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 چکیده
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 مقدمه
حل مسانل و مشکال  جامع   منظورب های کشاورزی ای توتع  بخشمطالعا  منطق  توتع درحالهای در کشور

یداً بق  شقدمیت بنیادی برووردار اتت، زیرا ب  ع ت افزایش جمعیت، مردم جهت تأمین غذا کشاورزی و روتتایی از اه
هقای موجقود کشاورزی وابست  هستند و با توج  ب  محدودیت منابع و عوامل تولید، باید تعی کرد ک  از منابع و نهاده

توان تولید را افزایش داد و یقا اینکق  ها میکارا و بهین  اتتااده گردد. در این صور  با تطح فع ی کاربرد نهاده طورب 
رو پقذیر اتقت. از ایقنوری عوامل تولید امکقانهای کمتر حاظ کرد. این امر از طری  بهرهتطح تولید فع ی را با نهاده

ی با توجق  بق  شقناوت طورک ب های کشاورزی تودمند اتت. وری و کارایی در توتع  فعالیتهای بهرهتوج  ب  معیار
کقار بقرای افقزایش ترین راههای موجود در بخش کشاورزی ایران، شاید بتوان گات کق  مناتقبکانا  و محدودیتام

 (.Esfandiari et al., 2011کارگیری درتت و مط وب حداقل تولید باشد )تولید و درآمد کشاورزان از راه ب 

امتیقازا  وقا   ازجم ق باشقد. روقوردار میب هزارتال زعاران، گیاهی دارویی اتت ک  در ایران از قدمت چندین 
تال در یک نوبت کاشقت، مانقدگاری محصقول بق  مقد   7تا  0برداری ب  مد  زعاران نیاز ب  آب کم، امکان بهره

و  توجق قابلمولقد، ارزآوری  اشقتغال یجقاداآال  تنگین و پیچیقده، و عدم نیاز ب  ماشین ونقلحملطوالنی، تهولت 
باشد ک  موجب افزایش و توتع  تریع تقطح زیقر کشقت آن در کشقور صنعتی و دارویی می افزایش مصار  غذایی،

یژه در مناط  فاقد اتتعداد و امکانا  کشاورزی شده اتت. طب  آمار مرکقز اطالعقا  و تحقیققا  زعاقران طقی وب 
 96رین در حقدود و کمتق 9960هزار هکتار در تقال  86های اویر بیشترین میزان تطح زیر کشت زعاران حدود تال

 Aghaeiباشد )بوده اتت ک  قسمت اعظم آن نیز در دو اتتان وراتان رضوی و جنوبی می 9975هزار هکتار در تال 

& Rezagholizadeh, 2011  ی اتقتان وراتقان جهاد کشاورزشده از تازمان یآورجمع(. با توج  ب  آمار و اطالعا
 Agriculture Organizationیافتق  اتقت )اوتصقا ان ققانن زعاران ب  شهرتت کشت یرزجنوبی بیشترین تطح 

Statistics of South Khorasan Province, 2011.) 

های مهم اقتصادی در جوامع مخت ف اتت. در شرایط ین عامل حیا  و دوام هم  واحدها در بخشترمهم 1کارایی
ی کارآمقد تقازهقا مصقر  بهینق  نهاده منظورب ها و امکانا  تولیدی ضرور  دارد. رقابتی حاضر، مصر  بهین  نهاده

دهنقد، ب کق  تخصقیص منابع را هدر نمی تنهان واحدهای اقتصادی از اهمیت فراوانی برووردار اتت. واحدهای کارآمد 
مکم قی  عنوانبق تقوان (. افقزایش کقارایی را میRahbord dehghan, 2012دهنقد )ی انجام میدرتتب منابع را نیز 
کنند و همچنین اتتااده بهین  هایی ک  تولیدا  داو ی را تشوی  و حااظت میدوام برای مجموع  تیاتتمناتب و با

(. افزایش کارایی در بنگاه ب  ماهقوم راهقی Moradi & Yazdani, 2005) نمایند، در نظر گرفتاز منابع را ترویج می
هقایی کق  در شقرایط نزدیقک بق  وأل در بنگاهپذیری و توددهی بیشتر اتقت. معمقمطمئن برای افزایش ایجاد رقابت

