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Abstract 

Background and Objective: The goal of this study is to evaluate the relationship between economic efficiency 

and environmental efficiency in Iranian agriculture sector. 

 

Materials and Methods: For this purpose, Data Envelopment Analysis (DEA) and Toda-Yamamoto causality 

testing methods were used. The required data for this research were collected from the statistical Center of 

Iran, Central Bank as well as the Ministry of Energy during 1996-2017. 

 

Results: The results showed that mean values of economic efficiency either in constant or in variable returns 

to scale are 71% and 92%, respectively. The average environmental efficiency using DEA was also calculated 

as 88%. The results of the ADF and KPSS unit root testing methods revealed that the studied variables are 

stationary in one-time difference. The results of the Toda-Yamamoto causality test showed a one-way causal 

relationship from environmental to economic efficiency. Assessing the long run equilibrium equation 

demonstrated that economic efficiency was increased about 0.63% in increment of environmental efficiency 

by 1%.  

 

Conclusion: According to the findings, it is expected to be improved the environmental efficiency with 

application of environmental laws. This is caused to be developed technology and to be growth total factor 

productivity which leads to be improved the economic efficiency of Iranian agriculture sector. 
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 مقدمه

ی کشاورزی موجود به خصوص در هاواحد 

های ی در حال توسعه با کمبود منابع و فرصتهاکشور

ی مدرن هامحدود جهت توسعه و پذیرش تکنولوژی

رویه و ناموزون از منابع در جهت و استفاده بی اندمواجه

افزایش تولید محصوالت کشاورزی باعث محدودتر شدن 

سبت به گذشته شده منابع موجود در بخش کشاورزی ن

های کشاورزی را در روند رشد و توسعه با و واحد

(. 2895رو کرده است )گیتینگر ی مختلفی روبههاچالش

بنابراین در جهت افزایش تولید محصوالت کشاورزی، 

ی هاتوجه به بحث کارایی در اقتصاد کشاورزی کشور

در حال توسعه از جمله ایران از اهمیت خاصی برخوردار 
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امنیت غذایی و  نیتأممسئله حائز اهمیت در کنار  .است

افزایش سهم تولیدات بخش کشاورزی از طریق افزایش 

این است که  شودیمکارایی که باعث رشد اقتصادی هم 

های تولیدی در طی فرآیند رشد استفاده از نهاده

ی نامطلوب در کنار هااقتصادی منجر به تولید ستاده

ی نامطلوب به هاگردند. ستادهیی مطلوب مهاستاده

زیست شده و اثرات مخربی بر وارد محیط عنوان آالینده

گذارند. در جریان تولید هم در کنار زیست میمحیط

ی نامطلوبی هایی که قابل فروش هستند، ستادههاستاده

شود، تولید که مصرفشان باعث کاهش مطلوبیت می

سطحی در نتیجه  یهاو آب گردد. آلودگی خاکمی

شیمیایی و همچنین انتشار  و سموم هامصرف کود

ی در اتمسفر، هر دو در اثر تولید اگلخانهی گازها

آیند. در این راستا توجه به های نامطلوب به بار میستاده

های ای ناشی از بخشهای آالینده و گلخانهانتشار گاز

 جهانی ی وامنطقهمختلف اقتصادی به لحاظ اثرات محلی، 

(. 1020)آقاکثیری  سزایی برخوردار استاز اهمیت به

ویژه از ای از منابع مختلف و بهانتشار گازهای گلخانه

ی هابخش کشاورزی یکی از عوامل اصلی آلودگی

محیطی و منبع تغییرات عمده آب و هوا و تنوع زیست

 (. 1008 همکاران شود )قربانی وحسوب میزیستی م

 ، 2SO ،4CH ،xNO ها )آالیندهمیزان انتشار 

CO2وCO یزمان بازه( در بخش کشاورزی طی 

(. 1025افزایش یافته است )وزارت نیرو،  2984-2934

ه توان ببنابراین با استفاده صحیح از منابع طبیعی می

محیطی کمک و بهبود کارایی زیست زیستحفظ محیط

زیست یک درواقع ارتباط بین اقتصاد و محیط نمود.

ع بی اقتصادی از مناهافعالیت .ارتباط دوسویه است

 در کنار تولید و کنندده میازیست استف موجود در محیط

ها را نیز تولید محصول، پسماند، ضایعات و آالینده

س بر اسا شوند.زیست میباعث آلودگی محیط کهکنند می

توان بیان کرد، بخش کشاورزی با دو مطالب یاد شده می

رو زیست روبهافزایش میزان تولید و حفظ محیطی مسئله

کنار توجه به بخش اقتصادی  است. به این مفهوم که در

محیطی از جمله به پدیده بایستی همزمان به بخش زیست

ش ی  نقاگلخانهکه گازهای  و تغییر اقلیم گرم شدن زمین

ای مبذول شود. طبق در آن دارند توجه ویژه مؤثر

بخش  ،هااز صنایع و کارخانهفائو، بعد گزارشات 

 یاگلخانهی گازهاکشاورزی بیشترین سهم در انتشار 

ی انتشار گازها ایران نیز دارد. در بخش کشاورزی

 داشته استی اخیر روند صعودی هاای در دههگلخانه

ی هاای طی سالی گلخانه. نرخ رشد گازها(2)شکل 

 درصد کاهش یافته است. در 23حدود  2994-2934

درصد  40 حدود ،2994-2998ی هادوره زمانی سال

-2985 یهاضمن اینکه در بازه زمانی سال افزایش یافته

 درصد را تجربه کرده است. 23کاهشی معادل  2994

 

