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آال در کارآیی و سودآوري واحدهاي پرورش ماهی قزل

  استان فارس

  

 *مصطفی غفاري مسعود عابدي، حمید محمدي و 
  

  6/9/1390: تاریخ پذیرش  1/3/1388: تاریخ دریافت

  

  چکیده

براي . ي پرورش ماهی قزل آال در استان فارس صورت گرفت         این مطالعه با هدف تحلیل شرایط تولید واحدهاي انفراد        

 مـورد اسـتفاده   1387 واحد فعال سـال  56هاي  این منظور مفاهیم اقتصاد تولید شامل تابع تولید، کارآیی و سودآوري و داده    

مل تفاوت تولید ترین عا آال ثابت و غذا مهمنتایج نشان داد که بازده نسبت به مقیاس صنعت پرورش ماهی قزل    . قرار گرفت 

، 937/0هاي فنی، تخصیصی و مقیاس تحت فرض بازده متغیر نسبت به مقیـاس بـه ترتیـب       میانگین کارآیی . واحدها است 

. اسـت ) نزولـی (واحدها داراي بازده نسبت به مقیاس صـعودي         )% 30 (40ها نشان داد      یافته.  به دست آمد   971/0 و   512/0

 هزار ریال به ازاي هر متـر مربـع قـرار            132 داراي سودآوري پایین با سود حدود        ي واحدهاي   واحدها در زمره  % 55بیش از   

علـت اصـلی   .  به دسـت آمـد  920 و 320هاي داراي سودآوري متوسط و باال به ترتیب بیش از            دارند و این رقم براي گروه     

  . ي واحد ارزیابی گردید سودآوري پایین کوچک بودن اندازه

  

  JEL Q12, Q22:طبقه بندي

  آال، استان فارستولید، سودآوري، کارآیی، قزل :هاي کلیديواژه

____________________________________________________
*

 و )مسئول مکاتبات (دانشگاه زابلگروه اقتصاد کشاورزي استادیار دانشگاه آزاد اسالمی سپیدان، استادیار  

  استادیار دانشگاه زابل

Email:hamidmohammadi1378@gmail.com  
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  مقدمه

عنـوان یـک      منظور بهبود آن یقینا براي هر مدیري بـه          کرد یک بنگاه اقتصادي به      تحلیل عمل 

توان مترادف با افـزایش سـودآوري   کرد را می به بیان ساده بهبود عمل   . گردد  هدف محسوب می  

وري به کار  منظور مفاهیم اقتصاد تولید همانند تولید، کارآیی و بهره       براي این . بنگاه عنوان نمود  

عنـوان یـک هـدف     ها در واحدها معموال به   تالش در جهت ارتقاي این شاخص     . شود  گرفته می 

البته ممکن است لزوما هدف افزایش سودآوري حاصل       . کرد واحد است    در جهت افزایش عمل   

هـا را گـامی در جهـت       تـوان افـزایش آن      ناي قیاسـی مـی    اما به هرحال با نگاه به یک مب       . نشود

بـا تولیدحداکثرآن را )1957(  فارلچون کارآیی که  معیاري هم. افزایش سودآوري تلقی نمود

. عنوان ابـزاري مناسـب باشـد    تواند به نماید می می  تعریف نهاده مصرفاز معینی سطح به توجه

وري و تحلیـل شـرایط        هـاي دیگـري هماننـد بهـره         کارآیی از این حیث که در تحلیل شاخص       

ي اقتـصاد کـشاورزي       عنـوان ابـزاري پرکـاربرد در حـوزه          سودآوري نیز مورد استفاده است بـه      

 آمریکـا  شـرق  شـمال  ایاالت شیري هاي گاوداريتحلیل کارآیی . همواره مورد توجه بوده است

حصال چوب در جنوب امریکا توسـط  ي کارآیی فنی است مطالعه،)1990،ریجر و تا یور-براوو(

ي تایـل و برودرسـون    ، بررسی کارآیی مزارع شـرق آلمـان در مطالعـه          )1995(کارتر و کوباگ    

، بررسـی   )1992داتـا و جوشـی،    (ي اوتار پرداش هند       ، تحلیل کارآیی کشاورزان منطقه    )1997(

ي ایـن     ز جملـه   در ایتالیا ا   )2003(پیرانی و ریزي    کارآیی واحدهاي پرورش گاو شیري توسط       

. شـود  هاي دیگري از این مطالعات در ایـران نیـز مـشاهده مـی      چونین نمونه   هم. مطالعات است 

کـاران   ، تحلیل کـارآیی گنـدم  )1376 ور،سن پح(استان فارس   انجیرکاران فنی کارآییي  مطالعه

تان  اسـ  13کـاران     پنبـه ، بررسـی کـارآیی      )1380(رحمانی  استان کهکیلویه و بویر احمد توسط       

، کـه بـه     )1382(ي دهقانیـان و قربـانی         و مطالعه ) 1381 ،کاران  فریادرس و هم   (منتخب کشور 

. ي این مطالعـات اسـت   برآورد کارآیی تولیدکنندگان سیب در استان خراسان پرداختند از جمله         

هاي شیالت و     بررسی ادبیات کارآیی کشاورزي حاکی از توجه بسیار محدود به کارآیی فعالیت           

زیان تمرکز شـده   ن است و در این خصوص عمدتا بر مسایل غیراقتصادي شیالت و آب         زیا  آب

ي شیالت نیز بر صید از سواحل         عالوه بر این در حوزه    ). 2003فوسیکس و کلوناریس،    (است  
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از معدود مطالعاتی که بـه      . زیان پرورشی شده است     تأکید بوده است و توجه بسیار کمی به آب        

) 1999(کـاران     توان بـه شـارما و هـم         پرورش ماهی پرداخته است می    تحلیل کارآیی واحدهاي    

محصول و پرورش ماهی در چین را ارزیـابی          ي تولید   اشاره کرد که کارآیی مزارع چند منظوره      

ي   چـونین مطالعـه     هـم .  برآورد کردنـد   74/0ها میانگین کارآیی اقتصادي واحدها را         آن. نمودند

مـاهی در تـایوان     ، در میان واحـدهاي پـرورش شـیر        )2004(کاران    دیگري توسط چیانگ و هم    

البته فراوانی صید ساحلی ممکن    . انجام شد که حاکی از نزولی بودن بازده نسبت به مقیاس بود           

  .است عامل اصلی الگوي مطالعات باشد

از تولید ماهی حاصـل صـید از سـواحل شـمال و             % 90 در ایران نیز در حال حاضر حدود        

مرکـز  (گـردد   از ماهی عرضه شده به بازار از مزارع پرورشی تأمین می% 10جنوب است و تنها     

، از معـدود مطالعـاتی      )1374(در میان مطالعات داخلی یزدانی و اسماعیلی        ). 1385آمار ایران،   

در ایـن مطالعـه   . است که به بررسی کارآیی اقتصادي صیادان منطقه بندر لنگـه پرداختـه اسـت     

امـا مطالعـات متعـدد هماننـد فوسـیکس و           .  بـه دسـت آمـد      52/0میانگین کـارآیی اقتـصادي      

به تحلیل ) 2005(کاران   و تینگلی و هم   ) 2001(، پاسکویی   )1991(، کمپل،   )2003(کلوناریس،  

  . گیران ساحلی پرداخته اند کارآیی ماهی

یکی از موارد حایز اهمیت استفاده از کارآیی، تحلیل شرایط سودآوري واحدهایی است که              

براي این منظور الگویی را ارایه کرده است        ) 1985(کی  . سودآوري پایین مواجه است   با مشکل   

با اسـتفاده از ایـن الگـو علـت          ) 1385(کاران    ثابتان و هم  . تواند مفید باشد    که استفاده از آن می    

هـا    سودآوري پایین برخی واحدهاي پرورش گاو شیري در استان فارس را مقیاس فعالیـت آن              

یـی کـه    بـه گونـه  . ان فارس در تولید ماهیان سردابی داراي پتانسیل باالیی است         است. ذکر کردند 

ـ  1374 تـن در سـال       7/537ماهیان در استان فارس از      این  تولید    1386 تـن در سـال       4004ه   ب

ي   با توجه بـه ایـن پتانـسیل در مطالعـه     ).1386ي کل شیالت استان فارس،        اداره(رسیده است   

اده از مفـاهیمی ماننـد تـابع تولیـد، انـواع کـارآیی موقعیـت        حاضر تالش شده اسـت بـا اسـتف     

در ادامـه نیـز بـا اسـتفاده از ایـن        . آالي استان فارس بررسی گردد    واحدهاي پرورش ماهی قزل   

هـاي اخیـر واحـدهاي پـرورش          در سـال  . مفاهیم شرایط سودآوري واحدها بررسی شده است      
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سعه بوده اسـت امـا ایـن رونـد در میـان         ها همواره در سطح استان رو به تو         شیالت و تولید آن   

رود ایـن مطالعـه بتوانـد از طریـق شناسـایی       از این رو انتظار می    . تمامی واحدها یکسان نیست   

عوامل دخیل در تفاوت در میان واحدها و میزان تفاوت در میان واحدها از نظر تـوان تولیـدي                   

