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 چکیده

در کشور  شود،یم ادی یمل تیاولو کی عنوانبه یوراز بهره ،نیافتهتوسعهو  یافتهتوسعه یکشورها هیامروزه در اقتصاد کل
مطالعه  نیکشور شده است. ا تیریاز مد یجزئ وریبهرهو ارتقاء  شدهمطرح یتیریمد کردیرو کی عنوانبه یوربهره زیما ن

 جزی وریبهره لیاز روش تحل قیتحق نیانجام شد. در ا النیپره استان گ دیص یتعاون هایشرکت وریبهره لیتحل باهدف
ز سطح ا با استفاده از پرسشنامه قیتحق نیا هایدادهاستفاده شد و  ستیو شاخص تورنکو دیعوامل تول یکل وریبهرهو 

 طوربه جزی وریبهره ازلحاظکه  دادنشان  جیشد. نتا آوریجمع 1396سال  دیفصل ص یپره برا دصی یتعاون هایشرکت
 نیهتردستک شهرستان آستانه ب یو شهدا تیوضع نیشهرستان تالش بدتر تیرهفت یتعاون ،هاتعاونیدر کل  ن،یانگیم

 نیو شهرستان رشت در باالتر تیوضع ترینپایین، شهرستان آستارا در و در سطح شهرستان باشندمیرا دارا  تیوضع
 نیانگیرتبه مربوط به شهرستان رشت با م نیباالتر زین دیکل عوامل تول وریبهره ازلحاظ. اندداشتهقرار  ظلحا نیاز ا تیوضع

 یتعاون 22 زی. در کل استان ناست 133/0شاخص  نیانگیرتبه مربوط به شهرستان آستارا با م ترینپایینو  511/1شاخص 
 کیاز  ترنییپاکل  وریهبهر هاتعاونیدرصد  56معادل  یتعاون 28و  کیکل باالتر از  وریبهره هاتعاونیدرصد  44معادل 
داده  تیدرآمد اهم شیو افزا دیص شیاز افزا شتریب ،هانهیهز تیریکه به مد شودیم شنهادیپ ،هاافتهی به توجه با. اندداشته

 ،رسدیم داشتند، به نظر یبرتر استانمناطق  رینسبت به سا یور-بهره ازلحاظرشت  یهاتعاونی نکهیشود و با توجه به ا
 ریسا یهاتعاونی یکه برا گرددیم شنهادی، پجهتنیازاباشد.  مؤثر مسئله نیدر ا شتریمنطقه و امکانات ب نیا تیمرکز

 شیافزا اهآندر  وریبهرهتا امکان رشد  ردیصورت گ زاتیو تجه التیتسه نهیدر زم ،ژهیوبه یشتریب تحمای هاشهرستان
 .ابدی
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 یاد یلم یتاولو یک عنوانبه یوراز بهره ،نیافتهتوسعه و یافتهتوسعه یکشورها یهامروزه در اقتصاد کل
 یتیراز مد جزئی وریبهره یو ارتقا شدهمطرح یریتیمد یکردرو یک عنوانبه یوربهره یزن ایراندر  شود،یم

 ،ز گذشتها .مؤثرند یورمکاتب مختلف نسبت به بهره هاییدگاهو د یفدر تعر یاریعوامل بس کشور شده است.
 ی،ازمانو س یصنعت یریتمد ی،انند اقتصاد، روانشناسم ییهانظران و محققان رشتهصاحب موردتوجه یوربهره

 ،یسودآور ،ی، اثربخشییکارا یممفاه ی،وراز بهره یفتعار یشتردر ب بوده است. یو مهندس یزیکف ی،حسابدار
ر جنبه ب تأکیدی با ور. بهرهبردارد فرهنگ و مانند آن را در ی،و اجتماع یفرد یزندگ یفیتک ،ینوآور یفیت،ک

 آالتنیماش ی،مواد، انرژ یه، زمین،سرما کار، یرویاز منابع اعم از ن مؤثرتراز استفاده  عبارت است ،اقتصادی آن
 یستماتیکس یهاتالش یهکلبه ،دیگرعبارتبه. کاالها و خدمات یندو اطالعات در فرآ یزاتو ابزار، تجه
 یام ارتقا، نظهاآن ینتعامل نادرست ب ایانسان و  ن،یاز مواد، ماش یکاهش تلفات ناش یاحذف  یبرا ساختاریافته

 ی،سانان یروین ی،از منابع ماد ینهعبارت است از استفاده به ی،ور. هدف از بهبود بهرهشودیمگفته  یوربهره
 یاشتغال و کوشش برا یشگسترش بازارها، افزا ید،تول هایهزینهکاهش  ی،علم یقبه طر یرهو غ یالتتسه
نندگان کمصرف ومو عم یریتکه به سود کارگر، مد گونهآن یزندگ یارهایبهبود معو  یواقع یدستمزدها یشافزا

 (1376)سالمی،  باشد.

با کاربرد  یشترب یدروش تول یک (Diewert.,1992). دو راه وجود داد یدتول یشافزا یبرا ،طورکلیبه
 یدامل تولعو یوربهره یشبا افزا است. یوربهره یشاز راه افزا یدتول یگر، افزایشروش د است. یشترب یهانهاده

ت امکان رقاب ،شدهتمام یمتبا کاهش ق داد و یشعملکرد محصول را افزا یا را کاهش و یدتول هایینههز توانیم
 یبالت رقمحصو یا و ورهاکش یرسا یدکنندگانبا تول یسهدر مقا یداخل یدکنندگانتول یرا برا یدتول یزهانگ و

 ین،و همچن یدر بخش کشاورز یدو منابع تول هانهاده یتمحدود و یتجمع یندهد فزابا توجه به رش فراهم نمود.
 یزتوسعه کشاور یندهدر آ یوربه رشد بهره یشترتوجه ب یتاهم عوامل، ضرورت و یناز ا ینهعدم استفاده به

 .گرددیم یاننما ازپیشبیش
ن خاویاری، کیلکا ماهیان و ماهیان های صیادی در نظام آماری شیالت ایران در سه حوزه ماهیافعالیت

در  هاآناز  برداریبهرهترین ماهیان دریای خزرند که گیرد. ماهیان خاویاری انحصاریاستخوانی صورت می
های انحصار دولت بوده و توسط شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی از طریق صیادان اداری و شرکت

برداری تولید و بهره ادارات وو مدیریت امور ماهیان خاویاری پیمانکاری صید با مسئولیت دفتر مرکزی شرکت 
مهاجم دریای خزر  دارشانهحضور  ریتأثتحت  1378گیرند. کیلکا ماهیان نیز از سال شمالی انجام می یهااستان

یلی دهای گذشته بر ذخایر این ماهیان داشتند، دولت برنامه تعقرار گرفتند و با فشاری که ناوگان صیادی در سال
گیرد، در نظر گرفته است. از میزان صورت می مازندرانرا در صید ماهیان کیلکا که تنها در دو استان گیالن و 

درصد(  66ها )معادل عدد از این تعاونی 121های شمال کشور قرار دارند، تعاونی ماهیگیری که در آب 182
یالن قرار دارد. همچنین، میزان صید ماهیان استخوانی شهرستان استان گ 7تعاونی در  50که  استتعاونی پره 

از این میزان را  درصد( 43تن )معادل  4736بوده است که  1398تن در سال  10910های شمال کشور در آب
( از گذشته تاکنون قوانین و 1398اند. )سالنامه آماری سازمان شیالت ایران، صیادان استان گیالن صید کرده

