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ABSTRACT
The purpose of this research is to evaluate the efficiency of grape harvesters in Sistan region
using non-parametric methods. Measuring the efficiency of grapevine and comparing their
performance play an important role in improving their level of efficiency and productivity and
provide support for planning the exploitation of this product in Sistan. One of the common methods
of measuring efficiency is data envelopment analysis. This method, despite its advantages, is not
suiteble to measuring efficiency when the number of decision-making units is few. Therefore,
using the window envelopment analysis approach, the number of decision-maker units is increased
and the efficiency of the users can be well measured. In this research, using windouw data analysis
in the period of 2011-2016, the efficiency of Sistan grapevine will be determined. According to the
results obtained regarding the efficient or inefficient exploiters, Zabol and Hirmand and Zahak
have a yield of less than one that indicates inefficiency in grape harvesting. Also, according to
Malmquest index, the average of total productivity changes for Zahak city is 1.05 during the
mentioned period. One of the most effective factors in total productivity changes has been
technological changes. It is suggested that new technology (gardener integration and new
irrigation) be used in agriculture to increase the efficiency and productivity of grape product in the
region.
Keywords: Productivity, Malmquist Index, Data Envelopment Analysis, and Window Data
Analysis Approach, efficiency
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ارزیابی روند کارایی و بهرهوری باغات انگور منطقه سیستان
3

علی سردارشهرکی ،*1ندا علی احمدی ،2قاسم لیانی
 ،1استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 ،2دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 ،3دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
(تاریخ دریافت -96/8/5 :تاریخ تصویب)97/6/18 :

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ارزیابی کارایی بهرهبرداران انگور منطقه سیستان با استفاده از
روشهای ناپارامتری میباشد .اندازهگیری کارایی انگورکاران و مقایسه عملکرد آنها نقش
مهمی در ارتقاء سطح کارایی و بهرهوری آنها داشته و پشتوانهای برای برنامهریزی بهرهبرداران
این محصول نوبرانه در منطقه سیستان میباشد .یکی از روشهای معمول اندازهگیری کارایی،
روش تحلیل پوششی دادهها است .این روش علیرغم مزایایی که دارد ،در زمانی که تعداد
واحدهای تصمیمگیری کم است ،به خوبی قادر به اندازهگیری کارایی نیست .لذا ،با استفاده از
رویکرد تحلیل پوششی پنجرهای تعداد واحدهای تصمیمگیرنده افزایش پیدا میکند و به خوبی
میتوان کارایی بهرهبرداران را اندازهگیری کرد .در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل
پنجرهای دادهها در بازه زمانی  1390-1395کارایی انگورکاران سیستان تعیین خواهد شد .با
توجه به نتایج بدست آمده در مورد کارا و یا ناکارا بودن بهرهبرداران ،شهرستانهای زابل و
هیرمند و زهک مقدار کارایی آنها کمتر از یک میباشد که نشاندهنده ناکارا بودن بهرهبرداران
انگورکار میباشد و همچنین مقادیر شاخص بهرهوری مالمکوئیست نشان میدهد که بیشترین
میانگین تغییرات بهرهوری کل برای شهرستان زهک با مقدار  1/05در طی دوره مذکور است.
یکی از مؤثرترین عوامل در تغییرات بهرهوری کل در کشاورزی ،تغییرات تکنولوژی بوده
است .پیشنهاد میشود که برای افزایش کارایی و بهرهوری محصول انگور در منطقه از فناوری
جدید تکنولوژی کشاورزی (یکپارچهسازی باغات و استفاده از آبیاری نوین) استفاده شود.
واژههای کلیدی :بهرهوری ،شاخص مالمکوئیست ،روش تحلیل پوششی دادهها و رویکرد
تحلیل پنجرهای دادهها ،کارایی
مقدمه
بخش کشاورزي به عنوان منبع اصلی درآمد اکثر
کشورهاي جهان در مجموعه فعاليتهاي اقتصادي از
اهميتی کليدي برخوردار است (.)Byati et al., 2008
جايگاه و نقش استراتژيک بخش کشاورزي در تأمين
نيازهاي اساسی جامعه و توسعه ملی ،ضرورت ايجاد

تحوالت بنيادي و همه جانبه را در ساختار کشاورزي از
طريق شناخت نظامهاي بهرهبرداري مناسب در چارچوب
يک برنامهريزي علمی بلند مدت پديد آورده است
( .(Kohpae, 2010يکی از مسائل عمده علم اقتصاد که
در کنار دستيابی به رشد اقتصادي ،ثبات قيمتها و
تعديل نرخ بيکاري سهم عمدهاي از تالشهاي
دانشمندان اين علم رابه خود اختصاص داده است،
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دستيابی به کارايی و بهرهوري است .رسيدن به کارايی
مستلزم تخصيص بهينه منابع عوامل توليد است.
خصوصاً در جهان کنونی با روند پر شتاب پيشرفت و
توسعه کشورها و رشد سرسام آور توليد ،بازبينی و بهبود
روشها جهت تخصيص بهينه منابع کمياب الزمه ادامه
حيات تمامی بنگاههاي توليدي و خدماتی است
) .(Afkhami et al., 2011کارايی و بهرهوري به نسبت-
هاي ورودي و خروجی يک سيستم اقتصادي مربوط می-
شوند ) .)Farrel, 1957کارآيی را میتوان ،توانايی يک
بنگاه در بدست آوردن حداکثر ستاده از يک مجموعه
نهاده معين با فرض تکنولوژي معلوم و يا توانايی يک
بنگاه براي توليد بازده معين با حداقل مجموعه نهادههاي
در دسترس تعريف نمود ،و بهرهوري مفهومی است که
ميزان کارآيی بنگاه ها نسبت به يکديگر را در طول يک
دوره زمانی مشخص نشان میدهد ( & Mehrabhi
 .Pakravan, (2009از طرف ديگر بهرهوري در مفهوم
کلی به معناي نسبت ستانده ها به داده هاست ،به بيان
ديگر بهرهوري به معنی متوسط توليد به ازاي هر واحد از
کل نهاده ها است ،بطوري که اگر متوسط توليد به ازاي
هر واحد از نهادهها افزايش يابد ،به مفهوم افزايش بهره-
وري و عکس آن به معناي کاهش بهرهوري است
Arsalanbod,

&

Hengrvani

(Mohammadpour

) .2015نقش افزايش کارايی ممکن است به عنوان
مکملی مناسب براي مجموعهاي از سياستها به منظور
شبيهسازي توليد و يا افزايش حفظ منابع مدنظر باشد.
افزون بر آن ،در تخصيص نهادهها و عوامل توليد میتواند
نقش داشته و زمينههاي بهبود آن را براي ايجاد رشد
متوازن و پايدار کشاورزي فراهم آورد .با توجه به
محدوديتهاي بخش کشاورزي براي افزايش توليد از
طريق توسعهي عوامل توليد و تغييرات عمده در فنآوري
موجود شايد مناسبترين راه حل براي برقراري نرخ رشد
الزم در بخش کشاورزي ،بهبود کارآيی فنی يعنی به
دست آوردن توليد بيشتر از مجموعهي ثابتی از عوامل
توليد باشد ( .(Pakravan et al., 2009بهرهوري مفهومی
جامع و کلی است که بهبود آن به عنوان يک ضرورت
جهت ارتقاي سطح زندگی ،رفاه بيشتر و آرامش انسانها
همواره مد نظر دست اندرکاران سياست و اقتصاد بوده
است ) .(Abtahi, & Kazemi, 2004بهبود بهرهوري به
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عنوان يکی از مهمترين منابع تامين رشد اقتصادي به
معنی استفادهي بهينه ،موثر و کارآمد از تمامی منابع
توليد اعم از نيروي کار ،سرمايه و انرژي است
(.(Ghanbari et al., 2014
انگور يکی از با ارزشترين محصوالت باغی است که
توليد آن در دنيا و ايران اهميت زيادي دارد .تنوع گونه و
قابليت خاص اين محصول امکان پرورش و توليد آن را در
مناطق مختلف آب و هوايی کشور ممکن ساخته است.
امروزه سطح وسيعی از باغ هاي دنيا اختصاص به کاشت
انگور دارد .در ايران نيز انگور يکی از محصوالت مهم باغی
است که جايگاه خاصی در تغذيه و حفظ سالمتی افراد
جامعه دارد .اين محصول از لحاظ اقتصادي ،عالوه بر
مصرف تازهخوري ،قابليت نگهداري در سردخانه و يا
تبديل به محصوالت ثانويه را داراست Sardar Shahraki
) .)et al., 2012طبق آمارنامه باغی سال زراعی -95
 1394در بين محصوالت باغی بعد از سيب ،انگور حدود
 96,2درصد سطح باغات ميوه هاي دانه ريز کشور را به
خود اختصاص داده است .ميزان توليد  3,2ميليون تن و
سهم  16,35در صد از کل ميزان توليد محصوالت باغی
را دارد .سطح زير کشت غير بارور و بارور کشور در
مجموع  294248,5هکتار میباشد ،همچنين توليد آبی
انگور کشور نيز  2892838,4تن و توليد انگور ديمی
 274598,3تن میباشد .عملکرد آبی انگور کشور
 13976کيلوگرم در هکتار و عملکرد ديمی آن نيز
 3921کيلوگرم در هکتار میباشد ،در اين ميان سيستان
و بلوچستان با سطح زير کشت غيربارور آبی  654هکتار
و سطح بارور آبی  2480هکتار ،هم چنين توليد آبی
 25360تن و عملکردي معادل  10226کيلوگرم در
هکتار از استان هاي انگور خيز کشور میباشد .که از اين
ميزان بخش اعظم آن در منطقه سيستان کشت میشود
و اقتصاديترين محصول باغی در منطقه است (Deputy
).of Statistics and Information Technology, 2015

