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 چکيده

ساه  را   نيشاتر ياست و ب رانيدر ا یكشاورز یاز عناصر ساختار سنت یکي یقحعات اراض یو پراكندگ ی در روستامالک هخرد
در اكثار  هکتاار را   01 ريا ز یموسوم به خرد و دهقان ینظام عمدتاً واحدها نيا. بر عهده دارد يیزاو اشتغال یكشاورز داتيدر تول

و  یچون ضع  سازمان يیهایژگيبا داشتن و یبرداربهره یالگو نيا. باشدمیخانوار  کي بردار معموالًهر بهره روستاها شامل كه
 تيا و در نها د،يا تول یهاا ناه يبااال باودن هز   د،يا از مناابع تول  نهيعدم استفاده به ،یبودن سح  سواد و دانش فن نيپائ ،یساختار

 یداربار  نظاام بهاره   يیسح  كارا نييبه منظور محاسبه و تعحاضر  در پژوهش. شودیشناخته م يیبودن و عدم كارا یاقتصادريغ
 قيتحق نيا یجامعه آمار. ها استفاده شد داده یپوشش لياز روش تحل آوری وجمع 0353ی اطالعات مربوط به سال خرد و دهقان

-چند مرحله یرگياز روش نمونهدر روستاها بوده و با استفاده  عمدتاًكه  باشدیده هکتار م ريز یو دهقان بردار خرد نفر بهره 5111

بدسات   جينتا، ديگرد ليتکم يیبا دقت باالپرسشنامه  11 در مجموع وبه دست آمد  11ها حج  نمونه محاسبه شده یزمودنآ یا
شهرساتان   روستاهایمورد محالعه  یمزارع خرد و دهقان یو اقتصاد یصيتخص ،یفن يیكارا نيانگيكه م نشان داد قيآمده از تحق

 يزانبه م ی، تخصيصی و اقتصادیفن يیبودن كارا شيقابل افزا بيانگركه  باشدیم 10/31، 11/11، 13/11برابر با  بيبه ترت انهيم
دهنده ضع  در دانش فنی موجود، مديريت مزارع و عدم استفاده از مقياس بهينه  كه نشان .باشدیدرصد م 1/10و  1/35،  7/35

 .باشدها الزم میلوا لزوم افزايش دانش فنی جهت تخصيص بهينه منابع و همچنين بکارگيری محلو  نهاده. باشدمی
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 مقدمه

 اقتصااد  هایبخش نيازتواناتر یکيبخش  نيا. برخوردار است ایژهيو تياز اهم رانيبخش كشاورزی در اقتصاد ا
چهارم صادرات  کياز  شيپنج  اشتغال، ب کي ،یناخالص داخل ديپنج  تول کياز  شبي یكننده نتأمي كه است كشور

 ازيا شارط و ن  شپاي  كشااورزی،  بخش یتوسعه. باشدیم راخي یدر دهه يیغوا ازهایياز چهار پنج  ن شيو ب ینفتريغ
به  زين هابخش ريبخش برطرف نشود، سا نيكه موانع توسعه در ا زمانی تا و است كشور اقتصادی پايدار ضروری توسعه

باه  داشاته اسات،    ریيرشد چشمگ ريخا یبخش كشاورزی در چند دهه. افتيرشد و توسعه دست نخواهند  ،يیشکوفا
است، اما بخاش   افتهي شياز سه برابر افزا شيب راخي یدهه در سه محلق یبخش به گونه نيا دتولي حج  كه ایگونه

بخاش   نيا ا شاتر يدر راه توسعه ب یرو به روست كه به عنوان مانع زين اریيبس هایتيكشاورزی با مشکالت و محدود
بارداری    گيری و گسترش نظاام بهاره  شکليکی از مهمترين اين موانع، (. 0317، انيليخل و موریيرتيام)كنند یعمل م

كه اين امر سابب كااهش كاارايی در     است كشورمناطق مختل   های وابسته به آن درخرد و دهقانی با تمامی ويژگی
 (.0371نژاد و همکاران، یموس)بخش كشاورزی شده است 

راهکار برای افزايش درآمد و كاهش  ترين در توليد محصوالت، مناسب های موجودبا توجه به امکانات و محدوديت
شناساايی علال ناكاارآيی در     كاارآيی و . يی در توليد استآبهبود كار ها، تخصيص محلو  عوامل توليد موجود وهزينه

حاجياانی و  )توان اميد داشت كه يکی از اهداف سياست توليد محصوالت يعنی بهبود كاارآيی محقاق گاردد    توليد، می
 .(0311، همکاران

 یافزار و نرم یافزار با موانع سخت يیدارد و حل آنها مستلزم آشنا یخاص یدگيچيپ رانيا یمسائل اقتصاد كشاورز
-دارد تعدد و تنوع نظام بهاره  شيتوسعه در پ یهادر برنامه یكه بخش كشاورز یموانع نيترعمده. باشد یم یكشاورز

باه عناوان كاانون و هساته      یسانت  یباردار نظام بهره(. 0310، و همکاران یاشرف) است یبا غلبه ساختار سنت یداربر
 نيا ا. روبارو اسات   یادهيا به اهداف توسعه، باا مشاکالت عد   یابيو دست ديتول نديدر فرآ رانيا ینظام كشاورز یمركز

گساترش و غلباه    ،یريا گآن شاکل  نيگشته و بارزتر یاديو تحوالت بن راتييدستخوش تغ رياخ یهادهه یساختار ط
باه عناوان    یو بزرگ ماالک  یزراع یسهام یهاشركت د،يتول یتعاون یدر كنار الگوها یخرد و دهقان یرداربنظام بهره

 رانيا در ا یكشااورز  یاز عناصر سااختار سانت   یکي یقحعات اراض یو پراكندگ یخرد و مالک. است ريانکارناپو یتيواقع
 نظام عمدتاً نيا(. 0317 ،و همکاران یامام) اردبر عهده د يیزا و اشتغال یكشاورز داتيسه  را در تول نيشترياست و ب
باردار  خانوار بهره کيشامل  بردار معموالًشود و هر بهره یهکتار را شامل م 01 ريز یموسوم به خرد و دهقان یواحدها
 نيپاائ  ،یو سااختار  یچون ضع  ساازمان  يیهایژگيبا داشتن و یبرداربهره یالگو نيا(. 0313 ،یو غفار ايازك) است

باودن   نيپاائ  د،يا از مناابع تول  ناه يعدم استفاده به ،یكشاورز یقحعات اراض یپراكندگ ،یبودن سح  سواد و دانش فن
باودن   یاقتصادريغ تيبودن درآمد كشاورزان و در نها نيپائ د،يتول یهانهيعملکرد در واحد هکتار، باال بودن هز زانيم

گاواران  اسات ياز نظر كارشناسان و س یبرداربهره یالگو نين ايبنابرا. شودیشناخته م یمحلو  اقتصاد يیو عدم كارا
 یاتيا امار ح  نيا توجه به ا(. 0310 ،یحامد) شودیم یمعرف نرايا یدر جهت توسعه كشاورز یبه عنوان مانع یكشاورز

