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چکیده
کاابزایی ی ااای اش م ااابٌیي اي كااابده مااای ثبؾاااد کاااً افااصایؽ آز ثاااً مهُاااىز ازت ااابه غاااً شناااد ی زفااابي
آزامااؽ و آغاابیؽ انػاابنٍب ٌمااىازي ماادنُس دغاات اناادزکبزاز غیبغاات و اي كاابد ثااىدي اغاات ثااً ىنااً اه
کااً دز تماابا م بتاات و خىامااّ اي كاابده نیااص ثااً نحااىه ثااس ایاام م ٍااىا تبکیااد ؾاادي و دز زاغاا به افااصایؽ
کاابزایی ْىاماات م لااه تىقاایً ٌاابه غیبغاا ی مهبغااجی نیااص ازامااً ؾاادي اغاات دز شماابز حبنااس ثااب تىخااً
ثااً تىغاآً کماای و کی اای ؾااٍسٌب ٌااس زوش ن ااؽ ؾااٍسدازه ٌااب دز ادازي و ماادیسیت ؾااٍس پااس زنگ ااس ماای
ؾاااىد ثهااابثسایم ثاااساه ثسنبماااً زیاااصه و ْمل اااسد ثٍ اااس ؾاااٍسدازه ٌاااب اناااداشي یاااسه کااابزایی آنٍاااب شا ثاااً
نُااس ماای زغااد دز ایاام تح یاات تااالؼ ؾاادي تااب کاابزایی ؾااٍسدازه ٌاابه اغاا بز کسدغاا بز ثااب اغاا بدي اش
زوؼ  DEAو ثاااب فاااسل ثااابشدٌی م بیاااس نػاااجت ثاااً م یااابظ غااا بدي محاااىز ( )BCC-Oثاااساه دوزي -87
 84ثاااب دز نُاااس اااسف م مػااابحت حاااىشي ؾاااٍسه تٓااادادکبزکهبز ؾاااٍسدازه و دزآمااادٌبه ؾاااٍسدازه ثاااً
ْهاااىاز نٍااابدي و ٌصیهاااً ٌااابه ْماااساز ؾاااٍسه ثاااً ْهاااىاز غاا بدي(بسوخی) محبغاااجً اااسدد ن ااابیح ثدغااات
آماااادي حاااابکی اش آز اغاااات کااااً دزغاااابل  47/62 84دزقااااد دز غاااابل 27/27 85دزقااااد دز غاااابل86
 31/82دزقاااد و دز غااابل  45 87دزقاااد ؾاااٍسدازه ٌااابه اغااا بز کااابزا ثاااىدي اناااد ثیؿااا سیم میااابنگیم
کااابزایی مسثاااىو ثاااً غااابل  87و کم اااسیم مسثاااىو ثاااً غااابل  85مااای ثبؾاااد ٌميهااایم ثیؿا ا سیم میااابنگیم
کااابزایی دز ياااىل دوزي اش میااابز واحااادٌبیی کاااً دازاه ايالْااابت کبمااات ثاااىدي اناااد مسثاااىو ثاااً ؾاااٍسدازه
غ ص و کم سیم میبنگیم کبزایی دز يىل دوزي اش آز ؾٍسدازه غسیؽ آثبد ثىدي اغت

