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چکیده
هدف این مطالعه تعیین کارایی محیطزیستی شالیکاران استان گیالن با استفاده از تابع فاصله جهتدار و با در نظر گرفتن شرط تعادل مواد میباشد.
دادههای مورد نیاز بهصورت میدانی و تکمیل پرسشنامه از  427شالیکار جمعآوری گردید .نمونهگیری بر اساس روش نمونهگیرری طبقرهای تصرادفی و
تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران صورت گرفت .نتایج نشان داد که میانگین معیار کارایی با درنظرگرفتن مازاد مواد مغذی و بردون آن از نظرر
آماری اختالف معنیداری با هم دارند بهطوری که لحاظنکردن مازاد مواد مغذی در مدل کارایی موجب شده که میزان کارایی به اندازه  17درصد بیشرتر
از مقدار واقعی نشان داده شود .همچنین ،بر اساس نتایج  82/4درصد از شالیکاران مورد مطالعه از لحاظ فنی و  85درصد از نظر محیطزیستی ناکارا بوده
و واحدهایی که کارایی فنی باالیی داشتند از نظر محیطزیستی نیز کاراتر عمل کردند .بنابراین ،نظرارت و کنتررل میرزان کودهرای مصررفی در مرزار،،
فرهنگسازی خرید و مصرف محصوالت سالم و تشکیل کالسهای توجیهی و آشنانمودن کشاورزان با خطرات مصرف بیش از حد کودهای شریمیایی
جهت بهبود کارایی محیطزیستی شالیکاران استان گیالن ضروری میباشد.
واژههای کلیدی :تابع فاصله جهتدار ،کارایی محیطزیستی ،مازاد فسفر ،مازاد نیتروژن
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آلودگیهای محیطزیستی در سالهای اخیر به یکی از مهمتررین
نگرانیهای جهانی تبدیل شده است .مسئله آلودگی محیطزیسرتی در
ایران نیز یکی از چالشهای اساسی پیشروی سیاستگرذاران ،دولرت
مردان و مردم میباشد (.)27
پیشبینی میشود جمعیت جهانی تا سرال  2050بره  9/1میلیرارد
نفر برسد ( 34درصد بیشتر از امروز) که منجر به افزایش تقاضا بررای
مواد غذایی میشود ( .)9تقاضای جهانی غذا از سال  2005تا  2050به
میزان  100 -110درصرد افرزایش خواهرد یافرت ( .)28برا وجرود دو
محدودیت عمدهی کمبود منرابع آبری و محردودیت زمرین کشراورزی
برای تولید محصوالت کشاورزی ،در سالهای اخیر کودهای شیمیایی
و آفتکشها توانستند در افزایش کارایی و بهرهوری کشاورزی نقرش
مهمی ایفا کننرد .امرا اسرتفاده شردید از ایرن کودهرا نره تنهرا تولیرد
کشرراورزی را افررزایش نررداده بلکرره هزینررههررای تولیررد را افررزایش و
 2 ،1و  -3بهترتیب دانشجوی دوره دکتری و دانشیاران دانشگاه علروم کشراورزی و
منابع طبیعی ساری
(* -نویسنده مسئول)Email: hamidamirnejad@yahoo.com :
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مشکالت محیطزیستی شدید برهویرهه آلرودگی ،از دسرتدادن تنرو،
زیستی و تغییرات در اکوسیستم را ایجاد کررده اسرت ( .)31بنرابراین،
چالش آیندهی سیستمهای کشاورزی ،تولید غذای کافی جهت ترممین
تقاضای جمعیت آینده و کاهش اثررات منفری محریطزیسرت برهطرور
همزمان است .از این رو روشهای تولید بایرد برهگونرهای باشرد کره
محصوالتی با اثرات منفی کمتر بر محیطزیست تولید شوند (.)28
بر اساس گزارشات انجمن آنکولوژی ایران 4مصرف بریش از حرد
کود شیمیایی باعث سمی و سررطانزا شردن محصروالت کشراورزی
میشود ( .)14با توجه به آمار باالی انوا ،سرطان بهویهه سرطان معده
در ایران که شایعترین نو ،سررطان در اسرتان گریالن نیرز محسرو
میشود ادامهی روند تولید محصوالت کشاورزی مسرموم و سررطانزا
باعث افزایش این آمار در ایران خواهد شد ( .)14همهی ایرن عوامرل
باعث شده است ترا مصررف بریرویره کودهرای شریمیایی در ب رش
کشاورزی یک خطر عمده برای محریطزیسرت باشرد .از طرفری ،برر
اساس تحقیق  IFA5که از سال  1970به بعد در مرورد کشرورهای در
حال توسرعه انجرام شرد ،حرذف کودهرای شریمیایی از فراینرد تولیرد
محصوالت کشاورزی سبب اُفت  40ترا  50درصردی عملکررد آنهرا
4- Iranian Society of Clinical Oncology
5- International Fertilizer Association

