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چکيده
خرده مالکی در روستا و پراكندگی قحعات اراضی يکی از عناصر ساختار سنتی كشاورزی در ايران است و بيشاترين ساه را
در توليدات كشاورزی و اشتغالزايی بر عهده دارد .اين نظام عمدتاً واحدهای موسوم به خرد و دهقانی زيار  01هکتاار را در اكثار
روستاها شامل كه هر بهرهبردار معموالً يک خانوار میباشد .اين الگوی بهرهبرداری با داشتن ويژگیهايی چون ضع سازمانی و
ساختاری ،پائين بودن سح سواد و دانش فنی ،عدم استفاده بهينه از مناابع تولياد ،بااال باودن هزيناههاای تولياد ،و در نهايات
غيراقتصادی بودن و عدم كارايی شناخته میشود .در پژوهش حاضر به منظور محاسبه و تعيين سح كارايی نظاام بهارهبارداری
خرد و دهقانی اطالعات مربوط به سال  0353جمعآوری و از روش تحليل پوششی دادهها استفاده شد .جامعه آماری اين تحقيق
 5111نفر بهرهبردار خرد و دهقانی زير ده هکتار میباشد كه عمدتاً در روستاها بوده و با استفاده از روش نمونهگيری چند مرحله-
ای آزمودنیها حج نمونه محاسبه شده  11به دست آمد و در مجموع  11پرسشنامه با دقت بااليی تکميل گرديد ،نتايج بدسات
آمده از تحقيق نشان داد كه ميانگين كارايی فنی ،تخصيصی و اقتصادی مزارع خرد و دهقانی مورد محالعه روستاهای شهرساتان
ميانه به ترتيب برابر با  31/10 ،11/11 ،11/13میباشد كه بيانگر قابل افزايش بودن كارايی فنی ،تخصيصی و اقتصادی به ميزان
 35/1 ، 35/7و  10/1درصد میباشد .كه نشان دهنده ضع در دانش فنی موجود ،مديريت مزارع و عدم استفاده از مقياس بهينه
میباشد .لوا لزوم افزايش دانش فنی جهت تخصيص بهينه منابع و همچنين بکارگيری محلو نهادهها الزم میباشد.
كلمات كليدی :روستا ،شهرستان ميانه ،كارائی اقتصادی ،نظام بهرهبرداری خرد و دهقانی

