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 چکیده

های اصلی تولید خرما در ایران است. تغییرات اقلیمی، افزایش دما، کاهش بارندگی، شور شدن تددرییی ب    خدا ،   استان خوزستان یکی از قطب
خرمدا در اسدتان    ثیرات منفی بسیاری بر ر ی عملکرد   کیفیت این محصول داشته است. به همین منظور، پژ هش حاضر به ارزیابی کارایی محصدول أت

هدا در نظدر نفدرفتن    باشد. یکی از اشکاالت ر ش تحلیل پوششی دادهها میهای ارزیابی متدا ل، ر ش تحلیل پوششی دادهپردازد. از ر شخوزستان می
ایی در طدول زمدان را   های پنیره ای ر شی است که امکان محاسدهه کدار  عامل زمان در ارزیابی عملکرد است. در این راستا، ر ش تحلیل پوششی داده

را با استفاده از ر ش تحلیدل پوششدی داده   1389-1396تولید کننده خرما در استان خوزستان طی د ره زمانی  8ب رد. پژ هش حاضر، کارایی فراهم می
هیه شد که در برگیرنده اطالعات مربوط های مورد نیاز از دفتر طرح   برنامه جهاد کشا رزی تدهد. بدین منظور، دادهمورد ارزیابی قرار میای های پنیره

 سطح اراضی، ب  مصرفی، کود حیوانی، نیر ی انسانی، کود شیمیایی، سموم بفات به عنوان متغیرهای  ر دی    عملکرد   سود ناخدال  بده عندوان    به
دارای کدارایی فندی کامدل    1393-1396   1389-1391ها طی سال های هیچ کدام از تولید کنندهنتایج پژ هش نشان داد  باشد.متغیرهای خر جی می

-1396ها در مقایسده بدا د ره زمدانی    ها کم نوسان بوده   میانفین کارایی هر سال تولید کنندهکارایی تولید کننده 1389-1391نهودند. در فاصله زمانی 
  بیشترین مقدار میانفین کارایی هر سال بده ترتیدب    ، کمترین1389-1391که در فاصله زمانی ، در سطح بسیار باالتری قرار داشته است. بطوری1393
د  تولید کننده در سطح  1392هستند. در سال  936.0  610.0به ترتیب  1393-1396باشند. حال اینکه این مقادیر برای د ره زمانی می973.0 820.0

 کارایی فنی کامل قرار داشته اند.
 

 کارایی ها، خرما، خوزستان،دادهای، تحلیل پوششی تحلیل پنیرههای کلیدی:واژه

       1 مقدمه

ی کشا رزی مهمترین بخش اقتصاد یک کشدور   عامدل توسد ه   
پدیش شدرط توسد ه اقتصدادی      های دیفر است   توجه به بن،بخش

بخش کشا رزی همواره نقش مهمدی در عرضده عوامدل     .کشور است
ظرفیدت   گیری ازاساسی زندگی   تامین رفاه بشر داشته است که بهره

هدا  ای د لدت های بن در راسدتای تحقدا اهدداو توسد ه      توانمندی
. به علت افزایش جم یت، تأمین غذای مدورد نیداز   (13) ضر ری است

   از جملده ب ، خدا    محدد دیت منداب    ر  به افزایش بوده   با توجه
   اهای موجود بده طدور کدار   ازمناب    نهاده ، بایستیعوامل تولیددیفر
 سدطح ف لدی کداربرد   تا حداکثر تولید ممکدن را بدا    دکرده استفا بهینه
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، سطح تولید را کمتری های  هزینه هابا نهادهبدست ب رد   یا  هانهاده
حفظ کرد، لذا بررسی کارایی تولیدد کننددگان محصدوالت کشدا رزی     

 تواند به این امر کمک شایانی نماید. می
لحدا   یژگدی  خرما به عنوان یکی از محصوالت باغی کشور، به 

ای، پتانسددیل ارزب ری، اییددداد اشددتغال )مسدددتقیم     هددای تغذیددده 
یداری محیط زیسدت دارای جایفداه خاصدی در    حفظ   پا ،غیرمستقیم(

کشا رزی ایران است. قدمت کشت خرما در ایران به  یژه در منداطا  
سدال   6000جنو  غربی کشور )ببادان، خرمشهر، شادگان( به بیش از 

سدازمان   2016بر اساس بمارهدای رسدمی سدال     (.15) رسدپیش می
، ایران بدا دارا بدودن شدرایط    2(FAO) خواربار   کشا رزی ملل متحد

مناسب برای کشت خرما از نظدر سدطح زیدر کشدت دارای مقدام ا ل      
جهان است. نکته مهم در این میان شرایط عملکرد ایدن محصدول در   
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ز نظدر  مقایسه با کشورهای هدم تدراز، همندون مصدر اسدت. مصدر ا      
های اقتصادی   همننین دانش فنی، تفا ت چندانی بدا ایدران   ظرفیت

های این کشور، تفدا ت فاحشدی بدا    ندارد، حال بنکه عملکرد نخلستان
کشور ما دارد. میزان تولید خرما در مصر بدا یدک چهدارم سدطح زیدر      
کشت خرما در ایران، بدیش از کشدور ماسدت. ایدران از نظدر تولیدد         

درصد صادرات جهان ب د از مصر در مقدام   16.5بودن صادرات با دارا 
هکتدار   37492استان خوزستان با سطح زیر کشدت   (.2) د م قرار دارد
ترین مناطا پدر رش خرمدا در کشدور اسدت. بدر اسداس       یکی از مهم

درصدد از یدک    15.2بمارهای رسمی موجود، استان خوزستان با تولید 
ل در میدان  ولید این محصدو میلیون تن خرمای کشور باالترین میزان ت

های اخیر شدوری ب   . متاسفانه در سال(15استان های کشور را دارد )
  گرد  خا  بر میزان تولید  کیفیت خرما در اسدتان خوزسدتان تداثیر    
منفی گذاشته اسدت. بررسدی کدارایی محصدول یداد شدده در اسدتان        
 خوزستان به دلیل اهمیت این محصول از نظر سطح زیر کشت، تولیدد 

نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد کشا رزی کشور   این  زائی  اشتغال
کند. در حقیقت تیزیه   تحلیل کارایی محصدول خرمدا   منطقه ایفا می

بههدود زیدر    این استان سهب مددیریت بهینده منداب    عوامدل تولیدد،     
های ض یف اقتصادی   باال بردن قدرت رقابت پذیری صدن ت  ساخت

گددردد. در ادامدده شددرح مختصددری از ی مددیخرمددا در بازارهددای جهددان
مطال ات خارجی   داخلی در زمینده کدارایی در بخدش کشدا رزی بده      

