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ABSTRACT 

       

       Today, the aquaculture industry has a special status as one of the most important economic 

sub-sectors in providing food security, trade, job creation and depriving rural areas of the world. 

This study was aimed to determine the factors affecting sustainable aquaculture in Lorestan 

province. This applied research is conducted in a survey method and its descriptive-correlative 

research type. The statistical population consisted of all fishery farms in Lorestan province. The 

sample size was determined by using Cochran formula. In this study, the sustainability of 

aquaculture farms is derived from the combination of three indicators of sustainability (ecological, 

economic, and social). Results show that the level of sustainability is moderate. It was also found 

that there is a positive and significant relationship between the farmers technical characteristics, the 

extensional education activities, total sustainability, the authorized use amount of disinfectants, the 

number of in-service training courses, the temperature of water entering the farm, the number of 

training courses prior to the activity and the water cost, totally explained of 44.3% of the total 

variations in depended variable. In order to sustainability increase of these farms, training courses 

about nutrition management, cost management, disinfectant management, fish farming 

cooperatives, and the technical considerations of fishery experts are recommended.  
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 داریپا یپروریعوامل موثر بر آبز یبررس
 استان لرستان( یپرور ی)مورد: مزارع آبز

 
 3رضوان قنبری موحد ،*2، سعید غالمرضایی1زینب فراشی

 ، لرستان، ایراندانشگاه لرستان، ، دانشکده کشاورزیتوسعه روستاییگروه شد کارشناسی ار، 1

 ، لرستان، ایراندانشگاه لرستان نشکده کشاورزی،، داوه توسعه روستایی استادیار گر ،2
 ، لرستان، ایراندانشگاه لرستان، ، دانشکده کشاورزیوه توسعه روستاییاستادیار گر ،3 

 (20/11/97تاریخ تصویب:  -21/8/96 )تاریخ دریافت:

 

 چکیده

 
 نیتأم در اقتصادی هایبخش ریز نیمهمتر ازی کی عنوان پروری بهصنعت آبزی امروزه

 گاهیجا از جهان در ییروستا مناطقیی زداتیمحروم ویی زااشتغال تجارت، ،ییغذا تیامن
استان  در داریپا یپروریعوامل موثر بر آبز یمطالعه بررس نی. هدف ااست برخوردار ایژهیو

 قاتیانجام شده است و از نوع تحق یشیمایوه پیبه ش یکاربرد قیتحق نی. اباشدیلرستان م
در استان لرستان بوده  پرورانیآبز هیشامل کل ی. جامعه آمارباشدیم یمبستگه -یفیتوص

 یداریپا ق،یتحق نی. در اتعیین شدنفر  101 ، حجم نمونهاست که با استفاده از فرمول کوکران
( یاجتماع ،یاقتصاد ،یکی)اکولوژ یداریگانه پاسه یهاشاخص بیاز ترک یپروریبزمزارع آ

 نیمتوسط در ا یداریاز پا یحاک ،یداریسطح پا یحاصل از بررس جینتا .حاصل شده است
 یفن یهایژگیو نیب یکه ارتباط مثبت و معنادار دیمشخص گرد نی. همچنباشدیمزارع م

وجود دارد و  یپروریکل مزارع آبز یداریو پا یجیترو -ی آموزش یهاتیو فعال پرورانیآبز
تعداد ، هاهکنندیاز ضدعفونمجاز استفاده  زانی، مکل یداریبر پا رهایمتغ نیرگذارتریتاث زین

و  تیقبل از فعال یآموزش تعداد دوره به مزرعه، یآب ورود یدما ،آموزشی حین فعالیت دوره
 نییکل را تب یداریپا زانیممتغیر  راتییدرصد از تغ 3/44 جمعا  اند که بوده بهاآب نهیهز
 تیریمد یآموزش یهادوره یمزارع، برگزار نیا یداریپا یراستا جهت ارتقا نی. در اکنندیم

و  یپروریآبز یهایتعاون لیتشک کننده،یمواد ضد عفون تیریمد نه،یهز تیریمد ه،یتغذ
 گردد.یم شنهادیپ التیکارشناسان ش یمالحظات فن تیرعا

     

 استان لرستان دار،یپا یپروریآبز ،یداریپا های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

از  یکيعنوان ه ب انيرورش آبزو پ دیص امروزه

 مطرح هست یدر اقتصاد جهان يدیمهم تول يهاتیفعال

(Ghorbani & Zare Mirakabad, 2010 .)پروري بهآبزي 

فعالیت جانبی کشاورزي از رويکردهاي اخیر  کيعنوان 

مناطق روستايی است که افزون بر  توسعه کشاورزي در

نیز در  مهمیقش غذا دارد، ن تولیدجايگاه مهمی که در 

کاهش فقر، بهبود (، Pravakar et al., 2013) زايیاشتغال

 & Millar) معیشت روستايی و درآمد عمومی دارد

Tomkins, 2007.) يسازيطبق نظر فائو تجار 

 و یماه یليتبد عياستفاده از صنا ،يپروريآبز

 يرا برا یخوب يهافرصت تواندیخرد م يپروريآبز
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کرده و  جاديا يیخصوص زنان روستا به پرورانيآبز

