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 (93/2/9313؛ تاریخ پذیرش: 91/91/9312)تاریخ دریافت: 

 

 چكيده

 روشاقتصادي شركت سهامی جنگل شفارود گيالن با استفاده از  -گيري كارایی تخصيصیهدف از این تحقيق، اندازه
صورت دو ه(، ب9311تا  9319ساله ) 91 دورۀیك  در طول هامذكور، داده بررسی ها است. برايشی دادهتحليل پوش

مالی  ۀكل( و دو خروجی )فروش محصوالت جنگلی، درآمد كل( از ترازنام ۀمحصوالت، هزین ۀشدورودي )قيمت تمام

در استان گيالن براي تخمين كارایی محصوالت چوبی  ۀبا توجه به اهميت این شركت در عرض آوري شد.شركت جمع

اقتصادي استفاده شده است. نتایج نشان داد كه  -هزینه، درآمد و سود كارایی تخصيصی ۀهاي پيشرفتآن از مدل

(، 9315هاي پنجم )اقتصادي در هر سه مدل هزینه، درآمد و سود در سال -كارایی تخصيصی از نظرشركت مذكور 

وري چندانی ها بهرهولی در سایر سال ،( بوده است9یا نمره  درصد911كارا ) مالً( كا9311( و نهم )9311هفتم )

ها، بدليل مدیریت نهاده ۀتخصيص بهين يشرفته برهاي پتوان با توجه به تمركز این مدلاست. این امر را می داشتهن

 بهينه از آنها دانست. ۀصحيح منابع و استفاد

، كهارایی  شهركت سههامی جنگهل شهفارود گهيالن      تخصيص بهينهه نههاده،   ها،: تحليل پوششی دادههاي كليديواژه

 اقتصادي -تخصيصی

 

 

  ایميل:         19123223129تماس:  ۀشمار    مسئول ۀنویسند  limaei@guilan.ac.ir 
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 مقدمه و هدف

 چهو   شهمار بهی  بهه كاربردههاي   توجهه  بها امروزه 

 و چهو   بهراي  جههان  ایران و در زیادي بسيار تقاضاي

 عنهوان بهه  چهو   واقع در و دارد وجود آن هايوردهافر

 رونهق  در توانهد مهی  مهادر  و اساسهی  خام مواد از یکی

 كهه  آن بسها  چهه  و كنهد  نقه   ایفاي كشورها، صنایع

 معيارهههاي از یکههی را چههو  مصههرف ميههزان مقههدار

 .آورد حسا به تمدن و پيشرفت

هاي چوبی وردهۀ محصوالت و فرادر خصوص عرض 

كننهد كهه   ههایی فعاليهت مهی   در داخل كشور، شركت

، شركت سهامی جنگهل  در استان گيالن آنهاترین مهم

ایههن شههركت بهها اختصههاص بخشههی از فارود اسههت. شهه

پرداختهه اسهت.    نيروهاي شاغل خود به امر حفاظهت، 

ههاي تحهت پوشه  شهركت جنگهل       مساحت جنگهل 

و در ههزار هکتهار    935شفارود در حهال حاضهرحدود   

كه سطحی  استداري فقره طرح جامع جنگل 13قالب 

استان گيالن را شهامل  هاي  درصد از جنگل 22معادل 

عمليهات   جهراي منهابع جنگلهی، ا   يابی بهدستشود.  می

برداري صحيح و اصهولی از   بهرهو احيایی  -کاري جنگل

هاي تحت پوش  با ههدف اسهتمرار برداشهت و     جنگل

مين بخشهی از نيهاز صهنایع    أافزای  توليد چهو  و ته  

وظهای  شهركت محسهو     ترین مهمسلولزي كشور از 

، بهه  با توجه به اهميت ایهن شهركت   رواز این .دشو می

زیهرا   ،وري آن پرداختهه شهد  گيري كهارایی بههره  اندازه

رسد موفقيت این شهركت بهه رشهد كهارایی،     نظر می به

 های  وابسهته اسهت.  ورودي ۀو تخصيص بهين فناوري

گيهري آن  ، اندازهوريمنظور افزای  بهرهبه اولين اقدام

یکهی از ایهن    ،9(DEAهها ) است. تحليل پوششهی داده 

ري است كه محققان این تکنيهك را  گيهاي اندازهروش

داننهد  عنوان ابزاري قدرتمند در تعيهين كهارایی مهی   به

(Sowlati, 2005 and Salehirad .) 