 یها را واحدهادرصد آن 7/11در كشور حدود  یبردارواحد بهره ونيليم 17/3است كه بر اساس آمار موجود از مجموع 
كااهش   رياخ یهاسال یط یهکتار 01 ريز یدهد و متوسط اندازه واحدهایم ليتشک یهکتار 01 ريز یخرد و دهقان
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 ،یآمارناماه جهااد كشااورز   ) اسات  دهيهکتار رس 17/0هکتار به  10/1بر آمار از  هيبا تک زيكل كشور ن نيانگيو م افتهي
 یمشابه تيوضع یكشور دارا یاز ساختار كشاورز یكوچک یبعنوان بخش زين انهيشهرستان م یبخش كشاورز (.0315

هکتار  07511شهرستان حدود  یزراع یكل اراض 07011از  انهيشهرستان م یاست، بر اساس آمار اداره جهاد كشاورز
 یال اساسا ؤسا  نيا شاده ا  ادي طيبا توجه به شرا. نفر است 5111بخش  نيبرداران ا هکتار بوده و كل بهره 01 ريآن ز

 یگار يد زيا امار چ  تيا واقع اي ستاركاريغ یاز نظر اقتصاد یخرد و دهقان یبردارواقعا نظام بهره ايكه آ دشویمحرح م
پرداختاه   اناه يدر شهرستان م یخرد و دهقان یبردارنظام بهره یاقتصاد يیكارا یمحالعه حاضر به بررس نياست  بنابرا

 .موضوع محروحه بپردازد یررسبه ب یعلم ديمختل  و با د یهادگاهيد قيدارد با تلف یو سع است

برداری كشاورزی كشورمان در طول زمان دستخوش تغيير و تحوالت بنيادی گشته كه بارزترين بهرهساختار نظام 
مناطق مختل   های وابسته به آن دربرداری خرد و دهقانی با تمامی ويژگیگيری و گسترش نظام بهرهپيامد آن شکل

های فردی كشااورزان در امار   مين انگيزهأند تمان جهاتی برداری گرچه ازوجود و استمرار اين نوع نظام بهره. بوده است
شود، اما واقعيت اين است كه در مقياس كالن، توسعه پايدار كشاورزی را با مواناع و مشاکالت   توليد محلو  تلقی می

-برداری خرد و دهقانی، افازايش سارمايه  كه به دليل تداوم و استمرار نظام بهره طوری ای مواجه ساخته است، به عديده

های زيربنايی گسترده و كاربرد تکنولوژی مادرن و داناش ناوين در فرآيناد     در بخش كشاورزی و انجام فعاليت گواری
ای مواجاه  هاای عدياده   وری عوامل توليد در اين بخش با مشکالت و چاالش توليد و فرآوری و در نهايت افزايش بهره

 (.0310 ،ايازك) باشندوردار نمیگشته و يا حداقل چنين اقداماتی از بازده و پايداری مناسبی برخ

بارداری  برداری كشورهای درحال توسعه و توسعه يافته، حاكميت نظام نسقهای بهرهاز وجوه تمايز بين نظام يکی
ل برداری نيز به موازات سابقه طوالنی تمدن كشورهای مختل  و از جمله كشورهای درحاهای بهرهنظام. موروثی است

هاا سابب گسساتگی و خارد     نظام تکاثر و توالد نسل طولتوسعه، دارای قدمت تاريخی طوالنی هستند كه اين امر در 
برداری دخالت وری واحدهای بهرهعوامل مهمی در كاهش بهره. برداری ها شده استشدن بيشتر قحعات زمين و بهره

وری ناشای از  برداری خرد و سنتی و كاهش بهرهواحدهای بهرهتوان به كوچک بودن مقياس  دارند كه از جمله آنها می
شاود و  آالت بارآورد مای  آوری و پايين بودن سح  دانش فنی كه با شاخص درصاد عادم اساتفاده از ماشاين    فنضع  

هايی كه به دليل كوچک باودن  وری ناشی از سنتی بودن نظام كشت، داشت و برداشت و هزينههمچنين كاهش بهره
ناشی از مقياس در ايان واحادها اسات،     يیجوهای نسبی مکانيزاسيون و صرفهدها مانع از استفاده از مزيتمقياس واح
 (.0317، لهسايی زاده) اشاره كرد

مشکل كشاورزان خرده پا ناتوانی در بکارگيری تکنولوژی نوين كشاورزی و متحول نشدن ميزان توليد و  ترينمه 
قيمت به عنوان يک رهيافت سنتی ماورد توجاه    برای حل اين مشکل، اعحای تسهيالت بانکی ارزان. آنها استدرآمد 

بانکی ارزان قيمت به كشاورزان خرده پا عالوه بر  وامها با اعحای  طبق اين نظريه دولت. اقتصاددانان قرار گرفته است
در همه كشورها برای حل مشاکل كشااورزان   . دهندیكاهش فقر روستايی ميزان توليد محصوالت غوايی را افزايش م

های غيردولتی حمايت از در كشور ما نيز صندوق .اندهای اعتباری در روستاها نمودهسيس صندوقأخرده پا مبادرت به ت
عملکرد اين صندوق نشاانگر ايان اسات كاه      متأسفانهگواری بخش كشاورزی تشکيل شده است، ولی سرمايه توسعه

، لهساايی زاده ) گواری بخش كشاورزی متوجه كشاورزان خرده پاا نشاده اسات   منافع صندوق حمايت از توسعه سرمايه
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0317.) 

توجه الزم  برداری دهقانی ريزان بخش كشاورزی به واقعيت موجودی نظام بهره كارشناسان، محققان و برنامه اكثر
هکتار  01های كمتر از  اگرچه زراعت. اين واقعيت محض و هشداردهنده در بخش كشاورزی است. اندرا مبوول نداشته

بارداری  درصاد واحادهای بهاره    11دهقاانی بايش از    داریبرميليون هکتار در قالب نظام بهره 7/1با مجموع مساحت 
برداری از ابتدای اجارای قاانون   اما اين گروه بزرگ بهره. (0311، اشرفی و همکاران) بخش كشاورزی را به عهده دارد

اصالحات ارضی مشکالت خاص خويش را بر در راه توسعه بخش كشاورزی دارند و برای حل مشکالت ساختاری آنها 
بساتن  با تقليد از كشورهای سوسياليستی بوده، به همين دليل اين گاروه هناوز آ   وها شتابزده اكثر تصميمات و سياست
 .مشکالت گوناگون است

 .با توجه به اهميت موضوع، در ادامه به مقاالت و تحقيقات مرتبط با تحقيق حاضر پرداخته شده است

 آنهاا  .دادناد  قارار  بررسای  مورد چين كشاورزی بخش در را فناوری شکاف و فنی كارايی( 0117) 0چين و سونگ

 باا تحليال   و كردناد  تقساي   فنااوری  متفااوت  سحوح و مجزا اقتصادی توسعه سحوح با منحقه چهار به ها را شهرستان

 سااير  باه  شارقی نسابت   منااطق  كاه  داد نشان موكور پژوهش نتايج. دادند قرار تحليل و تجزيه مورد ها،پوششی داده

 .است بوده برخوردار كارايی ميزان بيشترين از مناطق،

 تولياد مارزی   تابع تخمين با آفريقا چغندرقندكار كشاورزان كارايی تکنيکی بررسی در( 0101) 0همکاران و دالينی

 افازايش انادازه،   باا  گاروه  دو هار  در .آوردناد  بدست درصد 11بيگ بند  و 70ووالند  برای را كارايی ميانگين تصادفی

