
  

  اي با استفاده از روش تحلیل پنجره ،
  2علی دستجردي

ارزش افـزوده و سـهم آن از تولیـد     جـاد یابـه لحـاظ   
یی براي جمعیت فعال، امنیت غذایی براي جامعه و تأمین زنجیره تولید بـراي بخـش صـنعت    

عمـده   زیـربخش چهـار   فنـی  کـارایی و مقایسـه   ارزیـابی 
تـا   1374طـی دوره زمـانی    شیالتهمچنین هاي زراعت و باغبانی، دامپروري، جنگل و مرتع و 
بـراي  هـا   روش تحلیـل پوششـی داده  در اي  تحلیـل پنجـره  

نسـبت بـه مقیـاس و رویکـرد     هـاي کشـاورزي تحـت شـرایط بـازدهی ثابـت       
بـا میـزان   زراعـت و باغبـانی   فعـالیتی    شبخزیـر  ،
ي هـا  بخشزیـر کاراترین و ناکـاراترین  ، به ترتیب  

هـاي   روند کارایی فنی زیـربخش طی این دوره، اگرچه 
و کسـب ارزش افـزوده    هـا  از توانمندي موجود براي استفاده بهینه از نهـاده 

توجـه  بـه  کـه   دهـد  مـی نشـان   و بدست آمد کاهشی
 . نیاز دارددر این زیر بخش  زیانبار هاي خارجی هاي کنترلی دولت جهت جلوگیري از بروز پیامد

JEL: Q10, Q18 
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بـه لحـاظ    کـه ي اسـت  اقتصـاد ي مهم ها بخشجمله از يکشاورز
یی براي جمعیت فعال، امنیت غذایی براي جامعه و تأمین زنجیره تولید بـراي بخـش صـنعت    زا ناخالص ملی، سطح اشتغال

ارزیـابی  هدف از این مطالعـه . کند ایفاء می رانیایی در اقتصاد 
هاي زراعت و باغبانی، دامپروري، جنگل و مرتع و  شزیربخ شامل
تحلیـل پنجـره  خاص  هاي ترکیبی و مدل دادهاز  ،ین منظوربراي ا

هـاي کشـاورزي تحـت شـرایط بـازدهی ثابـت        زیـربخش فنـی  ارزیـابی کـارایی   
،از نظر کارایی فنـی که  دهد مینشان  ها یافته .شد استفاده 

 70/0با میزان کارایی فنی  شیالتفعالیتی   زیربخشو  97/0
طی این دوره، اگرچه  که همچنین مشخص گردید .هستندطی دوره مورد بررسی 

از توانمندي موجود براي استفاده بهینه از نهـاده  است ولی هنوز افزایشی شیالت
کاهشینیز  جنگل و مرتعکارایی فنی زیربخش روند . شود استفاده نمی

هاي کنترلی دولت جهت جلوگیري از بروز پیامد سیاستاجراي 

کشاورزي: ،فنی کارایی اي، ها، تحلیل پنجره تحلیل پوششی داده: ي کلیدي
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Abstract  

Agricultural sector is one of the important economic sectors of Iranian economy in terms of 

value added generation and its share in GNP, employment creation for active population, food 

security for the society and chain production provider for industrial sector. The purpose of this 

study is to evaluate the efficiency of the agricultural sub sectors including farming and horticulture, 

livestock, fisheries and forestry and pasture for the period 1995 to 2009. To achieve the purpose, the 

non-parametric method of analysis called window data envelopment analysis is used, while 

assuming output-oriented approach to the production and under constant and variable returns to 

scale condition. The results of efficiency measurement in window analysis in terms of technically 

efficiency show that the farming and horticulture sub-sector on one hand and the fishery sector on 

the other hand represents the highest and lowest efficient sectors, scoring with efficiency rate of 

0.97 and 0.70 respectively. Moreover, the findings show that the technical efficiency of livestock 

and fisheries sub-sectors during the period of study had an increasing trend, while the technical 

efficiency of forest and pasture sub-sector had a decreasing trend while it was fluctuating for the 

case farming and horticulture sub-sector during the period. 

JEL: Q10, Q18 

 

Keywords: Agriculture, data envelopment analysis, technical efficiency, window analysis. 

  

 مقدمه
هــاي مهــم  از بخــش بخــش کشــاورزي در ایــران

هـاي دوم و سـوم توسـعه     اقتصادي است که در برنامـه 
اقتصادي اجتماعی کشور نیز بـه عنـوان محـور توسـعه     

 این بخـش فعـالیتی   .رفتریزان قرار گ مورد توجه برنامه

ــاظ   ــه لح ــادیاب ــد   ج ــهم آن از تولی ــزوده و س ارزش اف
یـی بـراي جمعیـت فعـال،     زاناخالص ملی، سطح اشتغال 

امنیت غذایی براي جامعه و تـأمین زنجیـره تولیـد بـراي     
ایفــاء  رانیــایی در اقتصــاد بســزانقــش  ،بخــش صــنعت

بنابراین بدیهی است که عدم توجه به ایـن بخـش    .کند می

mailto:hamidbasu1340@gmail.com


  133                                                                  اي هاي فعالیتی کشاورزي، با استفاده از روش تحلیل پنجره بررسی کارایی فنی زیربخش
 

بـر   هـا  سـایر بخـش  مهم فعالیتی، آثار منفی در اقتصـاد  
ارزش افـزوده   در حـال حاضـر سـهم     .گـذارد  جاي مـی 

آن زیـر بخشـهاي فعـالیتی     بـه همـراه  بخش کشـاورزي  
مطابق بـا   ،مجموع ارزش افزوده اقتصاد کشور نسبت به

در بسـیاري از مـوارد عـدم    اي نبـوده و   انتظارات برنامه
آن تولیـد داخـل    محصـوالت کمبود  وبه این بخش توجه 

