
 282       ...های کیفی کنترل نشده بر کارایی مزارع  زعفرانتأثیر نهاده، و قویدل سرگزی

پژوهشی -مقاله علمی  

 هاي كيفی كنترل نشده بر كارايی مزارع  زعفران )مطالعه موردي شهرستان قائن(تأثير نهاده  
  

 2و مهديه قويدل *0علیرضا سرگزی 
 6936آبان  79 :تاریخ پذیرش                         6939دی  61 تاریخ دریافت:

 

های کیفی کن ر  نشده بر کارایی مزارع زعفران )مطالعه موردی شهرس ان قا ن(. زراعوت . تأثیر نهاده6932سریزی، ع.، و قوید ، م. 

 .989-936 (:9)6، و فناوری زعفران

 

 چکیده

کیفی کن ر  نشده در تعیوین کوارایی  با توجه به اهمیت محصو  زعفران در شهرس ان قا ن سعی شده است به تاًثیر و کاربرد عوامل

بردار محصولات زراعوی شهرسو ان قوا ن در سوا  بهره 629های مورد اس فاده شامل داده رواینمزارع زعفران شهرس ان قا ن توجه شود. از 

های یك یق از مد در این تحقآوری و پرسشنامه مربوط تکمیل شد. ای تصادفی جم ییری طبقهبود که از طریق روش نمونه 6939-6931

که مقودار کوارایی  دهدیمن ایج تحقیق نشان  کار یرف ه شد.به برآورد کارایی در (New)ای جدید ای بانکر و موری و مد  سه مرحلهمرحله

و  67/1دار دهد. همچنین مقدار کارایی فنی با بازده م ییر و ثابت نسبت بوه مقیواس مقوبیش رین میانگین را نشان می 87/1مقیاس با مقدار 

نسوبت بوه مقیواس بوه ترتیوب دارای  رساند که مزارع نمونه از لحاظ کارایی فنی با بازده م ییر و ثابترا نشان داد و این مفهوم را می 91/1

مچنین های مورد اس فاده را بدون کاهش در تولید محصو  کاهش دهند. هتوانند نهادهباشد و میها میدر مقدار نهاده %91و  %98پ انسیل 

 مقادیر کارایی مد  بانکر و موری )مد  بدون در نظریرف ن عوامل کیفی( تفاوتی را نسبت به مد  جدید )با در نظر یورف ن عوامول کیفوی(

شوود بلکوه دارای رسد نقش مقیاس فعالیت تنها در مفاهیم کارایی مقیاس و نوع بازده نسبت به مقیاس م بلور نموینشان نداد لذا به نظر می

 ی مقیاس فعالیت مطلوب خواهد بود.هامساعدتباشد لذا انجام مطالعات تکمیلی با تمرکز بر روی اطی با کارایی فنی نیز میارتب
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 مقدمه

 دارویی و کشاورزی محصو  نیتریرانیکی از  عنوانبه زعفران

 ایران صادراتی و صنع ی بین محصولات در یاژهیو جایگاه جهان

 صوادرکننده و دکننودهیتول نیتوربزرگ ایران حاضر حا  در دارد.