 .است داشته كاهش ناكارايی سن و تحصيالت

هاا و  كارايی فنی مزارع خرده پای سورگوم در زامبيا را با استفاده تحليال فراگيار داده  ( 0100) 3چيمایدر تحقيقی 
كه متوسط كارايی فنی در توليد سورگوم در مياان كشااورزان   و مشخص شد . گيری كرداندازهحداقل مربعات معمولی 

رگوم با اندازه خانوار، تعداد افراد تحت تکلا ،  كه كارايی فنی در توليد سومعلوم شد همچنين . درصد است 31خرده پا 
 .های دام در ارتباط استاستفاده از قدرت حيوانی، ارزش ناخالص توليد، ارزش دارايی، درآمد حاصل از فعاليت

كاه  . كارآيی فنی توليد برنج را در منحقه شمال غنا مورد بررسی قرار دادناد ( 0103) 1در تحقيقی دانکه و همکاران
همچنين مشخص گرديد . بود 10/1با ميانگين  0تا  10/1ای بين كی از برآورد كارآيی فنی توليد برنج در دامنهنتايج حا

های مدرن مانند بوور وكودهای شيميايی مدرن عواملی هستند كه در تعيين و باال كه سح  تحصيالت و پويرش نهاده
 .بردن كارآيی فنی توليد برنج مؤثرند

                                                                                                                                                         
1- Chen and Song 
2- Dlaini et al 

3- Chimai  

4- Donkoh et al 
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كارايی فنی، تخصيصی، اقتصادی و مقياس توليد بارنج در  ( 0101) 0سوی واتکينز و همکاراندر محالعه ديگری از 
نتايج تحقيق نشان داد كاه مازارع ماورد    . ها مورد ارزيابی قرار گرفتايالت آلکانزاس با استفاده از تحليل پوششی داده

ه برای توليد محصول در سح  مد نظر باه  بررسی از نظر كارايی فنی و مقياس در سح  بهينه قرار دارند و حداقل نهاد
ميزان كارايی فنی در حالت بازده ثابت نسبت به مقياس، در حالت متغير نسبت به مقيااس، كاارايی   . شودكار گرفته می

 . بود 501/1و  100/1، 700/1، 170/1، 113/1تخصيصی، كارايی اقتصادی و كارايی مقياس به ترتيب 

نتاايج  . بارداری خارد و دهقاانی پرداخات    به بررسی و بر آورد زيان های اقتصادی واحدهای بهاره ( 0310) شيخی
آالت كشاورزی و ساح  داناش فنای نشاان داد،     هايی همچون استفاده از ماشينبدست آمده از طريق كاربرد شاخص

 . كندی به توليد كشور وارد میدرصد زيان اقتصاد 11برداری خرد دهقانی، ساالنه دست ك  حاكميت نظام بهره

در ايان مقالاه،   . پرداختناد ( ها و راهکارها چالش)ای به بررسی نظام خرد مالکی در مقاله( 0310)و همکاران  فعلی
هاای   های سنتی توليد، از چالش های مناسب، كوچک بودن و يکپارچه نبودن اراضی، استفاده از شيوه فقدان زير ساخت

نظاام تعااونی تولياد     در نهايت توسعه و گساترش . برداری خرد و دهقانی، شمرده شده است نظام پيش روی نظام بهره
 . روستايی، به عنوان بهترين نظام جايگزين، پيشنهاد شده است

ای ديگر كه در استان فارس بر روی واحدهای پرورش جوجه گوشتی در محالعه( 0350)شيرازی و همکاران  ثابتان
اع كارايی شامل كارايی فنی، تخصيصی، اقتصاادی و  ها استفاده نمودند و انوصورت دادند از روش تحليل پوششی داده

درصاد محاسابه    11ميانگين كارايی فنی كل در واحدهای مورد بررسای  . گيری قرار دادندكارايی مقياس را مورد اندازه
هاا را  درصد با حفظ سح  فعلای نهااده   00بدين ترتيب واحدهای مورد بررسی توانايی افزايش محصول به اندازه . شد

همچناين مياانگين كاارايی    . درصاد باود   11و  50متوسط كارايی مقياس و مديريتی در واحدهای ماورد نظار   . داشتند
واحادهای پارورش جوجاه    . درصاد باود   10و  71تخصيصی و اقتصادی برای واحدهای مورد بررسی به ترتيب حادود  

 .درصد را دارند 30تا درصد و فزايش سود اقتصادی  01ها تا گوشتی در استان فارس پتانسيل كاهش هزينه

وری زياربخش  گيری كارايی فنی، تخصيصی، اقتصادی و بهاره به اندازه( 0353)ميبدی در تحقيقی بهروز و امامی
باا اساتفاده از تحليال پوششای     . در اين تحقيق كه از روش ناپارامتری استفاده گرديد. پرداختند( هندوانه)زراعت ايران 

ايج نشان داد كه متوسط كارايی فنی، تخصيصی و اقتصادی توليدكننادگان هندواناه   كوئيست، نتها و شاخص مال داده
% 0/10و  70-5متوسط كارايی تخصيی و اقتصاادی نياز   . است% 1/75، 0311-15های های كشور در سالآبی استان

ی از كارايی قارار  های منتخب كشور در سح  مناسبكه نشان از اين دارد كه توليدكنندگان هندوانه آبی در استان.است
 .ندارند

با توجه به نتايج به دست امده در خصوص محالعاتی كه بر روی كارايی صورت پويرفته كاه عمادتاً بار ضاع  در     
هاای تولياد و عادم    های توليد، تخصيص نامناساب نهااده  مورد دانش فنی، تحصيالت و سح  سواد، باال بودن هزينه

                                                                                                                                                         
1- Watkins et al  
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باشد كه در اين پژوهش نيز عاالوه بار   برای رسيدن به كارايی محلو  می فناوری مناسب از جمله مشکالت بر سر راه
هاا، داناش فنای و سااير     موارد ذكر شده بر استفاده محلو  از سح  زير كشت و همچناين تخصايص مناساب نهااده    

 .فاكتورهای الزم برای رسيدن به حداكثر كارايی مدنظر قرار گرفته است

 هامواد و روش

نظاام   0تواناد ضامن نشاان دادن ساح  كاارايی      مای  كاه  اسات  كاربردی تحقيقات ف، جزءهد نظر از تحقيق اين
برداری و افزايش كاارايی ايان   ريزی در اين نوع نظام بهرهبرداری خرد و دهقانی، نقش مؤثری در توسعه و برنامه بهره

 كاارگيری  باه  باا  پيماايش و  طريق از كه است شده استفاده كمی روش از تحقيق اين در. برداری ايفا نمايدنظام بهره
 عملياات  نظار  از. اسات  ی در شهرستان ميانه پرداختهخرد و دهقان یبردار نظام بهرهسح  كارايی  بررسی به پرسشنامه

 از و پاردازد مای  هسات  كه آنچه بيان و بررسی به زيرا است توصيفی تحقيقات نوع از جهت يک از تحقيق اين آماری
پژوهش به منظاور   نيدر ا. باشدمی عوامل بين روابط بررسی دنبال به زيرا است همبستگی تحقيقات نوع از جهت يک

 . ها استفاده شد داده یپوشش لياز روش تحل یخرد و دهقان یبردار نظام بهره يیسح  كارا نييمحاسبه و تع

باار   نياول یروش برا نيا. است يیمحاسبه اندازه كارا یبرا یروش ناپارامتر کي( DEA)0ها داده یپوشش ليتحل
  يتصام  یواحادها  یآنها بحث محرح شده توسط فارل را برا. شد یمعرف 0571در سال ( CCR) 3چارنز، كوپر و رودز

 واحاد هار   n ديفرض كن. بازار توسعه دادند یها متيق ا يغ در ،یچند بعد یها یو خروج یبا ورود( DMU)1 رندهيگ
 نيهار واحاد و همچنا    یها یبا متحد كردن ورود. كنند یم ديمشابه تول یخروج sمشابه،  یورود mكدام با استفاده از 
رابحاه  )  يسااز  یما  یخروج کيو  یورود کيبا  یواحد مجاز کيهر واحد،  یهر واحد، برا یها یمتحد كردن خروج

0.) 

