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حساسیت روستاها و عدم حساسیت شاهرها باه  اشااگردر شهرها صادق ایست که  مسئله

 .استتغییرات قیمت 
 ها.دادهتحلی  پوششی  رونکرد ااپارامترنک، ،کارانی واژه های کلیدی:

 JEL: .D61, Q25, C02, H21طبقه بندی 

 مقدمه

 آب شترب و بهداشتت تتممی نیازمنتد  ،روند رو به تزاید جمعیتت و سستترش شهرنشتینی

رکتان اآب کشاورزی و صتنعت کته بته عنتوان  تممی جامعه، امنیت غذایی، محیط زیست افراد، 

رقابتت  ،. لذا به دلیل محدود و ثابت بودن مقتدار آب تددیتد شتوندهاستاست،  هاانسانحیات 

 هایحوضتهآب شرب، کشاورزی و صتنعتی از یکستو و رقابتت در ست    کنندسانمصرفبی  

ود. از جدیتدی را موجتش شت هایچالشتشدید شود و یا  تواندمیاز سوی دیگر در آینده بریز آ

ی و خشکسالی و توزیع ناهمگون نتزوتت آستمان هایدورهطرفی آلودسی آب سسترش یافته و 

نتابع آب شرای ی را به وجود آورده است که اسر م جاری ناشی از سیالب هایآبخریبی آثار ت

غیرقابتل  هتایتنش، ممک  است و کمیت آن ها مورد توجه قرار نگیرد مدیریت نشود و کیفیت

 پیش بینی را به وجود آورد.

کمتتری   بتا را نتیده حداکثر که بوده آن بر مع وف همواره انسان اقتصادی هایکوشش

 وریبهتره و کتارایی بته دستیابی توانمی را تمایل ای  آورد، دست به موجود عوامل و امکانات

 منظتور بته آن افتزایش کته استت کتارایی ۀدربرسیرنتد و جتامع مفهومی وریبهره .امیدن باتتر

 سیاست دست اندرکاران مدنظر همواره ،هاانسان آسایش و آرامش رفاه، زندسی، ارتقای س  

 اقتصاد علم در بشر دانش تکامل و تعامل پی در وریبهره و کارایی مفاهیم .است و اقتصاد بوده

. استت سردیتده اقتصتادی نظریتات مبنتای نیتز، آن سیریاندازه اخیر، ۀده دو در و تکامل یافته

 تتالش و یافتته ایتازه ابعاد جهانی ۀصحن در اقتصادی مرزهای شدن کمرنگ با رقابت، امروزه

 کشتورها از بسیاری روی ای  از .دهدمی تشکیل را رقابت ای  پایۀ اصلی ،وریبهره برای بهبود
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اندام  زیادی اقدامات آن، ارتقاء هایروش و فنون کارسیری به و وریهرهب فرهنگ ۀبرای اشاع

 .اندداده

 اند،هداشتت چشتمگیری اقتصتادی رشد اخیر هایسال طی که کشورهایی عملکرد بررسی

 سرمایه نه و وریهبهر افزایش طریق از عمدتاً را رشد ای  کشورها اکثر که دارد آن حکایت از

 ایشافز نقش با مقایسه در جدید سرمایه سذاری نقش که صورتی به دانآورده به دست سذاری

های متهها بته معنتی افتزایش منتافع برناهدفمندستازی یارانته .استت بوده اندك در آن وریبهره

 ها در سرو آن است کتهواقعی است. به عالوه هدفمندی برنامه درآمدحمایتی متناسش با کاهش 

کمتتری   از منتافع آن برختوردار باشتند و در تتممی  متالی آنهر چه بیشتتر  درآمدهای کمسروه

 مشارکت را داشته باشند.

د و بنزی ، نفت ساز، نفت کوره، نفتت ستفی) های انرژیها به تفکیک حاملاصالح قیمت

توزیتع  ازبو   (، ساز طبیعی، کاتهای اساسی، آب، برق و خدماتساز مایع و سایر مشتقات نفت

؛ استدر ایران  هایارانه هدفمندیاز اهداف طرح   ها و دولتنوارها، بنگاهمنابع آزادشده بی  خا

دفمنتد لذا در ای  پژوهش سعی بر ای  است که کارایی مصرف آب ختانگی را قبتل و بعتد از ه

رودی ومتغیرهتای  مقایسته شتود. هتادادهبتا استتفاده از تکنیتک تحلیتل پوششتی  هایارانهکردن 

 از: دآب و متغیرهتای خروجتی عبارتنت تتممی و ظرفیتت  ر بختش آبنیروی شاغل د ند از:تعبار

 در بختش دوم ،بر ای  اساس پت  از مقدمته هدر رفت آب.و  تولید آب و فروش)مصرف( آب

هارم بته چپ  از آن در بخش  ؛در بخش سوم مبانی نظری بیان شده است وادبیات موضوع ارائه 

 است. سیری مقاله ارائه شدهیان نتیدهشرح مراحل تخمی  و انتخاب مدل پرداخته و در پا

 ادبیات موضوع

بازارهای آب به عنتوان یتک سزینته جهتت  ۀ، به توسع (199٧) 1ریناودو و استراسر و ریو

