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  چکيده
وجـود  . هاي كشاورزي با نقشي مؤثر در رشد اقتصادي كشـور اسـت  شيالت يكي از زيربخش

شد روزافزون جمعيت و نياز فراوان به پروتئين غـذايي در کشـور ضـرورت    ي باال، رها ظرفيت
در ايـن  . سـازد برداري از منابع شيالت را بيش از پيش روشـن مـي  ريزي در راستاي بهرهبرنامه

، عالوه بر ۱۳۸۵-۸۶تحقيق، با بررسي شانزده تعاوني صيد و صيادي در منطقة چابهار در دورة 
ويژه وام مورد ها بهلحاظ کارآيي استفاده از نهاده، وضعيت آنها بهاه تعاونيتحليل مشکالت اين 

براي تخمين کارآيي فني اين واحدها از تـابع توليـد مـرزي تصـادفي     . بررسي قرار گرفته است
مثبت  ها تعاونيمتغير وام بر کارآيي فني  تأثيرکه  دهد مينتايج تحقيق نشان . استفاده شده است

هـاي توليـدي   يد، تخصيص نهادة سرمايه در ترکيب و تبديل به ساير نهادهتول فرايندبوده و در 
  .اي بهينه تحقق يافته استگونهبه

  .چابهار/ مطالعة موردي /ارزيابي /تصادفي مرزي تابع/ ها تعاوني /صيادي و صيد: هاکليدواژه

                                                 
دانشـگاه  و دانشـجوي دكتـراي اقتصـاد كشـاورزي      ي، و مرب)nazar@hamoon.usb.ac.ir(ار يترتيب، استادبه *
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  مقدمه
توسعه است؛ بدين پردازان اقتصادي بر اين باورند كه كشاورزي محور بسياري از نظريه

ـ  مـي باشـد،   غذايي، لبني و پروتئيني خودكفـا  ترتيب که اگر كشور از نظر مواد د در توان
در حـال   .هاي مختلف، مسير پيشـرفت را طـي کنـد   ها نيز با رشد در زمينهديگر فعاليت

مؤثر در رشد اقتصادي كشـور   يهاي كشاورزي با نقشحاضر، شيالت يكي از زيربخش
به نقش آن در تأمين قسمتي از پروتئين حيواني  توان ميهميت شيالت، در زمينة ا. است

به منابع ارزي، ايجاد درآمد ملي، كمك به استقالل سياسـي، و   يارزشمند كشور، دستياب
جلــوگيري از واردات اشــاره کــرد و همچنــين، نقــش آن در ايجــاد اشــتغال مســتقيم و 

جنبي، و ساخت وسايل و ابزار صيد  ماهيگيري، ايجاد صنايع يهاغيرمستقيم در فعاليت
اي دريا و نيـز در سـاير   هاي شمالي، جنوبي و حاشيهو ساير تأسيسات وابسته در استان

ات اجتماعي، تأثيردر كنار اثرات مستقيم اقتصادي، نبايد ساير . نقاط كشور را يادآور شد
ي همچـون  مـوارد . فرهنگي و سياسي ناشي از فعاليت اين زيربخش را ناديده انگاشـت 

جلوگيري از مهاجرت افراد از طريق جذب و اشتغال آنها، حفظ محدودة مرزهاي ملي، 
ممانعت از انحرافات اجتماعي مانند قاچاق از پيامدها و اثرات شـيالت در ايـن منـاطق    

ـ     ).۱۷: ۱۳۷۹کشته و همکاران، کريم(است  عمـده در   يطي صـد سـال گذشـته، تغييرات
در قـرن نـوردهم، مـالتوس    . مـواد غـذايي رخ داده اسـت   هاي كمي و كيفي توليد جنبه
دليل سبقت افزايش ميزان جمعيت بر ميزان توليـد محصـوالت   بيني كرده بود كه به پيش

هـاي  بينـي هـر چنـد، پـيش   . كشاورزي، جهان با كمبود مواد غذايي مواجه خواهـد شـد  
از تغذيـه تـا   سازمان ملل در شكاف عرضه و تقاضاي مواد غذايي دقيق نبود، تـأمين نيـ  

آنكـه در دام مـالتوس    يبـرا . بيش از حد عرضه همـراه بـوده اسـت    يحدودي با رشد
  چـه از روش   -هـاي مـدون و دقيـق   ريـزي هـا و برنامـه  گرفتار نشويم، بايد با سياسـت 

هــا و كنتــرل جمعيــت و چــه بــا پيشــرفت فنــاوري و اســتفاده بهينــه و كــارآ از نهــاده 
رو، در اين تحقيق، عالوه بـر  از اين. اين مشكل برخيزيم به مقابله با -هاي توليد فرآورده

ي صيد و صيادي زير پوشش ادارة کـل تعـاون در اسـتان، در    ها تعاونيبررسي وضعيت 
هاي توليـدي  بر آنکه واحدهاي مورد بررسي از نهاده يراستاي فرض اساسي تحقيق مبن
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ــ کــارآ بهــره مــي ياگونــهبـه    ة اســتفاده بهينــه از جوينــد، کـارآيي ايــن واحــدها در زمين
  : انــدت کــه از آن جملــهشــده اســ يبررســ يمنــابع توليــدي کنکــاش شــده و مــوارد

مثبت  يتأثيري صيد و صيادي ها تعاوني يويژه وام بر کارآيي فنهاي توليدي به آيا نهاده«
هـا  اند از اين نهاده در تبديل بـه سـاير نهـاده   توانسته ها تعاونيآيا اين «و » داشته است؟

تأمين اطالعات مـورد نيـاز تحقيـق، در آن     يبنابراين، برا. »کارآ استفاده کنند؟ ياگونه به
صيادي موجود در منطقة چابهار کـه زيـر پوشـش ادارة کـل      و صيد يها تعاونيدسته از 

