
 و همکاران عباسی علیرضا
 

87 

 
  آبزیان پرورش و برداري بهره

 1394 زمستان چهارم، شماره چهارم، جلد
http://japu.gau.ac.ir  

  

آال در شهرستان ماهنشان و  قزل یماه دهندگان پرورش  مدیریتی يهامهارت سنجش
   مزارععملکرد  باآن  ارتباط

 

  4یعقوبی جعفر و 3زاده قلی حیدر ،2شمس علی* ،1عباسی علیرضا
  زنجان،  دانشگاهگروه ترویج،  اریاستاد2 دانشگاه زنجان، ،کشاورزي آموزش و ترویج ارشد کارشناسی آموخته دانش1

  زنجان دانشگاهگروه ترویج،  اریدانش4 ،زنجان دانشگاهگروه ترویج،  اریاستاد3
  06/02/1395 :رشیپذ خیتار ؛ 06/12/1394 :افتیدر خیتار

 دهیچک
 عملکرد با آن ارتباط ومدیریتی  هايمهارتهمبستگی حاضر با هدف سنجش  وصیفیت پژوهش  

 مجوز باماهنشان  شهرستان پرورشیواحدهاي  کلیهبین  ازصورت گرفت.  آال قزل ماهی دهندگان  پرورش
 110 تعداداي به  نمونه کوکرانواحد)، با استفاده از فرمول  147( آماري  جامعه عنوان به برداري بهره پروانه

 ابزارتصادفی انتخاب و مورد مطالعه واقع شدند. روایی  اي مرحلهگیري چند واحد و با روش نمونه
و پایایی آن نیز با  گرفت قرار تأیید مورد نظر  صاحب کارشناسان و علمی هیأت اعضاي طریق ازپژوهش 

مدیریتی  هايبراي شاخص سنجش مهارت 94/0انجام مطالعه مقدماتی و محاسبه آلفاي کرونباخ برابر با 
 متوسط) درصد 8/76( دهندگان پرورش شتریب مدیریتی  هايمهارت حنشان داد که سط نتایج. آمد دست هب
داري با  رابطه مثبت و معنی مزارعنشان داد که عملکرد  نیز همبستگی تحلیل. باشدمی پایین به و

 و التیتحصنتایج پژوهش نشان داد که  همچنین. داراست هاآن دهندگانپرورش مدیریتی هاي مهارت
 پرورش زمان مدت واحد، تلفات میزان، سن ولی دار معنی و مثبت رابطه اطالعاتی منابع از استفاده میزان

دارا هستند  دهندگان پرورش یتیریمد يها با مهارت يدار یو معن یرابطه منف استخرها یخال زمان مدتو 
 یزمان خال مدتدار و مثبت با عملکرد و سن،  معنی گذشته رابطه  يهاسال دیتول زانیم الت،یو نیز تحص
  . دارندبا عملکرد  يدار یو معن یمنف رابطه پرورش زمان مدت واستخرها 
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  مقدمه
 میمستق غیر طور بهو  ییغذا منبع کی عنوان به ییغذا تیدر امن یاتیح سهم میمستق طور به التیش  

 نفر اردیلیسه م يبرا نیاز مصرف پروتئ درصد 20 به کینزد .)2014 ت،ی(لوو معاش دارد و امرار در
 ياز کشورها برا ياریمهم در بس ینیپروتئ منبع کیو  کندیفراهم م  یماه گوشت را جهان، سطح در

رفتن منابع  انیاز م ت،یروز افزون جمع شیافزا نیا بر عالوه .)2012(فائو،  شود یم محسوبمردم 
علل و عوامل رشد  نیاز جمله مهمتر ییایدر ریاز حد از ذخا شیب يربردا شونده و بهره دیدتج یعیطب

توسط  شده ارائه مارهاير اساس آب ).2007و همکاران،  ي(شاهمراد باشدیدر جهان م انیپرورش آبز
صورت مستمر افزایش یافته و در   بهپروري و صید در پنج دهه اخیر  فائو، تولید آبزیان از دو منبع آبزي

انسانی در  مصارف. نرخ افزایش تولید آبزیان براي است همیلیون تن رسید 158 میزانبه  2012سال 
درصد بوده که نسبت به نرخ افزایش جمعیت جهانی در  2/3طور متوسط معادل  پنج دهه گذشته به

بودن افزایش میانگین مصرف سرانه آبزیان در جهان  زیاد انگریب درصد بوده و این 6/1همین زمان 
کیلوگرم در سال  2/19به بیش از  1960کیلوگرم در دهه  9/9. مصرف سرانه آبزیان از مقدار باشد یم

مقایسه . جهان از افزایش مصرف آبزیان است مردم رسیده است که نمایانگر استقبال عمومی 2012
 9/18دهد که در مقابل میانگین مصرف سرانه جهانی  میالدي نیز نشان می 2010مصرف آبزیان در سال 

ترین سطح متوسط مصرف  و ایران کماکان در پایین باشد میکیلوگرم  5/8 ایران سرانه مصرف ،کیلوگرم
  ). 2012(فائو، سرانه قرار دارد. 

  

  
  .)2012(فائو،  ؛)تن میلیون( آبزیان جهانی تولید روند -1 شکل

  

 شیافزا زین و یجهان متوسط با سهیمقا در رانیا در سرانه مصرف نیانگیم بودن نییپا به توجه با  
 شیافزا با مرتبط اقدامات که دارد ضرورت ریاخ يها سال در یماه گوشت مصرف به مردم رغبت
 توسعه کشور، در آب کمبود به مربوط یبحران مشکالت به نظر. ردیگ صورت انیماه دیتول یفعل سطح
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 ایو  یتوسعه عمق قینبوده و تنها از طر هیقابل توص دیجد یآب منابع استحصال با یماه پرورش یسطح
 این .کرد اقدام(عملکرد)  دیتول زانیم شیافزا به نسبت دیبا سطح واحد در عملکرد شیافزا یعبارت  به

 سواحل از صید با پرورشی هاي واحد برداري بهره و تولید ماهیت که گرفت نظر در باید را نکته
بر تولید بیشتر است و امکان مدیریت تولید در سطح  لکنتر پرورشی واحدهاي در. است متفاوت