و کارایی اقتصادی در بخش آبیاری پاکستان اشاره کرده و به بررسی کتارکرد  وریبهرهافزایش 
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 کننتدمی. ای  محققی  بیان پردازدمیو محی ی آن بر تولیدات کشاورزی  تمثیربازارها و ارزیابی 

آب خصوصی و دومتی   هایچاهایداد  ،آب ۀکه اولی  واکنش کشاورزان به ناکافی بودن عرض

 .استها توسعه بازارهای آب واکنش آن

ه از آب استفاد ،یی آبیاری و کارایی تخصیصیای کارا( در م العه1999) 2امزی  و زایبت

رای بت غالبتاً سی قرار دادند. کتارایی آبیتاری بته عنتوان استتاندارد مهندستیرا در عمان مورد برر

د ان کتاربرسیری مدیریت استفاده از آب به کار رفته است. کارایی تخصیصی نیتز بته عنتواندازه

متر . هر دو پتاراکندمیاقتصادی در تولید، مقیاس دیگری برای عملکرد آبیاری ارائه  هایتئوری

یت رایی استتفاده از آب و کتارایی تخصیصتی نشتان داده استت کته وضتعمحاسبه شده یعنی کا

ده استت موجود با عدم کارایی روبرو است. در چند مورد کارایی تخصیصی محاسباتی نشتان دا

ز متزارع طبیعی کوچک بودن بعضی ا ۀکه بیش از حد آب استفاد سردیده است که ای  امر نتید

 از آب و کتارایی استتفاده ،فاده بیش از حتد از آببوده است لذا در مزارع کوچک به علت است

 کارایی تخصیصی در س   پایینی محاسبه سشته است.

راه  آب در بخش کشاورزی یتک بازاهایکه  کندمیخود بیان  ۀ( در مقال1999) 3ویکلنز

های ایدتاد کته کشتاورزان بتا فرصتت استحل امید بخش جهت افزایش کارایی اقتصادی آب 

 دام نمتودهآب ، برای اجاره و فروش آب اق تممی ت یهای مدیریق بهبود شیوهشده در آن از طر

وش آب قابتل فتر تتممی های س حی و نفوذهای عمیق آن در راستای ن تبدیل جریا و در جهت

زیتر  هتایآبمندر به کاهش فشار کشتاورزان بته منتابع ای  امر در بازار تالش خواهد نمود که 

 .شودمی زمینی

( از یتک چتارچوب تعتادلی نتاقا بترای متدیریت تولیتدات 2002) 4ی روزسرانت و کل

 -سترمایه ها سته سیاستت مهتم را پیشتنهاد نمودنتد:انتد.آنغذایی و عایتدات آب استتفاده کرده
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سذاری در زیرساختارها برای افزایش عرضه، بهبود کارایی در استفاده از اصتالحات موجتود در 

 ز هر واحد آب.محصول حاصل ا وریبهرهمدیریت و بهبود 

شتهرها را  آب از پایتدار ۀاستفاد بر حاکم عملیاتی شرایط آثار ( در تحقیقش2008) 5بیتاز

 بتته بیدستتیا در اساستتی ابتزار یتک عنتتوان آب را بتهاز وی کتتارایی در استتفاده  .دهتدمینشتان 

رایی ز کتاامتعددی کته متانع  سذاریقیمت هایحالت راستا، ای  است. در پیشنهاد داده پایداری

از آب را  استتفادۀ پایتدار است. وی شده تعریف هاآن اثرات مورد بررسی قرار سرفته و شودمی

کامتل  قیمتت کته  کنتدمیی بیان و .کندمیبه عنوان عدم از دست ندادن رفاه اجتماعی تعریف 

 عتدالت ویجباعت  تتر که است ابزاری است؛ آب از استفادۀ پایدار برای تزم ابزار یک هاهزینه

 بته یابیدستت بترای ابتزاری عنتوان بتهاستتفادۀ کتارا  آن، از . پ شودمیمدت  دراز در اجتماعی

تفادۀ استکامتل و  ۀهزینت ستذاریقیمتاست. وی همچنی  به ای  نتیده رسیده است کته  پایداری

 شرط تزم برای رسیدن به پایداری آب نیست. کارا

 نظتورم بته کتاربردی مربوطته ابتزار و -از کتارایی فراتتر -اضافی هایسیاست حال، ای  با

 یابد. توسعه آب باید از پایدار ۀاستفاد از اطمینان حصول

ز ( در تحقیقشان که بتر کتارایی فنتی تمرکت2008) 6استید  و ماریدک، جرسون و لوك

آبیتاری  هتایطرحدر  هادادهکارایی مصرف آب را با استفاده از روش تحلیل پوششی  اند،داشته

نشتان داده استت  هتام العۀ آن اند.ن شمال غربی در جنوب آفریقا بررسی کردهکوچک در استا

 بته رستیدن مورد م العه، موفتق ۀمن ق راب ه با مصرف آب در آبیاری که کشاورزان خرده پا در

 هتایمتقهنگتامی کته  کشتاورزاناند و نشتده استفاده از آب در موردفنی خود  کاراییبه س   

