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چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی تطبيقی كارايی توليد محصوالت زراعی دو نظهام بههرهبهرداری خهردهمهالكی و تعهاونی توليهد
روستايی در توليد محصوالت زراعی میباشد .جامعه آماری تحقيق بهرهبرداران بخش كشاورزی شهرستان خوسف واقع در استان
خراسانجنوبی میباشد .اين تحقيق از نظر ماهيت از نوع تحقيقات كمی و با توجه به هدف تحقيق ،از نوع تحقيقات كاربردی و از
لحای گردآوری دادهها ،پژوهش پيمايشی میباشد .دادهههای مهورد نيهاز بها اسهتآاده از ابهزار پرسشهنامه و بههرهگيهری از روش
نمونهگيری تصادفی خوشهای و كاربرد انتساب متناسه از  017بهرهبردار در نظام بهرهبرداری خردهمالكی و  35بهرهبردار در نظام
بهرهبرداری تعاونی توليد روستايی گردآوری و با استآاده از روش تحلي پوششی دادهها مورد تجريه و تحلي قهرارگرفهت .نتهايج
بيانگر برتری نسبی نظام بهرهبرداری تعاونی توليد نسبت به نظام بهرهبرداری خرده مالكی بهر اسهاس معيارههای كهارايی فنهی و
كارايی مقياس میباشد .ميانگين كارايی فنی و مقياس در نظام بهرهبرداری تعاونی توليد به ترتيه برابر با  1/51 ، 1/55و در نظام
خردهمالكی به ترتيه برابر با  1/10و  1/50میباشد .همچنين نتايج آزمون ناپارامتری من–وايتنهی نشهان داد عملكهرد و درآمهد
خالص محصوالت زراعی در نظام بهرهبرداری تعاونی توليد روستايی بهطور معناداری بهيش از نظهام بههرهبهرداری خهردهمهالكی
میباشد.
كلمات كليدی :تعاونی توليد ،شهرستان خوسف ،محصوالت زراعی ،نظام بهرهبرداری

 -0دانش آموخته كارشناسی ارشد جغرافيا و برنامهريزی روستايی ،دانشگاه بيرجند.
 -0استاديار گروه جغرافيا ،دانشكده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه بيرجند
 -3استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكده كشاورزی ،دانشگاه بيرجند
 -1دانشجوی دكتری و مربی گروه جغرافيا ،دانشكده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه بيرجند
(-نويسنده مسئول)mbakhshi@birjand.ac.ir :
DOI: 10.22048/RDSJ.2018.116326.1705

011

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،5شماره  ،2تابستان 9317

مقدمه
بهرهبرداری صحيح از اراضی كشاورزی مستلزم وجود نظامهای بهرهبرداری كارا در مديريت و بهرهبرداری از منابع
توليد است .ساختار اين نظامها در كشور ما بر اساس شرايط محيطی ،اقليمی ،فرهنگی و اقتصادی شك گرفته و كمتر
بر مبنای الگوهای كارآمد ايجاد شدهاند و لذا در طول زمان دستخوش تغيير و تحوالت بنيادی گشته كه بارزترين پيامد
آن شك گيری و گسترش نظام بهرهبرداری خردهمالكی بها تمهامی ويژگهیههای وابسهته بهه آن در منهاطق مختلهف
بودهاست (هاشمی .)0350 ،وجود و استمرار اين نوع نظام بهرهبرداری گرچه از جهاتی مانند تأمين انگيزهههای فهردی
كشاورزان در امر توليد مطلوب تلقی میشود ،اما واقعيت اين است كه در مقياس كالن ،توسعه پايهدار كشهاورزی را بها
موانع و مشكالت عديدهای مواجه ساخته است ،بهطوریكه به دلي تداوم و استمرار نظام بههرهبهرداری خهردهمهالكی،
افزايش سرمايهگذاری در بخش كشاورزی و انجام فعاليتهای زيربنايی گسترده و كهاربرد تكنولهوژی مهدرن و دانهش
نوين در فرآيند توليد و فرآوری و در نهايت افزايش بهرهوری عوام توليد در اين بخهش بها مشهكالت و چهالشههای
عديدهای مواجهگشته و يا حداق چنين اقداماتی از بازده و پايداری مناسبی برخوردار نمیباشند (عزيزالهی.)0350 ،
بررسیهای آماری نشان میدهد درحهالحاضهر در بهيش از  01درصهد اراضهی كشهاورزی بههصهورت واحهدهای
خردهمالكی مديريت میشود (مركز آمار ايران .)0353 ،كوچكی و پراكندگی قطعات ،توليد به روش سنتی ،عدم امكان
استآاده از ابزار نوين كشاورزی ،هدر رفت باالی آب ،عدم صرفه اقتصادی و سطح بهاالی ريسهك از جملهه مشهكالت
واحدهای خردهمالكی در بخش كشاورزی میباشهد (ازكيها0350 ،؛ اشهرفی و همكهاران0351 ،؛ باصهری و همكهاران،
 .)0355برآيند تمام عوام مذكور منجر به ضعف و توان اقتصادی ناچيز نظام خردهمالكی و بهرهوری پايين نهادهههای
توليد شده است كه تغيير نظام بهره برداری و مشاركت بهرهبرداران را در تشكي نظامهای نوين بههرهبهرداری كارآمهد
ضروری مینمايد .از جمله راهكارهای مناسه پيشنهادشده جهت ساماندهی واحدهای خردهمالكی در بخش كشاورزی،
استآاده از ظرفيتهای بخش تعاون و تشكي تعاونیهای توليد روستايی میباشد (اشرفی و همكاران0351 ،؛ امرسون
و بوينتون .)0550 ،0تعاونی به معنای وسيع و عام آن كه همانا مشاركت و همكاری دستهجمعی مردم در ح مشكالت
اقتصادی و اجتماعی انسانها است ،به اشكال گوناگون در طول تاريخ وجود داشته است و در واقع خصيصهه اجتمهاعی
زيستن انسان ،زمينهساز پيدايش تعاون بوده است (شعبانعلی فمی و همكاران .)0357 ،تجربه كشهورهای توسهعهيافتهه
نشان می دهد تعاونی ها بهترين سازمان هايی هستند كه موفق شده انهد اسهباب تجمهع نيروههای پراكنهده و متآهرد و
درعينحال با استعداد و با انگيزه را جهت توليد بهينه فراهم سازند (استيونس و جابارا .)0555 ،0با بهرهگيری از همهين
تجربه ،تشكي و توسعه تعاونیهای توليد روستايی يكی از مهمترين سياستهای توسهعة بخهش كشهاورزی و جامعهه
روستايی ايران در چهار دهه اخير بوده است بهنحویكه در حالحاضر  0031شركت تعاونی توليهد روسهتايی در كشهور
وجود دارد كه سطح اراضی كشاورزی حوزه عم اين شركتها در حدود  1ميليون هكتار مهیباشهد (سهازمان مركهزی
تعاون روستايی ايران.)0353 ،

