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 چکيده
 در هاای  کشور برای کارایی گیری اندازه کشور، اقتصادی توسعة و رشد در کارایی اهمیت به توجه با

 بیشاتری  اهمیات  از ا کند می طی را شدن صنعتی فرایند اولیة مراحل که ا ایران نظیر توسعه، حال
 رویکارد  و( SFA) تصاادفی  مارزی  تحلیال  از استفاده با پژوهش، این در رو، این از. است برخوردار
 باا  صانعت  هار  تکنولاوژی  باین  شاکا  ) فراتکنولوژی نسبت و( هزینه) اقتصادی کارایی فرامرزی،
 را آن به رسیدن توانایی ایران صنعتی های فعالیت که صنعت عملکرد بهترین با متناسب تکنولوژی

 اا  1374 زماانی  بااز   در گونااگون   تکنولاوژی  ساوو   با گروه، سه قالب در مختلف، صنایع( دارند
 ماورد  صانایع  بارای  اقتصاادی  کاارایی  متوسط که است آن از حاکی نتایج. شود می تعیین 1389
 12/89 و 20 محادود   در فرامارزی  کاارایی  متوساط  درصاد،  15/96 و 42/42 محدود  در بررسی
 گاروه  همچناین . اسات  9765/0 و 4711/0 محادود   در نیز فراتکنولوژی نسبت متوسط و درصد،
 متوساط  و فرامارزی  و گروهای  کاارایی  متوساط  درصاد  لحاظ به ا آالت ماشین و صنعت به وابسته
 ساوخت  و انارژی  معادن،  به وابسته و کشاورزی به وابسته های گروه به نسبت ا فراتکنولوژی نسبت

 گاروه  در کاارایی  تغییارات  و فراتکنولوژی نسبت رشد و بهبود روند طرفی، از. دارد بهتری عملکرد
 .است  تر ملموس و بیشتر بررسی مورد دور  طول در سوخت و انرژی معدن، به وابسته

 JEL: C23, C61, D24, L23 بندي طبقه

 .فراتکنولوژی نسبت ،هزینه کارایی ،تصادفی مرزی تحلیل فرامرزی، تابع :کليدي واژگان

                                                      
 09131118962نویسند  مسئول، تلفن: * 
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 مقدمه

 را نتیجاه  حاداکرر  موجاود  عوامال  و امکاناات  کمترین با تا است کوشیده همواره انسان

. نامیاد  بااالتر  اقتصاادی  کاارایی  باه  یاابی  دست توان می را ها کوشش این. بیاورد دست به

 تولیاد  طبیعای،  امکاناات  و ذخایر منابع، داشتن بدون که دارند وجود هایی کشور امروزه،

 خادادادی  هاای  ثروت و امکانات از که است هایی کشور برابر چندین ها آن سرانة ناخالص

 و یافتاه  توساعه  هاای  کشاور  میاان  کاارایی  و وری بهره عمیق شکا . مندند بهره ارزشمند

 است تفاوت این عمد  دالیل از توسعه حال در عبارتی، به و یافته توسعه کمتر های کشور

 و اقتصاادی  هاای  مارز  شادن  رنا   کا   باه  توجاه  باا  رو، این از(. 1388 رجبی، و رنجبر)

 فرایناد  اولیاة  مراحال  کاه  ایاران،  نظیار  کشوری در جهانی، عرصة در رقابت یافتن شدت

 صانایع  گاروه  تکنولاوژی  شاکا   و کاارایی  میازان  شناخت کند، می طی را شدن صنعتی

 توانااد ماای شااناختی چنااین. اساات ضااروری پاایش از باایش هااا آن نوسااانات و مختلااف

 دیگار،  عباارت  باه  یاا،  نسبی موفقیت با را کشور صنعتی شاخة اقتصادی گذاران سیاست

 اتخااذ  در را هاا  آن و ساازد  آشانا  کشاور  صانعتی  مختلاف  های گروه پذیری رقابت میزان

 و تولیاد  مختلاف  های رشته بین منابع بهینة تخصیص برای مناسب سیاستی های راهکار

 .کند یاری کشور صنعتی مجموعة در بازدهی حداکررکردن و ها هزینه کردن حداقل برای
   کد اساس بر ایران، صنعتی فعالیت گروه 23 تحقیق این در

1
ISICساه  به دورقمی، های 

 تکنولاوژی  سوو  بودن متفاوت فرض با که، ای گونه به است؛ شده تفکیک فعالیت دسته

 ا هاا  فعالیات  دسته این از یکی درون ها فعالیت گروه این از یک هر فعالیت، دسته سه این

 معادن،  باه  وابساته  های فعالیت 3دوم دستة کشاورزی؛ به وابسته های فعالیت 2اول دستة

                                                      
1. International Standard Industry Classification 

 (، تولید پوشاا  17) (، تولید منسوجات16) تنباکو (، تولید محصوالت از توتون و15) صنایع غذایی و آشامیدنی .2

 .(22) و چاپ ( و انتشار21) (، تولید کاغذ20) محصوالت چوبی (، تولید چوب و19) (، دباغی18)

(، 24) محصاوالت شایمیایی   (، تولیاد ماواد و  23) ای های هساته  های نفت و سوخت پاالیشگاه -غال ککزتولید  .3

 .(28) (، بازیافت27) ت اساسیا(، فلز26) تولید محصوالت کانی غیرفلزی(، 25) تولید محصوالت الستیکی
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 قارار  ا آالت ماشاین  و صانعت  باه  وابساته  هاای  فعالیات  1ساوم  دستة و سوخت؛ و انرژی

 بارای  اسات  فرامارزی  مفهاوم  کاارگیری  باه  حاضر تحقیق هد  اساس، این بر. گیرد می

 باا  کاه  عملکاردی  بهتارین  از صانایع  از یاک  هار  فاصالة  و صانایع  فعلای  جایگاه تعیین

 امکاان  همچنین،. باشند داشته توانند می صنعت فعلی های ظرفیت و امکانات کارگیری به

 متفااوت  هاای  تکنولاوژی  تحات  کاه  را، کشاور  صنعتی مختلف واحدهای کارایی مقایسة

 جایگااه  شاناخت  در کشاور  صانعت  به تواند می امر این. سازد می فراه   کنند می فعالیت

 .رساند یاری شایسته جایگاهی به یابی دست و نواقص رفع و ها کاستی جبران اش، فعلی

 فرامرزي روش به کارایی گيري اندازه نظري مبانی

 پیشانهاد  او. پرداخات  کارایی گیری اندازه برای روشی ارائة به( 1957) 2فارل بار نخستین

 صانعت  در موجاود  هاای  بنگااه  بهتارین  عملکارد  باا  بنگااه  یک عملکرد مقایسة که کرد

 از اساتفاده  کاارایی،  تعیین یعنی خود، پیشنهاد ساختنِ عملی برای فارل،. است تر مناسب

(. 1384 میبادی،  اماامی ) کارد  معرفای  مرزی تولید تابع برآورد برای را ها بنگاه اطالعات

 تخماین  داگاالس  -کااب  شاکل  در را پارامتریک مرزی تولید تابع( 1986) 3چاو و ایگنر

 در را اخاالل  اجازای  ساایر  و خوا گذاری تأثیر امکان الگو این در ایشان که آنجا از. زدند

 قلماداد  فنای  ناکاارایی  را مارز  از انحرافات همة و گرفتند نظر در تصادفی مرزی تخمین

 .شد معرو ( DEA) 4معین مرزی الگوی به ها آن الگوی کردند،

 بارای  ولای  کند، رفع را معین مرزی الگوی مشکل کرد تالش( 1971) 5تیمر سپس،

 باا  دوبااره  را مارز  و کارد  رهاا  را مارز  به تر نزدیک مشاهدات از درصدی مشکل این حل

                                                      
آالت اداری حساابگر و   (، تولیاد ماشاین  29) نشاده  بندی طبقهآالت  (، تولید ماشین28) محصوالت فلزات فابریکی .1

