
 

 

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


 يآبملي توسعه و پرورش ماهيان سردهمايش  دومين
 شهركرد - 1392 ارديبهشت 11و  10
 

٢٧٣ 
 

 بررسي وضعيت  و تحليل اقتصادي مزارع پرورش
 ماهي قزل آال در استان ايالم

  
  2باقر درويشي، 1جعفر رضايي

  عضو هيئت علمي دانشگاه ايالم- 1
  عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي ايالم- 2

 
 چكيده

مزرعه پرورش ماهي قزل آال به دو روش سنتي و مدار بسته در استان ايالم فعال مي باشند ، كـه   20در حال حاضر 
هدف اصلي از انجام اين پژوهش بررسي وضع موجود مزارع پرورش ماهي .در اين طرح بررسي وضعيت شده اند

وري اطالعات در ايـن پـژوهش بـه صـورت     روش گردآ .قزل آال و مقايسه اين دو سيستم در استان ايالم مي باشد
پيمايشي و به شكل تمام شماري از كليه استخرهاي پرورش ماهي قزل آال در استان ايالم بوده است كه با مراجعـه  
به مزارع پرورش ماهي قزل آال در دو شيوه سنتي و مدار بسته اطالعات الزم از طريق پرسشنامه تهيه و تكميل شده 

  :اين تحقيق به شرح ذيل مي باشدمهمترين نتايج . است
پايين بودن سطح سواد ، نگذراندن دوره هاي آموزشي ، سابقه كم كارگران و مديريت مزارع ، تغييرات مـديريت  
مزارع ، اختالف بين ظرفيت اسمي و واقعي مزارع ، تعداد زياد بچه ماهي ريخته شده در هر دوره ، در صد تلفـات  

  . ره پرورش ، پايين بودن ضريب تبديل غذايي ، عدم بيمه مزارعباال ، باال بودن طول مدت دو
  .بررسي وضعيت ، قزل آال ، استان ايالم: كلمات كليدي

 

  مقدمه 
طرحهاي آبزي پروري با توجه به سابقه كم و وجود پتانسيل هاي بالقوه در سطح كشور به عنوان يكي از مهمترين 

در استان ايالم اين مسئله با توجه به وجود شرايط اقليمي مطلوب . دنبخش هاي توليدي و اشتغالزا به حساب مي آي
 23، رشته چشمه 2150( و بسترهاي كاري مناسب از جمله تعداد زياد چشمه ها و رودخانه هاي دائمي و فصلي

 مي تواند جايگاه ويژه) رشته رودخانه دائمي 14رشته قنات، هزار حلقه چاه عميق كشاورزي و  50مورد سراب، 
  :برخي از آنها اشاره مي شود هام شده كه بجزمينه ان اين تحقيقات نسبتاً جامعي در.اي داشته باشد

 Paschal.rg)1984 ( نتايج اين . مزارع پرورش ماهي در استخرهاي زميني پرداخته استوضعيت در تحقيق خود به ارزيابي
تحقيق نشان مي دهد، كه اوالٌ تراكم ماهي رهاسازي شده در هر استخر بر نرخ رشد ماهي و همچنين دوره توليد تاثير دارد و 

 پژوهشي را )zhang.linx,xuieyui )1996. ثانياً ضريب تبديل غذايي وابستگي شديدي با تراكم بچه ماهي در استخر دارد
وبرنج  مي دهد كه كشت توام ماهي نتايج نشان  .برنج ا نجام داده ا ست  در خصوص ارزيا بي اقتصادي كشت ماهي و

قاضي هرسيني ، محمد . درصد پروتئين بيشتري در مقايسه با كشت جداي آنها توليد مي نمايد 8/26محصول بيشتر و41%
. مزارع پرورش ماهي قزل آال دركرمانشاه پرداخته است وضع موجودارشد خود به ارزيابي در پايان نامه كارشناسي ) 1381(

