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چکيده
در مطالعه حاضر با استناده از تابع مرزی پوشای اسيت شکاف تکنولوژیکی روشهای مختلف بیاری محصول گندم در اسرتا
فارس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای ااجام تحقیق از اطاللان  111گندمکار در سال  1416که برهصرورن تصرادفی مرورد
مصاحيه قرار گرفتهااد ،استناده شدهاست .مزارع اعواه بر حسب روشهای مختلف بیاری به دو گروه دارای سیست بیراری براراای و
فاقد سیست بیاری باراای تقسی شدهااد .اتایج حاصل از تخعین تابع تولید مرزی منطقهای ااا داد کارایی فنی بررای گرروه دارای
سیست بیاری باراای  1/17و روش فاقد سیست بیاری  1/16میباشد .یعنی این واحدها با به کاربرد میزا ماخصی از ازادههرای
تولید بهطور متوس به ترتیب حدود  17درصد و  16درصد مقدار محصولی را تولید می کنند که با اسرتناده از هعرین میرزا ازراده و
تکنولوژی موجود می توااست تولید شود .کارایی فنی اسيت به تابع تولید فرامرزی در سیسرت بیراری براراای  1/13و در گرروه فاقرد
سیست بیاری باراای  1/76میباشد .اسيت شکاف تکنولوژیکی برای دو گروه فوق به ترتیب  1/18و  1/11مریباشرد یعنری سیسرت
بیاری باراای لعلکرد تکنیکی بزتری دارد و دارای اسيت شکاف تکنولروژیکی براالتری در مقایسره برا روش فاقرد سیسرت بیراری
میباشد .این امر اقطه امید بخای برای سیاستگذارا بخش کااورزی است که با بزيود تکنی های تولید و استناده از موجرودی
منابع فعلی ،سطح تولید را ارتقاء بخاید .اتایج حاصل از لوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی سیست بیاری باراای که با استناده از مدل
پروبیت مورد بررسی قرار گرفت ااا داد که متغیرهای تجربه کااورز ،شرکت در کالسهای ترویجی ،دارایی کااورز ،وام ،تعایالن
ریسکی و مالکیت اه تأثیر مثيت و معنیداری بر پذیرش تکنولوژی سیست بیاری باراای داراد.
واژههای كليدی :پروبیت ،تابع فرامرزی ،گندم ،اسيت شکاف تکنولوژیکی.

