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 چکیده

جایی که استان تواند با کمترین آسیب به محیط زیست، متضمن امنیت و سالمت غذایی جامعه باشد و از آنپروری پایدار میصنعت آبزی
روری پایدار در استان از اهمیت باالیی برخوردار است. همچنین تدوین اهداف پپروری کشور است، ترویج آبزیهای مهم آبزیگیالن از قطب

پروری پایدار به منظور حفظ محیط ترویج آبزیبررسی بنابراین پژوهش حاضر با هدف  .کندموفقیت هر گونه فعالیتی را تضمین می ،مناسب
ها از طریق ام رسید. رویکرد کلی تحقیق کیفی است. بخشی از دادهاستان به انجشیالت پروری زیست استان گیالن با تأکید بر اهداف آبزی

گیری به های کیفی نیز از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. نمونهای به دست آمد و به منظور تحلیل دادهمطالعات کتابخانه
س نتایج تحقیق و به اعتقاد افراد شرکت کننده، نیاز به بر اسابندی تأیید شد. های تحقیق از طریق مثلثصورت هدفمند بوده و اعتبار یافته

پروری استان وجود دارد. مدیریت نهاده، مدیریت تولید، کنترل پساب و بازاریابی و فروش محصوالت، مسائلی است که در شرایط فعلی آبزی
پروری مسئوالنه از نظر حفظ و بهبود آبزیی پروری پایدار، توسعههای فنی به منظور گسترش آبزینتایج نشان داد که حمایتهمچنین 

پروری اضافه نمود. های اطالعاتی و بازاریابی را باید به اهداف فعلی ترویج آبزیپروری پایدار از طریق حمایتمحیط زیست و گسترش آبزی
شیالتی را در تهیه و تدوین اهداف شود که اهداف پیشنهاد شده توسط محققان و کارشناسان بنابراین، به مسئوالن شیالت استان توصیه می

پروری پایدار دنبال های ترویجی مفیدی را در راستای آبزیهای آموزشی و فعالیتاداره کل شیالت استان مد نظر قرار بدهند تا بتوانند برنامه
 کنند. 
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 زسرآغا
توان در آن از پروری این است که میویژگی اصلی آبزی

از نظر کشاورزی( و  4و  3های نامرغوب کشاورزی ) درجه زمین
شوند ای که در تمام طول سال به کار گرفته نمیاشیهاراضی ح

پروری موجب تأمین پروتئین مورد نیاز نیز استفاده کرد. آبزی
ی فقیر روستایی و شهری شده، اکوسیستم دریایی را حفظ جامعه

کند. به زایی برای مردم ایجاد میکرده و درآمدزایی و اشتغال
ب آبی شکل گرفت. دلیل چنین فوایدی به تدریج مفهوم انقال

پروری در ی آبزیی سریع و گستردهانقالب آبی رشد و توسعه
ی انقالب سبز است. محققان از ی اخیر و زیرمجموعهچند دهه

کنند. این مثال ی انقالب سبز یاد میانقالب آبی به عنوان آیینه
از آن جهت است که انقالب آبی پیامدهای انقالب سبز را در خود 

های برخی از پروژه ف،است. به اعتقاد محققان مختلنشان داده 
پروری متراکم و های آبزیپروری به خصوص فعالیتآبزی
که پروری دارد های آبزیداری فعالیتمتراکم نشان از ناپاینیمه

ی واحدهای این مسئله به سوء مدیریت و فعالیت غیرمسئوالنه
 ( ;Boyd & Schmittou, 1999گرددپروری برمیآبزی

Costa-Pierce, 2002; Godarzi & Faraji Armaki, 

(2004   .  
نها به افزایش تولید توجه پروری تهای آبزیزمانی که در فعالیت

پیامدهایی پروری نیز ناپایدار خواهد شد. شود فعالیت آبزیمی

های شیمیایی، از بین رفتن تنوع ی زیاد از نهادههمچون استفاده
های فسیلی، مصرف زیاد ه از سوختزیستی، حداکثر استفاد

پروری، زیهای آبانرژی، بار مواد آلی در فاضالب و پساب فعالیت
های مرتبط با آب به ، شیوع بیماریزیستیهای محیطآلودگی

پساب، تولید و گسترش انواع حلزون، تحت  دلیل عدم تصفیه
ات پا، افزایش تعارضپروران خردهفشار قرار دادن بیش از حد آبزی

ترین توان از اصلیپروران و غیره را میبین کشاورزان و آبزی
نام  ناپایدار پروریهای آبزیفعالیتو  پیامدهای انقالب آبی

