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  برداري و پرورش آبزیانبهره

 1393 زمستان، مچهار وم، شمارهسجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

 

  پروري آبزي -  منظوره کشاورزي هاي دوبندانتحلیل ساختار تولید درآب
  1389در استان گلستان در سال 

 

  4عظیم فاضل و 3، سیدمحمود عقیلی2سعید یلقی ،1رسول قربانی *

  وم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،دانشگاه علالت گروه شیدانشیار  3و1
  رکز تحقیقات شیالت استان گلستان،عضو هیات علمی م 2
  شیالت، دانشگاه گیالن گروه ارشدآموخته کارشناسیدانش 4

  22/10/1392 تاریخ پذیرش:؛  27/3/1392 تاریخ دریافت:
 

  1چکیده
پروري در استان آبزي -منظوره کشاورزي هاي دوبندان، ارزیابی اقتصادي آبپژوهشهدف از این 

نامـه تنظـیم و تجزیـه و بندان بر اساس پرسشآب 42گلستان بود. در این بررسی، اطالعات مربوط به 
ترتیب مربوط به هازاي هر هکتار بها بهتحلیل گردید. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان هزینه

ازاي کیلـوگرم مـاهی و گرگان است. بیشـترین میـزان هزینـه بـههاي کردکوي هاي شهرستانبندانآب
باشد. متوسـط سـود خـالص در سـطح ها میتولیدي مربوط به هزینه تهیه بچه ماهی، اجاره و دستمزد

-ریال بـه 32368200ازاي هر هکتار بوده و شهرستان گنبد با میزان ریال به 28034000استان برابر با 

نقـاط  بیشـترپـروري در آبزيسود خالص را به خود اختصاص داده است. ازاي هکتار بیشترین میزان 
خصـوص در منـاطق زایـی و بهبـود درآمـد بـهلحاظ اشتغالسودآور و داراي توجیه اقتصادي بوده و به
  باشد.روستایی و ساحلی، بسیار حائز اهمیت می

  
  پروريآبزي -ه کشاورزيبندان دو منظورارزیابی اقتصادي، استان گلستان، آب کلیدي: هايواژه

  
                                                

  rasulghorbani@gmail.com مسئول مکاتبه:*
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  مقدمه
هاي کشاورزي احداث شده و هرگونه فعالیتی در زمینه استفاده از ها براي آبیاري زمینبندانآب

ي آنان نیز بر هاالعملعکسمستقیم اجتماعی روي افراد خواهد داشت و طبیعتاً  راتیتأثبندان آب
بندان که پرورش ماهی در مرتبط با آب انییروستا هاي تولید موثر است. ایجاد این باور دراجراي برنامه

از  انییروستامنفی در کشاورزي ندارد و اغلب  ریتأثبندان به عنوان یک فعالیت اقتصادي است و آب
  .شدبامیمند خواهند شد، گام اول نتایج آن بهره

ت نسـبی ایـن پروري، امکان ارزیـابی اهمیـبرآورد اندازه، اثرات اقتصادي و اجتماعی صنعت آبزي
(استیونس و  آوردیمرا فراهم  هاتیاولوي دیگر، جهت تعیین هابخشصنعت را در مقایسه با صنایع و 

مهـم  يهـامتنـوع و اراضـی مسـتعد از قطب يهـامیاقلن سـتان گلسـتان بـا داشـت). ا2007همکاران، 
وهسـتانی و سـرد ک يهـامیکـه توپـوگرافی و اقل يطـورشـود، بـهپروري در کشور محسوب میآبزي
برخـورداري از سـه  و حاشیه شرقی دریاي خزر (شمال گمیشان) زرعیگسترده و اراضی لم يهادشت

 يهــاتیفعالي هــاایــن اســتان را در بخش ،ســو و اتــركرود، قرهگرگــان يهاحــوزه آبریــز رودخانــه
و خاویـاري  میگو و صید و استحصال انواع ماهیان ،بیآپروري نظیر پرورش ماهیان گرمابی، سردآبزي

