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 چکیده

. منابع  بخش کشاورزی به جهت تامین امنیت غذایی از مهم ترین بخش های اقتصاد یک کشور محسوب می شود        

 در جهت داریپا یشاورزموجود در بخش کشاورزی محدود می باشند. لذا تاکید به استفاده کارا از این منابع می باشد. ک

ندم در گ دیتول یفن ییمطالعه کارا نیدر ا فنی با توجه به کمبود منابع کشاورزی می باشد. کاراییبه حداکثر  یابیدست

برآورد  (SFA) یتصادف یتابع مرز و روش (DEA) هاداده یپوشش لیروش تحل با استفاده از دو  هیارومشهرستان 

در سال در این شهرستان  نفر از گندمکاران 201 ازنامه پرسشجمع آوری  قیطر زا ازیها و اطالعات موردن. دادهدیگرد

 بیبه ترت SFAو  DEA های با استفاده از روش یفن ییکارا نیانگیکه م دهدینشان م جیبدست آمد. نتا 2981-87 یزراع

را  یدیمقدار محصول تول توانیم هانهیدادن هز شیو افزا شتریب یهااز نهاده تفادهبدون اس نیبنابرا بود.درصد  12و  71

پس در راستای کشاورزی پایدار بهبود کارایی  داد. شیدرصد افزا 98و  11اندازه بهبا توجه به دو روش مذکور به ترتیب 

 های کارآمد برای افزایش تولید خواهد بود.ندگان یکی از روشفنی تولیدکن
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Abstract  

   The agricultural sector is considered as one of the most important sectors of the economy for food 

security. Resources in the agricultural sector are limited. Therefore, the emphasis is on the efficient 

use of these resources. Sustainable agriculture is aimed at achieving maximum technical efficiency 

due to lack of agricultural resources .In this study, technical efficiency of wheat production in Urmia 

County was estimated using DEA (Data Envelopment Analysis) and Randomized Frontier Function 

(SFA) methods. Data and information was obtained by collecting questionnaires from 105 wheat 

producers in the county of Urmia in 2018. The results show that average technical efficiency with 

DEA and SFA method was 75% and 51%, respectively; therefore, without using more inputs and 

increasing costs, the amount of produced product Increased by 25 and 49 percent. Improving the 

technical efficiency of producers to achieve sustainable agriculture will be one of the optimal ways 

to increase production. 
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  مقدمه

و  دیدر حال توسعه، تول یامروزه در کشورها  

از  یکی  تیبه رشد جمع ییپاسخگو یغذا برا نیتأم

منظور  نیا یکشورهاست. برا نیا یمشکالت اساس

ازجمله منابع  یاز منابع در بخش کشاورز نهیاستفاده به

 یراب گریدیعبارتبه. باشدیم یضرور اریبس نیآب و زم

از منابع محدود  ستفادهغذا با ا یپاسخ به تقاضا برا

 ای ابدی شیکشت محصول افزا ریسطح ز ای ،یستیبا

کارایی در اقتصاد به این حداکثر شود.  دیتول ییکارا

مفهوم است که در یک پروسه تولید، بیشترین محصول 

ها ترین نهادههای معین و یا محصول معین از کماز نهاده

توان بیان نمود که کارایی در دست آید. در واقع میبه

اقتصاد بر تخصیص بهینه منابع تاکید دارد و به اقتصادی 

لید را با وجود منابع و شود که حداکثر توکارا گفته می

رسالت (. 1021 های محدود داشته باشد )حامدیدهنها

 تیامن یو ارتقا ازهاین نینه تنها تام یمهم بخش کشاورز

به منظور  هیمنابع پا داریاست، بلکه حفاظت پا ییغذا

ن و حس یهست )طبراع زین داریپا یبه کشاورز یابیدست

در  دیفظ تولبر حعالوه داریپا ی(. کشاورز1008 نژاد

و  یعینکردن منابع طب بیدرازمدت و ثبات آن، بر تخر

 یشاورز(. ک1002 یدارد )رحمان دیتاک ستیز طیمح

به حداکثر عملکرد  یابیدست یاست برا یتالش داریپا
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این نوع کشاورزی حداکثر کارایی از در  رایز ،یاقتصاد

ر ه دینه تولیهز نیو بنابرا دیآیدست مبه منابع موجود

که به تبع آن عملکرد در  ابدییواحد محصول کاهش م

 داریپا یکشاورز نیبنابرا .ابدییم شیواحد سطح افزا

است که در جهت منافع انسان بوده،  یکشاورز ینوع

 در طیدر استفاده از منابع دارد و با مح شتریب ییکارا

ازنظر  دیبا داریپا یکشاورز یتوازن است. به عبارت

ظر و ازن ریپذ-هیتوج یمناسب، ازنظر اقتصاد یکیاکولوژ

 است نیبر ا یلرو، اعتقاد ک نیمطلوب باشد. از ا یاجتماع

 یبه سه هدف کل یابیبه دنبال دست داریپا یکه کشاورز

 "ییروستا ی¬جامعه حفظ" ،"سالم یاقتصاد کشاورز "

