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 مزارع در هواده سيستم از استفاده اينكه به توجه با. كند بنگاه هاي ناكارا كمك كارايي بهبود
 توصيه ،بنابراين ؛است پايين سيستم اين از استفاده براي مزارع تقاضاي دارد سنگيني هزينه
در راستاي  ،تعاون كل اداره و استان شيالت سازمان جمله از مربوطه نهادهاي كه شود مي

فراهم را  بانكها وامهاي كم بهره، مقدمات الزم جهت ارجاع مديران مزارع ميگو به دريافت
  . آورند

  
  :هاكليدواژه
   FDH ،CRS، تعاوني، كارايي، ميگو، ها تحليل پوششي داده 

  
  مقدمه 

ارزش غذايي باالي ميگو از يك سو و تقاضاي بازارهاي جهاني از سوي ديگر موجـب  
توليد اين آبزي . اي را در ميان آبزيان به خود اختصاص دهد شده است تا توليد ميگو نقش ويژه

سـواحل مسـتعد دريـاي     به دو روش دريايي و پرورشي است كه پرورش ميگو بـه دليـل وجـود   
با توجه به بازده قابـل قبـول   . عمان و خليج فارس، جهت سرمايه گذاري مناسب به نظر مي رسد

  صنعت پرورش ميگو در دنيا و اسـتعدادهاي نهـان آن در ايـران، اقـداماتي جهـت بسترسـازي و      
  شناسـايي، (برداري از  مزارع پرورش ميگو در نيمـه جنـوبي كشـور صـورت گرفتـه اسـت       بهره
برداري و توسعه سايتهاي پرورش ميگو همچون سايت گواتر و يا پروژه در دست احـداث  بهره

از يـك  تعاونيهـا  درايـن راسـتا   ). روبيك استان سيستان و بلوچستان در همين جهت بـوده اسـت  
سواحل مسـتعد كمـك    اين به شكوفايي و واحدهاي خصوصي از طرف ديگر مي توانند طرف

و  مين درآمـدهاي ارزي أتـ  سود آوري خود در سطح خرد، به طـور مـوازي در   كنند و در كنار
گذاري ايـن واحـدها    لذا توجه به سرمايه .نقشي ارزنده ايفا نمايند ثبات اين صنعت در بلندمدت

در پرورش ميگو، ارزيابي عملكرد اين بنگاه ها و لزوم توجه به مسائل كارايي جهـت اقتصـادي   
  . به نظر مي رسدكردن اين فعاليت، ضروري 
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گواتر شهرستان چابهار بـه دسـت آمـده     يدر اين راستا كارايي واحدهاي پرورش ميگو
درجـه و   61در شمال غربي خليج گواتر و غرب رودخانه باهوكالت در طـول  اين منطقه . است

. )1383  ،سـروش زنگنـه  (ست ا دقيقه شرقي واقع شده 12درجه و  25دقيقه شمالي و عرض  27
 اولين مجتمع احداث شده جهت پرورش ميگو در استان سيستان و بلوچستان بوده كهاين سايت 

  اين منطقه. به بهره برداري رسيد 77و  76د و در سال ـروع شـايي آن شـاسـشن 73و  72ال ـاز س
شمالي  فازدو  دربرگيرندهو  شود هكتار را شامل مي چهار هزاربه وسعت  مساحتي ،غيرمسكوني

هكتـاري و سـايت جنـوبي نيـز      20واحـد مزرعـه    107شمالي مشتمل بـر   فاز و جنوبي است كه
 200و  100بـا مـديريت   (هكتـاري   20 واحد مزرعه 48متشكل از هكتار  1200مساحتي حدود 

كيلـومتر   120از جـاده سـاحلي بـه شـهر چابهـار حـدود        ايـن منطقـه  فاصـله  . باشـد  مي )هكتاري
  .)1388، چستانسازمان شيالت استان سيستان و بلو(باشد مي
  

  پيشينه تحقيق
  با نگاهي به سير پژوهشهاي مرتبط با وضعيت واحدهاي پرورش و توليدي ميگو

بررسي وضعيت بنگاه هاي ميگو در  ه رسيد كه تحقيقات قابل قبولي دربارهتوان به اين نتيجمي
 يهاصرفه)1386(يو سالميانصار. پذيرفته استصورت ،كشورجنوبيويژه نوار ساحلبه ،ايران
در اين . )1386 ،سالمي و انصاري(به دست آورد گويرا در صنعت پرورش م اسياز مق يناش

متغيرهاي مورد استفاده در اين تحقيق . پژوهش از تابع هزينه ترانسلوگ استفاده شده است
 رـگـيد يـحقيقـدر ت .تـت اسـرداشـزان بـار و ميـروي كـي، نيـذايـواد غـوخت، مـالرو، س
 ليتحل يرا از نظر اقتصاد رانيا يجنوب يدر استانها يهند ديسف يگويم ديتول) 1386(يصالح
متغيرهاي به كار رفته در اين تحقيق نيز الرو، نيروي كار و مواد غذايي .  )1386،صالحي( دكر
به منظور ارزيابي هزينه هاي توليد، نقش هر يك از عوامل مهم هزينه، قيمت تمام شده كه  بوده
  .شده است يسود پرورش ميگوي سفيد هندي در استانهاي جنوبي ايران بررس و



  4 شمارهدوره جديد،  –تعاون                                                                        74

در استان  گويم ديناوگان ص يفن ييكارا يادر مطالعه )1384(شحاجياني و همكاران
ثر بر ؤاين پژوهش با هدف شناسايي عوامل م.  ندزد نيتخم SFAبا استفاده از روش بوشهر را 

در اين مطالعه از روش مرزي تصادفي براي اندازه . شدكارايي شناورهاي صيد ميگو انجام 
يك مدل مرزي تصادفي و ) قايق، لنج و كشتي(گيري كارايي استفاده و براي هر طبقه شناور 

د كه عوامل مختلفي بر ميزان صيد هر يك از انتايج مطالعه نشان د. دگرديورد اناكارايي بر
ي فني سه طبقه شناور، لنجها، كشتيها و قايقها به متوسط كاراي. ثير داردأطبقات و كارايي آنها ت

كارايي برخي ابزارهاي ) 1381(پيغمبري. آمد ستدبه  47/0و 73/0، 81/0ترتيب برابر با
  ،)1381، پيغمبري(د كر يكاهنده صيد ضمني در تورهاي ترال ميگو در خليج فارس را بررس

