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ور و فضیای سیبز   ها و مراتع کشی  سازمان جنگل ایاز های مورد تولید و تأمین اها  ی جنگی  یما  از منابع مهمها اهالستان
ااد. برای تولید بیشتر و هزینة کمتر باید مدیریت خوب  در اجرای عمییات تولید حاکم یود. این تحقیق یامل آمیار   یهری

های تولید اها ( و اییروی   اهالستان یما  کشور است. در این یژوهش، زمین )مساحت زمین 16و اطالعات تولید اها  در 
منزلة خروج  اطالعات در اظیر   به یده های مطالعه منزلة ورودی و تعداد اها  تولیدی ط  سا  کار )کارلران و کارکنان( به

ها محاسیبه و بررسی  یید.     ها، کارای  فن  در اهالستان یارامتری تحییل یویش  داده لیری از رهیافت اا لرفته ید و با بهره
 در با افزایش عوامل تولید، میزان تولید را افزایش داد.توان بدون  داد که م داده اشان  یویش اتایج حاصل از روش تحییل 

 ییده  مطالعه اهالستان 16 میان سون، لر ، کالردیت و تیوکال در های ییسه بازده ثابت به مقیاس، اهالستان فرض لرفتن اظر

 ه متغیر به مقیاس،فرض بازد لرفتن اظر در با. درصد بود  5/49فرض  این تحت کارای  متوسط کارای  را دایتند و بیشترین

  3/67 فیرض  این کارای  تحت متوسط ییواداد. کارا م  های اهالستان جمع به ایز یشت، کیوده و صفرابسته های یهر اهالستان
 اسیاس  بیر  هیا،  اهالسیتان  بیودن  الگیو  بیه  توجه با اتیجه، در .درصد برآورد ید  7/71درصد بود و متوسط کارای  مقیاس ایز 

 خیود  الگوی را سون های ییسه اهالستان باید کارای  افزایش منظور به ااکارا های اهالستان لفت توان ، م تحقیق های این یافته

درصد بود که چنااچه این اخیتالف از    7/32ها از اظر کارای  برابر با  دهند. اختالف بین برترین اهالستان و میااگین آن لرار
درصید    7/32ها، مییزان تولیید    یط موجود و بدون افزایش مصرف اهادهطریق افزایش کارای  فن  به صفر برسد، تحت یرا

 لابل افزایش است.
 

 .اهالستان ،کارای  فن ، کارای  مدیریت ها،  داده تحییل فرالیر واژگان کلیدی:

                                                      

 021 -44787282-5تلرن   نویس؛دة مسئول Email: khodai@rifr-ac.ir 

 چکیده

16/9/1390 

20/10/1392 

 683-667ص
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 مقدمه
یییواده اهمیییت  در کشیور مییا، منییابع طبیعی  تجدییید  

های اساس  توسعة یایدار  ای داراد و یک  از یایه ویژه

ای از  ییواد. در لذییته، لسیمت عمیده     سوب م مح

کشییور از جنگییل یوییییده یییده بییود، ولیی  امییروزه  

درصید از مسیاحت کیل      9های اییران حیدود    جنگل

. تولیید اهیا  یکی  از     [1]دهنید   کشور را تشکیل می  

هیای   کاری است و اها  های اساس  ادارة جنگل یروژه

ع  های طبی سازی جنگل تولیدی به منظور احیا و غن 

های بوم   های جنگی  مصنوع  از لواه یا ایجاد توده

بوم  و با هدف ایجاد ایتغا ، افیزایش درآمید،    و غیر

حفظ، احیا و توسعة فضیای سیبز و درختکیاری بیین     

ییواد.   ها، و مردم توزیع و غرس م  ها، ارلان سازمان

همة موارد ذکریده در التصاد کشور اقش اساس  ایفا 

هیای تولییدی در    ها اهیا   یروژهکنند. محصو  این  م 

هیای جنگیی     اهالستان است. وظیفة اصیی  اهالسیتان  

هیای میورد اییاز جهیت احییا و       تولید و تیأمین اهیا   

اهالسیتان بیا مسیاحت     30کاری است. حیدود   جنگل

های ییما  وجیود دارد کیه بیا      هکتار در جنگل 750

میییون اصیه اها  در سا ، یشتوااة آن  60 توان تولید 

و به سه دستة دولت ، داخیل   [2]ها محسوب   جنگل

هیای   ییواد. اهالسیتان   طرح و خصوص  تقسییم می   

یواد،  دولت  زیر اظر ادارات کل منابع طبیع  اداره م 

داری بیه دسیت    های جنگل های داخل طرح اهالستان

هیای   یود و در کیل جنگیل   ها اداره م  مجریان طرح

وبیو  چیوب، چ  های یَفارُود، اکیا  یما ، فقط یرکت

ااد. این چهیار ییرکت،    کاغذ مازادران و فَریم دولت 

مجموع، با در های خود را با  کاری اهالستان، جنگل 12  

ها ااجام  یده در این اهالستان های تولید استفاده از اها 

ای، آمیار   . با توجه به مطالعات کتاب اایه [3]دهند  م 

 اطالعات موجود در زمینة میزان تولیدات اهالستان در

دهید   های لذیته اشیان می    یده و سا  دورة مطالعه

هییای  تولییید( سییالیااة اهالسییتان میییااگین عمیکییرد )

سون و کیوده ازدیک به ظرفییت اسیت و بقییة     ییسه

ها، با توجیه بیه امکاایات و عوامیل تولیید،       اهالستان

کییارای  بهینییه ادارایید. بررسیی  میییااگین عمیکییرد   

به بعید اشیان    1358یده از سا   های مطالعه اهالستان

هیا   درصید اهالسیتان   5/12طور مییااگین،   دهد، به م 

  65ااید و بیاالی    تولیدی در حد ظرفیت اسم  دایته

درصد ظرفییت اسیم  فعیا       55ها زیر  درصد از آن

ها اسبت به ظرفیت اسیم    رد اهالستانچبوداد. عمیک

           است. 1 یرح جدو  به 

 

 1358نسبت به ظرفیت اسمی از سال  شده مطالعه های نهالستان. عملکرد 1  جدول

 درصد تعداد دامنة فراواا  ردی 

 

