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 مقدمه

اسات   ایویژه اهميت دارای ایران مردم غذایی رژیم در برنج

 از وسايعی بسايار ساطح برنج، به جهان مردم اغل  علت نياز به

 بارنج کشات باه جهاان کشاورهای مختلاف زراعی هایزمين

 زیار سطح با گندم، مقایسه در چند است  هر شده داده اختصاب

معاادل  آن توليد ميزان اما است، گندم از کمتر دنيا در برنج کشت

اسات  کاشات ایان محصاول در ایاران بيشاتر در  توليد گندم با

گيارد  مياوه بارنج ازندران و گيلان انجام میهای شمالی ماستان

ای، کهربایی، قرماز یاا بانفش دارای غلافی به رن  سفيد، قهوه

دار را شلتوک شود  این ميوه غلايناميده می 2پالئا و 1است که لما

نامند  برای تهيه محصول قابل عرضه باه باازار، شالتوک در می

و باه بارنج  شاده 5کنایواحدهای شاليکوبی ،ی فرایندی پوست

 (   1585، یزراعتبدیل خواهد شد )

واحاد شااليکوبی وجاود  5211در ایران  1539تا پایان سال 

هاای گيلاان، مازنادران، فاار ، گلساتان، داشته کاه در اساتان

وبختياری، ایلام، خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی و چهارمحال

شرقی، اردبيل، کرمانشاه، آذربایجانشمالی، البرز، زنجان، بوشهر، 

قزوین، لرستان، سيستان و بلوچستان و کهگيلویه و بویراحمد در 

حال فعاليت هساتند )آمارناماه جلاد دوم وزارت جهادکشااورزی، 

1539   ) 

 1933برابر باا  1539ظرفيت اسمی کل این واحدها در سال 

 13و  11های گيلان و مازندران باه ترتيا  هزار تن است  استان

های کشور را باه خاود اختصااب دادناد  درصد از کل شاليکوبی

 31/11های فعاال ها از تعداد شاليکوبیمجموع سهم سایر استان

رغم بالا بودن تعداد شاليکوبی در اساتان گيلاان درصد است  علی

های استان مازندران نسبت به استان مازندران، ظرفيت شاليکوبی

                                                                                           
1- Lema  

2- Palea 

  گویندمی کردن سفيد را برنج به ان تبدیل و شلتوک رویه و پوسته برداشتن  5

هاا در اساتان گيلاان فيت شاليکوبیدرصد( بيشتر از ظر 13/33)

هاای درصد( است  علاوه بر بالا بودن ظرفيت شااليکوبی 18/21)

ميلياون تان تولياد  11/1استان مازندران، این اساتان باا تولياد 

درصاد از کال  51شلتوک در رتبه اول توليد کشور قرار داشته و 

توليد را به خود اختصاب داده اسات )آمارناماه جلاد اول وزارت 

 ( 1539هادکشاورزی، ج

هاا اثار بسازایی در صنایع تبدیلی و تکميلی نظير شااليکوبی

بهبود وضعيت روستایيان و برنج برداشت شده دارد  از تحقيقاات 

تاوان باه مطالعاه هاا مایانجام شده در زمينه کارایی شااليکوبی

وری لعه بهره( اشاره کرد  در این مطا1583) همکاران و یکاووس

هاای تاابع شاليکوبی در استان گيلان را  با استفاده از روش 153

 ها محاسبه شد  نتاایج ایان تحقياقتوليد و تحليل پوششی داده

اسات  95/3های نمونه برابر داد ميانگين کارایی شاليکوبی نشان

 و فناوری شکاي کن،خشک بستر در شلتوک ارتفاع و متغيرهای

متغيرهاای  و منفی تأثير بالقوه دارای توليد از بالفعل توليد شکاي

 سهم و بومی ارقام از استفاده کاری، روزهای سرمایه، تعداد شدت

 مصارفی شالتوک کال از توسط کارخانه شده خریداری شلتوک

 دارد   بررسی مورد هایبنگاه وریبهره بر مثبت تاثيری

( به بررسی ميزان ضایعات 1535) یرکاظميم و سوره یميرح

شااليکوبی سانتی شهرساتان  23مدرن و  شاليکوبی 13برنج در 

تالش در استان گيلان پرداختناد  نتاایج ایان تحقياق نشاان داد 

ساال و تجرباه آنهاا در اداره  33متوسط سان مادیران واحادها 

 سال است  21شاليکوبی 

درصاد مادیران دارای تحصايلات دانشاگاهی  81همچنين  

هاای سانتی و مادرن باه ند  مدت زمان فعاليت در شاليکوبیبود

ماه گزارش شاده اسات  همچناين توجاه باه  3/5و  3/2ترتي  

هاای آموزش کارکنان در کاهش ضایعات سالانه برنج شااليکوبی

های مادرن صنعتی مؤثر است  ميزان ضایعات برنج در شاليکوبی
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 های سنتی است کمتر از شاليکوبی

واحاد آرد  911( با استفاده از ا،لاعات 2311و همکاران ) 1فو

واحد شاليکوبی در چين و بکاار باردن تاابع تولياد  811گندم و  

هاای مرزی تصادفی کارایی این واحدها را جداگانه در ،ی ساال

محاسبه کردناد  نتاایج ایان تحقياق نشاان داد  2339تا  2333

ها حدود صد و کارایی شاليکوبیدر 18کارایی واحدهای آرد گندم 

درصااد اساات  متغيرهااای مکااان اسااتقرار و نااوع مالکياات  33

و  2تايش )خصوصی( از عوامل اثرگذار بر کارایی این واحدها بودند 

هاای ( به بررسای وضاعيت باازدهی شااليکوبی2311همکاران )

-متوساط بهاره مدرن و سنتی در یکی از منا،ق هند پرداختناد 

برداری از ظرفيت بالقوه در واحدهای سنتی و مادرن باه ترتيا  

درصد و متوساط هزیناه تبادیل شالتوک باه بارنج در  13و  11

واحاد محاسابه  131و  129واحدهای سنتی و مدرن باه ترتيا  

شده است  ميزان سرمایه در دساتر  )جهات خریاد شالتوک از 

ن عوامال اثرگاذار کشاورزان( و هزینه سوخت مصرفی از مهمتری

بر سودآوری گزارش شده اسات  متوساط بکاارگيری از ظرفيات 

 5انادیآپردرصد محاسبه شد   18/31بالقوه واحدها در این تحقيق 

( کارایی فنی اناواع شااليکوبی )غيار تجااری، تجااری و 2315)

