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 چکیده

رهیافت تاب  تولید مرزی تصادفی و تخمین همزمان مدل کارایی سود زراعت زعفران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از  در مطالعه حاضر

کشاورز در سوال   14برای انجام تحقیق از اطالعات . قرار یرفت لیتحل و  هیتجزمورد  هیدریح تربتشهرستان  سود رفتاری در مزار، زعفران

 1/64گین کارایی سود مزار، زعفوران برابور بوا    نتایج نشان داد که میان .، استفاده شداند قراریرفتهتصادفی مورد مصاحبه  صورت بهکه  4333

های حاصل از تاب  سود مورزی هزینوه   بر اسار یافته. درصد هستند 29تر از  درصد از مزار، دارای کارایی سود پایین 3/24باشد و  درصد می

های ندازه واحد زراعی و شرکت در کالر، سابقه کار، اآالت نیماشهزینه آب، هزینه . بوده استسموم دارای اثر منفی بر میزان سود واحدها 

بر اسار نتایج مطالعه، فراهم کردن شرایط الزم جهوت دسترسوی   . باشند داری بر کارایی سود می ترویجی دارای اثر مثبت و معنی -آموزشی

هوا یوامی موؤثر در     هزینهها و کاهش  تر کشاورزان به تجهیزات مدرن و همچنین ترییب کشاورزان به تخصیص بهینه نهاده تر و ارزان آسان

 .جهت افزایش سودآوری کشاورزان خواهد بود

 

 .سودآوری، سود رفتاری، مدل مرز تصادفی: کلیدی کلمات

 

  2 1 مقدمه

مسائل جوام   ترین مهمرشد روزافزون جمعیت جهان یکی از 

موواد یوذایی سوالم و کوافی موورد نیواز        بشری در جهت توأمین 

مسواعد و   به لحاظ شورایط  فرانکشت زع در این راستا .باشد می

 .دارد یا کشور ایران اهمیت قابل مالحظه یها تیقابل

 دارویوی  و کشواورزی  محصول نیتر یران عنوان به این ییاه

 دارد و ایوران  صوادراتی  بین محصوالت در ای ویژه جایگاه جهان

 نیتور  عموده  از شومالی  و جنووبی  رضووی،  خراسوان  یهوا  استان

 نیتور  بوزرگ  ایوران  .باشود  موی  فوران زع تولیدکننوده  یها استان

                                                                                           
 .کارشنار ارشد پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه - 4

 .، دانشگاه زابل دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی - 2
 (rezasfk@gmail.com: نویسنده مسئول -)*

 36 از بویش  و اسوت  جهوان  در زعفوران  صادرکننده و کننده تولید

دارد  اختصاص ایران به بها یران محصول این جهانی تولید درصد

(Kafi et al., 2002) .تولیودی  از کل ظرفیت به دالیل متعددی 

بر اسار تحقیقات صورت  .شود ییری نمی بهره محصول زعفران

، عودم  برخی مزار،وری پایین عوامل تولید، ناکارایی  ، بهرهیرفته

بندی  مناسب بسته های نبود سیستم، شناخت عوامل مؤثر بر تولید

 در .(Kafi et al., 2002)و نادیده یرفتن اصول اقتصواد اسوت   

 وری بهره نظیر یونایون یها جنبه از کاری زعفران اهمیت ایران

اشوتیال   کشواورزی،  والتمحصو  سوایر  بوا  مقایسوه  در آب باالی

 به نسبت آن درآمدزایی ،ها آن مهاجرت از جلوییری و روستاییان

 صوادرات  توسوعه  لحواظ  از همچنین کشاورزی، سایر محصوالت

 صوادرات  افوزایش  بور  مبنی دولت سیاست به با توجه) نفتی ییر

 نشریه زراعت و فناوری زعفران
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 بیشتری تحقیقات تا طلبد یم امر است این قابل بررسی (یرنفتیی

ییوورد  صووورت تولیوود ایوون ییوواه ختلووفجوانووب م مووورد در

(Sabzevari, 1995).  هووای اقتصووادی و   سووودآوری بنگوواه

، هموواره  موجود بین واحدهاسود بررسی علل شکاف  خصوص به

در کشور  یذارانبلکه سیاست فعاالن اقتصادیتنها  نهمورد توجه 

علت کمیوابی منواب  و عوامول تولیود     ه افزایش درآمد ب. باشد می

در نتیجوه بهتورین راه ممکون بورای     . باشد ت میدارای محدودی

است زیرا که  سود درآمد و سوددهی بیشتر، افزایش کارایی اارتقا

بودون یسوترش    سوود  وری با بهبود کوارایی  امکان افزایش بهره

از طوورف دیگوور بووه دلیوول اینکووه . تکنولووو ی جدیوود وجووود دارد

روبرو  های مختلف و نیز عوامل تولید متفاوتی کشاورزان با قیمت

 مناسوب  کوارایی  ییوری  انودازه  بورای  تولیود  تاب  هستند، رویکرد

 تصوادفی  سوود  تواب   مدل از استفاده به منجر امر لذا این. نیست

 & Mubarik)شود  کارایی واحدهای تولیدی می برآوردمنظور  به

Flinn, 1989.) 

