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  5و محسن یحیایی 4، سعید یلقی3، علی دریجانی2، رسول قربانی1سمیرا داد* 

دانشگاه ، گروه شیالت دانشیار2، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گروه شیالت شداردانشجوي کارشناسی1
استادیار، 4دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ، گروه اقتصاد استادیار3طبیعی گرگان، علوم کشاورزي و منابع

  و صیادي اداره کل شیالت استان گلستان صید ارشد، معاونکارشناسی5هاي داخلی کشور، مرکز تحقیقات آبزیان آب
  17/7/91: ؛ تاریخ پذیرش 16/3/91 تاریخ دریافت:

  1چکیده
وضیعت و و آگاهی از  باشندمیي مهم بخش شیالت هاهاي تعاونی از جمله فعالیتفعالیت شرکت  

و نیز  گذاري در این بخشگیري در خصوص سرمایهتواند در تصمیماقتصادي آن می بازدهیمیزان 
اي مالی هاز طریق برآورد شاخصسعی شده تا  پژوهشدر این  .هاي اقتصادي مؤثر واقع شودریزيبرنامه

ها مورد هاي ثابت، متغیر، سود و برگشت سرمایه)، سودآوري این نوع فعالیتو اقتصادي مربوطه (هزینه
نامه تهیه و تکمیل شده رسشصورت پیمایشی و از طریق پ. روش گردآوري اطالعات بهگیردبررسی قرار 
و  42/0 در محدودهکمترین و بیشترین دوره بازگشت سرمایه  هاي این مطالعه نشان داد کهاست. یافته

ریال تا  351/4719870 ها از حداقلاعضاي تعاونیسرانه  سود (ساالنه) . میانگینباشدمیسال  55/2
ن سودآوري بین دو منطقه صیادي، مشاهده گردید در مقایسه میزا بود.ریال متغیر  34/47787736 حداکثر

رسد نظر میهاي مستقر در منطقه میانکاله بیشتر از منطقه گمیشان بوده است. بهکه میزان آن در تعاونی
با توجه به  تر باشد.خاطر نوع بستر آن نسبت به منطقه گمیشان مناسبجایگاه صید در منطقه میانکاله به

منابع  واستفاده مطلوب و مناسب از منابع آبزي، که جز ،هاي سنتیدي به شیوهسابقه دیرینه صنعت صیا
  صحیح بر این منابع است. تجدیدپذیرند، تابع نگرش اقتصادي و مدیریت

  

  ، گمیشان، میانکالهسودآوريتعاونی صید پره،  :هاي کلیديواژه
                                                             

   samira.da2000@gmail.com مسئول مکاتبه: *
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  مقدمه 
بوده و به موازات پیشرفت صنعت و مورد توجه بشر  باز دیروجود منابع عظیم آبزیان دریایی از   

توجه به شیالت بنابراین  )2001نیا و عادلی، (اسماعیل روز بر ابعاد آن افزوده شده استفن آوري، هر 
دلیل و افزایش سهم گوشت ماهی در کل مصرف گوشت خانوارها، نه تنها از جنبه اقتصادي بلکه به

گذاري در این بخش، نه تنها از دید سرمایه). 1928، (گیتینگر باشدمنابع عظیم آبی، به صرفه میوجود 
تواند آینده روشنی را براي هاي شیالتی میافزایش سطح تولید داخلی و فراگیر شدن مصرف فرآورده

کیلوگرم مصرف  17امنیت غذایی کشور (با توجه به امکانات بالقوه موجود) و رسیدن به متوسط سرانه 
تواند در افزایش سطح اشتغال و همچنین افزایش درآمدهاي اشد، بلکه میآبزیان جهان به دنبال داشته ب

نیا و عادلی، (اسماعیل اي شیالتی) نقش مؤثري داشته باشدهارزي کشور (از ناحیه صادرات فرآورده
ویژه ماهیان استخوانی از نظر تجاري، اقتصادي و تأمین  بدون تردید ماهیان دریاي خزر به) 2001

نیاز و همچنین اشتغال زایی و کسب درآمد و امرار معاش زندگی مردم ز پروتئین مورداي ابخش عمده
  اي دارد. ساحل نشین نقش تعیین کننده

