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  هاي پرورش ماهي تحليل اثرات اقتصادي احداث حوضچه

   شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختياري
  

  * 5ياسر محمدي - 4مهدي رحيميان - 3عليرضا انصاري اردلي -2خليل كالنتري -1علي اسدي

  24/12/87: تاريخ دريافت
  7/6/88: تاريخ پذيرش

  
  چكيده

وبختياري بود كه با استفاده  از          احداث حوضچه هاي پرورش ماهي در شهرستان اردل  استان چهارمحال            پژوهش، بررسي اثرات اقتصادي     اين هدف 
 واحد به روش نمونـه گيـري تـصادفي    75 واحد پرورش ماهي بود كه تعداد 171جامعه آماري اين پژوهش شامل . روش تحقيق پيمايشي صورت پذيرفت   

نتـايج نـشان داد كـه    . باشـند  آنان بيسواد مـي  درصد   30حدود  دهند و     دهندگان را مردان تشكيل مي      پرورشي    نتايج حاكي از آن بود كه همه      . انتخاب شد 
در نهايت طبق نتايج    . روند  ترين اثرات اقتصادي احداث حوضچه هاي پرورش ماهي به شمار مي            دهندگان از مهم    گسترش صادرات وافزايش درآمد پرورش    

گـذاري در بخـش كـشاورزي و غيركـشاورزي، بهبـود وضـعيت                 هفت دسته به ترتيب اهميت شامل بهبود سرمايه        تحليل عاملي، اثرات اقتصادي در قالب     
بندي شـدند كـه اثـر بهبـود           ها و جذب توريسم، بهبود تقاضا و گسترش نوآوري قابل طبقه            ، بهبود زيرساخت  ، بهبود درآمد  اشتغال، بهبود وضعيت صادرات     

  .هاي پرورش ماهي شناسايي گرديد ترين اثر اقتصادي احداث حوضچه كشاورزي به عنوان مهمگذاري در بخش كشاورزي و غير سرمايه
  

  شهرستان اردلپروري،  آبزيپرورش ماهي، اثرات اقتصادي،  : كليديهاي واژه
  
    5  4 3    2  1  مقدمه

ماهي به عنوان يك منبع اساسي پروتئين جـانوري پـس از بـرنج              
هاي كم درآمد مـردم بـسياري از    گروهدومين جزء اساسي رژيم غذايي  
بـا افـزايش جمعيـت دنيـا،     . دهـد   مـي ملل در حال توسـعه را تـشكيل    

آمارهـا نـشان   ). 6(كنـد    نياز به توليد ماهي نيز افزايش پيدا مي ضرورتاً
هاي توليد كننده غذا، پرورش ماهي سريع تـرين      دهد در بين بخش     مي

كل توليـد آبـزي پـروري در        ) 15(با توجه به گزارش فائو      . رشد را دارد  
 37 بـه    2001 ميليون تن بود كه اين مقدار در سال          7/26،  1996سال  

اين سرعت رشد بـه خـاطر تركيبـي از          . ميليون تن افزايش يافته است    

                                                            
 دانشيار گروه ترويج و آموزشي كشاورزي، دانشكده اقتصاد و توسعه كـشاورزي،   -1و2

  دانشگاه تهران
 دانشكده اقتصاد و توسعه ، دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه روستايي- 3و4

  كشاورزي، دانشگاه تهران
 دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي، دانشگاه ،تري توسعه كشاورزي دانشجوي دك-5

  تهران
  :ymohammadi84@yahoo.com (E-mail                :   نويسنده مسئول -*(

  
  

 )9 (افزايش جمعيت جهان، كاهش ماهي گيري سـنتي : عوامل زير بود  
 از  بـيش  . )34 و   20(توسعه يافته  و تغيير الگوي مصرف در كشورهاي     

يون نفر در دنيا به طور مستقيم در بخش صيد و پرورش مـاهي         ل مي 36
 ميليـون نفـر بـه طـور غيـر           200باشند و در حـدود        مي مشغول به كار  

پـروري از يـك    آبزي ).17 (شوند  ميمند مستقيم از درآمدهاي آن بهره
 )32 و   29 ،   28(باشد    سابقه ديرينه چند هزار ساله در آسيا برخوردار مي        

 سـال پـيش از مـيالد        2700كشوري نظير چين، پيـشينه آن بـه         و در   
تر كـشورهاي جهـان از جملـه ايـران نـسبتاً            ولي در بيش  ). 1( رسد  مي

 گـستره وسـيعي از نظـام        در آسـيا  ). 31 و   26،  25،  19(باشد    جديد مي 
  مـورد بهـره بـرداري قـرار    6 (IAA)گيري يماه -م كشاورزيأهاي تو

 نـد و ويتنـام    لگالدش، هنـد، مـالزي، تاي      در چين، بن   رد كه عمدتاً  گي مي
   .)33 و 30، 24، 22، 21، 18، 14 (باشند مي

 110175 ،1382توليد آبـزي پـروري در سـال         در كشور ايران نيز     
 8/16 ، درصـد بـه گرمـابي      4/54 ، درصد آن به سردآبي    21ه  كتن بود   

 درصـد بـه ميگـو متعلـق         8/6درصد به منابع طبيعي و نيمه طبيعي و         
 تـن   66055 توليـد آبـزي پـروري        1382 الي   1372الهاي  در س . است

                                                            
6- Integrated Agriculture_ Aquaculture 

  )علوم و صنايع كشاورزي(اقتصاد و توسعه كشاورزي مجله 
 98-107.ص،1388 نيمسال اول، 1شماره ،23جلد
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  99      ...هاي پرورش ماهي تحليل اثرات اقتصادي احداث حوضچه

بر اساس آمار فائو ايران در توليد ماهيان سردآبي در           ).3( افزايش يافت 
 درصـد رشـد داشـته       6/37 به طور متوسـط      2002 الي   2000سالهاي  

