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 کشاورزی دانشگاه ارومیهمقاله پژوهشی مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده 

 چکیده 
با    ا د  بر گرفته اسوت  شوواو ز   هایا اسوت شه بش محدودیت منابع، از جمله آب، به خصوص  د  شووص  ما ی ا از لا  

از جمله باال برد   ،با مدیریت صوحی  اسوتدادا از منابع آب  تصاندبش  شوواو ز  ایرا  ما  تصجه به محدودیت این منبع حیاتا،

د    آ بر   مصور  آب و وصام  مثررفنا  شا ایا    بر سواتا حدود  این بحرا   ا مها  نماید  د  این تحقیق به  ،شا ایا مصور  آب

ها  این ورداخته شودا اسوت  دادا محص با  وی رد نهادا  هابا اسوتدادا از  و  تحلی  وصشوووا دادا تص ید انگص  د  شوهرسوتا  بیرا 

 به دسوت آمدا اسوت   1395-96ندر از باغدا ا  این شوهرسوتا ، طا سوار ز اوا  170آو   ورسووونامه از مطا عه از طریق جمع

  59/83و    94/51ترتیب برابر با  متغیر نسووبت به مقیاب به با فرض بازدها رابت و میانگین شا ایا مصوور  آب  نتایج نوووا  داد  

با افزای  بنابراین  اسوت شه این اختف  به د ی  وجصد ود  شا ایا مقیاب د  تص ید انگص  د  این شوهرسوتا  ما باشود   د صود 

شا ایا  ثرر بر بر سوووا وصام  مب نیز افزای  قاب  تصجها خصاهد داشوووت  د  این منطقه مقدا  شا ایا مصووور  آمقیاب تص ید  

شوهرسوتا  بیرا  آب د  بر شا ایا مصور    دا معناتاریر    تص ید انگص مصور  آب نووا  داد شه متغیرها  تحصویف  و سوابقه

با     یابدشاه  ماد  تص ید این محصوصر  ناشا ایا مصور  آب   ،  تص ید انگص  افزای  یابدهرله تحصویف  و سوابقه و  داشوته اسوت  

افزای   ،تص یدشنندگا  نمصنه  ویژا با اسوتدادا از دان  فنابه  ،داد  موواو ا به تص یدشنندگا آمصز  و    بانتایج تحقیق  به  تصجه

  د  شهرستا  بیرا  وجصد دا د انگص ب د  تص ید شا ایا آ
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 مقدمه
هایا اسوت شه به شود   بش  شوواو ز  از جمله بش 

 شود و ومل رد گیاها     باشود با محدودیت منابع مصاجه ما

به شود  وابسوته به آب بصدا و بش  قاب  تصجها از منابع  

 سوود  با تصجه به جها  به مصوور  شووواو ز  ماآب د  

بش   ،  محدود بصد  منابع، به خصووص  منابع آبا شوووص 

سواز  تص ید، و ز  ایرا  مربص  اسوت مومن حداش ر شووا

مصووور  آب  ا شاه  دهد  د  نتیره با مدیریت صوووحی   

اسوتدادا از منابع آب از جمله باال برد  شا ایا مصور  آب 

ا  معینآبا برا   سید  به سط     شمتر از منابع  )استدادا

ا  بوه جوا  هوایا هموص  آبیوا   قطرامحصوووصر بوا  و  از

تصا  تا  آبیا   سووونتا و غرقابار د  بش  شوووواو ز  ما

نمصد  مهوا   آب  ا  بحرا  شمبصد منوابع   شوووود   حودود  

آب د  جهت تص ید بیوووتر مصاد    جمعیت، افزای  تقامووا

 ا به همراا داشووته اسووت شه با تصجه به  د  جها غذایا،  

محدودیت این منبع حیاتا، متد رین  ا بر آ  داشوته اسوت 

شه به ف ر تص ید بیووتر با مصور  آب شمتر باشوند  بنابراین  

د    تنهوا  اا وی   و برا  مقوابلوه بوا بحرا  شمبصد منوابع آب

  ها  مشتلف، به ویژا د  بش  شوواو ز ، اسوتدادابش 

و   د  مصور  آب اسوت  ین منبع و افزای  بهرابهینه از ا

جا شه شا ایا به معنا حداق  اسووتدادا از منابع برا  از آ 

یابا به سوط  مووشصوا از محصوصر و یا اسوتدادا از دسوت

یابا به حداش ر ها برا  دسووتسووط  موووشصووا از نهادا

گیر  شا ایا  تصا  گدت اندازامحصوصر اسوتد د  نتیره ما

   هوا  مشتلف ازجملوه، جنبوه از جنبوه  واحودهوا  تص یود ،

   تصاند د  جهت بهبصد مصوور  این نهادامصوور  آب، ما

 غیر قاب  جایگزین، مدید باشد 

 2900شوهرسوتا  بیرا  واقع د  اسوتا  شردسوتا  دا ا  

ه تا  آ  سوط  زیر شووت انگص   1300ه تا  باغ اسوت شه  

ترین محصوووصر بواغا این بنوابراین انگص  ومودا   بواشووودما

سویسوتآ آبیا   محصوصر انگص  د  این   شوهرسوتا  اسوت 

شوهرسوتا  به صوص   غرقابا اسوت شه هد   فت آبا زیاد   

 
1 Data Envelopment Analysis 

  شا ایا مصوور  آب دا د  با تصجه به این مسووه ه، مطا عه

   سود محصوصر مذشص  د  این شوهرسوتا  مورو   به نیر ما

 ر 1396)مدیریت جهاد شواو ز  شهرستا  بیرا ، 

ها  ا زیابا ومل رد  ترین شووواخ شا ایا ی ا از مهآ

  واحدها  اقتصوواد  اسووت و به طص  شلا مدهصما  بهینه

 ا آر ایودا  بین ومل رد واقعا و  نسوووبا بصدا و مقوایسوووه

تصا  بیوا  نمصد شوه شوا ایا د  دهود  د  واقع مانووووا  ما

دا د و به اقتصواد       منابع تهشیداقتصواد بر تشصوی  بهینه

شوووصد شوه حوداش ر تص یود  ا بواوجصد منوابع و  گدتوه ما  شوا ا

مطا عا     ر 1391ها  محدود داشوته باشود )حامد ،  نهادا

 ا  وشوون نمصدا و د  وین  ناشا آمد   بر  و  شا ایا وجصد 

وتوانسووویو  بهبصد  بر  آ  شوه تحوت    بوا قصاهوا   حوار 

مامحوودودیووت اشووووا ا  دا نوود،  قرا   زیوواد   شنوود  هووا  

(, 2017Kashiwagi ر   

شا ایا مصور  آب    د  زمینه   زیاد  شنص  مطا عا تا  

  تعداد  به د  ایرا  و شووص ها  دیگر انرا  شودا اسوت شه 

صووبصحا و     شووصداشووا ا ما   حاموورها د  مطا عهاز آ 

بوه بر سوووا شوا ایا مصووور  آب د    ر1389هم وا ا  )

