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  مقدمه

 يها بخشر ي و ماهيگيري يكي از زپروری ، آبزیشيالت
 نقش مؤثري در رشد اقتصادي تواند ميمنابع طبيعي بوده كه 

بشر تاكنون بيشترين بخش از مواد غذايي مورد . داشته باشد
کن يل. استاز خود را از سطح خشكي به دست آورده ين

ده که به منابع دريايي به عنوان شمحدود بودن امكانات سبب 
امروزه ماهي به طور متوسط . منابع فرعي تغذيه نگريسته شود

كند كه در   درصد از پروتئين مورد نياز جهان را تأمين مي١٦
گيري از بخش كوچكي از منابع عظيم دريايي است،  واقع بهره

 ميليون ٦٠٠ از آمده بدستن يئکن همين مقدار معادل پروتيل
 و متنوع و گستردهآمارهاي جهاني، مصرف . باشد رأس گاو مي

دهد، و مردم كشورهاي در حال  روزافزون ماهي را نشان مي
يافته به ماهي به عنوان بخشي  ز كشورهاي توسعهيتوسعه و ن

در چند كشور تنها .  دارندياز غذاي روزانة خود وابستگ
 درصد از ٢٠ ژاپن بيش از مشخصطوربه يافته و  توسعه

 و ٤ (شود مين ي مصرف ماهي تامراهگوشت مصرفي مردم از 
١٥.(         

 آن افزايش نيازهاي بدنبالرو به رشد جمعيت جهان و روند 
مصرف آبزيان از جمله  بشر به کهپروتئيني باعث شده است 

.  آورديماهيان، سخت پوستان، نرمتنان و ساير آبزيان رو
اقدام به  بشر را برآن داشته تا ،ذخاير آبزي ن كاهشهمچني

 هاي آبي كوچك و محدود پرورش گسترده آبزيان در محيط
ي ها فعاليتترين  بزيان يكي از مهم آتكثير و پرورش. )٦(دينما

ي ها هپرورش آبزيان از جنب اهميت. دآي مي بشمارشيالتي 
ز ا افزايش روز افزون جمعيت،. باشد ميمختلف قابل بحث 

 بيش از برداري بهرهميان رفتن منابع طبيعي تجديد شونده و 
 های امل و عها تترين عل حد از ذخاير دريايي از جمله مهم

توليد جهاني آبزيان در . باشد ان در جهان مييرشد پرورش آبز
ن امر اي  ه داشته است کيرير رشد چشمگي اخهاي هده

 گسترش. باشد يمپروري   آبزييها فعاليت گسترشمرهون 
 غذا براي جمعيت رو به رشد وپروري عالوه بر تأمين  آبزي
کسب برداران، در رابطه با   براي بهرهاد شغل و درآمدجاي

 هر .فا کنديا  مي نقش مهتواند مينيز  ارزي کشور يدرآمدها
سابقه فعاليت در جهان هاست  چند آبزي پروري تجاري قرن

 مورد استقبال يل توجهطور قاب ه در ايران بدارد، ولي تاکنون
 درصد از کل پروتئين ٨طوريكه فقط  هقرار نگرفته است، ب

 درصد از کل ١٠ در حدود  و روستاييي خانوارهامصرفي
 آبزيان های فرآوردهپروتئين مصرفي خانوارهاي شهري را 

هاي مراتع   محدوديتبه لحاظ وجود ).١٧(دهند  تشكيل مي
 ساير گسترش توليد براي هاي مورد نياز کشور در تأمين نهاده

بهترين پروري از  آبزيگسترش  ي در شرائط فعلانواع پروتئين،
با توجه به شرايط . باشد مي ازيپروتئين موردن تأمين يها راه
 در پرورش ماهيمناسب براي مطلوب و بسترهاي   مياقلي

دکنندگان بخش ي توليرسد که آشناساز يكشور، به نظر م
ل مهم يزه در آنها، از مسايجاد انگيو ات ين فعالي با ايکشاورز

. ان استينه پرورش آبزيد در زمي تولگسترشدر جهت رشد و 
 ي آبزيها فعاليتت و ضرورت ين اهمييگر تبي دياز سو
 ياست گذاران اقتصادي ها به سيج بررسيز ارائه نتاي و نيپرور

 هاي يزي در برنامه رتواند مي يبخش کشاورزبويژه کشور و 
 بررسي  راه از تواند مياين امر  .ديفا نمايا  ميش مهمربوطه نق

 . ردي واحدها صورت پذ ايني و فنهاي گوناگون اقتصادي جنبه
 و اقتـصادي    ي موجـود مربـوط بـه تحليـل مـال          هـای  بررسی

و ل  يـ نـوع تحل  تـوان از نظـر هـدف،          يي توليدي را مـ    ها  هبنگا
  گروه دسته بنـدي    سهبه  ل ها   يتحلعمال شده در    های ا  هفرضي
ها و درآمدهاي هر يـک از         ها، هزينه  اول از بررسي    دسته. نمود
ي فني و مديريتي واحدهاي توليدي را مد نظـر قـرار            ها  بخش

هـاي     و نهـاده   هـا  امـل اًثير بهبود مالي هر يک از اين ع       داده و ت  
دسـته دوم   . نمايـد   را بر سودآوري واحد محاسـبه مـي        يتوليد

ان بنگـاه توليـدي را      باشند که سود و زي     ميهای   بررسیشامل  
 در طـول    بدسـت آمـده    ي هاي جاري و درآمدها     هزينه پايهبر  

 از نـوع    سـوم دسـته   . دهنـد  مي قرار   ارزيابیيکسال مالي مورد    
 اقتـصادي را در قالـب       هـاي   باشند کـه تحليـل      يمهای   بررسی

 و بـر    ريزي  در يک افق برنامه    يگذار  هيهاي سرما   ارزيابي پروژه 
 در مطالـب    .دهنـد   قرار مـي   ارزيابید   طول عمر پروژه مور    پايه
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ايـن   كه در زمينه مـرتبط بـا   ها بررسی ياي از برخ خالصهزير  
  . شود ميصورت گرفته است ارائه پژوهش 

، بـا  مـشابه  هـاي  هک نوع و با انـداز ي، مزارع از  اوقاتدر اغلب   
اگـر چـه درآمـد      . باشـند  مي مواجه   ي خالص متفاوت  يدرآمدها

 بيـشماری  های امل است به ع   کن مم يدي تول يخالص واحدها 
ن يـ  موجود در سـود ا    ي اغلب تفاوتها  ي داشته باشد، ول   يبستگ

 ييد، کـارا  يـ  تول ي اقتـصاد  ييواحدها بـه انـدازه مزرعـه، کـارا        
 ثابـت و    هـاي   هنـ ي، ساختار هز  ها  فعاليتب  يد، ترک ي تول يکيزيف

