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چکیده
اندازه مزرعه يكي از مهمترين عوامل اثرگذار بر عملكرد اقتصادی بنگاههای تولیدی محسوب ميشود .براين اساس هدف
مطالعه حاضر بررسي اثر اندازه مزارع بر بهرهوری کل عوامل تولیدد واحددهای ودرورا مداهي شهرسدتام کامیدارام
مي باشد .برای اين منظور دادههای مورد نیاز از طريق تكمیل ورسشنامه از  55واحدد ودرورا مداهي فعدا شهرسدتام
کامیارام در سا 1931جمعآوری گرديد .گزينش و برازا تابع تولید درجه دوم تعمیم يافتده نشدام داد کده مقدادير ذدذا،
نیروی کار و بچه ماهي اثر معنيداری بر تولید محصو ماهي دارند .همچنین محاسبه شاخص بهرهوری کنددري نشدام
داد که بازای ي

واحد نهاده کل مصرفي به میزام  2/5واحد محصو تولید ميشدود .بدرآورد تدابع بهدرهوری بیدانگر آم

است که اندازه واحد تولیدی و بهرهگیری از تكنولوژی ویشدرفته تداثیر مببتدي بدر بهدرهوری دارد .بددين ترتیدد در جهدت
بهره گیری اقتصادی از منابع موجود در منطقه توصیه ميگردد اندازه واحدهای تولیدی افدزايش يافتده و از فنداوریهدای
نوين استفاده شود.
واژگان کلیدی :اندازهمزرعه ،بهرهوری  ،شاخص کندري  ،کامیارام ،واحدهای ورورا ماهي

مقدمه
با وجود تالاهای مسدتمر بده منظدور ثبداش بیشدتر در

متمرکدددز بدددوده اسدددت (احمدددد و همكدددارام 1333و

عرضه مواد ذذايي با کیفیت برای جمعیت در حا رشدد

ويلیامز .)1333با اين حا با عنايت به محدوديت عوامدل

هنوز بخش بزرگي از جمعیت کشورهای توسعه يافته از

تولید اين ديدگاه به سرعت در حا تغییر اسدتبه طدوری

فقدر ذددذايي مدزمن رند مدديبرندد از همددین رو حصددو

که در راستای واسخگويي به نیازهای ذذايي جمعیدت در

اطمینام از تولید و عرضه کافي مواد ذذايي بحث اصدلي

حددا رشددد در طددي دهددههددای اخیددر تولیددد و عرضدده

امنیدت ذدذايي در کشدورهای در حدا توسدعه در طددو

محصوالش دامي و آبزی گسترا يافته اسدت (دلگدادوو

دهههدای گذشدته بدوده اسدت. .سیاسدت کشداورزی در

کوربددوي  .)1333در حددا حاضددر آبددزیوددروری در

کشورهای درحا توسعه همچندام بدر افدزايش عرضده

سراسر جهام به عنوام ي زيربخش تولید مدواد ذدذايي

محصوالش کشاورزی سنتي به ويژه از طريق بكارگیری

در حا رشد موردتوجه اسدت.در طدي سدالیام گذشدته

منابع تولید در مزارع جهدت دسدتیابي بده امنیدت ذدذايي

ثابت شده که افدزايش مدداوم در تولیدد کدل محصدوالش
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آبزی به خصوص در کشورهای درحا توسدعه وجدود

اکولوژيكي با هدف توانمندی منابع طبیعي .به تعبیر

داشته و در مقابل تولید محصوالتي نظیر ذدالش و مدواد

ديگر هر گونه بهبود در وضعیتنظامهای بهرهبرداری،

ذذايي مشابه رشد بسدیار کمدي را تجربده کدرده اسدت.

باعث صرفهجويي در مصرف نهادهها و افزايش بهره-

رشد سريع تولید در آبزیوروری همچنین منجر به سهم

وری منابع تولید ميشود.

بیشتر آم در تولید کل شدیالش در سراسدر جهدام شدده

ارزيابي بهرهوری و کارايي نسدبي تولیدکننددگام بخدش

اسددت.در طددي ده سددا گذشددته میددزام تولیددد مدداهي 22

کشاورزی به چند دلیل عمده مدنظر است .او اينكه اين

میلیوم تن افزايش ویدا کدرده کده تمدامي افدزايش تولیدد

تولیدکنندگام صاحد زمین بوده و اکبدر آنهدا در مدزارع

حاصل گسترا تولید ماهیام ورورشي مي باشد بگونه-

خود زندگي ميکنند اين فرض که در بازار رقدابتي فقد

ای که تولید جهاني آم در سا 141/5 ،2212میلیوم تن

تولیدکنندگام کارا در صنعت مورد نظر بداقي مديمانندد

بوده که ايدن مقددار بدا  2/1درصدد رشدد در سدا هدای

قابل تضمین نميباشد .دوم طید

وسدیعي از مدداخالش

 2211و  2212بدده ترتیددد بدده  154و  151/9میلیددوم تددن

سیاسي همانند آموزا ،تروي و برنامه های توسدعهای

رسیده است (فائو  .)2212درايرام به لحاظ بهرهمندی از

وجود دارد که ممكن است به عنوام تالا برای افدزايش

سواحل جنوبي و شمالي به طو تقريبي 5122کیلدومتر،

کارايي تفسدیر شدوند و سدوم ماهیدت وجدود سد االتي

تولید کل محصوالش آبزی در طي دهههای گذشته سدیر

همچوم وجود و تخمین اندازه بهینه ،يدا حدداقل وسدعت

صعودی داشته استبهطوريكه تولید محصوالش شدیالتي

اقتصادی به دذدذه بسیاری از سیاستگزارام تبديل شده

شامل ماهي ،میگو و سداير آبزيدام ،از  424هدزارتن در

است (ناگ

سا  1913به حدود 664هزار تن در سا  1913رسدیده

نظر به اهمیدت موضدوع ،در زمینده بهدرهوری وکدارايي

است.

