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 بررسی عوامل تولید و کارآیی مزارع ماهی سردآبی استان فارس
  

  3انیمصیب پهلوو  2، سیمین محسنی1مرتضی یعقوبی*

  ارشد گروه اقتصاد کشاورزي، کارشناسی2دانشجوي دکتري گروه اقتصاد کشاورزي، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1
 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان3دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

  4/9/92:  ؛ تاریخ پذیرش1/6/91: تاریخ دریافت
  

  چکیده
وري کل عوامل تولید و بررسی عوامل مؤثر بر آن در مزارع پرورش  گیري بهره هدف از این مطالعه، اندازه

اطالعات از اداره کل شیالت استان فارس گردآوري شد که  هاي مورد نیاز داده. ماهیان سردابی استان فارس است
ري کل عوامل و  محاسبه بهرهبراي. گیرد  را در برمی1389 و 1388هاي   مزرعه پرورش ماهیان سردابی در سال33

اثرات تغییرات کارایی، . کوئیست استفاده شد ثر بر آن از شاخص مالمؤگیري اثرات عوامل م و اندازه) TFP(تولید 
تغییرات تکنولوژي و دانش فنی، تغییرات کارایی خالص فنی و تغییرات مقیاس محاسبه و سهم هر یک در روند 

نتایج نشان داد با فرض . گرا استفاده شد  محیطی از فرض نهادهبا توجه به شرایط. وري مشخص گردید تغییرات بهره
مرز درصد و در مدل  8/75درصد واحدها، با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس  4/36بازده ثابت نسبت به مقیاس 

تغییرات گرا، دامنه  همچنین نتایج نشان داد با فرض نهاده. باشند  فنی کارا مینظر درصد واحدها از 7/69 آزاد چینش
وجود مزارع با . باشد  واحد می12/1واحد متغیر و با میانگین  38/0-09/2  در میان مزارع نمونه ازTFP شاخص

 با توجه به .وري این مزارع وجود دارد وري باال گویاي این واقعیت است که پتانسیل خوبی براي ارتقاي بهره بهره
ل یا بدون تغییر در میزان تولید و همچنین نگرش استراتژیک به مساه شود که میزان کاهش نهاده ها پیشنهاد می یافته

تواند به فرآیند بهبود کارایی  و ایجاد برخی تغییرات اساسی در روند تولید از جمله بیمه کردن مزارع سردابی می
  .هاي ناکارا کمک کند بنگاه

  
 ، شیالتیستشاخص مالمکوئ، FDH، ها تحلیل پوششی داده وري،  بهره:هاي کلیدي واژه

  
  1مقدمه

با فراهم آوردن   هموارههاي شیالت فرآورده
 براي رشد و عملکرد مغز لیپیدپروتئین با کیفیت باال، 

نقشی اساسی در تامین امنیت غذایی را بر عهده دارد 
 پروتئین مینأت کیفیت ،حال این در ).2013پولین، (

 امرار امنیت کنندگان، مصرف غذایی مواد امنیت ماهی،
 توسعه و رشد مسیر با تجار و کنندگانتولید عاشم

                                                
  morteza.yaghoubi@pgs.usb.ac.ir: مسئول مکاتبه* 

از  ).2013 سینگ، و کومار( است ارتباط در بخش این
 پرشتاب هاي جهانی و همچنین سیر سوي دیگر، رقابت

تکنولوژي براي تسخیر بازار و محدودیت منابع 
 در این مسیررا  وري طبیعی، ضرورت توجه به بهره

 در .)1383 قادیکالئی، باقري(روشن ساخته است 
ساله و  انداز بیست ایران نیز یکی از اهداف سند چشم

هاي  وري در بخش هاي توسعه، افزایش بهره برنامه
وري و  گیري بهره اندازه. باشد مختلف اقتصادي می
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  کارگیري هرچه  شناخت عوامل مؤثر بر آن در به
ها راهنمایی  بهتر عوامل تولید و تخصیص بهینه آن

  توجهی  که بخش قابل جه به این با تو واستثر ؤم
وري و استفاده  از رشد اقتصادي از طریق ارتقاي بهره

  شود، توجه به  میهاي موجود تأمین  بهینه از ظرفیت
هاي تولیدي از جمله پرورش آبزیان  تمام بخشآن در 
تجزیه و تحلیل  ارزیابی و بنابراین.  استضروري

تري   بیشاهمیتگزینه روي میز از یک وري  دقیق بهره
بوده هاي اخیر مورد توجه پژوهشگران  و در سالیافته 
توان  در این زمینه میمطالعات جدیدترین از  .است

  اشاره کرد که)1390(فرد و همکاران  قشینه کار به
وري کل عوامل تولید واحدهاي پرورش  کارایی و بهره

  کردند و آال در استان فارس را ارزیابی  ماهی قزل
ثر بر تولید ؤترین عامل م  مهمخوراكنشان دادند 

وري کل عوامل تولید واحدها   بهره وباشد  واحدها می
 درصد رشد یافته که تنها 16در دوره منتخب بیش از 

عابدي و  .از طریق رشد تکنولوژي بوده است
نیز با هدف تحلیل شرایط تولید ) 1390(همکاران 

 آال در استان واحدهاي انفرادي پرورش ماهی قزل
دست آورند و  هها را ب فارس کارایی و سودآوري آن

بازده نسبت به مقیاس صنعت پرورش نشان دادند که 
ترین عامل تفاوت تولید  آال ثابت و غذا مهم ماهی قزل

