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  چکیده
و تعیـین  ، بـرآورد تـابع هزینـه    هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و سنجش عوامل تاثیرگذار بر مقدار تولیـد و اسـتخراج تـابع تولیـد    

مزارع پرورش ماهیان گرم آبی نمونه در استان گیالن وري کل عوامل تولید و ارزش حال خالص هاي مرتبط با آن، محاسبه کارایی، بهره کشش
به دسـت  به روش تصادفی شهرستان رشت گرمابی  انواحد پرورش ماهی 45هاي مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوري از داده. است
پـس از   ،همچنـین  .داگـالس اسـت  -نتایج پژوهش نشان داد که تابع تولید مناسب با توجه به معیارهاي انتخاب فرم تابعی برتر، تـابع کـاب   .آمد

. جانشـین یکـدیگر هسـتند    هـا  نهـاده محاسبه شد که نشان داد تمـامی   ها نهادهبرازش تابع هزینه ترانسلوگ کشش خودي و متقاطع آلن و قیمتی 
درصد و بر اساس بـازده متغیـر    84درصد و میانگین کارایی بر اساس بازه ثابت به مقیاس  81کل عوامل تولید تمامی واحدها  وري بهرهمیانگین 

واحـدهاي پـرورش    مطلـوب درصد دارند که مبـین وضـعیت    90درصد واحدها کارایی باالتر از  50بیش از  ،همچنین. دبودرصد  92به مقیاس 
  .است ین شهرستانگرمابی ا انماهی

  
  .آبی، ماهیان گرم، تابع هزینهکل عوامل تولید وريتابع تولید، کارایی فنی، بهره :کلیدي کلمات
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  مقدمه
ــزایش ــزون اف ــت، روزاف ــان جمعی ــتن ازمی ــابع رف  من

 ذخـایر  حـد از  از بیش برداريبهره، تجدیدشونده طبیعی
 شـده و  کاهش ذخایرآبزیان موجـود که منجر به  دریایی

 دلیـل پرهزینـه بـودن آن   ع دریـایی بـه  عدم گسترش منـاب 
 در آبزیـان  پرورش رشد عوامل و علل ترین مهم ازجمله

 اخیـر  هـاي در دهـه  آبزیـان  جهانی تولید. باشدمی جهان
 است به طوري که امروزه مـاهی  داشته گیريچشم رشد

 را جهـان  نیاز مورد پروتئین از درصد 16متوسط  طور به
 هـاي فعالیـت  وسـعه ت مرهـون  امـر  و ایـن  کنـد مـی  تـأمین 
 بـر  عـالوه  پـروري ي آبـزي توسعه. باشدمی پروريآبزي
 و شـغل  ایجـاد  و رشـد  بـه  رو جمعیـت  بـراي  غـذا  تأمین

 درآمـدهاي  با کسب رابطه در برداران،بهره براي درآمد
حـاجی رحیمـی   ( کند ایفا مهمی نقش تواندمی نیز ارزي

  .)1388و کریمی، 
ــان و در نظــر       ــه اهمیــت آبزی ــا توجــه ب گــرفتن ب

 و دارا بـودن ر ایـران  پـروري د آبزي استعدادهاي فراوان
ــیش از  1600کیلــومتر مــرز آبــی در شــمال و     1000 ب

کیلـومتر مــرز آبــی در جنــوب کشــور، ایــران از معــدود  
پروري دریایی را نیـز  آبزيکشورهایی است که استعداد 

ــان انــواع صــید مقــدار در اســتان گــیالن .داراســت  ماهی
بـه   1375سـال   در هزار تـن  51از  يخاویار و استخوانی

 کـه  درحـالی  یافته، کاهش 1391 سال هزار تن در 4/16
 هايدرآب پرورشی تولید ماهیان مقدار دوره همین طی

 افـزایش  هـزارتن  6/41هزارتن بـه   4/11استان از  داخلی
درصـد   71 حـدود  پرورشـی  ماهیـان  تولیـد  یعنـی  .یافـت 

داده  تشـکیل  1391سال  در را استان ماهی تولید مجموع
 داخـل  طبیعـی  بسـترهاي  از استفاده رسدمی نظر بود و به

مناسـبی   يگزینـه  آبزیـان،  مصنوعی پرورش براي استان
  .باشدمشکالت اشاره شده  به پاسخ براي

با برآورد نمودن تـابع تولیـد مـزارع گرمـابی اسـتان      
هـاي  تـوان نقـش و اهمیـت هـر یـک از نهـاده      گیالن می

عـالوه بـر شـناخت ابعـاد تولیـد،      . تولید را مشخص نمود
هاي پرورش ماهیـان  ي تولید واحدبررسی ساختار هزینه

ســزایی در توانــد نقــش بــهگــرم آبــی اســتان گــیالن مــی
ریـــزي و همچنـــین تقویـــت برنامـــهگـــذاري، سیاســـت

هاي موجود در این بخـش داشـته   برداري از پتانسیل بهره
ــین. باشــد ــزایش بهــره  ،همچن ــود و اف ــق بهب ي وراز طری

هاي تولید در پـرورش ماهیـان گـرم آبـی     عوامل و نهاده
بـراي  . تـوان بـه افـزایش تولیـد روي آورد    این استان می
گیري و وري عوامل تولید، اولین قدم اندازهافزایش بهره
وري اسـت تـا بتـوان بـر اسـاس آن در مـورد       تعیین بهـره 

ــا      ــه آی ــرد ک ــاوت ک ــدي قض ــدهاي تولی ــرد واح عملک
ول و قواعـد اقتصـادي سـازگاري    هـا بـا اصـ   عملکرد آن

یکـی  ). 1388حـاجی رحیمـی و کریمـی،    (دارد یا خیـر  
هـاي افـزایش تولیـد، افـزایش کـارایی فنــی      دیگـر از راه 

بـا اسـتفاده از    پژوهش حاضر  ،از این رو. باشدتولید می
ــابع   ــد و ت ــابع تولی ــبه ت ــه محاس ــه ب ــی  هزین ــارایی فن ي ک

الص هـر  پـردازد و در آخـر از معیـار ارزش حـال خـ      می
  .شودبنگاه را براي ارزیابی اقتصادي آن استفاده می

در پژوهشی بـه ارزیـابی   ) 1386(رضایی و درویشی 
در اسـتان ایـالم    آال قـزل اقتصادي مزارع پـرورش مـاهی   

ــه ــدپرداخت ــورت  . ان ــه ص ــردآوري اطالعــات ب روش گ
پیمایشی و بـه شـکل تمـام شـماري از کلیـه اسـتخرهاي       

باشـد کــه بــا  اســتان مــی یـن ا در آال قــزلپـرورش مــاهی  
ال در دو شــیوه آمراجعـه بــه مــزارع پـرورش مــاهی قــزل  

