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Components Efficiency in Sub Sector of Fisheries of Iran

[1] Fishery and aquaculture statistics ... [2] Assessing technical efficiency and return to scale 
in shrimp farming in Hormuzgan province, Iran [3] Investigating the efficiency of shrimp 
cooperatives and non-cooperatives companies using data envelopment analysis technique 
in Chabahar city in Iran (application of CCR and FDH models) [4] Analysis of total factor 
productivity in the production of fish seller in Fars province: Application of data envelopment 
analysis approach [5] Estimate the technical efficiency of fishing vessels operating in 
Chabahar region, Southern Iran [6] Finding a balance between economic performance and 
capacity efficiency for sustainable fisheries: Case of the Da Nang gillnet fishery, Vietnam [7] 
Fishing capacity of the Southeastern Black Sea anchovy fishery [8] Measuring technical, 
allocative and cost efficiency of pangas (Pangasius hypophthalmus: Sauvage 1878) fish 
farmers of Bangladesh [9] The measurement of productive efficiency [10] Measuring the 
efficiency of decision making units [11] . Some models for estimating technical and scale 
inefficiencies in data envelopment analysis [12] Efficiency and (in theory and practice) 
productivity measurement ... [13] Data envelopment analysis [14] Application of DEA and 
SFA on the measurement of operating efficiencies for 27 international container ports [15] 
Technical efficiencies of rice farms in Thailand: A non-parametric approach [16] Annual 
fisheries statistics  

Fish consumption in Iran is less than half the global average. While in terms of access to free 
waters and domestic water resources, Iran is among the countries is prone to increase fish 
production. The aim of this study is to measure the technical, managerial and scale efficiency 
of fisheries in Iran and the possibility of increasing production by increasing efficiency. 
The above-mentioned efficiency was measured during the years 2001 to 2011 using data 
envelopment analysis (DEA) and an input-oriented model. Results showed that the average 
technical, Managerial and scale efficiency are 0.89, 0.97 and 0.91 respectively. According to the 
results, the highest amount of efficiency was related to Managerial efficiency. Also, the lowest 
efficiency was related to technical efficiency. Thus the relevant organizations can to increase 
the proportion of industrial fishing with appropriate capital and the larger up fishing units 
simultaneously improve technical and scale efficiency. The results also revealed that in most 
years there are increasing returns to scale.
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  چکيده
 است حالی در این و است جهانی میانگین نصف از کمتر ایران در آبزیان مصرف
 زمره در ایران داخلی، آبی منابع هم و آزاد هایآب به دسترسی نظر از هم که

تحقیق است. هدف این  بوده آبزیان تولید افزایش برای مستعد کشورهای
گیری کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس شیالت کشور و بررسی امکان افزایش اندازه

های مذکور در طول منظور کارآییتولید از طریق افزایش کارآیی است. بدین
ها و الگوی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۰های سال
از این اجزا مورد تجزیه و تحلیل  محور محاسبه شده و روند مربوط به هر یکنهاده

ترتیب قرار گرفت. نتایج نشان داد میانگین کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس به
بوده است. با توجه به نتایج باالترین میزان کارآیی مربوط به  ۹۱/۰و  ۹۷/۰، ۸۹/۰

کارآیی مدیریتی بوده است که نشان از توان باالی مدیریتی در این بخش است. 
های کمترین کارآیی مربوط به کارآیی فنی بوده است. بنابراین سازمانهمچنین 
منظور افزایش سهم صید صنعتی و گذاری مناسب بهتوانند با سرمایهمربوطه می

زمان هم کارآیی فنی و هم طور همترکردن واحدهای صیادی بههمچنین بزرگ
 زدهبا هااکثر سالکارآیی مقیاس را بهبود بخشند. نتایج همچنین نشان داد در 

 طورهب صیادی واحدهای بنابراین اگر. وجود داشته است مقياس به نسبت فزاينده
 يدتول مقدار دهند، افزايش را الزم هاینهاده ساير تولیدی خود و ظرفيت متناسب

  .يافت خواهد افزايش بيشتر نسبت با آنها
  شیالت، کارآیی، ایرانها: کلیدواژه
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  مقدمه

 و جامعه سالمت در آبزیان مصرف اهمیت بشر دانش افزایش با
 خیرا دهه شود. درمی آشکار بیشتر هاسالم انسان تغذیه در آن نقش