 ۀتکنيکهی بهراي محاسهب    ،هها تحليل پوششی داده 

گيرنهده  اي از واحدهاي تصهميم كارایی نسبی مجموعه

ریهزي ریاضههی انجههام  اسهت كههه بها اسههتفاده از برنامههه  

نسبی به این دليل اسهت كهه    دو واژۀرد كاربگيرد.  می

ها با یکدیگر اسهت.  واحد ۀمقایس نتيجۀكارایی حاصل 

نهه مطلهق.    ،آمده نسبی اسهت دستكارایی به رواز این

 9 گيرنهده واحهدهاي تصهميم  شهود كهه   وقتی بيان می

(DMU)2  خهو  عمهل    هایعنی این واحد ،هستندكارا

 جهان در. اندهكردخوبی استفاده د و از منابع بهنكنمی

 قهرار  اقتصهادي  ۀپایه  بهر  روزمره مسائل تمام كه امروز

 بها  تردیهد  بهدون  و نظهري  عملهی  علهوم  اسهت،  گرفته

 فعاليهت  اقتصاد ۀزمين در خود، هايقابليت و ها توانایی

 ابهزار  عنهوان بهه  نيهز هها  تحليل پوششی دادهكنند. می

 علهوم  اختيهار  در جمعهی،  كوشه   در ایهن  ریاضهی 

 هادرآمد ها،هزینه بررسی به تا ،گيردمی قرار اقتصادي

اقتصههادي بدههردازد )غالمههی و همکههاران،  و سههودهاي

9311). 

 بها  همهراه  رفتهاري  ههدف  بهه  شهخص  كهه  زمهانی 

3تخصيصی كارایی باشد، داشتهنياز  قيمت از اطالعاتی
 

 تخصيصهی  كهارایی  زیرا شود،می گيرياندازه و تعری 

سهتفاده و تركيهب   یك سازمان در ا توانایی ۀدهندنشان

فنهاوري  ها براي توليد با توجه به قيمهت و  نهاده بهينۀ

. در كهارایی  به حداقل برسداي كه هزینه گونهاست، به

تخصيصی فرض بر این است كه سازمان یا بنگاه مهورد  

)توانهههایی بنگهههاه بهههراي  2تکنيکهههی جنبهههۀنظهههر از 

 (با توجه به منابع و عوامهل توليهد   حداكثرسازي توليد

از طرفههی كههارایی  (.Pierce, 1997) كاراسههت كههامالً

، تركيبههی از كههارایی تکنيکههی و كههارایی   5اقتصههادي

ضهر   صهورت حاصهل  كه به آیدبه شمار میتخصيصی 

شهود  كارایی تکنيکی و كارایی تخصيصهی تعریه  مهی   

 ،تعهاری  فهو    بهر اسهاس  (. بنهابراین  9311)مهرگان، 

ه در كارایی تخصيصی برابر است با كارایی اقتصادي كه 

  6اقتصهادي  -كهارایی تخصيصهی  این تحقيق بها عنهوان   

 نظر گرفته شده است.در

به حهداكثر   اقتصادي، -اهداف در كارایی تخصيصی

 
1
 Data Envelopment Analysis 

2
 Decision Maker Unit 

3
 Allocative efficiency  

4
 Technical efficiency  

5
 Economical efficiency 

6
 Allocative- economical efficiency 
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 هزینهه  بهه حهداقل رسهاندن   و سهود و   درآمد رساندن

