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چکیده
زمینه مطالعاتی :ریسک تولید و تاثیر آن بر کارایی واحدهای تولیددی ییدی ام احاحد اهد اددیریم اعر دی ادیباشدد
هدف :اقالی حاضر بی بررسی ارتحاط کدارایی تییییدی بدا ریسدک تولیدد ار ادعارش مدرورش اداهی شهرسدران کاایداران
ایمرااما روش کار :اااههای اورا نیام ام طریق تیمیل مرسشیاای ام  55واحد ار اجرمع مرورش ااهی کاایداران جمدع
آوری شد برای نیل بی هدف تحقیق ام ادل ارمی تصاافی کی ار آن همعاان توابع تولید ،ریسک و دد کدارایی تییییدی
تخمین ماه ای شوا ،اسرفااه گراید نتایج :یافری ها نشان ااا کی تولید احصول ااهی بدی طدور اییدیااری تحدم تدیثیر
نهااه های غذا ،نیروی کار و بچی ااهی اسم همچیین واال تولید غذا و تیداا بچی ااهی نهااه های افعایش اهیده ریسک
و نیروی کار نهااه کاهش اهیده ریسک ایباشید بی الوه اوارای نظیر نیروی کار ،تجربی ادیران ،سدابقی ودویم ار
تیاونی و شرکم ار کالسهای آاومشی و ترویجی د کارایی تییییی واحدها را کاهش ایاهیدد نتیجههگیهر نههایی:
احاسحی کارایی تییییی واحدها نشان ااا کی تخمین ادل بدون لحاظ ریسک اقاایر کدارایی ( 73ارصدد را اچدار طادای
بعرگیمائی ایکید ام اینرو بهرر اسم ار اندامه گیری کارائی اعارش بی ریسک تولید نیع توجی شوا
واژگان کلید  :مرورش ااهی ،ریسک تولید ،کارایی تییییی ،کاایاران ،ادل ارمی تصاافی

برناایها وجوا اارا کی امین اسم بی یوان تدالش ار

مقدمه
اییدم و

جهددم افددعایش کددارایی احصددو ر کشدداورمی ار نظددر

ریسددک هسددرید ،ااددا ریسددک اددرتحو بددا احصددو ر

گرفری شوا (ناگس و همیاران  2011ایعان اسدرفااه ام

بدواه و

نهااههای اخرلف بی ویژه نهااههدای جدیدد ام اهمردرین

طسدددارر هدددای میددداای بدددرای تولیدکییددددگان بخدددش

واال اؤثر بر نوسان تولید احصو ر کشاورمی ای-

کشدداورمی ار مددی اارا ار ایددن راسددرا کشدداورمان و

باشد این نهدااههدا ام ییسدو اوجد بهحدوا بهدرهوری

تولیدکییدگان بخش کشاورمی با نو ی د اطمییدان ار

وااددل تولیددد ار واحدددهای کشدداورمی اددیشددوند وام

تولیددد ،روبددرو هسددرید ار ایددن بددین ااایددی وسددییی ام

سوی ایگر سدح افدعایش نوسدانار تولیدد و ار نریجدی

سیاسمهای اداطلیای اانیدد آادومش ،تیلدی و توسدیی

اییدم بیشدرری ادیگراندد شیاسدایی

بی طور کلدی همدی تولیددار ار ایدرم دد
کشاورمی بی طور ویژهای نمایان و احسدو

ریسک و دد
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ایابع ریسک ار تولید احصدو ر کشداورمی و اطالدم