  .گزاران استان ارایه نماید هاي مطلوبی براي سیاست نمون ره

  

روش تحقیق

 .دنمـو   تعریف نهاده مصرفاز معینی سطح به توجهباتولیدحداکثررا کارآیی) 1957( فارل

. نمـود  بنـدي  تقـسیم  اقتصاديکارآیی و تخصیصی کارآیی، فنی کارآیی نوع سه بهرا کارآیی وي

ی نیزتخصیص کارآیی. سازد می صمشخرا نهاده معینیمقداراز ممکنتولیدحداکثر فنی کارآیی

و منـابع  نهایی ارزش برحسب محصوالت میان منابع ي بهینه تخصیصدر تولیديواحد توانایی

شـود   عنوان کارآیی اقتصادي شناخته می ضرب این دو کارآیی بهحاصل.  است محصوالت قیمت

 را هـا  نهـاده  سـطوح و قیمت  به توجهبا ممکنسودحداکثر آوردن دست بهدرواحد تواناییکه 

 تـابع ، تولیـد  تـابع ، کارآیی هاي شاخصهاي روشاز توان می کارآیی تعیین براي. دهد نشان می

تـاکنون  مـذکور،  هاي روش میاناز . و روش سود استفاده نمودریاضی یزير برنامه، مرزيتولید

هـاي   فاده بوده است اما در حال حاضر استفاده از روشمورد استتر بیش مرزيتولید تابع روش

در ایـن  ). 2002کاران،  کوئلی و هم(تر در حال گسترش است  ریزي ریاضی بیش  مبتنی بر برنامه  

ها که یک روش مبتنی بـر برنامـه ریـزي ریاضـی اسـت               مطالعه نیز از روش تحلیل فراگیر داده      

  . استفاده شده است

  

   براي اندازه گیري کارآییDEA هار دادهروش تحلیل فراگی

 یک تکنیک ناپارامتریک با فـرض نـامعین بـودن تـابع تولیـد               (DEA)ها    تحلیل فراگیر داده  

 است که حل آن منجر   (LP)ي برنامه ریزي خطی        مشتمل بر حل یک مساله     DEAروش  . است

ي  کـارآیی هـر واحـد بـه وسـیله     . شـود  به تشریح عددي تابع تولید مرزي خطـی شکـسته مـی          

ي   بهتـرین مـشاهده   (ي مورد استفاده بر روي تابع تولید مرزي           ي مقدار محصول و نهاده      مقایسه
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اگر تولید در جایی بر روي تابع تولید مـرزي صـورت گیـرد در ایـن                 . شود  محاسبه می ) ممکن

شود و اگر تولید زیر تابع تولید مرزي صـورت گیـرد              صورت کارآیی یک به آن نسبت داده می       

  ). 2002کاران،  کوئلی و هم(تر از یک خواهد شد  کارآیی آن کم

 DEAالگوي ریاضی روش 

ي    نهـاده  mهر وضعیت مقادیر مختلفی از      .  وضعیت تولیدي قابل تصور است     nفرض کنید   

امین وضعیت jدر این صورت کارآیی   . گیرد   محصول مختلف به کار می     sمختلف را براي تولید     

  :تولیدي از نسبت زیر قابل محاسبه است

     )1            (                                                              
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هاي   ي فوق در واقع عبارت از نسبت مجموع وزنی محصوالت به مجموع وزنی نهاده               رابطه

ي تولیـدي   امـین نقطـه  jین نهـاده از     امiي     مقدار مثبت مشاهده شده    ijxتولیدي است که در آن      

در روش  . ي تولیـدي اسـت      امـین نقطـه   j امـین سـتاده از       rي    ، مقدار مـشاهده شـده     rjy. است

DEA        هـاي مجـازي       ارایه شده است، وزن   ) 1978(ي که توسط چارنس، کوپر و رودسrju  و 

rjv  هـاي ذکـر شـده اسـت       ي محـدودیت    ز حل تابع هدف ذیل مشروط بر مجموعـه         برگرفته ا
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Subject to:

  

ي    چونین مقادیر بهینه    هم

ru  و 


rvي  ییرات مجازي و یا ضـرایب فزآینـده   اصطالحا نرخ تغ

تـوان بـه یـک      ي برنامه ریزي خطی که در باال تشریح شد را مـی             مسأله. شودمجازي نامیده می  

ایـن مـساله را    . ریزي خطی که به راحتی قابل حـل باشـد تبـدیل نمـود             ي معمولی برنامه    مساله

  ):2002کاران،  کوئلی و هم(توان به صورت زیر نوشت  می
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Subject to:

  

چارنس، کـوپر و   (CCRریزي خطی معمولی است که به مدل  ي برنامه   مدل فوق یک مساله   

 CCRاگرچه  . شود  ي فراگیر نامیده می      برنامه   اولیه CCRچونین    هم. قرینه موسوم است  ) رودس

 اولیه اغلـب در ادبیـات مربـوط بـه           CCRکند، ولی      قرینه ایجاد می   CCRاولیه نتایجی شبیه به     

DEA   این امر احتماال بدین علت است که        . رود   به کار میCCR  تر بـا تئـوري تولیـد          اولیه بیش

  ):2002کاران،  کوئلی و هم(توان به فرم زیر خالصه نمود   اولیه را میCCR. سنخیت دارد
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Subject to:

  

این متغیـر یـک معیـار    . شود  ارایه میw0ي متغیر تصمیم   در این مدل معیار کارآیی به وسیله      

جـواب بهینـه عبـارت      . ي فارل تفسیر نمود     توان آن را بر حسب معیار فاصله      عددي است و می   

ضـرب آن   شود که حاصـل     یی تعیین می    ه گونه  مطلوب ب  w0 که در آن     w0است از مقدار حداقل     

ضمن این کـه محـصول در همـان سـطح        (دهد     حداکثر کاهش ممکن را نتیجه می      xي    در نهاده 

 متغیر چگالی است و     j. تر از یک خواهد بود       همواره یک یا کم    w0). شود  قبلی خود حفظ می   

ي تولیـد مجـازي از نقـاط تولیـدي تحـت            نقطه توان یک   مبتنی بر این فرض است که قطعا می       

 n بایـستی بـراي تمـامی        j. ایجـاد نمـود   ) به عنوان ترکیبی از سـایر نقـاط تولیـدي         (بررسی  
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 برابر با   jبراي واحدهاي کارآ    . وضعیت تولیدي موجود در یک مجموعه واقعی محاسبه شود        

یی کـه کـارآتر از    تواند هیچ ترکیبی از دیگر واحدها را پیدا کند به گونه نمییک است زیرا مدل  

  . واحدهاي مذکور باشد

پذیرش . ها بر مبناي فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید بود روش تحلیل فراگیر داده   

 در .ي یک واحد تولیدي نباید کارآیی را تحت تاثیر قـرار دهـد              کند که اندازه    این فرض بیان می   

حقیقت مقدار عددي کارآیی ناشی از این مدل، هم کارآیی مقیاس و هم کارآیی فنی را مقایـسه            

ي بـازدهی    را ارایه نمودند که با فرضـیه DEAمدلی از ) 1978(بنکر، چارنس و کوپر   . نمایدمی

کـاران،    کـوئلی و هـم    ( معـروف اسـت      BCCاین مدل به    . متغیر نسبت به مقیاس سازگار است     

2002  :(                                                                                            

)8(  
0o wW Maximize:

)9(  
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Subject to:

  

شود تـا تمـامی نقـاط      این مدل نسبت به مدل قبلی یک محدودیت جدید دارد که باعث می            

گیرند، به صورت ترکیبـی محـدب از   ها مورد مقایسه قرار می  سایر نقاط تولیدي با آنمرجع که 

  . ها واقعی درآیند مشاهده

تر عوامـل مـوثر بـر تفـاوت در      پس از برآورد کارآیی عوامل موثر بر کارآیی یا به بیان دقیق      

استخر، سـطح   این عوامل شامل مساحت     . میان واحدها از نظر کارآیی مورد ارزیابی قرار گرفت        

ي   چونین متغیرهاي موهومی ویژه     ي فعالیت واحد و هم      تحصیالت مدیر مزرعه، تجربه یا سابقه     

. گیـرد   متغیرهاي موهومی شهرستان تفاوت مناطق مورد بررسی را در بر مـی           . ها است   شهرستان

گـروه  ها آباده و اقلید در گروه اول، بوانات و خرمبیـد در               با توجه به مشابهت شرایط شهرستان     

عنـوان    هاي ممـسنی و سـپیدان بـه         چونین شهرستان   دوم، شیراز و مرودشت در گروه سوم و هم        

هاي اول تا چهارم یک متغیـر        براي هر یک از گروه    . هاي چهارم و پنجم در نظر گرفته شد         گروه
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بـر ایـن   . ي مبنا انتخـاب شـد   عنوان منطقه  موهومی در نظر گرفته شد و شهرستان سپیدان نیز به         

ها را نسبت به شهرستان سپیدان نـشان         متغیرهاي موهومی مورد استفاده تفاوت شهرستان      اساس

