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 چکیده

 
 نظر بهباشد. هاي اصلی تولید خرماي مضافتی در کشور ایران میشهرستان بم یکی از قطب

ن اي بر تولید ایهینهخرما در شهرستان بم، الزم است مدیریت ب محدودیت عوامل تولید
هاي تولید صورت گیرد. هدف اصلی تحقیق حاضر محاسبه کارگیري نهادههمحصول و ب

ر هاي فنی، مقیاس، تخصیصی و اقتصادي در واحدهاي کشاورزي تولیدکننده خرما دکارایی
 شامل قتحقی این آماري جامعۀ باشد.ها میشهرستان بم با استفاده از روش تحلیل پوششی داده

 نمونه حجم به عنوان نفر 142 کوکران، فرمول براساس که است نخلداران شهرستان بم نفر 1240

 هاداده آوريجمع ابزار شدند. بندي شده انتخابگیري تصادفی طبقهروش نمونه با و تعیین

توسط  آن، محتوایی و صوري پاسخ طراحی و اعتبار –که به صورت باز  بوده پرسشنامه
هاي فنی، تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین کارایی ربطذي صصانمتخ و استادان

باشد. درصد می 22/28و  14/46، 2/66، 15/61مقیاس، تخصیصی و اقتصادي به ترتیب برابر 
 هاينهاده همه اي مصرفی بیانگر این امر بوده کههبررسی کثرت مصرف نهاده ،از سوي دیگر

هاي هادهن در مصرف به ترتیب اختالف بیشترین اند واستفاده شده ینهبه مقدار از بیشتر تولیدي
جام . تحلیل اقتصادسنجی اناستآالت و آب کود حیوانی، کود شیمیایی، استفاده از ماشین

ت، حصیالشده بر پایه رگرسیون توبیت مبین این مسئله است که متغیرهاي سن باغدار، میزان ت
دار برروي و ارتباط با مراکز ترویجی داراي اثر معنیمیزان سرمایه واحدهاي کشاورزي 

 کارایی فنی واحدهاي کشاورزي بوده است.   
 

 ها، شهرستان بم، رگرسیون توبیت.کارایی، خرما، تحلیل پوششی دادههاي کلیدي: واژه
 

 مقدمه
 به وري،بهره ترین عوامل رشدیکی از مهم کارایی     

 توسعه حال اي درکشوره کشاورزي اقتصاد در ویژه
 تولید در هانهاده از کارا استفاده .گرددمحسوب می

 بهبود باعث طرفیک از تواندمی کشاورزي محصوالت

 تاثیر ،دیگر طرف از و شده محصوالت این کیفی و کمی
 واحدهاي درآمد افزایش روند استمرار در زیادي

 زندگی سطح ارتقاء باعث نتیجه در که بگذارد، کشاورزي
. خواهد شد روستایی جوامع توسعه و رشد و رزانکشاو

 در کشورهاي در خصوصهب موجود کشاورزي واحدهاي
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 جهت محدود هايفرصت و منابع کمبود با توسعه حال
 از و اندمواجه مدرن هايتکنولوژي پذیرش و توسعه
 جهت در منابع از ناموزون و رویهبی استفاده ،دیگر طرف

 شدن محدودتر باعث ورزيکشا محصوالت تولید افزایش
 شده گذشته به نسبت کشاورزي بخش در موجود منابع

 با توسعه و رشد روند در را کشاورزي واحدهاي و
 ,Gittinger)است  کرده رو روبه مختلفی هايچالش

توجه به بحث کارایی در اقتصاد کشاورزي  ،. لذا(1996
کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران از اهمیت 

 .خوردار استخاصی بر
اي و هاي تغذیهمحصول خرما، به لحاظ ویژگی 

پتانسیل ارزآوري، داراي جایگاهی خاص در کشاورزي 
با تولید  2014طوري که ایران در سال ایران است. به

هزار  564410تن به ارزش تقریبی  1076000ساالنه 
درصد خرماي جهان را تولید کرده و  14دالر نزدیک به 
رتبه دوم را در جهان به خود اختصاص  از لحاظ تولید

. در میان ارقام تولید شده خرما (FAO, 2014)داده است 
-در ایران، رقم مضافتی بعد از استعمران و شاهانی مهم

شود ترین رقم اقتصادي کشور محسوب می
(Hashempour, 2001)هاي مهم تولید . یکی از قطب

شهرستان  باشد.رقم مضافتی در ایران، شهرستان بم می
تن خرماي مضافتی در سال،  90313مذکور با تولید 

رتبه نخست تولید این رقم را در کشور به خود اختصاص 
 Statistic of Iran Agriculture)داده است

(Administration, 2014 نظر به اینکه ایران یکی از .
کشورهاي عمده تولیدکننده و صادرکننده خرما در 

نسبی و اهمیتی که این یتجهان است و به دلیل مز
محصول در شهرستان بم از نظر تولید، سطح زیرکشت و 

زایی دارد بررسی اقتصادي محصول یاد شده اشتغال
نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد کشاورزي کشور و این 

کند. با توجه به کمبود و محدودیت منابع منطقه ایفا می
ي هاتولید، یکی از کارآمدترین و موثرترین روش

دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادي در بخش 
کشاورزي و بخصوص تولید خرما، بررسی کارایی 

افزایش  ،. لذااستواحدهاي کشاورزي تولیدکننده خرما 
 تولید محصول خرما کمک خواهد کرد تا کارایی در

منابع و امکانات تولیدي به سمتی سوق داده شود تا 
فته و جایگاه هاي ضعیف اقتصادي بهبود یازیرساخت

. (Tajik et al., 2011)رقابتی این محصول احیا گردد 
 يو پایدار يکارآمد يدر راستا يامطالعات پایه ،بنابراین

ي مزبور در منطقه محصول خرما دیتول شتریهر چه ب
هاي گذار از چالشتواند به عنوان نقشه راهنما جهتمی

 و کارآیی موضوع با رابطه در ذکر شده عمل کند.
 در متعددي مطالعات تابحال گیري آناندازه هايروش
به  ادامه در که صورت گرفته است کشور و دنیا سطح