واحدهای تولیدی و رابطه آم با اندازه مزرعده تحقیقداش

با وجود سرمايهگذاریهای زيادی که در زيربخش

متعددی انجام وذيرفتده اسدت .بگدي ( )1312در بررسدي

شیالش صورش گرفته و علیرذم افزايش کمي واحدهای

کارايي تكنیكي مزارع ايالت تنسي آمريكا با تقسدیمبنددی

آبزیوروری طي سا های گذشته ،به داليل متعدد از

آنها بر اساس مساحت مزارع به دو گروه و بدا رهیافدت

جمله عدم استفاده کارا از منابع مربوطه ،رشد

تددابع تولیددد مددرزی تصددادفي بدده ايددن نتیجدده رسددید کدده

چشمگیری در تولید و عملكرد اين فعالیت به چشم نمي-

متوس کارايي واحدهای زراعي کوچ

و بزرگ تقريبدا

خورد .نظر به وجود مسائل و نارساييهای متعدد در

برابددر بددود .مطددابق ديدددگاه آلددوارس واريدداس ()2221

عرصۀ تولید محصوالش آبزی و عملكرد نسبتا وايین اين

تصمیمگیری سیاستمدارام در سراسدر اتحاديده اروودا

محصو يافتن راهكارهايي جهت بهرهمندی اقتصادی از

نشام ميدهد که آنام معتقدند ،افزايش در اندازه مزرعه،

امكاناش در دسترس برای نیل به ستادۀ بیشتر و افزايش

راه حل مناسبي برای برخدي از مشدكالش اعدم از بهدره-

بهرهوری بیش از ویش مورد توجه قرار گرفته است.

وری و رفدداه وددايین خددانوار کشدداورز اسددت .هلفنددد و

افزايش کارايي و بهبود بهرهوری به منظور استفاده هر

لددوين( )2224در بررسددي ارتبددان بددین اندددازه مددزارع و

عنصر کلیدی

بهرهوری عوامل تولید در کشاورزی برزيل با تاکیدد بدر

در میام عناصر سهگانه توسعه وايدار محسوب مي-

رشد سريع تولید و بهرهوری دريافتندکده رابطده بهدره-

شود .اين عناصر عبارش است از بخش اقتصادی با

وری و اندازه مزارع ذیرخطي بوده بطوريكه بدا افدزايش

هدف رشد ،عدالت ،بهرهوری و کارايي اقتصادی ،بخش

اندازه نخست بهرهوری کاهش و در ادامه سیر صعودی

اجتماعي با هدف برابری اقتصادی و کاهش فقر و بخش

( )2229بدا طبقده-

چه کمتر از منابع و نهادهها به عنوام ي

و همكارام .)2211

بخود ميگیرد .آلدروي

و فرانسدی
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بندی واحدهای ورورا جوجه گوشتي عربسدتام بده دو