 وسیلههبانجام صید پایدار  منظوربهدر راستای پوشش تقاضای آبزیان  نینشساحلی در مناطق مقررات گوناگون
دهی صید ماهیان استخوانی است. یکی از این قوانین سازمان شدهوضعوقت  صالحذیهای ها و شرکتسازمان

در قالب  تصویب شرکت ملی شیالت وقت رسید، مدیریت صید به 1342که در سال  سواحل دریای خزر
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 همچون ماهیان هادیگرگونههای تعاونی پره بوده است. صید به شیوه پره آسیب کمتری به ذخایر شرکت
های تعاونی دهی صید در قالب شرکتنماید. از سوی دیگر، با سازمانخاویاری موجود در حوزه صید وارد می

د با ندگان در مناطق ساحلی، کار نظارت بر صیتر از متقاضیان و جویافزون بر ایجاد اشتغال برای طیفی گسترده
 (.1387گیرد )آهوقلندری، دقت و سرعتی بیشتر انجام می

درصد  22/4 درصد گوشت ماهی خاویاری، 13/4درصد مساحت کل ایران،  0/9استان گیالن با حدود 
های هیگیری که در آبتعاونی ما 182نماید. از میزان درصد خاویار کشور را تولید می 15آبزیان پرورشی و 

 7تعاونی در  50که  استدرصد( تعاونی پره  66ها )معادل عدد از این تعاونی 121شمال کشور قرار دارند، 
تن  10910های شمال کشور شهرستان استان گیالن قرار دارد. همچنین، میزان صید ماهیان استخوانی در آب

اند. درصد( از این میزان را صیادان استان گیالن صید کرده 43تن )معادل  4736بوده است که  1398در سال 
 (1398یران، ا یالتسازمان ش یسالنامه آمار)

محصوالت کشاورزی مطالعات متعددی صورت گرفته که البته در داخل کشور  وریبهرهدر زمینه تحلیل 
احمدپور برازجانی و سلطانی شمار بوده است. مطالعات بسیار محدود و انگشت گونهنیاو در زمینه صید ماهی 

متوسط نیروی کار صید ماهی به دو روش سنتی و صنعتی در استان بوشهر را مقایسه کردند.  وریبهره( 1379)
یزدانی و همکاران  داری بیشتر بود.متوسط نیروی کار صنعتی نسبت به سنتی به شکی معنی وریبهرهطبق نتایج، 

ست یبا استفاده از شاخص ترنکو های پره در استان مازندرانتعاونی وریبهرهتحلیل ای به ( در مطالعه1396)
 همکاران و یمنداند. کمتر از یک بوده وریبهرههای استان دارای درصد تعاونی 84پرداختند. طبق نتایج، 

(Nadeemet al., 2010در مطالعه )کل عوامل  یوربهره یهاشاخص یست،با استفاده از شاخص ترنکو یا
طور مطالعه نشان داد که به ینا یج. نتااندزده ینتخمرا  1970-2005پنجاب در دوره  یبخش کشاورز یبرا

 ,.Wang & Waldenالدن )ووانگ بوده است.  2معادل  TFP شاخص موردمطالعهدوره  یمتوسط برا

د. رسی کردنصید ماهی در شمال شرق آمریکا را بر وریبهرهیست رشد با استفاده از شاخص ترنکو (2021
توان بود. از دیگر موارد تحقیق در این زمینه می 2018تا  2007درصدی طی دوره  2نتایج بیانگر رشد متوسط 

 Walden et(، والدن و همکاران )1399لی نسب )و(، جمالی 1397، نجفی و همکاران )(1395) یصالحبه 

al., 2015( و اکرهود و گوردون )Ekerhovd & Gordon., 2020 ).اشاره نمود 
ریزی و رشد و توسعه در این بخش اهمیت زیادی در برنامه وریبهرهرغم اینکه صید پره و تحلیل علی

شماری در داخل کشور )فقط یک مورد برای استان بخش شیالت و اقتصاد جامعه دارد، اما مطالعات انگشت
هیچ پژوهش دیگری هم در زمینه  شدهانجامهای ، بر اساس بررسیضمناًو  شدهانجاممازندران( در این زمینه 

و کلی پرداخته  جزی هایوریبهره زمانهمشیالت و یا پرورش ماهی که با این سطح از جزییات به بحث 
لی عوامل تولید و ک جزی وریبهره یلتحل، این تحقیق به دنبال شدهگفتهباشد، یافت نگردید. با توجه به مطالب 

 ها وریزیتواند در برنامه. نتایج مطالعه حاضر میاست یالنپره استان گ یدص یتعاون هایشرکتبرای 
 فادهمورداستو همچنین،  شدهگرفته به کارهای صیادی و شیالت کشور مسئولین تعاونی هایگذاریسیاست

 .قرارگیردنظران محققین و صاحب
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 مبانی نظری
 جزی یوربهره( 1376)سالمی،  شود.یم یمکل تقس یوربهره و یجزئ یوربهره نوعبه دو  یورمفهوم بهره

واحد نهاده  یکستانده حاصل از  صورتبه( FSP) 2یدعامل مشخص تول یوربهره یا (PFP) 1عامل تولید
از نهاده است که یک  متوسط یدهمان تول FSP ید،اقتصاد تول یدگاهاز د .شودیم یفدر هر زمان تعر ینمع

 یتکنولوژ چهارچوبدر  و ینمع زمانیک درآید و نهاده معین به دست می تقسیم کل محصول بر مقدار یک
عملکرد در هکتار  کار( و یروین یورستانده سرانه کارگر )بهره است. شدهحاصل یموجود در آن مقطع زمان

 است. یبخش کشاورز رد یجزئ یوراز بهره یجدو مثال را (ینزم یور)بهره
ود، داده ش یماز محصول تعم ینیمقدار مع یددر تول شدهمصرف یهانهاده کلبهمتوسط  یدهرگاه مفهوم تول 
 شدهمصرف یهامتوسط کل نهاده یدهمان تول ،دیگرعبارتبه .آیدمی( به دست TFP) 3هانهادهکل  یوربهره
 ینسبت شاخص کم صورتبه یارمع ینا است. یبخش اقتصاد یا و یدیواحد تول یکدر  ینمع زمانیکدر 
 شود:یم یفتعر یرز صورتبه یارمع یاضیر ازنظر شود.یم یفها تعرنهاده یده به شاخص کمستان

(Diewert.,1992) 
 

𝑄𝑡

𝑄0
= Q(𝑞0, 𝑞𝑡, 𝑤0, 𝑤𝑡)          (1)  
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(2)                                                                              
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=
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               (3)    

 یبردارها یب،به ترت pو  xو   هاآن یمتق ستانده و یتکم یبردارها ،به ترتیب wو  qدر روابط باال      
های )در دادهسال افق  و یهناظر بر سال پا t صفر و یهانماد ین،همچن هستند. هاآن یمتق وها نهاده یهایتکم

های مقطع عرضی )در داده یسهمورد مقا یدیاحد تولو مرجع یدیواحد تول دهندهنشان ایسری زمانی یا پانل( و 
شاخص  (3رابطه ) ( شاخص کل نهاده و2ستانده، رابطه ) ص( شاخ1هستند. رابطه )همانند مطالعه حاضر( 