 هـايپژوهشدر دنیـا  پـروريآبـزيدر بررسی اهمیت اقتصادي صـنعت  .دینمایشاخص ماستخوانی 
پـروري در اروپـا ) اثر اقتصادي و اجتماعی آبزي1991. نیالند و همکاران (زیادي صورت گرفته است

تولید تخم، الرو و بچه ) در ارزیابی اقتصادي 1987هاچ (فایده را بررسی کردند. -با استفاده از مدل هزینه
با فرض ثبـات قیمـت و میـزان نشان داد که  1در آالباما punctatus Ictalurusماهی، گربه ماهی کانالی، 

و مصرف غذا، پرورش ماهی انگشت قد سوآوري بیشتري نسبت به پرورش الرو با تولید تخم دارد. اوهـارا 
دسـتمزد همچنـین ین و تولید کننده ثروت بوده و ) نشان دادند که این صنعت بسیار کارآفر2003همکاران (

) بـه بررسـی ارزیـابی 2000احمـدي ( زیادي برخوردار است.خوبی پرداخت کرده و از پتانسیل بسیار 
هاي شیالت در استان آذربایجان غربی پرداخت. نتایج بررسی نشان داد به جز یک مورد بقیه اقتصادي فعالیت

وري کل عوامل تولید مـزارع ) در بررسی بهره2004حجی ( نیست.وجه ها قابل تمزارع سود اقتصادي آن
وري کـل عوامـل نشان داد که بین بهـرههاي اصفهان و چهارمحال و بختیاري گرمابی و سردابی استان

تـوان بـه می پـژوهشدیگر نتایج این از داري وجود ندارد. تولید مزارع گرمابی و سردابی تفاوت معنی

                                                
1- Alabama  
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اینکـه مـزارع دو منظـوره  در نهایـتوري کل عوامل تولید اشاره کرد و تولید در بهرهتاثیر مثبت مقدار 
(مزارعی که در کنار کشاورزي به پرورش ماهی اشتغال دارند) در مقایسـه بـا مـزارع یـک منظـوره، از 

ي هـاتیفعالدر این گزارش سعی شده تا تصویري روشـن از عملکـرد  وري بیشتري برخوردارند.بهره
ارائـه گـردد؛ تـا از ایـن طریـق مسـئولین  1389هاي استان گلستان طی سال بندانوري در آبپرآبزي

ي بدسـت هایآگاهشناختی از وضعیت اقتصادي و اجتماعی داشته باشند و از این رهگذر با عنایت به 
  مشکالت و معضالت موجود فائق آیند.آمده، بر 

  
  هامواد و روش

 30درجـه و  36دقیقه طـول شـرقی و  22درجه و  56قیقه تا د 51درجه و  53استان گلستان بین 
 ازاقلـیم اسـتان دقیقه عرض شمالی در بخش شمالی کشور واقع گردیده است.  8درجه و  38دقیقه تا 
تـا معتـدل و  ه آبریـز اتـرك،ضـخشـک در نـوار مـرزي و حواقلـیم نیمـه شاملمتفاوت  هايویژگی

تنوع اقلیمی، شرایط خاص اکولوژیکی،  است. تشکیل شده متغیر یو غرب یمرطوب در مناطق جنوبنیمه
اترك و سـایر  ،سوو محصور شدن توسط سه حوزه آبخیز گرگانرود، قره برخورداري از منابع آبی الزم

هاي پرورش انواع این منطقه را از نظر تولید و توسعه فعالیت ،ریزندهایی که به دریاي خزر میرودخانه
ي خام بر اسـاس هاداده در این بررسی، سازد.روتئین مورد نیاز کشور عملی میآبزیان را جهت تأمین پ

