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  چکیده 
گونـاگونی  هـاي   جنبـه ، از تامین می کندرا تولید کشور  از درصد 70فرنگی در استان کردستان که بیش از  تولید توت

تولیـد ایـن محصـول در اسـتان     با ایـن حـال،    .داراي اهمیت استنظیر ایجاد اشتغال و درآمد براي خانوارهاي روستایی، 
کردستان داراي مشکالتی است که باعث شده است میزان تولید و عملکرد این محصول در استان، تا حـد زیـادي کمتـر از    

در  یفرنگـ  مختلـف تـوت   یدکننـدگان تول یفنـ  ییکـارا  یـین تع«  یـق تحق ایـن  یاصل هدف .جهانی این محصول باشدمتوسط 
سال زراعـی   بردار در نفر بهره 129براي این منظور از طریق پرسشنامه داده هاي مورد نیاز از  .است» شهرستان سنندج 

تابع تولید مرزي همزمان  و تخمینترانسلوگ  از تابع تولید ،براي رسیدن به اهداف طرح .جمع آوري شده است 89-1388
 98/0تـا   42/0در دامنـه   ،کشت این محصـول  مزارعکارایی فنی که   دادند نشان فنی نتایج  .شده است استفاده کارائیناو 

سـطح  بررسـی مـدل ناکـارایی نیـز نشـان داد متغیرهـاي       . باشـد  مـی  83/0در حدود آنها فنی کارایی  میانگینو قرار دارد 
بوته هـا  و تعداد وجین اثر منفی بر ناکارایی داشتند و متغیرهاي تعداد قطعات، سن بوته و فاصله ، تکفل، تجربه التیتحص

  .نیز اثر مثبت بر ناکارایی دارنداز یکدیگر 
  .یفن ییو کارا شهرستان سنندج توت فرنگی، تابع تولید ترانسلوگ،: کلیديهاي واژه
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Abstract 

Strawberry production in Kurdistan province, which produces more than 70 percent of the 

national production, is important from variety of aspects such as creation of employment and 

income for rural households. However, production in Kurdistan province has some problems; these 

had lead to that the production and yield, in this province, are far below the global average. The 

main objective of this study is "to determine the technical efficiency of different strawberry 

producers in the city of Sanandaj". For this purpose, the data collected from 129 cultivators by 

questionnaire in 1388-89 crop years. To achieve the objectives, the Translog production function 

and the estimation of simultaneous frontier production function and inefficiency have been used. 

The results showed that technical efficiency of farms of this product is between the range of 0.42 - 

0.98, and the mean technical efficiency in about 0.83. The study inefficiency model also showed 

that the variables of "education", "sponsorship", "experience" and "number of weeding" had a 

negative effect on inefficiency, and the variables of "number of pieces", "age of plants" and 

"distance of plants" have a positive effect on the inefficiency. 
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  دمهمق
 ینچون کمبود منابع مانند زمـ  ییهایتوجود محدود

مختلف سبب شـده   يهايآوردر دسترس نبودن فن یاو 
توجه  یدعوامل تول يوربهره ءارتقا يها روش هب ااست ت

مـورد   يهـا هکه نهـاد  یلدل ینبه ا همچنین. شود ياهیژو
انـد، کشـاورزان   یـاب محـدود و کم  یـد، تول ياستفاده بـرا 
ــ ییهــاهمــواره راه ــا  یرا جســتجو م ــد ب ــا بتوانن ــد ت کنن

 يهـا بـه خصـوص نهـاده    ترکم ي مقدار نهاده یريبکارگ

 يدریـ ح(بـه دسـت آورنـد     یشـتري ب یدمقدار تول یابکم
1378(.  