 و  ١الل. شـود   مـي  نـسبت داده     يديـ  تول های فرآورده يابيبازار
رآمد خالص مزارع را تابعي از چهار جنبـه         د) ۱۹۹۹(همکاران  

ــصميم ــاي شخــصي و   فعاليــت ت ــري و گروهــي از ويژگيه گي
هـاي  يشان تـصميم گير   يـ بـه نظـر ا    . اند   کرده يي معرف اي  همزرع

، )OP(، ميـزان سـتانده      )IP(مربوط به ميزان مـصرف نهـاده        
و ويژگيهاي شخصي مـدير واحـد توليـدي و          ) D(تنوع توليد   

 سود مـزارع را تحـت تـأثير         تواند  مي) F( يا   مزرعه های ويژگی
  .قرار دهد

  
I=f (IP,OP, D, F)                                      (۱) 

  
 به عنوان مقياسي از موفقيـت واحـد         (I)در رابطه فوق سود     

  .توليدي مد نظر قرار گرفته است
ي تحـت   هـا   زمـين  درصـد    هـايی ماننـد    امـل ع) ۱۳۷۷(٢کي

ي اجـاره شـده نقـدي،       هـا   مـين زمالکيت شخصي فرد، درصد     
 از منابع خارج از     آمده بدستتجربه مدير واحد توليدي، درآمد      

ــداري     ــد و نگه ــدير واح ــانوار م ــدگي خ ــارج زن ــه، مخ مزرع
ي و شخـصي    ايـ   هعنوان ويژگيهاي مزرع   ه توليد را ب   یها حساب

 واحد موثر ٣توانند بر روي سودآوري   ميمدير واحد توليدي که     

                                                 
 ‐١ L. Lalle 

‐٢  Ronald  D. K. 

شود که  ين ميي تعي مختلفيها ک موسسه با شاخصي يت سودآوري  وضع‐۳

  .باشد ينه کل مي از آنها شاخص درآمد کل به هزيکي

 و  ٤ روگـور  يگـر ي د بررسـی ن در   يمچنـ ه.   نمود يباشند معرف 
اند کـه ويژگيهـاي شخـصي       پيشنهاد نموده ) ۱۹۹۸(همکاران  

هـاي    و محـرک   هـا ۱ف سن، تجربه، تحصيالت، هـد     مانندمدير  
شخصي به عنوان مسائل تأثيرگذار بر سـودآوري مـورد توجـه            

  . قرار گيرند
سواحل اقيانوس  ميکمان، بو  ني رنگيآال  قزلياز آنجا که ماه

 ترين ماهي سردآبي  آمريكاي شمالي بوده و مناسبآرام و
 امكان  لذارود، ميجهت پرورش در سرتاسر جهان بشمار 

اگر . تكثير و پرورش آن در آبهاي داخلي کشور نيز وجود دارد
ال رنگين كمان از ساليان قبل آچه تكثير و پرورش ماهي قزل 

به آن  يکن توجه جديشکل گرفته، لدر ايران ) ١٣٣٩سال(
  ).١٠(ي اول و دوم توسعه آغاز شده است ها هر طول برنامد

پـرورش مـاهي در     " بـا عنـوان       بررسـی  يکدر) ١٣٨١(پوريا  
وري بهينه از منـابع       د در بهره  ي مدار بسته، راهكاري جد    سامانه

ها   ، دو روش توليد ماهي در مزاع پرورشي در کنار چشمه          "يآب
ج ينتـا . ده اسـت  ها و مداربسته را با هم مقايسه كـر          و رودخانه 

معـادل   ، نشان داد که هزينه ثابت طرح مداربـسته        بررسین  يا
هاي متغير     در ظرفيت مشابه و هزينه     ي درصد مزارع توليد   ٨٧

هـاي جـاري در        درصـد هزينـه    ٨٨ معـادل     ، مداربسته سامانه
ن يـ در ا . باشـد   يروش پرورش ماهي در استخرهاي توليدي مـ       

و از دو  تـه شـده     در نظـر گرف    سال   ٢٠ طول عمر طرح     بررسی
ج يکـه نتـا   اسـت   ده  شـ  گيری بهره درصد   ٢٥ و   ٢٠نرخ تنزيل   

دهـد در    مـي  درصد نـشان     ٢٠ل  ي نرخ تنز  يريمربوط به بکارگ  
 و در مـزارع     ٦٤/١ مداربسته نسبت درآمـد بـه هزينـه          سامانه

  . است برآورد شده ٢١/١توليدي 
ران، از  يـ  ا های کـشوری   استانطور كلي با توجه به شرايط        هب

و فصلي و تعـداد       ميي دائ ها  ه وجود رودخان  استان ايالم  جمله
 چشمه و ٥٠٠بيش از ( با آبدهي باال سار زيادي سراب وچشمه  

، پرورش مـاهي    اسکان)  حلقه چاه عميق و نيمه عميق      ١٥٠٠
  مـستعد کـشور،    هـای  اسـتان  از   يکـ يعنوان  ه  ن منطقه ب  يدر ا 

هريـك  ). ٨( داشته باشد    اي  ه جايگاه ويژ  تواند  مي رافراهم بوده 

                                                 
‐۴  C. W.  Rougoor   



 ...بررسي و ارزيابي اقتصادي مزارع پرورش ماهي                                                        ٤٠٤

 

 ماننـد از اين منابع آبـي در صـورت داشـتن شـرايط مناسـب               
 يـك مزرعـه     توانـد   مـي ،  بـرداري   بهـره  روشآبدهي مناسـب و     

. كوچك و يا بزرگ پرورش ماهي را در كنار خود داشته باشـد            
 در تـرويج ايـن      هـای  برنامـه تـرين    من رابطه از جمله مه    يدر ا 

ـ        توليـدي،  ن رشـته    ايـ   هفعاليت و افزايش گرايش كـشاورزان ب
ت و  يـ ن نـوع فعال   يـ ت ا يـ د و اهم  يبرداران با فوا   آشناسازي بهره 

گـر بـا بررســي   ي دياز ســو. باشـد  مـي ايجـاد انگيـزه در آنــان   
تـوان تـصوير      هاي گوناگون توليد در اين نوع واحدها مي         جنبه

بـا توجـه بـه      .  ترسيم كـرد   ها  فعاليتن نوع   اي   هروشني از آيند  
 پـرورش  يط مناسب بـرا ي در کشور و شرا ي پرور يت آبز ياهم
 در  ي کـاف  هـا  نبود بررسـی  ز  يالم و ن  ي قزل آال در استان ا     يماه
ايـن   در کشور،    ي پرور ي آبز هاي   واحد ي اقتصاد يابينه ارز يزم

