
 

 

 بهینه پرتو

Pareto Efficiency 

شود که با تغيير آن، حداال    بهينه پارتو به وضعيتی اطالق می

تحلي  کارایی در حيطده   شود. یک عام  التصادی متضرر می

تخصيص منابع از گذشته یکی از موضوعات محوری نظریده  

التصادی بوده و یکی از عناصر ضروری نظریه مارن التصداد  

رسدا ددان نهدایی کدن       نظر مدی  خرد محسوب ميشود. به

دای انسان از طریق تاارک کاالددا   التصادی، ارضای خواسته

و خامات باشا. تاارک کاالدا و خامات بدا تویيدا و مدادیده    

انجام شاه و به وسيله کميدابی مندابع و تکنویدومی محداود     

شود. در این زمينده کدارایی بده معندی حدااکشر پيشدر          می

با توجه به ليود تکنویدومیکی و   دا ممکن در ارضای خواسته

منابع اس . وضعيتی بهينه پرتو اس  کده نتدوان بدا تغييدر آن     

)باون نقض ليود( مولعي  جایدای ایجداد کدرد کده در آن     

تمددام ا ددراد از نظددر خودشددان وضددع بهتددری داشددته باشددنا  

(PALGRAVE dictionary of economics, 1987, P107) .

منابع را طوری تغييدر داد  اگر در یک التصاد بتوان تخصيص 

که وضع حاال  یک نفر بهتدر شدود بداون آنکده ددي   درد       

دیگری متضرر شود، این التصداد ناکاراسد . ایدن مفهدوم از     

شددود  کددارایی تحدد  عنددوان بهينگددی پرتددو شددناخته مددی   

(Bernheim &Whinston, 2008  به عدارت دیگر وضدعيتی .)

وضعي  یدک  دارای حای  کارایی پرتو اس  که در آن نتوان 

 رد را باون بداتر کدردن وضدعي   درد دیگدری بهتدر کدرد        

(Layard, 1987, P7.) 

 

 (:Technical Efficiencyکارایی فنی )

انسان دمواره سدعی بدر آن داشدته کده حدااکشر نتيجده را بدا        

کمتددرین امکانددات و عوامدد  موجددود بدده دسدد  آورد  ایددن  

يددا دددا را مددی تددوان دسددتيابی بدده کددارایی بدداالتر نام کوشد  

(. دنگامی که از کدارایی یدک بنگداه    83ص  6831)بالرزاده، 

شود منظور مو قي  آن بنگداه در تویيدا حدااکشر     صحد  می

(. بده  Farrel, 1957محصول از مقااری معين از نهاده اس  )

بيان دیگر، تو يق بنگاه در حصول حدااکشر تویيدا ممکدن بدا     

ی یدک  دا )یدا حداال  نهداده بدرا    یک مجموعه معين از نهاده

)بدالرزاده،   وری یا کارایی  نی می نامندا  ستاده معين( را بهره

(. گفتنی اس  کارایی  نی بدا مفهدوم بدازددی    82ص  6831

تویيای مرتدط اس . بازددی تویيای به معنای تویيا کاالدا و 

دا اس . بنابراین کدارایی   خامات از طریق ترکيب بهينه نهاده

اس . دمچندين کدارایی    نی شرط الزم برای کارایی تویيای 

 نی شرط الزم برای کارایی تخصيصی اس  )محمدودزاده و  

 (.6821آبادی،   تح

 

 (:Allocative Efficiencyکارایی تخصیصی )