در  هانتههزیاز ایت  رو سذاشتت   داشتتند.از آب  استتفادۀ کتارابترای  کمتی ۀانگیتز هم رح نبود

 .شودمیآتی باع  افزایش کارایی استفاده از آب  هایسال
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 ییکتارا هاداده یپوشش لی( با استفاده از روش تحل2009) ٧، یوردوز و هارمانسیوسلولمازی

 یواحتدها ییهش کتاراپتژو  یتکردنتد. در ا یرا بررست هیتمندرا ترک زیآبر حوضۀ یآب مصرف

 یارزشت یهاشد کته بتر استاس قضتاوت یابیارز یوزن یهاتیبا توجه به محدود سیرندهتصمیم

 مشخا شده بود.

 هاینتهسلخامصرف آب در  یی( کارا2009) 8، چبیل، اسپیلم ، بایز و وان هایلربکدایفر

 جید. نتتاکردنت یررستب هتاداده یپوششت لیتبر آن را با استفاده از روش تحل مؤثرعوامل و تون  

و  42 شیتترت بته اسینسبت به مق ریو متغ بازدۀ ثابت طیآب در شرا ییکارا  یانگینشان داد که م

ر اثت ،یاریتآب یهتایآوردر استتفاده از ف  یارسذهیسترما و آمتوزش  یدرصد است. همچنت 52

 .آب دارد ییبر کارا یاثر منف  یزم اندازۀمثبت و 

کتارایی فنتی  مفهتوم استاس ربتو  )DEA (هتادادهپوششتی  از روش تحلیل( 2010) 9یوان

فرعتی بترای  هتایبخشمعیارهای کارایی س وح مزرعه و کارایی  سیریاندازهورودی محور به 

ه تغییرت ک عواملیبرای شناسایی  Tobit رسرسیون و از تحلیل پردازدمیاستفاده از آب آبیاری 

 کند.، استفاده میدهندمیقرار  تمثیرت ع آب تحبکارایی آب آبیاری را تحت کمبود منا

کشاورز سندم کتار در شتمال  432 مربوط به DEA تحلیل و تدزیه از فنی کارایی متوسط

تولیدات ختود  توانندمیسندم کاران  دهدمیکه نشان  به دست آورده است 6151/0غربی چی  

همچنتی  متوستط کتارایی آب  افزایش دهند. هاورودیکاراتر از  استفادۀبا  ٪49/38 ۀرا به انداز

همان مقدار سندم را با استتفاده از همتان  توانندمیکه سندم کاران  دهدمینشان  3065/0آبیاری 

نشتان داده  Tobit رسرستیون تحلیتل و تدزیته نتتایج آب کمتر تولید کننتد. ٪35/69 نهاده اما با

 ی آب آبیاری اثر مثبتتمزرعه بر کارای ۀانداز و تحصیالت س   ،درآمد کشاورز، که س  است

 آب مصترف کتارایی در تتوجهی قابتل تتمثیر آبیتاری مختلف هایروش و کانال دارد و شرایط
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فترد و مکتانیزم قیمتت آب رقتابتی  بته منحصتر آب مالکیتت ای ، حقوق بر آبیاری دارد. عالوه

 .شودمیآب  جوییصرفهباع  تشویق کشاورزان در 

و تحلیل عملکترد بختش آب و فاضتالب شتهری (، به تدزیه 2012ابات، کوه  و وانگ)

هتتا از انتتد. آنپرداخته هتتادادها بتتا استتتفاده از روش تحلیتتل پوششتتی  90 ۀاستترالیا در اواستتط دهتت

ستتفاده و کارایی در ایت  دوره ا وریبهرهشاخا مالمکویست برای تعیی  س وح مختلف بهبود 

 -بهتره رگ مستقل از ساختار صنعتیکه در مراکز شهری بز دهدمینشان  حاصلنتایج  .دنکنمی

 کم به دست آمده است. نسبتاًمثبت اما  وری

 ای به بررسی فراهم کردن شرای ی برای کارایی اقتصادی و توزیتع( در مقاله2012) 10اواد

 روش ارزش ستذاری مشتروط وی از .پردازدمیباختری  ۀخدمات آب خانگی در کران ۀعادتن

CVM  یحات عمتومی و روش تمایتل بته پرداختت برای به دست آوردن ترجWTP هتا خانواده

 حاصتل نتتایج به توجه ای جمع آوری شده است. باعات به روش پرسشنامهاطال .کندمیاستفاده 

تصتتویش شتتده در  ستتذاریقیمت هایسیاستتتکتته  شتتودمعلتتوم میهتتا، خانواده CV بررستتی از

و محل ستکونت  درآمدبستگی به س   تمایل به پرداخت که  هایعادتدر مقایسه با  هاسازمان

 .شودمیخانوار دارد، بیشتر باع  نابرابری و ناکارایی 

، متدل شتودمی(، در تحقیقش از دو مدل برای رسیدن به کارایی استفاده 2012) 11زاسکی

و یتک متدل  کنتدمیآب که چندی  بخش را کته تولیتد در آن اتفتاق افتتاده آزمتون  -اینهاده