 - 1داااجوی دکتری اقتصاد کااورزی ،داااهاه زابل
 - 6کارشناس ارشد اقتصاد کااورزی ،داااهاه زابل
 - 4استاد بخش اقتصاد کااورزی داااهاه شزید باهنر کرما
(* -اویسنده مسئول)rezasfk@gmail.com :
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مقدمه
جععیت جزا بهصورن اعهیری در حال افزایش می باشد .مطابق مار سازما ملل متحد ،جععیت جزرا در سرال
 6131به  1/3میلیارد انر و در سال  6131به  11/13میلیارد انر خواهد رسید (گلد .1)6117 ،از اجا که این افزایش جععیت
در کاور های در حال توسعه شتاب بیاتری خواهد داشت ،بنابراین دستیابی به امنیت غرذایی پایردار در ایرن کارورها از
اهعیت بیاتری برخوردار میباشد .للیرغ اینکه در طول  31سال گذشته سیاستهای توسعهی کااورزی در این کاورها
بهصورن قابل توجزی با استناده از ازادههای مثل بهای سطحی و زیرزمینی موجب افزایش تولیدان کااورزی شدهاارد،
اما در مقابل ،این رشد محصوالن کااورزی و استناده بیش از حد از ازاده ب ماکالتی بوجود ورده کره ضرعن برر هر
زد تواز و تعادل اکوسیست های زرالی و طيیعی ،کاهش بهای سطحی ،پرایین رفرتن سرطح بهرای زیرر زمینری و
شوری بها ،تخریب جنهلها ،افزایش مصرف فتکشها ،سعوم ،کودهای شیعیایی و هعچنرین مارکالن اجتعرالی از
قيیل ،کاهش تعداد کااورزا و بر ه ریختن سیست اجتعرالی محلری تولیرد و افرزایش مزراجرن را بالرث شرده اسرت
(رولینگ.)6111 ،6
غالن از مز ترین مواد غذایی موردایاز ااسا است که کعيود در جیره غذایی ااسا میتوااد موجب سوء تغذیره و
به خطر افتاد سالمتی افراد جامعه شود ،از خااوادهی غالن ،گندم اقش مزعی در براامه غذایی ایراایا دارد و از سوی
دیهر گندم یکی از محصوالن لعده کااورزی در ایرا بوده و از موقعیت اسرتراتژی برخورداراسرت و برا توجره بره رشرد
جععیت کاور ایرا و افزایش تقاضا برای گندم ،افزایش تولید گندم و کاهش هزینه تعامشده از جعله مواردی است که
میتوااد اقش مؤثری در تأمین سالمت افراد جامعه و بزيود سطح تغذیه ها داشته باشد .هعچنین به دلیل اینکه کارور
ایرا در ااحیه گرم و خا کره زمین واقع شده است و هعواره با کعيود ب مواجه بوده است بررسی رابطه برین کرارایی
فنی گندمکارا و روشهای مختلف بیاری این محصول از موضولان حائز اهعیت میباشد که در این تحقیق با استناده از
مدل فرامرزی 4و اسيت شکاف تکنولوژیکی ،3دو روش مختلف بیاری (سیست بیاری باراای ،سیست بدو بیاری براراای)
گندمکارا استا فارس بر اساس تابع مرزی و فرامرزی مورد بررسی قرار گرفته است ،با توجه به اینکه اسرتا فرارس در
سال زرالی  14رتيه اخست تولید محصول گندم با بیش ی میلیو هنتصد هزار تن و رتيه اول محصوالن باغی با تولید
پنج میلیو دویست هزار تن بهدست ورد و از طرفی قرارگرفتن این استا در ااحیه گرم و خا کاور بررای صریاات از
میزا تولید محصوالن زرالی باید به روشهای اوین بیاری اهتعام جست .تاکنو مطالعران زیرادی در رابطره برا اارواع
کارایی و بهویژه کارایی فنی محصوالن کااورزی ااجام شده است که از جعله میتوا به موارد زیر اشارهکرد.
اجنی و زیيایی ( )1473کارایی تکنیکی گندمکارا استا فارس را برا اسرتناده از روش مررزی تصرادفی در دوره -71
 1481بررسی کردهااد .اتایج ااا داد که کارایی فنی در دوره مورد مطالعه از  81به  11درصد افزایش یافته اسرت .کرری
کاته ،اکيری و مزری ( )6113کارایی تکنیکی ،تخصیصی و اقتصادی مزارع گندم در استا سیستا و بلو ستا را بررسی
کردهااد ازا از فرم تابع کاب  -داگالس و روش حداقل مربعان اصالح شده و حداکثر راستاعائی استناده کردهااد میرااهین
کارایی تکنیکی بهدست مده از روش حداقل مربعان اصالح شده و حداکثر راستاعائی به ترتیب  31و  81درصد بوده است
میااهین کارایی تخصیصی و اقتصادی به ترتیب  84و  41درصد گزارش شدهاست .مزرابی بار بادی و هعکرارا ()1417
1- Gold
2- Roling
3- Metafrontier
4- Technological Gap Ratio
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کارایی فنی گندم کارا استا کرما را با استناده از تابع تولید ترااسلوگ بر ورد کرده و شکاف تکنولوژیکی منطقهای را در
پنج ااحیه لعده تولید گندم در این استا محاسيه کردهااد ،اتایج محاسيه ااا میدهد کره در ارواحی کر بترر شرکاف
تکنولوژیکی بیاتری در مقایسه با تابع پوشای وجود دارد .موسوی و خلیلیا ( )1413با استناده از رهیافت تابع تولید مرزی
تصادفی در ی دوره زماای هنت ساله به تخعین تابع کارایی فنی گندم در تعدادی از مزارع شزرکرد پرداختنرد ،متغیرهرای
مورد استناده در این پژوهش شامل :میزا کاربرد بیاری تحت فاار ،فعالیتهای موزشی و ترویجری و ااردازه مرزارع برود.
اتایج حاکی از اثر مثيت و معنیدار این متغیرها برکارایی فنی گندم بوده است.
بخاوده و تامسو  )6111( 1با استناده از دادههای  183مزرله گندم در سال  1473در استا کرما رابطه بین کارایی
فنی ميتنی بر میزا محصول خروجی (شاخص تیعر) و ميتنی بر ازادهای ورودی (شاخص کو ) را بررسی کردهااد ،هرا
تابع تولید مرزی کاب – داگالس را بهکار گرفتهااد ،متوس شاخص تیعر و کو به ترتیب  14و  11بوده است.
پورزاد ( )1411کارایی فنی و اسيت شرکاف تکنولروژیکی  411ذرنکرار اسرتا فرارس را برحسرب میرزا پایرداری
کااورزی با استناده از تابع مرزی پوشای محاسيه و ارزیابی اعود .اتایج مطالعه ااا داد که شکاف تکنولوژی در منراطق
اسيتاً پایدار بیاتر از مناطق ااپایدار است .مزرابی بار بادی و هعکارا ( )6117در مقالهای با اام تجزیه تحلیل فرامرزی ه
زماای مناسب است؟ با استناده از دادههای اعواهای مربوط به تولید سه رق پسته مختلف در ایرا دو معیار را برای توجیره
استناده مناسب روش تحلیل فرامرزی لنوا کرداد اول ،ااتواای کااورزا در تغییر اوع تکنولوژی مرورد اسرتناده در کوتراه
مدن و دوم اینکه ،زمو های ماری مربوط به ضرایب تابع فرامرزی تا ه حد رضایتبخش است .اتایج ااا میدهد کره
تناون بسیار اادکی در کارایی فنی بین مزارلی که واریتههرای مختلرف کارت مریکننرد وجرود دارد امرا ار پوشری از
محدودیتهای العال شده بر تولید که ااشی از ااتخاب واریتههای مختلف درخت است ،میتوااد منجرر بره افرزایش دامنره
فعالیت کااورزا برای بزيود کارایی تکنیکیشا از طریق العال فعالیتهای بزتر کااورزی گردد .هعچنین اتایج بیا گر
است که توجه به اتایج لعلکرد در واحد سطح برای مقایسه کار مدی ارقام سه گااه به تنزایی کنایت اعیکند .موریرا و
براوو ،)6111( 6در مقالهای تحت لنوا کارایی فنی و اسيتهای شکاف تکنولوژیکی مزارع گندم یر رویکررد فرامررزی
کارایی فنی را بررای کارورهای رژااترین ،شریلی و اروگوئره در دورههرای زمراای  6114-1118مقایسره کردارد ،متوسر
اسيتهای شکاف تکنولوژیکی برای این کاورها به ترتیب  71/8 ،14/1و  11/3درصد بود ،متوس کاراییهای فنی بر ورد
شده با توجه به تابع فرامرزی به ترتیب برابر با  83/1 ،76/1و  74/3درصرد برود ،اترایج حراکی از اسرت کره مرزهرای
تصادفی کاورهای رژااتین و اروگوئه به فرامرزی ازدی تر بوده و درصد متوس کارایی فنی این کاورها براالتر از کارور
شیلی میباشد از اینرو پیانزاد شد که کاورهای رژااتین و اروگوئره سررمایهگرذاری بیارتری در راسرتای دسرتیابی بره
تکنولوژیهای جدید داشته باشند ،با توجه به اتایج حاصل ،کاور شیلی میتوااست مننعت حاصل از ااطيراق برا تحقیقران
برگرفته از تکنولوژی کاورهای اروگوئه و رژااتین که راه مؤثری در بزيرود لعلکررد مرزارع گنردم دارد را از خرود کنرد.
اودال 4و هعکارا ( )6111در مطالعهای تحت لنوا ار وبهای فرامرزی برای مطالعره کرارایی و شرکاف تکنولروژی در
سطح بنهاهها به مقایسه کارایی فنی مزارلی که در گروههای مختلنی دستهبندی شده بوداد پرداختند ،این مطالعه با معرفی
ار وب اظری اصلی مورد ایاز جزت تعریف تابع فرامرزی ،ااا میدهرد کره طرور ایرن ترابع مریتواارد برا اسرتناده از
روشهای پارامتری و غیر پارامتری تخعین زده شود در اکثر قریب به اتناق مطالعاتی که تا بره حرال در داخرل و خرارج
1- Bakhshoodeh. and Thomson
2- Moreira and Bravo
3- O'donnell
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ااجام شده است .فرض بر این است که تکنولوژی تولید در تعام مزارع ( بنهاهها و یا مناطق) مورد مطالعه ،یکسا اسرت در
حالیکه در سالهای اخیر پیارفتهایی در زمینه محاسيه کارایی فنی به وجود مدهاست که بر اساس این فرض را کنار
میگذارد (رائو 1و هعکارا .)6114 ،
در این تحقیق با فرض لدم یکنواختی تکنولوژی در روشهای مختلف بیاری (سیست بیاری براراای و فاقرد سیسرت
بیاری باراای) در مزارع گندم استا فارس ،کارایی فنی اسيت به تابع مرزی و فرامرزی و اسيت شکاف تکنولروژیکی برین
دو روش بیاری محاسيه گردید و در پایا لوامل مؤثر بر پذیرش سیست بیاری باراای از سروی کاراورزا برا اسرتناده از
مدل پروبیت مورد بررسی قرار گرفته است ،که بر حسب بررسیهای ااجام شده ،مطالعه حاضر اولین مطالعه بررسی رابطره
بین اسيت شکاف تکنولوژیکی و روشهای مختلف بیاری میباشد .هدف این تحقیق در مرحله اول زمو لدم یکنواختی
تکنولوژی در مزارع با روشهای مختلف بیاری مورد مطالعه با اسرتناده از زمرو کروسرکال  -والریس و در مرحلره دوم،
بررسی کارایی گندم کارا استا فارس و ارائه راهکارهایی برای بزيود است و در مرحله خر لوامل مرؤثر برر پرذیرش
روش بیاری بر اساس سیست بیاری باراای بر اساس مدل پروبیت و خوبی برازش این مدل میباشد.
مواد و روشها
6