کشاورمی حیاتی اسدم (و یالندو و فلمییدگ  2006ایدن

ااان این واال ار تولید و برناایریعیها بدی طصدو

بدان افهو اسدم کدی اشدارکم ااان ریسدک تولیدد ار

ار ساح کدالن ،با د کداهش ریسدک تولیدد و افدعایش

اندددامهگیددری کددارایی واحدددهای تولیدددی حددائع اهمیددم

تولیدار کشاورمی شده و ه ماان با افدعایش تولیددار

ایباشدد ،تجربدی کشداورمی ،آادومش و اسررسدی بدی

بخش کشاورمی ،سح بهحوا ارآاد کشاورمان شدده و

بامار ایاس بی طور ابل توجهی دد کدارایی تییییدی

ار اجموش کشاورمی را بی سدمم تجداری شددن سدو

کشاورمان را کاهش ایاهیدد بدرآورا کدارایی تییییدی

طواهد ااا (کوماهی و همیاران 1388

نشان ایاهد ایعان این کارایی اچار طاای بعرگیمدائی

ار ایان فیالیمهای ارتحو با کشاورمی آبدعی مدروری

طواهد شد اگر تییولوژی تولید بدون لحاظ جعء ریسدک

ار او اهی اطیربیشررین رشد را ار بین ایابع تولید غذا

ار نظر گرفری شوا

گدعارش سداماان طدوارو بدار

با وجوا تالشهای اسدرمر بدی ایظدور ثحدار بیشدرر ار

نشان ایاهد بر اسدا

جهانی آبدعی مدروری تیهدا ایحیدی اسدم کدی بیشدررین

رضی اواا غذایی با کیفیم برای جمییم ار حال رشدد

انگیددعش را بددرای فقرماایددی اارا رشددد بددیش ام حددد

هیوم بخش بعرگی ام جمییم کشور های توسدیی یافردی

ار

ام فقر غذایی اعان رند ادیبرندد ام همدین رو حصدول

جمییددم ار بیشددرر کشددورهای جهددان و بخصددو

کشورهای توسدیی نیافردی و یدا ار حدال توسدیی ،لدعو

اطمییان ام تولید و رضی کافی اواا غذایی بح اصدلی

افعایش سا نی تولید احصدو ر آبدعی را بدرای کشدور

ااییم غذایی ار کشدور هدای ار حدال توسدیی ار طدول

هایی کی اارای ایابع آبی و اایانار اورا نیدام هسدرید،

اهی های گذشدری بدواه اسدم سیاسدم کشداورمی ار

اییم

کشورهای ار حال توسیی همچیان بدر افدعایش رضدی

و ریسددک ار بخددش آبددعیمددروری بددی طدداطر شددرایو

احصو ر کشاورمی سیری بی ویژه ام طریق بیارگیری

نااسددا د آو و هوایی،آفددار و شددیوش بیماریهددا نمددوا

ایابع تولید ار اعارش جهدم اسدریابی بدی ااییدم غدذایی

تحقیقدار صدورر گرفردی

ارمرکع بدواه اسدم (احمدد و همیداران 1999و ویلیدااع

تیثیر این ریسدک روی تولیدد ام طریدق انرخداو و تداثیر

 . 1999با این حال با یایم بی احدوایم واادل تولیدد

نهااهها روی تغییرار سرااهها اورا بررسی رار ادی-

این ایدگاه بی سر م ار حال تغییر اسم بی طدوری کدی

گیرا کی ایدن ادورا بدی یدوان ریسدک تولیدد نهدااههدا

ار راسرای ماسخگویی بدی نیامهدای غدذایی جمییدم ار

شددیاطری شددده اسددم (جاسددم و مددا 1978و ویالنددو و

حددال رشددد ار طددی اهددی هددای اطیددر تولیددد و رضددی

فلمییگ  2006بی واسای وجوا واال غیر ابل کیررل و

احصو ر ااای و آبعی گسررش یافری اسم (الگدااو و

ریسکما بی طور طحییی کدارایی واحددهای تولیددی نیدع

کوربدویس  . 1998ار ماییدی کدارایی تییییدی و ریسدک

تیعل میدا ایکید ام این رو تفاورهای اشاهده شدده ار

تولید ار طارج و ااطل کشور ااالیار اریدای بی شیل

سرااه وا یی و سرااه اورا انرظار امیدن اسدم تفداور

جداگانی انجا گرفری اسم ،ااا ااالیاتی کی ارتحداط بدین

تقویم کراه اسم (فائو  2005بی طور کلی د

بیشرری میدا ایکید براسا

ار ااطددل کشددور

ار کددارایی ،اطددرالف ار میاادددهای حاصددل ام تصددمی

ایددن او را ار بددر گیددرا بددی طصددو

گیریهای ریسیی یدا هدر او را ادیییس کیدد (نداگس و

بسیار احدوا ای باشد بوکوشوا و هیمدان ( 2006بدی

همیددداران  2011ارمیدددابی کدددارایی ار بخدددش تولیدددد

ااالیی ریسک و د کارایی تییییی بی یدوان او ایحدع

بیولوژییی میاادهای اهمی را ار می اارا این ارمیدابی-

احرمددالی تغییددرار تولیددد کشدداورمی روسددیی مرااطریددد

ها اهمیم تیثیر کداربرا نهدااههدا روی ریسدک تولیدد را

تجعیددی و تحلیددل اااههددای مانددل اوره ماددانی -2001

نشددان اددیاهددد ،کددی بددرای برنااددیریددعیهددای توسددیی

1996اربوط بی  443شرکم بدعر کشداورمی روسدیی
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نشان ااا د کارایی تییییی ،تیوش تولید ار کشداورمی

