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 چکیده

 
روه گه این باشد کترین منابع تأمین ماهیان استخوانی در ایران میدریاي خزر یکی از بزرگ

بقه صید دریاي خزر را به خود اختصاص داده است. با توجه به سادرصد کل  45از ماهیان 
-یدر سواحل دریاي خزر، هدف اصلی مطالعه حاضر تحلیل اقتصادي تعاون طوالنی صید پره

از  1393-1392پرسشنامه در فصل صید  110 ،هاي پره در استان مازندران است. بدین منظور
و  هاي کارایی فنی و اقتصاديو از شاخص تکمیل شدتعاونی در سطح استان مازندران  12

علل  ،. در ادامهگردیدتیابی اهداف پژوهش استفاده منظور دسوري کل عوامل تولید بهبهره
 درال کاهش میزان صید در سالیان اخیر از دو منظر کارشناسان سازمان شیالت و صیادان فع

درصد از  7/16. نتایج محاسبه کارایی گویاي این است که تنها ها مورد تحلیل واقع شدتعاونی
ن از ج نشانتای ،باشند. همچنینقتصادي کامل میهاي مورد مطالعه داراي کارایی فنی و اتعاونی

مؤثر بر  هاي صید دارد. نتایج عواملدرصد تعاونی 80بازده افزایشی نسبت به مقیاس بیش از 
نی، کارایی اقتصادي نیز حاکی از این است که متغیرهاي سن و تحصیالت صیادان عضو تعاو

ها عاونیداري بر کارایی اقتصادي تنیسابقه و تحصیالت لسمان و میزان صید تاثیر مثبت و مع
م که متغیرهاي تعداد روزهاي طوفانی، تعداد اعضاي تعاونی و شغل دوداشته، در حالی

وري هایج بهراند. نتهاي مذکور داشتهداري بر کارایی تعاونیاعضاي تعاونی تاثیر منفی و معنی
، تمرکز ند. لذااور بودهر منطقه، بهرههاي مورد مطالعه دتنها دو تعاونی از تعاونی داد کهنشان 

 گردد. ها پیشنهاد میوري تعاونیاري در جهت بهبود کارایی و بهرهزگسیاست
 

کارایی فنی، کارایی اقتصادي، بهروري کل عوامل تولید، ماهیان هاي کلیدي: واژه

 هاي استان مازندران.استخوانی، تعاونی
 

 مقدمه
ها در و تالش دولتبا توجه به بحث امنیت غذایی 

کارگیري توان خود جهت حفظ سالمت شهروندان به
کشور، میزان سرانه مصرف آبزیان رشد چشمگیري یافته 
است. در راستاي پوشش تقاضاي آبزیان به خصوص در 

مناطق ساحل نشین، قوانین و مقرارت مختلفی به منظور 
-هاي ذيها و شرکتانجام صید پایدار توسط سازمان

ت، وضع شده است. یکی از این قوانین که در صالح وق
به تصویب شرکت ملی شیالت وقت رسید،  1342سال 

دهی صید ماهیان استخوانی سواحل دریاي خزر سازمان
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هاي تعاونی پره بوده است در قالب شرکت
)Ahoughalandari, 2009 ،که ایجاد اشتغال پایدار (

ماهیان  رویه از ذخایرجلوگیري از تخریب و برداشت بی
استخوانی، جلوگیري از صید غیرمجاز، افزایش درآمد 

هاي صید و تعیین زمان و صیادان، سازماندهی فعالیت
مکان صید مجاز، بازاریابی محصول (ماهیان صید شده)، 

زنی براي فروش محصول و فراهم افزایش قدرت چانه
گذاري در آوردن تسهیالت و تسهیل در امر سرمایه

-ها بهاصلی تشکیل این گروه تعاونی شیالت از اهداف
 ).(Majlis Research Center ,2007رود شمار می

هاي شمال وضعیت صید ماهیان استخوانی با در آب
روند نزولی همراه بوده است که کارشناسان دالیل 

ا رمختلفی از جمله کاهش ذخایر و افزایش آلودگی دریا 
د این باورنبسیاري بر  ،شمارند. همچنینبراي آن برمی

ی وري مناسبهاي صید پره از کارایی و بهرهکه تعاونی
). با توجه Ahoughalandari, 2009باشند (برخوردار نمی

ده اي در این زمینه انجام نشبه اینکه تاکنون مطالعه
هاي است، هدف مطالعه حاضر تحلیل اقتصادي تعاونی

-رهبه وپره استان مازندران با استفاده از مفاهیم کارایی 
 وري بوده است.

کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان 
چگونه از منابع خود در راستاي تولید، نسبت به بهترین 
عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است. بنابراین، 
کارایی معیار عملکرد یک سیستم سازمانی است که بر 

رتی ها) استوار شده است. به عبامیزان منابع (ورودي
دیگر، کارایی میزان مصرف منابع براي تولید مقدار 

 2004Mehregan,  .(Farrell( ١معینی محصول است
کارایی "کارایی اقتصادي را به دو بخش  2)1957(

(تکنیکی) تقسیم "4کارایی فنی"(قیمتی) و  "3تخصیصی
-کارایی فنی نشان، طور کلی). بهFarrell, 1957نمود (
یک بنگاه براي حداکثرسازي  ي میزان تواناییدهنده

تولید با توجه به عوامل تولید مشخص و کارایی 
تخصیصی نمایانگر توانایی بنگاه براي استفاده از ترکیب 
                                                                                  

البته این نکته شایان توجه است که کارایی از دو منظر محصول و نهاده  .۱
 ژوهش به آن اشاره شده است.قابل تعریف است که در ادامه پ

2. Farell 
3. Allocative Efficiency(AE) 
4. Technical Efficiency(TE) 

باشد ها میبهینه عوامل تولید با توجه به قیمت آن
)Emami Meybodi et al, 2011 در صورتی که یک .(

توان ادعا یتعاونی بتواند هر دو کارایی را داشته باشد، م
هاي تولیدي خود را به شکل کارا مورد کرد که نهاده

وري به صورت بهره ،چنینهماستفاده قرار داده است. 
-آمده از هر واحد مصرف از نهادهمیزان محصول به دست

ها در طول یک دوره معین و یا تفاوت در میزان تولید 
 ها در بین واحدهاي تولیديحاصل از هر واحد از نهاده

). تاکنون Salami, 1997نماید (در یک زمان ظهور می
هاي ها در بخشمطالعاتی که به ارزیابی یا کارایی تعاونی

ایران پرداخته شده است نشان مختلف کشاورزي در 
ها جدا از نوع فعالیت به صورت که بیشتر تعاونیاند داده

 Sepehrdoustتوان به مطالعه اند که میکارا عمل نکرده

& Yousefi )2013هاي کشاورزي ) در حوزه تعاونی
ها به صورت کارا درصد تعاونی 9اشاره داشت که تنها 

 اند.عمل کرده
ها در تعاونی مطالعات صورت گرفته در زمینه فعالیت

حوزه صیادي بیشتر به صورت آماري انجام شده است که 
گیرد. ها مورد بررسی قرار میدر ادامه تعدادي از آن

Moradi )2010در پژوهش خود نشان داد که تعاونی (-
هاي شیالت استان کرمانشاه عملکرد ضعیفی داشته و 

اند. او بیان داشت که به منظور دستیابی به ناموفق بوده
موفقیت نیاز است شرایط چهار عامل مدت فعالیت مؤثر 
اعضا در تعاونی، میزان درآمد اعضا، سطح سواد و شغل 

د. چرا که این عوامل از شروط اصلی اصلی اعضا بهبود یاب
ها در استان کرمانشاه ارزیابی شده موفقیت این تعاونی

) نشان دادند، Yalghi et al. )2010است. همچنین 
هاي صید پره ماهیان استخوانی در استان گلستان تعاونی

سودآور نبودند. نتایج نشان داد که شناسایی صیادان 
ان، کنترل و نظارت بر واقعی و ایجاد ضوابط براي ایش

ها و بازار فروش ماهی و جلوگیري از حضور واسطه
ها کمک تواند به سودآوري بیشتر این تعاونیسماکان می

نماید. همچنین بیان داشتند که کمبود سرمایه و 
ها هاي صیادي و عدم آشنایی مدیران آننقدینگی تعاونی

مشکالت هاي صیادان از با اصول تهیه و توزیع نیازمندي
 Jahanifarهاي تعاونی صیادي بوده است. اساسی شرکت

