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 رجانیس شهرستان کارانپسته ییکارا نییتع یبرا هاداده یپوشش لیتحل کاربرد
 

 9شهرکی جواد ،2اکبری احمد ،1اوحدی نسرین

 کشاورزی اقتصاد ارشد کارشناس. 1

 و بلوچستان ستانیدانشگاه س ،یاستاد اقتصاد کشاورز .2

 و بلوچستان ستانیه ساقتصاد، دانشگا اریاستاد .3

 (22/11/92: بیتصو خیتار -22/9/92: افتیدر خی)تار

 

 دهیچک
 شهرستان و کشورپستة  کنندةدیتول نیترپسته در جهان و استان کرمان بزرگ گاندکنندیتول نیترعمدهاز  یکی رانیا

کوشش در  و کارانپسته ییکارا تیوضع یبررس .استکرمان  استان پستة دیمناطق تول نیترمهم از یکی رجانیس

 هدف با قیقتح نی. اددار یاژهیو تیمحصول پسته اهم دیاز منابع در تول نهیبه ةاستفاد و آنان ییکارا بهبود یراستا

 نیا کاراننفر از پسته 191 .گرفت انجام کارانپسته اسیمق و یتیریمد ،یاقتصاد ،یصیتخص ،یفن ییکارا نییتع

پرسشنامه  لیتکم قیاز طر ازیمورد ن یهاداده انتخاب شدند و ساده یتصادف یریگنمونه روش از استفاده با شهرستان

 سبهمحا هاداده یپوشش لیتحل روش از استفاده با کارانپسته ییکارا شد. یگردآور 1391 و 1399 یزراع سال یبرا

 21 اسیمق ییکارا نیانگیم ،درصد 29 تیریمد ییکارا نیانگیم ،درصد 71 یفن ییکارا نیانگیم داد نشان جینتا. شد

 شیب هانهاده تمام ،نیهمچن. است درصد 12 یاقتصاد ییکارا نیانگیو م درصد 27 یصیتخص ییکارا نیانگیم ،درصد

 جیوزش و تروآم بااست.  و آب ییایمیمربوط به کود ش نهیمصرف نابه زانیم نیشتریو ب شدند استفاده نهیبه حد از

 .داد شیافزا را ییکارا زانیم توانیم هاکاهش مصرف نهاده و دیتول یهانهاده از نهیبه استفادة یدر راستا یکشاورز

 

 .ییکارا رجان،یس ها،داده یپوشش لیتحل پسته،: یدیکل یهاواژه
 

 مقدمه
 شیافزا رابه غذا  ازین ،توسعه درحال یکشورها در تیجمع رشد

 در دیتول شیافزا و یکشاورز بخش به شتریب توجه سببداد و 
 اب تواندیم یکشاورز بخش در دیتول شیافزا. شد بخش نیا

 ییارابهبود ک ایموجود  یو گسترش تکنولوژ دیعوامل تول ةتوسع
 ی. کشورها(Shafiee et al., 2006) ردیگ صورت بردارانبهره

نابع از م نکردناستفاده نهیبهبه علت  رانیدرحال توسعه مانند ا
 ةلفاص یرزعملکرد محصوالت کشاو زانیاز نظر م ،دیو عوامل تول

نییپا در دیبا را آن علت که دارند افتهیتوسعه یبا کشورها یادیز
 ترینبزرگ رانیا. کرد جووجست ییکارا انواع سطوح بودن

طبق آمار سازمان  .جهان است ةپست ةو صادرکنند تولیدکننده
 یردرصد از سطح ز 36 و یددرصد از تول 00، 9002فائو در سال 

                                                                                                                                                             

 Email: nasrin.ohadi@yahoo.com  02565011120: تلفن :مسئول سندةینو* 

 یول ،(FAO, 2009)است  یرانمربوط به ا پسته در جهانکشت 

( عملکرد 9002سال  استثنای)به  9050تا  9000 هایسال ینب
بودن یینپا .تر بودیینپسته پا یدتول یاز عملکرد جهان یرانا ةپست

 تسکرمان ا ةپست ییناز عملکرد پا یناش یرانا ةعملکرد پست

(FAO, 2010).  در سال  کشاورزیبراساس آمار وزارت جهاد

 ترینعمدهکشت پسته،  زیردرصد از سطح  10، کرمان با 5621
 ,Ministry of Agriculture Jihad)) بود کشور ةپست ةتولیدکنند

Statistical annuals, 2008 .هزار هکتار سطح  30 با سیرجان
 ،کشور است ةپست اصلی تولیدکنندگاناز  یکیکشت  زیر

درصد  90و  کشور ةکشت پست زیردرصد از سطح  50 کهیطورهب
 شودیشامل م کرمان را ةکشت پست زیراز سطح 

((Management Sirjan city of Agriculture Jihad, 2012. 
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 بارندگی،بودن نامنظمو  یپراکندگ مانند یلیکرمان به دال
. تاس آبیدچار مشکل کم کویرلوت و دشت  یرکوهمجواربودن با 

 یبسیار در آب ناکافی مقدار و کشاورزی آب منابع باالی شوری
اخیر برای  هایسال عمدة هایمحدودیت جمله از مناطق از

 ،همچنین(. Sedaghat, 2006) آیدمی شماربهتولید این محصول 
 یلمع یرغ یاریآب یمیایی،ش یبا توجه به مصرف نامتعادل کودها

