
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ٢٢٥  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين

  

  عوامل مؤثر بر تلفات ماهي قزل آال در استان آذربايجان شرقي
 

Effective Factors on Rainbow Trout Mortality in East 
Azarbaijan Province 

  

  علي شهنوازي و پروانه اشرفی

  عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعی 

 آذربايجان شرقي و كارشناسي ارشد مديريت كشاورزي

  

  چکيده

به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تلفات ماهی قزل آال در واحدهای پرورشی استان 

آذربايجان شرقی، جامعه مورد مطالعه به سه گروه تقسيم و از روش نمونه گيري طبقه اي 

نتايج نشان داد متوسط تلفات در واحدهای استان، . تصادفي جهت تعيين حجم نمونه استفاده شد

رصد است و متغيرهای سطح توليد، تعداد و وزن بچه ماهی، دبی آب ورودی، د ٢٥الي  ٤بين 

مقدار غذا و وزن برداشت از عوامل مؤثر و معنی دار بر ميزان تلفات می باشند به طوريکه با 

افزايش توليد، وزن بچه ماهی و دبی ورودی، ميزان تلفات کاهش و با افزايش مقدار غذای 

نتايج محاسبه کششها مشخص . زن برداشت تلفات گسترش می يابدمصرفی، تعداد بچه ماهی و و

بنابراين . نمود توليد و تعداد بچه ماهی به ترتيب بيشترين تاثير منفی و مثبت را بر تلفات دارند

جهت کاهش تلفات در واحدهای استان، افزايش توليد به همراه انتخاب  بچه ماهی با وزن بيشتر، 

اهش تعداد بچه ماهی، غذای مصرفی و وزن برداشت توصيه می افزايش دبی آب ورودی، و ک

  .شود

  

  .آبزی پروری، قزل آالی رنگين کمان، تلفات: واژه های کليدی
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  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين  ٢٢٦

  

  مقدمه
افزايش درآمد و نرخ شهرنشينی، آگاهی از ارزش غذايی ماهی و تاثير آن بر سالمتی باعث شده 

بر پايه . کيلوگرم افزايش يابد ٦کيلوگرم به  ٥/٤، مصرف سرانه ماهی از ١٣٨٢الی  ١٣٧٢در طول سالهای 

ميليون نفر و مصرف  ٩٠با افزايش جمعيت کشور  به  ١٤٠٠محاسبات ترازنامه غذايی کشور در سال 

(  ١٣٨٢هزار تن توليد خواهد بود که با در نظر گرفتن توليد سال ٦٣٠کيلوگرم، نياز به  ٧آبزيان به 

تن می باشد و با توجه به  ١٨٨١٦٤ياز به افزايش توليدی معادل سال آينده ن ١٨، در طول )تن ٤٤١٨٣٦

. تامين گردد ١محدوديت صيد، انتظار می رود اين شکاف از طريق افزايش توليد و توسعه آبزی پروری

درصد آن به ماهی قزل آال متعلق  ٢١تن می باشد که  ١١٠١٧٥،  ١٣٨٢توليد آبزی پروری ايران در سال 

درصد اين  ٨/٣٣تن افزايش يافته که  ٦٦٠٥٥توليد آبزی پروری  ١٣٨٢الی  ١٣٧٢ در طول سالهای. است

  ).  ١٣٨١؛ نوروزی و صميمی،١٣٨٣سالنامه آماری شيالت، (افزايش مربوط به توليد اين ماهی می باشد 

مطالعات بيانگر آن است که در صورت استفاده صحيح از منابع آبي، کشور مي تواند به عنوان 

استانهاي آذربايجان شرقي و غربي، كردستان، . مطرح باشد ان عمده قزل آال در دنياگدكننديكي از تولي

يالن گهارمحال بختياري، كهكيلويه و بويراحمد، فارس، مازندران و چ كرمانشاه، لرستان، همدان، تهران،

آال در اصل  ماهي قزل). ١٣٨٠صادقی، (داراي استعدادهاي بيشتري نسبت به ساير مناطق كشور مي باشند 

ولي به دليل داشتن سازگاري باال، رشد مناسب، پايين بودن ضريب تبديل غذايي، . بومي ايران نيست