 ۀدربهار  را خود ۀدغدغ باراولين  Farrel (1957) .است

 بیارزیا در استفاده منظوربه هاقيمت دقيق گيرياندازه

قابليهت   ایهن  از او مهدل  .كهرد  مطهرح  هزینهه  كهارایی 

 دیگهر  واحهد  به واحد یك از هاقيمت كه بود برخوردار

 تغييهرات  بها  فهارل  مهدل . باشهند  متمهایز  توانستندمی

 كهه  شود تبدیل كارایی درآمد مدل تواند بهجزئی، می

 فهارل  كار ،همکاران و است. فار فارل كار مزایاي از این

 گيهري انهدازه  منظهور بهه را  مهدلی  و دادند گسترش را

 .ندكرد مطرح سود كارایی

، هزینهه اقتصهادي )  -در خصوص كارایی تخصيصی

ههاي  درآمد و سود( مطالعات مشابه انهدكی در زمينهه  

كشاورزي و منابع طبيعی در داخل كشور انجام گرفته 

غالمهی و   بررسهی تهوان بهه   مهی از آن جمله است، كه 

 حساسههيت يههل( در خصههوص تحل9311همکههاران )

 ریزيبرنامه ۀمسئل از استفاده با درآمد و هزینه كارایی

. اشهاره كهرد   هها داده پوششهی  تحليهل  هدفهه در چنهد 

 كارایی بررسی زمينۀ( در 9319پورمقدم و همکاران )

 ۀبيمه )مطالع پوش  تحت كشاورزان فنی و تخصيصی

 از اسهتفاده  رضهوي(  خراسهان  استان جوكاران :موردي

تصهادفی،   مهرزي  و تحليل هاداده شیپوش تحليل روش

 كهه  و نتيجه گرفتند كردند بررسیرا  جوكاران ییاكار

از  بيشهتر  بيمهه  پوشه   تحهت  كشهاورزان  كهارایی 

 محصهوالت  ۀبيمه  پوشه   تحهت  كه است كشاورزانی

 و ترغيهب  بها  تهوان مهی  ندارند. بنابراین قرار كشاورزي

 وريمحصوالت، بههره  كردن بيمه به كشاورزان تشویق

 .داد افزای  را توليد ملعوا

 تهوان بهه  خارج از ایران مهی  هايپژوه  زمينۀدر 

وري، هزینهه و  بههره  مورددر Roberts (2005)  تحقيق

 ارزیهههابی كهههارایی فنهههی پيمانکهههاران جنگلهههداري    

 پهههژوه  در جنهههو  شهههرقی ایهههاالت متحهههده،   

Zamanian et al. (2013)   از اسهتفاده  دربارۀDEA و 

گيههري در انههدازه 9(SFA)ی تصههادفآنههاليز مههرز  روش

كههارایی فنههی كشههاورزي در كشههورهاي خاورميانههه و  
 

1
 Stochastic Frontier Analysis 

در   Kown and Lee (2004)تحقيهق  شهمال آفریقها،  

هاي پارامتریهك و ناپارامتریهك   استفاده از روش زمينۀ

 تحقيههق وري كاشههت بههرنج در كههره، در بهبههود بهههره

(Nkamleu (2004 وري، پيشهرفت  رشد بهرهزمينۀ  در

و پههژوه   ري در كشههاورزي آفریقهها وفنههی و بهههره 

(Shahabinejad and Akbari (2010  زمينهههۀدر 

وري كشهاورزي در كشهورهاي در   گيري رشهد بههره   اندازه

به ارزیابی عملکهرد   تحقيقدر این . حال توسعه اشاره كرد

اقتصهادي شهركت سههامی     -و تعيين كارایی تخصيصهی 

سههاله  توسهه   91جنگههل شههفارود در طههی یههك دورۀ  

 .ها پرداخته شده استي تحليل پوششی دادهها مدل

 

