
 69 زمستان، 3سال اول ، شماره                                                                       فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته    

 

31 
 

 موانع توسعه اقتصادی و اجتماعی پرورش ماهیان گرمابی در شهرستان رشت
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 ايران ،رشت كشاورزی، ترويج و آموزش تحقیقات، سازمان المللی تاسماهیان دريای خزر، مؤسسه تحقیقات بین 3

 

 

 چکیده

اجرا  1331بی شهرستان رشت در سال اين تحقیق با هدف شناسايی موانع توسعه اقتصادی واجتماعی پرورش ماهیان گرما    

نفر از آبزی پروران ماهیان گرمابی منطقه  1222گرديد. تحقیق توصیفی از نوع پیمايشی است. جامعه آماری تحقیق شامل

( كه با استفاده =171nرشت و سنگر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران تعیین شد )

برای تعیین روايی آن از نظرات متخصصان و  وها، پرسشنامه  گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهنمونهاز روش 

پرسشنامه در خارج از نمونه آماری تحقیق  22محققان علوم شیالتی استفاده گرديد. برای به دست آوردن پايايی ابزار تحقیق، 

بندی گرديد. حیطه اقتصادی و اجتماعی دستهدو به دست آمد. مشکالت در قالب  68/2تکمیل و مقدار ضريب آلفای كرونباخ 

های تولید ماهی )غذا، روی پرورش ماهیان گرمابی باالبودن سود تسهیالت بانکی، گرانی نهادهترين مشکالت اقتصادی پیشمهم

             ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.كود، سموم شیمیايی، بچه ماهی، سوخت،و انرژی ( و باالبودن آب بهاء بود كه به 

ترين مشکالت اجتماعی، پايین بودن مصرف سرانه ماهیان پرورشی و ضعف عملکرد اتحاديه پرورش دهندگان ماهیان مهم

 سطح های آموزشی كاربردی برای ارتقاء های حمايتی و رفع موانع تولید و برگزاری دورهگرمابی بودند. بازنگری سیاست

ها، تامین آب به موقع و ترويج بهره، حل مشکالت مربوط به گرانی نهادههای كمدهندگان و اعطای وامهای فنی پرورشمهارت

های الزم برای فرآوری و نگهداری ماهیان پرورشی از پیشنهادات اين مطالعه كاربردی فرهنگ مصرف ماهی و ايجاد زيرساخت

   بوده است.
 

 آبی ،  ضريب كرونباخ، موانع اقتصادی رش ماهیان گرمپرو کلمات کلیدی:

 

                                                            
 :نويسنده مسئول@yahoo.combahmantabar223  
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 مقدمه
های رايج برآورد نیازهای غذايی پرورش ماهی يکی از روش

هزار ساله در دنیا  1تا  3هاست كه از سابقه انسان

برخوردار است. براساس گزارش سازمان خواروبار جهانی 

(FAOبین )پروری تنها منبعی سیستم پرورشی، آبزی72

كه بیشترين انگیزه را برای فقـرزدايـی دارد. از سوی  است

ديگر فشار را بر ذخاير دريايی و صید آبزيان برای تامین 

در معرض فشار و انقراض قرار  های دريايی راغذا، گونه

 (. 1361داده است پوشش می دهد )ارجمندی و همکاران، 

سازمان خواروبار كشاورزی ملل متحد سرانه مصرف آبزيان 

 FAO (2015)كیلوگرم اعالم نموده است 22ر جهان را د

 28البته برخی كشورهای پیشرفته شیالتی اين رقم رابه 

كیلوگرم در  32تا  62كیلوگرم )اروپای غربی( و حتی به 

سال رسانیده )ژاپن( همان منبع میزان مصرف سرانه در 

در سطح جهان، ماهی   كیلوگرم كرده است، 3ايران را 

درصد نیازهای  22 "ه میلیارد نفر و تقريبابرای حدود س

میلیارد نفر از  1/3پروتئین حیوانی و پروتئین كلی برای 

كند )كشورهای درصد( را فراهم می 11مردم جهان)