تحليال ترکيبی( در ایالت جااوا انادونزی را باا اساتفاده از روش 

شاليکوبی ماورد  31ها اندازه گرفت  محاسبه کارایی پوششی داده

و مايب بررسی نشان داد همه واحدهای مورد مطالعه ناکارا بودناد 

واحد شااليکوبی در  33( با استفاده از ا،لاعات 2311)  1همکاران

 یکی از منا،ق شمال غرو کامرون سودآوری و کاارایی مراحال

فرآوری و بازاریابی واحادها را محاسابه کردناد  در ایان تحقياق 

کارایی فرآوری با استفاده از نسبت ارزش افزوده به هزینه تبدیلی 

شالی و کارایی بازاریابی باا اساتفاده از نسابت ارزش افازوده باه 

هزینااه بازاریااابی محاساابه شااد  نساابت درآمااد بااه هزینااه در 
                                                                                           
1- Fu 

2- Shwetha 

5- Apriande  
1- Bime et al 

و  8/5هاای تجااری ليکوبی، در شاا1/3های معماولی شاليکوبی

محاسبه شده است، به عباارت دیگار  5/2های پاربویل شاليکوبی

کااه هااای معمااولی داری سااودآوری نبااوده، در حااالیشاااليکوبی

های تجاری و پاربویل هر یک علاوه بر جباران هزیناه شاليکوبی

های خود ساودآور هساتند  برابر هزینه 5/1و  8/2خود به ميزان 

 152های پاربویل و تجااری برابار بی در شاليکوبیکارایی بازاریا

های سانتی باه محاسبه شده است  کارایی فرآوری در شاليکوبی

مراتاا  بيشااتر از دو گااروه دیگاار بااوده اساات بااه ،وریکااه در 

محاسابه  152هاا و در سایر شاليکوبی 538های سنتی شاليکوبی

 شده است 

 233( کااارایی سااودآوری 2319) 3رانو همکااا سااانياوب 

شاليکوبی را در دو منطقه نيجریه مورد مطالعه قرار دادند  هادي 

هاا باود کاه از این پژوهش حداکثر کردن ميزان سود شااليکوبی

ها استفاده شد  نتایج این تحقيق نشان روش تحليل پوششی داده

 81داد متوسط کارایی سودآوری در دو منطقه باه ،اور متوساط 

صد بوده و واحدهایی که در خرید و فروش برنج هام فعاليات در

  دارند از سودآوری بالاتری برخوردار هستند 

( ساختار بازار، حاشيه قيمت و 2319) 1وراوهوا و ن ينگيجیو

ها در سریلانکا ماورد بررسای قارار دادناد  کارایی فنی شاليکوبی

نشاان داد 8و هریشمن هرفيندال 9تمرکز های نرخمقادیر شاخص

ها از نظر ساختار دارای بازار رقابتی هستند و تفااوت در شاليکوبی

 کننده ندارد بر انتخاو مصري تأثيرها برند شاليکوبی

ها نشان داد ميانگين کارایی نتایج روش تحليل پوششی داده 

ایی درصد بوده و ميزان کار 33در واحدهای مورد بررسی بيش از 

آلات در بين واحدهای مختلف از نظر اندازه و دسترسی به ماشين

تفاوت معناداری نداشته است  همچنين ميزان حاشايه قيمات در 

                                                                                           
3- Obisesan et al 

1- Wijesinghe & Weerahewa 

9- Concentration Ratio 

8- Hirschman- Herfindahl 
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 1و همکااران افضال باشاد واحدهای مدرن و سنتی متفاوت نمی

واحاد  51کوئيست کارایی فنی ( با استفاده از شاخص مالم2318)

محاسابه  2313تاا  2333ی کشاورزی مالزی را ،ای دوره تبدیل

کشای و تصافيه کردند  نتایج این تحقيق نشان داد صنایع روغن

روغن نارگيل، توليد روغن هساته نارگيال، تولياد شاير خشاک، 

فرآوری شکر، توليد سرکه و مالت دارای کارایی یک هستند  این 

ودند  در مقابل صنایع در هر دو سال مورد مطالعه دارای کارایی ب

 91واحدهای توليد بيسکویيت و کوکی دارای کمتارین )کاارایی 

بوده اسات  در ایان مطالعاه  2313و  2333های درصد( در سال

و  2یاکاوات درصاد گازارش شاده اسات  83ها کارایی شاليکوبی

شاااليکوبی در منطقااه  11( وضااعيت کااارایی 2313همکاااران )

اندونزی مورد مطالعه قرار دادناد  نتاایج روش تحليال  5 پندالن

ها نشان داد متوسط کارایی در بين واحدهای ماورد پوششی داده

درصد بوده و تنها یک واحد باه عناوان واحاد  1/33مطالعه برابر 

 ناکارا معرفی شده است  

ها همچون سایر صنایع تبادیلی و تکميلای بخاش شاليکوبی

مثبت زیادی همچون بالاا باردن کااهش کشاورزی دارای اثرات 

ضایعات، ارزش افزوده محصولات کشاورزی و کاهش بيکااری را 

در اقتصاد روستا دارناد  مارور مطالعاات انجاام شاده در کشاور، 

گویای عادم بررسای وضاعيت صانایع تبادیلی بارنج در اساتان 

و همکاااران،  یشااهاب؛  2333، 1ردزون و آريمازناادران اساات )

(  این در حالی است که این اساتان از نظار تولياد بارنج و 1531

هاای صنایع تبدیلی فعال مربوط به ایان محصاول جازو اساتان

 آید پيشرو به شمار می

علاوه بر این بررسای عوامال اثرگاذار بار کاارایی مساتلزم  

یر مربوط باه مقادار استفاده از الگوهایی است که محدودیت مقاد

                                                                                           
1- Afzal et al 

2- Ekawati 

5-Pandeglang 

1- Redzuan and Aref 

کارایی یک واحد را در نظر بگيارد، ایان در حاالی اسات کاه در 

مطالعات انجام شده چنين محدودیتی در نظر گرفته نشده اسات  

لذا در این تحقيق سعی بر آن اسات تاا باا اساتفاده از ا،لاعاات 

کنناده کاارایی ایان های استان مازندران، عوامل تعيينشاليکوبی

و سهم هر یک تعيين گردند  شناساایی عوامال واحدها شناسایی 

ها باعا  اساتفاده بهيناه از امکاناات اثرگذار بر کارایی شاليکوبی

ها و موجا  ارتقااء موجود و جلوگيری از افزایش نامتعادل هزینه

 کيفيت و کميت کالاها و خدمات توليدی این واحدها خواهد شد  

 

