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 چکیده

و با توجه به آثار زیست محیطی  است یدر هر سطح اقتصاد دیمف تیریابزار مد کی دیتول عوامل یوربهره لیو تحل هیتجز

ناشی از آن، عدم توجه به این آثار در ارزیابی عملکرد اقتصادی منجر به نتایجی دور های هزینههای اقتصادی و ناشی از فعالیت

وری کشورها، تحلیل روند و بررسی تفاوت بهرهوری، مهم در مسئله بهرههای جنبهگردد. در این زمینه یکی از از واقع می

محیطی کشورهای منتخب منطقه  وری زیستهاست. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی تغییرات رشد بهرههمگرایی آن

پریمونت و آزمون ریشه واحد پانل -با استفاده از شاخص فار 2222-2222ها در بازه زمانی منا و وجود همگرایی در بین آن

محیطی تونس، یمن، مراکش، لیبی، قطر، ایران، اردن، کویت و عربستان  وری زیستران است. بر اساس نتایج شاخص بهرهپس

محیطی حاکی از آن است که با لحاظ  وری معمولی و زیستدر بازه مورد مطالعه رشد کرده است. مقایسه نتایج شاخص بهره

زی وری کشاوربهرهتحقیق، ورد مطالعه کاهش یافته است. بر اساس نتایج وری تمام کشورهای مستانده نامطلوب، شاخص بهره

وامل وری عی منطقه منا و تغییر بهرهکشورها یدر کشاورز یساختار راتییتغ باشد. بنابراینکشورهای مورد مطالعه همگرا می

 وری و رشد بخش کشاورزی این کشورها موثر خواهد بود. ها بر بهرهتولید هر یک از آن

  منطقه منا. و پریمونت، همگرایی-محیطی، شاخص فار وری زیستبهره :کلمات کلیدی
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 مقدمه

 اریکشورها ارتباط بس نیا یرشد و توسعه اقتصاد است و درحال توسعه مهم در اقتصاد کشورهایهای بخشکشاورزی یکی از 

صاد در اقت یرشد کل یمنبع ضرور کی یکشاورز یوربهرهرشد از این رو  .آنها دارد یبخش کشاورز یبا توسعه کل یتنگاتنگ

 ,Belloumi and Matoussiطرح است )م یتوسعه مل یهابرنامههدف در  کیبه عنوان کشورهای درحال توسعه محسوب شده و 

بخود گرفته و تلاش ای تازهدر عرصه جهانی نیز با کم رنگ شدن مرزهای اقتصادی رقابت در تولیدات کشاورزی ابعاد (. 2009

و  یدر سطوح مل وریبررسی بهره(. Hosseini et al., 2011) دهد میاصلی این رقابت را تشکیل پایه وری بهرهبرای بهبود 

بر اساس تعریف  (.et al., 2019 Kijek) کندیم لیرا تسه یو اقتصاد یاجتماع یهااستیسو  تیریمد جینتا یابیارزبخشی، 

 صورتبه توان یمرا  یدر کشاورز یوربهره (. Latruffe, 2010) ستانده است دیتول یبرا دیعوامل تول ییتوانا یوربهره ،عمومی

 .محاسبه کرد با در نظر گرفتن کل عوامل تولید( TFP) 1کل یوربهرهبه عنوان  ایو  استعامل  کی که محدود به یجزئ یوربهره

 باید در مجموعوری بهرهکل به این واقعیت توجه دارد که همه عوامل تولیدی از نظر اقتصادی کمیاب هستند و بهبود وری بهره

 (.Berendt, 1991)در تولید مقدار معینی از محصول گردند ها نهادهاستفاده از کلیه جویی صرفهمنجر به 

ها ایندهآلاقتصادی مانند انتشار های فعالیتاخیر در مورد خطرات زیست محیطی ناشی از های نگرانیاز طرف دیگر با افزایش 

های گاهبنها ل زیست محیطی ناشی از این فعالیتمسائلحاظ نمودن سبب  ،که منجر به تغییرات آب و هوا و گرم شدن کره زمین

از منابع  باعث انتقال قسمتیها بنگاهی از آلودگی در برخی پیشگیرهای هزینه. طبیعتا ه استشد آنها در ارزیابی عملکرداقتصادی 

ها هبنگا، حال اگر در ارزیابی عملکرد این گرددمیبنگاه از بخش تولید ستانده مطلوب به سمت کاهش آلودگی دسترس در 

که ی هایبنگاهدر مقایسه با ها آنعملکرد اقتصادی و  گیردمیمدنظر قرار ن و تولید ستانده نامطلوب محیطی ملاحظات زیست

بنابراین با لحاظ کردن آلودگی به عنوان یک . گرددمیکمتر از حد برآورد  ،اندنکردهرا برای پیشگیری از آلودگی صرف ای هزینه

 یریگاندازهدر واقع  (.Rezaei et al.,2012) عملکرد اقتصادی به صورت واقعی ارزیابی خواهد شد اثر جانبی در فرایند تولید،

ه با ک بود را متصور یادکنندهیتول توانیکننده باشد. مگمراه تواندیوارده م یطیمحستیز یهابه خسارت توجه بدون یوربهره

 بد،اییدست م یاقتصاد یوربهره ازیی همچون هوا و آب به سطح بالا یطیمحستیمنابع ز بیها و تخراز نهاده هیرویاستفاده ب

ول متدا یها. شاخصیابدیم دایدست پ یورسطح بهره همان به یطیمح ستیملاحظات ز تیبه رغم رعا یگرید دکنندهیاما تول

در را  یطیحمستیز بیعامل تخر یستیبا یوردر محاسبه بهره رونیازا باشند؛ینم قائل دکنندهیدو تول نیا انیم یتفاوت یوربهره

 است یاقتصاد یوربهرهگیری برای انداره یترمناسب اریمع یطیمحستزی – یاقتصاد یوربهره لیدل نی. به همنظر گرفت

(Mirzaea, 2011.)ب در نامطلو یهاستانده دیمنجر به تول یرشد اقتصاد ندیفرآ یط در یدیتول یهااستفاده از نهاده به عبارتی

. ذارندگیبر آن م یشده و اثرات مخرب ستیزطیوارد مح ندهینامطلوب به عنوان آلا یهاستانده ،گردندیمطلوب م یهاکنار ستانده

