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  چکیده

یک گیاه استراتژیک و مهـم در اقتصـاد    عنوان به یی و ایجاد درآمد ارزي براي کشور،زا اشتغالبه دلیل موقعیت ویژه آن از لحاظ  زعفران
ریزي جهت استفاده بهینه از عوامل در تولیـد ایـن محصـول از اهمیـت     خیز برنامهشود و با توجه به شرایط ویژه مناطق زعفرانملی تلقی می

لذا، در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل . دسازبررسی کارایی مزارع زعفران را ضروري می منظور  بهباالیی برخوردار بوده و انجام مطالعه 
یـاز ایـن پـژوهش از    موردناطالعـات  . گیري شد تا ارزیابی کلی از این واحدها انجام شوددار،کارایی مزارع زعفران اندازهها کرانپوششی داده

هـا بـا اسـتفاده    آوري و دادهجمـع 1392 سـال پرسشنامه از بین زعفرانکاران منطقه شاهیک شهرستان قـاین در   36طریق مصاحبه و تکمیل 
ینانـه در دو حالـت سـتاده محـور و     ب خوشدهد که میانگین کارایی نتایج مطالعه نشان می. وتحلیل قرار گرفت یه تجزمورد  GAMS افزار نرم

واحدها بین دو مرز کارا و ناکـارا   درصد 47. درصد واحدها در حالت بدبینانه ناکارا هستند 8/13 و 849/0و  259/1محور به ترتیب برابر  نهاده
روي در زیـاده  دهنـده  نشـان ي قـرار ندارنـد کـه    کارینانه نیز روي مرز ب خوشکه از منظر  یدرحالو از منظر بدبینانه ناکارا نیستند،  شده  احاطه

شود با الگـو قـرار دادن   عه، پیشنهاد میباتوجه به نتایج این مطال. باشدمصرف نهاده و توان بالقوه در افزایش تولید و کاهش مصرف نهاده می
 هـا  آنریزي آموزشی مناسب زعفرانکاران در راستاي افزایش کارایی یاز سنجی آموزشی واحدهاي ناکارا نسبت به برنامه نواحدهاي کارآمد و 
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-یک گیاه استراتژیک و مهم در اقتصاد ملـی تلقـی مـی    عنوان به

نیــاز بــه آب کــم، مانــدگاري بــاالي محصــول، ســهولت . شــود
از جملـه   توجـه   قابـل ولـد و ارزآوري  ، ایجاد اشـتغال م ونقل حمل

امتیازات خاص زعفران است که موجب توسعه سطح زیـر کشـت   
یـژه در منـاطق فاقـد اسـتعداد کشـاورزي شـده       و بهآن در کشور 

)Aghaei & Gholizadeh, 2011 (    و سبب شده کـه ایـران بـا
ي بازارهـا سـهم   پـنجم  سـه تولیـد جهـانی و    چهـارپنجم بیش از 
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زعفـران در جهـان    صـادرکننده یدکننـده و  لتوین تر بزرگجهانی، 
ین مراکز تولید زعفـران  تر عمده). Sadeghi et al., 2011(باشد 

در  باشـند و هاي خراسـان رضـوي و جنـوبی مـی    در کشور استان
کشـت را بـه    یـر سطح ز یشترینب ینقا یزن یاستان خراسان جنوب

ــاص داده  ــود اختص ــتخ  Agriculture Organization( اس

Statistics of South Khorasan Province, 2011.(  
دهد کـه رشـد   آمار تولید و سطح زیر کشت زعفران نشان می

هـاي گذشـته مطلـوب نبـوده بـه      عملکرد این محصول طی سال
ساله سطح زیر  یسدر طی یک دوره  1350طوریکه از اوایل دهه 

ــر افــزایش یافتــه اســت،   کشــت زعفــران در کشــور بیســت براب
برابر افزایش داشته کـه   10مدت تولید تنها  که طی همین یدرحال

 50در دهـه  . نشان دهنده کاهش عملکرد طـی ایـن دوره اسـت   
کیلـوگرم در هکتـار بـوده     15/6میانگین عملکرد زعفران  معادل 

 2/3بـه   1388و در سـال   4/3بـه   1386که این مقدار  در سال 
 ;Koocheki, 2013(کیلـوگرم در هکتـار کـاهش یافتـه اسـت     

Sadeghi et al., 2011 .(     نظر بـه اهمیـت زعفـران و همچنـین
ـ  کـم یط ویژه مناطق زعفـران خیـز از قبیـل    شرا ی و فقـر مـواد   آب

غـذایی زمــین، اسـتفاده بهینــه از عوامـل تولیــد در کاشـت ایــن     
استفاده کارآمد و بهینه از عوامل تولیـد و  . محصول ضروري است

کـاهش   توانـد راهـی بـراي افـزایش تولیـد و     امکانات موجود می
یجه آن افزایش توان رقـابتی و صـادراتی   نت درو  شده تمامقیمت 

  .شودکشور باشد که این امر باعث افزایش رفاه جامعه می
ریزي جهت افزایش کارایی شناخت وضـعیت  برنامه منظور  به

موجود ضروري است تا با اسـتفاده از نتـایج آن بتـوان اطالعـات     
ریزان ایـن بخـش قـرار     رنامهگذاران و ب یاستسمناسبی در اختیار 

بنابراین در این مطالعه کارایی زعفرانکاران شهرسـتان قـاین   . داد
که یکی از مناطق عمده تولید زعفران در استان خراسـان جنـوبی   

