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 چكيده
ضرروت توجه به  ،در کنار افزایش تقاضای آب در بخش های مختلف اقتصادی اخیربروز خشکسالی های 

ویژه در بخش کشاورزی نسبت به گذشته وری آن را بهکارایی مصرف منابع آب و ارتقای سطح بهره بهبود
ریزی برای بهبود کارایی بدون تعیین وضع موجود و بررسی روند آن در گذشته برنامهافزایش داده است. 

مربوط ولید محصول و تآمار و اطالعات مصرف نهاده  از استفاده با پژوهش این در ممکن نیست. بنابراین
( و IWUEآبیاری ) آباستفاده از کارایی ، استان خوزستانفعال در نیشکر  کشت و صنعتهای شرکتبه 

روش  کارگیریهببا  3131تا  3131های سال درمحصول نیشکر کارایی کل نهاده های مصرفی در تولید 
 به لحاظ استفاده از شرکت امام خمینی  ،نشان دادنتایج . شد و مقایسه بررسیها داده پوششی تحلیل

آب فاده از استمیانگین کارایی همچنین . است داشتهها شرکتر دیگعملکرد بهتری نسبت به  ،آبمنابع 
ها برای تولید درصد و میانگین کارایی کل نهاده 07در دوره مورد بررسی برای کشت نیشکر حدود آبیاری 

ع مناببا مدیریت بهتر مصرف  ،در حال حاضردان معنی است که این ب درصد است. 37حدود  ،این محصول

ی مواحدهای فعال در تولید نیشکر  ردستیابی به سطح موجود تولید نیشکر با مصرف کمت ظرفیت، آب

 . به تولید نیشکر در سطح موجود با مصرف کمتر آب دست یابندتوانند ، 
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 مقدمه

تأمین  و صنعتی و کشاورزی تولیدات در اساسی اقتصادی نقش کاالی یک عنوانبه آب امروزه

 یکنندهمصرف ترینبزرگ بخش کشاورزی میان، این در دارد. جهان شرب و بهداشتی نیازهای

 دارای کشاورزی بخش در مصرف آب بهینه مدیریت به جدی توجه بنابراین، ؛آیدمیشمار به آب

 خشکنیمه و خشک از مناطق دریکی ایران(. 9831همکاران، و )صبوحی است باالیی اهمیت

 که است و باران برف صورتبه جوی نزوالت آن، آب تأمین منبع اصلی و است شدهواقع جهان

عامل  ترینمهم آب ما کشور در همچنین .شودبرآورد می مترمکعب میلیارد 921 حدود

 19 از بیش مصرف کشاورزی که بخش است حالی در این و است کشاورزی در محدودکننده

 های آبیاری درروش بازده و دهدمی اختصاص خود به را کشور شدهاستحصال آب درصد

به  توجه با .(9831همکاران، و )کریمی است برآورد شده درصد 83 حدود کنونی مورداستفاده

 ویژه آب،به کمیاب منابع از ی کاراتراستفاده کشاورزی، محصوالت افزایش حال در تقاضای

 عنوانبه تقاضای جامعه تأمین بر افزون منابع این از بهینه برداریبهره .انکارناپذیر است ضرورتی

از  جدا کشاورزی فعالیت آنان برای که را برداراندرآمد بهره افزایش تواندمی کالن، هدف یک

هم  باشد. داشته پی در نیز آید،می به شمار نیز زندگی از هاییشیوه عنوانبه اقتصادی فعالیتی

 نهاده به مربوط مشکل کمیابی جدیدترین کشاورزی، در مورداستفاده میان منابع از اکنون

 (.9831 و همکاران، )فتحی است آب پراهمیت

 جنوب در خوزستان استان. شودتولید میدر استان خوزستان به طور عمده در ایران نیشکر 

. دارد قرار رودواروند  فارسخلیج کنار در کیلومترمربع 69286 حدود مساحتی با ایران غرب

 و چهارمحال هایاستان به شرق و شرقی شمال از، لرستان استان به شمال از استان این

 از و فارسخلیج به جنوب از، ایالم استان به غربی شمال ازبویراحمد،  و کهکیلویه و بختیاری