سنتی و مدار بسته اطالعات الزم از طریق پرسشنامه تهیه 
جهـت ارزیـابی اقتصـادي، ارزش    . و تکمیل شـده اسـت  

فعلی خالص، نرخ بازگشـت سـرمایه و نسـبت منـافع بـه      
 نتایج به دست آمده براي. مخارج محاسبه گردیده است
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و نسبت درآمـد بـه   ) NPV(شاخص ارزش فعلی خالص 
مزرعـه   5ي آن است که به جز دهندهنشان) B/C(هزینه 

. باشـند بقیه واحدهاي تولیدي فاقد توجیـه اقتصـادي مـی   
نشــان ) ROR(نتــایج حاصــل از نــرخ بازگشــت ســرمایه 

واحـد   5فقـط   ٪14رخ تنزیـل  دهنده آن اسـت کـه بـا نـ    
ایـن  . واحد داراي توجیه اقتصـادي هسـتند   20تولیدي از 

امر حاکی از آن است که اگر نرخ تنزیل را با توجـه بـه   
مزرعـه   19فـرض کنـیم بـه جـز یـک طـرح        %7سوبسید 

با توجه به . باشنددیگر همگی داراي توجیه اقتصادي می
 20از بــین  )RORو  NPV ،B/C( شــاخص ارزشــیابی 3

. واحـد داراي توجیـه اقتصـادي هسـتند     5واحد تولیـدي  
آموزشـی،   يهـا  دورهپایین بودن سطح سواد، نگذراندن 

سابقه کم کارگران و مدیریت مزارع، تغییرات مـدیریت  
مــزارع، اخــتالف بــین ظرفیــت اســمی و واقعــی مــزارع، 
تعداد زیاد بچه ماهی ریختـه شـده در هـر دوره، درصـد     

طـول مـدت دوره پـرورش، پـایین     تلفات باال، باال بودن 
بــودن ضــریب تبــدیل غــذایی، عــدم بیمــه کــل مزرعــه   

تواننــد از جملــه عوامــل تاثیرگــذار در عــدم توجیــه   مــی
در اسـتان ایـالم    آال قـزل اقتصادي مزارع پـرورش مـاهی   

  .باشند
در پژوهشی به بررسـی  ) 1389(بنی اسد و همکاران 

تان در اسـ  آال قـزل ساختار تولیـد مـزارع پـرورش مـاهی     
مورد نیاز از طریق پرسشـنامه   يها داده. اندتهران پرداخته

ــاهی   20از  ــرورش م ــزلواحــد پ ــه  آال ق ــه گون ــه ب اي ک
نتــایج . تصـادفی انتخـاب شـدند، بــه دسـت آمـده اسـت      

ــی  ــان م ــژوهش نش ــودن و   پ ــن ب ــرض همگ ــه ف ــد ک ده
توان پذیرفت، ولـی بـا   هموتتیک بودن تابع تولید را نمی

ي کشـش جانشـینی   ه، فرضـیه توجه به آزمون انجام شـد 
همچنـان کـه   . تـوان رد کـرد  هـا را نمـی  واحد بین نهـاده 

هاي خود قیمتی تقاضاي نهاده در رفت، کششانتظار می

هـاي متقـاطع تقاضـاي    ي موارد منفی است و کششهمه
نهاده در همه مـوارد بـه جـز کشـش متقـاطع مربـوط بـه        

ند، ي غذاي ماهی و نهاده بچه ماهی که مکمل هستنهاده
ــد   ــینی دارن ــه جانش ــر رابط ــت ب ــین. دالل ــنعت  ،همچن ص

هاي ناشـی از مقیـاس   داراي صرفه آال قزلپرورش ماهی 
  .باشدمی

در تحقیقی به تحلیل ) 1390(نقشینه فرد و همکاران 
وري کل عوامل تولید واحدهاي پـرورش  کارایی و بهره

 DEAدر استان فارس بـا اسـتفاده از روش    آال قزلماهی 
هـاي تـابع تولیـد نشـان دادنـد کـه بـازده        یافتـه  .پرداختند

تـرین عامـل   نسبت به مقیاس ثابت بوده است و غذا مهـم 
هـاي  میـانگین کـارایی  . باشـد بر تولید واحـدها مـی   مؤثر
 تخصیصی و مقیاس تحت فرض بازده متغیر نسـبت  فنی،

بـه دسـت    984/0 و 622/0، 963/0به مقیاس بـه ترتیـب   
لیــد واحــدها در دوره وري کــل عوامــل توو بهــره آمــد

  .استدرصد رشد یافته  16منتخب بیش از 
گیـــري بـــه انـــدازه) 1392(همتـــی و ارســـالن بـــد 

وري کل عوامل تولید مزارع پروش مـاهی سـردابی    بهره
 100از کلیــه . انــددر اســتان آذربایجــان غربــی پرداختــه
هاي الزم از طریـق  مزرعه پرورش ماهی فعال استان داده

آوري شـده  کمیل پرسشنامه جمـع مصاحبه حضوري و ت
وامـل تولیـد   وري کل عگیري بهرهبه منظور اندازه. است

) ســـنجیاقتصاد(یـــک پارامتر در ایـــن مطالعـــه از روش
مقیـد از بـین دو تـابع    F با استفاده از آزمون . استفاده شد
 ،داگالس و ترانسندنتال، تابع تولیـد مناسـب  -تولید کاب

تفاده از ایــن تــابع ســپس بــا اســ. ترانســندنتال تعیــین شــد
نتـایج نشـان داد   . وري کل عوامل تولید محاسبه شد بهره

 6/0-5/0مزرعـه بـین    97وري کل عوامل تولید که بهره
 است که بیانگر 5/0-4/0مزرعه دیگر بین  3ري وو بهره
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نتایج نشان داد کـه   ،همچنین. عدم پراکندگی زیاد است
  .دارد وريمثبت بر بهره یرتأثتحصیالت مدیر مزرعه 

Martinez )1999( ــره ــد   به ــل تولی ــل عوام وري ک
مزرعـه در   55اي شامل مزارع پرورش آبزیان را با نمونه

ــی   ــه سوالوســ ــدونزي  ) Sulawesi(منطقــ ــور انــ کشــ
وري کـل عوامـل   در این تحقیـق بهـره  . گیري کرد اندازه

شـامل غـذا، نیـروي    (ها در هزینه تولید تولید، سهم نهاده
هــاي مختلــف مــورد هم گونــهو ســ) کــار، کــود و دارو

بـه  ) هـا به عنـوان سـتانده  (پرورش، از کل درآمد مزرعه 
 یرتـأث سپس با اسـتفاده از مـدل رگرسـیونی،    . دست آمد

هاي مورد پـرورش، موقعیـت جغرافیـایی و    ترکیب گونه
نتـایج ایـن تحقیـق    . بررسی شـد  TFPمساحت مزرعه بر 

