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تحلیل اقتصادی تولید ماهیان سردآبی بر اساس خود اتکایی بر تولید تخم  

 چشم زده داخلی یا واردات آن 
 

 4، حامد نجفی علمدارلو 3، صادق خلیلیان2* ، سید حبیب اهلل موسوی1هیوا اسدی کیا 

 

 چكیده 
آال در ایران بوده است.  اصلی در فرآیند تولید قزل  زده وارداتی در مقابل نوع تولید داخلی آن، همواره یکی از چالشهایچشماستفاده از تخم

یافته از این نژاد  های خوراک ماهیان پرورشتر نژاد وارداتی و کاهش هزینهعامل اصلی ایجاد این چالش وجود ضریب تبدیل غذایی پایین
به مراتب باالت نژاد وارداتی  این حال قیمت  با  ایرانی است.  نژاد  از  نوع تکثیرشده  به  نیز نسبت  تامین همیشگی آن  بوده و احتمال عدم  ر 

تهدیدی برای پایداری تولید و امنیت غذایی خواهد بود. با این توصیف، مطالعه حاضر جهت یافتن راه حلی پایدار برای مسئله فوق طراحی  
داده پوششی  تحلیل  رهیافت  و  اقتصادی  کارایی  مفهوم  از  منظور  بدین  مجوگردید.  دارای  مزارع  بین  در  و  ها  تفریخ  و  پرورش  و  تکثیر  ز 

که  طوریهای تولید خود دارند؛ بهبرداری مناسبی از نهادههای مذکور تقریباً بهرهپرورش استان مازندران استفاده شد. براساس نتایج، مزرعه
یتاً موجب شده تا میانگین  در کارایی تخصیصی است که نها  مزارعبا این حال تمایز اصلی  درصد است.    87میانگین کارایی فنی در بین آنها  

و در حدود   اندک  آنها  اقتصادی  این  43کارایی  به  توجه  با  و  درصد گردد.  تکثیر  دارای مجوز  مزارع  بین  اقتصادی در  میانگین کارایی  که 
باشد؛  درصد می  38زده وارداتی  چشمدرصد و برای مزارع دارای مجوز تفریخ و پرورش شامل مزارع کامالً وابسته به نهاده تخم  47پرورش  

به سمت ساختار تکثیر داخلی یا حداقل تکثیر و پرورش  نهاده خارجی  این  به  از حالت صرفاً وابسته  این استان  تولید مزارع  تغییر ساختار 
ار نیز  تواند قابل توصیه باشد. در این مطالعه کاهش قیمت نهاده های خوراک ماهی و دستمزد نیروی کهمزمان نژاد ایرانی و غیرایرانی می

 به عنوان راه حل دیگری جهت تضمین کارایی اقتصادی و نیز پایداری امنیت غذایی شناسایی شد. 
 

 هزده، استان مازندران، کارایی، تحلیل پوششی دادهچشمآال، نهاده وارداتی و داخلی تخمدهندگان ماهی قزلپرورشهای کلیدی: واژه
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 مقدمه   

 et alFry .,)  مطرح است  یكی از منابع سرشار از پروتئین   عنوان  به  1نگین کمان آالی ردر بین ماهیان سردآبی، قزل

تر است. همچنین  ها مقاوماین ماهی در شرایط کمبود اکسیژن، بیماری و تغییرات دما نسبت به سایر گونه(.  2018

 پرورش جهانی ماهیتولید و      (.Farahani, 2015)  شود و رشد آن سریع استنمو تخم آن در مدت کوتاه انجام می

درصد است.   26تن بوده که سهم ایران از آن  664،854نیز به میزان  2018آال در آبهای داخلی و شیرین در سال قزل

کشور دارای تولید در جهان است    77آالی پرورشی آبهای داخلی در بین  ی قزلدر واقع ایران بزرگترین تولید کننده

(FAO-FishStat, 2018.)  دو دیدگاه امنیت غذایی جامعه و اقتصادی    به لحاظ سهولت پرورش وین محصول  بنابراین ا

 دارای اهمیت است.  

-چشم آال در ایران، تولید این ماهی با منشأ نهاده تخمهایی در زمینه پرورش قزلعلیرغم وجود پیشرفتبا این حال و 

 ,Iranian fisheries organizationت است ) روی این صنعهای مهم پیش زده داخلی در مقابل نوع وارداتی از چالش

تخم  1397در سال  (.  2018 واردات  ایران  چشم   میزان  به  فرانسه،    246زده  دانمارک،  از کشورهای  و  قطعه  میلیون 

میلیون    150آال در این سال،  قزل  تخم اسپانیا و ایالت متحده آمریكا بوده است؛ این در حالیست که کل تولید داخلی  

توان  د )همان منبع(. این فزونی قابل توجه در میزان واردات نسبت به تولید داخلی نهاده مذکور را میباشقطعه می

بازارپسندی بیشتر نوع خارجی علی به  بازاری،  مرتبط  این تمایل  ایجاد  باالتر دانست؛ علت مهم  قیمت  الرغم داشتن 

نژاد تخموجود ضریب تبدیل غذایی پایین به  زده خارجی نسبت  چشم تر  با توجه  نوع داخلی است )همان منبع(.  به 

های تولید این ماهی مختص به هزینه غذاست؛ بنابراین هر عاملی که  درصد هزینه  50ها بیش از  اینكه در اکثر استان

داران مواجه خواهد شد )همان منبع(. از آنجایی که  های خوراک ماهی گردد، با استقبال مزرعهسبب کاهش هزینه

نژاد  ماهیان دار ماهیان دارای  به  تولید یک کیلوگرم گوشت، میزان غذای کمتری نسبت  ازای  به  نژاد غیرایرانی  ای 