شود.  نانآ یجتماعا -ي اقتصاد يموجب توانمند

با  سهيدر مقا التینشان داده که بخش ش هاپژوهش

 يهابیو آس عاتيضا يکشاورز يهابخشريز ريسا

 ،بخش نيپرداختن به ا و دارد يکمتر یطیمحستيز

و منابع  يبه توسعه اقتصاد یتوجه شايانکمک د توانیم

 (.Bagheri et al., 2014بکند ) يیغذا

 در هموارهيی غذا تیامنبه  توجه از سوي ديگر،

 & Pishbaharاست ) بوده مطرح توسعهدرحال کشورهاي

Baghestani, 2015 .) تالش و  يیغذا تیامن راستايدر

 Yazdani et)ها جهت حفظ سالمت شهروندان دولت

al., 2016يی، بسیار (، افزايش سهم آبزيان در سبد غذا

 باشد. مهم می

 دیکمبود منابع تول جمله از يیهاتيامروزه با محدود

 رو نيا از م،ی( مواجه هستيمواد مغذ آب و ن،ی)زم یاصل

 يانسان برا هيدر تغذ انيسهم آبز شيمنظور افزا به

در  يپروريآبزتوسعه  ديادر حال رشد جهان، ب تیجمع

 (.World bank, 2014) ابدي شيافزا ندهيآ يهاطول دهه

يی، منابع غذا نیتأم در يپروريآبزبا توجه به نقش 

 سو کيی از يزااشتغال نیو همچنسالمت، امنیت غذايی 

برداري پايدار از و محدوديت منابع آب و ضرورت بهره

منظور  بخش، نيا ي را درداريپا بايست، مقولهمی منابع؛

ش يک اصل، در تولید و گستر عنوان بهنموده و 

 پروري گنجانید.آبزي

Shang & Tisdell (1997) عتقدند فعالیت م

 ثابت نسبتاً و معقول خالص درآمد بايد پروري پايدارآبزي

 در جامعه و تولیدکننده براي مطلوبی سودآوري با و

 طبیعی منابع از که اقتصادي هايفعالیت ساير با مقايسه

 موجب هآنک بدون کند، ايجاد کنند،می استفاده مشابهی

  شود. آينده يا حاضر حال در زيستمحیط کیفیت تنزل

(1995)FAO يک  عنوان بهپروري پايدار را آبزي

، تجارت و رفاه حيتفرمنبع حیاتی براي غذا، اشتغال، 

 نیتأم منظور بهاقتصادي براي مردم در سراسر جهان 

 داند.هاي آينده مینیازهاي نسل کنونی و نسل

 که است هايیبخش نيترمهم زيکی ا پروري،آبزي

 سودآور نهادهايجمله  از شود.می انجام مزارع توسط

 بازارهاي در خود مالی ثبات حفظمنظور  به که هستند

 پايداري ،حال نيا . باکنندمی رقابت المللیبین و داخلی

 حفاظت از و مالی سودآوري بین تعادل ايجاد به نیاز

 کاهش .کنند داردفعالیت می آن در که زيستی محیط

 به هااکوسیستم بر ریتأث مانند آبزيان، منفی جانبی اثرات

 بخش اقتصادي رشد و زيستمحیط تخريب تفکیک

 عملیاتکند ايجاب می پايدار و حیاتی کشاورزي

 شود اجرا و مديريت یخوب به مالیلحاظ  از پروريآبزي

و همچنین از پذيرش اجتماعی به مفهوم عدالت درونی و 

 (.FAO, 2013ین نسلی برخوردار باشد)ب

 ور،یپرورش دام و ط هاينظام گريبا د سهيمقا در

 يداريقرار دارد تا به پا یفشار خاص تحت يپروريآبز

استفاده آن از منابع  تیامر اهم نيا لیبرسد و دل شتریب

و  یها، مناطق ساحلتاالب ن،يریش يهامانند آب یعیطب

 است یخوراک ماه دیتول يبرا یماه دیص نیهمچن

(Ghorbanipiralidehi et al., 2016 .)تیبا توجه به اهم 

منابع آب و مالحظات  تيواسطه محدود به ت،یفعال نيا

 یاتیمنابع ح نيو مستمر از ا داريپا يبرداربهرهي، داريپا

 باشد. یم يو محدود، ضرور

ي سازمان شیالت استان لرستان در هاگزارشطبق 

هاي غیر ساحلی استان ن استان، در بی1395سال 

پروري هاي فعال در صنعت آبزيلرستان يکی از استان

و  نيریمترمکعب آب ش اردیلیم5/13 است که از ظرفیت

دز، کرخه و  يرودها زيحوضه آبر در سهرود که  23

 یمنابع آب نيا وجود با نيبنابرا برخوردار است. يمرکز

 یپرورش ماه در توسعه بااليی اریبس پتانسیل ،فراوان

 نيا زا توانیمناسب م يزيرکه در صورت برنامه دارد

استان  نيدر ا اجتماعیو  يتوسعه اقتصاد يبرا تیظرف

و  اهمیت محصوالت آبزياستفاده کرد. با توجه به 

ضرورت  زیدر استان لرستان و ن يپروريآبز گاهيجا

بخش، مقاله حاضر  ريزي در اين دارياعمال مالحظات پا