 ایون جهوانی تولیود درصود 39 از بیش و است جهان در زعفران

 در (.Mousavi, 2001) دارد اخ صاص ایران به بهایران محصو 

 وریبهره نظیر یونایون ایهجنبه از کاری زعفران اهمیت ایران

اشو یا   کشواورزی، محصوولات سوایر بوا مقایسوه در آب بالوای

 به نسبت آن درآمدزایی ها،آن مهاجرت از جلوییری و روس اییان

 صوادرات توسوعه لحواظ از همچنین کشاورزی، سایر محصولات

 صوادرات افوزایش بور مبنوی دولوت سیاست به با توجه غیرنف ی

 بیش ری تحقیقات تا طلبدمی امر این ستا قابل بررسی غیرنف ی

 Moayedi)ییورد  صوورت زعفوران تولیود ییواه اهمیت مورد در

Shahraki et al., 2010مخ لو  محصوولات میان رو در(. از این 

 خاص محصولات جزء زعفران ایران، کشاورزی بخش در تولیدی

 صوادرات در آن بالوای قیموت بوه توجوه و بوا شوماربه ما کشور

 دهودموی اخ صواص خوود بوه را ایویوژه جایگواه غیرنف وی

(Arsalanbod., 2005 .)زعفووران کشووور،  تولیوود عمووده مرکووز

تون  621بوا تولیود حودود  جنووبی و رضووی خراسان هایاس ان

 وجوود اما؛ باشدمی کشور دیدرصدی از تول 9/29زعفران و سهم 

 و زمینوه تولیود در کواران زعفوران روی پیش مشکلات و مسا ل

 محصوو  ایون مرغووب کیفیوت رغمبه یردیده، باعث ریوبهره

 برخوردار مناسبی از وضعیت خارجی کشورهای تولیدات به نسبت

 اهمیوت بوه توجه با لذا،  .(Dehghani et al., 2007است ) نبوده

 کارایی فنوی، جام ، یامطالعه با که شده احساس نیاز این مسئله

 قورار بررسوی موردشهرس ان  در تأثیر عوامل کیفی کن ر  نشده

از این لحاظ نسوبت بوه سوایر مطالعوات،  نظر موردییرد مطالعه 

باشد که به بررسی مد  جدید بررسی کارایی که عوامل جدید می

چون کارشناس ناظر و تیم اج ماعی، آموزش، مالکیوت کیفی هم

 .شودیمو تحصیلات در نظر یرف ه 

در  فراوانوی اتو کوارایی، مطالعو هادادهزمینه تحلیل پوششی  در

  :جمله آن از است شده انجام کشور داخل و خارج

( بوا اسو فاده از Sargazi & Sabouhi, 2011سریزی و صبوحی )

ها به برآورد مقدار آب اضافی اسو فاده روش تحلیل پوششی داده

ی ای در دو بخووش منطقووهشووده در آبیوواری واحوودهای یلخانووه

کوه میوانگین مقوادیر آب سیس ان پرداخ ند. ن ایج بیانگر آن بود 

اضافی اس فاده شده در واحدها با توجه به کارایی فنوی بوا بوازده 

ترتیوب در ثابت و م ییر نسبت به مقیواس و کوارایی مقیواس بوه

م رمکعوب و نیوز در بخوش  6/67و  2/1، 7/69آب بخش شویب

م رمکعب برآورد یردید. با توجوه بوه  3/71و  1/2، 9/76مرکزی 

مقوادیر آب اضوافی اسو فاده شوده و کواهش  آمده دستبهن ایج 

ای بخوش مرکوزی نسوبت بوه پ انسیل آب در واحدهای یلخانه

 آب بیش ر بود. بخش شیب

( بوه توسوعه بور Dehghani et al., 2007)دهقوانی و همکواران  

های یلخانه در کشور، موروری برکوارایی مصور  آب در زراعت

در راس ای مدیریت ها ها و نیز شناسایی مسا ل و مشکلات آنآن

وری آب پرداخ ه و شاخص کوارایی مصور  آبیاری و بهبود بهره

رو در های پویشای کشور در مقایسه با کشورآب تولیدات یلخانه

هوای در حوا  رشود منطقوه این صنعت نظیر هلند و ح ی کشور

بخوش نظیر ترکیه و مصر پایین بووده و بوه هویچ وجوه رضوایت

 نیست.

 بوا ای مطالعوه در( Pakravan et al., 2009) همکاران و پاکروان

 ساری در شهرس ان کلزا کنندیانتولید برای کارایی تعیین عنوان

 تخصیصوی، فنوی، هایکارایی میانگین که رسیدند ن یجه این به

، 2/81ترتیوب  بوه منطقه در کلزا بردارانمقیاس بهره و اق صادی

 نابهینوه از یترین اس فادهدرصد است. بیش 22/69و  9/16، 98
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 از اسو فاده در ناکارایی درصد 93/13با  سموم به مربوط هانهاده

 منواب  تخصیص در ناکارایی یاندازه کم رین. باشدنهاده می این

-موی آلواتو ماشین بذر هاینهاده به مربوط نیز کلزا تولید برای

 باشد.