 اي به ارزیابی عملکرد شرکت )، در مطالعه2009(
هاي صید ماهیان استخوانی در سواحل جنوب تعاونی
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شرقی دریاي خزر پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد 
عواملی همچون نیروي انسانی، شرایط آب و هوایی و 

یشترین ضریب اهمیت را در عملکرد سرمایه به ترتیب ب
المللی نیز مطالعاتی ها دارند. در مجامع بینتعاونی

 .Unal et alتوان به مطالعه صورت گرفته است که می
) اشاره داشت که به بررسی علل موفقیت و 2009(

هاي صید در دریاي اژه ترکیه پرداختند. شکست تعاونی
هاي قانونی تهاي مالی دولت و حمایآنها عدم حمایت
ها و نیز عدم آموزش مناسب به صیادان ضعیف از تعاونی

 اند.ها برشمردهرا از عوامل عدم موفقیت تعاونی
یک از مطالعات طور که دیده شد در هیچهمان

ا هوري تعاونیصورت گرفته به ارزیابی کارایی و بهره
پرداخته نشده است و تنها به صورت شهودي عوامل 

ته گرف ها مورد ارزیابی قرارموفقیت تعاونی تاثیرگذار بر
 ر واست. لذا با توجه به اینکه فعالیت صید داراي ابزا

و  باشد، لزوم ارزیابی کاراییفرد میوسایل منحصر به
ران هاي فعال صید پره در استان مازندوري تعاونیبهره

ر یابد. از اینرو در پژوهش حاضبیش از پیش اهمیت می
هاي فعال پره در استان وري تعاونیکارایی و بهره

 مازندران مورد ارزیابی قرار گرفته است.
 

 هامواد و روش
 گیري کاراییهاي اندازهروشالف: 

گیري کارایی فنی چند روش وجود دارد جهت اندازه
هاي و روش 1هاي غیرمرزيکه به دو دسته کلی روش

). در  ,1993Lovellشوند (بندي میتقسیم 2مرزي
وهاي غیرمرزي از توابع تولید (هزینه یا سود) معمولی الگ

گیري شود که این الگوها عمدتا براي اندازهاستفاده می
روند. این روش اگرچه هاي اقتصادي به کار میکارایی

تواند براي مقایسه واحدهاي مختلف مورد استفاده می
توان به عنوان پایه و قرار گیرد، لیکن یک واحد را نمی

 ,Darijani(مقایسه با سایر واحدها به کار گرفت اساس 

. در الگوهاي مرزي به منظورر برآورد کارایی، از )2005
شود و توابع تولید (هزینه و یا سود) مرزي استفاده می

تفاوت از مرز تولید به عنوان معیار عدم کارایی تلقی 
                                                                                  
1. Nonfrontier methods 
2. Frontier methods 

گردد. در این پژوهش بنا به دالیل زیر از روش تحلیل می
در برآورد الگوهاي کارایی فنی و  ٣)DEAها (دادهفراگیر 

اقتصادي بهره گرفته شده است. در روش تحلیل فراگیر 
ها به منظور محاسبه کارایی نیازي به تصریح فرم داده

مشخصی از توابع (کاب داگالس، ترانسلوگ و 
ها را دو ) نبوده و این مدل، بنگاهغیرهترانسندنتال و 

ت به مقیاس و بازدهی متغیر وضعیت بازدهی ثابت نسب
دهد. از سوي ، مورد ارزیابی قرار می4نسبت به مقیاس

دیگر، از حاصل تقسیم نتیجه کارایی این دو حالت، 
شود. ضمن آنکه با این روش حاصل می 5کارایی مقیاس

و  6توان کارایی فنی را به دو جز کاراي فنی خالصمی
 Darijani, 2005 .(Coelliکارایی مقیاس تجزیه نمود (

) در پژوهش خود بیان داشت که مقادیر انواع 1996(
سازي استفاده از توان از طریق حداقلکارایی را می

عوامل تولید در سطح معینی از محصول و یا با 
حداکثرسازي محصول در سطح معینی از عوامل تولید 

). در پژوهش حاضر Coelli, 1996مورد ارزیابی قرار داد (
ایط حاکم بر منابع طبیعی و محدود بودن با توجه به شر

میزان صید هر تعاونی در هر بار پره کشی به مقدار 
تعیین شده توسط سازمان شیالت جمهوري اسالمی 

سازي هاي پره، با فرض حداقلایران، کارایی تعاونی
 عوامل تولید مورد ارزیابی واقع شد.

ا هگیري کارایی فنی به روش تحلیل فراگیردادهاندازه
)DEA( 

در این روش که به روش ناپارامتري مرسوم است، 
منحنی مرزي کارا از یک سري نقاط که توسط الگوي 

گردد. شوند، ایجاد میریزي خطی تعیین میبرنامه
تشخیص این نقاط در دو وضعیت برقراري و عدم 
برقراري فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس صورت 

-سازي مشخص میینهپذیرد. در واقع با یک سري بهمی
گیرنده مورد نظر بر روي مرز کارایی شود واحد تصمیم

(واحد کارا) و یا خارج از آن (واحد ناکارا) قرار دارد و با 
                                                                                  
3. Data Envelope Analyze 
4. Constant and Variable Return to Scale 
5. Scale Efficiency(SE) 

نسبت به  ثابتفنی با فرض بازده  کارایی فنی خالص همان کارایی ٦.
) این کارایی را کارایی مدیریتی 1379باشد. امامی میبدي (مقیاس می
 نامیده است.
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کمک این روش واحدهاي کارا و ناکارا از یکدیگر تفکیک 
 ).Coelli, 1996شوند (می

 بازده ثابت نسبت به مقیاس -1
ها دي و نهاده، تعدد در محصوالت تولیDEAتکنیک 

را به صورت ابتکاري به حالت ساده تک عاملی و تک 
 نماید. در آن صورت چناچه اطالعاتمحصولی تبدیل می

 Nمحصول براي هر یک از  Mعامل تولید و  Kمربوط به 
ر بنگاه وجود داشته باشد، فرآیند محاسبه به صورت زی

 خواهد بود:

)1( 
Max  

St:  

 
هاي ) شامل وزنیک بردار ( که در آن 
هاي ) شامل وزنیک بردار ( محصوالت و 

) از ، ماتریس (باشد و ماتریسعوامل تولید می
ز ) ا، ماتریس (عوامل تولید و ماتریس 

ها کلیه اطالعات باشد. این ماتریسمحصوالت تولید می
بنگاه را در بر خواهند داشت. هدف در  Nمربوط به 

است؛  و  رابطه فوق، به دست آوردن مقادیر بهینه 
اي که نسبت کل مجموع وزنی محصوالت به به گونه

گاه) مجموع وزنی عوامل تولید (میزان کارایی هر بن
حداکثر گردد، مشروط بر اینکه، اندازه کارایی هر بنگاه 

). Coelli, 1996تر و یا مساوي واحد (یک) باشد (کوچک
شماري فوق، تعداد بی 1ریزي کسرياز حل الگوي برنامه

و  آید. براي مثال چناچه راه حل بهینه حاصل می
نیز براي  و گاه  مقادیر بهینه باشند، آن

بهینه خواهند بود. همچنین مدل فوق،  مقادیر 
باشد. این مشکل اولین بار با غیرخطی و غیرمحدب می

، Charmsابتکار عمل سه محقق تحقیق در عملیات؛ 
Cooper و Rhodes  نام گرفت. بدین  بررسی شد و

سري فوق، با واحد (یک) قرار دادن صورت که الگوي ک
ریزي خطی معمولی تبدیل مخرج کسر، به مدل برنامه

شود. در این حالت، به دلیل انجام عملیات تبدیل می
 و  به جاي  μ و ν خطی، از پارامترهاي جدید

استفاده شده است. ضمن آنکه محدودیت جدید 
                                                                                  
1. Fractional Programming 

-نار سایر قیود به الگو اضافه می) نیز در ک(
شود. در این روش، مسأله به صورت حداکثر نمودن 

و حفظ  2هاي محصول در شرایط نرمال شدهمجموع وزن
 ):Coelli, 1996شود (سایر قیود، تبدیل می

)2( 

Max  
st 

 

 

 

توان نکته قابل توجه آن است که به راحتی می
یزي رهاي رایج برنامهاستفاده از تکنیک را با 2مسأله 