 يفنـ  کـارآيي  وضعيت بررسي به و کرده تکميل را يهايپرسشنامه داشتند، تعاون استان قرار
  .ايم پرداخته آنها

  شينه پژوهشپي
  تبـار و  هاشـمي  ،جملـه از  .اسـت در اين راسـتا، مطالعـات متعـددي نيـز انجـام گرفتـه       

  بررسـي ارتبـاط وام بـا کـارآيي فنـي زارعـان در       «در تحقيق خـود بـا عنـوان     همکاران
از بسـتة   يگيـر ، با استفاده از تـابع مـرزي تصـادفي و بهـره    »استان سيستان و بلوچستان

با تخمين تابع توليـد مـرزي تصـادفي، بـه بررسـي نقـش وام و        .۴Frontierي افزار نرم
  بـر اسـاس نتـايج ايـن     . در کـارآيي فنـي کشـاورزان پرداختـه اسـت      ياعتبارات پرداخت

مثبـت داشـته اسـت؛ و بـا      يتـأثير تحقيق، اعتبارات پرداختي بر کارآيي فني کشاورزان 
عـه را افـزايش داد   کـارآيي کشـاورزان مـورد مطال    تـوان  مـي هاي مديريتي،  بهبود روش

  ). ۵۴-۲۹: ۱۳۸۴و همکاران،  تبارهاشمي(
محمدي و صدراالشرافي نيز با استفاده از دو روش مرزي تصادفي و تحليل فراگيـر  

نتـايج  . انـد ي توليدي دشت قلمرود پرداختهها تعاونيها، به مطالعة کارآيي اقتصادي داده
و تعاوني باالتر از افـراد غيرعضـو   که متوسط کارآيي افراد عض دهد ميتحقيق آنها نشان 

  ).۲۹-۱۵: ۱۳۸۴محمدي و صدراالشرافي، (است 
تيلور و همكاران با بررسي برنامة اعتبارات كشاورزي و كارآيي توليـد در برزيـل و   

به محاسبة كارآيي فني، تخصيصي و اقتصادي  گيرنده،و غيروام گيرندهوام گروه دو مقايسة
گيرنـده بـيش از   دادند كه ميانگين كارآيي فنـي گـروه وام  هر دو گروه پرداختند و نشان 
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درصـد و   ۷۰گيرنـده  گيرنده است؛ همچنين، كارآيي تخصيصـي گـروه وام  گروه غيروام
   ).Taylor et al., 1986: 110-119(درصد بوده است  ۵/۷۶گيرنده گروه غيروام

ي هـا  نيتعـاو کـارآيي فنـي و اقتصـادي    «در بررسي خود با عنوان  هکمن و سوتلوف
 ها تعاونيگونه ، با بررسي کارآيي و عدم کارآيي فني و تخصيصي اين»کشاورزي روسيه

ي مـورد مطالعـه   ها تعاونيهاي موجود در درصد عدم کارآيي ۱۰۰تا  ۶۵نشان دادند که 
ترين عامل کمبود نقدينگي آنها عـدم کـارآيي   ناشي از عدم کارآيي تخصيصي و نيز مهم

 ).Svetlov and Hockmann, 2005: 1-32(فني بوده است 

  هامواد و روش
كـارگيري عوامـل توليـد    منظور از كارآيي فني در توليد ايجاد حداكثر توليد ممكن با بـه 

برآورد شـود کـه    يگيري آن، نخست، بايد تابع توليدميزان معين است؛ و براي اندازه به
معـين   يامصرف مجموعـه فني و نمايانگر حداكثر محصول قابل توليد از  يکارآي يدارا

ميان مقدار ايـن تـابع و ميـزان توليـد      يااز عوامل مختلف توليد باشد؛ و سپس، مقايسه
  .برداران مورد مطالعه صورت گيردواقعي بهره

او كـارآيي را بـه سـه    . بود كه به مبحث كارآيي پرداخت يفارل نخستين پژوهشگر
ي حـداكثر توليـد ممكـن را كـه     كارآيي فنـ . نوع فني، تخصيصي و اقتصادي تقسيم کرد

سـازد؛ كـارآيي   دسـت آورد، مشـخص مـي   معين از عوامل توليـد بـه   يبا مقدار توان مي
کنندة تركيبي از عوامل توليد است كـه حـداقل هزينـه را بـراي واحـد      تخصيصي تعيين

به حداكثر سود ممكـن بـا    يداشته باشد؛ و كارآيي اقتصادي نيز توانايي واحد در دستياب
ضرب كارآيي فني در كارآيي و از حاصل دهد ميه قيمت و سطوح نهاده را نشان توجه ب

  ).Farell, 1957: 253-281(آيد دست ميتخصيصي به
براي تخمين كارآيي، بايد توابع مرزي شامل تابع توليد، تابع هزينه يـا تـابع سـود را    

هـا و ميـزان توليـد،    تابع توليد مرزي تابعي است كه با توجه به مقدار نهاده.. تخمين زد
و نسبت به تابع توليد متوسط ارجحيت دارد؛ زيـرا بـراي    دهد ميحداكثر توليد را نشان 
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دهندة شكاف بين توليدكنندگان است و با بررسـي  نشان يتعيين كارآيي، تابع توليد مرز
رفـع ايـن علـل را اتخـاذ کـرد؛ و       يهـاي الزم بـرا  سياسـت  توان مي، يعلل عدم كارآي

مـورد اسـتفاده در حـال حاضـر را نشـان       يين تابع بهترين عملكرد و فنـاور همچنين، ا
  .دهد مي

متغيـر بـراي توليـد     يابراي روشن شدن موضوع، حالتي را در نظر بگيريد که نهاده
آمده اسـت،   ۱گونه که در شکل در اين حالت، همان. شود ميکار گرفته يک محصول به

دسـت  را در سطوح مختلف مصرف نهاده به )توليد مرزي(حداکثر توليد  TPPmمنحني 
دهندة ميزان توليد براي ميانگين واحدهاست و نشان TPPa، در حالي که منحني دهد مي

