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 :چکیده

 اولیه ماده محصول این کهاین به توجه با. دارد زیادی تجاری و اقتصادی اهمیت امروز دنیای در گوناگون مصارف علت به چغندرقند

 همگرایی تعیین حاضر، یمطالعه از هدف .است گرفته قرار دولت یویژه توجه مورد اخیر هایسال در باشد،می شکر کارخانجات

 جهاد وزارت آمار سایت از نیاز مورد هایداده. بود 9712-9711 زمانی دوره طی در کشور چغندرکاران تولید عوامل محیطیزیست

 تحلیل مدل از استفاده با ابتدا منظور این برای. شد تحلیل و تجزیه Ewiews9 و GAMZ2.1 افزارهاینرم با و شد آوریجمع کشاورزی

 تولید عوامل محیطیزیست فنی کارایی و استاندارد فنی کارایی مقیاس به نسبت متغیر بازده شرایط تحت ایپنجره هایداده پوششی،

 نشان هایافته. شد بررسی چغندرکاران تولید عوامل محیطیزیست همگرایی فولر دیکی آزمون با سپس .شد محاسبه قند چغندر یریشه

 یمحاسبه از حاصل نتایج به توجه با .بودند 13/0و  31/0 یببه ترت حیطیمزیست فنی کارایی و استاندارد فنی کارایی میانگین که داد

 و نتایج این اساس دارد. بر وجود محیطی زیست ناکارایی ها،استان این در که گرفت نتیجه توانمی محیطیزیست فنی کارایی میانگین

 سیاست و کشاورزی ترویج و آموزش طریق از هااستان زارعم به دستاوردها این انتقال و کارایی زمینه در مطالعات بیشتر چه هر انجام

 که داد نشان محیطیزیست همگرایی هایآزمون. داد افزایش را استراتژیك محصول این تولید محیطیزیست فنی کارایی توانمی حمایتی

 محصول بردارانبهره یهمه که است آن معنای به این. دارد وجود تولید عوامل محیطیزیست همگرایی مطالعه مورد هایاستان تمامی در

 آلودگی بحث توجه با موضوع این. دارند محصول تولید عوامل محیطی زیست فنی کارایی رشد به گرایش قند چغندر یریشه

 راهکارهای جمله از. است امیدوارکننده بسیار آینده هاینسل برای زیستمحیط از حفاظت طرفی از و حاضر قرن در محیطیزیست

 گسترش و ترویج هستند، روروبه محیطیزیست کارایی مشکل با که هاییاستان برای محیطیزیست فنی کارایی افزایش برای یاستیس
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 مقدمه .1

 از استفاده پایه بر عموماً کشاورزی تولیدات امروزه

ی، آب منابع فسیلی، هایسوخت مثل محدودی منابع

 هایینگرانی .استغیره  و سموم، کودهای شیمیایی

 آلودگی مانند محیطیزیست مشکلات مورد در نیز

و   خاك سایشفر ،یحاصلخیز کاهش هوا، خاك، آب،

 .(Mirhaji et al., 2012) تقلیل منابع وجود دارد

 خطرات مورد در اخیر هاینگرانی افزایش

 باعث اقتصادی هایفعالیت از ناشی محیطیزیست

عملکرد  ارزیابی در محیطیزیست مسائل تا شده است

پی  در آیدمی نظر به، گردند لحاظ اقتصادی هایبنگاه

 ملاحظات ستیبای اقتصادی، رشد تسریع

 اران،زگسیاست دوم هدف عنوان به محیطیزیست

 کشورهای در اقتصادی رشد اولیههدف  از پس

 (.Parsa et al., 2015) شود داده قرار توسعهدرحال

یند رشد اقتصادی ناگزیر از آکه فربا توجه به این

اری مناسب در زگسیاست، زیست استتخریب محیط

ذیر در نیل به تخریب بهینه ناپاین راستا امری اجتناب

جایی که از آن . همچنینزیست استمحیط سطح

مین أاران اقتصادی تزگیکی از اهداف اصلی سیاست

امنیت غذایی خانوارها بر اساس الگوی مصرفی 

هاست که در این راستا نقش بخش کشاورزی آن

زیرا نخست الگوی مصرفی خانوارها  ،برجسته است

کشورها تا حدودی منحصر ها برای برای خوراکی

ها و دلیل پتانسیلفرد است و دوم، بههب

های طبیعی و انسانی هر کشوری دارای محدودیت

معایب و مزایای خاصی از نظر بازدهی و تنوع 

و سوم، ملاحظات محصولات کشاورزی بوده است 

اران مورد زگمحیطی است که توسط سیاستزیست

. در (Shahabadi et al., 2017) توجه قرار بگیرد

دلیل یاد شده، تفاوت و ناهماهنگی در  ی سهنتیجه

الگوی مصرفی خانوارها از محصولات کشاورزی یا 

محصولات وابسته به آن با الگوی مصرفی با که مزیت 

و  کندنسبی در تولید محصولات کشاورزی ارائه می

، در کشورها امری طبیعی محیطیملاحظات زیست

تواند به عنوان چالشی ی میاست، وجود چنین مسائل

محیطی شمار آید. با توجه به مسائل زیستجدی به

های نسبی در تولید قرن حاضر و بحث مزیت

محیطی عوامل تولید یکی همگرایی زیست ،محصولات

ترین راهکارهای پوشش شکاف بین الگوی از مناسب

شمار مصرفی و الگوی تولیدی در داخل کشورها به

محیطی به کمك معادلات زیست رود. همگراییمی

اندارد و کارایی فنی تمربوط به کارایی فنی اس

دهد که کلیه عوامل تولید یا محیطی نشان میزیست

های تولید استفاده شده از نظر در واقع همان نهاده

میزان مصرف گرایش به سمت یك نقطه تعادل دارند. 

