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Abstract 

Background and Objective: The purpose of this study was to evaluate the effects of adoption conservation 

tillage technology on the incidence and probability of technical efficiency. 

 

Materials and Methods: To achieve the research goal, Heckman two-step model was used. The applied cross 

sectional data cover the growing season of 2015-16. the data were collected through completing questionnaires 

from a sample of 168 wheat growers in Dezful county who were selected by multistage random cluster 

sampling method.  

 

Results: The results of financial analysis showed that conservation tillage increases yield and gross profit per 

hectare by 20.22% and 21.44%, respectively compared to conventional tillage proceders. The average technical 

efficiency of the selected farmers is 0.78. Also, the results indicated that in terms of production and 

management technology, the technical efficiency difference between the most efficient and inefficient 

producer is 0.43. Furthermore, It is found that technology adoption of conservation tillage, ratio of available 

cultivation machines of conservation tillage in each village, growing experience water use and education level 

have significant effects and Labor and distance from village variables have negative and significant effect on 

technical efficiency of farmers. The conservation tillage adoption with a marginal effect of 0.48 showed the 

highest effect on the technical efficiency. The results also showed that farmers who use conservation tillage 

technologies are expected to be more efficient by 0.35, on average.  

 

Conclusion: Adoption of conservation tillage technology and providing the relevant machines will increase 

the possibility higher technical efficiency. Regarding that conservation tillage is more beneficial compared to 

the conventional one and that there is a positive and significant relationship between adoption of conservation 

tillage and technical efficiency of wheat growers, farmers should be encouraged to adopt conservative 

technology through enhancing farmers' knowledge and awareness of the benefits of conservation method and 

increasing the provision of facilities to farmers. 

 

Keywords: Heckman Two-Step Model,Conservation Tillage, Dezful County, Technical Efficiency, Wheat 

Growers 

 

 

 
 
 



 111                                                                                   در شهرستان دزفولکاران ورزی حفاظتی بر کارایی فنی گندماثرات خاک

 

 مقدمه

 از حداکثری وریبهره هدف با پایدار کشاورزی 

 از خاک و آب منابع از حفاظت کنار در هانهاده و منابع

 پژوهشگران و ریزانبرنامه ،مدیرانهای دغدغه ترینمهم

از طرف  است. طبیعی منابع و کشاورزی علوم با مرتبط

 هایآب منابع ، افت سطحخاک و آب منابع دیگر، تخریب

 از بسیاری شدن خشک ،خاک کیفیت افت ،زیرزمینی

 مشکالتی از خاک فرسایش افزایش و کشاورزی اراضی

ها در چند دهه اخیر افزایش یافته است که شدت آن است

(. 2213و سوامیناسن  2212)وان دن پوت و همکاران 

هایی در خصوص چگونگی رفع بنابراین چالش

های سیستم تولید کشاورزی رایج و افزایش محدودیت

تولید به منظور پاسخ دادن به تقاضای رو به افزایش مواد 

غذایی با در نظر گرفتن پایداری وجود دارد. در واقع در 

زیست های وارده به محیطحال حاضر با توجه به آسیب

چیزی به غیر از الگوی کشاورزی رایج به منظور 

ن )ماندا و همکارا دستیابی به تولید پایدار نیاز خواهد بود

 هایسیستم همانند مطلوبی هایفناوری کاربرد. (2219

 کاربردی هایروش از یکی عنوان به حفاظتی ورزیخاک

 روند شدن کند تواند سببپایدار، می کشاورزی در

 گردد کشاورزی در پایداری افزایش و هازمین تخریب

، ماندا و 2211، لوساکا 2211)گادفرای و همکاران 

 (.2218پور و همکاران و هادی 2219همکاران 

 درصد 32 حداقل آن در که ورزیخاک روش هر

 سطح روی بر محصول برداشت از بعد گیاهی بقایای

 حفظ و خاک فرسایش کاهش باعث تا شود حفظ خاک

 شودمی نامیده حفاظتی ورزیخاک گردد، مواد آلی خاک

 از حفاظتی ورزیخاک (.2212)وان دن پوت و همکاران 

 بقایای مدیریت ورزی،خاک عملیات حداقل انجام اصل سه

 است شده تشکیل مناسب زراعی تناوب رعایت و گیاهی

 افزایش رواناب، سرعت کاهش(. 2229)کامکار و دامغانی 

 و آب مصرف خاک، کاهش در شده ذخیره رطوبت

 افزایش، خاک آلی مواد راندمان آبیاری، افزایش افزایش

 مقابل در خاک فرسایش کاهش و خاک در آب نفوذپذیری

مزرعه و  در عملیات تعداد کاهش، رواناب و بارش باران

آالت و ماشین هزینه و سوخت هزینه در نتیجه کاهش

و در مجموع پتانسیل کار  نیروی کارایی افزایش

وری در یک بازسازی و بهبود کیفیت خاک و بهبود بهره

ورزی های خاکروشاز مزایای متعدد شیوه تولید پایدار 

شوند که بر بهبود عملکرد محصول محسوب میحفاظتی 

، 2219)برتکو و همکاران ای دارند قابل مالحظهتأثیر 

کاران فر و هم، عرفانی2228سینتیلکومار و همکاران 

 (.2218 پور و همکارانو هادی 2211

دهد که بررسی مطالعات انجام شده نشان می

درآمد، افزایش کشاورزی حفاظتی با افزایش عملکرد و 

 وری کشاورزان را به دنبال دارد. از جمله،کارایی و بهره

را  گندم کشت از حاصل درآمد( 2222مهال و همکاران )

 .زدند تخمین حفاظتی خاکورزی سیستم از استفاده با

 ند.کنمی تأیید را کارایی بهبود و درآمد ها افزایشیافته

نشان دادند که اصول مربوط ( 2211میلدر و همکاران )

تواند موجب تقویت حاصلخیزی به کشاورزی حفاظتی می

خاک، چرخه مواد مغذی و کمک به افزایش عملکرد، 

کریشنا ها گردد. سوددهی مزرعه و کاهش نیاز به نهاده

 و کارایی بر حفاظتی ورزیخاک اثرهای( 2211و ویتیل )

 غرب شمال هایدشت در گندم کشت وریبهره

 برآورد تولید تابع تکنیک از استفاده را با دوستانهن

 حفاظتی ورزیخاک که دارد آن بر داللت هایافته. کردند

چان و  شود.می گندم وریبهره و کارایی افزایش سبب

به این نتیجه رسیدند استفاده از سیستم  (2218همکاران )

حفاظتی در کشت ذرت در هندوستان در مقایسه با 

درصد عملکرد این  82تا  62سیستم کشت مرسوم 

آروینداکشان نتایج مطالعه محصول را افزایش داده است. 