بنـابراين، تمـام   . دهـد  ميبه ديگر سخن، توليد متوسط در سطوح مختلف نهاده را ارائه 
ر سطوح معيني ندارند؛ چرا که د يفن يکارآي TPPmتر از منحني توليد مرزي نقاط پايين

اگر ميزان توليد واقعي مزرعه با . دهند مياز مصرف نهاده، حداکثر توليد ممکن را ارائه ن
کارآيي فني ايـن مـزارع را    Y۲Y/۱باشد، نسبت  ۲Yبرابر با  Xواحد از نهادة  ۲Xمصرف 

بود، اين مزرعه از نظر فني کارآ مي ۳Yاگر توليد مزرعه درست برابر با . کندمشخص مي
آيد که ارزش توليد نهـايي  دست ميرفت اما چون حداکثر سود تنها زماني بهيشمار مبه

، ممکن است که اين مزرعه در آن صـورت  )VMPx= Px(نهاده برابر با قيمت آن باشد 
گيري کارآيي تخصيصـي، کـافي اسـت کـه     براي اندازه. نيز از نظر تخصيص کارآ نباشد

در شکل اين نقطـه  (کند وريم که سود را حداکثر ميدست آاي بهميزان توليد را در نقطه
؛ در ايـن  )اسـت  ۱Yنشان داده شده و توليـد متنـاظر آن    Xواحد از نهادة  ۱Xبا مصرف 

کارآيي اقتصادي نيز در . کندگيري ميکارآيي تخصيصي را اندازه Y۳Y/۱ صورت، نسبت
  .ضرب مقدار کارآيي فني در کارآيي تخصيصي استحقيقت، حاصل

، با پيروي از شيوة فارل، تابع توليد مـرزي  )Aigner et al., 1977(ر و همکاران آيگن
  :صورت رابطة زير مشخص کردندداگالس را بهـ   از نوع كاب
)(u)LnX(aa)x(fLnLny i

n

i
i 10

1
≥−+=−= ∑

=
μμ o   
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. توليـد حـداكثر اسـت   f(x) جملة خطـا، و   u نهاده، x محصول واقعي،  yكه در آن، 
كه محصول واقعي كمتر از حداكثر توليـد   شود ميطرفه موجب وجود جملة خطاي يك

  .شود y ≥f(x)و در نتيجه، 
  : پنج روش را يادآور شد توان ميبراي تعيين كارآيي، 

   ؛هاي كارآييشاخص - ۱
 ؛تابع توليد - ۲
 ؛تابع توليد مرزي - ۳
 و  ؛سود - ۴
  ).۵۹: ۱۳۸۳تبار، هاشمي(ريزي رياضي برنامه - ۵

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 نمايش انواع كارآيي فارل -۱شكل 

ريـزي  براي تخمين تابع توليد مرزي، سه روش حداقل مربعات اصالح شده، برنامـه 
نمـايي  نمايي معمول است؛ در اين تحقيق، روش حداکثر راستخطي، و حداکثر راست

روش تابع مـرزي تصـادفي كـه    . کار رفته استباتيس و کوئلي به يپيشنهاد شده از سو
 تـأثير ، به )Aigner et al., 1977: 21-37(آيگنر و همکاران مطرح شد  ينخست، از سو
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هـاي كشـاورزي توجـه    بـرداري تغييرات جوي بر كارآيي بهره تأثيرزا مانند عوامل برون
  :صورت زير تعريف كردبه توان ميتابع توليد مرزي تصادفي را . شده است

)۲   (                          yi =f(Xi, β) exp (εi) 
 εiبردار پارامترها، و  βام،  iهاي مزرعه بردار نهاده Xiام، iعه توليد مزر yiكه در آن، 

از آنجا كه جملة خطاي مدل تابع توليد مرزي تصادفي . جملة پسماند يا جملة خطاست
گوينـد؛ و  نيـز مـي   )۱(از دو قسمت مستقل تشكيل شده است، بدان مدل خطاي مركـب 

  :صورت زير تعريف كردرا به εi توان مي
)۳         (                            εi =Vi - Ui  

عوامل  تأثيرجزء متقارن و دربرگيرندة تغييرات تصادفي توليد ناشي از  Vکه در آن، 
خارج از كنترل زارع، مانند آب و هوا، و داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس 

v
۲

 ,δ است: ])v
۲

 ,δ۰( [V ∼ديگر،  ياز سوU ي واحدهاست و عوامل مربوط به كارآيي فن
  :طرفـــــه اســتگيــرد، و داراي توزيــع نرمــال بــا دامنــة يــكمــديريتي را در بــر مــي

] )u
۲

 ,δ [U∼(u    ؛ و براي واحدهايي که مقدار توليد آنها بر روي تابع توليد مـرزي قـرار
براي واحدهايي که توليد آنها در زير تابع توليـد مـرزي   . برابر با صفر است Uiگيرد، مي
بيانگر مازاد توليـد مـرزي از توليـد     Uبنابراين، . تر از صفر استبزرگ Uگيرد، مي قرار

  .معين از مصرف نهاده است يواقعي در سطح
 يهـاي يـاد شـده، بـه معرفـ     هـاي هـر کـدام از مـدل    پيش از بحث در مورد فـرض 

  :شوند ميها بر آنها اعمال پردازيم كه فرضيپارامترهايي م
۱- μ اخالل ملةج ميانگين بيانگر U  نرمـال  توزيـع  بـر  دال پـارامتر،  اين بودن مثبت .است 

  است؛ Uطرفه براي و برابر صفر بودن آن، نمايانگر توزيع نرمال يك Uبراي  دوطرفه
۲- η اين پارامتر ممکن است مثبت، . در خالل زمان است يبيانگر روند تغييرات فناور