1- Emerson and Boynton
2- Stevens and Jabara
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هدف اصلی از تشكي تعاونیهای توليد روستايی اصالح ساختار نظام بههرهبهرداری كشهاورزی ،ارتقهاء بههرهوری
عوام توليد ،تخصيص و بهره برداری بهينه منابع ،افزايش كمی و كيآی توليد محصهوالت ،تحقهق كشهاورزی پايهدار،
حآظ محيط زيست ،بهبود وضعيت معيشتی و ارتقاء توان اقتصادی اعضاء آن میباشد .بههعبهارتديگهر بها توجهه بهه
ناكارآمدی نظام خردهمالكی در ايجاد تحرک و پويايی در بخش كشاورزی ،تعاونیهای توليد از منظهر بهازتوزيع منهافع
حاصله از رشد بخش كشاورزی ،ايجاد اشتغال پويا و مولد ،توسعه مشاركت مردمی در بخهش كشهاورزی ،پهايين آوردن
ريسك سرمايهگذاری در بخش كشاورزی ،كاهش هزينههای دولتی در توليد و غيره ،ابزار مناسبی برای بهبود وضعيت
كشاورزی بهشمار میآيند (حيدریساربان .)0350 ،ليكن اكنون پس از گذشت چند دهه از ترويج و توسعه تعاونیههای
توليد روستايی اين سؤال مطرح است كه اين نظام تا چه حد توانسته است در توليد محصهوالت كشهاورزی كهارا عمه
نمايد؟ آيا بين عملكرد اقتصادی تعاونیهای توليد در مقايسه با ساير نظامهای بهرهبرداری فعال در بخش كشهاورزی و
بهويژه نظام بهرهبرداری خردهمالكی تآاوت معناداری وجود دارد؟ بديهی است يافتن پاسخ اين نوع سؤاالت مهیتوانهد
برنامهريزان را در تدوين سياستهای مطلوب گسترش نظامهای بهرهبرداری كارآمد در بخهش كشهاورزی و بههرهوری
مطلوب از منابع پايه كشاورزی و به تبع آن بهبود درآمد بهرهبرداران ،رشد بخش كشاورزی و تسريع توسهعه روسهتايی
ياریرساند .يادآور میگردد گرچه مطالعات متعددی در مورد نظامهای بهرهبهرداری بخهش كشهاورزی صهورت گرفتهه
است ،ليكن همانگونه كه باصری و همكاران ( )0355بيان میدارند :اغلهه مطالعهات داخلهی مربهوب بهه نظهامههای
بهره برداری چارچوب نظری قابه قبهولی نداشهته و از نظهر روششناسهی (اعهم از تعريهف عمليهاتی ،مقيهاسسهازی،
نمونهگيری و تكنيكهای مورد استآاده در تجزيه و تحلي دادهها) نيز دچار اشكال میباشهند .صهرفنظهر از متآهاوت
بودن معيارهای مورد توجه اين مطالعات در ارزشيابی عملكرد تعاونیها ،روش مطالعه اغله آنها كيآی و غيهرتطبيقهی
است .يعنی از يك سو عملكرد نظامهای بهرهبرداری تعاونی توليد را در مقايسه با ساير انواع نظهامههای بههرهبهرداری
مورد ارزشيابی قرار نداده و نتوانسته اند تأثير نوع و ويژگیهای نظام بهرهبرداری را بر عملكرد آن مشهخص نماينهد ،از
سوی ديگر ،در بررسی عملكرد نظامهای بهرهبرداری از تحلي كيآی و بهصورت بررسی ديدگاه بهرهبهرداران اسهتآاده
شده است و سنجش كمی مآاهيم اقتصادی مورد غآلت قرار گرفته است .بهعالوه مقياس اندازهگيری و شهاخصههای
مدنظر برای تعريف عملكرد ،بسيار متنوع و متآاوت میباشد كه مقايسه نظامههای بههرهبهرداری را مشهك مهیسهازد
(باصری و همكاران.)0355 ،
عبداللهی ( )0377در بررسی و رتبهبندی عملكرد توليد نظامهای بهرهبرداری موجهود در بخهش كشهاورزی ايهران
نشانداد نظامهای بهرهبرداری تجاری (شخصی ،سهامی زراعی و كشتوصهنعت) و نظهام بههرهبهرداری تعهاونیتوليهد
روستايی دارای باالترين ميزان عملكرد بوده و در مرتبههههای اول و دوم قهرار گرفتههانهد لهيكن نظهام بههرهبهرداری
خردهمالكی دارای پايينترين ميزان عملكرد بوده است .مقايسة نظهامههای بههرهبهرداری از نظهر دسترسهیبهه برخهی
شاخصهای توسعه روستايی در استان اصآهان نشانداد در نظام بهرهبرداری تعاونی توليد در مقايسه با ساير نظامهای
زراعی ،بيشترين ارتباب و تعام بين شاخص های توسعه روستايی و شاخصهای نظامهای زراعی وجهود داشهته اسهت
بهگونهای كه در اكرر شاخصهای اين دو مؤلآه ،ارتباب معنیداری مشاهده میشود (قنبری و نوری.)0351 ،
مطيعی لنگرودی و همكاران ( )0355پايداری نظامهای بهرهبرداری زراعی خانوادگی و تعاونیهای توليد روستايی
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را در شهرستان آدقال مورد مطالعه قراردادند .نتايج نشانداد نظام بهرهبرداری تعهاونی توليهد روسهتايی در كليهه ابعهاد
نسبت به نظام بهرهبرداری خانوادگی در شرايط پايداری بهتری قراردارد .بررسی و مقايسهه سهرمايه اجتمهاعی در بهين
نظامهای بهرهبرداری خردهمالكی و تعاونی توليد در حوزه آبريز كرخه نشان داد مشاركت ،هنجار همياری و تمايه بهه
كار گروهی ،نوگرايی و بهرهوری در بهرهبرداران تعهاونی ،بهه شهك معنهاداری بهاالتر از بههرهبهرداران در واحهدههای
خردهمالك است (ازكيا و فيروزآبادی .)0357 ،توپچی و همكاران ( )0351در پژوهشی مؤلآههای توليد گندم آبهی را در
نظامهای بهرهبرداری دهقانی ،تجاری و تعاونی توليد در استان كردستان انجام و مورد مقايسه قرار دادند .نتايج پژوهش
آنها نشان داد كه در استان كردستان نظام بهرهبرداری دهقهانی كمتهرين ميهزان اسهتآاده از ادوات و ميهزان مصهرف
كودهای شيميايی را داشته است .بهعالوه ميزان اشتغال در نظام بهرهبرداری تعهاونی توليهد ،كمتهرين سهازگاری را بها
شرايط اقتصادی و اجتماعی روستايی دارد و نظام بهرهبرداری دهقانی بيشتر از ديگر نظامها قابليت انعطاف در توليهد را
دارد.
مقايسه بهرهبرداران مستق خانوادگی (خردهمالك و دهقانی) با بهرهبرداران مشاركتی در شهرستان كرمانشاه نشان
داد تآاوت معناداری بين دو گروه بهرهبرداران مستق و بهرهبرداران همكار كشتوصنعت بهلحای تنوع كشهت ،تجربهه
كشت ،گرايش به نوگرايی در كشاورزی ،استآاده از امكانهات و فنهاوری كشهاورزی ،ميهزان درآمهد محصهول و ميهزان
عملكرد محصول در هر هكتار وجود دارد (سلمانوندی و ابراهيمپور.)0350 ،
سپهردوست و يوسآی ( )0350كارايی اقتصادی تعاونیهای توليدی كشاورزی استان همدان را مورد بررسهی قهرار
دادند .نتايج نشان داد بهطور كلی ميانگين كارايی اقتصادی بهدست آمده تعاونیها كم بوده و ميزان واريهانس محاسهبه
شده برای كارايی اقتصادی تعاونیها قاب مالحظه و زياد است .امينی و همكاران ( )0351موفقيت شركتهای تعهاونی
توليد روستايی را با ديگر نظامهای بهرهبرداری كشاورزی در شهرستانهای كاشان و آرانوبيدگ مهورد مقايسهه قهرار
دادند .نتايج نشان داد كه تعاونیهای توليد روستايی از نظر تمام شاخصهای مورد ارزيابی (اجتماعی ،فنی ،اقتصادی و
مديريتی) با ديگر نظامهای بهرهبرداری كشاورزی دارای تآاوت معنیداری است بهگونهای كه از نظر شاخص اجتماعی
و فنی در رتبه اول و از لحای شاخص اقتصادی و مديريتی پس از نظام تجهاری در رتبهه دوم قهرار دارد .محتشهمی و
همكاران ( )0350در بررسی اقتصادی مصرف نهادههای مختلف در توليد زعآران و نيز اندازهگيری كهارايی توليهد ايهن
محصول در مزارع كوچك و بزرگ استان خراسانرضوی گزارش نمودند كه  13درصد از مزارع كوچك و  05درصهد از
مزارع بزرگ توليد اين محصول در سطح ناكارای توليد فعاليت میكنند.
امرسون و بوينتون ( )0550عملكرد تعاونیها و كارگاههای خصوصی توليد پنير در ايالت ويسكانسن آمريكا را مورد
مقايسه قرار دادند .نتايج نشان داد از يكسو سودآوری سرمايه و كارايی نيرویكار در تعاونیهای توليد بهطور معناداری
بيشتر از واحدهای خصوصی بوده و از سویديگر هزينههای فرآوری آنها كمتر از واحدهای خصوصی توليدكننده پنير
میباشد .آكريج و هرت  )0550(0در مقايسه كارايی شركتهای تعاونی توليد كشاورزی با بنگاههای خصوصی سرمايه-