 - 0دانشجوی دكتری اقتصاد كشاورزی ،دانشکده كشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايران.
 - 0دانشيار گروه اقتصاد كشاورزی ،دانشکده كشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايران.
 - 3دانش آموخته كارشناسی ارشد مديريت كشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ميانه ،ايران.
 - 1استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ميانه ،ايران.
(* -نويسنده مسئول)s.sinaeisapour@srbiau.ac.i :
DOI: 10.22048/rdsj.2019.115991.1703
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مقدمه
بخش كشاورزی در اقتصاد ايران از اهميت ويژهای برخوردار است .اين بخش يکی ازتواناترين بخشهای اقتصااد
كشور است كه تأمين كنندهی بيش از يک پنج توليد ناخالص داخلی ،يک پنج اشتغال ،بيش از يک چهارم صادرات
غيرنفتی و بيش از چهار پنج نيازهای غوايی در دههی اخير میباشد .توسعهی بخش كشااورزی ،پايششارط و نيااز
ضروری توسعه پايدار اقتصادی كشور است و تا زمانیكه موانع توسعه در اين بخش برطرف نشود ،ساير بخشها نيز به
شکوفايی ،رشد و توسعه دست نخواهند يافت .بخش كشاورزی در چند دههی اخير رشد چشمگيری داشاته اسات ،باه
گونهای كه حج توليد اين بخش به گونهی محلق در سه دههی اخير بيش از سه برابر افزايش يافته است ،اما بخاش
كشاورزی با مشکالت و محدوديتهای بسياری نيز رو به روست كه به عنوان مانعی در راه توسعه بيشاتر ايان بخاش
عمل میكنند (اميرتيموری و خليليان .)0317 ،يکی از مهمترين اين موانع ،شکلگيری و گسترش نظاام بهارهبارداری
خرد و دهقانی با تمامی ويژگیهای وابسته به آن در مناطق مختل كشور است كه اين امر سابب كااهش كاارايی در
بخش كشاورزی شده است (موسینژاد و همکاران.)0371 ،
با توجه به امکانات و محدوديتهای موجود در توليد محصوالت ،مناسبترين راهکار برای افزايش درآمد و كاهش
هزينهها ،تخصيص محلو عوامل توليد موجود و بهبود كارآيی در توليد است .كاارآيی و شناساايی علال ناكاارآيی در
توليد ،می توان اميد داشت كه يکی از اهداف سياست توليد محصوالت يعنی بهبود كاارآيی محقاق گاردد (حاجياانی و
همکاران.)0311 ،
مسائل اقتصاد كشاورزی ايران پيچيدگی خاصی دارد و حل آنها مستلزم آشنايی با موانع سختافزاری و نرمافزاری
كشاورزی میباشد .عمدهترين موانعی كه بخش كشاورزی در برنامههای توسعه در پيش دارد تعدد و تنوع نظام بهاره-
برداری با غلبه ساختار سنتی است (اشرفی و همکاران .)0310 ،نظام بهرهبارداری سانتی باه عناوان كاانون و هساته
مركزی نظام كشاورزی ايران در فرآيند توليد و دستيابی به اهداف توسعه ،باا مشاکالت عديادهای روبارو اسات .ايان
ساختار طی دهههای اخير دستخوش تغييرات و تحوالت بنيادی گشته و بارزترين آن شاکلگياری ،گساترش و غلباه
نظام بهرهبرداری خرد و دهقانی در كنار الگوهای تعاونی توليد ،شركتهای سهامی زراعی و بزرگ ماالکی باه عناوان
واقعيتی انکارناپوير است .خرد و مالکی و پراكندگی قحعات اراضی يکی از عناصر سااختار سانتی كشااورزی در اياران
است و بيشترين سه را در توليدات كشاورزی و اشتغالزايی بر عهده دارد (امامی و همکاران .)0317 ،اين نظام عمدتاً
واحدهای موسوم به خرد و دهقانی زير  01هکتار را شامل میشود و هر بهرهبردار معموالً شامل يک خانوار بهرهباردار
است (ازكيا و غفاری .)0313 ،اين الگوی بهرهبرداری با داشتن ويژگیهايی چون ضع ساازمانی و سااختاری ،پاائين
بودن سح سواد و دانش فنی ،پراكندگی قحعات اراضی كشاورزی ،عدم استفاده بهيناه از مناابع تولياد ،پاائين باودن
ميزان عملکرد در واحد هکتار ،باال بودن هزينههای توليد ،پائين بودن درآمد كشاورزان و در نهايت غيراقتصادی باودن
و عدم كارايی محلو اقتصادی شناخته میشود .بنابراين اين الگوی بهرهبرداری از نظر كارشناسان و سياساتگاواران
كشاورزی به عنوان مانعی در جهت توسعه كشاورزی ايران معرفی میشود (حامدی .)0310 ،توجه به ايان امار حيااتی
است كه بر اساس آمار موجود از مجموع  3/17ميليون واحد بهرهبرداری در كشور حدود  11/7درصد آنها را واحدهای
خرد و دهقانی زير  01هکتاری تشکيل میدهد و متوسط اندازه واحدهای زير  01هکتاری طی سالهای اخير كااهش
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يافته و ميانگين كل كشور نيز با تکيه بر آمار از  1/10هکتار به  0/17هکتار رسيده اسات (آمارناماه جهااد كشااورزی،
 .)0315بخش كشاورزی شهرستان ميانه نيز بعنوان بخشی كوچکی از ساختار كشاورزی كشور دارای وضعيت مشابهی
است ،بر اساس آمار اداره جهاد كشاورزی شهرستان ميانه از  07011كل اراضی زراعی شهرستان حدود  07511هکتار
آن زير  01هکتار بوده و كل بهرهبرداران اين بخش  5111نفر است .با توجه به شرايط ياد شاده ايان ساؤال اساسای
محرح میشود كه آيا واقعا نظام بهرهبرداری خرد و دهقانی از نظر اقتصادی غيركاراست يا واقعيات امار چياز ديگاری
است بنابراين محالعه حاضر به بررسی كارايی اقتصادی نظام بهرهبرداری خرد و دهقانی در شهرستان مياناه پرداختاه
است و سعی دارد با تلفيق ديدگاههای مختل و با ديد علمی به بررسی موضوع محروحه بپردازد.
ساختار نظام بهره برداری كشاورزی كشورمان در طول زمان دستخوش تغيير و تحوالت بنيادی گشته كه بارزترين
پيامد آن شکلگيری و گسترش نظام بهرهبرداری خرد و دهقانی با تمامی ويژگیهای وابسته به آن در مناطق مختل
بوده است .وجود و استمرار اين نوع نظام بهرهبرداری گرچه از جهاتی مانند تأمين انگيزههای فردی كشااورزان در امار
توليد محلو تلقی می شود ،اما واقعيت اين است كه در مقياس كالن ،توسعه پايدار كشاورزی را با مواناع و مشاکالت
عديدهای مواجه ساخته است ،بهطوریكه به دليل تداوم و استمرار نظام بهرهبرداری خرد و دهقانی ،افازايش سارمايه-
گواری در بخش كشاورزی و انجام فعاليتهای زيربنايی گسترده و كاربرد تکنولوژی مادرن و داناش ناوين در فرآيناد
توليد و فرآوری و در نهايت افزايش بهرهوری عوامل توليد در اين بخش با مشکالت و چاالشهاای عديادهای مواجاه
گشته و يا حداقل چنين اقداماتی از بازده و پايداری مناسبی برخوردار نمیباشند (ازكيا.)0310 ،
يکی از وجوه تمايز بين نظامهای بهرهبرداری كشورهای درحال توسعه و توسعه يافته ،حاكميت نظام نسقبارداری
موروثی است .نظامهای بهرهبرداری نيز به موازات سابقه طوالنی تمدن كشورهای مختل و از جمله كشورهای درحال
توسعه ،دارای قدمت تاريخی طوالنی هستند كه اين امر در طول نظام تکاثر و توالد نسلهاا سابب گسساتگی و خارد
شدن بيشتر قحعات زمين و بهرهبرداری ها شده است .عوامل مهمی در كاهش بهرهوری واحدهای بهرهبرداری دخالت
دارند كه از جمله آنها میتوان به كوچک بودن مقياس واحدهای بهرهبرداری خرد و سنتی و كاهش بهرهوری ناشای از
ضع فنآوری و پايين بودن سح دانش فنی كه با شاخص درصاد عادم اساتفاده از ماشاينآالت بارآورد مایشاود و
همچنين كاهش بهرهوری ناشی از سنتی بودن نظام كشت ،داشت و برداشت و هزينههايی كه به دليل كوچک باودن
مقياس واحدها مانع از استفاده از مزيتهای نسبی مکانيزاسيون و صرفهجويی ناشی از مقياس در ايان واحادها اسات،
اشاره كرد (لهسايی زاده.)0317 ،
مه ترين مشکل كشاورزان خرده پا ناتوانی در بکارگيری تکنولوژی نوين كشاورزی و متحول نشدن ميزان توليد و
درآمد آنها است .برای حل اين مشکل ،اعحای تسهيالت بانکی ارزانقيمت به عنوان يک رهيافت سنتی ماورد توجاه
اقتصاددانان قرار گرفته است .طبق اين نظريه دولتها با اعحای وام بانکی ارزان قيمت به كشاورزان خرده پا عالوه بر
كاهش فقر روستايی ميزان توليد محصوالت غوايی را افزايش میدهند .در همه كشورها برای حل مشاکل كشااورزان
خرده پا مبادرت به تأسيس صندوقهای اعتباری در روستاها نمودهاند .در كشور ما نيز صندوقهای غيردولتی حمايت از
توسعه سرمايهگواری بخش كشاورزی تشکيل شده است ،ولی متأسفانه عملکرد اين صندوق نشاانگر ايان اسات كاه
