
۱ 
 

توانمندسازي اقتصاد روستايي ( مطالعه موردي  در جهت يكرديتوسعه پرورش ماهي , رو

 روستاهاي بخش سنگر شهرستان رشت)

 يئت علمي دانشگاه پيام نور گيالندكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ، عضو ه شهرام اميرانتخابي .

Shahram_aeh@yahoo.com 

دانشگاه آزاد رشت -دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي -طاهره بخشعلي زاده  

 چكيده: -1

كشت برنج فعاليت اقتصادي اصلي در روستاهاي گيالن به شمار مي آيد كه در ساليان اخير با توجه به 
 كوچك شدن قطعات شاليزارها و ديگر عوامل تاثيرگذار اقتصادي , درآمدزايي و اشتغالزايي آن براي
خانوارهاي روستايي به حدآستانه رسيده است . از اين رو رويكرد كشت جايگزين و فعاليت هاي 
كشاورزي مكمل و سودآورتر همواره مد نظر بوده است . در همين ارتباط پرورش ماهيان گرمابي 

اي بصورت توامان با كشت برنج و تبديل پاره اي از اراضي زراعي به استخرهاي پرورش ماهي, رويكرده
ويژه اي در اقتصاد روستايي به شمار مي روند . موفقيت و مزيت نسبي اين شيوه هاي جديد توليد 
زراعي موجب گسترش سريع و پردامنه آن در بخش سنگر شهرستان گيالن گرديده است كه يافته هاي 

روستاها  اين تحقيق به ارزيابي چگونگي و ميزان اثربخشي اين فعاليت هاي جديد در توسعه اقتصادي 
 مي پردازد .

 

 طرح مسئله : -۲

دركشور چين  پيش سال 2400پرورش ماهي در شاليزار فعاليتي بسيار قديمي بوده و به احتمال زياد در

مي شدند و كشاورزان از اين     متداول بوده است , ماهيان بومي در اثر طغيان برخي رودخانه ها وارد شاليزار 

به صيد ماهيان مذكور مي نمودند.  موقعيت استفاده نموده و مبادرت  

هزار  460درصد آن ( 76استان پراكنش دارد كه حدود  19هزار هكتار شاليزار در  600در كشور ما بيش از

دراستان 1364هكتار) در استان گيالن و مازندران واقع مي باشد.اولين بار كشت توام برنج و ماهي در سال 

در مركز تحقيقات شيالتي استان گيالن بطور تحقيقي  1367مد .در سال مازندران بطور آزمايشي به اجرا در آ
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درشاليزارهاي  ه ترويجي در استان گيالن آغاز گرديدوتاكنونژبصورت پرو 1375مورد مطلعه و اجرا شد ودرسال

اهداف پرورش ماهي در روستاها عبارتند از:  .استان كشور به اجرا درآمده است 11  

استفاده اقتصادي بهينه و دو منظوره از منابع آب و خاك (شاليزار)•    

پرورش ماهي و مصرف آن در روستاها•  

كمك به افزايش درآمد سرانه خانوارهاي روستايي•  

ايجاد اشتغال در سطح روستاها•  

ه هاي توليد (برنج و ماهي)كاهش هزين•  

  كاهش آلودگي محيط زيست•

بطوركلي با توجه به ويژگي ها زيست محيطي گيالن , از جمله وجود منابع آب فراوان ( شامل رودها تالب ها 

دريا و آب هاي زير زميني ) توپوگرافي جلگه اي و جلگه اي , وفور خاك هاي آبرفتي و حاصلخيز , آب و هواي 

دل و پوشش گياهي متنوع و انبوه  , زمينه و بستر مناسب جهت توسعه فعاليت هاي آبزي پروري مرطوب و معت

و شيالت در بيشتر عرصه هاي استان فراهم است . از سويي پيشينه جامعه روستايي گيالن و تنوع فعاليت هاي 

وره معاصر , ضرورت آن از پرورش ابريشم و كنف در گذشته و برنج كاري و چاي كاري و ديگر كشت ها در د

روستا و تراكم  2700رويكردهاي جديد را در اقتصاد روستايي فراهم مي آورد . با توجه به اينكه گيالن با بيش از 

و فشردگي جمعيت روستايي آن هنوز از قطب هاي اصلي كشاورزي كشور محسوب مي شود. طي سال هاي 

, خردشدن و كوچك شدن قطعات زمين هاي كشاورزي  اخير ( بويژه پس از اصالحات ارضي ) با افزايش جمعيت

خانوارهاي روستايي بتدريج دچار و در نتيجه بازدهي كمتر فعاليت هاي كشاورزي سنتي ( بويژه كشت برنج ) 

كاهش درآمد , فقر گرديدند  و همين روند موجب بي انگيزگي به ادامه فعاليت هاي كشاورزي و تشديد روند 