آال   مزارع پرورش ماهي قـزل     ي  ارزيابي اقتصاد    با هدف  بررسی
 هـای  فدر اين راسـتا هـد     . صورت گرفته است  الم  يدر استان ا  

قيمـت   واحـدها و     هـاي   يژگـ ي و يررسـ ب ماننـد  يگـر ي د يفرع
  .مورد توجه قرارگرفته استز يد و درآمد آنها نيتول محصول و

  

  ها روشمواد و 

 مـزارع   ي اقتـصاد  يابيـ  و ارز  مقايسه به منظور    بررسین  يدر ا 
ابتــدا منــابع در منطقــه مــورد نظــر  پــرورش مــاهي قــزل آال 

 اي واحدهاي پرورش ماهي قزل آال، شناسايي درآمدي و هزينه
پرورش و فـروش مـاهي، درآمـد        . گيرند  يو مورد بررسي قرارم   

ي بنگـاه را    هـا   ههاي توليـد، هزينـ       و نهاده  يدي واحد تول  ياصل
هايي که در فرآينـد توليـد يـک واحـد             نهاده. دهنديل م يتشک

گيرنـد شـامل       قرار مـي   گيری بهرهپرورش ماهي قزل آال مورد      
، ) آب، بـرق   سوخت،(نهاده سرمايه، نيروي کار، انرژي مصرفي       
  . باشد بچه ماهي، خوراک ماهي، و نيروي كار مي

نه مربوطه ياز و برآورد هزيتعيين نهادة سرمايه مورد ن براي 
. الزم است تعريفي از نهادة سرمايه صورت گيرددرآغاز 

هستند كه در يك  مي كاالهاي بادوادراصلاي  كاالهاي سرمايه
ه تنها بخشي از شوند بلك  مصرف نميبه طورکاملدورة توليد 

 از يه آن جزئينهاده سرما. رسد آنها در هر دوره به مصرف مي

ها  اي است که در جريان توليد با ساير نهاده كاالهاي سرمايه
تركيب شده و منجر به توليد كاال يا ارائة خدمتي 

 ١ از نظر وارديريگ بهرهبا ) ١٣٧٩(  ميسال). ١٧(شود مي
ف ي زير تعرصورت رابطهبه نه نهادة سرمايه را ي، هز)١٩٧٦(

  :نموده است
  

DRrkKQK ++= .       )    ۲(                             
                    

، ي هزينة نهادة سرمايه در يـك دورة توليـد         QK آنکه در   
K    اي،     هزينة خريد كاالهاي سرمايهrk      هزينة متوسـط هـر 

ــرات و R، ٢واحــد ســرمايه ــة D هزينــة ســاالنه تعمي  هزين
 در بـاال ، از رابطـه     بررسـی  ايـن باشد و در    ياستهالك ساالنه م  

  .  شده استگيری بهرهاز، يه موردني برآورد نهاده سرمازمينه
آال،   قزل مزارع پرورش ماهيآوري  به منظور بررسي سود

محاسبه ) ٣ROE(بازدهي سرمايه شخصي  يسودآور  شاخص
بيان ف، بازدهي سرمايه شخصي ي تعربنا به. ده استش
شده در   يگذار هي سرمايه شخصيكند، که به ازاء سرما مي

 برداري بهرهک دوره يزان درآمد در مدت ي، چه ميديواحد تول
 رابطه راهن شاخص از ي ا).٢٢(جاد شده است يا) ک سالي(
  :٤شود مير محاسبه يز

  
)٣(  

نرخ بازدهي سرمايه شخصي=   
 
 
 
 
 
                                                 
‐١  M.  Ward  

 از سرمايه يا قيمت     گيری بهره هزينه متوسط هر واحد سرمايه، هزينه فرصت         ‐۲

 . سرمايه ميباشد

‐٣  Rate of Equity 

از بدسـت آمـده    درآمد خالص در اين رابطه مابه التفاوت  کل درآمـد هـاي            ‐٤

 .ي جاري غير مستقيم پرداخت شده ميباشدها هفروش و هزين

 درآمد خالص–هاي مديريت و نيروي كار غيردستمزدي هزينه
 

 سرمايه شخصي
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   طرح١ي اقتصاديابي ارزهاي شاخص

 يابي ارزيها روش ، از  ROE عالوه بر شاخصبررسین يدر ا
 مورد نظـر   يها  طرح يه اقتصاد ي توج بيان برای طرح   ياقتصاد
 طرح بر مبناي    يباي ارز يلي تنز هاي  شاخص. شود  مي گيری بهره

ــال هز   ــبه ارزش ح ــا محاس ــول و ب ــاني پ ــيارزش زم ــا هن  و ه
 از دو   بررسـی  ايـن در.  شوند ميدرآمدهاي آتي طرح محاسبه     

و  NPV) ٢(شاخص عمده شـامل ارزش حـال خـالص طـرح            
ترين معيارهاي  که از جمله مهم)  IRR ٣ (ي داخلينرخ بازده
 يابيـ  ارز ي بـرا  آيند مي بشمار ها  طرح ي اقتصاد يابيتنزيلي ارز 

  : شده استگيری بهره يمزارع پرورش ماه
  

   (NPV) طرحارزش حال خالص

، ارزش حال خالص ها طرح تنزيلي هاي ترين شاخص از مهم
 خالص جريان تفاضلي يا به عبارتي  سودباشد كه معادل مي

توان با  ميارزش حال خالص را .  تفاضلي است٤جريان نقدي
و ارزش حال  ها سودريان تفاضل بين ارزش حال جمحاسبه 

، ها طرحبا توجه به عمر مفيد .  بدست آوردها هجريان هزين
 در رابطه با ارزش حال خالص يمختلفهای  توان حالت مي

 بررسین يدر ا.  در نظر گرفتها طرحبراي ارزيابي و يا مقايسه 
ک ي به ي مورد نظر همگيدي توليها طرحنکه اي  هبا توجه ب

