
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


                              

117 
 

 

آباد غیناب المللی ترسیب کربن دشت حسینوری پروژه بینگیری و تحلیل کارآیی و بهرهاندازه

 1شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی

 

اقتصادکشاورزی و توسعه ریزی، های برنامهعلی کیانی راد، استادیار و معاون پژوهشی موسسه پژوهش

 وزارت جهادکشاورزی -روستایی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، واحد میانه، دانشگاه کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی، فریبا عباسی،  

 آزاد اسالمی، میانه، ایران 

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشورمعاون دفتر اموربیابان سازمان امیر مسعود پویافر،

 ا یاری مدیراجرایی پروژه ترسیب کربن علیرض 

بیرگانی، دکترای امور بیابان و دبیرکمیته فنی دفتر امور بیابان سازمان جنگلها، مراتع و طهماسبی محمدعلی

 آبخیزداری کشور
 

 akianirad@gmail.com: پست الکترونیکی

 

 چکیده
ترسیب کربن شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی با المللی وری پروژه بینهدف این مطالعه بررسی کارایی و بهره

ها ها  بود. اطالعات آماری مورد نیاز در این مطالعه شامال ورودیکوئیست و روش تحلیل فراگیر دادهمالم استفاده از شاخص

بهره وری دهدکه بود. بررسی میانگین ساالنه شاخص مالم کوئیست نشان می 1336-1322های پروژه طی دوره و خروجی

طی این زمان، تغییرات کارایی فنی،  .درصد برخوردار بوده است4کل عوامل تولید طی سالهای مورد مطالعه از میانگین رشد

 7تغییرات کارایی مدیریتی و  کارایی مقیاس از روند ثابتی برخوردار بود. تغییرات تکنولوژیکی نیز پس از کاهش حدود 

وری بهره  1321بوده است. طی سال  53/1وری کل عوامل بوده است. میانگین بهره درصدی برخوردار 21درصدی از رشد 

وری کل به طور ، میزان تغییرات بهره1322المللی ترسیب کربن بیشترین سیر صعودی را داشته است. در سال پروژه بین

زایش تغییرات فناوری نیز اف ر این سالها بوده است. نکته اصلی و قابل توجه این است که دقابل توجهی بیشتر از بقیه سال

توان نتیجه گرفت که عامل ، پیشرفت فناوری است. بنابراین می1322وری در سال یافته است و عامل اصلی بهبود بهره

 وری و کارآیی ورود و سازگار نمودن فناوری به پروژه بوده است.اصلی رشد بهره

 خراسان جنوبی -ترسیب کربن -م کوئیستشاخص مال  -بهره وری -کارایی ها:کلید واژه

 

 

                                                             
ها، مراتع و آبخیزداری کشور تامین اعتبار شده و و سازمان جنگل UNDPای به همین نام است که توسط این مقاله برگرفته از پروژه 1

 اجازه ارائه مقاله توسط نهادهای فوق اخذ شده است.
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 مقدمه  -1

تواند موفقیت آمیز باشد، که با یاری و مشارکت همه توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، آنگاه می

 مزایایی را برایپذیری گیری مشارکت با عنصر اعتماد و مسئولیتهای اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد. شکلگروه

 یک از بتواند روستایی که و محلی هایتوسعه، آموزش نوع این به [. برای دستیابی1آورد ]های اجتماعی به ارمغان میگروه

 همچنین و درآمدزا هایقابلیت شناسایی به دیگر طرف از و افزایش داده روستایی مناطق در را انسانی نیروی وریبهره طرف

 گردند طراحی ایگونه به بایستی هاآموزش راستا، در این است. ضروری ایمسئله هر از بیش بپردازد، منطقه این در مشکالت

 اشتغال، زمینه در را آنها و ساخته بخش آماده این مسائل و مشکالت با مواجه در را روستاییان خاص ظرافتی با بتوانند که

 محلی جوامع بسیج رویکرد با کربن ترسیب [. در همین راستا پروژه9] نماید آگاه روستایی مناطق در غیره و رفاه درآمد،