 Sabuhi  Saboni and.اشاره خواهد شد هابرخی از آن

Jamnia  ،(2008) بررسی میزان کارایی باغات تولید  به
کننده موز در زرآباد چابهار پرداختند. در این مطالعه، 

اقتصادي، تخصیصی، فنی و مقیاس هاي کارایی
واحدهاي تولید کننده موز با استفاده از روش تحلیل 

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق  ١هاپوششی داده
هاي اقتصادي، تخصیصی، نشان داد که میانگین کارایی

فنی خالص و مقیاس در واحدهاي مورد مطالعه به 
باشد. د میدرص 9/94و  9/86، 9/95، 4/83ترتیب برابر 

دست آمده، امکان افزایش تولید و هبا توجه به نتایج ب
آوري ها و فندرآمد زارعین با سطح مصرف فعلی نهاده

موجود وجود دارد. لذا، هرگونه سیاستی از جمله 
ها و برگزاري هاي قیمتی بازارگرا براي نهادهسیاست

تواند به هاي آموزشی و ترویجی که میکالس
ها کمک ارعین در مصرف کارایی نهادهگیري زتصمیم

   Moazeni and Karbasiرسد.نماید، به نظر مطلوب می

کاران پسته اقتصادي و تخصیصی فنی، کارایی(2009)
 فراگیر تحلیل روش از استفاده را با زرند شهرستان

 داد نشان مطالعه نتایج. مورد بررسی قرار دادند هاداده
 به سیریز و زرند هايدشت براي فنی کارایی میانگین که

 کارایی میانگین. باشدمی درصد 62 و 52 ترتیب حدود
 مقیاس کارایی میانگین و مدیریتی کارایی یا خالص فنی

 براي و درصد 71 و 75 حدود ترتیب به زرند براي دشت
. است درصد 70 و 87 حدود ترتیب به سیریز دشت

 ياقتصاد کارایی و تخصیصی کارایی همچنین میانگین
 براي و درصد 38 و 54 حدود ترتیب به زرند دشت براي

 .باشدمی درصد 57 و 65 حدود ترتیب به دشت سیریز
Mehrabi and Pakravan (2010) بین رابطه بررسی به 

 خرما بردارانبهره براي مزرعه اندازه و انواع کارایی

                                                                                  
1. Data Envelopment Analysis (DEA)  
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 با داد نشان مطالعه نتایج و پرداختند خوي شهرستان
 تولیدي هاينهاده از استفاده میزان زمین افزایش اندازه

 ابتدا مصرفی بذر میزان و کاهش، شیمیایی کود جزء به
 هايکارایی ،همچنین. یابدمی افزایش و سپس کاهش

 اندازه افزایش با نیز منطقه اقتصادي و تخصیصی فنی،
 .یابدمی افزایش مقیاس کارایی اما یابدکاهش می مزرعه

(2012) Tajik et al کاران بررسی کارایی فنی نخل به
منطقه رودخانه بر استان هرمزگان با استفاده از روش 

ها پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد تحلیل پوششی داده
 20 زیر فنی از کارایی کشاورزان درصد 62 حدود که

 کارایی از کشاورزان این درصد 15 حدود فقط و درصد
 Yuan et al .بودند برخوردار درصد 80 باالي فنی

کارایی مصرف آب را در مزارع کشت گندم  (2010)
 شمال غربی چین با استفاده از روش تحلیل پوشششی

از رگرسیون توبیت براي  ها مورد بررسی قرار دادند وداده
مشخص کردن عوامل تأثیرگذار برروي کارایی آبیاري 
استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که کارایی فنی 

درصد قرار دارد و میانگین آن  100تا  20ن کشاورزان بی
باشد. نتایج حاصل از رگرسیون درصد می 51/61برابر

توبیت در این تحقیق نشان داد عواملی چون سن، 
درآمد، سطح تحصیالت و اندازه مزرعه تأثیر مثبت 

به  Islam et al (2011) برروي کارایی مصرف آب دارد. 
تخصیصی و اقتصادي هاي فنی، بررسی و مقایسه کارایی

تولیدکنندگان برنج در بنگالدش با استفاده از روش 
ها پرداختند. نتایج تحقیق نشان تحلیل فراگیر داده

هاي فنی، دهنده این مطلب است که میانگین کارایی
-هتخصیصی و اقتصادي با فرض بازده متغیر به مقیاس ب

 47، 66، 72آمده در این تحقیق به ترتیب برابر دست
ر تحقیقی کارایی د Kelly et al   (2012)باشد.صد میدر

فنی مزارع تولید شیر ایرلند را با استفاده از روش تحلیل 
ها و با دو فرض بازده ثابت به مقیاس و بازده فراگیر داده

متغیر به مقیاس مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق 
با دهنده این واقعیت است که میانگین کارایی فنی نشان

و میانگین کارایی فنی  785/0بازده ثابت به مقیاس برابر 
باشد. مقایسه می 833/0با بازده متغیر به مقیاس برابر 

مزارع کارا و ناکارا نشان دهنده این مطلب است که 
ها را مزارع کارا نسبت به مزارع ناکارا مصرف نهاده

اند و تولید بیشتري نسبت به هر هکتار و مدیرت کرده

هاي گاو داشتند. همچنین این مزارع داراي چراگاههر 
  باشند.بزرگتر و کیفیت شیر با استاندارد باالتر می

نظر به مطالعات صورت گرفته و محدودیت عوامل 
 تا خرما به ویژه آب در شهرستان بم، الزم است تولید

کارگیري هاي بر تولید این محصول و بمدیریت بهینه
 ,Dinani & Akbari)( گیردهاي تولید صورت نهاده

 گیرياندازه هدف با حاضر پژوهش ،اساس این بر. 2006
هاي فنی، مقیاس، تخصیصی و اقتصادي کارایی

واحدهاي کشاورزي تولیدکننده خرما در شهرستان بم و 
تعیین عوامل موثر بر کارایی فنی واحدهاي کشاورزي 

 .مذکور صورت گرفته است
 

 هاروش و مواد
 کارایی گیرياندازه و عملکرد زیابیار منظوربه

 که دارد وجود مختلفی هايروش گیريواحدهاي تصمیم

شوند می تقسیم غیرپارامتري و پارامتري روش گروه دو به
)Mohammadi & Sadrolashrafi, 2006هايروش ). در 