کنند. با وجود این ویژگی، انتظار  دار تحمیل میهای غذای کمتری را بر مزرعهنمایند؛ بنابراین هزینهایرانی مصرف می

وارداتی بیشتر از مزارعی باشد که از نژاد ایرانی استفاده    یکننده از تخم چشم زدهرود کارایی فنی مزارع استفادهمی

 ,Farrell, 1957)آید  های مصرفی بدست مینمایند. کارایی فنی بنابر تعریف، از تقسیم میزان تولیدات به نهادهمی

Emrouznejad & Cabanda, 2014 .) 
تخم قیمت  بودن  باال  تعبیر،  این  مقابل  بهچشمدر  نسبت  ایرانی  غیر  مزارع    زده  سودآوری  کاهش  ایرانی، سبب  نوع 

کارایی تخصیصی مزارع وابسته به    رسد گردد؛ که در این صورت به نظر میکننده از این نوع نهاده وارداتی می استفاده

کارایی تخصیصی نیز زمانی وجود دارد که یک واحد تولیدی برای خرید  این نهاده کمتر از مزارع غیر وابسته باشد.  

 ,.Coelli et alافزوده حاصل از مصرف نهاده با قیمت آن برابر گردد  ر سطحی پرداخت داشته باشد که ارزشها دنهاده

2005) .) 
تخم نهاده  از  استفاده  اثر  اوصاف،  این  دیگر  چشم با  تعبیر  به  یا  و  کارایی  نوع  دو  این  برآیند  مزارع،  در  خارجی  زده 

اقتصادی  صحیح محاسبه و مورد استفاده قرار گیرد. کارایی    بایست جهت تصمیم سازیکارایی اقتصادی است که می

 
1 - Rainbow Trout 
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ها نیز تا جایی باشد که قیمت آنها و  زمانی ایجادخوهد شد که تولید به لحاظ فنی کارا باشد و سطح استفاده از نهاده  

 (. Farrell, 1957. Kao, 2017)  شان برابر شودارزش افزوده

سیاست روی  پیش  اصلی  سواالت  توصیف  این  پرورش  با  مزارع  که  است  این  کنندگان  تولید  و  نژاد  گذاران  دهنده 

کنند یا مزارع تكثیرکننده نژاد داخلی؟ در نهایت عوامل بهبود  زده از لحاظ اقتصادی کاراتر عمل می چشم خارجی تخم

استفاده  ناکارآمد  مزارع  اقتصادی  کارایی  تخمدهنده  از  من چشم کننده  بدین  چیست؟  داخلی  و  خارجی  ظور،  زده 

 ی حاضر جهت پاسخ گویی به سواالت فوق طرح ریزی و اجرا شد.  مطالعه

جهت پاسخگویی به سواالت تحقیق و نیز یافتن روش مناسب تحلیل، مرور جامعی بر ادبیات مرتبط با این مبحث در  

 Faryadres etیقات  توان به تحق از جمله این مطالعات مرتبط به بخش کشاورزی می  ایران و سایر نقاط دنیا انجام شد.

al,. (2002), Mehrabi & Pakravan, (2009), Park, (2012), Sepehr Doost & Kamran, (2013), Ton, (2018), 

Yu and Yu, (2018),  .اشاره کرد 

آبزی  زمینه  در  کارایی  به  مرتبط  مطالعات  کلی  طور  است  به  محدودتر  صنایع  دیگر  و  کشاورزی  به  نسبت  پروری 

(., 2014at ale.(Iliyasu   1پروری توسط گوارانتی و لیونگ اولین مطالعات مرتبط به محاسبه کارایی در بخش آبزی  

های بعد نیز مطالعات فراوانی از  (. در سالa2014انجام شد )ایلیاسو و همكاران،    1997و    1996در دوسال متوالی  

تحقیقات    Cinemre et al., (2006), Hassanpour et al., (2010) & (2011), Alam (2011), Nielsenجمله 

(2011), Arita and Leung (2014), Zongli et al., (2017), Gutiérrez et al., (2020)   به محاسبه تمامی یا یكی از

 اند. انواع کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در این بخش پرداخته
 

 ,.Iliyasu et al))بهبود و تحلیل کارایی فنی بوده است    پروری برتاکید اکثر مطالعات مرتبط به کارایی در زمینه آبزی

2014a  انگیزه؛ البته سایر بخشی تولیدکنندگان در بخش آبزیتردیدی نیست  اقتصاد حداکثر کردن  پروری و  های 

مقدار فیزیكی ستانده/درآمد )با فرض ثابت بودن قیمت محصول( نیست و تولید با هدف حداکثر سازی سود انجام  

-ها در نقطه بهینه تولید توجه می برداری از نهاده. با تمرکز بر محاسبه کارایی اقتصادی هم بر حداکثر بهرهشودمی

 Iliyasu et))گردد  ها به منظور افزایش سودآوری تاکید میشود و هم بر تخصیص بهینه قیمت نهاده و کاهش هزینه

al., 2014.  ا جهت تخمین کارایی بهره گرفته شده است. از مزایای  هدر تحقیقات مذکور از روش تحلیل پوششی داده

های مقطعی  ها، عدم نیاز به تخمین تابع تولید و امكان تخمین با استفاده از دادهاستفاده از روش تحلیل پوششی داده

میمی روش  این  از  استفاده  با  همچنین  چندین  باشد.  ورودیتوان  عنوان  به  را  محصول  و   گرفت درنظرمدلنهاده 
.(Sharma and Leung, 2003. Iliyasu et al., 2014a & Iliyasu et al., 2014b)  