وتسهیالت زیست محیطی جهانی  1(UNDPبرنامه عمران ملل متحد) ایران، دولت جمهوری اسالمی بین مشترک ابتکاری

(GEF)9 کربن  ترسیب در منطقه حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی انجام پذیرفته است. پروژه

 نیمه و خشک مناطق در مراتع مشارکتی مدیریت مدل زدایی و به منظور توسعهبا هدف تحقق بیابان 1919از اوایل سال 

بسیج  مشارکتى هاىاز شیوه ایران در شد. این پروژه طراحی خاک کربن جذب افزایش و زداییمحرومیت هدف خشک با

 و ظرفیت همچنین گیرد.می بهره پذیر آسیب و کم درآمد هاىگروه مخصوصا جامعه اندرکاراندست توانمندسازى و مردمى

 خود توسط یافته تخریب نهایت مناطق در و آورند بدست پروژه اجرایى هاىسیاست بر برای تاثیرگذارى را الزم خودباورى

 زنان و اولویتهاى نیازها عالیق، از بتوان تا است، جنسیتى برابرى شرایط بهبود اجراى پروژه، دیگر هدف گردد. احیاء جوامع

 ترین روشاصلی معمول، مشارکتی هایروش سایر کنار در خصوص در این گرفت. بهره برنامه اجراى سطوح همه در مردان و

 محلی بسیج و سازی ظرفیت منظور به منطقه اجتماعی با ساختار همگام و موفق عملی، علمی، مکانیسم یک عنوان به که

 روستاییان مشارکت افزایش هدف با خرد اعتباری و صندوق های روستایی توسعه گروه های تشکیل گرفت، قرار مورد استفاده

[. مهمترین هدف این پروژه از یک طرف کاهش حداکثری وابستگی جوامع 9باشد ]می پروژه مالی و اجرایی در فعالیتهای

دیگر جلب هر چه بیشتر مشارکت و حمایت مسئولین و نهادهای اندرکاران دولتی پروژه و از طرف محلی به مسئولین و دست

 [. 1باشد ]استانی و ملی از پروژه می

 اقتصاد و روستایی توسعه حوزه در جدی چالش عنوان به شهر، به روستاییان مهاجرت رشد اینکه وجود با اخیر دهه چند طی

باشند. می ساکن روستایی مناطق در جهان مردم از ایدهعم بخش هنوز اما باشد،می مطرح جهان کشورهای اکثر کشاورزی در

 باعث خود باشندکهمی برخوردار ناچیز اجتماعی خدمات و کمتر درآمدی منابع از شهرنشینان به نسبت روستاییان اکثر

 دیگری متعدد عوامل با همسو بعضا که شود،می جامعه اقشار سایر به نسبت جوامع پذیری این آسیب سطح و افزایش فقر

 هایفعالیت نبودن تخصصی اجتماعی، خدمات ارائه برای اقتصادی صرفه نبود روستاها، پراکندگی جغرافیایی نظیر

 اداره در مسئوالن صحیح مدیریت عدم و جمعیت رشد مقابل در ارضی منابع وری(، محدودیتبودن بهره کشاورزی)پایین

 جوامع هایزیرساخت موضوع که شده سبب عوامل این شود.می نیز سمت شهرها به آنها مهاجرت به منجر مناطق، این

-[. زیرساخت1شود ] مطرح روستایی توسعه حوزه دغدغه ترینعنوان اصلی به جوامع، این به ایتوسعه نگرش نوع و روستایی

 کیفیت و شرایط بهبود به منجر آنها توسعه که دانست روستاها و اجتماعی عمومی هایسرمایه توانمی را روستایی های

                                                             
1  United Nation Development Program(UNDP) 
2  Global Enviromental Facility(GEF) 
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مثال، توسعه  عنوان به .[2شد] خواهد آنان اقتصادی اجتماعی و زندگی کارایی ارتقاء و محلی مردم معیشت و زندگی

