
  كارايي توليدكنندگان چغندرقند دشت قزوين ارزيابي

Evaluation of the Efficiency of Sugar beet Production in Qazvin Plain 
2رضا رحيمي و 1سعيد يزداني

*  

10/3/91: ؛ تاريخ پذيرش 6/2/90: تاريخ دريافت  

 

  209 -221): 2(28مجله چغندرقند . دشت قزوينارزيابي كارايي توليدكنندگان چغندرقند  .1391. رحيمي. رو يزداني . س
  

  چكيده

دنياز داخل رمين شكر موأچغندرقند يكي از محصوالت صنعتي بخش كشاورزي است كه نقش مهمي در ت

 نياز بدون عملكرد آن، و توليد افزايش در ثيرگذارأت و مهم بسيار عاملي توليد چغندرقند كارايي بررسي. دارد

 توليدكنندگان براي مقياس و مديريتي فني، كارايي انواع مطالعه، اين در .باشد مي اضافي هاي هزينه به

 چنين هم و مورد بررسي قرار گرفته است ها چغندرقند دشت قزوين با استفاده از روش تحليل پوششي داده

 اطالعات و .گرديد بررسي محصول اين توليد كارايي ي بيشينه به دستيابي براي ها ي نهاده بهينه ميزان

 كه داد نشان نتايج. است شده آوري ، جمع1388- 89زارعي  سال در پرسشنامه 60 تكميل طريق از ها داده

 5/70، 6/89 برابر  ترتيب به منطقه در چغندرقند توليدكنندگان مقياس و مديريتي فني، هاي كارايي ميانگين

هاي سم و آب  از مقدار بهينه و نهاده بذر بيشكار و  هاي كود، نيروي چنين نهاده هم. بوده است درصد 79و 

  .دنشو ميكار گرفته  هكمتر از ميزان بهينه ب
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  مقدمه

چغندرقند يكي از محصوالت صنعتي بخش 

مين شكر مورد أكشاورزي است كه نقش مهمي در ت

مالس چغندرقند نيز در . كند ايفا ميايران نياز كشور 

بنابراين چغندرقند نقش مهمي . تغذيه دام كاربرد دارد

در سبدغذايي خانوار و هم در صنايع تبديلي و دامپروي 

زراعت هاي دولت در زمينه  سياست. كند كشور ايفا مي

بر مبناي دخالت گسترده به منظور  و توليد چغندرقند

مين نيازهاي أداشتن قيمت شكر و ت پائين نگه

 تــوده اســدگان از راه واردات بــكنن رفـمص

)Najafi 2001(.  به سبب اين كه بخش زيادي از

اربرد دارد، توليدي كشور تنها در صنايع قند كچغندرقند 

 ايجاده هاي فعال در اين زمينه خود اقدام ب اكثر كارخانه

كارايي و . اند قند كردهرچغندو توليد كشت و صنعت 

در كاهش هزينه  ثيرأتبه علت وري توليد چغندرقند  بهره

قرار مورد توجه مديران صنعت قند ها  موادخام كارخانه

 بخش هر در كاراييكه  استتوجه  قابل. گرفته است

 از منابع رفتن هدر به از جلوگيري براي ،اقتصادي

 .Pakravan and et al) است برخوردار ويژه اهميتي

 به توان مي را كارايي افزايش كلي، طور به. (2009

 براي مجموعه بادوام و مناسب مكملي عنوان

 از ي بهينه استفاده داخلي و توليدات كه هايي سياست

 گرفت نظر در كنند مي حفاظت و تشويق را منابع

)Moradi Sharbabak and Yazdani 2005( .