 هامواد و روش
 تحقيق ةمنطق -

 و چهو   صهنعت  تأسهي   منظوربه 9352 سال در

 منهابع  و وزارت كشهاورزي  مشاركت با كشور، در كاغذ

 صهنایع  نوسهازي  و گسهترش  سهازمان  و وقهت  طبيعی

 ،(چوكها ) ایهران  كاغهذ  و چهو   صهنایع  شهركت  ایران،

 گهيالن  اسهتان  در عتصهن  و جنگهل  بخه   دو شامل

 شهدن  تخصصهی  دليهل به 9365 سال در .دش تأسي 

 از جنگهل  بخ  وزیران، هيأت مصوبۀ اساسبر و كارها

 سههامی  شهركت  عنهوان  تحهت  وشهد   منفهك  صنعت

 درایهن شهركت   . كهرد  فعاليهت  به آغاز شفارود جنگل

 و كشهاورزي  وزارت وظای  تفکيك از پ  9361 سال

 جهههاد وزارت پوشهه  تحههت رسههماً سههازندگی، جهههاد

   گرفت. قرار سازندگی

 هاآوري دادهروش جمع -

روش اسهنادي  بهه  هاي مورد نياز ایهن تحقيهق  داده

صههورت سههود و زیههان شههركت( و  مههالی و  )ترازنامههۀ

آوري شهده اسهت.   حضهوري جمهع   ۀصهورت مراجعه   هب

تهها  9319سههال ) 91ایههن تحقيههق  جههرايا منظههور بههه

والت، محصه  ۀشهد دو ورودي )قيمهت تمهام  (، با 9311

خروجی )فروش محصهوالت جنگلهی،    دوكل( و  ۀهزین

نظر گرفته شهد.  منظور ارزیابی كارایی درهدرآمد كل( ب
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 كهه  هسهتند ( تورم داراي) 9اسمی صورتهب هاداده این

 2(CPI) كننهده شهاخص قيمتهی مصهرف    از اسهتفاده  با

 ههاي داده بهه  9313بانك مركزي ایران، در سال پایهه  

، و در این تحقيهق  نداهشدتبدیل ( شدهتعدیل) 3واقعی

 (.9)جدول  اندكار گرفته شدهبه

 دهيوزن -

براي ارزیابی كارایی هزینه، درآمد و سود، به هر 

هاي مورد نظر، ورودي و خروجی شركت در سال

گيري ریاضی داده شد. بدین روش نسبتاوزانی به

ها از نسبت ورودي اول منظور براي اوزان ورودي

شده( به ورودي دوم )هزینۀ كل( و براي )قيمت تمام

ها از نسبت خروجی اول )فروش اوزان خروجی

محصوالت( به خروجی دوم )درآمد كل( استفاده شد 

(، مجموع وزن هر ورودي/خروجی 3و 2هاي )جدول

افزارهاي محاسباتی كارایی براي اجرا شدن در نرم

 91اقتصادي )هزینه، درآمد و سود( باید  -تخصيصی

 (.9311)طلوع و جوشقانی،  باشد

 اقتصادي -هاي كارايي تخصيصيمدل -

 4مدل هزينه

 واحههد nشههامل  اي مجموعههه كنههيم فههرض

 از كهدام هر كه داریم كارایی ارزیابی براي گيري تصميم

mورودي  بردار واحدها، این
x R

j



 توليهد  براي را 

)خروجی  بردار 1,..., , 0) sj n y y Rj j     مصهرف 

 بها  را اوليهه  خریهداري مهواد   هزینه كنند. همچنين می

mcبهردار  R  بهردار  بها  را توليهدات  فهروش  قيمهت  و 
sp R    كنيهد  داد. فهرض  خهواهيم  نمهای

oDMU 

 .باشد ارزیابی واحد تحت

 كهارایی  بهمحاسه  منظهور به هزینه كارایی مدل در

 كه است واحدي یافتن واقع ، هدف درODMUهزینۀ

 از بيشهتر  ههاي ورودي خریهد  را بهراي  هزینه كمترین

 توليههد بههراي ارزیههابی، تحههت واحههد هههايورودي

 ارزیهابی،  واحد تحت هايخروجی با برابر هایی خروجی

 ارزیابی براي هزینه كارایی اوليۀ كنند. مدلمی مصرف

 :(et al., 2007) Cooper است  زیر صورتبه واحدها،

 9مدل 

 