ير كاربري اراضي زراعي به كاربري هاي مسكوني , خدماتي و غيره گرديد كه نتيجه مهاجرت به شهرها , تغي
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قهري آن ركود و نزول اقتصاد روستايي و پيامدهاي ناشي از آن از جمله برهم خوردن هر چه بيشتر توازن 

به فضايي جمعيت بين شهرها و روستاها , ناهنجاري هاي اجتماعي و اقتصادي و وابستگي اقتصادي كشور 

محصوالت استراتژيك كشاورزي مي باشد. اما در اين ميان در بخش هايي از پهنه استان گيالن شاهد 

رويكردهاي نويني در اقتصاد روستايي هستيم كه طي آن روستاييان به فعاليت هاي درامد زا و اشتغال زاي 

شيوه هاي نوين بهره برداري از جديدي روي مي آورند تا در برابر افت و ركود اقتصادي كشت غالب منطقه , با 

زمين , به سود و اشتغال بيشتري دست يابند . در اين زمينه توسعه باغ هاي پرورش كيوي در شمال غربي 

گيالن ( تالش ) و  داير كردن استخر هاي پرورش ماهي در بخش پراكنده جلگه مركزي گيالن نمونه هاي بارزي 

سازي اقتصاد روستايي بدنبال داشته است. در اين زمينه توانمندباز با  پيونداست كه نتايج خشنود كننده اي در 

بخش سنگر در منتهي اليه جنوبي جلگه مركزي گيالن و ابتداي دلتاي سپيدرود ؛ يكي از  نمونه هاي روشن 

تغيير رويكرد روستاييان به پرورش ماهي از طريق احداث استخر هاي پرورش ماهي در بخش هايي از اراضي 

ي مي باشد. به نظر مي رسد كه توفيق نسبي اين رويكرد طي دهه اخير , سبب گسترش بي وقفه و قابل زراع

آبادي بخش سنگر گرديده است. به همين علت عالوه بر استخرهايي كه بطور رسمي با  39توجه آن در همه 

ديگري نيز بطور دكشاورزي ) انجام پذيرفته است. استخرهاي اعدت و مشاورت سازمان ذيربط ( جهامس

خودجوش و بدون هماهنگي در روستاهاي بخش سنگر داير گرديده است. بنابراين ارزيابي تاثير گذاري اين 

فعاليت نوين در بهبود و تقويت اقتصاد روستاهاي منطقه حائز اهميت مي باشد و نتايج بدست آمده از آن مي 

فعاليت ها روي نياورده اند , سودمند باشد و از تداوم تواند درباره بخش هاي ديگر گيالن كه هنوز به اينگونه 

 وضعيت كنوني ركود فعاليت هاي زراعي و ضعف اقتصاد روستايي در اين بخش ها بكاهد.

    زمين كشاورزي  -اقتصاد روستا  -پرورش ماهي  –ژگان كليدي: بخش سنگر   وا

پرسش ها و فرضيات پژوهش -3  

 با توجه با آنچه كه در طرح مسئله مطرح گرديد , اين پرسش بالفاصله مطرح است كه ؛ 
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چه عوامل و انگيزه هايي در توسعه فعاليت پرورش ماهي در روستاهاي بخش سنگر موثر مي باشد؟ -1  

روستايي  توسعه استخر هاي پرورش ماهي در اراضي شاليزاري تا چه اندازه در بهبود و توانمندسازي اقتصاد -2
 موثر بوده است؟

 در پاسخ به پرسش هاي باال فرضيات زير مطرح مي شود.

در همين  ,بدليل غيراقتصادي بودن كشت برنج در قطعات زراعي كوچك , احداث استخر پرورش ماهي -1
به صرفه تر است.اراضي   

خانوارهاي روستايي مي گرددبرپايي استخرهاي پرورش ماهي , موجب اشتغالزايي , نكميل و افزايش درآمد  -2  

روش كار: -4  

براي بررسي وضعيت پرورش ماهي در بخش سنگر و روند گسترش آن با تاكيد بر نقش آن در اقتصاد 

روستايي،  داده ها و اطالعات از روش كتابخانه اي و ميداني جمع آوري گرديد.در روش كتابخانه اي و پيشينه 

جمع آوري شد و در روش ميداني از طريق تهيه پرسشنامه و ديدار با موضوع مورد مطالعه از كتب و مقاالت 

          كشاورزان و مسئولين محلي و همچنين همكاري اداره شيالت اطالعات الزم جمع آوري شد.  

