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 چکيده

های مختلف  بیاری محصول گندم در اسرتا    تکنولوژیکی روش شکاف اسيت پوشای مرزی تابع استناده از در مطالعه حاضر با
صرورن تصرادفی مرورد     که بره  1416کار در سال  گندم 111برای ااجام تحقیق از اطاللان  .فارس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 بیاری به دو گروه دارای سیست   بیراری براراای و    های مختلف است. مزارع اعواه بر حسب روششده  ااد، استناده مصاحيه قرار گرفته
داد کارایی فنی بررای گرروه دارای    ای ااا  تابع تولید مرزی منطقه ااد. اتایج حاصل از تخعین فاقد سیست   بیاری باراای تقسی  شده

هرای   برد  میزا  ماخصی از ازاده ها با به کار باشد. یعنی این واحد می 16/1و روش فاقد سیست   بیاری  17/1سیست   بیاری باراای 
کنند که با اسرتناده از هعرین میرزا  ازراده و      میدرصد مقدار محصولی را تولید  16درصد و  17طور متوس  به ترتیب حدود  تولید به

و در گرروه فاقرد    13/1توااست تولید شود. کارایی فنی اسيت به تابع تولید فرامرزی در سیسرت   بیراری براراای     تکنولوژی موجود می
باشرد یعنری سیسرت      مری  11/1و  18/1باشد. اسيت شکاف تکنولوژیکی برای دو گروه فوق به ترتیب  می 76/1سیست   بیاری باراای 

برا روش فاقرد سیسرت   بیراری      مقایسره  در اسيت شکاف تکنولروژیکی براالتری    بیاری باراای لعلکرد تکنیکی بزتری دارد و دارای
 موجرودی  از استناده و تولید های تکنی  بزيود با که است کااورزی بخش گذارا  برای سیاست بخای امید اقطه امر این .باشد می

بخاید. اتایج حاصل از لوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی سیست   بیاری باراای که با استناده از مدل  ارتقاء را سطح تولید فعلی، منابع
های ترویجی، دارایی کااورز، وام، تعایالن  پروبیت مورد بررسی قرار گرفت ااا  داد که متغیرهای تجربه کااورز، شرکت در کالس

 داری بر پذیرش تکنولوژی سیست   بیاری باراای داراد. و معنی مثيت ریتأثریسکی و مالکیت  اه 
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 مقدمه

باشد. مطابق  مار سازما  ملل متحد، جععیت جزرا  در سرال     اعهیری در حال افزایش می صورن بهجععیت جزا  
. از  اجا که این افزایش جععیت 1(6117 ،گلد)میلیارد انر خواهد رسید  13/11به  6131میلیارد انر و در سال  3/1به  6131

از  کارورها یابی به امنیت غرذایی پایردار در ایرن     های در حال توسعه شتاب بیاتری خواهد داشت، بنابراین دست در کاور
ی کااورزی در این کاورها  های توسعه سال گذشته سیاست 31که در طول  للیرغ  این .باشد اهعیت بیاتری برخوردار می

اارد،   های سطحی و زیرزمینی موجب افزایش تولیدان کااورزی شده های مثل  ب جزی با استناده از ازادهصورن قابل تو به
اما در مقابل، این رشد محصوالن کااورزی و استناده بیش از حد از ازاده  ب ماکالتی بوجود  ورده کره ضرعن برر هر      

هرای زیرر زمینری و     ی، پرایین رفرتن سرطح  ب   های سطح های زرالی و طيیعی، کاهش  ب زد  تواز  و تعادل اکوسیست 
ها، سعوم، کودهای شیعیایی و هعچنرین مارکالن اجتعرالی از     کش مصرف  فتها، افزایش  جنهل  ها، تخریب شوری  ب

محلری تولیرد و افرزایش مزراجرن را بالرث شرده اسرت         قيیل، کاهش تعداد کااورزا  و بر ه  ریختن سیست  اجتعرالی 
 (.6111، 6ینگرول)

 و تغذیره  سوء موجب توااد می ااسا  غذایی جیره در کعيود    که است ااسا  موردایاز غذایی مواد ترین مز  غالن از 
 سوی ی غالن، گندم اقش مزعی در براامه غذایی ایراایا  دارد و از افتاد  سالمتی افراد    جامعه شود، از خااواده خطر به

برخورداراسرت و برا توجره بره رشرد       اسرتراتژی   موقعیت از و بوده ایرا  در کااورزی لعده محصوالن از یکی گندم دیهر
شده    از جعله مواردی است که  جععیت کاور ایرا  و افزایش تقاضا برای گندم، افزایش تولید گندم و کاهش هزینه تعام

که کارور   این به دلیل ها داشته باشد. هعچنین ه   توااد اقش مؤثری در تأمین سالمت افراد جامعه و بزيود سطح تغذی می
 کرارایی  برین  رابطه ایرا  در ااحیه گرم و خا  کره زمین واقع شده است و هعواره با کعيود  ب مواجه بوده است بررسی

 ه ازبا استناد تحقیق این در که باشد می اهعیت حائز موضولان های مختلف  بیاری این محصول از روش و کارا  فنی گندم

، دو روش مختلف  بیاری )سیست   بیاری باراای، سیست  بدو   بیاری براراای(  3تکنولوژیکی شکاف و اسيت 4مدل فرامرزی
که اسرتا  فرارس در    است، با توجه به این گرفته قرار بررسی کارا  استا  فارس بر اساس تابع مرزی و فرامرزی مورد گندم

گندم با بیش ی  میلیو  هنتصد هزار تن و رتيه اول محصوالن باغی با تولید رتيه اخست تولید محصول  14سال زرالی 
گرفتن این استا  در ااحیه گرم و خا  کاور بررای صریاات از    ورد و از طرفی قرار دستپنج میلیو  دویست هزار تن به

 اارواع  برا  در رابطره  یرادی ز مطالعران  های اوین  بیاری اهتعام جست. تاکنو  میزا  تولید محصوالن زرالی باید به روش

 کرد.اشاره زیر موارد به توا  می جعله    از که است شده ااجام فنی محصوالن کااورزی کارایی ویژه به و کارایی

 -71دوره  در تصرادفی  مررزی  روش از اسرتناده  برا  را فارس استا  کارا  گندم تکنیکی ( کارایی1473) و زیيایی اجنی
 کرری  اسرت.   یافته افزایش درصد 11 به 81 از مطالعه دوره مورد در فنی که کارایی داد ااا  ااد. اتایج کرده بررسی 1481

 بررسی را بلو ستا  و استا  سیستا  در گندم مزارع اقتصادی و تخصیصی تکنیکی، ( کارایی6113مزری ) و اکيری ،کاته

 میرااهین  ااد کرده استناده اعائی راست و حداکثر شده اصالح مربعان حداقل روش و داگالس - کاب تابع فرم از  ازا ااد کرده

 است بوده درصد 81 و 31 ترتیب به اعائی راست حداکثر شده و اصالح مربعان حداقل روش از  مده دستبه تکنیکی کارایی

( 1417هعکرارا  )  و  بادی بار مزرابیاست. گزارش شدهدرصد  41و  84ترتیب  به اقتصادی و تخصیصی کارایی میااهین

