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محیطی در بخش کشاورزی  تحلیل رابطه کارایی فنی با کارایی زیست

 ایران
 ،3زاده، محمد قهرمان2، قادر دشتی1زهرا محمدپور

 چكيده
وری عوامل توليد بخش کشاورزی به صورت یک جهت پاسخگویی به نيازهای غذایی فزاینده جمعيت درحال رشد، بهبود بهره  

تواند نقش انكارناپذیری در افزایش توان وری میهای اساسی تغيير بهرهکارایی به عنوان یكی از مولفهضرورت درآمده است. در این راستا 
به همين خاطر هدف اصلی ای توام گردیده است. ی گلخانههاهای اقتصادی، با انتشار گازتوليدی ایفا نماید ليكن امروزه ارتقای کارایی بنگاه

باشد. برای نيل به هدف مطالعه از روش تحليل محيطی در بخش کشاورزی ایران می نی با کارایی زیستبررسی رابطه کارایی فاین مقاله 
ی مورد نياز از مرکز آمار ایران ، بانک مرکزی و هااطالعات و  داده یاماموتو استفاده به عمل آمد. -ها و آزمون عليت توداپوششی داده

های  بازده ثابت و ميانگين کارایی فنی در حالتآوری شد. براساس نتایج حاصله، جمع 1331-59ی هاوزارت نيرو برای دوره زمانی سال
 درصد محاسبه گردید. 66محيطی درصد بدست آمد ضمن اینكه ميانگين کارایی زیست 59و  68متغير نسبت به مقياس به ترتيب معادل 

باشد بطوریكه در محيطی میطرفه از کارایی فنی به کارایی زیستیک بيانگر رابطه علی  یاماموتو_ نتایج حاصل از آزمون عليت تودا
شود توليد بيشتر به بنابراین استنباط میدهد. محيطی را کاهش میدرصد کارایی زیست 31/0مدت یک درصد افزایش در کارایی فنی، بلند

محيطی نيز در بلند محيطی، کارایی زیستش آلودگی زیستباشد به سبب افزایزیست میها به محيطمفهوم ورود مقدار بيشتری از آالینده
زیست هایی که همزمان در کنار افزایش توليد، آالینده کمتری را وارد محيطرو  بكارگيری فناوریگردد. از همينمی مدت دچار تنزل

 گردد.کنند توصيه میمی

 
 ایی گلخانهيطی،گازهامحتحليل پوششی، عليت، کارایی فنی، کارایی زیستهای کليدی: واژه
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 مقدمه

آید که نقش مهمی در های اقتصادی به شمار میترین بخشدر هر کشوری بخش کشاورزی از مهم  

ی امنیت غذایی، توسعه اقتصادی و استقالل جامعه دارد . درواقع تولیدات بخش کشاورزی در زمینه

امنیت  نیتأمست. با توجه به افزایش جمعیت، ارز از اهمیت زیادی برخوردار ا نیتأمایجاد اشتغال و 

غذایی با  دهد که مقدار فعلی عرضه سرانه مواد. شواهد نشان میباشدیمای حائز اهمیت غذایی مسئله

از وظایف مهم دیگر بخش کشاورزی، نقش آن در تولید ناخالص  (.Kiyani,2015) سطح مطلوب فاصله دارد

تواند نقش گی نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی، بخش کشاوزی میداخلی است. در جهت خروج از وابست

ی هامهمی را ایفا کند که طبق گزارشات بانک مرکزی سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال

 0961 درصد در نوسان بوده است. همچنین نرخ رشد بخش کشاورزی طی دهه 01الی  7/7بین  69-0961

ترین نرخ رشد را داشته لکن در درصد بیش 4/5با مقدار  0969ته، در سال با وجود نوساناتی که داش

درکنار توجه به مبحث افزایش تولید  (.Central Bank Iran,2018کرده است)درصد افت  0/4به   0969سال

ها مطرح است که باید زیست از جمله انتشار گازها و آالیندهی محیطهادر بخش کشاورزی، بحث آلودگی

ها در بخش برداری اصولی از منابع مورد توجه قرار گیرد. آالیندهبهرهزیست و استای حفظ محیطدر ر

 ی مورد مطالعه روند صعودی را داشته است.هایابند و در طی سالکشاورزی از منابع گوناگون انتشار می

ی که اگونهبه افزایش چشمگیری را تجربه کرده است  گذشته تولید محصوالت کشاورزی یهادههطی 

میلیون تن در سال  0۵1و  0979میلیون تن در سال  77به 0957در سال  میلیون تن ۵5 از تولیداتحجم 

زراعت بوده است.  افزایش تولید، مربوط به زیربخش ترین میزانرسیده است. در این بین بیش 0969

ی اخیر تولید محصوالت های دههرغم نوسانات موجود در طدهد. علی( نشان می0همانطوریکه که نمودار )