اساسی در صنایع  ماده خاممحصول نیشکر به عنوان یک  .شودمی محدود عراق کشور به غرب

 نیشکر و تالش در و تولید قند و شکر به شمار می رود. بررسی کارایی مصرف آب برای کشت

 . در پی خواهد داشتجهت افزایش آن، افزایش کارایی زنجیره تامین شکر در کشور را 

ریزی برای بهبود کارایی بدون تعیین وضع موجود و بررسی روند برنامهای که باید درنظر داشت، اما نکته

رف مقایسه آن با مصمحاسبه کارایی مصرف آب و  گام نخستبر این اساس آن در گذشته ممکن نیست. 
 ایراسنجهفبه دو روش  معمول به طورها کارایی استفاده از نهادهها در فرایند تولید نیشکر است. دیگر نهاده

 هابا روش تحلیل پوششی دادهآن  عمده ترین روش اندازه گیریشود که گیری میاندازه اینافراسنجهیا 



 011تحلیل پویای کارایی فنی...

(1DEAیا همان )  یزیرها یک مدل برنامهتحلیل پوششی دادهروش . است اینافراسنجهروش 

است که چندین ورودی و  (DMU) یارندهیگمیتصم یارزیابی کارایی واحدها یریاضی، برا

کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا  یریگچندین خروجی دارند. اندازه

 (.9833،ن قرار داشته است. )مهرگاناسازمان همواره موردتوجه محقق

 نهاده مجموعه یک از ستاده بیشینه دست آوردن به در بنگاه یک توانایی توان،می کارایی را

 کمینه با بازده معین تولید برای بنگاه یک توانایی یا وفناوری مشخص و بهینه فرض  با معین

میزان  که است مفهومی وریبهره دیگر سوی از کرد، تعریف دسترس در هاینهاده مجموعه

و  پاکروان ) دهدمی نشان مشخص دوره زمانی یک طول در را یکدیگر به نسبت هاکارایی بنگاه

 (.9833 ،همکاران

شده که در ادامه انجام های چندیبررسیگیری کارایی در داخل و خارج از کشور در مورداندازه

در  آب مصرف ییاکار پژوهشی (، در2991)2 همکاران و شود. فریجاها اشاره میبه برخی از آن

 بررسی هاداده پوششی تحلیل از روش استفاده با را آن بر مؤثر هایاملع و تونس هایگلخانه

 به مقیاس به نسبت متغیر و ثابت بازده در شرایط آب ییاکار میانگین ،داد نشان نتایج .دکردن

 آبیاری هایوریناف از استفاده در گذاریسرمایه آموزش، است. همچنین درصد 32 و 92 ترتیب

(، 2991) 8همکاران و دارد. یلماز آب ییاکار بر منفی گذاریزمین اثر یاندازه و مثبت رگذاریاث

 را ترکیه آبریزهای حوزهیکی از  آب مصرفی ییاکار هاداده پوششی تحلیل روش از با استفاده

 وزنی هایبه محدودیت توجه با گیرندهتصمیم واحدهای کارایی پژوهش در این کردند. بررسی

 کارایی هاداده پوششی روش تحلیل از استفاده با (،2993) 9همکاران و اسپیلمن .شد ارزیابی

 وتحلیل کردند.تجزیه را آن بر مؤثر هایعامل و جنوبی آفریقای کشتزارهای آبیاری آب مصرف

 به مقیاس به نسبت متغیر و ثابت شرایط بازده در آب کارایی میانگین که داد نشان نتایج

 زمین یاندازه مالکیت زمین، آبیاری، هایشیوه چون یهایعامل است. درصد 61 و 98 ترتیب

 به بررسی ،(9831) همکاران و صبوحی .بودند مؤثر آب آبیاری کارایی بر محصول انتخاب و

 نتایج، پرداختند هاداده پوششی تحلیل از با استفاده سیستان، هایگلخانه در آب مصرف کارایی

 در مقیاس به نسبت و متغیر ثابت بازده شرایط در آبیاری آب کارایی میانگین، نشان داد

                                           
1 Data Envelopment Analysis 
2  farija et al.,2009  
3 Yilmaz et al., 2009 
4 spilman et al., 2008 
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 در واحدهای کارایی میانگین همچنین و بود درصد 19 و 91 ترتیب به ایگلخانه واحدهای