رادیاو و  (، تولیاد  31) نشده در جاای دیگار   بندی طبقههای برقی  آالت و دستگاه (، تولید ماشین30) محاسباتی

 ة(، تولیاد وساایل نقلیا   33) (، تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکای و ابازار دقیاق   32) زیون و وسایل ارتباطییتلو

(، تولیااد مبلمااان و مصاانوعات 35) (، تولیااد سااایر تجهیاازات حماال و نقاال34) تریلاار موتااوری تریلاار و ناای 

 .(36) نشده بندی طبقه

2. Farrel 

3. Aigner & Chu 

4. Data Envelopment Analysis 

5. Timmer 
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(TFA) پهان  مارزی  الگاوی  باه  کاه  زد تخمین یافته تقلیل های داده از استفاده
 شاناخته  1

 و میوسان  و ،(1977) 3کاورا  و بااتیس  ،(1977) اشمیت و الول ، 2ایگنر سپس،. شود می

 بارای  را سانجی  اقتصااد  روش باه ( SFA) 4تصاادفی  مارزی  تاابع ( 1977) برو  دن ون

 تاابلویی  هاای  داده از اساتفاده  با کارایی برآورد دیگر، طر  از .کردند معرفی بار نخستین

 باارو  دن ون میوساان و( 1977) اشاامیت و الول ایگناار، ،(1972) 5کارلسااون توسااط

 ،(1989 ،1985) 6اشامیت  همچاون  بسایاری  افاراد  آن، از پاس . یافات  توسعه( 1977)

 بخشایدند  بهبود را برآورد های روش( 1990) 8ربائو و( 1980) 7اشمیت و الول فورساند،

 .(1389 همکاران، و رنجبر) پرداختند بحث به آن مختلف های جنبه دربار  و

 ،(1984) 10ساایکلز  و اشامیت  ،(1981) 9ولای  و پیت همچون گروهی میان، این در

 میاان  در. گرفتناد  نظار  در ثابات  زماان  طاول  در را کاارایی ( 1988) 11کاوئلی  و باتیس

 و اشامیت  کورناول،  تصاادفی،  مارزی  های الگو برای پژوهش حوز  در مور  متخصصان

 14اشامیت  و لای  و( 1992) کاوئلی  و بااتیس  ،(1990) 13کومبهاکاار  ،(1990) 12سایکلز

 کاوئلی  و بااتیس  و زمان طول در متغیر ناکارایی جزء به مربوط الگوهای دربار ( 1993)

 از یکای  حاال،  هار  باه . پرداختناد  بحاث  باه  ناکاارایی  بار  ماثثر  عوامال  دربار ( 1995)

 باین  در تکنولاوژی  باودن  یکساان  فارض  کنارگاذاردن  اخیار  توجاه  درخور های پیشرفت

 و رائاو  بااتیس،  و( 2002) 15رائاو  و بااتیس  اسااس،  این بر. است  بررسی مورد های بنگاه

                                                      
1. Thick Frontier Analysis 
2. Aigner  

3. Battese & Corra 

4. Stochastic Frontier Analysis 
5. Carlsoon 

6. Schmidt 

7. Forsand, Lovell & Schmidt 

8. Bauer 

9. Pit & Lee 

10. Schmidt & Sickles 

11. Battese & Coelli 

12. Cornwell, Schmidt & Sickles 

13. Kumbhakar 

14. Lee & Schmidt 

15. Battese & Rao 
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 باودن  متفااوت  فارض  باا  تصاادفی  2فرامارزی  تاابع  چاارچوب ( 2008 و 2004) 1اودانل

 .پردازی  می آن معرفی به ادامه در که کردند ارائه را بررسی مورد های گروه تکنولوژی

 اقتصادي کارایی. 1

 کنناد  می استفاده Y ستاد  تولید برای 2Xب و 1X نهاد  دو از فقط که هایی بنگاه برای

 باه  نسابت  ثابت بازده فرض با AA منحنی با کارا کامالً های بنگاه یکسان تولید منحنی

 باشاد،  هاا  بنگااه  از یکای  نمایانگر Pنقوة اگر. است شده داده نشان 1 نمودار در مقیاس

 مقادار  به توجه با نهاده سازی حداقل در بنگاه یک توانایی کنند  منعکس که ا فنی کارایی

  صورت به ا است ستاده ثابت
OP

ORفنای  لحاظ به زمانی تولیدکننده یک. شود می تعریف 

 .شود انجام AA همسان تولید منحنی روی بر او تولید که کاراست
 

  P 
 

 

   

 

 

 

 

 (محور نهاده دیدگاه) فارل روش به کارایی انواع توصيف. 1 نمودار

 کاارایی . هاسات  نهااده  قیمات  دهناد   نشاان  BB یکساان  هزیناة  خط 1 نمودار در

 ثابت مقدار به توجه با هزینه سازی حداقل در بنگاه یک توانایی کنند  منعکس تخصیصی

 صورت به تخصیصی کارایی کند می تولید P نقوة در که بنگاهی برای. است تولید
OR

OS 

 یکسان هزینة خط روی بر که کاراست تخصیصی لحاظ از بنگاه زمانی. است تعریف قابل

                                                      
1. Battese, Rao & O’Donneli 

2. meta frontier function 

Q 

B
’ 

B 

R 

X2/Y 

X1/Y 
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بنگااه  بارای  اقتصادی کارایی تخصیصی کارایی در فنی کارایی ضرب حاصل از. گیرد قرار

P صورت به 
OP

OS

OR

OS

OP

OR
 بنگاه زمانی. شود می تعریف P اقتصاادی  کاارایی  دارای 

 (.1384 میبدی، امامی) برساند Q وضعیت به P وضعیت از را خود که است

 فرامرزي الگوي معرفی. 2

 هاای  تکنولاوژی  دارای بررسی مورد گروه K شود می فرض تصادفی فرامرزی رویکرد در

 صاورت  باه  هاا  گاروه  ایان  برای تصادفی مرزی هزینة تابع بنابراین،. یکدیگرند از متفاوت

 :شود می تعریف 1 رابوة

(1) )k(it)k(it)k()k(it uvX

)k(it)k(it)k()k(it)k(it e)uvexp(),X(fC





 

C تصاادفی،  مارزی  تواباع  هزینةx   شاده،  اساتفاده  هاای  نهااده  باردار   باردار 

 دارای تصاادفی  جازء  V تصاادفی،  مارز  تاابع  بارای  x های متغیر به مربوط های پارامتر

)مساتقل  و یکساان  توزیاع  )( , )
20 v kN ، U منقواع  نرماال  توزیاع  دارای ناکاارایی  جازء

( ) ( )( , )
 2

it k kN   از مستقل وV های اندیس. است kti  امk گاروه  ام،iصنعت بیانگر ,,

 .است گروه هر در موجود های بنگاه تعداد بیانگر نیز kL و است امt زمان و

 در( بااال  اقتصاادی  کاارایی ) 1پاایین  ناکاارایی  باا  هزیناه  نقاط از پوششی فرامرزی تابع

 تولیدکننادگان  کل که است استوار فرض این بر فرامرزی تابع مفهوم. است مختلف مناطق

 منزلاة  باه  تکنولوژی،. دارند را یکسانی تکنولوژی به یابی دست توانایی مختلف های گروه در

 بناابراین،  شود، می گرفته نظر در زمان از لحظه یک در هستی، در موجود دانش از موقعیتی

 ایان  عناصار  بعضای  از توضایحی  شده بیان ای منوقه های تکنولوژی عنوان به کنون تا آنچه

 ای منوقاه  هاای  تکنولاوژی  از اجمااعی  عناوان  باه  T*فراتکنولوژی رو، این از. است دانش

 مجماو   کاه  آیاد  برمی تعریف این از .شد خواهد منجر هزینه حداقل به که شود می مور 

 .است فراتکنولوژی از ای مجموعه 2 رابوة ای منوقه های تکنولوژی

                                                      
. در این موالعه برای بیان مفهوم کارایی اقتصادی با رویکرد فرامرزی از تابع هزینه استفاده شاد؛ بادین مفهاوم کاه هار یاک از       1