 آنها هایتوانایی افزایش و انسانی منابع باعث بهبودکیفیت آموزشی، و بهداشتی خدمات و تسهیالت همچون هاییزیرساخت

وری عوامل تولید را رو، ضرورت و اهمیت تحقیق و بررسی کارایی و بهره[. از این4گردد ]می اجتماعی و های فردیجایگاه در

 [.1در فرایند توسعه و افزایش تولید بیش از پیش نمایان ساخته است ]

 

 مواد و روشها  -2
خروجی محور تحلیل  وری پروژه بین المللی ترسیب کربن از روش ناپارامتریکپژوهش، جهت محاسبه کارایی و بهره این در

 استفاده شد.  1هاپوششی داده

از  استشود و انواع گوناگونی دارد. کارایی عبارتهای مختلفی بیان میوری است و به صورتکارایی شامل قسمتی از بهره

 نخست از سویبرای کارایی تعاریف متعددی ارائه شده است، اما نظریه مباحث مربوط به کارایی . [9] درست انجام دادن کارها

 او کارایی بنگاه را به سه فارل مطرح شد. وی کارایی را حداکثر تولید با توجه به سطح معینی از مصرف نهاده تعریف نمود.

 [ 10].تقسیم بندی نمود 1و کارایی اقتصادی 9، کارایی تخصیصی ) کارایی قیمتی(9نوع کارایی فنی

یک واحد تولیدی در جهت حداکثر میزان محصول با استفاده از حداقل ممکن بر اساس تعریف، کارایی فنی، بیانگر توانمندی 

ها و سطح معینی از تکنولوژی است. بنابراین شاید در حالت کلی بتوان کارایی فنی را معادل توانایی یک واحد تولیدی نهاده

 کارایی کلی طور به [.11ی( نهاده دانست ]وری نهایی )تولید نهایوری متوسط )تولید متوسط( نهاده و نیز بهرهدر افزایش بهره
 عدم یا کارایی اثر در است ممکن خود که دارد استفاده مورد تکنولوژی از استفاده نحوه و نوع به بستگی فنی کارایی عدم یا و

 تولید عوامل بهینه تخصیص به که است مفهومی تخصیصی باشد. کارایی دو هر یا و استفاده مورد سیستم و مدیریت کارایی
 تا باشدمی تولید عوامل قیمت تغییر یا وجود تولید عوامل از استفاده ترکیب تغییر علت و است مربوط آنها قیمت به توجه با
 [. 19] .گردد حداکثر بنگاه سود یا و سود تولید حداقل هزینه طریق این از

[ را ترکیب کرده و 11وری از کیوس و همکاران ][ ایده محاسبه کارایی از فارل  و همچنین محاسبه بهره19فار و همکاران]

ساختند.  ها و با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده هاها و خروجیکوئیست را مستقیماً از ورودیوری مالمشاخص بهره

اخص کوئیست به دو ش[. شاخص مالم12و11تکنولوژی با بازده به مقیاس متغییر تعمیم دادند ] نیز آن را به 1221درسال

غییرات تغییرات فناوری بصورت ت شود. اندازهتفکیک می فناوریگیری تغییرات و اندازه اقتصادیگیری تغییرات کارایی اندازه

 شود. منحنی هم مقدار داده و ستانده نمایش داده می

(1                                                                      )
TECEC)tx,ty,1tx,1t(y1t

0
M 

 

 

 

شود. در اینصورت کارایی فنی به کارایی گیری کارایی، بحث بازده متغیر نسبت به مقیاس مطرح میهای اندازهدر تحلیل

شود. با توجه به تفکیک کارایی فنی به دو دسته کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس، مقیاس و کارایی مدیریت تفکیک می

                                                             
1 Data Envelopment Analysis(DEA) 
2 Technical Efficiency 
3 Allocative Efficiency(Price Efficiency = AE) 
2 Economic Efficiency 
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 Sکوئیست با استفاده از تکنولوژی زمان [. شاخص مالم14جویی نسبت به مقیاس را نیز بررسی کرد ]توان وضعیت صرفهمی