 در خود جامعه را برای آبزیان مصرف افزایش صنعتی کشورهای
افع من بیشتر، مصرف برای مردم غیبتر برای و داده قرار کار دستور
 منتشر هارسانه طریق از را انسان سالمت برای آبزیان مصرف
 ملل و کشاورزی خوار و بار سازمان نمودند. بر پایه آمارنامهمی
در کشورهای  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۸های طی سال آبزیان سرانه مصرف [1]متحد

و ژاپن  ۹/۳۱، چین ۵/۲۳یافته توسعه، کشورهای ۶/۲۷صنعتی 
 رایب جهانی آبزیان مصرف کیلوگرم گزارش شده است. میانگین۲/۵۵
توسعه  حال در کشورهای برای و کیلوگرم۵/۱۸ها سال این
 کشورهای در آبزیان مصرف مقدار کیلوگرم است. کمترین۳/۱۸

 به نسبت کیلوگرم۳ از بیش داده که رخ کیلوگرم۵/۱۰ با آفریقایی
 ه درک اگرچه .است بوده بیشتر کیلوگرم)۴/۷ایران ( در آبزیان مصرف
 رقم به ایران در آبزیان سرانه مصرف افزایش توسعه چهارم برنامه
 ایین،تولید پ نظیر دالیلی به که بود شده بینیکیلوگرم پیش۱۰

 آبزیان، مصرف برای افزایش جامعه عمومی ترغیب به نپرداختن
 یتتقو در ناتوانی ار و مقیاس تولید وساخت بودنسنتی و کوچک

آید، می گونه که از آمار برهمان .نیافت رقم تحقق این بازاریابی
مصرف آبزیان در ایران کمتر از نصف میانگین جهانی است و این در 

های آزاد و هم منابع آبی حالی است که هم از نظر دسترسی به آب
داخلی، ایران در زمره کشورهای مستعد برای افزایش تولید آبزیان 

ای که در زمینه آبزیان در ایران است. یعنی با وجود توان بالقوهبوده 

آل صورت ایدهها بهوجود دارد اما آنچنان که باید از این ظرفیت
 التبخش شی یرز در تولید استفاده نشده است. براساس اهداف کمی

)، برای سال پایان ۱۳۹۰-۱۳۹۴پنجم توسعه ( برنامه هایسال طی
 %۱/۹تن با متوسط نرخ رشد ساالنه ۱۰۲۵۰۰۰برنامه مقدار تولید 

تولید آبزیان، بینی شده است. از جمله راهکارهای افزایش پیش
. وری استافزایش امکانات تولید و دیگری افزایش کارآیی و بهره

نامه پنجم توسعه کشور از اهداف کیفی زیربخش طبق قانون بر
وری های برنامه پنجم، افزایش کارآیی و بهرهشیالت کشور طی سال

 های استراتژیک برایمنابع و عوامل تولید است که از جمله سیاست
اری بردرسیدن به این هدف استفاده از فنآوری جدید در تولید و بهره

زایش تولید در واحد مقیاس و آبزیان (افزایش کارآیی فنی) و اف
 به توجه برداری (افزایش کارآیی مقیاس) ذکر شده است. بابهره

 کشور، شیالت بخش در موجود هایو محدودیت امكانات
 ها،میزان تولید و کاهش هزینه افزایش راهكار برای ترینمناسب
 .آنها است کارآیی بهبود و موجود تولید مطلوب عوامل تخصیص
 یاربس مطالعات بخش کشاورزی و شیالت کارآیی گیریدرباره اندازه

 و کریمی .است رفته به کار گوناگونی هایروش و شده انجام زیادی
یری کارگها و با بهبا استفاده از روش تحلیل پوششی داده [2]همکاران

مزرعه  ۲۶محور، ارتباط میان کارآیی فنی و بازده مقیاس الگوی نهاده
محاسبه کردند.  ۱۳۸۵میگو را در استان هرمزگان در سال پرورش 

مزارع مورد مطالعه از لحاظ فنی ناکارآ  %۵۴نتایج نشان داد که 
اند. مزارع با ناکارآیی مقیاس مواجه بوده %۷۷اند. همچنین بوده

 مدل از استفاده با میگو را مزارع  فنی كارآیی [3]و همکاران یعقوبی
و مدل الیه دسترس آزاد  (CRS)ها داده پوششی تحلیل اولیه

(FDH)  ها در مدل اولیه بنگاه %۱۲برآورد کردند. نتایج نشان داد تنها
 فنی كارآیی کامًال کارا هستند و میانگین FDHآنها در مدل  %۱۶و 

 عملكرد [4]محمدزادهو  زیباییبود.  %۸۷و  ۸۵ترتیب به واحدها
 طی فارس استان در را سردابی ماهیان پرورش انفرادی واحدهای

