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  چكيده
 و شهر ساكنان براي مهمي نسبتاً زايي اشتغال و درآمد منبع كاشان، منطقه در تكميلي صنعت يك عنوان هب گيري گالب صنعت     

 مطالعه انجام با مقاله اين در گالب، توليد در ايران غني پيشينه و توليد منابع محدوديت به توجه با .است شهرستان اين يروستاها
 در 1388 سال در محصول اين فني كارايي انگير گالب جانب از توليد يها نهاده كاربرد با اقتصادي هبهين اصول بكارگيري و

 آوري جمع بخش 5 در گير گالب 100 از نامه پرسش تكميل طريق از ها داده و اطالعات .گرفت قرار بررسي مورد كاشان شهرستان
 شكل عنوان به آن انتخاب و ترانسلوگ تابعي شكل برآورد از پس .است متناسب تخصيص با بندي طبقه ،يگير نمونه روش .شد
 از %22 كه داد نشان توليد تابع .آمد بدست تصادفي مرزي تحليل روش به فني كارايي ،ها نهاده مصرف و توليد ميان روابط بهينه

 توليد اول ناحيه در توليدكنندگان از %28 آب نهاده مورد در و كنند مي استفاده بهينه حد از بيش گل نهاده از توليدكنندگان
 كمينه از كه است %97 شهرستان در فني كارايي ميانگين .دهند افزايش را خود توليد ندتوان مي نهاده اين افزايش با يعني ،كنند مي
 بودند جانبي درآمد ايجاد و جديد علوم كسب به،تجر سن، كارايي بر مؤثر عوامل همچنين .است داشته نوسان %99 بيشينه تا% 67
  .دهند افزايش را خود كارايي ندتوان مي جانبي درآمد ايجاد و نوين يها يافته ترويج تجربه، افزايش طريق از و
  

  .كاشان تصادفي، مرزي توليد تابع گالب، فني، كارايي :كليدي هاي واژه
  

  مقدمه
 و امكانات از يبردار بهره با روستايي و محلي صنايع

 جويي صرفه هدف با اي منطقه و محلي محدود منابع
 مناطق جمعيتي و جغرافيايي امكانات شرايط با متناسب
 و نجات براي گزينه بهترين عنوان به پيراموني و روستايي
 صنايع نوع زمينه در .باشند مي مطرح روستاها توسعه

 كه است صنايعي با اولويت اول درجه در محلي و روستايي

 تكميلي صنايع يعني( كنند مي كمك كشاورزي توسعه به
  .)1381 غفار، و كردواني( )كشاورزي بخش به وابسته

 از تكميلي صنعت يك گيري گالب صنعت
 با منطبق و )محمدي گل( كشاورزي خام يها فرآورده
 كاشان، فرهنگي و تكنولوژي جمعيتي، جغرافيايي، شرايط
 ساكنان از توجهي قابل بخش براي اشتغال و درآمد منبع
 يك عنوان به و است شهرستان اين يروستاها و شهر
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 شمار هب توسعه و ريزي برنامه براي اتكا نقطه و توانمندي
  .رود مي

 پرورش مهد ديرباز از كهن ي سابقه با ايران كشور
 و گياهي يها فرآورده و گالب توليد و محمدي گل

 از منابع اين از يا نمونه .باشد مي جهاندر  گياهي داروهاي
 حال در .است بوده مورد توجه تاريخ در مختلف هاي جنبه

 ضمن معطر يها گل و زينتي يها گل انواع پرورش حاضر
 و زايي اشتغال جنبه از داخلي روزافزون نيازهاي برآوردن

نيز  ملي ناخالص درآمد افزايش و صادرات به بخشي رونق
 پرورش كه طوري به .نمايد مي ايفا بسزايي نقش
 نوين يروشها و زراعي به فني اصول براساس محمدي گل

 سنجيده يها سياست اتخاذ ،برداران بهره توسط كشاورزي
 استاندارد موازين اصول رعايت دولت، سوي از صادراتي

 گالب توليدكنندگان سوي از فرآوري در المللي بين و ملي
 اين روزافزون رونق باعث آن كيفي سطح ارتقاي و

  .گردد مي محصول
 محصول كشاورزي جهاد وزارت اطالعات براساس

 كه كشور در گل اين مختلف هاي رويشگاه در گالب
 شرقي آذربايجان و مشهد كرمان، فارس، كاشان، شامل
 .گردد مي استحصال صنعتي و سنتي شيوه دو به، باشد مي

 داشتن با وجود ما كشور امروزهكه  است اين واقعيت
 خود شايسته جايگاه از صنعت اين در االب بسيار بالقوه توان
 مهمترين و است گرفته بسياري فاصله زمينه اين در جهان در

 روز فناوري و دانش بكارگيري عدم ماندگي عقب اين دليل
 از يكي دتوان مي گالب توليد كه آنجا از .است كشور در

 اهميت جهت اين از و باشد ارزآوري و صادرات مهم اقالم
 ييآنجا از .دارد داخلي ناخالص توليد زايشاف در بسياري

 نيروي ازجمله عوامل از تابعي كشاورزي بخش در توليد كه
 به توجه با ،باشد مي مديريت و تكنولوژي سرمايه، كار،

 يعني فني، كارايي افزايش ،ها نهاده اين در محدوديت
 حائز نهاده مقدار همان مصرف ازاي به توليد افزايش
 محصوالت از يكي گالب اينكه به جهتو با .است اهميت
 افزايش براي راستا اين در است، كاشان شهرستان مهم

 وضع كه ضروريست و الزم بخش اين در فني كارايي
 .گيرد قرار تحليل و تجزيه مورد موجود

 پايين سنتي گيران گالب و كشاورزان مشكل عمده
 اقتصادي نظر از كه است، فروش بازار از سودشان بودن
 و توليد هزينه بودن باال به منوط قشر، اين سود بودن نپايي

 رونق منظور به .باشد مي توليد عوامل وري بهره بودن پايين
 و توليد هزينه كاهش جهت در هايي اقدام بايد عرصه اين

 )… و زمين كار، نيروي( توليد عوامل وري بهره افزايش
  .گيردب صورت

 ،وري بهره رشد زمينه در مهمي عامل كارايي اهداف
 توسعه حال در يكشورها كشاورزي اقتصاد در ويژه به

 امكانات كردن مشخص براي كارايي تحليل از .است
 مكملي عنوان به نيز و منابع حفظ با محصول افزايش
 منظور به شده اتخاذ يها سياست مجموعه براي مناسب
 در ،رو ازاين .شود مي استفاده داخلي توليد سازي شبيه

 شناسايي و كارايي به مربوط مطالعات يكنون شرايط
 .دارد اي ويژه اهميت ناكارايي بر مؤثر عوامل