نیز ) 1389(زاده زیبایی و محمود. واحدها است
وري کل عوامل تولید واحدهاي پرورش ماهیان  بهره

 ند نشان داد ویل کردهرا تحلسردابی در استان فارس 
 شکاف بین بهترین تولیدکننده و سایر تولیدکنندگان

) 2014( آوادي و همکاران اخیراً .بسیار محدود است
کارگیري مدل ترکیبی ارزیابی سیکل حیات  هب با
)LCA (ها  و تحلیل پوششی داده)DEA ( با هدف

هاي کارایی اقتصادي اجزاي ناوگان  شناخت تفاوت
هاي آنچوي سواحل پرو، بهبودهاي  یگیري ماه ماهی
تواند از طریق شناسایی بهترین واحدها  اي که می بالقوه

فام و همکاران . صورت گیرد را مشخص کردند
ها  نیز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده) 2014(

و با هدف یافتن تعادلی بین عملکرد اقتصادي و 
 این کارایی ظرفیت شیالت دانانگ ویتنام، پایداري

د میانگین صنعت را بررسی کردند و نتیجه گرفتن
است و با افزایش اندازه  درصد 11ناکارایی فنی حدود 

کولیر و . یابد ها، کارایی و سودآوري افزایش می قایق
وري صنعت  براي سنجش بهره) 2014(همکاران 

اي ابتدا   استفاده از یک مدل دو مرحله صیادي با ایده
ها  پوششی دادهاده از مدل تحلیل تولید کل را با استف

عنوان یک  ه را بنظرتخمین زدند و سپس خروجی مورد
متغیر مستقل در یک مدل رگرسیونی تحلیل مرز 

) 2013(پاسکو و همکاران . تصادفی استفاده کردند
بینی اثر توزیع سهمیه در سطوح مختلف در  براي پیش

جهت شناسایی تغییرات ناوگان شیالت از تحلیل 
طور ویژه فرض  ها استفاده کردند و به ی دادهپوشش

مناسب بودن شاخص کارایی فنی را براي خروج 
  اش همچنین . ها از این فعالیت آزمون کردند قایق

وري کل عوامل  با تحلیل بهره )2013(و همکاران 
پروري ماهی  هاي آینده بلوغ صنعت آبزي چالشتولید، 

ولید ایج، تبنابر نت. سالمون نروژ را بررسی کردند
در سال رشد داشته و افزایش  درصد 8طور میانگین  به

وري  تقاضا منتج از رشد تولید و نه افزایش بهره
 رشد تقاضا عامل اصلی رشد تولید بنابراینو باشد  می

هاي تولید  کمبود سایتکه  توجه این  نتیجه قابل.است
ترین عامل  کنندهطور بالقوه محدود تواند به مناسب می

 .ي سالمون باشدرپرو تولید آتی در صنعت آبزيرشد 
کارایی تولید شیالت را بر پایه ) 2012(شن و شن 

ین نتیجه ه اب ارزیابی کرده وتحلیل پوششی داده 
افزایش سطح شهرنشینی و آموزش عوامل  رسیدند که

درآمد داشته و ثیرگذار در بهبود تولید این بخش أت
ه شده یت اراهاي شیال گیران و یارانه سرانه ماهی
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وري  توسط دولت از عوامل نامطلوب در بهبود بهره
گیري   نیز اندازهمطالعهاین هدف . تولید شیالت است

وري کل عوامل تولید در صنعت پرورش  تغییرات بهره
 به اجزاي ماهیان سردابی استان فارس و تفکیک آن

مختلف و همچنین بررسی کارایی فنی مزارع پرورشی 
ها در  هاي تحلیل پوششی داده روشبا استفاده از 

  .باشد  می1389 و 1388هاي  سال
  

  ها مواد و روش
روش تحلیل مرز تصادفی و تحلیل پوششی 

در .  دو روش معمول محاسبه کارایی هستند1ها داده
این مطالعه کارایی واحدهاي پرورش ماهی با مدل 

بر   عالوه وها ارزیابی شده است تحلیل پوششی داده
چارنز و همکاران، ( BBCو  CCRعمول هاي م مدل

 چینش مرزاز مدل ) 1984 بنکر و همکاران، ؛1978
ده که یک مدل تحلیل نیز استفاده ش) 2006 (2آزاد

 مجموعه  نتیجه است و در پلکانیپوششی با مرز
 توسط دپرینز و روش این .محدب نیستامکان تولید 

هاي تحلیل  معرفی و به دنیاي مدل) 1984( همکاران
 FDHها اضافه شده است که به رهیافت  وششی دادهپ

  ).1389 ،یعقوبی و همکاران (مشهور است
 هر واحد ناکارا به DEAدر رهیافت سنتی 

اي که  گونه گردد، به اي روي مرز کارایی بر می نقطه
و یا ) ها ورودي(تواند با کاهش عوامل تولید  می

اي  به نقطه بهینه) خروجی(افزایش میزان محصول 
اما . رسد که بر روي این مرز کارا تصویر شده استب

بنگاه مرجع براي هر واحد ناکارا ترکیبی از واحدهاي 
. کاراي نمونه است که فرضی است و نمود عینی ندارد

در این مدل . وجود ندارد FDHاین مشکل در مدل 
واحد مرجع در نظر گرفته شده براي هر واحد ناکارا، 

                                                
1- Data Envelopment Analysis (DEA) 
2- Free Disposal Hull (FDH) 

رونیرانو ماهونی، (نه است تنها یکی از واحدهاي نمو
 اساس این مدل ).1389 ، یعقوبی و همکاران؛2008