  .)15 (است
حوزه آبريز دو رود     با توجه به اين كه       و بختياري استان چهارمحال   

، از مناطق مـستعد بـراي       است) رون ، زاينده رود   كا( بزرگ كشور    خانه
 459  دهنـه چـشمه،    1439وجود   باشد كه   پرورش ماهيان سردآبي مي   

 تـاالب مهـم از ديگـر        2 رودخانـه و     22  حلقه چاه،  3194 رشته قنات، 
باعث شده اين اسـتان در پايـان سـال           است كه منابع ارزشمند و غني     

 سردآبي در كشور شناخته      به عنوان بزرگترين توليد كننده ماهي      1386
 ماهيان تن 56447 توليد كل مجموع از 1386 سال در اين استان. شود

 داده اختـصاص  خود به را درصد 18  معادل تن 10043كشور، سردآبي
 واحد پرورش ماهي موجود در اين اسـتان تعـداد           263از مجموع   . است
 بـراي  ي اشـتغال   واحد آن در شهرستان اردل قرار دارد كه زمينـه    171

احـداث  ). 2( نفر از ساكنين اين منطقه فراهم نمـوده اسـت          400حدود  
هاي اخير توانسته به طـور مـستقيم و غيـر             واحدهاي مذكور طي سال   

مستقيم اثرات قابل تـوجهي را بـر وضـعيت اقتـصادي، سـاكنين ايـن                
  .شهرستان بوجود آورد

 از جمله تحقيقاتي كه در اين زمينه در داخل و خارج كشور صورت            
اي بـا    در مقالـه   ،)5(عـادلي    .توان به موارد ذيل اشاره نمـود        گرفته، مي 

بـه بررسـي    » آبزي پروري، توسعه امنيت غذايي و كاهش فقر       «عنوان  
اثرات، كاركردهاي اقتصادي و اجتمـاعي و تنگناهـاي  آبـزي پـروري              

 اثـر آبـزي پـروري بـر         بـه توان    نتايج اين تحقيق مي   از  . ه است پرداخت
يـت  نجاد اشتغال، توسعه صادرت، توسـعه روسـتايي و ام         كاهش فقر، اي  

، در تحقيقي با هدف شناسايي نيازهاي       )4 (صالحي. نمود اشاره   غذايي
پروري در ايران انجام داده است بيان نمـود كـه             تحقيقات اقتصاد آبزي  

پروري نقش مهمي در افزايش اشتغال، ارزآوري و توسـعه            توسعه آبزي 
 در آفريقا  ارتبـاط بـين پـرورش          ،)8(كاران   برامت و هم   .روستايي دارد 

آبزيان با رشد اقتصادي و امنيت غذايي را بررسي نمودند، نتايج نـشان             
هاي حمايتي دولت همـراه       داد پرورش ماهي در صورتي كه با سياست       

) 23(داك    مين. شود  شود باعث افزايش رشد اقتصاد و امنيت غذايي مي        
گـذاري در احـداث واحـدهاي       با بررسي رابطه ميـان ميـزان سـرمايه          

پرورش ماهي و درآمد كشاورزان در جنوب ويتنام، به اين نتايج رسـيد             
كه بين ميزان سرمايه گذاري در واحدهاي پـرورش مـاهي و افـزايش              

گذاري در   درآمد كشاورزان رابطه مثبت و معني دار وجود دارد و سرمايه          
ان شـده   منطقه مورد مطالعه باعث بهبود وضـعيت اقتـصادي كـشاورز          

در مكونگ دلتا در ويتنـام      ) 27(چنين مطالعه نان و همكاران        هم. است
نشان داد كه آبزي پروري موجب بهبود وضـعيت اقتـصادي، افـزايش             

ايـن نتـايج توسـط      . درآمد و كاهش فقر در مناطق روستايي شده است        
دوگــان و . نيــز تأييــد شــده اســت) 36(و تــو ) 11(ادوارد و همكــاران 

اي كه در مناطق گرمسيري آفريقا و آسيا          نيز در مطالعه  ) 10(همكاران  
انجام داده اند چنين نتيجه گيري نمودند كه در مناطقي كه بـه مراكـز               

هاي مختلف نگهداري توجه بيـشتري        پرورش آبزيان از طريق سيستم    
.  اسـت  شده، درآمد و امنيت غذايي ساكنين آن نـواحي افـزايش يافتـه            

در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه        ) 37(فنگ و همكاران    يو  يانگ
غـذاي دريـايي زنـده و       ضمن عرضه   تواند   پرورش حيوانات دريايي مي   

هـم  . افـزايش دهـد  نيـز   درآمد كـشاورزان را   مصرف،تازه به بازارهاي 
اثرات مثبـت پـرورش آبزيـان را شـامل          ) 16(چنين فرانكيس و هرشنر   

ار از طريق ايجاد تنـوع      افزايش درآمد معيشتي خانو   : دانند  مي موارد زير 
در منابع درآمدي و غـذايي، تقويـت و گـسترش درآمـدهاي جـانبي از             
طريق اشتغال زايي و كاهش قيمت هاي مواد غذايي و افزايش امنيت            

كـه  ) 7(نتيجه تحقيق احمد و لوريكا      . غذايي خانوار و بهبود تغذيه آنها     
 بـا   به بررسي ارتباط بين توسعه و گسترش واحـدهاي پـرورش مـاهي            

ميزان امنيت غذايي و ميزان درآمد كشاورزان پرداخته است، حـاكي از            
وجود رابطه مثبت بـين افـزايش تعـداد ايـن واحـدها و ميـزان درآمـد                  

نتايج ديگر ايـن    . كشاورزان بود، اگرچه اين رابطه معني دار نبوده است        
هـاي ملـي در حمايـت از          دهـد كـه توسـعه سياسـت         مطالعه نشان مي  
 ماهي موجب كـاهش فقـر و تـأمين امنيـت غـذايي              پرورش دهندگان 

، نيـز در تحقيـق خـود اظهـار داشـته اسـت كـه                )12(ادوارد  . گردد  مي
پروري موجـب ايجـاد ارزش افـزوده اقتـصادي، افـزايش درآمـد                آبزي