سـود ناخـالص و سـود  درآمـد،، ي ثابت و متغیـرهانهیهزردید. گنامه تنظیم و تجزیه و تحلیل پرسش
همچنـین روابـط محاسـبه گردیـد.  خالص به ازاي هر هکتار و نیز بـه ازاي کیلـوگرم مـاهی تولیـدي

هـا، رسـم نمودارهـا و . بـراي ثبـت دادههـاي اصـلی بررسـی گردیـدتجزیه به مولفهرگرسیونی و نیز 
  استفاده گردید. 17اس اسپیاکسل و اس هاي آماري از نرم افزارهايتحلیل

  
  نتایج

 42، اطالعـات مربـوط بـه 1389در سـال  هاي استان گلسـتانبندانهاي آبتعیین هزینه به منظور
هـاي تهیـه بچـه مـاهی و اجـاره زمـین ها، هزینـهدر بررسی هزینه گرفت. بندان مورد استفاده قرارآب

  .)1(جدول  بیشترین سهم را داشت
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  هاشهرستاني کل به تفکیک انهیهزازاي هر هکتار) و نسبت به (به هابندانآبي ثابت و متغیر هانهیهز -1جدول 
  بندرگز  کردکوي  گنبد  علی آباد کتول  شهرستان

  هزینه
متوسط 

ن توما
)1000(  

 درصد
  هزینه
  کل

متوسط 
تومان 

)1000(  

 درصد
  هزینه
  کل

متوسط 
تومان 

)1000(  

 درصد
  هزینه
  کل

متوسط 
تومان 

)1000(  

 درصد
  هزینه
  کل

88/715  بچه ماهی  72/30  02/768  91/33  5/622  52/28  5/622  57/26  
48/87  غذا  75/3  37/87  84/3  0/0  0/0  91/266  39/11  

56/118  ي شیمیاییکودها  09/5  68/75  49/3  88/104  81/4  35/60  58/2  
01/80  کود حیوانی  43/3  31/95  24/4  00/96  4/4  8/64  77/2  

33/13  سوخت و الکتریسیته (پمپاژ)  57/0  17/42  82/1  3/33  53/1  65/17  75/0  
29/4 100  هزینه آبگیري  100 53/4  100 58/4  100 27/4  

67/8  هزینه حمل الرو  37/0  6/28  24/1  67/16  76/0  65/17  75/0  
34/0 8  ي حمل غذا ماهیانهیهز  04/20  9/0  67/16  76/0  53/23  00/1  

67/66  کارگر متغیر  86/2  82/102  27/4  0 0 65/117  02/5  
67/26  ي متفرقههانهیهز  14/1  58/39  71/1  67/11  53/0  41/29  26/1  

46/21 500  اجاره زمین  460 85/20  470 53/20  500 34/21  
25/1725  هزینه متغیر کل  05/74  6/1819  8/80  71/1471  43/67  44/1820  7/77  

95/119  استهالك  13/5  53/109  86/4  89/100  62/4  21/127  43/5  
17/17 400  ثابتر کارگ  5/272  91/11  560 66/25  94/352  06/15  

67/26  بیمه کارکنان  14/1  7/32  43/1  50 29/2  35/42  81/1  
67/66  کارشناس  86/2  52/23  99/0  0 0 0 0 

75/604  کل هزینه ثابت  95/25  25/438  2/19  89/710  57/32  5/522  3/22  
00/2330  هزینه کل  85/2257  6/2182  94/2342  
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  - 1ادامه جدول 

  آزادشهر  گرگان  بندر ترکمن  آق قال  شهرستان

  هزینه
متوسط 
تومان 

)1000(  

 درصد
  هزینه
  کل

متوسط 
تومان 

)1000(  

 درصد
  هزینه
  کل

متوسط 
تومان 

)1000(  

 درصد
  هزینه
  کل

متوسط 
تومان 

)1000(  

 درصد
  هزینه
  کل

75/684  بچه ماهی  49/30  81/575  31/25  28/632  55/29  00/650  94/26  
93/58  غذا  47/2  21/45  94/1  63/68  12/3  3/67  82/2  