 ( ,Rahman et al., 1985; Wurts, 2007 Weeksبرد

(2013 .  
های های حاصل از انقالب آبی و فعالیتی ایجاد بحراندر نتیجه

پروری پایدار شکل به تدریج آبزی ،مدیریتی سو و غیرمسئوالنه
پروری پایدار را یک سیستم گرفت و توسعه پیدا کرد. آبزی

اند که در آن درآمد خالص معقول و پرورش آبزیان تعریف کرده
نسبتاً ثابت و با سودآوری مطلوب برای تولیدکننده و جامعه ایجاد 

زیست در حال که موجب تنزل کیفیت محیطشود، بدون آنمی
طور که . همان(Shang & Tisdell, 1997)اضر و آینده شود ح

آید به اعتقاد محققان به پروری پایدار نیز برمیاز مفهوم آبزی
پروری های آبزیپروری پایدار باید فعالیتمنظور دستیابی به آبزی

 تعریف (زیستیمحیط اجتماعی، )اقتصادی، پایداری عدب سه قالب در

 (.1شکل ) (Caffey et al., 1998 Weeks, 2013)بشوند 

 
 (Allahyari, 2013) ارکان پایداری :(1شکل )

 

پیرامون 
 امن و سالم

 برابری اجتماعی
 و اقتصادی

 پایداری
 

 یاستفاده
کاراتر از 

 منابع
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تردوین اهرداف بره شرکل      ،پرروری پایردار  به منظور ترویج آبزی
 .اصولی و کاربردی در این راستا از اهمیت خاصی برخوردار اسرت 

هرای آن  ترین مؤلفره اهداف یک نظام ترویجی نیز یکی از اصلی
ی ترویج معتقدنرد کره تررویج در    ر بررسی آیندهاست. محققان د

وری اقتصررادی، آینررده برره دنبررال توانمندسررازی، افررزایش بهررره
تسهیلگری، توجه بیشتر به پایداری محیط زیست و آگراهی دادن  

 اسررت حفررظ بیشررتر محرریط زیسررت برره مخاطبرران در خصرروص
Ahmadvand et al., 2005; Shahvali & Ahmadvand, ) 

(2006 .  
پروری پایردار برر   ور تدوین اهداف و محتوای مناسب آبزیبه منظ

بایرد برخری از اسرتانداردها در      FAO (1997)اساس گزارشرات  
خصوص مصرف مواد شیمیایی و داروها مدنظر مسئولین امر قرار 

ای بره  هبگیرد. به عنوان مثال، نمک اسید کلریک ) کلرات(، مراد 
از جملره  ( 2) االشیت سبزکش مو قارچ (1)نام ارگانوتین مولوسیساید

برا قردرت    زیستیمحیطترکیبات شیمیایی بسیار خطرناک از نظر 
پرروری  ماندگاری باال در طبیعت هسرتند. بنرابراین تررویج آبرزی    

پایدار باید با در نظر گرفتن اهمیت ایرن مرواد شریمیایی، اهرداف     
 فظ محیط زیست تردوین کنرد.  پروری پایدار را در راستای حآبزی

و بره عنروان نمونره، ثبرت      (FAO, 1997)پیشرنهاد  بر اسراس  
پررروری و رکوردهررای مصرررف مررواد شرریمیایی در مررزارع آبررزی 

پرروری از جملره راهکارهرای    های آبزیسازی پساب فعالیتسالم
پروری پایدار است که باید توسرط مروجران   مؤثر در راستای آبزی

 پروران ارائه و آموزش داده شوند.سازمان شیالت به آبزی
پروری پایدار و به منظور بررسی راهکارهای توسعه و ترویج آبزی

تدوین اهداف و محتوای مناسب ترویجی بر اساس این راهکارها، 
به  ف در کشورهای گوناگون صورت گرفته است.مطالعات مختل

ترین تولیدکنندگان آبزیان در عنوان مثال چین یکی از اصلی
ی در این کشور با پرورهای آبزیجهان است، اما فعالیت

رو شده است. به عنوان مثال بهپیامدهای منفی متنوعی رو
های ارگانیک ) فضوالت و مواد غذایی هضم نشده(، آلودگی
های شیمیایی ) افزایش فسفر و نیتروژن در اثر آلودگی
های بیولوژیکی ) فرار ماهی و پروری(، آلودگیهای آبزیفعالیت

