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چكيده
بروز خشکسالی های اخیر در کنار افزایش تقاضای آب در بخش های مختلف اقتصادی ،ضرروت توجه به
بهبود کارایی مصرف منابع آب و ارتقای سطح بهرهوری آن را بهویژه در بخش کشاورزی نسبت به گذشته
افزایش داده است .برنامهریزی برای بهبود کارایی بدون تعیین وضع موجود و بررسی روند آن در گذشته
ممکن نیست .بنابراین در این پژوهش با استفاده از آمار و اطالعات مصرف نهاده و تولید محصول مربوط
به شرکتهای کشت و صنعت نیشکر فعال در استان خوزستان ،کارایی استفاده از آب آبیاری ( )IWUEو
کارایی کل نهاده های مصرفی در تولید محصول نیشکر در سالهای  3131تا  3131با بهکارگیری روش
تحلیل پوششی دادهها بررسی و مقایسه شد .نتایج نشان داد ،شرکت امام خمینی به لحاظ استفاده از
منابع آب ،عملکرد بهتری نسبت به دیگر شرکتها داشته است .همچنین میانگین کارایی استفاده از آب
آبیاری در دوره مورد بررسی برای کشت نیشکر حدود  07درصد و میانگین کارایی کل نهادهها برای تولید
این محصول ،حدود  37درصد است .این بدان معنی است که در حال حاضر ،با مدیریت بهتر مصرف منابع
آب ،ظرفیت دستیابی به سطح موجود تولید نیشکر با مصرف کمتر واحدهای فعال در تولید نیشکر می
توانند  ،به تولید نیشکر در سطح موجود با مصرف کمتر آب دست یابند.
طبقهبندی  Q18 ،Q13 ،Q12:JELو C60
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مقدمه
امروزه آب بهعنوان یک کاالی اقتصادی نقش اساسی در تولیدات کشاورزی و صنعتی و تأمین
نیازهای بهداشتی و شرب جهان دارد .در این میان ،بخش کشاورزی بزرگترین مصرفکنندهی
آب بهشمار میآید؛ بنابراین ،توجه جدی به مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی دارای
اهمیت باالیی است (صبوحی و همکاران .)9831،ایران دریکی از مناطق خشک و نیمهخشک
جهان واقعشده است و منبع اصلی تأمین آب آن ،نزوالت جوی بهصورت برف و باران است که
حدود  921میلیارد مترمکعب برآورد میشود .همچنین در کشور ما آب مهمترین عامل
محدودکننده در کشاورزی است و این در حالی است که بخش کشاورزی مصرف بیش از 19
درصد آب استحصالشده کشور را به خود اختصاص میدهد و بازده آبیاری درروش های
مورداستفاده کنونی حدود  83درصد برآورد شده است (کریمی و همکاران .)9831،با توجه به
تقاضای در حال افزایش محصوالت کشاورزی ،استفادهی کاراتر از منابع کمیاب بهویژه آب،
ضرورتی انکارناپذیر است .بهرهبرداری بهینه از این منابع افزون بر تأمین تقاضای جامعه بهعنوان
یک هدف کالن ،میتواند افزایش درآمد بهرهبرداران را که برای آنان فعالیت کشاورزی جدا از
فعالیتی اقتصادی بهعنوان شیوههایی از زندگی نیز به شمار میآید ،نیز در پی داشته باشد .هم
اکنون از میان منابع مورداستفاده در کشاورزی ،جدیدترین مشکل کمیابی مربوط به نهاده
پراهمیت آب است (فتحی و همکاران.)9831 ،
نیشکر در ایران به طور عمده در استان خوزستان تولید میشود .استان خوزستان در جنوب
غرب ایران با مساحتی حدود  69286کیلومترمربع در کنار خلیجفارس واروند رود قرار دارد.
این استان از شمال به استان لرستان ،از شمال شرقی و شرق به استانهای چهارمحال و
بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد ،از شمال غربی به استان ایالم ،از جنوب به خلیجفارس و از
غرب به کشور عراق محدود میشود .محصول نیشکر به عنوان یک ماده خام اساسی در صنایع
قند و شکر به شمار می رود .بررسی کارایی مصرف آب برای کشت و تولید نیشکر و تالش در
جهت افزایش آن ،افزایش کارایی زنجیره تامین شکر در کشور را در پی خواهد داشت.
اما نکتهای که باید درنظر داشت ،برنامهریزی برای بهبود کارایی بدون تعیین وضع موجود و بررسی روند
آن در گذشته ممکن نیست .بر این اساس گام نخست محاسبه کارایی مصرف آب و مقایسه آن با مصرف
