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  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1395 تابستان، دوم، شماره پنجمجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

  

  ان گلستان تولید ماهیان گرمابی در است اقتصادي ارزیابی
  

  ، 4، حسن صالحی3، محمدرضا ایمانپور2رقیه صفري*، 1عقیلی سید محمود
  5سهراب رضوانی گیل کالیی

   ،آبزیان پرورشتکثیر گروه  تادیاراس2، ي و منابع طبیعی گرگاندانشگاه علوم کشاورز ،زیست حیطمگروه  دانشیار1
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی  ،آبزیان پرورشتکثیر گروه  استاد3 ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

 شیالت ایران یتحقیقاتعلوم موسسه استاد، 5، سازمان شیالت ایراندانشیار، 4، گرگان

  22/2/1394 تاریخ پذیرش:؛ 2/4/1393 تاریخ دریافت:
  1چکیده

تولید، سود پرورش کیـور ماهیـان در اسـتان گلسـتان     هاي نهاده منظور ارزیابی هزینههاین تحقیق ب  
زارع شامل اطالعـات مـ   جامعاي ، پرسشنامهآوري اطالعات موردنیاز از مزارعانجام گرفت. براي جمع

استان از مزارع صورت تصادفی بهاستخر  30تهیه شد.  مزارعمدیران و  )هاي ثابت و متغیر تولیدهزینه(
نتایج نشان داد بـا  آوري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. انتخاب و اطالعات مزارع فوق پس از جمع

متوسط هزینـه کـود،   هکتار  کیلوگرم در 2533تولید  و عدد در هکتار 1955الرو  سازي ذخیره میانگین
، 85/1994، 56/2357، 9/2538، 4/4352ترتیـب  غذا، انـرژي، نیـروي انسـانی، الرو، بهـره بـانکی بـه      

و  6/2 ریال در کیلوگرم، نسبت فایده بـه هزینـه   29000ریال و متوسط سود  45/1269و  157/1632
  محاسبه شد.  درصد 50نرخ بازگشت سود به مزرعه نیز 

  

  اقتصادي ارزیابی، استان گلستان، ماهیان گرمابی کلیدي: هاي واژه
  

  
  

                                                
  rsafari@gau.ac.irمکاتبه: مسئول*
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  مقدمه
التی یکی از منابع مهم غذا، اشتغال و درآمد در اکثر نوان تولیدات شیعصید و پرورش آبزیان به  

تولید آبزیان از دو منبع  (فائو) بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهانیباشد  جوامع و کشورها می
میلیون تن  158به  2012صورت مستمر افزایش یافته و در سال  پروري و صید در پنج دهه اخیر به آبزي

در آن میلیون تن  7/24میلیون تن بوده که  6/66 حدودا پروري آبزي سهماز این میزان  کهرسید 
هاي داخلی (شیرین) پرورش داده شده است.  میلیون تن در آب 9/41هاي دریایی (شور) و مقدار  آب

پروري نسبت به صید  حاکی از افزایش مستمر آبزي 2012در سال پروري  سهم صید به آبزيبررسی 
صد براي صید بوده است. این رقم در سال در 78/57و پروري  براي آبزيدرصد  15/42است و معادل 

 .)2012فائو، ( درصد براي صید بوده است 17/60پروري و  درصد براي آبزي 39/82معادل  2011
پروري تجاري براي  ترین انگیزه آبزي آوري را مهمپروري، سود ریزان توسعه آبزي برنامه و دانان  اقتصاد

). سودآوري یک مزرعه 2011، پاركگري و  ؛2004کرونن، ( دانندبراي صادرات می مصرف داخلی یا
هزینه تولید محصوالت به استفاده از دانش فنی پرورش و      ًاصوال  .باشد درآمدها می  ها و تابعی از هزینه

هاي  که درآمدها به سطوح کلی تولید و ارزش بازاري گونه در حالی ،هاي تولید بستگی دارد یمت نهادهق
هاي مزرعه نظیر ویژگی ).2013االي و همکاران،   ؛2012 ،عابدي و همکارانپرورشی وابسته است (

مدیر هاي ویژگیو ، دانش فنی مورد استفاده در پرورش پرورش، امکانات طراحی و ساخت مکان
  ملیاتی پرورشهاي ع و هزینه   گذاري هاي اولیه سرمایه بر هزینهثر ؤترین عوامل ماز مهم واحد تولیدي