 هامواد و روش

 مدل تحقيق و روش برآورد

)نظيار کاارایی  رخی از مطالعات، پژوهشگر با مشاهداتیدر ب

یاا  اشود که متغير از یک حاد بالاروبرو می واحدهای شاليکوبی(

پایين برخوردار بوده و همچنين باه ازای تعاداد قابال تاوجهی از 

(  1338، 3نيتاوبکناد )را اختيار می حدیمشاهدات، متغير مقدار 

حادی ماد  حتمال اختيار مقدار در دو حالت حدی و غيراگر تنها ا

 قارار حادی ياهنظر باشد و مقدار مشاهداتی که در خاار  از ناح

برای  یا پروبيتجيت وفاقد اهميت باشد، در نتيجه تحليل ل دارند،

از ،ري مقابل اگر   د بودنآزمون فرضيات، الگوی سازگاری خواه

محاسابات رگرسايون  تنها مقدار مشاهدات مد نظر قارار گيارد،

هاایی کاه از چندگانه سازگار خواهد بود  در هنگام برخورد با داده

شاوند  در می 1رداهای فوق برخوردارند، هر دو روش اری ویژگی

هاای ادبيات اقتصادسنجی باه ایان شاکل از اریا ، اریا  داده

 شااودگفتااه ماای 8هااای سانسااور شاادهو یااا اریاا  داده 9ناااقص

 (   1531 ،همکاران و فائز پوریميابراه)

 آن در کاه دارد اشااره رگرسايونی هاایمدل به توبيت مدل

                                                                                           
3- Tobin 

1- Bias 

9- Truncation Bias 

8-Censored Data Bias 



 633     مازندران استان یهایکوبیشال ییبر کارا اثرگذارعوامل  یبررس 

، 1وانا اسات ) شاده سانسور موارد برخی در وابسته متغير دامنه

 بخاش دارای که رودمی کار هایی بهداده برای این مدل ( 2339

-داده محادودیت یاک هاداده سورسازیاند  سانپيوسته و گسسته

 از بالاتر یا ترپایين سطوس از شده های گردآوریداده در که استا

الگاوی کلای  پيونادد می وقوع به ممکن حالت دو هر یا و آستانه

 1توبيت برای شناسایی عوامل اثرگذار بر کارایی بصورت رابطاه 

 (:1533، دکشاورز حداباشد )می

(1) 
 

 
باردار  بردار پارامترهای بارآورده شاده و  در رابطه فوق 

باشاد  از عوامال اثرگاذار دهنده میاز متغيرهای توضيح 

هاا شاامل متغيرهاای ناوع مالکيات ( بر کاارایی شااليکوبی)

فعاليات، سان بنگااه، تعاداد )شخصی، تعاونی، شراکتی(، انادازه 

کاار، ميازان کار، جنسيت نيروینيروی کار، ميزان مهارت نيروی

هاای دستمزد پرداختی، سرمایه، تعداد محصولات توليدی، هزیناه

هاای بازاریاابی و هاای تبليغاات و شايوهتحقيق و توسعه، هزینه

 های مکان استقرار واحد اشاره کرد ویژگی

نشان داده  2ین مطالعه در رابطه الگوی تجربی متناس  با ا 

 شده است:

های مورد مطالعه است نماد کارایی شاليکوبی y، 2در الگوی 

باشد و از ،ارس تحقيقااتی که ميزان آن از صفر تا یک متغير می

 2انجام شده در دانشگاه علوم کشاورزی و مناابع ،بيعای سااری

 استخرا  شده است  

ها باا اساتفاده از روش در ،رس نامبرده ميزان کاارایی واحاد

تحلياال پوششاای فااازی محاساابه شااده اساات  مياازان شاالتوک 

                                                                                           
1-Wang 

گيری کارایی صنایع تبدیلی و تکميلی کشااورزی اساتان اندازه "،رس تحقيقاتی - 2
 "های استانعوامل اثرگذار بر آن، مطالعه موردی: شاليکوبی مازندران و شناسایی

کاار و های نيرویسفيدشده به عنوان ميزان توليد و مقادیر نهاده

های برق و گاز به عنوان ورودی در الگاوی فاازی مصري انرژی

 مورد استفاده قرار گرفتند 

، تعاداد 5متغيرهای اثرگاذار بار کاارایی شاامل عمار واحاد 

)ظرفيت بالقوه ساالانه 3، اندازه واحد1روزهای فعاليت در یک سال

)تعداد و دوره  9کار، خصوصيات نيروی1سفيد کردن(، نوع مالکيت

)سان، تجرباه، ساواد و اساتفاده از  8آموزشی(، خصوصيات مادیر

-و، تحقياق3های نوین مانند اینترنت در اداره واحد(، انرژیروش

 باشد  می 15مکان استقرار و 12، سرمایه11، تبليغات13توسعه

های استان مازنادران جامعه آماری در این مطالعه، شاليکوبی

هستند که براسا  ا،لاعات جهااد کشااورزی اساتان مازنادران 

واحاد باوده اسات  بارای  1311برابر  1531ها در سال تعداد آن

 (1399) 11کاوکراناز فرماول تعيين حجم نمونه مطالعاه حاضار 

 (:5استفاده شده است )رابطه 

 ، موردنياز در هر بخشهای تعداد پرسشنامه  5در رابطه 

باه  qو  p، های فعال در اساتان مازنادرانصنایع شاليکوبیتعداد 

در نظار  3/3های موفقيت و شکسات هساتند کاه ترتي  نسبت

درصاد و برابار  1خطای  در سطح Zمقدار آماره  Zگرفته شدند، 

در این تحقياق که  استضری  خطای تخمين  واست  38/1

 درصد در نظر گرفته شده است  1ميزان خطا 

 

                                                                                           
5-Age unit 

1- Time work 

3- Size 

1- Ownership 

9- Labor 

8- Management 

3- Energy 

13- R&D 

11- Advertising 

12- Capital 

15- Location 

11- Cochran 
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(2)  