باشد و از لحاظ کیفی نیز زعفران آن در سطح کشـور شـناخته   می
  .گیردشده است، مورد بررسی قرار می

-ایی فنی واحدهاي تولیدي روشعملکرد و کار ارزیابیبراي 

هاي پـارامتري و ناپـارامتري   هاي مختلفی وجود دارد که به روش
-هاي پارامتري با استفاده از روشدر روش. شوندبندي میتقسیم

هاي اقتصادسنجی توابع تولیدي مانند تابع تولید مرزي قطعـی و  
این شوند و با استفاده از تابع تولید مرزي تصادفی تخمین زده می

دومین رویکرد جهت . گرددتوابع نسبت به تعیین کارایی اقدام می
در ایـن  . هاي ناپارامتري استگیري کارایی استفاده از روشاندازه
 1هـا تحلیل پوششی داده. ها نیاز به برآورد توابع تولید نیستروش
هـاي ناپـارامتري اسـت کـه بـه کمـک       ین روشتـر  مهماز  یکی

ین کــارایی آن دســته از واحــدهاي ریــزي خطــی بــه تعیــبرنامــه
دارنـد  هـاي مشـابه   ها و نهـاده پردازد که ستاندهگیري میتصمیم

)Mohammadi, 2008 .(در این تکنیک تمـام ارقـام و    ازآنجاکه
هـا  گیرد به آن تحلیل فراگیر دادهاطالعات تحت پوشش قرار می

هاي این روش این است کـه بـه واحـد    شود و از مزیتاطالق می
تواننـد بـا   هـا مـی  گیري حسـاس نیسـت و نهـاده و سـتاده    زهاندا

یلوگرم، ریال، تعداد در کنار هم قرار کواحدهاي متفاوت مثل متر، 
یـک روش   عنـوان  بهاین تکنیک . )Amini et al, 2012( یرندگ

هـاي کـاربردي و تجربـی    گسـترده درتحلیـل   صـورت  بهمتعارف 
 .استفاده شده است

در بررسی کارایی )Shaban et al., 2014( همکارانو  شبان
از  بردسـکن آبـاد و   یلخلي کاشمر، ها شهرستانفنی زعفرانکاران 

 آمـده  دست بهنتایج . ها استفاده کردندتکنیک تحلیل پوششی داده
نشان داد میـانگین کـارایی فنـی زعفرانکـاران ایـن       ها آنتوسط 

همکــاران  عبدشــاهی و  . باشــد درصــد مــی   49/63منطقــه  
)Abdeshahi et al., 2013 ( نفري  30کارایی انرژي یک نمونه

دیم دشت مهیار شهرستان شهرضا را با اسـتفاده از   گندم کاراناز 
 هـا  آنها بررسی کردند، نتـایج مطالعـه   روش تحلیل پوششی داده

درصـد   13تـوان   یمنشان داد که با باال بردن کارایی این واحدها 

                                                                                                
1- Data Envelopment Analysis 
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ــرد  ــره ک ــابع را ذخی ــی. از من ــی و رحیم  & Yazdani( یزدان

Rahimi, 2013(  ــانگین  60در بررســی ــد، می مزرعــه چغندرقن
کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس را با کاربرد تکنیک تحلیل فراگیر 

ــه ترتیــب معــادل داده درصــد محاســبه  79و  5/70، 6/89هــا ب
 منظـور   بـه ) Karami et al., 2012( همکـاران کرمـی و  .کردند

ــازده در    ــدهاي زود ب ــارایی واح ــل ک ــتان تحلی ــه و کهکاس یلوی
نمونـه در سـطح اسـتان انتخـاب      عنـوان  بهواحد را  44یراحمد بو

کردند که کارایی فنی براي کل واحدها در سـطح اسـتان معـادل    
 ,.Taki et al( همکــارانتــاکی و . درصــد محاســبه شــد 85

واحد گلخانه  25اي را با بررسی کارایی انرژي خیار گلخانه)2012
نتایج . ها محاسبه کردندلیل پوششی دادهو با استفاده از روش تح

نشان داد که میـانگین کـارایی فنـی، کـارایی فنـی       ها آنمطالعه 
 6/94و  09/95، 37/90خالص و کارایی مقیاس به ترتیب معادل 

 بـا  )Rafiee et al., 2012( همکـاران رفیعـی و  . باشددرصد می
ات از ي اطالعـ آور جمـع هـا و  استفاده از روش تحلیل فراگیر داده

هاي استان گیالن میانگین کارایی فنی را در واحد از گاوداري 32
و  976/0معـادل  حالت بازده ثابت و متغیر به مقیاس بـه ترتیـب   

 & Kazemi( خـواه  یـک نکـاظمی و  . آوردنـد  به دسـت  883/0

Nikkah, 2009( یدکنندگان گنـدم دیـم   تولیانگین کارایی فنی م
. آوردنـد  بـه دسـت   479/0هاي خراسان رضـوي  را در شهرستان

ــاکروان و  ــارانپ ــارایی ) Pakravan et al., 2009( همک ک
یدکنندگان کلـزا در شهرسـتان سـاري را بـا اسـتفاده از روش      تول

ها محاسبه کردند که نتـایج ایـن   ناپارامتریک تحلیل پوششی داده
بررسی نشان داد میانگین کارایی فنـی و تخصیصـی بـه ترتیـب     

در بخش مطالعات خـارجی نیـز   . باشدیدرصد م 57و  7/80برابر 
ــزارع ) Oren & Alemdar, 2006( المــداراورن و  کــارایی م

