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  چكيده 

  
دهندگان ماهيان سردآبي استان رشگرايش پروداليل بررسي  حاضر، هدف از مطالعه

ورت صستفاده از روش پيمايشي با ا. اين مطالعه چهارمحال و بختياري به پرورش ماهي بود
از  واحد پرورش ماهي بود و حجم نمونه با استفاده 263جامعه آماري پژوهش شامل . گرفت

ستفاده از مرحله با اگيري در دو رد گرديد كه  نمونهواحد برآو 119 ، برابر بافرمول كوكران
به  توجه بدين ترتيب كه ابتدا با .انجام شد با حجم گيري تصادفي انتسابي متناسبروش نمونه

خص ها در نمونه مشتعداد مزارع پرورش ماهي در هر شهرستان، سهم هر كدام از شهرستان
اب نتخصورت كامالً تصادفي نمونه ادهندگان هر شهرستان بهاز بين پرورش ،سپس .گرديد

 به پرورش پايايي مقياس داليل گرايش كهها پرسشنامه بوده است آوري دادهابزار جمعگرديد. 
ه نظر اساتيد بروايي پرسشنامه با توجه  گرديد.برآورد  73/0ماهي با استفاده از آلفاي كرونباخ 

ه ها براهنما و كارشناسان پرورش ماهي منطقه مورد تأييد قرار گرفت. تجزيه وتحليل داده
رورش دهندگان به پبندي داليل گرايش پرورشجام شد. اولويتانWinspss16 افزار كمك نرم

گرايش به پرورش ماهي عالقه شخصي بوده است و  دليلترين ماهي نشان داد كه مهم
 هاي آموزشي برگزار شده توسط مراكز خدمات ترويجي به عنوان عامل آخر شناساييدوره

ندي بدسته طبقه 4گرايش به پرورش ماهي در  داليلج تحليل عاملي، گرديد. بر اساس نتاي
تخراج . عوامل اسنموددرصد از واريانس كل را تبيين  77/70گرديد كه اين عوامل در مجموع 

بيعي، طاجتماعي، عامل  -مل فردياند از: عبود ترتيب اهميت عبارتشده از تحليل عاملي به
  جي.تروي - عامل اقتصادي، عامل آموزشي

  
  دهندگان، استان چهارمحال و بختياريپرورش ماهي، گرايش، پرورش :كليدي هايواژه

  
  مقدمه

افزايش جمعيت جهان و كاهش سطح اراضي 
داليل مختلف از جمله تبديل اراضي كشاورزي به

كشاورزي به اراضي مسكوني و صنعتي سبب شده است 
تا تأمين غذاي مورد نياز جمعيت رو به افزايش با 

. از طرف (Ansari, 2010)رو گردد بهمشكالت جدي رو
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تحقيقات دانشمندان نشان داده است كه آيندة  ديگر،
تأمين مواد پروتئيني مورد نياز بشر به درياها و 

ها ساالنه درياها و اقيانوس هاي آبي وابسته است.محيط
هي را دارند، از ميليون تن ما 240قابليت توليد حدود 

ميليون تن را ذخاير توليد  80حدود  داين ميزان باي
ميليون تن را به عنوان غذاي ساير ماهيان در  80مثلي و 

ميليون تن  80تواند به انسان فقط مي ،لذا .نظر گرفت
 (Farzanfar, 2007).باقيمانده در درياها اكتفا نمايد

رود كه منابع دريايي بتوانند به تنهايي تامين انتظار نمي
مي پروتئيني براي تغذيه باشد يداكننده نيازهاي 

(Santanam et al., 2005). امكان افزايش عرضه  ،در واقع
 است.محصوالت آبزيان خوراكي از درياها تقريبا منتفي 

- بايد از طريق آبزي، افزايش تقاضا براي آبزيان رواز اين

ترين در ساده .(Salehi, 2004) پروري تامين گردد
نگهداري و پرورش آبزيان "وان پروري به عنآبزي، تعريف

 ,Tavsoli)شود تعريف مي "در شرايط كنترل شده

2009). Haylor & Bland (2001) پروري را آبزي
پرورش موجودات آبزي در مناطق «چنين تعريف كردند 

درون مرزي و مناطق ساحلي شامل مداخله در فرايند 
منظور افزايش: توليد، مالكيت فردي و سهام پرورش، به

در تعريف ». يك شركت در مركز در حال پرورش
پرورش جانداران "پروري عبارت است از آبزي ،تردقيق

آبي شامل: ماهي، نرم تنان، سخت پورستان، سوسمار، 
 ,FAO( "تمساح، الك پشت، دوزيستان و گياهان آبي

2006a .(3پروري در جهان از كمتر از توليدات آبزي 
ميليون تن در سال  8/47 به 1950ميليون تن در سال 

در اين  ،ميالدي افزايش يافته است. همچنين 2005
ميليون تن عرضه ماهي در  6/141سال از مجموع 

ميليون تن مربوط به عرضه از طريق صيد  8/93جهان، 
 پروري بوده استميليون تن ديگر از طريق آبزي 8/47و
)FAO, 2006b  .(2030ها تا سال بينيبر اساس پيش، 

ميليون تن خواهد رسيد و چنانچه  150ماهي  به  توليد
 ،اين روند افزايشي همچنان ادامه يابد 2020تا سال 