 

(5) 
 

واحاد شااليکوبی در اساتان  1311با در نظار گارفتن تعاداد 

است  لازم به ذکر اسات  112مازندران، تعداد حجم نمونه برابر با 

 53،  ا،مينااان از تکمياال کااردن ایاان تعااداد پرسشاانامه باارای

پرسشنامه بيشتر از تعداد محاسبه شده از واحدهای مورد مطالعاه 

هاای نااقص از نموناه تکميل گردیده و بعد از حذي پرسشانامه

پرسشنامه به عنوان نمونه ماورد  119آوری شده، در نهایت جمع

رساتان براساا  هاا در هار شهمطالعه قرار گرفت  توزیع نموناه

 ها در استان مازندران است سهم هر شهرستان از کل شاليکوبی
 

 نتایج و بحث

هاای ماورد مطالعاه برابار ميانگين کارایی در بين شاليکوبی

هاای اساتان گيلاان درصد بود که از مياانگين شااليکوبی 5/11

و  فااو) هااای چااين(، شاااليکوبی1583، کاووساای و همکاااران)

و همکااران،  شايتاهای مدرن هناد )(، شاليکوبی2311همکاران، 

(، 2319، وراوهوا و ویجينگين های سریلانکا )(، شاليکوبی2311

-( و شااليکوبی2318ان، و همکاار افضلهای مالزی )شاليکوبی

( کمتر اسات  بيشاترین 2313و همکاران،  اکواتیهای اندونزی )

 39مقدار کارایی بدست آمده در ایان تحقياق باه ترتيا  برابار 

 درصد بود  38/3درصد و کمترین آن 

گازارش  1خصوصيات متغيرهای مربوط به توليد در جادول 

ساال  3/53های مورد مطالعه ر شاليکوبیشده است  ميانگين عم

( 93تاا  53سال )دهه  28است  سهم واحدهای با قدمت حداقل 

درصد از کل نموناه ماورد مطالعاه اسات کاه قابال  1/99برابر 

ملاحظه است  ميانگين شلتوک سافيد شاده در واحادهای ماورد 

بوده است  در بين واحدهای  1539تن در سال  135مطالعه برابر 

درصاد  8/13تان،  33درصد از واحدها کمتر از  1/8العه مورد مط

 تن شلتوک را در سال قبل سفيد کردند   133تا  31

ميااانگين ظرفياات بااالقوه واحاادهای مااورد مطالعااه براباار 

تن اسات )جهااد کشااورزی اساتان مازنادران، ساال  31/1353

(  با توجه به ميانگين شلتوک سفيدشاده و ظرفيات باالقوه 1539

توان گفت، متوسط بکارگيری از پتانسايل واحادها در واحدها می

درصد است  این مقدار به متوسط ظرفيت  2/13این تحقيق برابر 

 91هاای ماورد مطالعاه در اساتان گيلاان )بکارگيری شااليکوبی

( و در مقاباال از 1583، کاووساای و همکاااراندرصااد( نزدیااک )

، شيتا و همکاراندرصد( بيشتر است ) 18/31های هند )شاليکوبی

واحاد باه  22(  همچنين در ميان واحدهای مورد بررسای 2311

باشند  ها سنتی میکند و سایر شاليکوبیصورت مدرن فعاليت می

های مدرن و سانتی باه ترتيا  ميانگين ظرفيت بالقوه شاليکوبی

انگين هزیناه پرداخات شاده باشد  مياتن می 335و  1315برابر 

 3/18بابت برق و گاز مصري شده در نمونه مورد مطالعاه برابار 

ميليون تومان  183هزار تومان تا  183ميليون تومان است که از 

متغير بود  متوسط دستمزد پرداختی باه کاارگران در ،اول یاک 

ميلياون توماان باود  البتاه در برخای از  1/13سال کاری برابار 

کاار ليل مقيا  کوچاک واحاد و بکاارگيری نيارویواحدها به د

خانوادگی هزینه کارگر کم و یا حتی صفر اظهار شده است  تعداد 

 22ميلياون دساتمزد کاارگر پرداختناد  83واحدهایی که بالاتر از 

آلاات و مياانگين عمار ماشاين گویاان اسات درصد از کل پاسر

واحادهایی سال بود  تعداد  38/3های فعال در شاليکوبی دستگاه

 13های موجود را کمتر از پنچ سال بيان کردناد که عمر دستگاه

درصاد( و  59واحاد ) 33سال  13درصد نمونه(، پنچ تا  58واحد )
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درصد( بودند  با در نظر گرفتن عمر  19واحد ) 29سال  23تا  11

 21توان گفت در ایان نموناه آلات میسال برای ماشين 13مفيد 

 ها دارای تجهيزات قدیمی هستند درصد از کل شاليکوبی

های مورد مطالعه برابار ميانگين تعداد روزهای کار شاليکوبی

و  13روز بود  کمترین تعداد روزهای کار یک شاليکوبی برابر  93

های ماورد مطالعاه بود  بيشتر شاليکوبی 513بيشترین تعداد روز 

ن علت کردند  مهمتریدر بازه یک تا چهار ماه در سال فعاليت می

ها و عدم امکان نگهاداری بارای مادت این امر سرپا زدن شالی

،ولانی بود  به همين علت بيشتر واحدهای مورد مطالعه تنهاا در 

فصل برداشت برنج فعاال بودناد  مياانگين تعاداد روزهاای کاار 

 کاووسی و همکارانها در این مطالعه نسبت به مطالعه شاليکوبی

( کمتار اسات  2311) شيتا و همکاران( در استان گيلان و 1583)