 
 

 (2119)وزارت نیرو،  1131-1159 یهاسال یط رانیا یکشاورز بخش در یاگلخانه یهاگاز انتشار زانیم -1شکل 
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مطالعات زیادی در مورد محاسبه کارایی 

ی مختلف کشاورزی و همچنین کارایی اقتصادی واحدها

نتایج اکثر مطالعات و  محیطی انجام شده استزیست

ادی در طول زمان از این است که کارایی اقتص حاکی

در مورد کارایی در حالیکه  بهبود یافته است

محیطی نتایج روشنی وجود ندارد. حال با توجه به زیست

زیست و ارتباطی که  اهمیت بخش اقتصاد و بخش محیط

بررسی  ،ی مهمبین این دو بخش وجود دارد، مسئله

زیابی ارتباط بین کارایی ار و همچنینها میزان این کارایی

محیطی در بخش کشاورزی اقتصادی با کارایی زیست

در بررسی رابطه  (1005) آرمن و زارع باشد.ایران می

علیت مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 

و  یاماموتو -با بکارگیری روش تودا 2943-2992زمانی 

تصحیح خطا دریافتند که رابطه علی یکطرفه از کل 

آشنا  دارد.مصرف انرژی به رشد اقتصادی وجود 

 گلخانهای و و آالینده گازهای انتشار  بین رابطه (1008)

مطالعه ایران  در 2940-2995 طی دوره را اقتصادی رشد

 و اقتصادی رشد از طرفهیک علیت یک که و نشان داد

 درکربن  اکسیددی انتشار به نفتی هایفرآورده مصرف

( ارتباط 1023) راسخی و همکاران .داردوجود  بلندمدت

  ایبرمحیطی را کارایی اقتصادی و کارایی زیست

با استفاده  2990-2980زمانی  مختلف در بازهکشورهای 

ها و علیت گرنجر بررسی از روش تحلیل پوششی داده

 و دیقتصاایی رااـک بین ی تحقیقهابراساس یافتهکردند. 

 مثبت طتباار منتخب یهارکشودر  یستمحیطیز ییرااـک

رابطه (، 1023) . شهنازی و همکارانددار دجوو طرفهدو

در رشد اقتصادی  و ی انرژیهاعلیت میان مصرف حامل

با استفاده از  2993-2982 یهاسالایران را  طی  اقتصاد

رابطه  و گزارش نمودند کهبررسی  موتویاما -روش تودا

ی انرژی به رشد هاطرفه از مصرف حاملعلیت یک

در خارج از  .وجود دارد اقتصادی در بخش کشاورزی

 ییراکا طتباار ( 1021فوجی و همکاران )کشور نیز 

با مدل خطی  را پنژامحیطی  یستز ییراکاو  دیقتصاا

 بطهرا. بر اساس نتایج حاصله نددکر سیربردو  و درجه

شکل  به محیطی یستز ییراکاو  دیقتصاا ییراکا

رابطه  (1023احمد و همکاران ) .باشدمی سمعکو

اکسید کربن و انرژی مصرفی با رشد اقتصادی انتشاردی

از طریق  2832-1024 طی دوره زمانی را در اقتصاد هند

که  مصرف انرژی  ندنشان داد ومطالعه  ARDLمدل 

 بین رشدکربن دارد و  اکسیدرابطه مثبت با انتشار دی

آی و  رابطه مثبت وجود دارد. اقتصادی و انتشار کربن

اکسید اثر رشد اقتصادی بر انتشار دی (1023) ادوخا

کشور در حال توسعه با استفاده از  92کربن را برای 

و نتیجه گرفتند که چارچوب آستانه پانل مانا بررسی 

رشد  واکسید کربن دی اربین انتش یداررابطه معنی

 .دارد انرژی و توسعه مالی وجوداقتصادی، مصرف 

های در فعالیت بیانگر آن است که های منابعبررسی

ی دیگر، دو بخش هامانند فعالیت بخشه نیزکشاورزی 

و  تهداشمحیطی ارتباط تنگاتنگی با هم اقتصادی و زیست

گذارانی که برای رسیدن به یک هدف اجتماعی و سیاست

زیست را هم کنند الجرم محیطریزی میاقتصادی برنامه

دهند. حال سوالی که باید برای قرار می ریتأثتحت 

این است که  ریزان مطرح شودگذاران و برنامهسیاست

، یعنی هدف توان همزمان به هر دو هدفونه میچگ

و آیا  ؟زیست دست یافتحفظ محیطدی و هدف اقتصا

تحلیل داری بین این دو وجود دارد؟ ارتباط معنی اساساً

علیت از آن جهت اهمیت دارد که اگر علیت از سمت کارایی 

وجود داشته  اقتصادی محیطی  به سمت کاراییزیست

باشد هرگونه تصمیم و سیاست اشتباه در مورد کارایی 

 زیست، ی روی محیطمنف ریتأثمحیطی عالوه بر زیست

عکس آن نیز  قرار خواهد داد و ریتأثهم تحت  اقتصاد را

 این اصلی هدف ،همین اساس بر صادق خواهد بود.