هاي منـاطق معتدلـه   فرنگی یکی از مهمترین میوه توت
باشد که عمدتاً در فصل بهار برداشت شده در جهان می

سـال   30فرنگی بـیش از   توت. شودو به بازار عرضه می
است که در اسـتان کردسـتان بـه عنـوان یـک محصـول       

سازگاري خـوبی بـا آب و هـوا و     شود وباغی کشت می
کشـت ایـن محصـول،    . اقلیم آن از خود نشان داده است
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در استان کردستان به طور عمده در محدوده واقـع بـین   
 بـا  هاي سنندج، مریوان و کامیـاران و مطـابق   شهرستان

قطعات کشت . گیردهاي قدیمی و محلی صورت میروش
و ) بعمتر مر 3000به طور متوسط (اغلب کوچک هستند 

هـا قـرار   ها یا در حاشیه رودخانـه  ها و تپهدر دامنه کوه
فرنگی در اسـتان  تولید توت ).1383نسب سجادي(دارند 

 70بــیش از (کردســتان کــه بخــش اعظــم تولیــد کشــور 
ســازمان جهــاد کشــاورزي ( کنــدرا تــأمین مــی) درصــد

هـاي گونـاگونی داراي   ، از جنبـه )1389استان کردسـتان 
توان به مواردي همچـون  آن جمله میاهمیت است که از 

ایجاد درآمد و اشتغال براي خانوارهاي روستایی و نیـز  
ــه ســایر       ــبت ب ــدي کمتــر نس ــانات درآم ــود نوس وج

هایی که خطـر سـرمازدگی دیـررس    محصوالت در سال
همچنین تأمین نیاز بـازار   . ، اشاره کردبهاره وجود دارد

جنبه هـاي   از جملهخام صنایع تبدیلی خوري و مادهتازه
تولیـد ایـن    با ایـن حـال  .  دیگر اهمیت این محصول است

 یمحصول در استان کردستان داراي معایـب و مشـکالت  
است که باعث شـده اسـت میـزان تولیـد و عملکـرد ایـن       
محصول در استان، تا حد زیادي کمتر از مقادیر مشـابه  

در بخـش   ایـن مشـکالت  مهمترین از جمله . جهانی باشد
هـا   از نهـاده  و ناکارا ن به استفاده غیر بهینهتوا می تولید،

  .در تولید این محصول اشاره نمود
در مطالعات مختلف انجام شده در داخل و خـارج از   

 در تولیــد  نهــاده هــاانــواع کــارایی  کشــور بــه بررســی
پرداختـه شـده اسـت کـه      کشاورزيمختلف محصوالت 

بـه  ها نهاده برخی از  شواهدي دال بر مصرف غیر بهینه
تـوان بـه    که از جمله این مطالعات مـی  دست آمده است 

  :موارد زیر اشاره کرد
، بــه بررســی عوامــل و )1384(محمــدي و همکــاران 

ــد  نهــاده ــدر شهرســتان اقلی ــد در مــزارع چغن هــاي تولی
هـا از توابـع   وري نهـاده براي سـنجش بهـره  . اندپرداخته

تایج ن. داگالس و ترانسندنتال استفاده نمودند-تولید کاب
هـاي  ها نشان داد کـه بهـره بـرداران نهـاده    ي آنمطالعه
آالت و بـذر را بیشـتر از حـد بهینـه     کـار، ماشـین  نیروي

اقتصادي و کود شـیمیایی را کمتـر از حـد بهینـه مـورد      
، در تحقیق خود )1385(نژاد  بریم .دهنداستفاده قرار می
 تولیـد  واحـدهاي  فنی کارایی سطوح به بررسی برآورد

 آزمون و تولید تصادفی مرزي از روش استفاده اب گندم

نتـایج  . .پـردازد کـارایی مـی   این بر مؤثر مدیریتی عوامل
نشان داد که متغیرهایی مانند سـواد زارع، عضـویت یـا    

در تعاونی و شـرکت یـا عـدم شـرکت در      عدم عضویت
داري در  هــاي آموزشــی غیررســمی اثــر معنــی     دوره

 و بـاالترین  .داردسـطوح کـارایی فنـی واحـدها      توضیح
 27و  94حـدود   واحـدها  بـین  در فنی کارایی ترینپایین

، بــه بررســی )1385(مهرابــی بشــرآبادي  .بــود درصــد
تخصــیص بهینــه عوامــل تولیــد در محصــوالت زراعــی  

در ایـن پـژوهش، ارزش   . استان کرمـان پرداختـه اسـت   
ــا اســتفاده از قیمــت    تولیــد نهــایی هــر یــک از عوامــل ب

ــین   ــوالت و تخم ــاب   محص ــد ک ــابع تولی ــالس و –ت داگ
تخصیص بیش از حد و . ترانسندنتال محاسبه شده است

کمتر از حد عوامل تولیـد در هـر یـک از محصـوالت بـر      
اساس ارزش تولیدنهایی، قیمت عوامـل تولیـد و اصـول    