روز  118هاا در این مطالعاه مياانگين مادت فعاليات شااليکوبی

-گزارش شده است  در مقابل با ميانگين مدت فعاليت شااليکوبی

مای ساوره و رحيمااه( در مطالعاه  3/2آماده )های سنتی بدست

 ( در شهرستان تالش نزدیک است 1535) ميرکاظمی

 . خصوصیات آماری متغیرهای مربوط به تولید1جدول 

 درصد تعداد بازه متغیر درصد تعداد بازه متغیر

 سال توليد

 گذشته )تن(

 1 13 23  از کمتر

 برق هزینه

 گاز و
 )ميليون 

 تومان(

 8 11 5کمتر از 

 23 55 9ا ت 5/1 1/2 1 33  تا  23

 12 23 13تا  9/1 8/13 18 133  تا  31

 19 23 13تا  13/1 8/13 18 233  تا 131

 11 21 23تا  13/1 2/15 22 133  تا  231

 22 51 33تا  23/1 9/28 18 833  تا  131

 1 3 33بالاتر از  8/13 18 1233  تا  831

 1/1 11 1133  تا 1233

عمر 
 شاليکوبی

 13 13 13و  53دهه 

 13 23 33  دهه 2/9 12 2333  تا 1131

 8/22 58 13 دهه 1/5 1 2333  از بالاتر

ظرفيت بالقوه 
 واحد )تن(

 8/23 15 93  دهه 1/2 1 133  از کمتر

 13 23 83  دهه 1/3 3 533تا  133

 1/1 11 33  دهه 8/13 55 133تا  133

 5/11 13 1333تا  933

 دستمزد

 کارگران
 )ميليون

 تومان(

 3 8 5 از  کمتر
 3 13 13  تا  3 12 23 1533تا  1133
 11 25 23  تا  11 3/8 11 1833تا  1133

 8 11 53  تا  21 1/1 11 2333تا  133
 23 51 33  تا 51 13/1 9 2333 از بالاتر

تعداد روزهای 
 کار

 22 51 83  تا 31 3/39 33 روز و کمتر 13

 8 15 133  تا  81 1/53 38 123  تا 11 
 8 11 133  تا 131 5/1 9 183  تا 133
 1 13 133  از بالاتر 1/2 1 183  از بيشتر

آلات ماشين عمر
 )سال(

 58 13 3از  کمتر

هزینه 
تعمير 
ها دستگاه
)ميليون 
 تومان(

 1/15 92 13تا  3
 1/21 53 23تا  11 59 33 13 تا 3 

 8/13 18 53تا  21 11 19 13تا  11

 1/12 23 33تا  51 1 13 23 تا 11

 2/1 9 83تا  31 8 15 53 تا  21
 8/1 5 133تا  81 1 1 53 از بالاتر

 نوع شاليکوبی
 2/1 2 133تا  131 19/15 22 شاليکوبی مدرن
 1/3 3 133 از بالاتر 85/81 113 شاليکوبی سنتی

 های تحقيقمأخذ یافته
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سال است  جوانترین و  35مدیر شاليکوبی برابر  ميانگين سن