                                                           
1 Total Factor Productivity 
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 یوربهرهآن به عنوان  از و نام بردن دیکل عوامل تول یوربه مفهوم بهره یطیمح ستیاضافه نمودن عامل ز ق،یتحق یهاضرورت از

 یترازروند هم لیو تحل هیتجز، هابنگاهاقتصادی وری بهرهعلاوه بر ارزیابی  (.Parsa et al, 2015) است یستیز طیمح-یاقتصاد

ها لسامسئله مهم است که  کیو منابع(  ینهاد ،یخیمتفاوت )تار طیبا شرا مختلف یکشورها نیب وریبهرهو تغییرات رشد 

 شاخص هیکه سطح اول مختلف است مناطق نیشاخص ب یک سطح یبه عنوان همبستگ ییهمگرا .اندها پرداختهآنبه اقتصاددانان 

است که باعث افزایش فاصله میان شاخص مناطق مختلف  1عکس این حالت واگرایی .باشدمتفاوت  یگراز همدتواند میدر مناطق 

 وزیست محیطی وری بهره، نقش ستانده نامطلوب فعالیت کشاورزیاهمیت  رو به دلیلایناز (. et al., 2019 Kijek)شود می

و همگرایی آن  کشاورزیدر بخش  زیست محیطی -اقتصادی  وریبهرهارزیابی تغییرات در مطالعه  این هدف ،موضوع همگرایی

 های مختلفجنبهاز  کهباشند میکشورهای در حال توسعه  ءکشورهای منطقه منا جز منتخب منطقه منا است.در کشورهای 

توسعه نیافته و نرخ بازدهی پایین سرمایه های بنگاهی دارند؛ نرخ رشد جمعیت بالا، وجود بخش دولتی بزرگ، رفتارهای مشابه

واقع در منطقه به  یکشورها یتمام (.Baseri et al., 2009)شود میاین کشورها محسوب های ویژگیانسانی و فیزیکی از 

 یبرا نیریآب ش ندهیفزا کمبود کشورها نیو وجه مشترک ا باشندیخشک مهمیخشک و ن میاقلی دارا ه،یکشور ترک یاستثنا

 منا کمبود آب در سراسر منطقه FAO (2012،)بر اساس آمار  .(Askari Bezaye, 2020) است گریو مصارف د یکشاورز

  است. یهانج نیانگیششم م کیاین منطقه، سرانه منابع آب  که ؛ بطورینامساعد است اریبس منابع آبی و اوضاع افتهیگسترش 

سهم این بخش در  2021در سال دارد بطوریکه  ملی ای در اقتصادقابل توجهبخش کشاورزی در کشورهای منطقه منا جایگاه 

 2/17، 12، 13، 7/11، 1/12مصر، الجزایر، مراکش، یمن و تونس به ترتیب برابر با تولید ناخالص داخلی کشورهایی نظیر ایران، 

 این منطقه،و آب در  نیزمنظیر تولید کشاورزی منابع  ادیز اریبس تیمحدوداما  (.2022درصد بوده است )بانک جهانی،  1/10و 

از طرف دیگر انتشار دی اکسید کربن و شدت آن در این  .تر کرده است.وری بخش کشاورزی را پررنگاهمیت توجه به بهره

 ینبر اساس آمار بانک جها های زیست محیطی بسیاری را در سطح منطقه و جهان ایجاد کرده است، به نحوی کهمنطقه نگرانی

دهد، بدن معنی که به طور افزایش را نشان میدرصد  176، 2017-1770های میزان انتشار دی اکسید کربن در منطقه طی سال

درصد انتشار دی اکسید کربن رشد کرده است. همچنین کشورهای منا از حیث انتشار  5/1متوسط طی دوره ذکر شده هر سال 

کشورهایی نظیر  2017در سال  تری قرار دارند. بطوریکهنسبت به میانگین جهان در وضعیت بسیار وخیم بن سرانهدی اکسید کر

برابر میانگین جهانی به ازای هر نفر دی اکسید کربن  2و  1، 7، 1، 5، 6بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و ایران به ترتیب 

ای ناشی از تولیدات کشاورزی، پس از انرژی، بیشترین نتشار گازهای گلخانهدر این میان ا(. 2020اند )بانک جهانی، منتشر کرده

درصد  21های زمین ای از کشاورزی، جنگل و دیگر کاربریتاثیر را بر محیط زیست دارند. بطوریکه انتشار خالص گازهای گلخانه

 Bonnetدرصد بوده است ) 21و  35ترتیب های انتشار و صنعت به محاسبه شده است درحالیکه میزان این انتشار برای بخش

                                                           
1 Divergence 
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el al, 2018کشورهای در حال توسعه (. این در حالیست که سازمان جهانی غذا و کشاورزی بیان کرده است که بخش کشاورزی 

از درصد  77تا  70تواند های خود است. بطوریکه میای در فعالیتدارای پتانسیل شایان توجهی در کاهش انتشار گازهای گلخانه

وری بهره تغییراتکننده تعیینشناسایی عوامل رو از این (.Reynolds & Wenzlau, 2012انتشار جاری خود را کاهش دهد ) 

ن ایوری بهرهاطلاعات مفیدی برای ایجاد تغییر در تواند می به ویژه در کشورهای منطقه منا کشاورزیزیست محیطی  بخش 

زیادی در این زمینه توسط پژوهشگران داخلی و های پژوهشبدست بدهد.  و کنترل آثار زیست محیطی بخش کشاورزی بخش

 Mankiw et alو Barro and Sala-i-Martin (1992 ) .شودمیاشاره ها آنخارجی انجام شده است که در ادامه به برخی از 

در ابتدا، مطالعات متمرکز بر  .ارائه کردند ییدر مورد همگرا یقابل توجه یکه مطالعات تجرب اندبوده یمحققان نیاول( 1992)

 ریغ یرشد اقتصاد یشاخص ها ییبه همگراعموما  یتجرب مطالعاتسرانه بود. در حال حاضر،  GDP ییهمگرا لیو تحل هیتجز

 نیه اب کردیرو یشدن، به تعداد یجهان شرفتیپ طیدر شرا ژهیبه و ،ییواگرا ایو  یی. بحث در مورد همگراکنندیماشاره  GDPاز 

 Kaneko and ،زیست محیطیوری بهرهدر زمینه مشاهده شده اشاره دارد.  یندهایو فرآها دهیپد ریموضوع و امکان تفس

Managi (2004 به مطالعه )استانی های دادهبا استفاده از  1777-2001های سالزیست محیطی کشور چین در وری بهره