ای را پشت سر گذاشته است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، گفته زراعی روند صعودی قابل مالحظه

ی تولیدی هاشود  بخشی از این افزایش تولید محصوالت کشاورزی ناشی از بهبود کارایی واحدمی

ی گیرد مسئلهی مختلف صورت میهالوژیگیری ازتکنوباشد. هنگامی که  بهبود کارایی با بهرهمی

 دهد.  محیطی خود را نشان میطبیعی و آلودگی زیستتخریب منابع



 

6402 

 

 
 1393-58یها(. توليد محصوالت زراعی ایران طی سال1نمودار)

 (1353منبع : وزارت جهاد کشاورزی)
 

ی دامی، هادار، فعالیتاز کود نیتراتتوان به استفاده ها در بخش کشاورزی میاز منابع انتشار آالینده     

ها افزایش تولیدات کشاورزی مسلما زدایی و مصرف سوخت فسیلی اشاره نمود. در طی این سالجنگل

. بوده استی کشاورزی، مصرف کود شیمیایی و سوخت بیشتر در این بخش هاتوام با افزایش  فعالیت

در بخش کشاورزی  0974-65ی ها سوخت طی سال شود مصرفمالحظه می( ۵که در نمودار ) یهمانطور

این  بوده. از آنجاییکه سوخت مصرفی بخش کشاورزی بیشتر سوخت فسیلی شته استروند صعودی دا

  باشد.زیست میکه پیامد آن آلودگی محیط گردیدهزیست ها به محیطامر موجب ورود بیشتر آالینده

 

 
 کشاورزی ایرانسوخت مصرفی در بخش ميزان (. 2نمودار)

 (1359منبع : وزارت نيرو )

ای در های گلخانهتوان به مواردی نظیر انتشار گازمحیطی میی تخریب زیستها در زمینهاز جمله نگرانی

های زیرزمینی، تخلیه های اسیدی، بیابانزایی، افت سطح آبی زمین، بارانایران و جهان و گرم شدن کره

ی بخش هایق منابع تجدیدناپذیر اشاره نمود. وجود چنین مسائلی، فعالیتخصوص از طرمنابع انرژی به

دهد. ایران با توجه به شرایط اقلیم خشک و نیمه قرار می ریتأثکشاورزی و عرضه محصوالت آن را تحت 

 میلیون بشکه معادل
نفت خام   

سوخت 

 مصرفی

 سال

 سال

مقدار 

 تولید
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ی مختلف تولید در استفاده از منابع پایه، در زمره هابخشخشک، توزیع نامناسب جمعیت، رقابت 

(. Mirhaji et al.,2015)ار دارد که مسائل زیست محیطی از اهمیت مضاعفی برخوردار استکشورهایی قر

 . دهدنشان می 0974-65یهااکسید کربن در بخش کشاورزی را طی سالانتشار گاز دی( میزان 9نمودار)

 
 

 اکسيد کربن در بخش کشاورزی ایران(. انتشار گاز دی3نمودار)
 (1359منبع : وزارت نيرو )

با یکدیگر صورت گرفته است.  نظز به اهمیت موضوع مطالعات متعددی در خصوص رابطه انواع کارایی

(2016) Ahmad et al اکسید کربن و انرژی مصرفی با به بررسی رابطه بلند مدت وکوتاه مدت انتشاردی

قفه توزیعی اتورگرسیو با و  از طریق مدل1971-2014 زمانیدوره در اقتصاد هند طی  رشد اقتصادی

(ARDL)  پرداختند و از رهیافت مدل خودتصحیح برداری جهت بررسی علیت میان متغیرها استفاده

که رابطه بلند مدت بین متغیرها وجود دارد. همچنین مصرف انرژی رابطه مثبت با  کردند. نتایج نشان داد

 Aye et al  (2017) .ت وجود داردرابطه مثب اکسیدکربن دارد و بین رشد اقتصادی و انتشار کربنانتشار دی

کشور در حال توسعه با استفاده از چارچوب  31اکسید کربن را برای رشد اقتصادی بر انتشار دیاثر 

 ریتأثاقتصادی  ی پژوهش در کشورهایی با رشد کم، رشدهاآستانه پانل مانا بررسی کردند. بر اساس یافته

شواهدی  های پانل علیت،با استفاده ازروشهمچنین . لعکساکسید کربن دارد و بادی منفی بر انتشار

 (2013). انرژی و توسعه مالی وجود دارد، رشد اقتصادی، مصرف CO2انتشار دار بین رابطه معنی مبنی بر

Shortal and barnez  محیطی مزارع لبنی در اسکاتلند را با توجه به انتشار زیستفنی و  کاراییرابطه بین

های . برآورد کارایی فنی یک نمونه از مزارع لبنی بر اساس دادهمطالعه کردند یاگازهای گلخانه

