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 چکیده

جه،  ،  قرههایی سد گلستان با نامروستا درحاشیه 4خانوار ی سد گلستان انجام گردید. از در حاشیه 9911تا مهر  9916این پروژه  از مرداد 

برای آزمون روایی ، آماری آلفای كرومباخ )پایایی(ها  از روش بررسی پرسشنامهجهت  .كر پرسشنامه تهیه گردیدآباد، سارجهسورنگ، آقعرب

، جهت شناسایی متغیرهای توصیفی و Topsisآن از روش  بندیتوان عوامل موثر و اولویتاز روش مقایسه لیکرت، جهت بررسی سواالت، 

برای بررسی اثر جنس و سن و غیره  یت وها با وقوع رخداد و در نهایت تخمینی از احتمال وقوع یک رخداد برای فرد خاص از مدل الجرابطه آن

نتایج  شدند.تجزیه و تحلیل ، 91نسخه  SPSS  نرم افزار ها با شد. دادهاسکوئر استفاده برروی پارامترهای اجتماعی و اقتصادی از آزمون كای

مهاجرت در سطح یک درصد،  درصد و 5درصد، اشتغال در سطح  93روش الجیت نشان داد متغیرهای سن، جنسیت و فاصله هر یک در سطح 

 روستایی معهدرجا درآمد اقتصادی، افزایش وضعیت داد معیارهای بهبوددهی معیارها نشانبر تمایل افراد تأثیر گذار است. نتایج آنتروپی وزن

ترین اثرات تاییان، از مهمروس زندگی پروری، بهبودآبزی دربخش و افزایش اشتغال كاذب، ایجاد هایشغل به جوانان تمایل از منطقه، جلوگیری

ستقیم در ایجاد تواند بطور مباشد. نتایج این تحقیق نشان داد كه پرورش ماهی در قفس سدگلستان میاقتصادی اجرای این فعالیت می -اجتماعی

تواند در روتئین میلید پاشتغال، بهبود وضعیت اقتصادی منطقه و گردشگری و كاهش مهاجرت روستاییان به شهرها تاثیرگذار باشد. از طرفی تو

 افزایش مصرف سرانه وسالمت غذایی ساكنین اثر بسزایی داشته باشد.

 

 پرورش درقفس،  مخزن سد ، پرسشنامه، گنبد، اشتغال روستایی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

امروزه افزایش جمعیت و نیاز روز افزون بشر به منابع 

های شیرین جهت پروتئینی و همچنین محدودیت آب

ر یشرب و كشاورزی از یک سو و كاهش صید و ذخا

های جامعه كنونی را ماهیان وحشی از سوی دیگر، نیاز

برای تامین بخشی از پروتئین حیوانی معطوف به محیط 

 از یانمونه قفس در پرورش نمودكه یآبی و آبزی پرور

 است.  آن

سابقه دیرینه چند هزار ساله  پـروری از یـکبزیآ

و در ( Pillay, 1990)باشد در آسیا برخوردار می

سـال پـیش از  2133كشوری نظیر چین، پیـشینه آن بـه 

ولی در  (.9984 ،شاییپیغان و عبداله)رسد می مـیالد

-ید میجد ایـران نـسبتاًبیشتر كـشورهای جهـان از جملـه 

ر آسـیا گـستره د .(Jolly and Clonnts, 1993) باشد

د مـور ماهیگیری  -های توأم كشاورزیوسـیعی از نظـام

 كشورهایگیرد كه عمدتًا درمی بـرداری قـراربهـره

باشند می چین، بنگالدش، هنـد، مـالزی، تایلنـد و ویتنـام

(FAO, 2000b). هی در صورتی كه در آفریقا پرورش ما

شود باعث افزایش  های حمایتی دولت همـراهبا سیاست

معتقدند كه این امر شده و رشد اقتصاد و امنیت غذایی 

 امنیت غذایی شود رشد اقتصاد و تواند باعثمی

(Brummett et al., 2008مطالعه در .)  و دلتای جنوب

اری در گذكه بین میزان سرمایهنشان داد  ویتناممکونگ 

درآمد كشاورزان  واحدهای پـرورش مـاهی و افـزایش

 گذاری دردار وجود دارد و سرمایهرابطه مثبت و معنی

منطقه مورد مطالعه باعث بهبود وضـعیت اقتـصادی 

 Minh Duc, 2007  Nhan et ;)است  كـشاورزان شـده

al., 2007.) 

ولید، بیوتکنیک ت ،پروریهرچند برای توسعه آبزی

 رد، لیکن اهمیت نقش اجتماعی ونقش كلیدی دا

-ینم را پروری اقتصادی آنها را در توسعه پایدار آبزی

ماعی اجت -ارزیابی اثرات اقتصادی توان نادیده گرفت.

پرورش ماهیان سردابی در مزارع شهرستان بویراحمد 

گذاری در بخش آبزیان و كه افزایش سرمایهد نشان دا

و  و مقدار غذاهای مرتبط با آن و بهبود كیفیت بخش

قوت روستاییان از مهمترین اثرات اقتصادی احداث 

مردانی ( وندرمزارع پرورش ماهی سردآبی به شمار می

 (.9919، ادبی و احمدوند

 تواندهایی است كه میپروری یکی از روشآبزی

در رفع نیازهای اقتصادی جوامع، از طریق استفاده بهینه 

تغال و جلوگیری از همچنین ایجاد اش از منابع آبی و

مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری، بسیار مؤثر 

های كالن بخش شیالت در هر و یکی از سیاست باشد

ای هبرداری بهینه از منابع آبی و پتانسیل بهره ،كشوری

و  (9989اداره كل شیالت استان مركزی، (آن است 

هدف از انجام هر فعالیت اقتصادی ، كسب سود 

ی است و مناسب ترین راهکار برای افزایش حداكثر

تولید و درآمد كشاورزان بکارگیری درست و مطلوب 

(. در 9918)یزدانی و همکاران،  كلیه عوامل تولید است

 معیشت در پروریآبزی جایگاه تحقیقی بر ارزیابی

زاهدان، با انتخاب  شهرستان روستایی كشاورزان پایدار

 ریپروشان داد كه آبزیخانوار و توزیع پرسشنامه ن 52

 و انسانی اجتماعی، هایدارایی پایداری بیشتر موجب

 با در مقایسه فعال پرور آبزی كشاورزان معیشتی مادی

 پژوهش، هاییافته است. برمبنایبوده دیگر گروه دو

 معیشت پایداری وضعیت بهبود سبب پروریآبزی

)شهركی و شریف  استفعال شده پرورآبزی كشاورزان

 (.9914زاده، 

قانون برنامه پنجم توسعه كشور،  914با توجه به ماده 

دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در 
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ریزی، راهبردی، نظارت و زمینه سیاستگذاری، برنامه

های اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و هماهنگی بین دستگاه

كیفیت زندگی روستائیان و كشاورزان و كاهش نا 

ه ، عشایری و جامعهای موجود بین جامعه روستاییبرابری

 (.9919، حمایت الزم را به عمل آورد )درخشنده، شهری

بعنوان صنعت  پرورش ماهی درقفس معرفی روش

نوین در آبزی پروری به دهه اواخر دهه هفتاد و اوایل 

دهه هشتاد میالدی و با پیشگام شدن كشور نروژ صورت 

پرورش  .(9911همکاران، )حسین جانی و  گرفته است

گذاری زود بازده و از منظر ماهی در قفس یک سرمایه

استفاده بهینه از منابع و تولید محصول، یک موضوع 

خیلی مهم و از نظر اشتغالزائی و توسعه پایدار، از جایگاه 

یری گ. اگر بتوان درفرایند تصمیمای برخوردار استویژه

عی را دخیل نمود، كارگزاران، ارزیابی تاثیرات اجتما

ه با گیری كرد. بعالوتوان بهتر تصمیمدراین صورت می

بینی كردن و مدیریت تاثیرات اجتماعی ناشی از پیش

اجتماعی فراوانی، نصیب مردم  –پروژه، مزایای اقتصادی 

ای هو اجتماع محلی خواهد شد. نباید از یاد برد كه پیامد

مزایای  د منافع وتوانهای توسعه میپیش بینی نشده پروژه

ها را بشدت كاهش دهد. از همین نقطه است این پروژه

 یابد.كه ارزیابی تاثیرات اجتماعی اهمیت می

 هاییکی از مهمترین الزامات و شرایط اجرای پروژه

ای در كشورها این است كه هر سازمان پیش از توسعه

هراقدام، تاثیر آن پروژه را درروندكیفی زندگی انسانی ) 

اقتصادی و اجتماعی( شناسایی و بررسی نماید. ارزیابی 

 Socio-economic Impactاقتصادی و اجتماعی بنام 

Assessment (یا به اختصارSEIA معروف است كه به )

 گیری كارگزارانرایند تصمیملحاظ این ارزیابی در ف

تواند به آنها كمک نماید و از این طریق ای، میتوسعه

ای همزایای بیشتری به مردم منطقه برساند. از طرفی پیامد

ان ها می تواند بسیار آسیب رسبینی نشده این پروژهپیش

باشند. منظور از تاثیر اجتماعی، هرگونه تاثیر پروژه بر 

روابط اجتماعی و سازماندهی مردم ی زندگی، كار، شیوه

ها، هنجارها و باورهای مردم نیزدر است. تغییر در ارزش

این بین باید مورد توجه قرارگیرد. درحقیقت ارزیابی 

اجتماعی به شناسایی، تحلیل و  –تاثیرات اقتصادی 

ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از یک پروژه 

ی بر ها چه اثراتار ما انسانگوید رفتپردازدكه به ما میمی

جوانب اجتماعی محیط خواهد گذاشت. به عبارتی 

ادی های اقتصدیگر، تحلیل، نظارت و مدیریت بر پیامد

ی تواند مثبت یا منفای كه میهای توسعهاجتماعی پروژه

ها آشکار شود )حافظیه و همکاران، باشد، باید در ارزیابی

9911.) 

 -ماعیشناسایی اثرات اجتاین تحقیق بمنظورتعیین و 

 آال در قفساقتصادی حاصل از پرورش ماهی قزل

رات ها و نظ)مخزن سد گلستان( و همچنین كسب دیدگاه

های انجام شده صورت پذیرفت. روستاییان از فعالیت

ی افزایش اجرای این طرح در منطقه تحقیق در زمینه

برداران و جلوگیری از مهاجرت اشتغال برای بهره

ها و روستایی كه در حال حاضر از مهمترین چالش

شود را بررسی معضالت مناطق روستایی محسوب می

 نمود.  

 دیاقتصا -اجتماعیحال با توجه به بررسی اثرات 

پروری توسط محققین مختلف دنیا و تأكید فائو بر آبزی

پروری در آینده نقش مهمی را در آبزی این نکتـه كـه

ارزآوری و توسعه  د، اشـتغال،تـأمین غـذا، درآمـ

این در حالی است (. FAO, 2000a) كندروستایی ایفا می

اثرات  جهت شناسایی  ی هدفمنـدیكه هیچ مطالعـه

پروری در قفس حاصل از آبزی اقتصادی -اجتماعی
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نگرفته  در منطقـه مـورد مطالعـه صـورت)مخزن سدها( 

 است

                                                 

 مواد و روش ها

 معرفی محدوده مورد مطالعه

 93این تحقیق در محدوده ســد گلســتان در فاصــله 

 كیلومتری جنوب شرقی شهرستان گنبد انجام گردید.

 
موقعیت جغرافیایی روستاهای موردمطالعه درمنطقه نسبت  :9شکل

 به شهرستان گنبد

 
 گلستانها در سد ی تکمیل ساخت قفس: مرحله 2شکل 

در این  ت. توصیفی اس این تحقیق از نوع كاربردی،

ـــنامه  اطالعات بروشآوری تحقیق جمع ـــش تکمیل پرس

ابتدا جامعه آماری را كه شــامل روستاییان  گردید.انجام 

انتخــاب كرده و میزان جمعیــت آنهــا  بوداطراف منطقــه 

اولیه تدوین پرســـشـــنامه (. 9)جدول گردیداســـتخرا  

 53صـورت آزمایشــی توسط تعدادبه صـورت گرفت و 

ـــنــا  آبزی  پرورینفر از افراد خبره و مطلع و كــارش

برای بررسی مناسب بودن سواالت،  . همچنینتکمیل شد

ـــتگی نیز  ـــتفـاده از آزمون همبس جمع امتیــاز كـل بــا اس

ـــبـه  ـــی  ومحـاس جمع آوری اطالعات  به گردید. بررس

ـــنامه از  ـــش ـــتایی 981روش تکمیل پرس  از خانوار روس

ــ4 ــیهروس ــتان با نامتا درحاش ــد گلس جه،  های ،  قرهی س

ـــورنـگ،  آقعرب ـــارجهس  كر انجام گردید. آباد،  س

پرســشــنامه اولیه تهیه و به صــورت آزمایشــی توســط 

ــا   ، نـفـر از افراد خبره 53تـعــداد ـــن مطلع و كــارش

رای ب . همچنینش آزمون(انجـام گرفت )پی پروریآبزی

فاده یاز كل با استبررسـی مناسب بودن سواالت، جمع امت

 گردید. ســ سبررســی  واز آزمون همبســتگی محاســبه 

پرسشنامه ها توسط افرادی از جامعه اصلی بطورتصادفی 

 ( توزیع شد.9و طبق جدول )  تکمیل شد وانتخاب 

 