ماننقد بخقش ) یقردگها توتقط بقازار صقور  مقیهقا و تقتادهکنند، تعیین قیمت نهادهبازارهای شب  رقابتی عمل می
مهمی در میزان توددهی بنگاه وواهد بود. توج  ب  اصل  کنندهیینتعکشاورزی(. مدیریت عوامل تولید در بنگاه، عامل 

 (Akbari & Zahedani Keivani, 2008) .رایط اصق ی تحقق  مقدیریت بهینق  عوامقل تولیقد اتقتکقارایی از شق
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 اتقت. قرارگرفتق  مورداتقتاادههای گونقاگونی و روح شدهانجامگیری کارایی مطالعا  بسیار زیادی اندازه ٔ  ین درزم

ای در بازهرد رهیافقت تح یقل پوششقیهای ویار را با کقارب( کارایی گ خان Babaeii et al., 2012) بابایی و همکاران
( ققرار دارد. 599/5و  156/5ی )ای در بقازه. متوتط کقارایی بقازهقراردادندی موردبررتاتتان تیستان و ب وچستان را 

ها دارای کارایی برابر با یک هسقتند. بیشقترین کقارایی درصد از داده 99/09 و باشدیم 106/5متوتط کارایی فنی نیز 
( Naghshine Fard et al., 2011) باشد. نقشین  فرد و همکاراندرصد می 668/5کمترین مقدار کارایی درصد و  955

آال در اتقتان فقارس پرداوتنقد. میقانگین وری کل عوامل تولید واحدهای پرورح مقاهی ققزلب  تعیین کارایی و بهره
 ب  دتقت 166/5، 899/5، 189/5ب  ترتیب  4با بازده متغیر نسبت ب  مقیاس 3و مقیاس 2، تخصیصی1های فنیکارایی

وری کقل عوامقل تولیقد واحدها دارای بازده صعودی نسبت ب  مقیاس بوده و بهره دوتومآمد. نتایج نشان داد بیش از 
درصد رشد یافت  و کارایی فنی والص و کارایی مقیاس کاهش پیدا کردند. مقوننی  98واحدها در دوره منتخب بیش از 

شهرتقتان زرنقد را بقا اتقتااده از روح  پست  کارانای کارایی ( در مطالع Moazeni & Karbasi, 2007) و کرباتی
های زرنقد تقیریز بق  ترتیقب ها بررتی کردند. نتایج نشان داد ک  میانگین کارایی فنی برای دشقتتح یل فراگیر داده

ی و میانگین کارایی مقیاس بقرای دشقت باشد. میانگین کارایی فنی والص یا کارایی مدیریتدرصد می 89و  09حدود 
درصقد اتقت. تقرگزی و صقبوحی  75و  67درصد و بقرای دشقت تقیریز بق  ترتیقب  79و  70حدود زرند ب  ترتیب 

(Sargazi & Sabuhi, 2011 با اتتااده از روح تح یل پوششی )در  شقدهاتتاادهب  برآورد مقدار آب اضقافی  5هاداده
دو بخش منطق  تیستان پرداوتند نتایج بیانگر آن بود کق  میقانگین مققدار آب اضقافی ای در آبیاری واحدهای گ خان 

در واحدها با توج  ب  کارایی فنی با بازده ثابت و متغیر نسبت ب  مقیاس و کقارایی مقیقاس بق  ترتیقب در  شدهاتتااده
رمکعقب بقرآورد گردیقد. مت 1/95و  6/7، 0/98مترمکعب و نیز در بخش مرکقزی  8/99 و 7/5، 9/99بخش شیب آب 

ها در شهرتتان با اتتااده از روح تح یل پوششی داده وتح یل کارایی تولیدکنندگان زعارانی تجزهد  از این مطالع  
 قانن اتت.

 هامواد و روش
(. Vitzel, 2002اقتصقاد کشقاورزی دارد ) ازجم ق کارایی ماهومی اتت کق  تقابق  طقوالنی در ع قوم مخت قف 

توانند از منابع وود در راتتای نیل ب  بهترین عم کرد دهد ک  واحدها چگون  میتح یل کارایی نشان می گیری واندازه
تعاریف کارایی ب  ت  دتت  فنقی، تخصیصقی و اقتصقادی  بر اتاسو افزایش تولید در مقطعی از زمان اتتااده نمایند. 