خطی حل نمود و از مزایاي تبدیل دوگان و محاسبات 
-مهآن بهره جست. در این حالت، استفاده از تکنیک برنا

ریزي خطی به منظور حل مسأله دوگان به دلیل 
) و در نتیجه حل k+m < N+1نیازمندي به قیود کمتر (

باشد. ضمن ح میتر آن نسبت به روش اولیه ارجآسان
 که حل فرم دوگان، به طور مستقیم مقادیر کاراییآن

از  رویننماید. از ا)را به تفکیک هر بنگاه ارایه میθفنی (
 ) 3و  2براي حل مساِئل (  3شکل دوگان رابطه شماره 

 ):Coelli, 1996شود (استفاده می

)3( 

min θ 
st 

 
 

 
-شامل اعداد ثابت می )*1Nیک بردار ( که در آن 
دهد. از را نشان می 3هاي مجموعه مرجعباشد که وزن

نیز  θسوي دیگر، مقادیر اسکالر به دست آمده براي 
) در آن θ≥1ها خواهد بود که شرط (مقادیر کارایی بنگاه
)، اولین 3). در مسأله (Coelli, 1996لحاظ شده است (

صول تولید دارد که آیا مقادیر واقعی محقید بیان می
ام با استفاده از عوامل تولید مورد iشده توسط بنگاه 

تواند بیش از این باشد؟ محدودیت دوم نیز استفاده، می
داللت بر آن دارد که عوامل تولیدي به کار رفته توسط 

ام، حداقل بایستی به اندازه عوامل به کار رفته iبنگاه 
ست مدل توسط بنگاه مرجع باشند و با این وجود، الزم ا

ها) و هر بار مرتبه (به تعداد بنگاه Nریزي خطی برنامه
                                                                                  
2. Normalaized 
3. Refrence 
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ها حل شود. تا در نهایت میزان کارایی براي یکی از بنگاه
) باشد، θ=1هر بنگاه به دست آید. بدیهی است چنانچه (

مقداري تولید و اي واقع بر منحنی همدهنده نقطهنشان
، بنگاه  Farrelبا تابع تولید مرزي بوده و بر اساس نظریه 

 ,Coelliباشد (داراي کارایی نسبی صد در صد می

1996.( 
نکته قابل توجه اینکه فرض بازدهی ثابت به مقیاس 

ها در مقیاس تنها در صورتی قابل اعمال است که بنگاه
بهینه عمل نمایند (قسمت مسطح منحنی هزینه 
متوسط بلندمدت). از سوي دیگر، مسائل متفاوتی نظیر 

هاي مالی وجود دارد که سبب قابتی و محدودیتاثرات ر
رو ها در مقیاس بهینه عمل ننمایند. از اینشود بنگاهمی

الگوهاي با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس نیز 
ها پرداخته معرفی شدند که در قسمت بعد به این مدل

 ).Coelli, 1996شود (می
 بازده متغیر نسبت به مقیاس -2

مقادیر  CCRحظه گردید، مدل همانگونه که مال
کارایی فنی را با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس ارایه 

نمود. اما در وضعیت بازدهی متغیر به مقیاس، می
تفکیک کارایی فنی به اجزاي کارایی فنی خالص و 

ریزي کارایی مقیاس، با فرموله کردن مسأله دوگان برنامه
)  و اضافه نمودن قید تجدب ( CCRخطی 

ریزي خطی به عنوان محدودیت جدید در الگوي برنامه
 که به بررسی شد) Banker et al,1984( قبلی توسط

 4و به صورت رابطه شماره  شهرت یافت) BBC(مدل 
 ): Coelli, 1996انجام شد (

)4( 

min θ 
st 

 

 

 

 

) با قید بازده متغیر نسب به 4ریزي (الگوي برنامه
کند که بنگاه در کدام ناحیه (بازده قیاس مشخص نمیم

کند. این مهم در عمل با صعودي یا نزولی) فعالیت می
مقایسه قید بازده غیرصعودي نسبت به مقیاس 

گیرد. به عبارت دیگر ماهیت ) صورت می (
نوع بازده در عدم کارایی مقیاس براي یک بنگاه خاص، 

یی فنی دو حالت بازده غیرصعودي از طریق مقایسه کارا
نسبت به مقیاس، با مقدار کارایی فنی در وضعیت بازده 

شود. بدین صورت که متغیر نسبت به مقیاس تعیین می
در حالت تساوي این دو وضعیت، بنگاه مورد نظر با بازده 

باشد. در غیر این نزولی نسبت به مقیاس مواجه می
قیاس برقرار است صورت، شرط بازده صعودي نسبت به م

)Coelli, 1996:( 

)5( 

min θ 
st 

 

 

 

 

به گیري کارایی اقتصادي و تخصیصی (قیمتی) اندازه
 )DEAها (روش تحلیل فراگیرداده

توان کارایی تخصیصی با وجود اطالعات قیمتی می
ها را مورد بررسی قرار داد. براي مدل با فرض بنگاه

سازي قیاس و با هدف حداقلبازدهی متغیر نسبت به م
سازي عوامل ها پس از برآورد مدل با فرض حداقلهزینه

تولید به منظور محسابه کارایی فنی در جهت حداقل 
 شود:استفاده می 6نمودن هزینه از رابطه شماره 

 )6( 

min  
st 

 

 

 

 

iw و هاي نهاده براي هر بنگاه تولیدي بردار قیمت
هاي استفاده شده در سازي هزینه نهادهبردار حداقل 

باشد. کارایی هزینه کل یا کارایی همان بنگاه می
-به دست می 7ام از طریق رابطه شماره iاقتصادي بنگاه 

 آید:
)7( 

 

همانطور که پیشتر اشاره شد، کارایی تخصیصی 
حاصل تقسیم کارایی اقتصادي و کارایی فنی است 

)Coelli, 1996.(  
هاي پیشین هدف از برآورد کارایی با مطابق با گفته

ي گیري و مقایسهها اندازهروش تحلیل فراگیر داده
هایی هاي همگن است و به بنگاهکارایی نسبی بنگاه

ي شود که داراي چندین نهاده و ستادههمگن اطالق می
ن هاي پره استاشبیه به هم باشند. از این رو تعاونی

مازندران به دلیل صید یکسان در گونه ماهیان استخوانی 
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هاي و ساختار مشابه از نظر مصرف نهاده به عنوان بنگاه
 همگن در نظر گرفته شدند. 

هاي پره استان ب: بررسی عوامل مؤثر بر کارایی تعاونی
 مازندران

 توان تاثیر عواملبا برازش مدل رگرسیونی زیر می
رد هاي پره استان مازندران مویموثر بر کارایی تعاون

 سنجش قرار داد. 

)8( 
 

هاي پره استان مازندران و کارایی تعاونی EFمتغیر 
متغیرهاي سن، سابقه متغیرهاي مورد بررسی شامل   

به  ١و تحصیالت صیادان، سابقه و تحصیالت لسمان
عنوان متغیرهاي مدیریتی، تعداد صیادان فعال در 

میزان صید، تعداد روزهاي طوفانی، شغل دوم  ،تعاونی
 باشد. میاعضاي تعاونی و متغیر موهومی منطقه 

وري کل عوامل تولید  با استفاده از گیري بهرهاندازهج: 
 ٢تیل – شاخص ترنکوئیست

وري کل عوامل تولید بر اساس تعریف، شاخص بهره
ها به شاخص مقداري از تقسیم شاخص مقداري ستانده

هاي ي شاخصشود. از این رو همهها حاصل مینهاده
هاي هاي مختلف و همچنین شاخصمقداري نهاده

-شوند. مهم 3هاي مختلف باید تجمیعمقداري ستانده
هاي انفرادي و ترین توابعی که براي تجمیع شاخص

باشد هاي مقداري کل مطرح میي شاخصمحاسبه
و  ٧فیشر آل، ایده٦، هندسی٥، پاشه٤هاي السپیرزشاخص

 ).Sadr et al., 2006تیل هستند ( -ترنکوییست
از لحاظ نظري دو روش کلی وجود دارد که انتخاب 

ها وري براساس آنها در بهرهشکل تابع براي شاخص
گیرد. این دو روش عبارتند از روش آزمون و صورت می

