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ABSTRACT
Aquaculture as an agricultural activity is one of the recent agricultural development
approaches in rural areas, which, in addition to its important role in food production, plays a
significant role in job creation. The purpose of this study was to investigate the effect of
aquaculture in salmon dairy ponds in improving the livelihood of households working in these
units. The research is a descriptive-analytic type with a survey method. Required data were
collected using both library studies and field method using a questionnaire instrument. The
statistical population consisted of all 130 heads of households with a dual-purpose pool across rural
areas of Hamadan province. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts
from Bu-Ali Sina University. In order to verify the reliability of the questionnaire, the Cronbach's
alpha coefficient was used which its value in the five capital categories and livelihoods were higher
than 0.7 and 0.94 in total was obtained. SPSS22 software was used to analyze the data. Research
findings showed that aquaculture has affected the improvement of livelihoods (natural, financial,
physical, human and social) of the subjects. The findings of the research indicate that there is a
positive and significant relationship between the five livelihoods with households' livelihood. The
results from regression analysis totally explained 56.3 percent of dependent variable (households’
livelihood level) by four mail assets including: financial, human, natural, and social assets. So it
can give this knowledge in order to promote and sustain the livelihood of the target community, it
should have a multi-faceted, at the same time omnipresent look.
Keywords: Dual purpose aquaculture, livelihood assets, livelihood outcomes, Hamedan province

E-mail: aazamialireza@yahoo.co.uk

 موسی اعظمی:* نويسنده مسئول

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،49-2شماره 1397 ،4

2
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چکيده

آبزیپروری ،بهعنوان فعالیتی کشاورزی ،از رویکردهای اخیر توسعه کشاورزی در مناطق
روستایی بهشمار میرود که افزون بر جایگاه مهمی که در تولید غذا دارد ،نقش بسزایی در
اشتغال زایی نیز ایفا میکند .هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آبزیپروری در استخرهای
دومنظوره قزلآال بر معیشت خانوارهای شاغل در این واحدها بود .این تحقیق از نوع مطالعات
توصیفی -تحلیلی بوده که به روش پیمایشی انجام شد .دادههای مورد نیاز با استفاده از
مطالعات کتابخآنهای و روش میدانی با ابزار پرسشنامه جمعآوری شد .جامعه آماری شامل
همه سرپرستان خانوارهای دارای استخر دومنظوره در سطح روستاهای استان همدان بوده که
تمامی  130نفر شاغل به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند .روایی پرسشنامه با
استفاده از دیدگاه صاحبنظران تأیید و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای
کرونباخ استفاه شد که میزان آن در گویههای سرمایههای پنجگانه و نتایج معیشتی باالتر از

 0/70و در کل  0/94بدست آمد .یافتههای تحقیق نشان داد که آبزیپروری بر بهبود سرمایه-

های پنجگانه معیشتی (طبیعی ،مالی ،فیزیکی ،انسانی و اجتماعی) افراد مورد بررسی تأثیر
داشته است .بر پایه نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ،سرمایههای مالی ،انسانی ،طبیعی ،و
اجتماعی به ترتیب بیشترین اثر را بر سطح معیشت خانوارهای آبزیپرور داشته است .همچنین،
یافتهها نشان از وجود رابطه مثبت و معنیدار بین سرمایههای پنجگانه معیشتی با سطح معیشت
خانوارهای شاغل در این فعالیت دارد .بنابراین ،میتوان دریافت که بهمنظور ارتقاء و پایداری
معیشت جامعه هدف میبایست نگاهی چند جانبه و در عین حال تمامگرایانه داشت.
واژههاي کليدي :آبزیپروری دومنظوره ،داراییهای معیشتی ،نتایج معیشت ،استان
همدان
مقدمه
امروزه ،امرار معاش ،فراتر از موضوعات اقتصادي و
درآمدي ،بخش مهمی از زندگی انسآنها است که دوام
آن در ثبات زندگی خانوادگی و رفاه آن بسيار مؤثر است.
اين موضوع رابطه مستقيم با سطح فقر دارد ،بنابراين

رويکرد معيشت پايدار به عنوان رويکردي جديد در
توسعه روستايی و با هدف کاهش و ريشه کنی فقر
روستايی مطرح شد .در رويکرد مذکور ،بر طرز تفکري
جامع درباره کاهش فقر و توسعه روستايی تأکيد شده
است (Ellis & Biggs, Corney & Litvinoff, ;1998
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 .)Dearden et al., 2002; 2001مردم در نواحی در حال
پيشرفت و کشورهاي جهان سوم ،معيشت خود را از
ميان مجموعهاي از دارايیها و سرمايهها شکل میدهند
و شناخت معيشت آنها از طريق شناخت اين چارچوب
امکانپذير خواهد بود ( .)Guillotrea et al., 2012در
شکلگيري هر الگوي معيشت ،شيوه ترکيب انواع
مختلف سرمايه و منابع معيشتی بسيار مهم است؛ زيرا
توانايی پيگيري راهبردهاي مختلف معيشت روستايی
وابسته به پايههاي اجتماعی و مادي ،دارايی و سرمايه-
هاي ملموس و غيرملموسی است که در حيطه تسلط و
مالکيت روستائيان است ( .)Scoones, 2009بنابراين ،از
مهمترين و تأثيرگذارترين بسترهاي پيشبرد اهداف
توسعه در نواحی روستايی ،شناخت وضعيت معيشتی
خانوارها ،ميزان دسترسی به سرمايههاي معيشتی و
عوامل مؤثر بر معيشت است که در اين رابطه وجود
درک صحيح از سهم واقعی اقتصادي منابع ،عملکرد
اقتصاد روستايی و ميزان فقر اهميت دارد ( Bremani et
 .)al., 2016; Heidari Zahiri et al., 2015بهرهبرداري از
منابع موجود در روستاها (مثل آب ،خاک و غيره) سبب
مشکالت معيشتی و ايجاد ناپايداريهايی در محيط به-
عنوان منبع اصلی معيشت روستايی شده است .از اين رو
ضروري است متناسب با تغييرات شکلگرفته در
شيوههاي توليد و به وجود آمدن بازارهاي رقابتی
تغييراتی در شيوههاي معيشت روستايی انجام شود تا
روستاها به لحاظ معيشتی توسعه يافته و پايدار شوند
(.)Chambers & Conway, 1992
آبزيپروري بهعنوان يک فعاليت واحد يا مکمل در
آبهاي داخلی استآنهاي غير ساحلی و از جمله استان
همدان ،از سابقه کوتاهی در مقايسه با ديگر فعاليتهاي
بخش کشاورزي برخوردار بوده و از اواسط دهه هفتاد
شروع شده است .با توجه به اين که در استان حدود
 14۰۰۰منبع آبی خرد و کالن و شرايط مناسب آب و
هوايی و عوامل فيزيکی و شيميايی بيشتر اين منابع آبی