 کاراییرسد مینظر به ،محصول این تولید هاینهاده یتو محدود
موجود در اغلب مناطق  طیبا توجه به شرا .باشد پایینکاران پسته
 ریذپمحصوالت امکان ریسا یاقتصاد دیتول ،کشور یکارپسته

 اطقمن نیا در یگذارهیسرما فرصت تنها پسته دیتول و ستین
 ییناکارا و تیریمد ضعف باغداران مشکالت از یکی هامروز. است

با توجه به شناخت  نیبراابن ؛است یدیتول یهاواحد یاقتصاد
 ران،یا یکشاورز بخش در موجود یهاتیامکانات و محدود

 ها،نهیهز کاهش و درآمد شیافزا یبراراهکار  نیترمناسب
 دیتول در ییکارا بهبود و موجود دیتول عوامل مطلوب صیتخص
 یفعل طیدر شرا ،رونیا از(. Hajiani et al., 2005) است

امکان  نیا رایز د،دار یادیز تیاهم ییکارا به مربوط یهاپژوهش
 نیابرابن ؛ندشواستفاده  نهیبه صورتهمنابع ب که آوردیرا فراهم م

 هانآ قوت و ضعف نقاط ییشناسا و کارانپسته ییکارا یبررس
 ییبهبود کارا یراستامناسب در  یراهکارها ةارائ موجب تواندیم

 نةیزمدر  گرفتهصورتاز مطالعات  یبرخادامه،  درآنان باشد. 
 .شودیم انیب یمحصوالت کشاورز ییکارا

 Mirzaei Khalilabadi & Chizari(2004 )از استفاده با 
 کشاورز 992 با ایدومرحله ایخوشه گیرینمونه روش
 ،همطالع این در. دندکرمصاحبه  رفسنجان منطقة در کارپسته

ی فنی، یکارا اهداده یپوششتحلیل  با استفاده از روش
 دادد. نتایج نشان شمحاسبه  بردارانتخصیصی و اقتصادی بهره

ترتیب ی فنی، تخصیصی و اقتصادی کشاورزان بهیمتوسط کارا
 الفاخت ،نویسندگان ة. به عقیداستدرصد  36و  25، 19برابر 

 ةکارگیری مقدار بهینهدهد با بنشان می بردارانی بهرهیبین کارا

 Najafi .افزایش داد توان تولید را به مقدار زیادیها میهنهاد

& Abdolahi Ezatabdi (1997 )مرزی تولید تابع از استفاده با 
 تخمین ار رفسنجان شهرستان کارانپسته فنی ییاکار تصادفی،

 در فنی ییاکار متوسط داد نشان هاآن ةمطالع نتایج .زدند
 -انار نوق، یعنی رفسنجان شهرستان ةگانسه هایدشت

و  10، 00برابر با  ترتیببه کبوترخان -رفسنجان و کشکوئیه
 که ندکرد گیرینویسندگان نتیجه ،پایان دردرصد است.  19
 الگوی و آبی منابع نظر از دشت سه زیاد هایتفاوت علتبه

 نتایج از نتوانستند کارپسته کشاورزان ها،دهنها مصرف

 -تحقیقات پسته که در دشت رفسنجان ةمؤسس هایآزمایش
مؤثری در دو دشت دیگر شهرستان  طوربه است واقع کبوترخان

 یامطالعه درMoazeni  & Karbasi(2008 ) استفاده کنند. 
 و یتیریمد ،یاقتصاد ،یصیتخص ،یفن شامل ییکارا انواع
با استفاده از روش  را زرند شهرستان کارانپسته اسیمق ییکارا
 داد نشان جینتا. کردند یریگاندازه هاداده ریفراگ لیتحل

 بیترتبه زیریزرند و س یهادشت یبرا یفن ییکارا نیانگیم
 ای خالص یفن ییکارا نیانگیم. استدرصد  39و  19حدود 

به رندز دشت یبرا اسیمق ییکارا نیانگیم و یتیریمد ییکارا
 بیترتبه زیریس دشت یبرا و درصد 15 و 11 حدود بیترت

 ییکارا نیانگیم ،نیهمچن. است درصد 10 و 21 حدود
 حدود بیترتدشت زرند به یبرا یاقتصاد ییو کارا یصیتخص
 11 و 31 حدود بیترتبه زیریس دشت یبرا و درصد 62 و 10
 ارانکپسته از زیریس دشت کارانهپست ،نیبنابرا است؛ صددر

 لیپتانس دشت دو هر کارانپسته و ندهست کاراتر زرند دشت
 . .Ismat et alدارند خود ییکارا انواع شیافزا یبرا یادیز
کارایی فنی،  هاداده پوششی تحلیل از استفاده با( 2009)

 بنگالدش در طیور مزارع از رانمونه  صد اقتصادیتخصیصی و 
 باکردند. نتایج مطالعه نشان داد  گیریاندازه 9001 سال در

 باو  درصد 22متوسط کارایی فنی  ،بازدهی ثابت به مقیاس
کارایی  زانیو م درصد 22 کارایی فنی ،بازدهی متغیر به مقیاس

 با .است یفن ییتخصیصی و کارایی اقتصادی کمتر از کارا
زرعه تولید در هر م شیافزاو  هانهاده اضافی مقدار کاهش

 Nguyen & Giangکشاورزان را ارتقا داد.  ییکارا توانیم
 سةیمقا)با  تنامیو در را یمحصوالت کشاورز ییکارا( 2009)

 ،قیتحق نی. در اکردند برآورد( کیناپارامتر و کیپارامتر روش
 ،یفن ییکارا کیو ناپارامتر کیبا استفاده از روش پارامتر