مرذداری استام فارس بر اساس فرفیت نتیجه گرفت که

دسته و با تخمین تابع تولید مرزی تصادفي به اثر مببدت

واحدهای تولیدی بزرگتر دارای کارايي تكنیكدي بداالتری

و همكدارام

ميباشدند.اکبری فدرد و مهرابدي بشدرآبادی ( )1911بدا

( )2226در مطالعه اقتصاد مقیاس در صنعت تولیدد ذدذا

تخمددین تددابع تولیددد مددرزی تصددادفي دريافتنددد کدده بددین

در کانادا با استفاده از تابع هزينه ترانسلوگ ،بدازده بده

عملكرد و اندازه باذاش وسته استام کرمام رابطده منفدي

مقیاس را برای واحدهای تولیددی گوشدت ،ندام و شدیر

وجود دارد .نعلبندی اقدم و همكارام ( )1932در ارزيابي

بدسددت آوردنددد .نتدداي آنهددا وجددود بددازده بدده مقیدداس

اقتصادی تولیدد گنددم آبدي در مدزارع کوچد و بدزرگ

افزايشي در واحد هدای تولیددی ندام ،گوشدت و شدیر را

شهرستام اهر با تخمدین تدابع تولیدد درجده دوم تعمدیم

نشام دادندد.آالبي و آروندا ( )2225در ارزيدابي کدارايي

يافته به عنوام تابع برتر نشام دادند که هر چندد هدر دو

تكنیكي تولید مرغ خانگي در نیجريه با تخمین تابع تولیدد

گروه تولیدکنندگام از نهادهها به شدكل منطقدي و بهینده

تصادفي به اين نتیجه رسیدند کده بدین کدارايي و انددازه

اسددتفاده نمدديکننددد لددیكن در مجمددوع و بددويژه از جنبدده

مزرعه رابطه مستقیم وجود دارد در حالي کده آيدديون

صددرفه اقتصددادی مددزارع بزرگتددر در وضددعیت بالنسددبه

و همكارام ( )2221در مطالعهعملكرد مزارع برن نیجريه

مطلوبتری قرار دارند .مرور مطالعاش خدارجي و داخلدي

و بزگلو و سیهام ( )2221در مطالعه مزارع سبزی ايالت

در مجمددوع نشددانگر آم اسددت کدده هددی رابطدده واحددد و

ساسوم ترکیه نیز وجود رابطه منفي بین انددازه مزرعده

مشخصي بین اندازه واحد تولیدی و مقددار بهدرهوری و

و کارايي را تايیدد کردندد .اکوندوه و امكدارو ( )2223بدا

کارايیوجود ندارد ،چرا که در مطالعاش مختل

جهت اين

بررسي کارايي ورورادهندگام گربه ماهي ايالت کادونا

رابطه متفاوش بوده اسدت کده همدین امدر بدر ضدرورش

در نیجريه دريافتند که تعداد ماهي آزاد و اندازه اسدتخر

مطالعه واحدهای تولیدی مختل

در زمامها ،مكدامهدا و

بر کارايي اثدر مببدت دارد در حدالي کده هدوک و ارشدد

شراي متفاوش تولید ميافزايد.

اندازه بر کارايي تكنیكي وي بردند .گدرواي

( )2212به اثر منفي اندازه مزارع بر کدارايي کشداورزام

مطددابق اطالعدداش موجوداسددتام کردسددتام بدده دلیددل

شیلي اشاره نمودند.

داشتن منابع آبي فراوام و قابلیتهای تولیدی مناسد از

در مطالعاش داخل کشور نیدز ،دشدتي و يزداندي ()1915

مناطق مستعد برای گسترا آبزیوروری محسوب مي-

بهرهوری و تخصیص بهینه عوامل تولیدد در مرذدداری-

شود .بطوريكه در سدا  1913حددود  1622تدن مداهي

های گوشتي شهرستام تبريز را بدا بدرآورد تدابع تولیدد

سددددردابي در ايددددن اسددددتام تولیددددد شددددده اسددددت

کاب داگالس مورد بررسي قرار دادندد و بده ايدن نتیجده

(مرکزآمارايرام .)1932مجتمع ورورا ماهیام سدردابي

رسیدند که بهرهوری و تخصدیص عوامدل در واحددهای

والنگام شهرستام کامیارام يكي از مرا کدز مهدم تولیدد

تولیدددی بددا فرفیددت وددايینتددر بهتددر صددورش مدديگیددرد.

محصدددو آبدددزی اسدددتام بدددوده کددده فرفیدددت تولیدددد

انصاری و سالمي ( ،)1916صرفههای ناشدي از مقیداس

حدود122تن مداهي قدز آالی رنگدین کمدام و تكبیدر 9

در صنعت ودرورا میگدوی ايدرام را از طريدق بدرآورد

میلیددوم قطعدده بچدده مدداهي در سددا را دارا مددي باشددد.

تددابع هزيندده ترانسددلوگ مددورد مطالعدده قددرار دادنددد.

علیرذم وجود منابع چشمگیر طبیعي و بكارگیری نهاده-

بدست آمده خصوصیت ساختاری بازده بده

بنظر ميرسد از تمامي منابع و وتانسیلهای

برابرنتاي

های مختل

مقیاس در اين صنعت وجود دارد بده ايدن معندي کده بدا

موجود در منطقه به شكل کدارا بهدره گرفتده نمديشدود.

افزايش وسعت مزارع ورورا میگدو ،هزيندههدای تولیدد

وجددود عوامددل و منددابع متعدددد در وددرورا محصددوالش

کاهش مييابد .محمدی ( )1911با تقسیمبندی واحددهای

آبزی در مجمدوع سدبد گرديدده کده کدارايي واحددهای
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تولیدی در حد بااليي نبوده و لذا بهرهوری عوامل تولیدد