ر که دداد نتایج حاصله نشان  عوامل با و بدون وجود ستانده نامطلوب محاسبه شده است. وریبهره. در این مطالعه اندپرداخته

وری بهرهوری کلی به صورت چشمگیر افزایش و به دلیل توجه کمتر به کاهش آلودگی در چین، بهره 1771-1771های سالبین 

کل وری گیری بهرهاندازهبرای کوئیست مالم-لیونبرگروری بهره( از شاخص 2006) Kumarمحیطی کاهش یافته است. زیست

عوامل تولید در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه استفاه نمود. ستانده مورد استفاده در این مطالعه تولید 

 Po-Chi et al. بودیره سرمایه و مصرف انرژی مورد استفاده نیروی کار، ذخهای نهادهاکسید کربن و دیناخالص داخلی، انتشار 

و عامل اصلی اند پرداخته 2003-1770کل عوامل بخش کشاورزی در اقتصاد چین طی دوره وری بهرهبه بررسی رشد  (2008)

وری بهرهعوامل موثر بر  et al Shadmehri (2011) .اندای دانستهناحیهاین بخش را پیشرفت تکنولوژی و تنوع وری بهرهرشد 

نشان داد که متغیرهای نیروی کار به ازای هر واحد انرژی، ها آنانرژی در بخش کشاورزی ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج 

ا ب. اندداشتهوری انرژی بخش کشاورزی به ازای هر واحد انرژی و روند زمانی تاثیر مثبت بر بهرهماشین آلات موجودی سرمایه 

جنبه مهم مطالعات مربوط به بررسی  .ستین یتنها مسئله مهم توسعه کشاورز TFPکننده  نییعوامل تع ییحال شناسا نیا

 در ییمربوط به همگرا ایهمطالع (. Baráth and Fertő, 2017)هاست آن 1کشورها، تحلیل روند و همگراییوری بهرهتفاوت 

 هیرا تجز کایمتحده آمر الاتیو ا ییاروپا یدر کشورها یکشاورز ییکه همگرا هانجام شد Rezitis (2010) توسط یبخش کشاورز

 یاروپا یکشورها ،یغرب یکشور اروپا 32در  یکشاورز یوربهره ییهمگراGalanopoulos et al (2011 )ه است. کرد لیو تحل

و  یو شرق یمرکز یاروپا یکه کشورها تیواقع نیا رغمیدهد که علینشان م جینتا د.کر یابیرا ارز انهیو خاورم یو شرق یمرکز

                                                           
1 Convergence 
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 Baráth .شود دییتواند تایمطلق نم ییهمگرا اما وری بالا را نشان داده اند،نرخ رشد بهره 1770از دهه  انهیخاورم یکشورها

and Fertő (2017) از  یحاک جیکردند. نتا یاروپا بررس هیعضو اتحاد یکشورها نیرا ب یکل عوامل کشاورز یوربهره ییهمگرا

 Kijek et al (2019). دوره همگام بوده است نیدر ا یبه طور کلوری بهره 2013تا  2001 یهاسالدر  TFPآن است که 

 یکه در کشورها . نتایج نشان داداندکردهکشاورزی را بین کشورهای جدید و سابق اتحادیه اروپا را بررسی وری بهرههمگرایی 

  اروپا بوده است. هیاتحاد سابق یاز کشورها شتریب یکشاورز یوربهرهتفاوت در  جادیا ندیاروپا فرآ هیاتحاد دیجد

کشور را بررسی های استانتولید پنبه در وری بهرهتغییرات و همگرایی رشد Karbasi et al  (2010 )نیزدر داخل کشور 

 1371-72ولی از سال زراعی شود نمیتایید وری بهرهنشان داد که در کل دوره مورد مطالعه همگرایی رشد ها آن. نتایج اندکرده

و کارایی زیست محیطی در کشورهای وری بهرهدر پژوهشی به تحلیل  Rezaei et al (2012) به بعد همگرایی وجود داشته است.

ها آن ایج پژوهشپرداختند. نتدار جهتمنتخب واردکننده و صادرکننده منابع انرژی فسیلی با استفاده از رویکرد تابع مسافت 

درصد  11/0به اندازه  1777-2007زیست محیطی کشورهای واردکننده به طور متوسط در دوره زمانی وری بهرهنشان داد که 

 یوربهره  یریگاندازه ( در پژوهشی به 2013)  Kiani درصد رشد داشته است. 7/0و کشورهای صادر کننده در دوره مشابه 

 یدوره زمان یاستان و ط 27 ییتابلو یلونبرگر و داده ها ستیاستفاده از شاخص مالم کوئ با رانیا یبخش کشاورز یطیمحستیز

 3227 روژن،تین یاز آلودگ یبیبه عنوان تقر تروژنیسالانه شاخص موازنه ن نیانگیدهد م ینشان م جینتاپرداخته است.  77-1377

 ییکارا ،یبهره ور یشاخصها نیانگیدرصد بوده است. به طور م 62در کشور  تروژنیمصرف ن ییکارا نیانگیدر هکتار و م لوگرمیک

، 7716/0 بیآنها به ترت یطیمح ستیمتناظر ز یهابوده و شاخص 007/1و  7610/0، 7677/0 متداول برابر با یتکنولوژ رییو تغ

 ایاز حد  شیمنجر به برآورد بوری هبهر یهادر محاسبه شاخص یگرفتن آلودگ دهیناد نیبوده است. بنابرا 7777/0و  7737/0

کشاورزی ایران را با لحاظ وری بهره Aghapour Sabbaghi and Homayian (2016) شود.یآنها م یکمتر ازحد مقدار واقع

وری هرهبگرا با استفاده از تابع فاصله و شاخص نهادهکوئیست محیطی محاسبه کردند. در این مطالعه از شاخص مالم اثرات زیست

 7/3طی زیست محیوری بهرهتعدیل یافته سازگار با محیط زیست استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان رشد 

با اهداف مطالعه حاضر حاکی از این است ها آنمرور مطالعات پیشین و مقایسه  است. 2/3معمولی وری بهرهدرصد و میزان رشد 

بخش کشاورزی در زیستی محیط-اقتصادیوری بهرهنوآوری دارد. الف( محاسبه دو که این مطالعه نسبت به مطالعات گذشته 

کشورهای منطقه منا که جز کشورهای درحال توسعه هستند و از منظر اهمیت توسعه کشاورزی و رفتار اقتصادی مشابه هستند. 

