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 آبی از دیدگاه آبزي پروران استان گلستانبررسی موانع پرورش ماهیان گرم

  

  2آبادينرگس حسن و 1رضا محبوبیمحمد *

  ،ابع طبیعی گرگاندانشگاه علوم کشاورزي و من گروه ترویج و آموزش کشاورزيدانشیار  1
  عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد گرگان 2

  27/1/1393 تاریخ پذیرش:؛  10/12/1392 تاریخ دریافت:
 

  1چکیده
 پرورش ماهیان گرمابی از دیدگاه آبزي پروران استان گلستانموانع با هدف شناخت  پژوهشاین 

نفر پرورش دهنده  147آماري شامل توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه  پژوهشانجام شده است. 
ماهیان گرمابی بودند که به شیوه تمام شماري تمامی آنان انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات 

متخصصان شیالت و ترویج کشاورزي استفاده شد. از نظرات پرسشنامه بود که براي تعیین روایی آن 
تکمیل  پژوهشدر خارج از منطقه جغرافیایی پرسشنامه  30 ،پژوهشپایایی ابزار براي به دست آوردن 

موانع  مهمتریننشان داد  نتایج حاصلبه دست آمد.  76/0شد و در نتیجه مقدار ضریب آلفاي کرونباخ 
هاي آموزشی ترویجی، مسئله مالکیت منابع آب، پرورش ماهیان گرم آبی کافی نبودن تعداد کالس

ها و افزایش قیمت سوخت، رعایت نکردن یارانه هاي دولتی، مشکل حذفکمبود اعتبارات و حمایت
 عدم وجود خصلت خطر پذیري در آبزي پرورانها، جلبکشکوفایی اصول بهداشتی توسط کارکنان، 

آموزش حمایت دولت و کمک آن در تثبیت قیمت آبزیان و لزوم  .بود کمبود کود شیمیاییو 
 مطالعه بوده است.این هاي کارآفرینانه به آبزي پروران از پیشنهادهاي مهارت

  
  استان گلستان موانع فنی،آبزي پروري، کارآفرینی،  کلیدي: هايواژه

                                                
   mahboobi47@gmail.comمسئول مکاتبه: *

 گزارش کوتاه علمی
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  مقدمه
خصوص  به ینیروزافزون به منابع پروتئ ازیدر قرن حاضر، ن ژهیبه و یانسان تیجمع شیافزا

ی از یکشیالت و آبزیان بخش  .)2012(سلیمانی ایرایی و همکاران،  کندیرا طلب م یوانیح نیپروتئ
 نیپروتئقتصاد کشورها و تامین اي در اجایگاه ویژه منابع طبیعی،هاي وابسته به ترین زیربخشاقتصادي

 یبراي مصرف انسان انیآبز ییارزش غذا ریهاي اخهر چند در سال .)2006نژاد، (میگلیدارد  یوانیح
 سرانه مصرف شیبراي افزا اريیتالش بس ریدر دو دهه اخ افتهیو کشورهاي توسعه  شده انینما شتریب

 یجهان متوسط کمتر از نصف انیآبز یکماکان روند مصرف انسان رانیدر ا یاند ولبکار گرفته انیآبز
براساس برنامه این در حالی است که  ،است شیمصرف به کندي در حال افزا شیاست و روند افزا

نژاد، (میگلی ابدی شیافزا لوگرمیک 13به باید برنامه  یانیدر سال پا انیسرانه آبز مصرفپنجم توسعه 
 یابدشدت می بیشتر و گرایش روزافزون به سمت آبزي پروري تقاضايشود بینی میپیش ) و2012

توسعه آبزي پروري موجب ایجاد رود در نتیجه انتظار می .)b2005 آبکناري و همکاران،تاريمخ(
جاد اشتغال به طور مستقیم و غیر مستقیم و ارزش افزوده اقتصادي، افزایش درآمد روستاییان فقیر، ای

اي فروش و مراکز خدماتی هاي تولید بچه ماهی، بازارهاي زنجیرههاي مرتبط با آن نظیر شبکهبخش
  ).1996این واحدها شود (ادوارد و همکاران، 

گذاري و تولید در عرصه شیالت هاي اخیر با توسعه مشارکت بخش خصوصی، سرمایهدر سال
هاي شیالتی در هاي فعلی و توانمنديفاصله قابل توجه میان ظرفیت با این وجود است،افتهافزایش ی

هاي شیالتی را مورد تهدید اي است که مجموعه فعالیتکشور مبین وجود تنگناها و مشکالت عدیده
ی ایران در زمره کشورهایدهد ). شواهد و اطالعات موجود نشان می2011قرار داده است (سلیمانی، 