بهخصوص جهـت پروش ماهيـان سردآبی امکان افزايش
توليد تا مرز  15هزار تن در استان وجود دارد و زمينه
اشـتغال مستــقيم و غير مستقيم افراد زيادي را فراهم
خواهد آورد ( Agricultural Jahad Organization of
 .)Hamedan, 2015واحدهاي پرورش ماهی به عنوان
يک واحد کشاورزي -صنعتی میتوانند به عنوان فعاليت
مکمل کشاورزي در مناطقی که داراي منابع آبی مستعد
هستند ،در امر کاهش فقر و بهبود درآمد افراد فقير و
روستائيان مثمر ثمر واقع شود ( ;Asadi et al., 2010
 .)Rezaei & Darvishi, 2007يکی از روشهاي آبزي
پروري که در سالهاي اخير در کشور رواج يافته،
پرورش ماهی قزلآال در استخرهاي دومنظوره با استفاده
منابع آبی خرد است که بهمنظور استفاده بهينه از
امکانات و تأسيسات موجود و توليد ماهی هم زمان با
فصل زراعی انجام میشود و نقش مهمی در ايجاد
اشتغال ،افزايش درآمد کشاورزان ،افزايش سرانه مصرف
آبزيان و افزايش محصوالت زراعی و غيره دارد .بنابراين،
انتظار میرود واحدهاي دومنظوره آبزيپروري در بهبود
دارايیهاي معيشتی افراد و دستيابی به نتايج مثبت
معيشتی نقش بسزايی داشته باشد؛ بر اين اساس،
پژوهش حاضر به بررسی اثرات فعاليت اين واحدها بر
معيشت خانوارهاي شاغل در استان همدان در قالب
رويکرد معيشت پايدار پرداخته است.
رويکرد معيشت پايدار نسخهاي واحد براي توسعه
روستايی نبوده؛ بلکه شيوهاي براي تفکر است که به
عنوان چارچوب تحليلی از پتانسيلهاي قابل توجهی
برخوردار است .به همين دليل از دهه  198۰معيشت
پايدار به عنوان شيوههاي مؤثر در کاهش فقر مورد توجه
قرار گرفت .)Cahn, 2002( .پنج مفهوم کليدي براي فهم
چارچوب معيشت شامل مفهوم آسيبپذيري ،دارايیهاي
معيشتی ،ساختارها و فرآيندها ،راهبردهاي معيشتی و
پيامدهاي معيشتی است ( )Bunning et al., 2009شکل
(.)1
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شکل  -1چارچوب معيشت پايدار دپارتمان توسعه بينالملل ()1999

اين چارچوب بر يک رويکرد مردم محور و بر پنج
سرمايه اساسی تأکيد میکند که شامل سرمايههاي
اجتماعی ،فيزيکی ،مالی ،طبيعی و انسانی بوده ،اين
دارايیها از همديگر مستقل نيستند و هر يک میتواند
ساير دارايیها را کامل کند .يک سرمايه ممکن است
تحت شرايط خاص توسط دارايیهاي ديگري جايگزين
شود (;.)Serrat, 2008 Abdullah zadeh et al., 2015
سرمايههاي معيشتی در واقع تعينکننده اساس زندگی
مردم در سکونتگاههاي انسانی بهويژه در نواحی روستايی
به شمار میآيند .اين سرمايهها در قالب رويکرد معيشتی
میتوانند به عنوان چارچوبی براي درک و تحليل بهتر
نقش مردم در امور توسعه نواحی روستايی بهکار گرفته
شوند ( .)Bremani et al., 2016واژه سرمايه به مجموعه
دارايی ها يا آنچه روستائيان در اختيار دارند ،اشاره می
کند .اين دارايیها اغلب به عنوان يک مدل پنج ضلعی
قابل نمايشاند که میتواند براي نشان دادن تفاوتهاي
ترسيمی و نموداري ،در دسترسی مردم به سرمايهها
استفاده شود .نتايج معيشتی شامل موفقيتها و هدف-
هايی هستند که راهبردهاي معيشتی (از طريق دارايی-
هاي معيشتی) به آنها دست میيابند ،نتايج همواره راهی
براي ارزيابی پايداري معيشت هستند؛ چون آنها خروجی-