16

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،34شماره  ،1بهار 1399

خواهد شد .بنابراین ،در مقطع کنونی مدیریت علمی تولیرد و مصررف
انوا ،کودها امری اجتنرا ناپرذیر اسرت ترا برتروان از طریرق اصرال
ساختار مصرف بهینه کود و تولید محصوالت کشاورزی سالم ،سررط
سرالمت جامعره را ارتقراء داد (.)16
از جمله راهکارهای عملی در این زمینه که میتواند تمثیر بهسزایی
در تولید محصوالت با اثرات منفی کمتر بر محیطزیست داشرته باشرد
بررسی وضعیت کارایی محیطزیستی در فعالیتهای کشاورزی ،انتقرال
نتایج این مطالعات به کشاورزان و استفادهی عملی از آنها مریباشرد.
در این راستا ،تالشهای ارزشمندی توسرط محققران داخلری صرورت
گرفته که هرکدام میتواند بهنوبه خرود نقرش مرؤثری در انجرام ایرن
رسالت ایفا کند .بهعنوان مثال ،بررسی کارایی فنی محیطزیستی طری
سالهای  1385-1390در استانهای ایران نشان داد که این کرارایی
در اکثر استانهای کشور روند نزولی در طول زمان داشته اسرت (.)20
بررسی کارایی محیطزیستی ب رش کشراورزی نیرز طری سرالهرای
 1373-1390نشان داد که مقادیر کارایی با درنظرگررفتن آالینردههرا
کمتر از کارایی بدون در نظر گرفتن آنها است بهطروریکره متوسرط
کارایی از  0/98به  0/72کراهش یافرت ( .)18بررسری نترایج کرارایی
شالیکاران شهرستان رشت در استان گیالن نشان داد میانگین کارایی
آنها در حالت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ،بازدهی متغیر نسبت بره
مقیاس و کارای مقیاس بهترتیب برابر  0/923 ،0/854و  0/926بروده
است .یعنی بهطور بالقوه امکان بهبود کارایی و افزایش تولید در منطقه
مورد مطالعه وجود دارد ( .)2در مطالعهای دیگرر هزینرههرای آلرودگی
کشت برنج در منطقه کامفیروز ایران مورد مطالعه قرار گرفرت .هردف
اصلی این مطالعه ارزیابی هزینهی نهایی کاهش آالینردههرای اصرلی
کشاورزی بود .به این ترتیب ،سه شاخص پتانسریل گرمرایش جهرانی
(انتشار گازهای گل انهای) ،مازاد نیتروژن و یک شاخص محیطزیستی
برای مزار ،برنج شبیهسازی شد .سرس ناکارآمردی محریطزیسرتی و
ارزشهای سایهای این شاخصها با استفاده از مدل تحلیرل پوششری
داده ها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این بررسی نشان داد که فقط با
مدیریت بهتر نهادهها ،بدون هزینه اضرافی ،هنروز هرم امکران بهبرود
شرایط وجود دارد .همچنین در کشت برنج ،هزینههای کاهش آلودگی
آفتکشها و علفکشها بسریار بیشرتر از مرازاد نیترروژن و گازهرای
گل انهای بوده و ابزارهای مبتنی بر بازار برای مقابلره برا هزینرههرای
آلودگی خصوصی بهتر از مقررات کنترل هستند ( .)30بررآورد کرارایی
محیطزیستی تولید برنج در شهرستان بابلسر نشان از شرکاف کرارایی
 38درصدی بین شرالیزارها داشرت .میرانگین کرارایی محریطزیسرتی
برآوردشده نیز برابر با  77درصد محاسبه شد و نشران داد کره کرارایی
محیطزیستی بره مراترب کمترر از کرارایی فنری در مرزار ،بررنج ایرن
شهرستان میباشرد .همچنرین ،حردود  76درصرد از شرالیزارها دارای
کارایی محیطزیستی زیر  90درصد بودند که نشان از اسرتفاده نابهینره
نهادههای کود و سم توسط شالیکاران داشت (.)19

وجود ناکارایی محیطزیستی فقط م تص ایرران نبروده و بررسری
های انجام شده نشان داد که کارایی محیطزیستی در خرار از کشرور
هم بهطور نسبی پایین است .مطالعهی کارایی محریطزیسرتی )1(EE
تولیدات کشاورزی کشور چین طی سالهای  2003-2015نشران داد
در صورت لحاظکردن اثرات محیطزیستی در ب ش کشاورزی کرارایی
در این ب ش کاهش می یابد .از دالیل اصلی کاهش کارایی ،اسرتفاده
بیش از حد کودهای شیمیایی و آفتکشها و زیانهای محیطزیسرتی
و اکولوژیکی مرتبط با آن عنوان شد ( .)15بررسی کارایی تولید گنردم
زمستانه با درنظرگرفتن ستادههای نامطلو در لهستان نشان داد کره
مدل  DEAمبتنی بر ستادههرای نرامطلو مریتوانرد عملکررد ایرن
ستادهها را بهتر منعک کند .این روش مناسبتررین روش بررای بره
حداکثررساندن کارایی تولید گندم زمستانه و در عین حال به حرداقل-
رساندن ستادههای نرامطلو عنروان شرد .میرانگین کرارایی در ایرن
مطالعه برابر  0/43برآورد گردید .همچنین نتایج نشان داد که پتانسیل
باالیی در کاهش کودهای معدنی (حداکثر  595کیلروگرم در هکترار)،
بذر (حداکثر  37کیلروگرم در هکترار) و سروخت (حرداکثر  75لیترر در
هکتار) وجود دارد ( .)21بررسی چگونگی بهبود بازدهی کرود نیترروژن
در تولید برنج در جنو صحرای آفریقا نشان داد که کرارایی مصررف
نیتروژن از طریق یافتن کمبود عناصر غذایی موجود در خاک از قبیرل
فسفر ،گوگرد و روی قابرل بهبرود اسرت .همچنرین ،نترایج نشران داد
کمبود فسرفر و عوامرل محیطری نظیرر سررمازدگی کرارایی مصررف
نیتروژن در تولید برنج را تحت تمثیر قررار مریدهنرد .در ایرن مطالعره
پیشنهاد شد عالوه بر مدیریت مناسب مصرف نیتروژن و فسفر ،شرایط
آ و هوایی ،دورهی کاشت و مدت زمان رشد ارقرام م تلرف نیرز در
نظر گرفته شوند (.)29
بررسی کارایی محیطزیستی شرالیکاران کشرور تایلنرد نشران داد
میانگین کارایی فنی آنها در بازهی  84/1درصد ترا  99درصرد بروده
است .با وجود کارایی فنری نسربتا براال در میران شرالیکاران تایلنردی
بررسی کارایی محیطزیستی با استفاده از تابع فاصرله جهرتدار نشران
داد که مازاد مصرف نیتروژن ) 2(NSو مرازاد فسرفر (PS) 3در مرزار،
برنج تایلند وجرود داشرته کره برهترتیرب در دامنرهی  20/1ترا 50/7
کیلوگرم در هکتار و  11تا  28/7کیلروگرم در هکترار مریباشرد (.)25
مطالعهی کارایی محیطزیستی در  63کشور جهان نیز حاکی از وجرود
ناکارایی محیطزیستی در این کشورها است .در این راستا ،کشرورهایی
با درآمد باال و متوسرط رو بره براال بیشرترین پیشررفت را در متوسرط
کارایی محیطزیستی داشته و کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین و
درآمد پایین رشد منفی در متوسط کارایی محیطزیستی داشتند (.)31
کوئلی و همکاران ( )7معیاری جهت تعیین کارایی محریطزیسرتی
1- Environmental Efficiency
2- Nitrogen Surplus
3- Phosphorus Surplus
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ارائه کردند که در آن شرایط تعادل مواد ( 1)MBCرا وارد مدل تحلیل
پوششی دادهها نهادهگرا کرده و با ایرن روش مرواد مغرذی بررای هرر
مزرعه را به حداقل رساندند .سس کارایی محیطزیستی هر مزرعره را
بر اساس نسبت حداقل مواد مغذی مورد نیراز بره مرواد مغرذی مرورد
استفاده محاسبه کردند و در این روش سرط محصرول ثابرت فرر
شده است .بنابراین ،معیار کرارایی محریطزیسرتی پیشنهادشرده آنهرا
میتواند با ثابتماندن همان سط از ستاده ،برای بره حرداقلرسراندن
کل مواد مغذی موجود در نهادهها استفاده شود .بر خالف معیار کارایی
معرفیشده توسط کوئلی و همکاران ( ،)7این مطالعه تالش میکند تا
مازاد مواد مغذی نیتروژن و فسفر را با استفاده از توابع فاصله جهتدار
به حداقل برساند که عالوه بر کاهش مازاد نیترروژن و فسرفر ،امکران
افزایش ستاده نیز امکانسذیر باشد .همچنرین ،تفراوت ایرن مطالعره برا
مطالعه سائلی ( )25که در مدل خود مازاد نیتروژن و مازاد فسفر را بره
طور جداگانه به حداقل رساند در این است که در مطالعه حاضر کاهش
مازاد نیتروژن و فسفر بهطور همزمان در نظر گرفته شده است.
با لحاظ ستادههای نامطلو بهعنروان نهراده ،مجموعره امکانرات
تولید دیگر بسته ن واهد بود که از منظر اقتصادی منطقی نیست (.)30
بر خالف مطالعه انجامشده در زمینهی کارایی محیطزیستی محصرول
برنج که کودهای شریمیایی را برهعنروان نهراده نرامطلو وارد مردل
محیطزیستی کرده است ( ،)19در مطالعهی حاضر مرازاد مرواد مغرذی
(مازاد نیتروژن و فسفر) حاصل از مصرف نابهینره کودهرای شریمیایی
بهعنوان محصول نامطلو وارد مدل محیطزیستی شده است.