واردات ، ناپایداري سـطح تولیـدات   شاهد موجب شده که
بــر روي  فراگیـر منفـی  و اثرگـذاري   مشـابه محصـوالت  
و  عتصــنبخــش هــاي اقتصــادي از جملــه  ســایر بخــش

آمارهـا نشـان    .)1389 کوپـاهی (باشیم خدمات معادن و 
به داخل میزان واردات محصوالت کشاورزي دهد که  می

 بـراي  وداشته افزایشی  اي گذشته روندسالهطی  کشور
در هـزار تـن    10897از حـدود  مثال واردات کشـاورزي  

 رسـیده اسـت    87در سـال  هـزار تـن    17980به 86سال
برنامــه  همــین رابطــه،در  .)1388 بانــک مرکــزي ایــران(

هاي چهارم  برنامهریزي جهت توسعه بخش کشاورزي، 
ــارایی و     ــهم ک ــاي س ــر ارتق ــور ب ــعه کش ــنجم توس و پ

هاي  وري عوامل تولید در رشد اقتصادي کلیه بخش بهره
قـانون   79در مـاده  که  به طوري. داشتنداقتصادي تأکید 

در راستاي ارتقاء سهم " :برنامه پنجم توسعه آمده است
وري در رشد اقتصادي بـه یـک سـوم در     بهرهکارایی و 

 و گـذاري  ریزي، سیاست ان برنامه و به منظور برنامهپای
راهبري کلیه عوامل تولید از جملـه نیـروي کار،سـرمایه،    

وري موظف است  سازمان ملی بهره ،انرژي و آب وخاك
ها اعـم   وري را براي کلیه بخش برنامه جامع ارتقاي بهره

   .از دولتی و غیر دولتی تدوین نماید
منظور از کارایی بیان این مفهـوم اسـت کـه یـک     
سازمان یـا یـک بخـش اقتصـادي در مقطعـی از زمـان،       

بهترین  ازمنابع خود در راستاي تولید،  تلف کردنبدون 
 برخـوردار شـوند  ریـزي شـده    ممکـن و برنامـه  عملکرد 

آنچه مسلم است، افزایش میزان کارایی . )1387مهرگان (
کشــاورزي باعــث افــزایش هــاي  فنــی در بــین زیــربخش

هـاي   کارایی بخـش کشـاورزي و همچنـین سـایر بخـش     
مطالعات اخیر در ایـران   .شود می مرتبط با آن اقتصادي

سـهم تولیـدات زیـربخش زراعـت و     دهـد کـه    نشان مـی 
هاي پیش از انقالب تا کنون تقریبـا ثابـت   باغبانی از سال

درصــد و ســهم بخــش دامپــروري بــا      56و حــدودا 
. باشـد  یمـ درصـد   35داشته است حـدودا  نوساناتی که 

 5/3شــیالت، حــدود  همچنــین مجمــوع ســهم زیــربخش
درصد و بقیه سـهم   5/2درصد و زیربخش جنگل، حدود 

مرکـز  (نیز مربوط به فعالیت خـدمات کشـاورزي اسـت    
  ).1388آمار ایران 

کـارایی  اي  مقایسه ارزیابی و بررسیدر رابطه با 
آن، فعالیتی  هايزیربخشبه تفکیک کشاورزي بخش در 

دیــن  .اســتصــورت گرفتــه در داخــل مطالعــات انــدکی 
اي با اسـتفاده از تحلیـل پنجـره   ) 1384(محمدي و اکبري 

ي، نیروي کار،  کارگیري چهار نهاده و به ها دادهپوششی 
ي درآمد شیر و  مواد اولیه، سربار، سرمایه و دو ستانده

، بــه بررســی و مقایســه کــارایی چهــار درآمــدهاســایر 
طـی  ) فکا، مالرد، گلشهر و گلدشت ( شرکت تولیدي شیر

تحـت چهـار راهبـرد متفـاوت      1382تـا   1377هـال   سال
با استفاده ) 1389و  1388 (سالمی و همکاران . پرداخت
عملکـرد   سیربه برهاي معمول اقتصاد سنجی، از روش
از  1385تـا   1355 طـی دوره هـاي کشـاورزي    زیربخش
زیـربخش   ند کهیافتدرپرداخته و وري سرمایه نظر بهره

بهترین عملکـرد و زیـربخش شـیالت بـدترین     دامپروري 
طـی دوره مـورد   وري سـرمایه   عملکرد را از نظـر بهـره  

ــتهبررســی  ــاران  .اســت داش ــا  )1388(صــالح و همک ب
وري بررسـی بهـره  و  استفاده از شاخص مالم کوئیست

طـی  هـاي کشـاورزي ایـران     زیـربخش کل عوامل تولیـد  
 هـاي  زیـر بخـش  کـه   دریافتند ،1385الی 1345هاي  سال

تغییـرات کـارایی فنـی مثبـت ولـی      از  زراعت و باغبـانی 
و  حیـاتی  .برخوردارنـد منفـی   تولیـد  تغییرات کل عوامـل 

زي بــا اســتفاده از روش تــابع مــر )1373( موســی نــژاد
بـه بررسـی عوامـل    ، تصادفی و تخمین تـابع ترانسـلوگ  

ولیدات کشاورزي در ایران پرداخـت و  مؤثر بر کارایی ت
وجــود نیــروي کــار غیــر مــاهر و کمبــود کــه  نشـان داد 

سرمایه در این بخش باعـث بـه وجـود آمـدن ناکـارایی      
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گـذاري  سـرمایه ت سـ بای می، افزایش کارایی جهتو شده 
  .افزایش یابدترویج و آموزش کارگران کشاورزي در 

درمطالعـه  ) 1388(آباد  زراء نژاد و یوسفی حاجی
روش تـابع  (خود با اسـتفاده از دو رهیافـت پارامتریـک    