 داريپا يپروريعوامل مؤثر بر آبز یبررسهدف  با

 اديتحقق هدف  يبرا قیتحق نيگرفته است. در اانجام

 ،يدر سه بعد اقتصاد يداريبه دنبال سنجش پا شده

 ،فرديعوامل  يیو شناسا یکيو اکولوژ یاجتماع

خدمات حمايتی و  هاي فنی و مديريتی،ويژگی

ان عنو مؤثر بر آن به هاي اجتماعی ترويجیويژگی

  گرفته است. قرار یبررس اهداف خرد مورد
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عوامل مؤثر بر  یبررس يبرا ياديز هايپژوهش

 نياند، که در اانجام داده يپروريمزارع آبز يداريپا

 . شده استاشاره  قسمت به چند مورد
 جهینت نيخود به ا هايپژوهشاز محققان در  یبرخ

 پرورش ماهی هم در زیآمکه فعالیت مخاطره دندیرس
شروع و هم در ادامه روند خود با تهديدهاي بسیاري 

 دهیچیمواجه است. اين تهديدها ناشی از محیط پ
 و تغییرات ناگهانی آبی، کشاورزي نظیر وقوع خشکسال

استخر، شوري آب، دماي  اهیانهوا، وقوع بیماري بین م
آب، اکسیژن محلول در آب، غلظت مواد محلول در آب، 

 باشدیدر آب و آلودگی آب مموجود  کربن دیاکسيد
(Lehodey et al., 2006; Ijatuyi et al., 2016; 

Schenone et al., 2011; Belton et al., 2017 .) 
 يپروريدر مزارع آبز يداريبه پا یابيدست يبرا 

 به یهحفاظت ما ميدر پارادا رییتغ از جمله ینکاتبه  ديبا
مان و ساز يو سپس بازساز ستمیحفاظت از اکوس تسم

ل عوام نیدر اجرا و همچن کپارچهي تيريمد ،يزيربرنامه
توجه  یو اجتماع ياقتصاد ،یطیمحستي، زیاسیس

  (.cowx & Aya., 2011)کرد
 يداريپابراي دستیابی به نشان داد که  هاپژوهش

و ارائه  يپروريآبزی دانش فن ديبا يپروريآبز
 (.Tlusty et al.,2013يابد) شيافزای آموزش يهافرصت
 سانیان هيسرما رینظ ینقش عوامل توانیم نیهمچن

ع )منب مادي هي)تعداد افراد خانوار، سطح سواد(، سرما
اعتبارات، وضعیت اشتغال و درآمد ساالنه خانوار(، 

 اجتماعی هي)منابع آب سالم(، و سرما فیزيکی هيسرما
پروري و موقعیت اجتماعی هاي آبزي)آموزش

 مؤثرپروري سعه صنعت آبزيتودهندگان(، در شپرور
همچنین مشخص شده  (.Pravakar et al., 2013دانست)

 چون سن، سابقه يیرهایمتغ داریرابطه مثبت و معن که
 با مساحت مزرعه ی وتعاون در شرکت تيکار، عضو

  (.Maghsudi, 2007) وجود دارد يداريپا
Muddassir et al. (2017) نشان خود  قیتحق رد

و  یاجتماع يهایژگيو نیب يداریط معنکه ارتبا دادند

دانش  ن،یاندازه زم الت،یمانند سن، تحص ياقتصاد
 يداريپا با آب تیفیک و عمق استخر ،يپروريآبز
 يپروريوجود دارد. در رابطه با توسعه آبز يپروريآبز
 و هاکیوتیبیمحققان معتقدند که استفاده از آنت دار،يپا

و عوارض  یاثرات منف لیبه دل يیایمیش يهادرمان
 انتقاد قرارگرفته مورد ،انيانسان و آبز يمتعدد بر رو
 به کیوتیو پروب هاکیوتیتوبیاستفاده از ف نياست و بنابرا

 داريپا يپروريمنظور توسعه آبز به هاکیوتیبیآنت يجا
 ,Zarifmanesh & Zoriyeh Zahra) شودیم هیتوص

2013.) 
Nielsen & Beem (2007) نيوهش خود به اپژ رد 

عالوه بر بحران  يپروريکه صنعت آبز ددنیرس جهینت
ران با بح ،(یآبيهاستگاهيز بيتخرو  هيرویب دیمنابع )ص

روبرو  زین تاس يو نهاد یسازمان مشکل کيکه  تيريمد
 جهت یرا مانع نيیاز باال به پا کرديرو نيو ا هستند

رود عواملی مانند و .دانندیم تیبه موفق یابیدست
ها، هاي شیمیايی از قبیل نیتروژن به درون آبآالينده

 و در مزارع پرورشی شده استفاده موردباعث آلودگی آب 
محیطی و اقتصادي را به دنبال اين امر خطرات زيست

پروري ايجاد منفی در پايداري آبزي راتیتأثدارد و 
 (. Nielsen & Nielsen, 2015کند)می

(2008 )Engle  که رشد اقتصادي، افزايش نشان داد
ی عوامل جمله ازدرآمد، ايجاد اشتغال و گسترش صادرات 

ين اپروري و پايداري مثبت بر توسعه آبزي ریتأثاست که 
رشد بخش  FAO( 2013)به اعتقاد  بخش دارد.