 Josupit( ت خواهد گرفتقپروري بر صيد سبآبزي

&Franz, 2006(.  
پروري با توجه به سابقه كم و وجود هاي آبزيطرح
عنوان يكي از هاي بالقوه در سطح كشور بهپتانسيل

 آيدزا به حساب ميهاي توليدي و اشتغالترين بخشمهم

)2007 (Farahani, 2002; Nguyen,مي شيوه اين . با
 درآمد افزايش با و داد افزايش سريعاً  را ماهي توليد توان

 آنها براي مطمئني اشتغال زمينه كوچك، كشاورزان

با توجه به  .(Khayati & Mashoofi, 2008)آورد  فراهم
ميزان كل توليد ماهي در  ،رانگزارش سازمان شيالت اي

درصد  75كه  بودتن  522000، در سطح 2005سال 
درصد ديگر از طريق  25آن از طريق صيد ماهي و 

 ,Fishery Organization of Iran) بوده استپروري آبزي

دهنده ماهيان هاي پرورش. در بين استان(2010
- عنوان بزرگسردآبي، استان چهارمحال و بختياري به

 1386كننده ماهيان سردآبي در سال ين توليدتر
 Agricultural & Jihad of)شناخته شده است 

Chaharmahal & Bakhtiyari Province, 2010) اين  .
 تن 56447 توليد كل مجموع از 1386 سال در استان

 به را درصد 18  معادل تن 10043كشور، سردآبي ماهيان

توسعه  . (Asadi et al., 2010)داد اختصاص خود
استخرهاي پرورش ماهي در استان چهارمحال و 

بوده هاي اخير ناشي از عوامل مختلفي بختياري در سال
كه شناسايي اين عوامل گامي موثر براي رفع موانع  است

و مشكالت موجود بر سر راه استخرهاي پرورش ماهي 
هاي در اين تحقيق ضمن شناسايي ويژگي ،باشد. لذامي

ها و داليلي كه ماهي در استان، انگيزه دهندگانپرورش
 ،دهندگان به پرورش ماهي روي آورندسبب شده پرورش

با توجه به اين  ،مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين
نه در سطح استان صورت كه مطالعات زيادي در اين زمي

تاكيد فائو بر نقش آبزي پروري  براساس و نگرفته است
، اين تحقيق به دنبال (FAO, 2002)بر توسعه روستايي 

دهندگان استان شناسايي داليل گرايش پرورش
  .استچهارمحال و بختياري به پرورش ماهي 

دهد كه عوامل متعددي در بررسي منابع نشان مي
 .دهندگان به آبزي پروري وجود داردگرايش پرورش

Yavari )1995(  عوامل در تحقيقي كه با هدف شناسايي
 نمودبيان  ،يد بخش شيالت انجام دادمؤثر در رشد و تول

نيروي كار  نيز،گذاري (دولتي و خصوصي) و كه سرمايه
فعال در بخش شيالت از عوامل تأثيرگذار بر توسعه 

  Hedayatifarباشد. نتايج تحقيق بخش شيالت مي

ل مالي و نشان داد كه اعتبارات و مساي )2007(
وامل تحقيقات و آموزش در زمينه پرورش ماهي از ع
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از تحقيقات . استمؤثر بر گرايش به پرورش ماهي 
خارجي كه در زمينه عوامل مؤثر بر گرايش به پرورش 

توان موارد زير را نام برد: ماهي صورت گرفته است مي
Ben Yami )1980(  پنج پيش شرط اساسي براي اجراي

كه  يك پروژه پرورش ماهي را به اين ترتيب اعالم كرد
اي براي گرايش تواند انگيزهقه ميوجود آنها در منط

اين عوامل  .ساكنين منطقه به پروروش ماهي باشد
ند از: وجود بازار مناسب، عالقمندي مردم به بود عبارت

پرورش ماهي، دسترسي به منابع طبيعي (آب و زمين)، 
دسترسي به بچه ماهي، غذا، خدمات ترويجي، اعتبارات 

ندگان به سود دهو بازار مالي و قانع كردن پرورش
) معتقد Shang )1992پروري. اقتصادي حاصل از آبزي

در يك منطقه خاص عوامل اقتصادي (از جمله  كه است
اقتصادي بودن توليد، بازارهاي مناسب و اقتصادي بودن 

هاي موجود در پروري در مقابل ساير فعاليتآبزي
پروري، قوانين و منطقه)، وجود منابع مناسب براي آبزي

ات موجود و مؤسسات و امكانات حمايتي مقرر
هاي دولتي وغير دولتي، بازار، كارخانه مواد (سازمان

پروري و وجود مرتبط با توسعه آبزي مانند آن)غذايي و 
ترين يك ساختار مناسب تحقيق، ترويج و آموزش مهم
ند. كنقش را در گرايش افراد به پرورش ماهي ايفا مي

Ruben  )1995 (اقتصاد و پذيرش« عنوان با ايمقاله در 
 نمود كه بيان» فيليپين در پروريآبزي هايتكنولوژي

 اقتصادي عوامل به پرورينحوه پذيرش و گرايش به آبزي
 توانمي عوامل اين جمله از .دارد بستگي اجتماعي و

 مالكيت نوع برداري،بهره واحد وسعت كارايي، ميزان
 و هانهاده به ترسيدس و هاراي نوع سوددهي، ميزان منابع،