ودي، نزولي و ثابـت بـودن كـارآيي    دهندة صعترتيب، نشانمنفي يا صفر باشد كه به
  است؛ و =۰ηهاي اين تحقيق، با توجه به مقطعي بودن داده. فني در طول زمان است

۳- γ بيانگر وضعيت واريانس جملة اخالل است.  
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  :ند ازابدين ترتيب، فروض قابل بررسي عبارت
  :مدل بدون محدوديت - ۱

مقادير دلخواه اختيـار   μو  η ،γگذاريم كه هر کدام از پارامترهاي در اين حالت، مي
  نمايي خواهد بود؛اين حالت مدل مبنايي براي آزمون نسبت حداكثر درست. كند

۲ - ۰μ=: طرفه براي جزء اخالل اين حالت نمايانگر توزيع نرمال يكU است؛ و  
۳ - ۰μ= γ=:  رو، در اين حالت، واريانس جملة اخالل برابر با صفر خواهد بود و از ايـن

در نتيجه، . شود مين واحدها به عوامل خارج از كنترل زارع مربوط تمام اختالفات بي
بـر  ) OLS(كارآيي فني غيرقابل مشاهده اسـت و روش حـداقل مربعـات معمـولي     

  .شود ميترجيح داده ) MLE(نمايي روش حداكثر درست
كـارآيي فنـي و    ، براي تخمين)Battese et al., 1989: 153-169(باتيس و همکاران 

  :اندزمان مدل زير را ارائه کردهطور همل مؤثر بر آن، بهتعيين عوام
)۴                               (yit = exp( Xitβ + Vit - Uit) 

هــا و متغيرهــاي از مقــادير نهــاده ×۱Kيــك بــردار  Xمقــدار توليــد،  yكــه در آن، 
v( خطاي تصـادفي بـا   Vitاز پارامترها، و  ×۱Kيك بردار  βتوضيحي، 

۲
 ,δ N( 0   بـوده و

يك متغير تصادفي غيرمنفي و مربوط  Uitشده است، توزيع Uitفرض شده كه مستقل از 
طـور مسـتقل توزيـع شـده اسـت،      به عدم كارآيي فني توليد بوده و فرض شده كـه بـه  

  ۲Uit ∼ N( Zitδ , δ(         :كه ياگونه به
ي فني توليـد واحـدها   يك بردار از متغيرهاي توضيحي همراه با عدم كارآي Zit كه در آن

  .يك بردار از ضرايب نامشخص است δدر طول زمان، و 
در مدل مـرزي تصـادفي را   ) Uit(اثر عوامل بر روي عدم كارآيي فني توليد  توان مي

  :صورت زير نوشتبه
Uit = Zitδ + Wit 

 .است Wit ≥ -Zit δو  ۲δمتغير تصادفي با ميانگين صفر و واريانس  Witکه در آن، 
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  :شوند ميصورت زير تعريف ، كه بهs۲ δ و γاند از ترهاي مربوط به مدل عبارتپارام
s ٢δ/٢δ=γ      ٢δ+v ٢δ=s ٢δ 

  :كارآيي فني برابر است با
)۵                            (TEit = exp( - Uit) = exp( -Zitδ - Wit) 

بايد معادلة  ،)Battese et al., 1989: 327-348(بر اساس پيشنهاد باتيس و همکاران 
را ) اثر عوامل بر روي عدم كـارآيي فنـي  (و معادلة دوم ) تابع توليد مرزي تصادفي(اول 

 ۱/۴Frontierي افـزار  نـرم زمان دو تابع، از بستة براي برآورد هم. با يكديگر برآورد کرد
  .شود ميباتيس و همکاران استفاده  يپيشنهاد

  ع موجودنگاهي به وض
  ش شيالت استان سيستان و بلوچستانهاي موجود در بخقابليت

هـاي بـالقوه   دليل شرايط خاص جغرافيايي، داراي قابليتاستان سيستان و بلوچستان، به
طول سيصـد كيلـومتر بـا دريـاي عمـان، موقعيـت       به يسواحل. در توسعة شيالت است

درياچة هامون و امكان ايجاد آبگيرهاي مصنوعي در سطح استان از جمله اسـتعدادهاي  
همپـاي   يبـا ايـن همـه، شـيالت اسـتان از تـوان بالنـدگ        .رونـد يشمار مـ ن منطقه بهاي

ي بالقوة خود برخوردار نبوده و با همة وسعت و پهناوري قلمـرو آبـي، بنيـاد    ها ظرفيت
كمبـود آب و  , را فقر زيربناهـا . ساختاري آن سنتي و ضعيف و توسعة آن محدود است

تـرين تنگناهـاي شـيالت    از اصلي توان ميسب را هاي ارتباطي منانبود شبکة برق و راه
ترين عامل تنگناي توسعة اين بخش در سواحل جنوب را برشمرد، اما شايد بتوان بزرگ
  .كمبود منابع آب شيرين دانست

تا پيش از برنامة اول توسعة اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي، شـيالت بـر      
سياست، بـه كارهـايي چـون خريـد و      کرد و بر اساس اينگري عمل مي مبناي تصدي

پرداخت؛ اما از ابتداي برنامـة اول توسـعه و   يفروش ماهي و تهية ابزار و ادوات صيد م
هاي دولت مبني بر واگذاري اموري كـه مـردم توانـايي انجـام آن را     در راستاي سياست
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 گري را اتخاذ کرد و بر اسـاس ايـن سياسـت،   دارند به خودشان، شيالت سياست متولي
پـس از تغييـر ايـن سياسـت،     . هـا و زيربناهـا پرداختـه اسـت    بيشتر به ايجاد زيرساخت

البته . ي صيادي ايجاد شد تا بتوانند مشكالت جامعه را تا حد زيادي حل کنندها تعاوني
انـد كـه در ادامـه،    ي صيادي استان نيز خود با مشكالت جدي مواجهها تعاونيمتأسفانه، 