 عبارتست از:
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دلخواهانه دوره زمانی، میانگین هندسی دو معادله فوق شاخص براساس مطالعه فار و همکاران، به منظور جلوگیری از انتخاب 

 شود: کوئیست با استفاده از توابع فاصله به صورت زیر تعیین میمالم
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در این رابطه  tt

s xyd  x؛  Sبا استفاده از فناوری زمان است.  Sاز مشاهدات زمان  Tاصله مشاهدات زمان دهنده فنشان 0,

بزرگتر از یک باشد،  Mکوئیست است. چنانچه عالمت شاخص مالمM و  دهنده بردار نهاده و محصول به ترتیب نشان yو

افزایش و چنانچه مقدار آن کوچکتر از یک باشد، مقدار کاهش یافته  T تا Sوری کل عوامل در فاصله دوره تغییرات رشد بهره

وری کل عوامل تولید را، که مجموعه ای از تغییرات در (. از اشکاالت این معادله، این است که تغییر در رشد بهره11است )

این  برای رفع این نقیصه دهد. فار و همکاران تکنولوژی، مقیاس تولید و کارایی فنی است، به صورت یک عدد نشان می

 ( نشان دادند:        1شاخص را به صورت رابطه)
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. که کندگیری می( کسر خارج از کروشه، تغییرات در کارایی فنی و کسر داخل کروشه تغییرات فناوری را اندازه1در رابطه )

 ( عبارتند از:1رابطه ) در جزء دو است. بنابراین Tو  Sمیانگین هندسی تغییرات فناوری در دوره برابر 
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دهد و  در صورتیکه این مقدار نشان می Tو  Sوری سیر صعودی را طی زمان باشد ،  تغییرات  رشد بهره  0m 1 <اگر 

 [.12باشد ]وری سیر نزولی را دارا میکوچکتر از یک باشد، تغییرات رشد بهره

 

 

ا هها و خروجینیاز به فراهم کردن اطالعاتی در مورد مقادیر ورودیوری پروژه ترسیب کربن، برای محاسبه معیارکارایی و بهره

ها شامل منابع انسانی در پروژه )تعداد نیروها و کارمندان و  اجزای تشکیل دهنده آنها در هر سال بود. در این پروژه، ورودی

 تغییرات تکنولوژی

 تغییرات کارایی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                              

121 
 

سبک مورد استفاده در پروژه بر حسب  ای )انواع ماشین آالت سنگین وهای سرمایهدر بیرجند و تهران بر حسب نفر(، دارایی

کنی بر حسب دستگاه، مساحت ساختمان و ایستگاه بر های دامداری بر حسب حلقه، مته چاهدستگاه، تجهیز و مرمت چاه

ای )نهال، سم،کود، انواع انرژی و...(، مقدار آب آبیاری برای کشاورزی بر حسب مترمکعب )سطح حسب هکتار(، مواد واسطه

بیاری سنواتی، تعداد نهال توزیع شده بر حسب نهال(، مقدار کود گاوی بر حسب تن، مقدار سم مورد نیاز بر حسب آبیاری وآ

 انرژی، همسان سازی سنجش واحد از استفاده با انرژی انواع سادگی پروژه ترسیب کربن که برای در مصرفی لیتر، انرژی

مصرفی لوله کشی بر حسب مترمکعب، مقدار برق مصرفی برحسب مقدار آب  شد؛ وارد مدل در متغیر یک و به عنوان شده

اعتباری  هایکیلو وات ساعت، مقدارگاز مایع )کیلوگرم(، مقدار نفت )لیتر(، مقدار گازوئیل )لیتر(، مقدار بنزین )لیتر(، کمک

تگاه بر داری ایسو نگهبرنامه عمران ملل متحد، هزینه پایش، مقدار پشتیبانی و مدیریت، مستندات، سطح زیر کشت حفاظت 

های های آبخیزداری برحسب هکتار، تعداد بندخاکی، سازهسازی بر حسب هکتار، فعالیتحسب هکتار، تسطیح و آماده

 الستیکی، خشکه چین، تعداد بازدیدهای بازدیدکنندگان به عنوان ورودی درنظر گرفته شد.