توان ب  دو صور  تعریف کرد: کقارایی ایی فنی را میتعریف دبرنو کار بر اتاس(. Piress, 1996شود )بندی میتقسیم
ک  عبار  اتت از توانایی واحد اقتصادی در تولید مقدار محصول معین با اتتااده از کمترین مقدار نهاده و  نهادگرافنی 

 هقا. کقاراییداشقتن نهادهثابقت نگ  شقر ب گرا ک  عبار  اتت از افقزایش بقالقوه در محصقول کارایی فنی محصول
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های بهینق  بقا توجق  بق  هقای تولیقد بق  نسقبتتخصیصی عبار  اتت از توانایی واحد اقتصادی در اتقتااده از نهاده
کارگیری ترکیبقی از عوامقل از بق  عبقار  اتقتیگر کارایی تخصیصی دعبار ب ی تولید. فنّاورو  شدهدادههای قیمت

ک  با توج  ب  تطح مشقخص محصقول، حقداک ر یطورب ، تولیدی ک  حداقل هزین  را برای واحد تولیدی داشت  باشد
بق  (. کارایی اقتصادی از ترکیقب دو کقارایی فنقی و تخصیصقی Kumbhaker & Lovell, 2000تود ب  دتت آید )

دتت آوردن حداک ر تود ممکن با توج  ب  قیمت و میزان آید. کارایی اقتصادی، توانایی واحد اقتصادی در ب  می دتت
قرن اویر بقرای تخمقین های زیادی در نیم(. تکنیکJamnia, 2007باشد )در جریان تولید می مورداتتاادههای نهاده

، ولی دو روح عمده برای تخمین کقارایی نسقبی اندقرارگرفت  مورداتتاادهمرز کارا جهت بررتی کارایی واحد تولیدی 
نخسقتین پژوهشقگری  فارل باشد.ها میشی دادهو تح یل پوش 1واحدهای تولیدی شامل روح تابع تولید مرز تصادفی

بودک  ب  مبحث کارایی پرداوت  و کارایی را ب  ت  نوع فنی، تخصیصی و اقتصادی تقسیم کرد. کقارایی فنقی حقداک ر 
نیز توانقایی  و کارایی اقتصادی ک  حداقل هزین  را برای واحد داشت  باشد تولید ممکن با مقداری معین از عوامل تولید

ضرب کارایی فنی دهد و از حاصلدر دتتیابی ب  حداک ر تود ممکن با توج  ب  قیمت و تطوح نهاده را نشان می واحد
نشان دادنقد کق  از (Coelli et al.,1998) کون ی و همکاران  .(Farell, 1957) یدآمی ب  دتتدر کارایی تخصیصی 

باشقد: گیری کقارایی میی دو مزیت عمده در اندازههای مخت ف ارزیابی عم کرد، روح تح یل پوششی دارامیان روح
ها ندارند ثانیاً نیازی ب  ماروض توزیعا  آماری برای اجزای ها و تتادهاوالً نیازی ب  تصریح یک شکل تابعی میان داده

اولیق  ارانق   ای پیشنهادی برای واحدهای ناکارایاین روح عالوه بر محاتب  انواع کارایی، برنام  درواقعکارایی ندارد. 
قابل دتترس برای تقتاده، ارانق  و کقارایی حقداک ر  آل یدهادهد ک  بر اتاس آن میزان مط وب هر نهاده و میزان می
زعاقران گیری کقارایی ها جهقت انقدازه(. در پژوهش حاضر از روح تح یل پوششی دادهMehregan, 2004شود )می

های مشخصی یورودتوان تابع هد  )وروجی( را با توج  ب  وح میاتت. در این ر شدهاتتاادهشهرتتان قانن  کاران
 Alirezaie etها را حقداقل نمقود )یورودهای معین حداک ر نمود یا اینک  با اتتااده از دوگان آن با توج  ب  وروجی

al., 2012( همچنین، این مدل ابزار مایدی در تنجش کارایی چندین واحد تاوتار تولیدی مشاب  اتت .) Akbari et 

al., 2008 افقزاری های نرموتح یل اطالعا  نیز با اتتااده از بسقت (. تجزیExcel – solver  وDEAP گرفتق انجام 
 باشد:در این مطالع  ب  شرح زیر می کاررفت ب های اتت. روح