 و آماري مختلف هايروش از با استفاده پارامتري

شود. می زده مینتخ تولید مشخصی تابع اقتصادسنجی،
 کارایی به تعیین نسبت تابع، این کارگیريبه با سپس

غیرپارامتري بوده، که  هايروش دوم گردد. گروهمی اقدام
 یا به توزیع نیاز هاي مذکورعدمویژگی روش ترینمهم

 & ,Rahimi Sorehاست ( ریاضی تابع خاص شکل

Sadeghi, 2004غیرپارامتري، هايروش ترینمهم ). از 

 ریزيبرنامه مدل است که، نوعی ١هاداده پوششی تحلیل

 واحدهاي از گروهی نسبی کارایی که است خطی

 ،عبارت دیگرنماید. بهرا محاسبه می ٢گیريتصمیم
ریزي کمی ها یک تکنیک برنامهتحلیل پوششی داده

 گیريتصمیم واحدهاي نسبی عملکرد گیريجهت اندازه

 .(Yong & Chunweki, 2003)باشد می
هاي حال با توجه به هدف تحقیق که تعیین کارایی

باشد و مدیریتی، مقیاس، تخصیصی و اقتصادي می
هاي ناپارامتریک نسبت مهمی که روش مزیت ،همچنین
ه الگو و مرجع براي ، در ارایهاي پارامتریکبه روش

واحدهاي ناکارا دارد، در این مطالعه از روش تحلیل 

                                                                                  
1. Data Envelopment Analysis (DEA)   
2. Decision making unit 
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ده شد. البته توجه به این نکته ها استفاپوششی داده
اي از روش دو مرحله پژوهش این ضروري است که در

شود و هدف از این شیوه، محاسبه کارایی استفاده می
واحدهاي  کارایی که بوده تشخیص و تعیین عواملی

 هاينهاده دهند، ولی جزءمی قرار تأثیر تحت کشاورزي را

اي اشند. بگونهباستفاده جهت محاسبه کارایی نمی مورد
که ابتدا کارایی واحدهاي کشاورزي با استفاده از روش 

هاي ها و ستاندهها و با کمک نهادهتحلیل پوششی داده
 دوم تحقیق، در مرحله ،معمول محاسبه شده و سپس

 متغیر به عنوان اول مرحله از آمده دست به کارایی نمرات

 مستقل متغیرهاي عنوان به مدیریتی متغیرهاي و وابسته

تا اثر این متغیرهاي مدیریتی . شودمی گرفته نظر در
برروي کارایی واحدهاي کشاورزي مشخص گردد. 

 اثر و بررسی بنابراین براي دستیابی به هدف بیان شده
واحدهاي کشاورزي  بر کارایی فنی متغیرهاي مدیریتی

 رگرسیون الگوي از تولیدکننده خرما در شهرستان بم
 د.ش استفاده ١توبیت

 
 مراحل انجام تحقیق -1شکل 
براي محاسبه کارایی فنی واحدهاي  ،در این تحقیق

 1 از رابطه ٢کشاورزي با بازده ثابت نسبت به مقیاس
 استفاده شد:

                                                                                            
)1(  

  
             (r=1, 2, 3… s)                                                                                                                                  

         (i=1, 2, 3… m) 
    (j=1, 2, 3…n)     آزاد در عالمت  

                                                                                  
1. Tobit Regression 
2. Constant Returns to Scale 

از  Mیک ماتریس  ماتریس  در رابطه فوق
از  Kیک ماتریس  محصوالت می باشد و ماتریس

شامل اعداد  N×1یک بردار  λ ،و همچنین عوامل تولید
هاي مجموعه مرجع است. ثابت و نشان دهنده وزن

ها کارایی بنگاه  θاسکالر به دست آمده برايمقادیر 
 کندرا تأمین می خواهد بود که شرط 

(Mehregan, 2009).  جهت محاسبه کارایی فنی
از  ٣به مقیاسنسبت واحدهاي کشاورزي با بازده متغیر 

، در امرآید. براي این استفاده به عمل می 2رابطه 
ریزي خطی، با فرض مهبندي مسئله دوگان در برنافرمول

بازده ثابت نسبت به مقیاس، به وسیله اضافه کردن 
(قید تحدب) محاسبات با فرض  محدودیت 

 Ghasiri et)شود بازده متغیر نسبت به مقیاس انجام می

al, 2008) . 
                                                                          

)2(  

  
               (r=1, 2, 3… s) 

      (i=1, 2, 3… m)                                                                                                                                         
                          (j=1, 2, 3… n) 

  آزاد در عالمت       
محاسبه کارایی اقتصادي و تخصیصی جهت 

 استفاده شد:  5و  4، 3وابط واحدهاي کشاورزي از ر
                                                      

)3(                                                  
  

      (i=1, 2, 3… m) 
       (r=1, 2, 3… s) 

                     (j=1, 2, 3… n) 
         

ام براي واحد تحت iقیمت ورودي  ارامتر پ
ام iبیانگر حداقل میزان ورودي  بررسی است و متغیر 

دهد که بعد از حل بدست می آید. می این واحد را نشان
هاي واحد ها و خروجیمقادیر معلوم ورودي و  

 .کنده مییمورد نظر را ارا
 )(Emami Meibodi, 2006. 
)4(                                        

به دست آوردن کارایی  

                                                                                  
3.Variable Returns to scale  
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اقتصادي از حاصل ضرب تخصیصی: از آنجا که کارایی 
شود، حاصل می "کارایی تخصیصی"در  "کارایی فنی"

 آنگاه:
                                  

                            

)5(       
 ها ابتدابراي طراحی مدل تحلیل پوششی داده

متغیرهاي . شد تعیین مطالعه مورد اصلی متغیرهاي
در تحقیق شامل، عملکرد خرما برحسب استفاده  مورد

کیلوگرم، سطح باغات برحسب هکتار، میزان آب مصرفی 
در طول سال برحسب مترمکعب، تعداد ساعت استفاده 

آالت، کود حیوانی برحسب تن، میزان مصرف از ماشین
کود شیمیایی براساس ماده موثر برحسب کیلوگرم، سم 