ها و با هدف مقايسه كارايي چهار  برداري و تجزيه و تحليل دادهبراساس نمونه روش كار وي
هاي ميگو در دو استان بوشهر نوع ابزار كاهنده صيد ضمني در تورهاي ترال ميگو در صيد گاه

كارايي هر يك از اين ابزارهاي كاهنده . ه است دوب 80-1379و هرمزگان در دو سال متوالي 
كاهش صيد ضمني كاهش به صورت انفرادي يا همراه با ديگر ابزارهاي كاهنده بر مبناي 
نتايج به دست آمده از چهار . ماهيان نابالغ تجاري و حفظ ميگو در تور شاهد مقايسه شده است

 1به  7دوره نمونه برداري نشان داده است نسبت صيد ضمني به ميگو در تورهاي ترال ميگو 
ترال ميگو اين محقق بيان مي كند كه با نصب ابزارهاي كاهنده صيد ضمني در تورهاي . است

  .در خليج فارس ميزان صيد ضمني به نصف كاهش مي يابد
ثر بر ميزان توليد در واحد سطح را در مزارع پرورش ؤعوامل م) 1378(آقامحمدي 
آوري اطالعات مقطع زماني براي  با جمع در اين راستا. بررسي كرده است ميگوي خوزستان

داگالس با روش -مي تابع توليد كابكارگيري شكل لگاريته و با ب 1377دوره پرورش سال 
در متغيرهاي مستقل . حداقل مربعات معمولي، تابع توليد ميگوي پرورشي برآورد شده است

سازي در واحد سطح، ميانگين درصد بازماندگي،  تراكم ذخيره ،در تحقيق نظر گرفته شده
و  روزهاي پرورشميانگين مقدار غذاي مصرفي، ميانگين تعداد  گين ضريب تبديل غذايي،انمي

در نظر  در واحد سطح برداشتنگين امي متغير وابسته تحقيق .باشدمي كارگر روز در هكتار
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يد رابطه مستقيم و كند متغير تراكم در هكتار با تول پژوهش بيان مي اين نتايج. گرفته شده است
متغيرهاي . را باال برد ميزان توليد ،كارگيري تراكم باالتره توان با ب بنابراين مي و دار دارد معني

همچنين . داري دارند درصد بازماندگي و تعداد روزهاي پرورش با توليد رابطه مستقيم و معني
دار دارد، بنابراين با كاهش مقدار  اي معكوس و معني طهبرا با توليد متغير ضريب تبديل غذايي

ميزان توليد را توان مي كارگيري روشهاي اصولي و كارشناسيه ب از طريقغذاي مصرفي 
  . افزايش داد

ه ساير مباحث اقتصادي زمينعالوه بر مطالعات باال پژوهشهاي ديگري هم در ايران در 
  :رين آنها به صورت فهرست وار در زير اشاره شده استتمهمبه ميگو صورت گرفته است كه 
مختاري  ؛ثر بر حاشيه بازاريابي ميگوؤعوامل مبررسي ) 1376( دانشورعامري و يزداني

پرورشي بر مبناي مدل الماس  يبررسي مزيتهاي استراتژيك صادرات ميگو )1383( دماوندي
اثنا  ؛تخمين تابع عرضه و تقاضاي پرورش ميگو در ايران )1381( مرتضوي ؛رقابت ملي پورتر

رش ميگو استان سيستان و گذاري در صنعت پروارزيابي بازده سرمايه )1382(عشري 
برداري صيد تجاري شاه ميگوي مديريت بهرهمطالعه ) 1382(پور و رجبيمشايي  بلوچستان؛

گذاري سرمايهارزيابي مالي )1379(عين عليان  ؛سيستان و بلوچستان در جنوب استانايصخره
بررسي  )1374(بهرامي كركوندي  ؛در صنعت پرورش ميگو در استانهاي ساحلي جنوب كشور

نقش بازاريابي بين المللي در حفظ و توسعه بازارهاي خارجي محصوالت دريايي ايران، 
 ؛)بوشهر استان آبهاي( ميگو صيد تابع وتخمين اقتصادي مؤثر عوامل بررسي )1374(حاجياني 

   .لنگه بندر شهرستان در صيادي و اقتصادي صيد بررسي كارايي )1372(اسماعيلي 
  .ارزيابي كارايي ميگو  نيز به شرح زير استزمينه مهمترين مطالعات خارجي اخير در 

اصـالح  ) گسـترده (در رساله خود كارايي فني مـزارع غيرمتـراكم   )(Tung, 2010تانگ 
مسـاحت  ي ايـن تحقيـق شـامل    رهـا يمتغ. شده را براي استان ماكائو ويتنـام بررسـي كـرده اسـت    

  يرها و سـطح آگـاه  ـخـ ـدر است يازـسـ  رهـيم ذخـراكـ، ت)اهيس يببر( گوي، نوع مربهاستخر، تج
  .است بوده  پرورش دهندگان
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در  اهيسـ  يببـر  يگويم ييكارا ليو تحل هينامه خود به تجز انيدر پا) (Huy, 2008يها 
مطالعـه بـا توجـه بـه روش      نيـ ا  .پرداختـه اسـت   تنـام يودر نـا   شهر ترانـگ  يپرور يمزارع آبز

جهـت   ،يو پـنج ورود  يو با در نظر گـرفتن دو خروجـ   اسيثابت به مقمحور و بازده  -يورود
  .داده ها استفاده كرده است يپوشش لياز مدل تحل ييمحاسبه كارا

 ييكـارا  يدر پژوهشـ ) (Ferdous-Alam & et al., 2008شآالم و همكـاران  فـردوس 
مزرعـه در   105 يكپـور را بـا اسـتفاده از داده هـا     يو مـاه  گـو يم مأمزارع كشت تـو  يصيتخص

 .داده ها استفاده  شـده اسـت   يپوشش لياز روش تحل ييكارا نيتخم يبرا. زد نيبنگالدش تخم
  . متغيرهاي مورد استفاده در اين تحقيق نيروي كار، الرو، غذا، كود و اندازه استخرهاست