ع هزینة فرامرزی داشته باشند هزینة کمتاری دارناد و باه لحااظ کاارایی اقتصاادی در       گروه صنایع که فاصلة کمتری با تاب

تار اسات و    گیرند، زیرا در این صورت شکا  تکنولوژی، که عددی بین صافر و یاک اسات، کوچاک     جایگاه باالتری قرار می

 دهد. به خود اختصاص میتری را  ضرب آن در کارایی گروهی و در نتیجه کارایی اقتصادی فرامرزی مقدار بزرگ حاصل
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 آن در کاه  ا صانعت  کال  باه  نسابت  را بنگااه  هار  هزیناة  کاارایی  بتوان اینکه برای حال

 پاوش ) فرامارزی  هزیناة  تاابع  روش باید سنجید، ا دارد وجود متفاوت تکنولوژی با هایی گروه

 تاابع  ،(2004) اودانال  و رائاو  بااتیس،  از پیاروی  به رو، این از. گرفت کار به را تصادفی( مرزی

 :شود می پیشنهاد 3 رابوة صورت به صنعت یک برای مدلی عنوان به فرامرزی هزینة
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*C و فرامرزی هزینة تابع دهند  نشان * بایاد  کاه  اسات  ای ناشناخته های پارامتر 

 از یاک  هار  در موجاود  هاای  بنگااه  تعاداد  kL و هاا  بنگااه  کال  تعاداد  L و شود برآورد

 رابواة  نیاز ( متفااوت  هاای  تکنولاوژی  باا  هاایی  گاروه ) k مقادیر کلیة برای. هاست گروه

)k(it
*

it XX   از تار  پایین همواره فرامرزی هزینة تابع که امعن بدین است؛ برقرار 

 تاابعی  را فرامارزی  تابع( 2004) اودانل و رائو باتیس،. است ای منوقه مرزی هزینة توابع

 هاا  آن. اند گرفته نظر در ای منوقه تصادفی مرزی توابع پوش و بریدگی بدون و یکنواخت

 باین  فاصالة  از انحرافاات  مجمو  و انحرافات مجمو  کردن حداقل روش دو از استفاده با

 تخماین  را تصادفی فرامرزی تابع ضرایب گروهی مرزی هزینة تابع و فرامرزی هزینة تابع

 .است فرامرزی الگوی بیانگر 2 نمودار. زدند
 

 
 مختلف هاي تکنولوژي با اي منطقه مرزي هزینة توابع و فرامرزي هزینة الگوي. 2 نمودار

Output 

Cost 

Frotier1 

Frontier2 

Frontier3 

Meta-frontier 
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 x نهااد   چند از استفاده با را y محصول تولیدی های واحد که شود می فرض اینجا در

 باا  تعادادی  ،1 تکنولاوژی  باا  ها واحد از تعدادی. کنند می تولید تکنولوژی مختلف سوو  و

 از ساو   هار  بارای  ایان،  بناابر . اناد  مشاغول  تولید به 3 تکنولوژی با تعدادی و 2 تکنولوژی
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 تاابع  باه  مرباوط  گروهای  هزیناة  ناکارایی بیانگر 4 رابوة راست سمت در اول بخش

 :یعنی است، امk گروه تصادفی مرزی هزینة
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 1فراتکنولوژی نسبت معادل نیز 4 رابوة راست سمت در دوم بخش MTR فعالیت 

iگروه در ام kزمان در و ام tاست ام. 
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 فارض  باا  کاه  اسات  یاک  و صفر بین عددی 2(تکنولوژی شکا ) فراتکنولوژی نسبت

 مارزی  تاابع  هزیناة  به فرامرزی تابع هزینة نسبت با برابر نهاده معینی مقدار کارگیری به

 مارزی  هزینة تابع کمتر شکا  بیانگر باشد تر بزرگ اندازه هر نسبت این. است امkگروه

 صانعت  در موجاود  تکنولاوژی  بهترین فراتکنولوژی. است فرامرزی هزینة تابع با گروهی

 .شود می محسوب بالقوه تکنولوژی گروه هر برای که است

 ناکاارایی  بیاانگر  4 رابواة  راسات  طار   سوم قسمت به شده مشاهده محصول نسبت

 باا  که بود خواهد فرامرزی تابع به نسبت امt زمان در و امk گروه در امiبنگاه اقتصادی

 *

itINF شود می داده نشان 7 رابوة صورت به: 

                                                      
1. metaforontier technology ratio 

تر و عدم ایجاد تناقض در بیان مفهاوم نسابت شاکا  تکنولاوژی      بیان شفا برای ( 2008) باتیس، رائو و اودانل .2

در ایان مقالاه نیاز باه جاای نسابت        ،به همین منظور ؛دندکر( از اصوال  نسبت فراتکنولوژی استفاده 2004)

 ند.داریکسانی  شکا  تکنولوژی از نسبت فراتکنولوژی استفاده شده است. این دو مفاهی  کامالً
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 رابواة  صاورت  به 6 و 5 رابوة از استفاده با فرامرزی اقتصادی ناکارایی دیگر، بیان به

 :است فراتکنولوژی نسبت و گروهی اقتصادی ناکارایی ضرب حاصل با برابر یعنی 8

(8) *
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( 1995) کوئلی و باتیس الگوی از استفاده با گروه هر برای داگالس - کاب هزینة تابع

 بارآورد ( 1/4) نساخة  2فرونتیار  افازار  نارم  از اساتفاده  باا  1نماایی  درست حداکرر روش به

 استفاده با نیز فراتکنولوژی نسبت محاسبة و فرامرزی هزینة تابع ضرایب برآورد. شود  می

 برآوردشاده  ضارایب  و هاا،  داده ماتریس نویسی، برنامه کدهای اساس بر 3شزم افزار نرم از

 .گیرد می صورت 4خوی ریزی برنامه روش و فرونتیر افزار نرم در گروه هر برای

 از اساتفاده  با یابی بهینه مسئلة حل با فرامرزی تابع *های پارامتر تجربی، کاربرد در

 :شوند  می برآورد 9 رابوة صورت به خوی ریزی برنامه

   کردن حداقل (9)
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 :قید به نسبت

کردن حداقل (10)
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نمایی  محاسباتی از طریق آزمون نسبت درست  آمار .1    10log HLHLLR  آیاد کاه در آن    دست می به

 0HL ها و  نمایی مقید به محدودیت مقدار حداکرر تابع درست 1HL نمایی بادون   مقدار حداکرر تابع درست

 آزادی برابر با تعداد قیدهاست. ةبا درج 2هاست. این آماره دارای توزیع توجه به محدودیت
2. Frontier 4.1 

3. Shazam 

4. linear programming 
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 تحقيق پيشينة

 داخلی مطالعات. 1

 روش باا  فرامارزی،  تاابع  مفهاوم  از ماوردی  موالعة طی ،(1387) ثانی جعفری و زیبایی

 تولیاد  تکنولوژی در ای منوقه های تفاوت موالعة به ،(DEA) ها داده فراگیر غیرپارامتریک

 شاکا   داد نشاان  ای منوقه مرزی تولید تابع تخمین حاصل نتایج. پرداختند کشور شیر

 اصافهان  استان در و حداقل یزد استان در تولیدکنندگان سایر و تولیدکننده بهترین بین

 نسابت  محاسابة  و فرامارزی  تولیاد  تابع تخمین از حاصل نتایج همچنین،. است حداکرر

 ساایر  باا  مقایساه  در یازد  و تهاران  هاای  اساتان  که داد نشان( TGR) 1تکنولوژی شکا 

 .دارند بهتری تکنیکی عملکرد موالعه مورد های استان

 شاکا   و فنای  کاارایی  بررسای » باه  ای موالعه در( 1391) زیبایی و کناری اسفنجاری

 روش باا  فرامارزی  تولیاد  تابع. پرداختند «ایران گذار تخ  مرغ پرورش های واحد تکنولوژی

 میاانگین  کاه  است آن از حاکی نتایج. شد زده تخمین( DEA) ها داده فراگیر غیرپارامتریک