 درصد تعداد دامنة فراواا  ردی 

 75/18 3 درصد ظرفیت اسم   25تا  1

 

 75/18 3 درصد ظرفیت اسم   70تا  4

 25 4 درصد ظرفیت اسم  40تا  2

 5 

 درصد ظرفیت اسم  و بیشتر100تا 

 25 4 رفیت اسم درصد ظ 55تا  3 5/12 2

 تحقیقهای  خذ: یافتهأم 
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حا ، با توجه بیه محیدویت منیابع و امکاایات و     

هییا و همچنییین احیییا و   افییزون جنگییل ت ریییب روز

کیاری، اسیتفاده از امکاایات     بازسازی و توسعة جنگل

منزلیة ییک    موجود در اهالستان جهت تولید اهیا  بیه  

، بحید  ضرورت لابل بررس  و مطالعه است. بنابراین

ها مورد توجیه   لیری میزان کارای  فن  اهالستان اادازه

لییری و ارزییاب  کیارای  باعید      لیرد. اادازه لرار م 

استفاده از امکاایات موجیود و جییولیری از افیزایش     

 [4]ها خواهد ید. چیاراز و همکیاران    متعاد  هزینه اا

سازی عوامل تولید و بیا   مد  خود را بر مبنای حدالل

ثابت اسبت بیه مقییاس ارائیه کرداید. در      فرض بازده

، با لحیام کیردن بیازده متغییر اسیبت بیه       1984سا  

لییری   مقیاس از سوی بیااکر، چیاراز و کیویر اایدازه    

بسط یافت. استفاده از بازده  1(DEAکارای  به روش )

ها در مقیاس بهینه  که همة بنگاه ثابت به مقیاس، زماا 

ده برای کارای  فن  ی کنند، مقادیر محاسبه فعالیت ام 

بردایتن کارای  مقیاس( تحییل را دچار اخیتال    )با در

خواهد کرد. استفاده از بازده متغیر اسبت بیه مقییاس   

یود با محاسبة کارای  فن  برحسب مقادیر  موجب م 

کارای  اای  از مقیاس و کیارای  اایی  از میدیریت،    

تحییییل بسیییار دلیقیی  ارائییه یییود. براسییاس اتییایج   

(، CRS، مد  بازده ثابت به مقییاس ) [6؛ 5]ات تحقیق

هیا در مقییاس    مد  مناسب برای موالع  که اهالسیتان 

که بعض  از عوامل،  حال  کنند است، در بهینه عمل م 

های میال  و اظیایر آن،    مااند رلابت االش محدودیت

ممکن است سبب یود که یک اهالسیتان در اایدازه و   

د. بیرای رفیع ایین    وسعت بهینة التصادی فعالیت اکن

مید  بیازده متغییر بیه      [7]مشکل، بااکر و همکیاران  

 [9؛ 8]را معرفیی  کردایید. همچنییین  2 (VRS) مقیییاس

                                                      
1. Data Envelopment Analysis 
2. Variable Returns to Scale 

ها رهیافت اایارامتری  برای برآورد کارای  فن  یرکت

اایید. در تحقیقیی  بییا عنییوان تحییییل   را ییشیینهاد داده

التصادی تولید، کارای  فن ، و بازاریاب  زعفران ایران 

هیا بیه    کاران از تعیدادی از اهیاده   داد که زعفران اشان

کننید. محاسیبة کیارای  فنی       احو مناسب استفاده ام 

امایااگر امکان افزایش کارای ، با کاهش فاصییة بیین   

بیرداران   کاران دارای کارای  زیاد با دیگر بهیره  زعفران

تحییل التصیاد تولیید    به، . در تحقیق  دیگر[10]بود 

کاران در کهگییویه و  ارای  فن  ااگورااگور و برآورد ک

دهنیدة   بویراحمد یرداختیه ییده اسیت. اتیایج اشیان     

میااگین کارای  فنی  ااگورکیاران آبی  )در یهرسیتان     

بویراحمد( و دیم )در یهرستان لچساران( به ترتییب  

درصیید بییوده اسییت. بنییابراین، بییدون    1/62و  6/68

لییری از فنیاوری    افزایش سیطا زییر کشیت و بهیره    

توان میزان تولیید   وجود فقط با بهبود کارای  فن  م م

 .[11]درصد افزایش داد   35ااگور استان را حدود 

داران ااار  در تحقیق  کارای  و بازده به مقیاس باغ

هیا و بیا    داده تحیییل فرالییر   در استان ییزد بیا روش  

محاسبه ید. اتایج بیرآورد   deap2افزار  از ارماستفاده 

ثابیت و متغییر بیه     هبیازد  هیای  ضتحت فراشان داد 

داران اایار   مقیاس، به ترتیب میااگین کارای  فنی  بیاغ  

مقییاس اییز   به درصد و متوسط کارای    3/68و  6/79

تحت یرایط موجیود  . ورد یده استآدرصد بر  1/66

  7/31هیا، مییزان تولیید     و بدون افزایش مصرف اهاده

 . در یژوهشی  دیگیر،  [12] درصد لابل افزایش اسیت 

و  التصیادی  ت صیصی ،  )فنی ،  کارای  ااواع وضعیت

در یهرسیتان   آفتیابگردان  بیرداران  مقیاس( برای بهیره 

 یویش  تحییل مبنای بر خوی بررس  ید. این تحقیق

 تکمییل  طرییق  از اطالعیات  و آمیار  و بیود هیا   داده

 آوری جمیع 1387-1386زارعی    سیا   در اامه یرسش

 فنی ، هیای    کارای متوسط که دهد م  اشان اتایج .ید
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 آفتیابگردان  بیرداران  مقیاس بهره التصادی و ت صیص ،