 ايران غني پيشينه و توليد منابع محدوديت به توجه با
 كاشان شهرستان انگير گالب فني كارايي گالب، توليد در
 )كشور در محصول اين توليد هاي قطب از يكي عنوان به(

 كارايي عدم بر مؤثر عوامل بررسي به همچنين ؛شد تعيين
  .شد پرداخته انگير گالب فني

 شد انجام منطقه در كه پژوهش اين در اصلي هدف
 .است كاشان شهرستان انگير گالب فني كارايي تعيين

  :كرد اشاره زير موارد به توان مي فرعي هدفا ازجمله
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  گالب توليد تابع تخمين -1
 فني كارايي تغييرات بر مؤثر عوامل شناسايي -2
 يروشها طريق از مطالعه مورد منطقه در انگير گالب
  علمي مناسب

  آنها مشخصات و هزينه درآمد، وضعيت مطالعه -3
  :از عبارتند تحقيقي ها هيفرض

 كارا فني لحاظ به منطقه در توليدكنندگان عمده -
  .باشند مي

 روي بر يدار معني اثر سابقه و مالي وضعيت سواد، -
  .دارند فني كارايي
 ،اشتغال در )توليد قطب( كاشان شهرستان در گالب -
  .دارد بسزايي نقش درآمدزايي و توسعه
 انجام فني كارايي زمينه در متعددي مطالعات كنونتا
  :باشد مي زير بشرح كه است شده

 تعيين جهت يپژوهش در )1390(شهربابك  مرادي
 عمناب از بهينه استفاده در آنها موقعيت و كاران بادام موفقيت

 فني، كارايي تعيين به اقدام محصول توليد افزايش امكان و
 نمونه تعيين براي .كرد برداران بهره اقتصادي و تخصيصي

   تعداد از ساده تصادفي گيري نمونه روش از استفاده با
 پس .گرديد تهيه نياز مورد اطالعات و آمار ،بردار بهره 41
 مرزي تابع سيستمي تخمين به توليد تابع برآورد از

 تابع دوگانگي، قضيه از استفاده با و گرديد اقدام تصادفي
 كارايي ميزان و استخراج مرزي توليد تابع از مرزي هزينه

 فني، كارايي كه دهد مي نشان نتايج .شد محاسبه اقتصادي
 44 و 64 ،69 ترتيب به برداران بهره اقتصادي و تخصيصي

 توفيق عدم حاصل نتايج براساس .باشد مي درصد
 كارايي كه گرديده موجب منابع تخصيص در برداران بهره

  .گيرد قرار فني كارايي از تري پايين سطح در اقتصادي

 در فني كارايي الگوي )1388( محتشمي و نژاد بريم
 78 در 81-84 يها سال براي را ايران در گندم توليد

 روش به فني كارايي .دادند قرار بررسي مورد شهرستان
 بررسي اين نتايج .شد گيري اندازه صادفيت مرزي تحليل
 رفتار بهينه ها نهاده از استفاده در كاران گندم كه داد نشان

 نظر از ها استان ميان زيادي شكاف همچنين و كنند مين
  .دارد وجود فني كارايي

 كارايي بررسي عنوان تحت اي مطالعه )1387( باقري
 تعيين منظور هب .است داده انجام ورامين-ري كاران گندم فني

 استفاده سيستماتيك گيري نمونه روش از نمونه حجم
 -كاب صورت به تصادفي مرزي توليد تابع .است شده

 خطي صورت به برداران بهره كارايي عدم تابع و داگالس
 كاران گندم كه داد نشان نتايج .است گرديده برآورد

 كاران گندم از كاراتر فني لحاظ به ورامين شهرستان
  .باشند مي ري انشهرست

 برنج فني كارايي برآورد به )1387( گرشاسبي و شاكري
 گلستان و فارس خوزستان، مازندران، گيالن، يها استان در

 .باشد مي ها داده فراگير تحليل استفاده مورد روش .پرداختند
 محصول اين كشت در فني كاراييكه  داد نشان نتايج

 توليددر  خوزستان و مازندران گيالن، استان سه و باالست
 فارس يها استان و اند بوده يكسان كارايي داراي برنج ارقام

  .داشتند متفاوت برنج توليد كارايي مقدار گيالن و
 كارايي ارزيابي به )1388( طهماسبي شاه و غالمرضايي

 سوم برنامه اهداف به دستيابي در كشور يها استان نسبي
 اين در .پرداختند كشاورزي بخش در كشور توسعه
 حركت روند ارزيابي به كشور در بار اولين براي پژوهش
 و شد پرداخته كشور سوم برنامه يها سال طول در ها استان

   دستيابي در كارايي نظر از كشور يها استان اساس اين بر
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 گرديدند بندي رتبه توسعه، سوم برنامه در خود اهداف به
 به حركت منظور به ناكارا يها استان براي بهينه الگوي و

 بخش منظور بدين .شد مشخص كارايي مرز سمت
 اطالعات داشتن با و گذارتأثير بخشي عنوان به كشاورزي

 گرديد انتخاب 1383 تا 1379 زماني بازه در دسترس قابل
 ها داده پوششي تحليل رياضي مدل مبناي بر ارزيابي اين و

 كارايي در تفاوت وجود از حكايت نتايج .انجام شد
 منظور به ها نهاده از گيري بهره در يكديگر به نسبت ها تاناس

 يها استان خصوص به داشت؛ كشاورزي بخش در توليد
 كارايي بندي رتبه اين در گيالن و قم تهران، هرمزگان،

  .اند داشته توجهي قابل
ــذري ــيتحق )1380( نســب نيــك و چي ــهيزم دري ق  ن

 شهرسـتان  دري گوشـت  وريطي واحدهاي اقتصادي بررس
 قيـ تحق نيـ ا ازين مورد اطالعات .دادند انجام ساوجبالغ
 كمــك بــهي تصــادف بنــدي طبقــه گيــري نمونــه براســاس
 دسـت ب فعالي گوشتي مرغداري واحدها از نامه پرسش
ي هـا  ظرفيـت  بـا ي مرغداري واحدها سهيمقا .است آمده

ي هـا  نهـاده  از بزرگي واحدها كه دهد مي نشان متفاوت
 نيهمچنـ  .كننـد  مـي  سـتفاده اي تـر  مطلوب نحو به ديتول
 كوچـك ي واحـدها  از بـزرگ ي واحـدها  كـل  وري بهره

 عـدم  ليـ لد بـه  زين شده مشاهدهي نگينابه .باشد مي شتريب
 اسـت ي ا افتـه ي سازمان بازار به واحدها رانيمدي دسترس

 فرصـت  نيبهتـر  در ديـ تول عوامـل  و محصول آن در كه
 نتـايج  .رنـد يگ مـي  قـرار  فـروش  و ديخر موردي اقتصاد