که گردید. نتایج نشان داد انجام  (DEA) هاداده یروش تجزیه و تحلیل پوشش ازنظرسنجی، با استفاده 

ی هاباالتری در تولید گاز در نمونه تحقیق، مزارع که از لحاظ فنی کارآمدتر هستند،  دارای عملکرد 

 سال

انتشار 

گاز 

اکسیدی

 د کربن
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 ایبرمحیطی را ارتباط کارایی اقتصادی و کارایی زیست Rasekhi et al (2017)باشند. ای میگلخانه

را با استفاده از روش تحلیل پوششی  2012-2002زمانی  فته در بازهیا توسعهو  توسعه لحادر  یهارکشو

 به نسبت یافته وسعهت یهارکشو دست آمدهها و علیت گرنجر بررسی کردند. مطابق نتایج بهداده

ضمن این که ند رداربرخو یباالتر دیقتصاو ا یستمحیطیز یییهاراکااز عهـتوس لحادر  یهارکشو

د. دار دجوو طرفهدو مثبت طتباار منتخب یهارکشودر  یستمحیطیز ییرااـکو  دیقتصاایی رااـبینک

(2018)  Shahnazi et alاکسید کربن در ادی و دیی انرژی، رشد اقتصهارابطه علیت میان مصرف حامل

مورد  موتویاما _با استفاده از روش تودا 1996-2011ی مختلف اقتصادی ایران را  طی دوره زمانی هابخش

ی انرژی به رشد هااز مصرف حامل طرفهبررسی قرار دادند. نتایج حاکی از وجود رابطه علیت یک

کربن با اکسیدغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دیطرفه از متاقتصادی در بخش کشاورزی و وجود علیت دو

 ی انرژی در بخش حمل ونقل، خانگی، عمومی و تجاری وجود دارد. هاحامل

است که همواره مورد  یاز جمله مسائل ستیزطیو بخش مح یارتباط بخش اقتصادشود مالحظه می 

 نیز یسالم ستیزطیلوب، محمط یدر کنار رشد اقتصاد ایکه سعی میگرددبگونهبوده است،  تیاهم

ا عنایت به اهمیت افزایش کارایی فنی در فرایند توسعه اقتصادی و نیز لزوم صیانت از منابع بداشت. 

 یفن ییارتباط کارا یابیمطالعه حاضر به ارزطبیعی و محیط زیست در راستای رونق فعالبتهای کشاورزی؛ 

 ردازد.پمی رانیا یدر بخش کشاورز یطیمحستیز ییبا کارا

 روش تحقیق

 ساساً. اشودینهاده اطالق م نیحداکثر محصول از مجموعه مع دیبنگاه در تول ییتواناکارایی فنی به    

 منفی یستمحیطیز یپیامدها اـبه دنهاروی  هـک ستا فنی ییراکاای از جنبه یستمحیطیزیی راکا

 تـسا تولید یهاهدنهااز  دگیـنالیآ تولید ضعیتونشانگر  محیطیزیست ییرااک قعدروا .کندیم تمرکز

(Sorvari et al.,2011). یجهدر ،محیطی یستز ریانباز یهدنهااز  باالیی حسطواز  دهستفاا رتصودر  گرچها 

 ،بـترتی همین به .باشد رگازسا یستمحیطیز ییراکااز پایینی نسبتاً سطح با تواندیم فنی ییراکا یباال

 ییراکااز  باالیی یدرجه با فنی ییراکااز  پایینی سطح ،ییستمحیطز ریانباز یهدنها یرکمدمقا در

 (.Reinhard,1999)ستا منطبق یستزیطـمح
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 Zی زیانبارو نهاده Xی (. مرز توليد با نهاده1نمودار )

 (1555منبع : رینهارد و همكاران )
 

( DEA) 1هاشی دادهمحیطی استفاده از رهیافت تحلیل پوشبرای محاسبه انواع کارایی و کارایی زیست     

نهاده و ستاده  نیاست که در آن چند یها روشداده یپوشش لیتحلباشد. های متداول میرهیافتیکی از 

استفاده از روش تحلیل پوششی  با(.  .Charnes et al,1978) گیردمی قرار یمورد بررس دیتول ندیدر فرآ

شود و با استفاده از آن کارایی رد بـاال تعیین میها، مرز کارای تولید از طریق واحـدهایی بـا عملکـداده

و مرز کارای تولید را  گردیدهبهترین عملکرد واحدهای مورد ارزیابی تعیین . ودشهر واحد تعیین می

 (.Amadeh & rezaei,1999) ددگرکارایی هر واحد به نسـبت ایـن مـرز تعیـین می سپس .دهدتشکیل می

گرا هـدف های سـتادهگرا باشد. در مـدلگرا یا ستادهتواند نهادهها میههای تحلیل پوششی دادمدل   