تواند به محیطی عوامل تولید میهمگرایی زیست

ها و تولید ی بهینه از نهادهبه تخصیص استفاده منجر

تخصصی محصولات در کشورها بر اساس مزیت نسبی 

شود و در نتیجه چنین تخصیصی باعث افزایش 

 و کارایی شود.اشتغال و توسعه در کشورها می

 سیستم یك خروجی و ورودی هاینسبت به وریبهره

 یی(. کارآFarrell, 1975شوند )می مربوط اقتصادی

 آوردن دستبه در یك بنگاه توانایی توان،می را

 فرض با معین مجموعه نهاده یك از ستاده حداکثر

 تولید برای یك بنگاه یتوانای یا و معلوم تکنولوژی

 دسترس های درنهاده مجموعه حداقل با معین بازده

 که میزان است یمفهوم وریبهره و نمود، تعریف

 دوره یك طول در را یگریکد به نسبت هابنگاه یکارآی

 ,.Pakravan et al) دهدیم نشان، مشخص یزمان

در کارایی فنی استاندارد ) کارایی بدون  (.2013

محیطی(، کمبود عوامل تولید ملاحظات زیست
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های تولید( مثل آب و غیره و یا مسائل )نهاده

محیطی مثل استفاده از سموم و کودهای زیست

ریم. ولی در کارایی فنی گیشیمیایی را در نظر نمی

محیطی( )کارایی با ملاحظات زیست محیطیزیست

های تولیدی( و یا مسائل کمبود عوامل تولید )نهاده

چغندرقند به علت  گیریم.محیطی را در نظر میزیست

مصارف گوناگون در دنیای امروز اهمیت اقتصادی 

درصد  79چغندرقند با سهمی بیش از  زیادی دارد.

حصولات صنعتی در جهان یکی از مهمترین تولیدات م

چغندرقند با خواص  باشد.محصولات در ایران می

انگیز همواره و از قدیم مورد توجه تسلامتی شگف

این گیاه با خواص ضدسرطانی ، افراد قرار گرفته است

ثیر مستقیمی بر سلامت أتواند تزدایی خود میو سم

چغندرقند  (.Mirhaji et al., 2012) افراد بگذارد

یکی از محصولات صنعتی بخش کشاورزی است که 

شکر مورد نیاز کشور ایفا تولید نقش مهمی در 

چغندرقند در تفاله و ملاس از طرف دیگر، کند. می

بنابراین  .شوداستفاده می وسیعیتغذیه دام در حجم 

چغندرقند نقش مهمی در سبد غذایی خانوار، صنایع 

 Yazdani) عهده داردتبدیلی و دامپروری کشور بر 

& Rahimi, 2012.) که این محصول با توجه به این

 هایسال درباشد، ماده اولیه کارخانجات شکر می

 در .است گرفته قرار دولت یویژه توجه مورد اخیر

 و هانهاده یبهینه مصرف حاضر، رقابتی شرایط

 مصرف منظوربه. دارد ضرورت تولیدی امکانات

 از اقتصادی واحدهای ارآمدسازیک هانهاده یبهینه

 نه کارآمد واحدهای، است برخوردار فراوانی اهمیت

 را منابع تخصیص بلکه دهند،نمی هدر را منابع تنها

-Rahbord 2011) دهندمی انجام درستی به نیز

Dehghan et al.,.) دهد در مرور منابع نشان می

ات استاندارد )کارایی بدون ملاحظ رابطه با کارایی فنی

در کشاورزی مطالعات زیادی در  محیطی(زیست

 توان بهداخل و خارج انجام گرفته از جمله می

Shahnavazi (2093)، Babaei ( 2097و همکاران ،)

Babaei ( 2092و همکاران،) Kavand  وSargazi 

(2095،) Sargazi   وSabuhi (2090،) 

Sepehrdosti  وDastjerdi (2097 ،)Huang  و

 (،2092) همکاران و Wang(، 2097) شهمکاران

Helis and Raul (2099) .اما در رابطه  اشاره کرد

)کارایی با ملاحظات  محیطیزیست فنی با کارایی

که  ،صورت گرفته اندکیهای پژوهش محیطی(زیست

 هایرود نقش مهمی در کاهش آلایندهانتظار می

 هابررسی ی اینهمه در باشد. داشته محیطیزیست

 شده محور برآورد محصول محیطیزیست اییکار

 در کنار تولید فرآیند در که توضیح این با است.

مانند  بد محصولات یا محصول خوب، محصول

 سایر یا و فسفر کودهای شیمیایی، نیتروژن،

ها روی اندازه کارایی تأثیر آن و شده تولید هایآلاینده

ی کارای(. Mollaei et al., 2017) بررسی شده است

 کهاین از در تولید روشی است جهت اطمینان

 پرسودترین و در بهترین اقتصادی واحد یك تولیدات

 اقتصادی بخش هر کارایی در دارند. قرار ممکن حالت

رفتن منابع از اهمیتی ویژه  هدر از جلوگیری برای

 هر بنابراین(. Shahnavazi, 2017) برخوردار است

 تولید در زانکارایی کشاور یزمینه در مطالعه

 آنها، بهبود کارایی جهت کشاورزی محصولات

 بررسی لذا، دهد.می افزایش را تولید عوامل وریبهره

 به محصولات کشاورزی تولیدکنندگان کارایی

 محصولات برای مخصوصاً گوناگون، هایروش

قابل کمك  امر این به تواندمی کشور استراتژیك

متعدد  طالعاتم در محققین تاکنون نماید. یتوجه

ریزی برنامه هایروش از گیریبهره با اندنموده تلاش
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 محصولات کارایی غیره، و اقتصادسنجی خطی،