 یهاسال یبرا یکشاورزمحصوالت  یو اقتصاد یصیتخص
 یهایفناور وجود باشد.  یریگاندازه تنامیدر و 5220-9001

و  یصیتخص ،یفن ییمتوسط کارا ،روش دو هر در متفاوت
 ار ییکارا زانیم توانیم کهیطورهب ،نبود باال ادیز یاقتصاد
نشان داد برآوردها با استفاده از  جینتا ،نیهمچن. دیبخش بهبود

 Nambiro. است کیمتفاوت از روش ناپارامتر کیروش پارامتر

et al. (2010 )ةنیزم در اطالعات به یدسترس نیب ارتباط 
 منطقة در راذرت  گانکننددیتول یفن ییو کارا یکشاورز
تفاده با اس ،قیتحق نی. در اکردند یبررس ایکن غرب در کاکامگا

 یبراکشاورز  510درمجموع  یاخوشه یریگاز روش نمونه
 و مدل هاداده یپوشش لی)تحل روش دو. ندشد انتخابمصاحبه 

 کشاورزان استفاده انیدر م یفن یبازده یابیارز ی( براتیتوب
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 ةنیزم در اطالعات به که یانرزکشاو دهدیم نشان جینتا. شدند
درصد  20 شانیفن ییمتوسط کارا ،دارند یدسترس یکشاورز

ط ند متوسندار یاطالعات دسترس نیکه به ا یو کشاورزان است
 نیب یمعنادار ةرابط نیبنابرا ؛درصد است 10 شانیفن ییکارا
 ةنیزمبه اطالعات در  یذرت و دسترس دیدر تول یفن ییکارا

 یمحصول عنوانهب پسته آنجاکه از. دارد وجود یکشاورز
 زا یکی رجانیس و است رانیا یرزدر بخش کشاو کیاستراتژ

 مقاله نیدر ا ،دیآیم شماربه محصول نیا دیتول مهم یهاقطب
 لیمورد نظر با استفاده از روش تحل ةمنطق بردارانبهره ییکارا

 .شد یبررس هاداده یپوشش

 

 هاروش و مواد
 مرزی تابع روش دو به توانمی را کارایی گیریاندازه هایروش
 روش و  (SFA: Stochastic Frontier Analysis)یتصادف
 (DEA: Data Envelopmentها داده یپوشش تحلیل

(Analysis کرد تقسیم (Moazeni & Karbasi, 2008 .)روش 
از کارایی است که  Farrellتعریف  ةپای بر تصادفی مرزی تابع

فنی، تخصیصی و اقتصادی تقسیم  ةکارایی را به سه دست
 حداکثر آوردندستهب :از ستا عبارت فنی کارایی. کندمی

 صیتخصی کارایی تولید، عوامل مشخصی مقدار از ممکن تولید
 داقلح که تولید عوامل از ترکیبی کارگیریهب :از ستا عبارت
 ضربحاصل از اقتصادی کارایی و باشد داشته همراهبه را هزینه
 ،بنابراین ؛آیدمی دستهب تخصیصی کارایی در فنی کارایی

 آوردندستهکارایی اقتصادی توانایی واحد کشاورزی در ب
 مصرف سطوح و قیمت به توجه با ممکن سود ثرحداک
 در (.Emami Meybodi, 2000; Farrell, 1957) هاستنهاده
 ریزیبرنامهتکنیک مورد استفاده  ،هاداده یپوشش تحلیل روش
 رتصوبه سازیبهینه سرییک دادنانجام با کارایی. است خطی
 یریگهانداز ،روش این در .شودمی محاسبه بنگاه هر برای مجزا

 انجاممتفاوتی  واحدهایبا  تواندیمعوامل تولید و محصوالت 
 عامل چند با هاییمدل تواندمی DEA روش براین،عالوه. ردیگ

 ,Moazeni & Karbasi) کند بررسی را محصول چند و تولید

2008; Farrell, 1957 .)ریغ) هاداده یوششپ لیتحل روش 
 Rhodes Cooperتوسط  1987در سال  بارنیاول( یفراسنجش

 کیتکن براساس را یمرز دیتول تابع روش نیا. شد یعرفم &
 تابع شکل نییتع به یازین و آوردیم دستبه یخط یزیربرنامه

 یکمتر در معرض خطا نیبنابرا ؛ندارد آن نیتخم یبرا دیتول
با  Rhodesکه  ی(. مدلRhodes, 1987) ردیگیقرار م حیتصر

 ،دش معروف CCRکردند به  ئهاار Cooper و Charnes یهمکار

 یامقاله 1984سال  در Cooper و  Banker،Charnesسپس 

 کهمطرح کردند  را BBCبه نام  یآن مدل در و کردندمنتشر 
بحث بازده  ،مدل نیا در. است مدل نیا معرفان یاسام مخفف
(. Banker et al., 1984) اضافه شد CCRدل به م زین اسیبه مق

 اسیثابت نسبت به مق یبا توجه به بازده ییکارا ،مطالعه نیا در

(CRS: Constant Return to Scale) به نسبت ریمتغ یبازده و 

محاسبه  (VRS: Variable Returns to Scale) اسیمق

 راگمحصول توانندیم هاداده یپوشش لیتحل یهامدل .شودیم
 ازحداقل  ةاستفاد ،گرانهاده روش در هدفباشند.  گرانهاده ای

 روش در .استمحصول  نیبا توجه به سطح مع هانهاده

 رییگاندازه است ممکن ،هاداده یپوشش لیتحل کیناپارامتر

 مشکل با -محورها با ییکارا مرز موازی قسمت لیدلهب -ییکارا

 یرو ییکارا اصالح از بعد زین بنگاه کی اگر رایز ،شود مواجه
 امکان هم باز رد،یگ قرار محورها با کارا مرز موازی قسمت

 (باشد گرانهاده لیتحل)اگر  دیتول کاهش بدون هانهاده کاهش
 (,Ohadi) شودیم گفته هانهاده مازاد اصطالح در که رددا وجود

(2012. 