هاي مورد پـرورش، خرچنـگ   نشان داد که در بین گونه
 ،همچنـین . وري دارنـد مثبتـی در بهـره   یرتـأث و شیر ماهی 

داري معنی یرتأثموقعیت جغرافیایی مزرعه نسبت به بازار 
ندارد، در حالی که مساحت مزرعـه داراي   وري بهرهدر 

  .وري استاثر معکوس بر بهره
Obasi )2004 ( در تحقیقی با عنوان اقتصاد پرورش

اسـتفاده از  ریـه بـا   نیج هاي کشورایالت یکی از ماهی در
بـازده خـالص    .آورد دسـت  بـه جالبی را نتایج  ،پرسشنامه

ــر متمرکــز بیشــتر از  هــاي یســتمسبــراي   هــاي یســتمسغی
نتـایج حاصـل از تـابع تولیـد مشـخص      . باشـد متمرکز می

دهندگان در سیستم غیر متمرکـز هـم از   کرد که پرورش
لحاظ فنی و هم از لحاظ اقتصادي کارآمدتر از پرورش 

  .دگان در سیستم متمرکز هستنددهن
Kavoi تولیــد شــیر و تقاضــاي ) 2009( و همکــاران

هــا را در مــزارع کوچــک تولیــد شــیر در کنیــا بــا  نهــاده
اســتفاده از رهیافــت دوگــان هزینــه مــورد بررســی قــرار  

دهنــده وجــود هــا، نشــاندر ایــن مطالعــه کشــش. دادنــد
 هـا از جملـه جانشـینی مـواد    جانشینی گسترده بـین نهـاده  

نتـایج  . دار با مواد خوراکی پروتئینی استغذایی سبوس
هاي ناشی از مقیـاس در تولیـد شـیر    حاکی از عدم صرفه

  .در کنیا است
Tung )2010 (    کارایی فنی مـزارع میگـو در اسـتان

ــی    ــل پوشش ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــام را ب ــائو ویتن کام
هــا و روش ســوپر کــارایی و فــرض ورودي محــور   داده

ــاده( ــرانه ــبه کــرد )گ ــؤاالت. محاس ــده در   س ــرح ش مط
گـروه اصـلی بـود کـه بـه ترتیــب       4پرسشـنامه در قالـب   

سن، جنس، تحصیالت (از مشخصات خانوار  اند عبارت
تعــداد نیــروي کــار، اطالعــات ) و ســال شــروع فعالیــت

ســازي مسـاحت اسـتخر، هزینـه آمـاده    (تکنیکـی اسـتخر   
استخر و تعـداد میگـو و خرچنـگ ذخیـره شـده، اجـاره       

و مقدار برداشت ) تخر و هزینه تخم میگو و خرچنگاس
. باشـد ، مـی و قیمت فروش هر واحد میگـو و خرچنـگ  

متغیرهاي ورودي در تابع تولید مساحت استخر، تجربـه،  
ــراکم ذخیــره    ــوع میگــو، ت ــازي و ســطح آگــاهی   ن س

 .دهندگان و متغیر خروجی میزان تولید است پرورش

ــژوهش ــر در پ ــر     حاض ــد نظ ــده م ــدف عم ــنج ه پ
شناسایی فـرم تـابعی برتـر تولیـد، بـرازش تـابع       : باشد یم

هـاي مـرتبط، ارزیـابی    هزینه ترانسلوگ و تفسیر کشـش 
وري کل عوامـل تولیـد مـزارع نمونـه، تعیـین      مقدار بهره

کــارایی فنــی مــزارع یادشــده و ارزیــابی شــاخص مــالی  
بــا توجــه بــه تجربیــات حاصــل از . ارزش فعلــی خــالص

منظـور  زمینـه، در ادامـه بـه   مطالعات انجام شـده در ایـن   
تحقـق اهـداف مـورد نظــر در پـژوهش، مبـانی نظــري و      

  .شودشناسی مورد استفاده ارائه میروش
  

  هامواد و روش
روش شناسی مورد استفاده به منظور تحقق اهـداف  

  .ژوهش حاضر در ادامه ارائه شددر پگانه پنج
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  هاابع تولید و کشش تولیدي نهادهتبرآورد 
را کـه از   پرورش مـاهی احد تولیدي یک و فناوري

n تـوان توسـط تـابع    کند را مـی ي تولید استفاده مینهاده
، را در طـول یـک زمـان    Yکـه حـداکثر تولیـد     Fتولید 
  :به صورت زیر ارائه نمود ،دهدص نشان میمشخ

)1(  Y = f(X , X , … X )
= F(X) 

ــه در آن ــد و  Y ،کـ ــزان تولیـ Xمیـ = (X , X , … X ) 
  . هاي تولید استنهادهیا ارزش ار مقادیر برد

هاي مختلف تابع تولید براي واحدهاي در ادامه فرم
 ،عملکـرد  Y ،هـا کـه در آن شود معرفی میمورد مطالعه 

X1 یــروي کــار،ارزش ریــالی نهــاده ن X2   ارزش ریــالی
خــوراك و یــالی نهــاده ارزش ر  X3 بچــه مــاهی،نهــاده 

  X5 و انـرژي،  سازي آمادهارزش ریالی نهاده  X4مکمل، 
  .باشندمی صید هزینه

)2(  

 -فرم تـابع تولیـد کـاب   
  داگالس

  

ln 푌

= ln α + β ln X  

ε  کشش عامل تولید = β   
  

)3(  
  فرم تابعی ترانسندنتال

ln 푌

= ln 훼 + 훽


ln 푋

+ 훿 푋


 

ε  کشش عامل تولید =
훽
푋

+ 훿 ∗ 푋  
  

)4(  
فرم تابعی 
  ترانسلوگ

ln 푌

= 훼 + 훼


ln 푋

+

2

푏 (ln 푋 ) ln 푋  

ln 푌

= 훼 + 훼


ln 푋

+

2

푏 (ln 푋 ) ln 푋  

کشش عامل 
퐸푃تولید = 훼 + 1

2 푏 ln 푋  

پس از برآورد هر یک از توابع تولید و انتخـاب بهتـرین   
ید با استفاده از معیارهـاي مربـوط، کشـش    فرم تابعی تول
  . محاسبه شد عوامل تولید

  
  هانه و کشش قیمتی نهادهتابع هزی

کـه  در باال ارائه شـد  ترانسلوگ  تابع تولیدکلی فرم 
مقـــادیر  xjو  xiپارامترکـــارایی،   αســـتانده،  Y در آن
تـابع  . دپارامترهاي نـامعلوم هسـتن   bijو  aiو  j و iي نهاده
باشـد  ي متناظر با تابع تولید فوق به صورت زیر میهزینه

تیلـور   براي استخراج این تـابع بایـد از بسـط دوم سـري    (
  ).1381اي و همکاران، شرزه( )استفاده کرد

)5(  

ln C = ln a + a ln p + a ln 푌

+
1
2

b ln p ln p

+ b ln p ln Y

+
1
2

b (ln Y)  
، )bij = bji( باشـد از آنجا که تابع ترانسلوگ متقارن مـی 

در مـورد آن اعمـال    هـایی لذا الزم است که محـدودیت 
  .شود

هـاي  ي ترانسلوگ داراي ویژگـی کل تابع هزینهدر 
ودن خطـی در  مثبت بودن تابع هزینه، متقارن و همگن بـ 

وابسـته   لیکن از آنجایی که متغیر. باشدها میقیمت نهاده
، بـه طـور خودکـار، ویژگـی     به صورت لگاریتمی است

بـراي ارضـاء ویژگـی    . گـردد مـی  ءغیر منفی بودن ارضا
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ها الزم است کـه  همگن بودن تابع هزینه در قیمت نهاده
 ,Ray( هاي زیر روي پارامترها اعمال گردندمحدودیت

1982(.  