 هاينهادهعرضه و آموزش اعتبارات، مانند خدمات
 تحصيالت سن، مثل فردي هايمتغير تكميلي، و مكملي
 )et al. Randall )1999  .برد نام را غيره و درآمد ميزان

 در پروريآبزي نقش بررسي هدف با كه تحقيقي در
ه اين ب دادند انجام آفريقا در اقتصادي و روستايي توسعه

 در اين كوچك دهندگانپرورش رشد نتيجه رسيدند كه
تكنولوژي از طرف ديگر ساكنان  پذيرش سبب كشورها

در  و توليد افزايش سبب خود كه منطقه شده است
 بلند محيطي زيست و اجتماعي اقتصادي، اثرات نتيجه
 افزايش )Frankik & Hershner )2003. است شده مدت
 منابع در تنوع ايجاد طريق از خانوار معيشتي درآمد

 از جانبي درآمدهاي گسترش و تقويت غذايي، و درآمدي
 و غذايي مواد يهاقيمت و كاهش زايياشتغال طريق

آنها را از  تغذيه بهبود و خانوار غذايي امنيت افزايش
دانند كه در گرايش اثرات مثبت پرورش آبزيان مي

 Romberg. دهندگان به پرورش ماهي مؤثرندپرورش
در پرورش ماهي  مشاركت عدم موانع ترينمهم ) 2003(

 لفردي (سن، جنس و تحصيالت) و مساي را در عوامل
نوع اراضي  )Doa et al. )2005 داند.مي اقتصادي- مالي

منطقه، وضعيت منابع آب، وضعيت جمعيت موجود در 
منطقه و بازارهاي منطقه را در گرايش افراد به پرورش 

 )Engle )2008. نتايج تحقيق است دانستهماهي مؤثر 
 ايجاد درآمد، افزايش اقتصادي، نشان داد كه رشد
از جمله آثار مثبت توسعه  صادرات اشتغال و گسترش

شود. پروري است كه سبب گرايش افراد به آن ميآبزي
.Vicki et al )2009 (شناسايي هدف با تحقيقي كه در 

 شپرور توليدي و اقتصادي اجتماعي، خصوصيات
منظور كه به نمودندپيشنهاد  ،انجام دادند ميگو دهندگان

 آموزشي هايترغيب مردم به پرورش ماهي كالس
 گواهينامه هاراي به منجر هاكالس اين و شود داده افزايش

 حقوقي نيز قوانين و شود دهندگانپرورش براي مدرك و
آبي  منابع از حفاظت منظوربه دهندگانپرورش براي

در واقع نتايج اين مطالعه بيانگر نقش و  .تدوين گردد
هاي ترويجي در هاي آموزشي و كالساهميت دوره

 .et al باشد.گرايش روستاييان به پرورش ماهي مي
Gachucha (2014)  در تحقيق خود كه در كنيا انجام

دهندگان، نوع و سطح داد بيان كرد سن پرورش
عواملي است  آمورزش، توپوگرافي و اندازه اراضي از جمله

دهندگان به پرورش ماهي تاثير داشته بر گرايش پرورش
در مطالعه خود به   )Singas & Manus )2014 است.

هاي شخصي، ميزان اين نتيجه رسيدند كه ويژگي
ها از جمله دهنده، دسترسي به نهادهسرمايه پرورش

خوراك ماهي، دسترسي به بازار، سطح آموزش و 
رابطه مستقيم با پذيرش پرورش دسترسي به منابع آبي 

  ماهي در كشور گينه داشته است.
هدف كلي تحقيق حاضر بررسي داليل گرايش  

در استان چهارمحال و  يدهندگان به پرورش ماهپرورش
  :تحقيق عبارتند ازاهداف اختصاصي  است.بختياري 
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هاي فردي، اجتماعي و اقتصادي شناخت ويژگي
 ،لعهدهندگان منطقه مورد مطاپرورش

 ،بررسي وضعيت پرورش ماهي در استان

بررسي ميزان عالقه به پرورش ماهي در بين 
 ،دهندگانپرورش

منطقة  با آشنايي و هاپيشينه نگاشته مرور به توجه با
 )1( صورت شكل به تحقيق چارچوب مفهومي نظر، مورد

دسته  پنج ،تحقيقمفهومي  چارچوب شد. در طراحي
دگان به پرورش ماهي تاثير دهنعوامل بر گرايش پرورش

  داشته است.
  

  
  چارچوب مفهومي تحقيق - 1شكل 

  
  هامواد و روش

 ميزان لحاظ از هدف كاربردي، تحقيق حاضر از لحاظ

 پردازش نحوه از لحاظ و ميداني متغيرها كنترل درجه و

همبستگي است. در  -توصيفي تحقيقات نوع از اطالعات
 منابع از استفاده اي،نهمطالعه كتابخا روش از تحقيق اين

محدوده  .استفاده شد ميداني هايداده و الكترونيكي
مكاني اين تحقيق استان چهارمحال و بختياري بود. 