  (.1000)کورفماخر  است "ستیزطیحفظ مح"و 

محدودیت منابع در بخش کشاورزی، با توجه به 

تولید و وسعت نیازهای جوامع بشری، با تعیین کارایی 

برداران کشاورزی میزان شکاف بین بهترین تولید بهره

کننده و سایر تولید کنندگان در شرایط یکسان تکنولوژی 

گردد. بنابراین تعیین کارایی و منابع موجود مشخص می

تواند در تجزیه و تحلیل مجموعه کشاورزان می

ورزی بسیار مفید های اتخاذ شده در زمینه کشایاستس

(. با توجه به شناخت امکانات و 1029باشد) داوودنیا 

های موجود در بخش کشاورزی ایران، برای محدودیت

افزایش تولید و درآمد کشاورزان از طریق به کارگیری 

ترین های موجود، شاید مناسبصحیح و مطلوب نهاده

ی یعنی به دست آوردن حداکثر تولید راه، بهبود کارایی فن

ممکن از مقدار مشخصی عوامل تولید باشد. لذا بررسی 

ی هاکنندگان محصوالت کشاورزی به روشکارایی تولید

 اید)مهرابیتواند به این امر کمک شایانی نمگوناگون، می

 (.1008بشرآبادی و پاکروان 

بخش کشاورزی به لحاظ تامین امنیت غذایی یکی 

آید لذا تاثیر ها در جهان به حساب میترین بخشاز مهم

بسزایی در توسعه پایدار کشورها دارد. الزمه توسعه 

کشورها افزایش تولیدات، از جمله تولیدات کشاورزی 

است؛ اما یکی از مشکالتی که این بخش همواره با آن 

روبروست محدودیت منابع است. با توجه به این 

تیابی به اهداف موضوع، بخش کشاورزی جهت دس

کشاورزی پایدار باید سعی کند از این منابع استفاده کارا 

داشته باشد. استفاده کارا از منابع به این معنی است که 

ها مقدار تولید حداکثر شود و یا با سطح ثابتی از نهاده

ها سطح مشخصی از تولید، با حداقل مصرف نهاده

 ابتدا الزم است دست آید. که برای دستیابی به این مهمبه

گیری شود و پس از آن درجهت کارایی واحدها اندازه

گذاری و تصمیم گیری بهبود استفاده از منابع، سیاست

 .(1029داوودنیا ) شود

مطالعات بر روی کارایی وجود کارآمدی را 

 ههای بالقوروشن نموده و در عین حال بر بهبود پتانسیل

دارند اشاره  های زیادی قرارآن که تحت محدودیت

(. کارایی عامل بسیار مهمی در 1027 کند)کاشیواگیمی

(. 1021منابع تولید است)کاوند و سرگزی  وریبهره

محاسبه کارایی مشکالتی را که موجب نقصان در عملکرد 

(. 1029هد)اشراقی و کاظمی شود، نشان مییک بنگاه می

و محصول  رانیدر ا کیاز محصوالت استراتژ یکیگندم 

جهان است که  تیاز جمع یمیحدود ن یبرا یاصل یدیتول

 یاز اهداف بلندمدت کشور م یکیآن دیدر تول ییخودکفا

گندم  نی(. همچن1021و همکاران  یسارپله یباشد)نبو

)گندم، برنج، ذرت، شکر،  ییاز هشت منبع مهم غذا یکی

 70-80گاو، سورگوم، ارزن و نشاسته( است که حدود 

 در یمصرف نیدرصد پروتئ 80و  یل کالردرصد ک

 11. گندم حدود کندیتوسعه را فراهم مدرحال یکشورها

 نیرا تأم یمصرف یدرصد کالر 10و  دراتیدرصد کربوه

از محصوالت  یکی( و 1007)اسنگون و همکاران  کندیم

درآمد و  یهست که منبع اصل رانیدر ا یعمده زراع

است.  ییروستا یاز خانوارها یاریبس یاشتغال برا

 رانیا یایدر جغراف یاز جمله مناطق هیشهرستان اروم

واقع شده و  هیاروم اچهیدر زیکه در حوضه آبر باشدیم

گذشته بهبود  انیدر سال اچهیخشک شدن در لیبه دل

شهرستان با توجه به منابع محدود  نیمزارع ا ییکارا

 ریسطح زرسد.  یبه نظر م یضرور یهمچون منابع آب

ه ب یغرب جانیدر استان آذرباگندم  دیتول زانیکشت و م

تن بوده و رتبه  111971هکتار و  912880برابر با  بیترت

همچنین . ششم را در کشور به خود اختصاص داده است
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شهرستان سطح زیر کشت، تولید و عملکرد گندم در 

تن  19/9و  99100هکتار،  21191 ارومیه به ترتیب

   (.1027 یرنامه کشاورز)آماگزارش شده است

 یادیمطالعات ز یفن ییدر مورد برآورد کارا

(، در بررسی 1021دشتی وهمکاران )گرفته است. انجام

رابطه بین کاریی فنی و اندازه واحدهای مرغداری 

 27/91شهرستان سنقر و کالیی میانگین کارایی فنی را 

درصد برآورد نموده و با تحلیل رگرسیون بر وجود 

رابطه مثبت بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری 

 یفن یی( کارا1021)یریبهار و نص شیپتاکید کردند. 

آورد ندج را برندر شهرستان س یتوت فرنگ نندگانکدیتول

 یها و اطالعات جمع آورمطالعه از داده نیکردند. در ا

-98 یکاران شهرستان در سال زراع یشده از توت فرنگ

 جیترانسلوگ استفاده شد. نتا یمرز دیو تابع تول 2999

-89 نیب یتوت فرنگ دیتول یدهاواح یفن یینشان داد کارا

(، 1029و همکاران ) شیدوراند درصد قرار دارند. 91

های شیری استان فنی چندمحصولی گاوداری ییکارا

تابع تولید  افتیخراسان شمالی را با استفاده از دو ره

ای تصادفی مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله

برآورد کردند. نتایج برآورد توابع مرزی تصادفی نشان 

کارایی فنی محاسبه شده توسط این مدل  داد که میانگین

 ،یفن ییکارا ،(1029کاوند و همکاران ) می باشد. 89/0

 زعفران دکنندگانیتول یرا برا یصیو تخص یاقتصاد

ها ادهد یپوشش لیشهرستان قائن با استفاده از روش تحل

 ،یفن یینشان داده متوسط کارا جیبرآورد کردند. نتا

در حالت بازده ثابت نسبت به  یو اقتصاد یصیتخص

و در حالت  99/0و  81/0، 91/0برابر با  بیبه ترت اسیمق

و  یدشت . باشدیم 90/0و  81/0، 98/0 ریمتغ زدهبا

 یداریو پا ییکارا نیرابطه ب ی(  در بررس1028همکاران)

 لیشهرستان کبودر آهنگ، با تکم ینیزم بیدر مزارع س

-81 زارعی در سال ینیزمبیزارع س 219پرسشنامه از 

درصد محاسبه  99مزارع  را  یفن ییکارا نیانگیم 2989

بدست آمده مشاهده  جیبا توجه به نتا نیکردند. همچن

درصد قرار  19-81مزارع در بازه  یفن ییکارا گرددیم

مزارع  یفن یی(، کارا1029و همکاران ) یکبالدیهر دارند.