رفتار واقعي دادهها در اين مطالعه نیز سعي ميشدود از

در حد وايین تری قرار داشته باشدد .بندابراين ضدرورش

اين نوع توابدع بهدره گرفتده شدود .بده اسدتناد مطالعداش

انجددام تحقیددق در خصددوص بهددرهوری عوامددل تولیددد

تجربي متعدد سه شكل تدابعي درجده دوم تعمدیم يافتده،

محصو ماهي و عناصدر مدوثر بدر آم منجملده انددازه

ترانسددلوگ و لنونتید

تعمددیم يافتدده از جملدده فددرمهددای

مزرعه و تكنولوژی مورد اسدتفاده در دو سدط خدرد و

انعطافوذيری هستند کده در اکبدر مطالعداش مربدون بده

کالم مطرح باشد .در سط خرد نیاز تولیدکنندگام را به

اقتصاد و مديريت کشاورزی به کار گرفته شددهاندد لدذا

شناخت علميتر و واقعيتر از فعالیت خود مطرح ميکند

در مطالعه حاضر کوشش مي شود الگوی برتر از میام

تا بتوانند در جهدت اصدالح و بهبدود وضدعیت حداکم از

ايددن سدده فددرم انتخدداب گددردد .ايددن توابددع دارای مشددكل

يافتههای مطالعه استفاده کنند و در سط کدالم ،جدوابي

ساختاری نبوده و ضمن در نظر گدرفتن روابد متقابدل

اسددت علمددي و مسددتد بدده يكددي از مهمتددرين سددواالش

بین نهادهها ،امكام تفكی نواحي سه گانده تولیدد را نیدز

کارگزارام و برنامهريزام که چگونه در راسدتای تقويدت

فراهم مي کند (گريفین و همكارام .)1311

و توسعه تكنولوژی متناسد در زيربخش شیالتو نهايتدا

بعد از مشخص شدم تابع تولید برای بررسي میزام

افزايش بهرهوری مندابع تولیدد گدام بردارندد .در همدین

حساسیت و واکنش تولید در ازاء تغییراش هر کدام از

راستا ،تحقیق حاضر با هدف بررسدي رابطده بهدرهوری

نهادهها و يا همه عوامل با هم ميتوام از معیار کشش

عوامل تولید و اندازه واحدهای ورورا ماهي شهرستام

تولید که به صورش رابطه  2قابل محاسبه است ،استفاده

کامیارام انجام گرفته است.

کرد:

 ln y y / y MP x
()2
EPx   ln x  x / x 
AP x

مواد و روشها
يكددي از رهیافددتهددای کدداربردی و مهددم جهددت ارزيددابي
اثرمتغیرها بر يكديگر بويژه در صورش تقسدیم آنهدا بده
متغیرهددای وابسددته و مسددتقل بهددرهگیددری از ي د تددابع
مناسد ميباشد.برای شناسدائي عوامدل اثرگذاربرتولیدد
محصو از تابع تولید بهره گرفته مديشدود .شدكل کلدي
تابع تولید به صورش رابطه  1است (دبرتین :)1316

(Yi  f ( xi ,  ) )1

کدده در آم  Yiمقدددار سددتاده واحددد iام Xi ،بردارمقددادير
نهادهها و βبردار وارامترهدا را نشدام مديدهد.رابطده 1
شكل عمومي تابع تولید بوده و در عمل ميبايستي شكل
مناسبي از آم را که بیانگر ارتبان واقعي ومناسد میدام
متغیرهای مستقل ووابسته باشد ،انتخاب نمود .اين نكتده
از آم جهت اهمیت دارد که خطدا در انتخداب شدكل تدابع
همواره از منابع اصلي خطای تصري در اقتصاد سنجي
بیام ميشود .با توجه بده مزايدای توابدع انعطدافودذير
نظیر عدم اعما محددوديت بدر سداختار تولیدد و ارائده

در رابطه فوق  MPxو APxبه ترتید تولید نهايي و
تولید متوس

و  EPxنیز کشش تولید نهاده  xميباشد.

حاصل جمع کششهای جزئي تولید معاد بازده نسبت
بهمقیاس

ميباشد

که

درارزيابي

اقتصادی

يا

ذیراقتصادی بودم وسعت عملیاش تولیدی کاربرد
گستردهای دارد.
در ادبیاش مربون به اقتصاد توسعه ،بهرهوری به عنوام
میزام ستاده حاصل از مقدار معیني از ي يا چند نهداده
تعري

ميشدود .ايدن معیدار نشدانگر نحدوه اسدتفاده از

منابع و عوامل تولیدی در ي برهه از زمام مديباشدد و
آثار سه گانه تغییر تكنولوژی ،تغییر مقیداس و تغییدر در
راندمام استفاده از نهاده ها ،يعني حرکت به سدمت تدابع
تولیدمرزی از داخدل رادربدر مدي گیدرد (سدالمي.)1916
بهرهوری جزئي به صورش ستاده حاصدل از يد واحدد
نهاده معین در هرزمام تعري

ميشدود (هدانیوال.)2222

هرگاه مفهوم تولید متوس به کدل نهداده هدای مصدرف
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شده در تولید مقدار معیني از محصو تعمیم داده شدود