1- Akridge and Hertel
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گزار در اين زمينه در آمريكا نشان دادند گرچه بنگاههای خصوصی در زمينه استآاده از امكانات و تجهيزات اثربخشتر
بههوده ،امهها تعههاونی توليههد در اسههتآاده از نهههادههههای ثابههت توليههد دارای كارآمههدی بيشههتری مههیباشههند .پارليمنههت و
همكاران )0551(0عملكرد مالی تعاونیهای توليدكننده فراوردههای لبنی و بنگاههای تجاری خصوصی را مورد مقايسه
قرار دادهاند .نتايج نشان داد عملكرد تعاونیها در نسبتهای بدهی به دارايی ،نقدينگی و بازدهی دارايی از بنگهاهههای
خصوصی مشابه بهتر می باشد ليكن نهرخ بهازدهی سهرمايه بهين آنهها دارای تآهاوت معنهاداری نمهیباشهد .لهرمن و
پارليمنت )0551(0در پژوهشی عملكرد مالی تعاونیها و بنگاههای خصوصی سرمايهگزار فعال در توليد و فرآوری ميهوه
و سبزيجات را دوره  0517الی  0557در آمريكا مورد مقايسه تطبيقی قرار دادهاند .نتايج نشان داد بر خهالف انتظهارات
نظرى ،تعاونیها در هر دو صنعت مورد بررسی نسبتبه بنگاههای خصوصی از لحهای سهودآوری در وضهعيت بهتهری
بودهاند .اوستاپاسيدس و نوتا )0557( 3در مقايسه سودآوری تعاونیهای توليدكننده فراوردهههای لبنهی و شهركتههای
لبنی خصوصی در يونان نشان دادند تعاونیها برخالف بنگاههای خصوصی قادر به اعمال استراتژیهای مهؤثر رقهابتی
مانند تبليغات و تنوع در محصول نمیباشند و لذا سودآوری كمتری دارند.
نوتا و والچوی )0117( 1تآاوت سودآوری بين تعاونیها و بنگاههای خصوصی فعال در بخش لبنی يونهان را مهورد
بررسی قرار دادند .يافتهها نشان میدهد بنگاههای خصوصی با توجه اينكه از ساختار سرمايه مؤثرتر و سهم بهاالتر در
بازار برخوردار هستند ،سودآورتر از تعاونیها میباشند .سیسی لينو و مادايو )0117( 0در مقايسهه كهارايی فنهی مهزارع
زيتون ايتاليا نشان دادند كه مزارع زيتون ارگانيك از منابع قاب استآاده بازدهی باالتری بهدست آوردهاند و كارايی فنی
آنها نسبت به مزارع متعارف بيشتر میباشد.
صبوح و همكاران )0100( 1در مقايسه عملكرد بهرهبرداران فعال در توليد لبنيات در شش كشور اروپهايی (بلژيهك،
دانمارک ،فرانسه ،آلمان ،ايرلند و هلند) نشان دادند كه كارايی فنی ،مقياس و تخصيصی تعاونیها كمتر از بنگهاهههای
توليدی خصوصی میباشد .پودل و همكاران )0100( 7در مقايسه كارايی فنی مزارع قهوه مرسهوم و ارگانيهد در نپهال
نشان دادند كه ميانگين كارايی فنی در مزارع قهوه ارگانيد و مرسوم به ترتيه  1/55و  1/53میباشد .بررسی كارايی
فنی كشاورزان خردهمالك تانزانيا در توليد تنباكو و ذرت توسط كيدان و تيمگيوم )0100( 5نشان داد كهه كهارايی فنهی
كشاورزان ذرتكار بيشتر از كشاورزان توتونكار بوده و با همديگر اختالف معناداری دارند.
با توجهبه اينكه تاكنون مقايسه عملكرد اقتصادی نظامهای بهرهبرداری خردهمالكی و تعاونی توليهد انجهام نشهده
است ،در اين تحقيق تالش شده است ،مقايسه عملكرد اقتصادی دو نظام بهرهبرداری خردهمالكی و تعهاونی توليهد در
توليد محصوالت مشابه از طريق مطالعه موردی در بخش زراعت شهرستان خوسف انجام پذيرد .فهرض اساسهی ايهن
1- Parliament et al
2- Lerman and Parliament
3- Oustapassidis and Notta
4- Notta and Vlachvei
5- Cisilino and Madau
6- Soboh et al
7- Poudel et al
8- Kidane and Timgum
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تحقيق بر اين پايه استوار است كه مقدار شاخصهای اقتصادی در بين نظامهای بهرهبهرداری متآهاوت مهیباشهد و بها
شناسايی و معرفی نظام بهرهبرداری دارای كارايی مطلوب ،میتوان با سياستگهذاری در جههت تهرويج وگسهترش آن
نظام بهرهبرداری به بهبود وضعيت درآمدی كشاورزان و افزايش رفاه و توسعه جامعه روستايی كمك نمود.
مواد و روشها
كارايی نسبت ارزش ستانده به ارزش نهاده است و اندازهگيری و تحلي كارايی نشان میدهد كه واحهدها چگونهه
میتوانند از منابع خود در راستای ني به بهترين عملكرد و افزايش توليهد در مقطعهی از زمهان اسهتآاده نماينهد (فهارل،
 .)0507برای اندازهگيری كارايی فنی بنگاههای اقتصادی روشهای متآاوتی وجود دارد كهه بههطهوركلی بهه دو گهروه
روشهای پارامتری و ناپارامتری تقسيم میشوند .در روشهای پارامتری بها اسهتآاده از روشههای مختلهف آمهاری و
اقتصادسنجی ،تابع توليد مشخصی تخمين زده میشود و سپس با استآاده از تابع مزبور نسبت به تعيهين كهارايی اقهدام
میگردد .از جمله اين روشها میتوان به « تابع توليد مرزی قطعی» اشارهنمهود .گهروه دوم روشههای انهدازهگيهری
كارايی فنی ،روشهای ناپارامتری میباشد .از مهمترين روشهای ناپارامتری ،تحلي پوششی دادهها )DEA(0میباشد.
تحلي پوششی دادهها يك روش ناپارامتری است كه به كمك برنامهريزی خطی به تعيين مرز كارايی آن دسته از
واحدهای تصميم گيری )  (DMUمیپردازد كه ستاندهها و نهادههای مشابه دارند .در روش  DEAنياز به ههي گونهه
فرض يا شك رياضی خاص نمیباشد؛ يعنی نيازی به شناخت تابع توليد نيست .همچنين در اختيار داشتن قيمت عوام
توليد نيز ضرورت ندارد .بنابراين در شرايطی كه اطالعات موجود بهگونهای نباشد كه بتوان با استآاده از آن تابع توليد را
برآورد كرد و يا اينكه قيمت عوام توليد در اختيار نباشد ،تحلي پوششی دادهها ( )DEAروش مناسهبی بهرای انهدازه-
گيری كارايی میباشد (كوئلی و همكاران .)0555 ،كارايی بهدست آمده در روش  DEAنسبی اسهت و مهرز كهارايی را
تركيه محدبی از واحدهای كارا ايجاد میكنند .لذا هر بنگاه كه روی مرز كارايی قرار داشته باشد ،كارا و در غيهر ايهن-
صورت ناكارا است .جهت كاراشدن يك واحد ناكارا بايد تغييراتی در نهادهها و ستاندههای آن واحد صورت گيرد .شايان
ذكر است كه پس از اجرای مدلهای  ،DEAمجموعهای تحت عنوان مجموعه مرجهع شناسهايی مهیگهردد .در ايهن
مجموعه مشخص میشود كه هر واحد ناكارا برای رسيدن به مرز كارايی ،بايد با كدام يك از واحدهای كارآمد مقايسهه
شود (چارنس و همكاران .)0551 ،در واقع برای هر واحد ناكارا میتوان الگوی مناسبی اختيار كرد و با تعيهين تآهاوت-
های بين واحد كارا و ناكارا ،راهبردهای مناسبی جهت حذف شكاف بين آنها طراحی نمود.
الگوی كلی برنامهريزی خطی  DEAبه شك زير میباشد:

1- Data Envelopment Analysis
2- Decision Making Unit
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U YJ
V X J

()0
J  1,..., N

010
Max

S .T :
U YJ
1
V X J
U 0
V 0

كه در آن  Uبردار  M  1از وزنهای محصوالت و  Vبردار  K  1از وزنهای نهادههای توليد میباشهند .ههم-
چنين  Yيك ماتريس  M  Nاز محصوالت و  Xيك ماتريس  K  Nاز نهادههای توليد میباشد .اين دو مهاتريس
بيانگر كليه اطالعات مربوب به  Nبنگاه در مورد  Kنهاده و  Mمحصول میباشد (امامی ميبدی.)0375 ،
در رابطه فود ،هدف بهدست آوردن مقادير بهينه  Uو  Vبهگونهای است كه نسبت ك مجموع وزنی محصهوالت
به مجموع وزنی عوام توليد (ميزان كارايی هر بنگاه) حداكرر شود مشروب بر اينكه اندازه كارايی هر بنگاه كوچكتر و
يا مساوی واحد باشد .رابطه كسری فود تعداد بيشماری راهح بهينه دارد .همچنين اين مدل غيرخطی و غهدم حهدب
است .برای پرهيز از اين مشك با استآاده از يك تبدي خطی ،الگوی فود به يك الگوی برنامهريهزی خطهی تبهدي
میشود .بدينمنظور میتوان يا جزء مخرج كسر تابع هدف را مساوی مقدار ثابت يهك فهرض كهرد و جهزء صهورت را
حداكرر كرد -كه اصطالحا آن را مدل CCR 0نهادهمحور مینامند و يا اينكه جزء صورت را مساوی مقدار ثابهت يهك
فرض كرد و جزء مخرج را حداق نمود كه اصطالحا آن را مدل  CCRستانده محور مینامند (اوكيران.)0110 ،
انتخاب مدل مناسه بستگیبه ميزان كنترل روی نهادهها و ستاندهها دارد؛ به ايهن ترتيهه كهه ههر كهدام بيشهتر
كنترلپذير باشد ،مدل مناسه بر همان اساس انتخاب میشود .در مطالعه حاضر چون دستكاری و كهم و زيهاد كهردن
نهادهها عملیتر است از الگوی  CCRنهادهمحور استآاده گرديد ،بنابراين الگوی فود بهصورت زير تبدي میشود:
Max U YJ
s .t :

()0

j  1,..., N

U X J  V X J  0
V X J  1
U 0
V 0

مسئله اخير را میتوان با استآاده از تكنيكهای رايج برنامهريزی خطی ح كرد ،بهطوری كهه از مزايهای تبهدي
دوگان و محاسبات آن بهره جست .استآاده از برنامهريزی خطی برای ح مسئله دوگان به معنی نياز بهه قيهود كمتهر
نسبتبه روش اوليه (رابطه قبلی) است .بههميندلي شك دوگان (رابطه  )3برای ح مسهئله فهود ارجهح مهیباشهد،

 -0الگوهای مورد استآاده در رهيافت  DEAبه نام ارائه دهندگان آن يعنی  Charnes , Copper , Rhodesاصطالحا  CCRناميده میشوند كه بر دو نوع نهاده محور
( )input orientedو ستانده محور () )output orientedتقسيم میشوند.
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ضمن اينكه فرم دوگان درواقع ميزان كارايی فنی ( )هر بنگاه را به تآكيك ارائه میكند:


Min
s.t :