راد  ؛2012ادبی و احمدوند، مردانی   ؛1999، سیپیالل و  ( باشند میو درآمدزایی و سطح تولید مزرعه 
پروري امري  آبزي گذاري در ). تحلیل اقتصادي تولید براي ارزیابی بقا و تداوم سرمایه2012و راد، 

ی وضع موجود مدیریت مزرعه تخصیص اثر بخشی منابع، بهبود عمل چگونگیو به  باشد می ضروري
هاي مهم  صنعت شیالت یکی از زیر بخش ).2009 صالحی،( نمایدکمک میو ارزیابی دانش فنی 

سزایی در جلب نظر  باشد و توسعه شیالت در دو دهه گذشته نقش به کشاورزي در ایران می
 نوان غذاي سالمتیعتوجه جامعه به ماهی بهو  پروري گذاران کشوري به آبزي سیاست نظران و صاحب

هرچند که پرورش متراکم مورد توجه . در مورد ماهیان گرمابی )2006و  2009(صالحی،  داشته است
در  اخیر دههدو در  هاگونه اینتولید گردند اما صورت نیمه متراکم اداره میقرار نگرفته و اکثر مزارع به

هزار تن در  54 گرمابی در مزارع از که پرورش ماهیان  طوريایران رشد چشمگیري داشته است به
هزار تن از این مقدار به  50که حدود  افزایش یافت 1390هزار تن در سال  130به بیش از  1381سال 
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با توجه به موقعیت . )2012، سالنامه آماري شیالت(گردد ویژه عراق صادر میههاي دیگر بکشور
کشور مطرح و رتبه هاي مهم پرورش آبزیان ی از قطبعنوان یکجغرافیایی استان گلستان، این استان به

دو  افزایش .)2012 الت،یش ي(سالنامه آمار دهدپرورش ماهیان گرمابی را به خود اختصاص می چهارم
چنین افزایش و هم تن 11000 به بالغ بر 1390تولید ماهیان گرمابی در استان گلستان در سال برابري 

و صادرات این ) 2009(عقیلی و همکاران، کیلوگرم  8 بیش ازه حدود بسرانه مصرف آبزیان در استان 
ظرفیت این منطقه جهت حاکی از عراق  هاي همسایه نظیر کشورگونه ماهیان از این استان به کشور

شکی وجود ندارد که توسعه  قطعاً. )2012، (سالنامه آماري شیالت باشدآبزي پروري میپایدار توسعه 
 بدون توجه به تحقیقات اقتصادپروري آبزي تولیدافزایش  هاياهداف برنامهپایدار و رسیدن به 

با توجه به موقعیت خاص استان . دپذیر نخواهد بوالمللی امکان هاي داخلی و بینربازاو  پروري آبري
در پرورش ماهیان گرمابی  رابطه بااقتصادي در ارزیابی گلستان در زمینه تولید انواع ماهیان، لکن هنوز 

، نقش هر هاي تولیدبنابراین مطالعه فوق با هدف بررسی ارزیابی هزینهاین استان صورت نگرفته است. 
 1390یک از عوامل مهم هزینه، قیمت تمام شده، سود پرورش کیور ماهیان در استان گلستان در سال 

 .انجام گرفت

  
  ها مواد و روش

عوامل تشـکیل دهنـده هزینـه     سهمان گرمابی، هاي پرورش ماهیمنظور بررسی هزینهاین تحقیق به  
بـا اسـتفاده از   گرفـت،  انجـام   1390سود پرورش این ماهیان در استان گلسـتان در سـال    و تمام شده

سـایر منـابع و    و تجربیات گذشته در بررسی اقتصادي ماهیان خاویاري، سـردابی و بازسـازي ذخـایر   
نیاز از مزارع تهیه شد. آمـار کلیـه    طالعات موردآوري اجامع براي جمع ايپرسشنامهتجربیات خارجی 

آوري گردیـد. سـپس   استخرهایی که در استان گلستان وجود داشتند از اداره کل شیالت اسـتان جمـع  
دهنـدگان ایـن   صورت سیستماتیک انتخاب و از طریق مصاحبه حضوري با پرورشاستخر به 30تعداد 

ه در قسمت نخست شامل نام مزرعه یا شرکت، سال ها تکمیل شد. اطالعات اخذ شدمزارع پرسشنامه
غذا، دستمزد، بچه مـاهی، حمـل و نقـل،    هاي جاري (پس در رابطه با هزینهبرداري و سسیس و بهرهأت

