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 چکیده
های در حال توسعه نظیر ایران، که برای کشورگیری کارایی با توجه به اهمیت کارایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور، اندازه

. از این رو این مقاله با استفاده از تحلیل برخوردار است کند از اهمیت بیشتریرا طی می خود مراحل اولیه فرآیند صنعتی شدن

وژی )یعنی شکاف بین تکنول (و رویکرد فرامرزی، به تعیین کارایی اقتصادی )هزینه(و نسبت فراتکنولوژیSFAمرزی تصادفی )

(صنایع آن را دارندتوانایی رسیدن به  تی ایرانهای صنعفعالیت که متناسب با بهترین عملکرد صنعتهر صنعت با تکنولوژی 

وسط پردازد. نتایج حاکی از آن است که متمی 3198-3147متفاوت در بازه زمانی  تکنولوژی وحدر قالب سه گروه با سطمختلف 

( و 42( درصد، متوسط کارایی فرامرزی در محدوده )31/89( و )74/74مورد بررسی در محدوده ) صنایعکارایی اقتصادی برای 

گروه وابسته به صنعت  باشد. همچنین( می8491/2( و )7433/2وسط نسبت فراتکنولوژی نیز در محدوده )( درصد و مت34/98)

ه به تهای وابسآالت به لحاظ درصد متوسط کارایی گروهی و فرامرزی و متوسط نسبت فراتکنولوژی، نسبت به گروهو ماشین

ت اتکنولوژی و تغییرفرااز طرفی روند بهبود و رشد نسبت  ، انرژی و سوخت عملکرد بهتری دارد.دنکشاورزی و وابسته به مع

 تردن، انرژی و سوخت در طول دوره مورد بررسی بیشتر و ملموسکارایی، در گروه وابسته به مع

 باشد.می
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 7، نسبت فرا تکنولوژی1تابع فرامرزی ،4تحلیل مرزی تصادفی ،3کارایی هزینههای کلیدی:واژه

 مقدمه  -1
 شود. صنایع از جملهترین ساز و کار برای ارزیابی عملکرد یک بنگاه اقتصادی محسوب میوری مهمبهرهموضوع کارایی و 

ارایی وری و کهایی هستند که به دلیل به کارگیری عوامل تولید از جمله نیروی کار و سرمایه، چنانچه در سطح پایین بهرهنهاد 

گشته و چنانچه در همین شرایط به فعالیت خود ادامه دهند منجر به اشتغال فعالیت نمایند، باعث اتالف بیشتر منابع اقتصادی 

های 5ISICوه فعالیت صنعتی ایران بر اساس کدگر 41در این تحقیق گردند. های باالتری به جامعه میناقص و تحمیل هزینه

الیت، ح تکنولوژی این سه دسته فعاند، به گونه ای که با فرض متفاوت بودن سطودورقمی به سه دسته فعالیت تفکیک گردیده

 4های وابسته به کشاورزی، دسته دومفعالیت 9ها شامل دسته اولها درون یکی از این دسته فعالیتهر یک از این گروه فعالیت

ن بر ایگیرند. آالت قرار میهای وابسته به صنعت و ماشیننیز فعالیت 9های وابسته به معدن، انرژی و سوخت و دسته  سومفعالیت

 های مورد بررسی است.ها در طول سالاساس هدف تحقیق حاظر بررسی وجود این تفاوت و تأثیر آن بر کارایی این گروه فعالیت

 باشد. از این رو در این مطالعه با استفاده از تابع هزینه هدف اصلی این تحقیق تعیین کارایی اقتصادی صنایع می

ای هفرامرزی ضمن تحلیل و بررسی کارایی گروهی و فرامرزی، نسبت فراتکنولوژی در واحدداگالس و کاربرد مفهوم تابع  -کاب

یری ها با بکارگمفهوم فرامرزی جایگاه فعلی صنایع و بهترین عملکردی که هر یک از آن شود.صنعتی مختلف نیز محاسبه می

همچنین امکان مقایسه کارایی واحدهای  دهد.قرار می را در اختیار توانند داشته باشند امکانات و ظرفیت های فعلی صنعت، می

ر این امر می تواند صنعت کشور را دکنند را فراهم می کند.مختلف صنعتی کشور را که تحت تکنولوژی های متفاوت فعالیت می

وص برای بخص هممشناخت جایگاه فعلی خود، جبران کاستی ها و رفع نواقص و دستیابی به یک جایگاه شایسته یاری رساند. این 

کند از اهمیت بیشتری برخوردار است را طی می خودهای در حال توسعه نظیر ایران، که مراحل اولیه فرآیند صنعتی شدنکشور

توان به نبود نیروی متخصص و کارآمد، مدیریت چرا که در مسیر تحقق این هدف موانع زیادی وجود دارد. از جمله این موانع می

گیری تکنولوژی بهینه، شکاف تکنولوژی در بین صنایع و نامناسب بودن سایر شرایط تولید اشاره کرد. از این نامناسب، عدم بکار

                                                            
1Cost Efficiency 
2Stochastic Frontier Analysis 
3Meta frontierFunction 
4Metaforontier Technology Ratio 

 
5International Standard Industry Classification 

(، تولید چوب ومحصوالت 38(، دباغی)39(، تولید پوشاک)34(، تولید منسوجات)39(، تولید محصوالت از توتون و تنباکو)31صنایع غذایی و آشامیدنی)9

 (44انتشارو چاپ) ( و43(، تولید کاغذ)42چوبی)
(، تولید محصوالت 41(، تولید محصوالت الستیکی)47(، تولید مواد ومحصوالت شیمیایی)41پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای)-تولید ذغال کک4

 (49(، بازیافت)44(، فلزت اساسی)49کانی غیر فلزی)
(، تولید ماشین آالت و 12(، تولید ماشین آالت اداری حسابگر و محاسباتی)84(، تولید ماشین آالت طبقه بندی نشده)49محصوالت فلزات فابریکی)9

(، 11(، تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق)14(، تولید رادیو و تلوزیون و وسایل ارتباطی)13دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر)

 (19(، تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده)11(، تولید سایر تجهیزات حمل و نقل)17تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر)
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صنایع و  بندیچرا که با رتبهی شده و صنایع کارا مشخص گردند. گیررو ضرورت دارد ابتدا کارایی اقتصادی صنایع مختلف اندازه

مناسبی  تیتوان راهکارهای سیاس، میصنایع با بهترین تکنولوژی قابل دسترس صنعتاقتصادی و شکاف تکنولوژی مقایسه کارایی 

در اختیار سیاست گذاران اقتصادی شاخه صنعت کشور وحداقل کردن هزینه صنایع با کارایی کمتر  را جهت گسترش صنایع کارا

 یرند:گه اهداف فوق الذکر مورد آزمون قرار مییابی ب. به این ترتیب فرضیات زیر در قالب فرضیه صفر مطرح و جهت دستقرار داد

 

 های مورد بررسی یکسان است.تکنولوژی گروه فعالیت -3

 های فعالیت های مورد بررسی یکسان است.کارایی گروه فعالیت -4

 

 اندازه گیری کارایی به روش فرامرزی نظری مبانی-2

 اکرد که مقایسه عملکرد یک بنگاه ب ( انجام گرفت. او پیشنهاد3814) 3گیری کارایی در ابتدا توسط فارلارائه روشی برای اندازه

تفاده از اس تعیین کاراییبرای انجام پیشنهاد خود یعنی تر خواهد بود. فارل های موجود در صنعت مناسبعملکرد بهترین بنگاه

داگالس تخمین -ی پارامتریک را در شکل کاب( تابع تولید مرز3899) 4ایگنر و چاو اطالعات بنگاه ها را جهت برآورد معرفی نمود.