 :TQiمقدار محصو تولیدی در واحد تولیدی  iام

بهرهوری کل نهادهها ) (TFPبده دسدت مديآيدد .تحلیدل

 :Cjiمقدار نهاده jام بكار گرفته شده در واحد تولیدی  iام

شاخصهای بهرهوری جزئي بهتنهايي ميتواندد گمدراه-

 :sjمتوس سهم هزينه نهاده  jام در هزينه کل واحدها

کننده باشد ،زيدرا افزايشدي در يد نسدبت ممكدن اسدت

رشد بهرهوری به صورش تفاوش بین رشد ستاده و

واقعاً نتیجه افزايش بهرهوری نباشد ،بلكه دراصل ممكدن

ميشود .بعبارش ديگر

رشد نهادههای مصرفي تعري

از کسر تغییر میزام نهادههای مصرف شده از

است ناشي از افزايش کاربرد نهاده ديگر باشد .از طرفي

و

شاخصهای بهرهوری جزئي عموماً شاخصهای اريبدي

تغییر ستاده حاصل شده ،وسماند حاصل به عنوام رشد

از تغییددراش تكنولددوژيكي هسددتند ،زيددرا اثددر جددايگزيني

بهرهوری محسوب ميشود .تغییراش کل عوامل به

عوامل را توأم با آثار ویشرفتهای تكنولوژيكي تولید بده

مفهوم بخشي از افزايش تولید است که بوسیله افزايش

صددورش يكجددا درنظددر مدديگیرنددد .اقتصدداددانام در

در مصرف نهادهها توجیه شدني نیست (سالمي و

جستجوی عوامل راهبردی در توسدعه اقتصدادی تدالا

طالچي .)1911بطور کلي تغییر در بهرهوری کل عوامل

نمودهاند که آثدار تغییدراش تكنولدوژيكي را جددا از آثدار

با رشد بهرهوری شامل اثراش تغییر در مقیاس تولید،

جايگزيني عوامل ارزيدابي کنندد کده از تدالاهدای آنهدا

تغییر راندمام (کارايي) تولید و تغییر تكنولوژی

شاخص بهرهوری کل عوامدل بدهوجدود آمدده اسدت .از

ميباشد .اين بدين معني است که چنانچه مقیاس تولید

اينرو شاخصهای بهرهوری کل به واسطه لحاظ کدردم

در طو زمام ثابت بماند و يا در بین واحدهای تولیدی

اثراش متقابدل و جدايگزيني بدین عوامدل تولیدد از درجده

در ي

زمام يكسام باشد و هم چنین عدم کارايي در

اطمینددام بیشددتری نسددبت بدده شدداخصهددای جزئددي

تولید وجود نداشته باشد و يا الاقل میزام عدم کارايي

برخوردارند .بهرهوری کدل از نسدبت تولیدد بده ترکیدد

در طو

زمام ثابت بماند آنگاه رشد بهرهوری کل

وزني عوامل محاسبه ميشود .در نتیجه رشد بهدرهوری

عوامل تولید به عنوام معیار تغییر تكنولوژی در نظر

کل ،رشد اضافي تولیدد عدالوه بدر رشدد ترکیدد وزندي

گرفته ميشود (سالمي.)1916

عوامل تولید ميباشد (دشتي و کوواهي .)1911

به باور کانت ( )1336نرخ رشد بهرهوری بصورش

روا عدد شاخص يكي از رواهای عمدۀ متداو و

باقیمانده تفاوش بین نرخ رشد محصو جمعي و نهاده

کاربردی تعیین بهرهوری است .لیكن مهمترين مسنله در

جمعي تعري

ميشود .اين باقیمانده به دو صورش

بررسي تغییراش بهرهوری به روا عدد شاخص ،نحوه

تعبیر ميگردد؛ نخست ،بهرهوری کل به ویشرفت فني که

جمعسازی نهادهها و ستادههای ناهمگن است .در

تابع تولید ميشود مربون ميگردد .با

باعث انتقا

مختلفي از شاخص جهت

داشتن ي تابع تولید و تحت دو فرض بازده ثابت نسبت

محاسبه شاخص مقداری تولید و يا نهادهها معرفي شده

به مقیاس و بازارهای رقابت کامل نهاده و ستاده ،تغییر

است .در مطالعه حاضر برای ارزيابي بهرهوری عوامل

تكنولوژی و بهرهوری يكسام خواهد بود .دوم ،تغییر

مطابق رابطه  9بهره گرفته خواهد

تكنولوژی ميتواند به مواردی مانند مقیاس ،جانشیني

مطالعاش اقتصادی اشكا

از شاخص کندري
شد:
()9

) TFPi  TQi /  j s j (C ji

 :TFPiشدداخص بهددرهوری کددل عوامددل تولیددد در واحددد
تولیدی  iام

عوامل ،تحقیق توسعه و کارايي مديريتي رب داده شود.
دني و همكارام ( )1311با لحاظ هر دو رهیافت رشد
 TFPرا به اثراش مقیاس و نرخ تغییر تكنولوژی تفكی
کردند:
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نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  42شماره  /4سال3131

دشتی ،علیخانی و ...

.
  ln C   ln Q  ln C
()4

T F P  1 

T
  ln Q  T
قسمت او رابطه  4اثر مقیاس و جزء دوم نشانگر اثر

تغییر تكنولوژی ميباشد .در حالیكه بازده به مقیاس
ثابت ،کشش هزينه برابر ي
معاد

برای محاسبه کشش تولید نهادههدای ذدذا ،کدار و بچده
ماهي متناسد با تابع تولید درجده دوم تعمدیم يافتده بده
ترتید از رواب  3 ،1و  12بهره گرفته ميشود:
F

𝑦𝑑

]EPf =(𝑑𝑥 ).[y

بوده و لذا رشد TFP

F
([y])8

نرخ تغییر تكنولوژی خواهد بود .از اين رو،

= [𝛽𝑓 +βff F + βfl .L + βfw.W].