با توجه به ادبیات تحقیق اکثر مطالعات موجود به بررسی انواع کارایی در مزارع پرورشی بدون توجه به نوع مجوز و 

پرداخته تولیدی  فعالیت  مطالعهشباهت  تاکنون  و  مقاند  به  ایران  کشور  در  ویژه  به  مزارع  ای  اقتصادی  کارایی  ایسه 

با     ده نپرداخته است. همچنین تحلیل قیمت نهاده بر کارایی اقتصادیزچشمسردآبی با فعالیت تكثیر یا پرورش تخم

بنابراین در تحقیق پیش  براین مزارع، در مطالعات مغفول مانده است.  تولید  تمرکز  فرآیند  رو کارایی مزارعی که در 

نهاده تخم به  وابستهچشمخود  یا هر دو  وارداتی  قرار گرفته است.  زده داخلی،  مازندران مورد کنكاش  استان  اند، در 

آالی رنگین کمان مطرح است. این استان با تولید  های اصلی تولید ماهی قزلاستان مازندران به عنوان یكی از قطب

 
1  -  Gunaratne  and Leung 
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استان    30آالی پرورشی ایران را در بین  درصد از کل تولید قزل  8سهمی معادل    ،تن  14،467  ماهی پرواری به میزان

درصد است به میزان    3تولیدکننده به خود اختصاص داده است. این سهم از میانگین سهم تولید استانی که حدودا  

درصد    33همچنین  . (Iranian Fisheries Organization Statistical Yearbook, 2018) باشد  قابل توجهی بیشتر می

زده غیرایرانی مربوط به این استان بوده است  چشمدرصد واردات تخم  6آال با نژاد ایرانی و  قزلزده  تولید تخم چشم 
(Iranian Fisheries Organization, 2018.)    
 

 زده در استان مازندران چشم دهنده تخم ساختار تولید مزارع تكثیرکننده و پرورش
  302بوده است؛ در بین مزارع مذکور،   آالدهنده قزلورشمزرعه فعال پر  329دارای    1397استان مازندران در سال  

-زده ایرانی و پرورش و نگهداری نژاد تخمچشممزرعه به فعالیت تكثیر تخم  27آال و  مزرعه تنها به پرورش ماهی قزل

عملكرد و  با توجه به اینكه تمرکز مطالعه پیش رو بر مقایسه  (. همان منبع)اند زده ایرانی و خارجی مشغول بودهچشم

-کنند، لذا کلیه جامعه پرورشزده استفاده می چشمکارایی مزارعی است که به نوعی در فعالیت تولیدی خود از تخم

نیاز جهت     آالزده قزلچشم دهندگان و تكثیرکنندگان تخم قرار گرفت. اطالعات مورد  این استان مبنای تحلیل  در 

آوری گردید؛  جمع  1397نامه از این مزارع برای سال  نی و تكمیل پرسشانجام این مطالعه نیز با انجام تحقیقات میدا

قابلیت استناد به اطالعات   مزرعه فراهم آمد. پراکندگی مزارع مورد بررسی تحقیق در سطح شهرستان    25که تنها 

و تنكابن  های آمل  گردد، شهرستاننشان داده شده است. همانگونه که مالحظه می   1استان مازندران به شرح نقشه  

 زده را در این استان دارند. چشمبیشترین تعداد مزارع با فعالیت تكثیر، نگهداری و پرورش تخم 

 
 1397منبع: سازمان شیالت ایران و تحقیقات میدانی، 

 شهرستان استان مازندران در سطح زده چشمتكثیر، نگهداری و پرورش تخم(: نقشه پراکندگی مزارع با فعالیت 1شكل )

-چشم توانند از تخمالزم به ذکر است که براساس قوانین و مقررات تعیین شده سازمان شیالت ایران، تنها مزارعی می

زده استفاده نمایند که دارای یكی از مجوزهای الف( تكثیر و پرورش و ب( تفریخ و پرورش باشند. مزارع نوع )الف(  

قابلیت تولید و پرو باشند. نوع )ب(  ی وارداتی میزدهچشم ی داخلی و همزمان پرورش تخمزدهچشمرش تخمدارای 

تخم پرورش  قابلیت  تخم   زدهچشم مزارع، صرفاً  تولید  اجازه  که  داشته  را  ماهی  پرورش  نیز  را  چشمو  مزرعه  در  زده 

قزل پرورشی  مزارع  تخمندارند.  نهاده  از  استفاده  نوع  براساس  را  مازندران  سال  چشمآالی  در  وارداتی  و  ایرانی  زده 

ای است که تنها به تكثیر و  مزرعه  8بندی نمود. گروه اول شامل  ( طبقه1گروه به شرح جدول )  5توان به  ، می1397

 مزرعه  1 :رامسر

 مزرعه 7 :تنكابن

 مزرعه 1 :چالوس

 مزرعه  1 :نوشهر

 مزرعه  2 :سوادکوه  مزرعه 9 :آمل

 مزرعه  4 :ساری
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زده  چشم مزرعه است که به صورت همزمان تكثیر نژاد تخم4پردازند. گروه دوم شامل زده داخلی میچشم پرورش تخم

زده خارجی دارند. در گروه سوم نیز یک مزرعه وجود دارد که با وجود داشتن امكان تكثیر  چشم داخلی و پرورش تخم

تخم چشمتخم تنها  ایرانی،  میچشمزده  پرورش  را  خارجی  شامل  زده  چهارم  گروه  نهایت  در  با    11دهند.  مزرعه 

و گروه پنجم به عنوان گروه    زده خارجی را پرورشچشمزده است که فقط تخمچشم پتانسیل نگهداری و پرورش تخم

 باشد.  زده میچشمدهنده توام نوع خارجی و داخلی تخمای است که خریدار و پرورشآخر، مزرعه