ها  سویسوتا  با اسوتدادا از  و  تحلی  وصشوووا  خانهگ 

ها نوووا  داد  ورداختند  نتایج بر سووا آ  1رDEA)  هادادا

میانگین شا ایا د  شوورایب بازدا رابت و متغیر نسووبت به 

همونین   د صوود اسووت 87و    63مقیاب به ترتیب برابر با  

میزا  شا ایا مصوور  آب واحدها د  شوورایب رابت و متغیر 

د صود به دسوت آمد     71و  49نسوبت به مقیاب به ترتیب 

ر به بر سووا شا ایا مصوور  آب 1391وص  و هم ا ا  )ولا

ها    ز قا  با  و  تحلی  وصشوووووا داداگند  د  منطقه

هوا نووووا  داد شوه میوانگین    آ ورداختنود  نتوایج مطوا عوه

 32شا ایا مصوور  آب د  منطقه بسوویا  وایین و د  حدود  

ر به تحلی  1395ا دین و هم ا ا  )سورا   باشود د صود ما

محصصر نیو ر با  هیافت    وصیا  شا ایا فنا مصر  آب د 

ها د  این تحقیق به اند  آ ورداختهها  دادا  تحلی  وصشوووا

شوه شووورشوت اموا  خمینا بوه  حوا   دنود  این نتیروه  سووویو

  اسوووتدوادا از منوابع آب ومل رد بهتر  نسوووبوت بوه دیگر 

اسوتدادا از   ها داشوته اسوت  همونین میانگین شا ایاشورشت
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 70نیوو ر حدود    مص د بر سوا برا  شووت آب د  دو ا

د صود  80ها برا  این محصوصر  ش  نهادا  د صود و میانگین

ر وصامو  مصرر بر شوا ایا 1397گنرا و هم وا ا  )  اسوووت 

نهادا آب  ا د  تص ید گند  د  استا  ا برز با  وی رد تحلی  

وصشوووووا دادا ها مص د بر سووا قرا  دادند و نوووا  دادند  

رابت و متغیر میوانگین شا ایا آب مصووورفا د  حا ت بازدا  

د صود اسوت  محد    90و   88نسوبت به مقیاب به ترتیب  

ر با اسوتدادا از  و  تحلی  وصشوووا 1400حسوینا و زا ))

دادا ها به بر  سوووا شا ایا و بهرا و   شووووت خربزا د  

شهرستا  تایباد ورداختند و نتایج مطا عه آنها نوا  داد شه 

د صوود  50د صوود از واحدها  تص ید  شا ایا بی  از  30

بواشوووود    اقتصوووواد  ما  این محصوووصر  تص یود   دا نود و 

al.et  peelmanS  (2008   ر شوا ایا مصووور  آب آبیوا

مزا ) آفریقا  جنصبا و وصام  مثرر بر آ   ا با اسووتدادا از 

نتایج  و   ندها ترزیه و تحلی  شرد و  تحلی  وصشوووا دادا

نوووا  داد شه میانگین شا ایا آب د  شوورایب  این مطا عه  

  67و    43بوازدا روابوت و متغیر نسوووبوت بوه مقیواب بوه ترتیوب 

ها  آبیا  ، وصاملا هموص  شووویصاما باشووود و  د صووود 

  زمین و انتشاب محصووصر بر شا ایا  ما  یت زمین، اندازا

ا   ر د  مقوا وهFrija et al  (2009  آب آبیوا   مثرر بصدنود 

هوا   از آب و شوا ایا فنا د  گلشوانوه  تحوت ونصا  اسوووتدوادا

اسووتدادا از   باغا د  تصنس به بر سووا شا ایا فنا و شا ایا

ها ورداختند  آب آبیا   با اسوتدادا از تحلی  وصشوووا دادا

به  نسووبت    مقادیر حاصوو  از شا ایا بازدا رابتمقایسووه

 (VRS)2به مقیاب  نسووبت و بازدا متغیر( CRS)1مقیاب

نووا  داد شه بیووتر شوواو زا  مص د مطا عه د  مقیاب شا ا  

شننود  بر اسووواب فرض بوازدا روابوت بوه مقیواب،  تص یود ما

د صووود و میانگین شا ایا    3/67میوانگین شا ایا فنا نمصنه

د صود بصد  یعنا با رابت فرض شود  سوایر   42مصور  آب، 

د صوود شمتر از میزا  آب اسووتدادا   58ها، خروجا، و ود 

ر به بر سووا شا ایا آب Wang   (2010باشوود   شوودا ما

آبیوا   گنود  د  مزا ) شوووموار غرب لین بوا اسوووتدوادا از 

ها ورداخت  د  این مطا عه   هیافت تحلی  وصشوووووا دادا

مزا )   فنا  شوا ایا  برآو د گردیود    61میوانگین  د صوووود 

د صود   30همونین میانگین شا ایا اسوتدادا از آب آبیا    

 
1 Constant Returns to Scale  

ت نووا  داد شه به دسوت آمد  نتایج تحلی   گرسویص  تصبی

  مز وه تهریر  متغیرها  سوون، سووط  تحصوویف  و اندازا

 Chebil et  م بت بر شا ایا اسوتدادا از آب آبیا   داشوتند 

al. (2014  ر به برآو د شا ایا مصور  آب آبیا   شوواو زا

د  شومار غربا لین با اسوتدادا از  و  تحلی  وصشوووا  

گین شوا ایا  میوان  هوا ورداختنود  نتوایج بوه دسوووت آمودا،دادا

  بازدا رابت و متغیر نسوبت به مقیاب   مصور  آب د  حا ت

 Tang et al.د صد به دست آمد    44د صد و  41به ترتیب  

ر به ا زیابا شا ایا فنا و تشصوویصووا مصوور  آب 2015)