مطالعووات زیووادی در مووورد بررسووی ناکووارآیی سووود انوووا،   

داخل و خارش صورت یرفتوه اسوت اموا    محصوالت کشاورزی در 

ای کوه بوه بررسوی ناکوارآیی      مطالعه شده انجامی ها یبررسطبق 

به  صرفاًسود مزار، زعفران بپردازد یافت نشد لذا در این تحقیق 

ی مختلفی ناکوارآیی  ها روشبررسی مطالعاتی پرداخته شد که از 

سود محصوالت مختلف کشاورزی را مورد تجزیه و تحلیل قورار  

 :این مطالعات عبارتند از. ادندد

 ناکارایی برآوردمنظور  به ،(Ali et al., 1994)علی و همکاران 

 تواب  مورز   از پاکسوتان  مورزی  استان یرب شمال در مزار، سود

 ازآمده  دست به معیار. رفتاری استفاده کردند سود تواب  و تصادفی

 از که باشد اقتصادی می و اجتماعی متییرهای به مربوط ناکارایی

 سون  معواش و  امرار زمین، شدن تکه تکه اندازه زمین، تعداد، این

نتایج . اثر مثبت بر ناکارایی سود کشاورزان داشته است کشاورزان

 و نیوروی کوار   نشان داد که اسوتفاده از  تاب  سود رفتاری رویکرد

 نظور  بوه  کوچوک  موزار، . اسوت  حد بهینوه  کمتر از مصرف کود

 .بزرگ برخوردارند مزار، نسبت به باالتری از کارایی رسد می

، اقودام بوه   (Mubarik & Flinn, 1989)موبار  و فلوین   

در پنجواب پاکسوتان    کواران  بورنج تخمین کارایی سود در میوان  

ها دریافتند که دامنه کارایی سود تولیدکننودیان بورنج    آن. کردند

درصود و میوزان سووود    11توا   2در منطقوه موورد بررسوی، بوین     

عوالوه  . باشود  یم Rs 4222ه ازای هر هکتار معادل ب رفته ازدست

اجتماعی نظیر تحصیالت، اشوتیال   -فاکتورهای اقتصادی نیبر ا

به کاری ییر از کشاورزی و عدم دسترسی به اعتبوارات بور روی   

 .یذارد کارایی سود اثر می

 ، کارایی سود تولید نارییل را(Ogunniyi, 2008)اویونیایی  

ی مورزی تصوادف   سودتاب  با تخمین  هیجرین های التیاز ا یکیدر

 -یاجتمواع  هوای یژیو یو لیبرای تحل ناکاراییاز مدل بررسی و 

درصد  42را  یکیتکنیی کارا نیانگیموی . استفاده نمود اقتصادی

اندازه مزرعه، اندازه خانوار، کود ییاهی و دسترسی  .دست آورده ب

روی کواهش  به اعتبارات دارای اثر منفی و تجربه اثر مثبوت بور   

 .سود نارییل نشان داد

، در مطالعوه  (Nganga et al., 2010)نگانگوا و همکواران    

کارایی سوود واحودهای تولیدکننوده شویر در کنیوا بوه محاسوبه        

. ی پرداختنود مورزی تصوادف   سوود تواب   ناکارایی سود با رهیافوت  

های تحقیق عواملی همچون تحصویالت، تجربوه و    مطابق یافته

سن بر کارایی  که یدرحالارایی سود اثر مثبت و اندازه مزرعه بر ک

درصد با دامنوه   69میانگین کارایی سود . سود اثر منفی نشان داد

درصد محاسبه یردید که بیانگر این است که به دلیول   13تا  26

 19های مورد مطالعه،  ناکارایی فنی و تخصیصی موجود در نمونه

 .رود درصد از سود از بین می

، (Olumayowa & Abidun, 2011) آبیودونان و اولومایاوا

 های روش مقایسه و بررسی و مریداران سود ناکارایی محاسبه به

 در اویوان  ایالوت  هوای  مریوداری  بین در زائد مواد دف  و استفاده
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 موورد  نمونوه  در مریوداران  کوارایی  میوانگین . پرداختنود  نیجریه

 ایور  که دبو ایندهنده  نشان که دست آمددرصد به 1/61مطالعه 

 یابود،  بهبود ها مریداری در مقیار و تخصیصی تکنیکی، کارایی

 .یافت خواهد افزایش درصد 6/34 تا مریداران سود

، اثر فاکتورهوای  (Hoang & Yabe, 2012)هوآنگ و یاب 

کواران در ویتنوام    محیطی را بور روی کوارایی سوود بورنج     زیست

کارایی سوود در  ها نشان داد که میانگین  نتایج آن. بررسی کردند

محیطی  درصد است و همچنین فاکتورهای زیست 12مزار، برنج 

 طوور  بوه هوای خواص مزرعوه، کوارایی سوود را       همراه با ویژیوی 

هوای   هوا عنووان کردنود بیمواری    آن. دهنود  داری تیییر موی  معنی

ییاهی، حاصلخیزی خا ، نحوه آبیاری و آلوودیی آب از عوامول   

کواران  هش سوود بورنج  هستند که منجور بوه کوا    یطیمح ستیز

 .شود می

ای در راسووتای بررسووی  بووا توجووه بووه اینکووه هنوووز مطالعووه 

بر کارآیی سود موزار، زعفوران صوورت     مؤثرسودآوری و عوامل 

 قابول  موضو،، اهمیت این مختلف ابعاد مطالعه نگرفته است، لذا

 هوای  روش از ییوری  بوا بهوره   کوه  دارد بنابراین جا؛ دارد توجهی

هوا و عوامول   سودآوری، کارایی سود واحود  لهمسئ مناسب، علمی

 .ییرد قرار مطالعه مورد هابر کارایی سود واحد مؤثر

 

 ها مواد و روش

 تاب  تولید مرزی تصادفی، برای اولین بوار توسوط میوسون و   

برای ( Meeusen & van den Broeck, 1977)برو   دن وان

تواب    این مدل پیشنهادی، یوک . تخمین کارایی فنی ارائه یردید

، 4عادلوه  در م. تولید با اطالعات مقطعی و یک جزا اخالل اسوت 

مل خارش از کنتورل مودیر   اقسمتی از انحرافات از مرز تولید به عو

 :شودنسبت داده می

)exp(),( iiiji XfY 
                              (4)  