 (9911) بررسی درمنطقه سدگلستان: اطالعات جمعیت روستاهای مورد 9جدول

طول  نام روستا شهرستان ردیف

 جغرافیایی)شرقی(

عرض 

 جغرافیایی)شمالی(

موقعیت نسبت 

 به سدگلستان

تعداد 

 جمعیت

تعداد پرسشنامه 

 توزیع شده

 99 869 متر 533 91°92'93" 55°21'33" امان قره جه گنبدكاوو  9

 91 9351 متر233 91°99'23" 55°28'24" عرب سورنگ گنبدكاوو  2

 69 5594 متر9933 91°21'19" 55°24'44" آق آباد گنبدكاوو  9

 54 9332 متر9433 91°92'81" 55°99'24" سارجه كر گنبدكاوو  4
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ها توســط افرادی از جامعه اصــلی از این پرســشــنامه

ـــد )پیتکمیـل  كـه بـا تکمیـل آنهـا محقق  ش آزمون(ش

له درمرح. تواند درك درستی از سواالت داشته باشدمی

ـــتفـاده از روش های آماری از جمله آلفای بعـدی بـا اس

 . یایی()پاشد ها پرداخته كرومباخ به بررسـی پرسـشنامه

یکرت ل سهترین مقیا  در تحقیقات اجتماعی، مقایرایج

ـــت كـه برمبنای  ـــکل می  6تا 9اس دراین مورد  .گیردش

ـــواالت،  6تــا9از مبنــای  همچنین برای آزمون روایی س

 (.9916استفاده شد )اكبرزاده و كابلی، 

ا هها و اطالعات بدسـت آمده از پرسشنامهكلیه داده

ثبت  2399نسخه   Excel بعد از اصالح آماری در برنامه

 های جغرافیای اقتصــادیو در این ارتباط ویژگی گردید

فاده تو اجتماعی در منطقه پشـت مخزن سد گلستان با اس

خالصه  و با استفاده از  های آماری دسـته بندی،از روش

ـــه بین آنها انجام  ـــایر توابع تجزیـه و تحلیـل و مقـایس س

، 91نسخه  SPSS و سـ س با اسـتفاده از نرم افزارگردید 

ـــدنــد.هــا تجزیــه و تحلیــل داده این تحقیق بــه منظور  ش

ـــادی اجتمــاعی پرورش مــاهی در قفس  -ارزیــابی اقتص

 گردید. گلستان انجام درمنطقه سد

ای هرتبه بندی و آنالیز پاســـخ پاســـخگویان به آیتم

اقتصـــادی و اجتماعی با اســـتفاده از آزمون كروســـکال 

 والیس انجام شد.

ـــن و غیره بر ـــی اثر جنس و س روی  برای بررس

پارامترهای اجتماعی و اقتصـادی از آزمون كای اسکوئر 

دانی ادبی مر؛ 9914)درخشان و طغیانی، گردید استفاده 

 (.9919و احمدوند، 

درنهایت پس از بررســـی تمام پارامترهای مربوط به 

ـــط افراد متخصـــ ، این مطـالعه پس از وزن دهی توس

 با (اقتصـــادی –نســـبت به پارامترهای اصـــلی )اجتماعی

ـــتفـاده از آزمون ـــبه    TOPSISاس عـدد مربوطه محاس

ــ. گرددمی ه وزن دهی در بمقادیر بدســت آمده از محاس

دار دهند كه به آن برنهایت سـتون اولویت را تشکیل می

 .دگویننیز می (eigenvector) هژوی

ـــی اولویت ارها بندی معیو رتبه بندیبه منظور بررس

ـــامـل  ـــادی  24كـه در مجموع ش متغیر اجتمــاعی، اقتص

ـــد، ابتدا وزن هریک از معیارها با روش آنتروپی می باش

محاسبه گردید، س س اولویت بندی معیارها با با استفاده 

 بدست آمد. TOPSISاز روش 

ــده قرار میاین عدد در یک دامنه پیش یرد گبینی ش

توان گفـت آیـا این فعـالیت دارای اثرات مثبت، كـه می

برای  .(9988منفی و یا كم اثر است )اسدی و همکاران، 

   بررسی اثر متغییرها از مدل الجیت استفاده شده است.
 

 نتايج 

پاســـخگویان  فردی هایویژگی توصـــیفی تحلیل

سال،  11/98نشان داد كه میانگین سنی كل نمونه آماری 

ــال و حداقل آن ،  65حداكثر ســن پاســخگویان ،   29س

ــال با  93های كمتر از ســال بود. كه در این یافته گروه س

 59/61)نفر 993سال با  53تا  93( ، بین % 11/91)نفر 91

 13/93)نفر 23( بیشـترین درصـد و باالی پنجاه سال با %

یق های تحق یافته( كمترین درصـــد را تشـــکیل دادند. %

و زنان با ( % 5/84نفر ) 958كه مردان فراوانـی  دادنشان 

 میزان خصـــوص در بود. (% 5/95) نـفر91فـراوانـی 

ـــخگ تحصـــیالت ـــواد  نفر 43 تعداد ویـان،پـاس بی س

ابتــدایی  تحصـــیالت نفر دارای 91 تعــداد (91/29٪)

ـــترین٪11/45نفر تــا دی لم ) 86( تعــداد96/93٪)  (  بیش

 مدرك دارای نفر 42 و تعداد درصــد از پاســخگویان

ـــــورد مطالعه این ( ٪46/22) باالتر و لیســـانس افراد مـ

 .دادندمیتحقیق را تشکیل 
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ت تح اجتماعی بطور جداگانه دو بخش اقتصـادی و

ـــون  آزمون خش درب قرارگرفت.آلفای كرونباخ و پیرس

محاسبه 3559آلفا كه سوال بود  8سـواالت اقتصـادی كه 

خ آلفای كرومبا اجتماعیسواالت بخش برای  . وگردید

ون پیرسمحاسـبه شد. برمبنای نتایج آزمون  3519 معادل 

 حذف گردید. سوال  2

اقتصــادی با اســتفاده از آزمون های رتبه بندی آیتم

د هایی از قبیل درآمكروسـکال والیس نشان داد كه آیتم

ـــعیت اقتصـــادی و جذب  ـــتایی، بهبود وض جـامعه روس

ـــرمـایه ای هگذاری در آبزی پروری به ترتیب در رتبهس

ـــتند  ـــنجی از لحاظ اهمیت قرار داش ـــوم نظرس اول تا س

  .(2)جدول
 های اقتصادی با استفاده از آزمون كروسکال والیسبندی آیتم. رتبه2ول جد

 رتبه بندی رتبه بندی میانگین بخش اقتصادی

 9 98/9385 جذب سرمایه گذاری در آبزی پروری

 2 91/9349 بهبود وضعیت اقتصادی

 9 55/9391 درآمد جامعه روستایی

 4 94/153 سرمایه گذاری در سایر بخش های كشاورزی

 5 41/636 صادرات به استان های هم جوار

 6 51/593 درآمد از راه توریسم

 1 38/591 سرمایه گذاری در سایر بخش ها

 8 69/491 صادرات به بازارهای خارجی

 
 