موفقيـت و  ثر بـر  ؤطي مطالعـه اي عوامـل مـ   ) Unal & et al., 2008(و همكارانش  آنل
 علـل بررسـي  عـالوه بـر   ايـن مطالعـه   . نـد را بررسـي نمود  اژه تركيـه  شيالت تعاونيهاي  شكست
را محاسـبه  شـيالت   ها درتعاونياين بخشي  اثر ميزان ،تعاونيهاي شيالت يا عدم موفقيت موفقيت
نقش قابـل تـوجهي در   ، تعاونيها در مقياس كوچكتحقيق نشان مي دهد كه نتايج . ستنموده ا

 عوامـل داخلـي ماننـد عـدم    ناكارايي بنگاه ها بـه   ،به عالوه. نداداشته كشور موفقيت شيالت اين
 ف مجلسپشتيباني ضعيهمچنين  .ي وابسته استمديريتو ضعف مهارتهاي كسب و كار  انسجام

 .ثيرگذار بـوده اسـت  أبر ميزان ناكارايي تعوامل خارجي  از دولت، نظام مالياتي و عدم آموزش
، بهـره وري و  دولـت  سيسـتم تشـويقي  از طريـق  در اين راستا وي پيشنهاد مي كند كه مي تـوان  

   .عملكرد واحدهاي موردنظر را بهبود بخشيد
كـارايي ناوگـان شـيالت صـيد ميگـو در      ) Lopes & et al., 2008(شلوپز و همكـاران  
و  2004كـارايي در سـال   هدف اين مقاله ارزيابي . نداني پرتغال را تجزيه و تحليل كردشمال مي

ارزيـابي  . اسـت بـوده   2004تـا   1995تغييرات كارايي و بهره وري كل عوامل توليد براي دوره 
كوئيسـت و روش تحليـل    كارايي در ايـن مطالعـه بـر پايـه روش غيرفراسنجشـي شـاخص مـالم       

كه كارايي تكنيكي ناوگان بـه طـور نسـبي پـايين      دهدشان ميننتايج . ها بوده است پوششي داده
بوده ده به طور مثبت و معناداري با قدرت موتور و تعداد روزهاي دريايي در ارتباط نبوده و ستا
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در بهره وري كل عوامل توليـد وجـود    ينشان داده است كه كاهش ماليمهمچنين نتايج . است
ت مـي باشـد و  شـرايط اجتمـاعي نقـش      دارد كه نشانه ناكارايي برخي از بخشهاي صنعت شيال

  .عمده تري  را نسبت به شرايط اقتصادي داراست
در يـك كـار تحقيقـاتي بـه بررسـي كـارايي       ) Den & et al., 2007(شدن و همكاران 

واحد  193آنان با بررسي . ددلتاي ميكانگ ويتنام پرداخته اني تكنيكي واحدهاي پرورش ميگو
ن كارايي فني را بـا اسـتفاده از روش تـابع توليـد مـرزي تصـادفي       پرورشي ميگو اين استان، ميزا

نتايج پژوهش نشان مي دهد كـه تجربـه كـاري، سـن پـرورش دهنـده و       . برآورد كرده اند% 46
همچنـين نتيجـه گيـري شـده     . ثر بر كارايي فني به شمار مـي رونـد  ؤتحصيالت آنان از عوامل م

، اما كارايي فني بـراي پـرورش   باشدميو مهم است كه اگرچه استفاده از تجربه در پرورش ميگ
  .دهندگان جوانتر باالتر بوده است

محاسبه كارايي ميگو از هر دو روش  ،با توجه به مطالعات انجام شده و مشاهدات محقق
هر يك . ها انجام شده است فراسنجشي مرز تصادفي و روش غيرفراسنجشي تحليل پوششي داده

ي دارند كه با توجه به شرايط منطقه مورد بررسي روش تحليل از اين روشها معايب و مزاياي
و ) گرا نهاده(محور  -با دو فرض ورودي DEAرهيافت . انتخاب شد) DEA(ها پوششي داده

همراه است كه استفاده از هر كدام از اين فرضها نتايج يكساني را به ) گرا دهنستا(خروجي محور
با توجه به مطالعات داخلي و خارجي . نهاده گرا استفاده شددر اين راستا از فرض . همراه دارد

در نهايت مساحت مزرعه، تراكم بچه ميگو در هر هكتار، تعداد  ،مشاهده شده و شرايط منطقه
نيروي كار در هر دوره، ميزان جيره مواد غذايي بر حسب كيلوگرم در هكتار و طول دوره 

هر دوره پرورش به عنوان متغيرهاي مدل در نظر پرورش و ميزان ميگوي برداشت شده در پايان 
  .ندگرفته شد
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  مواد و روشها
براي ارزيابي عملكرد يك بنگاه اقتصادي شاخصهاي متعددي وجود دارد كه سه نمونـه  

در ايـن راسـتا عملكـرد بنگـاه هـاي      . ها اثر بخشي، كارايي و بهره وري مي باشـند آناز مهمترين 
ه از معيار كارايي و روش تحليل پوششي داده ها بـه دسـت آمـده    فعال در منطقه گواتر با استفاد

براي اولين ) DEA(اندازه گيري كارايي به روش غيرفراسنجشي يا تحليل فراگير داده ها . است
ــال  ــار در ســ ــه رودس1978بــ ــان نامــ ــوپر   ١و در پايــ ــايي كــ ــا راهنمــ ــد ٢بــ   معرفــــي شــ

)Rhodes, 1987(  ايـن روش  . كه با جامعيت بخشيدن به روش فارل شكلي كاربردي پيدا نمـود
 ي بـه دسـت مـي آورد و بـه همـين دليـل      تابع توليد مرزي را بر اساس تكنيك برنامه ريزي خطـ 

اين روش يك روش غير فراسنجشي است و نيازي . روش برنامه ريزي خطي نيز ناميده مي شود
ن آن ندارد؛ بنابراين كمتر در معرض خطـاي تصـريح مـدل    به تعيين شكل تابع توليد براي تخمي

  .اشاره مي گردد 1957براي توضيح اين روش ابتدا به كار فارل در سال . قرار مي گيرد
بـردار  . گيريم ده در نظر مينستا Mداده و  Nبنگاه موجود تعداد  Iابتدا براي هر يك از 

ix و iq ده را براي بنگاه نبه ترتيب ميزان داده و ستاi ام نشان مي دهد .N×I)X(  ماتريس داده و
M×I)Q( ده ها بـر روي  نمي توان نسبت تمام ستا. ده بنگاه هاي مورد بررسي استنماتريس ستا