و  اسیت  9/75و  9/35 ،7/54، 66ترتییب   بیه  منطقه در

 بیه  او  درجیة  در منطقیه  ایین  در التصیادی  ااکیارای  

 های کیفیت عیت به دوم درجة در و ت صیص  ااکارای 

 .اسیت  مربیو   زمیین  و آب لبییل  از هیا  اهیاده  متفاوت

 بهینه مقدار از بیشتر تولیدیهای  اهاده همچنین، از همة

 آب اهادة در مصرف اختالف ااد و بیشترین استفاده یده

 کییولرم 385/ 76با  حیواا  کود و مترمکعب 7/886با 

 هیای  براامه اجرای با آمده، دست به اتایج . برحسباست

 تغیییر  بیدون  تیوان  می   کشاورزان، فن  کارای  افزایش

 را تولیید  رفتیه،  کیار  بیه  منیابع  و فناوری سطا در عمده

 .[13]داد  کاهش ها را هزینه و افزایش

کاربسیت تحیییل یویشی     »عنیوان   تحقیق  بادر 

لیییری و تحییییل کییارای  اسییب     هییا در ااییدازه  داده

استان خراسان رضوی در کشیت لنیدم    های یهرستان

، ااواع کارای  یامل کارای  فن ،کارای  مدیریت ، «دیم

های استان خراسان رضوی  رستانو کارای  مقیاس یه

در کشت لندم دیم با استفاده از روش تحییل یویش  

لیری ییده اسیت. کیه در حالیت بیازده       ها اادازه داده

متغیر اسبت به مقییاس اتیایج حیاک  از آن بیود کیه      

های استان خراسان  میااگین کارای  مدیریت  یهرستان

و میییااگین کییارای  فنیی  و کییارای  مقیییاس    732/0

است. از طرف ،  654/0و 479/0ها به ترتیب  رستانیه

یهرسییتان  17اتییایج لویییای آن بییود کییه از مجمییوع 

یهرستان( در سیطا بهینیة    2درصد )  12استان، فقط 

یهرستان( باالتر از سطا بهینة  14درصد )  82مقیاس، 

تر از حد بهینیة   یهرستان( یایین 1درصد )  6مقیاس و 

. [14]ااید   عمل کیرده ای کشاورزی خود  وسعت زمینه

 ارزیاب  کارای  فن  ییمااکاران اتایج تحقیق  با عنوان

با استفاده از مد  اایارامتری تحییل در عمییات جنگل 

تیا سیا     1988 های ( ط  سا DEA)ها  داده یویش ِ

بعض  از ییمااکاران، در  کارای  فن اشان داد،  ،1994

وجه  تی  درخیور طور  هاما برخ  ب حد لابل لبو  بود،

 ةاسیتفاد و عییت آن هیم    اید تر از دیگیران بود  کارآمد

فنی    ثیر منف  بر کیارای  أتبود که  ظرفیتاامناسب از 

ثیر أت مقیاس عمل ایز کارای  فن  را تحت دایته است.

 کیی   متوسیط مییااگین بیازده    .خود لرار داده اسیت 

(CCR)  کیارای  فنی  خیالش   متوسیط   و (BCC)   بیه

. اتیایج تحقیقی  بیا    [15] بیود  درصد 86و  82ترتیب 

 بررس  سطا کارای  فن  در ب ش کشیاورزی »عنوان 

فریقا بیا اسیتفاده از   آکشورهای خاورمیااه و یما   در

و تحیییل   (DEA) هیا   داده تحیییل یویشی ِ   و تجزیه

-2007 هیای  در سیا   (SFA) روش میرزی تصیادف   

کارای   مجموعدهد که متوسط  اتایج اشان م ، «2008

 DEA ,BCC (0.770), DEA CCR با است برابر فن 

(0.744), SFA (0.479)   کشیورهای   ةو در مییان همی

 ، بهترین عمیکرد در هر دو مد  مربیو  بیه  خاورمیااه

 .[16] لطر است کشور

بیا   وری لییری بهیره   اایدازه تحقیق  با عنیوان   رد

در  (DEA)هیییا  اسیییتفاده از تحیییییل یویشییی  داده 

من تحییل ، ضداری و صنایع مرتبط های جنگل یرکت

، تعییداد واحییدها و عوامییل در اظییر DEA اییوع میید 

آن هیای   لرفته یده در این مد  و مزایا و محیدودیت 

اسییتفاده از تحییییل  لیییری ییید کییه بررسیی  و اتیجییه

در ب ییش جنگیل بیه منظییور    DEAهیا   داده یویشی ِ 

لیری  وری و تصمیم افزایش آلاه  برای مدیریت بهره

یقی  بیا عنیوان    . در تحق[17] است یتکنیک لدرتمند

وری واحدهای سیازماا  در جنگیل    بهرهلیری  اادازه»

ارزییاب  کیارای    ، در «ییارامتری  با استفاده از مد  غیر

دفیاتر   هیا و  ادارات جنگل واحدهای اساس  سازماا 
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 ، بییا اسییتفاده از تحییییل یویشیی  سییدر جنگییل کروا

(DEA)  اشیییان داده یییید کیییهداده DEA  معییییار

در میدیریت    ارزیی  سیار بالیری لدرتمند و ب تصمیم

 .[18] جنگل است

 ها مواد و روش
هیا، از   به منظور برآورد میزان تولید اها  در اهالسیتان 

 طالعییات، آمییار و ا1381تییا  1377سییه ماهییة دوم  

( ادارة 1براساس لیست سیاهة تولید اها  )فرم یمارة 

یید. مییزان    مطالعیه اهالستان  16کل منابع طبیع  در 

به تفکیک سا  است را  ید. همچنین با تولید سالیااه 

هیای   ای و اخیذ لیزارش   استفاده از مطالعات کتاب ااه

از  ییده  مطالعیه  اهالسیتانِ  ةیناسنام ةخالص موجود و

سییازمان  هییای جنگییی ِ کییاری و یییارک دفتییر جنگییل

آمییار، اطالعییات،  کشییوریییما  هییا و مراتییع  جنگییل

 هیای زییر بررسی  و    امکااات و عوامل تولید اهالستان

 وتحییل ید. تجزیه

های ادارات کل منابع طبیعی در  الف( نهالستان

یشیت   ادارة کل اویهر یامل دو اهالستان: یهر شمال:

؛ ادارة کییل سییاری یییامل دو اهالسییتان:  و کالردیییت

کیوده و الجیم؛ ادارة کل لیالن یامل سیه اهالسیتان:   