 :(CRS) اسیمقبا بازده ثابت نسبت به  نهادگراالف( مدل 

ها ب  ازای تطح )حداقل اتتااده از نهاده نهادگراها، یک مدل ح یل پوششی دادهتعیین کارایی ب  روح ت منظورب 
 (.Charnez et al, 1978شود )زیر فرمول  می صور ب معین و ثابتی از محصول( 

(9) 
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 کارایی واحد تولیدیo( 1ام
ODMU )دهد. ب  تایر واحدهای تولیدی نشان می را نسبت  برداری از مقادیر

تعداد  nها و تعداد تتاده sها، تعداد نهاده mام، jهای بنگاه ها و تتادهترتیب نهاده ب  Yrو  iXی اتت، منا یرغعددی 
باشقد. مققدار یقک دهد ک  کمتر یا مساوی با یقک میرا نشان می jدهد. مقدار کارایی فنی بنگاه ها را نشان میبنگاه

هقای بنابراین، تقطح نهاده؛ واحد تولیدی روی مرز کارا قرار دارد نمایانگر این اتت ک  واحد تولیدی کامالً کارا اتت و
 تواند کاهش یابد.جاری نمی

 (VRSب( مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس )

ها در مقیاس بهین  عمل نمایند، اما فرض مدل بازده ثابت نسبت ب  مقیاس تنها زمانی مناتب اتت ک  هم  بنگاه
شوند ک  یک بنگاه نتواند در مقیاس بهین  عمل دیت منابع مالی و غیره باعث میعوام ی همچون رقابت ناقص، محدو

1توان با افزودن محدودیت بنابراین می؛ کند
1




n

j

j  ریزی وطقی بقاال الگقوی بقازده متغیقر بق  ب  مسئ   برنام

 (.Bjurek et al., 1990آید )می ب  دتتمقیاس 
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باشد. اگر بین مقادیر کارایی فنی بنگاهی از دو روح بازده ثابقت از یک عدد می 1Nیک بردار  ک  در آن 
آن اتت ک  عدم کقارایی مقیقاس وجقود دارد. مققدار  دهندهنشانو متغیر نسبت ب  مقیاس اوتال  وجود داشت  باشد، 

 (. Sabuhi, 2012باشد )از دو روح می آمدهدتتب کارایی مقیاس اوتال  بین کارایی فنی عدم
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توان از ت  روح حداک ر کردن درآمد، حداک ر کردن تود و حداقل کردن هزینق  آورد کارایی اقتصادی میبرای بر
آوردن کارایی اقتصادی از روح حداقل کردن هزین  تحت فرض بازده ثابت  ب  دتتاین مطالع  برای  اتتااده کرد. در

 (.Eslami et al., 2005اتت ) شدهاتتاادهو متغیر نسبت ب  مقیاس 

* ام،iها برای بنگاه های نهادهبردار قیمت iwک  در آن 

ix  بردار مقادیر نهاده با کمترین هزین  برای بنگقاهi ام

زیقر  صور ب ام iهزین ، کارایی اقتصادی برای بنگاه  ییکارا .اتتامiمقادیر محصول بنگاه iyو iwهایدر قیمت

 (.Bjurek et al., 1990باشد )می

(6        )                                                                                            
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شقود )بیجوریقک و همکقاران تعریقف می شقدهمشاهدهنسبت حداقل هزین  ب  هزینق   صور ب کارایی اقتصادی 
 (.Bjurek et al., 1990آورد ) ب  دتتتوان ( می0) (. کارایی تخصیصی یا قیمتی را از رابط 9115

(0            )                                                                                                    
TE

EE
AE  

از ترکیب بهین  عوامل تولیدی با توج  ب  قیمقت توانایی واحد تولیدی برای اتتااده  دهندهنشانکارایی تخصیصی 
روح تحقی  در این مطالع  از نوع تحقی  پیمایشی اتت. ب  این منظقور،  (.Emami Mebodi, 2001باشد )می هاآن

گیری تصادفی دهند. با کمک روح نمون را تشکیل می موردمطالع تولیدکنندگان زعاران شهرتتان قانن جامع  آماری 
نمونق   عنوانبق  9915-19تولیدکننده نمون  از مجموع تولیدکنندگان زعاران این شهرتتان در تال زراعی  05تاده، 

 DEAPافقزار ریزی ریاضی مذکور و محاتب  انواع کقارایی از نقرمانتخاب شد. برای تخمین الگوی برنام  موردمطالع 
 اتت. شدهاتتااده