 دستبه 2، رابطه 4با یرفتن لگاریتم طبیعی از طرفین رابطه 

 .دآی می
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مقودار   1mبوردار   Xi ام، iتولیود واحود    Yi، 2در رابطوه  

 iεاز پارامترهای مجهول و  1mبردار  iβام،  i های تولیدنهاده

اند در تواب  مرزی تصادفی، جمله پسم. جمله پسماند یا خطا است

ایوون دو جووزا مسووتقل از (. 3) از دو جووزا تشووکیل شووده اسووت 

 شوود نیوز نامیوده موی    4مدل خطوای مرکوب   رو نیازا. یکدیگرند

(Battese & Corra, 1977.) 

iii UV 
 
(3)                                                      

ات جووزا متفوواوتی اسووت کووه بیووانگر تیییوور Vi ،3در رابطووه 

تصووادفی تولیوود، متووأثر از عووواملی کووه خووارش از کنتوورل موودیر  

این جزا دارای توزیو  نرموال، بوا میوانگین صوفر و      . واحدهاست

2واریانس

vتاس N(0,δ
2
v)~ Vi ) وUi    مربوط به عودم کوارایی

 شوود و دارای فنی واحدها است که عوامل مدیریتی را شامل موی 

2با میانگین صوفر و واریوانس    طرفه کیتوزی  نرمال 

u  اسوت 

N(0,δ
2
u)~.Ui 

هوا بور روی تواب  تولیود     برای واحدهایی که میزان تولیود آن 

-برابر با صفر و برای واحدهایی که تولید آن Uiمرزی قرار دارد، 

؛ تور از صوفر اسوت    بوزرگ  Uiها زیر منحنی تولید مورزی اسوت،   

ولیود مورزی از تولیود واقعوی در سوطح      بیانگر مازاد ت Uiبنابراین 

جملوه   سبوه واریوان   اجوزاا مربووط   .هاست معین از مصرف نهاده

 نوشوت  1رابطوه  صوورت   تووان بوه  خطای تاب  تولید مرزی را می

(Battese & Corra, 1977:) 
222

vu   (1)                                                      

منظووور  بووه( Battese & Corra, 1977)بتوویس و کووورا 

 رابطه صورت را ارائه نمودند که به محاسبه کارایی فنی پارامتر

 :قابل محاسبه است 2
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1- Composed Error Model 
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دار بوودن جوزا عودم    نوی پوارامتر مع  ، درواق  2در معادله 

ایون پوارامتر در یوک    . کند کارایی و اثر آن در مدل را ارزیابی می

فرآیند حداکثرسازی تکراری برآورد یردیده و مقداری بین صفر و 

02برابر با صفر باشد،  ایر  .کندیک را اختیار می u یعنی ،

Ui  باشد، تمام تیییورات تولیود و اختالفوات    در مدل وجود نداشته

بین واحدهای تولید مربوط به عوامل خارش از کنترل مدیر است و 

در ایون حالوت،   . پوذیر نیسوت  ، تعیین کارایی فنی امکوان رو نیازا

نموایی  روش حداقل مربعات معموولی بوه روش حوداکثر درسوت    

در شورایطی  (. Battese & Corra, 1977) شود ترجیح داده می

بخشی ازجمله پسماند، مربوط به عوامل مدیریتی است، روش که 

ه توان برای محاسوبه کوارایی فنوی بو    نمایی را میحداکثر درست

 .(Esfanjari & Zibaei, 2013) کاربرد

منطق اقتصادی تفکیک این دو جوزا اخوتالل در مودل ایون     

و دارای خوواص متفواوتی    کیو تفک قابول است که این دو جملوه  

حل ابتکواری بورای انجوام ایون      راه کیاسار بر همین . هستند

ارائوه  ( Jondorow, 1982)عمل از سوی جان دور و همکواران  

اعموال   Viو  Uiهوایی را روی توزیو  آمواری    آنان فرض. یردید

کردند و معیار کارایی فنی برای واحدها را از طریق محاسبه امیود  

نشوان   6در رابطوه   ؛ کوه دسوت آورنود  ه بو  iεشرط  به Uiریاضی 

 .است شده داده
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f، 6در فرمول 
Fو  *

به ترتیب تاب  چگالی اسوتاندارد و تواب     *

توزی  نرمال استاندارد و 
v

u




  با لحاظ کردن فروض . است

تواند بور  های آماری مربوط به پارامترهای مدل، میفوق استنباط

 دسووت آیوود هبوو ییمااسووار برآوردیرهووای حووداکثر درسووتن  

(Jondorow, 1982.) 

تاب  سود مفاهیم کارایی تکنیکی و کوارایی تخصیصوی را در   

اخوالل و   هریونهکند و  روابط سودآوری واحد تولیدی ترکیب می

ییری تولیود بوه درآمود کمتور بورای تولیدکننوده       خطا در تصمیم

شووود  و منجوور بووه کوواهش کووارایی سووود مووی    یووردد یبرموو

(Olumayowa & Abidun, 2011 .)    در تواب  سوود اسوتاندارد

هوا کوامالً رقوابتی    ها و سوتاده که بازار برای نهاده شود یمفرض 

بوه   θهای مثبت، جزا ثابوت  آوردن ارزش دستبه منظور به. است

بوازده   برحسبسود واحدهای تولیدی . شود مقادیر سود اضافه می

 & Olumayowa)شووود  ییووری موویانوودازه( GM)ای برنامووه

Abidun, 2011:) 

   )WXQP()TVCTR()(GM i (1)          