                                                                                                                                      
1- Gold 
2-  Roling 

3- Metafrontier 

4- Technological Gap Ratio 
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 در را ای منطقه تکنولوژیکی شکاف و کرده بر ورد ترااسلوگ تولید تابع از با استناده را کرما  استا  کارا  گندم فنی کارایی

 شرکاف  ترر   ب کر   ارواحی  در کره  دهد می ااا  محاسيه اتایج ااد، کرده محاسيه استا  در این گندم تولید لعده ااحیه پنج

 مرزی تولید تابع رهیافت از استناده ( با1413) خلیلیا  و موسوی .دارد وجود پوشای تابع با مقایسهدر  بیاتری تکنولوژیکی

 پرداختنرد، متغیرهرای   شزرکرد مزارع از تعدادی در گندم فنی کارایی تابع تخعین به ساله هنت دوره زماای ی  در تصادفی

مرزارع برود.    ااردازه  و ترویجری  و  موزشی های فاار، فعالیت تحت  بیاری کاربرد شامل: میزا  پژوهش این در استناده مورد
 است. بوده گندم فنی برکارایی متغیرها این دار معنی و مثيت اثر از حاکی اتایج

در استا  کرما  رابطه بین کارایی  1473مزرله گندم در سال  183های  ( با استناده از داده6111) 1و تامسو  بخاوده
هرا   ااد،    ای ورودی )شاخص کو ( را بررسی کرده فنی ميتنی بر میزا  محصول خروجی )شاخص تیعر( و ميتنی بر ازاده

 بوده است. 11و  14تیعر و کو  به ترتیب ااد، متوس  شاخص  کار گرفتهداگالس را به –تابع تولید مرزی کاب 

 پایرداری  میرزا   برحسرب  را فرارس  اسرتا   کرار  ذرن 411تکنولروژیکی   شرکاف  اسيت و فنی ( کارایی1411) پورزاد 

 منراطق  در تکنولوژی که شکاف داد ااا  مطالعه اتایج اعود. ارزیابی و محاسيه پوشای مرزی از تابع استناده با کااورزی

  ه فرامرزی تحلیل اام تجزیه با ای مقاله ( در6117) هعکارا  و بار بادی مزرابیاست.  ااپایدار مناطق از بیاتر پایدار اسيتاً

 توجیره  برای را معیار دو ایرا  در مختلف پسته رق  سه تولید به مربوط ای اعواه های از داده استناده با است؟ مناسب زماای

در کوتراه   اسرتناده  مرورد  تکنولوژی اوع تغییر در کااورزا  ااتواای اول، کرداد فرامرزی لنوا  تحلیل روش مناسب استناده
 کره  دهد میااا  است. اتایج بخش رضایت حد  ه تا فرامرزی تابع ضرایب به مربوط  ماری های اینکه،  زمو  دوم مدن و

 از پوشری  ار   دارد امرا  وجرود  کننرد  مری  کارت  هرای مختلرف   واریته که مزارلی بین فنی کارایی در اادکی بسیار تناون

دامنره   افرزایش  بره  منجرر  توااد می است، های مختلف درخت واریته ااتخاب از ااشی که تولید بر شده العال های محدودیت
 گر بیا  اتایج هعچنین. گردد کااورزی بزتر های العال فعالیت طریق از شا  تکنیکی کارایی بزيود برای کااورزا  فعالیت

 و موریرا .کند اعی کنایت تنزایی به گااه سه ارقام کار مدی مقایسه برای سطح واحد در لعلکرد اتایج به توجه است که   
 فرامررزی  رویکررد  یر   مزارع گندم های شکاف تکنولوژیکی اسيت و فنی کارایی لنوا  تحت ای مقاله در (،6111) 6براوو

متوسر    کردارد،  مقایسره  6114-1118 زمراای  هرای  دوره در اروگوئره  و شریلی  کارورهای  رژااترین،   بررای  فنی را کارایی
های فنی بر ورد  کارایی درصد بود، متوس  3/11و  8/71، 1/14برای این کاورها به ترتیب  های شکاف تکنولوژیکی اسيت

مرزهرای   کره  اسرت     از حراکی  درصرد برود، اترایج    3/74و  1/83، 1/76یب برابر با شده با توجه به تابع فرامرزی به ترت
 کارور  از براالتر  کاورها این فنی کارایی متوس  درصد و بوده تر ازدی  فرامرزی به اروگوئه و  رژااتین کاورهای تصادفی

 بره  دسرتیابی  راسرتای  در بیارتری  گرذاری  سررمایه  اروگوئره  و  رژااتین کاورهای که پیانزاد شد رو این از باشد شیلی می

 تحقیقران  برا  ااطيراق  از حاصل مننعت توااست می شیلی کاور حاصل، اتایج به توجه باشند، با داشته های جدید تکنولوژی

کنرد.   خرود     از را گنردم دارد  مرزارع  لعلکررد  بزيرود  در مؤثری راه که  رژااتین و اروگوئه کاورهای تکنولوژی برگرفته از
در  تکنولروژی  شرکاف  و کرارایی  مطالعره  برای های فرامرزی  ار وب لنوا  تحت ای مطالعه ( در6111و هعکارا  ) 4اودال
معرفی  با مطالعه این پرداختند، بوداد شده بندی دسته مختلنی های گروه در که مزارلی فنی کارایی مقایسه به ها بنهاه سطح

از  اسرتناده  برا  تواارد  مری  ترابع  ایرن   طرور  کره  دهرد  می ااا  فرامرزی، تابع تعریف جزت ایاز مورد اصلی اظری  ار وب
 حرال در داخرل و خرارج    بره  تا که مطالعاتی اتناق به قریب اکثر شود در زده تخعین پارامتری  غیر و پارامتری  های روش
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در  اسرت  یکسا  مطالعه، مناطق( مورد یا و ها بنهاه ) مزارع تعام در تولید تکنولوژی که است این بر فرض .است ااجام شده
 را کنار فرض این    اساس بر که است مده وجود به فنی کارایی محاسيه زمینه در هایی پیارفت اخیر های سال در کهحالی

 (.6114و هعکارا ، 1 رائو) گذارد می

مختلف  بیاری )سیست   بیاری براراای و فاقرد سیسرت      های در این تحقیق با فرض لدم یکنواختی تکنولوژی در روش
 بیاری باراای( در مزارع گندم استا  فارس، کارایی فنی اسيت به تابع مرزی و فرامرزی و اسيت شکاف تکنولروژیکی برین   

اده از دو روش  بیاری محاسيه گردید و در پایا  لوامل مؤثر بر پذیرش سیست   بیاری باراای از سروی کاراورزا  برا اسرتن    
مطالعه حاضر اولین مطالعه بررسی رابطره   های ااجام شده، مدل پروبیت مورد بررسی قرار گرفته است، که بر حسب بررسی

باشد. هدف این تحقیق در مرحله اول  زمو  لدم یکنواختی  های مختلف  بیاری می بین اسيت شکاف تکنولوژیکی و روش
والریس و در مرحلره دوم،    -ی مورد مطالعه با اسرتناده از  زمرو  کروسرکال    های مختلف  بیار تکنولوژی در مزارع با روش

برر پرذیرش    مرؤثر بررسی کارایی گندم کارا  استا  فارس و ارائه راهکارهایی برای بزيود    است و در مرحله  خر لوامل 
 اشد.ب روش  بیاری بر اساس سیست   بیاری باراای بر اساس مدل پروبیت و خوبی برازش این مدل می