                                                 
هاي سرمايه    الزم به توضيح است که در ادبيات مربوط به ارزيابي طرح‐١

قرار گيری  بهرهگذاري، تحليل مالي و اقتصادي به دو معني متمايز مورد 

ها   شامل بررسي سودآوري مالي طرحبه طورعمدههاي مالي  تحليل. گيرد مي

مل شده و بررسي تري را شا  گستردهباشد، در حالي که تحليل اقتصادي دايره  مي

. گيرد مي گذاري بر رفاه اجتماعي را نيز در بر  اجراي يک طرح سرمايهگذاریاثر

گرچه تحليل از نوع تحليل اقتصادي به مفهوم تخصصي ياد شده  بررسی در اين

 گيری بهره عنوان يک مفهوم کليه مقاله از اين مفهوم ب باشد، ليکن در متن نمي

 . ده استش

‐۲  Net Present Value  

‐٣  Internal Rate of Return 

ها اعم از نقدي و غير نقدي به ارزش نقدي  هاي طرح ارزش کليه منافع و هزينه ‐٤

  .اند ، اقالم مورد نظر نقدي بودهبررسیتبديل ميشود که در اين 

 طول عمر ي داراها طرحه يده و کلت مربوط شينوع فعال
 در حالتي كه عمر NPV شاخص تنهاباشند، لذا  ميکسان ي

ن اي هدر اين حالت محاسب. شده است  برابرند محاسبهها طرح
ا ي از ارزش حال خالص تنزيلي، و گيری بهرهشاخص با 

در . رديپذ ميدرآمدها صورت   از ها همحاسبه تفاضل هزين
جريان درآمدي يكساني داشته كه دو طرح خاص،  صورتي

ي ها ه داراي اولويت است كه ارزش حال هزينيباشند، طرح
 محاسبه زير از گيری بهرهبا ن شاخص ي مقدار ا.آن كمتر باشد

  :شود مي
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 ايهـ   هنـ يزان درآمـدها و هز    يب م يبه ترت   Ct و   Btکه در آن    

 tل و   يـ  نـرخ تنز   i عمر طرح،    ي تعداد سالها  t  ،nطرح در سال    
 يـا دوره مطالعـاتي    ٥افـق برنامـه ريـزي     . باشد ميشماره سالها   

ـ   پايـه توان بـر     مي ، تعداد سالهائي است كه       ٦طرح طـور  ه   آن ب
نحـوه  .  را بـرآورد نمـود     هـا   طـرح معقول جريان وجـوه نقـدي       

ــر ا   ــرح بـ ــورد طـ ــضاوت در مـ ــقـ ــهن يـ ــه  پايـ ــت کـ  اسـ
 است،  اگر    يه اقتصاد ي توج يباشد، طرح دارا  NPV<0اگر

NPV=0      در نقطـه سـر بـه سـر قـرار دارد و      باشـد، طـرح
 يه اقتـصاد  يـ  توج ياجـراء طـرح دارا      باشـد،     NPV>0اگر
ل محاسـبه  ي نرخ تنزپايهبر  NPV نکه اي هبا توجه ب. باشد ينم
ه گـذار   يانگر آن است که سـرما     يب، لذا مثبت بودن آن      شود  مي

 باالتر از نرخ    ي، بازده ي در مزارع پرورش ماه    يه گذار يبا سرما 
  .بدست آورد تواند ميل يتنز
  

  (IRR)  نرخ بازده داخلي طرح

                                                 
‐٥  Planning  Horizon  

‐٦ Study Period 
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 از نرخ اي هآن مقدار ويژ طرح يداخل تعريف، نرخ بازده به بنا
ل است كه ارزش حال جريان نقدي خالص را برابر صفر يتنز
 به هزينه سود عبارتي نرخ تنزيلي است كه نسبته ب. دساز مي

ارزش حال درآمد خالص را معادل با صفر  را برابر يك و
نرخ بازده داخلي يك طرح، نرخ يا درصد سودي . سازد مي

 منافع طرح، معادل ارزش همهاست كه در آن، ارزش حال 
 نرخي است كه در يعبارته ب. شود مي مخارج طرح  همهحال

چنانچه . دشو ميي ساليانه ها هع ساليانه، معادل هزينآن مناف
  :نرخ تنزيلي وجود داشته باشد که در آن نرخ بتوان نوشت

  
)٥ (                               0)(% =rNPV    

خاص،  نرخ بـازده داخلـي        ) r(صورت آن نرخ تنزيل      در اين 
ز رابطـه    ا IRR محاسـبه    ي بـرا  .شود  ميناميده   (IRR)طرح  

نرخ تنزيل محاسبه شـده     که   يطور ه، ب شود  مي گيری بهرهر  يز
  :ن رابطه، همان نرخ بازده داخلي طرح خواهد بودياز ا
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تـوان بـراي     مـي نرخ بازده داخلي كل سرمايه هزينه شـده را          

.  قـرار داد   گيری بهره وام مورد    راهمالي از   تعيين شرايط تأمين    
 بـدون   ،توان پرداخت  مي است كه    ي نرخ بيشينه ن نرخ، يزيرا ا 

رمايه گـذار   سـ .  از پروژه مورد نظر ايجاد شود      يآنكه زياني ناش  
 نرخ بازدهي مـورد     کمينه يك    معمول  به طور  يا ارزيابي كننده  

ي  را براي خـود در نظـر گرفتـه و چنانچـه طرحـ              (*r)انتظار  
ن کند، پذيرفته شده در غير      يبتواند بازدهي مورد انتظار را تأم     

 چگـونگی لـذا   . باشـد   ي نمـ  يه اقتـصاد  ي توج يصورت دارا  اين
 اسـت کـه اگـر       پايـه ن  يـ  در مـورد طـرح بـر ا        يريـ م گ يتصم

IRR>r*  خواهد داشـت، اگـر    يه اقتصادي  آنگاه طرح توج 

IRR= r*  گـر   آنگاه طرح در نقطه سر به سـر قـرار دارد و ا 
IRR<r*١باشد ي نمي اجراء طرح اقتصاد. 

 و NPV هاي شاخص به منظور محاسبه بررسین يدر ا
IRRان ي، جدول جريدي تولي تک تک واحدهاي برا
م شده، که در آن اقالم ي و تنظي مربوطه طراح٢ينگينقد
د مزارع پرورش ي عمر مفپايه طرح بر ي و درآمدهاها هنيهز
، ) سال در نظر گرفته شده۲۰ بررسین يکه در ا (يماه

، اي هي سرماهاي هنيبا محاسبه هز. محاسبه شده است
 طرح در ي از اجراآمده بدست و منافع برداري بهره هاي هنيهز
ان يک از واحدها، جدول جري هر يد آن، براي عمر مفيط
ان وجوه يدر رابطه با جر. دشم ي مربوطه تنظينگينقد
تورم، دو روش شامل ط وجود ي در شراها طرح ينگينقد
 طرح بدون در نظر گرفتن تورم و با در نظر گرفتن يابيارز

بهره  ها روشن ي از ادرست طور هتورم وجود دارد که اگر ب
 ارائه  همانندیرود هر دو روش جواب مي شود انتظار گيری
 يابيه اول در رابطه با تورم آن است که در ارزينظر. دهند