وري توليد محصوالت كشاورزي  اهميت كارايي و بهره

سبب شده است تا اين موضوع مورد توجه مطالعات 

مرادي . بسياري در داخل و خارج كشور قرار گيرد

 فني كارايي ، ميزان)2005(شهربابك و يزداني 

 استان بردسير شهرستان در زميني سيب برداران بهره

محاسبه رامتريك با استفاده از رهيافت پا را كرمان

 كارايي ميانگين كه داده است نشان نتايج. اند كرده

در منطقه مورد بررسي به  اقتصادي و تخصيصي فني،

 عدم چنين هم .درصد بوده است 83و  74، 1/89ترتيب 

 كه شده موجب منابع تخصيص در برداران بهره توفيق

 از تري پايين سطح در برداران بهره اقتصادي كارايي

  موذني و كرباسيسادات .  قرار گيرد فني كارايي

(Sadat Moazeni and Karbasi 2008) كارايي ، 

 تحليل روش از استفاده با را زرند شهرستان كاران پسته

 داد نتايج نشان .اند مورد بررسي قرار داده ها داده فراگير

 سيريز و زرند هاي دشت براي فني كارايي ميانگين كه

چنين  هم. است درصد 62 و 52 به نزديك ترتيب به

 و مديريتي كارايي يا خالص فني كارايي ميانگين

 حدود ترتيب به دشت زرند براي مقياس كارايي ميانگين

 70 و 87 ترتيب به سيريز دشت براي و درصد 71 و 75

، با )2009( پاكروان و همكاران .بوده است درصد

ها به تعيين  استفاده از رهيافت تحليل پوششي داده

كارايي توليدكنندگان كلزا در شهرستان ساري در سال 

نتايج نشان داده است كه . اند ، پرداخته1387-88زراعي 

ميانگين كارايي فني، تخصيصي، اقتصادي و مقياس 

، 5/46، 58، 7/80برداران كلزا در منطقه به ترتيب  بهره

ي  چنين بيشترين ميزان استفاده هم. درصد است 77/13

 درصد 4/49ها مربوط به سموم با   ادهنابهينه از نه



 211    1391/ 2شماره / 28جلد / مجله چغندرقند

 