( کارایی فنی مزارع لیگوو در اسو ان کاموا و Tung, 2010تان  )

ها و روش سووپر ام را با اس فاده از روش تحلیل پوششی دادهوی ن

یرا( محاسبه کردند. م ییرهای محور )نهاده-کارایی فرض ورودی

سوازی و ورودی مساحت اس خر، تجربه، نوع میگو، تراکم کخیوره

 دهندیان و م ییر خروجی میزان تولید است.سطح آیاهی پرورش

( کارایی مصور  آب در Ferija et al., 2010فریجا و همکاران ) 

بور آن را بوا اسو فاده از روش  موؤثرهای تونس و عوامل یلخانه

ها بررسی کردند. ن ایج نشان داد که میانگین تحلیل پوششی داده

-کارایی آب در شرای  بازده ثابت و م ییر نسبت بوه مقیواس بوه

یوذاری درصد است. همچنین آموزش و سورمایه 97و  17ترتیب 

آوری آبیاری اثر مثبت و اندازه زمین اثر منفی بر از فندر اس فاده 

 کارایی دارد.

 

 هامواد و روش

باشد. پوس ای تصادفی میییری مطالعه حاضر طبقهروش نمونه 

ای ییری طبقوهبوه روش نمونوه هانمونوهاز تعیین حجم نمونوه، 

بنوابراین در ایون پوژوهش از روش ؛ پوذیردتصادفی صورت موی

ییری به عمل آمد که حجوم ای تصادفی نمونههییری طبقنمونه

نفور بورای سوا   629نمونه آماری بور اسواس جودو  موریوان 

 تعیین شد. 6939-6931

در  6در این قسمت به معرفوی دو مود  بوانکر و مووری و جدیود

 ارتباط با عوامل کن ر  نشده پرداخ ه شده است.
 

 مدل بانکر و موری

(، بوا در نظور یورف ن Banker & Murray, 1986) یموربانکر و 

                                                                                           
6 . New 

یك مد  برای ارزیابی کارایی با توجه به عوامول کن ور  نشوده 

 مد  زیر را پیشنهاد دادند.

 

K= 1,…,s   
i=1,…,M  
, R.. 1,=   r    

-مد  پیشنهاد شده توس  بانکر و موری بر اساس روش برناموه

ریزی خطی برای ارزیابی کارایی با توجه به عوامل کن ر  نشده، 

مقودار عوامول کن ور   xاینکه ای با فرض مد  یك مرحلهیك 

و کن ر  نشده مزرعه  عوامل z یر مقیاس کارایی،نمایانشده، 

6=λ∑ دهود. ایون بازدهی م ییر نسبت به مقیاس را نشان موی

مد  به دلیل تفاوت قا ل نشدن بین عوامل کن ر  شده و کن ر  

های دیگر ف ن فرض تحدب توس  مد نشده کیفی و در نظر یر

 (.Banker & Murray, 1986) یرفتمورد ان قاد قرار 

 

 های کیفی کنترل نشدهمدل جدید با استفاده از نهاده

در این مد  که بین عوامل کن ر  شده و کن ور  نشوده تفواوت 

کار برده شده در مطالعه حاضر ای بهوجود دارد و مد  سه مرحله

 مرحله زیر است.باشد شامل سه می

ال ( در مرحله او  این مد  عوامل کیفی کن ر  نشوده در نظور 

 & Karagianni) باشودموی 7رابطوه  صورتبهشود و یرف ه نمی

Sarris, 2004.) 
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(7) 

                                               
 های دیگور، در اهها برای مقایسه با بنگترکیب خطی از بنگاه

نشوان دهنوده کوارایی نشان دهنده تعداد بنگاه و  J صورتی که

در نظور یرف وه  zمورد نظر باشد. در این مرحله از مود  جدیود، 

 شود.نمی

(9) 