نطقه مورد مطالعه: م-5  

كيلومترمربع داراي يك شهر  4/326با وسعت  كهمي باشد   بخش سنگراز توابع شهرستان رشت در استان گيالن

و غـرب بـه دهسـتانهاي حومـه و الكـان       غربـي  و سه دهستان است كه از شمال به بخش كوچصفهان، از شمال

سياهكل و الهيجان و  هاي (بخش مركزي) شهرستان رشت ، از جنوب به شهرستان رودبار، از شرق به شهرستان

ودرابتـداي   اي درة سـفيدرود محدود مي شود. سنگر تقريباً در انتهـ   رفيهاز شمال شرقي به شهرستان آستانه اش

در اين نقطه، به سـبب اينكـه    .متر از سطح درياي آزاد قرار گرفته است 40پهنة دشت گيالن و در ارتفاع حدود 

شكاننك وي :رودخانه هاي زيادي در آن، جريان دارند به صدرود نيز معروف است. دهستانهاي اين بخش عبارتنداز

 .آبادي دارند 39آبادي كه در مجموع  7آبادي و سراوان با  16اسالم آباد با  -آبادي  16با
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مي باشـد    نفر 59357خانوار) و 10834بالغ بر( 1385جمعيت بخش سنگر براساس آخرين سرشماري در سال 

ابـادي ايـن بخـش مـي      39خـانوار سـاكن    14126در قالـب   درصـد)   81( حدود  نفر 51189كه از اين تعداد 

 هـاي  پرورش ماهي يكـي ديگـر از شـغل    بيشتر به كشاورزي در شاليزارها مشغول هستند. بخشمردم اين باشند.

فعاليت بخش خدمات نيز در روسـتاهايي همچـون امـامزاده     .)1385(مركز آمار ايران،  است  رايج در اين منطقه

 رونق بيشتري گرفته است. قزوين قرار دارد –هاشم كه در كنار جاده سراسري رشت 

 

در شاليزاراهميت پرورش ماهي -6  

تئين حيواني مورد نياز انسان در كره زمين از ماهي تامين مي شود و ودرصد از مجموع پر20مروزه حدود ا       

تقريبا يك سوم مردم جهان پروتئين مورد نياز خود را از ماهي بدست مي آورند مصرف سـرانه مـاهي و فـراورده    

كيلوگرم در سال مي رسد. در بين پـروتئين هـاي   20دريايي در اغلب كشورهاي ماهي خيز دنيا به بيش از  هاي

حيواني ، ماهي و ساير آبزيان ويژگيهاي خاصي از نظر تغذيه و پروتئين دارند. ميـزان اسـيدهاي آمينـه ضـروري     

تر از گوشتهاي ديگـر بـوده و    گوشت ماهي معادل انواع ديگر گوشتها مي باشد.هضم و جذب گوشت ماهي آسان

درصد است. برحسب نوع ماهي ، تازگي ، نحـوه نگهـداري ،   90ميزان هضم و جذب پروتئين هاي ماهي باالتر از 

 .درصد هم ميرسد 99الي  97ميزان هضم وجذب پروتئين ماهي به 

ي بـه وجـود آمـده    امروزه عالوه بر مصرف ماهي بصورت تازه و منجمد ، صـنايع بسـياري از فـراورده هـاي مـاه     

اند.كنسرو سازي، آرد ماهي ،چسب و چرم سازي و مواد شيميايي ، مرواريد سازي، دودي كردن و...صنايع مربوط 

بر اساس مطالعات انجام يافته توسط دانشمندان بسياري از كشورهاي جهان ، هر انسان بايد در  .به ماهي هستند

در ) (FAO-2006. رف اين مقدار ماهي ضـروري اسـت  كيلو گرم ماهي مصرف كند و مص 60طول سال حداقل

 9000ه است به طوري كه در حال حاضر بـيش از  يافتكشور ما نيز در دهه اخير پرورش ماهيان گرمابي توسعه 

پرورش ماهيان گرمابي در كنار بخش كشاورزي كه يكي از محورهـاي   .هكتار از اراضي به اين امر اختصاص دارد
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اصلي توسعه در جوامع امروز محسوب مي شود در جهت بهبود وضعيت تغذيه اي بشر و اصالح ساختار اقتصادي 

 .در جهت محروميت زدايي در نقاط محروم اثرات خود را آشكار ساخته است بويژهو اجتماعي 

  

در روستاهاي منطقه پرورش ماهيشيوه هاي -7  

ه دو صورت پرورش توامان ماهي در مزارع كشت برنج و احداث پرورش ماهي در محيط روستاهاي گيالن ب    

ين بار تخم و آرتمياي زنده از بندر شرفخانه از نخستاستخرهاي مجزاي پرورش ماهي امكان پدير است. 