 معمولی و زیست محیطی در کشورهای منطقه منا. وری بهرهبررسی همگرایی تغییرات ( ب

 هاروشمواد و 

کل عوامل تولید شامل دو رویکرد مرزی و غیر مرزی است که هر کدام از این وری گیری بهرهاندازهادبیات موجود در زمینه 

پارامتریک و ناپارامتریک هستند. منظور از رویکردهای مرزی آن دسته از های روشرویکردها نیز دارای دو زیر شاخه از 
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. رویکردهای غیر مرزی شامل آن دسته از کنندمیاستفاده وری گیری بهرهاندازههستند که از یک مرز کارا برای هایی شاخص

ر این سطح از نهاده و تکنولوژی بر محصول تولیدی بنگاه در هر حالت برابر با محصول متناظکنند میاست که فرض هایی روش

حسابداری رشد، شاخص دیویژیا (. Diewert, 2000) روی مرز کارا است، به عبارت دیگر بنگاه همواره بر روی مرز کارا قرار دارد

وامل کل عوری بهرهناپارامتریک برای محاسبه رشد های روشرویکرد غیرمرزی مبتنی بر های شاخصو شاخص تورنکوئیست جز 

پارامتریک در رویکرد غیر مرزی مبتنی بر تخمین یک تابع تولید و یا دوگان یعنی یک تابع هزینه و های شاخصتولید هستند. 

در مورد مسائل زیست ها نگرانیکه با افزایش ای مسئلهکل عوامل تولید است. اما وری بهرهها برای محاسبه رشد استفاده از آن

وری هرهبگیری اندازهزیست محیطی در های آسیبتصادی مورد توجه قرار گرفته است لحاظ کردن اقهای فعالیتمحیطی ناشی از 

 اقتصادی در سطح خرد و کلان است.های بنگاه

مختلف و رایج در این زمینه به شرح های روشبا توجه به ادبیات نظری موجود در زمینه الگوسازی برای ستانده نامطلوب، 

( معتقدند که از نظر فنی امکانپذیر نیست که نهاده مطلوب و نامطلوب جانشین هم 2006) Färe and Grosskopfزیر است. 

شوند. برای نمونه در نیروگاه تولید برق با سوخت زغال سنگ این امکان وجود ندارد که برای تولید سطح معینی از الکتریسته، 

 Seiford and Zhuت( را جایگزین زغال سنگ کرد. از طرفی )ستانده نامطلوب که به عنوان نهاده لحاظ شده اس SO2گاز 

رایند فوری بهرهکه اگر ستانده نامطلوب به عنوان نهاده در نظر گرفته شود نتایج حاصل از روش محاسبه کنند می( بیان 2002)

است. یعنی برخورد  . از طرفی هدف نهایی کاهش ستانده نامطلوب و افزایش ستانده مطلوبکندنمیواقعی تولید را منعکس 

ارائه ها آن. روشی که گیردنمیمعمولی این مسئله مد نظر قرار های روشنامتقارن با این دو ستانده مدنظر خواهد بود که در 

ه . روش دیگر این است کشودمیکردند بدین صورت است که ستانده نامطلوب در منفی ضرب شده و با ستانده مطلوب تجمیع 

( معتقدند که این روش منجر 2011) Cooper et alلوب به عنوان یک ستانده مطلوب در نظر گرفته شود. معکوس ستانده نامط

وق همگی فهای روششود و ممکن است تفاسیر متفاوتی از وضعیت کارایی بنگاه به وجود آورد. به تغییر شکل مرزهای کارایی می

 لید هستند.غیرمستقیم وارد کردن ستانده نامطلوب در مدل توهای روش

به صورت مستقیم مدنظر قرار ها آنمرزی و پارامتریک که حضور ستانده نامطلوب در فرایند تولید در های روشاز جمله 

که با استفاده کنند میاست. این دو دیدگاه مدل تولیدی را ارائه  1SBMهای مدلو دار جهتگیرد شامل رویکرد توابع مسافت می

دار جهتمعمول را نسبت به حضور ستانده نامطلوب تعدیل نمود. ایده توابع مسافت وری بهرهکارایی و های توان شاخصمیاز آن 

Luenberger (1992 ) کننده و تابع کمبود در تئوری تولیدکننده است که توسط برگرفته از تابع فایده در زمینه تئوری مصرف

مطرح زا مشکلمشترک و نامطلوب در فرایند تولید ستانده مطلوب بیشتر عاملی های اندهست. از آنجا که وجود اندگردیدهمطرح 

لوب را با حضور ستانده نامطها بنگاه، محققان اقتصادی به دنبال ارائه ابزاری بودند که با استفاده از آن عملکرد اقتصادی شدمی

                                                           
1 Slack Based Model 
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ائه ستانده را اردار جهتفت ستانده شفارد توانست تابع مسافت ( در پژوهش خود با استفاده از توابع مسا1996) Chung بسنجند.

آورد و استفاده از آن در ارزیابی نماید. تابعی که امکان افزایش همزمان ستانده مطلوب و کاهش ستانده نامطلوب را فراهم می

 . اقتصادی از منظر مسائل زیست محیطی بسیار مفید استهای وری فعالیتبهرهعملکرد کارایی و 

ست زیوری های بهرهشاخصلیونبرگر زیست محیطی از جمله وری بهرهلیونبرگر و شاخص  -کوئیستوری مالمبهرهشاخص 

شاخص توان می. همچنین اندگردیدهدر حضور ستانده نامطلوب بنا دار جهتمحیطی هستند که برمبنای توابع مسافت 

وری بهرهدر حضور ستانده نامطلوب تعدیل نمود که معیار دیگری برای سنجش  SBMکوئیست را با استفاده از مدل های مالم

 (.Cooper et al., 2011زیست محیطی است )

نسبت  این شاخص ازکه  است کشورهای مورد مطالعه کل عوامل تولیدوری بهرهشاخص این پژوهش محاسبه در اولین گام 

بهره گرفته  1پریمونت-برای رسیدن به این هدف از شاخص فار .آیدمی بدستشده به نهاده جمع سازی شده سازی جمعستانده 

فروض  .(O’Donnell, 2011) و آزمون نظریه شاخص اعداد سازگار استاقتصادی های نظریهاین شاخص با تمام  .شودمی