كارايي و  .ناكارايي در استفاده از اين نهاده بوده است

وري عوامل توليد محصول چغندرقند نيز مورد  بهره

وري  بررسي بهره. توجه برخي مطالعات قرار گرفته است

 Boostani) و تابع تقاضاي آب در توليد چغندرقند اقليد

and Mohammadi 2007) ،  ،تعيين كارايي فني

 تخصيصي و اقتصادي چغندركاران شهرستان بردسير

(Shafei and et al. 2006) ، وري عوامل  بررسي بهره

 در مزارع چغندرقند شهرستان اقليد توليدهاي  و نهاده

(Mohammadi and et al. 2005)وري  ، تحليل بهره

كل عوامل توليد چغندرقند در مزارع كوچك و بزرگ در 

ثر بر ؤو عوامل م )Seidan 2002( تان همدانشهرس

كار زنان و مردان در توليد محصول  وري نيروي بهره

 Mirzaei and Torkamani) چغندرقند استان كرمان

اين مطالعات ضمن . از جمله اين مطالعات است (2005

وري عوامل توليد چغندرقند به بررسي  محاسبه بهره

قند روري توليد چغند بهرهها بر  ثير تغييرات مقدار نهادهأت

  .اند پرداخته

دهد  بررسي مطالعات در ساير كشورها نشان مي

تعيين كارايي فني  هاي مختلفي براي  كه رهيافت

 روش مرز توليد معين. كار گرفته شده است كشاورزان به

)Deterministic Production Frontiers(  با

 مولرافت پارامتريك شاپيرو و ــفاده از رهيــاست

)1977 (Shapiro and Mullerشاپيرو ، (Shapiro 

 Belbase and) وسكيـرابــلبيس و گــ، ب(1983

Grabowski 1985)علي و چادري ، (Ali and 

Chaudry 1990)1987( ، اكانايك و جاياسوريا 

(Ekanayake and Jayasurya  و رهيافت

 روش تابع توليد مرزي تصادفي و ناپارامتريك

)Stochastic Production Frontiers(  با استفاده از

، Kalirajan) 1990( جاناكالير زماني هاي مقطع داده

جان ا، كالير)Huang and Bagi 1984( هوانگ و بگي

 ، اكانيك)Kalirajan and Shand 1985(و شاند

)1987 Ekanayake(، ويلر كـنوــور و شــتيل 

)1986 Taylor and Shonkwiler(هيرو ، پين 

)1992 Pinheiro(  هاي  با استفاده از دادهو

، (1986) جان و شانداكالير ،)Panel data(تلفيقي

، بتيس و ).Battese et al 1989( بتيس و همكاران

، داوسون و Battese and Coelli 1992)( كوالي

 جانا، كالير).Dawson and et al 1991( همكاران

 Battese and Tessema) ، بتيس و تسما(1990)

اين مطالعه همگام  .از جمله اين مطالعات است (1992

با ساير مطالعات، به بررسي كارايي توليدكنندگان 

 1388-89زراعي  چغندرقند در دشت قزوين در سال 

هاي به عمل آمده در مجموع  براساس بررسي. پردازد مي

چغندركار با  1087در سال زراعي مورد بررسي تعداد 

تن چغندرقند  137070هكتار سطح زير كشت،  3004

چغندرقند پس از ذرت، گندم و جو . اند توليد كرده

  . محصول عمده دشت قزوين بوده است

  

  ها مواد و روش

. باشد روش اين مطالعه از نوع پيمايشي مي

پرسشنامه توسط  60تكميل هاي موردنياز از طريق  داده
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كه محصول خود را به  چغندركاران دشت قزوين

-89در سال زراعي فروشند،  كارخانه قند قزوين مي

 گيري تصادفي ساده با استفاده از روش نمونه ،1388

حجم نمونه با استفاده از جدول  .است دست آمده هب

به منظور تجزيه و تحليل  .مورگان تعيين شده است

ها و محاسبه كارايي توليدكنندگان چغندرقند از  داده

با توجه به اين . استفاده شده است Deap 2.1 افزار نرم

ها  كه در اين مطالعه از رهيافت تحليل پوششي داده

استفاده شده است، در زير اين رهيافت مورد بررسي قرار 

  . گيرد مي

طور كلي  گيري كارايي را به راهبردهاي اندازه

 ابع مرزي تصادفيـدو روش ت وان بهـت مي

)Stochastic Frontier Approach (SFA) ( و

 Data Envelopment) ها رهيافت تحليل پوششي داده

Analysis) روش تابع مرزي . بندي كرد تقسيم

، از Farrel) 1957( تصادفي بر پايه تعريف فارل

در اين تعريف كارايي به سه دسته كارايي . كارايي است

 ، تخصيصي)Technical Efficiency( فني

)Allocative Efficiency(
 و اقتصادي 

)(Economic Efficiency رابطه  در .شود تقسيم مي

  .شود ، ارتباط بين اين سه نوع كارايي ديده مي1

 )1(      
TE

EEAE =  

شاخص  TEشاخص كارايي اقتصادي،  EEكه در آن 

باشد  مي تخصيصيشاخص كارايي  AEكارايي فني و 

)1957 (Farrel.  

