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چکیده
این پژوهش با هدف ارائه راهحل ،جهت جلوگیری از ورشکستگی و ضرر گوجهفرنگیکاران در سالهای اخیر به علت بارشهایشدید در مرحله رشد
خصوصاً مرحله گلدهی محصول انجام شده است .در راستای نیل به این هدف ،تأثیر بارشهای شدید بر کارایی فنی در مراحلل رشلد گوجلهفرنگلی در
ارسنجان برآورد شده است .در این راستا از دادههای سال زراعی  1395-1396و الگوی اصالحشده تابع تولید مرزی تصادفی استفاده و نتایج آن با الگوی
سنتی تابع تولیدمرزیتصادفی مقایسه شده است .طبق نتایج بارشهایشدید بر تولید و کاراییفنی مزرعه تأثیر منفی دارد بهطوریکه نادیده گرفتن آنها
باعث تورشدار شدن ضرایب نهادههای تولید و تعیینکنندههای کاراییفنی میشود .طبق بخش دیگری از یافتهها ،با استفاده مناسب از نهادهها میتوان
کاراییفنی را  ٪14افزایش داد که نتیجه آن افزایش  %19در تولید و کاهش  %11/6در هزینههای تولید خواهد بود .از یافتههای دیگر این پژوهش رابطه
متقابل بین نهادههای تولید و متغیرهای بارندگی است ،بهطوریکه بارشهایشدید در مراحل رشد گیاه نهتنها باعث تخریب مزرعه میشود ،بلکه باعلث
کاهش کارایی سایر نهادهها نیز میگردد .جهت جلوگیری از این خسارات توصیه میشود اینگونه محصوالت بهصورت گلخانهای کشت شلود تلا بتلوان
متغیرهای جوی را کنترل کرد.
واژههای کلیدی :الگوی اصالحشده تابع تولیدمرزیتصادفی ،بارشهایشدید ،کاراییفنی ،گوجهفرنگی

مقدمه

1

کشاورزی در سه بعد؛ محیط ،رفتار و سیاست قابل بررسی بلوده و
یک حرفه توأم با ریسک ،شامل ریسکهای طبیعی (شرایط جلوی) و
ریسکهای اقتصادی (تغییرات قیمتها) است ،عالوه بر ریسلکهلای
معمول ،عوامل زیستمحیطی نیز بهصورت مختلف بر رفتار کشاورزان
تأثیر میگذارند ( )21این مسئله بهویژه در کشلورهای درحلالتوسلعه،
یعنی جایی که زیرساختهای مزرعه ،مانند آبیاری ،زهکشی ،مقلررات
یارانههای کشاورزی ،قوانین حفاظت از کشلاورزان و فنلاوری کنتلرل
اثرات زیستمحیطی ،هنوز بلهخلوبی توسلعه نیافتله و باعلث کلاهش
کارایی می شوند ،بیشتر نمایان است ( .)31یادآوری میشود که کارایی
انواع متعددی دارد و عوامل متعددی نیز آن را متأثر میکنند که برخی
از آنها عبارت از میزان دسترسی بله اعتبلارات دولتلی ،دسترسلی بله
آموزش ،مکان مزارعه ( ،)21اندازه مزرعه ،فاصله مزرعه تا بلازار (،)27
دستمزد ،درآمد ( ،)34هزینه ها ،نقدینگی ناکافی ،عدم کنترل بیماریها
خصوصاً در گاوداریها و مرغداریها ( )29و باروری خاک ( 27و ،)38
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است.

عملکرد کشاورزی نه تنها به در دسلتر بلودن منلابعفیزیکلی و
فنآوریهایکشاورزی ،بلکه به شرایط جوی ،زیستمحیطی حاکم بلر
مزرعه و تولید نیز وابسته است؛ بهطوریکه همزمان با افزایش دملای
کره زمین ،بارندگی به یک متغیر غیرقابل پیشبینی با توزیلع نلاهموار
تبدیل شده ( )36و وقوع پدیدههایی مانند سیل ،خشکسالی و ...را بله
دنبال داشته است .عالوه بر آن ،اینگونه پدیدهها با افزایش نااطمینانی
در مورد پیشبینی آب وهوای آینده ،حل جدیلدی از نااطمینلانی بله
کشاورزان وارد کرده و تولیدکنندگان را با انلواع جدیلدی از مشلکالت
جوی مواجه نموده است .طبق پیشبینیها ،فراوانی و شلدت تغییلرات
جوی و اقلیمی ،چالش هلای پلیشروی ملدیریت ریسلک را افلزایش
خواهد داد ،چون شرایط جوی (بارانهای ناگهانی و سیلآسا ،طوفلان،
تغییرات شدید دمای هوا و بارانهای اسیدی) بلر کلارایی نهلادههلای
تولید (کود ،بذر ،سموم و )...تأثیرگذار است ،عالوه بر آن تأثیر متقابلل
شرایط جوی و نهادههای تولید باعث گسلترش بیملاریهلای گیلاهی
میشود (.)40
طبق یافتههای پژوهشی ،دملای هلوا و بلارش  ٪70تغییلرات در
کارایی کشاورزی طی دوره زمانی  2010-1981را توضیح ملیدهنلد.
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پیشرفت فناوری اثرات تغییرات اقلیمی بر کارایی را بیشتر کرده اسلت،
به طوریکه اگر این وضعیت ادامه یابد ،تغییلرات آب و هلوایی باعلث
کاهش کارایی کل به میزان  2/84تا  4/34درصد در سال خواهد شلد
(.)44
تغییرات شدید آب و هوایی در طول دوره رشلد ملیتوانلد باعلث
آسیب جدی بله کشلاورزی شلده و بلر تصلمیمات کشلاورزان جهلت
تخصیص نهادههای مزرعه اثر گذاشلته و منجلر بله کلاهش تولیلد و
کارآیی شود؛ بنابراین ،در تجزیلهوتحلیلل کلارایی و عملکلرد ملالی و
فیزیکی مزرعه باید عالوه بر نهادههای تولید ،به شرایط آب و هلوایی
کوتاهمدت ،محدودیتهای زیستمحیطی و پیشرفت فناوری در عللوم
زراعی نیز توجه کرد .بیشتر مطالعات در این زمینه ،یا حساسیت کارایی
کشاورزی به شرایط آبوهوایی را کامالً نادیده گرفته یا تنها به بررسی
تأثیر آب وهوای محلی بر عملکرد محصول و بلازده اقتصلادی بسلنده
کردهاند که اینکار منجر به تورش در تخملین پارامترهلا شلده اسلت
( ،)12بنابراین اطالع از چگونگی روابط بین کارایی و آبوهلوا ،بلرای
درک اینکه آیا رشد اقتصادی فعلی کشاورزی در آینلده ادامله خواهلد
یافت یا خیر ،ضروری است.
محصللول مللورد بررسلی در ایللن پللژوهش گوجللهفرنگلی اسللت.
گوجه فرنگی از محصوالتی است که علالوه بلر بلاال بلودن تقاضلای
جهانی آن ،چه به عنوان غذا و چه دارو ،تولید آن تحلت تلأثیر عواملل
زیستی و غیر زیستی ،دما ،کیفیت آب ،شوری ،میلزان سلمیت فللزات
سنگین ،میکروارگانیسمها و حضور مواد ارگانیلک بلوده و بلارانهلای
نامنظم و اسیدی (بارانهای غیرقابلپیشبینی)  ،طوفان ،تگرگ و بلاد
در مراحل مختلف رشد محصول ،بهویژه در زمان گلدهی میتواند بله
گلهای آن آسیب رسانده و باعث خنثیسلازی گلردهافشلانی و حتلی
آلودگی محصول گردند ( 13 ،6و  .)32عالوه بر آن تغییرات نلامطلوب
و ناگهانی آب وهوا باعث آلودگیهای جلدی ،بیملاری و شلکاف بلین
تولید واقعی و مورد انتظار میشود (حتی آسلمان ابلری نیلز بلر تولیلد
اثرگذار است)؛ یادآوری می شود که حساسیت گوجهفرنگی بله عواملل
جوی ،بسته به رشد گیاه و مراحل مختلف رشلد گیلاه ماننلد رویلش،
باروری ،گلدهی و بلوغ متفاوت است ()38؛ بهطوریکه هوای ابری و
بارندگی در هنگام گلدهی و بارور شدن گیاه نهتنها سبب تخلیه دانله
شده ،بلکه باعث استفاده بیشتر از سموم شیمیایی برای مقابله با آفلات
و بیماریهای گیاهی میشود (.)35
با توجه به مباحث فوق ،برای افزایش کارایی گوجهفرنگلی دو راه
قابلتصور است .یکی معرفی فنآوریهای جدید؛ که اینکار هزینهبلر
و زمانبر است و دیگری افزایش کاراییفنی کشلاورزان بلا توجله بله
تغییرات آب و هوایی بهویژه بارشهایشدید ،در فصل رشد محصلول
است.
هر چند پژوهش های زیادی برای برآورد کاراییفنلی محصلوالت
کشاورزی مانند برنج ( 14و  ،)18کنجد ( )19و انبه ( )22صورت گرفته