گونه آبزی به  822يافته و در حال توسعه(. حدود توسعه

           كشور در مزارع  132پروری در حدود صورت آبزی

های متنوع به صورت متراكم و یستمپروری با سآبزی

باشند. در خصوص های فنی در حال تولید میمهارت

تقاضای ماهیان گرمابی نیز نکات قابل تاملی وجود دارد 

             استانداردهای بهداشتی، قوانین تجاری، ساليق 

تواند نقش موثری بر بازارماهیان كنندگان میمصرف

ستان گیالن داشته باشد. الخصوص اگرمابی  ايران علی

دهد كه صنعت ماهیان بررسی مسائل بهداشتی نشان می

بهبود كیفی تولید »گرمابی استان در دستیابی  به هدف 

محصول و افزايش سطح رضايتمندی مصرف كنندگان 

باشد كه توفیق در اين نیز با مشکالتی مواجه می« داخلی

های ساختريزی و توجه به زيرعرصه نیز نیازمند برنامه

          فنی و بهداشتی تولید ماهیان گرم آبی و شناخت 

 باشد.های موجود در اين بخش میچالش

(2011)Soleimani ها و مشکالت در بررسی چالش

پروری، مسايل و مشکالت صنعت پرورش ماهیان آبزی

ها با گرمابی در كشور را مواردی چون ناسازگاری گونه

ت پايین آب، كیفیت ژنتیکی شرايط برخی مناطق، كیفی

ماهیان، نبود تناسب بین جمعیت مولد نر و ماده، نداشتن 

پذيری باال، كمبود شديد منابع امنیت اقتصادی و ريسک 

آبی، افزايش شديد دمای آب در فصل تابستان و در نتیجه 

استرس شديد در ماهیان و به هم خوردن شرايط 

پرورش  فیزيکوشیمیايی آب، نبود زيرساخت مناسب

ماهیان گرم آبی شامل مديريت بهداشتی بهینه، رعايت 

نکردن سیستم مديريت ارزيابی نقاط خطر در طول 

پرورش، مکانیزه نکردن پرورش و استفاده نکردن از 

ی های نوين پرورشی، نبود دانش كافی در زمینهفناوری

پرورش در مراحل مختلف، مديريت نامناسب استفاده از 

های ضعف كارايی سیستم انتقال يافته آب در استخرها،

تحقیقاتی، ضعف در سیستم مديريت تولید و فروش، ضعف 

گذاری و توسعه مناسب تکثیر و پرورش و در نظام سیاست

ی های اصالح شده با طول دورهاستفاده نکردن از گونه

ها ذكر كرده است. پرورش كم و مقاوم به بیماری

Mokhtari-abkenari  (پايداری 2006و همکاران )

پروری را منوط به تركیب دو گروه از های آبزیفعالیت

اند. عوامل داخلی كیفیت عوامل داخلی و خارجی دانسته

آب، فنون پرورشی، منبع تولید تخم ماهی و دسترسی 

طبیعی يا مصنوعی به غذا و عوامل خارجی يا بیرون مزرعه 

يی، های ملی، خطرات طبیعی، تغییرات آب و هواسیاست

بازار، شرايط فرهنگی و اجتماعی و نظارت و كنترل قانونی 

های دولتی مناسب و اند كه نیازمند سیاستنام برده شده

رسانی و هماهنگی ی دولت، خدمات اطالعمديريت مداخله

 با ساير صنايع هستند.

(، گرايش به پرورش ماهیان 1363سیفی و همکاران )

-اشتغال و سرمايههای گرمابی باعث گرديده تا فرصت

گذاری خوبی در كشور فراهم گردد. محبوبی و همکاران 

ای تحت عنوان شناسايی عوامل ( در مطالعه1332)

گرمابی استان بازدارنده كسب و كار پرورش ماهیان 

گلستان مشخص نمودند كه موانع ساختاری، حمايتی، 

ترين گذاری  و اقتصادی از مهمبهداشی، محیطی، سیاست

ازدارنده كسب و كار پرورش ماهیان گرم آبی بوده عوامل ب
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               (، درتحلیل1331است. نور حسینی و همکاران )