سال هساتند  بررسای  98و  29ترین مدیر به ترتي  دارای مسن

درصد آنها  1/3دهد تنها ها نشان میتحصيلات مدیران شاليکوبی

(  مادیرانی کاه دارای ساطح 2از سواد برخوردار نيستند )جادول 

درصد از  9/13 و 2/15سواد ابتدایی و راهنمایی هستند به ترتي  

هاای هاا را باه خاود اختصااب دادناد  در باين گاروهکل پاسر

 5/58نفار )معاادل  11تحصيلی، مدیران با تحصيلات دیاپلم باا 

کاه ها( بيشترین سهم را دارا هستند  در حاالیدرصد از کل پاسر

( در شهرسااتان 1535) رحيماای سااوره و ميرکاااظمیدر مطالعااه 

در باين  بيشتر مدیران دارای تحصيلات دانشاگاهی بودناد  تالش

مورد( باه جاز  95درصد از مدیران ) 9/15واحدهای مورد مطالعه 

های دیگر نيز مشغول به کار هساتند و اداره شاليکوبی در فعاليت

درصاد از  1/5 باشد ها نمیاداره شاليکوبی تنها منبع درآمدی آن

ود تحقيق و جستجو از جهاد مدیران برای بهبود وضعيت واحد خ

دهناد  همچناين کشاورزی و سایر واحادهای مشاابه انجاام می

درصد از نمونه ماورد مطالعاه بارای هرچاه بيشاتر شادن  1/21

هاایی کنند  بيشاترین روشمشتریان خود از تبليغات استفاده می

تبليغاتی مورد استفاده شاامل چااپ بار گاونی و چااپ کاارت و 

ين استفاده از تابلو و بنار و حمال شاالی باشد  همچنسررسيد می

های تبليغاتی واحدهای مورد مطالعه بيان رایگان نيز به عنوان راه

درصد مدیران به  3/21شده است  در بين واحدهای مورد مطالعه 

منظور اداره واحد خود از اینترنت استفاده کردند  بيشترین استفاده 

-ها و پرداخترل دوربينها محدود به کنتاز اینترنت در شاليکوبی

 های بانکی ذکر شد 

درصد کارگران واحدهای مورد مطالعه تحات آماوزش  2/13

قرار گرفتند  آماوزش کاارگران در شااليکوبی در زميناه کاار باا 

وضاعيت  باشاد دستگاه و تعميرات دستگاه بارای مکانياک مای

ها براسا  سهم کارگران فصلی هار کارگران فعال در شاليکوبی

بت به کل کارگران همان واحد مورد بررسی قرار گرفتاه واحد نس

است  متوسط تعداد کارگران فصلی واحدهای مورد مطالعه برابار 

درصد متغيار اسات   133درصد است  این سهم از صفر تا  1/91

در برخی از واحدهای کوچک تنها مدیر به عنوان کارگر ثابات و 

هایی کاه دارای کند  تعاداد واحادفصلی در شاليکوبی فعاليت می

درصد از کارگران آن، فصلی هستند برابر هفت است  23کمتر از 

دهد  در مقابل واحدهایی درصد از کل نمونه را تشکيل می 2/1و 

 133تاا  91درصد و  93تا  11که دارای کارگران فصلی با تعداد 

درصاد از  3/33و  9/51درصد از کل کارگران هستند به ترتيا  

دهنده یکی از موارد نشان دهند را تشکيل مینمونه مورد بررسی 

درصاد از  39های اصلی است  وضعيت مکانی، دسترسی به جاده

-واحدهای مورد مطالعه در فاصله کمتر از یک کيلومتری با جاده

واحد( نيز در فاصله یک تاا  21درصد ) 11های اصلی قرار دارند  

فاصله از جاده های اصلی قرار دارند  کاهش دو کيلومتری از جاده

ها و انتقاال یکی از موارد دسترسی آسانتر کشاورزان به شاليکوبی

تواند بر ميزان محصول ایان واحادها شلتوک به آنجا است و می

های مورد مطالعه بندی خصوصيات شاليکوبیتقسيم اثرگذار باشد 

هااای اسااتان مازناادران نشااان  داد در بااين از نظاار شهرسااتان

های شهرستان نوشاهر باا طالعه، شاليکوبیهای مورد مشهرستان

های شهرستان ترین و شاليکوبیسال عمر قدیمی 1/11ميانگين 

سال به عنوان جدیدترین واحادها  11و  1/13بهشهر و بابلسر با 

های محمودآباد، هستند  واحدهای شاليکوبی مستقر در شهرستان

، تنکاابن، آباد، نور، فریدونکنار، چاالو ، ميانادورودرامسر، عبا 

 58تا  51گلوگاه، سوادکوه شمالی و قائمشهر دارای ميانگين عمر 

-سال هستند  متوسط عمر واحدهای مورد مطالعه در شهرساتان

سال متغيار  53تا  23های بابل، جویبار، ساری، آمل و سيمرغ از 

های بابلسر، فریدونکنار و واحدهای شاليکوبی در شهرستان است 

تان شاالی باه ،اور  1331و  1233، 1533سيمرغ به ترتي  باا 

متوسط بيشترین ميزان شلتوک را در نمونه مورد بررسای سافيد 

تان  55هاای شهرساتان چاالو  باا کردند  در مقابل شاليکوبی

شلتوک سفيد شده کمترین در رتبه آخر قرار دارناد  هار یاک از 

های محمودآبااد، آمال، واحدهای شاليکوبی مستقر در شهرستان
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تن شلتوک  311تا  933، بابل و رامسر به ،ور متوسط مياندورود

 سفيد کردند  1539را در سال 

 
 

 مطالعه مورد یهایکوبیشال در رانیمد یآمار اتیخصوص. 2 جدول

 درصد تعداد وضعیت متغیر

 26/9 45 بله اینترنت از استفاده

 43/7 73 دوم شغل دارای دوم مدیر شغل

 3/6 6 بله توسعه و تحقيق

 21/6 36 بله غاتتبلي

 4/8 8 بله آموزشی برای کارگران دوره

 )درصد( فصلی از کل کارگران هر واحد سهم کارگر

 4/2 9 20 از کمتر
 4/2 9 40 تا 20
 31/7 35 70 تا 41

 13 133 100 تا 71

 مدیر تحصيلات

 5/4 9 سواد بی
 13/2 22 ابتدایی
 19/8 33 سيکل
 38/3 64 دیپلم
 5/4 9 کاردانی
 13/2 22 ليسان،

 4/8 8 ليسان، فوق

 53 مدیر )سال( سن

 22 مدیر )سال( تجربه

 های تحقيقمأخذ: یافته
 

 استقرار مکان براساس نمونه یآمار اتیخصوص .9 جدول

 واحد )سال( عمر تعداد شهرستان
ها دستگاه عمر

 )سال(

ظرفیت بالقوه واحد 
 )تن(

تولید  میزان
 )تن(

از  درصد بکارگیری
 ظرفیت بالقوه

فعالیت  مدت
 )روز(

 19 19 893 1233 3/1 5/23 29 آمل
 31 93 982 332 3 53 23 بابل

 113 93 1533 1923 3/12 11 9 بابلسر

 13 13 353 823 2/11 1/13 3 بهشهر

 19 31 283 313 3/19 2/55 13 تنکابن

 98 11 313 813 8/11 8/23 3 جویبار

 35 1/1 55 333 13 3/55 1 چالو 

 83 93 933 1393 9 8/51 2 رامسر

 32 11 111 353 3/11 2/29 3 ساری

 31 13 291 133 3/15 8/51 1 شمالی سوادکوه

 81 83 1331 1213 2/1 23 3 سيمرغ

 98 11 139 113 5/1 3/53 1 آباد عبا 

 121 139 1233 1232 1/5 2/51 13 فریدونکنار

 11 11 159 315 5/1 5/51 1 قائمشهر

 19 1/52 292 855 9/3 55 5 لوگاهگ

 12 11 313 1159 3 58 11 محمودآباد

 93 93 823 1133 1 3/55 2 مياندورود

 39 1/18 153 955 23 9/18 5 نکا
 1/32 93 351 939 1/8 5/53 11 نور
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 93 5/29 138 531 3/15 1/11 8 نوشهر
 های تحقيقمأخذ: یافته

 

-ها در شهرساتاناليکوبیمدت فعاليت )تعداد روزهای کار( ش

روز( بيشتر از سایر واحادها  125و 113های بابلسر و فریدونکنار )