ها اي از آزمونروش اقتصادي. در رویکرد اول، مجموعه
                                                                                  

 عهده به صید زمان در را صیادان سرپرستی واقع در صیاد سر یا لسمان  .۱
و  صیادان هدایت آب، داخل به پره ن تورریخت نحوه صید، روز تعیین .دارد
 از تور کشیدن بیرون نحوه روز، در کشیپره تعداد تعیین کشی،پره نحوه
 انضباط و نظم ایجاد و جریمه میزان روزمزد، تعیین کارگران استخدام آب،
 .باشدمی وي عهده به صید امور در

2. Tornqvist-theil 
3.. Aggregate 
4. Laspeyres 
5. Paasche 
6. Geometerical 
7. Fisher Ideal 

، مالك مقایسه اشکال شاخص قرار پیشنهاده شده است
هاي گیرد. بر اساس روش اقتصادي شاخصمی

پذیر ترنکویست و فیشر هر دو منطبق با توابع انعطاف
باشند. لذا داراي صفات یکسان هستند. بنا به تعریف، می

پذیر است که بتواند تخمین یک تابع در صورتی انعطاف
پذیر را تقدرجه دوم از یک تابع خطی همگن دو بار مش

) یک فرم Diewert )1976فراهم آورد. بنا به نظر 
شود که منطبق بر نامیده می 8شاخص، زمانی فرم برتر

پذیر باشد. با توجه به این یک تابع تولید کامال انعطاف
آل فیشر دو تعریف، شاخص دیویژیا و شاخص ایده

طور شاخص شوند. همینشاخص برتر محسوب می
تیل که یک تقریب غیرپیوسته از  -مقداري ترنکویست

پذیر هاي انعطافي شاخصشاخص دیویژیا نیز در زمره
توان نتیجه گرفت که از لحاظ رو میگیرد. از اینقرار می

هاي شاخص فیشر و ترنکویست نسبت به نظري فرم
 ).Salami, 1997ها برترند (سایر اشکال شاخص

تیل  –جا که در عمل شاخص ترنکوییست از آن 
-همواره به جاي شاخص دیویژیا مورد استفاده قرار می

گیرد و با توجه به در دست بودن اطالعات قیمتی و 
مقداري جهت محاسبه این شاخص، لذا در این بخش 

شود هاي این شاخص به شرح زیر ارائه میویژگی
)Diewert, 1992:( 

)9( 
 

 –صورت کسر شاخص ترنکویست  9در رابطه شماره 
تیل  –و مخرج کسر شاخص ترنکویست  تیل ستانده

وري کل شاخص بهره هاست. که در آن نهاده
ام  iمقدار محصول  و  م،  iعوامل تولید براي بنگاه 

سهم  و  از کل محصول و میانگین محصول،  
هم درآمد محصول ام از کل درآمد و میانگین سiمحصول 

i   ،به ترتیب مقدار نهاده  و  امi  ام و میانگین نهاده
i   ، به ترتیب سهم نهاده  و  امi ها و ام از کل هزینه

 باشد.ام می i میانگین سهم نهاده
تیل هنگامی که به  –وري ترنکوییست شاخص بهره

شود، بیانگر آن است که هر طعی برآورد میصورت مق
                                                                                  
8. Superlative 
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هاي موجود چه وضعیتی واحد نسبت به میانگین بنگاه
دارند، آیا نسبت به میانگین واحدهاي موجود داراي 

وري مناسبی هستند یا خیر؟ در نهایت مقدار بیشتر بهره
در  TFPوري مناسب از یک این شاخص به معناي بهره

وري نامناسب از یک، بهره ترباشد و مقدار کمصنعت می
گیري را تصریح خواهد کرد. شاخص یاد شده براي اندازه

چنین واحدهاي وري واحدهاي مختلف تولیدي و همبهره
 ,.Rafiee et alخدماتی به خوبی قابل استفاده است(

2011.( 
 AHP(1د: تحلیل سلسله مراتبی (

ترین گیري به منظور تعیین اولویت عمدهتصمیم
-هاهش میزان صید در سالیان اخیر نیاز به بهردالیل ک

-یهاي تعاونگیري از تجربیات دو گروه صیادان و لسمان
ها و همچنین کارشناسان بخش صید و صیادي دریاي 

 خزر سازمان شیالت جمهوري اسالمی ایران داشت.
 تصمیم گیري چند شاخصه 

بندي، تعدادي گزینه، مورد تجزیه در مسائل اولویت
گیرد و در مورد آنها، یک نوع اولویت قرار میو تحلیل 

-شود. گاهی به جاي گزینه، از مترادفبندي انجام می
شود. هاي آن مانند استراتژي، راهکار و ... استفاده می

گیري چند طور که از نام تصمیمها، همانعالوه بر گزینه
شاخصه پیداست، چندین شاخص وجود دارد که تصمیم 

ل خود مشخص کند. یرا به دقت در مسا گیرنده باید آنها
ها، مورد ها در ارتباط با هر یک از گزینهاین شاخص

گیري چند شاخصه با گیرند. تصمیمبررسی قرار می
 ,Asgharpourماتریس تصمیم گیري سر و کار دارد (

2006.( 
 کیفی-کمی گیري تصمیم تکنیک یک روش، این

 هايوگزینه معیارها میان زوجی مقایسه اساس و بر است

 هر این تکنیک، اساس است. بر شده طراحی مختلف

 سلسله که است ساختاري داراي گیريتصمیم يمساله

 هاگزینه و معیارها هدف، شامل سطوح و دارد نام مراتب

یر ز مراحل بر مبتنی مساله هر در فرآیند این است. انجام
 ):Asgharpour, 2006است (

 راتبیالف) اصل ترسیم درخت سلسله م
 هاب) اصل تدوین و تعیین اولویت

                                                                                  
1. Analytic Hierarchy Process 

 هاج) اصل سازگاري منطقی قضاوت
 در طی مراحل باال ماتریس مقایسات زوجی ،در واقع

ها نیز بر اساس تشکیل شده و منطقی بودن قضاوت
 شود.هاي موجود مورد ارزیابی واقع میشاخص

در این پژوهش که از نوع تجربی است، به دلیل 
هاي پره در ی نظیر پراکندگی تعاونیهایوجود محدودیت

آوري اطالعات از یک بر بودن جمعسطح استان و هزینه
هاي مختلف به اطالعات تعاونی 2سو و عدم پراکندگی

دلیل شباهت در مصرف نهاده و وجود سقف صید، 
هاي درصد کل تعاونی 25تعاونی پره ( 12ارزیابی 

یج حاصله موجود) در سطح استان مازندران و تعمیم نتا
باشد. بدین به کل استان داراي خطاي آماري باال نمی

تن از  110با  1392-1393منظور در فصل صید 
ها به عنوان مدیران صید به هاي تعاونیصیادان و لسمان

گیري در صورت حضوري مصاحبه گردید. روش نمونه
چنین اي بوده است. همخوشهپژوهش حاضر به صورت 

ش صید و صیادي دریاي خزر نظرات کارشناسان بخ
سازمان شیالت جمهور اسالمی ایران نیز از طریق 

 پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. 
 

 نتایج و بحث
بندي علل کاهش میزان صید از دو منظر اولویت

 کارشناسان سازمان شیالت و صیادان
بندي علل کاهش میزان صید، منظور اولویتبه

یش میزان صید آزاد معیارهاي آلودگی دریا، افزا
ها و عدم بهینه بودن فعالیت (غیرمجاز)، افزایش هزینه

صید از دریا، کاهش ذخایر دریایی و سایر موارد به عنوان 
تعیین  ٣علل اصلی کاهش میزان صید در سالیان اخیر

بندي این معیارها مورد بررسی شده و جهت اولیت
کارشناسان بخش صید و صیادي (ماهیان استخوانی) 
دریاي خزر در سازمان شیالت جمهوري اسالمی ایران و 

هاي پره استان تعدادي از صیادان فعال در تعاونی
 مازندران قرار گرفتند.