پروری به منظور دستیابی ویج آبزیهای مفید(. ترکاهش باکتری
ا در کشور چین به های متنوعی رپروری پایدار استراتژیبه آبزی

پروری معرفی و گسترش سیستم آبزیکار گرفته است از جمله، 
وزش مدیریت آممانند پرورش اردک و برنج و ماهی، تلفیقی 

آوری خشک کردن کف استخر برای جمعپساب مزارع پرورشی، 
ها، تدوین و اجرای ها و مدیریت آنایش کیفیت نهاده، افزلجن

تدوین قوانین مناسب دولتی پروری استاندارد، های آبزیسیستم
ی گواهی محصوالت همچون برخورد قاطعانه با متخلفین و ارائه

گسترش تحقیقات مناسب در سالم و ارگانیک به واحدهای مجاز، 
، معرفی ی بازار ماهیتوسعهافزایش صنایع تبدیلی و  ها،فناوری

های پرورشی آبزیان های بومی جدید و ایجاد تنوع گونهگونه
(Lymer et al., 2010; Li et al., 2011) . 

پروری پایدار را یک آبزیخود در آنگوال، ی در مطالعهمحققان 
ی اقتصادی هدف خیلی مهم در افزایش امنیت غذایی و توسعه

، پایدار پروریسازی آبزیتقدند که برای پیادهها معدانند. آنمی
ارزیابی پیامدهای ، سالم انتخاب محل مناسب، تأمین بچه ماهی

پروری از نظر و کسب مجوز برای آبزی زیستیمحیط
 .(Silva et al., 2005) بسیار مهم استزیستی محیط

نشان داد که نیز ی صورت گرفته در کامبودیا نتایج مطالعه
پروری های آبزیوری پایین فعالیتترین علت بهرهاصلی

های خوب و پروران به نهادهمشکالت مالی و عدم دسترسی آبزی
زنی ضعیف باکیفیت، عدم دسترسی به بازار مناسب و قدرت چانه

پروران بچه ماهی مورد نیاز استخرهای . برخی از آبزیاستآنان 
کنند که این مسأله از نظر می های طبیعی تهیهخود را از رودخانه

های کامالً نامطلوب است و به ذخایر رودخانهزیستی محیط
پروری به منظور بزیترویج آکند. طبیعی کامبودیا آسیب وارد می

 دانش بومیپروری پایدار به دنبال استفاده از گسترش آبزی
قیمت  ی شاملاطالعات است. در بازاریابی محصوالت پرورانآبزی

ترویج ی مردم محلی. همچنین اهی در بازار محلی و ذائقهم
گسترش حمایت مالی بیرونی و ترویج کشاورز به  پروری بهآبزی

های ای برای گسترش فعالیتکشاورز و مدارس مزرعه
  . (Joffre et al., 2010) پرداخته استپروری آبزی
 با مشکالتی مواجه است از جملهدر تایوان پروری آبزی
ها، بازاریابی نادرست محصوالت تولیدی و های باالی نهادههزینه

های پرورش غیرقانونی و دخالت دالالن، گسترش حوضچه
تایوان در پروری آلودگی. این مشکالت باعث شده که آبزی

پروری در این کشور آسیایی به دنبال لذا ترویج آبزیناپایدار باشد 
ی مانند برون داد اقتصادی، های اقتصادشاخص -الف :بهبود

های اکولوژیکی مانند کاربری شاخص -ب صادرات، ارزش تولید؛
های شاخص -ج ؛زیستی محیطاراضی، نشست زمین، بهبود 
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اجتماعی مانند تعداد افراد شاغل، میزان درآمد، امنیت و سالمت 
های سازمانی مثل سرمایه و توانایی مدیریت شاخص -د غذایی؛

 .(Ting et al., 2015) است هافاده از رسانهدولت، است
در مطالعات صورت گرفته در ایران نیز محققان مختلف به 

استفاده  به جایها ی غذایی تأکید دارند به اعتقاد آناصالح جیره
های شیمیایی به دلیل اثرات منفی و ها و درمانبیوتیکاز آنتی

ها به از فیتوبیوتیک بایدعوارض متعدد بر روی انسان و آبزیان 
 Zarifmanesh) استفاده شودپروری پایدار ی آبزیمنظور توسعه

& Zoriyeh Zahra, 2013) .ی غذایی، عالوه بر اصالح جیره
و  (3)های اوکالیپتوس کامالدولنسیسبا اسانس ضدعفونی آب