بندی منافع و محدوديتهای كشت توام برنج و ماهی اولويت

بندی به روش فازی بیان داشتند كه به منظور اولويت

ای های كشت توام برنج و ماهی، مطالعهمنافع ومحدوديت

توصیفی دراستان گیالن انجام  -ش پیمايشبه رو

شد،جامعه آماری اين تحقیق كارشناسان اداره كل شیالت 

و جهاد كشاورزی استان گیالن بودند.جهت تحلیل و 

سازی اعداد فازی مثلثی هااز روش غربالبندی گويهاولويت

استفاده شده. نتايج نشان داد كه دسترسی بیشتر 

طريق تولید ماهی، استفاده روستايیان به گوشت سفید از 

بهینه و دو منظوره از اراضی برنج كاری، كاهش آلودگی و 

های پايداری محیط زيست به واسطه كاهش مصرف نهاده

شیمیايی، تولید ماهی به عنوان يک محصول مضاعف و 

افزايش درآمد شالیکاران، استفاده دو منظوره از منابع 

وسط ماهی، آب،افزايش حاصلخیزی خاک مزارع برنج ت

های هرز و آفات از مهمترين منافع كنترل بیولوژيکی علف

 كشت توام برنج و ماهی در استان گیالن بودند.

بندی و تحلیل رويکرد اين تحقیق شناسايی، دسته 

مشکالت فرآروی تولیدكنندگان ماهیان گرمابی در سطح 

باشد. در واقع وابستگی شیالت و شهرستان رشت می

های دولتی چه در بخش آموزش و حمايت پروری بهآبزی

های اساسی مانند كود و ترويج و چه در زمینه تامین نهاده

سم باعث گرديده به محض بروز مشکل در سیستم 

های رسانی از سوی دولت فرايند تولید با چالشخدمات

گردد. لذا با توجه به تمركز مراكز پرورش بزرگ مواجه می

 12رشت و اختصاص بیش از  ماهیان گرمابی در شهرستان

درصد تولید ماهیان گرمابی به اين شهرستان، شناسايی 

ريزان و تواند برنامهمشکالت و موانع تولید پايدار می

گیری درست برای رفع متولیان شیالت را در تصمیم

گر باشد. بر اين اساس هدف كلی اين مشکالت ياری

توسعه  هایپژوهش بررسی و شناسايی موانع و محدوديت

                        پرورش ماهیان گرمابی در شهرستان رشت 

 (.1333باشد.)گزارش عملکرد شیالت استان گیالن ، می

 

 

 مواد و روش ها

رشت واقع در   در منطقه 1333-31اين مطالعه در سال 

استان گیالن انجام گرفت. محدوده شهرستان رشت شامل 

لکده،سه راه خاور و..... بخش مركزی يعنی آقاسید شريف، ف

و همچنین بخش سنگر شامل روستاهای آن بوده است.  

اين تحقیق با هدف شناسايی موانع توسعه اقتصادی و 

اجتماعی پرورش ماهیان گرمابی شهرستان رشت انجام 

گرفته است. تحقیق توصیفی از نوع پیمايشی بوده، جامعه 

بی پرورش دهنده  ماهیان گرما  1222آماری تحقیق 

شهرستان رشت بودند كه به دو بخش مركزی )رشت ( و 

بخش سنگر انتخاب شده اند و از جامعه مورد مطالعه 

حجم نمونه بر اساس جدول بارتلت و همکاران انتخاب 

درصد كه تعداد  1/71شده كه در بخش مركزی )رشت ( 

درصد كه حجم نمونه  1/26نفر و بخش سنگر  121نمونه 

قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه  نفر مورد مطالعه  12

و برمبنای سئواالت و اهداف تحقیق تنظیم شده است كه 

شامل سئواالتی در زمینه ويژگی های فردی آبزی پروران 

وموانع و محدويت های اقتصادی، اجتماعی، در زمینه 

پرورش ماهیان گرمابی بوده است، تکمیل پرسشنامه با 

مصاحبه حضوری با  مراجعه به محل مزارع پرورش و

پرورش دهندگان بوده است. تعیین روايی پرسشنامه بر 

مبنای نظرمتخصصان پژوهشکده آبزی پروری آبهای 

داخلی كشور )بندرانزلی( و اداره كل شیالت استان گیالن 

انجام شده است. برای تعیین پايايی ابزار پژوهش از طريق 

آماری  ای خارج از جامعهپرسشنامه در نمونه 22تکمیل 

به دست 68/2تحقیق انجام شد و ضريب آلفای كرونباخ 

 آمد. 