مـدیران بـر اسـاس      . مساحت استخر بر حسب مترمربع مورد استفاده قـرار گرفـت          . خواهد داد 

چـونین بـاالتر از دیـپلم تقـسیم و بـا              تر و هـم     سطح تحصیالت خود به دو گروه دیپلم و پایین        

 1تـر و ارزش        موهومی که حاوي ارزش صفر براي گـروه دیـپلم و پـایین             استفاده از یک متغیر   

ي مـدیران نیـز بـه دلیـل نبـود       متغیر سابقه یـا تجربـه  . کار گرفته شد  براي باالتر از دیپلم بود به     

تـر از      سال و کم   5ي باالتر از      تر تنها در قالب دو گروه داراي سابقه         هاي دقیق   رسی به داده    دست

هـاي داراي     صورت موهومی کـه بـراي گـروه         این متغیر نیز به   . ده قرار گرفت   سال مورد استفا   5

 1 سـال ارزش  5ي بـاالتر از   هاي داراي سابقه  سال ارزش صفر و براي گروه  5تر از     ي کم   سابقه

  .اختیار کرده است، لحاظ گردید

  تابع تولید 

هاي مهـم انتخـاب    شبراي تخمین تابع تولید شیالت با توجه به ادبیات فقیر آن یکی از چال    

چونین بررسی مطالعـات      در این خصوص با مشورت کارشناسان و هم       . متغیرهاي توضیحی بود  

عوامل تاثیرگذار بـر تولیـد شـامل شـاخص         ) 2004(کاران    ي چیانگ و هم     مشابه همانند مطالعه  

کار، غذا، دبی آب ورودي بـه اسـتخرها و مـساحت اسـتخر انتخـاب       ماهی، شاخص نیروي  بچه

ماهی داراي دو ویژگی مجزا شامل تعداد و متوسط وزن هر قطعه ماهی بود که هـر                 بچه. گردید

ها و تحـت عنـوان شـاخص     ضرب آنبه منظور تجمیع از حاصل. ها مهم ارزیابی شدند     دوي آن 

ي بچه ماهی     از هزینه ) 2004(کاران    در مطالعاتی همانند چیانگ و هم     . بچه ماهی استفاده گردید   

ي مزارع در سطح اسـتان اسـتفاده از شـاخص      با توجه به گستردگی دامنه    .  است استفاده گردیده 

چـونین در خـصوص    هـم . یاد شده براي لحاظ کردن تفاوت میان مزارع مطلـوب خواهـد بـود             

ها در میان مزارع مختلف با اختصاص         نیروي کار با توجه به تفاوت در مهارت و تحصیالت آن          

هـا بـا نظـر        ایـن وزن  . کار نیز مورد توجـه قـرار گرفـت        هایی تفاوت در تحصیالت نیروي      وزن

، 1سواد، زیر دیپلم، دیپلم و باالتر از دیپلم بـه ترتیـب               هاي بی   کارشناسان براي هر یک از گروه     

  .  در نظر گرفته شد2 و 5/1، 2/1
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منظـور تحلیـل اثـر     تابع تولید بـه . ي حاضر نیز تابع تولید برآورد گردید  در بخشی از مطالعه   

هـا بـر    کارگیري نهـاده  ي بهره برداران در تولید و تحلیل اثر تفاوت در به           هاي مورد استفاده    نهاده

داگـالس و ترانـسلوگ بـرآورد    –ابتدا دو تصریح به فـرم کـاب      . تولید مورد استفاده قرار گرفت    

این آزمـون   . داگالس انتخاب گردید  -، تابع تولید کاب   Fها بر اساس آزمون       گردید و از میان آن    

  :ي زیر انجام شد ي به دست آمده از رابطه ستفاده از آمارهبا ا

   ) 10                    (                                                  
)kn/()R1(

m/)RR(
F

2
UR

2
R

2
UR




    

که در آن    
2
URR   و 

2
RR        ز رگرسیون غیرمقیـد     به ترتیب مقادیر ضریب خوبی برازش حاصل ا

هـاي    تعداد محـدودیت  m،  )داگالس-تابع تولید کاب  (و رگرسیون مقید    ) تابع تولید ترانسلوگ  (

  .ها است  تعداد مشاهدهn تعداد پارامترها در رگرسیون غیرمقید و kاعمال شده، 

هاي مشخص را بیان و آثار عوامل         ي میان محصول و نهاده       داگالس رابطه  -تابع تولید کاب    

تناسـب اسـتفاده از ایـن تـصریح توسـط      . دهـد  ید را بر روي محصول به خـوبی نـشان مـی    تول

، کـافمن و اسـنل      )1995(یورتـا   -، احمـد و بـراوو     )1992(، لـین    )1991(مطالعاتی چون فـان     

مورد تأکید قـرار    ) 2005(کاران    و دنگ و هم   ) 1999(، لیندرت   )1998(، کارتر و ژانگ     )1997(

  . گرفته است

کـار  هاي مورد استفاده شامل نیروي    ي حاضر که نهاده     داگالس براي مطالعه  -ابتابع تولید ک  

آب ورودي بـه  ، دبـی )Wg) (تعداد ضرب در متوسـط وزن     (ماهی  ، شاخص بچه  )L) (نفر-روز(

اسـت  ) Fo) (کیلـوگرم (و غذا   ) Ac) (مترمربع(، مساحت مفید فعال     )De) (لیتر بر ثانیه  (استخر  

  . صورت زیر خواهد بود به

     )11(                                                    uFoAcDeWgALq 54321            

کشش تولید نسبت به عوامـل تولیـد و   5 تا 1 ضریب ثابت،   A مقدار تولید،    qکه در آن    

uي اخالل است  جمله .  

. ی مشکالت سوددهی واحدها از یک روند تشخیصی استفاده شـد در این تحقیق براي بررس  

هاي مربوط بـه کـارآیی انـدازه، فنـی، اقتـصادي و                تئوري چونین   هم  و در این قسمت این روند    
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، بـراي بررسـی     )1986( نهـاد کـی     بـر اسـاس پـیش      .ه اسـت  تخصیصی مورد بررسی قرار گرفت    

کـه ارزش تولیـد    در صـورتی . ردهـا شـروع کـ    تـوان از ارزش تولیـد آن        سودآوري واحدها مـی   

هاي دامی پایین بود، در تعقیب مشکل سـوددهی واحـدها، بـر روي سـمت چـپ مـسیر                      واحد

 واحـد تولیـدي بـه عنـوان معیـاري بـراي مـشکل عـدم         ي   و انـدازه   کند  می حرکت   )1 (نمودار

شکل سـودآوري ضـمن وجـود ارزش        مـ در صورتی کـه     . گیرد  سودآوري مورد آزمون قرار می    

ال مالحظه شود مسیر سمت راست نمودار در تعقیب دالیل عدم سودآوري مفید خواهد              تولید با 

اقـالم  . ضـرب مقـدار تولیـد مـاهی در قیمـت آن اسـت        در این نمودار ارزش تولید حاصل .بود

ي غذا، بچه ماهی، نیروي کار، دارو، انرژي، حمـل و نقـل، آب، آنـالیز                  ها نیز شامل هزینه     هزینه

ي  ي سـود واحـدها، هزینـه    بـراي محاسـبه  . تهالك سرمایه و حق بیمه استي وام، اس    آب، بهره 

محاسبه و از ارزش فروش تولیـد حاصـل از       ) مترمربع مساحت استخر  (تولید به ازاي هر واحد      

  . هر واحد کسر شد

  ارزش تولید                                                      

  

  

   

  

           

  

  

  

                                                    

  واحدهاعدم سوددهی ) علل(  روش تشخیص علت).1 (نمودار

)1986کی، (: منبع                   

  زیاد

  یدکن بررسی واحد دامی را ي ندازها
 اگر با وجود زیاد بودن ارزش تولید،

له مربوط به اسوددهی کم است، مس
  استها  هزینه

اگر رضایتبخش است 
ي کارآیی ها شاخص

  دکنی بررسیفیزیکی را 

بخش نیست،  اگر رضایت
سازي اندازه  ن بهینهامکا

   یدگیربرا در نظر 

    د کنیبررسیهاي ثابت را  هزینه

 ترکیب استاگر رضایتبخش 
  ید کنبررسیرا ن آ

ي ها روشاگر پایین است آنرا با 
  بهتر مدیریت افزایش دهید

شاخص   پایین استها اگر هزینه
  دکنی بررسیکارآیی اقتصادي را 

  ست اها باال اگر هزینه
  یدرا بررسی کن امکان کاهش آن

اگر ضعیف است، قیمت 
 و د کنیبررسیها را  نهاده

 واحد ي هاي کاهش هزینه راه
  دمحصول را پیدا کنی

 است، قیمت اگر رضایتبخش
 ممکن .د کنیبررسیفروش را 

است علت کمی سوددهی 
  ضعف در بازاریابی باشد

  کم
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یـی و بـر اسـاس       به منظور انجام تحلیل فوق ابتـدا واحـدها بـا اسـتفاده از تحلیـل خوشـه                 

