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"مقاله پژوهشی"

تعیین کارایی واحدهای پرورش ماهی قزلآال با استفاده از روش تحلیل مرزی پارامتری در

بهروز یاراحمدی  ،*1محسن محمدی ساعی ، 1رضا پهلوانی ، 2مهناز صالحی
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 .1بخش تحقیقات علوم دامی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی  ،ایران
 .2بخش تحقیقات اقتصادی و روستایی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی  ،ایران
 .3بخش شیالت جهاد کشاورزی شهرستان الشتر ،استان لرستان ،ایران
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تاریخ پذیرش0011/6/22 :

چکیده
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استان لرستان (مطالعه موردی شهرستان الشتر)

به منظور بررسی کارایی مزارع پرورش و تابع تولید ماهی قزلآال ،مطالعه فوق در سال  0916در واحد پرورش ماهی قزلآال مستقر در
شهرستان الشتر انجام شد .روش جمعآوری اطالعات از طریق مصاحبه و پرسشنامه بود .دادههای مربوط به توابع تولید بهوسیله توابع کاب داگالس
و کارایی فنی بهوسیله روش تابع تولید مرزی پارامتری برآورد شد .نتایج نشان داد میانگین کارایی فنی ،تخصیصی و اقتصادی به ترتیب ،12/1

خوراک مصـرفی و مساحت استخر ماهی در مزارع پرورش ماهی قزلآال با ضرایب کشش ( 1/961و  )1/211بیشترین تأثیر را بر تولید ماهی
قزلآال داشتند ( .)P<1/10نتایج نشان داد اکثر مزارع پرورش ماهی قزلآال الشتر به دلیل عدم رعایت اصول اقتصادی در مدیریت ،عدم شناخت
عوامل مؤثر بر تولید سود نبوده و از کارایی و سوددهی کمی برخوردار بودند .به طورکلی با توجه به نتایج بهدستآمده ،بین واحدهای مورد
مطالعه در شهرستان الشتر ازنظر عملکرد اقتصادی فاصلهی بـسیار زیـادی وجـود داشت .این موضوع ناشی از عدم توجه به مسایل مدیریتی در
انتخاب ترکیب مناسب نهادهها (کارایی تخصیصی پایین) بود .بنابر این بهبود شرایط واحدهای پرورش اعم از تغذیه و وضعیت بهداشتی برای
افزایش کارایی و تولید در واحدهای پرورش ماهیان سردابی در شهرستان الشتر ضرورت دارد.
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 66/2و  61/8درصد بوده که نشاندهنده پتانسیل قابلمالحظه واحدها در افزایش بازدهی آنها بود .نتایج تابع تولید ماهی قزلآال نشان داد میـزان

کلمات کلیدی :مزارع پرورش ماهی قزلآال ،کارایی فنی ،تابع تولید مرزی پارامتری ،شهرستان الشتر
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مقدمه
اســتان لرســتان به دلیل تنوع باالی آب و هوایی و در
اختیار داشــتن  02درصــد آبهای کل کشــور ،محیطی
مســـتعــد برای پرورش و تکثیر آبزیــان اســـت .یکی از
مزیتهایی استان لرستان و به ویژه شهرستان الشتر وجود
توســـعه مـــزارع و کارگاههای پرورش ماهی را فـــراهم
میآورد .اســتان لرســتان با داشــتن بیش از  611مزرعه
پرورش ماهی در حدود  09/6درصد تولید ماهیان سرد
آبی کشــور با حدود  000هزار تن را به خود اختصــا
داده است .میزان تولید آبزیان لرستان در سال  16حدود
28هزار تن بود  .استان لرستان با تکثیر  011میلیون قطعه
بچه ماهی مقام اول در زمینه تکثیر ماهیان سرد آبی و در
حدود  01درصـــد مزارع ســـرد آبی کشـــور را در خود
جایداده اســت .ســرانه مصــر
شــهرســتان الشــتر نزدی

ماهی در ســال  19در

به  0/1کیلوگرم برای هر نفر

بوده اســت که در ســال  0916به  6/0کیلوگرم برای هر
فعال پرورش ماهی اسـت که سـاالنه سه هزار و  811تن
ماهی قزلآال تولید میکنند و این شــهرســتان توانســته
اسـت رتبه سوم لرستان را در زمینه تولید ماهیان سردابی
به خود اختصـا

دهد .شهرستان الشتر همچنین با تولید

ســاالنه  61میلیون قطعه بچه ماهی توانســته رتبه نخســت
اســـتـان را در زمینـه تولید و تکثیر بچه ماهی به خود
اختصـا

داده اسـت (اداره کل شـیالت استان لرستان،

.)0911
کـارایی ازجملـه مهمترین ابزارها در تحلیل شـــرایط
بررســیشــده اســت شــامل کارایی فنی ،تخصــیصــی،
اقتصادی و مقیاس است .کارایی فنی نشاندهنده توانایی
واحد در جهت دستیابی به حداکثر بازده ممکن از منابع

( .)Farrel, 1957تـابع تولیـد ی

مفهوم کامالف فیزیکی

اسـت و به طور سـاده رابطه بین ستاده و نهادههای تولید
را نشـان میدهد .این تابع بیانگر حداکثر محصولی است
که از ترکیبات مختلف نهادههای تولید به دست میآید.
در این تعریف ،هممقدار محصـــول و هم مقادیر نهادهها
بهصــورت فیزیکی بیان میشــود .نتایج برخی پژوهشها
نشــــان داد کــه تــابع تولیــد کــاب -داگالس(Cobb-

 )Douglasبـهـتـرین فرم برآورد تــابع تولیــد اســــت
(.)Kompas and Che, 2004
تقســیمبندی کارایی به طورمعمول بدین گونه اســت
کــه ســــه گروه کــارایی :کــارایی فنی ( Technical
 ،)Efficiencyکــارایــی تــخصـــیصـــی ( Allocative
 )Efficiencyکــارایــی اقــتصـــــادی ( Economic

 )Efficiencyمحاســـبه میشـــود .کارایی فنی ،حداکثر
تولید ممکن اســت که بتوان از مقدار مشــخصــی عوامل
تولیــدی بــه دســــت آورد .کــارایی تخصـــیصـــی نیز
بـهکـارگیری ترکیبی از عوامل تولید اســـت که موجب
حداقل هزینه برای واحد تولید کنونی شود و به حداکثر
ســـود بـا روشهـای کنونی تولید منجر شـــود .کارایی
اقتصــــادی کــه بــه آن کــارایی کــل نیز میگوینــد ،از
حاصـلضرب کارایی فنی و کارایی تخصیصی به دست
میآید .در تعریف کارایی اقتصـــادی ،توانایی واحد در
به دسـت آوردن حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت و
سطوح نهادهها موردتوجه است ( .)Farrell, 1957از راه
محاســبه ســه شــاخ

 ،بخشــی از ناکارایی عوامل که

مرتبط بــا نـاکــارا عمـل کردن فنــاوری تولیـد اســـت از
نـاکــارایی در تخصـــی
متمایز میشود.