مقودار   Qهزینه متییر کل،  TVCدرآمد کل،  TRکه در آن 

قیمت نهاده  W، دشدهیتولقیمت محصول  P، دشدهیتولمحصول 

 .باشد یم شده مصرفمقدار نهاده  Xiو 

ا در نظر یرفتن قیمت تاب  سود مرزی حداکثر میزان سود را ب

زیور   صوورت  بوه که  کند می عوامل تولید و قیمت محصول تعیین

 (:Olumayowa & Abidun, 2011) است

)exp(),( iii ZPf   (1)                                      

 4قیمت نرمال شده pi ،امi واحدسود نرمال شده  iπکه در آن 

 جملوه  itεو زموین و سورمایه   ی ثابوت نظیور   هوا  نهاده z، ها نهاده

 Uit .تشکیل شوده اسوت   Vitو  Uitجزا  دو از که خطا یا پسماند

N(μ,δ است μدارای توزی  نرمال با میانگین 
2
u)~Uit باشود  یم .

تولیودی از طریوق رابطوه زیور محاسوبه      کارایی سود هور واحود   

 :شود یم

(3) 

  







  ididii WEuEPE  )exp()exp( 0

 

 جهوت  .باشد ولیدی میکارآیی سود هر واحد ت PEکه در آن 

دایوالر   -تخمین تاب  سود مرزی تصادفی، دو فرم تابعی کواب 

عنووان یوک فورم     و ترانسلوگ به ناپذیر عنوان یک فرم انعطاف به

تورین  که این دو فرم توابعی متوداول   یردد پذیر برآورد میانعطاف

                                                                                           
1  - Normalized price 
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تورین  یکی از معروف. رودفرم تاب  تولید در مطالعات به شمار می

ه در بیان روابط ساختاری در تولید موورد اسوتفاده قورار    توابعی ک

ایون تواب  خصوصویات    . باشود دایالر موی  -ییرد، تاب  کابمی

پوذیری، ییرمنفوی و   همگنی، یکنواختی، تقعر، پیوستگی، مشوتق 

تاب  تولیود   فرم .(Griffin et al., 1987)بودن را دارد  یته ریی

ها را توأمین  کالسیکهای تاب  تولید نئوترانسلوگ تمامی ویژیی

-های جانشوینی و کشوش  دهد کششاین تاب  اجازه می. کندمی

در تواب   . ها تیییر کنود های تولیدی، بسته به سطح مصرف نهاده

ترانسلوگ عالوه بر پارامترهای متییرهای اصلی ضورایب روابوط   

دایوالر حالوت    -تاب  کواب . شودمتقابل متییرها نیز برآورد می

 .(Christensen, 1971)شود محسوب میخاصی از این تاب  

ها تصوادفی  دایالر و ترانسلوگ مرزی  شکل کلی تاب  کاب

صوفر باشود،    برابور  βjs کوه  یدرصوورت . است 49صورت رابطه به

دهنوده  صوورت نشوان   نیا ریدایالر و در ی -دهنده کاب  نشان

 .ترانسلوگ است
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(49) 

 :که در این معادله

π سود (GM ) ،واحد تولیدیX1   ،هزینه سومومX2   هزینوه

 X5، آالت نیماشو هزینوه   X4هزینه آب مصرفی،  X3نیروی کار، 

هزینه سووخت   X7 هزینه کود حیوانی و X6هزینه کود شمیایی، 

 .باشد می

 منظوور  و بوه  یی سوود عوامل مؤثر بر عودم کوارا   نییبرای تع

صوورت   بهی خط ییها، مدل ناکارا ضاز ناسازیاری در فر اجتناب

 نیو ا ییناکوارا  که مدل شود یزده م نیتخم سودهمزمان با تاب  

 & Olumayowa) یردد یم فیتعر 44صورت رابطه پژوهش به

Abidun, 2011:) 

  


n

d

ddWu
1

0

(44)                                   

متییور   w و واحود  یی سوود مقدار ناکوارا  uکه در رابطه فوق 

اجتموواعی کشوواورزان همچووون سوون،  –هووای اقتصووادیویژیووی

فاصله از مرکوز   زانیمتحصیالت، تجربه کشاورز و اندازه مزرعه، 

 -یهووای آموزشوو شوورکت در کووالردفعووات تعووداد ، شهرسووتان

در مطالعه حاضر جهوت همگون   . باشد می در طول سالترویجی 

فاده شد کوه  شدن مزار، زعفران تنها از اطالعات کشاورزانی است

آوری برای جمو  . بیشتر از پنج سال بود ها آنسن مزار، زعفران 

حجوم  . ییری تصادفی ساده استفاده شود اطالعات از روش نمونه

 .محاسبه یردید 42نمونه با استفاده از فرمول 

)1()1(

)1(
22

2

PPNd

PNP
s










(42)                             

م نمونه، حج: sآن  درکه 
2X :    مقودار آمواره جودول

2 

حجوم   :Nبرای درجه آزادی یوک در سوطح اطمینوان مطلووب،     

از  اسوتفاده بوا   (92/9)درجوه دقوت   : dنسوبت جامعوه،   : Pجامعه،

 .به دست آمد 14الذکر تعداد نمونه برابر فرمول فوق

 

 مالکیت مزارع تولید زعفران وضعیتتوزیع فراوانی  -1جدول 

 Table 1 - The frequency distribution of ownership of 

saffron farms 

 درصد
Percent 

 تعداد مزارع زعفران
Number of saffron farms 

 وضعیت حقوقی
Ownership 

94 76 
 شخصی

Personal 

6 5 
 یا اجاره

Rental 

100 81 
 کل

Total 

 