  .اين ميزان نشاندهنده بهره وري كل مي باشد. تمام نهاده ها را اندازه گيري كرد
TP =U َqi /Vَxi                                                                                                    )1(  

يك . مي باشد هاشامل وزنهاي داده Vها و بردار دهنشامل وزنهاي ستا Uطوري كه بردار  به
 ؛واحد تصميم گيرنده مي تواند بيشينه كردن مقدار باال را به عنوان يك هدف در نظر بگيرد

  :بنابر اين خواهيم داشت
Max Uَqi /Vَxi                                                                                                           )1(                                         

 S. T.  Uَqj /Vَxj ≤ 1,                          j=1,2,…,I, 

 U, V ≥ 0 
                                                            

1. Rhodes 
2 . Cooper 
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ضرايب وزني وروديها و خروجيها نامشخص  ،توجه به دنياي واقعي با باالدر رابطه 
اين است  دليلمحدوديتهاي باال به . دنكن اين وزنها ميزان اهميت هر كدام را تعيين مي. ندسته

و همچنين ميزان داده يا ) محدوديت اول(كه بيشينه ميزان كارايي يك بنگاه برابر يك است 
هاي ده ها راهنجهت وزن دادن به داده ها و ستا). محدوديت دوم(ده نمي تواند منفي باشد نستا

گيرنده صميمآنها با توجه به سياستهاي واحد تتجربيمانند استفاده از قيمت و يا تعيينگوناگوني
مشكل ديگر داشتن . ستاما بيشينه بهره وري در گرو تعيين مقادير بهينه اين وزنها. وجود دارد

با نرمال  DEAاين مدل غير خطي و غير محدب است كه رهيافت . تعداد بي شمار جواب است
  :كردن مخرج تابع هدف اين مشكالت را برطرف نموده است

Max  µَqi                                                                                                    )3(  

S.T.  υَxi = 1,  

         µَqj  - xj ≤ 0, j=1,2,…,I, 

         µ, υ ≥ 0 

با كه  شود ريزي خطي و با تحميل اين قيد به مدل حل مي اين مسئله در روش برنامه
مدل . حل آن آسانتر است )> N+1 K+M(كمتر بودن محدوديتهاي مدل دوگان  توجه به

  :دوگان مسئله به شكل زير است
Min  θ                                                                                                         )4(  

S.T.  -qj  + Qλ ≥0, 

       θXi – Xλ ≥ 0,          

         λ ≥ 0 

نشاندهنده ميزان كارايي يك واحد است بدان معني كه براي به دست آوردن  θمقدار
  N×1يك بردار   λمتغير.  بار فرموله و حل مي گردد Iكارايي واحدهاي مورد نظر، اين مسئله 

  ن مايامحدوديت اول ن. دهدشامل اعداد ثابت است كه وزنهاي مجموعه مرجع را نشان مي 
ام با استفاده از عوامل توليد  iكه آيا مقادير واقعي محصول توليد شده توسط بنگاه  سازدمي
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مورد استفاده مي تواند بيش از اين باشد؟ محدوديت دوم نيز بيان مي كند كه عوامل توليدي 
بنگاه مرجع  ةكار رفته به اندازه عوامل ب دكار مي رود، دست كم بايه ام ب iكه توسط بنگاه 

در . براي هر بنگاه، ميزان كارايي به دست مي آيد 4با حل معادله ) 1379، ميبديامامي(باشد 
. ضعيف داشته باشد ست، اما ممكن است كه كاراييي يك شود، كارابنگاه θصورتي كه 

اين حالت زماني پيش . كارا نباشد روي مرز كارا قرار گيرد و باز هم كامالًدارد ن امكابنگاه 
از  ١در اين حالت بايد ميزان كمبود. مي آيد كه واحدي روي مرز افقي يا عمودي قرار گيرد

تصوير بنگاه هاي ناكارايي كه روي مرز افقي يا عمودي قرار مي گيرند كم شود تا ميزان 
  . براي هر بنگاه كافي نيست 4اجراي يك بار معادله  بنابراين لزوماً. كارايي واقعي محاسبه شود

اين پروژه عملكرد تمام واحدهاي پرورش ميگوي سايت گواتر شهرستان چابهار استان 
بوده كه جهت گردآوري  1388سال مورد بررسي . كندبلوچستان را بررسي ميسيستان و 

و در نهايت  هاطالعات مورد نياز با توجه به تعداد واحدها سرشماري صورت گرفت
توان  شاخصهاي زيادي را مي. ه استجمع آوري شد) واحد25(هاي كل جامعه  پرسشنامه

. از مهمترين آنها شاخص كارايي استكار برد كه ه واحدها ب جهت محاسبه نحوه عملكرد
روش (و غيرفراسنجشي) روش اقتصادسنجي(كارايي خود به دو روش عمده فراسنجشي

شود كه در اين پروژه از روش دوم براي محاسبه عملكرد  محاسبه مي) ريزي رياضي برنامه
ول مشهور است كه در ط) DEA(ها  اين روش به مدل تحليل پوششي داده. استفاده شده است

  .شود اين مدل بررسي مي ،در ادامه. هاي زيادي دارد زمان گسترش يافته و خود زيرشاخه
  

  )Charnes, Cooper, Rhodes: CCR (ها  مدل اوليه تحليل پوششي داده .1

 ٢مدل اوليه. كندكارايي را با توجه به فرض بازده ثابت به مقياس محاسبه مي CCRمدل 

  :شود به صورت زير بيان مي 

                                                            
1. Slack  
2. Primal 
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Min θ+ε [ Σi
mSi

- + Σr
sSr

+]                                                                       )5(  

S.t 

Σj
n λj yrj  - 

 Sr
+ = yrp  , r = 1, … ,S 

Σj
n λj xij  + 

 Si
-  = θXip , i = 1, … ,m 

λj ≥ 0 , j = 1,…, n 

Si
-, Sr

+ ≥ 0, r = 1,…,s  , i = 1,…,m 

متغير . متغير كمبود متناظر با محصول است  +sمتغير كمبود متناظر با نهاده ها و  -sمتغير 
λ در تابع هدف براي رفع . دهد شامل اعداد ثابتي است كه وزنهاي مجموعه مرجع را نشان مي