روش تحلیـل پوششـی   (و ناپارامتریـک  ) مرزي تصادفی
ي ها استان، میزان کارایی فنی تولید گندم در بین )هاداده

تحلیل کـارایی   درآنها . مورد بررسی قرار دادندایران را 
هـا و بـا بـه کـارگیري یـک      به روش تحلیل پوششی داده

و شـش نهـاده یعنـی سـطح     ) میزان گندم تولیدي(ستاده 
زیر کشت، نیروي کار، کود شیمیایی، سرمایه، بذر وسم 

هـاي سیسـتان، گـیالن و     که استان به این نتیجه رسیدند
مازندران از لحاظ کارایی فنی تحت دو فرض بازده ثابت 

تان لرسـتان  و متغیر به مقیاس داراي عملکرد بهینه و اس
دوره مــورد  طــیمیــانگین کــارایی فنــی  نیتــر کــمداراي 
محمـد  و اسـماعیل آبـادي   مهـدوي  . بـوده اسـت   مطالعه

ــا اســتفاده از داده) 1389(رضــایی  ــه   ب ــاري، ب ــاي آم ه
  آنکشاورزي و عوامـل مـؤثر بـر      بررسی کارایی بخش

کـه منـابع    دادنـد نشـان  و   پرداخته هاي کشور در استان
و  استیر بخش و در هر استان متفاوت کارایی در هر ز
برخورداري از درجـه توسـعه   اي از نظر  تفاوتهاي منطقه

ــر بخــش    ــارایی اقتصــادي زی ــر روي ک ــافتگی ب ــاي  ی ه
در ایـن مطالعـه   . دار دارد کشاورزي اثـر مثبـت و معنـی   

 68متوسط کارایی ارزیابی شده براي بخش کشـاورزي  
در بخش کشـاورزي   دهد یمدرصد بدست آمد که نشان 

درصـد بــا   32ایـران پتانســیل افـزایش تولیــد تـا حــدود    
بـا در   تـوان  یممصرف همان عوامل تولید وجود دارد و 

ي مؤثر در افزایش کارایی فنی، تولید ها مؤلفهنظر گرفتن 
  .افزایش داد اي قابل مالحظهرا به مقدار 

، التــروف و اخیــر در بــین مطالعــات خــارجی  
نستند با استفاده از تحلیل پوششـی  توا) 2005(همکاران 

، سطح کـارایی فنـی و مقیـاس بخـش کشـاورزي      ها داده
و  گرفتـه انـدازه   2000و  1996لهستان را براي دو سال 

که به طور متوسط زیر بخـش دامپـروري از    دنده نشان 
نظر کارایی فنی و کارایی مقیاس نسـبت بـه زیـر بخـش     

همچنــین  .زراعــت از عملکــرد بهتــري برخــوردار اســت 
ــاران   ــپار و همک ــهدر ) 2009(گاس ــوان  ا مطالع ــا عن ي ب

بـا   "برآورد کارایی فنـی سیسـتم دامپـروري گسـترده    "
کـارایی یــک   ،هـا  دادهاسـتفاده از روش تحلیـل پوششـی    

نمونه از مزارع ایالت اکسترومادوراي اسپانیا را بررسی 
بخـش دامپـروري   میانگین کارایی فنـی   ند کهدادو نشان 

و ) CRS1(زده ثابـت نسـبت بـه مقیـاس     تحت شرایط بـا 
بـه   )2VRS(تحت شرایط بازده متغیر نسبت بـه مقیـاس   

  .هستند 86/0و  7/0ترتیب 
به طور کلی عمده مطالعات تجربی انجام شده بـا  
محوریت توسعه بخـش کشـاورزي بـر ایـن نکتـه تاکیـد       

انـد کـه در راسـتاي دسـتیابی بـه مقولـه توسـعه         داشته
الزم اســت جایگــاه بخــش کشــاورزي از لحــاظ  ،پایــدار

ــتغال     ــزوده و اش ــاد ارزش اف ــذایی، ایج ــواد غ ــأمین م ت
بـه خصـوص در   موثردر میان سایر بخشهاي اقتصادي 

بدیهی اسـت کـه   . هاي در حال توسعه تقویت شود کشور
ي ایــن امــر صــرفا از طریــق شــناخت دقیــق توانمنــدیها 

از عوامـل  ارتقاء سطح کارایی و اسـتفاده بهینـه    ،موجود
آوري در  تولید از جملـه سـرمایه، نیـروي انسـانی و فـن     

 .اسـت  هـاي فعـالیتی کشـاورزي امکـان پـذیر      زیر بخش
پیشینه مطالعاتی نشان داده که با بررسی مقوله کـارایی  

ــا آن در   ــرتبط ب ــل م ــر بخــشو عوام ــالیتی  زی ــاي فع ه
توان به راهکارهایی دست یافت که موجب  میکشاورزي 

و کیفـی محصـوالت کشـاورزي بـا      ارتقاي سـطح کمـی  
کاهش هزینه  یابکارگیري مقدار معینی از عوامل تولید و 

بکارگیري عوامل تولید با هدف دستیابی به سطح معینی 
  .شودمحصوالت  از تولید 

ارزیـابی و مقایسـه    ،ایـن مطالعـه  انجـام  هدف از 
ــی    ــاورزي یعنـ ــربخش کشـ ــار زیـ ــی چهـ ــارایی فنـ کـ

، دامپـروري، جنگـل و   هـاي زراعـت و باغبـانی    زیربخش
 1388تـا   1374مرتع و همچنین شیالت طی دوره زمانی 

اي که زیر  است و براي این منظور از روش تحلیل پنجره

                                              
1 Constant Return To Scale 
2Variable Return To Scale 
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است، ) DEA1(ها  اي از روش تحلیل پوششی داده شاخه
گیـري   در ایـن روش از طریـق انـدازه   . شـود  استفاده می