 کارایی وارزیابی ارتباط بین کارایی اقتصادی مطالعه 

 .باشدمحیطی در بخش کشاورزی ایران میزیست
 

 هامواد و روش

 ول به حدصکارایی به مفهوم بدست آوردن مح

ق طب باشد.می هاکافی زیاد از مجموعه مشخص نهاده
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سه نوع کارایی فنی، اقتصادی   ،(2853) بندی فارلتقسیم

دارای و تخصیصی وجود دارد که کارایی اقتصادی 

را  یستمحیطیز ییاکار باشد.می یترجامعمفهوم 

 بالفعل به هبالقو دهستفاا قلاحد نسبت انعنو به توانیم

و  . واگنرتعریف کرد محیطییستز ریانباز یهاهدنها

ر کل دو دیدگاه در مورد ارتباط ( د1001) همکاران

را بیان نموده  محیطییی اقتصادی با کارایی زیستاکار

محیطی باال کارایی زیست دیدگاه سنتی: (الف است:

باشد که می کارایی اقتصادی پایین و بالعکس مطابق با

محیطی و کارایی ارتباط کارایی زیست در این دیدگاه

 (1)شکل  اقتصادی به شکل یک منحنی نزولی خواهد بود

 دیقتصاا ییراکا بین طتباار: دیدگاه تجدید نظر طلب (ب؛

 ییراکابهینه  سطح با سمعکو U شکلطی به یستمحیو ز

نقطه  ،واقع در .(9)شکل  شودارائه میمحیطی یستز

 سال دیدگاه تجدید نظر طلب از فرضیه پورتر در عطف

 2885در سال  ی که پورتر و وندرلینداهینظرو  2882

 درعملککه  . این فرضیه مبنی بر این بودباشدمی نداهداد

 تـمزیی ارـب هالقوـب منبعی انعنو به یستمحیطیز

 باشد. می قابتیر

 
 یاقتصاد ییکارا و یطیمحستیز ییکارا ارتباط-2شکل         یاقتصاد  ییو کارا یطیمحستیز ییکارا نیارتباط ب -1شکل 

 (یسنت دگاهی(                                                                 )دطلب نظردیتجد دگاهی)د

                                                                                

 (DEAها )استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده     

ی محیطی یکو کارایی زیست کارایی اقتصادیبرای محاسبه 

یک روش  DEA. باشدهای متداول میرهیافت از

آن را  هیاول یالگو (2853)است که فارل  یخط یزیربرنامه

که بر طبق اصول حداقل  ییهابنگاه مذکور کرد. در مدل انیب

رار ق کسانی دیتول عتاب یرو کنندیم تی)کارا( فعال نهیهز

صددرصد اعالم  ییکارا زانیآنها م یو برا رندیگیم

 امکان به، هاتحلیل پوششی دادهروش مزیت از  .گرددیم

های گوناگون حتی با وجود ستادهو ها نهادهکارگیری 

عدم نیاز به شکل تابع و گیری متفـاوت مقیـاس انـدازه

های رگرسیون آماری و یا مانند روش، شده توزیع تعیین

 یخط یزیربرنامه یالگو باشد.می تولید شـکل صـریح تـابع

 :باشدیم( 2رابطه ) به صورت ییکارا بهمحاس یبرا

 

      max 𝜑                                     ( 2رابطه)  
   s.t 

- 𝜑 y + Yλ ≥ 0        

  xn -  Xλ ≥0               

λ ≤  0     

 

 N⨯1یک بردار  λ ،مقدار کارایی 𝜑  در رابطه فوق 

 عیمجموعه مرج یهاوزنباشد که شامل اعداد ثابت می

 𝜑 یمقدار اسکالر بدست آمده برا. دهدیرا نشان م

 هانهادهمقدار  سیماتر بیترت به Yو X ،هابنگاه ییکارا

)ارزش افزوده(  و ستاده )نیروی کار، سرمایه و انرژی(

 بردار مقدار iyها و بردار مقدار نهاده ix. دندهیرا نشان م

فوق  یزیربرنامه یالگو .باشدیم امnها برای بنگاه ستاده

 نظر در( CRS) اسیبه مق نسبت براساس بازده ثابت

ها در مناسب است که بنگاه یزمان CRS گرفته شده است.
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چون رقابت  یخود عمل کنند اما عوامل نهیبه تیوضع