ی، تعداد مصرفی بر حسب کیلوگرم، تعداد گرده مصرف
طناب مصرفی، نیروي انسانی در واحدهاي کشاورزي 

میزان هزینه  ،کار و همچنین –برحسب نفرمرد روز 
ها براي کارایی پرداخت شده براي هرکدام از نهاده

 براي که هاییباشند. نهادهتخصیصی و اقتصادي می
 مورد گروه هر در موجود واحدهاي کارایی گیرياندازه

 مطالعات انجام شده اساس بر اندتهگرف استفاده قرار
 کلیه مجموع از هانهاده این انتخاب. است گرفته صورت
 بود این دلیل به تولید جریان در رفته کار به هاينهاده

مدل تحلیل  در زیاد توضیحی متغیرهاي گنجاندن که
بدین  .دهدمی افزایش را کارایی ها میزانپوششی داده

 کارایی، تصنعی فتنر باال از اجتناب جهت لحاظ
 انتخاب هاتمامی نهاده بین فوق از توضیحی متغیرهاي

طور همان .)Rahimi Soreh, & Sadeghi, 2004(گردید 
 اثر بررسی منظور به پژوهش این که بیان شد در

واحدهاي کشاورزي  کارایی فنی بر متغیرهاي مدیریتی
 رگرسیون الگوي از تولیدکننده خرما در شهرستان بم

شد. دلیل استفاده از رگرسیون توبیت  ت استفادهتوبی
جهت امر مذکور مزیت و برتري آن نسبت به روش 

اي که رگرسیون گونههباشد؛ بمی ١حداقل مربعات معمول
 داراي بخش که رودمی کارهب هاییداده توبیت براي

 ,Johnston & Dinardo( باشند پیوسته و گسسته

                                                                                  
1.  Ordinary least squares  

 در که ترین نکاتیهمیکی از م ،از سوي دیگر .)1997
 که زمانی است داشت، پنهان نظر از نباید مدل برآورد
باشد (مقادیر  شده محدود موارد برخی در وابسته متغیر

 که در این صورت کاریی که بین صفر و یک قرار دارد)،
 هايتخمین ، معمول مربعات حداقل روش از استفاده
  Madala تحقیقدهد. به دست می از  داري تورش

 در خطا جمله که دهنده این مطلب است نشان (1984)
 مستقل متغیرهاي با معمولی مربعات حداقل رگرسیون

 خواهد اریب برآورد این مدل نتیجه در و دارد همبستگی
 OLSرگرسیون  از استفاده هنگام دیگر عبارت بود. به

 که شودمی بینیپیش منفی مقادیر هاداده از برخی براي
 دست به هايبرآورد ،لذا .باشدمی معنابی طور واضح به

 و بیشتر اعتبار از (Tobit)توبیت  مدل از استفاده با آمده
روش حداقل مربعات معمولی  با در مقایسه کمتر، اریب

 اریب و زیر صفر مقادیر بینیپیش زیرا(است  خورداربر
 این جانبی روش حداقل مربعات معمولی را ندارد). بر

ه ارای 6سیون توبیت در رابطه شماره مدل رگر ،اساس
 .)(Frija et al, 2009شده است 

)6(            
       

 
 سن شامل مستقل، متغیرهاي بردار  6 رابطه در
باغدار (سال)، میزان تحصیالت  تجربه ،)سال(باغدار

 8یی سال، راهنما 5اي که ابتدایی برحسب سال بگونه
سال، میزان  16سال و دانشگاه  12سال، دبیرستان 

سرمایه واحد کشاورزي برحسب تومان، شرکت در 
هاي ترویجی (تعداد) و تعداد قطعات باغات کالس

متغیر وابسته تابع بوده و کارایی  باشد. همچنینمی
فنی واحدهاي کشاورزي تولید کننده خرما را شامل 

هاي جهت گردآوري آمار و داده ،مطالعهشود. در این می
مورد نیاز و دستیابی به اهداف پژوهش، از مطالعات 

اي، پژوهش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه به کتابخانه
 آماري روش مصاحبه حضوري، استفاده شد. جامعۀ

 بم است نفر نخلداران شهرستان  1240شامل  پژوهش

 نمونۀ عنوانبه نفر 142 فرمول کوکران، از استفاده با که

بندي گیري تصادفی طبقهروش نمونه با و تعیین آماري
براساس تمرکز شدند که انتخاب طبقات  شده انتخاب
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افتی در شهرستان بم بوده سطح زیرکشت خرماي مض
 گرفت انجام پرسشنامه طریق از هاداده آورياست. جمع

 و استادان توسط آن، محتوایی و اعتبار صوري که

 بخش دو در شد. پرسشنامه ربط تأییدذي متخصصان

 هاي مصرفی کشاورزانفردي و میزان نهاده هايویژگی

 هايطراحی شد. داده پاسخ  –به صورت سواالت باز 
 حضوري مراجعه با و پرسشنامه کارگیريبه با نیاز مورد

 گردآوري شهرستان بم 1393 - 1394زراعی  سال در
 از هادهدا تحلیل و تجزیه براي ،همچنین .شد
 استفاده شد. Eviews 6و  DEAP 2.1افزارهاي نرم

 
 نتایج و بحث

 خرما تولید در رفته کار به هاينهاده و تولید میزان
. است ه شدهارای 1 جدول نمونه در بردارانبهره توسط

 بردارانبهره میان در باغات خرما زیرکشت سطح میانگین
 ه،باشد کمی هکتار 932/0مورد مطالعه برابر 

 در کشاورزي که است مهم واقعیت این يبازگوکننده
 و گیرد،می صورت خرد واحدهاي در عمدتاً منطقه این

 در این مکانیزاسیون مانند هاییفعالیت اجراي امکان
همچنین میانگین استفاده از  .ندارد وجود باغات

ساعت بوده براین  81/13هاي کشاورزي که ماشین
 هايفعالیت از یاريحقیقت صحه گذاشته، که بس

 سطح این براي. گیردمی صورت کارنیروي توسط تولیدي
 حدود حیوانی، کود تن 9/25 طور میانگینبه زیرکشت،