 
ب( تفاوت در مرحله دوم از مد  ککر شده با فرض وجوود بوازده 

ن اسوت کوه در ایون م ییر نسبت به مقیاس با مرحله او  در ایو

آموده  دستبه شود و مقادیر در نظر یرف ه می zمرحله عوامل 

مقوادیر م ییور در  عنوانبوهاز مرحله او  برای هر بنگاه )مزرعه( 

 .اندواردشده 9مرحله دوم، مطابق رابطه 

آخورین مرحلوه از ایون مود  را  و DEA ج( مرحله سوم مقوادیر

مقوادیر  ،در ایون رابطوه  کوه دهودیمونشوان  1مطابق رابطه 

 دسوتبهمقوادیر  و 7آمده از مرحله او  مطابق رابطه  دستبه

باشوود مووی 9جدیوود مطووابق رابطووه  آمووده از مرحلووه دوم موود 

(Karagianni & Sarris, 2004.) 

(1) 
 

 نتایج و بحث

ز عنووان شود مفهووم کوارایی از جملوه تر نیوکه پیش طورهمان

ابزار در تحلیل شرای  تولید واحدهای اق صادی اسوت.  نیترمهم

انواع کارایی که در اینجا بررسی شده است شامل کارایی فنوی و 

 در جهوتتوانایی واحود  دهندهنشانباشد. کارایی فنی مقیاس می

کارایی  و یابی به حداکثر بازده ممکن از مناب  مورد اس فادهدست

برداران از نظر در اخ یار داش ن انودازه مقیاس نیز به مقایسه بهره

پردازد. لازم به ککر است که کارایی فنی خوود فعالیت مطلوب می

 باشد.شامل دو جز کارایی مقیاس و کارایی فنی خالص می

آموده از دو مود  بوانکر و مووری و  دستبهدر این بخش ن ایج 

 .بالوا موورد بحوث قورار یرف وه اسوت جدید توضیح داده شده در

-هوای جمو که در کیل آورده شده است برخوی از داده 6جدو  

هک وار  68/7میوانگین   طوربوهدهد کوه آوری شده را نشان می

رود و میانگین بذر، کود و نیوروی زمین در سا  به زیر کشت می

های باشد. همچنین دادهکیلو می 69و  633، 92/1 کار به ترتیب

هوای کارشوناس نواظر و تویم مورد اس فاده شوامل م ییور کیفی

باشود کوه بیوانگر دو اج ماعی، آموزش، مالکیت و تحصیلات می

کند که همراه را اخ یار می 6و  1یروه است که هر یك از مقادیر 

 آورده شده است. 6آوری شده در جدو  های جم با سایر داده

ای بانکر و ش یك مرحلهن ایج کارایی را با اس فاده از رو 7جدو  

شود که مقدار به جدو  مشاهده می با توجهدهد. موری نشان می

کارایی فنی با بازده م ییر نسبت به مقیاس بیش رین میوانگین را 

دهد و حواکی از آن اسوت کوه موزارع نمونوه از لحواظ نشان می

باشود و هوا مویدر مقدار نهواده %76کارایی فنی دارای پ انسیل 

هوای موورد اسو فاده را بودون کواهش در تولیود نهاده توانندمی
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را  62/1مقدار  7محصو  کاهش دهند. کارایی مقیاس در جدو  