تنباکو در جنوب شرقی آنتالیا را با استفاده از روش تحلیل فراگیـر  
میـانگین   هـا  آنگیري کردند که طبق نتایج مطالعـه  ها اندازهداده

 نتـایج مطالعـه اوزمـاي و   . درصـد محاسـبه شـد    54کارایی فنی 
در بررسی کارایی واحـدهاي  ) Uzmay et al., 2009( همکاران

هاي شـیري در ازمیـر ترکیـه نشـان داد کـه بـا فـرض         يگاودار
درصـد واحـدهاي    62واحـد معـادل    58بازدهی متغیر به مقیاس 

سـیهان و هازنسـی   . کننـد کارا عمـل مـی   صورت بهمورد مطالعه 
)Ceyhan & Hazneci, 2010 ( ي هـا یی فنـی گـاوداري  کـارا

واحد محاسبه کردنـد   54پرواري استان آماسیا ترکیه را با بررسی 
 18نشان داد که واحدهاي ناکارا با کاهش  ها آنکه نتایج مطالعه 

. توانند روي مرز کارایی قـرار گیرنـد  درصدي در مقدار هزینه، می
بـا اسـتفاده از روش   ) Kelly et al., 2012( همکـاران کلـی و  

ارایی فنی مزارع گاو شـیري ایرلنـد را بـا    ها، کتحلیل فراگیر داده
بـه   833/0و  785/0بازده ثابت و متغیر بـه مقیـاس بـه ترتیـب     

کـارایی مـزارع مرکبـات     )Madau(2012 ,مـادائو . آوردند دست
ها و تـابع مـرزي   ایتالیا را با استفاده از دو روش تحلیل فراگیرداده

ـ تصادفی اندازه -انـدازه ی گیري کرد و نتیجه گرفت که کارایی فن

 درباشـد   یله هـر دو روش در یـک سـطح مـی    وسـ  بهیري شده گ
گیـري شـده بـه روش تـابع مـرزي      که کارایی مقیاس اندازه یحال

هـا  تصادفی در سطح باالتري نسبت به روش تحلیل فراگیـر داده 
کـارایی  ) Poudel et al., 2012(پـودل و همکـاران   . باشـد مـی 

هوه نپال را با اسـتفاده از  تکنیکی مزارع ارگانیک و غیر ارگانیک ق
% 83و % 89هــا بــه ترتیــب معــادل روش تحلیــل پوششــی داده

ــد ــه الدیســت . محاســبه کردن ) Aldeseit, 2013(نتــایج مطالع
ي اطالعـات  آور جمـع کارایی مزارع گـاو شـیري در اردن کـه بـا     

ها انجام شـد  مزرعه و با روش تحلیل فراگیرداده 120یاز از موردن
ــان داد 66/0را  ــه   .نشـ ــایج مطالعـ ــدنظرنتـ ــارانو  بلنـ  همکـ
)Bolandnazar et al., 2014( گیري کارایی که نسبت به اندازه

هاي خیار شهرستان جیرفت اقـدام کـرده بودنـد    انرژي در گلخانه
 هـا  آننشان داد که میانگین کارایی فنی و کـارایی فنـی خـالص    

 بـه  دارانکه تمام گلخانه یدرصورتباشد و می 99/0و  87/0برابر 
یی جـو  صـرفه درصد در میزان انـرژي   11کارا عمل کنند  صورت 

 .خواهد شد

هـاي کالسـیک یـا    از روش تحلیل پوششی داده محققاناکثر
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ایـن   .انـد بررسی و تحلیل کارایی استفاده کرده منظور  بهمعمولی 
کندکـه در  بینانه محاسـبه مـی  روش کارایی را تنها از منظر خوش

ترکیب محدبی از واحدهاي کـارا ایجـاد    این دیدگاه مرزکارایی را
کنند، لذا هر بنگاهی که روي مرز کـارایی قـرار داشـته باشـد     می

ایـن روش بـه دلیـل اینکـه      .کارا و در غیر اینصورت ناکارا اسـت 
ینانـه محاسـبه کـرده و یـک عـدد      ب خوشکارایی را تنها از منظر 

نیست  دهد قادرکارایی واحد نشان می عنوان  بهدقیق و قطعی را 
بـراي بخــش   خصوصــاًارزیـابی جــامعی از کـارایی ارائــه کنـد و    

کشاورزي که همواره بـا ریسـک و عـدم اطمینـان همـراه اسـت       
در زمینـه  . )Babaei et al., 2012( رسـد  مناسـب بـه نظرنمـی   

هـایی  اصالح این روش و برطرف کردن نقـاط ضـعف آن تـالش   
 .یی ارائـه کـرد  تري از کـارا انجام شده است تا بتوان ارزیابی جامع

منظـور    بـه ی مـدل ) Entani et al., 2002( همکـاران انتـانی و  
ارائـه  ینانـه  و بدب ینانـه ب واحدها از دو منظـر خـوش   ییکارا یبررس

نهـاده   یـک تنها از  ینکها یلها به دل آنیشنهادي کردند که مدل پ
، کنـد میواحدها استفاده  ینانهب خوشیی کارا یابیارز يو ستاده برا

نهـاده و   ینچنـد  يکـه دارا  هـا از بنگـاه  یاريبرد در بسکار يبرا
 & Wang(وانـگ و یانـگ   . باشـند مناسـب نیسـت   یستاده مـ 

Yang, 2007 (     براي تعیـین بهتـرین و بـدترین کـارایی نسـبی 
 یشـترین کـه ب )IDMU)1 مطلـوب ي مجـاز  ياستفاده از واحـدها 