56/15  ي شیمیاییکودها  68/0  53/66  08/3  5/66  12/3  9/112  66/4  
44/91  کود حیوانی  86/3  4/71  56/3  00/108  03/5  00/108  46/4  

99/55  سوخت و الکتریسیته (پمپاژ)  14/2  56/30  13/1  12/27  26/1  4/13  56/0  
39/4 100  هزینه آبگیري  100 7/4  00/100  65/4  100 13/4  

34/17  هزینه حمل الرو  72/0  06/18  74/0  84/21  00/1  5/22  94/0  
88/17  ي حمل غذا ماهیانهیهز  69/0  33/13  57/0  07/14  66/0  1/22  91/0  

41/348  کارگر متغیر  7/11  00/200  27/7  47/99  54/4  2/39  54/1  
12/26  ي متفرقههانهیهز  99/0  78/52  99/1  46/24  18/1  5/45  9/1  

97/21 470  اجاره زمین  470 08/22  00/500  27/23  500 65/20  
42/1916  هزینه متغیر کل  37/80  68/1643  53/72  96/1662  38/77  00/1681  49/96  

39/105  استهالك  44/4  67/100  86/4  18/94  38/4  2/121  00/5  
18/269  ثابتر کارگ  51/12  67/566  71/19  97/303  77/13  00/521  33/21  

84/29  بیمه کارکنان  37/1  00/68  36/2  48/36  65/1  5/62  56/2  
15/27  کارشناس  25/1  11/11  7/0  29/64  82/2  2/67  79/2  

56/431  کل هزینه ثابت  63/19  44/762  47/27  91/498  62/22  99/771  67/31  

98/2347  هزینه کل  12/2406  87/2161  99/2452  

  
 ازاي هر هکتاربه کل میزان هزینه گرگان کمترینهاي هاي مورد بررسی، شهرستاندر بین شهرستان

بیشترین  باشد.ها را دارا میمیزان هزینه بیشتریننیز آزادشهر  و شهرستان به خود اختصاص داده را
اند که در این بین شهرستان اختصاص داده به خودهاي ثابت را دستمزدها و استهالك میزان هزینه

  ).2باشند (جدول هاي ثابت را دارا میکردکوي و سپس آزادشهر بیشترین میزان هزینه
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  ي مورد بررسیهاانشهرستي ثابت و متغیر (تومان) به کیلوگرم ماهیان گرمابی تولید شده در هانهیهز -2جدول 
  میانگین  آزادشهر  گرگان  بندر ترکمن  آق قال  بندرگز  کردکوي  گنبد  علی آباد  شهرستان
94/357  بچه ماهی  08/403  83/345  83/345  34/384  25/311  84/412  24/338  42/362  

74/43  غذا  43/45  0/0  28/148  72/33  13/24  00/45  41/34  84/46  
28/58  ي شیمیاییکودها  43/41  27/58  53/33  91/8  01/37  34/43  52/58  54/42  

00/40  کود حیوانی  57/50  33/53  00/36  65/50  36/41  5/70  00/56  8/49  
25/22 0  سوخت و برق  52/18  8/9  13/30  07/15  73/17  99/6  89/15  

24/54 50  آبگیري  56/55  56/55  74/56  06/56  28/65  85/51  66/55  
33/4  حمل الرو  83/14  26/9  8/9  92/9  93/9  32/14  54/11  07/12  
54/10 4  حمل غذا  26/9  07/13  64/9  12/7  24/9  76/23  17/15  

33/33  کارگر متغیر  62/52  0 36/65  96/179  98/97  93/64  61/19  22/64  
33/13  متفرقه  57/20  48/6  34/16  96/13  35/26  71/15  08/24  1/17  

5/249 250  اجاره زمین  11/261  78/277  68/283  48/263  29/632  26/259  4/271  
63/863  کل هزینه متغیر  07/965  62/817  36/1011  65/1061  20/889  27/1085  26/884  24/953  