ولی طبق اسناد در دستر  ،به نظر میرسد که پلژوهش روی اثلرات
بارشهایشدید 1در طول دوره رشد محصوالت جالیزی ،بهطور اعم و
گوجه فرنگی به طور اخص ،برای ارزیابی تلأثیر آنهلا بلر کلارایی فنلی
صورت نگرفته است.
در پژوهشهای مربوط به بلرآورد کلارآییتولیلد ،علدم توجله بله
شللرایط جللوی ماننللد بارنللدگی و ...باعللث برآوردهللای تللورشدار از
پارامترهای تابع تولید خصوصاً کاراییفنلی شلده اسلت ( 11 ،7و ،)37
طبق اسناد در دستر  ،تلاکنون تنهلا مطالعلات شلرالند و همکلاران
( ،)37حاسلللان و همکلللاران ( )11و اوگلللادا و همکلللاران ( )30در
تجزیهوتحلیل کاراییفنی ،شرایط زیستمحیطلی ،شلامل بارنلدگی در
فصل رشد را به الگو اضافه کردهاند .بااینحال ،این مطالعلات تنهلا بلر
بارندگیهای معمول در طول زمان گلدهی و هزینهتلرمیم بلهعنلوان
نماینده ،شرایط زیستمحیطی متمرکزشدهاند.
با توجه به مطالب پیشین و اینکله تغییلرات آبوهلوایی در قاللب
خشکسالیها ،سیالبها و طوفانها ،تولید مواد غذایی را متأثر کلرده
و از این طریق تهدیدی برای امنیت غذایی در جهان محسوب شلده و
خطرات سوءتغذیه را خصوصا در مناطق فقیر افزایش میدهد (سازمان
غللذا و کشللاورزی سللازمان ملللل)10 ،؛ بنللابراین ارزیللابی اثللرات
بارشهایشدید در فصل رشلد محصلول بلرای اطمینلان از پایلداری
اقتصاد کشاورزان و یافتن رویکرد مناسب که بتوانلد تلأثیرات منفلی و
بالقوه تغییرات اقلیمی را بر کارایی محصول کاهش دهد ،الزم به نظلر
میرسد.
در مطالعات قبللی بلرای بلرآورد کلاراییفنلی فقلط خصوصلیات
اقتصادی–اجتماعی مزرعه ،سواد ملدیر مزرعله ،میلزان دسترسلی بله
اعتبارات و تجربه ،در الگو گنجاندهشدهاند و ازآنجاکه متغیرهای جلوی
تأثیر غیرقابلانکار بر کارایی دارند؛ در این پژوهش عالوه بر متغیرهای
مذکور ،متغیرهایجوی (بارشهای شدید و خسارات مربوطه بله آنهلا)
نیز به الگو اضافه شدهاند تا میزان تأثیر این بارشها بلر کلارایی فنلی
گوجهفرنگیکاران در دوره رشد گیاه برآورد شود (بارندگیهلای شلدید
در دوره رشد گوجه فرنگی و خسارات مربوطه در تابع تولیلد و کلارآیی
فنی گنجانیده شده است) .انتظار میرود یک رابطه منفی بلین میلزان
بارشهایشدید و عملکرد گوجهفرنگی وجود داشته باشد.
هللدف ایللن پللژوهش پاسلل بلله سلله پرسللشاسللت -1 :آیللا
بارشهایشدید بر کارآییفنی تولیلد گوجلهفرنگلی اثلر دارد؟  -2آیلا
بارشهایشدید بر کارایی نهادههای تولید ،مؤثر اسلت؟ و  -3عواملل
مؤثر بر کارآییفنی تولید گوجهفرنگی کدامند؟
در ادامه به پارهای از پژوهشهای مشابه (علالوه بلر ملوارد کلر
شده) ،اشاره میشود.
 -1بارشهایی که در فصل در چند دقیقه با شدت زیاد ملیبلارد و بلا بلاد و طوفلان
همراه است
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الیک و همکاران ( )20با اسلتفاده از تلابع تولیلدمرزی تصلادفی
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( )SPFو الگلللویتوبیلللت 2و دادههلللای جملللعآوری شلللده از 179
گوجللهفرنگللیکللار در شللمال اتیللوپی نشللان دادنللد ،کشللاورزان
گوجهفرنگیکار در استفاده از زمین ،نیلروی کلار ،بلذر و کلود ،ناکلارا
هستند بهطوریکه متوسط کارآییفنی و اقتصادی آنها به ترتیب  75و
 67درصد است .برای افزایش کارایی ،گسلترش کلال هلای تلرویج
کشاورزی توصیه شده است.
کریشنا و همکاران ( )17با استفاده از روش تجزیهوتحلیل پوششی
دادهها ،تأثیر ریسک بر کاراییهزینه و درآمد تعلاونیهلای کشلاورزی
امریکا را بررسی و نشان دادنلد ،روش ملذکور بلدون منظلور نملودن
ریسک ،توانایی سنجش دقیق کارایی را ندارد.
موکرجی و همکاران ( )26بلا بررسلی عواملل ملؤثر بلر عملکلرد
گوجهفرنگی نشان دادند ،عملکرد محصول بلا بارنلدگی رابطله مثبلت
دارد.
محماد و همکاران ( )25بلا اسلتفاده از الگلوی کلا -داگلال و
دادههای  115مزرعه در منطقه مومند پاکستان ،عوامل مؤثر بر کارایی
مزارع گوجهفرنگی را بررسی و نشان دادند ،ماشینآالت ،بلذر ،نیلروی
کار ،تعداد دفعات آبیاری ،افشانههای شیمیایی و کود ،تلأثیر مثبلت بلر
کارایی گوجهفرنگی دارند .برای افزایش کلارایی ،آملوزش کشلاورزان،
ارائه اعتبارات کوتاهمدت و یارانه ،توصیهشده است.
ملو و اورازکو ( )24با استفاده از الگوی تابع تولیدمرزیتصادفی متا
و دادههای  1565خانوار ،کاراییتولید محصوالت کشاورزی و دامداری
در کلمبیا را برآورد کردند و نشلان دادنلد ،ملزارع واقلع در منلاطق بلا
آبوهوای مالیم و مزارع بزرگتر ،کاراتر هستند .اجرای سیاستهلای
افزایش کیفیت زندگی کشاورزان کوچک ،از توصیههای نتایج پژوهش
است.
کاهیل و همکاران ( )15با استفاده از روش برنامهریزی تصلادفی،
نشان دادند ،تغییرات اقلیمی در جنوب اروپا ،تأثیر منفلی بلر آبیلاری و
اکوسیستمهای وابسته به آب و کشاورزی دارد.
آلی و کسابا ( )3با استفاده از توابع تولیلد ریکلاردویی و دادههلای
سری زمانی دوره  2013-1960رابطه بین دما ،بارنلدگی و متغیرهلای
غیر اقلیمی مزارع ارزن و رت را در گامبیا برآورد کردند و نشان دادند،
تغییرات آب و هوایی بر تولید رت و ارزن تأثیر دارد؛ بهطوریکه ٪77
و  ٪44از تغییرات تولید رت و ارزن به ترتیب با متغیرهای اقلیملی و
غیر اقلیمی توضیح داده میشود.
برادلی و همکلاران ( )9بلا اسلتفاده از الگوهلای ،تجزیلهوتحلیلل
پوششی دادهها ،تابع تولیدمرزیتصادفی و توبیت ،ضمن بلرآورد انلواع
کارایی در ناحیه برنج خیز آمریکلا ،نشلان دادنلد ،بیشلتر ملزارع دارای
1- Stochastic Production Frontier
2- Tobit
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کارآییفنی باال هستند ،بااینحال ،مزارع ناکارا نیز مشلاهده ملیشلوند
که می توان با متنوع کردن محصوالت و بهبود مدیریت آبیاری کارایی
آنها را افزایش داد.
ویلسللون ( )42بللا اسللتفاده از روش تللابع تولیللدمرزیتصللادفی و
دادههللای دوره  1997-1993کللارآییفنللی مللزارع گنللدم در شللرق
انگلستان را برآورد و نشان داد عالوه بر ویژگیهای مزرعه و مدیریتی،
محیطزیست نیز بر کارآییفنی مؤثر است.
ارسالن بلد ( )4بلا اسلتفاده از روش تحلیلل پوششلی دادههلا بلا
استفاده از دادههای سال  1383نشان داد ،کلارآییفنلی ،تخصیصلی و
اقتصادی گوجهفرنگی در آ ربایجان غربی در شلرایط تولیلد بلا بلازده
ثابت و افزایشی به مقیا متفاوت است.
سادات مؤ نی و کرباسی ( ،)34با استفاده از روش تحلیلل فراگیلر
دادهها ،کارایی پسته کاران شهرستان زرند را برای دوره ،1384-1383
اندازه گیری کردند و نشان دادند ،مکان مزرعله در کلارآییفنلی ملؤثر
است.
تهامی پور ،صالح ،نعمتی ( )39با استفاده از روش تحلیلل فراگیلر
دادهها و شلاخص بهلرهوری ملالمکوئیسلت و دادههلای دوره -1379
 ،1386نرخ رشد بهرهوری کل عوامل تولید برنج در ایران را محاسبه و
نشان دادند ،رشلد بهلرهوریکلل مثبلت اسلت و بهبلود کلارآییفنلی
برنجکاران از طریق ،ترویج و استفاده از فنّاوریهای نوین امکانپلذیر
است.
عبدالهی ،راحلی ،تقی زاده،کسرانی و نجفلو ( )1با استفاده از تابع
تولید ترانسلوگ و روشهای حلداقل مربعلات اصلالحشلده و حلداکثر
راستنمایی و دادههای  40گلخانه تولید خیار استان آ ربایجانشلرقی
در سال  ،1387کاراییفنی را محاسبه کردند .طبق نتلایج 36 ،در صلد
عدم کارایی وجود دارد و متغیرهای نوع کشت و تجربه مدیر به ترتیب
اثر مثبت و منفی بر عدمکاراییمدیریتی گلخانهها دارند.
خزایی ،امرایی و اصفهانی ( )16با استفاده از روش مالمکوئیسلت،
روند بهرهوری عوامل تولید گوجهفرنگی در استانهای بوشهر و کرمان
را برآورد کردند و نشان دادنلد ،رونلد بهلرهوری در دو اسلتان ملذکور
برخالف بقیه استان ها افزایشی است .پرداخت تسهیالت بلرای خریلد
ماشینآالت جدید از توصیههای افزایش بهرهوری گوجهفرنگی است.
در پژوهشهای فوقالذکر در راستای تحلیل عوامل تعیلینکننلده
کلللارآیی محصلللوالت زراعلللی ،عملللدتاً از روشهلللای ،تلللابع
تولیلدمرزیتصلادفی و تحلیلل پوششلی دادههلا و متغیرهلای :مکللان
مزرعلله ،فنّللاوریهللای نللوین ،نللوع کشللت و تجربلله مللدیر مزرعلله و
نهادههای تولید ،بهعنوان تنها عوامل ملؤثر بلر تولیلد و ویژگلیهلای
اقتصادی-اجتماعی و مدیریتی مزرعه ،بهعنوان عوامل مؤثر بر کارآیی
فنی استفادهشده است .نقطهضعف این پژوهشها بیتوجهی بله تلأثیر
عوامل جوی خصوصاً ،بارشهایشدید بر کارایی و تولید است ،املا در
این پژوهش با اضافه کردن ،متغیرتصادفی بارشهایشلدید بهلاری و
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خسارات مربوطله ،از الگلوی اصلالحشلده تلابع تولیلدمرزیتصلادفی
) )1MSPFاستفادهشده است.
در ادامه به ترتیب ،چارچوب تحلیلی ،جامعهآماری و دادهها ،الگوی
پللژوهش ،نتللایج تجربللی ،بحللث ،نتیجللهگیللری و توصللیههللای
سیاستگذاری ،ارائه شده است.