اي)  سـاختمان، تاسیسـات و سـایر کاالهـاي سـرمایه     اي (هاي سـرمایه آب، برق، تلفن و سایر)، هزینه
نه با در نظر گرفتن عمر مفید براي ساختمان و اسـتخرها و  باشد. براي محاسبه هزینه استهالك ساال می
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ها بـا  سپس دادهریزي از روش مستقیم استفاده شد. تجهیزات بر مبناي روش سازمان مدیریت و برنامه
 ها بررسی شد. روابط بین عوامل تولید و هزینه آنالیز و SPSS17افزار  نرم

  )ري شده تقسیم بر عمر مفیدگذا هزینه کل سرمایه :هزینه استهالك ساالنه(
   )تولید در واحد سطح * قیمت واحد منهاي هزینه کل :سود مزرعه(
  )درآمد کل تقسیم بر هزینه کل :نسبت فایده به هزینه(
    )هاي ثابتهاي متغیر+ هزینههزینه کل= هزینه(
هـاي  + هزینـه هـاي نیـروي انسـانی   هاي بچـه مـاهی+ هزینـه   هاي غذا+ هزینههزینه :هاي متغیرهزینه{

دارویـی و   هاي شـیمیایی و (سوخت، آب و برق)+ هزینه تعمیرات+ هزینه حمل و نقل + هزینه انرژي
  }هاي متغیرسایر هزینه

 اي تولیـد آوري اطالعات باال مقایسه تطبیقی بین میزان عملکـرد، نقـش عوامـل هزینـه    بعد از جمع  
بعد از مشـخص شـدن   عمل آمد و سپس بهغذا، بچه ماهی و نیروي انسانی) و متوسط قیمت فروش (

 بازگشـت سـود  هاي تولید و قیمت فروش، نسبت به تعیین فاکتور فایده به هزینه اقدام شد. نرخ هزینه
  د. مدست آبه 100تقسیم سود بر درآمد کل *مزرعه از  شده به

  
  نتایج

دراستان مزارع  صاحبان) درصد 7/56( دهد که بیشتردست آمده از پرسشنامه نشان مینتایج به  
. سال دیده شد 60در طبقه سنی باالي سال قرار دارند و کمترین فراوانی  45-60گلستان در طیقه سنی 

داراي مدرك  درصد 7/16دیپلم،  درصد 20زیر دیپلم،  درصد 40در رابطه با متغیر سطح سواد 
ارشد و باالتر  داراي مدرك کارشناسی درصد 10داراي مدرك کارشناسی و  درصد 3/13کاردانی، 

و  اندعنوان شغل اصلی نگاه کردهکنندگان به پرورش ماهی بهشرکت درصد 3/23چنین تنها اند. همبوده
 3/73در مورد مدیریت مزارع  .دهنداین حرفه را در کنار شغل اصلی خود انجام می درصد 6/76

صورت  به درصد 3/13و صورت دولتی به درصد 3/13صورت شخصی و مزارع مدیریت به درصد
مساحت کمتر  درصد 40برداري بیستر مزارع مورد مساحت مزارع مورد بهره شود. درتعاونی اداره می

 درصد 7/6، 30-60بین  درصد 7/16هکتار،  10- 30مساحت  درصد 7/36هکتار دارند، حدود  10از 
مزارع مورد  درصد 100گرمابی  در مورد سیستم پرورش ماهیان. هکتار مساحت دارند 60باالتر از 

 درصد 3/53حدود  در .بررسی سیستم نیمه متراکم را براي پرورش انتخاب کرده بودند
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هاي تولید ماهیان گرمابی در سهم هزینه 1 شکلدر اند. دهندگان از وام بانکی استفاده کرده پرورش
، انرژي درصد 14، غذا با درصد 24نشان داده شده است. کود مصرفی با  1390استان گلستان در سال 

هاي ترتیب بیشترین سهم را در هزینهبه درصد 9با  و الرو درصد 11، نیروي انسانی با درصد 13با 
  گیرند.میتولید در بر

 

  
  .1390هاي تولید ماهیان گرمابی در استان گلستان در سال  متوسط سهم هزینهنمودار  -1 شکل

  