پروري بر اقتصادي، کاهش اثرات منفی مزارع آبزي
ی عوامل جمله اززيست، تعادل اجتماعی بین نسلی محیط

 پروري دارند. مثبت بر پايداري آبزي يریتأثهستند که 
 نيصورت گرفته در ا يهامنابع و پژوهش یبا بررس

پژوهشگران بر ابعاد  شتریب نکهيبا توجه به ا وراستا 
( یو اجتماع ياقتصاد ،یطیمحستي)زي داريگانه پاسه
 يداريبه پا یابيکه دست اندکرده انینموده و ب دیتأک

لذا  ست،ین ريپذسه بعد امکان نيا ینگبدون هماه
 است. ريصورت شکل ز پژوهش به يشنهادیچارچوب پ
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 تحقيق چارچوب مفهومی -1شکل 

 

 

 شناسی تحقیقروش

شیوه نظر  کاربردي و از هدف نظر از پژوهش حاضر

 باشد.میهمبستگی  -توصیفیها از نوع گردآوري داده

 پروانينفر از آبز 479شامل  يارجامعه آم

آال( استان لرستان بوده که با دهندگان قزل)پرورش

نفر  101با حجم  يااستفاده از فرمول کوکران نمونه

 يامرحله چند يریگ. روش نمونهديمحاسبه گرد

هر  تیفعال زانیکه در مرحله اول بر اساس م باشدیم

له دوم از و در مرح بشهرستان انتخا يشهرستان، تعداد

تعداد متناسب با تعداد مزارع فعال در  نيا نیب

حجم نمونه هر  یصورت انتساب منتخب به يهاشهرستان

هر  يهامشخص و در گام آخر نمونهن شهرستا

 ر. ابزاديانتخاب گرد یصورت تصادف شهرستان به

که  بودساخت  محقق يااطالعات پرسشنامه يگردآور

هاي فنی، ي، ويژگیاهو حرف يفرد يهایژگيشامل و

 عنوان بهوضعیت اجتماعی و آموزشی مخاطبان 

سه )شامل  متغیرهاي مستقل؛ و متغیر وابسته پايداري

 15با  ياقتصادب(  ه،يگو 22با  یکياکولوژ بعد الف(

روايی ظاهري  .باشدیم (هيگو 22با  یاجتماع ج( و هيگو

اعضاي هیات علمی مرتبط و محتوايی پرسشنامه توسط 

دانشگاه لرستان و کارشناسان شیالت استان ا موضوع ب

منظور برآورد پايايی  قرار گرفت. به یبررس مورد ،لرستان

از روش آلفاي کرونباخ استفاده  شنامهپرس متغیرهاي

 و شد تکمیلپرسشنامه  30تعداد  ،در اين راستا شد.

 براي کرونباخ آلفاي ضريب پردازي،داده از پس

ي و اقتصاد ،ی)اجتماع شده در سه بعد اشارهي هامؤلفه

براي سه يب ا. میزان اين ضردي( محاسبه گردیکياکولوژ

، 92/0 ببعد اجتماعی، اقتصادي و اکولوژيکی به ترتی

پرورير بر پايداري مزارع آبزيعوامل موث  

  

 

 
 

 بعد اقتصادي:

در  تولید)تنافزايش

 (، درآمدسال

در  پروران)میلیون تومانآبزي

پروري، هاي آبزي(، هزينهسال

وام و اعتبارات دولتی، سود و 

پروري)میلیون زيان آبزي

 .....و بیمه تومان(، اشتغال

 بعد اجتماعی:

هاي آموزشی برگزاري دوره

پروران، آبزي مشارکت جی،تروي

میزان مراجعه به اداره شیالت، 

میزان همکاري با ديگر 

پروران، عضويت در آبزي

 ، هاتعاونی

: فردي عوامل
سن، سابقه فعالیت، 

مشورت با ديگر میزان 

 و... همکاران

هاي اجتماعی: فعالیت

هاي قبل و حین فعالیت، آموزش

بهداشت مزارع ، بازديد  

مزارع، مراجعه به  کارشناسان از

 اداره شیالت و...

و  یفن هايويژگی

: اندازه مزرعه  مديريتی

مانند طول و عرض استخر، 

مساحت مفید و مساحت 

 کل مزرعه و...