ها و دستاوردهاي اقدامات معيشتی هستند (
 .)Langeroody et al., 2011فعاليتهاي معيشتی يا
راهبردها به ترکيبی از فعاليتها يا انتخابهايی که مردم
براي رسيدن به آرزوهاي خود در چارچوب دارايی ،آسيب
پذيري و سيستمی که در آن زندگی میکنند اشاره می-
کند ( .)CHF, 2005درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي
مختلف خانوارها میتواند از هرگونه تغيير در منابع خود
به شدت تحت تأثير قرار گيرد ( & Karimi
 )Karamidehkordi, 2016راهبردهاي معيشتی بهعنوان
انتخابها و فعاليتهاي افراد که منجر به گردآوري و
تبديل بين دارايیهاي مختلف میشود ،قابل درک است
(.)Morse & McNamara, 2013
يکی از راههاي متنوع کردن منابع درآمدي گسترش
فعاليتهاي جانبی و مکمل زراعی مثل آبزيپروري در
مجاور منابع آبی خرد است .بنابراين آبزيپروري به عنوان
فعاليت جانبی کشاورزي در مناطق روستايی است ،که
افزون بر جايگاه مهمی که در توليد غذا دارد ،نقش
بسزايی نيز در اشتــغالزايی ايفا میکند ( Pravakar et
 .)al., 2013در روستاهاي ايران ،اين مسئله با توجه به
وجود شرايط اقليمی مطلوب و بسترهاي کاري مناسب از
جمله تعداد زيادي چشمه و قنات با آبدهی باال و چاه-
Moteei
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هاي عميق و نيمه عميق و رودخانههاي فصلی و دائمی
میتواند جايگاه ويژهاي داشته باشد ( & Noorhosseini,
 .)Allahyari, 2012با اين شيوه همچنين میتوان توليد
ماهی را بهطور سريع افزايش داد و با افزايش درآمد
کشاورزان کوچک زمينه اشتغال مطمئنی را فراهم آورد
( .)Ansariardali et al., 2017تعداد واحدهاي پرورش
قزلآال در کشور در سال  1371برابر  28مزرعه بوده که
در سال  91به  5184واحد خرد و کالن با توليدي معادل
 131۰۰۰تن رسيده است .ماهی قزلآال  4۰درصد ماهی
پرورشی کشور را شامل میشود ( Farahani et al.,
.)2016
آبزي پروري در اشکال مختلف در سطح کشور و
استان در حال اجرا است .براي مثال ،استخرهاي
دومنظوره سرد آبی از نظر شرايط آب و هوايی و منابع
آبی در سطح استان از گسترش بيشتري برخوردار بوده و
امکان ترويج بيشتر آن هم وجود دارد .طبق آمار شيالت
کشور ،ميزان توليدات آبزيان در سال  1381معادل
 89827تن بوده که در سال  1391به  338877تن
افزايش يافته است .در اين ميان ،ميزان توليد ماهيان
سرد آبی از  1۶۰2۶تن در سال  1381به  131۰۰۰در
سال  1391رسيده است .اين در حالی است که ميزان
ماهی توليدي در استان همدان نيز در اين سالها افزايش
چشمگيري يافته است و طبق آخرين آمار مديريت
شيالت استان تا پايان سال  1395مقدار  537۰تن انواع
ماهيان گرمآبی و سرد آبی در تعداد 7۶۰استخر پرورش
ماهی توليد و به بازار مصرف عرضه شده است که بخشی
از اين مقدار توليد در استخرهاي دومنظوره ،اعم از
سردآبی و گرم آبی ،بوده که در نقاط مختلف استان
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گسترده هستند ،از طرفی استان همدان نيز مانند اکثر
نقاط کشور به ويژه در سالهاي اخير با خشکسالی و
برداشت بیرويه منابع آب زيرزمينی مواجه بوده است.
اکثر کشاورزان به دليل کاهش دبی منبع آبی مورد
استفاده و براي آبياري زمينهاي زير کشت اقدام به
احداث استخرهاي ذخيره آب در مجاور منابع آبی خرد
(چاهها ،قنوات وچشمه) خود کردهاند که بهدليل
محدويت منابع آبی در اين استان بيشتر استخرهاي
پرورش ماهی ،استخرهاي دومنظوره هستند
( Agricultural Jahad Organization of Hamedan,
.)2015
استخرهاي ذخيره دومنظوره پرورش ماهی شامل آن
دسته از استخرها بوده که از قبل به منظور ذخيره آب
براي فعاليتهاي کشاورزي ساخته شدهاند .ايجاد اين نوع
استــخرهاي دومنظوره ضمن آنکه بهرهبرداري از منابع
آبهاي زيرزمينی را براي قشرهاي کشاورز به دنبال دارد،
باعث افزايش سطح زيرکشت محصوالت کشاورزي نيز
میشود .مواد دفعی حاصل از متابوليسم ماهی ،کود ماليم
و بسيار مفيدي براي محصوالت کشاورزي به حساب می-
آيد ،همچنين احـداث استخرهاي پرورش آبزيان باعث
افزايش درآمد ،استفاده بهينه آب و تأسيسات موجود،
جلوگيري از مهاجرت ،افرايش مـصرف آبزيان و سالمت
جامعه و غيره خواهد شد .در ادامه به برخی از مهمترين
پژوهشها در رابطه با ابعاد معيشت و آبزيپروري اشاره
شده است (جدول  .)1با توجه به مرور پيشينه ،بررسی
واحدهاي آبزيپروري و چارچوب معيشت پايدار دپارتمان
توسعه بين الملل ،چارچوب مفهومی تحقيق در قالب
شکل ( )2طراحی شد.
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۶

جدول -1مروري بر سوابق پژوهش در زمينه تأثير آبزيپروري در معيشت پايدار روستايی
محقق /سال
)Fang et al (2014

Paul & Reinhard-Vogle
)(2013
)Pravakar et al (2013

)Ahmed (2009

)Sheriff et al (2008

)Ahmed et al (2008

)Smith et al (2005

Haghdoust Manjili et al
)(2015

عنوان پژوهش
حساسيت راهبردهاي معيشتی
به سرمايههاي معيشتی در
چين
بررسی تأثير پرورش ميگو
ارگانيگ در معيشت خانوارها
وضعيت معيشت پرورش-
دهندگان ماهی در بنگالدش

راهبرد معيشت پايدار براي
توسعه آينده ماهی به عنوان
غذا و منبع معاش
پرورش ماهی میتواند منبع
پايداري براي فقرا باشد؟

شناسايی محدويتها و فرصت-
هاي توسعه پرورش ميگو در
بنگالدش
عملکردهاي معيشت پرورش
ماهی و سياستهاي اجرايی
در کشورهاي در حال توسعه
بررسی اثرات اقتصادي و
اجتماعی توسعه کشت توام
برنج و ماهی در استان گيالن