توان می در یک نگاه کلی .باشدآن از وضعیت مطلوبی برخوردار نمیدر کار  است که فضاي کسب و
، قانونی و یسیاسی، اجتماعی، اقتصادي، بین المللی، فنرا کار  بر محیط کسب وموثر  ترین عواملمهم

هاي توسعه با عدم سازگاري برنامه )2005وینوگرد زکا ( .)2008دانست (حکیمیان، اخالقی و ارزشی 
سازمان برد. مانع توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی نام میترین عنوان مهمشرایط فرهنگی را به

هاي همانند کلیه نظامرا آبزي پروري هاي ) در گزارشی چالش1997خواربار و کشاورزي جهانی (
منابع  ب، زمین ورقابت فزآینده بر سر منابع محدود از قبیل آمواردي چون پرورش در خشکی، 

تخریب زیست محیطی ، هاي سازمانی و حقوقیپشتیبانی غذایی، تخریب زیست محیطی ذخایر، فقدان
در مورد عوامل ) 2010نتایج مطالعه قربانی و زارع میرك آباد (. است دانستههرج و مرج اجتماعی  و

ید، خوراك ماهی، تعداد موثر بر تولید ماهی قزل آال در استان خراسان رضوي نشان داد مناطق تول
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هاي ماهی و دسترسی به منابع و ذخایر آب، ارتباط مثبتی با تولید قزل آال دارد. برخی محققان تخم
را شامل عوامل درونی چون  هاي محصورطیدر محآبزیان پرورش  موثر بر یرونیو ب یدرون عوامل

یی غذا رهیو ج شوري رنگ تانک، دما، چون یرونیو عوامل ب یکیو ژنت یهورمون اتیخصوص
مسایل و مشکالت صنعت پرورش ماهیان  )2011( سلیمانی. )2012 اند (اکبریان و همکاران،دانسته

ها با شرایط برخی مناطق، کیفیت پایین آب، کیفیت گرم آبی در کشور را مواردي چون ناسازگاري گونه
و خطر پذیري م امنیت اقتصادي نامطلوب ژنتیکی ماهیان، عدم تناسب بین جمعیت مولد نر و ماده، عد

  باال ذکر نموده است.
صنعت دهد هاي فراوان استان گلستان در تولید آبزیان، شواهد موجود نشان میتوانمندي باوجود

آبزي پروري به طور اعم و پرورش ماهیان گرمابی به طور اخص در آن، با موانع و عوامل بازدارنده 
ترین عوامل بازدارنده مهمرسش باقی مانده این خواهد بود که پ بر این اساس گوناگونی مواجه است.

کسب و کارهاي پرورش ماهیان گرمابی در استان گلستان کدام است و میزان و درجه اهمیت هریک 
ی یریزي مناسب توسعه واحدهاي آبزي پروري، نیاز به شناسابدون شک براي برنامه .چقدر است

گونه واحدها خواهد بود که این پژوهش تالش دارد با توجه ه اینهاي بازدارنده توسععوامل و مولفه
هدف کلی ها بپردازد. بر این اساس به جایگاه مهم استان در تولید آبزیان به بررسی این عوامل و مولفه

  عوامل بازدارنده پرورش ماهیان گرمابی در استان گلستان بوده است. بررسی پژوهشاین 
  

  هامواد و روش
خزر  دریاي شرقی جنوب در ناحیه کیلومتر مربع 22000با مساحتی  گلستان استان د مطالعه:منطقه مور

عرض شمالی و در بین  38٫15تا  36٫30درجه طول شرقی و  56درجه تا  54در محدوده جغرافیایی 
ن رود، وجود سه حوزه آبریز گرگا .)1(شکل  هاي مازندران، سمنان و خراسان شمالی قرار دارداستان

تنوع ، هاي منحصر به فرد آبی خلیج گرگان، تاالب گمیشان و سد آالگلسو و اکوسیستماترك و قره
وجود ، وجود منابع آبی طبیعی و نیمه طبیعی زیاد، هاي کم بازده گستردهوجود زمین، اقلیمی مناسب

کثیر و تولید بچه وجود مراکز تو  هاي کشت متنوعاستفاده از روش، هاي پشت سدهاسدها و دریاچه
بر اي که به گونه فراهم کرده است استان گلستاندر پروري را شرایطی مستعد جهت توسعه آبزيماهی 