 تایج و بحثن

مالکیووت مووزار، تولیوودی   ، وضووعیت4بوور اسووار جوودول  

درصد مزار، تولید زعفران  31است که  شده مشخصی موردبررس

ی بوه فعالیوت   ا اجواره  صوورت  بهدرصد  6ملکی و تنها  صورت به

وضعیت سنی کشاورزان در شهرسوتان   2جدول . اند مشیول بوده

شوود   حظوه موی  کوه مال  طور همان. دهد را نشان می هیدریح تربت

درصود از   26حودود   ؛ وسوال اسوت   16متوسط سن کشواورزان  
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اکثور   واقو   در. باشوند  سوال موی   19-69کشاورزان در رده سنی 

 41و در ایون بوین    تشوکیل داده  سوال  انیمکشاورزان را نیروی 

درصود از   31سوال و   19-69کشواورزان در رده سونی    درصد از

 با توجه به جدول. دسال قرار دارن 19-29کشاورزان در رده سنی 

را  هیو دریح تربوت که میزان تحصیالت کشاورزان در شهرستان  3

 از نظر میوزان تحصویالت   مطالعه مورددهد، کشاورزان  نشان می

و باالتر  پلمید فوق، ابتدائی، راهنمایی، دیپلم و سواد یبیروه  2به 

دارای مودر  دیوپلم و بواالتر و     ها آندرصد از  1. اند شدهتقسیم 

 .اند بودهسواد  رصد بید 44

 

 کشاورزان سنفراوانی  توزیع -2جدول  
 Table 2- Age distribution of farmers 

 درصد
Percent 

 تعداد
Number 

 رده سنی
Age 

30.9 25 40-20 

55.5 45 60-40 

13.6 11 80-60 

 Aveageمتوسط  46 -

 Total کل 81 100

 

 اورزانکش تالیتحص فراوانی میزان توزیع -3دول ج 

 Table 3- Distribution of farmers' education 

 درصد
Percent 

 تعداد
Number 

 میزان تحصیالت
Level of education 

11 9 
 سواد بی

Uneducated 

22 18 
 ابتدائی

Primary 

33 27 
 راهنمایی

High School 

30 24 
 دیپلم

Diploma 

4 3 
 یدانشگاه التیتحص

College education 

100 81 
 کل

Total 

 

را  حیدریوه  تربوت میزان تجربه کشاورزان شهرستان  1 جدول

درصد کشاورزان دارای تجربه کمتر  1در حدود  .نشان داده است

سوابقه   هوا  آندرصود   36 کوه  یدرحالسال برای تولید بوده  49از 

 .سال دارند 49کاری بیشتر از 

 

 کشاورزان توزیع فراوانی سابقه زراعت -4جدول  
Table 4- The frequency distribution of the experience of 

farmers 

 درصد
Percent 

 تعداد
Number 

 سابقه کشاورز
Farmer experience (years) 

4 3 10> 

35 28 20- 10 

32 26 30- 20 

29 24 30< 

100 81 Total 

 

بورای   کوه )اندازه هر قطعه زمین با استفاده از روش دالینور 

بنودی بوه    روش طبقوه و این  شود کاربرده می به بندی نمونه طبقه

 2از  تور  کوچوک )به سه یروه کوچک ( توزی  جامعه وابسته است

بیشتر از )و بزرگ ( هکتار 2هکتار تا  2بیشتر از )، متوسط (هکتار

فراوانی مزار، تولید زعفوران   2در جدول . تقسیم یردید( هکتار 2

 22دهد کوه   مینتایج نشان . بر اسار سطح زیر کشت آورده شد

درصود   23باشند،  می هکتار 2تر از  درصد مزار، با مساحتی پایین

درصود   22باشند و  می( هکتار 2 -2)از مزار، در مقیار متوسط 

 .دارند هکتار 2مزار، مساحت بیشتر از 

 

هوا   نتایج مربوط به سطح زیر کشت و میزان استفاده از نهاده

اده از سوموم و کوود   میزان اسوتف . است شده  یزارش 6در جدول 

ی مختلف زمین دارای تفاوت اساسی نیست ها اندازهشیمیایی در 

، کود حیووانی و آب  آالت نیماشی نیروی کار، ها نهادهاما کاربرد 

   .باشد دارای تفاوت اساسی می

کاربرد نیروی کار، کود حیوانی و آب با اندازه مزرعوه رابطوه   

انودازه مزرعوه رابطوه     بوا  آالت نیماشعکس دارد ولی استفاده از 

ی از تور  فشرده طور به تر بزرگمزار،  گرید عبارت به. مستقیم دارد

تری از نیوروی کوار،    فشرده طور به تر کوچکو مزار،  آالت نیماش

 .کود حیوانی و آب استفاده کردند
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 فراوانی مزارع زعفران بر اساس سطح زیر کشت -5جدول 

 Table 5- Frequency of saffron farms based on cultivation area 

 درصد
Percent 

 تعداد
Number 

 مساحت
Area (ha) 

22 18 2< 

53 43 5-2 

25 20 5> 

100 81 Total 

 

 ها در انواع مزارع زعفران متوسط سطح زیر کشت و میزان استفاده از نهاده -6جدول  
Table 6- The average cultivation area and amount of input usage in different saffron fields 

 مزارع کوچک

Small fields 

 مزارع متوسط

Medium fields 
 مزارع بزرگ

Large fields 
 واحد

Unit (ha) 
 ها نهاده

Inputs 

 سطح زیر کشت  10.7 4.1 1.3

Cultivation area 

 نیروی کار (h) ساعت 2496 2985 3236

Labor 

 تآال نیماش (h)ساعت  2969 2678 2458

Machinery 

(L) لیتر 4.4 4.3 4.5
 سم 

Pesticide 

 کود حیوانی (kg)کیلویرم  1770 2152 2496

Animal manure 

 کود شیمیایی (kg)کیلویرم  398 400 385

Chemical fertilizer 

 آب آبیاری (m3) مترمکعب 7158 7503 7995

Irrigation water 

  