 و بحث نتایج
ی در این مطالع  موردبررتهای گرفت  اتت. متغیرقرار موردبحثهای باال از روح آمدهدتتب در این بخش نتایج 

باشقد و همچنقین میقانگین، حقداقل، یوانی و بذر میکود حشیمیایی، ، کودکار یروینشامل: درآمد، تعداد هکتار زمین، 
Safشود ا توج  ب  جدول مالحظ  میاتت. ب شدهاران در جدول شماره یک  مورداتتاادههای حداک ر و انحرا  معیار نهاده
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 حسب هزار ریال حاصل وواهد شد.بر 6/1998میانگین ب  ازای هر هکتار در تال، درآمد  طورب ک  

کاران های شماره دو و ت  توصیف آماری نتایج محاتب  انواع کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی زعاراندر جدول
شود ک  میانگین کارایی فنی، اقتصقادی و تخصیصقی در دو مالحظ  می شده اتت. با توج  ب  جدول شمارهنشان داده

 موردمطالعق های باشد. بیشترین و کمترین کارایی فنی واحقدمی 66/5و  19/5، 68/5حالت بازده ثابت ب  ترتیب برابر 
آن اتقت کق   حاکی از 79/5باشد. وجود شکا  می 91/5و  9در حالت بازدهی ثابت نسبت ب  مقیاس ب  ترتیب برابر 

هنوز پتانسیل زیادی برای افزایش کارایی فنی و رتیدن ب  حداک ر محصول با توج  ب  مجموع  ثابقت عوامقل تولیقد 
 وجود دارد. مورداتتااده

 ستاده و میزان نهاده مصرف شده )در هکتار در سال( -1جدول 
Table 1- Consumed inputs and outputs (Hectare in year) 

 میانگین 
Average 

 انحراف معیار

Standard deviation 
 حداکثر

Maximum 

 حداقل

Minimum 

 هکتار() ینزم

Land (Hectare) 
2.4 1.79 5 0.5 

 روزکار( -نارکار )نیروی 

Labor (man-days) 
10.26 1.79 22 3 

 کی وگرم() یمیاییکودش

Chemical fertilizer (kg) 
173 83.35 300 20 

 تن() یوانیکودح

Manure (t) 
11.52 5.74 25 3.5 

 تن(بذر )

Seed (t) 
4.56 1.41 6 1.66 

                  

کاهش در  %98کارایی فنی دارای پتانسیل  ازلحاظ موردمطالع دهد ک  مزارع همچنین جدول شماره ت  نشان می
صول کاهش دهند. بیشقترین و را بدون کاهش در تولید مح مورداتتاادههای توانند نهادهباشند و میها میمقدار نهاده

عقدم کقارایی مقیقاس  بقا حقذ آمقد.  ب  دتقتدر حالت بازده ثابت  96/5و  9کمترین کارایی اقتصادی و تخصیصی 
های جدول تهم میقانگین کقارایی تواند افزایش پیدا نماید. با توج  ب  یافت )ناکارایی اقتصادی(، کارایی فنی مزارع می

 اتت. شدهگزارح 65/5و  19/5، 61/5الت بازده متغیر ب  ترتیب برابر فنی، اقتصادی و تخصیصی در ح

درصقد  96و  955 های موردمطالع  ب  ترتیقب برابقردر این حالت نیز بیشترین و کمترین کارایی فنی در بین واحد
اقتصقادی  دامن  تغییرا  کقارایی. باشددهنده عدم وجود برنام  مشخص توتط کشاورزان منطق  میباشد ک  نشانمی

اوتال   دهندهاتت ونشان 78/5های تولید در واحد هکتار ین در هزبین بهترین و بدترین واحد تولیدی ب  دلیل تااو  
در منطقق  نشقان  آمدهدتتب باشد. میانگین کارایی تخصیصی کسب تود می ازلحاظیاد بین کشاورزان منطق  ز یاربس
انقد بقا کنند و با رعایت این اصل توانست تولید با کمترین هزین  موف  عمل می ها برایدهد ک  در اتتااده از نهادهمی