طوري كه اين عدد به  استفاده شده است به εمشكل صفر بودن وزنها از عدد غير ارشميدوسي 
  .گردد ين براي وزنهاي ورودي و خروجي مانع از صفر شدن آنها ميعنوان يك كران پاي

  
 ) FDH: Free Disposal Hull(مدل اليه دسترس آزاد  .2

تحدب از مجموعه  شرط در آنت كه روشي غيرفراسنجشي با مرز قطعي اس   FDH  مدل 
با يك واحد تنها  واحدكارايي هر امكان توليد، آن  سنجش هنگامو  وجود نداردامكان توليد 

كه برگرفته از كار آفونسو  1در ابتدا جهت درك بهتر اين مدل از شكل . مي شودمقايسه  ديگر
 :استفاده مي شوداست ) Afonso & Aubyn, 2005(و اوبين 
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  )FDH )Afonso & Aubyn, 2005و  CRS ،VRSمقايسه مدلهاي  .1شكل

 Cدر مقايسه با بنگاه  Dبنگاه . دهدنشان مي بنگاه فرضي را 4ميزان كارايي براي  1شكل
. كند ده كمتري را توليد ميناين بنگاه ناكارا با استفاده بيشتر از نهاده، ستا. واحدي ناكاراست

چرا كه به طور مشخص هيچ بنگاه  ،واحدهايي كارا هستند  Cو A، Bبنگاه هاي  FDHدر مدل 
به طور  Bو  A هاياما بنگاه. انفرادي وجود ندارد كه اين بنگاه ها نسبت به آن ناكارا باشند

ميزان كارايي . )Afonso & et al., 2003( اين گونه نيست Cكه بنگاه  مستقل آزادند، در حالي
واند كاهش يابد تا به سطح ت نهاده براي يك بنگاه مشخص مي كند كه چه مقدار نهاده مي

تواند چه مقدار مييك بنگاهكهستا نيز بيانگر آن هندستا كارايي برسد و ميزان دهنستا از معيني
. )(Runyraro Mahuni, 2008ده بيشتري با استفاده از سطح يكساني از منابع توليد كندنستا

  كارايي نهاده معادل ،مطابق اين شكل. دقت شود 2جهت توضيح بيشتر به شكل 
5/0  X(A)/X(B)= دارد كه آن  ر ـبداللت وضوع ـمن ـاي. دـاشـبيـك مـر از يـه كمتـت كـاس

دست آوردن  هاي ضروري براي بهنهاده% B ،50استفاده مازاد از نهاده ها توسط بنگاه ناكاراي 
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 Y(A)/Y(B)نيز معادل  Bده بنگاه نميزان كارايي ستا. است Aسطح يكساني از كارايي بنگاه 
  . باشد مي

  :شودمرز امكان توليد براي اين شكل به صورت زير تعريف مي
                                    

Y= f(X) = 0, X 100 10, 100  X  Y C , X C  X  DY D , X  X D                                                         )6(                                         

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )FDH)Afonso & et al., 2003 مرز امكان توليد در مدل  .2شكل

به  بر مي گردد،روي مرز كارايي اي نقطهبه هر واحد ناكارا  ،DEAرهيافت سنتي در 
 )خروجي( ميزان محصولافزايش  يا و )وروديها( مي تواند با كاهش عوامل توليدگونه اي كه 

مرجع براي هر واحد  اما بنگاه. اي برسد كه بر روي اين مرز كارا تصوير شده استبهينهبه نقطه 
اين . عيني ندارد و نمود مي باشدفرضي است كه  نمونهناكارا تركيبي از واحدهاي كاراي 

ارجاعها به واحدهاي ناكارا  ه طوري كهـب ت،ـده اسـشرف ـر طـب FDHدل ـم طـوسـتل ـكـمش
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 در نظر گرفته شده واحد مرجع ،FDHمدل در واقع در . هستند بنگاه هاي كاراي تحت بررسي
آزاد توسط  -ترسرهيافت پوشش دس. است نمونهناكارا، تنها يكي از واحدهاي  واحدبراي هر 

ها تحليل پوششي دادهو به دنياي مدلهاي  معرفي )Deprins & et al., 1984( دپرينز و همكاران
ريزي رياضي اين رهيافت مدل برنامه. باشدميمشهور  FDHاضافه شده است كه به رهيافت 

  : )Leleu, 2006(تواند به صورت زير بيان گردد مي
  :شودبه صورت زير تعريف مي Tتكنولوژي توليد 

T= {(x, y): y can be produced by x}                                                       )7(  
 ،بنابراين. تواند با استفاده از توابع مسافت نهاده شعاعي محاسبه شود يي فني مياناكار

  :به صورت زير است (x0, y0)يي فني در منحني امكانات توليد براي اناكار
E(x0, y0) = minθ0 {θ0: (θ0 x0, y0) є T}                                                   )8(  

مجموعه  ،)بدون توجه به تعيين نوع بازده به مقياس(مشخص  1RTSبدون توجه به 
  :به صورت زير است FDHامكانات توليد مدل 

TFDH – VRS = {(x, y): Σzkyk ≥ y, Σzkxk ≥ x, Σzk=1, zk є (0, 1)}             )9(  

ريزي اعداد صحيح  با استفاده از برنامه FDHتكنولوژي  (xo, yo)ييابنابراين براي ناكار
)MILP (دست خواهد آمد با متغيرهاي دودويي به:   

EFDH – VRS (xo, yo) = min Σkθ0
k                                                            )10(                                          

S.t. 
Zk yk

r ≥ zky0
r, r ЄR, k ЄK, 

Zk xk
i ≥ θ0

kx0
i, i ЄI, k ЄK, 

ΣZk = 1, k = 1,…,K 

Zk ≥ 0, ∀ k ЄK 

                                                            
1. Return To Scale 
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غيركاهشي و 

EFDH – RTS =

Гk Є {NIR

NIRS = {δ: 

NDRS = {δ:

CRS = {δ: δ

زده به مقياس 

 

S.t. 

