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چکیده
به حاضر اقد ام مطالعه در سـاده از کارایی این تعریف به توجه با نهاده. ستانده به نسبت از عبارتسـت سـاده یک تعریف کارایی در
گرد ید. شهرکرد شهرستان زراعی کشـت از محصوالت عمده الگوي یکی عنوان به سـیبزمینی تولید محصول فنی کارایی تخمین
اسـتفاده عدم اسـتفاده و حالت دو بین براي تمایز موهومی متغیر تکنیک همچنین از ریاضی برنامهریزي روش از مطالعـه ایـن د ر
آبیاري سیستمهاي نوین ار اسـتفاده بیانگر و یک استفاده عدم بیانگر صفر گردید که استفاد ه فشـار تحت آبیاري سیسـتمهاي از
نیز از زمان خـاص تکنولوژیک در یک مقطع تغییرات از شـاخصی عنوان به تابع شـده در گرفته کار به متغیـر موهومی میباشـد.
زمینی سیب محصول کارایی تولید بر فشـار تحت آبیاري سیستمهاي ار بررسـی آثار اسـتفاده پژوهش اصلی این میباشـد. هدف
مطالعه نتایج است. شده لحاظ یکسان مزارع کلیه براي و برداشت، داشت کاشت د ر موثر عوامل سایر که حالی در بودهاست منطقه
به ٪94 متوسط از ٪69/7 طور به کارایی فنی کردهاند اسـتفاده فشار تحت آبیاري سیسـتمهاي از که مزارعی د ر که مید هد نشـان
افزایش به فشار تحت آبیاري از سیسـتمهاي باالي 10 هکتار استفاده کشـت زیر سـطح با در مزارع اسـت. همچنین یافته افزایش

است. انجامیده تولید فنی کارایی در بیشتري

سیبزمینی و فشار تحت آبیاري سیستمهاي ریاضی، تابع تولید مرزي قطعی، برنامهریزي فنی، کارایی کلید ي: کلمات
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مقدمه
ــاورزي کش تولیدي نهاد ة کننده ترین محدود و مهمترین عنوان آب به
اقلیمی به لحاظ که ایران، ساالنه بارندگی متوسط شده است. شناخته ایران
کشور شمال باریکی در نوار جز گرفته است (به قرار ــک خش نیمه منطقۀ در
ــط متوس که از بوده میلیمتر 250 ــدود ح دارد)، ــبی مناس بارندگی ــه ک
میزان همین .(7) ــت کمتر اس ــیار بس میلیمتر) 860) جهان د ر ــی بارندگ
از د رصد 50 که طوري به دارد، ــبی نامتناس ــیار بس پراکندگی نیز بارندگی
درصد مساحت در 76 درصد دیگر 50 و ــور ــاحت کش مس درصد 24 د ر آن
میلیون 37 حدود کشور اراضی هکتار میلیون 165 از میدهد. روي ــور کش
منابع خاطر محد ودیت به میباشد که مناسب زرع کشت و جهت آن هکتار
میلیون هکتار 6 آبی و به صورت اراضی از این میلیون هکتار ــط 7/8 آب فق
میلیون و4/5 قرار گرفته زراعی محصوالت ــت کش زیر به صورت دیم د یگر
اقلیمی شرایط به توجه با .(4) میشوند ــت آیش کش صورت به دیگر هکتار
کننده تامین بخش عنوان به کشاورزي بخش توسعه لزوم و ــور کش خشک
بهره وري توجه به و ــاري آبی مدرن روشهاي از بهرهگیري ــه،  غذاي جامع
.(6) گردید هاست ملموس پیش از بیش ــاورزي کش در مصرفی هر واحد آب
است درصد 70 از بیش فشار تحت آبیاري ــتمهاي در سیس آبیاري راندمان
کاهش بیانگر سنتی آبیاري روش هاي درصدي 30 راندمان با مقایسه در که
روشن می شود ــتر بیش زمانی موضوع این اهمیت .(7) ــد میباش آب تلفات
در حدود ــاري راندمان آبی در افزایش درصد 5 ــر ه به ازاء کنیم ــه توجه ک
یعنی ــن ای و ــود،  می ش ــال صرفه جویی س در آب مکعب ــر مت ــارد میلی 4
وجود با این .(4) ــور آبی کش اراضی جمع هکتار به هزار 400 ــد ن ش اضافه
تحت آبیاري ــتمهاي سیس ــور به کش درصد اراضی 10 از آمار کمتر ــق طب
واقع شهرکرد ــتان شهرس منطقه مورد مطالعه .(7) ــند ــار مجهز میباش فش
است. زاگرس کوه رشته مرکزي بخش در بختیاري و چهارمحال ــتان اس در