 1397زده در سال چشم آالی استان مازندران براساس نوع استفاده از نژاد داخلی و وارداتی تخم بندی مزارع پرورشی قزل (:  طبقه 1جدول ) 
 نوع مجوز  گروه ه تعداد مزرع  توضیحات 

 گروه اول  8 تكثیر کننده نوع داخلی 

 مزارع با مجوز تكثیر و پرورش 
دهنده نوع  تكثیر کننده نژاد داخلی و خریدار و پرورش

 خارجی 
 گروه دوم  4

 گروه سوم  1 دهنده نوع خارجی خریدار و پرورش

 گروه چهارم  11 دهنده نوع خارجی خریدار و پرورش
 و پرورش  مزارع با مجوز تفریخ

 گروه پنجم  1 دهنده نوع خارجی و داخلیخریدار و پرورش

 جمع کل  25 -

 1397های تحقیق و سازمان شیالت ایران، منبع: یافته

است.  ها مطالعه شرح و بسط یافتهتحلیل پوششی داده  ی حاضر ابتدا در قسمت روش تحقیق مدلی مطالعهدر ادامه

ده در این  زچشمرایی فنی، تخصیصی و اقتصادی مزارع دارای فعالیت و تكثیر تخمدر پایان نتایج حاصل شده از کا

اند و تحلیل حساسیت جهت یافتن راه حلی برای افزایش کارایی اقتصادی آنها انجام گرفته  استان ارائه و تشریح شده

 است.

 روش تحقیق 
ها نسبت به تولید بیشتر است  رل بر روی نهادهپروری امكان کنتکه در بخش کشاورزی و بالطبع آبزیبا توجه به این

(Galanopoulos et al., 2006)،    جهت پاسخ گویی به سواالت تحقیق به منظور محاسبه کارایی فنی و سپس کارایی

 ,.Ferrell, (1957). Banker et al., (2004). Iliyasu et alگیری از مطالعاتاقتصادی، مدل ورودی محور ذیل با بهره

(2014c). Hwang et al., (2016)    ادامه در  قرار گرفت که  استفاده  مورد  و  یافت  بسط  فنی  کارایی  جهت محاسبه 

شرح داده شده است. به عبارت دیگر در این مطالعه برای حداکثر نمودن کارایی فرض شده است که ورودی )نهاده(  

پروری امكان کنترل بر  زی و بالطبع آبزیثابت و در مقابل خروجی یا تولید محصول حداکثر شود زیرا در بخش کشاور

نهاده استروی  بیشتر  تولید  به  نسبت  انتخاب   .(Galanopoulos et al., 2006) ها  تحقیق جهت  این  در  همچنین 

براساس   2کارایی فنی خالص   و  CCR  1استفاده از مدل بازده ثابت و متغیر به مقیاس تولید، کارایی فنی براساس مدل 

محاسبه  3CBCمدل  محاسبه    نیز  برابر  مطالعه  این  در  فنی  کارایی  و  خالص  فنی  کارایی  اینكه  به  توجه  با  گردید؛ 

 
1  -  Charnes, Cooper, Rhodes, 1978. 

2  -  Pure technical efficiency 
3  -  Banker, Chames and Cooper, 1984. 
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نیز تولید  به مقیاس  بازده  نظر گرفته شد     CCRبر اساس مدل   شدند،  مدل (.  Huang & Zhang, 2018)ثابت در 

 باشد.( می5( تا ) 1تعیین کارایی فنی مزارع تكثیری و تفریخی قزل آال در استان مازندران به شرح روابط )

(1 )   Min  

  Subject to: 

(2 )  
 

  
(3 )     
(4 )     

(5 )     
 باشند: ها و متغیرها به شرح ذیل میکه در این نامعادالت تعاریف اندیس

 آال زده قزل چشم و پرورش و تفریخ و پرورش تخمکارایی فنی مزارع با مجوز تكثیر   

 آال زده قزلچشمنهاده مورد استفاده توسط مزارع با مجوز تكثیر و پرورش و تفریخ و پرورش تخم 

 آال در استان مازندران  زده قزلچشممزارع با مجوز تكثیر و پرورش و تفریخ و پرورش تخم 

 آال در استان مازندران جهت بررسی کارایی )مزارع هدف(زده قزلچشمریخ و پرورش تخممزارع با مجوز تكثیر و پرورش و تف 

 و مقدار واقعی آن در مزرعه هدف )مورد بررسی(  ام ام در مزرعه  مقدار نهاده   و    

 and   و مقدار واقعی آن در مزرعه هدف  ام ل نهایی )ماهی پرواری( مزارع مورد بررسی در مزرعه  مقدار تولید محصو 

 and   و مقدار واقعی آن در مزرعه هدف  ام زده جهت فروش( مزارع مورد بررسی در مزرعه  چشممقدار تولید محصول نهایی )تخم 

  ام مزرعه   ربوط به مجموعه مرجع دروزن م 

نامساوی اقتصادی  تفسیر  باال میدر  واحدهای  های  از  کارایی هر یک  و مقایسه  برای محاسبه  اظهار داشت که  توان 

(، تقاضای نهاده اصلی مورد استفاده در مزرعه مجازی )به عنوان مزرعه  2ساز )مزارع مجازی( مطابق با رابطه )تصمیم

( نیز عرضه برای هر 4( و )3ارا( بایستی از تقاضای نهاده اصلی مزرعه هدف کوچكتر باشد. همچنین براساس رابطه )ک

 ,Charnes)  بایستی بزرگتر از عرضه نهایی محصول در مزرعه هدف باشد  محصوالت نهایی در مزرعه مجازی کدام از

1978; Banker, 1989; Mehregan, 2013 .) 