با توجه به اهميت توليد انگور و پتانسيلها و
استعدادهاي موجود در منطقه در خصوص کشت و توليد
آن ،روش هاي موجود براي افزايش توليد انگور از جمله
افزايش منابع اساسی توليد (مثل ،زمين ،آب و سرمايه) و
توسعهي فناوريهاي نوين به دليل وجود مشکالت
طبيعی و شرايط نامناسب اقتصادي انگورکاران ،راهکار
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سودمندي در کوتاه مدت به نظر نمیرسد .با اين حال،
امکان افزايش توليد و درآمد انگورکاران با سطح فعلی
منابع و فناوري موجود وجود دارد .لذا ،در اين مطالعه
کارآيی انگورکاران و امکان افزايش توليد و در نتيجه
سودآوري آنان مورد بررسی قرار گرفت و ارزيابی وضعيت
فعلی آنها و لزوم توجه به مسائل کارآيی جهت اقتصادي
کردن اين فعاليت ،ضروري به نظر میرسد .در اين راستا
اين مقاله به دنبال پاسخگويی به سواالت زير میباشد:
آيا واحدهاي باغی توليد انگور در منطقه سيستان
کارايی فنی مناسبی داشتهاند؟
آيا واحدهاي باغی توليد انگور در جهت افزايش
بهرهوري حرکت نمودهاند؟
هر يک از واحدهاي باغی توليد انگور در چه سطحی
از کارايی (کارا ،ناکارا ويا کم کارا) قرار دارند؟
به منظور افزايش اطالعات از چگونگی کميت و
کيفيت تغييرات توليدي در بخش کشاورزي الزم است از
شاخصهايی از قبيل کارايی ،بهرهوري ،مزيت نسبی و
رقابتپذيري نيز استفاده گردد .در اين ميان شاخصهاي
کارايی به دليل آنکه ارتباط ميان نهادهها و ستاندهها را
برقرار میسازند از جمله شاخصهاي ترکيبی هستند که
براي ارزيابی پيشنهاد شدهاند (.(Shahnavazi, 2017
معموالً در بنگاههاي که در شرايط نزديک به بازارهاي
شبه رقابتی عمل میکنند و تعيين قيمت نهاده و ستاده-
ها توسط بازار و خارج از اختيار بنگاه صورت میگيرد،
مديريت عوامل توليد در بنگاه ،نقش مهمی را در ميزان
سوددهی بنگاه بازي میکند .مسأله ارزيابی واحدها ،يک
مسأله تصميمگيري با شاخصهاي چندگانه است .براي
حل اين نوع مسائل روشهاي مختلفی نظير فرآيند
تحليل سلسله مراتبی ،تحليل پوششی دادهها و ارزيابی
متوازن ارائه شده است ( .(Molai et al., 2011تکنيک
پنجرهاي دادهها يکی از جديدترين روشهاي اندازهگيري
بهرهوري است .در اين رويکرد عملکرد هر بنگاه در طول
زمان به گونهاي ارزيابی میشود که گويی هر دوره زمانی
داراي هويت متفاوتی است .اين رويکرد کمک می کند تا
عملکرد هر بنگاه در طول زمان ارزيابی شود .از طرف
ديگر ،براي اندازهگيري نمونههاي کوچک ،از آنجا که
باعث درجه آزادي بزرگتري براي نمونه میشود ،بسيار
مناسب است ).)Mohammadi, 2010