میباشد کیلومتر مربع 16533 بختیاري و ــتان چهارمحال اس کل مساحت
تشکیل ــهرکرد ش ــتان را شهرس 32/4 درصد آن حدود ــاحت مس این از و
ــات فراوانی مطالع کارایی و ــار تحت فش ــاري آبی ــه زمین در ــد (7). میده
ــتم هاي سیس ــی بررس منظور به مطالعه اي ــی کرباس ــت. اس گرفته صورت
معیارهاي از این مطالعه د ر د اد. انجام خراسان در استان فشار تحت آبیاري
ــبت نس نیز و بازدهی داخلی نرخ خالص، ارزش حال همچون طرح تحلیل
ــده است. ش ــتفاد ه اس اقتصادي طرح و ارزیابی مالی هزینه براي به منفعت
طریق استفاده از و مستقیم غیر صورت به که داد ه ــان مطالعه نش این نتایج
نهایتاً و ــود نم صرفهجویی در مصرف آب ــوان میت ــاي آبیاري تکنیکه از
به مطالعهاي د ر ــوي موس توصیه شدهاست (6). این سیستمها از ــتفاده اس
شهرکرد شهرستان شده در انجام آبیاري بودن طرحهاي اقتصادي ــی بررس
نرخ گردید. ــتفاده اس داخلی بازد هی نرخ روش از مطالعه این در ــت. پرداخ
توجیه که 67� بود برابر با طرحها این براي ــبه گشته محاس داخلی بازدهی
خلیلیان بیان میکند(7). موجود بهره نرخهاي د ر آنها را اقتصادي پذیري
با محصوالت زراعی ــی تولید فن کارایی برآورد به مطالعهاي در ــکاران هم و
در این پرداختند. شهرکرد شهرستان در استفاده مورد آبیاري روش توجه به
گردید استفاده قطعی مرزي تولید تابع و ریاضی برنامهریزي روش از مطالعه
آبیاري تحت روشهاي کاربرد با که داده است ــان مطالعه نش این نتایج .(3)
افزایش و این ــت یاف خواهد افزایش زراعی محصوالت ــد تولی کارایی ــار فش
خواهد چشمگیرتر غالت به نسبت مانند چغندرقند محصوالتی براي کارایی
کارایی بر عوامل موثر بررسی به مطالعهاي د ر خلیلیان ــوي و (3). موس بود
تصاد فی مرزي تولید تابع روش مطالعه از در این پرد اختند. گندم تولید فنی
مطالعه این نتایج گردید. استفاد ه (Panel data) ترکیبی ــاهد ات مش روش و
ــطح س تولید گندم، فنی ــر کارایی ب اثرگذار عوامل که ــت د اده اس ــان نش
ترویجی آموزشی و اقدامات و ــتفاده مورد اس آبیاري ــتم سیس ــت، کش زیر
مطالعه بیان این همچنین .(8) است بوده گند م مزارع سطح د ر ــده ش انجام

Pajouhesh & Sazandegi No 76 pp: 171-178

The effect of use pressurize irrigation system on technical efficiency of potato farms (Case study Shahrekord 
Township)
By:  S.H.A Mosavi, PhD student of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Shiraz University.S. Khalilian, 
Assistant Professor and M.H. Vakilpour MSc of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares 
University
Irrigation efficiency as a standard engineering measure has been traditionally used to assess water use management. 
Alocative efficiency as applied in production economics theory provides an alternative measure of irrigation 
performance. Both concepts are used in this study to investigate water efficiency levels for irrigated crops in the 
shahrekord region of Iran under modern irrigation methods on potato farms. While irrigation efficiency focuses on the 
technical aspect of water management, alocative efficiency is more directed to the economic aspects and has bearing on 
the economic sustainability of the system. In a few cases, however, alocative efficiency show the possibility of overuse 
of irrigation water which could be the result of small-sized farms using water more extensively. Dummy or binary 
variable use to show change in technology in agriculture. Result indicate that technical efficiency was improved on 
large farm size and increased from0.697 to 0.94 on the farm that use pressurize irrigation system. 