منزوم دقیق تعریف کارایی را میتوا در تعریف پارتو جستجو کرد (لیسی خاای .)1411 ،طيق تعریف کرارایی ،یر
سیست دارای کارایی پارتو است بهطوری که بزيود وضع اقتصادی ی فرد از جامعه بدو بدتر شد وضع اقتصرادی فررد
دیهری امکا پذیر اياشد .بهليارن دیهر تخصیص مجدد منابع بالث بدتر شد وضع لدهای از جامعره اهرردد .در ادبیران
اظری این منزوم اقتصادی به تنکی کارایی فنی ،4کارایی تخصیصی 3و کارایی اقتصادی ،3تعریف و مورد سرنجش قررار
گرفته است .در سال  1173فارل 8اقدام به اادازه گیری کارایی برای ی واحد تولیدی اعود ،و سرااجام اراز ،کروپر و رودز
دیدگاه فارل را توسعه داده و مدل ) (CCRرا ارائه کرداد ،که از حرف اول ارام ایرن سره فررد تارکیل شرده اسرت ،مردل
) (CCRبا تيدیل ورودی ها و خروجی های ندگااة ی واحد (بنهاه) ،به ی ورودی و ی خروجی مجرازی  ،روش فرارل
( )1137را که بر اساس دو ورودی و ی خروجی ارائه شده است ،جامعیت میبخاد بره گواره ای کره فر ینرد تولیرد نرد
ورودی و ند خروجی را در بر میگیرد .کار یی واحد ( )jبه روش ) (CCRرا میتوا بهصورن زیر بیا اعود:
u1 y1 j  u 2 y 2 j  ...  u s y sj

 1 x1 j   2 x2 j  ...   m xmj
 1

()1

max  

u1 y1 j  u 2 y 2 j  ...  u s y sj

 1 x1 j   2 x2 j  ...   m xmj

s.t :

 1 , 2 ,... , m  0
u1 , u 2 , ... , u s  0
)j  (1 , 2 , 3 , ... , n
1- Rao
2 - Pareto
)3 - Technical Efficiency (TE
)4 - Allocative Efficiency (AE) Economic Efficiency (EE
)5 - Economic Efficiency (EE
6 - Faral
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در رابطه  x1 j , x2 j , x3 j ,..., xmj ،1ااا دهنده ازادههای واحد  jمیباشند و  y1 j , y2 j , y3 j ,..., ysjااا دهنده
ستاده های واحد  jمی باشند .قید مثيت بود ضرایب وزای بدین منظرور اسرت کره در تعرامی واحردها ،هعره ورودی هرا و
خروجیها لحاظ شواد .در رابطه فوق هدف محاسيه مقادیر بزینره بردارهرای  U= u1, u2, … , usو V= v1, v2, … , vm
است به گواه ای که اسيت کل مجعوع وزای محصوالن به مجعوع وزای ورودی ها حداکثر بروده و کرارایی هریچ واحردی
بیاتر از ی اياشد .اما این رابطه جوابهای بیاعار خواهد داشت .زیرا اگر  Uو  Vی جواب بزینه باشرد  αUو  αVایرز
جواب بزینه خواهد بود .از طرف دیهر این مدل غیرخطی و غیر محدب است .ابتکاری که در مدل ) (CCRصورن گرفته-
است ،بدین شکل میباشد که با تساوی مخرج کسر برابر ی در رابطه  1این رابطه به مردل براامره ریرزی خطری تيردیل
میشود ( اراز و هعکارا :)1171 ،1
max  yi

()6

s.t :
  xi 
  yi    xi  0

  0 ,  0
محاسيه مسئله فوق به صورن دوگا  ،لالوه بر تحعیل قیود کعتر ،این مزیت را خواهد داشت که کارایی فنی را بررای
هر بنهاه به تنکی ارائه اعاید ( اراز و هعکارا :)1171 ،
min 

()4

s.t :

 y i  Y  0
xi  x  0

0




 ی بردار ) (N*1است که شامل الداد ثابرت و بیرا گرر وز هرای مجعولره مرجرع خواهرد برود مقرادیر اسرکالر
بهدست مده برای  ایز کارایی بنهاهها را ااا میدهد .در این مدل بر اساس براامهریزی خطی ،الزم است  Nبرار و هرر
مرتيه برای یکی از بنهاهها حل شود و در ازایت کارایی هر بنهاه به دسرت خواهرد مرد .کروئلی ،)6113( 6مردل  CRSرا
جزت اادازهگیری بازده متغیر به مقیاس بس داداد .مدل  VRSبا اضافه کرد قید ( NI   1قید تحدب) به مدل CRS
بهدست می ید که به صورن رابطه  3میباشد.
min 
s.t :

()3

 yi  Y  0
 xi  x  0
NI '   1
 0
1 - Charnes et al.
2 - Coelli
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تابع فرامرزی بر اساس مدل DEA

تابع فرامرزی بر پایه دادههای ترکیب شده برای تعامی واحدها در تعامی سطوح تکنولوژی ساختهمیشود .از اجا کره
n

تعامی واحدها  L   Lkمیباشند ،مدل براامهریزی خطی ) (LPیاد شده را بایستی مجدداً برا مراتریسهرای ازراده و
k 1

ستااده جدید برای تعامی واحدها اجرا اعود (باتیس و هعکارا :)6113 ،
MaX  * ,'* * ,
st :
  * yi  Y **  0