به كارگاه تكثير پرورش ماهيان خاوياري ناحيه سنگر رشت جهت تغذيه و   هاي مهم درياچه اروميه اسكله

در حال حاضر عمدتاً تكثير ماهيان در مجتمع تكثير و پرورش  .منتقل شد  اوياريپرورش بچه ماهيان خ

براساس تحقيقات انجام  .شود هاي شيرين پرورش انجام مي رسنگر رشت در آبدالمللي ماهيان خاوياري  بين

،خزرو... هاشمي ،زودرس برنج شامل برنج هاي كاظمي بطور كلي ارقام شده توسط موسسه تحقيقات برنج كشور،

به دليل وجود  هيان پرورشي مورد استفاده درطرحماپيشنهاد مي شوند.   براي طرح كشت توام برنج و ماهي

 ايجاد شناي ماهيان و و نداشتن فضاي كافي جهت حركت  عوامل محدود كننده ،نظيركم عمق بودن آب مزارع،

درسيستم كشت توام، . ين طرح پرورش دادمي توان درا ماهيان را گونه هاي خاصي از سايه توسط گياه برنج،

روز مانده به برداشت برنج سطح آب 15-10همانطور كه گفته شد ازگونه هاي زودرس برنج استفاده مي شود.

به مزرعه "پس ازخاتمه برداشت، مجددا مزرعه بتدريج كاهش داده شده تاماهيها به داخل حوضچه هدايت شده و

، در حال حاضر سطح زيادي از اراضي كشورهاي مختلف جهان و ايران 1388( مومن نيا،  مي شوند  برگردانده

مقدار قابل مالحظه اي از اين اراضي قابليت و شرايط هر ساله منحصراً به كشت برنج اختصاص داده مي شود. 

الزم براي پرورش كپور ماهيان به صورت توأم با شالي را دارا مي باشند كه باعث افزايش مقدار زيادي از پروتئين 

ماهي در كشور مي شود. ترويج اين سيستم حداقل در تأمين پروتئين مورد نياز خانواده هاي شاليكار و روستايي 

تواند نقش به سزايي داشته باشد. هدف غايي تمامي مؤسسات و متخصصان و دست اندركاران فن كشت توأم مي 
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، ابعاد و زواياي مزارع برنج به منظور افزايش توليد و استحصال ماهي ـ برنج استفاده بهينه از كليه سطوح

 محصول بيشتر مي باشد.

: هزينه پرورش كپور ماهيان در يك هكتار  1جدول  

احد ريالو  رديف عنوان 
گرمي) 20-30بچه ماهي (1300خريد  1300000  1 
 2 هزينه آماده سازي كرت 1000000
 3 هزينه حمل و نقل بچه ماهي و غذا 400000
 4 هزينه غذاي ماهي در طول پرورش ماهي 1500000
 5 هزينه صيد  200000
درصد هزينه پيش بيني نشده 10 440000  6 
 7 جمع كل 4840000

 

 : ارزيابي اقتصادي پرورش ماهي در شاليزار 2جدول

 رديف عنوان واحد
گرم700  1 وزن ماهي در زمان صيد 

گرم819000 قطعه 1300درصد از  90توليد ماهي با ضريب بازماندگي    2 
گرم7780500  3 كل فروش 
گرم500000 كاريصرفه جويي در اثر كاهش يا عدم مصرف كود و سموم شيميايي و عدم وجين    4 
گرم1300000  5 سود حاصل از افزايش محصول برنج  
گرم9580005  6 درآمد كل 

 

ناطق مستعد كشت توأم ماهي و برنجمشرايط  -8  

، مي ميلي متر) بوده و خاك آنها داراي نفوذپذيري كم است 500مناطقي كه داراي بارندگي زياد (بيش از    

مزارع داراي سطح تقريباً يكنواخت و ظرفيت نگهداري باالي توانند براي كشت توأم ماهي و برنج مناسب باشند. 

آب بايد براي پرورش كشت توأم اختصاص داده شوند. سطح آب زيرزميني و سيستم زهكشي فاكتورهاي مهم 

مورد توجه قرار مي گيرند. بهتر است  ديگري هستند كه براي انتخاب مزارع برنج به منظور انجام كشت توأم
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زيرا خاك رس نفوذپذيري كمي داشته و از هدر رفتن آب جلوگيري مي ، خاك مزارع انتخابي از جنس رس باشد

نفوذ آب به داخل خاك افزايش يافته و موجبات كمبود آب ، نمايد. اگر درصد دانه هاي شن در خاك زياد باشد

ي توان ماهي آب به اندازه كافي وجود داشته باشد تقريباً در تمام مزارع برنج م در مزرعه را فراهم مي آورد. اگر

جايي كه اين امر غير ممكن است فقط در مزارعي كه در طول دوره رشد برنج با كمبود پرورش داد ولي از آن 

پرورش  ).1383(ميگلي نژاد،  آب مواجه نمي شوند امكان پرورش ماهي و رساندن آن به وزن بازاري وجود دارد.