بصورت توان می د دارد راوپریمونت وج-در شاخص فارسازی شده که جمعدن، غیرافزایشی و همگنی خطی تابع وغیرمنفی ب

 (:O’Donnell, 2011) روابط زیر بیان نمود

(1                                                                                        )                           0 0 0( ) ( , , )Q q D x q t  

(2                                                                                         )                           0 0X(x) ( , , )ID x q t 

 0xنیز بردار مقداری ستانده و نهاده،  qو  x ،تابع نهاده جمع سازی شده (.)X سازی شده،جمعتابع ستانده  (.)Q در این روابط

نیز  ID(.)و  0D(.)و درنهایت باشد میدوره زمانی دهنده نشاننیز  0tو باشند میبردارهای مقداری نهاده و ستانده نماینده  0qو 

پریمونت -فار ز شاخصبا استفاده ا 2و  1 وابط. توابع جمع سازی شده در رباشندمیتابع فاصله ستانده و نهاده دهنده نشان

محاسبه وری بهرهو شاخص سنجد میرا   sسالدر  hکشور وری بهرهرا نسبت به تغییرات  tسال در  iکشور وری بهرهتغییرات 

 (.O’Donnell, 2011)باشد می( 3شده مطابق رابطه )

 (3                                                         )                     0 0 0 0 0
,

0 0 0 0 0

( , , ) ( , , )

( , , ) ( , , )

it I hs
hs it

hs I it

D x q t D x q t
TFP

D x q t D x q t
  

با استفاده از تحلیل بهره گرفته شده است. این برنامه  DPINپریمونت در این مطالعه از نرم افزار -برای محاسبه شاخص فار

نی بر این تبم DEA. پردازدوری میبهرهتخمین تکنولوژی تولید و سطح ( به LPsخطی)ریزی برنامه( و DEA)ها دادهپوششی 

 t( نشان دهنده تکنولوژی در دسترس در دوره 5( و )1ستانده و نهاده برآورد شده مطابق با رابطه )ای فاصلهکه تابع فرض است 

 .باشدمی

                                                           
1 Fare-Primont 
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,که  , , , ,       .پارامترهای برآوردی هستند 

ها را خطی حل کرده و پارامترریزی برنامهستفاده از نوع خاصی از ا پریمونت تجمیع شده را با-شاخص فار  DPINافزارنرم 

به حل گرا نهاده( آورده شده است که اگر از رهیافت 7( و )6خطی مرتبط با این امر در رابطه )ریزی برنامهتخمین میزند که مدل 

 هد بودرهیافت حل مدل حداکثرسازی خوا مدنظر باشد،اگر دیدگاه ستانده گرا  وسازی حداقلمدل بپردازد با یک مسئله 

(O’Donnell, 2011.) 

 (6                                    )                       
1

0 0 0 0 , , 0

0

( , , ) min : ;

1; 0; 0}

iD x q t x X Q

q

       

  

    

  
 

 (7                                          )                     
1

0 0 0 , , 0

0

( , , ) max { : ;

1; 0; 0}

I iD x q t q Q X

x

       

  

    

  
 

ر دهای محاسبه شده وریبهرهابتدا وجود وابستگی مقطعی بین  مطالعهمورد کشورهای وری بهرهگرایی بین برای بررسی هم

دو  شد. گرفته( مورد آزمون قرار 2004)  Frees( و1937)  Pesaran (2004،)Friedman با استفاده از آزمون هایمرحله اول 

 دهد که اینویژگی نشان می ، اینباشدها میماندهباقیآزمون اول شامل مجموع ضرایب همبستگی بین جفت مقادیر ماتریس 

همگرایی  وجود ،در ادامهبه همبستگی متناوب پی برد. توان میکه از آن دهد میآزمون قرار  دآزمون وابستگی متقابل را مور

افزار با استفاده از نرم  Pesaran (2007)پانل واحد آزمون ریشه و  Kijek et al (2019)مطالعهبر اساس کشورها وری بهره

STATA16 در این رهیافت .گیردمورد بررسی قرار می Pesaran  (2007 )وقفه  درنظرگرفتن را با یافتهتعمیم فولر-آزمون دیکی

 :گرددمیاین آزمون بصورت زیر تعریف  .کندمیآن برآورد تفاضل اول  و میانگین مقطعیاول 

 (7                                               )                                        1 1it i i it i t i t ity b y c y d y e         

 که در آن:

                                                                                                 1 1,it it it t t ty y y y y y       

(7                                                             )                          
1 11

1

1 1,
N

N

t it t iti
i

y y y y
N N 



  
 

 ی برآوردینیز پارمترها ia ،ib ،ic ،idجزء اخلال و  t  ،iteدر مقطع )کشور(  iمقدار متغیر وابسته برای واحد   ity در این روابط

به دست  ADFآماره  ،7رابطه در  ADFوقفه اول میانگین مقطعی و تفاضل اول آن به رگرسیون متداول  شدناضافه با  هستند.
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 1CIPS های مقطعیمحاسبه شده برای تمام گروه CADFشود. میانگین نامیده می  CADFآمده و در نتیجه این رگرسیون 

در  ituشود مشکل وابستگی مقطعی وجود داشته و  فرض می ADFیافته مقطعی تابع رگرسیون باشد. برای ارائه شکل تعمیممی

 :به فرم زیر است( 7معادله )

(10                                                           )                                                                it i t itu f   

به صورت  فولر-اولیه آزمون دیکیخطای فردی است. بنابراین رابطه  itاثر مشترک و غیرقابل مشاهده و  tfدر این معادله 

  شود:زیر بازنویسی می

(11                                               )                          
, 1 ,

1

Pi

it i i i t ij i t j i t it

j

y y y f     



       

شود. لذا در نظر گرفته شده و در رابطه فوق جایگذاری می tfهای آن به عنوان متغیر نماینده و وقفه ityمیانگین مقطعی 

شود. بنابراین برای انجام می tfوارد کردن این متغیرها در رگرسیون باعث خنثی شدن اثرات عامل مشترک و غیرقابل مشاهده 

 ام تعمیم مقطعی و سری زمانی به صورت زیر ارائه شد:  pآزمون ریشه واحد رگرسیون درجه 

(12                                      )          
, 1 1 ,

1 1
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 است: زیر صورت به آزمون این CADF آماره

(13               )                                                                              
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 انفرادی مقطع هر به صورت مقطعی( براییافته تعمیم ADF)آماره آزمون ریشه واحد   CADFالگوی آماره iآن  در که