عوامــل ازنظر قیمــت و هزینــه
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تولیــد واحــدهــای اقتصــــادی اســــت .انواع کــارایی

برای مجموعه سـیاسـتهای اتخاذ شـده استفاده میشود
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نفر افزایش یافته اسـت .شهرستان الشتر دارای  08مزرعه

کردن امکانات افزایش تولید و بهعنوان مکملی مناســب
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چشمههای طبیعــی آب ســرد بوده کــه امکـان رشـد و

مورداســتفاده اســت .از تحلیل کارایی برای مشــخ
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تعیین کارایی واحدهای پرورش ماهی قزلآال با استفاده......

در زمینـه انـدازهگیری کـارایی و تحلیـل آن مطـالعــات

مزارع چندمنظوره تولید محصول و پـــرورش مـــاهی در

زیـادی صـــورت گرفته اســـت .این مطالعات ،عمدتاف با

چـین را ارزیابی نمودند .همچنین ،مطالعه دیگری توسط

اســـتفــاده از دو روش پــارامتری ـ

و نــا پــارامتری ـ

انجامشــدهاند .از میان روشهای پارامتری

 ،تحلیل تابع

مــرزی تصـــــادفــی (SFA)) Stochastic Frontier

) Analysisو از میـان روشهـای نـاپارامتری

 ،تحلیل

شیرماهی در تایوان انجـــام شـــد کـــه حـــاکی از نزولی
بودن بـازده نســـبــت بــه مقیــاس بود .نجفی و همکــاران
( )0911در تخمین تابع تولید و محاسبه بهرهوری عوامل
تولید ماهیان گرمابی اســتان کرمانشــاه نشــان دادند که

) (DEAعمومیت بیشـــتری دارند .در تخمین تابع تولید

بایستی وسعت مزارع را افزایش داد و از اراضی بیشتری

مرزی قطعی از روشهــای برنــامــهریزی خطی (،)LP

برای این فعالیت اقتصـــادی اســـتفاده کرد .در مطالعهای

روش حداقل مربعات معمولی تصـحی شده ( )COLSو

بـاهد

تحلیل شـــرایط تولید پرورش ماهی قزلآال در

حداکثر درسـتنمایی ( )MLاسـتفاده میشود .نتایج نشان

اسـتان فارس ،میــــانگین کاراییهای فنی ،تخصــیصی و

داد کـه میزان کـارایی فنی محاســـبهشـــده با روشهای

مقیاس تحت فرض بــازده متغیــر نـسبت بـه مقیـاس بـه

مختلف ،همبستگی زیادی با هم دارند (زیبایی و محمود

ترتیــــــب  1/622 ،1/169و  1/180بود (نقشــینه فرد و

زاده .)0981 ،یــکــی از مــتــداولتــریــن روشهــای

همکاران.)0911 ،

انـدازهگیری کـارایی فنی ،اســـتفاده از تابع تولید مرزی

علیخــانی و همکــاران ( )0910در بررســـی کــارایی

تولید واقعی

تولید در مزارع پرورش ماهی ســرد

اسـت .شایانذکر است که چنانچه اختال

تکنیکی و ریســ

تــابـع مــذکـور را تــابع تولی ـد مرزی قطعی پــارامتری

تصـــادفی نشـــان دادند که تولید محصـــول ماهی بهطور

( )Deterministic Parametric Frontierمـینــامنــد.

معنیداری تحــت تــأثیر نهــادههــای خوراک مصـــرفی،

قطعی بــا روش

نیروی کار و تعداد بچه ماهی بود .مصطفیزاده ()0988

چنـانچــه تــابع تولیـد مرزی پـارامتریـ

حداقل مربعات تصـحی شده (Corrected Ordinary

بـا اســـتفـاده از تابع تولید کاب داگالس به برآورد تابع

)) Least Squares (COLSبرآورد شـــود به آن تابع

تولید ماهیان ســرد آبی در اســتانهای گیالن و گلســتان

قطعــی میگویند .روش حداقل

پرداخته و نشان داد متغیرهای توضیحی تعداد بچه ماهی،

مربعات معمولی تصحی شده نخستین بار در سال 0110

ســـرمــایــه ،مقــدار اــذا و تعــداد نیروی کــار و میزان

میالدی توسـط ریچموند ابداع شــــــــد ( Richmond,

تحصیالت مدیر مزرعه اثر معنیداری روی تولید دارند.

.)1974

 Hassanpourو همکاران ( )2100در تحقیقی به عوامل

تولید مرزی پارامتری

اصــالحشــده) برای تخمین کارایی اقتصـــادی نیز برای

در ایران پرداختــه و دمــای منــاســـب آب  ،برگزاری و

اولین بار در ایران توســـط یزدانی و اســـماعیلی ()0910

افزایش کارگاههای آموزشـی و ارتقا سط تحصیالت

صورت گرفت .از معدود مطالعاتی که به تحلیل کارایی

مدیران را به عنوان عوامل تأثیرگذار بیان نمودند.

واحدهای پرورش مـــــاهی پرداختنـــــد میتوان بـــــه

 Boyedو  )0110( Lovellدر پژوهش خود برای

 Sharmaو همکـاران ( )0111اشـــاره کرد کـه کارایی

تخمین تابع تولید ماهی از متغیرهـــای مســـتقل مقـــدار
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اســـتـفــاده از تــابـع مرز قطعی (حــداقــل مربعــات

مؤثر بر تغییرات فنی و رشـــد بهرهوری در ماهی قزلآال
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از تولید مرزی به عوامل مدیریتی نسبت داده شــــــــود،

آبی شــهرســتان کامیاران با اســتفاده از مدل تابع مرزی
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فــراگــیــر دادههــا Data Envelopment) (Analysis

 Chiangو همکــاران ( )2110میــان واحــدهـای پرورش
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اـذا ،میزان ســـرمـایـه ،نیروی کـار و تعـداد قطعه ماهی

افزایش تولید باید بر راهکارهای مبتنی بر معرفی فناوری

استفاده کردند .ایــن پــژوهش نشـان داد کـه نهادههای

نوین تأکید نمود.

اول تولیــد و نهـاده نیـروی کـار در ناحیـه سوم تولید به

اجتمـاعی متعـدد در اســـتفـاده بهینـه از نهـادهها و تولید

مطالعه

گوشـــت مـاهی در مزارع پرورش مـاهی مؤثر بوده کــه

حـاضـــر ارزیـابی بهرهوری کـل عوامل تولید و کارایی

قـابل تحقیق و بررســـی میباشـــد .تاکنون مطالعهای در

مزارع پرورش ماهی در قفس در اســـتان مازندران نتیجه

زمینـه وضـــعیـت اقتصـــادی صـــنعت پرورش ماهی در

گرفتند میانگین کارایی فنی ،تخصـیصــی و اقتصادی نیز

شـهرسـتان الشتر انجامنشده است .در همین راستا و بــــا

بــه تــرتــیــب بــرابــر  1/126 ،1/880و  1/606بــود.

