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هاي اقتصادي انسان همواره معطـوف بـر آن بـوده کـه حـداکثر نتیجـه را بـا کمتـرین کوشش). 2007
وري بـاالتر توان دسـتیابی بـه کـارایی و بهـرهدست آورد، این تمایل را میهامل موجود بامکانات و عو

را بـه انـواع معرفی شـد و آن )1957فارل ( ). معیار کارایی اولین بار توسط2005نامید (امامی میبدي، 
و یـا قیمتـی  AE(2، کارایی تخصیصـی TE(1)مختلف تفکیک نمود که شامل کارایی فنّی یا تکنیکی (

باشد. به طور کلّی منظور از کارایی تکنیکـی و بـه حـداکثر رسـاندن یا کل می EE(3کارایی اقتصادي (
هـاي مختلـف (دیـدگاه آن این است که بتوان مقدار مشخصی محصول را بـا اسـتفاده از حـداقل نهاده

کـرد  هـا بـه حـداکثر محصـول ممکـن دسترسـی پیـداو یا با مصرف سطح معینی از نهاده 4گرا)نهاده
بـر اسـاس ). 2008؛ دریجـانی و همکـاران، 2005(چیـذري و حسـینی یکـانی،  5گرا)(دیدگاه ستانده

آوري موجـود، تـا چـه انـدازه امکـان افـزایش توان محاسبه کرد که بـا فـنمقادیر کارایی تکنیکی می
بـازده تولید وجود دارد. بدیهی است، براي افـزایش جویی در استفاده از عوامل محصول و یا صرفه

بردار از منابعش به حال در صورتی که بهرهتر استفاده کرد. با اینمناسب آوريفنبرداران، باید بهره
رسد که با افزایش راندمان اقتصادي موجبات نظر میپس منطقی به ،کندنحو مطلوب استفاده نمی

هـاي سـتفاده از ظرفیـتعبارت دیگر، بـراي اتر از منابع موجود را فراهم آورد. بهاستفاده مناسب
هـا معطـوف کـرد تر است که ابتـدا توجـه را بـه افـزایش کـارایی آنبرداران، مناسبموجود بهره

  ).2000 (چیذري،
زیادي صورت گرفتـه اسـت.  هايپژوهشدر دنیا  پروريآبزيدر بررسی اهمیت اقتصادي صنعت 

پروري در اروپا با اسـتفاده از مـدل ) در بررسی اثر اقتصادي و اجتماعی آبزي1991نیالند و همکاران (
ویـژه اي و بهسود دریافتند که آبزي پروري منافع اقتصادي و اجتماعی مهمی را در سطح منطقه -هزینه

ثیر أ) در پژوهشی به بررسی رابطه بین اندازه مزرعه و تـ2002( آورد. رويوجود میجامعه روستایی به
هکتار پرداختند و نشـان دادنـد کـه ارتبـاط  60تا  8/0احت مزرعه نمونه با مس 79وري در آن در بهره

) در بررسـی 2000احمـدي ( وري آن وجـود دارد.مثبت و نسبتاً قوي بین اندازه مزرعه و میـزان بهـره
هاي شیالت در استان آذربایجان غربی نشان داد کـه مـزارع پـرورش ماهیـان ارزیابی اقتصادي فعالیت

                                                
1- Technical Efficiency 
2- Allocative Efficiency 
3- Economic Efficiency 
4- Input Oriented 
5- Output Oriented 
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وري کـل ) در بررسی بهره2004حجی (صادي قابل توجهی نداشتند. گرمابی به جز یک مورد سود اقت
نشـان داد کـه بـین هاي اصفهان و چهارمحال و بختیـاري عوامل تولید مزارع گرمابی و سردابی استان

داري وجود ندارد. در مدیریت مـزارع وري کل عوامل تولید مزارع گرمابی و سردابی تفاوت معنیبهره
ثیر بوده اما تجربه اهمیت دارد. این امر بر فنـاوري پـایین تولیـد داللـت أتپرورش ماهی تحصیالت بی