منافع صندوق حمايت از توسعه سرمايهگواری بخش كشاورزی متوجه كشاورزان خرده پاا نشاده اسات (لهساايی زاده،
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.)0317
اكثر كارشناسان ،محققان و برنامهريزان بخش كشاورزی به واقعيت موجودی نظام بهرهبرداری دهقانی توجه الزم
را مبوول نداشتهاند .اين واقعيت محض و هشداردهنده در بخش كشاورزی است .اگرچه زراعتهای كمتر از  01هکتار
با مجموع مساحت  1/7ميليون هکتار در قالب نظام بهرهبرداری دهقاانی بايش از  11درصاد واحادهای بهارهبارداری
بخش كشاورزی را به عهده دارد (اشرفی و همکاران .)0311 ،اما اين گروه بزرگ بهرهبرداری از ابتدای اجارای قاانون
اصالحات ارضی مشکالت خاص خويش را بر در راه توسعه بخش كشاورزی دارند و برای حل مشکالت ساختاری آنها
اكثر تصميمات و سياستها شتابزده و با تقليد از كشورهای سوسياليستی بوده ،به همين دليل اين گاروه هناوز آبساتن
مشکالت گوناگون است.
با توجه به اهميت موضوع ،در ادامه به مقاالت و تحقيقات مرتبط با تحقيق حاضر پرداخته شده است.
چين و سونگ )0117( 0كارايی فنی و شکاف فناوری را در بخش كشاورزی چين مورد بررسای قارار دادناد .آنهاا
شهرستانها را به چهار منحقه با سحوح توسعه اقتصادی مجزا و سحوح متفااوت فنااوری تقساي كردناد و باا تحليال
پوششی دادهها ،مورد تجزيه و تحليل قرار دادند .نتايج پژوهش موكور نشان داد كاه منااطق شارقی نسابت باه سااير
مناطق ،از بيشترين ميزان كارايی برخوردار بوده است.
دالينی و همکاران )0101( 0در بررسی كارايی تکنيکی كشاورزان چغندرقندكار آفريقا با تخمين تابع تولياد مارزی
تصادفی ميانگين كارايی را برای ووالند  70و بيگ بند  11درصد بدست آوردناد .در هار دو گاروه باا افازايش انادازه،
تحصيالت و سن ناكارايی كاهش داشته است.
در تحقيقی چيمای )0100( 3كارايی فنی مزارع خرده پای سورگوم در زامبيا را با استفاده تحليال فراگيار دادههاا و
حداقل مربعات معمولی اندازهگيری كرد .و مشخص شد كه متوسط كارايی فنی در توليد سورگوم در مياان كشااورزان
خرده پا  31درصد است .همچنين معلوم شد كه كارايی فنی در توليد سورگوم با اندازه خانوار ،تعداد افراد تحت تکلا ،
استفاده از قدرت حيوانی ،ارزش ناخالص توليد ،ارزش دارايی ،درآمد حاصل از فعاليتهای دام در ارتباط است.
در تحقيقی دانکه و همکاران )0103( 1كارآيی فنی توليد برنج را در منحقه شمال غنا مورد بررسی قرار دادناد .كاه
نتايج حاكی از برآورد كارآيی فنی توليد برنج در دامنهای بين  1/10تا  0با ميانگين  1/10بود .همچنين مشخص گرديد
كه سح تحصيالت و پويرش نهادههای مدرن مانند بوور وكودهای شيميايی مدرن عواملی هستند كه در تعيين و باال
بردن كارآيی فنی توليد برنج مؤثرند.
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در محالعه ديگری از سوی واتکينز و همکاران )0101( 0كارايی فنی ،تخصيصی ،اقتصادی و مقياس توليد بارنج در
ايالت آلکانزاس با استفاده از تحليل پوششی دادهها مورد ارزيابی قرار گرفت .نتايج تحقيق نشان داد كاه مازارع ماورد
بررسی از نظر كارايی فنی و مقياس در سح بهينه قرار دارند و حداقل نهاده برای توليد محصول در سح مد نظر باه
كار گرفته میشود .ميزان كارايی فنی در حالت بازده ثابت نسبت به مقياس ،در حالت متغير نسبت به مقيااس ،كاارايی
تخصيصی ،كارايی اقتصادی و كارايی مقياس به ترتيب  1/100 ،1/700 ،1/170 ،1/113و  1/501بود.
شيخی ( )0310به بررسی و بر آورد زيان های اقتصادی واحدهای بهارهبارداری خارد و دهقاانی پرداخات .نتاايج
بدست آمده از طريق كاربرد شاخصهايی همچون استفاده از ماشينآالت كشاورزی و ساح داناش فنای نشاان داد،
حاكميت نظام بهرهبرداری خرد دهقانی ،ساالنه دست ك  11درصد زيان اقتصادی به توليد كشور وارد میكند.
فعلی و همکاران ( )0310در مقالهای به بررسی نظام خرد مالکی (چالشها و راهکارها) پرداختناد .در ايان مقالاه،
فقدان زير ساختهای مناسب ،كوچک بودن و يکپارچه نبودن اراضی ،استفاده از شيوههای سنتی توليد ،از چالشهاای
نظام پيش روی نظام بهرهبرداری خرد و دهقانی ،شمرده شده است .در نهايت توسعه و گساترش نظاام تعااونی تولياد
روستايی ،به عنوان بهترين نظام جايگزين ،پيشنهاد شده است.
ثابتان شيرازی و همکاران ( )0350در محالعهای ديگر كه در استان فارس بر روی واحدهای پرورش جوجه گوشتی
صورت دادند از روش تحليل پوششی دادهها استفاده نمودند و انواع كارايی شامل كارايی فنی ،تخصيصی ،اقتصاادی و
كارايی مقياس را مورد اندازهگيری قرار دادند .ميانگين كارايی فنی كل در واحدهای مورد بررسای  11درصاد محاسابه
شد .بدين ترتيب واحدهای مورد بررسی توانايی افزايش محصول به اندازه  00درصد با حفظ سح فعلای نهاادههاا را
داشتند .متوسط كارايی مقياس و مديريتی در واحدهای ماورد نظار  50و  11درصاد باود .همچناين مياانگين كاارايی
تخصيصی و اقتصادی برای واحدهای مورد بررسی به ترتيب حادود  71و  10درصاد باود .واحادهای پارورش جوجاه
گوشتی در استان فارس پتانسيل كاهش هزينهها تا  01درصد و فزايش سود اقتصادی تا  30درصد را دارند.
در تحقيقی بهروز و امامیميبدی ( )0353به اندازهگيری كارايی فنی ،تخصيصی ،اقتصادی و بهارهوری زياربخش
زراعت ايران (هندوانه) پرداختند .در اين تحقيق كه از روش ناپارامتری استفاده گرديد .باا اساتفاده از تحليال پوششای
دادهها و شاخص مال كوئيست ،نتايج نشان داد كه متوسط كارايی فنی ،تخصيصی و اقتصادی توليدكننادگان هندواناه
آبی استانهای كشور در سالهای  %75/1 ،0311-15است .متوسط كارايی تخصيی و اقتصاادی نياز  70-5و %10/0
است.كه نشان از اين دارد كه توليدكنندگان هندوانه آبی در استانهای منتخب كشور در سح مناسبی از كارايی قارار
ندارند.
با توجه به نتايج به دست امده در خصوص محالعاتی كه بر روی كارايی صورت پويرفته كاه عمادتاً بار ضاع در
مورد دانش فنی ،تحصيالت و سح سواد ،باال بودن هزينههای توليد ،تخصيص نامناساب نهاادههاای تولياد و عادم
1- Watkins et al
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فناوری مناسب از جمله مشکالت بر سر راه برای رسيدن به كارايی محلو میباشد كه در اين پژوهش نيز عاالوه بار
موارد ذكر شده بر استفاده محلو از سح زير كشت و همچناين تخصايص مناساب نهاادههاا ،داناش فنای و سااير
فاكتورهای الزم برای رسيدن به حداكثر كارايی مدنظر قرار گرفته است.
مواد و روشها
اين تحقيق از نظر هدف ،جزء تحقيقات كاربردی اسات كاه مایتواناد ضامن نشاان دادن ساح كاارايی 0نظاام
بهره برداری خرد و دهقانی ،نقش مؤثری در توسعه و برنامهريزی در اين نوع نظام بهرهبرداری و افزايش كاارايی ايان
نظام بهرهبرداری ايفا نمايد .در اين تحقيق از روش كمی استفاده شده است كه از طريق پيماايش و باا باه كاارگيری
پرسشنامه به بررسی سح كارايی نظام بهرهبرداری خرد و دهقانی در شهرستان ميانه پرداخته اسات .از نظار عملياات
آماری اين تحقيق از يک جهت از نوع تحقيقات توصيفی است زيرا به بررسی و بيان آنچه كه هسات مایپاردازد و از
يک جهت از نوع تحقيقات همبستگی است زيرا به دنبال بررسی روابط بين عوامل میباشد .در اين پژوهش به منظاور
محاسبه و تعيين سح كارايی نظام بهرهبرداری خرد و دهقانی از روش تحليل پوششی دادهها استفاده شد.
تحليل پوششی دادهها  )DEA(0يک روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه كارايی است .اين روش برای اولين باار
چارنز ،كوپر و رودز )CCR( 3در سال  0571معرفی شد .آنها بحث محرح شده توسط فارل را برای واحادهای تصامي
گيرنده  )DMU(1با ورودی و خروجیهای چند بعدی ،در غيا قيمتهای بازار توسعه دادند .فرض كنيد  nواحاد هار
كدام با استفاده از  mورودی مشابه s ،خروجی مشابه توليد میكنند .با متحد كردن ورودیهای هار واحاد و همچناين
متحد كردن خروجیهای هر واحد ،برای هر واحد ،يک واحد مجازی با يک ورودی و يک خروجی مایساازي (رابحاه
.)0
()0

