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 با استفاده از  ایران شمال های جنگلینهالستانکارایی  بررسی

 هاروش تحلیل پوششی داده

 

 

 3و علیرضا امیرتیموری 2، سلیمان محمدی لیمائی*1نجمه حیدریان

 منابع طبیعی دانشگاه گیالن ۀدانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکد 9
 نشگاه گیالنمنابع طبیعی دا ۀدانشیار گروه جنگلداری دانشکد 2

 استاد گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسالمی رشت 3

 (5/1/9314؛ تاریخ پذیرش: 25/9/9314)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

بتا   لستتان های گیالن، مازندران و گجنگلی استان هاینهالستان گیری کارایی فنی و مقیاسهدف از این تحقیق، اندازه

ستال   چهتار طتی   در نهالستتان جنگلتی   92ی هتا رای ایتن بررستی داده  است. بهتحلیل پوششی داده روش استفاده از

 ۀمتغیر( و دو خروجی )درآمد و تعداد نهال تولیتدی(، از ادار  ۀثابت و هزین ۀورودی )هزین دوصورت به (9312-9331)

هتا، مراتتع و آبزیتزداری کشتور     منابع طبیعی استان گیالن، شترکت ستهامی جنگتل شتفارود و ستازمان جنگتل       کل

و  ،بازده به مقیاس ثابت و بازده به مقیتاس متغیتر  های از مدل هانهالستانمنظور بررسی کارایی فنی آوری شد. به جمع

های شتاندرمن،  استفاده شد. نتایج نشان داد نهالستان بازده به مقیاس کاهشیبرای تعیین بازده به مقیاس آنها از مدل 

هتای کتانی، صفرابستته،    انتد. نهالستتان  ( بودهدرصد 977یا  یک کارایی تیازجوکندان، پیسه سون و قرق کامالً کارا )ام

توجته بته ماهیتت ورودی بتودن      توان بااین امر را می .اندترتیب کمترین کارایی را داشتهپیلمبرا، شهرپشت و الکان به

 های آنها دانست.ها در ورودی و خروجینهالستان ۀها و مدیریت بهینمدل

 نهالستان جنگلی.کارایی فنی، کارایی مقیاس،  ها،تحلیل پوششی دادهازده به مقیاس، ب های کلیدی:واژه
 

 
 ایمیل:        71935727947تماس:شمارۀ    مسئول  ۀنویسندsnajme.heidarian@gmail.com  
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 و هدف مقدمه
های طبیعی در بهترین شرایط از توان تولید جنگل

مکعتب در هکتتار در ستال بیشتتر      متتر  3تا  6 حدود
توانتد پاستزگوی   نزواهد بود این مقتدار رویتن نمتی   

ر حتال و آینتده   افزون چتو  در جامعته د  نیازهای روز
باشتد. بنتابراین بترای تتتامین نیازهتای چتوبی، ایجتتاد      

ناپتذیر  اجتنا های دستکاشت برای تولید چو  جنگل
هتای  درصتد جنگتل   35ایجاد است. ازآنجا که بین از 

هتای  ویتهه نهتال  هدستکاشت از طریق کاشت نهتال بت  
گیرد، تولید بتذر و نهتال باکیفیتت از    بذری صورت می

ردار استت )رستتمی شتاهراجی،    اهمیت خاصی برختو 
داشتتتن یتتک   ،(. یتتک جنگلکتتاری اقت تتادی  9333

نهالستان با شترایط مللتو  و متدیریت مناستب کته      

، کترد هایی با کیفیت خو  و کمیت تولیتد  بتوان نهال
توجته بته    بتا  .(Aldhous, 1994) بسیار ضروری استت 

اهمیتت جنگلکتاری و تولیتد     دربتارۀ شتده  ذکرملالب 
افتزاین نیتاز   ، هتا ون سلح جنگتل نهال، کاهن روزافز
انجتام  و همچنتین   چوبیهای وردهامردم به چو  و فر

هتا  گیری کارایی نهالستتان اندازه نگرفتن تحقیق دربارۀ
 ،، هدف این تحقیتق در ایرانهای غیرپارامتری با روش

هتای جنگلتی بتا استتفاده از     بررسی کارایی نهالستتان 
تحقیق نیز ست. در این ا 9هاروش تحلیل پوششی داده

نوع بازده به مقیاس در مورد هر نهالستان تعیین شتده  

یتک یتا    ،اگر فرض کنیم در تعتدادی نهالستتان  است. 
چند نهالستان عملکرد بهتری در تولید نهال، درآمتد و  

 تتوان آنهتا را  ها دارند، متی ینهسود حاصل و کنترل هز
. در نظر گرفتت ها الگویی برای مدیریت دیگر نهالستان