 31 و 68 ترتیب به مقیاس به نسبت و متغیر ثابت بازده شرایط در موردپژوهش ایگلخانه

 .است درصد

یری گشود که در مورد اندازهمیگیری گونه نتیجهشده در داخل کشور اینانجامهای ررسیمرور باز 

چنین همنشده است. در داخل کشور انجام پژوهش جامعیکارایی آب آبیاری کشت نیشکر تاکنون 

شده ریزی ریاضی )بسط دادهمحاسبه کارایی آب آبیاری با استفاده از مدل برنامه در زمینهتاکنون 

نشده انجام نیز ها آمده است(ها به صورتی که در بخش مواد و روشمدل تحلیل پوششی داده

قایسه و مآب آبیاری  استفاده از گیری پویای کاراییبنابراین در پژوهش پیش رو هدف اندازه است؛

 در استان خوزستان است.آن با کارایی کل نهاده ها در فرایند تولید نیشکر 

 هامواد و روش
ط بار توس نخستیندر اندازه گیری کارایی مصرف نهاده ها  هاتحلیل پوششی دادهکاربرد روش 

حالت چند  (DEA) هاپیشنهاد شد. روش تحلیل پوششی داده (9113) 0چارنز و همکاران

صورت ابتکاری، به حالت ساده یک عاملی و یک محصولی محصولی و چند عامل تولیدی را به

بنگاه وجود  Nمحصول برای هرکدام از  Mعامل تولید و  Kکند. اگر اطالعات در مورد تبدیل می

 :( خواهد بود9الگوی ) صورتداشته باشد، فرایند محاسبه به

(9) 
                                                                    

          

                                              

                                                                                  
 

 هایعاملهای شامل وزن یک بردار  Vهای محصوالت و شامل وزن یک بردار  Uکه 

تولید و ماتریس  هایعاملاز  یک ماتریس  Xاست. ماتریس  Uو  Vترانسپوز  تولید و 

Y  اطالعات مربوط به دهنده همه است. این دو ماتریس نشان محصوالتاز  یک ماتریسN 

 بنگاه خواهد بود.

                                           
1 Charnes et al, 1987 
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ای که نسبت کل مجموع گونهاست به Uو  Vدست آوردن مقادیر بهینه  ، هدف بهباالدر رابطه 

ط شود، مشرو بیشینهتولید )میزان کارایی هر بنگاه(  هایعاملوزنی محصوالت به مجموع وزنی 

 ندینچواحد باشد. رابطه کسری باال  برابرتر و یا بر اینکه، اندازه کارایی هر بنگاه بایستی کوچک

نیز برای  گاه مقادیر بهینه باشند آن حل بهینه دارد، برای مثال اگر راه

بهینه خواهد بود. همچنین این مدل غیرخطی و غیر محدب است. این مشکل  مقادیر 

ل ریزی خطی تبدییک به مدل برنامه برابررت برطرف شد که با قرار دادن مخرج کسر صوبدین

عنوان قید دیگری به مدل اضافه شد. ( نیز بهو در ضمن این محدودیت اخیر ) شودمی

های دن مجموع وزنکر بیشینهصورت در این روش مسئله به بود. CCRاین تبدیل، ابتکار عمل 

 قیود تبدیل دیگرتولید و حفظ  هایعاملهای ه شدن کل مجموع وزنمحصول در شرایط نرمالیز

 ((:2شود )الگوی )می

(2)                    

    
                                                    

 

                               

دانیم که مسئله اند. میکار برده شدههب و   هاینمایه Vو  Uجای هخاطر تبدیل خطی ب به

که از طوریه، بکردریزی خطی حل برنامهمتداول های روشتوان با استفاده از اخیر را می

ریزی خطی برای حل تبدیل دوگان و محاسبات آن بهره جست. استفاده از برنامه هایبرتری

راکه ( است. چپیشینرابطه معنی نیاز به قیود کمتر نسبت به روش اولیه ) مسئله دوگان به

باال برتری است، به همین دلیل شکل دوگان )رابطه زیر( برای حل مسئله  

ر آنکه، تکند. نکته جالبتر میتحمیل قیود کمتر، حل مسئله را آسانریزی خطی، دارد. در برنامه

 کند:می ارائه جداگانه( برای هر بنگاه را درواقع میزان کارایی فنی ) مدل به شکل دوگان