()3

 YJ  Y  0

X J  X  0
 0

در روابط فود  مقادير اسكالر بهدست آمده برای كارايی واحدهای توليدی میباشد كه شرب  1را برآورده می-
كند .پارامتر  λيك بردار  N 1از اعداد ثابت و نشاندهنده وزنهای مجموعه مرجع میباشد (امامی ميبدی.)0375 ،
همچنين در رابطه فود اولين قيد بيان میكند كه آيا مقادير واقعی محصول توليد شده توسط بنگاه  iام با اسهتآاده
از عوام توليد میتواند بيشتر از اين مقدار باشد؟ محدوديت دوم داللت بر اين دارد كه عوام توليد مورد استآاده بنگاه
 iام حداق بايد به اندازه عوام مورد استآاده بنگاه مرجع باشند .مدل برنامهريزی خطی بايد  Nبار و هر مرتبهه بهرای
يكی از واحدهای توليدی ح شود تا ميزان كارايی ( )برای هر بنگاه بهدست آيد .اگر  =1باشد نشاندهنده نقطهای
روی منحنی هم مقداری توليد و يا تابع توليد مرزی است و بنابراين بنگاه دارای كارايی نسبی صددرصد است .در ايهن
مطالعه برای تخمين الگوهای برنامهريزی پيشگآته و محاسبه كارايی فنی از نهرمافهزار  Win4DEAPاسهتآاده شهده
است .جامعه آماری تحقيق حاضر شام كشاورزان شهرستان خوسف واقع در استان خراسانجنوبی میباشد .كشاورزی
بهعنوان يكی از بخش های مهم اقتصادی ،نقش قاب توجهی در اشتغال زايی و تأمين درآمد در شهرستان خوسهف ايآها
مینمايد .مهم ترين محصوالت زراعی شهرستان شام گندم ،جو ،پنبه ،يونجه و چغندر علوفههای مهیباشهد (سهازمان
جهادكشاورزی استان خراسانجنوبی .)0350 ،محدوده مهورد تحقيهق دارای نظهامههای بههرهبهرداری خهردهدهقهانی،
تعاونی توليد روستايی ،سهامی زراعی و كشتوصنعت میباشد .با توجه به اينكه نظام بهرهبرداری خردهمالكی و نظهام
بهرهبرداری تعاونی توليد ،نظامهای غاله در اين شهرستان میباشند ،لذا در اين پژوهش به مقايسه عملكهرد دو نظهام
بهره برداری مذكور در توليد محصوالت مشترک پرداخته شدهاست .دادههای مورد استآاده در تحقيق جاری با اسهتآاده
از ابزار پرسشنامه و مصاحبه با زارعين بهدست آمده است .حجم نمونهآماری با استآاده از فرمول كوكران برابر بها 010
نآر تعيين شد:
)(4

 245

5600  (1/96) 2  (0/817) 2
5600  (0/1) 2  (1/96) 2  (0/817) 2



Nt 2 s 2
Nd 2  t 2 s 2

n

در فرمول فود n ،حجم نمونه s ،انحراف معيار صآت مورد نظهر در جامعهه N ،حجهم جامعهه و  dدقهت احتمهالی
مطلوب میباشد .جهت تعيين تعداد نمونه در دو نظام بهرهبرداری از روش انتسابمتناسهه اسهتآاده شهد كهه بهر ايهن
اساس ،تعداد نمونه در نظام بهرهبرداری خردهمالكی و تعاونیتوليد به ترتيه برابر با  017و  35بهرهبردار میباشد .شيوة
نمونهگيری براساس روش خوشهای دومرحلهای بوده است كه در مرحله اول تعدادی روسهتا در منطقهه مهورد تحقيهق
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انتخاب (خوشه اول) و سپس از بين زارعين روستاهای مذكور (خوشه دوم) ،نمونه مورد نظر به صورت تصادفی انتخاب
شد .جهت تجزيهوتحلي دادهها ،از شاخص های اندازه قطعهات ،تعهداد قطعهات ،متوسهط سهطح زيركشهت ،عملكهرد،
ميانگين هزينه توليد و ميانگين درآمد و سود در هر هكتار ،كارايی فنی و كارايی مقياس استآاده شد .نظر به غيرنرمهال
بودن توزيع كليه دادهها بر اسهاس آزمهون كولمهوگروف -اسهميرنوف ،جههت مقايسهه ميهانگينهها در بهين دو نظهام
بهرهبرداری از آزمون ناپارامتری من– وايتنی و جههت مقايسهه ميهانگين شهاخصهها در بهين محصهوالت ههر نظهام
بهرهبرداری از آزمون كروسكال -واليس استآاده گرديد .برای انجام تجزيهوتحلي دادهها از نرمافزار آماری SPSS.22
استآاده گرديد.
نتايج و بحث
ويژگیهای فردی و شغلی

بررسی خصوصيات فردی و شغلی بهره برداران در نظامههای مهورد مطالعهه مهیتوانهد در شهناخت ويژگهیههای
بهرهبرداران و تحلي بهتر نظامهای بهرهبهرداری مآيهد باشهد و در ايهن راسهتا وضهعيت سهنی بههرهبهرداران ،ميهزان
تحصيالت ،سابقه كار كشاورزی ،وسعت زمين زراعی ،تعداد قطعات و اندازه قطعات بههرهبهرداران مهورد بررسهی قهرار
گرفت (جدول  .)0يافتههای تحقيق نشان میدهد ميانگين سهنی زارعهين در دو نظهام بههرهبهرداری تعهاونی توليهد و
خردهمالكی به ترتيه  00و  01سال میباشد .ميانگين سابقه فعاليت پاسخگويان در بخش كشاورزی در دو نظام مهورد
بررسی تقريبا يكسان و در حدود  31سال میباشد .متوسط اندازه زمين زراعی بهرهبرداران نظهامههای تعهاونیتوليهد و
خردهمالكی در سطح اطمينان  55درصد با يكديگر اختالف معناداری داشته و به ترتيه 1/03و  0هكتار میباشد .هم-
چنين تعداد و اندازه قطعات زمينهای زراعی در نظام بهرهبهرداری تعهاونیتوليهد بههطهور معنهاداری متآهاوت از نظهام
بهرهبرداری خردهمالكی میباشد بهنحویكه تعداد قطعات در نظام بهرهبرداری تعاونی توليد كمتر ولهی متوسهط انهدازه
قطعات در نظام بهرهبرداری تعاونی توليد بيشتر از نظام بهرهبرداری خردهمالكی میباشهد .بهديهی اسهت هرچهه تعهداد
قطعات كمتر و وسعت آنها بيشتر باشد ،امكان استآاده از ماشينآالت زراعی در مراح مختلهف تهيهه و آمهادهسهازی
زمين ،كاشت ،داشت و برداشت محصوالت و درنتيجه بهبود راندمان توليد و افزايش بهرهوری فراهم میشود.
جدول  .مقايسه ويژگیهای فردی و زراعی بهرهبرداران در نظامهای تعاونیتوليد و خردهمالكی
نظام بهرهبرداری

آماره z

سطح معنیداری

صفت
تعاونی توليد خردهمالکی
1/050
-0/31
01/300
00/130
سن (سال)
1/73
-1/33
31/111
05/755
سابقه كار كشاورزی (سال)
** 1/11
-1/01
0/111
1/030
اندازه زمين زراعی (هكتار)
*
1/13
-0/15
3/157
0/011
تعداد قطعات (قطعه)
** 1/11
-0/11
1/173
0/003
اندازه قطعات (هكتار)
مأخذ :يافتههای تحقيق  .معنیداری در سطح  0درصد ،معنیداری درسطح  0درصد.
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مقايسه ميانگين سطح زيرکشت

ميانگين سطح زيركشت محصوالت مشترک در دو نظام خردهمالكی و تعاونیتوليهد روسهتايی در جهدول  0مهورد
مقايسه قرار گرفته است .نتايج نشان میدهد متوسط سطح زيركشت محصوالت گندم ،يونجه و پنبه در بهين دو نظهام
بهرهبرداری مذكور متآاوت میباشد كه اين اختالف از لحای آماری در سهطح اطمينهان  55درصهد معنهادار مهیباشهد.
همانگونه كه اطالعات جدول  0نشان داد وسعت زمينهای زراعی و همچنين انهدازه قطعهات در نظهام بههرهبهرداری
تعاونیتوليد بيشتر از نظام خردهمالكی میباشد و لذا میتواند منجربه تآاوت در سطح زيركشت محصوالت در دو نظهام
بهرهبرداری گردد .باصری و همكاران ( )0355نيز گزارش نمودنهد سهطح زيركشهت اراضهی زراعهی در بهين اعضهای
تعاونیهای توليد روستايی و بهرهبرداران غيرعضو ،دارای تآاوت معنیداری میباشد و ميانگين اراضهی تحهت پوشهش
اعضای تعاونیها بيشتر از افراد غيرعضو میباشد كه اين مسئله ناشی از خدمات تعاونیها در ارتباب با تأمين نهادههای
توليد میباشد.
جدول  .مقايسه ميانگين سطح زيركشت محصوالت زراعی مشترک بين نظامهای خردهمالكی و تعاونیتوليد
محصول

سطح زيركشت (هکتار)
نظام خردهمالکی

1/100
گندم
1/130
جو
1/015
يونجه
1/510
پنبه
مأخذ :يافتههای تحقيق.