 دهد. یکل را نشان م یوربهره
ی گیرد، ولمی قرار مورداستفاده هاارزیابی عملکرد نهاده یارمع یک عنوانی همیشه بهجزئ یوربهره هرچند،

 یرر ساد ایجادشده ییراتتغ و گیردیم یدهرا ناد یدتول ینددر فرا مورداستفادهعوامل  یگرآثار د چون این معیار،
 وتحلیلتجزیهمورد  کل یورشاخص بهرهگذارد، الزم است که در کنار ینهاده خاص م یک حساببهها را نهاده

 و اندکمیاب یاقتصاد ازنظر یدیتوجه دارد که همه عوامل تول یتواقع ینبه ا یکل یوربهره رایز؛ واقع شود

                                                                                                                                  
1.Partial factor productivity 

2.Factor specific productivity 

3.Total factor productivity 
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از  نییمقدار مع یدها در تولنهاده یهدر استفاده از کل ییجومنجر به صرفه درمجموع بایستیم یوربهبود بهره
از  تولیدی، شاخصی احدو ودی یا مقایسه دو مقطع زمان درکل  یورنسبت بهره روازاین محصول گردد.

 ید نسببهبو بوده و یحاالت مختلف تکنولوژ یستانده برا یدها در تولمجموعه از نهاده یک ینسب یثمربخش
 وریبهرهبرای محاسبه  .اندینمایبازم یا واحدها نسبت به هم رادر طول زمان  یدیواحد تول یاعملکرد بخش 

شاخص  هاآنترین متداولو  نیترمهمهای مختلفی وجود دارد که یکی از کل عوامل تولید  شاخص
 (Diewert.,1992: )است یرصورت زبه یستشاخص تورنکو یاضیفرم راست.  1یستتورنکو

[
𝑇𝐹𝑃𝑡

𝑇𝐹𝑃0
] =

∏[
𝑄𝑗𝑡

𝑄𝑗0
]

1 2⁄ (𝑅𝑗𝑡+𝑅𝑗0)

∏[
𝑋𝑖𝑡
𝑋𝑖0

]
1 2(𝑆𝑖𝑡+𝑆𝑖0)⁄

      

 (4)  

 وابط فوق،که در ر
jtR  وj0Rسهم محصول  یب،: به ترتj یا واحد  یهپاجاری و در سال  یدیام از کل درآمد واحد تول

 احد مرجع،و موردنظر
jtQ  وQj0مقدار محصول  یب،: به ترتj  احد مرجع،و موردنظریا واحد  یهپاجاری و در سال ام 
jtS  وj0Sنهاده سهم  یب،: به ترتi  موردنظریا واحد  یهپاجاری و در سال  یدیولواحد ت هزینهاز کل ام 

 احد مرجع،و
jtX و j0Xنهادهمقدار  یب،: به ترت i  و  احد مرجعو موردنظریا واحد  یهپاجاری و در سال ام 

 .باشندمی ضربحاصل عالمت :∏
تجمع  نیاعنوان وزن در جربه یسهسال مقا و یه( متوسط ساده سهم هر نهاده در سال پا4در رابطه )    

سال  و یهدر سال پا یدمتوسط ساده سهم هر محصول از کل درآمد تول ،طورهمین .رودیها به کار منهاده یساز
 ها وبودن سهم نهاده یرمتغ .گیردمیقرار  مورداستفادهستانده  یاجزا یتجمع ساز یانوزن جر صورتبه یسهمقا

 یریرا قادر به جذب اثرات تغ یستترنکوئ یورسهم محصوالت در طول دوره محاسبه، شاخص بهره ین،همچن
 هاییتواقع ،. لذایدنمایها در طول دوره مدر مصارف نهاده ییرتغ محصوالت و ها ونهاده یفیتک ییرتغ ،هاقیمت

با تابع  ستیترنکوئ وریبهرهانطباق شاخص  کند.یمنعکس م ترصحیح را بهتر و یدتول یاناتفاق افتاده در جر
بودن  مکمل ین،و همچن ینیاز جانش یشاخص قادر به جذب اثرات ناش ینشود که ایوگ باعث مد ترانسلیتول

وند ش یکدیگر یندر طول دوره مطالعه جانش یدتول یهااگر نهاده ،دیگرعبارتبهباشد.  یدتول یانها در جرنهاده
 یرتأث یدیبخش تول یاواحد  یوربهره یبر رو یقطر ینو از ا یرندقرار گ یدتول یاندر جر یدر رابطه مکمل یاو 

 .(Diewert.,1992) یورتد گرددیمنعکس م وریبهرهدر شاخص  خوبیبهبگذارند، اثرات آن 

 
 
 

 قیتحق یشناسروش
                                                                                                                                  
1.Tornqvist index 
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های تالش، آستارا، لنگرود، رودسر، در شهرستان صید پرههای در این تحقیق تعاونی موردمطالعهمناطق 
-جامعه آماری این مطالعه، کلیه مدیران عامل تعاونیباشند. استان گیالن می، بندرانزلی و رشت در هیاشرفآستانه

شهرستان  7تعاونی در  50هستند. به دلیل اینکه تنها تعداد  1396های صید پره استان گیالن در فصل صید 
تر از قیقدآوردن نتایج  به دستاستان گیالن در حوزه صید پره در قالب تعاونی فعالیت دارند، بنابراین، برای 

ها و اطالعات در این مطالعه، آوری دادههای استان صورت گرفت. روش جمعاز سطح تعاونی یکارتماممطالعه، 
اساتید و کارشناسان استفاده شد و در مورد پایایی چون  ازنظرمیدانی )تکمیل پرسشنامه( است. برای روایی 

 بود، نیاز به آزمون پایایی هاقیمتها و نی مصرف نهادهمقداری یا کمّی یع سؤاالتقالب پرسشنامه مربوط به 
ود ب هاآنهای مربوط به های مختلف و میزان صید و نیز، قیمتشامل مقادیر مصرف نهاده سؤاالتنداشت. این 

یرد. گقرار می مورداستفادهکه به شکل متداول و استاندارد در تحقیقات مربوط به تولید در حوزه کشاورزی 
 صورت گرفته است.  MS Excel افزارنرمالزم برای این مطالعه با  یهالیوتحلهیتجز

 وریبهرهدر محاسبات  مورداستفادههای در این پژوهش مقدار محصول، کل مقدار صید ماهی بوده و نهاده
، تعداد یتور اندازشامل تعداد نیروی کار )تعداد کل فعالین تعاونی یا صیادان(، کل میزان سرمایه، تعداد ساعات 

ها مقطع عرضی هستند و روند زمانی وجود ندارد، بنابراین، در داده کهییازآنجا. استها و تعداد تراکتورها قایق
نسبی باید  وریبهرهآن  یجابهرا محاسبه کرد و  وریبهرهتوان رشد کل عوامل تولید، نمی وریبهرهمورد 

های هر تعاونی نسبت الزم است که مقدار تولید و نهاده TFPص محاسبه شود. از طرفی، چون در محاسبه شاخ
به یک تعاونی معین سنجیده شوند، بهترین گزینه در چنین مواردی، در نظر گرفتن یک تعاونی فرضی است که 

 ها برای اینها باشد. برای این منظور، میانگین صیدها و همچنین، میانگین مصرف نهادهنماینده کل تعاونی
آن  وریبهره، وضعیت درواقع)نماینده جامعه( در نظر گرفته شد. با این کار، مقدار شاخص هر تعاونی  تعاونی

 وریهرهب ازلحاظها را توان تعاونیدهد و به این صورت میها نشان میتعاونی را نسبت به میانگین جامعه تعاونی
 کل عوامل تولید با یکدیگر مقایسه کرد.