 25600بندان و منابع آبی و آب هکتار مزارع پرورش ماهی، 5354 وجود، آخرین آمار موجوداساس 
ضر در حال حاو  شاخص کرده استهاي شیالتی مترمربع مزارع سردابی استان گلستان را در زمینه فعالیت

  ).2012 ،آباديو حسن باشد (محبوبیتولیدي ماهیان گرم آبی و سرد آبی میواحد  241این استان داراي 
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  موقعیت استان گلستان و شهرهاي آن -1شکل 
و از  یفیتوصـ ها،کاربردي و بر حسب نحوه گرآوري داده از منظر هدف، پژوهشاین  :پژوهشروش   

دهنـدگان ماهیـان گرمـابی در نفر از پـرورش 147شامل  پژوهشجامعه آماري  باشد.یم ایشیپیمنوع 
  .)1اند (جدول استان گلستان بودند که به شیوه تمام شماري تمامی آنان انتخاب شده

  
  مزارع منتخب پرورش ماهیان گرم آبی در سطح شهرهاي استان گلستان -1جدول 

 ردیف م شهرستاننا نمونه ردیف نام شهرستان نمونه

 1 گرگان  5 7 علی آباد 2
 2 گنبد 102 8 کردکوي 4

 3 کالله 3 9  بندرگز 3

 4 آزاد شهر 4 10 بندرترکمن 3

 5 مینودشت 2 11 آق قال 16

 6  رامیان  3 جمع کل 147

  1389ماخذ: اداره کل شیالت استان گلستان، 
  

تنظیم شده است که شـامل  پژوهشهداف اي بوده که بر مبناي سواالت و اپرسشنامه پژوهشابزار 
بازدارنـده آموزشـی،  هاي شغلی آنان و عواملهاي فردي آبزي پروران، انگیزهسواالتی در زمینه ویژگی

گذاري، زیرساختی، فنی، محیطی، رفتاري و بهداشـتی کسـب و کـار آنـان در زمینـه اقتصادي، سیاست
گویـه،  12 باموانع اقتصادي گویه،  8 بانع آموزشی موااي که است به گونهپرورش ماهیان گرمابی بوده 

گویـه،  8موانع محیطی با گویه،  9 باموانع فنی گویه،  6 باموانع زیر ساختی گویه،  11 باموانع سیاستگذاري 
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= کـم، 2کـم، = خیلی1(گویه در قالب طیف لیکرت  8 باموانع بهداشتی ویه و ـگ 8 باتاري ـع رفـموان
ها با مراجعه به محل مزارع پرورشـی تکمیل پرسشنامهشد. طرح زیاد) = خیلی5= زیاد و4= تاحدي، 3

و مصاحبه حضوري با آبزي پروران بوده است. تعیین روایـی پرسشـنامه بـر مبنـاي نظـر متخصصـان 
اي پرسشـنامه در نمونـه 30شیالت و ترویج کشاورزي انجام شده و تعیین پایایی آن از طریق تکمیـل 

بدست آمد. تجزیـه  76/0انجام شد و مقدار ضریب آلفاي کرونباخ  پژوهشرافیایی خارج از منطقه جغ
و سطوح سنجش متغیرها با استفاده از روشـهاي  پژوهشها با توجه به سواالت و اهداف و تحلیل داده

باطی چـون آزمـون هاي آمار اسـتنآمار توصیفی چون میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات و روش
  ام شد.فریدمن انج

  
  و بحث نتایج

و میـانگین  متاهل پاسخگویان بیشترنتایج حاصل نشان داد  :اي پاسخگویانهاي فردي و حرفهویژگی
اند که حـاکی سال در زمینه پرورش ماهی به کار اشتغال داشته 11به طور میانگین سال و  50سن آنان 

اسب آنان است. سطح تحصـیالت اکثـر از میانسال بودن اکثر پرورش دهندگان و تجربه کاري نسبتاً من
درصد) آنان داراي تحصیالت دانشـگاهی  17( نفر 25درصد) کمتر از دیپلم و فقط  1/53پاسخگویان (

اند که حاکی از عدم برخورداري غالب آنان از تحصیالت عـالی اسـت. میـانگین مسـاحت واحـد بوده
این است که اکثر آنان در مقیاس کوچـک دهنده هکتار بوده است که نشان 10تولیدي اکثر پاسخگویان 

تـن بـوده اسـت. عالقـه  32اکثر آنان براي  به کار تولید اشتغال دارند. میانگین تولید ماهی در هر دوره
هاي اصلی اشتغال پاسـخگویان در درصد) انگیزه 7/36درصد) و سپس درآمد خوب ( 6/47( شخصی