مواد و روشها
در این پژوهش ،رهیافت تابع تولیدمرزی تصادفی ،ارائه شده توسط
آیگنر و همکاران ( )2و میوسن و واندن ( ،)23با اعملال تغییراتلی در
آن ،استفاده شده است بهطوریکه در آن عالوه بر نهادههای فیزیکلی
تولید ،بارشهای شدید در زمان رشد گوجهفرنگی و هزینههای تلرمیم
مزرعه (ترمیم برای کاشت مجدد ،بخشی از مزرعه که تخریب شده به
علت بارشهای شدید) ،به الگو اضافهشدهاند تا تأثیر آنها بر کاراییفنی
برآورد شود.
فرم ریاضی تابع تولیدمرزی تصادفی بهصلورت رابطله ( )1نوشلته
میشود (.)21
()1
'
'
'
()2
u i  Z i    i
که در آن  :میزان محصول  iامین مزرعه : ،بردار نهادههای
) و مسلتقل از
دارای توزیع نرمال دوطرفه بلا (
فیزیکی،
است : .یک متغیر تصادفی غیر منفی است کله علدم کلارایی
فنی(عوامل مؤثر بر کاراییفنی) در تولید را نشلان ملیدهلد و فلر
میشود که بلهصلورت مسلتقل توزیلعشلده بلا میلانگین '   Z i و
واریلللان

 : Z i ،بیلللانگر مشخصلللات اجتملللاعی-اقتصلللادی

کشاورزان ،مهارتهای مدیریتی و مشخصات جمعیلت شلناختی:  ' ،
و
پارامترهایی هستند که ،باید برآورد شلوند

* :  iبخش خطا ،طبق فر  ،دارای میانگین صلفر و واریلان
است.
در الگوهللای ( 1و  )2بلله علللت عللدم حضللور متغیرهللای جللوی،
پارامترهای برآوردی تورشدار شده و همبسلتگی بلین کلارآییفنلی و
تورش نادیده گرفته ملیشلوند ( )21و نادیلده گلرفتن تلورش باعلث
میشود تا مدیر مزرعه در تصمیمگیلریهلای تخصلیص منلابع دچلار
اشتباه شده و استفاده بهینه از منابع به عمل نیلاورد ( 11و  ،)12طبلق
مشاهدات و نظر کارشناسان کشاورزی نهلادههلای تولیلد همبسلتگی
نسبتاً باال با عوامل جوی دارند بلهعنلوانمثلال مصلرف بلذر ،کلود و
نیرویکار و ...رابطه مثبت با شرایط جوی (بارندگی ،طوفان و )...دارند،
درحالیکه بارانهای شدید با سموم شیمیایی و تولید رابطه منفلی دارد

 '2

1- Modified Stochastic Production Frontier Approach

چون بارشهایشدید باعث شسته شدن سموم میشود که علالوه بلر
تخریب مزرعه ،به گلها ،میوهها و  ...خسارت میزند و موجلب بلروز
عفونتها ،بیماریها و آفات گیاهی میشود و افزایش هزینههایتولیلد
و کاهش کاراییفنی را در پی دارد الزم است ،در بررسی کاراییفنی به
عوامل جوی نیز توجه شود.
در این پژوهش ،به دالیل فوق و با اقتبا از پژوهشهای رحمت
و حاسان ( )31و شرالند و همکاران ( )37از تابع تولیلدمرزیتصلادفی
اصالحشده ) (MSPFبرای اضافه کردن متغیرهای ،بارشهلایشلدید
بهللاری و هزینللههللای تللرمیم مزرعلله بلله علللت خسللارات ناشللی از
بارشهایشدید ،استفادهشده است.
تابع تولیدمرزی تصادفی اصالح شده ( )MSPFبرای  iامین مزرعه
بهصورت رابطه ( )3است ()21

() 3

ui  Zi  Di   i  0
()4
که در آن  :بردار متغیرهای بارش و هزینهترمیم مزرعله: Di ،
متغیرهای مجازی که سطوح ضرر ناشی از بارشهایشلدید را نشلان
میدهند :τ ،پارامترهایی هستند که بایستی برآورد شوند ،سایر متغیرها
مانند روابط ( 1و  )2تعریف میشوند.
بلللللللللرای بلللللللللرآورد پارامترهلللللللللای نلللللللللامعلوم
(

) از روشهای حداکثر راستنمایی،

تابع تولیدمرزیتصادفی و توابع اثر ناکارایی 2بهطور همزملان اسلتفاده
شده است (.)7
اگر متغیرهای توضیحی در تابع تولید با متغیرهای مؤثر بر کارایی
فنی همبسته باشند و در برآورد پارامترهای تابع تولید ،این همبسلتگی
نادیده گرفته شود ،منجر به برآوردهایی تورشدار از پارامترها میشلود
( ،)41بللرای اجتنللاب از ایللن نللوع همبسللتگی ،معمللوالً از رهیافللت
تکمرحلهای پیشنهادشلده توسلط بتلی و کلوئلی ( )7بلرای تعیلین
عوامل مؤثر بر کارایی تولید ،استفاده میشود کله در آن ،کلاراییفنلی
مزارع با شرایط اجتماعی-اقتصادی کشاورزان ،مهارت های مدیریتی و
مشخصات جمعیت شلناختی و ...ملرتبط اسلت .در ایلن شلرایط تلابع
کاراییفنی مزرعه  iام بهصورت رابطه ( )5نوشته میشود (.)7
)) ( 0   ( Zi i
)  (ui i
TEi  E{e
}  E {e
}
()5
که در آن  :TEبیانگر کارایی  i  vi  ui ،و نملاد  :Eبیلانگر
عملگر انتظارات (امید ریاضی) است.