 خدمات حمايتی:
وام هاي دولتی مانند  اعتبارات

 بیمه  بهره وکم بهره يا بی
 کردن

 بعد اکولوژيکی:

هاي استفاده از مکمل

(، kgها)بیوتیکغذايی و آنتی

ها و استفاده از پروبیوتیک

(، kg)هاي رشدافزودنی

ها کنندهاستفاده از ضدعفونی

(l/kg استفاده از استخر ،)

 رسوبگیر و...
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اعتبار مناسب آن  حاکی ازمحاسبه شد که  89/0، 90/0

ها، در ابتدا داده لیتحل يبرا. است هاعاملبراي سنجش 

مشخص  ،يداريسطح پا 3در  یمثبت و منف يهاشاخص

به روش کسر از عدد  یمنف يهاسپس شاخص د،يگرد

ها به به شاخص مثبت و سپس از شاخص ليثابت تبد

 اسیرفع اختالف مق نیانگیم بر میکمک روش تقس

 یدهوزن ،یاصل يهامؤلفه لیو به کمک تحل ديردگ

 شده صورت گرفت و دراستخراج يهاهرکدام از شاخص

و  کیهرکدام از ابعاد به تفک یبیشاخص ترک ت،ينها

 شدرا محاسبه  ،کل يداريپا يینها یبیشاخص ترک

(Kalantari, 2012) . 

 

Xij مقدار شاخص 

I مربوط به مخاطبj 

X  میانگین شاخصxi 

Wij وزن مربوط به شاخص I 

 

 يهابا استفاده از آماره یفیبخش آمار توص رد

 رصددو  یانفراو نه،یشیب نه،یکم ار،یمع انحراف ن،یانگیم

 يهاآزمون با استفاده از یو در بخش استنباط یفراوان

 ونیرگرس تحلیل(، رمنیاسپ رسون،ی)پی همبستگ

ه مستقل استفاد t از آزمون نیزگام( و بهچندگانه )گام

 .دش

 

 هایافته

 پرورانيآبز ياو حرفهفردي  يهایژگيو فيتوص

 پروران در رابطه باآبزي يهایژگيو فیتوص جينتا

( نشان 1اي در جدول )متغیرهاي فردي و حرفه

 است.  شدهداده

 
 و مزارع پرورانيآبز ياو حرفه يفرد يهایژگيو -1جدول 

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین متغیر

 75 23 56/11 46 سن

 38 1 6 10 سابقه

 700 0 92 96 درآمد )میلیون تومان(

 500 13 85 81/63 سود )میلیون تومان(

 19 0 11/3 3 تعداد دوره آموزشی قبل از فعالیت ) بار در سال(

 17 0 15/3 4 تعداد دوره آموزشی حین فعالیت )بار در سال(

 9 0 2 4 میزان مشورت با ديگر همکاران

 25 0 2 4 میزان بازديد کارشناسان از مزرعه )بار در سال(

 100 0 24/12 8 میزان مراجعه به اداره شیالت )بار در سال(

 40 0 4 3 )نفر( وقتتمام شاغلتعداد افراد 

 35 0 4 3 )نفر( وقتپارهتعداد افراد شاغل 

 500 0 6 37/18 (تن/گرم) شدهاستفادهمقدار پروبیوتیک 

 kg/L 14/7 10 0 60)) شدهاستفادهبیوتیک مقدار آنتی

 81/60 144 0 800 (kmترين محل تکثیر )فاصله مزرعه تا نزديک

 55/29 50 2 500 (kmصله مزرعه تا شهر )فا

 8/289 224 0 19 (kmفاصله مزرعه تا بازار فروش عمده ماهی )

 750 4 96 88/51 مقدار برداشت در سال )تن(

 20 3 23 28/25 ظرفیت اسمی )تن(

 5000 100 1131 62/1204 مساحت مفید استخر )متر(

 5000 150 1383 53/1900 مساحت کل استخر )متر(

 
 

 



 167 ... داريپا يپروريعوامل موثر بر آبز یبررسو همکاران:  یفراش 

 

 استان لرستان  پروريمزارع آبزيدر  يداريپا تيوضع

ارع در مز يدارياگانه و کل پسه ابعادمربوط به  جيتان

دهد که (، نشان می1)نمودار شمارهدر استان يپروريآبز

 وضعیت پايداري کل بیش از نیمی از مزارع در حد

 80ناپايدار است که از اين بین بعد اقتصادي، بیش از 

درصد و همچنین بعد  50بعد اجتماعی، بیش از درصد، 

درصد در وضعیت ناپايدار قرار  60اکولوژيکی بیش از 

 (.2جدولدارند. )
 

 در استان لرستان يدارينظر سطح پا از يپروريآبزمزارع  یفراوان توزيع -2جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی وضعیت پايداري 

 پايداري اجتماعی

 5/53 5/53 54 ناپايدار
 1/89 7/34 35 متوسط
 100 9/11 12 پايدار
  100 101 جمع

 پايداري اقتصادي

 2/82 2/82 83 ناپايدار
 1/94 9/11 12 متوسط
 100 9/5 6 پايدار
  100 101 جمع

 پايداري اکولوژيکی

 4/61 4/61 62 ناپايدار
 2/82 8/20 21 متوسط
 100 8/17 18 پايدار
  100 101 جمع

 پايداري کل

 7/56 7/56 57 ناپايدار
 4/91 5/34 35 متوسط
 100 8/8 9 پايدار

  100 101 جمع کل

 