بی صورر ایجمد بی کشور را نیدع صداار ادیشدوا

روسددیی را افددعایش اددیاهددد بددی ددالوه بددا توجددی بددی

(ساماان جهاا کشاورمی اسران کراسران  . 1392ییدی

برآوراهای ادل ،ریسک تولید کمک ابل االحظدیای بدی

ام اددرا کددع اه د مددرورش ادداهی اسددران کراسددران ار

بددیثحدداتی ایددعان تولیدددار کشدداورم ی کددراه اسددم

روسدددرای مالیگدددان وا دددع ار فاصدددلی  45کیلدددوارری

اوگوندری وآکین بوگدون( 2011بدی ادلسدامی کدارایی

شهرسران کاایاران ایباشدد اجرمدع مدرورش ااهیدان

تییییی با توجی بی ریسک تولید اعارش مرورش ااهی ار

سراابی مالیگان ظرفیم تولید  540تدن اداهی دعل آ ی

نیجریی مرااطرید بدرای ایدن ایظدور ام اااههدای جمدع-

رنگین کمان و تیثیر  3ایلیون ایی بچی اداهی ار سدال

آوری شده ام  64اعر ی و ادل ارمی تصاافی توأ بدا

را اارا ایباشد کی با بهرهگیدری ام تییولدوژی ندوین و

ریسک اسرفااه گراید یافری ها اویدد آن بدوا کدی تولیدد

ا مال ادیریم اصولی ،ظرفیم تولید ایدن اجرمدع ادی-

ااهی بی طور ایییااری تحم تیثیر کار،کوا و غذا درار

تواند افعایش ابل توجهی ااشری باشدد لیدرغ وجدوا

گرفری اسم کدوا و غدذا بدی یدوان نهدااههدای افدعایش

ایابع چشمگیر طحییی و بیدارگیری نهدااههدای اخرلدف

اهیده ریسک ایرفی شدند ار حالییی نیروی کار ریسک

بیظر ایرسد ام تماای ایابع و مرانسیلهای اوجدوا ار

تولیدد را کداهش اااه اسدم ضددمن ایییدی دواالی نظیددر

ایاقی بی شیل کارا بهره گرفری نمیشوا وجدوا واادل

سدداح تحصددیالر کشاورمان،فرصددم هددای بددامار و

و ایابع ایجاا کییده ریسک ار مرورش احصو ر آبعی

اسررسی آنها بی بامار ها کارایی تییییدی ادعارش ایاقدی

ار اجموش سح گرایده کی کارایی واحدد هدای تولیددی

اورا ااالیی را بهحوا بخشیده اسم تیدداان و لوهمدان

ار حد با یی نحواه و لذا بهرهوری واال تولیدد ار حدد

( 2012ار ااالیی اهمیم ریسک تولید و کارایی تییییدی

مایین تری رار ااشری باشد بیا بر این با یایم بی حج

ار تولیددد احصددو ر ارگانیددک و کشدداورمی اریددارف

ابددل توجددی تولیددد احصددو ر آبددعی ار شهرسددران

آلمددان نریجددی گرفریددد کددی ریسددک تولیددد اوج د تیددوش

کاایاران ضرورر ااالیی لمی میرااون ابیداا اخرلدف

احصو ر مرا ی ار هر او گدروه ادعارش شدده اسدم

ریسک تولید و کارایی تییییدی ار راسدرای بهدرهگیدری

ماین و کار بی یوان نهااههای افدعایش اهیدده ریسدک

االوبرر ام اایانار اوجوا و نیع کمک بی برناادیریدعان

ایرفی شده اند ار حالییی ا اای ا رحارار بیشرر ،هعییی

جهم تدوین سیاسمهای اصولی اجریاو نامدذیر اسدمٰ

های بذر و با بوان کیفیم طاک کداهش اهیدده ریسدک

چددرا کددی شددیاطم وااددل اثرگددذار بددر تولیددد ،کددارایی و

هسددرید بدددین ترتی د لحدداظ ریسددک تولیددد و ارمیددابی

ریسک تولید احصول ااهی ایتواند ضمن ارائی تصویر

اثرگددذاری آن بددر کددارایی تییییددی ار ااالیددار بخددش

وا ع بییانی ام وضع حاک بی تولیدکییدگان ،این اایدان را

کشاورمی ام جایگاه امرامی برطوراار ایباشد

فراه ایساما کی سیاسرگذاران و برناایریعان اربدوط

ار طی اهیهای اطیر احداث کارگاههای تیثیر و مرورش

نیددع راهیارهددای لمددی و ملددی اریاسد بددا شددرایو و

ااهی کشور هر سالی روبی امایداا بدواه اسدم ار ایدن

ویژگیهای واحدهای تولیدی را اتخاذ نمایید ام همدین رو

بین اسران کراسران بی الیل ااشرن ایابع آبی فدراوان و

هدف اصلی این اقالی ارمیابی کارایی تییییی و ریسدک

کوهسرانی بوان ایاقی ام ایاطق اسرید برای گسدررش

تولیددد ار اددعارش مددرورش ادداهی سددراآبی شهرسددران

آبعیمروری و افعایش تولیدار اربوطدی احسدوو ادی-

کاایاران ایباشد

شوا لیین ااابق اطال دار اوجدوا سدا نی نعایدک بدی
 800تن ام انواش ااهیان طوراکی ار این ایاقدی مدرورش
اااه ای شوا کی الوه بر اصرف ااطلی بخشدی ام آن
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مواد و روشها