  .بدان خواهيم پرداخت
  ت صيد و صيادي در استان سيستان و بلوچستانوضعي

هاي شـيالت در منطقـه بـه اوايـل پيـروزي      طور كلي، سابقة صيد و صيادي و فعاليتبه
پيش از انقالب، استحصال آبزيان از دريا منحصر به معدودي . گرددانقالب اسالمي برمي

) بـاني و پـارويي  قايق چوبي و عمومـًا باد  ۳۰۰صياد با  ۱۱۰۰حدود (صياد و شناور بود 
  دليـل نبـود   دادنـد و بـه  طور متوسط، ساالنه سه تا چهار هزار تن صـيد انجـام مـي   که به

هرگونه امكاناتي در اين منطقه، اين ميزان صيد خواه در خود منطقه و نوار ساحلي آن و 
طور كلي، به. شدسودشده، در مراكز جمعيتي مجاور آن مصرف ميصورت نمكخواه به

شـده شـامل   درصد صيد استحصال ۷۵. گير استصيد در منطقه صيد گوشهروش رايج 
  رسـند  هـاي كنسروسـازي مـي   انواع تن ماهيان است كـه عمـدتًا بـه مصـارف كارخانـه     

  ).۷: ۱۳۷۹کشته و همكاران، کريم(
شـكن و  احـداث مـوج  (ارائـة خـدمات زيربنـايي    , هـا  محدوديتبا وجود همة اين 

هـاي شـيالتي بـه    اخير و نيز رفع موانع رشـد فعاليـت  هاي در سال) هاي صيادي اسكله
، ۱۳۸۳كـه در   ياگونـه افزايش چشمگير صيد انواع ماهي در استان انجاميده اسـت، بـه  

تن بوده كه در مقايسه با ميزان صيد در  ۱۴۹۹۸۷ميزان صيد انواع آبزي در نوار ساحلي 
يـن ميـزان افـزايش    ا). ۱جـدول  (، نزديک به چهار برابر شده است )تن ۳۹۰۳۸( ۱۳۷۵

  .بيشتر ناشي از تقويت زيربناها در بخش شيالت بوده است
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  مقدار صيد و توليد بر حسب نوع آبزيان -۱جدول 

 سال
 جمع کل

)وتوليدصيد(

هاي جنوبآب مزارع  
پرورش 
 ماهي

منابع 
 طبيعي و

طبيعينيمه  
هاي سطحيآب الملليهاي بينآب 
آبزيان
خوراکي

آبزيان
 کيغيرخورا

۱۳۷۵ ۳۹۰۳۸ ۳۷۵۰۲۱۵۳۶-- - 
۱۳۷۷ ۵/۴۵۵۴۹  ۳۲۴۹۹۷۷۵- ۵/۱۳۷  ۱۲۱۳۸ 
۱۳۷۸ ۸/۶۰۵۴۸  ۴۶۷۹۲۲۴۲۶-۵/۱۴۹  ۱۱۱۸۱ 
۱۳۷۹ ۳/۴۶۷۰۹  ۴۳۷۸۵۲۴۵۶-۳/۳۳  ۴۳۵ 
۱۳۸۰ ۵۸۷۷۶ ۵۴۴۰۵۳۵۸۵-۶۶ ۷۲۰ 
۱۳۸۱ ۵/۷۱۹۳  ۶۷۱۴۹۱۵۰۱۲۸۶۳۵/۹۲  ۳۴۸ 
۱۳۸۲ ۱۰۴۶۴۹ ۱۰۳۴۷۲۱۱۷۷-۱۰۰۰ ۳۸۰۰ 
۱۳۸۳ ۱۴۹۹۸۷ ۱۴۱۳۸۰۳۵۰۷-۵۵۳ ۴۵۴۷ 
۱۳۸۴ ۱۶۸۳۰۰ ۱۶۱۱۸۱۱۸۱۹-۹۰۰ ۴۴۰۰ 
۱۳۸۵ ۱۸۷۵۰۰ ۱۸۱۱۱۲۵۸۸-۱۴۲۴ ۴۳۷۶ 
  )۱۳۸۶(استانداري سيستان و بلوچستان : مأخذ

تـن   ۴۰۰) هاي سيستاننيمهچاه(، ميزان صيد و پرورش ماهي از منابع آبي ۱۳۸۰در 
  .تن رسيده است ۳۷۳۰د رشد، به درص ۵/۸۳۲، با ۱۳۸۳بوده که در سال 

تن  ۴۶۳۴۵هاي اقتصادي مانند توليد گوشت ماهي نيز از هاي عمدة فعاليتشاخص
بـه   ۱۳۷۸تن در  ۱۴۰، توليد گوشت ماهي پرورشي از ۱۳۸۱تن در  ۶۶۳۸۵به ۱۳۷۸در 
تـن در   ۱۲۷۲بـه   ۱۳۷۸تـن در   ۶/۶۸، و توليد ميگـوي پرورشـي از   ۱۳۸۳تن در  ۵۴۷
ها ناشي از تقويت زيربناها در بخش شيالت که اين رشد شاخص )۱(فتهافزايش يا ۱۳۸۳

بوده است؛ هر چند، هنوز اين شرايط مطلوب نيست و تنهـا در حـدي اسـت کـه مـانع      
  .هاي شيالتي نشودتوسعة فعاليت
 ۱۳۷۰از  هاي صـيادي  و صيادان عضو تعاوني ي صياديها شناور، تعداد ۲در جدول 

   ۲۴۵۷بـه   ۱۳۷۰در  ۹۹۹از  هـا  شـناور اس اين جدول، تعـداد  بر اس. آمده است ۱۳۸۵تا 
نيـز طـي ايـن مـدت، از      هـا  تعاونيشمار صيادان شاغل در اين . است هرسيد ۱۳۸۵در 
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بنابراين، با وجـود مشـکالت   . رسيده است ۱۳۸۵نفر در  ۲۴۰۳۵به  ۱۳۷۰نفر در  ۷۷۳۰
سـت، نتـايج نشـان    گير بخش شيالت و تعـاون بـوده ا  گريبان فراواني که طي اين مدت،