گانه نتايج محاسبه میزان پايداري کل و سه

 ی نشان از آن دارد کهکيو اکولوژ ي، اقتصادیاجتماع

تر از متوسط مزارع کمی پايین کل يداريپا نیانگیم

ترين میزان مربوط به بعد و پايین باشد( می72/2)

 ( و باالترين، مربوط به بعد اجتماعی12/2) اقتصادي

  (.3جدول باشد )است که در حد متوسط می
 

 گانه ابعاد سه وکل  يداريپا میزان -3جدول 

 
پايداري 
 اکولوژيکی

پايداري 
 اقتصادي

پايداري 
 اجتماعی

پايداري 
 کل

 72/2 3 12/2 95/2 (5میانگین )از 
 60/0 55/0 61/0 60/0 معیار انحراف

 1 60/1 1 70/1 کمینه
 5 30/4 4 10/4 بیشینه

 

 همبستگی بين متغيرهاي مستقل و پايداري کل 

 نیب براي بررسی رابطه قیقسمت از تحق نيدر ا

پروران، يمزارع آبز ی و مديريتیفن يهایژگيو

خدمات  يهاتیفعال زیو ن یجيوتر -یآموزش يهاتیفعال

 کلي داريپا ریبا متغ یمخارج مصرفو  یتيحما

و  ي، اقتصادیکيابعاد اکولوژ بیشده از ترک)حاصل

استفاده شد  ی)پیرسون(آزمون همبستگ از (یاجتماع

(. نتايج نشان داد بین متغیر وابسته پايداري 4)جدول 

 هيبازگشت سرما زانیم پروري با متغیرهايمزارع آبزي

، تعداد هاکنندهیضدعفونمجاز از  استفادهمقدار ، هیاول

دوره آموزشی حین فعالیت، تعداد دوره آموزشی قبل از 

مساحت درصد و با متغیرهاي  01/0فعالیت در سطح 

کل استخرها، مساحت مفید استخرها، تعداد دستگاه 

با ديگر همکاران، میزان بازديد هواده، میزان مشورت 

ت، کارشناسان از مزرعه، میزان مراجعه به اداره شیال

درصد رابطه مثبت و  05/0ی، در سطح افتيدر وام زانیم

معناداري وجود دارد. در ضمن بین متغیر وابسته با 

 يدما، فاصله مزرعه تا بازار فروش عمده ماهی متغیرهاي

، شده يرهاساز یتعداد قطعه ماه ،به مزرعه يآب ورود

، رابطه منفی و معناداري بهاآب نهيهزو  مهیب نهيهز

 د. وجود دار
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 قیمستقل تحق يرهایبا متغ يپروريآبز يداريپا نیب یهمبستگ -4جدول 
 ضريب همبستگی هاي متغیر مستقلگويه  متغیر وابسته

 يپروريآبزپايداري مزارع 

 

 342/0** میزان بازگشت سرمايه اولیه
 -329/0** دماي آب ورودي به مزرعه

 436/0** اهکنندهیضدعفونمقدار استفاده مجاز از 
 203/0* مساحت کل استخرها

 208/0* مساحت مفید استخرها
 -198/0* تعداد قطعه ماهی رهاسازي شده

 -271/0** فاصله مزرعه تا بازار فروش عمده ماهی
 204/0* تعداد دستگاه هواده

 

 339/0** تعداد دوره آموزشی حین فعالیت
 271/0** تتعداد دوره آموزشی قبل از فعالی
 252/0* میزان مشورت با ديگر همکاران

 211/0* میزان بازديد کارشناسان از مزرعه
 053/0* میزان مراجعه به اداره شیالت

 
 240/0* یافتيوام در زانیم

 بیمه نهيهز
 بهاهزينه آب

*236/0-*204/0- 

 طح پنج درصدداري در سداري در سطح يک درصد                *معنی**معنی

 

  يپروريمزارع آبز يداريعوامل مؤثر بر پا

بینی تأثیر متغیرهاي مستقل تحقیق پیش منظور به

 گامبهگامپروري، از رگرسیون بر پايداري مزارع آبزي

استفاده شد. تحلیل رگرسیون نشان داد پس از ورود 

، متغیرهايی که در تحلیل همبستگی معنادار شده بودند

ج ا پندر معادله باقی ماند و تحلیل رگرسیون تپنج متغیر 

( در Rگام پیش رفت. مقدار ضريب همبستگی چندگانه )