، شاخص 1زان ترسیب کربن گیاه، مقدار ترسیب خاکی کربنهای در نظر گرفته شده برای پروژه شامل.میخروجی همچنین

ر داری خزانه ب(، میزان احیاء اراضی تخریب شده)تولید نهال گلدانی برحسب تعداد گلدان، حفاظت و نگهHDIتوسعه انسانی)

چرا بر  ریتحسب هکتار، نهالکاری بر حسب هکتار، هاللی آبگیر بر حسب هکتار، بذرپاشی و بذر کاری بر حسب هکتار، مدی

آوری شده بر حسب تن(، جلب رضایت مشارکت مردمی، جلب مشارکت سایر حسب هکتار، قرق بر حسب هکتار، بذر جمع

ها) احداث سطل زباله در روستا، احداث حمام عمومی بر حسب باب، توزیع کاشی و سرامیک بر ها، توسعه زیرساختارگان

ومتر، احداث بند خاکی برحسب هکتار، نصب تلمبه بادی بر حسب دستگاه، حسب مترمکعب، مقدار آسفالت جاده بر حسب کیل

اندازی دکل تلویزیون و دکل مخابرات بر حسب دستگاه، احداث آبشخور بر حسب ساخت مسجد و حسینیه بر حسب باب، راه

داد اعتباری) تع هایدستگاه، نصب تلمبه دستی بر حسب دستگاه، احداث منبع ذخیره آب بر حسب مخزن(،  توسعه صندوق

زا، تعداد های خرد تشکیل شده(، ترویج و اشاعه دستاوردها) تعداد شرکت کنندگان آموزش دیده اشتغالها و صندوقگروه

 باشند. ی برگزار شده در مدارس( میهازا، آموزشافراد آموزش دیده غیر اشتغال

  DEAP2 افزاروری از نرمبرای محاسبه کارایی و بهره، EXCELبرای سازماندهی اطالعات از نرم افزار  پژوهش در این

 استفاده شد.

 

 گیری بندی و نتیجهجمع -3

باشد. می 100 برابر مقیاس به ثابت بازدهی فرض براساس 1929الی  1912 سال برای شده محاسبه کارایی میانگین میزان 

آباد غیناب المللی ترسیب کربن دشت حسینتوان نتیجه گرفت که به طور متوسط میزان کارایی فنی پروژه بینرو میاز این

 المللی ترسیب کربن درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر پروژه بین 100شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی 

 

خود بیانگر آن است که پروژه در هزینه های خود صرفه جویی  دهد کهآباد غیناب کارایی قابل قبولی را نشان میدشت حسین

ن امر باشد. ایالزم را کرده است. هیچ شکافی بین کارآمدترین و ناکارآمدترین سال مورد اجرای پروژه از نظر کارایی فنی نمی

هد. دسیب کربن را نشان نمیها در پروژه بین المللی ترهای اجرای پروژه را از نظر تخصیص منابع و ورودیتفاوتی بین سال

 باشد. ها توسط مدیران پروژه به درستی و مناسب میدهد تخصیص منابع و ورودیاین امر نشان می

                                                             
1 Soil Carbon Sequestration or SCS 
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 وریبهره سطح افزایش از نشان که باشدمی 100برابر  وریبهره تغییرات شاخص 1912 -1911های سال یافته ها، بین طبق

پروژه  وریهای مصرفی، بهرهورودی  از سطح همان که با معناست بدین و شدبا می 1911 سال به نسبت 1912 سال در

 تغییرات باشد. شاخص می کارایی در مرهون بهبود بیشتر وریبهره افزایش این است. یافته افزایش درصد 100ترسیب کربن 

را بهبود  پروژه است توانسته و یافته افزایش دوره این در فنی کند کاراییمی بیان که است شده دوره ارزیابی این در کارایی

 (، سطح1همچنین طبق نمودار ) باشد.می (100فنی خالص ) کارایی مقیاس و کارایی افزایش مدیون افزایش این بخشد.