رافات و همه انح خمین مرزی تصادفی در نظر نگرفتند گذاری خطا و سایر اجزاء اخالل را در تامکان تأثیر از آنجایی که ایشان زدند.

 . ( معروف شدDEA) 1به الگوی مرزی معینرز را ناکارایی فنی قلمداد کردند، الگوی آن هااز م

ر ت( تالش نمود مشکل الگوی مرزی معین را رفع نماید ولی برای حل این مشکل، درصدی از مشاهدات نزدیک3843) 7سپس تیمر

 شناخته  های تقلیل یافته تخمین زد که به الگوی مرزی پهنهبه مرز را رها کرده و مرز را دوباره با استفاده از داد

(، باتیس 3844) 1ی اولین بار توسط ایگنر، الول و اشمیتسنجی برااقتصاد( به روش SFA. بعد از آن تابع مرزی تصادفی )شودمی

( معرفی شد. در این الگوی رگرسیونی فرض شده که جزء خطا دارای دو مؤلفه 3844) 4( و میوسن و ون دن بروک3844) 9و کورا

ی هارد کارایی با استفاده از دادهاز طرف دیگربرآوهای توزیعی متفاوت است.شامل جزء خطای تصادفیو جزء ناکارایی با شکل

( توسعه یافت. پس از آن افراد 3844ون دن بروک ) و( و میوسن 3844(، ایگنر، الول و اشمیت )3844) 9تابلویی توسط کارلسون

های برآورد را بهبود بخشیدند ( روش3882) 33(، بائو3892) 32(، فورساند، الول و اشمیت3891، 3898) 8بسیاری همچون اشمیت

 (3198. )رنجبر و همکاران، های مختلف آن را مورد بحث قرار دادندجنبه و

                                                            
1Farrel 

2Aigner and Chu 

3Data Envelopment Analysis 

4Timmer 

5Aigner,Lovell and Schmidt 

6Battese,Corra 

7Meeusen,Van den Broeck 

8Carlsoon 

9Schmidt 

10Forsand, Lovell and achmidt 

11Bau 



 

4 
 

( کارایی را در طول زمان 3899)1(، باتیس و کوئلی3897) 4(، اشمیت و سایکلز3891) 3در این میان گروهی همچون پیت ولی

(، 3882)7ورنول، اشمیت و سایکلزهای مرزی تصادفی، کدربین متخصصین مطرح در حوزه پژوهش برای الگوثابت در نظر گرفتند. 

و باتیسو ( الگوهای مربوط به جزء ناکارایی متغیر در طول زمان 3881) 9(، لی و اشمیت3884(، باتیس و کوئلی)3882)1کومبهاکار

ان یکس، فرض اخیر های قابل توجهیکی از پیشرفتهر حال اند. به را مورد بحث قرار داده( عوامل مؤثر بر ناکارایی 3881کوئلی )

و 4227) 9( و باتیس، رائو و اودینلی4224) 4باتیس و رائو اساس ایندر بین بنگاه های مورد بررسی است.بر بودن تکنولوژی 

 . نمودندپیشنهاد پوش مرزی( تصادفی را در خصوص این موضوع در قالب زیر مرزی )فرا( چارچوب تابع 4229

 

 معرفی الگوی فرامرزی-2-1

ع باشند. لذا تابکدیگر میفاوت از یهای متگروه مورد بررسی دارای تکنولوژی Kفرض می شود  تصادفی فرامرزیدر رویکرد 

 شود: ها به صورت زیر تعریف میمرزی تصادفی برای این گروه

 

(1)  

 
 

Y ، ارزش ستاندهx های استفاده شده،بردار نهاده های های مربوط به متغیربردار پارمترx ،برای تابع مرز تصادفیV جزء

2تصادقی دارای توزیع یکسان و مستقل 

( )(0, )v kN ،U  2جزء ناکارایی دارای توزیع نرمال

( ) ( )( , )it k kN   و مستقل ازV 

,است. اندیس های  ,i k t  بیانگر صنعتi ام، گروهk ام و زمانtباشند.ام می 

)کارایی هر بنگاه نسبت به مرز تصادفی گروهی که در آن قرار دارد معادل  )k

itTE( محاسبه 4که طبق رابطه ) خواهد بود 

 شود.می

 (4)  

 

باشد. مفهوم تابع فرامرزی بر این فرض استوار تابع فرامرزی، پوششی از نقاط تولیدی با کارایی باال در مناطق مختلف می

دستیابی به یک تکنولوژی یکسان را دارند. اگر تکنولوژی به عنوان  های مختلف توانایینندگان در گروهاست که کل تولید ک

شود در سطحی از دانش در یک زمان در نظر گرفته شود، آنگاه آنچه به عنوان تکنولوژی در واحد های تولیدی به کار گرفته می

های معین های به کار رفته در واحدیباشند. بنا براین فراتکنولوژی به عنوان کلیتی از تکنولوژواقع اجزای تکنولوژی کلی می  

                                                            
1Pit and Lee 

2Schmidt and Sickles 

3Battese and Coelli 

4Cornwell, Echmidt and Sickles 

5Kumbhakar  

6 Lee and Schmidt 

7Battese, Rao 

8Battese, Rao and O’Donneli 

( ) ( )

( ) ( )( ) ( , ) , 1,2,..., ; 1,2,..., ; 1,2,...,it k it kV U

it it k it k kY k f x e i L t T k K


   

( )

( ) ( )

it k

it k it k

Uk it
it x V

Y
TE e

e
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( و تکنولوژی هر یک از مناطق، تولید x( بتواند با استفاده از بردار نهاده )yشود.به عنوان مثال اگر محصول)تولیدی تعریف می

)شود،  , )x y متعلق به فرااتکنولوژی*T .به صورت زیر تعریف می شود 

(1)  

 
باشند.ای از فراتکنولوژی میای زیر مجموعههای منطقهآید که مجموع تکنولوژیاز این تعریف بر می  

های با تکنولوژی متفاوت وجود دارد مورد سنجش قرار به کل صنعت که در آن گروهبرای اینکه بتوان کارایی هر بنگاه را نسبت 

مرزی را به عنوان ( یک تابع فرا4227فرامرزی )پوش مرزی( تصادفیرا به کار گرفت. باتیس، رائو و اودینلی )داد، باید روش تابع 

 مدلی برای یک صنعت به صورت زیر پیشنهاد دادند: 

 

 

(7 ) 

    
*

itY و فرامرزی ع نشان دهنده ستانده تاب* ای است که باید برآورد شود. برای کلیه مقادیر های نا شناختهپارامترk 

*های متفاوت( رابطه های با تکنولوژیگروه)

( )it it kx x  مرزی همواره باالتر از توابع فرامرزی ع شد. به این معنی که تاببامی

ای هتصادفی منطقت، بدون بریدگی و پوش توابع مرزی عی یکنواخ( تابع فرامرزی را تاب4227ودینلی)ای است. باتیس، رائو و امنطقه

 رافات و مجموع انحرافات از فاصلهاند. آن ها با استفاده از دو روش حداقل کردن مجموع انحگرفتهدر نظر 