كه با بيشينه كردن برنامهريزی كسری 0زير و با فرض نا منفی بودن مقادير وزنی -vها و -uها بدسات مایآيناد
(چارنز ،كوپر و رودز( )0571 ،رابحه .)0

1- Efficiency
2- Date envelopment analysis
3- Charns, Cooper, Roods
4- Decision making units
5- Fraction planning
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()0

اين مدل برنامهريزی خحی با محدود كردن كارايی همه واحدها و با هدف قرار دادن كارايی واحد تحات بررسای،
به محاسبه بيشنه كارايی نسبی ممکن كه واحد تحت بررسی میتواند به آن دست يابد ،اقدام میكند .به عبارت ديگر
كارايی بدست آمده يک مقدار خوش يبينانه خواهد بود .وزنهای هر واحد تا جاايی كاه امکاان داشاته باشاد بزرگتار
میشوند تا كارايی بهتری را برای واحد تحت بررسی كسب كنند .اين مدل توسط چارنز ،كوپر و رودز ( )0571معرفای
شد و به مدل  CCRمعروف است .از خصوصيات بارز اين مدل ،جبرانی بودن آن است كه در نقحه مقابال مادلهاای
پارامتری قرار دارد .در اين مدل هر واحد میتواند ضع خود در هر مشخصه را با مشخصه بهتر ديگری بهباود بخشاد
كه اين كار با آزاد گواشتن مقادير وزنی ميسر میشود كه البته گاهی میتواند به عنوان مشکلی برای اين مدلها لحاظ
شود .مدل فوق يک برنامهريزی كسری است كه خحی شده آن بهصورت رابحه  3است.
()3