اگر  * *,x   باشد، مسئلۀ باال بهينۀ جوا 

 زیر تعری  صورتبه امoواحد  كلی هزینۀ كارایی

 .شود می
 2مدل 

*

1

1

                  

m

io i

i
C m

io io

i

c x

E

c x









 

0كه  1CE  

 اگر نامند،می هزینه كارایی را oDMU :9تعری  

1CEاگر  فق  و  .باشد 
9234 

 5مدل درآمد

 هستيم واحدي یافتن پی در درآمد، كارایی مدل در

 تحت واحد هايورودي با برابر هايورودي مصرف با كه

 كمتر هايخروجی فروش از را ارزیابی، بيشترین درآمد

 دسههت بههه ارزیههابی تحههت واحههد هههايخروجههی از

 اسههت  زیههر صههورتبههه درآمههد كههارایی آورد. مههدل

et al., 2007) Cooper.) 

 
1
 Nominal data 

2
 Consumer Price Index  

3 
Real data 

4
 Cost model  

5
 Revenue model  
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 به ميليون ریال 9311تا  9319هاي ( شركت شفارود در سالCPIشده با شاخص هاي واقعی )تعدیلورودي و خروجی -9جدول 

 ورودي/خروجی

 
 سال

 شدهقيمت تمام
 )ميليون ریال(

 هزینۀ كل
 يليون ریال()م

 فروش محصوالت
 )ميليون ریال(

 درآمد كل
 )ميليون ریال(

9319 11/11155 19/911621 16/12111 21/12922 
9312 9/11519 11/991962 11/13111 52/15212 
9313 19/15613 96/13311 16/61311 25/11111 
9312 22/19523 56/912951 29/11211 15/11956 
9315 21/11551 61/912116 11/13219 25/915163 
9316 22/16225 26/11266 15/11522 15/19259 
9311 21/66915 21/11152 65/11616 21/11161 
9311 33/51211 99/19193 21/11161 15/12211 
9311 31/69195 11/12166 52/15531 29/16112 
9311 19/929112 31/961111 61/965266 29/961166 

 

 9311تا  9319هاي هاي شركت شفارود در سالاوزان ورودي -2جدول 

 هااوزان ورودي         
 سال

 وزن ورودي اول 
 )قيمت تمام شده(

 وزن ورودي دوم 
 )هزینه كل(

9319 9/3  1/6  
9312 5/2  5/1  
9313 9/3  1/6  
9312 1/2  9/1  
9315 6/2  2/1  
9316 5/3  5/6  
9311 5/3  5/6  
9311 2/3  1/6  
9311 2/3  1/6  
9311 3/3  1/6  

 

 9311تا  9319هاي هاي شركت شفارود در سالاوزان خروجی -3جدول 

 هااوزان خروجی       
 سال

 وزن خروجی اول 
 )فروش محصوالت(

 وزن خروجی دوم 
 )درآمد كل(

9319 1/2 9/5 
9312 1/2 2/5 
9313 1/2 3/5 
9312 1/2 2/5 
9315 1/3 2/6 
9316 1/2 3/5 
9311 1/2 9/5 
9311 1/2 2/5 
9311 1/2 9/5 
9311 1/2 2/5 
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اگر  * *,y   باشد، یاد شده بهينۀ مسئلۀ جوا 

 زیرتعری  صورتبه امoواحد  كلی كارایی درآمد

 :شود می
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0كه  1RE   

هزینۀ درآمد  كارایی را oDMU :2ری  تع

1REاگر  فق  و اگر نامند، می  .باشد 

 

 1مدل سود

سود در معناي كلی از رابطۀ درآمد منهاي هزینه 

ترتيب به Cو  Pآید، در اینجا بردارهاي دست میبه

د توس  سو مدل نماد درآمد و هزینۀ توليدي هستند.