 تيـ ظرف شيافـزا  بـا  كـه يي راهبردها اتخاذكه  داد شانن
ي ناشـ ي هـا  ييجو صرفه شود، انجامي مرغداري واحدها

ي تكنولوژ منابع، از تر مطلوب استفاده و ديتول اسيمق از
 دنبـال  به راي جيترو وي آموزش ،يخدماتي ها تيفعال و

  .داشت خواهد

Giroh فني كارايي برآورد مطالعه )2010( همكاران و 
 نيجريه در Jigawa ايالت در را كائوچو توليد هزينه و

 كل از توابع 4 از گيري نمونه طريق از ها داده .دادند انجام
 با فني كارايي .گرديد آوري جمع 2006 سال براي ايالت

 هزينه تابع همچنين و تصادفي مرزي مدل از استفاده
 و مزرعه اندازه ضرايب كه داد نشان نتايج .شد زده تخمين
 كاهش طريق از كشاورزان و باشند مي دار معني كار نيروي
  .باشند مؤثر كارايي بهبود در ندتوان مي ها هزينه بيشتر

Lakner )2009( در فني كارايي ،اي مطالعه در 
 )اي منطقه عوامل و ها يارانه نقش( آلمان در شير يواحدها

 .داد قرار بررسي مورد مرزي، توليد تابع از استفاده با را
 نفر 305 گرفت، نظر در كه را يتوليدكنندگان مجموعه

 ظرفيت فاكتور 5 در كارايي در كننده تعيين عوامل .بودند
 و حمايتي سياست مالكيت، نوع واحد، ساختار مديريت،
 اثرات روي تحليل و تجزيه .شد خالصه اي منطقه تفاوت
 يواحدها اي منطقه عوامل و رگانيكا كشاورزان كارايي
 اثر تحصيالت كه دهد مي نشان نتايج .تاس توليدي

 فني كارايي روي منفي اثر محيطي زيست عامل و معني بي
 حمايت گذاري سرمايه لحاظ از كه ييواحدها .دارد
 مورد در بحث به آخر در و دارند كمتري كارايي ،شوند مي

  .است پرداخته كشاورزي سياست
Ozkan عنوان تحت اي مطالعه به )2009( همكاران و 

 .پرداختند كشاورزي در آن كاربرد و توليد كارايي بررسي
 و تخصيصي فني، كارايي آوردن بدست چگونگيآنها 

 همچنين و دهند مي شرح مختلف يروشها به را اقتصادي
 شكل سه به فني كارايي گيري اندازه يروشها آن در

 توابع تخمين و توليد جزئي هاي شاخص غيرپارامتري،
 تخمين مقاله اين در .شود مي هداد شرح تصادفي مرزي
 رويكرد ابزار مهمترين عنوان به مرزي توليد تابع توسط
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 تحليل و تجزيه كاربرد و ؛شود مي معرفي توليدكنندگان
 مرزي توليد تابع رويكرد ويژه به كشاورزي در فني كارايي
 .دهد مي شرح را تصادفي

Radam عنوان تحت اي مطالعه )2008( همكاران و 
 با مالزي در غذايي مواد صنعت در فني راييكا تعيين

 از ها داده ؛دادند انجام تصادفي مرزي مدل از استفاده
 2004 سال براي 1954 در غذايي مواد صنعتي يواحدها
 برآورد ترانسلوگ مناسب تابعي فرم و شده آوري جمع
 كه داد نشان فني كارايي شده محاسبه شاخص .گرديد
 داد نشان همچنين و دارد %69 ميانگين مطالعه مورد نمونه
 دارد وجود غذايي مواد صنعت در اي بالقوه توانمندي كه
 تكنولوژي، و دسترس در نهاده از استفاده با توان مي كه

  .داد افزايش را توليد
Trestini )2006( تخمين را تصادفي مرزي تابع يك 

 محاسبه را ايتاليا در گاوداري يواحدها فني كارايي تا زد
 آن تغييرات دامنه و بود %6/78 فني كارايي متوسط .كند
 كه داد نشان نتايج .گرديد محاسبه  %6/30-%6/97 بين

 و واحد هر در گله گسترش با مثبتي رابطه فني كارايي
  .دارد دوره مصرف كل به مصرفي تغذيه درصد با همچنين

Johnson فني كارايي )1995( همكاران و 
 مرزي مدل از استفاده با را نيشكر صنعت كنندگان فرآوري
 توليدكنندگان جمعيت از ها داده .كردند محاسبه تصادفي

 .باشد مي 1992-1986 سال در لويزونا ايالت در شكر
 مقياس به نسبت ثابت بازده واحدها كه دهد مي نشان نتايج
  .دارند بااليي كارايي و داشته
  
 هاروش و مواد

 شهرستان .اشدب مي كاشان شهرستان مطالعه مورد منطقه
 استان شهرهاي از كيلومترمربع 9647 وسعت با كاشان

 جمعيت نظر از و است كاشان شهر آن مركز و اصفهان
 داراي كاشان .آيد مي حساب به استان اين شهرستان دومين
 داراي و بوده )برزك و نياسر ،قمصر ركزي،م( بخش چهار
 )برزك و كامو جوشقان نياسر، قمصر، كاشان،( شهر پنج
  .باشد مي

 شهرستان اين در سنتي گيري گالب كارگاه 574 حدود
 سال براي ها داده و اطالعات پژوهش اين در .دارد وجود
 از نامه پرسش تكميل طريق از كاشان شهرستان در 1388
 روش .شد آوري جمع بخش 5 در سنتي گير گالب 100
 تخصيص با بندي طبقه گيري نمونه شده، انجام گيري نمونه

  .است متناسب
 مناطق مهمترين و ترين قديمي از كاشان شهرستان

 .رود مي شمار به ايران در محمدي گل توليد و كاشت
 هكتار 1450 بر بالغ شهر اين هاي گلستان وسعت
 بهار در محمدي يها گل زا شهرستان اين در .است بوده

 زير بشرح سنتي گيري گالب روش .گيرند مي گالب
  :است
 گل محتوي گوني ريختن با سنتي گيري گالب ركا

 آب و گل ريختن از بعد .شود مي آغاز ديگ در محمدي
 و داده قرار را مسي درپوش ديگ روي بر ديگ، داخل در
 هاي سوراخ به را )ها نيچه( آلومينيومي هاي لوله آن از بعد

 پارچ در را ها لوله ديگر طرف و نموده متصل درپوش
 و رفته فرو گردن تا آب جوي وندر در قبال كه مسي
 زير در را )شاخه( اي كوره چراغ .دهند مي قرار شده محكم
 5-4 از پس معموالً .كنند مي روشن را  آن و داده قرار ديگ

 شدن خنك از پس ،شود مي گالب از پر مسي پارچ ساعت
 و الستيكي هاي شيلنگ وسيله هب را آن پارچ، داخل گالب