 ها مواد و روش

(. طيق تعریف کرارایی، یر    1411، لیسی خاای) جستجو کرد 6توا  در تعریف پارتو منزوم دقیق تعریف کارایی را می
که بزيود وضع اقتصادی ی  فرد از جامعه بدو  بدتر شد  وضع اقتصرادی فررد    طوری سیست  دارای کارایی پارتو است به

ای از جامعره اهرردد. در ادبیران     دیهر تخصیص مجدد منابع بالث بدتر شد  وضع لده  ليارن پذیر اياشد. به  دیهری امکا
، تعریف و مورد سرنجش قررار   3و کارایی اقتصادی 3، کارایی تخصیصی4اظری این منزوم اقتصادی به تنکی  کارایی فنی

گیری کارایی برای ی  واحد تولیدی اعود، و سرااجام  اراز، کروپر و رودز   اقدام به اادازه 8فارل 1173گرفته است. در سال 
مردل   ل ارام ایرن سره فررد تارکیل شرده اسرت،       را ارائه کرداد، که از حرف او (CCR)داده و مدل  دیدگاه فارل را توسعه

(CCR) فرارل   روش ، مجرازی  خروجی ی  و ودیور ی  به )بنهاه(، واحد  ندگااة ی  های خروجی و ها ورودی تيدیل با
  نرد  تولیرد  فر ینرد  کره  ای   بخاد بره گواره   می جامعیت است، شده ارائه خروجی ی  ورودی و دو اساس بر که را (1137)

 :صورن زیر بیا  اعود توا  به را می (CCR)به روش  (j)کار یی واحد  .گیرد می بر در را خروجی  ند ورودی و
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(1                  )                                              

                                                                                                                                      
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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mjjjj،1در رابطه  xxxx ,...,,, sjjjjباشند و می j های واحد دهنده ازاده ااا  321 yyyy ,...,,, دهنده  ااا  321

و  هرا  ورودی هعره  واحردها،  تعرامی  در کره  اسرت  منظرور  بدین وزای ضرایب بود  مثيت باشند. قید می jهای واحد  ستاده
  V= v1, v2, … , vmو=u1, u2, … , us  Uبردارهرای   بزینره  مقادیر محاسيه هدف فوق رابطه در .شواد لحاظ ها خروجی
 واحردی  هریچ  کرارایی  و بروده  حداکثر ها وزای ورودی مجعوع به محصوالن وزای مجعوع کل اسيت که ای به گواه است
ایرز   V αو Uα باشرد  بزینه جواب ی   Vو Uاگر  داشت. زیرا بیاعار خواهد های جواب رابطه این اما .اياشد ی  از بیاتر

-گرفته صورن (CCR) مدل در که ابتکاری .است محدب غیر و غیرخطی مدل این دیهر طرف جواب بزینه خواهد بود. از

تيردیل   خطری  ریرزی  براامره  به مردل  رابطه این 1 رابطه در ی  برابر کسر مخرج تساوی با که باشد می شکل بدین است،
 (:1171 ،1و هعکارا   اراز) شود می

0,0

0

:.

max

















ii

i

i

xy

x

ts

y

                                                                                                   (6)  

 بررای  را فنی کارایی که خواهد داشت را مزیت این کعتر، قیود تحعیل بر لالوه دوگا ، صورن به فوق مسئله محاسيه
 (:1171اعاید ) اراز و هعکارا ،  ارائه تنکی  به بنهاه هر
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                                                                                             (4)  

  بردار ی  (N*1)اسرکالر  خواهرد برود مقرادیر    مرجرع  مجعولره  هرای  وز  گرر  بیرا   و ثابرت  الداد شامل که است 
هرر   و برار  N است الزم خطی، ریزی براامه اساس بر مدل این دهد. در می ااا  را ها بنهاه کارایی ایز  برای  مده دست به

را  CRSمردل   (،6113) 6کروئلی  . مرد  خواهرد  دسرت  به بنهاه هر کارایی ازایت در و شود حل ها بنهاه از یکی برای مرتيه
 CRSبه مدل )قید تحدب( 1INبا اضافه کرد  قید  VRSمدل . گیری بازده متغیر به مقیاس بس  داداد جزت اادازه

 .باشد می 3که به صورن رابطه   ید دست میبه
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1 - Charnes et al. 

2 - Coelli 
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  DEAتابع فرامرزی بر اساس مدل 

شود. از  اجا کره   میها در تعامی سطوح تکنولوژی ساخته های ترکیب شده برای تعامی واحد تابع فرامرزی بر پایه داده

ها تعامی واحد



n

k

kLL
1

هرای ازراده و    یاد شده را بایستی مجدداً برا مراتریس   (LP)ریزی خطی  باشند، مدل براامه می 

 (:6113و هعکارا ،  باتیسها اجرا اعود ) ستااده جدید برای تعامی واحد
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iyکه در   :  

ixمین واحد،  iمقدار ستاده برای  M×1: بردار  
مین واحد، iبردار مقدار ازاده برای  :

Y  مراتریس :

هرا و  وز  L×1برردار  *واحرد،  Lمقدار ازاده بررای تعرام    ماتریس: Xواحد، Lمقدار ستاده برای تعامی 
*  اسرکالر :

فرامرزی، جذب است به باشند. تابع فرامرزی، پوشای از اقاط تولیدی با کارایی باال در مناطق مختلف است. منزوم تابع  می
های مختلف )کاورها، منراطق و غیرره( پتااسریل و     گا  در گروه این دلیل که بر این فرض استوار است که کل تولیدکننده

(. اگر فرض شود تکنولوژی سطحی از داارش در یر    6113، 1و هعکارا  باتیسدستیابی به ی  تکنولوژی یکسا  داراد )
باشرد.   شود در واقع اجزای تکنولروژی مری   کار گرفته میهای تولیدی به لنوا  تکنولوژی در واحد ت،  اهاه  اچه بهزما  اس

شرود.   کار گرفته شده در کلیه واحردهای تولیردی تعریرف مری    های به بنابراین، متاتکنولوژی به لنوا  تعامیتی از تکنولوژی
شرود   های تولیدی در واحد )سطح تکنولوژی( تولید شود گنته مری  بردار ازاده لنوا  مثال اگر محصول بتوااد با استناده از به
Tمتعلق به متاتکنولوژی   (x,y)که 

 (.6113شود )باتیس و هعکارا ،  صورن زیر تعریف می باشند که به می *

 kTTTxyxT ,.......,,,0:),( 21
                                                         (8)  

T شود  را حداقل در ی  سطح تکنولوژی تولید کند. از تعریف فوق معلوم می yتوااد محصول  می xطوری که  به
1
 ,T

2
 

,…….T
Kزی  ای از متاتکنولو زیر مجعولهT

0),(باشد. اگر  می * yxD
  1),(و yxD

 ای سرتااده   اعایااهر توابع فاصله

Tتکنولوژی و ازاده با استناده از 
 توا  به اتایج زیر دست پیدا کرد:  باشند، با استناده از تعریف متاتکنولوژی می *

 K: برای هر واحد منروض 1اتیجه 

KkyxDyxD
k

.,,.........2,1),,(),( 00 


                                                     (7)  