وجود تقاضا، مطابقت با ذائقه مردم و قابليت پرورش به صورت متراكم، پرورش آن در سالهاي گذشته 

  . افزايش يافته است

) قـزل آال رنگـين کمـان   (مابی و سردآبی در استان آذربايجان شرقی توليد و پرورش ماهيان گر

چنانچه از . انجام می گيرد و با توجه به شرايط آب و هوايی، استان برای پرورش قزل آال مناسب می باشد

تن  ٥٢٩تن به  ١٣١، توليد قزل آال از ١٣٨٢الی  ١٣٧٧مطالعه روند توليد مشخص است در طول سالهای 

تن کاهش يافته است به طوريکه سهم ماهی قزل آال از  ٧٨٧تن به  ٩٤٥افزايش و توليد ماهيان گرمابی از 

گزارش عملكرد شيالت استان در سال (درصد رسيده است  ٢/٤٠درصد کل توليد ماهی استان به  ١٧/١٢

  ). ۱۳۸۳،  ۸۱- ۸۲؛ سيماي آماري جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقی در سال زراعي  ۱۳۸۲،  ۱۳۸۱

است كه در توليد ماهي تاثير داشته و در صورت محاسبه هزينه هـاي  ميزان تلفات عامل مهمي 

.  مربوط به خريد، غذا، نيروي كار و غيره كه واحد پرداخت مـي كنـد داراي اهميـت فـروان مـي باشـد      

افزايش تلفات، باعث كاهش توليد، افزايش هزينه، كاهش سودآوري و در نهايت بـه عنـوان عـاملي كـه     

لذا مطالعه عواملي كه بر ميزان اين تلفات تاثير دارد از . مي سازد، عمل مي كندتوسعه فعاليت را محدود 

  . نكته نظر توليد و توسعه فعاليت مهم مي باشد

                                                 
1  Aquaculture 
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  ٢٢٧  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين

  

محصوالت زراعی و باغی انجام  ، در موردضايعاتتلفات و در رابطه با بيشتر مطالعات موجود 

در مراحـل   زيراز محصـوالت كشـاو   درصـد  ۳۵به طور متوسط گرفته است و  بر اساس اين مطالعات، 

  ). ۱۳۸۳بيات، ( شود ضايع مي گوناگون در ايران

 و درصد مقدار خريد اسـت  ٥/١٢نشان مي دهد ميزان ضايعات نان برابر نتايج پژوهش محسنين 

و با افزايش تعداد افراد خانوار درصد ضايعات نيـز   بيشتر بودهضايعات، در خانوارهاي كم درآمد  مقدار

  ).١٣٧٣محسنين، ( ي يابدافزايش م

ريـال   ٨١٥٩٧نتايج بررسی حميدنژاد و همکاران نشان داد ارزش ضايعات گندم به طور متوسط 

حميـد نـژاد و   (درصد آن مربوط به روش برداشت و خرمنکـوبی اسـت    ٦٩در هکتار می باشد و حدود 

  ). ١٣٨همکاران،

Wagner  دادند که دما و و همکاران با بررسی واکنش قزل آال به استرس نشانpH   ٤/٩باالی 

  . (Wagner & et al., 1997)در هنگام رهاسازی منتهی به مرگ و مير می شود

Oorschot  وBoon  با بررسی علت تلفات قزل آال در تابستان، به اين نتيجه رسيدند که دمای

  .(Oorschot & Boon, 1993)آب و درجه شوری  از عوامل مؤثر می باشند 

 ٥درصد ماهيان قزل آالی  ٨٠الی  ٤٠و همکاران مشخص کرد که   Teskeredzic نتايج مطالعه

نتايج نشان . هفته بعد از اولين غذادهی از بين می روند ٢٠الی  ١٥گرمی در واحدهای پرورش،   ٢٠الی 

 ,.Teskeredzic & et al)در جيره غذايی می باشد Bو کمبود ويتامين  Cداد که علت فقدان ويتامين 

1989)  .  