(Zk + wk) y

(Zk + wk) x

ΣZk = 1, k 

Zk ≥ 0, ∀ k

wk Є Гk , ∀ 

Гk Є {NIRS

NIRS = {w

دهد تا  زه مي
 ,(xk, yk)و 

شرط . د است

1. Index Set

                 

بازده ثابت، غ

= {(x', y'): {(x

RS, NDRS, C

-1 ≤ δ ≤ 0}, 

: δ ≥ 0},  

δ≥ -1} 

مختلف نوع باز

∑
ykr ≥ zkyr0, r 

xki ≥ θ0kx0i, i

= 1,…,K 

k ЄK 

k ЄK 

S, NDRS, CR

wk: wk ≤ 0}, N

 امكانات اجاز
و  ١عه شاخص

نهاده توليد Iبا 

t 

                 

ب(ت به مقياس 
  :كند  مي

x', y') = (1+ δ

CRS},          

حت فرضهاي مخ

             

ЄR, k ЄK, 

 ЄI, k ЄK, 

RS} 

NDRS = {wk

كه به منحني 
ΣZk .(K مجمو
ب ندهستا Rرنده

                 

ع بازده نسبت
ت زير تعريف
δ)(x, y), (x, y

                

يي فني تحاكار

                

k: wk≥ 0}, CR

طوري  است به
k = 1(ت بماند

جموعه دربرگير

.......           

Le( فرض نوع
را به صور) س

y) є TFDH – VR

                 

ناك ،و مدل باال
  : يان شود

                

RS = {wk: wk

ارامتر مقياس
ي تصميم ثابت
ت ديگر اين مجم

                     

.رايي تعاونيها

leu, 2006(و 

ي نسبت به مقياس
S, δ Є Г}      

  :كه طوري
               

ل با تركيب دو
ه صورت زير بي
                 

k unconstrain

پا) δ +1(طح
ت جمع متغيرهاي

به عبارت. ست
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ده با مقادير نيي داشتن دست كم يك نهاده و يك ستاادست آوردن ميزان كار الزم براي به
اساس اين مدل كه رويكرد ديگري از تحليل پوششي داده هاست، با توجه به اين . مثبت است

ها امكان پذير  دهناها و ست به نهاده) آزاد(فرض صورت گرفته كه به طور صرف دسترسي قوي
بنابراين براي . است  DEAتغيير اساسي اين مدل آزاد كردن فرض تحدب در مدلهاي. باشد

حدبي كه يك واحد عيني از نمونه به جاي مجموعه م  ،انتخاب نقطه مرجع بر روي مرز كارا
قابل تبديل به فرم خطي  اين مدل غيرشعاعي. ست انتخاب مي گرددتركيبي از چند نقطه كارا

شده  نقطه تصوير ،له برنامه ريزي صحيح مختلطئمستقيم با حل يك مسمي توان به طور و  است
به  )1389،و همكاران كردرستمي(روي مرز كارا را براي هر واحد ناكارا به دست آوردبر 

  .طوري كه براي دسترسي آزاد به مرز توابع توليد و هزينه بنا نهاده شده است
، )(Karstens & Vanden, 1999 نن مدل بعدها توسط كساني چون كارستن و ونداي
 ، پودنسكي)Briec & et al., 2004(و همكارانش  بريس ،)(Agrell, 2001آگرل

(Podinovski, 2004) 1389 ،و همكاران دانشور( تحت مطالعه بيشتري قرار گرفته است( .  
  

  بحث نتايج و 
در اين راستا . اطالعات ورودي و خروجي بنگاه مورد نياز است ،ييابراي محاسبه كار

مساحت مزرعه، . آوري شديند پرورش ميگو جمعاكار رفته در فرمشخصات عوامل توليد به
تراكم الرو در هكتار، تعداد نيروي كار در دوره، جيره غذايي بر حسب كيلوگرم در هكتار و 

يها و ميزان ميگوي برداشت شده در پايان هر ورودبه عنوان  طول دوره پرورش برحسب روز
  . نددوره به عنوان خروجي در نظر گرفته شد

انجام شده  DEAOSو  WINDEAPها با استفاده از دو نرم افزار  تجزيه و تحليل داده
هاي مرجع درسال  احدي ارجاع وـفراوان و اي مرجعـه گاهـي، بنـي فنـارايـك 1 دولـدر ج. است

هاي مرجع براي ساير  ستون فراواني ارجاع نشاندهنده تعداد ارجاع بنگاه. اند مشخص شده1388
اين  يواحدهاي ناكاراست به اين معنا كه ساير واحدها با توجه به ميزان استفاده از وروديها
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هاي خود را كاهش دهند بدون آنكه كاهشي در ميزان  توانند ميزان استفاده از نهاده واحدها مي
مطابق اين جدول . داشته باشند) ا ميزان برداشت ميگو در يك هكتارج در اين(خروجي

با توجه به تعداد كم تعاونيها نسبت . كنند در قالب تعاوني فعاليت مي 3و  1،2هاي شماره  بنگاه
 ،كارا از لحاظ تكنيكي شود كه يكي از سه واحد كامالً به واحدهاي خصوصي مشاهده مي

  . ا بسيار نزديك به مرز استهيگر از اين تعاونياست و كارايي يكي دهجزو تعاوني
  گرا با فرض نهاده FDHو  CCRكارايي فني در مدل  .1جدول

فراواني  )FDH(كارايي ارجاع  فراواني )CCR(كارايي ارجاع  بنگاه

%93.7 23شماره 22شماره 0 %  97.7 23 شماره 0   1شماره 

%77.2 22شماره 0 %  77.2 22 شماره 0   2شماره 

%100 3شماره 4 %  100 3 شماره 3   3شماره 

23، شماره22شماره،3شماره 0 %  77.8 23 شماره 0 72.3%   4شماره 

%75.1 23، شماره22شماره 0 %  78.3 23 شماره 0   5شماره 

%58.4 22، شماره3شماره 0 %  60 3 رهشما 0   6شماره 

%75.3 22شماره 0 %  75.3 22 شماره 0   7شماره 

%85.4 22شماره 0 %  85.4 22 رهشما 0   8شماره 

%81 22شماره 0 %  81 22 شماره 0   9شماره 

%60.2 22، شماره3شماره 0 %  72.4 3رهشما 0  10شماره 

%82.6 22شماره 0 %  82.6 22 شماره 0  11شماره 

%80.8 22شماره 0 %  80.8 22 رهشما 0  12شماره 

%82.5 22شماره 0 %  82.5 22 شماره 0  13شماره 

%82 22شماره 0 %  82 22 شماره 0  14شماره 

%89.5 23، شماره22شماره 0 %  91.7 22 شماره 0  15شماره 
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  هاي تحقيق يافته: خذأم