مواد و روشها
چارچو نظری اندازهگیری کارایی توسط فارل ( )12بیان گردیرد
و سس چارنز ،کوپر ،و رودس ( )6با جامعیتب شیدن به روش فرارل،
روش تحلیل پوششی دادهها را بررای انردازهگیرری کرارایی نسربی در
حالت بازدهی ثابت به مقیاس معرفی نمودند .در ادامه بنکر و همکاران
( ،)4مدل  CCR2را در حالت بازدهی متغیرر بره مقیراس بسرط داده و
مدل  BCC3را ارائه نمودند .بال و همکراران ( )3معتقدنرد کره انردازه
گیری کارایی بدون تفکیک ستادهی مطلو و نامطلو درست نیست
زیرا این نو ،اندازه گیری اثرات جانبی را در نظر نمیگیرد .پیتمن ()22
ن سررتین کسرری بررود کرره اثرگررذاریهررای محرریطزیسررتی را
بهعنوان ستادهی نامطلو در نظر گرفت .کارایی محیطزیستی یعنری
تولید کاال و ارائه خدمات با بهکارگیری انرژی و مواد اولیره کمترر کره
ضایعات ،آلودگی و هزینهی کمتر را نیز بهدنبال داشته باشد ( .)26برای
بررسی کارایی محیطزیستی با فر وجود دو نو ،ستادهی مطلرو و
1- Material Balance Condition
2- Charnes, Cooper and Rhodes
3- Banker, Charnes and Cooper

نامطلو نیاز به تابع فاصله جهتدار است ( .)26چمبرز و همکاران ()5
اولین بار تابع فاصله جهتداری را معرفی نمودند که بر مبنای الگروی
ناپارامتریک تحلیل پوششی دادهها بود و ساختار ساده و مناسربترری
برای لحاظ ستادهی نامطلو و بررسری اثرر مقرررات محریطزیسرتی
داشت .تابع فاصله جهتدار ستادهگرا بهدنبال افزایش محصول مطلو
و بهطور همزمان کاهش محصوالت نامطلو است ( .)24مزیت ترابع
فاصلهی جهتدار ستادهگرا ایرن اسرت کره امکران بررسری تغییررات
نامتناسب در ستادهها وجود دارد ،زیررا افرزایش سرتادههرای خرو را
امکانپذیر ساخته و در عین حال ستاده های نامطلو را کراهش مری
دهد .تابع فاصله برای بردارهای ستادهی کارآمرد روی مررز تولیرد بره
لحاظ فنی مقدار صفر میگیرد در حالی که مقرادیر مثبرت بره مفهروم
بردار ستاده های ناکارآمد زیر خط مرزی است کره هرچره ایرن مقردار
بیشتر باشد ،بردار ستاده ناکارآمدتر است (.)11
از دالیل اصلی کاهش کارایی ،استفاده بریش از حرد از کودهرای
شیمیایی و زیانهای محیطزیستی مرتبط با آن میباشد ( .)15مصرف
بیش از حد بهینهی کودهای شیمیایی سبب ت لیه مازاد مواد مغذی به
محیط میشود .عمدهترین مازاد مواد مغذی که در کشت بررنج باعرث
مشکالت محیطزیستی میشوند مازاد نیتروژن و فسفر است ( 7و .)25
در این راستا ،کوئلی و همکاران ( )7برای اولین بار شرط تعادل مرواد
مغذی را جهت تعیین کارایی محیطزیستی وارد مدل کارایی کردند.
شرط تعادل مواد )(MBC

در فعالیتهای تولیدی عالوه بر محصوالت مطلو خروجیهرای
نامطلو هم تولید میشود که باعث مشکالت محیطری خواهرد شرد.
برخی از مواد مغذی توسط گیاهان جذ شرده و بقیره آن بره محریط
زیست برمیگردد .به بیان کوئلی و همکراران ( )7تعرادل مرواد مغرذی
بهصورت مقدار مواد مغذی است که توسط نهادهها وارد مزرعره شرده
منهای میزان مواد مغذی که توسط محصول از مزرعه خار میشرود.
اگر این مازاد با  z  Rنشران داده شرود آنگراه فررم ریاضری آن
بهصورت رابطه ( )1میباشد (:)7
()1

z  aX  bY

 aبردار  k×1مواد مغرذی موجرود در نهراده b ،برردار  m×1مرواد
مغذی موجود در ستاده x ،بردار  k×nماتری نهاده و  Yبرردار m×n
ماتری ستاده است .بنابراین ،مازاد نیتروژن و فسفر از رابطههرای ()2
و ( )3محاسبه خواهد شد (:)25
()2