 باشد.( بیانگر الگوی فرامرزی می3تصادفی را تخمین زدند. شکل )فرامرزی بین تابع فرامرزی و تابع مرزی گروهی ضرایب تابع 

 

 

 های مختلفتکنولوژیای با الگوی فرامرزی و توابع مرزی منطقه( 1شکل)  

(2002باتیس، رائو و اودینلی )  

* * *

1

( , ) , 1,2,..., ; 1,2,...,it

K
x B

it it K

K

Y f x B e i L L t T


    

1 2, ,...,
* ( , ) : 0, 0,

kT T T

T x y x y x y
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و سطوح مختلف تکنولوژی تولید  xرا با استفاده از تنها یک نهاده  yهای تولیدی، محصول شود که واحددر اینجا فرض می

این به تولید مشغول هستند. بنابر 1و تعدادی با تکنولوژی  4لوژی ، تعدادی با تکنو3ها با تکنولوژی کنند. تعدادی از واحدمی

 توان یک تابع مرزی مشخص نمود.برای هر سطح از تکنولوژی می

  ( می توان نوشت:7( و )3ستفاده از رابطه )با ا

 (1)  

 

و بخش دوم در سمت راست نیز معادل  ( یعنی کارایی فنی گروهی 4( بیانگر همان رابطه )1بخش اول در سمت راست رابطه )

نسبت فراتکنولوژی  MTR   فعالیتi ام در گروهk ام و در زمانtباشد.ام می 

( )

*

it k

it

X B

k

it X B

e
MTR

e
  )9( 

عددی بین صفر و یک بوده که با فرض بکارگیری مقدار معینی نهاده برابر با نسبت تولید  3)شکاف تکنولوژی( نسبت فراتکنولوژی

 گر شکاف کمتر تابع مرزی گروهیتر باشد بیانباشد. این نسبت هر اندازه بزرگمیفرامرزی ام به محصول تابع kتابع مرزی گروه 

 رین تکنولوژی موجود در صنعت است که برای هر گروه تکنولوژی بالقوه محسوب . فراتکنولوژی بهتاست تابع فرامرزیبا

 شود.می

ام tام و در زمان kام در گروه iکارایی فنی بنگاه بیانگر ( 1رابطه ) طرف راست قسمت سومنسبت محصول مشاهده شده به 

باکه  نسبت به تابع فرامرزی خواهد بود *

itTE:به صورت زیر نشان داده می شود 

 

   

(4) 

برابر با حاصل ضرب کارایی فنی یعنی  ( 9به صورت رابطه )(9( و)4با استفاده از رابطه )به بیان دیگر کارایی فنی فرامرزی 

 باشد:گروهی و نسبت فراتکنولوژی می

(9)   

 

                                                            
(، از اصطالح نسبت فراتکنولوژی 4227ژی )(، جهت بیان شفاف تر و عدم ایجاد تناقض در بیان مفهوم نسبت شکاف تکنولو4229اتیس، رائو و اودینلی)ب3

هیم کامال ااستفاده نمودند. به همین منظور در این مقاله نیز به جای نسبت شکاف تکنولوژی از نسبت فراتکنولوژی استفاده شده است. این دو دارای مف

 یکسانی هستند.

( )
*

( ) ( )

*
( )

it k

it k it it k

it

x B
U x B V

it x B

e
Y e e

e

 
  

* k k

it it itTE TE MTR 

*
( )

*

it it k

it
it x B V

Y
TE

e
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با استفاده از  3(، به روش حداکثر درستنمایی3881کوئلی ) تابع هزینه کاب داگالس برای هر گروه با استفاده از الگوی باتیس و

گیرد. برآورد ضرایب تابع فرامرزی و محاسبه نسبت فراتکنولوژی نیز با استفاده ( مورد برآورد قرار می3/7نسخه ) 4نرم افزار فرونتیر

برای هر گروه در نرم افزار فرونتیر و روش  ها و ضرایب برآورد شدهنویسی، ماتریس دادهبر اساس کدهای برنامه 1از نرم افزار شزم

 ، صورت می گیرد.7ریزی خطیبرنامه

د زیر برآوربا استفاده ار برنامه ریزی خطی به صورت یابی تابع فرامرزی با حل مسئله بهینه *های در کاربرد تجربی، پارامتر

 گردند:می

حداقل کردن *

( )

1 1

ˆ( )
L T

it it k

i t

x x 
 

  )8( 

 نسبت به محدودیت:
*

( )
ˆ

it it kx x  )32( 

 

 پیشینه تحقیق-3

 مطالعات داخلی-3-1

 

ید های تولتعیین کارایی فنی و نسبت شکاف تکنولوژی در واحد"(، طی مطالعه موردی تحت عنوان 3199زیبایی و جعفری ثانی) 

-از مفهوم تابع فرامرزی برای مطالعه تفاوت "تهران، خراسان، فارس و یزدجان شرقی، اصفهان، های آذرباییر در ایران در استانش

 ای در تکنولوژی تولید شیر کشور استفاده شده است. تابع تولید فرامرزی با روش غیر پارامتریک فراگیر های منطقه

ده است. نتایج حاصل تخمین نامه به دست آمپرسش 449های مورد نیاز آن از استخراج ( تخمین زده شد و دادهDEAها)داده

ستان اکنندگان در استان یزد حداقل و در ای نشان داد که شکاف بین بهترین تولید کننده و سایر تولید تابع تولید مرزی منطقه

حاکی از  1(TGRاصفهان حداکثر است. همچنان نتایج حاصل از تخمین تابع تولید فرامرزی و محاسبه نسبت شکاف تکنولوژی )

 های مورد مطالعه، عملکرد تکنیکی بهتری دارند.که استان های تهران و یزد در مقایسه با سایر استان این بود

ش رهای پروبررسی کارایی فنی و شکاف تکنولوژی واحد"ای تحت عنوان ( مطالعه3183اسفنجاری کناری و زیبایی )

 ( تخمین زده شد وDEAها)غیر پارامتریک فراگیر داده را انجام دادند. تابع تولید فرامرزی با روش "مرغ تخم گذار ایران 

                                                            
درستنمایی نسبتآزمون از طریق  محاسباتی آماره3 

 
0

1

log
L H

LR
L H

 
به دست می آید که در آن    0L H  مقدار حداکثر تابع درستنمایی مقید به

محدودیت ها  و 1L H 2داکثر تابع درستنمایی بدون توجه به محدودیت هاست. این آماره دارای توزیعمقدار ح  با درجه آزادی برابر با تعداد قید

 هاست.
2Frontier 4.1 
3Shazam  
4Linear Programming 
5Techonology Graf Ratio 
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های صنعتی که توسط مرکز آمار ایران در واحدی از سرشماری واحد 744های مورد استفاده در این مطالعه از یک نمونه داده 

 ی یانگین کارایای حاکی از این بود که مصورت گرفته به دست آمده است. نتایج تخمین تابع تولید مرزی منطقه 3191سال 

است. بدین معنی که امکان افزایش سطح تولید کل تخم مرغ با استفاده از  99/2تا  78/2برای استان های منتخب در محدوده 

ها در سطح فعلی تخم مرغ و یا ترکیبی از هر دو از طریق پر کردن شکاف بین بهترین همین میزان نهاده و یا کاهش سطح نهاده

است.  94/2تا  13/2تولید کنندگان وجود دارد. میانگین کارایی فنی بر اساس تابع تولید فرامرزی در محدوه  تولید کننده و سایر