دهندگان ماهيان سردآبي جامعه آماري آن را پرورش
 263استان تشكيل داد كه بر اساس آمار موجود تعداد 

 هد پرورش ماهي در استان وجود داشت. حجم نمونواح
دهنده تعيين پرورش 85با استفاده از فرمول كوكران، 

 119براي اطمينان بيشتر تعداد  ،گرديد كه در نهايت
دهنده مورد مطالعه قرار گرفت كه در طي دو پرورش

 يگيري تصادفي انتسابمرحله با استفاده از روش نمونه
با توجه به  ،بدين ترتيب كه ابتدا .دست آمدهمتناسب ب

ع پرورش ماهي در هر شهرستان سهم هر تعداد مزار
از  ،سپس .ها در نمونه مشخص گرديدكدام از شهرستان

دهندگان هر شهرستان به صورت كامًال بين پرورش
آوري اطالعات تصادفي نمونه انتخاب گرديد. ابزار جمع

در اين مطالعه پرسشنامه بود و براي سنجش پايايي 
رورش ماهي مقياس پرسشنامه كه داليل گرايش به پ

از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد كه  ؛بوده است
دست آمد و نشان از پايايي قابل به 73/0مقدار آن برابر 

. روايي پرسشنامه با توجه به نظر اساتيد راهنما قبول بود
و كارشناسان پرورش ماهي منطقه مورد تأييد قرار 

 دهندگان بهگرفت. براي بررسي داليل گرايش پرورش
اي بر اساس بررسي گويه 17پرورش ماهي يك مقياس 

سوابق تحقيق و با نظر كارشناسان تهيه و در اختيار 
دهندگان قرار داده شد و از آنها خواسته شده تا پرورش

تأثير هركدام از گويه ها را بر گرايش آنها به پرورش 
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ماهي با دادن نمره صفر تا ده مشخص كنند (صفر بدون 
ها شترين تأثير). براي تجزيه و تحليل دادهتأثير و ده بي

عالوه بر آمار توصيفي نظير توزيع فراواني، درصد، 
استنباطي  آمارهاي ، ازCV)ميانگين و ضريب تغييرات (

استفاده شد و  هانظير تحليل عاملي و مقايسه ميانگين
  انجام گرفت. SPSSها  در محيط كليه تجزيه و تحليل

  
  هايافته

  آمار توصيفي
نتايج آمار توصيفي حاكي از آن است كه رده سني 

 8/48سال، با  38) با ميانگين سني 30-45ميان سالي (
دهندگان بيشترين فراواني را داشته درصد از پرورش
ت آمده در زمينه محل سكونت دسهاست. اطالعات ب

 3/56كه  دادنشان  دهندگان منطقه مورد مطالعهپرورش
ساكن شهر بودند. از لحاظ  دهندگاندر صد از پرورش

درصد) داراي ديپلم  6/29سطح سواد اكثريت آنها (
دهندگان بيان كردند درصد از پرورش 4/66بودند. حدود 

باشند. ميانگين سابقه آنها در كه داراي شغل فرعي مي
سال بوده است كه كمترين سابقه  5/5پرورش ماهي 

 18فعاليت در پرورش ماهي يك سال و بيشترين آن 
. نتايج بررسي نوع مالكيت مزرعه پرورش ماهي بودسال 

درصد بيشترين  7/48نشان داد كه مالكيت فردي با 
 7/27اي (هاي اجارهفراواني را دارد و بعد از آن مالكيت

. نتايج نشان داشتنددرصد) قرار  6/23درصد) و جمعي (
 7/59طالعه (داد كه اكثر استخرهاي منطقه مورد م

ها قرار داشت. ميانگين سطح ه روستادرصد) در حوم
متر مربع و   1508مزرعه پرورش ماهي در اين منطقه 

تن بود. منابع آبي مورد  66/35ميانگين توليد نيز 

 استفاده براي پرورش ماهي به ترتيب اولويت عبارت
درصد) و  4/45درصد)، چشمه ( 1/52ند از: رودخانه (بود

و » پرورش«، »ثيرتك«درصد). سه نوع فعاليت  5/2چاه (
- در منطقه مورد مطالعه صورت مي» تكثير و پرورش«

 2/46» (پرورش«گيرد كه بيشترين فراواني مربوط به 
دهندگان درصد از پرورش 9/26. حدود استدرصد) 

منطقه به منظور انجام امور پرورش ماهي از نيروي كار 
درصد  5/44درصد از كارگر مزدبگير و  6/28خانوادگي، 

همزمان از نيرو خانوادگي و كارگر مزدبگير  طوربه
درصد)  6/33دهندگان (كردند. اكثر پرورشاستفاده مي

سرمايه اوليه براي احداث استخرهاي پرورش ماهي را 
درصد از منابع  5/18صورت شخصي تهيه كردند و به

منظور احداث استخرهاي پرورش اعتباري دولتي (وام) به
دهندگان پرورش نيمي ازبيش از ماهي بهره بردند. 