هوا  بوه  آبیوا   د  دشوووت گصانژنو  لین ورداختنود  یوافتوه

شا ایا  دسوت آمدا بیانگر این بصد شه میانگین شا ایا فنا،  

و   86/0، 35/0تشصوویصووا و شا ایا اقتصوواد  به ترتیب 

هوا متصجوه شووودنود شوه اد ا  اسوووت  همونین آ   80/0

ها  آبیا   شوواو زا  از شمبصد آب، قیمت آب و زیرسواخت

شووصد، د  باوث افزای  شا ایا تشصوویصووا آب آبیا   ما

دهد  وفوا بر بند  زمین، آ   ا شاه  ماحا ا شه تقسیآ

هوا  این تحقیق نووووا  داد شوه از دسوووت داد  هاین، یوافتو

تصاند با  ها  باالتر آب ماد آمد شوواو زا  با تصجه به قیمت

 Amine  افزای  شا ایا استدادا از آب آبیا   جبرا  شصد 

et al.  (۲۰۱۹  )  بوه بر سوووا شوا ایا مصووور  آب و وصامو

ا رزایر ما وردازنود  د   تعیین شننودا آ  د تص یودا  بواغا 

این مطوا عوه شوا ایا مصووور  آب بوا فروض بوازدها روابوت و  

د صود به دسوت   61و  51متغیر نسوبت به مقیاب به ترتیب 

شا ایا مصور  آب  ا د  Kamiyama et al.  (۲۰۲۱ )  آمد   

و  تحلی  وصشوا دادا ها مص د د  تصنس با    تص ید زیتص 

بر سووا قرا  دادند  نتایج این مطا عه نوووا  داد متصسووب 

شوا ایا مصووور  آب بوا  وی رد نهوادا محص  تحوت شووورایب 

د صد   3 36و  2 17بازدها رابت و متغیر نسبت به مقیاب 

ما باشود  نتایج این مطا عه نووا  دادشه بسویا   از تص ید 

یا مصووور  آب خصد  ا بوا  شننودگوا  زیتص  ما تصاننود شوا ا

مطا عا   بهرا گیر   از اقتصووواد مقیاب بهبصد ببشووووند   

زیاد  د  خصوص  شا ایا د  ایرا  و خا   از شووص  انرا   

شودا اسوت  اما با تصجه به موو   شآ آبا د  شووص  و وایین  

با تصجه به این شه سووویسوووتآ  و نیز  بیوا   آبصد   اندما   

اسوت شه   و غرقابا منطقه به صوص   سونتااین آبیا   د  

2 Variable Returns to Scale 
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این مطا عه د  نیر دا د با اندازا   ، هد   فت آب زیاد  دا د

گیر  میزا  شا ایا آب تص یدشنندگا  انگص  د  شوهرسوتا   

بیرا  به بر سووا وصام  مصرر بر شا ایا مصوور  آب د  بین 

ویووونهاداتا د   اسووتا  افزای  تص ید شنندگا  بپردازد و  

 شا ایا این نهادا با ا ز  ا ائه دهد 

 

 هامواد و روش
Farrell  (5719شند  ر مدهص  شا ایا نسبا  ا معرفا ما

 ۱(DMUگیر  )شه بر طبق آ ، شا ایا یک واحد تصومیآ

ها  دیگر د  یک گروا   DMU  آ  با  تصا  با مقایسه ا ما

 ر Wadud et al.2000 ,معین ا زیابا شرد )

DEA  ا  برا  محاسوبه شو ا  شا ایا بین سوادا  و

هوا  ا ا ائه  اقوداموا  هر تص یودشننودا اسوووت و بهترین شووویصا

هوا  مص د اسوووتدوادا و   دهود شوه از موووواهودا  و ودام

ها  شا ا به دسوت ها  تص ید شودا تصسوب شورشتاخروج

گیر  برا  انودازاا  مشتلف  هوواحود  آیود  وفوا بر این،ام

هوا   تصاننود د  مودراهوا  مشتلف ماهوا و خروج و ود

DEA  ( ترشیوب شوووصنودFrija et al., 2009یعنا این    ر

هادا و  نا  شه خصوصصویا  فرایند تص ید با لند و  به گصنه

)بهروز و اماما    ه اسوتلندسوتادا  ا د  برگیرد، تصسوعه یافت

از طریق دو  ها  ر   و  تحلی  وصشوووا دادا1393میبد ،  

گرا قاب  انرا  اسووت   هیافت  گرا و محصووصر هیافت نهادا

گرا تابع مرز   ا از طریق شاه  با قصا د  اسوتدادا از نهادا

ها، با رابت نگه داشوتن سوط  محصوصر برا  هر بنگاا  نهادا

گرا افزای  بوا قصا د  شنود و  هیوافوت محصوووصرتعیین ما

نهادا برا  هر    تص ید محصوصر، با رابت نگه داشوتن سوطص 

موا توعویویون  )بونوگوواا  د   و    ر Fare et al., 1994گوردد 

نهووادا  گرامحصوووصر طریق  خروجا از  حرآ  معین،  هووا  

تعیین ما ابتودا حوداش ر مطلصب  این منیص   برا   شوووصد  

ها  نهادا   مرمصوهسوواز  محصووصر قاب  تص ید به وسوویله

شصد و بر این اساب تص یدشنندگانا شه بر  و  موش  ما

فعوا یوت ما تص یود  و  مرز  بصدا  فنا  دا ا  شوا ایا  شننود 

اند، از ناشا ایا فنا   ید قرا  گرفتههایا شه د  زیر مرز تصآ 

گرا از طریق میزا  خروجا بوه برخص دا نود  د   و  نهوادا

شوووصد   ها  مص د نیاز تعیین مادسوووت آمدا، میزا  نهوادا

برا  این منیص  حداق  مشا   مص د نیاز برا  تص ید سوط  

ها  ها  موووش  نهادامعین محصووصال  بر اسوواب قیمت

نندگا  بر  و  مرز شومل رد تص ید شوصد  بنابراینتعیین ما

دهود و د  صوووص تا شوه  هزینوه، شوا ایا هزینوه  ا نووووا  ما

ومل رد تص یودشننودگوا  د  بواال  مرز هزینوه قرا  گرفتوه  

هوا از نواشوا ایا هزینوه شوه شوووامو  دو نص) شوا ایا  بواشووود، آ 

)بهروز و اماما   تشصیصا و فنا است برخص دا  خصاهند بصد

   ها به شو    ابطه صشوووا داداتحلی  و   ر1393میبد ،  

 :رharnes et alC.1978 ,)  وردازدزیر به تعیین شا ایا ما

 