)6(  
a = b و   1 = b

= b = 0 

تـوان  نشـان دهـیم، مـی    sام را بـا   iحال اگر سهم عامل 
  :نوشت

)7(  S =
p x

C
 

هاي خودي پس از برازش تابع هزینه ترانسلوگ، کشش
با استفاده از روابط زیر اسـتخراج   )Allen( و متقاطع آلن

  .شودیم

)8(  
θ =

b + s (s − 1)
(s ) θ

=
b
s s

+ 1     
fori ≠ j 

 
 
 

  تولید کارایی
براي محاسـبه کـارایی نیـز بـه دو روش کـارایی بـر       

بــر اســاس  اس بــازدهی ثابــت بــه مقیــاس و کــارایی اســ
کـه در ادامـه   شـده اسـت   بازدهی متغیر به مقیـاس عمـل   

  .شودیزي خطی هر یک ارائه میامه رمدل برن
) DEA )Data Envelopment Analysisمـدل  در 

 Constant Return(با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس 

to Scale(    فرض کنید سري داده مربـوط بـهK  نهـاده و 
M  ســتاده مربــوط بــهN گیــري بنگــاه یــا واحــد تصــمیم

)Decision Making Unit ( بـراي  . موجود اسـتi   امـین
DMU    مقادیر نهاده و ستاده به ترتیب بـا بردارهـايxi  و

yi مـاتریس  . شـود بیان میK×N    نهـاده یـاX   و مـاتریس

M×N   ــا ــتاده ی ــانگر داده Yس ــامی  بی ــاي تم ــد  Nه واح
ســاختن یــک تــابع  DEAهــدف . گیــري اســتتصــمیم

هــا بــوده بــه مــرزي پوششــی ناپارامتریــک بــر روي داده
ابع تولیـد مـرزي   نحوي که تمامی مشاهدات رو یا زیر تـ 

  .قرار گیرند

)9(  

,0
,0
,0

:
,,











Xx
Yy

st
Min

i

i
 

از  N×1بـردار   مقـداري عـددي و    در رابطه فـوق  
ــت اســـت  ــادیر ثابـ ــذکور داراي  . مقـ ــرم پوششـــی مـ فـ

نســبت بــه فــرم تکــاثري اســت  تــر کــمهــاي محــدودیت
)K+M<N+1 ( سـتفاده قـرار   بیشـتر مـورد ا   ،و از ایـن رو

-آمده کارایی واحد تصـمیم  دست به مقدار . گیردمی

یـا   تـر  کـم ام را نشـان داده و مقـدار آن همـواره     iگیري 
  .مساوي یک است

با فرض بازده متغیر نسبت به مقیـاس   DEAمدل در 
)Variable Return to Scale(،  فــرض وجــودCRS 

هــا در  DMUمــامی بــراي شــرایطی مناســب بــوده کــه ت
ح منحنـی هزینـه   بخـش مسـط  (مقیاس بهینـه عمـل کننـد    

هـاي  رقابت نـاقص، محـدودیت  ). متوسط کل بلند مدت
مالی و سایر موارد ممکن اسـت منجـر بـه عمـل نکـردن      

DMU در مقیاس بهینه شود .  
بـه سـادگی    VRSبراي در نظر گرفتن فرض وجود 

ــودن   مــی ــا اضــافه کــردن محــدودیت محــدب ب ــوان ب ت
11 N  ریـزي  تصـریج برنامـه  ) 10(به معادله شماره

  :را اصالح کرد CRSخطی با فرض وجود 
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)10(  

,0
11

,0
,0

:
,,
















N
Xx
Yy

st
Min

i

i  

رهیافــت . از یـک اسـت   N×1بـرداري   N1در رابطـه فـوق   
هاي متقـاطع ایجـاد کـرده    اي محدب از طرحمذکور پوسته
بـا شـدت    CRSرا نسبت به پوسته مخروطـی   که نقاط داده

بیشتري پوشش داده و در نتیجـه مقـادیر کـارایی فنـی ارائـه      
یا معادل با مقادیري است کـه بـا    تر بزرگشده این رهیافت 
  .شود عاید می CRSاستفاده از الگوي 

  
  کل عوامل تولید وري بهره

هــاي در ایــن پــژوهش بــه دلیــل دقــت بــاالي روش
وجـه  بـا ت  ،وري وهمچنـین گیري بهرهاقتصادي در اندازه

ــوع داده  هــاي بــه اهــداف تحقیــق و الزامــات ناشــی از ن
ــیله   ــه وس ــده ب ــردآوري ش ــرد  گ ــنامه، از رویک ي پرسش

 .شوداقتصادي استفاده می

در ایـن مطالعـه،    ،شـد  اشـاره  تـر  یشپکه  طور همان 
. داگـالس مناسـب تشـخیص داده شـد    -تابع تولید کـاب 

در این قسمت نیز از همـین تـابع بـراي محاسـبه      ،بنابراین
  .شودوري کل عوامل تولید استفاده میبهره

)11(  

ln 푌 = ln 퐴 + 훼 ln 푋 + 훼 ln 푋
+ 훼 ln 푋 + 훼 ln 푋
+ 훼 ln 푋  

ln 푌 = ln 퐴 + 훼 ln 푋 + 훼 ln 푋
+ 훼 ln 푋 + 훼 ln 푋
+ 훼 ln 푋  

ــه در آن ــاده   X1 ،ک ــالی نه ــار، ارزش ری ــروي ک   X2 نی
ارزش ریـالی نهـاده    X3 بچـه مـاهی،  ارزش ریالی نهـاده  

ــل،   ــوراك و مکم ــالی  X4خ ــادهارزش ری ــازي آم و  س
 وري کـل عوامـل تولیـد   هبهر Aو  هزینه صید X5انرژي، 

)Total Factor Productivity(    است که از این بـه بعـد
  .نامیممی TFPآن را 

ــه  براســـاس ــز  ضـــرایب ) 11(معادلـ  lnTFPو نیـ
ضـرایب بـرآورد شـده بـراي میـانگین      . شوندبرآورد می