عنوان یکی از مناطق مستعد کیلومتر نوار ساحلی دریاي خزر به 110استان گلستان با دارا بودن   
ها قابلیت این منطقه گلی و یا ترکیبی از آن اي،طوري که سواحل متنوع ماسه، بهگرددمیماهیگیري محسوب 

اي ماهیان صید شده در استان گلستان شامل عمده ترکیب گونه .سازدمیرا جهت صید انواع ماهیان نمایان 
، ماهی سفید، ماهی کلمه و شگ ماهی است که ماهیان خاویاري نیز در برخی موارد دریایی کپورگونه کفال، 

مدیریت که با هماهنگی ناظرین صید پره به  گردندمیهاي صیادي صید یله پرهعنوان صید ضمنی به وسبه
استان گلستان  در .)2010لقی و همکاران، (ی شوندتحویل داده می تعاونی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزي

تعاونی پره در منطقه میانکاله و هفت  13 تعاونی صیادي کهشرکت  20 در قالب نفر صیاد 1394
جمعیتی بالغ بر  یشانهافعالیت دارند و صیادان گلستانی به همراه خانواده ه در منطقه گمیشانتعاونی پر

  .کنندیکه از طریق صید و صیادي امرار معاش م دهندیهزار نفر را تشکیل م 10
هاي مورد استفاده، به محاسبه درآمدها ی بودن دادهعکه مطالعه حاضر با ماهیت مقط با توجه به این  

اي از برخی مطالعاتی که در هاي تعاونی در یک سال مالی پرداخته است، خالصههاي شرکتینهو هز
ي مطالعاتی و جستجو در مراکز با توجه به پیشینه شود.ه مییگرفته است در ذیل ارا این زمینه صورت

 انهاي تعاونی صید پره استان گلستشرکت سودآوريارزیابی اطالعاتی پژوهش اندکی در زمینه 
) در ارزیابی سودآوري 2010 ،یلقی و همکاران(تنها مطالعه محدود به بررسی صورت گرفته است. 
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هاي صید پره ماهیان استخوانی مستقر در جنوب شرقی دریاي خزر، محدوده استان گلستان تعاونی
تحت عنوان عملکرد اقتصادي مزارع پرورش  پژوهشیدر ) 2000ابراهیمی ( .شودمی 1384-1385

در  )2000آوخ کیسمی و آل خورشید ( .ذکر کردسودآور را در مجموع عملکرد این صنعت  ،گومی
گذاري نرخ بازدهی داخلی سرمایه ،توجیه اقتصادي طرح پرورش میگو در دو منطقه حله استان بوشهر

هاي ارزیابی اقتصادي فعالیت به) 2000اکبري و همکاران (درصد برآورد کردند.  15/46را معادل 
هاي پرورش ماهی که در صورت برخوردار بودن طرحنشان داد  نتایج پرداختند و در سیستان یالتش

) در 2004اوباسی ( ها از توجیه مالی نسبتا  خوبی برخوردار خواهند بود.از توجیه فنی، این طرح
رکز هاي غیر متمبازده خالص براي سیستمنشان دادند که  رورش ماهی در نیجریه،اقتصاد پ بررسی

پرورش دهندگان در سیستم غیر متمرکز هم از لحاظ فنی و هم از بوده و هاي متمرکز بیشتر از سیستم
  لحاظ اقتصادي کارآمدتر از پرورش دهندگان در سیستم متمرکز هستند.