71/55  استهالك  29/58  05/56  67/70  84/58  26/61  53/61  81/62  65/60  
58/143 200  ثابتر کارگ  11/311  08/196  16/162  72/271  00/200  44/268  21/219  

33/13  بیمه کارکنان  23/71  78/27  53/23  01/18  61/32  07/24  21/32  6/23  
33/33  کارشناس  12/12  0 0/0  29/16  41/7  16/42  26/36  45/18  

37/302  کل هزینه ثابت  21/231  94/394  28/290  3/255  99/372  33/328  72/399  89/321  
28/1196 1166  هزینه کل  56/1212  64/1301  95/1316  19/1262  6/1082  6/1413  13/1275  

  
ها مربوط دهد که بیشترین میزان هزینهازاي کیلوگرم ماهی تولیدي نشان میها بهرآورد میزان هزینهب

ها، بیشترین میزان هاي مربوط به دستمزدباشد. هزینهها میبه هزینه تهیه بچه ماهی، اجاره زمین و دستمزد
، به ازاي هر رهاي متغیش هزینههاي ثابت به خود اختصاص داده بود. در بخها را در بخش هزینههزینه

بوده که گرگان  نتوما 24/953طور متوسطههاي مختلف استان بکیلوگرم ماهی تولیدي در شهرستان
 89/321هاي ثابت با متوسطباشند. در بخش هزینههاي متغیر را دارا میبیشترین و کردکوي کمترین هزینه

اند. اختصاص داده به خودها را میزان هزینه نیترکمهاي آزادشهر و گنبد، بیشترین و تومان، شهرستان
ازاي هر کیلوگرم ماهی بوده که تومان به 49/1250هاي کل در استان گلستان برابر با متوسط هزینه

  ).2باشد (جدول هاي کل مربوط به شهرستان آزادشهر و گرگان میبیشترین و کمترین میزان هزینه
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  بندان در استان گلستانهکتار آب ازاي هرتومان) به 1000ولیدي (و درآمدهاي ت هانهیهز -3جدول 
  میانگین  آزادشهر  گرگان  بندرترکمن  آق قال  بندرگز  کردکوي  گنبد  علی آباد  شهرستان

8/2257 2330  هزینه کل (تومان)  6/2182  9/2342  9/2347  1/2406  8/2161  9/2452  3/2310  
9/4770  درآمد (تومان)  2/5012  5/3976  8/1477  1/4718  4/4903  1/4064  6/5124  7/4667  

9/2440  (تومان)سود خالص  3/2754  92/1793  9/2428  1/2370  3/2497  2/1902  6/2671  4/2357  
  

ازاي هکتار بوده که بیشترین و تومان به 29/2310هاي کل در استان گلستان برابر با متوسط هزینه
باشد. بیشترین و کمترین میزان هاي کل مربوط به شهرستان آزادشهر و گرگان میکمترین میزان هزینه

باشد. متوسط سود خالص در سطح ترتیب مربوط به شهرستان آزادشهر و کردکوي میهب میانگین درآمد
بیشترین  تومان 34/2754به ازاي هکتار بوده و شهرستان گنبد با میزان  تومان 42/2357استان برابر با 

  ). 3زان سود خالص در هکتار را به خود اختصاص داده است (جدول می
  

  ازاي هر کیلوگرم ماهیان گرمابی در استان گلستانو درآمدهاي تولیدي به هانهیهز -4جدول 
  میانگین  آزادشهر  گرگان  بندرترکمن  قالآق  بندرگز  کردکوي  گنبد  آبادعلی شهرستان

  9/1243  6/1413  6/1082  19/1262  95/1316  64/1301  56/1212  28/1196  1166  هزینه کل (تومان)
  4/2649  5/2650  5/2650  5/2650  52/2650  01/2651  01/2651  05/2641 5/2650  درآمد (تومان)