Keywords: Pressurized irrigation system, Technical efficiency, Production function, Potato.

سیستمهاي ... از اثر استفاده
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کاراتر و مفیدتر روشها سایر ــده نسبت به ش کارگرفته به که روش می دارد
مرغ ــتارگاههاي کش فنی کارایی محاسبه از بعد یکانی ــینی حس ــد. میباش
DEA تکنیک قطعی، تابع مرزي روش ــه س ــتان تهران به شهرس ــتی گوش
معنی داري اختالف آماري لحاظ از نمودند که بیان چنین رگرسیونی وتوابع
در مطالعه اي همکاران و Cetin .(2) ندارد وجود ــده ش یاد روش ــه س بین
مورد ترکیه ــون باغات زیت در را قطرهاي ــاري آبی اقتصادي پذیري ــه توجی
در افزایش علت اقتصادي به پذیري توجیه این قرار دادند. اثبات و ــی بررس
گیاهی، استرس کاهش کشت، زیر ــطح س در افزایش، محصوالت عملکرد
عملیات هزینههاي کاهش محصوالت، کیفیت توزیع آب، افزایش بهبود در
مصرف آب، صرفه در جویی ــت،  صرفه برداش و ــت د اش ــت و کاش زراعی
افزایش در ــراي آتی ب ــیلهاي پتانس ایجاد و ــم س کود و مصرف د ر ــی جوی
مطالعهاي کارایی در و همکاران Omezzine .(13) ــت بوده اس مزارع درآمد
قرار ــی بررس مورد عمان در ــتفاده از آب را اس کارایی تخصیصی و ــاري آبی
اند ازهگیري براي غالبا ــی مهندس ــتاندارد اس عنوان به آبیاري کارایی داد ند.
عنوان به نیز تخصیصی کارایی ــت. کار رفتهاس آب به از ــتفاده اس مدیریت
عملکرد آبیاري براي دیگري مقیاس تولید، در اقتصادي کاربرد تئوريهاي
آب از استفاده کارایی شده یعنی محاسبه دو پارامتر هر . (14) میکند ارائه
روبرو کارایی عد م با موجود که وضعیت دادهاست نشان تخصیصی کارایی و
که بیش داد هاست نشان محاسباتی تخصیصی مورد کارایی چند ــت. در اس
کوچک بود ن طبیعی نتیجه امر این گردیدهاست که ــتفاده اس آب از از حد
بیش از حد استفاد ه علت کوچک به مزارع لذا در ــت مزارع بودهاس از بعضی
محاسبه پایینی سطح در و کارایی تخصیصی آب از ــتفاده اس کارایی از آب
و نهادهاي کارایی مطالعهاي در همکاران و Bakhshoodeh .(14) گشتهاست
این نتایج دادند. قرار ارزیابی مورد را کرمان استان در گند م تولید ستاد هاي
صورت به ایران در تولید گندم د ر نهادهها معموالً که د ادهاست نشان مطالعه
بین ارتباط همکاران  و Alvarez .(12) میشوند گرفته کار اقتصادي به غیر
و مدیریتی نهاد ي، ــایر عوامل س و مزرعه اندازه مدیریتی، عوامل با کارایی
مشابه مطالعات و مطالعه این نتایج دادهاند. قرار بررسی مورد را تکنولوژیک
کارایی افزایش ــه ب اکثرا در باال ــده ش یاد عوامل ــت که بودهاس دیگر چنین

.(11،10) خواهندشد منجر تولید

روشها و مواد
اختالفات تمام و شد ه تولید مرزي قطعی استفاد ه تابع از مطالعه این در
داده ــبت نس وتکنولوژیک مدیریتی عوامل به ــرزي م تولید از واقعی ــد تولی
براي که ــت اس روشهایی از یکی ــی (5). روش برنامهریزي خط ــود میش