 06/45534 حدود شیمیایی،کود کیلوگرم 85/240
انسانی،  روزکار نیروي –نفرمرد  99/378آب،  مترمکعب

عدد طناب جهت بستن  03/990عدد گرده نر،  83/20
 .)1رود (جدول می کار کیلوگرم سم به 9/7ها و خوشه

 
 هاي مصرفی در شهرستان بمتوصیف آماري محصول و نهاده  - 1جدول 

 کمینه بیشینه  انحراف معیار میانگین متغیرها
 741 30000  052/5781 95/6998 عملکرد (کیلوگرم)

 125/0 7  965/0 932/0 سطح اراضی (هکتار)
 5/856 5/483226  07/60584 06/45534 آب مصرفی (مترمکعب)

 0 33/105  097/16 81/13 آالت (ساعت)ماشین
 0 300  21/38 9/25 کود حیوانی (تن)

 0 2300  43/323 85/240 کود شیمیایی (کیلوگرم)
 0 62  92/7 9/7 سم مصرفی (کیلوگرم)

 1 170  74/21 83/20 تعداد گرده مصرفی
 80 5000  57/916 03/990 طناب مصرفی

-نیروي انسانی (نفرمرد
 روزکار)

99/378 53/293 
 

5/2095 1/37 

 هاي تحقیقمنبع: یافته
 

 انواع محاسبه نتایج مربوط به) 2(جدول  در
 به که بردارانبهره اقتصادي و تخصیصی فنی، هايکارایی
در  بردارانبهره وضعیت يدهندهنشان ترتیب
 و هزینه سازيحداقل سازي مصرف نهاده،حداقل
باتوجه به  .است شده هشد، ارایبامی سود کردنحداکثر

 کمترین و شود که بیشتریننتایج جدول مالحظه می
مطالعه در حالت بازدهی  مورد واحدهاي فنی کارایی

درصد  1/5و  100متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب برابر 
باشد. تفاوت کارایی درصد می 15/61و میانگین آن برابر 

 9/94ین کارآمدترین و ناکارآمدترین تولیدکننده فنی ب

درصد است، که نشان دهنده اختالف بسیار زیاد بین 
توسط  مشخص برنامه وجود تولید کنندگان و عدم

 تولید هاينهاده از استفاده بهینه براي منطقه کشاورزان
همچنین اختالف کارایی بین کارآمدترین واحد  .باشدمی

باشد که درصد می 85/38نه تولیدي و میانگین نمو
 افزایش زیادي براي پتانسیل حاکی از آن است که هنوز

 گراينهاده دیدگاه توجه به با دارد و وجود فنی کارایی
مورد  واحدهاي مدیران که بیان نمود توانمی تحقیق

صورت همطالعه نهاده تولید را با توجه به محصول معین ب
و واحدهاي مورد مطالعه ربرند. از اینبهینه به کار نمی
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ها، بدون کاهش در توانند با کاهش استفاده از نهادهمی
شان را افزایش دهند تا از این محصول معین کارایی فنی

هاي تولید جلوگیري طریق بتوانند از هدر رفتن نهاده
کرده و روي مرز کاراي تولید قرار بگیرند. بررسی فراوانی 

ي تولید کننده خرما نشان کارایی فنی واحدهاي کشاورز
برداران درصد از بهره 3/44دهنده این مطلب است که 

باشند. یکی درصد می 100تا  70داراي کاریی فنی بین 
توان براي باال بودن نسبی ترین دالیلی که میاز مهم

کارایی مدیریتی واحدهاي کشاورزي بیان کرد مربوط به 
هاي نه ريدانش فنی کشاورزان در استفاده از فناو

چندان پیشرفته کنونی با توجه به منابع موجود است، 
 که تأثیر بسیار زیادي بر روي کارایی فنی دارد.

 شده محاسبه هايکارآمدترین میزان متوسط کارایی
 مقیاس بوده که کارایی به مربوط نظر مورد منطقه در

 هبازد شرایط در فنی کارایی. باشددرصد می 2/66برابر 
 و مقیاس کارایی ضرب از حاصل مقیاس، به تنسب متغیر
 ثابت بازده با حالت و شودمی حاصل مدیریت کارایی
که  دهدمی نشان نتایج. باشدمی برابر مقیاس به نسبت

 به نسبت ثابت بازده حالت در کارایی از درصد 15/61
 استفاده و تولیدي واحدهاي به مدیریت مربوط مقیاس
 2/66تولید و  به حداکثر یدنرس براي هانهاده از مناسب
 با توجه به .مقیاس است کارایی به مربوط آن از درصد

د اهمیت کارایی مقیاس، حذف عدم این کارایی باید مور
توجه واحدهاي کشاورزي قرار گیرد. بدین صورت که 

اس واحدهاي کشاورزي داراي بازده فزاینده نسبت به مقی
د لیناحیه دو تو از نهاده بیشتري استفاده نمایند تا در

 واحدهاي کشاورزي داراي بازده ،قرار گیرند. همچنین
 ها بکاهند. نزولی نسبت به مقیاس از میزان مصرف نهاده

دست آمده تفاوت بین کارآمدترین هبر اساس نتایج ب
ارایی و ناکارآمدترین تولیدکننده خرما از نظر ک

 که دهدمی نشان این و باشددرصد می 2/98تخصیصی، 
 ازنظر خرما تولیدکنندگان بین زیادي بسیار ختالفا

ها وجود دارد. آن قیمت به توجه با منابع بهینه تخصیص
 14/46میانگین کارایی تخصیصی منطقه مورد بررسی 

طور متوسط واحدهاي مورد مطالعه درصد است. یعنی به
 باشندمی مواجه تخصیصی کارایی درصد عدم 86/53با 

سطح  به توجه با ست که واحدهاو بیانگر این مطلب ا
 و کنندمصرف می هانهاده نیاز از حد بیش تولید

واحدهاي  تخصیصی کارایی بهبود براي زیادي پتانسیل
 در کاهش بدون توانندمی که دارد وجود مطالعه مورد

 بهینه آنها قیمت به توجه با را هانهاده محصول، مصرف
در  البته در محاسبه کارایی تخصیصی .نمایند