کـارگیري آن بـه هکند، زیرا سطح فناوري چندان باال نیست که نیروي کار تحصیلکرده بتوانـد بـا بـمی
همچنین مزارع دو منظوره (مزارعی که در کنـار کشـاورزي بـه وري دست یابد. سطوح باالتري از بهره

وري بیشـتري برخوردارنـد و از هی اشتغال دارند) در مقایسه با مزارع یک منظـوره، از بهـرهپرورش ما
  ).2004کنند (حجی، اي میمنابع استفاده بهینه

پروري در کشور مهم آبزي يهامتنوع و اراضی مستعد از قطب يهامیاقلن ستان گلستان با داشتا
گسترده و اراضی  يهاسرد کوهستانی و دشت ياهمیکه توپوگرافی و اقل يطورشود، بهمحسوب می

 يهابرخورداري از سه حوزه آبریز رودخانه و حاشیه شرقی دریاي خزر (شمال گمیشان) زرعیلم
آبزي پروري نظیر پرورش ماهیان  يهاتیفعالي هاسو و اترك این استان را در بخشرود، قرهگرگان

  .دینمایشاخص م میگو و بیآگرمابی، سرد
انـد کـه ایـن پروري بر این عقیدهانجام شده، متخصصان آبزي هايپژوهشموع، با توجه به در مج
خصوص در مناطق روستایی و سـاحلی و زایی و بهبود درآمد و سطح زندگی بهلحاظ اشتغالصنعت به

آگـاهی از وضـیعت، میـزان بـازدهی اقتصـادي و  باشد.پویایی اقتصادي منطقه، بسیار حائز اهمیت می
ــد در تصــمیمهــا مــیوري آنهبهــر ــري در خصــوص ســرمایهتوان ــز گی ــن بخــش و نی گــذاري در ای

سعی شده تـا تصـویري روشـن از عملکـرد  پژوهشدر این هاي اقتصادي مؤثر واقع شود. ریزيبرنامه
ه گردد؛ تا از این یارا 1389هاي استان گلستان طی سال بندانپروري در آبي انجام شده آبزيهاتیفعال
ق مسئولین شناختی از وضعیت اقتصادي و اجتماعی داشته باشند و از این رهگـذر بـا عنایـت بـه طری
  دست آمده، بر مشکالت و معضالت موجود فائق آیند.هي بهایآگاه

  
  هامواد و روش

(پرورش کپورماهیـان چینـی همـراه بـا  بندانآب 39دست آمده از ههاي خام بدر این بررسی، داده
 نامـه تنظـیم و تحلیـل گردیـد.بر اساس پرسـش 1389در سال در استان گلستان  ولی)ماهی کپور معم

هکتار،  15تا  10هکتار،  10طبقه کمتر از  4ها به ها در استان، آنخاطر پراکندگی زیاد وسعت آببندانهب
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 کـارایی تکنیکـی، کـارایی مـدیریت، پژوهشدر این هکتار تقسیم شدند.  25هکتار و باالي  25تا  15
، مدل بـازدهی متغیـر نسـبت بـه مقیـاس CRS(1کارایی مقیاس، مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (

)VRS(2بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید، بازده افزایشی 4هادر تحلیل پوششی داده 3، بازده به مقیاس ،
)IRS(5 ) نسبت به مقیاس تولید، بازده کاهشیDRS(6 ز منظـر کـارایی ا و نسـبت بـه مقیـاس تولیـد

توان از گرا، مقادیر کارایی را میگرا، در رهیافت ستاندهکارایی از منظر ستانده .گرا محاسبه گردیدستانده
جهت  ).2005سازي محصول در سطح معینی از عوامل تولید حاصل نمود (امامی میبدي، طریق حداکثر