بووده و   روش مورزی تصوادفی یوک روش آمواری     ازآنجاکه

باشد، بنوابراین قبول از   سری استنباطات آماری می مبتنی بر یک

تحلیل نتایج حاصول از تخموین مودل الزم اسوت کوه در ابتودا       

سوری فوروض آمواری آزموون      ، یوک آمده دست بهپیرامون نتایج 

. اسوت  0ترین فرضی کوه وجوود دارد فرضویه    مهم. شوند

آن اسوت کوه تعیوین کوارایی سوود       پذیرش این فرضویه بیوانگر  

داری  در چنین شرایطی هویچ تفواوت معنوی   . باشد پذیر نمی امکان

 1ایور   کوه  یدرحال. میان کارایی سود کشاورزان وجود ندارد

جهوت  . یوردد باشد، کل تیییرات از مرز به ناکوارایی سوود برموی   

نموایی  تآزمون فرضویه موذکور از آمواره لگواریتم نسوبت درسو      

و  LR بوا محاسوبه آمواره   . اسوت  شوده  استفاده (LR) افتی میتعم

بررسوی   0 مقایسه آن بوا مقودار بحرانوی جودول، فرضویه     

نتیجه نشان داد که فرضیه صفر یعنی نبود آثوار ناکوارایی   . یردید

یعنی بخشی از اختالف تولیود  ؛ شوددرصد رد می 4سود در سطح 

توسوط روش   مقودار پوارامتر   . مدیریتی اسوت  ناشی از عوامل

ایون  . اسوت  آموده  دسوت  به 36/9یی برابر با عدد درستنماحداکثر 

. کوامالً سوازیاری دارد   از صفر بودن  تر بزرگنتایج با مفهوم 

همگرایوی   به عدد یوک نشوان   همچنین نزدیک بودن مقدار 

. باالی مدل مرزی تصادفی به سمت مدل مورزی قطعوی اسوت   

بدین مفهوم که سهم خطاهای تصادفی در تاب  سود و نقش این 

نو، خطاها در تفسیر تیییرات سود با عنایت به متییرهای موجود 

 (.Esfanjari Kenari, 2012) در مدل پایین است

همیوت  سازی تاب  سود مرزی بوا ا فرض دیگری که در مدل 

دایوالر در مقابول تواب      -شود این است که فرم کابتلقی می
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های انتخابی کافی های مورد بررسی و نمونهترانسلوگ برای داده

آورده  1باشد یا خیر؟ نتایج ایون آزموون در جودول    و مناسب می

-کواب ) 2و  4هوای  برای آزمون ایون فرضویه مودل   . شده است

 Frontier رم افوزار هور دو از طریوق نو   ( دایالر و ترانسولوگ 

که نتایج یزارش جدایانه مورد تخمین قرار یرفتند اما قبل از این

 و H0 هوای ها که در فورض یی تخمیندرستنماشوند، مقدار تاب  

H1  دایوالر و  -یی تواب  کابدرستنمابه ترتیب مربوط به مقدار

بور  . ترانسلوگ است، برای این آزمون مورد بررسی قورار یرفتنود  

نمایی فرض صفر مذکور معلوم شد که مقدار راستاسار جدول 

بر ایون  . باشدمی( 31/42) دو کمتر از مقدار بحرانی چی( 13/42)

دایوالر  -رد نشد و نشان داد کوه تواب  کواب    H0 اسار فرض

. های مورد بررسی است دارای انطباق و سازیاری بیشتری با داده

-  کواب و محاسوبات بور اسوار تواب     هوا  لیوتحل هیتجز رو نیااز 

 .دایالر انجام شد

 

 سود مرزی تصادفی تابع جهت انتخاب فرم مناسبآزمون فرضیات  -7جدول  

 Table 7- Hypotheses test of the frontier stochastic profit model 

 انتخاب مدل
Model 

 نتیجه آزمون
Results 

 2آماره

Statistics
2 

 جه آزادیدر
df 

 فرضیه صفر
Null hypothesis 

 تصادفی
Stochastic 

 عدم پذیرش
Rejection 

 

4.76 
 

2.7 
 

 تاب  کاب دایالر (4)

Cob-Doug form 

0 

 تصادفی
Stochastic 

 عدم پذیرش
Rejection 

 

6.19 

 

2.7 
 

 تاب  ترانسلوگ (2)

translog form 

0 
 کاب دایالر
Cob-Doug 

 پذیرش
Accepted 

12.83 15.98 
 (2)در مقابل تاب  ( 4)تاب  

Form (1) versus (2) 

 