ها است، با  که رویکرد دیگري از تحلیل پوششی داده
طور صرف دسترسی  توجه به این فرض است که به

. پذیر باشد ها امکان ها و ستاده به نهاده) آزاد(قوي 
تغییر اساسی این مدل آزاد کردن فرض تحدب در 

نتخاب نقطه این براي ابنابر.  استDEA يها مدل
مرجع بر روي مرز کارا یک واحد عینی از نمونه 

جاي مجموعه محدبی که ترکیبی از چند نقطه کارا  به
 یعقوبی ؛1389کردرستمی،  (3گردد است، انتخاب می

 ).1389و همکاران، 

. وري وجود دارد اي از بهره تعاریف گسترده
رست کارهاي درست ترین تعریف آن انجام د ساده

که مفهومی ) انجام درست کارها(است و کارایی 
که مفهومی ) انجام کارهاي درست(ایستا و اثربخشی 

کوئیست از  شاخص مالم. گیرد پویا است، را در برمی
وري کل  هایی است که در بررسی رشد بهره شاخص
گران اقتصادي   مورد توجه تحلیلTFP(4(عوامل 

توجه به دو عامل تغییرات وري را با  است و بهره
با استفاده از . کند کارایی و تکنولوژیکی محاسبه می

گرا  شاخص ناپارامتري مالمکوئیست و فرض نهاده
TFP بین دو زمان s و tصورت زیر محاسبه   به

  :شود می
  
  

                                                
ریزي ریاضی این رهیافت با فرض   براي اطالع از مدل برنامه- 3

مراجعه ) 2006(بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به مقاله للو 
  .کنید

4- Total Factor Productivity (TFP) 
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  .)1389؛ یعقوبی و همکاران، 2005آفونسو و اوبین، ( FDHو  CRS ،VRSهاي   مقایسه مدل-1 شکل
  

   

 .وري کل عوامل تولید با شاخص مالمکوئیست بهرهارزیابی  -2 شکل

  
در  DMU0نسبت کارایی )= Effch( تغییرات کارایی

 sدر زمان  DMU0 به کارایی tزمان 
میانگین هندسی )= Techch( تغییرات تکنولوژیکی

  t و sتغییر مرزهاي 
وري با استفاده از شاخص مالمکوئیست   تغییرات کل بهره

)TFP =(تغییرات تکنولوژیکی×  تغییرات کارایی  
  

;

;

;

TechchEffchMI
HF
HG
HF
HE

DA
DC
DA
DB

HG
HE

DC
DBTechch

HF
HG
DA
DB

Effch























21

  

با فرض بازده متغیر به مقیاس کارایی به کارایی 
و بنابراین تغییرات مدیریتی و کارایی مقیاس تفکیک 

وري کل عوامل تولید شامل سه جز خواهد بود  بهره
 ،2 در شکل). 1992فار و همکاران،  :مراجعه کنید به(
xو  y دهنده بردار نهاده و محصول  ترتیب نشان به

. باشد میعالمت شاخص مالمکوئیست نیز  MI .است
تر از یک  بزرگ MIچه مقدار  چنانگرا  در حالت نهاده

 t تا sوري کل عوامل در فاصله دوره   بهره،باشد
تر از یک باشد،  چه مقدار آن کوچک و چنانکاهش 
 روابط توابع فاصلهاي محاسبه بر. یافته استافزایش 

مراجعه کنید (شود  ریزي خطی استفاده می از برنامه باال
  ).2002 و همکاران، الل: به
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 از مجموعه پژوهشهاي مورد استفاده در این  دهدا
هاي آماري اداره شیالت استان فارس براي  داده
ها شامل  داده. دست آمده است ه ب1388-89هاي  سال

 ظرفیت اسمی، مساحت فعال نوع سیستم پرورش،
ماهی رها شده، وزن متوسط  استخرها، تعداد بچه

ها، میانگین دبی آب، دماي آب، میزان غذاي  ماهی بچه
مصرفی، درصد بقا، متوسط وزن برداشت، تعداد 

 که با توجه به باشد ها می و تولید در این سال کارگر
شرایط منطقه و بررسی مطالعات مشابه انتخاب 

 BCC و CCRهاي دو مدل  مجموعه جواب .اند شده
با  FDHو مدل  WINDEAPافزار   با استفاده از نرم

  .دست آمده است هب GAMS 23.4افزار  استفاده از نرم
 

 نتایج و بحث
عملکرد مزارع انفرادي پرورش ماهیان  1 جدول

  را1389 و 1388هاي  سردابی استان فارس در سال
ین اساس، تعداد کل بر ا. دهد طور خالصه نشان می به

، 1388مزارع پرورش ماهیان سردابی استان در سال 
 مزرعه فعال 47 مزرعه بوده که از این تعداد 70

 مزرعه 74 تعداد کل مزارع 1389اند و در سال  بوده
 1388در سال  .باشند  مزرعه فعال می57رسیده که 

تن بوده 5/2964میزان تولید کل ماهیان سردابی استان 
 تن 4641 درصد رشد به 55/56 با 1389ل که در سا

درصدي مساحت  68/8رسیده است که در مقابل رشد 
 سال مساحتاین در  .باشد توجه می مفید استخرها، قابل

 مترمربع بوده که در سال 109250مفید فعال استخرها 
مربع رسیده  متر118733 درصد رشد به 68/8 با 1389
د مساحت کل این رقم در مقایسه با درصد رش. است

تر  برداري بیش  بهرهبیانگرري داشته که  پیشرفت بیشت
تعداد  .از واحدهاي تولیدي ناتمام و غیرفعال است