هتا  ۀ کتارایی آن تتوان بتا مقایست   هتدف را متی   پس این

مربوط به اجرای درستت کارهتا    2ییاکاردست آورد.  هب
در سازمان است؛ یعنی ت میماتی که با هدف کتاهن  

ها، افزاین مقدار تولید و بهبود کیفیت مح ول  هزینه
 کتارایی،  . (Chen and Song, 2007)شتوند  اتزاذ می

بزتن  در دهاواح ۀهم دوام و حیات عامل ترینمهم

 مزتلت  استت. در   جوامتع  در اقت تادی  مهتم  های

 و هتا نهتاده  ۀبهینت  م ترف  حاضتر،  رقتابتی  شترایط 
 ۀبهین منظور م رفدارد. به ضرورت تولیدی امکانات

 اهمیتت  اقت تادی  واحتدهای  ستازی مداکار ها،نهاده

 هتدر  را منتابع  تنهانه مداواحدهای کار .دارد فراوانی

 انجام درستیبه نیز را عمناب تز یص بلکه دهد،نمی

 پیشرفته، کشورهای موفقیت عوامل یکی از دهد.می

است )طتاهری،   اقت ادی واحدهای مدیاکار به توجه
انواع کارایی شامل فنی، تز ی ی، ساختاری  (.9353

 ،(. کتتارایی فنتتی 9335)مهرگتتان، و مقیتتاس استتت 

توانایی یک بنگاه برای حداکثرستازی   حددهنده  نشان
شتده  یتد مشتزص  منابع و عوامتل تول  به جهتولید با تو

کتارایی  »یتک واحتد از نستبت     3کارایی مقیاس2 9.است
« کارایی در مقیاس بهینته »آن واحد به « ۀشد مشاهده

کارایی تز ی تی بتر تولیتد بهتترین     آید. دست میبه

ترین ترکیتب  هزینهترکیب مح والت با استفاده از کم
کتارایی   .(Pierce, 1997)ها داللتت متی کنتد.     ورودی

ستتاختاری یتتک صتتنعت از متوستتط وزنتتی کتتارایی    
آیتد. بتا استتفاده از    دست میهای آن صنعت به شرکت

توان کارایی صنایع مزتل  می ،معیار کارایی ساختاری

با مح والت متفاوت را مقایسه کترد )امتامی میبتدی،    
کارایی بتا دو روش پتارامتری و غیرپتارامتری     (.9337
تتابع تولیتد    ،ر روش پتارامتری شتود. د گیری میاندازه

هتای مزتلت  آمتاری و    مشز ی بتا استتفاده از روش  
کتارگیری  سپس با به و اقت ادسنجی تزمین زده شده

د. روش شتو این تابع نسبت به تعیین کارایی اقدام متی 
تحلیتل   .نیستنیازمند تزمین تابع تولید غیرپارامتری 
ها روشی غیرپارامتری استت کته کتارایی    پوششی داده

کنتد.  در مقایسه با یکدیگر ارزیابی می نسبی واحدها را
نیازی به به شتناخت شتکل تتابع تولیتد      روش،در این 

هتا  هتا و خروجتی  نیست و محدودیتی در تعداد ورودی
ای بتین  مقایسته  9شتکل   .(9335)مهرگان،  باشدنمی

پتتارامتری را در تعیتتین کتتارایی روش پتتارامتری و غیر
اخیر در اغلتب کشتورهای   های در سالدهد. نشان می

هتای  جهان برای ارزیابی عملکرد نهادها و دیگر فعالیت

 
1
Data Envelopment Analysis (DEA) 

2
 Efficiency 

3
 Scale Efficiency (SE) 
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هتای مزتلت ، کاربردهتای متفتاوتی از     رایج در زمینه
 پتذیرش یده شده است. علتت  د هاتحلیل پوششی داده

نسبت به سایر  هاتحلیل پوششی دادهتر روش گسترده
ها، امکان بررسی روابط پیچیتده و نتامعلوم بتین    روش
ندین ورودی و چندین خروجتی استت کته در ایتن     چ

هتا، امکتان   ها وجود دارد. تحلیل پوششتی داده فعالیت
بته   پیشتتر هتایی را هتم کته    نگرش جدید به فعالیتت 

 انتد فتراهم کترده استت    های دیگر ارزیتابی شتده  روش
بازده به مقیتاس مفهتومی استت    (. 9335)میرحسنی، 

نستتبت افتتزاین در  ۀکننتتدمتتدت کتته متتنعکسبلنتتد
استت. ایتن   هازای افتزاین میتزان ورودی  ها بهخروجی
تواند ثابت، صعودی یا نزولی باشد )مهرگان، نسبت می