نهاده برای سطح  کمینه از هدف استفاده ارگحداکثر کردن تولید با مقدار معینی نهاده است. در نهاده

تواند بازده ثابت می (گراگرا و هم نهادهمحصولها هم) . سطح پوششی مدلباشدمیمعینی از محصول 

  (.Tsola,2011 .)داشته باشدنسـبت به مقیاس یا بازده متغیر نسبت به مقیاس را 

 تی)کارا( فعال نهیکه بر طبق اصول حداقل هز ییهامدل بنگاه نیدر ا : مدل بازده ثابت نسبت به مقیاس

. گرددیصددرصد اعالم م ییکارا زانیآنها م یو برا رندیگیقرار مهمسان  دیتول ی منحنیبر رو کنند،یم

 : باشدیم( 0رابطه ) به صورت یفن ییکارا بهمحاس یبرا یخط یزیربرنامه یالگو

                                           
 Data Envelopment Analysis2 

(0)  
   st 
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مجموعه  یهاوزنباشد که شامل اعداد ثابت می N ⨯1یک بردار   مقدار کارایی ،Φ که در آن،      

 سیماتر بیترت به Y و X ،هابنگاه ییکارا φیمقدار اسکالر بدست آمده برا. دهدیرا نشان م عیمرج

بردار مقدار XI . دندهیرا نشان م) ارزش افزوده(  و ستاده )نیروی کار، سرمایه و انرژی( هانهادهمقدار 

 ییفوق مقدار کارا یزیربرنامه ی. با حل الگوباشدیم امNها برای بنگاه ستادهبردار مقدار YIو  هانهاده

با افزودن محدودیت  (VRS) به مقیاس   مدل بازده متغیر نسبت. دیآیهر بنگاه بدست م یبرا یفن

 و  VRS دو روش از یدیواحد تول یفن ییمقدار کارا نیاگر ب آید.، بدست میCRSبه مدل  

CRS مواجه  اسیمق ییبا عدم کارا یدیاست که واحد تول نیا دهندهاختالف وجود داشته باشد نشان

در حالت  یفن ییبر کارا میدر حالت بازده ثابت تقس یفن ییاز نسبت کارا اسیمق ییکاراهمچنین . است

آن  لهیست که به وسا نیها اداده یپوشش لیمهم تحل ویژگی کی .دیآیبدست م ریبازده متغ

مشخص  اسینسبت به مق ریمدل بازده متغاما  داد.  صیرا تشخ اسینوع بازده به مق توانیم

 مشکل با حل مدل نی. اکندیم تیفعال اسیمق یبازده نزول یصعود هیبنگاه در ناح ایکه آ کندینم

کردن از طریق جانشین  NIRSشود. مدلبرطرف می (NIRS)2اسینسبت به مق یشیرافزایغ

 آید.بدست می  با محدودیت 

 
 

ها مطلوب هستند. برای ها و ستادهدر روش تحلیل پوششی فرض بر این است که تمام نهاده     

 نامطلوب در مدل مشکل وجود داردهای محیطی، در نحوه وارد کردن ستادهگیری کارایی زیستاندازه

(Dyckhoff & Allen,2000) ،با توجه به ادبیات نظری موجود در زمینه الگوسازی برای ستاده نامطلوب .

گرا دار ستادهجهت  شود. استفاده از توابع مسافتهای مختلف و رایج در این زمینه توضیح داده میروش

تابعی که امکان افزایش همزمان ستاده مطلوب و کاهش ستاده نامطلوب را (، .Chung et al,1997) است

 .آورداهم میفر

                                           
1 Non Increasing Returns to Scale 
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تابعی است که امکان افزایش همزمان ستاده مطلوب و ( .Chung et al,1997) گراتوابع مسافت ستاده   

آورد. فرض قابلیت حذف ضعیف بیانگر آن است که از بین بردن یا کاهش ستاده نامطلوب را فراهم می

لوب است. قابلیت حذف قوی به کاهش میزان تولید ستاده نامطلوب، مستلزم کاستن از تولید ستاده مط

توان بدون پرداخت هزینه یا کاهش تولید محصول خوب، حذف باشد که محصول بد را میاین مفهوم می

 ارائه شده است :( 2) مسافت ستاده گرا در رابطه تابع(. fare et al,1989) کرد

 

(۵)  
 

 

 GB)،(GY   =Gدار ستاده نامطلوب، بر Bی مطلوب، هابردار ستاده Yها، بردار نهاده X که در آن، 

دهد. از آنجا که هدف مطالعه، حداکثر مجموعه موجه ستاده را نشان می P(X)نشان دهنده بردار جهت، 

برای به دست  = B) ،(Y  G-کردن تولید ستاده مطلوب و حداقل کردن ستاده نامطلوب است بردار جهت 