()3

xi  X **  0

*  0




که در  : y i :بردار  M×1مقدار ستاده برای  iمین واحد : x  i ،بردار مقدار ازاده برای  iمین واحد : Y ،مراتریس
*
مقدار ستاده برای تعامی  Lواحد : X  ،ماتریس مقدار ازاده بررای تعرام  Lواحرد * ،برردار  L×1وز هرا و  : اسرکالر
میباشند .تابع فرامرزی ،پوشای از اقاط تولیدی با کارایی باال در مناطق مختلف است .منزوم تابع فرامرزی ،جذب است به
این دلیل که بر این فرض استوار است که کل تولیدکنندهگا در گروههای مختلف (کاورها ،منراطق و غیرره) پتااسریل و
دستیابی به ی تکنولوژی یکسا داراد (باتیس و هعکارا  .)6113 ،1اگر فرض شود تکنولوژی سطحی از داارش در یر
زما است ،اهاه اچه بهلنوا تکنولوژی در واحدهای تولیدی بهکار گرفته میشود در واقع اجزای تکنولروژی مریباشرد.
بنابراین ،متاتکنولوژی به لنوا تعامیتی از تکنولوژیهای بهکار گرفته شده در کلیه واحردهای تولیردی تعریرف مریشرود.
بهلنوا مثال اگر محصول بتوااد با استناده از بردار ازادههای تولیدی در واحد (سطح تکنولوژی) تولید شود گنته مریشرود
که ) (x,yمتعلق به متاتکنولوژی * Tمیباشند که بهصورن زیر تعریف میشود (باتیس و هعکارا .)6113 ،



()8

بهطوری که  xمیتوااد محصول  yرا حداقل در ی



T   ( x, y) : x  0,

T 1 , T 2 ,......., T k

سطح تکنولوژی تولید کند .از تعریف فوق معلوم میشود


T1 ,T2


1

,…….TKزیر مجعولهای از متاتکنولوزی * Tمیباشد .اگر ) D0 ( x, yو ) D ( x, yاعایااهر توابع فاصلهای سرتااده
و ازاده با استناده از تکنولوژی * Tباشند ،با استناده از تعریف متاتکنولوژی میتوا به اتایج زیر دست پیدا کرد:
اتیجه  :1برای هر واحد منروض K

()7

k  1,2,.........., K



D0 ( x, y)  D0 ( x, y),
k

اتیجه  :6برای هر واحد منروض K

1- Battese et al
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()1



Di ( x, y)  Di ( x, y),

k  1,2,............, K

k

این اتایج از اجا ااشی میشواد که مجعولههای ازاده و ستاده برای هر واحد تولیدی زیر مجعولهای از متاتکنولوژی
هستند (باتیس و رائو  .)6113شکل زیر تابع فرامرزی و توابع مرزی مرجع را برای واحدهای تولیدی ااا میدهد .فررض
میشود واحدهای تولیدی محصول  yرا با استناده از تنزا ی ازاده  xو سطوح مختلف تکنولوژی تولید میکنند .تعدادی از
واحدها با تکنولوژی  ،1تعدادی با تکنولوژی  6و بقیه با تکنولوژی  4بره تولیرد مارغولاارد .بنرابراین بررای هرر سرطح از
تکنولوژی میتوا ی تابع مرزی ماخص اعود که بهمنظور اادازهگیری کارایی ،واحدها با سنجیده میشواد (شکل.)1
به ليارن دیهر برای هر گروه از واحدها که با ی سطح از تکنولوژی فعالیت میکنند میتوا ی تابع مرزی تعریف اعود
که مينای مقایسه واحدهای مذکور با یکدیهر باشند .تابع فرامررزی در حقیقرت براالترین سرطح بکرارگیری تکنولروژی در
واحدها را در بر میگیرد (اسننجاری کناری و زیيایی .)1411 ،اتایج ی و دو ااا میدهند که هرگاه ی اابرابری و لدم
تساوی واضح مااهده شود ،میتوا شکاف تکنولوژی واحد  Kرا بره کعر متراتکنولوژی بره دسرت ورد .بردین منظرور
میتوا از شاخصهای ستادهگرا 1یا ازادهگرا 6استناده اعود .در اینجا شاخص ازادهگررا برهمنظرور بدسرت ورد شرکاف
تکنولوژیکی بین واحدهای تولیدی تاریح میشود.
شاخصهای نهادهگرا

کارایی فنی ازادهگرای جنت ) (x,yبا توجه به تکنولوژی واحد  Kبهصورن زیر تعریف مریشرود (اودارل و هعکرارا ،
:)6113
()1

1
)Di ( x, y
k

TEi ( x, y) 
k

بهلنوا مثال اگر کارایی فنی ازادهگرا برای  1/7باشد ،بدین معناست که میتوااد با استناده از  71درصد برردار ازراده
تولید شود .اسيت شکاف تکنولوژی میتوااد با استناده از توابع ستاده فاصلهای برای تکنولوژی بهصورن زیر تعریف شرود
(اودال و هعکارا :)6113 ،


()11

k

)Di ( x, y) TEi ( x, y


k
)Di ( x, y) TEi ( x, y

TGRi ( x, y) 
k

این اسيت هعواره بین حداقل صنر و حداکثر ی میباشد .این اسيت هر اادازه بزرگتر باشد ،کاهش شکاف بین ترابع
مرزی گروهی و فرامرزی را ااا میدهد زماای که مرز تکنولوژی مرجع واحد  Kبا مرز متاتکنولوژی بر ه منطيق شرواد
این اسيت برابر ی میشود (اودال و هعکارا .)6113 ،

1- Output Oriented Measures
2- Input Oriented Measures
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شکل  .1الهوی تابع فرامرزی و توابع مرزی در سطوح مختلف تکنولوژی (باتیس و رائو )6113

مدل پروبيت

در بررسی رفتار افراد هنهامی که با دو گزینه مواجه بوده و فق یکی از ها بایستی ااتخاب شود ،از مدلهای ااتخاب
دوتایی در اقتصاد استناده میشود .ااتخاب دوتایی شخص  iام بهطور سنتی با متغیر  Yiااا داده میشود که مقدار یر
را در حالت ااتخاب ی گزینه و مقدار صنر را در صورن لدم ااتخاب گزینه اختیار مریاعایرد .اگرر  Piاحتعرال اختیرار
مقدار ی به وسیله متغیر  Yiباشد ،در اتیجه احتعال اینکه این متغیر مقدار صنر را اختیار اعاید معادل  1  Piمیباشد.
این موضوع را میتوا در تابع احتعال زیر خالصه اعود (گرین 6111 ،1و ترین:)6116 ،6
()11

f (Yi )  Pi i (1  Pi )1Yi
Y

Yi  0 , 1

مدل پروبیت یکی از دو مدل ااتخاب دوتایی اساسی را تاکیل میدهد که به طور لعومی برای تحلیل رفترار ااتخرابی
ی فرد که با دو گزینه مواجه بوده و میخواهد یکی از ها را ااتخاب کند مورد استناده قرار میگیرد .از اظر تئوری ایرن
مدل ایز هعااند مدل الجیت است با این ویژگی که تابع مطلوبیت تصادفی دارای ی جزء خطا میباشد که بهطرور ارمرال
توزیع شده است و احتعال شرطی  Piدر مدل الجیت در مقایسه با مدل پروبیت ،با ارخ کعتری به صرنر یرا یر ازدیر
میشود (ابریاعی )1417 ،بنابراین احتعال ااتخاب ی گزینه در مقابل گزینه دیهر بهصورن فرمول  16میشود:
()16