كه اپسيلن بینهايت كوچک ارشميدسی است و جهت جلوگيری از حوف ورودیها و خروجایهاا در مادل لحااظ
میشود .مدل فوق فرم مضربی مدل  CCRنيز ناميده میشود .دوگان آن نيز به صورت زير است كه فرم پوششی مدل
 CCRمیباشد.
()1
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ورودیهای مدل ميزان عملکرد ،ميزان سح زير كشت به هکتار ،ساعت كار مصرفی ماشاين آالت ،ميازان باور
مصرفی به كيلوگرم ،مقدار س مصرف به ليتر ،مقدار كود شيميايی به كيلوگرم ،دفعات آبياری (نوبت) ،هزيناه آبيااری،
سن زارع ،ميزان تحصيالت ،افراد تحت تکفل ،سابقه كار كشاورزی ،تعداد قحعات زراعی ،ناوع مالکيات اسات .اجااره
هزينه فرصت ،هزينه هر ساعت استفاده از نيروی كار ،هزينه هر ساعت استفاده از ماشين آالت كشااورزی ،ارزش هار
ليتر س مصرفی ،ارزش هر كيلوگرم كود شيميايی مصرفی ،هزينه آبياری هر هکتار ،ارزش هر كيلاوگرم كاود حياوانی
مصرفی و ارزش توليد محصول يا محصوالت میباشند و خروجی مدل سح كاارايی واحادهای بهارهبارداری خارد و
دهقانی خواهد شد.
ضريب همبستگی كه آن را با  rنشان میدهند شاخصی است كه به منظور تعيين نوع همبستگی و ميازان درجاه
رابحه بين صفات ،به كار برده میشود و مقدار آن بين يک و منهاای ياک نوساان مایكناد (( )-1≤r≤+1كالنتاری،
 .)0311در اين تحقيق برای بررسی رابحه بين دو متغير ترتيبی از ضريب همبستگی اسپيرمن و ه چناين باه منظاور
بررسی رابحه بين متغيرهای نسبتی و ترتيبی از ضريب همبستگی اسپيرمن ،برای بررسی رابحه بين متغيرهای نسابتی
و فاصلهای از ضريب همبستگی پيرسون و در صورت لزوم از ساير ضرايب همبستگی استفاده شده است.
متغيرهای مورد محالعه در اين تحقيق شامل دو دسته ،متغيرهای مستقل و متغيرهای وابسته میباشند.
متغير مستقل يک ويژگی از لحاظ فيزيکی يا اجتماعی است كه بعد از انتخا يا دست كاری شدن توسط محقاق
مقاديری را میپويرد تا تأثيرش بر روی متغير ديگر (متغير وابسته) مشاهده شود (سرمد و همکااران .)0313 ،بناابراين
منظور متغيرهايی است كه بر ديگر متغيرها تأثير میگوارند.
متغيرهای مستقل اين تحقيق شامل متغيرهای كلی و فرعی به شرح زير است.
ويژگیهای فردی كشاورزان (سن ،جنس ،تعداد افراد خانوار ،سح تحصيالت ،سابقه كار كشاورزی).
ويژگیهای زراعی كشاورزان (كل زمين زراعی ،ميزان زمين زراعی ديا و آبای ،تعاداد قحعاات كشااورزی ،ناوع
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
(سرمد .)0313 ،به عبارت ديگر متغير يا متغيرهايی هستند كه تغييرات آن ها تحت تأثير متغير يا متغيار مساتقل قارار
میگيرد .در اين تحقيق متغير وابسته ،كارايی (كارايی فنی ،كارايی تخصيصی ،كارايی اقتصادی) است.
جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری

جامعه آماری اين تحقيق را كليه كشاورزان نظام بهرهبرداری خرد و دهقانی شهرستان ميانه تشاکيل دادهاناد .بار
اساس آمار اداره جهاد كشاورزی شهرستان ميانه از  07011نفر كل بهرهبردران شهرستان حدود  07511نفر آنان باالی
 01هکتار زمين زراعی داشته و  5111نفر بهرهبردار خرد و دهقانی است بر اين اساس جامعه آماری اين تحقيق 5111
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نفر بهره بردار خردو دهقانی زير ده هکتار میباشد .نمونه آماری از طريق فرمول برآورد حج نمونه كاوكران محاسابه
شد .جهت تعيين حج نمونه تحقيق از فرمول كوكران به شرح زير استفاده شد (رابحه :)0
()0

در اين فرمول
 = Nحج كل جامعه= 5111
 =zميزان خحا 0/51
 pو  =qمقدار همگونی و پراكندگی برابر ./0
 =dفاصله حدود اطمينان برابر 1/0
 = nحج نمونه= 11
با توجه به فرمول باال ،حج نمونه محاسبه شده  11به دست آمد كه در مجموع  11با دقت بااليی تکميل گرديد.
در تحقيق حاضر از روش نمونهگيری چند مرحلهای آزمودنیها استفاده گرديده است .اين روش اغلب در بررسایهاای
گسترده مورد استفاده قرار میگيرد ،زيرا هزينه كمتری در بردارد .بدين ترتيب با در نظر گرفتن منااطقی از شهرساتان
ميانه نمونههای آماری به صورت تصادفی ساده انتخا شدند.
نتایج و بحث
در اين قسمت به بررسی نتايج بدست آمده برای انواع كارايی مزارع كشاورزی خرد و دهقانی مورد محالعه كاه باا
استفاده از روش تحليل پوششی دادهها صورت گرفته پرداخته شده است .بر اسااس نتاايج بدسات آماده در جادول ،0
مشخص شد كه ميانگين كارايی فنی ،تخصيصی و اقتصادی مزارع خرد و دهقانی مورد محالعه در شهرستان ميانه باه
ترتيب برابر با  31/10 ،11/11 ،11/13میباشد كه اين قضيه مبين قابل افزايش بودن كارايیهای فنی به مقدار 35/7
درصد ،كارايی تخصيصی  35/1درصد و كارايی اقتصادی به ميزان  10/1درصد میباشد.
نتايج بدست آمده برای كارايی فنی نشاندهنده فاصله و شکاف زيادی بين حداقل كارايی فنای يعنای  1/1درصاد
كه مربوط به مزرعه شماره  30میباشد و حداكثر كاارايی فنای يعنای 0/111كاه باه ساه مزرعاه شاماره  01،07و 3
اختصاص دارد .يعنی بين كاراترين و ناكاراترين مزرعه فاصلهای در حدود  53/7درصد كه بسيار زياد و قابل لمس می-
باشد وجود دارد .اين قضيه نشاندهنده تفاوت مزارع خرد و دهقانی مورد محالعه از نظر مقياس ،ماديريت و تکنولاوژی
بهكار رفته در مزارع و همچنين تخصيص بهينه و به موقع نهادهها (در كليه مراحل كاشت ،داشت و برداشات) در امار
كشاورزی و توليد محصول میباشد .همچنين جدول  0نيز حاكی از پايين بودن كارايی فنی مزارع مورد محالعاه مای-
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باشد بدين ترتيب كه فقط تعداد 00مزرعه با اختصاص دادن  01درصد از جامعه آماری ،به عنوان مزارع خرد و دهقانی
كه در وضعيت خو و محلوبی يعنی كارايی  11درصدی ،وجود دارد .و بقيه مزارع از كارايی فنی پايينتری برخوردارند
كه در جدول  0قابل مالحظه است و بايد از نظر كارايی فنی مورد توجه واقع شوند تا به حد محلو برسند.
جدول  .ميانگين انواع كارايی مزارع خرد و دهقانی مورد محالعه
شماره مزرعه مورد مطالعه
0
0
3
1
0
1
7
1
5
01
00
00
03
01
00
01
07
01
05
01
00
00
03
01
00
01
07
01
05
31
30
30