آگاهی از  هاي مهم بخش شیالت بوده،هاي تعاونی از جمله فعالیتفعالیت شرکتکه ییاز آنجا  
گذاري در این گیري در خصوص سرمایهتواند در تصمیمبازدهی اقتصادي آن میعملکرد و میزان 
  ثر واقع شود.ؤهاي اقتصادي مریزيبخش و نیز برنامه

  
  هامواد و روش

در دو منطقه صیادي  هاي تعاونی پرهمنظور بررسی و ارزیابی اقتصادي شرکتدر این مطالعه به  
هاي اي شرکتابتدا منابع درآمدي و هزینه)، 1 تان (شکلمیانکاله و گمیشان در محدوده استان گلس

تولیدي و  هايدرآمد اصلی واحد ،صید و فروش ماهی گرفتند.تعاونی شناسایی و مورد بررسی قرار 
هاي هایی که در فرآیند تولید شرکتدهند. نهادهمی را تشکیل هاهزینه اصلی بنگاه ،هاي تولیدنهاده

گیرند، شامل نهاده سرمایه، نیروي کار، انرژي مصرفی (سوخت، آب و می تعاونی مورد استفاده قرار
و روش گردآوري  روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه از لحاظ هدف کاربردي، باشد.برق) می

  نامه تهیه و تکمیل شده است.صورت پیمایشی و از طریق پرسشاطالعات به
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  پره در سواحل جنوب شرقی دریاي خزر (محدوده استان گلستان) هاي تعاونی صیادياستقرار شرکت -1شکل 

  
گذاري شاخصی براي مطلوبیت یک سرمایه، گذاري و ارزیابی اقتصاديمعیار سنجش سود سرمایه  

رود. چندین معیار براي می شمار بهها در بخش خصوصی از نظرگاه ارزیابی اقتصادي پروژه ویژه به
دهد و ز این معیارها اندازه سود را در یک مقطع زمانی نشان میسنجش سود وجود دارد. بعضی ا

که سرمایه در جریان کاربري است نشان گذاري را در هر دوره زمانیبعضی دیگر نرخ بازده سرمایه
سرعت بازگشت ، گیردروش کمکی مورد استفاده قرار می عنوانبهها نیز که یکی از روش دهد.می

ها به درستی شناسایی شوند نماید. به هر حال اگر همه این روشرا محاسبه میسرمایه یا دوره استرداد 
نتایج مورد استفاده قرار گرفته و  هاآنهاي موجود در برخی از اي محدودیتتوانند با توجه به پارهمی

با  ها، یکی ازمقایسه اقتصادي و تعیین اقتصادي بودن پروژه ).2008(اسالمی،  مشابهی را منجر شوند
هاي اقتصاد مهندسی ها براي هر مدیر است. یک مدیر باید با استفاده از تکنیکموضوع تریناهمیت

، روش 1روش ارزش فعلی ، مانندمختلفیهاي ین منظور روشاهترین پروژه را تعیین نماید. باقتصادي

                                                             
1- Present Value (PV) 
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ین میان دو روش ه شده است. در ایارا غیره و 3، روش نرخ بازگشت سرمایه داخلی2یکنواخت سالیانه
(بابایی  باشندهاي معرفی شده میارزش فعلی و نرخ بازگشت سرمایه داخلی، از پرکاربردترین روش

   ).2010سعیدآبادي و همکاران، 
سال مجموع  حسب برمدت زمانی است که در آن مدت ، PBP(4( دوره بازگشت سرمایه  

دهنده سودآوري شود. این معیار نشانمی گذاري برابرهاي نقدي ورودي با مبلغ خالص سرمایهجریان
هاي نقدي ورودي پس از دوره بازگشت زیرا در این روش به جریان، گذاري نیستیک طرح سرمایه

عالوه در فرآیند محاسبه دوره بازگشت سرمایه ارزش زمانی پول مورد شود بهسرمایه توجهی نمی
خواهد  بهترتري دارد، اي که دوره بازگشت کوتاهاین روش پروژه اساسزیرا بر ،گیردتوجه قرار نمی

به عبارت دیگر دوره بازگشت سرمایه مدت زمانی است که در آن طرح به نقطه سر به سر بود. 
 توان از فرمول زیر براي محاسبه دورهکه جریانات نقدي ساالنه با هم برابر باشد میزمانی رسد.می

  بازگشت سرمایه استفاده کرد:
  PBP=   اري اولیهگذسرمایه

  وجوه نقدي سالیانه حاصل از طرح
  

ها هاي نقدي و یا افزایش در درآمدجریانات نقدي ساالنه ممکن است در اثر کاهش در هزینه  
صورت تجمعی محاسبه و با مبلغ هاي نقدي ساالنه برابر نباشند، مبالغ مذکور بهجریان کهباشد. زمانی