سطح کارایی فنی، میـزان اثرگـذاري هـر یـک از عوامـل      
از  .گـردد  فعالیتی مشخص می  تولید در ارتقاء زیر بخش

جمله تفاوتهاي مطالعه حاضر با مطالعات قبلی، اسـتفاده  
ــل پنجــره  ــاوت تحلی ــا و  اي پوششــی داده از روش متف ه

پویایی بخشیدن به روند تحلیل و همچنـین دخالـت دادن   
 به عنـوان یـک نهـاده    "میزان مصرف انرژي"عامل مهم 

هــاي  ري ســطح کــارایی در زیــربخشگیــ مهــم در انــدازه
  .استکشاورزي 

 
  ها مواد و روش

ــدازه  ــراي ان ــبی    ب ــارایی نس ــابی ک ــري و ارزی گی
به طور عمـده  هاي اقتصادي،  واحدهاي سازمانی یا بنگاه

. شـود  از دو رویکرد پارامتري و ناپارامتري استفاده مـی 
کارایی به صـورت مـدون و نظـام یافتـه توسـط      مباحث 

آغـاز شـد و   ) 1951(و کوپمنس ) 1951(و یمطالعات دبر
-ادامه یافت، ولی امکان عملی اندازه) 1957(توسط فارل 

رویکــرد پــارامتري و بــا  1977گیــري کــارایی در ســال 
بـــا  1978در ســـال  و )SFA2(روش اقتصـــاد ســـنجی 

یا تحلیل  روش برنامه ریزي خطیرویکرد ناپارامتري و 
در رویکـــرد . فـــراهم شـــد ) DEA( هـــا پوششـــی داده

ناپارامتري نیازي به تصریح مدل از نوع اقتصاد سـنجی  
هــا و و محــدودیتی در وارد کــردن تعــداد نهــاده  نبــوده
در روش پـارامتري   ، در حالیکـه ها وجـود نـدارد  دهنستا

مشـخص و سـپس بـه    تولیـد را  بایست نوع تابع ابتدا می
در  .)1389ابراهیمــی مهــر ( رآورد کــارایی اقــدام کــردبــ

بدلیل به کارگیري همزمان چنـدین نهـاده   حاضر مطالعه 
هـا بـا رویکـرد     تحلیـل پوششـی داده   روشو ستانده از 

کـارایی یـک   میزان  در این روش .ناپارامتري استفاده شد
بـه  هـا   دهنهدف حداکثر کردن میزان ستا باواحد فعالیتی 

 v و u ضـرایب  آید، کـه در آن  بدست می 1مدل  صورت

                                              
1 Data Envelopment Analysis 
2 Stochastic Frontier Analysis 

و   سـتانده  m بردارسـتونی وزن مربوط به از عبارت اند 
n  1387مهرگان ( نهاده(.      ,      ( ́   ́   )  

   ;    ́   ́  ⁄ ≤ 1 )١(   ,  ≥ 0  
بـا قـرار دادن مخـرج    ،  CCR3بر اساس مدل پیشنهادي 

راه حـل ممکـن   بـا  مسـئله  یـک  به  1کسر برابر یک، مدل 
 Max (úq )  ).2مدل ( شود برنامه ریزي خطی تبدیل می

 
   ;        = 1        )2(  úq − V   ≤ 0  
  

مــدل ، )DEA(هــا روش تحلیــل پوششــی دادهالبتــه در 
کــارایی را در شــرایط میــزان  )2مــدل ( پیشــنهادي فــوق

ممکن است منجر به انحراف  که ندک یمگیري  ایستا اندازه
پوششی  يا پنجرهمدل در حالیکه در نتایج حاصله شود، 

این مشکل را برطرف  پانل يها دادهبا بکارگیري  4ها داده
کـه   "يا پنجرهتحلیل "مفهوم. )1384امامی میبدي( کند یم

در واحد استخدام  )Cloob( براي اولین بار توسط کلوب
، بـر اســاس  فرمانـدهی ارتـش آمریکـا بکــار گرفتـه شـد     

هـاي   یـافتن رونـد   جهـت میانگین متحـرك عمـل کـرده و    
میـر  ( باشـد  یمـ عملکرد یک واحـد در طـول زمـان مفیـد     

 5تصمیم گیريدر این تکنیک با هر واحد  .)1389حسینی 
)DMU (  مسـتقل  در یک دوره متفاوت، همانند یک واحـد

مـورد   يها دادهاین امر باعث افزایش تعداد رفتار شده و 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در      .شـود  یمـ بررسی در تحلیل 
( اي نیاز است تـا عـرض هـر پنجـره     روش تحلیل پنجره

اي انتخاب شـود کـه   به گونه) دوره زمانی مورد بررسی
میـر حسـینی   ( گرددتغییرات تکنیکی طی این دوره ناچیز 

1389.(  

                                              
3Charnes, Cooper, Rhodes 
4Window Data Envelopment Analysis 
5 Decision Making Unit 
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 میکنـ  یمـ فرض اي، تحلیل پنجرهبراي نمایش فرمولی 
وجـود  ) i=1,2,…,I( :واحـد تصـمیم گیرنـده    I تعداد که

هاي  واحدهمه ، ) ....,t )t = 1,2که در دوره زمانی دارند 
ده نواحــد ســتا sنهــاده بــراي تولیــد  r تعــداد ازمزبــور 
شـامل  مـورد بررسـی   بنـابراین نمونـه   . کنند یماستفاده 

T×I   ــود و ــد بـــ ــاهده خواهـــ ــک از مشـــ ــر یـــ  هـــ

 rداراي یک بردار ، tدر دوره زمانی      DMU  اتمشاهد
ــاده  ــدي از نه ــا  بع =  Xه (x   , x    , … , x   )′  ــک و ی