توجـه بـه پتانـسیل بـاالی شهرستان الشتر در تولید ماهی

سردارشهرکی و اسفندیاری ( )0918در مطالعه عملکرد

سـردابی در مطالعه حاضـر تالش شده است با استفاده از

تولیدکنندگان ماهیان سرد آبی مزارع پرورش قزلآالی

مفـــاهیمی ماننـــد تـــابع تولید ،انواع کارایی برای بهبود

رنگین کمان اسـتان اصـفهان نشان دادند میانگین سطوح

شـرایط تولیـد واحـدها ارائه گردد .بر این اساس در این

کارایی فنی در مدل با فرض بازده ثابت به مقیاس معادل

مطالعه ،تابع تولید ماهی و کارایی فنی ،تخصــیصــــــی و

معیــار  1/268بوده و تنهــا %29/9

اقتصــادی مـزارع پـرورش ماهی قزلآال تعیین میشود.

مزارع پرورش مـاهی روی مزر کـارا قرار دارنـد ،امـا

نتایج این تحقیـــــق میتواند برای اتخاذ ســیاســتهای

ناکارایی سایر واحدها زیاد نیست.

مطلوب در جهــت افزایش کــارایی اقتصــــادی مزارع

کار میروند .یزدانی و همکاران ( )0918با هد

 %11/80بــا انحرا

حســـنپور و کشـــاورز ( )0981در تحلیل بهرهوری

پـرورش مـاهی قزلآال استان مؤثر باشد.

دادند که میانگین شکا

مواد و روشها

پـــــرورش مـــــاهی ازنظر کارایی فنی ،تخصــیصــی و

پرورش ماهی قزلآال شــهرســتان الشــتر ابتدا آمار مزارع

اقتصـادی در استان به ترتیب  28/00،0/8و  90/9درصد

پرورش مــاهی قزلآالهــای فعــال در ســــال  0916از

بود .عـابـدی و همکـاران ( )0911در مطالعهای باهد

مدیریت شیالت شهرستان الشتر تهیه شد .بــــر اســــاس

بررســی کارایی و ســودآوری واحدهای پرورش ماهی

بررسـیهای بهعملآمده در شـهرستان سلسله  08مزرعه

قزلآال در استان فارس ،میانگین کارایی فنی ،تخصیصی

پـرورش مــاهی قزلآال در ســــال  0916فعــال بود.

و مقیاس تحت فرض بازده متغیر نسبت به مقیــاس را بـه

جمعآوری اطالعــات از طریق مصـــاحبــه ح ـــوری و

ترتیـب  1/602 ،1/191و  1/110گزارش کردند .زیبایی

پرســـشـــنامه بود .برای این منظور از  08مزرعه پرورش

و محمود زاده ( )0981در تحلیـل بهرهوری کـل عوامل

ماهی پرســشــنامه تکمیل شــد .دســته بندی ســؤاالت

تولید واحدهای پرورش ماهیان سـردابی در استان فارس

پرسـشـنامه شامل اطالعات و تحصیالت مدیران ،عوامل

بین بهترین تولیدکننده و ســایر

مؤثر در تولیــد از قبیــل ســـرمــایــه ،خریــد بچــه مــاهی،

تولیدکنندگان بســیار محـــــدود اســت و بنابراین برای

بهـداشـــت ،نیروی کـار ،مســـائـل مـدیریتی  ،خوراک

نشــان دادند که شــکا

مصـــــرفی ،دبی و دمای آب ورودی و مساحت استخر

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.127

بین بهترین و بـــدترین مزرعـه

به منظور بررســی وضــعیت مدیریت و کارایی مزرعه
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عوامـل تولید و تعیین کارایی اقتصـــادی مزارع پرورش
مـاهی قزلآال در اســـتان کهگیلویه و بویراحمد نشـــان
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مقـدار اذا ،تعداد قطعه ماهی و میزان ســـرمایه در ناحیه

بدیهی است که عوامل مدیریتی و عوامل اقتصادی و

تعیین کارایی واحدهای پرورش ماهی قزلآال با استفاده......

ماهی بود .همچنین مقدار هزینه هر ی
هــــــا  ،میزان مصـــر

از اقالم نهــــاده

090
اگر تابع تولید کاب -داگالس بهصورت ذیل باشد:
LnQ=A∑m
رابطه (i=1 a i lnXi )2

نهادهها و درآمد مزارع پرورش

ماهی قزلآال از موارد مورد پرسش در پرسشنامه بود.

که در آن  Qمقدار تولید نهاده تولید  iامA ،عرض

ضــریب آلفای کرونباا اســتفاده شـــــــد .روش آلفای

بـا افزودن جملـه پســـمـانـد به عرض از مبد( ،تابع تولید

کرونباا یکی از روشهای تعیین پایـــایی پرسشنامه بـا

مرزی پارامتری

قطعی آماری بهصــورت زیر به دســت

تأکید بر همبستگی درونی دادههاست که در ایـن روش

میآید:
LnQf=Ȧ+∑m
رابطه (i=1 a i lnXi )9

بـــــا اســـــــتفاده از فرمول و دادههای موردمطالعه ی
ضریب آلفا محاسبه میشود کــــه اگر ایــــن ضــــریب
بیشــــتر از  1/1باشــــد آزمــــون از پایــــایی قابلقبولی
برخوردار اســـت کـه در این تحقیق ضـــریب آلفا برای

کــه در آن  Qfمقــدار تولیــد مرزی وȦ =A + ɛmax

است.
با جایگزین کردن میزان مصر

نهادههای واحدهای

پرســشــنامهها بیشــتر از  1/1بود که بیانگر حد قابلقبول

نمونه در این تابـــع ،تولید حداکثر آنها یــا همان تولید

پایایی پرســشــنامهها بود .دادههای مربوط به توابع تولید

مرزی Yi.به دســـت میآید .به عبارتی از تقســـیم مقدار

بـهوســـیله توابع کاب داگالس و کارایی فنی واحدها با

ستاده واقعی هر واحد بر مقدار ســــــتاده مرزی با همان

اســتفاده از نرمافزارهای  SPSS16و  Frontier4برآورد

مقدار از نهادههای مصــرفی ،کارایی فنی واحد محاســبه

شد.

میگردد .از معیــار تیمر برای انــدازهگیری کــارایی فنی

تـابع تولیـد مرزی پـارامتری

قطعی با روش حداقل

بهصورت زیر استفاده شد (:)Timmer, 1971
Y

i

ابتدا تابع تولید متوســــــــــــط از روش حداقل مربعات

که در آن : TEiکارایی فنی واحد تولیدی  iامYi ،

معمولی ( )OLSبرآورد شــده تا بهترین برآوردگرهای

تولیــد واقعی واحــد تولیــدی  iامYi. ،ح ـداکثر تولی ـد

نـااریـب برای  βها به دســـت آید .فرم کلی تابع مرزی

قابلدســترســی در واحد  iام در ســط معین اس ـتفاده از

پارامتری

رابطه (Yi = f (X ki , β)exp(-ui))0

نهادهها یا عملکرد مقدار ســتادهای که بر اســاس ســتاده
مرزی تابع تولید حاصـــل میشـــود .مدیرت ریســـ

در رابطه ( Yi ،)0تولید واحد  iام Xi ،بردار نهاده k

درواقع اســـتفـاده از روشهـا ،ابزارها و ســـیاســـتهای

ام واحد  iام β ،بردار پارامترها Ui ،جمله پســـماند یا

گوناگون بــــــــــرای کاهش اثرات منفی انواع مختلف

خطا و ) f (Xki, βتولید حداکثر بود.