تااو  بقین بهتقرین و بقدترین  آمدهدتتب تری دتت یابند. همچنین بر اتاس نتایج همان اندازه تولید ب  درآمد بیش
Safبسقیار زیقادی بقین دهقد کق  اوقتال  باشقد و ایقن نشقان میمی 78/5کقارایی تخصیصقی نیقز  ازنظرواحد تولیدی 
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 وجود دارد. هاآنتخصیص بهین  منابع با توج  ب  قیمت  ازنظرگان زعاران در منطق  تولیدکنند

هقای افققی و اتقت. محور شقدهدادهدر شکل شماره یک کارایی فنی در حالت بازده ثابت نسبت ب  مقیاس نشان 
( درصقد و شقماره 6/5-9( و )8/5-5./6(، )6/5-8/5(، )9/5-6/5عمودی ب  ترتیب بیانگر میقزان کقارایی در تقطوح )

 75بقوده کق   %65-955تازی تولید اتقت، میقان بقازه دهنده بیشین باشد. بیشترین کارایی فنی ک  نشانکشاورز می
 ی اتت.موردبررتدرصد از کل نمون  

 

 خالصه نتایج کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس -2 جدول
Table 2-Results summary of technical, allocated and economic efficiency in the CRS 

 انواع کارایی

Types of efficiency 

 میانگین

Average 

 انحراف معیار

Standard deviation 
 حداکثر

Maximum 
 حداقل

Minimum 
 فنی

Technical 
0.86 0.17 1 0.29 

 تخصیصی
Allocated 

0.92 0.44 1 0.24 

 اقتصادی
Economic 

0.88 0.19 1 0.24 

 

 خالصه نتایج کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس -3 جدول
Table 3- Results summary of technical, allocated and economic efficiency in the CRS 

 انواع کارایی
Types of efficiency 

 میانگین
Average 

 انحراف معیار
Standard deviation 

 حداکثر
Maximum 

 حداقل
Minimum 

 فنی
 Technical 

0.89 0.17 1 0.24 

 تخصیصی
 Allocated 

0.92 0.24 1 0.24 

 اقتصادی
 Economic 

0.80 0.2 1 0.24 

 

 خالصه نتایج کارایی فنی با بازده ثابت، بازده متغیر و کارایی مقیاس -4جدول 

Table 4- Results summary of technical, allocated and economic efficiency in the CRS 
 کارایی فنی

Technical efficiency 
 میانگین

Average 
 انحراف معیار

Standard deviation 
 حداکثر

Maximum 
 حداقل

Minimum 
 با بازده ثابت نسبت

 (CRS) 
0.86 0.17 1 0.29 

 با بازده متغیرنسبت
 (VRS) 

0.89 0.17 1 0.24 

 مقیاس
 (Scale) 

1 0.33 1 0.4 Saf
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های تولیقدی در حالقت بقازده ثابقت و متغیقر شکل شماره ت  و چهار نیز ب  ترتیب بیانگر کارایی اقتصادی واحقد
-955بری اتت، میان بقازه دهنده اوتال  کشاورزان منطق  از لحاظ تودباشد. بیشترین کارایی اقتصادی ک  نشانمی
-ی اتت. نتایج حاصل از کارایی مذکور حاکی از آن اتت ک  اگر هزین موردبررتدرصد از کل نمون   76بوده ک   65%

ی ترمای  نقدی کشقاورز بقرای کشقت یقک نوعب ی متغیر تاالن  را ک  برای کشت یک هکتار محصول الزم اتت، 
ی چنقدان اگون ب   کردن ترمای  وود منطق  در هزین زعاران کاراندهد ک  هکتار زعاران بدانیم، این نتایج نشان می

 .اندکردهموف  عمل 
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 کارایی فنی کشاورزان در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس -1شکل 

Figure 1- Technical efficiency of farmers in the position (CRS) 
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 اورزان در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاسکارایی فنی کش -2شکل 

Figure 2- Technical efficiency of farmers in the position (VRS) 
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 کارایی اقتصادی کشاورزان در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس -3 شکل

Figure 3- Economic efficiency of farmers in the position (CRS) 
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 کارایی اقتصادی کشاورزان در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس -4 شکل

Figure 4- Economic efficiency of farmers in the position (VRS) 
 

در کشاورز  69دهد در حالت بازده ثابت کارایی تخصیصی های شماره پنج و شش نشان میطور ک  در شکلهمان
 05ی از کقارایی کمتقر از موردبررتقنمونق   زعاران کاراندرصد از  95اتت. در مقابل فقط  قرارگرفت  %65-955بازه 