 
 اسیمق به نسبت ثابت بازده مدل( الف

 هب ار ییکارا اس،یمق به نسبت ثابت بازده فرض باCCR مدل 
 یعنیخالص،  یفن ییکارا رندةیبرگدر که کندیم ارائه یاگونه
 اسیمق ییجوصرفهاز  یناش ییو کارا تیریاز مد یناش ییکارا

 رییتغ راتیتأث یابیارز یاز آنجاکه برا ،نیبنابرا ؛باشد بنگاه کی
 تیریاز مد یناش ییرمورد کاراد یاطالعات ،یو اصالح ساختار

شود.  کیتفک هم از ییدو کارا نیالزم است ا ،داردضرورت 
Charnes، Cooper  وRhodes هر  یبرا ریمتغ بیبا لحاظ ضرا

 ریز شکل همعروف شد ب CCR به بعدهاکه  را بنگاه، مدل خود
 (:Charnes et al., 1978) ارائه کردند

(5)    iMax Y 

. طوری که:به is t v x 1 
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 Vمحصوالت و  یهاوزن شامل M×1 بردار کی µدر آن  که
 ترانسپوز ′𝐯و  ′µو  دیتول عوامل یهاشامل وزن K×1بردار  کی

 µو V برعالوه دوگان، رتصوهب باال ةمسئل محاسبة. است 

 هر برای را فنی کارایی که دارد را مزیت این کمتر، قیود تحمیل

 (: Emami Meybodi, 2000 ندک ارائه تفکیک به بنگاه
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θ که  هاستبنگاه ییکارا یبرا آمدهدستهب اسکالر ریمقاد
 ثابت ریمقاد N×1بردار  کی λ. کندیم نیتأم را θ ≤ 1شرط 
بردار  iX .دهدیم نشان را مرجع مجموعة یهاکه وزن است
 یبرا هاستاده یستون بردار iy م،اi بنگاه یبرا هانهاده یستون
 ،هاستاده  M×Nسیماتر Y ها،نهاده K×N سیماتر X ام، iبنگاه

K ها،تعداد نهاده M و  هاتعداد ستادهN نشان را هاتعداد بنگاه 
است.  کامل یفن ییکارا با بنگاه انگرینما کی مقدار. دهدیم

 از یکی یبرا مرتبه هر و بار N دیبا باال یخط زییربرنامه مسئلة
 (.(Coelli et al., 2002; Cooper et al., 2000 شود حل هابنگاه

 
 اسیمق به نسبت ریمتغ بازده دلم( ب

مدل بازده ثابت به  .Coelli et al (1998) قیتحق جیبراساس نتا
 کشاورزان که است یمواقع یبرا مناسب یمدل (CRS) اسیمق
 متوسط نةیهز)قسمت مسطح  کنندیم عمل نهیبه اسیمق در

 ناقص، رقابت مانند عوامل یبعض کهیدرحال(. بلندمدت
 و هاآفت بروز هوا، و آب یناگهان رییتغ ،یالم یهاتیمحدود

در اندازه و  یکشاورز یواحد شود سبب است ممکن آن رینظا
 ،مشکل این نکند. برای رفع تیفعال یاقتصاد ةنیوسعت به

Banker et al. مقیاس به متغیر بازده مدل  (VRS)معرفی را 

  CRS مدل منظورنیاهب(. Eslami & Mahmudi, 2005) دندکر
بسط  (VRS) اسیمق به نسبت ریمتغ بازده یریگاندازه یابر

 دوگان به  NI'λ=1دیق کردناضافهبا  VRS. مدل شد هداد
 (. Banker et al.,1984) دیآیم دستهب  CRSمدل

(6) Min  

. . i

i

S t y Y

x X

NI



 



  

 

 

0

0

1

 

نکته را  نیا ،مقیاس به نسبت متغیر بازده قید با باال مدل
 به نسبت صعودی بازده ةیناحکه بنگاه در  کندنمی مشخص

 با عمل در مهم این .نزولی بازده یا کندمی فعالیت مقیاس
 صورت NI'λ) ≤ (1 اسیبه مق یصعود ریبازده غ دیق سةیامق
 یبررس اسینسبت به مق یشیافزا ریمدل غ ،ادامه در. ردیگیم
 .(Emami Meybodi, 2000) شودیم
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 هک کندیم مطرح را پرسش نیا اول تیمحدود باال رابطةدر 
 از استفاده با ماi بنگاه توسط دشدهیتول محصول یواقع ریمقاد ایآ

 ومد تیمحدود. باشد رمقدا نیا از شتریب تواندیم دیتول عوامل
 حداقل امi بنگاه استفادة مورد دیتول عوامل که دارد نیا بر داللت

 تیمحدود و باشند مرجع بنگاه استفادة مورد عوامل اندازة به دیبا
 بازده فرض با هامحاسبه شودیم موجب که است تحدب قید سوم