(8)                                               
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دهد. مقادیر های مجموعه مرجع را نشان میشامل اعداد ثابت است، که وزن یک بردار  

 کند.را تأمین می ها خواهد بود که شرط کارایی بنگاه آمده برای دستاسکالر به

ام کند که آیا مقادیر واقعی محصول تولیدشده توسط بنگاه قید بیان می نخستین باالدر رابطه 

باشد؟ محدودیت دوم  میزانتواند بیشتر از این تولید مورداستفاده می هایعاملبا استفاده از 

بایستی  کمدستروند، کار میهام بتولیدی که توسط بنگاه  هایعاملداللت بر این دارد که 

بار  Nریزی خطی الزم است کار رفته توسط بنگاه مرجع باشند. مدل برنامههب هایعاملاندازه به

دست  ( برای هر بنگاه بهها حل شود. درنتیجه میزان کارایی )کی از بنگاهو هر مرتبه برای ی

تولید و یا تابع تولید  قداریمای روی منحنی همدهنده نقطهباشد، نشان خواهد آمد. اگر 

 نظریه فارل بنگاه دارای کارایی نسبی صد درصد است. برپایهمرزی است و بنابراین 

( برای IWUE1منظور محاسبه کارایی استفاده از آب آبیاری ) به« 0کارایی زیربرداری»مفهوم 

تفاوت  اینگارهبه لحاظ  9(. نمودار 2993بنگاه مورد بررسی معرفی شد )اسپیلمن و همکاران، 

بین کارایی فنی کل نهاده ها و کارایی زیربرداری را بر پایه راهبرد مدل تحلیل پوششی داده ها 

 نشان می دهد. 

 
، 3های بین کارایی فنی کل نهاده ها و کارایی زیربرداری )منبع: فریجی و همکارانتفاوت -1نمودار 

9002) 

                                           
1 Sub-vector efficiency 
2 irrigation water use efficiency 
3 Frija et al, 2009 
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، Aنهاده ها در فرایند تولید جدا شده است. سه بنگاه   دیگرفرض شده نهاده آب از  9در نمودار 

B1  وB2 های با استفاده از مصرف دو نوع نهاده یک محصول را تولید می کنند. بنگاهB1  وB2 

داشته و روی منحنی امکانات تولید قرار می  Aعملکرد بهتری در مصرف نهاده نسبت به بنگاه 

ناکاراست. کارایی فنی کل نهاده های  B2و  B1های نسبت به بنگاه Aگیرند.  در این حالت بنگاه 

و کارایی  توسط نسبت  B2و  B1های نسبت به بنگاه Aکارگرفته شده بنگاه هب

توسط نسبت  B2و  B1نسبت به بنگاههای  A( بنگاه IWUE0ز آب آبیاری )استفاده ا

 محاسبه می شود.  

محاسبه قابل 9صورت الگوی ها، کارایی استفاده از آب آبیاری بهپایه مدل تحلیل پوششی داده بر

 :است

(9)                                               
                                                                          

                                                                     0)()(,  WWi XX 
0  WWi 

تولید به استثنای نهاده که در آن محدودیت دوم مربوط به نهاده های مورد استفاده در فرایند 

بنگاه های موجود است. در الگوی  آب و محدودیت سوم مختص نهاده آب در بنگاه مورد بررسی و

اه نشان می دهد، بنگ کارایی آب می تواند عددی بین صفر و یک به خود بگیرد. ارزش یکباالی 

مصرفی بدون روی منحنی امکانات تولیدی واقع شده است و امکان کاهش آب مورد بررسی، 

کاهش سطح تولید وجود ندارد. کسب عددی کمتر از یک بیانگر وجود میزانی ناکارایی در بنگاه 

مورد بررسی است و بدین معنی است که می توان سطح آب مصرفی را بدون تاثیر بر سطح تولید 

 کاهش داد.