نشان داد که با پذیرش تکنولوژی ( 2219و همکاران )

ورزی حفاظتی کارایی فنی گندم در آسیای جنوبی خاک

( 2211فر و همکاران )عرفانییابد. میدرصد افزایش  23

 ورزیهای خاکنشان دادند که با بکارگیری روش

 غذایی افزایش و مقدار امنیت و ایبرنامه حفاظتی بازده

 28 مقدار به نماینده مزرعه در ساالنه سوخت مصرف
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عابدی و همکاران نتیجه مطالعه  .یابدمی کاهش درصد

 تکنولوژی پذیرش حاکی از آن است که با( 2218)

 گندم را به تولید کل هزینه توانمی کشاورزی حفاظتی،

 کاربرد مالی ارزیابی نتیجه .داد کاهش درصد 36 مقدار

 دمؤی فارس در استان گندم تولید در حفاظتی کشاورزی

سود  کهطوری به است. حفاظتی کشاورزی سودآوری

 خاکورزی گندمبی کشت هکتار هر از حاصل ناخالص

 گندم مرسوم کشت از حاصل سود ناخالص برابر 9/2

 مالی تحلیل نتایج(. 2218)عابدی و همکاران آمد  بدست

 کشاورزی داد که نشان( 2218پور و همکاران )هادی

 12/19درصد کاهش نیروی کار،  83/28به  منجر حفاظتی

درصد کاهش استفاده از  29درصد کاهش مصرف آب، 

درصد  89/18درصد کاهش بذر،  63/18آالت، ماشین

درصد افزایش  68/18کاهش کودشیمیایی و در مجموع 

 کشاورزی شود. همچنین، هر هکتارعملکرد گندم می

م، دمرسوم در کشت گن کشاورزی با مقایسه در حفاظتی

 ریال سود ناخالص بیشتری برخوردار است.  21819از 

های های همراه با بکارگیری روشاز طرفی، ریسک

-ورزی حفاظتی، کشاورزان را در پذیرش این روشخاک

عوامل متعدد اجتماعی و ها دچار تردید کرده است. 

ورزی های مختلف خاکاقتصادی بر پذیرش روش

 مدیریتی در زمینه این نداشتن تجربهحفاظتی مؤثر است. 

تکنولوژی و در برخی موارد در دسترس نبودن و یا حتی 

های کاشتی که بتوانند در بقایای گیاهی به فقدان ماشین

درستی عملیات کاشت بذر را انجام دهند از دالیل عدم 

و  2228)نولر و بردشاو  باشندها میپذیرش این روش

وجه به اثرگذاری بنابراین با ت(. 2219مقدسی و همکاران 

ورزی های خاکعملکرد روشپذیرش و این عوامل بر 

رسی بر زارعینحفاظتی و در نتیجه بر میزان کارایی فنی 

جامعه امکانات اری کشاورزان و های رفتو شناخت جنبه

 2218)صبور و همکاران  امری ضروری استروستایی 

 (.2218پور و همکاران و هادی

در اروپا  1812ورزی حفاظتی اولین بار از دهه خاک

و آمریکا به عنوان یک سیستم جایگزین کشت، به علت 

وجود آمده مورد توجه قرار گرفت های بهخشکسالی

برآورد شده است که از سال (. 2222)کومار و همکاران 

 19مطابقت با تکنولوژی حفاظتی از  2228تا  1888

یون هکتار در سطح جهان میل 111میلیون هکتار به 

میلیون  199نیز به  2211افزایش یافته است و در سال 

(. 2211و کاسم و همکاران  2229)درپسچ  هکتار رسید

در  1396اجرای کشاورزی حفاظتی در ایران نیز از سال 

چهار استان خوزستان، فارس، گلستان و خراسان در 

 ندمکه عمدتا مربوط به کشت گهکتار  192سطحی معادل 

 (.2219)وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده است بوده، 

هزار تن در  386میلیون و  1استان خوزستان با تولید 

رتبه اول تولید گندم را به خود اختصاص داده  1389سال 

درصد از تولید گندم این استان مربوط  19است. حدود 

عالوه بر این، محصول باشد. به شهرستان دزفول می

شده در دزفول به دلیل داشتن کیفیت و گندم تولید 

پروتئین باال جزو بهترین گندم تولید شده در ایران بوده 

 از استفاده که از ارزش غذایی باالیی برخوردار است.

 هایخاک بودن چسبنده و نامناسب هایرطوبت در ادوات

 رد سخت الیه یکاین منطقه در  متوالی سالیان در رسی

این مسئله نفوذ ادوات ایجاد کرده است که  عمق زیر

استدالل  را به دنبال داشته است. کاهش عملکرد گندم

در این ورزی حفاظتی با بکارگیری روش خاک شودمی

)افضلی و توان این اثرات را تعدیل نمود منطقه می

هکتار  6922 ،2219بر اساس آمار سال (. 2211جواهری 

ورزی های خاکاز مزارع گندم دزفول به انواع روش

کشت مستقیم و بدون خاکورزی، کمحفاظتی از جمله 

ها حاکی شود. بررسیورزی انجام میانجام عملیات خاک

ورزی حفاظتی در این از آن است که بکارگیری خاک

درصدی هزینه  92شهرستان عالوه بر کاهش 

ت، در افزایش راندمان آبیاری و سازی زمین و کاشآماده

 زارعین مؤثر بوده استفنی در نتیجه بهبود کارایی 

این در حالی  (.2219)سازمان جهاد کشاورزی خوزستان 

ورزی حفاظتی هنوز از سوی است که تکنولوژی خاک

برخی از کشاورزان این منطقه مورد پذیرش قرار نگرفته 
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ورزی ی خاکاثرات تکنولوژ آگاهی ازبنابراین، است. 

حفاظتی بر میزان کارایی فنی تولید گندم با لحاظ سایر 

های رفتاری عوامل مؤثر در این زمینه از جمله ویژگی

مکانات روستایی حائز اهمیت است. زارعین و وضعیت ا

با توجه به مطالب بیان شده، به منظور پذیرش تکنولوژی 

 آگاهی کشاورزان از نحوه اثرگذاری حفاظتی ورزیخاک

 ها ضروری است. بنابراین،این روش تولید بر عملکرد آن

بر  ورزی حفاظتیخاکدر این مطالعه اثرات تکنولوژی 

کارایی فنی تولید گندم در منطقه دزفول تجزیه و تحلیل 

 گردد. می

 

 روش تحقیق

در این مطالعه، برای تحلیل عوامل مؤثر بر احتمال و 

ای هکمن استفاده میزان کارایی فنی از الگوی دو مرحله

شد. با توجه به اینکه در این الگو، متغیر وابسته کارایی 

ابتدا کارایی فنی با استفاده از مدل تابع مرزی  ،فنی است

تصادفی محاسبه و سپس برای بررسی عوامل مؤثر بر 

احتمال کارایی فنی از مرحله اول مدل هکمن )پروبیت( و 

اثرات این عوامل بر میزان کارایی فنی از مرحله دوم مدل 

در ادامه به هکمن )مدل رگرسیون خطی( استفاده شد. 