واژههای كلیدی:
کااابزایی تحلیااات پىؾؿااای دادي ٌاااب ؾاااٍسدازه ٌصیهاااً ٌااابه ْماااساز ؾاااٍسه مدمىْاااً مسخاااّ ثااابشدٌی
م بیس نػجت م یبظ
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 -1مقدمه
اقت کمیبثی و ت كیف ثٍیهً مهبثّ مىنىْی اغت کً ٌمىازي ذٌم ثؿس زا ثً بىد مؿبىل غبب ً اغت ایم محدودیت و
کمیبثی دز تمبمی شمیهً ٌب نُیس ْىامت تىلید و ثً تجّ آز کب ٌب و بدمبت کبمال محػىظ می ثبؾد اش ایم زو انػبنٍب ثساه ایدبد
ؾسایى ثٍ س شند ی کسدز زاٌی خص اغ بدي ثٍیهً اش ام بنبت مىخىد خٍت دغ سغی ثً تىلید ثیؿ س و ثب کی یت ثب تس زا ندازند دز
ایم زاغ ب نُبزت و ازشیبثی مػ مس ْمل سد واحدٌبه تحت که سل ی ی اش مٍم سیم ازکبز ادازي ٌس نُبمی می ثبؾد کً مىخجبت
ازت به غً کمی و کی ی محكى ت و بدمبت ازامً ؾدي تىغى آز نُبا زا فساٌي می آوزد ازشیبثی کمك مىثسه ثً ؾهببت
ن بو يىت و نٓه می نمبید ٌميهیم ن بیح حبقلً می تىاند ن ؽ آمىشؾی و مؿبوزي اه ثساه غبیس مىازد داؾ ً ثبؾد دز رؾ ً
زوؾٍبه غه ی و تدسثی انداشي یسه کبزایی و ثٍسي وزه کً نػج ٍبیی زا ثً يىز غبدي و قسفب ثساه فٓبلی ٍبه آمىشؾی و
پطوٌؿی مًسح می کسدند مىزد اغ بدي يساز می سف هد امب ایم زوؾٍب ْمال يبدز ثً ثیبز کبزایی و ثٍسي وزه واحدٌب مىزد نُس
نجىدند ا مسوشي ثً مهُىز ازشیبثی کبزایی غیػ مٍبه مىزد نُس اش مدلٍبه زیبنی تح یت دز ْملیبت کً مدمىًْ اه اش فٓبلی ٍب زا
ثً يىز ٌمصمبز ثً ْهىاز ؾببكٍبه وزوده و بسوخی دز نُس می یسند اغ بدي می ؾىد دز ایم مدلٍب نػجت مدمىِ مىشوز
بسوخیٍب ثس مدمىِ مىشوز وزودیٍب ثً ْهىاز ثسآوزده اش میصاز کبزایی واحدٌبه تكمیي یسندي دز نُس سف ً می ؾىد ثساه
انداشي یسه دزخً کبزایی اش دو زوؼ  -1زوؾٍبه پبزام سه  -2زوؾٍبه نبپبزام سه اغ بدي می ؾىد کً زوؾٍبه نبپبزام سه
ثىیطي زوؼ تحلیت پىؾؿی دادي ٌب ثً دلیت تىانبیی آز دز م بیػً واحدٌبه م بوت ثب چهد وزوده و بسوخی نبٌمگىز و غیس
يبثت تجدیت ثً ٌي مىزد اغ بدي ثیؿ سه دازد دز تح یت حبنس نیص زوؼ تحلیت پىؾؿی دادي ٌب ( )DEAمىزد اغ بدي يساز می
یسد
ی ی اش مػبیت مٍمی کً امسوشي ثً نحىي چؿمگیسه دز ادثیبت اي كبده مىزد تىخً يساز سف ً اغت انداشي یسه کبزایی
واحدٌبه تىلیده نٍبدٌب و غبشمبنٍبه م له میجبؾد دز وايّ غهدؽ کبزایی اش آندب نسوزت می یبثد کً دز ؾسایى کهىنی ثب
کمجىد مهبثّ و ام بنبت مىاخً ٌػ یي و ایم مهبثّ زا ثبید ثً ىنً اه ت كیف داد کً غبشمبز یب نٍبد مىزد نُس ث ىاند حداکثس
تىلید کب یب بدمبت زا اش يسیت آنٍب ْسنً نمبید
انداشي یسه کبزایی دازاه غبث ً تبزی ی دز تحلیلٍبه اي كبده می ثبؾد ث كىـ دز دنیبه زيبثت آمیص امسوش ثً ْهىاز یك
فلػ ً و یك دید بي مج هی ثس اغ ساتطه ثٍجىد نً تهٍب حسف اول زا میصند ثل ً ٌميىز شندیسه آحبد خبمًٓ زاثً ٌي مستجى نمىدي
و مهبفّ آنٍب زا ثً ٌي سي می شند ٌميهیم اندبا تحلیلٍبه م بیػً اه دز مىزد کبزایی واحدٌبه م له ی ی اش مٍم سیم
زاٌٍبه ؾهببت ن بو نٓه و يىت واحدٌبه مىزد نُس می ثبؾد کً حبقت آز می تىاند ات بذ یك اغ ساتطه مهبغت خٍت
تحى ت ثهیبده و ٌمً خبنجً دز غبب بز واحد مىزد نُس ثىدي کً نٍبی ب ن ّ ٌمگبز زا دز ثس داؾ ً ثبؾد
دز ْكس حبنس ثب تىخً ثً تىغًٓ کمی و کی ی ؾٍسٌب ی ی اش نٍبدٌبه ثػیبز مٍمی کً ن ؽ ثػصایی دز ادازي و بدمبت زغبنی
ؾٍسٌب داؾ ً و ٌس زوش ن ؽ آنٍب دز ادازي و مدیسیت ؾٍسه و تبمیم نیبشٌبه تىغًٓ ؾٍسه پس زنگ س می ؾىد ؾٍسدازیٍب میثبؾهد
کً ثب تىخً ثً ػ سد ی بدمبت زغبنی آنٍب و ازتجبو نصدیك ؾٍسدازیٍب ثب غبیس غبشمبنٍب ث كىـ بىد مسدا ثساه ثسنبمً زیصه
و ْمل سد ثٍ س ؾٍسدازیٍب انداشي یسه کبزایی ایم واحدٌب ؾهببت ن بو نٓه و يىت ونٓیت مىخىد و فبقلً آز تب ونٓیت
مًلىة نسوزه ثً نُس می زغد
امسوشي ن ؽ و خبیگبي ؾٍسدازیٍب دز خٍبز تب ثداز حد می ثبؾد کً کبزؾهبغبز ثبنك خٍبنی و غبشمبز یىنػ ى يجت ن بیح
مًبلٓبت اندبا ؾدي بىد اْالا نمىدي اند کً ن ؽ ؾٍسدازیٍب دز تأمیم امهیت زوحی زوانی و ؾٍسه ثیؿ س اش پلیع و
داد ػ سهٌب می ثبؾد یٓهی ا س ؾٍسدازیٍب حمبیت نؿىند و آنٍب ن ىانهد ن ؽ اقلی بىد زا ثً نحىي احػم ای ب کههد شند ی ثػیبز
غ ت و ٌسج و مسج دز ؾٍسٌب حبکي می سدد
ٌميهیم تدسثً غبلیبز ابیس ثً بىثی نؿبز دادي اغت کً ؾٍسدازیٍب دز بى اول تحى ت اي كبد ملی يساز دازند ایم ن ؽ ثیؽ
اش آن ً نبؾی اش تىغًٓ ؾٍسنؿیهی ثبؾد اش آندب نبؾی ؾدي کً ثً يىز کلی مدیسیت ؾٍسه يبلت اخسایی مدیسیت ملی زا یبف ً و
ؾٍسدازیٍب ثب کهؽ ٌبه ىنب ىز بىد ثٓهىاز ی ی اش مٍم سیم واغًً ٌب میبز مسدا و دولت ْمت می کههد
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ثب تىخً ثً ایم خبیگبي ثسخػ ً و ان بز نبپریس ؾٍسدازیٍب ثً ْهىاز یك مدمىًْ پىیب دز زوند بدمبت ؾٍسه دز ایم تح یت غٓی
می ؾىد کبزایی ؾٍسدازیٍبه اغ بز کسدغ بز يی دوزي  84-87مىزد ثسزغی يساز یسد
ثس ایم اغبظ مٍم سیم اٌداف مىزد نُس ایم تح یت زا می تىاز دز مىازد شیس بالقً نمىد:
 محبغجً م داز کمی کبزایی ٌس کداا اش ؾٍسدازیٍبه اغ بز کسدغ بز دز دوزي مىزد نُس مؿ ف کسدز ؾٍسدازیٍبه کبزا و نبکبزا تٓییم الگى یب مسخّ ؾٍسدازیٍبه نبکبزا تٓییم دزقد تبییس دز نٍبدي ٌب یب غ بدي واحدٌبه نبکبزا خٍت زغیدز ثً غً مًلىة(کبزایی)دز تح ی بت ثػیبزه اش زوؼ  DEAثساه انداشي یسه کبزایی واحدٌبه م له اغ بدي ؾدي اغت اش خملً دز مىزد ثبن ٍب
مدازظ دانؿگبٌٍب ثیمبزغ بنٍب و کً دز ادامً می تىاز ثً مىزد شیس اؾبزي نمىد
 ببني ثكیسه پبزغب( )1383دز پبیبز نبمً کبزؾهبغی ازؾد بىد ثب اغ بدي اش زوؼ  DEAثً ثسزغی کبزایی ؾٍسدازیٍبه اغ بزٌمداز پساب ً اند ن بیح ثدغت آمدي ثیبنگس آز اغت کً دز تمبا دوزي مىزد مًبلًٓ کم س اش  %50ؾٍسدازیٍب کبمال کبزا ثىدي اند دز
حبلی ً ثػیبزه اش ؾٍسدازیٍب ٌس ص ن ىانػ ً اند ثً کبزایی کبمت دغت یبثهد
 اکجسه ثیدزاا و نكس اق ٍبنی ( )1382ايداا ثً انداشي یسه کبزایی فهی فٓبلی ٍبه ْمسانی ؾٍسدازه اق ٍبز دز مهبيتؾٍسه ثب اغ بدي اش  DEAنمىدي اند ثب فسل ثبشدٌی ثبثت نػجت ثً م یبظ چٍبز مهً ً و ثب فسل ثبشدي م بیس نػجت ثً
م یبظ مهبيت دو چٍبز پهح و ؾؽ کبزا ؾهبب ً ؾدي اند
 غید ؾمع الدیم حػیهی و امیس زنب غىزه ( )1382دز م بلً اه ثب ْهىاز ثسآوزد کبزایی ثبن ٍبه ایساز و ْىامت مىثس ثس آزنؿبز دادي اند کً کبزایی قهٓت ثبن دازه دز ایساز  87/76دزقد می ثبؾد ٌميهیم کبزایی ثبن ٍب ثب ت ككی ؾدز آنٍب تٓداد
ؾٓت و شمبز زاثًً مثجت و ثب انداشي ثبنك (دازایی کت) زاثًً مه ی دازد
 خٓ س ح ی ت و نبقس نكیسه( ) 1383دز مًبلًٓ اه ثب ْهىاز ثسزغی کبزایی غیػ ي ثبن ی ثب کبزثسد تحلیت پىؾؿی داديٌب(مًبلًٓ مىزده ثبنك کؿبوزشه ثیبز می دازند کً میبنگیم کبزایی فهی ؾٓت ثبنك کؿبوزشه دز مهً ً  4تحت ؾسایى ثبشدي
ثبثت و م بیس نػجت ثً م یبظ ثً تستیت ثساثس  0/81و  0/94دزقد و میبنگیم کبزایی نیص  0/86ثىدي اغت
 مستهی غبم ی و محمد ْلی زنىانی ( )1380ثً ثسزغی کبزایی دانؿگبٌٍبه ثصزگ دول ی ایساز ثب اغ بدي اش زوؼ DEAپسداب ً اند دز ایم پطوٌؽ ثب اغ بدي اش  DEAکبزایی فهی  36دانؿگبي ثصزگ کؿىز انداشي یسه ؾدي اغت و يجت ن بیح ثدغت
آمدي ثب فسل وخىد ثبشدٌی ثبثت نػجت ثً م یبظ  14دانؿگبي و ثب فسل وخىد ثبشدٌی م بیس نػجت ثً م یبظ  16دانؿگبي کبزا
می ثبؾهد
 بػسو پیسوانی و حػیم کبَمی( )1382ايداا ثً انداشي یسه کبزایی فهی ؾسک ٍبه ثیمً دز ایساز ثساغبظ ثسآوزد تبثّ مسشهتكبدفی نمىدي اند ن بیح ثدغت آمدي نؿبز می دٌد کً کبزایی فهی ثسآوزد ؾدي اش مهُس حت ثیمً دزیبف ی ثساثس  %79/3دز الگىه
بًبه تسکیجی مسشه و  %81/71دز الگىه نبکبزیی فهی و اش دید بي دزآمد غسمبیً رازه ثساثس  %58/51دز الگىه بًبه تسکیجی
و  %59/64دز الگىه اثس نبکبزایی فهی اغت
 امیس زنب غىزه ْلیسنب سؾبغجی و ثٍبزي ْسیبنی( ) 1386دز مًبلًٓ بىد ثب ْهىاز م بیػً تًجی ی کبزایی ثبنك ٌبه تدبزهایساز ثب اغ بدي اش دو زوؼ  DEAو  SFAثً ایم ن یدً زغیدي اند کً ت بوت مٓهی دازه ثیم دو زوؼ نبپبزام سه و پبزام سه
دز انداشي یسه کبزایی ثبن ٍبه تدبزه وخىد ندازد دز زوؼ نبپبزام سه میبنگیم کبزایی اي كبده ت كیكی و فهی ثساه
ثبن ٍبه تدبزه دز دوزي مىزد ثسزغی ثً تستیت ثساثس  65دزقد  96دزقد و  68دزقد ثىدي اغت دز زوؼ پبزام سه م ىغى
کبزایی ثبن ٍب دز دوزي مىزد ثسزغی  34دزقد اغت ن بیح زوؼ  DEAثیبنگس آز اغت کً اش نُس کبزایی ثبنك زفبي زتجً اول و
ثبنك قبدزات زتجً آبس زا احساش کسدي اغت دز زوؼ  SFAنیص اش نُس کبزایی ثبنك زفبي زتجً اول و ثبنك ملی زتجً آبس زا دازد
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 مٍده کیبنی ایسه و ٌم بزاز( )1379ثً ثسزغی و تحلیت کبزایی فهی ت كیكی و اي كبده شنجىزدازاز اغ بز اق ٍبزپسداب ً اند ن بیح حبقلً نؿبز می دٌد کً ْىامت شیبده دز تىلید مىثساند و کبزایی فهی ت كیف و اي كبده شنجىدازاز دز غً
پبییهی يساز دازد و ْىاملی مبنهد غم غىاد تٓداد کهدو و ؾبت اقلی نیص ثس کبزایی مىثس می ثبؾهد
 محمد حػیم پىزکبَمی و غید حػیم غهه سه ( )1383دز پطوٌؿی ثب ْهىاز ازشیبثی کبزایی کبزببندبت يهد کؿىز ثً زوؼتحلیت پىؾؿی دادي ٌب کبزایی کبزببندبت يهد زا ثسزغی کسدي اند دز ایم پطوٌؽ ثً ازشیبثی کبزایی  33کبزببنً يهد پسداب ً
ؾدي اغت ن بیح کبزایی فهی نؿبز می دٌد کً م ىغى کبزایی فهی کبببندبت يهد مٓبدل  %69ثىدي و  7کبزببنً دازاه کبزایی
 %100می ثبؾهد ثساغبظ ن بیح کبزایی م یبظ نیص میبنگیم کبزایی  %75ثً دغت آمدي و دز ایم حبلت  12کبزببنً ثً مسش کبزا
زغیدي اند
 محمد ْلی فالحی و وحید احمده ( )1382ايداا ثً ازشیبثی کبزایی ؾسک ٍبه تىشیّ ثسق دز ایساز نمىدي اند دز ایم تح یتْمل سد نػجی کبزایی فهی و کبزایی م یبظ  42ؾسکت تىشیّ ثسق دز غبل  1381و نیص زؾد ثٍسي وزه مدمىِ ْىامت ثب اغ بدي
اش ؾببف ثٍسي وزه مبلي کىییػت ثساه ؾسک ٍبه مصثىز دز دوزي شمبنی  1380-1377محبغجً ؾدي اغت ن بیح ثدغت آمدي
نؿبز می دٌد کً ْدا کبزایی م یبظ مٍم سیم ْبمت ْدا کبزایی ؾسک ٍبه تىشیّ ثسق دز ایساز اغت اکثس ؾسک ٍبه تىشیّ دز
نبحیً ثبشدي نػجت ثً م یبظ فصایهدي فٓبلیت می کههد و تحكیالت کبزکهبز تبثیس مٓهی دازه ثس م بدیس کبزایی آنٍب ندازد ْالوي ثس
ایم زؾد ثٍسي وزه مدمىِ ْىامت ؾسک ٍبه مصثىز يی دوزي شمب نی مىزد ثسزغی مه ی اغت مٍم سیم دلیت زؾد مه ی ثٍسي وزه
ؾسک ٍب اغ بدي اش تدٍیصات فسغىدي و اش زدي ببزج دز ؾسک ٍبه تىشیّ می ثبؾد
 حػیم پىزکبَمی و خىاد زنبیی ( )1383ثً ثسزغی کبزایی قهٓت سدؾگسه ثب اغ بدي اش زوؼ دادٌبه نبپبزام سه ثساهایساز و کؿىزٌبه مهً ً پسداب ً اند ن بیح نؿبز می دٌد کً ثب تىخً ثً زوؼ ن ػت قهٓت سدؾگسه دز کؿىزٌبه ثحسیم
تسکیً و غىزیً اش ثیؿ سیم کبزایی ثسبىزداز ثىدي و م ىغى کبزایی تحت ایم فسل  74دزقد می ثبؾد ثهبثسایم ْمال قهٓت
سدؾگسه دز کؿىزٌبه مىزد ثسزغی  26دزقد شیس َسفیت ْمت می کهد ثب دز نُس داؾ م زوؼ دوا قهٓت سدؾگسه دز
کؿىزٌبه امبزات م حدي ْسثی و آذزثبیدبز نیص ثً خمّ کؿىزٌبه کبزا می پیىندند کً م ىغى کبزایی تحت ایم فسل %83/3
می سدد دز ایم حبلت َسفیت ثدوز اغ بدي دز قهٓت سدؾگسه کؿىزٌبه مىزد ثسزغی  %17/7بىاٌد ثىد دز نٍبیت ثب تىخً
ثً الگى ثىدز کؿىز تسکیً ثساغبظ یبف ً ٌبه ایم تح یت می تىاز ت کً کؿىزٌبه نبکبزا ثً مهُىز افصایؽ کبزایی می
ثبیػت قهٓت سدؾگسه تسکیً زا الگىه بىد يساز دٌهد
 وندز ای بت و دیگساز ( )1993کبزایی ٌصیهً زا ثساه  235ؾٍسدازه ثلطیك ثب اغ بدي اش زوؼ  DEAو  FDHانداشيسف ًاند ایم مح بز ن یدً سف هد ثً وغیلً زوؼ ثبشدي ثبثت نػجت ثً م یبظ تهٍب  %7اش ؾٍسدازیٍب کبمال کبزا می ثبؾهد و ثب
زوؼ ثبشدي م بیس نػجت ثً م یبظ  %20اش ؾٍسدازیٍب کبزا می ثبؾهد
 می بییله و دیگساز( )1996کبزایی زا ثساه  24ؾٍسدازه ثلببزغ بز ثب اغ بدي اش زوؼ  DEAازشیبثی کسدند ثساغبظ مدلثبشدٌی ثبثت نػجت ثً م یبظ  62دزقد اش کت ؾٍسدازیٍب نبکبز آمد ثىدند
 وازتیهگ ىز و ٌم بزانؽ ( )2001ثب اغ بدي اش زوؼ  DEAکبزایی فهی و کبزایی م یبظ زا ثساه  103دولت محلی اغ سالیبانداشي یسه کسدند ن بیح نؿبز می دٌد کً اش ثیم  103ؾٍسدازه  42واحد آنٍب دازاه کبزایی فهی ببلف و  37واحد آنٍب دازاه
کبزایی م یبظ ثىدند
 غمپیبدغىشا و اغ ىغیك (  )2003ثب اغ بدي اش زوؼ  DEAکبزایی فهی زا ثساه  4796ؾٍسدازه دز ثسشیت اندازي یسهکسدند ن بیح ثدغت آمدي یك زاثًً مػ یي ثیم انداشي ؾٍسدازه و م بدیس کبزایی زا نؿبز می دٌد ٌميهیم نبکبزایی ثػیبزه اش
ؾٍسدازیٍب می تىاند دز اثسْىامت ثسونصاه غیس يبثت که سلی مبنهد ْىامت يجیٓی ايلیمی و پیبمدٌبه غیبغی ثبؾد
 ازشیبثی کبزایی ثبن ٍب دز ثسشیت :زوؼ تحلیت پىؾؿی دادي ٌب( )2008 ( 1)DEAدز ایم مًبلًٓ کبزایی ٌصیهً فهی و ت كیفثبن ٍبه ثسشیت ثساه دوزي ( )2000 -2007ت میم شدي ؾدي اغت ن بیح ثدغت آمدي نؿبز می دٌد کً دز دوزي مىزد ثسزغی تبییس
- Robertta B. Sttaub, Geraldo da Silva , Benjamin M. Tabak