 است. شده داده درصد نشان 100فناوری  تغییرات که شاخص طوری به است داشته نامحسوسی افزایش نیز فناوری تغییرات

دهند. با توجه به نتایج بدست آمده کارایی فنی  ارتقاء را وریبهره سطح اندهم توانسته با فناوری سطح و کارایی افزایش لذا

 باشد.قابل قبول می 1929 -1912در تمام کل دوره 

 

 نشان که باشدمی 111/0برابر  وریبهره تغییرات شاخص1914الی  1912 دورۀ در که است مطلب این گویای همچنین نتایج

 که دهدمی نشان شاخص این عبارت دیگر به است. بوده 1912 سال از ترپایین نسبتاً 1914 سال در وریبهره سطح دهدمی

 ارزیابی درصد 100 کارایی تغییرات شاخص .بوده است درصد 11 پیشرفت پروژه ترسیب کربن ها،ورودی از سطح همان با

مدیریتی  کارایی و مقیاس کارایی افزایش آن دلیل و است افزایش یافته دوره این در فنی کارایی کند می بیان که است شده

 111/0 فناوری شاخص تغییرات که طوری است. به بوده برخوردار چشمگیری افزایش از فناوری تغییرات سطح است. اما بوده

 است. شده داده نشان

 سال در وریبهره تغییرات سطح افزایش از که دهدنشان می را 944/1 عدد وریبهره شاخص 1911الی  1914 دوره در

ثابت  خود قبل دوره به نسبت که باشدمی 100کارایی  تغییرات دوره شاخص این در دارد. را 1914 سال به نسبت 1911

 کارایی مقیاس و ثابت  بودن کارایی دلیل به ثابت بودن آن دلیل و است ثابت بوده این دوره در فنی است. کارایی بوده

 فناوری تغییرات سطح دوره این است. در بوده برخوردار چشمگیری افزایش از فناوری تغییرات سطح اما است. مدیریتی بوده

  است. یافته درصد نسبت به دوره قبل افزایش 22 تکنیکی پیشرفت که با داردمی بیان که باشدمی 944/1نیز 

 تغییرات دوره شاخص این داشته است. در افزایش 1911سال درصد بیشتر نسبت به  21 وریبهره تغییرات 1912سال 

 تغییرات سطح اما است. ثابت بوده این دوره در فنی است. کارایی ثابت بوده خود قبل دوره به نسبت که باشدمی 100کارایی 

 داردمی بیان که باشدمی 992/9نیز  فناوری تغییرات دوره سطح این است. در بوده برخوردار چشمگیری افزایش از فناوری

  است. یافته درصد نسبت به دوره قبل افزایش 21 تکنیکی پیشرفت که با

 به نسبت وریبهره سطح 1920 سال در که طوری شده است. به ارزیابی منفی وریبهره تغییرات 1921و  1920های سال

ها، ورودی از سطح همان با 1920سال  در ترعبارت ساده به است. یافته کاهش 1920نسبت به سال  1921و سال  1912سال 

نیز به همین میزان  فناوری تغییرات سطح هادوره این است. در یافته کاهش 99/0، 1921و در سال  21/1 پیشرفت پروژه

  است نتوانسته ولی است بوده های قبل ثابتنسبت به دوره فنی کارایی یافته است. اگرچه تغییرات کاهش

 

 مقیاس و کارایی ،تغییرات دوره این در همچنین .نماید جبران تولید(را منحنی آمدن فناوری )پایینسطح  از ناشی کاهش

 .است شده کارایی سطح ثابت ماندن باعث دو هر مدیریتی نیز نسبت به دوره قبل ثابت بوده است، که کارایی
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 اما است. ثابت بوده های قبلمشابه دوره فنی کارایی این دوره برآورد شده است. در 211/9 وریبهره تغییرات 1929سال 