ن در نظر گرفتن تورم صورت طرح ها، محاسبات مربوطه بدو
ل طرح ها بر حسب ي که تحلشود مياغلب مشاهده . رديگ
 که يل گر، زماني، چون تحلشود مي ثابت انجام هاي متيق

 ي در مورد بازدهيدهد به کسب آگاه مي انجام يل ماليتحل
 انجام يل اقتصادي که تحلي طرح عالقمند است و زمانيقيحق
ن يبنابرا. کند مي طرح کار يپول و نه يقيدهد با اثرات حق مي
 و ها هني هزيکند که تورم بر رو مي فرض معمول به طوريو

  . ٣گذارد مير يکسان تاثيطور ه  بها سود

                                                 
ن نرخ ميتوان بدون     اي پايه امتياز شاخص نرخ بازده داخلي در آن است که بر          ‐١

در . نياز به يک نرخ خاص تنزيل در مورد توجيه اقتصادي طرح قـضاوت نمـود     

نياز به يک   )  به هزينه   سود  نسبت مانند(که براي محاسبه ساير شاخص ها        حالي

 . نرخ خاص تنزيل ميباشد
‐٢  Cash flow table 

 طور کلـي ارزيـابي طـرح بـدون در نظـر گـرفتن تـورم عمـومي داراي                  ه   ب ‐٣

 نهادهـای  و  فـرآورده هـا   هـاي    قيمت: الفطوري که   ه   خواهد بود، ب   هايیامتياز

هاي  توليدي در حال حاضر مشخص مي باشند، در صورتي که پيش بيني قيمت     

نتايج تحليل هـا بخـوبي قابـل درک         : ب. امري دشوار ميباشد   به طورمعمول آتي  
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 جامعه آماري را کليـه مـزارع پـرورش مـاهي            بررسین  يدر ا 
 ۳۰در ايـن اسـتان      . دهـد   قزل آالي استان ايالم تـشکيل مـي       

 كه بعد از سرشماري     مزرعه پرورش ماهي قزل آال وجود دارد،      
ــدها  ــال (كليـــه واحـ  راه، اطالعـــات مربوطـــه از )۱۳۸۴سـ

آوري  هايي که بدين منظـور تهيـه شـده بـود جمـع           پرسشنامه
  . قرار گرفته استگيری بهرهگرديده و مورد 

  

  نتايج

 انجام شده در رابطـه بـا بررسـي مـزارع پـرورش              يها  ليتحل
 يفي آمار توصـ    لينه تحل يالم در دو زم   ي استان ا  يآال   قزل يماه

  . و ارائه قرار گرفته استيمورد بررس زير به شرحيو استنباط
  

  ل آمار توصيفيي تحل‐

  ماننـد يلي مزارع مـورد نظـر مـسا   يفيل توصينه تحليزم در
مـت و   يد، ق يـ زان تول يـ ز م ي مورد نظر و ن    ي واحدها هاي  يژگيو

  ۱جـدول   .  واقـع شـده اسـت      ي مربوطه مورد بررس   يدرآمدها
عنــوان مثــال ه بــ. کنــدينــه  ارائــه مين زميــ ا را درياطالعــات

باشد که با     ي گرم به ازاء هر قطعه م      ۶/۲۱۸د  ين وزن ص  يانگيم
به ازاء هـر قطعـه فاصـله          گرم ۲۵۰ يعنيد  ياستاندارد وزن ص  

 و  صـحيح  يتيري مـد  يهـا   روش دارد که با اعمال      يقابل توجه 
بـرداران،     الزم بـه بهـره     يها  آموزشه مناسب و به موقع و       يتغذ
 ياز سـو . ک نمـود يـ د را به حد استاندارد نزد    يتوان وزن ص   يم
ک يـ  نزد حـدودی  تابوده که   % ۱۲ن درصد تلفات    يانگيگر م يد

  .باشد يم% ۱۰ يعنيبه سطح استاندارد درصد تلفات 
  

                                                                                 
هـاي    دههر چنـد کـه تغييـر قيمـت نهـا          ). ١٣٧٦ صميمي،   جعفري(خواهند بود   

توليدي با تغيير قيمت محصول متفاوت بوده و در طول زمـان بهـره بـرداري از                 

مزارع پرورش ماهي، ثابت نمي باشد، ولي با توجه به اين موضـوع کـه آمـار و                  

اطالعات مربوط به اين تغييرات، طي سالهاي گذشته در دسترس نبوده و نيز بـا               

 محاسبات مربوطه بـا   بررسیين   شد، در ا   بيان که در فوق     یيبرتری ها عنايت به   

هاي مـورد اسـتفاده و قيمـت محـصول توليـدي،              فرض ثابت بودن قيمت نهاده    

 .است  گرفته صورت 

  
 قزل آال در استان ي پرورش ماهي واحدهاهاي يژگي  و‐۱جدول 

  )۱۳۸۴سال (الم يا

 حداقل  حداكثر  ميانگين  شرح
  ۲۰  ۶۰  ۴۰  )لسا (سن
  ۰  ۵  ۵/۲   آموزشيهاي ه دورشمار

  ۱  ۶  ۵/۳  )سال(تجربه مدير 
  ۱  ۱۱  ۶   افراد تحت تکفلشمار

  ۵/۴۵  ۹۰  ۱ (Km)فاصله استخر تا بازار 
ــرارت آب  ــه حـــ  درجـــ

  )گراديسانت(
۶/۱۵  ۶/۱۷  ۶/۱۳  

  ۱۰۰  ۳۱۵   ۶/۲۱۸* )گرم( ميانگين وزن صيد
  ۴  ۱۲  ۸  )ماه(مدت زمان پرورش 

  %۲  %۴۰  %  ۱۲  *درصد تلفات
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

 موجـود در سـطح      يديـ  تول ي کـل واحـدها    ي مقدار محاسبه شده برا    *
 موجـود در   ميـزان کمينـه وبيـشينه    يريـ ن گيانگيـ  مراهاستان بوده و از  
  . امده استي نجدول بدست

  
 مـورد نظـر و      يد در واحدها  ي تول يت کل ي موقع يجهت بررس 

هـا، بـه      نـه ي مربوطه در کـل هز     يها  نهيها و هز    ز نقش نهاده  ين
ن يدر ا. دشو ي  اشاره م۲ل صورت گرفته در جدول   يج تحل ينتا

د کل ساالنه و    ي، تول يافتيمت در يد کل، ق  ين تول يانگيجدول م 
ت يـ ظرف بـرای    المي در استان ا   يدرآمد کل مزارع پرورش ماه    

 شـود   ميمشاهده  .  ارائه شده است   جداگانه آنهاهريک   يديتول
مـت  ي ق يـانگين  تـن، م   ١٠ت کمتـر از     يـ بـا ظرف  در مـزارع    که  
 تــن،  ١٠‐١٥ت يــال، در مــزارع بــا ظرفيــ  ر١٨٣٥٠يافتيــدر