گرهای یونی اصالح شده و استفاده از تعویض(4)ی معطرپونه
ت و کلینوپتیلوالیت احیاء شده توسط سورفکتانت همچون بنتونی

نیز های مضر در سیستم مدار بسته کاتیونی به منظور جذب آنیون
 Shokouh) پروری پایدار استی آبزیتوسعهاز راهکارهای 

Saljoghi et al., 2012; Moghi,I et al., 2013) . به اعتقاد
(Arjmandi et al., 2007) ستیاستفاده از فن آوری زی، 

، مدیریت تغذیه ،آبزی پروری -ای تلفیقی کشاورزی هروش
نشینی و هوادهی با تصفیه سیال خروجی با استخرهای ته

کمپرسورهای هواده و استفاده از استخرهای نهایی به عنوان 
 هستند.  آبزی پروری در محیط زیست  ءراهکار کاهش اثرات سو

(Shavic Loo, 2012)  عامل مراقبت شدید از هر نیز
آمیز محیط زیستی برای جلوگیری از اثرهای سوء آن؛ مخاطره

ای در حد امکان در های پرورش چندگونهاستفاده از روش
های بومی در حد های پرورشی مناسب؛ استفاده از گونهسامانه

های غیر بومی امکان و دقت الزم در هنگام استفاده از گونه
ها و غذاهای ها و آنتی بیوتیکآبزیان؛ عدم استفاده از هورمون

ی ژنتیکی؛ تأمین کود و غذای مصرفی از حاوی مواد اصالح شده
ها در ی محدود از افزودنیمراکز دارای گواهی ارگانیک؛ استفاده

مند کردن منابع تولید پودر ماهی و ی آبزیان؛ ضابطهتغذیه
ها، علف شکمحدودیت استفاده از آن؛ پرهیز از استفاده از آفت

های رشد؛ تعدیل مصرف ها و هورموندهندهها و رنگکش
ها(؛ پرهیز از مصرف های مناسب، هوادهاستفاده از پمپانرژی )

های آب اضافی؛ اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از فرار گونه
های استراتژیترین را از اصلیمورد پرورش به خارج از مزرعه 

 داند. میدار پایپروری آبزی
کشاورزی پایدار و با در نظر  با توجه به اهداف هر گونه فعالیت

های پیشنهاد شده توسط محققان مختلف، گرفتن استراتژی

پروری در حال حاضر به دنبال پایداری است ولی راه صنعت آبزی
روی خود دارد. پایداری یک موضوع ایستا نیست طوالنی در پیش

دار است و مسائل اقتصادی، اجتماعی و بالهبلکه یک فعالیت دن
ی موفق گیرد. اما ترویج و توسعهمی بر را درزیستی محیط
مستلزم تدوین اهداف دقیق در این راستا است.  پروری پایدارآبزی

پروری پایدار در نظر آبزی ترویجچنانچه اهداف مناسبی برای 
گیالن در های اداره کل شیالت استان گرفته شود تالش

شوند. می موفقدار و پروری پایدار جهتآبزی ترویجسازی و پیاده
تواند دستاوردهایی را برای فعاالن نتایج حاصل از این تحقیق می

مانند اداره کل شیالت و سازمان حفاظت محیط پروری آبزی
در سطح استان و حتی در سطح کشور داشته باشد. به زیست 

پروری پایدار بر هداف جدید متناسب با آبزیعنوان مثال، تدوین ا
های آتی تواند در برنامهاساس نتایج حاصل از این مطالعه می

برنامه هفتم( وارد شده و راهکارهای اجرایی طرح توسعه )
ی اقتصاد پروری شیالت در زمینهی کشاورزی بخش آبزیتوسعه

حقیق بنابراین ت تر مطرح شوند.تر و کاملعملیاتی ،مقاومتی
پروری پایدار راهکاری در جهت حفظ آبزی ترویجحاضر با هدف 

پروری محیط زیست استان گیالن با تأکید بر اهداف آبزی
برای دستیابی به این هدف کلی استان به انجام رسید. شیالت 

 اهداف اختصاصی در نظر گرفته شدند:

 بررسی شرایطپروری پایدار و شوندگان از آبزیتعریف مصاحبه 
  ؛شوندهمصاحبه افراد دیدگاه از گیالن استان پرروریآبزی فعلی

 پروری در اداره کل بررسی وضعیت موجود اهداف آبزی
 ؛شیالت استان گیالن

 پروری پایدار در بررسی وضعیت مطلوب به لحاظ اهداف آبزی
 ؛اداره کل شیالت استان گیالن

 نظور به م موجود و مطلوب ی بین دو وضعیتبررسی فاصله
پروری پایدار در سطح ترویج آبزیجهت تدوین اهداف مناسب 

  .استان گیالن
 

 هامواد و روش
رویکرد کلی تحقیق کیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. 