 یراه عنوان بهمزرعه  بهتر تیریمد انیم نیا در. )2011فرد و همکاران،  نهی(نقش پذیر است باالیی امکان
و  یتجهت نشان دادن اهم ).2013(کاهان،  آید می حساب به سطح واحد درعملکرد  شیافزا يبرا

از  همشاب یطاست که هر ساله در شرا ینکته کاف ینهم يکشاورز بخشدر  یریتیمد يهانقش مهارت
 ددارن يباالتر يورو در واقع بهره یشترب یداز کشاورزان تول یبرخ ،در دسترس یزیکیف يها نظر نهاده

 سایر مانند به شیالتی محصوالت تولیدات افزایش هاي راه از یکی ).2007 اسدپور، و مقدم یحسن(
 رعایت با تواند می مزرعه مدیر که باشد می صحیح هاي مدیریت اعمال دامی و کشاورزي محصوالت

 به مدیریتدر واقع  .یابد دست هدف این به زا بیماري و محیطی عوامل بهداشت، تغذیه، مانند عواملی
  است مطرح سرمایه و کار زمین، یعنی دیگر مهم عامل سه کنار در تولید در اثرگذار و مهم عامل عنوان

 تصادف حسب بر و اتفاقی تولید مدیریت، یعنی چهارم عنصر بدون ).2008و همکاران،  ی(سلطان
 ترکیب در مدیر مهارت به کلی طور به فیزیکی لحاظ از چه و اقتصادي لحاظ از چه کارایی. بود خواهد

 عنوان توان می کلی صورت هب). 2006(نوتهال،  دارد بستگی اثربخش و مناسب شیوهاي به منابع این
 راستاي در آگاهانه تصمیمات اخذ اجازه که ستا ها اي از مهارت که مدیریت مزرعه مجموعه کرد

 نماید هدایت شده بینی پیش اهداف سمت به را عملیات وي تا دهد می کشاورز به را تغییرات ایجاد
ابعاد و وظایف مدیر مزرعه ارائه  خصوص در متعددي هاي دیدگاه ).1998و همکاران،  انی(باالسوبرامان
نیاز مدیریت  موردي هامهارتدر تحقیق خود  )2010و همکاران ( یعقوبی مثال طور بهشده است، 

هاي تعیین اهداف، تولیدي، کاري، حسابداري، عملیاتی، بازاریابی و  مزرعه را در هفت حوزه مهارت
 و طراحی با توان می ها مهارت انواع یا ابعاد تعداد از نظر صرف حالره به. اند کرده قسیمتیابی اطالع
. داد افزایش را ماهی دهندگان پرورش نیز و کشاورزان یتیریمد يها مهارت ،آموزشی هاي بسته اجراي

 است ها آن مدیریتی هاي مهارت فعلی سطح گیري اندازه و شناسایی زمینه این در گام اولین البته
 16026 از سردآبی ماهیان تولید اخیر هاي سال در شده منتشر آماري هاي گزارش طبق). 2006 (نوتهال،

 در تن 5491 تولید با زنجان استان که است رسیده 1391 سال در تن 131000 به 1381 سال در تن
). 2012 ران،یا التی(سازمان ش است داشته آبی سرد ماهیان تولید در کشوري هشتم رتبه 1391 سال

 را زنجان استان نخست رتبه 1391 سال در تن 2706 تقریبی تولید با ماهنشان شهرستان میان این در
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 قرار با شهرستان این). 2013استان زنجان،  ي(سازمان جهاد کشاورز است داده اختصاص خود به
 هاي مصاحبه یط .باشد می برخوردار آبزیان تولید براي باالیی پتانسیل از اوزن قزل حاشیه در گرفتن
با کارشناسان مسئول در این شهرستان و نیز تجربیات میدانی خود محققین  صورت گرفته میدانی

ماهی در این شهرستان با همدیگر متفاوت بوده و بخشی از این تفاوت  دهندگان پرورشعملکرد 
مدیریتی مدیران واحدها باشد. لذا تحقیق حاضر با محوریت پاسخ به  هاي تواند ناشی از مهارت می

 بر کیدأتآال در شهرستان ماهنشان با  قزل م عوامل مرتبط با عملکرد مزارع پرورش ماهیسوال مه
 گریدر کنار عوامل متعدد د زیمتعدد صورت گرفته ن قاتیهاي مدیریتی صورت گرفت. در تحق مهارت

  اشاره شده است.  تیریبه نقش مد
 که کردند گزارش نیچ نگیانچی منطقه در کپور انیماه مزارع یبررس ضمن) 2014( همکاران و نیی  
 که داد نشان ونیرگرس جینتا زین و دارد عملکرد بر یتوجه قابل مثبت اثر یماه بچه اندازه مانند ییرهایمتغ

 دیبا بهتر، تیریمد منظور به پروران يکردند آبز شنهادیپ ها آن. دارد ییکارا با یمثبت رابطه مزرعه اندازه
 عوامل مدنظر قرار دهند. ریو نظارت بر کارگران را در کنار سا استخر اندازه ،یماه بچه به مربوط اطالعات

بررسی سطح دانش و تجربه آبزي پروران بنگالدش نشان دادند که  در) 2014و همکاران ( بیساک
مانند سن، آموزش، استفاده از منابع اطالعاتی، اندازه مزرعه، منطقه پرورش ماهی، درآمد ساالنه  یمتغیرهای

و  کهیا دارا هستند. دهندگان پرورشداري با دانش  واده، مشارکت اجتماعی و نوآوري رابطه مثبت و معنیخان
دهندگان در  و تجربه پرورش التیگزارش کردند که سن، تحص هیجریدر ن یقیتحق در) 2014( همکاران

 در نیهمچن. است گذاشته ریثأت یعملکرد پرورش ماه يرو يدار یمعن صورت بهمزرعه  تیکنار وضع
و  تغذیه همراه به ریمد يو تجربه کار سابقهمانند  عواملی کهگزارش کردند  يگرید محققان کشور نیهم

شال و  ینیام مطالعه نتایج). 2013(اله و همکاران،  داشتند مزارع عملکرد روي داري معنی ثیرأتتراکم ماهی 
 نقش مهم و يورو بهره یریتشاخص مد مهمنشان داد که در استان تهران دو عامل ) 2013( همکاران