دیگر نهادهها در فرایند تولید نیشکر است .کارایی استفاده از نهادهها به طور معمول به دو روش فراسنجهای
یا نافراسنجهای اندازهگیری میشود که عمده ترین روش اندازه گیری آن با روش تحلیل پوششی دادهها
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( )DEA1یا همان روش نافراسنجهای است .روش تحلیل پوششی دادهها یک مدل برنامهریزی
ریاضی ،برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرندهای ) (DMUاست که چندین ورودی و
چندین خروجی دارند .اندازهگیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا
سازمان همواره موردتوجه محققان قرار داشته است( .مهرگان.)9833،
کارایی را میتوان ،توانایی یک بنگاه در به دست آوردن بیشینه ستاده از یک مجموعه نهاده
معین با فرض فناوری مشخص و بهینه و یا توانایی یک بنگاه برای تولید بازده معین با کمینه
مجموعه نهادههای در دسترس تعریف کرد ،از سوی دیگر بهرهوری مفهومی است که میزان
کارایی بنگاهها نسبت به یکدیگر را در طول یک دوره زمانی مشخص نشان میدهد ( پاکروان و
همکاران.)9833 ،
در مورداندازهگیری کارایی در داخل و خارج از کشور بررسیهای چندی انجامشده که در ادامه
به برخی از آنها اشاره میشود .فریجا و همکاران  ،)2991(2در پژوهشی کارایی مصرف آب در
گلخانههای تونس و عاملهای مؤثر بر آن را با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها بررسی
کردند .نتایج نشان داد ،میانگین کارایی آب در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به
ترتیب  92و  32درصد است .همچنین آموزش ،سرمایهگذاری در استفاده از فناوریهای آبیاری
اثرگذاری مثبت و اندازهی زمین اثرگذاری منفی بر کارایی آب دارد .یلماز و همکاران،)2991( 8
با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها کارایی آب مصرفی یکی از حوزههای آبریز ترکیه را
بررسی کردند .در این پژوهش کارایی واحدهای تصمیمگیرنده با توجه به محدودیتهای وزنی
ارزیابی شد .اسپیلمن و همکاران ،)2993( 9با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها کارایی
مصرف آب آبیاری کشتزارهای آفریقای جنوبی و عاملهای مؤثر بر آن را تجزیهوتحلیل کردند.
نتایج نشان داد که میانگین کارایی آب در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به
ترتیب  98و  61درصد است .عاملهایی چون شیوههای آبیاری ،مالکیت زمین ،اندازهی زمین
و انتخاب محصول بر کارایی آب آبیاری مؤثر بودند .صبوحی و همکاران ( ،)9831به بررسی
کارایی مصرف آب در گلخانههای سیستان ،با استفاده از تحلیل پوششی دادهها پرداختند ،نتایج
نشان داد ،میانگین کارایی آب آبیاری در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس در
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Data Envelopment Analysis
farija et al.,2009
3 Yilmaz et al., 2009
4 spilman et al., 2008
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واحدهای گلخانهای به ترتیب  91و  19درصد بود و همچنین میانگین کارایی در واحدهای
گلخانهای موردپژوهش در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب  68و 31
درصد است.
از مرور بررسیهای انجامشده در داخل کشور اینگونه نتیجهگیری میشود که در مورد اندازهگیری
کارایی آب آبیاری کشت نیشکر تاکنون پژوهش جامعی در داخل کشور انجامنشده است .همچنین
تاکنون در زمینه محاسبه کارایی آب آبیاری با استفاده از مدل برنامهریزی ریاضی (بسط دادهشده
مدل تحلیل پوششی دادهها به صورتی که در بخش مواد و روشها آمده است) نیز انجامنشده
است؛ بنابراین در پژوهش پیش رو هدف اندازهگیری پویای کارایی استفاده از آب آبیاری و مقایسه
آن با کارایی کل نهاده ها در فرایند تولید نیشکر در استان خوزستان است.