. از یتتک متتدل کنتتدمیتولیتتد را در ستت   ایتتالتی تدزیتته و تحلیتتل مخصتتوک کشتتاورزی کتته 

ای تدزیه و تحلیل اجتماعی سه بخش نئوکالسیک اقتصاد کالن و یک روش حاشیه ریزیبرنامه

بترای  دهتدمی. نتایج نشان کندمیتدربی برای رسیدن به عدم رفاه ناشی از عدم کارایی استفاده 

نیروی کار نیتز بایتد بته ستمت ۀ د به سمت کشاورزی و نهادرسیدن به کارایی استفاده از آب بای

ات کتارایی تکنیکتی تتمثیرصنعت انتقال پیدا کند . وی همچنی  از یتک روش مترز تصتادفی بتا 
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کته هتم متدل اصتلی و هتم  شتودمیبرای تخمی  تابع تولید کشاورزی در س   محلی استتفاده 

. بتا استتفاده از متدل حتداکثر کنتدیمنمتایی استتفاده  اثرات ناکارایی از روش حتداکثر راستت

، انتدازۀ مزرعتهتوزیتع  .رسدمی معناداریمربعات هم مدل اصلی و هم اثرات کارایی به حداکثر 

که با متزارع  دارند به طوری معناداریات تمثیرهمه  ؛مزرعه اندازۀ خانوادهکشاورزی،  هاییارانه

ناکتارایی تکنیکتی را  ۀهمت ،کشتاورزان هتایخانوادهکمتتر و تعتداد بیشتتر  هاییارانه، تربزرگ

 .دهندمیکاهش 

 آب وریبهتره بته توجته لتزوم و آب بحتران ۀم العت در(138٧) ستلیمان فتال و جتوان

 ۀذخیتر بتر صترف ۀتکی و آب کمبود که یافتند دست نتایج به ای  بیرجند دشت در کشاورزی

 اجتمتاعی -اقتصادی هایبخش نیازهای سسترش ها وخشکسالی وجود علت به که هاخوان آب

 ستاخته مواجته آب تتممی  در بحتران جتدی بتا را جنتوبی خراسان همانند کشور مناطق خشک

 اولویتتبتا  ،منتاطق ایت  کشتاورزی بختش در آب مدیریت سوناسون های دیدساه باید است.

 -روش ستایر کنتار در را کشتاورزی آب وریبهره هایشاخا محی ی، زیست اقتصاد نگرش

 .ددا قرار جدی توجه مورد بخش ای  درآب  مدیریت یها

صتنعت آب ایتران بتا روش تحلیتل  وریبهتره سیریانتدازه( در تحقیقی بته 1390فاضلی)

بتر  متؤثرپرداخته است. در ای  تحقیق پ  از تعریف عوامل ورودی و خروجتی  هادادهپوششی 

در طتی  وریرهبهتتغییترات  سیریانتدازهو  وریبهترهصنعت آب، به منظور تدوی  مدل پویتای 

ای استفاده کرده استت. ستپ  بته ای پندرهاز روش تحلیل پوششی داده 138٧ تا 1385 هایسال

 روش مقایستات بته هایینامه و ترجیحات مدیران صنعت، پرسش هااولویتمنظور لحاظ نمودن 

 نستبی، وزنتی هایمحتدودیت صتورت بته نتایج و توزیع صنعت کارشناسان میان و تهیه زوجی،

 بنتدیرتبه روش از ،هاشترکت کامتل بنتدیرتبه منظتور بته محقتق ساهآنمدل شده است،  ردوا

 کتارایی میانگی  از صنعت در فنی کارایی میانگی  کلی طور به .کرد استفاده پیترسون-اندرسون
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انتدازۀ  بتر مؤثر عوامل از غیر عواملی در را مشکالتش بیشتر باید صنعت پ  .است کمتر مقیاس

 .کند جستدو هاکتشر و صنعت

 مبانی نظری

 (DEA)هادادهروش تحلیل پوششی 

کته  سترددمیبتر  13با راهنمایی آقای کتوپر 12دکتری رودز ۀبه موضوع رسال DEA ۀپیشین

لتی  ر به چاپ اوای  م العه مند مورد ارزیابی قرار داد.را آمریکا  ۀعملکرد مدارس ایاتت متحد

روش  بته عنتوان یتک عمدتاًد. ای  روش که ش 19٧8ال در س DEAمعرفی عمومی  ۀمقاله دربار

ده بته نتوع بتاز ،کتارایی سیریانتدازهکارایی در جهان شناخته شتده استت در حتی   سیریاندازه

یکتتی از  DEA. بتتا پیشترفت و تکامتتل روش فتتوق در حتال حاضتتر کنتتدمیمقیتاس را نیتتز ارائته 

قبال بته طتور چشتمگیری متورد استتکتارایی بتوده و  سیریانتدازههای فعال تحقیقتاتی در حوزه

لته منتشتر مقا 3000(. بتیش از 200٧، 14پژوهشگران جهان قرار سرفته است)سوفیان و عبدالمدید