NS i  (0.0137 xsi  x Ni )  0.0137 y i

()3

PS  (0.0025x  x )  0.0025 y

i

i
N

i
s

i
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 x Siمقدار بذر مصرفی مزرعه  y i ،iمحصول تولیدی مزرعره ،i
 x Niو  x Piبهترتیب میرزان نیترروژن و فسرفر موجرود در کودهرای
مصرفی مزرعه  iمیباشند .متوسط میزان نیتروژن و فسرفر موجرود در
دانه برنج نیز بهترتیب برابر با  1/37و  0/25درصد میباشد (.)23

نظر فنی کارا است ). ( DT ( x 0 , y 0 ; g x , g y )  0
با توجه به مطالب ذکرشده مسئلهی بهینهسازی متنراظر برا ترابع
 DDFمورد استفاده جهت ارزیابی کارایی فنی مزرعه صفر را در جهت
) (g , g

بردار  x yو با تکنولوژی بازدهی متغیر نسبت به مقیاس 3مری
توان بهصورت الگوی ( )6نوشت:

تعیین کارایی محیطزیستی با استفاده از روش تابع فاصله
ستاده جهتدار

DT ( x 0 , y 0 ; g x , g y )  max
0
0 i
 ,

1

اگر فناوری تولیرد در مزرعرهای برا برردار  m= 1,2,...,Mسرتاده
تولیدی و  k= 1,2,...,Kنهرادهی مصررفی ،محرد  ،غیرافزایشری در
نهادهها و غیرکاهشی در ستادهها بوده و دسترسی آسان به نهادههرا و
ستادهها وجود داشته باشد آنگاه مجموعه تولید عملی بهصورت رابطه
( )4تعریف میشود:

n

s.to : xk0   0 g x   i xki ,

k  1,..., k

i 1

()6

n

y m0   0 g y   i y mi ,

m  1,..., m

i 1

1

n



i

i 1


( )4




k

  y, b, x x can produce ( y, b), x  R ,
T 
M1
M2

 y  R , b  R

)  x i  ( x1i , x2i ,...., xkiبردار نهادههای مصرفی برا  kنهراده
(شامل سط زیرکشت ،بذر ،کود شیمیایی ،سموم ،ماشینآالت ،نیروی
کار و شاخص دیویهیا) 2است .شاخص دیویهیرا بیرانگر مجمرو ،سرایر
هزینههای تولید است که این هزینهها بهعنوان نهاده وارد مدل نشدند
این هزینهها از قبیل هزینه آبیاری ،پالستیک خزانه ،حمل و نقرل و ...
میباشد که بهعنوان یک متغیر و بر حسب تومان محاسبه شده اسرت.
)  y i  ( y1i , y 2i ,...., y mi 1بررردار سررتادهی مطلررو (شررلتوک) و
)  b i  (b1i , b2i ,...., bmi 2بردار ستادهی نامطلو (مازاد نیترروژن
و مازاد فسفر) میباشند.
تابع  DDFشرایط بهینه کاهش در نهادهها و افزایش در ستاده را
بهطور همزمان فراهم میکند که این میرزان تغییررات در نهرادههرا و
ستادهها بهعنوان معیار ناکارایی در محاسبه کارایی فنی مورد اسرتفاده
قرار میگیرد .تابع  DDFبهصورت رابطه ( )5تعریف میشود (:)10
()5

DT ( x, y, g x , g y )  max  : ( x  g x , y  g y )  T ,


x  Rk , y  Rm

)  ( g x , g yبردار از پیش تعیین شده و غیرصفر بوده برهطروری

که( g x , g y )  Rk  Rm .:

0
  0ناکارایی فنی مزرعه مورد نظر و  DTتابع فاصرله را نشران
میدهد n .تعداد مزار ،مورد بررسی و  iبرداری غیرمنفری برا ابعراد
 n  1است که بیانگر وزنهای مجموعه

ناکارا میباشد .اگر قید  1

n

j



مرجع4

بررای یرک مزرعره

از الگوی ( )6حذف شرود ،فرر

j 1

 CRS5برقرار خواد بود .نتایج مقادیر کارایی فنی بهدستآمده از مردل
 DDFبا فر  CRSبهعنوان معیاری از کارایی فنی کرل ( 6)OTEو
نتایج مقادیر کارایی فنی بهدستآمده از مردل  DDFبرا فرر VRS
بهعنوان معیار کارایی فنی خالص ( 7)PTEشناخته میشود .تفاوت بین
ناکارایی فنی تحت فرو  CRSو  VRSناشری از ناکرارایی مقیراس
است .مقدار کارایی مقیاس ( ،8)SEبرین صرفر و یرک بروده و نشران
میدهد که آیا یک مزرعه نزدیک به مقیاس بهینه عمرل مریکنرد یرا
خیر .اگر نمره  SEیک مزرعه برابر با یک باشد آن مزرعه در وضعیت
 CRSفعالیت میکند و زمانی که  SEکوچکتر از یرک شرود مزرعره
تحت شرایط  VRSفعالیت میکند (.)25
در محاسبه کارایی محیط زیستی در مطالعه حاضر فر شده که
ستاده نامطلو همراه با ستاده مطلرو تولیرد مریشرود و بره معنری
حداکثر تولید ستاده مطلو همراه با کراهش سرتاده نرامطلو اسرت.
بنابراین تابع فاصله جهتدار ستادهگرا به شکل زیر میباشد (:)8

 DDFامکان افزایش میرزان سرتادهی تولیردی در جهرت  g yو
کاهش میزان نهاده مصرفی در جهرت  g xرا فرراهم مریکنرد ( 10و
 .)32اگر فاصلهی موقعیت جاری یک مزرعه از مرز کارا صفر باشرد از

1- Directional Output Distance Function
2- Divisia Index

3- Variable Returns to Scale
4- Reference set
5- Constant Returns to Scale
6- Overall technical efficiency
7- pure technical efficiency
8- Scale Efficiency
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نهادهها:
ستاده مطلو :