 اسااس  بر فنی کارایی میانگین و 88/0 تا 49/0 محدود  در منتخب های استان برای کارایی

 باه  مرباوط  کاارایی  بااالترین  بنابراین،. است 82/0 تا 31/0 محدود  در فرامرزی تولید تابع

 .است تهران استان به مربوط فنی کارایی ترین پایین که حالی در است؛ ق  استان

 خارجی مطالعات. 2

 فرامارزی  تابع و کارایی تکنولوژی، شکا » عنوان با ای موالعه در ،(2002) رائو و باتیس

 فنای  کاارایی  بررسای  باه ( DEA) هاا  داده پوششای  تحلیل روش از استفاده با ،«تصادفی

. پرداختناد  ا ددارنا ن یکساانی  تکنولاوژی  کاه  ا متفااوت  هاای  گاروه  در موجود های بنگاه

 هاای  بنگااه  تکنولوژی شکا  های نسبت تصادفی فرامرزی الگوی یک کاربرد با همچنین،

 بارای  پوشاش  یاک  عناوان  باه  صانعت  عملکارد  بهترین به نسبت را گروه هر در موجود

 .آوردند دست به مختلف های گروه

 بارای  فرامارزی  تولید تابع کاربرد» عنوان با پژوهشی در ،(2004) اودانل و رائو باتیس،

 باا  «متفااوت  تکنولاوژی  تحات  هاای  بنگااه  تکنولوژی های شکا  و فنی های کارایی برآورد

                                                      
1. Technology Gap Ratio 
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 هاای  تکنولاوژی  با هایی گروه در موجود های بنگاه برای فرامرزی تولید تابع یک کارگیری به

 منوقاة  پنج در موجود های بنگاه تکنولوژی شکا  نسبت و فنی کارایی مقایسة به متفاوت،

 باین  تکنولاوژی  شاکا   نسابت  میانگین. پرداختند 1995 ا 1990 زمانی  باز  در اندونزی

 بااالترین  جاکارتاا  های بنگاه از زیادی تعداد. بود جاکارتا برای 90/0 و جاوا شرق برای 52/0

 فنی های کارایی مناطق سایر برای و داشتند فرامرزی تابع به نسبت را فنی کارایی میانگین

 جااوا  شرق های بنگاه از زیادی تعداد همچنین،. بود ای منوقه مرزهای از کمتر شده محاسبه

 .دارند ای منوقه تصادفی مرز به نسبت را فنی کارایی میانگین باالترین نیز

 فرامارزی  تحلیال  و تجزیه به ای،  موالعه در ،(2010) همکاران و 1بوشرآبادی محرابی

. پرداختند ایران در 2004 و 2003 های سال برای مختلف پستة رق  سه تولید به مربوط

 مختلاف  اناوا   کاه  مزارعای  باین  فنی کارایی در اندکی بسیار تفاوت دهد می نشان نتایج

 کاه  تولیاد،  بار  شاده  اعمال های محدودیت از پوشی چش  اما، دارد، وجود کنند می کشت

 بارای  کشاورزان فعالیت دامنة افزایش به تواند می است، درخت گوناگون انتخاب از ناشی

. شاود  منجار  کشااورزی  بهتار  هاای  فعالیات  اعماال  طریاق  از شان تکنیکی کارایی بهبود

 مقایساة  بارای  ساو   واحد در عملکرد نتایج به توجه که است آن بیانگر نتایج همچنین،

 .کند نمی کفایت تنهایی به گانه سه ارقام کارآمدی

 فراتکنولاوژی  هاای  نسابت  و فنی کارایی» عنوان با ای موالعه در ،(2010) 2براوو و موریرا

 و فنای  کاارایی  ،«فرامارزی  رویکارد  یاک : جناوبی  کشاور  سه در لبنی مواد تولید مزار  برای

 و شایلی  آرژانتاین،  هاای  کشاور  برای فرامرزی رویکرد از استفاده با را فراتکنولوژی های نسبت

. کردناد  مقایساه  کشاور  هار  بارای  2003 ا 1996 باز  از متفاوتی زمانی های دوره در اروگوئه

 فرامارزی  باه  اروگوئاه  و آرژانتاین  هاای  کشاور  تصاادفی  مرزهای که است آن از حاکی نتایج

 .است شیلی کشور از باالتر ها کشور این فنی کارایی متوسط درصد و است تر نزدیک

 زیسات  محایط  کاارایی  گیاری  انادازه » عناوان  با ای موالعه در ،(2013) همکاران و 3چن

 در را کشاور  63 زیسات  محایط  کارایی ،«فرامرزی رویکرد و فاصله تابع از استفاده با کشورها

 گاروه  چهاار  باه  کشاورها  ایان  موالعاه  این در. کردند گیری اندازه 2005 ا 1981 زمانی باز 

                                                      
1. Mehrabi Boshrabadi  

2. Moreira & Bravo 

3. Chen, Yu-Ying Lin & Chen 
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 نشاان  نتایج. شدند تفکیک تکنولوژی مختلف سوو  و مجزا تولید تصادفی مرزی توابع تحت

 بااال  درآمد با هایی کشور به فرامرزی به نسبت زیست محیط کارایی متوسط رشد باالترین داد

 زیسات  محایط  کاارایی  متوساط  پاایین  درآماد  با هایی کشوردر  که حالی در دارد؛ اختصاص

 دارای نرخ رشد منفی است.

 الگو برآورد و معرفی

 الگو معرفی. 1

 عناوان  تحت و زمانی سری صورت به شده ارائه های آمار از تحقیق این نیاز مورد های داده

 بخاش  در فعاال  هاای  بنگااه . اسات   شده آوری جمع کشور صنعتی های کارگاه سرشماری

 نظار  در آمااری  جامعاة  1389 تاا  1374 های سال طی دسته سه قالب در کشور صنعت

 کاار  باه  تابلویی های داده صورت به تحقیق این در استفاده مورد اطالعات. شود می گرفته

 شاامل  هاایی  هدارای زیرشاخ دورقمی ISIC کد باصنعتی  عمد  های  فعالیت  گروه. رود می

 شاده  موالعاه  سارگروه  صانایع  موالعاه  این در که است چهاررقمی و رقمی سه ISIC کد

 قیمات  ،1نمونه بنگاه واقعی ستاند  ارزش و هزینه به مربوط های داده ترتیب، بدین. است

 واقعای  قیمات  و ،4انارژی  واقعای  قیمات  ،3سرمایه واقعی قیمت ،2کار نیروی نهاد  واقعی

 ترانسالوگ  هزیناة  تاابع . اسات  شده استخراج ایران صنعتی فعالیت 23 در 5عوامل سایر

                                                      
هاا   هاای آن صانعت و ساپس تعادیل آن     از طریق تقسی  هزینه و ارزش ستاند  هر صنعت به تعداد کل کارگااه  1.

 آید. دست می فروشی به ای و شاخص عمده ترتیب با شاخص مصر  کاالی واسوه به

هاا( بار تعاداد کارکناان مزدبگیار و       طریق تقسی  ارزش جبران خدمات )مجمو  مزد و حقوق و سایر پرداخت از 2.

 آید. دست می بهای هر صنعت  سپس تعدیل آن با شاخص مصر  کاالی واسوه

دسات   باه  1376گاری پاولی باه قیمات ثابات ساال        بودن بین صنایع، از تقسی  ارزش جاری به ثابت واسوه . با فرض یکسان3

 آید. می

های مصرفی )نفات سافید، گازوئیال، گااز طبیعای، گااز ماایع،         ها و انرژی مجمو  متوسط وزنی قیمت کلیة سوخت 4.

ضرب قیمت واقعی انرژی )کاه   بنزین، نفت سیاه و کوره، زغال سن ، زغال چوب، برق، آب( است که برابر با حاصل

( در سه  ارزشی همان انرژی )نسبت ارزش هار انارژی باه    با شاخص مربوط به همان سوخت یا انرژی تعدیل شده

 ارزش کل انرژی مصرفی( است. قیمت انرژی نیز حاصل تقسی  ارزش هر انرژی بر حج  مصرفی آن است.