 ها شيشه داخل به )قيف و دادن جرقه( ديگر ابزار بوسيله يا
  .كنند مي نتقلم ها گالن يا و
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 ،آيد مي نظر به ساده امري ظاهر در گيري گالب اگرچه
 است خود خاص ظرايف از پر و دقيق حساس، بسيار اما
 در اي العاده فوق تأثير موارد اين بكارگيري صورت در و

 .داشت خواهيم اسانس درصد ويژه به محصول، كيفيت
 .پردازيم مي زير مطالب بيان به كارايي محاسبه براي الح

Farrel )1957( شامل بنگاه يك كارايي كه كند مي بيان 
 تخصيصي كارايي ،)فني( تكنيكي كارايي :است جزء سه

  ).كلي( اقتصادي كارايي و )قيمت يا(
 بنگاه يك توانايي فني كارايي Farrel تعريف براساس

 مجموعه يك از ادهست حداكثر آوردن بدست براي
 عبارت به يا ،است معلوم تكنولوژي با معين يها نهاده
 با معين هاي ستاده توليد براي بنگاه يك توانايي ديگر

 رياضي لحاظ ازالبته  .ستها نهاده مجموعه كردن حداقل
 حداكثر مقدار به واقعي توليد نسبت معادل فني كارايي
 تكنولوژي فرض با ها نهاده از مشخصي سطح در توليد
  .است ثابت

 كلي روش دو از فني كارايي محاسبه در امروزه
 خطي ريزي برنامه روش براساس آن تخمين كه ناپارامتري

 استفادهاست،  تصادفي مرزي تحليل پارامتري دوم روش و
  .شود مي

 كه است خطي ريزي برنامه تخمين روش اول، روش
  :شود مي تقسيم نوع دو به خود
 تابع معرفي به نياز كه ها داده پوشش تحليل روش )1
  .ندارد توليد
 تبعي فرم آن در كه معين مرزي تحليل روش )2

  .شود مي گرفته نظر در كارايي مرز تخمين براي بخصوصي
 فرضيات نوع هيچ به نياز ها داده فراگير تحليل روش
 ها نهاده بين تبعي ارتباط مورد در فرضياتي يا و پارامتريك

 محاسبه زيرا دارد، بزرگ عيب يك اما ،ندارد ها ستانده و

 و مستقل هايمتغير مدل، اخالل اجزاي به فني كارايي
 روش بنابراين .است وابسته محاسباتي وابسته متغير

  .نيست ها داده تحليل و تجزيه ايبر مناسبي
 تصادفي پارامتري مرزي تحليل روش دوم، روش

)Stochastic Frontier Analysis (SFA)( رب كه است 
 بنا خرد اقتصاد هاي تئوري و اقتصادسنجي يها مدل مبناي
 متغيرها مورد در آماري هاي تحليل با روش اين .است شده
 كارايي تحليل اين در و داشته سازگاري اخالل اجزاي و

 محاسبه مورد تصادفي اخالل اجزاي از تابعي عنوان به فني
 محاسبه در روش اين ضعف نقطه تنها .گيرد مي قرار
 اساساً محاسباتي فني كارايي كه است اين فني اراييك

 مرزي توليد تابع توضيحي يمتغيرها با همبستهغير
 تحليلي نوع هيچ توان مين بنابراين ،شود مي فرض تصادفي

 مرزي توليد تابع در شده محاسبه ضرايب مقادير بين
  .داد انجام فني كارايي و تصادفي
 توليد ميزان بيشترين مرزي، تابع يك روش اين در
 كه بنگاهي هر توليد .كند مي مشخص را ها نهاده از ممكن

 كامالً فني لحاظ از باشد داشته قرار بيشينه سطح اين در
 چه تا كه اين به باتوجه ها بنگاه ساير و شده قلمداد كارا
 سطوح داراي باشند، داشته فاصله توليد مرز اين با حد

 فرض معمولي توليد توابع در .بود خواهند فني ييناكارا
 نظر اين از و كنند مي فعاليت كارا ها بنگاه همهكه  شود مي
 خطاهاي به توليد تابع رگرسيون معادله در خطا جزء
 داده نسبت مشاهده غيرقابل يمتغيرها و گيري هانداز
 .شود مي گذاشته كنار فرض اين مرزي تابع در اما ،شود مي
 توليد ختالفاتا از بخشي اگر پارامتريك مدل بيان در

 غيرقابل عوامل به )مرزي توليد( توليد حداكثر از واقعي
 را، تابع شود داده نسبت مديريتي عوامل به بخشي و كنترل
  .گويند تصادفي مرزي توليد تابع
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Coelli براي مدلي معرفي با )1998( همكاران و 
 حداكثر روش از تصادفي مرزي توليد تابع تخمين
 مؤثر عوامل و فني كارايي همزمان برآورد به ،نمايي درست

 تابع آنها مدل تشريح براي .پرداختند فني كارايي عدم بر
  .بگيريد نظر در را زير تصادفي مرزي توليد
  

eF jt
jtjt

εβ ),(ΧΥ =  
UV JTjtjt

−=ε  
  

ΥΙjt
Χ بنگاه، ستاده  jt

 بردار شامل β بنگاه، نهاده 
 توليد تابع اين در همچنين .است ناشناخته پارامترهاي

V يكي :است جزء دو داراي خطا جمله jt
 كه باشد مي 

 منظور به و است تصادفي خطاي جمله نمايانگر
 كنترل از خارج كه عواملي توضيح و گيري اندازه

 هوا، و آب قبيل از .است شده آورده دارد، قرار توليدكننده
 خام، مواد به دسترسي كيفيت شانسي، خوش اعتصابات،
V تصادفي متغير …و بازار هاي محدوديت jt

 داراي 
) و نرمال توزيع )δ ν

20،V jt
 ها توزيع از مستقل ≈

Ujt .باشد مي
 اين و است غيرمنفي تصادفي متغير يك نيز 

 توليد تابع روي بر آن توليد مقدار كه بنگاهي براي جزء
 كه ييواحدها براي اما ،است صفر برابر دارد، قرار مرزي
U دارند قرار مرزي توليد منحني زير در آنها توليد jt

 
U بنابراين ،است صفر از بزرگتر jt

 توليد مازاد بيانگر 
 اين .ستها نهاده از معين سطح در واقعي توليد از رزيم

) نرمال توزيع داراي نيز متغير )δ 20
Ujt

،U  باشد مي ≈
)Aigner et al., 1977(. رابطه از فني كارايي نهايت در 

  :آيد مي بدست زير
  

( )UEXPEF jtjt −=  
  

 مرزي تابع روي دقيقاً كه واحدي براي ها شاخص اين
 يك برابر كاراست كامالً فني لحاظ از و كند مي عمل
 و صفر بين محاسباتي عدد صورت، اين غير در ،باشد مي
 .كند مي عمل ناكارا نسبتاً واحد يعني آيد، مي بدست يك
 قرار آزمون مورد را مختلفي فرضيات ميزان مرزي مدل در
 و مرزي توليد تابع بودن دار معني آزمون كه طوري به .داد