 (0) 

 

 ناد يآ یبدسات ما  ها -uها و -v یوزن ريبودن مقاد یو با فرض نا منف ريز 0یكسر یزير كردن برنامه نهيشيكه با ب
 (.0 رابحه)( 0571 ،چارنز، كوپر و رودز)

 

                                                                                                                                                         
1- Efficiency 
2- Date envelopment analysis 
3- Charns, Cooper, Roods 

4- Decision making units 
5- Fraction planning 



 222      … خرد یبرداربهرههای نظام یاقتصاد یی فنی، تخصیصی وکارای بررس

 

(0                         ) 

 

همه واحدها و با هدف قرار دادن كارايی واحد تحات بررسای،    ريزی خحی با محدود كردن كارايی اين مدل برنامه
 به عبارت ديگر. كند يابد، اقدام میتواند به آن دست  ممکن كه واحد تحت بررسی می به محاسبه بيشنه كارايی نسبی

امکاان داشاته باشاد بزرگتار      های هر واحد تا جاايی كاه   وزن. كارايی بدست آمده يک مقدار خوش يبينانه خواهد بود
معرفای  ( 0571)اين مدل توسط چارنز، كوپر و رودز  .شوند تا كارايی بهتری را برای واحد تحت بررسی كسب كنند می

هاای   خصوصيات بارز اين مدل، جبرانی بودن آن است كه در نقحه مقابال مادل   از. ف استمعرو CCR شد و به مدل
بهباود بخشاد    تواند ضع  خود در هر مشخصه را با مشخصه بهتر ديگری در اين مدل هر واحد می. دارد پارامتری قرار

ها لحاظ  وان مشکلی برای اين مدلتواند به عن شود كه البته گاهی می كه اين كار با آزاد گواشتن مقادير وزنی ميسر می
 .است 3 صورت رابحه كه خحی شده آن به ريزی كسری است مدل فوق يک برنامه. شود

(3)                         

 

 

هاا در مادل لحااظ     یها و خروجا  یاز حوف ورود یرياست و جهت جلوگ یدسيكوچک ارشم تينها یب لنيكه اپس
مدل  یاست كه فرم پوشش ريبه صورت ز زيدوگان آن ن. شود یم دهينام زين CCRمدل  یمدل فوق فرم مضرب. شود یم

CCR باشد یم. 

(1)                            
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باور   زانيا آالت، م نيماشا  یكشت به هکتار، ساعت كار مصرف ريسح  ز زانيعملکرد، م زانيم های مدل یورود
 ،یاريا آب ناه ي، هز(نوبت)ی اريدفعات آب لوگرم،يبه ك يیايميمقدار كود ش تر،يمقدار س  مصرف به ل لوگرم،يبه ك یمصرف

اجااره   .اسات  تيا ناوع مالک  ،یتعداد قحعات زراع ،یافراد تحت تکفل، سابقه كار كشاورز الت،يتحص زانيسن زارع، م
ارزش هار   ،یآالت كشااورز  نيهر ساعت استفاده از ماش نهيكار، هز یرويهر ساعت استفاده از ن نهيفرصت، هز نهيهز
 یوانيا كاود ح  لاوگرم يهر هکتار، ارزش هر ك یاريآب نهيهز ،یمصرف يیايميكود ش لوگرميارزش هر ك ،یس  مصرف تريل

بارداری خارد و    و خروجی مدل سح  كاارايی واحادهای بهاره    باشند یمحصوالت م ايمحصول  ديتولو ارزش  یمصرف
 .دهقانی خواهد شد

دهند شاخصی است كه به منظور تعيين نوع همبستگی و ميازان درجاه   نشان می rضريب همبستگی كه آن را با 
، كالنتاری ( )r≤+1≥1-)كناد  شود و مقدار آن بين يک و منهاای ياک نوساان مای    رابحه بين صفات، به كار برده می

پيرمن و ه  چناين باه منظاور    در اين تحقيق برای بررسی رابحه بين دو متغير ترتيبی از ضريب همبستگی اس(. 0311
بررسی رابحه بين متغيرهای نسبتی و ترتيبی از ضريب همبستگی اسپيرمن، برای بررسی رابحه بين متغيرهای نسابتی  

 . استفاده شده است یهمبستگای از ضريب همبستگی پيرسون و در صورت لزوم از ساير ضرايب و فاصله

 . باشنددسته، متغيرهای مستقل و متغيرهای وابسته می متغيرهای مورد محالعه در اين تحقيق شامل دو

متغير مستقل يک ويژگی از لحاظ فيزيکی يا اجتماعی است كه بعد از انتخا  يا دست كاری شدن توسط محقاق  
بناابراين  (. 0313، سرمد و همکااران )مشاهده شود ( متغير وابسته)پويرد تا تأثيرش بر روی متغير ديگر  مقاديری را می

 . گوارندمنظور متغيرهايی است كه بر ديگر متغيرها تأثير می

 . متغيرهای مستقل اين تحقيق شامل متغيرهای كلی و فرعی به شرح زير است

 (. سن، جنس، تعداد افراد خانوار، سح  تحصيالت، سابقه كار كشاورزی)های فردی كشاورزان ويژگی

كل زمين زراعی، ميزان زمين زراعی ديا  و آبای، تعاداد قحعاات كشااورزی، ناوع       )كشاورزان  زراعی های یژگيو
 (.مالکيت، نوع كشت، ميزان هزينه و ميزان درآمد

منظور از متغير وابسته متغير يا متغيرهايی است كه در جريان يک تحقيق، متاأثر از متغيار ياا متغيرهاای ديگرناد      
رت ديگر متغير يا متغيرهايی هستند كه تغييرات آن ها تحت تأثير متغير يا متغيار مساتقل قارار    به عبا(. 0313، سرمد)

 .است( یاقتصاد يیكارای، صيتخص يیكارای، فن يیكارا)در اين تحقيق متغير وابسته، كارايی . گيرد می

 گیری جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه

بار   .اناد  داده ليتشاک  انهيشهرستان م یخرد و دهقانبرداری  نظام بهرهكشاورزان  هيرا كل قيتحق نيا یجامعه آمار
 ینفر آنان باال 07511بردران شهرستان حدود  نفر كل بهره 07011از  انهيشهرستان م یاساس آمار اداره جهاد كشاورز

 5111امعه آماری اين تحقيق بر اين اساس ج است یبردار خرد و دهقان نفر بهره 5111و زمين زراعی داشته هکتار  01
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فرمول برآورد حج  نمونه كاوكران محاسابه    قيطر زا ینمونه آمار. باشد بردار خردو دهقانی زير ده هکتار می نفر بهره
 : (0 رابحه)جهت تعيين حج  نمونه تحقيق از فرمول كوكران به شرح زير استفاده شد . شد