2- Inefficiency Effect Functions

اندازهگیری میزان تأثیر بارشهای شدید بهاری ،بر کاراییفنی تولید گوجهفرنگی در ارسنجان
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جدول  -1توصیف آماری متغیرها
Table 1- Statistical description of variables

واحد سنجش

متغیر

واحد سنجش

متغیر

Measurement unit

Variable

Measurement unit

Variable

 0/100افتعملکرد ناشی از بارشهایشدید

تن  -هکتار
Tons – Hectare

تن  -هکتار

100% Performance drops due to extreme
precipitation

Tons – Hectare

 0/75افت عملکرد ناشی از بارشهایشدید

ریال

ریال

75% Performance drops due to extreme
.precipitation

Rials

Rials

کیلوگرم در هکتار

بذر (دانه ،نشاء)

Kg-Hectare

Seed, Seedlings

25% Performance drops due to extreme
.precipitation

کیلوگرم در هکتار

کود

Kg-Hectare

Fertilizer

بدون افتعملکرد

کیلوگرم در هکتار

سموم شیمیایی

Without loss of performance

Kg-Hectare

50% Performance drops due to extreme
.precipitation

Kg-Hectare

 0/25افتعملکرد ناشی از بارشهایشدید

کیلوگرم در هکتار
Kg-Hectare

کیلوگرم در هکتار
Kg-Hectare

روز-نفر -هکتار

Day-WorkerHectare

Extreme rainfall during its growth

 ECآب
Water EC

ریال
Rials

Chemical pesticides

روز-نفر -هکتار

بارشهایشدید در زمان رویش محصول

Day-WorkerHectare

هزینههای ترمیم

مزرعه*

Farm repair costs

 0/50افتعملکرد ناشی از بارشهایشدید

کیلوگرم در هکتار

محصول
Product

نیرویکار
Work force

ریال

هزینه آمادهسازی زمین

Rials

Cost of preparing land

سال

ناحیه

سال

سن مدیر مزرعه

Year

Area

Year

Age of farm manager

بله= 1و خیر =0

تحصیالت مدیر مزرعه

بله= 1و خیر =0

دسترسی به اعتبارات

Yes = 1, No = 0

Farm Manager Education

Yes = 1, No = 0

Access to credits

مشارکت در اداره مزرعه

بله= 1و خیر =0

آموزش کشت گوجهفرنگی

بله= 1و خیر =0

Yes = 1 , No = 0

Tomato planting training

Yes = 1 , No = 0

* -هزینهترمیم :مبالغی است که برای ترمیم مزرعه پ

Participation in farm
management

بله= 1و خیر =0

تجربه

Yes = 1 , No = 0

Experience

از آسیب توسط بارشهایشدید بهاری در مرحله رشد گیاه پرداخت میشود.

* - Cost of restoration: This is the amount paid for post-traumatic field repair by severe spring rainfall at the plant growth stage.

است.

الگوی پژوهش

دادههای پژوهش با استفاده از تابع تولیدمرزیتصلادفی ( )SPFو
تابع تولیدمرزیتصادفی اصالحشلده ( )MSPFبلا فلرم تلابعی کلاب-
داگال  1و روش حداکثر راستنمایی ،تحلیلل شلدند ،در ایلن راسلتا
نهادههای مؤثر بر کاراییفنی و عواملل جلوی (بلارشهلایشلدید در
مراحللل رشللد گیلللاه) ،بلله الگللو اضلللافه شللد و ضللرایب تلللابع
تولیدمرزیتصادفی ،یکبار بدون متغیرهای بارندگی و یکبلار نیلز بلا
متغیرهای بارندگی ،برآورد و نتایج مقایسه شدند.
مشخصللات الگللوی  SPFمللورد اسللتفاده (بللدون لحللاد کللردن
بارشهایشدید و خسارات مربوطله) طلی روابلط ( 6و  )7ارائله شلده

k

()6

MODEL : SPF  ln Yi   0   j ln X ij  vi  ui
j 1

p

()7

ui   0   d Z id   i
d 1

که در آن  :lnنماد لگاریتم طبیعی؛  : Yiمیزان تولید مزرعله  iام،
 : X ijمیزان نهاده  jام مورد نیاز برای تولیلد گوجلهفرنگلی در یلک
هکتار مزرعه  iام( ،میزان بذر ،کلود ،سلموم شلیمیایی بلرای کنتلرل
علفهای هرز ،آفلات و بیملاریهلای گیلاهی ،نیلروی کلار و هزینله
آماده سازی زمین)؛  : viخطای تصادفی که بهطور نرمال توزیعشده؛ و
' : u iمیزان عدم کاراییفنی : Zid .نشاندهنده مشخصههای مدیریتی

 -1در اکثر پژوهشهای مشابه از فرم تابعی کا -داگال

استفاده شده است.

و جمعیت شناختی خانوار برای توضیح عدم کاراییفنلی مزرعله:  i' ،
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متغیر تصادفی '  :  ' , پارامترهایی هستند که باید برآورد شوند .نماد
(`) نشانگر الگو بدون متغیرهای بارندگی ( )SPFاست.
میزان تغییر در تولید به دلیل عدم کاراییفنی با رابطه ( )8بلرآورد
شدهاند.

()8
با گنجاندن متغیرهای بارندگی و خسارات ناشی از آن در الگلوی
 ،SPFالگوی تابع تولیلدمرزیتصلادفی اصلالحشلده ( )MSPFطبلق
روابط ( 9و  )10به وجود میآید.
k

()9

MODEL : MSPF 
 ln Yi   0   j ln X ij  1 ln Ri   2 ln C  vi  ui
j 1

()10
که در آن  : Riنشاندهنده میزان بارشهایشدید :C ،هزینههای
ترمیم مزرعله بله عللت خسلارات ناشلی از بلاران : Dil ،متغیرهلای
مجللازی بللرای سللطوح مختلللف کللاهش کللاراییفنللی بلله علللت
بارشهلایشلدید ( )٪25 ،٪50 ،٪75 ،٪100کله توسلط کشلاورزان
نمونه اظهارشده است :  l ,  2 , 1 ،پارامترهلایی هسلتند کله بایلد
برآورد شوند؛ بقیه متغیرها مانند روابط ( 6و  )7تعریف میشوند.
میزان تغییر در تولید به دلیلل علدم کلاراییفنلی ،بلا رابطله ()11
برآورد شدند.
()11
در راستای بلرآورد ضلرایب توابلع تولیلد و کلاراییفنلی ،بایسلتی
آزمونهای تشخیصی الزم روی دادهها انجام شلود ،در ایلن پلژوهش
آزمون نسبت حداکثر راست نملایی ،بلرای هلر دو الگلوی بلا و بلدون
متغیرهای بارندگی ( SPFو  )MSPFانجلام و سلس مقلادیر  LRبلا
استفاده از رابطه ( )12محاسبه گردید.
()12

(LR=-2

که در آن

ارزش حداکثر راستنمایی در مدل

MSPF

ارزش حللداکثر راسللتنمللایی در مللدل  SPFو  jتعللداد
و
محدودیتها است.
در تابع تولیدمرزیتصادفی اصالحشده ( ،)MSPFمجموعلاً شلش
نهاده و دو متغیر مربوط به تأثیر باران (بارشهایشدید و هزینلههلای
ترمیم مزرعه به علت خسارات بارش) مورداستفاده قرارگرفته است ،در
الگوی کاراییفنی نیلز هفلت متغیلر کله نشلاندهنلده ویژگلی هلای
مزرعهدار شامل ،جمعیتی ،خصوصلیات اجتملاعی-اقتصلادی خلانوار و
چهار متغیر مجازی که نشاندهنلده سلطوح مختللف ضلرر بله عللت
عوامل جوی هستند ،در نظر گرفتلهشلده اسلت (اللف %100 -افلت
عملکرد ناشی از بارشهایشلدید ،ب 0/75 -افلت عملکلرد ناشلی از
بارشهایشدید .ج 0/50 -افت عملکرد ناشی از بارشهایشدید و د-
 0/25افت عملکرد ناشی از بارشهایشدید).
منطقه پژوهش و اطالعات دادهها