 ترین کارایی فنی مربوط به استان تهران بنابراین باالترین کارایی مربوط به استان قم است در حالی که پایین

 باشد.می

 

 مطالعات خارجی-3-2

های های فنی و شکافکاربرد تابع تولید فرامرزی برای برآورد کارایی"ای تحت عنوان (، در مقاله4227)باتیس، رائو و اودینلی 

ایی با ههای موجود در گروهکارگیری یک تابع تولید فرامرزی برای بنگاهبا به "های تحت تکنولوژی متفاوتتکنولوژی بنگاه

-3882مانی زهای موجود در پنج منطقه اندونزی در بازهتکنولوژی بنگاهتکنولوژی متفاوت، به مقایسه کارایی فنی و نسبت شکاف 

ای و فرامرزی برای همه بنگاه ها در مناطق های تصادفی منطقههای فنی مرزمی پردازند. نسبت شکاف تکنولوژی و کارایی 3881

 برای جاکارتا  82/2برای شرق جاوا و  14/2مختلف محاسبه شده است. میانگین نسبت شکاف تکنولوژی بین 

درصد محصول قابل دسترس توسط بهترین تکنولوژی موجود  14باشد. این نتایج بیانگر آن است که شرق جاوا پتانسل تولید می

باشند. تعداد زیادی از درصد پتانسل تولید را دارا می 82های جاکارتا نیز به طور متوسط در صنعت یا فراتکنولوژی را دارند. بنگاه

ی محاسبه شده های فنی جاکارتا باالترین میانگین کارایی فنی را نسبت به تابع فرامرزی داشته و برای سایر مناطق کاراییهابنگاه

های شرق جاوا نیز باالترین میانگین کارایی فنی را نسبت به باشد. همچنین تعداد زیادی از بنگاهای میکمتر ازمرزهای منطقه

 ی تولید کنند. اها تمایل دارند که بیشتر از پتاسیل تولید تعریف شده توسط مرزهای منطقهین بنگاهای دارند. امرز تصادفی منطقه

هایفرامرزی برای مطالعه کارایی و شکاف تکنولوژی در چارچوب"ای تحت عنوان (، در مطالعه4229)رائو و باتیس اودینلی، 

بندی شده بودند پرداختند. این مطالعه با معرفی های مختلفی دستهبه مقایسه کارایی فنی مزارعی که در گروه  "هاسطح بنگاه

 تواند با استفاده از دهد که چطور تابع این تابع میچارچوب نظری اصلی مورد نیاز جهت تعریف تابع فرامرزی، نشان می

 های بخش کشاورزی درونه از دادههای پارامتریک و غیر پارامتریک تخمین زده شود.در این مطالعه کار تجربی نیز با استفادروش

 انجام شد که نتایجی از تغییرات تکنولوژیکی، ناکارایی فنی در طول زمان، محصوالت متعدد، آشنایی با  3کشوری

 های نا همگن را در برداشت.های متفاوت و بنگاهکارایی

با استفاده از  "زی چه زمانی مناسب است؟تجزیه تحلیل فرامر"ای با نام (، در مقاله4232)4محرابی بوشرآبادی و همکاران

دو معیار را برای توجیه استفاده مناسب روش تحلیل فرامرزی  "ای مربوط به تولید سه رقم پسته مختلف در ایرانهای نمونهداده

 عنوان کردند. اول، ناتوانی کشاورزان در تغییر نوع تکنولوژی مورد استفاده به جز در بلند مدت، و دوم اینکه، 

 کند های آماری مربوط به ضرایب تابع فرامرزی تا چه حد رضایت بخش است. کاربرد تحلیل فرامرزی روشی را فراهم میآزمون

                                                            
1 Cross- country 
2 MehrabiBoshrabadi  and  et al 
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های تولیدی متفاوت ناشی از انواع مختلف درختان بوده است، اصالح تا بر اساس آن کارایی فنی محاسبه شده که به دلیل ظرفیت

 ارد دکنند وجود وت بسیار اندکی در کارایی فنی بین مزارعی که انواع مختلف کشت میدهد که تفاگردد. نتایج نشان می

تواند منجر به افزایش دامنه های اعمال شده بر تولید که ناشی از انتخاب گوناگون درخت است، میپوشی از محدودیتاما چشم

 های بهتر کشاورزی گردد. همچنین نتایج بیانگر آن استشان از طریق اعمالفعالیتفعالیت کشاورزان برای بهبود کارایی تکنیکی

 کند.که توجه به نتایج عملکرد در واحد سطح برای مقایسه کارآمدی ارقام سه گانه به تنهایی کفایت نمی

برای مزارع تولید مواد لبنی در سه  4کنولوژیهای فراتکارایی فنی و نسبت"نوان ای تحت ع(، در مقاله4232) 3موریرا و براوو

ای ههای فراتکنولوژی را با استفاده از رویکرد فرامرزی برای کشورکارایی فنی و نسبت "کشور جنوبی: یک رویکرد فرامرزی

رای های فراتکنولوژی بنسبت مقایسه کردند. متوسط 4221-3889در دوره های زمانی متفاوتی از بازه  آرژانتین، شیلی و اروگوئه

های فنی درصد بود که به طور معناداری با یکدیگر متفاوت بودند. متوسط کارایی 7/83و  9/48، 9/91ها به ترتیب این کشور

درصد بود. نتایج حاکی از آن است که مرزهای  7/41و  9/91، 9/44برآورد شده با توجه به تابع فرامرزی نیز به ترتیب برابر با 

شیلی  ها باالتر از کشورتر بوده و درصد متوسط کارایی فنی این کشورو اروگوئه به فرامرزی نزدیک های آرژانتینتصادفی کشور

های کنولوژیتگذاری بیشتری در راستای دستیابی به های آرژانتین و اروگوئه سرمایهشود که کشورباشد. از این رو پیشنهاد میمی

فته توانست منفعت حاصل از انطباق با تحقیقات برگرایج حاصل، کشور شیلی میداشته باشند. با توجه به نت جدید و مکانی دورتر

 .های اروگوئه و آرژانتین که راه مؤثری در بهبود عملکرد مزارع تولید مواد لبنی دارد را از آن خود کنداز تکنولوژی کشور

 و برآورد الگو  معرفی-4
 معرفی الگو-4-1

های صنعتی کشور های ارائه شده به صورت سری زمانی و تحت عنوان سرشماری کارگاهارهای مورد نیاز این تحقیق از آمداده

به عنوان جامعه  3198تا  3147های های فعال در بخش صنعت کشور در قالب سه گروه طی سالاست. بنگاه آوری شدهجمع

ده های عمرود که گروههای تابلویی  به کار میشود. اطالعات مورد استفاده در این تحقیق به صورت دادهآماری در نظر گرفته می

دهند. به این ترتیب داده های مربوط های مورد بررسی سری زمانی این تابلو را تشکیل میدو رقمی و سالISICفعالیت با کد 

و قیمت 9واقعی انرژی، قیمت 1، قیمت واقعی سرمایه7، قیمت واقعی نهاده نیروی کار1به هزینه و ارزش ستانده واقعی بنگاه نمونه

                                                            
1V. H. Moreira and Bravo-Ureta 
2Metatechnology 

ی اصرف کاالی واسطهاز طریق تقسیم هزینه و ارزش ستانده هرصنعت به تعداد کل کارگاه های آن صنعت و سپس تعدیل آن ها به ترتیب با شاخص م 1