 شود.منظور م رفی ر ش های مورد استفاده ارائه می
 هدا ( با استفاده از الفوهای تحلیل پوششی داده14علی شهنوازی )

(DEA)1 محصول زراعی ببی در بخدش کشدا رزی    27بندی به رتهه
 لویدت ا که با توجده بده هددو،    دادنشان  های پژ هشیافته. پرداخت

که اگر هدو، طوریه ب. تواند متفا ت باشدمحصوالت زراعی می یبند
در زیر بخش زراعدت ببدی    ینمودن تولید   افزایش سودب ر یاقتصاد

ترتیب کشت سهزییات، محصدوالت صدن تی،    است در بن صورت به
   غدالت توصدیه شدده   ی الوفه، حهوبات، نهاتات عیمحصوالت جالیز

 لی چناننه هدو افزایش میزان کدل تولیددات باشدد در بن صدورت     
، سدهزییات، محصدوالت   ایا لویت به ترتیب باید بده نهاتدات علوفده   

سپهر د ست  .، غالت   حهوبات داده شودیصن تی، محصوالت جالیز
( به ارزیابی   مقایسه کارایی فنی چهدار زیدر بخدش    13  دستیردی )

های زراعدت   باغهدانی، دامپدر ری،    ده کشا رزی شامل زیر بخشعم
 1388تدا   1374جنفل   مرت    همننین شدیالت طدی د ره زمدانی    

هدای ترکیهدی   مددل تحلیدل     هدا از داده پرداختند. بددین منظدور، بن  
های برای محاسهه   ارزیابی کارایی فنی زیر بخش 2ایپوششی پنیره

بدت نسدهت بده مقیداس   ماهیدت      کشا رزی تحت شرایط بدازدهی ثا 
ها نشان داد که از نظر کدارایی فندی، زیدر     ر دی استفاده کردند. یافته

                                                           
1- Data Envelopment Analysis 

2- DEA window analysis 

  زیدر   97.0بخش ف الیتی زراعت   باغهانی بدا میدزان کدارایی فندی     
به ترتیب کاراترین    70.0بخش ف الیتی شیالت با میزان کارایی فنی 

بررسدی هسدتند.   های ف دالیتی طدی د ره مدورد    ناکاراترین زیر بخش
همننین مشخ  گردید که طی این د ره، اگر چه ر ند کارایی فندی  

هدای دامپدر ری   شدیالت افزایشدی اسدت  لدی هندوز از        زیر بخش
هدا   کسدب ارزش   توانمندی موجدود بدرای اسدتفاده بهینده از  ر دی    

شود. ر ند کارایی فنی زیر بخدش جنفدل     افز ده بیشتر استفاده نمی
دهدد کده بده توجده بیشدتر        بدست بمد   نشان میمرت  نیز کاهشی 

هدای  های کنترلی د لت جهت جلوگیری از بر ز پیامدد اجرای سیاست
( کدارایی  7خارجی زیانهار در این بخش نیاز دارد. گنیی   همکداران ) 

ب  مصرفی تولید کنندگان گندم اسدتان الهدرز را بدا اسدتفاده از ر ش     
، 1394رسشنامه در سال زراعی پ 200ها   تکمیل تحلیل پوششی داده

هدای  بررسی کردند. نتایج نشان داد که میانفین کارایی فنی در  احدد 
مورد مطال ه در حالت بازده به مقیاس ثابت   بازده به مقیاس متغیر به 

  میانفین کارایی ب  مصرفی نیز در ایدن حالدت    78.0   74.0ترتیب 
( تحلیدل پوششدی   16)   همکاران 3تومااست.  90.0   88.0به ترتیب 

ی از ها را بدرای تیزیده   تحلیدل عملکدرد کشدا رزی در منداطق      داده
هدا متفدا ت بکدار    شامل دشت، تپه   کوه با  ر دی   خر جی ر مانی
های  اضحی بین عملکرد مناطا بدا  تفا تبنها نشان دادند که بردند. 
 های جغرافیایی مشابه از لحدا  عوامدل تولیدد  جدود دارد. بدر      یژگی

منطقه تحت مطال ده تنهدا    36از بین  اساس نتایج این تحقیا تیربی،
منطقه بطور کامل کارا بودند   بقیه مناطا نیاز به کداهش سدطح    14

)به  یدژه سداعات کداری(   افدزایش سدطح تولیدد )از طریدا          ر دی
( 10استفاده بهتر از سرمایه ثابت( دارند. مهرابی بشر ببادی   پاکر ان )

ها، تحلیل  ض یت اندوا  کدارایی بدرای    یل پوششی دادهبر مهنای تحل
برداران بفتابفردان شهرستان خوی را بدست ب ردند. نتایج حداکی  بهره

از بن بود که عدم کارایی اقتصادی در این منطقه در درجه ا ل مربوط 
به عدم کارایی تخصیصی   در درجه د م بده علدت کیفیدت متفدا ت     

است. همننین بر حسب نتدایج بدسدت   ها از قهیل ب    زمین  ر دی
های تولیدی بیشتر از مقدار بهینه استفاده شده اندد.  بمده  همه  ر دی

( کارایی فنی، مقیاس، تخصیصی   اقتصادی در 1عهدپور   همکاران )
 احدهای کشا رزی تولید کننده خرما در شهرستان بم را با اسدتفاده از  

نتایج تحقیا نشان داد که ها بدست ب ردند. ر ش تحلیل پوششی داده
درصدد   2/28   14/46، 2/66، 5/61ها به ترتیدب  میانفین این کارایی

ها بیانفر این امر باشد. از سوی دیفر، بررسی کثرت مصرو  ر دیمی
اندد.  های تولید بیشتر از مقدار بهینه اسدتفاده شدده  بود که همه  ر دی
ولید محصول گندم استان بزرگ در ت 8( کارایی 9کریمی   همکاران )

ای را هدای بدازه  )ببی( را بررسی کردند. بنها ر ش تحلیل پوششی داده
ای را با در نظرگرفتن شرایط ریسک،   ر ش تحلیدل پوششدی پنیدره   

                                                           
3- Tomaa 
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برای محاسهه کارایی در طول زمان بکار بردند. نتایج تحقیا نشان داد 
های مشدخ  شدده بدرای    های منتخب در بازهکه هیچ یک از استان

( 11  همکاران ) 1نیلا  .ها به طور کامل کارا نیستندر دی   خر جی 
مزرعده کشدا رزی در کشدور ایرلندد در      2603میانفین مقادیر کارایی 

تا  65ها بین ،را با استفاده از تحلیل پوششی داده 1998تا  1984د ره 
هدا  درصد با ر ند ص ودی در طدول ایدن د ره بدسدت ب ردندد. بن     70