نظام تعاونیتوليد

آماره z

سطح معنیداری

1/110 
-3/317
0/005
1/003
-0/050
1/705

1/111
-0/705
0/001
1/113 
-3/101
0/050
 معنیداری در سطح  0درصد ،معنیداری در سطح  0درصد.

مقايسه عملکرد محصوالت

يكی از شاخصهای مهم در مقايسه نظامهای بهرهبرداری مقدار عملكرد محصوالت میباشد .ارقام جدول 3نشان
میدهد عملكرد كليه محصوالت مورد بررسی برای بهرهبرداران عضو تعاونیتوليد بيشتر از زارعين خردهمالك میباشد،
ليكن از ديدگاه آماری عملكرد محصوالت جو و پنبه در دو نظام بهرهبهرداری بها يكهديگر تآهاوت معنهاداری داشهته و
عملكرد محصوالت گندم و يونجه در دو نظام بهرهبرداری تآاوت معناداری ندارند .عبهداللهی ( )0377نشهان داد نظهام
بهرهبرداری تعاونیتوليد باالترين ميزان عملكرد و نظام بهرهبرداری خردهمهالكی پهايينتهرين ميهزان عملكهرد را دارد.
عمانی و چيذری ( )0350گزارش نمودند بين عملكرد گندمكاران عضهو و غيرعضهو تعهاونیتوليهد روسهتايی اخهتالف
معناداری وجود دارد.
ازسوی ديگر باصری و همكاران ( )0355نقش تعاونیها در افزايش عملكهرد زراعهی را ضهعيف گهزارش نمهوده و
نشان دادند عملكرد توليد بين اعضای تعاونی و بهرهبرداران غيرعضو تعاونی اختالف معنیداری ندارد.
مقايسه ميانگين هزينه توليد

جهت مقايسه ميانگين هزينه توليد محصوالت در درون هر نظام بهرهبرداری از آزمون كروسكال -واليس استآاده
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گرديد (جدول  .)1همانگونه كه نتايج نشان میدهد در هر دو نظام بهرهبرداری ،متوسط هزينه صرف شده جهت توليهد
محصوالت كشت شده (گندم ،جو ،يونجه و پنبه) با يكديگر متآاوت میباشد كهه ايهن تآهاوت در نظهام بههرهبهرداری
تعاونیتوليد در سطح اطمينان  50درصد و در نظام بهرهبرداری خهردهمهالكی در سهطح اطمينهان  55درصهد معنهیدار
میباشد.
جدول  .3مقايسه متوسط عملكرد محصوالت زراعی مشترک بين نظامهای خردهمالكی و تعاونیتوليد
محصول

متوسط عملکرد در هکتار (كيلوگرم)
نظام خردهمالکی

نظام تعاونیتوليد

آماره z

سطح معنیداری

1/010
-0/000
3005/101
0710/301
گندم

1/111
-1/150
1177/151
0751/011
جو
1/011
-1/110
0170
0307/513
يونجه
1/11 
-1/371
0355/350
0031/177
پنبه
مأخذ :يافتههای تحقيق .معنیداری در سطح  0درصد ،معنیداری در سطح  0درصد.
جدول  .4مقايسه ميانگين هزينه توليد در درون نظامهای بهرهبرداری تعاونیتوليد و خردهمالكی
سطح معنیداری
نظام بهرهبرداری درجه آزادی
1/101 
5/050
3
تعاونی توليد
1/117 
00/550
3
خردهمالكی
مأخذ :يافتههای تحقيق  .معنیداری در سطح  0درصد ،معنیداری در سطح  0درصد.

در جدول  0هزينه توليد هر كدام از محصوالت زراعی مشترک ،در بين دو نظام بهرهبهرداری مهورد مقايسهه قهرار
گرفته است كه نتايج بيانگر عدم وجود تآاوت معنادار متوسط هزينههای توليد محصوالت گندم ،جو و يونجه در بين دو
نظام بهرهبرداری تعاونیتوليد و خردهمالكی میباشد و فقط ميانگين هزينه توليد محصول پنبهه در نظهام بههرهبهرداری
تعاونیتوليد بيشتر از هزينه توليد در نظام بهرهبرداری خردهمالكی بوده و از ديدگاه آماری با يكديگر متآاوت میباشهند.
نتايج مذكور نشان میدهد تعاونیهای توليد در كاهش هزينههای توليد توفيق چنهدانی نداشهتهانهد و نتوانسهتهانهد بها
استآاده از صرفهجويیهای ناشی از مقياس ،مخارج تمام شده نهادههای توليد را كاهش دهند .اين نتيجه با يافتهههای
هاديزادهبزاز و همكاران ( )0353و آكريج و هرت  )0550(0مطابقت دارد.
مقايسه ميانگين درآمد محصوالت

جهت مقايسه ميانگين درآمد ناخالص محصوالت توليد شده در دورن هر نظام بهرهبرداری از آزمهون كروسهكال-
واليس استآاده گرديد (جدول  .)1همانگونه كه نتايج نشان میدهد در هر دو نظام بهرهبرداری ،متوسط درآمد ناخالص
ناشی از توليد محصوالت كشت شده (گندم ،جو ،يونجه و پنبه) با يكديگر متآاوت مهیباشهد و ايهن تآهاوت در سهطح
اطمينان  55درصد معنیدار میباشد.
1- Akridge and Hertel
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جدول  .5مقايسه ميانگين هزينه توليد محصوالت زراعی مشترک بين نظامهای خردهمالكی و تعاونیتوليد
ميانگين هزينه توليد(تومان در هکتار)

آماره z

سطح معنیداری

محصول
نظام خردهمالکی نظام تعاونیتوليد
1/507
-1/005
131711
115030
گندم
1/011
-1/103
000157
057751
جو
1/301
-1/551
077507
151011
يونجه
1/11 
-1/001
701031
115310
پنبه
مأخذ :يافتههای تحقيق .معنیداری در سطح  0درصد ،معنیداری در سطح  0درصد.