هاي شهرستان بم، توجه به این نکته حائز نخلستان
پا کمتر به تغییرات اهمیت است که تولیدکنندگان خرده
دهند، زیرا که بخش ایجاد شده در بازار واکنش نشان می

هاي مورد استفاده در تولید خرما از اي از نهادهعمده
کار، طناب، کودحیوانی و گرده نر جزء جمله نیروي

برداران قرار دارد و تغییر ي تحت مالکیت بهرههانهاده
داري بر میزان کاربرد ها در بازار تأثیر معنیقیمت آن

 ها در برنخواهد داشت.   ها در واحد سطح نخلستانآن
 گردید محاسبه اقتصادي کارایی پژوهش حاضر، در

 بررسی مورد واحدهاي براي فوق مؤلفه که متوسط
 ،دیگر عبارتست. بها دست آمده به درصد 22/28

درصد  78/71با  متوسط طورهب مطالعه مورد واحدهاي
نکته مهمی که  .باشندروبرو می اقتصادي کارایی عدم

 در کارایی اقتصادي باید به آن توجه کرد این است که
 سوددهی سنجش معیارهاي مهم از یکی تولید بحث

 مورد منطقه براي معیار این و بوده واحدهاي تولیدي
کم  سودآوري میزان بیانگر بسیار پایین است که لعهمطا

 کارایی تغییرات دامنه .باشدمی تولیدي واحدهاي
 دلیل به واحد تولیدي بدترین و بهترین بین اقتصادي

 نشان و است درصد 6/98تولید،  هايهزینه در تفاوت
 کشاورزان منطقه بین زیادي بسیار اختالف که دهدمی
 هايیافته به توجه با. دارد وجود سود کسب لحاظ از

 منطقه در خرما تولیدکنندگان که گفت توانتحقیق می
 خوبی شرایط داراي سوددهی، از نظر مطالعه مورد
 ).2 -باشند (جدولنمی
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 برداران خرماي مضافتی شهرستان بمتعداد و درصد انواع کارایی بهره -2جدول 

 درصد کارایی
 کارایی اقتصادي ایی تخصیصیکار کارایی مقیاس کارایی فنی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
10 – 0 15 5/10 9 3/6 36 4/25 40 2/28 
20 – 10 8 6/5 22 4/15 28 7/19 31 8/21 
30 – 20 17 9/11 0 0 16 3/11 22 5/15 
40 – 30 19 3/13 27 9/18 17 12 11 7/7 
50 – 40 1 7/0 0 0 15 6/10 11 7/7 
60 – 50 6 2/4 1 7/0 11 7/7 10 7 
70 – 60 13 2/9 6 2/4 7 9/4 8 6/5 
80 – 70 22 5/15 8 6/5 4 8/2 2 4/1 
90 – 80 18 7/12 16 3/11 1 7/0 1 7/0 
100 – 90 23 1/16 53 1/37 7 9/4 6 2/4 

 22/28 14/46 2/66 15/61 میانگین
 74/24 48/25 5/36 4/35 معیارانحراف

 4/1 8/1 100 1/5 کمینه
 100 100 1/8 100 بیشینه
 هاي تحقیقمنبع: یافته

 

گزارش شده است، بررسی  3طور که در جدول همان
 منظور ها بهها و مقدار بهینه آنمتوسط مصرف نهاده

دهنده تفاوت اقتصادي، نشان حداکثر کارایی به رسیدن
هاست، میان سطح جاري و بهینه استفاده از نهاده

ها باالتر از میزان بهینه که مصرف تمام نهاده طوريبه
 به بهینه حالت به نسبت مصرف زیادي باشد. اینمی

آالت و آب کودحیوانی، کودشیمیایی، ماشین در ترتیب
کود  مصرف در منطقه کشاورزان. دارد بیشتري نمود

باشند و درصد عدم کارایی می 41/37حیوانی داري 
ز مصرف نهاده، بدون درصد ا 37توانند با کاهش می

کاهش در تولید، به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین 
درصد عدم کارایی در مصرف  34این کشاورزان داراي 

درصد عدم کارایی در استفاده از  47/29شیمیایی، کود
درصد عدم کارایی در مصرف آب  13/26آالت و ماشین

درصد کاهش در  34ترتیب با توانند بههستند که می
درصد کاهش در استفاده از  29صرف کودشیمیایی، م

درصد کاهش در مصرف آب، بدون  26آالت و ماشین
کاهش در تولید، به فعالیت با هزینه کمتر ادامه داده و 
به مرز تولید در مقایسه با کشاورزان کارا برسند 

 ).3(جدول
 

 واحدهاي کشاورزي تولیدکننده خرما در استفاده مورد نهاده مطلوب میزان و شده مصرف نهاده میزان میانگین يمقایسه - 3جدول 

 متغیر
میانگین مصرف واقعی 

 هانهاده
میانگین مصرف مطلوب 

 هانهاده
 میزان اختالف

درصد عدم کارایی در 
 مصرف نهاده

 74/19 -184/0 748/0 932/0 سطح اراضی (هکتار)
 13/26 -51/11901 55/33632 06/45534 آب مصرفی (مترمکعب)

 47/29 -07/4 74/9 81/13 آالت (ساعت)ماشین
 41/37 -69/9 21/16 9/25 کود حیوانی (تن)

 34 -89/81 96/158 85/240 کود شیمیایی (کیلوگرم)
 13/21 -67/1 23/6 9/7 سم مصرفی (کیلوگرم)

 77/18 -91/3 92/16 83/20 تعداد گرده مصرفی
 69/15 -36/155 67/834 03/990 طناب مصرفی

 59/19 -28/74 71/304 99/378 روزکار)-روي انسانی (نفرمردنی
 هاي نحقیقمنبع: یافته  
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درصد از  4/15، 4جدول  اطالعات به توجه با
نسبت به مقیاس  واحدهاي کشاورزي داراي بازده ثابت

دهنده این امر است که اگر این باشند که نشانمی
 دهند افزایش را خود عوامل تولیدي تمامی واحدها
 یعنی یابد،افزایش می مقدار همان به نیز تولید مقدار
این  فنی کارایی بر تاثیري تولید، مقیاس در تغییر