 یتصادف یمرز دیبه روش تابع تول یبرنج را در اندونز

 21 نیب یادیز یینشان داد عدم کارا جیبرآورد کردند. نتا

کشاورزان  نیمورد مطالعه وجود دارد. همچن تاناس

 نددیرس جهینت نیها به ا. آنکردندیجوانتر کاراتر عمل م

در خارج از  ژهیبه و ،یکشاورز یها نیگسترش زم

به بهبود درآمد کشاورزان و  ،ییجاوا و سوماترا ریجزا

 یکار در بخش کشاورز یجوانان برا یبرا زهیدادن انگ

و  ،یوربهره جهیو در نت یفن ییکارا شیباعث افزا

 یدانمر. شودیبرنج  م دیتول افزایش یبه طور کل نیهمچن

 19 یفن ییکارا لیو تحل هیتجز ی(، برا1021و ساالر پور )

 لیاز روش تحل ینیزم بیس دیاستان کشور در تول

 هفت یروش بر مبنا نیها استفاده کردند. اداده یپوشش

 نیماش زل،یسوخت د ن،یزم ،یانسان یروینهاده ) ن

ها( و آفت کش یها نهیکود، هز نهیهز ،یاریآالت،آب آب

 نیانگیمطالعه م نیبود. بر اساس ا ینیزم بیمحصول س

 درصد محاسبه شد. عثمان و همکاران 80 یفن ییکارا

مزارع گندم  یو اقتصاد صیتخص ،یفن یی(، کارا1021)

 ،یفن ییکارا جیپاکستان برآورد کردند. نتا هیرا در ال

درصد  19و  92، 99 بیبه ترت یو اقتصاد صیتخص

پنج  یفن یی(،  کارا1027بدست آمد. تاوا  و همکاران )

کننده گندم در افغانستان را به روش  دیاستان مهم تول

 ینف ییکارا نیانگیبرآورد کردند. م یتصادف یتابع مرز

با بهبود  توانیم یعنیدرصد محاسبه شد  17مزارع  نیا

گندم  دیها تولمزارع با همان سطح مصرف نهاده ییکارا

(، در 1029) و همکاران آلموداد.  شیدرصد افزا 99را 

بررسی مطالعه خود تحت عنوان کارایی فنی تولید تیف، 

خرده پا منطقه جما در اتیوپی مطالعه موردی کشاورزان 

داگالس میانگین کارایی فنی را -با برآورد تابع تولید کاب

درصد محاسبه کردند و بر اساس نتایج حاصله  79

گردد با استفاده از عوامل و منابع موجود مشاهده می

مرور  درصد افزایش داد. 11توان کارایی تولید را می

 درباره یاعهکه مطال دهدینشان م همطالعات گذشت

 هیاروم ستانگندم در شهر دیتولفنی  ییبرآورد کارا

هدف مطالعه حاضر برآورد  نیانجام نشده است؛ بنابرا

    .باشدیم هیاروم ستانگندم در شهر دیتول یفن ییکارا
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 هامواد و روش

(، بیانگر توانایی یک بنگاه در 1TEکارایی فنی)

ای هاز نهادهدست آوردن بیشترین محصول با استفاده به

دست آوردن میزان محصول معین از معین و یا به

باشد. اندازه گیری ما از کارایی ها میکمترین مقدار نهاده

توان تمام منابع را به حداقل دهد که چگونه مینشان می

رساند در حالی که تولید ادامه پیدا کند و همان میزان 

 یبرا(. 1000)ودود و وایت،  محصول قبل را داشته باشیم

 ی)تابع مرز کیاز دو روش پارامتر ییبرآورد کارا

 لی)تحل کیرپارامتری( و روش غ)2SFA( یتصادف

 نیاز ا کی. هرشودی( استفاده م)3DEA(ها داده یپوشش

 یبدیم یدارند )امام یبیو معا ایها نسبت به هم مزاروش

ها روش نیاز ا یکی(؛ اما در اکثر موارد استفاده از 1020

عنوان مکمل در کنار هم قرار هردو روش به ونبوده  یکاف

 .رندیگیم

 د،یتول ندیمحصول در فرآ کیاز  شیمطالعه ب نیدر ا 

 4از تابع فاصله جهیدرنت )گندم و کاه(،شودیم دیتول

 یکی(. 2819استفاده خواهد شد )شفارد  دیتابع تول یجابه

 یتجرب لیتحل کیدر  دیکه با ییهامیتصم نیاز اول

مناسب  یفرم تابع کیساخته شود انتخاب  یپارامتر

 لیترانسلوگ به دل یبعتابع فاصله است. شکل تا یبرا

 یسهولت محاسبه و همگن ،یریپذشروط انعطاف نیتام

مورد استفاده قرار گرفته  یاریتوسط پژوهشگران بس

، گراسکوف و همکاران 2889است، )الول و همکاران 

و  شی، دوراند1029 نو همکارا یکبالدی،  هر2881

(. تابع فاصله 1027و همکاران  ی، موالئ1029همکاران 

صورت به دینهاده تول Kمحصول و  M یترانسلوگ برا

 :(2881)کوئلی و پرلمن شودینوشته م ریز

  

0
1 1 1 1

1
ln ln ln ln

2

M M N K

oi m mi mn mi ni k ki
m m n k

LnD y y y x   
   

             

1 1 1 1

1
ln ln ln ln

2

K K K M

kl ki li km ki mi i i
k l k m

x x x y u v 
   

          1,2,...,i N  )رابطه 2(              

 

 دیسطح تول myام،  iمزرعه  ایدهنده واحد نشان i نجایدر ا

جزء اخالل  iv ام و kمقدار نهاده  زین  kxام،  mستاده 

منظور در نظر نرمال است و به عیتوز یو دارا یتصادف

گرفته گرفتن حوادث خارج از کنترل کشاورز در نظر 

 یهاتیمحدود ،یمنظور اعمال شرط همگن. بهشودیم

 زیر: 
 

              ( 1رابطه )
1

0, 1,2,...,K
M

km
m

k


     و
1

0, 1,2,...,
M

mn
m

m M


         و
1

1
M

m
m




 

 :شودیاعمال م ریز یهاتیاعمال شرط تقارن، محدود یو برا

k,...,1,2                          (9)رابطه  K    و
kl kl    و, 1,2,...,m n M   و

mn nm  

 :باشدیصورت م نیها و محصول به انهاده یجهت جداساز تیمحدود نیهمچن

m,...,1,2                                        (9)رابطه  M        1,2و,...,k K           0وkm  

 

شود، در رویکرد ( مشاهده می2همچنان که در معادله )

( 2877مرز تصادفی که توسط )آینر و همکاران 

شده دارای جزء اخالل شده تابع مرزی تصریحمعرفی

عنوان جزء خطای متقارن باشد؛ بخشی بهدوبخشی می

                                                 
1 Technical Efficiency. 

2 Stochastic frontier. 

( و ivکه برای در نظر گرفتن اشتباهات آماری بوده )