(0) 

 

 در اين فرمول 

N               =5111= حج  كل جامعه 

=z             51/0 خحا ميزان  

p              وq=  0مقدار همگونی و پراكندگی برابر./ 

=d              0/1فاصله حدود اطمينان برابر 

= n             11= حج  نمونه  

. دقت بااليی تکميل گرديد با 11به دست آمد كه در مجموع  11با توجه به فرمول باال، حج  نمونه محاسبه شده 
هاای   اين روش اغلب در بررسای . ها استفاده گرديده است ای آزمودنی گيری چند مرحلهدر تحقيق حاضر از روش نمونه
بدين ترتيب با در نظر گرفتن منااطقی از شهرساتان   . گيرد، زيرا هزينه كمتری در بردارد گسترده مورد استفاده قرار می

 .به صورت تصادفی ساده انتخا  شدندهای آماری  ميانه نمونه

 و بحث  نتایج

مورد محالعه كاه باا   خرد و دهقانی  یمزارع كشاورز يیانواع كارا یبدست آمده برا جينتا یقسمت به بررس نيدر ا
، 0 جادول  در بدسات آماده   جيبر اسااس نتاا  . پرداخته شده است صورت گرفته هاداده یپوشش لياستفاده از روش تحل
باه   انهيمورد محالعه در شهرستان م یخرد و دهقان زارعم یو اقتصاد یصيتخص ،یفن يیكارا نيانگيمشخص شد كه م

 7/35به مقدار  یفن هایيیبودن كارا شيقابل افزا نيمب هيقض نيكه ا باشدیم 10/31، 11/11، 13/11برابر با  بيترت
  .باشدیدرصد م 1/10 زانيبه م یاقتصاد يیدرصد و كارا 1/35ی صيتخص يیدرصد، كارا

درصاد   1/1 یعنا ي یفنا  يیحداقل كارا نيب یاديدهنده فاصله و شکاف ز نشان یفن يیكارا یبدست آمده برا جينتا
 3و  01،07 كاه باه ساه مزرعاه شاماره      111/0یعنا ي یفنا  يیو حداكثر كاارا  باشدیم 30كه مربوط به مزرعه شماره 

-یو قابل لمس م اديز اريدرصد كه بس 7/53 در حدود ایمزرعه فاصله نين و ناكاراتريكاراتر نيب یعني. اختصاص دارد
 یو تکنولاوژ  تيريماد  اس،يمورد محالعه از نظر مق یدهنده تفاوت مزارع خرد و دهقان نشان هيقض نيا. وجود دارد باشد
در امار  ( داشت و برداشات  كاشت،مراحل  هكلي در) هاو به موقع نهاده نهيبه صيتخص نهمچني و مزارع در رفته كاربه

-یمزارع مورد محالعاه ما   یفن يیبودن كارا نيياز پا یحاك زين 0 جدول نيهمچن. باشدیمحصول م ديو تول یكشاورز
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 یبه عنوان مزارع خرد و دهقان ،یدرصد از جامعه آمار 01مزرعه با اختصاص دادن 00كه فقط تعداد  بيترت نيبد باشد
برخوردارند  ترینييپا یفن يیمزارع از كارا هيو بق. وجود دارد ،یدرصد 11 يیكارا یعني یبخو  و محلو تيكه در وضع

 .مورد توجه واقع شوند تا به حد محلو  برسند یفن يیاز نظر كارا ديقابل مالحظه است و با 0كه در جدول 

 ميانگين انواع كارايی مزارع خرد و دهقانی مورد محالعه.  جدول 

 كارايی اقتصادی كارايی تخصيصی كارايی فنی شماره مزرعه مورد مطالعه
0 101/1 171/1 103/1 
0 710/1 010/1 101/1 
3 111/0 111/0 111/0 
1 113/1 001/1 005/1 
0 000/1 117/1 033/1 
1 771/1 000/1 110/1 
7 130/1 111/0 130/1 
1 371/1 700/1 011/1 
5 703/1 310/1 011/1 
01 350/1 050/1 031/1 
00 131/1 110/1 375/1 
00 701/1 011/1 131/1 
03 010/1 311/1 011/1 
01 735/1 001/1 377/1 
00 300/1 111/0 300/1 
01 110/1 300/1 001/1 
07 111/0 315/1 315/1 
01 570/1 107/1 111/1 
05 031/1 301/1 015/1 
01 111/0 001/1 001/1 
00 700/1 110/1 333/1 
00 310/1 111/0 310/1 
03 317/1 111/0 317/1 
01 105/1 111/1 351/1 
00 301/1 111/0 301/1 
01 150/1 007/1 005/1 
07 077/1 150/1 011/1 
01 111/1 710/1 311/1 
05 710/1 071/1 007/1 
31 107/1 151/1 101/1 
30 177/1 100/1 107/1 
30 111/1 010/1 130/1 
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33 010/1 151/1 001/1 
31 110/1 100/1 101/1 
30 070/1 103/1 301/1 
31 001/1 175/1 011/1 
37 010/1 115/1 001/1 
31 070/1 000/1 051/1 
35 010/1 300/1 101/1 
11 100/1 001/1 103/1 
10 057/1 371/1 000/1 
10 111/1 011/1 371/1 
13 501/1 103/1 101/1 
11 111/1 111/0 111/1 
10 700/1 001/1 105/1 
11 115/1 111/0 115/1 
17 117/1 107/1 317/1 
11 501/1 100/1 130/1 
15 500/1 110/1 117/1 
01 500/1 100/1 107/1 
00 105/1 111/0 105/1 
00 101/1 300/1 017/1 
03 100/1 100/1 107/1 
01 351/1 737/1 053/1 
00 111/1 707/1 315/1 
01 037/1 051/1 301/1 
07 370/1 111/0 370/1 
01 050/1 111/0 050/1 
05 117/1 151/1 100/1 
11 131/1 115/1 111/1 

 310/1 111/1 113/1 ميانگين

 های تحقيقيافته: منبع
 

 يیكاارا  نيانگيا گفت كاه، م  توانیم نيچن یصيتخص يی، نسبت به كارا0بدست آمده در جدول  جيبا توجه به نتا
باا   01مزرعاه شاماره    یصا يتخص يیبا توجه به حداقل كاارا  یول. قرار دارد یدرصد در حد متوسح 111/1با  یاقتصاد
 نيگرفات، با   جاه ينت تاوان یم. اندمزرعه به خود اختصاص داده 00كه  ک،ي یعني یصيتخص يیو حداكثر كارا 001/1

و از عوامال آن  . باشاد یمل و درناگ ما  أوجود دارد كه قابل ت یدرصد 1/71شکاف  یاقتصاد يیحداقل و حداكثر كارا
و به موقاع    صحي استفاده و مناسب بور س ، كود، از اع  هامناسب نهاده صيدر تخص رانيبه توجه كمتر مد توانیم

 00امار كاه تعاداد     نيبا توجه به ا هيقض نيا نيهمچن. و كشت به موقع اشاره داشت یتا ادوات كشاورز یارياز آ  آب
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باا   يیمازارع باه حاداكثر كاارا     ريساا  دنرساي . اندرا به خود اختصاص داده کي یعني یصيتخص يیمزرعه حداكثر كارا
را در بار   ناه يكه حداقل هز يیهاو نهاده ديعوامل تول بتركي با و نبوده دسترس از دور هامنابع و نهاده نهيبه صيتخص