  Min θ            ر1)

s.t: 
∑ uryrj

+ ∑ λjyij
≥0  s

r=1
s
r=1       j=1,2, 3,…,n 

θ ∑ vixij- ∑ λixij≥0m
i=1

m
i=1        λ>0    

باشوود  اوداد رابت ما  N×1یک بردا   λشه د  این  ابطه  

است    θ   مرجع برا ها  مرمصوه  وز دهندا  نوا شه  

بوه نوا  طراحوا  آ ، لوا نز، شصور و    DEAاین مودر د   و  

این مدر، مدر بازدا  شوودا اسووت    گذارینام  CCR2 ودز، 

اسوت شه  اسوتداداد  صوص تا قاب   و  رابت به مقیاب اسوت   

میبود ،  بنگواا )امواما  بهینوه ومو  شننود  د  مقیواب  هوا 

تواریر تغییر د  بوه مقیواب    روابوت  بوازداد  مودر بوا  ر   1379

اگر ها اسوتد به بیا  دیگر،  خروجا برابر با تغییر د  و ود 

شوووصد  اموا برابر ما  aبرابر شوووصد، خروجا نیز    a  هواو ود 

متنواسوووب د  همیووووه افزای  و ود  منرر بوه افزای   

  به همین د ی  رFrija et al., 2009) شووصدخروجا نما

ن ر، لا نز و شصور با فرض بازدها متغیر ا، ب1984د  سووار  

 ا بوه این مودر   (NI'λ=1)ر قیود تحودب  3VRSبوه مقیواب )

ن ر، لوا نز ابو  مودر دهنودگوا  آ نوا  ا ائوهافزودنود  این مودر بوه

محاسووبا ، با فرض بازدا    نا  گذا   شوود   ر4BCC) و شصور

( مقیواب  بوه  بصدVRSمتغیر  خصاهود  زیر  بوه صوووص     ر 

(., 1984Banker et al).  

 

min ر2)  θ 

 
1 Decision Making Unit 
2 Charnes, Cooper and Rhodes  

3 Variable Return to Scale 
4 Banker, Charnes and Cooper   
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s.t  : ∑ uryrj

s

r=1

+ ∑ λiyij
≥0            

s

r=1

 

θ ∑ vixij- ∑ λjxij≥0m
i=1

m
i=1        

λ>0             NI'λ=1 

 

اسوتدادا  3   آو د  شا ایا مقیاب از  ابطهبرا  به دسوت 

 صد:شما

SE=
TECRS

TEVRS

 ر3) 

 
  شوا ایا مقیواب،  دهنودانووووا   SE  بواال  د   ابطوه

TECRSشا ایا فنا به دسوت آمدا از مدر  ، نووا  دهندا  

بیانگر شا ایا فنا    TEVRSبه مقیاب و  نسووبت بازدا رابت  

متغیر نسوبت به مقیاب اسوت  بازدا  به دسوت آمدا از مدر  

مقوادیر   بین  دو  و   شوا ایا  اگر  از   VRSو    CRSفنا 

  ود  شا ایا  دهنداوجصد داشوووته باشووود، نووووا  تفاوت

  وود  شوا ایا مقیواب، اختف  بین مقیواب بصدا و مقودا

 Bjurekباشوود )ماVRS و CRS شا ایا فنا از دو  و 

et al., 1990 مدر بازدا متغیر به مقیاب )  رVRS  ر موش

شنود شوه فعوا یوت بنگواا د  بوازدا صوووعصد  نسوووبوت بوه نما

ز این  و این مقیاب قرا  دا د یا نزو ا نسووبت به مقیاب  ا

به  NI'λ=1به جا  اسووتدادا از  NI'λ≤1 مدر با اسووتدادا از

ونصا  بوازدا غیر صوووعصد  بوه مقیواب )غیر افزایووووا بوه 

شصد:ه مامقیابر به صص   زیر ا ائ

 

(4

 ر

min  θ 
s.t -

∑ uryrj

s

r=1

+ ∑ λiyij
≥0                  θ ∑ vixij-

m

i=1

s

r=1

∑ λjxij≥0

m

i=1

 

λ>0             NI'λ≤1 

بنگاا  ماهیت نص) بازدا د  ود  شا ایا مقیاب برا  یک  

  مقودا  شوا ایا فنا د  حوا وت بوازدا غیر خوا  بوا مقوایسوووه

صوعصد  )غیر افزایووار نسوبت به مقیاب، با مقدا  شا ایا  

ر تعیین NIλو    VRSفنا بازدا متغیر نسوووبت به مقیاب )

شووصد  بنابراین اگر این دو با هآ مسوواو  باشووند، آنگاا  ما

مقیواب مصاجوه  بنگواا مص د نیر بوا بوازدا نزو ا نسوووبوت بوه  

شوصد د  غیر این صوص   شورا بازدا صوعصد  نسوبت به ما

مقیواب برقرا  اسوووت  د  این  و  وس از تعیین منحنا 

شووصد و  مرز  شا ا، جایگاا هر بنگاا  و  آ  موووش  ما

شووصد شه هر بنگاا برا   سووید  به جایگاا تعیین معین ما

دا  ها  ا اسووتداها و سووتانداشوودا باید له ترشیبا از نهادا

هوا بهترین نموایود  د  واقع ت نیوک تحلیو  وصشوووووووا دادا

ائوه شردا و  ومل رد  ا از بین تمواما موووواهودا  آموا   ا 

 ا به صوص   نسوبا  (DMUسواز )شا ایا یک واحد تصومیآ

نماید )بهروز و اماما  بر اسواب بهترین ومل رد مووش  ما

 ر 1393میبد ،  

 

 

 

 
1 Water Use Efficiency   

 

 :(1WUEکارایی مصرف آب )

ها به آب د   و  تحلی  وصشوووا داداشا ایا مصور  

این مدهص  اسووت شه یک شووواو ز با اسووتدادا از میزا  آب 

شمتر و برداشووت محصووصر برابر، نسووبت به دیگر  شا اتر 

 و  تحلی  وصشوووووا  ر Fare et al., 1990باشوود )ما

ا  از ها، برا  برآو د شا ایا مصوور  آب، با ح  دنبا هدادا

ا  شه د  آ  سووطص  به گصنه یز  خطا   برنامهمسووهله

ها و محصوصر رابت د  نیر گرفته شوصد به صوص    سوایر نهادا

 ر ا ائه گردید: Speelman et al (2008.زیر است شه 
WEi= min

θ , λ
θi

w
   

s.t: 
-y+Yλ≥0 

θi
w

xi
w-Xwλ≥0 

xi
k-w-Xk-wλ≥0   

xi-Xλ=0 

N×1λ≠0 

λ≥0 

 

 ر5)

تعوداد شوووواو زا     Nهوا و  تعوداد نهوادا  K ،د  این  ابطوه

محصوصر   ×N 1  سماتری yها،  نهادا  ×N Kماتریس Xاسوت  

yو   xiباشود  همونین بردا ها  سوتصنا ما
i

به ترتیب نهادا    

باشووند د  صووص تا شه امین شووواو ز ما iو سووتادا برا  

1≤i≤N    باشووودθi
w   یک اسووو ا ر اسوووت شه میزا  شا ایا

باشود شه دا ا  مقادیر بین ا  ما iمصور  آب برا  شوواو ز  

به این معناست شه شواو ز بر  و  مرز  1است  ودد    1و  0
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بردا    λشند   شا ایا مصور  آب قرا  داشوته و شا ا وم  ما