هنگامي که اثر مقیاس وجود داشته باشد رشد  TFPبا
()8

رشد تغییر تكنولوژی يكسام نخواهد بود.
𝐿

از آنجائیكه جهت برآورد تابع()9تولید از سده فدرم تدابعي
لنونتی

(= [𝛽𝑙 +βllL+ βfl . F+ βlw..W]. [𝑦])9

تعمیم يافته،درجه دوم تعمیم يافته و ترانسدلوگ

بهره گرفته شد لذا فرم های تجربي مربون بده هدر سده
مورد ارائه مي گردد:

()12

تعمیم يافته

ال ) الگوی تجربي تابع تولید لنونتی

Y= β0+ βf . F + βl . L1/2 + βw .W1/2+1/2 βff. F
+1/2 βll.L+1/2 βww. W + 1/2 βfl..F1/2. L1/2
(+ 1/2 βfw..F1/2. W1/2 +1/2 βlw..L 1/2. W1/2)5
1/2

𝐿 𝑦𝑑
] [EPl=( ).
𝑦 𝑥𝑑

𝑊
] 𝑦[

𝑊 𝑦𝑑
] [( ).
𝑦 𝑥𝑑

=EPw

= [𝛽𝑤 +βww .W + βfw.F+ βlw. L].

در ادامه با مشدخص کدردم سدهم هزيندهای نهدادههدای
موثر بدر تولیدد و لحداظ مقددار محصدو بدسدت آمدده
شاخص بهدرهوری کدل بدرای واحددهای تولیددی مدورد

ب) الگوی تجربي تابع تولید درجه دوم تعمیم يافته

مطالعدده بددا بهددرهگیددری از رابطدده  9محاسددبه مدديشددود.

Y= β0 + βf . F+ βl . L+ βw .W+1/2 βff.( F) 2
+1/2 βll.( L) 2 +1/2 βww. (W) 2+ βfl.. F. L
(+ βfw.. F. W+ βlw..L.W)6

باتوجه باينكه مطابقاصو اقتصادی و مطالعاش تجربدي

ج) الگوی تجربي تابع تولید ترانسلوگ
lnY= β0 + βf .ln F+ βl . ln L+ βw .ln W
+1/2 βff.(ln F)2+1/2 βll.(lnL)2ln

+1/2 βww. (lnW)2 + βfl.. ln F. ln L
(+ βfw..lnF. ln W + βlw.. L.W)1
در الگوهای فوق وارامترها و متغیرها به قرار زير
تعري

شده است:

:Yمیزام ماهي تولید شده در هر واحد بر حسد تن
 :Fمقدار ذذای مصرف شده در هر دوره تولید بر حسد
تن
:Wعداد بچه ماهي رهاسازی شده در ابتدای دوره
تولید
 :Lمقدار نیروی کار بر حسد نفر روز
 :βوارامترهای مربون به تابع تولید
:Lnنمادلگاريتم طبیعي

صدددددددورش گرفتددددددده بگدددددددي( ،)1312دندددددددي و
همكدددددارام(،)1311آلدددددروي

و فرانسدددددی

(،)2229

سالمي( )1916و دشدتي و کووداهي()1911انددازه واحدد
تولیدی و تكنولوژی از جمله عناصر تغییر دهنده بهدره-
وری کل عوامل تولید ميباشند لدذاارتبان بدین انددازه و
تكنولوژی با بهدرهوری در قالدد رابطده رگرسدیوني 11
مورد ارزيابي واقع خواهد شد:
(LnTFP= β0 + β1.ln(size)+ β2.(Tech))11

که در رابطه فوق  Sizeو  Techبه ترتید نمداد انددازه
واحد تولیدی(تعدداد بچده مداهي ودرورا يافتده در يد
دوره تولیدی) و سط تكنولوژی ميباشند .باتوجه بده
اطالعاش جمعآوری شده مزارع مدورد مطالعده از لحداظ
سط تكنولوژی به سه وضعیت سنتي ،نیمده صدنعتي و
صنعتي تقسیم بندی شدند.
جامعدده آمدداری تحقیددق حاضددر شددامل کلیدده واحدددهای
وددرورا مدداهي فعددا شهرسددتام کامیددارام مدديباشددد.
گددردآوری دادههددا بدده روا سرشددماری و بددا تكمیددل

ارتباط بهرهوري عوامل تولید با اندازه واحدهاي پرورش ماهی شهرستان کامیاران

ورسشنامه انجام گرديد .به اين منظدور اقددام بده جمدع-
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نتاي حاصل از برآورد توابع تولید درجه دوم تعمیم-

آوری دادههای آخرين دوره تولیدی واحددهای ودرورا

يافته ،لنونتی

ماهي شهرستام کامیارام در سدا  1931گرديدد کده در

ماهي شهرستام کامیارام در جدو

نهايت از اطالعاش مربون به  55واحد وررا ماهي فعا

است.با توجه به جداو  1و  ، 2مقايسۀ ضرايد برآورد

برای تجزيه و تحلیل استفاده شد.