 درصد برووردار هستند.
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 کارایی تخصیصی کشاورزان در حالت بازده ثابت به مقیاس -5 شکل

Figure 5- Allocated efficiency of farmers in the position (CRS) 
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 کارایی تخصیصی کشاورزان در حالت بازده متغیر به مقیاس -6 شکل

Figure 6- Allocated efficiency of farmers in the position (VRS) 

 هایشنهادپگیری و نتیجه
کارایی در دو حالت بازده ثابت و بازده متغیقر نسقبت ها انواع در این مطالع  با اتتااده از روح تح یل پوششی داده

از کارایی فنی، تااو  کارایی بقین بهتقرین و بقدترین تولیدکننقده  آمدهدتتب ب  مقیاس برآورد شد. با توج  ب  نتایج 
ع  ثابقت وجود پتانسیل زیاد برای افزایش کارایی فنی و دتتیابی ب  حداک ر تولید زعاران با توج  ب  مجمو دهندهنشان

هقا، بقدون کقاهش در توانند با کقاهش اتقتااده از نهادهی میموردبررتاتت. تولیدکنندگان  مورداتتاادهعوامل تولید 
 ها ج وگیری کنند.محصول معین، کارایی فنی وود را افزایش دهند تا از این طری  بتوانند از هدر رفتن نهاده

اتت ک  بیانگر توانایی واحد تولیدی برای اتتااده از ترکیب  شدهمحاتب در پژوهش حاضر، کارایی تخصیصی نیز 
. با توج  ب  میانگین کارایی تخصیصی پتانسیل برای بهبود تخصقیص هاتتآنبهین  عوامل تولیدی با توج  ب  قیمت 

 های تولیدی، بدون کاهش محصول وجود دارد. همچنین، اوتال  زیاد کارایی تخصیصی بین بهتقرین و بقدتریننهاده
باشقند و ایقن نشقان های تولیقد میها برای ب  حقداقل رتقانیدن هزینق ترکیب نامناتب نهاده دهندهنشانتولیدکننده 

های وقود را حقداقل کننقد. در های تولید هزین اند با انتخاب بهترین ترکیب از نهادهدهد ک  تولیدکنندگان نتوانست می
از مققدار  آمدهدتقتب دهای تولیدی کارایی اقتصادی اتت. نتایج بحث تولید، یکی از معیارهای تنجش توددهی واح

تقریبقی  طوربق تقودآوری متوتط کارایی اقتصادی برای تولیدکنندگان زعاران حقاکی از وجقود کقارایی اقتصقادی و 
ده از ، تقرویج و اتقتاادر دتترسیج  آموزح و مشاوره کشاورزان در اتتااده صحیح از منابع درنتتولیدکنندگان اتت. 

در این پژوهش تنهقا  ازآنجاک گردد. همچنین، ی ک  باعث افزایش کارایی شود، توصی  میاگون ب های مناتب فناوری
شود ک  در مطالعا  بعدی ب  تعیین عوامل مؤثر لذا توصی  می شدهپرداوت ب  تعیین انواع کارایی در منطق  موردمطالع  

 ی موردمطالع  نیز پرداوت  شود.ان و منطق بر کارایی تولیدکنندگان در این شهرتت
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Abstract 
Agricultural sector to meet the requests such as a higher yield, less pollution and fulfill 

consumer demands due to increasing scarcity of resources is under pressure. According to the 
importance of efficiency in productivity growth, this index can play an important rule, 
especially in developing countries, for the development of agricultural systems in order to meet 
these requests. The aim of this study was to evaluate the technical, economic and allocative 
efficiency of producers of saffron for Qaen region using data envelopment analysis. 
Information and data is collected through completion 50 questionnaires in year 2011-2012. 
Results show that average technical efficiency, allocative and economic in condition of 
constant return to scale are 0.86, 0.92, and 0.88 and in condition of variable return scale are 
0.89, 0.92, and 0.80, respectively. Also, according to the results obtained, educating and 
advising farmers to the proper use of available resources, and promotion, and the use of 
appropriate technologies such as improved efficiency is recommended. 

 
Keyword: Allocate efficiency, Economic efficiency, Qaen city, Technical efficiency. 
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