1
t2

2
2

) e dt   ( X 



Xi

)  (2

Pi  Pr(Yi  1 | X ) 



که در

 Piاحتعال اینکه متغیر وابسته  Yدر  iامین مااهده ،مقدار ی

اختیار اعاید را ااا میدهد.
1- Green
2- Train
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معروفترین مدلهای ااتخاب گسسته در اقتصادسنجی مدلهای احتعال خطی ،مدل الجیت و مدل پروبیت هسرتند.
بر وردهای بهدست مده از مدلهای الجیت و پروبیت یکی هستند مهر اکه اسيت مقادیر صنر و ی در اعواه بسیار پایین
(ازدی به صنر) یا بسیار باال (ازدی به ی ) باشد.
مدل مورد استفاده در پذیرش تکنولوژی آبياری

برای بررسی تأثیر لوامل مختلف بر پذیرش تکنولوژی بیاری از مدل پروبیت بهصورن زیر استناده شد:
()14

 i   0  1 X 1i   2 X 2 i   3 X3i   4 X 4 i   5 X 5i
  6 X 6i   7 X 7 i  U i

در رابطه فوق  :  iااا دهنده پذیرش یا لدم پذیرش تکنولوژی بیاری است که اگر کااورز تکنولوژی مدر بیاری
را مورد استناده قرار داده باشد مقدار ی و در غیر این صورن مقدار صرنر را اختیرار مریکنرد :X1i .اارا دهنرده سرطح
تحصیالن کااورز میباشد .احوه لحاظ کرد این متغیر در تابع مورد بررسی میتوااد بهصورن متغیرمجرازی یرا برحسرب
تعداد سالهای تحصیل باشد .در این مطالعه این متغیر برحسب سالهای تحصیل در اظر گرفتره شرد :X2i .اارا دهنرده
سالهای تجربه کااورز میباشد :X3i .تعداد دفعان شرکت در کالس ترویجی را ااا میدهد .این متغیرر مریتواارد هر
بهصورن متغیر مجازی شرکت یا لدم شرکت در کالس ترویجی و ه بهصورن تعداد دفعان شرکت در کرالس ترویجری
بیا شود .در این مطالعه شرکت در کالسهای ترویجی بهصورن تعداد دفعان شرکت در کرالسهرای ترویجری در اظرر
گرفته شد :X4i .میزا دارایی کااورز را ااا میدهد که با پرسش سؤاالتی در مورد داریی کااورز بهدسرت مرده اسرت
(اليته قيل از پرسش به کااورز اطعینا کامل داده شد که اطاللان پرسانامه در کامالً محرمااه میمااد) :X5i .میزا وام
دریافتی کااورز را ااا میدهد.
 :X6iتعایالن ریسکی کااورز است که این متغیر بهطور مسرتقی در دسرترس ايروده و بایرد از رفترار کاراورز یرا از
اطاللان مزرله استخراج شود ،که در مطالعه حاضر با طرح تعردادی سرؤال از کاراورزا  ،تعرایالن ریسرکی مارخص و
بهصورن ی متغیر مجازی در تابع مورداستناده قرار گرفت ،در واقع بررای تعیرین تعرایالن ریسرکی کاراورزا از روش
فاستی و گیلسپی )6111( 1استناده گردید این روش بر پایه سؤاالتی از کااورز قرار گرفته است :X7i .مالکیت اه کااورز
را ااا می دهد .اگر کااورز مال اه باشد مقدار ی و در غیر این صورن مقدار صنر را اختیرار خواهرد کررد .دادههرای
مورداستناده در این مطالعه ماتعل بر مقادیر گندم تولیدی و ازادههای به کار گرفتهشده در اسرتا فرارس بره شررح زیرر
میباشند = X1 ،هزینه سوخت (توما ) = X2 ،ایروی کار (توما ) = X3 ،کود شیعیایی (توما ) = X4 ،بذر (تومرا )= X5 ،
هزینه ب (توما ) و  = X6مقدار ب (متر مکعب).
روش نمونهگيری

برای جعع وری اطاللان از روش اعواهگیری تصادفی ساده استناده شد .با توجه به مدلهای مورد استناده و هعچنین
اهداف تحقیق حج اعواه با استناده از فرمول زیر محاسيه گردید (رجسی و مورگا :)1171 ،6

1- Fausti & Gillespie
2- Krejcie & Morgan
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) 2 NP(1  P
)d ( N  1)   2 P(1  P