مخاطرات اسـت .استفاده از این ابزارها میتواند موجب

در مرحله بعد ،بر اســاس پیشــنهاد گرین ( Greene,

تغییر در توزیع احتمـالی نهـایی فعالیتهای کشـــاورزان
شــود (.)Hardaker et al., 2004

از آنها صفر گردد ،تغییر داده میشود .این امر از طریق
اضــــافــه نمودن بزر ترین جملــه پســـمــانــد مثبــت
( )Residualبـه عرض از مبـد( ( )Interceptتـابع تولید
متوسط به دست میآید.

در این تحقیــــــق برای اندازهگیری ریس

از معیـــار

ضــریب تغییرات ( )Coefficient of variationاســتفاده
شد .اندازهگیری ریس

به لحاظ نظری عبارت اســــت

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.127

 )1980تابع تا جایی که هیچ پسـماند مثبتی نباشد و یکی
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رابطه (TEi=Yi. )0

مربعات تصــحی شــده برآورد میشــود .در این روش،

قطعی بهصورت زیر میباشد:
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همچنین بـــــرای پایایی پرســشــنامه تحقیق از آماره

از مبد( αi ،کشــش تولید Xi ،نهاده تولید  iام ،میباشــد.

نشریه توسعه آبزیپروری ،سال پانزدهم ،شماره چهارم ،زمستان 0011

092
از برآورد احتمـاالت بروز نتـایج آینده ( Turvey and

در ایـــن تحقیــق ،فرم تغییریافته تابع تولیــد کاب-

 )Zaho, 1999و یکی از روشهای متداول اندازهگیری

داگالس بـهصـــورت لگـاریتمی -خطی بـه شـــکل زیر

ریسـ

 ،تعیین ضــریب تغییرات میباشــد که بهصــورت

زیر محاسبه شد (.)Roberts et al., 2003
SD

رابطه (CV= M )6

که در آن  CVضــریب تغییرات SD ،انحرا

معیار

هرچه میزان این معیار بزر تر باشــــــد ،نشاندهنده
وجـود ریســــ

بــاالتر برای متغیر موردنظر اســــت

( .)Roberts et al., 2003به این منظور پس از بررســی
تـوابع تولیــد موجود ،توابع تولیــد کــاب -داگالس و
ترانســندنتال در نظر گرفته شد .برای مقایسه این دو تابع
و بهمنظور تشـــــــــخی

تابع مناسبتر ،از آزمون فیشر

حداقل مربعات مقید ( )Least Squares Restrictedکه
در آن تـابع تولیـد کـاب -داگالس بـهعنوان مـدل مقید
( )Restrictedو تابع تولید ترانسندنتال بهعنوان مدل ایر
مقید ( )Unrestrictedبود بهصـــورت زیر مورد آزمون
رابطه ()6

)(R2UR −R2R /m

)(1−R2UR )(N−K

=F

کــه در آن : R2:ضـــریــب تعیین چنــدگــانــه مــدل

با جایگزین کردن میزان مصــر

نهادههای کمی در

این تابــــع ،تولیــــد حداکثر آنها یـــا همان تابع تولید
مرزی (  )Yi.به دســـت میآید .کارایی فنی با اســـتفاده از
معیار تیمر محاسبه شد.

برای برآورد تابع تولید مرزی در این پژوهش با توجه
به تحت کنترل بودن عوامل مؤثر در تولید شــامل تغذیه،
نژاد و بهــداشــــت از روش حــداقــل مربعــات معمولی
تصــحی شــده اســتفاده شــد .در روش حداقل مربعات
اصـالح شـده تابع تولید متوسط با روش حداقل مربعات
مـعـمولی برآورد و پس از افزودن بزر ترین جملــه
پســماند مثبت به عرض از مبد( تابع تولید متوســط ،تابع
تولید مرزی به فرم کاب -داگالس محاسبه شد.
LnYi=β0+ β 1lnX1i+ β 2lnX2i+ β 2lnX3i+ β 4lnX4i+
β 5lnX5i + β 6lnX6i +β 7lnX7i+ Ui

 =iشماره مزرعه پرورش ماهی
 =Yiمقـدار تولیـد مـاهی در یـ

رگرســـیون مقیـد R2UR ،ضـــریـب تعیین چندگانه مدل

کیلـوگرم

رگرســـیون ایر مقیــدm ،تعــداد پــارامترهــا در مــدل

 =X1مساحت استخر مـاهی بـه مترمربع

رگرســـیون ایر مقیـدN ،تعـداد مشـــاهداتK ،تعداد

 =X2تعـداد بچـه مـاهی

متغیرهای اضافهشده در مدل رگرسیون ایر مقید

 =X3وزن متوسط بچه ماهی به گرم

از آنجائی که آزمون مذکور معنیدار نشــــــــــــد،

دوره تولیـد بـه

 =X4دبی آب ورودی به لیتر در ثانیـه

انتخــاب و بــــــــــــــه روش حــداقــل مربعـات معمولی

 =X6مقدار اذای مصرفی به کیلوگرم

( )Ordinary Least Squares Methodتخمین زده شد.

 =X7تعداد کارگر

در این تـابع ،ضـــرایـب بـهدســـتآمده متغیرهای کمی

 =β0جمله ثابت تولید (عرض از مبد()

درواقع کشش عوامل تولید میباشند.

=Uiجمله پسماند
( :iβ) i=1...6پارامترهای تابع که باید تخمین زده شود و
درواقع کشش تولید عوامل تولید هستند.
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درنتیجـه ،تـابع تولیـد ( )Cobb-Duglasکــاب داگالس

 =X5دمـای آب بـه سانتیگراد
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قرار گرفت (.)Gujarati, 2003

LnYi=β0+ β 1lnX1i+ β 2lnX2i+ β 2lnX3i+ β
4lnX4i+ β 5lnX5i + β 6lnX6i +β 7lnX7i +Ui
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متغیر موردبررسیM ،میانگین متغیر موردبررسی است.

مورداستفاده قرار گرفت رابطه (:)1

099

تعیین کارایی واحدهای پرورش ماهی قزلآال با استفاده......