د کنـ یم یدمقدار نهاده تول ینمقدار محصول را با استفاده از کمتر
بیشـترین   کـه  2(ADMU)و همچنین واحـد مجـازي نـامطلوب    

کنـد  مقدار نهاده را براي تولید کمترین مقدار محصول مصرف می
) Wang et al., 2008( همکـاران وانـگ و  . را پیشـنهاد کردنـد  
و کلـی از کـارایی    ارزیـابی جـامع   منظـور   بـه پیشنهاد کردند که 
همزمـان و در   صورت  بهینانه و بدبینانه ب خوشواحدها، دو کارایی 

 & Azizi( یفتحـ عزیزي و . قرار گیرد موردتوجهغالب یک بازه 

Fathi, 2010(  جاهـد  ، عزیـزي و)Azizi & Jahed, 2011(، 
                                                                                                
1- Ideal decision making unit 
2-.Anti-ideal Decision making unit 

نسـبت بـه اصـالح     )Azizi & Wang, 2013( و وانگ یزيعز
هایی انجام دادند تـا  هاي کراندار تالشداده یل پوششیمدل تحل

مـدل برطـرف شـده و کـاربرد آن در     هاي ایـن  برخی از نارسایی
و سـتاده   گیـري داراي چنـد نهـاده    یمتصممواردي که یک واحد 

یر پـذ  امکـان ها صـفر باشـد   از نهاده یکیکه مقدار  یزمان باشد یا
  .شود

 ییکـارا  هاي کراندار،در روش تحلیل پوششی داده که آنجا از
شـود،  گیري مـی اندازه ییندو حد باال و پا ینبازه ب یکواحدها در 

 ,Azizi( کنـد تـري از کـارایی واحـدها ارائـه مـی     ارزیابی جـامع 

، لذا در این مطالعه از ایـن روش جهـت ارزیـابی کـارایی     )2012
 واسـطه  بـه مزارع زعفران منطقه شاهیک شهرستان قاینـات کـه   

برخورداري از آب و خاك مناسب، یکی از مناطق مهم کشـاورزي  
نیـز از کیفیـت بـاالیی    باشد و محصول زعفران آن شهرستان می

 .برخوردار است استفاده شد

  
  هامواد و روش

هـا بـه مطالعـه    ناپارامتریک تحلیـل پوششـی داده   روش مبدأ
هاي دقیق چـارنز  گردد و توسط مطالعهبرمی 1957فارل در سال 

-در ایـن روش از برنامـه  . توسعه یافت 1987و همکاران در سال 

فـرض اولیـه مبنـی بـر      گونـه  یچهشود و ریزي خطی استفاده می
 شـود هـا در نظـر گرفتـه نمـی    ها و ستادهارتباط تبعی بین نهاده

)Mojarrad et al., 2009(. تکنیک  ازآنجاکهDEA  تمام ارقام
دهد، بـه آن تحلیـل فراگیـر    عات را تحت پوشش قرار میو اطال

مـدل  ).Moazeni & Karbasi, 2008(شـود  ها اطالق میداده
 1رابطـه   صـورت  بـه یـري کـارایی   گ اندازهیزي خطی ر برنامهکلی 

  ).Azizi & Jahed, 2011(باشد می
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 )1        (                                     

 (j=1,2,3,…n), (r=1,2,3,…,s), (i=1,2,3,…,m) 

هـاي  شـامل وزن  vهاي محصوالت و شامل وزن uآنکه در 
هـا  نمایـانگر نهـاده   xمحصـوالت و   دهنده نشان yعوامل تولید، 

یرخطـی و محـدب اسـت    غرابطه کسري باال یک مدل . باشدمی
جهت حل این مشکل با استفاده از . حل بهینه داردشمار راهکه بی

توان این مدل را به یک مدل خطـی تبـدیل   یک تبدیل خطی می
توان جزء مخرج کسر را مسـاوي مقـدار   براي این منظور می. کرد

فرض کرد و صورت کسر را حداکثر کرد که اصـطالحاً  ثابت یک 
و یا جزء صورت را مساوي  گویند 1نهاده محور DEA به آن مدل

بـه   اصـطالحاً مساوي یک فرض کرد و مخرج را حداقل کرد که 
ــدل  ــتاده DEAآن م ــورس ــد 2مح  ,Emami Meibodi(گوین

2000.(  
ریـزي خطـی   پس از انجام تبدیل خطی و حـل مـدل برنامـه   

آیـد کـه   مـی  به دسـت ها طوري ها و ستادهیب نهادهمذکور، ضرا
ایـن  . صـفر بـه حـداکثر برسـد     3گیري یمتصمنسبت کارایی واحد 

  بـه کنـد  گیـري مـی  ینانـه انـدازه  ب خوشروش کارایی را در حالت 
اي از واحـدهاي  یگـر در ایـن روش در داخـل مجموعـه    د  عبارت

را  یسـه، واحـدهایی کـه بهتـرین عملکـرد     مقا  قابلگیري  یمتصم
  .شونددهند شناسایی میدارند و یک مرز کارایی را تشکیل می
گیـري را از دیـدگاه    یمتصـم از طرف دیگر عملکرد واحدهاي 

مــدل  بــرخالفگیــري کــرد کــه تــوان انــدازهبدبینانــه نیــز مــی
هـا  تـرین وزن اي از نـامطلوب ینانه در جستجوي مجموعـه ب خوش

                                                                                                
1- Input-oriented 
2. Output-oriented 
3- Decision making unit 

ارا بـراي تعیـین   گیري اسـت و از مـرز ناکـ    یمتصمبراي هر واحد 
توان به هر واحد اختصـاص داد  بدترین نمره کارایی نسبی که می