 و متان )شتانگ صتنعت مختلتف موجتود استت 30در بتیش از  DEAشده در متورد استتفاده از 

 (200٧، 15جانسون

از  کارایی نسبی سروهیریاضی است که  ریزیبرنامهیک تکنیک  ،هادادهتحلیل پوششی 

یتتک  DEAو یتتا بتته عبتتارت دیگتتر  کنتتدمی سیریانتتدازهرا  (DMU)سیرندهتصتتمیمواحتتدهای 

کته استت عملکترد نستبی واحتدهای ستازمانی  سیریانتدازهریاضی جهتت  ریزیبرنامهتکنیک 

کاردیلو ) .مختلف بوده و کار مقایسه و سندش کارایی مشکل است هایستاندهو  هانهادهدارای 

 (.200016،فورتونا و

ریاضی بته  ریزیبرنامه، یک روش غیر پارامتریک بوده و به کمک هادادهتحلیل پوششی 

اند، مشتابه هتاینهادهو  هاستتانده( که دارای DMUتعیی  مرز کارایی واحدهای تصمیم سیری )

 .پردازدمی
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ی کته در ، در حتالشتودمیپارامتریک از یک فرم ریاضی م لتوب استتفاده  هایروشدر 

و بترخالف  آیدمیمختلف فراهم  هایDMUیک درك مشخا و واض  درباره  DEAروش 

و  هامشخصته، بته کنتدمیپارامتری که فقط بر روی پارامترهای جامعه توجه و تمکیتد  هایروش

 امعادلۀ مشخپارامتریک باید یک  هایروش. در سرددمیتمامی مشاهدات توجه  هایویژسی

نیتاز بته  DEAدر حتالی کته در روش  تابع تولید و غیره( وجود داشته باشتند،، معادلۀ رسرسیون)

کتارایی  DEA. کتارایی بته دستت آمتده در روش استتهیچ سونه فرض یا فرم ریاضی خاک ن

 DMU. لذا هتر شودمینسبی است و مرز کارایی توسط ترکیش محدبی از واحدهای کارا ایداد 

ود. جهتت بتکه بر روی مرز فوق قرار داشته باشد کارا است و درغیر ای  صورت ناکارا خواهتد 

ت سیترد. آن واحتد صتور هایستتاندهو  هتانهادهحد ناکارا باید تغییراتتی در کارا کردن یک وا

ای تحتت عنتوان مرجتع ارائته مدموعته، DEA هایمتدلشایان ذکر استت کته پت  از اجترای 

رایی مدموعه مشخا شده است که هر واحد ناکارا برای رستیدن بته مترز کتا. در ای  سرددمی

 (. ٧819 ،1٧باید با کدام یک از واحدهای کارا مقایسه سردد)چارنز و همکاران

بته  حاصل نسبت ستتانده (DMU)ذکر شد کارایی یک واحد سازمانی  همان طور که قبالً

 بیشتتر یتا بتا هایستتاندهثابتت  هتاینهاده . اسر یک واحد سازمانی بتواند بااستنهاده آن واحد 

ن آ ،ولیتد کنتدبیشتتری را ت هایستاندهکمتر،  هاینهادهثابت و یا با  هایستاندهکمتر،  هاینهاده

مانی، فقتط . اسر واحدهای ستاز(1999، 18واحد سازمانی به کارایی باتتری خواهد رسید)باولی 

استر  اما ؛بود حاصل نسبت ستانده به نهاده خواهدکارایی،  :دارای یک نهاده و یک ستانده باشند

ی مختلتتف باشتتد، یتتافت  وزن مشتتترك بتترا هایستتتاندهو  هتتانهادهیتتک واحتتد ستتازمانی دارای 

ز تکنیک . در ای  جاست که باید ااستمختلف، مشکل و حتی غیر ممک   هاینهادهو  هاستانده

DEA (.13٧9 )آذر، استفاده کرد 

 در ای  صورت:
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J کارایی واحد =  

 

و  DEAنیتک . جهت استفاده از تکاستام  iوزن نهاده  ivام و  rوزن ستانده  rwدر فرمول فوق، 

ر بتریاضتی ستاخت و  ریزیبرنامتهبایتد یتک متدل  سیرندهتصمیمارزیابی هر یک از واحدهای 

اد بته تعتدهتا را بتا یکتدیگر مقایسته کترد. بنتابرای  DMUاساس آن کارایی نستبی هتر یتک از 

ی ریاضتی ستاخته شتود کته از حتل آن کتارای ریزیبرنامتهبایتد متدل  سیرندهتصتمیمواحدهای 

در قستتمت هتتای بعتتد بتته شتترح کامتتل  (.13٧9)آذر،  شتتودمیهتتر واحتتد مشتتخا  )jE (نستتبی

 خواهیم پرداخت. DEAخ ی  ریزیبرنامه

 هادادهتحلیل پوششی  هایمدل

 (:2002 ،19)کوپر و همکاراناستزیر به شکل  DEAخ ی  ریزیبرنامهمدل کلی 

 
S.t: 

    (j=1,2,3,…….n) 

 
 