 نمايي درست حداكثر نسبت آزمون از مدل بهترين انتخاب
  .بدست آمد يافته تعميم

 توجه مورد كارايي برآورد در كه مهمي مسائل از يكي
 ي رابطه عنوان به كه است تابعي شكل ،گيرد مي قرار

 براي .گيرد مي قرار استفاده مورد متغيرها بين رياضي
 ديتول توابع ي مقايسه به ابتدا توليد، تابع بهترين انتخاب

 .شد پرداخته ترانسندنتال و داگالس كاب )مثال عنوان به(
 براي عمومي روش مقيد مربعات حداقل F آزمونسپس 
 رگرسيون مدل پارامتر چند يا يك درباره اي فرضيه آزمون

k تابع دو مورد در .مورد استفاده قرار گرفت متغيره 
 )رمقيدغي تابع( ترانسندنتال و )مقيد تابع( داگالس كاب
  .)1383 ،يشميابر( شود مي محاسبه زير صورت به

  
  نتايج
 بيشترين براساس توليد تابع خرد، اقتصاد نظريه در
 سطح و ها نهاده از معين مقادير ازاء به محصول ميزان
 نظريه به توجه با بنابراين .است شده تعريف فناوري خاص
 با توليدكنندگان از برخي كه كرد فرض توان مي توليد

 بيشترين نيستند قادر مشخص يها نهاده از ستفادها
 در كه كنند توليد موجود فناوري بكارگيري با را محصول
 .روند مي شمار به ناكارا دگاننتوليدكن گروه اين اصطالح
 توسط انگير گالب ناكارايي ميزان برآورد منظور البته به
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 و مناسب تابعي خاص شكل ابتدا ،Frontier 1-4 افزار نرم
  .شود مي برآورد كارايي تابع بعد و گردد مي معين ينهبه

  
  انگير گالب توليد تابع برآورد نتايج
 داگالس، كاب تابع نوع سه نيز مطالعه اين در

 به را نئوكالسيك هاي ويژگي كه ترانسلوگ و ترانسندنتال
  .گرديد برآورد Eviews افزار نرم توسط هستند دارا خوبي

  :است زير صورت به عتواب اين رياضي كلي رابطه
∏             داگالس كاب تابع )1
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n

i

n

j
ijiii

n

i
i i lnlnlnlnln

1 1

2

1
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 كه توليد مقدار Y ها،پارامتر γ و α، β توابع اين در

 گلي ها شامل ها نهاده مقادير xi و تن صورت به اينجا در
 حسب بر كاري روين مترمكعب، حسب بر آب تن، حسب بر
 ترتيب به ∑ و ∏م ئعال و طبيعي لگاريتم ln .باشد مي نفر

  .است معج حاصل و ضرب صلحا عملگر ي دهنده نشان
 حداقل F آزمون توليد، تابع بهترين انتخاب براي
 در F آماره مقدار .گرفت قرار استفاده مورد مقيد مربعات
 آماره از چون كه باشد مي 02/3برابر مطالعه اين نتايج مورد

F تابع است، بيشتر %95 سطح در آزادي درجه با جدول 
  .)1جدول ( دشو مي پذيرفته ترانسندنتال ديتول

ي مدل ترانسلوگ و ترانسنتدنتال،  در بررسي و مقايسه
اين آماره . است استفاده شده نمايي درستاز آماره نسبت 

  :شود ميزير محاسبه  صورت به
))()((22 LLnLLnLnLR UR −−− == λ  

57934/48log =−= functionlikelihoohLR 
2185/147log =−= functionlikelihoohLU  

 مقيد مربعات حداقل F آزمون -1 جدول

 ديقم مدل
  اگالسد كاب

 ديقرميغ مدل
  ترانسندنتال

F 
  محاسباتي

F 
  جدول

2R 
 تعداد
  پارامتر

2R  
 تعداد
 1.56  02/3  پارامتر

9709/0  4 9743/0  8  
  

 هاي محدوديت تعداد برابر آزمون آماره آزادي ي درجه
 مدل به رسيدن براي ترانسلوگ مدل بر شده اعمال

 جزء براي رمالن توزيع فرض باالبته  .باشد مي ترانسنتدنتال
 تابع ارزش حداكثر ،نمايي درست نسبت مارهآ خطا،

 باشد درست صفر ي فرضيه كه فرض اين با ،نمايي درست
 نامقيد حالت در تابع نمايي درست تابع ارزش حداكثر با را

 هم با زيادي اختالف مقادير دو هر اگر .كند مي مقايسه
 هم با وتيتفا نيز نامقيد و مقيد حالت دو آنگاه نداشتند،
 رد احتمال باشد، زيادي اختالف اگر كه حالي در ،ندارند
 ترجيح مقيد بر نامقيد حالت و يافته افزايش صفر فرضيه
 ترانسنتدنتال بر ترانسلوگ تابع ديگر بيان به و شود مي داده

 حداكثر آماره ،شود مي مشاهده كه همانگونه .است ارجح
 جدول كوراس كاي مقدار از آمده بدست نمايي درست
 وجود عدم بر دال صفر يهفرض نتيجه در ،است بزرگتر
 ترانسلوگ تابع و شده رد تابع دو ميان دار معني تفاوت

  .)2جدول ( شود مي انتخاب تابعي شكل بهترين عنوان به
  

 ترانسلوگ و ترانسندنتال توابع مقايسه -2 جدول
  نمايي درست نسبت مارهآ براساس

 الگوي
  برآوردي

 تابع مقدار
 نمايي درست

 تعداد
  پارامترها

LR محاسبه 
  شده

LR 
  بحراني

  14  2185/147  ترانسلوگ
21/2  63/1  

  8  57934/48 ترانسندنتال
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  :باشد زير مي صورت بهنتايج مربوط به برآورد تابع ترانسلوگ در اين مطالعه، 

( ) ( ) ( ) ( )
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 رب امi كارگاه دري ديتول گالب مقدار Y :فوق مدل در
X و تريل حسب i1

 بر امi كارگاه در گل مصرف مقدار 
X ،كيلوگرم حسب i2

 در دوره كل دري مصرف آب مقدار 
X و تريل حسب بر امi كارگاه i3 از اعم( كاري روين 
 حسب بر كارگاه در استفاده مورد )روزمرد وي خانوادگ