=  Yهـا   دهنعدي از ستاب sبردار  (Y    , Y    , … , Y   )' 
 يتعــداداز )  K (هــا  پنجــرهاز یــک هرهمچنــین  .اســت

 به مقدار تعدادي مشاهدهو W عرض با Kمقاطع زمانی 
I×W  بدین ترتیب خواهیم داشت .تشکیل شده است:  

  
=  X                : ها نهادهماتریس  (x   , x  , … , x   , x     , x     , … , x     , … , x    , x    , … , x    )  

  
,   Y  = (y           :ماتریس ستانده ها y  , … , y  , y     , y     , … , y    , … , y     , y    , … , y           )  

  
 يا پنجـره ریزي خطی تحلیل  برنامهدوگان مسئله 

با فرض بازدهی    DMU واحد فعالیتی نهاده محور براي
یـا  و بـراي حـداقل کـردن عوامـل تولیـد      ثابت به مقیاس 
در  .شود نوشته می 3به صورت مدل اي  متغیرهاي نهاده

عنصـري از    I×1بـردار   λ یـک اسـکالر و   Ѳ فوق، مدل
مقـدار   دهنـده  نشـان  Ѳ مقـدار . هسـتند  ي مـدل هـا  متغیر

ایـن مقـدار   . واحد فعالیتی اسـت امین  i کارایی فنی براي
ي مـرزي   نقطهبر روي  1مقدار عددي . باشد Ѳ ≥ 1 باید

از بر طبـق تعریـف فـارل    کارا متعلق به بنگاهی است که 
;    Ѳ, Ѳ    .)1387مهرگان (باشد نظر فنی کارا      −     +    ́ ≥ 0                 )3(     ( = 1, … ,  ×  )  ≥ 0  

  
ارایـه  بـانی نظـري   الگوي تجربی این مطالعه بر اساس م

تولیـد در شـکل گیـري    شده در خصوص جایگاه عوامل 
هـاي   روشهمچنـین  و هـاي اقتصـادي    بنگـاه توابع تولید 

نقــش  از جملــهمطالعــات تجربــی بکــار گرفتــه شــده در 
توسـط    وري عوامل تولید در ایجـاد ارزش افـزوده   بهره

موضوع کـارایی   ،)1388(آباد  زراء نژاد و یوسفی حاجی
ســالمی و توســط   در بخــش کشــاورزيعوامــل تولیــد 

عوامل تولید در زیـر   بهره وري کل، )1389(همکاران 
صـالح و همکـاران   توسـط   ي اقتصادي ایـران ها بخش

ــد در بخـــش   ، )1388( ــل تولیـ ــارایی عوامـ ــی کـ بررسـ
، )1373(و موسـی نـژاد    حیـاتی کشاورزي ایران توسط 

تحلیل تطبیقی مطالعات کارایی فنی بخش کشاورزي 
محمـــد اســـماعیل آبـــادي و مهـــدوي توســـط  ایـــران
کـارایی فنـی و مقیـاس    گیـري   اندازهو  )1389(رضایی

التـروف و همکـاران   توسط  براي زراعت و دامپروري
ارزیابی و مقایسـه کـارایی   و جهت  شکل گرفت، )2005(

ــامل     ــاورزي شـ ــده کشـ ــربخش عمـ ــار زیـ ــی چهـ فنـ
هـاي زراعـت و باغبـانی، دامپـروري، جنگـل و       زیربخش

، 1388تا  1374مرتع و همچنین شیالت طی دوره زمانی 
اي در  و مـدل خـاص تحلیـل پنجـره    هاي ترکیبـی   از داده

ها بـراي محاسـبه و ارزیـابی     روش تحلیل پوششی داده
هــاي کشــاورزي تحــت شــرایط  کــارایی فنــی زیــربخش

محـوري   بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و رویکرد نهـاده 
 هـاي متغیراز حاضـر   مطالعـه  به طور کلی .شد استفاده 
اي و  جهـت بررسـی مقایسـه   ذیـل  اي  و سـتانده  اي نهاده
گیري کـارایی زیـر بخشـهاي فعـالیتی کشـاورزي       اندازه

  :نموده استاستفاده 
تعداد کل شاغلین در  به) : L(نیروي کارمقدار -1 

که به صورت دائمـی و  اشاره دارد فعالیتی هر زیربخش 
افـراد  بخش مهمی از این . کار هستند یا موقت مشغول به

جزوکارکنان فامیلی  بخش دیگرو  بگیردستمزد و حقوق 
  .هستند
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ــرمایه  -2 ــودي سـ ــوع  :)K(موجـ ــامل مجمـ شـ
موجــودي ماشــین آالت و ســاختمان در هــر زیــربخش  

  .است فعالیتی
-صـورت شامل ) : EN(میزان مصرف انرژي  -3

ــرژي    ــف ان ــاي مختل ــه  ه ــت ک ــدات  اس ــد تولی در فراین
بـرق، نفـت    گیرد، نظیر مورد استفاده قرار میکشاورزي 

  .)1389 وزارت نیرو(نزین و گاز سفید، نفت گاز، ب
عبارت است از مجمـوع  ) : VA(ارزش افزوده -4

ي منهـا ارزش نهایی محصوالت تولید شده در هر بخش 
  .مربوطه دربخشبکار رفته اي  مخارج و بهاي مواد اولیه

  
 و بحث نتایج

هـــاي  آوري داده در ایـــن بخـــش پـــس از جمـــع
ــه   ــوط ب ــاتی مرب ــربخشاطالع ــالی زی ــاي فع بخــش  یته

ــاورزي ــال  کش ــی س ــاي  ط ــار  1374-1388ه ــدا آم ، ابت

گیـري و تجزیـه    توصیفی و میانگین متغیرها مورد اندازه
همچنـین نتـایج حاصـل از    ). 1جدول (تحلیل قرار گرفتند 