نتـایج نشـان   . اقتصادي مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت  
دهد که در وضع موجود تخصیص بسیاري از منـابع  می
از ایـن رو بـه نظـر    . گیـرد لید به طور بهینه انجام نمـی تو
تـوان  رسد که با تخصیص مجدد و بهینـه منـابع مـی   می

همچنـین  . سودآوري و درآمد کشاورزان را افـزایش داد 
اندازه مزارع از مقدار بهینه آن کوچکتر اسـت کـه بـراي    

سـازي  هـاي یکپارچـه  اصالح این شرایط اتخاذ سیاسـت 
، به منظـور تخصـیص   )1389(سديا .پیشنهاد شده است

هــا در تولیــد گنــدم در شهرســتان کــرج بــا بهینــه نهــاده
هـاي  برآورد ارزش تولید متوسط، نهایی و تعیین کشش

تولید به این نتیجه رسـید، بهـره بردارانـی کـه از ارقـام      
انـد  آوري استفاده نمـوده اصالح شده جدید به عنوان فن

 7/16ر آنهــا داراي درآمــد ناخــالص و عملکــرد در هکتــا
-درصد کمتر از گـروه 3/14درصد بیشتر و هزینه تولید 

درصد در  20متغیر نوع رقم به تنهایی . هاي دیگر بودند
   .افزایش عملکرد محصول موثر بود
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، به بررسی کارایی فنـی  )1997(وانجلیس و همکاران 

. کشاورزان زیتون کار در ناحیه کرته یونان پرداخته اند
و  93تا  1987هاي در دوره زمانی  ادهدر این تحقیق از د

نتایج ایـن  . روش تابع تصادفی مرزي استفاده شده است
بـه بعـد کـارایی     1987دهد که از سـال   مطالعه نشان می

همچنین اندازه مزرعـه  . این کشاورزان کاهش یافته است
و ســطح ســواد کشــاورزان در طــول ایــن دوره زمــانی  

تصـادفی مـرزي    نتـایج تـابع تولیـد   . افزایش یافته اسـت 
هاي مرسوم در تولید زیتون،  حاکی از آن است که نهاده
دهـد   همچنین نتایج نشان می. زمین و نیروي کار هستند

داري از جانشینی نیروي کـار و سـرمایه   که سطح معنی
مهمتـر از همـه اینکـه    . در تولید روغن زیتون وجود دارد

در میـان کشـاورزان دامنـه وسـیعی از کـارایی فنـی در       
مرحلــه دوم آنــالیز نیــز . یــان کشــاورزان وجــود داردم

اجتمـاعی و   –دهد که چندین متغیـر اقتصـادي    نشان می
داري بـر تولیـد    هـاي شخصـیتی بـه شـکل معنـی     ویژگی

انـدازه مزرعـه و   . اقتصادي این کشاورزان موثر هسـتند 
تجربه کشاورزان، سـطح تحصـیالت رابطـه نزدیکـی بـا      

در حالی که قطعه قطعـه   سطح باالیی از کارایی فنی دارد
ها و  تخصص کشـاورزان در تولیـد زیتـون     کردن زمین

رزیتـیس و   .در سطوح پایینی از رابطـه بـا کـارایی دارد   
اي بــا اســتفاده از روش  در مطالعــه) 2003(تســیبوکاس 

فنی مزارع مرغ گوشتی را  تحلیل مرزي تصادفی، کارایی
کـارایی فنـی   بـر   یگیري و عواملی را که تاثیر مثبت اندازه

ــد داشــتند، بررســی ــدار  . کردن ــه مق ــایج نشــان داد ک نت
هاي هر مزرعه و اندازه و ظرفیت هر یـک تـاثیري    دارایی
، )2004(بینام و همکـاران   .اند کارایی فنی داشته مثبت در

-عوامل مؤثر بر کارایی فنی کشـاورزان منـاطق جنگلـی   
زراعی کامرون را در سه سیستم شـامل بـادام زمینـی،    

ذرت با استفاده از تابع تولید مرزي -و بادام زمینیذرت 
متغیرهـاي مـدل   . داگالس بررسی کردنـد -تصادفی کاب