ها از تكنيك  پوششي داده در رهيافت تحليل

شود و كارايي با انجام  ريزي خطي استفاده مي برنامه

صورت مجزا براي بنگاه تعيين  سازي به فرآيند بهينه

 به خطاي توان روش مي اين معايب از. شود مي

 توجه با. اشاره كرد محصول و توليد عوامل گيري اندازه

 و روش اين بودن شفاف و سهولت محاسبات به

 اين ازـني دمـع نـچني هم و آن تـي راح محاسبه

 گسسته رهايـمتغي ثيرأت فرض پيش به روش

)Emami Maybodi 2000(، از نيز مطالعه اين در 

كه در الزم به ذكر است  .است شده استفاده روش اين

را بر پايه ) ستانده(توان تابع هدف  اين روش مي

هاي مشخصي حداكثر كرد و يا اين كه با استفاده  نهاده

ها را  از دوگان آن، يعني با توجه به ستانده معين، نهاده

  . حداقل كرد

هايي  با يك مثال ساده از بنگاه (1957) فارل

براي توليد يك واحد  Kو  Lكه تنها از دو عامل 

. كنند، نظريه خود را ارائه كرد استفاده مي Yول محص

هاي كامالً كارا با  منحني هم مقداري توليد بنگاه

UUمنحني ′ با فرض بازده ثابت به مقياس در نمودار  

 1 شكلدر  Aاگر نقطه . نشان داده شده است 1

 ذيالً ها باشد، كارايي اين بنگاه دهنده يكي از بنگاه نشان

  : (Shakeri and Garshasbi 2008) شود تعريف مي

كننده توانايي يك بنگاه در  كارايي فني، منعكس

ها براي دستيابي به ميزان معين  حداقل كردن نهاده

يا كسب حداكثر محصول ) حداقل سازي نهاده(ستانده 

  :است) حداكثر سازي ستانده(از مقدار معين نهاده 
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 )2(      
OA

OB
  كارايي فني=

كارايي تخصيصي، عبارتست از توانايي بنگاه 

ي عوامل توليد با توجه به  براي استفاده از تركيب بهينه

بنگاهي ) كارايي قيمت(كارايي تخصيصي . ها قيمت آن

  :شود كند، به صورت زير تعريف مي توليد مي Aكه در 

 )3(    
OB

OD
  كارايي تخصيصي=

  

  

  

    

  

  

  

  

  سازي نهاده انواع كارايي بر مبناي حداقل 1شكل 

  

در اين مطالعه، براي محاسبه كارايي فني 

توليدكنندگان چغندرقند دشت قزوين از يك مدل 

  .گرا استفاده شده است نهاده

 )4(    

0

,0

,0..

,,

≥

≥−

≥+−

λ

λθ

λ

θ
λθ

Xx

Yyts

Min

i

i  

بردار λ. كميتي اسكالر است θ، 4كه در رابطه 

1×N ،مقادير ثابت xi  ها براي  بردار ستوني نهاده

ام، iبردار ستوني ستانده براي كشاورز  yi ام،iچغندركار 

X  مقاديرNK NMماتريس  yها،  نهاده × × 

شده در توليد  هاي مصرف تعداد نهاده Kها،  ستانده

تعداد  Nتعداد محصول مورد بررسي و  Mچغندرقند، 

 Emami Maybodi)دهد   را نشان ميچغندركاران 

2002) .θ ي  ميزان كارايي فني توليدكنندهi ام را

 عدم. تر يا مساوي با يك است دهد كه كم نشان مي

مدل . دهنده بنگاه با كارايي فني كامل است  يك نشان

ها با فرض بازده متغير نسبت به  تحليل پوششي داده

كند كه شامل كارايي  اي را ارائه مي مقياس، كارايي فني

و كارايي ناشي از ) كارايي ناشي از مديريت(فني خالص 

براي نمونه جهت . يي مقياس يك بنگاه استجو صرفه

ثيرات تغيير و اصالح ساختاري، اطالعاتي أارزيابي ت

چنين براي  هم. باشد درباره كارايي مقياس موردنياز مي

تشويق مديران نمونه، داشتن اطالعاتي در مورد كارايي 

براي اين كار، در . ناشي از مديريت الزم است

ريزي خطي، با  برنامهبندي مسئله دوگان در  فرمول

وسيله اضافه  فرض بازده ثابت نسبت به مقياس، به

1INكردن محدوديت  =′λ)4به رابطه ) قيد تحدب ،

محاسبات با فرض بازده متغير نسبت به مقياس انجام 

  .(Sadat Moazeni and Karbasi 2008)شود

ها در دسترس و  اگر اطالعات مربوط به قيمت

سازي هزينه و يا حداكثرسازي درآمد  حداقل هدف بنگاه
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گيري كارايي تخصيصي  باشد، در اين صورت اندازه