  4/1405  9/1236  9/1567  31/1388  57/1333  37/1349  45/1438  77/1444  5/1484  (تومان)سود خالص
  47/0  53/0  41/0  47/0  5/0  49/0  46/0  45/0  44/0  نسبت هزینه به درآمد

  
ازاي هر کیلوگرم ماهی بوده که تومان به 98/1243هاي کل در استان گلستان برابر با متوسط هزینه

باشد. متوسط سود هاي کل مربوط به شهرستان آزادشهر و گرگان میبیشترین و کمترین میزان هزینه
بیشترین  تومان 9/1567ان گرگان با میزان بوده و شهرست تومان 47/1405خالص در سطح استان برابر با 

بیشترین و ). 4ازاي هر کیلوگرم ماهی را به خود اختصاص داده است (جدول میزان سود خالص به
  ).4اي آزادشهر و گرگان بود (جدول هکمترین نسبت هزینه به درآمد بترتیب مربوط به شهرستان

 5صورت پذیرفت. بر این اساس ها بندانبآنالیز مولفه اصلی براساس مخارج جاري و ثابت در آ
 80دهنده تقریباً مولفه نشان 5داشتند، انتخاب گردید. این  1مولفه ابتدایی که مقادیر ویژه بزرگتر از 

  .)5(جدول  باشندها میبنداندرصد اختالفات در میان آب
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  مقادیر ویژه آنالیز مولفه اصلی -5جدول 
  مولفه پنجم  مولفه چهارم  مولفه سوم  مولفه دوم  مولفه اول  پارامترها

  089/1  45/1  58/1  038/2  52/2 مقادیر ویژه
  9/1  21/13  36/14  53/18  12/23  درصد واریانس

  13/79  23/69  01/56  65/41  12/23  درصد کل
  

هاي دیگر برخوردارنـد، نمـودار که از اهمیت باالتري نسبت به مولفه 2و  1هاي با استفاده از مولفه
  د.رسم گردی

  
  خارج با محورهاي مولفه اول و دومهمبستگی پارامترهاي مربوط به م -1شکل 

  
و  استهالك و غذاي ماهی، ها هزینه غذا و حمل بچه ماهیبنداندهد که در بین آبنتایج نشان می

 ).1شکل باشند (یها مبنداناز مهمترین عوامل در اختالف مخارج در بین آب بیمه کارکنان

  
  بحث

باشد، کیفیت و کمیت آب در پروري مطرح میترین فاکتورهاي که در بحث آبزيیکی از مهم
آیند. در منطقه پروري به حساب میي اصلی توسعه آبزيهامؤلفهآب و خاك از باشد. دسترس می

منطقه محسوب اترك وجود اراضی کم بازده از نقطه نظر کشاورزي، یکی از توانمندي خاص آن 
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عنوان عامل محدودکننده توسعه در این منطقه به متأسفانه کهحیاتی آب است هاي مؤلفهاز گردد. اما می
 نیتأمهاي آب شیرین نیازمند پروري گونهتوسعه هرگونه فعالیت آبزي بنابراینپروري است. آبزي

  باشد.خاکی ذخیره آب می حجم آبی مورد نیاز از طریق افزایش ظرفیت سد آالگل و احداث منابع
پروري در اروپا با استفاده از ) در بررسی اثر اقتصادي و اجتماعی آبزي1991نیالند و همکاران (

فایده به این نتیجه رسیدند که آبزي پروري منافع اقتصادي و اجتماعی مهمی را در سطح -مدل هزینه
هاي نیز با توجه به موقعیت آببندان پژوهشین آورد. در اوجود میویژه جامعه روستایی بهاي و بهمنطقه

زایی جوانان مورد مطالعه در استان و نیز دو منظوره بودن آنها، اثر مهمی در اقتصاد منطقه و نیز اشتغال
وري کل عوامل تولید مزارع پرورش آبزیان در اندونزي، ) در مطالعه بهره1999( روستایی دارد. مارتینز