از دیدگاه حـداکثر کـردن  ،DEAپژوهش از روش آماري این بررسی و محاسبه کارایی فنی و اهداف 
یابی بـه ایـن جهـت دسـتگرا) با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس استفاده شـد. محصول (محصول

هاي مـوردنظر جهت آنالیز و بررسی کارایی فنـی واحـد DEAP 2.1افزاري هدف از کاربرد بسته نرم
 .ایی فنـی بررسـی گردیـداستفاده گردید. همچنین مقایسات میانگین بین عوامل متعـدد مـؤثر بـر کـار

هاي کل (ثابت، متغیر)، سود ناخالص و خالص محاسـبه و بـراي مقایسـه بـین طبقـات هزینه همچنین
 SPSS 17افـزار درصـد بـا اسـتفاده از نـرم 5مختلف از آنالیز واریانس یکطرفـه در سـطح اطمینـان 

  صورت گرفت.
  

  نتایج
هـاي سـرمایه، دسترسـی بـه اعتبـار، توانـایی تواند نقش مهمی در فراهم آوردنها میاندازه استخر

 15زیر  مدیریتی و استفاده کارآمد از منابع را داشته باشد. مطابق با جدول زیر متوسط تولید در آببندان
  ).1یاس بزرگتر، بیشتر است (جدول هاي با مقهکتار نسبت به آببندان

  

                                                
1- Constant Return to Scale 
2- Variable Return to Scale 
3- Return to Scale 
4- Data Envelopment Analysis (DEA) 
5- Increasing Returns to Scale 
6- Decreasing Returns to Scale 
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  در طبقات مختلف در استان گلستان. هاآنبرداري شده و متوسط مساحت تعداد آببندان نمونه -1جدول 

 10کمتر از   هابندانآبطبقات 
  هکتار

15 -10 
  هکتار

25 -15 
  هکتار

 25بیشتر از 
  هکتار

  میانگین

  -   9  12  9  10  بندانتعداد آب
  92/44  4/142  5/17  77/11  31/6  متوسط مساحت (هکتار)

  35/1832  33/1633  66/1816  77/1977  00/1860  متوسط تولید (کیلوگرم به هکتار)
  

نسـبت بـه انـدازه در ص هاي کـل و سـود خـالداري اخـتالف بـین متوسـط هزینـهبررسی معنـی
هکتــار بــا ســایر  25هاي بیشــتر از بنــدانکــه بــین آب دهــدیمــي مــورد بررســی نشــان هابنــدانآب

ــه ــزان هزین ــاظ می ــات از لح ــیطبق ــتالف معن ــل اخ ــد هاي ک ــش درآم ــود دارد. در بخ داري وج
ــا  10ها بنــدانداري مشــاهده نشــد، هــر چنــد کــه میــزان ســود خــالص در آبنــیاخــتالف مع  15ت
  ).2(جدول  باشدیمهکتار بیشتر 

  
  .بندان در استان گلستانازاي هر هکتار آبتومان) به 1000و درآمدهاي تولیدي ( هانهیهز -2جدول 

  هکتار 25تر از بیش  هکتار 15- 25بین   هکتار 10- 15بین   هکتار 10کمتر از   اندازه مزرعه
  a15/2534  a2386  a92/2271  b86/1910  تومان) 1000هزینه کل (

  17/4329  48/4815  07/5186  89/4930  تومان) 1000درآمد (
  31/2418  56/2543  07/2800  74/2396  تومان) 1000سود خالص (

  
ها را تار هزینهازاي هر هکتومان به 1779000هاي متغیر با متوسط دهد که هزینهها نشان میبررسی

هزار  09/719بچه ماهی با متوسط  نیتأمهاي مربوط به به خود اختصاص داده است. در این بین، هزینه
ازاي هـر هکتـار در بخـش هـزار تومـان بـه 36/473ازاي هر هکتار و اجاره زمین با متوسـط تومان به