Iutputs:

Desirable Output:

 -سط زیر کشت

 -شلتوک

Cultivated Area

- Paddy

 -نیروی کار

ستاده نامطلو :

مزرعه iام

Undesirable Outputs:

farm

ith

Labor

 -کودهای شیمیایی

مازاد نیتروژن

Fertilizers

)- Nitrogen Surplus (NS

 -بذر

مازاد فسفر

Seed

)- Phosphorus Surplus (PS

 سمومPesticides

 ماشینآالتMachinery

 شاخص دیویهیاDivisia Index

شکل  -1مدل بهکاررفته جهت اندازهگیری کارایی محیطزیستی
Figure 1- Model used to measure environmental efficiency

()7

DT ( x, y, b, g x , g b )  max  : ( y, b)  ( g y , g b )  T ,


m


xR , yR
k


در اینجا بردار جهت به صورت )  g  ( g y , g bخواهرد برود.
بنابراین الگوی برنامهریزی خطی متناظر با تابع  DDFستادهگرا جهت
برآورد کارایی محیط زیستی با فر بازده متغیر نسبت بره مقیراس و
قابلیت حذف ضعیف نیز به صورت رابطه ( )8میباشد:

0

DT ( x 0 , y 0 ; b0 , g y )  max
0 i
 ,

n

s.to : x k0   i x ki ,

k  1,..., k

i 1

m  1,..., m

n

y m0   0 g y   i y mi ,
i 1

()8

s  1,..., s

n

bs0   0 g b   i bsi ,
i 1

1

n

i


i 1

0
  0ناکارایی محیطزیستی مزرعه مورد نظر را نشران مریدهرد.
قابلیت حذف ضعیف 1بدان معنی است که ستادهی مطلو و ستادهی
نامطلو هر دو میتوانند کاهش یابند ولی کاهش ستادهی نرامطلو
با هزینه همراه خواهد بود.
1- Weak Disposability

مدل بهکاررفته و نهادهها و ستادههای مردل جهرت انردازهگیرری
کارایی محیطزیستی شالیکاران در شکل  1نشان داده شده است:
جامعهی آماری مورد مطالعه در ایرن تحقیرق ،شرالیکاران اسرتان
گیالن بوده و نمونرهگیرری برر اسراس روش نمونرهگیرری طبقرهای
تصادفی صورت گرفته است .به ایرن منظرور ،شهرستتن هتنیی هت
سطح زیرهشت بنالتری در استن داشتند شنمل شهرستن هتنی
آستنن اشرفی  ،الهیجن  ،رودسر ،لنگترود ،شت،ت ،متهم سترا،
فهمن ،رضهانشهر ،تنلش و رشت جهت نمهن گیری انتخنب شدند
ه ت ایتتن شهرستتتن هتتن در مجمتتهش بتتیش از 90درمتتد ستتطح
زیرهشت برنج استن را بت ختهد اختاتند داد انتد ست ب بتر
اسنس سهم ت داد بهر بردار در هر شهرستتن  ،ت تداد نمهنت در
آ شهرستن انتخنب گردید دادههای مرورد نیراز در سرال زراعری
 1396-97از طریررق تکمیررل پرسشررنامه و مصرراحبه ح رروری بررا
شالیکاران در این استان جمع آوری شده است .تعرداد کرل شرالیکاران
استان گیالن برابر با  190104نفر میباشد ( )17و بر اسراس فرمرول
کوکران حجم نمونه در این مطالعه  383مزرعره تعیرین شرد و بررای
اطمینان بیشتر تعداد  427پرسشنامه تکمیل گردید .آمرار مربروط بره
تعداد بهرهبردار و تعداد پرسشنامه در هر شهرستان در جردول  1ارائره
شده است.

نتایج و بحث
نهادهها و ستادههای مطلو و نامطلو مورد اسرتفاده در مطالعره
حاضر در جدول  2آورده شده است.
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جدول  -1تعداد بهرهبردار و تعداد پرسشنامه در هر شهرستان
Table 1- The number of farmers and questionnaires in each county

صومعهسرا

آستانه اشرفیه

لنگرود

الهیجان

فومن

Langarud

Lahijan

Fuman

Someh
Sara

شفت

رودسر

رضوانشهر

رشت

تالش

shaft

Rudsar

Rezvanshahr

Rasht

Talesh

Astaneh-ye
Ashrafiyeh

12782

24484

12180

20009

9649

11944

8475

38763

14825

15572

32

62

31

51

24

30

22

98

38

39

شهرستان
Counties

تعداد بهرهبردار
Number of
farmers

تعداد پرسشنامه
Number of
questionnaire

جدول  -2آمارههای توصیفی شالیکاران استان گیالن
Table 2- Descriptive statistics of rice growers in Guilan province

میانگین
Mean

انحراف معیار
Sd

حداقل
Min

حداکثر
Max

Measurement unit

Variable

1.25

0.05

10

0.89

هکتار

سط زیر کشت

ha

Cultivated area

344.07

15

3500

264.45

کیلوگرم

کود شیمیایی

Kg

Fertilizer

19.14

0.25

125

12.67

74.44

10

600

78.57

46.25

2

400

30.12

40.66

6

288

38.54

834919

5

8000000

349329.8

2799.08

30

36000

2249.84

71.97

0.025

593.2

44.63

21.51

0.086

228.68

14.31

واحد اندازهگیری

متغیر

لیتر

سموم

L

Pesticides

کیلوگرم

بذر

Kg

Seed

ساعت

ماشینآالت

h

Machinery

نفر -روز

نیروی کار

Person-Day

Labor

تومان

شاخص دیویهیا

Toman

Divisia index

کیلوگرم

شلتوک

Kg

Paddy

کیلوگرم

مازاد نیتروژن

Kg

Supply nitrogen

کیلوگرم

مازاد فسفر

Kg

Supply phosphorus

ممخذ :یافتههای پهوهش
Source: Research findings

اگرچه در مطالعرهی حاضرر اطالعرات کامرل در مرورد جریانرات
ورودی و خروجی نیتروژن و فسفر از قبیرل  Nو  Pحاصرل از تثبیرت
بیولوژیکی ،رسرو جرو ،برارش و آبیراری و خراک برهعنروان ورودی
نیتروژن و فسفر و  Nو  Pباقیمانده در ساقه بررنج و خراک برهعنروان
خروجی این مواد بهدلیل وقتگیر و هزینهبربرودن آن در نظرر گرفتره
نشده و فقط میزان نیتروژن و فسفر موجود در کودها ،برذر مصررفی و
محصول برنج لحاظ شده است باز هم در سیستم کشرت بررنج مرازاد
نیتروژن و مازاد فسفر وجود دارد .بهطوری کره مقردار  NSو  PSوارد
شده به محیطزیست احتماال باالتر از  NSو  PSمحاسبهشرده در ایرن