مقایسه میانگین سواالت اقتصادی در چهار روستای 

دهد كه نظرات روستاییان در زمینه مورد مطالعه نشان می

ســـواالت اقتصـــادی كه نظرات آنها در مورد ســـواالت 

ـــتان ـــادرات به اس زایی از راه های هم جوار و درآمدص

  (.9توریسم اختالف معنی داری دارند )جدول 

 

سواالت اقتصادی در چهار روستای مورد بررسی با استفاده از آزمون سنجی در خصوص كننده در نظر. مقایسه نظرات افراد شركت9جدول 

 (35/3داری كروسکال والیس )سطح معنی
sig سواالت اقتصادی روستا تعداد  میانگین رتبه بندی 

333/3  52/13  جوار هم های استان به صادرات آق آباد 69  

15/939   سارجه كر 54  

  امان قره جه 99  932

45/993   عرب سورنگ 91  

333/3  84/938  توریسم راه از درآمد آق آباد 69  

21/89   سارجه كر 54  

11/999   امان قره جه 99  

19/68   عرب سورنگ 91  
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ـــتفاده از آزمون بندی آیتمرتبـه های اجتماعی با اس

فزایش اهایی از قبیل كروسکال والیس نشان داد كه آیتم

ین های نووری از منابع آبی و روشاعتبارات، ارتقاء بهره

ـــتغال در تولیـد و پرورش آبزیـان، افزایش  در بخش اش

 اب مرتبط هایدر بخش آبزیان و ایجاد اشـــتغال پرورش

آبزیــان بــه ترتیــب در رتبــه هــای اول تــا پنجم  پرورش

 .(4نظرسنجی از لحاظ اهمیت قرار داشتند )جدول 

 
 . رتبه بندی آیتم های اجتماعی با استفاده از آزمون كروسکال والیس4جدول 

 رتبه بندی رتبه بندی میانگین بخش اقتصادی

 9 38/2249 اعتبارات افزایش

 2 34/2912 آبی منابع از وریبهره ارتقاء

 9 89/2315 آبزیان پرورش و تولید در نوین هایروش

 4 44/9881 آبزیان پرورش در بخش اشتغال افزایش

 5 16/9869 آبزیان پرورش با مرتبط هایدر بخش ایجاد اشتغال
 

 ایروست چهار در اجتماعی سواالت میانگین مقایسه

 ینهزم در روستاییان نظرات كه دهدمی نشان مطالعه مورد

افزایش ســـرانه  ســـواالت مورد در اجتماعی ســـواالت

ــان، تنوع ـــی مصـــرف مــاهی و آبزی  پرورش در بخش

جدید،  مشـــاغل ســـایر ماهیان،  ایجاد جدید هایگونه

ـــطح معنی  35/3داری بهبود و رونق حمــل و نقــل در س

 (.5 جدول) داری دارنداختالف معنی

 

 زمونآ از استفاده با بررسی مورد روستای چهار در اجتماعی سواالت خصوص در سنجی نظر در كنندهشركت افراد نظرات مقایسه. 5 جدول

 (35/3 داریمعنی سطح) والیس كروسکال

 

  

Sig سواالت اجتماعی روستا تعداد میانگین رتبه بندی 

 آبزیان و ماهی مصرف سرانه افزایش آق آباد 69 11/86 328/3

   سارجه كر 54 61/999

   امان قره جه 99 36/81

   عرب سورنگ 91 64/84

 ماهیان جدید هایگونه پرورش در بخشی تنوع آق آباد 69 39/16 333/3

   سارجه كر 54 31/995

   امان قره جه 99 68/89

   عرب سورنگ 91 91/13

 جدید مشاغل سایر ایجاد آق آباد 69 99/12 32/3

   سارجه كر 54 81/931

   قره جهامان  99 19/16

   عرب سورنگ 91 38/15

 نقل و حمل رونق و بهبود آق آباد 69 41/13 39/3

   سارجه كر 54 14/932

   امان قره جه 99 38/931

   عرب سورنگ 91 34/16
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 مدل الجیت

دهنده نتایج حاصل از برآورد مدل با نشان 6جدول 

باشـــد. با توجه به نتایج این الجیت میاســتفاده از روش 

ــیت و فاصــله هر یک در  ــن، جنس جدول ، متغیرهای س

درصد و مهاجرت  5درصـد، اشتغال در سطح  93سـطح 

 در سطح یک درصد، بر تمایل افراد تأثیر گذار است.

 نتایج مدل الجیت :6جدول 
 اثر نهایی معنی داری آماره tارزش آماری  ضریب ها متغیر ها

 -33333333333439/3 3911/3 -99/2 -391/93 ضریب ثابت

 33333333333336/3 1998/3 -38/3 -366/3 سن

 33333333333349/3 8949/3 29/3 245/3 جنسیت

 -33333333333339/3 1921/3 94/3 952/3 فاصله ) كیلومتر(

 33333333333393/3 3448/3 39/2 351/9 اشتغال

 33333333333925/3 3358/3 11/2 938/9 مهاجرت

6386/3 McFadden R-Squre 

1245/53 Likelihood ratio test 

9193/96- Log likelihood 

 بندیبندی و رتبهاولویت

ـــی اولویت ارها بندی معیو رتبه بندیبه منظور بررس

ـــامـل  ـــادی متغیر  24كـه در مجموع ش اجتمــاعی، اقتص

ـــد، ابتدا وزن هریک از معیارها با روش آنتروپی می باش

محاســبه گردید، ســ س اولویت بندی معیارها با اســتفاده 

 بدست آمد.  TOPSISاز روش 

دهی معیارها با استفاده نتایج حاصل از وزن 1 جدول

ـــان می دهـد. معیـارهـای افزایش از روش آنتروپی را نش

ــ ــم، گس ــته درآمدزایی توریس ــنایع تبدیلی و بس ترش ص

ت به صادراها، گذاری بیشـتردرسایربخشبندی، سـرمایه

ـــی در پرورش گونهو  بـازارهای خارجی های تنوع بخش

هـای اول تا پنجم را در بـه ترتیـب رتبـه جـدیـد مـاهیـان

 اند.دهی نرمال كسب كردهوزن

 روش آنتروپیسازی شده با وزن نرمال :1جدول 
 رتبه بدست آمده نام معیار وزن نرمال شده

3483/ توریسم جذب از ناشی درآمد افزایش    9 

3459/3  2 گسترش صنایع تبدیلی و بسته بندی 

3911/3 (ها)صنعت ، خدمات و غیرهگذاری بیشتر در سایربخشسرمایه   9 

3989/3  4 صادرات به بازارهای خارجی 

3914/3 های جدید ماهیانپرورش گونهبخشی در تنوع   5 

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

ـــاهده 8همانطور كه در جدول  ـــت، در قابل مش اس

 –ارزیــابی مهمترین عوامــل موثر بر اثرات اقتصــــادی 

اجتماعی حاصل از این فعالیت در منطقه، افزایش جذب 

ت بهبود وضعیگذاری در زمینه پرورش آبزیان و سرمایه

ـــتایی منطقه،  اقتصـــادی و افزایش درآمد درجامعه روس

ـــغل  های كاذب و ایجادجلوگیری از تمایل جوانان به ش
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ب در آبزیان بترتی پرورش با مرتبط هایدربخش اشــتغال

معیار در نظر گرفته  98هـای اول تا پنجم را در میان رتبـه

 شده كسب نمودند.