را  یاستفاده را برد و سود مناساب  نيجود بهترموجود و منابع مو نيمه  ممکن و قابل اجراست تا از زم نيداشته باشند ا
 .نمود یكشاورزان خرد و دهقان ديعا

از آن اسات كاه    یحااك  0 مورد محالعاه در جادول   یمزارع خرد و دهقان یاقتصاد يیكارا یبدست آمده برا جينتا
امر  نيكه ا باشدیمتوسط م ريز یكه در حد محلو  و حت باشدیدرصد م 0/31 یعني 310/1 زانيبه م يیكارا نيانگيم

و قابل مالحظاه   اديز اريكه بس یدرصد 0/51شکاف  یاقتصاد يیبا مراجعه به حداقل و حداكثر كارا. ستيقابل قبول ن
 کيا  یعنا ي یاقتصاد يیمزرعه با قرار گرفتن در حداكثر كارا نيكه كاراتر بيترت نيبد. باشد، نتيجه گرفته می شودیم

درصد به عنوان ناكار  0/3تنها  یعني 130/1با  30مزرعه كه شماره  نيو ناكاراتر باشدیم 3كه مربوط به مزرعه شماره 
نهااده و اساتفاده    ناه يبه صياز عدم تخصا  یكه ناش خوردیبه چش  م یاختالف فاحش. دآيیم سا مزرعه به ح نيتر

 .دهدیخرد بودن مزارع را نشان م نياز منابع و همچن  يمناسب و صح

مزارع در حد متوسط به  هيمزرعه كه كارا بوده، بق 0از  ريكه به غ شودیمشاهده م 0به جدول  با مراجعه نيهمچن 
 نظر در هااز نهاده یکيكشت مزارع به عنوان  ريسح  ز افزاریدر قسمت نرم نکهيدر كل با توجه به ا. دارند رارق نييپا

 زيا كشت ك  و مزارع كوچاک ن  رزي سح  منابع و هانهاده نهيبه صيگفت كه عالوه بر تخص توانمی. بود شده گرفته
مناسب و قابل قباول   ینبود دانش فن نيهمچن. باشدیم عهمزارع مورد محال یاقتصاد يیدر ناكارا لياز عوامل دخ یکي

كه به عناوان نموناه    باشدیم یمزراع خرد و دهقان یاقتصاد يیدر ناكارا لياز عوامل مه  و دخ زياز كشاورزان ن یبرخ
 هاا متوساط مناابع و نهااده    صيعالوه بر تخص شود،یهمانحور كه مشاهده م. اشاره نمود 30به مزرعه شماره  نتوایم

 یكشااورز باه داناش فنا     نيا نييپا اريبس یفن يیباشد كه با مالحظه كارایم نييپا اريمزرعه بس نيا یاقتصاد يیكارا
 .برد یپ توانیم زيمزرعه ن نيا  يصع

 ،یبا نداشتن دانش فن ولی اندداده صيخود را خو  تخص هایكه منابع و نهاده یگفت كه مزارع توانیم انيپا در
 يیاز مزارع با داشتن كارا یبعض نيهمچن. شده است یاقتصاد يیآمدن كارا نييآنها نامحلو  بوده باعث پا یفن يیكارا
دچار مشکل شاده و منجار باه كااهش و ناامحلو        هانهادهمناسب  صيدر تخص نييپا یسابقه كشاورز یباال ول یفن

 صيتخصا  یبارا  یمنابع و استفاده مناسب از داناش فنا   صيامر لزوم توجه به تخص ناي كه اندگشته یاقتصاد يیكارا
 .سازدیآشکار م شتريرا هر چه ب دتولي عوامل و هانهاده

ناكارايی كشاورزان خرد و دهقانی عادم   ترين و اصلی ترين عامل در عدمهمانحور كه نتايج تحقيق نشان داد مه 
 هاا و اساتفاده نامناساب از مقيااس بهيناه و     ها و استفاده نامناسب و نابجا و حداكثری از نهااده تخصيص مناسب نهاده

كاه در  . باشاد مازارع مای   در رفته كاربه یو تکنولوژ تيريمد اس،يمورد محالعه از نظر مق یتفاوت مزارع خرد و دهقان
های مناساب در   ها و ضع  مديريتی و همچنين استفاده از تکنينکبه نيز همين تخصيص نامناسب نهادهتحقيقات مشا

همچنين از ديگار عوامال   . باشدكه نتايج اين تحقيق نيز از اين امر مستثنی نمی. گردداين زمينه باعث افت كارايی می
داناش مناساب ماديرتی كاه باه كاارايی فنای         مؤثر در افزايش يا كاهش كارايی مزارع خرد و دهقانی به عدم فان و 
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  .توان اشاره نمودگردد می برمی

 توزيع فراوانی انواع كارايی مزارع خرد و دهقانی.  جدول 

 كارايی اقتصادی كارايی تخصيصی كارايی فنی بندیطبقه بندی كارايیرده

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  
 17/0 0 3/01 00 01/1 00 0الی  1/1 بسيارخو 
 1 1 7/00 03 31/1 01 1/1الی1/1 خو 
 17/31 00 10/1 07 3/01 07 1/1الی 1/1 متوسط

 11/01 31 00/1 5 7/01 01 1/1الی  0/1 نسبتا ضعي 
 10/1 3 1 1 11/1 3 0/1كمتر از ضعي 

 011 11 011 11 011 11 جمع

 (های تحقيق يافته: منبع)

 

 ی آناناقتصاد ییکارا با برداران خرد و دهقانیبهره  یفرد یهایژگیورابطه 

با كارايی اقتصادی مورد بررسی قارار   یبرداران خرد و دهقان بهرههای فردی  بين ويژگی یهمبستگدر اين قسمت 
درصاد   50سح  در  یاقتصاد يیكارابين جنسيت و  یدار یمعننتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه همبستگی . گرفت

. بدسات نياماد   یاقتصااد  يیكاارا داری با متغير وابسته  ه  چنين بين ساير متغيرهای مستقل رابحه معنی. برقرار است
 .نشان داده شده است 3جدول نتايج در 

 

 بهره برداران خرد و دهقانی با كارايی اقتصادی یفرد یها یژگيوی بين همبستگآزمون .  جدول 

 سطح معناداری مقدار بنوع ضري مقياس متغير وابسته مقياس متغير مستقل

  ضريب همبستگی    
  ای فاصله سن

 
 
 

 كارايی اقتصادی

 
 
 
 

 فاصله ای

 570/1- /110 پيرسون
 ƞ2 *531./ 131/1 مجوور اتا اسمی جنسيت

 ƞ2 513/1 070/1 مجوور اتا اسمی وضعيت تأهل
 /.111 -/105 پيرسون فاصله ای تعداد افراد خانوار

 710/1 -135/1 اسپيرمن ترتيبی تحصيالت

 درصد 10/1داری در سح   معنی** درصد     10/1داری در سح   معنی(    * های تحقيق يافته: منبع)
 