فعالیت ماورد بررسای منهاای ارزش فعالیات ماورد نظار( باا         23. از طریق تقسی  ارزش جاری به ثابت )مجمو  5

 آید. دست می ای به هاستفاده از جدول مصار  واسو
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 اسات  11 رابواة  صاورت  باه  گروه هر برای 1سرمایه واقعی قیمت به نسبت نرماالیزشده

 (.1388 رجبی، و رنجبر)
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 آن در که
OEW PPPC

~
,

~
,

~
,

 نیاروی  انرژی، عوامل، سایر نرماالیزشد  واقعی قیمت ترتیب  به ~

kti های اندیس و ستانده واقعی ارزشY و است صنعت کل هزینة و کار صنعت بیانگر ,,

iدستة امkزمان و امtاست ام. 

 هزینه مناسب تبعی ساختار گزینش. 2

 آزماون  از اساتفاده  با هزینه مناسب تبعی ساختار باید نخست الگو، برآورد شرو  برای

) نمایی درست  نسبت )LR و داگاالس  -کااب  الگوی نخست منظور، بدین. شود انتخاب 

 نسابت  آزمون از استفاده با سپس،. شود  می برازش گروه سه هر برای ترانسلوگ سپس

 باه  تاوان  مای  مربوطه، آزادی درجة با جدول دو خی آمار  با آن مقایسة و نمایی درست

 اگار . کارد  اقادام  کشور صنعت هزینة تابع برای مناسب تبعی شکل انتخاب
0H 1   وH 

 تاابع  الگاوی  و داگاالس  -کااب  هزینة تابع الگوی در نمایی درست تابع مقدار ترتیب به

 :شود می بیان آید می 1 جدول در که صورتی به آزمون نتیجة باشد،  ترانسلوگ هزینة

 هزینه تابع نوع گزینش براي نمایی درست نسبت آزمون. 1 جدول

log آزمون  LR بحرانی مقدار نتيجه ( )
i

L H


3

11
 log ( )

i
L H


3

01
 صفر فرضية 

H0  رد  30.18102

05.0  8972/75 2678/74 3191/36 :

, ,...




0 0
5 6 14

iH

i

 

 تحقیق نتایج: منبع

                                                      
 بودن تابع هزینه نسبت به قیمت عوامل. . برای اعمال فرض همگن از درجه یک1
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 باا  2 جادول  آماار   از نمایی درست نسبت آزمون، آمار  تربودن بزرگ دلیل به بنابراین،

 تبعای  فارم  پاذیرفتن  14 تاا  5 ضارایب  صافربودن  بر مبنی 0H فرضیة ،10 آزادی درجة

 هزیناة  تابع مقابل در ترانسلوگ هزینة تابع کارگیری به صحت و شود می رد داگالس -کاب

 .شود می تأیید درصد 5 خوای سو  در شده محاسبه آزمون آمار  مبنای بر داگالس -کاب

 ناکارایی توزیع نوع تعيين. 3

 در متغیار  ناکاارایی  فارض  تصادفی، مرزی هزینة برای شده بیان معمول های فرضیه بین در

 صورت به( 1992) کوئلی و باتیس توسط شده ارائه زمان طول   iit uTtu  exp 

 غیرمنفای  تصاادفی  های متغیر و زمان از نمایی تابع یک از برآمده الگو این. است  شده بیان

 اینجا در. است صنعت در  , ,..., 12t i i N کاه  است  i  هاای  دوره از ای مجموعاه 

 زمانی
iT بین در T تولید مشاهدات که است زمانی iدارد قارار  زماان  آن در بنگاه امین .

 شود برآورد باید که است عددی پارامتر . ituکاه  اسات  زماان  طاول  در متغیر ناکارایی 

 و شاود  iu باا  برابار  یا یابد کاهش یا افزایش تواند می  صفربودن و منفی مربت، به بسته

منقوع نرمال توزیع دارای
( ) ( )( , )it k kN  

  ناکاارایی  توزیاع  متوسط بیانگر نیز  k.است 2

 مرکاب  هاای  فرضایه  آزماون  ها، ناکارایی توزیع نو  بررسی برای بنابراین، .است گروه هر در

 :است شده گزارش 2 جدول در پیشنهادی گروه سه هر برای مربوطه

 پارامترهاي به مربوط مرکب هاي فرضيه آزمون. 2 جدول  , , 

 نتيجة

 آزمون

 آزمون
LR 

log ( )
i

L H


3

11
 log ( )

i
L H


3

01
 H 1 H 0 

0H2678/74 6156/131 6957/114 ردشد ,  0 0     0   

0H6156/131 7184/133 2056/4 ردشد , , 0 0   ,  0 0   

0H6156/131 4565/143 6817/23 شد رد , , 0 0   ,  0 0   

0H6156/131 2849/144 3385/25 شد رد , , 0   ,  0 0   

 تحقیق نتایج: منیع
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 باا  شاود؛  می پرداخته الگو بودن تصادفی مرزی بررسی به اول آزمون اجرای با نخست

 یعنی 1 آزادی درجة با جدول دو خی از( 69/114) آماره این مقدار تربودن بزرگ به توجه

 / /
2
0 05 1 3 84، 0 فرضH 1 فرض و ردH تأییاد  الگاو  باودن  تصاادفی  مرزی بر مبنی 

 .شود  می
 حالات  در و ، وجاود  بدون  وجود سوم حالت ، وجود بدون  وجود دوم حالت در

 مقاادیر  باودن  بازرگ  باه  توجاه  با. شود  می آزمون ها آن فقدان مقابل در  و توأم وجود آخر

 جدول آمار  از محاسباتی آمار  / /
2
0 05 1 3 84، 0 فرض حالت سه این از یک هر درH و رد 

 آماار   از محاساباتی  آماار   مقادار  ترباودن  بازرگ  به توجه با بنابراین،. شود  می تأیید 1H فرض

 یعنی جدول، / /
2
0 05 2 5 99، 0فرض چهارم حالت درH وجاود  بار  دال نهاایی  نتیجاة  و رد 

 .است الگو در و  توأم

 فرامرزي الگوي وجود امکان بررسی. 4

 اناد  شاده  تعیاین  مارزی  هزینة تابع یک اساس بر که هایی واحد اقتصادی کارایی هرچند

 کنناد  مای  فعالیات  متفااوت  های تکنولوژی تحت که واحدهایی برای است، شدنی مقایسه

 باا . شاود  تعریف فرامرز یک ها آن برای باید بنابراین،. بود نخواهد معتبر ای مقایسه چنین

 را تکنولاوژی  یاک  تحات  و همگان  هاای  بنگااه  کارایی توان می تنها نه فرامرز این تعریف

 و دیگار  گاروه  باه  گروهای  از نااهمگن  های بنگاه کارایی مقایسة امکان بلکه کرد، بررسی

 نسابت  آزماون  امکان این وجود بررسی برای. شود می فراه  نیز متفاوت تکنولوژی تحت

 .شود می انجام 3 جدول صورت به نمایی درست

 فرامرزي تابع وجود امکان بررسی براي نمایی درست نسبت آزمون. 3 جدول

 نتيجة

 آزمون
 بحرانی مقدار

LR  
log آزمون ( )

i
L H


3

11
 log pooledL صفر فرضية 

 رد

0H 
 / /

2
0 05 10 18 30 6812/94 2849/144 9443/96 

 3 یکسانی

 تکنولوژي

 تحقیق نتایج: منبع
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 از نماایی  درسات  نسابت  آزماون  آماار   تربودن بزرگ به توجه با که، شود می مشاهده

 رد گاروه  ساه  تکنولاوژی  بودن یکسان فرضیة ،10 آزادی درجة با 2 یعنی جدول، آمار 

 در پیشانهادی  گاروه  ساه  بارای  فرامارزی  تابع یک کارگیری به صحت بنابراین،.  شود  می