پیشنهاد  پژوهشگران نیبنابرا دارند و شیريگاو  یصنعت هاي يدامدار يو سودآور یرش یدبر تول داري معنی
 يبرا یشترب گذاري سرمایه ه،مربوط يها دامداران و سازمان یۀاتحاد و ينمایند که وزارت جهاد کشاورز می
 ياسد و پور حسن کار خود قرار دهند. دستورماهر را در  یرانمد یتواحدها و ترب يوربهره یشافزا

 در تولید عوامل کل وري بهره رشد بر ثرؤماقتصادي اجتماعی  هاي سازه "پِژوهشی تحت عنوان در )2013(
 دماي در پرورش مانند عواملی که کردند گزارش "کشور در کمان رنگین آاليقزل ماهی پرورش مزارع

ماهی در داخل  آموزشی و ترویجی، تهیه بچه هاي کارگاه در شرکت گراد، سانتی درجه 18 تا 13 بین مناسب
سواد و کم  کل عوامل تولید داشته است. عواملی مانند تعداد کارگران بی وري بهرهدر رشد  مثبتی ثیرأتمزرعه 
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 کل وري بهره رشد بر منفی ثیرأتاي و افزایش بچه ماهی در واحد سطح نیز  سواد در مزرعه، پوشش بیمه
 مزارع اقتصادي و اجتماعی توضعی بررسی در) 2013( خاتون و همکاران .است داشته تولید عوامل

ماهی در بنگالدش نشان داد که ضعف دانش در پرورش ماهی، قیمت باالي خوراك  دهندگان پرورش
 درعمده هستند.  يها تیماهی، بازاریابی، ضعف امکانات و کمبود منابع مالی براي پرورش ماهی از محدود

(با  باشد یم يسودآور تیفعال کی یگزارش کردند پرورش ماه )2011( و همکاران یکاسال جرین کشور
 يها تیحما همراه به ها آن در زهیانگ جادیا و رانیمد آموزش و) درصد 61 با برابر هیسرما بازگشت نرخ

 تحلیل عنوان با تحقیقی در) 2011( ياریاله .دادخواهد  شیرا افزا يدیتول يعملکرد واحدها ،یسازمان
گزارش کرد که  گیالن استان در صنعتی مرغداري واحدهاي گردانندگان بین در مزرعه  مدیریت  هاي مهارت
 حوزه در توانمندي سطح بهترین و دارد قرار  خوب تا متوسط بین اي دامنه در ها آن اکثر توانمندي سطح 
فرد و  نهینقش .شد مشاهده بازاریابی هايمهارت در توانمندي سطح ترین پایین و تولیدي و کاري هاي مهارت

 پرورش يواحدها دیتول عوامل کل وري ه بهر و ییکارا لیتحل خصوص در اي مطالعه در )2011( همکاران
 تفاوت عمده اسیمق و یصیتخص ،یفن ییکارا سه انیم از که کردند گزارش فارس استان در آال ل قز یماه

 تیریمد دانش  دارد، ضرورت که نمایند می پیشنهاد و شود می مربوط یصیتخص ییکارا به برداران ه بهر انیم
 تیریمد و دیتول اقتصاد میمفاه با ییآشنا یآموزش هاي دوره يبرگزار قیطر از برداران بهره ياقتصاد

 را هند در پروران يآبز ییکارا يا مطالعه در )2009( همکاران و نگیس .ابدی شیافزا التیش يواحدها
تانگ  .است یفن ییکارا در کننده نییتع عامل نیتر مهم خوراك تیفیک داد نشان جینتا. نمودند یبررس

نشان  جیپرداخت. نتا تنامیدر و گویمزارع م یفن ییکارا یها به بررس داده یپوشش لیبا استفاده از تحل )2010(
عملکرد  يرودهندگان  پرورش یو سطح آگاه ،يمانند مساحت استخر، تجربه، تراکم رهاساز ییرهایداد متغ

آال در  در بررسی ارزیابی اقتصادي مزارع پرورش ماهی قزل )2008( یشیدرو و ییرضا. است رگذاریثأت
کم کارگران  هاي آموزشی، سابقه دورهاین نتیجه رسیدند که پایین بودن سطح سواد، نگذراندن  بهاستان ایالم 

یرات مدیریت مزارع، اختالف بین ظرفیت اسمی و واقعی مزارع، تعداد زیاد بچه ماهی یو مدیریت مزارع، تغ
ریخته شده در هر دوره، درصد تلفات باال، باال بودن طول مدت دوره پرورش، پایین بودن ضریب تبدیل 

وري کم  عدم توجیه اقتصادي و بهره برر ثیرگذاأتتوانند از جمله عوامل غذایی، عدم بیمه کل مزرعه، می
مزارع پرورش  ياي با عنوان سنجش سودآور مطالعه در )2007( همکاران و ینیالد شمس. مزارع باشند

 یالت،تحص یزانسن، م نظیر یکردند که عوامل گزارشبر آن ثر ؤمعوامل  یو بررس ایالمقزل آال در  یماه
 یتبر موفق يدار معنی اثرشده و طول دوره پرورش،  دهگذران یآموزش يهافاصله تا بازار، تعداد دوره

 ياقتصاد ی) با عنوان بازده2007( دیگري مطالعه در محققان همیندارد.  یدهنده ماه پرورش يواحدها
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 یتکردند که که مزارع بزرگتر (با ظرف گزارش یالماستان ا درآال قزل یپرورش ماه یديتول يواحدها
و استفاده از  یدتول ینددر فرآ یریتیتر مدمطلوب يهاشیوهتن) به لحاظ اعمال  15از  یشترب یديتول

کوچکتر  يبرداربهره ينسبت به واحدها محصولبهتر  یفیتک یزباالتر و ن یکارائ يداراتر، مناسب يتکنولوژ
 پرورش يها حل با عنوان مسائل و راه يا در مطالعه )2006( دهایرباشند.  یم ياقتصاد یهتوج يبوده و دارا

 يها روش رشیپذ ،یپرورش مزارع خوب یطراح مانند يموارد که کند یم گزارش تیکو در ایالپیت یماه
 يبازار ياستراتژ کی زیو ن یماه بچه نیمأتو  هیکمک دولت در تغذ ،دهندگان پرورشتوسط  دیتول نهیبه

 يور بهره )2006و معشوف ( یاطیخ .کند کمک تیکو کشور در صنعت نیا رونق به تواند یم افتهیسازمان 
 همچون یعواملکردند.  لیو تحل يریگ را اندازه النیاستان گ یدر مزارع پرورش ماه دیکل عوامل تول