-شامل کل سطح زیر کشت، کل نیروي کار و کـل هزینـه  

مزرعه  450هاي تولید، بذر و ابزار تولید و کل مشاهدات
نتایج مطالعه نشان داد کـه میـانگین کـارایی     .بوده است

 75و  73، 77د مطالعـه بـه ترتیـب    فنی در واحدهاي مور
آمـوزش، فاصـله تـا جـاده، کیفیـت خـاك،        .درصد است

عضویت در مجامع کشاورزي و نقدینگی از عوامل مؤثر 
چـو کـووجی و    ..بر کـارایی فنـی تشـخیص داده شـدند    

در بررســی کــارایی فنــی فــراوري    ) 2007(همکــاران 
محصوالت کشاورزي استان دلتا نیجریه با تخمین تـابع  

بـا   88تـا   25ي تصادفی ترانسلوگ دامنه کارایی را مرز
 –عوامـل اجتمـاعی  . درصد به دست آوردنـد  65میانگین 

ــیالت،      ــطح تحص ــانوار، س ــدازه خ ــد ان ــادي مانن اقتص
دسترسی به اعتبارات تولید، دسترسی به منبع درآمـدي  
دیگر و تعداد اعضاي شرکت تعـاونی اثـر منفـی و سـن     

 .رایی از خود نشان دادندفرآوري کننده اثر مثبت بر ناکا
، تـابع تولیـد مـرزي تصـادفی     )2009(اکویه و همکـاران  

داگالس را براي مزارع کاساوا در نیجریه تخمـین   -کاب
زدند و سـپس کـارایی فنـی را بـر عوامـل مـوثر بـر آن        

نتایج نشان داد که اندازه مزرعـه و سـن   . برازش نمودند
یالت اثر بر کارایی فنی اثر منفی داشتند ولی سطح تحص

 .دار بـر کـارایی از خـود نشـان داد     مثبت اما غیـر معنـی  
ــد   ــوگ و ارشـ ــی  )2010(هـ ــارایی فنـ ــی کـ ، در بررسـ

داگـالس مـرزي    -کشاورزان شیلی  با تخمین تابع کـاب 
 77درصـد بـا میــانگین    96 -11تصـادفی دامنـه را بـین    
ــد ــایج نشــان داد کــه ســطح  . درصــد محاســبه نمودن نت

ندازه مزرعه اثر منفـی بـر   تحصیالت و سن اثر مثبت و ا
  .کارایی فنی دارند

بکار گیري بهینه نهاده هـا در تولیـد محصـول تـوت     
فرنگی می تواند بهروري و تولید کل این محصـول را در  
کشور افزایش داده و درامد زایی مناسب تـري را بـراي   
تولیید کنندگان در منطقه فراهم آورد  و نیز در صـورت  

انی پتانســیل صــادراتی رسـیدن بــه تولیـد متوســط جهـ   
بنابر کـه کـار لـذا بـا توجـه بـه       . مناسبی را فراهم آورد

ــد    ــر ســر راه تولی ــد و مشــکالت موجــود ب ــت تولی اهمی
فرنگی، این محصول و این موضوع جهـت   محصول توت

 یـق از تحق یهـدف اصـل   گردیـد و پژوهش انتخاب انجام 
ــر ــینتع« حاض ــارا ی ــ ییک ــدگانتول یفن ــف  یدکنن مختل
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  .باشد یم» شهرستان سنندج در  یفرنگ توت

  
  ها مواد و روش

ــر ییکــارا ــرین و معمــول ینمهمت ــرا ت  يســازوکار ب
 يبنگــاه اقتصــاد یــکعملکــرد  گیــري و انــدازه یــابیارز
عملکـرد   ینبـ  یسـه مقا يبرا یمفهوم نسب یکو  باشد یم

 ي به نحوه ییگفت که کارا توان یم. است آل یدهو ا یواقع
از  یـد اسـتفاده مف  یزاناز منابع توجه دارد و م گیري بهره

سـاده، ارزش   یـانی بـه ب  ییکـارا . دهـد  یمنابع را نشان م
 ییواحدها یاواحد  ین،بنابرا. ستاده به ارزش نهاده است

 یریتبـا اعمـال مـد    يورآ از فـن  یخاصـ  ي که در درجـه 
از  یمشخصـ  ي سـتاده را از مجموعـه   یشترینب یح،صح
را دارنـد   ییکـارا  یشترینباشند، بداشته  یدتول يها نهاده