 نرخ بازگشت سرمایه دست آید.شود تا دوره بازگشت سرمایه بهمییه مقایسه گذاري اولسرمایه
)ROR(5 ،گذاران در انتظار دریافت تلقی شود که سرمایه ده سود تواندمیگذاري زمانی یک سرمایه

گذاري یک یک نرخ بازگشت سرمایه مناسب باشند. نرخ بازگشت سرمایه براي زمانی که مدت سرمایه
   ).1972ام و پاپاس، هگ(بری شودمیزیر محاسبه  صورتبهساالنه  سال باشد یا براي میانگین

  

  ]= RORاصل و فرع دریافتی (درآمد ناخالص) -سرمایه اولیه (ثابت) [سرمایه اولیه (ثابت)/ 
  =RORسرمایه اولیه / سود ناخالص (درآمد خالص)

                                                             
2- Equvalent Uniform Annual 
3- Internal Rate of Return(IRR) 
4- Pay Back Period 
5- Rate of Return 
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گیري مدیریتی هر تصمیمکند، زیرا قتصاد مدیریت ایفا میااي در تجزیه و تحلیل هزینه نقش عمده  
 نقدي غیرنقدي و  هايتوانند شامل هزینهها میهزینه ها و عواید یک عمل است.مستلزم مقایسه هزینه

(مصرفی) مثل سوخت و  دوامهاي بیهاي نقدي نتیجه خرید نهادهباشند. در اغلب موارد، هزینه
   . شوندمی عالیت) مصرففید (است که تنها در یک دوره تولغیره مخارج بیمه و  و هامالیات

  درآمد ناخالص = درآمد خالص  - هزینه      
  سود خالص = درآمد خالص -هاي ثابت غیر نقدي (استهالك) هزینه                  

  سود خالص سرانه تعداد اعضاء / سود خالص=  
 

، میزان تولید هستندهاي ثابت مستقل از هزینهباشند: ثابت و متغیر می هايشامل هزینه نهیهز 
هاي استهالك سرمایهو  دستمزد مخارج مشابه، حقوق و هاي بیمه وهزینه مانند ییهانهیهز کهيطوربه

نهاده یا منبع در طول دوره تولید تغییر کند  . اگر چنانچه مقدارباشندیهاي ثابت مجمله هزینه ثابت از
دوره فعالیت با تفریق مخارج نقدي از درآمد کل لص درآمد خا .شودیبه آن نهاده، نهاده متغیر اطالق م

هاي فرصت منابع هاي غیر نقدي شامل استهالك سرمایه ثابت و هزینههزینه .دیآیدست مه(ناخالص) ب
هاي با دوام بین تمام گذاري یا قیمت خرید نهادهاستهالك عبارت از توزیع هزینه سرمایه است.
  ).1972ام و پاپاس، هگ(بری هاستدهعمر مولد (مفید) این نها يهاسال
هاي صیادي باید هر سال به اندازه میانگین استهالك ذخیره یا پس انداز کند یا در بنابراین تعاونی  

گذاري نمایند. در غیر این صورت بعد از چند سال ماشین آالت و تجهیزات و ادوات با دوام سرمایه
اي هم براي تجدید سرمایه ماند و ذخیرهستهلک باقی میتعدادي ماشین آالت و تجهیزات م هاآنبراي 

اگرچه  .آیدمیدست هخود نخواهد داشت. وقتی استهالك از درآمد خالص کاسته شود، سود خالص ب
درآمد خالص واحدهاي تولیدي ممکن است به عوامل مختلف و متعددي بستگی داشته باشد، ولی 

به اندازه مزرعه، کارایی اقتصادي تولید، کارایی فیزیکی هاي موجود در سود این واحدها اغلب تفاوت
شود هاي ثابت و بازاریابی محصوالت تولیدي نسبت داده میها، ساختار هزینهتولید، ترکیب فعالیت

  ).1972هام و پاپاس، (بریگ
د شده و مقایسه بین هر یک از ماهیان صی T-testبین دو منطقه با استفاده از آزمون  هادادهمقایسه   