مواد و روشها
کاربرد روش تحلیل پوششی دادهها در اندازه گیری کارایی مصرف نهاده ها نخستین بار توسط
چارنز و همکاران )9113( 0پیشنهاد شد .روش تحلیل پوششی دادهها ) (DEAحالت چند
محصولی و چند عامل تولیدی را بهصورت ابتکاری ،به حالت ساده یک عاملی و یک محصولی
تبدیل میکند .اگر اطالعات در مورد  Kعامل تولید و  Mمحصول برای هرکدام از  Nبنگاه وجود
داشته باشد ،فرایند محاسبه بهصورت الگوی ( )9خواهد بود:

()9

u y i
v xi

Max

s.t.

j  1,.....N
,v  0

1

u y j
v x j

u0

که  Uیک بردار  M  1شامل وزنهای محصوالت و  Vیک بردار  K  1شامل وزنهای عاملهای
 
تولید و  U ,Vترانسپوز  Vو  Uاست .ماتریس  Xیک ماتریس  K  Nاز عاملهای تولید و ماتریس
 Yیک ماتریس  M  Nاز محصوالت است .این دو ماتریس نشاندهنده همه اطالعات مربوط به N
بنگاه خواهد بود.

Charnes et al, 1987
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در رابطه باال ،هدف به دست آوردن مقادیر بهینه  Vو  Uاست بهگونهای که نسبت کل مجموع
وزنی محصوالت به مجموع وزنی عاملهای تولید (میزان کارایی هر بنگاه) بیشینه شود ،مشروط
بر اینکه ،اندازه کارایی هر بنگاه بایستی کوچکتر و یا برابر واحد باشد .رابطه کسری باال چندین
*
*
*
*
راهحل بهینه دارد ،برای مثال اگر  U ,Vمقادیر بهینه باشند آنگاه  U , Vنیز برای
مقادیر    0بهینه خواهد بود .همچنین این مدل غیرخطی و غیر محدب است .این مشکل
بدینصورت برطرف شد که با قرار دادن مخرج کسر برابر یک به مدل برنامهریزی خطی تبدیل



میشود و در ضمن این محدودیت اخیر (  ) v X i  1نیز بهعنوان قید دیگری به مدل اضافه شد.
این تبدیل ،ابتکار عمل  CCRبود .در این روش مسئله بهصورت بیشینه کردن مجموع وزنهای
محصول در شرایط نرمالیزه شدن کل مجموع وزنهای عاملهای تولید و حفظ دیگر قیود تبدیل
میشود (الگوی (:))2
 Yi
()2
max
vX i  1

s.t.