مطالعه میباشد .بر اساس نتایج ،مازاد نیتروژن و فسفر در مزار ،بررنج
استان گیالن بهترتیب برابرر برا  44/63و  14/31کیلروگرم در هکترار
است .میزان مازاد نیتروژن در مزار ،برنج استان گیالن تقریبا سه برابر
مازاد فسفر در این مزار ،است این امر نشان میدهرد کره شرالیکاران
مورد مطالعه در مصرف کودهای حاوی نیتروژن برهمراترب نابهینرهترر
عمل میکنند .بهنظر میرسد شالیکاران برا مصررف بیشرتر کودهرای
نیتروژنه میکوشند تا ریسک کاهش عملکرد را تقلیل دهند.
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جدول  -3نتایج کارایی فنی شالیکاران در بازدههای مختلف
Table 3- The results of the technical efficiency of farmers in different return to scale

انحراف معیار
Sd

حداقل
Min

حداکثر
Max

میانگین
Mean

Efficiency

0.31

0.06

1

0.59

CRSکارایی فنی در حالت

0.27

0.16

1

0.69

0.24

0.09

1

0.82

کارایی

Technical efficiency in CRS
VRSکارایی فنی در حالت
Technical efficiency in VRS

کارایی مقیاس
Scale efficiency

ممخذ :یافتههای پهوهش
Source: Research findings

جهت محاسبه کارایی در مطالعه حاضرر ابتردا دادههرای پررت برا
استفاده از روش ابر داده 1شناسایی و از نمونه حذف شدند ( 8مزرعره).
سس مزار ،با  NSو  PSصفر و یا منفی نیز از مطالعه حرذف شرده و
ت مین بر روی مزار ،باقیمانده انجام شد.
2
کارایی فنی شالیکاران استان گیالن برا اسرتفاده از نررمافرزار R
محاسبه شده و نتایج بهدستآمده در جردول  3ارائره شرده اسرت .برر
اساس نتایج ،میانگین کارایی فنی شالیکاران در استان گریالن تحرت
فر بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس بهترتیب برابر با  59و  69درصد
است .بنابراین ،در شرالیزارهای مرورد بررسری امکران ارتقرای میرزان
کارایی وجود دارد .بهعبارت دیگر ،میتوان با توجه به سرط نهرادهی
مصرفی و با افزایش محصول تولیدی ،کرارایی فنری مرزار ،را تحرت
فرررو  CRSو  VRSبررهترتیررب بررهمیررزان  41و  31درصررد بهبررود
ب شید.
میزان مازاد نیتروژن و مازاد فسفر برا اسرتفاده از روابرط ( )2و ()3
محاسبه شد و سس برهعنروان محصرول نرامطلو جهرت محاسربه
کارایی محیطزیستی وارد مدل گردید که نترایج آن در جردول  4آورده
شده است.
با توجه به جدول ( ،)4میانگین فاصلهی مزار ،تا مرز کارا بزرگترر
از صفر بهدست آمد ( )1/76و این امر حراکی از آن اسرت کره مرزار،
شالیکاری استان بهطور میانگین از مرز کارایی محریطزیسرتی فاصرله
داشته و کارا عمل نمیکنند .همچنین ،بر اساس نتایج حرداقل فاصرله
مزار ،از مرز کارایی محیطزیستی برابر صفر بوده که نشاندهنده کرارا
عملکردن واحدهای مورد نظر از لحاظ محیطزیستی است .بر اسراس
نتایج این جدول ،حداقل و حداکثر کرارایی محریطزیسرتی شرالیکاران
گیالنی بهترتیب برابر با  7و  100درصد بوده است .بنرابراین ،در برین
کشاورزان مورد مطالعه از لحاظ کارایی محیطزیسرتی شرکاف زیرادی
وجود دارد که ایرن امرر ناشری از کرمتروجهی شرالیکاران بره مسرائل
1- Data Cloud method
”2- package “Benchmarking

محیطزیستی و استفاده نابهینه از نهادهها مریباشرد .میرانگین کرارایی
محیطزیستی شالیکاران نیز  52درصد محاسبه شرد کره نشراندهنرده
سط پایین کارایی محیطزیستی در این مزار ،است .بر همین اسراس
و با توجه به معیرار کرارایی مرازاد مرواد مغرذی جهرتدار شرالیکاران
میتوانند عالوه بر کاهش آلودگی محیطزیستی میزان تولید برنج خود
را نیز افزایش دهند.
نتایج بررسی شرط تعادل مواد در مزار ،برنج استان گیالن حاکی
از وجود مازاد نیتروژن و فسفر در منطقهی مورد مطالعه میباشرد کره
این نتیجه با نتایج مطالعات عبردی رکنری و همکراران ( )1در منطقره
گهربراران سراری ،مرروالیی و همکراران ( )19در شهرسرتان بابلسررر و
کرباسی و همکاران ( )13در استان مازندران همسو میباشد.
در جدول  5میزان کارایی شالیکاران برا درنظررگررفتن پیامردهای
محیطزیستی و بدون آن و نیز تعداد واحدهای کارا و ناکارا نشران داده
شده است .با توجه به نتایج این جردول شرالیکاران اسرتان گریالن در
سط پایین کارایی فنی و محریطزیسرتی عمرل مریکننرد و کرارایی
محیطزیستی آنها بهمراتب پایینتر از کارایی فنی میباشد .به عبارت
دیگر ،لحاظنکردن مازاد مواد مغذی در محاسربات کرارایی شرالیکاران
باعث شده است که میزان کارایی بهاندازه  0/17بیشتر از مقدار واقعی
نشان داده شود .این امر بیانگر آن است که شرایط محیطزیسرتی برر
میزان کارایی اثرگذار است .نتایج نشران داد تقریبرا  82درصرد از ایرن
کشاورزان از لحاظ فنی و  85درصد از نظر محیطزیستی ناکارا هستند.
همچنین ،بر اساس نتایج  64/4درصد از شالیکاران از نظر فنری و 59
درصد از آنها از نظر محیطزیستی کارایی باالی  50درصد داشتند.
جهت مقایسه کارایی فنی و محریطزیسرتی شرالیکاران از آزمرون
کولمرروگروف-اسررمیرنوف اسررتفاده شررد .ایررن آزمررون جهررت بررسرری
نرمالبودن توزیع مقادیر کارایی استفاده میشود و یکی از مهرمتررین
آزمونهای آماری در انت ا آزمونهرای پارامتریرک یرا ناپارامتریرک
بهشمار میرود .اگر نتیجه این آزمون معنیدار شود توزیع نرمال نبروده
و باید از آزمونهای ناپارمتریک استفاده نمود.
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جدول  -4نتایج تابع فاصله و کارایی محیطزیستی
Table 4- Results of distance function and environmental efficiency