بسته؛ ادارة کیل لیسیتان ییامل     یییمبرا، الکان و صفرا

 ستان: لر .یک اهال

. 1: های دولتی شیامل  های شرکت ب( نهالستان 

سه اهالستان: جوکنیدان، ییاادرمن و     یرکت یفارود

چوب سه اهالسیتان: یجیت،    . یرکت اکا2سون؛  ییسه

. یرکت چوب و کاغذ مازادران 3وامک و چیمردی؛ 

. ییرکت فیریم ییک    4دو اهالستان: تییوکال و تجین؛   

 (.2 اهالستان: درزیکال )جدو 

 

 1381ـ1377 یها سالنسبت به ظرفیت اسمی در  شده مطالعه یها نهالستانعملکرد  .2  جدول

 حداکثر استفاده از ظرفیت حدالل استفاده از ظرفیت ها میااگین سا  اام اهالستان

 69/55 51/27 94/38 یییمبرا

 46/72 06/46 77/37 الکان

 25/61 32/26 24/39 بسته صفرا

 265 10/80 34/159 سون ییسه

 10/57 59/4 58/38 جوکندان

 34/28 83/12 65/19 یاادرمن

 49/354 11/31 47/97 کیوده

 11/37 46/18 11/26 الجیم

 44/41 44/33 17/36 تیوکال

 135 10/20 13/53 درزیکال فریم

 39/67 48/21 17/42 چوب یجت اکا

 62/57 88/20 21/41 چوب چیمردی اکا

 57/35 88/13 24/21 چوب وامک اکا

 44/64 21/34 62/49 لر  لرلان

 41/77 87/39 73/54 یهریشت اویهر

 81/60 83/34 20/46 کالردیت اویهر
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لییری   ها عالوه بر اادازه روش تحییل فرالیر داده

کارای ، اوع بازده به مقیاس تولید را اییز بیه تفکییک    

کننید. ایین متید از جمییه      های التصادی ارائه م  بنگاه

مقداری تولید  اایارامتریک ت مین توابع هم های روش

ریزی خطی  را   که تکنیک براامه )تولید یکسان( است

لیرد. در این تحقییق، از کیارای  و مید      کار م  ایز به

بییازده متغیییر بییه مقیییاس، کییه بییر مبنییای تحییییل     

لراست، استفاده یده است. مد  بازده متغییر بیه    اهاده

 (:1طة ( بدین یرح  است )رابvrsمقیاس )

(1) 
  -yi + Yλ ≥ 0 
θXi – Xλ ≥ 0 

NIλ = 1 

λ ≥ 0 
 

یامل اعداد ثابیت   × 1Nیک بردار  λ 1در رابطة 

 θدهد.  را اشان م  1های مجموعة مرجع است که وزن

را  θ ≤ 1ها خواهید بیود کیه ییر       کارای  اهالستان

دارد که آیا مقیادیر   کند. ا ستین لید بیان م  تأمین م 

ام بیا   iییده از سیوی اهالسیتان     دوالع  محصو  تولی

توااد بییش از   استفاده از عواملِ تولید مورد استفاده م 

این باید؟ محیدودیت دوم داللیت بیر ایین دارد کیه      

براد حیدالل   کار م  ام به iعوامل تولیدی که اهالستان 

رفتیه از سیوی اهالسیتان     کیار  باید به اادازة عوامل بیه 

بیار و هیر    N  رییزی خطی   مرجع بایند. مد  براامیه 

اتیجیه،   هیا حیل ییود. در    مرتبه برای یک  از اهالستان

دسیت خواهید    برای هر اهالستان به )θمیزان کارای  )

ای روی  دهندة اقطیه  کارای  باید، اشان 1θ=آمد. الر 

مقداری تولید یا تیابع تولیید میرزی اسیت.      منحن  هم

داری کیارای ِ اسیب     بنابراین، طبق اظریة فار ، بنگیاه 

صد است. و اهالستان در مقییاس بهینیه عمیل     درصد 

                                                      
1. reference set 

بایید، ااکیارای  مقییاس     θ <1کیه   صورت  کند. در م 

دهندة وجود بازده  توااد اشان دارد. ااکارای  مقیاس م 

ااکیارای    1صعودی یا ازول  به مقیاس بایید. رابطیة   

کند، که آیا اهالستان در ااحییة   مقیاس را مش ش ام 

کنید ییا خییر. بیه      عالیت می  بازده صعودی یا ازول  ف

بیا   1منظور مشی ش ییدن ایین موضیوع در رابطیة      

 2رابطة  NIλ = 1به جایNIλ≤1 جایگزین ِ محدویت 

صعودی به مقیاس حاصل و به صورت ذییل   بازدة غیر

 یود. تعری  م 

(2) 
-yi + Yλ ≥ 0 

θXi – Xλ ≥ 0 

NIλ ≤ 1 

λ ≥ 0 

با رابطیة   1یده در رابطة  الر کارای  فن  محاسبه

برابر اباید، اهالستان در ااحیة صعودی بیه مقییاس    2

کند و عکر حالت فو  به معنیای وجیود    فعالیت م 

 .[19]بازده ازول  به مقیاس است 

در این بررس ، عمیکیرد هیر اهالسیتان در زمینیة     

ییود کیه    منزلة ییک واحید لیمیداد می      تولید اها  به

سییری ورودی و خروجیی  دارد. ورودی هییر    یییک

کیار   می  است که در جهت تولید اها  بیه اهالستان عا

هییا اهییا  تولییید کنیید.   رود تییا بییا اسییتفاده از آن میی 

ییده در ایین    لرفتیه  اظیر  هیای در  ترتیب، ورودی بدین

های تولید اها   . مساحت زمین1اد از: ا بررس  عبارت

. تعداد کل کارکنیان. همچنیین،   2حسب متر مربع و  بر

تعداد اها  تولییدی  اد از: ا خروج ِ این مطالعه عبارت

هیا بیا    . از آاجا که در اهالستانیده های مطالعه در سا 

...(،  استفاده از ترکیب عوامل تولید )زمین، کارکنیان و 

ییود، بیرآورد    فقط یک محصیو  )اهیا ( تولیید می     

 کارای  با یک خروج  ااجام لرفته است.
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 نتایج و بحث
ه بیازد  فیرض  لیرفتن  اظر در با که دهد اشان م  اتایج