 (.Cooper et al., 2007) شودمیبررسی  رابطۀ زیر
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اگر  * * *, ,x y   باشد، مسئلۀ باال بهينۀ جوا 

از نسبت درآمد منهاي  امoواحد  كلی كارایی سود

هزینۀ واقعی به درآمد منهاي هزینۀ حداكثري )جوا  

 :شودمی زیرتعری  رتصو(، به*بهينۀ مدل

 6مدل 
* *
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0كه  1PE  

 و اگر نامند، كارایی سود را oDMU :3تعری  

1PEاگر  فق   .باشد 

 1هاوتحليل مدلتجزيه -

GAMSافزار ها از نرموتحليل مدلبراي تجزیه
2 

 استفاده شد. 2/23نسخۀ 

 

 نتايج

هاي كارایی هزینه، درآمد و با استفاده از مدل

اقتصادي شركت شفارود  -سود، كارایی تخصيصی

 هاي تحت بررسی ارزیابی شد. گيالن در سال

شهود، نتهایج   مشهاهده مهی   9طور كهه در شهکل   همان

حاصل از كارایی هزینه تحت بازده بهه مقيهاس بابهت،    

ها كهارایی  این شركت در بيشتر سال دهد كهنشان می

(، 9312كهه سهال دوم )  طوريمتفاوتی داشته است. به

اي بوده است و بعد داراي كمترین مقدار كارایی هزینه

هاي ششم، هشتم، دههم، چههارم، اول و در   از آن سال

ترتيهب ناكهارا اعهالم شهدند. از طرفهی      نهایت سوم، بهه 

(، 9315م )ههاي پهنج  مطابق مدل كارایی هزینۀ سهال 

درصد  911( كامالً  كارا )9311( و نهم )9311هفتم )

 اند.( بوده9یا نمرۀ 

نتایج حاصل از كارایی درآمد تحت بازده به 

هاي مقياس بابت نشان داد كه این شركت، در سال

اي تحت بررسی رفتاري مشابه با نتایج كارایی هزینه

(، هفتم 9315هاي پنجم )دارد و از این روي سال

درصد یا  911( كامالً  كارا )9311و نهم ) (9311)

 (.2اند )شکل ( بوده9نمره 
 

1
 Profit model  

2 
General Algebraic Modeling System 
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 (9311تا  9319) شدهبررسی هايشركت شفارود در سال كارایی هزینۀ مقدار -9شکل 

 

نتایج حاصل از كارایی سود تحت بازده به مقيهاس  

هها داراي  سالبابت نشان داد كه این شركت در بيشتر 

هاي كه سالطوريمقدار كارایی متفاوتی بوده است، به

( كهامالً ناكهارا )كهارایی    9312تا  9319اول تا چهارم )

ترتيهب  ههاي دههم، هشهتم و ششهم، بهه     منفی( و سال

انههد و در نهایههت طههی  داراي كههارایی ضههعيفی بههوده 

( بهها مقههدار تههابع سههود   9315هههاي پههنجم )  سههال

( بهها 9311ال، هفههتم )ميليههون ریهه 39111111111

ميليون ریال و نههم   51511111111مقدار تابع سود 

ميليهون   51111111111( با مقدار تابع سود 9311)

درصهد   911ریال، شركت داراي عملکردي كامالً كارا )

  (.2، جدول 3)شکل  ( بوده است9یا نمرۀ 

0
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1
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 (9311تا  9319) شدهبررسی هايرود در سالكارایی درآمد شركت شفا مقدار -2شکل
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 (9311تا  9319) شدهبررسی هايكارایی سود شركت شفارود گيالن در سال مقدار -3شکل 

 