                                                                                  
2. Variation 

براي تعیین معیارهاي موثر بر کاهش میزان صید با کارشناسان سازمان   ۳
ها مصاحبه حضوري انجام هایی فعال در تعاونیشیالت، صیادان و لسمان

اي استفاده شده در پژوهش به بندي نهایی معیارهشد که پس از جمع
 ترین دالیل میزان صید در سالیان اخیر انتخاب شدند.عنوان اصلی
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علل کاهش میزان صید از منظر صیادان فعال در 
ید هاي پره استان مازندران و کارشناسان بخش صتعاونی

مورد تحلیل واقع  1و صیادي سازمان شیالت در جدول 
ده است. نرخ سازگاري محاسبه شده در آخرین ردیف ش

 جدول، براي هر دو گروه صیادان و کارشناسان سازمان
-ینبوده که با توجه به ا 08/0و  02/0شیالت به ترتیب 

طور که در فصل روش تر از یک بوده، همانکه کوچک
 .تحقیق بیان شد نشان از سازگاري مقایسات زوجی دارد

میزان صید ماهیان استخوانی ترین علت کاهش مهم
از دیدگاه کارشناسان و صیادان، افزایش میزان صید آزاد 

باشد. چرا که افزایش صید آزاد در سالیان (غیرمجاز) می
اخیر عالوه بر آسیب رساندن به ذخایر دریایی و خارج 
کردن این ذخایر از مرز پایداري موجب کاهش میزان 

. از اینرو بسیاري هاي پره شده استصید توسط تعاونی
از کارشناسان سازمان شیالت معتقدند در سالیان اخیر 
بسیاري از صیادان عضو تعاونی نیز به منظور افزایش 
درآمد خود به صید غیرمجاز روي آورده و شدت این نوع 
صید افزایش چشمگیري یافته است. در واقع با اجراي 

 ١هاي پره در سواحل دریاي خزرطرح تعدیل تعاونی
                                                                                  
1. Caspian Sea 

هدف کاهش میزان صید نه تنها به سرانجام نرسید بلکه 
با خارج شدن تعدادي از صیادان از چرخه صید تعاونی 
(مجاز) و پیوستن ایشان به جرگه صیادان فاقد مجوز 
صید (غیرمجاز) میزان صید غیر مجاز فزونی یافته است 

 ).1(نمودار 
 علل کاهش میزان صید در سالیان اخیر  -1جدول 

 معیار
 ادانصی

کارشناسان 
 سازمان شیالت

 امتیاز
-اولویت
 بندي

 امتیاز
-اولویت
 بندي

افزایش میزان صید آزاد 
 (غیرمجاز)

1 1 1 1 

 3 203/0 2 625/0 آلودگی دریا
ها و عدم افزایش هزینه

بهینه بودن فعالیت 
 صید از دریا

527/0 3 161/0 4 

 2 294/0 4 407/0 کاهش ذخایر دریایی
 5 135/0 5 079/0 سایر موارد

 08/0 02/0 نرخ ناسازگاري
 منبع: یافته هاي تحقیق

 

 

 ٢بررسی میزان صید غیر مجاز در نوار ساحلی استان مازندران  -1نمودار 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
 تر ترسیم شده است.بخشی از صید غیرمجاز که در باالي میانگین صید غیرمجاز واقع شده است، به منظور سهولت خواننده مقاله به صورت ضخیم    .۲
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شود، در بررسی سایر متغیرها مشاهده می ،چنینهم
نظر کارشناسان و صیادان یکی نبوده است. صیادان 

ثیرگذار در کاهش میزان صید معتقدند دومین عامل تا
هاي باشد که با افزایش ورود پسابآلودگی دریا می

خانگی و بویژه صنعتی در سالیان اخیر شدت گرفته 
ی باشد که آلودگاست. البته این نکته حائز اهمیت می

ز اهاي خانگی و صنعتی ناشی دریاي خزر عالوه بر پساب
مسایه افزایش استخراج نفت و گاز توسط کشورهاي ه

حت ها به منطقه دریایی تشمالی و راهیابی این آلودگی
باشد. چرا که شیب دریاي خزر به پوشش ایران می

با  ها به سمت آن روان شده وسمت ایران بوده و آلودگی
ال المللی اتصهاي بینتوجه به اینکه دریاي خزر با آب

 به نداشته، انباشت آلودگی پدیدار شده است که با توجه
ل شیب این انباشت در منطقه ایران شدت بیشتري عام

ز ید اها و عدم بهینه بودن فعالیت صدارد. افزایش هزینه
هاي انرژي پس از اجراي دریا با افزایش قیمت حامل

 ها یکی از عوامل مؤثر بر کاهشطرح هدفمندي یارانه
 باشد. در واقع اجرايمیزان صید در سالیان اخیر می

ها و افزایش قیمت انواع رانهطرح هدفمندسازي یا
ها سوخت، علی رغم اختصاص سهمیه سوخت به تعاونی
ش به دلیل کافی نبودن مقدار آن، نه تنها موجب افزای

 سهم هزینه این نهاده در هزینه کل تعاونی شد، بلکه
 موجب افزایش قابل توجه هزینه کل تعاونی نیز گشت.

د، کاهش شودیده می) 1(طور که در جدول همان
هاي بعدي علل یتوذخایر دریایی و سایر موارد در اول

کاهش میزان صید در سالیان اخیر از منظر صیادان فعال 
اند. همان طور که پیشتر هاي پره قرار گرفتهدر تعاونی

هاي نیز اشاره شد افزایش صید غیر مجاز و آلودگی
دریاي خزر ناشی از استخراج نفت همسایگان شمالی از 

هاي سو و عدم موفقیت اجراي طرح تعدیل تعاونییک 
پره و باال بودن شیب و عمیق بودن نوار ساحلی ایران 
موجب کاهش ذخایر دریایی ماهیان استخوانی در 
مرزهاي ساحلی ایران شده است. در واقع عمیق بودن 

ها به مناطق ساحلی ایران موجب گسیل شدن آلودگی
ان به سمت سمت ساحل ایران و حرکت توده ماهی

سواحل شمالی دریاي خزر شده است که این امر موجب 
کاهش ذخایر دریایی در مرزهاي ایران علی رغم تالش 
سازمان شیالت جمهوري اسالمی ایران در راستاي حفظ 

 این ذخایر دریایی شده است.
ترین علت کاهش میزان صید ماهیان استخوانی مهم

زمان از منظر کارشناسان بخش صید و صیادي سا
شیالت، افزایش میزان صید آزاد (غیرمجاز) توسط 
 صیادان بوده که منجر به کاهش شدیدتر ذخایر دریایی

در سالیان اخیر شده است. آلودگی دریا و افزایش 
ر منظ ها و عدم بهینه بودن فعالیت صید از دریا ازهزینه

کارشناسان بخش صید و صیادي سازمان شیالت نیز در 
ار کاهش میزان صید در سالیان اخیر قرهاي بعدي اولیت

 گیرند.می
همانطور که پیشتر اشاره شد، جهت برآورد کارایی 
فنی واحدهاي تولیدي دو فرض بازدهی ثابت و متغیر 
نسبت به مقیاس به منظور تفکیک کارایی ناشی از 

جویی (کارایی مقیاس) مدیریت و کارایی ناشی از صرفه
ان صید مشخص براي هر وجود دارد. به دلیل وجود میز

-تعاونی (سهمیه صید)، کارایی فنی تحت فرض نهاده
گرایی مورد بررسی قرار گرفت. کارایی فنی تحت فرض 
بازدهی ثابت نسبت به مقیاس برآورد شد که نتایج آن 

ارائه شده است. نتایج گویاي آن  2در جدول شماره 
کنار و هاي شاهد در شهرستان فریدوناست که تعاونی

هایی هستند که ثارگران در شهرستان تنکابن، تعاونیای
تحت فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس داراي کارایی 

باشد. یعنی داراي کارایی فنی خالص فنی واحد می
-باشند. سایر تعاونی(مدیریتی) و مقیاس صد در صد می

هاي پره استان مازندران مورد بررسی در این پژوهش، با 
هی ثابت نسبت به مقیاس، ناکارا تلقی توجه به فرض بازد

 شوند.می
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 نتایج کارایی فنی تحت فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس -2جدول  

 هاي مرجعتعاونی کارایی فنی  منطقه نام تعاونی
 - 1  فریدونکنار شاهد

 - 1  تنکابن ایثارگران
 964/0 ایثارگران 908/0  بهشهر آزادگان کردکوي

  
 396/0 ایثارگران 072/0 شاهد 600/0  نور گمنام نور

 494/0 ایثارگران 599/0  ساري شهید بهشتی
  

 476/0 ایثارگران 577/0  ساري شهید کارگر
  

 473/0 ایثارگران 541/0  تنکابن هجرت
  

 245/0 ایثارگران 172/0 شاهد 498/0  محمود آباد خرم
 414/0 ایثارگران 487/0  نور متحد

  
 426/0 ایثارگران 473/0  دآبادمحمو وحدت

  
 491/0 ایثارگران 462/0  فریدونکنار انقالب

  
 423/0 ایثارگران 398/0  محمود آباد محمدرسول اهللا

  
 هاي تحقیقنبع: یافتهم

 
 

شکاف کارایی میان  بر اساس نتایج به دست آمده،
 ر باهاي کارا و ناکارا در استان مازندران برابتعاونی

دهنده شکاف بزرگی میان باشد،  که نشانیم 602/0
محمد رسول اهللا به عنوان واحدهاي کارا و تعاونی 

 است. به طوري که کارایی آن معادل ناکاراترین واحد
اي هو این کمترین میزان کارایی در میان تعاونی 398/0

د بایمورد مطالعه است. به عبارت دیگر این تعاونی می
لیه عوامل تولید کاهش دهد مصرف خود را از ک 602/0

ه د ب(بدون این که از میزان تولید آن کم شود) تا بتوان
 یک تعاونی کارا تبدیل شود. 