ها، ابتدا هـر قلـم بـه          بندي مشاهده یی دسته   یل خوشه در تحل . سودآوري به سه گروه تقسیم شد     

به مـشاهده مرکـزي اسـت       ) میانگین(شود که داراي نزدیکترین فاصله        یی نسبت داده می     خوشه

تـرین دسـته    ها محاسبه و دوباره بـه نزدیـک       ي اقلیدسی هر مشاهده از مرکز دسته        سپس فاصله 

  ).2000جانسون و ویچرن، (شود  تخصیص داده می

هاي جمع آوري شده توسط مدیریت شیالت اسـتان فـارس کـه هـر               ین مطالعه از داده    در ا 

شـود، اسـتفاده    آوري مـی نامه در میان تمامی واحدهاي فعال جمـع    ساله از طریق تکمیل پرسش    

 واحـد بـود     69 در استان فارس     1378آال در سال    تعداد واحدهاي فعال پرورش ماهی قزل     . شد

 واحد در تجزیه و تحلیـل   56 اطالعات الزم و دقیق، اطالعات       که پس از حذف واحدهاي فاقد     

هـا و     نامـه شـامل مقـادیر نهـاده         اطالعات حاصـل از پرسـش     . مطالعه مورد استفاده قرار گرفت    

بـرداران   هـا و مقیـاس فعالیـت بهـره    ي هر یک از اقالم نهـاده  چونین مقدار هزینه محصول و هم  

 واحـدها  1387ت مورد استفاده مربـوط بـه سـال         اطالعا. آال است واحدهاي پرورش ماهی قزل   

برآوردهاي صورت گرفته در جهت تامین اهداف مطالعه شامل برآورد تابع تولیـد و انـواع                . بود

  .   انجام شدDeap و Eviews 5افزارهاي کارآیی و تحلیل سودآوري است که با استفاده از نرم

  

  نتایج و بحث

زمـان   طـور هـم   داگـالس بـه  -د ترانـسلوگ و کـاب  رس دو تابع تولی   ي در دست    براي نمونه 

در این آزمون فرض   . دیگر مقایسه گردید     با یک  Fبرآورد، و این دو تصریح با استفاده از آزمون          

ي بـه     همان طـور کـه مقـدار آمـاره        . گیرد  نبود تفاوت در توان دو تصریح مورد بررسی قرار می         

تصریح از نظر آماري تفـاوتی معنـی داري         دهد میان دو      ي زیر نیز نشان می      دست آمده از رابطه   

از همین رو با توجه به سـهولت تحلیـل نتـایج، تـصریح کـاب داگـالس مـورد              . شود  دیده نمی 

  . استفاده قرار گرفت

    0/6521)-(550/993)-(1150/991)-(0/993 F
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 داگـالس بهـره بـرداران       –هـاي حاصـل از بـرآورد تـابع تولیـد کـاب                یافته) 1(در جدول   

دهـد    همان طور که نتایج نشان مـی      . استان فارس ارایه شده است    واحدهاي پرورش قزل آال در      

از میـان متغیرهـاي مـورد       . ترین عامل ایجاد تفاوت میان واحدها از نظر تولیـد غـذا اسـت               مهم

استفاده عالوه بر غذا، شاخص بچه ماهی و دبی آب ورودي به استخر نیز بر تولید اثر معنی دار                

وي کار و مساحت استخر با وجود داشـتن اثـر مثبـت و        متغیرهاي شاخص نیر  . نشان داده است  

در . مبتنی بر انتظار، از نظر آماري نقشی در تفاوت تولید میان واحدهاي مختلف نداشـته اسـت                

در غـذا   % 10توان گفت بـا افـزایش         مورد متغیر غذاي مصرفی با توجه به تصریح لگاریتمی می         

تغیر غـذا از نظـر سـهم در ایجـاد تفـاوت در              م. به تولید اضافه شود   % 4/9رود حدود   انتظار می 

سطح تولید واحدها افزون بر معنی داري از نظر مقدار مطلق ضریب نیـز داراي تفـاوت بـسیار                   

یی که دو متغیر معنی دار دیگر شـامل دبـی آب ورودي و شـاخص بچـه                    باالیی است، به گونه   

افـزایش دهـد،    % 6/0دود   ح 3/0درصدي خود قادر است به ترتیب تولید را         10ماهی با افزایش    

ترین عامل ایجـاد    توان گفت مهم    به بیان دیگر می   . که داراي تفاوت بسیار باال با متغیر غذا است        

هـاي تولیـد کـه در واقـع     مجمـوع کـشش  . تفاوت در سطح تولید میان واحدها متغیر غذا است        

 اهمیـت   مجمـوع ضـرایب داراي    . دهد  مجموع ضرایب است بازده نسبت به مقیاس را نشان می         

هـا از نظـر آمـاري داراي اخـتالف             نشان داد که مجمـوع آن      Fانجام آزمون   .  است 03/1آماري  

توان گفت بازده نسبت به مقیـاس در میـان مجمـوع            به عبارت دیگر می   .  نیست 1داري با     معنی

هـاي تولیـد بـه هـر نـسبتی کـه            برداران پروش قزل آالي استان فارس ثابت است و نهـاده          بهره

تصریح به دست آمـده     . ابد تولید کل واحدها نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت          افزایش ی 

به این ترتیب که قادر است بـیش از  . از نظر معیارهاي اقتصادسنجی داراي شرایط مطلوب است 

ي  از تفاوت در تولید یا تغییرات در تولید در میان بهره برداران را توضـیح دهـد و مقایـسه    % 99

ایـن  . است% 3تر از     بینی کم  شده با مقادیر واقعی حاکی از آن بود که خطاي پیش           مقادیر برآورد 

سـانی    برا توزیع جمالت اخالل نرمال است و ناهم–ي جارکو در حالی است که بر اساس آماره   

افزون بر ایـن بررسـی ضـریب        . واریانس نیز بر اساس آزمون وایت مورد پذیرش قرار نگرفت         

چـونین    هـم . خطی میان متغیرها در سطح پایینی قـرار دارد          نشان داد هم  بستگی میان متغیرها      هم
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بـه ایـن    . نتایج آزمون ریست رمزي حاکی از نبود تورش تصریح ناشی از حذف متغیر مهم بود              

برداران از نظر سـطح تولیـد بـه         ترین عامل ایجاد تفاوت در میان بهره        توان گفت مهم  ترتیب می 

از تفـاوت   % 5تـر از      دبی آب ورودي نیز کـم     . ده بستگی دارد  تفاوت در سطح غذاي مورد استفا     

. را بـر عهـده دارد     % 3/3شود و شاخص بچه ماهی نیـز          در تولید میان بهره برداران را شامل می       

صورت ایجاد تمایز در خوراك میان واحدهاي مختلـف         تر به   البته در خصوص غذا بررسی بیش     

  . کمک کندتر مساعدت نقش غذا  ممکن است به تحلیل بیش

  

  نتایج حاصل از برآورد تابع تولید بهره برداران ماهی قزل آال در استان فارس). 1(جدول

tي  آماره  انحراف معیار  ضریب  نام متغیر

C13/32  227/0  -298/7  عرض از مبدا-  

Ln(Wg)  شاخص بچه ماهی  
**

033/0  015/0  08/2  

Ln(L)  03/0  039/0  001/0  شاخص نیروي کار  

Ln(Fo)  ار غذامقد  
***

939/0  032/0  18/29  

Ln(De)  دبی آب  
*

057/0  036/0  61/1  

Ln(Ac)  211/0  033/0  007/0  مساحت استخر  

FR2
  آزمون وایت   برا-جارکو   

  ها آماره
***

1288  991/0  )47/0(48/1  )99/0(22/0  

  %1 و 5، 10 به ترتیب معنی دار در سطح *** و **، *             

  هاي تحقیقیافته:  مأخذ            

  

  

  نتایج حاصل از تخمین کارآیی 

تر نیز عنوان شد انواع کارآیی شامل کارآیی فنی، تخصیصی و اقتـصادي               همان طور که پیش   

) 2(ابتـدا در جـدول   . تحت دو فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس برآورد گردیده است     
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بت نسبت به مقیاس تولید ارایـه شـده         نتایج حاصل از برآورد انواع کارآیی تحت فرض بازده ثا         

  . است

 در 1387به جز واحد کمالی بجدانه باید گفت کارآیی فنی واحدهاي استان فارس در سـال        

از واحـدها   % 25. قرار دارد و از پراکندگی متوسط برخوردار اسـت        % 73-100 یا   73/0-1دامنه  

% 1/80تـر از      آیی فنـی کـم    مشاهده نیـز داراي کـار     %) 2/7 (4است و   % 100داراي کارآیی فنی    

هـا    از آن % 60تـر از      قرار دارد و کم   % 1/80-90ي    از واحدها در دامنه   % 34کارآیی حدود   . است

عنـوان   در صورتی که مسایل فنی پـرورش را بتـوان بـه        . قرار گرفته است  % 1/90-100در دامنه   

 کـارآیی فنـی     توان گفت اغلب واحـدها داراي       معیاري براي سنجش کارآیی فنی تلقی نمود می       