 بـه خـودهزار تومان را  39/530ط هاي ثابت با متوساند. هزینهاختصاص داده به خودهاي متغیر هزینه
هاي ثابت را هزار تومان بیشترین میزان هزینه 7/349اختصاص داده که در این بین دستمزدها با متوسط 

هـزار  66/1585هکتـار ( 25هاي متغیر مربوط بـه طبقـه بیشـتر از شود. بیشترین میزان هزینهشامل می
 10کمتر از  هاي کل در این طبقات مربوط به طبقههزینه ) بوده و بیشترین میزانازاي هر هکتارتومان به

  ).3ازاي هر هکتار) محاسبه شده است (جدول ار تومان بههز 15/2534( رهکتا
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  ي مورد مطالعه.هابندانآببندي در طبقه تقسیم 4ي متغیر و ثابت (به ازاي هکتار) در هانهیهز -3جدول 

  شهرستان/
  هانهیهز

  هکتار 25بیشتر از   هکتار 15- 25بین   هکتار 10- 15ین ب  هکتار 10کمتر از 
متوسط ریال   میانگین

)1000(  
متوسط ریال 

)1000(  
متوسط ریال 

)1000(  
متوسط ریال 

)1000(  
  09/719  25/726  36/716  12/778  62/655  بچه ماهی

  33/77  36/56  86/102  32/91  76/58  غذا
  27/71  82/65  15/60  00/86  12/73  ي شیمیاییکودها

  89/93  2/88  46/91  46/95  44/100  کود حیوانی
  31/37  72/22  43/24  95/37  15/64  سوخت و برق

  100  100  100  100  100  گیريهزینه آب
  41/25  59/12  85/25  54/37  67/25  هزینه حمل الرو

  62/24  72/14  73/22  31/28  72/32  ي حمل غذاانهیهز
  81/122  07/19  47/77  54/89  16/305  کارگر متغیر

  48/34  59/11  56/27  18/43  6/55  ي متفرقههانهیهز
  36/473  33/468  66/486  44/464  00/474  اجاره زمین

  9/1779  66/1585  58/1735  92/1851  24/1945  هزینه متغیر کل
  9/108  12/95  65/107  73/114  1/118  استهالك

  7/349  3/300  14/350  56/362  76/385  ثابتر کارگ
  14/40  17/34  24/40  58/41  57/44  بیمه کارکنان
  65/31  61/16  31/38  21/31  48/40  کارشناس

  39/530  2/446  34/536  08/550  91/588  کل هزینه ثابت
  29/2310  86/1910  92/2271  2386  15/2534  هزینه کل

  
جز در ههکتار مشاهده گردید ب 10هاي زیر ها و نوع بازده به مقیاس در آببنداندر بررسی کارایی

و الیاس کر که حالت بازده افزایشی نسبت به مقیاس تولید داشتند، بقیه  2هاي مهترکالته ورد آببندانم
بندان، افزایش عوامل عبارت دیگر، در این دو آببه مقیاس تولید داشتند. داراي بازده ثابت نسبت به

و الیاس کر  2ان مهترکالته بندگردد. همچنین دو آببه افزایش بزرگتري در مقدار تولید میتولید منجر
  ).4داشتند (جدول  1داراي کارایی فنی و مقیاس زیر 
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  هکتار). 10(زیر  هاي استان گلستانبنداندر آبکارایی و نوع بازده به مقیاس  -4جدول 
  نوع بازده به مقیاس  کارایی مقیاس  کارایی مدیریتی  کارایی فنی  بنداننام آب  ردیف

  ثابت  1  1  1 الدینحاجی محمد نجم  1
  افزایشی  961/0  1  961/0 2مهتر کالته   2
  افزایشی  986/0  1  986/0 الیاس کر  3
 ثابت  1  1  1 توررنگ تپه  4
 ثابت  1  1  1 نوده خاندوز  5
 ثابت  1  1  1 مراد بیگ  6
 ثابت  1  1  1 شرکت دیگچه  7
 ثابت  1  1  1 کوچک حاجی قلیچ  8
 ثابت  1  1  1 بهرام سرکاري  9