Yiسرااه xi،براار نهدااههدای اصدرفی 𝑓(xi ; α)،تدابع

طحق تیریف کالسیک فارل ( 1957یک واحد بدی کدارایی

تولید و )𝛽 ; 𝑖𝑥(hتابع واریانس تولیدد یدا همدان ریسدک

ام اقدار

تولیددد را نشددان اددیاهددد کددی ار تددابع فددو واریددانس

اشخصی نهااه با یدک سداح تییولدوژی ایدین اسدم

ناهمسددانی ار جددعء اطددالل νبددی صددورر )𝜎𝜈2 = h(x

اسدم ،بایدد بدی

اددیباشددد فددرم اددیشددوا 𝑖 νاارای تومیددع نراددال بددا

طریقی تخمین ماه شوا (ژئدو و همیداران  2009بدرای

ایانگین صدفر و واریدانس  𝜎 2ادیباشدد ضدری تدابع

تخمدددین کدددارایی او رهیافدددم مدددده ماراارریدددک و

)h(xار ادل بیانگر ریسک تولید نهایی با توجی بی نهااه

ناماراارریک وجوا اارند رهیافمهای ماراارریک بدا یدک

ارغیر xاسم ایدن ضدری ادیتواندد بسدری بدی الادم

فر تابیی اشخص ای شدوند ار حالییدی رهیافدمهدای

hjاثحم یا ایفی باشد بی هدر حدال بدرای ریسدک تولیدد

ناماراارریک بی فدر طاصدی نیدام ندارندد ام ایدن ایدان

نهایی اثحم (ایفی  ،انرظار ایروا یک کشداورم ریسدک

رهیافم تابع ارمی تصاافی ( SFPبی طور وسیع اورا

گریع نسدحم بدی یدک کشداورم طیثدی بدی ریسدک کمردر

توجی و اسرفااه رار گرفری اسم ام طرف ایگدر بیشدرر

(بیشددرر ام نهددااه  xjاسددرفااه کیددد ار حالییددی یمددم

نظریی جاسم

ساییای این نهااه با تر (مایین تر ام یمم آن ار بدامار

و ما انجا شده اسم افهو مایی ای ادل ایرفی شده

اسم بدین ترتی نهااه اذکور ریسک فعاییدده (کاهیدده

این اسم کی تابع تولید ام او جدعء تشدییل شدده اسدم،

اارا براین اسا

تیثیر نهااههدا بدی او اثدر ،ییدی روی

ییی اربوط بی اقدار سرااه و ایگری اربوط بی تغییرار

ایانگین و ایگری روی واریانس تفییک شده اسم باور

سرااه ایباشد بی الوه جاسم و ما نشان اااندد کدی

ایمول سدی روش بدرای گسدررش اددل جاسدم و مدا

توجی ایکید تا بی ااکعیم سرااه ابل اسرر
یابد ام آنجا کی کارایی تییییی ناالمو

ااالیار اربوط بی ریسک تولید بر اسا

ناایده گرفرن ریسدک ار توابدع تولیدد ،ادیتواندد با د

بگونیایکی جع

اسریحاط اشرحاه ار ضرای تییولوژی تولیدد شدده و لدذا

اارا:

نرای غیروا یی و گمراه کییدده ارائدی نمایدد (کونددری و

 1فددر جمددع مددذیر (بدداتیس و همیدداران  : 1997ار ایددن

ناگس  2005اادابق نظدر جاسدم و مدا ( 1978یدک

حالم کارایی ( دد کدارایی تییییدی بدی تدابع واریدانس

شرط اه برای تابع واریانس تولید این اسم کدی اثحدم،

تولید اضافی ایگراا ضمن ایییی جعء تصاافی ناشی ام

صفر و ایفی بوان ریسک نهایی ار ساوح نهااهای باید

اییم تولید نیع بی آن افدعواه ادیشدوا ار وا دع

د

د کارایی را هد شداال شدوا وجدوا

امین باشد؛ بی حارر ایگر نهدااههدا ادیتوانیدد سداح

باتیس و همیاران بی طدور جمدع شدونده سداطرار اددل

واریانس احصول را افعایش یا کاهش اهیدد و ردی کدی

 SFPایمددولی را کددی توسددو آیگیددر و همیدداران(1977

افعایش ار ساح نهدااه ایجدر بدی افدعایش ار واریدانس

میشیهاا شده بوا ار ااطدل اددل جاسدم و مدا لحداظ

سرااه ایگراا گفری ایشوا کی ریسک نهایی این نهدااه

کراند نریجی یک ادل  SFPبا ویژگی ریسک کششمدذیر

اثحم اسم ار اقابل یک نهااه اارای ریسک نهایی ایفدی

بی صورر رابادی ( 2طواهدد بدوا (اوگونددری و آگدین

اسم و ری کی اسدرفااه بیشدرر ام نهدااه اوجد کداهش

بوگون : 2011

واریانس سرااه گدراا فدر تجربدی جاسدم و مدا بدی

(2

)𝜐 Y=f(𝑥; 𝛼)+h (𝑥; 𝛽)(𝜈 −

شیل رابای ( 1ایباشد:
(1

𝑖𝜈)𝛽 ; 𝑖𝑥(𝑌𝑖 =f(x𝑖 ; α)+h

 h(x) ،f(x)،x، yو  νمیشددرر تیریددف شددده انددد  Uجددع
اطاللددی اسددم کددی ددد کددارایی تییییددی را بددی صددورر
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) 𝜎𝑢2 =h(xار نظر ای گیرا .ایرفی حارر  uار ایاالدی

بواند کی تالش برای اسرفااه ام لگداریر ) f(xایجدر بدی

) 2آن را ام رابای ( 1ارمایع ایکید

اشیل تصریح ناارسدم اددل ادیشدوا بدی الوه،ایدن

 2فر حاصلودرو (کواحهاکدار  : 2002ار ایدن حالدم

احرمال وجوا اارا کی و ری یک روش تخمین غیر طادی

کددارایی ( ددد کددارایی تییییددی همددراه بددا تددابع تولیددد

بیار گرفری ادیشوا،تقاضدا بدرای بیدارگیری یدک اددل

بصورر رابای ( 3نشان اااه ایشوا:

ماراارریک ریسک تولید نهااهها توسدو جاسدم و مدا

(3

)𝛽 ;𝑥(Y=f(𝑥; 𝛼)(1 − 𝑢) + ℎ

( 13امیددن اسددم اچددار اطددرالل شددوا چیددین اطراللددی
کارکرا یک تابع تولید را بی اندامه کدافی سدامگارنخواهد

ار این حالم یدک فدرم اضدافی همحدی صدورر رابادی

کرا تا ه افعایش و ه کاهش ریسک تولید نهدااههدا را

𝑢  Exp{−𝑢} = 1 −ارائی ایگراا

تیدیل کید بر این اسا

 3ار یددددک فددددر انیادددداف مددددذیرتر کددددی توسددددو

ضمیی با یک فر تابیی انیاافمدذیر یییدی تدابع ارجدی

کواحهاکار( 2002میشیهاا شده یک تابع جمع مدذیر)q(x

او تیمی یافری بی صورر رابای ( 5اشخص ایشوا:

برای توضیح کارایی ( د کارایی تییییی ایرفدی ادی-

Yi=𝑓(𝛽° + ∑𝑛𝑗=1 𝛽𝑗 𝑥𝑗 +
) 𝑋 𝑋 𝛽 𝑛∑ 𝑛∑ 1⁄
𝑗 𝑘 𝑗𝑘 2 𝑗=1 𝑘=1

ار ااالیی حاضر) f(xبی طدور

شوا کواحهاکار ادل باتیس و همیاران ( 1997را بسو

(5

ااا تا برواند اثرار نهااههای ارغیدر و فدر تدابیی روی

همچیین اشابی ااالیار بوکوشوا و هیمان(، 2006

واریددانس ناهمسددانی ار vو  uرا ارفدداور نشددان اهددد

جائییک و همیاران ( 2003و کواحهاکار ( 2002فر

ادل( SFPتابع ارمی تصاافی تیمی یافری; کواحهاکدار

تابیی کاو -ااگال

با اشخصی ریسک کشدشمدذیر بدی صدورر رابادی (4

صورر رابای( 7اورا اسرفااه وا ع ایشوا:

(
نشان 6اااه ایشوا(اوگوندری و آگین بوگون : 2011

جهم برآورا واریانس تابع بی
) 𝑗ℎ(Ψ0 ∏𝑛𝑗=1 𝑋𝑗 Ψ

(6

=

𝜎𝜈2

Y=f(x,α)+h(x,β)v–q(x,z)u

فددرم شددده کددی بددراار ارغیرهددای توضددیحی 𝑗𝑋 تددابع

حددارر)q(x,zبیددانگر اثددرار نهددااههددا و ارغیرهددای

واریانس یا ریسک تولید نهااهها با بهره گیری ام احانی

اجرمددا ی -ا رصدداای کشدداورمان روی ددد کددارایی

نظری و مشروانی تجربدی اربدوط بدی ااالیدار صدورر

تییییی اسم،کی اجامه ادیاهدد واریدانس ناهمسدانی ار

گرفری ار این حیای اشخص گرایده اسدم بدرای ایییدی

د کارایی حارر طاای uبی صورر =h(x) 𝜎𝑢2باشدد

بهییی سامی با وجوا واریانس ناهمسانی اجعاء اطالل u

راباددیهددای ( 2و( 3شددیلهددای طاصددی ام ایاالددی (4

کی ار وا ع نماای ام د کدارایی تییییدی اسدم ایسدر

هسدرید بسددری بددی انرخدداو تددابع )،q (xادددل راباددی (4

گراا اجامه اااه ایشوا کی اقاایر د کدارایی همگدن

ایتواند بی رابای ( 2و ری کی ) q(x)=h(xیا بدی رابادی

گراا ،هماناورییدی جائییدک و همیداران ( 2003اادابق

( 3و ری )q(x)=f(xتحددیل شدوا جائییدک و همیداران

رابای ( 7نشان اااند:

(4

( (7
 ، 2003ادددل کواحهاکددار ( 2002را اصددالح کرانددد تددا

(7

) 𝑡𝑧 𝑡𝛿 ∑𝑛𝑡=1

+

𝑗𝑥 𝑗𝛿 ∑𝑛𝑗=1

𝜇𝑖 = 𝑞(𝛿° +

واریددانس ناهمسددانی ار جدددعء اطددالل تصددداافی  vو

 yiاقددددار احصدددول اعر دددی iا و  xsبراارهدددایی ام

ناهمگیی ار ایانگین د کارایی (جدعء  uلحداظ گدراا

ارغیرهای توضیحی شاال نهااههدای ابدل اسدرفااه بدی

شایان توجی اسم کی برای مارااررهای تخمین ماه شده

وسیلی اعر ی iا نظیر کار  ،بچی ااهی و غدذا اسدم zs

ام تابع ریسک ) h(xااابق با چدارچوو جاسدم و مدا

براارهددایی ام اشخصددیهددای ارغیرهددای اجرمددا ی و

اثددرار ریسددک

ا رصاای بهره برااران اانید تجربی ،سابقی ودویم ار

نهااهها وجوا ندارا جاسم و ما ( 1978بر این بداور

تیاونی و شرکم ار اوره های ترویجیو 𝑖𝜇 نشان اهیده

هددیم احدددوایم اولیددیای ار طصددو
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اروسددو ددد کددارایی اسددم  Ψ،βو  δمارااررهددای

بخش ایانی و انرهایی توابع ریسک تولید (تابع  6و د

ناایلوای هسرید کی جهم بدسم آوران کشش نهااهها،

کارایی تییییی (تابع  7را نشان ایاهید

ریسک نهایی نهااه و اثرار د کارایی نهااهها و ارغیر

االحظی ایشوا واال تولیدد غدذا ،نیدروی کدار و بچدی

های اجرما ی _ا رصداای کشداورمان بایسدری بدرآورا

ااهی تاثیر ایییااری بر تولید احصول ااهی ار ایاقی

شوند مارااررهای اددل ادرمی تصداافی  SFPبالحداظ

اورانظر اارند کشش تولید نهااه کدی ارصدد تغییدرار

ریسک تولید و د کارایی تولید ار الد اددلهای (، 5

ایعان تولید را نسحم بدی ارصدد تغییدرار ایدعان نهدااه

( 6و ( 7باور همعاان تخمین ماه ایشوا بدرای ایدن

اشخص ادیکیدد ،بدی ایظدور تییدین چگدونگی اصدرف

ایظور ام رهیافم تخمین حداکثر ارسریمایی بهره گرفری

نهااههای تولیدد احاسدحی شدده اسدم نریجدی احاسدحی

طواهد شد بی ایظور تییین کران واال اؤثر بر تولیدد

ایانگین کشش نهااهها و تییین نواحی تولید ار جددول

ااهی ،د کارایی تییییی و ریسدک تولیدد تدابع ارجدی

( 2ارائی شده اسم

او تیمی یافری برای تولید تابع طای سااه بدرای دد
کارایی تییییی و تابع کاو  -ااگدال