 (9311تا  9319) شدهبررسی هايتابع و كارایی سود شركت شفارود در سال مقدار  -2جدول

 كارایی سود
 تابع سود

(ریال)ميليون   

 ميزان

 سال

66/2-  19111111111 9319 

3/3-  19611111111 9312 

11/2-  69211111111 9313 

93/9-  65111111111 9312 

9 39111111111 9315 

11/1  51911111111 9316 

9 51511111111 9311 

191/1  21111111111 9311 

9 51111111111 9311 

21/1  993111111111 9311 

 

 بحث 

 تحقيههههق بههههه تعيههههين كههههارایی     در ایههههن

اقتصادي شركت سهامی جنگل شفارود بها   -تخصيص 

پرداختهه شهد.    DEAهاي ناپارامتریك استفاده از مدل

شهده  بررسهی  ههاي با توجه به ساختار شركت در سهال 

 ،تر عملکهرد ارزیابی دقيق منظوربهو  (9311تا  9319)

 یعنهههی كهههارایی   DEAههههاي پيشهههرفته   از مهههدل

هزینه، درآمد و سهود( اسهتفاده   دي )اقتصا -تخصيصی

اقتصههادي،  -د. بهها اسههتفاده از كههارایی تخصيصههی شهه

هها مشهخص   دقيق قيمهت و هزینهه   مقدارهنگامی كه 

ههاي مسسسهات   مهدي توان به شناسایی ناكارامی ،باشد

تههري نسهبت بههه  نتهایج كههارایی دقيهق   پرداخهت، زیههرا 
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 آیهههد دسهههت مهههی هبههه DEAههههاي اوليهههه   مهههدل

 et al., 2007) (Cooper   در واقههع بهها اسههتفاده از .

اقتصههادي  -كههارایی تخصيصههی هههاي پيشههرفتۀ مههدل

ههاي دیگهر از منهابع و    توان در مقایسه بها شهركت   می

 .كهرد مهدتري اسهتفاده   تهر و كارا نحو مهسبر ها بهورودي

نتهایج حاصههل از مههدل كهارایی هزینههه نشههان داد كههه   

( و نهههم 9311(، هفههتم )9315هههاي پههنجم )  سههال

انهد.  ( بهوده 9یا نمهره   درصد 911كارا ) ( كامال9311ً)

دهد نتایج حاصل از مدل كارایی درآمدي نيز نشان می

( 9311(، هفتم )9315هاي پنجم )در سالشركت كه 

 ( بوده9یا نمره  درصد 911( كامالً كارا )9311و نهم )

و در نهایهت نتهایج حاصهل از كهارایی سهود نيهز        است

(، هفهتم  9315جم )هاي پنبيانگر این است كه در سال

عملکهردي كهامالً    ، این شركت(9311( و نهم )9311)

با توجهه بهه    .است داشته (9 یا نمرۀ درصد 911كارا )

 هها روشهی بهراي محاسهبۀ    كه تحليل پوششی دادهاین

گيرنهده  اي از واحدهاي تصهميم كارایی نسبی مجموعه

نه مطلق، یعنی  سبی است،آمده ندستاست، كارایی به

هها بها   مقایسهه عملکهرد واحهد    نتيجهۀ صهل  كارایی حا

، 9315)  ههاي مهذكور  در سهال یکدیگر است. بنابراین 

واحههدهاي توليههدي خههو  عمههل      (9311و  9311

شهدۀ  انهد و از منهابع خهود )ميهزان هزینهۀ تمهام       كرده

( بهه خهوبی در   كهل توليهد   محصول توليهدي و هزینهۀ  

شرای  كهاري یکسهان(   آالت و شرای  مساوي )ماشين

نسهته  با صرف هزینه یا ورودي كمتر توااند و هبهره برد

توليد یا بيشتر از آنها ها سال اند درآمد یکسان با دیگر

ی  سودآوري این شهركت  كنند، كه این امر سبب افزا

 (.2)جدول  ي دیگر استهاسال درمقایسه با

ههاي اول تها   در طی سهال كارایی سود شركت  ولی

)نمهره منفهی(    ( كهامالً ناكهارا  9312تا  9319چهارم )