درصـــد بود .کــارایی تخصـــیصـــی هم دارای نوســـان
قابلتوجهی بود و تنها کارایی تخصیصی 91/6

نتایج
همـان طور کـه در جـدول ی

درصد واحدهای موردمطالعه ( 01واحد) کمتر از 61

مشـــاهده میشـــود

درصد بود (جدول .)0

بیشـــترین و کمترین کــارایی فنی مزارع پرورش مـاهی
 28/9درصــد و میانگین آن برابر  12/1درصــد بوده که

برخال

کارایی فنی و کارایی تخصــیصــی ،واحدها در

کارایی تقریباف باالیی بود .تنها کارایی فنی  26درصــد از

وضـعیت مطلوبی قرار نداشـتند و بهطور متوسط کارایی

این واحدها ( 02واحد) کمتر از  61درصد بود .اختال

اقـتصــــادی معــادل  61/8درصــــد بود (جــدول .)2

بین بهترین واحــد و میــانگین نمونــه ازنظر کــارایی فنی

بهعبارتدیگر واحدهای موردمطالعه  01/2درصــد عدم

کارایی فنی بین بهترین

کارایی اقتصـادی داشتند .کارایی اقتصادی  96/0درصد

و بدترین تولیدکننده ماهی حدود  10/1درصـــد بود که

واحـدهای موردمطالعه ( 01واحد) کمتر از  61درصـــد

فاحشـــی بین پرورشدهندگان ماهی

بود (جدول  .)0دامنه تغییرات کارایی اقتصـــادی بهترین

قزلآال ازنظر مدیریتی وجود داشت .بر اساس جدول 2

و بدترین واحد تولیدی  89/2درصــد بود که نشــان داد

بیشترین و کمترین کارایی تخصیصی جامعه موردمطالعه

اختال

فاحشـــی بین پرورشدهندگان وجود داشـــت.

به ترتیب  011و  06/0درصـــد و میانگین آن برابر 66/2

انحرا

معیار کارایی اقتصـادی و تخصــیصــی نشان داد

 21/0درصــد بود .دامنه اختال
نشـــان داد اختال
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قزلآال در جــامعـه موردمطـالعــه بــه ترتیــب برابر  011و

نتـایج تحقیق نشـــان داد ازلحـاظ کارایی اقتصـــادی

بین مزارع ازلحاظ کارایی اقتصــادی و تخصــیصــی تنوع
زیادی وجود داشت (جدول .)0

کارایی فنی

کارایی تخصیصی

کارایی اقتصادی

فراوانی مطلق

فراوانی

فراوانی
تجمعی

(درصد)

مطلق

نسبی

تجمعی

مطلق

نسبی

تجمعی

نسبی

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

کمتر از 61

0

8/9

8/9

6

01/0

01/0

6

02/6

02/6

 61تا 61

8

06/1

26

02

26

96/0

09

21/0

91/6

 61تا 11

00

22/1

01/1

02

26

61/0

00

22/1

62/6

 11تا 81

09

21/0

16

8

06/1

11/0

1

08/8

80/9

 81تا 11

1

00/6

81/6

6

02/6

81/6

6

01/0

10/1

 11تا 011

6

01/0

011

6

01/0

011

0

8/9

011

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.127

سط کارایی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی
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جدول  .2نتایج کارایی فنی ،اقتصادی و تخصیصی مزارع پرورش ماهی قزلآال شهرستان الشتر
کارایی

میانگین

حداقل

حداکثر

کارایی فنی

12/1

28/9

011

6/20

کارایی اقتصادی

61/8

06/8

011

6/11

کارایی تخصیصی

66/2

08/0

011

6/11

درصـــد از تغییرات متغیر وابســـته بهوســـیلهی متغیرهای

شـــماره ســـه آمده اســـت .با توجه به مقدار آمارهی F

توضیحی واردشده در الگو (متغیرهای معنیدار) توضی

محاســـبهشـــده ( )6/00که کامالف معنیدار بود ،میتوان

داده میشـود و تنها  6درصد از تغییرات متغیر وابسته در

نتیجه گرفت که تمام متغیرهای لحاظ شـــده در مدل به

اثر عوامل وارد نشده در الگو ایجادشده است .از ایــــن

گونهی درسـت بکار رفته و توانایی توضی متغیر وابسته

میــان ،متغیرهـــای میــزان خوراک مصـــرفی و مساحت

را داشتند .ضریب تعیین ( )R2=1/10نشانگر این موضوع

اســـتخر مـاهی تـأثیر مثبـت و کامالف معنیداری بر تولید

میباشــند که متغیرهای مســتقل موردمطالعه مجموعاف 10

مـاهی قزلآال داشـــتنـد ( .)P<1/10بر این اســـاس بقیه

درصـــد از تغییرات مربوط بـه ) (Yتولید ماهی را توجیه

متغیرهـای بکـار رفتـه در مـدل نیز تأثیر مثبت و معنیدار

میکنند .ضریب تعیین باال بیانگر توانایی زیاد مدل برای

داشتند (.)P<1/16

توضی میزان برازش متغیر وابسته است .بهبیاندیگر10 ،
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نتــایج تخمین تــابع تولیــد مــاهی قزلآال در جــدول

انحرا

معیار

جدول  .9نتایج تخمین تابع تولید مرزی ماهی در مزارع پرورش ماهی قزلآالی شهرستان الشتر
مساحت استخر مـاهی X0

**1/211

1/162

0/91

1/110

تعـداد بچـه مـاهی X2

*1/000

1/108

2/21

1/122

وزن متوسط بچه ماهی X9

*

متغیرهای مستقل

1/011

1/109

2/10

1/196

دبی آب ورودی X0

*1/161

1/126

2/86

1/100

دمـای آب X6

*

1/101

1/101

9/11

1/128

مقدار اذای مصرفی X6

**1/961

1/119

0/86

1/110

تعداد روز کارگر X1

*

1/126

1/122

2/11

1/196

عرض از مبد(

*2/91

1/00

9/01

1/128

 Fمحاسبهشده

*9/00

_

-

1/120

*** ،و  :nsبه ترتیب معنیداری در سطوح ی
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مقدار ضریب β

SEخطای معیار تخمین

tمقدار

سط معنیداری

 ،پنج درصد و عدم معنیداری
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تعیین کارایی واحدهای پرورش ماهی قزلآال با استفاده......

بحث
بر اسـاس نتایج بدست آمده از جداول  0و  ،2مزارع
پـرورش مــاهـی قزلآال در طول دوره مورد بررســـی
عمـل کردهاند .نتایج فوق با مطالعه علیخانی و همکاران
( )0910در برآورد  12درصد کارایی فنی مزارع پرورش
ماهی ســرد آبی شــهرســتان کامیاران مطابقت داشــت.
درواقع این واحـدهـا با  21/0درصـــد صـــرفهجویی در
مصـــر

نهادهها میتوانند به همین میزان تولید ماهی نیز

دســت یابند .بـــــرای بهبـــــود کارایی فنی واحدهای با
کارایی زیر  61درصد ،بایستی از طریق مدیریت تغذیه،
بهداشت و پرورش ،کارایی فنی واحدهای فوق را بهبود
داد .همچنین مدیران این واحدها با شرکت در دورههای
آموزشی نسبت به استفاده بهینه از نهادهها اقـدام نماینـد.