نتايج پژوهش
سرمايههاي طبيعی و انسانی با راهبرد معيشت کشاورزي رابطه مثبت دارد و دارايی
مالی و اجتماعی کاتاليزوري براي حرکت فعاليتهاي غير کشاورزي هستند.
پرورش ميگو دارايیهاي کشاورزان را افزايش داده و آسيبپذيري آنها را کمتر نموده
است.
سرمايه انسانی (ساختار مذهبی ،تعداد افراد خانوار ،سطح سواد) ،سرمايه مادي (منبع
اعتبارات  ،وضعيت اشتغال و درآمد ساليانه خانوار) ،سرمايه مادي (تسهيالت سالمت،
منابع آب شرب سالم) و سرمايه اجتماعی (آموزشهاي آبزيپروري و موقعيتهاي
اجتماعی پرورش دهندگان) در بهبود وضعيت معيشت پرورشدهندگان نقش دارند.
دارايیهاي معيشتی در فعاليتهاي آبزيپروري تأثير مستقيم دارند؛ بهطوري که هر
چه ميزان اين دارايیها افزايش يابد ،پرورشدهندگان موفقتر خواهند بود.
منابع امرار معاش فقرا شامل دسترسی به سرمايه مالی ،سرمايه اجتماعی ،وجود
سرمايههاي فيزيکی ،سرمايههاي انسانی و طبيعی است .يافتههاي اين پژوهش نشان
داد که فعاليت آبزيپروري باعث دسترسی به اين منابع و در نتيجه بهبود سطـــح
معيــشت افراد میشود.
در يک محيط کشاورزي مختلط ،معيشت پايدار از طريق دسترسی به دامنهاي از
دارايیهاي معيشتی قابل دستيابی است که اين دارايیها براي دنبال کردن راهبرد-
هاي پرورش ميگو با هم ترکيب میشوند.
پرورش ماهی فرصتهاي اشتغال را بهبود میبخشد و سبب ايجاد درآمد ،فرصتهاي
تجارت ،تأمين پروتئين مورد نياز و بهبود معيشت خانوار میشود.
اثرات اجتماعی مانند ايجاد توازن در رژيم غذايی به دليل تهيه پروتئين ماهی ،افزايش
سطح تحصيالت و آگاهی روستائيان ،و مشارکت مردم در برنامههاي توسعه روستا و
مهمترين اثرات اقتصادي شامل کاهش مصرف کود و سم در کشت توأم در مقايسه با
تککشتی ،افزايش عملکرد برنج ،صرفه جويی در منابع آب،

شکل -2چارچوب مفهومی پژوهش

اعظمی و همکاران :اثرات فعاليت واحدهاي آبزيپروري دومنظوره...

مواد و روشها
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردي؛ از لحاظ
گردآوري دادهها ،توصيفی -تحليلی و از نظر روابط بين
متغيرها از جمله مطالعات همبستگی محسوب میشود.
عالوه بر مطالعات اسنادي و کتابخآنهاي ،ابزار اصلی
تحقيق براي جمع آوري دادههاي ميدانی ،پرسشنامه

7

طراحیشده براساس چارچوب معيشت پايدار دپارتمان
توسعه بين الملل ) )DFID, 1999بود .در شيوه
کتابخآنهاي با مرور اسناد موجود و تبيين نظري مسئله،
ليستی از شاخصها و متغيرهاي تحقيق استخراج شد
(جدول  )2که در مرحله مطالعه ميدانی از طريق تکميل
پرسشنامه در سطح خانوار عملياتی شد.

جدول  -2شاخصها و متغيرهاي تبيين کننده دارايیهاي معيشتی در بين آبزيپروران
شاخص هاي سنجش

ابعاد
سرمايه

طبيعی
انسانی
اجتماعی

ميزان زمين کشاورزي ،منابع آب  ،منابع طبيعی
دانش و مهارت ،کميت وکيفيت خانوار ،بهداشت و تغديه،
مشارکت و عضويت در گروهها و تشکلها ،اعتماد متقابل ،روابط متقابل اجتماعی

فيزيکی
مالی

زيرساخت عمومی ،حمل و نقل
فرصتهاي اقتصادي و تسهيالت ،درآمد خانوار ،توليد ساليانه

رفاه خانوار
درآمدزايی بيشتر
نتايج
معيشتی

امنيت غذايی و کاهش
آسيب پذيري
استفاده پايدار از منابع
طبيعی

امنيت بيشتر خانوار در ابعاد مختلف ،سالمت و نشاط و شادابی خانوار ،آرامش و احساس رضايت از زندگی،
بهبود امکانات زندگی و تأمين نيازهاي اساسی ،دلبستگی و اميد به زندگی خانواده،
افزايش درآمد از طريق فرآوردههاي آبزي ،زراعی و باغی ،افزايش درآمد از طريق گردشگري ،فروش بهتر و
آسانتر محصوالت توليدي ،افزايش پسانداز خانوار و سودآوري کسب وکار
بهبود کيفيت و کميت غذاي خانوار ،بهبود دسترسی به غذاي سالم و متنوع ،افزايش قدرت خريد ،تثبيت
اثر نوسان توليد و قيمت بر خانوار ،کاهش ريسک شغلی کشاورز بهدليل تنوع در فرآوردهها ،افزايش سالمت
جمعيت ،افزايش قيمت منابع محلی (زمين و چاه آب)
کاهش تخريب و آلودگی مراتع و منابع طبيعی ،احيا و توسعه منابع طبيعی روستا و بهبود بهرهبرداري
خانوار ،بهبود تنوع زيستی و حفاظت از گونههاي کمياب آبزي ،بهبود حاصلخيزي خاک و امکان افزايش
بهرهوري منابع

بهمنظور تعيين روايی پرسشنامه از پانل متخصصان
ترويج و توسعه روستايی استفاده شد و براي تعيين پايايی
پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضريب پايايی
آن  ۰/94به دست آمد جدول ( .)3تجزيه و تحليل دادهها
با نرمافزار  SPSS22صورت گرفت.
منطقه مورد مطالعه استان همدان بوده و در اين
تحقيق با وجود گستردگی مکانی جامعه مورد مطالعه به
دليل پراکندگی در سطح نقاط روستايی استان و
مشکالت دسترسی به آنها ،تمامی  13۰نفر سرپرستان
خانوارهايی که مدير يا مالک واحد پرورش ماهی
دومنظوره در سطح استان بودند و بر اساس آمار ارائه
شده از سوي مديريت شيالت استان ،طی سال  ،1395و
در زمان انجام تحقيق ،همچنان به فرآيند توليد ادامه
میداند و نيز حداقل سابقه دو بار پرورش ماهی در استخر