Thorburn  ثابت کرد رابطه معنی داری بين زمان حمل و نقل از محل تکثير به مزرعه با تلفات

قزل آال وجود دارد به طوريکه در اواخر فصل پرورش ميزان تلفات بيشـتر اسـت و نشـان داد هـر چـه      

  . Thorburn) ,(1987پرورش دهنده با تجربه باشد تلفات کمتر خواهد بود 

Bejerknes  نتايج نشـان داد تـراکم بـاالی آهـن و     . قزل آال را در زمستان بررسی کردتلفات

  .(Bejerknes, 1985)آلومينيوم عامل تلفات است 

با توجه به اهميت توليد ماهی، از لحاظ تامين پروتئين، ارزش افزوده، اشتغال و همچنين افزايش 

می باشد بنابراين انجام مطالعاتی که  سرانه مصرف آن، استفاده بهينه از منابع موجود، دارای نقش مهمی

در راستای اين هدف، تحقيق حاضر به بررسی . امکان افزايش توليد و بهره وری را فراهم کند الزم است

عوامل مؤثر بر تلفات و شناسايي راهکارهايي در جهت کاهش تلفات در واحدهای پرورش ماهی قزل 

  .آالی استان آذربايجان شرقي می پردازد

  

  طالعهروش م
 ٨٠واحد پرورش ماهي قزل آال وجود دارد كه توليد عمـده در    ٩٣در استان آذربايجان شرقي 

گـزارش  (واحد، شامل سه گروه استخرهاي ذخيره دومنظوره كشاورزي، تيپ و مزرعه صورت مي گيـرد  
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  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين  ٢٢٨

  

رسی بـه  ؛ در اين مطالعه، جامعه مورد بر)١٣٨٢، ١٣٨١عملكرد اداره كل شيالت استان آذربايجان شرقی 

در ايـن  . سه طبقه تقسيم و از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي جهت تعيين حجم نمونه اسـتفاده شـد  

 ,.Mendelhall & et al )، براي تعيين تعداد حداقل نمونه مورد نياز استفاده مي شود ١روش از رابطه 

1989) .  
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درصد  ميانگين مساحت فعال استخرها منظور شده  ٣٠ميزان خطاي قابل قبول مي باشد كه در اين بررسي 

، مقادير واقعی واريانسها مشخص نبوده و از اطالعات موجود در اداره کل شيالت ١در رابطه ). ستا

اطالعات مورد نياز . اين مقادير تخمين زده شد) درصد واحدهاي هر طبقه ٢٠( استان آذربايجان شرقی 

  .، آمده است١در جدول 

  

  مترمربع - تن - بهره بردار: ز واحد، اطالعات مورد نياز جهت تعيين تعداد نمونه مورد نيا١جدول

توليد كل  کل واحد در طبقه طبقه

  طبقه

تعداد نمونه 

 انتخابي

واريانس نمونه 

 انتخابي

ميانگين نمونه 

 انتخابي

 ٥/٢٢٢ ٥/٤٨٦٧ ٦  *٢١٠ ٢٨ تيپ

 ٧/٢٩١ ٤٤٦٨٧ ٩ ٤٢ ذخيره

 ٧/١٩١٦ ٣٩٦٠٨٠٠ ٣  ٢٢٥ ١٠ مزرعه

  -   -   ١٨  ٤٣٥  ٨٠  كل
  .نمي باشد آمار به تفكيك موجود  *

  يافته هاي بررسي: ماخذ�

  

مزراع واحدهاي بزرگ با ظرفيت اسمي باال مي باشند كه به منظور پرورش ماهي ساخته شده اند   

در آمار موجود توليد واحدهاي تيپ و استخرهاي ذخيره دومنظوره کشاورزی يكجا و تحت ). ١شکل(

مشخص است، اين واحدها از لحاظ  ٣و ٢ عنوان مزارع خرد گزارش مي شود، ولي همانطور كه از شکل

واحدهاي تيپ همچون مزارع به منظور پرورش ماهي ولی در مقياس . سيستم توليد متفاوت مي باشند

واحدهاي ذخيره حالت ساده ای . کوچکتر تاسيس يافته اند و  نسبت به مزارع، ظرفيت توليد پاييني دارند

ستفاده در كشاورزي هدف اوليه ساخت اين واحدها می ا. داشته و معموال داراي يك استخر مي باشند