1

ثسزغی کبزایی ؾٍسدازه ٌبه اغ بز کسدغ بز ثب اغ بدي اش زوؼ تحلیت پىؾؿی دادي ٌب ()DEA
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دز م بیسٌبه کالز اي كبده ثیؿ سیم تبثیس زا زوه کبزایی ت هی ی ثبن ٍبه ثسشیت داؾ ً اغت ٌميهیم ثبن ٍب بكىقی دابلی
و ببزخی دازاه کبزایی ٌصیهً ثیؿ سه می ثبؾهد
2
 کبزثسد زوؼ  DEAدز تدصیً و تحلیت کبزایی ْملیبتی ثبن ٍب ه تبیىاز ( )2009دز ایم پطوٌؽ  117ؾٓجً از ثبن ٍبهتبیىاز دز غبل  2006ثً ْهىاز نمىنً ان بة و ثب اغ بدي اش زوؼ  DEAخٍت ازشیبثی کبزایی ْملیبتی واحدٌبه ثبن ی فٓبل
مىزد ازشیبثی يساز سف ً اند ن بیح ثدغت آمدي نؿبز می دٌهد کً زوه ٌمسف ً کبزایی ت هی ی ثبن ٍبه نمىنً دز غً پبییهی
يساز داؾ ً ثً يىزی ً م ىغى آز دز ؾٓجبت م له  %54/8و م ىغى کبزایی م یبظ آنٍب دز غً  %82ثىدي اغت
 کبزایی دز ثبن ٍبه ضاپم :یك تدصیً و تحلیت تدسثی( 3)2003ایم تح یت یك زوؼ غیس پبزام سیك مسشه تحلیت پىؾؿیدادي ٌب زا ثساه تدصیً و تحلیت کبزایی ت هی ی و م یبظ دز غیػ ي ثبت دازه ضاپم ثب اغ بدي اش دادي ٌبه م ًٓی مىزد اغ بدي
يساز می دٌد ن بیح ثدغت آمدي حبکی اش آز اغت کً واا ٌب ثً ْهىاز یك ْبمت دزونصا ثس کبزایی ثبن ٍب تبثیس راز می ثبؾهد و
یك کبزایی انداشي نیسومهد ثسآیهد کبزایی ت هی ی و کبزایی م یبظ يىه می ثبؾد ثً ْالوي ن بیح نؿبز می دٌهدکً دلیت مهً ی
زوند خدید ادغبا ثبن ٍبه ثصزگ دز ضاپم ایم اغت کً ثبن ٍبه ثصزگ تىانبیی ثب یی دز حرف ْىاملی دازند کً ثبْث ایدبد
نبکبزایی م یبظ و اش دغت زف م فسق ٍبه محدود و اغ ثهبیی می ؾىند
 محبغجً کبزایی ٌصیهً م یبظ ت هی ی و ثٍسي وزه دز ثبن ٍبه اندونصه( )2009ایم مًبلًٓ کبزایی ٌصیهً م یبظ اي كبدهزؾد ت هىلىضی ی و ثٍسي وزه زا دز  134ؾٓجً اش ثبن ٍبه اندونصه دز فبقلً غبلٍبه  1993تب  2000زا نؿبز می دٌد ن بیح
نؿبز می دٌهد کً ثبن ٍبه بكىقی و ثبن ٍبیی کً ازتجبو ثب ثبن ٍبه ببخی زا پریسف ً اند کبزاتس می ثبؾهد ثً ْالوي زاثًً ثیم
کبزایی ٌصیهً و کت دازایی حدايت انداشي دازایی زا ثساه ثبنك پیؿهٍبد می کهد
 کبزایی ث ؽ ثبن دازه دز آفسی به خهىثی( 4)2009دز ایم مًبلًٓ کبزایی ٌصیهً و غىد ث ؽ ثبن دازه آفسی به خهىثی مىزدثسزغی يساز سف ً اغت ثهبثسایم اش مدل مسشه تكبدفی ثساه تٓییم ٌس دو کبزایی ٌصیهً و غىد دز  4ثبنك ثصزگ و  4ثبنك
کىچك آفسی ب خهىثی اغ بدي می ؾىد ن بیح مًبلًٓ نؿبز می دٌهد کً ثبن ٍبه آفسی به خهىثی ثً يىز مٓهی دازه کبزایی ٌصیهً
بىد زا دز فبقلً  2000 -2005ثٍجىد ث ؿیدي اند ٌميهیم ٌمجػ گی نٓیه مثج ی ثیم کبزایی ٌصیهً و کبزایی غىد مؿبٌدي
ؾدي اغت ثبن ٍبه ثب ثیؿ سیم کبزایی ٌصیهً ٌميهیم ثیؿ سیم کبزایی غىد زا داؾ ً اند ثب تىخً ثً انداشي ثبنك کبزایی ٌصیهً
ٌمساي ثب افصایؽ انداشي ثبنك کم س ؾدي اغت
 -2مواد و روش ها
ایم تح یت ثً لحبٌ ٌدف اش نىِ کبزثسده اش نُس زوؼ تح یت اش نىِ تىقی ی تحلیلی و م ی ثس ؾیىي ْلی ثىدي و اش لحبٌ
نحىي خمّ آوزه ايالْبت اش نىِ غیس میدانی و ک بث بنً اه می ثبؾد یب ثً ْجبزت دیگس اش ايالْبت ثبنىیً اغ بدي می کهد
خبمًٓ آمبزه مىزد نُس ایم تح یت ؾبمت تمبا ؾٍسدازیٍبه مىخىد دز محدودي اغ بز کسدغ بز می ثبؾد ان بة تٓداد اْهبه
نمىنً اش زوؼ نمىنً یسه غبدي قىزت سف ً اغت امب ثب تىخً ثً ایه ً تٓداد اْهبه خبمًٓ محدود و ثساثس ثب  23ؾٍسدازه
میثبؾد پع کت اْهبه خبمًٓ مىزد ازشیبثی يساز سف ً اند
نحىي فساٌي کسدز آمبز و ايالْبت مىزد نیبش ؾبمت اغ بدي اش صازؾبت زغمی آمبزنبمً ٌبه اغ بنی و ايالْبت ثبیگبنی ؾدي دز
امىز ؾٍسدازه ٌبه مٓبونت ثسنبمً زیصه اغ بندازه ک سدغ بز می ثبؾد پع اش خمّ آوزه و ت میت دادي ٌبه مىزد نیبش مسثىو ثً
م بیسٌبه مىزد نُس مدل ثبزه دوزي 84-87ثً کمك نسا افصازٌبه مسثىيً تدصیً و تحلیت ٌبه شا قىزت می یسد ثً
مهُىز تحلیت دادي ٌبه خمّ آوزه ؾدي و حكىل ن بیح اش نسا افصازٌبه  DEAP2 DEA-Solverو  Excelاغ بدي ؾدي