گیتری کتارایی مقیتاس در    در خ وص اندازه  (.9335
 ،زادمیرزایتی و همکتاران  )تتوان بته بررستی    ایران متی 
( در تعیین کارایی نسبی شرکت چتو  و کاغتذ   9319

ای متتوازی ای شتتبکههتتاستتتفاده از متتدلمازنتتدران بتتا 
ایتن   .اشاره کترد  هاتحلیل پوششی داده روشبراساس 

دارای کتارایی   ،9334-9331های شرکت در طی سال

 9336خوبی بوده، ولی در مجموع در ستال   نسبتبه
  Safak et al. (2014)ایی را داشته استت بیشترین کار

های دنیز در ترکیه را کارایی جنگل ،در تحقیق دیگری
هتای  ها فازی در طی ساللیل پوششی دادهبا روش تح
شترکت و   5هتا از  بررسی کردند. داده 2771تا  2775
آوری شتتدند. پتتس از محاستتبات  دهستتتان جمتتع 42

شرکت استکر   ،شدهشرکت بررسی 5مربوط به مدل از 

وری را در ت. نتایج، کمبود بهتره رین کارایی را داشباالت
د. هتتا نستتبت بتته ایتتن شتترکت نشتتان داستتایر شتترکت

دلیل تغییرات در به توانرا می وری شرکت مذکور بهره
محیلتی، وضتعیت   هتای زیستت  ساختار جنگل، تفاوت

   جو کرد.واجتماعی و اقت ادی منلقه و غیره جست

 مالئتی و همکتاران   تتوان بته بررستی   همچنین می
(9313،)Mohammadi Limaei, (2013);  

Salehirad and Sowlati Balteriro et al.(2006); 

(2007) Zhang (2001); گیتتری در خ تتوص انتتدازه
بتتا استتتفاده از روش تحلیتتل  و مقیتتاس کتتارایی فنتتی

 اشاره کرد. هاپوششی داده

 
 روش پارامتری و غیرپارامتری در تعیین کارایی ۀمقایس -9شکل 

 

 هامواد و روش
 نهالستتان  92در این تحقیتق بته بررستی کتارایی     

در  و گلستتان  مازنتدران  ،های گیالنجنگلی در استان
پرداختتته شتتده استتت.  9331-9312هتتای طتتی ستتال

 روش استنادی و های متورد نیتاز ایتن تحقیتق بته      داده
منابع طبیعی استان گتیالن،   ۀحضوری به ادار ۀمراجع

هتا،  شرکت سهامی جنگل شتفارود و ستازمان جنگتل   
آوری شتتده استتت. مراتتتع و آبزیتتزداری کشتتور جمتتع
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دو ورودی  شامل این تحقیق ۀآوری شدهای جمع داده
متغیر( و دو خروجی )درآمد کل  ۀثابت و هزین ۀ)هزین

ها استمی )دارای  دادهاین  .است و تعداد نهال تولیدی(
ستتتفاده از شتتاخص قیمتتتی هستتتند کتته بتتا ا تتتورم(
 9317 ۀدر سال پایت  9نبانک مرکزی ایرا کننده م رف
ر کتا های واقعی تبدیل شده و در این تحقیق بهبه داده

در ایتن تحقیتق از    .(4 تا 9 هایلو)جد اندگرفته شده

گیری کتارایی  ها برای اندازهروش تحلیل پوششی داده
 روشتی  هتا، داده پوششتی  تحلیتل استفاده شده است. 

 واحتدهای  از ایمجموعته  نسبی کارایی ۀمحاسب برای

 ریتزی برنامته  از استتفاده  بتا  کته  است گیرنده ت میم

 ایتن  بته  نستبی  ۀواژ دو ربردکا .گیرد می انجام ریاضی

 با واحدها مقایسه ۀنتیج ،حاصل کارایی که است دلیل
 وقتتی  .مللق نه است، نسبی رواین از و است یکدیگر

 کتارا  2گیرنتده ت تمیم  واحتدهای  کته  شتود  متی  بیان

 منابع از و کرده عمل خو  واحدها این یعنی هستند،

 استاس  کته  امروز جهان در .کنندمی استفاده خوبیبه

 نظری و عملی علوم است، اقت اد روزمره مسائل تمام

 ۀزمینت  در خود، هایقابلیت و هاتوانایی با تردید بدون

 نیتز  هتا داده پوششی تحلیل .کنندمی فعالیت اقت اد

 تیتار اخ در جمعی، کوشه این در ریاضی ابزار عنوانبه

 هتا، هزینته  بررستی  به تا گیرد،می قرار اقت ادی علوم

 و غالمتتی) بپتتردازد اقت تتادی دهایستتو و درآمتتدها
گیتری  (. در تحقیق حاضر برای انتدازه 9319همکاران،