  .)1379ی میبدي امام(
ــراي ــین ب ــرز تخم ــارا م ــی  ک ــت بررس ــارایی جه  ک
 و پارامتریـــکنارهیافـــت دو از  تولیـــدي هايواحـــد

ناپـارامتري   رهیافـت در ، مـی شـود   پارامتریک اسـتفاده 
 DEA(1(هــا  بیشــتر از تحلیــل فراگیــر یــا پوششــی داده

اقتصـاد   نظـري  مبـانی این روش فاقـد  . شود استفاده می
 شـکل تـابعی خاصـی بـراي     خرد است و نیاز به معرفی

ــد و  ــابع تولی ــا ت ــدارد  ی ــه ن ــا در در  .هزین ــتام  رهیاف
و  ولتوسط ال 1988نخستین بار در سال که  پارامتریک
مشـخص  تـابعی  شـکل   نیازمند یک، مطرح گردید اشمیت
مزیت اصلی تحقیقـات   .هستیم هزینه یاتولید  ابعوبراي ت
تري نسبت به رهیافت ناپارامتري، ایجاد سـازگاري  پارام

هاي آماري نظیر متغیرهاي تصادفی آب و هوا،   با اختالل
تصـادفی و   یمـاهیت که (و غیره  محصوالت پذیري آسیب

و  رحیمـی سـوره  (اسـت  ) کشاورز دارند خارج از کنترل
  ).1383 همکاران

بــراي  SFA(2(تصــادفی  مــرزي پــارامتري رهیافــت
کــه عوامــل تصــادفی و کنتــرل ناپــذیري هــایی  وضــعیت

سـازي و  مـدل . ین روش اسـت مناسـبتر  بیشتري دارنـد 

                                           
1  Data Envelopment Analysis 
3  Stochastic Frontier Analysis (SFA) 

 آیگنـر  ابتدا توسـط اشـمیت، الول و   این رهیافتورد آبر
تابع تولید مرزي تصادفی که با . ارائه شد 1977در سال 

به خطاي غیر منفی   vاضافه نمودن خطاي سیستماتیک  u  گرددمیشود، به صورت زیر ارائه حاصل می:  

exy vuF ii

ii

−= ).;( β  )1                            (  
اسـتفاده از روش حـداکثر   پارامترهاي مدل مذکور با 

تفـاوت روش مـرزي بـا    . شـوند درستنمایی برآورد مـی 
هاي بیان شده در این است که در این روش جملـه   روش

جـزء متقـارنی    vi. شـود  پسماند به دو بخش تفکیـک مـی  
نماینده تغییرات تصادفی تولید ناشی از عوامـل  است که 

مربوط به عدم کـارایی   ui. باشدخارج از کنترل مدیر می
باشد که این جزء عوامـل مـدیریتی    فنی واحد تولیدي می

اجزاي مربوط به واریـانس جملـه   . شود را نیز شامل می
توان به صورت زیر نشان  خطاي تابع تولید مرزي را می

  :داد

σσσ 222

vu +=  )2                                         (
  

، بـه شـکل زیـر     γاز نسـبت  براي تعیین کارایی فنـی  
  :استفاده می شود

σσ
σ

σ
σγ 22

2

2

2

vu

uu

+
==  )3                                  (  

  
اگـر  . شـود  بین صفر و یک واقـع مـی   γرابطه در این 

=0γ   ــرات و ــام تغیی ــاه تم ــد، آنگ ــان   باش ــات می اختالف
واحدهاي تولیدي مربوط به عوامل غیر مدیریتی بـوده و  

در صـورتی کـه   . تخمین کارایی فنـی غیـر ممکـن اسـت    
بخشی از جمله پسماند مربوط به عوامل مدیریتی باشـد،  
روش حداکثر راسـتنمایی قابـل کـاربرد بـراي محاسـبه      

  ).2011بیلیک و هوپکووا (باشد کارایی فنی می
شکال  تـابعی ترانسـندنتال و   ااز   حقیقانجام ت براي
ــع  -کــاب ــده تواب ــذیرانعطــاف«داگــالس کــه نماین و » ناپ

همچنــین اشــکال تــابعی  ترانســلوگ، درجــه دوم تعمــیم 
» پذیرانعطاف«یافته و لئونتیف تعمیم یافته که جزء توابع 