ی درباره نمایند. برآورد را مختلف کشاورزی

 ناپارامتریك هایروش از استفاده کارایی با گیریاندازه

 هایروش و شده انجام بسیار زیادی مطالعات نیز

 جمله آن از است تفاده قرارگرفتهاس مورد مختلفی

در ( 2094) شو همکارانXilong ، تحقیق به توانمی

 کل کارایی تجزیه و گیریاندازهای به بررسی مطالعه

-DEAمدل  روش با چین در صنعتی سبز آب عوامل

SBM  نشان نتایج که پرداختند نامطلوب خروجیبا 

 زیستی کارایی از مطالعه مورد هایبیشتر بخش داد

 ارزیابی پس که هستند برخوردار محیطی پایین

 وریبهره ارتقای برای چین صنعت زیستی در کارایی

 در تا کنند استفاده چین صنعتی آب سبز منابع از

 وFathi  گردد.جویی صرفه مصرف آب زیرزمینی

 و کارایی انرژی، کارایی بررسی به (2093) شهمکاران

 رویکرد با هحال توسع در کشورهای در محیطیتزیس

 محیط رقابتی در نامطلوب و مطلوب ستانده

طریق  از که داد نشان آنها هاییافته که ،پرداختند

نظر  مورد هایسال همه در ترکیبی ارزیابی مدل

و  انرژی کارایی حداکثر شرایط لهستان و چین کشور

داشتن  با دیگر کشورهایو  اندداشته را محیطیزیست

دو  همانند مطلوبی پیامد زا زنیچانه بازی شرایط

 وMollaei  باشد.لهستان برخوردار نمی کشور چین و

 بررسی کارایی به ایمطالعه در( 2093)همکاران 

 و محصولات کشاورزی محور-نهاده محیطیتزیس

 رشد بر تغییرات کارایی و تکنولوژی پیشرفت تأثیر

 هایاستان به تفکیك ایران کشاورزی بخش وریبهره

 روش از با استفاده منظور ینه اب کهانداختهپرد کشور

 اثرات کوئیست،مالم شاخص و هاداده پوششی تحلیل

 دوره در وریبهره رشد بر تکنولوژی و کارایی تغییرات

 نشان نتایج .شده است یبررس 9747-9712 زمانی

 غالب نقش وریرشد بهره بر کارایی تغییرات داد

. است كتکنولوژی اند تغییرات سهم و داشته

 بر کار تغییرات نیروی اثر داد نشان هایافته همچنین

 اندك اثر تغییرات سرمایه و بوده مثبت وریبهره رشد

 و  Jafarinia .دارد تولید عوامل وریبهره بر

Esmaeily(2097 )ای اثراتدر مطالعه 

 واحدهای فنی کارایی تحلیل در محیطیزیست

 نشان نتایج هک شیراز پرداختند شهرستان پرواربندی

 زیستمحیط هایبا شاخص کارایی مقادیر داد

 نظر در بدون کارایی کمتر از داریمعنی صورتبه

 که است آن گرموضوع بیان این .است آن گرفتن

 روی داریصورت معنیبه محیطیزیست شرایط

 آموزشی هایدر کلاس شرکت. گذاردمی اثر کارایی

 و یلاتتحص سن، سطح غذایی، جیره و بهداشت

 معیارهای لحاظ با کارایی بر تأثیرگذار عوامل از تجربه

 شدند. ارزیابی محیطیزیست

 مدیریت مهم بحث ما کشور در که این به توجه با

 کشاورزی محصولات تولید از ناشی محیطیزیست

 شد سعی مطالعه این در ت.اس شده واقع غفلت مورد

محیطی عوامل تولید محصول همگرایی زیست که

استان، گلستان،  4به  مربوطی چغندرقند شهری

آذربایجان غربی، قزوین، فارس، خراسان، کرمانشاه، 

های تخبی از تمامی طیفنم خوزستان و مرکزی که

تولیدکننده )پیشگام در تولید محصول مورد نظر، 

متوسط در تولید محصول مورد نظر و متوسط به 

ه معرف کپایین در تولید محصول مورد نظر( به نحوی

کل کشور باشد )یا به طریقی دیگر بیان کنیم آیا 

یا در واقع رشد  محیطی عوامل تولیدهمگرایی زیست

محیطی در تمام مناطق کشور کارایی فنی زیست

 د.وبررسی ش وجود دارد؟ یا خیر؟(
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 هامواد و روش .2

کارایی  گیریاندازه و عملکرد ارزیابی منظوربه

 دارد وجود مختلفی هایروش گیریتصمیم واحدهای

 تقسیم غیرپارامتری و پارامتری روش گروه دو که به

 ,Mohammadi & Sadrolashrafiشوند )می

 هایروش از استفاده با های پارامتری(. در روش2006

 مشخصی تولید تابع و اقتصادسنجی، آماری مختلف

 تابع، این کارگیریبه با سپس .شودمی زده تخمین

 دوم گروه گردد.می کارایی اقدام تعیین به نسبت

 ویژگی ترینکه مهم بوده، غیرپارامتری هایروش

یا شکل خاص تابع  توزیع به نیاز مذکورعدم هایروش

 ,Rahimi-Soreh & Sadeghiریاضی است )

 روش های غیرپارامتریترین روش(. از مهم2004

 Data Envelopment) هاتحلیل پوششی داده

Analysis) ،ریزی خطیبرنامه مدل نوعی است که 

واحدهای  از گروهی نسبی کارایی که است

 & Yong)نماید می محاسبه را گیریتصمیم

Chunweki, 2003.) روش یك حقیقت در که 

 مطرح را فارل آن بار اولین که است خطی ریزیبرنامه

 شامل روش این در استفاده مورد الگوی دو و کرد

 CRS( )Constant) مقیاس به نسبت ثابت بازده

Return to scale) به متغیر و بازده ( مقیاسVRS )

(Variable Return to Scale) است . 

 ایهای پنجرهمدل تحلیل پوششی داده .2-1

(WDEA) 