2

- Tyrone T. Lin a , Chia-Chi Lee b, Tsui-Fen Chiu a
-Legh Drake , Maximilian j.B. Hall
4
- African Development Bank Grop Economic Commission for Africa
3
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اغت اش مٍي تسیم اخصا و مساحت ایم مًبلٓبت تكمیي یسه دز ثبزي تٓسیه نٍبدي ٌب و غ بدي ٌب وتٓییم نىِ مدل انداشي یسه
کبزاه می ثبؾد دز ایم تح یت نٍبدي و غ بدي ٌبه تح یت ثً ؾسح شیس تٓسیه ؾدي اند
الف) نهاده ها (ورودیها) شامل
 -1تٓداد پسغهت ٌس کداا اش ؾٍسدازیٍبه اغ بز کسدغ بز :ؾبمت تمبا افساد و پسغهلی کً دز امىز ادازه اخسایی و بدمبتی دز
خٍت پیؽ ثسد اٌداف تٓسیه ؾدي فٓبلیت دازند
 -2دزآمد کت ؾٍسدازیٍب ْ :جبزت اغت اش مدمىِ کت ثىدخً ت كیف یبف ً اش غىه وشازت کؿىز و نیص دزآمدٌبه م ػجً نبؾی
اش فٓب لی ٍب و غبیس مهبثّ تٓسیه ؾدي کً ثً دو دغ ً غٍي اْ جبزت خبزه و غٍي اْ جبزات ْمساز ثب خصییبت شیس ت ػیي می ؾىند:
دزآمدٌبه نبؾی اش ْىازل ْمىمی(دزآمدٌبه مػ مس)
دزآمدٌبه نبؾی اش ْىازل اب كبقی
ثٍبه بدمبت و دزآمدٌبه مىغػبت ان بْی ؾٍسدازه
دزآمدٌبه حبقت اش وخىي و امىال ؾٍسدازه
کمك ٌبه اًْبیی دولت و غبشمبنٍبه دول ی
اْبنبت ٌدایب و دازاییٍب
غبیس مهبثّ تبمیم اْ جبز
 -3مػبحت محدودي بدمبتی ٌس کداا اش ؾٍسدازیٍبْ :جبزت اغت اش محدودي خبسافیبیی مٓیم ؾدي ثساغبظ ؾببكٍبیی مبنهد
وغٓت تٓداد و تساکي خمٓیت ونیص میصاز ام بنبت دز دغ سظ آز ؾٍسدازه
ب) خروجی ها (ستانده ها) شامل
کت ٌصیهً ٌبه ْمساز ؾٍسه می ثبؾدٌ :صیهً ٌبیی کً اش محت اْ جبزات ْمسانی دز ثسنبمً  5غبلً خٍت ٌصیهً نگٍدازه غً
فٓبلی ٍبه اي كبده و اخ مبْی دولت و تبمیم م بزج خبزه پسدابت می ؾىد و ثً ْهىاز ؾببكی اش پیؿسفت و تىغًٓ ؾٍسه
کً حداکثس کسدز آز مد نُس می ثبؾد مًسح اغت مٍم سیم ٌصیهً ٌبه ْمساز ؾٍسه ْجبزتهد اش
ثسنبمً حمت و ن ت و ثٍجىد ْجىز و مسوز ؾٍسه
ثسنبمً ایدبد تبغیػبت ح بَ ی ؾٍسٌب
ثسنبمً ثٍجىد محیى ؾٍسه
ثسنبمً ایدبد غبیس تػٍیالت و تبغیػبت
ثسنبمً ایدبد تبغیػبت دزآمدشا
ٌصیهً ٌبه مسثىو ثً ْمساز ؾٍسه اش دو محت ْمدي اْ جبزت خبزه و اْ جبزات ْمسانی تبمیم می سدد
تعریف كارایی
کبزایی دز م ٍىا ْبا آز ثً مٓهبه دزخً و کی یت زغیدز ثً مدمىًْ اٌداف مًلىة اغت) (Farwel,1985ثهبثسایم یك تىلید
کههدي دز قىزتی کبزا بىاٌد ثىد کً ث ىاند ثً کلیً اٌداف تىلیده بىد دغت یبثد فبزل پیؿهٍبد نمىد کً کبزایی ک ثهگبي ؾبمت
غً خصء اغت
-1کبزایی فهی(ت هی ی) :کً تىانبیی یك ثهگبي دز ثدغت آوزدز حداکثس محكىل ثب اغ بدي اش م داز مٓیهی نٍبدي و غً
مؿ كی اش فهبوزه زا نؿبز می دٌد ( ؾمع الدیم حػیهی و امیس زنب غىزه  )1385یب ثً ْجبزت دیگس تىانبیی یك ثهگبي ثساه
تىلید غ بندي اه مٓیم ثب حدايت کسدز مدمىًْ نٍبدي ٌب دز انداشي یسه کبزایی فهی فسل می ؾىد کً تبثّ تىلید مسشه کبزا
کبمال ؾهبب ً ؾدي اغت
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 -2کبزایی ت كیف(کبزایی يیمت) :تىانبیی یك ثهگبي دز اغ بدي اش نػجت ٌبه ثٍیهً نٍبدي ٌب ثب تىخً ثً يیم ٍبه آنٍب زا آؾ بز
می غبشد (ؾمع الدیم حػیهی و امیس زنب غىزه ٌ )1385دف اش ایم نىِ کبزایی حدايت کسدز ٌصیهً و یب حداکثس کسدز دزآمد
اغت و ثب ایم فسل انداشي یسه می ؾىد کً ثهگبي ثب غبشمبز اش پیؽ اش لحبٌ ت هی ی کبزا ثبؾد
 -3کبزایی اي كبده(ٌصیهً) :اشحبقت نسة کبزایی فهی و کبزایی ت كیكی کبزایی اي كبده ثس حػت تٓسیه فبزل ثدغت می
آید کً ا س ثهگبٌی ٌي اش لحبَ هی و ٌي اش لحبٌ ت ككی کبمال کبزا ثبؾد دازاه کبزایی اي كبده اغت فبزل پیؿهٍبد نمىد
ٌهگبا محبغجً کبزایی فهی مهبغت تس اغت کً ْمل سد یك ثهگبي ثب ْمل سد ثٍ سیم ثهگبي ٌبه مىخىد دز آز قهٓت مىزد
م بیػً يساز یسد فبزل نُسیبتؽ زا دز انداشي یسه کبزایی ثسمجهبه کبزٌبه اندبا ؾدي تىغى کىپمبنع 5و دزیى 6آغبش نمىد و ثب
تىخً ثً نبزغبیی ؾببف ٌبه ثٍسي وزه خصیی ثس زوه انداشي یسه ؾببف ثٍسي وزه کت ْىامت تىلید تبکید نمىد
اندازه گیری كارایی
انداشي یسه کبزایی اش دو خٍت ام بز پریس می ثبؾد
اله) نٍبدي محىز
ة) غ بدي محىز
اندازه گیری كارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید (نهاده محور)
غؤالی کً دز ایم حبلت مًسح می ثبؾد ایم اغت کً چً م داز اش نٍبدٌب می تىانهد ثً قىزت م هبغت کبٌؽ یبثهد ثدوز ایه ً
تبییسه دز م داز غ بندي ٌبه تىلید ؾدي حبقت سدد؟ کً مٓمى پبغخ ثً ایم غؤال ٌمبز انداشي یسه کبزایی دز خٍت نٍبدي اه
نبمیدي می ؾىد فبزل نُسیً بىد زا ثب مثبلی اش ثهگبٌٍبیی کً ثب دو ْبمت تىلید یك محكىل زا تىلید می نمبیهد و ثب فسل ثبشدٌی
ثبثت نػجت ثً م یبظ و ثساه حدايت غبشه ْىامت تىلید ثیبز نمىد ثسایم اغبظ ثب تىخً ثً ؾ ت شیس ا س ثهگبٌی زا دز نُس
ثگیسیي کً دز ن ًً  Pيساز داؾ ً ثبؾد و ثساه تىلید یك واحد  Yم بدیس مؿ ف X2, X1زا اغ بدي نمبید م داز ْدا
کبزایی فهی ایم ثهگبي ثً وغیلً فبقلً RPنؿبز دادي می ؾىد کً مجیم م دازه اش ْىامت تىلید اغت کً ثب ثبثت مبندز غً
محكىل يبثت کبٌؽ اغت ایم میصاز ثً وغیلً نػجت  RP/OPنؿبز دادي می ؾىد کً ثیبنگس دزقده اغت کً ثهگبي می
تىاند ْىامت تىلید زا (ثب ٌمبز غً تىلید رؾ ً)کبٌؽ داد:
A