ها با توجه به سئواالت و اهداف تجزيه و تحلیل داده

تحقیق و سطوح سنجش متغیرها با استفاده از روش های 

آمار توصیفی چون میانگین، انحراف معیار، فراوانی و 

های آمار استنباطی همچون همبستگی و مقايسه روش

های آماری اين پژوهش، ین و برای آزمون فرضمیانگ

 آزمون فريدمن مورد استفاده قرار گرفت.  
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 نتایج تحقیق

 7/33ها نشان داد كه سن بیشتر )نتايج توصیفی داده

سال بود. اكثريت  12تا  12درصد( پاسخگويان 

درصد( اين تحقیق را مردان تشکیل  8/38پاسخگويان )

درصد  1/37ن سطح تحصیالت گويادادند. در بین پاسخمی

 (. 1ديپلم بود )جدول  3/32زير ديپلم و 

 

 های فردیتوزیع فراوانی ویژگی :1جدول 

 
 

 های اقتصادی ویژگی

هکتار بود و  17/3میانگین سطح مزرعه پاسخگويان 

درصد(  8/16بیشترين فراوانی در طبقه كمتر از دو هکتار )

تن  بیشترين  18/3 قرار داشت. میانگین تولید در هکتار

درصد( قرار داشت  78تن در هکتار ) 1تا  2فراوانی در 

 (.2)جدول 

 های اقتصادیتوزیع فراوانی ویژگی :2جدول 
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 های فنی ویژگی

نفر تنها به پرورش ماهیان  183در بین پاسخگويان 

درصد از مزارع دارای برق  8/18گرمابی مشغول ، همچنین 

ز وتامین آب مزارع پرورش ماهی اكثراً بیش از يک تک فا

منبع بوده و رودخانه و كانال بیشترين میزان تأمین آب را 

مورد از مزارع به  112داشتند. جاده دسترسی به مزرعه در 

كیلومتر و  73/2صورت خاكی و میانگین فاصله تا روستا 

كیلومتر و سابقه فعالیت اكثر  31/11فاصله تا مركز شهر 

درصد( و همچنین  1/31سال ) 12اسخگويان كمتر از پ

نفر از پاسخگويان به  112مالکیت مزرعه پرورش ماهی 

 (.3صورت شخصی بود )جدول 

 

 های فنیتوزیع فراوانی ویژگی :3جدول 
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 مشکالت اقتصادی

ای مشکالت اقتصادی نشان داد كه مهمترين میانگین رتبه

هیان گرمابی باال مشکالت اقتصادی پیش روی پرورش ما

های (، گرانی نهادهM=13/1بودن سود تسهیالت بانکی )

تولید ماهی )غذا، كود، سم، بچه ماهی، سوخت، انرژی( 

(18/1=M( و باال بودن آب بهاء )36/1=M بود همچنین )

كوچک بودن واحدهای بهره برداری پرورش ماهی با 

 (. 1در رتبه آخر قرار گرفت )جدول  12/1میانگین 

 :  رتبه بندی مشکالت اقتصادی4دول ج

 انحراف معیار میانگین موانع رتبه

 613/2 13/1 باال بودن سود تسهیالت بانکی  1

 662/2 18/1 های تولید ماهی )غذا، كود، سم، بچه ماهی، سوخت، انرژی و غیره( گرانی نهاده 2

 311/2 36/1 باال بودن هزينه آب بهاء 3

 312/2 33/1 كمبود زمین 1

 661/2 32/1 وجود واسطه گری در بازار ماهی 1

 326/2 31/1 نبود صنايع تبديلی و فرآوری محصوالت شیالتی 8

 232/1 12/1 فرسودگی استخرها 7

 113/1 11/1 كمبود آب 6

 233/1 11/1 همزمانی عرضه ماهیان دريايی با ماهیان پرورشی به بازار مصرف 3

 211/1 12/1 اری پرورش ماهی كوچک بودن واحدهای بهره برد 12

 

 مشکالت اجتماعی

ای مشکالت اجتماعی نشان داد كه مهمترين میانگین رتبه

مشکالت اجتماعی پیش روی پرورش ماهیان گرمابی 

 ( و M=37/1پايین بودن مصرف سرانه ماهیان پرورشی )

 

عملکرد اتحاديه پرورش دهندگان ماهیان گرمابی 

(27/1=Mبه ترتیب در رتبه )  اول و دوم قرار گرفتند با

 (.1در رتبه پايانی قرار گرفت )جدول  11/1میانگین 

 