کنند. واحدها نداشته و در مقیاس بهینه عمل می
 داراي مطالعه مورد واحدهاي درصد از 42/70 ،همچنین

 دهدمی نشان که هستند مقیاس به نسبت بازده صعودي
 افزایش بیش به منجر ها،نهاده در ديیک درص افزایش

از بین  .شودمی واحدها این تولید در درصد یک از
بازده  ها دارايدرصد آن 18/14واحدهاي مورد مطالعه 

 یک درصد افزایش که باشندمی مقیاس به نسبت نزولی
 به منجر واحدها این به مربوط تولید عوامل تمامی در

شود می واحدها این دتولی در درصد یک از افزایش کمتر
 ).4(جدول

 
 فراوانی نوع بازده به مقیاس واحدهاي تولیدکننده خرما شهرستان بم -4جدول  

 درصد تجمعی درصد فراوانی نوع بازده به مقیاس
 42/70 42/70 100 بازده افزایشی به مقیاس

 82/85 4/15 22 بازده ثابت به مقیاس
 100 18/14 20 بازده کاهشی به مقیاس

 هاي تحقیقمنبع: یافته 
 

 شرطپیش کارایی، بر مدیریتی موثر عوامل شناخت
 عوامل ،دلیل همین به. شودمی محسوب کارایی افزایش

قرار  بررسی تولیدکنندگان، مورد کارایی فنی بر موثر
 جدول در توبیت رگرسیونی مدل برآورد نتایج گرفت،که
که  دهدمی نشان نتایج .است شده ه) ارای5(شماره 

 میزان سرمایه میزان تحصیالت، متغیرهاي سن کشاورز،
 تاثیر داراي و دارمعنی هاي ترویجیشرکت در کالس و

کشاورزي تولیدکننده  فنی واحدهاي کارایی بر مثبت
 متغیرها اثر نهایی به مربوط نتایج. باشندمی خرما
افزایش  درصد یک با دهنده این امر است کهنشان

زان، میزان تحصیالت، میزان سن کشاور متغیرهاي
هاي ترویجی، مقدار سرمایه و تعداد شرکت در کالس

 19، 13، 9/1کارایی فنی واحدهاي کشاورزي به ترتیب 
سن  درصد افزایش خواهد یافت. ضریب مثبت 18و 

 ترمسن کشاورزان حاکی از این امر است که، کشاورزان
 هايمهارت کسب باالتر و تجربه داشتن دلیل به
 کشاورزان به نسبت بیشتري یریتی الزم از کاراییمد

-کشاورزان تحصیل ،برخوردارند. از سوي دیگر ترجوان
سواد کرده از کارایی باالتري نسبت به کشاورزان بی

 منزله به واقع در تحصیالت برخوردارند، زیرا افزایش
 جدید تولید فنون و دانش از تولیدکننده گیريبهره
 خواهد کارایی افزایش سبب ریقط این از که باشدمی

میزان سرمایه  ،دست آمدههشد. براساس نتایج ب
کارایی فنی واحدهاي کشاورزي بیشترین تأثیر را برروي 

تأمین اعتبارات الزم براي  ،لذا واحدهاي کشاورزي دارد.
هاي عامل در منطقه تولیدکنندگان خرما از طریق بانک

رایی کشاورزان مورد نظر منجر به افزایش درآمد و کا
خواهد شد. از دیگر نکاتی که در افزایش کارایی فنی 

مراکز  با کشاورزان کند ارتباطنقش مهمی را ایفا می
 و دانش از استفاده هرچه بیشتر ،باشد. لذاترویج می

گونه ترویج و شرکت در این کارشناسان فنی اطالعات
 کارایی بهبود در و مهمی کلیدي نقش تواندها میکالس

 .را داشته باشد تولید عوامل از مناسب برداريبهره و
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 توبیت مدل از استفاده با فنی کارایی بر موثر عوامل برآورد نتایج -5جدول 

 اثرنهایی داري آمارهمعنی Zآماره  ضرایب متغیر توضیحی
 019/0 0067/0 7/2 **074/0 سن باغدار (سال)

 -0082/0 356/0 -92/0 119/0 تجربه باغدار (سال)
 13/0 000/0 35/5 **493/0 تحصیالت (سال)

 19/0 012/0 5/2 **91/0 میزان سرمایه (تومان)
 18/0 02/0 2/3 *42/1 هاي ترویجیشرکت در کالس

 -00013/0 95/0 -0009/0 -00087/0 تعداد قطعات
 -52/512 آماره لگاریتم درستنمایی = 000/0احتمال آماره والد =  22/52آماره والد = 

 درصد یک سطح در معنادار**  درصد، پنج سطح در معنادار* توضیحات: 
 

 گیري و پیشنهادهانتیجه
 اقتصادي تخصیصی، فنی، هايدر این تحقیق کارایی

 به متوسط طور به مورد مطالعه واحدهاي براي و مقیاس

 آمده دستبه 2/66و  22/28، 14/46، 15/61ترتیب 

فنی، مقیاس،  هايکارایی رمقادی طبق است، که بر
 که شودمشاهده می آمده دستبه تخصیصی و اقتصادي

دارد، و کشاورزان  وجود هااستفاده بهینه از نهاده امکان
هاي کمیاب را بصورت مناسب و بهینه استفاده از نهاده

تحقیق  نتایج با تحقیق یافتۀ کنند. اینمدیریت نمی
(2012) Tajik et al  وDinani and Akbari   (2006) 

به  بررسی مورد واحدهاي نتایج، به توجه همراستاست. با
تري قرار دارند، مناسب در وضعیت مقیاس، لحاظ کارایی

در  تخصیصی و اقتصادي هايکارایی ولی به لحاظ
 که آنجایی از برند، ومی سر به نامطلوبی وضعیت

 اصلی هايشاخص و تخصیصی هاي اقتصاديکارایی

 این وضعیت باشند،می واحد تولیدي هر موفقیت

عدم  با بردارانبهره بیانگر این مطلب بوده، که نامطلوب
 کسب شرایط این ،همچنین هستند. مواجه موفقیت

 داده قرار تاثیر تحت را توسط تولیدکنندگان سود حداکثر

 شده تولید عوامل از و مناسب بهینه استفاده عدم باعث و

وع بازده واحدهاي بررسی ن ،است. از سوي دیگر
از  درصد 42/70کشاورزي، بیانگر این مطلب بود که 