 . هر کتدام ازBCCو مدل  CCRبه دو دسته تقسیم می شوند: مدل  DEAاصلی  هایمدل

 20رانهاده ست هایرویهاز دو رویه مورد بررسی قرار داد. ای  دو رویه به  توانمیفوق را  هایمدل

هستتند؛ متدل  نیتز از دو طریتق قابتل بیتان هارویهعروف هستند. هر کدام از ای  م 21و ستانده سرا

 استتاولیه که به متدل مضتربی معتروف استت و متدل دوستان کته معتروف بته متدل پوششتی 

 (.1996 ،22)داناسولی  و همکاران
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 هاداده

ه بت آب تتممی و ظرفیتت  نیتروی شتاغل در بختش آب ی استفاده شده عبارتنتد از:هاداده

متغیرهتای بته عنتوان  هتدر رفتت آبو  تولیتد آب و فروش)مصترف( آبعنوان متغیتر ورودی 

 ایران  جمع آوری شد ه است. آماراز سایت مرکز  متغیرهااطالعات ای  خروجی 

 برآورد مدل

شکل ریاضی مدل به صورت زیر است که بترای هتر ، خروجی محور  BCCاجرای مدل 

 ید:ذکر شده اجرا سرد هایاستانیک از

 
St: 

 

کشتور در  هایاستانروستاهای آب خانگی نتایج به دست آمده از اجرای مدل فوق برای 

 .آمده است 1جدول شمارۀ در  85سال 

نان، خراسان جنوبی، زندتان، ستم هایاستان شودمیهمان طور که در جدول بات مالحظه 

وده ناکتارا بت با درجتات متفتاوت هااستانکهکیلویه و بویراحمد و یزد از لحاظ فنی کارا و دیگر 

زندتان،  اصفهان، تهران، خراسان جنتوبی، خراستان رضتوی، هایاستاناند. در کارایی مدیریتی 

خراستان  هایاستتانکتارا هستتند و  احمد، هرمزستان و یتزدسمنان، فارس، قم، کهکیلویه و بویر

و دیگتر  ایی مقیتاس، کتارااحمتد و یتزد از لحتاظ کتارجنوبی، زندان، سمنان، کهکیلویه و بویر

 ناکارا هستند. هااستان

در  90کشتور در ستال  هایاستاننتایج به دست آمده از اجرای مدل فوق برای روستاهای 

 .آمده است 2جدول شمارۀ 

 

 

µآزاد در عالمت  
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 خروجی محور BCCنتایج حاصل از اجرای مدل  .1جدول شمارۀ 
شمارۀ 

 واحد
 بازده نسبت به مقیاس کارایی مقیاس تیکارایی مدیری کارایی فنی واحدهای مورد ارزیابی

 کاهشی 592/0 681/0 403/0 شرقیبایدان آذر 1

 کاهشی 958/0 995/0 952/0 غربیبایدان آذر 2

 افزایشی 996/0 996/0 992/0 اردبیل 3

 کاهشی 9٧3/0 1 9٧3/0 اصفهان 4

 کاهشی 564/0 965/0 544/0 ایالم 5

 کاهشی 548/0 ٧91/0 434/0 بوشهر 6

 کاهشی 89٧/0 1 89٧/0 هرانت ٧

 کاهشی 928/0 825/0 ٧66/0 چهارمحال وبختیاری 8

 ثابت 1 1 1 خراسان جنوبی 9

 کاهشی 913/0 1 913/0 خراسان رضوی 10

 کاهشی 589/0 812/0 4٧8/0 خراسان شمالی 11

 کاهشی 658/0 929/0 612/0 خوزستان 12

 ثابت 1 1 1 زندان 13

 ثابت 1 1 1 سمنان 14

 کاهشی 81٧/0 568/0 464/0 سیستان وبلوچستان 15

 کاهشی 860/0 1 860/0 فارس 16

 کاهشی 9٧8/0 925/0 905/0 قزوی  1٧

 کاهشی 463/0 1 463/0 قم 18

 کاهشی 959/0 885/0 849/0 کردستان 19

 کاهشی 888/0 889/0 ٧90/0 کرمان 20

 کاهشی ٧95/0 569/0 452/0 کرمانشاه 21

 ثابت 1 1 1 احمدکهکیلویه وبویر 22

 کاهشی 941/0 8٧2/0 820/0 سلستان 23

 کاهشی 948/0 956/0 906/0 سیالن 24

 کاهشی 923/0 840/0 ٧٧5/0 لرستان 25

 کاهشی 535/0 ٧88/0 422/0 مازندران 26

 کاهشی 564/0 580/0 32٧/0 مرکزی 2٧

 کاهشی 963/0 1 963/0 هرمزسان 28

 کاهشی 916/0 813/0 ٧44/0 همدان 29

 ثابت 1 1 1 یزد 30

 ممخذ: محاسبات تحقیق
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 هایارانهروستاهای کشور بعد از هدفمند کردن  خروجی محور BCCنتایج حاصل از اجرای مدل  .2جدول شمارۀ 

شمارۀ 

 واحد
 بازده نسبت به مقیاس کارایی مقیاس کارایی مدیریتی کارایی فنی واحدهای مورد ارزیابی