هاي مختلف مورد ینه تولید (شامل غذا، نیروي کار، کود و دارو) و سهم گونهها در هزاز سهم نهاده
هاي دست آمد. سپس با استفاده از مدل رگرسیونی، تاثیر ترکیب گونهپرورش، و کل درآمد مزرعه به

نشان داد که در بین  پژوهشمورد پرورش، موقعیت جغرافیایی و مساحت مزرعه بررسی شد. نتایج 
وري دارند. همچنین موقعیت جغرافیاي ماهی تاثیر مثبتی در بهرهشی، خرچنگ و شیرهاي پرورگونه

از مهمترین عوامل اختالف  پژوهشوري ندارد. در این داري در بهرهمزرعه نسبت به بازار تاثیر معنی
و غذا ها، موقعیت جغرافیایی آنها (هزینه حمل غذا و بچه ماهی)، نیروي کار بندانوري در بین آببهره
با توجه به  این پژوهشدر باشد، در حالیکه میزان کود و دارو از اهمیت زیادي برخوردار نیست. می

گرمی و با  100شود از ماهیان محدودیت آب در منطقه و نیز عدم کاربرد وسیع غذاي دستی سعی می
د تخم، الرو و بچه خود به ارزیابی اقتصادي تولی پژوهش) در 1987تراکم معمول استفاده گردد. هاچ (

دهد که با فرض ثبات نشان می هاپژوهشاند. نتایج این ماهی، گربه ماهی کانالی در آالیما پرداخته
قیمت و میزان مصرف غذا، پرورش ماهی انگشت قد سوآوري بیشتري نسبت به پرورش الرو با تولید 

اهی هستند. با توجه به اینکه هزینه مها داراي استخر بچهبنداننیز برخی آب پژوهشتخم دارد. در این 
رسد ایجاد هاست، بنظر میبندانهاي تولید ماهی در آبترین هزینهماهی و حمل آنها از مهمخرید بچه

ها نقش مهمی داشته باشد. بندانوري بیشتر آبتواند در ارتقا و بهرهماهی میاستخرهاي تکثیر بچه
م (گسترده) در ویتنام نشان دادند که مساحت استخر، تجربه ) در بررسی مزارع غیر متراک2010( تانگ

مشاهده گردید  نیز پژوهش. در این وري مزارع داشتندو تحصیل پرورش دهندگان تأثیر مثبت در بهره
تواند در بهبود بهروري نقش مثبت داشته باشد، هر چند که استفاده که استفاده از کارشناسان خبره می

هاي ) به بررسی ارزیابی اقتصادي فعالیت2000احمدي (باشد. بر میننده هزینهاز آنها براي تولید ک
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نتایج بررسی نشان داد که مزارع پرورش ماهیان گرمابی به شیالت در استان آذربایجان غربی پرداخت. 
هاي دو بنداندر این مطالعه، آبها قابل توجه نیست. جز یک مورد بقیه مزارع سود اقتصادي آن

با اینکه از تولید در واحد سطح باالیی برخوردار نبودند، ولی توانستند رضایت مردم منطقه  منظوره
) در 2004بویژه روستائیان را از نظر سودآوري و ایجاد شغل جلب کرده و آنها را راغب سازد. حجی (

و هاي اصفهان و چهارمحال وري کل عوامل تولید مزارع گرمابی و سردابی استانپژوهشی بهره
توان به تاثیر نشان داد که میگیري و عوامل موثر بر آن را مورد بررسی قرار داد. نتایج بختیاري را اندازه

اینکه مزارع دو منظوره (مزارعی  در نهایتوري کل عوامل تولید اشاره کرد و مثبت مقدار تولید در بهره
وري ا مزارع یک منطوره، از بهرهکه در کنار کشاورزي به پرورش ماهی اشتغال دارند) در مقایسه ب