j  1,2,...N

 X j  vX j  0
  0, v  0

به خاطر تبدیل خطی بهجای  Uو  Vنمایههای  و  vبهکار برده شدهاند .میدانیم که مسئله
اخیر را میتوان با استفاده از روشهای متداول برنامهریزی خطی حل کرد ،بهطوریکه از
برتریهای تبدیل دوگان و محاسبات آن بهره جست .استفاده از برنامهریزی خطی برای حل
مسئله دوگان به معنی نیاز به قیود کمتر نسبت به روش اولیه (رابطه پیشین) است .چراکه
 K  M  N  1است ،به همین دلیل شکل دوگان (رابطه زیر) برای حل مسئله باال برتری
دارد .در برنامهریزی خطی ،تحمیل قیود کمتر ،حل مسئله را آسانتر میکند .نکته جالبتر آنکه،
مدل به شکل دوگان درواقع میزان کارایی فنی (  ) برای هر بنگاه را جداگانه ارائه میکند:
min 
()8
s.t.  yi  Y  0
X i  X  0
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 یک بردار  N  1شامل اعداد ثابت است ،که وزنهای مجموعه مرجع را نشان میدهد .مقادیر
اسکالر بهدستآمده برای  کارایی بنگاهها خواهد بود که شرط    1را تأمین میکند.
در رابطه باال نخستین قید بیان میکند که آیا مقادیر واقعی محصول تولیدشده توسط بنگاه  iام
با استفاده از عاملهای تولید مورداستفاده میتواند بیشتر از این میزان باشد؟ محدودیت دوم
داللت بر این دارد که عاملهای تولیدی که توسط بنگاه  iام بهکار میروند ،دستکم بایستی
بهاندازه عاملهای بهکار رفته توسط بنگاه مرجع باشند .مدل برنامهریزی خطی الزم است  Nبار
و هر مرتبه برای یکی از بنگاهها حل شود .درنتیجه میزان کارایی (  ) برای هر بنگاه به دست
خواهد آمد .اگر    1باشد ،نشاندهنده نقطهای روی منحنی هممقداری تولید و یا تابع تولید
مرزی است و بنابراین برپایه نظریه فارل بنگاه دارای کارایی نسبی صد درصد است.

مفهوم «کارایی زیربرداری »0به منظور محاسبه کارایی استفاده از آب آبیاری ( )IWUE1برای
بنگاه مورد بررسی معرفی شد (اسپیلمن و همکاران .)2993 ،نمودار  9به لحاظ نگارهای تفاوت
بین کارایی فنی کل نهاده ها و کارایی زیربرداری را بر پایه راهبرد مدل تحلیل پوششی داده ها
نشان می دهد.

نمودار  -1تفاوتهای بین کارایی فنی کل نهاده ها و کارایی زیربرداری (منبع :فریجی و همکاران،3
)9002
1

Sub-vector efficiency
irrigation water use efficiency
3 Frija et al, 2009
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در نمودار  9فرض شده نهاده آب از دیگر نهاده ها در فرایند تولید جدا شده است .سه بنگاه ،A
 B1و  B2با استفاده از مصرف دو نوع نهاده یک محصول را تولید می کنند .بنگاههای  B1و B2
عملکرد بهتری در مصرف نهاده نسبت به بنگاه  Aداشته و روی منحنی امکانات تولید قرار می
گیرند .در این حالت بنگاه  Aنسبت به بنگاههای  B1و  B2ناکاراست .کارایی فنی کل نهاده های
و کارایی
بهکارگرفته شده بنگاه  Aنسبت به بنگاههای  B1و  B2توسط نسبت
استفاده از آب آبیاری ( )IWUE0بنگاه  Aنسبت به بنگاههای  B1و  B2توسط نسبت
محاسبه می شود.
بر پایه مدل تحلیل پوششی دادهها ،کارایی استفاده از آب آبیاری بهصورت الگوی  9قابلمحاسبه
است:
min 
()9
s.t.  yi  Y  0
X i,(W )  X (W )   0

Wi  W  0

که در آن محدودیت دوم مربوط به نهاده های مورد استفاده در فرایند تولید به استثنای نهاده
آب و محدودیت سوم مختص نهاده آب در بنگاه مورد بررسی و بنگاه های موجود است .در الگوی
باالی کارایی آب می تواند عددی بین صفر و یک به خود بگیرد .ارزش یک نشان می دهد ،بنگاه
مورد بررسی ،روی منحنی امکانات تولیدی واقع شده است و امکان کاهش آب مصرفی بدون
کاهش سطح تولید وجود ندارد .کسب عددی کمتر از یک بیانگر وجود میزانی ناکارایی در بنگاه
مورد بررسی است و بدین معنی است که می توان سطح آب مصرفی را بدون تاثیر بر سطح تولید
کاهش داد.
در این پژوهش ،دادههای مصرف نهاده های تولید و میزان محصول تولیدی در فرایند تولید
نیشکر شش واحد کشت و صنعت نیشکر در شمال و جنوب اهواز (بنامهای ،امیرکبیر ،فارابی،
میرزا کوچک خان ،امام خمینی ،سلمان فارسی و دعبل خزائی) که همگی زیرمجموعه شرکت
توسعه نیشکر و صنایع جانبی هستند ،برای سالهای زراعی  9832-38تا  9818-19دریافت
شد .با استفاده از آمار کسب شده و بهکارگیری نرمافزار  ،GAMSکارایی کل عاملهای تولید و
کارایی استفاده از آب آبیاری ( )IWUEبرپایه راهبرد تحلیل پوششی داده ها ،در زمینه محصول
نیشکر استان خوزستان محاسبه و مقایسه شد.
irrigation water use efficiency
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نتایج و یافتههای تحقیق