فعالیت در زمینه آبزي پروري در زمینـه کشـاورزي درصد آنان غیر از  3/46زمینه آبزي پروري بوده و 
  .نیز به فعالیت اشتغال دارند

  
  موانع پرورش ماهیان گرم آبی

)، 2بندي انجام شده (جدول با در نظر گرفتن مقادیر ضریب تغییرات و اولویت :موانع آموزشی
کفایت تولید و هاي آموزشی ترویجی، عدم پاسخگویان کافی نبودن تعداد کالستوان گفت اکثر می

هاي از صدا و سیماي استان و نبود آموزش مهارت پرورش ماهیان گرم آبیهاي مرتبط با پخش برنامه
اند. دانسته موانع آموزشی در زمینه پرورش ماهیان گرم آبی را از مهمترین کارآفرینی به آبزي پروران
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هاي ترویجی و یاز آنان به آموزشاین نتیجه با توجه به سطح پایین تحصیالت اکثر آبزي پروران و ن
و لزوم  کارشناسان و مروجانهاي آموزشی و مراجعه هاي کارآفرینانه از طریق برگزاري دورهمهارت

دور از هاي ارتباط جمعی پرورش ماهیان گرم آبی از طریق رسانه هاي نویناطالع آنان از فناوري
  ) مطابقت دارد.2007) و کانتاربایوا (2011( سلیمانیانتظار نیست. این نتیجه با نتایج مطالعه 

و  هاي مورد استفاده در پـرورش مـاهیهزینه باالي فناوريمسئله مالکیت منابع آب،  :موانع اقتصادي
آبـی از نظـر پاسـخگویان موانع اقتصادي در زمینه پرورش ماهیان گرم افزایش قیمت سوخت مهمترین

مسـئله مالکیـت پروران در مورد است و دغدغه آبزي پروريآب عنصر اصلی فعالیت آبزي بوده است.
اي اسـت کـه در مالکیـت آب پـروران از منـابع آب رودخانـهبا توجه به استفاده غالب آبزي منابع آب

دلیـل تغییـرات جـوي و هانـداز تـامین آب مـورد نیـاز از رودخانـه بـاي است. همچنـین چشـممنطقه
توانند به این شیوه تامین آب بـه عنـوان پروران نمیزيهاي اخیر تاریک است و آبهاي سالخشکسالی

رویـه و برداشـت آب در دلیـل بـیهمنبعی دائمی نگاه کنند. در مورد منبع تامین آب از طریق چاه نیز ب
هاي اخیر سطح ایستابی کاهش داشته است که از ایـن نظـر نیـز موجبـات مناطق دشت استان، در سال

هـاي هـاي مـورد اسـتفاده در فعالیـتعالوه بر این فناوريساخته است. نگرانی آبزي پروران را فراهم 
هاي دولتی شود که در صورت فقدان یا کمی حمایتپر هزینه است و گران تمام می آبزي پروري غالباً

رسد اجـراي قـانون تواند فعالیت پرورشی را با مشکل مواجه سازد. در مورد سوخت نیز به نظر میمی
بنـدي آن موجـب شـده اسـت هـاي انـرژي و سـهمیهها و افزایش قیمت حاملرانهمند سازي یاهدف
هاي اسـتخرها و وسـایل نقلیـه حمـل هاي آب، موتورخانهپروران در زمینه سوخت مصرفی پمپآبزي

ماهیان پرورشی نسبت به گذشته هزینـه بیشـتري را متحمـل شـوند کـه در صـورت فقـدان یـا کمـی 
این یافتـه بـا نتیجـه تواند فعالیت آنان را با مشکل مواجه سازد. یز میهاي دولتی این موضوع نحمایت

  .)2(جدول  ) مطابقت دارد1997مطالعه انجام شده توسط سازمان خواروبار و کشاورزي جهانی (
هـاي دولتـی، نوسـانات قیمـت محصـوالت پرورشـی کمبود اعتبارات و حمایت :موانع سیاستگذاري

تخصیص یارانه به برخی داروها، خوراك و کود و عدم دریافت بـه موقـع آبی، ناکافی بودن میزان گرم
آبـی از نظـر موانع سیاستگذاري در زمینه پـرورش ماهیـان گـرم اعتبارات مطابق با فصل کار، مهمترین

رسد اعطاي اعتبـارات ناکـافی و در زمـان نامناسـب از در این مورد به نظر می پاسخگویان بوده است.
ها و حمایت ناکافی بخش دولتی (سـازمان شـیالت)، بـازار محـور اعتبار چون بانکسوي منابع تامین 
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گـذاري واقعـی آبی بر اساس نظام عرضه و تقاضا و نبـود نظـام قیمـتنبودن و عدم تولید ماهیان گرم
اي بـراي سـاز مشـکالت عدیـدهمحصوالت که متضمن حقوق تولیدکننده و مصرف کننده باشد زمینـه