روستاييان فقير و موجب ايجاد اشتغال به طور مستقيم و غير مـستقيم             
هاي   با آن نظير شبكه   هاي مرتبط     در واحدهاي پرورش آبزيان و بخش     
اي فـروش و مراكـز خـدماتي ايـن      توليد بچه ماهي، بازارهاي زنجيـره   

حال با توجه به بررسي اثرات اقتـصادي، اجتمـاعي          . واحدها شده است  
پروري توسط محققين مختلف دنيا و تأكيد فائو بر اين نكتـه كـه                آبزي
تغال، پروري در آينده نقش مهمي را در تـأمين غـذا، درآمـد، اشـ                آبزي

اهميـت بررسـي مـسأله      )  ١٣( كند  مي ارزآوري و توسعه روستايي ايفا    
تـري در ايـن       بايست تحقيقات جـامع     گردد و مي    فوق بيشتر نمايان مي   

ي هدفمنـدي     خصوص انجام شود اين در حالي است كه هيچ مطالعـه          
جهت شناسايي نقش آبزي پـروري در منطقـه مـورد مطالعـه صـورت               

ستا مقاله حاضر بـه بررسـي اثـرات اقتـصادي           در اين را  .  نگرفته است 
احداث حوضچه هاي پرورش ماهي پرداخته تا راهكارهاي مناسـب در           

  .اين زمينه ارائه گردد
  

  ها مواد و روش
 هدف كاربردي، لحاظ از مطالعه اين در استفاده مورد تحقيق روش

 پردازش نحوه از لحاظ و ميداني متغيرها كنترل درجه و ميزان لحاظ از
آوري   همبستگي بود و براي جمـع -توصيفي تحقيقات نوع از العاتاط

 منـابع  از اسـتفاده  اي، مطالعـه كتابخانـه   روش از نيز تحقيق هاي داده
 .اسـتفاده شـد   مطالعـه  مـورد  منطقـه  ميـداني  مطالعـات  و الكترونيكي

محــدوده مــورد مطالعــه در ايــن تحقيــق شهرســتان اردل از اســتان  
بـرداران     جامعه آماري اين تحقيق را بهـره       چهارمحال و بختياري بود و    
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  1388، سال 1  ، شماره23، جلد)علوم و صنايع كشاورزي(اقتصاد و توسعه كشاورزي مجله      100

 واحد بودند، تشكيل    171واحدهاي پرورش ماهي شهرستان كه بالغ بر        
  واحد   75دادند و حجم نمونه نيز با استفاده از فرمول كوكران به تعداد             

واحـدهاي  گيـري تـصادفي       برآورد گرديد كه با استفاده از روش نمونـه        
 ابــزار جمــع آوري اطالعــات . نمونــه انتخــاب شــدند پــرورش مــاهي

، مقدار ضـريب     واحد 30 از   پرسشنامه بود كه پس از انجام پيش آزمون       
آلفاي كرونباخ براي مقياس اثرات اقتـصادي احـداث حوضـچه هـاي             

 بدست آمد كه حاكي ازپايـايي قابـل قبـولي           77/0پرورش ماهي برابر    
در روايي پرسشنامه نيز با توجـه بـه نظـر اسـاتيد گـروه شـيالت                 . بود

استان مورد تأييد قرار  مديريت شيالت و آبزيان    دانشگاه و متخصصين  
ها بـراي پاسـخگويي در اختيـار پـرورش دهنـدگان              پرسشنامه. گرفت

هـا در دو سـطح توصـيفي          ماهي قرار گرفـت و تجزيـه و تحليـل داده          
تحليـل  (و استنباطي) توزيع فراواني، درصد، ميانگين و ضريب تغييرات      (

 SPSS، به كمك نـرم افـزار     )ها   مقايسه ميانگين  عاملي، همبستگي و  
 جهت تحليل همبستگي، رابطه متغير ميـزان        . انجام شد  ١١٫٥ نسخه

درآمد به عنوان متغير وابسته با متغيرهـاي مـستقل از طريـق آزمـون               
جهت آزمون ميـزان همبـستگي دو متغيـر كمـي           ( همبستگي پيرسون 

گرفـت و بـراي مقايـسه       مورد آزمون قرار    ) مورد استفاده قرار مي گيرد    
ميانگين هاي نيز ميزان درآمد قبل  و بعـد از احـداث حوضـچه هـاي                 

زماني مورد استفاده قرار مي     (  همبسته tپرورش ماهي از طريق آزمون      
گيرد كه يك گروه در دو زمان متفاوت با توجه به ميانگين يك متغيـر               

كر است كه   الزم به ذ.مورد آزمون قرار گرفت   ) مورد آزمون قرار گيرند   
هاي پرورش ماهي بعـد       براي سنجش اثرات اقتصادي احداث حوضچه     

از مرور منابع و مشورت با كارشناسان و متخصصان و در نظـر گـرفتن             
) اثـرات اقتـصادي   (شرايط منطقه اي، مقياسي مركب از بيـست گويـه           

دهندگان ماهي قـرار گرفـت        تدوين و توسعه يافت و در اختيار پرورش       
را درباره تاثير هر كدام از متغيرها در قالب طيف ليكرت           تا ديدگاه خود    

 گزينه اصالً، خيلي كم، كم، متوسـط، زيـاد و           6اين طيف   . بيان نمايند 
شود و از پاسخگويان خواسـته شـد تـا بـه هـر                خيلي زياد را شامل مي    

. سوال بر اساس شدت تاثير، يك عدد از صفر تا پنج اختـصاص دهنـد              
هـاي     اقتـصادي احـداث حوضـچه      ثـرات براي سنجش اولويت بندي ا    

اي كـه از       از ضريب تغييرات اسـتفاده شـد و هـر گويـه            پرورش ماهي 
ضريب تغييرات كمتري برخـوردار بـود از اولويـت بيـشتري برخـوردار              

  .خواهد بود
  

  ها  نتايج و يافته
  ويژگي هاي فردي، اجتماعي و اقتصادي

ان ماهي دهندگ  هاي فردي و اجتماعي پرورش      نتايج بررسي ويژگي  
 3/45(دهنــدگان  در شهرسـتان اردل نــشان داد كــه اكثريــت پــرورش 