ماهي در اراضي زراعي بطور توامان داراي هزينه هايي است كه محاسبه ان در واحد سطح ( هكتار ) ميزان 

 به قرار زير مي باشد . 1391اقتصادي بودن آنرا نمايان مي سازد كه اين هزينه در بهار 

 ريال3000000          هزينه آماده سازي مزرعه(افزايش ارتفاع كرت وآماده كردن حوضچه)-
 ريال2500000                                                                     هزينه غذاي ماهي -
 ريال630000                                                                  هزينه خريد بچه ماهي-
 ريال200000                                                       هزينه حمل ونقل بچه ماهي وغذا-
 ريال100000                                                                                هزينه صيد-
 ريال643000                                                                 ده درصد سايرهزينه ها-
 ريال7073000                                      هزينه پرورش ماهي درشاليزار(درهكتار)كل -
 قطعه،1120درصد،80توليدماهي(باضريب بازماندگي -

                                                 گرم)900درزمان صيد وزن متوسط هرماهي

  1120*900=1008      كيلوگرم 

ــر - ــاهي قيمــت متوســط ف ــوگرم م ــال12000وش هركيل ــال                  ري  1008*12000=12096000ري

 12096000-7073000=5023000ريــال                      توليــد) -سودحاصــل از فــروش ماهي(هزينــه  -

ــداقل    - ــول برنج(حــــ ــزايش محصــــ ــل ازافــــ ــد) 5سودحاصــــ ــرنج، 150درصــــ ــوگرم بــــ  كيلــــ

ــرنج  ــوگرم بــ ــال20000هركيلــ ــال                                             ريــ  150*20000=3000000ريــ

ــموم،كود - ــرف سـ ــاهش مصـ ــل ازكـ ــاري و سودحاصـ ــين كـ ــال1000000                               وجـ  ريـ
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وجين كاري+سودخالص ازافزايش محصول  مجموع سود خالص حاصله(سودناشي ازكاهش مصرف كود وسموم و-

 1000000+3000000+5023000=9023000ريال    برنج+سودحاصل ازفروش ماهي)

 

 مزاياي پرورش ماهي در مزرعه -9

شاخص و ها  اين پروژه به علت حداقل بكارگيري كودهاي شيميايي وسموم كشاورزي، داراي تمامي ويژگي    

درصد مزارع 10كه حداقل  درصورتي براساس بررسي هاي انجام شده، هاي كشاورزي ارگانيك مي باشد.

داشته باشند ، حدودبيست وسه هزارتن( به ميزان توليد فعلي  گيالن، قابليت اجراي اين پروژه راشاليزاري استان 

 يك اكوسيستم سودمند براي هر سيستم برنج ماهي، وليدات اين بخش افزوده خواهدشد.آبزي پروري استان)به ت

كود وسموم درتوليد محصوالت الزم به ذكراست اين شيوه توليد(حداقل استفاده از .بوجود مي آورد گونه را دو

جاذبه خاصي پيداكرده است كه تحت  ژاپن وجهه و كشاورزي) ازيك دهه گذشته دراروپا،آمريكاي شمالي و

تواند به طور همزمان با  پرورش ماهي مي .ازآن نام برده مي شود"نهضت كشاورزي ارگانيك بيولوژيكي"عنوان 

. توان ماهي نيز توليد كرد عالوه بر محصول برنج مي ر شاليزارهاكشت برنج در شاليزار انجام شود به طوري كه د

در گيالن  شرايط اقليمي مناسب، داشتن شاليزارهاي مستعد، فراواني بچه ماهي و بازار مصرف آبزيان با توجه به

نياز امكان تامين آب مورد  .شود هاي اصلي كشت توأم برنج و ماهي تبديل تواند به يكي از قطب اين استان مي

خاك، وجود مرز و مناسب بودن ارتفاع آن، وجود ورودي و خروجي مناسب  براي شاليزار، باال بودن درصد رس

 ها، آفتابگير بودن مزرعه براي ايجاد دماي مطلوب و ماليم زمين و مسطح بودن كرت آب در مزارع، شيب

  .مزارع برنج است بردار به مزرعه از شرايط الزم براي پرورش ماهي در دسترسي آسان بهره

مزيت هاي نسبي :   الف:         

درصد  75/ 5كاهش مصرف سموم كشاورزي به ميزان    

درصد 2/46كاهش مصرف كود شيميايي به ميزان   
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 توليدماهيان گرم آبي (كپورمعمولي, كپور علف خوار كپورنقره اي وكپورسرگنده) 

كيلوگرم ماهي درهكتار 890 -840توليد   

ري در استفاده ازآب كشاورزيافزايش بهره و  

ر كردن فعاليت برنج كاري در كشوركمك در اقتصادي ت  

توجيه اقتصادي:-ب  

ريال  3000000كل هزينه اجرايي (درهكتار)  

ريال 230000صرفه جويي در عدم مصرف كود و سموم شيميايي (در هكتار )   

ريال  770000سودحاصل از افزايش محصول برنج ( در هكتار )   

ريال 3000000اصل از فروش ماهي (در هكتار) سود ح  

ريال 4300000ج وماهي (در هكتار) سود خالص كشت توام برن  

درصد محصول برنج  10يانگين افزايش م  

هزارتن  50هكتار) اين طرح اجرا شود تقريبا  60000درصد شاليزارهاي كل كشور ( 10اگر در    
تن برنج در  2افزايش محصول برنج (با احتساب متوسط توليد هزارتن 12كيلوگرم در هكتار)و850ماهي(توليد