رایند تولید مصرف نهاده های تولید و میزان محصول تولیدی در ف هایاین پژوهش، دادهدر 

یرکبیر، فارابی، امی، هابنام) اهواز جنوب و شمال در نیشکر و صنعت کشتنیشکر شش واحد 

شرکت  رمجموعهیزکه همگی  خان، امام خمینی، سلمان فارسی و دعبل خزائی( کوچک یرزام

 دریافت 9818-19تا  9832-38های زراعی جانبی هستند، برای سال عیصناتوسعه نیشکر و 

تولید و  هایعامل، کارایی کل GAMS افزارنرمکارگیری هشد. با استفاده از آمار کسب شده و ب

محصول  زمینهبرپایه راهبرد تحلیل پوششی داده ها، در  (IWUE) کارایی استفاده از آب آبیاری

 شد. و مقایسه نیشکر استان خوزستان محاسبه

                                           
1 irrigation water use efficiency 

min 

0 Yyi..ts
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 های تحقیقنتایج و یافته

 9832های های نیشکر بین سالمصرف نهاده میزانهای مرتبط با تولید و های آماری دادهویژگی

مترمکعب که  222132آب مصرفی  میزانشده است. میانگین گزارش 9 در جدول 9819 تا

و کمترین میزان مصرف آب  38-39 مصرف آب را شرکت امام خمینی در سال میزانبیشترین 

کیلوگرم بر  82919داشته است. میانگین سم مصرفی  32-38در سال  را شرکت سلمان فارسی

و کمترین  32-38لیتر که بیشترین میزان مصرف سم مربوط به شرکت امام خمینی در سال 

است. میانگین کودمصرفی  32-38میزان مصرف سم مربوط به شرکت سلمان فارسی در سال 

و کمترین میزان  32-38 ی در سالتن که بیشترین مصرف کود را شرکت امام خمین 9389

در تولید  گرفته شده کاراست. میانگین نیروی به 32-38مصرف کود را سلمان فارسی در سال 

و  33-36سال  مربوط به شرکت سلمان فارسی در آننفر است که بیشترین  333 نیشکر معادل

 است. 31-19کمترین مربوط به شرکت امام خمینی در سال 

آب مصرفی در تولید نیشکر  میزانگذاری  های مرتبط با ارزشهای آماری داده( ویژگی1جدول )

 1339-1321های سال

  

  

 نحراف معیارا واریانس بیشینه کمینه میانگین
 362111  299819  9996962  23862119681  2/931129   (kg) تولید  

 222132    32296 899993 8198989938 1/69929  (3m) مصرفی آب

 82919 32363 91163 19818362 1/3813 (litr) سم مصرفی

 9389 6899 2988 9222983 2/9916  (kg) کودمصرفی

 3/993 29339 9999 391 333 نفر() نیروی کار 

 های کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبیاز شرکت شدهدریافت ا آمار بنا بر های تحقیقیافته: نبعم 

تن که بیشترین تولید مربوط به شرکت امام خمینی  362111تولید نیشکر معادل  میزانمیانگین 

 است.   38-39و کمترین تولید مربوط به شرکت فارابی در سال  32-38در سال 

 31 -19 و 32-38های توان گفت شرکت امام خمینی در سالآمده میدستتوجه به نتایج به

 بررسیسال تولید محصول نیشکر در بین شش شرکت مورد 99 درباالترین کارایی فنی آب را 

دلیل مصرف کمتر آب و رسیدن به تولید بیشتر توانسته به کارایی  در این پژوهش دارد که به

کارایی  33-36 و 38-39، 32-38های دست یابد. شرکت امیرکبیر در سالباالیی در مصرف آب

و تولید بیشتر محصول است شرکت سلمان  آب باالیی در مصرف آب که ناشی از مصرف کمتر

توانسته باالترین کارایی آب طی ده سال تولید محصول  33-36و  32-38های فارسی در سال
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ن کارایی شده باالتریهای یاد یج شرکت سلمان فارسی در سالبا توجه به نتا.را داشته است نیشکر

 33-36و  32-38های در سال شرکت میرزا کوچک خان هم. داشته استنیز ها را کل نهاده

کارایی باالیی در  36-31و 33-36 ،32-38های سال دررا دارد. همچنین  باالترین کارایی آب

کارایی  19-12و  31-19، 32-38های های خود دارد. شرکت فارابی نیز در سالمصرف کل نهاده

-12 و 32-38زراعی  هایسالهای مورد بررسی، سالاز بین داشته است. باالیی در مصرف آب 

  .را داشته استهای خود ، کارایی باالیی در مصرف کل نهاده31

و کارایی کل نهده ها  باالترین کارایی مصرف آب 32-38شرکت دعبل خزائی که تنها در سال 

 کمترینبه  19تا  19کارایی فنی آب از سال دهد که نشان می روند کاراییبررسی . را داشته است