الگوی برنامه ریزی خطی برای برآورد تابع فاصله تحت گیرد. آوردن تابع مسافت مورد استفاده قرار می

 Falavigna et باشد )می( 9فرض با قابلیت حذف ضعیف و بازده متغیر به مقیاس به صورت رابطه )

al,2013) : 
      

(9)  
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نامطلوب  دهستا حضوررد دشفار دهستا مسافت تابعو  اردجهت دهستا مسافت ابعـت ینـبی هـرابط      

( 4) مطابق رابطه  G = (Y,-B) به جای بردار هادی G = (Y, B)توان با درنظر گرفتن بردار هادی را می

 : آوردبدست

 

 

 

=  -1 

  

(4) 

    

    

    

    

    

    

 :نوشت (5)رت به صون میتواا دو ربین این ی ابطهر   

 -1                                                                         (5)  

 در نتیجه معادل ان برابر خواهد بود با :

       = (9)  

(Yamoda-Toda,1995ی )یبر الگو یمبتن سنجش علیت روش کVAR  روش  یاصل تیمزباشد. می

انباشته باشند؛ هم یحت ای نامانا VARدر مدل شودیاجازه داده م رهایکه به متغ ، این است اماموتویتودا و 

آزمون  شود.ینم دیمدل مق یرهایمتغ یانباشتگو هم یخاص مربوط به انباشتگ طیآزمون به شرا نیلذا، ا

 یهایسر یحداکثر درجه انباشتگ مرحله اول،رد. شودیممرحله انجام دو  در اماموتویتودا و 

 = P یبا درجه  VARیک مدل   را تعیین و سپس VAR(K)شناسایی و وقفه بهینه مدل   (DMAXی)زمان

K + DMAXیداریمعن صیتشخ یاستاندارد والد برا یهاآزمون یریبه کارگشود. مرحله دوم، برآورد می 

 ونیمدل روش رگرس نیبرآورد ا یبرا اماموتویاست. تودا و  Pبا درجه   VARوقفه نخست مدل    Kبیضرا

با   X2 یمجانب عیتوز یها نشان دادند که آماره والد دارارا به کار گرفتند. آن( 0SURنامرتبط)به ظاهر 

 بنابراین در روش تودا و .( است. باشندیصفر برابر صفر م هیکه تحت فرض یبیضرا اد)تعد آزادی دودرجه 

                                           
1 Seemingly Unrelated Regression 
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 7های )محیطی، تصریحکارایی زیست ، یعنی بین کارایی فنی وEEو  TEعلیت میان رای آزمون یاماموتو ب

 شود :برآورد می  SUR( و به روش 

 

(7)  

 +    

 

               

+  

 

                         

نیست و EE علت   TEنتواند رد شود،   H0 ˸ Λ11 = Λ12 = ….. = Λ1K = 0صفر هیچنانچه فرض    

همچنین اگر  .استEE علت TE در صورتی که این فرضیه رد شود و فرضیه مقابل پذیرفته شود آنگاه 

= H0 ˸  21فرضیه صفر   22 =  2K = 0 نتواند رد شود ،آنگاهEE علتTE  و در صورتی که   نیست

توان است. به عبارت دیگر از طریق انجام این فرضیه می TE علت  EEفرضیه مقابل پذیرفته شود، آنگاه 

ی مورد استفاده هابا توجه به اینکه داده محیطی پی برد.بین کارایی فنی و زیستبه نوع رابطه علیت 

های به عمل آمد. داده DF-GLS و KPSSها از آزمون ، جهت بررسی مانایی دادهسری زمانی بودند

های بخش آالینده و کارافزوده، سرمایه، نیرویارزشمورداستفاده جهت نیل به هدف پژوهش، شامل 

 .  آوری شدنداز بانک مرکزی، مرکز آمار و ترازنامه انرژی جمع 0974-65کشاورزی برای دوره زمانی 

 و بحثنتایج 

ها برای محاسبه کارایی فنی بخش کشاورزی، با فرض یک نتایج استفاده از تحلیل پوششی داده   

بدست آمده  MAXDEAافزارنرمستاده )ارزش افزوده( و سه نهاده ) نیروی کار ، سرمایه و انرژی( به وسیله 

ر حالت بازده ثابت نسبت به ی مورد مطالعه دها((. بیشترین و کمترین کارایی فنی در سال0است )جدول)

حداقل و حداکثر کارایی  تفاوت باشد.درصد می  79 درصد و میانگین آن برابر 70و  011ترتیب  مقیاس به

دهد که اختالف زیادی بین مقادیرکارایی باشد و این نشان میدرصد می ۵6ی مورد مطالعه هابین سال

 وجود دارد.ی مورد مطالعه هافنی در بخش کشاورزی در سال

درصدی در  04( در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس شکاف 0با توجه به نتایج ارائه شده در جدول )     