 .پذير است گيري كارايي فني امكان بر اندازه عالوه

كارايي فني به دو نوع كارايي مقياس و كارايي مديريت 

تجزيه شده است، كه كارايي مديريت در واقع كارايي 

ديگر ميزان خالص به عبارت . باشد فني خالص مي

كارايي فني بدون دخالت اثر مقياس و با فرض نبود 

محدوديت، بازده ثابت نسبت به مقياس را نشان 

در اين حالت كارايي فني به وجود آمده به . دهد مي

كارايي فني در . شود مديريت واحد نسبت داده مي

شرايط بازده متغير نسبت به مقياس، از حاصلضرب 

شود و با  رايي مديريت حاصل ميكارايي مقياس و كا

 Emami) به مقياس برابر استحالت بازده ثابت نسبت 

Maybodi 2000, Sadat Moazeni and Karbasi 

2008).  

متغيرهاي مورد استفاده در اين مطالعه عبارتند 

از، ميزان چغندرقند توليدي برحسب تن، بذر مصرفي بر 

برحسب كيلوگرم، ميزان شيميايي حسب كيلوگرم، كود

و ) روز -نفر(سم معادل ليتر، و نيروي كار به كار گرفته 

  .ميزان آب مصرفي برحسب هزار مترمكعب

  

  نتايج 

چغندرقند توسط  بررسي وضعيت توليد

طور متوسط راندمان  دهد كه به چغندركاران نشان مي

تن در هكتار  35توليد چغندرقند در منطقه مورد بررسي 

اين در حالي است كه بيشترين عملكرد . بوده است

تن در  69توليد چغندرقند در ميان چغندركاران برابر 

در اين مطالعه به جاي استفاده از . هكتار بوده است

اطالعات كل سطح زيركشت از اطالعات سطح سبز 

زيرا برداشت محصول از سطح سبز . ه شده استاستفاد

صورت گرفته و ممكن است كشاورز بخشي از سطح 

زيركشت اعالم كرده خود را به فعاليت ديگر اختصاص 

وضعيت . داده و يا در آن محصولي كشت نكرده باشد

استفاده از بذر نيز حاكي است با توجه به تفاوت در 

) ژرم پلي(د جوانه و چن) منوژرم(بذرها از نظر تك جوانه 

 40كيلوگرم تا  دوبودن، ميزان استفاده از اين نهاده از 

يكي از مواردي . كيلوگرم در هكتار متفاوت بوده است

شود، افزايش  كه سبب افزايش درآمد چغندركاران مي

به عبارت ديگر . وزن و عيار چغندرقند توليدي است

ه هاي كشاورزي ب كنند از نهاده چغندركاران سعي مي

و عيارقند آن  هشيراي استفاده كنند كه وزن  گونه

به همين منظور در توليد چغندرقند از . بيشينه گردد

. شده است اشكال مختلف كودهاي شيميايي استفاده

 691ن بطور متوسط در هكتار اطوري كه چغندركار به

البته ميزان . اند كار گرفته كيلوگرم انواع كودشيميايي به

شده در هكتار در ميان چغندركاران كارگرفته  هكود ب

از جمله . مورد بررسي دامنه تغييرات زيادي داشته است

مطرح شده مواردي كه در راستاي كشاورزي پايدار 

بررسي . است، محدودكردن استفاده از سموم است

دهد كه چغندركاران از  كارگيري نهاده سم نشان مي هب

ميزان  وضعيت. اند اين نهاده استفاده كمتري كرده

طور  هدهد كه ب كار نيز نشان مي كارگيري نهاده نيروي هب

كار به  نيروي روز -نفر 52متوسط در هر هكتار 

  .كارگرفته شده است
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  ها و محصول چغندرقند دشت قزوين هاي آماري نهاده ويژگي 1جدول 

  

 انحراف معيار كمينه بيشينه متوسط واحد متغيرها

 79/11 19 69 07/35 تن در هكتار چغندرقند عملكرد

 26/7 2 40 83/6 هكتار/ كيلوگرم  بذر

 35/243 100 1185 691 هكتار/ كيلوگرم  كود

 29/4 001/0 14/18 67/5 هكتار/ كيلوگرم  سم

 21/7 40 70 67/52 هكتار/ روز -نفر نيروي كار مصرفي

 36/3 6 14 9 هكتار/ هزار مترمكعب  آب مصرفي

  