 وماسیب مترمربع، در یماه بچه تعداد ،باالتر التیتحص ،فروش شاخص بقا، درصد مزرعه، دیمف مساحت
و ال  يال هند .شدند ییشناسا یسردآب مزارع يور بهره و عملکرد بر مثبت ریتأث يدارا مترمربع در یینها

اي در خصوص پرورش ماهی تیالپیا در عربستان گزارش کردند که همه مزارع در  در مطالعه )2001( ضوم
کنند، که یکی از دالیل  تر از مقیاس کارایی فنی فعالیت می کمتر از مقیاس سود ماکزیمم و اکثریت نیز پایین

  باشد. ن مزارع میدهندگا این امر کیفیت پایین بچه ماهی و نیز پایین بودن سطح مهارت مدیریتی پرورش
  

  ها روش و مواد
 کنترل میزان لحاظ از و کاربردي هدف لحاظ از حاضر همبستگی(غیرآزمایشی)  توصیفی تحقیق  

ادبیات نظري و  جامعدر ابتداي مطالعه و پس از بررسی  .شود می محسوب میدانی نوع از متغیرها
 طراحی پرسشنامه یعنی تحقیق ابزار کشاورزي جهاد سازمان و شیالت نظران مصاحبه با برخی صاحب

با  حضوري مصاحبه شیوه به و مستقیم ارتباط طریق از موردنیاز اطالعات آوردن دست هب براي و
 هیات اعضاي طریق از آن روایی که بود اي پرسشنامه تحقیق ابزار دهندگان ماهی اقدام گردید. پرورش

 شیالتی کارشناسان و کشاورزي اقتصاد کشاورزي،  آموزش و ترویج هاي رشته در نظر  صاحب علمی
(شهرستان  يدر خارج از جامعه آمار و پایایی آن نیز با انجام مطالعه مقدماتی گرفت قرار ییدأتمورد 

 هاي براي شاخص سنجش مهارت 94/0و محاسبه آلفاي کرونباخ  دهنده پرورش 30 يزنجان) رو
یک سازه یا شاخص ترکیبی و  عنوان بهدهندگان  مدیریتی پرورش هاي مهارت .شد ییدأتمدیریتی 

 سنجش دربردارنده ها شاخصگیري قرار گرفت که این  گویه مورد اندازه 50اي از  براساس مجموعه
 محیطی ،)شاخص 9( بهداشتی  ،)شاخص 11( ايتغذیه ابعاد در دهندگان پرورش مدیریتی هاي مهارت

 ازو  بود )شاخص 14( یابی عاطالو  حسابداري ،و ثبت )شاخص 9( فروش و بازاریابی ،)شاخص 7(



 و همکاران عباسی علیرضا
 

93 

طیف  قالب رد را موارد از کیهر تیرعا ای بودن دارا زانیمدهندگان خواسته شد که  پرورش
 طور هاوقات و ب یگاه ،)1( یو تصادف یاتفاق صورت هب) 0( کنم نمی رعایتسطحی،  چهار گیري اندازه

مدیریتی  هايمهارت سنجش براي که است توضیح به الزمکنند.  مشخص )3( شهیهم و) 2( متوسط
 طریق از ،)افراد خود توسط خودارزیابی( گذشته مطالعاتو رایج  مرسوم روش جاي  هبپژوهش  نیادر 

 دارا اثرات و نمودها به نسبت عبارتی بهشد.  اقدام هامهارت این برونی نمودهايیا  هد سنجش برون
 با و شد واقع سوال مورد مدیریتی وظایف به توجه عدم یا و توجه در مدیریتی هايمهارت بودن

متغیر وابسته  سنجش برايآمد.  دست هب دهنده پرورش مدیریتی مهارت حاصله امتیازهاي ترکیب
هر پرورش دهنده بر حجم ظرفیت   مقدار تولید در سال (کیلوگرم) آال قزل ماهی پرورش مزارع عملکرد

استفاده شده استخر (مترمکعب) تقسیم و مقدار تولید در هر مترمکعب در سال هر واحد پرورشی 
 )فوق(طبق فرمول  .آمد دست به همان عملکرد ای برحسب کیلوگرم

 
ܻ = ்

 
  

Yi بر مترمکعب (کیلوگرم سال در مکعب متر= مقدار تولید در هر(  
TPi =لوگرمیک( سال در یماه تولید کل مقدار(  

Ci =مکعب متر( استخرها استخر/ شده استفاده ظرفیت حجم(  
پروانه  يشهرستان ماهنشان که دارا يآال قزل یپرورش ماه يواحدها هیکل را قیتحق يآمار جامعه  
حجم  1کوکران يریگنمونه فرمول از استفاده با که) واحد 147( دادندیم لیبودند، تشک يبرداربهره

متناسب با  یتصادف يا طبقه يریگ واحد انتخاب و با استفاده از روش نمونه 110به اندازه  اي نمونه
 ها از آوري داده انتخاب و مورد مطالعه واقع شدند. پس از جمع روستا) 28( حجم هر روستا

 ها کار تحلیل روي آن Spss20افزار  از طریق نرم Excel 2010در  ها دهندگان و پردازش آن پرورش
  .گرفت صورت

  
  بحث و نتایج
 37 نیانگیم با( میانسال بوده تقریباً مطالعه مورد دهندگانپرورشها نشان داد که  تحلیل داده نتایج  

از نیمی  بیش .داشتند قرار سال 50تا  30در محدوده سنی مابین  ها درصد آن 6/74سال) و در حدود 
درصد) داراي تحصیالت ابتدایی یا خواندن و نوشتن بودند. از  5/55مورد مطالعه ( دهندگان پرورش

                                                        
1- 110

1.45
158.63

)53.096.1()05.0(147
)53.096.1(147

22
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شش درصد افراد مورد مطالعه داراي تحصیالت دانشگاهی بودند که باالتر از  که نکات جالب دیگر این
نهادي درصد عضو هیچ  7/92میانگین اشتغال افراد با تحصیالت عالی در کل بخش کشاورزي است. 