  .باشد
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  ٢٢٩  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين

  

  
  ، نمايي از يك مزرعه١شكل

  

  
  ، نمايي از يك واحد تيپ٢شكل 
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  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين  ٢٣٠

  

  ، نمايي از يك استخر ذخيره دو منظوره کشاورزی٣شكل 

، آمده است، ١داد و سهم هر يك از طبقات در ميزان توليد استان كه در جدول با توجه به تع

ميانگين مساحت . در نظر گرفته شد ٢/٠و براي مزارع  ٤/٠ضريب تخصيص براي واحدهاي تيپ و ذخيره 

  :فعال و ساير آماره هاي مورد نياز، براي تعيين حداقل تعداد نمونه الزم، به صورت زير برآورد گرديد

عدد برآورد  ٢٧، تعداد نمونه الزم )١رابطه (جايگزيني اطالعات حاصل در فرمول نمونه گيري با   

ni=Wو با استفاده از رابطه  in ،٥و براي مزرعه   ١١، حداقل نمونه الزم براي واحدهاي تيپ و ذخيره 

رسيوني تاثير گبا توجه به اينكه افزايش تعداد نمونه بر ميزان دقت ضرايب تخميني مدلهاي ر. تعيين شد

، بيانگر چگونگی پراكندگي واحدهاي نمونه ٢جدول. واحد استفاده شد  ٣٤مثبت مي گذارد، از اطالعات 

  .در سطح استان است

  

  درصد - بهره بردار: ، تعداد و پراكندگي واحدهاي مورد مطالعه در سطح استان واحد٢جدول 

 فراواني نسبي تعداد شهرستان  رديف

 ٩/٢ ١ آذرشهر  ١

  ٩/٢  ١  اسکو  ٢

 ٨/٨ ٣ بستان آباد  ٣

 ٨/٥ ٢ بناب  ٤

 ٧/١٤  ٥ سراب  ٥

 ٨/٥ ٢ شبستر  ٦

 ٨/٥ ٢ مراغه  ٧

 ٦/١٧ ٦ مرند  ٨

 ٤/٢٦ ٩ ميانه  ٩

 ٩/٢ ١ ورزقان  ١٠

 ٨/٢ ٢ هريس  ١١

21700997019604000001970696709540300

2.0

3960800)10(

4.0

44687)42(

4.0

5.4867)28(

39789019396080004472913629039608001044687425.486728

419385609.6552)80(

9.6552
4

61.26211

4

)9.161(

4

9.1615.539
100

30

100

30

222

1

22

2

1

22

22

=++=

×+×+×=

=++=×+×+×=

=×=

====

=×=×=

∑

∑

=

=

L

i i

ii

i

L

i i

W

N

N

DN

B
D

YB

δ

δ

5.539
18

4.9710

18

1.57503.26251335

396

)37.1916()97.291()65.222( ==++=
++

×+×+×=Y

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ٢٣١  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين

  

 ١٠٠ ٣٤ -   جمع

  يافته هاي بررسي: ماخذ

  

اكنده مي باشد و شهرستان، پر ١١، نشان مي دهد نمونه مورد مطالعه در ٢همانطور که جدول

، تعداد و پراكندگي ٣در جدول . هاي ميانه، مرند و سراب است بيشترين تعداد نمونه مربوط به شهرستان

  . نمونه ها براساس نوع واحد پرورشي آمده است

  

  درصد - بهره بردار: ، تعداد و پراكندگي واحدهاي مورد مطالعه بر اساس نوع واحد واحد٣جدول 

 فراواني نسبي  مزرعه فراواني نسبي  ذخيره فراواني نسبي تيپ شهرستان

  -   -   -   -  ٩/٢ ١ آذرشهر

  -   -   ٩/٢  ١ -  -  اسكو

  -   -   ٨/٨  ٣ -  -  بستان آباد

  -   -   -   -  ٨/٥ ٢ بناب

  -   -   ٨/٥  ٢ ٨/٨ ٣ سراب

  ٩/٢  ١  -   -  ٩/٢ ١ شبستر

  ٩/٢  ١  ٩/٢  ١ -  -  مراغه

  -   -   ٧/١١  ٤ ٨/٥ ٢ مرند

  ٩/٢  ١  ٩/٢  ١ ٥/٢٠ ٧ ميانه

  ٩/٢  ١  -   -  -  -  ورزقان

  ٩/٢  ١  -   -  ٩/٢ ١ هريس

  ٧/١٤  ٥  ٣/٣٥  ١٢ ٥٠ ١٧ جمع

  يافته هاي بررسي: ماخذ

       