 

 لیبحث و تحل
ر جدول د یالنپره استان گ یدص یتعاون هایشرکت یدص یدعوامل تول جزی وریبهرهو  یدص یزانمنتایج 

کیلوگرم کمترین و  7710دهد، تعاونی موج گل آستارا با که نتایج نشان می طورهماناست.  شدهداده( نشان 1)
 وریبهره ازلحاظاما ؛ انداشتهبرابر( بیشترین میزان صید را د 21کیلوگرم )حدود  158580بحر امید رودسر با 

ه متوسط ب طوربهدهد که یا متوسط، برای هر نهاده وضعیتی متفاوت وجود دارد. این شاخص نشان می جزی
 یرتهفت، برای اولین تعاونی )تعاونی مثالعنوانبهازای هر واحد نهاده چه مقدار صید صورت گرفته است. 

 160طور میانگین، در این تعاونی هاده نیروی کار، مبین این است که بهدر مورد ن 160شهرستان تالش(، مقدار 
میانگین، به ازای  طوربهکه  دهدیمهم نشان  199است. عدد  شدهانجامکیلوگرم به ازای هر نفر نیروی کار صید 

تور ت مشابه، به ازای یک ساع طوربهاست.  دشدهیصکیلوگرم ماهی  199هر ده میلیون ریال سرمایه نقدی 
 است.  شدهانجامکیلوگرم صید  2000و  2667، 17، یک قایق و یک دستگاه تراکتور هم به ترتیب، یانداز
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های تعاونی صید عوامل تولید صید شرکت جزی وریبهره. میزان صید و 1جدول  
 )واحد: کیلوگرم) 1396پره استان گیالن در فصل صید 

هامتوسط نهاده وریبهره     

ستاشهر تعاونی
 ن

 سرمایه نیروی کار صید
تور مدت 
یانداز  

 تراکتور قایق

تیرهفت  2000 2667 17 199 160 8000 تالش 

 6250 8333 31 412 556 25000 تالش امید چوبر

 3750 6563 23 20349 438 26250 تالش شهدای جوکندان

 4500 6000 22 226 360 18000 تالش پشته جوکندان

 2570 3855 7 291 131 7710 آستارا موج گل

 5500 16500 31 651 868 33000 لنگرود اسالمی

 6200 15500 32 309 689 31000 لنگرود شهید رجایی

 9125 7300 43 331 562 36500 لنگرود چاف

 8075 10094 41 671 449 40375 رودسر شهدای انزلی

 26430 39645 176 480 1586 158580 رودسر بحرامید

 10417 20833 58 272 1250 62500 رودسر گل سفید

 7300 18250 34 182 608 36500 رودسر شهید رجایی

 6000 10000 37 595 667 30000 رودسر گیالن

 5400 16200 40 129 4050 32400 رودسر آزادگان

 14167 28333 79 241 8500 85000 رودسر دریاکنار

 8333 16667 26 271 2500 50000 رودسر حقیقت کار

انصاریشهید   7767 15533 24 431 568 46600 رودسر 

اسفند15  8600 14333 40 143 662 43000 رودسر 

بهمن22  5750 11500 38 172 460 34500 رودسر 

 5667 11333 28 337 971 34000 رودسر شیرین محله
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آبان22  12141 32375 81 32054 1229 97125 آستانه 

 15125 52938 98 5228 1794 105875 آستانه شهدای دستک

 12128 36383 61 1045 1348 109150 آستانه مصطفی خمینی

 11625 23250 55 2067 3444 93000 آستانه شهید شعبانژاد

 10828 21656 48 12375 1444 86625 آستانه یادگار امام

 6900 23000 57 138000 767 69000 آستانه توکل

 6161 14375 29 166 1875 43125 آستانه شهدای کیاشهر

فروردین12  10125 27000 56 368 5400 81000 آستانه 

 13867 27733 62 209 756 83200 آستانه سپیدرود

 7688 20500 48 184 2050 61500 آستانه کوالک

 6100 20333 24 151 678 61000 آستانه اتحاد

آبان13  10200 17000 57 388 1020 51000 آستانه 

 9107 21250 47 141 911 63750 انزلی شهدای بشمن

 8750 17500 36 76 833 52500 انزلی شهدای کریم بخش

نیروی دریایی 
 ارتش

 19500 19500 83 393 1560 78000 انزلی

 15075 18844 110 652 1256 75375 انزلی شهدای سنگاچین

 9804 34313 54 274 1024 68625 انزلی شهید مطهری

 7679 26875 50 329 827 53750 انزلی شهید رجبی مقدم

 7875 31500 40 170 6300 63000 انزلی ایثارگران

 10286 24000 40 359 1029 72000 انزلی شهدای میان پشته

 10000 12500 83 378 833 50000 انزلی پیک گیالن

 22100 33150 76 756 1490 92500 انزلی شهید بهشتی

 24400 40667 81 936 1525 59125 انرلی شهید نوبخت

 20833 31250 83 734 1712 132600 رشت دوستی
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 22800 28500 94 756 1267 122000 رشت قلم گوده

 18500 23125 117 708 1423 125000 رشت شمال

 7391 29563 41 328 2365 114000 رشت شهدای جفرود

 14367 28733 51 1718 1231 86200 رشت شهید کشاورز

 26250 35000 90 1042 1615 105000 رشت شهید شیرودی

 16333 32667 91 813 1400 98000 رشت شهید کریمی

 26430 52938 176 138000 8500 158580  حداکثر

 2000 2667 7 76 131 7710  حداقل

 24430 50271 169 137924 8369 150870  دامنه تغییرات

 10955 21698 55 4590 1529 65839  میانگین

سهم بیشتر از 
 میانگین

 44%  28%  10%  42%  44%  34%  

 6065 10499 31 19814 1541 33591  انحراف معیار

ییراتتغ یبضر   51/0  1/01 4/32 0/55 0/48 0/55 

       های تحقیقماخذ: یافته    
 

های نیروی کار، سرمایه، تور )مدت برای نهاده موردمطالعههای تعاونی وریبهرهطبق این نتایج، میانگین 
کیلوگرم بوده است که این  10955و  21698، 55، 4590، 1529ازی(، قایق و تراکتور به ترتیب برابر با تور اند

قرار گرفت. الزم به  مورداستفادهتعاونی مرجع  عنوانبه  کل عوامل تولید وریبهرهنتایج میانگین برای محاسبه 
زا مج صورتبهام برای هر نهاده باید که در بخش روش تحقیق هم گفته شد( این ارق طورهمانذکر است که )

 TFPکل عوامل تولید یا  وریبهرهها در شاخص کل نهاده زمانهمها تفسیر شود و نقش و مستقل از سایر نهاده
 شود که در بخش بعدی نتایج ارائه خواهد شد.ظاهر می

های نیروی کار، د نهادهاند و در مورها بیشتر از میانگین، صید داشتهدرصد تعاونی 44طبق این نتایج، 
 وریبهرهها بیشتر از میانگین، درصد تعاونی 34و  44، 42، 10، 28سرمایه، تور، قایق و تراکتور هم به ترتیب، 