گونه تعاوني يا صنف مربوط به درصد) عضو هيچ 8/58(
آنها  بيش از نيمي ازند و دهندگان ماهي نبودپرورش

درصد) از بيمه مقابله با مخاطرات طبيعي موجود  8/58(
درصد)  4/87دهندگان (اند. بيشتر پرورشاستفاده كرده

ها ها و داللمحصول توليدي خود را به واسطه
درصد نيز به محصوالت خود را  4/8فروشند، مي

- درصد هم به مغازه 2/4و  گانكنندمستقيمًا به مصرف

  فروشند.داران مي
  هاآزمون مقايسه ميانگين

منظور بررسي ميزان عالقه به پرورش ماهي در به
دهندگان  مختلف از نظر محل استقرار بين پرورش

تخرهاي پرورش مزرعه پرورش ماهي، وضعيت بيمه اس
استفاده  tماهي و وضعيت عضويت در تعاوني از آزمون 

  ) آورده شده است.1گرديد كه نتايج آن در جدول (
  

 دهندگان ماهيهاي مختلف پرورشمقايسه ميزان عالقه به پرورش ماهي در بين گروه - 1جدول 
هاگروه متغير گروهبندي متغيير وابسته داريسطح معني "t" مقدار انحراف معيار ميانگين   

هي
 ما

ش
رور

ه پ
ي ب

خص
ة ش

الق
محل استقرار مزرعه  ع

 پرورش ماهي
35/7 حومه شهر  76/1  

2/50* 014/0  
44/6  حومه روستا   08/2  

 وضعيت بيمه
14/7 هست  81/1  

2/22* 028/0  
33/6 نيست  18/2  

 عضويت در تعاوني
51/7 بله  59/2  

3/50* 01/0  
31/6 خير  12/2  

  nsمعنيدار در سطح يك درصد   *  معنيدار در سطح پنج درصد   رابطه معنادار وجود ندارد  ** 
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دهندگاني ميزان عالقه به پرورش ماهي بين پرورش
كه مزرعه پرورش ماهي آنها در حومه شهر مستقر بودند 
با آنهايي كه حومه روستا مستقر بودند، در سطح پنج 

- طوري كه پرورشد. بهوجود دار معناداردرصد تفاوت 

هاي آنها در حومه شهر مستقر بود دهندگاني كه استخر
عالقة بيشتري به پرورش ماهي داشتند. دسترسي آسان 

تواند دليل اين تفاوت هاي توليد در شهرها، ميبه نهاده
درصد اطمينان  95، با )1( باشد. با توجه به نتايج جدول

استفاده  يمهاز بافرادي كه  بيان نمود كهتوان مي
كنند عالقه بيشتري به پرورش ماهي دارند. طبيعي مي

دهنده بيشتر به پرورش ماهي است كه هر چه پرورش
عالقه داشته باشد، براي كاهش خطرات احتمالي ميل 
بيشتري به استفاده از بيمه خواهد داشت. افرادي كه 
عضو تعاوني بودند، عالقه بيشتري به پرورش ماهي 

ها نقش فاوت بيانگر اين است كه تعاونيداشتند اين ت

مهمي در موفقيت استخرهاي پرورش ماهي دارند و 
دهندگان زمينه هاي مربوط به پرورشتوسعه تعاوني

- گرايش به پرورش ماهي را براي ساير افراد فراهم مي

  كند.
دهندگان به پرورش بندي داليل گرايش پرورشاولويت
  ماهي 

 17به پرورش ماهي  براي شناسايي داليل گرايش
دهندگان قرار گويه در قالب يك جدول در اختيار پرورش

 هاگويهداده شد و از آنها خواسته شد تا تأثير هر يك از 
را بر گرايش آنها به پرورش ماهي با دادن نمره صفر 
(بدون تأثير) تا ده (بيشترين تأثير) مشخص كنند. 

) به CVبا استفاده از آماره ضريب تغييرات ( ،سپس
دهندگان به بندي عوامل موثر بر گرايش پرورشاولويت

) 2پرورش ماهي پرداخته شد كه نتايج آن در جدول (
  نشان داده شده است.

  
  دهندگاناولويت بندي داليل گرايش به پرورش ماهي از ديدگاه پرورش  - 2جدول 

 اولويت  CV  ميانگين  انحراف معيار  داليل گرايش به پرورش ماهي

  1  2944/0  81/6  005/2  شخصي به پرورش ماهي عالقه
  2  4066/0  66/6  701/2  سود اقتصادي حاصل از پرورش ماهي
  3  4514/0  76/5  600/2 دسترسي به منابع  آب مورد نياز
  4  4559/0  87/4  220/2  ايجاد اشتغال براي خود و خانواده

  5  4594/0  24/5  407/2  پايگاه اجتماعي مناسب پرورش ماهي در منطقه
  6  4736/0  18/5  453/2  شرايط اقليمي مناسب براي پرورش ماهي

  7  5571/0  08/5  830/2  تجربه موفق ساير پرورش دهندگان
  8  6466/0  82/3  470/2  هاي الزم براي پرورش ماهيدسترسي آسان به نهاده

  90  6785/0  95/3  680/2  مشاركت زياد بين پرورش دهندگان
  10  6798/0  45/4  025/3  توصيه ديگر پرورش دهندگان به پرورش ماهي

  11  7164/0  08/4  923/2  كيفيت مناسب اراضي براي پرورش ماهي
  12  7738/0  24/3  507/2  دسترسي به منابع اعتباري الزم براي پرورش ماهي

  13  7744/0  15/2  665/1  توصيه كارشناسان و مروجين
  14  7792/0  03/3  361/2  اي پرورش ماهينيروي كار فراوان خانگي بر

  15  7806/0  66/3  857/2  خريد تضميني محصوالت توليد شده
  16  8012/0  24/3  676/2  وجود بازارهاي مناسب در منطقه