( جهت iuعنوان جزء خطای نامتقارن )بخشی نیز به

محاسبه عدم کارایی در مدل لحاظ شده است. مقدار تابع 

=iuفاصله با استفاده از معادله
0ln( )iD دست به

3 Data Envelopment analysis 

4 Distance function. 
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آید. با در نظر گرفتن فروض مناسب در مورد نوع می

پارامترهای تابع فاصله تصادفی  iuو ivیعتوز

توان با استفاده از روش حداکثر ترانسلوگ را می

نمود. به کار بردن روش  ( برآوردMLEدرستنمایی )

( پارامترهای 2حداکثر درستنمایی برای برآورد تابع )

رز فاصله ستانده بدون تورش و برآوردهای کارا از م

 (.1001 لوپز و همکارانموریرا دهد )میتصادفی به دست 

 

 (DEA)ها تحلیل پوششی داده

ها روشی است که در آن تحلیل پوششی داده

چندین نهاده و ستاده در فرآیند تولید مورد بررسی قرار 

یک روش  DEA(. 2879گیرد )چارنز و همکاران می

 2817در سال  ریزی خطی است که اولین بار فارلبرنامه

الگوی اولیه آن را معرفی کرد. در این روش نیازی به 

ت ها نیسانتخاب شکل تابعی تولید و توزیع احتماالت داده

 CCRشامل دو مدل  DEA(. 1009)لوزانو و همکاران، 

 )بانکر، چارنز و کوپر BCC( و 2879و همکاران  )چارنز

کارایی فنی را با در نظر گرفتن  CCRباشد. ( می2899

 BCCکه ، درحالی)1CRS(بازده ثابت نسبت به مقیاس 

کارایی فنی را با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس 

)2VRS( کند. شکل کلی مدل برآورد میCCR صورت به

 باشد:( می1معادله )

 (1)رابطه 

 
 

λ بردار  کیN×1 یهاشامل اعداد ثابت است که وزن 

اسکالر  ریو مقاد دهدیمجموعه مرجع را نشان م

 بیبه ترت yو  xها، بنگاه ییکارا  یآمده برادستبه

 ix. دهدیها را نشان مها و ستادهمقدار نهاده سیماتر

 nبنگاه  یبردار مقدار ستاده برا iyها بردار مقدار نهاده

 ییفوق مقدار کارا یزیربرنامه یحل الگو ا. بباشدیام م

فوق  یزیربرنامه ی. الگودیآیهر بنگاه بدست م یبرا یفن

                                                 
1 Constant Returns to Scale. 

2 Variable Returns to Scale. 

شده ( در نظر گرفتهCRS) اسیبر اساس بازده ثابت به مق

 تیها در وضعمناسب است که بنگاه یزمان CRSاست. 

هبود به ب ازین گریبه عبارت د کنندیم تیخود فعال نهیبه

خود نداشته باشد  ییبهبود کارا یبرااندازه بنگاه 

اما عواملی چون رقابت ناقص،  (؛1029)شورتال و بارتز 

شود که یک واحد تولیدی محدودیت منابع مالی باعث می

نتواند در مقیاس بهینه عمل کند. مدل بازده متغیر به 

با افزودن محدودیت )VRS(مقیاس 
1

1
N

n




 به مدل

CCR آید. مزیت مهم بدست میVRS  این است که

های کارا با اندازه مشابه، های ناکارا فقط با بنگاهبنگاه

(. اگر بین 1029شوند )شورتال و بارنز، مقایسه می

 VRSو  CRSکارایی فنی واحد تولیدی از دو روش 

دهنده این است که واحد اختالف وجود داشته باشد نشان

قیاس مواجه است و مقدار عدم تولیدی با عدم کارایی م

کارایی مقیاس از اختالف بین کارایی فنی از دو روش 

CRS  وVRS همچنین کارایی مقیاس .آیدبدست می 

از نسبت کارایی فنی در حالت بازده  مطابق رابطه زیر

بر کارایی فنی در حالت بازده متغیر بدست  ثابت تقسیم

 (.1020)امامی میبدی، آیدمی

                                                                   

crs                                          (1)رابطه 

vrs

TE
SE

TE
 

باشد دهنده کارایی مقیاس مینشان 9SE( 1که در رابطه )

کاارایی فنی در حاالات بازده ثابت نسااابت به     TEcrsو 

کااارایی فنی در حااالاات بااازده متغیر بااه  vrcTEمقیااس،  

 ها اینمقیاس اسات. یک ویژگی مهم تحلیل پوششی داده 

وسااایله آن نوع بازده به مقیاس را توان بهاسااات که می

تشخیص داد. مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس مشخص 

کناد کاه آیاا بنگااه در ناحیه صاااعودی یا نزولی به     نمی

باا حل مدل غیر  کناد. این مشاااکال   مقیااس فعاالیات می   

شود. مدل ( برطرف میNIRSافزایشی نسبت به مقیاس )

NIRS  1از طریق جانشاااین کردن محدودیت   با

1    در مادلVRS دیگر عبارتیآید. بهبدسااات می

نوع باازده در عدم کارایی مقیاس برای یک بنگاه خاص،  

3 Scale efficiency. 



 993                                                                       هیدر شهرستان اروم داریپا یبر کشاورز دیگندم با تاک دیتول یفن ییکاراتعیین 

 

با مقدار  NIRSباا مقایساااه مقدار کارایی فنی در حالت  

صورت  شاود. بدین تعیین می VRSکارایی فنی در حالت 

که اگر کارایی در این دوحالت باهم مسااوی باشد، آنگاه  

بنگاه موردنظر با بازده نزولی نسااابت به مقیاس مواجه 

باشااد؛ در غیر اینصااورت بازده صااعودی نساابت به  می

   .(1020ت )امامی میبدی مقیاس برقرار اس

هایی که برای برآورد کاارایی فنی باا اساااتفاده از روش  

مورد نیاز بایساااتی جمع  هایتوضااایح داده شاااد، داده

آوری شاااوند. جامعه آماری موردبررسااای مزارع گندم 

باشااد، که با اسااتفاده از فرمول  ارومیه می سااتانشااهر

صورت حضوری و مصاحبه نامه بهپرسش 201کوکران 

با زارعان تکمیل گردید. فرمول کوکران به صورت رابطه 

 (:  2877( می باشد )کوکران 7)

𝑛 =

𝑧2 × 𝑝 × 𝑞
𝑑2

1 +
1
𝑁
(
𝑧2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2
− 1)

 

 

7رابطه   

خطای اندازه گیری،  d، حجم جامعه آماری Nکه در آن 

n  حجم نمونه، مقدارz  81در سطح اطمینان 

درصدی از جمعیت که دارا یا  qو  p( و z=1.96درصد)

عدم دارای صفت مشخص می باشند که در این مطالعه 

حجم نمونه با توجه به در نظر گرفته شد.  % 10

 پارامترهای موجود به صورت زیر محاسبه شده است. 