 43بـا ميـانگين سـني    )  سال50 تا  40(سال    ، در رده سني ميان    )درصد

از لحـاظ موقعيـت     . مرد بودند )  درصد 100(ي آنها       سال، بودند، و همه   
ــز  ــسواد3/29تحــصيلي ني ــدايي، 8،  درصــد بي  درصــد 12 درصــد ابت

 درصد نيز   7/10ديپلم و      درصد فوق  3/13  ديپلم،    درصد 16راهنمايي،  
 7/37پرورش ماهي، شغل اصلي . داراي مدارك ليسانس و باالتر بودند     

 44( درصد از آنان، كـشاورزان       3/62دهندگان بوده و      درصد از پرورش  
بودند كه پـرورش مـاهي را نيـز بـه           )  درصد 3/18(وكارمنداني  ) درصد

از لحـاظ ميـزان درآمـد،       .  بودنـد  عنوان شغل فرعي خود انتخاب كرده     
دهندگان قبل و بعد از احداث به ترتيـب           ميانگين درآمد ماهيانه پرورش   

بـرداري    مـساحت واحـدهاي بهـره     .  بود ريال هزار   5100 و   2600برابر  
 متـر مربـع و ميـانگين مـساحت          2000 تـا    400گان بين     دهند  پرورش

ــا،  آن ــت      723ه ــدهاي اكثري ــساحت واح ــه م ــود ك ــع ب ــر مرب  مت
تعـداد افـراد    .  متر مربع بود   800تر از     ، كم ) درصد 78(گان    دهند  پرورش

 نفـر بـوده كـه       2شاغل در هر يك از اين واحـدها بـه طـور ميـانگين               
از نظر منبـع تـأمين      .  نفر بود  5 و   1ترتيب    ترين آن به      ترين و بيش    كم

، از طريق اعتبارات بانكي،     ) درصد 72(دهندگان    اعتبار، اكثريت پرورش  
درصد از آنان با سرمايه شخصي و مابقي بـا تركيبـي از هـر دو                 3/25

چنين منبع تأمين     هم. اند  برداري خود را احداث نموده      سرمايه واحد بهره  
، از تركيب آب چاه و چشمه و      ) درصد 64(دهندگان    آب اكثريت پرورش  

نتايج حاكي از آن بود كـه اكثريـت         .  درصد نيز از آب  رودخانه بود       36
، ماهي توليدي خود را از طريق دالالن        ) درصد 3/61(ان  دهندگ  پرورش

و عرضـه   )  درصـد  7/26(داران    ها و مابقي نيز از طريق مغـازه         و واسطه 
ظرفيـت  . رسـاندند   به فروش مـي   )  درصد 12(كننده    مستقيم به مصرف  
 تـن در نوسـان بـوده و         10 تـا    1 بـين     در هر دوره   توليدي اين واحدها  

شـد، كـه      ر يك از اين واحدها توليد مي       تن در ه   04/4طور ميانگين     به
چنـين    هـم . نمودنـد    تن توليد مـي    6، كمتر از    ) درصد 7/90(ها    اكثر آن 

از طريق  )  درصد 6/82(ها در اكثريت واحدها       غذاي مورد مصرف ماهي   
. شـد   دهندگان عرضه مي    بازار آزاد و مابقي از طريق تعاوني، به پرورش        

سائل و مـشكالت ايـن      ي كسب اطالعات در خصوص مـ        از نظر نحوه  
ــت        ــد اكثري ــد از تولي ــين و بع ــل، ح ــل قب ــه مراح ــدها در كلي واح

اطالعات مورد نياز خود را از طريق جهاد        )  درصد 72(دهندگان    پرورش
كشاورزي و مابقي از طريق مجالت علمي، راديـو و تلويزيـون، ديگـر              
پرورش دهندگان، مراكز مشاوره خصوصي  و سـاير منـابع اطالعـاتي             

  .مودندن كسب مي
  

  تحليل همبستگي
دهنـدگان مـاهي بـا     بين ميزان درآمد پـرورش  رابطه بررسي براي

متغيرهاي مورد مطالعه و با توجه به نـوع مقيـاس متغيرهـا، از آزمـون                
  .همبستگي پيرسون استفاده گرديد
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  101      ...هاي پرورش ماهي تحليل اثرات اقتصادي احداث حوضچه

   رابطه بين ميزان درآمد با متغيرهاي مربوطه-)1جدول(
  سطح معني داري  يضريب همبستگ  ساير متغيرها   متغير اول

  01/0  762/0**  برداري ظرفيت توليد واحد بهره
  ميزان درآمد

  01/0  808/0**  برداري مساحت واحد بهره
   معني داري در سطح يك درصد **

  
  هاي پرورش ماهي و بعد از احداث آنها دهندگان ماهي قبل از احداث حوضچه  مقايسه ميانگين ميزان درآمد پرورش-)2جدول(

  سطح معني داري  t  انحراف معيار  )تومان(ميانگين درآمد   متغير گروهبندي  ابستهمتغير و
  01/0  -659/21**  55/150  67/510  بعد از احداث حوضچه پرورش ماهي  ميزان درآمد  61/91  40/260  قبل از احداث حوضچه پرورش ماهي

                                معني داري در سطح يك درصد                           **
  

كه بين ميـزان     نشان داد ) 1(يافته هاي پژوهش مندرج در جدول       
بـرداري آنـان در       درآمد پرورش دهندگان با متغير ظرفيت واحـد بهـره         

همچنين بـين   . سطح يك درصد رابطه مثبت و معني داري وجود دارد         
برداري با ميـزان درآمـد نيـز رابطـه مثبـت و               متغير مساحت واحد بهره   

  .داري در سطح يك درصد وجود دارد نيمع
  

  ها آزمون مقايسه ميانگين
دهندگان قبل از احداث      براي مقايسه ميانگين ميزان درآمد پرورش     