 های تحقیق در خصوص بررسی وضعیت موجود اهدافداده
پروری در اداره کل شیالت استان از  طریق بررسی اسنادی آبزی

توسعه، گزارشات و مدارک موجود در اداره  ششمی نامهمانند بر
کل شیالت استان گیالن به دست آمد عالوه بر آن در بخش 

غیراحتمالی( انتخاب افراد به صورت هدفمند )میدانی تحقیق، 
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گیری هدفمند مورد استفاده در تحقیق نیز شدند. روش نمونه
به اشباع  ری داده تا رسیدنآوروش گلوله برفی است که جمع

ای است که پس از آن اشباع نظری مرحلهادامه یافت.  نظری
آید. دیگر اطالعات جدیدی از افراد مورد مصاحبه به دست نمی

گیری گیری گلوله برفی یکی از رویکردهای متداول نمونهنمونه
متوالی یا متواتر است که برای شناسایی افراد متخصص در یک 

شود. در روش گیری استفاده مینمونهی خاص از این روش زمینه
گلوله برفی از خود مشارکت کنندگان برای معرفی سایر افراد 

. (Ranj Bar et al., 2012) شوددارای اطالعات استفاده می
به طور کلی با کمک از افراد مورد مطالعه ها گردآوری داده

 هایهای مصاحبهویژگی صورت گرفت.نیمه ساختارمند  مصاحبه
 ارائه شده است. ( 1)صورت گرفته در جدول 

 

 (های تحقیقمنبع: یافته) (n=33های صورت گرفته در تحقیق )های مصاحبه(: ویژگی1جدول )

 سمت افراد مورد مصاحبه تعداد شوندگانمصاحبه
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 پرورانی امور آبزیاداره 01 کارشناس کارشناسی ارشد پرورانی امور آبزیریاست اداره 1 پرورانی امور آبزیریاست اداره