کارایی دو نوع کارایی فنی )درحالت بازده بته مقیتاس   
کتار  ثابت و بازده به مقیاس متغیر( و کارایی مقیاس به

هتتای درضتتمن تعتتداد نهالستتتان  انتتد.گرفتتته شتتده 
. عتتدم کنتتد پیتتروی متتی  9 ۀاز رابلتت شتتده ملالعتته

شتود کته   کارگیری این رابله در عمتل موجتب متی    هب

و  گیرنتد تعداد زیادی از واحدها بر روی مرز کارا قترار  
 شتوند؛ عبارت دیگر دارای امتیاز کتارایی برابتر یتک    به

تفکیک متدل بته ایتن ترتیتب کتاهن       قدرت روازاین
 (.9335)مهرگان،  یابد می

 بررسی تحت واحدهای تعداد ≥ 3( هاورودی تعداد+  هاخروجی عداد)ت                                      9رابلۀ 

 933112ها در سالنهالستان (CPI شاخص با شدهواقعی )تعدیل هایخروجی و ورودی -9جدول

 ورودی/خروجی        

 نهالستان

 متغیر ۀهزین

 )میلیون ریال(

 ثابت ۀهزین

 )میلیون ریال(

 درآمد

 )میلیون ریال(
 دیتعداد نهال تولی

 3555939 69/37613 53/441 3/2355 کیاشهر

 5557777 35/25453 75/473 43/9195 الکان

 9733777 95/5399 95/269 55/9427 پیلمبرا

 249557 25/2765 14/19 52/453 صفرابسته

 9699357 24/9653 39/94 34/451 شاندرمن

 2754777 12/2925 43/93 35/519 جوکندان

 993377 53/9965 59/29 45/32 پیسه سون

 9357777 93359 39/946 23/446 خشکه داران

 5377777 5/45477 53/921 54/612 شهرپشت

 556777 36/5126 6/436 75/9234 کانی

 95777777 96245 44/393 21/9743 قرق

 9747777 32/9926 5/42 57/915 زاغمرز

 
1
Consumer Price Index (CPI) 

2
Decision Maker Unit (DMU) 
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 9317ها در سالنهالستان (CPI  شاخص با شدهواقعی )تعدیل هایخروجی و ورودی -2 جدول

 ورودی/خروجی
 

 نهالستان

 متغیر ۀهزین

 )میلیون ریال(

 ثابت ۀهزین

 )میلیون ریال(

 درآمد

 )میلیون ریال(
 تعداد نهال تولیدی

 3696525 35/33235 35/523 65/2349 کیاشهر

 5557777 5/32532 53/526 21/2464 الکان

 9733777 51/5974 29/323 33/9523 پیلمبرا

 249557 54/2521 66/995 53/556 صفرابسته

 9774577 54/9235 96/94 55/474 شاندرمن

 9453577 59/9517 57/27 57/535 جوکندان

 273377 3/6276 64/94 19/25 پیسه سون

 9923777 52/94565 25/965 27/599 خشکه داران

 5377777 37/5375 12/949 23/533 شهرپشت

 673777 65/6164 15/433 55/9292 کانی

 94367777 54/9145 62/312 33/9253 قرق

 9747777 36/9369 13/56 4/259 زاغمرز

 

 9319ها در سالنهالستان (CPI  شاخص با شدهواقعی )تعدیل هایخروجی و ورودی -3 جدول

 ورودی/خروجی

 

 نهالستان

 متغیر ۀهزین

 )میلیون ریال(

 ثابت ۀهزین

 )میلیون ریال(

 درآمد

 ال()میلیون ری
 تعداد نهال تولیدی

 3537939 33/44793 66/516 42/2335 کیاشهر

 5557777 47414 31/653 13/3745 الکان

 9733777 1959 44/475 91/2995 پیلمبرا

 249557 53/3719 99/943 593 صفرابسته

 9335577 62/9375 57/95 53/667 شاندرمن

 2965677 26/2126 11/23 41/9757 جوکندان

 943577 15/9131 72/91 16/37 نپیسه سو

 9964777 95467 36/953 25/553 خشکه داران

 5377777 4557 92/945 15/553 شهرپشت

 432777 5266 695 9362 کانی

 94777777 29777 17/475 47/9525 قرق

 9732777 9457 52 57/216 زاغمرز
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 9312ها در سالنهالستان (CPI  شاخص با شدهتعدیل) واقعی هایخروجی و ورودی -4 جدول

 ورودی/خروجی

 