 از آماره این بودن تربزرگ صورت در و مقایسه پسران توسط شده محاسبه بحرانی مقادیر ( با13آماره ) باشد. مقدارمی پانل در

 (.Pesaran, 2007)گرفت  خواهد قرار پذیرش مورد متغیر مانایی و رد بودن متغیر( )نامانا صفر بحرانی، فرضیه مقادیر

کل عوامل تولید کشورهای مورد مطالعه استفاده شده است،  معمولیوری بهرهمتغیرهایی که در این مطالعه برای محاسبه رشد 

. باشندمیو هفت عامل تولید اصلی در بخش کشاورزی شامل دو ستانده Belloumi and Matoussi  (2009 )مطالعهبر اساس 

یر سطح ز سهممجموع تولیدات بخش زراعت و باغی و تولیدات بخش دامی به عنوان ستانده بخش کشاورزی، سطح زیر کشت، 

کشت آبی، نیروی کار، موجودی سرمایه در بخش کشاورزی، کود شیمیایی، سموم شیمیایی و موجودی دام به عنوان عوامل 

 Managi ، بر اساس مطالعاتکردن ستانده نامطلوب در بخش کشاورزی برای لحاظ .اندشدهتولیدی این بخش در نظر گرفته 

and Jena (2009 ،)Rehman et al (2019 ،)Rezaei et al  (2012 )وet al  Evaz Sahra(2020 ) اکسید دیمیزان انتشار

ی زیست محیطی، به دو ستانده قبلوری بهرهکربن در بخش کشاورزی به عنوان ستانده نامطلوب در نظر گرفته شد و در محاسبه 

                                                           
1Cross-sectionally augmented Im, Pesaran and Shin  
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کشورهای مورد استفاده قرار گرفت. وری بهرهدر محاسبات   Seiford and Zhu (2002)اضافه شد. این ستانده بر اساس نظر 

، بحرین، مصر، ایران، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبی، مراکش، عمان، قطر، عربستان، تونس، منتخب در این مطالعه شامل الجزایر

بدست آمده  2002-2020( در دوره FAO) 1مورد نیاز پژوهش از سازمان خواربار و جهانیهای داده .باشندمیامارات و یمن 

 است.

 و بحث نتایج

 .ها متغیرهای مورد استفاده در پژوهش به تفکیک کشورهای مورد مطالعه ارائه شده است( مقدار متوسط داده1در جدول )

 بخش دیتول زانیم نیشتریب ،یدلار ونیلیم 53773 داتیتول ارزش متوسط با رانیا شودیم مشاهده جدول نیا در که همانطور

 انتشار با عربستان. دارد قرار دوم رتبه در دلار ونیلیم 52152 با مصر و است داده اختصاص خود به منطقه در را یباغ و یزراع

 نینظر بحر نیستانده نامطلوب را دارند و از ا جادیا زانیم نیشتریب  CO2تن  ونیلیم 37/12 انتشار با رانیا و تن ونیلیم 16/13

 دلار اردیلیم 7/31هزار راس دام،  7027با دارا بودن  رانیدام، ا یتن در رتبه آخر قرار دارد. از نظر موجود ونیلیم 25/0با 

 .دارد اریاخت در را منطقه اول رتبه کشت ریز سطح هکتار ونیلیم 17/50 و هیسرما یموجود

 2222-2222. مقدار متوسط متغیرهای پژوهش در بازه زمانی 1جدول 

 کشور
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ی

 

موجود
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دام
 

)هزار
 

س
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 1760 75/1 57 62/3 12 07/1 11 51/0 131 11711 ریالجزا

 7/7 007/0 1/3 11/0 12/0 001/0 007/0 25/0 01/1 31737 نیبحر

 1671 21/7 1326 1/31 13 57/3 6/3 73/5 777 52152 مصر

 7027 77/5 765 7/31 22 03/7 17/50 37/12 373 53773 رانیا

 1771 16/1 112 6/5 7 52/3 77/7 51/3 15 7126 عراق

 70 07/1 27 3/0 1/1 07/0 02/1 11/0 17 1010 اردن

 27 03/0 36 11/0 01/0 01/0 157/0 13/1 3/1 631 تیکو

 70 71/1 17 36/1 55/0 10/0 65/0 50/0 51 2301 لبنان

 177 66/1 31 11/7 32/1 11/0 37/15 77/0 1/7 7707 یبیل

 2727 7/13 217 11 13 50/1 26/30 71/2 171 17030 مراکش

 336 21/0 10 13/1 75/0 06/0 12/1 31/1 10 501 عمان

 12 06/0 57 17/0 02/0 01/0 06/0 01/1 17/0 2677 قطر

 377 5/1 207 12 7/1 61/1 173 16/13 35 7170 عربستان

 677 77/0 71 1/7 6/3 11/0 7/7 25/1 53 5217 تونس

 77 17 25 71/6 1/1 15/0 16/0 17/1 11 1571 امارات

 1572 37/0 15 1 15 66/0 23 11/1 71 2773 منی

 (2022منبع:) فائو، 

                                                           
1 Food and Agriculture Organization 
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 2005نشان داده شده است. بر اساس اطلاعات فائو در سال  (1)روند سطح زیرکشت و سطح زیرکشت آبی ایران در نمودار 

در محدوده  2020هزار هکتار رسیده و علی رغم نوسانات تا سال  17میلیون هکتار به حدود  61از سطح سطح زیر کشت ایران 

 کشاورزی این کاهش در سطح زیر کشت به دلیل کاهش سطح زیر کشت دیم درمیلیون هکتار ثابت مانده است.  50تعادلی 

 ای نداشته است.ایران بوده است، بطوریکه در طول بازه مورد بررسی سطح زیرکشت آبی کاهش قابل ملاحظه

 

 
 (2020)فائو،  منبع رانیا یآب کشت ریز سطح و کشت ریز سطح روند -1 نمودار

 

داده شده است. بر ( نشان 2)وری کشورهای مورد مطالعه در بازه زمانی مطالعه در نمودار نتایج محاسبه متوسط شاخص بهره

 وریبهرهدارای رشد سایر کشورها در طول دوره زمانی مورد مطالعه  ،الجزایر مصر، بحرین و ،عراقبجز کشورهای اساس این نمودار 

کشورهای کویت و یمن نیز به  به خود اختصاص داده است. ه اول رارتب این نظرو کشور تونس از اند بودهدر بخش کشاورزی 

ام منطقه قرار  12در رتبه  0311/1وری بهرهایران با متوسط شاخص همچنین  .اندگرفتهدوم و سوم قرار های رتبهترتیب در 

 دارد.