دهند. الگوی محاسبه کارایی اقتصادی نیز مشابه کارایی فنی است با  مجموعه مرجع را نشان می  ( نیز وزن 5رابطه )

شود و متغیر  ( تغییری ایجاد می2این تفاوت که تابع هدف آن حداقل سازی هزینه است. همچنین در محدودیت )

) نشان نامس( حذف میدهنده کارایی  این  به عبارت دیگر در  نهاده  اویگردد.  ها تنها متغیر تصمیم مقدار مصرف 

   های الگوی محاسبه کارایی اقتصادی ارائه شده است.در ادامه تابع هدف و محدودیت  شود.وارد معادالت می

(6 )     
  Subject to: 

(7) 
 

  
(8)    
(9)    

(10)    
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  باشد. پس از اجرای مدل ای است که کارایی آن تحت بررسی میام در مزرعه  ، قیمت نهاده  که در تابع هدف  

قابل محاسبه خواهد بود که با جایگزین کردن آن در تابع هدف،    DMU، برای هر  مقدار بهینه  ،  ریزی فوقبرنامه

های اعضای مربوط به مزرعه هدف  قابل تعیین است. اگر مقادیر واقعی داده  DMUهر   ( برای  )   هزینه بهینه کل 

شود. از تقسیم دو  ساز محاسبه می( مربوط به آن واحد تصمیم) ( قرار داده شود، مقدار هزینه واقعی  6در رابطه )

 قابل محاسبه است:  (DMU)ها کارایی اقتصادی آن مزرعه مزرعه مقدار هزینه بهینه بر هزینه واقعی در هریک از

                                                                                        (11) 

تقسیم می فنی  بر کارایی  اقتصادی  نیز، کارایی  نبرای محاسبه کارایی تخصیصی  اشاره  شود. همانگونه که پیشتر  یز 

نهادهشد،   به مصرف  و مربوط  نیاز  قیمتآمار و اطالعات مورد  به تمامی    ها،  با مراجعه حضوری  تولید  آنها و میزان 

 1397نامه برای سال  داران دارای مجوز تكثیر و پرورش و تفریخ و پرورش در استان مازندران و تكمیل پرسشمزرعه

باشد؛  ه در این تحقیق شامل غذای ماهی، نیروی کار، برق، سوخت میهای ورودی مورد استفادگردآوری شد. نهاده

 ,.Arita and Leung (2014) ،Gutiérrez  et alپروری توسطکه در مطالعات مشابه در زمینه محاسبه کارایی آبزی

 مورد استفاده قرار گرفته اند.  نیزYuan et al., (2020)  و  (2020)

گرم نیز به   150تا    100زده داخلی و خارجی و بچه ماهی بین  چشمتخمپراهمیت  همچنین در این مطالعه دو نهاده  

ها و محصوالت به کار گرفته شده در تحقیق  عنوان ورودی مدل مد نظر قرار گرفته است. در ادامه آمار توصیفی نهاده

 .ارائه گردیده است  GAMS  افزارنرم از استفاده و نتایج حاصل از مدلسازی صورت گرفته با 

 نتایج و بحث   
نهاده  تفریخ و پرورش استان  اطالعات و آمار توصیفی  فعالیت تكثیر،  به کارگفته شده در مزارع دارای  تولیدات  ها و 

( ارائه شده است. متغیرهای مذکور به عنوان ورودی و خروجی مدل تحلیل  2مطابق جدول )  1397مازندران در سال  

اند. بر این اساس  رایی مزارع موجود در این استان مورد استفاده قرار گرفتهها به منظور تخمین انواع کاپوششی داده

هزار قطعه است. همچنین    120و    358زده وارداتی و داخلی این استان به ترتیب  چشممتوسط استفاده از نهاده تخم

ماهی   خوراک  مصرف  ماهی    62متوسط  بچه  گازوئیل    2تن،  کار    1،560تن،  نیروی  و  و    5لیتر  برق  نفر  انرژی 

-تن و تخم  93باشد. تولیدات نهایی این مزارع نیز ترکیبی از ماهی پرواری با میانگین  کیلووات ساعت می  546،951

 بوده است.  1397هزار قطعه در سال  1،324زده جهت فروش به میزان  چشم
 1397تفریخ و پرورش استان مازندران در سال  ها و تولید مزارع سردآبی دارای مجوز تكثیر و پرورش و(: توصیف آماری نهاده2جدول )

 حداکثر  حداقل  میانگین  ها نهاده

 1,200,000     0 358,000 زده خارجی )قطعه( چشمتخم

 300 3 62 غذای ماهی )تن  

 2,400,000 0 120,000 زده داخلی )قطعه( چشمتخم

 25 0 2 گرم )تن (  150تا  100بچه ماهی 

 6,000 0 1,560 گازوئیل )لیتر( 

 15 1 5 تعداد نیروی کار )نفر( 

 2,992,575 67,575 546,951 انرژی برق )کیلو وات ساعت( 

 380 1 93 میزان تولید ماهی )تن( 
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 حداکثر  حداقل  میانگین  ها نهاده

 15,000,000 0 1,324,000 زده )قطعه( چشممیزان تولید تخم

 های تحقیق منبع: یافته    

داده تحلیل پوششی  با مدلهای  اکثر مطالعات مرتبط  تعیدر  واحدهای تصمیمها،  تعداد  تعداد  ین  براساس معیار  گیر 

و خروجیورودی مناسب  ها  تعیین  زیرا  است.  گرفته شده  بهره  متفاوتی  استداللهای  از  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  ها 