انجام گردید.  α= 05/0در سطح اطمینان  طرفهکدر هر یک از مناطق صیادي از آزمون آنالیز واریانس ی
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SPSSو  Excelافزار با  استفاده از نرم دست آمدهبهاطالعات 



  سمیرا داد و همکاران
 

33 

  و گمیشان کالههاي پره مستقر در ناحیه صیادي میانهاي متغیر تعاونیلیست هزینه -1 ولجد
  ينقد ریغهاي ثابت هزینه  هاي ثابت نقديهزینه  هاي متغیرهزینه

  ریز تور -کرجی   آموزش تعاون  تعمیر و نگهداري بدنه کرجی و قایق
  بدنه قایق  بانکی غیربهره   تعمیر و نگهداري موتور قایق

  موتور قایق  حقوق نگهبان شرکت تعاون  خودرو نگهداري وتعمیر 
  خودرو  حقوق حسابدار و مدیر عامل  تراکتور گهدارين وتعمیر 

  تور و ادوات  حق اتحادیه  وینچ نگهداري وتعمیر 
  وینچ  پرداخت بهره بانکی  تلفن

  تراکتور  تعرفه صید  )…خدمات  اداري (ملزومات و 
  موتور برق  بیمه تاسیسات  مایحتاج عمومی صیادان
  یساتتاس ساختمان و  بیمه پرسنل  ظروف حمل و نقل ماهی

  تریلی تراکتور یدك کش  بیمه خودرو  کاري فروش العملحق

  سایر  -   مصرف شده تور و ادوات صیادي
  استهالك سالیانه -   سوخت مصرفی

  -   -   سایر(هزینه متفرقه)
  -   -   تعمیر و نگهداري موتور برق

  -   -   تور نگهداري وتعمیر 
  -   -   برق

  -   -   سیساتأساختمان و ت نگهداري وتعمیر 
  -   -   تراکتور تریلی نگهداري و تعمیر

  هاي تحقیقیافته: منبع
  

  بحث نتایج و
باشد. کمترین تعداد مربوط به نفر متغیر می 80تا  58بین  هاینیروي انسانی شاغل در این تعاون   

با توجه به  .باشدیم مختومقلینفرات مربوط به شرکت تعاونی  ینشرکت شایان آیدین و بیشتر
که يطوربه ،تعاونی پره متفاوت بوده يهاکشی در بین شرکتاد دفعات پرهاطالعات حاصله تعد

کشی بیشترین و بار پره 162و  248 با یبترتبه مختومقلیپره و  چارقلی پرهتعاونی هاي شرکت
 منطقه ه دودر این بررسی منطقه مورد مطالعه ب اند.کشی را به خود اختصاص دادهکمترین دفعه پره

 بندي گردید.تعاونی میانکاله و گمیشان تقسیم يهابا توجه به محل استقرار شرکت مجزاي صیادي
مقادیر صید هر یک از ماهیان استخوانی (ماهی سفید، کپور، کفال، کلمه و سایر ماهیان استخوانی) در 
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 یحالر دهد، ددر منطقه میانکاله، ماهی کفال بیشترین میزان صید را تشکیل می دار بود.دو منطقه معنی
باشد. همچنین مقادیر صید ضمنی (ماهیان خاویاري) صید غالب در منطقه گمیشان، ماهی کپور می که

  ). 2دار باالتر بود (جدول معنی طوربهدر میانکاله نسبت به گمیشان 
  

  1388- 1389در سال  گمیشانو  منطقه میانکاله دو در(کیلوگرم)  صید ماهیان استخوانی و صید ضمنی یانگینم - 2 جدول
  P  (میانگین و انحراف معیار) گمیشان  میانکاله (میانگین و انحراف معیار)  ماهی

 23557/15a b22/686±57/2091  **00/0±11725/76  سفید

 26474/67a 13674/93±13684/40a **00/0±26464/53  کفال

 357/59c a19/21558±98/21567  **00/0±351/9  کپور

  6/17d 178/3±182/99d **00/0±5/08  کلمه
  3711/33b 326/81 ±321/09c **00/0±3703/17  سایر ماهیان استخوانی