     
 کشورهای مورد مطالعهاقتصادی  وریبهره(. متوسط شاخص 2)  نمودار
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 این کشورهاوری بهره رشد شاخص( روند متوسط 3) نمودارکشورهای مورد مطالعه، در وری بهرهرشد تر دقیقبرای بررسی 

 ،( مشخص است3) نمودارهمانطور که در  رسم شده است. وری کشاورزی ایران، عربستان، عراق و مصرو همچنین روند بهره

اما هر یک از  کاهش پیدا کرده است.مورد مطالعه های سالکشاورزی کشورهای مورد مطالعه در وری بهره شاخصمتوسط 

های اخیر عربستان روند صعودی بهتری نسبت به سایر کشورها اند، بطوریکه در طول سالکشورها روند نوسانی متفاوتی داشته

سایر وری کشاورزی مصر نسبت به بهرهرسیده است.  2020در سال  21/1وری کشاورزی این کشور به داشته و شاخص بهره

د وری کشاورزی ایران بعهای اخیر افت نسبتا شدیدی را تجربه کرده است. بهرهکشورها روند پرنوسانتری داشته است و در سال

 ، روند نسبتا ثابت و با ثباتی را داشته است.باشدخشکسالی شدید آن سال تواند متأثر از میکه  2007از افت شدید سال 

 

 
 

 های تحقیقوری کشورهای منتخب منطقه منا در دوره مورد مطالعه، منبع: یافتهبهره(. روند رشد 3) نمودار

 

بخش کشاورزی به عنوان ستانده نامطلوب بخش کشاورزی کشورهای از در ادامه پژوهش، میزان انتشار دی اکسید کربن 

 وری زیست محیطینتایج متوسط شاخص بهره محیطی محاسبه شده است.وری زیستمنطقه در نظر گرفته شده و شاخص بهره

وری شاخص بهرهبر اساس این نمودار،  ( نشان داده شده است.1) شکلدر در بازه مورد مطالعه به تفکیک کشورهای منطقه 

محیطی تونس، یمن، مراکش، لیبی، قطر، ایران، اردن، کویت و عربستان در بازه مورد مطالعه بالای یک بوده و رشد کرده زیست

وری تمام کشورهای مورد ( حاکی از آن است که با لحاظ ستانده نامطلوب، شاخص بهره2) شکل( با 1) شکلاست. مقایسه 

وری در بین کشورها متفاوت است. بطوریکه کشورهای امارات، عمان و تونس اما این کاهش بهرهمطالعه کاهش یافته است. 



 77                                                      1101پاییز، 1، شماره 1، دوره اقتصاد تولید و بازاریابی کشاورزیمجله                          

 
 

درصد کاهش  11/11و  13/11، 26/16وری این کشورها به ترتیب اند و بهرهوری را داشتهبیشترین میزان کاهش شاخص بهره

اند. وری را داشتهاهش شاخص بهرهدرصدی کمترین میزان ک 7/0و  5/0کشورهای الجزایر و بحرین نیز با کاهش  پیدا کرده است. 

درصد کاهش یافته  6/5وری کشاورزی کشورهای مورد مطالعه به طور متوسط با در نظرگرفتن ستانده نامطلوب شاخص بهره

در بازه مطالعه رشد کرده بودند، با لحاظ اقتصادی وری همچنین کشورهای لبنان، امارات و عمان که از نظر شاخص بهرهاست. 

یطی زیست محوری بهرهوری زیست محیطی افت شدیدی داشته اند. وضعیت ایران از منظر شاخص نامطلوب و از نظر بهره ستانده

  ام را کسب کرده است. 6است و رتبه وری بهرهدر منطقه بهتر از شاخص 

 

 
 تحقیقهای منبع: یافته، مورد مطالعه یکشورها محیطیزیستوری بهرهمتوسط شاخص (. 4) نمودار

وری بهره بین مقطعی استقلال یا وابستگی کشاورزی کشورهای مورد مطالعه، ابتداوری بهرهدر ادامه برای بررسی همگرایی 

 گزارش( 2جدول ) در نتایج که مورد بررسی قرار گرفته است پسران، فریدمن و فریس CDآزمون  با استفاده از این کشورها

ا ب مقاطع وجود دارد. یوابستگ وضعیت دهدیصفر بوده و نشان م هیرد فرض انگریب ،هاآزمونه شده در این آماره محاسبند. اشده

کشاورزی کشورهای مورد مطالعه از وری بهرهبرای بررسی وضعیت همگرایی توان میی، مقطع یتوجه به اثبات وجود وابستگ

 .استفاده کرد CADFآزمون 

 وابستگی بین مقاطعهای نتایج آزمون. 2جدول 

   p-value آماره 

CD 000/0 73/12 پسران   

   000/0 77/76 فریدمن

 های بحرانیآماره  

 31/0*** 21/0** 16/0* 75/1 فریس

 ، %1داری معنیو *** در سطح  %5داری معنی، ** در سطح %10در داری معنی*در سطح 

دار است. درصد معنی 1آورده شده است، آماره این آزمون در سطح  3 که در جدول CADFبر اساس نتایج برآورد آزمون 

 یختارسا راتییتغ بنابراین .باشدمیکشاورزی کشورهای مورد مطالعه همگرا  بخشمحیطی زیستمعمولی و وری بهرهبنابراین 

0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

1.1

En
vi
ro
n
m
en

ta
lp
ro
d
u
ct
iv
it
y
in
d
ex

ی
یط

مح
ت 

یس
ی ز

ور
ره 

 به
ص

اخ
ش



 70      آباد و همکاران                      رضا شاکری بستان                                                وری.....بررسی تغییرات و همگرایی بهره 

و رشد این کشورها موثر خواهد بود. وری بهرهبر ها آنعوامل تولید هر یک از وری بهرهمنطقه منا و تغییر  یکشورها یدر کشاورز

 گریاز همد یطیمح ستیمشکلات ز شیافزا ایو کاهش  دیتول یهادر خصوص استفاده از نهاده کشورهای مورد مطالعهبه عبارتی 

و  دیلعوامل تو یوربهره شیتواند در افزایمشترک در منطقه م استیاتخاذ س جهیاثرگذارند. در نت گریو بر همد رندیپذیالگو م