 

𝑛 =

(1.96)2 × 0.5 × 0.5
0.092

1 +
1
950

(
(1.96)2 × 0.5 × 0.5

0.092
− 1)

= 105 

 

 نتایج و بحث

مربوط  یفیتوص یهاقسمت ابتدا آماره نیدر ا  

( ارائه 2طبق جدول ) هیارومشهرستان به مزارع گندم 

کار،  یرویمورداستفاده شامل ن یها. نهادهگرددیم

 میفسفات، پتاس تروژن،ی)ن ییایمیش یکودها آالت،نیماش

و بذر  یاریآب آب ،ییایمی(، سموم شیزمغذیر یو کودها

 9کار  یرویمصرف ن نیانگیم دولج نی. طبق اباشدیم

 921 ییایمیساعت، کود ش 9 آالتنیروز، ماش-نفر

 9799 یاریآب آب تر،یل 98/9 ییایمیسموم ش لوگرم،یک

 دیتول نیانگیو م لوگرمیک 72/271مترمکعب و بذر

 9119و کاه و کلش  لوگرمیک 9010محصول گندم 

 .باشدیم یهرسال زراع یدر هکتار برا لوگرمیک

    
 ها و محصولهای توصیفی نهادهآماره-1جدول  

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین واحد متغیر

12/1 9 نفر/روز نیروی کار  2 91 

92/1 9 ساعت ماشین آالت  81/0  98/29  

72/271 کیلوگرم بذر  12/99  70 900 

 22111 2011 1997 9799 مترمکعب آب

98/9 لیتر سموم شیمیایی  7 2 11 

 910 20 117 921 کیلوگرم کود شیمیایی

 21000 710 1909 9010 کیلوگرم گندم

99/2992 9119 کیلوگرم کاه  100 20000 

 ماخذ: یافته های تحقیق                          

 

 تصادفی یتابع مرز به روش یی فنیکارا جینتا

(SFA) 

 یمرزتابع به روش  یفن ییدر برآورد کارا

ابتدا تابع ترانسلوگ به روش حداکثر  ،یتصادف

برآورد  ی. برابرآورد گردید( 1جدول ) مطابق ییدرستنما

 نیاستفاده شد. از ب Stata14 یمدل از نرم افزار آمار

.باشند یم داریمعن ریمتغ 21موجود  یرهایمتغ
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 ترانسلوگ  تولید نتایج برآورد تابع -2جدول 

 تابع فاصله ضریب tآماره  انحراف معیار

 لگاریتم مقدار تولید گندم *20/21 91/2 11/1

 مقدار تولید کاهلگاریتم  ** -20/29 -87/2 11/1

97/1  1/2-  79/9-  لگاریتم نیروی کار 

12/9  82/0  28/9  لگاریتم ماشین آالت 

19/0  99/1  17/2 ***  لگاریتم کود شیمیایی 

19/2  11/2-  - 18/2-  لگاریتم سموم شیمیایی 

20/9  1/2-  29/1-  لگاریتم آب 

11/9  02/0  2/0  لگاریتم بذر 

29/2  17/0  92/0  گندمتوان دوم لگاریتم  

29/2  17/0  92/0  توان دوم لگاریتم کاه 

29/0  19/2-  11/0-  توان دوم لگاریتم نیروی کار 

92/0  29/2-  97/0-  توان دوم لگاریتم ماشین آالت 

02/0  99/0-  02/0-  توان دوم لگاریتم کود شیمیایی 

02/0  29/1  09/0 **  توان دوم لگاریتم سموم شیمیایی 

91/0  2/1  17/0 **  لگاریتم آبتوان دوم  

21/2  09/0  09/0  توان دوم لگاریتم بذر 

91/0  18/0  19/0  لگاریتم گندم در لگاریتم نیروی کار 

98/0  29/1-  01/2- **  آالتلگاریتم گندم در لگاریتم ماشین 

07/0  91/0  01/0  لگاریتم گندم در لگاریتم کود شیمیایی 

19/0  29/2-  11/0-  شیمیاییلگاریتم گندم در لگاریتم سموم  

11/0  91/0-  29/0-  لگاریتم گندم در لگاریتم آب 

99/0  09/1-  79/2- **  لگاریتم گندم در لگاریتم بذر 

91/0  18/0-  - 19/0  لگاریتم کاه در لگاریتم نیروی کار 

98/0  29/1  01/2 **  آالتلگاریتم کاه در لگاریتم ماشین 

07/0  91/0-  01/0-  شیمیاییلگاریتم کاه در لگاریتم کود  

19/0  29/2  11/0  لگاریتم کاه در لگاریتم سموم شیمیایی 

11/0  91/0  29/0  لگاریتم کاه در لگاریتم آب 

99/0  09/1  79/2 **  لگاریتم کاه در لگاریتم بذر 

29/0  97/0-  21/0-  لگاریتم نیروی کار در لگاریتم ماشین آالت 

09/0  11/0  02/0  شیمیاییلگاریتم نیروی کار در لگاریتم کود  

09/0  91/2-  22/0-  لگاریتم نیروی کار در لگاریتم سموم شیمیای 

21/0  01/2  27/0  لگاریتم نیروی کار در لگاریتم آب 

97/0  18/2  11/0 *  لگاریتم نیروی کار در لگاریتم بدر 

01/0  02/2-  02/0  لگاریتم ماشین آالت در لگاریتم کود شیمیایی 

21/0  1/2  29/0  آالت در لگاریتم سموم شیمیاییلگاریتم ماشین  

19/0  19/0-  21/0-  لگاریتم ماشین آالت در لگاریتم آب 
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91/0  71/0-  91/0-  لگاریتم ماشین آالت در لگاریتم بذر 