قرار میگیرد. استفاد ه یا معین، مورد قطعی مرزي تابع تولید تخمین
ــر نظ را در ــد کاب داگالس تولی ــع تاب روش، ــن ای ــی معرف ــراي ب

میگیریم(5):
              

                                               
مصرف j ــیله واحد بوس که i نهاده مقدار ،j واحد تولید ،Yj آن که در
جمله شوند و  زده تخمین میبایستی که تابع پارامترهاي Bi ــود می ش
اینکه براي ــت. واحد j اس نماینده کارایی فنی ــت که اس یکطرفه ــماند پس
گردد عمل ــهاي گون باید به ــود، ش تبد یل تولید مرزي تابع به فوق ــه رابط
واحد ها از ــک ی هر براي ــع تخمینی تاب از آمده ــت تولید به دس مقدار ــه ک

یعنی ــد، باش (Inyj) آن ها تولید واقعی مقد ار ــاوي مس بزرگتر یا
تبد یل تابع تولید مرزي به باشد رابطه(1) برقرار شرایط زیر اگر حقیقت در

میشود(5):

(2) 

هستند، مقد ار کارا درصد صد فنی، کارایی نظر از که براي واحدهاي فقط
از واقعی تولید مقدار واحدها، سایر براي .Inyj با است برابر
میآید کمتر دست به مرزي تولید تابع براساس تولید که مقدار حداکثر

:(3) کرد تبد یل زیر صورت به را مسئله می توان پس، میباشد.

(3)

حل را آن می توان که ــت(1) اس خطی مدل برنامهریزي مدل باال، یک
یا به عبارت ــماند پس جمالت جمع اما ــید. رس نظر به ضرایب مورد کرد و

جایگزین نمود: زیر میتوان به صورت رابطه 33 را هدف تابع دیگر، 
                               

                                   (4)

              
كه د ر آن:  

                          (5)            
نوشت میتوان بنابراین

(6) 

آوردن تخمین ــت دس به و مد ل ــن حل ای از ــد بع . X0=1 در آن ــه ک
در واحدها از یک هر نهادههاي مصرف مقد ار کردن جایگزین با ــا، پارامتره
ــبت نس و آمد خواهد ــت دس به آنها تولید حداکثر مقدار تابع تولید مرزي،
را تعیین واحد ها فنی کارایی آنها، حد اکثر تولید به واحد ها تولید واقعی

:(5) کرد خواهد

کارایی فنی واحد                         (7)

تولید کشاورزي توابع تکنولوژي و
بدون ایستا،  یک مسئله با که کشاورزي در اقتصاد یک تحلیلگر براي
توجه قرار ــورد جدید کمتر م هاي ــوژي تکنول تاثیر ــت، اس ــان، مواجه زم
دوره ــک ی مقطعی در دادههاي از ــتفاده اس با تولیدي که ــع تواب ــرد. می گی
نظر میگیرند در ثابت تکنولوژي را همگی وضعیت شوند ، زده می تخمین
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تولید، دوره ــن چندی ــاس اطالعات براس تولید، اگر تابع حال ــر ه ــه ب .(9)
تولید تابع در ــان زم متغیر مثل ــادهاي ابزارهاي س آنگاه ــود ش زده تخمین
خوبی معیار زمان ساده متغیر ولی باشد. تکنولوژي وضعیت معرف میتواند
تغیرات که مدلهایی ــر ب عموما توابع نوع ــن ای اما ــت تکنولوژي نیس براي
ــال 1957در ــلو در س س .(9) د ارند ارجحیت نمیگیرد نظر راد ر تکنولوژي
مدلی تولید » تابع در تجمیع و تکنولوژي ــرات «تغیی عنوان اي تحت مقاله
کرد. پیشنهاد تکنولوژي تعییرات گرفتن نظر در براي را ترانسندنتال ــبیه ش

:(9) بود این صورت او به مد ل کلی شکل

                                           
(8)