ه ب 471/0و ضريب تعیین برابر  686/0گام پنجم برابر 

 (. 5دست آمد )جدول 

از مجاز مقدار استفاده " ریگام متغ نخستین در

. مقدار ديوارد معادله گرد (X1) " هاکنندهیضدعفون

 بيو ضر492/0برابر (R) چندگانه یهمبستگ بيضر

 ریمتغ نيبه دست آمد. که ا 234/0برابر  شدهليتعد

 يپروريآبز يداريوابسته پا ریمتغ راتییدرصد تغ 4/23

تعداد دوره  "ریمتغ وم. در گام دکندیم نییرا تب

مقدار  د،يوارد معادله گرد (X2) " آموزشی حین فعالیت

را  ليتعد بيو ضر 600/0چندگانه را  یهمبستگ بيضر

درصد  2/11حدود  ریمتغ نيداد. ا شيافزا 346/0به 

 نییرا تب يپروريآبز يداريوابسته پا ریمتغ راتییتغ

 . کندیم

 "به مزرعه يآب ورود يدما" ریگام سوم متغ در

(X3و )چندگانه یهمبستگ بيو ضر ديارد معادله گرد 

 نيداد. ا شيافزا 395/0را تا  ليتعد بيو ضر0 /643

 نییوابسته را تب ریمتغ راتییدرصد تغ 9/4 هم ریمتغ

تعداد دوره آموزشی قبل  "ری. در گام چهارم متغکندیم

 بي. مقدار ضرديرد معادله گرد( واX4) "از فعالیت

 421/0را تا  ليتعد بيو مقدار ضر 667/0 یهمبستگ

وابسته  ریمتغ راتییتغ 6/2 ریمتغ نيداد. ا شيافزا

در گام پنجم  .کندیم نییرا تب داريپا يپروريآبز

. ديوارد معادله گرد (X5) "بهاآب نهيمقدار هز"ریمتغ

را  ليتعد بيو مقدار ضر 686/0ی همبستگ بيمقدار ضر

 راتییدرصد تغ 2/2 زین ریمتغ نيداد. ا شيزااف 443/0تا 

با مشاهده، ضريب تعیین  .کندیم نییوابسته را تب ریمتغ

یرهاي وارد معادله شده، به ازاي کل متغ شده ليتعد

 3/44اند ، توانستهرگذاریتأثمتغیر  5گفت که  توانیم

 درصد واريانس متغیر وابسته تحقیق را تبیین کنند.
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 قیمستقل تحق يرهایبا متغ يپروريآبز يداريپا نیب یهمبستگ -5جدول 

Adj) (R2) (R) متغیر
2R) 

ضريب 
 Bاستاندارد

ضريب 
 B Tراستانداردیغ

  356/2     ثابت مقدار
 893/4 032/0 378/0 234/0 242/0 492/0 هاکنندهیضدعفونمجاز از  مقدار استفاده

 933/3 397/0 301/0 346/0 360/0 600/0 تعداد دوره آموزشی حین  فعالیت
 -784/2 -044/0 -214/0 395/0 414/0 643/0 دماي آب ورودي به مزرعه

 302/2 034/0 175/0 421/0 444/0 667/0 تعداد دوره آموزشی قبل از فعالیت
 -178/2 -45/0 -165/0 443/0 471/0 686/0 بهامقدار هزينه آب

 
 معادلهآمده از آن، دست به جيبا توجه به جدول فوق و نتا

به  توانیگام را م به گام یونیرگرس لیحاصل از تحل یخط

  نوشت: ريشکل ز

X5 45/0X4–034/0+X3044/0-X2 397/0+X1032/0 +365/2Y=  

 
 

 سهيبا استفاده از مقا يداريپا تيوضع سهيمقا

 دو گروه مستقل نيانگيم

که در دو گروه مستقل  يیرهایمتغ ریتأث یبررس يبرا

 يداريوابسته پا ریمتغ بر کيهر  ریتأث نییقرار دارند و تع

مستقل به  tبا استفاده از آزمون  يپروريمزارع آبز

دو  يهانیانگیم نیتفاوت ب يداریسنجش سطح معن

نشان  (6)جدول  جي. نتاپرداخته شدگروه مستقل 

شغل  فاقدو  یشغل فرع يدو گروه دارا نیکه ب دهدیم

 انيآبز هيدر تغذ کیوتیکه از پروب یدوگروه ی؛فرع

و د کنند؛و گروهی که استفاده نمی کنندیاستفاده م

و  کنندیاستفاده م ریگکه از استخر رسوب یگروه

 هایکه در تعاونی دو گروه ند،کنیکه استفاده نم یگروه

 نیو همچن ندارند تيوکه عض یدارند و گروه تيعضو

کنند و بیوتیک استفاده میی که از آنتیدوگروه نیب

وجود  يداریتفاوت معن کنندگروهی که استفاده نمی

داري بین متغیرها در بقیه موارد تفاوت معنیدارد. 

 مشاهده نشد.