، تعداد و وزن )متر مربع(، مساحت فعال )کيلوگرم(در اين مطالعه فرض بر اين است كه ميزان توليد      

، مقدار غذاي مصرفي در )رادسانتيگ(، دماي آب )ليتر بر ثانيه(، دبي آب ورودي )قطعه، گرم(بچه ماهي 

و بيمه واحد، عوامل مؤثر بر تلفات در واحدهاي پرورش ) گرم(، وزن برداشت )كيلوگرم(طول دوره 

  . ،  بين متغيرهاي توضيحي و ميزان تلفات وجود دارد٢ماهي قزل آال در استان مي باشند و رابطه

Y  و) قطعه(متغير وابسته و ميزان تلفات در طول دورهX1 الي X9    متغيرهاي توضيحي مي

= ٠واحد بيمه شده و = ١(متغير بيمه به صورت مجازی وارد مدل شد . باشند كه قبال تعريف شده اند

(2))X,...,X,X,f(XY 9321=
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  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين  ٢٣٢

  

داگالس و متعالی  تخمين زده  –، توابع خطی، کاب ٢جهت تعيين فرم مناسب رابطه ). ساير واحدها

  . تعيين شد R2شدند و مدل مناسب با توجه به معيار 
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  ٢٣٣  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين

  

  نتيجه گيریبحث و 
به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تلفات ماهی قزل آال اقدام به تکميل پرسشنامه و مصاحبه 

درصد واحدهاي  ٣٠اين تعداد واحد بيش از . گرديد ١٣٨٣واحد پرورشی در سال  ٣٤حضوري از 

هاي مورد ، اطالعات كلي مربوط به نمونه، به تفكيك گروه٤در جدول . پرورش قزل آالی استان مي باشند

  .مطالعه آورده شده است

  

 ، مشخصات نمونه مورد مطالعه در مقادير متوسط۴جدول

كل  متغير

 نمونه

 تعداد مزارع تعداد ذخيره تعداد تيپ تعداد

 ٥ ١٣٣٨٥ ١٢ ١٧٥٠ ١٧ ١/٥٥٥٨ ٣٤ ٥٣٦٥ )کيلوگرم(توليد 

 ٥ ٢٠٦٦٣ ١٢ ١٥/٢٨١ ١٧ ١١/٣٥٩ ٣٤ ٥/٣٣١٧ )متر مربع(مساحت فعال 

 ٥ ٦٦٧٥٠ ١٢ ٣/٨٠٠٨ ١٧ ١٩٨٩٣ ٣٤ ٢١٣٣٩ )قطعه(تعداد بچه ماهي 

  ٥  ٧/١٣  ١٢  ١٧/٣١  ١٧  ٥١/٩  ٣٤  ٧٧/١٧  )گرم(وزن بچه ماهی 

 ٥ ٧/١٤ ١٢ ١٤ ١٧ ٧/١٣ ٣٤ ٩٥/١٤ )سانتيگراد(دماي آب 

 ٥ ٩٠ ١٢ ٢٥/٩ ١٧ ٢١/٢٩ ٣٤ ١/٣١ )ليتر بر ثانيه(دبي آب 

مصرفي مقدار غذاي 

 )کيلوگرم(
٥ ٢٣٦٠٠ ١٢ ٢/١٨١٠ ١٧ ٩/٦٣٠٥ ٣٤ ٧٢٧٣ 

 ٥ ٤/٢٨٤ ١٢ ٣٣/٣١٨ ١٧ ٩٤/٣٣٥ ٣٤ ٥٩/٣٢٢ )گرم(وزن برداشت 

  يافته هاي بررسي: ماخذ

  