مقايسه تطبيقی درآمد محصوالت توليد شده در هر دو نظام بهرهبرداری نشان مهیدههد متوسهط درآمهد ناخهالص
محصوالت جو و پنبه در دو نظام خردهمالكی و تعاونیتوليد دارای تآاوت معناداری مهیباشهند لهيكن درآمهد ناخهالص
محصوالت گندم و يونجه در بين دو نظام بهرهبرداری مذكور از لحای آماری متآاوت نمیباشد (جدول  .)7بيشهترين و
كمترين ميزان تآاوت درآمد ناخالص محصوالت در بين دو نظام بهرهبرداری بهترتيه مربوببه محصوالت پنبه و گندم
میباشد .بديهی است كه درآمد ناخالص هر محصول تحت تأثير عملكرد و قيمت فروش محصول میباشهد و همهان-
گونه كه در جدول  3مشاهده گرديد عملكرد محصوالت اعضای تعاونیهای توليد روستايی بيشتر از بهرهبرداران نظهام
خردهمالكی میباشد .مديريت تعاونیها بر خالف خردهمالكهان مهیتواننهد بها حهذف واسهطههها و بازاريهابی مسهتقيم
محصوالت توليدی ،امكان دستيابی به قيمتهای فروش باالتر و در نتيجه درآمد ناخالص بيشتر را فهراهم نماينهد .بهر
اين اساس اختالف مذكور منطقی به نظر میرسد .نتيجه بهدست آمده با يافتههای باصری و همكهاران ( )0355ههم-
خوانی دارد.
جدول  .6مقايسه ميانگين درآمد ناخالص محصوالت در نظامهای بهرهبرداری خردهمالكی و تعاونیتوليد
سطح معنیداری
درجه آزادی
نظام بهرهبرداری
1/11 
05/155
3
تعاونی توليد
1/11 
30/711
3
خردهمالكی
مأخذ :يافتههای تحقيق .معنیداری در سطح  0درصد ،معنیداری در سطح  0درصد.
جدول  .7مقايسه ميانگين درآمد ناخالص توليد محصوالت زراعی مشترک بين نظامهای خردهمالكی و تعاونیتوليد
محصول

درآمد ناخالص(تومان در هکتار)
نظام خردهمالکی

نظام تعاونیتوليد

آماره z

سطح معنیداری

1/053
-1/030
500105
751150
گندم
1/11 
-3/170
0175011
755577
جو
1/110
-0/571
0353001
0017113
يونجه
1/11 
-1/575
0151051
0117117
پنبه
مأخذ :يافتههای تحقيق  .معنیداری در سطح  0درصد ،معنیداری درسطح  0درصد.

جهت مقايسه ميانگين درآمد خالص توليد محصوالت در دورن هر نظام بهره برداری از آزمون كروسكال -والهيس
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استآاده شد( .جدول  .)5بر اساس نتايج بهدست آمده در هر دو نظام بهرهبرداری ،متوسط درآمد خالص ناشهی از توليهد
محصوالت كشت شده (گندم ،جو ،يونجه و پنبه) با يكديگر متآاوت میباشد كهه ايهن تآهاوت در سهطح اطمينهان 55
درصد معنیدار میباشد.
جدول  .8مقايسه ميانگين درآمد خالص توليد در نظامهای خردهمالكی و تعاونیتوليد
سطح معنیداری
درجه آزادی
نظام بهرهبرداری
1/11 
07/550
3
تعاونی توليد
1/11 
35/013
3
خردهمالكی
مأخذ :يافتههای تحقيق  .معنیداری در سطح  0درصد ،معنیداری درسطح  0درصد.

مقايسه ميانگين درآمد خالص توليد محصوالت زراعهی مشهترک در بهين دو نظهام بههرهبهرداری خهردهمهالكی و
تعاونیتوليد نشان میدهد سوددهی كليه محصوالت در دو نظام بهرهبرداری با يكديگر متآهاوت مهیباشهد و در تمهام
محصوالت ،درآمد خالص بهدست آمده در نظام بهرهبرداری تعاونیتوليد بيشتر از نظام بهرهبرداری خردهمالكی میباشد
(جدول  .)5به نظر میرسد استآاده از ارقام پربازده و بكارگيری ماشينآالت زراعی نهوين در مراحه كاشهت ،داشهت و
برداشت محصوالت و قيمت فروش باالتر به ويژه در مورد محصوالت يونجه و پنبه سبه میشهود كهه عملكهرد و در
نتيجه درآمد خالص محصوالت نظام تعاونیتوليد بيشتر از خردهمالكی باشد .يافتههای باصهری و همكهاران ( )0355و
لرمن و پارلمان ( )0551اين نتيجه تحقيق را تأييد میكند .عوضزاده و كرمی ( )0351نيز نشان دادند كه بّعد اقتصادی
نظام بهرهبرداری خردهمالكی در وضعيت نامناسبی قرار دارد .پاپ زن و گراوندی ( )0353بيشترين سطح آسيهپهذيری
اقتصادی نظام بهرهبرداری خرده مالكی را در ابعاد محيطی و اقتصادی گزارش نمودند .با توجهه بهه سهطح معنهیداری
مقايسهها در جدول  5میتوان با اطمينان بيان داشت درصورتیكه هدف زارعين كسه حداكرر سود از توليد محصهول
باشد ،اين هدف در نظام بهرهبرداری تعاونیتوليد میتواند تحقق يابد.
جدول  .9مقايسه ميانگين درآمد خالص محصوالت زراعی مشترک بين نظامهای خردهمالكی و تعاونیتوليد
محصول
گندم
جو
يونجه
پنبه

درآمد خالص(تومان در هکتار)

آماره z

سطح معنیداری

نظام تعاونیتوليد
نظام خردهمالکی
1/101 
-0/330
077500
017103
1/11 
-3/001
007010
000050
1/110
-0/515
510100
001505
1/11 
-1/101
0310313
035110
مأخذ :يافتههای تحقيق  .معنیداری در سطح  0درصد ،معنیداری در سطح  0درصد.

 مقايسه كارايی فنی توليد محصوالت  :يكی از شاخصهای مهم در مقايسه نظامهای بهرهبرداری ميزان كارايیتوليد محصوالت میباشد .ميانگين كارايی فنی محصوالت نظام بهرهبرداری تعاونی توليد و نظام خردهمالكی با فهرض
بازده ثابت نسبت به مقياس در جدول  01و با فرض بازده متغير نسبتبه مقياس در جدول  00مورد مقايسه آماری قرار
گرفته است .نتايج نشانمی دهد در هر دو حالهت مزبهور ،كهارايی فنهی توليهد كليهه محصهوالت مهورد بررسهی بهرای
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بهرهبرداران عضو تعاونیتوليد بيشتر از زارعين خردهمالك میباشد و از ديدگاه آماری در دو نظام بهرهبرداری با يكديگر
تآاوت معناداری دارد.
جدول  . 1مقايسه ميانگين كارايی فنی محصوالت نظام بهرهبرداری تعاونی توليد و نظام خردهمالكی با فرض بازده ثابت نسبتبه مقياس
كارايی فنی

محصول
نظام تعاونی توليد نظام خردهمالکی
1/110
-3/055
1/137
1/501
گندم
1/11
-3/711
1/000
1/517
جو
1/110
-0/775
1/717
1/503
يونجه
1/11
-0/303
1/170
1/575
پنبه
مأخذ :يافتههای تحقيق  .معنیداری در سطح  0درصد ،معنیداری در سطح  0درصد.
جدول

آماره z

سطح معناداری

 .مقايسه ميانگين كارايی فنی محصوالت نظام بهرهبرداری تعاونی توليد و نظام خردهمالكی با فرض بازده متغير نسبت به مقياس

محصول
گندم
جو
يونجه
پنبه

كارايی فنی

آماره z

نظام خردهمالکی
نظام تعاونی توليد
-0/131
1/750
1/510
-0/000
1/155
1/511
-0/011
1/571
1/515
-1/050
1/515
1/571
مأخذ :يافتههای تحقيق  .معنیداری در سطح  0درصد ،معنیداری درسطح  0درصد.