 
 پرورانيدو گروه مستقل از آبز نیب نیانگیم سهيمقا -6دول ج

 X T هاگروه شدهيبندگروهمتغیر  متغیر وابسته

ي
آبز

ع 
زار

ي م
دار

پاي
ي

ور
پر

 

 استفاده از پروبیوتیک
 9757/2 کننداستفاده می

6640/2 
**639/2 

 کننداستفاده نمی

 فرعی شغلداشتن 
 99/2 دارند

74/2 
*078/2 

 ندارند

 استفاده از پمپاژ برگشت آب
 86/2 کننداستفاده می

82/2 
ns358/0 

 کننداستفاده نمی

 ریگرسوباستفاده از استخر 
 69/2 دارند

19/3 
**040/4 

 ندارند

 عضويت در تعاونی
 96/2 دارند

68/2 
*474/2 

 ندارند

 استفاده از تصفیه فیزيکی
 80/2 کننداستفاده می

84/2 
ns078/2 

 کننداستفاده نمی

 بیوتیکاستفاده از آنتی
 7276/2 کننداستفاده می

1293/3 
**778/2- 

 کننداستفاده نمی
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 گيري نتيجه

 يرهایمتغ نینشان داد که ب یآزمون همبستگ جينتا

بها، میزان مراجعه به اداره شیالت، میزان هزينه آب

وابسته پايداري  مشورت با ديگر همکاران با متغیر

با  موارد آنداري وجود داد که برخی همبستگی معنی

 همخوانی دارد. Pravakar et al. (2013) نتايج مطالعه 

هاي فنی و مديريتی مزارع مانند همچنین بین ويژگی

متغیرهاي دماي آب ورودي به مزرعه، تعداد قطعه ماهی 

هی، رهاسازي شده، فاصله مزرعه تا بازار فروش عمده ما

 موردبازگشت سرمايه اولیه و تعداد دستگاه هواده 

داري در در مزرعه با پايداري همبستگی معنی استفاده

جهت مثبت و منفی وجود دارد که اين نتايج با برخی از 

همچنین  همخوانی دارد. .Akbarian et al (2012) نتايج

ترويجی، مانند تعداد دوره  -هاي آموزشی بین ويژگی

ل و حین فعالیت، و تعداد بازديد کارشناسان آموزشی قب

مثبت و  یهمبستگاز مزرعه با متغیر وابسته پايداري، 

 .Pravakar et alوجود دارد که با نتايج ) يداریمعن

از سوي  .همخوانی دارد Tlusty et al. (2013)و  2013)

ديگر بین رعايت نکات فنی همچون مقدار استفاده از 

احت مفید استخرها، مساحت کل ها، مسکنندهضدعفونی

استخرها، تعداد دستگاه هواده و تعداد قطعه ماهی 

رهاسازي شده با پايداري کل، همبستگی مثبت و 

 داري وجود دارد.معنی

تواند بر هاي آموزشی میبرگزاري اين دوره احتماالً

اين افزايش موثر بوده و   سطح دانش و مهارت افراد

هاي در کاهش هزينه پرورانيآبزمهارت و توان مديريتی 

و در پی آن،  مؤثرتولید و افزايش تولید در سطح مزارع، 

 رو،از اينباعث بهبود پايداري کل اين فعالیت گردد. 

سازي ايجاد ترويجی و زمینه -هاي آموزشی ايجاد فرصت

 هدف باپروران هاي تعامل بین کارشناسان و آبزيشبکه

تواند در ا پايداري مزارع، میب مؤثري فنی هاافتهيانتقال

 باشد.  مؤثرارتقاي پايداري اين مزارع 

نشان داد که بین پايداري  tهمچنین نتايج آزمون 

متغیرهاي استفاده از  لحاظ ازپروري مزارع آبزي

بیوتیک، استفاده از پروبیوتیک، عضويت در تعاونی و آنتی

 داري وجود، تفاوت معنیریگاستفاده از استخر رسوب

 ,Zarifmanesh & Zoriyeh Zahraدارد که با نتايج )

(2013 (Maghsudi, (2007  و(Muddassir et al. (2017 

 همخوانی دارد. 

بها و منفی هزينه آب ریتأثاز سوي ديگر با توجه به 

نیز رابطه منفی هزينه بیمه و مثبت میزان بازگشت 

 توان چنینسرمايه اولیه و وام با متغیر پايداري، می

نی هاي ابعاد اقتصادي، نقش بحرابرداشت نمود که مقوله

 وهاي دقیق در پايداري مزارع دارند. لذا انجام ارزيابی

 - محاسبه هزينه هدف بامعتبر در ابتداي اعطاي مجوز، 

ري تواند در دستیابی به پايدافايده و طرح توجیهی، می

هاي توصیه ارائهمزارع جديد سودمند باشد. همچنین 

ده فاي -اعمال و انجام برآورد هزينه  نهیزم درزشی آمو

 تواند در افزايشتولید اقتصادي، می هدف باهر دوره 

 دهنده لیتشکيک بعد  عنوان بهپايداري اقتصادي 

 پايداري، مفید باشد.

 نوع فاصله مزرعه تا بازار، ریتأثبه  توجههمچنین با 

رعايت آب و اندازه مناسب مزرعه بر پايداري، توجه و 

يابی احداث مزارع )دماي مناسب مالحظات فنی مکان

مجوز به  دادنآب منطقه و اندازه مزرعه( قبل از 

، پیشنهاد ذيربطاز سوي کارشناسان  پرورانيآبز

 شود.می
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