 با DEA روش در عمل این .ردیگ انجام مقیاس به نسبت متغیر
 مقیاس به نسبت صعودی غیر بازده حالت در کارایی مقدار یسةمقا

(NI  1) مقیاس به نسبت متغیر فنی با مقدار کارایی 

 باشند، مساوی هم با دو این اگر که صورتاین به. شودمی تعیین

 و است مقیاس به نسبت نزولی بازده دارای نظر مورد ةتولیدکنند
 برقرار مقیاس به نسبت صعودی بازدهی شرط صورتاین غیر رد

 CCRدر مدل  شدهمحاسبه ییکارا ،BCC مدل براساس. است
 دشویم میتقس اسیمق ییو کارا یتیریمد ییبه دو جزء کارا

(Emami Meybodi, 2000). 
 دستهب ریزرابطة  از توانیرا م یفن ییکارا ،اساسنیبرا 
 :آورد
 کارایی مدیریتی = کارایی فنی× س کارایی مقیا  (1)

 

 هدف و باشد دسترس در هامتیق به مربوط اطالعات اگر

 برعالوه باشد، درآمد حداکثرسازی ای نهیهز سازیحداقل بنگاه

 زین یصیتخص ییکارا رییگاندازه ،یفن ییکارا رییگاندازه
 یخط زییربرنامه یالگو کی منظور، نیا برای است. ریپذامکان
برای  گرید یخط زییررنامهب کی و یفن ییکارا رییگاندازه برای
 تا است ازین ( موردیاقتصاد یی)کارا نهیهز ییکارا رییگاندازه
 ییکارا ةمحاسب. دکر رییگاندازه را یصیتخص ییکارا بتوان
 است ریز صورتبه نهیهز یسازبراساس حداقل یصیتخص

(Emami Meybodi, 2000): 
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که در آن،
iW   و  دیعوامل تول یهامتیق بردار نشانگر*

iX بردار 
بنگاه با همان  یهانهیهز یسازحداقل یبرا یدیتول واملع
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 یزیربرنامه ةمسئلکه با حل  است iY دیسطح تول و iW متیق
 .دوشیمحاصل  باال یخط

 دستهب ریاز رابطة ز یصیتخص ییدر مرحلة دوم، کارا
 :(Emami Meybodi, 2000) دیآیم

(1)   کارایی تخصصی 

 

 هاداده
 یکه در بخش مرکز بودند رجانیس کارانپسته یجامعة آمار

 ،قیقتح نیدر ا .بود ساده یتصادف ،یریگروش نمونه .ندمتمرکز
 نمونه عنوانبه برداربهره 521 ،کوکرانبا استفاده از فرمول 

 .شدند انتخاب

(2)                 
. . .

. .

N t p g
n

N d t pg




2

2 2 

 

)در  یآمار ةتعداد کل جامع Nحجم نمونه،  n ،باال رابطةدر 

t(، کارپسته برداربهره 6100حاضر برابر با  ةمطالع  t مقدار2
)برابر  دباشکمتر 1/0از  یداریمعن سطح که یموقع نت،استود

d (،23/5 با  (،032/0در برآورد جامعه )برابر با  بیتقر2
=p  ( و 1/0احتمال وجود صفت )برابر با=q  صفت  نبوداحتمال

 نیا یبراالزم  اطالعات (.,Cochran 1977) است (1/0)برابر با 
مورد  ةدور. دشپرسشنامه حاصل  لیتکم قیپژوهش از طر

است  5625 و 5620 یهادوساله شامل سال یادوره یسبرر
 نیا یهاداده نیانگیاز م پسته محصول یآورسال لیدلبه که

 یرهایمتغ. شداستفاده  ییکارا یریگاندازه یدو سال برا
 گرملویک برحسب دیتول زانیدر مدل عبارتند از: م کاررفتهبه

(Y)، 1( مکعب مصرف آب برحسب متر زانیمX(، زانیم 
کود  زانی، مX)2( لوگرمیک برحسب ییایمیش کود از استفاده

مصرف سم برحسب  زانی، مX)3( برحسب تن یدام یمصرف
 روز -نفر برحسب کار یروین یریکارگبه زانیم ،X)4( تریل
(5(Xآالتنیاستفاده از ماش یها، تعداد ساعت )6(X سطح و 
  .است 5قصب برحسب کشت ریز
 

 ثبح و جینتا
 مدل در استفاده مورد یرهایمتغ یمارآ فیتوص ،5 جدول در

 :شودیم آورده
 

 هکتار کی سطحمورد استفاده در مدل در  یرهایمتغ یآمار فی. توص1 جدول

 رهایمتغ حداکثر حداقل نیانگیم استاندارد انحراف

 (لوگرمی)ک دیتول 12221 229 3999 3/2291

 (مکعب)متر  آب 13729 3299 0129 1212

 (لوگرمی)ک ییایمیش کود 222 29 103 91/293
 )تن( یدام کود 39 9 21 72/3
 (تری)ل سم 10 2 22 01/22
 (روز)نفر  کار یروین 112 17 02 21/32

 )ساعت( آالتنیماش 127 2 21 29/22
 )قصب( کشت ریز سطح 199999 129 2999 1719

 قیقتح یهاافتهی مأخذ:        

 

ابت ث یبازده با یکیتکن ییکارا شده،بحث یهامدل به توجه با
 -ی)ورود گراو با فرض نهاده اسیبه مق ریمتغ یو بازده اسیبه مق
 ،یروش برخالف روش تابع مرز نیا با رایز ،شودیم محاسبه( محور