 ها دارد.تر از میانگینو پراکندگی بیشتر در نیمه پایین هاآناند که حاکی از عدم توزیع یکنواخت داشته
، تعاونیشدهگزارشکه در آخرین ردیف این جدول  CVیا  1ییراتهمچنین، با توجه به معیار ضریب تغ

سرمایه هم  وریبهره ازلحاظ( و CVها کمترین اختالف )کمترین قایق وریبهره ازلحاظ یموردبررسهای 

                                                                                                                                  
1.Coefficient of variation 
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های نیروی کار و وریطبق این معیار، در بهره درواقع( را با یکدیگر دارند. CV نیتربزرگبیشترین اختالف )
 شود. ها نوسان بیشتری مشاهده مییه نسبت به سایر نهادهسرما

یا متوسط، برای هر نهاده وضعیتی متفاوت وجود دارد. طبق  جزی وریبهره ازلحاظکه گفته شد،  طورهمان
توسط، م وریبهره ازلحاظنتایج، هرچند، شرکت تعاونی بحر امید رودسر باالترین رتبه صید را دارا بوده ولی 

قرار داشته است. در مورد نهاده  هاتعاونیو تراکتور در صدر سایر  تور اندازیهای مدت مورد نهادهفقط در 
نیروی کار، تعاونی دریاکنار رودسر، برای نهاده سرمایه، تعاونی توکل آستانه و در مورد نهاده قایق، تعاونی 

رین آستارا که کمت موج گلابه، تعاونی مش طوربهها قرار دارند. شهدای دستک آستانه باالتر از سایر تعاونی
ترین رتبه داشته ولی های نیروی کار و مدت تور اندازی هم پاییننهاده وریبهرهعملکرد صید را داشته، در 

های قایق و انزلی و در مورد نهاده بخش میکر یشهدادر مورد نهاده سرمایه، به تعاونی  وریبهرهترین پایین
 شود.تیر تالش مربوط میتتراکتور، به تعاونی هف

( همبستگی بین 2بیشتر با صید بیشتر ارتباط داشته باشند، در جدول ) وریبهرهرود، انتظار می کهییازآنجا
 طورهمانبررسی شد.  1جداگانه و به کمک آزمون همبستگی پیرسون طوربهعوامل تولید  وریبهرهمیزان صید با 

در داری )معنی کامالً طوربهمل تور، قایق و تراکتور هر سه با میزان صید عوا وریبهرهدهد، که جدول نشان می
ح نیروی کار در سط وریبهرهسطح یک درصد( رابطه قوی و مثبت دارند. از طرف دیگر، رابطه میزان صید با 

 جهتنیازادار بوده که درصد معنی 22سرمایه در سطح  وریبهرهدار ضعیف و مثبت بوده ولی با درصد معنی 10
 . رادار استسطح اطمینان کمی 

 
های ی صید شرکتهانهاده وریبهرههمبستگی بین میزان صید با  -2جدول 

 1396تعاونی صید پره استان گیالن در فصل صید 
 ضریب همبستگی   ضریب همبستگی 

سطح  مقدار پارامتر
 احتمال 

سطح  مقدار پارامتر 
 احتمال

تور مدت 
 اندازی

 052/0 276/0 نیروی کار  000/0 805/0

 782/0 040/0 سرمایه  000/0 802/0 قایق

     000/0 791/0 تراکتور

        های تحقیقماخذ: یافته   

 

                                                                                                                                  
1.Pearson correlation test 
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ا و مجز صورتبه، نقش هر نهاده را در کلیت تولید هانهادهمتوسط  وریبهرهگفته شد،  قبالً که  طورهمان
 وریبهرهها باید از شاخص کل نهاده زمانهممشخص کردن نقش دهد و برای ها نشان میمستقل از سایر نهاده
 هایرتبهو کل  وریبهرهشاخص ( نتایج محاسبه این 3در جدول ) استفاده کرد که  TFPکل عوامل تولید یا 

دهد، تعاونی موج گل آستارا که نتایج نشان می طورهماناست.  شدهدادهتفکیک هر تعاونی، نشان  مربوطه، به
 یدکل عوامل تول وریبهرهبه ترتیب، کمترین و بیشترین میزان  224/3و بحر امید رودسر با  133/0 با شاخص

، شدهاستفادهتعاونی مرجع  عنوانبهها در محاسبه این شاخص از میانگین تعاونی کهییازآنجااند. را داشته
درصد و یا به  13 اندازهبهدهد که این تعاونی فقط بنابراین، این عدد در مورد تعاونی موج گل آستارا نشان می

و توانایی صید با این مجموعه از منابع را داشته است. در  وریبهرهها، میانگین تعاونی هشتمکیعبارتی، حدود 
ها توانایی استفاده از منابع برابر میانگین تعاونی 3درصد بیشتر یا بیش از  220مقابل، تعاونی بحر امید رودسر 

عملکرد صید هم به همین شکل بوده،  ازلحاظاین دو تعاونی  تیموقعدر جهت صید بیشتر را دارا بوده است. 
ند. البته، ایعنی تعاونی موج گل آستارا کمترین و بحر امید رودسر بیشترین میزان صید را در کل استان داشته

 برمیتقس 224/3برابر ) 24د بیشتر، حدود ( صی7710 برمیتقس 158580برابر ) 21تعاونی بحر امید رودسر با 
 بیشتری داشته است.  کل وریبهره( 133/0

ند. البته، ایکی نشده قاً یدق کل وریبهره های شاخصهای میزان صید با رتبههمچنین، نتایج نشان داد که رتبه
کمی  ازلحاظم یکسانی )ه بیشتر نیست، مگر اینکه همه از منابع وریبهرهتولید یا محصول بیشتر به معنی  لزوماً

ا بین برای بررسی اینکه آی یولنبوده است.  گونهنیاو هم کیفی( استفاده کرده باشند که در مورد این پژوهش 
در سطح  81/0آزمون همبستگی پیرسون انجام شد و نتیجه )مقدار ضریب  نهاین دو ارتباطی وجود داشته یا 

 ها ارتباط مثبت و قوی وجود دارد.تعاونی کل وریبهرهن صید و درصد( نشان داد که بین میزا 1 دارمعنی

وامل ع یکل وریبهره نیز ومیانگین(  طوربهها و هم )هم به تفکیک نهاده جزی وریبهرهرتبه ( 4در جدول )
 شود،که در جدول مشاهده می طورهماناند. محاسبه و مقایسه شدهپره  یدص یتعاون هایشرکت یدص یدتول

مید ، تعاونی امثالعنوانبههای مختلف، متفاوت است. برای نهاده جزی وریبهرهمیزان  ازلحاظهر تعاونی رتبه 
 طوربهو  رادار است 22سرمایه رتبه  وریبهره ازلحاظولی  44نیروی کار رتبه  وریبهره ازلحاظچوبر تالش 

کل  وریبهره ازلحاظرد. از طرفی، رتبه این تعاونی ها در اختیار دانهاده جزی وریبهرهرا در  38میانگین رتبه 
بدترین  تالش تیرهفتمیانگین، تعاونی  طوربهها، بوده است. طبق نتایج، در کل تعاونی 40عوامل تولید برابر با 

. الزم به توضیح است که باشندمی( را دارا 6( و شهدای دستک آستانه بهترین وضعیت )رتبه 48وضعیت )رتبه 
د اند، بنابراین، این پارامتر هماننارقام متفاوتی بوده هارتبه، جزیهای وریر محاسبه میانگین رتبه بهرهچون د