 هزار 4/13288، 1389ماهی رها شده در سال  بچه
 درصد 94/28، 1388قطعه بوده که در مقایسه با سال 

، 1389میزان تولید ساالنه در سال . رشد داشته است
شد داشته است که در مقایسه با رشد درصد ر 55/56

 وري ماهی رهاسازي شده بیانگر افزایش بهره تعداد بچه

 .ماهیان بوده است واحدها در پرورش و تغذیه بچه
ش ماهیان تعداد شاغالن در مزارع انفرادي پرور

درصد رشد  18/34 برده نامسردابی در طی دوره 
داشته است این رقم در مقایسه با مساحت کل 

 درصد رشد بوده است، 69/21خرها که ناشی از است
تر  تر از نیروي کار و اشتغال بیش  استفاده بیشبیانگر

  .در این واحدهاي تولیدي بوده است
 تغییر در کارایی فنی، تغییر در کارایی 2جدول 

خالص، تغییر در کارایی مقیاس و در نتیجه آن تغییر در 
رورش ماهیان وري کل عوامل تولید در استخرهاي پ بهره

  .دهد  نشان می1389و 1388هاي  سالسردابی را در 
رصد رشد مثبت و منفی کارایی فنی ترین د بیش

 1/90کمان بیضا با  ترتیب مربوط به مزرعه رنگین به
الحوائج شهرستان سپیدان با  درصد و شرکت باب

 مزرعه 20در طی این دوره . باشد  درصد می-3/62
 27معادل ( واحد 9بت و تغییر مث)  درصد61معادل (

 12معادل ( واحد 4اند و  تغییر منفی داشته) درصد
طبق نتایج مربوط به . اند بدون تغییر باقی مانده) درصد

تغییر در کارایی مدیریت هیچ واحدي طی دوره 
تغییر )  درصد27( واحد 9 ثابت نمانده است و برده نام

. اند تغییر منفی داشته)  درصد73( واحد 24مثبت و 
 و  درصد6/23 بیضا با 183تعاونی همچنین مزرعه 

ترین  ترین و کم  درصد بیش-17 با سراب بیضا
کارایی . اند درصدهاي رشد را به خود اختصاص داده

کوشی،  ناشی از مدیریت بدین معنی است که سخت
تالش و حسن تدبیر مدیریت و تالش کارکنان و 

وري  هترکیب صحیح عوامل تولید موجبات افزایش بهر
یکی دیگر از اجزاي  .در مزارع را فراهم نموده است

وري کل عوامل تولید، تغییر در کارایی  تغییر در بهره
ان تعاونی ده گردو شهرست. باشد مقیاس تولید می

وردي  مهدي حق درصد و واحد محمد43ممسنی با 
ترین  کم ترین و  درصد بیش-4/22شهرستان سپیدان با 

اس تولید به خود اختصاص رشد را در کارایی مقی
ین معنی ه اهاي ناشی از مقیاس ب جویی صرفه. اند داده



 بررسی عوامل تولید و کارآیی مزارع ماهی سردآبی استان فارس                                                                93سال هشتم، شماره دوم، تابستان 

 12

چه در یک صنعت هزینه متوسط تولید  است که چنان
تر از هزینه  براي تولیدکنندگان با مقیاس بزرگ کم

متوسط تولید براي تولیدکنندگان با مقیاس کوچک باشد 
د هاي ناشی از مقیاس تولی جویی در آن صنعت صرفه

عبارت دیگر اندازه بنگاه تولیدي یا حجم  به. وجود دارد
ها عامل اساسی دیگري است که  تولید و افزایش فعالیت

). 1384میبدي،  امامی( گذارد وري تأثیر می بر سطح بهره
وري کل عوامل  ر نهایت نتایج مربوط به تغییرات بهرهد

 مدیریت، ضرب تغییرات کارایی تولید که از حاصل
 کارایی مقیاس و تغییرات کارایی تکنولوژیکی تغییرات

  .آید، ذکر شده است دست می به
وري  این رابطه علت اساسی وجود اختالف بهره

تر معلوم  عبارت دقیق به. سازد ها را آشکار می بین بنگاه
 از نظروري  وان مثال افزایش بهرهعن گردد که به می

 تالش کارکنان، استفاده از حسن تدبیر مدیریت و
 و یا ترکیبی هاي مقیاس، تکنولوژي برتر جویی صرفه

واحدهاي مورد بررسی در میان . ها بوده است از آن
درصد و  2/86کمان بیضا با  رنگین برده نامطی دوره 
 درصد -7/65یعقوبی شهرستان اقلید با ... واحد نورا

وري   درصد رشد مثبت و منفی تغییر در بهرهترین بیش
  .اند به خود اختصاص دادهکل عوامل تولید را 

وري کل را   خالصه نتایج تغییرات بهره3جدول 
دهند  نتایج نشان می. دهد همراه با اجزاي آن نشان می

 واحدهاي  درصد61وري کل عوامل تولید  بهره
همچنین . پرورش ماهی رشد مثبت داشته است

وري منطقه مورد مطالعه طی  میانگین تغییرات بهره
 است که در نتیجه 1تر از  بیش 89 و 88هاي  سال

. بهبود در تغییرات کارایی فنی و مدیریتی بوده است
در واقع هر چند میانگین تغییرات در کارایی مقیاس 

وري داشته اما به دلیل غلبه این  اثر معکوسی بر بهره
  .وري بهبود یافته است  عامل بهرهدو