 آید.و شاخص قیمت عمده فروشی به دست می
بگیر  و سپس تعدیل آن با شاخص مصرف کاالی ازطریق تقسیم ارزش جبران خدمات )مجموع مزد و حقوق و سابر پرداخت ها( بر تعداد کارکنان مزد 7

 به دست می آید.ای هر صنعت واسطه
 به دست می آید. 3149با فرض یکسان بودن بین صنایع، از تقسیم ارزش جاری به ثابت واسطه گری پولی به قیمت ثابت  1

طبیعی، گاز مایع، بنزین، نفت سیاه و کوره، زغال سنگ،  مجموع متوسط وزنی قیمت کلیه سوخت ها و انرژی های مصرفی )نفت سفید، گازوئیل، گاز 9

شی زغال چوب، برق، آب،( می باشد که برابر با حاصلضرب قیمت واقعی انرژی)که با شاخص مربوط به همان سوخت یا انرژی تعدیل شده( در سهم ارز

 .یز حاصل تقسیم ارزش هر انرژی بر خجم مصرفی آن استهمان انرژی )نسبت ارزش هر انرژی به ارزش کل انرژی مصرفی( می باشد. قیمت انرژی ن
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یمت نسبت به ق داگالس نرماالیز شده -ع هزینه کابی ایران، استخراج گردیده است. تابفعالیت صنعت 41در  3واقعی سایر عوامل

 باشد:( به صورت زیر می33برای هر گروه در رابطه ) 4واقعی سرمایه

0 1 2 3 4ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) ln( )it it Wit Eit Oit itC Y P P P          % % % %  )11(        

 

,که درآن , ,W E OC P P P% % % ارزش  Yبه ترتیب قیمت واقعی نرماالیز شده سایر عوامل، انرژی، نیروی کار و هزینه کل صنعت و %

,اندیس های باشد. جزئ خطای ترکیبی شامل خطای تصادفی و خطای ناشی از ناکارایی میواقعی ستانده،  ,i t k بیانگر نیز

 باشند.ام میtام و زمان kام گروه iصنعت 

 ن نوع توزیع ناکارایییتعی -4-2

,با توجه به این که برای برازش هر گروه چهار حالت وجود و یا عدم وجود دو پارامتر    وجود دارد. لذا برای بررسی نوع توزیع

 ( عنوان شده است.3توأم در جدول ) گروه پیشنهادی به صورت 1های مربوطه برای هر ناکارایی ها آزمون فرضیه

 

,های های مرکب مربوط به پارامتررضیه( آزمون ف1جدول ) ,   

 

نتیجه 

 آزمون

 

 آزمون 

LR 

 
3

1

1

log ( )
i

L H


 

 
3

0

1

log ( )
i

L H


 

 

1H 

  

0H 

0H  رد

 می شود

2892/92 2292/77 3180/32 0, 0     0     

0H  رد

 می شود

2878/2 9192/90 2292/77 0, 0, 0    
 

0, 0    
 

0H  رد

 می شود

2202/21 2093/99 2292/77 0, 0, 0    
 

0, 0    
 

0H  رد

 شودمی 

9278/29 1020/82 2292/77 0, 0, 0    
 

0, 0    
 

 منبع: نتایج تحقیق

شود که با توجه به بزرگتر بودن مقدار این بررسی مرزی تصادفی بودن الگو پرداخته میدر ابتدا با انجام آزمون اول به 

2یعنی  3( از خی دو جدول با درجه آزادی 9894/94آماره)

0.05(1) 3.84  فرض  ،
0H  رد و فرض

1H  مبنی بر مرزی

 شود.تصادفی بودن الگو رد نمی

                                                            
فعالیت مورد بررسی منهای ارزش فعالیت مورد نظر( با استفاده از جدول مصارف واسطه ای به دست  41از طریق تقسیم ارزش جاری به ثابت )مجموع  3

 می آید. 

 .مت عواملرض همگن از درجه یک بودن تابع هزینه صنعت کشور نسبت به قیاعمال فجهت 2
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گیرد. که با توجه به بزرگ بودن مقدار ها مورد آزمون قرار میدر مقابل عدم وجود آن بدون وجود  در حالت دوم وجود 

2( از آماره جدول 4848/9آماره محاسباتی)

0.05(1) 3.84  فرض ،
0H  رد و فرض

1H  دال بر وجود  پذیرفته 

 شود.می

( از 9924/43نیز مقدار آماره محاسباتی )گیرد. در این آزمون مورد آزمون قرار می بدون وجود  در حالت سوم وجود 

2آماره جدول 

0.05(1) 3.84  بزرگتر بوده و فرض ،
0H  رد و فرض

1H  مبنی بر وجود شود.پذیرفته می 

گیرد. که نتیجه آزمون حاکی از بزرگ بودن در مقابل عدم وجود آن ها مورد آزمون قرار می و در حالت آخر وجود توأم 

2( از آماره جدول 9941/49مقدار آماره محاسباتی)

0.05(1) 3.84  و رد فرض ،
0H نتیجه نهایی دال بر وجود  باشد. لذامی

  و .در الگو است 

 

 فرامرزی بررسی امکان وجود الگو-4-3

 باشد اما برای اند قابل مقایسه میهایی که بر اساس یک تایع هزینه مرزی تعیین گردیدههر چند کارایی اقتصادی واحد

هد دای معتبر نخواهد بود. این مسئله زمانی رخ مینمایند چنین مقایسههای متفاوت فعالیت میتکنولوژیهایی که تحت واحد

ای باید یک فرامرز لذا جهت انجام چنین مقایسههای مختلف صنعت کشور مورد مقایسه قرار گیرند. که واحدهای تولیدی گروه

 های مورد بررسی است.وهوت سطوح تکنولوژی گرها در نظر گرفته شود که الزمه آن تفابرای این گروه

ع فرامرزی، آزمون نسبت درستنمایی به صورت گروه و تعریف تاببرای بررسی وجود و یا عدم وجود تفاوت تکنولوژی در بین سه 

 گردد:زیر انجام می

 

 ع فرامرزیسبت درستنمایی جهت بررسی وجود تاب( آزمون ن2جدول)

 

 نتیجه آزمون

 

 بحرانیمقدار 

 

 LRآزمون 

3

1

1

log ( )
i

L H


 
 

( )logL Pooled 

 

 فرض صفر

 

فرض 
0H  رد 

 می شود

 
2

0.05(10) 18.30  

 

2231/20 

 

1020/82 

 

8702/21 

یکسان بودن 

تکنولوژی سه 

 گروه

 منبع: نتایج تحقیق 

 

، 32با درجه آزادی  2مایی از آماره جدول یعنی تر بودن آماره آزمون نسبت درستنشود که با توجه به بزرگمشاهده می

فرضیه 
0H امرزی برای فرکارگیری یک تابع . لذا صحت بگرددرد می)فرضیه اول مقاله(سه گروه مبنی بر یکسان بودن تکنولوژی

های مورد بررسی باید به دهد که گروهسه گروه پیشنهادی در سطح خطای پنج درصد مورد تأیید قرار می گیرد. و این نشان می

 صورت جداگانه برآورد گردند. 