هاي بندانکنند. در این مطالعه نیز مردم منطقه از آباي میبیشتري برخوردارند و از منابع استفاده بهینه
- دهنده سودآوري بیشتر آنها میهاي تک منظوره استقبال کرده که نشانبنداندو منظوره نسبت به آب

نشان  المیا استان درآالقزل یمزارع پرورش ماهیابی اقتصادي )، در ارز2007یی و درویشی (رضاباشد. 
ها مزرعه داراي توجیه اقتصادي بودند. آن 5مزرعه ماهی سردابی، تنها تعداد  20دادند که از کل تعداد 

هاي آموزشی، سابقه کم کارگران و مدیریت مزارع، تغییرات پایین بودن سطح سواد، نگذراندن دوره
تالف بین ظرفیت اسمی و واقعی مزارع، تعداد زیاد بچه ماهی ریخته شده در هر مدیریت مزارع، اخ

دوره، درصد تلفات زیاد، باال بودن طول مدت دوره پرورش، پایین بودن ضریب تبدیل غذایی، عدم 
و همکاران  سديعنوان دالیل عدم توجیه اقتصادي این مزارع عنوان نمودند. ابیمه کل مزرعه را به

شهرستان اردل در استان آال قزل هاي پرورش ماهیتحلیل اثرات اقتصادي احداث حوضچه )، در2009(
ترین اثرات اقتصادي احداث افزایش درآمد پرورش دهندگان از مهم کهدریافتند  چهارمحال و بختیاري

رود و شهرستان هاي دو منظوره، بیشتر در حوضه گرگانبنداندر آب است. هاي پرورش ماهیحوضچه
نبد بوده و مردم این مناطق بخصوص روستائیان نیز از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند، بنابراین گ

منظور بررسی اقتصادي )، به2010سودآوري هر چند کم براي مردم منطقه توجیه دارد. صالحی (
آن برقیمت هاي پرورشی و تاثیر پرورش ماهی خاویاري در ایران به ارزیابی و تحلیل سهم هزینه نهاده

تمام شده ماهی خاویاري پرداختند و نشان دادند که در بین عوامل مختلف هزینه پرورش ماهی 
درصد  10درصد و هزینه بچه ماهی  17درصد، هزینه غذا  25طور متوسط نیروي انسانی خاویاري، به

هزینه کارگري در این مطالعه نیز هزینه غذا، تهیه بچه ماهی و  گیرند.از هزینه کل را در بر می
 پروريآبزي کاربري ) مدل2011شکوري (باشد. هاي تولید میترین هزینهخصوص بیمه آنها از مهمهب
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را تعیین نمود. در تعیین  کاربري نوع ینا براي سرزمین مرغوبیت درجه وتعیین ارزیابی گرمابی براي
معیارهاي  پروري گرمابی،بزيمعیارهاي اصلی براي دستیابی به نقشه ارزیابی چند معیاري کاربري آ

هاي ها، آبها، نزدیکی به آبراههموثر بر این کاربري تعیین شدند که شامل ده معیار کیفیت آب
ها، نزدیکی به شهرها و روستاها، ارتفاع و جهت زیرزمینی، شیب، سنگ، فرسایش، نزدیکی به جاده

 ،توان در آن وجود دارد هصرفنظر از درج یگرماب پروريياز منطقه که توان آبز ايهیکل ناح هستند.
  .درصد کل منطقه است 07/23مقدار برابر با  نیهکتار است که ا 24/68396 برابر با

اند که این پروري بر این عقیدهانجام شده، متخصصان آبزي هايپژوهشدر مجموع، باتوجه به 
اراي استخر بچه ماهی هستند، بخصوص در مورد استخرهایی که د استان گلستان نقاط بیشترصنعت در 

زایی و بهبود درآمد و سطح لحاظ اشتغال باشد. این صنعت بهسودآور و داراي توجیه اقتصادي می
اند، بسیار خصوص در مناطق روستایی و ساحلی و پویایی اقتصاد مناطقی که در آن واقع شدهزندگی به

  باشد.حائز اهمیت می
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