p1

p

l 1

d 1

ui   0   d Z id   l Dil   i
منطقه مورد پژوهش شهرستان ارسنجان از توابلع اسلتان فلار
است که بیش از  36000هکتار از اراضی آن قابلکشت بوده و در حال
حاضر به علت کمآبی حدود  %23از آن به زیر کشت ملیرود .کشلت
غالب منطقه شامل گندم ،جو ،کلزا ،رت و محصوالت جالیزی بهویژه
گوجهفرنگی است (جهاد کشاورزی ارسنجان).
گوجهفرنگی در فصل بهار و تابستان بهصورت بذر مستقیم یا نشاء
کشت میشود و  30تا  50روز بعد از کشت گل میدهد .در ارسلنجان
تا قبل از خرداد بارانهای شدید بهاری که بهصورت تگرگ است و در
مرداد و شهریور بارانهای معلروف بله خمینله کله ناشلی از ابرهلای
برخاسته از اقیانو هند است ،میبارد و ریزش گللهلا ،ریلزش بلار،
نللاقص کللردن بوتلله و شسللتن سللموم را در پللی دارد ،عللالوه بللر آن
بارانهای اسیدی و تگرگ 1در فصل برداشت باعث تخریب مزرعله و
فاسدشدن گوجهفرنگی میگردد (یلادآوری ملیشلود کله بلارانهلای
معمولی اثر مثبت بر تولید دارند) .تغییرات آبوهوایی (شبهای سرد و
روزهای گرم) باعث گرما و سرمازدگی گیاه میشود ،بهطوریکه گاه تا
 %100گیاه بهاینعلت از بین میرود .گوجهفرنگی نسبت به  ECآب و
نوع خاک نیز بسیار حسا است ،بهطوریکه کیفیت آب مناسب برای
گوجهفرنگلی EC ،کمتلر از  1700اسلت EC ،بلین  1700تلا ،3200
باعث  10درصد کلاهش تولیلد EC ،بلین  3200تلا  4300باعلث 25
درصد و  ECبین  4300تا  500باعث  50درصد کاهش تولید میشود
( .)43عملکرد محصول در منطقه بسته به نوع خلاک و  ECآب و ...از
 50تا  180تن در هکتار متغیر است.
جمعآوری اطالعات از  83مزرعه از  310مزرعه فعال (با اسلتفاده
از جدول مورگان) در دوره زمانی  1396-1395بلا روش نمونلهگیلری
تصادفی خوشهای و بلا اسلتفاده از پرسشلنامههلای محقلق سلاخته و
مصاحبههای چهره به چهره انجام شده است.
عالوه بر ،نهادههای تولید و میزان تولیلد ،ویژگلیهلای ملدیریتی
کشاورزان ،مانند سن ،جن  ،آموزش ،تجربه ،عواملل سلازمانی ماننلد
 -1بارشهای شدید در این مقاله شامل :بارشهای شدید توام با طوفلان ،تگلرگ و
بارانهایاسیدی یا نامنظم است.
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دسترسی به اعتبار و آموزش ،مشارکت در مدیریت مزرعله ،دادههلای
مربوط به بارشهلایشلدید بهلاری ،هزینلهتلرمیم مزرعله و کلاهش
عملکرد محصول به علت خسارات ناشی از بارشهلایشلدید در دوره
رشللد محصلول نیللز جمللعآوری شللد (دادههللای بارنللدگی از ایسللتگاه
بللارانسللنجی ارسللنجان اخللذ گردیللد) .بللرای دادههللای مللبهم از
پاس دهندگان تلفنی یا حضوری خواسته شلد تلا ابهلام را رفلع کننلد
جدول  -2نتایج محاسبات ،خسارات وارده به مزرعه در مرحله اولیه رشد
به دلیل بارشهایشدید
Table 2- Results of calculation of damages to the field
at the initial stage of growth due to extreme
precipitation
درصد مزارع
میزان خسارت
Percentage of
The amount of damages
farms
خسارت کامل (تخریب کامل مزرعه)
10
Full damage (complete destruction
)of the farm
خسارت جزئی (کمتر از )%30
20
)Partial damage (less than 30%
خسارت ناشی از تأخیر در رشد گیاه
14
Damage caused by delay in plant
growth
بدون خسارت
56
No damage
منبع :محاسبات محقق Source: Investigator calculations

طبق اطالعات استخراجشده از پرسشنامهها که طی جداول  2و 3
ارائهشده ،به دلیل بارشهایشدید در مرحله اولیه کاشت 10 ،درصد از
کشاورزان ،بهطور کامل آسیبدیلدهانلد (مزرعله آنهلا بلهطلور کاملل
تخریبشده است) 20 ،درصلد متحملل خسلارت جزئلی و  14درصلد
تأخیر در رشد داشتهاند و  56درصد آسیبی ندیدهاند .عالوه بر ایلن ،بلا
توجه به میزان آللودگیهلای ناشلی از بلارشهلایشلدید ،در مرحلله
گلدهی ،حدود  48درصد از پاس دهندگان متحمل خسارت شلدهانلد،
بهطوریکه  %8از مزارع  ٪100تخریبشلدهانلد %10 ،از ملزارع ٪73
خسلللارتدیلللدهانلللد %11 ،از ملللزارع  ٪50و  ٪19از ملللزارع %25
خسارتدیدهاند و  ٪52هیچ آسیبی ندیدند .در مجملوع  39مزرعله (از
 83مزرعلله) مللورد بررسللی اظهللار داشللتند کلله بلله دلیللل وقللوع
بارشهایشدید ،قادر به دستیابی به حداکثر توان تولیدی نشدند.
همبستگی بین تولید ،نهاده ،بارشهای شدید و هزینههلایتلرمیم
مزرعه
نتایج برآورد ضرایب همبستگی بین نهادههایتولیلد و بارنلدگی و
هزینههایترمیم مزرعه در جدول  4گزارش شده است که بلر اسلا
آن ،همبسلتگی نسللبتاً شلدید بللین بلارشهللایشلدید ،میللزان بللذر و
نیرویکار وجود دارد .بارشهایشدید نیاز مزرعه به نیرویکلار جهلت
جبران خسارات و ترمیم مزرعه را بیشتر میکنلد .بارنلدگی بلا سلموم

115

بهاینترتیب از تمام دادههای جمعآوریشده استفاده گردید.

نتایج و بحث
یافتههای توصیفی طی جداول ( 2و  )3گزارش شدهاند.

جدول  -3نتایج محاسبات ،خسارات وارده به محصول در مرحله
گلدهی به دلیل بارشهایشدید
Table 3- Results of calculations of damages to the
product at flowering stage due to extreme rainfall
درصد مزارع
Percentage of farms

درصد خسارت
Percentage of damage

8

100%

10

73%

11

50%

25%
19
0
52
منبع :محاسبات محقق Source: Investigator calculations

همبستگی منفی دارد (چون بارندگی سلموم شلیمیایی را ملیشلوید و
بجای اینکه سموم جذب گیاه شود شسته شده و از بین میرود (سموم
بر ساقه و برگ گیاه پاشیده میشود) پ کشلاورز بلا آگلاهی از ایلن
مسئله ،در زمان بارش شدید از سموم کمتر استفاده میکند بله هملین
علت در زمان بارش اثر منفی آفات بیشتر میشود) .باران با کود طبلق
انتظار همبستگی مثبت دارد چون باران باعث جذب سریعتلر کلود بله
خاک و ریشه گیاه ملی شلود .بلاران بلا بلذر رابطله مثبلت دارد چلون
بارانهای شدید (خصوصاً تگرگ) نشاءها را از بین میبلرد و کشلاورز
باید دوباره نشاءکاری کند .رابطه هزینههای تلرمیم بلا بلارش هرچنلد
مثبت اما معنیدار نشده است ،شاید بهایلنعللت باشلد کله بخشلی از
هزینه های ترمیم (مصرف بیشتر کود ،نیرویکار و بذر) در سله نهلاده
مذکور نهفته شده است.
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جدول  -4ضرایب همبستگی بین نهادهها و بارشهایشدید
Table 4- Correlation coefficients between inputs and rainfall

کود

بذر

سموم شیمیایی

Seed

Fertiliz
er

chemical pesticide

**0.46

*0.14

**-0.41

هزینهترمیم مزرعه
Farm repair costs

نیروی کار
Labor force

0.04

**0.32

بارشهایشدید در دوره رشد
Heavy rains during flowering

منبع :یافتههای پژوهش ** ،و * به ترتیب بیانگر معنیداری در سطوح  1و  5درصد است.
.Source: Research findings, **, and *, respectively, indicate a significant level of 1% and 5% respectively

تشخیصی الزم روی دادهها انجام و نتیجه در جدول  5گلزارش شلده
است.

نتایج برآورد پارامترها

جهت برآورد ضرایب توابع تولید و کاراییفنی ،ابتلدا آزملونهلای

جدول  -5نتایج آزمون فرضیهها
سطح بحرانی
Critical level

Table 5- The results of testing hypothesis
با اثر باران ()MSPF
بدون اثر باران ()SPF
)With the rain (MSPF
)Without the rain (SPF

)  02.01 ( d . f

تصمیم Decision

LR

)16.8 (6

-

-

)9.2 (2

-

-

)6.6 (1

رد

**20.30

Reject

تصمیمDecision

رد
Reject

رد
Reject

رد
Reject

LR
**25.34
**16.21
**14.30

فرضیهها
Hypothesis

الگو (بدون متغیرهای بارندگی) کامل است
Model without rainfall variables is
complete

بارشهایشدید بر تولید اثر ندارد

Rain has no effect on the production
)
(
نا کاراییفنی وجود ندارد
There is no technical inefficiency

وجود بازده ثابت به مقیا
)15.1 (5

)21.7 (9

رد
Reject

رد
Reject

**37.63

**22.40

رد
Reject

رد
Reject

**54.23

**29.20

(

)

در تولید

There are constant returns to scale in
production

مدیریت بر کارایی بیاثرند
Management do not effect on Efficiency

منبع :یافته های پژوهش
Source: Research findings

طبق یافتههای پژوهش که در جدول ( )5گزارش شده:
فرضیه «الگو بدون متغیرهای بارندگی ( )SPFکامل است» رد میشود
(چللون   2حسللابشللده ( )25/34از مقللدار بحرانللی جللدول ()16/8
بزرگتر است) .پ بارشهایشدید و هزینههایترمیم مزرعه بر تولید
و کاراییفنی تأثیرگذارند ،1چون اضافه شدن آنها به الگو باعلث تغییلر
معنی دار در آماره راستنمایی شده است ،بنابراین نتایج الگلوی MSPF
 -1مقدار آماره فوق برابر بلا  25/34شلده اسلت پل دوملدل (بلدون متغیرهلای
بارندگی) و با متغیرهای بارندگی با هم تفاوت دارند .بله عبلارت دیگلر اضلافه شلده
متغیر بارندگی باعث تغییر معنیدار در مدل شده است

به دلیل منظور کردن متغیرهای مذکور به واقعیت نزدیلکتلر اسلت و
تورش کمتر نسبت به الگوی  SPFدارد.