یر هر کیلوگرم ماهی گرمابی تولیدي در استان هاي ثابت و متغمتوسط میزان هزینه - 1 جدولدر   
شود متوسط هزینه کود، غذا، انرژي، طور که مشاهده میارائه شده است. همان 1390گلستان در سال 

و  157/1632، 85/1994، 56/2357، 9/2538، 4/4352 ترتیببهنیروي انسانی، الرو، بهره بانکی 
   د. تخمین زده ش ریال براي هر کیلوگرم 45/1269

  

  .1390در استان گلستان در سال  (ریال)هر کیلوگرم ماهی گرمابی تولیدي هاي ثابت و متغیر متوسط میزان هزینه - 1 جدول
  (ریال) هزینه  اقالم هزینه (ریال) هزینه  اقالم هزینه

 4/4352 کود 9/2538 غذا

 45/1269 بهره بانکی 15/1632 الرو

 75/906 تعمیرات 7/362 بیمه

 2/834 استهالك 56/2357 انرژي

 29/979  سایر 85/1994 نیروي انسانی

 -  -  75/906 علوفه
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آمده است.  )2( در جدول 1390هاي مهم تولید ماهیان گرمابی در استان گلستان در سال شاخص  
 ، تعداد الرو در هکتار3/2533±26/262 (کیلوگرم) هکتار در تولید شودطوري که مشاهده میهمان

 6/2±3/0و نسبت فایده به هزینه  )درصد( 5038/0±04/0، نرخ بازگشت سرمایه 17/83±67/1955
  محاسبه گردید. 

  
  .1390در سال  هاي مهم تولید ماهیان گرمابی در استان گلستانشاخص -2 جدول

  3/2533±26/262  (کیلوگرم)   در هکتار تولید
  67/1955±17/83  در هکتار الرو

  6/2±3/0  فایده به هزینه 
  )درصد( 5038/0±04/0  بازگشت  نرخ

  
در مزارع پرورش گرمابی استان گلستان تولید در واحد سطح  1390دهد در سال نشان می 2 شکل  

  دارد.رابطه لگاریتمی  (هکتار) با هزینه پرورش
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)ریال(هزینه واحد تولید 

 

  
 .مابی استان گلستاندر مزارع پرورش گر 1390ر سال د تولید در واحد سطح (هکتار) با هزینه پرورشرابطه نمودار  - 2 شکل

  
با تراکم  در مزارع پرورش گرمابی استان گلستان تولید 1390دهد در سال نشان می 3 شکل  

   ).r2=046/0( سازي رابطه مستقیم دارد ذخیره
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٠

٢٠٠٠
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٠ ١٠٠٠ ٢٠٠٠ ٣٠٠٠ ۴٠٠٠

لید
تو

تراکم ذخیره سازي 

 

  
  .ن گلستاندر مزارع پرورش گرمابی استا 1390در سال سازي  تراکم ذخیرهرابطه تولید در واحد سطح (هکتار) با نمودار  - 3شکل 

 
در مزارع پرورش گرمابی  1390در سال  سود مزارعرابطه تولید در واحد سطح (هکتار) با  4 شکل  

  دهد.را نشان می استان گلستان
 

  
 .1390در سال  در مزارع پرورش گرمابی استان گلستان سود مزارع پرورشرابطه تولید در واحد سطح (هکتار) با نمودار  - 4 شکل

 
  بحث
 40 دهدنشان می دست آمده در رابطه با متغیر سطح سواد مدیران مزارع استان گلستانهاي بهدهدا  

داراي مدرك  درصد 3/13داراي مدرك کاردانی،  درصد 7/16دیپلم،  درصد 20زیر دیپلم،  درصد
توجه به تعداد زیاد با اند. ارشد و باالتر بوده داراي مدرك کارشناسی درصد 10کارشناسی و 

رسد که حمایت دولت از این قشر جامعه جهت نظر میالتحصیالن بخش کشاورزي و شیالت به رغفا
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الل تواند زمینه توسعه بیشتر این صنعت در استان گلستان را فراهم آورد. هاي تعاونی میایجاد شرکت
آوري ودثر در سؤ) سطح آگاهی و سواد مدیران را از عوامل م2012) و راد و راد (1999( و همکاران

عنوان شغل اصلی نگاه کنندگان به پرورش ماهی به شرکت درصد 3/23 فعالیت تولیدي عنوان نمودند.
دلیل هند که این ممکن است بهداین حرفه را در کنار شغل اصلی خود انجام می درصد 6/76اند و کرده