تن مي باشد كه  ٥، متوسط توليد در واحدهاي پرورشي استان بيش از ٤با توجه به جدول

به . ر دارنداين واحدها بيشترين سطح فعال، آب و غذا را در اختيا. بيشترين توليد متعلق به مزارع است

بيشترين تعداد بچه ماهی در . مترمربع مساحت فعال می باشند ٥/٣٣١٧طور متوسط واحدهای استان دارای 

مزارع  و کمترين در واحدهای ذخيره نگهداری می شود و واحدهای ذخيره ترجيح می دهند از بچه ماهی 

  . با وزن باال استفاده کنند

جدول . ها از بيمه محصوالت آبزي استفاده مي كننددرصد واحد ٢٦نتايج حاصل نشان مي دهد 

  .، بيانگر وضعيت  واحدها از نظر بيمه محصوالت آبزي می باشد٥
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  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين  ٢٣٤

  

  درصد - بهره بردار: ، وضعيت واحدها از نظر بيمه محصوالت آبزي واحد٥جدول

 فراواني نسبي بيمه نشده فراواني نسبي بيمه شده تعداد نوع واحد

 ٧٧ ١٣ ٢٣ ٤ ١٧ تيپ

 ٩٢ ١١ ٨ ١ ١٢ ذخيره

 ٢٠ ١ ٨٠ ٤ ٥ مزرعه

 ٧٤ ٢٥ ٢٦ ٩ ٣٤ كل

  يافته هاي بررسي: ماخذ

       

، استخرهاي ذخيره كمتر از بيمه استفاده مي كنند و با توسعه واحد از ذخيره ٥با توجه به جدول 

ا به نظر مي رسد شرايط بيمه ب. به مزرعه درصد واحدهای استفاده كننده از بيمه افزايش مي يابد

خصوصيات واحدهاي بزرگتر استان هماهنگي دارد و عملكرد واحدهاي بزرگتر به گونه اي است كه در 

مقايسه درصد تلفات در بين واحدهاي مورد مطالعه، اين . اين واحدها نياز به بيمه بيشتر احساس مي شود

همانطور . شده است، درصد تلفات واحدهاي مورد مطالعه محاسبه ٦در جدول . مطلب را  تاييد  مي كند

درصد است و احتمال افزايش  ٢٥الي  ٤كه مشخص مي باشد در پرورش ماهي قزل آال متوسط تلفات بين 

  . اين درصد در واحدهاي بزرگتر استان بيشتر مي باشد

  

  ، درصد تلفات در ميان گروههای مورد مطالعه٦جدول 

  واريانس حداكثر متوسط حداقل تعداد  نوع واحد

  ٢٤/١٠١ ٤٠ ٩٣/٧ ٠ ١٧ تيپ

  ٠٩/٦٢  ٥/٢٧ ٢٢/٤ ٠ ١٢ ذخيره

  ٩/١٥٣٢ ٤٧/٩١  ٠٧/٢٥ ٠ ٥ مزرعه

  ٦١/٣٠٣ ٤٧/٩١ ١٤٣/٩ ٠ ٣٤ كل

  يافته هاي بررسي: ماخذ

  

، نتايج ٧در جدول . مربوط به مدل خطی می باشد  R2نتايج تخمين مدلها مشخص نمود بيشترين 

، ارائه می  ٨از تخمين مدل خطی در جدول  نتايج حاصل. تخمين مدلهای مورد مطالعه آورده شده است

  .شود
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  ٢٣٥  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين

  

داگالس و متعالی با استفاده از روش حداقل - ، آماره های حاصل از تخمين مدل های خطی، کاب٧جدول

  مربعات معمولی

  متعالی  داگالس - کاب   خطی  مدل

R2 ٦٥/٠  ٥٩/٠  ٨٤/٠  

R2 ٢٩/٠  ٤٤/٠  ٧٨/٠ تعديل شده  

١٧/١٤ Fآماره  * ٩٢/٣ *  ns٧٨/١ 

  درصد ١معنی دار در سطح  *

ns معنی دار نمی باشد  

  يافته های بررسی: ماخذ

  