بدرای ریسدک بدی

طور همعاان با روش حداکثر راسریمایی بدا ندر افدعار
 Stataتخمین ماه شدند
جاایی آااری تحقیق حاضدر شداال  55واحدد مدرورش
ااهی فیال ار شهرسران کاایاران ایباشدد گدراآوری
اااهها با تیمیل مرسشدیاای انجدا شدده اسدم بدی ایدن
ایظور ا دا بی جمعآوری اااههای آطرین اوره تولیدی
واحدهای مرورش اداهی شهرسدران کاایداران ار سدال
 1391گراید کدی ار نهایدم ام اطال دار اربدوط بدی 55
واحد مررش ااهی فیال برای تجعیدی و تحلیدل اسدرفااه
شد با توجی بی بررسی های انجا شده ار ایاقی اورا
ااالیی اقدار بچی ااهی رهاسامی شده ار ابردای اوره
تولید ،غذا و کار بی یوان ارغیرهای توضیحی بی ترتی
با F ،Wو Lهمچیین تجربی ادیر ،شدرکم ار کالسدهای
آاومشددی و سددابقی وددویم ار تیدداونی بددی یددوان
ارغیره دای فددرای-اجرمددا ی بددی ترتی د

بددا  N ،EوH

اشخص شدند
نتایج و بحث
نرای اربوط بی تخمین تدابع ادرمی تصداافی بدا لحداظ
ریسک و بدون ار نظر گرفرن آن ار جدول  1ارائی شدده
اسم سمم اول جددول ضدرای تدابع تولیدد (تدابع ، 5
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جدول  -1نتایج تخمین مدل مرز تصادفی تولید و کارایی با لحاظ ریسک و بدون آن
نرای تخمین ادل بدون ریسک
آاارهT

ضرای

نرای تخمین ادل با لحاظ ریسک
آاارهt

ضرای

مارااررها

ارغیر
تابع تولید

2/73

***39/327

-2/65

***44/431

β0

Constant

-1/71

*-1/08

- 2/29

***-14/682

β1

F

-0/99

β2

L

**-0/30

β3

L

-1/78

0/28

-0/40

β4

F2

-0/003

0/80

-0/20

β5

-1/33

-0/001

-0/34

0/0002

β6

L2
W2

2/45

***1/664

-0/43

1/53

β7

)F*L

0/028

0/0491

0/04

-0/008

β8

F*W

0/49

0/0173

3/10

***0/129

β9

-

-

-1/17

-2/308

Ψ0

Constant

-

-

-1/18

-0/607

Ψ1

ln L

-

-

0/04

0/705

Ψ2

ln F

-

-

0/19

0/687

Ψ3

lnW

0/90

3/003

2/89

***3/70

𝛿0

Constant

1/78

*0/737

1/07

0/14

𝛿1

F

-2/33

-0/0003

-1/66

-0/0028

𝛿2

L

-0/21

-0/002

0/17

0/00037

𝛿3

W

-2/81

-0/192

-1/78

**

-0/229

𝛿4

E

-4/68

***-1/86

4/92

***-1/02

𝛿5

M

-1/08

-0/134

-1/25

-0/0279

𝛿6

N

-

55

-

55

N

تیداا اشاهدار

-

230/19

-

185/79

Wald

آماون والد

-

73/21

-

61/981

Llf

-1/59

*

-1/597

-1/56

-1/61

*-0/183

2/03

-1/38
0/05

*

*

*

L*W
تابع ریسک

تابع عدم کارایی تکنیکی

***

***

*

*** * ،** ،بی ترتی اییی ااری ار ساح  5 ،1و  10ارصد را نشان ایاهد

لگاریر راسریمایی

8

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  25شماره  /2سال1394

علیخانی ،دشتی و ...
جدول  -2مقدار کشش نهاده ها و ناحیه تولید

نهااه

اقدار کشش ناحیی تولید

افعایش اهیده ریسک هسرید این بدان افهدو اسدم کدی
نیروی کار تغییرمذیری ار تولید را کاهش ادیاهدد ،اادا

غذا

0/781

ناحیی او

غذا و بچی ااهی تغییرمذیری تولید را افدعایش ادیاهیدد

کار

0/397

ناحیی او

نرددای ااالیدددار امجملددی اشدددی و تدددوترا

( 1999و

بچی ااهی

-0/038

ناحیی سو

کواحهاکار ( 2002اؤید همین اال اسم یییی کدار بدی
یوان نهااه کاهش اهیده ریسک و غذا بی یدوان نهدااه

ااابق جدول ( 2اقاایر ایانگین کشش نهدااههدا بدرای
غذا ،کار و بچی ااهی بی ترتی 0/397 ،0/781و -0/038
اسم این اوضوش بیانگر آن اسم ،بدی امای یدک ارصدد
تغییر ار نهااه غذا اقددار تولیدد 0/781ارصدد افدعایش
اییابد بی همین ترتی یک ارصدد تغییدر ار بیدارگیری
نهااه نیروی کار ایدعان تولیدد را  0/397ارصدد اردیثر
طواهد کرا با توجی بی اقاایر دای کشدش هدا غدذا و
کار نهااه هایی هسرید کی ار ناحیی ا رصاای تولید یییی
ناحیی او بی کار گرفری شدهاند هر چید کی امیدن اسدم
ار حدد بهییدی ام آنهددا بهدره گرفردی نشددوا یییدی العااددا
سواآورترین اقدار این او اال ار فرایید تولیدد اداهی
بیار گرفری نشوند ار اورا بچی ااهی نیع ایتوان گفدم
یک ارصد تغییدر ار اقددار ایدن نهدااه ایدعان تولیدد را
 0/038ارصد کاهش طواهد ااا این نرای با یافردیهدای
ااالیدار اشدی و تدوترا