 ها پرداخته شده است. این مدل ترتیب به توضیح

روش مرزی قبل از تحلیل نتایج حاصل از تخمین 

و میزان کارایی برآورد شده، الزم است که در تصادفی 

وابع تها انتخاب گردد. فرم تابع تولید متناسب با داده ابتدا

دو تابع عمده در داگالس و ترانسلوگ -تولید کاب

شوند. ب میمطالعات مربوط به مسائل تولید محسو

این دو فرم بصورت مجزا برآورد شده و با  بنابراین،

استفاده از آزمون نسبت درستنمایی بهترین تابع تولید 

های مطالعه انتخاب گردید.به منظور تعیین متناسب با داده

فرم مناسب، ابتدا فرم کلی تابع ترانسلوگ در حالت 

شود که عبارتست از لگاریتمی به صورت زیر معرفی می

 (:1888)دبرتین 

iiji (1رابطه)

n

i

n

j
iji

n

i
iki uvxxxY  

 

lnlnlnlnln
1 11

)(  

 دهد وتابع ترانسلوگ هر سه ناحیه تولید را نشان می

های اصلی ضرایب، روابط متقابل عالوه بر پارامتر

 ijشود. در صورت صفر بودن ها نیز برآورد میمتغیر

ل گالس تبدیاد-(، تابع مذکور به فرم تابع کاب1در رابطه )

شود. در رابطه مذکور، می
)(kiY دهنده میزان تولید نشان

گروه ( است. در اینجا 2,1kام )kام در گروهiواحد

اول: واحدهای تولیدی که بر اساس تکنولوژی سنتی و 

کنند. گروه دوم: کشاورزانی هستند که مرسوم عمل می

دهنده نشان ix. کنندبر اساس تکنولوژی حفاظتی عمل می

 که در این مطالعه شاملهای موثر بر تولید است نهاده

کود شیمیایی و نیروی کار  آب مصرفی، سطح زیرکشت،

جزء iv دهنده لگاریتم طبیعی است.نیز نشان lnباشند.می

تصادفی تولید ناشی از تاثیر متقارنی است که تغییرات 

گیرد. این جزء عوامل خارج از کنترل زارع را در بر می

2دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس 
v است 

  2,0 vv  از طرف دیگر .iu  مربوط به کارایی فنی

واحدهاست و عوامل مدیریتی را دربردارد. این جزء 

 ی یکطرفه استدارای توزیع نرمال با دامنه  2
uuu 

داگالس و -در مطالعات مختلف دو فرم تابعی کاب

برای  گردد.ترانسلوگ برای برآورد تابع تولید استفاده می

ع مذکور از آزمون نسبت انتخاب فرم برتر از میان دو تاب

شود که به صورت یافته استفاده مینمایی تعمیمدرست

 (  است:2معادله )

 
 
 
 

 (2رابطه ) 
 ))(ln()(ln(2

))(/)(ln(2

10

10

HLikelihoodHLikelihood

HLikelihoodHLikelihoodLR
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داگالس در -این آزمون مناسب بودن فرم تابع کاب

های مورد بررسی را دادهمقابل تابع ترانسلوگ برای 

ابع تاین است که فرضیه صفر  کند. به عبارتیآزمون می

 تابع مناسبی برای برآورد تابع تولید است. کاب داگالس

مبین اثرات ناکارایی iu جزء اخالل وivگفته شده 

در  (3رابطه )واحدهاست که در مطالعه حاضر به صورت 

 نظر گرفته شده است:

𝑈𝑖 (3رابطه ) = 𝛼0 + 𝛼1𝑧1𝑖 + 𝛼2𝑧2𝑖 + 𝛼3𝑧3𝑖 + 𝛼4𝑧4𝑖 

میزان تحصیالت  𝑧2𝑖سابقه کشاورزی،  𝑧1𝑖 که در آن

 𝑧4𝑖 آالت کشاورزی ومالکیت ماشین 𝑧3𝑖کشاورز، 

 فاصله از روستا است. 

پس از انتخاب تابع تولید مناسب، محاسبه کارایی فنی 

کارایی فنی بیانگر میزان توانایی یک بنگاه یا شد.  مطرح 

ساز است برای تولید حداکثر مقدار محصول واحد تصمیم

به ازای استفاده از یک مقدار مشخص از عوامل تولیدی 

و یا استفاده از حداقل مقدار عوامل تولیدی برای تولید 

توان بر حسب ک مقدار معین از ستانده، که آن را میی

های به دست آمده به مقدار نسبت مقدار واقعی ستانده

ها در سطح معینی از عوامل بهینه )حداکثر( ستانده

تولیدی و یا بر حسب نسبت مقدار واقعی مصرف عوامل 

تولیدی به مقدار بهینه )حداقل( مصرف آنها در سطح 

)فرسند و همکاران بیان نمود  هامشخصی از ستانده

ها و گیری کارایی روشبرای برآورد و اندازه(. 1892

های کارایی، روش تابع های مختلفی مانند شاخصتکنیک

ریزی ریاضی، روش سود و تابع تولید تولید، برنامه

ها، روش تابع مرزی ارائه شده است. از میان این روش

ع تابفته است. تولید مرزی بیشتر مورد توجه قرار گر

-لیدبین توموجود شکاف زی برای تعیین کارایی تولید مر

این تابع مرزی همچنین کند. ها را لحاظ میکننده

ه نسبت ب وی بهترین عملکرد و فناوری است دهندهنشان

تکنیک مرزی خود به . تابع تولید متوسط ارجحیت دارد

، 2، مرزی پارامتری معین1مرزی غیرپارامتری معین

تقسیم  1و مرزی پارامتری تصادفی 3مرزی معین آماری

برتری این مدل نسبت  (.1892)فرسند و همکاران شود می

های گفته شده، در این است که جمله اخالل به سایر مدل

های دو جزء عدم کارایی و سایر اختاللآن ترکیبی از 

باشد. به عبارت دیگر در این مدل بخشی از آماری می

انحراف نقاط مشاهده شده از تابع مرزی ناشی از عدم 

کارایی و بخش دیگر آن مربوط به عوامل تصادفی و 

خارج از کنترل مدیر است. در روش تابع مرزی تصادفی 

مطرح ( 1888آیگنر و همکاران )که اولین بار توسط 

زا توجه شده است. تابع تولید وامل برونگردید، به تاثیر ع

( تعریف 1ی )صورت رابطهتوان بهمرزی تصادفی را می

 کرد. 

 (1)رابطه 

       iii xfy  exp, 

 
های بردار نهادهام، iتولید مزرعه که در آن 

جمله پسماند یا جمله ها و بردار پارامترام، iمزرعه 

 باشد که برابر است با:خطا می

iii  (            9)رابطه                   uv         

واریانس جمله خطای مرکب تابع تولید مرزی با استفاده 

 از جمله پسماند برابر است با:

222(         6)رابطه  
vu   

 

(     8)رابطه 
2

2

v

u




  

 

 

 

                                                           
1- Deterministic Nonparametric Frontier 
2 - Deterministic Parametric Frontier 

3- Statistic Deterministic Frontier 
4 - Stochastic Parametric Frontier 
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به منظور محاسبه کارایی فنی، ( 1888باتس و کورا )

صورت زیر قابل محاسبه ه نمودند که بهرا ارائ پارامتر 

 است:

(             9)رابطه 
22

22

vu

uu











 

 

دار بودن جزء عدم کارایی و اثر آن در مدل با معنی

(، ارزیابی گردید و مقداری بین 9در معادله ) پارامتر 

کند. این پارامتر در یک فرایند صفر و یک اختیار می

برابر  حداکثرسازی تکراری برآورد گردیده است. اگر 

02با صفر باشد،  u یعنی ،iu  در مدل وجود نداشته

های باشد، تمام تغییرات تولید و اختالفات بین واحد

پرورشی مربوط به عوامل خارج از کنترل مدیر است و 

پذیر نیست. در این از اینرو، تعیین کارایی فنی امکان

حالت، روش حداقل مربعات معمولی به روش حداکثر 

 شیشود. در شرایطی که بخدرستنمایی ترجیح داده می

از جمله پسماند، مربوط به عوامل مدیریتی است، روش 

توان برای محاسبه کارایی فنی حداکثر درستنمایی را می

، نشان دادند که (1892جاندرو و همکاران )بکار برد.