دومنظوره داشتند ،در سرشماري شرکت و به عنوان واحد
مطالعه مورد بررسی قرارگرفتند.
جدول  -3آلفاي کرونباخ مربوط به بخشهاي مختلف
پرسشنامه
رديف

متغيرها

مقدار آلفاي
کرونباخ

1
2
3
4
5
۶
7
9

سرمايه طبيعی
سرمايه انسانی
سرمايه فيزيکی
سرمايه اجتماعی
سرمايه مالی
رفاه خانوار
درآمد
کاهش آسيب پذيري و
امنيت غذايی
پايداري منابع طبيعی
کل

۰/75
۰/85
۰/7۶
۰/74
۰/81
۰/71
۰/74
۰/7۰

1۰
11

۰/7۶
۰/94
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نتایج و بحثویژگیهاي فردي و شغلی
پاسخگویان

از مجموع  13۰نفر آبزيپرور مورد مطالعه 125 ،نفر
مرد (9۶/2درصد) و تنها  5نفر (3/8درصد) را زنان
تشکيل دادند ،ميانگين سن افراد مورد مطالعه برابر 48/۶
سال بود که بيشترين فراوانی متعلق به گروه سنی  51تا
 ۶۰سال بود 94/۶ .درصد افراد متاهل و  5/4درصد مجرد
بودند .همچنين ،نتايج پژوهش نشان داد که بيشتر
مالکان مورد مطالعه از نظر تحصيالت داراي تحصيالت
ديپلم و متوسطه بودند ( 53/1درصد) .شغل اصلی ۶۶/2
درصد افراد مورد بررسی ،کشاورزي (زراعت) بود .اين امر
نشان میدهد که استخرهاي دومنظوره بهعنوان شغل
جانبی در کنار کشاورزي داراي اهميت زيادي است .در
م ورد بعد خانوار و تعداد افراد خانوار نتايج تحقيق نشان
میدهد ،بعد خانوار بهطور ميانگين  4/۶نفر بوده و
خانوارهاي  5تا  ۶نفر بيشترين فراوانی را در بين گروه-
هاي ديگر داشتهاند .همچنين ،نزديک به  5۰درصد از
پاسخگويان بهطور متوسط ماهيانه بين  1تا  2ميليون
تومان درآمد دارند و تنها  1/5درصد افراد مورد مطالعه
درآمد ماهيانه کمتر از  7۰۰هزار تومان داشتند .متوسط
مساحت استخرها 4۰5 ،متر مربع با ميانگين توليد 4/4
تن در سال بودند .بيشترين محصول کشت شده در زير
استخرهاي دومنظوره به ترتيب گندم و جو بود .همچنين،
فقط  4/۶درصد استخرداران مورد مطالعه نسبت به بيمه
محصول ماهی خود اقدام کرده بودند .طبق نتايج بدست
آمده از پژوهش 9۶/۶ ،درصد آبزيپروران مورد مطالعه در
دورههاي آموزشی شيالتی حداقل يک دوره شرکت کرده
بودند.
تعيين سطح معيشت خانوارهاي شاغل آبزي پرور

به منظور سنجش سطح معيشت خانوارهاي شاغل
آبزيپرور از گويهها و مؤلفههاي مربوط به نتايج معيشتی
(رفاه خانوار ،درآمد و  )...از طريق پرسشنامه و در قالب
طيف ليکرت استفاده شده است (نمود وضعيت معيشتی
در نتايج معيشتی آن است) .در ادامه براي توصيف سطح
معيشت خانوارهاي آبزيپرور از روش «فاصله انحراف
معيار از ميانگين» ( )ISDMاستفاده شده است .بر طبق
آن مؤلفهها (گويهها) تعيينکننده سطح معيشت از
ديدگاه افراد ،براساس ميانگين ،انحراف معيار و ضريب

تغيرات اولويتبندي شدند ،سپس ميانگين و انحراف
معيار کل تعيين گرديد (ميانگين ۶8/8۰ :و انحراف معيار:
 .)8/83با توجه به ميانگين و انحراف معيار بدست آمده
میتوان سطوح مختلف را تعيين کرد .در اين روش
چگونگی تبديل امتيازهاي بدست آمده به چهار سطح به
شرح زير آورده شده است.
=Aضعيف
<d MEAN – St. A
 B= < B < MEAN d MEAN – St.متوسط
 C= d MEAN < C < MEAN + St.خوب
= Dعالی
d < D MEAN + St.
جدول  -4توزيع فراوانی سطح معيشت خانوارهاي آبزيپرور بر
پايه نمرات کسب شده
امتياز

سطح
معيشت

فراوانی

درصد

درصد
تجمعی

کمتر از
59/9۶
– ۶8/8۰
59/9۶
– 77/۶4
۶8/8۰
بيشتر از
77/۶4
جمع

ضعيف

13

1۰

1۰

متوسط

57

43/84

53/84

خوب

33

25/4

79/24

عالی

27
13۰

2۰/7۶
1۰۰

1۰۰
-

انحراف معيار:
8/83

کمينه45:

بيشينه:

