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چکیده
هدف این مطالعه بررسی کارایی و بهرهوری پروژه بینالمللی ترسیب کربن شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی با
استفاده از شاخص مالمکوئیست و روش تحلیل فراگیر دادهها بود .اطالعات آماری مورد نیاز در این مطالعه شامال ورودیها
و خروجیهای پروژه طی دوره  1336-1322بود .بررسی میانگین ساالنه شاخص مالم کوئیست نشان میدهدکه بهره وری
کل عوامل تولید طی سالهای مورد مطالعه از میانگین رشد4درصد برخوردار بوده است .طی این زمان ،تغییرات کارایی فنی،
تغییرات کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس از روند ثابتی برخوردار بود .تغییرات تکنولوژیکی نیز پس از کاهش حدود 7
درصدی از رشد  21درصدی برخوردار بوده است .میانگین بهرهوری کل عوامل  1/53بوده است .طی سال  1321بهرهوری
پروژه بینالمللی ترسیب کربن بیشترین سیر صعودی را داشته است .در سال  ،1322میزان تغییرات بهرهوری کل به طور
قابل توجهی بیشتر از بقیه سالها بوده است .نکته اصلی و قابل توجه این است که در این سال تغییرات فناوری نیز افزایش
یافته است و عامل اصلی بهبود بهرهوری در سال  ،1322پیشرفت فناوری است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که عامل
اصلی رشد بهرهوری و کارآیی ورود و سازگار نمودن فناوری به پروژه بوده است.