  17 9981/0  15/2  146/2  هاي آموزشي برگزار شده توسط مراكز خدمات ترويجيدوره
  

دهد كه ) نشان مي2نتايج مندرج در جدول (
دهندگان به پرورش ترين داليل گرايش پرورشمهم

ماهي به ترتيب عبارتند از: عالقه شخصي، سود اقتصادي 
حاصل از پرورش ماهي، دسترسي به منابع آب در منطقه 
و ايجاد اشتغال براي خود و خانواده. نتايج حاكي از آن 

است كه سه عامل خريد تضميني محصول، وجود 
هاي آموزشي برگزار دورهبازارهاي مناسب در منطقه و 

هاي ط مراكز خدمات ترويجي در آخرين ردهسشده تو
داليل گرايش به پرورش ماهي قرار دارد. با توجه به 

عوامل فردي (عالقه  بيان نمود كهتوان ) مي2جدول (
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شخصي و ايجاد اشتغال براي خود وخانواده) نقش مهمي 
 ر،. از طرف ديگدر گرايش به پرورش ماهي داشته است

دليل سود موجود در پرورش ماهي و انگيزه اقتصادي به
در استان، سبب شده است تا در منابع آب مناسب  نيز،
هاي اخير تعداد زيادي از افراد منطقه به پرورش سال

طور كه در ماهي روي آورند. در مورد وضعيت بازار همان
بخش آمار توصيفي مربوط به نحوة فروش محصول 

اي در ها و دالالن فعاليت گستردههمشاهده شد، واسط
مرحلة بازاريابي دارند، كه اين عامل به عنوان مانعي براي 

الزم  ،بنابراين .باشدتوسعه پرورش ماهي در منطقه مي
ها تدابير الزم در زمينه كوتاه كردن دست واسطه تا است

توان بندي انجام گرفته مياتخاذ گردد. با توجه به اولويت
اي آموزشي برگزار شده توسط مراكز خدمات هگفت دوره

ترويجي در منطقه مورد مطالعه در سطح پاييني برگزار 
دهندگان به شود و نقش كمي در ترغيب پرورشمي

پرورش ماهي داشته است كه الزم است با توجه به منابع 
آب مناسب در منطقه و پتانسيل باالي استان در پرورش 

هاي ساكنان منطقه ويژگي ها متناسب باماهي، اين دوره
  برگزار گردد.
  تحليل عاملي

 منظور تلخيص متغيرهاي مربوط به  داليل گرايشبه
ر دهندگان منطقه مورد مطالعه به پرورش ماهي دپرورش

وارد  گانه مورد نظر، 17چند عامل كلي، متغيرهاي 
 تحليل عاملي شدند. مناسب بودن متغيرها براي تحليل

د و آزمون بارتلت مور KMOاز آمارة عاملي با استفاده 
ده ) نشان دا3بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول (

  شده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و آزمون بارتلت داليل گرايش ماهي  KMOمقدار  - 3 جدول
 KMO  Bartlett  تحليل عاملي

Test 
Sig. 

داليل گرايش به 
  000/0  946/372  670/0  پرورش ماهي

و معنادار بودن آزمون  KMOبا توجه به مقدار 
  باشند.ها براي تحليل عاملي مناسب ميداده بارتلت،
  
انس عوامل استخراج شده با مقدار ويژه، درصد واري - 4 جدول

  هاو درصد واريانس تجمعي آن

هاعامل درصد واريانس  مقدار ويژه 
 مقدار ويژه

درصد واريانس 
 تجمعي

1 09/2  99/21  99/21  
2 64/1  98/16  97/38  
3 49/1  98/15  95/54  
4 44/1  82/15  77/70  

  
)، داليل گرايش 4اساس نتايج مندرج در جدول (بر

عامل  4به پرورش ماهي در منطقه مورد مطالعه در 
درصد از  77/70بندي شدند كه در مجموع اصلي دسته

ي واريانس كل را تببين نمودند كه نشان از درصد باال
ين . در اين بداردها واريانس تبيين شده توسط اين عامل

 ، به عنوان09/2اجتماعي با مقدار ويژه  - عامل فردي
درصد  99/21ترين عامل به تنهايي تبيين كننده مهم

محيط «عوامل  ،از آن باشد. پسواريانس كل مي
 به ترتيب» ترويجي  -آموزشي« و » اقتصادي«، »طبيعي

عنوان به 82/15و  98/15، 98/16با درصد واريانس 
 دهندگان به پرورش ماهيل مؤثر بر گرايش پرورشعوام

ه متغيرهاي هر عامل را همرا )5(شناسايي شدند. جدول 
  دهد.با بار عاملي آنها نشان مي
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  ها و بار عاملي مربوطهتعيين عوامل مربوط به داليل گرايش به پرورش ماهي، گويه - 5جدول 
 بار عاملي  متغيرها نام عامل