فرضیه «بارشهای شدید بر تولید اثر ندارد» رد ملیشلود (چلون  2
حسابشده ( )16/2از مقدار بحرانی جدول ( )9/2بزرگتر است) ،پل
بارشهایشدید بر تولید مؤثر است و عدم حضور آنهلا در الگلو باعلث
تورشدار شدن ضرایب الگو میشود.
فرضیه «ناکاراییفنی در مزرعه وجود ندارد» در هر دو الگو رد میشود
(چون   2های حسابشده ( 20/3و  )14/3از مقلدار بحرانلی جلدول
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در هر دو الگلو غیلر صلفر اسلت ،پل

( )6/6بزرگتر است) یعنی
ناکارایی وجود دارد.
مسئله قابل کر اینکه آماره  LRدر الگوی  SPFبرابر بلا  20/3وللی
در الگو  MSPFبرابر با  14/3است ،تفاوت به دلیل وجلود متغیرهلای
بارندگی در الگوی اخیر است ،اگر بارشهایشدید بیاثر بلود بایسلتی
هردو آملاره ملذکور تقریبلاً مسلاوی ملیشلدند .طبلق جلدول  6نیلز
معنیداری به این مفهوم اسلت کله  ٪79از تغییلرات در تولیلد در
الگوی  SPFو  ٪89از تغییرات در تولید در الگوی  MSPFبله دلیلل
عدم کاراییفنی (تا تفاوت بین مزارع) است.
آزمون فرضیه «وجود بازده ثابت به مقیا » برای هر دو الگوی SPF
و  MSPFرد می شود و چون جمع ضرایب نهادههلا در الگلو کمتلر از
یک است پ مزارع تحت بازده کاهشی به مقیا عمل میکنند .در
اینجا ،تفاوت مقادیر  LRدر الگلوی  )37/63( SPFو الگلوی MSPF
( )54/3بخشی به دلیل وجود متغیر بارشهایشدید در الگوی MSPF
است (مقایسه روابط  6و  7با  9و )10؛ حضور این متغیرها ،باعث شده
تا اثرات واقعی متغیرهای مستقل بر تولیلد ،دقیلقتلر بلرآورد گلردد و
تورشدار بودن ضرایب ،الگوی  SPFآشکار شود ،پ ایلن بخلش از
یافتهها نیز تأییدکننده تأثیر بارشهایشدید بر تولید است.
فرضیه «متغیرهای مدیریتی بر کاراییفنی اثر ندارند» برای هر دو
الگو رد ملی شلود (چلون   2حسلابشلده ( 29/2و  )22/4از مقلدار
بحرانی جدول ( )21/7بزرگتر است) یعنی کاراییفنی تولید وابسته به
عوامل مدیریتی در مزرعه نیز است .تفاوت دو آماره ( 22/4و  )29/2با
p1

توجه به روابط ( 7و  )10فقط به دلیل وجود عبارت {  }   l Dilیا
l 1

خسارات ناشی از بارشهایشدید در الگوی  MSPFاست.
به طور خالصله طبلق نتلایج گلزارششلده در جلدول  5نلهتنهلا

بارشهایشدید بر تولید و کارایی اثر دارند بلکه تفاوتهای آماره  2
در الگوی  SPFو  MSPFنیز بیانگر وجود تفاوت بین دو الگو است و
تفاوت دو الگو نیز فقط به علت اضافه شدن متغیرهای جوی در الگوی
 MSPFاست بهعبارتدیگر بارشهایشدید تلأثیر غیرقابللانکلار بلر
تولید و کاراییفنی دارند.
بعد از انجام آزمونهای فوق ،پارامترهای توابع تولیدمرزیتصادفی
و ناکارایی ( )MSPF,SPFبا روش حداکثر راستنمایی و با استفاده از
نرمافزار  Frontier 4.1برآورد شدند که نتیجه در جلدول ( )6گلزارش
شده است.
همه ضرایب (به جزء ضرایب متغیرهای سلطح سلواد ،شلرکت در
اداره مزرعه و سلن در دو الگلو و ضلریب متغیلر سلموم شلیمیایی در
الگوی  ،)MSPFمعنیدار هستند.
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در الگوی  ،MSPFطبق انتظار ،بارشهایشدید به مزرعه آسلیب
رسانده و تولید را کاهش میدهد .ضریب مثبلت متغیلر هزینلهتلرمیم
مزرعه ،نشان میدهد ،افلزایش هزینله هلای تلرمیم مزرعله (پل از
بارشهایشدید) به افزایش تولید منجر میشود.
در الگوی  ، SPFسلموم شلیمیایی تلأثیر مثبلت بلر تولیلد دارنلد
درحالیکه در الگوی  MSPFضلریب متغیلر سلمومشلیمیایی هرچنلد
مثبت ،اما معنیدار نیست؛ بدون توجه به معنیداری این ضریب ،تلأثیر
سموم بلر تولیلد در الگلوی  )0/16( SPFبلیش از سله برابلر الگلوی
 )0/05( MSPFاست .دلیل آن اضافه شدن متغیرهای بارندگی اسلت
که باعث برآورد اثر خالص سموم بر تولیدشده است.
مقایسه ضرایب دو الگو ،حاکی از تورشدار بودن ضلرایب الگلوی
 SPFبه علت نادیده گرفتن متغیرهای بارندگی است .بلهعنلوانمثلال
ضریب متغیر بلذر در الگلوی  SPFبرابلر بلا  0/174وللی در الگلوی
 MSPFبرابر با  0/31است؛ یعنی اضافه شدن متغیرهای بارندگی بله
الگو باعث شده تا ضریب تأثیر بذر بر تولید از  0/174بله  0/31تغییلر
کند ،پ نتیجه میشود که ضریب  0/31به واقعیت نزدیکتلر اسلت
(در پژوهشهای آینده ،اگر سایر متغیرهای تأثیرگذار بر کلارایی ماننلد
بادهای شدید ،دمای هوا و ...به الگلو اضلافه ملیشلدند ایلن ضلریب
احتماالً بازهم تغییر میکرد و به واقعیت نزدیکتر میشد).
عوامل مرتبط با منبع کاراییفنی
نتایج برآورد پارامترهای عدم کارایی فنی با هر دو الگلوی  SPFو
 MSPFدر پانل پایینی جدول  6گزارش شده است.
در الگوی  SPFفقط متغیرهای سن ،تجربه ،سطح سواد ،دسترسی
بلله اعتبللارت ،شللرکت کشللاورز در اداره مزرعلله و آمللوزش کشللت
گوجه فرنگی وجود دارنلد ،ضلرایب متغیرهلای تجربله ،دسترسلی بله
اعتبارات ،شرکت در اداره مزرعه ،ناحیه (شرایط اقلیملی) و آشلنایی بلا
کشت گوجه فرنگی معنی دار شده است ،پ داشتن تجربله در کشلت
گوجه فرنگی به افزایش کلارایی (کلاهش ناکلارایی) منجلر ملی شلود
(شواهد نیز تأییدی بر این مدعا است؛ بهطوریکه اکثر افراد بیتجربله
در این حرفه ضرر میکنند) دسترسی به اعتبارات دولتی نیز بر کلارایی
مؤثر است چون کشت گوجهفرنگی به سرمایه زیاد نیلاز دارد و تلأمین
آن با بهره پایین برای افزایش تولید بسیار اثرگذار اسلت؛ کسلانی کله
خودشان مدیر یا مالک مزرعله هسلتند ،کلارایی بلاالتری نسلبت بله
مزدبگیران دارند و افراد آشنا با نحلوه پلرورش گوجلهفرنگلی کلارایی
باالتری (طبق انتظار) دارند.
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داگالس- برآوردهای حداکثر راستنمایی برای پارامترهای تابع تولید کاب-6 جدول
Table 6- Mmaximum likelihood Estimates for the Parameters Cobb-Douglas Production Function
)SPF( الگوی بدون متغیرهای بارندگی
)MSPF( الگوی با متغیرهای بارندگی
Model without rainfall variables (SPF)

متغیرها

ضرایب

انحراف از معیار

Variables

Coefficients

S.D

ثابت

1.32

Constant

بارشهایشدید در دوره رشد
Heavy rains during flowering

هزینهترمیم خرابیهای ناشی از بارش
The cost of restoration Damage caused
by precipitation