P

Y

X2

B

R
q

S

A
Y

X1

B

O

ؾ ت( :)1تىقیه انىاِ کبزایی ثً زوؼ فبزل

() 1

;TEi =1-RP/OPکبزایی فهی
5

- Koopmans
Dereu

6-
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 ; TEi = OR/OPکبزایی فهی
ا س کػس مػبوه یك ؾىد ثً مٓهی کبزایی فهی کبمت ثهگبي اغت ثٓهىاز مثبل ن ًً  Rدازاه کبزایی ثساثس ثب واحد می ثبؾد
شیسا ایم ن ًً زوه مهحهی کبزایی (مهحهی ٌي م دازه تىلید) يساز دازد ٌمبز يىزکً ذکس ؾد کبزایی ت كیف ثهگبي  Pثساثس
اغت ثب:
 ; AEi = OS /ORکبزایی ت كیف
() 2
 SRنؿبز دٌهدي میصاز ٌصیهً يبثت کبٌؽ(ثبؾسو ثبثت ثىدز محكىل) می ثبؾد ایم کبٌؽ ٌصیهً دز قىزتی ایدبد می ؾىد
کً تىلید مب دز ن ًً  Qقىزت یسد (نً دزن ًً  ) Rکبزایی اي كبده ( )EEنیص ثً قىزت شیس تٓسیه می سدد:
 ; EEi = OS/OPکبزایی اي كبده
()3
فبقلً  SPنیصنؿبز دٌهدي ْدا کبزایی اي كبده می ثبؾد
اندازه گیری كارایی برمبنای حداكثرسازی محصول
ا س ٌدف ایم ثبؾد کً "ثدوز اغ بدي اش ْىامت تىلید ثیؿ س ثً دنجبل کػت محكىل ثیؿ سه ثىد زاٌ بز چیػت؟" فسل ؾىد دز
ؾ ت شیس (نمىداز( ))aتبثّ تىلید مسشه ( f )xثب ثبشدي نصولی نػجت ثً م یبظ زغي ؾدي اغت  pنؿبز دٌهدي ثهگبٌی اغت کً ثب
ْدا کبزایی مىاخً می ثبؾد کبزایی فهی ایم ثهگبي ثسمجهبه حدايت غبشه ْىامت تىلید ثساثس نػجت ( )AB/APاغت و دز
قىزتی ً ثسمجهبه حداکثس غبشه محكىل محبغجً سدد ثساثس نػجت ( )CP/CDبىاٌد ثىد ثهبثسایم زوؾٍبه ثسمجهبه حدايت
غبشه ْبمت تىلید و حداکثس کسدز محكىل تهٍب دز ؾسایى ثبشدي ثبثت نػجت ثً م یبظ دازاه خىاثٍبه ی ػبز بىاٌهد ثىد امب
ا س ثبشدي قٓىده و یب نصولی نػجت ثً م یبظ وخىد داؾ ً ثبؾد خىاثٍب ی ػبز ن ىاٌد ثىد ثبشدي ثبثت نػجت ثً م یبظ دز
نمىداز()bؾ ت ()2نؿبز دادي ؾدي اغت
Y

Y

f X 

f X 

D

(a) DRTS

(b) CRTS
B
P

X

C

D
B

P

A

A

O

O

X
C

ؾ ت ( :)2م بیػً انداشي یسه کبزایی ثس مجهبه حدايت غبشه ْبمت تىلید ویب حداکثسغبشه محكىل
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دزحبلت ثبشدي ثبثت نػجت ثً م یبظ تىلید ) )AB/AP( = (CP/CDبىاٌد ؾد کً ثً مٓهی ثساثس ثىدز کبزایی محبغجً
ؾدي اش دو زوؼ می ثبؾد ثهبثسایم دز مًبلٓبت تدسثی ثبیػ ی ايمیهبز حبقت کسدکً کداا مجهب ثساه آز قهٓت یب ثهگبٌٍبه
مىزد مًبلًٓ مهبغت اغت و اش آز زوؼ ببـ اغ بدي نمىد انىاِ کبزایی تٓسیه ؾدي تىغى فبزل زا می تىاز ثسمجهبه
حداکثسغبشه محكىل ثس زوه ؾ ت نؿبز داد دز نمىداز شیس ثساه ٌس ن ًً غیسکبزا مبنهد  Aمیصاز انىاِ کبزایی ثس مجهبه
حداکثسغبشه محكىل دز ؾسایى یك ْبمت تىلید( )Xو دو محكىل ( )Y1,Y2نؿبز دادي ؾدي اغت

D

B

C
B

X

Y1

X

Y2

Z
A

D

Z
ؾ ت( :)3کبزایی فهی و ت D
كیكی ثس مجهبه حداکثس غبشه محكىل

O

ثب فسل ثبشدي ثبثت نػجت ثً م یبظ مهحهی (  ) ZZ مهحهی ام بنبت تىلید می ثبؾد و ن ى  Aنمبیبنگس یك ثهگبي نبکبزا اغت
شیسا کً ثهگبي غیسکبزاه  Aشیس مهحهی(  ) ZZ يساز دازد و دز ایم قىزت (  ) ZZ نؿبز دٌهدي ام بنبت تىلید ثب تسه اغت (ثهگبي
 Aثب تىخً ثً ت هىلىضه مىخىد می تىانػ ً دز ن ًً  Bيساز داؾ ً ثبؾد )
زوؼ انداشي یسه کبزایی ثس مجهبه حداکثسغبشه محكىل ثدیم قىزت اغت کً فبقلً  ABثیبنگس میصاز ْدا کبزایی فهی اغت
یٓهی ثدوز نیبش ثً ْىامت تىلید ثیؿ س می تىاز تىلید زا ثً ایم میصاز افصایؽ داد ثهبثسایم میصاز کبزایی فهی ثسمجهبه حداکثس
غبشه محكىل ثساثس ثب :
 ;TEO = OA/OBکبزایی فهی
)(4
دز قىزت داؾ م ايالْبت يیمت بى دزآمد ی ػبز ( ) ( DDيبثت تسغیي اغت کً دز آز قىزت کبزایی ت كیكی ثً قىزت
شیس يبثت محبغجً بىاٌد ثىد:
 ;AEO = OB/OCکبزایی ت كیكی
)(5
افصایؽ کبزایی ت كیكی زا می تىاز ثٓهىاز افصایؽ دزآمد تل ی نمىد کبزایی اي كبده ْجبزت اغت اش
)  EEO = OA/OC = (OA/OBکبزایی اي كبده
()6
کبزایی ت كیكی * کبزایی فهی ; کبزایی اي كبده
ؾبیبز تىخً اغت کً م داز ْدده ایم غً نىِ کبزایی (کبزایی فهی کبزایی اي كبده و کبزایی ت كیكی ) ثیم ق س و یك می
ثبؾد دز نمم کبزایی ٌب ثً وغی لً بًىيی کً اش مجدا ثً ن بو مىزد نُس زغي می ؾىند انداشي یسه می ؾىند ثٓجبزت دیگس
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انداشي یسه کبزایی مػ ت اش واحدٌبه انداشي یسه می ثبؾد یٓهی تبییس دز واحد انداشي یسه (مثال دز نُس سف م تٓداد
کبز ساز ثً قىزت ن س غبْت ثً خبه کبز س دز غبل) تبییسه دز میصاز کبزایی ایدبد ن ىاٌد کسد
اندازه گیری عملی كارایی
ثب ایه ً دزغبل  1957فبزل يی م بلً اه زوؼ انداشي یسه کبزایی زا ثسمجهبه تئىزیٍبه اي كبده مٓسفی نمىد و کبزایی ث ؽ
کؿبوزشه آمسی ب زا ثً يىزْملی محبغجً نمىد امب ثً دلیت مؿ الت ْملی دز انداشي یسه و محدودی ٍبیی کً دز زوؼ فبزل
(ثبشدي ثبثت نػجت ثً م یبظ) مًسح ثىد ایم زوؼ کبزثسد ْملی چهدانی نیبفت و تب غبلٍب مػ ىت مبند تب ایه ً دز غبل 1977
انداشي یسه ْملی کبزایی ثسحػت تٓسیه فبزل تىغى زوؼ اي كبد غهدی(ٌ )SFAميهیم دز غبل  1978اش يسیت زوؼ
تحلیت پىؾؿی دادي ٌب( ) DEAو ثً کمك ثسنبمً زیصه بًی مم م سدید امسوشي زوؾٍبه انداشي یسه کبزایی زا می تىاز ثً
قىزت شیس يج ً ثهده نمىد