واحد  شودمی ثباع یمالع مناب تیمحدود و ناقص

غیر بازده مت . مدلعمل کند نهیبه اسینتواند در مق یدیتول

∑( با افزودن محدودیت VRS) نسبت به مقیاس 𝝀 =𝑵
𝒏=𝟏

 .آید، بدست میCRSبه مدل  𝟏

در روش تحلیل پوششی فرض بر این است       

ها مطلوب هستند. برای ها و ستادهکه تمام نهاده

وارد کردن  جهتمحیطی گیری کارایی زیستاندازه

های نامطلوب در مدل مشکل وجود دارد )دیخوف ستاده

(. با توجه به ادبیات نظری موجود در زمینه 1002وآلن، 

های مختلفی رای ستاده نامطلوب، روشالگوسازی ب

دار جهت یگرادارد که از روش تابع مسافت ستادهوجود 

)چونگ و  گرا. توابع مسافت ستادهبه عمل آمد استفاده

که امکان افزایش همزمان  است تابعی (2883همکاران، 

ستاده مطلوب و کاهش ستاده نامطلوب را فراهم 

است که  نگر آنبیافرض قابلیت حذف ضعیف . آوردمی

از بین بردن یا کاهش میزان تولید ستاده نامطلوب 

ذف قابلیت ح .لوب استمستلزم کاستن از تولید ستاده مط

توان که محصول بد را می باشدمیمفهوم قوی به این 

بدون پرداخت هزینه یا کاهش تولید محصول خوب حذف 

 (. تابع مسافت ستاده گرا در2898 همکارن، کرد )فیر و

 .ارائه شده است( 1رابطه )

 
 b  ،y ،(x D؛ p(x)  ϵ )bgβ ,ygβ b)+( ،y : (β max{ = )bg ، yg{                           (1رابطه )

 

ی هابردار ستاده yها، ردار نهادهب x  ،که در آن

نشان دهنده  bg، y(g  =g(بردار ستاده نامطلوب،  bمطلوب، 

دهد. مجموعه موجه ستاده را نشان می p(x)بردار جهت، 

حداکثر کردن تولید ستاده  طالعه،نجا که هدف مآاز 

بردار  ، لذامطلوب و حداقل کردن ستاده نامطلوب است

برای به دست آوردن تابع مسافت مورد  = b) ،(y  g-جهت

برای ریزی خطی برنامهالگوی  گیرد.استفاده قرار می

تحت فرض با قابلیت حذف ضعیف  مسافتورد تابع آبر

باشد ( می9و بازده متغیر به مقیاس به صورت رابطه )

 (:1029همکاران،  )فالوینگا و

 max β kb-˒ k; ykb˒ky˒kD (x = (                           (9رابطه )
Σk=1

k  zkykm  ≥  (1 + β ) ykm  , m =  1,....,M 
Σk=1

k  zkbkj  ≥  (1-  β) bkj ,  j =  1,....,J 

Σk=1
k  zkxkn  ≥ xn ,  n = 1,....,N 

zk ≥ 0 , k = 1, 2….k 

 

شامل  هااز نهاده  N⨯Kیک ماتریس x، فوقدر رابطه 

 M⨯Kیک ماتریس Yباشد. نیروی کار، سرمایه و انرژی می

یک  b. گیردرا دربرمیی مطلوب که ارزش افزوده از ستاده

 ، 2SO، 4CH نامطلوب، شاملی هااز ستاده K⨯Jماتریس 

 xNO، CO  2وCO، x̥  ،بردار مقدار نهادهy̥  بردار مقدار ستاده

بردار مقدار نهاده نامطلوب و مقدار عددی  b̥مطلوب، 

الگوی  .باشدگرا میی تابع مسافت ستادهدهندهنشان

تحت فرض با  مسافتریزی خطی برای برآورد تابع برنامه

 با تبدیل برابری قابلیت حذف قوی و بازده متغیر به مقیاس

برای محاسبه کارایی  آید.دست میبه نابرابری ب

 شود:( استفاده می4) محیطی از رابطهزیست

= 𝐸𝐸                                 (4رابطه )
1

1+𝛽
  

 

 وآزمون علیت  با رویکرد تودا و یاماموت

 سنجش علیت روش ک( ی2885) اماموتویتودا و   

روش تودا  یاصل تیمزباشد. می  VARیبر الگو یمبتن

 شودیم دادهاجازه  رهایکه به متغ این است  اماموتویو 

 نیا لذا .انباشته باشندهم یحت ای نامانا VAR در مدل

و  یخاص مربوط به انباشتگ طیآزمون به شرا

آزمون تودا و  شود.ینم دیمدل مق یرهایمتغ یانباشتگهم

 مرحله اول،در. شودیممرحله انجام دو  در اماموتوی

 (dmax) یزمان یهایسر یحداکثر درجه انباشتگ

را تعیین و سپس VAR(k )شناسایی و وقفه بهینه مدل 

شود. برآورد میP = k + dmax  یبا درجه VARیک مدل 
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  یاستاندارد والد برا یهاآزمون یریبه کارگمرحله دوم، 