 رتبه بندی مشکالت اجتماعی :5جدول 

 انحراف معیار میانگین موانع رتبه

 617/2 37/1 پايین بودن مصرف سرانه ماهیان پرورشی 1

 332/2 27/1 ضعف عملکرد اتحاديه پرورش دهندگان ماهیان گرمابی  2

 382/2 22/1 طوالنی بودن صدور پروانه 3

 371/2 11/1 های دست و پا گیر اداریكاغذ بازی 1
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 ها تصفیه داده

كوچک بودن واحدهای بهره برداری "مشکالت اقتصادی 

نبود "و  "كمبود زمین"، "كمبود آب"، "پرورش ماهی

بیش از سه  "صنايع تبديلی و فرآوری محصوالت شیالتی

ها تاثیرگذار بوده و برای همین منظور متغیر فردی روی آن

 حذف گرديدند. 

همچنین بین مشکالت اجتماعی طوالنی بودن مراحل 

نیز بیش از دو  "طوالنی بودن صدور پروانه"و  "اداری

متغیر فردی وی آنها تاثیرگذار بوده و برای همین منظور 

  حذف گرديدند.

 

 مون کروسکال والیسبررسی مشکالت اقتصادی با استفاده از آز: 6جدول 

 

 عدم معنی داری× * معنی داری، 

 بررسی مشکالت اجتماعی با استفاده از آزمون کروسکال والیس : 7جدول 

 

 عدم معنی داری× * معنی داری، 

 رتبه بندی موانع توسعه پرورش ماهیان گرمابی 

ترين موانع موثر بر توسعه داری را بر مهمنتايج تفاوت معنی

ن گرمابی در سطح شهرستان را نشان داده و پرورش ماهیا

ترين موانع را به ترتیب الويت تاثیر آنها نشان داد. رتبۀ مهم

ترين موانع توسعه  پرورش مهم 12بر اساس نتايج جدول 

ماهیان عامل اجتماعی بوده كه رتبۀ يک را به خود 

اختصاص داده است و بعد از آن، موانع اقتصادی در رتبۀ 

 فته است.دوم قرار گر
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 : رتبه بندی موانع توسعه پرورش ماهیان گرمابی شهرستان رشت8جدول

 رتبه میانگین رتبه ای عامل 

 1 67/2 اجتماعی

 2 61/2 اقتصادی

 222/2سطح معنی داری=       3درجه آزادی=      Chi-square =187/18مقدار 

 

 بحث 

صوص صنعت پرورش ماهیان گرمابی در استان گیالن به خ

در شهرستان رشت با موانع و محدويت هايی برای توسعه 

مواجه می باشد. شناسايی  اين موانع و مشکالت نیازمند 

باشد. مسلماً ديدگاه انجام مطالعات كاربردی و میدانی می

و نظر آبزی پروران عامل كلیدی برای آشکار سازی 

باشد. نتايج موانع و مشکالت مشکالت اين بخش می

گذاری و سیاست-)اقتصادی، اجتماعی، مديريتی چهارگانه

فنی، آموزش و ترويجی( در چهار اولويت رتبه بندی 

 گرديد. 

در رتبه بندی مشکالت اجتماعی نیز دو مشکل پايین 

و  37/1بودن مصرف سرانه ماهیان پرورشی با میانگین 

ضعف عملکرد اتحاديه پرورش دهندگان ماهیان گرمابی از 

وده كه در نگاه پاسخگويان مهم ترين مشکالت اجتماعی ب

چالش های اين بخش محسوب می گردد. آنچه مشهود 

است نقش اتحاديه پرورش ماهی در حد توزيع برخی نهاده 

ای ها تنزل پیدا كرده و عمالً مشاركت موثر و قابل توجه

در تدوين سیاست ها و توانمندسازی پرورش دهندگان 

باعث گشته اين چالش  ماهی ايفاء نمی نمايد و اين امر

يکی از مهم ترين چالش های پرورش دهندگان ماهی 

قلمداد گردد.اتحاديه بايد نقش كاركردی خود را در عرصه 

مديريت تولید و بازار و جهت دهی به ساختار تولید و 

تدوين برنامه های راهبردی حل مشکل با شیالت و 

 نهادهای قانونی دولتی بیشتر بروز دهد.