 ،زیـر تـوان بـه صـورت    ها یکسـان بـوده و مـی   کل نمونه
وري کل عوامل تولید هر یک از مـزارع را  شاخص بهره

  :)Roy, 2002( گیري کرداندازه

)12(  

ln TFP = ln 푌 − 훼 ln 푋 − 훼 ln 푋
− 훼 ln 푋 − 훼 ln 푋
− 훼 ln 푋  

ln TFP = ln 푌 − 훼 ln 푋 − 훼 ln 푋
− 훼 ln 푋 − 훼 ln 푋
− 훼 ln 푋  

  
 
 

  ارزش فعلی خالص
ــه،    ــالی واحــدهاي مــورد مطالع ــابی م در راســتاي ارزی
 .محاسبه شاخص ارزش فعلی خـالص مـدنظر قـرار گرفـت    

یــک روش ) Net Present Value(ارزش فعلــی خــالص 
گـذاري   هاي سرمایهکالسیک اقتصادي براي ارزیابی پروژه

جریـان نقـدي تنزیـل     يها کیتکنیکی از  این روش. است
ــده  ــور   ) Discounted Cash Flow(ش ــه ط ــه ب ــت ک اس

 .دهـد آشکارا ارزش زمـانی پـول را مـورد توجـه قـرار مـی      
هـاي  ارزش فعلی خالص ما به التفاوت ارزش فعلـی جریـان  

هـاي نقـدي ورودي   نقدي خروجـی و ارزش فعلـی جریـان   
 :شودزیر محاسبه می رابطهطبق  و باشدمی

)13(  

푁푃푉 =
퐶

1 + 퐾
+

퐶
(1 + 퐾) + ⋯

+
퐶

( + 퐾) − 퐶퐶 
  یا                                       

푁푃푉 =
퐶

(1 + 퐾) − 퐶푂 
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هـاي  بـه ترتیـب جریـان    C1 ،C2 ،C3 ، ... ،Cn به طوري کـه 
 .باشـد  می... و نقدي خالص سال اول، سال دوم و سال سوم 

گذاري اولیـه   هزینه سرمایه COهزینه سرمایه و  K همچنین،
  . گذاري استعمر مورد انتظار سرمایه nو 

قاعده پذیرش این است که اگر ارزش فعلی خالص 
، آن پـروژه پذیرفتـه   )NPV > 0(یک پروژه مثبت باشد 

ــی ــودم ــد    . ش ــی باش ــالص آن منف ــی خ ــر ارزش فعل   اگ
)NPV < 0 (شودگذاري رد میباشد، آن پروژه سرمایه .

آن  ،اي برابر با صفر باشـد اگر ارزش فعلی خالص پروژه
  .پروژه ممکن است پذیرفته شود

  گیري جامعه، نمونه آماري و روش نمونه
در این پـژوهش، پـرورش دهنـدگان    جامعه آماري 

اطالعـات مـورد   . بـود شهرستان رشـت  ماهیان گرم آبی 
نیــاز بــا اســتفاده از روش میــدانی، پرسشــنامه و مصــاحبه 

همچنـین،  . آمـد به دست  1393حضوري در سال زراعی
عالوه بر منابع اطالعاتی میدانی، از اطالعات کارشناسان 

ز اسـتفاده  هیان گـرم آبـی نیـ   تعاونی پرورش دهندگان ما
پرسشنامه مورد استفاده شامل سواالتی در رابطـه بـا   . شد

دهنـدگان و  هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی پـرورش    ویژگی
هــاي متغیــر بــه تفکیــک هــاي کــارگري و هزینــههزینــه

هریک از انواع ماهیان گرم آبـی از جملـه مـاهی آمـور،     
گیـري بـه روش   نمونه. بیگ هد، فیتوفاك و کپور است

نفـر از صـاحبان     45نجـام شـد و تعـداد    تصادفی سـاده ا 
مــورد  ،هکتــار 229اســتخر پــرورش مــاهی بــه مســاحت 

  .اندمصاحبه قرار گرفته
  

  نتایج
  هاي تولیديراج تابع تولید و کششاستخ

داگــالس،  -پــس از بــرازش ســه فــرم تــابعی کــاب
از چهار گـروه شـاخص شـامل    ترانسندنتال و ترانسلوگ 

ــی  ــداد ضــرایب معن ــرازش دار رگرســیون، تع نیکــوئی ب
، AIC(هاي تشـخیص  ، آماره)ضریب تعیین تعدیل شده(

SC ( و نرمال بودن اجزاء اخالل براي توابع تولید برازش
شده، به منظور انتخاب فرم تابعی برتـر اسـتفاده شـد کـه     

  .است نتایج در جدول زیر خالصه شده

  
  .حاصل از برآورد توابع تولید يها آماره :1جدول 

  ترانسلوگ  ترانسندنتال  داگالس-کاب  شرح
  1  5  5  تعداد ضرائب معنادار
  %6  %45  %83  نسبت ضرائب معنادار

965/0  972/0  976/0  
960/0  964/0  964/0  

AIC 072/0 071/0 077/0  
SC 092/0 111/0 146/0  

F  
351/217 

)0(  
593/120 

)0(  
009/80  
)0(  

JB 
0996/2  

)35/0(  
1640/1  

)56/0(  
3762/1  

)503/0(  
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، اجـزاي   JBبا توجه بـه سـطوح احتمـاالتی آمـاره     
. اخالل هر سه تابع تولیـدي بـرازش شـده نرمـال هسـتند     

دهد که هر سه تـابع تولیـدي   نشان می Fآماره  ،همچنین
معیار ضریب تعیـین تعـدیل   . دار هستندیبرازش شده معن

با توجه بـه  . تفاوت استبین سه فرم تابعی بی شده تقریباً

، تابع ترانسلوگ از چرخه انتخـاب  AICره تشخیص آما
دار و نسبت ضرایب معنی SCکنار گذاشته شده و آماره 

داگـالس را  -تـابع کـاب   ،هم بین دو فرم تابعی باقیمانده
نتـایج حاصـل از بـرازش     .دنکنفرم تابعی برتر معرفی می

.شـود ارائـه مـی   2داگالس در جـدول   -تابع تولید کاب
  

  داگالس -صل از برازش تابع تولید کابنتایج حا :2جدول 
  کشش وزنی  سطح احتماالتی tآماره   ضریب رگرسیون  متغیر توضیحی

LX1  196/0 815/2  008/0  173/0  
LX2  397/0  606/6  0  336/0  
LX3  263/0 032/5  0  230/0  
LX4  231/0  994/2  005/0  194/0  
LX5  033/0-  546/0-  588/0  025/0-  