 K: برای هر واحد منروض 6اتیجه 

                                                                                                                                      
1- Battese et al 
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KkyxDyxD i

k

i ...,,.........2,1),,(),( 


 (1                                               )  

ای از متاتکنولوژی  های ازاده و ستاده برای هر واحد تولیدی زیر مجعوله شواد که مجعوله این اتایج از  اجا ااشی می
دهد. فررض   یهای تولیدی ااا  م (. شکل زیر تابع فرامرزی و توابع مرزی مرجع را برای واحد6113هستند )باتیس و رائو 

کنند. تعدادی از    و سطوح مختلف تکنولوژی تولید می xرا با استناده از تنزا ی  ازاده  yهای تولیدی محصول  شود واحد  می
اارد. بنرابراین بررای هرر سرطح از       بره تولیرد مارغول    4و بقیه با تکنولوژی  6، تعدادی با تکنولوژی 1ها با تکنولوژی  واحد

(. 1شواد )شکل گیری کارایی، واحدها با    سنجیده می منظور اادازهبع مرزی ماخص اعود که بهتوا  ی  تا تکنولوژی می
توا  ی  تابع مرزی تعریف اعود  کنند می ی  سطح از تکنولوژی فعالیت می ها که با برای هر گروه از واحد به ليارن دیهر

در حقیقرت براالترین سرطح بکرارگیری تکنولروژی در      که مينای مقایسه واحدهای مذکور با یکدیهر باشند. تابع فرامررزی  
دهند که هرگاه ی  اابرابری و لدم  (. اتایج ی  و دو ااا  می1411و زیيایی،  اسننجاری کناریگیرد ) واحدها را در بر می

 ورد. بردین منظرور    دسرت  را بره کعر  متراتکنولوژی بره     K توا  شکاف تکنولوژی واحد تساوی واضح مااهده شود، می
 ورد  شرکاف   منظرور بدسرت    گررا بره   جا شاخص ازاده استناده اعود. در این 6گرا یا ازاده 1گرا های ستاده توا  از شاخص می

 شود.  های تولیدی تاریح می تکنولوژیکی بین واحد

 گرا های نهاده شاخص

شرود )اودارل و هعکرارا ،     زیر تعریف مری  صورن به K با توجه به تکنولوژی واحد(x,y) گرای جنت  کارایی فنی ازاده
6113:) 
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درصد برردار ازراده    71توااد با استناده از  باشد، بدین معناست که می 7/1گرا برای  مثال اگر کارایی فنی ازاده لنوا  به
 زیر تعریف شرود  صورن بهای برای تکنولوژی  اصلهتوااد با استناده از توابع ستاده ف تولید شود. اسيت شکاف تکنولوژی می

 (:6113)اودال و هعکارا ، 
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 ترابع  بین شکاف کاهش باشد، بزرگتر اادازه هر اسيت باشد. این این اسيت هعواره بین حداقل صنر و حداکثر ی  می

با مرز متاتکنولوژی بر ه  منطيق شرواد  K  دهد زماای که مرز تکنولوژی مرجع واحد می ااا  را فرامرزی و مرزی گروهی
 (.6113 و هعکارا ، اودالشود ) میاین اسيت برابر ی  

                                                                                                                                      
1- Output Oriented Measures 

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

 

 مدل پروبيت 

های ااتخاب ها بایستی ااتخاب شود، از مدلدر بررسی رفتار افراد هنهامی که با دو گزینه مواجه بوده و فق  یکی از   
 سنتی با متغیر طور بهام i شود. ااتخاب دوتایی شخصدوتایی در اقتصاد استناده می

iY شود که مقدار یر   داده میااا  

 اعایرد. اگرر  را در حالت ااتخاب ی  گزینه و مقدار صنر را در صورن لدم ااتخاب    گزینه اختیار مری 
iP   احتعرال اختیرار

 وسیله متغیرمقدار ی  به 
iYباشد، در اتیجه احتعال اینکه این متغیر مقدار صنر را اختیار اعاید معادل

iP1 باشد. می

 (:6116، 6ترینو  6111، 1گرینتوا  در تابع احتعال زیر خالصه اعود )این موضوع را می

 (11) ii Y

i

Y

ii PPYf



1

)1()(                    1,0iY  

دهد که به طور لعومی برای تحلیل رفترار ااتخرابی    یکی از دو مدل ااتخاب دوتایی اساسی را تاکیل می مدل پروبیت
گیرد. از اظر تئوری ایرن   مورد استناده قرار می ها را ااتخاب کند خواهد یکی از    ی  فرد که با دو گزینه مواجه بوده و می

طرور ارمرال    باشد که به است با این ویژگی که تابع مطلوبیت تصادفی دارای ی  جزء خطا می مدل ایز هعااند مدل الجیت
در مدل الجیت در مقایسه با مدل پروبیت، با ارخ کعتری به صرنر یرا یر  ازدیر       Piتوزیع شده است و احتعال شرطی 

 شود: می 16فرمول صورن  ( بنابراین احتعال ااتخاب ی  گزینه در مقابل گزینه دیهر به1417، ابریاعیود )ش می

(16  ) 










iX t

ii XdteXYP )()2()|1Pr( 22

1 2

 

  دهد. امین مااهده، مقدار ی  اختیار اعاید را ااا  می  iدر Yاحتعال اینکه متغیر وابسته iP که در   

                                                                                                                                      
1- Green 

2- Train 
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 های احتعال خطی، مدل الجیت و مدل پروبیت هسرتند. های ااتخاب گسسته در اقتصادسنجی مدلمدل ترین معروف

های الجیت و پروبیت یکی هستند مهر  اکه اسيت مقادیر صنر و ی  در اعواه بسیار پایین  از مدل  مده دست بهبر وردهای 
 )ازدی  به صنر( یا بسیار باال )ازدی  به ی ( باشد.

 مدل مورد استفاده در پذیرش تکنولوژی آبياری

 یر استناده شد:ز صورن بهبرای بررسی تأثیر لوامل مختلف بر پذیرش تکنولوژی  بیاری از مدل پروبیت 
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دهنده پذیرش یا لدم پذیرش تکنولوژی  بیاری است که اگر کااورز تکنولوژی مدر   بیاری  : ااا iدر رابطه فوق 

دهنرده سرطح    : اارا  X1iکنرد.   مقدار صرنر را اختیرار مری    صورن ایندر غیر را مورد استناده قرار داده باشد مقدار ی  و 
متغیرمجرازی یرا برحسرب     صورن بهتوااد  باشد. احوه لحاظ کرد  این متغیر در تابع مورد بررسی می تحصیالن کااورز می

دهنرده   : اارا  X2iگرفتره شرد.    اظر درهای تحصیل  سال برحسبهای تحصیل باشد. در این مطالعه این متغیر  تعداد سال
تواارد هر     دهد. این متغیرر مری   می: تعداد دفعان شرکت در کالس ترویجی را ااا X3iباشد.  های تجربه کااورز می سال
تعداد دفعان شرکت در کرالس ترویجری    صورن بهمتغیر مجازی شرکت یا لدم شرکت در کالس ترویجی و ه   صورن به

هرای ترویجری در اظرر     تعداد دفعان شرکت در کرالس  صورن بههای ترویجی  بیا  شود. در این مطالعه شرکت در کالس
اسرت    مرده   دسرت  بهدر مورد داریی کااورز  سؤاالتیدهد که با پرسش  : میزا  دارایی کااورز را ااا  میX4iگرفته شد. 