 نهالستان

 متغیر ۀهزین

 )میلیون ریال(

 ثابت ۀهزین

 )میلیون ریال(

 درآمد

 )میلیون ریال(
 تعداد نهال تولیدی

 3566525 63/43535 37/625 33/3933 کیاشهر

 5557777 32/46645 43/555 44/3592 الکان

 9733777 36/97171 57/463 55/2416 پیلمبرا

 249557 59/3554 54/955 43/326 صفرابسته

 2377777 37/3769 55/24 43/532 شاندرمن

 2235977 15/3535 43/24 35/523 جوکندان

 37739 92/9373 55/37 57/25 پیسه سون

 9956777 43/93413 35/937 36/555 خشکه داران

 5377777 39/4353 39/955 21/333 شهرپشت

 529777 11/6242 23/639 52/9361 کانی

 93577777 3/29259 45/573 91/9679 قرق

 9732777 9553 33/32 33/324 زاغمرز

 

 1(CCR)الگوی  کارایی فنی، بازده به مقیاس ثابت

متدل بتازده بته مقیتاس ثابتت استت.        CCRالگوی 

کته   ستت زمتانی مناستب ا   ثابتت  بازده به مقیتاس  مدل

واحتتدها در مقیتتاس بهینتته عمتتل کننتتد. در      ۀهمتت

یابی کتارایی واحتدها، هرگتاه فضتا و شترایط رقابتت       ارز

گتتذاری تحمیتتل هتتایی را در ستترمایهنتتاقص محتتدودیت

کنتتد، موجتتب عتتدم فعالیتتت واحتتد در مقیتتاس بهینتته  

در  هتتامتتدل .(Charnes et al., 1978) دشتتومتتی

ریتتزی خلتتی  بتتا برنامتته  هتتاتحلیتتل پوششتتی داده 

ریتزی خلتی شتامل تتابع      شوند. هر برنامته نوشته می

 هتتا و متغیرهتتای ت تتمیم استتت. محتتدودیت هتتدف،

در ماهیتتتتت را  CCR پوششتتتتیالگتتتتوی  9 متتتتدل

 دهد.نشان می ورودی

 کااارایی فناای، بااازده بااه مقیاااس مت یاار     

BCC) )الگوی
2 

هتتای تحلیتتل متتدلی از انتتواع متتدل BCCالگتتوی 

هاستتت کتته در ارزیتتابی کتتارایی نستتبی  پوششتتی داده

ازد پترد واحدهایی با بتا بتازده متغیتر بته مقیتاس متی      

(Banker et al., 1984).  ایتتتن الگتتتو را  2متتتدل

 دهد.نشان می

 12 محاسبۀ کارایی مقیاس

از نسبت کتارایی فنتی )بتازده بته      3کارایی مقیاس

مقیاس ثابت( به کارایی فنی )بازده به مقیاس متغیتر(  

رابله کارایی مقیاس را نشان ، 2 ۀرابلآید. دست میبه

و  CCRهتای  مدلدهد. اگر امتیازات حاصل از حل می

BCC ترتیتب برابتر   به
CCR
  و

BCC
    باشتد، کتارایی

)مهرگان، آید دست میهب 2 ۀمقیاس با استفاده از رابل

آن در  نتاتوانی کتارایی مقیتاس،    ۀ. ضع  انتداز (9335

بیان افزایشی یا کاهشی بودن بازده بته مقیتاس بترای    

ررسی است. برای رفع این مشکل از متدل  واحد تحت ب

4بتتازده بتته مقیتتاس کاهشتتی  
 شتتود. استتتفاده متتی  

 (. 9335)مهرگتتان،  دهتتدالگتتو را نشتتان متتی 3متتدل 

 
1
 Charnes, Cooper  and  Rhodes 

2
 Banker, Charnes and Cooper   

3
 Scale Efficiency (SE) 

4 
Decreasing Return to Scale (DRS) 
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افتزار  هتا در ایتن تحقیتق از نترم    متدل  همتۀ برای حل 

GAMS  استفاده شده است. 5/23نسزه 
 2 ۀرابل

*

*

BCC

CCRSE
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آزاد در عالمت      
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y: )کارایی واحد صفر )تابع هدف 
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0
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 در فرم مضربی مدل CCR 

rتعداد خروجی : 

iتعداد ورودی : 

jتعداد واحدهای تحت بررسی : 

 
j:  متغیر متناظر با

1 1

0
m n

rj r ij i

r i

y u x v
 

    در فرم مضربی مدلCCR 

ijX میزان ورودی :i ام برای واحد j متغیر ت میم( ام( 

rjY:  میزان خروجیr  ام برای واحدj )ام )متغیر ت میم 

rU:  وزن خروجیr ام 

iV وزن خروجی :i ام 
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  در فرم مضربی مدلBCC 

rتعداد خروجی : 

iتعداد ورودی : 

jتعداد واحدهای تحت بررسی : 

 
j متغیر متناظر با :