 ١٩٠٠٠ تن،   ١٥شتر از   يت ب يال و در مزارع با ظرف     ي ر ١٨١٥٠
ال يـ  ر ١٨٣٦١،  واحدهامت محصول در کل     ي ق ميانگين ال و ير
 که تفاوت قابل    شود  ميج مالحظه   ين نتا ي ا پايهباشد که بر      يم

مـت  ي ق ميانگين  وجود داشته و   يمت فروش ماه  يق در   يتوجه
 تـن، نـسبت بـه       ۱۵شتر از   ي ب يديت تول يفروش مزارع با ظرف   

 انجام شده مالحظه    هاي  يدر بررس . باشد ميشتر  يه مزارع ب  يبق
 هـاي   هوي بزرگتـر، اعمـال شـ      بـرداري   بهره يد که در واحدها   ش
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تـر و     مناسـب  فناوری از   گيری بهرهد، به علت    ي در تول  يتيريمد
 نـسبت بـه     ي باالتر ي کارائ يشتر، دارا ي ب يه گذار يحجم سرما 

ت يـ فيگر کي دياز سو. باشد مي کوچکتر برداري  بهره يواحدها
 کـوچکتر   ين واحـدها بهتـر از واحـدها       ي در ا  يدي تول فرآورده

 بـه  يمـت بـاالتر  يز بـه ق ي در بازار ن  فرآورده تيبوده که در نها   
 يواحـدها نکـه اغلـب     ين عـالوه بـر ا     يهمچنـ . رسد  يفروش م 

 در هــا فعاليـت ر يد قابـل رقابـت بـا سـا    يـ  تولييکوچـک توانـا  
ا خـدمات را ندارنـد، قـادر بـه ارائـه نـرخ              يـ  صنعت   يها  بخش
  ز يـــ ني بـــانکييالت اعطـــاي در حـــد ســـود تـــسهيبـــازده

  .باشند مين

 مربوطه الزم های در رابطه با قيمت فروش محصول و نوسان
ل آمده در هاي بعم به توضيح است که با توجه به بررسي

د که قيمت فروش محصول از نوسان و شواحدها مالحظه 
به ضرر  نهايت دراين موضوع  دامنه زيادي برخوردار است که

د که قيمت شاز سوي ديگر مالحظه . باشد توليدكننده مي
 بصورت توافقي شکل ميگيرد، لذا تفاوت زيادي  بيشترها نهاده

 مشاهده هاي متغير در بين واحدهاي مختلف در هزينه
 كه در اين رابطه يكسان سازي، نظارت و كنترل در شود مي

ها، در برطرف کردن مشکالت موجود  زمينه قيمت نهاده
  . مؤثرخواهد بود

  

   اندازه مزرعه برحسب بهيدي تولي واحدهافرآورده متيد و قين توليانگي م‐۲جدول 

  ت مزرعهيظرف
  ) به تنيماه(

د کل در هر ين توليانگيم
  )(Kgدوره

 يافتيمت درين قيانگيم
  )الير(

  ن درآمد کل ساالنهيانگيم
  )اليون ريليم(

 ٥/١٣٤  ۱۸۳۵۰  ۷۳۳۵  تن۱۰کمتر از 
 ٧/٢١٦  ۱۸۱۵۰  ۱۱۹۴۱   تن۱۰‐۱۵

 ٣/٣٨٦  ۱۹۰۰۰  ۲۰۳۳۵   تن۱۵شتر از يب
 ٦/٢٣٣  ۱۸۳۶۲  ۱۲۷۲۴  کل

  قي تحقهاي هافتي: مأخذ

  
  ل آمار استنباطييتحل ‐

 ي مزارع پرورش ماه دريه شخصي سرماين بازدهييتع

   آال قزل

 برمربوط به بازدهي سرمايه شخصي واحدهاي توليدي ج ينتا
 پايهد که بر شو يه مظ مالح٣ اندازة مزرعه در جدول حسب
 در كل واحدهاي ينرخ بازدهي سرمايه شخصيانگين آن م

اين جدول همچنين روند . باشد مي درصد ١٦/١٤ يمورد بررس
ات افزايش اندازة مزرعه نشان افزايشي آن نرخ را به مواز

 در مزارع با ي نرخ بازدهي سرمايه شخصميانگين. دهد مي
 درصد بوده ٤٧/١١ تن، ١٠د کمتر از ي با توليديت توليظرف

 ١٥ت باالتر از ين نرخ براي واحدهاي با ظرفاي  هدر حالي ك
 در سطح يديت توليمزارع با ظرف. باشد مي درصد ١٨/٢٠تن، 

 ١٣زان ي به ميبازدهي سرمايه شخصتن، از نرخ ١٠‐١٥
  . درصد برخوردارند

  
 ي نرخ بازدهين شاخص سودآوريانگي و مبيشينه، کمينه ‐۳جدول 

   مزرعهيديت تولي ظرفبرحسب) ROE( يه شخصيسرما

ه ي سرماينرخ بازده
  )ROE(يشخص

  ت مزرعهيظرف
  ) به تنيماه(

 نيانگيم بيشينه  کمينه
  ۴۷/۱۱  ۶۹/۳۰  ۱۹/۲  تن ۱۰کمتر از 

  ۱۳  ۹۱/۵۱  ۷۷/۱   تن ۱۰‐۱۵
  ۱۸/۲۰  ۵۴/۴۲  ۴/۶   تن ۱۵شتر از يب

  ۱۶/۱۴  ۹۱/۵۱  ۷۷/۱  کل
  پژوهش هاي هافتي: مأخذ



  ٤٠٩               ۴۱۳ تا ۴۰۱ از صفحه، ۱۳۸۷، تير ماه ۲، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 

 ي مورد بررسـ   يدي تول يت و درصد واحدها   يوضع) ۴(جدول  
و ) ROE( يه شخـص  ي سرما ي شاخص نرخ بازده   پايهرا که بر    

 ي بانک کشاورزهاي ه متفاوت سود سپرديها خنرسه با   يدر مقا 
  .دهديسودآور بوده اند، نشان م