 نیبهتر و استهر بنگاه فراهم  اسیمق ییکارا ةامکان محاسب
 Zara) دهدیم ارائه یمارآ یهاروش یتمام نیب از را کردعمل

Nejad & Haji Abadi, 2009 .)توانیروش م نیا با ،نیهمچن 

                                                                                                                                                             

 واحد نیا از استفاده لیدل. است هکتار کی معادل قصب 000 هر و مربع متر 91 معادل قصب هر. است باغ اندازة یبرا یمحل یریگاندازه واحد کی قصب. 5
 .هاستباغ اندازة بودنکوچک

هر بنگاه محاسبه  یآن و جداگانه برا یاجزا یرا با جداساز ییکارا
 هانهاده ةنیبه مصرف زانیم ن،یبراعالوه .(Yaghoobi, 2011) دکر
 ةنیزم در آنجاکه از. شودیم محاسبه روش نیا از استفاده با

 اب هامحاسبهاست،  ترراحت هانهاده کنترل یکشاورز یهاتیفعال
استفاده از هر دو فرض  هرچندصورت گرفت.  گرانهاده فرض
 .دارد یکسانی جینتا گراستاده و گرانهاده

 (یاقتصاد یی)کارا نهیهز ییکارا

 یفن ییکارا
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 اسیقم به ثابت بازده فرض با یفن ییکارا محاسبة جینتا

 (CRS) گراهنهاد و

 ادیهر بنگاه با توجه به تعداد ز یفن ییکه ذکر کارا از آنجا

 یفن ییکارا یفراوان عیتوز ،ستین ریپذامکان بردارانبهره
 .شودیمآورده  9در جدول  یآمار فیبه همراه توص بردارانبهره

 
 

 اسیلت بازده ثابت به مقدر حا یفن ییکارا یفراوان عیتوز .2 جدول

یتجمع درصد یفن ییکارا سطوح تعداد درصد   

27/2 
22/29 

79/37 
20/71 
02/29 
23/11 

199 

23/2 
12/17 
23/17 
19/13 
10/12 
21/11 
72/20 

11 
29 
20 
22 
27 
23 
22 

19>x 
19< x≤29 
29< x≤39 
39< x≤79 
79< x≤29 
29< x≤29 

x>29 

  
20/72 
2/1 

199 

 نیانگیم
 حداقل
 حداکثر

 قیتحق یهاافتهی مأخذ:
 

 طیشرا در کارپسته بردارانبهره دهدیم نشان 9جدول  جینتا
دارند.  یدرصد 2/03 یفن ییکارا نیانگیم ،اسیمق به ثابت بازده

. اختالف استدرصد  30از  شتریب ةمربوط به باز یفراوان نیشتریب
 لیه پتانسآن است ک انگریب ییکارا زانیم نیشتریو ب نیکمتر نیب
 ینولوژتک سطح در رییبدون تغ ییکارا تیبهبود وضع یبرا یادیز

 نهاده زانیم نیهم با توانندیم کارانپسته یعبارتبه ؛دارد وجود
آنان  یفن ییکارا کهیطوربه ند،ده شیافزا را خود محصول سطح
 . ابدی شیافزا درصد 9/16 زانیبه م

 اسیمق به ریمتغ بازده فرض با یفن ییکارا محاسبة جینتا

 (VRS) گرانهاده و

 ییو کارا اسیمق ییبه دو نوع کارا یفن ییکارا ،حالت نیدر ا

 ینف ییکارا تیریمد ییکارا درواقع،. شودیم کیتفک تیریمد

در  اسیاقتصاد مق ةو محاسب ییکارا ةیتجز جینتا. استخالص 

 .دوشیمخالصه  6دول ج

 

 اسیمق اقتصاد و VRS-DEA و CRS-DEAدر مدل  ییکارا. 9 جدول

 ییکارا انواع حداکثر حداقل نیانگیم اریمع انحراف

 یفن ییکارا 199 2/1 0/72 3/20
CRS-DEA 

 تیریمد ییکارا 199 2/10 9/20 12/22
VRS-DEA 

 اسیمق ییکارا 199 0/2 1/22 73/21

VRS-DEA 
  قیتحق یهاافتهی :مأخذ              

 

 ییکارا در اسیمق ییکارا ضربحاصل از ،یفن ییکارا
 اسیمق ییکارا ،6جدول  جیطبق نتا .شودیم یناش 5تیریمد

 به سایمق به ثابت بازده فرض با یفن ییکارا میتقس)حاصل 

                                                                                                                                                             

 به سبتن ثابت بازده ت،یمحدود نبود فرض با و اسیمق اثر دخالت بدون یفن ییکارا خالص زانیم یعنی خالص؛ یفن ییکارا با است برابر تیریمد ییکارا. 5
 .شودیم داده نسبت واحد تیریمد به وجودآمدهبه یفن ییکارا حالت نیا در که دهدیم نشان را اسیمق

 ((تیریمد یی)کارا اسیمق به ریمتغ بازده فرض با ینف ییکارا
 کهدرصد است  2/32 تیریمد ییو کارا استدرصد  1/33

 مناسب بیترک قدرت و دیتول تیریمد در را کشاورزان مهارت
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 نشان محصول حداکثر دیتول یبرا دسترس در یهانهاده
 ادهتفاس در تیریمد و رانیمد یفن دانش شیافزا با که دهدیم