های مورد مطالعه حاکی از آن است که هنوز پتانسیل زیادی برای افزایش کارایی فنی و کارایی فنی سال
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جود دارد. بیشترین و کمترین کارایی رسیدن به حداکثر محصول با توجه به مجموعه ثابت عوامل تولید و

درصد و میانگین  71و  011ترتیب  ی مورد مطالعه در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس، بههافنی در سال

ظرفیت ارتقای کارایی در  ،DEA عبارت دیگر با تکیه بر نتایج رویکردباشد. بهدرصد می 65آن برابر 

ی بیشتر تحت بازده متغیر هاکارگیری نهادهها و بهی در هزینهبخش کشاورزی، بدون هیچ گونه افزایش

شود. به عبارتی با بهبود کارایی در بخش کشاورزی امکان  بالقوه درصد برآورد می 5نسبت به مقیاس، 

 وجود دارد. هانهیهزبرای افزایش تولید و کاهش 

ثابت نسبت به مقیاس با مدل متغیر نسبت  همانطور که گفته شد از آنجایی که  بین کارایی فنی در مدل     

به مقیاس تفاوت وجود دارد، بنابراین عدم کارایی مقیاس وجود دارد.کارایی مقیاس هم براساس نتایج بدست 

دهنده آن است که این مقدار نشان باشد.درصد می 60، برابر با VRSوCRS یهاآمده برای کارایی در حالت

شود که در مجموع با بهبود مقیاس س وجود دارد. بدین ترتیب استنباط میدرصد عدم کارایی مقیا 6فقط 

 تولید در بخش کشاورزی امکان افزایش تولید وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 DEA(.  نتایج برآوردکارایی فنی به روش0جدول)
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بازده غیرافزایشی نسبت به مقیاس(NIRS)کارایی مقیاس(SCALE)بازده متغیرنسبت به مقیاس(VRS)بازده ثابت نسبت به مقیاس(CRS)سال

1 3741110 /99

1 3750 /860 /970 /890 /97

1 3760 /8410 /840 /96

1 3770 /910 /901

1 3780 /8370 /980 /850 /93

1 3790 /830 /970 /860 /92

1 3800 /810 /970 /840 /88

1 3810 /9310 /930 /98

1 3820 /8780 /970 /910 /96

1 3830 /860 /960 /900 /91

1 3840 /880 /970 /910 /94

1 3850 /910 /980 /930 /93

1 3861111

1 3870 /880 /950 /930 /65

1 3880 /850 /950 /890 /67

1 3890 /850 /950 /890 /68

1 3900 /710 /80 /890 /66

1 3910 /750 /90 /830 /67

1 3920 /810 /890 /910 /69

1 3930 /850 /910 /930 /72

1 3940 /9110 /910 /74

1 3951111

0میانگین /860 /950 /910 /85

0حداقل /710 /800 /830 /65

1111حداکثر

0انحراف معیار /0 72650 /0 48500 /500 /1 31 225

 
 

مقیاس با مقدار کارایی تحت بازده غیرافزایشی از آنجاییکه مقدار کارایی فنی در حالت بازده متغیر به 

شود در بخش کشاورزی بازده صعودی نسبت به مقیاس وجود به مقیاس برابر نیست، لذا استنباط می

 ها، هزینه متوسطدارد. بازده صعودی به مقیاس  به این معنی است که پس از تعدیل بهینه تمامی نهاده

مثبتی بر کارایی  ریتأثتواند فزایش اندازه بنگاه، کاهش یابد و میتواند به وسیله اهر واحد تولیدی می

 ردموی هاسالاکثر  همچنین در فنی بخش کشاورزی در صورت ثابت ماندن سایر شرایط داشته باشد.

 ،هادهنهادر  یصددر یک یشافزا دهدیم ننشا که وجود دارد سمقیا به نسبت دیصعو زدهبا مطالعه

 . شودیم بخش کشاورزی تولیددر  صددر یک از بیش یشافزا به منجر

 

 
 

 

 DEAبخش کشاورزی ایران به روش (. توزیع فراوانی انواع کارایی فنی ۵جدول)
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کارایی تحت         CRSکارایی تحت فرض

  VRSفرض

 کارایی مقیاس       

 تعداد        درصد          درصد               تعداد       تعداد                درصد درصد کارایی

1-71 1             1                   1                   1         1             1 

71-61 07               9/77         9               7/09       00           51 

61-011   5               7/۵۵        06             9/79       00           51 

           ی تحقيق                هاماخذ: یافته

درصد کارایی فنی تحت بازده ثابت  9/77شود بیشترین تعداد،( مالحظه می0طورکه در نمودار)همان  

درصد از کارایی فنی  9/79باشد. درصد می 71-61مقیاس در بخش کشاورزی ایران در بازه  نسبت به