د  که مقدار کارایی در مزار  شرقی کشور نسهت به مزار  نتییه گرفتن
تدر    غربی،  همنندین در مدزار  بزرگتدر نسدهت بده مدزار  کوچدک       

سرانیام در مزار  کشا رزی نسدهت بده مدزار  دامدداری دارای ر ندد      
 باشد. پیشرفت   افزایش در طول د ره مطال ه می

کننددده تولیددد  8هدددو از انیددام مطال دده حاضددر، ت یددین کددارایی 
 محصول خرما در استان خوزستان با توجه به عامل زمان در سال های

ای هدای پنیدره  با استفاده از ر ش تحلیل پوششدی داده 1396-1389
باشد. دراین ر ش هر تولید کننده در هر د ره زمانی به عنوان یک می

شود   عملکرد یک تولید  احد تصمیم گیرنده مستقل درنظر گرفته می
یک د ره خاص با عملکدرد خدود بن تولیدد کنندده در سدایر      کننده در 

های دیفر در د ره زمدانی م دین، مدورد    ها   عملکرد تولید کنندهد ره
گیرد. در ادامه ابتدا ر ش مورد استفاده   سپس نتدایج  مقایسه قرار می

 شوند.ارائه می
 

 هامواد و روش

ریک   غیدر  به منظور اندازه گیری درجه کارایی از د  ر ش پارامت
بیشدتر بدر پایده اصدول      کر ش پارامترید شود. پارامتریک استفاده می

. در ایدن  گیدرد یاست   در اقتصاد مورد استفاده قدرار مد   یاقتصادسنی
شود که بر ر ش یک تاب  ریاضی برای تولید)هزینه( در نظر گرفته می

اساس بن با بکارگیری متغیرهای مستقل، متغیدر  ابسدته تخمدین زده    
د. جهت تخمین پارامترهای تاب  تولید از مشداهدات تیربدی یدا    شومی

شدود. در  های برب رد تواب  در بمار   اقتصادسدنیی اسدتفاده مدی   ر ش
در ر ش غیدر   گردد.نهایت، با توجه به تاب  مذکور کارایی محاسهه می

پارامتریک، بهترین عملکرد در یک نمونه بدا اسدتفاده از مددل برنامده     
هدای میدان   شود   کارایی بر اسداس تفدا ت  ی میریزی خطی شناسای

گدردد. ر ش  مقادیر مشاهده شده   بهترین عملکرد اندازه گیدری مدی  
ترین ر ش تخمین کارایی تلقی نمدود  توان سادهغیر پارامتریک را می

گیدری کدارایی بدا    تاب  نهوده   انددازه زیرا در این ر ش نیاز به تصریح 
ر ش غیر پارامتریک برای تخمدین  اطالعات اند  امکان پذیر است. 

 ی. مددورد شدمطرح ( 6) 2فارلتوسط  1957 ا لین بار در سالکارایی 
کدارایی در نظدر گرفتده بدود شدامل یدک        یگیراندازه یبرا فارلکده 

                                                           
1- O'Neill 

2- Farell  

دیددگاه فدارل را   ( 5) 5   ر دز4،کوپر3چارنز .  یک خر جی بود ی ر د
ارائده کردندد کده    را  بر پایه کدار قهلدی، ر ش خالقانده   توس ه دادند   

شکل را داشت.  ی  خر ج دیبا چندین  ر  اییکار یگیراندازه ییتوانا
مدددل ارائده    ها، نام گرفدت   داده ی، تحلیل پوشش خطی مدل مذکور

 CCRشددان بدده مددل     سیله بنان بر اساس حرو ا ل ندام  شده  به
 یدر رسداله دکتدرا  ، 1976ا ل بار در سال  . این الفو برایم ر و شد

 یپیشرفت تحصدیل  یکوپر تحت عنوان ارزیاب یبه راهنمای ، ارد ر دزاد
سددال  در. مورد استفاده قرار گرفت ،بمریکا یدانش بموزان مدارس مل

مدل، CCR( با اعمال تغییراتی در مدل 3)، چارنز   کوپر 6بنکر 1984
اساسدی بدین    تفا تی نمودند. م رف، BCCی تحت عنوان مدل جدید
 (.3) ستبنهدامقیاسبهبازدهو درن، مدل د این

های موفا   کاربردهدای بسدیار زیدادی تحلیدل     علت استفاده بده
مانندد   سازمانیی  احدها یسنیش   مقایسه کارایدر  هاپوششی داده

 مدوارد  ی بانک ، ش بیازنییره یهاها، فر شفاهها، مدرسهبیمارستان
قیقداتی در انددازه  هدای ف دال تح  ، این تکنیک به یکی از حوزهمشدابه

ها گیری کارایی تهدیل شده است. در ادامه ر یکرد تحلیل پوششی داده
 شود.شرح داده می

 

 هاروش تحلیل پوششی داده

سازی بدا اسدتفاده از   ها ر شی مهتنی بر بهینهتحلیل پوششی داده
برنامه ریزی خطی است کده بدرای ارزیدابی کدارایی میموعده ای از      

ر د. در ایدن ر ش  بده کدار مدی    DMU(7( ه احدهای تصمیم گیرندد 
شوند   بندی میگیری به  احدهای کارا   ناکارا دستههای تصمیم احد

گدردد. تحلیدل   منه    مقدار ناکارایی بدرای هدر  احدد مشدخ  مدی     
هدایی اسدت کده عدال ه بدر سدنیش       ها از جمله تکنیکپوششی داده

دهد. نیز ارائه میکارایی  احدهای تصمیم گیرنده، نحوه افزایش بن را 
ها ماهیت  ر دی   خر جی را در برمدی های تحلیل پوششی دادهمدل

هدا،  گیرند. مدل با ماهیت  ر دی، با ثابت نفه داشتن سدطح خر جدی  
دهد. حال بنکه در مدل با ماهیدت  ها را تا حد امکان کاهش می ر دی

دار ها به حدداکثر مقد  ها، خر جیخر جی، بد ن تغییر در میزان  ر دی
رسند. انتخا  ماهیت  ر دی   خر جدی بدر اسداس میدزان     ممکن می

یکدی از  گدردد.  ها ت یین مدی ها   خر جیکنترل بر هر یک از  ر دی
مختلدف   هدای به کدارگیری مددل   ،هاتحلیل پوششی داده هایتوانایی

بدازده بده   ها در این مدلاست.  های متفا تمتناظر با بازده به مقیاس
ثابت یا متغیر باشد. بازده بده مقیداس ثابدت بده ایدن      تواند مقیاس می
بده   هدا خر جدی افزایش  ها، سهب ر دیافزایش در مقدار  م ناست که