  090/0  035/0  184/2  858/1  عرض از مبداء
  

ــادیر     ــه مق ــان داد ک ــیون نش ــرایب رگرس ــم ض عالئ
، بچـه  )LX1(هـاي نیـروي کـار    لگاریتمی مصرف نهـاده 

هزینــــه  ،)LX3(، خــــوراك و مکمــــل )LX2(مــــاهی 
اثر مثبت و مستقیم بر میـزان  ) LX4(سازي و انرژي  آماده

) LX5(عملکرد پرورش ماهی داشته و متغیر هزینه صـید  

وس بر عملکرد پرورش ماهی داشـته  تأثیري منفی و معک
به منظور اطمینان از نتایج حاصل، وجود ناهمسانی . است

واریانس در اجزاء اخالل رگرسیون فـوق بـا اسـتفاده از    
  .گیرد هاي مختلف مورد ارزیابی قرار میآزمون
  

  
  داگالس- ع کابهاي ناهمسانی واریانس اجزاء اخالل در برآورد اولیه تابنتایج حاصل از آزمون: 3جدول 

  سطح احتماالتی  آماره محاسباتی آزمون  نوع آزمون
ARCH 179/2  13/0  
Harvey 544/2  769/0  
Glejser 798/0  977/0  

Koenker 430/0  99/0  
BPG  243/0  99/0  

  
ــراي      ــل ب ــاالتی حاص ــطح احتم ــادیر س ــه مق ــه ب ــا توج ب

هاي محاسباتی فوق، فرضیه صفر مبنی بر همسـانی   آماره
ــانس ا ــد کــاب  واری ــابع تولی داگــالس  -جــزاء اخــالل ت
  .شودپذیرفته می
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  هاي جانشینیاستخراج تابع هزینه و کشش
به منظور اسـتخراج سـاختار هزینـه پـرورش ماهیـان      

متغیرهـاي  . گرمابی از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شـد 
نیروي کـار،   يها نهادهقیمت : از اند عبارتمورد استفاده 

و انـرژي،   سـازي  آمـاده ل، بچه ماهی، خـوراك و مکمـ  

ي کـل و سـهم   هزینه صـید، میـزان تولیـد مـاهی، هزینـه     
نتـایج بـرازش تـابع    . ي فـوق هـا ي هر یک از نهادههزینه

  .ارائه شد 4هزینه در جدول 

  
  نتایج برازش تابع هزینه :4جدول 

 tآماره   خطاي معیار  مقدار ضریب  متغیرهاي توضیحی
 25/5***  99/0  2342/5  عرض از مبداء

Q )15/0  23/0  037/0 )تولید  
W )18/5***  49/0  55/2  )نیروي کار  
L )807/0  29/0  -24/0  )بچه ماهی-  

P )61/8***  18/0 -62/1  )خوراك و مکمل -  
S )00/1  043/0 43/0  )و انرژي سازي آماده  

F )4/2**  048/0 -11/0 )صید-  
WL 050/0-  027/0  *8/1- 

WP 030/0-  018/0  *63/1-  
WS 0007/0  045/0  016/0  
LP 05/0-  0089/0  ***6/5-  
LS 02/0-  019/0  25/1-  
LF 002/0-  0030/0  69/0-  
PS 035/0-  0130/0  **69/2-  
PF 0025/0-  0022/0  11/1-  
SF 0003/0- 0040/ 084/0- 

Q2 039/0 016/0  **45/2  
W2 089/0 062/0  *64/1  
L2 23/01  015/0  ***35/8  
P2 11/0  0086/0  ***6/13  
S2 059/0  036/0  *63/1  
F2 014/0  0017/0  ***47/8  

QW 10/0-  013/0  ***34/8 -  
QL 044/0  0091/0  ***80/4  
QP 040/0  0066/0  ***10/6  
QS 019/0  015/0  22/1  
QF 005/0  0012/0  ***36/4  

  درصد 1معنی دار در سطح *** درصد و  5دار در سطح معنی** ، درصد 10دار در سطح معنی* 
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دار یضــریب معنــ 18  ضــریب بــرآورد شــده، 27از 
 ،)نیروي کار و بچه ماهی( WLعالمت ضرایب  .هستند

WP  )نیروي کار و خوراك و مکمل(، LP ) بچه ماهی
خـــوراك و مکمـــل و (PS  و) و خــوراك و مکمـــل 

دهـد  منفـی اسـت کـه نشـان مـی     ) سـازي و انـرژي   آماده
افزایش قیمت هر کدام کاهش سهم هزینـه نهـاده دیگـر    

افزایش قیمت نیـروي کـار باعـث     ،مثالً. به دنبال داردرا 
  .شودکاهش سهم هزینه بچه ماهی می

ي ترانسلوگ با اسـتفاده از  پس از تخمین تابع هزینه
، )ISUR(روش رگرســیون بــه ظــاهر نــامرتبط تکــراري  

ا هـ هاي جزئی خودي و متقـاطع آلـن بـراي نهـاده    کشش
ــدول      ــایج در ج ــه نت ــد ک ــرآورد ش ــد  5ب ــزارش ش .گ

  

  خودي و متقاطع آلن يها کشش :5جدول 
 ها نهاده نیروي کار بچه ماهی خوراك و مکمل و انرژي سازي آماده صید

 013/1 711/0 145/0 175/1- نیروي کار 

537/0 093/0 084/0 576/0-  بچه ماهی 

67/0 253/0 001/1-   خوراك و مکمل 

919/0 027/13-    و انرژي سازي آماده 

826/15-     صید 
  

هـاي جزئـی   بر اساس نتایج این جدول کلیه کشـش 
خودي عالمت منفی دارند که این موضوع کامالً مطابق 

کشش و تقاضاي نهاده بچه ماهی بی. با قانون تقاضاست
کشش واحد اسـت و تقاضـاي    داراي خوراك و مکمل

  .باشدها با کشش میبقیه نهاده
مثبت هسـتند کـه    هاهاي متقاطع تمامی نهادهکشش

البته مقـادیر  . هاستي جانشینی بین آننشان دهنده رابطه
هاي متقاطع بیـانگر رابطـه جانشـینی    از یک کشش تر کم

ــت  ــعیف اس ــاده . ض ــامی نه ــین تم ــاب ــار و   ،ه ــروي ک نی
و انـرژي قـویترین جانشـین بـراي یکـدیگر       سـازي  آماده

شوند به طوري که افـزایش یـک درصـدي    محسوب می
و انــرژي را  ســازي آمــادهکــار، تقاضــاي قیمــت نیــروي 

  .دهددرصد افزایش می 013/1
  

  وري کل عوامل تولیدبهره استخراج
وري کل عوامل تولید همه واحـدهاي  در ادامه بهره

 100(مقـدار   تـرین  بـیش مورد مطالعه به دست آمـد کـه   

درصـد   62 ین مقدارتر کمو  32 مربوط به واحد )درصد
وري کـل  بهـره مقادیر نگین میا .است 26مربوط به واحد 