 

12 
 

 

 برآورد الگو-4-4

 است.(، آورده شده3دول)شده در ج ( طبق آزمون فرضیات ارائه1نتایج حاصل از برازش سه گروه و تابع فرامرزی در جدول )

 

 داگالس توابع مرزی و فرامرزی-( نتایج برازش الگوی کاب3جدول)

 

 فرامرزی

 

 تلفیقی

 

 3گروه

 

 2گروه

 

 1گروه

 

 ضرایب

8833/0- 8383/8- 

(7007/4-) 

3873/8- 

(0338/3-) 

4304/0- 

(3803/8-) 

0834/8- 

(4034/3-) 

0 

3384/0 3738/0 

(0433/83) 

3743/0 

(3370/34) 

3004/0 

(4738/83) 

3834/0 

(8040/83) 

1 

4433/0 3334/0 

(8374/88) 

3378/0 

(4830/88) 

4037/0 

(4373/8) 

8080/0 

(8000/3) 
2

 

0303/0 0373/0 

(4333/3) 

0803/0 

(8833/8) 

0088/0 

(0787/8) 

8084/0 

(3334/8) 

3 

3833/0 4303/0 

(7484/0) 

3033/0 

(3837/3) 

3077/0 

(8344/8) 

4830/0 

(4830/4) 

4 

 0770/0 

(0084/8) 

0383/0 

(0008/4) 

0433/0 

(0380/4) 

0388/0 

(4383/3) 

2 

 3780/0 

(0303/7) 

0873/0 

(8433/0) 

0444/0 

(7873/0) 

4003/0 

(8783/4) 

 

 4807/0 

(8844/8) 

0403/0 

(3483/8) 

0400/0 

(3337/0) 

4444/0 

(8833/8) 

 

 0804/0 

(0730/8) 

8844/0 

(7840/3) 

8478/0 

(8080/4) 

0337/0 

(8077/3) 

 

  

0703/48 

 

8004/43 

 

8040/7 

 

3044/33 

Log 

Likelihood 

 منبع: نتایج تحقیق 
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 تحلیل آماری نتایج-5

 متوسط نسبت فراتکنولوژی، درصد متوسط کارایی گروهی و فرامرزی در طول دوره مورد بررسی-5-1

نتایج مربوط به متوسط نسبت فراتکنولوژی  MTR درصدمتوسط کارایی کارایی گروهی ،(eff)  و فرامرزی(Meta eff ) در ،

آالت( در طول دن، انرژی و سوخت( و سوم )وابسته به صنعت و ماشینبه کشاورزی(، دوم )وابسته به مع های اول )وابستهگروه

 .است( آورده شده 7دوره مورد بررسی درجدول )

 

 درصد متوسط کارایی اقتصادی گروهی و فرامرزی( متوسط نسبت فرا تکنولوژی، 2جدول)

  1گروه  2گروه  3گروه 

 سال

Meta 

eff 3 

eff 3 MTR3 Meta 

eff 2 

eff 2 MTR2 Meta 

eff  1 

eff 1 MTR1 

89/73 22/98  9221/0  98/82  08/91  2282/0  39/27  18/82  2931/0 ین انگیم 

 کل

99/0 09/2  0032/0-  98/10  77/9  0132/0  12/1  22/1  0088/0  نرخ رشد 

 منبع: نتایج تحقیق 

 

بندی متوسط نسبت فراتکنولوژی، درصد متوسط کارایی گروهی و فرامرزی، گروه وابسته با توجه به نتایج  جدول به لحاظ رتبه

تبه ر دن، انرژی و سوخت رتبه دوم و در نهایت گروه وابسته به کشاورزیت رتبه اول و گروه وابسته به معآالبه صنعت و ماشین

 دهند. اما به لحاظ روند بهبود تکنولوژی و کارایی در طول دوره مورد بررسی سوم را به خود اختصاص می

 ی با های نفتدن، انرژی و سوخت را گروه برتر معرفی نمود. رشد صنعت پتروشیمی و تولید فرآوردهمعتوان گروه وابسته به می

افزایش نسبت فراتکنولوژی در این گروه است. از طرفی با توجه به مکانیزه شدن ارزش افزوده باال در این بخش خود معلول 

کشاورزی و تبدیل آن به یک صنعت پیچیده در جهان، و خلق تکنولوژی های مدرن در بخش صنعت و ماشین آالت در دنیا، 

 بخصوص بخش کشاورزیکشور ما در راستای تحقق اهداف سند چشم اندازنیازمند توجه هرچه بیشتر به این دو بخش 

 باید تالش هر چه بیشتر جهت استفاده کاملوابسته به معدن، انرژی و سوخت نسبتاً خوب گروه صنایعباشد. با توجه به رشد می 

و جذب سرمایه گذاری خارجی های مدرن گیری از تکنولوژی، جلوگیری از اتالف انرژی و بهرهموجود در این بخشهای ظرفیتاز 

 گسترش این روند صورت پذیرد.جهت ادامه و 
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 بررسی یکسان بودن کارایی گروه های مورد بررسی -5-2

های مختلفی برای اثرات درادامه فرض یکسان بودن کارایی در سه گروه یعنی فرضیه دوم مقاله  مورد آزمون قرار می گیرد. فرض

نه مرزی تصادفی همان طور که عنوان شد از فرض های معمول برای هزیکارایی فنی در طول زمان وجود دارد. در بین فرضیه

است. در این الگو ( بیان شد استفاده شده3884ناکارایی متغیر در طول زمان که توسط باتیس و کوئلی)

 exp ( )it iu t T u   های تصادفی غیر منفی در صنعت است. برآمده از یک تابع نمایی از زمان، و متغیر
itu  ناکارایی

2توزیع نرمال  متغیر نسبت به زمان است که دارای

( ) ( )( , )it k kN   بوده و
k ط توزیع ناکارایی در هر گروه بیانگر متوس 

اشد. لذا جهت آزمون یکسان بودن کارایی سه گروه مورد بررسی،  فاصله اطمینانبمی
k  با استفاده از مقادیر برآورد شده

k 

و انحراف معیار برآورد شده مربوط به آنیعنی 
k

 ( در سطح خطای پنج درصد محاسبه 34برای هر گروه، با استفاده از رابطه )

 گردد:می

 

(34) 

 

 

 ( آزمون یکسان بودن کارایی در سه گروه8جدول )

 نتیجه آزمون
k گروه ها فاصله اطمینان 

کارایی در سه گروه مورد 

 بررسی یکسان نمی باشد

2222/0  7072/0>
k>1920/0  1گروه 

0298/0 2129/0>
k>1128/0-1 2گروه 

0202/0  9280/0>
k>0210/0-  3گروه 

 منبع: نتایج تحقیق

ک گیرند. با توجه به اشتراها دو به دو مورد بررسی قرار میبرای بررسی یکسان بودن کارایی در سه گروه ، فواصل اطمینان گروه

توان نتیجه گرفت که فرض یکسان بودن کارایی بین این های اول و دوم، دوم و سوم میفواصل اطمینان محاسباتی بین گروه

ا هفرض یکسان بودن کارایی آن های اول و سوم،توان رد کرد. اما با توجه به عدم اشتراک فواصل اطمینان بین گروهها را نمیگروه

                                                            
باشد. از این رو کران پایین درصد قابل تعریف نمی 81از آنجایی که ناکارایی دارای توزیع نرمال منقطع در مقدار صفر بوده  لذا مقادیر منفی آن در دامنه 1

 .شوندمعادل صفر در نظر گرفته می و سوم  دوم های گروه

2 2

ˆ ˆ ˆ ˆ
k kk k kt t          
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فرضیه  و رد رد شده  لذا به علت عدم اشتراک توأم سه فاصله اطمینان، نتیجه نهایی دال بر  تفاوت کارایی سه گروه مورد بررسی