ناکافی بودن میزان تخصیص یارانه به برخی در خصوص نظر تولیدکنندگان در مورد د. پروران باشآبزي
برخـی ها و گرانـی و کمبـود سازي یارانهمندرسد اجراي طرح هدفبه نظر می داروها، خوراك و کود

هـاي اخیـر و عـدم داروها، خوراك و کود مصرفی با توجه به موضوع تحریم اقتصادي کشور در سـال
بر اساس قیمت واقعی اقالم مذکور در بازار داخلی و جهانی در این اظهار نظر موثر بوده  ممایت الزح

) و سـازمان خواروبـار و 2002پیسـانی و پاتریـک (است. این نتیجه در پژوهش انجـام شـده توسـط 
  .)2(جدول ) مورد تایید قرار گرفته است 1997کشاورزي جهانی (

ها و مشکل حذف یارانه آبیاختی در زمینه پرورش ماهیان گرمموانع زیرس همترینم :موانع زیرساختی
به نظر  بوده است. گري در بازار ماهیافزایش قیمت سوخت، حمل و نقل و وجود داللی و واسطه

ها و سایر تجهیزات استخرهاي رسد در این اظهار نظر نقش برق در تامین انرژي مورد نیاز پمپمی
کنندگان به مقدار مناسب و مورد نیاز از برق و اتکا آنان به تولیدمندي تمام پرورشی و عدم بهره

توان ناشی گري در بازار ماهی را میوجود داللی و واسطههاي فسیلی موثر بوده است. مشکل سوخت
گذاري آبزیان دانست که در نهایت ضرر آن متوجه از عدم وجود نظام مناسب تولید، توزیع و قیمت

) و سازمان 2002پیسانی و پاتریک (این نتیجه با نتیجه مطالعه  کننده است. تولید کننده و مصرف
  .)2(جدول ) مطابقت دارد 1997خواروبار و کشاورزي جهانی (

عدم وجود  هاي هوادهی در آب استخر وعدم دسترسی به فناوري کمبود کود شیمیایی، :موانع فنی
موانع فنی در زمینه پرورش ماهیان گرم آبی از نظر پاسخگویان بوده  جیره غذایی با کیفیت مهمترین

هاي آموزشی در قالب رسد سطح تحصیالت پایین تولید کنندگان، کمبود دورهبه نظر می است.
هاي جمعی و عدم مراجعه کافی کارشناسان دولتی و نظام مهندسی به هاي گروهی و رسانهروش
 مندي تولید کنندگان ازمهمی در زمینه عدم معرفی، آشنایی و بهره تواند عاملهاي تولیدي میمحیط

کمبود کود شیمیایی و عدم وجود جیره غذایی مشکل  باشد. هایی چون هوادهی در آب استخرفناوري
ریزي مناسب بخش دولتی در تامین به موقع آن، عدم حضور توان به فقدان برنامهبا کیفیت را می

هاي دولت در زمینه ها، تحریم اقتصادي، سیاستها و واسطهدالل مناسب بخش خصوصی، وجود
هاي بخش، کمی کارخانجات تهیه خوراك ماهی با کیفیت، عدم نظارت کافی بر حذف تدریجی یارانه
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هاي قوي و تاثیرگذار تولیدکنندگان و مواردي از رعایت استانداردهاي تهیه خوراك ماهی، فقدان تشکل
) مطابقت 1997سازمان خواربار و کشاورزي جهانی (این نتیجه با نتیجه مطالعه این قبیل نسبت داد. 

  .)2(جدول دارد 
کیفیت نامناسب آب (ازدیاد نیتریت،  و کمبود آب و خشکسالی، یجلبکشکوفایی  :موانع محیطی

موانع محیطی در زمینه پرورش ماهیان گرم آبی از نظر پاسخگویان  شوري و درجه حرارت) مهمترین
رسد عامل افزایش جمعیت و مصارف انسانی و خانگی در نواحی در این مورد به نظر می ده است.بو

شهري و روستایی و باال دست، تغییرات جوي و کاهش نزوالت، حفر بیش از حد چاه کشاورزي در 
هاي هاي جاري و چاه و کاهش سطح ایستابی، ورود فاضالبرویه از آبمناطق دشت، برداشت بی