در اين پژوهش کارايی انگورکاران منطقه سيستان با
ارائه رويکرد جديد تحليل پوششی دادههاي پنجرهايی
مورد ارزيابی قرار گرفته است .در اين رويکرد عملکرد هر
کشاورز در طول زمان به گونه اي ارزيابی میشود که
گويی هر دوره زمانی داراي هويت متفاوتی است .اين
رويکرد کمک میکند تا عملکرد هر کشاورز در طول
زمان ارزيابی شود.
از اينرو اهداف اين پژوهش به شرح زير است:
تعيين ميزان کارايی فنی واحد هاي باغی توليد انگور
در منطقه سيستان؛
تعيين بهرهوري و روند آن با استفاده از شاخص مالم
کوئيست؛
تعيين سطح کارايی (کارا ،ناکارا و يا کم کارا)
واحدهاي باغی توليد انگور.
ادبیات و پیشینه تحقیق
در راستاي پژوهش حاضر ،تحقيقاتی صورت گرفته
است که در ادامه مختصراً بيان میگردد:
 ،)2017( AKamin et alبه تجزيه و تحليل کارايی و
بهرهوري گياهان دارويی در سيستمهاي ريشه و غده در
مناطق گرمسيري کامرون با روش کارايی مرزي تصادفی
پرداختند .نتايج نشان میدهد که کشاورزان به دليل
افزايش اندازه مزرعه ،کارآيی کمتري دارند .و همچنين
دسترسی کشاورزان خرده مالک به کود و افزايش
مشارکت زنان در کاشت سبزيجات ،مزاياي زيادي در
کارآيی توليد سبزيجات در کامرون خواهد داشت.
 ،)2017( Latruffe et alبه بررسی تاثير يارانهها بر
کارايی فنی گاوداريهاي اروپايی پرداختند .نتايج نشان
می دهد که تاثير يارانهها بر کارايی فنی بسته به نوع
کشور ،میتواند مثبت و منفی باشد.
 (2017) Karimi and Jaliniبه بررسی شاخصهاي
بهرهوري آب کشاورزي در محصوالت مهم زراعی ،دشت
مشهد پرداختند .نتايج نشان داد که اولويت کشت
محصوالت تا رتبه سوم بر اساس شاخص  CPDبه ترتيب
پياز ،گوجه فرنگی و چغندرقند و بر اساس شاخصهاي
BPDو  NBPDبه ترتيب سيبزمينی ،پياز و گوجه
فرنگی میباشند .با توجه به نتايج اين تحقيق ،کشتهاي
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با مصرف آب باال و بازده اقتصادي پائين مانند يونجه
بايستی از الگوي کشت حذف شود.
 (2017) Shahnavaziتعيين رتبه کارايی محصوالت
زراعی آبی را در بخش کشاورزي بررسی کرده است.
يافتههاي پژوهش نشا ن داده است که اگر هدف در
زراعت آبی ،افزايش سودآوري است در آن صورت کشت
سبزيجات ،محصوالت صنعتی ،محصوالت جاليزي،
حبوبات ،نباتات علوفهاي و غالت به ترتيب در اولويت
کشت قرار داشته ولی چنانچه هدف افزايش توليد کل
باشد در آن صورت اولويت بايد به ترتيب به نباتات علوفه-
اي ،سبزيجات ،محصوالت صنعتی ،محصوالت جاليزي،
غالت و حبوبات داده شود.
 (2015) Mozfariبه مطالعهي کارايی اقتصادي
تعاونیهاي کشاورزي شهرستان بوئين زهرا و اولويت-
بندي مشکالت پيشروي آنها در فرايند مديريت و نظام
بازاريابی پرداخته است .نتايج نشان میدهد که ،انجام
مطالعات مکانيابی پيش از تأسيس تعاونیها ،ارائه
تسهيالت و وامهاي با نرخ بهره کم به واحدهاي دامدار،
انتقال تجارب و تخصص تعاونیهاي موفق به تعاونیهاي
ناکارآمد و تقويت و حمايت از نظام بازاريابی جهت
مرتفع نمودن مشکالت پيش روي تعاونیهاي کشاورزي
شهرستان بوئين زهرا و افزايش کارايی آنها پيشنهاد
شد.
 (2014) Babaei et alکارايی آب در محصوالت
عمده کشاورزي شهرستان زابل را با استفاده از روش
تحليل پوششی دادهها بررسی کردند .نتايج نشان می-
دهد که ميانگين کارايی مزارع در شرايط بازده ثابت و
متغير نسبت به مقياس به ترتيب  77و  98درصد بود.
ميانگين کارآيی مقياس  78درصد بوده که داراي عدم
کارآيی مقياس میباشد .ميانگين کارآيی آب آبياري نيز
در شرايط بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس به ترتيب
 52و  86درصد بود.
 (2014) Amiri et alبه بررسی کارايی تطبيقی
تعاونیهاي کشاورزي در بخش تامين نهاده با رويکرد
اقتصاد هزينه مبادله استان خراسان جنوبی پرداختند.
نتايج نشان میدهد که برخی از شاخصهاي اقتصاد
هزينه مبادله معنادار شدهاند.
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 (2013) Sepehrdost and Dastjerdiبه بررسی
کارايی فنی زير بخش هاي فعاليتی کشاورزي ،با استفاده
از روش پنجرهاي پرداختهاند .يافتهها نشان میدهد که
از نظر کارايی فنی ،زير بخش فعاليتی زراعت و باغبانی با
ميزان کارايی  0/97و زير بخش فعاليتی شيالت با ميزان
کارايی فنی  ،0/70به ترتيب کاراترين و ناکاراترين زير
بخش هاي فعاليتی طی دوره مورد بررسی هستند.
 )2013( Sepehrdost and Yousefiبه مطالعهي
بررسی کارايی اقتصادي تعاونیهاي توليدي کشاورزي به
دو روش تابع مرزي تصادفی و تحليل پوششی دادهها
پرداختهاند .نتايج نشان میدهد به طور کلی ميانگين
کارايی اقتصادي به دست آمده تعاونیها از هر دو روش
کم بوده و ميزان واريانس محاسبه شده براي کارايی
اقتصادي تعاونیها قابل مالحظه و زياد است.
 ،)2013( Huang et alبا استفاده از روش تحليل
پوششی دادهها به بررسی کارايی فنی تعاونیهاي
کشاورزي در چين پرداختند .نتايج نشان داد که
ناکارآمدي فنی مديران علت اصلی ناکارايی فنی است.
همچنين ،اندازه اهرم مالی و تعداد اعضاي هيئت مديره
نيز عواملی هستند که اثرات منفی بر کارايی فنی
تعاونیها میگذارند.
 ،)2012( Wang et alدر مطالعهاي با استفاده از
روش تحليل پوششی دادهها و روش دلفی فازي ،به
بررسی کارايی تعاونیهاي کشاورزي و عوامل موثر بر آن
در شهرستان النگو کشور چين پرداختند .نتايج نشان
داد که کارايی فنی تعاونیهاي کشاورزي باغدار و
سبزيکار بيشتر از کارايی فنی تعاونیهاي کشاورزي
دامپروري است و تعاونیهاي سبزيکار و باغدار با
استفاده بيشتر از وسايل نقليه می توانند کارايی خود را
افزايش دهند.
 )2012( Babaei et alبه بررسی کارايی محصوالت
زراعی شهرستان جهرم با استفاده از تحليل پوششی
دادههاي بازهاي پرداختند .نتايج نشان میدهد که
کارايی بازهاي در بازه ( )0/230 ،0/868قرار دارد و 75
درصد از دادهها داراي کارايی برابر با يک هستند.
 ،)2011( Speelman et alنقش تعاونیها در توليد و
بازاريابی محصوالت لبنی را بررسی کردهاند .آنها با
تعيين هزينههاي مبادله که در توليد مواد لبنی نقش
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دارند و با استفاده از يک مدل رگرسيونی چند متغيره
ساده ،با در نظر گرفتن مقدار محصول عرضه شده توسط
کشاورز در بازار به عنوان متغير وابسته ،عضويت در
تعاونی به عنوان يک متغير مستقل موهومی و استفاده از
يکسري متغيرهاي کنترل ديگر به اين نتيجه میرسند
که تعاونیها در کاهش هزينههاي مبادله نقش اساسی
دارند.
 ،)2011( Behboudiدر پژوهش براي شناسايی
عوامل موثر بر موفقيت تعاونی توليدکنندگان روستايی با
استفاده از روش تحليل سلسله مراتبی ( )AHPنشان داد
که عواملی مانند هويت اعضاء ،عملکرد نوع تعاونیها،
مشارکت اعضا ،توانايی هاي بازاريابی و قابليت مديريت
در مجموع  72/4درصد از واريانس موفقيت تعاونی ها
تبيين می کنند.
 )2010( Tozerکارآيی گندمکاران در منطقهي
استرالياي غربی را با استفاده از اطالعات سالهاي 2004
تا  2007و با بکارگيري روش تحليل مرزي تصادفی
بررسی نموده است .نتايج نشان داد که عدم کارآيی در
توليد گندم منطقه ،از  18درصد در سال  2004به 29
درصد در سال  2007افزايش يافته است .از اينرو برنامه
هاي هدفمند دولت در جهت بهبود بهرهوري موفق نبوده
است.
 ،)2009( Yilmaz et alاستفاده از روش تحليل
پوششی داده ها کارآيی آب مصرفی حوزة آبريز مندراس
ترکيه را بررسی کردند .در اين پژوهش کارآيی واحدهاي
تصميمگيرنده با توجه به محدوديتهاي وزنی ارزيابی شد
که بر اساس قضاوتهاي ارزشی مشخص شده بود.
 (2009) Salah et alبا استفاده از شاخص مالم
کوئيست و بررسی بهرهوري کل عوامل توليد زير بخش
هاي کشاورزي ايران طی سال هاي ،1345-1385
دريافتند که زير بخشهاي زراعت و باغبانی از تغييرات
کارايی فنی مثبت ولی تغييرات کل عوامل توليد منفی
برخوردارند.
 (2009) Sabohi and Mojaradمطالعهايی را تحت
عنوان بررسی کارآيی پنبهکاران استان خراسان با
استفاده از رهيافت پارامتريک انجام داده اند .در اين
مطالعه به منظور محاسبه کارآيی ،تابع توليد مرزي
تصادفی ترانسلوگ ( )TSFPFبر مبناي داده هاي
ترکيبی تخمين زده شد .نتايج نشان داد که ميزان
کارآيی فنی نسبت به کارآيی مقياس کمتر و متوسط

کارآيی فنی و مقياس پنبه کاران به ترتيب  63و 88
درصد میباشد.
 ،)2008( Speelman et alبا استفاده از روش تحليل
پوششی دادهها کارآيی مصرف آب آبياري مزارع آفريقاي
جنوبی و عوامل مؤثر بر آن را تجزيه و تحليل کردند.
نتايج نشان داد که ميانگين کارآيی آب در شرايط بازده
ثابت و متغير نسبت به مقياس به ترتيب  43و  67درصد
است .عواملی چون شيوههاي آبياري ،مالکيت زمين،
اندازه ي زمين و انتخاب محصول بر کارآيی آب آبياري
مؤثر بودند
 )2008( Krimi et alبه مطالعه تعيين کارايی زراعت
گندم با توجه به دو عامل زمان و ريسک با استفاده از
تحليل پوششی دادههاي بازهاي و تحليل پوششی داده
هاي پنجرهاي پرداختند .نتايج نشان می دهد که استان
خوزستان داراي باالترين و استانهاي همدان و آذربايجان
شرقی داراي پايين ترين بهرهورياند .همچنين با در
نظرگرفتن شرايط ريسک ،استان فارس داراي باالترين و
استان کردستان داراي پايينترين کارايی در توليد گندم
است.
 (2007) Sabohi and JameNiaدر مقاله خود
کارآيی مزارع موز استان سيستان و بلوچستان را مورد
بررسی قرار داده اند .دراين مطالعه انواع کارآيی را با
استفاده از روش تحليل پوششی دادهها مورد بررسی قرار
گرفت .نتايج نشان داد که ميانگين کارآيی هاي
اقتصادي ،تخصيصی ،فنی خالص و مقياس در واحدهاي
مورد مطالعه به ترتيب  86/9 ،95/9 ،83/4و 94/9
درصد است .با توجه به نتايج بدست آمده ،امکان افزايش
توليد و درآمد زارعين با سطح مصرف فعلی نهادهها و
فناوري موجود وجود دارد.
 (2006) Villano and Flemingدر مطالعهاي با بيان
اينکه توليد برنج ذاتاً توأم ريسک است با بکارگيري توابع
توليد مرزي تصادفی (اشکال توابعی ترانسلوگ ودرجه
دو) به طور همزمان عدم کارآيی فنی و ريسک توليد
مربوط به  46شاليکار مناطق سنترال لوزون کشور
فيليپين را با استفاده از مجموعه دادههاي يک دوره 8
ساله تحليل نمودهاند .نتايج نشان میدهد که ميانگين
کارآيی فنی در طول اين دوره زمانی 79 ،درصد است و
متوسط محصول به طور معناداري تحت تأثير سطح زير
کشت برنج ،نيروي کار و ميزان استفاده از کود شيميايی
میباشد.