با  VARوقفه نخست مدل   kبیضرا یداریمعن صیتشخ

مدل  نیبرآورد ا یبرا اماموتویاست. تودا و  Pدرجه 

را به کار  (SUR (2نامرتبطبه ظاهر  ونیروش رگرس

 عیتوز یها نشان دادند که آماره والد داراگرفتند. آن

که تحت  یبیضرا اد)تعد دو آزادیبا درجه  2x یمجانب

 بنابراین در( است. باشندیصفر برابر صفر م هیفرض

، EEو  CEیاماموتو برای آزمون علیت میان  روش تودا و

 محیطیکارایی زیست و (CE) یعنی بین کارایی اقتصادی

(EE )( به روش 3( و) 5های )تصریحSUR   برآورد

 :شودمی

 EEt = a1 +  ∑ 𝛽𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥
  𝑖=1  1iEEt-i    +  ∑ 𝜆𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=1  1i CEt- 1 +  𝜀 1i                                                 )5 رابطه(  
    

CEt = a2 +  ∑ 𝛽𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥
𝑖=1 2iCEt-i +  ∑ 𝜆 𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=1 2i EEt-2 + 𝜀 2i                                       )3 رابطه( 

  

1k= ….. = λ 12= λ 11˸ λ 0H صفر هیچنانچه فرض 

نیست و فرضیه مقابل EE علت   CEنتواند رد شود،   0 =

همچنین اگر  .است EEعلت  CEپذیرفته شود آنگاه 

 نتواند رد شود، 2k 𝛽=  22  𝛽=21  𝛽˸  0H 0 =فرضیه صفر 

و در صورتی که فرضیه مقابل  نیست  CEعلت EE آنگاه

است. به عبارت دیگر   CE علت  EEپذیرفته شود، آنگاه 

توان به نوع رابطه علیت از طریق انجام این فرضیه می

به  با توجه .محیطی پی بردبین کارایی اقتصادی و زیست

ی مورد استفاده سری زمانی بودند، جهت هااینکه داده

 Df-Glsو  KPSS هایها از آزمونبررسی مانایی داده

استفاده جهت نیل به هدف  های موردداده .استفاده گردید

کار  و ، نیرویافزوده، سرمایهپژوهش، شامل ارزش

-2985زمانی  بازهبرای  بخش کشاورزیهای آالینده

 نیرو وزارتو  مرکزی مرکز آمار ایران، بانکاز  2934

  . آوری شدندجمع
 
 
 
 
 

 نتایج و بحث

افزوده بخش ارزش نیانگیم(، 2جدول ) مطابق    

 45/944308 در طی دوره مورد مطالعه یکشاورز

در  هیسرما نیانگیم نیست. همچنابوده  الیر اردیلیم

 نیو کمتر الیر اردیلیم 33/302989 یبخش کشاورز

 نیشتریو ب 2934در سال الیر اردیلیم 130400مقدار، 

. باشدیم 2985در سال  الیر اردیلیم 801935 مقدار

 معادل بشکه ونیلیم 45/93 نیگنایبا م یمصرف انرژ

است. استفاده از تجربه کرده را  یروند صعود خام نفت

 نیرکمت کهیهمراه بوده بطور یبا نوسانات زین کاریروین

و بیشترین مقدار مربوط  2933سال  مربوط بهآن  زانیم

 4330323 ونفر  911303 برابرو به ترتیب  2982به سال 

 برابر کار یرویدستمزد نمیانگین نفر بوده است. 

حدود  2989در سال آن نیشتریکه ب هبود الیر 232411

درصد  91/24بهره  . متوسط نرخباشدیم الیر 193348

است. در  دهیگزارش گرد یتوسط گزارش بانک مرکز

تن  22339412 نیانگیم با 2CO هم هاندهیآال انیم

با  2SOمقدار انتشار را داشته است، سپس  نیشتریب

 باشد.ا میدارانتشار را  نیشتریب تن، 34055 نیانگیم

 

 

 

 

                                                           
1 Seemingly Unrelated Regression 
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 1131-1159زمانی بازهی تحقیق در هامتغیر توصیف آماری -1جدول

 ریمتغ نیانگیم حداقل حداکثر معیارانحراف

23/94313  

 
525009 

144020 

 
45/944308  

افزوده بخش  ارزش

(الیر اردیلیم) یکشاورز  

  

39/113050  
801935 

 

130400 

 
33/302989  

 یکشاورز بخش هیسرما

 (الیر اردیلیم)

09/3  50 93 45/93  

 یبخش کشاورز یانرژ

 نفت معادل بشکه ونیلیم)

 (خام

94/433399  433023 9113093 54/9329420  
 یبخش کشاورز کار یروین

 (درسال نفر)

40/2  (درصد) بهره نرخ  91/24 21 29 

55/389  

 
1349 200 

93/304  

 
(الیر) یانرژ متیق  

44/93935  

 