 همبـسته  tهـاي پـرورش مـاهي و بعـد از احـداث از آزمـون         حوضچه
دهـد بـين      نـشان مـي   )2(طور كه جدول شـماره        همان .استفاده گرديد 

ــرورش د  ــد پ ــزان درآم ــانگين مي ــد از احــداث  مي ــل و بع ــدگان قب هن
داري در سـطح يـك درصـد      هاي پرورش ماهي تفاوت معنـي       حوضچه

   . وجود دارد
  

  بندي اثرات اقتصادي اولويت
نـشان  ) 3(بندي اثرات اقتصادي در جـدول         نتايج حاصل از اولويت   

جوار، افـزايش درآمـد، بهبـود         هاي هم   داد، گسترش صادرات به استان    
وري از منـابع آبـي موجـود در منطقـه و              ه   بهر وضعيت اقتصادي، ارتقاء  

افزايش تقاضا براي مصرف ماهي و آبزيان به ترتيب پنج اولويـت اول             
بـا توجـه بـه      . اثرات اقتصادي از ديدگاه پرورش دهندگان مـاهي بـود         

هاي افزايش درآمد و بهبود وضعيت اقتـصادي بـه            اولويت باالي گويه  
هاي پرورش مـاهي    ث  حوضچه  توان به  تأثير مستقيم احدا       سادگي مي 

توان اظهار    چنين مي   هم. دهندگان پي برد    بر وضعيت اقتصادي پرورش   
دهنـدگان،   داشت كه در بلند مدت بهبـود وضـعيت اقتـصادي پـرورش        

موجب توسعه كمي و كيفي توليد در واحـدهاي پـرورش مـاهي شـده               
جوار در خارج از      هاي هم   كه گسترش صادرات به استان      است به طوري  

وري از منابع آبي موجود در منطقه و          ه  زهاي شهرستان و ارتقاء و بهر     مر

افزايش تقاضا براي مصرف مـاهي در درون منطقـه را در پـي داشـته                
  .   است

ميزان آثـار اقتـصادي از ديـدگاه كـشاورزان، از طريـق       پراكندگي
 چهـار  بـه  شـرح ذيـل    به 1ISDMفاصله انحراف معيار از ميانگين 

  :شد تقسيم طبقه
A: Min ≤ A<Mean-St.d 
B: Mean-St.d ≤ B<Mean 
C: Mean ≤ C<Mean+St.d 
D: Mean+St.d ≤D≤ Max 

   ، = C ، باال = B  ، نسبتاً پايين= A در روابط مذكور، پايين
   ، = Meanميانگين ،= Min، حداقل = D نسبتاً باال

  .فرض شده است= Max  و حداكثر= St.dانحراف معيار 
دهنـدگان    دهد اكثريت پرورش    نشان مي  ) 4(طور كه جدول      همان

هاي پـرورش مـاهي را        ، ميزان اثرات اقتصادي حوضچه    ) درصد 3/53(
اند كه اين امر نشان دهنـده آن   در سطح نسبتاً باال و باال ارزيابي نموده    

است كه پرورش ماهي در شهرستان اردل از لحاظ اقتصادي تأثير خود            
زايــي پــرورش  يي و درآمــدرا گذاشــته اســت و در جهــت امنيــت غــذا

  .دهندگان بسيار موثر بوده است
  

  تحليل عاملي اثرات اقتصادي در شهرستان اردل 
به منظور تلخيص اثرات اقتصادي در درون چنـد عامـل كلـي بـه               

هـاي پـرورش      حوضچه عنوان اثرات اقتصادي بنيادي احداث و توسعه      
 عـاملي   ماهي در شهرستان اردل ، متغيرهاي مـورد نظـر وارد تحليـل            

 و آزمـون    KMO2ها با توجه به آماره        ميزان مناسب بودن داده   . شدند
  .مورد تاييد قرار گرفته است) 5جدول  (3بارتلت
  

                                                            
1 - Interval of Standard Deviation from Mean  
2 - Kaiser-Meyer-Olkin 
3 - Bartlett Test  
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  گويان مورد مطالعه از ديدگاه پاسخ هاي پرورش ماهي  اولويت بندي اثرات اقتصادي احداث حوضچه-)3جدول( 

  اولويت cv ميانگين اف معيارانحر  هاي پرورش ماهي اثرات اقتصادي احداث حوضچه
  1  121/0  64/4  56/0 شده استجوار  باعث گسترش صادرات به استان هاي هم

  2  133/0  51/4  60/0  باعث افزايش درآمد شده است
  3  152/0  59/4  70/0 در مجموع باعث بهبود وضعيت اقتصادي شده است

  4  153/0  33/4  66/0  باعث ارتقا  بهره وري از منابع آبي موجود در منطقه شده است
  5  168/0  16/4  70/0  باعث افزايش تقاضا براي مصرف ماهي و آبزيان شده است

  6  174/0  17/4  72/0  باعث گسترش بازار مناسب براي محصوالت توليد گرديده، شده است
  7  180/0  15/4  75/0  باعث سرمايه گذاري بيشتر در زمينه پرورش آبزيان شده است

  8  188/0  20/4  79/0 رات تخصيص داده از سوي نهادهاي رسمي در اين بخش شده استباعث افزايش اعتبا
  9  194/0  28/4  83/0 باعث افزايش اشتغال در بخش پرورش آبزيان شده است

  10  216/0  52/3  76/0 باعث افزايش اندازه واحد توليدي شده است
  11  218/0  48/3  76/0 باعث ايجاد ارزش افزوده در اين بخش شده است
  12  228/0  11/3  71/0 باعث افزايش پرورش گونه هاي جديد شده است

  13  248/0  36/3  83/0  بكار گيري روش هاي نوين در توليد و پرورش آبزيان افزايش يافته است 
  14  267/0  20/3  85/0  شده استهاي كشاورزي  باعث سرمايه گذاري در ديگر بخش

  15  268/0  25/3  87/0   شده است..)صنعت ،خدمات و(ا ه باعث سرمايه گذاري بيشتر در ديگر بخش
  16  273/0  25/3  89/0   باعث ايجاد اشتغال در بخش هاي مرتبط با پرورش آبزيان شده است