سردارشهرکی و همکاران :ارزيابی روند کارايی و بهرهوري باغات انگور...

 (2005) Akbari and DeanMohammadiبا
استفاده از مدل پنجرهاي به عنوان يک زير مدل از مدل
تحليل پوششی دادهها ،کارايی چهار شرکت بزرگ توليد
شير در ايران را اندازهگيري نمودند .نتايج مطالعه آنها
نشان داد که استفاده از روش تحليل پنجرهاي براي
اندازهگيري بهرهوري در واحدهاي تصميمگيري مناسب
است و هيچ يک از واحدهاي توليدي مورد نظر با وجود
کارا بودن در برخی از سالها در کل داراي بهرهوري نمی-
باشند.
 (2005) Croppenstedt and Measuringکارآيی
فنی گندم کاران در مصر با استفاده از تابع توليد مرزي
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کاب-داگالس تعيين نموده است .نتايج اين مطالعه نشان
میدهد که ميانگين کارآيی فنی کشاورزان گندمکار
منطقهي مورد بررسی  81درصد است و از ميان
ويژگی هاي اجتماعی و اقتصادي همچون سن ،جنسيت،
دانش فنی آبياري و دسترسی به اعتبارات مربوط به
کشاورز ،تنها دانش فنی آبياري عامل موثر بر کارآيی
فنی بوده است.
در جدول شماره ( )1خالصهايی از ديگر پژوهشهاي
مرتبط با تحقيق حاضر ارائه گرديده است.

جدول ( :)1ديگر مطالعات انجام گرفته در راستاي پژوهش حاضر
نويسنده
Mehrabi and
Pakravan
Sokhanvar et
.al
Afkhami
Ardakani et
.al
Rajabi and
Nasrollahi

سال

کشور/منطقه

روش مدلسازي

اهداف

2009

آفتابگردان شهرستان خوي

تحليل پوششی دادهها

محاسبه انواع کارايی و بازده به مقياس

2011

شرکتهاي توزيع برق

2011

بانکهاي تجاري ايران

2012

بانکهاي تجاري ايران

Tahari and
Fazel Yazdi

2013

Mohammadi
and Dastyar

2012

Amani and
Arabzadeh

2014

Fazel and
Mo'in al-Din
Mohammadloo
and
Mohammadi
Malhotra & et
al

2015

صنعت بيمه ايران

2005

شرکتهاي دارويی بورس

تحليل پوششی دادههاي
پنجرهاي
تحليل پنجره اي و
شاخص مالمکوئيست
تحليل پوششی دادههاي
پنجرهاي
تحليل پوششی دادههاي
بازهاي و پنجرهاي
روش تحليل پوششی
دادهها و پنجرهاي
تحليل پوششی دادههاي
پنجرهاي
تحليل پوششی دادههاي
پنجرهاي
تحليل پوششی دادههاي
پنجرهاي

جداسازي عمودي شرکتهاي توزيع برق ،تغيير
مالکيت و بررسی عوامل
برآورد کارايی و بهرهوري صنعت بانکداري و
شناسايی عوامل موثر برآن
ارزيابی عملکرد کارايی بانکهاي تجاري ايران از نظر
ثبات و پايداري
ارزيابی کارايی مالی بانکهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران
اندازهگيري کارايی شرکتهاي داروسازي و مقايسه
عملکرد آنها

اندازهگيري پوياي کارايی و رتبهبندي شرکتهاي
دارويی در بورس

2007

شرکتهاي اسناد قرضه

تحليل پوششی دادهها

ارزيابی اسناد قرضه شرکتی

Tyrone & et al

2009

شعبات بانکی در تايوان

Kao & Hwang

2008

بنگاههاي مخابراتی تايوان

Guzmán, & et
al

2008

تعاونیهاي کشاورزي ايتاليا

Frija & et al

2009

گلخانههاي تونس

& Sing
Femeling

2008

Guzmán, & et
al

2009

Li & et al

2010

بانکهاي پذيرفته شده در بورس
تهران
شرکتهاي دارويی فعال در بازار
بورس
نمايندگیهاي سايپا استان
اصفهان

تعاونیهاي توليد شير پنجاب و
هارانا
تعاونیهاي کشاورزي اسپانيايی و
ايتاليايی
تعاونیهاي توليد کشاورزي
دانيانگ

اندازه گيري کارايی شرکتهاي خدمات خودرويی
ارزيابی کارايی بيمههاي دولتی و خصوصی

مدل  CCRتحليل
پوششی دادهها
تحليل پوششی دادههاي
پنجرهاي

اندازهگيري کارايی با فرض بازدهی متغير نسبت به
مقياس

تحليل پوششی دادهها

اندازهگيري کارايی فنی

روش تحليل پوششی
دادهها
روش تحليل پوششی
دادهها
روش تحليل پوششی
دادهها
روش تحليل پوششی
دادهها

اندازهگيري کارايی مصرف آب در گلخانههاي تونس و
عوامل موثر برآن

ارزيابی کارايی شعب

برآورد کارايی توليد شير
برآورد کارايی فنی تعاونیهاي کشاورزي
برآورد کارايی فنی تعاونیهاي کشاورزي
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با توجه به بررسی پيشينه مطالعاتی مشخص میشود
که پژوهشهاي اندکی در ارتباط با مقوله کارايی پنجره-
اي و بهرهوري مالم کوئيست در بخشهاي فعاليتی
کشاورزي انجام گرفته است .با مطالعه در اين زمينه می-
توان به راهکارهايی دست يافت که موجب ارتقاي سطح
کمی و کيفی محصوالت کشاورزي با بکارگيري مقدار
معينی از عوامل توليد و يا کاهش هزينه بکارگيري
عوامل توليد با هدف دستيابی به سطح معينی از توليد
محصوالت شود و از طرفی ديگر ،رويکرد پنجرهاي داده-
ها يکی از جديدترين روشهاي اندازهگيري بهرهوري
است که در منطقه سيستان و براي محصول نوبرانه انگور
مورد استفاده قرارگرفته است.
مبانی نظري و روش تحقيق
مفهوم کارآيی

1

نظريه مباحث مربوط به کارآيی ،نخست از سوي
فارل مطرح شد .او کارآيی اقتصادي را به دو جزء کارآيی
فنی و کارآيی تخصيصی تفکيک کرد و براي سنجش
آنها از مفهوم حداکثر يا مرز توليد استفاده کرد .مدلی
که در ابتدا به وسيله فارل معرفی شد ،مدل
غيرپارامتريک بود ،زيرا شکل خاصی از تابع توليد معرفی
نشد .بر اساس تعريف فارل ،توانايی يک واحد توليدي
براي رسيدن به حداکثر توليد با مجموعه ثابتی از منابع
موجود را کارآيی فنی نامند و توانايی آن واحد ،در
تخصيص بهينه منابع ميان محصوالت مختلف بر حسب
ارزش توليد نهايی منابع و قيمت محصوالت را کارآيی
تخصيصی آن واحد گويند .کارآيی اقتصادي از حاصل
ضرب کارآيی فنی و کارآيی تخصيصی به دست می آيد.
کارآيی در توليد روشی است جهت اطمينان حاصل کردن
از اينکه توليدات يک واحد اقتصادي در بهترين و
پرسودترين حالت ممکن توليد میشوند .کارآيی در هر
بخش اقتصادي براي جلوگيري از به هدر رفتن منابع از
اهميت ويژه اي برخوردار میباشد ( Kumbhakar,
1993؛ .)Kumbhakar et al, 2000