1 1

0
m n

rj r ij i
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   در فرم مضربی مدلBCC 

ijXدی : میزان وروi ام برای واحد j متغیر ت میم( ام( 

rjY: میزان خروجی r  ام برای واحدj )ام )متغیر ت میم 

rU وزن خروجی :r ام 

iV وزن خروجی :i ام 
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 نتایج 

کتتارایی  BCCو  CCRهتتای بتتا استتتفاده از متتدل

ها در طی چهار سال محاستبه شتد و ستپس    نهالستان

دست آمد. نتتایج آن در جتدول   میانگین کارایی آنها به

کتته مشتتاهده  طتتورنشتتان داده شتتده استتت. همتتان 5

هتای  ستانشود در حالت بازده به مقیاس ثابت نهال می

نتتدان، پیستته ستتون و قتترق دارای    شتتاندرمن، جوک

(  و درصتتد 977)یتتک یتتا  امتیتتاز کتتارایی بیشتتترین

 97یا  9/7نهالستان کانی دارای کمترین امتیاز کارایی)

. همچنتین در حالتت بتازده بته مقیتاس      استت ( درصد

هتای کیاشتهر، شتاندرمن، جوکنتدان،     متغیر نهالستان

)یتک   امتیاز کتارایی  بیشترینپیسه سون و قرق دارای 

(  و نهالستان کانی دارای کمترین امتیاز درصد 977یا 

. استت نهالستان  92( در بین درصد 97یا  9/7) کارایی

نشتان داده   2ها در شکل کارایی مقیاس نهالستان حد

شتتود، طتتور کتته مشتتاهده متتی  شتتده استتت. همتتان 

های شاندرمن، جوکندان، پیسه سون و قترق   نهالستان

هتا  ایی مقیاس را دارند و ستایر نهالستتان  کار بیشترین

 ناکارایی مقیاس دارند.
 

، ابتدا نتتایج حتل   برای تعیین نوع بازده به مقیاس

شوند که اگر با هم مقایسه می BCCو  CCRهای مدل

و اگتر   ،امتیازشان مساوی باشد بازده به مقیتاس ثابتت  

 ۀنامساوی باشد بازده به مقیاس متغیر است. با مقایست 

هتای شتاندرمن،   الگو مشتزص شتد نهالستتان    این دو

سون و قترق دارای بتازده بته مقیتاس     جوکندان، پیسه

بتتازده بتته مقیتتاس هتتا دارای ثابتتت و ستتایر نهالستتتان

ند. برای اینکه مشزص شود در حالت بتازده بته   متغیر

مقیاس متغیر هتر نهالستتان دارای بتازده بته مقیتاس      

 BCCهایامتیاز کارایی مدلافزایشی است یا کاهشی، 

شوند اگر این دو امتیاز با یکدیگر مقایسه می  DRS و 

در غیتر ایتن   مساوی بود، بازده به مقیتاس کاهشتی، و   

نتتایج آن در   ؛(9335)مهرگتان،   استصورت افزایشی 

گمتز قابلیتت   نترم افتزار  مشزص شده استت.   6جدول 

هتا را بتا احتستا  قیمتت     ها و خروجینماین ورودی

توان اختالف هتر ورودی و  ب میبدین ترتی ؛سایه دارد

هر خروجی را تا رسیدن به مقدار بهینه مشزص کترد.  

 دهند.میانگین اختالف را  نشان می 5جدول 

 9331-9312های میانگین کارایی فنی )در دو حالت بازده به مقیاس ثابت و متغیر(، درسال -5جدول 

 کارایی

 هانهالستان
CCR BCC مرجع هاینهالستان 

 سونجوکندان، پیسه 9 55/7 کیاشهر

 جوکندان، پیسه سون، قرق 13/7 52/7 الکان

 جوکندان، پیسه سون، قرق 27/7 93/7 پیلمبرا

 جوکندان، پیسه سون 29/7 96/7 صفرابسته

 شاندرمن 9 9 شاندرمن

 جوکندان 9 9 جوکندان

 پیسه سون 9 9 پیسه سون

 سون، قرقشاندرمن، پیسه 9 53/7 خشکه داران

 شاندرمن، قرق 12/7 19/7 رپشتشه

 شاندرمن، پیسه سون، قرق 93/7 97/7 کانی

 قرق 9 9 قرق

 شاندرمن، قرق 67/7 46/7 زاغمرز
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 9331-9312های ها در سالکارایی مقیاس نهالستان -2شکل 

 