  . درصد است 81عوامل تولید تمامی واحدها 
  

  بر اساس مساحت استخرها TFPمتوسط : 6جدول 
 مساحت TFPمتوسط 

 5تر از  کم 80٪

 10تا 5 83%

 15تا 10 93%

 20تا 15 77%

 25تا 20  75%

  
واحدهاي مورد مطالعه بر اساس مساحت اسـتخرها در  

وري کل عوامل تولیـد  متوسط بهره اند وطبقه توزیع شده 5
که مشـاهده   طور همان. دها براي هر طبقه به دست آمدواح
 5از  تر کمبراي واحدهاي با مساحت  TFPشود متوسط می
درصد اسـت امـا بـراي واحـدهاي بـا       80هکتار باالي  15تا 

 ،بنـابراین . درصـد اسـت   80هکتار زیر  15مساحت بیشتر از 
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مساحت واحـدها بـیش از انـدازه    توان نتیجه گرفت اگر می
  .یابدکاهش می وري عوامل تولیدگسترش یابد بهره

  
  فنی کارایی استخراج

هاي تولیـدي، از دو  براي محاسبه کارایی فنی واحد
روش کارایی بر اساس بازدهی ثابت به مقیاس و کارایی 

و از تقسـیم   ی متغیر به مقیاس استفاده شدبر اساس بازده
 )7(در جـدول  . یـاس بـه دسـت آمـد    ، کارایی مقاین دو

. ارائـه شـد  در طبقـات مختلـف    کـارایی درصد فراوانـی  

  

  کارایی واحدهاي مورد مطالعه :7جدول 
 ها یفراواندرصد 

 حدود کارایی
  بازدهی ثابت به مقیاس  بازدهی متغیر به مقیاس  کارایی مقیاس

0٪ 0٪ 9٪ 6/0- 5/0 

6٪ 11٪ 18٪ 7/0- 6/0 

7٪ 13٪ 11٪ 8/0- 7/0 

18٪ 9٪ 9٪ 9/0- 8/0 

69٪ 67٪ 53٪ 1- 9 /0 

 میانگین کارایی 845/0 913/0 923/0

 حداکثر کارایی 1 1 1

 حداقل کارایی 562/0 658/0 619/0

 انحراف معیار 164/0 123/0 105/0

  
شود، در هر سه که در جدول فوق مشاهده می طور همان

 و درصـد دارنـد   50یی بیش از ها کاراکارایی همه بنگاه
درصـد   90درصد واحدها، کارایی بـاالتر از   50بیش از 

واحدهاي پرورش  مطلوبدارند که این بیانگر وضعیت 
  . باشدمی رشت شهرستانماهی گرمابی 

از طریق محاسبه کارایی به روش بازدهی متغیر نسبت به 
از نظـر کاهشـی،    هـا  بنگـاه مقیاس، بـازدهی هـر یـک از    

با در کنار هم قرار . دافزایشی و یا ثابت بودن مشخص ش
دادن مساحت واحدها و نوع بازدهی به مقیاس هر یـک  

  .ارائه شددر جدول زیر  نتایج
  

  طبقه بندي مساحت واحدهاي مورد مطالعه بر اساس نوع بازدهی به مقیاس :8جدول 
 بازدهی کاهشی به مقیاس بازدهی ثابت به مقیاس بازدهی فزاینده به مقیاس  مساحت درصد فراوانی

 5از  تر کم 0 44٪ 90٪
 10تا 5 30٪ 44٪ 10٪
 15تا 10 0 0 0
 20تا 15 0 6٪ 0
 25تا 20 70٪ 6٪ 0
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درصـد   88دهـد،  هـا نشـان مـی   کـه یافتـه   طور همان
 100بــه مقیـاس دارنــد و   واحـدهایی کـه بــازدهی ثابـت   

هایی که بازدهی افزایشی بـه مقیـاس دارنـد    درصد واحد
ار هسـتند، حـال آن کـه    هکت 10از  تر کمداراي مساحت 

داراي بازدهی کاهشـی بـه مقیـاس     يواحدهادرصد  70
تـوان ایـن   می ،بنابراین. هکتار دارند 10مساحت بیش از 

ــا مســاحت بــاال،   گونــه اســتدالل کــرد کــه واحــدهاي ب
 تـر  کـم ي نسبت به واحـدهاي بـا مسـاحت    تر کمکارایی 

هـا  در واقع در استخرهاي با مساحت باالتر، نهـاده . دارند
شـوند و ایـن امـر کـارایی     به میزان بیشـتري اسـتفاده مـی   

  .دهدتولید را کاهش می
  

  ارزش فعلی خالص استخراج
بــا توجــه بــه اطالعــات میــزان تولیــد مــاهی، قیمــت 

هـاي نیـروي کـار، بچـه     دریـافتی فـروش مـاهی و هزینـه    
و انـرژي و صـید    سـازي  آمادهماهی، خوراك و مکمل، 

درصـد   13 نرخ بهرهارزش فعلی خالص هر استخر براي 
ها مثبـت  هاي فعلی خالص همه واحدارزش .محاسبه شد

 تـرین  بـیش . ها اسـت بودن بنگاه آوربود که نشانگر سود
مقدار ارزش فعلی خالص مربوط به واحد پرورش ماهی 

 ،همچنـین . اسـت  42ین آن مربوط بـه واحـد   تر کمو  40
مقدار ارزش فعلی خالص بـه ازاي هـر هکتـار     ترین بیش
ین آن باز هم مربوط به واحـد  تر کمو  4ط به واحد مربو

هکتـار مسـاحت    24، 40واحد پرورش مـاهی  . است 42
رغـم اینکـه سـود بـاالتري نسـبت بـه       ، علیبنابراین .دارد

آورد از نظــر ارزش فعلــی ســایر واحــدها بــه دســت مــی
در  .خالص به ازاي هر هکتـار در رتبـه پـنجم قـرار دارد    

بـه   به ارزش فعلـی خـالص  ادامه جدول مربوط بـه محاسـ  
اسـاس نـرخ   بر واحـدهاي مـورد بررسـی    ازاي هر هکتار

  .شدارائه درصد  13تنزیل 

  
  )میلیون ریال(ارزش فعلی خالص به ازاي هر هکتار واحدهاي نمونه  :9جدول 

 NPV  واحد  NPV  واحد  NPV  واحد NPV  واحد NPV  واحد
1  1433 10  2332 19  1451 28  1944 37  1494 

2  2155 11  1437 20  1463 29  1786 38  1896 

3  1775 12  1782 21  1564 30  2172 39  1680 

4  2459 13  1881 22  1664 31  1463 40  2242 

5  1933 14  1510 23  2179 32  2423 41  1661 

6  1881 15  1801 24  1957 33  1455 42  1375 

7  1800 16  1522 25  2246 34  2229 43  1623 

8  1697 17  1944 26  1408 35  1944 44  1686 

9  1770 18  1596 27  1752 36  1575 45  1833 

  
  بحث

کـه از   ،)1392(برخالف مطالعه همتی و ارسالن بد 
داگـالس و ترانسـندنتال،   -بین دو فرم تابعی تولید کـاب 