نسبت  42/9نیز  فناوری است. در این دوره سطح تغییرات بوده برخوردار بسیار چشمگیری افزایش از فناوری تغییرات سطح

  برابری نسبت به دوره قبل داشته است. 9 پیشرفت که پروژه با داردمی بیان که به دوره قبل افزایش داشته

، 1929، روند افزایشی دارد. همچنین در سال1912الی  1914وری کل از سال دهد که تغییرات بهرهتحلیل نشان مینتایج این 

ال س ها بوده است. نکته قابل توجه این است که در اینوری کل به طور قابل توجهی بیشتر از بقیه سالمیزان تغییرات بهره

وری در این سال، پیشرفت فناوری است. این امر ناشی از اصلی بهبود بهرهتغییرات فناوری نیز افزایش یافته است و عامل 

 های اخیر در ارتباط به بهبود پروژه انجام شده است.هایی است که در سالها و سیاستبرنامه

 

 

 
 

آباد غیناب شهرستان المللی ترسیب کربن دشت حسینپروژه بین شاخص بهره وری کل عوامل تولید تغییرات -1نمودار 
 های تحقیق()مأخذ: یافته 29 – 12 های سال طی کوئیستمالم بر اساس شاخص سربیشه استان خراسان جنوبی

 

 
 نوبیجآباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان المللی ترسیب کربن دشت حسینپروژه بینفناوری  تغییرات -2نمودار 

 های تحقیق()مأخذ: یافته29 – 12 های سال طی کوئیستمالم بر اساس شاخص

 

 

 از ناشی صرفاً عوامل تولید کل وریبهره رشد در تغییرات دلیل همین به و نگرفته صورت فنی کارایی در گونه تغییریهیچ

آباد در پروژه ترسیب کربن دشت حسین وری کلارتقای بهره سبب فناوری پیشرفت دیگر عبارت به است. بوده فناوری تغییرات

 برخی در و نداشته منظمی روند فناوری و تغییرات وریبهره است. رشد شده غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی

 تغییرات فرم دلیل همین به و داشته ثبات فنی کارایی کهحالی در یافته است، کاهش دیگر هایسال در و افزایش هاسال

 است. بوده فناوری از تغییرات تابعی کل وریبهره
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آباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی، پروژه ترسیب کربن دشت حسین در آنجاکه از گفت، توانمی مجموع در

ترسیب کربن پروژه  در وریبهره تغییرات عامل مهمترین فناوری کارایی بنابراین اند،مانده ثابت مقیاس و کارایی مدیریتی

آباد غیناب شهرستان سربیشه استان پروژه ترسیب کربن دشت حسین در مطالعه مورد دوره طول در عالوه، به .باشدمی

 کارایی همان یا فنی کارایی خالص نه و گرفته مقیاس صورت اقتصاد از استفاده راستای در حرکتی نه خراسان جنوبی،

 و تولید عوامل ترکیب نحوه در دگرگونی این پروژه در وریبهره تغییر عامل تنها نتیجه در است. داشته مدیریتی تغییری

 باشد.می جدید های از  تکنولوژی استفاده

 

 

 
 

آباد المللی ترسیب کربن دشت حسینپروژه بینروند رشد بهره وری کل عوامل و اجزای تشکیل دهنده آن در  -3نمودار 
های )مأخذ: یافته 29 – 12 های سال طی کوئیستمالم بر اساس شاخص جنوبی غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان

 تحقیق(
 

از  1929الی  1912 هایسال طی تولید عوامل کل وریکه بهره دهدمی کوئیست، نشان مالم شاخص ساالنه میانگین بررسی

 کاهش از پس (TFPCHتولید ) عوامل کل وریبهره شاخص زمینه، این در .است بوده برخوردار درصد 1 رشد میانگین