 تاابع  و گاروه  سه برازش از حاصل نتایج 4 جدول. شود می تأیید درصد پنج خوای سو 

 منقواع  نرماال  توزیاع  دارای و زماان  طاول  در متغیار  ناکارایی وجود حالت در فرامرزی

 .دهد می نشان را( 2 جدول در شده ارائه فرضیات آزمون طبق)

 الگو برآورد. 5
 ترانسلوگ الگوي برازش نتایج. 4 جدول

 ضرایب 1 گروه 2 گروه 3 گروه تلفيقی فرامرزي

7712/0- 5804/2- 

(6320/2-) 

7490/1 

(5824/1) 

7947/0- 

(4530/0-) 

3794/4- 

(2537/4-) 
0 

 

5200/0 7009/0 

(8218/2) 

3437/0 

(1125/1) 

6997/0 

(5133/2) 

9056/0 

(8215/3) 
1 

 

1807/0 8173/1 

(9804/1) 

2787/0 

(3337/0) 

8187/1 

(9445/1) 

1371/2 

(9555/3) 
2 

 

7080/0 2733/0 

(8012/0) 

0383/0 

(1093/0) 

0607/0- 

(2364/0-) 

4434/0 

(4738/1) 
3 

 

8781/0- 8337/1- 

(9977/1-) 

0417/1 

(0919/1) 

3937/0- 

(2321/0-) 

5194/2- 

(3506/2-) 
4 

 

0506/0 0629/0 

(7071/1) 

1105/0 

(0929/2) 

0418/0 

(7587/1) 

0393/0 

(4379/1) 
5 

 

4353/0 5753/0 

(2960/1) 

3831/0 

(4237/1) 

8918/0 

(2699/2) 

0118/0- 

(0307/0-) 
6 

 

0370/0- 0110/0- 

(2432/0-) 

0255/0 

(3686/0) 

0191/0 

(7129/0) 

0762/0- 

(4407/1-) 
7 

 

2636/0- 1117/0 

(1306/0) 

8025/1 

(9854/1) 

0022/0 

(0019/0) 

2463/0- 

(2503/0-) 
8 

 

0031/0- 2093/0- 

(0733/2-) 

1283/0- 

(1445/1-) 

2234/0- 

(4475/2-) 

1676/0- 

(8568/2-) 
9 
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 ترانسلوگ الگوي برازش نتایج. 4 جدولادامة 

 ضرایب 1گروه  2گروه  3گروه  تلفيقی فرامرزي

0238/0- 0158/0 

(4592/0) 

0392/0- 

(2305/1-) 

0336/0 

(0271/1) 

0133/0 

(5403/0) 
10 

 

0763/0 2814/0 

(6404/1) 

2930/0 

(5769/1) 

1461/0 

(3156/1) 

2582/0 

(3470/2) 
11 

 

0837/0- 1355/0- 

(8572/0-) 

1192/0 

(2446/1) 

2075/0- 

(3093/1-) 

0441/0- 

(4476/0-) 
12 

 

2802/0- 4158/0- 

(7260/0-) 

0501/1- 

(3277/2-) 

0325/0- 

(0588/0-) 

1058/0- 

(2007/0-) 
13 

 

1956/0 1680/0 

(7737/0) 

1957/0- 

(0198/1-) 

0977/0- 

(4239/0-) 

2461/0 

(2278/1) 
14 

 

 0808/0 

(9401/0) 

0200/0 

(9536/5) 

0337/0 

(7037/2) 

0849/0 

(1791/3) 

2 

 

 6588/0 

(5143/2) 

0238/0 

(6653/0) 

1742/0 

(5862/0) 

07390/0 

(9521/10) 
 
 

 4613/0 

(1520/1) 

0436/0 

(3761/2) 

0193/0 

(1151/0) 

5011/0 

(6658/3) 
 
 

 0125/0 

(0335/1) 

1073/0 

(8597/2) 

1228/0 

(6922/3) 

0023/0- 

(1714/0-) 
 
 

 9443/96 1418/69 8506/27 2925/47 Log Likelihood 

 .است t آمار  بیانگر پرانتز داخل ارقام

 تحقیق نتایج: منبع

 نتایج تحليل و تجزیه. 6

 باا  نخسات  گاروه،  هار  هزینة بر متغیرها از یک هر اثرگذاری جهت و شدت تعیین برای

 ستانده، های متغیر از یک هر نبودن یا اثرگذاربودن نمایی درست نسبت آزمون از استفاده

 ساپس،  مشخص، گروه هر هزینة بر عوامل سایر قیمت و انرژی قیمت کار، نیروی قیمت

 تعیاین  داشاته  وجود اثرگذاری این که مواردی در آن نو  5 جدول در کشش محاسبة با

 .است شده
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 بار  کاار  نیاروی  قیمت و ستانده متغیرهای مربت اثرگذاری بیانگر آمده دست به نتایج

 بار  انارژی  قیمات  طرفی، از. است فرامرزی هزینة تابع و سوم، دوم، اول، های گروه هزینة

 فرامارزی  هزینة تابع و دوم گروه هزینة بر ولی نبوده، اثرگذار سوم و اول های گروه هزینة

 مربتای  اثار  سوم و دوم، اول، های گروه هزینة بر نیز عوامل سایر قیمت. دارد مربت اثری

 .است منفی فرامرزی هزینة تابع بر اثرگذاری این اما گذاشته،

 گروه هر اثرگذار متغيرهاي به نسبت گروه هر هزینة تابع کشش. 5 جدول

 به نسبت کشش 1 گروه 2 گروه 3 گروه فرامرزي

 ستانده متوسط 89/0 74/0 84/0 85/0

 کار نیروی قیمت متوسط 57/0 36/0 76/0 7/0

 انرژی قیمت متوسط _ 09/0 _ 63/0

 عوامل سایر قیمت متوسط 55/0 65/0 35/0 -75/0

 تحقیق نتایج: منبع

 نتایج آماري تحليل

 دسـته  فرامـرزي  و گروهـی  کـارایی  متوسـط  درصد فراتکنولوژي، نسبت متوسط. 1

 دوره طول در ها فعاليت

 تکنولاوژی  و کاارایی  هاای  تفااوت  بررسای  بارای  فرامارزی  تابع مفهوم از موالعه این در

1گروهای  اقتصاادی  کاارایی  بر عالوه رو، این از. شود می استفاده ای منوقه
 (eff)،  نسابت 

 هزیناة  تاابع  تا تصادفی مرزی هزینة توابع از یک هر فاصلة که MTR یعنی فراتکنولوژی،

 در نسابت  ایان  ضارب  حاصال  باا  نهایت، در. است شده برآورد نیز شده، تعریف فرامرزی

(Meta eff) 2فرامرزی کارایی گروهی اقتصادی کارایی
 .شود می حاصل 

 کشاورزي به وابسته صنایع گروه .1. 1

 کشااورزی،  به وابسته گروه یعنی اول، گروه در که شود می مالحظه ،6 جدول نتایج به توجه با

 و باوده  افازایش  حاال  در نوساانی  و نسبی طور به 1385 سال تا فراتکنولوژی نسبت متوسط

                                                      
1. Effichiency 

2. Metaeffichiency 
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 ایان  بعاد  باه  1386 ساال  از اماا، . است صنایع از گروه این در تکنولوژی شرایط بهبود گویای

 گاروه  این در را فراتکنولوژی نسبت متوسط کمترین 1389 سال. است کاهش حال در نسبت

 باثبااتی  تقریبااً  روناد  1384 ساال  تاا  اول گروه در گروهی کارایی. دهد می اختصاص خود به

 البتاه  اسات؛  منفی آن رشد میزان کل در و دارد کاهشی روندی بعد به سال این از اما داشته،