ه ها محاسبفراگیر داده تحلیل روش از استفاده با ۱۳۸۰-۸۳های سال
کردند. نتایج برآورد کارآیی فنی، کارآیی فنی خالص و کارآیی مقیاس 
واحدها نشان داد که شکاف بین بهترین تولیدکننده و سایر 
تولیدکنندگان بسیار محدود است. بنابراین برای افزایش تولید باید بر 

 و یاجامنراهکارهای مبتنی بر معرفی فناوری نوین تاکید نمود. 
های با استفاده از تابع تولید مرزی تصادفی و داده [5]همکاران

کارآیی فنی را برای ناوگان ماهیگیری منطقه  ۲۰۱۱مقطعی سال 
چابهار برآورد کردند. نتایج نشان داد میانگین کارآیی فنی ناوگان 

با استفاده  [6]و همکاران پامبود.  %۶۶صیادی در منطقه مورد مطالعه 
ها عملکرد اقتصادی و ظرفیت کارآیی شیالت وششی دادهاز تحلیل پ

 منطقه دا نانگ ویتنام را محاسبه کردند. نتایج نشان داد که
 در یهاکشتی از بهتر اقتصادی عملکرد بزرگ مقیاس در هایکشتی
 پوششی تحلیل از حاصل کوچک دارند. همچنین نتایج مقیاس
انگ در ظرفیت کامل شیالت منطقه دا ن که داد نشان (DEA)ها داده

 در نیف کارآیی عدم نرخ و نشدهاستفاده ظرفیت کند وفعالیت نمی
با استفاده  [7]و همکاران اسپینو -کاستیال .بود %۸/۱۰ و %۲/۲۱ حدود

 ها، ظرفیتریزی خطی ریاضی و تحلیل پوششی دادهاز روش برنامه
منظور صید ماهی کولی و میزان کارآیی فنی را برای ناوگان صیادی به

 ۲۰۰۹تا  ۲۰۰۵شیالت منطقه جنوب شرقی دریای سیاه طی دوره 
برآورد کردند. نتایج نشان داد که ظرفیت ناوگان صیادی در منطقه 

با اجرای سیاست مدیریتی جدید افزایش  ۲۰۰۶پس از سال مورد نظر 
یافته است در حالی که کارآیی فنی ناوگان صیادی در منطقه مورد 

ها، کارآیی با روش تحلیل پوششی داده [8]علمنظر بسیار پایین بود. 
دهندگان ماهی در منطقه فنی، تخصیصی و هزینه را برای پرورش
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، ایج نشان داد میانگین کارآیی فنیپنگاس بنگالدش برآورد کرد. نت
و  % ۶۲، %۸۶ترتیب تخصیصی و هزینه برای منطقه مورد نظر به

وری هبهر ارتقای طریق از اقتصادی رشد به دستیابی بود. امروزه ۵۴%
 .رودمی به شمار کشورها اقتصادی اهداف ترینمهم از و کارآیی
 وسعهت پنجم برنامه در قانون ضمنی و صریح طوربه وریبهره مصادیق
 برنامه ۷۹در ماده  که طوریقرار گرفته است، به مد نظر اقتصادی
 یقطر از ساالنه اقتصادی رشد از سومکه یک است بیان شده مزبور
 شرفتپی سبب وریبهره ارتقای .شود وری و کارآیی تامینبهره ارتقای

 لاح در و یافتهتوسعه کشورهای اکثر و شودمی یافتگیو توسعه
 یمتعم وری و کارآیی وبهره مقوله به نگرش اشاعه منظوربه توسعه
 زیادی هایگذاریسرمایه آن، ارتقای هایروش و فنون کارگیریبه

 رشد اخیر چنددهه طی که عملکرد کشورهایی بررسی. اندداده انجام
 این اکثر که است آن از حاکی اند،داشته توجهی قابل اقتصادی

 .دانآورده به دست وری و کارآییبهره افزایش طریق از را کشورها رشد
 زی داردآب ذخایر از برداشت و صید توان بر زیادی تاثیر بسیار کارآیی

 ،شیالت در علل ناکارآیی شناسایی و کارآیی تخمین وسیلهبه و
 ماهیگیری سیاست اهداف از که یكی داشت را امید این توانمی
در این راستا هدف این تحقیق  .شود کارآیی محقق بهبود یعنی
گیری کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس شیالت کشور و بررسی اندازه

  امکان افزایش تولید از طریق افزایش کارآیی بود.
  