N×1   شوووام  مقادیر رابت اسوووتxi
w   وXw شوووام  ها  تن

xiباشود     آب مانهادا
k-w  وXk-w ها   به نهاداK   اشوا ا

  شوووصد    آب  ا شوووامو  نماشنود د  حوا ا شوه نهواداما

ها  دیگر مص د بر سووا د  این تحقیق شووام  نیرو  نهادا

 باشد شا ، شصد شمیایا، شصدحیصانا و گصگرد ما

د  تحقیق حوامووور وصامو  مثرر بر نواشوا ایا واحودهوا 

شا ایا هر واحد از تدامو   گیر  شودا اسوت  میزا  نااندازا

بین شا ایا صود د  صود با میزا  شا ایا آ  واحد به دسوت 

هوا بوه ونصا  متغیر شوا ایا واحودآیود  بنوابراین سوووط  نواما

ها  مسوتق  وا د ونصا  متغیروابسوته و وصام  مدیریتا به

رسووویص   از  گ  برا  ا زیوابا نحصا و میزا  تواریر  و  شووودنود

اسووتدادا شوود  وصام  مدیریتا د  نیر گرفته شوودا   1تصبیت

شوام  سون شوواو ز، جنسویت، میزا  تحصویف ، شورشت د  

  تص ید انگص  و سویسوتآ آبیا   ها  ترویرا، سوابقهشفب

هوا و اطفووا  مص د نیواز از طریق ت میو  دادا  بواشووود ما

   انرا  شودورسووونامه از باغدا ا  انگص  شوهرسوتا  بیرا  

ندر   1264  د  شوووهرسوووتوا  بیروا ،  تعوداد شو  انگص شوا ا

  169حرآ نمصنه، با اسوتدادا از فرمصر شصشرا ،   باشود شهما

ورسونامه تهیه  170ندر به دست آمد شه د  تحقیق حامر 

  د  فرمصر شصشرا  به صص   زیر استگردی

 ر 6)
n=

Z2pq

d
2

1+
1
N

(
Z2pq

d
2 -1)

 

این  ابطووه   نمصنووه،  دهنوودانوووووا   nد   حرآ    Z 

  مقدا  متغیر نرمار اسووتاندا د اسووت شه د  دهندانوووا 

 dبواشووود   ما96/1د صووود برابر بوا    95سوووط  اطمینوا   

  مقدا  اشوتباا مراز اسوت شه د  این مطا عه  دهندانووا 

بیانگر تعداد اوضوا  جامعه )شه  Nد  نیر گرفته شود    07/0

  اسووووتر انگص   تص یودشننوداندر    1264طوا عوه  د  این م

د    اند د  نیر گرفته شودا 5/0هرشدا ،      qو   pو   باشودما

ا   این مطوا عوه  بوا اسوووتدوادا از  و  نمصنوه گیر  خصشوووه

شواو زا  مص د بر سا انتشاب و از طریق مصاحبه حضص    

و ت می  ورسووووونامه اطفوا  مص د نیاز جمع آو   شوودا  

 است 
 نتایج و بحث

هوا  مص د اسوووتدوادا د  این مطوا عوه شوووامو  شصد  نهوادا

و نیرو  شوا    سوووآ، گصگرد، آبشصد حیصانا،  شووویمیوایا،  

محصووصر انگص  اسووت  ترزیه و تحلی    ،باشوود و سووتاداما

اسوووت    انروا  گرفتوه  DEAP 2  افزا اطفووا  از طریق نر 

د   د  واحد سووط و محصووصر    هاها  تصصوویدا نهاداآما ا

 ا است شد ا ائه 1جدور  
 در هر هکتار   ها و محصول انگورهای توصیفی نهادهآماره(: 1)جدول 

 انحرا  معیا   حداش ر  حداق   میانگین  گیر  واحد اندازا متغیر

 75/2578 20000 1000 429/5456 شیلصگر   مقدا  محصصر 

 144/61 300 0 30 شیلصگر   شصد شیمیایا

 302/772 5000 0 681/227 شیلصگر   حیصانا شصد 

 217/1 5 0 138/1 شیلصگر   گصگرد 

 595/4123 4/35443 3/492 939/3556 مترم عب آب

 469/26 212 5/24 807/89 ندر وز  نیرو  شا  

 ها  تحقیقمنبع: یافته

ب د  تص ید ، میانگین مصور  آ1 طابق جدور شوما ام

متر م عب د  ه تا  اسوت   3556انگص  د  شوهرسوتا  بیرا  

شوه گواهوا این  قآ د  خصوووص  برخا تص یودشننودگوا  بوه 

د    شوداتص ید  انگص  سود  مقدا  مترم عب هآ ما 35000

د  ه تا  متغیر ما باشود و   تن 20تا   یکاین شوهرسوتا  از 

 
1 Tobit   

میوانگین ومل رد انگص  براسووواب نتوایج تحقیق حوامووور د  

  نتایج بر سووا شیلصگر  د  ه تا  ما باشوود    5456حدود  

تص یودشننودگوا  انگص  بوا فرض بوازدها روابوت و  شوا ایا فنا  

بوا    و همونین شوا ایا مقیوابمتغیر نسوووبوت بوه مقیواب  

گزا   شودا اسوت    2د  جدور شوما ا   محص  وی رد نهادا
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تص ید بیووترین و شمترین شا ایا فنا  بر اسواب این نتایج  

بازدا رابت نسوبت   با فرضشنندگا  انگص  شوهرسوتا  بیرا  

و میانگین   د صود 6/16و   100  به ترتیب برابر با  ،به مقیاب

  ، بوا تصجوه بوه این نتوایج   بواشووود ماد صووود   8/57آ  برابر بوا  

د صود  میزا  مصور  نهادا ها    2/42ام ا  شاه  تقریبا  

د  این منطقوه وجصد دا د  قودا  تص یود انگص  بودو  تغییر د  م

بازدا متغیر نسوبت   با فرضبیووترین و شمترین شا یا فنا  

د صود و میانگین   2/38و  100به مقیاب به ترتیب برابر با  

اختف  بین شا ایا د  دو    باشود د صود ما  7/91آ  برابر با  

  وود  شوا ایا مقیواب دهنودانووووا    VRSو  CRSحوا وت 

  نتوایج اوموار محودودیوت بوازدها غیر صوووعصد  بواشووودما

 نسووبت به مقیاب باوث بصجصد آمد  نتایج متداوتا شوود و  

نوووا  داد شه بازدها صووعصد  نسووبت به مقیاب د  تص ید 

شووواو زا   و بر این اسوواب  انگص  د  این منطقه وجصد دا د

مقیواب تص یود خصد و انودازا   این منطقوه ما تصاننود بوا افزای 

 و   تص ید انگص   ا افزای  دهند آباغا  انگص شا  سصد
 تولیدکنندگان انگور شهرستان بیجار  فنی نتایج کارایی(: 2)جدول 