ویژگیهای آماری دادههای مرتبط با تولید و میزان مصرف نهادههای نیشکر بین سالهای 9832
تا  9819در جدول  9گزارششده است .میانگین میزان آب مصرفی  222132مترمکعب که
بیشترین میزان مصرف آب را شرکت امام خمینی در سال  38-39و کمترین میزان مصرف آب
را شرکت سلمان فارسی در سال  32-38داشته است .میانگین سم مصرفی  82919کیلوگرم بر
لیتر که بیشترین میزان مصرف سم مربوط به شرکت امام خمینی در سال  32-38و کمترین
میزان مصرف سم مربوط به شرکت سلمان فارسی در سال  32-38است .میانگین کودمصرفی
 9389تن که بیشترین مصرف کود را شرکت امام خمینی در سال  32-38و کمترین میزان
مصرف کود را سلمان فارسی در سال  32-38است .میانگین نیروی بهکار گرفته شده در تولید
نیشکر معادل  333نفر است که بیشترین آن مربوط به شرکت سلمان فارسی در سال  33-36و
کمترین مربوط به شرکت امام خمینی در سال  31-19است.
جدول ( )1ویژگیهای آماری دادههای مرتبط با ارزشگذاری میزان آب مصرفی در تولید نیشکر
سالهای 1339-1321
میانگین

کمینه

بیشینه

واریانس

انحراف معیار

تولید ()kg
آب مصرفی ()m3

362111

299819

9996962

23862119681

931129/2

222132

32296

899993

8198989938

69929/1

سم مصرفی ()litr

82919

32363

91163

19818362

3813/1

کودمصرفی ()kg

9389

6899

2988

9222983

9916/2

333

391

9999

29339

993/3

نیروی کار (نفر)

منبع :یافتههای تحقیق بنا بر آمار ادریافت شده از شرکت های کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی

میانگین میزان تولید نیشکر معادل  362111تن که بیشترین تولید مربوط به شرکت امام خمینی
در سال  32-38و کمترین تولید مربوط به شرکت فارابی در سال  38-39است.
توجه به نتایج بهدستآمده میتوان گفت شرکت امام خمینی در سالهای  32-38و 31 -19
باالترین کارایی فنی آب را در  99سال تولید محصول نیشکر در بین شش شرکت موردبررسی
در این پژوهش دارد که به دلیل مصرف کمتر آب و رسیدن به تولید بیشتر توانسته به کارایی
باالیی در مصرف آبدست یابد .شرکت امیرکبیر در سالهای  38-39 ،32-38و  33-36کارایی
باالیی در مصرف آب که ناشی از مصرف کمتر آب و تولید بیشتر محصول است شرکت سلمان
فارسی در سالهای  32-38و  33-36توانسته باالترین کارایی آب طی ده سال تولید محصول

تحلیل پویای کارایی فنی015...