سیون، لیر ،    هیای ییسیه   ثابت بیه مقییاس، اهالسیتان   

 ز ا یده مطالعه اهالستان 16 میان کالردیت و تیوکال در

 تحیت  کیارای   متوسط و کارای  برخورداراد بیشترین

فیرض   لرفتن اظر در با. است درصد  5/49فرض  این

یشت، کییوده   های یهر اهالستان بازده متغیر به مقیاس،

 ییواداد کارا م  های اهالستان عجم به ایز و صفرابسته

 درصد است.  3/67 فرض این کارای  تحت متوسط که

 اسیاس  بیر  ها، اهالستان بودن الگو به توجه با دراتیجه،

 ااکارا های اهالستان لفت توان تحقیق، م  های این یافته

 سیون  های ییسه اهالستان باید کارای  افزایش منظور به

الف بیین بهتیرین   دهنید. اخیت   لیرار  خیود  الگیوی  را

ها از اظر کارای ِ فنی  برابیر بیا     اهالستان و میااگین آن

درصد بود که چنااچیه ایین اخیتالف از طرییق       7/32

افزایش کارای  فنی  بیه صیفر برسید، تحیت ییرایط       

ها، مییزان تولیید    موجود و بدون افزایش مصرف اهاده

 درصد لابل افزایش است.  7/32

 

 1377ی به تفکیک نهالستان در سال . میزان انواع کارای3 جدول 

 اوع مقیاس کارای  اای  از مقیاس کارای  مدیریت  کارای  فن  اام اهالستان

 بازده ازول  979/0 718/0 703/0 یییمبرا

 بازده ازول  960/0 517/0 497/0 الکان

 بازده صعودی 577/0 921/0 532/0 بسته صفرا

 بازده صعودی 395/0 1 395/0 سون ییسه

 بازده ازول  822/0 978/0 804/0 جوکندان

 بازده ازول  628/0 764/0 821/0 یاادرمن

 بازده ازول  753/0 696/0 527/0 کیوده

 بازده صعودی 990/0 455/0 450/0 الجیم

 بازده ثابت 1 1 1 تیوکال

 بازده صعودی 249/0 382/0 249/0 درزیکال فریم

 صعودی بازده 475/0 387/0 184/0 چوب یجت اکا

 بازده صعودی 525/0 389/0 205/0 چوب چیمردی اکا

 بازده صعودی 305/0 745/0 227/0 چوب وامک اکا

 بازده ازول  896/0 1 896/0 لر  لرلان

 بازده ازول  791/0 748/0 592/0 یهریشت اویهر

 بازده ثابت 1 1 1 کالردیت اویهر

  746/0 731/0 555/0 میااگین
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ییود، در   مالحظیه می    3دو  طور که در ج همان

کیال فیریم، کالردییت،     های تییو  اهالستان 1377سا  

سون و لیر  بیا فیرض بیازده متغییر اسیبت بیه         ییسه

کیارا هسیتند و از    ها غییر  مقیاس، کارا و بقیة اهالستان

اهالستان یرایط بازده  صیعودی   7اهالستان،  16بین 

اهالسیتان ییرایط    2اهالستان ییرایط بیازده  و    7و 

، 1378زده  ثابت اسبت به مقیاس داراد. در سیا   با

سون با فرض بیازده متغییر    های کیوده و ییسه اهالستان

کارا هستند  ها غیر اسبت به مقیاس کارا و بقیة اهالستان

اهالسیتان ییرایط بیازده      15اهالستان،  16و از بین 

صعودی اسبت بیه مقییاس و ییک اهالسیتان ییرایط      

 (.4اس داراد )جدو  بازده  ثابت اسبت به مقی

 

 1378. میزان انواع کارایی به تفکیک نهالستان در سال 4جدول 

 اوع مقیاس کارای  اای  از مقیاس کارای  مدیریت  کارای  فن  اام اهالستان

 بازده صعودی 283/0 321/0 091/0 یییمبرا

 بازده صعودی 324/0 423/0 140/0 الکان

 ده صعودیباز 116/0 840/0 098/0 بسته صفرا

 بازده صعودی 187/0 1 187/0 سون ییسه

 بازده صعودی 040/0 288/0 013/0 جوکندان

 بازده صعودی 265/0 311/0 082/0 یاادرمن

 بازده ثابت 1 1 1 کیوده

 بازده صعودی 263/0 308/0 081/0 الجیم

 بازده صعودی 239/0 853/0 204/0 تیوکال

 زده صعودیبا 337/0 305/0 103/0 درزیکال فریم

 بازده صعودی 157/0 382/0 060/0 چوب یجت اکا

 بازده صعودی 164/0 382/0 064/0 چوب چیمردی اکا

 بازده صعودی 070/0 737/0 052/0 چوب وامک اکا

 بازده صعودی 883/0 158/0 139/0 لر  لرلان

 بازده صعودی 456/0 311/0 143/0 یهریشت اویهر

 بازده صعودی 678/0 488/0 311/0 کالردیت اویهر
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 1379. میزان انواع کارایی به تفکیک نهالستان در سال 5جدول 

 اوع مقیاس کارای  اای  از مقیاس کارای  مدیریت  کارای  فن  اام اهالستان

 بازده صعودی 999/0 437/0 436/0 یییمبرا

 بازده صعودی 960/0 445/0 427/0 الکان

 ه صعودیبازد 668/0 937/0 956/0 بسته صفرا

 بازده صعودی 984/0 1 984/0 سون ییسه

 بازده ازول  742/0 769/0 570/0 جوکندان

 بازده صعودی 826/0 320/0 264/0 یاادرمن

 بازده ازول  562/0 788/0 443/0 کیوده

 بازده صعودی 998/0 335/0 334/0 الجیم

 بازده ثابت 1 1 1 تیوکال

 ده صعودیباز 991/0 530/0 525/0 درزیکال فریم

 بازده صعودی 723/0 400/0 289/0 چوب یجت اکا

 بازده صعودی 996/0 490/0 489/0 چوب چیمردی اکا

 بازده صعودی 253/0 737/0 187/0 چوب وامک اکا

 بازده ازول  568/0 1 568/0 لر  لرلان

 بازده ازول  621/0 1 621/0 یهریشت اویهر

 بازده ثابت 1 1 1 کالردیت اویهر

 

ییود، در   مالحظه می   5ان طور که در جدو  هم

فیریم، کالردییت،    کیال   هیای تییو   اهالستان 1379سا 

سون، لر  و یهریشیت بیا فیرض بیازده متغییر       ییسه

کارا هستند  ها غیر اسبت به مقیاس کارا و بقیة اهالستان

اهالسیتان ییرایط بیازده      10اهالستان،  16و از بین 

ن یییرایط اهالسییتا 4صییعودی اسییبت بییه مقیییاس و  

اهالسیتان ییرایط    2بازده  ازول  اسبت به مقیاس و 

 بازده  ثابت اسبت به مقیاس داراد.