 باشد.می دوم این مقاله

 

متوسط نسبت فراتکنولوژی، درصد متوسط کارایی گروهی و فرامرزی فعالیت ها در طول  -5-3

 دوره

 وابسته به کشاورزیصنایع گروه -5-3-1

( متوسط نسبت فراتکنولوژی، درصد متوسط کارایی گروهی و فرامرزی درگروه اول2جدول )  

Meta eff 1 eff 1 MTR1 کد فعالیت 

20/22 18/81  
 

8139/0  
 

18 

20 21/22  
 

2711/0  
 

12 

29/23 92/27  
 

2802/0  
 

17 

83/29 88/89  
 

2973/0  
 

19 

13/22 80/29  
 

2881/0  
 

18 

88/30 27/23  
 

2929/0  
 

20 

22/23 22/80  
 

2220/0  
 

21 
 

30/22 10/97  
 

2983/0  
 

22 

39/27 18/82  2922/0  میانگین کل 

 منبع: نتایج تحقیق 

 

)تولید 43)صنایع غذایی و آشامیدنی( و 31هایباشد که در آن فعالیتگروه وابسته به کشاورزی شامل هشت کد فعالیت می

)انتشار و چاپ( باالترین درصد متوسط کارایی 44کاغذ( به ترتیب بیشترین و کمترین متوسط نسبت فراتکنولوژی و فعالیت 

ی ی م)تولید محصوالت از توتون و تنباکو( دارای کمترین درصد متوسط کارایی گروهی و فرامرز 39گروهی و فرامرزی و فعالیت 

 باشد. 
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 دن، سوخت و انرژیصنایع وابسته به معگروه -5-3-2

( متوسط نسبت فراتکنولوژی، درصد متوسط کارایی گروهی و نهایی درگروه دوم7جدول )  

 منبع: نتایج تحقیق 

 

)سایر صنایع یا بازیافت( دارای بیشترین متوسط نسبت  14باشد که در آن فعالیت گروه دوم شامل شش گروه فعالیت می

)فلزات اساسی( کمترین درصد  44باشد. از طرفی فعالیت فرامرزی میفراتکنولوژی و بیشترین درصد متوسط کارایی گروهی و 

ای( کمترین متوسط های نفتی و سوخت های هستهپاالیشگاه-)تولید ذغال کک 41فرامرزی و فعالیت گروهی و متوسط کارایی 

 اند.نسبت فراتکنولوژی را به خود اختصاص داده

 

 

 

 

 آالتوابسته به صنعت و ماشینصنایع گروه -5-3-3

 ( متوسط نسبت فراتکنولوژی، درصد متوسط کارایی گروهی و فرامرزی درگروه سوم9جدول )

Meta eff 2 eff 2 MTR2 کد فعالیت 

17/80 03/80  8830/0  23 

23/81 79/77  2288/0  22 

80/29 38/70  2908/0  28 

08/21 90/92  2893/0  22 

27/22 08/29  2082/0  27 

10/78 28/83  9028/0  37 

98/82 08/91  2282/0  میانگین کل 
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Meta eff 3 eff 3 MTR3 کد فعالیت 

38/72 18/82  7721/0  29 

27/72 99/82  9029/0  28 

28/70 98/98  7928/0  30 

88/71 27/92  9308/0  31 

88/78 77/98  8229/0  32 

12/22 22/98  78/0  33 

12/98 22/81  8728/0  32 

32/90 72/98  9820/0  38 

12/88 21/98  2882/0  32 

72/73 22/98  9221/0  میانگین کل 

 منبع: نتایج تحقیق 

 

)تولید وسایل نقلیه موتوری( دارای بیشترین متوسط نسبت  17باشد که که در آن فعالیت گروه سوم نیز دارای نه کد فعالیت می

بندی نشده( نیز )تولید مبلمان و مصنوعات طبقه 19باشد. فعالیت درصد متوسط کارایی فرامرزی میفراتکنولوژی و بیشترین 

ور طرا به خود اختصاص داده است. همین و فرامرزی کمترین متوسط نسبت فراتکنولوژی و کمترین درصد متوسط کارایی گروهی

 باشد.کارایی گروهی در گروه سوم می دارای بیشترین درصد متوسط ابریکی()محصوالت فلزات ف 49فعالیت 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری-6

آالت دارای باالترین نسبت فراتکنولوژی، و کارایی گروهی و نهایی نسبت به با توجه به نتایج گروه وابسته به صنعت و ماشین

تکنولوژی و کارایی در طول دوره مورد اما به لحاظ روند بهبود باشد. دو گروه وابسته به معادن، انرژی و سوخت و کشاورزی می

. کمترین نسبت فراتکنولوژی و کمترین  نمودتوان گروه وابسته به معادن، انرژی و سوخت را گروه برتر معرفیبررسی می

در حوزه کشاورزی دو مسأله افزایش جمعیت و کمبود آب و شاید عدم باشد. کارایی متعلق به گروه وابسته به کشاورزی می

آالت فرسوده و فارغ از تکنولوژی نوین، بسته بندی نامناسب چنین کشاورزی سنتی و ادوات و ماشینده مناسب از آب هماستفا

و غیر بهداشتی محصوالت کشاورزی، کشور را دچار مشکل ساخته است. ایران فقط به صادرات چند قلم فرآورده کشاورزی و 

. اما در بسیاری از صنایع نظیر نساجی و تولید پوشاک، تولید چوب و پردازددامی که در آن دارای مزیت نسبی است می

 های محصوالت چوبی با وجود مزیت نسبی باال، به علت وابستگی شدید به واردات اولیه و زیر ساخت

 راضی تحتایم. در حالیکه با استفاده از منابع آبی، آموزش کشاورزان و دامداران، یکپارچه سازی اقدیمی چندان موفق نبوده

 آالت و تجهیزات کشاورزی و طور ورود ماشین های مختلف گیاهی و دامی و همینکشت در هر منطقه و اصالح نژاد گونه
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بندی و کنسرو سازی باید صنعت را هر چه بیشتر در خدمت کشاورزی قرار داد. چرا که امروزه کشاورزی از راه صنایع بسته

عه های توسهای مهم علم ژنتیک، به یک صنعت پیچیده جهانی و در انحصار کشوردتحوالت شگرف و تکنولوژیک و دستاور

 یافته تبدیل شده است. از این رو باید به بخش کشاورزی به عنوان یک زمینه اقتصادی مناسب و واجد مزیت نسبی برای 

 

باالتر کارایی اقتصادی و بهبود  همچنین نتایج حاکی از نرخ رشدهای رو به توسعه نظیر ایران توجه بیشتری شود. کشور

این امر باشد. های اخیر میدر سال وم به خصوص در گروه وابسته به معدن، انرژی و سوختهای دوم و ستکنولوژی در گروه

ابت گونه نگرانی بباعث شده که به کمک تالش محققان و پژوهشگران صنایع پتروشیمی در راستای بومی سازی، ایران هیچ

لیست ها و مواد مورد نیاز در صنعت پتروشیمی نداشته باشد. بخش صنعت و ماشین آالت نیز همواره نیازمند تأمین کاتا

های خارجی جهت افزایش کارایی و نسبت فراتکنولوژی درفعالیت های مختلف این گذاریهای برتر و جذب سرمایهتکنولوژی

گذاری قدم ها در مناسبات بین المللی و ریسک سرمایهنشباشد. از این رو کشور باید همواره در جهت کاهش تبخش می

 بردارد. 
 