1. Efficiency

رويکرد تحليل پوششی دادههاي پنجرهاي

2

رويکرد تحليل پنجرهاي دادهها براي اولين بار به
وسيله چارنز تحت عنوان تحليل پنجرهاي معرفی شد .در
اين رويکرد عملکرد هر واحد تصميمگيري در طول زمان
به طريقی ارزيابی میشود که گويی در هر دوره زمانی
داراي هويت متفاوتی است .اين رويکرد کمک میکند تا
عملکرد هر واحد تصميمگيري در طول زمان رديابی
شود) .(Molai et al, 2011رويکرد تحليل پنجرهاي اين
امکان را فراهم میکند تا بين کارايی فنی خالص ،کارايی
فنی و کارايی مقياس تمايز قايل شد .از طرف ديگر ،اين
رويکرد ،از آنجا که باعث ايجاد درجه آزادي بزرگتري
براي نمونه میشود ،براي اندازه نمونههاي کوچک بسيار
مناسب است .در مورد تعريف و اندازه پنجره هيچ نوع
نظريه و يا منطق اساسی وجود ندارد .در بيشتر پژوهشها
از پنجره سه تا پنج ساله استفاده شده است .اساس کار
تحليل پنجرهاي ،ميانگين متحرك است .به عنوان نمونه،
پنجره اول شامل سالهاي  ... ،1391 ،1390و 1394
است و در پنجره دوم سال  1390حذف میشود و سال
 1395اضافه میشود .به همين ترتيب ،در پنجره سوم
سالهاي  ... ،1392و  1396ارزيابی میشود و اين روند
تا آخرين پنجره ادامه میيابد (.(Asmild et al., 2004
چنانکه کومبکر و الول بيان کردهاند دادههاي مقطعی
نگاهی گذرا از وضعيت توليدکنندگان و کارايی آنها ارائه
میدهد .داده هاي پانل نتايج قابلاتکاتري در مورد
عملکرد توليدکنندگان ارائه ميدهد؛ زيرا امکان ارزيابی
عملکرد هر توليدکننده در بازه زمانی مشخص فراهم می-
کند .تحليل پوششی دادهها ،ابتدا براي دادههاي مقطعی
استفاده شد .در اين چارچوب يک واحد تصميمگيرنده با
کليه واحدهايی مقايسه میشود که در دوره زمانی مشابه
فعاليت میکنند و نقش زمان در نظر گرفته نمیشود.
دادههاي پانل بر دادههاي مقطعی ارجحيت دارد .زيرا ،نه
تنها يک واحد تصميمگيرنده را میتوان با واحد تصميم-
گيرنده ديگر مقايسه کرد بلکه تغيير کارايی يک واحد
تصميمگيرنده خاص را میتوان در طول زمان ارزيابی
کرد (.(Sokhanvar et al., 2011
2. Window Data Envelopment Analysis Approach
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براي فرمولهکردن  Nتا واحد تصميمگيرنده
)  (n  1 ,  , Nرا در نظر بگيريد که در  Tدوره
)  (t  1 ,  ,Tمشاهده شده است که همه  rورودي
را براي توليد  sخروجی به کار میبرند .بنابراين ،نمونه
DEA tn

داراي N×Tو يک مشاهده  nدر دوره ،t
يک بردار ورودي  rبعدي

X2

d2

d4

داراي

n
X tn  ( x 1nt , x n
2t , ..., x rt )t

و

يک خروجی  sبعدي )  Y nr  ( y 1nr , y n2r , ..., y stnاست.
پنجره در زمان  K ، 1  K  Tنشان داده شده است و

داراي  N Wمشاهده است .ماتريس ورودي براي
تحليل پوششی پنجره اي به شکل زير داده شده است:

() 1
)  (x k , x k ,..., x k , x k 1,..., x k w , x k w ,..., x k w
2

N

1

1

2

N

1

KW

X
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d1
d3

1 2 3
e1
e2
e3 D
e4 E

X1
نمودار ( :)1تحليل پنجرهاي DEA

با واردکردن محدوديتهاي ضربی 2براي مدل ،مسأله
برنامهريزي خطی به صورت زير در میآيد:

Min    kwt
 , , z

و ماتريس خروجیها:

()2

)

N
k w

,..., y

2
k w

,y

1
k w

S .t :
1

N

2

1

k 1

k

k

k

,..., y

 ( y , y ,..., y , y

KW

 X kw    X t  C Zi  0

Y
()4

Y kw   Y t  C Z0  0

n  0

مساله  DEA1پنجرهاي ورودي محور براي
 DUE tnتحت يک فرضيه بازده ثابت به صورت زير
داده شده است (:)Mohammadi and Dastyar, 2012

Min    kwt
 ,

S .t :
()3

F

 X kw    X t  0
Y kw   Y t  0

n  0
) (n  1.k , N W
در نمودار شماره ( ،)1تحليل پوششی دادههاي
پنجرهاي ورودي محور با  2ورودي و يک خروجی ثابت
نشان داده شده است .اين نمودار ،دو واحد تصميمگيري
 dو  eرا نشان میدهد که هر کدام در  4زمان متفاوت
 t =1 ،... ،4مشاهده شده است .پنجره  ،l2پنجرهاي است
که در زمان  1با يک عرض پنجره  2شروع میشود و
شامل مشاهدات  e1, e2, d1, d2است و اينجا داراي مرزي
است که در حقيقت همچون  l2نشان داده شده است
(.Asmild et al., (2004
1. Data Envelopment Analysis

Z 0
) (n  1.k , N W
شاخص مالمکوئيست

اين شاخص در واقع تغييرات بهرهوري کل را اندازه-
گيري می کند .شاخص مالمکوئيست ابتدا در سال
 1953توسط شخصی بنام مالمکوئيست در زمينه تئوري
مصرف با استفاده از تابع فاصله بيان شد .سپس در سال
 1982توسط کیوس و همکاران در چارچوب تئوري
توليد مطرح گرديد .سپس فار و همکارانش در سال
 1989براي محاسبه شاخص مالم کوئيست از روش
تحليل پوششی دادهها استفاده کردند .از شاخص مالم-
کوئيست براي تجزيه و تحليل تغييرات در کارايی و
بهرهوري در طی زمان استفاده میشود .شاخص مالم-
کوئيست تفکيک بهرهوري را به دو جزء عمده آن يعنی
تحوالت تکنولوژيک و تغييرات در کارايی ميسر ساخته
است .بعبارت ديگر ،تحليل مالمکوئيست به اجازه می-
دهد تا جهشهاي در مرز (تغيير کارايی عملکردي) جدا

2. Multiplier Restrictions
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شوند .اين دو جزء از نظر تحليلی و بنيانی کامالً متفاوت
بوده و از نظر سياستگذاري نيز اقدامات متفاوتی را می-
طلبد .حاصل تغيير عملکردي و تغيير کارايی عملکردي،
تغيير عامل بهره وري کل است که به وسيله شاخص
مالمکوئيست اندازهگيري میشود.
از شاخص بهرهوري مالمکوئيست میتوان اطالعات
بسياري را استخراج نمود .شاخص بهرهوري مالمکوئيست
نه تنها به بررسی الگوي تغيير بهرهوري میپردازد و ارائه
دهنده برداشتهاي 1جديد در کنار استنتاجات مديريتی
هر جزئی از مالم کوئيست می باشد ،بلکه به ارائه جهت
گيريهاي استراتژيک هر واحد تصميمگيرنده در يک
دوره زمانی میپردازد .با استفاده از اين شاخص میتوان
به ارزيابی جهتگيريهاي استراتژيک سازمان در دوره-
هاي گذشته پرداخت و براي دورههاي آينده جهت
صحيح را جهت صحيح را انتخاب نمود & (Chen
) .AghaIqbal, 2004انقباض و يا انبساط خروجیها
تحت فنآوري زمان ديگر در حالت چند ورودي و چند

براي محاسبه ي اين انديس از روشهاي برنامه ريزي
خطی غيرپارامتري استفاده کردند .واضح است که
و

M t01

M t0

مقادير متفاوتی ارائه میدهند .در اينجا فار و

همکارانش ( )1989پيشنهاد استفاده از ميانگين هندسی
M t0

و

M t01

را بعنوان شاخص خروجی مالمکوئيست

مطرح کردند .چنين پيشنهادي از امکان انتخاب يکی از
M t0

و

M t01

به طور دلخواه که منجر به بدست

آوردن مقادير متفاوت رشد بهرهوري میگردد ،اجتناب
میشود.
محاسبه شاخص بهرهوري مالمکوئيست

توليد در زمان  tو

t 1

مفروض است ،براي

محاسبه شاخص بهرهوري مالمکوئيست به حل چهار
مسأله برنامهريزي خطی به صورت زير نياز است
(:)Afkhami Ardakani et al., 2011

Q  1, 2,..., N  O

()8

خروجی ،به مفهوم انبساط و يا انقباض شعاعی به اندازه
تابع فاصلهاي خروجی متناظر با آن فنآوري میباشد.