1۰۰

ميانگين:
۶8/8۰

همانگونه که مالحظه میشود (جدول  )4سطح
معيشت  1۰درصد خانوارها ،ضعيف؛  43/84درصد،
متوسط؛  25/4درصد ،خوب و  2۰/7۶درصد ،عالی می-
باشد .بهعنوان مثال  43/84درصد از سرپرستان خانوار
( 57نفر) وضعيت معيشتی خود را در حد متوسط
توصيف و ارزيابی کردهاند .راهبردهاي معيشتی که شامل
شاخصهاي فعاليتهاي معيشتی کشاورزي و
غيرکشاورزي است نيز براساس گويههاي مربوطه در قالب
طيف ليکرت اندازهگيري شد .در اين رابطه ،ضمن
شناخت راهبردهاي متنوع موجود ،براي مقايسه ميزان
اهميت هر کدام از راهبردهاي معيشتی در بين خانوارها
از آزمون فريدمن استفاده شد .نتايج حاصل بيانگر سطح
تفاوت موجود بين آنهاست (جدول  .)5با توجه به
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ميانگين رتبهاي مشاهده شده ،تنوع فعاليتهاي درآمدي
و معيشتی خانوار ( ،)3/78و درآمد از توليد ماهی ()3/1۰
از بيشترين اهميت برخوردار بودهاند .از ميان راهبردهاي
معيشتی ،بيشتر افراد مورد مطالعه ،راهبرد غالب معيشتی
خود را تنها يک فعاليت خاص ندانستهاند؛ بلکه تنوع
فعاليتها معرفی کردهاند (درآمدهاي خود را ناشی از چند
نوع فعاليت معيشتی میدانند) .ترکيب فعاليتها بستگی
به توانايی خانوار در دسترسی به فرصتهاي مختلف
معيشتی دارد که آبزيپروري توانسته اين فرصتها را به-
خوبی به وجود آورد .در ضمن تنوع و گوناگونی منابع
درآمدي به دليل تأثيري که در بهبود وضع معيشتی
خانوار دارد ،عامل کليدي در پايدارسازي معيشت است.
مردم با درگير شدن در فعاليتهاي متنوع میتوانند
انعطاف بيشتري در برخورد با رکود يا شوکها داشته
باشند.
جدول  -5آماره فريدمن براي رتبهبندي راهبردهاي معيشتی
در بين خانوارهاي آبزيپرور
راهبرد معيشتی
تنوع فعاليتهاي درآمدي و معيشتی
درآمد حاصل از فعاليتهاي آبزيپروري
درآمدهاي کشاورزي (زراعی ،باغی و دامی)
فروش بيشتر محصوالت
درآمد از جذب گردشگري
مقدار کاي اسکوئر۶1/134 :

ميانگين رتبه -رتبه
اي
3/78
3/1۰
2/81
2/73
2/35

1
2
3
4
5

سطح معنی ۰/۰۰۰
داري:

بهمنظور مقايسه ابعاد پنجگانه سرمايههاي معيشت
پايدار ،با ميانگين جامعه (عدد  )3از آزمون تی تک
نمونهاي استفاده شد .با توجه به نتايج ارائه شده در
جدول ( )۶ميانگين ابعاد پنجگانه سرمايههاي معيشتی
اختالف معناداري با ميانگين فوق دارد؛ به طوري که بر
اساس ميانگين میتوان گفت که ميانگين ابعاد سرمايه-
هاي طبيعی ،اجتماعی ،فيزيکی ،مالی و انسانی خانوارهاي
آبزيپرور باالتر از ميانگين است .در نتيجه ،آبزيپروري
در استخرهاي دومنظوره تأثير مثبت و معناداري بر
سرمايههاي معيشتی خانوارهاي پرورشدهنده داشته
است .همچنين ،با توجه به ميانگين بدست آمده میتوان
گفت که واحدهاي پرورش ماهی دومنظوره بيشترين

9

تأثير را بر سرمايه طبيعی و کمترين تأثير را بر سرمايه
فيزيکی خانوارها داشته است.
جدول  -۶نتايج آزمون تی تک نمونهاي
متغير
سرمايه
طبيعی
سرمايه
انسانی
سرمايه
اجتماعی
سرمايه
فيزيکی
سرمايه
مالی

ميانگين

انحراف
معيار

t

df

Sig

3/57

۰/544

11/42۰

129

**۰/۰۰۰

3/55

۰/527

11/338

129

**۰/۰۰۰

3/21

۰/454

5/1۶5

129

**۰/۰۰۰

3/13

۰/537

2/849

129

**۰/۰۰۰

3/25

۰/4۶1

۶/193

129

**۰/۰۰۰

** معنیداري در سطح خطاي  1درصد
رابطه بين سرمایههاي معيشتی خانوارهاي آبزيپرور و
سطح نتایج معيشتی

يافتهها نشان داد که رابطه بين دو متغير سرمايه
طبيعی و سطح معيشت خانوار مثبت و معنیدار است،
بدين مفهوم که افزايش سرمايه طبيعی خانوارهاي آبزي-
پرور ،افزايش سطح معيشت از ديدگاه آنها را به دنبال
خواهد داشت .نتايج همبستگی بين دو متغير سرمايه
انسانی و سطح نتايج معيشت نشان میدهد که رابطه
مثبت و معنیداري در سطح خطاي  1درصد بين اين دو
متغير وجود دارد؛ بنابراين ،از ديدگاه افراد ،با بهبود
سرمايه انسانی خانوار ،سطح نتايج معيشتی نيز افزايش
میدهد.
نتايج همبستگی بين سرمايه اجتماعی
خانوارهاي آبزيپرور و سطح معيشت آنها نشان داد که
بين اين دو متغير رابطه مثبت و معنیداري در سطح
خطاي 1درصد وجود دارد؛ بنابراين ،میتوان نتيجه
گرفت که آبزيپروري ،با افزايش سرمايه اجتماعی ،سطح
معيشت خانوارها را تحت تأثير قرار داده است .با توجه به
نتايج به دست آمده بين دسترسی خانوار به
سرمايه فيزيکی و سطح معيشت آنها رابطه مثبت و
معنیداري در سطح خطاي  1درصد وجود دارد و
توسعه زيرساختهاي ناشی از فعاليت در آبزيپروري
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آبزيپروري و سطح معيشت خانوارها رابطه مثبت و
معنیدار بود (جدول .)7

باعث افزايش سطح معيشت خانوارها میگردد .در نهايت،
رابطه بين سرمايه مالی ايجاد شده به واسطه

جدول -7بررسی همبستگی پيرسون بين سرمايه معيشتی و سطح نتايج معيشت خانوارهاي آبزيپرور
متغير