های در این پژوهش مدل تحلیل پوششی داده

گیری کارایی فنی استاندارد ای برای اندازهپنجره

( استفاده شد محیطی )کارایی بدون ملاحظات زیست

اند از، عبارتی مورد استفاده در این تحقیق هانهادهو 

کود شیمیایی، کود حیوانی،  بذر، آب سموم شیمیایی،

آلات، نیروی کار، سطح زیر کشت و تنها ینماش

 در این تحقیق میزان تولید بود. ستانده مورد استفاده

 عمل متحرك میانگین اساس بر ایپنجره تحلیل

 طول در واحد عملکرد یك روند یافتن ایبر و کندمی

 برای ایپنجره تحلیل. باشدمی مفید زمان

 .دارد کاربرد زمان درطول کارایی روند شدنمشخص

روند  شدن مشخص برای تواندمی بنابراین

 کار به وریزمان و بیان بهره طول درگیری تصمیم

بهینه  اندازه تعیین برای اینظریه اما هیچ شود، برده

 روش (.Mehregan, 2007) ندارد وجود جرهپن

 ریاضی هایفرمول از استفاده با هاداده پوششی تحلیل

 گیرندهتصمیم واحدهای از مجموعه یك نسبی کارایی

 از استفاده در مشترکی خصوصیات دارای که را

 .دهدمی قرار بررسی مورد هستند هاستاده و هانهاده

 عمل تحركم میانگین اساس بر ایپنجره یلتحل

 طول در واحد یك عملکرد روند یافتن برای و کندمی

 برای ایپنجره تحلیل باشد،می مفید زمان

 .دارد کاربرد زمان درطول کارایی روند شدنمشخص

 روند شدن مشخص برای تواندمی بنابراین

 کار به وریبهره بیان و زمان طول در گیریتصمیم

 .(Mohammadi & Dastyar, 2012) شود برده

 Nکنیم می فرض مطلب، این فرمولی نمایش برای

(n=1,…,N) گیرندهواحد تصمیم (DMU)  در دوره

و دارند اند، وجود مشاهده شده T (t,…,T)زمانی 

واحد ستاده  sواحد نهاده برای تولید  rها از همه آن

بنابراین  (.Despotis et al., 2006) کننداستفاده می

مشاهده خواهدبود و یك مشاهده  T Nنمونه شامل

n  در دورهt یك بردار  یعنیr ها و یك بعدی از نهاده

),,...,(هابعدی از ستاده sبرذار  21

n

st

n

t

n

t

n

t yyyY  

 K≤T≥1 شروع شده Kزمان  از که پنجره، باشد.می

باشد و با می W ،1≤W≤Tو دارای عرض 
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wK مشخص شده و دارایWN باشدمشاهده می 

(Despotis et al. 2006.) برای هانهاده ماتریس 

 Despotis) است 9رابطه  صورت به ایپنجره تحلیل

et al., 2006.)                                     (9) 

 N
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 باشدمی 2رابطه  صورت به نیز هاستاده اتریسو م

(Despotis et al., 2006.)                     (2) 
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لت ای در حاهای پنجرهمدل تحلیل پوششی داده

به صورت رابطه  بازده متغیر به مقیاس ورودی محور

 (.Mohammadi & Dastyar, 2012) باشدمی 7
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ای در حالت های پنجرهمدل تحلیل پوششی داده

 7به صورت رابطه خروجی محور بازده متغیر به مقاس

  .(Mohammadi & Dastyar, 2012) باشدمی
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 فنی گیری کاراییهای اندازهمدل .2-2

 محیطیزیست

محیطی اعماال ها ملاحظات زیستع از مدلدر این نو

گردد و معمولا مقدار کارایی فنی زیسات محیطای می

آمده کمتر از کارایی فنی اساتاندارد )کاارایی  دستهب

باشاد در محیطی( میبدون اعماال ملاحظاات زیسات

ر کاارایی مقاداحقیقت کارایی فنی زیساتمحیطی باه 

 ناوع این درتر است(. تر است )اقتصادیواقعی نزدیك

 یاا خااص هاایبرای نهاده فقط ،هدف ارزش هامدل

 هامادل ایان از .شاودمی داده علاقه مورد هایستاده

  -نهااده یا چناد ستاده یك  -نهاده یك برای توانمی

 نهاده روش از مطالعه این در کرد. استفاده ستاده چند

 شرح محیطی بهزیست فنی کارایی گیریهانداز محور

 از حفاظات یراساتا درو  گردیاد اساتفاده ذیال

از  که خاص هاینهاده از طبیعی منابع و زیستمحیط

و ایان  .باشادمای تغییار قابال هااایان نهاده ماا نظر

، شایمیایی کاود از هساتند عباارتهای خااص نهاده

 کاه ،هکتاار هار بارای مصرفی آب وسموم شیمایی 

 زیرزمینای آب مناابع و آلاودگی محیطزیسات باعث

 هااینهاده و داده قرار تحلیل تجزیه و مورد گرددمی

ماشاین  کاار، ینیارو اند از باذر،عبارت تغییر غیرقابل

 ساتاده تنهاا و کشات زیر سطحو  آلات، کود حیوانی

 دادن قارار باا باشاد.تان می باه تولید میزان حاصل

بااه ماادل  7 ییافتااه توسااعه ماادلدر  5ی رابطااه

کااارایی فناای خاااص ) فناای کااارایی گیااریاناادازه

اسات  شاده تبادیل محاور نهااده محیطای(زیسات

(Ulucan, 2011.) 

kw

WN

n

kwn xx 


1

                           )5( 

باه  7ی یافتاه توساعه مدل در 1ی رابطه دادن قرار با

کاارایی فنای ) خااص فنای کاارایی گیاریاندازه مدل

 شاده اسات تبادیل محاور ساتاده محیطای( زیسات

(Ulucan, 2011.) 
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 (Slack) مدل متغیرهای کمبود .2-3
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 (i) هاابا کااهش میازان نهاده (j) اگر یك تولیدکننده

تولیدش تغییر نکند به آن اصطلاحا کبود نهاده گفتاه 

اگر امکان افزایش محصول بدون تغییار در شود. و می

وجود داشاته باشاد در اصاطلاح باه آن  هاسطح نهاده

 (3)           شود.گفته می (r) کمبود ستاده
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چه بازده متغیر نسبت به مقیاس ورد نظر باشاد و چنان