  17  277/0  29/3  91/0  باعث بهبود وضعيت حمل و نقل شده است
  18  329/0  39/2  79/0  باعث افزايش در آمد ناشي از جذب توريسم شده است

  19  355/0  87/1  66/0   شده استترش صنايع تبديلي و بسته بنديباعث گس
  20 413/0 63/1 67/0  شده استباعث گسترش صادرات به بازار هاي خارجي 

  )5(،     خيلي زياد)4(،     زياد)3(،     متوسط)2(،     خيلي كم)1(،     كم)0(اصالً:     مقياس       
  

  دهندگان ماهي صادي حوضچه هاي پرورش ماهي از ديدگاه پرورشبندي ميزان آثار اقت  طبقه-)4جدول (
  درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  آثار اقتصادي

  7/14  7/14  11  پايين
  7/46  0/32  24  نسبتاً پايين
  0/80  3/33  25  نسبتاً باال
  100  0/20  15  باال

    100  75  مجموع
  

   و آزمون بارتلتKMO مقدار -)5جدول(
 KMO  Bartlet Test Sig  تحليل عاملي

  000/0  219/294  72/0  هاي پرورش ماهي در شهرستان اردل اثرات اقتصادي احداث حوضچه
  

   عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آن ها-)6جدول(
  درصد واريانس تجمعي  درصد واريانس مقدار ويژه  مقدار ويژه  عامل ها

1  99/1  70/12  70/12  
2  75/1  32/11  02/24  
3  72/1  15/11  17/35  
4  57/1  50/10  67/45  
5  57/1  24/10  91/55  
6  55/1  50/9  41/65  
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 هاي پرورش ماهي در شهرستان اردل   عامل ها، گويه ها و بار عاملي مربوط به احداث و توسعه حوضچه-)7جدول(
  بار عاملي  متغيرها  نام عامل

 71/0  شده است..)صنعت ،خدمات و(ها  باعث سرمايه گذاري بيشتر در ديگر بخش
  64/0 باعث سرمايه گذاري بيشتر در زمينه پرورش آبزيان شده است

  57/0 شده استهاي كشاورزي  باعث سرمايه گذاري در ديگر بخش

اري گذ بهبود سرمايه
در بخش كشاورزي و 

  56/0 باعث گسترش بازار مناسب براي محصوالت توليد شده، شده است  غير كشاورزي
  70/0 باعث افزايش اشتغال در بخش پرورش آبزيان شده است

  بهبود وضعيت اشتغال  66/0 باعث افزايش اندازه واحد توليدي شده است
  65/0 ..)ي و داروهاي آبزيان وفروشگاه مواد غذاي(باعث ايجاد اشتغال در بخش هاي مرتبط با پرورش آبزيان شده است

  85/0 شده استباعث گسترش صادرات به بازار هاي خارجي 
  بهبود وضعيت صادرات  72/0  شده استباعث گسترش صادرات به استان هاي همجوار 

  56/0  شده استباعث گسترش صنايع تبديلي و بسته بندي
  65/0 جاد ارزش افزوده در اين بخش شده استباعث اي  بهبود درآمد  79/0 باعث افزايش درآمد شده است

بهبود تقاضا و   71/0 باعث افزايش تقاضا براي مصرف ماهي و آبزيان شده است
  64/0 بكار گيري روش هاي نوين در توليد و پرورش آبزيان افزايش يافته است   گسترش نوآوري

ها و  بهبود زيرساخت  83/0  استباعث بهبود وضعيت حمل و نقل شده
  54/0 باعث افزايش در آمد ناشي از جذب توريسم شده است  جذب توريسم

  
دهـد، اثـرات اقتـصادي         مـي  نشان) 6(طور كه نتايج جدول       همان

هـاي پـرورش مـاهي در شهرسـتان اردل در             احداث و توسعه حوضچه   
 41/65بندي شدند كه اين شش عامل در كل           شش عامل اصلي دسته   

گـذاري   عامل اول بهبود سرمايه. ن نمودنددرصد از واريانس كل را تبيي  
تـرين عامـل بـا      در بخش كشاورزي و غير كشاورزي، به عنـوان مهـم          

.  درصد از واريانس كل را تبيين نمـود        70/11، ميزان   99/1مقدار ويژه   
شـود، بـه       مـشاهده مـي    ،)7(ي كه در جـدول      ساير عوامل نيز به ترتيب    

هاي پرورش ماهي در     حوضچه اقتصادي احداث و توسعه   عنوان اثرات   
  .ندشهرستان اردل استخراج گرديد

 پـس   شـود،   نيـز مـشاهده مـي     ) 7(طور كه در جدول شماره        همان
 ري در بخـش كـشاورزي و غيـر كـشاورزي،    گذا  بهبود سرمايه ازعامل  

 شناخته شد كه اين وضعيت ناشـي       ترين اثر   بهبود وضعيت اشتغال مهم   
ر واحدهاي پرورش مـاهي     كارگيري نيروي كار بومي شهرستان د       از به 
اند زمينه اشتغال را براي تعدادي از ساكنين منطقه           باشد كه توانسته    مي

ساير عوامل به ترتبـب اهميـت شـامل بهبـود وضـعيت             . فراهم نمايند 
صادرات، بهبـود درآمـد، بهبـود تقاضـا و گـسترش نـوآوري و بهبـود                 

  .گرديدها استخراج  ها و جذب توريسم بود كه از درون گويه زيرساخت
  

  گيري  يجهبحث و نت
طور كلي نتـايج ايـن تحقيـق نـشان داد كـه احـداث و توسـعه                    به

حال با  . هاي پرورش ماهي داراي اثرات مثبت اقتصادي است         حوضچه
دست آمد و همچنين بـا توجـه          توجه به نتايجي كه از تحقيق حاضر به       

كه اكثريت مطالعات پيشين بـر ايـن نكتـه اذعـان داشـتند كـه                  به اين 
پرورش آبزيان موجب افزايش درآمد افراد و بهبود وضـعيت اقتـصادي            