                                                           
3- Charnes 

4- Cooper 

5- Rhodes 

6- Banker 

7- Decision Making Unit 
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ی تصدمیم  بازده به مقیاس  احددها  CCR مدل شود.همان نسهت می
افدزایش در   بازده بده مقیداس متغیدر   در  .کندثابت فرض می را گیرنده
 BCCمدلشود. ها منیر میجیها به افزایش نامتناسب در خر  ر دی

. کندد را متغیر فرض می ی  احدهای تصمیم گیرندههابازده به مقیاس
در به علت خاص بودن در عمل فرض بازدهی ثابت نسهت به مقیاس 

باشد، لذا در پژ هش نمی گیری قابل اتکاءبسیاری از  احدهای تصمیم
 دد.گرارائه تحلیل دقیا استفاده می جهت BCCحاضر از مدل 

 احد تصدمیم گیرندده    nفرض کنید سیستم تحت ارزیابی شامل 
DMU}صورت  به = (x , y ) : j =1,2,...,n}

j j j
باشد که هر 

DMU
j

 ،m  ر دی 
Tx = (x , x ,..., x )

j 1j 2j mj  را

Tyر جی خsبرای تولید  = (y , y ,..., y )
j 1j 2j sj

مصدرو مدی  

همفدی ندامنفی   هدر     DMUنماید.  ر دی   خر جدی هدای هدر    
DMU     حداقل یک  ر دی مثهت   یک خر جدی مثهدت دارد. ی ندی

x 0, x 0
j j
   y 0, y 0

j j
 . 

ت  ر دی، کارایی  احد تصمیم گیرنده تحدت  با ماهی BCCمدل 
 (.3) کند، را با حل مدل زیر ارزیابی میDMUoبررسی، 

* min

n
s.t. x x , i 1, ,m

j ij ioj 1

n
y y , r 1, ,s (1)roj rjj 1

n
1

jj 1

0, j 1,2,..., n
j

  

   


  


 


  

 

 حدل با ماهیت خر جی از BCCتحت مدل DMUoکارایی  احد 
 .(3) بیدمدل زیر بدست می

* max

n
s.t. x x , i 1, ,m

j ij ioj 1

n
y y , r 1, ,s (2)roj rjj 1

n
1

jj 1

0, j 1,2,..., n
j

  

  


  


 


  

 

*هددا درایددن مدددل *1( 1)     بدددین مفهددوم اسددت کدده

DMUo کددارا اسددت   در صددورتی کدده* *1( 1)     بنفدداه
DMUo .ناکارا است 

 ای(های پویا )تحلیل پنیرهر ش تحلیل پوششی داده
ها میزان کارایی در شرایط ایسدتا  ههای تحلیل پوششی داددر مدل

شوند   لذا یک  احد تصمیم گیرنده با همده  احددهای   گیری میاندازه
گیرد. در مقابدل  دیفر در یک د ره زمانی یکسان مورد ارزیابی قرار می

ای بر اساس میدانفین متحدر ، عملکدرد   ر ندد     ر ش تحلیل پنیره
ان مورد بررسدی قدرار   تغییرات یک  احد تصمیم گیرنده را در طول زم

، 1ای برای ا لین بار توسط چارنز، کالر دهد. ر ش تحلیل پنیرهمی
( مطرح شد. در این ر ش هدر  احدد   4) 1985در سال  2کوپر   گالنی

تصمیم گیرنده در یک د ره زمانی متفا ت به عنوان یک  احد تصمیم
 شود  عملکدرد یدک  گیری مستقل با هویتی متفا ت در نظر گرفته می

 احد در یک د ره زمانی خاص در مقابدل عملکدرد خدود بن  احدد در     
هدای زمدانی   ها عال ه بر عملکرد  احددهای دیفدر در د ره  سایر د ره

هدای  (. این امر سهب افزایش داده4) گیرندم ین مورد ارزیابی قرار می
شود   لذا این  ضد یت در هنفدام   مورد بررسی در تیزیه   تحلیل می

های با اندازه کوچک مفیدد اسدت. تغییدر عدرض پنیدره      مطال ه نمونه
هدای  هدای زمدانی( نشدان دهندده طیفدی از تحلیدل      )ی نی ت داد د ره

هدای مقط دی   همزمان )شامل مشاهدات یک د ره زمانی( بده تحلیدل  
. تحلیدل  (12)باشدد  های مورد مطال ه( می)شامل مشاهدات تمام د ره

ل متوالی باشد. با این حال تواند حالت خاصی از یک تحلیای میپنیره
شود بننه در گذشدته عملدی بدوده اسدت،     در تحلیل متوالی فرض می

شدود.  ماند   بنابراین تمام مشاهدات قهلی را شامل مدی عملی باقی می
عملکرد تمام  احدها در یک پنیره نسهت  این ر ش درباید توجه کرد 

 کده  شدود فرض مدی  شوند   لذا به طور ضمنیبه همدیفر ارزیابی می
. این مطلدب یدک   ها  جود ندارددر هیچ کدام از پنیره یهیچ تغییر فن

اسدت. بددا کدداهش عددرض     ای در ر ش تحلیدل پنیدره   یمسئله کل
شود   جهت اعتهار بخشیدن بده  پنیدره ایدن مشدکل تا حدی حل می

تحلیل پنیره ای، عرض پنیره بایدد طدوری انتخدا  شود که چشدم  
در مدورد ت ریدف     منطقی باشد. هدر چندد کده     پوشی از تغییرات فنی

 اندازه عرض پنیره هیچ نو  نظریه   پشتوانه اساسی  جود ندارد.
 احدد تصدمیم    N، فرض کنید کهن ر شیبرای شرح فرمولی ا

n)گیرنددددددددده  1,2,..., N) د ره زمددددددددانی   درT 
(t 1,2,...,T) جود دارند   همه بنها از m    ر دی برای تولیدد 

s کنند. بنابراین، نمونه شدامل  خر جی استفاده میT N   مشداهده

nDMUt، ی ندی tدر د ره  nخواهد بود،    احدد تصدمیم گیرندده    
  

ب ددددددددددی از  ر دی m دارای یدددددددددک بدددددددددردار  

ها
n n n n TX (x , x ,..., x )t 1t mt2t
   بدردار    همنندین یدکs   

هدا  ب دی از خر جی
n n n n TY (y , y ,..., y )t 1t st2t
  باشدد.  مدی

kای که از زمانپنیره (1 k t) شود   دارای عدرض  شر   می

                                                           
1- Clark 

2- Golany 



 181     فرنگی در ارسنجانفنی تولید گوجهبر کاراییشدید بهاری، ی هاتأثیر بارشگیری میزان اندازه

w (1 w T k)    باشد بداk w  شدود   دارای  مشدخ  مدی
w N مشاهده است. بنابراین ماتریس  ر دی   خر جی برای تحلیل

توان به ترتیب بصورت زیر مشداهده  ای را میهای پنیرهپوششی داده
 نمود

1 2 N 1 2 Nx , x ,..., x y , y ,..., y
k k k kk k

1 2 N 1 2 Nx , x ,..., x y , y ,..., y
k 1 k 1 k 1 k 1k 1 k 1

. .X Y
kw kw

. .