بـا توجـه بـه این که اختال

بین بهترین واحد و میانگین

اختال

از طریق افزایش میــانگین کــارایی فنی مزارع

پرورش ماهی قزلآال به صـــفر کاهش یابد ،میزان تولید
ماهی با اسـتفاده از تکنولویی موجود و عوامل مشخ

،

 21/0درصد قابلافزایش است.
در کـارایی تخصـــیصـــی ،میزان کـارایی هزینـههای
پرداختی پرورشدهنـدگان ماهی قزلآال با هزینه مربوط
به تابع تولید معمولی مقایســـه میشـــود .مزارع پرورش
منطقه برای کارا شـدن ازلحاظ تخصـیصی بایستی بهطور
متوســط حدود  90/8درصــد در هزینههای تولید مزارع
درصـــد مـازاد هزینـه در مزارع پرورش ماهی قزلآالی
منطقــه وجود داشــــت .بر اســــاس جــدول  0کــارایی
تخصیصی  02/6درصد از واحدها حتی کمتر از 61

نمایند .دامنه کارایی تخصـــیصـــی بین بهترین و بدترین
پرورشدهنده  80/6درصـــد بود که نشـــان داد اختال
زیادی بین پرورشدهندگان ماهی ازنظر تخصــی
وجود داشت .این اختال

منابع

ناشی از عدم دانش و مهارت

کــافی جهــت فعــالیــت در پرورش مــاهی قزلآال بود.
حاصـــل آن ،عدم اســـتفاده بهینه از نهادههای تولیدی و
عدم توجه به بیماریها و اولویتهای بهداشـــتی اســـت.
این عوامــل بــه همراه محــدودیــتهــای اقتصــــادی و
اجتماعی ،کارایی تخصیصی را تحت تأثیر قرار میدهند.
اگر واحـدهـای پرورش مـاهی بهطور متناســـب يرفیت
اســتخرها و ســایر نهادههای الزم را افزایش دهند ،مقدار
تولید آنها با نســـبت بیشـــتر و یا حداقل با همان نســـبت
افزایش خواهــد یــافــت .برخال

کــارایی فنی در مورد

کارایی تخصیصی واحدها تفاوت بسیار گـــسترده اسـت
و از نگاه تخصی

نهادهها یا تالش در جهـــت انتخـــاب

ترکیـب دارای هزینهی حـداقل ،برخـی از واحدها بسیار
نامطلوب عمل کردهاند .مطالعات متعددی در دنیا جمله
 Fousekisو ،)0110( Campbell ،)2119( Klonaris
 Pascoeو همکــاران ( )2110و  Tingleyو همکــاران
( )2116به تحلیل کارایی پرداخته اند.
در کارایی اقتصـــادی میزان کارایی هزینههای کنونی
با هزینههای منطق تابع تولید مرزی مقایسه میشود .علت
کارایی اقتصـــادی پایین واحدها ،گران شـــدن نهادههای
تولیــد ازجملــه خوراک مــاهی بــه همراه افزایش هزینــه
مدیریت بهداشت (دارو و درمان) بود.
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پرورشـی ماهی صرفهجویی کنند و بهعبارتیدیگر 90/8

مناســـــــب نهادهها در جهت بهبود عملکرد خود تالش
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نمونه ازنظر کارایی فنی  21/0درصـــد بود .چنانچه این

بهرهبرداران با آشنایی بیشتر در خصو

انتخاب ترکیب
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ازلحـاظ فنی بـا کـارایی فنی  12/1درصـــد تقریباف موفق

درصــد بود که رقم بســیار پایینی اســت و الزم اســت
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بر این اساس پرورشدهندگان قادر نبودند در حداقل

شکا

بین بهترین و بـدترین مزرعـه پـرورش مـاهی در

هزینهی ممکن ،نهادهها را بهصورت بهینه و کارا ترکیب

اســـتــان کهگیلویــه و بویراحمــد ازنظر کــارایی فنی،

کنند ،لذا مزارع پرورش ماهی قزلآال از لحاظ اقتصادی

تخصـــیصـــی و اقتصـــادی به ترتیب  28/00،0/8و 90/9

کـارا نبودند .در راســـتای نتایج این پژوهش ،نتایج ی

درصــــد بود .این نتــایج نشــــان داد ســـط دانش فنی

مقدار بهکارگیری نهاده به میزان  66درصد افزایش یابد.

تولیــد در بین پرورشدهنــدگــان اســـتــان کهگیلویــه و

دراینبین اذادهی بیشـــتر و در دســـترس بودن خدمات

بویراحمـد در مقـایســـه با شـــهرســـتان الشـــتر اختال

ترویجی بهعنوان عوامل اصــلی مؤثر بر کارایی شــناخته

محســـوســـی در عملکرد داشـــته اســـت (حســـنپور و

شدند (.)Kaliba and Engle, 2004

کشاورز.)0981،

تولید پرورش ماهی قزلآال در اســتان فارس ،میــــانگین

ماهیان ســـردابی در اســـتان فارس ،نتایج برآورد کارایی

کارایی فنی ،تخصیصی بــه ترتیـب  16/9و  62/2درصد

فنی و کارایی مقیاس واحدها نشان داد که هرچند برخی

گزارش شـــد که در مقایســـه با نتایج پژوهش حاضـــر،

مطالعات در اســتانهای دیگر در برآورد کارایی ،فاصـله

کارایی تخصــیصــی مشــابهی را نشــان داد (نقشــینه فرد و

بین بهترین تولیـدکننـده و بـدترین تولیدکنندگان را کم

همکــاران .)0911 ،درحــالیکــه کــارایی تخصـــیصـــی

محاســبه نمودهاند و راهکارهای افزایش تولید را فناوری

محاســـبهشـــده در مطالعه حاضـــر ( 66/2در مقابل 60/2

نـویـن میداننــد (زیبــایی و محمود زاده)0981 ،؛ امــا

درصــد) در مقایســه نتایج عابدی و همکاران ( ،)0911به

همچنان بین واحدهای موردمطالعه در شــهرســتان الشــتر

علت انتخاب ترکیب مناســـــــب نهادهها در جهت بهبود

ازنظر عملکرد اقتصادی فاصلهی بـــسیار زیـــادی وجـود

عملکرد بیشتر بود.

داشـت .این عمدتاف ناشـی از توجه به مسایل فنی پرورش

در پژوهشـــی میانگین کارایی اقتصـــادی واحدهای

(کارایی فنی نســبتاف باال) وعدم توجه به مســایل مدیریتی

پرورش ماهی سردابی در چین  10درصد برآورد شد که

در انتخاب ترکیب مناســب نهادهها (کارایی تخصــیصــی

در مقایســـه با نتایج پژوهش حاضـــر ،توانایی واحدهای

پایین) بود .این موضـــوع موجب افزایش شـــکا

میان

فوق را در به دسـت آوردن حداکثر سود ممکن با توجه

واحدها شده و درنهایت توانایی واحدهای پرورش ماهی

به قیمت و ســطوح نهادهها نشــان داد ( Sharma et al.,

در به دست آوردن حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت

.)1999

و ســـطوح نهادهها (کارایی اقتصـــادی پایین) کمتر بود

مشابه روند کارایی تخصیصی بود .ایـن موضوع ناشی از

.)0911

باال بودن کارایی فنی و پایین بودن کارایی تخصـــیصـــی

بر اســـاس نتایج جدول ( ،)9ضـــریب عرض از مبد(

اسـت که امکان اثرگذاری بیشتر کارایی تخصــیصی را

( )2/91دارای اهمیت آمــاری بـاال بوده و نشاندهندهی

تحقیق نشـــان داد میانگین

آن اســت که افزون بر متغیرهای مورداســتفاده متغیرهای

فراهم نموده بود .نتـایج یـ
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در پژوهش حاضر کارایی اقتصادی دارای روند بسیار

(نقشـــینـه فرد و همکـاران0911 ،؛ عـابدی و همکاران،
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تحلیل شـــرایط

در تحلیـل بهرهوری کل عوامل تولید واحدهای پرورش
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مطـالعـه نشـــان داد که تولید گربهماهی میتواند با همان

پرورشدهندگان ماهی قزلآال و تخصی

همچنین در مطـالعـه دیگری باهد

بهینـــه عوامل

091

تعیین کارایی واحدهای پرورش ماهی قزلآال با استفاده......