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  5با توجه به اهميت اين موضوع ، در ماده هكتار) خواهيم داشت.
 ه   ژ ند نسبت به اين امر اهتمام ويهاي اجرايي ملي و استاني مكلف شده ا فرهنگي كشور نيز تمامي دستگاه

برسانند. (سازمان  3/31سهم بهره وري كل عوامل را در رشد توليد ناخلص داخلي دست كم به% داشته و 
)زمان صيد ماهي در مزرعه كشت توأم برنج و ماهي به مانند استخر پرورش 1383مديريت و برنامه ريزي كشور،

حالت كشت توأم خارج گشته و ، زيرا بعد از برداشت برنج در شهريور ماه با باال آوردن آب در مزرعه از ماهي است
زمان منايب براي صيد و بهره تفاوت چنداني از نظر شكل ظاهري با مزارع خاص پرورش كپور ماهيان ندارد. 

درجه سانتيگراد  12برداري از استخرهاي پرورش ماهيان گرم آبي هنگامي است كه درجه محيط آب به كمتر از 
در اين هنگام دستگاه گوارش ماهيان اغلب خالي و فلور باكتريايي  كاهش يافته و تغذيه آنان متوقف شده باشد.

، بدون فساد و تغيير آن در حداقل ممكن و نسبتاً غير فعال خواهد بود. لذا محصول صيد شده تا مدت مناسبي
 با عنايت به اين كهكيفيت قابل نگهداري بوده و فرصت الزم براي عرضه آن به بازار مصرف وجود خواهد داشت. 
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، لذا امور مربوط به نگهداري و انتقال آن مشكالت زيادي را ميزان توليد در مزارع كشت توأم چندان انبوه نيست
 كيلوگرم  مي باشد  700-800ميزان صيد ماهي در هر هكتار كشت توأم بطور متوسط  به همراه ندارد.

يافته هاي تحقيق: -10                      

و  اهي در كنار كار كشاورزي پي بردنـد م ن بخش سنگر به اهميت اقتصادي پرورشروستايياهاي اخير  در سال  

در دهه اخير شاهد رشد چشمگيري در زمينه گسترش استخرهاي پرورش ماهي در اين منطقه بوده ايم. پرورش 

تفاده بهينه از توام ماهي و برنج و همچنين درآمد زايي پرورش ماهي براي كشاوورز در فصول غير كشاورزي و اس

توانمندي هاي محيطي منطقه در جهت بهبود وضع معيشتي روستاييان از علل عمده روي آوري كشـاورزان بـه   

 پرورش ماهي بوده است.

بيشتري نشان  گرايشتوجه به شرايط محيطي بخش سنگر ، روستاييان اين منطقه به پرورش ماهيان گرم آبي  با

پرورش ماهيان گرم آبي براي آنها به صرفه تر است و زمين زراعي هم در اختيار داده اند و از آنجا كه هزينه هاي 

دارند ، مي توانند با پرورش ماهيان گرم آبي هم مصرف سرانه خانواده خود را تامين كنند و هـم فـروش بـازاري    

هـت احـداث   اداره شيالت و جهاد كشاورزي هم در سالهاي اخيـر ماشـين آالت و امكانـات الزم ج    داشته باشند.

استخر را به صورت رايگان در اختيار روستاييان قرار داده است كه در تشويق روسـتاييان جهـت پـرورش مـاهي     

اكثريت روستاييان اين بخش كه اسـتخر پـرورش مـاهي دارنـد داراي سـواد در حـد       نقش به سزايي داشته است.

هزينه پرورش ماهيان كپور در هر هكتار به قرار جـدول زيـر    مي باشند. 35-54ابتدايي و راهنمايي و بين سنين

با اطالعاتي كه از اداره شيالت شهرسـتان رشـت    با توجه به افزايش ساالنه نرخ تورم تغيير خواهد يافت. است كه

گرفته شد فهرست روستاهاي بخش سنگر كه داراي استخر پرورش ماهي گرمابي و سردابي هستند ( استخرهاي 

 .انه) و مساحت مفيد استخرها به هكتار در جدول ذيل آورده شده استداراي پرو
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 : پراکندگی استخر های پرورش ماهی در روستاهای بخش سنگر ۳جدول
 نام روستا  مساحت (هكتار) نوع پرورش

 دلچه 16,9 گرمابي
 باز قلعه دژ 5 گرمابي

هكتار سردابي0,075  -گرمابي   باز قلعه اكبر 20 
 باز قلعه ملك 8 گرمابي
 كشل ورزل 51,7 گرمابي 
 سكاچا 3,58 گرمابي
 ميانده 4,5 گرمابي