متوسط سابقه فعالیت پرورش  .بودپرورش ماهی  پاسخگویان درصد 5/45 یاصل شغل تقریباًو  نبوده
 حاکی که ،داشتند سابقه سال 3 تا 1 نیبدرصد  7/72سه سال بود و  حدودافراد مورد مطالعه در  یماه
درصد  9/69 .باشدمی ماهنشان شهرستان در اخیر هاي سال در صنعت این گرفتن رونق از

 7/82خروجی آب غنی شده به باغداري مشغول بودند،  دلیل بههمراه با پرورش ماهی  دهندگان پاسخ
درصد  5/55. بودنددرصد از طریق همسایگان و آشنایان با فعالیت پرورش ماهی آشنا شده 

براي  خصوص بهشستشو و جابجایی در طول دوره و  لیدل بهاستخرهاي خود را  دهندگان پرورش
 استخر آب مینأتدرصد منبع  1/99 .بودند کرده طراحی بتنی صورت  بهجلوگیري از نفوذ آب به زمین 

 طور  بهاز لحاظ میزان دبی آب  .بودثابت بودن نوسانات دمایی از طریق چاه  دلیل به دهندگانپرورش
درصد) داراي دو استخر  1/59مورد مطالعه ( دهندگان پرورش شتریب داشتند. يورود آب اینچ 5 متوسط

 از. کردندبه یکی از استخرها اقدام می ها یماهبودند که معموالً در زمان شستشو نسبت به جابجایی 
 باشد یممترمکعب  500نتایج نشان داد که متوسط ابعاد در حدود  ،بررسی مورد استخرهاي ابعاد لحاظ

درصد واحدها از  60هوادهی  سیستم .داشتند مساحت مکعبمتر 1000 از کمتر ها درصد آن 3/97و 
 6/60 .بودند باز ستمیس نوع از یکی جز به یپرورش يواحدها یتمام .باشد یمنوع سیستم ترکیبی 

دوره خود را  دهندگان پرورش 6/93درصد محصول تولیدي خود را در سرمزرعه به فروش رسانده و 
 از را خودشان نیاز موردبچه ماهی  دهندگان پرورش درصد 38/64 .کنند یمشروع  ماهیبا خرید بچه

به خرید  اقدام ماًیو مستق خودشان دهندگان درصد پرورش 67 .کنندمی تهیه ماهنشان و زنجان شهرهاي
 میانگین( ماه 8 حدود در دوره کی به مربوط ماهی پرورش زمان مدت متوسط .کنندیمبچه ماهی 

 اکثر گفت توانمی) 94/0( اریمع انحراف بودن کوچک به توجه با. باشد یم) ماه 9/7 برابر
ماه) 6( استاندارد حالت با تفاوت دهندهنشان زین و هستند هم مشابه زمینه این در دهندگان پرورش

استخرها مدت زمانی را تا شروع دوره بعدي بدون  ،دهندگان پرورشاز صید ماهی توسط  بعد. باشد می
که در شهرستان ماهنشان این مدت  دهد می نشان حاضردر این زمینه نتایج تحقیق  مانند، میاستفاده 

 را خود ماهی خوراك)، درصد 1/89( واحدها اکثریت .باشد یممتوسط در حدود یک ماه  طور بهزمان 
به  دهندگان پرورشراحت تر  یدسترس دهنده نشانکه  کنندمی تهیه ماهنشان و زنجان شهر دو از

 درصد 3/63. باشد یم گرم 400 حدود در شده صید يها یماه وزن متوسط. باشدیم ها نهاده
 به وزن این در سساتؤم و ادارات خرید لیدل به گرم 450-350 بین را خود صید دهندگان پرورش
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درصد تلفات  17ماهی داراي  دهندگان پرورشمتوسط در شهرستان ماهنشان  طور به. رسانندمی فروش
 آب ناگهانی طعو ق بیماري اکسیژن، کمبود به مربوط ترتیب بهعامل تلفات  تریناصلی هستند و

تن  3 هابود. متوسط ظرفیت اسمی واحد خصوصی دهندگان درصد مالکیت پرورش 9/89 .باشد می
 نیدر آخر ریزيتعداد بچه متوسطتن بود.  1-3بین  واحدهادرصد از  9/78 یاسم تیو ظرف باشد یم

 4/39 البته و کردندنمی استفاده شیالت کارشناس از دهندگان پاسخ درصد 56هزار قطعه بود.  17دوره 
 دهندگان پرورشدرصد  4/44. گرفتند یمبازدید موردي از کارشناس شیالت مشاوره  صورت به ها آن از

دهندگان  نبودند. پرورش مهیب یپرورش يدرصد واحدها 5/95کردند.  اي استفاده می از کارگر دوره
کسب کرده بودند و از منابع  یماهی را از همسایه و افراد محل  بیشترین اطالعات خود در زمینه پرورش

 سنجش يبرا حاضر قیتحق در .داشتند را استفاده کمترین کتبمانند نشریات و  گرید یاطالعات
بر مساحت  میتقس )لوگرمی(ک کسالیدر طول  ها آن دیتول زانیم کل یپرورش يواحدها عملکرد
حدود  دهندگان پرورشعملکرد  متوسط) که 1نشان داد (جدول  جیو نتا دیگرد (مترمکعب) هااستخر

 يدرصد واحدها 60). در حدود 54/4برابر  اری(انحراف مع باشد یم مترمکعب هر بر لوگرمیک 3/13
  در مترمکعب داشتند.  لوگرمیک 14کمتر از  يعملکرد یپرورش

  
  .در هر مترمکعب) یلوگرم(ک عملکردبر حسب  یپرورش يفراوانی واحدها توزیع -1 جدول

  تجمعی درصد  معتبر درصد  فراونی  عملکرد
4 - 9  20 5/18 5/18 

9 - 14  44 7/40 3/59 

14 - 19  30 8/27 87 

19 -24  14 13 100 

   
 قرار سنجش مورد یچهارسطح فیط قالب در و بعد پنج در دهندگان پرورش مدیریتی هاي مهارت  

شاخص مربوط به  11در شش شاخص از  دهندگان پرورش شود یم مشاهده کهیطور همان. گرفت
پنج شاخص از هفت شاخص  ها، يماریب تیریسه شاخص از نه شاخص بهداشت و مد ه،یتغذ تیریمد
 14شاخص از  10و فروش،  یابیبازار تیریسه شاخص از نه شاخص مد ،یطیعوامل مح تیریمد