زمینی و عدم آموزش و آگاهی هاي آب زیرهاي جاري و نفوذ آن به سفرهصنعتی به آب شهري و
آبی پرورش ماهیان گرمکنندگان براي مواجهه منطقی با این رخدادها در بروز مشکالت محیطی تولید

 )2011سلیمانی () و 1997سازمان خواربار و کشاورزي جهانی (این نتیجه با نتایج مطالعه  موثر باشد.
  .)2(جدول مطابقت دارد 
عدم وجود خصلت آبی موانع رفتاري پاسخگویان در زمینه پرورش ماهیان گرم مهمترین :موانع رفتاري

در مورد  بوده است.هاي کارآفرینانه عدم تمایل آنان به یادگیري مهارت و پرورانپذیري در آبزيخطر
ایین تحصیالت، عدم آموزش کافی و تولید رسد سطح پتولید کنندگان به نظر میناپذیري خصلت خطر

هاي کنندگان به یادگیري مهارتگذار باشد. عدم تمایل تولیدتواند تاثیردر شرایط نامطمئن می
توان به عدم ) را میاعتماد به نفس، ابتکار و خالقیت، نوآوريکار، وکارآفرینانه (نظیر مدیریت کسب

ینی به موضوعات شیالت و آبزي پروري و در نتیجه هاي ترویجی در حوزه کارآفرگسترش آموزش
هاي مذکور براي این گروه، مشغله کاري، عدم احساس نیاز و عدم آگاهی آبزي پروران فقدان آموزش

هاي کارآفرینی موجود و هاي مذکور و در نتیجه عدم حضور آنان در دورهدر مورد اهمیت آموزش
) 2007کانتاربایوا (یوه سنتی نسبت داد. این یافته با یافته کار خود به شوعادت آنان به مدیریت کسب

  .)2(جدول مطابقت دارد 
استفاده نکردن از دامپزشک در زمان  و رعایت نکردن اصول بهداشتی توسط کارکنان :موانع بهداشتی

 ت.آبی از نظر پاسخگویان بوده اسموانع بهداشتی در زمینه پرورش ماهیان گرم بروز بیماري، مهمترین
کرد رسد استفاده از نیروي کار موقتی با دستمزد کمتر، عدم نظارت و هزینهدر این مورد به نظر می
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کافی صاحبان واحد تولیدي در مورد رعایت اصول بهداشت استخرها (نظیرخرید و استفاده از دارو و 
با اصول حضور دامپزشک)، سطح پایین تحصیالت کارگران واحدهاي تولیدي و عدم آشنایی آنان 

هاي آموزشی خاص آنان، پراکندگی استخرها، هزینه باالي خدمات بهداشت استخرها بدلیل فقدان دوره
توانند تاثیرگذار باشند. این نتیجه با مطالعه دامپزشکی و فقدان پوشش مناسب خدمات دامپزشکی می

  .)2(جدول مطابقت دارد  )2011( سلیمانی
  

  موانع پرورش ماهیان گرم آبیبرحسب دیدگاه آنان در مورد  توزیع فراوانی پاسخگویان -2جدول 

موانع
  

  هاگویه

میانگین
  

(دامنه 
1 

تا 
5( انحراف معیار  

ضریب تغییرات  
  

اولویت
  

آموزشی
  

  1  245/0  00/1  08/4  هاي آموزشی ترویجیکافی نبودن تعداد کالس
  2  246/0  02/1  14/4  ماهاي مرتبط با آبزي پروري از صدا و سیعدم کفایت تولید و پخش برنامه
  3  254/0  01/1  97/3  هاي کارآفرینی به آبزي پروراننبود آموزش مهارت

  4  381/0  29/1  38/3  هاي آموزشیعدم اطالع آبزي پروران از برگزاري کالس
  5  289/0  15/1  97/3  عدم دسترسی مناسب به کارشناسان و مروجان متخصص

  6  291/0  10/1  78/3  ي آموزشی به نیازهاي آبزي پرورانهاعدم پاسخگویی محتواي مطالب دوره
  7  309/0  14/1  68/3  هاي معرفی پتانسیل تولید آبزي پروريناکافی بودن نمایشگاهها و جشنواره

  8  312/0  17/1  75/3  عدم توجه به آموزش توانمندسازي آبزي پروران

اقتصادي
  

  1  147/0  67/0  55/4  مسئله مالکیت منابع آب
  2  165/0  74/0  48/4  هاي مورد استفاده در پرورشباالي فناوري هزینه

  3  167/0  73/0  35/4  افزایش قیمت سوخت
  4  218/0  92/0  21/4  مسئله مالکیت زمین (استخر پرورش)