  هامواد و روش
صورت  فارلگیری کارآیی غالبًا براساس روش های اندازهروش
، او پیشنهاد کرد که برای سنجش کارآیی یک بنگاه خاص، [9]گیردمی

های موجود در آن صنعت عملکرد آن بنگاه با عملکرد بهترین بنگاه
مقایسه شود. این روش دربردارنده مفاهیم تابع تولید مرزی است که 

 ارلفرود. مقاله گیری کارآیی به کار میعنوان شاخصی برای اندازهبه
را  فارلشد. آنها تحلیل اولیه  [10]رودزو  کوپر، زچارناساس کار مقاله 

ستانده بود، به حالت چندداده و داده و تککه در حالت تک
گذاشتند که کارآیی یک  CCRچندستانده تبدیل کردند و نام آن را 

د. پس دهبنگاه را در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس، به دست می
و همکاران مدل  چارنزکردن مقاله ملبا کا [11]از آن بنکر، چارنز و کوپر

BBC  ریزی خطی از طریق برنامه ۱۹۸۷را ارایه کردند. در سال
پذیر شد که این روش به نام تحلیل گیری عملی کارآیی امکاناندازه

مشهور است. در این روش با استفاده از  (DEA)ها پوششی داده
اع کارآیی محاسبه ها، مقادیر انوها و ستادهاطالعات مربوط به نهاده

نشان  ۱توانیم با نمودار از کارآیی فنی را می فارلشود. تعریف می
دهنده تکنولوژی این فعالیت است که با دهیم. این نمودار نشان

استفاده از کمترین مقدار ممکن داده، سطح مشخصی از محصول 
  .[12]) ۱کند (نمودار (یک واحد) را تولید می

  

  
  کارآییانواع ) ۱نمودار 

با فرض  های کامالً کارا با منحنیمنحنی هم مقداری تولید بنگاه
نشان داده شده است.  ۱بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید در نمودار 

ها باشد، کارآیی این در نمودار مذکور مبین یکی از بنگاه Aاگر نقطه 
کننده : منعکس(TE)شود: کارآیی فنی صورت تعریف میبنگاه بدین

ها برای دستیابی به میزان کردن نهادهتوانایی یک بنگاه در حداقل
سازی نهاده) یا کسب حداکثر محصول از مقدار معین ستانده (حداقل

. براساس TE=OB/OAمعین نهاده (حداکثرسازی ستانده) است: 
ها تحت دو فرض بازده ثابت نسبت ، ارزیابی عملکرد بنگاهDEAروش 
(کارآیی  (VRS)و بازده متغیر نسبت به مقیاس  (CRS)س به مقیا

 زاگیرد. گرا صورت میگرا یا ستادهمدیریتی) با دو رویکرد نهاده
 این (DEA)ها داده پوششی ناپارامتری تحلیل روش هایبرتری
 برای جداگانه و آن اجزای جداسازی با را کارآیی تواندمی که است
 دو به را فنی کارآیی تواندمی DEA تکنیک .نماید بنگاه محاسبه هر
 این در .کند جداسازی مقیاس کارآیی و کارآیی مدیریتی جزء

 (CCR)گرا نهاده مدل یک فنی، از کارآیی محاسبه برای ابتدا مطالعه،
  استفاده شده است.

)۱(  

, 	  
. :	

		 0	
		 0 
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 آن عددی مقدار و است واحد یک کارآیی دهنده اندازهنشان θ مقدار
 هک معنی این به است، اسکالر یک واقع در. دارد جا یک و صفر میان
 بار iمساله  این نظر، واحدهای مورد کارآیی آوردندستبه برای
ثابت  اعداد شامل N×1 یک بردار λمتغیر . شودمی حل و فرموله
یک ماتریس  Yدهد. می نشان را مرجع مجموعه هایوزن که است
M×N ها و از ستاندهX  یک ماتریسK×N ها است. از نهادهN تعداد 

ها است. تعداد ستانده Mها و تعداد نهاده Kبررسی،  مورد واحدهای
iy  وix محدودیت. است هانهاده و هاستانده از بردارهایی ترتیببه 

 توسط تولیدشده محصول واقعی هایآیا اندازه که دهدمی نشان اول
 از بیش توانداستفاده می مورد تولید عوامل از استفاده ام باiبنگاه 
 سطتو که تولیدی عوامل که گویدمی نیز دوم محدودیت باشد؟ این

 کاررفتهبه اندازه عوامل به باید کم دست رود،می کار ام بهiبنگاه 
ثابت نسبت به مقیاس . فرض بازده [12]باشد مرجع تولیدکننده توسط