 
  .1389 و 1388هاي  ی استان فارس در سالعملکرد مزارع انفرادي پرورش ماهیان سرداب -1ل جدو

 درصد رشد 1389 1388 شاخص
 71/5 74 70 تعداد کل مزارع

 28/21 57 47 تعداد مزارع فعال
 -09/26 17 23 تعداد مزارع غیرفعال

 22/11 2756 2478 )تن(ظرفیت اسمی 
 68/8 118733 109250 )مترمربع(مساحت مفید فعال 

 27/39 112558 80821 )مترمربع(یرفعال مساحت مفید غ
 69/21 231291 190071 )مترمربع(مساحت کل 

 94/28 4/13288 10306 )هزار قطعه(ماهی رهاسازي شده  تعداد بچه
 69/7 91 5/84 درصد بقا

 27/11 400 5/359 )گرم(متوسط وزن برداشت 
 55/56 4641 5/2964 )تن(میزان تولید 

 91/43 39 1/27 )کیلوگرم(میزان تولید در واحد سطح فعال 
 85/28 1/20 6/15 )کیلوگرم(میزان تولید در واحد سطح کل 

 -41/4 3/1 36/1 ضریب تبدیل غذایی
 38/15 30000 26000 )ریال(هزینه تمام شده هر کیلوگرم 

 78/2 37000 36000 )ریال(متوسط قیمت فروش 
 18/34 263 196 )نفر( مزارع تعداد کل شاغلین در

 -60 2 5 تعداد مزارع تحت پوشش بیمه
 -23/76 7450 31340 )مترمربع( مساحت تحت پوششش بیمه

  .اداره کل شیالت استان فارس: مأخذ
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  .1389 و 1388هاي  وري کل عوامل تولیدي در سال تغییر در کارایی فنی، خالص، مقیاس و بهره -2جدول 

 تغییر در کارایی مقیاس تغییر در کارایی مدیریتی تغییر در کارایی فنی نام مزرعه مزرعه
وري  تغییر در بهره

 کل عوامل تولید

 826/0 861/0 000/1 959/0 مجید حسامیسید 1

 293/1 998/0 000/1 295/1 تعاونی خسروشیرین 2

 198/1 988/0 068/1 135/1 شیراز 775تعاونی  3

 849/0 870/0 967/0 009/1 کوثر استهبان 4

 082/1 997/0 940/0 154/1 شیرزاد جعفري 5

 385/0 954/0 967/0 417/0 یعقوبی... نورا 6

 036/1 000/1 000/1 036/1 یحیی خدامی 7

 331/1 994/0 113/1 203/1  دزگرد1500 8

 480/1 999/0 070/1 384/1  مارون648تعاونی  9

 284/1 184/1 000/1 084/1 مهدي نظريمحمد 10

 277/1 019/1 000/1 253/1 شرکت نورخنجشت 11

 433/0 000/1 000/1 433/0 چشمه بناب 12

 042/1 960/0 932/0 164/1 شرکت قصر یعقوب 13

 231/1 951/0 000/1 294/1  بهمن22مرکز تکثیر  14

 934/0 833/0 152/1 973/0 مقدم محمد هاشمی گل 15

 091/2 000/1 000/1 091/2 کمان بیضا رنگین 16

 255/1 843/0 273/1 170/1  بیضا183تعاونی  17

 113/1 079/1 000/1 031/1 محمد شهریاري 18

 213/1 000/1 000/1 213/1 مرکز تکثیر دلخان 19

 115/1 878/0 000/1 270/1 کمان مرکز تکثیر قزل 20

 399/0 969/0 000/1 411/0 الحوائج شرکت باب 21

 914/0 769/0 000/1 189/1 ديور مهدي حقمحمد 22

 322/1 162/1 855/0 331/1 سراب بیضا 23

 108/1 960/0 000/1 154/1 کهیار زارع 24

 374/1 051/1 000/1 307/1 آیت خادمی 25

 562/1 036/1 000/1 507/1  فارس قزل727تعاونی  26

 532/1 000/1 000/1 532/1 درودزن 27

 371/1 012/1 225/1 105/1 علی ناززاده 28

 750/1 003/1 210/1 442/1 73سراي بهشت  قزل 29

 334/1 003/1 109/1 199/1 غدیر مشایخ 30

 192/1 000/1 000/1 192/1  ممسنی101تعاونی  31

 545/1 417/1 000/1 090/1 تعاونی ده گردو 32

 428/1 114/1 245/1 029/1 توکلی رزمجویی 33

 123/1 991/0 030/1 100/1  میانگین

  .)دهد ها را نشان می مقادیر مشخص شده با رنگ سبز حداکثرها و با رنگ قرمز حداقل ( پژوهشهاي یافته: مأخذ
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  .1389 و 1388هاي  وري کل عوامل تولید و اجزاي آن در سال خالصه نتایج تغییر در بهره -3جدول 

 تغییر در کارایی فنی 
تغییر در کارایی 
 خالص یا مدیریت

ی تغییر در کارای
 مقیاس

وري  تغییر در بهره
 کل عوامل تولید

 091/2 417/1 273/1 091/2 حداکثر

 385/0 769/0 855/0 411/0 حداقل

 123/1 991/0 03/1 1/1 میانگین

  درصد61  درصد64  درصد27  درصد61 اند درصد واحدهایی که تغییر مثبت داشته

 0 0 0  درصد12 اند درصد واحدهایی که تغییر نکرده

  درصد39  درصد36  درصد73  درصد27 اند صد واحدهایی که تغییر منفی داشتهدر

  .پژوهشهاي  یافته: مأخذ
  

 کارایی 4در جدول : کارایی واحدهاي پرورش ماهی
فنی، مزارع مرجع و فراوانی ارجاع واحدهاي مرجع 