گزارش شده است  واحادهای فعاال در آمال، تنکاابن، گلوگااه، 

روز در ساال و  13بهشهر، محمودآباد و قائمشهر به ،ور متوسط 

شمالی، بابل، چالو ، نور و ساری به ،ور واحدهای نکا، سوادکوه

 روز در سال فعاليت داشتند  33متوسط 

گزارش شده است  به  1نتایج برآورد الگوی توبيت در جدول 

بينای اساتفاده منظور سنجش اعتبار مدل از درصد صحت پايش

 83بينای شده است  در این تحقيق ميزان درصاد صاحت پايش

درصد بدست آمده است  متغيرهای ظرفيت باالقوه واحاد، تعاداد 

هاا، ساهم هزیناه د کارگران از هزیناهروزهای کار، سهم دستمز

هاای هاا، تحصايلات مادیر، سان مادیر، برناماهانرژی از هزینه

آباد، نوشهر، )عبا  آموزشی کارگران، تبليغات و متغير شهرستان

چالو  و تنکابن( بر ميازان کاارایی اثرگاذار هساتند  در مياان 

 متغيرهای ذکر شده، متغيرهای ظرفيت شاليکوبی، تعداد روزهای

دار و متغيرهاای ساهم فعاليت، تبليغات دارای اثر مثبات و معنای

دار بار ها و سن مادیر اثار منفای و معنایهزینه انرژی از هزینه

کارایی دارند  متغيرهای برنامه آموزشی بارای کاارگران و ساهم 

هاا دارای اثار مثبات و هزینه دساتمزد کاارگران از کال هزیناه

و تحصايلات بالااتر از  متغيرهای تحصايلات مادیر )بادون ساواد

 ها اثر منفی بر کارایی دارند دیپلم( و شهرستان

افزایش یک درصدی ظرفيت بالقوه شاليکوبی، کارایی واحاد 

دهاد باا افازایش درصد افزایش شد  این نتيجه نشان مای 32/3

شود  واحادهای اندازه بالقوه واحد ميزان کارایی آن نيز افزوده می

کردن شلتوک و نگهاداری ظور خشکبزرگتر فضای بيشتر به من

آورد و آن ،ی مدت زمان بيشتر برای سفيدکردن را فاراهم مای

موج  افزایش مدت زمان فعاليت شااليکوبی و افازایش کاارایی 

خواهد شد  در این مطالعه متوسط ظرفيت واحدهای مدرن بيشتر 

توان نتيجه گرفت با تغيير حالات از واحدهای سنتی است، لذا می

ها از سنتی به مدرن ميزان کارایی این واحدها افازایش یشاليکوب

 خواهد یافت 

ها یک روز افزوده چنانچه بر تعداد روزهای فعاليت شاليکوبی

واحاد افازوده خواهاد  3335/3شود، ميزان کارایی آنها به اندازه 

تاوان محصاول شد  در صورت افزایش تعداد روزهای فعاليت می

هاا سافيد کارد و کاارایی واحاد را شلتوک بيشتری در شاليکوبی

( 1583) کاووسای و همکاارانافزایش داد  این نتيجه در مطالعه 

 نيز تأیيد شده است 

هاا موجا  کااهش افزایش سهم هزینه انرژی از کل هزینه

خواهد شد  این نتيجاه گویاای اساتفاده  331/3کارایی به ميزان 

 های مورد مطالعه است شاليکوبی بيش از اندازه انرژی در

کاار، آماوزش آنهاا یکی از عوامل اثرگذار بر کيفيات نياروی

های آموزشی دهد استفاده از برنامهنشان می 1است  ارقام جدول 

هاا خواهاد شاد  برای کارگران موج  افزایش کارایی شاليکوبی

 32/3کنند دارای های آموزشی استفاده میواحدهایی که از برنامه

 درصد کارایی بيشتر نسبت به سایر واحدها هستند  

بررسی تحصيلات مدیر در ایان مطالعاه نشاان  داد چنانچاه 

واحد شاليکوبی دارای مدیر با تحصيلات بالاتر از دیپلم  یاا بادون 

کمتار  31/3و  32/3سواد باشد ميزان کارایی آن واحد، به ميزان 

رسی اوليه خصوصيات از سایر واحدها خواهد بود  این نتيجه در بر

های کارایی نيز وجاود دارد  آماری متغير تحصيلات مدیر در گروه

تعداد واحدهای با مدیران دارای تحصيلات بالاتر از دیپلم و بدون 

 سواد دارای کارایی کمتری نسبت به سایر واحدها هستند 

کاار شااليکوبی، سان مادیر یکی دیگر از مشخصات نياروی

یر یاک درصاد افازوده شاود، از ميازان است  چنانچه بر سن مد
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شود  از دلایل این نتيجاه را درصد کاسته می 331/3کارایی واحد 

پذیری و نوآوری با بالاا رفاتن سان توان به کم شدن ریسکمی

پذیری تر از ریسکافراد نسبت داد  به عبارت دیگر مدیران جوان

جدید بيشتری نسبت به سایر مدیران برخوردار هستند و تغييرات 

پذیرند  همچنين با افازایش سان مادیر تر از سایرین میرا سریع

هاای سانتی و تجربای در این احتمال وجود دارد بيشتر بر روش

فرایند کار استفاده شود و از کيفيات کاار آنهاا کاساته و موجا  

شود  در نتيجه ميازان کاارایی واحاد کاهش ميزان محصول می

 یابد  کاهش می

هاا باه کشااورزان و ناسااندن شااليکوبیعامل تبليغات در ش

بر کارایی دارد   352/3ها، اثر مثبت به ميزان مشتریان شاليکوبی

که واحدهایی که برای آنهاا تبليغااتی صاورت نگرفتاه ایگونهبه

 درصد کارایی کمتر نسبت به سایر واحدها هستند  31/3دارای 

ا نقاش هیکی دیگر از متغيرهای اثرگذار بر کارایی شاليکوبی

هاای دهد شاليکوبینشان می 1مکان استقرار است  نتایج جدول 

آباد و نوشاهر در مجماوع های چالو ، تنکابن، عبا شهرستان

ها کارا هستند  نتایج مطالعاه درصد کمتر از سایر شاليکوبی 35/3

( نيز نشان داد مکاان اساتقرار بار کاارایی 2311و همکاران ) فو

کااه در مطالعااه هااای چااين اثرگااذار اساات، در حااالیليکوبیشااا

هاای ( مکاان اساتقرار شااليکوبی2319) وراوهاوا و ویجينگين 

سریلانکا بر کارایی آنها اثر معنادار نداشته اسات  در بارآورد الگاو 

ها به عنوان یک منطقه با ساایر مناا،ق مقایساه این شهرستان

 شدند 

 

 هایکوبیشال ییعوامل اثرگذار بر کارا تیتوب یالگو جینتا .4 جدول

 ضریب متغیر
 انحراف

 معیار
 اثر نهایی احتمال t آماره 

 0/02 0/00*** 3/17 0/00002 0/07 واحد )هزار تن( بالقوه ظرفيت
 0/0003 0/11* 1/6 0/0005 0/001 کار روزهای تعداد

 0/02 0/23 1/21 0/05 0/06 آموزش کارگران
 0/032 0/08* 1/74 0/05 0/09 تبليغات

 0/001- 0/01*** 2/52- 0/001 0/003- هزینه )درصد( از انرژی سهم
 0/001- 0/15 1/44- 0/002 0/003- مدیر سن
 0/02- 0/28 1/09- 0/06 0/06- مدیر )بالاتر از دیپلم( تحصيلات
 0/04- 0/23 1/21- 0/10 0/11- سواد( مدیر )بدون تحصيلات

-مکان استقرار )نوشهر، چالو ، تنکابن و عبا 

 آباد(
-0/08 0/03 -2/47 **0/02 -0/03 

 - 0/00*** 3/67 0/15 0/55 ثابت ضری 
 - 0/00*** 18/55 0/01 0/23 سيگما

 دهنددرصد را نشان می 13و  3، 1داری در سطح ***،  **، * به ترتي  معنی
 های تحقيقمأخذ: یافته