 باشد.در کل منطقه اثرگذار  یطیمح ستیثار زآکاهش 

 نتایج آزمون ریشه واحد پسران. 3جدول 

  t-bar Z{t-bar} p-value 

 01/0 -17/2 -75/2 آزمون پسران وری شاخص بهره

 00/0 -11/2 -76/2 آزمون پسران وری زیست محیطیشاخص بهره

 تحقیقهای یافتهمنبع: 

 یشنهادها پگیری و نتیجه

ی بخشی، بررسو  یاست. در سطوح مل یدر هر سطح اقتصاد دیمف تیریابزار مد کی دیتول عوامل یوربهره لیو تحل هیتجز

و با توجه به آثار زیست محیطی ناشی از  کندیم لیرا تسه یو اقتصاد یاجتماع یهااستیسو  تیریمد جینتا یابیارزوری بهره

ناشی از آن عدم توجه به این آثار در ارزیابی عملکرد اقتصادی منجر به نتایجی دور از واقع های هزینهاقتصادی و های فعالیت

 . بر این اساس درهاستآنکشورها، تحلیل روند و همگرایی وری بهرهجنبه مهم در این زمینه مربوط به بررسی تفاوت . گرددمی

مورد ها آنبه عنوان کشورهای در حال توسعه و وجود همگرایی در بین  کشورهای منتخب منطقه مناوری بهرهاین مطالعه رشد 

 بررسی قرار گرفت.

بخش کشاورزی، بجز کشورهای عراق، مصر، بحرین و الجزایر سایر کشورها در طول وری بهرهبر اساس نتایج محاسبه شاخص 

کشور تونس از این نظر رتبه اول را به خود اختصاص و اند بودهدر بخش کشاورزی وری بهرهدوره زمانی مورد مطالعه دارای رشد 

، کشورهای تونس، یمن، مراکش، لیبی، قطر، ایران، اردن، کویت و عربستان محیطیزیستوری داده است. از منظر شاخص بهره

ا لحاظ حاکی از آن است که بزیست محیطی معمولی و وری بهرهدر بازه مورد مطالعه رشد کرده است. مقایسه نتایج شاخص 

 تمام کشورهای مورد مطالعه کاهش یافته است.وری بهرهستانده نامطلوب، شاخص 

 یتارساخ راتییتغ . بنابراینباشدمیکشورهای مورد مطالعه همگرا در کشاورزی  بخش وریبهره نتایج تحقیق نشان داد که

سایر و رشد بخش کشاورزی وری بهرهبر ها آنهر یک از در عوامل تولید وری بهرهی منطقه منا و تغییر کشورها یدر کشاورز

 موثر خواهد بود. ها کشور

 بر اساس نتایج مطالعه پیشنهادهای پژوهش به شرح زیر است:

ر داقتصادی نقش مهمی در ارزیابی اقتصادی دارد. های فعالیتنتایج پژوهش نشان داد که لحاظ کردن آثار زیست محیطی 

از این رو خواهد شد. ریزان برنامهو گذاران سیاستیطی باعث خطا در ارزیابی تصمیمات واقع عدم توجه به مسائل زیست مح

 توجه گردد. زیست محیطی عملکرد اقتصادی به مسائل گیری اندازهکه برای گردد میپیشنهاد 
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به عنوان ستانده نامطلوب بخش  CO2زیست محیطی نشان داد که انتشار گاز وری بهرهمعمولی و وری بهرهمقایسه شاخص 

دد خود درص تیبا شناخت و مطالعه کامل وضعباید گذاران سیاستوری شده است. بنابراین کشاورزی باعث کاهش شاخص بهره

خش واحدهای تولیدی ب یندگیو مقررات بر آلا نیقوان وضع تلاش کرده و با یطیمح ستیو مقررات ز نیضعف قوان نمودنبرطرف 

 .ندینما تیریرا مد یانتشار آلودگ روند آن قیعمال دقو ا کشاورزی

همگرا است و تغییرات هر یک از عوامل تولید کشورهای منطقه منا با همدیگر وری بهرهبر اساس نتایج پژوهش بین تغییر 

ی در بخش اقتصادمشابه  یهارساختیزرسد میها موثر خواهد بود. بنظر و رشد بخش کشاورزی این کشوروری بهرهها بر آن

ایش بنابراین با افز .دینما یم هیکشورها را توج انیم ییهمگرا کشاورزی و جایگاه مشابه بخش کشاورزی در کشورهای منطقه منا

زیست محیطی کل منطقه کمک نمود.  –توان به افزایش بهره وری اقتصادی در این کشورها می گذاریارتباطات علمی و سیاست

این بخش را در مسیر وری تواند بهرهمیبخش کشاورزی ایران گذران سیاست، وریبهرهو تجارت با کشورهای پیشرو در زمینه 

پیش ببرند. آنچه در این میان حائز اهمیت است وری بهرهبخش کشاورزی و نزدیک شدن به وضعیت مطلوب وری بهرههمگرایی 

ر مثبت از تاثیتوان نمی، موجود یزهایاز سرر انتفاعو شدن  یفاصله گرفتن از روند جهانو  یالمللنیبدر عرصه  شتریب یانزوابا 

 گرفته شود. لازم بکار یهااستیسبه منظور اتخاذ  یستیامر با نیکه ابهره گرفت وری بهرههمگرایی 

 بودنبر انرژیدر بخش کشاورزی شدت استفاده از منابع و تاثیرگذاری بر محیط زیست متاثر از ساختار تولیدی آن و 

که کشورها دارای ستانده نامطلوب بالا ترکیب انرژی خود را به گردد میمورد استفاده است. در این زمینه توصیه های تکنولوژی

ها وژیتکنولهند و همچنین کارایی استفاده از منابع سوخت فسیلی را از طریق بهبود نو و تجدیدپذیر تغییر دهای انرژینفع 

 یها نهیو توسعه، زم قیبهبود بخش تحق قیاز طر افزایش دهند تا آسیب کمتری بر محیط زیست وارد شود. در این زمینه

 ند،یافراهم نم نهیهز نیبا کم تر ندهیو آلا مخربی ها یرا با تکنولوژ ستیز طیو سازگار با محک پا یها یتکنولوژ ینیگزیجا

 داشته باشد. یآن را در پ یطیمح ستیزوری بهره شیکه افزا دکنن تیردیم یرا به گونه ا یگذار هیسرما انیجر
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