  .  است  مشخص شده1389در سال 
ستون ارجاع تعداد ارجاع واحدهاي مرجع به 

دهد، به این معنا که  احدهاي ناکارا را نشان میسایر و
هاي  میزان استفاده از ورودي سایر واحدها با توجه به

توانند با ثابت بودن میزان خروجی  این واحدها می
میزان ) میزان تولید ماهیان سردابی در مزارع انفرادي(

نتایج بیان  .هاي خود را کاهش دهند استفاده از نهاده
، در مدل  درصدCRS 4/36مدل کنند که در  می

VRS 7/75در مدل  و درصد FDH 7/69درصد  
این نتیجه مطابق .  فنی کارا هستندنظرواحدها از 

است که در آن ) 2010(نتایج کار والدن و تامبرلین 
هاي  گیري براي گروهی از کشتی ظرفیت ماهی

هاي مرزي ناپارامتري  گیري با استفاده از روش ماهی
دهند تفاوت  ها نشان می آن .ستارزیابی شده ا

توجهی بین برآوردهاي ظرفیت با استفاده از  قابل
ها در مقایسه با روش  روش پایه تحلیل پوششی داده

FDHکه یعقوبی و طور همچنین همان.  وجود دارد
کنند نگرش استراتژیک به  اشاره می) 1389(همکاران 

ل و ایجاد برخی تغییرات اساسی در روند تولید یمسا

از جمله اضافه نمودن سیستم هواده در مزارع با 
تواند به فرایند بهبود کارایی  کمک نهادهاي دولتی می

مین منابع مالی أهر چند ت. واحدهاي ناکارا کمک کند
 خرید تجهیزات، برايگذاران  بسیاري از سرمایه

  .باشد نیازمند کمک هدفمند دولت می
دهد   نشان می4 نتایج خالصه شده در جدول

ناکارایی سایر واحدها زیاد نیست و میانگین کارایی 
  درصد7/96 و 98، 9/92ترتیب  ها به فنی در این مدل

 هر واحد ناکارا به CRSدر رهیافت سنتی . باشد می
تواند  گردد که می اي روي مرز کارایی ارجاع می نقطه

و یا افزایش میزان ) ها ورودي(با کاهش عوامل تولید 
اي برسد که بر روي   نقطه بهینهبه) خروجی(محصول 

اما بنگاه مرجع براي . این مرز کارا تصویر شده است
هر واحد ناکارا ترکیبی از واحدهاي بهینه نمونه است 

این مشکل توسط . که فرضی است و نمود عینی ندارد
 4که مطابق جدول  طوري برطرف شد به FDHمدل 

رسی ارجاع به واحدهاي ناکارا، مزارع کاراي تحت بر
 FDHدر واقع در مدل . و نه ترکیبی مجازي هستند

 واحد مرجع در نظر گرفته شده براي هر واحد ناکارا
  .تنها یکی از واحدهاي نمونه است
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  .1389گرا در سال   نهادهدر حالت FDH  وCRS، VRSدر مدل  کارایی فنی -4 جدول
شماره 
 مزرعه

کارایی 
)CRS( 

 فراوانی ارجاع
کارایی 

)VRS( 
کارایی  فراوانی جاعار

FDHCRS 
 فراوانی ارجاع

  0  32  درصد100 2 1  درصد100  0  16 و 7  درصد10/86 1
  0  29  درصد100  1 2  درصد100  0 29 و 7  درصد80/99 2
  0  21  درصد30/92  0 27 و 24، 21، 17  درصد10/91  0 30 و 29، 27  درصد50/84 3
  0 32  درصد30/78  0 16 و 15، 10 ،7، 1  درصد20/83  0 29 و 16، 7  درصد40/72 4
  0 16  درصد100  0  29 و 28، 16، 7  درصد94  0 29 و 16، 7  درصد70/93 5
 1 6  درصد100  0 30 و 27، 24، 22، 19، 17  درصد70/96  0 30 و 27، 19، 16  درصد30/92 6

 1 7  درصد100  0  7  درصد100  0 7  درصد100 7

 1  8  درصد100  0 30 و 26، 17، 14  درصد50/93  0 30 و 26  درصد20/90 8

 1  9  درصد100  0 29 و 26، 16، 12  درصد10/98  0 29 و 26، 16، 12  درصد90/96 9

  0  26  درصد100  2  10  درصد100  0 29 و 27، 16، 7  درصد60/86 10
 1  11  درصد100  1  11  درصد100 2 11  درصد100 11