گردد، از طرفي امروزه بخش كشاورزي با مشكالتي مانند خرد            آنها مي 
خيـز بـراي كـشاورزي، وضـعيت          شدن اراضي، كاهش اراضي حاصـل     

ــاير       ــر س ــزوده كمت ــاطق، ارزش اف ــي من ــب برخ ــوگرافي نامناس توپ
باشـد لـذا      درگير مـي  ... وري و   هاي كشاورزي نسبت به آبزي پر       بخش

آبزي پروري به عنوان فعاليت مكمل كشاورزي در مناطقي كـه داراي            
تواند در امر كاهش فقر و بهبـود درآمـد            باشند مي   منابع آبي مستعد مي   

  . افراد فقير و روستائيان مثمر ثمر واقع شود
هاي تحقيق پيشنهادهاي ذيـل بـه منظـور توسـعه             بر اساس يافته  

  :گردد پروري ارائه مي اي آبزيه فعاليت
هـاي توسـعه    جا كه ناديده گـرفتن مـشاركت زنـان در برنامـه       از آن -1

 و با توجه به نتايج تحقيق كه        رسد  كشاورزي امري نامعقول به نظر مي     
باشند لـذا پيـشنهاد       دهندگان مرد مي     درصد پرورش  100دهد    نشان مي 

هـاي    ري و سياسـت   گذا  اقدامات الزم از قبيل آموزش، سرمايه     شود    مي
حمايتي در جهت مشاركت زنان در امور توليد و پرورش آبزيان صورت            

طـور     نيـز بـه     پذيرد تا مزاياي اين فعاليت نظير افزايش درآمد و اشتغال         
  .مستقيم شامل حال زنان گردد

هاي تحقيق كه نشان داد، كـه حـدود يـك سـوم               به يافته با توجه    -2
پيشنهاد دهند  سوادان تشكيل مي    يرا ب )  درصد 3/29(پرورش دهندگان   

دهندگان ماهي و    هاي ارائه شده به پرورش      ين آموزش تناسب ب شود    مي
 .هاي مذكور رعايت گردد گروه
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باشد كه    از ديگر نتايج اين تحقيق مربوط به منابع تامين اعتبار مي           -3
اعتبـار مـورد نيـاز خـود را از          )  درصـد  72(اكثريت پـرورش دهنـدگان      

نـشان  ) 23 (داك مـين طـور كـه نتـايج         همان  . اند   نموده ها تامين   بانك
 افـزايش درآمـد     گذاري در زمينه پرورش آبزيان موجب       دهد سرمايه   مي
گذاري در ايـن      افزايش درآمد موجب افزايش سرمايه    گردد ومتقابالً     مي

مين اعتبار بـه    أها و منابع ت    گردد كه بانك    شود لذا توصيه مي     يبخش م 
زم را جهت احداث واحدهاي جديد و همچنـين         همين منوال سرمايه ال   

توسعه واحدهاي موجود تـامين نماينـد و تـسهيالت الزم را در اختيـار               
 .پرورش دهندگان بويژه در مراحل آغاز فعاليت قرار دهند

هاي تحقيق نـشان داد كـه نحـوه فـروش اكثريـت پـرورش                 يافته -4
 غـذاي   از طريـق دالالن و نيـز نحـوه تـامين          )  درصد 3/61(دهندگان  

از طريق بازار آزاد تهيه     )  درصد 6/82(ماهي اكثريت پرورش دهندگان     
شـود در جهـت حـذف دالالن و           شود به همين دليل پيـشنهاد مـي         مي

ها و همچنين تهيه غذاي مورد نياز سـالم و بـا قيمـت مناسـب                  واسطه
هاي توليـد نماينـد ايـن امـر           پرورش دهندگان اقدام به تشكيل تعاوني     

 چـون اگـر     گـردد    افزايش درآمد مي   نه هاي توليد و    كاهش هزي  موجب
فروش، مستقيم و بدون واسطه صورت گيرد يقيناً  قيمت فروش بيشتر         
خواهد بود كه در افزايش درآمد پرورش دهندگان نقش موثري خواهد           

 .داشت
 64(ثـر واحـدها     ك مـورد نيـاز ا     آبنتايج نشان داد كه منبع تـامين         -5

شـود     بـه همـين دليـل پيـشنهاد مـي          .دباش  از چاه و چشمه مي    ) درصد
هاي زيرزميني  هاي الزم در جهت جلوگيري از آلوده نمودن آب       آموزش

و سطحي در غالب تعاوني و يا از طريق نهادهاي دولتـي مـسئول بـه                
 .پرورش دهندگان ارائه شود

بـرداري و    هنتايج تحليل همبستگي نشان داد بين ظرفيت واحد بهر         -6
دار   درآمد پرورش دهندگان رابطه مثبت و معني       ميزان   بامساحت واحد   

از طرفي افزايش درآمد موجب سرمايه      . در سطح يك درصد وجود دارد     
ــروري و افــزايش مــساحت واحــد    ــزي پ گــذاري بيــشتر در زمينــه آب

نمايـد و تـا       گردد و اين روند همانند چرخـه عمـل مـي            برداري مي   بهره
بنـابراين  . گـردد   ار مي جازه دهد اين چرخه تكر    زماني كه شرايط ديگر ا    

شود پرورش ماهي در مقياس بزرگتر صـورت گيـرد تـا از               پيشنهاد مي 
 .پذيرتر باشد لحاظ اقتصادي توجيه

نتايج مقايسه ميانگين درآمـد پـرورش دهنـدگان قبـل از احـداث               -7
ها نـشان داد      هاي پرورش ماهي و بعد از احداث اين حوضچه          حوضچه

ار بين اين دو وجود دارد و از آنجا         د  كه در سطح يك درصد رابطه معني      
، )11(، ادوارد و همكـاران      )27(كه نتـايج تحقيقـات نـان و همكـاران           

اين رابطه را تاييد    ) 37(و يانگ يوفنگ، همكاران      )12(،  ادوارد    )36(تو
طور كلي نتيجه گرفت كه در حقيقت پرورش آبزيان           توان به   كند مي   مي