 حداش ر  حداق   میانگین  فنا  شا ایا

 CRS 8/57 6/16 100شا ایا فنا د  حا ت 

 VRS 7/91 2/38 100شا ایا فنا د  حا ت 

 100 6/16   4/62 شا یا مقیاب 

 ها  تحقیقمنبع: یافته

د صووود   47/46  ،  3براسووواب نتوایج منود   د  جودور

د صووود دا نود و    50تر از  مشوا ایا فنا ش  تص یودشننودگوا 

دهندا ود  اسووتدادا صووحی  از منابع تص ید د  این نوووا 

منطقه ما باشود و د  صوص   افزای  شا ایا این شوواو زا  

از نهوادا هوا د  این بوه مقودا  قوابو  تصجها د  اسوووتدوادا 

بر اسواب همین نتایج،  شوهرسوتا  صورفه جصیا خصاهد شود  

با فرض بازدها متغیر نسووبت به مقیاب بیوووترین تعداد  

 90  ر دا ا  شوا ایا بواال د صووود  77/61)تص یودشننودگوا   

به خاطر   VRSو   CRSاین اختف  د  نتایج     هستندد صد 

  د وایین بصد  میزا  شا ایا مقیاب د  تص ید انگص  ما باشود 

افراد دا ا    شوه طبق نتوایج این تحقیق بیووووترین تعوداد 

با انتشاب   د صووود ما باشوووند  50شا ایا مقیاب شمتر از 

شا ایا فنا تص یدشنندگا     ها  انگص ،باغمقیاب بهینه برا   

 ص  نیز به مقدا  قاب  تصجها افزای  خصاهد یافت انگ
 بر حسب میزان کارایی فنی  انگور شهرستان بیجارتولید کنندگان درصد  تعداد و(: 3)جدول 

 SEشا ایا مقیاب  VRSشا ایا فنا  CRSشا ایا فنا  

 د صد  تعداد د صد  تعداد د صد  تعداد )د صدر شا ایا دامنه 

50-0 79 47/46 1 58/0 60 29/35 

70-50 41 12/24 3 76/1 51 30 

90-70 22 94/12 61 88/35 30 65/17 

100-90 28 47/16 105 77/61 29 06/17 

 ها  تحقیق منبع: یافته

بازدا   تحت فروض  نتایج شا ایا مصر  آب  4د  جدور 

رابت نسووبت به مقیاب و متغیر نسووبت به مقیاب گزا    

شمترین میزا  شا ایا مصور  آب   بیووترین و شودا اسوت 

و میوانگین    06/14و    100بوه ترتیوب برابر بوا    CRSد  حوا وت  

دهد  نتایج نووا  مااین باشود   ما د صود  94/51رابر با  آ  ب

د صود  میزا  مصور  آب   42ن منطقه ام ا  شاه   ید  ا

مقودا  مصووور  سوووایر   ومیزا  تص یود انگص  تغییر د   و   بود

همونین بیووووترین و شمترین میزا       وجصد دا دهوا  نهوادا

و   100به ترتیب برابر با    VRSد  حا ت شا ایا مصور  آب  

  د صود به دسوت آمد   59/83 د صود و میانگین آ ، 89/17

د صوود  بین  4/85ها بیانگر اختف  بسوویا  زیاد و  شه این

شا اترین و ناشا اترین بنگاا د  حا ت بازدا رابت نسوووبت به 

اختوف    و  و    11/82مقویوواب  شووا اترین  بیون  د صوووود  

نواشوا اترین واحود د  حوا وت بوازدا متغیر نسوووبوت بوه مقیواب 

بوه  09/62اسوووت  وفوا بر این میوانگین شوا ایا مقیواب شوه 

    باشود  دسوت آمد بیانگر بازدا صوعصد  نسوبت به مقیاب ما

این مطوا عوه نووووا  ما دهود شوه  بوا افزای  مقیواب نتوایج  

تص ید انگص  د  این شوهرسوتا  ام ا  افزای  شا ایا مصور   

اب وجصد  دا د 
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 تولید کنندگان انگور شهرستان بیجارنتایج کارایی مصرف آب (: 4)  جدول

 حداش ر  حداق   میانگین  شا ایا مصر  آب 

 CRS 94/51 06/14 100  تشا ایا مصر  آب د  حا 

 VRS 59/83 89/17 100شا ایا مصر  آب د  حا ت  

 100 95/14 09/62 شا ایا مقیاب 

   ها  تحقیقمنبع: یافته

تص ید شنندگا  برحسووب تعداد و د صوود  5د  جدور  

هوا  بوازدها روابوت بوه مقیواب،  د  حوا وتآنهوا  شوا ایا  میزا   

شودا اسوت  ا ائه متغیر به مقیاب و شا ایا مقیاب بازدها  

تعداد افراد د   بیووترین ،طص  شه د  جدور ویداسوتهما 

دا ا  شا ایا مصور  آب د صود  88/55با   CRSد  حا ت  

د صود ما باشوند و با فرض بازدها متغیر نسوبت به  50زیر 

 تص یود شننودگوا  د  دامنوه شوا ایاد صووود    71/44  مقیواب

  همونین شمترین مقودا  د صوووود قرا  دا نودر  100-90)

شا ایا مصوور  آب د  حا ت بازدا رابت و متغیر نسووبت به 

و مربصا به   د صود  88/5و   18/11به ترتیب برابر با  مقیاب 

 باشد ر ما50-70ر و )70-90ها  )بازا

 بر حسب میزان کارایی مصرف آب انگور شهرستان بیجار تولید کنندگانتعداد و درصد (: 5) جدول