    994/0  1  994/0  میانگین  
  

  هکتار). 10-15هاي استان گلستان (بندانکارایی و نوع بازده به مقیاس در آب -5جدول 
  نوع بازده به مقیاس  کارایی مقیاس  کارایی مدیریتی  کارایی فنی  نام شرکت  ردیف

  ثابت  1  1  1 1توفیق   1
  افزایشی  875/0  1  875/0 امانگلدي آقچلی  2
  ثابت  1  1  1 شهید ضیایی  3
 افزایشی  585/0  1  585/0 مرادقوچ  4
 ثابت  1  1  1 1فجر   5
 ثابت  1  1  1 حاجی نور خوجملی  6
 ثابت  1  1  1 الدینرحمانقلی نجم  7
 ثابت  1  1  1 یاس تپه  8
 ثابت  1  1  1 مرزبان  9
 ثابت  1  1  1 امیدیه  10
    946/0  1  946/0  میانگین  
  

جـز ههکتار مشاهده گردید ب 15تا  10ي هابندانها و نوع بازده به مقیاس در آبدر بررسی کارایی
مراد که حالت بازده افزایشی نسـبت بـه مقیـاس تولیـد هاي امانگلدي آقچلی و قوچبنداندر مورد آب

و  امانگلدي آقچلـیبندان داشتند، بقیه داراي بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید داشتند. همچنین دو آب
مراد کـه از کـارایی فنـی و خصوص آببندان قوچهداشتند، ب 1داراي کارایی فنی و مقیاس زیر  مرادقوچ

  ).5ها دارد (جدول برخوردار بود که نشان از ضعف کارایی فنی آن 6/0مقیاس زیر 
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هکتـار مشـاهده گردیـد  25تـا  15هـاي بنـدانها و نوع بازده به مقیـاس در آبدر بررسی کارایی
، باغـه شـیخ موسـی و 2هاي گامیشلی یلقی، بهلکه داشلی، لیوان غربی، میرمحله، محمد ایمر بندانبآ

 12مـورد از  7عبـارت دیگـر، زاده حالت بازده افزایشی نسبت به مقیاس تولید داشتند. بـهشهید صادق
میشلی خصوص گاهداشتند. ب 1مورد، حالت افزایشی داشتند و نیز داراي کارایی فنی و مقیاس کمتر از 

و  یلقی و بهلکه داشلی که از میزان کارایی فنی و مقیاس بسیار پایینی نسبت به بقیـه برخـوردار بودنـد
  ). 6بقیه داراي بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید داشتند (جدول 

  
  هکتار). 15-25هاي استان گلستان (بندانکارایی و نوع بازده به مقیاس در آب -6جدول 
  نوع بازده به مقیاس  کارایی مقیاس  کارایی مدیریتی  رایی فنیکا  نام شرکت  ردیف

  افزایشی  479/0  1  479/0 گامیشلی یلقی  1
  ثابت  1  1  1 شرکت همت  2
 افزایشی  616/0  1  616/0 بهلکه داشلی  3

 افزایشی  86/0  1  86/0 لیوان غربی  4

  ثابت  1  1  1 سیدآبادنیلی  5
  افزایشی  714/0  1  714/0 میر محله  6
  ثابت  1  1  1 یم جابريابراه  7
 افزایشی  76/0  1  76/0 2محمد ایمر   8

 افزایشی  84/0  1  84/0 باغه شیخ موسی  9

  ثابت  1  1  1 آباد گرگانمحمد  10
  افزایشی  986/0  1  986/0 زادهشهید صادق  11
  ثابت  1  1  1 ساري بخش  12
    87/0  91/0  80/0  میانگین  

  
هکتار مشاهده گردیـد تمـام  25هاي باالي بنداندر آبها و نوع بازده به مقیاس در بررسی کارایی