از لحاظ تعداد شناور موجود، رشـد   و چهاز لحاظ اشتغال  چه ها تعاونيکه اين  دهد مي
  .اندداشتهگيري  چشم

  
  بلوچستان و سيستان استان در صيادي تعاوني عضو صيادان و صيادي شناورهاي تعداد -۲ جدول

 جمعکشتيلنجقايق تعداد صياد تعداد شناور صيادي سال
۱۳۷۰ ۵۴۷۴۵۲۰۹۹۹ ۷۷۳۰ 
۱۳۷۵ ۱۳۰۶ ۶۲۳ ۰ ۱۹۲۹ ۱۳۰۸۴ 
۱۳۷۷ ۱۳۱۹ ۶۳۰ ۰ ۱۹۴۹ ۱۳۵۳۹ 
۱۳۷۸ ۱۲۲۴۷۰۷۰۱۹۳۱ ۱۱۲۵۰
۱۳۷۹ ۱۳۲۷ ۶۳۰ ۰ ۱۹۵۷ ۱۱۸۹۲ 
۱۳۸۰ ۱۳۷۷ ۶۷۱ ۰ ۲۰۹۵ ۱۲۸۷۰ 
۱۳۸۱ ۱۳۹۵ ۶۴۵ ۰ ۲۰۴۰ ۱۳۶۳۲ 
۱۳۸۲ ۱۳۷۵ ۸۲۳ ۰ ۲۱۹۸ ۱۸۶۰۷ 
۱۳۸۳ ۱۵۹۱ ۸۷۴ ۰ ۲۳۷۵ ۱۹۷۶۲ 
۱۳۸۴ ۱۷۱۴ ۷۶۷ ۱ ۲۴۸۲ ۲۲۵۷۰ 
۱۳۸۵ ۱۶۸۸ ۷۶۸ ۱ ۲۴۵۷ ۲۴۰۳۵ 

  )۱۳۸۶(استانداري سيستان و بلوچستان : مأخذ

  ي صيادي و شيالت در استانها تعاونيبررسي وضعيت 
ي صيد و صيادي اسـتان سيسـتان   ها تعاوني، وضعيت فعال و غيرفعال بودن ۳در جدول 

. تعاوني به ثبت رسيده، آمده استعنوان و بلوچستان، که تاکنون در ادارة تعاون استان به
، سـيزده تعـاوني صـيد و صـيادي در     ۱۳۸۵تا  ۱۳۶۸، از شود ميگونه که مالحظه همان

در منطقـة  . اند که عامل اصـلي آن خشکسـالي بـوده اسـت    منطقة سيستان غيرفعال شده
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تعاوني فعال و پنج تعـاوني در دسـت اجـرا بـه      ۲۷، تعداد ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۵چابهار نيز از 
  .رسيده است ثبت

  
  ي صيادي و شيالت استانها تعاونيوضعيت  -۳جدول 

سال 
 تشکيل

تعداد
 تعاوني

وضعيت فعاليت
تعداد  منطقهکنوني

تعاوني
وضعيت فعاليت 

 منطقه کنوني

 زابل غيرفعال۱--- ۱۳۶۸
 - --چابهارفعال۳ ۱۳۷۳
 - --چابهارفعال۱ ۱۳۷۲
لزاب غيرفعال۱چابهارفعال۲ ۱۳۷۵  
 - --چابهارفعال۲ ۱۳۷۶
 - --چابهارفعال۱ ۱۳۷۷
 زابل غيرفعال۵چابهار-- ۱۳۷۸
 زابل غيرفعال۲چابهارفعال۳ ۱۳۷۹
 زابل غيرفعال۲چابهارفعال۳ ۱۳۸۰
 - --چابهاردر دست اجرا+فعال ۴* ۱۳۸۱
 زابل غيرفعال۱چابهاردر دست اجرا۱ ۱۳۸۲
 زابل --رچابهافعال۶ ۱۳۸۳
 زابل غيرفعال۱چابهارفعال۴ ۱۳۸۴
 - --چابهاردر دست اجرا۲ ۱۳۸۵

  .در دست اجرادو تعاوني فعال و دو تعاوني شامل  *
  ۱۳۸۵مراجعة حضوري به واحد آمار، ادارة کل تعاون استان سيستان و بلوچستان ، : مأخذ

  برآورد مدل
  :داگالس استفاده شد -اببراي برآورد تابع توليد، از تابع توليد ك

LnK۵β Ln(F.C)+۴β LnP.C+٣β LnCr+٢β L+١β+۰LnY=β  
  :که در آن
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 Y =؛ارزش كل توليدات تعاوني بر حسب ريال L =  کـار   مجموع هزينة نيروي كـار بـه
 ؛سـرماية شخصـي  = P.C ؛مبلغ وام= Cr ؛روز نفر -شده در تعاوني بر حسب ريالگرفته
F.C =؛هاي ثابتهزينه K = هاي متغيـر يـا سـرماية در جريـان توليـد بـر         هزينهمجموع

ارزش كـل  . هسـتند  ضـرايب تـابع  = 5βتـا   ۱β ؛ وعرض از مبدأ تـابع = ۰β ؛حسب ريال
توليدات از مجموع ارزش محصوالت صيادي واحدها بر اساس ميانگين قيمت در سـال  

  .محاسبه شده است) ۱۳۸۶-۱۳۸۵(مورد بررسي 
  نج و واحدهاي صياديبرداران داراي لكارآيي فني بهره

كـه   دهـد  مـي ضرايب نشان . دست آمده از تخمين تابع آمده است، نتايج به۴در جدول 
هاي مـورد بررسـي   كارگيري نهادهبرداران در بهجز در ارتباط با سرماية شخصي، بهره به