كارايی فنی
1/101
1/710
0/111
1/113
1/000
1/771
1/130
1/371
1/703
1/350
1/131
1/701
1/010
1/735
1/300
1/110
0/111
1/570
1/031
0/111
1/700
1/310
1/317
1/105
1/301
1/150
1/077
1/111
1/710
1/107
1/177
1/111

كارايی تخصيصی
1/171
1/010
0/111
1/001
1/117
1/000
0/111
1/700
1/310
1/050
1/110
1/011
1/311
1/001
0/111
1/300
1/315
1/107
1/301
1/001
1/110
0/111
0/111
1/111
0/111
1/007
1/150
1/710
1/071
1/151
1/100
1/010

كارايی اقتصادی
1/103
1/101
0/111
1/005
1/033
1/110
1/130
1/011
1/011
1/031
1/375
1/131
1/011
1/377
1/300
1/001
1/315
1/111
1/015
1/001
1/333
1/310
1/317
1/351
1/301
1/005
1/011
1/311
1/007
1/101
1/107
1/130
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31
30
31
37
31
35
11
10
10
13
11
10
11
17
11
15
01
00
00
03
01
00
01
07
01
05
11
ميانگين

1/151
1/010
1/100
1/110
1/103
1/070
1/175
1/001
1/115
1/010
1/000
1/070
1/300
1/010
1/001
1/100
1/371
1/057
1/011
1/111
1/103
1/501
0/111
1/111
1/001
1/700
0/111
1/115
1/107
1/117
1/100
1/501
1/110
1/500
1/100
1/500
0/111
1/105
1/300
1/101
1/100
1/100
1/737
1/351
1/707
1/111
1/051
1/037
0/111
1/370
0/111
1/050
1/151
1/117
1/115
1/131
1/111
1/113
منبع :يافتههای تحقيق
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1/001
1/101
1/301
1/011
1/001
1/051
1/101
1/103
1/000
1/371
1/101
1/111
1/105
1/115
1/317
1/130
1/117
1/107
1/105
1/017
1/107
1/053
1/315
1/301
1/370
1/050
1/100
1/111
1/310

با توجه به نتايج بدست آمده در جدول  ،0نسبت به كارايی تخصيصی چنين میتوان گفت كاه ،مياانگين كاارايی
اقتصادی با  1/111درصد در حد متوسحی قرار دارد .ولی با توجه به حداقل كاارايی تخصيصای مزرعاه شاماره  01باا
 1/001و حداكثر كارايی تخصيصی يعنی يک ،كه  00مزرعه به خود اختصاص دادهاند .میتاوان نتيجاه گرفات ،باين
حداقل و حداكثر كارايی اقتصادی شکاف  71/1درصدی وجود دارد كه قابل تأمل و درناگ مایباشاد .و از عوامال آن
میتوان به توجه كمتر مديران در تخصيص مناسب نهادهها اع از كود ،س  ،بور مناسب و استفاده صحي و به موقاع
از آ آبياری تا ادوات كشاورزی و كشت به موقع اشاره داشت .همچنين اين قضيه با توجه به اين امار كاه تعاداد 00
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مزرعه حداكثر كارايی تخصيصی يعنی يک را به خود اختصاص دادهاند .رسايدن سااير مازارع باه حاداكثر كاارايی باا
تخصيص بهينه منابع و نهادهها دور از دسترس نبوده و با تركيب عوامل توليد و نهادههايی كه حداقل هزيناه را در بار
داشته باشند اين مه ممکن و قابل اجراست تا از زمين موجود و منابع موجود بهترين استفاده را برد و سود مناسابی را
عايد كشاورزان خرد و دهقانی نمود.
نتايج بدست آمده برای كارايی اقتصادی مزارع خرد و دهقانی مورد محالعاه در جادول  0حااكی از آن اسات كاه
ميانگين كارايی به ميزان  1/310يعنی  31/0درصد میباشد كه در حد محلو و حتی زير متوسط میباشد كه اين امر
قابل قبول نيست .با مراجعه به حداقل و حداكثر كارايی اقتصادی شکاف  51/0درصدی كه بسيار زياد و قابل مالحظاه
میباشد ،نتيجه گرفته می شود .بدين ترتيب كه كاراترين مزرعه با قرار گرفتن در حداكثر كارايی اقتصادی يعنای ياک
كه مربوط به مزرعه شماره  3میباشد و ناكاراترين مزرعه كه شماره  30با  1/130يعنی تنها  3/0درصد به عنوان ناكار
ترين مزرعه به حسا میآيد .اختالف فاحشی به چش میخورد كه ناشی از عدم تخصايص بهيناه نهااده و اساتفاده
مناسب و صحي از منابع و همچنين خرد بودن مزارع را نشان میدهد.
همچنين با مراجعه به جدول  0مشاهده میشود كه به غير از  0مزرعه كه كارا بوده ،بقيه مزارع در حد متوسط به
پايين قرار دارند .در كل با توجه به اينکه در قسمت نرمافزاری سح زير كشت مزارع به عنوان يکی از نهادهها در نظر
گرفته شده بود .میتوان گفت كه عالوه بر تخصيص بهينه نهادهها و منابع سح زير كشت ك و مزارع كوچاک نياز
يکی از عوامل دخيل در ناكارايی اقتصادی مزارع مورد محالعه میباشد .همچنين نبود دانش فنی مناسب و قابل قباول
برخی از كشاورزان نيز از عوامل مه و دخيل در ناكارايی اقتصادی مزراع خرد و دهقانی میباشد كه به عناوان نموناه
میتوان به مزرعه شماره  30اشاره نمود .همانحور كه مشاهده میشود ،عالوه بر تخصيص متوساط مناابع و نهاادههاا
كارايی اقتصادی اين مزرعه بسيار پايين میباشد كه با مالحظه كارايی فنی بسيار پايين اين كشااورز باه داناش فنای
صعي اين مزرعه نيز میتوان پی برد.
در پايان میتوان گفت كه مزارعی كه منابع و نهادههای خود را خو تخصيص دادهاند ولی با نداشتن دانش فنی،
كارايی فنی آنها نامحلو بوده باعث پايين آمدن كارايی اقتصادی شده است .همچنين بعضی از مزارع با داشتن كارايی
فنی باال ولی سابقه كشاورزی پايين در تخصيص مناسب نهادهها دچار مشکل شاده و منجار باه كااهش و ناامحلو
كارايی اقتصادی گشتهاند كه اين امر لزوم توجه به تخصيص منابع و استفاده مناسب از داناش فنای بارای تخصايص
نهادهها و عوامل توليد را هر چه بيشتر آشکار میسازد.
همانحور كه نتايج تحقيق نشان داد مه ترين و اصلی ترين عامل در عدم ناكارايی كشاورزان خرد و دهقانی عادم
تخصيص مناسب نهادهها و استفاده نامناسب و نابجا و حداكثری از نهاادههاا و اساتفاده نامناساب از مقيااس بهيناه و
تفاوت مزارع خرد و دهقانی مورد محالعه از نظر مقياس ،مديريت و تکنولوژی بهكار رفته در مازارع مایباشاد .كاه در
تحقيقات مشابه نيز همين تخصيص نامناسب نهادهها و ضع مديريتی و همچنين استفاده از تکنينکهای مناساب در
اين زمينه باعث افت كارايی میگردد .كه نتايج اين تحقيق نيز از اين امر مستثنی نمیباشد .همچنين از ديگار عوامال
مؤثر در افزايش يا كاهش كارايی مزارع خرد و دهقانی به عدم فان و داناش مناساب ماديرتی كاه باه كاارايی فنای
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برمیگردد میتوان اشاره نمود.
جدول  .توزيع فراوانی انواع كارايی مزارع خرد و دهقانی
ردهبندی كارايی
بسيارخو
خو
متوسط
نسبتا ضعي
ضعي