 Jسپس با استفاده از آزمـون  .  هستند استفاده می شود
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بـرآ  -دار، آزمون جارك نیتعداد ضرایب مع کینون، -مک

و ضریب تعیین، فرم تابعی مناسـب انتخـاب مـی گـردد      
  .این اشکال تابعی به صورت زیر است عمومیصورت 

ex xxy j
ji

iiji
n

i
i

lnln. , 2
1

1

∏= ∏
=

γα β                )4(  

هـاي   هـا نهـاده   xمیـزان تولیـد و    yکه در این رابطه 
ــروي (مصــرفی  ــر کشــت، نی ــار خــانوادگی،  ســطح زی ک
ــروي ــود     نی ــوانی و ک ــود حی ــاري، ک ــزد، آبی ــار روزم ک
 lnعـرض از مبـدأ و    αفرنگـی،   در تولید تـوت ) شیمیایی

  .طبیعی استنشانه لگاریتم 
براي تخمـین    Eviews 6در این مطالعه از نرم افزار 

بـه منظـور     Frontier 4.1تـابع تولیـد و از نـرم افـزار     
استفاده  همزمان تابع مرزي و مدل آثار ناکاراییتخمین 

  .شده است
فرنگـی  جامعه آماري در این تحقیق شامل کلیه تـوت 

تعداد کل روسـتاهایی  . باشدکاران شهرستان سنندج می
 33فرنگـی هسـتند    که در شهرستان سـنندج داراي تـوت  

باشـد کـه جمعیـت کـل ایـن روسـتاها حـدود         روستا می
ــزان حــدود   3800  3500خــانوار هســتند کــه از ایــن می

همچنـین  . فرنگـی مشـغول هسـتند   خانوار به کشت تـوت 
فرنگـی  انتخاب نمونـه از روسـتاهاي داراي باغـات تـوت    

گیري سیستماتیک انجام شـده   شهرستان به روش نمونه
 129است و اطالعات الزم از طریق تکمیل پرسشـنامه از  

 1388-89اعــی کشـاورز تـوت فرنگــی کـار در سـال زر    
  .جمع آوري شده است

  
  نتایج و بحث

) 1( تخمین پارامترهاي تابع تولیـد مـرزي تصـادفی    
هـاي مختلفـی در مـدل مـرزي و آثـار ناکـارایی        فرضـیه 

 هـا بـه   حالت کلی ایـن آزمـون   .گرفتمورد آزمون قرار 

=   ).1997گرین، (است  زیر صورت   =  −2 [   [    ]–   [  ]]   
ــه در آن ــت     Lو    L ک ــتنمایی تح ــابع راس ــادیر ت مق

مـدل      فرضـیه مقابـل  مدل مقید و )  H( فرضیه صفر
شـود بـه طـور مجـانبی      و فـرض مـی   باشد میغیر مقید 

که نتـایج آن در جـدول    .باشد می دو –داراي توزیع کاي
  . آمده است )1(

فرم تابع تولیـد  دهد  نشان می βij=0 رد فرضیۀ صفر
 -از فرم تبعی کـاب  تر مناسبمرزي تصادفی ترانسلوگ 

دلیل اینکه در این فرضیه بین این دو تـابع  . داگالس است
مقایسه صورت گرفته است این است که در مدل سـازي  
تابع تولیـد مـرزي تصـادفی در فـرم تـابعی ترانسـلوگ       

ها وجود دارد و آنرا از فرم کـاب   اثرات متقابل بین نهاده
  .کند داگالس جدا می

دهـد کـه وجـود     نشـان مـی   γ 0 = رد فرضـیۀ صـفر  
شــود و رد  واحــدهاي نمونــه پذیرفتــه مــی ناکــارایی در
دهـد   ، نشـان مـی   H0: δ1=δ2=⋯=δ7=0 فرضیۀ صفر

  .شود ها رد می  δ صفر بودن همزمان
ــه  ــوط ب ــایج مرب ــابع مــرزي و  نت تخمــین همزمــان ت

بـراي تخمـین   . آورده شده اسـت ) 2(ناکارایی در جدول 
، تعـداد قطعـات  ، التیتحصـ سـطح  این مدل از متغیرهاي 