هیای   اهالسیتان  1380دهد در سیا   اشان م  6جدو  

بسیته   سون، لر  و صفرا فریم، کالردیت، ییسه کال  تیو

با فرض بازده متغیر اسیبت بیه مقییاس، کیارا و بقییة      

 9ها،  ز بین این اهالستانکارا هستند و ا ها غیر اهالستان

اهالستان یرایط بازده  صعودی اسبت بیه مقییاس و   

اهالستان یرایط بازده  ازول  اسبت بیه مقییاس و    4

اهالستان یرایط بیازده  ثابیت اسیبت بیه مقییاس       3

  131چیوب معیاد     امک اکا داراد. کارای  اهالستان و

تیوان لفیت    درصد است که از همه کمتر اسیت. می   

توااید   درصید منیابع خیود می      13وامک با اهالستان 

 همان سطا جاری محصوالت خود را دایته باید.
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 1380. میزان انواع کارایی به تفکیک نهالستان در سال 6جدول 

 اوع مقیاس کارای  اای  از مقیاس کارای  مدیریت  کارای  فن  اام اهالستان 

 بازده صعودی 959/0 514/0 493/0 یییمبرا

 بازده ازول  994/0 469/0 466/0 الکان

 بازده صعودی 816/0 1 816/0 بسته صفرا

 بازده صعودی 316/0 1 316/0 سون ییسه

 بازده ازول  951/0 586/0 558/0 جوکندان

 بازده صعودی 860/0 326/0 280/0 یاادرمن

 بازده ازول  868/0 484/0 420/0 کیوده

 بازده صعودی 810/0 324/0 262/0 الجیم

 بازده ثابت 1 1 1 التیوک

 بازده صعودی 956/0 995/0 951/0 درزیکال فریم

 بازده صعودی 924/0 557/0 515/0 چوب یجت اکا

 بازده صعودی 789/0 504/0 398/0 چوب چیمردی اکا

 بازده صعودی 177/0 737/0 131/0 چوب وامک اکا

 بازده ثابت 1 1 1 لر  لرلان

 ده ازول باز 852/0 1 852/0 یهریشت اویهر

 بازده ثابت 1 1 1 کالردیت اویهر

 

  کال های تیو اهالستان 1381، در سا  7اساس جدو   بر

سیون، لیر  و صفرابسیته بیا      فریم، کالردیت، ییسیه 

فیرض بیازده متغییر اسیبت بیه مقییاس کیارا و بقییة         

 8اهالسیتان،   16کارا هسیتند و از بیین    ها غیر اهالستان

ی اسبت بیه مقییاس و   اهالستان یرایط بازده  صعود

اهالستان یرایط بازده  ازول  اسبت بیه مقییاس و    6

اهالستان یرایط بیازده  ثابیت اسیبت بیه مقییاس       1

 داراد.

هیا   ، کیارای  فنی  اهالسیتان   هدی ط  دورة مطالعه

درصید بیوده اسیت     ( 6/49) 50طور میااگین حدود به

 (.8)جدو  
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 1381ن در سال . میزان انواع کارایی به تفکیک نهالستا7جدول 

 اوع مقیاس کارای  اای  از مقیاس کارای  مدیریت  کارای  فن  اام اهالستان

 بازده ازول  973/0 773/0 752/0 یییمبرا

 بازده صعودی 945/0 429/0 405/0 الکان

 بازده صعودی 956/0 1 956/0 بسته صفرا

 بازده صعودی 324/0 1 324/0 سون ییسه

 بازده ازول  953/0 540/0 515/0 جوکندان

 بازده ازول  981/0 444/0 436/0 یاادرمن

 بازده ازول  /881 445/0 392/0 کیوده

 بازده ثابت 1 501/0 501/0 الجیم

 بازده ثابت 1 1 1 تیوکال

 بازده صعودی 625/0 391/0 244/0 درزیکال فریم

 بازده صعودی 924/0 446/0 412/0 چوب یجت اکا

 بازده صعودی 922/0 644/0 594/0 چوب چیمردی اکا

 بازده صعودی 500/0 772/0 386/0 چوب وامک اکا

 بازده ازول  877/0 1 877/0 لر  لرلان

 بازده ازول  934/0 1 934/0 یهریشت اویهر

 بازده صعودی 990/0 1 990/0 کالردیت اویهر

 

 ها به تفکیک سال . میزان میانگین انواع کارایی در نهالستان8جدول 

 کارای  اای  از مقیاس کارای  مدیریت  کارای  فن  سا 

1377 5/55% 731/0 746/0 

1378 5/17% 507/0 342/0 

1379 8/54% 699/0 806/0 

1380 2/59% 718/0 830/0 

1381 61% 712/0 861/0 

 %7/71 %3/67 %6/49 میااگین
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درصید    50هیا، بیا   این بدین معناست که اهالستان

ااستند همان مقدار تولید را که ط  تو عوامل تولید، م 

ییده   ااد تولید کنند یا مقدار محصو  تولید دوره دایته

برابر افیرایش دهنید. همچنیین، کمتیرین مقیدار       را دو

بیه مییزان حیدود     1378کارای  عوامل تولید به سیا   

  61بیه مییزان    81درصد و بیشترین آن بیه سیا     5/17

قییاس مربیو    درصد کارای  با بازده ثابت اسبت به م

 است.