 برابر است با: iبه شرط  iuمیانگین شرطی 

رابطه )                              

8) 
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به ترتیب تابع چگالی نرمال  f*و  F* در آن که

ز ا * استاندارد و تابع توزیع نرمال استاندارد است و

هایی که مقدار برای بنگاه شود.رابطه زیر حاصل می

 iuگیرد ها زیر منحنی تولید مرزی قرار میتولید آن

بیانگر مازاد تولید مرزی  iuتر از صفر است. لذا بزرگ

هاست از تولید واقعی در سطح معین از مصرف نهاده

اجزاء مربوط به واریانس جمله  (.1888آیگنر و همکاران )

 توان به شکل زیر نوشت:خطای تابع تولید مرزی را می

 (12رابطه )
2

22
*




 vu  

توان کارایی فنی را بصورت زیر تعریف می بنابراین

 کرد:

)exp( (11رابطه ) ii uTE  

دقیقا روی تابع تولید این شاخص برای بنگاهی که 

کند و لذا از لحاظ فنی کامال کاراست، برابر مرزی عمل می

صورت، عدد محاسباتی مابین باشد. در غیر اینبا یک می

ید ها در تولآید. بدین معنا که بنگاهصفر و یک بدست می

 کنند.نسبتا ناکارا عمل می

کارایی فنی  رب رگذاریتأثبرای بررسی متغیرهای 

تولید گندم )با توجه به ماهیت متغیر وابسته که حالت 

. این مدل با گرددیمکیفی دارد( از مدل توبیت استفاده 

آوری شده از هر دو گروه گیری از اطالعات جمعبهره

تولیدکنندگان گندم خطای ناشی از تصادفی بودن نمونه 

دارای . در این مدل اگر تولید کننده دینمایمرا مرتفع 

کارایی فنی کمتر از یک باشد، به متغیر وابسته مقداری 

واقعی و اگر تولید کننده دارای کارایی فنی یک باشد مقدار 

. فرم کلی مدل توبیت به صورت رابطه شودیمصفر داده 

 (:2222)مداال ( نشان داده شده است 12)
 

 (12)رابطه 

 
 ،2متغیر پنهان یا مشاهده نشده ، 12در رابطه 

از پارامترها که   بردار  ،3متغیر مشاهده شده

که  باشدیمجمله اخالل   ، بایستی برآورد شوند

مستقل از متغیرهای توضیحی است و بر فرض توزیع 







iy*
iy
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iu
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استوار است، یعنی   و واریانس رنرمال با میانگین صف

آستانه سانسور که متغیر وابسته  0 و 

در باالی آن قابل مشاهده و در مقادیر کمتر از آن غیر 

، هامدلقابل مشاهده است. در این مدل نیز همچون سایر 

بر   و هدف برآورد پارامترهای نامعلوم یعنی

است. همچون سایر  و مشاهده از Nاساس 

یک متغیر تصادفی  ی رگرسیونی متغیر وابسته هامدل

و در نتیجه امکان  باشدیماست که دارای توزیع احتمال 

محاسبه احتمال وقوع هر مشاهده وجود دارد. برای 

از صفر احتمال وقوع هر مشاهده از  تربزرگمشاهدات 

 :شودیم( به شکل زیر تعریف 13روی رابطه )

 (13رابطه )

 

 

به ترتیب  و در معادالت فوق

معرف تابع چگالی تجمعی توزیع نرمال و تابع چگالی 

انحراف معیار جمله اخالل  تجمعی نرمال استاندارد و

برای مشاهدات صفر احتمال وقوع هر  همچنین. باشدیم

 : دیآیم( بدست 11) رابطهمشاهده از روی 

 

   (11)رابطه 

 

 

 ضربحاصلبر اساس تعریف تابع درست نمایی از 

هر دو مجموعه از مشاهدات حاصل توابع توزیع احتمال 

( 19. شکل لگاریتمی تابع به صورت رابطه )شودیم

: باشدیم

 

 

   (19رابطه )

 

اول نشانه حاصل جمع مشاهدات صفر  ∑ که در آن

. باشدیمدوم حاصل جمع مشاهدات غیر از صفر  ∑ و

که مدل توبیت هر دو  شودیمبدین ترتیب مالحظه 

ی مدل و پارامترهامجموعه از مشاهدات را در برآورد 

تعیین اثرات متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مورد 

 و (، 19. در تابع )دهدیمتوجه و استفاده قرار 

برآورد شوند. از  ستیبایمکه  باشندیمی مدل پارامترها

ی مدل توبیت خطای یکسان فرض نمودن هاتیمحدود

یی است که تعیین کننده افزایش کارایی فنی تولید رهایمتغ

با آگاهی به ضعف  1888. هکمن در سال باشدیمگندم 

مدل توبیت در عدم امکان جداسازی دو گروه از عوامل 

مدل توبیت را پیشنهاد ی برآورد امرحلهموثر، روش دو 

یک  رنمود. در روش هکمن برای تعیین عوامل موثر در ه

)مرحله  از دو مجموعه، مدل توبیت به دو مدل پروبیت

اول( و مدل رگرسیون خطی )مرحله دوم( شکسته 

 (. 1888)هکمن  شودیم

بر احتمال افزایش کارایی فنی  توانندیمعواملی که 

قل در ی مسترهایمتغصورت  بگذارند، به ریتأثتولید گندم 

بر  توانندیمو عواملی که  شوندیممدل پروبیت وارد 

بگذارند در مدل رگرسیون خطی  ریتأثمیزان کارایی فنی 

. متغیر وابسته در مدل پروبیت شامل یک رندیگیمقرار 

ن آکه در  باشدیمی با مقادیر صفر و یک اجملهمتغیر دو 

عدد یک به منزله احتمال وجود کارایی فنی تولید و صفر 

. این مرحله به باشدیمبه مفهوم عدم وجود کارایی فنی 

منظور شناسایی عوامل موثر بر کارایی فنی تولید گندم 

u
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که تابع حداکثر درست نمایی آن به  گرددیمتبیین 

 :(2222)مداال  شودیم( تعریف 16)رابطه صورت 

 

 

 (16)رابطه    

 

 

معرف  1معرف مشاهدات صفر و  2در این تابع 

 تعریف شده قبالً پارامترهاو سایر  باشدیممشاهدات یک 

 زنسبت میل معکوساست. مدل دوم با اضافه شدن متغیر 

که با استفاده از مدل اول ساخته  1یا تابع مخاطره

، به مجموعه متغیرهای مستقل مرحله اول مرتبط شودیم

تابعی غیر خطی از  ز. متغیر عکس نسبت میلگرددیم

ی هادادهمتغیرهای مستقل مدل است. اگر زیر مجموعه 

و لذا میزان انجام فعالیت  هاآننمونه را که در مورد 

 هادادهمورد این  رمثبت است در نظر گرفته شود، د( )

الگوی رگرسیون مربوطه به مرحله دوم عبارت خواهد 

 بود از:

    (18)رابطه 

 

(، زمانی که تولید 11( و )13با در نظر گرفتن روابط )

 (: 2229کننده کارایی فنی داشته باشد )هوفمن و کاسوف 

  
 (19)رابطه    

 

 

  

(18رابطه )          

 

 

نرمال جدا از هم دارای توزیع  و  در روابط باال

 و همبستگی و  انحراف معیار صفر، با میانگین 

برای تمامی افراد نمونه تصادفی  و   و باشدیم

باشد  تنها زمانی که  قابل مشاهده است ولی 

به  و  مشاهده خواهد بود. 