هــاي  بررســی رونــد کــارایی فنــی هــر یــک از زیــربخش
کشاورزي در نمودارهـاي جداگانـه بـه تصـویر کشـیده      

. اسـت ها  سري زمانی دادهکه نشان دهنده گرایش  شدند
گیري میانگین کارایی فنی  همچنین نتایج مربوط به اندازه

اي بـا  هاي کشـاورزي بـه روش تحلیـل پنجـره     زیربخش
رویکرد نهاده محوري و بازدهی ثابت نسبت بـه مقیـاس   

 2طبق مدل ارایه شـده در روش تحقیـق در جـدول    و بر 
   .خالصه شده است

 مربـوط بـه  هـاي  متغیرمیـانگین  آمار توصیفی و 
 هـاي  سـال  طـی  بخش کشـاورزي  یتهاي فعالی زیربخش

که تا حـدي   ه استدخالصه ش 1در جدول  1388-1374
هـا نیـز    نشان دهنده اهمیت عوامل تولیـد در زیـر بخـش   

  .باشد می
 

 .)1374-1388( کشاورزي بخش فعالیتیهاي زیربخشمربوط به هاي آماري میانگین داده -1جدول 

 متغیرهامیانگین 
زراعت و 
 باغبانی

 شیالت جنگل و مرتع دامپروري

 114 21 2028 2836  )هزار نفر(نیروي کار 
 10428 3614 22486 44127 )76، ثابت میلیارد ریال(موجودي سرمایه 

39/0 17 14 )خام میلیون بشکه نفت(مصرف انرژي   06/1  
 1578 637 15974 31964 )76، ثابت میلیارد ریال(ارزش افزوده 

  )1389وزارت جهاد کشاورزي،(ي شاورزکآماري هاي و سالنامه )1385، وري سازمان ملی بهره( هاي ملیحساب :مآخذ
  

گیري میانگین کارایی فنی  خالصه نتایج مربوط به اندازه
اي در کشـاورزي بـه روش تحلیـل پنجـره    هاي  زیربخش

 حالت نهاده محوري و بازدهی ثابـت نسـبت بـه مقیـاس    
در ایـن مطالعـه بـا    . آمده اسـت  2، در جدول 3مدل طبق 

توجه به این نکته که در بخش کشاورزي سـرعت انتقـال   
هاي اقتصادي پـایین  تکنولوژي در مقایسه با دیگر بخش

ر نظـر گرفتـه   سـال د  3است، بنابراین عرض هر پنجـره  
در کشـاورزي   زیـربخش کارایی فنی چهـار  سطح  وشد 

 شــامل ،1388تــا  1374 يهــا ســالطــی شــرایط پویــا و 
دسـت   بـه  هاي دوم، سوم و چهارم توسعه کشور برنامه
   .آمد
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 .) 1374-1388(کشاورزي  بخش

  حداکثر کارایی  حداقل کارایی  انحراف معیار

017/0  94/0  

08/0  77/0  
04/0  85/0  
18/0  47/0  

 دهـد کـه   نشان مـی  1 شکل .محاسبه و ترسیم شده است
تغییرات کارایی فنی در زیربخش زراعت و باغبـانی طـی   

ایـن  . سال مورد بررسی روند منظمـی نداشـته اسـت   
افـزایش پیـدا کـرده و     1377تا  1374هاي  روند طی سال

به حداکثر میزان خـود یعنـی کـارایی واحـد      77در سال 
سپس با حاکم شـدن وضـعیت خشکسـالی بـر     . رسد

فنی کـاهش یافتـه و در    کارایی80تا  77کشور طی دوره 
. رسـد  به حداقل میزان کارایی طـی دوره مـی   1380
باروند نا منظمی   88تا   80هاي سالطی سپس این روند 

ــت  ــه اس ــزایش یافت ــه  .اف ــارا در حالیک ــد ک ــ ییرون  یفن
دامپــروري طــی دوره مــورد مطالعــه نشــان   ربخش
تغییرات کارایی فنی در این زیربخش فعـالیتی   دهد که

   . برخوردار استروند افزایشی 

 
    .)1374 - 1388( يدامپرورو زراعت و باغبانی 

ویژه                          سپهري و دستجردي                                  

بخش ي فعالیتیهامیانگین کارایی فنی زیربخش -2جدول 
حداکثر کارایی   ها زیر بخش  میانگین کارایی فنی

99/0  97/0  
ــت و  زراعـــــ

  باغبانی
  دامپروري  91/0  98/0
  جنگل و مرتع  94/0  1

  شیالت  70/0  91/0
  هاي تحقیقیافته: مآخذ                         

طـی دوره مـورد بررسـی،    کـه   دگرد یممشاهده 
کارایی باالترین سطح  دارايزراعت و باغبانی 

تـرین سـطح    پـایین داراي و زیربخش شیالت 
و  جنگـل  زیـربخش همچنـین  . هسـتند ) 70/0

 )91/0( زیربخش دامپروري و در رتبه دوم
اخـتالف   مقـدار  .دارنـد قرار در رتبه سوم از نظر کارایی 

 توانمنــدي ،هــا کــارایی زیــربخشحــداقل و حــداکثر 
بیشـترین مقـدار   . دهـد  افزایش میزان کارایی را نشان می

افــزایش کــارایی در زیــربخش شــیالت بــراي 
در ابتـداي   است، به طوریکه زیـرا ایـن توانمنـدي   

  . رسد می 91/0هاي بعدي به  و در سال
هر یک روند کارایی فنی نتیجه حاصل از بررسی 

بـه طـور    2و  1 هاي شکلدر هاي کشاورزي 
ــوز   ــزار اي وی ــرم اف ــک ن ــه کم )  Eviews(و ب