 TOPSISرتبه بندی معیارها با استفاده از روش : 8جدول 
 رتبه بدست آمده نام معیار فاصله تا برگزیده
9125/3 گذاری درزمینه پرورش آبزیانافزایش جذب سرمایه   9 
9648/3  2 بهبود وضعیت اقتصادی 

9694/3  9 افزایش درآمد درجامعه روستایی منطقه   

9623/ به شغل های كاذب جلوگیری از تمایل جوانان   4 

9639/3 های مرتبط با پرورش آبزیانایجاد اشتغال دربخش   5 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 بحث 

ارها و بندی معیبا توجه به نتایج بدســت آمده از رتبه

ــده، بطور كلی مهمتعداد معیارهای در نظر گرفته رین تش

پروری در قفس در پشـــت ســـد را عوامل موثر در آبزی

ــــت: افـزایش جــذب مـی ــدیـن تـرتـیــب دانس تـوان ب

گذاری در زمینه پرورش آبزیان ، بهبود وضعیت سـرمایه

ـــتایی منطقهاقتصـــادی،     ،افزایش درآمد درجامعه روس

ـــغل ایجاد ،  های كاذبجلوگیری از تمایل جوانان به ش

ـــتغـال دربخش  ودبهب، هـای مرتبط بـا پرورش آبزیاناش

 بخش پرورش افزایش اشـــتغال در،  گی روســـتاییانزند

 . آبزیان

ــت آمده از این تحقیق می وان تبا توجه به نتایج بدس

 یگفـت كـه اثرات یـک فعـالیـت اقتصـــادی بر جـامعه

ـــتنـد و می ـــان نیس توان با اطراف آن دارای ارزش یکس

ـــت آمــده، رتبــه ـــتفــاده از نتــایج بــدس بنــدی آنهــا و اس

ر ینی مثبــت اثرات طرح دهـایی بــا پیش بگیریتصـــمیم

 بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت منطقه داشته باشیم. 

 های تحقیقاتدر تحقیقی كه برنیاز (9989)صــالحی

پروری در ایران داشت بیان داشت كه نقش اقتصاد آبزی

ـــعـه ی آبزی پروری بردرآمـد ملی، افزایش درآمد توس

متر كروستاییان، اشتغالزایی، بخصوص اشتغال در مناطق 

ـــتایی كه زمینه ـــعه یافته و روس های محدودی برای توس

ـــتغـال در آنها وجود دارد می تواند در جذب دیدگاه اش

گذاران تاثیر بسزایی داشته باشد. بطوركلی هنوز سیاست

پروری و اثرات آنها در اقتصــاد كالن و های آبزیپروژه

اثرات اجتمـاعی آن در بهبود زندگی جامعه مورد توجه 

 اســت. بر اسا گرفته و مطالعات الزم انجام نشــدهقرار ن

ـــترش ـــر احداث و گس واحدهای پرورش  تحقیق حـاض

ـــه پشت سد ماهی ـــب  ،منطقه مورد مطالعـ بهبود   موجـ

ــادی،  ــعیت اقتص ــتایی وض افزایش درآمد درجامعه روس

ـــتغـال دربخش، منطقـه هـای مرتبط با پرورش ایجـاد اش

كه  رددگینه میگذاری بیشتر در این زمسـرمایه و آبزیان

 با نتایج صالحی مطابقت دارد.

Minh Duc (2331 ) ــزان ــان میـ با بررسی رابطه میـ

پرورش ماهی و  گـذاری در احـداث واحـدهایسـرمایه

ــاورزان در جنوب ویتنام  ــت درآمد كش ن كه بیبیان داش

ـــاهی و میزان سرمایه ـــرورش مـ گذاری در واحدهای پـ

د دار وجوثبت و معنیدرآمد كشاورزان رابطه م افـزایش
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منطقه مورد مطالعه باعث بهبود  گذاری دردارد و سرمایه