  5  220/0  89/0  04/4  هزینه باالي غذاي ماهی
  6  225/0  93/0  12/4  هزینه باالي حمل و نقل محصول

  7  232/0  95/0  08/4  ها براي وامدرخواست وثیقه باال
  8  242/0  99/0  08/4  کمبود سرمایه کافی آبزي پروران

  9  248/0  01/1  06/4  هادرآمد ناکافی آبزي پروران براي بازپرداخت وام
  10  250/0  02/1  08/4  هزینه باالي دارو و درمان ماهی

  11  257/0  00/1  89/3  هزینه باالي کارکنان و کارگران واحدهاي آبزي پروري
  12  270/0  07/1  95/3  دوري بازار مصرف
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  2جدول ادامه 

موانع
  

  هاگویه

میانگین
  

(دامنه 
1 

تا 
انحراف معیار  )5

ضریب تغییرات  
  

اولویت
  

سیاستگذاري
  

  1  128/0  59/0  59/4  هاي دولتیکمبود اعتبارات و حمایت
  2  168/0  76/0  52/4  نوسانات قیمت محصوالت

  3  200/0  86/0  28/4  ان تخصیص یارانه به برخی داروها، خوراك و کودناکافی بودن میز
  4  201/0  85/0  23/4  معضل بازار مصرف و پایین بودن سرانه مصرف آبزیان

  5  210/0  90/0  28/4  عدم دریافت به موقع اعتبارات مطابق با فصل کار
  6  211/0  88/0  17/4  ارهاي پرورش آبزیان با توجه به تقاضاي بازعدم تنوع بخشی به گونه

  7  213/0  88/0  12/4  هاي مناسب فیزیکی براي شرکتهاي جدید و در حال رشدنبود زیرساخت
  8  222/0  94/0  22/4  عدم خرید تضمینی محصوالت

  9  237/0  97/0  08/4  عدم هماهنگی مناسب بین ادارات و سازمانهاي ذیربط در زمینه تولید آبزیان
  10  247/0  00/1  04/4  بیمه و پرداخت خسارت نامناسب بودن قوانین

  11  303/0  13/1  72/3  مشکالت بازاریابی و فروش محصوالت

زیرساختی
  

  1  190/0  82/0  31/4  ها و افزایش قیمت سوخت و حمل و نقلمشکل حذف یارانه
  2  196/0  83/0  23/4  گري در بازاروجود داللی و واسطه

  3  206/0  91/0  40/4  مشکل دسترسی به نیروي برق
  4  211/0  89/0  21/4  مشکل دسترسی به منابع آب زیر زمینی، چشمه و چاه

  5  223/0  91/0  08/4  ناکافی بودن صنایع فرآوري و تبدیلی
  6  227/0  95/0  18/4  مشکل امکانات ارتباطی (جاده)

فنی
  

  1  165/0  75/0  53/4  کمبود کود شیمیایی
  2  167/0  76/0  53/4  سیژن به آب استخرهاي تزریق اکعدم دسترسی به فناوري

  3  174/0  78/0  48/4  عدم وجود جیره غذایی با کیفیت
  4  204/0  89/0  36/4  عدم دسترسی به موقع به سوخت مورد نیاز

  5  210/0  91/0  33/4  عدم تولید یا مشکل دسترسی به الروهاي سالم
  6  221/0  94/0  24/4  ضعف دانش فنی و تجربی تولیدکنندگان

  7  232/0  97/0  17/4  هاي ماهی اصالح شدهعدم دسترسی به گونه
  8  250/0  03/1  12/4  فرسودگی تجهیزات و تاسیسات استخرها

  9  279/0  14/1  08/4  مشکل تهیه بچه ماهی
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  2جدول ادامه 

موانع
  

  هاگویه

میانگین
  

(دامنه 
1 

تا 
5( انحراف معیار  

ضریب تغییرات  
  

اولویت
  

محیطی
  

  1  135/0  63/0  64/4  شکوفایی جلبکی
  2  174/0  71/0  70/4  کمبود آب و خشکسالی

  3  213/0  94/0  40/4  کبفیت نامناسب آب (ازدیاد نیتریت، شوري و درجه حرارت)
  4  252/0  07/1  23/4  هابیماري

  5  323/0  26/1  89/3  وضعیت توپوگرافی و شیب زمین
  6  383/0  41/1  68/3  شکار بچه ماهیان توسط جانوران و پرندگان

  7  386/0  33/1  44/3  وقوع سیل
  8  404/0  35/1  34/3  اتالف ماهیان در اثر مصرف زیاد سموم شیمیایی