     
لگاریتم ــه پای e ــت. اس تکنولوژي دادن ــان نش براي ــاري معی T ــه ک
ــود نرخهاي مدلی وج ــن چنی ــت. اس آن از ــی ضریب ناش r و ــی، طبیع
تابع ــازه میدهد. اج جدید را تکنولوژي ــی از ناش نهایی تولیدات ــر متغیی
تخمین معمول روش هاي وبا ــده ش طبیعی لگاریتم به تبدیل ــادگی س به
تاثیر پذیر ــاي نهادهه که براي مواردي روش ــن ای ــود. میش برآورد توابع
نظر در با مطالعه این د ر کاربرد دارد (9). ــوند نمیش مشخص ــاد گی س به
تکنولوژي تغییرات به توجه و همچنین ــاورزي در کش توابع تولید ــن گرفت
معیار عنوان به T جاي به ولی ــت اس سلو استفاده شده ــابه مش ــی روش از
مطالعات .(3) ــت اس گردیده ــتفاده اس موهومی1 از متغیر تکنولوژي تغییر
بیان مفیدترین ابزارهاي از یکی موهومی متغییر هاي ــت که دادهاس نشان
این در ــنهادي پیش مد ل ــند. میباش روابط اقتصادي کیفی در ــرات تغیی

.(3) خواهد بود زیر به صورت مطالعه
 

            
(9)

   
خواهیم داشت: آن خطی در فرم که

  
(10)

  
شوند: می تعریف زیر صورت به تابع د ر شده استفاد ه متغیرهاي

زراعی، هر واحد عملکرد :Y
زمین، نهاده :X1

مصرفی، بذر نهاده :X2

کود، نهاده :X3

کار، نیروي نهاده :X4

مصرفی، نهاده آب :X5

از ــتفاده اس ــدم ع و ــتفاده (اس ــه طبق دو داراي ــی موهوم ــر D: متغی
و فشار) تحت آبیاري سیستمهاي

منظور هدف با موهومی متغیر از استفاد ه با در باال، شد ه توضیح داده تابع
ــی بررس منطور به و زمان از خاص مقطع یک د ر تکنولوژي تغییرات ــردن ک
طرح D بوسیله متغیر شده داد ه ــان نش حالت در دو مزارع فنی کارایی تغییر
بهرهبردار ــی س از مطالعه این براي مورد نیاز اطالعات ــت (3). شدهاس ریزي
که گرد ید گردآوري ــاد ه س تصادفی روش نمونه گیري به شهرکرد شهرستان
تحت آبیاري ــتمهاي سیس مزرعه بهرهبردار هکتار) 10 مورد باالي (هفت 13
محصول براي ــنتی آبیاري س دیگر از روشهاي مزرعه 17 در و بود ند ــار فش
برنامه مد ل موجود واطالعات آمار به توجه با استفاده میگردید. سیبزمینی
ــیب س ــت کش مزارع قطعی مرزي تولید تابع تخمین منظور به ریزي ریاضی

از طریق و قطعی مرزي روش تابع به این گردید. نهایتا تهیه زمینی شهرستان
تخمین Winqsb افزاري نرم بسته از ــتفاد ه اس خطی متعارف با برنامهریزي

زدهشد.
نتایج

در سیبزمینی محصول کشت که دادهاست نشان شده انجام مطالعات
عملکرد باالیی برخوردار از ــرس دامنه کوهاي زاگ و در ایران غربی ــی نواح
مورد منطقه در ــد(7). میباش محصوالت اقتصاديترین از یکی ــذا ل و بود ه
بلکه ــت اس خورد ار بر عملکرد باالیی ــا از زمینی نه تنه ــیب نیز س مطالعه
قرار ــت زارعین در الگوي کش همواره و محصول منطقه بود ه آورترین ــود س
مهم بسیار محصول این تولید وضعیت اقتصادي بررسی لذا ــت(7). گرفتهاس
1373 از سال ــار،  فش تحت آبیاري سیستم هاي ــترش ــد. طرح گس می باش
زیادي بر ــیار بس کیفی و آثار کمی ــته و گش آغاز ــهرکرد ش ــتان شهرس در