را  ییمحصول، کارا زانیم نیشتریبه ب دنیرس یبرا هانهاده از
.دهندیمارتقا  دیتول یبه مرز کارا دنیتا رس

 

 رجانیس شهرستان کارانپسته اسیمق به نسبت بازده یفراوان. 6 جدول

 یبازده نوع ینسب یفراوان درصد

22/19 اسیمق به نسبت یکاهش بازده 21   

12/19 اسیمق به نسبت ثابت بازده 29   

10/19 اسیمق به نسبت ندهیفزا بازده 122   

 کل 191 199

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ                                      
 

 کاراندرصد از پسته 51/50 ،0جدول  یهاافتهی براساس
 کاهنده بازده یدارا درصد 31/50 و اسیمق به ثابت زدهبا یدارا

 هاآن درصد 20 به کینزد کهیدرحال ،هستند اسیمق به نسبت
 دیلاول تابع تو ةیناح در و دارند اسیمق به نسبت یشیافزا بازده

 شیافزا با توانندیم نهیبه ةنقط به دنیرس یبرا کهقرار دارند 
 ؛هندد شیافزا را دیتول هانهاده ریسا و کشت ریز سطح در ینیمع

 از استفاده شیافزا با کارانپسته نظر مورد منطقةدر  ن،یبنابرا

 یریتأث ،طیشرا گرید ماندنثابتبا توجه به  توانندیم هانهاده
 داشته باشند.  ییکارا اندازةمثبت بر 

 

 یاقتصاد و یصیتخص ،یفن ییکارا محاسبة جینتا

 شینما گرابا فرض نهاده ییانواع کارا یفیآمار توص ،1دول در ج
 .دوشیمداده 

 

 یاقتصاد ،یصیتخص ،یفن ییکارا یآمار فیتوص .1 جدول

 ییکارا نوع حداکثر حداقل نیانگیم ستانداردا انحراف

 یفن ییکارا 199 2/10 9/20 12/22

 یصیتخص ییکارا 199 9/3 22/23 99/12
 یاقتصاد ییاراک 199 1/9 09/11 17/12

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ                                        

 

ه ک استخالص  یفن ییهمان کارا ،یفن ییکارا ،1جدول  در
و  دهدیم نشان دیتول حداکثرکردن در را کارانپسته تیوضع

 توانیم حیصح یزیربرنامه با که است درصد 2/32آن  زانیم
 ییکارا. داد شیافزا دیتول یکارا مرز به دنیرس تا را زانیم نیا

داقلح در را بردارانبهره تیوضع زین گرانهاده فرض با یصیتخص
 ،دارد قرار ینییپا سطح در که دهدیم نشان نهیهز کردن

 منظوربه دیتول یهانهاده صیتخص در ییکارانا زانیم کهیطوربه
 استدرصد  61/13متوسط  طوربه د،یتول ةنیهز ساختنحداقل
 انندتویم هانهاده از نهیبه استفادةبا  یمورد بررس کارانو پسته

 دیتول سطح در رییتغ بدون را خود یهانهیهز از درصد 61/13 تا
 زانیم نیهم با توانندیم ،گرید عبارتبه ؛کنند ییجوصرفه هیاول
 در ارانکپسته ،نیبنابرا ؛ابندی دست یشتریب درآمد به دیتول

 دیتول ةنیهز نکردحداقل منظوربه پسته یهانهاده صیتخص
 یصیو تخص یفن ییکارا ةمحاسب از پس. کنندینم عمل یخوبهب

 را یاقتصاد ییکارا هاآن ضربحاصل از توانیم کارانپسته
 کارانپسته یاقتصاد ییکارا ،متوسط طوربه. کرد محاسبه

 500 تا 5/0 نیب مختلف کارانپسته یو برا استدرصد  22/55
 یارهایمع از یکی یاقتصاد ییکارا. است نوسان در درصد

 نیا که است دیتول بحث در درآمد کسب و یسودده سنجش
ت. اس نییپا اریمورد مطالعه بس ةمنطق کارانپسته یبرا اریمع

و  نیبدتر نیب یاقتصاد ییکارا یالبا اریشکاف بس ،نیهمچن
ورد م ةمنطق کارانآن است که پسته انگریب برداربهره نیبهتر

 یادیز اریاختالف بس گریکدیمطالعه به لحاظ کسب سود با 
 ییاکار شیافزا یبرا یادیز اریبس لیپتانس ،نیبنابرا ؛دارند

 سطح در هانهاده مصرف با که دارد وجود کارانپسته یاقتصاد
 .ساندر ممکن حداکثر به را یاقتصاد ییکارا زانیم توانیم نهیبه
 هانهاده ةنیمصرف به زانیو م یمصرف واقع زانیم ،ریز جدول در

 .دوشیمنشان داده 
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 هکتار هر در هانهیهز کردنحداقل یبرا هانهاده ةنیو به یمصرف واقع نیانگیم ةسیمقا .4 جدول

 
 آب

 (مکعب )متر

 ییایمیش کود
 (لوگرمی)ک

 یدام کود
 )تن(

 سم
 (تری)ل

 کار یروین
 روز(-)نفر

 آالتنیماش
 )ساعت(

 کشت ریز سطح
 )قصب(

 2999 29 122 10 19 129 9799 یواقع مصرف
 1212 71 129 12 12 729 2299 نهیبه مصرف

 در ییکارانا درصد
 نهاده مصرف

97/37 11/79 10/12 2/12 21/21 22/21 21/19 

 قیحقت یهاافتهی: مأخذ

 