دهد که از تقسیم کارایی فنوی ثابوت بوه کوارایی فنوی نشان می

آمده است. همچنین کارایی فنوی  دستبهم ییر نسبت به مقیاس 

ن را نشوان با بازده ثابت نسبت به مقیاس کم رین مقدار میوانگی

 دهد.می

میزان انواع کارایی را بدون در نظور یورف ن عوامول  9در جدو  

دهد که همان مرحله یوك از مود  کیفی کن ر  نشده نشان می

نشان داده شوده اسوت.  9باشد که خلاصه آن در جدو  جدید می

مقدار کارایی مقیاس بیش رین میانگین را نشان  با توجه به جدو 

دار کارایی فنی با بازده م ییر و ثابت نسوبت دهد. همچنین مقمی

دهد و ایون مفهووم را رانشان می 91/1و  67/1به مقیاس مقدار 

رساند که مزارع نمونه از لحاظ کارایی فنی بوا بوازده م ییور و می

در  %91و  %98نسبت به مقیاس به ترتیب دارای پ انسویل  ثابت

ی موورد اسو فاده را هواتوانند نهوادهباشد و میها میمقدار نهاده

   .بدون کاهش در تولید محصو  کاهش دهند

( مرحله سوم از DEAها )مقادیر تحلیل پوششی داده 1در جدو  

که در جودو   طورهماندهد. را نشان می ای نیومد  سه مرحله

( DEAهوای )نشان داده شده است مقدار تحلیل پوششوی داده 1

ا مرحله او  آن تفواوتی آمده از مرحله سوم مد  جدید ب دستبه

ندارد و این نشان از این دارد که در این مد  مقدار عوامل کیفی 

داری بر کارایی نداش ند و این ن یجوه بوا معنی ریتأثکن ر  نشده 

اس فاده از تخموین مود  ریرسویونی توبیوت کوه بوا اسو فاده از 

آمد که در بخش بعدی  دستبهانجام یرفت  Eviews 7 افزارنرم

 .پرداخ ه شده است به آن

 

 های مربوط به داده و ستاده نمونهداده -1جدول 
Table 1- Inputs and output in sample  

 حداقل

Minimum 
 حداکثر

Maximum 
 انحراف معیار

Standard deviation 
 میانگین

Mean 
 داده

Data 
 Land (ha) ینزم 2.18 2.02 5.5 0.5

 های کمیداده

Quantitative data 

 Seed (Kg)بذر  4.57 1.24 6 1.6

 Fertilizer (Kg)کود  199 90.9 340 25

3 21 1.24 13 
 نیروی کار 

Labor (Person) 

0 1 0.41 0.21 
 کارشناس ناظر 

Supervisors (Person) 

 های کیفیداده
Qualitative data 

0 4 03 0.18 
 آموزش 

Education (Hours) 

0 1 0.46 0.69 
 مالکیت

Ownership 

0 1 0.45 0.70 
 تحصیلات

Education 
 

 BMهای نمونه مدل خلاصه نتایج میزان انواع کارایی -2جدول 
Table 2- Results summary of efficiency types in BM Model 

 حداقل

Minimum 
 حداکثر

Maximum 
 انحراف معیار

Standard deviation 
 میانگین

Average 
 انواع کارایی

Types of efficiency 

0.06 1 0.21 0.53 
 کارایی فنی با بازده ثابت نسبت به مقیاس

Technical efficiency with constant returns to scale 

0.4 1 0.02 0.79 
 کارایی فنی با بازده م ییر نسبت به مقیاس

Technical efficiency with variable returns to scale 

0.17 1 1.04 0.67 
 سکارایی مقیا

Scale efficiency 
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 جدیدنمونه مدل  هایییایج میزان انواع کاراتخلاصه ن -3جدول 
Table 3- Results summary of efficiency types in New Model 

 حداقل

Minimum 
 حداکثر

Maximum 
 انحراف معیار

Standard deviation 
 میانگین

Mean  

 

 انواع کارایی
Types of efficiency 

 

0.06 1 0.20 0.50 
 کارایی فنی با بازده ثابت نسبت به مقیاس

Technical efficiency with constant returns to scale 

0.20 1 0.17 0.62 
 کارایی فنی با بازده م ییر نسبت به مقیاس

Technical efficiency with variable returns to scale 

0.34 1 0.13 0.82 
 کارایی مقیاس

Scale efficiency 

 

 جدیدنمونه مدل  هایییخلاصه نتایج میزان انواع کارا -9جدول 
Table 4- Results summary of efficiency types in New Model (step 3) 

 حداقل

Minimum 
 حداکثر

Maximum 
 انحراف معیار

Standard deviation 
 میانگین

Mean 
 انواع کارایی

Types of efficiency 

0.06 1 0.20 0.50 
 کارایی فنی با بازده ثابت نسبت به مقیاس

Technical efficiency with constant returns to 

scale 

0.20 1 0.17 0.62 
 کارایی فنی با بازده م ییر نسبت به مقیاس

Technical efficiency with variable returns to 

scale 

0.34 1 0.13 0.82 
 کارایی مقیاس

Scale efficiency 

 