. درش یردیوده اسوت   1نتایج مدل مرزی تصادفی در جودول  

هزینه  شود، متییرهای طور که از جدول مذکور مالحظه میهمان

درصود از لحواظ    4دار  در سطح معنوی  آالت نیماشکود شیمیایی، 

. باشوند  دار و دارای اثور مثبوت بور میوزان سوود موی      آماری معنی

ی که هزینه اضافی استفاده بیشتر از این متییرهوا منجور   ا یونه به

شود یا باع  افزایش کارایی سود خواهد  به کسب سود باالتر می

 .شد

حیووانی و آب مصورفی بوه ترتیوب در      هزینه کود متییرهای

دار و اری معنوی درصد از لحاظ آمو  4درصد و  2داری سطح معنی

ی کوه هزینوه   ا یونوه  بوه . باشنددارای اثر مثبت بر میزان سود می

اضافی استفاده بیشتر از این متییرها نیز منجور بوه کسوب سوود     

 .شود یا باع  افزایش کارایی سود خواهد شد باالتر می

داری در سطح  ضریب منفی معنی استفاده موردهزینه سموم  

دهد که هزینه سموم اثر کاهشی بر  این نشان می. درصد دارد 49

توانود ناشوی از    ایون امور موی   . اسوت  میزان سود واحودها داشوته  

های باالی سموم و استفاده بیش از مقدار بهینه این نهواده   هزینه

 .باشد که این امر کاهش سودآوری در واحدها را به دنبال داشت 

بررسووی متییرهووای لحوواظ شووده در موودل ناکووارایی سووود   

شان داد که وضعیت مالکیت زمین کشاورزی و سابقه کشاورزان ن

 2کار کشاورز در ناکارایی سود موزار، موورد مطالعوه، در سوطح     

وضوعیت حقووقی کشواورزان    . دار دارد درصد تأثیر منفی و معنوی 

یک متییر موهومی در مدل وارد یردید به این صوورت   صورت به

ای و بور  4که برای کشاورزانی کوه مالوک مزرعوه بودنود عودد      

. کشاورزانی که مالک مزرعه نبودند عدد صفر اختصاص داده شد

دار بر ناکارایی سوود   این متییر اثر منفی معنی داد کهنتایج نشان 

نسوبی   طوور  بهدارد یعنی کشاورزانی که خود مالک مزرعه بودند 
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مثبت بر  ریتأثسودآوری بیشتری داشتند، متییر سابقه کشاورز نیز 

شت زیرا در ایون حالوت کشواورزان قوادر     افزایش سود کشاورز دا

اطالعوات خوود را نسوبت بوه وضوعیت       مرورزموان  بوه شووند  می

درآمدزایی و سودآوری مزار، تکمیل و اصالح کنند و بوه سومت   

 .کارایی سود بیشتر حرکت نمایند

متییور کیفوی وارد    صورت بهمتییر تحصیالت کشاورزان که  

اکوارآیی سوود   منفوی بور ن   ریتوأث درصود   49شده است در سطح 

کشاورزان داشت در واق  نتایج مطالعه نشان داد کوه تحصویالت   

 .داری بر کارآیی سود مزار، داشت مثبت و معنی ریتأثکشاورز 

 ریتوأث افزایش اندازه مزار، بر ناکارایی واحودهای کشواورزی   

درصد داشت زیرا مزار، با اندازه باال  4داری در سطح  منفی معنی

کننود   بیشوتری اسوتفاده موی    آالت نیماشو  از تجهیزات مدرنتر و

، مودیریت را در کنتورل   آالت نیماشو کاربرد تجهیوزات و   درواق 

تر و  های تولید را منطقی شرایط محیط یاری کرده و کاربرد نهاده

کوارایی   تر نموده است که این امر موجب بواالتر رفوتن   اقتصادی

در ترویجی  -های آموزشیکالر شرکت در .شود سود مزار، می

منفی بر ناکارآیی سوود کشواورزان داشوت     ریتأثدرصد  49سطح 

ترویجی  -های آموزشی نتایج مطالعه نشان داد که کالر درواق 

. داری بور کوارآیی سوود کشواورزان داشوت      مثبوت و معنوی   ریتأث

داری بور   معنی ریتأثهای سن کشاورز و فاصله از شهرستان  متییر

 .اند کارآیی سود نداشته

 

 مدل ناکاراییو تابع سود مرزی نتایج حاصل از تخمین  -8جدول  
 Table 8 - Results of estimating the frontier profit function and inefficiency model 

 تابع سود مرزی
Frontier profit function 

 متغیر
Variable 

 مدل ناکارایی
Inefficiency model 

 متغیر
Variable 

 مبدأ از عرض *2.44-
Intercept 

1.58 
 مبدأ از عرض

Intercept 

 هزینه سموم *1.24-
Cost of pesticides 

-1.02 
 سن کشاورز

Age of farmer 

2.03- 
 هزینه نیروی کار
Cost of labor 

 تجربه کشاورز **0.91-
Experience of Farmer 

 هزینه آب مصرفی *1.46
Cost of water 

 تحصیالت کشاورز *1.88-
Farmer Education 

 آالت ماشینهزینه  ***1.47
Cost of machines 

 اندازه واحد زراعی ***1.66-
Farm size 

 ییایمیشهزینه کود  **0.89
Cost of fertilizer 

 ترویجی یها در کالرشرکت  *0.76-
Attending the class extension 

 هزینه کود حیوانی **1.93
Cost of animal manure 

 مالکیت  **1.57-
Ownership 

-0.23 
 هزینه سوخت
Fuel costs 

2.21 
 مرکز شهرستانفاصله از 

Distance from city 
-97.07 Log Likelihood function 0.96*** Gamma 

 .پنج درصد و ده درصد یک درصد، سطح در یدار یمعن ترتیب به *و ** ، *** 
***, **,* are indicating the level of significant in 1, 5 and 10 percent. 

 

جدول  صورت بهتوزی  فراوانی کارایی سود در سطوح مختلف 

میانگین کارایی سود موزار، بوا اسوتفاده از    . ارائه یردیده است 3

. درصود بوه دسوت آمود     1/64 رهیافت تاب  سود مرزی تصوادفی 

یور  ای بیانمیانگین کارایی سود حاصل از تاب  سود مرزی منطقه

از سوودآوری   هیو دریح تربتشهرستان  این است که کشاورزان در

بوه دلیول    موردمطالعهکشاورزان  درواق . اند باالیی برخوردار نبوده

ها حداکثر سود را نسب بوه  های زیاد قیمت نهادهمواجه با تفاوت

، کشاورزان مورد گرید انیب به. اندهای تولید به دست نیاوردههزینه
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صیصی خود بوا  مطالعه در صورت پر کردن شکاف تکنیکی و تخ