ميانگين باالي سن بهره برداران، پايين بودن سطح سواد، كم بودن ميزان دوره هاي :مهمترين نتايج اين تحقيق عبارتند از
تبديل  ماهه طول هر دوره، ضريب 5نگين آموزشي ، سابقه كم بهره برداران ، تعداد مناسب ماهي هاي كشت شده ، ميا
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در مقايسه اين پژوهش با پژوهشهاي انجام گرفته بايد اشاره نمود كه پژوهش  %.85و درصد بازماندگي باالي  48/1غذايي 
در واقع وجه برجسته اين  .حاضر به مقايسه دو روش پرورش ماهي قزل آال در دو سيستم مداربسته و سنتي پرداخته است

هدف از انجام اين پژوهش بررسي وضع موجود مزارع پرورش ماهي .مين مقايسه دو روش فوق با هم مي باشدپژوهش ه
به صورت پيمايشي و به شكل تمام شماري روش گردآوري اطالعات در اين پژوهش .قزل آال در استان ايالم مي باشد

  .از كليه استخرهاي پرورش ماهي قزل آال در استان ايالم بوده است 
 

  مواد و روشها
پژوهش حاضر در استان ايالم انجام گرفته و جامعه مورد مطالعه كليه مزارع پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان 

روش جمـع آوري داده هـا بـا اسـتفاده از     .بـوده اسـت  ) مدار بسته و سنتي (به دو روش توليدي  1382تا پايان سال 
كه  آمار كليـه اسـتخرهاي  پـرورش مـاهي قـزل آال از مـديريت       مشاهده ، مصاحبه و پرسشنامه مي باشد ، به طوري

. شيالت استان اخذ شده و به صورت سرشماري اطالعات مورد نياز به طرق اشاره شده جمع آوري گرديده اسـت 
اطالعات اخذ شده در خصوص مشخصات پرورش دهندگان از لحاظ خصوصيات دمـوگرافي ، سـابقه پـرورش ،    

، وزن اوليه بچه ماهي ،ميزان غذاي مصـرفي ، طـول مـدت دوره ، تغييـرات مـديريت      سابقه آموزشي ، تحصيالت 
مزرعه ، ضريب تبديل غذايي ، تعداد ماههاي كشت شده در هر دوره ، ظرفيت واحد توليدي ، درصد بازمانـدگي  

 .، ميزان اشتغال ايجاد شده ، قيمت فروش و خريد ماهي بوده است 
  

   نتايج
با سطح  هدر رابط. درصد ميانسال مي باشند  25در صد از بهره برداران جوان و  75مي دهد كه حدود نشان  ميداني يداده ها

سواد بيشترين فراواني مربوط به بهره برداران داراي مدرك ابتدايي و كمترين فراواني مربـوط بـه بهـره بـرداران بيسـواد مـي       
شـده پـرورش    طـي در زمينه آمـوزش هـاي   .  هستند پايين تر در صد از بهره برداران داراي مدرك ديپلم و 75حدود . باشد 

حـدود  .ـ ترويجي را طي كرده اندي  درصد از پرورش دهندگان دوره هاي آموزش 35 فقط نشان مي دهد كه نتايجدهندگان 
درصد از پرورش دهندگان در امر پرورش ماهي از خانواده تحت تكفل خود به صورت كار گر روز مزد استفاده نمـوده   60
سال  7ـ8درصد  5سال و  5ـ6درصد  35سال،  3ـ4درصد  35سال،  1ـ2درصد مديران مزارع  25كه نشان مي دهدنتايج . اند 

سال سابقه اشتغال در پرورش ماهي را  5ـ6درصد  15سال و  3ـ4درصد   40، سال 1ـ2درصد از كارگران  45و  اشتغالسابقه 
درصـد   75درصـد از مـزارع تغييـر مالكيـت و      20 ، در مورد تغييرات در مديريت و مالكيت مزارع پرورش ماهي. داشته اند 

رصـد از مـزارع تلفـاتي بـين     د 65اختالف زيادي بين ظرفيت واقعي و اسمي مزارع وجـود دارد، . تغييردر مديريت داشته اند 
 26-30درصـد تلفـاتي بـين     10درصـد و   16تا20درصد تلفاتي بين  5درصد ،  11- 15درصد تلفاتي بين  20درصد ،  5تا10