193348 

 
225440 

 

232411  

 

 یبخش کشاورز دستمزد

 (الیر)

23/2134003  29329039 8999333 9/22339412  2CO  (تن) 

33/3050  NOx )تن(  32902 49499 31935 

999/9111  91333 44385   34055  SO2 )تن( 

4514 19545 8584   29053 (تن)   CO 

912 994 03/232  91/523  CH4 )تن(  

 

   

ها برای محاسبه نتایج استفاده از تحلیل پوششی داده

بخش کشاورزی با فرض یک ستاده  اقتصادیکارایی 

)ارزش افزوده( و سه نهاده ) نیروی کار، سرمایه و 

بدست آمده است  MAXDEA افزارانرژی( به وسیله نرم

 یدااقتص کارایی نیانگیم هکنتایج نشان داد (. 1 )جدول

در حالت بازده و  ه مقیاسب نسبت حالت بازده ثابت در

درصد  82و  32 برابر بیترت ه مقیاس بهب نسبت ریمتغ

و  نیبهتر نیب تصادیاقکارایی  راتییتغ نهدام .باشدیم

درصد  13ی تولید هافاوت در هزینهت لیدل سال به نیبدتر

در بخش  قابل توجه ختالفدهنده انشان وباشد می

لحاظ کسب  از ی مورد مطالعههاکشاورزی طی سال

 .باشدسود می
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 در بخش کشاورزی ایران اقتصادی نتایج کارایی -2جدول

 CRS VRS ماریآپارامترهای 

32/0 میانگین  82/0  

50/0 حداقل  34/0  

 2 2 حداکثر

2134/0 معیار انحراف  

 

0910/0  

 

         
 

بیشترین میزان کارایی اقتصادی یعنی ( 9مطابق جدول )

درصد تحت بازده ثابت به مقیاس در بخش کشاورزی  58

 9/31 همچنین باشد.درصد می 0-30 ایران در بازه

درصد از کارایی اقتصادی تحت بازده متغیر به مقیاس 

قرار دارد که بیشترین تعداد درصد  80-200در بازه 

 .شودشامل میکارایی اقتصادی در بخش کشاورزی را 

 
 ایران بخش کشاورزی  در  فراوانی کارایی اقتصادیتوزیع  -1جدول

 کارایی اقتصادی 

 VRSتحت فرض  CRSتحت فرض 

 درصد    تعداد                                                درصد تعداد درصد کارایی

30-0 29 58 0                                                 0 

30-80 3                91 3                                              1/13 

80-200 1                                8 23                                             9/31 

          

نتایج حاصل از محاسبه تابع مسافت و کارایی 

شده است. طبق  خالصه(  4) محیطی در جدولزیست

های تابع مسافت برای سال محاسبات مقدار

صفر 2985و2984،2993،2992،2933،2933،2934

 دست آمده کهمحیطی یک بهباشد. مقدار کارایی زیستمی

 محیطیزیست کارایی هادر این سالدهد نشان می

ها ناکارایی بقیه سال لی برایو صددرصد بوده است

. میانگین کارایی مشاهده گردیدمحیطی زیست

درصد  99ی مورد مطالعه هامحیطی در طی سالزیست

درصد مربوط  38 آنترین مقدار محاسبه شده است، کم

در این سال مقدار  دهدکه نشان می باشدمی 2982به سال

 .ها تولید شده استبیشتری آالینده با توجه به سطح نهاده

 برابر ی مورد مطالعههادر سال یطیمحستیزیی کارا اگر

 را خوب محصول توانبر این اساس نمی باشد کی

 از استفادهحتی  و بد محصول حال نیع در و داد شیافزا

 از لیتبد فرصت نهیهز ،رو نیا از .داد کاهش را هانهاده

 ییهاسال فیضع حذف تیقابل به یقو حذف تیقابل حالت

. دباشیم زیناچ ااند صفر یگرفته قرار ینواح نیا در که

 نیا به بودن کاراکامالً  یطیمحستیز لحاظ از جه،یدرنت

 یتکنولوژ یرو یطیمحستیز مقررات که است مفهوم

 .بود نخواهد رگذاریتأث دیتول
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 ایران محیطی بخش کشاورزینتایج تابع مسافت و کارایی زیست -1جدول 

 محیطیزیست کارایی تابع مسافت سال  محیطیکارایی زیست تابع مسافت سال

2934 0 2  2995 05/0 80/0 

2935 21/0 99/0  2993 0 2 

2933 0 2  2993 14/0 90/0 

2933 0 2  2999 05/0 80/0 

2939 08/0 82/0  2998 23/0 95/0 

2938 21/0 99/0  2980 19/0 33/0 

2990 25/0 93/0  2982 28/0 38/0 

2992 0 2  2981 14/0 90/0 

2991 20/0 80/0  2989 15/0 92/0 

2999 21/0 99/0  2984 0 2 

2994 20/0 80/0  2985 0 2 

 99/0  میانگین    

 33/0  حداقل    

 2  حداکثر    

 

( ارائه شده است. با 5در جدول ) KPSSنتایج آزمون 

متغیر  دوی آزمون برای هرآمارهمقدار  ،توجـه به جدول 

CE وEE ــطح متغیر ها بزرگتر از مقدار بحرانی در در س

باشد. بنابراین فرضیه صفر درصد می 85سطح اطمینان 

 متغیر دوهر  دهد کهشده و نشان میمبنی بر مانایی رد 

با توجه به اینکه در تفاضل مرتبه در سطح نامانا هستند. 