طبقهبندی
 1/1الی 0
1/1الی1/1
 1/1الی1/1
 1/0الی1/1
كمتر از1/0

جمع

كارايی تخصيصی
كارايی فنی
درصد
فراوانی درصد فراوانی
01/3
00
1/01
00
00/7
03
1/31
01
1/10
07
01/3
07
1/00
5
01/7
01
1
1
1/11
3
011
11
011
11
(منبع :يافتههای تحقيق)

كارايی اقتصادی
فراوانی درصد
0/17
0
1
1
31/17
00
01/11
31
1/10
3
011
11

رابطه ویژگیهای فردی بهره برداران خرد و دهقانی با کارایی اقتصادی آنان

در اين قسمت همبستگی بين ويژگیهای فردی بهرهبرداران خرد و دهقانی با كارايی اقتصادی مورد بررسی قارار
گرفت .نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه همبستگی معنیداری بين جنسيت و كارايی اقتصادی در سح  50درصاد
برقرار است .ه چنين بين ساير متغيرهای مستقل رابحه معنیداری با متغير وابسته كاارايی اقتصاادی بدسات نياماد.
نتايج در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  .آزمون همبستگی بين ويژگی های فردی بهره برداران خرد و دهقانی با كارايی اقتصادی
متغير مستقل

مقياس

متغير وابسته

مقياس

نوع ضريب

مقدار

سطح معناداری

همبستگی ضريب
1/570
-/110
پيرسون
فاصلهای
سن
*
2
1/131
./531
مجوور اتا ƞ
اسمی
جنسيت
1/070
1/513
مجوور اتاƞ 2
اسمی
وضعيت تأهل
./111
-/105
پيرسون
تعداد افراد خانوار فاصله ای
1/710
-1/135
اسپيرمن
ترتيبی كارايی اقتصادی فاصله ای
تحصيالت
(منبع :يافتههای تحقيق) * معنیداری در سح  1/10درصد ** معنیداری در سح  1/10درصد

رابطه بین ویژگیهای زراعی بهرهبرداران خرد و دهقانی با کارایی اقتصادی آنان

در اين قسمت همبستگی بين ويژگیهای زراعی بهرهبرداران خرد و دهقانی با كارايی اقتصادی مورد بررسی قارار
گرفت .نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه همبستگی معنیداری بين متغيرهاای مساتقل تحقياق باا متغيار وابساته
كارايی اقتصادی وجود ندارد .نتايج در جدول  1نشان داده شده است.
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جدول  .4آزمون همبستگی بين ويژگی های زراعی بهره برداران خرد و دهقانی با كارايی اقتصادی
متغير مستقل

مقياس

متغير

مقياس

سابقه كار كشاورزی

فاصله ای

فاصله ای

ميزان كل زمين زراعی

فاصله ای

وابسته
كارايی
اقتصادی

ميزان زمين زراعی دي
ميزان زمين زراعی آبی

فاصله ای
فاصله ای

پيرسون
پيرسون

تعدا قحعات زراعی

فاصله ای

پيرسون

-1/137

نوع مالکيت زمين زراعی

اسمی

مجوور اتاƞ 2

1/155

نوع كشت و كار

اسمی

مجوور اتا ƞ

1/553

(منبع :يافتههای تحقيق)