کلید واژهها :کارایی -بهره وری -شاخص مالم کوئیست -ترسیب کربن -خراسان جنوبی

 1این مقاله برگرفته از پروژهای به همین نام است که توسط  UNDPو سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور تامین اعتبار شده و
اجازه ارائه مقاله توسط نهادهای فوق اخذ شده است.
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 -1مقدمه
توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان ،آنگاه می تواند موفقیت آمیز باشد ،که با یاری و مشارکت همه
گروه های اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد .شکلگیری مشارکت با عنصر اعتماد و مسئولیتپذیری مزایایی را برای
گروههای اجتماعی به ارمغان میآورد [ .]1برای دستیابی به این نوع توسعه ،آموزشهای محلی و روستایی که بتواند از یک
طرف بهرهوری نیروی انسانی را در مناطق روستایی افزایش داده و از طرف دیگر به شناسایی قابلیتهای درآمدزا و همچنین
مشکالت در این منطقه بپردازد ،بیش از هر مسئلهای ضروری است .در این راستا ،آموزشها بایستی به گونهای طراحی گردند
که بتوانند با ظرافتی خاص روستاییان را در مواجه با مشکالت و مسائل این بخش آماده ساخته و آنها را در زمینه اشتغال،
درآمد ،رفاه و غیره در مناطق روستایی آگاه نماید [ .]9در همین راستا پروژه ترسیب کربن با رویکرد بسیج جوامع محلی
ابتکاری مشترک بین دولت جمهوری اسالمی ایران ،برنامه عمران ملل متحد( 1)UNDPوتسهیالت زیست محیطی جهانی
( 9)GEFدر منطقه حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی انجام پذیرفته است .پروژه ترسیب کربن
از اوایل سال  1919با هدف تحقق بیابانزدایی و به منظور توسعه مدل مدیریت مشارکتی مراتع در مناطق خشک و نیمه
خشک با هدف محرومیتزدایی و افزایش جذب کربن خاک طراحی شد .این پروژه در ایران از شیوههاى مشارکتى بسیج
مردمى و توانمندسازى دستاندرکاران جامعه مخصوصا گروههاى کم درآمد و آسیب پذیر بهره میگیرد .همچنین ظرفیت و
خودباورى الزم را برای تاثیرگذارى بر سیاستهاى اجرایى پروژه بدست آورند و در نهایت مناطق تخریب یافته توسط خود
جوامع احیاء گردد .هدف دیگر اجراى پروژه ،بهبود شرایط برابرى جنسیتى است ،تا بتوان از عالیق ،نیازها و اولویتهاى زنان
و مردان در همه سطوح اجراى برنامه بهره گرفت .در این خصوص در کنار سایر روشهای مشارکتی معمول ،اصلیترین روش
که به عنوان یک مکانیسم علمی ،عملی ،موفق و همگام با ساختار اجتماعی منطقه به منظور ظرفیت سازی و بسیج محلی
مورد استفاده قرار گرفت ،تشکیل گروه های توسعه روستایی و صندوق های اعتباری خرد با هدف افزایش مشارکت روستاییان
در فعالیتهای اجرایی و مالی پروژه میباشد [ .] 9مهمترین هدف این پروژه از یک طرف کاهش حداکثری وابستگی جوامع
محلی به مسئولین و دستاندرکاران دولتی پروژه و از طرف دیگر جلب هر چه بیشتر مشارکت و حمایت مسئولین و نهادهای
استانی و ملی از پروژه میباشد [.]1
طی چند دهه اخیر با وجود اینکه رشد مهاجرت روستاییان به شهر ،به عنوان چالش جدی در حوزه توسعه روستایی و اقتصاد
کشاورزی در اکثر کشورهای جهان مطرح میباشد ،اما هنوز بخش عمدهای از مردم جهان در مناطق روستایی ساکن میباشند.
اکثر روستاییان نسبت به شهرنشینان از منابع درآمدی کمتر و خدمات اجتماعی ناچیز برخوردار میباشندکه خود باعث
افزایش فقر و سطح آسیب پذیری این جوامع نسبت به سایر اقشار جامعه میشود ،که بعضا همسو با عوامل متعدد دیگری