X و نفر i4دوره كي طول در مديريت شاخص 

β0 ،1388 سال دري ريگ گالب
 توليد تابع ثابت جمله 

βi ،)نپر عدد( e پايه در لگاريتم صورت به
β4 تا 

β11 و 
 تا 

β44
β12 و ستها نهاده مستقيم آثار به مربوط پارامترهاي 

 
β34 تا

 يكديگر بر نهاده دو متقابل اثر به مربوط پارامترهاي 
  .)3جدول ( است

  

  بررسي مورد نمونه در ترانسلوگ فرم به گالب ديتول تابع برآورد نتايج -3 جدول
بيضر  t SE آماره رامترپا    پارامتر  بيضر t SE آماره 

*** 183/12  067/0  825/0- )(23β * 804/1-  358/3  056/6-  )(1β 
ns 939/0 -  093/0  088/0-  )(24β ** 333/3-  522/0  74/1 -  )(2β 
* 795/1-  142/0  256/0-  )(25β *** 321/4  812/0  51/3  )(3β 

ns 453/0  128/0  058/0  )(34β ns 911/0  846/0  77/0 )(4β 
* 716/1  224/0  385/0  )(35β ns 390/1 -  160/1  61/1 -  )(4β 
ns 566/0 152/0  086/0  )(45β *** 443/7 -  088/0  66/0 -  )(22β  

996/0 R2 *** 613/7 -  138/0  058/1-  )33(β  
995/0  Adj.R2 ns 319/1 -  130/0  172/0-  )(44β  

5/1695  F ns 878/0 -  326/0  287/0-  )(55β  
Sig.F        ***                                                                                                     93/1 D.W=  

  
  ها كشش بررسي

 اي گونه به ترانسلوگ تابع در پارامترها مقادير چون
 با ها نهاده كشش ازبنابراين  نيست، تفسير قابل مستقيم
 .شود مي استفاده تفسير براي ها دهنها مقادير به توجه
 يك تغيير اثر در كه دهد مي نشان نهاده توليد كشش
 درصد چند توليد مقدار نهاده، مصرف ميزان در درصد

 ترانسلوگ تابع در اينكه ضمن .كرد خواهد تغيير
 مصرف زانيم ازي تابع نهاده هر كشش كه نيا ليدل به
 نهاده هري برا را ديتولي نواح توان مي بود، خواهد آن

 بودن منطقي ترتيب بدين .)4جدول ( كرد معلوم
 مشخص نيز ها نهاده از هريك مصرف در انگير گالب

  .شود مي
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   ميانگين سطح در توليد كشش مقادير -4 جدول
  ها نهاده مقدار

  كار نيروي  آب  گل  نهاده

  - 48/0  428/0  398/0  ميانگين كشش مقدار
  
  

 ميـان  از ،دهد مي اننش جدول يها داده كه گونه همان
 مثبـت  آب و گـل  توليـد  كشـش  رشـد،  بر كارآمد عامل
 بيشتر استفاده درصد يك با كه دهد مي نشان اين و است

 افـزايش  با و يابد مي افزايش %398/0 توليد گل نهاده از
 .يابـد  مـي  افـزايش  %428/0 توليد آب، نهاده درصد يك

 اسـت،  يـك  و صـفر  بين مقدار اين كه آنجا از همچنين
 بـه  .دارد قـرار  توليـد  دوم ناحيه در نهاده اين از استفاده
 بـوده  بهينه فوق يها نهاده از استفاده ميزان ديگر عبارت

 قــرار توليــد اقتصــادي ناحيــه در آمــده بدســت توليــد و
 اسـتفاده  از حكايـت  كار نيروي منفي كشش .است گرفته
% 1 افـزايش  ازاي بهالبته  .دارد سوم منطقه در كار نيروي

 ايـن  علت .يابد مي كاهش 48/0 توليد ميزان كار، رويني
 ايـن  از نامناسـب  و حـد  از بـيش  استفاده توان مي را امر

 از بزرگتـر  كشـش  ريمقاد است، ذكر قابل .دانست نهاده
 نهـاده  مصـرف  به نسبت گير گالب كه آنست نشان ،كي

  .كند يم عمل ديتول تابع و اول هيناح در نظر مورد
 نسـبت  بازده دتوان مي آمده بدست هاي كشش مجموع

 از .كنـد   تعيـين  را توليـد  انعطـاف  واقـع  در و مقياس به
 مقيـاس  به نسبت بازده كه دريافت توان ميدول ج نتايج
 ترتيب بدين .است 346/0 بررسي، مورد انگير گالب در
 ميزان دهيم، افزايش %100 را توليد هاي عامل تمامي اگر

 نزولـي  بازده را حالت اين كه يابد مي افزايش %34 توليد
  .گويند مي مقياس به نسبت
  

  نمايي درست حداكثر روش از مرزي تابع برآورد نتايج
 مرزي مدل مناسب، توليد تابع انتخاب و برآورد از پس
 Maximum( نمايي درست حداكثر روش به تصادفي

Likelihood Estimation (MLE)( كارايي و شده برآورد 
 در .شد زده تخمين گالب توليد در انگير گالب فني

 در گوناگون هاي فرضيه نخست مرزي، توليد تابع تخمين
 كه اين آزمون نيز و U و V تصادفي يمتغيرها توزيع مورد
 برتر OLS بر نمايي درست حداكثر روش از برآورد آيا

 :شد گرفته نظر در زير يها مدل چارچوب در نه، يا است
 -3 مدل و µ=0 -2 مدل ،تيمحدود بدون -1 مدل

0== γµ )صفر ي فرضيه( 

ارچوب چ در ترانسلوگ توليد تابع پارامترهاي
 نمايي درست روش به و جداگانه اي گونه به باال يها مدل

 نسبت آزمون نيز مدل بهترين انتخاب براي و شده برآورد
  .شد گرفته بكار يافته، تعميم نمايي درست حداكثر
 اعمال γ و µ پارامترهاي بر محدوديتي ،1 مدل رد

==0 مدل كه حالي در .شود مين γµ كه دهد مي نشان 
ــداقل روش ــات ح ــول مربع  Ordinary Least( يمعم

Squares (OLS)( برتـري  نمايي درست حداكثر روش به 
 و گـالب  ديـ تول راتييـ تغ تمـام  ديگـر،  سـخن  به ؛دارد

 عـواملي  بـه  مربـوط  ان،گيـر  گـالب  نيب موجود اختالف
 در بنـابراين  .اسـت  خـارج  گيـر  گالب كنترل از كه است

ي فنــيي كــارا نيبــي دار معنــي تفــاوت شــرايطي چنــين
==0 اگـر  شـود  مـي ن دهيـ د انگير گالب γµ  پذيرفتـه 
 ثرحــداك روش كــه اينســت گويــاي ؛ و ايــننشــود
 برتـري ي معمـول  مربعـات  حداقل روش به نمايي درست
ــابراين، .دارد ــمتي بن ــتغ از قس ــد راتيي ــالب تولي  و گ