 1385 ساال  تا نیز فرامرزی کارایی فراتکنولوژی، نسبت تغییرات با متناسب. نیست محسوس

 .است کاهشی روند این بعد به 1385 سال از اما داشته، افزایشی روندی نسبی طور به

 دوره طول در اول گروه در Meta eff و ،MTR، eff. 6 جدول

 1 گروه
 سال

meta eff 1 eff 1 MTR1 

09/35 72/60 5807/0 1374 

68/35 66/60 5875/0 1375 

04/39 59/60 6471/0 1376 

12/36 52/60 6000/0 1377 

88/37 46/60 6265/0 1378 

11/39 39/60 6477/0 1379 

01/39 32/60 6485/0 1380 

68/36 26/60 6088/0 1381 

27/34 19/60 5706/0 1382 

06/36 12/60 6003/0 1383 

29/37 06/60 6205/0 1384 

87/37 99/59 6315/0 1385 

61/35 92/59 5953/0 1386 

00/32 86/59 5354/0 1387 

76/32 79/59 5462/0 1388 

79/30 72/59 5184/0 1389 

 کل میانگین 5978/0 22/60 95/35

 رشد نرخ -0041/0 -06/0 -25/0

 تحقیق نتایج: منبع
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 سوخت و انرژي، معدن، به وابسته صنایع گروه. 2. 1

 دوره طول در دوم گروه در Meta eff و MTR، eff. 7 جدول

 سال 2 گروه
meta eff 2 eff 2 MTR 2 

67/45 65/67 6621/0 1374 

06/51 48/70 7187/0 1375 

29/52 14/73 7105/0 1376 

93/48 63/75 6492/0 1377 

72/49 95/77 6469/0 1378 

97/62 10/80 7815/0 1379 

35/61 07/82 7428/0 1380 

12/65 88/83 7721/0 1381 

63/64 54/85 7491/0 1382 

25/67 04/87 7678/0 1383 

72/67 41/88 7634/0 1384 

62/69 64/89 7749/0 1385 

42/69 75/90 7654/0 1386 

52/76 75/91 8392/0 1387 

11/73 65/92 7903/0 1388 

648/77 46/93 8329/0 1389 

 کل میانگین 7479/0 13/83 69/62

 رشد نرخ 0115/0 59/4 43/7

 تحقیق نتایج: منبع

 نسابت  متوسط کمترین ، سوخت و انرژی، معدن، به وابسته گروه یعنی دوم، گروه در

 متعلاق  فراتکنولاوژی  نسبت بیشترین و 1378 و 1377 های سال به متعلق فراتکنولوژی

 متوساط  افازایش  بیاانگر  هماواره  0115/0 رشاد   نرخ. است 1389 و 1387 های سال به

 نارخ  و است ا تکنولوژی ک  سرعت با و مداوم تقریباً بهبود مفهوم به ا فراتکنولوژی نسبت

 در بررسای  مورد های سال طول در گروهی اقتصادی کارایی افزایش بیانگر نیز 59/4 رشد 
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 درصاد  فراتکنولاوژی،  نسابت  و گروهای  کاارایی  متوسط رشد با متعاقباً،. است گروه این

 .است  داده اختصاص خود به را( 43/7) مربت رشد نیز فرامرزی کارایی متوسط

 آالت ماشين و صنعت به وابسته صنایع  .3. 1

 دوره طول در سوم گروه در Meta eff و ،MTR، eff. 8 جدول

 3 گروه
 سال

Meta eff 3 eff 3 MTR 3 

03/74 66/78 9386/0 1374 

42/75 58/80 9348/0 1375 

82/76 359/82 9322/0 1376 

21/79 98/83 9423/0 1377 

59/79 47/85 9317/0 1378 

31/84 84/86 9716/0 1379 

53/84 08/88 9603/0 1380 

30/87 22/89 9782/0 1381 

94/83 26/90 9305/0 1382 

82/84 20/91 9308/0 1383 

42/84 05/92 9176/0 1384 

37/87 83/92 9412/0 1385 

07/87 53/93 9312/0 1386 

52/85 17/94 9087/0 1387 

39/84 74/94 8912/0 1388 

28/77 26/95 8130/0 1389 

 کل میانگین 9284/0 70/88 25/82

 رشد نرخ -0083/0 02/2 24/0

 تحقیق نتایج: منبع
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 وضاعیت  اسات،  کمتاری  رشد شاهد اگرچه صنعت، به وابسته گروه یعنی سوم، گروه

 در. اسات  بهتار  دیگر گروه دو از فراتکنولوژی نسبت و گروهی کارایی لحاظ به گروه این

 نسابت  متوساط  بیشاترین  1381 و 1379 هاای  ساال  و کمتارین  1389 سال گروه این

 در فرامارزی  و گروهای  کاارایی  متوسط درصد. اند داده اختصاص خود به را فراتکنولوژی

 کاارایی  متوساط  مقایساة  باا  نهایات،  در. روسات  روباه  مربات  رشد با ترتیب به گروه این

 گاروه  اول، جایگااه ( آالت ماشاین  و صانعت  به وابسته) سوم گروه گفت توان می فرامرزی

( کشااورزی  به وابسته) اول گروه و دوم، جایگاه( سوخت و انرژی، معادن، به وابسته) دوم

 مقایساة  لحااظ  باه  گروهای  ترتیاب  هماین . اند داده اختصاص خود به را اول  جایگاه نیز

 .است برقرار نیز بررسی مورد های گروه در فراتکنولوژی نسبت و گروهی کارایی

 فعاليـت  هـر  فرامرزي و گروهی کارایی متوسط درصد فراتکنولوژي، نسبت متوسط. 2

 دوره طول در دسته هر در

 کشاورزي به وابسته صنایع گروه. 1 .2

 دوره طول در اول گروه در فعاليت هر Meta eff و MTR، eff. 9 جدول

Meta eff1 eff 1 MTR1 فعاليت کد 

02/34 08/53 6407/0 15 

52/31 97/61 5082/0 16 

34/30 60/48 6242/0 17 

83/33 60/58 5774/0 18 

02/29 90/48 5933/0 19 

22/39 87/63 6140/0 20 

37/33 08/54 6170/0 21 

31/56 70/92 6075/0 22 

 کل میانگین 5978/0 22/60 95/35

 تحقیق نتایج: منبع
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 باین  از کاه  اسات  فعالیت کد هشت شامل اول گروه شود،  می مالحظه که طور  همان

 و توتاون  از محصاول  تولیاد ) 16 فعالیت و( آشامیدنی و غذایی صنایع) 15 فعالیت ها آن

 طرفای،  از. اناد  فراتکنولاوژی  نسابت  متوسط کمترین و بیشترین دارای ترتیب به( تنباکو

 بیشترین دارای ترتیب به نیز( منسوجات تولید) 17 فعالیت و( چاپ و انتشار) 22 فعالیت

 و( چااپ  و انتشاار ) 22 فعالیات  نهایات  در و اند گروهی کارایی متوسط درصد کمترین و

 باه  را فرامارزی  کاارایی  متوسط درصد کمترین و بیشترین ترتیب به( دباغی) 19 فعالیت

 .دهند می اختصاص خود

 سوخت و انرژي معدن، به وابسته صنایع گروه. 2. 2

 دوره طول در دوم گروه در فعاليت هر Meta eff و ،MTR، eff .10 جدول

Meta eff2 eff 2 MTR 2 فعاليت کد 

65/44 94/93 4746/0 23 

15/54 41/76 7028/0 24 

33/62 32/71 8645/0 25 

96/87 64/94 9300/0 26 

46/46 47/69 6536/0 27 

59/80 02/93 8621/0 37 

 کل میانگین 7479/0 13/83 69/62

 تحقیق نتایج: منبع

 مشااهده  آماده،  دسات  باه  نتاایج  باه  توجه با. است فعالیت کد شش شامل دوم گروه

 23 فعالیات  و( غیرفلازی  کاانی  محصاوالت  تولیاد ) 26 فعالیت گروه این در که شود می

 و بیشاترین  ترتیاب  باه ( ای هساته  هاای  ساوخت  و نفت های پاالیشگاه -کک زغال تولید)

 نیاز ( اساسای  فلازات ) 27 فعالیات  و 26 فعالیات  و فراتکنولوژی نسبت متوسط کمترین