نوع ضريب

مقدار

سطح

همبستگی
پيرسون

ضريب
1/110

معناداری
1/511

پيرسون

1/000

1/011

1/015
1/015

1/031
1/070
1/775
1/150

2

* معنیداری در سح  1/10درصد

1/001

** معنیداری در سح  1/10درصد

جمعبندی کلی و نتیجهگیری

نتايج بدست آمده برای كارايی اقتصادی مزارع خرد و دهقانی نشان داد كه ميانگين كارايی به ميزان  1/310يعنی
 31/0درصد میباشد كه زير متوسط میباشد كه اين امر قابل قبول نيست .باا مراجعاه باه حاداقل و حاداكثر كاارايی
اقتصادی به شکاف  51/0درصدی پی میبري كه بسيار زياد و قابل مالحظه میباشد .بدين ترتيب كه كاراترين مزرعه
با قرار گرفتن در حداكثر كارايی اقتصادی يعنی يک كه مربوط به مزرعه شماره  3میباشاد و ناكااراترين مزرعاه كاه
شماره  30با  1/130يعنی تنها  3/0درصد به عنوان ناكارترين مزرعه به حسا میآيد .اختالف فاحشی به چش مای-
خورد كه ناشی از عدم تخصيص بهينه نهاده و استفاده مناسب و صحي از منابع و همچنين خرد بودن مزارع را نشاان
میدهد.
در پايان میتوان گفت كه مزارع روستايی كه منابع و نهادههای خود را خو تخصيص دادهاناد ولای باا نداشاتن
دانش فنی ،كارايی فنی آنها نامحلو بوده باعث پايين آمدن كارايی اقتصادی شده است .همچنين بعضی از مزارع باا
داشتن كارايی فنی باال ولی سابقه كشاورزی پايين در تخصيص مناسب نهادهها دچار مشکل شده و منجر به كاهش و
نامحلو كارايی اقتصادی گشتهاند كه اين امر لزوم توجه به تخصيص منابع و اساتفاده مناساب از داناش فنای بارای
تخصيص نهادهها و عوامل توليد را هر چه بيشتر آشکار میسازد.
همچنين نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه همبستگی معنیداری بين جنسيت و كارايی اقتصادی در ساح 50
درصد برقرار است .و بين ساير متغيرهای مستقل رابحه معنیداری با متغير وابسته كاارايی اقتصاادی بدسات نياماد و
فرضيات بين ويژگیهای فردی بهرهبرداران خرد و دهقانی و كارايی اقتصادی آنان رابحه وجود دارد و بين ويژگیهای
زراعی بهرهبرداران خرد و دهقانی و كارايی اقتصادی آنان رابحه وجود دارد مورد تأييد قرار نگرفت.
پس با توجه به اينکه نکته اساسی در رسيدن به حداكثر كارايی ،داشتن دانش فنی الزم و مناسب جهت تخصيص
بهينه ،به جا و درست منابع و نهادههای در دسترس جهت توليد محصول میباشد لوا از جمله عواملی كه در ايان امار
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مه میباشد میتوان به دانش فنی مناسب كه می تواند ريشه در ميازان تحصايالت و تجرباه و ساابقه كشااورزی و
همچنين استفاده بهينه از مقياس در دسترس كه سح زير كشت مورد استفاده میباشد پس لزوم توجه به اين امر نياز
از اهميت ويژهای برخوردار میباشد.
پیشنهادها
با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق و جمعبندی كلی ،پيشنهادهايی به شکل زير ارائه میگردد.
 توسل به قانون يکپارچه كردن اراضی و تعاونی نمودن توليد با تشکيل شركتهای تعاونی تولياد در روساتاها ازمواردی است كه میتوان مورد توجه قرار داد.
 ضمن توجه به استفاده از نظام های بهرهبرداری كه اشاره شد و در عمل سحوح محدودی را نسبت به ميليونهاهکتار اراضی خرد و پراكنده واحدهای خرد و دهقانی پوشش خواهند كرد بايد راهکارهای جديدی برای حل مشکالت
نظام خرد و دهقانی و كاربردی كردن قوانين و مقررات جستجو كرد.
 بررسی و بهرهگيری از روشهای يکپارچهسازی اراضی در ساير كشورهايی كه در اين زمينه موفقيت داشاتهانادنظير ژاپن ،فرانسه ،آلمان و تركيه.
 ترويج دستاوردها و فوايد عمده مالکی و يکپارچگی اراضی از طريق رسانهها و انجام برنامههای بازديد از مازارعيکپارچه بهمنظور ارتقا سح آگاهی كشاورزان.
 ايجاد سيست اطالعات و آمار مزرعهای برای هر بهرهبردار كشاورز با همکاری كشاورزان جوان. ارتباطات به عامل تعيين كننده اقتصادی و ارتقاء بهرهوری مبدل شده است .از طرفی فنآوریهاای اطالعااتیمیتوانند افراد محروم و دور از دسترس (كشاورزان خرده پا ،جوامع روستايی و حاشيهنشاينهاای شاهری) را در تماام
كشورها ،اع از پيشرفته و توسعه نيافته ،به طور نسبتاً يکسانی تحت پوشش قرار دهند ،بنابراين هدايت سارمايههاای
سرگردان روستايی در توسعه و گسترش فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی و سرمايهگواری بلناد مادت و كوتااه مادت
توسط دولت در زمينه فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی پيشنهاد میگردد.
 از آنجا كه خروج از پراكندگی زمين و اقتصادی نمودن واحدهای خرد ،تناسب تعداد كشاورزان و سح واحدهایتوليد را تغيير خواهد داد ،ضرورت دارد كه ه زمان با استقرار بيمه كشاورزان ،اقدام در جهات بيماه بازنشساتگی نياز
صورت گيرد.
 تخصيص بخشی از سرمايهگواری به واحدهای انفرادی و خانوادگی به منظور ارتقاء اندازه ايان واحادها در حادواحدهای اقتصادی.
 -به منظور اجرای سياستهای تشويقی در سرمايهگواری ،الزم و ضروری است كه نرخ سود اعتبارات تخصيصای
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به طور جدّی كاهش داده شود.
منابع
ازكيا ،م .0310 .تحليل مبانی و نظريههای نظام بهره برداری و روند تحول آنها با تأكيد بر جامعه روستايی ايران ،اولين
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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 noneconomic 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 multistage 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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