1ودن محادودیت با افاز
1




n

j

j  باه مادل متغیار

 .توان کارایی را محاسبه کردکمبود می

محیطی عوامل زیست همگرایی آزمون .3-3

 تولید

محیطی در کارایی فنی زیست بررسی وضعیت رشد در

 وجاود امکان این گوناگون مناطق بین طول زمان در

 قرار نزاییبرو تأثیر عوامل تحت مزبور، متغیر که دارد

 مثال،عنوانباهاسات.  متفاوت منطقه هر در که گیرد

 باعث گوناگون هایدر استان اقلیمی گوناگون شرایط

 باین محیطیزیست کارایی فنیرشد در متفاوت رشد

 تاأثیر چناین اگار .شاد خواهاد گونااگون منااطق

 در حتای باشد، بلندمدت و شدید برونزایی متغیرهای

در رشد کارایی فنای  مگراییه نیز طولانی زمانی دوره

 باا. آماد نخواهد وجود به محیطی عوامل تولیدزیست

 درزا بارون متغیرهاای باودن متفااوت باه توجاه

 از پاس مطالعاه ایان در کشاور، گوناگون هایاستان

 طول در هر استان محیطیکارایی فنی زیست محاسبه

 هااآن همگرایای موضاوع باه بررسی، مورد هایسال

 محاسابه از پاس پاژوهش ایان در .شد خواهد توجه

ی )کااارایی بااا ملاحظااات محیطزیساات فناای کااارایی

هاای محیطی( با استفاده از تحلیل پوششی دادهزیست

 در آن نتاایج کاه اساتان هار و هرسال برایای پنجره

جاایی کاه و از آنباشاند می شاد ارایاه قبال قسمت

 محاسابهای امکاان هاای پنجارههتحلیل پوششی داد

نتیجااه،  در دهاادزمااان می طااول در را کااارایی

 رشاد فاصاله ،آوردمای فراهم را وریبهره گیریاندازه

 هشات میاانگین از هرساال در اساتان هار وریبهره

متغیار  جاای باه و شد گیریاندازه سال آن در استان

PFTوری کل عوامل( )بهره ˆln باه  تاا شد، داده قرار

روش  ایان در ورده شاود. بارآو  مقادار این ترتیاب

 جاز  هام و کرد مدل وارد را روند متغیر هم توانمی

گونه که همان .داشت نخواهند ایرابطه با هم هااخلال

 برابار tI,چاه تر اعلام شد، در روش اخیار چنانپیش

آنگاه همگرایی وجاود نخواهاد  ،)صفر فرض(شود صفر

فرض تر از صفر )داشت اما چنانچه این پارامتر کوچك

مقابل( شود، همگرایی پذیرفته خواهد شد، به عباارت 

 هاایآزمونتر عدم همگرایای رد خواهاد شاد. دقیق

درحاال  و جدیاد موضاوعی های پانلهمگرایی با داده

 را واحد ریشه آزمون اخیر اغلب مطالعات. است توسعه

 ,Levin & Lin) پیشانهادی روش از اساتفاده باا

   .دهندمی انجام (Levin & Lin, 2002( و )1992

(Levin & Lin, 1992) آزمون را برای  3ی رابطه

 های پانل پیشنهاد کردند. ی واحد دادهریشه

tittiPFTPFT ,1,
ˆlnˆln                  )4(                                                                          

~)0,(که در آن،  2

,  iidti و),(~ 2

 iidi 

),(0باشد و می , tiiE  .همواره برقرار است 

:1از  فرضیه عدم در آزمون عبارت است 00 H 

:1 که در مقابل 11 H شود.ارزیابی می 
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 تولیادی منااطق کال همگرایای بارای فرضایاتاین 

 یاا رد دیگار، بیاان باه .گیاردمای قارار مورداستفاده

 در کلای همگرایای معنای باه فرضایات این پذیرش

 .است هااستان بین وریبهره

 بناابراین،. است نرمال مجانبی صورتبه آماری توزیع 

 از فرضایه، داریمعنای ساطح محاسبه برای توانمی

 فاارض همگناای در آزمااوناسااتفاده کاارد.  t آماااره

 Hardiمانناد  های پانلی توسط افارادیهمگرایی داده

(1999)، Harris  و Tzavalis(2000)  ماورد انتقااد

 قرار گرفت.

Levin و  Lin(2002 ) الگوی اخیر را به صورت رابطه

 دارای اخلال جز  آن در که ایگونهبه کردند، ترمیم 4

 (1)       است. مناطق بین در مستقل توزیع

tiLL

P

L

LtLitititi tyyy ,00

1

,1,,,

1

  




 یافته تعمیم فولر دیکی آزمون با سازگار بالا الگوی 

تواند در بن مناطق گوناگون ها میتعداد وقفه .است

متفاوت باشد اما در بسیاری از مطالعات، آن را برای 

 رندیگتمام واحدها یکسان در نظر می

PPP iL .  فرضیه عدم در آزمون عبارت است از

0:0 H  0:1که در مقابل H قرار 

 4به  مربوطهای در این تحقیق از داده .گیردمی

استان، گلستان، آذربایجان غربی، قزوین، فارس، 

خراسان، کرمانشاه، خوزستان و مرکزی در طی دوره 

سایت وزارت جهاد وباز  9712-9711زمانی 

ی مورد استفاده در این هانهادهاستفاده شد. کشاورزی 

شیمیایی،کود اند از، بذر، آب سموم عبارتتحقیق 

آلات ، نیروی کار، ینماششیمیایی، کود حیوانی، 

در این  سطح زیر کشت و تنها ستانده مورد استفاده

 GAMZ2.1های افزاربا نرم تحقیق میزان تولید بود.

 .ندمحاسبه شد Ewiews9 و

  نتایج .3

از پااژوهش نتااایج بدساات آمااده از  در ایاان بخااش

 مقاادیر ابتادا .های بالا مورد بحث قرار گرفاتفرمول

فناای اسااتاندارد و مقااادیر کااارایی فناای  کااارایی

 چغندرقناد یبرداران ریشهبهره برای محیطی زیست

 برای سال 7 عرض با هاداده ایتحلیل پنجره اساس بر

و در مرحلاه  دبررسای شا 2و 9 ولاجد در پنجره، هر

بارداران محیطی عوامل تولید بهرهبعد همگرایی زیست

 مادل چغندرقند مورد بررسای قارار گرفات. یریشه

ها توسط تمام واحد از پنجره هر برای ایپنجره تحلیل

 بارای و محاسابه شاده اسات GAMZ2.1 نرم افزار

 مادل پنجاره، هار کاارایی مقاادیر آوردن دساتهبا

 محاسبه واحد مدل 7×92=71برای  خطی ریزیبرنامه

 باه دارد، وجاود مادلر د پنجره 7 تعداد چون و دش

 بایاد خطای ریزیبرناماه لماد 7×71=904تعاداد 

 کاارایی میانگین مدل، محاسبه از پس .شود محاسبه

 ملااك و شاده محاسابه ساال هار و پنجرهر ه برای

 نتاایج 9جادول در  .گیاردمی قرار واحدها بندیرتبه

بیاانگر  ایان نتاایج که بیان شد فنی استاندارد کارایی

ه و حاداکثر ساازی هزیناساازی تولیاد، کمینهبیشینه

 از یك هیچ 9. با توجه به جدول باشدکردن سود می

 در 9711تا  9712 زمانی دوره در منتخب هایاستان

 فنای چغندرقناد دارای کاارایی تولید و زراعت زمینه

اناد )در نبود (9درصد یا  900)کارایی  استاندارد کامل

درصاد  900واقع کارایی استاندارد این تولیدکنندگان 

 .به عبارتی دیگار کمتار از یاك باوده اسات(نبوده یا 

و استان  17/0 استاندارد فنی با کارایی استان خراسان

 بیشاترین و دارای 57/0کاارایی اساتاندارد قزوین باا 

باا توجاه باه . باشاندمی فنی کمترین و مقدار کارایی

بارداران بهرهاز کارایی فنای اساتاندارد  9نتایج جدول 

تفااوت کاارایی کاه فات توان نتیجه گرمی قندچغندر
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 تفااوت میازان یدهندهها نشاانفنای باین اساتان