) هاي جزئي تـابع جمع كشش(كنند و درجة همگني تابع   توليد عمل مي )۳(در ناحية دوم
هـاي توليـد   يعني، اگر نهـاده (نسبت به مقياس است  فزايندهو بيانگر بازده  ۸۰/۰با برابر 

کشش مربوط به نهادة وام ). يابددو برابر شوند، ميزان توليد کمتر از دو برابر افزايش مي
برداران در ارتباط با نهادة وام در ناحية اقتصـادي توليـد عمـل    که بهره دهد مينيز نشان 

  .شود ميشکل بهينه استفاده توليد، از نهادة وام به فرايندبارت ديگر، در عکنند و بهمي
 دهد ميعنوان معيار خوبي برازش مدل رگرسيون مطرح است، نشان ، که به۲Rآمارة 
از طريق متغيرهاي ) ارزش توليدات واحد(درصد از تغييرات متغير وابسته  ۷۴که حدود 

دهنـدة  تبيـين شـده کـه نشـان    ) شخصـي، و وام  مانند هزينة نيروي کار، سرماية(مستقل 
قابل اعتمادتر اسـت، نزديـک    ي، که معيار¯۲Rهمجنين، آمارة . قابل قبول است يدرصد

آمـارة  . دهندة خوبي و اعتبـار مـدل بـرازش داده شـده اسـت     است که نشان ۲Rبه آمارة 
شـده از لحــاظ  کـه رگرسـيون انجــام   دهــد مـي نيــز نشـان   (.D.W)واتسـون   - دوربـين 

جـدول نيـز فرضـية صـفر      Fبا  محاسباتي Fمقايسة آمارة . ودهمبستگي مشکلي نداردخ
  .کندشده را رد ميمعني بودن رگرسيون انجامبودن تمام ضرايب رگرسيون و بي
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  برداران داراي لنج و واحدهاي صيادي  نتايج برآورد تابع توليد بهره -۴جدول 
 tارزش ضريب  پارامتر

۰β  ۱۷۵۸- ۳/۲- 
۱β  ۱۶۲/۰ ۷/۳ 
۲β  ۱۳۵/۰ ۹/۲ 
۳β  ۱۳۲/۰- ۷/۴- 
۴β  ۲۱/۰ ۲/۲ 
۵β  ۴۳/۰ ۵/۲ 

R =۲  ۷۴/۰             R⎯۲= ۷۱/۰              F = ۲/۳۲       D.W. = ۰۷۱/۲  

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ

هـاي پيشـين در قالـب    منظور تعيين كارآيي فني، تابع توليد مـرزي هماننـد گـروه   به
  هـاي مختلـف در   دسـت آمـده از تخمـين مـدل    ايج بـه نت. هاي مختلف برآورد شد مدل

  .آمده است ۵جدول 
  

 هاي مختلف تابع توليد مرزيضرايب مدل -۵جدول 
  

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ

۱مدل  TARMمدل  مدل نهايي  ضرايب
۶۵/۰- ۱۷۵۳-  ۱۷۵۳- ۰β 
۳۶/۰ ۱۵/۰ ۱۷/۰ ۱β 
۴/۳ ۲/۰ ۲/۰ ۲β 
۹/۲- ۱۵/۰- ۱۴/۰- ۳β 
۹۶/۰ ۰۳/۰ ۰۴/۰ ۴β 
۲۳/۱ ۰۳۲/۰-  ۰۸/۰ ۵β 
-  ۰۰۳۹/۰-  - ۰δ
-  ۰۳/۰- ۰۰۳/۰- ۱δ 
-  ۰۸/۰ ۰۲۹/۰- ۲δ 
-  ۲۴/۱-  ۰۰۷/۰- ۳δ 
۱۷/۰ ۱۹/۰ ۱۷/۰ ۲σ 
۰۱۹/۰ ۹۶/۰ - γ 
۶/۱۲- ۹۵/۱۴-  ۵۵/۱۲- log likelihood 
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آمده، مدل نهايي انتخـاب   ۶هايي كه در جدول در اين جدول، پس از آزمون فرضيه
  .شده است

  هاي مختلف براي انتخاب مدل مناسبمون فرضيهآز -۶جدول 
 رديف فرضيه محاسباتي۲χ درجة آزادي  جدول ۲χ  نتيجه

  ۰γ =  ۱ -۶/۱۳ ۲  ۹۹/۵  عدم پذيرش
  ۰δ ۲=۰ ۰۷/۱ ۱  ۸۴/۳  پذيرش
  ۳δ=۲δ=۱δ ۳=۰ ۹/۵ ۳  ۸۱/۷  پذيرش

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ

ي اثرات عدم كارآيي دهندة توزيع تصادف، عدم پذيرش فرضية اول نشان۶در جدول 
گيـري  عبارتي، قابل انـدازه رو، كارآيي فني قابل مشاهده يا بهفني در مدل است و از اين

دهندة صفر نبودن مقدار ثابت رابطة عوامل مؤثر بر عدم كـارآيي  فرضية دوم نشان. است
 دانيم، مقدار ثابت بيانگر عوامل ديگري است که بـر رابطـة  گونه که ميهمان(فني است 

خواهيم يبه ديگر سخن، با اين فرض، م). اندعدم کارآيي مؤثرند اما در نظر گرفته نشده
بدانيم که آيا ديگر عوامل مؤثر بر عدم کـارآيي نيـز وجـود دارنـد کـه آنهـا را در نظـر        

  .شده بر كارآيي استعوامل در نظر گرفته تأثيرفرضية سوم نيز بيانگر عدم . ايمنگرفته
از برآورد كارآيي فني بر اساس مدل نهايي در سطوح  آمده دستبه نتايج ،۷ جدول در
ترين   درصد و پايين ۹۹آمده كه بر اين اساس، باالترين كارآيي فني در اين گروه  مختلف

  .درصد است ۴۶آن 
  بردارانتوزيع كارآيي فني بهره -۷جدول 

 