درصد قرار دارد که بیشترین تعداد کارایی فنی در  بخش  61 -011قیاس در بازه تحت بازده متغیر به م

درصد  51و  71-61درصد در بازه  51شود.  کارایی مقیاس نیز به طور مساوی یعنی کشاورزی را شامل می

 .درصد قرار دارد 61-011دیگر در بازه 

 
 

 
 ی مختلفهابخش کشاورزی ایران بازهدر  VRSو CRS(.  توزیع فراوانی انواع کارایی 0نمودار)

 

(  ارائـه شـده اسـت. طبـق     9محیطی در جدول) نتایج حاصل از محاسبه تابع مسافت و کارایی زیست

باشد. مقدار صفر می0965و0964،0979،0970،0977،0979،0974محاسبات مقدارتابع مسافت برای سال

محیطـی وجـود   ها ناکارایی زیستین سالدهد در ادست آمده که نشان میمحیطی یک بهکارایی زیست

محیطـی در طـی   محیطی مواجه هستند. میانگین کـارایی زیسـت  ها با ناکارایی زیستندارد و بقیه سال

 کارایی  فنی
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درصـد   76محیطـی،  درصد محاسبه شده است،  کمترین مقدار کارایی زیسـت  77ی مورد مطالعه هاسال

هـا، تولیـد   بیشتری آالینده با توجه به سطح نهاده باشد، یعنی در این سال مقدارمی 0960مربوط به سال

 شده است. 

 محصول توانبر این اساس نمی باشد کی برابر ،ی مورد مطالعههادر سال  یطیمحستیزیی کارا اگر    

 نهیهز رو نیا از. داد کاهش را هانهاده از استفاده و بد محصول حال نیع در و داده شیافزا را خوب

 قرار ینواح نیا در که ییهاسال فیضع حذف تیقابل به یقو حذف تیقابل حالت از لیتبد فرصت

 که است مفهوم نیا به بودن کاراکامالً  یطیمحستیز لحاظ از جه،یدرنت. باشدیم زیناچ ااند صفر یگرفته

 ییکارا بودن کی ازتر . کوچکبود نخواهد رگذاریتأث دیتول یتکنولوژ یرو یطیمحستیز مقررات

 ای فرصت نهیهز نیا. باشدیم فوق لیتبد یبرا فرصت نهیهز وجود انگریب ،یدیتول واحد یطیمحستیز

 شود؛یم فیتعر شود کم فیضع حذف تیقابل تا داد دست از دیبا که خوب محصول از یدرصد صورت به

تعریف  ،ردیگ قرار استفاده مورد دیبا بد محصول کردن حذف یبرا نهاده زانیم چه که صورت نیا به ای

درصد باید از  محصول  ۵0، حدود 0960در سال   مثالً (. (EE-1شود. این مقدار برابر است با می

درصد از نهاده را  ۵0ها( حذف شود یا باید حدود خوب)ارزش افزوده( را از دست داد تا محصول بد )گاز

د از کارایی درص 5/45شود که  ( مالحظه می4مصرف نمود تا محصول بدحذف گردد. در جدول)

ترتیب کارایی درصد قرار دارند. بدین 011-61درصد در بازه  5/54درصد و  71-61محیطی در بازهزیست

 درصد بدست نیامده است. 71محیطی در هیچ سالی کمتر از زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 محیطی بخش کشاورزی(. نتایج تابع مسافت و کارایی زیست9جدول )
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کارایی زیست محیطیتابع مسافتسالکارایی زیست محیطیتابع مسافتسال

1 374011 3850 /0 50 /90

1 3750 /1 20 /881 38601

1 376011 3870 /2440 /80

1 377011 3880 /0 50 /90

1 3780 /0 90 /911 3890 /1 700 /85

1 3790 /1 20 /881 3900 /2840 /77

1 3800 /1 50 /861 391/1 920 /79

1 381011 3920 /240 /80

1 3820 /1 0 10 /901 3930 /250 /81

1 3830 /1 20 /881 39401

1 3840 /1 00 /901 39501

0میانگین /88

0حداقل /77

 1حداکثر
 ی تحقيقهاماخذ: یافته 

 

 DEAبخش کشاورزی ایران به روش محیطی (. توزیع فراوانی کارایی زیست4جدول)

 تعداد        درصد درصد کارایی

71-61 01             5/45 

61-011 0۵              5/54 

 
     

متغیـر تاثیرگـذار    TEوابسته و  EEورتی که متغیر دهد. در ص( نتایج آزمون والد را نشان می5جدول)   

تـوان  شـود. لـذا مـی   رد می H0بوده در نتیجه فرضیه  109/1و احتمال آن  9174/7باشد آماره والد برابر 