دهد، یعنی، برای بهترین و بدترین وضعیت، به ترتیب، را نشان نمی 50تا  1ارقام  قاًیدقکلی  وریبهرهرتبه 
 است.  صیتشخقابل یراحتبه هاآنموقعیت نسبی  یولآید، به دست نمی 50و  1های رتبه
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های تعاونی صید پره کل عوامل تولید و رتبه شرکت وریبهرهشاخص -3جدول  
1396استان گیالن در فصل صید   

 نام شهرستان نام تعاونی

 کل عوامل وریبهرهشاخص  مقدار صید

 رتبه مقدار رتبه (kgمقدار )

تیرهفت  49 0/309 49 8000 تالش 

 40 0/576 47 25000 تالش امید چوبر

 47 0/431 46 26250 تالش شهدای جوکندان

 48 0/414 48 18000 تالش پشته جوکندان

 50 0/133 50 7710 آستارا موج گل

 41 0/574 42 33000 لنگرود اسالمی

 39 0/604 44 31000 لنگرود شهید رجایی

 28 0/807 38 36500 لنگرود چاف

 32 0/757 37 40375 رودسر شهدای انزلی

 1 3/224 1 158580 رودسر بحرامید

 17 1/082 25 62500 رودسر گل سفید

 38 0/631 38 36500 رودسر شهید رجایی

 36 0/691 45 30000 رودسر گیالن

 31 0/761 43 32400 رودسر آزادگان

 12 1/517 15 85000 رودسر دریاکنار

 44 0/525 32 50000 رودسر حقیقت کار

ررودس شهید انصاری  46600 34 0/455 45 

اسفند15  34 0/741 36 43000 رودسر 

بهمن22  35 0/711 40 34500 رودسر 
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 43 0/527 41 34000 رودسر شیرین محله

آبان22  13 1/506 10 97125 آستانه 

 4 1/830 7 105875 آستانه شهدای دستک

 16 1/136 6 109150 آستانه شهید مصطفی خمینی

 21 1/055 11 93000 آستانه شهید شعبانژاد

 26 0/906 13 86625 آستانه یادگار امام

 20 1/057 21 69000 آستانه توکل

 42 0/557 35 43125 آستانه شهدای کیاشهر

فروردین12  18 1/076 17 81000 آستانه 

 15 1/143 16 83200 آستانه سپیدرود

 25 0/913 26 61500 آستانه کوالک

 46 0/455 27 61000 آستانه اتحاد

آبان13  19 1/058 31 51000 آستانه 

 27 0/882 23 63750 انزلی شهدای بشمن

 37 0/683 30 52500 انزلی شهدای کریم بخش

 10 1/541 18 78000 انزلی نیروی دریایی ارتش

 3 2/045 19 75375 انزلی شهدای سنگاچین

 22 1/017 22 68625 انزلی شهید مطهری

 24 0/928 29 53750 انزلی شهید رجبی مقدم

 30 0/778 24 63000 انزلی ایثارگران

 33 0/750 20 72000 انزلی شهدای میان پشته

 9 1/544 32 50000 انزلی پیک گیالن

 14 1/424 2 92500 انزلی شهید بهشتی
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 11 1/519 4 59125 انرلی شهید نوبخت

 8 1/558 3 132600 رشت دوستی

 5 1/740 5 122000 رشت قلم گوده

لشما  2 2/177 12 125000 رشت 

 29 0/779 28 114000 رشت شهدای جفرود

 23 0/962 14 86200 رشت شهید کشاورز

 7 1/674 8 105000 رشت شهید شیرودی

 6 1/687 9 98000 رشت شهید کریمی

                های تحقیقماخذ: یافته    

 
یکی نیستند ولی چون انتظار  باهم قاًیدقی لک وریبهره و متوسط وریبهرههای همچنین، میانگین رتبه

مورد  ئلهمسی شود، این کل وریبهرهمنجر به بهتر شدن  جزیهای وریهرهمیانگین رتبه ب بهتر بودن رود که می
 وریهرهبکل، برای بررسی اینکه آیا بین رتبه  وریبهرهآزمون قرار گرفت. به همین منظور، مشابه با رابطه صید و 

وجود دارد یا نه، آزمون همبستگی پیرسون انجام شد  داریمعنیارتباط  جزی وریبهره هایرتبهیانگین کلی با م
 هایوریی و میانگین بهرهکل وریبهرهدرصد( نشان داد که بین  1 دارمعنیدر سطح  91/0و نتیجه )مقدار ضریب 

 ها ارتباط مثبت و قوی وجود دارد.متوسط تعاونی

ا، هتر شدن و تکمیل تحلیلها انجام شد، ولی برای غنیدر سطح تعاونی هامقایسهل و تا این بخش، تحلی
عوامل  جزی وریبهره( میزان صید و 5ها هم صورت گرفته است. در جدول )مقایسه نتایج در سطح شهرستان

، به درواقع .اندشدهارائههای استان گیالن های تعاونی صید پره بر اساس میانگین شهرستانتولید صید شرکت
تفسیر  شود.استان بهتر انجام می مختلفهای متوسط عوامل تولید شهرستان وریبهرهکمک این جدول، مقایسه 
 19313متوسط هر تعاونی صید  طوربه، در شهرستان تالش مثالعنوانبه. است( 1این اعداد شبیه جدول )

کیلوگرم  378میانگین به ازای هر نفر نیروی کار  طوربهتان های این شهرسکیلوگرم صید انجام داده و تعاونی
دول ها، در جها هم تفسیر مشابهی وجود دارد. برای مقایسه بهتر شهرستاناند. برای سایر نهادهماهی صید کرده

که در جدول مشخص است، هرچند در کل، موقعیت و  طورهماناست.  شدهانجامها بندی شهرستان( رتبه6)
ا هها بسته به هر نهاده متفاوت است، ولی بر اساس ستون آخر و میانگین رتبهمتوسط شهرستان وریبهرهرتبه 

( و شهرستان رشت در باالترین 7ترین وضعیت )رتبه ، شهرستان آستارا در پاییندرمجموعتوان دریافت که می
 اند.( از این لحاظ قرار داشته1وضعیت )رتبه 
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 های تعاونیو کلی عوامل تولید صید شرکت جزی وریبهرهرتبه  -4جدول  
  1396صید پره استان گیالن در فصل صید 

هامتوسط نهاده وریبهره     میانگین  

 وریبهره

هانهاده  
 نام تعاونی

نام 
شهر
 ستان

وربهره
کلی ی  

نیروی 
 سرمایه کار

تور مدت 
 تراکتور قایق اندازی

تیرهفت  48 50 50 49 40 49 49 تالش 

ید چوبرام  38 38 45 40 22 44 40 تالش 

شهدای 
 جوکندان

 38 48 47 47 3 47 47 تالش

پشته 
 جوکندان

 46 47 48 48 38 48 48 تالش

 46 49 49 50 33 50 50 آستارا موج گل

لنگرو اسالمی
 34 45 34 41 18 31 41 د

 شهید رجایی
لنگرو

 37 39 37 39 32 37 39 د

 چاف
لنگرو

 34 25 46 28 29 43 28 د

 شهدای انزلی
رود
 33 30 43 30 16 46 32 سر

رود بحرامید
 8 1 3 1 20 13 1 سر

 گل سفید
رود
 24 19 25 17 35 23 17 سر

 شهید رجایی
رود
 37 36 30 38 42 41 38 سر
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 گیالن
رود
 36 42 44 36 19 39 36 سر