الگوي مرجع  ،دهدنشان می 1نتایج الگوهاي مرجع
باشد. محمد رسول اهللا، تعاونی ایثارگران میتعاونی 

 423/0ضریب متغیر بدست آمده براي تعاونی مرجع 
وان مقادیر عوامل تولید الزم را براي تباشد که میمی

از عوامل تولید  423/0سطح معینی ستانده به مقدار 
مصرف شده توسط تعاونی ایثارگران مصرف کند، تا به 
تعاونی کارا تبدیل شود. از آنجا که تعاونی مرجع بیشتر 

توانند ها میباشد، این تعاونیواحدها تعاونی ایثارگران می
-وان تعاونی مرجع میزان تعدیل نهادهبر مبناي آن به عن

توانند هدف گذاري رو میها را مشخص کنند. از این
 مناسبی به منظور افزایش کارایی انجام دهند.

                                                                                  
 اند.بدست آمده Frontierافزار تفاده از نرمالگوھای مرجع با اس ۱.

نتایج کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس 
-طور که دیده میشده است. همان ) ارایه3(در جدول 

ده ثابت نسبت هایی که با فرض بازشود تعدادي از تعاونی
اند، تحت فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس کارا نبوده

به مقیاس داراي کارایی فنی واحد هستند و ناکارایی 
ها تحت فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس از فنی آن

ناکارایی مقیاس آنها نشأت گرفته است. در واقع به دلیل 
به  ناکارایی مقیاس با عدم کارایی فنی مواجه هستند.

هاي شود که کارایی تعاونیعنوان مثال مشاهده می
گمنام نور، شهید بهشتی، خرم، وحدت و شهید کارگر با 

، 600/0فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس به ترتیب 
بوده است که با تغییر  577/0و  473/0، 498/0، 599/0

ها با فرض، مبنی بر متغیر بودن مقیاس، این تعاونی
باشند. به عبارت دیگر، در حال اجه میکارایی واحد مو

باشد و با تغییر حاضر مقیاس آنها در شرایط مناسبی نمی
 توانند به حداکثر کارایی برسند.مقیاس می
هاي محمد رسول اهللا در شهرستان تعاونی

محمودآباد، متحد در شهرستان نور و هجرت در 
شهرستان تنکابن، انقالب در شهرستان فریدونکنار و 

دگان در شهرستان بهشهر تحت فرض بازدهی متغیر آزا
-تر از واحد مینسبت به مقیاس داراي کارایی فنی کم

ها، ناکارایی تحت فرض بازدهی باشند. در این تعاونی
ثابت نسبت به مقیاس، از ناکارایی مدیریت و ناکارایی 
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گیرد. در واقع عدم کارایی فنی این مقیاس نشأت می
هاي گمنام نور، شهید بهشتی، اونیها همانند تعتعاونی

خرم، وحدت و شهید کارگر تنها به دلیل عدم کارایی 
مقیاس نبوده و این واحدها با ناکاریی مدیریتی نیز روبرو 

هاي تر، عدم کارایی تعاونیباشند. به عبارت سادهمی
-نامبرده، به دلیل ناکارایی مقیاس و مدیریت به طور هم

 باشد.زمان می
هاي ناکارا، شود براي تعاونیکه دیده می طورهمان

اند. از اینرو هاي مرجع شناسایی و مشخص شدهتعاونی
هاي ناکارا  با الگوبرداري از واحدهاي مرجع خود تعاونی

توانند در مسیر مناسب بهبود کارایی گامی موثر می
هاي مرجع شود تعاونیطور که دیده میبردارند. همان

هاي شهید بهشتی و شهید کارگر یتعاونی متحد، تعاون
تر، به منظور رسیدن به کارایی باشند. به عبارت سادهمی

باید نهاده و ستانده تعاونی هجرت شبیه درصد می 100
هاي شهید بهشتی و شهید اي تعاونیبه ترکیب نهاده

هاي توان بیان داشت، تعاونیکارگر باشد. در نتیجه می
ن به کارایی فنی نهاده و توانند براي رسیدناکارا می

هاي مرجع ستانده خود را معادل ترکیب خطی تعاونی
 تعدیل نمایند.

 
 کارایی فنی تحت فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس -3جدول 

 هاي مرجعتعاونی کارایی فنی تعاونی
 - 1 شاهد

 - 1 ایثارگران
 - 1 گمنام نور

 - 1 شهید بهشتی
 - 1 خرم

 - 1 وحدت
 - 1 ارگرشهید ک

 971/0 متحد
شهید 
 بهشتی

 673/0 شهید کارگر 327/0
    

 943/0 هجرت
شهید 
 بهشتی

 614/0 شهید کارگر 386/0
    

 930/0 آزادگان کردکوي
شهید 
 بهشتی

 930/0 ایثارگران 070/0
    

 451/0 شهید کارگر 524/0 ایثارگران 025/0 وحدت 865/0 محمدرسول اهللا
  

 461/0 ایثارگران 423/0 شهید بهشتی 050/0 گمنام نور 066/0 خرم 863/0 انقالب
 هاي تحقیقمنبع: یافته

 
نتایج کارایی مقیاس که از تقسیم کارایی با فرض 
ثابت نسبت به مقیاس بر کارایی با فرض متغیر نسبت به 

نشان داده شده  )4(مقیاس حاصل شده است در جدول 
هاي ونیاست.  نتایج گویاي این حقیقت است که تعا

شاهد و ایثارگران در بهترین مقیاس تولیدي خود قرار 
طور که پیشتر نشان داده شد، نتایج دارند. چرا که همان

کارایی آنها با فرض ثابت و متغیر بودن نسبت به مقیاس 
باشد. نتایج بیانگر این موضوع بیانگر کارایی کامل آنها می

، شهید هاي گمنام نوراست که ناکارایی فنی تعاونی

بهشتی، خرم، وحدت و شهید کارگر از ناکارایی مقیاس 
شود که ناکارایی گرفته است. البته دیده می نشأتآنها 

هایی که با فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به تعاونی
درصد برخوردار نیستند، تنها به  100مقیاس از کارایی 

ی دلیل عدم کارایی مقیاس نبوده و این واحدها با ناکاری
تر، عدم باشند. به عبارت سادهمدیریتی نیز روبرو می

هاي متحد، هجرت، آزادگان، محمد رسول کارایی تعاونی
اهللا و انقالب، به دلیل ناکارایی مقیاس و مدیریت به طور 

 باشد.زمان میهم
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 هاي پره منتخب استان مازندرانکارایی مقیاس تعاونی -4جدول 
 کارایی مقیاس نام تعاونی کارایی مقیاس نام تعاونی

 574/0 هجرت 1 شاهد
 536/0 انقالب 1 ایثارگران

 502/0 متحد 976/0 آزادگان کردکوي
 498/0 خرم 600/0 گمنام نور

 473/0 وحدت 599/0 شهید بهشتی
 461/0 محمدرسول اهللا 577/0 شهید کارگر
 هاي تحقیقمنبع: یافته

 