پروران ی امور آبزیکارشناسان اداره
 )شهرستان بندر انزلی(

ی امور کارشناسان و معاونت اداره 4
 پرورانآبزی

کارشناسی و 
 کارشناسی ارشد

پروران ی امور آبزیاداره 11 اسانکارشن
 بندر انزلی

ی شیالت شهرستان کارشناسان اداره
 فومن

ی امور ریاست و کارشناسان اداره 1
 پروران فومنآبزی

کارشناسی و 
 کارشناسی ارشد

پروران ی امور آبزیاداره 41 کارشناسان
 فومن

ی شیالت شهرستان کارشناسان اداره
 رضوانشهر

ی امور ناسان ادارهریاست و کارش 4
 پروران فومنآبزی

کارشناسی و 
 کارشناسی ارشد

پروران ی امور آبزیاداره 41 کارشناسان
 رضوانشهر

ی شیالت شهرستان کارشناسان اداره
 رشت

ی امور ریاست و کارشناسان اداره 3
 پروران رشتآبزی

کارشناسی و 
 کارشناسی ارشد

 پرورانی امور آبزیاداره 01 کارشناسان
 رشت

ی شیالت شهرستان کارشناسان اداره
 تالش

ی امور ریاست و کارشناسان اداره 3
 پروران تالشآبزی

کارشناسی و 
 کارشناسی ارشد

پروران ی امور آبزیاداره 11 کارشناسان
 تالش

ی شیالت شهرستان کارشناسان اداره
 رودسر

ی امور ریاست و کارشناس اداره 2
 پروران رودسرآبزی

ی و کارشناس
 کارشناسی ارشد

پروران ی امور آبزیاداره 41 کارشناسان
 رودسر

ی شیالت شهرستان کارشناسان اداره
 الهیجان

ی امور ریاست و کارشناس اداره 2
 پروران الهیجانآبزی

کارشناسی و 
 کارشناسی ارشد

پروران ی امور آبزیاداره 41 کارشناسان
 الهیجان

ن ی شیالت شهرستاکارشناسان اداره
 سراصومعه

ی امور ریاست و کارشناسان اداره 3
 سراپروران صومعهآبزی

کارشناسی و 
 کارشناسی ارشد

پروران ی امور آبزیاداره 01 کارشناسان
 سراصومعه

ی شیالت شهرستان کارشناسان اداره
 آستانه اشرفیه

ی امور یاست و کارشناس اداره 2
 پروران آستانه اشرفیهآبزی

کارشناسی و 
 رشناسی ارشدکا

پروران ی امور آبزیاداره 31 کارشناسان
 آستانه اشرفیه

پروران ی امور آبزیمعاونت سابق اداره
 استان

ریاست گروه بهبود کیفیت اداره کل  1
 شیالت

اداره کل شیالت استان  41 کارشناس کارشناسی
 دفتر گروه بهبود

هیئت علمی گروه مدیریت کشاورزی 
 واحد رشتدانشگاه آزاد اسالمی 

 دانشگاه آزاد اسالمی رشت 11 محقق دکتری پرورهیئت علمی و آبزی 1

های پروری آبی آبزیریاست پژوهشکده
 داخلی

پروری ی آبزیریاست پژوهشکده 1
 های داخلیآب

پروری ی آبزیپژوهشکده 11 محقق دکتری
 های داخلیآب

پروری ی آبزیکارشناسان پژوهشکده
 های داخلیآب

ی شناسان پژوهشکدهکار 2
 های داخلیپروری آبآبزی

پروری ی آبزیپژوهشکده 01 محققان د کتری
 های داخلیآب

پروری شیالت کارشناس ارشد آبزی
 تهران -ایران

کارشناس و  دکتری کارشناس شیالت 1
 محقق

 تماس تلفنی 21

 -اساتید گروه شیالت دانشگاه گیالن
 سراصومعه

دانشگاه گیالن واحد  41 محققان ریدکت هیئت علمی دانشگاه 2
 سراصومعه



 8397پاییز و زمستان ، 81 ، شماره9 ، سالو توسعه زیستمحیط  14

ساختارمند سؤاالتی در خصوص تعریف افراد های نیمهدر مصاحبه
، بررسی شرایط فعلی و ناپایدار پروری پایدارمورد مصاحبه از آبزی

های عینی از ناپایداری مثالو اشاره به  استان پروریآبزی
شونده و تدوین اهداف توسط افراد مصاحبه در استان پروریآبزی

مطرح در استان پروری پایدار جدید در خصوص گسترش آبزی
های ساختارمند از نمونههای نیمهپس از انجام مصاحبهشدند. 

های به دست آمده با تحلیل محتوای کیفی و داده ،مورد مطالعه
از نوع متعارف خالصه و تفسیر شدند. تحلیل محتوای کیفی را 

های ش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی دادهتوان رومی
بندی و مند، کدبندی نظاممتنی از طریق فرایندهای طبقه

 & Eiman)طراحی الگوهای شناخته شده دانست سازی یا تم

Nooshadi, 2011) . 
. تحلیل محتوای 1سه نوع تحلیل محتوای کیفی وجود دارد: 

. تحلیل  3 شده . تحلیل محتوای هدایت2متعارف( ) سنتی
تحلیل محتوای  .(Kyungas & Elo, 2007)محتوای تلخیصی 

های موجود یا متعارف اغلب هنگامی مناسب است که نظریه
ی مورد مطالعه محدود باشد. در ی پدیدهادبیات تحقیق درباره

پنداشته های پیشاین حالت پژوهشگران از به کار گرفتن مقوله
ها ها از دادهدهند که مقولهترتیبی میپرهیزند و در عوض می

آوری شده از طریق مصاحبه و ناشی شوند. اطالعات جمع
های از پیش موجود شوند و نظریهازطریق تداعی معنا تحلیل می

جایگاهی ندارند. امتیاز بارز تحلیل محتوای کیفی بر اساس 
ز رویکرد متعارف، به دست آوردن اطالعات مستقیم و آشکار ا

های از پیش تعیین مطالعه، بدون تحمیل کردن مقوله یا نظریه
 . (Eiman & Nooshadi, 2011)شده است 

ی ی روایی و پایایی از واژهدر روش تحقیق کیفی به جای واژه
عتبار ا. شوداستفاده می (0)اطمینان پذیری(و اعتماد ) (1)اعتبار

های ردن یافتههایی است که احتمال به دست آوشامل فعالیت
دهد. اعتماد از نظر مفهومی بیشتر شبیه معتبر را افزایش می

پایایی از نوع همسانی درونی و آزمون مجدد در رویکردهای 
ها در موقعیت کمی است و به پایدار و ناپایدار بودن الگوی داده

های مطالعه نزدیک و در یا زمان دیگر اشاره دارد. اگر یافته
دیگر باشند، بدین معنی است که خواننده قادر خواهد ارتباط با یک