تفكیک  و  مدل  آزادی  درجه  بهبود  سبب  شده  اشاره  معیار  براساس  واحدها  این  کارایی  تعداد  شاخص  بهتر  پذیری 

 . ((Bowlin, 1987 گرددر مدل میمحاسبه شده د

., (1988). Bowlin, (1987) et alAli   Golany and Roll, (1989). سرانگشتی قاعده  از  تعداد  1،  تعیین  جهت   ،

تصمیم  تعداد  واحدهای  برابر مجموع  دو  بایستی حداقل  واحدها  این  تعداد  قاعده مذکور  در  اند.  نموده  استفاده  گیر 

باشد.ها و خروجیورودی این اساس حداقل کفایت    ها  بر  بهره گرفته شده است.  از منطق مذکور  نیز  مقاله  این  در 

تصمیم واحدهای  )تعداد  محصول  و  نهاده  تعداد  این  برای  و خروجی(    9گیر  مزارع جهت    18ورودی  تعداد  و  عدد 

کارایی،   می  25بررسی  و  مزرعه  تكثیر  مجوز  دارای  مزارع  تمامی  برای  کارایی  انواع  محاسبه  نتایج  ادامه  در  باشد. 

 ( ارائه شده است.1بندی اعمال شده در قالب جدول )پرورش و تفریخ و پرورش در استان مازندران و براساس گروه

کارا می  15(،  3مطابق با خروجی حاصل شده در جدول ) . همچنین در بین مزارع  باشندمزرعه از لحاظ فنی کامالً 

باشد؛ گروه سوم  می82/0و    94/0بندی شده دارای مجوز تكثیر و پرورش گروه اول و دوم، میانگین کارایی فنی  گروه

دارای کارایی فنی کامل است. این در حالیست که در بین مزارع دارای مجوز تفریخ و پرورش،    نیز شامل مزرعه  

به عنوان تنها مزرعه گروه پنجم دارای کارایی کامل است.    است و مزرعه    82/0گروه چهارم  میانگین کارایی فنی  

زده خارجی با ضریب تبدیل  چشماشاره شد، استفاده از نهاده تخم  در طرح مساله این تحقیق بنابراین برخالف آنچه  

این ن هاده وارداتی نسبت به مزارع دارای فعالیت صرف  غذایی کمتر سبب بهبود کارایی فنی مزارع وابسته کامل به 

تكثیر و پرورش نژاد ایرانی نگردیده است؛ بلكه براساس آنچه از نتایج بدست آمد و به آن اشاره شد، مزارع گروه اول با  

نژاد تخم و پرورش  تكثیر  انحصاری  تنها پرورشچشم فعالیت  مزارع گروه چهارم که  به  ایرانی نسبت  نوع  زده  دهنده 

 خارجی اند، دارای میانگین کارایی فنی باالتری هستند.  

نهاده تخم استفاده  نژاد مورد  از  نظر  بین  چشمبا صرف  در  اقتصادی  و  کارایی تخصیصی  با  فنی  زده، مقایسه کارایی 

-داران، حاکی از آن است که کارایی فنی به صورت میانگین در وضعیت بهتری قرار دارد و نزدیک به کامل می مزرعه

آنچه سبب ایجاد  اند و  های تولید خود را داشتهبرداری از نهادهحداکثر بهرهداران، تقریباً  باشند. بدین صورت مزرعه

گردد، پایین بودن قابل توجه کارایی تخصیصی و بالطبع اقتصادی است. بنابراین انگیزه واقعی تمایز در بین ایشان می

نهاده از مصرف  نمی  ها که همانا تولیدکنندگان  تامین  به طور کامل  نهادهکسب سود است  قیمت  زیرا  به  شود.  های 

داران این  ها و کاهش حاشیه سود مزرعهای باالست است که موجب افزایش هزینهکارگرفته شده در تولید به اندازه

سبب ایجاد عدم  اند،  ها که در ادامه مشخص گردیدهاستان گردیده است. به عبارت دیگر باال بودن قیمت برخی نهاده

( میانگین کارایی فنی،  3داران شده است. براساس نتایج جدول ) کارایی تخصیصی و اقتصادی چشمگیر در بین مزرعه

 
1 -Rule of thumb 
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اقتصادی در بین مزارع دارای مجوز تكثیر )با کارایی از مزارع دارای  47/0و    51/0،  91/0های  تخصیصی و  بیشتر   )

 باشد.( می38/0و  46/0، 84/0های مجوز تفریخ و پرورش )باکارایی 

 %54و    %46،  %47،  %74های دوم تا پنجم به ترتیب  و سایر گروه  %42همچنین میانگین کارایی تخصیصی گروه اول  

-ها، باال بودن قیمت نهاده وارداتی تخم الرغم اندک بودن کارایی تخصیصی در بین تمامی گروهباشد. بنابراین علیمی

یی تخصیصی در مزارع وابسته و نیمه وابسته به این نهاده وارداتی )گروه دوم تا  زده سبب نشده است که کاراچشم

پنجم( کمتر از مزارع مستقل و غیروابسته به آن )گروه اول( شود. بنابراین فرض ابتدای تحقیق مبنی بر بیشتر بودن  

شود. میانگین کارایی  می  زده خارجی نقضچشمکارایی تخصیصی مزارع مستقل نسبت به مزارع وابسته به نهاده تخم

باشد. بدین صورت میانگین  می  % 54و    % 37،  %47،  %61ها به ترتیب  و سایر گروه  %41اقتصادی مزارع گروه اول نیز  

-چشم مزارع کامالً خودکفای گروه اول بیشتر از میانگین مزارع گروه چهارمِ کامالً وابسته به نهاده تخم  این کارایی در