و حوادث طبیعی در آبزیان ها رغم ریسک ابتال به بیماريکه علیعدم امنیت شغلی در این زمینه باشد 
دادن بنابراین حمایت دولت و زیر پوشش بیمه قرار، گیرندر پوشش بیمه قرار نمیاین تولیدات زی

عنوان ها نسبت به پرورش ماهی به دهندگان و تغییردیدگاه آنمحصوالت شیالتی جهت توجه پرورش
 درصد 3/73د مدیریت مزارع در باشد. در موریک فعالیت اقتصادي، نه یک فعالیت جنبی ضروري می

صورت تعاونی به درصد 3/13صورت دولتی و به درصد 3/13صورت شخصی و مزارع مدیریت به
مزارع مورد بررسی سیستم نیمه  درصد 100شود. در مورد سیستم پرورش ماهیان گرمابی اداره می

از دیدگاه این سیستم پرورش دهنده مناسب بودن متراکم را براي پرورش انتخاب کرده بودند که نشان
مانند سایر کشورهاي  در این استان است، در مورد میگو نیز این سیستم در ایران تقریباًمدیران مزارع 

که سایر شرایط از جمله کیفیت و بازماندگی الروها و عوامل آسیایی نیمه متراکم است. لذا در صورتی
ت تولید در واحد سطح توان انتظار داشایت شود میگذار در مدیریت تغذیه و بهداشت مزارع رعثیرأت

 عدم استفاده سایر اند کهدهندگان از وام بانکی استفاده کردهپرورش درصد 3/53. درحدود افزایش یابد
بانکی  ممکن است به باالبودن نرخ بهره بانکی، طوالنی بودن زمان دریافت تسهیالتدهندگان پرورش

 درصد 40تر مزارع شبرداري بی . درمورد مساحت مزارع مورد بهرهشود نسبت دادهیقه سنگین ثو اخذ و
مساحت  درصد 7/16هکتار،  10-30مساحت  درصد 7/36هکتار دارند. حدود  10مساحت کمتر از 

نتایج باشد. می )درصد 7/6هکتار ( 60را دارند و کمترین فراوانی مربوط به مزارع باالي  درصد 7/16
). r2=1/0( آوري مزارع نیز بیشتر گردیدافزایش مساحت مزارع میزان سودتحقیق نشان داد که با 

در  داخلی بازدهی نرخ خالص و ارزش هايشاخص ) با محاسبه1386وندي و همکاران (الدینشمس
 لحاظ تن) به 15 از بیشتر تولیدي ظرفیت تر (بابزرگ مزارع که دادند االي استان ایالم نشان مزارع قزل

 کارائی داراي تر،مناسب تکنولوژي از استفاده و تولید فرآیند در مدیریتی ترمطلوب هاياعمال شیوه
 توجیه داراي و بوده ترکوچک برداري بهره واحدهاي به نسبت بهتري محصول کیفیت نیز و باالتر

در استان خوزستان مزارع گرم  )1999بر اساس تحقیق انجام شده توسط صالحی ( باشند.می اقتصادي
 20تر از خوردارند و مزارع بزرگاز کمترین سودآوري بر 1378هکتار در سال  10تر از آبی کوچک
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هاي شمالی کشور در سواحل جنوبی دریاي خزر که در استاندر حالی ،کتار بیشترین سود را داشتنده
هش که با افزایش مقیاس مزارع سودآوري کاطوري عکس حالت فوق در همان سال صادق بوده است

   هاي تولید نسبت داده شود.چون سهم نهادهتواند به عوامل دیگري همکه می یافته است
که  محاسبه گردید درصد 50متوسط نرخ بازگشت سرمایه نیز در ماهیان گرمابی در استان گلستان   

 )،درصد 32( استان گیالن در استخرهاي گرمابیگزارش شده نرخ بازگشت سرمایه با توجه به 
براي این میزان ) 1999( در مطالعه صالحی )درصد 11( ) و استان خوزستاندرصد 6جان شرقی (آذربای

پرورش را با رقابتی شدن تولید  ي. نتایج فوق اهمیت اقتصادرسدمینظرمناسب به گذاريسرمایه
دهد، صادرات کپور ماهیان از استخرهاي استان به محلی نشان می خصوص در بازارهاي غیر به