01/0  99/2-  09/0-  لگاریتم کود شیمیایی در لگاریتم سموم شیمیایی 

09/0  9/9-  21/0- ***  لگاریتم کود شیمیایی در لگاریتم آب 

08/0  19/0-  01/0-  لگاریتم کود شیمیایی در لگاریتم بذر 

21/0  72/2  1/0 *  لگاریتم سموم شیمیایی در لگاریتم آب 

29/0  22/0-  02/0-  لگاریتم سموم شیمیایی در لگاریتم بذر 

91/0  1/0-  08/0-  لگاریتم آب در لگاریتم بذر 

81/91  01/2  81/97  عرض از مبداء 

 (را نشان میدهد درصد 2و  1،  20در سطح  یدار یمعن بی) * و **، *** به ترت قیتحق یها افتهیماخذ: 

 

بدست آمده از برآورد  جیبراساس نتا 9مطابق جدول 

 یفن ییکارا نیانگیم شود،یمشاهده م فنی ییکارا

 یدرصد م SFA ،12کاران با استفاده از روش گندم

و  یدیتول یواحدها ییبا بهبود کارا نیباشد؛ بنابرا

در  98گندم را  دیتول توانیاز عوامل موجود م یریگبهره

در بازه  واحدها ییکارا راتییداد. دامنه تغ شیصد افزا

 نیشتریو ب نیکمتر نیباشد. اختالف ب یم 79/0-98/0

کمتر  ییکارا یدارا یدیواحد تول 12است.  98/0 ییکارا

درصد  10از  شیب ییواحد کارا 99درصد بوده و  10از 

روش  نیواحدها در ا نییپا ییدارند؛ که نشان دهنده کارا

نبوده درصد  90کمتر از  یواحد چیه ییکارا. باشدیم

 است.

 

مزارع گندم شهرستان  یفن ییتعداد و درصد کارا میانگین،-3جدول 

 SFAبا روش  هیاروم

 SFAنتایج  فنی دامنه کارایی

 درصد تعداد
90-0 0 0 
10-90 12 2/19 
90-10 99 8/92 
200-90 0 0 

 میانگین کارایی واحدها

 

 

 

 کارایی واحدها

12 

 قیتحق یها افتهیماخذ:                                                                  

 

 DEAبه روش  یفن ییکارا جینتا

 یپوشش لیبدست آمده به روش تحل جینتا با توجه به      

 ییکارا نیانگی، مDEAPبا استفاده از نرم افزار  هاداده

و بازده  اسیمزارع تحت فرض بازده ثابت به مق یفن

درصد  71درصد و  9/19برابر  بیبه ترت اسیبه مق ریمتغ

 تیظرف ،DEA  جیبرنتا هیباتک گر،یاست؛ به عبارت د

گونه  چیمزارع، بدون ه نیدر ا ییو کارا دیتول شیافزا

حت ت شتریب یهانهاده یریها و بکارگ نهیدر هز یشیفزاا

و  1/91برابر  بیبه ترت VRSو  CRS یفرض ها

 و یی فنیکارا زانیم نیشتریشود. بیدرصد برآورد م11

 بیبه ترت اس،یمدل بازده ثابت به مق رمقدار آن د نیکمتر

 بیبه ترت اسیبه مق ریدرصد و در بازده متغ 22و  200

در  یفن ییکارا نی. اختالف باستدرصد  29و  200

 91و   VRS 98و CRSحالت در  نیحالت و بدتر نیبهتر

 و یواحد زراع نیبهتر یفن ییکارا نیدرصد و اختالف ب

 11و  1/91 بیبه ترت VRSو  CRSنمونه در  نیانگیم
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حالت  دودر فنی  ییکارا نی.  اختالف بباشدیدرصد م

CRS  وVRS است که  اسیمق یینشان دهنده عدم کارا

باشد که نشان دهنده عدم  یدرصد م 9/91مقدار آن برابر 

  مطلوب است. اسیواحدها در مق تیفعال

 

 DEAنتایج کارایی فنی به روش -4جدول 

 اریانحراف مع حداکثر حداقل نیانگیم    ییکارا

 در حالت یفن ییکارا
CRS                   

9/19                          22 200   22/0 

 در حالت یفن ییکارا
VRS                    

71 29 200 90/0 

 07/0                                200                          11/99 9/91                            اسیمق ییکارا

 ماخذ: یافته های تحقیق                 

 

ه ب ریدر حالت بازده متغ یفن ییبرابر نبودن مقدار کارا

 اسیبه مق یشیافزا ریه غتحت بازد ییو مقدار کارا اسیمق

به  یبنگاه ها تحت بازده صعود تینشان دهنده فعال

 شیخود را افزا دیسطح تول یستیاست و واحدها با اسیمق

ویژگی بازده صعودی نسبت به مقیاس حکایت از دهند. 

ها، هزینه آن دارد که پس از تعدیل بهینه تمامی نهاده

تواند به وسیله افزایش اندازه متوسط هر واحد تولیدی می

تواند تاثیر مثبتی در میزان کارایی بنگاه کاهش یابد و می

نسبی این واحدها در صورت ثابت ماندن سایر شرایط به 

مورد مطالعه در  یدرصد و تعداد واحدهاارد. جای بگذ

در جدول  SFAو  DEAمختلف در هردو روش  یهابازه

بیشترین تعداد واحدها در دو حالت   ( ارائه شده است.1)

VRS   وCRS  درصدی هستند  200تا  90دارای کارایی

درصد از کل حجم  9/91درصد و  2/18که به ترتیب 

د. کم ترین تعداد نمونه را به خود اختصاص می ده

دارای  CRSو   VRSواحدها از کل حجم نمونه در حاالت 

 1/21و  9/21درصدی هستند که به ترتیب  0-90کارایی 

 درصد از کل حجم نمونه را به خود اختصاص می دهد. 