 اسات تولیاد سازیدر بیشینه تولیدکننده هایاستان

 صاورت هاانهاده یتخصیص نابهیناه ینتیجه در که

 مربوطه مسئولین همت با دولت نتیجه در است گرفته

 افزایش اصلاح بذر مانند هاییسیاست اتخاذ با تواندمی

 توسعه بخش اعتبارات افزایش و کشاورزی آب قیمت

 نماودن کااراتر جهات در کشور، آبیاری هایسیستم

 تولیاد کاارایی افازایش کال در و هانهاده یاستفاده

جادول  در بردارناد ارزشمند گامی قندچغندر یریشه

های تولیدکنناده محیطی اساتانزیستفنی کارایی  2

جادول  چغندر بیان شد. بر اساس نتاایج ایان یریشه

محیطی استان آذربایجان غربی با کارایی فنای زیسات

و استان مرکزی با کارایی فنی زیسات محیطای  43/0

به ترتیب دارای بیشترین و کمترین کارایی فنی  77/0

 فنای کاارایی حاصال از نتاایجاند. محیطی بودهزیست

کااه برخاای از حاااکی از آن اساات  ،زیساات محیطاای

ییی را دارناد و در واقاع ها کارایی فنی نسبتا پاااستان

گار بیان کهمحیطی هستند دارای ناکارایی فنی زیست

 وکاود سموم آب، ر مصرفد هااستان این بود که این

ی رابطاه در .کردندمی مصرف اندازه بیش از شیمیایی

در بخش ماواد و  محیطیزیست مدل و یا همان 1 و 5

و کودهای شیمیایی  مصرفی، سموم آب ها مقدارروش

هاااای یاااا نهاده کمباااود هااااییرعناااوان متغ باااه

ی کااه هااایی مااورد اسااتفاده)نهاده محیطیزیساات

رو هستند یاا کاران یا با محدودیت استفاده روبهرچغند

و مشکلات زیسات کنند از آن بیش از حد استفاده می

کنند( لحاظ کردیم و در واقع ماا محیطی را فراهم می

اساتاندارد نای فتفاوت کارایی  1و  5ی به کمك رابطه

 دلیال محیطی را بیاان کاردیم.زیساتفنای و کارایی 

وان استفاده از آب، سموم و کودهای شیمیایی باه عنا

یرهای کمبود در رابطه محیطی یا متغهای زیستنهاده

 باودن کنتارل قابل ها،در قسمت مواد و روش 1و  5

 اجرا قابل را مزرعه بهتر که مدیریت است متغیرها این

 گساترش و تارویج باا اخیار هاایساال در .کنادمی

 و فشاار آبیااری تحات بحاث در که جدید تکنولوژی

 شایمیایی کودهاای و سموم مصرف کاهش همچنین

 یریشاه محصول محیطیزیستفنی  کارایی توانمی

 .داد افزایش مناطق ناکارا در را قندچغندر

 ایهای پنجرهمحیطی( بر اساس تحلیل پوششی دادهتکارایی فنی استاندارد )کارایی بدون ملاحظات زیسنتایج  -1جدول 

 استان
پنجره .

(window).. 
 میانگین کارایی 9711 9715 9717 9717 9712

 خوزستان

1W 31/0 31/0 31/0   34/0 

2W  44/0 43/0 41/0  44/0 

3W   31/0 40/0 34/0 31/0 

 49/0 34/0 45/0 49/0 47/0 31/0 میانگین کارایی

 کرمانشاه

1W 44/0 10/0 41/0   41/0 

2W  15/0 17/0 11/0  15/0 

3W   44/0 43/0 41/0 43/0 

 40/0 41/0 34/0 0737 34/0 44/0 میانگین کارایی

 فارس

1W 44/0 41/0 43/0   44/0 

2W  42/0 47/0 47/0  42/0 

3W   31/0 49/0 40/0 4/0 

 47/0 40/0 47 74/0 41/0 44/0 میانگین کارایی

 ایهای پنجرهمحیطی( بر اساس تحلیل پوششی دادهکارایی فنی استاندارد )کارایی بدون ملاحظات زیستنتایج  -1جدول ادامه 



  9711 پاییز، 7، شماره 37عی ایران، دوره محیط زیست طبیعی، منابع طبی

 771صفحه 

 

 استان
پنجره .

(window).. 
 میانگین کارایی 9711 9715 9717 9717 9712

 خراسان رضوی

1W 47/0 47/0 42/0   47/0 

2W  9 9 9  9 

3W   9 9 9 9 

 17/0 9 9 9 12/0 47/0 راییمیانگین کا

 آذربایجان غربی

1W 15/0 14/0 11/0   13/0 

2W  47/0 47/0 47/0  47/0 

3W   10/0 19/0 12/0 19/0 

 17/0 12/0 44/0 10 19/0 15/0 میانگین کارایی

 گلستان

1W 49/0 31/0 40/0   40/0 

2W  50/0 57/0 52/0  52/0 

3W   15/0 13/0 11/0 11/0 

 11/0 11/0 10/0 43/0 15/0 49/0 یانگین کاراییم

 مرکزی

1W 30/0 32/0 39/0   39/0 

2W  53/0 54/0 51/0  53/0 

3W   30/0 10/0 17/0 15/0 

 17/0 17/0 55/0 11/0 17/0 30 میانگین کارایی

 قزوین

1W 13/0 11/0 14/0   14/0 

2W  74/0 71/0 73/0  73/0 

3W   71/0 73/0 74/0 74/0 

 57/0 74/0 73/0 57/0 54/0 13/0 میانگین کارایی

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 ایهای پنجرهمحیطی( بر اساس تحلیل پوششی دادهمحیطی )کارایی با ملاحظات زیستکارایی فنی زیستنتایج  -2جدول 