: میزا  وام X5iمااد(.  محرمااه می کامالًشد که اطاللان پرسانامه در  ش به کااورز اطعینا  کامل داده)اليته قيل از پرس
 دهد.  دریافتی کااورز را ااا  می

X6i مسرتقی  در دسرترس ايروده و بایرد از رفترار کاراورز یرا از         طور به: تعایالن ریسکی کااورز است که این متغیر
که در مطالعه حاضر با طرح تعردادی سرؤال از کاراورزا ، تعرایالن ریسرکی مارخص و        اطاللان مزرله استخراج شود،

روش قرار گرفت، در واقع بررای تعیرین تعرایالن ریسرکی کاراورزا  از       مورداستنادهی  متغیر مجازی در تابع  صورن به
: مالکیت  اه کااورز X7iگرفته است.  ( استناده گردید این روش بر پایه سؤاالتی از کااورز قرار6111) 1و گیلسپی فاستی

هرای   دهد. اگر کااورز مال   اه باشد مقدار ی  و در غیر این صورن مقدار صنر را اختیرار خواهرد کررد. داده    را ااا  می
شده در اسرتا  فرارس بره شررح زیرر       های به کار گرفته و ازاده گندم تولیدی مورداستناده در این مطالعه ماتعل بر مقادیر

=  X5= بذر )تومرا (،   X4= کود شیعیایی )توما (،  X3= ایروی کار )توما (،  X2= هزینه سوخت )توما (،  X1باشند،  می
 .= مقدار  ب )متر مکعب( X6هزینه  ب )توما ( و 

 گيریروش نمونه

های مورد استناده و هعچنین گیری تصادفی ساده استناده شد. با توجه به مدلهاز روش اعوا  وری اطاللانبرای جعع
 (:1171، 6و مورگا  رجسی) گردید اهداف تحقیق حج  اعواه با استناده از فرمول زیر محاسيه

                                                                                                                                      
1- Fausti & Gillespie 

2- Krejcie & Morgan 
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 که در   :

sحج  اعواه : 

2X2: مقدار  ماره جدول برای درجه  زادی ی  در سطح اطعینا  مطلوب 

N حج  جامعه : 

P اسيت جامعه : 

d( 13/1: درجه دقت) 

های مورد استناده در اما برای افزایش دقت مدل  مده  دست به 71الذکر برای تعداد اعواه برابر با استناده از فرمول فوق
 67 اامه از مزارع تولید گندم تکعیل شده اسرت کره از ایرن تعرداد     پرسش 111اعواه استناده شد. تعداد  111این مطالعه از 

امه تجزیه و تحلیل شده است. در مطالعه حاضرر بررای   ا  پرسا 74نامه به للت اطاللان ااقص حذف گردیده و تعداد پرسا
 .استناده گردید SHAZAMو   DEAP2.1 افزارهای ها از ارم های  ماری و بر ورد مدل محاسيان، تحلیل

 نتایج و بحث 

هرای   کات برای سیسرت   زیر سطح های مصرفی به ازای هر هکتار متوس  تولید گندم و متوس  ازاده مربوط به اتایج
 کرار، برذر و کرود در    سروخت، ایرروی   هرای  دهد کره ازراده   می ااا  است. اتایج  شده گزارش 1  جدول متناون در  بیاری

 تناون دارای ی مربوط به  ب مصرفی و میزا   ب مصرفی هزینه اما ایست اساسی تناون های مختلف  بیاری دارای روش

تولیدی به ازای هر هکتار در روش سیست   بیاری باراای گردد از اظر متوس  گندم  گواه که مالحظه می است، هعا  اساسی
شود و هعچنین میزا   ب مصرفی و هزینه  ب مصرفی در روش سیست   بیاری باراای کعتر از  وضعیت بزتری مااهده می

 باشد. روش فاقد سیست   بیاری باراای می

 گرردد  گواه که مالحظه می  است. هعا ه گزارش شد 6اتایج حاصل از تخعین تابع تولیدی مرزی و فرامرزی در جدول 
 دو گرروه  بررای  جداگااره  تصرادفی  مرزی توابع از ااشی فنی کارایی دهنده  ااا  به ترتیب TGRو   *TE ،TEدر     که

واحردها   تکنولروژی  شکاف اسيت و پوشای مرزی تابع گا  گندم اسيت به تولیدکننده از فنی حاصل کارایی سیست   بیاری،
 17/1ای در گروه دارای سیست   بیاری براراای   منطقهحاصل تخعین تابع تولید مرزی  (TE)میااهین کارایی فنی  باشد. می
هرا برا بره     اسرت، یعنری ایرن واحرد     116/1اوسا  دارد و ااحراف معیار    برابر با  1تا حداکثر  31/1باشد که از حداقل  می
کنند که با اسرتناده   می تولید رادرصد مقدار محصولی  17متوس  حدود  طور بههای تولید  برد  میزا  ماخصی از ازاده کار

های تولیدی در روش سیست   بیراری   توااست تولید شود، به ليارن دیهر واحد از هعین میزا  ازاده و تکنولوژی موجود می
تواانرد تولیرد خرود را     دم میباراای در صورن پر کرد  شکاف فنی خود با بزترین تولیدکننده سیست   بیاری باراای تولید گن

 درصد افزایش دهند. 14طور متوس  تا به
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 های مصرفی در هکتار متوس  تولید گندم و ازاده .1جدول 

 گروه                                         

 فاكتور

 فاقد سيستم باراني سيستم آبياری باراني

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 6/111748 6/131376 6/111748 6/131376 سوخت )توما ( هزینه

 1/446863 7/314367 1/446863 7/314367 هزینه ایروی کار )توما (

 61614 161131 61614 161131 هزینه بذر )توما (

 38748 161461 38748 161461 هزینه کود )توما (

 7/71144 311111 6/38118 33361/34 هزینه  ب )توما (

 1/1118 8/11113 3/1338 1/7133 مصرفی )متر مکعب( ب 

 76/1 71/3 68/1 33/3 میزا  تولید )تن(

 های تحقیق : دادهمأخذ                            

 

 اتایج حاصل از تخعین تابع مرزی و فرامرزی .2جدول 

 باراني فاقد سيستم رانيباآبياری سيستم   گروه

TE ها( )به تنکی  گروه 

177/1 میااهین  166/1  

116/1 ااحراف معیار  161/1  

111/1 نهیبیا  111/1  

311/1 کعینه  331/1  

 TE
 (تابع فرامرزی)اسيت به *

131/1 میااهین  763/1  

111/1 ااحراف معیار  143/1  

111/1 نهیبیا  111/1  

378/1 کعینه  314/1  

 TGR(شکاف تکنولوژیکی به اسيت) 

181/1 میااهین  111/1  

137/1 ااحراف معیار  114/1  

111/1 نهیبیا  111/1  

871/1 کعینه  767/1  

 های تحقیق : یافتهمأخذ                                    

 

های اصالح شده، مااوره از متخصصا  کااورزی، استناده  گیری از بذر بزره در زمینههای ااکارای منطقه  واحد یا واحد
کار با سایر  هزینه سوخت و ایروی ویژه بههای تولیدی  های متناسب با شرای  اقلیعی، مدیریت تولید و استناده از ازاده از بذر
هرا و   توااند بدو  استناده بیاتر از ازراده  ها می این شکاف واحد شد  پرهای داراد که در صورن  های تولیدی اختالف واحد