تعداد و  فاصلهی، فرنگ تجربه کشت توت، تکفل، سن بوته
نتایج این تخمین به شرح زیـر  . استفاده شده است نیوج
  :است

هاي نسبت راستنمایی تعمیم یافته  آزمون فرضیه -1جدول
در مزارع  مرزي تصادفی براي پارامترهاي توابع تولید
  فرنگی کشت توت

 λ تصمیم
 مقدار
در  aبحرانی

α=0.05 

 ضیه   فر

H0  رد
 .شود می

36/19 94/3 **   :    = 0 

H0  رد
 .شود می

92/13 401/13 *   : δ = 0 

H0  رد
 .شود می

96/98 16/2 ** 
  : δ = δ = ⋯ = δ = 0 

a کـه از  باشد  دو می -مربوط به توزیع کاي بحرانی ر یدااین مق
  .دست آمده استبه ) 1986(جدول کوده و پالم 
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تأثیر منفی بر ناکارایی دارد و ضـریب  : التیسطح تحص
ضـریب مربوطــه  دهـد   اسـت کـه نشـان مــی    -058/3آن 

کـارایی  نا التیسـطح تحصـ   نشان می دهد که با افزایش
  .است کشاورزان کاهش یافته

. مثبـت بـر ناکـارایی دارد    ضریب تأُثیر :تعداد قطعات
عات در مزارع کشت توان گفت که با افزایش تعداد قط  می

  .یابد فرنگی میزان ناکارایی افزایش می توت
یــک متغیــر کمــی اســت و اثــر مثبــت بــر : سـن بوتــه 

به . باشد می 33/0ناکارایی داشته است که داراي ضریب 
این معنی کـه افـزایش سـن بوتـه، میـزان عملکـرد گیـاه        

  .کاهش پیدا کند

  
  نتایج تخمین همزمان تابع مرزي و مدل آثار ناکارایی  -2جدول

  t آماره  ضریب  پارامتر  نام متغیر
  )تابع مرزي(

β0 98/10  عرض از مبدأ  14/1  
β1 75/0  کار روزمزد نیروي  * 94/1  
β2 83/2  کار خانوادگی نیروي  ** 93/2  

β3 52/29  کود حیوانی * 96/1  
β4 92/34  کود شیمیایی  *** 50/3  
-β5 19/3  آبیاري  * 698/1- 

-β11 8/12  )توان دوم(کار روزمزد  نیروي  *** 6/13 -  
β22 48/0  )توان دوم(کار خانوادگی  نیروي  ** 05/2  

β33 26/0  )توان دوم(کود حیوانی   *** 48/3  
-β44 08/3  )توان دوم(کود شیمیایی   * 79/1 -  

-β55 58/2  )توان دوم(آبیاري   * 78/1 -  
β12 72/1  خانوادگی - کار روزمزد  نیروي  87/0  
β13 065/0  کود حیوانی - کار روزمزد  نیروي  24/1 -  
- β14 05/0  کود شیمیایی –کار روزمزد  نیروي  25/1  

β15 14/0  آبیاري –کار روزمزد  نیروي  68/0  
-β23 04/0  کود حیوانی -کار خانوادگی  نیروي  *** 28/3  
- β24 08/0  کود شیمیایی -کار خانوادگی  نیروي  03/1  

-β25 05/0  آبیاري -کار خانوادگی  نیروي  * 69/1 -  
β34 16/0  کود شیمیایی - کود حیوانی   * 86/1  

-β35 05/0  آبیاري  - کود حیوانی   * 78/1 -  
  )مدل آثار ناکارایی(

δ  58/0 عرض از مبدأ  ** 3/2  
-δ  058/3 سطح تحصیالت  *** 56/3 -  

δ  002/1 تعداد قطعات  25/0  
δ  33/0 سن بوته  * 86/1  
- δ  66/1 تکفل  044/0-  

-δ  126/0 فرنگی تجربه کشت توت  * 77/1 -  
δ  75/0 فاصله  066/1  

-δ  8/1 تعداد وجین  *** 33/3 -  
  )پارامترهاي واریانس(

sigma-squared δ   22/0  *** 45/3  
gamma γ 69/0  ** 52/2  
log likelihood 61/2 -  LR test 92/13  
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 -66/1یـا تعـداد افـراد خـانوار داراي ضـریب      : تکفل