  ، نتايج تخمين مدل خطی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی٨جدول 

  سطح معنی داری tآماره   انحراف معيار  ضريب  متغير

  درصد ١معنی دار در سطح   - ٣٢/٤  ٧٥/٠  - ٢٥/٣  توليد

  معنی دار نمی باشد  - ٨٦/٠  ٠٥٧/٠  - ٠٥/٠  مساحت فعال

  درصد ١معنی دار در سطح   ٦٣/٥  ١٧٢/٠  ٩٧/٠  تعداد بچه ماهی

  درصد ١٥معنی دار در سطح   - ٤٩/١  ٢٣/١٥  - ٦٦/٢٢  وزن بچه ماهی

  درصد ١معنی دار در سطح   - ٠٣/٣  ٨٨/٦٩  - ٦٩/٢١١  دبی آب

  معنی دار نمی باشد  - ٣٧/١  ٣٢٩  - ٠٤/٤٤٩  دمای آب

  درصد ٥معنی دار در سطح   ٦٨/٢  ٤٤/٠  ١٧/١  مقدار غذای مصرفی

  درصد ٥معنی دار در سطح   ٥٧/٢  ٣٤/١٦  ٠٣/٤٢  وزن برداشت

  درصد ٥معنی دار در سطح   - ٣٧/٢  ٢٤٣٥  - ٨/٥٧٨٠  بيمه

  معنی دار نمی باشد  - ٩٧/٠  ٧١٤١  - ٤/٦٩٢٠  عرض از مبدا

  - ٦٥/٣٣١= لگاريتم تابع درستنمايی  ٠٢/٢= آماره دوربين واتسون
اين مشکل با استفاده . ا استفاده از آزمون وايت نشان داد مدل دارای مشکل واريانس ناهمسانی استبررسی جمله اخالل ب - 

آماره دوربين واتسون بيانگر  عدم  وجود خود همبستگی می . کوواريانس بر طرف شد - از روش ماتريس سازگار واريانس 

  .باشد

  يافته های بررسی: ماخذ

  

، تعداد بچه ماهی، دبی آب ورودی، مقدار غذا، وزن نتايج بيانگر آن است که سطح توليد

برداشت و بيمه از عوامل مؤثر و معنی دار بر ميزان تلفات می باشند به طوريکه با افزايش توليد، اندازه 

بچه ماهی و دبی ورودی به واحد ميزان تلفات کاهش و با افزايش مقدار غذای مصرفی، تعداد بچه ماهی 
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  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين  ٢٣٦

  

بررسی تاثير بيمه بر تلفات مشخص می سازد واحدهايي که بيمه . ترش می يابدو وزن برداشت تلفات گس

همچنين نتايج مؤيد عدم تاثير معنی دار دمای آب مورد استفاده و . می باشند دارای تلفات کمتری هستند

  . سطح فعال واحدها بر تلفات می باشد

ن توليد و تعداد بچه ماهی به ، آمده است نشان می دهد ميزا٩نتايج محاسبه کششها که در جدول 

اين کششها در مقادير ميانگين متغيرها محاسبه . ترتيب بيشترين تاثير منفی و مثبت را بر تعداد تلفات دارند

  . شده است

  

  ، کشش متغيرهای مورد مطالعه در مقادير متوسط ٩جدول 

  توليد  متغير
سطح 

  فعال

تعداد بچه 

  ماهی

وزن بچه 

  ماهی

دبی 

  آب

دمای 

  آب
  غذا

وزن 

  برداشت
  بيمه

  - ٤٢/٠  ١٦/٤  ٦١/٢  - ٩٢/١  - ٠٢/٢  - ١٢/٠  ٢٣/٦  - ٠٥/٠  - ٣٥/٥  کشش

  يافته های بررسی: ماخذ

       

افزايش . درصد کاهش می يابد ٣٥/٥درصد توليد، تلفات  ١، با افزايش ٩بر اساس نتايج جدول

درصد افزايش تعداد  ١توليد از طريق افزايش تعداد بچه ماهی تلفات را گسترش می دهد به طوريکه با 

لذا جهت کاهش تلفات در واحدهای استان افزايش . درصد بر تلفات افزوده می شود ٢٣/٦بچه ماهی 