رود آزادگان
 33 46 35 32 49 4 31 سر

 دریاکنار
رود
 16 13 15 13 37 1 12 سر

قیقت کارح  
رود
 30 29 33 44 36 6 44 سر

 شهید انصاری
رود
 35 32 36 45 21 42 45 سر

اسفند15  
رود
 38 28 39 34 47 40 34 سر

بهمن22  
رود
 41 43 41 35 43 45 35 سر

 شیرین محله
رود
 37 44 42 43 28 29 43 سر

آبان22  
آستان

 13 15 9 12 2 25 13 ه

شهدای 
 دستک

آستان
 6 10 1 4 5 10 4 ه

هید مصطفی ش
 خمینی

آستان
 13 16 4 16 8 20 16 ه

شهید 
 شعبانژاد

آستان
 14 17 20 21 6 5 21 ه

آستان یادگار امام
 18 18 23 26 4 17 26 ه

آستان توکل
 23 37 22 18 1 35 20 ه

شهدای 
 کیاشهر

آستان
 35 40 38 42 45 9 42 ه
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فروردین12  
آستان

 18 22 17 20 26 3 18 ه

 سپیدرود
آستان

 24 14 16 15 39 36 15 ه

 کوالک
آستان

 27 33 26 25 41 8 25 ه

آستان اتحاد
 40 41 27 46 46 38 46 ه

آبان13  
آستان

 25 21 32 19 24 28 19 ه

 31 26 24 27 48 30 27 انزلی شهدای بشمن

شهدای کریم 
 35 27 31 37 50 32 37 انزلی بخش

نیروی دریایی 
 16 7 28 10 23 14 10 انزلی ارتش

شهدای 
نگاچینس  

 16 11 29 3 17 22 3 انزلی

 23 24 6 22 34 27 22 انزلی شهید مطهری

شهید رجبی 
 28 34 18 24 30 34 24 انزلی مقدم

 24 31 10 31 44 2 30 انزلی ایثارگران

شهدای میان 
 25 20 19 32 27 26 33 انزلی پشته

 26 23 40 8 25 32 9 انزلی پیک گیالن

 11 5 7 14 13 16 14 انزلی شهید بهشتی

 8 3 2 11 10 15 11 انرلی شهید نوبخت

 10 6 11 8 14 11 8 رشت دوستی
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 11 4 14 5 12 21 5 رشت قلم گوده

 13 8 21 2 15 18 2 رشت شمال

 23 35 12 29 31 7 29 رشت شهدای جفرود

 16 12 13 23 7 24 23 رشت شهید کشاورز

شهید 
 شیرودی

 7 2 5 7 9 12 7 رشت

ترش شهید کریمی  6 19 11 6 8 9 11 

       های تحقیقماخذ: یافته    

 

 های تعاونیعوامل تولید صید شرکت جزی وریبهرهمیانگین میزان صید و -5جدول  
 ))واحد: کیلوگرم 1396های استان گیالن در فصل صید صید پره شهرستان

هامتوسط نهاده وریبهره    

شهرستاننام  نیروی  صید 
 سرمایه کار

تور مدت 
 اندازی

 تراکتور قایق

 4125 5891 23 5296 378 19313 تالش

 2570 3855 7 291 131 7710 آستارا

 6942 13100 35 430 706 33500 لنگرود

 9492 17727 52 327 1856 54455 رودسر

 10241 26379 56 16020 1817 78467 آستانه

 13143 25463 64 406 1599 66239 انزلی

 18068 29834 81 871 1573 111829 رشت

                های تحقیقماخذ: یافته
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( نشان 7در جدول ) هاآنهای رتبه ها همراه بابه تفکیک شهرستان یدکل عوامل تول وریبهرهشاخص نتایج 
که در جدول مشخص است، باالترین رتبه مربوط به شهرستان رشت با میانگین  طورهماناست.  شدهداده

. نکته جالب است 133/0ترین رتبه مربوط به شهرستان آستارا با میانگین شاخص ایینو پ 511/1شاخص 
ماره ها )جدول شتعاونیها یکی است که در مورد ها دقیقا با رتبه میزان صید شهرستاناینجاست که این رتبه

 گردید. دیتائ هاآن( این نتیجه مشاهده نشد، هرچند، همبستگی مثبت 4

ای همتوسط عوامل تولید صید شرکت وریبهرهرتبه میانگین میزان صید و -6ل  جدو
  1396های استان گیالن در فصل صید تعاونی صید پره شهرستان

هامتوسط نهاده وریبهره   میانگین  
رتبه 
هانهاده شهرستاننام   نیروی  صید 

 سرمایه کار
تور مدت 

 اندازی
 تراکتور قایق

 6 6 6 6 2 6 6 تالش

 7 7 7 7 7 7 7 آستارا

 5 5 5 5 4 5 5 لنگرود

 4 4 4 4 6 1 4 رودسر

 2 3 2 3 1 2 2 آستانه

 3 2 3 2 5 3 3 انزلی

 1 1 1 1 3 4 1 رشت

                های تحقیق: یافتهمآخذ

ر بدتبهتر یا  وریبهرهوضعیت  دهندهنشانکل  وریبهرهکمتر از یک بودن شاخص  بیشتر یا  کهییازآنجا
ها ها بر این اساس و به تفکیک شهرستانتعداد و سهم تعاونی  (8نسبت به میانگین جامعه است، در جدول )

االتر از کل ب وریبهرهاست. طبق این نتایج، در شهرهای تالش، آستارا و لنگرود هیچ تعاونی با  شدهدادهنشان 
 8( در استان مربوط به شهرستان آستانه با <1TFPباالتر از یک ) وریبهرهیک وجود نداشته و بیشترین سهم 

کل باالتر  وریبهرهها درصد تعاونی 44تعاونی معادل  22درصد بوده است. در کل استان نیز  36تعاونی معادل 
( در استان مربوط به شهرستان TFP<1تر از یک )پایین وریبهرهاند. در طرف مقابل، بیشترین سهم از یک داشته

 وریبهرهها درصد تعاونی 56تعاونی معادل  28درصد بوده است. در کل استان نیز  32تعاونی معادل  9رودسر با 
 اند.  تر از یک داشتهکل پایین

 



                                                                      1400 زمستان، 40، شماره 10جلد     182   

 

 

های تعاونی صید پره کل عوامل تولید و رتبه شرکت وریبهرهشاخص -7جدول  
  1396های استان گیالن در فصل صید شهرستان

نام 
 شهرستان

 کل عوامل وریبهرهشاخص  صیدمیزان کل 

 رتبه مقدار رتبه (kgمقدار )

 تالش

 آستارا

 لنگرود

 رودسر

 آستانه

 انزلی

 رشت

19313 6 0/433 6 

7710 7 0/133 7 

33500 5 0/662 5 

54455 4 0/969 4 

78467 2 1/058 3 

66239 3 1/192 2 

111829 1 1/511 1 

          های تحقیقماخذ: یافته  

های تعاونی صید پره کل عوامل تولید و رتبه شرکت وریبهرهشاخص -8جدول  
  1396های استان گیالن در فصل صید شهرستان