ناکـاراي   عنـوان  بـه واحـدهاي روي مـرز ناکـارا    . کنداستفاده می
غیـر   عنـوان  بـه بدبینانه و واحدهایی که روي این مرز قرار ندارند 

کارایی بدبینانه یا بدترین کـارایی  .شوندناکاراي بدبینانه تعیین می
 2تـوان بـا اسـتفاده از مـدل     گیري را میواحدهاي تصمیم نسبی

  ).Azizi & Wang, 2013(کرد برآورد 
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)2             (                                

هاي مثبت وجود داشته باشد اي از وزنکه مجموعه یدرصورت
 نظـر  دمـور شود واحـد  باشد، آنگاه گفته می φ =1که سبب شود 

تمام واحدهاي ناکاراي بدبینانـه یـک مـرز    . ناکاراي بدبینانه است
کنند و واحدهایی که روي مـرز ناکـارایی قـرار    ناکارا را تعیین می

به معناي قرار گرفتن روي مرز کارایی نیسـت   لزوماًنداشته باشند 
و ممکن است که بین دو مرز کارایی و ناکارایی قرار گرفته باشند 

)Azizi, 2012.(  
ــولی از  DEAروش  ــا دادهمعم ــراي  ه ــی ب ــق و قطع ي دقی

کند اما در دنیاي واقعی بـا ریسـک و   سنجش کارایی استفاده می
هـاي دقیـق و   تـوان از داده عدم قطعیت روبرو هسـتیم لـذا نمـی   

هـا و  قطعی استفاده کرد و مقادیر دقیقی براي هر یک از سـتانده 
توان این مشکل می از بین بردن منظور به. ها مشخص نمودنهاده

  .اي استفاده کردهاي بازهاز روش تحلیل فراگیر داده
مـدلی از کـارایی    )Wang et al., 2008(همکـاران  وانگ و

کراندار براي ارزیابی عملکرد کلی واحدها پیشنهاد کردند، کـارایی  
مـدل تحلیـل   . دهدیک بازه براي هر واحد نشان می صورت بهرا 

کـه از رهیافـت تحلیـل پوششـی      یهنگام هاي کراندارفراگیر داده
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 مطلـوب شود از یک واحد مجازي ها ستاده محور استفاده میداده
)IDMU (   بـه دسـت  که بیشترین محصول را با کمتـرین نهـاده 

 صورت بهاز منظر بدبینانه  آن راکارایی  و کندآورد، استفاده میمی
  .کندمحاسبه می 3مدل 
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 3که در رابطه 
min
ix  نشانگر حداقلix و

max
iy  حداکثرyi 

  .دهدرا نشان می
بهترین ) IDMU(شکی نیست که این واحد مجازي مطلوب 

یی بدبینانـه آن  واحد در میان واحدهاي مورد بررسی است و کـارا 
لذا، پـس از تعیـین مقـدار    . ی واحدها بهتر باشدتمام بهباید نسبت 

ــی  ــوب م ــد مطل ــارایی واح ــازه  ک ــدها را در ب ــارایی واح ــوان ک ت
[IDMU,1] نشان داده می 4 مدل صورت بهیري کرد که گ اندازه-

  .شود
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)4    (                                              

ها مقدار صفر وجود داشـته  هنگامی که براي هر یک از نهاده
0minصورت یناباشد، در  ix  ریـزي  خواهد بود و مدل برنامـه

تـا کـارایی    نیست خواهد بود قادر IDMU=0فوق به دلیل اینکه 
براي حل این مشکل عزیـزي  . اي را براي هر واحد تعیین کندبازه
پیشـنهاد کردنـد تـا کـارایی     ) Azizi & Jahed, 2011(جاهد و 

 کـه  یصـورت تعدیل شـود بـه    αینانه با استفاده از ضریب ب خوش
j≤αj  ــا ــورت کــارایی    min {j /j}≤αو ی در ایــن ص

 ,µL]ینانه و بدبینانه یک بازه را تشکیل دهند که بـا نمـاد   ب خوش

µU] ها آنبر طبق پیشنهاد . شوندمشخص می ،α زیـر   صورت  به
 .شودحاسبه میم

)5(  
 

تواند کارایی کلی واحـدها را  ي زیر میزیر برنامهبنابراین مدل 
 ):Azizi & Fathi, 2010(گیري کند اندازه  [α,1]بازهدر 
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زیـر   صـورت  بهریزي خطی تواند به دو مدل برنامهمی 6مدل 
  .تبدیل شود

0,0
1

0)(

0

:.

min/

0

1 1

1 1
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نشـان   µLو µUرا بـا  7 حداکثر و حـداقل مـدل   که یدرصورت
 [µL,µU]دهیم، در ایـن صـورت کـارایی کلـی واحـدها در بـازه       

 µLکـه  یصـورت  در). Azizi & Jahed, 2011(شـود محاسبه می
 Uµاگـر  . اسـت  نانـه یب خـوش احـد کـاراي   باشد، آن و αمساوي 
چـه یـک   چنـان . باشد آن واحد ناکاراي بدبینانه اسـت  1مساوي 

باشد و هم ناکاري بدبینانه، آن واحـد   نانهیب خوشواحد هم کاراي 
توان گفت که ایـن واحـد نـه بهتـرین     یک واحد ویژه است و می

 نانـه یب خوشیک واحد نه کاراي  که یدرصورتاست و نه بدترین و 
شـود کـه   باشد و نه ناکاراي بدبینانه، به آن واحد نامعین گفته می