نظیر پراکندگی جغرافیایی روستاها ،نبود صرفه اقتصادی برای ارائه خدمات اجتماعی ،تخصصی نبودن فعالیتهای
کشاورزی(پایین بودن بهرهوری) ،محدودیت منابع ارضی در مقابل رشد جمعیت و عدم مدیریت صحیح مسئوالن در اداره
این مناطق ،منجر به مهاجرت آنها به سمت شهرها نیز میشود .این عوامل سبب شده که موضوع زیرساختهای جوامع
روستایی و نوع نگرش توسعهای به این جوامع ،به عنوان اصلیترین دغدغه حوزه توسعه روستایی مطرح شود [ .]1زیرساخت-
های روستایی را میتوان سرمایههای عمومی و اجتماعی روستاها دانست که توسعه آنها منجر به بهبود شرایط و کیفیت
)United Nation Development Program(UNDP
)Global Enviromental Facility(GEF
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زندگی و معیشت مردم محلی و ارتقاء کارایی زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان خواهد شد[ .]2به عنوان مثال ،توسعه
زیرساختهایی همچون تسهیالت و خدمات بهداشتی و آموزشی ،باعث بهبودکیفیت منابع انسانی و افزایش تواناییهای آنها
در جایگاههای فردی و اجتماعی میگردد [ .]4از اینرو ،ضرورت و اهمیت تحقیق و بررسی کارایی و بهرهوری عوامل تولید را
در فرایند توسعه و افزایش تولید بیش از پیش نمایان ساخته است [.]1
 -2مواد و روشها
در این پژوهش ،جهت محاسبه کارایی و بهرهوری پروژه بین المللی ترسیب کربن از روش ناپارامتریک خروجی محور تحلیل
پوششی دادهها 1استفاده شد.
کارایی شامل قسمتی از بهرهوری است و به صورتهای مختلفی بیان میشود و انواع گوناگونی دارد .کارایی عبارتاست از
درست انجام دادن کارها [ .]9برای کارایی تعاریف متعددی ارائه شده است ،اما نظریه مباحث مربوط به کارایی نخست از سوی
فارل مطرح شد .وی کارایی را حداکثر تولید با توجه به سطح معینی از مصرف نهاده تعریف نمود .او کارایی بنگاه را به سه
نوع کارایی فنی ،9کارایی تخصیصی ( کارایی قیمتی) 9و کارایی اقتصادی 1تقسیم بندی نمود]10[.
بر اساس تعریف ،کارایی فنی ،بیانگر توانمندی یک واحد تولیدی در جهت حداکثر میزان محصول با استفاده از حداقل ممکن
نهاده ها و سطح معینی از تکنولوژی است .بنابراین شاید در حالت کلی بتوان کارایی فنی را معادل توانایی یک واحد تولیدی
در افزایش بهرهوری متوسط (تولید متوسط) نهاده و نیز بهرهوری نهایی (تولید نهایی) نهاده دانست [ .]11به طور کلی کارایی
و یا عدم کارایی فنی بستگی به نوع و نحوه استفاده از تکنولوژی مورد استفاده دارد که خود ممکن است در اثر کارایی یا عدم
کارایی مدیریت و سیستم مورد استفاده و یا هر دو باشد .کارایی تخصیصی مفهومی است که به تخصیص بهینه عوامل تولید
با توجه به قیمت آنها مربوط است و علت تغییر ترکیب استفاده از عوامل تولید وجود یا تغییر قیمت عوامل تولید میباشد تا
از این طریق هزینه تولید حداقل سود و یا سود بنگاه حداکثر گردد.]19[ .
فار و همکاران[ ] 19ایده محاسبه کارایی از فارل و همچنین محاسبه بهرهوری از کیوس و همکاران [ ]11را ترکیب کرده و
شاخص بهرهوری مالمکوئیست را مستقیماً از ورودیها و خروجی ها و با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده ها ساختند.
درسال 1221نیز آن را به تکنولوژی با بازده به مقیاس متغییر تعمیم دادند [11و .]12شاخص مالمکوئیست به دو شاخص
اندازهگیری تغییرات کارایی اقتصادی و اندازهگیری تغییرات فناوری تفکیک میشود .اندازه تغییرات فناوری بصورت تغییرات
منحنی هم مقدار داده و ستانده نمایش داده میشود.
()1