 هابرآورد مقیاس تولیدي تعاونی -5جدول 

 تعاونی
بازدهی 

نسبت به 
 مقیاس

 تعاونی
بازدهی 

نسبت به 
 مقیاس

 افزایشی هجرت افزایشی خرم

 افزایشی محمدرسول اهللا
شهید 
 بهشتی

 افزایشی

 ثابت شاهد افزایشی متحد
 ثابت ایثارگران افزایشی وحدت

 افزایشی گمنام نور
آزادگان 
 کردکوي

 افزایشی

 افزایشی انقالب
شهید 
 کارگر

 یافزایش

 هاي تحقیقمنبع: یافته
 

) با توجه به کارایی RTS(1بازده نسبت به مقیاس
فنی تحت فرض ثابت نسبت به مقیاس، کارایی فنی 

 λتحت فرض متغیر نسبت به مقیاس و مجموع 
محاسبه شده براي هر تعاونی که پیشتر در روش تحقیق 

داده شده است. نشان  )5(بیان شد، محاسبه و در جدول 
هایی مانند دهد که بنابر انتظار تعاونینتایج نشان می

شاهد و ایثارگران که داراي کارایی کامل فنی هستند 
                                                                                  
1. Return to Scale 

داراي مقیاس ثابت تولیدي هستند. به عبارت دیگر 
ترین مقیاس تولید خود هاي نامبرده در پر بازدهتعاونی

افزایشی ها بازده که دیگر تعاونیکنند. در حالیعمل می
 80نسبت به مقیاس دارند. به عبارت دیگر، بیش از 

اهللا، متحد، وحدت، ها (خرم، محمد رسولدرصد تعاونی
گمنام نور، انقالب، هجرت، شهید بهشتی، آزادگان و 
شهید کارگر) داراي مقیاس صعودي و پتانسیل باالیی 

 جهت افزایش میزان تولید  هستند.
هاي ها، کارایییپس از تحلیل کارایی فنی تعاون

ها محاسبه شده است. نتایج تخصیصی و اقتصادي تعاونی
مورد بررسی ) 6(کارایی تخصیصی و اقتصادي در جدول 

دهد که و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می
 100هاي ایثارگران و شهید کارگر از کارایی تعاونی

رایی ها با ناکاکه دیگر تعاونیدرصد برخوردارند. در حالی
طور که پیشتر نشان داده باشند. همانقیمتی مواجه می

شد تعاونی ایثارگران و شهید کارگر با فرض بازدهی 
اند. متغیر نسبت به مقیاس به لحاظ فنی نیز کارا بوده

نتایج گویاي آن است که تعاونی محمد رسول اهللا با 
وجود اینکه کارایی فنی نداشته، ولی به لحاظ کارایی 

از شرایط مناسبی به نسبت برخوردار بوده و با  اقتصادي
 ناکارایی کمی روبه ور است. 

 

 
 هاي پره استان مازندرانکارایی تخصیصی (قیمتی) و اقتصادي تعاونی -6جدول 

 کارایی اقتصادي کارایی تخصیصی تعاونی کارایی اقتصادي کارایی تخصیصی تعاونی
 909/0 937/0 متحد 1 1 ایثارگران

 850/0 914/0 آزادگان کردکوي 1 1 کارگرشهید 
 910/0 910/0 خرم 832/0 962/0 محمدرسول اهللا
 881/0 881/0 وحدت 957/0 957/0 شهید بهشتی

 800/0 848/0 هجرت 813/0 942/0 انقالب
 750/0 750/0 گمنام نور 941/0 941/0 شاهد

 هاي تحقیقمنبع: یافته
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هید اي ایثارگران و شهدهد که تعاونینتایج نشان می
یگر اند. به عبارت دکارگر کارایی اقتصادي واحد داشته

ی ها مقدار مشخصها با مصرف حداقل نهادهاین تعاونی
ب کنند، حداقل هزینه را نیز در ترکیمحصول تولید می

صی و گیرند. لذا از لحاظ فنی، تخصیها در نظر مینهاده
 که نتایج دریباشند. در حالاقتصادي کامال کارا می

هاي پیشین نشان داد که تعاونی ایثارگران به بخش
که باشند در حالیلحاظ کارایی مقیاس نیز کارا می

هد. باید مقیاس خود را افزایش دتعاونی شهید کارگر می
ها دهد که تعدادي از تعاونیهمچنین نتایج نشان می

-می همانند تعاونی شاهد که که از لحاظ فنی کامال کارا
-هادهد نتواننباشد، اما از لحاظ اقتصادي کارا نبوده و نمی

 ها را در حداقل هزینه به صورت کارایی ترکیب کنند.
ز ادهد که تعاونی گمنام نور با اینکه نتایج نشان می

لحاظ فنی کارا است ولی از لحاظ کارایی اقتصادي و 
 تخصیصی در رتبه مناسبی قرار ندارد. در واقع هزینه

-هادهنتوانند در این تعاونی بیش از حد بوده و نمیتولید 
 ها را در کمترین هزینه تهیه و ترکیب کنند.

 عوامل موثر بر کارایی اقتصادي
با توجه به اهمیت کارایی، الزم است عوامل موثر بر 
کارایی شناسایی شوند تا بتوان مطابق با آنها راهکارهاي 

رائه شود. از سیاستی مناسبی به منظور بهبود کارایی ا
گیري از تحلیل رو در این بخش از مطالعه با بهرهاین

افزار اقتصادسنجی رگرسیونی و با استفاده از نرم
SHAZAM 10 عوامل موثر بر کارایی اقتصادي و اثر ،

هاي پره استان بخشی هر یک از عوامل بر تعاونی
مازندران تعیین گردید. به منظور برازش الگوي 

خطی انجام هاي واریانس همسانی و همرگرسیون، آزمون
شد که نتیجه به دست آمده گویاي عدم واریانس 

خطی میان متغیرهاي مستقل در ناهمسانی در الگو و هم
چنین به منظور تعیین نرمال بودن باشد. همالگو می

مورد سنجش قرار گرفت که نتایج  1جاکوبراآماره ها داده
-نرمال بودن دادهه دهندنشان 7در سطر آخر جدول آن 

چنین بررسی نتایج حاصل از الگوي برآورد ها است. هم
شده به منظور شناسایی و تعیین عوامل موثر بر کارایی، 

طوري که متغیرهاي بیانگر برازش خوب این الگو بوده، به

                                                                                  
1. JARQUE-BERA 

درصد تغییرات این کارایی را توجیه  79اند الگو توانسته
رگرسیون را تائید داري کلی نیز معنی Fکنند. آزمون 

 کند. می
نتایج عوامل مؤثر گویاي اینست که متغیرهاي 
مرتبط با صیادان تأثیرهاي گوناگونی بر کارایی اقتصادي 
دارد. متغیرهاي سن و تحصیالت اعضاي تعاونی تاثیر 

که متغیر تعداد اعضاي تعاونی تاثیر منفی مثبت در حالی
 مازندران دارند. هاي پره استانبر کارایی اقتصادي تعاونی

دهنده تأثیر منفی تعداد صیادان شاغل نتایج نشان
هاي پره است. ها بر کارایی اقتصادي تعاونیدر تعاونی

همواره کارشناسان سازمان شیالت به این امر معتقدند 
ها بیش از مقدار لزوم بوده و که تعداد صیادان در تعاونی

ر طرح هاي اخیباعث ناکارایی شده است که در سال
تعدیل انجام گرفت که البته با توجه به اینکه این طرح 
منجر به بیشتر شدن صید غیرمجاز گردید، در حال 
حاضر با سرعت پایینی رو به انجام است. چرا که صیادان 

ها تعدیل شده، با توجه به اینکه اغلب در دیگر حرفه
توانایی مناسبی نداشته، پس از تعدیل به جرگه صیادانی 

پردازند. از اینرو شوند که به صید غیرمجاز میده میافزو
با وجود علم به تاثیر منفی این متغیر، سازمان شیالت به 

 صورت آرام دست به تعدیل زده است.
در مطالعه حاضر براي نخستین بار تاثیر متغیر 

ها بررسی شده چرا که روزهاي طوفانی بر کارایی تعاونی
ها این مدیران تعاونی در مصاحبه حضوري با صیادان و

عامل از مهمترین عوامل پایین بودن کارایی عنوان شده 
رفت این متغیر بر کارایی است. همچنان که انتظار می

ضریب . هاي پره استان مازندران تأثیر منفی داردتعاونی
این متغیر بیانگر این است که افزایش میانگین روزهاي 

شود. ها میعاونیطوفانی باعث کاهش کارایی اقتصادي ت
البته همواره روزهاي طوفانی در صید وجود داشته است 