ـــده ـــشاورزان شـ ـــصادی كـ ـــعیت اقتـ طبق  است. وضـ

ی حاضر با اجرای آبزی پروری در سد گلستان با مطالعه

توجــه بــه رونق اقتصــــادی وكســــب كــار در منطقــه 

كشاورزی، صنعت و )ها دیگر بخش دری گـــذارسرمایه

ــهیز تقویت مین (خدمات ــردد كـ ــایجنت این نتایج با گـ  ـ

  .مطابقـت دارد داك  مـین

ــدحو  ا مـردانـی ادبی در تحقیقی  (9919) مــدون

اجتمـاعی پرورش مـاهیان  -ارزیـابی اثرات اقتصـــادیبر

ســردابی در مزارع شــهرســتان بویراحمد بهبود كیفیت و 

ـــتـاییـان   تغییرات  بـا ضـــریب)مقـدار غـذا و قوت روس

ـــرمــایــهاف ،(382/3 گــذاری در بخش آبزیــان و زایش س

( را  384/3 تغییرات  با ضــریببا آن ) های مرتبط بخش

از مهمترین اثرات اقتصــادی پرورش ماهیان ســردابی در 

  اثرات كه این آوردهبه شمار مزارع شـهرستان بویراحمد

ضــایی و ر (،9988) ی اســدی و همکارانبا نتایج مطالعه

 و همکاران Yang ( ،9911) براهیمیا (، 9986) درویشی

(2334 ) ،Ahmed and Lorica (2332 )و 

كه پرورش ماهی در  بیان داشـــتنده ك(  9989)صــالحی

ـــرمــایــهمزارع می گــذاری در بخش توانــد بــه بهبود س

ــاورزی و ــتغال،  كش ــعیت اش ــاورزی، بهبود وض غیركش

دهندگان گســـترش صـــادرات و افزایش درآمد پرورش

ـــود، همخوانی دارد منجر در مورد مهمترین اثرات . ش

ــه افزایش گردش و تفریح در بین  آناجتمــاعی  نیز ب

 دلخوشی و شادی( 358/3با ضریب تغییرات )روستاییان 

و همچنین افزایش /( 319با ضریب تغییرات )روسـتاییان 

ا ب)روســتاها  روســتاییان به شــهرها و دیگر رفت و آمد

 نمود.اشاره /( 319ضریب تغییرات 

ــاز و هـمکــ ــابی اثرات 9916) ارانگـلـب ( در ارزی

اقتصـــادی و زیســـت محیطی ســـد و شـــبکه  -اجتماعی

 طور آبیـاری تنگاب فیروزآباد فار  بیان نمودند كه به

 توانمی منطقه را در تنگاب سد طرح اثر مهمترین كلی

 به این موضوع اهمیت .دانست كشاورزی شرایط بهبود

 شـــرایطبهبود   نتیجه در كه اســت لحاظ این از ویژه

 مانند اشتغال اجتماعی هایشاخ  منطقه در كشاورزی

 مشاغل مرتبط كشاورزان، درآمد كشاورزی، بخش در

یابد. با توجه به محدودیت می بهبود غیره و كشاورزی با

منابع و جلوگیری از اتالف این منابع محدود، به ویژه در 

ــابـی طرح ـــعــه، ارزی ـــورهــای درحــال تـوس ی هــاكش

بخصـــوص ســـدها از نظراقتصـــادی و گذاری، ســـرمایه

های قبل و دركنـارآن ارزیـابی اجتماعی در تمامی دوره

بعد از اجرای طرح، امری ضــروری و پیش نیاز انجام هر 

 طرح است. 

دهد این اثرات اقتصــادی تحقیق حاضــر نشــان می

ـــرمایهفعـالیـت می گذاری در توانـد بر افزایش جذب س

ــان،  ـــتغــال در و افزایشایجــاد زمینــه پرورش آبزی  اش

ــانبـخش ــا پرورش آبزی ـــتغــال غیر  هــای مرتبط ب )اش

كشـاورزی را گسـترش داده و وابستگی به تولید درآمد 

ــاورزی را كاهش دهد( و  افزایش درآمد فقط از راه كش

ــتایی  در ــتاییان بهبود وجامعه روس گذار اثر زندگی روس

توان گفت باشـــد و درخصـــوص اثرات اجتماعی نیز می

و نقل در منطقه كه حاصــل آن رفت  بهبود و رونق حمل

و آمد بیشتر روستاییان به شهر و تبادل آسان كاال، نشاط 

بیشتر حاصل از آسایش اشاره نمود كه این نتایج با نتایج  

گلبـاز و همکاران و همچنین  و  احمـدونـد مردانی ادبی

 مطابقت دارد.

ـــینی ( در تحقیقی 9914) و میرك زاده ملــک حس

 توسعه بر سازیسد اقتصادی  –اعی تحلیل اثرات اجتمبر

روستایی انجام دادند بیان داشتند كه یکی از اهداف مهم 

ی روسـتایی بحث كاهش فقر در مناطق روستایی توسـعه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
99

.1
4.

3.
9.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                            10 / 15

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1399.14.3.9.1
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-667-en.html


 89 ...... كمانی رنگینآالاجتماعی پرورش ماهی قزل -اقتصادی ارزیابی اثرات  

ـــد. یافتهمی های تحقیق آنها حاكی از موفقیت پروژه باش

ــاه در زمینه كاهش فقر در منطقه ــلیمانش ــد س  ی تحتس

سد مذكوراز طرق پوشـش خود بوده اسـت. در حقیقت 

اســت نقش بســزایی را در این زمینه ایفا مختلف توانســته

كند. از طرف دیگر یکی از اثرات اجتماعی سد مذكور 

كـاهش مهـاجرت و حتی در مواردی مهاجرت معکو  

اســـت. ســـد مذكور در تقویت و تنوع اشـــتغال غیر بوده

ـــتــا هــا نیز موفقیــت خوبی كشــــاورزی در محیط روس

این  دهد كهها نشان میبررسی شاخ  است. نتایجداشته

ـــتگی و  ـــرمایه اجتماعی، همبس طرح از لحاظ تقویت س

ـــجـام اجتمـاعی، بـاال بردن امیـد به زندگی در مردم  انس

منطقه، حفظ امنیت منطقه و برقراری آرامش نسبی موفق 

ای را بجاگذاشــته است. یکی بوده و اثرات قابل مالحظه

ه توریسم و جذب از اثرات مهم سـد سـلیمانشــاه، توســع

اسـت، سـد مذكور هر سـاله گردشــگران گردشـگر بوده

زیادی را برای دیدن خود به شــهر ســنقر و منطقه تحت 

ـــش خود جلـب كرده ـــت كه از جهات مختلف پوش اس

اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی قابل تامل اســت و تبعات 

ــان می ــی نش هد دمثبت فراوانی را در پی دارد. این بررس

وركلی باعث بهبود وضعیت اقتصادی كه سـد مذكور بط

ـــده و اثرات اقتصـــادی از جمله افزایش قیمت  منطقه ش

ـــعــه بخش  زمـیـن و امـالك، افـزایـش درآمــد، تـوس

كشــاورزی، اطمینان روســتاییان از كســب درآمد ثابت، 

ــرمایه ــتایی، افزایش جذب س ــهری به مناطق روس های ش

ــتایی و افزایش رقابت اقتصــادی  قدرت خرید افراد روس

ـــتــه اســــت. از دیگر اثرات مهم  بین مردم را در برداش

ــگران، افزایش درآمد از طریق  ــازی ورود گردش ــدس س

ـــعـه راه ـــاورزی، توس ـــاغـل غیر كش هـا و ارتباطات مش

ـــهولـت رفت و آمد( را می ـــتـایی )س  توان نام برد.روس

پروری در پشــت ســد تحقیق حاضــر نشــان داد كه آبزی

ـــعهمی ـــتایی توانـد بـه عنوان یکی از اركان توس ی روس

ــتغالاثر ــد. ایجاد اش ــگری گذار باش های مرتبط با گردش

ـــعه ـــی، توس ـــید تفریحی، زنده فروش  یایجـاد كند. ص

های اسکان شبانه ها با صـید ماهی تازه ، مکانخانهسـفره

ی محصوالت روستایی های عرضهی فروشـگاهو توسـعه

باشد كه پروری در منطقه میاز اثرات مهم احداث آبزی

 این موضوع  با  نتایج ملک حسینی مطابقت دارد.  