ـ  موجـود  اختالف  عوامـل  بـه  مربـوط  انگيـر  گـالب  نيب
 فنــي كـارايي  شـرايطي  چنــين در پـس  .اسـت  مـديريتي 
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 ي فرضـيه  ،2 مـدل  در .اسـت  مشـاهده  قابل انگير گالب
ــال ــده اعم ــوط ش ــه مرب ــوع ب ــع ن ــار توزي ــي اييك  فن
 شود، پذيرفته µ=0 صفر ي فرضيه اگر و؛ ستواحدها
 توزيـع  انگيـر  گـالب ي فنـ يي كارا كه آنست دهنده نشان
 ايـن  اگر و ؛است )مثبت دامنه( دامنه يك يا و نرمال نيمه

 نتـايج  .انـد  داشته شده بريده توزيع نشود، پذيرفته فرض
 رد صـفر  ضفـر  كـه  داشـت  آن از حكايـت  آمده بدست

 توزيـع  واحـدها  فنـي  كارايي توزيع نتيجه در و شود مي
 صفر ي فرضيه شدن پذيرفته همچنين، .ندارد نرمال نيمه
 حـداقل  روش كـه  آنسـت  گويـاي  3 مدل چارچوب در

 نمـايي  درسـت  حـداكثر  روش به نسبت معمولي مربعات
 و گـالب  توليـد  تغييرات تمام ديگر بيان به .دارد برتري

 بـه  مختلـف  هـاي  گيـري  گالب در لكردعم ميان اختالف
 خـارج  كنتـرل  از كـه  شود مي مربوط تصادفي هاي عامل
 بـه  اختالف از بخشي شود، رد فرضيه اين اگر اما .است
 شـرايطي،  چنين در و شود مي مربوط مديريتي هاي عامل

 قابـل  مختلـف  يواحـدها  در گـالب  توليـد  فني كارايي
 روش بـر  نمـايي  درسـت  حداكثر روش و است مشاهده
  .)5جدول ( دارد برتري معمولي مربعات حداقل

  
  نمايي درست حداكثر روش به نمونه انگير گالبي تصادفي مرز ترانسلوگ ديتول تابع نيتخم نتايج -5 جدول

t  SE  پارامتر بيضر t  SE  پارامتر بيضر 

027/3 001/0  0912/0-  12β  182/0  247/1  227/0  
0β 

014/2 019/0  0643/0  13β  035/3-  264/0  802/0-  1β  
748/1- 074/0  100/0-  14β  303/0-  293/0  088/0-  2β  
521/1- 094/0  0752/0-  23β  384/4  372/0  635/1  3β  
273/0- 070/0  0183/0-  24β  861/0- 359/0 309/0-  4β  
844/1 018/0  150/0  34β  275/0- 045/0  0095/0- 11β  
414/6 045/0  0131/0  22

2 VU
S δδδ +=  448/0  019/0  043/0-  22β  

0261/1267 020/0  999/0  22
SU δδγ /= 992/1- 087/0  116/0-  33β  

776/8- 061/0  229/0-  µ  443/1-  105/0  152/0-  44β  

  
  واحدها فني كارايي مقادير بررسي
 شاخص مقدار بررسي، مورد يدهاواح از هريك براي
 Frontier 1-4 افـزار  نـرم  توسـط  واحـدها  از فنـي  كـارايي 
 مشاهده 6 جدول نتايج در كه طور همان .است آمده بدست

 و 67/0 انگير گالب فني كارايي حداكثر و حداقل كنيد، مي
 و اسـت  %99 كارايي در فراواني بيشترينالبته  .است 99/0

 %2 تنهـا  ،هستند كارا انگير گالب بيشتر ما فرض برخالف
 و باشـند  مـي  %90 از كمتـر  فني كارايي داراي انگير گالب

 بـين  تفـاوت  بـه  توجه با .دارند %90 از باالتر كارايي 88%
 بـا  تـوان  مـي  انگيـر  گـالب  فنـي  كارايي حداكثر و حداقل
 افـزايش  امكـان  هـا  نهـاده  صـحيح  ي هنحو و مقادير ترويج
  .فراهم نمود %32 تارا  توليد
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  نمونه افراد فني كارايي توصيفي آمار -6 جدول
  حداكثر  حداقل  دامنه  انسيوار  اريمع انحراف  مد  ميانه  نيانگيم  نمونه تعداد

100  97/0  97/0  99/0  041/0  0017/0  32/0  67/0  99/0 

  
   - 6 ادامه جدول

 99 98 97 96 95 94 93  92  91  76  67  نمرات كارايي

  31  22  21  10  4  5  2  2  1  1  1  فرواني يا درصد
  

  انگير گالب ناكارايي عوامل بررسي
يي كارا بر مؤثري تيريمد عوامل تأثيري بررس به پايان در

 هري فنيي كارا سطح .شد هپرداخت انگير گالبي فن
 اوي تيريمدي رهايمتغ و وابسته ريمتغ عنوان به گير گالب

 تابع اين .شدند وارد مدل در مستقلي رهايمتغ عنوان هب
 7 جدول در كه همانطور .شود مي برآورد طيخ صورت به

ي كيزيفي ها نهادهي ريبكارگ عدم ليدل هب ،شود مي مشاهده
  .است نييپا R2 مدل در

  

z i1بردار بهره سن iام  
z i2بردار بهره تحصيالت iام  
z i3بردار بهره تجربه iام  
z i4 عدم يا ترويجي و آموزشي كالس در شركت

  امi بردار بهره آن در شركت      
z i5 بردار بهره روز علم به دستيابي ليتما iام  
z i6 آن عدم يا جانبي درآمد وجود  
 سطح بري تيريمدي فيكي رهايمتغ اثر نييتعمنظور  به
 بيضرا تنها رها،يمتغ ريسا ماندن ثابت با گير گالبيي كارا
 استفاده موردي دار معني و عالمت لحاظ از رهايمتغ
 در كارايي، تابع براي شده زده تخمين نتايج .باشند مي

  .است آمده 7 جدول
z تأثيرضريب  i1 گيران بر روي كارايي  سن گالب

اين ضريب . است -0016/0است و برابر  دار معنيمنفي و 
ميان سن و كارايي فني كشاورزان يك  كه دهد مينشان 

يعني با افزايش سن كارايي  ،رابطه منفي وجود دارد
  .يابد گيران كاهش مي گالب

  

  انگير گالبي فنيي كارا برثر ؤمي تيريمدي رهايمتغ تأثير برآورد -7 جدول

  مقدار  آماره   يدار سطح معني tآماره   انحراف معيار  ضريب  نام متغير

z i1 0016/0-  0005/0 91/2- ***  
R2  14/0  

z i2 0002/0  0013/0  165/0  ns 
R2 092/0 تعديل شده  z i3 0013/0 0004/0- 002/3 ***  