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ

 درصد كارآيي فني فراواني  فراواني نسبي

۰  ۰ ۴۰≤ 
<۴۰و ≥۶۰ ۲  ۵/۱۲

 <۶۰و ≥۸۰ ۰  ۰
 <۸۰و≥۱۰۰ ۱۴  ۵/۸۷

 كل ۱۶  ۱
 ۸۷:ميانگين  ۴۶: حداقل
 ۴۱:دامنه  ۹۹: حداكثر
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داري متغير سرانجام، با توجه به معني .است درصد ۸۷ بردارانبهره فني كارآيي ميانگين
  .مثبت داشته است يتأثيره برداران اين گرووام، مشخص شد که وام بر کارآيي فني بهره

  گيري بحث و نتيجه
برداران مورد بررسـي طـي   درصد از بهره ۵/۳۷نتايج بررسي آماري تحقيق نشان داد که 
، كمبـود  هـا  تعـاوني بر اسـاس نظـر   . اندرو شدهدورة فعاليت خود با تعطيلي واحد روبه

ميـرات، مشـكالت   سرمايه، نبود تسهيالت بانكي، کمبود نقدينگي، کمبود سـردخانه، تع 
هاي باال و درآمد كم حاصل از صيد از داليل تعطيلـي ايـن واحـدها بـوده     كاري، هزينه

، و نيـز وام را  شـود  مـي است؛ و آنها بر اين باورند که وام باعث افزايش توليد و درآمـد  
  .اندمنظور پيشرفت كار و تأمين مواد اوليه مورد استفاده قرار دادهبيشتر به

پيچيـده   يسـاالر ها، کاهش و حذف ديواننين، همكاري بيشتر بانكسازي قواشفاف
هاي سنگين و ضامن، و تالش و حمايـت ادارة  دريافت وام مانند درخواست وثيقه يبرا

تضمين  يايجاد تسهيالت ويژة توليد و بازاريابي مناسب توليدات برا يشيالت در راستا
  . رونديشمار مران مورد بررسي بهبردابهره يهاترين خواستهخريد محصوالت از مهم

مثبت وام  تأثيردار بوده که حاکي از همچنين، بر اساس نتايج تحقيق، متغير وام معني
توليد، نهادة سرمايه در ترکيب  فرايندست؛ و به ديگر سخن، در ها تعاونيبر کارآيي فني 

همچنين، نتايج . ستبهينه تخصيص يافته ا ياگونههاي توليدي بهو تبديل به ساير نهاده
درصـد   ۸۷ي صـيادي و صـاحبان لـنج    هـا  تعاونيشدة که کارآيي محاسبه دهد مينشان 
آن را  تـوان  مـي درصد محاسبه شد که  ۴۱دامنة بين حداقل و حداکثر کارآيي نيز . است

بـر   تـوان  ميهاي مديريت، ناشي از مسائل مديريتي دانست؛ و با بهبود و بازنگري شيوه
  .هاي توليدي افزودتوليد و کارآيي استفاده از نهادهميزان افزايش 

  پيشنهادها 
چشـمگير   يبا توجه به محاسبات و نتايج تحقيق، در واحدهاي مورد بررسي، تفـاوت  -۱

و منابع،  يبردار وجود دارد که بدون تغيير در سطح فناورميان بهترين و بدترين بهره
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از  يدر اين راستا، برخـ . ن توليد افزوداز ميزان اين اختالف کاست و بر ميزا توان مي
اند از اعمال مديريت مناسب، آموزش درست، و اسـتفادة مطلـوب،   راهکارها عبارت

 هاي توليدي؛ موقع از نهادهبهينه و به
. بـرداران مـورد بررسـي اسـت    مثبت وام بر توليد و کارآيي بهره تأثيرنتايج حاکي از  -۲

، بايد سهم تسهيالت اعطايي اين بخش افزايش يابد، منظور افزايش توليدبنابراين، به
  وجود آيد؛  اي که تعادل بين عرضه و تقاضا براي وام بهگونهبه

اسـتان   ياز يك سو، وجود منـابع و ذخـاير ارزشـمند دريـايي و موقعيـت راهبـرد       -۳
ديگــر، موانــع و  يهــاي آزاد و از ســوسيســتان و بلوچســتان در دسترســي بــه آب

ويژه در نـواحي جنـوبي   موجود در بخش كشاورزي و دامپروري به مشكالت متعدد
استفاده از منابع آبزي منطقـه را هـر چـه بيشـتر آشـکار       يهااستان اهميت و قابليت

ها و امور زير بنايي را گامي مهـم  توجه به زيرساخت توان ميبنابراين، . ساخته است
ود وضعيت معيشت و اشـتغال  مثابه عامل بهبدر راستاي توسعة شيالت در منطقه، به
  مردم منطقه و حتي کشور برشمرد؛ و 

 بـزرگ  صـيادي  هـاي لنج مالکيت که داد نشان ضمني طوربه حاضر تحقيق هايبررسي -۴

بسا همين مسئله به يک يا تعداد محدودي از افراد و نه همة اعضاست، که چه مربوط
. تحقق عدالت اجتماعي باشـد  وري وبه اهداف تعاون، افزايش بهره يدستياب موانع از

  . که در اين زمينه، متوليان تعاون با دقت بيشتري عمل کنند شود ميپيشنهاد  رو،از اين

  هايادداشت
1. compound error model 

 .)آمار مربوطه به طور حضوري اخذ شده است( تان چابهارشهرسادارة شيالت  -۲
 يبرا يورن بهرهيشتريدکننده از نهاده با بيد است که توليتول ية اقتصاديهمان ناح يديناحية دوم تول -۳

. کنديد استفاده ميتولبه حداکثر  يدستياب  

  منابع
. ۱۳۸۵سالنامة آماري استان سيستان و بلوچستان، ، )۱۳۸۶(استانداري سيستان و بلوچستان 

  .ريزي استانداري سيستان و بلوچستانمعاونت برنامه: زاهدان
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