()13

2

s

که در :
 : sحج اعواه
2

 : Xمقدار ماره جدول   2برای درجه زادی ی

در سطح اطعینا مطلوب

 : Nحج جامعه
 : Pاسيت جامعه
 : dدرجه دقت ()1/13
با استناده از فرمول فوقالذکر برای تعداد اعواه برابر  71بهدست مده اما برای افزایش دقت مدلهای مورد استناده در
این مطالعه از  111اعواه استناده شد .تعداد  111پرسشاامه از مزارع تولید گندم تکعیل شده اسرت کره از ایرن تعرداد 67
پرسانامه به للت اطاللان ااقص حذف گردیده و تعداد  74پرسااامه تجزیه و تحلیل شده است .در مطالعه حاضرر بررای
محاسيان ،تحلیلهای ماری و بر ورد مدلها از ارمافزارهای  DEAP2.1و  SHAZAMاستناده گردید.
نتایج و بحث
اتایج مربوط به متوس تولید گندم و متوس ازادههای مصرفی به ازای هر هکتار سطح زیر کات برای سیسرت هرای
بیاری متناون در جدول  1گزارش شده است .اتایج ااا میدهد کره ازرادههرای سروخت ،ایررویکرار ،برذر و کرود در
روشهای مختلف بیاری دارای تناون اساسی ایست اما هزینهی مربوط به ب مصرفی و میزا ب مصرفی دارای تناون
اساسی است ،هعا گواه که مالحظه میگردد از اظر متوس گندم تولیدی به ازای هر هکتار در روش سیست بیاری باراای
وضعیت بزتری مااهده می شود و هعچنین میزا ب مصرفی و هزینه ب مصرفی در روش سیست بیاری باراای کعتر از
روش فاقد سیست بیاری باراای میباشد.
اتایج حاصل از تخعین تابع تولیدی مرزی و فرامرزی در جدول  6گزارش شده است .هعا گواه که مالحظه میگرردد
که در  TE* ،TEو  TGRبه ترتیب ااا دهنده کارایی فنی ااشی از توابع مرزی تصرادفی جداگااره بررای دو گرروه
سیست بیاری ،کارایی فنی حاصل از تولیدکنندهگا گندم اسيت به تابع مرزی پوشای و اسيت شکاف تکنولروژی واحردها
میباشد .میااهین کارایی فنی ) (TEحاصل تخعین تابع تولید مرزی منطقهای در گروه دارای سیست بیاری براراای 1/17
میباشد که از حداقل  1/31تا حداکثر  1اوسا دارد و ااحراف معیار برابر با  1/116اسرت ،یعنری ایرن واحردهرا برا بره
کاربرد میزا ماخصی از ازادههای تولید بهطور متوس حدود  17درصد مقدار محصولی را تولید میکنند که با اسرتناده
از هعین میزا ازاده و تکنولوژی موجود میتوااست تولید شود ،به ليارن دیهر واحدهای تولیدی در روش سیست بیراری
باراای در صورن پر کرد شکاف فنی خود با بزترین تولیدکننده سیست بیاری باراای تولید گندم میتواانرد تولیرد خرود را
بهطور متوس تا  14درصد افزایش دهند.
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جدول  .1متوس تولید گندم و ازادههای مصرفی در هکتار
گروه
فاكتور

فاقد سيستم باراني

سيستم آبياری باراني
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

هزینه سوخت (توما )

131376/6

111748/6

131376/6

111748/6

هزینه ایروی کار (توما )

314367/7

446863/1

314367/7

446863/1

هزینه بذر (توما )

161131

61614

161131

61614

هزینه کود (توما )

161461

38748

161461

38748

هزینه ب (توما )

34/33361

38118/6

311111

71144/7

7133/1

1338/3

11113/8

1118/1

3/33

1/68

3/71

1/76

ب مصرفی (متر مکعب)
میزا تولید (تن)
مأخذ :دادههای تحقیق

جدول  .2اتایج حاصل از تخعین تابع مرزی و فرامرزی
سيستم آبياری باراني

گروه

( TEبه تنکی

گروهها)

*( TEاسيت به تابع فرامرزی)

( TGRاسيت به شکاف تکنولوژیکی)

فاقد سيستم باراني

میااهین

1/177

1/166

ااحراف معیار

1/116

1/161

بیاینه

1/111

1/111

کعینه

1/311

1/331

میااهین

1/131

1/763

ااحراف معیار

1/111

1/143

بیاینه

1/111

1/111

کعینه

1/378

1/314

میااهین

1/181

1/111

ااحراف معیار

1/137

1/114

بیاینه

1/111

1/111

کعینه

1/871

1/767
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واحد یا واحدهای ااکارای منطقه در زمینه بزرهگیری از بذرهای اصالح شده ،مااوره از متخصصا کااورزی ،استناده
از بذرهای متناسب با شرای اقلیعی ،مدیریت تولید و استناده از ازادههای تولیدی بهویژه هزینه سوخت و ایرویکار با سایر
واحدهای تولیدی اختالفهای داراد که در صورن پر شد این شکاف واحدها میتوااند بدو استناده بیاتر از ازرادههرا و
در سطح تکنولوژی موجود ،تولید خود را افزایش دهند.
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میااهین کارایی فنی ( )TEحاصل از تخعین تابع تولید مرزی منطقهای در گروه فاقد سیست بیراری براراای ( 1/16برا
ااحراف معیار  )1/16است یعنی این واحدها با به کاربرد میزا ماخصی از ازادههای تولیرد برهطرور متوسر حردود 16
درصد مقدار محصولی را تولید می کنند که با استناده از هعین میزا ازاده و تکنولوژی موجرود مریتوااسرت تولیرد شرود،
بهليارندیهر واحد های تولیدی در گروه فاقد سیست بیاری باراای در صورن پر کرد شکاف فنی خود برا بزتررین تولیرد
کننده گروه فاقد سیست بیاری باراای تولید گندم می توااند تولید خود را بره طرور متوسر ترا  11درصرد افرزایش دهنرد.
هعا طور که قيالً اشاره شد میااهین کارایی فنی حاصل از تخعین تابع تولید مرزی منطقهای در دو گروه مذکور غیرقابرل
مقایسه هستند اما ااا میدهد که در صورن پر شد شکاف بین سایر تولیدکنندهگا و تولیدکنندهگا کارا این دو گروه،
بدو افزایش مصرف ازاده و تغییر سطح تکنولوژی میتوا بهطور متوس مقدار تولید را به ترتیرب در ایرن دو گرروه بره
میزا  14و  11درصد افزایش داد.
میااهین کارایی فنی )* )TEدر روش سیست بیاری باراای حاصل از تخعین تابع فرامررزی  1/13اسرت (برا ااحرراف
معیار  )1/111که بر این اساس ،متوس اسيت شکافتکنولوژیکی ) )TGRدر این گروه  1/18مریباشرد ،بره تعيیرر دیهرر
واحدهای تولیدی گندم با روش سیست بیاری باراای با استناده از لوامل و ازادههای تولیرد و تکنولروژی موجرود برهطرور
متوس  18درصد محصولی را تولید میکنند که با بزرهگیری از تکنولوژی برتر (متاتکنولوژی) میتوااستند تولید اعایند.
میااهین کارایی فنی حاصل از تخعین تابع تولید فرامرزی ایز در روش فاقد سیست بیاری براراای ( 1/76برا ااحرراف
معیار) است که بر این اساس میااهین اسيت شکاف تکنولوژیکی این روش  1/11است ،بنابراین واحدهای تولیدی در گروه
مذکور با استناده از لوامل و ازادههای تولید و تکنولوژیکی موجود ،به طور متوس  11درصد محصولی را تولید میکنند که
با بزرهگیری از تکنولوژی برتر (متاتکنولوژی) میتوااستند ،تولید اعایند .با توجه به اینکه حداکثر اسيت شکاف تکنولوژیکی
در ااواع روشهای بیاری مزارع گندم ،برابر با ی است میتوا اتیجه گرفت که توابع مرزی تصادفی این دو گروه ،بر تابع
مرزی پوشای ،معاس هستند.
الزم به ذکر است که وقتی که تعداد گروههای مورد مطالعه ) (Kزیاد باشد معکن است برخی از ها برر ترابع مررزی
پوشای معاس ااواد اسيت شکاف تکنولوژیکی در دو گروه مذکور قابل مقایسه است بنابراین روش سیست بیاری باراای
اسيت به روش سیست فاقد بیاری باراای لعلکرد تکنیکی بزتری دارد با توجه به (شکل  )6میااهین اارواع کرارایی فنری
بر ورد شده برای روش سیست بیاری باراای تا حدی به ه ازدی بوده و بیااهر ازدیکی سطح تکنولوژیکی بهکار رفته در
این گروه با تکنولوژی بر ورد شده تابع مرزی پوشای است این اتیجه بهوسیله میااهین اسيت شکاف تکنولروژیکی ()1/18
تائید میشود .میااهین اسيت شکاف تکنولوژیکی ( )1/11در گروه فاقد سیست بیاری بیااهر فاصله بیاتر این گروه با ترابع
فرامرزی اسيت به گروه دارای سیست بیاری باراای ( )1/18میباشد.
در مطالعهی حاضر به بررسی لوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی بیاری باراای ایز پرداخته شرد در الهوهرای الجیرت و
پروبیت ضریبهای بر ورد شدهی اولیه فق لالی تأثیر متغیرهای توضیحی (سطح تحصیالن ،تجربه کااورز ،شررکت در
کالس ترویجی ،دارایی کااورز ،میزا وام دریافتی ،تعایالن ریسکی ،مالکیت اه) را روی احتعال پذیرش متغیرر وابسرته