 9331-9312های های مزتل  در سالتعیین نوع بازده به مقیاس در نهالستان - 6جدول 

 نهالستان DRS BCC به مقیاسنوع بازده 

 کیاشهر 9 9 افزایشی

 الکان 13/7 13/7 افزایشی

 پیلمبرا 27/7 27/7 افزایشی

 صفرابسته 29/7 95/7 افزایشی

 شاندرمن 9 9 ثابت

 جوکندان 9 9 ثابت

 پیسه سون 9 9 ثابت

 خشکه داران 9 9 افزایشی

 شهرپشت 12/7 12/7 افزایشی

 کانی 93/7 94/7 افزایشی

 قرق 9 9 ثابت

 زاغمرز 67/7 46/7 افزایشی
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 9331-9312های ها با مقدار بهینه در سالها و خروجیتعیین درصد اختالف ورودی -5جدول 

 تعداد نهال تولیدی درآمد هزینه متغیر هزینه ثابت نهالستان

 7 +55/3 -25/51 -25/52 کیاشهر

 7 7 -43 -43 الکان

 7 +1/7 -55/34 -5/32 پیلمبرا

 7 +63/7 -55/35 -34 صفرابسته

 7 7 7 7 شاندرمن

 7 7 7 7 جوکندان

 7 7 7 7 پیسه سون

 7 +5/2 -25/33 -55/26 خشکه داران

 +47 7 -5/3 -25/1 شهرپشت

 7 +5/2 -17 -19 کانی

 7 7 7 7 قرق

 +1/7 7 -5/54 -5/62 زاغمرز

 

 بحث

نهالستتتان در  92کتتارایی فنتتی  ،در ایتتن تحقیتتق

هتای  در ستال  و گلستتان  مازنتدران های گیالن،  استان

ها بررستی  با روش تحلیل پوششی داده 9312-9331

و  CCRمنظور بررسی کارایی فنتی از دو متدل   . بهشد

BCC .هتا،  متدل  ۀبا توجه به نتایج محاسب استفاده شد

ستون و قترق   های شاندرمن، جوکندان، پیسهنهالستان

نتتی هرچقتتدر انتتد؛ یعدارای بتتازده بتته مقیتتاس ثابتتت 

های ثابتت و متغیتر ختود را افتزاین دهنتد بته        هزینه

هتال تولیتدی آنهتا افتزاین     درآمد و تعداد ن حدهمان 

هتا  عملکترد و بتازدهی ایتن نهالستتان     یعنتی  ،یابدمی

مناسب استت. نهالستتان زاغمترز بتا اینکته نهالستتان       

دارای بازده به مقیاس افزایشتی استت؛   نیست،  کارایی

های ثابت و متغیتر ختود را افتزاین    در واقع اگر هزینه

دهد )بیشتر هزینه کند( درآمد و تعداد نهتال تولیتدی   

شتتود. ایتتن هتتا زیتتاد متتیبتتین از افتتزاین هزینتته، آن

هتای ختود را افتزاین دهتد تتا      بایتد هزینته   نهالستان

هتا یعنتی   عملکرد بهتری پیدا کند. اما سایر نهالستتان 

، نداران، کتتانی، شهرپشتتت، کیاشتتهر، الکتتا   خشتتکه

نتد،  اا دارای بازده به مقیاس کاهشیصفرابسته و پیلمبر

های خود را افزاین دهند، درآمد یعنی هرچقدر هزینه

هتا  یابد. ایتن نهالستتان  و تعداد نهال آن ها کاهن می

ها های خود را کاهن دهند یا اگر در هزینهباید هزینه

نتتتایج کتتارایی  .رفتتت دارنتتد آن را کنتتترل کننتتدهتتدر

هتتای شتتاندرمن،  نشتتان داد نهالستتتان مقیتتاس هتتم  

ها سون و قرق نسبت به سایر نهالستانجوکندان، پیسه

یعنتی الزم نیستت در    ؛کننددر مقیاس بهینه عمل می

های خود تغییر زیادی وارد کننتد.  ها و خروجیورودی

های پیلمبرا، صفرابسته، شهرپشتت، زاغمترز،   نهالستان

ارنتد و بایتد بتا    داران و کانی ناکارایی مقیتاس د خشکه

هتای ختود را   هتا و خروجتی  های صتحیح ورودی روش

های کیاشهر و الکان در بین این دهند. نهالستان تغییر

بیشترین فاصله را تا رسیدن بته کتارایی    ،نهالستان 92

تتری  بهینه دارند. این دو نهالستان باید تغییرات جدی

در بتین   های خود اعمال کنند.ها و خروجیدر ورودی

هتای پیلمبترا،   شتده، نهالستتان  هتای بررستی  لستاننها
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های ختود را نستبت بته    صفرابسته و کانی باید ورودی

هتا بیشتتر کتاهن دهنتد.     های سایر نهالستتان ورودی

نهالستان شهرپشت باید تعداد نهتال تولیتدی ختود را    

بیشتر افتزاین دهتد. نهالستتان صفرابستته هتم بایتد       

بته حتد بهینته    درآمد خود را بیشتر افزاین دهتد تتا   

 ایتتتن تحقیتتتق بستتتیار مشتتتابه تحقیتتتق     برستتتد.