  گيري و پيشنهاد  نتيجه

 ارجاع مي گرددروي مرز كارايي اي نقطهبه هر واحد ناكارا  CCRرهيافت سنتي در 
به نقطه  )خروجي( افزايش ميزان محصول يا و )وروديها( مي تواند با كاهش عوامل توليدكه 
 مرجع براي هر واحد ناكارا اما بنگاه. اين مرز كارا تصوير شده استاي برسد كه بر روي بهينه

 توسطاين مشكل . عيني ندارد فرضي است و نمودكه  باشدمي نمونه بهينهتركيبي از واحدهاي 
ارجاع به واحدهاي ناكارا، بنگاه هاي  1شد به طوري كه مطابق جدولبر طرف  FDHمدل 

در نظر  واحد مرجع FDHمدل در واقع در . هستند كاراي تحت بررسي و نه تركيبي مجازي
 ،1مطابق جدول  براي مثال .است نمونهناكارا تنها يكي از واحدهاي  واحدبراي هر  گرفته شده

  . ارجاع شده است 23دارد و تنها به بنگاه شماره % 72كارايي معادل  10بنگاه شماره 

 1ادامه جدول          

%98 23، شماره22شماره 0 %  100 16 شماره 1  16شماره 

%94.9 22شماره 0  % 94.9 22 شماره 0  17شماره 

%84.4 23، شماره22شماره 0 %  91.8 23 شماره 0  18شماره 

%90.1 23، شماره22شماره 0 %  97.1 23 شماره 0  19شماره 

%98.1 22شماره 0 %  98.1 22 رهشما 0  20شماره 

%95.6 22شماره 0 %  95.6 22 شماره 0  21شماره 

%100 22شماره 23 %  100 22 ارهشم 15  22شماره 

%100 23شماره 9 %  100 23 شماره 6  23شماره 

%88.4 23، شماره22شماره 0 %  91.8 22 رهشما 0  24شماره 

%89.4 22شماره 0 %  89.4 22 شماره 0  25شماره 

 ميانگين 85%   87%  
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به اين معني است كه واحدهاي كارا با ميانگين كارايي باال % 100تعداد كم واحدهاي
در واقع علت اصلي . كنند يكساني پيروي مي هاي تقريباً پرورش ميگو در منطقه از خط مشي
  . مديريت واحد برخي از مزارع است ،نزديك بودن مقدار كارايي واحدها

واحدهاي تحت % FDH 16و در مدل % CCR 12كنند كه در مدل  نتايج بيان مي
اما ناكارايي ساير واحدها زياد نيست و ميانگين كارايي فني در اين  ،دارندبررسي كارايي فني 

هاي مورد  دست آمده از بنگاهه ميانگين كارايي فني ب. مي باشد% 87و % 85مدلها به ترتيب 
است كه در بخشي ) 2008(بررسي بسيار نزديك به ميانگين كارايي فني تحقيق آالم و همكاران

اما با توجه به شرايط بسيار متفاوت دو . اند ي فني مزارع ميگو پرداختهاز آن به محاسبه كاراي
  . توان نتايج آن تحقيق را به منطقه حاضر تعميم داد محيط نمي

كارايي واحدهاي تعاوني منطقه نسبت به واحدهاي خصوصي قابل توجه است و به نظر 
اي كه بتوانند از حمايتهاي تعاون  گونه به(ها در قالب تعاوني فعاليت كنند  رسد كه اگر بنگاه مي

ييدي بر نتايج تحقيق سامي و أنتيجه به دست آمده ت. بازده باالتري خواهند داشت) بهره ببرند
دهند بازده خالص مزارع تعاوني نسبت به مزارع  نشان مياست كه در آن ) 2009(همكاران 

در . ندررع غيرمشاركتي داخصوصي بيشتر است و مزارع تعاوني كارايي تكنيكي بيشتري از مزا
مهمترين عوامل كاهش كارايي تكنيكي مزارع خصوصي  تعداد اعضاو  وضعيتاين تحقيق 

اين نتيجه به نوعي در راستاي نتايج تحقيق انجام شده  .ندنسبت به مزارع تعاوني بيان شده ا
يج نتا. ه استنيز هست كه در زمينه تعاونيهاي شيالت در منطقه اژه تركيه انجام شد) 2008(آنل
اند  داشته موفقيت شيالت اين كشورتعاونيها نقش قابل توجهي در دهد كه  ن تحقيق نشان مياي

وري و  ، بهرهدولت سيستم تشويقياز طريق توان  كند كه مي و در اين راستا وي پيشنهاد مي
اين محقق به اين نتيجه نيز رسيده . عملكرد واحدهاي موردنظر در قالب تعاوني را بهبود بخشيد
 انسجام عوامل داخلي مانند عدماست كه دليل عدم موفقيت نسبي برخي از تعاونيها به 

تواند مصداق يكي از  ي وابسته است كه اين نتيجه ميمديريتو ضعف مهارتهاي كسب و كار 
  . دتري از  ميانگين دار كارايي پايين) تعاوني( 2عللي باشد كه بنگاه شماره 
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ز قرار دارند، ميزان دقيق ركارايي كه بر روي م% 100با توجه به واحدهاي  2جدول
از  17براي مثال بنگاه شماره . يند پرورش ميگو را بيان كرده استاكاهش عوامل توليد در فر

مدير . هاي زمين، نيروي كار، مواد غذايي و بچه ميگو بيش از حد استفاده كرده است تمام نهاده
نفر، تعداد الرو در 1تعداد كارگران خود را به ميزان  ،عه مي تواند براي رسيدن به مرزاين مزر

. كيلوگرم در يك دوره كاهش دهد 750هزار و مواد غذايي را به ميزان  30هكتار را به ميزان 
برداران  ه ميزان كاهش عوامل توليد در جهت افزايش كارايي فني بهرهزميندر ا هساير پيشنهاد

  .ذكر شده است 2ل در جدو
  ها بدون تغيير در ميزان برداشت تغيير پيشنهادي ميزان كاهش نهاده .2جدول