متغیـر   EEمتغیر وابسـته و  TEمحیطی است. در صورتی که نتیجه گرفت کارایی فنی علت کارایی زیست

شود. از اینـرو  رد نمی H0بوده که در نتیجه فرضیه 994/1و احتمال آن 1۵09/۵تاثیرگذار باشد اماره والد  

طرفـه از  محیطی علت کارایی فنی نیست. در کل نتایج بیانگر وجود یک رابطـه علـی یـک   کارایی زیست

محیطی است. افزایش تولید در بخش کشـاورزی باعـث اسـتفاده بیشـتر از     کارایی فنی به کارایی زیست

باشد باعـث ورود  و با توجه به اینکه سوخت مصرفی بخش کشاورزی بیشتر فسیلی مینهاده انرژی شده 

های دیگر مثل کود شود. عالوه بر مصرف انرژی، استفاده از نهادهزیست میهای بیشتری به محیطآالینده
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نیترات یا افزایش تولیدات دامی و عوامل دیگری نیـز در کنـار افـزایش تولیـد باعـث افـزایش انتشـار        

 شود.محیطی میزیست و کاهش کارایی زیستشود که  در کل باعث افزایش آلودگی محیطها میالیندهآ

 TEو  EEیاماموتو میان  -نتایج علیت تودا  (.5جدول)

 متغیر وابسته گذارمتغیر تاثیر آماره والد سطح معنی داری)*(

109/1 9174/7 TE EE 

994/1 1۵09/۵ EE TE 

 ی تحقيقهاماخذ: یافته (درصد 10داری در سطح معنی)*                    

 یـمحیط تـیسز ییرااـک و فنییی رااـک یاـمتغیره أثیرـت چگونگی سیربر نتیجه ،مهادا در      

 .( ارائه شده است9در جدول)ریکدیگر ـب

 

 محیطی( نتایج برآورد رابطه بلندمدت کارایی فنی با کارایی زیست9جدول)

 Tآماره رآورد شدهضریب ب متغیر

 71/9 91/1 مبدأعرض از 

TE 94/1- 74/0- 

 ی تحقيقهاماخذ: یافتهدرصد(  10) *معنی داری در سطح 

 

محیطی دارد. به ازای منفی بر کارایی زیست ریتأثشود که افزایش کارایی فنی مشاهده می

یابد. محیطی کاهش میدرصد کارایی زیست 94/1افزایش یک درصدی  کارایی فنی، 

زیست ها به محیطتوان گفت تولید بیشتر به مفهوم ورود مقدار بیشتری از آالیندهمی

محیطی نیز در بلند مدت محیطی، کارایی زیستباشد به سبب افزایش آلودگی زیستمی

 گردد.دچار تنزل می

 گیری و پیشنهادهانتیجه
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ها بخش کشاورزی کارا نبوده به سال مقدار ارزیابی شده کارایی فنی نشان داد که  در تعدادی از 

رو ی حاضر وجود دارد. از اینهایفناورطوریکه امکان بهبود عملکرد فنی با عوامل تولید و 

ی موجود به منظور افزایش تولید به عنوان راه هاریزی در راستای استفاده بهتر از ظرفیتبرنامه

اسب با بخش کشاورزی، گسترش اموزش و استفاده از تکنولوژی نوین و من حل اولیه مطرح است.

ی هاتوجه به بازده نسبت به مقیاس برای سال شود.ی نوین تحقیقاتی توصیه میهاترویج یافته

ها بخش کشاورزی دارای بازده صعودی نسبت به دهد که در اکثر سالمورد مطالعه نشان می

شود امکانات و رد. پیشنهاد میباشد و پتانسیل باالیی جهت افزایش تولید دامقیاس قرار می

ی الزم جهت افزایش مقیاس تولید در بخش کشاورزی در اختیار کشاورزان قرارا گیرد. هاآموزش

های انتشار یافته از انرژی مصرفی بخش کشاورزی مدنظر بود با در نظر در مطالعه حاضر آالینده

مثل استفاده از کود نیترات و افزایش  های انتشار یافته از منابع دیگر در کشاورزیگرفتن آالینده

توان گفت که در کنار افزایش تولید بیشتر، مسلما آالینده تولیدات دامی و سایر عوامل می

شود که یعنی افزایش تولید در بخش کشاورزی باعث می شود.زیست میبیشتری هم وارد محیط

 یتالش برااز آنجاییکه  ود.زیست شمقدار آالینده بیشتری تولید شده و باعث آلودگی محیط

ی انتشار یافته در هاو آالینده کندیکمک م زین یزیست به رشد و توسعه اقتصادحفظ محیط

کاهش مصرف منابع و باشد، بنابراین بخش کشاورزی از طریق مصرف انرژی فسیلی می

 زیست شود. تواند باعث حفظ محیطمی یلیفس ریدناپذیتجد یهایانرژ
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