هكتار سردابي 0,02 -گرمابي  گيل پرده 24,87 
هكتار سردابي 0,014 -گرمابي  جوبنه 9,864 

 گيالوندان 1,6 گرمابي
 بنكده 28,67 گرمابي
 امام زاده هاشم 0,027 سردابي
 گلسرك 4,7 گرمابي

هكتار سردابي 0,1 -گرمابي  امشه 7,32 
 قاضيان 42,37 گرمابي
 دهبنه 3 گرمابي

هكتار سردابي 0,04 -گرمابي  چنچه 2,04 
 ورازگاه 7,1 گرمابي
 ويشكاننك 3,59 گرمابي

هكتار سردابي 0,05 -گرمابي  پيشكنار 2,45 
هكتار سردابي 0,025 -گرمابي  شيخ علي بست 21,725 

 جوكلبندان 0,025 سردابي
 نصراهللا آباد 1,3 گرمابي

هكتار سردابي 0,125 -گرمابي  طالم سه شنبه 48,265 
هكتار سردابي 0,0075 -گرمابي  سراوان 33,3075 

 بهدان 57,7 گرمابي
 رودبرده 20,71 گرمابي

هكتار سردابي 0,0375 -گرمابي  نشرودكل 5,5075 
 كنسستان 5,6 گرمابي
 سروندان 14,29 گرمابي

هكتار سردابي 0,04 -گرمابي  كياسرا 10,12 
 كچا 6,75 گرمابي

هكتار سردابي 0,05 -گرمابي  شهرستان 4,94 
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روستاي  40بر اساس مطالعاتي ميداني كه به عمل آمد و پرسشنامه هايي كه توسط استخرداران و دهياران        
روستاي بخش سنگر به طور پراكنده  39بخش سنگر پر شد مشخص شد كه غير از روستاي گيساوندان همه 

طبق گفته دهياران مقدار  % ) هستند. در برخي از روستاها65داراي استخر پرورش ماهي ( عمدتا گرمابي، حدود 
مساحت استخر ماهي بيش از آنچه كه اداره شيالت بيان كرده است بيشتر بوده كه مي توان نتيجه گرفت اين 
مقدار زمين بدون پروانه توسط روستاييان براي پرورش ماهي مورد بهره برداري قرار گرفته است. اين روستاها 

 عبارتند از: 

 پرورش ماهي در روستاهاي بخش سنگر : پراكندگي استخرهاي 4جدول

 نام روستا مساحت استخر هاي بدون پروانه (هكتار)
 باز قلعه اكبر 1,385
 سكاچا 6,45
 ميانده 10,5
 گيل پرده 45,13
 جوبنه 10,136
 امامزاده هاشم 1,973
 گلسرك 1,3
 ويشكاننك 6,41
 پيشكنار 7,55
 نشرودكل 4,492
 كنسستان 34,7
 سروندان 30,71
 شهرستان 5,06
 تورانسرا 0,05

 اسالم آباد 6
 فشتام 2

 موشنگاه 0,0003
 دره پشت 3
 آينه ور 10
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در برخي از روستا ها بعضي از موسسات و شركت ها و تعاوني ها دست به احداث استخر زدند كه 
 عبارتند از:

: مشخصات موسسات و شرکت های تعاونی استخرهای پرورش ماهی ٥جدول   

 نام روستا نام موسسات يا شركت ها مساحت استخر( هكتار)
8-17 مركز آموزشي اشرفي اصفهاني -موسسه تحقيقات برنج   كشل ورزل 

 سكاچا شركت تعاوني تكثير و پرورش ماهيان زينتي بوستان 0,08
بامداد زرينشركت تعاوني پرورش ماهي  2  جوبنه 
 قاضيان شركت تعاوني پرورش ماهي اميد گيالن 20
 شيخ علي بست شركت توسعه سرمايه هامون منطقه آزاد 8,5
 بهدان شركت كشت و صنعت كشل گيالن 50
 كچا شركت تعاوني كشاورزي و بهره برداري  و احيا 6

 

 

اساس يافته هاي پرسشنامهاران بر جنبه هاي اقتصادي پرورش ماهي از ديد استخر د  

بر اساس مطالعات ميداني و جمع آوري اطالعات از طريق تكميل پرسشنامه توسط استخرداران و دهياران        
ميليون تومان را در  3-4روستاها معلوم شد كه هر چند احداث استخر و راه اندازي اوليه آن هزينه اي حدود 

ميليون تومان سود عايد روستاييان مي شود كه در  5ورش ماهي حدود بردارد اما به ازاي هر هكتار استخر پر
ميليون تومان هزينه  2-3مقايسه با كشت برنج سود اقتصادي قابل توجهي دارد . چون هر هكتار برنج حدود 

ساالنه دارد و اگر شرايط بازار خوب باشد و واردات برنج را در نظر نگيريم و برنج خوب و مرغوب كشت كنيم 
ميليون تومان بهره برداري صورت گيرد كه تضميني هم در اين زمينه وجود ندارد و سال به سال هم  4-5يد شا