ح وبا تقسـيم بنـدي سـط   . ي باشد م ماه 6-7بيشترين فراواني طول مدت دوره مربوط به . درصد در طول يك دوره داشته اند 
در صـد از مـزارع ضـريب تبـديل خيلـي       55يلي خوب ، مناسب و نامناسب مشاهده مي شود كه متفاوت ضريب تبديل به خ

بچه ماهي مورد نياز خود را در داخل اسـتان و   در صد از مزارع ، 55. درصد نا مناسب دارند 30درصد مناسب و  15خوب ، 
 ود راخـارج  از اسـتان تـامين مـي    درصد پرورش دهندگان غـذاي مـاهي خـ    100ودرصد خارج از استان تامين مي كنند  10

در صـد هـم    65درصد در خارج از استان و  10درصد از توليد كنندگان ماهي توليدي خود را در داخل استان و  25نمايند، 
  .در داخل و هم در خارج از استان ماهي توليدي خود را به فروش مي رسانند
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  تحليل شاخصهاي اقتصادي طرح  
حقيق قصد مقايسه واحدهاي توليدي پرورش ماهي را با هم داريم ، براي آنكه بتوانيم شاخص از آنجايي كه ما در اين ت

هائي ارزيابي اقتصادي آنها را با يكديگر مقايسه كنيم بايد جهت محاسبه اين شاخصها براي كليه واحدهاي توليدي از سال 
پايه در نظر گرفته ايم ، اما چون سال تاسيس اكثر  را بعنوان سال 1383به همين دليل ، سال . پايه يكساني استفاده كنيم 

واحدهاي توليدي با همديگر متفاوت مي باشند ، هزينه هاي ثابت هر طرح نيز در سال خاصي تحقق يافته است به همين 
اند را  تحقق يافته 1383دليل براي آنكه اثر ارزش زماني پول را بر روي هزينه هاي ثابت اوليه اي كه در سال غير از سال 

نرخ ( شروع به فعاليت نموده اند را با توجه به نرخ بهره  1383ببينيم ، هزينه ثابت كليه طرح هايي كه در سال غير از سال 
 .محاسبه شده اند 1383بنابر اين شاخصهاي محاسبه در ذيل با توجه به سال پايه .منتقل نموده ايم  1383به سال % ) 14تنزيل 

  

  ) NPV( ارزش خالص فعلي 
بقيه  14و  12،  8،  6،  5نشاندهنده آن است كه بجز طرح هاي شماره  NPVنتايج بدست آمده براي شاخص 

واحد آنها با توجه به  15واحد توليدي پرورش ماهي  20از بين . واحدهاي توليدي فاقد توجيه اقتصادي مي باشند 
فاقد توجيه اقتصادي مي باشند كه بيانگر آنست كه اگر سرمايه اوليه اي كه صرف تاسيس اين واحد  NPVشاخص

از نگاه هزينه درآمد نه عوايد ( در بانكها سپرده گذاري مي شد ، عوايد اقتصادي آن % 14ها گشته با نرخ بهره 

C( ت منافع به مخارج در رابطه با نسب. بيش از سرمايه گذاري در اين طرحها مي شد) اجتماعي 
B

نتايج حاصل ) 
واحد آنها داراي  5واحد توليدي فقط  20از بين . مي باشند NPVاز اين شاخص نيز شبيه نتايج بدست آمده براي 

  .توجيه اقتصادي هستند
 

  ) ROR (نرخ بازگشت سرمايه 
اگر نرخ بازگشت سـرمايه بـراي   . برابر صفر مي گردد نرخ بازگشت سرمايه نرخي است كه در آن ارزش خالص فعلي طرح

يك پروژه بيشتر از نرخ تنزيل مورد استفاده باشد طرح داراي توجيه اقتصادي مي باشد و اگر كمتر باشد طرح موردنظر فاقد 
واحـد   5 درصد فقـط  14نتايج حاصل از نرخ بازگشت سرمايه نشان دهنده آنست كه با نرخ تنزيل . توجيه اقتصادي مي باشد