باشـند  این واحدها بین دو مرز کـارایی و ناکـارایی محصـور مـی    
)Azizi, 2012.(  
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این پژوهش شامل تمامی زعفرانکـاران منطقـه    آماريامعه ج
شاهیک بخش مرکزي شهرستان قاین در استان خراسان جنـوبی  

اي خروجی قاین به سـمت بیرجنـد قـرار    این منطقه در ابتد. است
دارد که بخش اعظم اراضی کشاورزي آن بوسیله قناتی با همـین  

شـود و زعفـران   نام که داراي آب شیرین و گوارا است آبیاري می
این منطقه نیز به عنـوان زعفـران مرغـوب در سـطح شهرسـتان      

. (Mazlomzadeh & Shamshiri, 2014)شناخته شـده اسـت  
نامـه  یله پرسشوس  بهیاز ن موردی کارایی اطالعات بررس منظور به

ــع  ــران جم ــزارع زعف ــداز م ــدهاي  . آوري ش ــداد واح ــداقل تع ح
هـا از  اعتماد به نتایج تحلیـل فراگیـر داده   منظور  بهگیري  یمتصم

  ).Avkiran, 2001( یدآمی به دست 8رابطه 
)8(  3(X+Y)   ≥  گیري یمتصمتعداد واحدهاي  

-تعداد محصـوالت مـی   Yتعداد نهاده و  Xباال  رابطهکه در 

حیـوانی، پیـاز    کود در تحقیق حاضر کود اوره، کود فسفات،. باشد
نهـاده و میـزان زعفـران     عنـوان  بـه زعفران و میزان آب مصرفی 

ستاده در نظر گرفته شده است که با توجـه   عنوان  به آمده دست به
گیـري   میتصـم به این تعداد نهاده و ستاده حداقل تعداد واحدهاي 

اسـتخراج   منظور  بهواحد است که  18براي تجزیه و تحلیل برابر 
تصـادفی از   صـورت  بـه پرسشـنامه   36نتایج قابل اعتمادتر تعداد 

افـزار   نـرم مزارع زعفـران تکمیـل و اطالعـات آن بـا اسـتفاده از      
GAMS  و تحلیل قرار گرفت  یهتجزمورد.  

  
  نتایج و بحث

ران در حالت سـتاده محـور و   به کارایی زعفرانکا مربوطنتایج 
دهد که در میـان واحـدهاي مـورد بررسـی     نهاده محور نشان می

پانزده واحـد روي مـرز کـارایی قـرار دارد و بقیـه واحـدها ناکـارا        
اسـت   259/1میانگین کارایی در حالت ستاده محور برابر . هستند

آوردن یک واحد محصول، جمع  به دستیگر براي د عبارت  بهیا 
بـدیهی اسـت   . باشدمی 259/1برابر  شده مصرفهاي دهوزنی نها

باشد، کارایی واحد بهتر خواهد بـود   تر کوچککه هرچه این مقدار 

آوردن مقدار معینـی   به دستو به معنی مصرف نهاده کمتر براي 
در حالـت نهـاده محـور میـانگین کـارایی برابـر       . محصول اسـت 

 849/0آوردن  به دسـت  دهنده  نشاناین مقدار . باشدمی 849/0
هـر چـه ایـن مقـدار     . محصول با مصرف یک واحد نهـاده اسـت  

تولید محصول بیشـتر از مقـدار معینـی     دهنده نشانباشد  تر بزرگ
  ).1جدول (باشد نهاده و کارایی بیشتر می

نمونه واحدهاي شماره یک، دو و سـه بـین دو مـرز     عنوان به
-در حالت خوش هرچندکارایی و ناکارایی قرار دارند، این واحدها 

کنند، ولـی در حالـت بدبینانـه نیـز     کارا عمل نمی صورت بهبینانه 
با توجه به نحـوه محاسـبه کـارایی    . روي مرز ناکارایی قرار ندارند

شود که واحدهایی که از منظر بدبینانـه روي  بدبینانه مشاهده می
آوردن یک واحد محصـول   به دستمرز ناکارایی قرار دارند، براي 

مجمـوع   مثـال  عنـوان  بـه . کنندر مقدار نهاد استفاده میاز حداکث
-که از منظر بدبینانه ناکارا مـی  6ها براي واحد شماره وزنی نهاده

کـه روي   2باشد برابر یک است ولی این مقدار براي واحد شماره 
  .باشدمی 715/0مرز ناکارایی قرار ندارد برابر 

ـ    منظوربه دست به ا اسـتفاده از  آوردن بازه کارایی هـر واحـد ب
بـا توجـه بـه     αهاي کراندار ابتدا مقـدار  روش تحلیل فراگیر داده

ــه و حــداکثر کــارایی   5رابطــه  و مقــادیر حــداقل کــارایی بدبینان
  . نشان داده شده است  محاسبه شد  2ینانه که در جدول ب خوش

 
ینانه، بـازه کـارایی   ب خوشو تعدیل کارایی  αپس از محاسبه 

نتایج مربوط به بـازه کـارایی واحـدها در    . کرد توان محاسبهرا می
  .آورده شده است 3جدول 
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  کارایی مزارع زعفران در دو حالت ستاده محور و نهاده محور - 1جدول 

Table 1-Saffron farms efficiency in two cases of input and output oriented 
  شماره واحد