مورد  ةمنطق کارانپسته ،3جدول  یهاافتهی براساس
 مصرف در. هستند مازاد یدارا هانهاده تماممطالعه در مصرف 

 یول ،هستند یشتریمازاد ب یدارا ییایمیآب و کود ش ،نهاده
 زانیم هانهاده ریسا به نسبت سم و یدام کود یهانهاده

 طیشرا به توجه با. است ترکینزد نهیبه مقدار به مصرفشان
 د؛دار یادیز تیاز نهاده آب اهم نهیبه ةاستفاد ،منطقه یمیاقل

 بدون نهاده نیا مصرف در یدرصد 60با کاهش  ،نیبنابرا
 تیلفعا به توانندیم ترنییپا ةنیهز با و محصول سطح کاهش

 ییکارا نیانگیم ،مطالعه نیا جینتا براساس. دهند ادامه خود
 یاقتصاد و یصیتخص ییکارا نیانگیم از باالتر کارانپسته یفن

 یینسبت به کارا یصیتخص ییکارا نیانگیم ،نیهمچن. است
 قرار دارد. یدر سطح باالتر یاقتصاد

 

 اهشنهادیپ و یریگجهینت
 فرض با ارانکپسته یفن ییکارا نیانگیم ق،یتحق نیا جیطبق نتا

 ییاراک نیانگیم و آمد دستهب درصد 2/03 اسیمق به ثابت بازده
 درصد، 31/96 بیترتبه اسیمق و تیریمد ،یاقتصاد ،یصیتخص
 ،نیبنابرا ؛آمد دستهب درصد 1/33 و درصد 2/32درصد، 22/55

 یلو ،دارند قرار یترمناسب طیشرا در یفن لحاظ از کارانپسته
 استفاده کارا صورتهب هااز نهاده ،موجود یهامتیبا توجه به ق

 آنان یاقتصاد و یصیتخص ییکارا شد سبب مرا نیا که کندینم
 مصرف زانیم ،نیهمچنقرار داشته باشد.  یترنییپا سطح در

 جیبراساس نتا ،نیبنابرا ؛دشمحاسبه  نهیدر سطح به هانهاده
 کارانپسته ییکارا شیافزا یبرارا  ریز یاهشنهادیپ توانیم

 .کرد هیتوص
 ییاراک شیافزا یبرا ق،یتحق جینتا و هامحاسبهبا توجه به 

 و موجود یتکنولوژ از استفاده با توانیم کارانپسته یفن
به  ندیرا تا رس ییکارا ،یفعل یتکنولوژ از ترمطلوب ةاستفاد

 یبررس مورد یواحدها در ،نیارتقا داد. همچن دیتول یمرز کارا

 ؛اردد وجود برداربهره نیبدتر و نیبهتر انیم ریچشمگ یتفاوت
 یراب موفق کارانارتباط پسته یبرا یانهیزم دیبا ،نیابرابن

 ریآنان به سا ةاستفاد مورد یهاروش و اتیتجرب انتقال
   .شود فراهم کارانپسته

 یدارا کاراندرصد پسته 20به  کینزد ،جینتا براساس
 در ینیمع شیافزا با که انداسیمق به نسبت ندهیفزا یبازده
 نهیهرا تا مقدار ب دیتول توانندیم هاادهنه ریسا و کشت ریز سطح

 دهند.  شیافزا
 عنوانکشاورزان در مصرف آب به ،قیتحق جیبراساس نتا

 ررفتا نهیبه صورتهب ینهاده الزم در بخش کشاورز نیترمهم
 رجانیس ،نیهمچن. هستند مازاد درصد 60 یدارا و کنندینم

 ریاخ یهایخشکسال لیدلهب کهاست  یریجزء مناطق کو
 ،نیبنابرا ؛داشت یتوجه انیشاافت  ینیرزمیآب ز یهاسفره

 نیمناسب آن ب عیلزوم توجه به کاهش مصرف آب و توز
 یهایورافن از استفاده و ربطیذ یکشاورزان توسط نهادها

 .است یدر منطقه ضرور یزراعبه یهاروش و یآبرسان دیجد
 اریبس انکارستهپ یو اقتصاد یصیتخص ییکارا ج،یطبق نتا

 یاقتصاد دیتول در کشاورزان بودننموفق گرنشان که است نییپا
 کسب خود تیفعال از را الزم سود کشاورزان کهیطوربه ،است

 ییکارا بر مؤثر عوامل نیترمهم از دیتول یهانهیهز. کنندینم
 ییکارا ها،نهاده مصرف زانیم کردننهیبه با که است یاقتصاد
 و دولت دیبا ،راستا نیا در. ابدییم شیافزا هادهن هر از حاصل

 یجیو ترو یاتوسعه خدمات کردنفراهم با ربطیذ مسئوالن
 یجیترو یهاییراهنما ةارائ و هااز نهاده نهیبه ةاستفاد نةیزمدر 
 .نندک یاریکشاورزان را  نهیزم نیدر ا

 ییکارا شیافزا یبرا هانهاده از مناسب استفادة یراستا در
 ةرانایکاهش  یبرامناسب دولت  یهااستیس دیبا ،یصیتخص
 شیب مصرف لیدلبه ییایمیکود ش ژهیوبه) یکشاورز یهانهاده

 .شود اعمال (آن حد از

 



 13     ... ییکارا نییتع برای هاداده یپوشش لیکاربرد تحل: اوحدی و همکاران 
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