نیشکر را داشته است.با توجه به نتایج شرکت سلمان فارسی در سالهای یاد شده باالترین کارایی
کل نهادهها را نیز داشته است .شرکت میرزا کوچک خان هم در سالهای  32-38و 33-36
باالترین کارایی آب را دارد .همچنین در سالهای 33-36 ،32-38و  36-31کارایی باالیی در
مصرف کل نهادههای خود دارد .شرکت فارابی نیز در سالهای  31-19 ،32-38و  19-12کارایی
باالیی در مصرف آب داشته است .از بین سالهای مورد بررسی ،سالهای زراعی  32-38و -12
 ،31کارایی باالیی در مصرف کل نهادههای خود را داشته است.
شرکت دعبل خزائی که تنها در سال  32-38باالترین کارایی مصرف آب و کارایی کل نهده ها
را داشته است .بررسی روند کارایی نشان میدهد که کارایی فنی آب از سال  19تا  19به کمترین
میزان خود رسیده است.
میانگین کارایی استفاده از آب آبیاری و کارایی کل نهاده های مورد استفاده در کشت نیشکر در
سالهای  9838تا  9819در جدول  2نشان داده شده است .همانگونه در این جدول مالحظه
میشود ،باالترین میانگین هر دو نوع کارایی مربوط به نخستین سال مورد بررسی است.
جدول ( )9میانگین کارایی مصرف آب و کارایی کل نهاده های مربوط به واحدهای تولید نیشکر در
سالهای  1333تا 1321
39-33

کارایی
مصرف آب
کارایی کل
نهادهها

38-38

38-38

32-20

20-21

21-29

29-23

23-21

33-31

31-38

9/18

9/13

9/39

9/33

9/12

9/19

9/66

9/33

9/69

9/66

9/13

9/38

9/63

9/31

9/11

9/33

9/13

9/61

9/11

9/11

منبع :یافتههای تحقیق

بررسی روند کارایی استفاده از نهاده ها به ویژه استفاده از آب آبیاری از آغاز دوره تا سال زراعی
 19-19به استثنای سال زراعی  39-33و نوسانهای کوچک ،روند کلی کاهشی داشته است.
پس از آن تا انتهای دوره مورد بررسی روند افزایشی به خود میگیرد ولی با این وجود ،میزان
کارایی محاسبه شده در انتهای دوره از کارایی سال  32-38کمتر است .کارایی مصرف آب و
کارایی کل نهاده های مصرفی در تولید نیشکر کامال هماهنگ با یکدیگر در سال زراعی 19-19
در جایگاه کمترین و در سال زراعی  32-38در جایگاه بیشترین در طول دوره مورد بررسی قرار
دارد .بنابراین به طور کلی روند تغییر کارایی با وجود نوسانهایی که در دوره مورد بررسی داشته،
روندی کاهشی به خود گرفته است .میانگین کارایی آب مورد استفاده در کل دوره مورد بررسی،
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حدود  19درصد و میانگین کارایی کل نهاده ها در فرایند تولید نیشکر در دوره مورد بررسی،
حدود  39درصد بوده است .بدلیل نبود انگیزه در واحدهای تولید نیشکر ،سطح کارایی آب مصرفی
از سطح کارایی کل نهاده ها پایین تر است .در واقع ظرفیت دستیابی به میزانهای تولید کنونی
با استفاده از نهاده کمتر در مورد آب نسبت به دیگر نهادهها بیشتر وجود دارد .همچنین نتایج
گویای آن است ،با وجود کمبود آب در کشور و اجرای سیاستهای مختلف در ترویج استفاده
بهینه از آب ،هنوز انگیزه موثری برای واحدهای تولید نیشکر فراهم نشده که آنان را در استفاده
بهینه تر از نهاده آب نسبت به دیگر نهاده ها ترغیب کند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
برنامه ریزی برای بهبود کارایی بدون تعیین وضع موجود و بررسی روند آن در گذشته ممکن
نیست .بر این اساس گام نخست محاسبه کارایی مصرف آب و مقایسه آن با مصرف دیگر نهاده
ها در فرایند تولید نیشکر است .کارایی استفاده از نهادهها بهطور معمول به دو روش فراسنجهای
یا نافراسنجهای اندازهگیری میشود که عمدهترین روش اندازهگیری آن با روش تحلیل پوششی
دادهها ( )DEA9یا همان روش نافراسنجهای است .روش تحلیل پوششی دادهها یک مدل
برنامهریزی ریاضی ،برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرندهای ) (DMUاست که چندین
ورودی و چندین خروجی دارند .هدف از انجام این پژوهش ،محاسبه و مقایسه کارایی استفاده از
آب آبیاری و دیگر نهادهها در تولید نیشکر در استان خوزستان است .نتایج نشان داد ،میانگین
کارایی آب مورد استفاده در کل دوره مورد بررسی ،حدود  19درصد و میانگین کارایی کل نهاده
ها در فرایند تولید نیشکر در دوره مورد بررسی ،حدود  39درصد بوده است .با توجه به نتایج
شرکت امام خمینی در کارایی فنی آب عملکرد بهتری نسبت به دیگر شرکتها دارد و پس از
شرکت ا مام خمینی شرکت های فارابی سلمان فارسی ،امیرکبیر ،میرزا کوچک خان و دعبل
خزائی رتبه های بعدی کارایی آب را به خود اختصاص دادند .در واقع شرکتهایی که در انتهای
رتبه بندی قرار گرفتند ،که در عمل دارای ناکارایی در تخصیص آب هستند .این بدان معنی است
که آنها می توانند با مدیریت بهتر مصرف آب ،با همین میزان مصرف آب ،به میزانهای باالتر
تولید نسبت به وضعیت کنونی دست یابند.