گیری فرآیند بود کفایت تجزیه و تحلیل را از طریق پی
گیری پژوهشگر، ارزشیابی نماید. بنابراین اعتماد زمانی تصمیم

ثابت کرده باشد.  ها راشود که محقق دقت علمی یافتهحاصل می

های شود. روشل نمیاطمینان پذیری ) اعتماد( بدون اعتبار حاص
های حاصل مختلفی برای تأمین اعتبار و به دنبال آن اعتماد داده

های تأمین اعتبار که در از روش .از تحقیق کیفی وجود دارد
ها توان به بازبینی یافتهتحقیق حاضر نیز از آن استفاده شده می

، تکنیک (8)بازبینی توسط همکاران ،(1)توسط مشارکت کنندگان
بازبینی توسط ترکیب و تلفیق( اشاره کرد. ) (3)سازیمثلث

 محقق به و شودمی هایافته کیفیت کنترل موجب کنندگانمشارکت

دهد تا فرصت الزم را برای بررسی دقت و کامل این اجازه را می
های به دست آمده برای بهبود دقت علمی مطالعه بودن یافته

اساتید راهنما و کاران تحقیق )ینی توسط همداشته باشد. بازب
شود. تکنیک مشاور( نیز موجب افزایش دقت علمی تحقیق می

سازی منابع مثلث سازی مورد استفاده در تحقیق از نوع مثلث
 محققان،) مختلف منابع از اطالعات آوریجمع با که بوده (11)هاداده

های حاصل ( منجر به افزایش اعتبار و اعتماد به یافتهکارشناسان
 . (Tabatbaei et al., 2014) از تحقیق شده است

 

 هایافته
بر اساس نتایج تحقیق و طبق انتظار پژوهشگران با توجه به 

هایی که برای کارشناسان اداره کل شیالت استان در دوره
خصوص مفهوم پایداری برگزار شده بود، کارشناسان با مفهوم 

پروری محققان آبزیآشنایی داشتند. همچنین پروری پایدار آبزی
به های مختلفی را راجعکه مورد مصاحبه قرار گرفتند نیز پژوهش

آشنایی کامل  و با مفهوم آن اندپروری پایدار انجام دادهآبزی
دارند. تمام افراد مورد مصاحبه به سه رکن پایداری در 

پروری لیت آبزیاند و معتقد بودند که فعاپروری اشاره داشتهآبزی
صرفه، درآمدزا و از نظر اقتصادی مقرون بهزمانی پایدار است که 

ی مالی پایدار باشد و از نظر اجتماعی موجب دارای بازده
زندگی  برقراری عدالت اجتماعی،ال، مشارکت اجتماعی، اشتغ
به اعتقاد افراد  همچنینپروران گردد. خوب و رفاه بیشتر آبزی

به محیط زیست آسیب وارد  پروری پایدارآبزیمورد مصاحبه، 
    شود.نیز مینساخته و موجب حفظ شرایط اکوسیستم طبیعی 

پروری استان و اشاره به در پاسخ به بررسی شرایط فعلی آبزی
شوندگان معتقدند که مصاحبهپروری نیز موارد ناپایداری در آبزی

ررسی و پروری استان ناپایدار است. پس از بشرایط فعلی آبزی
های یادداشت شده، تحلیل نوارهای ضبط شده و متن مصاحبه

 ، در بندی این مفاهیمهای صورت گرفته  و دستهمفاهیم مصاحبه
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 خالصه شدند. (2)جدول 
   

 و  پروری ناپایدار در استان گیالن از دیدگاه افراد مورد مصاحبههای عینی از آبزیمثال(: 2جدول )

 (های تحقیقمنبع: یافته) (n=33)آن مفاهیم کلی مستخرج از 
 مفاهیم( ههای عینی ) خردمثال مفاهیم کلی

 نیاز به مدیریت نهاده

 برداری مجدد از آب مزارع و استخرها و هدر رفت آب استخرهای بهرهپروران از نحوهعدم آگاهی آبزی

 پروران از کیفیت غذای مصرفی آبزیانعدم آشنایی و اطمینان آبزی

 ی غذایی مناسبی جیرهپروران از تهیهاطالعات کافی آبزیعدم 

 ی غذاییدهندگان در تهیه و نگهداری جیرهکمبود امکانات و مشکالت مالی پرورش

 ی ناسالم قزل آالزدهواردات تخم چشم

 شودمیهای الیروبی و کاهش عمر استخرها پروران که موجب افزایش هزینهکیفیت به آبزیی آب بیارائه