ها حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید داشتند ولی شرکت سبز دشـت از کـارایی فنـی و بندانآب
  ).7ها برخوردار بود (جدول بندانتري نسبت به بقیه آبایی مدیریتی پایینبندان شریعتی از کارآب
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  هکتار). 25هاي استان گلستان (باالي بندانده به مقیاس در آبکارایی و نوع باز -7جدول 
  نوع بازده به مقیاس  کارایی مقیاس  کارایی مدیریتی  کارایی فنی  نام شرکت  ردیف

  ثابت  1  1  1 3 ایمر  1
 ثابت  1  1  986/0 شرکت سبز دشت  2

 ثابت  1  785/0  1 شریعتی  3

 ثابت  1  1  1 1اینچه برون   4

 ثابت  1  1  1 مزرعه فجر شمال  5
 ثابت  1  1  1 (شرکت ران) شهید مدنی  6

 ثابت  1  1  1 1ایمر   7

 ثابت  1  1  1 1مجتمع کوثر   8

    1  97/0  99/0  میانگین  
  

  بحث
ها و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، کارایی فنی واحدها به دو در روش تحلیل فراگیر داده

هاي مورد بندانمیانگین کارایی فنی آب . مقایسهپذیر استجز کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس تفکیک
تـري هـایی کـه از کـارایی فنـی پـایینبنـداندهد که آببررسی با کارایی مدیریتی و مقیاس نشان می

کند. برخوردارند، کارایی مقیاس پایینی نیز دارند. این نکته ارتباط بین این دو نوع کارایی را مشخص می
تـري برخـوردار بودنـد، داراي هایی که از کارایی فنی پـاییندهد که شرکتنتایج این بررسی نشان می

تـوان نتیجـه این ترتیب میواحدهایی هستند که در بازده صعودي نسبت به مقیاس تولید قرار دارند. به
 باتوانند به سطح بیشتري از تولید ها با تغییرات فنی و افزایش مقیاس تولید، میگرفت که در این شرکت

ها براي اینکه کارایی دهد که برخی از شرکتنتایج نشان میهمچنین زایش کارایی فنی دست پیدا کنند. اف
هاي درصد، خروجیمیزان فاصله کارایی خود با کارایی صدخود را به صد درصد ارتقا دهند، بایستی به

چنین اسـتنباط کـرد کـه اینتوان خود را افزایش دهند یا کارایی عوامل تولید را باال ببرند. همچنین می
توان به این اند. بر اساس نتایج میبرداران به لحاظ مدیریتی در سطح بهتري نسبت به فنی عمل کردهبهره

نکته اشاره کرد که دانش فنی در استفاده از فناوري با توجه به منابع موجود که با استفاده از کارایی فنی 
تواننـد بـا که داراي بازدهی ثابت نسبت به مقیاس هسـتند، مـیثر است. اما واحدهایی ؤشود، مبیان می

  کارایی نسبی موجود افزایش دهند. تر میزان تولید خود را با حفظهاي بیشاستفاده از نهاده
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وري کل عوامل تولید مزارع پرورش آبزیان (کشت توام خرچنگ گرد، میگوي ) بهره1999مارتینز (
کشـور انـدونزي  1مزرعـه در منطقـه سوالوسـی 55اي شامل مونهموزي، جلبک و خامه ماهی) را با ن

هاي مورد پرورش، ثیر ترکیب گونهأها با استفاده از مدل رگرسیونی، تگیري کردند. در بررسی آناندازه
هاي نشـان داد کـه در بـین گونـه پژوهشموقعیت جغرافیایی و مساحت مزرعه بررسی شد. نتایج این 

وري دارنـد. همچنـین موقعیـت جغرافیـایی مزرعـه ثیر مثبتی در بهرهأت پرورشی، خرچنگ و شیرماهی
که مساحت مزرعه داراي اثـر معکـوس بـر وري ندارد، در حالیداري در بهرهثیر معنیأنسبت به بازار ت