زوؾٍبه انداشي یسه کبزایی

زوؼ

زوؼ پبزام سیك

نبپبزام سیك

تبثّ مسشه

تبثّ غیس
مسشه

تحلیت
پىؾؿی دادي
ٌب

سوي ٌبه
ؾببف

يًٓی
آمبزه

حداکثس
دزغت
نمبیی

آمبزه

حدايت مسثٓبت
مٓمىلی

تبثّ تىلید

مسشه

تبثّ ٌصیهً
مسشه

مهجّ :امیس زنب غىزه ْلیسنب سؾبغجی و ثٍبزي ْسیبنی م بیػً تًجی ی کبزایی ثبن ٍبه تدبزه ایساز ثب اغ بدي اش دو زوؼ DEAو  SFAفكلهبمً
اي كبد و تدبزت نىیم ؾمبزي  8ثٍبز  1386ق حبت 60-32

روش ناپارامتری تحلیل فراگیر داده ها()DEA
دز غبل  1978غً م كف تح یت دز ْملیبت ثً نبا ٌبه چبزنص کىپس و زودظ م بلً اه ازامً نمىدند کً يی آز اش يسیت
ثسنبمً زیصه بًی انداشي یسه ْملی کبزایی زا مٓسفی کسدند ایم زوؼ دز حبل حبنس ثهبا ( DEAتحلیت فسا یس دادي ٌب)
مؿٍىز اغت ایم زوؼ مج هی ثس یك غسه ثٍیهً غبشه ثب اغ بدي اش ثسنبمً زیصه بًی می ثبؾد کً ثً آز زوؼ نبپبزام سیك نیص
ً می ؾىد دز ایم زوؼ مهحهی مسشه کبزا اش یك غسه ن بو کً ثً وغیلً ثسنبمً زیصه بًی تٓییم می ؾىد ایدبد می
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سدد ثساه تٓییم ن بو می تىاز اش دو فسل ثبشدٌی ثبثت و م بیس نػجت ثً م یبظ اغ بدي کسد زوؼ ثسنبمً زیصه بًی ثٓد اش
یك غسه ثٍیهً غبشه مؿ ف می کهد کً آیب واحد تكمیي یسندي مىزد نُس زوه بى کبزایی يساز سف ً اغت و یب ببزج اش آز
يساز دازد؟ ثدیم وغیلً واحدٌبه کبزا و نبکبزا اش ی دیگس ت یك می ؾىند دز ایم زوؼ می تىاز تبثّ ٌدف (غ بندي) زا ثب تىخً ثً
نٍبدي ٌبه مؿ كی حداکثس نمىد یب ایه ً ثب اغ بدي اش دو بز آز یٓهی ثب تىخً ثً غ بندي مٓیم نٍبدي ٌب زا حدايت کسد ت هیك
 DEAتمبا دادي ٌب (ازيبا و ايالْبت) زا تحت پىؾؽ يساز دادي و ثً ٌمیم دلیت تحلیت فسا یسه دادي ٌب نبمیدي ؾدي اغت
ثساه تحلیت  DEAدز ت میم تبثّ تىلید ی ػبز ثً پیؽ فسل ببقی دز مىزد ؾ ت تبثّ نیبشه نیػت ٌميهیم ایم زوؼ
کبزایی یك ثهگبي زا نػجت ثً کبزایی غبیس ثهگبٌٍب انداشي یسه می نمبید دز ایم محبغجً فسل ثس ایم اغت کً تمبا ثهگبٌٍب زو
و یب ثب ه مهحهی تىلید ی ػبز يساز دازند  DEAمٓمى ثً ؾ ت نػج ٍبیی مٓسفی می ؾىد کً امسوشي ثً چهد ْبمت تىلید و
چهد محكىل (ثدوز ایه ً ثً وشنٍبه اش يجت تٓییم ؾدي نیبش ثبؾد) تٓمیي دادي ؾدي اغت )(Emami,2007
بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده ها
م ٍىا ثبشدي نػجت ثً م یبظ شمبنی مًسح می ؾىد کً ٌدف ثسزغی چگىنگی تبییس بسوخی ٌب ثً اشاه تبییس نػجت مؿ ف
وزوده ٌب ثبؾد ایم ثحث زا می تىاز ثب فسنی دز مدل( )DEAهدبند کً دازاه دو ن یدً مٍي اغت :اول ایه ً کبزایی فهی ثً
دو خصء کبزایی مدیسی ی و کبزایی م یبظ ت یك می سدد و دوا ایه ً ثهگبي ٌبه ثصزگ اش ثهگبي ٌبه کىچك تمیص دادي می
ؾىد امب ثب تىخً ثً اٌمیت م بوت نٍبدي ٌب دز ایدبد غ بندي ثساه ثهگبٌی کً ثب اغ بدي اش چهدیم نٍبدي ثً تىلید چهدیم غ بدي
می پسداشد محبغجً ایم ؾببف ثب مؿ التی مىاخً ؾد تحت ایم ؾسایى ثبید ثساه ٌس یك اش نٍبدي ٌب و غ بندي ٌب نسایت
اٌمیت مهبغجی ان بة کسد کً دز ان بة ایم نسایت اب الف نُسٌبیی دز میبز مح بز وخىد داؾت ثسبی اش آنٍب اش ؾببف
يیمت ٌصیهً و ثً ْهىاز نسایت اغ بدي کسدي اند دز غبل  1978چبزنص کىپس و زودش ثب ازامً مدل بىد ثس مجهبه حدايت غبشه
نٍبدي و ثب فسل ثبشدٌی ثبثت نػجت ثً م یبظ ایم مؿ ت زا مست ّ کسدند). (Soori et al,2008
 -1مدل با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس()CRS
فسل ثبشدٌی ثبثت نػجت ثً م یبظ تهٍب دز قىزتی يبثت اْمبل اغت کً ثهگبٌٍب دز م یبظ ثٍیهً (يػمت مػً مهحهی ٌصیهً
م ىغى ثلهد مدت) ْمت کهد
ثب تىخً ثً ایم کً زوؼ  DEAحبلت چهد محكىلی و چهد ْبمت تىلیده زا ثً قىزت اث بزه ثً حبلت غبدي یك ْبملی و
یك محكىلی تجدیت می نمبید ا س ايالْبت دز مىزد ْ Kبمت تىلید و  Mمحكىل ثساه ٌس کداا اش  Nثهگبي وخىد داؾ ً ثبؾد
فسایهد محبغجً ثً قىزت شیس بىاٌد ثىد
جمموع وزني
حمصوالت

)(7

جمموع وزني
عوامل توليد

ثً يىزی ً:

u y
Max i 
v x i
1

j= l,….. N

v0

u y j
v x j

u0

 Uیك ثسداز M*1ؾبمت وشنٍبه محكى ت و  vیك ثسداز  K*1ؾبمت وشنٍبه ْىامت تىلید و  V و  U تسانػپىشي VوU

می ثبؾهد مبتسیع  Xیك مبتسیع  K*Nاش ْىامت تىلید و مبتسیع  Yیك مبتسیع  M*Nاش محكى ت می ثبؾهد ایم دو
مبتسیع نؿبز دٌهدي کلیً ايالْبت مسثىو ثً  Nثهگبي ( )DMUبىاٌد ثىد دز زاثًً فىق ٌدف ثدغت آوزدز م بدیس ثٍیهً U,
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 Vمی ثبؾد ثً ىنً اه کً نػجت مدمىِ وشنی تىلید ثً مدمىِ وشنی ْىامت (میصاز کبزایی ٌس ثهگبي) حداکثس سدد مؿسوو ثس
ایه ً انداشي کبزایی ٌس ثهگبي ثبیػ ی کىچ س و یب مػبوه واحد ثبؾد ثب تىخً ثً ایه ً ایم مدل غیس بًی و غیس محدة می
ثبؾد ایم مؿ ت ثدیم قىزت ثسيسف ؾد کً ثب يساز دادز م سج کػس مػبوه یك ثً مدل ثسنبمً زیصه بًی تجدیت سدید و دز
نمم ایم محدودیت ابیس( )VXi ;1نیص ثٓهىاز يید دیگسه ثً مدل انبفً ؾد ایم تجدیت اث بز ْمت زوؼ  CCRثىد دز ایم
زوؼ مػئلً ثً قىزت حداکثس نمىدز مدمىِ وشنٍبه محكىل دز ؾسایى نسمبلیصي ؾدز کت مدمىِ وشنٍبه ْبمت تىلید و ح ٍ
غبیس يیىد تجدیت می ؾىد:

Max :  Yi
u x i  1
 Yi  xi  0

()8

j = 1 ,2 ,…. , N
 0
v0
ث بيس تجدیت بًی ثً خبه ْ V ,Uالمي   , ث بز ثسدي ؾدي اند ثساه حت مػئلً فىق ثً کمك ثسنبمً زیصه بًی اش مصایبه
تجدیت (دو بز) اغ بدي می ؾىد شیسا کً زوؼ دو بز نیبش ثً يیىد کم سه دازد ٌميهیم دز ثسنبمً زیصه بًی ْمىمب تحمیت
يیىد کم س حت مػئلً زا آغبن س می نمبید ٌميهیم فسا دو بز میصاز کبزایی فهی (  ) ثساه ٌس ثهگبي زا ثً ت یك ازامً می
نمبید:
Min 
() 9
ثً يىز ی ً:
 y i  Y  0
X i  X  0
0
 λیك ثسداز N*1ؾبمت اْداد ثبثت می ثبؾد کً وشنٍبه مدمىًْ مسخّ 7زا نؿبز می دٌد م بدیس اغ بلس ثدغت آمدي ثساه 
کبزایی ثهگبٌٍب بىاٌد ثىد کً ؾسو  <1 زا تبمیم می نمبید دز زاثًً فىق اولیم يید ثیبز می دازد کً آیب م بدیس وافٓی
محكىل تىلید ؾدي تىغى ثهگبي  iاا ثب اغ بدي اش ْىامت تىلید مىزد اغ بدي می تىاند ثیؽ اش ایم ثبؾد؟ محدودیت دوا د لت ثس
ایم دازد کً ْىامت تىلیده کً تىغى ثهگبي  iاا ث بز می زوند حدايت ثبیػ ی ثً انداشي ْىامت ث بز زف ً تىغى ثهگبي مسخّ ثبؾهد
شا اغت کً مدل ثسنبمً زیصه بًی  Nثبز و ٌس مستجً ثساه ی ی اش ثهگبٌٍب حت ؾىد دز ن یدً میصاز کبزایی (  ) ثساه ٌس
ثهگبي ثدغت بىاٌد آمد ا س   ;1ثبؾد نؿبز دٌهدي ن ًً اه زوه مهحهی ٌي م دازه تىلید و یب تبثّ تىلید مسشه اغت
ثهبثسایم يجت نُسیً فبزل ثهگبي دازاه کبزایی نػجی قددزقد می ثبؾد
 -2مدل با بازدهی متغیر نسبت به مقیاس
ثً دنجبل مؿ الت نبؾی اش ثبشدٌی ثبثت ثه س چبزنص و کىپس ( )1984فسل ثبشدٌی کبٌهدي یب فصایهدي نػجت ثً م یبظ زا ثً
مدل اولیً افصودند کً ثً مدل  BCCمٓسوف ؾد دز ایم مدل ْالوي ثس انداشي یسه کبزاه؛ نىِ ثبشدي نػجت ثً م یبظ نیص ثً
ت یك مؿ ف می سدد ) .(Soori,2008اغ بدي اش فسل ثبشدي ثبثت نػجت ثً م یبظ شمبنی ً تمبا ثهگبٌٍب دز م یبظ
ثٍیهً فٓبلیت نمی نمبیهد م بدیس محبغجً ؾدي ثساه کبزایی فهی زا دچبز اب الل بىاٌد کسد اغ بدي اش ثبشدي م بیسنػجت ثً
م یبظ مىخت می ؾىد تب ثب محبغجً کبزایی فهی ثسحػت م یبظ کبزایی نبؾی اش مدیسیت تحلیت ثػیبز ديی ی ازامً سدد اندبا
ایم مٍي دز فسمىل ً کسدز مػئلً دو بز دز ثسنبمً زیصه بًی ثب فسل ثبشدي ثبثت نػجت ثً م یبظ ثً وغیلً انبفً نمىدز
محدودیت ( NI   1يید تحدة) ثً ثسنبمً زیصه بًی يجلی محبغجبت ثب فسل ثبشدي م بیس نػجت ثً م یبظ اندبا می ؾىد
8

- Reference Set
- Benker, Charnez and Cooper

7
8
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()10
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Min
 Yi  Y  0

X i  X   0
NI   1
0
اشآتدب کً مدل ابیس ثب يید ثبشدي م بیس نػجت ثً م یبظ مؿ ف نمی کهد کً آیب ثهگبي دز نبحیً ثبشدي قٓىده یب نصولی م یبظ
فٓبلیت می کهد ایم مٍي دز ْمت ثب م بیػً يید ثبشدي غیس قٓىده نػجت ثً م یبظ  NI   1قىزت می یسد:

Min

 y i  Y  0

x i  X   0
()11
ثً يىزی ً:
NI   1
0
ثٓجبزت دیگس مبٌیت نىِ ثبشدي نػجت ثً م یبظ ثساه یك ثهگبي ببـ ثب م بیػً م داز کبزایی فهی دز حبلت ثبشدي غیس قٓىده
نػجت ثً م یبظ ثب م داز کبزایی فهی ثبشدي م بیسنػجت ثً م یبظ تٓییم می ؾىد ثدیم قىزت کً ا س ایم دو ثب ٌي مػبوه
ثبؾهد آنگبي ثهگبي مىزد نُس ثب ثبشدي نصولی نػجت ثً م یبظ مىاخً می ثبؾد دز غیس ایهكىزت ؾسایى ثبشدي قٓىده نػجت ثً
م یبظ ثسيساز اغت ٌمبنگىنً کً دز ؾ ت شیس نؿبز دادي ؾدي اغت مهحهی تبثّ تىلید مسشه ثبشدي م بیس نػجت ثً م یبظ
( )VRSدز يسف زاغت مهحهی ثبشدي ثبثت نػجت ثً م یبظ ( )CRSيساز می یسد و نىاحی قٓىده ثبثت و نصولی م یبظ
تىلید زا دز ثسدازد ایم مهحهی مسشه کبزا ( )EABCDمؿبثً مهحهی تىلید کت ( )TPاغت کً دز م ىز اي كبده ازامً ؾدي اغت
میصاز کبزایی فهی ثهگبي ( Kيجت مدل  )CCRثب فسل ثبشدي ثبثت نػجت ثً م یبظ ثساثس  HI/HKمی ثبؾد دز حبلت ثبشدي
م بیس نػجت ثً م یبظ (مدل  )BCCکبزایی فهی ثً کبزایی م یبظ( )HI/HJو کبزایی مدیسیت ( )HJ/HKيبثت ت یك می
ثبؾد ثً يىزی ً:
)(HI/HK) = (HJ/HK) × (HI/HJ

کبزایی م یبظ * کبزایی مدیسیت ; کبزایی فهی
() 12
دز فسمىلً کسدز  DEAثبیػ ی اث دا دز مىزد مجهبه حدايت غبشه ْىامت تىلید و یب حداکثس غبشه محكىل تكمیي یسه نمىد
ؾبیبز ذکس اغت کً دز زوؼ  DEAمدل زا می تىاز ثساغبظ حدايت غبشه ْىامت تىلید یب حداکثسغبشه محكىل مؿ ف نمىد
کً دز حبلت ثبشدي ثبثت نػجت ثً م یبظ (مدل ٌ )CCRس دو نىِ خٍت یسه ثساه مدل (ثساغبظ حدايت غبشه ْىامت تىلید و
یب حداکثس غبشه محكىل) م بدیس ی ػبنی زا ثساه کبزایی فهی ازامً می نمبید ولی دز حبلت کلی چهیم امسه مكداق ن ىاٌد
داؾت ٌمبنًىزی ً ؾ ت شیس نؿبز می دٌد دز حبلت کلی میصاز کبزایی دز ؾسایى حدايت غبشه ْىامت تىلید ( )HI/HKو
میصاز کبزایی دز ؾسایى حداکثس غبشه محكىل ( )NK/HMی ػبز نمی ثبؾد دز حبلت ثبشدي ثبثت نػجت ثً م یبظ تىلید ایم
دو نػجت (دوکبزایی) مٓبدل می ثبؾهد ( )HI/HK = NK/NMولی دز حبلت ثبشدي م بیس نػجت ثً م یبظ م بدیس کبزایی
ثساغبظ حداکثس غبشه محكىل مػبوه م داز کبزایی ثساغبظ حدايت غبشه ْىامت تىلید ن ىاٌد ثىد شیسا دز حبلت ثبشدي م بیس
نػجت ثً م یبظ مهحهی  VRSثً خبه  CRSمىزد تىخً يساز می یسد
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CRS
Y