ه های تولید ماهی )غذا، كود، سم، بچه ماهی، گرانی نهاد

سوخت، و برق(رتبه دوم مشکالت اقتصادی را به خود 

درصد دارای تفاوت معنی دار بوده  33اختصاص و با سطح 

كه می تواند روند توسعه پايدار آبزی پروری را در منطقه 

با مشکل مواجه سازد.. گرانی نهاده های تولیدی خصوصاً 

ود يکی از موانع مهم و محدوديت های خوراک ماهی و ك

جدی پرورش ماهی می باشد.عدم دسترسی پرورش 

دهندگان ماهی به اينترنت و مجالت روز آبزی پروری 

كشور و دنیا ديگر مشکلی بوده است كه پاسخگويان رتبه و 

                    اولويت دوم را به آن داده اند. مطالعات

(2009) Asadietal ( ،2007 )Moradnejadietal  اين

مشکل را به عنوان چالش توسعه آبزی پروری مورد تايید 

 قرار داده اند.

بودن  طوالنی بودن صدور پروانه )مشکل اجتماعی(، پايین

میزان تولید در واحد سطح)مشکل مديريتی و سیاست 

گذاری( و باال بودن نرخ آب بهاء مشکل اساسی)مشکل 

لی در رتبه بندی اقتصادی(به عنوان شاخص های اص

مشکالت رتبه سوم را به خود اختصاص و مورد توجه 

پرورش دهندگان ماهی قرار گرفتند.طوالنی بودن فرايند 

صدور موافقت ها، عدم شفاف سازی فرايند صدور مجوزها 

و وجود محدوديت های دست و پا گیر و تعدد مراجع 

تصمیم گیر به طوالنی شدن صدور موافقت ها منجر شده 

(نیز مورد تاكید 1331در تحقیقات محبوبی و همکاران)كه 

قرار گرفته است. از جمله داليل پايین بودن میزان تولید 

درواحد سطح می توان به فرسودگی و افزايش میزان لجن 

استخرهای پرورشی، پايین بودن كیفیت بچه ماهیان مورد 

استقاده در سیستم كشت چندگونه ای، عدم بهره گیری از 

ای نوين و همچنین عدم تجهیز مزارع به سیستم شیوه ه
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های هوادهی و شیوع بیماری ها و تلفات در فصل تابستان 

 36/1اشاره نمود.باال بودن نرخ آب بهاء با میانگین رتبه ای 

از مشکالت رايج اكثر پرورش دهندگان ماهی استان 

( مورد 1363موضوع  در مطالعات مهدی زاد و همکاران) 

 رفته است.تايید قرار گ

من -uبررسی مقايسه میانگین بین متغییرها با آزمون 

ويتنی نشان داد كه كمبود زمین )مشکل اقتصادی(، كاغذ 

بازی و دست و پا گیراداری )مشکل اجتماعی( و دانش 

فنی )فنی، آموزشی و ترويجی( به عنوان شاخص های 

اصلی در رتبه بندی مشکالت، رتبه چهارم را به خود 

ده و مورد توجه پرورش دهندگان ماهی قرار اختصاص دا

 33گرفتند. كمبود زمین و فرسودگی استخرها  در سطح 

 Soleimaniدرصد اطمینان معنی دار بود. نتايج مطالعات .

در كشور مصر  EL- Nagger et al  (2006)و (2011)

و مطالعات  (FAO,1977)و مطالعات كارشناسان 

Adeogun et al, 2007))  را مورد تايید قرار اين مشکل

يکی از محدوديت های  Adeogun et al,(2007). دادند

توسعه آبزی پروری را دركشورهای در حال توسعه 

دسترسی به زمین می داند چون ارزش و قیمت زمین از 

منطقه ای به منطقه ای ديگر متفاوت می باشد. همچنین 

تغییرات آب و هوايی، سیل، خشکسالی از ديگر مشکالت 

 وط به توسعه پرورش ماهی می باشد.مرب

كاغذ بازی و دست و پا گیر بودن مقرارت اداری، يکی 

ديگر از مشکالت و چالش های فراروی توسعه آبزی پروری 

است. طوالنی بودن فرايند صدور موافقت ها، وجود مراكز 

متعدد تصمیم گیری باعث گرديده تا پرورش دهندگان 

قمندان به سرمايه گذاری ماهی با انفعال روبرو شده و عال

در اين فعالیت با ترديد مواجه شوند. محبوبی و 

( نیز اعمال سیاست های دولتی نامناسب و 1331همکاران)