. .

1 2 N 1 2 Nx , x ,..., x y , y ,..., y
k w k w k w k wk w k w

   
   
   
          
    
   
   
   
   
   

       

 
 ر دی محدور  ای با ماهیدت  های پنیرهر ش تحلیل پوششی داده

kDMUtبرای 
صدورت زیدر    بده  متغیدر  به مقیاس تحت فرض بازده

 بید:بدست می
* min

ns.t. X x , t 1, ,Ttkw
nY y , t 1, ,T (3)tkw

e 1

  

   

  

 

 

کدده در بن 
e (1,1,...,1), ( , ,..., )

N w1 2
     

 
 است

ای با ماهیت های پنیرهر ش تحلیل پوششی داده  بر این اساس 

 بده  متغیدر  بده مقیداس   فرض بازدهبا  nDMUtمحور برای  خر جی

 بید:بدست میصورت زیر 
* max

ns.t. X x , t 1, ,Ttkw
nY y , t 1, ,T (4)tkw

e 1

  

  

   

 

 

 یدتول 8پژ هش،  هایاز مدل یپژ هش جهت استفاده عمل یندر ا
 1389-1396 یزراعد  هدای سدال  یکننده خرما در استان خوزستان ط

 اییرهد قرار گرفته شده اسدت. از بنیدا کده شدناخت متغ     یابیمورد ارز
 یی،مربوط به تحلیل کدارا  یکاربرد هایدر پژ هش ی  خر ج ی ر د

   9، 1) پدژ هش  یشینهپ ی  بررس  هباشند با مطال یالزمه پژ هش م
 یدین ت  یرر  به شرح ز یشپ یامورد استفاده در تحق هایی،  ر د(14

 :شدند
 )سطح اراضی )هکتار 
  )ب  مصرفی )متر مک ب 

 )کود حیوانی )تن 

  ر ز( -)نفرنیر ی انسانی 
 )ماشین بالت )ساعت 
 )کود شیمیایی )کیلوگرم 

 )سموم بفات )لیتر 

 های مورد نیاز عهارتند از:   خر جی
 )عملکرد )کیلوگرم 

 )سود ناخال  )ریال 

تولید کننده خرمدا   8اطالعات بماری متغیرهای  ر دی   خر جی 
 1در جدد ل   1389-1396هدای زراعدی   استان خوزسدتان طدی سدال   

  ند.اخالصه شده
 

  نتایج و بحث

همانطور که ذکر شد برای ارزیابی کارایی به ر ش تحلیل پوششی 
اساسی در مورد ت ریف   اندازه پنیدره  ای، هیچ نظریه   منطا پنیره

 جود ندارد. در این تحقیا با عنایدت بده اینکده کشدا رزان اغلدب در      
 کنند   حصول نتدایج ملمدوس  های نو، مقا مت میمقابل پذیرش ایده

   گیدرد های نوین در دراز مدت انیام میناشی از بکارگیری تکنولوژی
با توجه به این که سرعت انتقال تکنولدوژی در بخدش کشدا رزی در    

 3مقایسه با دیفر بخش های اقتصادی پایین است، عرض هر پنیدره  
 6ای شدامل  در نظر گرفته شده است   لدذا تیزیده   تحلیدل پنیدره    

بدرداران کنتدرل بیشدتری بدر ر ی     جا که بهرهنپنیره خواهد بود. از ب
با ماهیت ای  ر دی ها نسهت به خر جی ها دارند، مدل تحلیل پنیره

 ر د.برای ارزیابی بکار می  ر دی
مدل، مقادیر حاصل از میانفین کارایی هر پنیره  144پس از حل 

مهنایی برای سدنیش  مقایسده کدارایی محصدول        میانفین ساالنه،
دهدد. نتدایج   بده دسدت مدی    1389-1396های زراعی الخرما طی س
 مشاهده کرد. 9تا  2 توان در جدا ل حاصل را می

هدا،  مقدار اختالو بدین حدداقل   حدداکثر کدارایی تولیدد کنندده      
دهد. طها نتدایج جددا ل   توانمندی افزایش میزان کارایی را نشان می

ولیدد کنندده   ، بیشترین مقدار توانمندی برای افزایش کدارایی در ت 2-9
که حداقل   حداکثر کدارایی  ( است، بطوری39.0پدیده اعتماد صن ت )

 باشد.می 00.1   61.0این تولید کننده به ترتیب 
ها بسیار نزدیک بده هدم بدوده،    مقادیر توانمندی سایر تولید کننده

هدای هدیده بهههدان، گلهاندر مهدر جندو          بطوریکه تولیدد کنندده  
 اند.( قرار گرفته35.0کاظمیان در رتهه د م )
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 اطالعات آماری متغیرهای ورودی و خروجی -1جدول 

Table 1- Statistical information of input and output variables 

 میانگین 

Average 

 حداقل

Minimum 

 حداکثر

Maximum 
 انحراف معیار

Standard 

deviation 
 سطح اراضی

Land surface 

19.821 4.812 10303.5 7.521 

 ب  مصرفی

Consuming water 

140004.49 10532.43 10739588.59 201462.12 

 کود حیوانی

 Manure 

136.46 0.36 541.57 112.86 

 نیر ی انسانی

Manpower 

118.03 29.13 778.55 96.77 

 ماشین بالت

Machinery 

45.28 11.00 94.5 47.06 

 کود شیمیایی

Fertilizer 

325.34 125.77 4339.38 340.52 

 سموم بفات

Pesticides 

4.98 50.03 48.13 4.39 

 عملکرد

Evaluation 

5576.147 1141 36253.6 4931.60 

 سود ناخال 

Gross profit 

940196802 557301318 3945731818 721630712 

 
های به روش تحلیل پوششی داده 1389-1396های میانگین کارایی محصول خرما تولید کننده ثمر نخل خوزستان در طی سال -2 جدول

 ایپنجره

Table 2- Average efficiency of date product during 2010-2017 via DEA window for Samar Nakhl Khozestan Producer 