 

 شده منتخب طی دورة مطالعه نهالستان کارایی افزایش برای الگو های نهالستان .9جدول 

 شده های مطالعه کد نهالستان الگو در سال مشخصات نهالستان

 1381 1380 1379 1378 1377 کد نام

  9 14 4 9 16 4 16 9 4 7 9 16 14 1 یییمبرا

 4 3 9  9 15  4 9 4 7  9 14 2 الکان

   3   3  4 9 4 7  4 9 3 بسته صفرا

   4   4   4  4   4 4 سون ییسه

 9 15 14 9 14 15 9 4 15 4 7  9 14 5 جوکندان

  15 9 4 3 9  4 9 4 7  14 9 6 یاادرمن

 9 15 14 9 14 15 9 14 15 4 7  9 14 7 کیوده

  14 9 3 4 9 4 9 16 4 7 4 9 16 8 الجیم

   9   9   9 4 7   9 9 تیوکال

  4 16  4 16  4 16 4 7  4 16 10 درزیکال فریم

 4 16 9 16 4 9  4 9 4 7  4 9 11 چوب یجت اکا

 4 16 9 4 14 9 4 16 9 7 4  9 4 12 چوب چیمردی اکا

 4 3 9   4   4  4  9 4 13 چوب وامک اکا

   14   14   14 4 7   14 14 لر  لرلان

   15   15   15 4 7  14 9 15 یهریشت

   16   16   16 4 7   16 16 کالردیت
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هییای  ، سییتون او  اییام اهالسییتان  9در جییدو  

هیای   و ستون دوم کد آن اهالستان و ستون یده مطالعه
ها در سیا  مربوطیه اسیت؛     بعدی الگو بودن اهالستان

 1در سطر او  اهالستان یییمبرا کید   9مثالً در جدو  
 1377هند در سیا   د های بعدی اشان م  دارد و ستون

( و 16( و کالردیییت )14اهالسییتان لییر  لرلییان ) 
ااد. بیه همیین    ی این اهالستان الگو بوده ( برا9تیوکال )

 1381و  1380، 1379، 1378هییای  ترتیییب، در سییا 
منزلة الگو برای این  به 16و  14، 9، 7، 4های  اهالستان

 ااد. اهالستان معرف  یده

 آاجا : ازواحد کاراییبا  هایی نهالستان بندی رتبه

 هیا ارائیة   داده یویش  تحییل روش اهداف از یک  که

 اینجیا  در های ااکاراست، اهالستان برای مرجع الگوی

 الگیوی  DEAP 2افیزار   ایرم  خروجی   اتایج براساس

ییود   مش ش می   یده مطالعه های اهالستان از یک هر
 از ییک  هیر  بیرای  الگیو  هیای  (. اهالسیتان 9)جیدو   

سازی  بهینه در که هستند های  آن منت ب های اهالستان
 دسیت  بیه  1ها  کارای  آن یده مطالعه اهالستان کارای 

سیازی کیارای     بهینیه  هنگیام  مثیا ،  بیرای  .است آمده
 ییده  های محاسبه از وزن استفاده با و اهالستان یییمبرا

های تیوکال، کالردیت  اهالستان کارای  1377در سا  

 منزلیة  هیا بیه   اهالسیتان  آن و آمیده  به دسیت  1 و لر 

 در ییا  اسیت  ییده  معرفی   یییمبرا برای الگو اهالستان

 سیه  ،1381اهالستان الکان در سا   کارای  سازی بهینه

واحید   سون کارای  ییسه صفرابسته و اهالستان تیوکال،
اهالسیتان   بیرای  الگو منزلة اهالستان به و )یک( دایتند
الگیو،   هیای  والیع، اهالسیتان   ااید. در  یده الکان معرف 

تشیکیل   را اظیر  میورد  اهالسیتان  مجازی کارای  واحد
 بیه  DEAP 2افیزار   ایرم  کیه  ید متذکر دهند. باید م 

 وزای   واحید  کیارای   دارای هیای  اهالسیتان  از یک هر

 ایین تحقییق   در اهالستان 7از آاجا که . دهد م  اسبت

 دهد را م  امکان این DEAااد،  یده تعیین الگو منزلة به

ییواد.   بنیدی  اولوییت  مرجع های اهالستان از یک هر تا
 تعیداد دفعیات، بیا    هیای  روش از اسیتفاده  با بنابراین،

 واحدهای بندی اولویت به دفعات تعداد وزا  مجموع

 ید. مرجع الدام
 بیه  مراجعه روش، دفعات: ا ستین تعداد . روش1

 مرجع یا اظر، الگو مورد اهالستان که است دفعات  تعداد

 روش، این به توجه است. با لرفته ها لرار اهالستان سایر

 دفعیات  لحیام آاکیه   سون و تییوکال بیه   ییسه اهالستان

 مییان  در را او  رتبیة  بیوده،  مطرح الگو منزلة به بیشتری

 (.10)جدو   است کرده ها کسب اهالستان سایر

 ها . تعداد دفعات الگو بودن در تحلیل پوشش داده10جدول 

 جمع 1381 1380 1379 1378 1377 اام اهالستان

 5 3 2    بسته صفرا

 39 6 8 9 13 3 سون ییسه

 13    13  کیوده

 38 10 9 8  11 تیوکال

 18 5 3 3  7 لر  لرلان

 11 4 4 3   یهریشت اویهر

 15 4 4 3  4 کالردیت اویهر

 139 32 30 26 26 25 جمع
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 ها . مجموع وزنی الگوبودن در تحلیل پوشش داده11جدول 

 جمع 1381 1380 1379 1378 1377 اهالستان اام

 بسته صفرا
   

015/1 414/1 429/2 

 03/33 748/3 905/3 698/5 508/14 171/5 سون ییسه

 کیوده
 

799/1 
   

799/1 

 553/7 تیوکال
 

723/5 049/6 909/5 234/25 

 871/1 لر  لرلان
 

202/1 101/1 121/1 295/5 

 یهریشت اویهر
  

976/1 613/1 522/1 111/5 

 405/1 کالردیت اویهر
 

072/1 926/1 284/1 687/5 

 