 هاي اوليهه، هزینهۀ  این دليل كه در سال است، به بوده

بعهد   اي توليد بيشتر از درآمد بوده و شركتها برنهاده

هبود مقياس عملکهردي و تخصهيص   از آن توانسته با ب

تهري را بها توجهه بهه     هها، وضهع مطلهو    ورودي بهينۀ

ذكور در خصهوص  ههاي مه  ساختار و حساسهيت مهدل  

 از خود نشان دهد. هاورودي ينۀتخصيص و تركيب به

هاي پيشرفته تحليل در خصوص استفاده از مدل

ها )كارایی هزینه، درآمد و سود( در پوششی داده

( انواع 9311ذنی و كرباسی )مس تعيين كارایی نسبی،

كارایی فنی، تخصيصی، اقتصادي، مدیریتی و كارایی 

ه كاران شهرستان زرند را با استفادمقياس براي پسته

گيري كردند. ها اندازهاز روش تحليل پوششی داده

نتایج نشان داد كه ميانگين كارایی تخصيصی و كارایی 

 21و  52ترتيب حدود اقتصادي براي دشت زرند به

 51و  65ترتيب حدود درصد و براي دشت سيریز به

با استفاده از  et al. (1984)  Banker.درصد است

ترین ها مطلو ی دادهتحليل پوشش هاي پيشرفتۀمدل

 Charnes et al. (1978) دست آوردند وهشرای  را ب

 Zamanian et al. (2013) . به همين نتيجه رسيدندنيز 

در مناطق كشاورزي  DEAتحليل نتایج وبا تجزیه

كه همانند  ندنشان داد خاورميانه و شمال آفریقا

 رتبيشوري بهره ها نمرۀتحقيق حاضر در بعضی از سال

ها نيز نمره و رتبۀ كارایی وده و در بعضی سالب

تحليل وتوان با تجزیهدست آمده است و میكمتري به

وري گيري تغييرات بهرهكل عوامل در آینده به اندازه

در طول زمان پرداخت. تحقيق حاضر نيز توانسته با 

تعيين كارایی  هاي پيشرفتۀاستفاده از این مدل

ابی عملکردي شركت اقتصادي، به ارزی -تخصيصی

 بررسی هاي تحتسهامی جنگل شفارود در طی سال

 بدردازد.
شهركت سههامی جنگهل     این تحقيق نشان داد كه

كننهدگان  تهرین عرضهه  عنهوان یکهی از مههم   شفارود به

هاي چوبی در استان گيالن، بایهد  وردهمحصوالت و فرا

، 9315كارا )هاي هاي مالی خود همانند سالاز ورودي

وري آن در بهينه ببرد تا بهره ( استفادۀ9311و  9311

هاي مختل  و در نتيجه سهودآوري كهل شهركت    سال

 افزای  یابد.
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Abstract 

The aim of this study was to measure the allocative- economical efficiency of joint-stock 

company of Shafaroud Forest using Data Envelopment Analysis. In this study, data during 

period of 10 years (2002 to 2011) with two inputs (production prices, total cost) and two 

outputs (sales of forest products, total revenue) was collected from the company financial 

balance sheets. Due to the importance of this company for supplying wood products in the 

Guilan province, advanced models were used to estimate the cost, revenue and profit 

efficiency. Results indicated that this company in terms of allocative- economical efficiency 

was completely efficient (100% or scored 1) in (2006), (2008) and (2010) by all of these 

models, but the company did not have high productivity in other years. This result can be due 

to the nature of theses input oriented advanced models that focus on optimal inputs allocation, 

and could be known as a result of optimal usage and resources management. 

Keywords: Allocative-economic efficiency, Data Envelopment Analysis, Joint-stock 

company of Shafaroud forest, Optimal inputs allocation. 
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