هوای ها بوا اسو فاده از مود آوردن مقادیر کارایی دستبهاز بعد 

آمده از مد  جدید را  دستبهدر بالا مقادیر کارایی  شدهدادهشرح 

های نظیر سطح زیور کشوت، مشواغل جوانبی، سون بروی م ییر

در این مطالعه  6کشاورز و عوامل کیفی بکار برده شده در جدو  

نشان از رابطه منفوی و  9 ریرس شد که ن ایج با توجه به جدو 

دار بودن دو عامل سطح زیر کشت و سن کشواورز داشوت. معنی

 6شان مطابق شکل دار سن کشاورز با کاراییرابطه منفی و معنی

تفسیر کرد که با بالا رف ن سون کشواورز بوه  یونهنیاتوان را می

دلیل ناتوانی و اس فاده نکردن از تمام توان جسمی و مهارتشوان 

شان کم ر خواهد شد در ن یجه رابطه منفی و اً کارایی مزارعمعمول

دهد. همچنین عامل سطح زیر کشت رابطوه دار را نشان میمعنی

نشان داد. رابطوه  7داری را با کارایی مطابق شکل منفی و معنی

تفسیر کورد  یونهنیاتوان دار سطح زیر کشت را میمنفی و معنی

بالاتر باشد، عملکرد در هک وار که معمولاً هر چه سطح زیر کشت 

تفسویر کورد  یونهنیاتوان یابد و دلیل دیگر آن را میکاهش می

شهرس ان از سطح زیر کشوت بالواتری  که کشاورزانی که در این

برخوردار هس ند به دلیل اینکه معمولاً از لحاظ اق صادی در سطح 

بالاتری برخووردار هسو ند و نیواز کم وری بوه درآمود حاصول از 

تواند نسبت به کشاورزانی که ها میاورزی دارند لذا کارایی آنکش

 شود کم ر باشد.ها از بخش کشاورزی تأمین میدرآمد آن

 

 

 

 نتایج مدل توبیت -5دول ج

Table 5- Results of Tobit Model 
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 احتمال
probability 

Tآماره 
T test  

 ضرایب
Coefficients 

 متغیر
 Variable 

0.00 5.5 0.15 

 بتثا

Fixed 

 

0.002 2.81 -0.022** 
 سن کشاورز

Age 

0.014 2.01 -0.014*** 
 سطح زیر کشت

Area under cultivation 

 
2R=0.76 

 درصد. 9ی در سطح داریمعن**:  درصد، 6ی در سطح داریمعن*:  
** show significance in levels of 5 percent . * show significance in levels of 1 percent 

 

 
 رابطه بین کارایی و سن کشاورز -1شکل 

Figure 1- The relationship between efficiency and farmer age. 
 

 
 رابطه بین کارایی و سطح زیر کشت -2شکل 

Figure 2- The relationship between efficiency and area under cultivation. 

 

 



 گیری نتیجه

مکملوی مناسوب و  صورتبهنقش افزایش کارایی را شاید ب وان 

یی که تولیدات داخلی را تشوویق هااستیسبادوام برای مجموعه 

کند در نظر یرفت. کوارایی عامول بسویار مهموی در رشود و می

در کشورهای در حا  توسعه اسوت.  ژهیوبهوری مناب  تولید بهره

ی محودود هافرصوتطر  با کمبود مناب  و یك  این کشورها از

و از طور   انودمواجهی به ر هایتکنولوژجهت توسعه و پذیرش 

کننود. کارا اس فاده نمی طوربهی موجود هم هایتکنولوژدیگر از 

در کشور ایران نیز وضعیت تولید بخش کشاورزی به نحوی است 

آن ی تولیوودی و امکانووات بووالقوه هوواتیظرفکووه از مجموووع 

ای در پوذیرد. بنوابراین هور مطالعوهییری کامل صورت نمیبهره

مورد عدم کارایی در تولید محصولات کشاورزی و تلاش در جهت 

وری عوامل تولیود در بهبود کارایی و اس فاده بهینه از مناب ، بهره

وری کشاورزی را افزایش خواهد داد بنابراین تعیین کارایی و بهره

های بکار در تجزیه وتحلیل مجموعه سیاست تواندیمکشاورزان 

ی با توجوه طورکلبهرف ه در زمینه کشاورزی بسیار سودمند باشد. 