 1  12  درصد100  3 12  درصد100 5 12  درصد100 12

 1  13  درصد100  0  30 و 27، 22، 17، 16  درصد20/93  0 30 و 29، 16  درصد40/86 13

  2  14  درصد100  3  14  درصد100  0 30 و 27، 26، 12  درصد10/95 14
  0  28  درصد30/75  2  15  درصد100  0 29 و 7  درصد10/73 15
  4  16  درصد100  6  16  درصد100 13 16  درصد100 16
  0  27   درصد20/82  5  17  درصد100 0 29 و 27، 11 ،7  درصد70/78 17
  1  18  درصد100  1  18  درصد100 1 18  درصد100 18
  1  19  درصد100  2  19  درصد100 3 19  درصد100 19
  0  14  درصد40/96  1  20  درصد100  0 30 و 27، 19، 12  درصد80/87 20
  2  21  درصد100  2  21  درصد100  0 30 و 29، 27  درصد90/96 21
  0  30  درصد30/83  3  22  درصد100  0 29 و 16، 7  درصد80/76 22
  0  26  درصد88  0 29 و 26، 16، 14، 12  درصد50/85  0 30 و 26، 16، 12  درصد85 23
  0  29  درصد50/99  3  24  درصد100  0 29و 16، 7  درصد96 24
  0  16  درصد20/96  1  25  درصد100  0 32 و 31، 16  درصد50/92 25
  3  26  درصد100  4  26  درصد100 5 26 درصد 100 26
  2  27  درصد100  4  27  درصد100 8  27  درصد100 27
  2  28  درصد100  5  28  درصد100 0 29 و 7  درصد30/99 28
  3  29  درصد100  4  29  درصد100 15  29  درصد100 29
  2  30  درصد100  4  30  درصد100 9  30  درصد100 30
  1  31  درصد100  1  31  درصد100 2 31  درصد100 31
  3  32  درصد100  1  32  درصد100 2 32  درصد100 32
  0  16  درصد40/99  1  33  درصد100  0 29 و 16، 7  درصد30/96 33

    درصد70/96    درصد03/98    درصد92/92 میانگین

  .هاي تحقیق یافته: مأخذ
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  . میزان تولیدها بدون تغییر در تغییر پیشنهادي میزان کاهش نهاده -5جدول 

 شماره
  مساحت مفید فعال

 )مترمربع(استخر 
  تعداد بچه ماهی

 )قطعه(رهاسازي 
ماهی  وزن متوسط بچه

 )گرم(رهاسازي 
  دبی آب 

 )لیتر بر ثانیه(
  دماي آب 

 )گراد سانتی(
  میزان غذاي 

 )کیلوگرم(مصرفی 
 7755 به 6676 16 به 13 30 به 12 15 به 10 15000 به 12914 400 به 48 1
 122480 به 122287 5/15 به 48/15 250 به 152 4 به 994/3 180000 به 179716 1480 به 1163 2
 87125 به 73644 16 به 7/4 300 به 253 1 به 845/0 175000 به 147923 2500 به 1230 3
 18520 به 13400 7/19 به 47 250 به 220 13 به 9 40000 به 112/28943 500 به 94 4
 94800 به 88845 15 به 14 250 به 140 20 به 18 200000 به 187437 1800 به 709 5
 92610 به 85439 15 به 13 250 به 230 1 به 923/0 210000 به 193740 1500 به 1383 6
 21030 به 21030 5/15 به 5/15 40 به 40 50 به 50 33000 به 33000 180 به 180 7
 224982 به 249300 15 به 13 500 به 451 1 به 902/0 600000 به 495833 5000 به 3919 8
 399200 به 386853 5/15 به 15 600 به 581 5 به 845/4 800000 به 775256 5500 به 5329 9
 39970 به 34632 5/14 به 12 40 به 34 5 به 4 70000 به 60651 500 به 433 10
 108310 به 108310 17 به 17 100ه  ب100 1 به 1 150000 به 150000 1400 به 1400 11
 603450 به 603450 17 به 17 700 به 700 3 به 3 1350000 به 1350000 17000 به 17000 12
 52800 به 45638 19 به 16 150 به 129 2 به 8/1 120000 به 103722 1100 به 387 13
 24283 به 231043 10 به 515/9 250 به 237 1 به 951/0 572400 به 497740  5698 به 4863 14
 5/9922 به 5/6837 17 به 1 20 به 10 5 به 3 15500 به 11337 400 به 71 15
 206080 به 206080 5/18 به 5/18 350 به 350 12 به 12 560000 به 560000 900 به 900 16
 19985 به 15737 17 به 13 20 به 75/15 5/0 به 39/0 30000 به 23624 900 به 198 17
 14500 به 14500 14 به 14 20 به 20 20 به 20 45000 به 45000 800 به 800 18
 87750 به 87750 12 به 12 120 به 120 1 به 1 250000 به 250000 1200 به 1200 19
 175950 به 154540 10 به 8/8 200 به 175 1 به 878/0 450000 به 349840 4400 به 3544 20
 117328 به 113669 13 به 9 200 به 170 1 به 969/0 272000 به 263518 2700 به 2477 21
 20950 به 208/16080  16 به 213/1 50 به 92/25 1 به 768/0 50000 به 585/38377  500 به 827/103 22
 473000 به 402068 17 به 14 450 به 337 2 به 7/1 1100000 به 823570 7000 به 5950 23
 90400 به 86799 12 به 4 170 به 163 2 به 92/1 160000 به 153626 1500 به 899 24
 125980 به 116540 12 به 11 200 به 185 8 به 701/6 340000 به 314525 1700 به 1572 25
 402400 به 402400 5/14 به 5/14 300 به 300 1 به 1 800000 به 800000 4920 به 4920 26
 311650 به 311650 5/16 به 5/16 200 به 200 1 به 1 550000 به 550000 4430 به 4430 27
 43010 به 716/41466 12 به 601/3 90 به 397/60 7 به 949/6 70000 به 67/69491 1210 به 271/446 28
 280440 به 280440 12 به 12 400 به 400 5 به 5 472000 به 472000 3060 به 3060 29
 158000 به 158000 15 به 15 250 به 250 1 به 1 400000 به 400000 4000 به 4000 30
 111250 به 111250 13 به 13 80 به 80 5 به 5 240000 به 240000 2000 به 2000 31
 44880 به 44880  15 70 به 70 6 به 6 120000 به 120000 1260 به 1260 32
 18475 به 17791 5/16 به 15 130 به 125 5 به 8/4 45000 به 43334 1400 به 104 33