متوسط  5/1 از کوچکتر( یکمتر از متوسط یتیریاز مهارت مد یابیو اطالع  يحسابدار تیریشاخص مد
  . باشد یمکمتر از حد متوسط  ها آن مهارت ها درصد شاخص 50از  شیدر ب یعبارت به ،برخوردارند) فیط
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   .دهندگان پرورش یریتیمد هاي مهارت سنجش هاي گویهمربوط به ابعاد و  يآمار هاي شاخص -2 جدول

 نیانگیم  شاخص  بعد
 انحراف

  اریمع
 بیضر

  راتییتغ

 تیریمد
غذ

ت
  هی

 37/0 90/0 44/2 ماهی رشد با همزمان غذا سایز به توجه
 41/0 97/0 35/2 مصرفی غذاي انقضاي و تولید تاریخ به توجه
 41/0 94/0 25/2 )ماهی به غذادهی فواصل و زمان رعایت( پرورش دوره طول در هی زمان به توجه
 52/0 10/1 08/2 مصرف و خرید موقع در ماهی خوراك کننده تولید شرکت نام به توجه
 54/0 05/1 94/1 ماهی تراکم به نسبت غذا پخش نحوه در دقت

 89/0 31/1 46/1 دوره طول در غذایی هاي مکمل از استفاده
 80/0 10/1 35/1 )رهیو غ رطوبت نور، ارتفاع،( انبار در غذا نگهداري اصول به توجه
 01/1 27/1 25/1 استاندارد جدول طبق بر روزانه غذادهی دفعات تعداد در دقت
 13/1 22/1 07/1 استاندارد جدول طبق بر مصرفی غذاي تنظیم و تهیه
 21/1 13/1 93/0 آب در غذایی هاي نرمه توسط آلودگی ایجاد از جلوگیري جهت مصرف از قبل غذا کردن الک

 56/1 15/1 74/0 خوراك خرید موقع در غذایی تبدیل ضریب به توجه

شت
هدا

ب
یب تیریمد و 

  ها يمار

  26/0  72/0  70/2  دوره طول در استخر آب تدریجی تعویض
  47/0  10/1  32/2  بیماري انتقال از گیريمرده براي جلو انیماهآوري روزانه  جمع

 39/0 86/0 18/2 استخر کامل شستشوي موقع در آهک از استفاده
 67/0 27/1 88/1 دوره حین در جارویی کفکش توسط ماهی فضوالت آوري جمع

  49/0  92/0  86/1  پرورش دوره طول در نمک حمام از استفاده
  98/0  11/1  57/1  بهداشتی گواهینامه داراي مراکز از ماهی بچه تهیه و خرید

  98/0  11/1  12/1  حمل و نقل بچه ماهی ،خرید هنگام در بهداشتی اصول رعایت
  25/1  09/1  86/0  )رهیغ و هچکم کش، دست(استفاده از  دهی غذابه رعایت اصول بهداشتی در مواقع  توجه
  46/1  99/0  67/0  )رهیو غ دستکش و ساچوك، سطل، قبیل(از  استفاده از قبل ادوات و تجهیزات کردن عفونی ضد

 تیریمد
مل

عوا
 

  یطیمح
  54/0  01/1  84/1  هوادهی هايدستگاه یا هابرجک از استفاده با مضر گازهاي حذف
  57/0  02/1  77/1  )رهیو غ پرندگان سمورآبی،(مار،  شکارچی حیوانات با مبارزه
 89/0 18/1 32/1 )رهیغ و جاده به دسترسی نبودن، سیل مسیر در شیب، بودن(مناسب  جغرافیایی مکان به توجه
 92/0 08/1 17/1 آب حرارت درجه افزایش دلیل هب تابستان در خصوص به غذادهی زمان به توجه
  45/1  10/1  76/0  روزانه غذاي مقدار تنظیم جهت آب دماي گیري اندازه
  47/2  84/0  34/0  اکسیژن غلظت کنترل براي آب در محلول اکسیژن گیري اندازه
  51/2  80/0  32/0  ماهی بچه رهاسازي براي آب حجم به توجه

 تیریمد
ابی

زاری
با

 و 
ش

فرو
  

  52/0  03/1  95/1  استخرها از استفاده زمان طریق از سال کل در فروش براي استخرها کردن دار ماهی
 55/0 08/1 94/1 خرید موقع ماهی بچه سالمتی و ظاهر نژاد، به توجه
  57/0  11/1  94/1  پرورش دوره طی در حاصله درآمد و تولید میزان برآورد و بینی پیش
 69/0 19/1 71/1 پرورش دوره طی در الزم هاي هزینهو  ها نهادهو برآورد میزان  بینی پیش

  76/0  23/1  62/1  مناسب مکان و زمان در نیاز مورد هاي نهاده موقع به خرید
  66/0  05/1  58/1  ماهی فروش براي زمان بهترین انتخاب

  90/0  14/1  25/1  ماهی فروش به مربوط تصمیمات در آنبه قیمت بازاري و نوسانات  توجه
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  2ادامه جدول 

 تیریمد
ري

ابدا
حس

 و 
الع

اط
 

ابی
ی

  

  08/1  1  92/0  قیمت باالترین با کننده مصرف به ماهی مستقیم عرضه
  40/1  09/1  77/0  دوره طول در فعالیت براي برنامه یک تهیه و تنظیم

  47/0  06/1 25/2  )غذا سایز انتخاب خواري، همجنس از جلوگیري فروش،(جهت  بندي رقماز دستگاه  استفاده
  49/0  86/0 75/1  واحد در استفاده مورد هاي دستگاه تعمیر و تشخیص

  79/0  20/1 51/1  )سنجی زیست( رشد کنترل براي پرورش دوره حین در ماهی طول و وزن گیري اندازه
 88/0 29/1 46/1 واحد براي وام اخذ و تقاضا پیگیري،

 92/0 12/1 21/1 واحد سود افزایش جهت تولیدي جدید هايروش پیگیري و اطالعات آوري جمع
  94/0  08/1 15/1  خرید به تصمیم موقع در هاآن بازاري هايقیمت و ها نهاده انواع درباره اطالعات آوري جمع

  19/1  29/1 08/1  مزرعه به ها یماه این ورود اوایل در قرنطیه استخر در شده خریداري ماهی بچه نگهداري
  18/1  27/1 07/0  ضروري مواقع جهت واحد براي پشتیبان مالی حساب و انداز پس داشتن
  16/1  06/1 91/0  آن با مبارزه و بیماري تشخیص نحوه زمینه در شیالتی کارشناساناز نظرات مشاوران و  استفاده