زمانی مناسب است که همه تولیدکنندگان در مقیاس بهینه فعالیت 
های کنند اما ممکن است به دالیلی از قبیل رقابت ناقص، محدودیت

مالی یا مداخالت دولت، تولیدکنندگان در مقیاس بهینه عمل 
عنوان قید ) به۱در مدل ( 1کردن  . بنابراین با اضافه[13]نکنند

که شامل فرض بازده  BCCرا به مدل  CCRتوان مدل محدودیت، می
 نیف کارآیی هایاندازه میان متغیر به مقیاس است، تبدیل کرد. اگر

 باشد، داشته تفاوت وجود VRSو  CRSروش  دو از تولیدکنندگان
 ییناکارآ مقدار و دارد وجود مقیاس ناکارآیی که است این نشانه

 .[14]است روش دو این از حاصل فنی کارآیی میان مقیاس اختالف
 آیا که کندنمی مشخص مقیاس به نسبت متغیر مدل بازده
. کندیم فعالیت مقیاس یا کاهنده افزاینده بازده ناحیه در تولیدکننده

ید بودن بازده نسبت به مقیاس باید قبرای تعیین افزایشی یا کاهشی
  ) اضافه کرد:۱را به مدل ( 1محدودیت 

)۲( 	
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ا ب بنگاه، یک برای مقیاس ناکارآیی در بازده نوع ماهیت بنابراین
 به غیرافزاینده بازده حالت دو در فنی کارآیی هایمقایسه اندازه

 دازهان اگر. شودمی مشخص مقیاس نسبت به متغیر بازده و مقیاس
 به زدهبا بنگاه دارای باشد برابر یکدیگر با باال حالت دو در کارآیی
 هب نسبت فزاینده بازده دارای این صورت غیر در و کاهنده مقیاس
 اندازه تقسیم از نیز (SE)مقیاس  کارآیی . اندازه[12]است مقیاس
 مقیاس به نسبت ثابت بازده فرض حالت در بنگاه فنی کارآیی
(CRS) یاس مق به نسبت بازده متغیر حالت در فنی کارآیی اندازه بر
(VRS) [15]شودیا به عبارتی همان کارآیی مدیریتی حاصل می:  

	  

ت نسب بازده هایبرتری از ناشی دهنده کارآیینشان مقیاس کارآیی
 فعالیت رایب بنگاه توانایی گرنمایان و بنگاه اندازه تغییر با مقیاس به
است. در این تحقیق زیربخش شیالت  اقتصادی بهینه مقیاس در

شده فوق از لحاظ عملکرد کارآیی مورد های ارایهوسیله مدلکشور به
ارزیابی قرار گرفته است. که در آن میزان کارآیی فنی، مدیریتی و 

محاسبه  ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۰های کارآیی مقیاس شیالت کشور در طول سال
شده و روند مربوط به هر یک از این اجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار 

ها و بودن اطالعات آماری در زمینه نهادهدلیل پراکندهگرفت. به
ها در این زمینه، های زیربخش شیالت و همچنین کمبود دادهستاده

اده استفبه ناچار فقط از دو نهاده و یک ستاده برای ارزیابی کارآیی 
شده در این مطالعه شامل تعداد کردیم. ورودی (نهاده)های استفاده

شده در زیربخش شیالت کشور گذاری انجامشاغلین و میزان سرمایه
های ها، سالنامهاست که با استفاده از آمارهای منتشرشده سرشماری
های کشوری آماری سازمان شیالت ایران و همچنین سالنامه

ت. ارزش افزوده ماهیگیری به قیمت ثابت سال استخراج شده اس
عنوان تنها خروجی (ستاده) وارد مدل شده است. برای نیز به ۱۳۷۶

  به کار رفت. 1.1WIN4DEAPافزار برآورد مدل نرم
  

  هایافته
منظور محاسبه کارآیی به CCRدر این تحقیق در برآورد کارآیی از مدل 

برای محاسبه  BCCفنی در حالت بازدهی ثابت به مقیاس و از مدل 
کارآیی مدیریتی و مقیاس در حالت بازدهی متغیر به مقیاس 

های استفاده شده است. برآورد کارآیی در هر دو حالت براساس مدل
نتایج محاسبات کارآیی فنی،  ۱ورودی مبنا انجام شده است. جدول 

تا  ۱۳۸۰های یریتی و مقیاس زیربخش شیالت کشور در طول سالمد
و بازدهی متغیر  (CRS)را در دو حالت بازدهی ثابت به مقیاس  ۱۳۹۰