، در 1921درصدی در سال  1و  1920درصدی در سال  9، 1914سال  در درصدی 1 ،1912درصدی در سال  4حدود

زمان،تغییرات کارایی فنی،  این درصدی برخوردار بوده است. طی 21و  99، 94از رشد  1929و  1912، 1911های سال

 بود. تغییرات برخوردار ثابتی روند از 1929الی  1912های مقیاس، طی سال ییمدیریتی، تغییرات کارا تغییرات کارایی

  1و  1920درصدی در سال  9، 1914سال  در درصدی 1 ،1912درصدی در سال  4حدود کاهش از پس تکنولوژیکی نیز

 وده است.برخوردار بدرصدی  21و  99، 94به ترتیب از رشد  1929و  1912، 1911های ، در سال1921درصدی در سال 

در نظر گرفته شد  1( برابر 1912ها را در سال مرجع )وری کل عوامل، مقدار شاخصبرای محاسبه ارقام مطلق شاخص بهره

 ها به دست آمد. وری کل عوامل محاسبه شده، مقادیر شاخص در سایر سالرشد بهره و با استفاده از میزان

وری کل عوامل سیر نزولی خواهد داشت. بنابراین با توجه به وچکتر از یک باشد، بهرهوری کل عوامل تولید کاگر رشد بهره

آباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان المللی ترسیب کربن دشت حسینشود که پروژه بیننمودار زیر، مشاهده می

د ها مورد حاکی از بهبود در برخی سالوری کل عوامل تولیباشند. بررسی شاخص بهرهروند منظمی برخوردار نمی جنوبی از

وری کل عوامل تولید در برخی واحدها سیر نزولی و در برخی واحدها سیر صعودی دارد. در هر که بهرهبررسی دارد. به طوری

المللی ترسیب کربن پروژه بین 1921 بوده است. طی سال 19/1وری کل عوامل در پروژه مورد مطالعه حال میانگین بهره
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 روندی نزولی داشته است. 1920و  1914های شترین سیر صعودی و سالبی

 

 
آباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان المللی ترسیب کربن دشت حسینپروژه بینبهره وری کل عوامل در   -4نمودار 

 های تحقیق()مأخذ: یافته 29 – 12 های سال طی ترنکوئیست بر اساس شاخص جنوبی
 

پردازد. را شاید بتوان از معدود تحقیقاتی تلقی نمود که به ارزشیابی عملکرد یک پروژه در حوزه توسعه پایدار میاین تحقیق  

است تهالمللی است که توانسهای بینترین پروژهنتایج به خوبی بیانگر نقش مدیریت و فناوری بطور توامان در یکی از موفق

 محیطی منطقه ایجاد نماید.دی، اجتماعی و زیستهای اقتصاآثار بسیار شگرفی در همه جنبه
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Abstract 

This study evaluated the efficiency and productivity of the international Carbon 

Sequestration Project(CSP) in  Sarbishe county, Southern  Khorasan province using the 

Malmquist index number and Data Envelopment Analysis(DEA) approach. The data 

required for this study was the input and outputs of project over the period 1386-1392(2007-

2013). The mean annual total factor productivity Malmquist Index showed that TFP average 

growth was 4 percent. During this time, changes in technical, managerial and scale efficiency 

had a constant trend. Technological changes after a decline of about 7% , rapidly increased 

to 91 percent. Average total factor productivity was 1.53. During the 1391, International 

Carbon Sequestration Project productivity had the largest upward. In 1392, the rate of change 

of productivity was significantly higher than the rest of the years. The main thing to note is 

that this year has also increased technological change and productivity improvement factor, 

so it is technological progress. We concluded that the main factor for productivity growth 

was for  better input efficiency and adapting the technology to the project. 
 

Keywords: efficiency, productivity, Malmquist index number, Carbon Sequestration Project, 

Khorasan Razavi Province. Iran 

 

 

  

                                                             
1This article is adapted from a project of the same name that funded by UNDP and the 

Forest, Rangeland and Watershed Management Organization (FRWMO) jointly. 
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