بذر
Seed

کود
Fertilizer

سموم شیمیایی
Chemical Pesticides

نیروی کار
Labor force

هزینه آمادهسازی زمین
The cost of preparing land

دیسی آب
DC Water

Coefficients ضرایب

0.87

0.128

0.870

0.680

0.20

-

-

-

-0.082

0.026

0.0016

-

-

-

0.011

0.070

0.10

0.174

0.076

0.022

0.31

0.11

0.005

0.040

0.024

0.090

0.02

0.011

0.07

0.16

0.04

0.000

0.05

0.040

0.20

0.24

0.07

0.001

0.36

0.013

0.007

0.11

0.063

0.08

0.13

0.07

0.06

-0.21

0.04

0.00

-0.22

0.06

0.003

لگاریتم تابع راستنمایی
Log-likelihood function

 محصول ناشی از بارشهایشدید0/100 ضرر
Loss of 100% of due to rain

 محصول ناشی از بارشهایشدید0/75 ضرر
Loss of 75% of due to rain

 محصول ناشی از بارشهایشدید0/50 ضرر
Loss of 50% of due to rain

 محصول ناشی از بارشهایشدید0/25 ضرر
Loss of 25% of due to rain

سن
Age

تجربه
Experience

سطح سواد
Literacy

دسترسی به اعتبارات
Access to credits

شرکت در اداره مزرعه
Participate in farm management

آموزش کشت گوجهفرنگی
Tomato cultivation education

ناحیه
Area

S.D

P-Value

واریان

0.35

0.18

0.79

0.89

-5.53

-

The function of technical inefficiencies
Constant

انحراف از معیار

P-Value

Parameter variance پارامترها

ثابت

Model with rainfall variables (MSPF

تابع اثرات ناکاراییفنی

-0.12

1.10

0.90

0.567

0.98

0.60

-

-

-

0.85

0.37

0.02

-

-

-

0971

0.41

0.018

-

-

-

0.48

0.29

0.10

-

-

-

0.632

0.231

0.006

-0.31

0.22

0.16

-0.170

0.190

0.370

-0.42

0.17

0.014

-0.35

0.18

0.05

-0.19

0.15

0.20

-0.11

0.08

0.18

-0.52

0.21

0.01

-0.41

0.17

0.016

-0.72

0.40

0.07

-0.52

0.41

0.20

-0.67

0.31

0.028

-0.41

0.17

0.016

-0.58

0.13

0.00

-0.54

0.08

0.00

Source: Research findings

 یافتههای پژوهش:منبع

اندازهگیری میزان تأثیر بارشهای شدید بهاری ،بر کاراییفنی تولید گوجهفرنگی در ارسنجان

متغیرهای سن و سطح سواد معنیدار نشلده کله عللت آن پلایین
بودن واریان سن گوجهفرنگیکاران منطقه و اینکله تخصلصهلای
کشللاورزان تحصللیلکللرده ،اکثللراً در مللورد کشللاورزی و پللرورش
گوجهفرنگی نیست.
در الگوی  ،MSPFکاراییفنی (عالوه بر متغیرهای موجود الگوی
 ،(SPFمتغیرهای مجلازی (ضلرر صلفر درصلدی محصلول ناشلی از
بارشهایشدید ،ضرر  0/25محصول ناشی از بارشهایشلدید ،ضلرر
 0/50محصول ناشی از بارشهایشدید ،ضرر  0/75محصول ناشی از
بللارشهللایشللدید و ضللرر  0/100محصللول ناشللی از بارنللدگی) نیللز
اضافهشده است .ضرایب مثبت و معنیدار متغیرهای ملذکور ،نشلان از
رابطلله مثبللت بللین بللارشهللایشللدید و ناکللاراییفنللی دارد؛ یعنللی
بارشهای شدید بهاری به علت از بین بردن یلا معیلوب کلردن گیلاه،
کاراییفنی را کاهش میدهند.
مقایسه ضرایب متغیرهای مؤثر بر کاراییفنی در دو الگلو ،بیلانگر
تورشدار بودن ضرایب الگوی  SPFبه علت نادیده گرفتن متغیرهلای
بارندگی است .بهعنوان مثال ضریب متغیر تجربه در الگوی  SPFبرابر
با  -0/42ولی در الگوی  MSPFبرابر با  -0/35است ،یعنی با اضلافه
کردن متغیرهای بارندگی ضریب «تلأثیر تجربله بلر کلاراییفنلی» از
 -0/42به  -0/35تغییر کرده است .هرچند نملیتلوان گفلت-0/35 ،
مقدار واقعی است (چون شاید متغیرهای دیگری نیز بلر کلارایی ملؤثر
باشند که در مدل حضور ندارند) املا ملیتلوان گفلت کله  -0/35بله
واقعیت نزدیکتر است یا تورش کمتر نسبت به  -0/42دارد.
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اضافه شدن متغیرهای بارندگی باعث شده ،ضلریب تلأثیر متغیلر
"دسترسی به اعتبارات" بر کاراییفنی از  -0/52به  -0/41و ضلرایب
دو متغیر «شرکت در اداره مزرعله و آشلنایی بلا روش علملی کشلت
گوجهفرنگی» به ترتیب از  -0/72و  -0/67به  -0/41و  -0/17تغییر
کنند ،پ عدم توجه به عوامل جوی؛ بهعنوان یک عامل تعیینکننده
کاراییفنی باعث تورشدار شدن نتایج میشود.
توزیع فراوانی کاراییفنی بین مزارع
در نظر گرفتن تأثیر بارشهایشلدید بلر کلارایی باعلث شلده تلا
میانگین و حداکثر میزان کاراییفنی در الگوی  MSPFدر مقایسله بلا
 ،SPFافزایش و حداقل کاراییفنی کاهش یابد ،طبق نتایج عالوه بلر
ایجاد تغییرات گسترده در توزیع نمرات کاراییفنی بعد از اضافه شلدن
متغیرهای بارش ،نادیده گرفتن این متغیر منجر بله تلورش در بلرآورد
کاراییفنی مزرعه میشود .اضافه شلدن ایلن متغیلر (کنتلرل عواملل
جوی) به برآورد دقیقتر کاراییفنی منجر میشود کله بلا یافتلههلای،
رحمن و حاسان ( ،)31شرالند و همکاران ( )36و حاسلان و همکلاران
( )11همسو است.
طبق بخش دیگری از نتایج ،در الگوی  %83/4 ،MSPFاز مزارع
گوجهفرنگی دارای کاراییفنی  %80تا  %100هسلتند ،درحلالیکله در
الگوی  ٪81 SPFمزارع در این دامنه هستند .در هلر دو الگلو ،حلدود
 %3از مزارع ،کاراییفنی کمتر از  ٪50دارند که نشان میدهلد بیشلتر
مزارع در کارایی نسبتاً باال عمل میکنند (جدول .)7

جدول  -7نتایج برآورد کاراییفنی مزارع با الگوهای  SPFو MSPF
Table 7- Estimates of technical efficiency of farms with SPF and MSPF Models
دامنه کاراییفنی (درصد)
الگوی SPF
الگوی MSPF
)Technical efficiency range (%
SPF Model
MSPF Model
80-100
81
83.4
50-80
16
13.6
1
3
>50
منبع :یافتههای پژوهش Source: Research findings

طبق بخش دیگری از نتایج اگر کاراییفنی مزارع به  %100برسد،
مصرف نهادهها  ٪14و هزینهها}1- 0/84⁄0/95[× 100{= %11/6 ،
کللاهش و تولیللد بلله میللزان }])1-0/84 ( ⁄0/84[× 100{= %19
افزایش مییابد ( ،)28این نتایج همسو بلا نتلایج شلرالند و همکلاران
( )37است که؛ همبستگی قلوی بلین نهلادههلای تولیلدی و شلرایط
زیست محیطی ازجمله بارش باران ،یافتند و رحمن و حاسان ( )11کله
همبستگی ضعیف بین باران و کارایی یافتند.

بحث
در پللژوهشهللای قبلللی انجللامشللده درزمینلله کللاراییفنللی
مزارعکشاورزی که بلا روش تلابع تولیلدمرزیتصلادفی بلا اسلتفاده از
نهادههای تولید (نیروی کار ،سرمایه ،سموم ،بدر ،کود و  )...بلهعنلوان
تعیینکنندههای تولید و ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی (سن ،تجربله،
سواد ،میزان دسترسی به اعتبارات) بهعنوان تعیینکنندههلای کلارایی
فنی استفادهشلده اسلت ،مشلاهدهشلده کله اکثلر مواقلع نتلایج ایلن
پژوهشها با واقعیات مزرعه انطبلاق نلدارد ( 25 ،3و  .)30بررسلیهلا
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نشان داد که یک علت آن نادیده گرفتن تأثیر شرایط جوی بلهعنلوان
عامل مهم و تأثیرگذار بر تولید و کلاراییفنلی اسلت؛ بنلابراین بلرای
برآورد دقیق کاراییفنی باید شرایط جوی کنتلرل شلوند؛ زیلرا میلزان
مصللرف بللذر ،کللود و نیللرویکللار رابطلله مثب لت بللا شللرایط جللوی
(بارشهایشدید) دارند ،درحالیکه رابطه بارانهلای شلدید بلا سلموم
شیمیایی و تولید منفی است .بارندگیهای سیلآسا و شدید علالوه بلر
تخریب مزرعه به گلها ،میوهها ،خسارت زده و باعلث شسلته شلدن،
سموم و کودها و بیاثر شدن آنها میشلوند .وقلوع بلارشهلایشلدید
خصوصاً در دوره گلدهی محصول موجب بروز عفونتها ،بیماریها و
آفات گیاهی شده که برای جبران آنها باید از آفتکشهلای بیشلتری
استفاده کرد .همه این موارد باعث افزایش هزینههایتولیلد و کلاهش
کاراییفنی میشوند .پ الزم است ،در بررسی کاراییفنی به عواملل
جوی توجه شود ،عدم توجه بله ایلن عواملل (طبلق یافتلههلای ایلن
پژوهش) ،باعث ایجاد تورش در ضرایب تابع تولیلد و کلارایی شلده و
این به نوبه خود باعث خواهد شد تا مدیر مزرعه در تصمیمگیریهلای
تخصیص منابع دچار اشتباه شده و از منابع اسلتفاده بهینله بله عملل
نیاورد.
برای آزمون تأثیر عوامل جوی بلر تولیلد و کلاراییفنلی یلکبلار
پارامترهای الگو بدون حضور این متغیرها و یکبار با اضافه شدن ایلن
متغیرها به الگو برآورد شدهاند.
مقایسللله یافتلللههلللای حاصلللل از کلللاربرد دو الگلللوی تلللابع
تولیدمرزی تصادفی و اصالحشده ،تأییدکننده ادعاهای فوق اسلت؛ بله
این معنا که نادیده گرفتن متغیرهای جوی در برآورد کاراییفنی ،منجر
به تورش در پارامترهای برآوردی میشود.
طبق بخش دیگری از نتایج ،بارشهایشدید باعث بروز خسلارات
به مزرعه تا میزان  ٪100شده که کاهش کاراییفنی را در پی داشلته
است .این بخش از یافتهها نیز با یافتههای رحمن و حاسان ( ،)31الت
و همکاران ( ،)19مار و همکاران ( )22و کی و همکلاران ( )18همسلو
است (در مطالعات مذکور ،کاراییفنی گندم ،برنج ،کنجد و انبه بلرآورد
شده است).
بهطور خالصه طبق یافتلههلا ،دالیلل زیلر بلرای اثبلات ادعلای
تأثیرپذیری تولید و کارایی گوجهفرنگی از بارشهایشدید وجود دارد.
رد فرضیه «الگو بدون متغیرهای جوی کامل است».
رد فرضیه «بارشهایشدید بر تولید بیاثر است».
معنیدار شدن "ضریب متغیر بارشهایشدید" در تابع تولید.
معنادار شدن ضرایب متغیرهای چهار سطح ضلرر شلامل،%100 :
 %75 ،%50و  %25بارشهایشدید در معادله کارایی.
با اضافه شدن متغیرهای جوی به الگو (الگلوی  ،)MSPFتملامی
ضرایب نهادهها و کاراییفنی تغییلر ملیکننلد کله ایلن بیلانگر تلأثیر
متغیرهای جوی است که نادیده گرفتهشده بودند.