t1(y t1, x t1, y t , x t )  EC  TEC
M0

در تحلیلهای اندازه گیری کارایی ،بحث بازده متغیر نسبت به مقیاس مطرح میشود .در اینصورت کارایی فنی به کارایی
مقیاس و کارایی مدیریت تفکیک می شود .با توجه به تفکیک کارایی فنی به دو دسته کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس،
1

)Data Envelopment Analysis(DEA
Technical Efficiency
)3 Allocative Efficiency(Price Efficiency = AE
2 Economic Efficiency
2
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میتوان وضعیت صرفهجویی نسبت به مقیاس را نیز بررسی کرد [ .]14شاخص مالمکوئیست با استفاده از تکنولوژی زمان S
عبارتست از:

d 0s  xt , yt 
d 0s  xs , ys 

M 0s Yt , Ys , X t , X s  

()9
براساس مطالعه فار و همکاران ،به منظور جلوگیری از انتخاب دلخواهانه دوره زمانی ،میانگین هندسی دو معادله فوق شاخص
مالمکوئیست با استفاده از توابع فاصله به صورت زیر تعیین میشود:
1

t
)  s( ,
2
d 0 yt xt d 0 ( yt , xt ) 

(
,
,
,
)

.
M 0 y s xs yt xt
 s (y , ) t ( , )
 d 0 s xs d 0 y s xs 

()9

در این رابطه  d  yt , xt نشاندهنده فاصله مشاهدات زمان  Tاز مشاهدات زمان  Sاست .با استفاده از فناوری زمان  S؛ x
و yبه ترتیب نشاندهنده بردار نهاده و محصول و  Mعالمت شاخص مالمکوئیست است .چنانچه  Mبزرگتر از یک باشد،
تغییرات رشد بهرهوری کل عوامل در فاصله دوره  Sتا  Tافزایش و چنانچه مقدار آن کوچکتر از یک باشد ،مقدار کاهش یافته
است ( .) 11از اشکاالت این معادله ،این است که تغییر در رشد بهره وری کل عوامل تولید را ،که مجموعه ای از تغییرات در
تکنولوژی ،مقیاس تولید و کارایی فنی است ،به صورت یک عدد نشان میدهد .فار و همکاران برای رفع این نقیصه این
شاخص را به صورت رابطه( )1نشان دادند:
s
0

1
t
s
)  s( ,
2
(
,
)
(
,
)
y
y
y
d 0 t xt  d 0 t xt d 0 t xt 
, t
. t
M 0 ( y s , xs , yt , xt )  s


d 0 ( y s , xs)  d 0 ( y s , xs) d 0 ( y s , xs) 