 07/0 68±65/63 379/70±375/58  خاویاريماهیگوشتصیدضمنی

  02/0* 4/61±3/97 19/68±17/49  خاویار

  .باشدمی 05/0در سطح دار بین میزان صید ماهیان استخوانی انگلیسی متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیحروف  *
  انحراف معیار بیان شده است. ±میانگین صورت ها بهداده
  تحقیق هاي: یافتهمنبع

  

 در دو منطقهو سرانه صید هر صیاد  کشیمتوسط صید در هر پره دست آمدهبهالعات با توجه به اط  
ترتیب بیشترین و کمترین میزان را به داري متفاوت بوده و منطقه میانکاله و گمیشان بهطور معنیبه

  ).3اند (جدول خود اختصاص داده
  

  1388-1389انه هر صیاد در دو منطقه میانکاله و گمیشان در سال کشی و سرمتوسط صید در هر پره -3جدول 
  (کیلوگرم) سرانه صید هر صیاد  کشی (کیلوگرم)متوسط صید در هر پره  ناحیه صیادي

 a 838/31±844/97a 278/78±77/58  میانکاله

 b 511/51±517/67 b 180/99±101/26  گمیشان

P *026/0  *02/0  

کشی و سرانه هر صیاد در صید در هر پره میزان دار بینحروف انگلیسی متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی *
  .باشدمی 05/0در سطح دو منطقه 

  انحراف معیار بیان شده است. ±صورت میانگین ها بهداده
  پژوهشهاي : یافتهمنبع
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تعاونی صید پره را هزینه  هايشرکتهاي جاري میزان قابل توجهی از هزینه ،صل صیاديدر هر ف  
در بین موارد  .دهدمیسوخت شامل بنزین، گازوئیل، روغن، گریس، واسکازین و نفت سفید تشکیل 

داري را نشان دادند. مصرف بنزین در مواد سوختی اختالف معنی سایر وبنزین  مصرفهزینه سوخت، 
ها داري از منطقه میانکاله بیشتر بود. همچنین نسبت به سایر سوختطور معنیصیادي گمیشان به منطقه

  ).4در هر یک از مناطق صیادي، بیشترین مصرف را شامل شد (جدول 
  

هزینه مصرفی اقالم بنزین، گازوئیل، نفت سفید و سایر مواد سوختی (روغن، گریس و واسکازین) در دو  -4جدول 
  1388-1389کاله و گمیشان در استان گلستان در سال منطقه میان

 p  گمیشان  میانکاله  سوخت
 *77283333/33a 42920700/15±123567083/3a 0/01±30189246/53  بنزین

 38750000b 9870494/75±40033333/33b 0/48±20930078/4  گازوئیل

23427272/73c 8749880/95±17391666/67ab 15/0±12489122/54  نفت  
 *56409561/7b 12842899±12842912/86b 0/02±56409547/85  سایر مواد سوختی

 05/0در سطح  نطقههزینه هاي سوختی در دو مدار بین میزان حروف انگلیسی متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی*
  باشد.می

  انحراف معیار بیان شده است. ±صورت میانگین ها بهداده
  هاي تحقیقمنبع: یافته

  

میشان داري بیشتر از منطقه گطور معنیهاي صید پره مستقر در منطقه میانکاله بههزینه کل تعاونی  
هاي صید پره مستقر در ید که تعاونیهمچنین در بررسی میزان سودآوري مشاهده گردبوده است. 