  .هاي تحقیق فتهیا: مأخذ
  

کارایی  درصد 100 با توجه به واحدهاي 5جدول 
که بر روي مرز قرار دارند، میزان دقیق کاهش عوامل 

ا بیان کرده تولید در فرآیند پرورش ماهیان سردابی ر
هاي مساحت مفید فعال   از تمام نهاده6 براي مثال. است

ماهی  ماهی رهاشده، وزن متوسط بچه استخر، تعداد بچه
رهاشده، دبی آب، دماي آب و میزان غذاي مصرفی 

تواند براي  میمدیر این .  حد استفاده کرده استبیش از
رسیدن به مرز، مساحت مفید فعال استخر خود را 

ماهی رهاشده را   مترمربع، تعداد بچه141/116میزان  به
ماهی   قطعه، وزن متوسط بچه751/16259 میزان به

میزان   گرم، دبی آب را به077/0میزان  رهاشده را به
درجه  16/1میزان  لیتر برثانیه، دماي آب را به 357/19

 55/7170میزان  گراد و میزان غذاي مصرفی را به سانتی
 در هاسایر پیشنهاد. یک دوره کاهش دهدکیلوگرم در 

رابطه با میزان کاهش عوامل تولید در جهت افزایش 
  . شده است ذکر5برداران در جدول  کارایی فنی بهره
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ویژه مناسب   که به5  جدولهايعالوه بر پیشنهاد
مدیران مزارع انفرادي پرورش ماهیان سردابی استان فارس 

ل و ایجاد برخی تغییرات یاست، نگرش استراتژیک به مسا
اساسی در روند تولید از جمله بیمه کردن مزارع سردابی 

  .کمک کندهاي ناکارا  تواند به فرآیند بهبود کارایی بنگاه می
  

  گیري نتیجه
این مطالعه با هدف تحلیل شرایط تولید واحدهاي 

از بعد . انفرادي پرورش ماهیان سردابی صورت گرفت
هاي مزارع پرورش ماهیان سردابی براي  آوري داده جمع
وري کل   محاسبه بهرهبراي، 1389 و 1388هاي  سال

 ثر بر آن ازؤگیري اثرات عوامل م عوامل تولید و اندازه
کوئیست استفاده شد و اثرات تغییرات  شاخص مالم

کارایی، تکنولوژي، کارایی خالص فنی و مقیاس محاسبه 
 مشخص وري و سهم هر یک در روند تغییرات بهره

تعداد کل مزارع پرورش ماهیان نتایج نشان داد . گردید
 مزرعه بوده که از این 70، 1388سردابی استان در سال 

 تعداد کل 1389اند و در سال  بوده مزرعه فعال 47تعداد 
در . باشند  می مزرعه فعال57 مزرعه رسیده که 74مزارع 
 5/2964 میزان تولید کل ماهیان سردابی استان 1388سال 

 درصد رشد به 55/56 با 1389تن بوده که در سال 
 درصدي 68/8 تن رسیده است که در مقابل رشد 4641

تعداد . باشد توجه می مساحت مفید استخرها، قابل
  هزار قطعه4/13288، 1389ماهی رها شده در سال  بچه

 درصد رشد 94/28، 1388بوده که در مقایسه با سال 
 55/56، 1389میزان تولید ساالنه در سال .  استداشته

درصد رشد داشته است که در مقایسه با رشد تعداد 

 واحدها وري ماهی رهاسازي شده بیانگر افزایش بهره بچه
 تعداد شاغالن. ماهیان بوده است ورش و تغذیه بچهدر پر

در مزارع انفرادي پرورش ماهیان سردابی در طی دوره 
 درصد رشد داشته است این رقم در 18/34 برده نام

 69/21مقایسه با مساحت کل استخرها که ناشی از 
تر از نیروي   استفاده بیشبیانگردرصد رشد بوده است، 

این واحدهاي تولیدي بوده تر در  کار و اشتغال بیش
زاده مطالعه زیبایی و محمودج بر خالف مطابق نتای .است

 و مدیریتی و نیز تغییرات شکاف تکنولوژیکی) 1389(
 در کارایی مقیاس بین بهترین و بدترین واحدهاي تولیدي

که بهترین  عبارت دیگر در عین این به. توجه است قابل
امل تولید بیش از وري کل عو توجه بهره واحد رشد قابل

وري ناکارآمدترین واحد   داشته است، شاخص بهره2
است و افت ) 385/0(تر از یک  پرورشی بسیار کم

 .شدیدي را در استفاده از عوامل تولید داشته است
تر در رشد  دهند عامل مهم همچنین نتایج نشان می

 نه وري کل عوامل تولید، رشد کارایی مقیاس و بهره
یرات عبارت دیگر، تغی به. ی بوده استکارایی مدیریت

از واحدها منفی  درصد 73 خالص یا مدیریتی کارایی
است که با رشد مثبت تغییرات کارایی مقیاس خنثی شده 

تغییرات ثیرگذار بر أیکی از فاکتورهاي مهم و ت. تاس
ه ب. وري کل عوامل تولید تغییرات کارآیی فنی است بهره

ل عوامل منوط به رشد وري ک ین معنا که رشد بهرها
میانگین این میزان براي . کارآیی فنی واحدها است

 تنها  مدیریتی نهنظر این منطقه نشان داد که از انبردار بهره
  .پیشرفتی حاصل نشده بلکه با افت همراه بوده است
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