رفتاري
  

  1  278/0  15/1  13/4  عدم وجود خصلت خطرپذیري در آبزي پروران
  2  300/0  21/1  02/4  هاي کارآفرینانهعدم تمایل تولید کنندگان به یادگیري مهارت

  3  301/0  20/1  99/3  دم به مصرف ماهیان پرورشیعدم تمایل مر
  4  339/0  29/1  80/3  فقدان انگیزه در میل به موفقیت در کسب و کار تولید

  5  348/0  23/1  53/3  عدم رضایت شغلی تولید کنندگان
  6  390/0  37/1  51/3  پذیرش حضور تولیدکننده از سوي جامعه محلی ساکن در منطقه

بهداشتی
  

  1  181/0  80/0  40/4  اصول بهداشتی توسط کارکنانرعایت نکردن 
  2  230/0  97/0  20/4  استفاده نکردن از دامپزشک در زمان بروز بیماري

  3  233/0  99/0  24/4  عدم قرنطینه و ضدعفونی کردن ماهیان جدید
  4  235/0  01/1  28/4  رعایت نکردن اصول بهداشت استخرها
  5  236/0  00/1  25/4  مدیریت نامناسب نگهداري غذاي ماهی

  
ی، فنی، براي مقایسه نظرات پاسخگویان در مورد موانع آموزشی، اقتصادي، سیاستگذاري، زیرساخت

آبی از آزمون فریدمن استفاده شد. با توجه به مقدار سطح پرورش ماهیان گرم محیطی، رفتاري و بهداشتی
 99آبی در سطح اطمینان هیان گرمپرورش ما موانع)، نظرات پاسخگویان در مورد 001/0داري (معنی

توان درصد اطمینان، متفاوت بوده و از اولویت یکسانی برخوردار نیست. با توجه به مقادیر میانگین می
، "آموزشی"، "محیطی"، "فنی"، "گذاريسیاست"، "اقتصادي"گفت از نظر پاسخگویان به ترتیب موانع 

 ).3اند (جدول آبی اهمیت بیشتري داشتهان گرمپرورش ماهی "بهداشتی"و  "رفتاري"، "زیرساختی"
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 نتایج مقایسه نظرات پاسخگویان در مورد موانع پرورش ماهیان گرم آبی -3جدول 

 داريسطح معنی  کاي اسکوئر  ايرتبه میانگین  موانع

  20/4  آموزشی

961/910  001/0  

  74/7  اقتصادي
  17/7  سیاستگذاري
  74/2  زیرساختی

  88/5  فنی
  59/4  محیطی
  06/2  رفتاري
  62/1  بهداشتی

  
آبی پرورش ماهیان گرمپروران استان با موانع گوناگون در مواجه بودن آبزي بیانگر پژوهشنتایج 

هاي آموزشی ترویجی، مسئله کافی نبودن تعداد کالسموانع از نظر آنان  مهمتریناي که است به گونه
ها و افزایش قیمت هاي دولتی، مشکل حذف یارانهت و حمایتمالکیت منابع آب، کمبود اعتبارا

عدم برخورداري از ها، جلبکشکوفایی سوخت، رعایت نکردن اصول بهداشتی توسط کارکنان، 
پروران موانع نظر آبزيذکر شده است. عالوه بر این از  کمبود کود شیمیاییو خصلت خطرپذیري 

اي که از نظر آنان موانع اقتصادي، برخوردار نبوده، به گونهآبی از اولویت یکسانی پرورش ماهیان گرم
آبی در استان به داراي بیشترین اهمیت و موانع بهداشتی داراي کمترین اهمیت در پرورش ماهیان گرم

تهیه هاي ترویجی و کارآفرینانه، به منظور رفع این موانع، طراحی و برگزاري دوره روند.شمار می
پخش آن از طریق سیماي استانی قابل پیشنهاد است. عالوه بر این توجه به هاي آموزشی و فیلم

آموزش اصول بهداشتی پرورش آبزیان به کارکنان، حل مسئله تامین آب استخرها، حمایت دولت و 
کنندگان و کمک آن در تثبیت قیمت محصوالت پرورشی با هدف حمایت از تولیدکنندگان و مصرف

زم است مدنظر قرار گیرد. در عین حال با توجه به اجراي طرح ها الحذف دالالن و واسطه
رسد الزم است منابع اعتباري ها و متاثر شدن استان از پدیده خشکسالی به نظر میسازي یارانههدفمند

و مالی با نرخ بهره اندك و بدور از کاغذ بازي اداري از طریق نطام بانکی در اختیار تولیدکنندگان قرار 
 گیرد.
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