.(3) است د اشته کشت الگوي د ر موجود محصوالت
ــایر  همانند س نیز زمینی ــیب س محصول ــتمها براي سیس این کاربرد
منطقه ادامه د ر حال به تا و ــده ش آغاز ــته گذش ــال س چند از محصوالت
(بارانی فشار تحت و دو روش آبیاري ثقلی با هر زمینی ــیب س ــت کش دارد.
منظور به برنامهریزي ریاضی مد ل 1 جد ول د ر صورت میگیرد. قطره اي) و
شدهاست. آورده سیب زمینی براي محصول قطعی تولید مرزي تابع محاسبه
شرط ــد به میباش ــونی رگرس مد ل خطاي جمله که هد ف تابع مدل این در
ــان نش ما از محدود یتهاي ردیف هر ــت. شده اس حداقل فنی کارایی ایجاد
را ــی فنی کارای ــبه محاس مراحل 2 جد ول ــد. مزارع میباش از یکی دهنده
ــاندهنده که نش Binary ــتون س در ــان مید هد. مطالعه نش مورد مزارع در
آبیاري سیستمهاي براي تمایز و یک ــت اعداد صفر نهاده اس بودن موهومی
با شد ه بیان در ستون نهایتاً و ــده ش گرفته کار مزارع به در ــتفاده مورد اس
فرم در مدل نتایج آورده شدهاست. ــبه شده محاس فنی کارایی Efficiency

میباشد: زیر صورت به لگاریتمی و نمایی

(11) 

(12)

پیشنهادات و بحث
این در منابع کمبود ــاورزي و کش تولید محصوالت ــرایط ش توجه به با
مد یران وظایف مهم ترین از تولید یکی بهره وري در و کارایی افزایش بخش،
در گرفته انجام ــبات محاس به توجه با حاضر مطالعه در ــد. میباش واحد ها
حاصل گردیده ــر زمینی نتایج زی ــیب س محصول براي نمونه مزارع ــطح س
ذکر به قبًال که مطالعات، ــایر س نتایج حدود زیادي نتایج،  تا این که ــت اس

مینمایند: تایید را پرداخته شد آنها از تعدادي
استفاده از (12 و 11 (روابط شده زده تخمین تولید تابع به توجه - با 1

است. داشته محصول اثر تولید بر فشار آبیاري تحت سیستم هاي
ــیب زمینی س تولید ــراي تابع ب حاصله ــه تخمینهاي ب ــا توجه ب - 2
بوده مصرفی 43� آب مقدار براي محاسباتی کشش می گردد که ــاهده مش
نشان مید هد، آب نهاده را به این محصول تولید ــیت حساس مطلب که این
تحت آبیاري ــتمهاي سیس از ــتفاد ه اس در حالت که خواهد بود طبیعی لذا

سیستمهاي ... از اثر استفاده
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B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6
Min 1 2/035 10/381 8/696 5/570 9/454 0/433
C1 1 1/946 8/011 6/356 3/091 9/439 1 =< 10/235
C2 1 1/609 9/680 7/976 4/828 9/464 0 =< 11/449
C3 1 1/792 9/882 8/120 5/050 9/448 1 =< 11/883
C4 1 2/079 10/193 8/416 5/606 9/455 0 =< 11/832
C5 1 2/398 10/453 8/744 5/765 9/443 0 =< 12/188
C6 1 0/639 10/678 9/011 5/775 9/468 0 =< 12/777
C7 1 2/890 10/949 9/274 6/068 9/463 1 =< 13/037
C8 1 2/708 10/763 9/476 5/704 9/428 1 =< 13/107
C9 1 2/079 10/150 8/476 5/298 9/464 0 =< 12/020