فرم تابعی تولید ترانسندنتال را به عنوان فرم برتر انتخاب 
هاي تصریح، کرده، در پژوهش حاضر با تجمیع شاخص

داگـالس بـه عنـوان فـرم برتـر تولیـد        -م تـابعی کـاب  فر
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مطالعه نقشینه فـرد   در این پژوهش نیز مانند.  انتخاب شد
، با توجه به مقـادیر کشـش تولیـدي    )1390(و همکاران 

داگالس برآورد شده، نهاده خـوراك   -تابع تولید کاب
و مکمل اثرگذاري باالیی بر سطح تولید داشته و بعـد از  

اثـر   تـرین  بیش، نهاده خوراك و مکمل، نهاده بچه ماهی
از ســوي  .باشــدرا بــر مقــدار تولیــد ایــن مــزارع دارا مــی

دیگر، فرم تابعی برتر تولید انتخاب شده در این پژوهش 
ــالس -کــاب( ــعوفی   ) داگ ــاطی و مش ــه خی ــایج مطالع نت
در . دهـد قرار مـی  ییدتأدر استان گیالن را مورد ) 1386(

ــعوفی   ــاطی و مش ــژوهش خی ــن   )1386(پ ــد ای ــز همانن نی
 بـاالترین داراي ( پژوهش، هزینه غذا اثرگذارترین نهاده

 .باشـد در تابع تولید برازش شده می )کشش تولید مقدار
با برازش سه فرم تابعی درجه ) 1393(دشتی و همکاران 

، لئونتیف تعمیم یافته و ترانسلوگ بـراي  یافتهدوم تعمیم 
ن و واحــدهاي پــرورش مــاهی در شهرســتان کامیــارا    

پژوهش ) 1(هاي ذکر شده در جدول استفاده از شاخص
حاضر نشان دادند که تابع تولید درجه دوم تعمـیم یافتـه   
بهترین فرم تابعی براي نشان دادن رابطه تولیـدي در ایـن   

هـاي حاصـل از پـژوهش    هماننـد یافتـه   .باشدواحدها می
حاضر، خروجی الگوي درجه دوم تعمیم یافته بیانگر اثر 

هاي غذا، نیروي کار و بچـه مـاهی   ار آماري نهادهدمعنی
ــد اســت  ــر مقــدار تولی ــه .ب ــدي و  یافت هــاي پــژوهش عاب

ــاران  ــزارع    ) 1390(همک ــاالي م ــی ب ــارایی فن ــانگر ک بی
ــارس اســت بــه نحــوي کــه    پــرورش مــاهی در اســتان ف

کـه   بوده 937/0میانگین کارایی فنی این واحدها برابر با 
) 913/0(حاسـبه شـده   نزدیک به میانگین کـارایی فنـی م  

 .باشدر میضبراي واحدهاي مورد مطالعه در پژوهش حا
ــاران   ــدیانی و همک ــه پیرمحم ــانگر  ) 1392(مطالع ــز بی نی

ــتان     ــاهی در اس ــرورش م ــزارع پ ــاالي م ــی ب ــارایی فن ک
به نحوي که مقـدار متوسـط کـارایی در    کردستان بوده، 

 .اسـت  944/0برابر با شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس 
در ) 1999( و همکاران  Sharmaز سوي دیگر، مطالعه ا

ــدمنظوره     ــزارع چن ــی م ــارایی فن ــان داد کــه ک چــین نش
تر از مطالعات داخلی پرورش ماهی مقادیري بسیار پایین

ــانگین کــارایی اقتصــادي ایــن    ــوده، چنانکــه مقــدار می ب
همانند نتـایج حاصـل از    .باشدمی 74/0واحدها معادل با 

، بـرآورد تـابع   )1389(مکـاران  پژوهش بنـی اسـدي و ه  
ــه   هزینـــه ترانســـلوگ در ایـــن پـــژوهش نشـــان داد کـ

ي موارد در همه هاهاي خود قیمتی تقاضاي نهاده کشش
قاضاي نهـاده در همـه   متقاطع ت يها کششمنفی است و 

هماننـد نتـایج    .، داللت بـر رابطـه جانشـینی دارنـد    موارد
، نتــایج )1386(حاصــل از پــژوهش رضــایی و درویشــی 

بــراي مـزارع پـرورش ماهیــان    NPVاصـل از محاسـبه   ح
بیانگر توجیح اقتصـادي بـاالي    در این پژوهش آبیگرم

الـدین ونـدي و   همچنـین، شـمس   .باشـد این واحدها مـی 
با محاسبه ارزش خالص کنونی و نرخ ) 1386(همکاران 

با ظرفیت  تر بزرگبازدهی داخلی نشان دادند که مزارع 
تر هاي مطلوباظ اعمال شیوهتن به لح 15تولید بیش از 

تـر  مدیریتی در فرایند تولید و استفاده از فناوري مناسـب 
داراي کارائی باالتر و نیز کیفیت بهتر محصول نسبت بـه  

بـوده و داراي تـوجیح    تر کوچکبرداري واحدهاي بهره
  .باشنداقتصادي می

با توجـه بـه کشـش تولیـدي بـه دسـت آمـده بـراي         
کشـش را دارا   تـرین  بـیش ماهی مصرفی، بچه  يها نهاده

را  یرتأث ترین بیشبود، بنابراین افزایش مصرف این نهاده 
 يهـا  کشـش بـا توجـه بـه    . بر میزان تولید خواهد داشـت 

 هـا  نهـاده هـا، کلیـه   متقاطع آلن به دست آمده براي نهاده
جانشین یکـدیگر هسـتند و در ایـن میـان نیـروي کـار و       

تـري بـراي یکـدیگر    هاي بهو انرژي جانشین سازي آماده
هستند، بنابراین افزایش قیمت هر یک منجر بـه افـزایش   
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هـاي  مقایسـه مسـاحت  . مصرف نهاده دیگر خواهـد شـد  
واحدهاي مورد مطالعه بر اساس نوع بازدهی بـه مقیـاس   
نشان داد که اگر مساحت استخرها از حد معینـی تجـاوز   

تــر و هــا ســختکنــد مــدیریت و کنتــرل مصــرف نهــاده
  .یابدوري واحد پرورش ماهی کاهش میهرهکارایی و ب

  
  سپاسگزاري

دانـیم از زحمـات کلیـه    در اینجا بـر خـود الزم مـی   
کســانی کــه مــارا در انجــام ایــن تحقیــق یــاري نمودنــد   

  . سپاسگزاري نماییم
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