سطح معناداری
1/110
1/100
1/130
1/11

 مقايسه كارايی مقياس توليد محصوالت :يكی ديگر از شاخصهای مههم در مقايسهه نظهامههای بههرهبهرداریميزان كارايی مقياس میباشد .كارآيی مقياس ميزان توانايی بنگاه برای جلوگيری از هدر رفهتن منهابع از طريهق عمه
كردن در شرايط يا نزديك به موقعيتی با سودآورترين مقياس میباشد .درواقع كارآيی مقياس عبارت از ميهزان كهارآيی
فنی در حالت بازده ثابت نسبت به مقياس تقسيم بر كارآيی فنی خالص در شرايط بازده متغير نسبت به مقياس میباشد.
مقايسه ميانگين كارايی مقياس محصوالت توليد شده در دو نظام بهرهبرداری در جدول  00نشان میدهد كهارايی
مقياس توليد كليه محصوالت مورد بررسی برای بهرهبرداران عضو تعاونیتوليد بيشتر از زارعين خردهمالك میباشهد و
از ديدگاه آماری در دو نظام بهرهبرداری با يكديگر تآاوت معناداری دارد.
جدول
محصول
گندم
جو
يونجه
پنبه

 .مقايسه ميانگين كارايی مقياس محصوالت نظام بهرهبرداری تعاونی توليد و نظام خردهمالكی
كارايی مقياس

آماره z

سطح معناداری

نظام خردهمالکی
نظام تعاونی توليد
-0/150
1/507
1/517
-3/005
1/510
1/500
-0/031
1/503
1/510
-1/510
1/770
1/575
مأخذ :يافتههای تحقيق  .معنیداری در سطح  0درصد ،معنیداری درسطح  0درصد.

*1/137
1/110
*1/10
1/11
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نتيجهگيری و پيشنهاد
در اين تحقيق ،عملكرد اقتصادی دو نظام بهرهبرداری تعاونی توليد و خهردهمهالكی در بخهش زراعهت شهرسهتان
خوسف بر اساس معيارهای كارايی و سودآوری شام كارايی فنی و كارايی مقياس ،عملكرد در هكتار ،ميانگين هزينهه
توليد و سودآوری در هكتار در توليد محصوالت مشابه مورد مقايسه قرار گرفت .يافتههههای تحقيهق نشهان داد سهطح
كارايی فنی و مقياس توليد در دو نظام مورد بررسی با يكديگر فاصله داشته و در اغلهه شهاخصهها برتهری بها نظهام
بهرهبرداری تعاونی توليد میباشد و تآاوت معناداری بين ميزان بهرهوری در نظام بهرهبرداری تعاونی توليد روسهتايی در
مقايسه با نظام بهرهبرداری دهقانی وجود دارد .بهنظر میرسد مشاركت و تعام بيشهتر افهراد در نظهام تعهاونیتوليهد و
انجام كار گروهی و صرفهجويیهای ناشی از مقياس توليد به همراه كاهش هزينه نههادهههای توليهد ،كهارايی فنهی و
اقتصادی توليد را در نظامهای بهرهبرداری تعاونی در مرتبه باالتری نسبت بهه نظهام بههرهبهرداری خهردهمهالكی قهرار
میدهد .بر اين اساس توصيههای ذي ارائه میگردد:
 -0نتايج بهدست آمده از مقدار متوسط كارايی فنی و مقياس برای بهرهبرداران هر دو نظام حاكی از وجود فاصله تا
سطح كارايی مطلوب بهويژه در نظام بهرهبرداری خردهمالكی است .لذا آموزش و مشاوره كشاورزان در استآاده صحيح
از منابع در دسترس ،ترويج و استآاده از فناوریهای مناسه بهگونهای كه باعث افزايش كارايی شود ،توصيه میگردد.
 -0با توجه به كارايی فنی و مقياس برتر نظام بهرهبرداری تعاونی توليد پيشنهاد میگردد اسهتآاده از رويكردههای
مشاركتی جهت تشويق زارعين به تشكي تعاونیتوليد روستايی بههمراه ارتقاء دانش و آگاهی زارعهين از مزيهتههای
نظام بهرهبرداری توليد روستايی در سياستهای بخش كشاورزی جهت گذر از كشاورزی ناكارا ضروری است.
 -0در يك برنامهريزی بلندمدت و در قاله اجرای سياستهای تشويقی ،ارائه تسهيالت اعتباری ارزانقيمت جهت
تشكي و راهاندازی اين نوع نظام بهرهبرداری میتواند حركت به سمت نظامهای بهرهبرداری نوين و كارآمد و درنتيجه
توسعه مطلوب بخش كشاورزی را تسريع نمايد.
 -3نظام بهرهبرداری زراعی پايه و محور اصلی هرنوع فعاليت در زمينه توسعه كشاورزی و روستايی می باشهد ،لهذا
پيشنهاد میشود عملكرد نظامهای بهره برداری در ساير ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و سياسی نيز مورد مقايسه قرار گيرد تا
از اين رهگذر بتوان مقايسه جامعتری بين نظامهای بهرهبرداری موجود در بخش كشاورزی انجام داد .همچنين از آن-
جاكه در اين پژوهش تنها به تعيين و مقايسه انواع كارايی در دو نظام مورد مطالعه پرداخته شده لذا توصيه میشود كه
در مطالعات بعدی به تعيين عوام مؤثر بر كارايی توليدكنندگان در نظامهای مذكور نيز پرداخته شود.
 -3در مجموع و در يك نگاه كلی میتوان بيان داشت نظام بهرهبرداری تعاونی توليد میتواند از منظهر اقتصهادی
بهعنوان يك نظام بهرهبرداری كارآمدتر در توسعه بخش كشاورزی و در يك نگاه كلهیتهر در توسهعه روسهتايی مهورد
توجه قرار گيرد.
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Abstract
The present study is aimed to evaluate the efficiency of Smallholding and Rural
Production Cooperative Utilization Systems in crops production. The statistical
population of the study is the farmers in the Khusf county of the South Khorasan
province. This study is applied in purpose and analytical in nature. It uses the
descriptive –analytical method along with a survey approach. The data collection
instrument was a researcher made questionnaire and the required data have been
collected with a sample of 207 farmers from Smallholding and 38 farmers of Rural
Production Cooperatives. The samples were selected using the stratified random
sampling method and were analyzed using the data envelopment analysis method.
The results indicate the relative superiority of the operating system of the
cooperative production versus the Smallholding utilization system based on the
technical efficiency measures and scale efficiency. The average technical
efficiency and scale in the operating system of cooperative production are
respectively 0.98, 0.94 and in the Smallholding utilization system respectively 0.65
and 0.81, respectively. The Mann - Whitney test showed the average yield and net
income of crops in rural production cooperatives is more and significantly
difference from Smallholding utilization system. Overall, the results indicate the
relative superiority of cooperative farming to smallholder system based on
technical and economic efficiency criteria.
Keywords: Crops, Khusf county, Production cooperative, Utilization system
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