توليد از طريق افزايش وزن بچه ماهی، دبی آب ورودی، و کاهش تعداد بچه ماهی، غذای مصرفی و وزن 

  .برداشت توصيه می شود

  

  فهرست منابع
، سازمان جهاد كشاورزي ٨١- ٨٢ي جهاد كشاورزي استان در سال زراعي ، سيماي آمار)١٣٨٣(بي نام  - ١

  .آذربايجان شرقي، مديريت طرح و برنامه

وزارت جهاد  ،۱۳۸۱گزارش عملكرد اداره كل شيالت استان آذربايجان شرقي سال ، )۱۳۸۲(بی نام  - ٢

  .كشاورزي، شركت سهامي شيالت ايران، اداره كل شيالت استان آذربايجان شرقي

، اداره آمار و انفورماتيک دفتر طرح و توسعه ١٣٧٢- ١٣٨٢، سالنامه آماری شيالت)١٣٨٣(بی نام  - ٣

  . شيالت

، تعيين ميزان و ارزيابی )۱۳۸۰(حميدژاد، محمود، جالل سالم، منصور شاکری و هدايت اهللا آخوندی - ٤

ابرکوه استان يزد در  اقتصادی ضايعات گندم در زمان برداشت و خرمنکوبی در مناطق هرات، مروست و

  .۱۲۵- ۱۶۶، ص ۳۴، شماره نهم، اقتصادکشاورزی و توسعه، سال ۱۳۷۶سال 

  .، پرورش قزل آالي رنگين كمان، چاپ اول، انتشارات نقش مهر)١٣٨٠(صادقي، سيد ناصر  - ٥
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  ٢٣٧  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين

  

عوامل اتالف محصوالت كشاورزي در مراحل گوناگون و راهكارهاي مقابله با ، )۱۳۸۳( بيات ،فريبا - ٦

  .٥٠٩- ٥١٩، مجموعه مقاالت کنفرانس روشهای پيشگيری از اتالف منابع ملی، ص نآ

  .سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي ،قيمت تعادلي نان). ١٣٧٣(سنين، محسن مح - ٧

ارزيابی روند توليد و عرضه : ١٣٦٨- ٨٠، ترازنامه غذايي ايران )١٣٨١(نوروزی، فريبا و بيتا صميمی  - ٨

  .در کشور از ديدگاه تغذيه ای، موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصادکشاورزیمواد غذايي 
9- Bejerknes, V.( 1985), Mortality of reared salmon during winter in fjord 
areas, Norsk.Fiskeoppdrett. vol. 10, no. 11,  pp. 40-41, 43 
10- Mendelhall,W., J.E., Reinmuth and R, Beaver (1989), Statistics for 
management  and economics, PWS-KEN7 publishing company, Boston. 
11- Oorschot, R.W.A. and J.H Boon (1993), Mortality of marine cultured 
rainbow trout, Oncorhynchus mykiss  (Walbaum), during the summer in the 
Netherlands, Aquacult. Fish. Manage., vol. 24, no. 3, pp. 291-298. 
12- Teskeredzic, Z., E. Teskeredzic, and M. Hacmanjek ( 1989), High 
mortality of rainbow trout (Salmo gairdneri ) fry c aused by deficiency of 
vitamins C and B sub(2) in commercial fish farms in Yugoslavia, Aquaculture, 
vol. 79, no. 1-4, pp. 245-248. 
13- Thorburn, M ( 1987), Factors influencing seasonal vibriosis mortality 
rates in Swedish pen-reared rainbow trout, Aquaculture, vol. 67, no. 1-2, pp. 
79-85 
14- Wagner, E. J., T. Bosakowski and  S. Intelmann (1997), Combined effects 
of temperature and high pH on mortality and the stress response of rainbow 
trout after stocking. Trans. Am.  Fish.  Soc., vol. 126, no. 6, pp. 985-998. 
15- White، K.J. (1993), Shazam, The econometrics computer program, Version 

7.0, User`s reference manual, McGraw-hill book company. 
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  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين  ٢٣٨

  

  عوامل مؤثر بر تلفات ماهي قزل آال در استان آذربايجان شرقي
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