ترتیب توابع توزیع چگالی و تراکمی نرمال استاندارد 

 است که:

 

  (22رابطه )
 

با نسبت توزیع چگالی به توزیع تراکمی برای

. ضریب شودیم( نشان داده ز)عکس نسبت میل  

خطای ناشی از انتخاب نمونه را بازگو  زعکس نسبت میل

 رتبزرگ. چنانچه ضریب این متغیر از لحاظ آماری کندیم

از صفر باشد، حذف مشاهدات صفر از مجموعه 

مشاهدات باعث اریبی پارامترهای برآورد شده مدل 

خواهد شد. چنانچه ضریب این متغیر از لحاظ آماری 

اریبی  برابر صفر باشد حذف مشاهدات صفر منجر به

پارامترهای برآورد شده نخواهد شد، لیکن منجر به از 

)مداال کننده خواهدگردید  دیی برآورکارادست دادن 

1893.) 

 

 گیری  و روش نمونه های مورد نیازداده

های مورد نیاز این مطالعه مربوط به سال زراعی داده
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باشد که شامل اطالعات مقدار و قیمت و در می 89-1381

های نیروی کار، آب، کود شیمیایی، هزینه نهادهنتیجه 

تولید کل، سطح زیر آالت، بذر، سموم شیمیایی، ماشین

سطح  کشت و متغیرهای سابقه کار کشاورزی،

و  ورزی حفاظتیخاکتحصیالت، پذیرش تکنولوژی 

ورزی و فاصله مزارع آالت مربوط به این نوع خاکماشین

با مراجعه مستقیم و با باشد که تولید گندم از روستا می

آوری اطالعات از استفاده از پرسشنامه و جمع

 تولیدکنندگان گندم در شهرستان دزفول فراهم شده است.

در شهرستان  موجودروستای  91در این مطالعه از بین 

گیری تصادفی روستا به روش نمونه 13دزفول تعداد 

نفر گندمکار به طور  169و از این تعداد روستا  1ساده

تصادفی انتخاب گردید و مورد مصاحبه قرار گرفتند. با 

گیری این مطالعه، توجه به توضیحات فوق طرح نمونه

بوده است.  2ایای چندمرحلهگیری خوشهروش نمونه

های گفته شده ها و برآورد مدلجهت تحلیل دادههمچنین 

و   EXCEL،STATA 13فزاری اهای نرماز بسته

FRONTIER4.1  .استفاده شد 

 و بحث نتایج

 تحت کشت روش دو تولید اقتصادی مقایسه 1جدول 

 در مرسوم ورزیخاک و حفاظتی ورزیخاک سیستم

 1 جدول به توجه دهد. بامی نشان را مطالعه مورد منطقه

 که واحدهایی در هکتار در عملکرد که شودمی مشخص

 هکشت ب از باالتر ،کنندمی استفاده حفاظتی ورزیخاک از

 رسدمی نظر بنابراین به. است مرسوم ورزیخاک روش

-اکخ تکنولوژی پذیرش به مربوط عملکرد در تفاوت این

 ورزیخاک از استفاده مقایسه با در ورزی حفاظتی

آب  بذر، شود هزینهاست. همچنین مشاهده می مرسوم

 ورزیخاک روش درآالت ماشینو  نیروی کار ،مصرفی

باشد. می بیشتر حفاظتی ورزیخاک روش از مرسوم

 ورزیها در خاکعالوه بر این، بیشتر کاهش هزینه نهاده

مربوط به نهاده  مرسوم ورزیخاک نسبت به حفاظتی

 عملیات تعداد باشد که با توجه به کاهشآالت میماشین

در  و سوخت هزینه مزرعه در این نوع کشت، کاهش در

 یطرف ازرسد. آالت بدیهی به نظر میماشین نتیجه هزینه

 ورزیخاک روش در مصرفیو بذر  شیمیایی کود هزینه

با توجه است که  مرسوم ورزیخاک از بیشتر حفاظتی

ها در این روش آوری شده افزایش هزینههای جمعبه داده

ه ها بودکشت بیشتر به دلیل افزایش مصرف این نهاده

 عمق کاهش رسد کشاورزانبه نظر میاست. بنابراین، 

خاک را  روی بر ماشینی عملیات کاهش نتیجه در و شخم

 جبران برای و دانندمی خاک حاصلخیزی عدم دالیل از

و  شیمیایی کودهای مصرف حاصلخیزی کاهش این

 جدول مطابق نهایت دهند. درمی افزایش راتراکم بذر 

 روش در هر هکتار در ناخالص سود شودمی مشاهده

 به مرسوم ورزیخاک روش از حفاظتی ورزیخاک

ای هاین نتایج با یافته بیشتر است. ریال میلیون 6/9 اندازه

( و عابدی و همکاران 2218پور و همکاران )هادیتحقیق 

 ( همخوانی دارد. 2218)

سازی تابع تولید مرزی با فرضیه اساسی که در مدل

 داگالس-شود این است که فرم تابع کاباهمیت تلقی می

های مورد بررسی در مقابل تابع ترانسلوگ برای داده

نسبت راستنایی آماره  باشد یا خیر؟کافی و مناسب می

نشان داد که فرضیه صفر که  =1αمحاسباتی در سطح %

رو شود. از اینداگالس است، رد نمیانتخاب تابع کاب 

برای تخمین تابع تولید مرزی تصادفی فرم کاب داگالس 

انتخاب شد. نتایج محاسبه آماره درستنمایی تعمیم یافته 

اجتماعی منظور  -نیز نشان داد که متغیرهای اقتصادی

کاران شده در مدل ناکارایی فنی بر کارایی فنی گندم

ن حداکثر راستنمایی به تأثیرگذار است و روش تخمی

روش حداقل مربعات معمولی ترجیح داده می شود. 

بنابراین، تابع تولید مرزی تصادفی با استفاده از روش 

( همزمان با مدل ناکارایی MLEحداکثر راستنمایی )

 برآورد گردید.

 

                                                           
1. Simple Random Sampling 2. MultiStage Cluster Sampling 
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 ورزی مرسومورزی حفاظتی و خاکمقایسه اقتصادی کشت گندم تحت شرایط خاک -1جدول 

 ورزیخاک ورزی حفاظتیخاک متغیر

 مرسوم

 8181 تعداد کشاورزان در نمونه انتخابی

1/99/1 (تنعملکرد تولید )  

8/32/3 هزینه کود شیمیایی )میلیون ریال در هر هکتار(  

19/122/1 هزینه آب مصرفی )میلیون ریال در هر هکتار(  

1/369/3 هزینه نیروی کار )میلیون ریال در هر هکتار(  

89/29/3 هکتار( هر در ریال آالت )میلیونهزینه ماشین 

2/91/9 هکتار( هر در ریال هزینه بذر )میلیون 

6/22/2 هکتار( هر در ریال هزینه سموم شیمیایی )میلیون 

9/939/19 هکتار(درآمد تولیدکننده )میلیون ریال در هر   

29/26 99/31 سود ناخالص )میلیون ریال در هر هکتار(  

                                                                                                     های تحقیق: یافتهمأخذ

 

شود، سطح زیر مشاهده می 2همانطور که در جدول 

دار و دارای درصد از لحاظ آماری معنی 1کشت در سطح 

باشد. ضریب این متغیر اثر مثبت بر میزان تولید می

درصدی  1گر این است که در شرایط ثابت، افزایش بیان

درصد افزایش  32/2سطح زیر کشت میزان تولید را 

از  درصد 1دهد. ضریب متغیر نیروی کار در سطح می

دار شده است. اما ضریب این متغیر لحاظ آماری معنی

د دهنده تولیبرخالف انتظار منفی است. این موضوع نشان

نهایی منفی و نزولی است. به بیان دیگر، میزان استفاده 

از این نهاده در ناحیه سوم تولید قرار گرفته است. 