پنجره . استان

(window) 
 میانگین کارایی 9711 9715 9717 9717 9712

 خوزستان

1W 11/0 13/0 39/0   14/0 

2W  34/0 31/0 33/0  34/0 

3W   30/0 37/0 14/0 32/0 

 37/0 14/0 31/0 37/0 32/0 11/0 میانگین کارایی

 کرمانشاه

1W 11/0 30/0 14/0   11/0 

2W  15/0 13/0 17/0  15/0 

3W   49/0 31/0 40/0 40/0 

 39/0 40/0 39/0 0732 13/0 11/0 میانگین کارایی

 فارس

1W 33/0 340/0 31/0   34/0 

2W  31/0 33/0 49/0  31/0 

3W   35/0 370/0 30/0 37/0 

 31/0 30/0 33/0 33/0 34/0 33/0 میانگین کارایی

        

 یاهای پنجرهمحیطی( بر اساس تحلیل پوششی دادهمحیطی )کارایی با ملاحظات زیستکارایی فنی زیستنتایج  -2جدول ادامه 
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.پنجره  استان

(window) 
 میانگین کارایی 9711 9715 9717 9717 9712

 خراسان رضوی

1W 30/0 39/0 11/0   30/0 

2W  15/0 13/0 11/0  11/0 

3W   10/0 17/0 43/0 10/0 

 45/0 43/0 13/0 45/0 47/0 30/0 میانگین کارایی

 آذربایجان غربی

1W 12/0 11/0 17/0   17/0 

2W  47/0 47/0 47/0  47/0 

3W   47/0 470/0 45/0 47/0 

 43/0 45/0 47/0 43/0 41/0 12/0 میانگین کارایی

 گلستان

1W 10/0 12/0 54/0   10/0 

2W  52/0 57/0 59/0  52/0 

3W   10/0 19/0 51/0 10/0 

 53/0 51/0 20/0 53/0 53/0 10/0 میانگین کارایی

 مرکزی

1W 75/0 71/0 73/0   71/0 

2W  75/0 77/0 77/0  77/0 

3W   72/0 79/0 70/0 79/0 

 77/0 17/0 54/0 55/0 74/0 75/0 میانگین کارایی

 قزوین

1W 75/0 77/0 71/0   75/0 

2W  77/0 70/0 71/0  79/0 

3W   71/0 73/0 74/0 74/0 

 75/0 74/0 77/0 75/0 77/0 75/0 میانگین کارایی

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

میاانگین کال کاارایی فنای اساتاندارد و  7در جدول 

محیطی بیان گردید. این جدول در واقع کارایی زیست

 7جاادول  اساات. در 2و  9های ای از جاادولخلاصااه

 میانگین کاارایی فنای اساتاندارد که شودملاحظه می

برابر  قندی چغندرهای تولیدکننده ریشهتانتمامی اس

کااه  گاار ایاان اسااتباشااد کااه بیااانمی درصااد 31

کار گارفتن مقادار ی چغندرقند با بهبرداران ریشهبهره

 31های تولید به طور متوسط حدود مشخصی از نهاده

توانناد کنند، میدرصد مقدار محصولی را که تولید می

با استفاده بهینه از این مقدار مشخص نهااده اساتفاده 

دیگار افازایش ( %900-%31) %27شده تولید خود را 

شاود کاه ملاحظاه می 7و از طرفی در جادول  ددهن

های ی استانمحیطی همهمیانگین کارایی فنی زیست

باشد که می %13ی چغندر قند برابر تولیدکننده ریشه

 %77و استان مرکازی باا  %43استان آذربایجان غربی 

به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار کارایی فنی 

کااه  ر ایاان اسااتباشااندکه بیااانگمحیطی میزیساات

ی چغندر قند با به کار گرفتن مقدار برداران ریشهبهره

های تولید باه طاور متوساط حادود مشخصی از نهاده

توانناد می کنناد،مقدار محصولی را که تولید می 13%

رهاای کمباود)آب، ساموم و با کاهش استفاده از متغی

( دیگاار %900-%13) %77کودهااای شاایمیایی( تااا 

های هجایی که تحلیل پوششی دادآناز  افزایش دهند.

زماان  طاول در را کاارایی محاسابهای امکاان پنجره

 فاراهم را وریبهاره گیرینتیجاه، انادازه در دهدمی

دارای آذربایجاان غربای و در نتیجاه اساتان  .آوردمی
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 باشد.وری میبهرهدارای کمتارین  مرکازیوری و اساتان بیشترین بهاره

 ی فنی استاندارد و کارایی فنی زیست محیطیمیانگین کارای -3جدول 

 محیطیکارایی فنی زیست کارایی فنی استاندارد استان

 53/0 11/0 گلستان

 43/0 17/0 آذربایجان غربی

 75/0 57/0 قزوین

 31/0 47/0 فارس

 45/0 17/0 خراسان

 39/0 40/0 کرمانشاه

 37/0 49/0 خوزستان

 77/0 17/0 مرکزی

 .13/0 31/0 کل میانگین

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 Ewiews9افازار آزمون همگرایی باا نرم ،7 جدول در

 درصاد یاك سطح در تخمینی ضرایبو  محاسبه شد

 باه همگرایای آزماون شدن دارمعنی شدند. دارمعنی

 محیطیکارایی فنای زیسات رشد درهمگرایی  مفهوم

. اسات باوده مورد مطالعه دوره در منتخب هایاستان

 آزماون در متفااوت هایوقفاه آزمون با در نهایت لذا

یافته شواهدی بر وجاود همگرایای  تعمیم فولر-دیکی

چغنادر یمحیطی عوامل تولید محصاول ریشاهزیست

 توان بیان کرد کهمیطور خلاصه به .شودمیقند تایید 

هایی ، استانهای منتخب در این پژوهشتمامی استان

اناد، محیطی بودهساتکه پیشگام در کاارایی فنای زی

محیطی هایی که متوسط در کارایی فنی زیساتاستان

هایی که متوسط به پاایین در کاارایی اند یا استانبوده

اند همگای در آیناده گارایش محیطی بودهفنی زیست

 در. محیطی دارنادبه تعادل در کاارایی فنای زیسات

 و  Baniasadiیوسایله باه کاه مشاابه ایمطالعاه

Esfandabadi (2091) میاان رابطاه شاد، انجاام 

 و شاد تائیاد کشااورزی بخش کل وریبهره و فناوری

 در خاارجی فناوری و علم جذب توانایی شد پیشنهاد

 لازم بارای شرایط کردن آماده راه از کشاورزی بخش

  .یابد افزایش ایران به عوامل این ورود

 فولر ( آزمون دیکی2002ضریب همگرایی مدل  لوین و لین ) -4جدول

t ضریب تخمین زده شده مدل آماره   

-50/2 **7/53 دیکی فولر با یك وقفه بدون حضور روند  

-90/2 **2/40 دیکی فولر با دو وقفه بدون حضور روند  

-73/2 **7/17 دیکی فولر با یك وقفه با حضور روند  

-92/2 **2/45 دیکی فولر با دو وقفه با حضور روند  

های تحقیقماخذ: یافته  **معنیداری در سطح 9درصد 
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 گیرینتیجهبحث و  .4