 

 

 گیرینتیجه

ترین و مهمترین صنایع ها به عنوان یکی از قدیمیاليکوبیش

رغام آیند  علایتبدیلی کشاورزی در استان مازندران به شمار می

تعداد زیاد این واحادها در اساتان مازنادران، تااکنون مطالعاه در 

زمينه عوامل موثر بر کارایی آنهاا صاورت نگرفتاه اسات  بارای 

پرسشاانامه بااه روش  119دسااتيابی بااه اهااداي مطالعااه تعااداد 

هاای هاای اساتان مازنادران در شهرساتانتصادفی از شاليکوبی

مختلف تکميل شد  نتایج الگاوی توبيات نشاان داد متغيرهاای 

ظرفيت بالقوه واحد، تعداد روزهای کار، سهم دستمزد کارگران از 

ها، تحصايلات مادیر، سان ها، سهم هزینه انرژی از هزینههزینه
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 موزشی کارگران، تبليغات و متغيار شهرساتانهای آمدیر، برنامه

آباد، نوشهر، چالو  و تنکاابن( بار ميازان کاارایی ماوثر )عبا 

هسااتند  در ميااان متغيرهااای ذکاار شااده، متغيرهااای ظرفياات 

شاليکوبی، تعداد روزهاای فعاليات، تبليغاات دارای اثار مثبات و 

ر ها و سن مادیدار و متغيرهای سهم هزینه انرژی از هزینهمعنی

دار بر کارایی داشتند  متغيرهای برنامه آموزشای اثر منفی و معنی

هاا برای کارگران و سهم هزینه دستمزد کارگران از کال هزیناه

دارای اثر مثبات و متغيرهاای تحصايلات مادیر )بادون ساواد و 

هاا اثار منفای بار کاارایی تحصيلات بالاتر از دیپلم( و شهرستان

، مکاان اساتقرار )شهرساتان(، داشتند  متغيرهای تحصيلات مدیر

را  بر  تأثيرظرفيت بالقوه واحد و آموزش کارگران دارای بيشترین 

های استان مازندران داشتند  با توجه باه نتاایج کارایی شاليکوبی

هاای این تحقيق راهکارهای زیر برای افزایش کارایی شااليکوبی

 استان مازندران پيشنهاد می شود 

وزشی تخصصای بارای مادیران و های آم  برگزاری کلا 1

هاا توساط ساازمان جهااد کشااورزی اساتان کارگران شاليکوبی

 مازندران

  ارائه تسهيلات متناسا  باا واحادهای شااليکوبی اساتان 2

هاای ماورد مازندران جهت نوسازی و تعمير تجهيزات و دساتگاه

 استفاده در این واحدها 

 ها ی  مدرن کردن تجهيزات مورد استفاده در شاليکوب5

 

 تشکر و قدردانی

 کاارایی گياریاندازه » یقاتيمقاله بر گرفته از ،رس تحق نیا

 شناساایی و مازنادران استان کشاورزی تکميلی و تبدیلی صنایع

بوده  «استان هایشاليکوبی: موردی مطالعه آن، بر اثرگذار عوامل

که از حمایت مالی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ،بيعی ساری 

نویسندگان مقاله به ایان وسايله از دانشاگاه علاوم گرفت  انجام 

کشاورزی و منابع ،بيعی ساری و معاونت پژوهشی به تساهيلات 

های اجرای تحقيق، مراتا  قادردانی و ساپا  و پرداخت هزینه

 دارند خود را اعلام می

 

 منابع

  1531ت   ی،و محمد ، ز موغاری،یمیکر ،   فائز، پورابراهيمی

 سانسورشاده، هایدر برآورد مدل کار کودک با داده ییدرونزا

 نظریاه فصالنامه ابازاری، متغيار با توبيت مدل بکارگيری با

    51-1(: 5)1 اقتصاد، کاربردی

 تااأثير بررساای  1535  ر م ميرکاااظمی، و ، ب سااوره،رحيماای

 بارنج ضایعات کاهش در صنعتی به سنتی شاليکوبی نوسازی

 و کشااورزی اقتصااد مجلاه ،تالش شهرستان موردی مطالعه

  233 -185(: 81)22 توسعه،

 ساازمان، 1582 ساال برنج توليد افزایش ،رس  1585ع   زراعی،

  زراعت مدیریت فار ، استان کشاورزی جهاد

 عوامال بررسی  1531  م الهی،سيف و ، ا صالحی، ،   شهابی،

 زایایاشاتغال در روساتایی صانایع موفقيات ميازان بر مؤثر

-برناماه و پاژوهش مجلاه(  اصفهان استان: موردی مطالعه)

  13-23(: 1)1 روستایی، ریزی

 تحليال  1583  م خيا،ی، و  م ازبری، پورابراهيم ، ش کاووسی،

 توليد تابع روش با گيلان استان برنج تبدیلی صنایع وریبهره

(: 12)5 اقتصاادی، علاوم فصالنامه  هاداده پوششی تحليل و

81- 33  

 وابساته متغيار باا رگرسايون هاایمدل  1533  غ حداد، کشاورز
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    Abstract 

Rice mills are one of the oldest and most important agricultural conversion industries in the 

Mazandaran province. Despite the large number of these units in the Mazandaran province, so far 

little research has been done to measure their efficiency. The purpose of this study is to identify 

factors affecting the efficiency of these units. To achieve the objectives of the study, 167 

questionnaires were completed by random sampling from different cities in the Mazandaran 

province in 2018. The Tobit model was used to identify factors affecting the performance of these 

units. The results of the Tobit model showed that the coefficients of potential unit capacity, number 

of working days, energy cost share of the costs, higher education than manager's diploma, manager's 

age, workers' training programs, advertising and city (Abbas Abad, Nowshahr, Chalus and 

Tonekabon) variables, affect efficiency and are 0.001, -0.003, -0.003, -0.06, -0.11 and -0.08 

respectively. Among these, variables of paddy capacity, number of days of activity, advertising, 

share of energy costs and manager age have a significant effect on efficiency. The variables 

manager's education (-0.04 uneducated), advertising (0.032) and location unit (-0.03) have the most 

impact on the efficiency of rice mill units. Based on the results of this research study, suggestions 

such as training courses, payment facilities and modernization of traditional have been provided with 

all due regards. 
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