C10 1 1/099 9/170 7/479 4/595 9/433 0 =< 11/168
C11 1 0/693 8/713 7/058 3/784 9/464 1 =< 10/963
C12 1 2/485 10/587 8/855 5/663 9/466 1 =< 12/550
C13 1 2/565 10/630 8/919 5/861 9/471 1 =< 12/624
C14 1 2/303 10/448 8/716 5/704 9/475 0 =< 12/335
C15 1 0/693 8/666 7/003 4/304 9/473 0 =< 10/232
C16 1 1/099 9/061 7/430 4/564 9/470 1 =< 11/178
C17 1 1/792 9/729 8/083 5/050 9/444 0 =< 11/477
C18 1 1/609 9/649 8/006 4/977 9/454 0 =< 11/129
C19 1 2/197 10/252 8/619 5/375 9/460 1 =< 12/334
C20 1 2/398 10/469 8/780 5/489 9/440 0 =< 12/119
C21 1 1/386 9/532 7/816 4/970 9/442 0 =< 11/296
C22 1 1/792 9/952 8/213 5/429 9/453 1 =< 11/948
C23 1 1/792 9/863 8/189 5/403 9/426 0 =< 11/620
C24 1 3/401 11/491 9/788 6/620 9/454 0 =< 12/660
C25 1 0/693 8/700 7/021 3/989 9/469 0 =< 10/677
C26 1 2/708 10/709 9/125 6/109 9/448 1 =< 12/843
C27 1 2/565 10/604 9/011 5/823 9/453 0 =< 12/472
C28 1 1/946 9/969 8/372 5/204 9/442 0 =< 11/729
C29 1 3/912 11/983 10/292 7/048 9/465 1 =< 13/894
C30 1 2/179 10/250 8/476 5/258 9/444 1 =< 12/300

تحقیق یافتههاي ماخذ:

کارایی نهایتاً و محصول این تولید میگردد آب به تر توزیع باعث که ــار، فش
یابد. افزایش محصول این تولید فنی

ضرب حاصل با ــت برابر اس اقتصادي کارایی که با توجه به این امر - 3
فنی ــده در کاراي ــاهده ش مش افزایش لذا تخصیصی در کارایی فنی کارایی
تحت آبیاري ــتمهاي سیس ــطه کاربرد به واس ــیبزمینی س تولید محصول

میگردد. نیز اقتصادي کارایی در افزایش باعث فشار،

چشمگیري افزایش ــار باعث آبیاري تحت فش ــتمهاي سیس کاربرد - 4
تحت آبیاري از سیستمهاي که مزارعی در است. تولید شد ه فنی کارایی در
افزایش �94 به �69/7 از متوسط طور به فنی کردهاند کارایی استفاد ه فشار

است. شده کشیده تصویر به 1 شماره نمودار در مطلب این است. یافته
سیستمهاي از استفاده عدم که استفاده و میگردد مشاهده چنین - 5
افزایش یکسانی بر آثار داراي مساحت کم، با اراضی د ر ــار فش تحت آبیاري

قطعی مرزي تولید تابع سیمپلکس جدول .1 جدول
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ردیف Binary Efficiency

1 1 10/3 10/23 29607 27851/65 0/9407

2 0 11/81 11/45 135125 93785/61 0/6941

3 1 11/97 11/88 157177 144848/1 0/9216

4 0 12/23 11/83 205515 137533/7 0/6692

5 0 12/52 12/19 274589 196322/8 0/715

6 0 12/78 12/74 353744 354047/8 0/9986

7 1 13/05 13/04 458583 459000 0/9965

8 1 13/15 13/11 511995 492324/9 0/9616

9 0 12/28 12/02 214622 165970/1 0/7733

10 0 11/33 11/17 83609 70800 0/8468

11 1 10/96 10/95 57644 57689/92 0/9965

12 1 12/65 12/55 313269 282016/1 0/9002

13 1 12/71 12/62 332238 303641/6 0/9139

14 0 12/51 12/34 272240 227596/2 0/836

15 0 10/9 10/23 54270 27766/97 0/5116

16 1 11/31 11/18 81522 71523 0/8773

17 0 11/9 11/48 146694 96454/53 0/6575

18 0 11/83 11/13 137007 68151/43 0/4974

19 1 12/42 12/33 246600 227340 0/9219

20 0 12/55 12/12 282665 183370/3 0/6487

21 0 11/66 11/3 115502 80484/51 0/6968

22 1 12/05 11/95 171263 154502/9 0/87021

23 0 11/99 11/62 161381 111314/6 0/6898

24 0 13/5 12/66 731397 315011/5 0/4307

25 0 10/92 10/68 55255 43343/52 0/7844

26 1 12/88 12/84 390552 378000 0/9679

27 0 12/76 12/47 347227 260891/6 0/7514

28 0 12/16 11/73 190479 124062/8 0/6513

29 1 13/99 13/89 1191210 1081785 0/9081

30 1 12/34 12/3 219410 219600 0/9965

ماخذ: یافتههاي تحقیق

مرزي قطعی تولبد از تابع حاصل نتایج جدول 2.