) در پژوهشی به بررسی رابطه بین اندازه مزرعه و تـاثیر آن در 2002وري است. روي و همکاران (بهره
هکتار پرداختند، نشان داد که ارتباط مثبت و نسـبتاً  60تا  8/0مزرعه نمونه با مساحت  79وري در بهره

بنـدان نیـز نقـش انـدازه آب پـژوهشوري آن وجود دارد. در ایـن قوي بین اندازه مزرعه و میزان بهره
هکتار  25کمترین هزینه کل و بیشترین سود در هکتار در طبقه بیشتر از غیرقابل انکار بوده، طوري که 

نشان داد که این صنعت بسیار کارآفرین و تولید کننده ثروت ) 2003و همکاران ( اهارا مشاهده گردید.
و  بوده و همچنین دستمزد خوبی پرداخت کرده و از پتانسیل بسیار زیـادي برخـوردار اسـت. اسـتیون

یی اقتصاد منطقه آالبامـا در پروري تا چه اندازه در پویاهاي آبزينشان داد که فعالیت) 2007همکاران (
سسات مرتبط با این فعالیت در داخل و خارج از ایالـت در ؤها و مزایی و رشد شرکتآمریکا، اشتغال

از دستاوردهاي این صنعت در استان نیز افزایش  باشد.ثر میؤمقایسه با کل اقتصاد ملی و صنایع دیگر م
اي بـه ارزیـابی در مطالعـه) 1984( قت دارد. پاسـکالمطاب پژوهشدرآمد خانوارها است که با نتایج این 

نشان داد که تراکم  پژوهشماهی در استخرهاي خاکی پرداخته است. نتایج این اقتصادي مزارع پرورش گربه
، تـراکم پـژوهش. در این ماهی رهاسازي شده در استخر بر نرخ رشد ماهی و همچنین دوره تولید تأثیر دارد

، درصد 10تا  5 معمولی معادل ماهی کپور، درصد 75تا  70 معادل اياهی کپور نقرهمکشت ماهیان بر مبناي 
 ماهه پرورش بود. 8تا  6در دوره پرورش  درصد 10تا  5 ماهی سرگندهو  درصد 5 برابر با ماهی آمور

ل ذکر است ترکیب معرفی بچه ماهیان در هر صورت تابع شرایط پوشش گیاهی و سایر عوامل از قبیـبهالزم 
) در 1987( هاچ کنندگان متغیر خواهد بود.امنیت اجتماعی و شرایط تغذیه منبع آبی و میزان تقاضاي مصرف

در  Ictalurus punctatus، 2خود به ارزیابی اقتصادي تولید تخم، الرو و بچه گربـه مـاهی کانـالی پژوهش
قیمـت و میـزان مصـرف غـذا،  دهد که با فرض ثباتنشان می هاپژوهشاند. نتایج این آالیما پرداخته

                                                
1- Sulawesi 
2- Channel catfish 
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 پـژوهش. در قد سودآوري بیشتري نسبت به پـرورش الرو بـا تولیـد تخـم داردپرورش ماهی انگشت
شود تا از ماهیان ها، سعی مینهاده حاضر نیز با توجه به کمبود آب و البته تورم باال و عدم ثبات قیمت

مین آب)، أخـاطر ریسـک تـهتـري (بـهگرمی براي پرورش استفاده گردد که در مدت کوتا 100حدود 
  ماهیان به وزن بازاري برسند. 