Farm 
  ستاده محور

Output oriented 
 اده محورنه

Input oriented 
  شماره واحد

Farm 
  ستاده محور

Output oriented 
 نهاده محور

Input oriented 
1 1.096 0.913 19 1.000 1.000 
2 1.320 0.757 20 1.000 1.000 
3 1.029 0.971 21 1.061 0.942 
4 1.352 0.739 22 1.024 0.977 
5 1.659 0.603 23 1.000 1.000 
6 2.598 0.385 24 1.000 1.000 
7 1.975 0.506 25 1.000 1.000 
8 1.412 0.708 26 1.000 1.000 
9 1.000 1.000 27 1.000 1.000 
10 1.375 0.727 28 1.000 1.000 
11 1.554 0.644 29 1.067 0.937 
12 1.231 0.812 30 1.000 1.000 
13 2.010 0.497 31 1.000 1.000 
14 1.612 0.620 32 1.000 1.000 
15 1.925 0.519 33 1.035 0.966 
16 1.655 0.604 34 1.000 1.000 
17 1.339 0.747 35 1.009 0.991 
18 1.000 1.000 36 1.000 1.000 

  میانگین
Average    1.259 0.849 

  
 ینانه و بدبینانهب خوشکارایی مزارع زعفران در دو حالت  - 2 جدول

Table 2- Best relative efficiency and worst relative efficiencies of saffron farms  
شماره 

  واحد
Farm  

  نانهیب کارایی خوش
Best relative efficiency  

  کارایی بدبینانه
Worst relative 

efficiencies  

شماره 
 واحد

Farm 

 نانهیب کارایی خوش
Best relative 

efficiency 

 بدبینانهکارایی 
Worst relative 

efficiencies 
1 1.096 0.749 19 1.000 0.616 
2 1.320 0.715 20 1.000 0.459 
3 1.029 0.602 21 1.061 0.738 
4 1.352 0.857 22 1.024 0.769 
5 1.659 0.962 23 1.000 0.359 
6 2.598 1.000 24 1.000 0.543 
7 1.975 1.000 25 1.000 0.555 
8 1.412 0.846 26 1.000 0.524 
9 1.000 1.000 27 1.000 0.346 
10 1.375 0.677 28 1.000 0.346 
11 1.554 0.933 29 1.067 0.666 
12 1.231 0.639 30 1.000 0.423 
13 2.010 1.000 31 1.000 0.447 
14 1.612 0.862 32 1.000 0.366 
15 1.925 0.845 33 1.035 0.399 
16 1.655 0.769 34 1.000 1.000 
17 1.339 0.680 35 1.009 0.932 
18 1.000 0.559 36 1.000 0.799 

 میانگین
Average     1.259 0.694 
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  بازه کارایی مزارع زعفران - 3جدول 
Table 3- Efficiency intervals of saffron farms  

 شماره واحد
Farm 

  بازه کارایی
Efficiency intervals  

 شماره واحد
Farm 

 بازه کارایی
Efficiency intervals  

1 [0.146,0.749] 19 [0.133,0.616] 
2 [0.176,0.715] 20 [0.133,0.459] 
3 [0.137,0.602] 21 [0.141,0.738] 
4 [0.180,0.857] 22 [0.136,0.169] 
5 [0.221,0.962] 23 [0.133,0.359] 
6 [0.346,1.000] 24 [0.133,0.543] 
7 [0.263,1.000] 25 [0.133,0.555] 
8 [0.188,0.846] 26 [0.133,0.524] 
9 [0.133,1.000] 27 [0.133,0.346] 
10 [0.183,0.677] 28 [0.133,0.346] 
11 [0.207,0.933] 29 [0.142,0.666] 
12 [0.164,0.639] 30 [0.133,0.423] 
13 [0.268,1.000] 31 [0.133,0.447] 
14 [0.215,0.862] 32 [0.133,0.366] 
15 [0.256,0.845] 33 [0.138,0.399] 
16 [0.220,0.769] 34 [0.133,1.000] 
17 [0.178,0.680] 35 [0.134,0.932] 
18 [0.133,0.559] 36 [0.133,0.799] 

  
دهدکـه در میـان واحـدهاي مـورد     نشان مـی  3جدول نتایج 

باشـند  مـی واحدهاي ویژه  عنوان به 34و  9واحد شماره  2مطالعه 
. باشـند نانـه مـی  ینانـه و هـم ناکـاراي بدبی   ب خـوش که هم کاراي 

ــد و ب خــوشواحــدها کــاراي  معمــوالً ینانــه عملکــرد خــوبی دارن
اما این مطلب به ایـن  ؛ واحدهاي ناکارا نیز عملکرد مطلوبی ندارند

معنی نیست که هر واحد کارا بهترین عملکرد و هـر واحـد ناکـارا    
بدترین عملکرد را داشته باشد بلکه در میان واحـدهایی کـه روي   

ر دارند نیز ممکن است یک واحد نسبت بـه واحـد   مرز کارایی قرا
توان گفت که لذا، می. کارایی داشته باشد ازنظردیگر رتبه بهتري 

ینانه و هم ناکـاراي بدبینانـه   ب خوشواحدهاي ویژه که هم کاراي 
از . باشـند هستند، نه بهترین واحـدها و نـه بـدترین واحـدها مـی     

کـه بـین    ه صورتیواحد نیز واحدهاي نامعین هستند ب 17طرفی 
ینانـه و نـه   ب خـوش اند و نه کاراي دو مرز کارا و ناکارا احاطه شده

  .باشندناکاراي بدبینانه می
  

  میانگین تولید محصول و مصرف نهاده در واحدهاي کارا، ناکارا، ویژه و نامعین - 4 جدول
Table 4- Average of output and consumed input in efficient, inefficient, special and unspecified farms 