  iااا میدهد ،ولی تنسیر مقداری ادارد ،در این حالت از اثر ازایی و کاش وزای استناده میشرود (امیرارژاد و اژدری،
 ،)1411با توجه به جداول ،متغیرهای تجربه کااورز (در سطح  3درصد) شرکت در کالس ترویج (در سطح  3درصد) دارایی
(در سطح  3درصد) میزا وام دریافتی در (سطح  11درصد) تعایالن ریسکی (در سطح  3درصد) و مالکیت اه در (سرطح
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 1درصد) در تعایل افراد برای پذیرش تکنولوژی بیاری تأثیرگذار است.
سيستم آبياری بارانی

فاقد سيستم بارانی

1/491

1/177
1/198

تابع مرزی

تابع فرامرزی

1/133

1/731

تابع مرزی

اسيت شکاف
تکنولوژی

1/118

اسيت شکاف
تکنولوژی

تابع فرامرزی

شکل  .2توزیع ااواع کارایی و اسيت شکاف تکنولوژی در روشهای بیاری مورد مطالعه

با توجه به جدول  4مالحظه میگردد که میااهین سطح تحصیالن کااورزا در اعواه مورد بررسی  1سال میباشد و
میااهین تجربه کااورز  11سال است .میااهین دفعان شرکت در کالسهای ترویجری حردود  7برار مریباشرد .در سرعت
متغیرهای اقتصادی ایز ،متوس دارایی حدود  31میلیارد ریال ،وام دریافتی حدود  111میلیو ریال میباشد.
جدول  .3شاخصهای ماری متغیرهای مورد بررسی در مدل پروبیت
ميانگين

حداقل

حداكثر

انحراف معيار

متغير

سطح تحصیالن (سال)

1

1

61

4/33

تجربه (سال)

11

6

63

3/63

شرکت در کالس ترویجی (دفعان شرکت)

7

1

41

8/33

دارایی (میلیارد ریال)

31/73

1/84

146/33

61/67

وام (میلیو ریال)

711/61

1

8111

336/37
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در جدول  3لالمت مثيت قابل ااتظار ضریب بر ورد شدهی متغیر تجربه کااورز بیا گر این است ه گرام برا افرزایش
تجربه کااورز در احتعال پذیرش تکنولوژی بیاری باراای افزایش مییابد ،با توجه به کاش وزای متغیر تجربه کااورز ،برا
ثابت بود شرای دیهر  1درصد افزایش در سالهای تجربه کااورز احتعال پرذیرش تکنولروژی بیراری براراای را معرادل
 1/17درصد افزایش میدهد ،هعچنین ،با توجه به اثر ازایی این متغیر ،افزایش ی سال در تجربه کااورز ،احتعال پذیرش
تکنولوژی بیاری باراای را  1/13افزایش خواهد داد .با توجه به جدول ه گام با افزایش شرکت در کالسهای ترویج میزا
تعایل به پذیرش تکنولوژی بیاری باراای افزایش مییابد .ضریب بر وردی دارایی که لالمت مثيت مورد ااتظار داشت و از
اظر ماری ایز در سطح  11درصد معنیدار شد ،ااا دهندهی افزایش احتعال پذیرش تکنولوژی هعراه برا افرزایش دارایری
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است .بنابراین بر اساس کاش وزای متغیر دارایی درصورن ثابت بود سایر لوامرل مرؤثر ،افرزایش  1درصردی در دارایری
احتعال پذیرش تکنولوژی را  1/133درصد افزایش میدهد.
جدول  .4اتایج بر ورد مدل پروبیت لوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی بیاری باراای
ضریب

متغير

***

لرض از ميدأ
سطح تحصیالن

-4/13

1/71

1/14

1/18

تجربه کااورز

**

شرکت در کالس ترویج

**

دارایی (میلیارد ریال)

*

1/11
1/11

1/18

*

میزا وام دریافتی (هزارریال)