تغيير مي كند.به همين دليل در دهه اخير شاهد رشد استخر هاي پرورش ماهي در بخش سنگر بوده ايم. چون 
خانواده استخر دارتامين مي كنند و از نيروي كارگري آن را روستاييان اغلب از داخل خود روستا و عمدتا از خود 

 9لحاظ نيروي كار ارزان قيمت است و سود آور نيز مي باشد.برخي از ماهي ها مثل آمور در شب عيد كيلويي 
شركت تعاوني هاي پرورش ماهي در  هزار تومان به فروش مي رسد كه قابل توجه براي استخرداران است.

اما از آنجا كه  هد كه به استخرداران كمك مي كند.ماهه مي د6توماني هزار  800روستاها به اعضاي خود وام 
 بيشتر استخرها پروانه بهره برداري ندارند نمي توانند از بيمه استفاده كنند
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 نمودار : روند گسترش استخر هاي پرورش ماهي در دهه اخير در بخش سنگر

  

حدوديت ها و تنگناها:م-10  

 ل و همچنين باال بودن هزينه حمل و نقباال بودن قيمت بچه ماهيان  .1
 باال بودن قيمت غذاي ماهي كه در حال حاضر بيشترين هزينه را به خود اختصاص مي دهد.  .2

ي مي و سمور كه سبب افزايش تلفات ماه شكار بچه ماهيان توسط پرندگان و جانوران ديگر مانند مارها .3
 گردد.

 از تسهيالت بانكي با مشكل مواجه هستند.پرورش دهندگان اذعان مي كنند كه در استفاده  .4

 كشاورزان با وجود داشتن زمين به دليل عدم توان مالي قادر به احداث مزرعه پرورش ماهي نيستند. .5

 هاي ترويجي كامل و به موقع توسط مراكز ذي ربط عدم برگزاري كالس .6

 بيشتر پرورش دهندگان به كمبود آب مورد نياز و مطمئن اشاره داشتند.  .7

ربرد مواد شيميايي كشاورزي مانند سموم دفع آفات در مزارع همجوار باعث مي شود كه مقدار قابل كا  .8
 توجهي از ماهيان تلف شوند.

 مصرف كم سرانه ماهي در اكثر شهرها و نواحي كشور  .9
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پرورش دهندگان اذعان داشتند كه تمايل به بتوني كردن مزرعه دارند اما به جهت مشكالت مالي قادر  .10
 جام چنين كاري نيستند.به ان

 در زمان عرضه ماهي به فروش با قيمت مناسب استقبال نمي شود. .11

 بيمه نبودن مزارع پرورش ماهي .12

پيشنهاد ها و راهكارها:-11  

چون پرورش ماهي از طرح هاي زود بازده در بخش كشاورزي  محسوب مي شود و اين امر در توسعه روستايي 
لذا مشكالت و موانعي بر سر راه قرار دارد كه با شناسايي آنها مي توان به  عامل بسيار موثر به حساب مي آيد.

 ارائه راه كار پرداخت. برخي از اين معضالت و راهكار حل آنها عبارتند از:

بهره برداري مشترك: بسياري از چاه هاي مورد بهره برداري كشاورزي مشترك بوده و گاهي حصول توافق بين  1
مراه است كه مي توان از طريق تشكيل شركت تعاوني با سرمايه گذاري مشترك اعضا به افراد با مشكالتي ه

 اندازه سهم مالكيتسان راهگشا باشد.

بسياري از كشاورزان از امكان اجرا كردن چنين طرحي بي اطالع هستند. در اين زمينه نهادي مثل جهاد   2
شي به سزا داشته باشد.كشاورزي  در جهت اطالع رساني به كشاورزان مي تواند نق  

بسياري از روستاييان با اصول پرورش ماهي آشنايي ندارند. در اين زمينه مروجان كشاورزي مي توانند با  3
حضور در روستا و برگزاري كالسهاي آموزشي هم اشتياق الزم را در كشاورزان به وجود آورند و هم آموزش هاي 

 الزم را به آنها بدهند.

ي مشكل عمده روستاييان است كه بانك كشاورزي مي تواند با توجه بيشتر به اين بخش و كمبود منبع مال 4
به عنوان يك راه حل باشد.ارائه تسهيالت ارزان   

از آنجا كه پرورش ماهي داراي ريسك هم مي باشد ، صندوق بيمه محصوالت كشاورزي با بيمه استخرهاي  5
د.پرورش ماهي مي تواند اين مساله را برطرف كن  

گسترش صنايع تبديلي و برنامه ريزي در جهت ساماندهي بازار و عرضه ماهي 6  

تبليغ و ترويج طرح پرورش ماهي از طريق رسانه ها خصوصا صدا و سيما 7  
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