دیگـری در ایجـاد تفـاوت در کارایی واحدها مؤثر بوده

الشتر ثابت است و نهادههای تولیــد بــه هــر نـسبتی کـه

و الزم اســـت بـا اســـتفـاده از دادههـای جزئیتر در این

افزایش یابد تولید کل واحدها نیز به همان نسبت افزایش

خـــصو

اقـــدام شود .نتایج حاصل از جدول ( )9نشان

خواهد یافت.

و مسـاحت استخر ماهی در مزارع پرورش ماهی قزلآال

وزن متوسـط بچه ماهی بود .نتایج نشان داد با  01درصد

با ضـرایب کشـش ( 1/961و  )1/211بیشترین تأثیر را بر

افزایش در دو متغیر تعــداد و وزن متوســـط بچــه مــاهی

تولید ماهی قزلآال داشتند.

انتظــار میرود تولیــد بــه ترتیــب  0/11و  0/00درصـــد
به  61درصد

افزایش یابد .عالوه بر تعداد و وزن متوســـط بچه ماهی،

در مزارع پرورش ماهی قزلآال نزدی

از هزینـه تولیـد مـاهی قزلآال مربوط بـه هزینه خوراک

دبی آب ورودی بــه اســـتخر نیز بر تولیــد اثر مثبــت و

مصـرفی بوده که کوشش در جهت حداقل نمودن هزینه

معنیدار نشــان داد که البته ازلحاظ مقدار مطلق ضــریب

این متغیر میتوانـد تـأثیر قـابـلتوجهی بر هزینـه کل این

دارای فاصله بسیار باال با متغیر خوراک بود .بهاینترتیب

واحـدهـا داشـــته باشـــد .همانطور که نتایج نشـــان داد

کـه بـا  01درصـــد افزایش در متغیر دبی آب ورودی به

مهمترین عـامـل ایجـاد تفاوت میان واحدها ازنظر میزان

اســـتخر انتظار میرود تولید تنها به ترتیب  1/61درصـــد

خوراک مصـرفی و مسـاحت استخر ماهی بود .در مورد

افزایش یابد که با برخی نتایج مطابقت داشـــت (نقشـــینه

متغیر اـذای مصـــرفی بـا توجـه بـه لگاریتمی بودن تابع

فرد و همکاران.)0911 ،

مصرفی ،انتظار میرود حدود  9/1درصد به تولید اضافه

تخمین زدهشــــده و همســـط معنیدار بودن آن ،اثر

شود .همچنین بـــا افـــزایش  01درصد به مساحت استخر

فراوانی بر تابع تولید ماهی قزلآال نشـان داد که همراستا

پرورش به میزان  2/1به میزان تولید ماهی اضافه شود.

بــا بـرخی گزارشهــا بود Hassanpour .و همکــاران

نتـایج این پژوهش بـا مطـالعـات علیخانی و همکاران

( )2100یکی از مهمترین عواملی کـه بهطور مثبت روی

( )0910در بررســـی مزارع پرورش مـاهی شـــهرســـتان

تغییرات فنی و رشــد بهرهوری در ماهی قزلآال در ایران

کامیاران و مصـــطفیزاده ( )0988در برآورد تابع تولید

اثرگـذار بوده را دمـای منـاســـب آب ( 09تـا  08درجه

ماهیان سـرد آبی در اسـتانهای گیالن و گلستان که تابع

سانتیگراد) مزارع پرورش ذکر کردهاند.

نیروی کار و تعداد بچه ماهی میدانند مطابقت داشـــت.

قزلآال مثبت و معنیدار بود و میتوان گفـــت اســـتفاده

مجمــوع کششهای تولیـد کـه درواقع مجموع ضرایب

از آنها در محـــدوده منطقـــی اقتصادی قرار داشت .بـــا

میباشد ،بازده نسبت به مقیاس را نشان میدهد .مجمـوع

توجـه بـه اینکه نگهداری از مزارع پرورش ماهی قزلآال

بود.

جهـت حف یا افـــــــزایش ماهی قزلآال تولیدی نیاز به

بهعبارتدیگر میتوان گفت بازده نسبت به مقیــــاس در

مراقبـت و توجـه زیـادی دارد ،انتظـار میرود که بـــــــا

میـــان مجمـــوع بهرهبرداران پرورش قزلآالی شهرستان

افزایش تعـداد کارگران و درنتیجه با رســـیدگی و توجه

ضــــــــــرایب دارای اهمیـــــــت آماری برابر ی
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تولید ماهی را تحت تأثیر اثر معنیدار خوراک مصــرفی،

متغیر مربــــوط بــــه تعداد روز کارگر بر تولید ماهی
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میتوان گفت بـــــا افـــــزایش  01درصــد در خوراک

اثر متغیر دما و دبی آب هم ازنظر مثبت بودن ضریب
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داد که مطابق انتظــار متغیرهای میـزان خوراک مصـرفی

ازجملـه عواملی که در مدل معنیدار شـــده ،تعداد و

نشریه توسعه آبزیپروری ،سال پانزدهم ،شماره چهارم ،زمستان 0011

098

تولیــدی افزایش یــابــد .عالمــت مثبــت متغیر تعــداد روز

میتوانـد بـا جـذب و بهرهگیری از افراد تحصـــیلکرده

کارگر با ضـریب کشـش ( )1/126این موضـوع را نشان

دانشـگاهی برنامهها و کالسهای آموزشی هدفمندی را

میدهد .نجفی و همکاران ( )0911ضریب نیروی کار را

در جهـت آموزش پرورشدهندگان ماهی قزلآال نمونه

 1/90برآورد شـــد که گویای نیاز به نیروی کار بیشـــتر،

منطقه تدوین و برگزار نماید.

جهـت رفتن بـه ســـمـت بهینه تولید بود که عالوه بر آن
اسـتفاده از تکنولویی هایی نظیر دستگاههای اذاپاش یا
رقم بند هم به تولید بهینه کم

نتیجهگیری
بـا توجـه بـه پـایین بودن کارایی برخی واحدها ،الزم

شایانی کند.