تاکنون مطالعاات زیاادی در رابطاه باا کاارایی انجاام 

های زیادی هام در ایان رابطاه گرفته است و پیشرفت

های اخیر در رابطاه اتفاق افتاده است. یکی از پیشرفت

هاای با کارایی فنی اساتفاده از تحلیال پوششای داده

های ی که تحلیل پوششی دادهجایاز آنای است. پنجره

ای محاساابه کااارایی را در طااول زمااان انجااام پنجااره

وری را نیااز دهاد در نتیجاه امکاان محاسابه بهارهمی

کااه دهااد نتااایج پااژوهش نشااان میکنااد. فااراهم می

)کااارایی باادون  میااانگین کااارایی فناای اسااتاندارد

باشد می 31/0 چغندرکاران محیطی( ملاحظات زیست

 توان تولید رامی ی فعلیهاهینه نهادهکه با تخصیص ب

میاانگین کاارایی فنای زیسات  ساوییاز  .افزایش داد

 محیطاای( )کااارایی بااا ملاحظااات زیساات محیطاای

 درصد بوده اسات 13/0های تولید ریشه چغندر استان

گر محیطی بیاانکه ایان مقادار کاارایی فنای زیسات

ی ناکاارای یباشد. بیان واژهمحیطی میناکارایی زیست

باشاد، چاون مقادار باه ایان معناا میمحیطی زیست

 9درصاد یاا هماان عادد  900کارایی کامل برابار باا 

( یعنای 900-13باشد که در این تحقیق به مقدار )می

باا  اتلاف کارایی با استفاده از منابع فعلی داریم. 77/0

ساموم و  یرهاای کمباود )آب،متغفعلی مقدا  توجه به

از مقادار با استفاده بهینه  توانمیکودهای شیمیایی( 

ی یرهاا میازان تولیاد محصاول ریشاهفعلی ایان متغ

ایان نتایج بر حسب افزایش داد.  77/0چغندرقند را تا 

و انجام هار چاه بیشاتر مطالعاات در زمیناه پژوهش 

 از هااساتان مازارع به این دستاوردها انتقال و کارایی

 حماایتی سیاست و ترویج کشاورزی و آموزش طریق

 محصاول ایانمحیطی فنای زیسات کاارایی توانمی

و گاامی مهام در زمیناه  داد.افازایش را اساتراتژیك

کاااهش مصاارف آب، سااموم و کودهااای شاایمیایی 

و همکاااران   Nourozianنتااایج مشااابهی .برداشاات

 طریاق از کشااورزان باه رسااندن آگاهی با (2020)

 اصالاح ترویجای، هاایکلااس در آناان دادن شرکت

 محیطیزیست کارایی رفتن بالا به و یآبیار هایروش

درصد  9در سطح  همگرایی هایآزمون .شودیم کمك

کاه  گر این استداری بیاندار شد. که این معنیمعنی

محیطاای عواماال تولیااد رشااد کااارایی فناای زیساات

ت، و ایان باه معناای همگرا اس چغندرکاران در کشور

ی بارداران محصاول ریشاهبهرهی این است کاه هماه

محیطای قند گرایش به رشد کارایی فنی زیستندرچغ

ها گارایش ی اساتان)در واقع هماه عوامل تولید دارند

هاای یا در واقع مصرف نهاده به یك نقطه تعادل دارند

ها به ی استانآب، سموم و کودهای شیمیایی در همه

( که این موضاوع سمت یك نقطه تعادل گرایش دارند

یطی در قرن حاضار و محلودگی زیستبا توجه بحث آ

های آینده زیست برای نسلاز طرفی حفاظت از محیط

با توجاه باه نتاایج بدسات  بسیار امیدوارکننده است.

محیطی های کاارایی فنای زیساتآمده لازم تا مولفاه

)میزان مصرف آب، سموم و کودهای شیمیایی( ماورد 

کاهش یابند. ها این مولفهبررسی قرار گیرند و در واقع 

ستی برای افازایش یکی از راهکارهای سیا ر قطعطوبه

هایی کاه باا حیطای بارای اساتانمکارایی فنی زیست

 و ترویج رو هستند،محیطی روبهمشکل کارایی زیست

 آبیااری تحات بحاث در که جدید تکنولوژی گسترش

شایمیایی  کودهاای ساموم و مصارف کااهش، فشاار

 یریشاه محصاول کاارایی زیسات محیطای توانمی

و ایان داد.  افازایش منااطق ناکاارا در را قناد چغندر

و همکاااران  Karbasiی پااژوهش بااا نتیجااه مطالعااه

 نتاایج باه توجاه باا همچنین، ( همسو است.2090)

 کاهجاایی آن از همگرایای، هایآزمون از آمدهدستهب

 همه درمحیطی عوامل تولید رشد کارایی فنی زیست
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 770صفحه 

 

تاوان می، تاسا باوده همگارا مطالعه مورد هایاستان

اناد از: پیشنهادهای در این زمینه ارائه داد کاه عبارت

 یریشاه زراعات توساعه هاایاریزگاسیاسات  -9

 هاایاساتان بارای یکساان صاورتباهچغندرقناد 

های عناوان مثاال شارکتباه ،شاود اجرا موردبررسی

هاای ناوین باا یاك نار  بیاریآی خصوصی در زمینه

 -2لیات کنناد. ها فعامصوب دولتی در تمامی اساتان

جهااد کشااورزی سازمان نظارت مستقیم کارشناسان 

بر میازان آب مصارفی و میازان اساتفاده از ساموم و 

استفاده از بذرهای متناسب باا  -7 ،یکودهای شیمیای

افازایش قیمات آب کشااورزی و  -7 ،شرایط اقلیمای

افاازایش اعتبااارات بااه کشاااورزان باارای توسااعه 

 های آبیاری نوین.سیستم
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