تولید کننده ثمر نخل 

 خوزستان
1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 

 میانگین کارایی هر پنجره

Average efficiency 

per window 
 1پنیره 

Window 1 
0.88 0.92 0.89      0.896 

 2پنیره 

Window 2 
 0.89 0.95 1.00     0.946 

 3پنیره 

Window 3 
  0.81 1.00 0.91    0.906 

 4پنیره 

Window 4 
   1.00 0.90 0.82   0.906 

 5پنیره 

Window5 
    0.92 0.84 0.78  0.846 

 6پنیره 

Window 6 
     0.89 0.79 0.75 0.810 

 میانفین کارایی هر سال

Average efficiency 

per year 
0.880 0.905 0.883 1.000 

0.
0.910 

 
0.850 0.785 0.750 0.885 
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های به روش تحلیل پوششی داده 1389-1396های میانگین کارایی محصول خرما تولید کننده پدیده اعتماد صنعت در طی سال -3 جدول

 ایپنجره

Table 3- Average efficiency of date product during 2010-2017 via DEA window for Padideh Eatemad Sanat Producer 

تولیدکننده پدیده 

 اعتماد صنعت
1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 

 میانگین کارایی هر پنجره

Average efficiency 

per window 
 1یره پن

Window 1 
0.83 0.89 0.97      0.896 

 2پنیره 

Window 2 
 0.89 0.95 0.86     0.900 

 3پنیره 

Window 3 
  1.00 0.89 0.91    0.933 

 4پنیره 

Window 4 
   0.88 1.00 0.72   0.866 

 5پنیره 

Window 5 
    0.90 0.70 0.68  0.760 

 6پنیره 

Window 6 
     0.72 0.68 0.61 0.670 

 میانفین کارایی هر سال

Average efficiency 

per year 
0.830 0.890 0.973 0.876 0.936 0.713 0.680 0.610 

0.837 
 

 
های به روش تحلیل پوششی داده 1389-1396های میانگین کارایی محصول خرما تولید کننده هدیه بهبهان در طی سال -4 جدول

 یاپنجره

Table 4- Average efficiency of date product during 2010-2017 via DEA window for Samar Hedieh Behbahan Producer 

تولید کننده هدیه 

 بهبهان
1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 

 میانگین کارایی هر پنجره
Average efficiency 

per window 

 1پنیره 
Window 1 

0.94 0.92 1.00      0.953 

 2 پنیره
Window 2 

 0.92 0.95 0.88     0.916 

 3پنیره 
Window 3 

  1.00 0.89 0.90    0.930 

 4پنیره 
Window 4 

   0.96 0.87 0.86   0.896 

 5پنیره 
Window 5 

    0.96 0.84 0.68  0.826 

 6پنیره 
Window 6 

     0.80 0.68 0.65 0.710 

 میانفین کارایی هر سال
Average efficiency 

per year 

0.940 0.920 0.983 0.910 0.910 0.833 0.680 0.650 0.871 
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های به روش تحلیل پوششی داده 1389-1396های میانگین کارایی محصول خرما تولید کننده ساقه زرین اروند در طی سال -5 جدول

 ایپنجره

Table 5- Average efficiency of date product during 2010-2017 via DEA window for Sagheh Zarin Arvand Producer 
تولید کننده ساقه 

 زرین اروند

 میانگین کارایی هر پنجره 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389
Average efficiency 

per window 

 1پنیره 

Window 1 

0.93 0.82 0.89      0.880 

 2پنیره 

Window 2 

 0.940 0.88 0.92     0.913 

 3پنیره 
Window 3 

  0.81 0.95 0.80    0.853 

 4پنیره 
Window 4 

   0.96 0.86 0.82   0.890 

 5پنیره 
Window 5 

    0.92 0.84 0.72  0.826 

 6پنیره 

Window 6 
     0.80 0.77 0.73 0.766 

 میانفین کارایی هر سال

Average efficiency 

per year 
0.930 0.880 0.860 0.943 0.870 

0.820 
 0.745 0.730 0.854 

 ایهای پنجرهبه روش تحلیل پوششی داده 8913-9613های میانگین کارایی محصول خرما تولید کننده داردان در طی سال -6 جدول

Table 6- Average efficiency of date product during 2010-2017 via DEA window for Dardan Producer 
 میانگین کارایی هر پنجره 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 ه داردانتولید کنند

Average efficiency 

per window 

 1پنیره 
Window 1 

0.92 0.90 0.95      0.923 

 2پنیره 
Window 2 

 0.99 1.00 0.89     0.960 

 3پنیره 
Window 3 

  0.97 0.89 0.88    0.913 

 4پنیره 
Window 4 

   0.93 0.85 0.81   0.863 

 5پنیره 
Window 5 

    0.88 0.81 0.70  0.796 

 6پنیره 
Window 6 

     0.79 0.79 0.74 0.773 

 میانفین کارایی هر سال
Average efficiency 

per year 

0.920 0.945 
 

0.973 
 

0.903 0.870 0.803 0.745 0.740 0.871 
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های به روش تحلیل پوششی داده 1389-1396های خرما تولید کننده خرمایی پارسیان در طی سالمیانگین کارایی محصول  -7 جدول

 ایپنجره

Table 7- Average efficiency of date product during 2010-2017 via DEA window for Parsian Nakhl Producer 
شرکت خرمایی 

 پارسیان

 میانگین کارایی هر پنجره 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389

Average efficiency 

per window 
 1پنیره 

Window 1 
0.86 0.91 0.90      0.890 

 2پنیره 

Window 2 
 0.89 0.99 0.84     0.906 

 3پنیره 

Window 3 
  1.00 0.81 0.90    0.903 

 4پنیره 

Window 4 
   0.81 1.00 0.86   0.890 

 5پنیره 

Window 5 
    0.90 0.82 0.74  0.820 

 6پنیره 

Window 6 
     0.89 0.76 0.74 0.796 

 میانفین کارایی هر سال

Average efficiency 

per year 

0.860 0.900 0.963 0.820 0.933 0.856 0.750 0.740 0.867 
 

 

 

 

 

های به روش تحلیل پوششی داده 1389-1396های میانگین کارایی محصول خرما تولید کننده گلبانگ مهر جنوب در طی سال -8 جدول

 ایپنجره

Table 8- Average efficiency of date product during 2010-2017 via DEA window Golbang Mehr Producer 
تولید کننده گلبانگ 

 مهر جنوب

 میانگین کارایی هر پنجره 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389
Average efficiency 

per window 

 1پنیره 

Window 1 

0.86 0.86 0.92      0.880 

 2پنیره 

Window 2 

 0.88 0.97 0.84     0.896 

 3پنیره 

Window 3 

  0.97 0.80 0.80    0.856 

 4پنیره 

Window 4 

  

 
 0.83 0.86 0.74   0.810 

 5پنیره 

Window 5 

    0.82 0.71 0.68  0.736 

 6پنیره 
Window 6 

     0.79 0.69 0.62 0.700 

 میانفین کارایی هر سال
Average efficiency 

per year 

0.860 0.870 0.953 0.823 
 

0.826 0.746 
 

0.685 

 