 رسد جایگاه صید در منطقه میانکاله بهنظر میاست. به کاله بیشتر از منطقه گمیشان بودهمنطقه میان
  ).5(جدول  تر باشدخاطر نوع بستر آن نسبت به منطقه گمیشان مناسب

  

  1388-1389له و گمیشان در سال میانگین هزینه کل، درآمد خالص و سود خالص در دو منطقه میانکا -5جدول 
  سود خالص  درآمد خالص  هزینه کل  ناحیه صیادي

a 1723441011±752214243 993860400±177590680  میانکاله  1554570387±726659044  
b 1451899599±1189515973 788136917±229574159  گمیشان  1307477074±1148493873  

P  0/03* 0/2 0/2 

هزینه کل، درآمد خالص و سود خالص در دو دار بین حروف انگلیسی متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی*
  باشد.می 05/0در سطح منطقه 

  انحراف معیار بیان شده است. ±ها به صورت میانگین داده
  پژوهشهاي منبع: یافته
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  1389-1388در سال  در استان گلستان سرمایهبررسی پارامترهاي محاسبه شده  -7جدول 
ناحیه 
  صیادي

 سرمایه اولیه نام شرکت
 درآمد خالص

 (ریال)
 نرخ بازگشت سرمایه

 (درصد)
دوره بازگشت 

 (سال) سرمایه

14/49 758937389 1544291872 شهید قرجه گمیشان    03/2  
0016840108 توحید گمیشان    1028850469 09/61  63/1  
66/129 1578294751 1217199850 پیوند گلستان    77/0  

64/181 3874114013 2132815551 خزر گمیشان  گمیشان  55/0  
09/160 1890451488 1180866000 چپاقلی    62/0  
07/39 468917938 1200003585 عظیم گل    55/2  
44/40 563731145 1393888952 ابو حنیفه    47/2  
16/87 1096925630 1258416750 شهید بهشتی    14/1  
94/138 1593936503 1147190000 بصیرآباد    71/0  
429/45 945836310 2081985056 مختومقلی    20/2  
55/167 2621110954 1564347500 نور گلستان    59/0  
215/183 2121391764 1157867595 گلستان    54/0  

2517206997 غنچه گلستان  میانکاله  1201519269 82/69  43/1  
89/71 994834791 1383780949 نیاز آباد    39/1  
20/161 2162001340 1341127953 سوقره    62/0  
41/202 2793581957 1380105800 چارقلی    49/0  
29/79 1171077145 1476848236 یاشار    26/1  
71/134 1447023277 1074167583 توماجلر    74/0  
8942144015 یدینشایان آ    1137158515 54/71  39/1  
45/234 3118335690 1330017000  نمونه    42/0  

  پژوهشهاي منبع: یافته
    

 خزر وشهید عظیم گل  هايتعاونیترتیب متعلق به کمترین و بیشترین درآمد خالص (سود ناخالص) به
این حداقل و حداکثر بر ریال است. عالوه 3874114013و  468917938که برابر با  باشدگمیشان می

ل معاد ترتیب بهکه  باشدگمیشان می خزرشهید عظیم گل و  هايتعاونیمتعلق به  ترتیببهسود خالص 
 351/4719870 از حداقل هاشرکتمیانگین سود اعضاي  .باشدمیریال  3631867962 و 363430017
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متغیر است  خزر گمیشاننی تعاو ریال در 34/47787736ریال در تعاونی شهید عظیم گل تا حداکثر 
باشد همچنین در میمختلف  هايتعاونیکه این میزان بیانگر اختالف قابل توجه درآمد صیادان در 

هاي صید پره مستقر در منطقه بررسی میزان سودآوري واحدها مشاهده گردید که میزان آن در تعاونی
خاطر نوع جایگاه صید در منطقه میانکاله بهرسد نظر میمیانکاله بیشتر از منطقه گمیشان بوده است. به

) که در 2010یلقی و همکاران ( پژوهشتر باشد که با نتایج بستر آن نسبت به منطقه گمیشان مناسب
هاي تعاونی صید پره استان گلستان پرداختند و اظهار داشتند که میزان بررسی سودآوري شرکت

  .)6باشد، مطابقت دارد. (جدول آن بیشتر می خاطر نوع بسترسودآوري در منطقه میانکاله به
باشد که می عظیم گلو  نمونههاي صیادي  ه بازگشت سرمایه متعلق به تعاونیکمترین و بیشترین دور  

در  ترتیببهبازگشت سرمایه  باشد. کمترین و بیشترین نرخسال می 55/2و  42/0برابر با  ترتیببه
  . )7(جدول  باشندمیدرصد  45/234و  07/39که برابر با  شودمیه مشاهد عظیم گلو  سوقرههاي تعاونی