تفاوت زیاد کاراییفنی برآورد شده در دو الگو به این معنا است که
در الگوی بدون باران ،برآوردهای کاراییفنی تورشدارتر هستند.
سموم شیمیایی در الگوی  SPFبا تولید رابطه معنلیدار دارد وللی
در الگوی  MSPFضریب این متغیر معنلیدار نشلده اسلت ،دلیلل آن
احتماالً این است که بارشهایشدید سموم را شسته و اثلرات آن را از
بین می برد این بخش از نتایج با یافتلههلای بلاتی و همکلاران ()8
همسو است.
از یافتههای جالب این پلژوهش رابطله متقابلل بلین نهلادههلا و
بارشهایشدید است ،بهطوریکله بلارشهلایشلدید نلهتنهلا باعلث
تخریب مزرعه میشود ،بلکه باعث کاهش کارایی سایر نهلادههلا نیلز
میگردد؛ این مسئله با مقایسله ضلرایب دو الگلوی ( SPFو )MSPF
بهوضوح پیداست.

کاربردها
بیشتر گوجهفرنگیکاران در سالهای اخیر به علت بارنلدگیهلای
شدید در فصل رشد و آسیب زراعی متحمل تلفات فراوان شدهاند .پ
این وضعیت نیاز به تحلیل تجربی کاراییفنی و رابطله آن بلا شلرایط
جوی خصوصاً بارندگیهای ناگهانی داشت .نتیجه پژوهش میتواند به
طراحی سیاستهایی که باعث بهبود بهلرهوری گوجلهفرنگلی شلوند،
کمک کند.
طبق یافتهها:
متغیرهای بارندگی بر تولید و کاراییفنی مؤثرند و نادیده گرفتن آنها
باعث تورشدار شدن ضرایب نهادههای تولید و تعیینکنندههای
کاراییفنی میشود.
میتوان کاراییفنی را با استفاده مناسب از نهادهها  ٪14افزایش داد.
میتوان با بهبود کاراییفنی ،تولید را به میزان  %19افزایش و
هزینههایتولید را به میزان  %11/6کاهش داد.

پیشنهادها
برای کنترل عوامل جوی ،گوجهفرنگی بهصورت گلخانهای کشت
شود.
پژوهش درزمینه توسعه انواع دانههای گوجهفرنگی سازگار با شرایط
آبوهوایی اینگونه مناطق.
پیشبینی عوامل جوی توسط سازمان هواشناسی و انعکا آن به
کشاورزان برای تصمیمگیری بهتر.
سساسگزاری :در پایان از کلیه کسانی که در طراحی پرسشنامههلا
انجام پژوهشهای میدانی ،همکاری داشتهاند؛ تشکر میشود
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Introduction: Agricultural performance depends not only on the availability of physical resources and
agricultural technologies, but also on the climate and environmental conditions prevailing on the farm. As the
Earth's temperature rises, precipitation has become an unpredictable variable and has led to phenomena such as
floods, droughts, etc. in addition, such phenomena have created a new sense of uncertainty for farmers with
increasing uncertainty about the prediction of the future climate, and have faced producers with new types of
climate problems. It is predicted that the frequency and severity of climate change will increase the challenges
facing risk management, as atmospheric conditions (sudden and heavy rains, hurricanes, severe changes in air
temperature and acid rain) affect the efficiency of production inputs (fertilizer, seed, pesticides, and so on). ...)
Influential. Severe climate change during the growing season can cause serious damage to agriculture and affect
farmers' decisions to allocate farm inputs and lead to reduced production and efficiency; Therefore, in analyzing
the efficiency and financial and physical performance of the farm, in addition to the production inputs, we should
also consider the climatic conditions in which the effect of spring rains on the technical efficiency of tomatoes is
investigated.
Materials and Methods: Data from the crop year of 1395-1396 and The model used is a Modified
Stochastic Production Frontier Approach (MSPF),with changes in the model so that in addition to the physical
inputs of production, heavy rainfall during tomato growth and farm restoration costs (partial re-planting, part of
the farm damaged by rainfall) Have been added to the the traditional model of Stochastic Production Frontier
Approach (SPF) to estimate their impact on technical performance (in conventional models due to the lack of
atmospheric variables, the estimated parameters are biased and the correlation between efficiency and bias is
neglected and the bias bias causes the farm manager to decide. Conflicts d Wrong resource attribute and failed to
make optimal use of resources). In addition, if the explanatory variables in the production function are correlated
with the variables affecting technical performance and this correlation is ignored in the estimation of the
production function parameters, it leads to biased estimates of the parameters thus avoiding this kind of
correlation, Betis and Coeli's one-step approach is used to determine the factors affecting production efficiency,
in which the technical efficiency of the fields is related to the socio-economic conditions of the farmers,
management skills and demographic characteristics, etc.Eventually the Modified Stochastic Production Frontier
Approach have been compared and the results have been compared with the traditional model of Stochastic
Production Frontier Approach.
Results: According to the results of the correlation coefficients estimated between production inputs and
rainfall and farm repair costs, there is a relatively strong correlation between heavy rainfall, seed rate and labor
force. Heavy rains increase the need for labor to compensate and repair the farm. Rainfall is also negatively
correlated with pesticides, since it is washed off by rainfall and instead of being absorbed by pesticides, it is
washed out and eliminated, and the farmer is aware of this problem and uses less pesticide during heavy rainfall.
Precipitation has a negative effect on pests. Rain is positively correlated with fertilizer as expected, as rainfall
can absorb fertilizer faster into the soil and root of the plant. Rain is positively associated with seed because
heavy rains destroy the transplants and the farmer must re-transplant. Although the relationship between repair
costs and rainfall was not positive but significant, it may be because some of the repair costs (more fertilizer,
manpower and seed consumption) were in the three inputs. To test the effect of atmospheric factors on
production and technical efficiency, the model parameters were estimated once without the presence of these
variables and once added to the model. Comparison of the results from the application of these two models
confirms that ignoring the atmospheric variables in the estimation of the technical efficiency leads to bias in the
estimation parameters. According to another part of the results: 1- Heavy rainfall caused 100% damage to the
farm resulting in technical efficiency reduction, 2- Adding atmospheric variables to the model (MSPF pattern),
all input coefficients and technical efficiency change This reflects the impact of atmospheric variables on
efficiency and production that were overlooked in previous studies. 3. The high technical efficiency difference
estimated in the two models means that in the rainless model, the technical efficiency estimates are more biased,
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4. Toxins Chemical in the SPF pattern has a significant relationship with production but in the MSPF model, the
coefficient of this variable is not significant because it is likely to wash away the heavy pesticide precipitation
and eliminate its effects. 5 - Interesting findings of this study Interaction between inputs And there is heavy
rainfall so that heavy rainfall not only damages the farm but also reduces the efficiency of other
inputssignificant.6- Proper use of inputs can increase technical efficiency by 14%, resulting in a 19% increase in
production and an 11.6% decrease in production costs
Conclusion: Atmospheric factors, especially severe and short-term rains, reduce the technical efficiency and
tomato production.
Keywords: Erratic rains, Modified Stochastic Production Frontier Approach, Technical efficiency, Tomato,
Torrential storms