 ژی موجود، تولید خود را افزایش دهند.  در سطح تکنولو
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)برا   16/1فاقد سیست   بیراری براراای    ای در گروه  حاصل از تخعین تابع تولید مرزی منطقه (TE)میااهین کارایی فنی 
 16متوسر  حردود    طرور  بره های تولیرد   برد  میزا  ماخصی از ازاده ها با به کار ( است یعنی این واحد16/1ااحراف معیار 

توااسرت تولیرد شرود،     کنند که با استناده از هعین میزا  ازاده و تکنولوژی موجرود مری   می تولید رادرصد مقدار محصولی 
های تولیدی در گروه فاقد سیست   بیاری باراای در صورن پر کرد  شکاف فنی خود برا بزتررین تولیرد     واحد دیهر نليار به

درصرد افرزایش دهنرد.     11توااند تولید خود را بره طرور متوسر  ترا      کننده گروه فاقد سیست   بیاری باراای تولید گندم می
ای در دو گروه مذکور غیرقابرل   صل از تخعین تابع تولید مرزی منطقهاشاره شد میااهین کارایی فنی حا قيالًکه  طور هعا 

گا  کارا این دو گروه،  کننده گا  و تولید کننده دهد که در صورن پر شد  شکاف بین سایر تولید مقایسه هستند اما ااا  می
ه ترتیرب در ایرن دو گرروه بره     متوس  مقدار تولید را ب طور بهتوا   بدو  افزایش مصرف ازاده و تغییر سطح تکنولوژی می

 درصد افزایش داد. 11و  14میزا  

اسرت )برا ااحرراف     13/1در روش سیست   بیاری باراای حاصل از تخعین تابع فرامررزی  ( (*TEمیااهین کارایی فنی 
ر باشرد، بره تعيیرر دیهر     مری  18/1در این گروه  ((TGRتکنولوژیکی  ( که بر این اساس، متوس  اسيت شکاف111/1معیار 
طرور  های تولیرد و تکنولروژی موجرود بره     های تولیدی گندم با روش سیست   بیاری باراای با استناده از لوامل و ازاده واحد

 توااستند تولید اعایند. گیری از تکنولوژی برتر )متاتکنولوژی( می کنند که با بزره درصد محصولی را تولید می 18متوس  

)برا ااحرراف    76/1تابع تولید فرامرزی ایز در روش فاقد سیست   بیاری براراای   میااهین کارایی فنی حاصل از تخعین 
های تولیدی در گروه  است، بنابراین واحد 11/1لوژیکی این روش  معیار( است که بر این اساس میااهین اسيت شکاف تکنو

کنند که  درصد محصولی را تولید می 11های تولید و تکنولوژیکی موجود، به طور متوس   مذکور با استناده از لوامل و ازاده
تکنولوژیکی  شکاف اسيت حداکثر اینکه به توجه توااستند، تولید اعایند. با گیری از تکنولوژی برتر )متاتکنولوژی( می با بزره

 تابع بر دو گروه، این تصادفی مرزی توابع که گرفت اتیجه توا  می است با ی  برابر گندم، های  بیاری مزارع روش ااواع در

 هستند. معاس پوشای، مرزی

 مررزی  ترابع  برر  ها    از برخی است معکن باشد زیاد (K) مطالعه مورد های گروه تعداد که وقتی است که به ذکر الزم

ااواد اسيت شکاف تکنولوژیکی در دو گروه مذکور قابل مقایسه است بنابراین روش سیست   بیاری باراای  معاس پوشای
 فنری  کرارایی  اارواع  ( میااهین6  فاقد  بیاری باراای لعلکرد تکنیکی بزتری دارد با توجه به )شکل اسيت به روش سیست

 در کار رفته به تکنولوژیکی ازدیکی سطح بیااهر و بوده ازدی  ه  به حدی روش سیست   بیاری باراای تا برای شده بر ورد

( 18/1تکنولروژیکی )  شکاف اسيت میااهین وسیله به اتیجهاست این  پوشای تابع مرزی شده بر ورد تکنولوژی با گروه این
( در گروه فاقد سیست   بیاری بیااهر فاصله بیاتر این گروه با ترابع  11/1شود. میااهین اسيت شکاف تکنولوژیکی ) می تائید

 باشد. ( می18/1فرامرزی اسيت به گروه دارای سیست   بیاری باراای )

 الجیرت و  الهوهرای  پذیرش تکنولوژی  بیاری باراای ایز پرداخته شرد در  بر مؤثرل بررسی لوام به حاضر ی مطالعه در

توضیحی )سطح تحصیالن، تجربه کااورز، شررکت در   متغیرهای تأثیر لالی  فق  اولیه ی شده بر ورد های ضریب پروبیت
وابسرته  متغیرر  احتعال پذیرش روی را کالس ترویجی، دارایی کااورز، میزا  وام دریافتی، تعایالن ریسکی، مالکیت  اه(

 

i و اژدری،  )امیرارژاد شرود   می استناده وزای کاش و ازایی اثر از حالت این ادارد، در مقداری تنسیر ولی دهد، می ااا  

دارایی  درصد( 3ترویج )در سطح درصد( شرکت در کالس  3 سطح تجربه کااورز )در متغیرهای جداول، به توجه (، با1411
مالکیت  اه در )سرطح   درصد( و 3درصد( تعایالن ریسکی )در سطح  11 )سطح درصد( میزا  وام دریافتی در 3 سطح )در
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 است. تأثیرگذارپذیرش تکنولوژی  بیاری  برای درصد( در تعایل افراد 1

 

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

 

و  باشد یمسال  1گردد که میااهین سطح تحصیالن کااورزا  در اعواه مورد بررسی مالحظه می 4با توجه به جدول 
باشرد. در سرعت   برار مری   7های ترویجری حردود   سال است. میااهین دفعان شرکت در کالس 11میااهین تجربه کااورز 

 باشد. میلیو  ریال می 111میلیارد ریال، وام دریافتی حدود  31حدود متغیرهای اقتصادی ایز، متوس  دارایی 

 های  ماری متغیرهای مورد بررسی در مدل پروبیتشاخص .3 جدول

 انحراف معيار حداكثر حداقل ميانگين متغير

 33/4 61 1 1 سطح تحصیالن )سال(

 63/3 63 6 11 تجربه )سال(

 33/8 41 1 7 شرکت در کالس ترویجی )دفعان شرکت(

 67/61 33/146 84/1 73/31 دارایی )میلیارد ریال(

 37/336 8111 1 61/711 وام )میلیو  ریال(

 های تحقیق: یافتهمأخذ

 

 افرزایش  برا  گرام گر این است ه  تجربه کااورز بیا  متغیر ی شده بر ورد ضریب ااتظار مثيت قابل لالمت 3جدول  در

 برا  تجربه کااورز، متغیر وزای کاش به توجه با ،یابد یمافزایش  تکنولوژی  بیاری باراایاحتعال پذیرش  تجربه کااورز در