  32/1  19/1 90/0  پرورشی واحد در شده مصرف هاي نهادهمقدار کلیه  ثبت
  22/1  07/1 87/0  محوله وظایف و ماهی زمینه در واحد در شاغل جدید افراد دادن آموزش
  32/1  02/1 77/0  تغذیه به مربوط امور زمینه در شیالتی کارشناسان و مشاوران نظرات از استفاده

  41/1  07/1 75/0  آینده در برداري بهره جهت واحد در گرفته صورت کارهاي و هافعالیت کلیه ثبت
  40/1  04/1 75/0  آن با مبارزه و بیماري تشخیص در داروها و هايبیماري به مربوط هاي کتابچهاز بروشورها و  استفاده

  3=همیشه و 2=متوسط طور هب و اوقات گاهی، 1=تصادفی و اتفاقی خیر،= صفر: استفاده مورد طیف
  

مسائل  نهیمهارت را در زم نیشتریآمده است، افراد مورد مطالعه ب 3در جدول  که يطورهمان  
  داشتند.  یطیعوامل مح تیریمد نهیرا در زم مهارت نیدارا بودند و کمتر هیمربوط به تغذ

 

    .یماه دهندگان پرورش مدیریتی هايمهارت بندي رتبه -3 جدول

  بعد  رتبه
  فراوانی درصد

  زیاد  متوسط  کم
 6/22 4/44 33  تغذیه  1

 9/17 3/62 8/19 بهداشت  2

 16 4/43 6/40  فروش و بازاریابی  3

 1/12 4/37 5/50  یابی اطالع و حسابداري  4

 1/11 9/26 62  محیطی عوامل  5

  
مقدار مربوط به مجموع  نیکمتر که این به نظر و شده سوال هیگو 50 ازاتیامتجمع کردن تمامی  با  

 کل(تعداد  دیگرد یم 150آن برابر با  نیشتریضربدر صفر) و ب ها هیشاخص برابر با صفر (تعداد کل گو
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مجدد شدند  يکدبند یدر پنج سطح مهارت دهندگان پرورش یتمام نیبنابرا ).سه ضربدر ها هیگو
 مهارت از )درصد 9/76( دهندگان پرورش اکثریتشود،  مشاهده می که طوري همان). 4(جدول 
 یتیریمد يها مهارت نهیدر زم یگرچه مطالعه خاص .هستندبرخوردار  نییپا و به متوسط مدیریتی
تحقیقات  يکشاورز محصوالت ریسا کنندگان دیتول نهیدر زم یصورت نگرفته است ول دهندگان پرورش

 بودن پایین به زین )2011( فرد و همکاران نهی) و نقش2001و ال ضوم ( يال هند لیقب ازصورت گرفته 
و  رانیآموزش مد )2011و همکاران ( یکاسال نیهمچن. اند کرده اشاره دکنندگانیتول مدیریتی مهارت

 يواحدها عملکرد شیحل افزا راه عنوان به یسازمان يها تیحما همراه به را ها در آن زهیانگ جادیا
  . ندینما یم شنهادیپ یماه پرورش يدیتول
  

  .کل مدیریتی مهارت دهندگان ماهی برحسب پرورش توزیع فراوانی -4 جدول
  تجمعی درصد  معتبر درصد  فراوانی  مهارتی سطح

 2/3 2/3 3   کم خیلی

 3/45 1/42 40   کم

 9/76 6/31  30   متوسط

 8/95 9/18 18   زیاد

 100 2/4 4   زیاد خیلی

    100  95  جمع
 

 سن بین داريمعنی و منفی رابطهکه  دهد می) نشان 5تحلیل همبستگی (جدول  نتایج  
 دهندگانپرورش چه هر عبارتی بهدارد.  وجودمدیریتی و نیز عملکرد  هايبا مهارت دهندگان پرورش
 يها در سال .برخوردار بودند و نیز عملکرد پایینی ترهاي مدیریتی پایین از مهارت ،بود باالتر سنشان

استفاده از  زیو ن التیاند از دو بعد سطح تحص کرده یکه اقدام به پرورش ماه يتر افراد جوان ریاخ
گرفتن  نظر با افراد مسن هستند و لذا با در سهیدر مقا يباالتر تیدر وضع دیجد یارتباط يها رسانه
 است ذکر قابل تیواقع نیا تتحصیالو عملکرد مزارع با  مدیریتی مهارت بین دارمعنی و مثبت رابطه

 آن دکنندگانیتول سن متوسط که است يکشاورز بخش در یعیصنا جمله از یماه پرورش صنعت که
 ریثأتبه  زین )2014( و همکاران کهیا توسط گرفته صورت قیتحق در .کند ینم حرکت يریپ سمت به
 زین) 2006و معشوف ( یاطیخدهندگان اشاره شده بود.  بر عملکرد پرورش التیسن و تحص ریمتغ دو

و  ییرضا .است داده قرار اشاره مورد را یماه دهندگان پرورشدر عملکرد  سن ریثأتدر شمال کشور 



 و همکاران عباسی علیرضا
 

99 

پایین بودن  ،آال در استان ایالم در بررسی ارزیابی اقتصادي مزارع پرورش ماهی قزل )2008( یشیدرو
هاي آموزشی، سابقه کم کارگران و مدیریت مزارع را از جمله عوامل  سطح سواد، نگذراندن دوره

 بین دارمعنی و منفی رابطهکرده است.  گزارشوري کم مزارع  عدم توجیه اقتصادي و بهره برثیرگذار أت
زمان پرورش و مدت  مدت متغیر دو با مزارع عملکرد نیز و دهندگانپرورش مدیریتی هاي مهارت

 يدارا  بود، تر پایین دهندگانپرورش مدیریتی هايکه هر چه مهارت دهد نشان می هااستخر یخال زمان
عملکرد  و بودند) استفاده(بال  استخر بودن یخال زیو ن یدوره پرورش نهیدر زم يادتریز زمان مدت

دوره پرورش در عملکرد  طول ریثأتبر  زین) 2008( یشیو درو ییرضا .تر بود آنان پایین يواحدها
گرفتن  نظر در با ماهر مدیر یک که است توضیح به الزماشاره کرده است.  المیدر استان ا یمزارع ماه