ــان ) حیــدری ــــارب ـــی9914س  اثرات ( در بررس

 و روان اجتماعی هایتوانمندی ارتقای در گردشــگری

 شهر بیان داشت مشگین شـهرستان روسـتاییان شـناختی

 در بین قومی هایتنش كاهش آگاهی، و دانش ارتقای

 دانش، تسهیم اجتماعی، مشـاركت افزایش روسـتاییان،

ـــتایی، گیریتصـــمیم قدرت افزایش ع  تنو افراد روس

ـــی ـــادی، هایفعـالیت بـه بخش  و غرور تقویت اقتص

 بهزیستی زیسـت،حفظ محیط میزبان، جامعه همبسـتگی

ـــهیــل اجـتـمــاعـی،  اطالعــات، كــارآمــد جریــان تس

 رفاه هایشاخ  ارتقای فقرای روستایی، توانمندسازی

ـــدن كند اجتماعی، ـــکونت تخلیه روند ش  هایگاهس

 ها،اكوسیستم كیفیت اصالح و ظرفیت روستایی، بهبود

ـــطح ارتقـای ـــعـه و تقویـت وری،بهره س روحیه  توس

ـــی، تقویـت كـارآفرینی، ـــاخت آموزش  كاهش زیرس

 ارتباطی هایزیرساخت بهبود های كشـاورزی،ریسـک

ـــجـام تقویـت و اثرات  از محلی جامعه اجتمـاعی انس

ـــتایی مناطق در گردشـــگری توســـعه و تقویت  روس

ـــان داد كه فعالیت می ـــر نش ـــد. نتیجه مطالعه حاض بـاش

ـــتغال غیر مرتبط آبزی پروری با توجه به تولید، ایجاد اش

های محل و جذب توریســت، رفع نظیر رســتوران و كافه

های محلی، حمل ونقل بطور مســتقیم نیازها از فروشــگاه

ـــت ـــرایط زندگی روس یان ایبـاعث كاهش فقر و بهبود ش

ـــگران و افزایش رفت و آمد در می ـــود. ورود گردش ش
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توانـد باعث افزایش قیمت زمین و امالك نیز منطقـه می

اده زشود كه این موضوع  با  نتایج ملک حسینی ومیرك

 ساربان مطابقت دارد.  و همچنین حیدری

ـــعودیــان ) غیور و  اثرات ( درتحقیقی بر9916مس

 كشور بیعت درط در آب یچرخه بر زمین گرمترشـدن

توزیع  عدم اقلیمی، شرایط ناپایداری به توجه با ایران ما

ـــامان تغییرات و بارش مکانی  -زمانی یکنواخت  نابس

 چگونگی تولید آب، منابع پایداری به توجه هوا دمای

ــوالت ــی كاربری تغییرات كشــاورزی، محص  و اراض

 است. خشکسالی ضروری و خشکی با مقابله هایشـیوه

دانیم حاصـــل تغییر اقلیم، كاهش بارش، میهمانطوركه 

اشد بهای زیر كشت میخشکسالی و كاهش سطح زمین

ـــل از فعــالیــت  كــه از نتــایج آن كــاهش درآمــد حــاص

ـــاورزی، افزایش بیکاری، تغییر كاربری اراضـــی و  كش

ـــود. طبق نتایج غیور و تمـایـل جوانان به مهاجرت می ش

ــاورزی ــعودیان در اثرات تغییر اقلیم بر كش اهش و ك مس

ای هدرآمد حاصـــل از آن، طبق نتایج این تحقیق فعالیت

 هایهای آبزی پروری پشــت دریاچهاقتصــادی در زمینه

ـــد بـا رونق اقتصـــادی در منطقـه می تواند در كاهش س

 اثرات تغییر اقلیم اثرگذار باشد. 

 Brummett  تحقیقی كه دردر( 2338)و همکاران 

آبزیان با رشــد  ارتبــــاط بــــین پــــرورشروی آفریقا 

ــادی و امنیت غذایی  ــتندكهاقتص ز ا انجام دادند بیان داش

ی ماهیان ســرداب اجتماعی پرورش-اثرات مفید اقتصــادی

ـــرمـایـه، در مزارع گذاری در بخش آبزیان و افزایش س

آن و بهبود كیفیـت و مقدار غذا و  بـا هـای مرتبطبخش

 هب نیزاز اثرات اجتماعی آن  باشـــد.میقوت روســـتاییان 

ی و ســتاییان، دلخوشــروافزایش گردش و تفریح در بین 

ـــتــاییــان و همچنین افزایش رفــت ـــادی روس و آمــد  ش

یکی  .ندروستاییان به شهرها و دیگر روستاها اشاره نمود

ـــور، امنیت غذایی می ـــد كه در از اهـداف مهم كش باش

ــزایی ایفا می نماید. طبق نتایج  ــاد مقاومتی نقش بس اقتص

و پرورش در پشــــت ســــد، این تحقیق احــداث قفس 

جود های موپروری و اسـتفاده از پتانسیلی آبزیتوسـعه

ـــور، كاهش  بـاعـث افزایش تولید پروتئین و غذا در كش

شود كه این نتایج با نتایج واردات وافزایش صادرات می

Brummett   .و همکاران مطابقت دارد 

ــــدی و هـمکــار ــل اثرات  در (9988ان )اس تحلی

های پرورش ماهی شهرستان اقتصـادی احداث حوضـچه

 كه بیان داشـــتند در اســـتان چهارمحال و بختیاری اردل

 دهندگان پرورش درآمد وافزایش صــادرات گســترش

 هایحوضـــچه احداث اقتصـــادی اثرات ترینمهم از

 نتایج طبق نهایت در .روندمی شـــمار به ماهی پرورش

 به دســته هفت قالب در اقتصــادی اثرات عاملی، تحلیل

 بخش در گذاریســرمایه بهبود شــامل اهمیت ترتیب

 اشــتغال، وضــعیت بهبود غیركشــاورزی، و كشــاورزی

ــــادرات، وضـــعیــت بـهبود  بهبود درآمــد، بهبود ص

 گسترش و تقاضا بهبود توریسم، جذب و ها زیرساخت

 ســـرمایه بهبود اثر كه شـــدند بندیطبقه قابل نوآوری

 عنوان به غیركشاورزی و كشـاورزی بخش در گذاری

ــادی اثر ترینمهم ــچه احداث اقتص  پرورش هایحوض

درتحقیق حاضرطبق رتبه بندی  .گردید شـناسـایی ماهی

TOPSIS  ـــلی اقتصـــادی: افزایش جذب ، هفت اثر اص

گذاری در زمینه پرورش آبزیان، بهبود وضــعیت ســرمایه

ـــتایی منطقهاقتصـــادی،  ، افزایش درآمـد درجامعه روس

ـــغل ایجاد ، كاذبهای جلوگیری از تمـایل جوانان به ش

ـــتغـال دربخش  ودبهب، هـای مرتبط بـا پرورش آبزیاناش

افزایش اشـــتغال دربخش پرورش و  زندگی روســـتاییان

بوده كه با نتایج اسدی و همکاران مطابقت دارد.  آبزیان
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در این تحقیق یکی از اثرات مهم دیگر افزایش درآمــد 