پرذیرش تکنولروژی  بیراری براراای را معرادل       های تجربه کااورز احتعال درصد افزایش در سال 1 دیهر شرای  بود  ثابت
پذیرش  تجربه کااورز، احتعال سال در ی  شافزای متغیر، این ازایی اثر به توجه با دهد، هعچنین، درصد افزایش می 17/1

 های ترویج میزا  شرکت در کالس افزایش با گام ه  جدول به توجه با داد. افزایش خواهد 13/1 را تکنولوژی  بیاری باراای

 از و داشت ااتظار مثيت مورد لالمت دارایی که بر وردی یابد. ضریب افزایش می به پذیرش تکنولوژی  بیاری باراای تعایل

دارایری   افرزایش  برا  احتعال پذیرش تکنولوژی هعراه افزایش ی دهنده ااا  شد، دار درصد معنی 11 سطح در ایز  ماری اظر

1/133 1/731 
1/118 

اسيت شکاف  تابع فرامرزی تابع مرزی
 تکنولوژی

 فاقد سيستم بارانی

1/177 

1/198 

1/491 

اسيت شکاف  تابع فرامرزی تابع مرزی
 تکنولوژی

   سيستم آبياری بارانی
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دارایری   در درصردی  1 افرزایش  ،مرؤثر  لوامرل  سایر بود  ثابت دارایی درصورن متغیر وزای کاش اساس بر بنابراین است.
 دهد. می درصد افزایش 133/1پذیرش تکنولوژی را  احتعال

باراای  بیاری تکنولوژی پذیرش بر مؤثر لوامل پروبیت مدل بر ورد اتایج  .4جدول   

 اثر نهایي كشش كلي وزني خطای معيار ضریب متغير  

   71/1 -13/4*** لرض از ميدأ

 113/1 168/1 18/1 14/1 سطح تحصیالن

 136/1 17/1 11/1 11/1** تجربه کااورز

 13/1 31/1 17/1 11/1** شرکت در کالس ترویج

 117/1 133/1 13/1 18/1* ریال( )میلیارددارایی 

 131/1 11/1 113/1 1148/1* ریال( میزا  وام دریافتی )هزار

 17/1 46/1 11/1 31/1** تعایالن ریسکی

 11/1 31/1 146/1 11/1*** مالکیت  اه

 درصد 1و  3، 11داری در سطح  *** به ترتیب معنی *، ** و                                های تحقیق : یافتهمأخذ

Percentage OF Right Predictions 18/1 
 

Mcfadden R-Square 38/1  

LM2=7/11 P-value 168/1 

 

 دار معنری  درصرد  11 سرطح  در ایز  ماری اظر از و داشت ااتظار مثيت مورد میزا  وام دریافتی لالمت بر وردی ضریب

 کارش  اسراس  بر میزا  وام دریافتی است، بنابراین افزایش با احتعال پذیرش تکنولوژی هعراه افزایش ی دهنده ااا  شد،

 11/1پذیرش تکنولوژی  دریافت وام احتعال در درصدی 1 افزایش ،مؤثر لوامل سایر بود  ثابت در صورن وزای این متغیر
در صرورن   .تعایالن ریسکی بیااهر این است متغیر ی شده بر ورد ضریب ااتظار مثيت قابل دهد. لالمت می درصد افزایش

 . ضرریب یابرد  یمر افرزایش    بیاری فرضی احتعال پذیرش تکنولوژی  بیاری براراای  سناریوی پذیر بود  کااورز در ریس 

 ی دهنده ااا  شد، دار درصد معنی 1 سطح در ایز  ماری اظر از و داشت ااتظار مثيت مورد لالمت مالکیت  اه که بر وردی
 هعچنرین،  باشرد.  احتعال پذیرش تکنولوژی  بیاری در صورتی که کااورز مالکیت  اه را در اختیار داشته باشد می افزایش

 مردل  توضریحی  که متغیرهای است مطلب این گویای است، مدل برازش خوبی ی دهنده ااا  که فاد  م  ضریب تعیین

 گردیرد.  درصد محاسيه 18 یياًتقر ایز مدل بینی صحیح پیش درصد ااد. داده توضیح را وابسته متغیر درصد تغییران 38 حدود

 پذیرش تکنولوژی  بیاری باراای یا لدم پذیرش تکنولوژی مورد اظر را درصد کااورزا ، تعایل به 18 یياًتقر بزتر، ليارن به

  .بوداد داده اختصاص درستیبه اطاللان با مناسب کامالً اسيت ی  ی ارائه با

 گيرینتيجه

 افتاده است. اتناق زمینه این در ه  زیادی های پیارفت و گرفته صورن کارایی ااواع با رابطه در زیادی مطالعان تاکنو 

 هرای  بنهاه    بر اساسکه  است پوشای مرزی تابع از استناده فنی، کارایی محاسيه با ارتياط در اخیر های پیارفت از یکی

 برود   هعسرا   فررض  ليرارن دیهرر،   به و شده تقسی  جداگااه های گروه به تکنولوژی اوع برحسب صنعت ی  در موجود
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 تصرادفی  مررزی  ترابع  از اسرتناده  کره  دهرد  می ااا   مده دست به اتایج .شود می گذاشته کنار ها بنهاه هعه برای تکنولوژی

 بره  مربوط  تی تحقیقان در مسئله، این که است ایاز رو این از بهذارد فنی کارایی بر محاسيان زیادی یرتأث توااد می پوشای

 (.1417، مزرابی بار بادیگیرد ) قرار محققین توجه کارایی مورد گیری اادازه

)سیسرت   بیراری براراای و فاقرد      هرای  بیراری    ای، کارایی فنی روش در این مطالعه، با تخعین تابع تولید مرزی منطقه
پرر شرد     توااد تعیرین اعایرد کره در صرورن     تولید محصول گندم ماخص گردید. این یافته می ( درسیست   بیاری باراای

توا  بدو  تغییر سطح تکنولوژی و  گا  ی  گروه با کاراترین تولیدکننده هعا  گروه تا  ه اادازه می کننده شکاف بین تولید
ید مرزی ااا  داد کره امکرا  افرزایش تولیرد در روش     داد. اتایج تخعین تابع تول ها، تولید را افزایش افزایش مصرف ازاده
باشرد، و از جعلره     درصرد مری   11درصد و در روش فاقرد سیسرت   بیراری براراای      14متوس   طور بهسیست   بیاری باراای 

های  ( بررسیگا  ی  گروه با کاراترین تولیدکننده هعا  گروه کننده بین تولیدهای لعلی برای پر کرد  این شکاف ) راهکار
کارا  کارا در زمینه مااوره از متخصصا  کااورزی ) با توجه به اینکه اتایج مدل پروبیت ااا  رفتار گندم یینهدرزمدقیق 

یابرد(، اسرتناده    افزایش می به پذیرش تکنولوژی  بیاری باراای تعایل های ترویج میزا  شرکت در کالس افزایش داد که با
گرا    کننرد  تولید و تععی  اتایج حاصل در قالب ی  براامه ترویجی مناسرب بره سرایر تولیرد     یها ازادهبزینه و اقتصادی از 

های  های ااجام شده، این اولین مطالعه برای بررسی رابطه بین اسيت شکاف تکنولوژیکی و روش باشد. بر حسب بررسی می
ای غیرر قابرل مقایسره     ابع تولید مرزی منطقره از تخعین ت  مده  دست بهکارایی فنی  که یی اجا ازباشد و  مختلف  بیاری می