راین اساس مزارع مستقل، سودآوری بهتری را نسبت به مزارع کامالً وابسته برای خود رقم  زده خارجی شده است. ب

 اند.زده

با توجه پایین بودن کارایی اقتصادی و تخصیصی نسبت به کارایی فنی و لزوم بررسی چگونگی افزایش آن، در ادامه  

 ی عدم کارایی اقتصادی کامل، انجام شد.های اصلی به کارگرفته شده برای مزارع داراتحلیل حساسیت قیمت نهاده

 1397ی استان مازندران در زده چشم (: نتایج انواع کارایی مزارع دارای مجوز تكثیر، نگهداری و پرورش تخم 3جدول ) 

 کارایی فنی  کارایی تخصیصی کارایی اقتصادی مزرعه  گروه نوع مجوز 

مزارع با مجوز تكث
یر
 

ش 
و پرور

 

 گروه اول 

 54/0 54/0 1 

 35/0 35/0 1 

 18/0 18/0 1 

 3/0 3/0 1 

 72/0 72/0 1 

 69/0 69/0 1 

 32/0 32/0 1 

 15/0 29/0 51/0 

 94/0 42/0 41/0 میانگین 

 گروه دوم 

 19/0 49/0 39/0 

 79/0 79/0 1 

 44/0 5/0 88/0 

 1 1 1 

 82/0 74/0 61/0 میانگین 

 1 47/0 47/0  گروه سوم 

 91/0 51/0 47/0 و پرورش   تكثیرمجوز  یمزارع دارا ییکارا  یانگینم

مزارع با مجوز تفر
یخ
 

ش 
و پرور

 

 گروه چهارم 

 28/0 28/0 1 

 23/0 23/0 1 

 12/0 18/0 67/0 

 43/0 43/0 1 

 3/0 54/0 56/0 

 4/0 53/0 75/0 
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 کارایی فنی  کارایی تخصیصی کارایی اقتصادی مزرعه  گروه نوع مجوز 

 3/0 3/0 99/0 

 1 1 1 

 3/0 51/0 59/0 

 28/0 57/0 49/0 

 43/0 43/0 99/0 

 82/0 46/0 37/0 میانگین 

 1 54/0 54/0  گروه پنجم 

 84/0 46/0 38/0 میانگین کارایی مزارع دارای مجوز تفریخ و پرورش 

 87/0 49/0 43/0 میانگین کارایی کل مزارع  
 های تحقیقمنبع: یافته

بدست نتایج  با  جدول  آمدهمطابق  در  حساسیت  تحلیل  ناکارآمدی  4)  از  این  ایجاد  در  اساسی  و  اصلی  مشكل   ،)

باشد. زیرا به صورت میانگین و  زده وارداتی و نیروی کار میچشم اقتصادی به ترتیب اولویت شامل قیمت خوراک، تخم

ایی اقتصادی به میزان  توان موجبات بهبودی کارهای مذکور میدر قیمت نهاده  %12و    %10،  %4به ترتیب با کاهش  

 درصد را فراهم آورد.   1

نهاده  بین  در  مزرعه بنابراین  به دست  باالیی  قیمت  با  ماهی  غذای  بررسی  مورد  میهای  کاهش  داران  با  زیرا  رسد. 

توان سبب بهبود کارایی اقتصادی به میزان یک درصد شد.  درصد در اکثر مزارع( می  5جزئی در قیمت آن )کمتر از  

ک تخمهمچنین  نهاده  قیمت  وابستهچشماهش  آن  به  که  مزارعی  در  استفاده  مورد  خارجی  افزایش  زده  سبب  اند، 

کارایی شده است. همانگونه که اشاره شد، کاهش دستمزد نیروی کار نیز در بهبود کارایی اقتصادی موثر است. نتایج  

توان کارایی  در دستمزد نیروی کار، میدرصد    5مزرعه مورد بررسی با کاهش بیش از    18دهد که در بین  نشان می 

 درصد افزایش داد. 1اقتصادی را 
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   ** (: تحلیل حساسیت به ازای افزایش یک درصد در کارایی اقتصادی مزارع ناکارا 4جدول) 

 نیروی کار  مزرعه  گروه نوع مجوز 
-تخم چشم

 زده خارجی 

-تخم چشم

 زده ایرانی 
 انرژی برق  بچه ماهی 

غذای  

 ماهی
 گازوئیل 

مزار
ع با مجوز تكث

یر
 

ش 
و پرور

 

گروه  

 اول

 5% - -  * - 2%  * 

 8% - - -  * 3%  * 

 28 % - - -  * 4%  * 

 8% - -  *  * 3%  * 

 2% - -  *  * 2%  * 

 2% - -  *  * 2% - 

 3% - - -  * 4%  * 

 17 % - -  *  * 5%  * 

گروه  

 دوم

 22 %  * -  *  * 4%  * 

 7% 5% - -  * 1%  * 

 10 % 16 % -  *  * 2%  * 

گروه  

 *  %2 *  - - *  % 11  سوم 

مزارع با مجوز تفر
یخ
 

ش 
و پرور

 

گروه  

 چهارم 

 13 % 6 % - -  * 2% - 

 24 % 17 % - -  * 3% - 

 15 % 9% - -  * 21 %  * 

 6 % 3% - -  * 3%  * 

 12 % 3% - -  * 10 %  * 

 10 % 10 % - -  * 2%  * 

  * 7% - - 32 % 3%  * 

 20 % 9% - -  * 3%  * 

 15 % 9% - -  * 3%  * 

 14 % 6 % - -  * 2%  * 

گروه  

 *  %3 *  - %2 % 32 %7  پنجم

 دار است.**خط تیره به معنای عدم استفاده از نهاده مدنظر توسط مزرعه

 باشد. *به معنای بی کشش بودن کارایی اقتصادی نسبت به تغییر قیمت نهاده می 

 های تحقیق منبع: یافته

های ارزان قیمت انرژی شامل گازوئیل، برق و نهاده بچه ماهی در مزارع  الزم به ذکر است کاهش قیمت سایر نهاده