()1
در رابطه ( ) 1کسر خارج از کروشه ،تغییرات در کارایی فنی و کسر داخل کروشه تغییرات فناوری را اندازهگیری میکند .که
برابر میانگین هندسی تغییرات فناوری در دوره  Sو  Tاست .بنابراین دو جزء در رابطه ( )1عبارتند از:
t
) d ( y , xt
 s0 t
)d 0 ( y s , xs

()1

تغییرات کارایی

1

s
)  s( ,
2
d y xt d 0 ( yt , xt ) 
  t0 t
. t
)  ( ,
( , )
 d 0 y s xs d 0 y s xs 

تغییرات تکنولوژی

() 2
اگر  m0 > 1باشد  ،تغییرات رشد بهرهوری سیر صعودی را طی زمان  Sو  Tنشان میدهد و در صورتیکه این مقدار
کوچکتر از یک باشد ،تغییرات رشد بهرهوری سیر نزولی را دارا میباشد [.]12

برای محاسبه معیارکارایی و بهرهوری پروژه ترسیب کربن ،نیاز به فراهم کردن اطالعاتی در مورد مقادیر ورودیها و خروجیها
و اجزای تشکیل دهنده آنها در هر سال بود .در این پروژه ،ورودی ها شامل منابع انسانی در پروژه (تعداد نیروها و کارمندان
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در بیرجند و تهران بر حسب نفر) ،داراییهای سرمایهای (انواع ماشین آالت سنگین و سبک مورد استفاده در پروژه بر حسب
دستگاه ،تجهیز و مرمت چاههای دامداری بر حسب حلقه ،مته چاه کنی بر حسب دستگاه ،مساحت ساختمان و ایستگاه بر
حسب هکتار) ،مواد واسطه ای (نهال ،سم،کود ،انواع انرژی و ،)...مقدار آب آبیاری برای کشاورزی بر حسب مترمکعب (سطح
آبیاری وآ بیاری سنواتی ،تعداد نهال توزیع شده بر حسب نهال) ،مقدار کود گاوی بر حسب تن ،مقدار سم مورد نیاز بر حسب
لیتر ،انرژی مصرفی در پروژه ترسیب کربن که برای سادگی انواع انرژی با استفاده از واحد سنجش انرژی ،همسان سازی
شده و به عنوان یک متغیر در مدل وارد شد؛ مقدار آب مصرفی لوله کشی بر حسب مترمکعب ،مقدار برق مصرفی برحسب
کیلو وات ساعت ،مقدارگاز مایع (کیلوگرم) ،مقدار نفت (لیتر) ،مقدار گازوئیل (لیتر) ،مقدار بنزین (لیتر) ،کمکهای اعتباری
برنامه عمران ملل متحد ،هزینه پایش ،مقدار پشتیبانی و مدیریت ،مستندات ،سطح زیر کشت حفاظت و نگهداری ایستگاه بر
حسب هکتار ،تسطیح و آمادهسازی بر حسب هکتار ،فعالیت های آبخیزداری برحسب هکتار ،تعداد بندخاکی ،سازههای
الستیکی ،خشکه چین ،تعداد بازدیدهای بازدیدکنندگان به عنوان ورودی درنظر گرفته شد.
1
همچنین خروجیهای در نظر گرفته شده برای پروژه شامل.می زان ترسیب کربن گیاه ،مقدار ترسیب خاکی کربن  ،شاخص
توسعه انسانی( ،) HDIمیزان احیاء اراضی تخریب شده(تولید نهال گلدانی برحسب تعداد گلدان ،حفاظت و نگهداری خزانه بر
حسب هکتار ،نهالکاری بر حسب هکتار ،هاللی آبگیر بر حسب هکتار ،بذرپاشی و بذر کاری بر حسب هکتار ،مدیریت چرا بر
حسب هکتار ،قرق بر حسب هکتار ،بذر جمع آوری شده بر حسب تن) ،جلب رضایت مشارکت مردمی ،جلب مشارکت سایر
ارگانها ،توسعه زیرساخت ها( احداث سطل زباله در روستا ،احداث حمام عمومی بر حسب باب ،توزیع کاشی و سرامیک بر
حسب مترمکعب ،مقدار آسفالت جاده بر حسب کیل ومتر ،احداث بند خاکی برحسب هکتار ،نصب تلمبه بادی بر حسب دستگاه،
ساخت مسجد و حسینیه بر حسب باب ،راهاندازی دکل تلویزیون و دکل مخابرات بر حسب دستگاه ،احداث آبشخور بر حسب
دستگاه ،نصب تلمبه دستی بر حسب دستگاه ،احداث منبع ذخیره آب بر حسب مخزن) ،توسعه صندوقهای اعتباری( تعداد
گروهها و صندوق های خرد تشکیل شده) ،ترویج و اشاعه دستاوردها( تعداد شرکت کنندگان آموزش دیده اشتغالزا ،تعداد
افراد آموزش دیده غیر اشتغالزا ،آموزشهای برگزار شده در مدارس) میباشند.
در این پژوهش برای سازماندهی اطالعات از نرم افزار  ،EXCELبرای محاسبه کارایی و بهرهوری از نرمافزار DEAP2
استفاده شد.
 -3جمعبندی و نتیجهگیری
میانگین میزان کارایی محاسبه شده برای سال  1912الی  1929براساس فرض بازدهی ثابت به مقیاس برابر  100میباشد.
از اینرو می توان نتیجه گرفت که به طور متوسط میزان کارایی فنی پروژه بینالمللی ترسیب کربن دشت حسینآباد غیناب
شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی  100درصد افزایش یافته است .به بیان دیگر پروژه بینالمللی ترسیب کربن
دشت حسینآباد غیناب کارایی قابل قبولی را نشان میدهد که خود بیانگر آن است که پروژه در هزینه های خود صرفه جویی
الزم را کرده است .هیچ شکافی بین کارآمدترین و ناکارآمدترین سال مورد اجرای پروژه از نظر کارایی فنی نمیباشد .این امر
تفاوتی بین سال های اجرای پروژه را از نظر تخصیص منابع و ورودیها در پروژه بین المللی ترسیب کربن را نشان نمیدهد.
این امر نشان میدهد تخصیص منابع و ورودیها توسط مدیران پروژه به درستی و مناسب میباشد.
Soil Carbon Sequestration or SCS
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طبق یافته ها ،بین سالهای  1912 -1911شاخص تغییرات بهرهوری برابر  100میباشد که نشان از افزایش سطح بهرهوری