پیچیده نمودن فرايند نظارت  را از محدوديت های توسعه 

آبزی پروری برشمردند. نقش آموزش و ارتقاء دانش فنی 

ح از غذا و پرورش دهندگان ماهی در نحوه استفاده صحی

سرمايه با افزايش تولید رابطه مستقیم و مثبت داشته، 

بنابراين گسترش برنامه های فنی و آموزشی در ذخیره 

سازی بچه ماهیان و كاهش تراكم بر مديريت تغذيه 

وكنترل بیماری و درنتیجه افزايش بهره وری و تولید ماهی 

درصد تاثیر داشته است. پرورش دهندگان ماهی  22تا 

وزش ديده برنامه های مديريت استخر را به خوبی انجام آم

داده اند كه ارتقای دانش فنی آنها در كنترل بیماری های 

                        ماهی موثر بوده است اين امر با تحقیقات

((2007   Bozogla.et al(2011)و  Soleimani  به

 اثبات رسید. 

 

 ترویجی توصیه 

ع خصوصی پرورش ماهیان گیالن مقام نخست مزار

گرم آبی در کشور لزوم آبزی پروری مسئوالنه و 

 مدرن در جامعه

درصد مزارع پرورش ماهیان گرم آبی گیالن زير يک  12

در جوار منازل روستايی قرار دارند.   اين مزارع  و بیشتر  هکتار

در ايجاد اشتغال، افزايش درآمد خانوار  مزارع نقش مهمی

دارند.آبزی   خ بیکاری و پويايی اقتصادیكاهش نر  روستايی،

پروری توانسته به طور غیر مستقیم به عمران و توسعه 

روستاها، ارتقا سالمت جامعه، ايجاد فرصت های شغلی برای 

مردم روستا، ايجاد ثروت و مهمتــر از همه توزيــع موزون كار 

و به تبع آن افزايش ثروت و افزايش درآمد جامعه روستايی و 

 نتیجه توازن منطقه ای گام بردارد.در 

آبزی پروری از ساده ترین و اقتصادی ترین راه های 

 تولید پروتئین است

پايین بودن سطح تحصیالت پرورش دهندگان و با هدف -

استفاده مناسب از فناورهای نوين آبزی پروران و افزايش 

بهره وری تولید، توصیه می شود دراعطای مجوزهای 

رمابی فارغ التحصیالن دانشگاهی در پرورش ماهیان گ

 اولويت قرار گیرند.

از آنجا كه بیشترين فراوانی میانگین تولید در واحد  -

تن قابل  1تا  2تن بوده است. فاصله  1تا  2سطح،  بین 

تامل می باشد فلذا پیشنهاد می گردد يک بررسی عمیق 

تر در خصوص اقتصاد تولید و علل تفاوت میزان تولید در 

شهرستان رشت در قالب يک طرح اجرايی گردد تا  سطح

پس از جمع آوری اطالعات راهکارهای كاربردی برای 
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افزايش میزان تولید به واحدهايی كه دو تن تولید دارند 

 ارايه گردد.

های مالی، های دولتی و اعطای كمکدر قالب حمايت -

های نوين و با پروران از فناوریزمینۀ استفادة آبزی

بهره به مقدار ی نظام بانکی برای اعطای وام كمهمکار

 كافی و در زمان مناسب به تولید كنندگان پرداخت شود. 

های آموزشی وترويجی با نسبت به افزايش برگزاری دوره -

آبی از موضوعات مختلف مرتبط با پرورش ماهیان گرم

سوی شیالت شهرستان اقدام الزم صورت گیرد؛ همچنین 

ای ای خدمات مهندسی و فنی و مشاورههاز توان شركت

های ترويجی مزارع نسبت به افزايش سطح پوشش فعالیت

های ها به ويژه در قالب مالقاتپرورشی و سركشی آن

 پروران استفاده شود.انفرادی و چهره به چهره با آبزی

 

 منابع

(. سالنامه آماری استان 1361استان گیالن. ) استانداری

 گیالن.

(. بررسی 1361.، كرباسی، ع.ر. و موگويی، ر. )ارجمندی، ر

پروری در دانشکده محیط اثرات زيست محیطی آبزی

زيست وانرژی دانشگاه آزاداسالمی واحد علوم و 

تحقیقات و دانشکده محیط زيست، دانشکده محیط 

زيست وانرژی دانشگاه آزاداسالمی واحد علوم و 

 تحقیقات.