از واحـدهاي کـارآ     % 20ي بـیش از       ها داراي فاصله    باال است و البته از سوي دیگر برخی از آن         

کرد از طریـق تعقیـب مـسایل فنـی            به این ترتیب براي بسیاري از واحدها بهبود در عمل         . است

  . پرورش وجود خواهد داشت

یار گـسترده اسـت و از       برخالف کارآیی فنی در مورد کارآیی تخصیصی واحدها تفاوت بس         

ي حـداقل، برخـی از    ها یا تالش در جهـت انتخـاب ترکیـب داراي هزینـه        نگاه تخصیص نهاده  

بـه  % 10تـر از      از واحدها حتا کم   % 23کارآیی تخصیصی   . اندواحدها بسیار نامطلوب عمل کرده    

تـر   مدست آمده است که رقم بسیار پایینی است و در صورتی که نوع بازده نسبت به مقیاس کـ                 

تر در خصوص انتخاب ترکیب مناسـب در   برداران با آشنایی بیشتاثیرگذار باشد الزم است بهره 

توانایی باالي بهره برداران در کارآیی فنی بـا توانـایی           . کرد خود تالش نمایند     جهت بهبود عمل  

یـی   بـه گونـه  . راه نشده است ها هم ها یا انتخاب ترکیب مناسب نهاده  مطلوب در تخصیص نهاده   

بـوده اسـت و بـر اسـاس ایـن           % 15بستگی میان دو سري کارآیی فنی و تخصیصی تنها            که هم 

ممکـن  . راه نبوده است    توان گفت کارآیی فنی باال لزوما با کارآیی تخصیصی باال هم          ضریب می 

است تلویحا بتوان گفت توجه بهره برداران به مسایل پرورشی بیش از مـسایل مـدیریتی بـوده                  

بـه عبـارت دیگـر      . است% 1/10-30از واحدها نیز داراي کارآیی تخصیصی       % 30حدود  . است

تحت فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس بـیش از نیمـی از واحـدها داراي کـارآیی تخصیـصی                    

% 20به این ترتیب که حـدود       . شود  تري دیده می  هاي گسترده   در ادامه دامنه  . است% 30تر از     کم
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 دارد در حالی که کارآیی تخصیصی واحدهاي باقیمانده باالتر          قرار% 1/30-60ها در دامنه      از آن 

به عبارت دیگر افزون بر پایین بودن متوسط کارآیی تخصیصی پراکنـدگی بـاالي          . است% 72از  

ها است و به عبارتی ناهمگنی میان واحـدها از نظـر کـارآیی تخصیـصی              آن نیز از دیگر ویژگی    

 بوانـات کـه داراي کـارآیی    316م است که بعد از واحـد  البته ذکر این نکته الز    . بسیار باال است  

تنهـا  % 72-90ي    هیچ واحد دیگري قرار ندارد و سهم دامنه       % 82است تا سطح    % 72تخصیصی  

از واحـدها قـرار گرفتـه       % 20یازده واحد یـا حـدود       % 1/91-100ي     واحد است اما در دامنه     4

احد از نظر تخصیص منابع یا انتخـاب        عنوان بهترین و    به% 100واحد شهریاري با کارآیی     . است

). 2جـدول  (هاي تولید تحت فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس معرفی شده است            ترکیب نهاده 

آزمون نرمال بودن نیز حاکی از عدم توزیـع نرمـال مقـادیر کـارآیی تخصیـصی یـا بـاال بـودن                       

  . پراکندگی است

ایـن امـر ناشـی از       . تخصیصی است کارآیی اقتصادي داراي روند بسیار مشابه روند کارآیی         

تر کـارآیی     باال بودن کارآیی فنی و پایین بودن کارآیی تخصیصی است که امکان اثرگذاري بیش             

با وجود کارآیی فنی باال اما کارآیی تخصیصی بـسیار پـایین و            . تخصیصی را فراهم نموده است    

بـه  .  آمـده اسـت  به دسـت % 38حاصل شده است و کارآیی اقتصادي نیز حدود   % 41در حدود   

ي بـسیار زیـادي وجـود     کرد اقتصادي فاصله توان گفت میان واحدها از نظر عمل  این ترتیب می  

تـر    به عبارت دیگر توجه بیش    . دارد و این عمدتا از کارآیی تخصیصی بوده است تا کارآیی فنی           

  .  دتواند فاصله میان واحدها را کاهش دهبه مسایل مدیریتی در انتخاب ترکیب مناسب می
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نتایج حاصل از برآورد کارآیی بهره برداران ماهی قزل آالي استان فارس تحت فرض ). 2(جدول

  بازده ثابت نسبت به مقیاس

  نام مزرعه
کارآیی

  فنی

کارآیی

  تخصیصی

کارآیی

  اقتصادي
  نام مزرعه

کارآیی

  فنی

کارآیی

  تخصیصی

کارآیی

  اقتصادي

957/0041/0039/0وتیین قزلپر956/0468/0447/0سید مجید حسامی

1062/0062/0فدك818/0315/0258/0ساریتن

928/0574/0508/0شرکت باب الحوایج965/0413/0398/0شرکت سبز دشت

928/0890/0826/0تعاونی خسرو شیرین
  محمد مهدي

وردي حق
1988/0988/0

992/0229/0227/0سراب بیضا919/0925/0850/0 شیراز775تعاونی

187/0870/0سراب کهکران1066/0066/0)رزاقی پور(کوثر استهبان 

856/0186/0159/0)آقایی (19تعاونی 879/0151/0132/0شیرزاد جعفري

829/0143/0118/0شهداي رمضان850/0141/0119/0نوراهللا یعقوبی

1925/0925/0کهیار زارع797/0563/0448/0چرکس

907/0384/0349/0)ساطانی (82تعاونی 730/0141/0103/0یحیی خدامی

1056/0056/0)سلطانی (54تعاونی 875/0077/0067/0دژکرد1500

983/0428/0421/0)امام رضا(مجید رحیمی 10550/0050/0 مارون648تعاونی 

893/0922/0823/0راژه تی414تعاونی 934/0034/0032/0 اقلید88تعاونی 

887/0452/0401/0)محمديفریدون(روزبه سراي قزل853/0929/0792/0سرحد چهار دانگه

892/0113/0101/0کمال یوسفی879/0099/0087/0شرکت نور

937/0903/0846/0 فارس قزل727تعاونی 885/0203/0179/0سده
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)2(ادامه جدول  

  نام مزرعه
آییکار

  فنی

کارآیی

  تخصیصی

کارآیی

  اقتصادي
  نام مزرعه

کارآیی

  فنی

کارآیی

  تخصیصی

کارآیی

  اقتصادي

775/0368/0286/0محمد رضا برزگر
 چهل 277تعاونی 

چشمه
893/0195/0174/0

910/0722/0658/0 بوانات316تعاونی
مرکز تکثیر و پرورش 

درودزن
1929/0929/0

1118/0118/0علی ناز زاده19/0244/0046/0کمالی بجدانه

قزل سراي سامان 

)امیرساالري(
884/007/0062/0قزل سراي بهشت918/0432/0397/0

1823/0823/0عصر کامفیروز ولی1067/0067/0چشمه بناب

994/0062/0061/0قائم کامفیروز923/0999/0922/0قصر یعقوب

نگین زیباکنار 

)هوشمندي(
097/0097/0  1غدیر مشایخ904/0229/0207/0

297/0297/0  1 ممسنی101تعاونی 988/0998/0986/0نیسایه

277/0249/0  897/0غضنفر محمدي841/0269/0226/0گل محمد هاشمی مقدم

097/0089/0  926/0تعاونی ده گردو965/0976/0942/0اکبر فیروزي

262/0248/0  946/0 رزمجویی-توکلی 861/0263/0226/0 بیضا183تعاونی 

111محمد شهریاري

932/0443/0413/0سردار نیازي
  380/0  410/0  912/0میانگین

ي کارآیی  دامنه

  )درصد(

تر از  کم

1/80  

90-

1/80  
99-1/90  100  -  -  

  توزیع کارآیی فنی

  -  -  25  9/33  9/33  2/7  )درصد(توزیع 

ي کارآیی  دامنه

(%)  
  10تر از  کم

30-

1/10  
60-1/30  

100-

1/60  
-  -  

  خصیصیتوزیع کارآیی ت

  --8/26  6/19  4/30  2/23  )درصد(توزیع 

ي کارآیی  دامنه

(%)  
  10تر از  کم

30-

1/10  
60-1/30  

100-

1/60  
--  

  توزیع کارآیی اقتصادي

  --8/26  1/16  1/32  25  (%)توزیع 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

. نیز انواع کارآیی تحت شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس ارایه شـده اسـت       ) 3(در جدول   

یابی به کارآیی مقیاس و بازده نسبت بـه مقیـاس هـر یـک از              استفاده از این فرض امکان دست     
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هـاي    ي یافته   مقایسه. آمده است ) 3(کند که در دو ستون انتهایی جدول          واحدها را نیز فراهم می    