 خود رسیده است. میزان

 ردکارایی استفاده از آب آبیاری و کارایی کل نهاده های مورد استفاده در کشت نیشکر میانگین 

گونه در این جدول مالحظه نشان داده شده است. همان 2در جدول  9819تا  9838های سال

 ست.  سال مورد بررسی ا نخستینشود، باالترین میانگین هر دو نوع کارایی مربوط به می
 

 در میانگین کارایی مصرف آب و کارایی کل نهاده های مربوط به واحدهای تولید نیشکر( 9) جدول

 1321تا  1333های سال

 33-39 31-33 38-31 38-38 38-38 20-32 21-20 29-21 23-29 21-23 

کارایی 

 مصرف آب 
18/9 13/9 39/9 33/9 12/9 19/9 66/9 33/9 69/9 66/9 

کارایی کل 

 هانهاده
13/9 38/9 63/9 31/9 11/9 33/9 13/9 61/9 11/9 11/9 

 های تحقیقیافته: نبعم

 سال زراعیدوره تا  آغازبررسی روند کارایی استفاده از نهاده ها به ویژه استفاده از آب آبیاری از 

کاهشی داشته است. کلی  روند ، کوچک هایو نوسان 39-33به استثنای سال زراعی  19-19

میزان گیرد ولی با این وجود، ی به خود میافزایشپس از آن تا انتهای دوره مورد بررسی روند 

کارایی مصرف آب و  .کمتر است 32-38سال محاسبه شده در انتهای دوره از کارایی کارایی 

 19-19 زراعی در سالکامال هماهنگ با یکدیگر  ی مصرفی در تولید نیشکرکارایی کل نهاده ها

قرار  در طول دوره مورد بررسی ترینبیشجایگاه در  32-38و در سال زراعی  کمتریناه جایگدر 

، هکه در دوره مورد بررسی داشت هاییند تغییر کارایی با وجود نوسانروبنابراین به طور کلی . دارد

میانگین کارایی آب مورد استفاده در کل دوره مورد بررسی،  به خود گرفته است. کاهشیروندی 
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درصد و میانگین کارایی کل نهاده ها در فرایند تولید نیشکر در دوره مورد بررسی،  19حدود 

انگیزه در واحدهای تولید نیشکر، سطح کارایی آب مصرفی  نبودبدلیل درصد بوده است.  39حدود 

نونی تولید ک هایمیزاندستیابی به  ظرفیتاز سطح کارایی کل نهاده ها پایین تر است. در واقع 

ها بیشتر وجود دارد. همچنین نتایج دیگر نهادهبا استفاده از نهاده کمتر در مورد آب نسبت به 

های مختلف در ترویج استفاده اجرای سیاستبا وجود کمبود آب در کشور و  ،آن است گویای

 بهینه از آب، هنوز انگیزه موثری برای واحدهای تولید نیشکر فراهم نشده که آنان را در استفاده

   نهاده ها ترغیب کند.دیگر بهینه تر از نهاده آب نسبت به 
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ریزی برای بهبود کارایی بدون تعیین وضع موجود و بررسی روند آن در گذشته ممکن برنامه

ه هادن دیگرمحاسبه کارایی مصرف آب و مقایسه آن با مصرف  گام نخستنیست. بر این اساس 

 ایهفراسنجمعمول به دو روش طور بهها کارایی استفاده از نهادهها در فرایند تولید نیشکر است. 

 روش تحلیل پوششیبا گیری آن ترین روش اندازهشود که عمدهگیری میاندازه اینافراسنجهیا 

ها یک مدل تحلیل پوششی دادهاست. روش  اینافراسنجهروش  یا همان( DEA9ها )داده

است که چندین  (DMU) یارندهیگمیتصم یارزیابی کارایی واحدها یریاضی، برا یزیربرنامه

کارایی استفاده از و مقایسه ، محاسبه هدف از انجام این پژوهش ورودی و چندین خروجی دارند.