كار   كارگيري نيروي هدامنه تغييرات نسبتاً كم ب

در هكتار نشان از الگوي تقريباً مشابه تكنولوژي مزارع 

بر بودن تكنولوژي مورد استفاده  از نظر كاربر يا سرمايه

كارگيري نهاده آب به عنوان يكي از  هوضعيت ب. است

گر دامنه تغييرات  نيز بيانهاي توليد  محدودترين نهاده

به . كارگيري اين نهاده در ميان چغندركاران است هب زياد

مترمكعب آب در هر  هزار 9طور متوسط چغندركاران  

  .اند هكتار به كار گرفته

بررسي كارايي فني چغندركاران در حالت 

دهد كه تنها  بازدهي ثابت نسبت به مقياس نشان مي

كارايي  درصد 70بيشتر از چغندركاران منطقه  درصد 50

به عبارتي ديگر نيمي از چغندركاران در . فني دارند

هاي  ت نسبت به مقياس از نهادهبشرايط بازدهي ثا

  .كنند توليد خود استفاده كارا نمي

  

  توصيف آماري كارايي فني در حالت بازدهي ثابت نسبت به مقياس 2جدول

  

 انحراف معيار )درصد(متوسط كارايي درصد تعداد چغندركاران درصد كارايي

0 -50 13 67/21 57/42 045/0 

50-70 17 33/28 79/60 0439/0 

70-90 16 67/26 46/79 0481/0 

90-100 14 33/23 82/97 0381/0 

0 -100  60  100  55/70  202/0  

  

پس از محاسبه كارايي فني در شرايط بازده 

ثابت نسبت به مقياس، كارايي فني چغندركاران دشت 

قزوين در شرايط بازده متغير نسبت به مقياس محاسبه 

  . شده است
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بررسي وضعيت كارايي مديريتي چغندركاران 

دهد كه  نشان ميگزارش شده است،  3كه در جدول 

 50كشاورزان كارايي مديريتي كمتر از  درصد 50تقريباً 

چنين متوسط كارايي مديريتي  هم. دارند درصد

برابر  88-89زراعي   چغندركاران دشت قزوين طي سال

اين امر نشان دهنده اين مطلب . بوده است درصد 5/70

از كارايي مربوط به مديريت واحد  درصد 5/70است كه 

راي رسيدن به ها ب توليدي و استفاده مناسب از نهاده

باال بودن نسبي كارايي . بيشينه توليد بوده است

دهد كه دانش فني در استفاده از  مديريتي نشان مي

ي كنوني با توجه به  هاي نه چندان پيشرفته فناوري

شود،  منابع موجود كه با استفاده از كارايي فني بيان مي

د حدوچنين با توجه به نتايج  هم. ثير بسيار زيادي داردأت

از چغندركاران داراي بازدهي افزايشي نسبت  درصد 85

بازده افزايشي نسبت به مقياس . اند به مقياس بوده

دهد كه توليدكنندگان با افزايش استفاده از  نشان مي

توانند با توجه به ثابت ماندن ساير شرايط  مي ها نهاده

 ارايي داشته باشندـزان كـر ميـت بـيري مثبـثأـت

(Pakravan and et al. 2009) . به عبارتي اين

گونه كه بايد  دهد كه چغندركاران آن موضوع نشان مي

توانند با  كنند و مي هاي خود استفاده نمي از نهاده

هاي خود، ميزان توليد  افزايش استفاده از نهاده

  . چغندرقند را افزايش دهند

  

  مقياس در حالت بازده متغير نسبت به مقياسكارايي فني، مديريتي و  3جدول

  