کارایی تخصيصی به مفهوم سازگاری تصميمات تویيا با نياز 

، 6832کننداگان اسد  )خاادادکاشدی،     کمی و کيفی مصرن

صيصدی بده مدولعيتی    (. به عدارت دیگدر کدارایی تخ  07ص 

ددای   ای بين  عایي منابع التصادی به گونه شود کهاطالق می

مختلددت توزیددع شددونا کدده ر دداه جامعدده حددااکشر شددود     

(. در این وضعي  با تخصيص 81، ص 6832)خاادادکاشی، 

تدوان بده ا دشای  محصدول اميداوار بدود        مجاد مندابع نمدی  

ویدده (. از سددوی دیگددر و از زا07، ص 6832)خاادادکاشدی،  

دیا یک بنگاه تویيای، کارایی تخصيصی نشان ددناه توانایی 

بنگاه برای استفاده از ترکيب بهينه عوام  تویيا بدا توجده بده    

ليم  آنهاس . در والع، در کارایی تخصيصی مسئله اساسی 

تعيين ترکيب عوام  تویيا با توجه به ليم  آنهاس  تا تویيا 

پدذیر شدود    کدان ميشان معدين محصدول بدا حداال  دشینده ام     

(. کددارایی تخصيصددی بدده 6826)خددااداد کاشددی و توسددلی، 

تخصيص بهينه عوام  تویيا با توجه بده ليمد  ایدن عوامد      

کنا که عل  تغيير ترکيدب اسدتفاده    شود و بيان می اطالق می

اس . یک بنگاه کامالً کدارا   از عوام  تویيا، تغيير ليم  آنها

مد  تویيدا را بدرای    از نظر  نی، ترکيب دای مختلفدی از عوا 

توانا داشته باشدا، کده آن ترکيددات     سطح معينی از تویيا می

دارای کارایی  نی یکسان بوده امدا دشینده تویيدا بدرای ایدن      
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ترکيدات متفاوت اس . تفاوت دای موجود به علد  وجدود   

،ص 6831ليمدد  دددای عوامدد  تویيددا اسدد  )بددالرزاده،    

مسدتلشم  (.کارایی تخصيصدی در انتخداب عوامد  تویيدا،     83

انتخاب مجموعه ای از عوام  تویيا اس  که سطح مشخصی 

از محصول را در حاال  دشینه )بدا ليمد  ددای داده شداه(     

(. در والعکدارایی  82ص 6802تویيا نمایدا )امدامی ميددای،    

تخصيصی زمانی به دس  می آیا که عالوه بر ترکيب بهينده  

بده دسد  آیدا    دای عوام  تویيدا نيدش    دا، حاال  دشینه نهاده

(. ایدن بداان معندی اسد      6821آبدادی،   )محمودزاده و  دتح 

کهکارایی تخصيصی برای بنگادی که سودش را حااکشر مدی  

اش را در یک سطح معين محصول حداال  مدی    کنا یا دشینه

 .(Ouattara, 2012کنا ضروری اس  )

 

 (:Economic Efficiencyکارایی اقتصادی)

ایی  نی و تخصيصی اس  یدا  کارایی التصادی ترکيدی از کار

به عدارت دیگر کارایی التصادی نشان ددناه کارایی در نحوه 

تویيددا و تخصدديص عوامدد  تویيددا اسدد  )خاادادکاشددی و  

(. در والددع عددام کددارایی بدده دو صددورت    6826توسددلی، 

ددا بده ميدشان     پذیر اس . اول خریا و استفاده از نهداده  امکان

ایری  در بکدارگيری  بي  از نياز، دوم بده عدام تواندایی مد    

حااکشر توان و پتانسدي  موجدود در نيدروی انسدانی و سدایر      

دا. شایان ذکر اس  عام کارایی به صورت اضا ه دشینه  نهاده

شدود )خاادادکاشدی،    نسد  به حاال  دشینه ممکن ظادر می

 (.12، ص6832

 

 (:Productive Efficiencyکارایی مولد )تولیدی( )

ا تا که کاالدا و خدامات بدا    اق میکارایی مویا در جایی اتف

 ,Dictionary of Economicsشدونا )  حداال  دشینده تویيدا    

2003, P60)     کارایی مویا دو جندده دارد، یدک جندده آن بده .

تویيا در داخ  در بنگاه و جنده دیگر آن به تخصيص تویيدا  

شود. کارایی مویا برای  دای یک صنع  مربوط می ميان بنگاه

اسد  کده ددر بنگداه ددر سدطح معيندی از         بنگاه مستلشم آن

محصول را با کمترین دشینه ممکن تویيا کنا.از سوی دیگدر  

کارایی مویا در مقياس صنع  مستلشم آن اس  که تویيا ک  

دای  ردی آن توزیع شدود   محصول صنع  طوری ميان بنگاه

که دشینه ک  صنع  حاال  شود. اگر صنعتی از کارایی مویا 

توان از طریق تخصيص مجاد تویيا ميان  برخوردار نداشا می

ی کد  صدنع  بدرای تویيدا سدطح       دای صنع ، دشینه بنگاه

و  117، ص 6827معينی از محصول را کاد  داد )شاکری، 

116) 
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