محاسبه و ترسیم شده است
تغییرات کارایی فنی در زیربخش زراعت و باغبـانی طـی   

سال مورد بررسی روند منظمـی نداشـته اسـت    15
روند طی سال

در سال 
رسد می

کشور طی دوره 
1380سال 

این روند 
ــت  ــه اس ــزایش یافت اف

ــز ربخشی
دهد که می
روند افزایشی  از

زراعت و باغبانی هاي  فنی زیربخشروند کارایی  -1 شکل

138               
 

                         
  

مشاهده 
زراعت و باغبانی  زیربخش

و زیربخش شیالت ) 97/0(فنی
70(کارایی فنی 

در رتبه دوم )94/0(مرتع 
در رتبه سوم از نظر کارایی 

حــداقل و حــداکثر  بــین
افزایش میزان کارایی را نشان می

بــراي  توانمنــدي
است، به طوریکه زیـرا ایـن توانمنـدي    )44/0(

و در سال 47/0دوره 
نتیجه حاصل از بررسی 

هاي کشاورزي  زیربخشاز 
ــه ــوز   جداگان ــزار اي وی ــرم اف ــک ن ــه کم و ب
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هـاي مـورد بررسـی از تغییـرات      شیالت عمدتا طی سال
البته این روند در ابتـداي  . افزایشی برخوردار بوده است

کاهشـی بـوده و    1378تـا   1374هـاي   دوره و طی سـال 
علـت  . یابـد   با شیب تندي افـزایش مـی   1378پس از سال 

-را مـی  78تـا   74هاي  رایی فنی طی سالعمده کاهش کا

هاي دولتـی بـه بخـش    توان در انتقال و واگذاري شرکت
  .دنموخصوصی جستجو 

  
   )1374 - 1388( التیجنگل و مرتع و ش

ست، در حالیکه متوسط میزان بارنـدگی  قبل از آن بوده ا
بیشــتر از متوســط بارنــدگی  83تــا  80هــاي  طــی ســال

هاي مطالعه سـالمی و   یافته. هاي گذشته بوده است
در ارتبـاط  ) 1389(و مهدوي و رضایی ) 1388(همکاران 

هاي زراعت و باغبـانی   زیربخشبا وجود توانمندي قوي 
ــربخش   ــایر زی ــه س ــبت ب ــتفاده   نس ــا در اس ــه ه از بهین

به ایـن   هاي موجودي سرمایه، نیروي کار و انرژي
  .کند موضوع اشاره داشته و آن را تأیید می

در رتبــه دوم همچنــین زیــربخش جنگــل و مرتــع 
ــارایی ــروري ) 94/0(ک ــربخش دامپ ــه ســوم و زی در رتب
گرفتند که نشان از اهمیت نسبی ایـن  قرار ) 91/0(کارایی

اجراي مناسـب  م دارد زیرا دو بخش فعالیتی مرتبط با ه
داري در سـطح کشـور بخـش     هاي مرتع و به اندازه طرح
کند  هاي زیربخش دامپروري را تأمین می بزرگی از نهاده

و به نوبه خود باعث کاهش قیمت تمام شده محصـوالت  

اي هاي فعالیتی کشاورزي، با استفاده از روش تحلیل پنجره بررسی کارایی فنی زیربخش

ــربخش ــد کــارایی زی ــع  رون و هــاي جنگــل و مرت
 2محاسـبه و در شـکل    1388تا  1374دوره 
روند کـارایی فنـی   گردد که  مالحظه می .به نمایش درآمد

در  رونـد توانمنــدي بخــش  یــازیـربخش جنگــل و مرتـع   
حداکثر سازي محصول با توجه به میزان عوامـل تولیـد   

ســیر   88تــا  86و  78تــا  74هــاي  طــی ســال
دهنـده ایـن    در حالیکه شـواهد نشـان  . نزولی داشته است

موضوع است که روند تغییـرات کـارایی فنـی زیـربخش     

شیالت عمدتا طی سال
افزایشی برخوردار بوده است

دوره و طی سـال 
پس از سال 

عمده کاهش کا
توان در انتقال و واگذاري شرکت

خصوصی جستجو 

جنگل و مرتع و شهاي  روند کارایی فنی زیربخش -2 شکل

یـن واقعیـت   اهنده نتایج نشان دبندي،  در یک جمع
بـه   "شـیالت "و  "زراعت و باغبـانی " زیربخش

کـاراترین و   70/0و  97/0با میـزان کـارایی فنـی    
. هستندبخش کشاورزي از فعالیتی  زیربخش
باغبانی بـه   گفت که زیربخش زراعت و توان

ي هـا  نهـاده هـا از   نحو بهتري نسبت به سـایر زیـربخش  
ســرمایه، نیــروي کــار و انــرژي در جهــت ایجــاد ارزش 

البتـه  . کننـد  مـی استفاده  1388تا  1374افزوده طی دوره 
طـی دوره   زراعت و باغبانی روند کارایی فنی زیر بخش

بـدلیل ارتبـاط   داراي نوسان بوده و غالباً  1388
تحـت تـأثیر   قوي بین میزان کـارایی و میـزان بارنـدگی،    
بـر طبـق    .شرایط اقلیمی و آب و هوایی تغییر کرده است

هاي منتشرشده توسـط سـازمان هواشناسـی و    
ــی     ــدگی ط ــزان بارن ــران، متوســط می ــزي ای ــک مرک بان

هـاي   کمتر از متوسط بارنـدگی سـال   80تا 

قبل از آن بوده ا
طــی ســال

هاي گذشته بوده است سال
همکاران 

با وجود توانمندي قوي 
ــربخش   ــایر زی ــه س ــبت ب نس

هاي موجودي سرمایه، نیروي کار و انرژي نهاده
موضوع اشاره داشته و آن را تأیید می

ــارایی ک
کارایی

دو بخش فعالیتی مرتبط با ه
و به اندازه طرح
بزرگی از نهاده

و به نوبه خود باعث کاهش قیمت تمام شده محصـوالت  

بررسی کارایی فنی زیربخش
 

ــربخش ــد کــارایی زی رون
دوره  یط التیش

به نمایش درآمد
زیـربخش جنگــل و مرتـع   

حداکثر سازي محصول با توجه به میزان عوامـل تولیـد   
طــی ســال، مشــخص

نزولی داشته است
موضوع است که روند تغییـرات کـارایی فنـی زیـربخش     

  