Max 

بنابراين هر دو اين اندازههاي بهرهوري در حالت چند

St :

خروجی و در خروجی محور بصورت زير میباشد:
)t 1
0
)t
0

()5

() 6

n
  i x tij  x tio , i 1,2,...,m 
j 1

()9

t 1 t 1
t
t 1)  D 0 ( X 0 ,Y
MI t01( x t , y , x t 1, y
D t01( X t0,Y

n
  j y trj y tro , r 1,2,...,s 
j 1

)  j  0, ( j  1, 2, ..., n
)t 1
0
)t
0

t
t 1
t
t 1)  D 0( X 0 ,Y
MI t0( x t , y , x t 1, y
D t0( X t0,Y

که  i ، x ti 0امين ورودي و  r ، y tr 0امين خروجی از
واحد تصميمگيري  Oدر زمان  tاست .مقدار

()7

 t ( t 1, t 1) t 1( t 1, t 1) 
D X Y 0 D0 X 0 Y 0 
t
t 1

M 0( x t , y , x t 1, y )   0 0
)  D t ( X t ,Y t
D t01( X t0,Y t0) 
 0 0 0

که در آن
رابراي

) (x , y

) D t0( x , y

و

) D t01( x , y

تحت فن آوري زمان  tو

کارايی )* t ( t , t ) ]1 
([ D O
XO YO


نشان می دهد که به

چه نسبت میتوان با استفاده از همان ورودي به ميزان
خروجی ها افزود .بجاي زمان  tمسأله  CCRرا براي

تابع فاصله

t 1

به ترتيب

محاسبه می کنند .در اينجا فار و همکارانش ()1989

زمان  t+1حل کرده و

[ D t0( X t0,Y t0) ]1

که کارايی

تکنيکی  DMUOرا در زمان  t+1است ،بدست میآيد.
مقدار

t ( t 1, t 1) ]1
[DO
XO YO

براي واحد تصميمگيري

 Oکه معکوس فاصله  DMUOدر زمان  t+1با مرز  tبا
1. Interpretation
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استفاده از مدل برنامهريزي خطی زير بدست میآيد:
Max 
St :

()10

n
  j x tij x tio1, i 1,2,...,m 
j 1
n
  j y trj y tro1, r 1,2,...,s 
j 1

بطور مشابه مقدار  [ D t0( X t0,Y t0)]1معکوس فاصله
واحد تصميمگيري  Oبا مختصات زمان  tنسبت به مرز
کارايی زمان  tنسبت به مرز کارايی زمان  t+1محاسبه
میشود ،که براي محاسبه شاخص مالم کوئيست در
ورودي محور الزم است .اين مقدار جواب بهينه مدل
برنامهريزي خطی زير است:
Max 
St :

n
  j y trj1y tro , r 1,2,...,s 
j 1

)  j  0, ( j  1, 2, ..., n

چهار مدل برنامهريزي خطی معرفی شده بايد براي
تمام بنگاهها جداگانه حل شود .با توجه به مدلهاي
عنوان شده براي  Tدوره زمانی و  nبنگاه بايد)n (3T-2
مدل برنامهريزي خطی حل شود .تمام مدلهاي باال با
فرض بازده ثابت به مقياس حل شده که در آن میتوان
فرض بازده متغير نسبت به مقياس  VRS1را جايگزين
نمود .در اينصورت کارايی فنی (به شرط  )CRS2به
کارايی مديريت و کارايی مقياس (با شرط  )VRSبسط
داده میشود .بدين منظور محدوديت

جامعه آماري شامل انگورکاران منطقه سيستان
است ،که به منظور جمعآوري و تکميل اطالعات اقدام به
تهيه پرسشنامه و تکميل آن توسط باغداران از طريق
مصاحبه بوده است .براي انجام اين پژوهش 45
پرسشنامه براي بهرهبرداران  3شهرستان زابل ،زهک و
هيرمند در هر دوره زمانی  1390-1395تهيه شده
است .روش نمونهگيري روش خوشهاي دو مرحلهاي
است که خوشههاي اصلی آن شهرستانهاي زابل ،زهک
و هيرمند و خوشههاي فرعی آن شامل بهرهبرداران انگور
هر  3شهرستان است .تعيين حجم نمونه مورد مطالعه از
رابطه زير به دست میآيد:
) (N  S 2
n
()12
(N  1)  D  S 2
در اين رابطه n ،حجم نمونه مورد مطالعه N ،تعداد
افراد جامعه مورد نظر ،و  S2واريانس و دامنه خطا 10
درصد ( )B = 0/1در نظر گرفته شد و مقدار  Dبرابر با
 0/0025می باشد.

n
  j x tij1 x tio , i 1,2,...,m 
j 1

n
 j 1
j 1

اضافه میشود .يعنی محاسبه توابع مسافت با شرط فن-
آوري بازده متغير نسبت به مقياس صورت میپذيرد.
نتايج شاخص مالمکوئيست بصورت زير تفسير می-
شود ، M 0 1 .افزايش بهرهوري را نشان میدهد.
 ، M 0 1کاهش بهرهوري را نشان میدهد و
 M 0  1نشان میدهد که هيچ تغييري در بهرهوري
براي زمانهاي  tو  t+1رخ نداده است.
دادههاي آماري مورد استفاده

)  j  0, ( j  1, 2, ..., n

()11
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نيز

1. Variable Return to Scale
2. constant return to scale

شاخصهاي ورودي و خروجی مدل

شاخصهاي ورودي عبارتست از عاملی که با افزودن
يک واحد از آن به سيستم و با ثابت فرض کردن ساير
شرايط ،کارايی کاهش میيابد .شاخصهاي خروجی
عاملی است که با افزودن يک واحد از آن به سيستم و با
ثابت فرض کردن ساير شرايط ،کارايی افزايش میيابد
( .)Siriopoulos & Tziogkidis, 2010اولين گام
براي ارزيابی کارايی نسبی با استفاده از مدل تحليل
پنجرهاي دادهها و شاخص بهرهوري مالم کوئيست،
انتخاب شاخصهاي ورودي و خروجی مدل با استفاده از
مدلهاي تصميمگيري چند معياره میباشد .جدول ()2
شاخصهاي ورودي و خروجی مدل تحليل پنجرهاي
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دادهها و شاخص بهرهوري مالم کوئيست را نشان می-
دهد.

خواسته میشود .از اين رو بهرهبرداران در تعيين ميزان
وروديهاي خود نقش چندانی ندارند ولی خروجیهاي-
شان به فعاليتها و نحوه تخصيص منابع به بخشهاي
مختلف بستگی دارد .از اين رو براي ارزيابی آنها مدل-
هاي خروجی محور مناسبتر است .بازده متغير به
مقياس نيز بدين جهت انتخاب میشود .که دليلی بر
بازده ثابت به مقياس در کارکرد بهرهبرداران موجود وجود
ندارد و بنابراين الزم است تا مقدار بازده به مقياس آزاد
گذاشته شود تا نوع بازده به مقياس بهرهبرداران در مدل-
هاي تحليل پوششی دادهها تعيين شود .براي انجام
تحليل پنجرهاي ،اطالعات مربوط به  45بهرهبردار در هر
يک از شهرستانهاي زابل ،زهک و هيرمند براي يک
دوره  5ساله در اختيار است .در اين مطالعه عرض پنجره
 4در نظر گرفته شده است ،هر چند از لحاظ نظري
روشی براي تعيين اندازه بهينه پنجره وجود ندارد .نتايج
برآورد مدل تحليل پنجرهاي دادهها براي بهرهبرداران
شهرستان هاي زابل ،زهک و هيرمند در جدولهاي 3 ،2
و  4مشاهده میشود .در رويکرد تحليل پوششی پنجره-
اي داده ها مقادير کارايی بنگاهها براي هر دوره ودر
عرض پنجرهها براي دورههاي زمانی مشخص محاسبه
میشود و براساس آن ميانگين ستونی هر دوره محاسبه
میشود؛ در آخر مقادير حاصل از ميانگين کاراي پنجره-
هاي هر بنگاه طی دوره مورد ارزيابی مبنايی براي
سنجش و مقايسه عملکرد بنگاه ها بدست میدهد.
تجزيه و تحليل کارايی  45بهرهبردار انگور کار زابل
در جدول ( ،)2با توجه به نهادههاي استفاده شده آنها،
بيانگر آن است که در ميان اين بهرهبرداران انگور کار،
ميانگين کارايی بهره برداران براي تمام سالهاي ،91
 94 ،93 ،92و  95در سطح تقريباً برابر و نسبتاً با
کارايی قوي است و از طرف ديگر ميانگين کارايی هر
سال برابر  0/96و مقداري نزديک به واحد میباشد و اين
مقدار نشان دهنده اينست که انگورکاران شهرستان
زابل ،بصورت کارا در هر سال عمل میکنند ،بنابراين
سود و عملکرد توليد در واحد سطح باال میباشد.