سیستمهاي ... از اثر استفاده
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رغم علی کوچک مزارع در کارایی فنی گاهاً ــد و می باش کارایی فنی واحد ها
است. گردیده محاسبه باالیی سنتی در سطح آبیاري روشهاي از ــتفاده اس
سرمایه قدرت محدود کرد ن طریق از واحدها بودن کوچک که همانگونه لذا
مناسب به وثیقه کشاورز دسترسی امکان کاهش همچنین کشاورز و گذاري
در جدید تکنولوژيهاي از استفاده امکان بازار در زنی چانه قدرت کاهش و
روشهاي همچنین و جدید اد وات آالت و ماشین و تراکتور کشاورزي (مثل
گذاري اثر هم براي جدید هاي تکنولوژي د هد، می را کاهش آبیاري) نوین
مطالعه این در دارند. سطح زیر کشت مناسب به احتیاج کشاورزي در کامل
کارایی افزایش ــر ب ــار فش تحت آبیاري ــتمهاي سیس از ــتفاده اس نهایی اثر
هکتار 10 ــت باالي کش زیر ــطح س با زمینی، در مزارع ــیب س تولید فنی
محصول تولید فنی کارایی در حاصل افزایش 2 نمود ار است. بوده مشهودتر
منظور میدهد. بد ین ــان نش کشت زیر ــطوح س به توجه با را ــیبزمینی س
هکتار 10 زیر و 10 هکتار باالي ــاحت مس با دو گروه به مورد مطالعه مزارع

ترتیب به و گردیده استفاد ه فشار آبیاري تحت از آنها د ر که شدهاند تقسیم
مید هد. نشان تغییر ٪89 96٪ به فنی تولید آن ها از کارایی متوسط

نسبت مطالعه این در واحدها کارایی تعیین در مورد استفاد ه روش - 6
مزارع تعداد تغییر با است ممکن می باشد لذا حساس انتهایی ــاهدات به مش
نتایجی است بدیهی آوریم. بدست متفاوتی کامال جوابهاي (محدودیت ها)

باشند. داشته نیز سازگاري تئوریکی میباشند که علمی ارزش داراي

پاورقی
1- Dummy or Binary Variable

استفاده مورد منابع
علم دانشگاه انتشارات خطی. ریزي برنامه ــجادي.1381؛ س، س آریانژاد، م.، - 1

صنعت ایران. و

سنتی و مدرن آبیاري سیستم د و در سیبزمینی تولید محصول فنی کارایی متوسط .1 نمود ار

فشار تحت آبیاري سیستمهاي حالت کاربرد در شهرکرد شهرستان سیبزمینی مزارع کشت فنی کارایی متوسط .2 نمود ار
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مرغ ــتارگاهاي فنی کش کارایی محاسبه ــید علی.1382؛ س یکانی، ــینی حس - 2
دانشکده کشاورزي، ارشد اقتصاد کارشناسی پایان نامه تهران. ــتان اس در گوشتی

تربیت مدرس. کشاورزي دانشگاه
فنی ــی ــرآورد کارای ب ــفی.1385؛ یوس ع و ــوي موس س، ص.، ــان،  - خلیلی 3
ــتان شهرس ــتفاده در اس آبیاري مورد به روش توجه با زراعی محصوالت ــد تولی
شماره 20 جلد ــاورزي، کش علوم و صنایع ــی پژوهش مجله علمی و ــهرکرد. ش

125 -133 1، ص
سیستمهاي آثار کاربرد ریسکی ارزیابی ــوي.1384؛ موس س، ص.، خلیلیان،  - 4
ویژهنامه توسعه،  و کشاورزي اقتصاد پژوهشی و علمی فصلنامه تحت فشار. آبیاري
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