هاي فنی، تخصیـصی و اقتـصادي چنـد نکتـه را روشـن              براي کارآیی ) 3(و جدول   ) 2(جدول  

ماحصل این نکات که در ادامه مرور شده است دال بر توانایی باالتر تصریح مبتنـی بـر                  . کند  می

البته تفـاوت  . فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس در مقایسه با بازده ثابت نسبت به مقیاس است  

هاي فنـی،   نخست این که کارآیی   . ر نتایج جانبی آن خواهد بود     گسترده میان واحدها نیز از دیگ     

افزایش یافته است که تغییر بسیار      % 11 و   10،  3طور متوسط به ترتیب       تخصیصی و اقتصادي به   

مطلب دیگر آن کـه میـزان تغییـر در کـارآیی در واحـدهاي مختلـف       . گردد  باالیی محسوب می  

% 10 یا حتـا بـیش از      10برخی از واحدها حدود     یی که کارآیی تخصیصی       به گونه . متفاوت بود 

.  بوانات، کمالی بجدانه و یوسفی از این جمله است         316واحدهایی همانند برزگر،    . رشد داشت 

این در حالی است که در نتایج حاصل از برآورد تحت فرض بازده ثابـت کـارآیی فنـی واحـد                     

% 75بـه  % 19کارآیی این واحـد از  . ودي بسیار باال با سایر واحدها ب کمالی بجدانه داراي فاصله   

در . بنابراین نوع بازده نسبت به مقیاس بـسیار مـوثر و تعیـین کننـده اسـت               . افزایش یافته است  

مورد کارآیی تخصیصی نیز تفاوت تحت دو بازده ثابت و متغیر بسیار زیاد است و در حالی که                  

تـر از بـازده ثابـت بـه           ر کم در مورد برخی از واحدها کارآیی تخصیصی تحت فرض بازده متغی          

. افزایش یافته است% 10ها کارآیی بیش از       دست آمده است اما در میان حدود یک چهارم از آن          

. رشد یافتـه اسـت  % 100به % 6ترین تغییر بوده است و از حدود        واحد چشمه بناب داراي بیش    

نیز تغییرات بـسیار    با توجه به تغییرات گسترده در مورد کارآیی تخصیصی در کارآیی اقتصادي             

چونـان    البته با وجود بهبود ارقام در فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس هم            . شود  باالیی دیده می  

توان گفت واحدها از نظر تخصیص منابع یا انتخاب ترکیب مناسب داراي تفاوت زیاد بایـد                  می

  . دیگر است یک

ها تفاوت بسیار     با سایر کارآیی  توان گفت میان واحدها در مقایسه         از نظر کارآیی مقیاس می    

به این ترتیب که به جز واحدهاي کمالی بجدانه و برزگر کـه داراي کـارآیی            . اندکی وجود دارد  

از % 28قرار دارد و بیش از      % 89-100است سایر واحدها در دامنه      % 77 و   25مقیاس به ترتیب    

داراي %) 11تـر از   کم( واحد 6 طور کلی نیز تنها به. بوده است% 100ها داراي کارآیی مقیاس   آن



111  ...واحد هاي پرورش ماهی قزل آالکارآیی و سودآوري 

از واحـدها نـسبت بـه مقیـاس     % 30بازده نسبت به مقیـاس  . است% 95تر از     کارآیی مقیاس کم  

از % 40ها نیز بازده نسبت به مقیاس ثابت به دسـت آمـده اسـت و     از آن% 30نزولی و در مورد    

احـدها بـا افـزایش    از و% 40به این ترتیب . واحدها داراي بازده صعودي نسبت به مقیاس است  

  .  ها به نسبت مشخص شاهد افزایش محصول با نسبت باالتري خواهد بود استفاده از نهاده

  

نتایج حاصل از برآورد کارآیی بهره برداران ماهی قزل آالي استان فارس تحت ). 3(جدول

  فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس

  نام مزرعه

  کارآیی

  فنی

  کارآیی

  تخصیصی

  کارآیی

  اقتصادي

  کارآیی

  مقیاس

  بازده نسبت

  به مقیاس

صعودي959/0518/0497/0997/0سید مجید حسامی

صعودي853/0647/0552/0959/0ساریتن

صعودي1829/0829/0965/0شرکت سبز دشت

نزولی932/0948/0883/0996/0تعاونی خسرو شیرین

نزولی925/0978/0905/0994/0 شیراز775تعاونی 

ثابت1067/0067/01)رزاقی پور (وثر استهبانک

صعودي881/0152/0134/0998/0شیرزاد جعفري

صعودي858/0146/0125/0991/0نوراهللا یعقوبی

صعودي811/0553/0448/0982/0چرکس

صعودي764/0145/0110/0955/0یحیی خدامی

نزولی880/0081/0071/0995/0 دژکرد1500

ثابت1623/0623/01 مارون648تعاونی 

صعودي939/0036/0034/0995/0 اقلید88تعاونی 

نزولی859/0963/0827/0993/0سرحد چهار دانگه

ثابت880/0104/0091/0999/0شرکت نور
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)3(ادامه جدول       

  نام مزرعه

  کارآیی

  فنی

  کارآیی

  تخصیصی

  کارآیی

  اقتصادي

  یکارآی

  مقیاس

  بازده نسبت

  به مقیاس

صعودي888/0204/0181/0997/0سده

صعودي1857/0857/0775/0محمد رضا برزگر

صعودي1986/0986/0910/0 بوانات316تعاونی 

صعودي750/0462/0347/0253/0کمالی بجدانه

 سامان سرايقزل

)امیرساالري(

نزولی927/0432/0400/0991/0

ثابت1111شمه بنابچ

نزولی947/0986/0933/0974/0قصر یعقوب

 زیباکنار نگین

)هوشمندي(

صعودي905/0239/0217/0998/0

نزولی111988/0نیسایه

نزولی843/0271/0229/0998/0گل محمد هاشمی مقدم

نزولی971/0982/0953/0995/0اکبر فیروزي

نزولی862/0274/0236/0999/0 بیضا183تعاونی 

ثابت1  1  11محمد شهریاري

صعودي948/0  620/0  983/063/0سردار نیازي

صعودي959/0043/0042/0997/0پروتیین قزل

ثابت1064/0064/01فدك

نزولی932/0582/0542/0996/0شرکت باب الحوائج

ثابت1999/0999/01ورديحقمهدي محمد

نزولی111992/0سراب بیضا

ثابت1935/0935/01سراب کهکران

نزولی858/0190/0163/0999/0)آقایی(19تعاونی 

صعودي846/0141/0119/0980/0شهداي رمضان
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)3(ادامه جدول         

  نام مزرعه

  کارآیی

  فنی

  کارآیی

  تخصیصی

  کارآیی

  اقتصادي

  کارآیی

  مقیاس

  بازده نسبت

  قیاسبه م

ثابت1985/0985/01کهیار زارع

ثابت908/0397/0360/01)ساطانی (82تعاونی 

ثابت1057/0057/01)سلطانی (54تعاونی 

صعودي1421/0421/0983/0)امامرضا(مجیدرحیمی 

ثابت893/0922/0823/01 تیراژه414تعاونی 

صعودي888/0456/0405/0999/0 روزبهسرايقزل

صعودي1754/0754/0892/0کمال یوسفی

نزولی947/0959/0908/0990/0قزل فارس727تعاونی 

صعودي902/0275/0248/099/0چشمه چهل277

ثابت1111درودزن

ثابت1119/0119/01علی ناز زاده

نزولی889/0075/0067/0994/0قزل سراي بهشت

ثابت1823/0823/01عصر کامفیروز ولی

نزولی1065/0065/0994/0قائم کامفیروز

ثابت1103/0103/01غدیر مشایخ

ثابت1298/0298/01 ممسنی101تعاونی 

صعودي962/0517/0497/0933/0غضنفر محمدي

صعودي934/0096/0089/0991/0تعاونی ده گردو

نزولی950/0274/026/0996/0 رزمجویی-توکلی 

-971/0  937/0512/0488/0میانگین

  هاي تحقیق یافته: مأخذ  

ي میان نتایج به دست آمده تحت فرض بازده نسبت بـه مقیـاس                با توجه به تفاوت گسترده    

هـا    ي میان کارآیی مقیـاس بـا سـایر کـارآیی            تر در رابطه    ثابت و متغیر و به منظور کنکاش بیش       
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در این جدول انواع کارآیی واحدها بـه تفکیـک   . ارایه شده است ) 4(تفکیک دیگري در جدول     

  . بازده نسبت به مقیاس نیز آمده است

نتایج حاصل از برآورد کارآیی بهره برداران ماهی قزل آالي استان فارس به تفکیک ). 4(جدول