 100- 0 100-90 90-70 70-50 50- 0 كاراييدرصد  نوع كارايي

 كارايي فني

 60 33 20 7 0 تعداد

 %100 %55 %33/33 %66/11 %0 درصد

 %6/89 %41/99 %54/82 %74/61 %0 متوسط كارايي

 134/0 0199/0 056/0 05/0 0 انحراف معيار

 مديريتيكارايي 

 60 14 16 17 13 تعداد

 %100 %33/23 %66/26 %33/28 %6/21 درصد

 %54/70 %82/97 %45/79 %68/60 %57/42 متوسط كارايي

 202/0 038/0 048/0 044/0 045/0 انحراف معيار

 كارايي مقياس

 60 25 15 12 8 تعداد

 %100 %66/41 %25 %20 %33/13 درصد

 %79 %62/96 %45/79 %14/64 %5/43 متوسط كارايي

 192/0 035/0 059/0 042/0 04/0 انحراف معيار

ها و مقدار بهينه  بررسي متوسط مصرف نهاده

گزارش شده است،  4طور كه در جدول  ها، همان نهاده

دهنده تفاوت ميان سطح جاري و بهينه استفاده از  نشان

ها باالتر از ميزان  از نهادهمصرف برخي . ها است نهاده

به عنوان مثال نهاده كود  .ها است بهينه مصرف آن

مشاهدات ميداني نيز نشان . ها است يكي از اين نهاده
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دهد كه چغندركاران براي افزايش وزن غده اقدام به  مي

ها  البته بايستي آن. كنند استفاده بيشتر از نهاده كود مي

غده، عيار قند آن نيز  را آگاه ساخت كه عالوه بر وزن

به عبارت ديگر وزن غده و . اهميت بسياري دارد

آن معيار ميزان قند استحصالي از چغندرقند  درصدقند

در حالي كه برخي ديگر نيز . تحويلي به كارخانه است

نتايج نشان . اند هكردكمتر از اندازه بهينه مصرف 

كار  هببه جز زمين كه تقريباً به اندازه بهينه دهد كه  مي

كار بيش  هاي بذر، كود و نيروي گرفته شده است، نهاده

اين در حالي . اند د استفاده قرار گرفتهراز اندازه بهينه مو

هاي سم و آب بسيار كمتر از مقدار بهينه  است كه نهاده

 كود درصد 59كاهش . اند مورد استفاده قرار گرفته

مواردي   و افزايش سم و آب مصرفي از جمله مصرفي

را ها  تواند از كارايي استفاده از نهاده است كه مي

  . افزايش دهد

  

  كار رفته در توليد چغندرقند ههاي ب  هاي واقعي و ميزان بهينه نهاده مقايسه ميانگين مصرف نهاده 4جدول 

  

 واحد متغيرها
  متوسط

 مصرف نهاده 

  متوسط 

 كمبود نهاده 

  مقدار بهينه

 مصرف نهاده 

  درصد ناكارايي 

 در مصرف نهاده

 %88/4 49/6 33/0 83/6 هكتار/ كيلوگرم  بذر 

 %3/59 6/48 686 691 هكتار/ كيلوگرم  كود 

 %-8/136 3/8 -4/7 67/5 هكتار/ كيلوگرم  سم 

 %3/87 66/6 9/45 67/52 هكتار/ روز -نفر نيروي كار مصرفي 

 %-6/115 57/11 - 13/5 9 هكتار/ هزار مترمكعب  آب مصرفي
  .دهد كه از نهاده بيش از مقدار بهينه مصرف شده است نشان ميعالمت مثبت  -
  .از مقدار بهينه كمتر مصرف شده است كه نهاده مورد نظر دهد نشان مي عالمت منفي -

  