 

 ( VRSو CRS) DEA روشتعداد و درصد کارایی فنی مزارع گندم شهرستان ارومیه با  -5جدول 

 دامنه کارایی
 DEA (CRS)نتایج  DEA (VRS)نتایج 
 درصد تعداد درصد تعداد

90-0 29 9/21 27 1/21 
10-90 29 9/29 10 28 
90-10 21 1/21 99 9/91 
200-90 11 2/18 99 9/91 

 های تحقیقماخذ: یافته                                                       

 

دست آمده از این تحقیق با مطالعات زراء نژاد و نتایج به

(، 1008نژاد و محتشمی)( وبریم1008آباد)یوسفی حاجی

دارد که در مطالعات آنان نیز کارایی فنی به  مطابقت

درصد محاسبه شده است و کارایی فنی  99و  17ترتیب 

 های صفر تا صد درصدی پراکنده شده است.در بازه

 

 

 کلی نتیجه گیری

 در راستای گندم دیتول یفن ییمطالعه کارا نیدرا

قرار گرفت. جهت  یررسمورد ب کمک به کشاورزی پایدار

 یپوشش لیتحل افت،یاز دو ره لیو تحل هیتجز نیانجام ا

( استفاده شد. SFA) یتصادف ی( و تابع مرزDEAداده )

 ستانزارع شهر 201از  یانامهها به روش پرسشداده

 شبه رو فنی ییکارا نیی. در تعدیگرد یجمع آور هیاروم
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SFA ترانسلوگ به روش حداکثر  یاز فرم تابع

استفاده شد. پس از برآورد مدل و محاسبه  ییدرستنما

 نیمزارع در ا یفن ییکارا د،یمشاهده گرد ،یی فنیکارا

 نیانگیقرار داشتند و م یدرصد 98-79در بازه  افتیره

به فنی  ییباشد. محاسبه کارا یدرصد م 12 یفن ییکارا

در بازه  نشان داد که کارایی فنی مزارع DEAروش 

 در این حالت یفن ییکارا نیانگیقرار دارد و م 200-29

و  SFA افتیدو ره سهی. پس در مقاباشدیدرصد م 71

DEA ییاز دو روش محاسبه کارا یمشابه بایتقر جینتا 

 یشده ا فیمشخص و تعر ینظر یمبنا کیبدست آمد و 

مناسب و کارآمد وجود ندارد. با  اتیانتخاب ره یبرا

-90در بازه  یدیتول یواحدها شتریب یریمشاهده قرار گ

عمل  فیمزارع ضع شتریگفت ب توانیدرصد م90

این موضوع ظرفیت ارتقائ کارایی در منطقه را . کنندیم

بدون استفاده از  نیبنابرابه خوبی نشان می دهد.  

مقدار  توانیم هانهیهز شیو افزا شتریب یهانهاده

با توجه به  درصد 98و  11اندازه را به یدیتولمحصول 

به عبارت دیگر داد.  شیافزا SFAو DEAهای رهیاف

تولیدکنندگان منطقه می توانند با بکارگیری همان نهاده ها 

و صرفا با از بین بردن عدم کارایی میزان تولید محصول 

دار در راستای کشاورزی پایپس خود را افزایش دهند. 

رآمد های کابهبود کارایی فنی تولیدکنندگان یکی از روش

 دیتول یاز واحدها یبرخبرای افزایش تولید خواهد بود. 

کارا نبوده اند چراکه  یگندم در طول دوره مورد بررس

موضوع  نیا باشدیدرصد م200کمتر از  یفن ییکارا

ها مصرف نهاده تیریکه همراه با بهبود مد دهدینشان م

 دیتول شیامکان افزا دیتول یهانهاده نهیبه صیو تخص

به نظر  نیحاصله چن جیاز نتا یدارد. به طور کل وجود

ارع مز یفن ییگندم و بهبود کارا دیتول شیافزا رسد،یم

 گرید ی. به عبارتباشدیقابل دسترس م یگندم منطقه امر

صورت  موجود به یاگر کشاورزان از منابع و تکنولوژ

دهند.  شیگندم را افزا دیتول توانندیم ندیاستفاده نما نهیبه

مزارع با کاهش استفاده  یفن ییکارا شیاساس افزا نیبرا

ها و بدون کاهش محصول گندم قابل دسترس از نهاده

ای هتواند با قرار دادن تکنولوژیکه این کار می  باشد.یم

های پربازده در اختیار زارعان میسر گردد. نوین و نهاده

دولت از مدیران واحدهای کشاورزی در  بهتر استلذا 

همچنین به دلیل پایین بودن  این زمینه حمایت جدی نماید. 

کارایی برخی مزارع تولید گندم، برنامه ریزی در راستای 

های موجود به منظور افزایش فاده بهتر از ظرفیتاست

پس می توان  تولید به عنوان راه حل اولیه مطرح است.

مزارعی که به صورت کارا عمل میکنند به بیان کرد 

پایداری کشاورزی توجه دارند و مزارعی که از کارایی 

ضمن عدم توجه به اصول فنی پایینی برخوردارند 

ه رفته رفته بهینه از منابع، کشاورزی پایدار در استفاد

ترغیب به استفاده بیش از حد از منابع شده و موجب 

تخریب منابع خواهند شد.

  

 منابع مورد استفاده

Aigner D, Lovell CA and Schmidt P, 1977. Formulation and estimation of stochastic frontier 

production function models, Journal of Econometrics, 6(1): 21-37. 

Alemu MD, Tegegne B and Beshir H, 2018. Technical efficiency in Teff (Eragrostis tef) production: 

the case of smallholder farmers in Jamma district, South Wollo Zone, Ethiopia, Journal of 

Agricultural Economics and Rural Development, 4(2):513-519. 

Ashragi F and kazemi F, 2014. Evaluating the economic and technical efficiency of dairy dairies in 

Gorgan. Journal of Research in Ruminants, 2(1): 211-195. (In Persian). 

Banker RD, Charnes A and Cooper WW. 1984. Some models for estimating technical and scale 

inefficiencies in data envelopment analysis, Management Science, 30(9): 1078-1092. 



 8931  زمستان  /  4شماره  93نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                       خداوردیزاده، محمدی                  944

 

Borimnezhad V and Mohtashami T. 2009. Study of wheat production technical efficiency in Iran: 

case study. Journal of Research in Agricultural Economics, 1 (1), 75-94. (In Persian). 

Charnes A, Cooper W and Rhodes E, 1978. Measuring the Efficiency of Decision Making Units, 

European Journal of Operations Research, 2(6):429- 444. 

Cochran WG, 1977. Sampling Techniques (3rd ed.). New York: John Wiley and Sons. 

Coelli T, Parsada R and Battese E, 1998. An introduction to efficiency and productivity analysis. 

Boston, Kluwer Academic Pub. 

Coelli T and Perelman S, 1996. Efficiency measurement, multiple-output Technology and distance 

functions: With application to European Railways. 

Dashti G, Purmoradi M and Hayati B, 2019. The relationship between efficiency and sustainability 

of agriculture in Kabudarahang County. Journal of Agricultural Science and Sustainable 

Production, 29,: 181-192. (In Persian). 