 پیشنهادات-7

( و میانگین باالی نسبت فراتکنولوژی صنعت بازیافت، توجه هر چه بیشتر به این صنعت سبب 4مطابق نتایج جدول ) -

اهد بخش کشاورزی خو تخصیص بهینه منابع، کاهش ضایعات مواد اولیه و ضایعات تولید و افزایش کارایی بخصوص در

ا، هشد. باال بودن میزان ضایعات معلول عوامل گوناگون از جمله ضعف مدیریت، کیفیت پایین قطعات، فرسودگی ماشین

 عقب ماندگی تکنولوژی تولید، ضعف آموزش است که همه به سبب شکاف تکنولوژیکی ایجاد می گردد. 

، می تواند با گسترش مالکیت بخش خصوصی، کاهش درجه دولت به لحاظ در نظر گرفتن عامل حداکثر سازی سود -

 های بخش کشاورزی از جمله صنایع غذایی و آشامیدنی، تولید محصول از توتون و انحصار و افزایش رقابت در فعالیت

تنباکو، پوشاک، منسوجات، دباغی، تولید چوب و محصوالت چوبی، باعث افزایش کارایی، تخصیص بهینه منابع تولید 

 وری گردد.اقتصادی و افزایش بهره

های کم بازدهی شود دولت در راستای بهبود تکنولوژی و افزایش درآمد ملی، مزیت های کافی در بخشپیشنهاد می -

سرمایه گذاری سبب جذب سرمایه گذاری  تا از طریق کاهش ریسکها مزیت نسبی دارد ایجاد نماید.که کشور در آن

 وری در این بخش ها گردد. ف تکنولوژی و افزایش بهرهکاهش شکا خارجی و در نتیجه

( در بخش تولید منسوجات جهت افزایش کارایی و کاهش هزینه ها، 9شود با توجه به نتایج جدول )پیشنهاد می -

 .آالت فرسوده صورت پذیردآالت پیشرفته صنعتی به جای ماشینهای الزم و جایگزین کردن ماشیناصالحات و نوسازی

های کنترل و مونیتورینگ های تولید و سیستمآورینولوژی در راستای ارتقاء فن( بهبود تک4جه به نتایج جدول )با تو  -

ها در بخش صنایع فلزات اساسی مثمر ثمر تواند به هدف بهینه سازی مصرف عوامل تولید و یکپارچه سازی فرآیندمی

 سبب افزایش کاراییشود.واقع شده و

نفت و پتروشیمی از مزیت نسبی طبیعی برخوردارند. به همین  وابسته بهسرشار نفت و گاز در ایران، صنایعبا توجه به ذخایر  -

گذاری در این صنایع گرایش دارند، ولی در بسیاری از موارد مشکالت سیاسی های خارجی به سرمایهدلیل بسیاری از شرکت

گذاری مستقیم خارجی و ش از پیش به جهت جذب سرمایهشود. از این رو توجه بیهای خارجی میگذاریمانع سرمایه
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گذاری مستقیم خارجی نه تنها از جهت تأمین کند. چرا که سرمایهایجاد زمینه های الزم آن در این صنایع ضرورت پیدا می

بسیار  اهمیتهای تولیدی ایران مالی فرآیند تولید، بلکه به علت انتقال تکنولوژی و مدیریت نو و آسان سازی صدور کاال

 دارد.

 

فهرست منابع -8  

های پرورش مرغ تخم گذار ایران، نشریه اسفنجاری کناری رضا، زیبایی منصور، بررسی کارایی فنی و شکاف تکنولوژی واحد

 . 414-492، 3183، 7اقتصاد و توسه کشاورزی، 

بخش های عمده صنعت ایران،فصلنامه علوم یی زیر عوامل مؤثر بر کارا، اطفه، عباد سیچانی عصطفی، رجبی ممایونرنجبر ه

 .392-341 ،3198، 31اقتصادی، 

عه موردی: )مطال های تولید شیر ایرانزیبایی منصور، جعفری ثانی مریم، تعیین کارایی فنی و نسبت شکاف تکنولوژی در واحد

یجان، اصفهان، تهران، خراسان، فارس، یزد، کاربرد روش فرامرزی(، فصلنامه علوم و فنون کشاورزی و های آذربااستان

 .  341-318، 3194، 71منابع طبیعی، 

 
 

Aigner, D.J, Chu S.F, On estimating the industry production function. The American economic review, 

58 (4), 1986, 826-839. 

Battese G. E,Coeli T. J, Amodel for Technical Inefficiency Effect in a Stochastic Frontier Production 

Function for Panel Data, Jornal of Empirical Economics, 20, 1995, 325-332. 

Battese G.E,Coelli T.J, Frontier Production Function Technical Efficiency and Panel Data with 

Application to Paddy Farmers in India.Jornal of Productivity Analysis, 3, 1/2, 1992, 153-169. 

Battese G.E, Coelli T.J, Prediction of Firm- Level Technical Efficiencies with a Generalized Frontier 

Production Function and panel Data, Jornal of Econometrics, 38, 1988, 387-399. 

Battese G. E, D. S. P. Rao, Technology Gap, Efficiency, and  a Stochastic Metafrontier Function, 

International Jornal of Business and Economics, 2, 2002, 1-7.   

Battese G. E, Rao D. S. P, O’DonnellC. J, A Metafrontier Production Function for Estimation of 

Technical Efficiencies and Technology Gaps for Firms Operating Under Different Technologies, 

Jornal of Productivity Analysis, 21, 2004, 91-103. 

Baurep.w, Resent Development in the Econometric Estimation of Frontiers, Jornal of Econometrics, 46, 

1977, 39-56. 

Farrell MJ. 1957. The Measurement of Productive Efficiency, Jornal of The Royal Statistical Society 

Series A, General 120, 235-280. 

Kumbhakar S.C, Production Frontiers, Panel Data, and Time Varying Technical Ineffciency.Jornal of 

Econometrics, vol.46, no. 1/2, 1990, 201-212. 

Lee Y. H, Schmidth P, A Production Fronteir Model Flexible Temporal Variation in Technucal 

Inefficiency, In Fried H. O, Lovell C. A. K, Schmidt S. S. eds, The Measurement of Productive 

Efficiency: Techniques and Application, New York: Oxford University Press, 1993. 

MehrabiBoshrabadi H, Villano R, Fleming E, When Is Metafrontier Analysis Appropriate? An Example 

of Varietal Differences in Pistachio Production in Iran, J.Agr.Sci.Tech, 12, 2010, 379-389. 



 

21 
 

Moreira V. H, Bravo-Ureta B. E, Technical efficiency and metatechnology ratios for dairy farms in three 

southern cone contries: a stochastic metafronitier model. J Prod Anal, 33, 2010, 33-45. 

O'donnell C. J,  RaoD. S. P, Battese G. E, Metafrontier Frameworks for The Study of Firm-Level 

Efficiencies and Technology Ratio. Empirical Economics, 34, 2008, 231-255. 

Pitt M, Lee L.F, The Measurement and Sources of Technical Inefficiency in the Indonesian Weaving 

Industry.Jornal of Development Economics, vol.9,1981, 43-64.  

Schmidt P, R.C. Sickles, Production Frontiers and Panel Data, Journal of Business and Economic 

Statistics, Vol. 2, 1984, 367-374. 

 

 

 