 Boyedو  )0110( Lovellدر تخمین تــابع تولیــد

اسـت واحدهای با کارایی باال شـناسـایی و شرایط تولید

ماهی نشان داند نهـاده نیـروی کـار در ناحیـه سوم تولید

آنهـا بـه دیگر واحدها معرفی شـــوند .درنهایت ،حف

به کار میرود .پایین بودن ضریب نیروی کار را میتوان

ثبــات نســـبی قیمــت خوراک مــاهی و بهبود شـــرایط

ناشـی از عدم استفادهی بهینهی نیروی کار در واحدهای

واحدهای پرورش اعم از تغذیه و وضـــعیت بهداشـــتی

نیروی کــار بــا نوع

برای افزایش کـارایی و تولیـد در واحـدهــای پرورش

مــذکور و میزان ارتبــاط تخصـــ

فعالیتی که در واحد پرورش ماهی بهخصو
بزر

واحدهای

دانســـت کــه میتوان بــا تشـــکیــل کالسهــای

ماهیان سردابی در شهرستان الشتر ضرورت دارد.
سپاسگزاری
بدین وسـیله از همکاری ریاســت و پرسنل محترم
مرکز آموزش و تحقیقات کشـــاورزی و منابع طبیعی

در مجموع با توجه به شــرایط مســاعد آب و هوایی

اســتان لرســتان به دلیل فراهم آوردن امکانات پژوهش و

شهرستان الشتر در زمینه پرورش ماهیان سردابی ،پیشنهاد

دکتر کیارش بیرانوند ریاســـت محترم شـــیالت اســـتان

میشـود که جهت بهبود وضـعیت اقتصادی کارگاههای

لرسـتان و کارشـناسـان شـیالت شـهرستان الشتر تشکر و

پرورش ماهی قرل آال  ،ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای

قدردانی میگردد.

نیروی کـار مـازاد در این منطقــه دســـتگـاههـای اجرایی
حمـایـتهـای الزم را در قـالـب کمـ

هـای بالعوض،

وامهـای خوداشـــتغـالی و وامهـای با نرا بهرهی کم در
زمینـه ایجـاد کـارگـاههـای بزر تر اعمـال نمایند .البته
آب مورد اســـتفاده و نیز پهنه قابل اســـتفاده برای آبزی
پروری باشــد .در ضــمن افزایش تراکم کشــت ماهی و
اســتفاده بهینه از آب بصــورت اســتفاده مجدد از آب در
مزارع موجود و تجهیز آنها میبایستی مد نظر قرار گیرد.

 .0اداره کل شیالت استان لرستان .0911 .گزارش عملکرد
اداره کل شـیالت اسـتان لرستان در سال  ،0911سازمان
جهاد کشاورزی لرستان 80 ،صفحه.
 .2حســنپور ،ب ،.کشــاورز ،ک .0981 ،.تحلیل بهرهوری
عوامـل تولید و تعیین کارایی اقتصـــادی مزارع پرورش
ماهی قزلآال در اســتان کهگیلویه و بویراحمد .ســازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشــاورزی مرکز تحقیقات
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بایسـتی بزرگتر شـدن کارگاهها با توجه به پتانسیل میزان

منابع
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آموزشـــی -ترویجی در جهت مدیریت مناســـب نیروی
کار این ضریب را تا حدودی باال برد.
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بیشـــتر بـــــــه مزارع پرورش ماهی ،میزان ماهی قزلآال

در این راستا ،معاونت ترویج سازمان جهاد کشاورزی

تعیین کارایی واحدهای پرورش ماهی قزلآال با استفاده......

کشــــاورزی و منــابع طبیعی کهگیلویــه و بویراحمــد،
گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 69،صفحه.
 .9زیبــایی،م ،.محمود زاده ،م .0981 ،.تحلیــل بهرهوری
کل عوامل تولید واحدهای پرورش ماهیان ســردابی در
کشاورزی و توسعه.19-09 ،)12(08 ،

قــزلآالی رنــگــیــنکــمــان (Oncorhynchus
)mykissدر قـفـسهــای دریــایی واقع در اســـتــان
مازندران .نشــریه توســعه آبزی پروری-029، )0( 09 ،
.090
 .11یزدانی ،س ،.اســـمـاعیلی ،ع .0910 ،.بررســـی کارایی
صــیادی در بندرلنگه ،مجلــه علــوم کـشاورزی ایران.

 .0ســـردارشـــهرکی ،ع ،.اســـفندیاری ،م .0918 ،.کاربرد

.01-00 ،)0(2

 .8نجفی ،ع .0911 ،.اندازهگیری و تجزیهوتحلیل بهرهوری

17. Greene, W. H., 1980. Maximum likelihood
estimation of econometric frontier
functions. Journal of Econometrics, 13, 2756.
18. Gujarati, D. N. 2003. Basic Econometrics.
4th ed., McGraw-Hill Higher Education,
pp. 217, 222.
19. Hardaker, J.B., Huirbe, R.B. M., Anderson,
J.R., 2004. Coping with risk in agriculture.
CAB International, New York, USA.

تولیــدکننــدگــان مــاهیــان ســـردآبی در مزارع پرورش
قزلآالی رنگین کمانی اســتان اصــفهان .نشــریه توســعه
آبزی پروری.02-26 ، )9( 09 ،
 .6عابدی ،م ،.محمدی ،ح ،.افاری ،م .0911 .کارآیی و
ســودآوری واحدهای پرورش ماهی قزل آال در اســتان
فارس .اقتصاد کشاورزی.029-19 ، )2( 6 ،
 .6علیخانی ،ل ،.دشــتی ،ق ،.راحلی ،ح ،.حســین زاد ،ج،.
 .0910کــارایی تکنیکی و ریســــ

تولیــد در مزارع

پرورش ماهی ســردآبی شــهرســتان کامیاران .نشــریه
پژوهشهای علوم دامی.00-0 ، )2 (26 ،
.1

مصـــطفی زاده ،س .0988 ،.برآورد تابع تولید ماهیان
ســردآبی در اســتان های گیالن و گلســتان .شــشــمین
کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
کل عوامل تولید ماهیان ســـرد آبی در مزارع پرورشـــی
اسـتان کرمانشـاه .مجله علمی شیالت ایران-0 ،)0(21 ،
.00

 .1نقشــینه فرد ،م ،.محمدی ،م ،.فرج زاده ،ذ ،.عامری ،ع،.
 .0911تحلیــل کــارایی و بهرهوری کــل عوامــل تولیــد
فصـلنامه پژوهشها و سـیاسـتهای اقتصادی،)61(01 ،
.066 –099
 .01یزدانی ،س ،.رفیعی ،ح ،.رم انی ،م.ر .0918 ،.ارزیابی
بهرهوری کــل عوامــل تولیــد و کــارایی مزارع پرورش
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واحــدهــای پرورش مــاهی قزلآال در اســـتــان فــارس.

20. Hassanpour, B., Ismail, M.M. and
Kamarulzaman, N.H., 2011. Factors
affecting technical change of productivity
growth in rainbow trout aquaculture in Iran.
African Journal of Agricultural Research,
6(10), 2260-2272.
21. Kaliba, A. R. and Engle, C.R. 2004. Cost
efficiency of catfish farms in Chicot county,
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رهیافت تحلیل فراگیر سـوپرکارایی در بررسی عملکرد
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