 
در یک جمع

زیربخشکه  است
با میـزان کـارایی فنـی     ترتیب

زیربخشناکاراترین 
توان یمبنابراین 

نحو بهتري نسبت به سـایر زیـربخش  
ســرمایه، نیــروي کــار و انــرژي در جهــت ایجــاد ارزش 

افزوده طی دوره 
روند کارایی فنی زیر بخش

1388تا  1374
قوي بین میزان کـارایی و میـزان بارنـدگی،    
شرایط اقلیمی و آب و هوایی تغییر کرده است

هاي منتشرشده توسـط سـازمان هواشناسـی و     گزارش
ــی     ــدگی ط ــزان بارن ــران، متوســط می ــزي ای ــک مرک بان

تا  77هاي  سال
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بـدلیل برداشـت   هـاي اخیـر    در سـال  البته. شود دامی می
وارد آمـدن   وهـا  ظرفیت مراتع و جنگلاندازه از بیش از 

ایجـاد محـدودیت بـراي     از یـک طـرف و   خسارات جدي
هـا  برداري از جنگلهاي خصوصی در زمینه بهره شرکت
کـه  باعـث شـده   توسـط دولـت از طـرف دیگـر       و مراتع

طی دو جنگل و مرتع بخش  و کارایی فنی میزان تولیدات
بـه طـور کلـی مشـاهده رونـد       .کـاهش یابـد  ي اخیر دهه

بخش جنگــل و مرتــع نشــان کاهشــی کــارایی فنــی زیــر
دهد که این زیر بخش فعالیتی نسبتا به توجـه بیشـتر    می

هاي کنترلی دولـت جهـت جلـوگیري از     و اجراي سیاست
هاي خارجی زیانبار در این زیـر بخـش نیـاز     بروز پیامد

  . دارد
ــر بخــش    ــارایی در زی ــا وضــعیت ک ــه ب در رابط

ن مربوط به ایـ جا که واحدهاي تولیدي از آندامپروري، 
 کامـل  صـنعتی  یـا و  کامل سنتی صورتبه یا زیربخش 
 نـوع فعالیـت  ایـن  در رود لذا انتظـار مـی  شوند، اداره می

از جملــه دالیــل افــزایش  .فتــداناکــارایی بیشــتري اتفــاق 
تـوان پیشـرفت    میزان کارایی فنی طـی ایـن دوره را مـی   
ــرمایه   ــزان س ــزایش می ــوژي و اف ــش   تکنول ــذاري بخ گ

 طوریکـه  ، بـه بخش ذکر نمـود خصوصی و دولتی در این 
گــذاري فعــاالن اقتصــادي در واحــدهاي  میــزان ســرمایه

مـورد بررسـی   صنعتی دامداري و دامپروري طـی دوره  
ــزایش  ــدا کــردهاف ــن  اســت  پی ــی وابســتگی شــدید ای ول

زیربخش به واردات مواد اولیه از خارج از کشور باعـث  
ي محصوالت دامی بـدلیل حجـم    قیمت تمام شدهشده که 
باال در جامعه براي محصوالت غـذایی گوشـتی    تقاضاي

 همواره تحـت تـاثیر نوسـانات بـازار     نامناسبو عرضه 
 مورد نیـاز محصوالت خانوارها براي تهیه و  گرفتهقرار 

باشـند کـه الزم اسـت در     مواجهنرخهاي تورمی  خود با
هاي حمایتی مناسب از تولیـد کننـدگان    این باره سیاست
  .صورت پذیرد

زیربخش شـیالت در  همچنین مشخص گردید که 
ــین  ــربخشســایر ب ــرین  زی ــاي کشــاورزي داراي کمت ه

 توانمنــديکـه  اسـت   حـالی و ایـن در  اسـت کـارایی فنـی   
-فعالیـت . زیادي براي باال بردن میزان کارایی فنـی دارد 

توانـد فضـاي   میبه چند دلیل مهم شیالت  زیربخشهاي 
نمـایش   نکـه ل آوا. باشـد  يگـذار مناسبی بـراي سـرمایه  

روند افزایشی و رو به رشد کـارایی فنـی ایـن بخـش در     
ــی  ــات قبل ــاران    مطالع ــالمی و همک ــر س و ) 1388( نظی

مطالعه حاضر نشـان از بهبـود وضـعیت تولیـد      همچنین
 دوم اینکـه  .داردهاي گذشته  طی سالمحصوالت شیالت 

 اتموجبـ سـرمایه در ایـن بخـش    هرچه بیشـتر  انباشت 
هـاي  گسترش فعالیـت  وروند صنعتی سازي در بهبودي 

ــید در آب  ــه ص ــیالت از جمل ــاي آزاد ش ــدنبال آن ه و ب
بــدیهی اســت کــه  .آورد فــراهم مــی آوريســودافــزایش 

هاي بزرگ شیالت در شـمال  همزمان با واگذاري شرکت
تـا   73هاي طی سال و جنوب کشور به بخش خصوصی

، مدیریت ایـن بخـش بـه تـدریج بـه ثبـات رسـیده و         83
در زایـی   به همراه سطح اشـتغال گذاري سرمایه ي انگیزه

بـه طوریکـه شـتاب     .ه اسـت این زیر بخش افـزایش یافتـ  
صـید و  ، صـدور مجوزهـاي   روند صنعتی سازيگرفتن 
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