متغیر کمتر  دوبرای هر  مقدار آماره محاســبه شــده اول

 .متغیر مانا هستند دوهر  لذا ،باشداز مقدار بحرانی می

 

 ها(سطح و تفاضل مرتبه اول متغیر )در KPSSنتایج آزمون ریشه  -9جدول                                   

 نام متغیر سطح متغیر تفاضل مرتبه اول

 

 آماره محاسبه شده کمیت بحرانی محاسبه شدهآماره  کمیت بحرانی

243/0 205/0 439/0 328/0 CE 

243/0 0999/0 439/0 439/0 EE 

 باشد(درصد می 85 نطمیناا سطح در نیابحر کمیت به طمربو ادعدا)

        

 ردمودر  طالعاتیا بهیاماموتو -برای آزمون علیت تودا

وجود دارد.  زنیا بهینه یقفهو و متغیرها پایایی یجهدر

)تفاضل  KPSS آزمون از همدآ ستد به نتایج به توجه با

 یک لگوا یمتغیرها نباشتگیا یجهدر ماکزیمم مرتبه اول(

 و آکائیک طول تزارشو رمعیا اب مطابق ست. همچنینا

برای بررسی رابطه  ،بنابراینست. ا یک برابر بهینه قفهو

محیطی و کارایی یاماموتو میان کارایی زیست-توداعلیت 

مورد ( dmax= 1+1 = 2+kوقفه ) 1اقتصادی با تعداد 

                              .قرار گرفتاستفاده 

( تنظیم شده است و 3در جدول )نتایج آزمون والد    

 CEوابسته و  EEدر صورتی که متغیر دهد نشان می

و احتمال  1424/9آماره والد برابر  ،ثیرگذار باشدأمتغیر ت
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شود و رد نمی 0Hاست در نتیجه فرضیه  289/0آن  

در  .باشدنمیمحیطی کارایی اقتصادی علت کارایی زیست

 ثیرگذارأمتغیر ت  EEمتغیر وابسته و CEصورتی که 

است  220/0احتمال آن  و 4085/4 ماره والدآباشد 

شود و کارایی رد می 0Hترتیب فرضیه بدین

گردد. محیطی علت کارایی اقتصادی محسوب میزیست

طرفه از نتایج بیانگر وجود یک رابطه علی یک ،درکل

با که  محیطی به کارایی اقتصادی استکارایی زیست

. باشد( همسو می1023ی و همکاران )های راسخیافته

 
 CEو  EEیاماموتو میان  -نتایج علیت تودا  -6جدول

 متغیر وابسته گذارثیرأمتغیر ت آماره والد احتمال

289/0 1424/9 CE EE 

220/0 4085/4 EE CE 

 