 شهرستاننام 

 <1TFPهای با تعاونی TFP<1های با تعاونی 

تعداد 
 سهم تعداد سهم تعداد هاتعاونی

 %0 0 %14 4 4 تالش

 %0 0 %4 1 1 آستارا

 %0 0 %11 3 3 لنگرود
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 %14 3 %32 9 12 رودسر

 %36 8 %14 4 12 آستانه

 %27 6 %18 5 11 انزلی

 %23 5 %7 2 7 رشت

 %100 22 %100 28 50 کل استان

          های تحقیقماخذ: یافته              
       

 اهشنهادیو پ نتیجه گیری
دتر ب وریبهره ازلحاظها از سایر تعاونی هابر اساس نتایج این پژوهش، هیچ تعاونی صیدی در تمامی نهاده

نابراین، ب؛ های مختلف، متفاوت استبرای نهاده جزی وریبهرهمیزان  ازلحاظیا بهتر نیست و رتبه هر تعاونی 
 وریهرهب ازلحاظمطلق و با قطعیت، یک تعاونی را بدترین یا بهترین تعاونی  طوربهتوان بر این اساس نمی

 ورطبهتوان گفت که می جزیهای وریاز بهره آمدهدستبهدر نظر گرفت. ولی طبق نتایج یا متوسط  جزی
آستانه تان شهرسشهرستان تالش بدترین وضعیت و شهدای دستک  تیرهفتها، تعاونی میانگین، در کل تعاونی

 باشند.بهترین وضعیت را دارا می
ا هها اختالف بیشتری بین تعاونیبه سایر نهادههای نیروی کار و سرمایه نسبت وریهمچنین، در بهره

ت و نیز توانایی مدیری مورداستفادهتواند نشان دهد که در کیفیت نیروی کار می مسئلهشود. این مشاهده می
ستان گیالن های صیادی اهای اختالفات به نسبت بیشتری بین تعاونیها نسبت به سایر نهادههزینه و نقدینگی

 وجود دارد.
 وریهرهبعملکرد صید باالتر به معنی برتری در  لزوماًهم نشان داد که  وریبهرهایج بررسی رابطه صید و نت

 سئلهمها ارتباط مثبت و قوی وجود دارد. این تعاونی کل وریبهرهها نبوده ولی بین میزان صید و نهاده تکتک
کننده افزایش عملکرد صید باشد و اند تضمینتوها نمیفقط در برخی نهاده وریبهرهدهد که افزایش نشان می

 ها اتفاق بیافتد.و در کلیه عوامل و نهاده جانبههمه وریبهرهالزم است که بهبود 
متوسط  وریبهرهها هم نشان داد که هرچند در کل، موقعیت و رتبه نتایج مربوط به مقایسه شهرستان

هرستان وضعیت و ش ترینپایین، شهرستان آستارا در درمجموعها بسته به هر نهاده متفاوت است، ولی شهرستان
به نیز باالترین رت یدکل عوامل تول وریبهره ازلحاظاند. رشت در باالترین وضعیت از این لحاظ قرار داشته

ترین رتبه مربوط به شهرستان آستارا با میانگین و پایین 511/1مربوط به شهرستان رشت با میانگین شاخص 
کل باالتر از یک  وریبهرهها درصد تعاونی 44تعاونی معادل  22. در کل استان نیز است 133/0شاخص 

(1TFP> و )کل پایین وریبهرهها درصد تعاونی 56تعاونی معادل  28( 1تر از یکTFP<داشته ) اند. این
شابه نتیجه مطالعه یزدانی ( م>1TFPکل کمتر از یک ) وریبهرههای با بیشتر بودن سهم تعاونی ازلحاظنتیجه 

مقدار این سهم، متفاوت است، زیرا این سهم در  ازلحاظولی  است( برای استان مازندران 1396و همکاران )
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تواند جایگاه می مسئله. این استدرصد( از استان مازندران  84درصد در مقابل  56استان گیالن بسیار کمتر )
 کل نشان دهد. وریبهره ازلحاظالن را نسبت به استان مازندران های صید استان گیبهتر تعاونی

، در یجزهای وریها با توجه به میزان بهرهشود که تعاونیمی شنهادیپهای این تحقیق با توجه به یافته
وجه و ر تتری دارند، بیشتها موقعیت و رتبه پایینهایی که در مقایسه با سایر تعاونینهاده وریبهرهجهت بهبود 

در استان بهبود پیدا کند. همچنین، با توجه به اختالف زیاد در  هاآنتالش کنند تا جایگاه و موقعیت کلی 
ود که شسرمایه داشتند، پیشنهاد می وریبهرهها کمتر از میانگین، نهاده سرمایه و اینکه عمده تعاونی وریبهره

ای هدرآمد اهمیت داده شود. با توجه به اینکه تعاونیها، بیشتر از افزایش صید و افزایش به مدیریت هزینه
رسد، مرکزیت این منطقه و نسبت به سایر مناطق استان برتری داشتند، به نظر می وریبهره ازلحاظرشت 

ها تانهای سایر شهرسگردد که برای تعاونی، پیشنهاد میجهتنیازاباشد.  مؤثر مسئلهامکانات بیشتر در این 
در  ریوبهرههایی همچون تسهیالت و تجهیزات صیادی صورت گیرد تا امکان رشد ی در زمینهحمایت بیشتر

. ستایکی از پارامترهای مهم آن  مسلماًنیست ولی  وریبهرهمیزان  صرفاًافزایش یابد. البته مبنای حمایت  هاآن
ای هکن است شرایط سایر استانو مم شدهانجامباالخره، با توجه به اینکه این مطالعه فقط در استان گیالن 

م شود که مطالعات مشابهی در سایر مناطق انجاگران توصیه میشمالی متفاوت باشد، به سایر محققین و پژوهش
 تری فراهم شود.گیری و مقایسه بهتر و دقیقدهند تا امکان نتیجه

 

 قدردانی و تشکر

 این پژوهش تحقیق با حمایت مالی هیچ نهادی نبوده است.
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Abstract 
Today, in the economies of all developed and underdeveloped countries, productivity 

is mentioned as a national priority. In our country, productivity has been proposed as a 

management approach and productivity promotion has become a part of the country's 

management. This study was conducted to analyze the productivity of fishing 

cooperatives in Guilan province. In this research, the method of partial productivity 

analysis and total factors productivity and Tornqvist index was used and the data of this 

research were collected using a questionnaire from the level of fishing cooperatives for 

the fishing season of 2017. The results showed that in terms of partial productivity, on 

average, in all cooperatives, Haft Tir Cooperative in Talesh county has the worst 

situation and the martyrs of Dastak in Astana county have the best situation and at the 

county level, Astara county is in the lowest situation and Rasht county is in the highest 

position. In terms of total factor productivity, the highest rank is related to Rasht county 

with an average index of 1.511 and the lowest rank is related to Astara county with an 

average index of 0.133. In the whole province, 22 cooperatives equivalent to 44% of 

the cooperatives had total productivity of more than one, and 28 cooperatives 

equivalent to 56% of the cooperatives had total productivity of less than one. According 

to the findings, it is suggested that cost management be given more importance than 

increasing fishing and increasing revenue, and considering that Rasht cooperatives 

were superior to other parts of the province in terms of productivity, it seems that the 

centrality of this region and accessing more facilities to be effective in this issue. 

Therefore, it is suggested that more support be given to cooperatives, especially, in 

credits and equipment, and in other cities to increase the possibility of productivity 

growth in them. 
 

Keywords: Partial factor productivity, total factor productivity, Tornqvist index. 
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