جتماعيا - عامل فردي  

678/0 جايگاه اجتماعي مناسب پرورش ماهي در منطقه  

677/0 ايجاد اشتغال براي خود و خانواده  

615/0  عالقه شخصي به پرورش ماهي  

566/0 نيروي كار خانگي كافي براي پرورش ماهي  

 عامل طبيعي
710/0 كيفيت مناسب اراضي براي پرورش ماهي  

507/0 دسترسي به منابع  آب مورد نياز  
486/0 شرايط اقليمي مناسب براي پرورش ماهي  

 عامل اقتصادي

688/0 خريد تضميني محصوالت توليد شده  
531/0 سود اقتصادي حاصل از پرورش ماهي  

525/0  وجود بازارهاي مناسب   
484/0  دسترسي كافي به منابع اعتباري مورد نياز براي پرورش ماهي  

444/0  نياز براي پرورش ماهي هاي مورددسترسي به نهاده  

ترويجي - عامل آموزشي  

552/0 توصيه ديگر پرورش دهندگان  
534/0  هاي آموزشي برگزار شده توسط مراكز خدمات  ترويجيدوره  

475/0  تجربه موفق ساير پرورش دهندگان  
469/0 توصيه كارشناسان و مروجان  

452/0  مشاركت بين پرورش دهندگان  
  

هاي : اين عامل كه از گويهاجتماعي - عامل فردي
جايگاه اجتماعي مناسب پرورش ماهي در منطقه، ايجاد 
اشتغال براي خود و خانواده، عالقه شخصي به پرورش 
ماهي و نيروي كار خانوادگي كافي براي پرورش ماهي 

- ترين عامل گرايش پرورشتشكيل شده است، مهم

ي بوده دهندگان منطقه مورد مطالعه به پرورش ماه
است. باال بودن بار تكفل در منطقه و نبود زمينة شغلي 

دهندگان در جايگاه خوب پرورش ،مناسب و همچنين
بين ساير اهالي منطقه سبب شده است گرايش ساكنان 

 منطقه به پرورش ماهي شده است.

كيفيت مناسب اراضي، دسترسي به عامل طبيعي: 
رايط اقليمي منابع آب مورد نياز براي پرورش ماهي و ش

ترين عوامل طبيعي مناسب براي پرورش ماهي مهم
دهندگان را به پرورش باشد كه زمينة گرايش پرورشمي

هاي ها و چمشهماهي فراهم نموده است. وجود رودخانه
ها از پر آب در منطقه و اراضي مناسب حاشيه رودخانه

جمله عوامل طبيعي مؤثر در گرايش به پرورش ماهي در 
 باشد.مي منطقه

يكي ديگر از عوامل مهم در عامل اقتصادي: 
 دهندگان به پرورش ماهي عامل اقتصاديگرايش پرورش

بوده است. سود اقتصادي حاصل از پرورش ماهي، خريد 
محصول، وجود بازارهاي مناسب و دسترسي به تضميني

اعتبارات كافي از جمله عوامل اقتصادي مؤثر بر گرايش 
 بوده است. به پرورش ماهي

 طور كه مشاهدههمانترويجي:  - عامل آموزشي
دهندگان به ششود آخرين عامل مؤثر بر گرايش پرورمي

باشد. اين مي ترويجي -پرورش ماهي عامل آموزشي
دهندگان، عامل شامل متغيرهاي توصيه ديگر پرورش

 زشي برگزار شده توسط مراكز خدماتهاي آمودوره
دهندگان و مشاركت ر پرورشترويجي، تجربه موفق ساي

باشد. قرار گرفتن اين عامل در مي دهندگانبين پرورش
هاي آموزشي گر عدم مناسب بودن دورهاولويت آخر بيان

 ،بنابراين .باشدميدهندگان و مشاركت پايين بين پرورش
هاي آموزشي منظم ضروري است تا با برگزاري دوره
دگان، ق زمينه دهنضمن باال بردن دانش فني پرورش

دهندگان  فراهم شود و مبادله تجربه بين پرورش
تواند مي دهندگان كهمشاركت هر چه بيشتر بين پرورش
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نقش مهمي در تشوريق مردم به گرايش به پرورش 
 ماهي باشد.

  گيريبحث و نتيجه
پروري در زندگي اقتصادي با توجه به اهميت آبزي

ز منابع آبي ضروري افراد و نقش آن در استفاده بهينه ا
هاي توسعه آن را است تا با انجام مطالعات دقيق راه

شناسايي داليل گرايش به  راستا،فراهم نمود. در اين 
تواند نقش دهندگان ميپرورش ماهي در بين پرورش

مهمي در توسعه پرورش ماهي داشته باشد. اين تحقيق 
دهندگان به نيز با هدف شناسايي داليل گرايش پرورش

 پرورش ماهي در استان چهارمحال و بختياري انجام شد
ترين دليل گرايش نتايج حاكي از آن است كه مهم كه

بوده  اجتماعي - دهندگان منطقه، عامل فرديپرورش
اهميت بسياري  متغيرهاي اقتصادياست كه در اين بين 

  Hedayatifar اين نتيجه با نتايج تحقيق داشت.