خود به بررسـی بـازدهی اقتصـادي واحـدهاي  پژوهش) در 2007الدین وندي و همکاران (شمس
 15آال در استان ایالم نشان داد که مزارع بزرگتر (با ظرفیت تولیدي بیشتر از تولیدي پرورش ماهی قزل
تـر، تر مدیریتی در فرآیند تولید و استفاده از تکنولـوژي مناسـباي مطلوبهتن) به لحاظ اعمال شیوه

برداري کوچکتر بوده و داراي داراي کارائی باالتر و نیز کیفیت بهتري محصول نسبت به واحدهاي بهره
، کمترین هزینـه کـل و پژوهشمطابقت دارد. در این  پژوهشکه با نتایج این باشند توجیه اقتصادي می

عبـارت دیگـر مسـاحت باشـد. بـههکتار مـی 25ن سود خالص مربوط به اندازه مزارع بیشتر از بیشتری
هاي شـیالت ) به بررسی ارزیابی اقتصادي فعالیت2000احمدي (مزرعه رابطه مستقیم با تولید داشت. 

یک  جزدر استان آذربایجان غربی پرداخت. نتایج بررسی نشان داد که مزارع پرورش ماهیان گرمابی به
 )، در ارزیابی اقتصادي2007ویشی (یی و دررضامورد در بقیه مزارع، سود اقتصادي قابل توجه نیست. 

مزرعه ماهی سـردابی، تنهـا  20نشان دادند که از کل تعداد  المیا استان در آالقزل یمزارع پرورش ماه
هـاي گذرانـدن دورههـا پـایین بـودن سـطح سـواد، نمزرعه داراي توجیه اقتصادي بودنـد. آن 5تعداد 

آموزشی، سابقه کم کارگران و مدیریت مزارع، تغییرات مدیریت مزارع عدم بیمه کل مزرعه را از دالیل 
وري کل عوامـل تولیـد ) در پژوهشی بهره2004حجی (عدم توجیه اقتصادي این مزارع عنوان نمودند. 

ثر بر آن ؤگیري و عوامل مرا اندازههاي اصفهان و چهارمحال و بختیاري مزارع گرمابی و سردابی استان
پژوهش نشان داد کـه در مـدیریت مـزارع پـرورش مـاهی تحصـیالت را مورد بررسی قرار داد. نتایج 

نتایج دیگـر از کند. ثیر بوده اما تجربه اهمیت دارد. این امر بر فناوري پایین تولید داللت میأترسمی بی
که در کنار کشاورزي به پرورش ماهی اشتغال دارند) در  اینکه، مزارع دو منظوره (مزارعی پژوهشاین 

کنند که بـا اي میوري بیشتري برخوردارند و از منابع استفاده بهینهمقایسه با مزارع یک منظوره، از بهره
کـه مـدیریت علمـی در با توجه به ایـن پژوهشخوانی داشتند. همچنین در این هم پژوهشنتایج این 

ها از سیستم گسترده صورت بندانگیرد و کشت آبها صورت نمیبنداندر آبپرورش ماهیان گرمابی 
هـاي رسـد، سـطح سـواد و گذرانـدن دورهنظر مـیهب گیرد، از میزان تولید باالیی برخوردار نیستند.می

ولی سطح فناوري چندان باال نیست که نیروي کار تحصیلکرده بتواند با به  تواند مفید باشدآموزشی می
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سیس نهـاد جهـاد سـازندگی اسـتفاده دو أبا ت وري دست یابد.ارگیري آن به سطوح باالتري از بهرهکهب
ها در مناطق روستایی گسترش فراوانی یافت. ایـن رویکـرد بـه نوبـه خـود زمینـه بندانمنظوره از آب

ي غذایی مین بخشی از نیازهاأموجبات اشتغال و کسب درآمد و ت ،وري بیشتر از منابع آب و خاكبهره
گردد پیشنهاد می بنابراینفرهنگ آبزي مصرفی را در دورترین نقاط مراکز جمعیتی فراهم نمود.  ،جامعه

گیري و در نهایت با توجه به قدمت این منابع و انباشت بار آلی و رسوبی که منتج به تقلیل ظرفیت آب
ص اعتبارات ویژه نسبت به تعمیق هاي ذیربط با تخصیدستگاه ،گرددوري و تولید آبزیان میکاهش بهره

  گیري در راستاي پایداري تولید و کارکرد آن اقدام نمایند.و افزایش ظرفیت آب
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