اد و بهبـود وضـعيت اقتـصادي        توانسته است موجب افزايش درآمد افر     
عنـوان يـك    آنها در مناطق مختلف گردد و از اين رو پرورش آبزيان به       

فعاليت مكمل، در كنار زراعت و دامـداري در منـاطق مـستعد از نظـر                

هـا جهـت افـزايش درآمـد و بهبـود وضـعيت               منابع آبي و ديگر منـابع     
 .گردد اقتصادي توصيه مي

هـاي پـرورش      ي احـداث حوضـچه    طبقه بندي ميزان آثار اقتـصاد      -8
ماهي از ديدگاه پرورش دهندگان بود كه نـشان داد اكثريـت پـرورش              

 بـاال و    يزان اثرات مذكور را در سـطح نـسبتاً        م)  درصد 3/53(دهندگان  
بنـدي   و الزم به ذكر است نتايج فـوق در اولويـت       اند  باال ارزيابي نموده  

گويـان    د پاسخ ي از دي  هاي پرورش ماه    اثرات اقتصادي احداث حوضچه   
هـاي افـزايش درآمـد و          كه گويـه    گرفت به طوري   قرار   يدنيز مورد تأي  

، لـذا   اند  بهبود وضعيت اقتصادي در رتبه دوم و سوم اهميت قرار گرفته          
پـروري در     شود با فراهم نمودن زمينه براي توسـعه آبـزي           پيشنهاد مي 

 .شودمنطقه زمينه را براي افزايش درآمد براي ساكنان منطقه فراهم 
گسترش واحدهاي پرورش ماهي در منطقه مورد مطالعـه موجـب             -9

ذاري در  گـ  گردد و به تبع سرمايه      گذاري بيشتر در اين زمينه مي       سرمايه
گـردد كـه    نيز تقويت مي) كشاورزي، صنعت و خدمات  ( ها    ديگر بخش 

 بنـابر ايـن پيـشنهاد       مطابقـت دارد  ) 23 (داك  مـين اين نتايج با نتـايج      
با افزايش اعتبـارات زمينـه را بـراي توسـعه واحـدهاي             شود دولت     مي

 .موجود فراهم سازد
تحليـل عـاملي بهبـود وضـعيت        يكي از عوامل استخراج شده در        -10

باشد كه اين مسئله در بلنـد مـدت بـا توسـعه و گـسترش         صادرات مي 
واحدهاي پرورش ماهي از رونق خاصي برخوردار شده است به همـين            

مينه براي گسترش بيشتر صـادرات از طريـق         شود ز   خاطر پيشنهاد مي  
هايي نظير معرفي و تبليـغ محـصوالت توليـدي بـه بازارهـاي                فعاليت

ها، سرمايه گذاري در امر فرآوري        خارجي از طريق شركت در نمايشگاه     
هـاي الزم     و بسته بندي آبزيان در منطقه مورد مطالعه، ارائـه آمـوزش           

، مطالعـه و     كننـدگان  الت مناسب با ذائقـه مـصرف      جهت توليد محصو  
بررسي مزيت نسبي صادرات آبزيان در منطقه مورد مطالعه نـسبت بـه            

هـاي حمـايتي دولـت در جهـت تـشويق             ساير مناطق ، اتخاذ سياست    
صادرات بيشتر ايـن محـصوالت نظيـر سياسـت  معـاف از ماليـات و                  

توانـد زمينـه بهبـود بيـشتر وضـعيت صـادرات              اعمالي از اين قبيل مي    
 .اهم نمايدخارجي را فر

 بعـدي قـرار      نتايج تحليـل عـاملي در رتبـه       عامل ديگري كه در      -11
هـا و      بهبود زيـر سـاخت      و هاي  گرفت بهبود تقاضا و گسترش نوآوري       

با نگاهي گذرا به جايگاه ايـن عوامـل در جـدول            . جذب توريسم بودند  
هـاي انتهـاي جـدول را     توان علت قرار گرفتن اين عوامل در رديف   مي

كـه عـواملي كـه در         نخست اين : يكي از دو حالت زير دانست     ناشي از   
گـذار، بهبـود      بهبـود سـرمايه   (گيرنـد       هاي باالي جدول قرار مي      رديف

از اهميـت   )  وضعيت اشتغال، بهبود وضعيت صادرات خارجي و درآمـد        
كـه    بيشتري برخورداراند و آثار آنها در منطقه حائز اهميت است يا ايـن            

هاي پايين جدول قرار گرفتند نـاچيز و جزيـي      فآثار عواملي كه در ردي    
شود با مطالعات بيشتر مسئله       بوده است كه به همين دليل پيشنهاد مي       

فوق با دقت بيشتري روشن گردد تا در صورت حالـت دوم بـه تقويـت           
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Analyses of Economic Effects of Fish Farming Pools Establishment in  

Ardal County, Chaharmahal and Bakhtiyari province 
 

A. Asadi1 - Kh. Kalantari2 – A. Ansari Ardali3 – M. Rahimian4 – Y. Mohammadi5* 
 
 

Abstract 
The main purpose of this research was the analysis of economic effects of fish farming pools establishment in 

Ardal county of Chaharemahal and Bakhtiyari province. This research was a sort of survey search measure and a 
questionnaire was compiled for collecting of data. Statistical society of this study was included of 171 fish 
farming units that 75 units were chosen by random sampling method.  The results showed that all of producers 
are men and about 30 percents of them are illiterate. Also according to results of study, development of export 
and increasing of Farmers income is the most important economic effect of fish Farming establishment. Finally 
the results of factor analysis revealed that the economic effects were classified into 7 factors that these factors 
respectively to their importance were included of: improvement of investment in agricultural and non-
agricultural section, improvement of employment situation, improvement of  export, improvement of income, 
improvement of substructure and tourism attraction, improvement of demand and innovation expansion. In total, 
improvement of investment in the agricultural and non-agricultural section was recognized as the most important 
economic effect of the fish farming pools establishment. 
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