Zhang (2001)  47 و مقیتاس  . او کتارایی فنتی  استت 

واحد تولید نهتال در چتین را در دو حالتت بتازده بته      

مقیتتاس ثابتتت و متغیتتر بتتا استتتفاده از روش تحلیتتل  

؛ که در حالت بازده بته  گیری کردها اندازهپوششی داده

یتر  بازده به مقیاس متغ در حالت ،واحد 6مقیاس ثابت 

دارای واحتد   6از نظر کارایی مقیتاس هتم    و واحد 92

شتده  تعداد واحدهای بررسی بودند.درصد  977کارایی

توسط وی از تعداد واحتدهای تحقیتق حاضتر بیشتتر     

کمتتری از واحتدها کتارا     نسبت دلیلهمین است و به

کتارایی   (Balteriro et al., 2006) انتد. دستت آمتده  هب

واحد مبتنتی بتر صتنعت چتو  در      943مقیاس فنی و 

گیتری  هتا انتدازه  اسپانیا را با روش تحلیل پوششتی داده 

کردند. نتایج حاصل از کارایی فنی در دو حالت بازده به 

واحتد و نتتایج    26و  95مقیاس ثابت و متغیر به ترتیب 

واحتد را کتارا نشتان داد. همتین      93کارایی مقیاس هم 

تعداد واحدهاین بستیار   طور که مشزص است وی نیز

ذکرشده و تحقیتق حاضتر استت و     هایبیشتر از تحقیق

 .به نسبت واحدهای کمتتری را کتارا نشتان داده استت    

Salehirad and Sowlati (2007)   کتتارایی فنتتی و

هتای  مقیاس تولیدات چو  در کلمبیا را در طی ستال 

با استتفاده از روش تحلیتل پوششتی     2772تا  9117

عنتوان  را بته  2779گیری کردنتد و ستال   ها اندازهداده

کاراترین سال معرفی کردند. نتایج تحقیقات مذکور بتا  

نتایج این تحقیق در کل تحقیق حاضر هماهنگ است. 

وری های جنگلی برای افزاین بهتره نشان داد نهالستان

هتتای ثابتتت و متغیتتر ختتود را بتتا ختتود میتتزان هزینتته

کاهن دهند راهکارهای صحیح مدیریتی تا حد امکان 

تا از درآمد و تعدادنهال تولیتدی ختود ستود بیشتتری     

بعضتی  وضعیت دست آورند. همچنین مشزص شد،  هب

نداشتند، ناشی از عدم  چندانیها که بازدهی نهالستان

هاستت.  گتذاری و هزینته نکتردن در نهالستتان    سرمایه

ها خروجیهای جنگلی نسبت طور کلی اگر نهالستان به

را افتزاین دهنتد و آن را بته حتد      های خودبه ورودی

تتتری وری و عملکتترد مناستتببهینتته برستتانند، بهتتره 

تتی،  شتود در تحقیقتات آ  پیشنهاد متی  .خواهند داشت

ها و ورودیتا  کار گرفته شودهای بیشتری بهنهالستان

طور مثال تر تفکیک شوند. بهصورت دقیقها بهخروجی

بنتدی  هصورت جزئتی دستت  های ثابت و متغیر بههزینه

هتای  انتواع گونته  ، مستاحت شوند و موارد دیگری مثل 

 ها اضافه شود.ها و خروجیو غیره به ورودیدرختی 
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Abstract 

The aim of this study is to measure the technical and scale efficiencies of forest nursery in 

Guilan, Mazandaran and Golestan Provinces using data envelopment analysis. In this study, 

data of 12 forest nurseries during of 4 years (2010-2013) with two inputs (fixed costs and 

variable costs) and two outputs (number of plant production and revenue) were collected from 

General office of Guilan natural resources, Shafarud Forest Company as well as Forest 

Rangeland and Watershed Managements Organization. CCR and BCC models were used in 

order to investigate the technical efficiency. DRS model was used in order to investigate the 

rate of return scale in efficiency. Results indicated that Shanderman, Jokandan, Peseson and 

Ghrogh nurserys were completely efficient (efficiency score were 1 or 100%). Furthermore, 

nurseries such as Kani, Safrabaste, pelambara, Shahr Posht and Lakans had the lowest 

efficiency, respectively. This can be due to the nature of the input models and optimal 

management of nurseries in the input and output. 

Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA), Forest nursery, Returns to scale, Scale 

efficiency, Technical efficiency. 
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