz1 با نماد يجيتعداد دفعات حضور کشاورز در جلسات ترو:            توجه

سرد و (  نامساعد ييط آب و هواي ، شراz7و z6  هکتار با نماد ۳شتر از يو ب)  هکتار۳کمتر از ( ز کوچک ي، مزارع با ساz5، تجربه کشاورز با نماد  z4نماد
  . مشخص شده استTT و مربع شاخص زمان با نماد  T ، زمان با z9 و z8ب با يبه ترت)  گرم
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