منظور تجزیه و تحلیل بهتر، روند دهد. بهنشان می (VRS)به مقیاس 
صورت نموداری نیز نشان های موجود در جدول بههر یک از کارآیی

  ).۲؛ نمودار ۱داده شده است (جدول 
روند کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس زیربخش شیالت  ۲نمودار 

  دهد.کشور را در طول دوره مورد بررسی نشان می
، با فرض انتخاب مقیاس بهینه توسط واحدها، ۲با توجه به نمودار 

 دهنده بهبودروند کارآیی فنی شیالت افزایشی بوده و این نشان
در کمترین  ۱۳۸۱ت. کارآیی فنی در سال کارآیی فنی در طول زمان اس

) %۱۰۰به کارآیی کامل ( ۱۳۸۵) بوده و در سال %۷مقدار خود (
رسد. پس از آن نیز طی یک دوره کاهش نه چندان زیاد به کارآیی می

گذاری از طوری که مقدار سرمایهرسد. بهمی ۱۳۹۰کامل در سال 
 ۸۵رد ریال در سال میلیا۲۲۳۹به مقدار  ۸۰میلیارد ریال در سال ۱۱۱۰
نفر  ۱۶۹۲۹۷به تعداد  ۱۴۴۳۹۸رسد. میزان اشتغال نیز از تعداد می

یابد. نتیجه این تغییرات افزایش در میزان ارزش افزوده افزایش می
میلیارد ریال در ۲۱۷۲به مقدار  ۸۰میلیارد ریال در سال ۱۲۴۱از مقدار 

ر و در و نهایتًا افزایش کارآیی بوده است. در کل کشو ۸۵سال 
کاهش داشته  ۸۵گذاری به قیمت ثابت از سال ماهیگیری سرمایه

 ۸۵میلیارد ریال در سال ۴/۲۲۳۹گذاری از طوری که میزان سرمایهبه
کاهش یافته است و این مساله  ۹۱میلیارد ریال در سال ۱۷۰۴به 

  موجب کاهش کارآیی فنی شده است. 
  

برآورد کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس زیربخش شیالت کشور طی  )۱جدول 
  ۹۰تا  ۸۰های سال

  سال
CCR	BCC	

کارآیی 
  فنی

کارآیی 
  مدیریتی

کارآیی 
  مقیاس

بازدهی نسبت به 
  مقیاس

  فزاینده  ۷۵۵/۰  ۹۹۱/۰  ۷۴۸/۰  ۸۰
  فزاینده  ۷۳۹/۰  ۹۹۲/۰  ۷۳۳/۰  ۸۱
  فزاینده  ۸۱۶/۰  ۹۵۷/۰  ۷۸۱/۰  ۸۲
  فزاینده  ۹۶۰/۰  ۱  ۹۶۰/۰  ۸۳
  فزاینده  ۹۲۳/۰  ۹۹۹/۰  ۹۲۲/۰  ۸۴
  ثابت  ۱  ۱  ۱  ۸۵
  فزاینده  ۹۷۶/۰  ۹۸۰/۰  ۹۵۷/۰  ۸۶
  فزاینده  ۹۶۹/۰  ۹۵۵/۰  ۹۲۵/۰  ۸۷
	فزاینده  ۹۷۴/۰  ۹۲۶/۰  ۸۷۷/۰  ۸۸
	فزاینده  ۹۶۹/۰  ۹۳۱/۰  ۹۰۲/۰  ۸۹
  ثابت  ۱  ۱  ۱  ۹۰

    ۹۱۷/۰  ۹۷۸/۰  ۸۹۷/۰  میانگین
  

  
  ۹۰تا  ۸۰های روند کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس شیالت طی سال )۲نمودار 

  
با توجه به نمودار، با وجود این که روند کارآیی مقیاس در طول دوره 

طور که مشخص است مورد مطالعه افزایشی بوده است ولی همان
میزان این کارآیی و همچنین کارآیی فنی نسبت به کارآیی مدیریتی 

آخرین سالنامه آماری منتشرشده توسط  پایین است. براساس
های جنوب و شمال کشور سازمان شیالت، مجموع شناورها در آب

 ۸۳۲۴ترتیب تعداد فروند بوده است که از این مقدار به ۱۱۵۸۶تعداد 
. [16]فروند کشتی است ۵۴فروند لنج و تعداد  ۳۲۰۸فروند قایق، 

های توسط قایقصید  %۷۱دهد بیش از گونه که آمار نشان میهمان
ن گیرد که ایصید توسط کشتی صورت می %۵/۰صیادی و تنها حدود 