( 1999واوگونددری و آکدین

بوگون ( 2011همسو ایباشد اجموش کشش نهااه هدا
ایاال باماه نسحم بی اقیدا

( RTSادیباشدد بددین

ترتی اجموش کششها نشان ایاهدد کدی اگدر ار بلیدد
ادر همی نهااه ها بی طور اریاس یدک ارصدد افدعایش
یابید اقدار تولید ار حدوا  1/14ارصد افعایش اییابدد
بدین ترتی ایتوان اسریحاط نمدوا کدی ار فراییدد تولیدد
ادداهی بدداماه نسددحم بددی اقیددا

صددیوای وجددوا اارا

باورییی ارصد ابل توجهی ام اعارش مرورش اداهی ام
نهااهها ار ناحیی ا رصاای تولید بهره ایگیرند
ضدرای اربددوط بددی تدابع ریسددک ار جدددول ( 1نشددان
ایاهد کی ام سی ارغیر ار نظر گرفردی شدده بدرای تدابع
واریانس ،نیروی کار بی یوان یک نهدااه کداهش اهیدده
ریسک ایرفی شده اسم ار حالیکی غدذا و بچدی اداهی

افعایش اهیده ریسک اشخص شدهاند بر این اسدا

ام

لحاظ تجربی انرظار ایروا کی کشاورمان ریسدکگریدع
ار این اجرمع ام غذا و بچی ااهی کمرر اسدرفااه کییدد و
ام کار بیشرری نسحم بی تولیدکییدگان طیثی بدی ریسدک
اسرفااه کیید این نریجی ام این اسرد ل ناشدی ادیشدوا
کی نیروی کار ار نظارر بر تولیدد اداهی و مارااررهدای
بیوفیعییی اعر ی ،همچیین ار حفظ تجهیعار بی ایظدور
جلوگیری ام بیماری و حوااث نقش اهمی اارا بی طور
اشددابی اثددر افعایشددی ریسددک غددذا بددا نرددای ااالیددار
بیولوژییی سامگار اسم بر طحق ااالیی اشی و توترا
( 1999انرشار غذای غیر ابل هو ار آّو اسرخرها بی
صددورر مبالددی و ادددفوش ،اکسددیژن اوجددوا ار آو را
احدددوا کددراه بددی ددالوه آاونیدداک هد بددی یددوان یددک
احصول فر ی سمی تولید ایشوا ار ایدن ااالیدی بدی
ایظددور نشددان ااان اثددرار ریسددک ار تولیددد ام آماددون
نسدحم راسدریمایی تیمدی یافردی بدا فدرم صدفر بددوان
همعاان ضرای تابع واریدانس اسدرفااه گرایدد اادابق
نرای  ،اقدار آااره  LRاحاسحاتی اساوی  22/45کی ام
اقدار بحرانی جددول ار سداح اییدیااری یدک ارصدد
( 11/34بیشرر بواه و لذا فدرم صدفر بدوان ضدرای
تابع واریانس را ایشدوا ایدن بددان افهدو اسدم کدی
نمیتوان نقش ریسک را ار تصمی گیری تولیدکییددگان
برای بیدارگیری و تخصدیص نهدااههدا ار نظدر نگرفدم
همچیان کی ار اااای طواهد آاد ایدن تدیثیر بدی ویدژه ار
اقدار کارایی تییییی نمایان اسم بیابر ایدن اددل تولیدد
ارمی تصاافی با جعء ریسک کشش مذیر الگدوی بهردر
و اریاس با اجمو ی اااهها احسوو ایشوا
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با توجی بی جدول ( 1و تخمین ضرای تابع د کارایی

ایابع اوجوا تولید را بی ایدعان  27ارصدد افدعایش ااا

تییییی اشاهده ایشوا کی ار این تدابع کدار بدی یدوان

ار حالییی بدون ار نظر گرفرن ریسک ایدن ر د بدی 38

یک اادل اصدلی و سدابقی ودویم ار تیداونی ،تیدداا

ارصد ایرسد

افیار شرکم ار کالسهای آاومشی و همچیدین تجربدی
تولیدکییدگان اثر ایییاار بر ایدعان دد کدارایی آندان

جدول  -3مقادیر کارایی تکنیکی با وجود ریسک و بدون
درنظر گرفتن ریسک

اارند با توجی بی ضرای اربوط بی ارغیر هدا اشداهده
ایشوا کی الوه بر همی ارغیرهایی کی با فرم وجدوا

حداقل

حداکثر

متوسط

ریسک اارای ضری ایییااری ادیباشدید ارغیدر بچدی
ااهی ه با ضری  -0/002اگرچی اییدیاار نیسدم اادا