 آنان  یاقتصاد ییکارا با یبرداران خرد و دهقان بهرهزراعی  یها یژگیو نیبرابطه 

قارار   یمورد بررس یاقتصاد يیبا كارا یبرداران خرد و دهقان بهره زراعی یها یژگيو نيب یقسمت همبستگ نيدر ا
وابساته   ريا باا متغ بين متغيرهاای مساتقل تحقياق     یدار یمعن ینشان داد كه همبستگ قيحاصل از تحق جينتا. گرفت
 .نشان داده شده است 1در جدول  جينتا .ی وجود ندارداقتصاد يیكارا

 



 9317 پاییز، 3، شماره 5، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      222

 

 یاقتصاد يیبا كارا یدهقانبهره برداران خرد و  ی زراعیها یژگيو نيب یآزمون همبستگ. 4جدول 

متغير  مقياس متغير مستقل

 وابسته

نوع ضريب  مقياس

 همبستگی

مقدار 

 ضريب

سطح 

 معناداری
 يیكارا فاصله ای سابقه كار كشاورزی

 یاقتصاد

 511/1 110/1 پيرسون یفاصله ا

 011/1 000/1 رسونيپ فاصله ای ميزان كل زمين زراعی

 031/1 015/1 رسونيپ یفاصله ا ميزان زمين زراعی دي 

 070/1 015/1 رسونيپ یفاصله ا آبی یزراع نيزم زانيم

 775/1 -137/1 رسونيپ یفاصله ا تعدا قحعات زراعی

 ƞ2 155/1 150/1 مجوور اتا اسمی نوع مالکيت زمين زراعی

 ƞ2 553/1 001/1 مجوور اتا اسمی نوع كشت و كار 

 درصد         10/1داری در سح   معنی** درصد         10/1داری در سح   معنی(          * های تحقيق يافته: منبع)
 

 گیری بندی کلی و نتیجهجمع

 یعني 310/1 زانيبه م يیكارا نيانگيمكه  ی نشان دادمزارع خرد و دهقان یاقتصاد يیكارا یبدست آمده برا جينتا
 يیباا مراجعاه باه حاداقل و حاداكثر كاارا      . ستيامر قابل قبول ن نيكه ا باشدیمتوسط م ريكه ز باشد یدرصد م 0/31

مزرعه  نيكه كاراتر بيترت نيبد. باشدیو قابل مالحظه م اديز اريكه بس  بريیم یپ یدرصد 0/51به شکاف  یاقتصاد
مزرعاه كاه    نيو ناكااراتر  باشاد یم 3كه مربوط به مزرعه شماره  کي یعني یاقتصاد يیبا قرار گرفتن در حداكثر كارا

-یبه چش  ما  یاختالف فاحش. دآيیم سا مزرعه به ح نيدرصد به عنوان ناكارتر 0/3تنها  یعني 130/1با  30شماره 
شاان  خرد بودن مزارع را ن نياز منابع و همچن  ينهاده و استفاده مناسب و صح نهيبه صياز عدم تخص یكه ناش خورد

 .دهدیم

باا نداشاتن    ولای  اناد داده صيخود را خو  تخص هایكه منابع و نهاده روستايی گفت كه مزارع توانیم انيپا در
از مزارع باا   یبعض نيهمچن. شده است یاقتصاد يیآمدن كارا نييها نامحلو  بوده باعث پاآن یفن يیكارا ،یدانش فن

دچار مشکل شده و منجر به كاهش و  هانهادهمناسب  صيدر تخص نييپا یسابقه كشاورز یباال ول یفن يیداشتن كارا
 یبارا  یمنابع و اساتفاده مناساب از داناش فنا     صيامر لزوم توجه به تخص ناي كه اندگشته یاقتصاد يینامحلو  كارا

 .سازدیآشکار م شتريرا هر چه ب دتولي عوامل و هانهاده صيتخص

 50ساح   در  یاقتصاد يیكارابين جنسيت و  یداریمعنهمچنين نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه همبستگی 
بدسات نياماد و    یاقتصااد  يیكاارا داری با متغير وابسته و بين ساير متغيرهای مستقل رابحه معنی. درصد برقرار است

 یهایژگيو نيبو  آنان رابحه وجود دارد یاقتصاد یيو كارا یبرداران خرد و دهقان بهره یفرد یهایژگيو نيبفرضيات 
 .مورد تأييد قرار نگرفت آنان رابحه وجود دارد یاقتصاد يیو كارا یبرداران خرد و دهقانبهره یزراع

پس با توجه به اينکه نکته اساسی در رسيدن به حداكثر كارايی، داشتن دانش فنی الزم و مناسب جهت تخصيص 
باشد لوا از جمله عواملی كه در ايان امار   های در دسترس جهت توليد محصول میمنابع و نهادهبهينه، به جا و درست 
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تواند ريشه در ميازان تحصايالت و تجرباه و ساابقه كشااورزی و      توان به دانش فنی مناسب كه میباشد میمه  می
پس لزوم توجه به اين امر نياز   باشدهمچنين استفاده بهينه از مقياس در دسترس كه سح  زير كشت مورد استفاده می

 .باشدای برخوردار میاز اهميت ويژه

 پیشنهادها

 .گردديی به شکل زير ارائه میپيشنهادهابندی كلی،  از تحقيق و جمع دست آمدهه ب جيتوجه به نتا با

از  روساتاها در  ديا تول یتعاون یها شركت ليبا تشک دينمودن تول یو تعاون یكردن اراض کپارچهي توسل به قانون -
 .توان مورد توجه قرار دادیاست كه می موارد

 ها ونيليرا نسبت به م یكه اشاره شد و در عمل سحوح محدود یبرداربهره یضمن توجه به استفاده از نظام ها -
حل مشکالت  یبرا یديجد یراهکارها ديپوشش خواهند كرد با یخرد و دهقان یخرد و پراكنده واحدها یهکتار اراض

 .ردو مقررات جستجو ك نيكردن قوان یو كاربرد ینظام خرد و دهقان

اناد  داشاته  تيموفق نهيزم نيكه در ا يیكشورها ريدر سا یاراض یسازکپارچهي یها از روش یريگو بهره یبررس -
 .هيژاپن، فرانسه، آلمان و ترك رينظ

از مازارع   ديبازد یهاها و انجام برنامهرسانه قياز طر یاراض یکپارچگيو  یعمده مالک ديدستاوردها و فوا جيترو -
 .كشاورزان یمنظور ارتقا سح  آگاههب کپارچهي

 .كشاورزان جوان یبردار كشاورز با همکارهر بهره یبرا یااطالعات و آمار مزرعه ست يس جاديا -

 یاطالعاات  یهاا یآورفن یاز طرف .است مبدل شده یورو ارتقاء بهره یكننده اقتصاد نييارتباطات به عامل تع -
را در تماام  ( یشاهر  یهاا نينشا هيو حاش يیروستاكشاورزان خرده پا، جوامع )توانند افراد محروم و دور از دسترس یم

 یهاا هيسارما  تيهدا نيتحت پوشش قرار دهند، بنابرا یکساني، به طور نسبتاً افتهيو توسعه ن شرفتهيكشورها، اع  از پ
بلناد مادت و كوتااه مادت      یگوارهيو سرما یو اطالعات یارتباط یهایدر توسعه و گسترش فناور يیسرگردان روستا