جدول  -2ورودي و خروجی مدل تحليل پنجرهاي و بهرهوري
مالم کوئيست
نام متغير

شرح

ورودي

سطح زير کشت (هکتار)

X1

نيروي کار اجاره (نفر-روز)
نيروي کار خانوادگی (نفر-
روز)
دفعات آبياري
کود حيوانی (کيلوگرم)
کود شيميايی (کيلوگرم)
سن (سال)
تحصيالت
تجربه (سال)
اندازه خانوار (نفر)
فعاليت غير از انگورکاري
تعداد قطعات زمين
فاصله درختان (متر)
شرکت در کالسهاي
ترويجی
اندازه باغ (تعداد اصله
درخت)

X2

سود
عملکرد توليد

خروجی

X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
Y1
Y2

تجزيه و تحليل
ارزيابی کارايی انگورکاران براساس مدل تحليل پنجره-
اي

شايان ذکر است که در اين مطالعه براي ارزيابی
کارايی انگورکاران شهرستانهاي زابل ،زهک و هيرمند از
رويکرد خروجی محور با فرض بازدهی متغير نسبت به
مقياس تحليل پنجرهاي دادهها استفاده گرديده است.
دليل انتخاب خروجی محور آن است که بهرهبرداران
مقدار ثابتی از منابع را براي کشت در هر هکتار مورد
استفاده قرار میدهند ،اما خروجی حداکثر از آنها

جدول  -3نتايج سنجش کارايی با استفاده از تکنيک تحليل پوششی دادههاي پنجرهاي شهرستان زابل
ميانگين کارايی هر سال

ميانگين کارايی در هر پنجره

1395

1394

1393

1392

1391

دوره زمانی

0/96

0/96

0/96

0/96

0/96

0/97

0/96

ميانگين

مآخذ :يافتههاي تحقيق
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نتايج سنجش مدل تعيين کارايی براساس روش
تحليل پنجرهاي براي شهرستان زابل را میتوان در
جدول ( )3مشاهده کرد .همانطور که مالحظه میشود،
در شهرستان زابل مقدار ميانگين کارايی هر سال براي
 45بهره بردار انگور کار  0/96میباشد و با توجه به
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نهادههاي مصرفی در طول دوره زمانی کارايی نزديک به
يک میباشد و تقريبا داراي کارايی قوي و عملکرد آن ها
در واحد سطح باال میباشد و همچنين مقدار سود آنها
باال میباشد و همچنين ميزان کارايی در دوره زمانی ذکر
شده تقريبا يکسان میباشد.

جدول  -4نتايج سنجش کارايی با استفاده از تکنيک تحليل پوششی دادههاي پنجرهاي شهرستان زهک
ميانگين کارايی هر سال

ميانگين کارايی در هر پنجره

1395

1394

1393

1392

1391

دوره زمانی

0/96

0/96

0/95

0/96

0/96

0/97

0/96

ميانگين

مآخذ :يافتههاي تحقيق

دوره زمانی کارايی نزديک به يک میباشد و تقريب ًا
داراي کارايی قوي و عملکرد آنها در واحد سطح
باال میباشد و همچنين مقدار سود آن ها باال می-
باشد و همچنين ميزان کارايی در دوره زمانی ذکر
شده تقريباً يکسان میباشد.

نتايج کارايی با استفاده از تحليل پوششی دادههاي
پنجرهاي براي شهرستان زهک در جدول ( )4نشان
داده شده است .در اين شهرستان مقدار ميانگين
کارايی هر سال براي  45بهره بردار انگور کار 0/97
میباشد و با توجه به نهادههاي مصرفی در طول

جدول  -5نتايج سنجش کارايی با استفاده از تکنيک تحليل پوششی دادههاي پنجرهاي شهرستان هيرمند
ميانگين کارايی هر سال

ميانگين کارايی در هر پنجره

1395

1394

1393

1392

1391

\دوره
زمانی

0/97

0/97

0/96

0/97

0/96

0/97

0/97

ميانگين

مآخذ :يافتههاي تحقيق

نتايج اين پژوهش میتواند از ميان بهرهبرداران انگور
کار مورد بررسی ،بهرهبرداران کارا را انتخاب کرده و آن-
ها را براي عملکرد و سود هر چه بيشترشان مورد
حمايت قرار بدهند .در حاليکه اگر از تجزيه و تحليل
سنتی استفاده میشد ،به راحتی چنين انتخابی امکان
پذير نبود .در واقع ،در تجزيه و تحليل سنتی نمیتوان
نتايج گوناگون و متفاوت حاصل از ارزيابی وروديها را
تجميع کرد و به راحتی براساس نتايج اين ارزيابی در
مورد برتري بهرهبرداري بر بهرهبردار ديگر نظر داد.
نتايج شاخص بهرهوري مالمکوئيست
تغييرات بهره وري کل

تغييرات بهرهوري کل (شاخص مالمکوئيست) به دو
جزء تغييرات کارايی فنی و پيشرفت فنی (بهبود
تکنولوژيکی) تفکيک میگردد که ابتدا تغييرات بهرهوري
را به صورت کلی براي  45بهره بردار هر يک از

شهرستانهاي زابل ،زهک و هيرمند بررسی کرده و
سپس تفکيک کارايی فنی و پيشرفت فنی مورد بررسی
قرار میگيرد.
طبق نتايج بدست آمده در جدول ( )6براي
شهرستان زابل در دوره مذکور به طور متوسط ساالنه
نشان میدهد که ميانگين بهرهوري کل عوامل 0 /96که
کمتر از يک میباشد ،با کاهش بهرهوري رو به رو می-
باشد .و از طرفی اين کاهش بهرهوري به دليل پايين
بودن تغييرات کارايی فنی و تکنولوژي میباشد ،.بنابراين
ميانگين عملکرد توليد انگورکاران اين شهرستان پايين
میباشد و تغييرات بهرهوري براي شهرستان زهک در
جدول ( )7آمده است که ميانگين کل تغييرات بهره
وري کل عوامل 1/05 ،است و به معناي اينست که
بهرهوري فزاينده و بهرهبرداران انگور کار عملکرد
افزايشی دارند .در جدول ( )8تغييرات بهرهوري کل براي
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شهرستان هيرمند نشان میدهد ميانگين کل تغييرات
بهرهوري کل عوامل  0/99میباشد که نشاندهنده بهره-
وري نزولی و با عملکرد کاهشی رو به رو است.

میباشد و بيانکننده تغييرات کارايی فنی ضعيف می-
باشد .بعبارت ديگر باغات انگور از مديريت و مقياس
مناسبی برخوردار نيستند.

تغييرات کارايی فنی

پيشرفت فنی

با توجه به تعريف کارايی فنی خود به  2جزء کارايی
فنی خالص (مديريتی) و کارايی مقياس تفکيک می-
گردد .در ادامه نتايج حاصل از شاخص مالمکوئيست
براي تغييرات کارايی فنی بحث میشود که از حاصل
جمع تغييرات کارايی مديريتی و کارايی مقياس بدست
میآيد .طبق نتايج بدست آمده در جدول ( )6براي
شهرستان زابل ،تغييرات کارايی فنی برابر واحد میباشد
و به اين معناست که تغييرات کارايی فنی ثابت میباشد
که نشان دهنده مديريت صحيح و در کارايی مقياس
بهترين عملکرد را در بين بهرهبرداران دارند (با توجه به
توضيحی که در ابتداي اين پاراگراف داده شده است
نتيجه شده است و از جداول  7 ،6و  8استفاده شده
است) .تغييرات کارايی فنی براي شهرستان زهک و
هيرمند در جدول ( )7و ( )8برابر مقدار عددي 0/99

با توجه به جداول  7 ،6و  8تغييرات تکنولوژيکی،
عملکردي مثبت داشته است و اين بدان معناست که
رشد پيشرفت فنی در کشاورزي رو به بهبود بوده است.
نتايج بدست آمده براي بهبود تکنولوژيکی  0/96براي
شهرستان زابل در جدول ( )6نشان داده شده است ،به
اين معنی است که پيشرفت فنی روندي نزولی دارد.
پيشرفت فنی براي انگورکاران شهرستان زهک که در
جدول ( )7نشان میدهد ،برابر با مقدار عددي 1/05
میباشد و نشان دهنده اينست که تکنولوژي رو به
پيشرفت میباشد و همچنين پيشرفت فنی براي بهره-
برداران شهرستان هيرمند در جدول ( )8برابر يک می-
باشد که بيان کننده تغييرات ثابت تغييرات تکنولوژيکی
است.