نتايج حاصل از نرخ بازگشت سرمايه نشان دهنده آنست كه اگـر نـرخ   . واحد داراي توجيه اقتصادي مي باشند 20توليدي از 
كـه حتـي در نـرخ تنزيـل صـفر درصـد هـم داراي توجيـه          19درصد يا كمتر از آن فرض كنيم بجز طرح شماره  8تنزيل را 

يكي از مزاياي اين روش ايـن اسـت كـه بـه     .داراي توجيه اقتصادي مي باشندطرح باقيمانده همگي  19اقتصادي نمي باشد ، 
راحتي ميتوان مشخص كرد كه دولت با چه ميزان سوبسيد بر روي نرخ بهره هاي اعطائي مي تواند كاري كند تـا واحـدهاي   

 . توليدي داراي توجيه اقتصادي شوند

 
  :ر بسته به شرح زير مي باشدنتايج مقايسه شاخص هاي غير مالي سيستم هاي سنتي و مدا

در حاليكـه در سيسـتم هـاي    ) تـن  40متوسـط  (اختالف زيادي در ظرفيت اسمي و واقعي استخرهاي مدار بسـته وجـود دارد   
با توجه به ظرفيت هر يك از استخرها تعداد بچه ماهي ريخته شده نيز با هم تفـاوت  . تن مي رسد 5سنتي حداكثر اختالف به 

امـا ميـانگين وزن   . قطعه بچه ماهي بيش از سيستم سنتي ريختـه مـي شـود     هزار 50در سيستم مدار بسته به طور متوسط . دارد
بازمانـدگي بـه   در سيستم مدار بسته در صد . صيد در پايان هر دوره در سيستم مدار بسته بسيار كمتر از سيستم سنتي مي باشد
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ار بسـته بـه خـاطر شـرايط     در سيسـتم مـد  . اسـت % 90تا85مي باشد در حاليكه در سيستم سنتي حداقل بين % 40طور متوسط 
خاص استخرها ، نحوه نگهداري  و مسئله حفظ اكسيژن و دماي مناسب آب باعـث تلفـات بـاال در طـول مـدت دوره شـده       

طول مدت دوره و ضريب تبديل غذايي در سيستم هاي مدار بسته بهتر از سيستم سـنتي مـي باشـد بـه طوريكـه طـول       . است 
. مـاه مـي باشـد    5/7ماه ، ولي در سيستم سنتي متوسط طـول مـدت دوره    5/5رمتوسط مدت دوره در سيستم مدار بسته به طو

از نظـر ميـزان اشـتغال    . درصد مي باشد 2/1درصد و در سيستم مدار بسته  6/1متوسط ضريب تبديل غذايي در سيستم سنتي 
امـا  ) نفـر   3متوسط (ايجاد كرده اند زايي سيستم مدار بسته به لحاظ حساسيت باال و لزوم مراقبت ويژه تعداد بيشتري اشتغال 

 .نفر در هراستخر مشغول شده اند 2در سيستم سنتي حداكثر 
  

  بحث و نتيجه گيري
سال سن داشته و در  40از پرورش دهندگان كمتر از % 75نتايج مربوط به ويژگي هاي پرورش دهندگان نشان مي دهد كه 

پرورش دهندگان داراي مدرك ديپلم و پايين تر و فقط % 75بيش از از نظر سطح تحصيالت . گروه سني جوانان قرار دارند
بدون گذراندن دوره فعاليت خود را آغاز % 65در زمينه گذراندن دوره هاي آموزشي . فوق ديپلم و باالتر داشته اند% 25

رقم براي كارگران بيش  سال سابقه فعاليت داشته اند ، اين 4از مديران مزارع پرورش ماهي كمتر از % 75حدود . نموده اند
از .از مزارع با تغييرات مداوم مديريت مزرعه روبرو بوده اند% 75بيش از . سال مي باشد 2زير % 45سال و  5زير % 90از 

طرف ديگر اختالف زيادي بين ظرفيت اسمي و واقعي مزارع وجود دارد و اينكه تعداد بچه ماهي ريخته شده در هر دوره 
طول مدت دوره . داشته اند% 10از مزارع تلفاتي باالي % 35ت واقعي مزارع بوده است به همين دليل بسيار بيشتر از ظرفي