نسبت فایده به هزینه نیز در این مطالعه  باشد.هاي مجاور و حتی کشور عراق موید این مطلب می استان
باشد با سود  1 بیش از محاسبه گردید. براساس قانون کلی تجارتی که در آن نسبت فایده به هزینه 6/2

 نسبتمایه و ) نرخ بازگشت سر2013الیی و همکاران (). ا2007گردد (االجانجو و همکاران، تلقی می
برآورد  69/1و  درصد 69طور متوسط  فایده به هزینه را در مزارع پرورش آبزیان در کشور نیجریه به

البته عواملی نظیر  عنوان یک اشتغال با توجیه اقتصادي عنوان نمودند.نمودند و پرورش آبزیان را به
امل ممانعت کننده توجیه اقتصادي توانند از عومی ها بروز برخی بیماري و آبیفصول کم کمبود آب در
 باید از گردونه خارج شود دهنده نتواند تولید اقتصادي داشته باشد لزوماًاگر پرورش. پرورش باشند

شیرین دهندگان میگوي آب  که بعضی از پرورش طور. همان)2010، زاده (صالحی و خسروانی
تعدادي  و 90هاي اولیه دهه در سال ی، ماهی سیم دریای) Macrobrachium rosenbrgii(روزنبرگی 
دهندگان میگوي پرورشی در آسیاي جنوب شرقی با کاهش قیمت خرید و افزایش رقبا از از پرورش

اتفاق براي تعدادي از این  ).2012راد و راد،  ؛ 2010اموکارو و ایکونو،  ( ولید خارج گردیدندصحنه ت
دهندگان با توجه به شرایط شد و تعدادي از پرورشهندگان میگوي پرورشی ایران نیز واقع دپرورش

وندي و الدینشمس ؛ 2005(صالحی، لید قادر به ادامه فعالیت نبودند هاي باالي توو هزینهفوق 
 24نین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هزینه کود و دارو با میزان حدود چ). هم2007همکاران، 

در استان گلستان  90شده پرورش ماهیان گرمابی در سال  ماولین فاکتور موثر در هزینه تما درصد
هزینه عملیاتی  درصد 60طور متوسط مصرفی بهو غذاي ) نشان داد کود 1999باشد. صالحی ( می

در  2االیی و همکاران نیز اعالم نمودند که هزینه کود کمتر از دهد. خود اختصاص میپرورش را به
ر دثر ؤدومین فاکتور م درصد 14هزینه غذا با میزان حدود . اشدبهاي متغیر پرورش می صد هزینه
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باشد. سهم این نهاده در هزینه در استان گلستان می 90هزینه تمام شده پرورش ماهیان گرمابی در سال 
طور متوسط غذا در ماهیان خاویاري ه. در ایران بمتفاوت است ، ...منطقه و کشور کل بسته به گونه،

)، کپور پرورشی 2007(صالحی و همکاران،  هزینه کل پرورش درصد 4/17) ددرص 38- 8( حدود
آال حدود  ) و ماهی قزل2007صالحی، ( درصد 44)، میگوي پرورشی 2004 صالحی،( درصد 30حدود 

در تاسماهی سفید هزینه تولید در سهم غذا که در حالی). 2005صالحی، ( دهدرا تشکیل می درصد 54
هزینه کل  درصد 31آال در دانمارك  قزل ، )1985(کاترین و همکاران،  درصد 24حدود آمریکا 

(االیی و همکاران،  هاي متغیراز هزینه درصد 74و گربه ماهی در نیجریه  )2014(مارکوس و همکاران، 
یشتر غذاهاي با قیمت پایین مثل گلستان باستان در مزارع  مورد استفادهگزارش شد. غذاي ) 2013

صورت ترکیب در مزارع آماده و به استخرها ریخته باشد که به. می.. ن خشک، غالت،سبوس برنج، نا
نگهداري غذا در انبار نیز باعث  چنین، همشوند و ممکن است از کیفیت الزم برخوردار نباشدمی

تواند طور کلی مدیریت غذا و تغذیه میگردد. بههاي تولید می کاهش کیفیت غذاها و افزایش هزینه
  .)2009(دوگان،  هاي تولید درمزارع گردد عث کاهش هزینهبا