 باشد. ناشی از جذب توریسم درمنطقه می

ـــان داد كــه پرورش مــاهی در نتــایج این تحقیق ن ش

ال، تواند بطور مستقیم در ایجاد اشتغقفس سدگلستان می

بهبود وضــعیت اقتصــادی منطقه و گردشــگری و كاهش 

مهاجرت روسـتاییان به شـهرها تاثیرگذار باشد. از طرفی 

ـــرانــه تولیــد پروتئین می توانــد در افزایش مصـــرف س

 باشد.وسالمت غذایی ساكنین اثر بسزایی داشته

 

 سپاسگزاری
ــاهــای قره ـــت ــه از دهیــاری روس ـــیل ــدیـنوس جــه،  ب

كر ، مدیریت محترم آباد،  ســارجهســورنگ،  آقعرب

ای اســتان گلســتان، ســد گلســتان و همکاران آب منطقه

محترم پروژه در مركز تحقیقــات ذخــایر آبزیــان آبهــای 

   داخلی گرگان كمال تشکر را داریم.

 

 منابع

ـــی .9911 ،.م ابـراهـیـمـی، .9  مزارع عملکرد بررس

ــیالت اقتصــادی مطالعات گروه. میگو پرورش  ش

 .صفحه25 ایران،

ــان مركزی اداره .2 ـــت ـــیالت اس  . گزارش9989 ،ش

ـــاالنـه ـــتـان مركزی، اراك: اداره عملکرد س ی اس

 .صفحه48شیالت مركزی، 

، .انصـــاری اردلی، ع .،كالنتری، خ، .اســـدی، ع .9

تحلیل اثرات  .9988.، ی محمـدی،.، رحیمیـان، م

اقتصـــادی احـداث حوضـــچه های پرورش ماهی 

 .شـهرسـتان اردل دراستان چهار  محال و بختیاری

مجله اقتصـادی و توسـعه كشاورزی)علوم و صنایع 

 .18-931 (، 9) 29 ،كشاورزی(

ــابی 9916اكـبـرزاده، ،.، كــابلی،  .ح.،  .4 . ارزی

ــد -اثرات اقتصــادی ــازی و تاثیر آن اجتماعی س س

ـــنتی)برنظـام بهره ـــد مطـبرداری س العه موردی: س

ــتان دیواندره(. جغرافیا و پایداری  ــهرس ــیازاخ ش س

  .59-65، 29محیط، 

مدیریت مزارع . 9984.، م ،عبداله شـــایی ،پیغان ر. .5

ـــت و تغذیه ماهی ها. پرورش ماهی گرمابی بهداش

 صفحه.95. ،انتشارات دریاسر ،چا، اول

حافظیه، م.، صـالحی، ح.، صالحی، ع. ا.، پرافکنده  .6

ــان خنــاری، ع.، متین فر، ع.،  حقیقی، ف.، گنجی

ــایی  ــازی، ع.ا.، گــل آق ــارابـی،   م.و. ،جــانب ف

درزی،م.، فضــلی، ح.، بهروزی،ش.، بعقوب زاده، 

. ارزیــابی 9911ز.، قــانعی تهرانی، م.، آذری، ح.، 

 رنگینآالیاجتماعی پرورش ماهی قزل -اقتصادی

ـــنــاور در منطقــهكمــان در قفس ی جنوبی هــای ش

ـــســــه دریــای خزر. گزا رش نهــایی پروژه ، موس

 صفحه. 46تحقیقات علوم شیالتی كشور،

ــیاد بورانی، م.، ولی پور، ع.،  .1 ــین جانی، ع.، ص حس

. مروری بر وضعیت و الزامات 9911احمد نژاد، م.، 

ـــعـه پرورش مــاهی درقفس درایران و جهــان.  توس

 .25-91(، 9)94مجله توسعه آبزی پروری، 

 گردشگری اثرات . بررسی9914حیدری ساربان،.  .8

 شناختی وروان اجتماعی هایتوانمندی ارتقای در

ــتان ــهرس ــتاییان ش ــگین روس ــهر)مطالعه مش  یش

ــه ــامــه یمـوردی( ، مـجــل ـــعــه و ریزیبرن  توس

 . 964-982(، 92)4گردشگری، 

شناسی تهیه روش .9914، م، طغیانی .،م درخشـان، .1

ــابـی فـرهنگی   هــایطرح برای اجتمــاعی –ارزی

 .1-95، 21فرهنگ، مجله راهبرد   اقتصادی
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ـــنده، ر.،  .93 المللی حفاظت از . طرح بین9919درخش

تنوع زیســتی در ســیمای حفاظتی زاگر  مركزی. 

پروری پایدار. معاونت ســازمان دســتورالعمل آبزی

یستی، ززیست، محیط طبیعی و تنوعحفاظت محیط

 صفحه. UNDP/GEF  .91با همکاری 

ــــایی .99 ـــی .،  ،رض ــابی  .9986 ،ب. ،درویش ارزی

ـــتان اقتصـــادی مزارع پرورش ماهی قزل آال در اس

-16، 963آبزیان،  ی امور دام ونـامهایالم، فصـــل

953. 

ـــریف .92 ـــهركی، م.، ش ــابی9914زاده، م.، ش  . ارزی

ــت در پروریآبزی جایگاه ــتایی پایدار معیش  روس

ـــاورزان ـــتـان كش ـــهرس  هایزاهـدان. پژوهش ش

 .11-996 (،9)6 روستایی،

نیازهای تحقیقات اقتصـــاد .  9989 .،ح، صـــالحی .99

ـــیالت ایرانآبزی  ،پروری در ایران. مجله علمی ش

99(4،)16-14. 

ــعودیان، ، .ح غیور، .94 گرمتر  . اثرات9916 .،  مس

فصــلنامه   .طبیعت در آب یچرخه بر زمین شــدن

 .59-61، 46جغرافیایی،  تحقیقات

ـــین .95 زاد فیروزی،  .، گلبـاز، م.، حیدری، ب.، حس

. ارزیــابی 9916درچــه، ف.، حیــاتی، ب.، ریــاحی 

محیطی سد و اقتصـادی و زیسـت -اثرات اجتماعی

ـــبکـه آبیـاری تنگـاب فیروزآبـاد فـار . مجلــه  ش

ـــاورزی ایران،  ـــعه كش ( 2)48-2تحقیقـات و توس

،915-911. 

ارزیابی  .9919، م.، احمـدونـد  .،ی مردانی ادبی، .96

اجتماعی پرورش ماهیان سردابی  -اثرات اقتصـادی

ــتان بویراحمددر مزارع  ــهرس چهارمین كنگره   .ش

علوم و ترویج و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی 
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ـــی –عـلـمـی  ــا پژوهش ــامــه و جغرافی  ریزی،برن

 .925-959(، 59)91سال
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