از % 55با توجه به تعداد ماهي و مقدار غذا ، ضريب تبديل غذايي . ماه طول كشيده است 8از مزارع بيش از % 40پرورش 
براساس نتايج .از مزارع داراي ضريب تبديل استاندارد هستند% 15مي باشد ، بنابراين فقط  2باالي % 30و  4/1مزارع كمتر از 

سابقه كم مديران و :بدست آمده مهمترين مسائل و مشكالت مزارع پرورش ماهي استان ناشي از عوامل زير مي باشد
هي كارگران در زمينه پرورش ماهي ،سطح تحصيالت پايين اكثر بهره برداران ،عدم گذراندن دوره هاي مناسب پرورش ما

مزارع با تغييرات مديريت مزرعه مواجه بوده اند ،از بعد حرفه اي نگاه پرورش دهندگان به پرورش ماهي يك % 75،حدود 
نگاه اقتصادي نمي باشد اين مسئله در چند شغله بودن آنها و اظهاراتشان در زمينه نقاط ضعف و قوت پرورش ماهي كامالٌ 

ده در هر دوره و افزايش درصد تلفات ،اختالف باالي بين ظرفيت اسمي و مشهود است،تعداد زياد بچه ماهي ريخته ش
واقعي اكثر مزارع،عدم قبول و پذيرش بيمه طرحهاي پرورش ماهي از سوي موسسات بيمه گذار،عدم توازن بين نسبت 

 .ماهي ، ظرفيت استخر و غذاي داده شده يعني رعايت نكردن ضريب تبديل غذايي استاندارد
 

  پيشنهادات
  الزام گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط با پرورش ماهي براي متقاضيان قبل از استفاده از استخرها - 1
 ثبات در مديريت مزارع پرورش ماهي و جلوگيري از تغييرات زياد مديريت در سطح مزرعه - 2

بـه شـرايط   تجديد نظر در دادن مجوز سيستم هاي مدار بسته و تغييرات بنيـادي در اجـزاي  ايـن سيسـتم بـا توجـه        - 3
 )با توجه به وارداتي بودن اين تكنولوژي ( پرورش ماهي قزل آال در كشور ايران

 كنترل ظرفيت واقعي و اسمي مزارع پرورش ماهي از سوي مديريت شيالت - 4

دادن آموزشهاي الزم در زمينه تعداد بچه ماهي ريخته شده ، مقدار غـذاي داده شـده ، طـول مـدت دوره و نهايتـاٌ       - 5
 ريب تبديل غذايي مناسبدستيابي به ض
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 يافتن مكانيزم الزم جهت بيمه كل طرح از سوي موسسات بيمه گذار - 6

 
  فهرست منابع

  . 254:تهران موسسه پژوهشهاي بازرگاني ،  ،چاپ دوم. ، ارزيابي طرحهاي توليدي ، فني ، اقتصادي و مالي )  1378( مطهري ، سيدمهدي سيد )  1
پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد ،     . ، ارزيابي پرورش ماهي قزل اال در استخرهاي دومنظوره كشاورزي كرمانشـاه  )  1381( قاضي هرسيني ، محمد )  2

  . 200:، تهران)ره ( مركز آموزش امام خميني 
كثيـر و پـرورش آبزيـان، اداره كـل آمـوزش و      معاونـت ت . ، اصول تغذيه و غذادهي در پـرورش مـاهي قـزل آال    ) 1379(بشارت . ع و ا . مشايي )  3

  . 17: ترويج، تهران
  . 180:، گيالنپايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه گيالن. ، ارزيابي پرورش ماهي قزل آال به روش پرورش حصار)  1380( م  .هريج )  4

5) Hatch.u.(et.al) , Economic analysis of channel catfish egg fry fingerling and food fish production in 
Alabama – DEP- Agri- economics, auburn uni. , Alabama – USA- 1987 
6) paschal.RG. , Economic analysis of stocking rates and growth function for farm raised catfish for food 
in earthern ponds- Mississippi state uni. , 1984 
7) Xuegui lin , linxiu zhang and Guiting , The economic analysis of rice – fish culture agriculturale 
economics , Chinese academy of agricultural sciences , Beiging ( 1996) 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