کارایی با

اقدار د کارایی تییییدی را کداهش ادیاهدد همچیدین

لحاظ ریسک

اشاهده ایشوا کی آااره  tارغیرهای تابع د کدارایی

کارایی بدون

تییییی ار اقایسی با حدالری کدی ریسدک ار نظدر گرفردی

ریسک

عدم
کارایی

11/5

99/6

61/5

38/5

14/8

99/8

73/1

26/9

ایشوا بعرگرر هسرید لدذا ادیتدوان نریجدی گرفدم کدی
اقدار د کارایی تحم شرایو بدون ریسدک بعرگردر ام
و ری طواهد بوا کی ریسک تولید وجوا اارا
ار جدول ( 3نرای اربوط بی کارایی تییییدی بدا فدرم
وجوا جعء ریسک کشش مدذیر و بددون آن آوراه شدده
اسم االحظی ایشوا کی اقاایر کارایی تییییی ادعارش
بدون ارنظر گرفرن جعء ریسدک کشدشمذیرااایدیای ام
 14/8تا  98/8ارصد با اقدار اروسو  73/1ارصدد اارا
ایباشد ،ار حالییی ایانگین کدارایی تییییدی بدا ار نظدر
گرفرن جعء ریسک کششمذیر برابدر 61/5ارصدد بدواه
کی حدا ل و حداکثر آن بدی ترتید  11/5و  99/6ارصدد
طواهد بوا بدین ترتی االحظی ایشدوا لحداظ ریسدک
ار فرایید تولید بی شیل آشیاری ایدعان کدارایی ادعارش
مرورش ااهی را تحم تیثیر رار ایاهد بی گونیای کی
بدون ار نظر گرفرن ریسک د کدارایی تییییدی حددوا
 27ارصد و با لحداظ ریسدک  38/5ارصدد ادی باشدد
تفاور ار اقدار کارایی واحد ها ار هر او حالدم نشدان
ایاهد کی ایتوان با همدین نهدااههدا و اایاندار سداح
تولید را بی شیل ابل االحظیای افعایش ااا این افدعایش
تولید و ری بیشرر طواهد شد کی ایابع ایجداا ریسدک را
ه بروان کیررل نموا بدین ترتی ای توان اسریحاط کرا
کی با لحاظ ریسک تولید ای توان با بهدرهگیدری کدارا ام

نتیجه گیر و پیشنهادها
تمرکع اصدلی ایدن ااالیدی بدی بدرآورا کدارایی تییییدی
وسیلی تیمی ادل SFPبواه اسم تا بید ام ادل جاسدم
و ما ( 1979ریسک تولید اربوط بی نهااهها راار ادل
جائییددک و همیدداران ( 2003بددی کددار گیددرا بددرای ایددن
ایظدددور ام اطال دددار  55اعر دددی مدددرورش اددداهی ار
شهرسران کاایاران بهره گرفری شدد یافردیهدای تحقیدق
نشان ااا کی کارایی تییییی اعارش بدون ار نظدر گدرفرن
جعء ریسک غیروا یی اسم همچیین اادابق یافردیهدای
مژوهش ارغیرهدای بچدی اداهی و غدذا ریسدک تولیدد را
افعایش ایاهید ار حالییی اال کار تغییرمذیری سدرااه
را کاهش ایاهد براسا
توجددی بددی ددد

نرای اشدخص ادیگدراا بدا

اییددم اوجددوا ار فراییدددهای تولیددد

بیولددوژییی ،اانیددد آبددعیمددروری و شددیالر طددرح یددک
چارچوو تئدورییی بدرای بررسدی کدارایی تییییدی کدی
ریسک تولید ه ار آن گیجاندده شدوا ضدروری اسدم
بددرآورا کددارایی تییییددی اددعارش مددرورش ادداهی ار
شهرسران کاایاران نشان ااا کی واال تجربی ،سدابقی
وویم ار تیاونی و تیداا افیار رفدرن بدی کالسدهای
آاومشی کارایی تییییی اعارش را بهحوا طواهد بخشدید
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همچیین کار بی یوان یک نهااه کاهش اهیدده ریسدک و

شرکم ار اورههای آاومشی و ترویجدی اادل اهمدی

غذا و بچی ااهی نهااههای افعایش اهیده ریسک هسدرید

ار بهحوا کارایی واحدهای تولیدی ادیباشدد لدذا تدداو

و بیددابراین بایددد ام نیددروی کددار طددانوااگی بواسددای

برگددعاری اورههددای آاومشددی و ترویجددی اریاسد بددا

اسددئولیم و تددالش اوددا ف و نیددع حوددور

احسددا

نیامهای تولیدکییدگان میشیهاا ادیشدوا بدا یایدم بدی

اسرمر ار ادعارش ار فراییدد تولیدد ایدن احصدول بهدره

تیثیر اال تجربی ار تقلیل دد کدارایی بهردر اسدم ار

بیشرری گرفری شوا

ادیریم واحدهای تولیدی ام وجوا افدراا اجدرو و نیدع
نیروهای اارای اانش لمی اربدوط بهدره گرفردی شدوا
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Abstract
BACKGROUND: Production risk and its impact on the efficiency of production units is one of the
main issues in the farm management. OBJECTIVE: This study reviews the relationship of technical
efficiency with production risk of fish farms in the Kamyaran County. METHODS: Required data

questionnaires were collected from 55 farms in the Kamyaran. To achieve objective, study
employed the stochastic frontier model where the production functions, risk and technical
inefficiency is estimated simultaneously. RESULTS: Results showed that fish production is
significantly influenced by labor, fry and feed. Feed and fry are found to be risk- increasing inputs
and labor is revealed to be a risk- reducing inputs. Furthermore, it is revealed that labor, experience,
member of the cooperative and frequency of participation in training significantly decreases
technical inefficiency of farmers. CONCULUTION: The estimated technical efficiency showed that
efficiency score (73%) is overstated when the estimating function is modeled without the risk
component. Therefore it would be better that in measuring of farm efficiency we also consider the
farm production risk.
Keywords: Fish farms, Production risk, Technical efficiency, Stochastic frontier model