  
   گیرينتیجه

شناسایی صیادان واقعی و ایجاد هاي تعاونی پره، جهت سودآوري شرکت از جمله راهکارها  
 ،ها و سماکانجلوگیري از کار واسطه ،روش ماهیکنترل و نظارت بر بازار ف ،ضوابط براي ایشان

ها در که اغلب صیادان شاغل در تعاونی کهییجااز آن .باشدها میکاهش تعداد تعاونی تعدیل نیرو و نیز
 ورزندمیواقع کشاورزانی هستند که در ایام فراغت از کار صید به امر کشاورزي و دامداري اشتغال 

. شودبیشتر احساس می هاآن زایش درآمدضرورت توجه به دادن خدمات کشاورزي جهت اف بنابراین
ور همچنین به اماست. هاي صیادي الزم نجام کار فرهنگی مستمر در تعاونی، اذکر شدهبر موارد عالوه
 هايصورتدر تهیه و تنظیم اصولی  هاآنهاي حسابداري و کمک به با گذراندن دوره هاشرکتمالی 

 هیئتاعضاي  براي افزایش آگاهی هاییهمایشمالی و دفاتر قانونی و ثبت عملیات مالی و برگزاري 
نیاز صیادان و حتاج موردمصرف براي تهیه مای هايتعاونینیز ایجاد تشکیل  تعاونی و هايشرکتمدیره 

ایشان و رساندن بدون واسطه نیازهاي جاري صیادان که باعث افزایش قدرت خرید و هخانواده
معیشتی، وام  هايامواعطاي  نهایتا  .نمایدمی امکانات مالی آنان خواهد شد توجه بیشتري الزم

 هاتعاونی(براي احداث منازل مسکونی و خوابگاه صیادان) و توزیع وسایل صید به تقویت  ساختمانی
  کمک خواهد کرد.  هاآنو بارور شدن 
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با اصول تهیه و توزیع  هاآنصیادي و عدم آشنایی مدیران  هايتعاونیکمبود سرمایه و نقدینگی   
هاي گذراندن دوره. باشدمیتعاونی صیادي  هايشرکتل اساسی یصیادان از مسا هاينیازمندي
هاي تصویري نقش یر رسانهی و سایوئوید هايفیلمصید با پخش  هايروشو نیز آموزش  آموزشی

صیادي خواهد  هايتعاونیدر سودآوري  نهایتا موثري در افزایش بازدهی سرمایه و ضریب درآمدي و 
و  کارگیريبههاي اي و شیوهفنی و حرفه هايآموزشدرك  تواندمیر که این اماین برعالوهداشت. 

   .ندحرفه اي را بیشتر ک هايدانستنی و هانوآوري ،انتقال اطالعات
هاي سنتی ضرورت توجه به توسعه این با توجه به سابقه دیرینه صنعت صیادي به شیوهدر نهایت   

تر در زمینه عملکرد براي رسیدن به نتایج بهتر و دقیق نبنابرای .طلبدمی یک برنامه بلند مدت را ،صنعت
  براي یک دوره چند ساله اجرا گردد.  پژوهشهاي تعاونی صید پره نیاز است این شرکت
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Abstract 1 
 Activity of Cooperative Companies is among important ones in the fisheries 
sector and the awareness of the condition and amount of economic efficiency can 
be effective in making decisions about investment and economic planning of this 
section. In this study, it was tried to investigate profitability of these activities by 
estimating financial and economic indicators (stable and temporary expenditures, 
profitability, and payback period). The data has been collected through survey 
research and questionnaires. Results showed that payback period was 0.42-2.55 
years and mean yearly profit for each fisherman ranged from 4719870/351 to 
47787736/34 Rl. Additionally, It was observe that the profitability rate of 
Cooperatives in Miankaleh region is higher than in Gomishan region. It seems that 
fishing ground in Miankaleh is more suitable than Gomishan because of its floor 
type. It is necessary to optimal use of water resources, that are renewable resources, 
economic theory and the safe management of these resources in concerning ancient 
history of fisheries industry as traditional methods. 
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