ی موجود در بخش کشواورزی هاتیمحدودبه شناخت امکانات و 

و راهکوار بورای  حولراه نیترمناسبایران، شاید ب وان یفت که 

سوت و ی درریکاریبوهافزایش تولیود و درآمود کشواورزان از راه 

وری عوامول از مطلوب عوامل تولید موجود، بهبود کارایی و بهره

لوازم بوه  طریق مدیریت درست به حداکثر تولید دست پیدا کورد.

اس ان خراسان و بخصوص شهرس ان قا ن، توانایی  ککر است که

ی که سطح زیر کشت طوربهباشد بالایی در تولید زعفران دارا می

بسیار بالاست با توجوه بوه ن وایج  این محصو  در اس ان خراسان

و مود  جدیود  (BM) تحقیق، از مقایسوه مود  بوانکر و مووری

توان ن یجه یرفت که مقدار انواع کارایی می 9و  7مطابق جدو  

هوای مود  در کل از مقدار کارایی( BM) در مد  بانکر و موری

به علت تفاوت قا ل نشودن  تواندیمباشد که این جدید بیش ر می

و عوامل کن ور   (x)بانکر و موری بین عوامل کن ر  شده مد  

-باشد. تفاوت در نظر نگرف ن بین عوامل موجوب موی( Z)نشده 

شان های هر مزرعه را بالاتر از مقدار واقعیشود که مقادیر کارایی

آوردن  دسوتبهشود کوه بورای نشان دهند. بنابراین پیشنهاد می

امل کن ر  نشده و همچنوین های مورد نظر، عوهای بنگاهکارایی

عوامل محیطی مؤثر در نظر یرف ه شود. همچنین در بخش آخر، 

که ککر شود نشوان از رابطوه منفوی  طورهمانن ایج مد  توبیت 

دانوش مودیریت  کارایی با سن کشاورز و سطح زیر کشت داشت.

ی آموزشووی هووادورهاز طریووق بریووزاری  بووردارانبهرهاق صووادی 

 - صاد تولید و مدیریت مزارع افوزایش یابود. آشنایی با مفاهیم اق

کلی از میان سه کارایی فنی، تخصیصی و مقیواس عموده  طوربه

لذا  شودیمبه کارایی تخصیصی مربوط  بردارانبهرهتفاوت میان 

از طریق بریزاری  بردارانبهرهلازم است دانش مدیریت اق صادی 

و مودیریت  ی آموزشی آشنایی بوا مفواهیم اق صواد تولیودهادوره

 مزارع افزایش یابد.

رسد نقش مقیواس فعالیوت تنهوا در مفواهیم کوارایی به نظر می

شود بلکوه دارای مقیاس و نوع بازده نسبت به مقیاس م بلور نمی

باشد لذا انجام مطالعات تکمیلی بوا ارتباطی با کارایی فنی نیز می

 ی مقیاس فعالیت مطلوب خواهد بود.هامساعدتتمرکز بر روی 
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Abstract 

The purpose of this paper is the impact of uncontrolled quality factors on the efficiency of 

saffron farms in the Qaen County. In this paper, we tried to study the impact of uncontrolled 

quality factors on the efficiency of saffron farms considering the importance of saffron in Qaen 

County. Information and data is collected through completion of 173 questionnaires in years 

2015-16. The results of the research show that the efficiency of the scale with the value of 0.82 

represents the highest mean. Also, the technical efficiency with constant and constant returns to 

the scale of 0.62 and 0.50 showed that the sample farms in terms of technical efficiency with 

variable and constant efficiency versus the scale have a potential of 38% and 50% in the 

amount of inputs and can reduce the inputs used without decreasing the production of the 

product. Also, the performance values of the Bunker and Murray models (the model without 

considering the qualitative factors) did not show any difference compared with the new model 

(considering qualitative factors). Therefore, it seems that the role of activity scale does not 

appear only in the concepts of scale efficiency and type of return to scale, but it also has a 

relationship with technical efficiency. Thereby, doing complementary studies will focus on the 

activities of the scale. 
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