  انواع بازده نسبت به مقیاس

میانگین انواع کارآیی

واحدهاي داراي 

بازده صعودي 

 به مقیاسنسبت

واحدهاي داراي 

بازده نزولی 

نسبت به مقیاس

واحدهاي داراي 

  بازده ثابت

 نسبت به مقیاس

کارآیی فنی تحت فرض بازده 

ثابت نسبت به مقیاس

85/092/098/0

کارآیی تخصیصی تحت فرض 

بازده ثابت نسبت به مقیاس

28/053/046/0

کارآیی اقتصادي تحت فرض 

مقیاسبازده ثابت نسبت به 

24/049/045/0

کارآیی فنی تحت فرض بازده 

متغیر نسبت به مقیاس

91/092/098/0

کارآیی تخصیصی تحت فرض 

بازده متغیر نسبت به مقیاس

41/059/056/0

کارآیی اقتصادي تحت فرض 

بازده متغیر نسبت به مقیاس

39/056/055/0

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

نخـست ایـن کـه واحـدهاي داراي بـازده      .  قابـل اسـتخراج اسـت   از جدول فوق چند نکته   

تـر از دو گـروه دیگـر قـرار     صعودي نسبت به مقیاس در تمامی انواع کارآیی در سطحی پـایین      

به عبارت دیگر بهینه نبودن مقیاس حتا در امر تخصیص بهینه نیز مانع ایجاد نموده اسـت                 . دارد
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   از میـان عوامـل تولیـد در واحـدهاي پـرورش             و ممکن است بتوان گفت انتخاب ترکیب بهینه       

ي عوامل تولید خـود متـأثر        ها نیز بستگی دارد و تخصیص بهینه        کارگیري آن   قزل آال به سطح به    

ي دیگر آن که در میـان واحـدهاي داراي بـازده نـسبت بـه       نکته. از سطح استفاده از نهاده است  

 کارآیی فنی را فراهم کنـد زیـرا از          مقیاس نزولی کاهش مقیاس تنها ممکن است امکان افزایش        

البتـه ممکـن اسـت کـارآیی تخصیـصی بـا       . نظر کارآیی تخصیصی بهتر از دو گروه دیگر است 

-در نهایت نیز می   . ي نخست است    کاهش مقیاس تولید کاهش یابد و این نیز مجددا تایید یافته          

یـاس فعالیـت    توان نتیجه گرفت که هر چند که ممکن است کارآیی تخصیـصی بـا افـزایش مق                

  . افزایش یابد اما کاهش کارآیی فنی ممکن است اثر آن را خنثی نماید

هـاي منـدرج در    یافتـه . عوامل موثر بر کارآیی فنی واحدها ارایه شـده اسـت     ) 5(در جدول   

از اهمیـت آمـاري   % 5حاکی از آن است که تصریح یـاد شـده در سـطح معنـی دار                 ) 5(جدول  

اي مورد استفاده متغیر مـساحت اسـتخر و متغیرهـاي موهـومی             از میان متغیره  . برخوردار است 

اثـر  . برداران نشان داده استآباده و اقلید و خرمبید و بوانات اثر معنی داري بر کارآیی فنی بهره         

تحـت عنـوان تفـاوت در مقیـاس         ) 4(هـاي جـدول     تر نیز در قالب یافتـه       مساحت استخر پیش  

در . توان صـادق دانـست      جا نیز همان استدالل را می       نفعالیت مورد ارزیابی قرار گرفت و در ای       

طـور   توان گفت با فـرض ثابـت بـودن سـایر عوامـل بـه        مورد متغیرهاي موهومی شهرستان می    

تـر از     کـم % 6چونین بوانات و خرمبید حـدود         متوسط کارآیی فنی واحدهاي آباده و اقلید و هم        

میـان کـارآیی فنـی واحـدهاي        اما تحـت چـونین شـرایطی        . واحدهاي شهرستان سپیدان است   

داري هاي شیراز و مرودشت و ممسنی با واحدهاي شهرسـتان سـپیدان تفـاوت معنـی          شهرستان

هـاي   شـود کـه شهرسـتان    هـا مـشاهده مـی    بر اساس الگوي تفاوت میان شهرستان  . وجود ندارد 

تیـب  بـه ایـن تر    . هاي مرکزي استان مشابه هستند      شمالی استان داراي شرایط مشابه و شهرستان      

ها مـوثر ارزیـابی    توان در تفاوت کارآیی آنها را می طور نسبی تفاوت در اقلیم میان شهرستان     به

شود که ضریب عرض از مبدا داراي اهمیت آمـاري بـاال اسـت و ایـن نـشان        مشاهده می . نمود

ي آن است که افزون بر متغیرهاي مورد استفاده متغیرهاي دیگـري در ایجـاد تفـاوت در                    دهنده

تر در این خـصوص اقـدام       هاي جزیی   آیی واحدها موثر است و الزم است با استفاده از داده          کار
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از تغییرات در کارآیی فنی در میـان واحـدهاي پـرورش            % 19این تصریح قادر است تنها      . گردد

البته الزم به توضیح است که تـصریح بـه دسـت آمـده     . قزل آال در استان فارس را توضیح دهد     

هـاي بـه دسـت آمـده بـراي آزمـون        آمـاره . ح ناشی از حذف متغیر مهم بـود    فاقد تورش تصری  

سانی   برا و وایت نیز حاکی از نبود مشکل توزیع غیرنرمال جمالت اخالل و وجود ناهم              -جارکو

خطـی   بستگی میان متغیرها نـشان داد هـم   چنین آزمون هم هم. واریانس در جمالت اخالل است   

  .  نداردمیان متغیرها در سطح باالیی قرار

  نتایج حاصل از برآورد عوامل موثر بر کارآیی فنی واحدها). 5(جدول

tي  آماره  انحراف معیار  ضریب  نام متغیر

  888/19  440/4  305/88  عرض از مبدأ

  مساحت استخر
*

0006/0  0003/0  551/1  

  732/0  846/1  351/1  سطح تحصیالت مدیر مزرعه

  039/1  936/1  013/2  تجربه

   واحدهاي آباده و اقلیدمتغیر موهوهی
***

213/6-  240/2  773/2-  

متغیر موهوهی واحدهاي بوانات و 

  خرمبید

*
964/5-  516/3  696/1-  

متغیر موهوهی واحدهاي مرودشت و 

  شیراز

105/1-  492/2  443/0-  

  450/0  186/3  433/1  متغیر موهوهی واحدهاي ممسنی

FR2
  آزمون وایت   برا-جارکو   

هاآماره

)023/0(637/2  189/0  )399/0(838/1  )962/0(3/0  

  هاي تحقیقیافته: مأخذ    
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  سودآوري تحلیل

یی و بر اساس سودآوري به سه گروه تقسیم شـد و            ابتدا واحدها با استفاده از تحلیل خوشه      

متغیرهاي مرتبط با این تحلیل بـراي هـر یـک از            . تعقیب گردید ) 1(سپس دستورالعمل نمودار    

نخـست  . البته این تحلیـل در دو تفکیـک ارایـه شـده اسـت             . آمده است ) 6 (ها در جدول    گروه

واحـدهاي  ) 7(ها مورد تحلیل قرار گرفتـه اسـت و سـپس در جـدول                 متوسط هر یک از گروه    

در گروه اول سود حاصـل      . تر مورد بررسی قرار گرفته است       طور دقیق   داراي سودآوري پایین به   

هـاي داراي     گـروه   زار ریال است در حالی که این رقم در           ه 132تر از     از هر متر مربع استخر کم     

بـه ایـن ترتیـب میـان        .  هزار ریال است   920 و   320سودآوري متوسط و باال به ترتیب بیش از         

 4البته تعداد واحدهاي گروه با سودآوري باال تنهـا شـامل   . شود ها اختالف باالیی دیده می  گروه

در گـروه واحـدهاي داراي سـودآوري پـایین و            واحد نیـز بـه ترتیـب         20 و   30واحد است و    

بر اساس نمودار ابتدا باید ارزش هر واحد در هر گروه را مورد توجه قـرار     . متوسط قرار گرفت  

با توجه به تفاوت باالي ارزش محصول تولیـدي گـروه داراي سـودآوري پـایین بـا سـایر                    . داد

ین باید بر روي سمت چپ نمـودار        یی نیز محرز گردید بنابر ا       ها که بر طبق تحلیل خوشه       گروه

ي واحد گروه داراي      اندازه. ي واحدها است    بر این اساس گام بعدي بررسی اندازه      . حرکت کنیم 

ي دو گرو دیگر است و با توجـه بـه             اندازه% 60 و   50سودآوري پایین به ترتیب برابر با حدود        

تـوان  ه دیگر قرار دارد می    ي مقیاس گروه داراي سودآوري باال که در حد فاصل دو گرو             مقایسه

ي فعالیت این  توان اندازه  گفت مقیاس فعالیت گروه داراي سودآوري پایین مطلوب نیست و می          

توان گفت از   در تایید روند حاصل از نمودار می      . ها موثر دانست    گروه را در سودآوري پایین آن     

توانـد  بر این مقیاس فعالیت میتري وجود دارد و بنا ها تفاوت کم  نظر کارآیی فنی نیز میان بنگاه     

ي دیگر آن است که میان دو گروه داراي سودآوري پـایین            ي تایید کننده    نکته. تعیین کننده باشد  

صورت کارآیی تخصیصی باالتر گروه متوسط        ها تفاوت نه تنها به      و متوسط از نظر ترکیب نهاده     