  بحث

انواع كارايي توليدكنندگان در اين مطالعه 

و  1388-89زراعي   چغندرقند دشت قزوين طي سال

ها براي دستيابي  چنين ميزان بهينه استفاده از نهاده هم

ي كارايي، بدون تغيير در ميزان فعلي توليد  به بيشينه

بررسي انواع كارايي چغندركاران نشان . محاسبه گرديد

فني در سطح  دهد كه چغندركاران از نظر كارايي مي

بااليي قرار دارند و ميانگين كارايي فني منطقه مورد 

از اين رو افزايش توليد . باشد مي درصد 6/89بررسي 

چغندرقند از طريق افزايش كارايي فني چندان عملي 

آوري توليد پيشرفت  نيست و براي افزايش توليد بايد فن

 آوري كنوني، چغندركاران كارايي كند زيرا با وجود فن

وجود اختالفات در سطوح . اند فني بااليي پيدا كرده

ست كه نشان ا كارايي چغندركاران از جمله مواردي

عدم  فني و  دانشمناسب دهنده عدم توازن در توزيع 

كارهاي بهبود كارايي در ميان چغندركاران  راه ترويج

شود تا از  از اين رو پيشنهاد مي. منطقه است

كارهاي  گردد تا تجربيات و راهچغندركاران نمونه دعوت 

كارايي . خود را در اختيار ساير كشاورزان قرار دهند

. بوده است درصد 5/70مديريتي توليد چغندرقند برابر 
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دهنده وجود ظرفيت جهت بهبود توان  اين امر نشان

با . مديريتي توليد چغندرقند در منطقه مورد بررسي است

 درصد 85س توجه به اين كه بازده نسبت به مقيا

توان  چغندركاران منطقه از نوع افزايشي بوده است، مي

گيري كرد كه ميزان توليد با توجه به اندازه  چنين نتيجه

تواند  بودن كارايي مقياس مي مزرعه بهينه نيست و كم

كارانه رفتار كردن چغندركاران جهت  به سبب محافظه

 از اين رو دولت. هاي توليد باشد استفاده از نهاده

تواند با افزايش حمايت از اين محصول از ريسك  مي

بررسي وضعيت مقدار بهينه . ناشي از توليد آن بكاهد

هاي  ها نيز حاكي از اين است كه نهاده كارگيري نهاده هب

كار بيش از مقدار بهينه و سم و آب  كود، بذر و نيروي

استفاده . شوند كمتر از مقدار بهينه به كار گرفته مي

نهاده كود و حفظ توازن سم مصرفي و آب از كمتر از 

تواند بر بهبود كارايي و  ست كه ميا جمله مواردي

اگر چه محاسبه . ثر باشدؤها م استفاده بهينه از نهاده

كارايي چغندركاران دشت قزوين تاكنون مطالعه نشده 

 ، ميزان)2005( است اما مرادي شهر بابك و يزداني

سيب  برداران بهره اقتصادي و تخصيصي فني كارايي

به ترتيب  را كرمان استان بردسير شهرستان در زميني

 چنين هم .اند دست آورده هدرصد ب 83و  74، 1/89

 در برداران بهره توفيق عدم همانند مطالعه حاضر،

 اقتصادي كارايي كه شده موجب منابع تخصيص

قرار  فني كارايي از پايينتري سطح در برداران بهره

 ، نيز كارايي)2008( و كرباسي موذني.  گيرد

 تحليل روش از استفاده با را زرند شهرستان كاران پسته

 كارايي ميانگين محاسبه و نشان داد كه ها داده فراگير

 به نزديك ترتيب به سيريز و زرند هاي دشت براي فني

 فني كارايي چنين ميانگين هم .است درصد 62 و 52

 مقياس كارايي ميانگين و مديريتي كارايي يا خالص

 و درصد 71 و 75 حدود ترتيب به دشت زرند براي

بوده  درصد 70 و 87 ترتيب به سيريز دشت براي

، با استفاده از )2009( پاكروان و همكاران .است

ها به تعيين كارايي  رهيافت تحليل پوششي داده

توليدكنندگان كلزا در شهرستان ساري در سال زراعي 

نتايج نشان داده است كه . اند ، پرداخته88-1387

ميانگين كارايي فني، تخصيصي، اقتصادي و مقياس 

، 5/46، 58، 7/80برداران كلزا در منطقه به ترتيب  بهره

  . درصد است 77/13
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