کند. به عبارت دیگر کارایی اقتصادی نسبت  کننده از آنها عمالً  تغییرمحسوسی در کارایی اقتصادی ایجاد نمیاستفاده

کم کشش است. بنابراین در نهایت کاهش قیمت خوراک ماهی و    کشش یا بسیارها بیبه تغییرات قیمتی این نهاده

تخم از  کننده  استفاده  مزارع  اقتصادی  کارایی  بهبود  در  را  تاثیر  بیشترین  کار  نیروی  و  چشمدستمزد  وارداتی  زده 

سبب  تواند  زده خارجی نیز در کنار دو نهاده اشاره شده نیز میچشمداخلی دارد. همچنین کاهش قیمت وارداتی تخم
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جویی در منابع ارزی کشور توصیه  بهود کارایی اقتصادی مزارع وابسته به این نهاده غیرایرانی باشد که به منظور صرفه

 گردد.نمی

 گیری و پیشنهادات نتیجه 
تخم  از  استفاده  عدم  یا  استفاده  پیشنهاد  ارائه  برای  حلی  راه  به  نیل  دنبال  به  حاضر  در  چشممطالعه  غیرایرانی  زده 

قزل  مزارع ماهی  پرورش  و  تفریخ  و  پرورش  و  تكثیر  مجوز  مهم الجرم  دارای  این  برای  است.  مازندران  استان  آالی 

ای و تولید آنها با  بایستی کلیه جامعه مزارع سردآبی دارای مجوزهای ذکر شده در استان مازندران و اطالعات نهاده

. همچنین در این مطالعه از معیار کارایی اقتصادی و  گرفتانجام تحقیقات میدانی، بررسی و مورد شناسایی قرار می

 ها بهره گرفته شد.  مدل تحلیل پوششی داده

کارایی   میانگین  به  توجه  با  اینكه  اول  شد.  حاصل  حاضر  مطالعه  انجام  از  گزاری  سیاست  قابل  و  کلی  نتیجه  دو 

تكثیر و باالتر مزارع دارای مجوز  فنی  و کارایی  بالطبع سودآوری  و  به مزارع دارای مجوز    اقتصادی  پرورش  نسبت 

توانند به تشویق و حمایت  زده خارجی(، سیاستگزاران میچشم تفریخ و پرورش )به ویژه مزارع  کامال وابسته به تخم

تخم نژاد  تكثیر  به  استان  این  صورت  چشممزارع  به  خارجی  نژاد  پرورش  و  ایرانی  نژاد  تكثیر  حداقل  یا  ایرانی  زده 

 .  همزمان بپردازند

زده  چشمکننده از تخمنتیجه دوم حاصل از این مطالعه حاکی از این واقعیت است که کارایی اقتصادی مزارع استفاده

-داخلی و خارجی استان مازندران به خوبی کارایی فنی آنها نیست. بنابراین آن چیزی که باعث ایجاد تمایز بین گروه

های تولید  شود، دسترسی مناسب به نهادهزده میچشمدر تهیه تخم   های مزارع واردات محور، خودکفا و نیمه خودکفا 

های به کار گرفته شده در  ها برای مزرعه داران است. بدین صورت تحلیل حساسیت قیمت نهادهتر نهادهو تامین ارزان

های  مزرعه  های حاصل شده، با کاهش اندک قیمت خوراک ماهی درمزارع موجود نیز صورت پذیرفت. مطابق با یافته

توان کارایی اقتصادی آنها را بهبود بخشید. این کاهش اندک حاکی از آن است  تكثیری و تفریخی استان مازندران می

به دست مزرعه  باالیی  قیمت  به  این خوراک  فعالیت خاص تكثیر و پرورش تخمکه  رسد و  زده میچشمداران دارای 

 توان به بهبود کارایی اقتصادی شان کمک کرد.میها، تنها با کاهش اندک قیمت خرید این نهاده

می  کار  نیروی  ساالنه  هزینه  کاهش  هزینههمچنین  گردد.  ناکارا  مزارع  اقتصادی  کارایی  افزایش  سبب  های  تواند 

پرسنلی در مزارع به دالیلی همچون کمبود عرضه نیروی کار که گاهاً بایستی به صورت تمام وقت در مزرعه حضور  

، قابل توجه است. با توجه به کمبود عرضه نیروی کار نسبت به تقاضای آن، کاهش دستمزدها منجر به  داشته باشند 

های  رسد به کارگیری سیاست جایگزینی تكنولوژیکمبود بیشتر در عرضه خواهد شد. لذا در این شرایط به نظر می

در بهبود کارایی اقتصادی این مزارع تلقی    بر به جای استفاده از نیروی کار ارزان قیمت، استراتژی موثرتریسرمایه

 گردد. 

-چشم بنابراین تغییر ساختار تولید در این استان از حالت وابسته کامل به سایر کشورها در ورود نهاده پراهمیت تخم 

نهادهز قیمت  نیمه خودکفا در کنار کاهش  های خوراک ماهی و  ده به سمت ساختار تولید و تكثیر خود محوری و 

شود و هم در  ها هم از تولید داخل حمایت میتواند قابل توصیه باشد. با اجرای این سیاستد نیروی کار میدستمز
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ارز صرفه از  نهاده حیاتی  جویی می استفاده  این  ورود  به  وابسته  امنیت غذایی کشور که در حال حاضر  هم  و  گردد 
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