 یاـمتغیره أثیرـت چگونگی سیربر ،مهادا در

 یکدیگر رـب یـمحیطتـیسز ییرااـک و دیاـقتصا ییرااـک

در بلندمدت کارایی  که نشان داد ( 3) جدولمطابق 

 داری بر کاراییمثبت و معنی ریتأثمحیطی زیست

بهبود یک درصد در  به طوریکه به ازای ،اقتصادی دارد

درصد  39/0 محیطی، کارایی اقتصادیکارایی زیست

 الیندگیآ تولید ضعیتو دبهبو با عبارتییابد. بهبهبود می

 نیز دیقتصاا ییراکا ،محیطی یستز ییراکا یشافزو ا

 راتمقرو  نیناقو ایجرا ،همچنین. ستا یافته یشافزا

 محیطیزیستیی راکا یشافزا متعاقباً و محیطی یستز

از  وریهبهر دبهبوو  وریفنا توسعه تشویق به منجر

 دبهبو نهاآ نتیجه که هشد هابنگاه قابتر یشافزو ا منابع

 بازهدر بخش کشاورزی ایران در  یدقتصاا ییراکا

 نتیجه چنین توانیمشده است.  2934-2985 سال زمانی

ل اـعمو ا راترـمق ضعو برای دوره مطالعاتی، که گرفت

 یهاهنگیزد ااـیجا تی سببراـنظ یابزارها  ترحیصح

 محیطییستز یهاتیفعال یجوتر ایبر تریقو دیقتصاا

در  مخصوصاً. ستا هدـش یـمحیطیستز ییراکا دبهبوو 

 هـب توجه با ،نظیر ایران توسعه لحادر  یهارکشو ردمو

-یستز ییراکا دبهبو ایبر االییـب تـظرفیاز  هـینکا

در  اـنهآ رفتنـگ ارقر لذا ،هستند رداربرخو محیطی

و  تطالعاا یشافزا  اـب اهرـهم دـشر االترـب حطوـس

از  دهستفاا ،تولید یندآفردر  محیطییستز نیناقو ایجرا

و  دیقتصاا دعملکر دوـبهبمنجر به  ،برتر یهایتکنولوژ

به عبارت دیگر،  .است هشد دیقتصاا ییراکا یشافزا

ا رمحیطی، افزایش کارایی اقتصادی ارتقای کارایی زیست

فوجی و همکاران هد داشت. مطالعات به همراه خوا

رابطه بین  کارایی  (1023) ( و راسخی و همکارن1021)

بیان صورت معکوس محیطی را بهاقتصادی و زیست

شهنازی و  ،(1008) آشنا. همچنین مطالعات کرده است

 ( و ستنتس1024) بگوم و همکاران ،(1023) همکاران

ا محیطی ر( نیز رابطه بین بخش اقتصادی و زیست1025)

 .نشان داده استطرفه و دو طرفه به صورت علیت یک

 

 

 محیطینتایج برآورد رابطه بلندمدت کارایی اقتصادی با کارایی زیست -3جدول                       
 tآماره ضریب برآورد شده متغیر

 05/1 92/0 مبدأعرض از 

EE 39/0 81/9 
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 کلی نتیجه گیری

مقدار ارزیابی شده کارایی فنی نشان داد که در        

ها بخش کشاورزی کارا نبوده به طوریکه تعدادی از سال

 یهایفناورامکان بهبود عملکرد فنی با عوامل تولید و 

ریزی در راستای برنامه ،روحاضر وجود دارد. از این

ی موجود به منظور افزایش هااستفاده بهتر از ظرفیت

استفاده از  تولید به عنوان راه حل اولیه مطرح است.

ناسب با بخش کشاورزی، گسترش تتکنولوژی نوین و م

ی نوین تحقیقاتی توصیه هاموزش و ترویج یافتهآ

ی هاتوجه به بازده نسبت به مقیاس برای سال شود.می

ها بخش که در اکثر سال دادمورد مطالعه نشان 

کشاورزی دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس 

جهت افزایش تولید دارد.  زیادیباشد و پتانسیل می

ی الزم جهت هاشود امکانات و آموزشپیشنهاد می

افزایش مقیاس تولید در بخش کشاورزی در اختیار 

حفظ  یتالش برا که از آنجایی .کشاورزان قرار گیرد

 کندیکمک م زین یزیست به رشد و توسعه اقتصاد محیط

ی انتشار یافته در بخش کشاورزی از طریق هاو آالینده

کاهش مصرف باشد، بنابراین مصرف انرژی فسیلی می

تواند باعث می یلیفس ریدناپذیتجد یهایمنابع و انرژ

ی هایافتهبا توجه به اینکه مطابق  زیست شود.حفظ محیط

محیطی به کارایی اقتصادی علیت از کارایی زیست ،تحقیق

رود با اتخاذ تمهیدات الزم و باشد لذا انتظار میمی

 را درهایی که میزان آالیندگی کنولوژیگیری از تبهره

بهبود کارایی دهند در راستای زیست کاهش میمحیط

آید اتخاذ تدابیر الزم چنین برمی اقتصادی گام برداشت.

شود که وضعیت ها سبب میبرای کاهش آالینده

شکل محسوس بهبود یافته و لذا کارایی  زیست بهمحیط

واسطه همین امر  محیطی نیز ارتقا پیدا کند. بهزیست

خش تولیدی بهای بستر مناسبی برای پرداختن به فعالیت

کارایی اقتصادی افزایش  یعنی شود،کشاورزی فراهم می

ن باشد. بدیبرآیند بهبود کارایی فنی و تخصیصی می

مفهوم که هرچه بتوان از پتانسیل و منابع موجود در 

د ضمن یابتولید بهتر استفاده شود، کارایی فنی بهبود می

اینکه تخصیص اصولی منابع محدود ضمن کمک به 

افزایش کارایی تخصیصی  در نهایتکاهش هزینه تولید، 

ه دنبال خواهد داشت. نتیجه اینکه بخاطر همین را ب

 تریبهبودها در مجموع کارایی اقتصادی وضعیت مطلوب

های موجود، این مطالعه به با توجه به داده .کندپیدا می

شکل کالن برای بخش کشاورزی کشور انجام شد، لیکن 

بینانه از گردد برای داشتن تصویری واقعتوصیه می

محیطی و ارتباط بین ارایی زیستکارایی اقتصادی و ک

ی هااین دو مطالعات مشابه برای هر کدام از زیربخش

کشاورزی شامل زراعت، باغبانی و دامپروری انجام 

پذیرد تا با اطمینان بیشتری بتوان از نتایج حاصله در 

 ها بهره گرفت.ریزیها و برنامهسیاستگذاری
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