توانند سود خود ، میهیدریح تربتبهترین کشاورزان در شهرستان 

حوداقل میوزان   . درصد افزایش دهنود  6/31طور میانگین تا را به

کوارایی  . درصود اسوت   4/34حوداکثر   درصد و 1/46کارایی سود 

مزرعوه   وکوار  کسوب دهنده این است کوه   درصد نشان 1/46سود 

است بلکه ممکون اسوت مقوداری از    سودآور نبوده  تنها نهمذکور 

بنابراین شکاف بین ؛ های متییر تولید نیز جبران نشده باشد هزینه

که ایون   باشد درصد می 1/11کارآمدترین و ناکارآمدترین مزرعه، 

هوا در سوطح بهینوه بوین     ناشی از عدم کاربرد نهاده اختالف زیاد

نوین  واحدها، عدم مدیریت صحیح استفاده از عوامل تولید و همچ

 .باشدهای مختلف نهاده می کشاورزان با قیمت شدن مواجه

دهد، کارایی می نشان 3طور که نتایج مندرش در جدول همان

کوارایی  . درصد است 12درصد از واحدها بیشتر از  1/1سود فقط 

. درصود اسوت   22توا   29درصد از کشاورزان در دامنه  3/31سود 

درصوود  29از درصوود کشوواورزان کمتوور    4/23کووارایی سووود  

توا   9درصد در دامنوه بوین    1/41کارایی سود . است آمده دست به

 .درصد قرار دارد 22

 

 مزارع تولید زعفران سود کارایی فراوانی توزیع - 9جدول  
 Table 9- Distribution of profit efficiency saffron farms 

 تجمعی درصد فراوانی
Cumulative frequency percentage 

 نیفراوا
Frequency 

 کارایی دامنه
Efficiency range 

14.8 12 25- 0 

53.1 31 50-25 

92.6 32 75-50 

100 6 100-75 

 61.4 
 میانگین

Average 

 91.1 
 حداکثر

Maximum 

 16.7 
 حداقل

Minimum 

 8.2 
 انحراف معیار
Sta-Dev 

 

 گیری نتیجه

ایی سود بعد از برآورد تاب  سود مرزی تصادفی و محاسبه کار

به . اندمعلوم شد که کشاورزان از سودآوری باالیی برخوردار نبوده

هوای   کوه بوا قیموت   به دلیل ایون  طرف کبیان دیگر واحدها از ی

هسوتند و از طورف    رو روبوه مختلف و نیز عوامل تولید متفواوتی  

هوا، حوداکثر سوود را    دیگر، به علت عدم استفاده بهینوه از نهواده  

اند و امکوان افوزایش   ولید به دست نیاوردههای تنسبت به هزینه

کارآیی سود با داشتن سطح تکنولوو ی و نهواده جواری موجوود     

با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهادهای زیور جهوت ارتقوای    . است

 .یردد یمارائه  هیدریح تربتکارایی سود کشاورزان در شهرستان 

تا  یتوجه قابلبا توجه به اینکه بسیاری از کشاورزان فاصله  -

 نقطوه  امور  ایون  حوداکثر کوارایی سوود دارنود، بنوابراین،     

بهبوود   بوا  کوه  باشود  یمو یوذاران   برای سیاست یدبخشیام

تولید و دسترسی آسان به تجهیوزات   هایتکنیک مدیریت،
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 .بخشند ارتقاا را سطح تولید مدرن بتوانند

تر  تر و ارزان فراهم کردن شرایط الزم جهت دسترسی آسان -

بهوره   های کوم  ی تولید نظیر دادن وامها هنهادکشاورزان به 

 ریتوأث بوا توجوه بوه    ) آالت ماشینبه کشاورزان جهت خرید 

توانود   موی ( بر کوارآیی سوود کشواورزان    آالت نیماشمثبت 

 .نماید تر  تر و اقتصادی های تولید را منطقی کاربرد نهاده

با توجه به اینکه افزایش انودازه موزار، بور ناکوارایی سوود       -

داری داشوت در واقو  موزار،     منفوی معنوی   ریأثتکشاورزان 

شوود   بزرگ کارآیی سود باالتری دارند بنابراین پیشنهاد می

تمهیداتی بورای جلووییری از خورد شودن اراضوی کشوت       

و تووا حوود امکووان  ( موودت کوتوواه)زعفووران در درجووه اول 

در )هووای زعفووران در درجووه دوم   سووازی زمووین یکپارچووه

 .رزی انجام ییردتوسط مسئولین بخش کشاو( بلندمدت

 آموزشی هایدوره در شرکت بین دارمعنی رابطه به توجه با -

 نیواز  رفو   جهوت  در هادوره کارایی سود کشاورزان، این و

 ایون  تشوکیل  از پویش  نیازسنجی بنابراین کشاورزان بوده

 ایون  آموزش محتوای بیشتر بین جهت تطابق در هاکالر

-نظر موی به یضرور کشاورزان آموزشی نیازهای و هادوره

 .رسد
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In this study, profit efficiency and its influence factors were analyzed using stochastic frontier 

production approach and simultaneously estimating the behavioral profit model of saffron farms. For 

this purpose, information from 81 farmers that were interviewed randomly in 2014 was used. The 

results showed that the average profit efficiency of saffron farms was 61.4 percent and 51.3 percent of 

saffron farms have lower profit efficiency than 50 percent. Based on the results of the frontier profit 

function, pesticide costs have a negative effect on the profit of saffron farms and the cost of water, 

machine, labor cost, years of experience, farm size and participation in promoting class are positive 

and have a significant effect on profit efficiency. Based on the results of this study providing the 

necessary conditions along with easier and cheaper access to modern equipment and also encouraging 

farmers to use optimal allocation and reduce costs is an effective step to improve the profitability of 

saffron farms. 
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