  
الت ي و تسهي بانکهاي ه  با نرخ سود سپردROEسه ي مقا‐۴جدول 

   ي بانک کشاورزيياعطا

  شرح
سپرده 
بلند 
  مدت

سپرده 
کوتاه 
  مدت

 نرخ يانگينم
  سود
 ي ها سپرده
 يگذار هيسرما

 ينرخ سود بانک
  )درصد(

٧٧/١٣  ٧  ١٧  

 سودآور يواحدها
  )درصد(

٤١  ٦٢  ٣٤  

  پژوهش هاي هافتي: مأخذ

  
 ي اگــر نــرخ ســود بــانکشــود مــي کــه مالحظــه طــور همــان
 بلند مدت پـنج سـاله کـه معـادل           يه گذار ي سرما هاي  هسپرد
 يه و مبنـا ينـه فرصـت سـرما   ي، به عنوان هز  ١بوده است %  ۱۷
 ۳۴ تنهـا  رد،يـ ه واحـدها قـرار گ     ي سرما يسه با نرخ بازده   يمقا
 ۱۰گر فقط   يبه عبارت د  . باشند ميرصد از کل مزارع سودآور      د

 بـاالتر از  ي بـازده يهـا   نـرخ  به   بررسی واحد مورد    ۲۹واحد از   
 در بانــک دســت يه گــذاري ســرماهــاي ه ســپردينــرخ بــازده

 يه شخـص  يهمچنـين مقايـسه نـرخ بـازدهي سـرما         . انـد  افتهي
ده ي كوتاه مدت نيز نشان دهن     ها  هواحـدها با نـرخ سـود سپرد    

ن يـ  در ا  ي نـرخ بـازده    ي درصد از واحدها دارا    ٦٢آن است كه    
ه ين رابطـه مقايـسه نـرخ بـازدهي سـرما          يـ در ا . اند  ودهسطح ب 
ي سـرمايه   هـا   ه نـرخ سـود سـپرد      ميانگين با   تواند  مي يشخص

ن يد که در ا   شجه مالحظه   يرد كه در نت   يز صورت پذ  يگذاري ن 

                                                 
هاي سرمايه گذاري بلندمدت پنج   اطالعات مربوط به نرخ سود بانكي سپرده-1

 . مي باشد1384ساله مربوط به سال 

آور  در منطقـه سـود     ي درصد از مزارع پرورش مـاه      ٤١شرائط  
  . باشند مي

 مـزارع پـرورش   يهـا   طرح يابي ارز هاي   شاخص يجهت بررس 
 واحـدها، بـا توجـه بـه ارقـام           يديـ ت تول ي ظرف برحسب يماه

 مـزارع بـا     ي داخلـ  يکه نرخ بازده  شود  ميمشاهده  ) ۵(جدول  
 ي نـرخ بـازده    کمينه تن، کمتر از   ۱۵ کمتر از    يديت تول يظرف

توان  مين موضوع يا هباشد، که با توجه ب   مي%) ۱۴(مورد انتظار   
اند  اس کوچک احداث شده ي که در مق   يجه گرفت که مزارع   ينت

د شـدن   ييـ  تأ .باشـند   ي الزم برخـوردار نمـ     يه اقتـصاد  ياز توج 
 آال در  قــزلي انــدازه در مــزارع پــرورش مــاهی بــودناقتــصاد

ن نکته داللت دارد کـه  يبر ا انجام شده  هاي  يابي و ارز  ها  ليتحل
 برخـوردار بـوده و بـا    ي بـاالتر  ي بزرگتـر از سـودآور     يواحدها

 در کــاهش يشتريــ بيي، توانــاي اقتــصادهــاي هکــسب صــرف
 از آنجـا کـه در نظـر         بررسین  يدر ا .  دارند يدي تول هاي  هنيهز

 بـه  ي اقتـصاد يابيـ  ارز هـاي   بوده است که با کمک از شـاخص       
د، لـذا   وشـ  موجـود در منطقـه اقـدام         يه واحدها ي توج يبررس

ج مربوطـه در جـدول      ينتامحاسبات مربوطه صورت گرفت که      
  : شود مي مالحظه زير

  

ت ي ظرفبرحسب طرح يابي ارزهاي ن شاخصيانگي م‐۵جدول 

   مزرعهيديتول

  ظرفيت مزرعه
  )ماهي به تن(

NPV   
  )ميليون ريال(

IRR  
  )به درصد(

  ۱۱  ‐۶۵۵   تن۱۰کمتر از 
  ۶۴/۱۰  ‐۱۶۳۱   تن۱۰‐۱۵

  ۴۲/۱۶  ۱۲۲۶۷   تن۱۵بيشتر از 
  شپژوه هاي هافتي: مأخذ
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 در  NPV 1ن  يانگيـ دهـد کـه م    ي نـشان م    بدست آمده  جينتا
ن يانگيـ  و م  ‐٦٥٥ تـن،    ١٠ کمتـر از     يديت تول يمزارع با ظرف  

IRR  ،ن  يانگيـ باشد، م  مي% ١١NPV      ت يـ  در مـزارع بـا ظرف
ــتول ــن، ١٠‐١٥ يديـ ــ و م‐١٦٣١تـ % ٦٤/١٠، IRRن يانگيـ
شتر يـ  بيديت تولي در مزارع با ظرف NPVن  يانگيباشد و م   مي
باشـد، کـه     مـي % ٤/١٦،  IRRن  يانگيـ  و م  ١٢٢٦٧ تن،   ١٥از  

 مربوطـه  IRR و بزرگتـر بـودن    NPVمثبت بـودن شـاخص      
ه يـ  قابـل انتظـار، نـشانگر توج       ي نـرخ بـازده    کمينهنسبت به   
  . باشد مي)  تن۱۵شتر از يب( مزارع بزرگ ياقتصاد

  

   يريگ جهينت

 يرير رشـد چـشمگ    يـ  اخ هـاي   هتوليد جهاني آبزيـان در دهـ      
 يهــا فعاليــت گــسترش امــر مرهــون نايــ هداشــته اســت کــ

غذا پروري عالوه بر تأمين        آبزي گسترش. باشد  يمپروري   آبزي
ــه رشــد و ــراي جمعيــت رو ب ــراي اد شــغل و درآمــدجــاي ب  ب

 توانـد   مـي نيـز    ارزي کـشور     يدرآمدهابرداران، در کسب      بهره
هاست  آبزي پروري تجاري قرن     هر چند  .فا کند يا  مينقش مه 

ـ      دارد، ولي تـاکنون    سابقه فعاليت در جهان    طـور  ه   در ايـران ب
ش يرشـد و افـزا    .  مورد استقبال قرار نگرفته است     يقابل توجه 

ــتول ــي ــه  ب  التيد در بخــش ش ــستلزم توج ــشور، م ــک شتر ي
نـه  ي در زم  ين بخـش نـسبت بـه بهبـود کـارائ          يـ زان ا ير برنامه
از آنجـا کـه     . باشـد  مي يدي تول هاي  هنه از نهاد  ي به برداري  بهره