تابع فاصله

کارایی محیط زیستی

Distance function

Environmental efficiency

1.76

0.52

12.51

1

0

0.07

2.14

0.27

میانگین
Mean

حداکثر
Max

حداقل
Min

انحراف معیار
Sd

ممخذ :یافتههای پهوهش
Source: Research findings

جدول  -5بازه و میانگین کارایی فنی و محیطزیستی شالیکاران و تعداد واحدهای کارا و ناکارا
Table 5- Average and interval of technical and environmental efficiency of rice farmers and number of efficient and inefficient
units

تعداد واحدهای ناکارا

تعداد واحدهای کارا

Number of
inefficient units

Number of
efficient units

Mean

229
)(82.4%

49
)(17.6%

0.69

77
)(27.7%

236
)(84.9%

42
)(15.1%

0.52

71
)(25.5%

میانگین

()0/75-1

()0/50-0/75

()0/25-0/50

()0-0/25

کارایی

)(0.75- 1

)(0.50- 0.75

)(0.25- 0.50

)(0- 0.25

Efficiency

102
)(36.7%

75
)(27.0%

24
)(8.6%

93
)(33.5%

73
)(26.3%

41
)(14.7%

کارایی فنی
Technical
efficiency

کارایی محیط زیستی
Environmental
efficiency

ممخذ :یافتههای پهوهش
Source: Research findings

نتیجه این آزمون در مطالعرهی حاضرر حراکی از غیرنرمرالبرودن
توزیع کارایی بوده و برههمرین دلیرل از آزمرون ناپارامتریرک یرو مرن
ویتنی 1استفاده شد .مقدار آماره برابر با  42/75برهدسرت آمرد کره در
سط احتمال  95درصد معنیدار میباشد .بر اساس نتیجه این آزمون،
میتوان گفت که اختالف معنیدار بین متوسط کارایی فنری و کرارایی
محیطزیستی وجود دارد .در ادامه جهت بررسی همبستگی بین کارایی
فنی و کارایی محیطزیستی نیز از ضریب همبستگی رتبهای اسرسیرمن
استفاده شدکه مقدار این ضریب  0/772برهدسرت آمرد .ایرن ضرریب
همبستگی نشان داد که بین ایرن دو نرو ،کرارایی رابطره همبسرتگی
مثبت وجود دارد ،یعنی واحدهایی که کارایی فنی باالیی دارند از نظرر
محیطزیستی نیز کارا عمل کرده و از کارایی محیطزیستی باالیی نیرز
برخوردار هستند .در شکل  2رابطه بین کارایی فنی و محیطزیستتی
نشان داده شده است.
با توجه به اینکه استان گیالن رتبهی دوم تولید برنج در کشرور را
1- Mann-Whitney U

داراست ،درک اینکه تولیرد ایرن محصرول در اسرتان از نظرر فنری و
محیطزیستی کارا باشد ،گام مهمی است که به مسؤلین استان توانایی
طراحی و اجرای سیاستها را در جهت بهبود کارایی مازاد مواد مغرذی
میدهد .این امر میتواند تمثیرات منفی تولید برنج بر محریطزیسرت و
سالمت کشاورزان و مصرفکنندگان برنج را کاهش دهد.
بر اساس نتایج ،اختالف معنیداری برین متوسرط کرارایی فنری و
کارایی محیطزیستی وجود دارد .بهعبارتدیگر ،لحاظنکردن محصرول
بد در برآورد کارایی فنی باعث میشرود کرارایی فنری بریش از مقردار
واقعی بهدست آید که ممکن است منجر به تصمیمگیریهای نادرست
گردد .با این وجود ،مثبتبودن رابطهی همبستگی بین کرارایی فنری و
محیطزیستی در مطالعهی حاضر نشان میدهد واحدهایی کره کرارایی
فنی باالیی دارند از کارایی محیطزیستی باالیی نیز برخروردار هسرتند.
همچنین ،نتایج مطالعه نشان داد بین مزار ،شالیکاری استان گیالن از
لحاظ کارایی محیطزیستی شکاف زیادی وجود دارد که این امر ناشری
از کمتوجهی شالیکاران به مسائل محیطزیستی و اسرتفاده نابهینره از
نهادهها است .همچنین بر اسراس نترایج ،مرازاد نیترروژن و فسرفر در

تحلیل کارایی محیطزیستی مزارع برنج در استان گیالن با تأکید بر شرط تعادل مواد

مزار ،برنج استان گیالن بهترتیب برابر با  44/63و  14/31کیلوگرم در
هکتار است که وجود این مقدار مازاد مواد مغذی نیز تمییدی بر مصرف
بیش از حد بهینه کودهای شیمیایی بهویهه کودهای حراوی نیترروژن
است .از دالیل مصرف غیربهینه کودها و بریتروجهی کشراورزان بره
عوار کودهای شیمیایی این است که اکثر کشاورزان در این مناطق
بر اساس تجار گذشتگان به کشت برنج پرداخته و بیشتر به جنبهی
اقتصادی تولید اهمیت میدهند و اثرات جانبی روشهای افزایش تولید
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را در نظررر نمرریگیرنررد .از دیگررر دالیررل مصرررف نامتعررادل کودهررای
شیمیائی و عدم استفاده بهینه از آنها رایجنبودن آزمایش خراک بروده
که نقش اساسی در بههمخوردن تعادل عناصر غذایی و کاهش جرذ
عناصر ریزمغذی دارد و این امر حاکی از آن است که نظارت جردی از
سوی سازمان جهاد کشاورزی بر مزار ،صورت نمیگیررد و شرالیکاران
اطالعاتی مبنی بر برنامهریزی تغذیه بر اساس نترایج آزمرایش خراک
ندارند.