. اناد  داده اختصاص خود به را گروهی کارایی متوسط درصد کمترین و بیشترین ترتیب به

 کاارایی  متوساط  درصاد  کمترین و بیشترین دارای ترتیب به 23 و 26 فعالیت نهایت، در

 .اند فرامرزی
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 آالت ماشين صنعت به وابسته صنایع گروه. 3. 2

 دوره طول در سوم گروه در فعاليت هر Meta eff و MTR، eff. 11 جدول

Meta eff 3 eff 3 MTR3 فعاليت کد 

68/88 83/96 9165/0 28 

86/82 87/90 9132/0 29 

20/84 15/91 9245/0 30 

26/78 54/83 9374/0 31 

53/79 35/83 9534/0 32 

22/78 33/86 9093/0 33 

92/82 73/87 9430/0 34 

25/81 25/86 9416/0 35 

34/84 17/92 9163/0 36 

 کل میانگین 9284/0 70/88 25/82

 تحقیق نتایج: منبع

( تلویزیاون  و رادیاو  تولید) 32 فعالیت آن در که است فعالیت کد نُه شامل سوم گروه

 نسابت  کمتارین  و بیشاترین  دارای ترتیاب  باه ...(  و پزشاکی  ابازار  تولیاد ) 33 فعالیت و

 و رادیاو  تولیاد ) 32 و( فاابریکی  فلازات  محصاوالت ) 28 هاای  فعالیات  و اند فراتکنولوژی

 در. اناد  گروهای  کاارایی  متوساط  درصاد  کمتارین  و بیشترین دارای ترتیب به( تلویزیون

 کاارایی  متوساط  درصاد  کمتارین  و بیشاترین  ترتیاب  باه  33 و 28 هاای  فعالیت نهایت،

 .اند داده اختصاص خود به گروه این در را فرامرزی

 پيشنهادها و گيري نتيجه

 تاوان  مای  منتخاب،  گاروه  ساه  در تصادفی مرزی توابع برازش از حاصل نتایج به توجه با

 آالت، ماشاین  و صانعت  به وابسته گروه یعنی سوم، گروه ها، گروه بین از که گرفت نتیجه

 متوساط  و فرامارزی  و گروهای  کاارایی  متوسط درصد از بررسی مورد های سال طول در

 فعالیات  23 باین  در. است برخوردار دیگر گروه دو به نسبت باالتری فراتکنولوژی نسبت
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 ترتیاب  باه  منسوجات تولید و فابریکی فلزات محصوالت دسته، سه قالب در بررسی مورد

  کااک زغااال تولیااد و تلویزیااون و رادیااو تولیااد گروهاای، کااارایی کمتاارین و بیشااترین

 نسابت  کمتارین  و بیشاترین  ترتیاب  باه  ای هساته  هاای  ساوخت  و نفات  هاای  ه پاالیشگا

 کمتارین  و بیشاترین  ترتیاب   باه  نیاز  دبااغی  و فابریکی فلزات محصوالت و فراتکنولوژی

 در) فراتکنولاوژی  نسابت  حاداکرر  طرفای،  از. دادند اختصاص خود به را فرامرزی کارایی

 تواباع  کاه  امعن بدین است؛ یک با برابر 2سوم و 1دوم گروه در( ها سال و ها فعالیت برخی

 ایان  و است مماس فرامرزی تابع بر نقاط برخی در بررسی مورد های گروه تصادفی مرزی

 .شوند می محسوب بالقوه های تکنولوژی نقاط

 پیشانهاد  توان می فرامرزی، تابع مفهوم گیری کار به از حاصل برآوردی نتایج به نظر ا

 صانایع  گاروه  در شاده  چااپ  هاای  رساانه  تکریر و چاپ و انتشار صنایع گسترش به کرد

 باه  وابساته  صانایع  گاروه  در غیرفلزی کانی محصوالت سایر تولید و کشاورزی به وابسته

 و صانایع  باه  وابساته  صانایع  گروه در فابریکی فلزی محصوالت تولید و سوخت و معادن

 باه  و گیارد  صورت خاص توجه ها آن باالی نسبتاً 3ای هزینه کارایی لحاظ به آالت ماشین

 تولیاد  و یراق و زین و چمدان و کیف ساخت) چرم آوردن عمل و دباغی همچون صنایعی

 ای هسته های سوخت و نفت های پاالیشگاه -کک زغال تولید و کشاورزی گروه در( کفش

 باه  وابسته گروه در دقیق ابزار و اپتیکی و پزشکی ابزار تولید و سوخت و معادن گروه در

 .شود بیشتری توجه پایین ای هزینه کارایی لحاظ به نیز آالت ماشین و صنعت

 پیشانهاد  رو، ایان  از اسات،  پاایینی  فراتکنولاوژی  نسابت  شااهد  کشااورزی  بخش ا

 هاای  بخاش  در دولات  ملای،  درآماد  افازایش  و تکنولاوژی  بهباود  راساتای  در شاود،  می

 طریاق  از تاا  کناد  ایجاد کافی های مزیت دارد نسبی مزیت ها آن در کشور که بازدهی ک 

                                                      
 27(، فعالیات  1385، 1383بازیافات )  37(، فعالیات  1376) محصوالت کاانی غیرفلازی   تولید سایر 26فعالیت  1.

 (.1389) محصوالت الستیکی و پالستیکیتولید  25یت ل(، فعا1387فلزات اساسی )

موتاوری،   یةتولید وسایل نقل 34(، فعالیت 1375، 1374نشده ) بندی طبقهتولید مبلمان و مصنوعات  36فعالیت  2.

(، 1374) آالت اداری و حساابگر و محاساباتی   تولیاد ماشاین   30(، فعالیات  1385، 1378ترلیار )  و نای   تریلر

تولیاد ابازار    33(، فعالیات  1389، 1383، 1380، 1379زیون و وسایل ارتباطی )یتلوو تولید رادیو  32فعالیت 

 (.1379) ...و  پزشکی

3. cost efficiency 
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 شاکا   کااهش  سابب  خاارجی  گاذاری  سارمایه  جاذب  و گاذاری  سرمایه ریسک کاهش

 .شود کشاورزی، بخش ویژه به ها، بخش این در کارایی افزایش و تکنولوژی

 کااهش  باه  دولات  بیشتر چه هر توجه ایران، صنایع در منابع بهینة تخصیص برای ا

. اسات  ضاروری  اسات،  تکنولاوژی  شکا  معلول که تولید، ضایعات و اولیه مواد ضایعات

 سابب  صنعت مختلف های بخش در تکنولوژی شکا  کاهش با مشکالت این شدن مرتفع

 .شد خواهد کشاورزی، بخش در ویژه به تولید، های هزینه کاهش و کارایی افزایش

 و کنتارل  هاای  سیسات   و تولیاد  هاای  فنااوری  ارتقاای  طریاق  از تکنولاوژی  بهبود ا

 در هاا  فرایناد  ساازی  پارچاه  یاک  و تولید عوامل مصر  سازی بهینه هد  به مونیتورین 

 .شود واقع مفید بخش این کارایی افزایش در تواند می اساسی فلزات صنایع بخش

 هاا  هزینه کاهش و کارایی افزایش برای منسوجات تولید بخش در شود می پیشنهاد ا

  جاایگزین  صانعتی  پیشارفتة  آالت ماشاین  و پاذیرد  صورت الزم های نوسازی و اصالحات

 .شود فرسوده آالت ماشین

 وجاود  و ساوخت  و انارژی،  معادن،  به وابسته گروه در کارایی باالبودن به توجه با ا 

 جاذب  بارای  صانایع  ایان  باه  بیشاتر  توجاه  پتروشایمی،  و نفت صنایع در نسبی مزیت

 زیارا  است، ضروری صنایع این در الزم های زمینه ایجاد و خارجی مستقی  گذاری سرمایه

 علات  باه  بلکاه  تولیاد،  فرایند مالی تأمین جهت از تنها نه خارجی مستقی  گذاری سرمایه

 اهمیات  ایاران  تولیادی  هاای  کااال  صادور  ساازی  آساان  و نو مدیریت و تکنولوژی انتقال

 .دارد بسیاری
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