1/1148

تعایالن ریسکی

**

مالکیت اه

***

1/31

مأخذ :یافتههای تحقیق

1/168

خطای معيار

1/11

1/11
1/17
1/13
1/113
1/11
1/146

كشش كلي وزني

1/168
1/17

1/13

1/133
1/46
1/31

1/113
1/136

1/31
1/11

اثر نهایي

1/117
1/131
1/17
1/11

* ** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  3 ،11و  1درصد
1/18

Percentage OF Right Predictions

1/38

Mcfadden R-Square

P-value

LM2=7/11

ضریب بر وردی میزا وام دریافتی لالمت مثيت مورد ااتظار داشت و از اظر ماری ایز در سرطح  11درصرد معنریدار
شد ،ااا دهندهی افزایش احتعال پذیرش تکنولوژی هعراه با افزایش میزا وام دریافتی است ،بنابراین بر اسراس کارش
وزای این متغیر در صورن ثابت بود سایر لوامل مؤثر ،افزایش  1درصدی در دریافت وام احتعال پذیرش تکنولوژی 1/11
درصد افزایش میدهد .لالمت مثيت قابل ااتظار ضریب بر ورد شدهی متغیر تعایالن ریسکی بیااهر این است .در صرورن
ریس پذیر بود کااورز در سناریوی بیاری فرضی احتعال پذیرش تکنولوژی بیاری براراای افرزایش مرییابرد .ضرریب
بر وردی مالکیت اه که لالمت مثيت مورد ااتظار داشت و از اظر ماری ایز در سطح  1درصد معنیدار شد ،ااا دهندهی
افزایش احتعال پذیرش تکنولوژی بیاری در صورتی که کااورز مالکیت اه را در اختیار داشته باشد میباشرد .هعچنرین،
ضریب تعیین م فاد که ااا دهندهی خوبی برازش مدل است ،گویای این مطلب است که متغیرهای توضریحی مردل
حدود  38درصد تغییران متغیر وابسته را توضیح دادهااد .درصد پیشبینی صحیح مدل ایز تقریياً  18درصد محاسيه گردیرد.
به ليارن بزتر ،تقریياً  18درصد کااورزا  ،تعایل به پذیرش تکنولوژی بیاری باراای یا لدم پذیرش تکنولوژی مورد اظر را
با ارائهی ی اسيت کامالً مناسب با اطاللان بهدرستی اختصاص داده بوداد.
نتيجهگيری
تاکنو مطالعان زیادی در رابطه با ااواع کارایی صورن گرفته و پیارفتهای زیادی ه در این زمینه اتناق افتاده است.
یکی از پیارفتهای اخیر در ارتياط با محاسيه کارایی فنی ،استناده از تابع مرزی پوشای است که بر اساس بنهاههرای
موجود در ی صنعت برحسب اوع تکنولوژی به گروههای جداگااه تقسی شده و به ليرارن دیهرر ،فررض هعسرا برود
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تکنولوژی برای هعه بنهاهها کنار گذاشته میشود .اتایج بهدست مده ااا میدهرد کره اسرتناده از ترابع مررزی تصرادفی
پوشای میتوااد تأثیر زیادی بر محاسيان کارایی فنی بهذارد از اینرو ایاز است که این مسئله ،در تحقیقان تی مربوط بره
اادازهگیری کارایی مورد توجه محققین قرار گیرد (مزرابی بار بادی.)1417 ،
در این مطالعه ،با تخعین تابع تولید مرزی منطقهای ،کارایی فنی روشهرای بیراری (سیسرت بیراری براراای و فاقرد
سیست بیاری باراای) در تولید محصول گندم ماخص گردید .این یافته میتوااد تعیرین اعایرد کره در صرورن پرر شرد
شکاف بین تولیدکنندهگا ی گروه با کاراترین تولیدکننده هعا گروه تا ه اادازه میتوا بدو تغییر سطح تکنولوژی و
افزایش مصرف ازادهها ،تولید را افزایش داد .اتایج تخعین تابع تولید مرزی ااا داد کره امکرا افرزایش تولیرد در روش
سیست بیاری باراای بهطور متوس  14درصد و در روش فاقرد سیسرت بیراری براراای  11درصرد مریباشرد ،و از جعلره
راهکارهای لعلی برای پر کرد این شکاف (بین تولیدکنندهگا ی گروه با کاراترین تولیدکننده هعا گروه) بررسیهای
دقیق درزمینهی رفتار گندم کارا کارا در زمینه مااوره از متخصصا کااورزی ( با توجه به اینکه اتایج مدل پروبیت ااا
داد که با افزایش شرکت در کالسهای ترویج میزا تعایل به پذیرش تکنولوژی بیاری باراای افزایش مییابرد) ،اسرتناده
بزینه و اقتصادی از ازادههای تولید و تععی اتایج حاصل در قالب ی براامه ترویجی مناسرب بره سرایر تولیردکننردگرا
میباشد .بر حسب بررسیهای ااجام شده ،این اولین مطالعه برای بررسی رابطه بین اسيت شکاف تکنولوژیکی و روشهای
مختلف بیاری میباشد و از اجاییکه کارایی فنی بهدست مده از تخعین تابع تولید مرزی منطقرهای غیرر قابرل مقایسره
می باشد ،در این تحقیق از منزوم تابع تولید فرامرزی برای تخعین اسيت شکاف تکنولوژی و مقایسه روشهای بیراری از
اظر تکنولوژی تولید و لعلکرد تکنیکی استناده شد ،اتایج حاصل از مقایسه اسيت شکاف تکنولوژی گویای این است کره
اگر اختالف بین سطح تکنولوژی گروهها با سطح تکنولوژی برتر ،برطرف شود بدو تغییر در مصرف ازادهها تا ره ااردازه
میتوا تولید را افزایش داد ،اتایج گویای این است که در صورن ااتقال سطح تکنولوژی تولید به سرطح تکنولروژی برترر،
تولید واحدها را میتوا ترا  16درصرد افرزایش داد .از اجرایی کره ،روش سیسرت بیراری براراای دارای اسريت شرکاف
تکنولوژیکی ( 18درصد) باالتری در مقایسه با روش فاقد سیست بیاری باراای ( 11درصدی) میباشد این امر اقطره امیرد
بخای برای سیاستگذارا بخش کااورزی است که با بزيود سیست بیاری و استناده بزینه از موجرودی منرابع ب فعلری
میتوا سطح تولید را ارتقا بخاید.
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Abstract
In this study different irrigation methods of wheat in the Fars province were analyzed using metafrontier
approach technological gap ratio. For this purpose, information about 100 farmers that were interviewed
randomly in 2013 was used. The sample farms were divided into two groups (with and without sprinkler
irrigation systems) based on the different irrigation methods. The results of estimating the regional frontier
production function showed that the technical efficiency for the group with sprinkler irrigation system and the
group without sprinkler irrigation system is 0.87 and 0.82, respectively. It means that these producers with a
certain amount of average input produce about 87 percent and 82 percent of the product, respectively that could
possibly be produced using the same amount of input and available technology. The technical efficiency relative
to the metafrontier production function in the group with sprinkler irrigation system and in the group without
sprinkler irrigation is 0.84 and 0.72, respectively. The technological gap ratio for the above two groups is 0.96
and 0.88, which means that the sprinkler irrigation system has a better technical performance, and it has a higher
technological gap ratio when compared with the with no irrigation system. This is a promising point for policy
makers in the field of agriculture since production level could be improved by improvement in the production
techniques and proper use of available resources. The results of the factors that are effective in acceptance of
technology of sprinkler irrigation system that was evaluated using the Probit model have showed that variables
of farmer experiment, their attending extension classes, farmer’s property, loan, risky propensities and
ownership of wells all have a positive and significant effect on acceptance of technology of sprinkler

irrigation systems.
Keywords: Wheat, Technological gap ratio, Meta frontier function, Probit

1- Ph.D Agricultural Economics, Zabol University, Zabol, Iran
2- M. Sc. of Agricultural Economics, Zabol University, Zabol, Iran
3- Professor of Agriculcural Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
(*-Corresponding Author E-mail: rezasfk@gmail.com)