 ثابت 1 1 1 شرقیبایدان آذر 1

 ثابت 1 1 1 غربیبایدان آذر 2

 ثابت 1 1 1 اردبیل 3

 ثابت 1 1 1 اصفهان 4

 ثابت 1 999/0 999/0 ایالم 5

 ثابت 999/0 999/0 999/0 بوشهر 6

 ثابت 1 1 1 تهران ٧

 ثابت 1 1 999/0 چهارمحال وبختیاری 8

 ثابت 1 1 999/0 خراسان جنوبی 9

 ثابت 1 1 1 خراسان رضوی 10

 ثابت 1 1 1 شمالی خراسان 11

 ثابت 1 1 999/0 خوزستان 12

 ثابا 1 1 1 زندان 13

 ثابت 1 1 1 سمنان 14

 ثابت 1 1 999/0 سیستان وبلوچستان 15

 ثابت 1 1 1 فارس 16

 ثابت 1 999/0 999/0 قزوی  1٧

 ثابت 1 1 1 قم 18

 ثابت 1 1 999/0 کردستان 19

 ثابت 1 1 1 کرمان 20

 ثابت 1 1 1 کرمانشاه 21

 ثابت 1 1 1 کهکیلویه وبویراحمد 22

 ثابت 1 1 1 سلستان 23

 ثابت 1 1 1 سیالن 24

 ثابت 1 1 1 لرستان 25

 ثابت 1 1 1 مازندران 26

 ثابت 1 1 1 مرکزی 2٧

 ثابت 1 1 1 هرمزسان 28

 ثابت 1 1 1 همدان 29

 ثابت 1 999/0 999/0 یزد 30

 ممخذ: محاسبات تحقیق
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ستال  روستاهای استانی کشور در همۀ، شودمیمشاهده  2جدول شمارۀ ر همان سونه که د

 ر عملکترددر مصرف آب به صورت کارا و بهینه عمل نموده اند. که نشانگر تغییر اساستی د 89

 .استکشور  هایاستانکارایی روستاهای 
 خروجی محور BCCنتایج حاصل از اجرای مدل  .3جدول شمارۀ 

 بازده نسبت به مقیاس کارایی مقیاس کارایی مدیریتی کارایی فنی ارزیابی واحدهای مورد شمارۀ واحد

802/0 ٧25/0 شرقیبایدان آذر 1  کاهشی 905/0 

 کاهشی 991/0 8٧3/0 865/0 غربیبایدان آذر 2

 ثابت 1 1 1 اردبیل 3

 کاهشی ٧98/0 1 ٧98/0 اصفهان 4

 کاهشی 969/0 ٧69/0 ٧45/0 ایالم 5

 کاهشی 988/0 1 988/0 بوشهر 6

 ثابت 1 1 1 تهران ٧

 کاهشی 943/0 685/0 646/0 چهارمحال وبختیاری 8

 افزایشی ٧٧3/0 1 ٧٧3/0 خراسان جنوبی 9

 کاهشی 995/0 ٧91/0 ٧8٧/0 خراسان رضوی 10

 ثابت 1 1 1 خراسان شمالی 11

 کاهشی 931/0 1 931/0 خوزستان 12

 افزایشی 954/0 86٧/0 82٧/0 زندان 13

 کاهشی 959/0 881/0 844/0 نسمنا 14

 کاهشی 88٧/0 384/0 340/0 سیستان وبلوچستان 15

 کاهشی 8٧4/0 993/0 868/0 فارس 16

 افزایشی 9٧5/0 989/0 964/0 قزوی  1٧

 ثابت 1 1 1 قم 18

 کاهشی 951/0 899/0 855/0 کردستان 19

 کاهشی 938/0 841/0 ٧88/0 کرمان 20

 کاهشی 944/0 849/0 802/0 کرمانشاه 21

 کاهشی 999/0 92٧/0 926/0 کهکیلویه وبویراحمد 22

 افزایشی 992/0 ٧35/0 ٧30/0 سلستان 23

 کاهشی 9٧6/0 562/0 549/0 سیالن 24

 افزایشی 991/0 928/0 920/0 لرستان 25

 ثابت 1 1 1 مازندران 26

 ثابت 999/0 813/0 813/0 مرکزی 2٧

 کاهشی 9٧0/0 819/0 ٧94/0 هرمزسان 28

 کاهشی 805/00 902/0 ٧83/0 همدان 29

 افزایشی ٧85/0 98٧/0 ٧٧5/0 یزد 30

 ممخذ: محاسبات تحقیق



 های ایرانها بر کارایی مصرف آب در بخشبررسی نقش هدفمندی یارانه /134
 

در  85کشتور در ستال  هایاستتاننتایج به دست آمده از اجرای مدل فوق برای شتهرهای 

 .آمده است 3جدول شمارۀ 

الی، ستان شتماردبیل، تهتران، خرا هایاستان شودمیهمان طور که در جدول بات مالحظه 

 یی متدیریتیانتد. در کتارابتا درجتات متفتاوت ناکتارا بوده هااستتانکارا و دیگر قم و مازندران 

 کتارا وان اردبیل، اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان شتمالی، خوزستتان، قتم و مازنتدر هایاستان