 .گرددیم شنهاديپ یو اطالعات یارتباط یهایفناور نهيدر زم دولتتوسط 

 یخرد، تناسب تعداد كشاورزان و سح  واحدها ینمودن واحدها یو اقتصاد نيزم پراكندگی از خروج كه آنجا از -
 زيا ن یبازنشساتگ  ماه يب كشاورزان، اقدام در جهات  مهيداد، ضرورت دارد كه ه  زمان با استقرار ب خواهد رييرا تغ ديتول

 .رديصورت گ

 واحادها در حاد   نيا به منظور ارتقاء اندازه ا یو خانوادگ یانفراد یبه واحدها یگوارهياز سرما یبخش صتخصي -
 .یاقتصاد یواحدها

 یصا ياست كه نرخ سود اعتبارات تخص ی، الزم و ضروریگوارهيدر سرما یقيتشو یها استيس اجرای منظور به -
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 .كاهش داده شود یبه طور جدّ

 منابع

جامعه روستايی ايران، اولين برداری و روند تحول آنها با تأكيد بر  های نظام بهره تحليل مبانی و نظريه. 0310. ازكيا، م
 .31 -01صص . دی، تهران 5-01برداری كشاورزی در ايران،  های بهره همايش نظام

 .011-01صص . نشر نی. توسعه روستايی با تأكيد بر جامعه روستايی ايران. 0313. و غفاری، غ. ازكيا، م

: اياران  كشااورزی  در دهقانی و خرد برداری بهره نظام بررسی. 0311. كاخکی، ا و احمدپور. ، مهربانيان، ال .اشرفی، م
مشاهد، انجمان اقتصااد    ، ششمين كنفارانس اقتصااد كشااورزی اياران    حمايتی،  راهکارهای ها وسياست تنگناها،

-https://www.civilica.com/Paper-IAEC06 كشاااااورزی ايااااران، دانشااااگاه فردوساااای مشااااهد،    

IAEC06_168.html 

وری عوامل توليد در نظام خرد و دهقانی باا تأكياد    بررسی و مقايسه كارآيی و بهره. 0310. و احمد پور، ال . اشرفی، م
 00-03بارداری خارد و دهقاانی،     ها و راهکارهای حمايتی، مجموعه چکيده مقاالت همايش نظام بهره بر سياست

 .اسفند، تهران

 ديا تول یباا تعااون   یخارد و دهقاان   یباردار  نظام بهره یا سهيمقا یبررس. 0317 .ز ،یريو ام .ک.م  معتمد،، .س ،یامام
 .يیارشد توسعه روستا ینامه كارشناس انيپا. النيدر استان گ يیروستا

انداز آن در برنامه  و چش وری كل عوامل توليد در بخش كشاورزی رشد بهره. 0317. و خليليان، ص. امير تيموری، س
 .37-00: 05فصلنامه اقتصاد كشاورزی و توسعه، . چهارم توسعه

 با زراعت ايران بخش زير وریبهره و اقتصادی تخصيصی، فنی، كارايی گيریاندازه. 0353. ميبدی، عو امامی. بهروز، ع

 .13-11(: 3)1كشاورزی، تحقيقات اقتصاد (. آبی هندوانه محصول بر تأكيد با) ناپارامتری روش

اقتصاد . بررسی كارآيی ناوگان صيد ميگوی خليج فارس. 0311. و پيکانی، غ. ، ابريشمی، ح.، خليليان، ص.حاجيانی، پ
 .010-001(: 00)03وری و توسعه،  كشاورزی و توسعه، ويژه نامه بهره

هاای   تناقضات ساختاری نظام دهقانی در فرأيند توسعه پايادار، چکياده مقااالت هماايش نظاام     . 0310. ح. حامدی، م
 .01–01صص . اسفند، وزارت جهاد كشاورزی تهران 00– 03برداری خرد و دهقانی،  بهره

 .03–31 صص. انتشارات آگاه. روش تحقيق در علوم رفتاری. 0313. و بازرگان، ع. سرمد، ز

هاا، چکياده مقااالت هماايش      گيری نظام خرد و دهقانی، ساير تحاوالت و رفاع محادوديت     شکل. 0310. شيخی، ع
 .اسفند، وزارت جهاد كشاورزی تهران 00–03برداری خرد و دهقانی،  های بهره نظام

https://www.civilica.com/Papers-IAEC06=%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Paper-IAEC06-IAEC06_168.html
https://www.civilica.com/Paper-IAEC06-IAEC06_168.html
https://www.civilica.com/Paper-IAEC06-IAEC06_168.html
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ها به منظور شاخت انواع و عملکرد آن یابيو ارزش یشاورزك یبردار بهره یها نظام یقيمحالعه تحب. 0377. ، میعبدالله
معاونات اماور نظاام    . یانتشاارات وزارت جهااد كشااورز   . رانيا و مناساب در ا  نهيبه یبردار نظام بهره یها یژگيو

 .031–01صص . استان تهران یوزارت جهاد كشاورز یبردار بهره

 یهاا  نظاام  شيمقااالت هماا   دهيا ، چک(هاا  هاا و چااره    چاالش ) ینظام خرده مالک. 0310. راد، غ یو پزشک. ، سیفعل
 .تهران كشاورزی جهاد وزارت اسفند، 00–03،  یخرد و دهقان یبردار بهره

 .تهران. باگرانينشر د. یو اقتصاد یاجتماع قاتيدر تحق spss كاربرد. 0311. خ ،یكالنتر

 ني، مجموعه مقااالت اولا  تناميو و رانيدر ا یكشاورز یبردار بهره یها نظام یا سهيمقا یبررس. 0310. زاده، ع يیلهسا
 .373صفحه . ، تهراندی 5–01، رانيدر ا یكشاورز یبردار بهره یها نظام شيهما

 .رانيا یخانه مل كتا . انتشارات سمت: تهران رانيا یكشاورز یشناس جامعه. 0317. زاده، ع يیلهسا

مجلاه  . در استان فاارس  ینيزم بيس ديتول سکير و يیكارآ نييتع. 0371 .ح. ا ی،وريو چ. ا ی،ميرح ،.ه.نژاد، م یموس
 .31-11 :0مدرس،  یعلوم كشاورز
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 .تهران. یفناور
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Abstract 

Fragmentation of small agricultural lands and traditional agricultural lands in 

Iran is one the largest factors responsible for agricultural production and 

employment is responsible. The system mainly consists of 10 acres called the 

micro and the peasantry, and each operator will usually include a family operation. 

This pattern of operation with features such as organizational and structural 

weaknesses, low level of education and technical knowledge, scatter plots of 

agricultural land, the lack of efficient use of resources in production, low yield per 

hectare, high production costs, low income farmers and the non-economic and non-

economic well-known performance. In this research, in order to calculate and 

determine the efficiency level of the small peasant exploitation system the data for 

2014 were collected and data envelopment analysis was used. The statistical 

population of this study is 9600 small peasant below ten acres. Bu using multi-

stage sampling method for subjects the sample size was 48, and a total of 60 

questionnaires were completed with high precision. The results of the research 

showed that the average technical, allocation and economic efficiency of small 

peasant farms studied in the Miyaneh city is respectively equal to 60.03, 60.06, 

34.02. This suggests an increase in technical efficiency of 39.7 percent, an 

allocation efficiency of 39.4 percent, and an economic efficiency of 65.8 percent. 

This indicates weaknesses in existing technical knowledge, farm management, and 

lack of use of scale optimization. 

Keywords: Economic efficiency, Miyaneh city, Operation system, Small 

peasant, Village. 
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