M

VRS
D

B

C

K
K

I
J

H

A

X
N
E
O
ؾ ت( :)4ت یك کبزایی فهی ثً کبزایی نبؾی اشمدیسیت وکبزایی نبؾی اشم یبظ

 -3نتایج و بحث
پع اش تٓییم ْملیبتی وزودیٍب و بسوخی ٌبه تح یت (خداول  1و )2ثب اغ بدي اش زوؼ ثسنبمً زیصه بًی نبپبزام سیك ()DEA
کبزایی فهی  23ؾٍسدازه اغ بز دز فبقلً  84-87ثب فسل ثبشدٌی م بیس نػجت ثً م یبظ و دز حبلت غ بدي محىز ثً کمك نسا
افصازٌبه Deap2و  DEA-Solverت میم شدي ؾدي اغت شا ثً ذکس کً انداشي یسه کبزایی دز دو حبلت نٍبدي محىز و
غ بدي محىز و ثب فسل ثبشدٌی ثبثت نػجت ثً م یبظ و ثبشدٌی م بیس نػجت ثً م یبظ ام بز پریس می ثبؾد امب ٌدف مب ف ى
انداشي یسه کبزایی دز حبلت ثبشدٌی م بیس و ثب فسل غ بدي محىز می ثبؾد شیسا
او  :دز حبلت ثبشدٌی ثبثت نػجت ثً م یبظ ثبید تمبمی واحدٌبه تكمیي یسندي (ٌDMUب) دز یك م یبظ ثٍیهً ْمت نمبیهد
امب ْمال مػبیت ىنب ىنی مبنهد زيبثت نبيف محدودی ٍبه مبلی و غیسي ثبْث می ؾىد کً تٓداده اش ٌDMUب دز م یبظ ثٍیهً
ْمت نهمبیهد؛ کً اغ بدي اش مدل  VRSایم ام بز زا می دٌد کً محبغجً کبزایی فهی ثً دوز اش تبثیسات کبزایی م یبظ اندبا
ؾىد
ثبنیب :دلیت دیگس ان بة فسل غ بدي محىزه آز اغت کً ٌصیهً ٌبه ْمساز ؾٍسه ؾببكی اش پیؿسفت و تىغًٓ ؾٍسه می
ثبؾد ثهبثسایم حداکثس کسدز آز مدنُس يساز سف ً اغت
ثب تىخً ثً ن بیح مهدزج دز خدول ()3
 دز غبل 84ؾٍسدازه ٌبه ثىییم غ لی چهبزي دشج دلجساز دٌگالز دیىاندزي شزیهً غ ص ؾىیؿً و کبنی غىز؛ دازاه کبزاییقد دز قد ثىدي و ث یً ؾٍسدازه ٌب کً مٓبدل  52/38دزقد ؾٍسدازه ٌب می ثبؾهد غیسکبزا ثىدي اند کم سیم میصاز کبزایی
مسثىو ثً ؾٍسدازه ثبنً ( )TE=0.415ثىدي و میبنگیم کبزایی کت ؾٍسدازه ٌب ثساثس ثب  0/813ثىدي اغت
 دز غبل  85اش میبز  22ؾٍسدازه مىزد محبغجً ؾؽ ؾٍسدازه ثبنً ثیدبز دشج دلجساز غههدج و مىچؽ کبزا و  16ؾٍسدازهثبيیمبندي (حدود 72/73دزقد) خصو واحدٌبه نبکبزا می ثبؾهد میبنگیم کبزایی دز ایم غبل  0/650ثىدي و پبییم تسیم کبزایی ٌب ثً
تستیت مسثىو ثً ؾٍسدازه دٌگالز ثب کبزایی ( )TE=0.208و شزیهً ثب کبزایی ( )TE=0.294ثىدي اغت
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 دز غبل  86اش میبز  22ؾٍسدازه کً کبزایی آنٍب محبغجً ؾدي اغت ٌ ت ؾٍسدازه ثبنً چهبزي دیىاندزي شزیهً غ ص ؾىیؿًو کبنی غىز؛ دازاه کبزایی قد دز قد و ث یً  15ؾٍسدازه دیگس دازاه کبزایی کم س اش یك می ثبؾهد دز ایم غبل میبنگیم
کبزایی ثساثس ثب  0/750ثىدي اغت ٌميهیم ؾٍسدازه ٌبه دلجساز (  ،)TE=0.407غسوآثبد ( )TE=0.55و ثیدبز
( )TE=0.558ثً تستیت دازاه پبییم تسیم غُ کبزایی ثىدي اند شا ثً ذکس اغت کً میبنگیم کبزایی دز ایم غبل  0.85ثىدي
اغت
 دز غبل  87نً ؾٍسدازه آزمسدي ثبنً ثىییم غ لی چهبزي دیىاندزي شزیهً غ ص ؾىیؿً و قبحت قددزقد کبزا و ث یً 11ؾٍسدازه دیگس نبکبزا می ثبؾهد کم سیم کبزایی مسثىو ثً ؾٍسدازه غسیؽ آثبد ثب کبزایی( )TE=0.284می ثبؾد ٌميهیم
ؾٍسدازه ٌبه کبزا نیص دز میبز بىد دازاه زتجً ثهده ٌػ هد ثدیم تستیت کً اش ثیم واحدٌبه کبمال کبزا ؾٍسدازه ٌبیی کً ثً
دفٓبت ثیؿ سه ثً ْهىاز الگىه ؾٍسدازه ٌبه نبکبزا مىزد تىخً يساز سف ً اند نػجت ثً ث یً کبزاتس می ثبؾهد ن بیح مسثىو ثً
زتجً ثهده ؾٍسدازه ٌبه کبزاه اغ بز ثً ؾسح خدول( )4نمیمً می ثبؾد
مقادیر بهینه نهاده ها و ستاده ها
اش آندب کً زوؼ  DEAثساه ٌس ثهگبي غیس کبزا ی ػسه ْىامت تىلید و محكى ت زا مؿ ف می نمبید کً ایم م بدیس نؿبز
دٌهدي میصاز کبٌؽ دز اغ بدي اش ْىامت تىلید یب افصایؽ دز میصاز محكى ت ثساه زغیدز ثً مسش کبزایی می ثبؾد دز خداول 5
تب  8نمیمً ونٓیت مىخىد و نیص ونٓیت مًلىة نٍبدي و غ بندي ٌب نؿبز دادي ؾدي اغت ثس اغبظ ایم خداول م داز تىلید
غ بدي ثب اغ بدي اش میصاز مًلىة نٍبدي ٌب ثساه زغیدي ثً کبزایی فهی دز ٌس ؾٍسدازه دز ٌس غبل مؿ ف ؾدي اغت دز وايّ
ایم م بدیس مٓیم می کهد کً ٌس ؾٍسدازه چً م داز غ بدي زا ثب چً غًحی اش نٍبدي ٌب بىد تىلید کهد تب ثً کبزایی فهی ثسغد کً
بىد ثً نىْی ثیبنگس میصاز افصایؽ غ بدي ٌب و یب کبٌؽ نٍبدي ٌب می ثبؾد
ثب تىخً ثً ن بیح محبغجبت قىزت سف ً ثساه حبلت ثبشدٌی م بیس نػجت ثً م یبظ و ثب فسل غ بدي محىزه دز غبل  84اش میبز
 21ؾٍسدازه  47/62دزقد آنٍب ؾبمت  10ؾٍسدازه ثىییم غ لی چهبزي دشج دلجساز دٌگالز دیىاندزي شزیهً غ ص ؾىیؿً و
کبنی غىز کبمال کبزا و  52/38دزقد ثبيیمبندي نبکبزا ثىدي اند میبنگیم کبزایی  0/813ثىدي و ثب تسیم زتجً مسثىو ؾٍسدازه غ ص
و پبییم تسیم زتجً مسثىو ثً ؾٍسدازه ثبنً( )TE=0.415ثىدي اغت
دز غبل  85اش میبز  22ؾٍسدازه  27/27دزقد آنٍب کً ؾبمت ؾؽ ؾٍسدازه ثبنً ثیدبز دشج دلجساز غههدج و مىچؽ می
ثبؾد قد دز قد کبزا و  72/73دزقد ث یً ؾٍسدازیٍب نبکبزا ثىدي اند میبنگیم کبزایی  0/650و ثب تسیم زتجً مسثىو ثً ؾٍسدازه
مىچؽ و پبییم تسیم خبیگبي مسثىو ثً ؾٍسدازه دٌگالز ( )TE=0.208ثىدي اغت
دز غبل  86اش میبز  22ؾٍسدازه کً کبزایی آنٍب محبغجً ؾدي اغت  7ؾٍسدازه ثبنً چهبزي دیىاندزي شزیهً غ ص ؾىیؿً و کبنی
غىز کً مٓبدل  31/82دزقد ؾٍسدازیٍب می ثبؾهد دازاه کبزایی کبمت  68/18دزقد ث یً نبکبزا ثىدي اند ثً يىزی ً میبنگیم
کبزایی مٓبدل  0/791ثىدي و ؾٍسدازه کبنی غىزحبمص زتجً یك و ؾٍسدازه دلجساز( )TE=0.407دازاه زتجً  22ثىدي اغت
نٍبی ب ایه ً دز غبل  87اش میبز  20ؾٍسدازه نً ؾٍسدازه آزمسدي ثبنً ثىییم غ لی چهبزي دیىاندزي شزیهً غ ص ؾىیؿً و
قبحت کً مٓبدل  45دزقد ؾٍسدازه ٌب می ثبؾد کبزا و  55دزقد ث یً نبکبزا ثىدي اند میبنگیم کبزایی  0/853ثىدي و ؾٍسدازه
ثىییم غ لی دازاه زتجً یك و ؾٍسدازه غسیؽ آثبد دازاه زتجً  20ثىدي اغت
ثیؿ سیم میبنگیم کبزایی مسثىو ثً غبل  )0/850( 87و کم سیم مسثىو ثً غبل  )0/650( 85می ثبؾد ٌميهیم ثیؿ سیم میبنگیم
کبزایی دز يىل دوزي اش میبز واحدٌبیی کً دازاه ايالْبت کبمت ثىدي اند مسثىو ثً ؾٍسدازه غ ص ( )0/998و کم سیم میبنگیم
کبزایی يىل دوزي مسثىو ثً ؾٍسدازه غسیؽ آثبد ثب زيمی مٓبدل  0/481ثىدي اغت
ثب تىخً ثً ن بیح حبقت ؾدي پیؿهٍبدات زیص ثً مهُىز افصایؽ و ازت به کبزایی ؾٍسدازه ٌبه نبکبزاه اغ بز يبثت ازامً می ثبؾد
 -1ثٍیهً غبشه دز غً ث بز یسه ْىامت تىلید (کبٌؽ ْىامت تىلید مبشاد) و افصایؽ دز غً ٌصیهً ٌبه ْمساز ؾٍسه دز
ؾٍسدازه ٌبه نبکبزآمد
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 ت ىیم اب یبزات ثیؿ سه ثً ؾٍسدازه ٌب خٍت تسکیت ثٍیهً ْىامت تىلید ثً مهُىز ازت به کبزایی دز اغ بدي اش ْىامت-2
تىلید و نٍبی ب تىلید غ بدي ثیؿ س
 ایدبد غیػ ي انگیصؾی و تؿىی ی مبنهد پسدابت پبداؼ ثً ؾٍسدازه ٌبه کبزا و ؾٍسدازه ٌبیی کً دازاه زؾد کبزایی ثىدي-3
اند خٍت ازت بء ٌس چً ثیؿ س کبزایی آنٍب و تؿىیت و تسغیت غبیس ؾٍسدازه ٌبه نبکبزا ثً تالؼ ثیؿ س
 اغ بندازه اغ بز ثب اغ بدي اش دادي ٌب و ايالْبت ت میلی نُبمی ثساه ثسزغی مداوا کبزایی و ثٍسي وزه ؾٍسدازه ٌب و-4
تبییسات آنٍب ثً ْهىاز اولیم مسحلً اش چسبً چٍبز مسحلً اه مدیسیت ثٍسي وزه یٓهی انداشي یسه تحلیت ثسنبمً زیصه و
ثٍجىد کبزایی و ثٍسي وزه يساحی و اخسا کهد
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