بنابراین، از نهاده نیروی کار بیش از مقدار مورد نیاز 

وسط تولیدکنندگان استفاده شده و فعالیت زارع در این ت

زمینه در ناحیه غیراقتصادی تولید است. نهاده کود 

گندم  بر مقدار تولیدداری و معنیتأثیر مثبت  نیزشیمیایی 

درصد از  1ر آب مصرفی در سطح ضریب متغی. دارد

دار و دارای اثر مثبت بر میزان تولید آماری معنی لحاظ

این متغیر در تابع تولید تخمین زده شده  است. ضریب

درصدی میزان استفاده از  1گر این است که افزایش بیان

درصد افزیش  11/2آب در شرایط ثابت، میزان تولید را 

اثر نهاده بذر مصرفی بر افزایش تولید گندم در  دهد.می

داری درصد معنی 1منطقه مورد مطالعه نیز در سطح 

( 2229تایج مطالعه موسوی و خلیلیان )این یافته با ناست. 

راین اثر متغیرهای سطح زیر کشت، بنابهمخوانی دارد. 

ت مثبگندم بر تولید  ، کودشیمیایی و بذرآب مصرفی

است. این نتیجه نشان دهنده تولید نهایی مثبت و نزولی 

های گفته ی نهادهاست. به عبارت دیگر میزان استفاده

قرار گرفته است که این موضوع شده در ناحیه دوم تولید 

 مبین فعالیت تولیدکنندگان در ناحیه اقتصادی تولید است.

بررسی متغیرهای لحاظ شده در مدل ناکارایی تولید 

گندمکاران شهرستان دزفول نشان داد که اثر متغیر 

سابقه کشاورزی زارعین بر ناکارایی فنی منفی و در 

میان سابقه دار است. به عبارتی درصد معنی 12سطح 

کشاورزی و کارایی تولید گندم یک رابطه مستقیم وجود 

دارد. یعنی با افزایش سابقه کار کشاورزی، کارایی فنی 

یابد. اثر متغیر سطح تحصیالت تولیدکنندگان افزایش می

دار نیست. این رغم رابطه مثبت، معنیبر ناکارایی علی

 تطابق دارد. ( 2218نتیجه با یافته تحقیق آزرم و همکاران )

 

 

 دزفول منطقهتابع تولید مرزی تصادفی گندمکاران  -2جدول 
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 tآماره  ضریب متغیر

32/199/2*** عرض از مبدأ 

82/1 32/2* سطح زیر کشت 

-39/3-12/1*** نیروی کار  

11/229/2* کود شیمیایی 

11/296/2*** آب مصرفی  

12/212/1 آالتماشین 

81/219/3*** بذر مصرفی 

29/229/1 سموم شیمیایی 

 درصد(              12و  9و 1به ترتیب معنی داری در سطح  *و  **و  ***) قهای تحقیمأخذ: یافته

 

آالت مالکیت ماشینهمچنین نتایج نشان داد متغیر 

داری )در بر ناکارایی فنی اثر منفی و معنیکشاورزی 

رسد این متغیر تأثیر درصد( دارد. لذا به نظر می 9سطح 

مثبت بر کارایی فنی تولیدکنندگان منطقه مورد مطالعه 

دارد. از طرفی اثر متغیر فاصله از روستا بر ناکارایی فنی 

به عبارتی میان  دار است.درصد معنی 1و در سطح  مثبت

روستا و کارایی فنی رابطه عکس وجود دارد.  فاصله از

تواند ناشی از افزایش ای میدلیل حصول چنین نتیجه

های زراعی به دلیل های حمل و نقل و کاهش مراقبتهزینه

 فاصله زیاد مزرعه از روستا باشد.

 

 م شهرستان دزفولعوامل مؤثر بر ناکارایی فنی تولیدکنندگان گند -3جدول 

 tآماره  ضریب متغیر

-83/1-91/2* سابقه کشاورزی 

 82/2 13/2 سطح تحصیالت

 -29/2-99/2** آالت کشاورزیمالکیت ماشین

 82/238/1*** فاصله از روستا

Log likelihood 18/12  

 درصد(              12و  9و 1به ترتیب معنی داری در سطح  *و  **و  ***) های تحقیقمأخذ: یافته
 

پس از برآورد عوامل موثر بر ناکارایی فنی، کارایی 

کننده به تفکیک مورد محاسبه قرار گرفت. هر تولید

 89/2میانگین کارایی فنی با استفاده از روش مورد نظر 

کاران مورد مطالعه در به دست آمده است. لذا گندم

صورت پر کردن شکاف تکنیکی خود با بهترین 

توانند کارایی خود را به تولیدکننده شهرستان دزفول می

افزایش دهند. همچنین حداقل کارایی  22/2طور میانگین تا 

است. به  89/2و حداکثر آن  99/2مزارع مورد بررسی 

ن و عبارت دیگر، اختالف کارایی فنی میان کارآمدتری

است که نشان از قابلیت  13/2ناکارآمدترین گندمکار 

افزایش کارایی گندمکاران این منطقه دارد. از طرفی 

درصد واحدهای تولیدی بین  19، کارایی 1مطابق جدول 

درصد واحدهای تولیدی بیش از  38و کارایی  8/2تا  9/2

است. همچنین شایان توجه است که بیشترین فراوانی  8/2

 است. 8/2تا  9/2ندمکاران در دامنه کارایی گ

  

 توزیع فراوانی و کارایی فنی تولیدکنندگان گندم  -4جدول 

 درصد فراوانی دامنه کارایی
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8/2> TE≥9/2 19/2 

8/2> TE≥8/2 11/2 

TE≥8/2  38/2 

  89/2 میانگین

  89/2 حداکثر

  99/2 حداقل

                                                                                            های تحقیقمأخذ: یافته                            

 