DW 02/2  z i4  0016/0-  0086/0  1837/0-  ns  
z i5 017/0  011/0 57/1 *  

F ** 67/2  z i6  0145/0  008/0  72/1  **  
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z التيتحص i2: كارايي روي بر عامل اين تأثير 
 تحصيالت كه باشد اين دتوان مي آن دليل .است معني بي

  .نيست گيري گالب تخصص مينهز در نمونه افراد

z تجربه i3: است مثبت كارايي و عامل اين بين رابطه، 
  .كرد خواهد پيدا افزايش نيز فني كارايي تجربه، افزايش با يعني

z يآموزش كالس در شركت i4 محدود بر عالوه نيز 
 دهستفاا تركم سنتي گيري گالب مورد در اطالعات بودن
 بر كنيد، مي مشاهدهنيز  7 جدول در كه طور همان .شود مي

  .ندارد اثري كارايي تغيير روي
z علوم كسب به تمايل عامل i5 مثبت و دار معني نيز 

 و علوم كسب به تمايل افراد كه صورتي در يعني ،است
 تهدس آن كارايي دارند، جديد مباحث زمينه در فني دانش

  .يابد مي افزايش
z جانبي درآمد i6: كه است معني بدين عامل اين 

 گيرد مي نيز عطر خود، گالب محصول همان از گير گالب
 رابطه فني كارايي بر عامل اين .رساند مي فروش به و

  .دارد مسقيم
 كسب تجربه، سن، كارايي بر مؤثر عوامل همچنين

 با كه طوري به. بودند جانبي مددرآ ايجاد و جديد علوم
 جانبي درآمد ايجاد و جديد علوم كسب تجربه، افزايش

  .دهند افزايش را خود كارايي ندتوان مي
 
  بحث
 سال در گالب توليد در فني كارايي پژوهش، اين در
 .گرفت قرار بررسي مورد كاشان شهرستان در 1388

 100 از نامه پرسش تكميل طريق از ها داده و اطالعات
 روش .شد آوري جمع بخش 5 در سنتي گير گالب
 از پس .است متناسب تخصيص با بندي طبقه ،گيري نمونه
 شكل عنوان به آن انتخاب و ترانسلوگ تابعي شكل برآورد

 به فني كارايي ،ها نهاده مصرف و توليد ميان روابط بهينه
 كه گونه همان .آمد بدست تصادفي مرزي تحليل روش
 كه كارايي، گيري اندازه ي زمينه در گذشته مطالعات نتايج
 هاي تحليل دهد مي نشان شد، اشاره آنها به باال در

 يكي ،توليدكنندگان ميان در كارايي هاي تفاوت اي مقايسه
 در ضعف و قوت نقاط شناخت هاي راه مهمترين از

 به مربوط مطالعه در مثال عنوان به .است موجود وضعيت
 عدم از نشان حاصل نتايج )1388( محتشمي و نژاد بريم
 بكارگيريبه  نياز و توليدكنندگان از تعدادي بهينه رفتار

 ديگر مطالعات بيشتر در همچنين .است ترويجي خدمات
 اين در اما است، بوده %90 تا %60 بين كارايي متوسط
  .است آمده بدست %97 ميانگين مطالعه

 در انگير گالب كه داد نشان توليد تابع نتايج بررسي
 صورت به كار نيروي نهاده از استفاده در كاشان شهرستان

 در نهاده اين از استفاده كه اي گونه به ،كنند مين رفتار بهينه
 امكان اين ديگر عبارت به است، گرفته قرار توليد سوم ناحيه
 افزايش را توليد كار، نيروي ميزان كاهش با كه دارد وجود
 ظرفيت كه داد نشان مرزي يدتول تابع برآورد نتايجاما  .داد

  .دارد وجود نيز مديريت بهبود راه از توليد افزايش جهت
 نهاده از توليدكنندگان از %22 كه داد نشان توليد تابع

 بهينه حد از بيش و دارند قرار توليد سوم ناحيه در گل
 توليدكنندگان از %28 آب نهاده مورد در و كنند مي استفاده

 نهاده اين افزايش با يعني ،كنند يم توليد اول ناحيه در
 .دهند افزايش را خود توليد ندتوان مي

 در فني كارايي ميانگين كه داد نشان بررسي نتايج
 %99 بيشينه تا %67 كمينه از كه است بوده %97 نمونه
 بين فراواني %98 كه كرد ذكر بايد اما .است داشته نوسان

 توجهي ابلق بخش كه معناست بدان اين .است %99 تا 90
 تركيب بهترين بكارگيري براي الزم دانش از نمونه افراد از
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 افراد از %2 حدود تنها و بوده برخوردار توليدي هاي نهاده
  .كنند مي عمل بهينه غير لحاظ اين از

 توان مي كلي طور هب پژوهش اين در كه اييهپيشنهاد
  :است زير صورت به داد ارائه
 گل و كار نيروي نهاده ود از نمونه افراد كه آنجا از
 با ضروريست نمايند، مي استفاده بهينه حد از بيش

 مصرف به را توليدكنندگان آموزشي هاي كالس برگزاري
 كاهش و توليد ميزان افزايش نتيجه در و نهاده دو كمتر
 مستقيم تأثير به توجه با همچنين .نمود ترغيب ها هزينه

 پيشنهاد ،ندگانتوليدكن فني كارايي بر جانبي درآمدهاي
 در تنوع ايجاد جهت در الزم هاي حمايت كه شود مي

 از عطر فروش و توليد نظير ان،گير گالب درآمدي منابع
  .گيرد قرار توجه مورد توليدي گالب
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Abstract 
Rosewater industry, a supplementary industry in Kashan, is one of the important sources of 

income and occupation for this province’s inhabitants. Due to the limitation of production 
resources and rich background in rosewater industry in Iran, technical efficiency of its 
production was studied using economic optimality principles with usage of production inputs 
from rosewater producers in city of Kashan in 2009. Information and data were collected 
through questionnaire from 100 rosewater producers in 5 sections. Sampling method was 
classification with proportional allocation. After estimation of Translog functional form and its 
selection as optimum form of relationships between production and inputs consumption, 
technical efficiency by stochastic frontier analysis was obtained. Results of the estimated 
production function showed that 22% of producers used flower input more than optimum level 
while 28% of producers used water input in first production area, i.e., with increasing of this 
input they could increase their production. The average of technical efficiency in sample was 
97% which has fluctuated between minimum of 67% and maximum of 99%. Also, age, 
experience, getting new knowledge and creation of side revenue were effective factors on 
efficiency and with increasing of experience, getting new knowledge and creation of side 
revenue they can increase their efficiency. 
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