سطح نتايج
معيشتی خانوار (کل)
r
۰/3۰7
p
**
۰/۰۰۰

سرمايه طبيعی
سرمايه انسانی

r
p

سرمايه اجتماعی

r
p

سرمايه فيزيکی

r
p

سرمايه مالی

r
p

رفاه خانوار
۰/172
۰/۰5۰
۰/195
*۰/۰29
۰/۰32
۰/715
۰/332
** ۰/۰۰۰
۰/239
** ۰/۰۰۶

۰/393
** ۰/۰۰۰
۰/379
** ۰/۰۰۰
۰/559
** ۰/۰۰۰
۰/512
** ۰/۰۰۰

افزايش
درآمدها

استفاده پايدار
امنيت غذايی کاهش
از منابع طبيعی
آسيب پذيري

۰/171
۰/۰52
۰/281
**۰/۰۰2
۰/2۶5
**۰/۰۰2
۰/4۰۶
** ۰/۰۰۰
۰/415
** ۰/۰۰۰

۰/221
*۰/۰11
۰/1۶۰
*۰/۰28
۰/287
**۰/۰۰1
۰/344
**۰/۰۰۰
۰/4۰8
**۰/۰۰۰

۰/259
** ۰/۰۰4
۰/384
** ۰/۰۰۰
۰/347
** ۰/۰۰۰
۰/5۶2
** ۰/۰۰۰
۰/491
** ۰/۰۰۰

* و ** به ترتيب معنیداري در سطح  5درصد و  1درصد  :rضريب همبستگی  :pسطح معنیداري

بدست آمده تحليل رگرسيون تا چهار گام پيش رفت
(جدول .)8
با توجه با نتايج حاصل از تحليل رگرسيون در مجموع
 5۶/3درصد از تغييرات متغير وابسته ،سطح معيشت
خانوارهاي آبزيپرور ،توسط اين چهار متغير تبيين می-
شود.

در ادامه بهمنظور مشخص کردن توانايی متغيرهاي
مستقل (سرمايههاي معيشتی) در پيشبينی متغيرهاي
وابسته (سطح نتايج معيشتی خانوار) از تحليل رگرسيون
چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است .به اين
منظور پنج متغير سرمايه طبيعی ،انسانی ،اجتماعی ،مالی
و فيزيکی وارد تحليل رگرسيون شد که بر اساس نتايج

جدول  -8ضريب همبستگی چندگانه ،تعيين و تعديل شده متغيرهاي مؤثر بر سطح معيشت خانوار
گام

متغيرها

ضريب همبستگی
چندگانه ()R

ضريب تعيين( R
)Square

ضريب تعيين تعديل
شده()A R Square

F

Sig

1
2
3
4

سرمايه مالی
سرمايه انسانی
سرمايه طبيعی
سرمايه اجتماعی

۰/۶7۶
۰/727
۰/748
۰/759

۰/457
۰/529
۰/559
۰/577

۰/452
۰/521
۰/548
۰/5۶3

1۰7/551
71/198
53/191
42/587

**۰/۰۰۰
**۰/۰۰۰
**۰/۰۰۰
**۰/۰۰۰

** معنیداري در سطح خطاي  1درصد

جدول  -9تحليل رگرسيون متغيرهاي مؤثر بر سطح معيشت خانوار در گام اول  ،دوم ،سوم و چهارم
گام

متغير

B

Beta

t

1
2
3

سرمايه مالی()x1
سرمايه انسانی ()x2
سرمايه طبيعی ()x3

۰/414
۰/175
۰/1۶2

۰/432
۰/2۰8
۰/172

5/977
2/829
2/۶5۶

**

۰/۰۰۰
** ۰/۰۰5
** ۰/۰۰9

۰/132

۰/1۶3

2/3۰5

* ۰/۰23

سرمايه اجتماعی ()x4
4
* و ** به ترتيب معنیداري در سطح خطاي  5و  1درصد

Sig

با توجه به ضرايب موجود در جدول ( )9و مقدار ثابت معادله استاندارد شده خط رگرسيون در گام چهارم به
صورت زير بود:

اعظمی و همکاران :اثرات فعاليت واحدهاي آبزيپروري دومنظوره...

تفسير تابع رگرسيون بدست آمده به اين صورت است
که سهم سرمايه مالی ،انسانی ،طبيعی و اجتماعی در
پيش بينی سطح معيشت خانوارهاي آبزيپرور به ترتيب
 ۰/1۶2 ،۰/175 ،۰/414و  ۰/132میباشد .براي نمونه،
به ازاي هر واحد افزايش در انحراف معيار سرمايه مالی
خانوار ،سطح معيشت آنها  ۰/414واحد افزايش میيابد .با
توجه به مقدار بتاي بدست آمده ،متغير سرمايه مالی
نسبت به ساير متغيرها ،بيشترين سهم را در تبيين متغير
وابسته (سطح معيشت خانوارهاي شاغل در آبزيپروري)
داشته است .سپس متغيرهاي سرمايه انسانی و طبيعی و
اجتماعی به ترتيب بيشترين تأثير را در سطح معيشت
خانوارها داشتهاند.
نتيجهگيري و پيشنهادها