 SEشا ایا مقیاب  VRSشا ایا مصر  آب  CRSشا ایا مصر  آب  

 د صد  تعداد د صد  تعداد د صد  تعداد شا ایا دامنه 

50-0 95 88/55 15 82/8 59 7/34 

70-50 34 20 10 88/5 51 30 

90-70 19 18/11 69 59/40 31 24/18 

100-90 22 94/12 76 71/44 29 06/17 

 ها  تحقیق منبع: یافته
بیانگر وصام  مصرر بر ناشا ایا مصوور  آب د   6جدور  

مدر  تص ید انگص  د  شوهرسوتا  بیرا  اسوت شه با اسوتدادا از 

به دسوت آمدا اسوت  براسواب خروجا   گرسویصنا تصبیت

  تص ید انگص  ، متغیرها  تحصویف  و سوابقهStataافزا   نر 

و   دا  داشوووتندآب تهریر مندا و معنابر ناشا ایا مصووور  

نووووا  ما دهود  بوا افزای  سوووابقوه شوووواو زا  و میزا   

شند و  تحصوویف  آنها ناشا ایا مصوور  آب شاه  ویدا ما

    تص یودشننودا اسوووتدوادا بهتر  از منوابع آب خصاهد داشوووت  

 دا  نبصد بیوانگر معنااز این تحقیق  مودا  آبودسوووت    نتوایج

شوورشت د  شفسووها     و  جنسوویت  ،تاریر متغیرها  سوون

 باشدماترویرا بر شا ایا مصر  آب تص یدشنندگا   

 عوامل مؤثر بر ناکارایی مصرف آب در تولید انگور در شهرستان بیجار (: 6)جدول 

 انحرا  معیا   t  آما ا مریب  متغیر

 003/0 62/0 0019/0 سن 

 154/0 38/0 0579/0 جنسیت

 024/0 - 69/1 -0402/0* تحصیف  

 039/0 23/0 0089/0 ها  ترویرا شرشت د  شفب

 002/0 - 12/2 -0047/0***   تص ید انگص  سابقه

 226/0 33/2 527/0*** ورض از مبدأ 

 د صد  1دا   د  سط  *** معنا د د ص  10دا   د  سط  *معنا ها  تحقیق منبع: یافته
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 گیرینتیجه
این مطا عه با هد  برآو د شا ایا مصوور  آب و وصام  

مثرر بر آ  د  تص ید انگص  د  شوهرسوتا  بیرا  با اسوتدادا از 

محص  انرا   ها و با  وی رد نهادا و  تحلی  وصشوووووا دادا

دادا از طریق  گرفوت   نیواز،  مص د  اطفووا   و  ت میو  هوا 

ندر از باغدا ا  شووهرسووتا  مذشص  به  170ورسووووونامه از 

  برا  بر سوا شا ایا فنا و شا ایا مصور  آب از ددسوت آم

افزا    و برا  تعیین وصامو  مثرر بر شوا ایا   DEAP 2نر  

نتایج نووا  اسوتدادا گردید     Stataمصور  آب از نر  افزا   

داد شوه میوانگین شوا ایا فنا بواغودا ا  د  حوا وت بوازدا روابوت  

د صد، د  حا ت بازدا متغیر  8/57نسبت به مقیاب برابر با  

د صووود و میانگین شا ایا   7/91نسوووبت به مقیاب برابر با  

همونین نتوایج نووووا  داد  د صووود اسوووت    4/62مقیواب 

ا  فنا و د  اختف  بین شوا اترین و نواشوا اترین بنگواا از  حو

د صوود اسووت شه این نوووانگر   4/83با   برابر  CRSحا ت 

بواشووود  اختف  بین هوا مااختف  زیواد بین شوا ایا بنگواا

   ، VRSرین بنگاا از  حا  فنا و د  حا ت  شا اترین و ناشا ات

د صوود به دسووت آمد شه این ودد نیز بیانگر اختف   5/53

اختف     باشووودها  مص د مطا عه مازیاد بین شا ایا بنگاا

د صد  4/62برابر با    VRSو CRSبین شا ایا د  دو حا ت 

نتایج  باشد و   ود  شا ایا مقیاب مادهندااست شه نوا 

د  بازدا صووعصد  نسووبت به مقیاب   نوووا  دهندا وجصد

برآو د شا ایا    نتایج  اسوتتص ید انگص  د  شوهرسوتا  بیرا  

مصور  آب با فرض  میانگین شا ایا  نووا  داد  مصور  آب

د  حا ت و   د صوود  94/51رابت نسووبت به مقیاب    ابازده

ما باشوود   د صوود  59/83بازدا متغیر نسووبت به مقیاب 

متصسووب شا ایا مقیاب د  تص ید انگص  این شووهرسووتا  د  

شا ایا    وایین بصد    نووا  دهنداد صود اسوت شه   62حدود  

  نوووا  ما دهد بر سووا شا ایا مصوور  آب مقیاب اسووت   

این منطقه دا ا  شا ایا شمتر از د صود از باغدا ا   88/55

و با افزای  شا ایا    ب ما باشووندد صوود د  مصوور  آ 50

مصور  اب ام ا  صورفه جصیا د  مصور  اب د  این منطقه 

همونین نتوایج   د صووود  وجصد دا د   44بوه میزا  تقریوب 

ر شا ایا مصر  آب نوا  داد  حاص  از تعیین وصام  مثرر ب

  تص ید انگص  بر شا ایا  شه متغیرها  تحصوویف  و سووابقه

  شوواو ز  مصور  آب مثرر بصدا و هرله تحصویف  و ترربه

د  تص ید انگص  بیووتر باشود، شا ایا مصور  آب باالتر خصاهد 

نتوایج    بصد  بوه  تصجوه  از طریق  بوا  داد  آتحقیق  مصز  و 

شموک شوووواو زا   انگص  بوا  تص یود شننودگوا   موووواو ا بوه  

تحصووویل ردا و افراد بوا ترربوه شوه ومل رد منواسوووبا د  

دادا  تصا  د  این منطقه د  اسوتخصوص  شا ایا داشوتند ما

ب صوورفه جصیا قاب  تصجها از منابع تص ید بصیژا مصوور  آ

   شرد 

 منابع
هوا     مطوا عوا  و وژوه مثسوووسوووه   و   )ولما و شوا برد رگیر  شوا ایا و بهرااصوووصر انودازا  1379امواما میبود ، )   

 تهرا     لاپ اور   باز گانا

و   زیر بش  ز اوت ایرا  با  و  گیر  شا ایا فنا، تشصویصوا، اقتصواد  و بهرااندازا  1393بهروز، ) و اماما میبد ، )  

  66-43 ر:3)  6  تحقیقا  اقتصاد شواو ز ،     آبارهناوا امتریک )با تهشید بر محصصر هندوان

ها و برنامه نصیسوووا ینتیک   ها  ایرا  با  وی رد تحلی  وصشوووووووا داداوایا  نامه: اندازا گیر  شا ایا بانک  1391حامد ،     

    یاما و آما  و ولص  شامپصتر، دانوگاا سمنا  دانو دا

تحلی  وصیا  شا ایا فنا مصور  آب د  محصوصر نیوو ر با    1395   و نوواا، ا  سورا  ا دین، ا ، فتاحا، ا ، فهرسوتا رانا،  

  188-177ر:  4) 10 اقتصاد شواو ز ،   ها هیافت تحلی  وصشوا دادا

  DEAها  ترا   ایرا  با استدادا از دو  و    تطبیقا شا ایا بانکمقایسه  1386سص  ، ا ، گرشاسبا، )  و وریانا، ب  