هکمن که در ای با توجه به مزایای روش دو مرحله

بخش متدولوژی بیان شد، الگوی تجربی توبیت با این 

 روش برآورد گردید که مرحله اول آن الگوی پروبیت و

تایج باشد. نمرحله دوم الگوی رگرسیون خطی می

گزارش شده است.  9برآورد مدل پروبیت در جدول 

 وبیتهمانطور که در روش تحقیق گفته شد در الگوی ت

 بنابراین متغیرهای .باشدیی فنی میمتغیر وابسته کارا

ل مؤثر بر کارایی فنی را نشان توضیحی در این مدل عوام

بیانگر آن  9د. عالمت ضرایب متغیرها در جدول دهنمی

است که احتمال کارایی فنی در تولید گندم، با متغیرهای 

های موجودی ماشینسابقه کشاورزی، نسبت 

، پذیرش مخصوص کشت حفاظتی در هر روستا

و آب سطح تحصیالت ، ورزی حفاظتیخاکتکنولوژی 

ا ب داری دارد.استفاده شده رابطه مثبت و معنیمصرفی 

درصد( متغیر  9دار )در سطح توجه به اثر مثبت و معنی

های مخصوص کشت حفاظتی در موجودی ماشیننسبت 

رسد در بر کارایی فنی تولید به نظر می هر روستا

های مربوط به خاکورزی تکنولوژیروستاهایی که 

حفاظتی به اندازه کافی وجود دارد احتمال وجود کارایی 

فنی تولید بیشتر خواهد بود. از طرفی با توجه به اثر نهایی 

موجودی مالحظه می شود افزایش تعداد واحدهای نسبت 

 های مخصوص کشت حفاظتی در هر روستاماشین

شود. میواحد  229/2موجب افزایش کارایی فنی به اندازه 

ورزی خاککه پذیرش تکنولوژی  دهدنشان می 9جدول 

تغیرهای این مطالعه با در مقایسه با سایر م حفاظتی

داری باالیی موجب تحقق احتمال کارایی فنی درجه معنی

با توجه به اثر نهایی تولید در نمونه مورد نظر می شود. 

افزایش یک  ورزی حفاظتیخاکپذیرش تکنولوژی 

توسط  در استفاده از این تکنولوژی این متغیرواحدی 

واحدی در احتمال وقوع  19/2زارعین منجر به افزایش 

 .خواهد شد که مقدار قابل توجهی است کارایی فنی تولید

نشان سطح تحصیالت افراد ضریب برآورد شده 

درصد( بین  1داری )در سطح دهد رابطه مثبت و معنییم

کارایی فنی تولید گندم احتمال تحقق  سطح تحصیالت و

وجود دارد. بنابراین با افزایش سطح تحصیالت 

های ها و تکنولوژیها با روشکشاورزان، آشنایی آن

یابد و از این ین و علمی تولید محصول افرایش مینو

طریق تولید محصول در هر هکتار افزایش خواهد یافت. 

لوگاندا  ( و2228ترشیزی و سالمی ) با تحقیقاین نتیجه 

چنین در توجیه رابطه هم( مطابقت دارد. 2213و همکاران )

دار بین سابقه کشاورزی و احتمال وقوع مثبت و معنی

ربه تر با تجتوان گفت کشاورزان با سابقهی میکارایی فن

ر تها به طور بهینهتر از نهادهبیشتر و مدیریت صحیح

 ایی فنی تولید گندمها کارکاهش هزینهاستفاده کرده و با 

این نتیجه با یافته مقدسی و همکاران  دهند.را افزایش می

و و پاندا و میرشا  (2211(، چیپوتوا و همکاران )2219)

ایی متغیر سابقه کشاورزی اثر نه( همخوانی دارد. 2221)

دهد که یک سال افزایش در سابقه کشاورز نشان می

در احتمال افزایش کارایی فنی  واحد 229/2منجر به 

درصد  1نیز در سطح میزان آب مصرفی تأثیر گردد. می

همچنین احتمال افزایش کارایی فنی مثبت است. بر 

متغیرهای نیروی کار، سطح زیر کشت، فاصله از روستا، 

داری بر احتمال معنید شیمیایی و آب مصرفی تأثیر کو
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-معبنابراین در ج افزایش کارایی فنی تولید منطقه ندارند.

توان گفت که دو متغیر بندی این قسمت از نتایج می

موجودی و نسبت  ورزی حفاظتیخاکپذیرش تکنولوژی 

اثر  های مخصوص کشت حفاظتی در هر روستاماشین

معنی داری بر احتمال وقوع کارایی فنی تولید در منطقه 

که در برآورد  گونههمانمورد مطالعه خواهند داشت و 

الگوی پروبیت مشخص است، بیشترین اثر را بر احتمال 

رزی وخاکپذیرش تکنولوژی افزایش کارایی فنی، متغیر 

در  واحدی( خواهد داشت. 19/2)با اثر نهایی  حفاظتی

( نیز این نتیجه حاصل 2211کریشنا و ویتیل )مطالعه 

و پذیرش  رسد که با افزایشلذا به نظر می شده است.

و فراهم آوردن  ورزی حفاظتیخاکاستفاده از تکنولوژی 

های مخصوص این نوع تکنولوژی احتمال افزایش ماشین

 کارایی فنی تولید گندم وجود دارد.

 

  )عوامل مؤثر بر احتمال وقوع کارایی فنی در تولید گندم( برآورد الگوی پروبیت -5جدول 

 اثر نهایی tآماره  برآورد پارامتر متغیر

19/212/2** های مخصوص کشت حفاظتی در هر روستاموجودی ماشیننسبت  229/2  

-39/1-89/2 نیروی کار  29/2-  

12/292/3*** سابقه کشاورزی  229/2  

12/221/3*** سطح تحصیالت  21/2 

-92/1-21/2 سطح زیر کشت 229/2-  

28/232/1 فاصله از روستا  222/2 

12/9 11/9*** ورزی حفاظتیخاکپذیرش تکنولوژی  19/2 

-88/2-19/1 کود شیمیایی  29/2- 

29/3 23/2*** آب مصرفی  21/2  

19/216/1 آالتماشین 222/2 

39/219/1 بذر مصرفی 221/2 

 درصد(              12و  9و 1به ترتیب معنی داری در سطح  *و  **و  ***) های تحقیقمأخذ: یافته

 

برآورد الگوی خطی نیز بیانگر ، 6مطابق نتایج جدول 

 هایماشین موجودی نسبتآن است که متغیرهای 

، پذیرش روستا هر در حفاظتی کشت مخصوص

اثر و سطح زیر کشت  ورزی حفاظتیخاکتکنولوژی 

داری در سطح یک درصد بر مقدار کارایی و معنی مثبت

( 2228نولر و بردشاو )مطالعه  یافته فنی تولید گندم دارد.

-لذا این نتیجه نشان می .کندموضوع را تأیید مینیز این 

-نسبت به استفاده از تکنولوژیدهد که تولیدکنندگانی که 

اند به طور میانگین اقدام کرده ورزی حفاظتیخاکهای 

همچنین واحد کارایی فنی بیشتری خواهند داشت.  39/2

شود که اثر سطح زیر کشت بر افزایش مشاهده می

کارایی فنی تولید مشابه مرحله اول هکمن )الگوی 

وان ترابطه میبتی دارد. در توجیه این پروبیت( تأثیر مث

ح زیر کشت احتماال هنوز هم گفت با افزایش سط

های ان منطقه مورد مطالعه دارای صرفهکنندگتولید

توانند با افزایش سطح زیر اند و میحاصل از مقیاس بوده

کشت هزینه تولید را کاهش داده و کارایی فنی تولید در 

آب مصرفی های متغیرعالوه بر این، مزارع افزایش یابد. 

داری بر مقدار اثر مثبت و معنینیز و سطح تحصیالت 

نیروی کار و فاصله از روستا کارایی فنی تولید دارند. 