 به افزایشی نسبت يبازده داراي بررسی مورد بردارانبهره

 درصد یک که است آن از حاکی این و مقیاس هستند

 یک از بیشتر را تولید مقدار ها،از نهاده استفاده در افزایش

 هانهاده از فادهاست دهد. مقایسه مقادیرمی افزایش درصد

 که تمامی دهدنشان می بهینه و موجود شرایط در

مورد  در منطقه تولید خرما براي شده ذکر هاينهاده

 اندگرفته قرار استفاده مورد بهینه مقدار از بیشتر بررسی،

 و آب آالتماشین کودحیوانی، هايبین، نهاده این در و

  اند.داشته را مصرف کثرت بیشترین
 و گیرينتیجه منظوربه به نتایج بیان شده، با توجه

مشکالت و معضالت مربوط  در راستاي رفع راهکارارایه 
 شود.ه میپیشنهاداتی در ذیل ارایها به امر کارایی

هاي فنی، مقیاس،تخصیصی و ارقام پایین کارایی
مهارت فنی در بین  اقتصادي حاکی از، نبود و کمبود

ن شده نیز معلول ضعف باشد. معضل بیانخلداران می
 .است هاي تولیديمهارت و دانش زمینۀ در نخلداران

کنند  تولید باید چگونه دانندنمی نخلداران دیگر، عبارتبه
 دهند. در تخصیص میزان چه تا را هاي کمیابنهاده و

 کشاورزان هايمهارت و هاآگاهی افزایش زمینه، این

 از طریق رزانکشاو آموزش. لذا، است اهمیت حائز بسیار

تواند به این امر کمک می آموزشی هايکالس برگزاري
 داشت، مدنظر زمینه این در باید که شایانی نماید. نکاتی

 و مشارکتی آموزشی رویکردهاي از که باید است این

 است آن رویکردها این کرد. حسن فراگیرمحور استفاده

 کار به و گیرندفرا می بهتر را کشاورزان چیزي که

توجه  باید دارند. همچنین، آن مشارکت در که بندندیم
 راستاي توانمندسازي در محتواي آموزشی که داشت

بهینۀ  مصرف و تولید هايشیوه کشاورزان جهت بهبود
 باشد؛ جهت این امر سود براي حداکثرسازي هانهاده
 سعی بومی مروجان تربیت طریق از باید کشاورزي جهاد

رفع مشکالت  ضمن منطقه، در هاآن استقرار با تا کند
در  را کشاورزان مشارکت کشاورزان، ترویجی و آموزشی

 دامنۀ طریق، این از و کند جلب ترویجی هاي برنامه

دهد.  گسترش را کشاورزي مروجان و روابط کشاورزان
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 جلب و اطمینان افزایش سبب بومی تربیت مروجان

 این از و شودمی ترویجی هايبرنامه به اعتماد کشاورزان

 کرد.  تضمین را هابرنامه کارایی و توان اثربخشیطریق می
ها در بین دست آمده از مصرف نهادههنتایج ب
 هادهکه استفاده از ن خود گواه این مطلب بودهکشاورزان 

 کمبود به توجه گیرد. باصورت ناکارا صورت میآب به
 وضعیت بودن بحرانی و مطالعه مورد منطقه در آب

 پیشنهاد منطقه، این در هاي زیرزمینیآب هايسفره
 تمهیداتی شهرستان، ايمنطقه آب مدیریت که شودمی

 بین آن مناسب توزیع و آب مصرف کاهش در جهت
 عالوه برعمل طریق این از تا دهد انجام کشاورزان

 شدن کاراتر به آب، هايسفره پایداري اصول براساس
مچنین تجهیز ه .شود کمک نیز بردارانبهره تولید

رسانی، هاي آبکی شامل کانالهاي فیزیزیرساخت
گذاران به گیري دقیق و تشویق سرمایهل اندازهوسای

گذاري در منابع آب در این مناطق منجر به سرمایه
 اهدافزایش ارزش اقتصادي آن و استفاده بهینه از آب خو

 شد.
کار در سطح کاربرد بیش ازحد نیروي ،از سوي دیگر

ها در شهرستان بم مبین آن است که تولید اننخلست
صورت یک فعالیت غالب هبرداران بخرما براي اغلب بهره

هاي درآمده است و امکان اشتغال در سایر فعالیت
کشاورزي و غیرکشاورزي در این مناطق محدود 

باشد. رشد و گسترش صنایع وابسته به تولید خرما می
وري آن در  بهبود بهرهکار و منجر به کاهش تراکم نیروي

 تولید خرما خواهد شد.
براساس نتایج حاصل از رگرسیون توبیت سرمایه 

باشد؛ و  داراي نقشی تأثیرگذاري برروي کارایی فنی می
پا فاقد با توجه به اینکه اکثر کشاورزان کوچک و خرده

 ،لذاشند؛ باسرمایه الزم براي بهبود شرایط تولید می
هاي جاري و تأمین هزینه پرداخت وام به منظور

گذاري به تولیدکنندگان خرما به خصوص سرمایه
اي از مشکالت و پا، منجر به رفع پارهکشاورزان خرده

ها خواهد شد. باید به این نکته بهبود شرایط تولیدي آن
ها محدود بوده و حتی توجه نمود که منابع مالی بانک

تلف از قبیل کشاورزان توان دریافت وام را به دالیل مخ
به  ،فقدان ضامن، توانایی بازپرداخت و غیره را ندارند. لذا

  اوالً علت کمبود سرمایه و دالیل بیان شده، باید
 از ثانیاً و کرد ترغیب هاتعاونی در به عضویت را کشاورزان

 واگذاري و هازیرساخت توسعۀ به هاهمین تعاونی طریق

واگذاري  است کرذ پرداخت. شایان نخلداران تسهیالت به
به شکل  آالت سنگینماشین مانند تسهیالت برخی

 افزایش بازدهی و هاهزینه در جوییصرفه سبب گروهی،

براي  شیوه بهترین این رسدمی نظربه ،شود. همچنین می
  .باشد زیرساختی مشکالت رفع
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