باشد که اثر منفی بر ناکارایی را از خـود نشـان داده    می
یعنـی بـا افـزایش تعـداد افـراد خـانواده ناکـارایی        . است

  .کاهش یافته است
این متغیر نیز بر ناکارایی اثر منفی دارد : نیتعداد وج

کند با افزایش تعداد روزهاي وجین ناکـارایی   بیان میکه 
  .کاهش یافته است

  
ــین ــتنمایی  تخم ــداکثر درس ــراي )1ML(ح ــدد    ب ع

ایـن نتـایج بـا    . اسـت  1/0 با خطاي معیـار انـدك   695/0
. کـامالً سـازگاري دارد     صـفر بـودن   مفهوم بزرگتر از

سـهم خطاهـاي تصـادفی در    دهد که  این مقدار نشان می
تابع تولید و نقش ایـن نـوع خطاهـا در تفسـیر تغییـرات      

با عنایت به متغیرهاي گنجانده شده در  فرنگی توتتولید 
  .باشد می 305/0حدود مدل 

ــر ــزانب ــارا آورد می ــییک ــوت ی فن ــی ت ــاران  فرنگ ک
ــزارع   ــه م ــنندج نشــان داد ک ــن  شهرســتان س کشــت ای

کـارایی قـرار دارنـد    از  98/0تا  42/0محصول در دامنه 
اخـتالف بـین    .باشـد  مـی  83/0آنهـا نیـز   میانگین کارایی 

دهد با به کـارگیري مقـدار    برداران نشان می بهره کارائی
بنـابراین   .تولیـد را افـزایش داد   تـوان  هـا مـی   بهینه نهاده

ظرفیت ارتقاء کـارایی در ایـن مـزارع نسـبت بـه مـزارع       
 فراوانـی کـارایی  توزیع . باشد درصد می 17نمونه حدود 

کـه   .آورده شـده اسـت  ) 3(در جـدول   درسطوح مختلف
درصـد از کشـاورزان کـارایی     20دهد حـدود   نشان می

 30دارنــد و در حــدود  منطقــه کمتــر از کــاریی متوســط
از کشاورزان کـارایی بـاالتر از کـارایی متوسـط      ددرص

ایـن موضـوع ظرفیـت ارتقـائ     . را دارا می باشـند منطقه 
  .را به خوبی نشان می دهد کارایی در منطقه

  
  
  
 

                                           
1 Maximum Likelihood 

  فرنگی توت کارایی فنی تولیدکنندگان -3جدول
  درصد  فراوانی  کارایی

  0  0  40/0کمتر از 
  87/3  5  59/0تا  40/0
  43/5  7  69/0تا  60/0
  63/11  15  79/0تا  70/0
  36/57  74  89/0تا  80/0
  87/21  28  00/1تا  90/0

    42/0  حداقل
    98/0  حداکثر
    83/0  میانگین

    099/0  انحراف معیار

 

  پیشنهادها
هـاي تحقیـق ، پیشـنهادهاي زیـر را      با توجه به یافتـه 

فرنگـی کـار ارائـه     جهت بهبـود وضـع کشـاورزان تـوت    
  :گردد می

تـرین   تـرین و کـم   درصـدي بـین بـیش    55 اختالف -
دهد  نشان می فرنگی توتمیزان کارایی فنی تولیدکنندگان 

منطقـه وجـود    کشـاورزان که هنوز اختالف زیادي بـین  
هـایی   تـوان ایـن میـزان اخـتالف را بـا روش      دارد که می

ــاگون کــاهش داد ــال. گون ــراي مث شــود  پیشــنهاد مــی ب
تر است، به  کشاورزان نمونه که میزان کارایی شان بیش

معرفی شوند تا در صورت نیـاز   سایر کشاورزان منطقه
هـاي ایـن    کشاورزان بتوانند به صورت عملی بـا برنامـه  

شـان شـده،    نمونه که باعث افزایش کارایی تولیدکنندگان
  .آشنا گردند

هـاي آموزشـی و ترویجـی بـراي      برگزاري کـالس  -
کاران توسط کارشناسان، جهت ارتقاي دانش  فرنگی توت

هــاي جدیــد  فنــی تولیدکننــدگان در زمینــه معرفــی روش
هـاي   اي، روش کشت نظیر استفاده از مالچ، آبیاري قطره

  .رس کردن پیش
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