بر پايه نتايج بهدستآمده ،وضعيت معيشت
خانوارهاي آبزيپرور استان همدان از ديدگاه پاسخگويان
در وضعيت نسبتا مطلوبی قرار داشت؛ به طوري که حدود
 5۰درصد از افراد مورد مطالعه سطح معيشت خانواده
خود را در حد خوب و رضايتبخش توصيف کردهاند و
تنها  1۰درصد از آنها وضعيت معيشتی خانوارهاي خود را
ضعيف ارزيابی کردهاند .نتايج آزمون فريدمن نشان از
تفاوت معنیدار اهميت راهبردهاي معيشتی در بين
خانوارها است؛ بهطوري که راهبرد تنوع فعاليتهاي
درآمدي (معيشتی) از اهميت باالتري در بين خانوارها
برخوردار بوده است ( ،)3/78اين نتايج نشان میدهد،
سبد سرمايههاي معيشتی در دسترس خانوار ،به طور
مؤثري بر راهبردهاي معيشتی آنها اثرگذار بوده است؛ به
نحوي که فعاليتهاي درآمدي گوناگونی را در بين
خانوارها به وجود آورده است .خانوارها ،راهبردهاي
مختلفی را براي پاسخ به آسيب پذيريها در اختيار دارند.
فروش ،مصرف و بهکارگيري کاالها و خدمات آبزيپروري
و دارايیهاي بهبود يافته ،مهمترين ايمنی در برابر شوک-
هاي اقتصادي و طبيعی است Ahmed et al (2008) .و
) Smith et al (2005نيز در مطالعات خود به نتايج مشابه
در اين راستا دست يافتهاند.
نتايج تحليل رگرسيون (با روش گام به گام) نشان داد
که از بين پنج دسته سازههاي موردنظر ،مهمترين عوامل
تأثيرگذار بر سطح معيشت به ترتيب چهار متغير سرمايه
مالی ،انسانی ،طبيعی و اجتماعی بودهاند که توانستند
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 5۶/3درصد از تغييرات سطح معيشت خانوار را پيشبينی
کنند Ahmed (2009) ،)Pravakar et al (2013) .و
) Sheriff et al (2008نيز در مطالعات خود وجود
سرمايههاي معيشتی را براي پايداري و بهبود سطح
معيشت ضروري دانستهاند .از اين رو يکی از جنبههاي
بسيار مهم تأثيرگذار در پايداري معيشت روستائيان
دسترسی آنها به سرمايههاي معيشتی است .با توجه به
نتايج تحقيق که بيانگر تأثير مثبت واحدهاي پرورش
ماهی بر سرمايه هاي معيشتی خانوارهاي آنها میباشد و
به عنوان يک نتيجه کلی می توان در اين تحقيق به آن
استناد نمود پيشنهادات زير ارائه می گردد.
با توجه به نتايج ،آبزيپروري در استخرهاي
دومنظوره سردابی منجر به ايجاد سرمايه مالی و بهبود
درآمد شاغالن در اين شغل میشود که افزايش درآمد نيز
خود يکی از راهکارهاي کاهش فقر و نابرابري است و
باعث بهبود دارايیهاي جاري و بهبود بيمه خانوار و
محصول توليدي و افزايش امنيت محصوالت و توليد می-
شود .بهمنظور افزايش درآمد و رونق بيشتر فعاليت عالوه
بر معافيت مالياتی اقداماتی جهت کاهش تعرفه برق و آب
مصرفی ،يارانه خوراک ماهی ،کمک در بازاررسانی و
عرضه محصول توليدي و کاهش ضايعات و پرداخت
تسهيالت بانکی کم بهره پيشنهاد میگردد .با توجه به
اينکه آبزي پروري منجر به بهبود اين سرمايه و ديگر
سرمايهها شده است ،همچنان که مطالعه & Paul
) Reinhard-Vogle (2013نيز اين نتيجه را تاييد می-
کند ،لذا بايد کشاورزان مستعدي که داراي منابع آبی
خرد هستند را تشويق نمود که اقدام به فعاليت در اين
حرفه نمايند و با ايجاد و تقويت تشکلها و تعاونی آبزي-
پروران آنها را ترغيب نمود با عضويت در اين تشکلها و
تعاونیها باعث توسعه هر چه بيشتر سرمايه مالی و در
کنار آن اجتماعی شوند.
جهت افزايش سرمايه انسانی و باال رفتن سطح
معيشت اين افراد بايد برنامهريزي و اجراي برنامههاي
آموزشی در سطوح قبل ،حين و بعد از توليد و افزايش
مهارت پرورشدهندگان به منظور آشنايی و استفاده از
آخرين تجهيزات و تکنولوژيها و افزايش دانش نظري و
عملی آبزيپروران در اولويت قرار گيرد .همچنين ،در
راستاي افزايش سرانه مصرف و ارتقاء سالمت سرمايه
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الزم از اين حرفه صورت گيرد تا بهبود الزم در سرمايه
فيزيکی خانوار از جمله خريد تجهيزات حمل و نقل
 ايجاد جاده،بهداشتی ماهی و نصب تجهيزات مکانيزه
 و، تهيه مسکن مناسب،مناسب دسترسی به استخر
دسترسی بيشتر به رسانهها و شبکه هاي ارتباطی فراهم
.گردد
با توجه به رابطه مثبت و معنیدار سرمايههاي توليد
شده در اثر فعاليت آبزيپروري با سطح معيشت
خانوارهاي شاغل در اين حرفه و با توجه به مزاياي
 افزايش،ازرشمند اين فعاليت نوپا مانند ايجاد اشتغال
 غنیسازي آب و افزايش،توليد و مصرف سرانه آبزيان
محصوالت زارعی و غيره و از طرفی وجود منابع خرد آبی
 موانع،فراوان در استان و کشور تا جايی که امکان دارد
.توسعه اين فعاليت اقتصادي زودبازده برطرف گردد
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 دستگاهها و مراکزي که داراي،انسانی جامعه و ايجاد بازار
-سلف سرويس بوده و غذا سرو مینمايند پيشنهاد می
 در برنامه غذايی از ماهی توليدي استخرهاي،گردد
.سردآبی استفاده نمايند
 آبزيپروري در استخرهاي،با توجه به نتايج پژوهش
دومنظوره اثر مثبتی بر روي مؤلفههاي سرمايه طبيعی از
. منابع آب و منابع طبيعی دارد،جمله زمين کشاورزي
 نسبت به ايجاد و گسترش، پيشنهاد میشود،بنابراين
استخرهاي خرد دومنظوره قزلآال که همزمان با فصل کار
 اقدام گردد تا ضمن افزايش،کشاورزي فعاليت مینمايند
 شاهد باال رفتن،توليد و استفاده بهينه از آب و امکانات
 با وجود اينکه.مصرف آبزيان و افزايش سالمت جامعه بود
،ماهی از جمله محصوالت فسادپذير محسوب میشود
ضروري است زير ساختهاي الزم مهيا باشد که با سرعت
 حمايت،به بازار مصرف عرضه گردد و با ارائه تسهيالت
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