Dashti G, Yawari s, Pishbahar E and Hayati B, 2012. The relationship between technical efficiency 

and size of poultry units in Sonqor & Chalkhi. Agriculture and Development Economics, 20(-

78):105-87. (In Persian). 

Davoudniya Z, 2018. Investigating technical, environmental and water use efficiency in grapes 

production in Bijar County. Dissertation of Master of Science in Agricultural Economics, Urmia 

University. 

Durandish A, Nikookar A, Hoseinzadeh M and Lushabi A, 2013. Estimation of multi-product 

technical efficiency of dairy cattle in northern Khorasan province (application of randomized 

production function and boundary production function of randomized distances). Journal of 

Economics and Agriculture Development, 27(2): 122-114. (In Persian). 

Emami meibodi A, 2010. Efficiency and efficiency from an economic perspective. Allameh 

Tabataba'i University Press, No. 262, Tehran. 

Esengun K, Erdal G, Gunduz O and Erdal H. 2007. An economic analysis and energy Use in stake-

tomato production in Tokat province of Turkey. Renewable Energy, 32(11):1873-1881. 

Grosskopf S, Hayes K.J, Taylor L and Weber W, 1997. Budget Constrained Frontier Measures of 

Fiscal equality and Efficiency in Schooling, Review of Economics and Statistics, 79(1): 116-124. 

Hamedi R, 2012. Measuring the efficiency of Iranian banks using data envelopment analysis and 

genetic programming. Faculty of Mathematics and Computer Science, Semnan University. (In 

Persian). 

Heriqbaldi U, Purwono R, Haryanto T and Primanthi M.R, 2014. An analysis of technical efficiency 

of rice production in Indonesia. Asian Social Science, 11(3): 91-102. 

Kashiwagi K, 2017. Technical efficiency of olive-growing farms in the northern west bank of 

Palestine, Sustainable Agriculture Research, 6(2): 125-140. 

Kavand H and Sargazi, 2015. Calculation of Boroujerd sugar beet types using the data envelopment 

analysis (DEA). Journal of Sugar beet, 31 (2): 209-201. (In Persian). 

Kavand H, Kalbali A and Sabouhi M, 2014. Application of data envelopment analysis method in 

saffron production efficiency examination (case study: Cain County), Scientific Journal of 

Saffron Agriculture and Technology, 2 (1): 17-29. (In Persian). 

Korfmacher KS.  2000. Farmland preservation and sustainable agriculture: Grassroots and policy 

connections, American Journal of Alternative Agriculture, 15(1): 37-43 

https://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/?lang=en
https://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/?lang=en


 942                                                                       هیدر شهرستان اروم داریپا یبر کشاورز دیگندم با تاک دیتول یفن ییکاراتعیین 

 

 

 

 

Lovell C A, Travers P, Richardson S and Wood L, 1994. Resources and functioning: a new view of 

inequality in Australia, Models and Measurement of Welfare and Inequality, 787- 807. 

Lozano S, Iribarren D, Moreira M and Feijoo G, 2008. The Link between operational efficiency and 

environmental impacts: a joint application of life cycle analysis and data envelopment analysis. 

Science of the Total Environment, 407(5): 1744–1754. 

Mardani M and Salarpour M, 2015. Measuring technical efficiency of potato Production in Iran using 

robust data envelopment analysis. Information Processing in Agriculture, 2(1): 6-14. 

Mehrabi boshrabadi H and Pakravan M, 2009. Calculation of the types of efficiency and returns to 

the scale of sunflower producers Khoy city, Journal of Economics and Agricultural 

Development, 23(2): 95-102. (In Persian). 

Ministry of Jihad-e-Agriculture, Agricultural Statistics First volume. 2018. Online 

http://amar.maj.ir. 

Molaei M, Hesari N and Javanbakht O, 2017. Estimation of environmental efficiency of input-based 

agricultural products (case study, environmental performance of rice production), Agricultural 

Economics, 11 (2): 157-172. (In Persian). 

Moreira Lopez V. H, Bravo-Ureta B.E, Arzubi A and Schilder E, 2006. Multioutput technical 

efficiency for Argentinean dairy farms using stochastic production and stochastic distance 

frontiers with unbalanced panel data, Economia Agraria, 10: 97-106. 

Nabavi-Pelesaraei A, Hosseinzadeh-Bandbafha H, Qasemi-Kordkheili P, Kouchaki-Penchah H and 

Riahi-Dorcheh F, 2016. Applying optimization techniques to improve of energy efficiency and 

GHG (greenhouse gas) emissions of wheat production, Energy, 103(15): 672-678. 

Pishbahar E and Nasiri A, 2012. Survey of technical efficiency strawberry producers in the city of 

Sanandaj, Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 22:125-134. (In Persian). 

Rahmani F, 2001. Sustainable development, challenges and solutions. Economic and political 

Information, 167-168:102-111.  

Shephard R.W, 1953. Cost and production functions, Princeton University Press, Princeton,  

Shortall O.K and Barnes A.P, 2013. Greenhouse gas emissions and the technical Efficiency of 

farmers. Ecological Indicators, 29:478-488. 

Tabaraee M and Hassannejad M, 2009. Factors affecting the acceptance of agricultural extension 

programs with regards to process of agricultural development Case study: Wheat farmers in 

Mashhad, Journal of Economics and Agricultural Development, 23(1), 59-86. (In Persian). 

Tavva S, Aw-Hassan A, Rizvi J and Saharawat Y.S, 2017. Technical efficiency of wheat Farmers 

and options for minimizing yield gaps in Afghanistan. Outlook on Agriculture, 46(1), 13-19. 

Usman M, Ashraf W, Jamil I, Mansoor M. A, Ali Q and Waseem M, 2016. Efficiency analysis of 

wheat farmers of district Layyah of Pakistan, American Journal of Experimental Agriculture, 

11(2): 1-11. 

Wadud MA and White B, 2000. Farm household efficiency in Bangladesh: a comparison of stochastic 

frontier and DEA method, Applied Economics, 32(13): 1665-1673. 

Zarra-Nezhad M and Yousefi-Hajiabadi R, 2009. Evaluation of technical efficiency of wheat 

production in Iran (using parametric and nonparametric approaches). Economic Research, 9(2): 

145-172. (In Persian). 

http://amar.maj.ir/
https://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/?lang=en