ـ     یبـزی پـرور    ،شيالت ر يـ عنـوان  يكـي از ز      ه   و مـاهيگيري ب
 رشـد  نقـش مـؤثري در       توانـد   مـي  منـابع طبيعـي      يها  بخش

                                                 
که معـادل بـا   %  ١٧زان نرخ تنزيل به ميNPV   در فرمول مربوط به محاسبه‐١

 بوده است در نظر گرفته شده        بررسی هاي بانکي در زمان انجام      نرخ سود سپرده  

ـ به  است، لذا با توجه به نرخ          بـراي گـروه      NPV بـاالي تنزيـل، مقـدار      سبتن

 کـه   بدسـت آمـده     تن منفـي      ١٠‐١٥ تن و نيز     ١٠هاي با ظرفيت کمتر از        طرح

اين به آن معني است کـه    . ها است   از طرح  توجيه اقتصادي اين گروه      نبودبيانگر  

هـاي پـرورش مـاهي داشـته         قصد ارزيابي طرح   يادشدهاگر سرمايه گذار با نرخ      

تر تنزيـل،    بديهي است که در نرخهاي پائين     . ها سود آور نميباشد     باشد اين طرح  

 .ها نيز تغيير خواهد کرد  افزايش يافته و آستانه توجيه پذيري طرحNPVمقدار 

گـسترش  نـه  ي لـذا الزم اسـت تـا در زم     اقتصادي داشته باشد،  
هـدف  . ردي صورت پذ  ي کاف هاي  ي مربوطه، و بررس   يها  فعاليت

 مـزارع پـرورش مـاهي       ي ارزيابي اقتـصاد   ،ياز انجام اين بررس   
دهـد  ي نـشان م   بررسیج  ينتا. بوده است م  اليآال در استان ا    قزل

ر ت   مناسب هاي  هوي بزرگتر، با اعمال ش    برداري  بهره يکه واحدها 
 فنـاوری  از   گيـری  بهـره د و به لحـاظ      يند تول ي در فرآ  يتيريمد

 باالتر و   ي کارائ يشتر، دارا ي ب يه گذار يتر و حجم سرما    مناسب
 بـرداري   بهـره  يت بهتر محصول نـسبت بـه واحـدها        يفيز ک ين

 تيـ نهادرد کـه    شـو  ي امـر باعـث مـ      که اين باشد،  يچکتر م کو
.  بـه فــروش رســد يمــت بــاالتريز بـه ق يــمحـصول در بــازار ن 

 يي کوچـک توانـا  ي از واحدها يارينکه بس ين عالوه بر ا   يهمچن
 صـنعت  يهـا  بخش در ها فعاليتر  ي قابل رقابت با سا    يسودآور

 آنهـا در حـد نـرخ سـود          يا خـدمات را ندارنـد، نـرخ بـازده         ي
ـ    لذا  . باشند ميز ن ي ن ي بانک ييت اعطا اليتسه نکـه  اي  هبا توجـه ب

 ي بر سـودآور   اي  هاثر قابل مالحظ  ) دياس تول يمق(اندازه مزرعه   
ن گونه واحـدها،    ي ا يانداز   در راه  شود  ميشنهاد  يآن دارد، لذا پ   

ت و  يـ  حما ينه و مناسب مدنظر قـرار گرفتـه و بـرا          ياندازه به 
ربط ي مراجع ذ  ياز سو الت الزم   يز تسه يتوسعه مزارع کوچک ن   

  .دشوارائه 
 که ي قابل توجهمت فروش محصول و نوسانيدر رابطه با ق

 به ضرر معمولبه طورن خصوص وجود داشته و يدر ا
و تعاوني كه  ٢هاي غيردولتي باشد، ايجاد تشكل توليدكننده مي

های  فرآوردهها و بازاريابي  هاي مربوط به تأمين نهاده مينه زدر
از سوي ديگر با . رسدنمايند، ضروري بنظر ميتوليدي فعاليت 
صورت توافقي و وجود  هها ب گيري قيمت نهاده توجه به شکل

 مانندي ياه هاي واحدها، اقدام تفاوت قابل توجه در هزينه
ها،  يكسان سازي، نظارت و كنترل در زمينه قيمت نهاده

در . دشو در برطرف کردن مشکالت موجود مؤثر واقع تواند مي
رابطه مشكالت بازاريابي و فروش محصول توسط بخش اين 

يادشده ي ها تشکل درقالب تواند ميدولتي و غيردولتي 
   .شناسائي و برطرف گردند

                                                 
‐٢  Non-Government Organizations  



 ٤١١                  ۴۱۳ تا ۴۰۱ ، از صفحه۱۳۸۷، تير ماه ۲، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 

در غير اين صورت، با توجه به عدم توانايي نگهداري ماهي 
توليد شده توسط توليد کنندگان، ساختار انحصار خريد حاكم 

 تباني خريداران، هايی مانند  عاملراهبر بازار محصول، از 
 و پايين خريد محصول به قيمت نهايتدرموجب افت قيمت و 

  .شود ميفشار بيشتر بر توليد کنندگان 
هاي ارزش حال خالص  ربوط به محاسبه شاخصنتايج م

)NPV ( و نرخ بازده داخلي)IRR (ها نيز نشان ميدهد  طرح
که با توجه به ظرفيت توليدي واحدها، مزارع توليدي با 

ه  اقتصادي باالتري برخوردار بوده، بتوجيهمقياس بزرگتر، از 
هاي اقتصادي، داراي توانايي بيشتري   کسب صرفهکه با طوري
بنابراين فراهم آوردن . هاي توليدي ميباشند اهش هزينهدر ک

ي واحدهاي ها فعاليتشرايطي که موجب رقابتي تر شدن 
به طور اين شرايط . د امري ضـروري بنظر ميرسدشوتوليدي 

هاي تعديل اقتصادي دولت، کاهش   با اعمال سياستهعمد
هاي توليدي، همگرايي بيشتر بازارهاي بين المللي و  يارانه

  .شود میفزايش قدرت رقابـتي واحدها فراهم ا
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Abstract 
Since there are suitable natural conditions in Ilam province including various rivers and springs with 

enough water supply, farm fisheries could play an important role in meeting food requirements in the 
region. The objective of this study is to evaluate the profitability of trout farm fisheries using profitability 
and economic indicators. Data of all farm fisheries were collected through questionnaire. The indicators 
include rate of equity (ROE), net present value (NPV) and internal rate of return (IRR).The results of 
comparison of ROE with the average profit rate of investment deposit indicate that 41.37 percent of farm 
fisheries were economically justified. The results of calculation of NPV and IRR show that farms with a 
capacity over 15 tones were profitable. Based on this finding, it is recommended to utilize economies of 
scale through establishing large scale farms. 
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