در سال  1912نسبت به سال  1911می باشد و بدین معناست که با همان سطح از ورودیهای مصرفی ،بهرهوری پروژه
ترسیب کربن  100درصد افزایش یافته است .این افزایش بهرهوری بیشتر مرهون بهبود در کارایی می باشد .شاخص تغییرات
کارایی در این دوره ارزیابی شده است که بیان میکند کارایی فنی در این دوره افزایش یافته و توانسته است پروژه را بهبود
بخشد .این افزایش مدیون افزایش کارایی مقیاس و کارایی فنی خالص ( )100میباشد .همچنین طبق نمودار ( ،)1سطح
تغییرات فناوری نیز افزایش نامحسوسی داشته است به طوری که شاخص تغییرات فناوری  100درصد نشان داده شده است.
لذا افزایش کارایی و سطح فناوری با هم توانستهاند سطح بهرهوری را ارتقاء دهند .با توجه به نتایج بدست آمده کارایی فنی
در تمام کل دوره  1929 -1912قابل قبول میباشد.
همچنین نتایج گویای این مطلب است که در دورۀ  1912الی 1914شاخص تغییرات بهرهوری برابر  0/111میباشد که نشان
میدهد سطح بهرهوری در سال  1914نسبتاً پایینتر از سال  1912بوده است .به عبارت دیگر این شاخص نشان میدهد که
با همان سطح از ورودیها ،پیشرفت پروژه ترسیب کربن  11درصد بوده است .شاخص تغییرات کارایی  100درصد ارزیابی
شده است که بیان می کند کارایی فنی در این دوره افزایش یافته است و دلیل آن افزایش کارایی مقیاس و کارایی مدیریتی
بوده است .اما سطح تغییرات فناوری از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است .به طوری که شاخص تغییرات فناوری 0/111
نشان داده شده است.
در دوره  1914الی  1911شاخص بهرهوری عدد  1/944را نشان میدهد که از افزایش سطح تغییرات بهرهوری در سال
 1911نسبت به سال  1914را دارد .در این دوره شاخص تغییرات کارایی  100میباشد که نسبت به دوره قبل خود ثابت
بوده است .کارایی فنی در این دوره ثابت بوده است و دلیل ثابت بودن آن به دلیل ثابت بودن کارایی مقیاس و کارایی
مدیریتی بوده است .اما سطح تغییرات فناوری از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است .در این دوره سطح تغییرات فناوری
نیز  1/944میباشد که بیان میدارد که با پیشرفت تکنیکی  22درصد نسبت به دوره قبل افزایش یافته است.
سال  1912تغییرات بهرهوری  21درصد بیشتر نسبت به سال  1911افزایش داشته است .در این دوره شاخص تغییرات
کارایی  100میباشد که نسبت به دوره قبل خود ثابت بوده است .کارایی فنی در این دوره ثابت بوده است .اما سطح تغییرات
فناوری از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است .در این دوره سطح تغییرات فناوری نیز  9/992میباشد که بیان میدارد
که با پیشرفت تکنیکی  21درصد نسبت به دوره قبل افزایش یافته است.
سالهای  1920و  1921تغییرات بهرهوری منفی ارزیابی شده است .به طوری که در سال  1920سطح بهرهوری نسبت به
سال  1912و سال  1921نسبت به سال  1920کاهش یافته است .به عبارت سادهتر در سال  1920با همان سطح از ورودیها،
پیشرفت پروژه  1/21و در سال  0/99 ،1921کاهش یافته است .در این دورهها سطح تغییرات فناوری نیز به همین میزان
کاهش یافته است .اگرچه تغییرات کارایی فنی نسبت به دورههای قبل ثابت بوده است ولی نتوانسته است
کاهش ناشی از سطح فناوری (پایین آمدن منحنی تولید)را جبران نماید .همچنین در این دوره ،تغییرات کارایی مقیاس و
کارایی مدیریتی نیز نسبت به دوره قبل ثابت بوده است ،که هر دو باعث ثابت ماندن سطح کارایی شده است.
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سال  1929تغییرات بهرهوری  9/211برآورد شده است .در این دوره کارایی فنی مشابه دورههای قبل ثابت بوده است .اما
سطح تغییرات فناوری از افزایش بسیار چشمگیری برخوردار بوده است .در این دوره سطح تغییرات فناوری نیز  9/42نسبت
به دوره قبل افزایش داشته که بیان میدارد که پروژه با پیشرفت  9برابری نسبت به دوره قبل داشته است.
نتایج این تحلیل نشان میدهد که تغییرات بهرهوری کل از سال  1914الی  ،1912روند افزایشی دارد .همچنین در سال،1929
میزان تغییرات بهرهوری کل به طور قابل توجهی بیشتر از بقیه سال ها بوده است .نکته قابل توجه این است که در این سال
تغییرات فناوری نیز افزایش یافته است و عامل اصلی بهبود بهرهوری در این سال ،پیشرفت فناوری است .این امر ناشی از
برنامهها و سیاستهایی است که در سالهای اخیر در ارتباط به بهبود پروژه انجام شده است.
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نمودار  -1تغییرات شاخص بهره وری کل عوامل تولید پروژه بینالمللی ترسیب کربن دشت حسینآباد غیناب شهرستان
سربیشه استان خراسان جنوبی بر اساس شاخص مالمکوئیست طی سال های ( 29 – 12مأخذ :یافتههای تحقیق)
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نمودار  -2تغییرات فناوری پروژه بینالمللی ترسیب کربن دشت حسینآباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی
بر اساس شاخص مالمکوئیست طی سال های (29 – 12مأخذ :یافتههای تحقیق)