بودن صید در این دهنده خردبودن واحدهای تولیدی و سنتیامر نشان
دهد میانگین کارآیی مدیریتی بیش از بخش است. نتایج نشان می

دهد. بوده که توان باالی مدیریتی در این بخش را نشان می ۹۷%
بوده در  %۱۰۰، ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵، ۱۳۸۳های یریتی در سالکارآیی مد

، ۱۳۸۸های حالی که کمترین میزان کارآیی مدیریتی مربوط به سال
کردن این که ناکارآیی فنی بوده است. برای مشخص ۱۳۸۷و  ۱۳۸۹

تا چه حد ناشی از ناکارآیی مقیاس و تا چه حدی ناشی از ناکارآیی 
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ه کارآیی مقیاس با یکدیگر مقایس مدیریتی است، روند کارآیی فنی و
ها روند مشخص است در برخی سال ۲طور که از نمودار شدند. همان

کارآیی مقیاس منطبق بر کارآیی فنی بوده است. در نقاطی که کارآیی 
مقیاس و فنی بر یکدیگر منطبق هستند، بنگاه از نظر مدیریتی کامًال 

نیز غالبًا ناکارآمدی  ۸۹و  ۸۸، ۸۷های کند. در سالکارا عمل می
وجودآمدن ناکارآیی فنی شده است. با توجه به مدیریتی باعث به

نمودار، کارآیی مقیاس در زیربخش شیالت به تدریج افزایش پیدا 
رسیده است. این بدین  %۱۰۰های انتهایی دوره به کرده و در سال

هایی که این بخش در مقیاس بهینه فعالیت معناست که در سال
د، ناکارآیی فنی موجود تنها ناشی از ناکارآیی مدیریتی بوده کنمی

است. کارآیی فنی در اکثر دوره مطالعه پایین بود که توجه به 
گذاری و استفاده از تکنولوژی مناسب در صید را باید مورد سرمایه

گذاران خارجی رود که با جذب سرمایهویژه انتظار میتوجه قرار داد. به
 هاتوان از تکنولوژی روز دنیا استفاده کرد. در اکثر سالدر این زمینه ب

 ه اینمعنی کبدین. وجود داشته است مقیاس به نسبت فزاینده بازده
االتری ب فنی كارآیی به خود تولید سطح افزایش با توانندمی واحدها
 ناسبمت طوربه صیادی واحدهای اگر دیگر عبارت به. كنند پیدا دست
 مقدار دهند، افزایش را الزم هاینهاده سایر وتولیدی خود  ظرفیت
  .یافت خواهد افزایش بیشتر نسبت با آنها تولید

  
  بحث
طور کلی روند کارآیی فنی و مقیاس در زیربخش شیالت کشور به

طوری که میزان کارآیی فنی و مقیاس در ابتدای افزایشی است، به
رسد. در می %۱۰۰بوده و در انتهای دوره به  %۷۵و  ۷۴ترتیب دوره به

صورت صید سنتی، صید صنعتی و ها بهبخش شیالت فعالیت
 طورپروری است. با وجود باالبودن کارآیی در این بخش همانآبزی

صورت سنتی بوده است. در صید که آمار نشان داد، صید بیشتر به
دلیل اینکه صید اکثرًا در حاشیه ساحل صورت پا بهسنتی و خرده

شدت کاهش یافته و صدمات این ذخایر آبزیان بهگیرد بنابرمی
 آبزیان تولیدات آمار ناپذیری به وجود خواهد آورد. بررسیجبران
 حتت آبی منابع در است که آن از حاکی ایران شیالت توسط منتشره
 هایبا روش دریاها از تولید کشور، جنوب و شمال در ایران حاکمیت
 افزایش امکان و رسیده خود بیولوژیک میزان باالترین به مرسوم

 یدص تالش ندارد. افزایش وجود باشد برداشت قابل چشمگیری که
 یویژگ بلکه شودنمی تولید موجب افزایش تنهانه شرایط این در

یی وری و کارآمقدار بهره و نموده تهدید را آبزی منابع تجدیدشوندگی
که نتایج  [7]همکاران و اسپینو-کاستیالدهد. در مطالعه می کاهش را

بودن کارآیی فنی ناوگان صیادی در منطقه مورد نظر حاکی از پایین
گیری شد که میزان صید بیش از دو برابر مقدار مجاز بود، نتیجه
گذاران شیالت بوده است و ضرورت شده توسط سیاستتعیین
المللی در مدیریت شیالت برای حفظ ذخایر آبزیان های بینهمکاری
 ایهآب اقتصادی پیشنهاد شد. وجود و زیستی پایداری و تضمین