جدول  -6نرخ تغييرات ساالنه شاخص بهرهوري مالمکوئيست و اجزاي آن در شهرستان زابل
تغييرات بهرهوري کل عوامل
0/96
1/45
0/01
0/24

تغييرات تکنولوژيکی
0/96
1/01
0/01
0/21

تغييرات کارايی فنی
1/01
1/45
0/69
0/12

مآخذ :يافتههاي تحقيق

جدول  -7نرخ تغييرات ساالنه شاخص بهرهوري مالمکوئيست و اجزاي آن در شهرستان زهک
تغييرات بهرهوري کل عوامل
1/05
2/93
0/68
0/33

تغييرات تکنولوژيکی
1/05
2/32
0/92
0/23

تغييرات کارايی فنی
0/99
1/41
0/68
0/12

ميانگين
حداکثر
حداقل
انحراف معيار

مآخذ :يافتههاي تحقيق

جدول ( :)8نرخ تغييرات ساالنه شاخص بهروري مالمکوئيست و اجزاي آن در شهرستان هيرمند
تغييرات بهرهوري کل عوامل
0/99
1/05
0/65
0/05
مآخذ :يافته هاي تحقيق

تغييرات تکنولوژيکی
1
1/05
0/97
0/01

تغييرات کارايی فنی
0/99
1/04
0/65
0/05

ميانگين
حداکثر
حداقل
انحراف معيار

ميانگين
حداکثر
حداقل
انحراف معيار
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نتيجه گيري

در اين پژوهش از تکنيک ناپارامتريک تحليل پوششی
دادهها به عنوان يک ابزار موثر براي ارزيابی کارايی
واحدهاي تصميمگيري که داراي چندين ورودي و
خروجی مشابه هستند ،استفاده شده است .در اين
تحقيق بر رويکرد ناپارامتريک (رويکرد پوياي تحليل
پنجرهاي دادهها) تأکيد میشود .رويکرد پوياي تحليل
پنجرهاي دادهها روشی مبتنی بر برنامهريزي خطی است.
که کارآيی مجموعهاي از واحدهاي تصميم گيرنده (بهره
برداران انگور کار تحت مطالعه) را بر اساس شاخصهاي
ورودي و خروجی در مقايسه با هم محاسبه کرده و
واحدهاي کارآ و ناکارآ تعيين میشود .با کمک نتايج اين
روش ،مديريت هر واحد میتواند ميزان استفاده مطلوب
از نهاده ها و نقاط ضعف و قوت واحدها را شناسايی کرده
و راهکارهاي بهبود کارآيی واحد را دريابد .انسان همواره
خواهان دستيابی به کارايی بيشتر است و آن را وسيلهاي
براي رسيدن به سود يا مطلوبيت بيشتر میداند .از نظر
اقتصادي ،کارايی به مفهوم تخصيص بهينه منابع ،حداکثر
استفاده از منابع ،تحمل حداقل هزينه با امکانات موجود
است.
در اين راستا سطح زير کشت ،نيروي کار اجاره و
خانوادگی ،دفعات آبياري ،کود حيوانی ،کود شيميايی،
سن ،تحصيالت ،تجربه ،اندازه خانوار ،فعاليت غير انگور
کاري ،تعداد قطعات زمين ،فاصله درختان ،شرکت در
کالسهاي ترويجی و اندازه باغ شاخصهاي ورودي و
عملکرد محصول و سود بعنوان شاخصهاي خروجی در
دوره  1390-1395در نظر گرفته شده است .نتايج
حاصل از تحقيق نشان میدهد که شهرستانهاي زابل و
هيرمند در تمام دورههاي تحقيق داراي کارايی کامل
(يک) بودهاند و شهرستان زهک بيشترين تعداد بهره
بردار ناکارا را دارد و براي بهبود و افزايش کارايی بهره-
برداران منطقه استفاده بهينه از نهادههاي مورد استفاده
را در راستاي کار خود قرار دهند.
همچنين در اين مطالعه ،با استفاده از شاخص بهره-
وري مالمکوئيست ،به بررسی تغييرات بهرهوري کل
عوامل توليد ،پيشرفت فنی و تغييرات کارايی فنی توليد
انگور در منطقه سيستان و در سه شهرستان زابل ،زهک
و هيرمند تحليل شد .طی سالهاي مذکور تحليل شد .از
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آنجايی که بهرهوري جزئی يا بهرهوري عامل مشخص
توليد ،آثار ديگر عوامل مورد استفاده در فرآيند توليد را
ناديده میگيرد ،شاخص بهره وري کل معيار مناسب
تري براي نشان دادن عملکرد بهرهوري در واحد توليدي
محسوب میشود .بنابراين در اين مطالعه سعی شده
است تا با استفاده از شاخص مالمکوئيست که براساس
تابع مسافت است ،بهرهوري کل عوامل توليد محاسبه
شود .از نتايج تحقيق ،تشخيص روند تغييرات بهره وري
عوامل توليد و نقش هر يک از عوامل فنی و مديريتی در
اين تغييرات و نحوه رسيدن به سطح مطلوب بهرهوري و
کارايی است.
ميانگين ساالنه شاخص بهرهوري مالم کوئيست،
نسبت به سال  ،1390نشان میدهد که ميانگين بهره-
وري کل عوامل توليد طی دوره مورد بررسی براي
شهرستان زهک با مقدار  1/05فزاينده است و به ترتيب
هيرمند و زابل با مقدار عددي  0/99و  0/96در رتبههاي
بعد قرار دارند .افزايشی بودن تغييرات بهرهوري کل
محصول انگور شهرستان زهک به دليل بهبود
تکنولوژيکی ( )1/05که اين بدان معناست که تغيرات در
تکنولوژي باعث بهبود بهرهوري کل عوامل توليد در
محصول انگور شده است .بنابراين افزايش در تغييرات
تکنولوژيکی ،کاهش در کارايی مقياس ،کارايی مديريتی
و کارايی فنی باعث کاهش در بهرهوري کل عوامل توليد
طی اين دوره شده است (اين نتايج به استناد به تعريف
کارايی فنی که خود به  2جزء کارايی فنی خالص
(مديريتی) و کارايی مقياس تفکيک میگردد و از جمع
آن با تغييرات تکنولوژي بهرهوري کل حاصل میگردد،
بنابراين با توجه به اين مطلب جمله فوق نتيجه می-
شود).
با توجه به ماهيت مدل (ستاده محور) ،فرض بر آن
بوده است که انگورکاران هر شهرستان در سطح
مشخصی از نهاده ها سود و عملکرد خود را حداکثر
کنند .از اين رو انگورکار ناکارا براي رسيدن به کارايی
فنی و مقياس د ر ميزان استفاده از نهاده هاي خود
بايستی صرفه جويی کنند ،بعبارت ديگر عدم کارايی
فنی تنها ناشی از کمبود نهادهها نيست ،بلکه استفاده
غيربهينه از نهادهها و ترکيب نامناسب آنها از مشکالت
اساسی اين منطقه است .بنابراين به جاي افزايش
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-میشود که در جهت حرکت به سمت کارايی کامل گام
.هاي اساسی بردارند
با توجه به اينکه تغييرات بهرهوري کل در دو
،شهرستان زابل و هيرمند کمتر از زهک میباشد
پيشنهاد میشود که در بخش کشاورزي از جمله
محصول انگور از فناوري جديد (يکپارچهسازي باغات و
 اما اين امر تنها در،استفاده از آبياري نوين) استفاده شود
صورتی منجر به افزايش بهرهوري خواهد شد که با مد
نظر قرار دادن تمهيدات مديريتی و برگزاري کالسهاي
آموزش ترويجی براي انگورکاران منطقه در جهت
.حداکثر استفاده از اين منابع صورت گيرد
با توجه به پايين بود پيشرفت فنی در شهرستانهاي
-زابل و هيرمند اعمال سياستهاي حمايتی در جهت راه
اندازي سيستم آبياري نوين با توجه به شرايط منطقه در
.جهت بهبود کارايی تکنولوژي میتواند مفيد باشد
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 الزم است بر استفاده بهينه از،نهادهها در اين منطقه
.نهادههاي موجود تاکيد شود
پيشنهادها

با توجه به نتايج به دست آمده در مورد کارا و يا
 بهرهبرداران انگورکار الزم است که از،ناکارا بودن واحدها
روشهاي کشت سنتی و نيمه سنتی به سمت روشهاي
مدرنيزه حرکت نمايند که اين خود سبب میشود که به
سمت کارايی بيشتر و باالتر حرکت کرده و بهرهبرداران
ناکارا ضروريست است با الگوبرداري از واحدهاي مرجع
)خود (انگور کاران کارايی که داراي کارايی کامل (واحد
.میباشند) به سمت مرز کارايی نسبی حرکت کنند
-به بهرهبرداران با کارايی نزديک به يک توصيه می
شود که با استفاده از سياستهاي مناسبی چون ارائه
خدمات زيربنايی براي توسعه اراضی انگور از طريق
 نوسازي و يکپارچهسازي اراضی و همچنين ايجاد،تجهيز
توسعه فن آوريهاي نوين در کشت محصول موجب
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