y = 0.7587x + 0.2943
R² = 0.5957

1.2
1

0.4
0.2

کارایی فنی

0.6

Technical Efficiency

0.8

0
1.5

0.5

1

0

کارایی محیط زیستی
Environmental Efficiency

شکل  -2رابطه بین کارایی فنی و محیطزیستی
Figure 2- Relationship between technical and environmental efficiency

فقدان امکانات و بازار مناسب جهت تش یص و عرضه محصوالت
سالم و عدم وجود سیاستهای کشاورزی مناسب در این زمینه نیز مانع
بزرگی جهت تولید محصوالت سالم است که در نهایت موجب استمرار
بهکارگیری روش تولید متعارف و مصرف نابهینره سرموم و کودهرای
شیمیایی میشود .بنابراین ،انجام اقدامات مؤثر در این زمینره نیازمنرد
همکرراری همررهجانبررهی دولررت و سررازمانهررای مربوطرره مرریباشررد.
موظفکردن کارشناسان سازمانهای مربوطه بر نظارت و کنترل میزان
کودهای مصرفی در مزار ،،فرهنگسازی خرید و مصرف محصروالت
سالم و تشکیل کالسهای توجیهی و آشنانمودن کشاورزان با خطرات
مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی میتواند تمثیر قابرلتروجهی برر
رعایت اخالق کشاورزی و بهکارگیری اصول علمی شرالیکاران داشرته
باشد.

در مطالعه حاضر آلودگی ناشری از مرازاد مرواد مغرذی برهعنروان
ستادهی نامطلو در محاسبه کارایی لحاظ شده است امرا انتشرار گراز
متان و دی اکسید کربن نیز دو آالینرده مهرم در شرالیزارها محسرو
می شوند که لحاظ کردن آنها بهعنوان ستادهی نرامطلو مریتوانرد
تحلیلهای دقیقتری از کارایی محیطزیستی ارائه دهد .در این راسرتا،
پیشنهاد میشود در مطالعات آینده ،انتشار گاز متان و دیاکسید کرربن
نیز بهعنوان ستادهی نامطلو در تحلیل کارایی محیطزیسرتی لحراظ
گردد .همچنین ،پیشنهاد میشرود در مطالعرات آتری عوامرل م تلرف
اقتصادی-اجتماعی نیز مورد تحلیل قرار گیرد چرا که ایرن دادههرا بره
محققان امکان میدهد تا عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی و محیطزیستی
سیستمهای تولید محصوالت کشاورزی را نیز بررسی نمایند.
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Introduction: The overuse of fertilizers in recent years has led to the production of harmful agricultural
products and environmental pollution. Studying the environmental efficiency of agricultural activities and
transferring the results of these studies to farmers and making practical use of them is one of the important
strategies that can have a significant impact on the production of healthy products with less negative impacts on
the environment. The main objective of this research is to measure the technical and environmental efficiency of
rice farms in Guilan province. Previous studies in agriculture sector considered pesticides and fertilizers as
undesirable inputs in the environmental model but considering undesirable outputs as inputs leads to an
unbounded PPS, which is not rational from an economic perspective. So in this study, the nutrient surplus
(nitrogen and phosphorus surplus) from rice fields, caused by overuse of chemical fertilizer, was considered as
an undesirable product in the environmental model.
Materials and Methods: The presence of outliers in the dataset may bias efficiency estimates: this could
make the results meaningless and misleading. The data cloud method is useful in identifying and removing
outliers in the data, thus leading to more accurate efficiency estimates. Therefore, at first, farms that were
identified as outliers were deleted from the sample. Then the nitrogen and phosphorus surplus were calculated by
material balance condition and farms with negative or zero NS and PS were removed from sample, then the
remaining farms were used to estimate the technical and environmental efficiency. To determine efficiency, the
directional output distance function method was used. In this method, it is assumed that undesirable output is
produced along with the desirable output and that means maximizing optimum output while reducing undesired
output. The required data were collected by questionnaires from 427 Rice farmers.
Results and Discussion: The results indicated that the amount of nitrogen and phosphorus surplus in rice farms
of Guilan province were 44.63 and 14.31 kg/ha, respectively. Therefore, if rice farmers continue to use current levels
of nitrogen and phosphorus fertilizers, environmental problems caused by NS and PS would increase.
The average technical efficiency of farmers in constant and variable returns to scale is 59 and 69 percent,
respectively. So, it is possible to improve the efficiency of rice farms. In other words, the technical efficiency of
farms under assumption of CRS and VRS can be improved 41% and 31%, respectively, through increasing
output. The average environmental efficiency was 52%, it indicates that environmental efficiency is low. So
according to the directional nutrients efficiency measure, rice farmers can increase their rice production and
reduce environmental pollution simultaneously.
Based on the results, environmental efficiency of farmers is lower than technical efficiency and there is a
significant difference between the average efficiency with regard to nutrient surplus and without it, so if the
nutrient is not considered in the model the efficiency score is estimated more than the actual value by 17%. The
results also showed that almost 82% of these rice farmers are technically inefficient and 85% are
environmentally inefficient. Spearman correlation coefficient between technical and environmental efficiency
was 0.772. This indicated there is a positive relationship between these two kinds of efficiency and units with
high technical efficiency also have high environmental efficiency.
Conclusion: One of the reasons for over usage of fertilizers and neglecting chemical fertilizer damages by
farmers is that most farmers cultivate rice based on past experiences and they are more concerned with the
economic aspect of production and not considering the external effects of increasing production methods. Lack
of facilities and appropriate market for introducing and supplying healthy crops and the absence of appropriate
agricultural policies are major obstacles to producing healthy crops that leads to continued usage of conventional
production methods and the inadequate consumption of pesticides and fertilizers. So controlling fertilizer usage
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in farms, encouraging the consumption of healthy products, establishing training classes for farmers and raising
their awareness about dangers of overuse of chemical fertilizers are essential for improving the environmental
efficiency of Rice farmers in Guilan province.
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