  60  - 33  :ر8) 2  ،  اقتصاد و ترا   نصیننوریه   SFAو  

ر:  3) 4  ها  سویسوتا ، اقتصواد شوواو ز بر سوا شا ایا مصور  آب د  گلشانه   1389صوبصحا،   ، خنرر ، ب  و شیشا، ا  

91-102  

    ز قا   مرلهبر سووا شا ایا مصوور  آب گند  د  منطقه  1391 ، افوووا  تبا ،    و نیک زاد،     ولیپص ، ) ، وشی  وص ،  

  405  -414 :4  ، شما ا26وژوهوا آب د  شواو ز ، ب، جلد  
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Investigating Water Use Efficiency in Grapes Production in Bijar County 

 
Zakiyeh Davoodniya1, Sedigheh Hashemibonab2, Morteza Molaei3 

 
Limited resources, including water, especially in our country is one of the challenges facing the 

agricultural sector. Due to the limitations of this vital resource, Iran's agricultural sector can control this 

crisis to some extent by properly managing the use of water resources, including increasing water use 

efficiency. In this research, water consumption efficiency and its effective factors in grape production 

in Bijar County have been estimated using data envelopment analysis method with input-oriented 

approach. The data of this study were obtained by collecting a questionnaire from 170 gardeners in this 

city during the 95-96 crop year. Also, the average results of estimating water use efficiency in CRS and 

VRS conditions were 51.94 and 83.59%, respectively. This difference is due to the inefficiency of the 

scale in grape production in this county. Therefore, with the increase of production scale in this region, 

the amount of water consumption efficiency will also increase significantly. The results of the study of 

factors affecting water use efficiency showed that the variables of education and history of grape 

production are significant and as education and history of grape production increase, water use 

inefficiency decreases. According to the research results, by educating and consulting with the help of 

sample producers, it is possible to increase water use efficiency in grapes production in Bijar County. 
 

Keywords: water use efficiency, grapes, Bijar County, data envelopment analysis, Input Oriented 
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Abstract 

Limited resources, including water, especially in our country is one of the 

challenges facing the agricultural sector. Due to the limitations of this 

vital resource, Iran's agricultural sector can control this crisis to some 

extent by properly managing the use of water resources, including 

increasing water use efficiency. In this research, water consumption 

efficiency and its effective factors in grape production in Bijar County 

have been estimated using data envelopment analysis method with input-

oriented approach. The data of this study were obtained by collecting a 

questionnaire from 170 gardeners in this city during the 95-96 crop year. 

Also, the average results of estimating water use efficiency in CRS and 

VRS conditions were 51.94 and 83.59%, respectively. This difference is 

due to the inefficiency of the scale in grape production in this county. 

Therefore, with the increase of production scale in this region, the amount 

of water consumption efficiency will also increase significantly. The 

results of the study of factors affecting water use efficiency showed that 

the variables of education and history of grape production are significant 

and as education and history of grape production increase, water use 

inefficiency decreases. According to the research results, by educating 

and consulting with the help of sample producers, it is possible to increase 

water use efficiency in grapes production in Bijar County. 
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1. Introduction 
The agricultural sector is one of the most severely limited sources of resources. Restrictions on 

resources, including water, especially in our country, are one of the challenges that this section covers. 

Growth and yield of plants are heavily dependent on water and a significant part of the world's water 

resources is consumed by agriculture. Due to the limited resources, especially the country's water 

resources, the result of proper management of the use of water resources, such as raising the water use 

efficiency, is to some extent limited by the shortage of water resources.  County of Bijar in Kurdistan 

province has 2,900 hectares of gardens, 1300 hectares of which are under cultivation of grapes, so 

grapes are the main city's garden product. The irrigation system of the grape product in this city is 

flooded with a lot of waste water. Regarding this issue, a study of the water use efficiency of the product 

in this city seems necessary (Jihad Management in Bijar county, 1396). 

Efficiency is one of the most important indicators for evaluating the optimal performance of economic 

units and is generally a relative concept and shows a comparison between actual and ideal performance. 

Efficiency in the economy means that in a production process, the highest yield of a given input or a 

given product of the lowest inputs is obtained. In fact, it can be argued that efficiency in the economy 

emphasizes the optimal allocation of resources, and it is said to be economically efficient in having the 

maximum production with limited resources and inputs (Hamedi, 2012). Studies have highlighted the 

efficacy of inefficiency and, at the same time, highlights potential improvements that are subject to 

many constraints (Kashiwagi, 2017). 

2. Materials and Methods 
Farrell (1995) introduces the concept of relative efficiency, according to which the efficiency of a 

decision-making unit can be assessed by comparing it with other units in a given group (Wadud et al., 

2000). DEA is an easy way to calculate the efficiency gaps between the actions of each manufacturer 

and provides the best practices that can be derived from observations of inputs used and outputs 

produced by efficient companies. In addition, different measurement units for different inputs and 

outputs can be combined in DEA models (Frija et al, 2009). The method of data envelopment analysis 

can be done through two Output oriented and input oriented approaches. The Input oriented approach 

determines the boundary function through potential reduction in inputs, by maintaining the level of 

production for each firm, and the Output oriented approach to potential increase in product production 

is determined by maintaining constant levels of inputs for each firm (Fare et al, 1994). 

 In the method of input oriented (the boundary method of the cost function), the amount of inputs is 

determined by the amount of output obtained. For this purpose, at least the costs required to produce a 

certain level of products are determined on the basis of specific input prices. Thus, the performance of 

producers on the cost boundary shows the cost efficiency, and if the performance of producers is above 

the cost boundary, they will have a cost inefficiency, which includes two types of Allocative and 

technical efficiency (Behrooz and Emami Meybodi, 2014). 

Water use efficiency in the data envelopment analysis method means that a farmer is more efficient 

than the other using less water and harvesting (Fare et al., 1994( .The method of data envelopment 

analysis is used to estimate the water use efficiency by solving a sequence of linear programming 

problems in which the levels of other inputs and products are considered constant (Wang, 2010).   

3. Discussion and Conclusion 
The results showed that the average technical efficiency of the gardeners in the Constant Returns to 

scale was 57.8%, in the variable Returns to scale was 91.7% and the mean efficiency of the scale was 

62.4%. The average water use efficiency Constant Returns to scale was 51.94% in the case and in the 

variable Returns to scale was 83.59%. Also, the results of determining the factors affecting water use 

efficiency showed that educational variables and the history of grape production were effective on water 

use efficiency and the higher the education and experience of the farmer in the production of grapes, 

the higher the water use efficiency would be. According to the research results, by educating and 

consulting with the help of sample producers, it is possible to increase water use efficiency in grapes 

production in Bijar County. 
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