البتـه  . از گروه متوسط است   تر    نیست بلکه کارآیی تخصیصی گروه داراي سودآوري پایین بیش        

تـري قـرار دارنـد و داراي کـارآیی            گروه داراي سودآوري باال از هر حیث در شـرایط مطلـوب           
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توان گفت در مقایسه با دو گروه دیگر هم از نظر اندازه فعالیت             می. تخصیصی بهتري نیز هست   

  . کرد بهتري بوده است و هم از نظر ترکیب منابع داراي عمل

  

ها به تفکیک سطح سودآوري خی متغیرهاي گروهبر). 6(جدول 

  

واحدهاي داراي 

سودآوري پایین

واحدهاي با 

  سودآوري متوسط

واحدهاي با 

  سودآوري باال

8/1311/3205/920)هزار ریال(سود حاصل از هر متر مربع 

150330992558)مترمربع(مساحت فعال 

3/248/216/20)هزار ریال(ي تولید هر کیلوگرم  متوسط هزینه

7/7562/31185776)میلیون ریال(متوسط ارزش تولید کل 

910/0939/0982/0متوسط کارآیی فنی

416/0369/0684/0متوسط کارآیی تخصیصی

بازده ثابت 

نسبت به مقیاس

379/0354/0668/0متوسط کارآیی اقتصادي

932/0942/0983/0متوسط کارآیی فنی

488/0466/0873/0متوسط کارآیی تخصیصی

457/0453/0857/0متوسط کارآیی اقتصادي

بازده متغیر 

نسبت به مقیاس

977/0996/0999/0متوسط کارآیی مقیاس

  هاي تحقیقیافته: مأخذ       

تر شرایط فعالیت گروه داراي سـودآوري پـایین فرآینـد یـاد شـده در           به منظور تحلیل دقیق   

بـر  . آمـده اسـت   ) 7(ي براي واحدهاي انفرادي نیز تعقیب شـد کـه در جـدول              تحلیل سودآور 

ي واحدهاي داراي     یی تمام واحدهاي گروه داراي سودآوري پایین در زمره          اساس تحلیل خوشه  

ي مزرعه نیز این واحـدها بـر اسـاس     در گام بعدي از نظر اندازه. ارزش تولید پایین قرار گرفت    

 1500 شـیراز،    775ها تنهـا سـه واحـد تعـاونی            د که از میان آن    یی گروه بندي ش     تحلیل خوشه 

در مـورد سـایر    . ي مزرعه باال داراي ارزش تولید پایین بـود           با وجود اندازه   19دژکرد و تعاونی    

تواند عامـل سـودآوري پـایین     ي پایین مزرعه می     توان گفت اندازه    واحدها با طی این فرآیند می     

کـارآیی فنـی واحـدهاي تعـاونی     . ي باال چونین است    اي اندازه تحلیل واحدهاي دار  . ها باشد   آن
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کـه  اسـت در حـالی    % 86 و   88،  92 بـه ترتیـب حـدود        19 دژکرد و تعاونی     1500 شیراز،   775

 775ممکن است بتوان کـارآیی فنـی واحـد تعـاونی            . است% 94متوسط کارآیی فنی کل نمونه      

بـه  . توان پایین تلقی نمـود      یگر را می  شیراز را رضایت بخش دانست اما کارآیی فنی دو واحد د          

ي مطلوب به دلیل کارآیی فنـی          با وجود اندازه   19 دژکرد و تعاونی     1500این ترتیب واحدهاي    

در مورد این دو واحد نیز تحلیل ترکیب حداقل هزینه نشان           . پایین داراي سودآوري پایین است    

 بـا افـزایش اسـتفاده از دو    19اونی  دژکرد با افزایش استفاده از غذا و واحد تعـ 1500داد واحد   

  .  تواند به تولید در شرایط حداقل هزینه دست یابد ي غذا و آب می نهاده

  تحلیل علت سودآوري پایین برخی واحدها). 7(جدول 

  اندازه مزرعه  ارزش تولید  نام مزرعه  اندازه مزرعه  ارزش تولید  نام مزرعه

ککوچکمسردار نیازيکوچککمسید مجید حسامی

کوچککمفدكکوچککمساریتن

بزرگکم)آقایی (19تعاونی کوچککمشرکت سبز دشت

کوچککمشهداي رمضانبزرگکم شیراز775تعاونی 

کوچککم)ساطانی (82تعاونی کوچککم)رزاقی پور(کوثر استهبان 

کوچککم)سلطانی (54تعاونی کوچککمچرکس

کوچککم)رضاامام( رحیمیمجیدکوچککمیحیی خدامی

کوچککم تیراژه414تعاونی بزرگکمدژکرد1500

کوچککمسراي روزبهقزلکوچککمسرحد چهار دانگه

کوچککمچشمه چهل277تعاونی کوچککمسده

کوچککمعلی ناز زادهکوچککممحمد رضا برزگر

کوچککمعصر کامفیروز ولیکوچککم بوانات316تعاونی 

کوچککم ممسنی101تعاونی کوچککم)امیرساالري( سامان سرايقزل

کوچککمغضنفر محمديکوچککمقصر یعقوب

کوچککمگرده تعاونی دهکوچککماکبر فیروزي

  هاي تحقیقیافته: مأخذ    
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  نهادها  گیري و پیشنتیجه

ع تولید کـه بـر اسـاس        تاب. بندي نمود توان در قالب چند بخش جمع     هاي مطالعه را می   یافته

ترین عامـل     مالحظات اقتصادسنجی تصریح بسیار مناسبی نیز نشان داد حاکی از آن بود که مهم             

بـرداران، غـذا اسـت و الزم اسـت در ایـن خـصوص توجـه        ایجاد تفاوت در میان تولیـد بهـره    

دسـت  توان سایر عوامل را در مقایسه با غذا با توجه به ضرایب بـه                 می. تري صورت گیرد    بیش

ي   در مورد نیروي کار با وجود آن کـه تـالش شـد بـا محاسـبه                . آمده بسیار کم اهمیت دانست    

نقـش  . شاخص، کیفیت آن نیز لحاظ شود، مساعدت آن چندان حایز اهمیـت نـشان داده نـشد                

بنـابر  . تحصیالت نیروي کار در تحلیل عوامل موثر بر کارآیی نیز حایز اهمیت نشان دائـه نـشد        

ي نیـروي     هاي بهتر و تعیین کننده      شود در خصوص نیروي کار واحدها ویژگی        ینهاد م   این پیش 

میزان ارتباط تخصص نیروي کار با نوع فعالیتی        . ها از آن استفاده شود      کار شناسایی و در تحلیل    

  . ها باشد ي این ویژگی تواند از جمله دهد می که در واحد پرورش شیالت انجام می

تري دیده شد اما از نظر کارآیی تخصیصی ایـن           فنی اختالف کم   میان واحدها از نظر کارآیی    

به عبارتی بهره برداران بر روي مسایل فنی و اصول پرورش تأکید دارنـد              . تفاوت بسیار باال بود   

ها منجر بـه  تر به قیمت نهاده ویژه توجه کم ها با مسایل مدیریتی به تر آن و توجه و یا آشنایی کم 

گـردد در جهـت       نهـاد مـی     از این رو پیش   . بسیاري از واحدها شده است    کارآیی اقتصادي پایین    

  . آشنا ساختن مدیران با مسایل اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزي همت گمارده شود

اثر مقیاس فعالیت هم در تحلیل واحدها به تفکیک نوع بازده نـسبت بـه مقیـاس و هـم در                     

یج روشـن شـد واحـدهاي داراي کـارآیی فنـی            بر اساس نتا  . تحلیل سودآوري مشخص گردید   

% 40چونین نوع بازده نسبت به مقیاس نیـز بـراي             هم. پایین از مقیاس مطلوبی برخوردار نیست     

یابی به    شود واحدها در جهت دست      نهاد می   به این ترتیب پیش   . از واحدها صعودي ارزیابی شد    

امـا بـه هـر      . دن شرایط خواهد بـود    ي مطلوب هدایت شوند و البته این منوط به تامین بو            اندازه

  . حال مقیاس فعالیت واحدها بر متغیرهاي اقتصادي متعددي تاثیرگذار خواهد بود

تحلیل سودآوري واحدها نـشان داد کـه واحـدهاي داراي سـودآوري پـایین داراي مقیـاس            

ها نیز حاکی از آن است که بـیش           فعالیت کوچک است و بررسی نوع بازده نسبت به مقیاس آن          
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رود   ها داراي بازده صعودي و تعداد زیادي نیز داراي بازده ثابت است و انتظار می                از نیمی از آن   

هاي اقتصادي دیگـر را هماننـد امکـان برخـورداري از      گیري ي فعالیت امکان بهره  افزایش اندازه 

یـز  هـاي ثابـت ن    تر به دلیل باال رفتن حجم خرید و یا کاهش هزینـه           خرید نهاده به قیمت پایین    

گردد واحدهاي داراي بازده صعودي به منظور بهبود سودآوري           نهاد می   بنابراین پیش . فراهم کند 

  . خود مقیاس فعالیت خود را افزایش دهند
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