0.620 0.813 
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 ایهای پنجرهبه روش تحلیل پوششی داده 8913-9613های میانگین کارایی محصول خرما شرکت کاظمیان در طی سال -9 جدول

Table 9- Average efficiency of date product during 2010-2017 via DEA window Kazemian Producer  
 میانگین کارایی هر پنجره 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 شرکت کاظمیان

Average efficiency 

per window 

 1پنیره 
Window 1 

0.82 0.90 0.97      0.896 

 2پنیره 
Window 2 

 0.89 0.95 1.00     0.946 

 3پنیره 

Window 3 

  1.00 1.00 0.99    0.996 

 4پنیره 
Window 4 

   1.00 0.95 0.86   0.936 

 5پنیره 
Window 5 

    0.92 0.81 0.77  0.833 

 6پنیره 
Window 6 

     0.82 0.68 0.65 0.716 

 میانفین کارایی هر سال
Average efficiency 

per year 

0.820 0.895 0.973 1.00 0.953 0.830 
 

0.725 0.650 0.887 
 

 
ای هر تولیدد کنندده طدی    مقادیر حاصل از میانفین کارایی پنیره

د ره مورد ارزیابی، مهنایی است که بر اساس بن، سدنیش   ارزیدابی   
 گیرد.ها، مورد تیزیه   تحلیل قرار میعملکرد تولید کننده

ها طی سالهیچ کدام از تولید کننده با توجه به نتایج بدست بمده،
، در شددرایط کددارایی فنددی کامددل، قددرار نفرفتدده، 1389-1391هددای 

ها، کمتر از یک بوده است. از سویی دیفدر،  میانفین کارایی تمامی بن
، از 92های ثمر نخل خوزستان   شرکت کاظمیان در سال تولید کننده

 اند.سطح کارایی فنی کامل، برخوردار بوده
مهنای نتایج بدست بمده، میانفین کارایی هر سال تولید کنندده بر 

،  1389-1391های در مقایسه با سال 1393-1396ها در د ره زمانی 
-1391کده کمتدرین مقددار بن در د ره    ر ند کاهشی داشته، بطدوری 

، مربوط به تولیدد کنندده کاظمیدان بدا مقددار میدانفین کدارایی        1389
برای تولیدد   1393-1396ن مقدار در د ره بوده، ای 89در سال  8200.

، ثهدت شدده   96  در سال  610.0کننده پدیده اعتماد صن ت به مقدار 
 است.

از طرفی دیفر، بیشترین مقدار میانفین کارایی هر سال طی د ره 
های پدیدده اعتمداد   در اختیار تولید کننده 973.0با مقدار 1391-1389

بوده اسدت. ایدن مقددار بدرای      91صن ت، داردان   کاظمیان در سال 
مربدوط بده تولیدد کنندده پدیدده       936.0، با مقددار  1393-1396د ره 

 است.  93اعتماد در سال 
تفا ت بسیار زیاد کارایی در طی ایدن د   سهب عوامدل مت دددی  

در   خددا   تددوان بدده گرداز جملده ایدن عوامددل مید ره هستند. 
های ذرات گرد   غهار با نفوذ به ر زنه، اشدداره کددرد استان خوزستان

برگ خرما   انسداد بن الیه عایقی بر سطح گل   کالله نخل تشکیل 

کاهدددش  شود   در نتییده سدهب   زنی دانه گرده میداده   مان  جوانه
 .دودشیمیددزان برداشددت   کاهددش کیفیددت محصددول م

بدده   اسدت. د  سددال اخیددر اسددتان     یعامدل دیفدر، خشکسدال
دنهدال کاهدش محسددوس بارندگددی در ایددن مدددت   در نتییدده      

ب   یکاهدش ب  ر دخانده ار ندد، توأم شددن بن با کاهدش خر جدد 
کددار ن   همننیدددن شدددور  کدددم ب  شددددن ب   یپشدددت سددددها

منطقده  یناپذیدر بدر کشدا رز هدا اسدت کده ضربدات جهرانر دخانه
 .کدرده اسدتها  ارد   از جملده نخلسدتان

نخدل خرمدا بدرای تولیدد یدک کیلوگدرم خرمددا بدده حددد د د     
متدر مک دب ب  نیداز دارد. ایدن امدر بیانفدر بن اسددت کدده نخددل    

، ک خشددد  بددده شدددرایط گدرم    یظاهدر یخرمدا با جدود سدازگار
بددرای تولیددد یددک کیلوگدرم  - باالتریمیانفیددن مصددرو ببددی 

 .(8) نسدهت بده سدایرگیاهان دارد -مداده خشدک
 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه 

این مطال ه با هدو برب رد   تحلیدل کدارایی محصدول خرمدا در     
تولیدد کنندده    8استان خوزستان انیام شده است. در این راستا کارایی 

ای مدورد  هدای پنیدره  گیری از ر ش تحلیل پوششی دادهخرما با بهره
هدا  در مدل های تحلیدل پوششدی داده  گرفت. سنیش   ارزیابی قرار 

شوند   لدذا یدک  احدد    میزان کارایی در شرایط ایستا اندازه گیری می
تصمیم گیرنده با همه  احدهای دیفر در یک د ره زمانی یکسان مورد 

ای بدر اسداس   گیدرد. در مقابدل ر ش تحلیدل پنیدره    ارزیابی قرار می
ک  احد تصمیم گیرنده را میانفین متحر ، عملکرد   ر ند تغییرات ی

هدا تحدت   دهد. کارایی تولید کنندهدر طول زمان مورد بررسی قرار می
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فرض بازده به مقیاس متغیر   با نفرش ماهیت  ر دی در د ره هدای  
هیچ کدام دهد بررسی شده است. نتایج نشان می 1389-1396زراعی 

ای دار 1393-1396   1389-1391هدای  ها طی سدال از تولید کننده
در سطح کارایی  92د  تولید کننده در سال  کارایی فنی کامل نهودند  

ها فنی کامل قرار داشته اند. میانفین کارایی هر سال همه تولید کننده
های در سطح بسیار کمتری در مقایسه با سال 1393-1396طی د ره 

بدست بمدده اسدت.  ضد یت ندامطلو  کدارایی تولیدد        1391-1389
های اخیر به دلیل ضد ف امکاندات کشدا رزان، نهدود     الها در سکننده

بموزش برای نخل داران، پدیده گرد   خا ، خشکسالی   شدوری ب   
 باشد.های منطقه میر دخانه

با توجه به نتایج پژ هش، پیشنهادهای زیر در این زمینه ارائه مدی 
 شود.

 داران.های تولید بر مهنای توانمند سازی نخلاصالح ر ش -

اکثر نمودن عوامل تولید با توجه بده نتدایج بدسدت بمدده از     حد -
 مدل.