دهد. همچنین  شرایط موجود معموالً از استخرها استفاده بهینه کرده و این زمان را به حداقل کاهش می
 که رسد یم نظر بهدهندگان با مهارت باالي مدیریتی از میزان تلفات پایینی نیز برخوردار بودند.  پرورش

خودش  يدیاقدامات متناسب باعث کاهش تلفات واحد تول هیتوانمند با لحاظ کردن کل ریمد کی
 و بود دارا اطالعاتی منابع از استفاده میزان با داري معنی و مثبت رابطه مدیریتی هاي مهارت. شود یم

 سایرین با مقایسه در نیز باالیی هاي مهارت از داشتند، اطالعاتی منابع از بیشتري استفاده که افرادي
 گردیده گزارش مشابهی تایجن )2007( یپاتیو تر وانانیمان مانند دیگري مطالعات در. بودند برخوردار

دانش  يرو یاز منابع اطالعات استفاده ریثأتدر بنگالدش  زین )2014و همکاران ( بیساک .است
  را گزارش کرده است.  ها آن عمکلرد عتاًیطب و یماه دهندگان پرورش

  

  .مزارع دهندگان و عملکرد پرورش مدیریتی هايمهارت با مطالعه مورد متغیرهاي بین همبستگی -5 جدول

 واحد عملکرد: دوم متغیر مدیریتی هايمهارت: دوم متغیر  همبستگی ضریب  مطالعه مورد هايمتغیر
R Sig r Sig 

  001/0  - 320/0**  000/0 - 576/0** پیرسون  سن
  000/0  415/0** 000/0  714/0** پیرسون  تحصیالت

  000/0  - 338/0**  006/0  - 246/0** پیرسون  پرورش زمان مدت
  000/0  - 439/0**  010/0  - 245/0** پیرسون  استخر از بالاستفاده مدت

      000/0  434/0** اسپیرمن  اطالعاتی منابع از استفاده
     033/0 - 204/0* پیرسون واحد تلفات میزان
  درصد 5 سطح در داري معنی*  ،درصد 1 سطح در داري معنی **

  
دهندگان ارتباطی با میزان  آیا مهارت مدیریتی پرورش که این و تحقیق اصلی هدف به پاسخ براي  

) 6(جدول  نتیجهاستفاده شد و  رسونیپ آنان دارد، از ضریب همبستگی یپرورش يواحدهاعملکرد 
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 عبارتی بهداري در سطح یک درصد بین این دو متغیر وجود دارد،  نشان داد که رابطه مثبت و معنی
  دهندگان با مهارت مدیریتی باالتر از عملکرد باالیی نیز برخوردار بودند.  دیگر پرورش

  
 .با عملکرد واحدها دهندگان پرورش  مدیریتی هايهمبستگی بین مهارت -6 جدول

 R Sig  همبستگی ضریب

  001/0  310/0** پیرسون
  درصد 1 سطح در داري معنی** 

  
 پیشنهادها و گیري نتیجه

 اال قزل ماهی پرورش واحدهاي مدیران مدیریتی هايبا هدف بررسی رابطه بین مهارت تحقیق این  
مدیریتی  مهارت. نتایج تحقیق نشان داد که با عملکرد مزارع آنان صورت گرفت ماهنشان شهرستان در

باشد و مهارت مدیران با عملکرد مزارع تحت  در حد متوسط و به پایین می دهندگان پرورش شتریب
تحصیلکرده از مهارت و  و جوانتر مدیران همچنین. دارد داريمدیریت خود رابطه مثبت و معنی

 برخوردار تري پایین مدیریتی مهارت از که دهندگانی پرورش. بودند برخوردار باالتري مزارععملکرد 
زیادي هم از استخر داشتند و  استفاده بالطوالنی داشته و مدت زمان   دوره پرورش که این ضمن بودند،

 داراي کردند، میتر بود. مدیرانی که از منابع اطالعاتی استفاده بیشتري  پایین ها عملکرد مزارع آن زین
 ریز يشنهادهایپ پژوهش نیا نتایج به توجه باکمتر بود.  ها ن آ تلفات میزان و بودند نیز باالیی مهارت

 :گردد می ارائه

 در گردد، می پیشنهاد مزارع عملکرد و ها مهارت دو هر باداري تحصیالت  توجه به رابطه معنی با -1
 تحصیالنال فارغ اولویت با( دانشگاهی آموختگان دانش و افراد ،برداري بهره مجوز صدور زمان

 در شرکت ضمن که گردند تشویقاولویت قرار گیرند و نیز افراد با تحصیالت کم  در) کشاورزي
   ماهی را کسب نمایند.  سواد مربوط به تولید و پرورش  ترویجی، هاي روش سایر و آموزشی هاي دوره

 ارتقايدهندگان از سطح متوسط و جهت  اکثریت پرورش مدیریتی مهارت بودن پایین به توجه با -2
 مدیریت و تولید اقتصاد مفاهیم با آشنایی آموزشی هاي دوره که دارد ضرورت آنان مدیریتی هايمهارت

 ها به زبان ساده طراحی و براي آن کارآیی افزایش و تلفات کاهش راهکارهاي نیز و شیالت واحدهاي
 شرایط با متناسب مدیریتی هايمهارت ارتقاي راهکارهاي سایر است نیاز همچنین .گردد اجرا
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  .دشهرستان طراحی و اجرا گرد دهندگان پرورش
 هاي روش طریق ازگردد،  سن با هر دو مهارت و عملکرد مزارع پیشنهاد می یمنفتوجه به رابطه  با -3

 دهندگان پرورشمتقابل افراد با مهارت و عملکرد باالتر را با  يریادگی نهیزم تعاملی ترویجی و آموزشی
  نمود.  فراهم تر نییبا عملکرد و مهارت پا

 دهندگان، پرورش مدیریتی هاي مهارت با اطالعاتی منابع از استفاده میزان مثبت رابطه به توجه با -4
 میزان براساس شیالت و کشاورزي جهاد هاي سازمان آموزش و ترویج بخش که گردد می پیشنهاد
هاي آموزشی و ترویجی متناسب را طراحی و  برنامه ها، آن از استفاده نحوه و اطالعاتی منابع از استفاده

  اجرا نمایند. 
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