های  بیراری از   باشد، در این تحقیق از منزوم تابع تولید فرامرزی برای تخعین اسيت شکاف تکنولوژی و مقایسه روش می
 کره  این است گویای از مقایسه اسيت شکاف تکنولوژی حاصل اظر تکنولوژی تولید و لعلکرد تکنیکی استناده شد، اتایج

 ااردازه   ره  تا ها ازاده مصرف در تغییر بدو  شود برطرف تکنولوژی برتر، سطح با هاگروه تکنولوژی سطح بین ختالفا اگر

 برترر،  تکنولروژی  سرطح  به تولید سطح تکنولوژی ااتقال صورن در که گویای این است اتایج داد، افزایش را توا  تولید می

اسريت شرکاف    روش سیسرت   بیراری براراای دارای    جرایی کره،  از  ا داد. افرزایش  درصرد  16توا  ترا   را می واحدها تولید
 امیرد  اقطره  امر باشد این درصدی( می 11با روش فاقد سیست   بیاری باراای ) مقایسه در درصد( باالتری 18تکنولوژیکی )

فعلری   منرابع  ب  موجرودی  از استناده بزینه سیست   بیاری و بزيود با که است کااورزی بخش گذارا  برای سیاست بخای
 ارتقا بخاید. را توا  سطح تولید می

 منابع

 .تزرا  داااهاه ااتااران دامودار. . گجراتی6 و1جلد  سنجی اقتصاد . مياای1417،  ح. ابریاعی

 گرذار ایررا .   تخر   مرغ پرورش واحدهای تکنولوژی شکاف و فنی کارایی . بررسی1411م.  زیيایی، ر. و ،کناری اسننجاری

 .638-681(: 3)68کااورزی،  توسعه و اقتصاد  ااریه

 زیسرت  منرابع  گرذاری اقتصرادی   ارزش در توبیرت  و پروبیرت  الجیرت،  کاربرد ی . مقایسه1411اژدری، س.   ، ح. وامیراژاد

 فرارس. اارریه اقتصراد کاراورزی،     استا  ی شده گ  بزات ی منطقه ارزش گردشی بر ورد موردی ی مطالعه :محیطی
3(4 :)111-13. 

 اسرتا   مختلرف  منراطق  کااورزی پایداری سطح تنکی  به کارا  ذرن تکنولوژی شکاف و فنی . کارایی1411ف.  پورزاد،

 شیراز.اامه دوره کارشناسی، داااهاه  فارس. پایا 



 9314تابستان ، 2، شماره 2فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد       244

 مدرس تربیت داااهاه ااساای للوم داااکده  موزشی های گروه کارایی ارزیابی ریاضی مدل . طراحی1411، ا. خاای لیسی
 مدرس.. تربیت داااهاه ااساای للوم ،داااکده ارشد کارشناسی اامه دوره پایا  ها. داده پوشای تحلیل از استناده با

: 36تولیدگندم. فصلنامه اقتصاد کااورزی و توسرعه،   . بررسی لوامل مؤثر بر کارایی فنی1413، ح. و خلیلیا ، ص. وسویم
11-71. 

کرمرا .  کارا  اسرتا    . بررسی رابطه بین اسيت شکاف تکنولوژیکی و اادازه مزرله برای گندم1417، ح. مزرابی بار بادی
 .118-118(: 1)66مجله للوم و صنایع کااورزی، ویژه اقتصاد و توسعه کااورزی، 

 توسرعه،  و کاراورزی  اقتصراد  فرارس. فصرلنامه   اسرتا   در کرارا   گنردم  فنی کارایی بررسی 1473 ب. و زیيایی، م. اجنی،

6(7:)71-13.. 

Bakhshoodeh, M. and Thomson, K. 2001. Input and output technical efficiencies of wheat 

production in Kerman, Iran. Journal of Agricultural Economic, 24:307-313. 

Battese, G. E., Rao, D. and O’Donnell, C. 2004. A Metafrontier Production Function for 

Estimation of Technical Efficiencies and Technology Gaps for Firms Operating Under 

Different Technologies. Journal of Productivity Analysis, 21(1): 91-103. 

Charnes, A., Cooper, W. W. and Erodes, G. 1978. Measuring the efficiency of decision making 

units, European Journal of Operational Research, 2(60): 429-444. 

Coelli, T. 2005. Guide to DEA P Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program, 

Center of Efficiency and Productivity analysis. Department of Econometrics, University of 

New England. 

Fausti, S. and Gillespie, J. 2000. A comparative analysis of risk elicitation procedures. Paper 

Presented at the Annual Meetings of the Western Agricultural Economics Association, June 

29–July, Vancouver, British Columbia, Canada. 

Gold, M.V. 2007. Sustainable agriculture: Definitions and terms. Special Reference Briefs Series 

No. SRB 99-02 Updates SRB94-05, September. 

Green, W. 2000. Econometrics analysis. 4
th

 ed., prentice Hall, Englewood Cliffs 

Karim Koshteh, M. H., Akbari, A. and Mehri, M. 2004. A survey on efficiency of wheat farms in 

Sistan area. Proceedings of the 4
th

 Asia-Pacific Productivity Conference, University of 

Queensland, Brisbane. 

Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. 1972. Determining sample size for research activities. Journal 

of Educational and Psychological measurement, 30: 607- 610. 

Mehrabi Boshrabadi, H., Renato, V. and Euan, F. 2007. Production Relations and Technical 

Inefficiency in Pistachio Farming Systems in Kerman Province of Iran . Journal of Forests, 

Trees and Livelihoods, 17(2): 141-156. 

Moreira, V. H. and Bravo-Ureta, B. 2010. Technical efficiency and metatechnology ratios for 
agricultural farms in three southern cone contries: a stochastic metafronitier model. Journal of 



  245     فارس استان در گندم محصول آبياری مدرن به سنتی سيستم تبدیل تحليل اقتصادی 

Prod Anal, 33: 33-45. 

O'donnell, C J., Rao, D. and Battese, G. 2005. Metafrontier frameworks for the study of firm-level 

efficiencies and technology ratios. Unpublished paper, Centre for Efficiency and Productivity 

Analysis, University of Queensland, Brisbane. 

O'donnell, C. J., Rao, D. and Battese, G. 2008. Metafrontier Frameworks for The Study of Firm-

Level Efficiencies and Technology Ratio. . Journal of Empirical Economics, 34: 231-255. 

Rao, D. S., O’Donnell, C. and Battese, G. 2003. Metafrontier Functions for the Study of 

Interregional Productivity Differences, Centre for Efficiency and Productivity Analysis. School 

of Economics, University of Queensland, Australia, Working Paper Series No.  

Roling. N. 2009. Extension’s role in sustainable development. FAO. Rome. 

Train, K. E. 2002. Discrit choice models with simulation. Cambridge University Press, 334. 

 

 



 

 

 

 

 

Rural Development Strategies     8 

 

 
 

Economic Analysis of Transformation of Traditional Irrigation Systems to 

Modern Systems of Wheat Production in the Fars Province 

 
 

Reza Esfanjari Kenari
1*

, Mostafa Eskandari
2
, Hosein Mehrabi Boshrabadi

3
 

 

Received: February 26, 2015  Accepted: May 4, 2015 

 

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. 
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