اي اوقات این میزان بیش از ولی در بعضی مناطق در پاره
 شود.حد بوده و باعث ناکارایی بیشتر این واحدها می

هاي پره تأثیر میزان صید تعاونی بر کارایی تعاونی
یر صید در الگوهاي برآورد شده واحد متغ. مثبت دارد

ضریب متغیر درآمد . کیلوگرم در نظر گرفته شده است
بنابراین اگر میزان متغیر صید ده . باشدمی 02/0

واحد  2/0هاي پره کیلوگرم افزایش یابد، کارایی تعاونی
که این حالت مطابق با انتظارات نظري . یابدافزایش می
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توان این . البته با توجه به محدودیت صید، نمیاست
طور را هر اندازه دلخواه افزایش داد. چرا که همان میزان

که بیان شد تحت این شرایط ذخایر ماهی با تهدید 
طور ها همانباالیی روبرو خواهد بود. البته چون تعاونی

ها استفاده شده به میزان که بیان شد، متناسب با نهاده
یابند، از صید تعیین شده در سهمیه خود دست نمی

توان انتظار داشت که با هکارهاي مناسب میرو با رااین
 هاي موجود، میزان صید را افزایش داد.استفاده از نهاده

 
نتایج برآورد الگوي عوامل مؤثر بر کارایی اقتصادي  -7جدول 

 هاي پرهتعاونی

-t آماره ضریب متغیر
student 

P-
Value 

 14/0 49/1 0016/0 سن اعضاي تعاونی
 10/0 61/1 26/0 سابقه اعضاي تعاونی
تحصیالت اعضاي 

 تعاونی
14/0 07/0 94/0 

 00/0 -48/9*** -007/0 تعداد اعضاي تعاونی
تعداد روزهاي 

 طوفانی
01/0- **56/2- 01/0 

 00/0 37/9*** 008/0 میانگین میزان صید
شغل دوم اعضاي 

 تعاونی
002/0- 19/0- 84/0 

 001/0 26/3*** 02/0 سابقه لسمان
 006/0 82/2*** 60/0 تحصیالت لسمان
متغیر موهومی 

 منطقه
24/0- 2/0- 82/0 

 00/0 17/17*** 24/1 عرض از مبدأ
Log-Likelihood 
Function= 598/349-  

R2= 0/79 

JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-
SQUARE (2 DF)= 43/4           P-VALUE= 15/0  

صد، داري در سطح یک درمعنی***هاي تحقیق(منبع: یافته
 داري در سطح ده درصد) معنی*داري درسطح پنج درصد، معنی**

 
متغیر شغل دوم اعضاي تعاونی که به صورت 

داري بر است تاثیر منفی و معنی موهومی تعریف شده
هاي پره استان مازندران دارد به این کارایی تعاونی

 صورت که اگر اعضاي تعاونی در نیمه اول سال به
 

 
 

ها صرفا از صید در ل نباشند و درآمد آنفعالیتی مشغو
نیمه دوم سال در تعاونی حاصل شود، بر میزان کارایی 

ها اثر منفی دارد. این موضوع نیز در بخش تعاونی
ترین مشکل آنها بندي از سوي صیادان عمدهاولویت

اي عنوان شده بود. لذا در صورتی که شرایط به گونه
هاي ول سال به فعالیتفراهم شود که صیادان در نیمه ا

مرتبط با صیادي مشغول شوند، تاثیر مثبت بر کارایی 
 ها دارد.اقتصادي تعاونی

هاي صید به نوعی مدیریت صید را لسمان در تعاونی
اي که زمان صید و ادوات را برعهده دارد و به گونه

کند. از این رو متغیرهاي متناسب با شرایط تعیین می
ن به عنوان مدیر صید مورد سابقه و تحصیالت لسما

دهد که این دو تحلیل واقع شده است. نتایج نشان می
داري بر میزان کارایی اقتصادي متغیر تاثیر مثبت و معنی

ها دارند. به عبارت دیگر در تعاونی که از لسمان با تعاونی
ها تجربه تر و با دانش بیشتري نسبت به دیگر تعاونی

بودن دیگر شرایط، از کارایی برد، با فرض ثابت بهره می
تواند در بیشتري برخوردار خواهد بود. چرا که لسمان می

امر صید کمک شایان توجهی به افزایش کارایی نماید. 
 متغیر منطقه نیز که به صورت موهومی تعریف شده

هاي پره استان داري بر کارایی تعاونیاست تاثیر معنی
هاي شرق ونیمازندران ندارد به این صورت که تعا

مازندران به طور میانگین داراي کارایی متفاوتی نسبت 
 هاي غرب مازندران نیستند.به تعاونی
هاي منتخب در وري کل عوامل تولید تعاونیبهره
دهد که ه شده است. نتایج نشان میایار )8(جدول 

وري کل به ترتیب مربوط به دو باالترین سطح بهره
ترین که پایینان است، در حالیتعاونی آزادگان و ایثارگر

وري مربوط به تعاونی متحد در شهرستان نور سطح بهره
هاي منتخب در استان نیز درصد از تعاونی 84باشد. می

باشند که بیانگر تر از یک میوري کمداراي شاخص بهره
-ها سود خالصی منطبق با بهرهآن است که این تعاونی

 د.انوري مناسب تولید کسب نکرده
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هاي منتخب وري کل عوامل تولید تعاونیبهره -8جدول 
 استان مازندران

وري بهره
 کل

 نام تعاونی وري کلبهره نام تعاونی

 305/3 هجرت 626/0
آزادگان 
 کردکوي

 ایثارگران 745/1 شهید کارگر 617/0
 شهید بهشتی 984/0 محمدرسول اهللا 518/0
 گمنام نور 715/0 خرم 460/0
 انقالب 697/0 وحدت 369/0
 شاهد 693/0 متحد 326/0

 هاي تحقیقمنبع: یافته
 

 گیري و پیشنهادهانتیجه
-هرهبر اساس نتایج تعاونی ایثارگران عالوه بر سطح ب

وري مناسب خود به لحاظ فنی و اقتصادي کارا بوده 
 وري،رغم بهرهکه تعاونی آزادگان علیاست. در حالی

داشته است. همچنین دیده کارایی فنی و اقتصادي ن
رغم داشتن کارایی شود تعاونی شهید کارگر علیمی

یج وري نداشته است. به عبارت دیگر، نتااقتصادي بهره
وري همواره رابطه دهد که کارایی و بهرهنشان می

مستقیم نداشته و کارایی یک تعاونی دلیل مسلم بر 
 باشد.وري آن نمیبهره

 اورزي دانش و مهارتهاي کشهمواره در فعالیت

ا . بتوامان با هم تاثیر مناسبی در افزایش کارایی دارد
ان هاي مطالعه نشان داد که صیادتوجه به اینکه یافته

 عنوانها و لسمان بهترین نهاده در تعاونیعنوان مهمبه
ر بمدیر صید با سابقه و تحصیالت باالتر، تاثیر مثبت 

یش منظور افزاشود بهبهبود کارایی دارند، پیشنهاد می
-مههاي آموزشی مناسبی بطور منظم و برناکارایی، دوره

ر گزاریزي شده در زمینه صیادي و بویژه ذخایر دریایی بر
ت ه اسها در سالیان قبل برگزار شدگردد. البته این دوره

ط رایشکه با توجه به فقدان نظم تاثیر قابل توجهی را بر 
چنین با توجه به همصیادي در منطقه نگذاشته است. 

ر داهمیت حفظ ذخایر ماهیان و لزوم انجام صید پایدار 
سواحل دریاي خزر از یک سو و ارتباط افزایش سطح 

وري با حفظ محیط زیست، لزوم توجه به افزایش بهره
ید ها و صیادان در امر صید باالخص صوري تعاونیبهره

 یابد. پایدار، بیش از پیش اهمیت می
توجه به نتایج عوامل مؤثر بر کارایی  چنین باهم

ها و علل میزان کاهش صید در سالیان اقتصادي تعاونی
هاي پره نیز مانند سایر تعاونی ،شوداخیر، پیشنهاد می

زایی اعضاي خود توجه کرده و با ها به اشتغالتعاونی
ایجاد بستر مناسب، نه تنها در نیمه نخست سال، مانع از 

ند بلکه از ورود این صیادان به جرگه بیکاري صیادان باش
صیادان غیر مجاز و افزایش این گونه صید جلوگیري 

 نمایند.
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