 و جنوب کشور صیادان برای را فرصتی هند اقیانوس غرب در آزاد
اگر صید صنعتی باشد و از منابع  .است ساخته فراهم صنعتی صید

شود دلیل حفظ ذخایر تعطیل نمیدریاهای آزاد استفاده شود تولید به
های آزاد صید در آب رفیو این موجب بهبود کارآیی خواهد شد. از ط

دلیل قدرت تجدیدشوندگی بیشتر آبزیان، صدمات بسیار کمتری به به
با  توانندهای مربوطه میشود. بنابراین سازمانذخایر آبزیان وارد می

منظور افزایش سهم صید صنعتی و گذاری مناسب بهسرمایه
ی زمان هم کارآیطور همترکردن واحدهای صیادی بههمچنین بزرگ

شده فنی و هم کارآیی مقیاس را بهبود بخشند. در مطالعه انجام
نیز نتایج حاکی از عملکرد اقتصادی بهتر  [6]همکاران و پامتوسط 

 مقیاس در نسبت به واحدهای واحدهای صیادی در مقیاس بزرگ
منظور افزایش ظرفیت تولید، استفاده بهینه کوچک بوده است. و به

 بدون و کوچک شناورهای کردنخارج رده ها، همچنین ازاز نهاده
 [8]علمای پیشنهاد شد. های یارانهبازنگری در طرح و سودآوری

کارآیی فنی واحدهای پرورش ماهی در منطقه پنگاس بنگالدش را 
 انتظار یکارآی بهبود گیری شد بابرآورد کرد. در این تحقیق نتیجه ۸۶%
ت صادرا برای وانمندیت الزم شرایط و یافته افزایش تولید رودمی
 نطقهم شیالت بیشتر توسعه برای همچنین. آید فراهم تولیدی مازاد
ات شد. از دیگر پیشنهاد پیشنهاد کارآیی و وریبهره افزایش نظر، مورد

های گذاریدر زمینه شیالت برای افزایش کارآیی، جذب سرمایه
 استخارجی و استفاده از تجربیات کشورهایی همچون چین و ژاپن 

 اند.های چشمگیری داشتهکه در زمینه صید صنعتی پیشرفت
ه توانند با ارایگذاران در بخش شیالت کشور میبنابراین سیاست

گذاری های الزم برای سرمایهتسهیالت و تمهیدات الزم، فرصت
خارجی در این بخش را ایجاد نموده و موجبات رهایی از صید سنتی 

  ه صید صنعتی را فراهم نمایند.پا و پیشرفت در زمینو خرده
توان به فقدات آمار و اطالعات یمطالعه حاضر م یهایتاز محدود
و آمار  یندهو مناطق اشاره کرد که اگر در آ هایدگاهص یکبه تفک

موجود باشد در آن صورت  هایدگاهو ص یداطالعات مربوط به نوع ص
  کرد. یآن را بررس یو اجزا آییکار یشتریب یاتتوان با جزئیم
  

  گیرینتیجه
 ینا یالت،در بخش ش یاسمق آییو کار یفن آییروند کار یسهبا مقا
 آییناکار دوره، عمدتاً  ییانتها یهاحاصل شد که در سال یجهنت
 انتویشده است که م یفن آییوجودآمدن ناکارباعث به یریتیمد
د. ش یاها جودر آن سال یریتبودن مداآن را در عدم ثبات و ناکار یلدل

بخش  نیدر ا یریتیمد آییکار یشترهرچه ب ایشافزمنظور به ینبنابرا
  شود. یجادثبات ا یریتالزم است در مد

  
 ینا،س یدانشگاه بوعل یمال یتاز حما یلهوسینبدتشکر و قدردانی: 

سازمان  یریتو توسعه مد یزیرمعاونت برنامه یهمکار ینهمچن
 .میرا دار یکمال تشکر و قدردان یقتحق یندر انجام ا یرانا یالتش

  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.اخالقی: تاییدیه
 یگونه تعارض منافعیچه دارندیاعالم م یسندگاننوتعارض منافع: 

 وجود ندارد.
ر شناس/تحلیلگنادر مهرگان (نویسنده اول)، روش سهم نویسندگان:

(نویسنده دوم)،  یمیابراه یوسف )؛%٥٠آماری/نگارنده بحث (
  )%٥٠نگارنده مقدمه/پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث (

ده انجام ش یناسیبوعل یمال یتپژوهش حاضر تحت حمامنابع مالی: 
 است.
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