جيره غذايي  كارگر تراكم در هزار بنگاه جيره غذايي كارگر تراكم درهزار  بنگاه

 2.50 به 3.05 6 به 8 130 به 195 14شماره3.665به64.27به1887به245  1شماره 

 1.99 به 2.49 4 به 5 103 به 170 15شماره2.625به63.4به1368به180  2شماره 

 3.9 به 4.38 8 به 8 201 به 220 16شماره3.89به73.89به1107به110  3شماره 

 3.67 به 4.65 8 به 10 190 به 220 17شماره2.344به43.24به965به190  4شماره 

 3.45 به 4.41 6 به 7 177 به 210 18شماره2.939به54.17به1517به240  5شماره 

 3.39 به 3.76 5 به 6 174 به 210 19شماره1.778به43.42به7012به120  6شماره 

 3.37 به 4.1 8 به 12 175 به 220 20شماره2.017به52.68به1048به210  7شماره 

 3.42 به 4.12 8 به 10 177 به 220 21شماره2.059به52.41به1068به160  8شماره 

 3.86 به 3.86 9 به 9 200 به 200 22شماره2.553به63.15به1328به200  9شماره 

 4.32 به 4.32 5 به 5 220 به 220 23شماره1.831به43.04به729به120  10شماره 

 3.21 به 3.86 7 به 8 166 به 210 24شماره2.007به42.43به1048به220  11شماره 

 3.07 به 3.64 7 به 8 159 به 220 25شماره2.11به52.61به1098به220  12شماره 

    2.203به52.67به1148به190  13شماره 

  هاي تحقيق يافته: خذأم
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كه به ويژه مناسب مديران مزارع پرورش ميگو منطقه  2جدول ياهعالوه بر پيشنهاد
 اضافه جمله از توليد روند در اساسي تغييرات برخي ايجاد و مسائل به استراتژيك است، نگرش

 كارايي بهبود يندافر به تواند مي دولتي نهادهاي كمك با مزارع در هواده سيستم نمودن
 سنگيني هزينه مزارع در هواده سيستم از استفاده اينكه به توجه با. كند هاي ناكارا كمك بنگاه
 كه شود مي توصيه بنابراين. است پايين سيستم اين از استفاده براي مزارع تقاضاي ،دارد

 جهت را توليدكنندگان تعاون، كل اداره و استان شيالت سازمان جمله از مربوطه نهادهاي
   .دهند ارجاع بانكها به  بهره كم وامهاي گرفتن

  
  منابع

ثر بر ميزان توليد در واحد سطح در مزارع پرورش ، بررسي عوامل مؤ)1387(. م. آقامحمدي س.1
، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي، 77ميگو استان خوزستان در سال 

 .دانشگاه شهيد چمران اهواز

گذاري در صنعت پرورش ميگو در استان سيستان و ، ارزيابي بازده سرمايه)1382( .م ،عشرياثنا .2
 .ارشد حسابداري، دانشگاه تهران نامه كارشناسي، پايان1378-1381بلوچستان

نامه  پايان ، لنگه بندر شهرستان در صيادي و اقتصادي صيد بررسي كارايي ،)1372( .ع ،اسماعيلي.3
 .تهران كشاورزي، دانشگاه دانشكده كشاورزي، اقتصاد ارشد كارشناسي

سسه ؤم، )يكاربرد - يعلم( يوربهره و ييكارا يريگاندازه اصول، )1379( .ع ،ميبديامامي.٤
 .275، 273، 203، 195،197-194، 95،130،139، صبازرگاني هاي مطالعات و پژوهش

 مجله، ش ميگوي ايرانرصرفه هاي ناشي از مقياس در صنعت پرو ،)1386( سالمي .ا. ح و انصاري.5

 .51-35، ويژه نامه ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران، اقتصادكشاورزي

، نقش بازاريابي بين المللي در حفظ و توسعه بازارهاي خارجي )1374( .بهرامي كركوندي، ع.6
  .، دانشگاه تهران)گرايش مالي(نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگانيمحصوالت دريايي ايران، پايان
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، بررسي كارايي برخي ابزارهاي كاهنده صيد ضمني در تورهاي ترال ميگو )1381( .ي. س ،پيغمبري.7
 .در خليج فارس، رساله دكترا، دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي

مطالعه ، بررسي كارايي فني ناوگان صيد ميگوي خليج فارس) 1384(و همكاران  .حاجياني پ.8
 .225-201):ويژه نامه(13 ،و توسعهاقتصاد كشاورزي ، موردي استان بوشهر

، )بوشهر استان آبهاي( ميگو صيد تابع تخمين و مؤثر اقتصادي عوامل ، بررسي)1374( .پ ،حاجياني.9
  .كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس ةنامه كارشناسي ارشد، دانشكدپايان

علوم مجله ، بازاريابي ميگوبررسي عوامل موثر بر حاشيه ، )1386(يزداني . س .ژ ،دانشورعامري.10
 .283-275):2(13 ،كشاورزي

، FDHاطمينان براي عدد غير ارشميدوسي در مدل  ، تعيين بازة)1389(و همكاران  .دانشور س.11
 .12-1، ص)24پياپي( 1، سال هفتم، شمارهرياضيات كاربردي مجلة

 .پروري، دفتر امور آبزي )1388(سازمان شيالت استان سيستان و بلوچستان .12

 شهرستان( بلوچستان و ستانيس استان گويم ديتول ينسب تيمز يبررس، )1383( .م ،سروش زنگنه.13
 .نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات و فناوري، پايان)چابهار

مجله    ،ايرانهاي جنوبي  در استان تحليل اقتصادي توليد ميگوي سفيد هندي ،)1386( .ح ،صالحي.14
 .116- 103):2(16 ،شيالت ايران

، ارزيابي مالي سرمايه گذاري در صنعت پرورش ميگو در استان هاي )1379( .ع. ق ،عليان عين.15
 .نامه كارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه تهران ساحلي جنوب كشور، پايان

 ،خروجي -در ماهيت ورودي FDH، بهبودي بر مدل )1389(و همكاران  .س كردرستمي.16
  .48-41)):24 پياپي( 1(7 ،كاربردي رياضيات

، بررسي مزيت هاي استراتژيك صادرات ميگو پرورشي بر مبناي )1383( .پ ،مختاري دماوندي.17
نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، گرايش بازاريابي بين  مدل الماس رقابت ملي پورتر، پايان

 .المللي
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