. دی بر مقدار کارایی فنی تولید دارداراثر منفی و معنینیز 

کود شیمیایی اثر و  سابقه کشاورزیسایر متغیرهای 

ضریب  داری بر کارایی فنی تولید گندم ندارند.معنی

ذا دار است. لنیز منفی و معنی زیلمبرآوردی عکس نسبت 

حذف مشاهدات صفر منجر به اریبی در برآوردها خواهد 

اند. این شد. لذا مشاهدات صفر در این برآورد حذف نشده
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ضریب بیانگر این واقعیت است که بین متغیرهای مؤثر 

بر وقوع کارایی فنی تولید و متغیرهای مؤثر بر میزان 

با  حقیقرایی فنی تولید اختالف وجود دارد که در این تکا

نظر ای هکمن این موضوع مداستفاده از روش دو مرحله

برآورد قرار داده شده است. لذا از نکات قابل توجه در 

توان به این موضوع اشاره کرد که عوامل مدل توبیت می

تأثیرگذار بر روی احتمال افزایش کارایی فنی تولید با 

تأثیرگذاری این عوامل بر میزان کارایی فنی تولید گندم 

تفاوت دارند. به عبارت دیگر نتایجی که الگوی پروبیت به 

دهد با نتایج دنیای واقعی که از تخمین یک دست می

 باشد.  ن خطی به دست آمده است متفاوت میرگرسیو

 

  رگرسیون خطی )عوامل مؤثر بر میزان کارایی فنی در تولید گندم(برآورد الگوی  -6جدول 

 tآماره  برآورد پارامتر متغیر 

 22/221/1*** های مخصوص کشت حفاظتی در هر روستاموجودی ماشیننسبت 

 22/282/1* نیروی کار

 82/2 226/2 سابقه کشاورزی

 21/292/6*** سطح تحصیالت

28/229/1*** سطح زیر کشت

 -82/3-222/2*** فاصله از روستا

39/261/11*** خاکورزی حفاظتیپذیرش تکنولوژی 

 12/1 22/2 کود شیمیایی

 91/3 29/2*** آب مصرفی

39/223/1 آالتماشین 

28/236/1 بذر مصرفی 

 -19/2 -23/2*** ضریب معکوس نسبت میلز

 درصد(              12و  9و 1به ترتیب معنی داری در سطح  *و  **و  ***) های تحقیقمأخذ: یافته

 

 کلی گیرینتیجه

 مقطعی هایداده آوریجمع از پس حاضر مطالعه در

 هب دزفول شهرستان در گندم تولیدکننده 169 به مربوط

 از ایچندمرحله ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش

ورزی تکنولوژی خاک پذیرش اثرات پرسشنامه، طریق

 گندمکاران فنی کارایی میزان و احتمال بر حفاظتی

در  ناخالص سودنتایج حاکی از آن است که بررسی شد. 

-خاک روش از حفاظتی ورزیخاک روش هر هکتار در

 ازبیشتر است.  ریال میلیون 6/9 اندازه به مرسوم ورزی

 و ترینبه بین شکافمدیریت نیز  و تولید تکنولوژی نظر

 که این به توجه با است. 13/2 تولیدکننده ترینضعیف

 نیز وجود منطقه در 89/2 از بیشتر کارایی با کارانگندم

 تجربه و فنی دانش انتقال و معرفی با توانلذا، می ؛دارد

 سطح در تغییر بدون مناسب هایبا آموزش و کشاورزان

 عملکردی فواصل مورد استفاده، هاینهاده و تکنولوژی

 افزایش و در نتیجه کارایی افزایش و کاهش را کشاورزان

 را محقق نمود. همچنین، تولیدکنندگان از نهاده تولید

 .نندکاستفاده می تولید اقتصادی غیر ناحیه در کارنیروی

د رولذا، به منظور استفاده بهینه از این نهاده انتظار می

 ضمن ترویجی خدمات انجام و کارنیروی آموزش

 زا استفاده بهینه حد به نسبت گندمکاران آگاهی افزایش

 مؤثر باشد. تولید عامل این وریدر بهبود بهره نهاده، این

 دهد که بینیلز نشان میمداری ضریب عکس نسبت معنی

متغیرهای مؤثر بر وقوع کارایی فنی تولید و متغیرهای 

وجود دارد. مؤثر بر میزان کارایی فنی تولید اختالف 

ا دهد ببنابراین، نتایجی که الگوی پروبیت به دست می
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نتایج دنیای واقعی که از تخمین یک رگرسیون خطی به 

 قهساب متغیردست آمده است متفاوت است. در این راستا، 

 دست به مثبت فنی کارآیی احتمال بر آن اثر کشاورزی

ذار رگتأثی فنی کارایی میزان بر متغیر این اما است. آمده

 مدل از حاصل نتایج برخالف دیگر، عبارت به نیست.

این رابطه مثبت را تأیید  واقعی دنیای نتایج پروبیت

کشاورزان منطقه مورد  رسدمی نظر به بنابراین کند.نمی

 جدید کاشت هایروش مزایای از آگاهی عدم به دلیل نظر

 از گندم کاشت سنتی هایروش از استفاده با محصول،

 با توانمی لذا باشد.می برخوردار کمتری فنی کارایی

های مناسب ضمن آگاهی زارعین از مزایای آموزش

ها را ورزی حفاظتی کارایی فنی آنهای خاکروش

تر بودن توجه به اقتصادی بابه طور کلی، افزایش داد. 

ورزی ورزی حفاظتی نسبت به خاککشت به روش خاک

دار بین متغیر مرسوم و وجود رابطه مثبت و معنی

 و کارایی فنی تولید گندم پذیرش تکنولوژی کم خاکورزی

توان با افزایش اطالعات و آگاهی کشاورزان از می

افزایش سطح مزایای کشت خاکورزی حفاظتی و 

 برای و همچنین اعطای تسهیالت به کشاورزان کشتزیر

کشاورزان را به سمت استفاده از پذیرش این تکنولوژی، 

 وجود. ورزی حفاظتی ترغیب نمودهای خاکتکنولوژی

از روستا و  مزرعه بین فاصله دارمعنی و منفی رابطه

ا ب مبین این نکته است که گندم تولید میزان کارایی فنی

 کاهش با توانمی ارتباطی هایراه وضعیت بهبود

 ،های زراعیو افزایش مراقبت ونقلحمل هایهزینه

 عواق درتولیدکنندگان را کاهش داد.  ناکارایی و مشکالت

 مصرف افزایش ضمن روستا از زمین فاصله افزایش

زارعین برای  آمد و رفت دفعات کاهش همزمان و سوخت

 و آالتماشین وریبهره بازدید از زمین، کاهش

 رابطه عالوه بر این،. داشت خواهد دنبال به را کشاورزان

 هایماشین موجودی نسبت متغیر میان دارمعنی و مثبت

 میزان افزایش و روستا هر در حفاظتی کشت مخصوص

این  تأمین با توانمی که دهدمی نشان فنی یکارآی

تجهیزات و در دسترس قرار دادن این تکنولوژی برای 

 تمایل افزایش برای مساعد همه روستاها و زارعین زمینه

 پذیرش تکنولوژی کشت حفاظتی را فراهم نمود.  به

 
 سپاسگزاری

جهاد  ادارههمکاری دانیم از می الزمدر پایان بر خود 

، کمال هاتهیه داده در زمینهکشاورزی شهرستان دزفول 

.تشکر و قدردانی را داشته باشیم
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