Data Envelopment Analysis

1
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همچنین با توجه به میانگین کارایی شرکتها در  99سال تولید نیشکر میتوان گفت شرکتهای
مورد بررسی در این پژوهش در سال  32-38باالترین کارایی را دارند .نتایج مقایسه سطوح
محاسبه شده کارایی استفاده از آب آبیاری و کل نهاده ها در تولید نیشکر نشان می دهد ،به طور
کلی با وجود نوسانهایی در دوره مورد بررسی روند کارایی های آب مصرفی و کل نهادهها بسیار
همانگ و دارای روند کاهشی است .همچنین بدلیل نبود انگیزه در واحدهای تولید نیشکر ،سطح
کارایی آب مصرفی از سطح کارایی کل نهاده ها پایین تر است .در واقع ظرفیت دستیابی به میزان
تولید کنونی با استفاده از نهاده کمتر در مورد آب نسبت به دیگر نهاده ها بیشتر وجود دارد.
همچنین نتایج گویای آن است با وجود کمبود آب در کشور و اجرای سیاستهای مختلف در
ترویج استفاده بهینه از آب ،هنوز انگیزه موثری برای واحدهای تولید نیشکر فراهم نشده که آنها
را در استفاده بهینه تر از نهاده آب نسبت به دیگر نهاده ها ترغیب کند.
همانگونه که در نتایج پژوهش مشاهده شد ،بدلیل باالتر بودن میانگین سطح کارایی کل نهاده
ها در برابر کارایی استفاده از آب آبیاری ،نوسان روش مدیریت تخصیص آب برای تولید نیشکر
نسبت به مدیریت تخصیص کل نهادهها بیشتر است .بنابراین ضرورت دارد کارگاههای آموزشی
در زمینه نحوه کشت و مدیریت مصرف آب توسط شرکت پیشتاز در کارایی (شرکت امام خمینی)
به منظور انتقال آموزهها و افزایش کارایی مصرف آب آبیاری انجام شود.
همچنین نتایج بهدست آمده از پژوهش نشان داد سیاستهای کاهش مصرف آب و حساس سازی
تولیدکننده نسبت به افزایش کارایی آب در زمینه کشت نیشکر خیلی موثر نبوده است .بنابراین
تاکید بر این میشود ،نظام قیمتگذاری برای آب آبیاری به گونهای تنظیم شود که تولیدکننده
نیشکر را تشویق به افزایش کارایی آب بیشتر از افزایش کارایی دیگر نهادهها کند.
وزارت جهاد کشاورزی با تخصیص بودجه در زمینه انجام تحقیقات بهزراعی و بهبود مصرف آب
در کشور می تواند روش های کشت آب اندوز را در بین تولیدکنندگان نیشکر ترویج کند .همچنین
بررسی عاملهای موثر بر کارایی استفاده از آب آبیاری تولید نیشکر و اندازهگیری کارایی آب
آبیاری تولید چغندرقند در کشور در قالب پژوهشهای دیگر به منظور آسانگری در سیاستگذاری
و تصمیمگیری از دستآوردهای شایان توجه و اعمال این پژوهش به شمار می ورد.
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