های نوین از قهیل استفاده بهینه از مناب  ب  با بکارگیری ر ش -
 کم ببیاری.

 های غیر ضر ری.حداقل نمودن هزینه -
هدا   سدایر   گیری از خدمات حمایتی د لت از قهیدل یارانده  بهره -

 مناب  مالی
مین نیازهدای  أداری   تد در عملیات نخدل های نوین تر یج ایده -

 بموزشی
های  ببیاری تحت فشار   کداهش تلفدات منداب     توس ه سیستم -

 ب 
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Introduction: Agriculture is the most important part of Iran economy. The agricultural sector always has an 

important role in supplying the essential elements of life and human well-being, so utilizing its capabilities is 
necessary to fulfill the development goals. Because of the growth population, the food supply is increasing and 
due to resource constraints, existing resources should be used efficiently to maximize possible production. 
Therefore, checking the efficiency of agricultural producers can be useful. Dates as one of the horticultural 
products due to its nutritional properties, and preservation of the environment have a special status in Iranian 
agriculture. Cultivating dates in Iran, especially in the southwestern regions (Abadan, Khoramshahr, Shadegan), 
date back to 6,000 years ago. According to the official statistics of the Food and Agriculture Organization (FAO) 
of United Nations, Iran has the world's first position in terms of date’s cultivation. Iran is ranked in the second 
place after Egypt in terms of production and exports with 16.5% of the world's exports. Khuzestan province with 
37492 hectares of cultivation is one of the most important areas of production dates in the country. According to 
the official statistics, Khuzestan province by producing 15.2% of one million ton of country's date has the 
highest production in the country. Unfortunately, in recent years, salinity of water and dust adversely affected the 
production and quality of dates in Khuzestan province. Evaluating the performance of this product in Khuzestan 
province due to its importance in terms of cultivation, production and employment is so significant for the 
economy of the country. The aim of this study is to determine the efficiency of 8 date’s producers in Khuzestan 
province during the agricultural period 2010-2017. 

Materials and Methods: Data Envelopment Analysis (DEA) is a management tool employed to estimate the 
efficiency of number of decision making units (DMU’s). DEA can be used to calculate the efficiency measures, 
and has a wide applicability in various service and industry sectors. The first model in DEA was presented in the 
CCR paper (after Charnes, Cooper and Rhodes1978) to produce the efficiency of DMUs under constant returns 
to scale (CRS) assumption. Subsequently, Banker et al. (1984) proposed a variable returns to scale version of the 
CCR model which was named BCC model. Since in real situations, variable returns to scale is more flexible so 

in this study BCC model is used. Suppose there is a set of n peer DMUs, {DMU = (x , y ) : j = 1, 2,..., n}
j j j

 

each using m inputs to produce s outputs and also assume 
T

x = (x , x ,..., x )
j 1j 2j mj  

T
, y = (y , y ,..., y )

j 1j 2j sj
be the input and output vectors for DMUj, respectively, such that x 0, x 0

j j
  and 

y 0, y 0
j j
  . The input-oriented and output-oriented BCC models evaluate the efficiency of DMU0 by 

solving the following linear programs respectively:   
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*
min

n
s.t. x x , i 1, , m

j ij ioj 1

n
y y , r 1, , sroj rjj 1

n
1

jj 1

0, j 1, 2,..., n
j

*
max

n
s.t. x x , i 1, , m

j ij ioj 1

n
y y , r 1, , sroj rjj 1

n
1

jj 1

0, j 1, 2,..., n
j

  

   


  


 


  

  

  


  


 


  
  

The choice of input- or output-oriented models depends upon the production process characterizing the firm 
(i.e. minimize the use of inputs to produce a given level of output or maximize the level of output given levels of 
the inputs). DEA window analysis is based on a dynamic perspective, regarding the same DMU in different 
period of time as entirely different DMUs. The benefit of this method is to describe the dynamic change of the 
efficiency of each DMU comprehensively, both horizontally and vertically. More importantly, the number of 
DMU is increased in this method; hence, it enhances the discriminating power by increasing the number of 

DMUs when a limited number of DMUs is available. Consider a set of N (n 1,2,..., N) DMUs in 

T (t 1,2,...,T) period of time. Every DMU has m kinds of input and s kinds of output. Let 
n

DMUt  
denotes 

the level of input or output for DMU n in t period of time, then input vector 
n

Xt and output vector 
n

Yt will be 

presented as:
n n n n T n n n n T

X (x , x ,..., x ) , Y (y , y ,..., y )t t1t 1tmt st2t 2t
  Consider the window starts at the time 

point of k (1 k t)  , and the window width is w (1 w T k)   , then input X
kw and output Y

kw  matrix 

of each window k w will be presented as 

1 2 N 1 2 N
x , x ,..., x y , y ,..., y

k k k kk k

1 2 N 1 2 N
x , x ,..., x y , y ,..., y

k 1 k 1 k 1 k 1k 1 k 1

. .X Y
kw kw

. .

. .

1 2 N 1 2 N
x , x ,..., x y , y ,..., y

k w k w k w k wk w k w
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The input-oriented BCC model of DEA window problem for 
k

DMUt is given by solving the following linear 

program:

 * min

ns.t. X x , t 1, ,Ttkw
nY y , t 1, ,Ttkw

e 1

  

   

  

 

 

Where 
e (1,1,...,1), ( , ,..., )

N w1 2
     

 .And the output-oriented BCC model is as follows: 

* max

ns.t. X x , t 1, ,Ttkw
nY y , t 1, ,Ttkw

e 1

  

  

   

 

 

Discussion of Results and Conclusion: Land area (ha); Water consumption (cubic meters); Animal manure 
(tons); Labor (person-days); Machinery (Hours); Fertilizer (kg) as well as pesticides (L) are used as indicators of 
inputs. Meanwhile, Performance (kg) and Gross profit (Rials) are regarded as two output indicators. Since 
beneficiaries have more control over the inputs than the outputs, the input-oriented DEA windows model is 
applied to evaluate the efficiencies of 8 date producers in Khozestan province during 2010-2017. By solving 144 
models, the average performance of each window and the average annual provide a basis for measuring and 
comparing the performance of producers. Results showed that two producers were at full technical efficiency 
level in 2013, moreover none of the producers during 2010-2012 and 2014-2017 were full technically efficient. 
In period 2010-2012, efficiency of producers had small variation and the average annual efficiency of producers 
was much higher in comparison with period 2014-2017. Several factors cause the huge difference in 
performance over these two periods. Among these factors, one can mention dust in Khuzestan province, Dust 
particles reduce the harvest and the quality of the product. Another reason is the drought of the last two years. 
Reducing rivers water has made irreparable impacts on the agriculture of the region. 
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