دهد. هزینه کل تولید ماهیان گرمابی در استان گلستان را تشکیل می درصد 11نیروي انسانی حدود   
متفاوت گزارش شده است. صالحی و  ها و مناطق مختلفسهم هزینه نیروي انسانی نیز در گونه

انسانی در مزارع پرورش ماهیان خاویاري استان گلستان و ثیر نیروي أمیزان ت )2007همکاران (
ده براي کپور گزارش کردند. در ایران سهم این نها درصد 32و  درصد 2/16ترتیب مازندران را به

آال حدود  ) و ماهی قزل2007صالحی، ( درصد 44)، میگو 2004(صالحی،  درصد 30پرورشی حدود 
 24تاسماهی سفید حدود . این رقم در آمریکا براي )2005صالحی، ( گزارش شده است درصد 13

هزینه متغیر پرورش  درصد 3و براي گربه ماهی حدود ) 1985کاترین و همکاران، ( هزینه کل درصد
هزینه نیروي  ،1995در خصوص تاسماهی سفید در سال ). 2013گزارش شد (االیی و همکاران، 

ماه برابر با  5/18کیلوگرم در مدت  4/1نگین وزن تن تاسماهی سفید با میا 100انسانی براي تولید 
سهم بنابراین ). 1995لوگان و همکاران، ( درصد کل هزینه) برآورد شد 1/25معادل دالر ( 115000

استفاده از نیروي انسانی کارآمد و آموزش دیده توان آن به هاي یکسان را میمتفاوت این نهاده در گونه
  . )2009(دوگان،  نسبت داد

مین بچه أهاي کل پرورش در ماهیان گرمابی هزینه تگذار در هزینهثیرأکی دیگر از عوامل مهم تی  
هزینه کل در  درصد 9باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سهم هزینه خرید بچه ماهی حدود ماهی می
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 درصد 16تا  درصد 2/3 طور کلی هزینه بچه ماهی خاویاري ازهدهد. بمزارع ماهیان گرمابی تشکیل می
 درصد 16باشد. این سهم در استان قم با هزینه کل در مزارع ماهیان خاویاري را در ایران متغیر می

). در ایران 2007صالحی، ( باشدکمترین سهم را دارا می درصد 8/7مازندران با استان بیشترین و در 
 44یگوي پرورشی )، م2004ی، (صالح درصد 3/8راي کپور پرورشی حدود ماهی بسهم هزینه بچه

)، 2005گزارش شده است (صالحی،  درصد 11آال حدود  ) و براي ماهی قزل2007(صالحی،  درصد
االیی و همکاران، د (هزینه متغیر پرورش برآورد ش درصد 8ماهی در نیجریه حدود این رقم براي گربه

یی ساري و جهاد از دو مرکز شهیدرجادر استان گلستان ماهیان ذخیره شده بیشتر بچه). 2013
باشد. بنابراین افزایش شمالی محدود میهاي استاناند و مراکز تکثیر در ناحیه مین شدهأخودکفایی ت

تر و کیفیت باالتر در کاهش ها براي ایجاد ماهیان با قیمت پایین تعداد مراکز تکثیر با رقابتی شدن آن
  اشد. بمل میأقابل تامري قیمت تمام شده و افزایش سود مزارع 

نشان داد در استان گیالن مزارعی که در کنار فعالیت پرورش کپور  1999مطالعات صالحی در سال   
دهندگان میگو  چنین پرورشهم اند،داشتهاند سودآوري قابل توجهی ماهی نیز اقدام نمودهبه تکثیر بچه

 2000-2001و در سال اند در بدترین شرایط کاهش قیمت جهانی میگکه داراي مرکز تکثیر نیز بوده
  .اندضرر نکرده

التحصیالن دانشگاهی جهت ایجاد  رسد حمایت دولت از فارغنظر میبا توجه به نتایج این مطالعه به  
سازي دریافت و کاهش نرخ تسهیالت بانکی، افزایش سطوح مزارع پرورشی، هاي تعاونی، آسانشرکت

ژي، دارو و غـذا، زیـر پوشـش بیمـه بـردن محصـوالت       هاي تولید نظیر کود، انر اعطاي یارانه به نهاده
هایی در جهـت رفـع مشـکالت    چنین ایجاد تشکلگونه در استان و هم شیالتی، ایجاد مراکز تکثیر این
گونـه نقـش    هاي پرورش و سودآوري تولید ایـن تواند در کاهش هزینهبازاریابی و فروش محصول می
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