  کارا  
Efficient  

  ناکارا
Inefficient 

  ژهیو
Special 

  نینامع
Unspecified  

  خشک زعفران
Dried Saffron (kg ha-1)   3.65 2.95 3.70 3.20 

  بنه زعفران
Saffron corm (t ha-1) 

3.8 4.30 4.4 3.50 

  یکوددام
Animal manure (t ha-1) 

18 15 20 18 

  ود فسفاتک
Phosphate 

Fertilizer (kg ha-1) 
44.38 52 48 56.67 

  تراتیکود ن
Nitrate fertilizer (kg ha-1)  95 135 105 85 

  شده مصرفآبیاري آب 
Consumed irrigation water (m3 ha-1) 4800 5200 4900 5000 
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ها در هرگروه از مـزارع  میانگین تولید زعفران و مصرف نهاده
 نسـبت کارا  يواحدها دهد کهمینشان  ینو نامع یژهو کارا،کارا، نا

مصـرف نهـاده کمتـر بـه      یشتري باب محصولناکارا  يبه واحدها
میزان تولیـد محصـول    چند هردر واحدهاي ویژه . آورندمی دست

ینانه اسـت ولـی میـزان مصـرف     ب خوشباالتر از واحدهاي کاراي 
. باشـد هاي کـارا مـی  ها در این واحدها نیـز بیشـتر از واحـد   نهاده
واحـدهاي  در  هـا ین میانگین تولید و مصرف برخی از نهادههمچن
 ).4جدول (کارا و ناکارا قرار دارد  يواحدهاین ب نامعین

  
  گیري نتیجه

درصـد از کشـاورزان مـورد مطالعـه      47طبق نتـایج مطالعـه   
کنند ولی روي مرز ناکـارایی نیـز   کارا عمل نمی صورت بههرچند 

گویاي توان بالقوه منطقه در تولید بیشتر محصول  که د،قرار ندارن
توانـد نتـایج   باشد و این امـر مـی  ها میبدون افزایش مقدار نهاده

بـا  . داشـته باشـد   به دنبـال محیطی و اقتصادي مطلوبی را  یستز
که حد پایین کـارایی   یدرصورتینانه ب خوشتوجه به تعدیل کارایی 

میـانگین  . واحد کارا خواهد بودقرار داشته باشد آن  133/0معادل 
ــازه ــرار  694/0و  168/0اي کشــاورزان در محــدوده کــارایی ب ق

درصـد   26روي در مصرف نهاده به میـزان  داشت که بیانگر زیاده

ي بهسـاز زراعی محصـول و  یگر با عملیات بهد عبارت به. باشدمی
فرایند تولید و عرضه و بـاالخره ایجـاد تحـوالت الزم در جهـت     

درصـد   26توان به میـزان  وضع کمی و کیفی محصول میبهبود 
جویی کرد که ایـن امـر در گـرو تحقیـق،     در مصرف نهاده صرفه

آموزش و ترویج فنون جدید کاشت، داشت و برداشـت محصـول   
آموزش چگونگی کاشت، داشـت، برداشـت، خشـکانیدن و    . است

نگهداري زعفران به زعفرانکاران موجب بهبود عملکرد و کیفیـت  
شناسـایی  . کنـد ها جلوگیري میشود و از اتالف هزینهفران میزع

ریـزي و  اولین قدم برنامه عنوان بهتواند واحدهاي کارا و ناکارا می
گذاري در جهت افزایش کـارایی، گـام مهمـی در زمینـه      یاستس

یزي آموزشی براي کشاورزان، الگو قـرار دادن کشـاورزان   ر برنامه
توانـد  ورزان ناکارا قلمداد شود و میکارا و نیازسنجی آموزشی کشا

گـذاران ایـن    یاسـت سریـزان و  اطالعات مفیدي در اختیار برنامـه 
 ییمصـرف کودهـا   یـانگین م نمونـه  عنـوان  بـه . بخش قرار دهـد 

 ياز واحـدها  یشترناکارا ب يدر واحدها یمیایی نیترات و فسفاتش
ریزي در مورد کاهش و مصـرف  رسد برنامهوبه نظر میکارا است 

حیح کودهاي شـیمیایی در مـزارع ناکـارا عـالوه بـر افـزایش       ص
محیطی و کاهش آلودگی ناشـی از   یستزعملکرد، اثرات مطلوب 

  .داشته باشد به دنبالرویه کودهاي شیمیایی را نیز مصرف بی
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Abstract: 

Addressing the special conditions of saffron growing areas, and planning the optimum use of its 

production factors need specific attention and determination of the efficiency of saffron farms seems 

to be necessary. Thus, the current study attempts to measure the efficiency of saffron fields by using 

bounded data envelopment analysis to give an overall assessment of the performance of the farms. The 

necessary data was collected by interviewing and filling 36 questionnaires by the saffron farmers of 

the city of Ghaen, Iran and the data were analyzed by GAMS software. The results showed that 

average optimistic output and input oriented efficiency is 1.259 and 0.849, respectively. Also, 13.8% 

of the farms are located on the inefficiency frontiers. 47 percent of the farms are surrounded by 

efficient and inefficient frontier that reflects the overuse of inputs and potential to produce more and 

reduce the use of inputs. According to the results, it may be suggested that the efficient farms should 

be considered as a pattern and we should present training of need assessment in inefficient farms in 

order to enhance farmers’ efficiency with appropriate and scientific planning. 
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