کتارا و دیگتر  از لحاظ کارایی مقیاس، اردبیل، تهران، خراسان شمالی، قم و مازندران هایاستان

 ناکارا هستند. هااستان

لحاظ  خراسان شمالی و کرمان از هایاستان شودمیهمان طور که در جدول بات مالحظه 

 هایاستتان انتد. در کتارایی متدیریتیبتا درجتات متفتاوت ناکتارا بوده هااستانفنی کارا و دیگر 

خراستان  هایاستتانستتند. و آذربایدان شرقی، تهران، خراسان شمالی، قزوی  و کرمتان کتارا ه

 ناکارا هستند. هااستانشمالی و کرمان از لحاظ کارایی مقیاس، کارا و دیگر 

ر د 90کشتور در ستال  هایاستتاننتایج به دست آمده از اجرای مدل فوق برای شتهرهای 

 .آمده است 4جدول شمارۀ 

 نتایج

 گی روستتاهای کشتورمصترف ختان ها،یارانتهبعتد از هدفمنتد کتردن دهد مینتایج نشان 

و عتدم  حساستیت روستتاها نشانگردر شهرها صادق نیست که  مسئلهکاراتر شده است، ولی ای  

 آب در ۀ. ایت  موضتوع حتاکی از ستهم بتاتتر هزینتاستتحساسیت شهرها بته تغییترات قیمتت 

دف از ختانوار روستتایی در مقایسته بتا شتهرها استت. در صتورتی کته هت ۀروستاها در سبد هزین

 بتا شتهرها کارایی باشد، باید نستبت تغییترات قیمتت در روستتاها هایارانههدفمند کردن  اجرای

ه عنتوان بیمتی را قسایر ابزارهای غیر  ،متفاوت باشد. همچنی  باید در شهرها در کنار ابزار قیمتی

 سذار مورد توجه قرار داده شود. تمثیرمکمل 
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 کتارایی در توانتدمی هنتوز اقتصادی ر ابزارهای غیدر کنار دیگر  سذاری قیمت بنابرای  

 ینتۀ منتابعهزبهبتودی  برای ابزار یک ،اقتصادی ابزارهای واقع در .باشند مؤثر منابع حفظ و آب

و ست    استتآب و یک پیام هشداری مؤثر در رفتار مصترف کننتده در کتاهش مصترف آب 

 .سذاردمیبیشتری بر الگوی مصرف کنندسان  نیز تمثیر هاقیمت
 خروجی محور BCCنتایج حاصل از اجرای مدل  .4ارۀ جدول شم

 بازده نسبت به مقیاس کارایی مقیاس کارایی مدیریتی کارایی فنی واحدهای مورد ارزیابی شمارۀ واحد

 کاهشی 281/0 1 281/0 شرقیبایدان آذر 1

 کاهشی 458/0 881/0 403/0 غربیبایدان آذر 2

 کاهشی 441/0 ٧16/0 316/0 اردبیل 3

 کاهشی 208/0 842/0 1٧5/0 فهاناص 4

 کاهشی 930/0 822/0 ٧65/0 ایالم 5

 کاهشی 633/0 861/0 545/0 بوشهر 6

 کاهشی 3٧2/0 1 3٧2/0 تهران ٧

 کاهشی 665/0 905/0 602/0 چهارمحال وبختیاری 8

 کاهشی 992/0 853/0 846/0 خراسان جنوبی 9

 کاهشی 430/0 ٧20/0 309/0 خراسان رضوی 10

 ثابت 1 1 1 سان شمالیخرا 11

 کاهشی 29٧/0 690/0 205/0 خوزستان 12

 کاهشی ٧84/0 ٧56/0 593/0 زندان 13

 کاهشی ٧٧6/0 84٧/0 658/0 سمنان 14

 کاهشی 424/0 686/0 291/0 سیستان وبلوچستان 15

 کاهشی 236/0 683/0 162/0 فارس 16

 کاهشی ٧81/0 1 ٧81/0 قزوی  1٧

 کاهشی 830/0 998/0 828/0 قم 18

 کاهشی 5٧9/0 6٧1/0 388/0 کردستان 19

 ثابت 1 1 1 کرمان 20

 کاهشی 431/0 665/0 28٧/0 کرمانشاه 21

 کاهشی ٧85/0 638/0 501/0 کهکیلویه وبویراحمد 22

 کاهشی ٧24/0 ٧52/0 544/0 سلستان 23

 کاهشی 458/0 888/0 406/0 سیالن 24

 کاهشی 380/0 6٧5/0 256/0 لرستان 25

 کاهشی 510/0 ٧53/0 384/0 مازندران 26
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 بازده نسبت به مقیاس کارایی مقیاس کارایی مدیریتی کارایی فنی واحدهای مورد ارزیابی شمارۀ واحد

 کاهشی 564/0 ٧54/0 425/0 مرکزی 2٧

 کاهشی 554/0 ٧64/0 424/0 هرمزسان 28

 کاهشی 495/0 684/0 338/0 همدان 29

 کاهشی 630/0 9٧3/0 612/0 یزد 30

 ممخذ: محاسبات تحقیق
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