ج كشاورزی پايدار، (. نظام تروي1331اللهیاری، م.ص. )

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.

(. گزارش 1333اداره كل شیالت استان گیالن، )

 عملکرد شیالت استان گیالن.

-شناسی و پژوهش، پايگاه اطالع(. روش1362ارشاد، ع.ا. )

 .2رسانی حوزه. پژوهه شماره 

پروری و حفاظت از محیط (. توسعه آبزی1363توسلی، م. )

اينترنتی كشاورزی، كارشناس ارشد  زيست. سايت

 شیالت ايران. 

(. بررسی و مقايسه 1366حکیمی مفرد، ر. مینابی، خ. )

رشد ماهیان در دو روش پرورش ماهیان گرمايی  میزان

شناسی )يک  برداشت و دو برداشت در سال(. زيست

 .11-82، صفحه 2، شماره 1دريا(، دوره  بیولوژیدريا )

ترجمه حسیننیر. ار. توسعه پايد(. 1373م. )كلیف. راد

د قتصای و ايزربرنامهت مركز مطالعارات نتشاا

 ورزی.كشا وزارتورزی، كشا

(. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم 1361دالور، ع. )

 .213انسانی و اجتماعی، تهران، رشد، چاپ پنجم، ص

(. پرورش متراكم ماهی. جلد اول.  تالیف 1378ستاری م. )

 ن، نیال برومیج. انتشارات دانشگاه گیالن.شفرد، جاناتا

(. سالنامه آماری سازمان 1332سازمان شیالت ايران. )

شیالت ايران،معاونت توسعه مديريت و منابع/دفتر 

 برنامه و بودجه/ واحد آمار. 

(. دوازدهمین 1361موسسه تحقیقات شیالت ايران. )

تخصصی اصالح نژاد و تکثیر و  بخشهایگردهمايی 

آبزيان موسسه تحقیقات شیالت ايران و مراكز پرورش 

 تابعه.

(. بررسی نوع، میزان، زمان و 1363و همکاران. ) زادهمهدی

مشکالت كوددهی در مزارع پرورش ماهیان گرم آبی 

پروری آبهای داخلی استان گیالن، پژوهشکده آبزی

 كشور.

(. شناسايی عوامل 1332محبوبی م. و حسن آبادی ن. )

و كار پرورش ماهیان گرم آبی در  بكسبازدارنده 

علمی تحقیقات اقتصاد و توسعه  مجلهاستان گلستان، 

 .1333، تابستان 2، شماره 11كشاورزی ايران، دوره 

ماتیسن، آرتی. ام )معاون مدير كل فائو(. 

پروری در جهان (.وضعیت شیالت و آبزی2213/1332)

. )ترجمه: سیدحسن. خشت مسجدی(. 2212در سال 
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Abstract 

This study was conducted in 2015 to identifying problem and limitations of sustainable development 

of warm‐water fish farming in Rasht. The method of descriptive research was survey research. The 

Statistical population of fish farmers was 1022 around the Rasht and Sangar basin. The samples were 

determined by using of Bartlett minimum sample size table (n=175) Which were conducted with 

random sampling. The comments of fisheries scientist were gathered by questionnaire forms. For 

looking for research tool's steady state,20 questionnaire forms were completed out of the samples, and 

the Coronbach's alpha coefficient were obtained ( 0.86).The problems were categorized by for section  

of Economic, Social, management and  Education-promotion. The most important of economic 

problems of Warm water fish farming were high bank profits, the high cost of ingredient for 

aquaculture (food, fertilizer, fingerling, fuel, energy, high water charges ,…) which ranked first to 

third ,respectively. The low consumption per capita of farmed fish and poor operation of warm water 

fish farming union were the most important social problems. The lack of farmed fish expert, lack of 

communication between research centers and fish farms and low rate of production per unit area were 

the most important management and policy issue . The insufficient training courses, unavailability of 

the internet and scientific journal for fish farmers and low education levels of fish farmers were the 

most important technical problems of education and promoting. In this study revision protectionist 

policy, removing barriers of production, practical training course to improve the technical skills of fish 

farmers, low-interest loans, to solve problems related to the high cost of factors, promoting of fish 

consumption and to create necessary infrastructures for processing and storage of fish were proposed. 
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