 دیگر دفعات: روش تعداد وزا  مجموع . روش2

 های اهالستان مجموع وزا  به مراجعه بندی، رتبه برای

 الگیو  منزلیة  بیه  که است بار هر در واحد کارای  دارای

 کیه  طیور  همیان  ااد. بوده ها مطرح اهالستان سایر برای

اهالسیتان   اییز  روش ایین  به توجه با د،یو مشاهده م 

هیای   سایر اهالستان میان در او  منزلة رتبة به سون ییسه

 ).11است )جدو   مطرح یده مطالعه

 گیری نتیجه
 بیوده  احوی به تحقیق فرایند که ایاره ید، طور همان

(  و یرسینل  هیا )زمیین   لیرفتن ورودی  اظیر  در بیا  کیه 

 و ییده(  لیید هیای تو  خروج  این تحقیق )تعداد اها 

 هیا،  داده یویشی ِ  تحیییل  روش بیه  کیارای   ارزییاب  

 .اسیت  ییده  های یما  ااجام اهالستان ای میان مقایسه

 ثابیت  بیازده  فرض مد  با دو از مقاله این در بنابراین،

 بیرای  مقییاس  بیه  اسیبت  متغییر  بازده فرض اسبت و

 مقییاس  و میدیریت  و کیارای   فنی   کیارای   محاسیبة 

 ها ورودی لرفتن اظر در با نابراین،یده است. ب استفاده

یویشی    تحییل روش به کارای  ارزیاب  و خروج  و

 7تیا   3 هیای  جیدو   در و حاصیل  ها ایین اتیایج   داده

مشیاهده   8در جیدو    کیه  طیور  یید. همیان   خالصیه 

 مییااگین  و 717/0مقییاس   کیارای   مییااگین  یود، م 

 کیه  بدین معناست است. این 673/0مدیریت  کارای 

 یرایط سایر بودن ثابت با فرض های منت ب اناهالست

 میدیریت،  بیه لحیام   هیم  و مقییاس  لحیام  بیه  هیم 

داراید؛ بنیابراین، بایید     ای بیدون اسیتفاده   های ظرفیت

 بهینیه  طیور  بیه  هیا  این ظرفییت  که یود ات اذ ترتیب 

استفاده یواد. این اتایج با تحقیقات در زمینیة کشیت   

ن رضیوی و  های استان خراسیا  لندم دیم در یهرستان

وییژه   هیا، بیه   در زمینة یتااسیل افیزایش اایواع کیارای    

 به توجه با که دیگری کارای  فن ، همسوست. موضوع

 کیه  اسیت  ایین  کرد، ایاره آن به توان کارای  م  اتایج

ها منت یب طی  دورة    در اهالستان فن  کارای  میااگین

  100 از که است. این بدان معناست 673/0 یده مطالعه

 فقیط  منت یب،  هیای  اهالسیتان  موجود رفیتدرصد ظ

 درصد دیگیر   7/32 و است یده درصد استفاده  3/67

 عمیالً بیدون اسیتفاده    توسعه لابل ظرفیت منزلة به آن

است. اتیجة این تحقیق با اتیایج  کیه ظرفییت     مااده

 دست آورداد مطابقت دارد. به به 7/31لابل توسعه را 

 افزایش بدون اناهالست هر لفت توان دیگر، م  عبارت
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توااد تولید  با همان ظرفیت موجود م  و خود ظرفیت

دهید. همچنیین، ایین     درصید افیزایش    7/32خیود را  

ارزیاب  کارای  فن  تحقیق با اتایج تحقیقات در زمینة 

بییا اسییتفاده از میید  در عمییییات جنگییل  ییمااکییاران

( مطابقیت  DEA)هیا   اایارامتری تحییل یویشی  داده 

بعضی  از ییمااکیاران    کیارای  فنی   داد دارد که اشان 

تیوجه  کمتیر از    درخیور طیور   هاما برخ  بی  مناسب

از  تیر کم ةاسیتفاد . عیت آن هیم  دیگران کارآمد بوداد

 ثیر منف  بر کارای أتو امکااات بوده که باعد  ظرفیت

ثیر أتی  ایز کارای  فنی  را تحیت   کارمقیاس  ید وفن  

 .خود لرار داده است

سیون،   های صفرابسته، ییسه الستانط  دورة مطالعة اه

چیوب و   چوب، چیمردی اکا درزیکال فریم، یجت اکا

 بیه  چیوب، دارای بیازده صیعودی اسیبت     وامک اکا

مقیاس بود که با افزودن به یک  از عوامل تولید مااند 

توااسییت تولییید خییود را  ایییروی مت صییش و ... میی 

های کیوده، لر  و یهریشت،  افزایش دهد و اهالستان

مقییاس بیوده،    بیه  در حالت بیازده ازولی  اسیبت    که

طور کارآمد همة مراحل تولید را  توااد به مدیریت ام 

کنتر  کند. همچنین، اهالستان تییوکال در طی  چهیار    

سا  و اهالستان کالردیت ط  سه سیا  بیازده ثابیت    

ها بیا افیزایش    مقیاس دایت که در این سا  به اسبت

افیزایش در تولیید    همة عوامل تولید به همیان مییزان  

ها به دالییل ااکیارای     منجر ید. در برخ  از اهالستان

مدیریت ، ااکارای  مقیاس، تفاوت کیفییت در عوامیل   

تولید و عوامل محیط  )فیزیکی  و لیوااین( موجیب    

ها هسیتند   کارای  فن  کمتری اسبت به سایر اهالستان

 که به تحقیقات بیشتری در آینده ایاز دارد.

 پیشنهادها
های غیرکارا به ب ش خصوصی    والذاری اهالستان -

 ها به سمت اظارت؛ و حرکت سازمان جنگل

کیارا جهیت    هیای ایا   ایجاد یرایط الزم در اهالستان -

 های کارا؛ تولید در حد اهالستان

 تعدیل یا فروش لسمت  از عوامل مازاد بر ایاز؛ -

های ادارات کل  ایجاد فرصت مناسب برای اهالستان -

های میورد   ریزی تولید لواه طبیع  جهت براامهمنابع 

 ها؛ تقاضا در بازار آزاد در ظرفیت خال  اهالستان

تشییویق ب ییش خصوصیی  و تعییاوا  در ایجییاد     -

هیای جنگیی  از طرییق تسیهیالت      های لواه اهالستان

 بااک ؛

ها به بیاغ بیذر بیا     های خال  اهالستان تبدیل لسمت -

 اه.توجه به مولعیت اهالستان و اوع لو
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