هیچگونه تغییری در کارایی فنی صورت نگرفته و به همین دلیل تغییرات در رشد بهرهوری کل عوامل تولید صرفاً ناشی از
تغییرات فناوری بوده است .به عبارت دیگر پیشرفت فناوری سبب ارتقای بهرهوری کل در پروژه ترسیب کربن دشت حسینآباد
غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی شده است .رشد بهرهوری و تغییرات فناوری روند منظمی نداشته و در برخی
سالها افزایش و در سالهای دیگر کاهش یافته است ،در حالیکه کارایی فنی ثبات داشته و به همین دلیل فرم تغییرات
بهرهوری کل تابعی از تغییرات فناوری بوده است.
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در مجموع میتوان گفت ،از آنجاکه در پروژه ترسیب کربن دشت حسینآباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی،
کارایی مدیریتی و مقیاس ثابت ماندهاند ،بنابراین کارایی فناوری مهمترین عامل تغییرات بهرهوری در پروژه ترسیب کربن
میباشد .به عالوه ،در طول دوره مورد مطالعه در پروژه ترسیب کربن دشت حسینآباد غیناب شهرستان سربیشه استان
خراسان جنوبی ،نه حرکتی در راستای استفاده از اقتصاد مقیاس صورت گرفته و نه خالص کارایی فنی یا همان کارایی
مدیریتی تغییری داشته است .در نتیجه تنها عامل تغییر بهرهوری در این پروژه دگرگونی در نحوه ترکیب عوامل تولید و
استفاده از تکنولوژی های جدید میباشد.
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نمودار  -3روند رشد بهره وری کل عوامل و اجزای تشکیل دهنده آن در پروژه بینالمللی ترسیب کربن دشت حسینآباد
غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی بر اساس شاخص مالمکوئیست طی سال های ( 29 – 12مأخذ :یافتههای
تحقیق)
بررسی میانگین ساالنه شاخص مالم کوئیست ،نشان میدهد که بهرهوری کل عوامل تولید طی سالهای  1912الی  1929از
میانگین رشد  1درصد برخوردار بوده است .در این زمینه ،شاخص بهرهوری کل عوامل تولید ( )TFPCHپس از کاهش
حدود 4درصدی در سال  1 ،1912درصدی در سال  9 ،1914درصدی در سال  1920و  1درصدی در سال  ،1921در
سالهای  1912 ،1911و  1929از رشد  99 ،94و  21درصدی برخوردار بوده است .طی این زمان،تغییرات کارایی فنی،
تغییرات کارایی مدیریتی ،تغییرات کارایی مقیاس ،طی سالهای  1912الی  1929از روند ثابتی برخوردار بود .تغییرات
تکنولوژیکی نیز پس از کاهش حدود 4درصدی در سال  1 ،1912درصدی در سال  9 ،1914درصدی در سال  1920و 1
درصدی در سال  ،1921در سالهای  1912 ،1911و  1929به ترتیب از رشد  99 ،94و  21درصدی برخوردار بوده است.
برای محاسبه ارقام مطلق شاخص بهرهوری کل عوامل ،مقدار شاخصها را در سال مرجع ( )1912برابر  1در نظر گرفته شد
و با استفاده از میزان رشد بهرهوری کل عوامل محاسبه شده ،مقادیر شاخص در سایر سالها به دست آمد.
اگر رشد بهرهوری کل عوامل تولید کوچکتر از یک باشد ،بهره وری کل عوامل سیر نزولی خواهد داشت .بنابراین با توجه به
نمودار زیر ،مشاهده میشود که پروژه بینالمللی ترسیب کربن دشت حسینآباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان
جنوبی از روند منظمی برخوردار نمیباشند .بررسی شاخص بهرهوری کل عوامل تولید حاکی از بهبود در برخی سالها مورد
بررسی دارد .به طوریکه بهره وری کل عوامل تولید در برخی واحدها سیر نزولی و در برخی واحدها سیر صعودی دارد .در هر
حال میانگین بهرهوری کل عوامل در پروژه مورد مطالعه  1/19بوده است .طی سال  1921پروژه بینالمللی ترسیب کربن
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بیشترین سیر صعودی و سالهای  1914و  1920روندی نزولی داشته است.
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بهره وری کل عوامل در پروژه بینالمللی ترسیب کربن دشت حسینآباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان
جنوبی بر اساس شاخص ترنکوئیست طی سال های ( 29 – 12مأخذ :یافتههای تحقیق)

نمودار -4

این تحقیق را شاید بتوان از معدود تحقیقاتی تلقی نمود که به ارزشیابی عملکرد یک پروژه در حوزه توسعه پایدار میپردازد.
نتایج به خوبی بیانگر نقش مدیریت و فناوری بطور توامان در یکی از موفقترین پروژههای بینالمللی است که توانستهاست
آثار بسیار شگرفی در همه جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی منطقه ایجاد نماید.
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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(20072013). 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

1

This 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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