تعمیميافتهو ترانسلوگ برای محصو

شده در سه الگوی مختل

 1گزارا شده

تولید ماهي نشام ميدهد

ازبین سه فرم تابعي برآورد شده فرم درجه دوم تعمیم

نتایج و بحث

يافته به تعداد کافي وارامتر معنيدار داشته و از لحاظ
توضی دهندگي بر اساس آمارۀ  R2ميباشد.
جدول  -1ضرایب برآوردی توابع تولیدماهی شهرستان کامیاران

تابع درجه دوم تعمیم یافته
پارامتر مقدارضرایب
β0

***26/65

βff
βl

3/14

-11/21
25/12

βw

-2/11
***

21/91

βww

1/4

βfl

***

βfw

-2/251

-91/54

2/21
*

-1/63

***

-2/96

-2/52

1/11

62/62

1/11

2/21

2/11

-2/64

-2/51

-2/32

-2/91

-2/29

***

9/62

-2/26

2/69

-2/32

-1/19

***

1/61

1/15

**

4/29

2/95

-2/912

2/21

آماره t
2/93

1/94

-11 /23

*

1/23

*

2/61

***

11/29

2/32

βlw

5/22

22/1

***

مقدار ضرایب
2/1

***

-1 /39

**

βll

**19/11

12/52

***

آماره t

مقدار ضرایب

4/6

***

βf

تابع لئونتیف تعمیم یافته
آماره t

تابع ترانسلوگ

2/31

2/223

2/53

**

1/11

1/21

9/12

-2/21

2/63

-1/31

1/25

𝑹𝟐 = 2/67

𝑹𝟐 = 2/55

𝑹𝟐 = 2/42

D.W=2/24

D.W=2/19

D.W=1/13

1/99
1/51

*** ** ،و*به ترتید معنيداری در سط 5 ، 1و12درصد را نشام ميدهد.
جدول  -2مقایسه توابع مختلف تولید گندم از لحاظ معنیداری پارامترها
نوع تابع

تعداد کل ضرایب

تعداد ضرایب معنی دار

D.W

J.B

𝟐𝐑

درجه دوم تعمیم يافته

12

1

2/11

2/62

2/19

12

6

2/11

6/12

2/56

12

4

1/32

561/92

2/42

لنونتی

تعمیم يافته

ترانسلوگ

در مطالعه حاضدر بدرای آزمدوم نرمدا بدودم جمدالش

مناسدتر از ساير فرمهای تابعي تكنولوژی تولید ماهیرا

اخال از آماره جارگ برا ( )JBاستفاده شد .بدر اسداس

در منطقۀ مورد مطالعه توضی داده و لذا به عنوام تدابع

نتاي جدو  2و با اسدتناد بده مدالکهدا و آزمدومهدای

تولیددد برتددر انتخدداب مدديگددردد .از آنجائیكدده ضددرايد

فوقالذکر استنبان ميشود که فرم درجهدوم تعمیميافته

بددرآوردی توابددع مددورد نظددر دارای تفسددیر خاصددي
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نمي باشند لذا برای بررسي میزام و جهت اثدر نهدادههدا

برای ت ت بهرهبردارام محاسبه و میانگین آم برابدر

بر فرايند تولید محصو ماهي از معیار کشدش متناسدد

 2/5بدست آمد که بدين معناست بازای ي واحدد نهداده

بددا رواب د  3 ،1و  12اسددتفاده بدده عمددل آمددد کدده نتدداي

کل مصرفي در مزارع مورد مطالعه به طور متوس 2/5

مربون بده مقدادير کشدش نهدادههدا در جددو  9ارائده

واحد محصو مداهي تولیدد مديشدود.مقادير حدداکبر و

گرديددده اسددت.مطابق جدددو  9مقدادير میددانگین کشددش

حداقل به ترتید برابدر  9/1و  1/1بدسدت آمدد.هم چندین

نهادهها برای ذذا ،کدار و بچده مداهي بده ترتیدد ،2/661

محاسبه و مقايسه مقدادير بهدرهوری کدل عوامدل تولیدد

2/211و 2/231است .ايدن موضدوع بیدانگرآم اسدت ،بده

برای واحدهای بزرگتر از میانگین اندازه مزارع مويدد آم

ازای ي درصد افدزايش مصدرف نهداده ذدذا در مدزارع

اسددت کدده در مجمددوع مقدددار بهددرهوری در واحدددهای

مددددنظر مقددددار تولیدددد مددداهیبطور متوسددد 2/661

تولیدی بزرگتر معاد  9/2بوده که از مقدار مربدون بده

درصدافزايش مييابد.

مزارع کوچكتر يعني 2/1بیشتر ميباشد.

جدول  -3مقادیر کشش نهاده ها و ناحیه تولیدی آنها

با توجه به مرور ادبیاش موضوع و مطابق کارهای
اکويه و همكارام( ،)2223موسوی و خلیلیام ()1914و

نهاده

مقدار کشش

ناحیه تولید

ذذا

2/661

ناحیه دوم

دقیقتر رابطه اندازه بهرهوری عوامل به برازا مد

کار

2/211

ناحیه دوم

رگرسیوني(رابطه  )11اقدام شد:

بچه ماهي

2/231

ناحیه دوم

اکبری فرد و مهرابي بشرآبادی ( )1911برای بررسي

)LnTFP= -7.68+0.15 .ln (size)+1.79(Tech
(Se: )9/24
()2/24
()2/3

درصد افزايش بكارگیری نهاده

در مد فوق ،تعداد بچه ماهي به عنوام نمادی از اندازه

نیروی کار میزام تولید را 2/931درصد اضافه خواهد

واحد تولیدی ) (sizeدارای ضريد مببت و معنيدار

کرد .چنین تفسیری در مورد نهاده بچه ماهي نیز صادق

ميباشد .بنابراين ميتوام افهار نمود که با افزايش ي

ميباشد .با توجه به مقادير عددی کششها از هر سه

درصدی اندازه واحدهای ورورا ماهي میزام بهرهوری

نهاده در ناحیه اقتصادی تولید يعني ناحیه دوم استفاده

کل عوامل تولید معاد  2/15درصد افزايش مييابد.در

به عمل ميآيد هر چند که ممكن است در حد بهینه از

از جمله

به همین ترتید ي

مطالعاش بخش کشاورزيپژوهشگرام مختل

آنها بهره گرفته نشود ،يعني الزاما سودآورترين مقدار

محمدی ( ،)1911آلروي

اين دو عامل در فرايند تولید ماهي بكار گرفته

آرونا( )2225و محققین ديگری همچوم اکونوه و

نشوند.مجموع کشش نهادهها که معاد بازده نسبت به

امكارو( ،)2225اتیتجو و آرنه ( )2212و دالمیني و

مقیاس( )RTSميباشد برابر  1/116است .بدين ترتید

همكارام ( )2212چنین نتیجهای را مبني بر اثر مببت

استنبان ميگردد اگر در بلند مدش همه نهادهها به طور

اندازه مزرعه بر کارايي و بهرهوری عوامل برای ساير

متناسد ي

درصد افزايش يابند مقدار تولید در حدود

و فرانسی ( ،)2229آالبي و

واحدهای کشاورزی گزارا نمودهاند.

 1/116درصد افزايش مييابد.لذا ميتوام گفت که تولید

سط تكنولوژی و تجهیزاش ) (Techنیز به صورش ي

ماهي توأم با صرفههای اقتصادی ميباشد به طوريكه

متغیر ترتیبي در مد وارد گرديد که اثر مببت معنيدار

گسترا متناسد اندازه فعالیت در منطقه مورد نظر

بربهرهوری کل عوامل تولید از خود نشام داد ،بطوريكه

سود آوری واحد تولیدی را افزايش خواهد داد.مقدار

با ارتقا تكنولوژی از حالت سنتي به نیمه صنعتي و يا

بهرهوری کل عوامل تولید

تبديل وضعیت نیمه صنعتي به صنعتي بهرهوری کل
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عوامل تولید  1/13درصد بهبود مييابد .بدين ترتید

واحدهای کوچكتر در وضعیت مطلوبتری قرار دارد .از

استنبان ميشوداستفاده از تجهیزاش مدرم باعث بهبود

اينروبا توجه به اين نتیجه برای تقويت اين صنعت و

بهرهوری عوامل تولید واحدهای ورورا ماهي

افزايش بهرهوری کل عوامل تولید واحدهای ورورا

شهرستام گرديده است .کاربرد تجهیزاش جديد مديريت

ماهي شهرستام کامیارام به نظر ميرسد که افزايش

را در کنتر شراي محی ياری کرده و کاربرد نهاده-

اندازه آنها در بلندمدش سودمند باشد و ميتواند

های تولید را منطقيتر و اقتصادیتر نموده است.

تولیدکنندگام منطقه را در استفاده منطقيتر از امكاناش

محمدی ( )1911و اوده و اتیم ( )2223نیز بر اثر مببت

و تجهیزاش و بهبود بهرهوری عوامل تولید ياری نمايد.

کاربرد نهادههای مدرم بر عملكرد واحدها تاکید نموده-

در اين راستا توصیه ميگردد که وروانههای تأسی

اند.

واحدهای تولیدی برای واحدهای بزرگ صادر شوند و

نهايتا با عنايت به تنوع فرفیت واحدهای ورورا ماهي

تسهیالش بانكي و خدماش دولتي بیشتری برای گسترا

و اينكه بیش از 62درصد آنها دارای فرفیت کمتر از

واحدهای کوچ

موجود در منطقه در اختیار آنها قرار

میانگین هستند ،در مطالعه حاضر وجود رابطه مببت

گیرد و همراه با اين تمهیداش دانش و اطالعاش بهره-

بین بهرهوری کل عوامل تولید و اندازه واحدهای

بردارام به روز گردد.با توجه به اثر مببت سط

ورورا ماهي شهرستام تايید شد .ضمن اينكه وجود

تكنولوژی و تجهیزاش بر بهرهوری عوامل توصیه مي-

بازده صعودی نسبت به مقیاس در فرايند تولید نیز هم-

گردد دولت با دادم تسهیالش بلندمدش و کمبهره،

راستا با اين يافته تلقي ميشود .عالوه از اين،بهرهوری

تولیدکنندگام را در تجهیز واحدهای ورورا ماهي

کل عوامل تولید در واحدهای بزرگتر در مقايسه با

شهرستام همراهي و وشتیباني کند.
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Abstract

Farm size is one of the important and effective factors on economic activity of producing units. The
purpose of this study is analyzing the impact of farm size on total productivity of fish farming in
Kamyaran county. Data were collected by filling 55 questionnaires from fish farming units in 2012.
Selection and estimation generalized quadratic production function indicated that food, labor and
fry have significant effect on fish production. Also, Kendrick productivity index showed that for a
unit of total input, the production will be about 2.5 unit. Productivity function implies that farm size
and utilization of progressive technology have positive impact on productivity. For economically
using of available resources in this region, it is recommended to increase farms size and utilize
progressive technologies.
Keywords: Farm size, Fish farming units, Kamyaran, Kendrick index, Productivity