 نتایج نشان داد، میانگین در تولید نیشکر در استان خوزستان است.ها نهاده دیگرو  آب آبیاری

درصد و میانگین کارایی کل نهاده  19کارایی آب مورد استفاده در کل دوره مورد بررسی، حدود 

 درصد بوده است. با توجه به نتایج 39ها در فرایند تولید نیشکر در دوره مورد بررسی، حدود 

از  پسها دارد و شرکت دیگرعملکرد بهتری نسبت به  شرکت امام خمینی در کارایی فنی آب

مام خمینی شرکت های فارابی سلمان فارسی، امیرکبیر، میرزا کوچک خان و دعبل شرکت ا

هایی که در انتهای خزائی رتبه های بعدی کارایی آب را به خود اختصاص دادند. در واقع شرکت

دارای ناکارایی در تخصیص آب هستند. این بدان معنی است  که در عملرتبه بندی قرار گرفتند، 

 باالتر هایمیزاننند با مدیریت بهتر مصرف آب، با همین میزان مصرف آب، به ها می تواکه آن

 دست یابند.  کنونیتولید نسبت به وضعیت 

                                           
1 Data Envelopment Analysis 
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 هایتوان گفت شرکتیمسال تولید نیشکر  99ها در شرکت همچنین با توجه به میانگین کارایی

نتایج مقایسه سطوح دارند.  باالترین کارایی را 32-38در سال  پژوهشدر این  بررسی مورد

ه طور بمحاسبه شده کارایی استفاده از آب آبیاری و کل نهاده ها در تولید نیشکر نشان می دهد، 

 اربسیها کارایی های آب مصرفی و کل نهاده در دوره مورد بررسی روند هاییکلی با وجود نوسان

انگیزه در واحدهای تولید نیشکر، سطح  نبودبدلیل همانگ و دارای روند کاهشی است. همچنین 

 میزان دستیابی به نهاده ها پایین تر است. در واقع ظرفیتکارایی آب مصرفی از سطح کارایی کل 

نهاده ها بیشتر وجود دارد.  دیگرتولید کنونی با استفاده از نهاده کمتر در مورد آب نسبت به 

های مختلف در کشور و اجرای سیاست آن است با وجود کمبود آب درگویای همچنین نتایج 

 هاترویج استفاده بهینه از آب، هنوز انگیزه موثری برای واحدهای تولید نیشکر فراهم نشده که آن

 نهاده ها ترغیب کند.   دیگررا در استفاده بهینه تر از نهاده آب نسبت به 

ده ن سطح کارایی کل نهابدلیل باالتر بودن میانگیگونه که در نتایج پژوهش مشاهده شد، همان

یشکر نمدیریت تخصیص آب برای تولید  روشکارایی استفاده از آب آبیاری، نوسان  برابرها در 

زشی های آموکارگاه ضرورت داردبنابراین . بیشتر استها نهاده کلتخصیص مدیریت نسبت به 

نحوه کشت و مدیریت مصرف آب توسط شرکت پیشتاز در کارایی )شرکت امام خمینی(  در زمینه

 ارایی مصرف آب آبیاری انجام شود.و افزایش ک هاآموزهبه منظور انتقال 

حساس سازی های کاهش مصرف آب و از پژوهش نشان داد سیاست دست آمدهبههمچنین نتایج 

راین نیشکر خیلی موثر نبوده است. بنابکشت  زمینهآب در کارایی افزایش تولیدکننده نسبت به 

نده ای تنظیم شود که تولیدکنگذاری برای آب آبیاری به گونهقیمت شود، نظامتاکید بر این می

 ها کند. نهاده دیگربه افزایش کارایی آب بیشتر از افزایش کارایی  تشویقنیشکر را 

وزارت جهاد کشاورزی با تخصیص بودجه در زمینه انجام تحقیقات بهزراعی و بهبود مصرف آب 

مچنین ه روش های کشت آب اندوز را در بین تولیدکنندگان نیشکر ترویج کند.می تواند در کشور 

ب گیری کارایی آو اندازه یاری تولید نیشکرآباستفاده از آب موثر بر کارایی  هایعاملبررسی 

گذاری در سیاست آسانگریی دیگر به منظور هادر قالب پژوهشاری تولید چغندرقند در کشور آبی

 پژوهش به شمار می ورد.آوردهای شایان توجه و اعمال این دستاز گیری و تصمیم
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