(2007), Ben Yami  (1980), Engle (2008) راستا هم
بوده است. با توجه به منابع آبي و شرايط اقليمي مناسب 

گرايش به پرورش ماهي عامل  ديگر از داليليكي 
طبيعي است كه حاكي از آن است كه منطقه مورد 
 .مطالعه داراي پتانسيل بااليي براي پرورش ماهي است

ش به نتايج تحقيات مختلف تاثير عوامل محيط را بر گراي
 Shang, 1992; Ben) دنمايپرورش ماهي تأييد مي

Yami, 1980; Doa et al., 2005).  
با توجه به نقش پرورش ماهي در بهبود وضعيت 

نقش آن در توسعه  ،زندگي ساكنان استان و در نتيجه
منظور توسعه بيشتر پرورش روستايي پيشنهادهاي زير به

  گردد:ه مييماهي در منطقه ارا
سي محل استقرار استخرهاي پرورش ماهي نتايج برر

نشان داد كه اكثر استخرها در حومه روستاها مستقر 
 با توجه به نتايج آزمون مقايسهديگر،  از طرف .بودند

دهندگاني كه استخرهاي پرورش ماهي ميانگين، پرورش
 آنها حومة شهرها هستند، عالقه بيشتري به پرورش

كه  روستا دارند حومهدهندگان ماهي نسبت به پرورش
تر و ي مناسبهاناشي از دسترسي به نهاده امر اين

 شهرها دهندگان حومههاي بهتر براي پرورشزيرساخت
اين نتيجه در تحقيقات مشابه نيز مشاهده . باشدمي

 . پيشنهاد);Engle, Ruben, 1995 2008(گرديد 
هاي آموزشي ضمن در نظر گرفتن دوره تا شودمي

دهندگان حومة روستا از رورشمناسب براي پ
دهندگان روستايي راهكارهايي مانند معاف كردن پرورش

بها و مواردي از اين كاهش قيمت آب از پرداخت ماليات،
كرد تا ضمن جلوگيري از تامين رضايت آنها را  ،قبيل

ي ورشكستگي آنها زمينة گرايش به پرورش ماهي را برا
شود  سبب مي امر ناي ساير ساكنان روستا فراهم شود. 
گذاران شهري جذب تا سرمايه بيشتري از سرمايه

 پرورش ماهي در مناطق روستايي گردد.

در  دهندگانبا توجه به اين كه اكثر پرورش
و با توجه به  اندهاي پرورش ماهي عضويت نداشتهتعاوني

نتايج آزمون مقايسه ميانگين كه حاكي از نقش مثبت 
دهندگان به پرورش ماهي رشها در گرايش پروتعاوني

هاي مربوط به پرورش است، ضروري است تا تعاوني
براي  .دهندگان تشكيل شودماهي در بين پرورش

ه تسهيالت ويژه ييابي به اين هدف دولت بايد با ارادست
ها از جمله اعتبارات مناسب، يارانه و مورادي از به تعاوني

 .ا فراهم سازدهاين قبيل زمينه را براي تشكيل تعاوني
نشان داد  Moradi & Alibeygi  (2012)نتايج تحقيق 

توانند باعث ايجاد ارزش افزوده هاي شيالت ميتعاوني
 شوند.

نتايج نشان داد كه منبع تامين آب مورد نياز اكثر 
باشد. در درصد) از چاه و چشمه مي 1/52واحدها (

 راستاي دستيابي به اهداف توسعه پايدار كه حفاظت و
جلوگيري از آلودگي منابع طبيعي است، پيشنهاد 

هاي الزم در جهت جلوگيري از آلوده آموزشتا شود مي
هاي زيرزميني و سطحي در غالب تعاوني و يا نمودن آب

دهندگان از طريق نهادهاي دولتي مسئول به پرورش
نتايج تحقيقات مختلف بر نقش آموزش در  .ه شوديارا

 ,Gachucha et al)تاكيد دارد جلوگيري از آلودگي محيط

2014; Hedayatifar, 2007) . 
دهنده نقش نتايج بررسي نحوه فروش محصول نشان 

باشد. نتايج ها در مرحله بازاريابي محصول ميواسطه
   .Doa et al )2005( و  Ben Yami) 1980( تحقيقات

پروري دهنده نقش بازاريابي در توسعه آبزينيز نشان
شود با توسعه صنايع فرآوري نهاد ميباشد. پيشمي

ها در مرحله دخالت دادن تعاني ،آبزيان و همچنين
تر نمود. پيشنهاد ديگري ها را كمبازاريابي دخالت واسطه

بندي داليل گرايش به براساس نتايج اولويت توانكه مي
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ه داد، تعيين قيمت يبراي بهبود بازار ارا پرورش ماهي
باشد كه بايد با در نظر گرفت تضميني از طرف دولت مي

 هاي توليد تعيين گردد. هزينه

يكي از عوامل استخراج در نتيجه تحليل عاملي 
دهندگان به پرورش ماهي، عامل داليل گرايش پرورش

ترين عوامل اقتصادي اقتصادي است. يكي از مهم
باشد كه در تحقيقات وضعيت بازارهاي منطقه مي

پرورش ماهي اشاره شده مختلف به اهميت بازار در 

 ;Doa et al., 2005)  Singas & Manus, 2014است

Shang 1992;(. بهبود بازارهاي منطقه و منظور به
با  تا شوددهندگان پيشنهاد ميافزايش سود پرورش

بندي ضمن ايجاد ارزش ايجاد صنايع تبديلي و بسته
افزوده، زمينه توسعه صادرات محصوالت توليدي به 

كه خود عاملي مؤثر  شودهمجوار فراهم  كشورهاي
باشد. نتايج تحقيق توسعه پرورش ماهي در منطقه مي

Doa et al.  )2005( باشد. راستا با اين نتيجه مينيز هم 
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