 نیاز به مدیریت تولید

 پروران و کارشناسانپروری پایدار به آبزیهای جدید آبزیی آموزش جامع و کافی در خصوص فناوریعدم ارائه

 ها به محیط زیستپروران از تخلف خود و وارد آوردن فشار بیشتر توسط آنعدم آگاهی آبزی

 پرورانیبیهوده انگاشتن ثبت رکورد در مزارع توسط آبز

 پروراننتیجه ماندن تالش مروجان و کارشناسان شیالتی برای ثبت رکورد توسط آبزیبی

 های جدید برای پرورشارتباط ضعیف تحقیق و ترویج در معرفی گونه

 پروران و شالیکاران در زمان توزیع آب به دلیل عدم توزیع به موقع آبدرگیری و اختالف بین برخی آبزی

 پروری استانهای وارداتی با شرایط آبزیسازی فناوریمیعدم بو

 کمبود دامپزشکان متخصص آبزیان در استان

 برداریی بهرهپروری و واحدهای بدون پروانهعدم برخورد قاطعانه با متخلفان آبزی

 نیاز به کنترل پساب

 ریپروهای آبزیهای آبزیان در اثر عدم کنترل پساب فعالیتشیوع بیماری

 پروران به کنترل پساب و تفننی انگاشتن آنعدم توجه آبزی

 کمبود امکانات برای سنجش عناصر موجود در پساب

نیاز به بازاریابی و فروش 
 محصوالت

 بردصنایع تبدیلی ضعیف و محدود که ریسک بازاریابی را باال می

 سیستم مدیریتی نامناسب در بازار ماهی

 پروران به دلیل مشکالت مختلف مانند مشکالت مالیبزیزنی آقدرت کم چانه
 

پروری، همچنین به منظور بررسی وضعیت فعلی اهداف آبزی
ی ششم توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که بر برنامه

پروری شامل افزایش اهداف کمی در خصوص آبزیاساس آن 
های آزاد( بتولید آبزیان ) با تأکید بر پرورش ماهی در قفس در آ

و افزایش رهاسازی بچه ماهی و میگو جهت بازسازی ذخایر 
های صورت گرفته در بینیهستند که میزان تولید بر اساس پیش

 ارائه شده است. (3)های مختلف برنامه در جدول طی سال

 
 تصادی کشوری فرهنگی، اجتماعی و اقی ششم توسعهپروری در برنامهاهداف کمی مربوط به آبزی :(3)جدول 

 (1331ششم توسعه،  منبع: برنامه)

 واحد عنوان هدف
وضعیت در پایان 

 1333سال 

 ی ششم توسعههای برنامهسال

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

با تأکید بر پرورش افزایش تولید آبزیان )
 های آزاد(ماهی در قفس در آب

 81111 112211 018831 134211 411211 311111 تن

رهاسازی بچه ماهی و میگو جهت 
 بازسازی ذخایر

میلیون 
 قطعه

302 341 381 431 411 111 
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ی عالوه بر اهداف کمی، با مطالعه و تحلیل محتوای الیحه
توان اهداف کیفی مختلف را نیز برای ی ششم توسعه میبرنامه

 از جمله: افزایشپروری شیالت متصور شد. های آبزیفعالیت
امنیت و سالمت غذایی، حمایت از تولید کنندگان، حفاظت از 

ی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی منابع دریایی و آبی و توسعه
 های عرضه. و زنجیره

ت بررسی اهداف جه ساختارمندی نیمهپس از انجام مصاحبه
، تیم تحقیق به تحلیل محتوا و در آیندهپروری پایدار آبزی

های صورت گرفته و نوارهای ضبط شده داشتی یادمطالعه

 شوندگان موردهدف توسط مصاحبه 11پرداختند. در مجموع 
این اهداف در قالب سه هدف جامع و فراگیر تأکید قرار گرفت. 

بندی و خالصه شدند. بنابراین عالوه بر اهداف اداره کل دسته
هبود و ی ششم توسعه، به منظور بشیالت استان بر اساس برنامه

پروری پایدار با نظر محققان و به خصوص گسترش آبزی
ی عمل با کارشناسان شیالتی که از نزدیک و در صحنه

ها در ارتباط تنگاتنگ هستند، های آنپروران و فعالیتآبزی
اهداف جدیدی نیز باید توسط اداره کل شیالت به منظور 

 (.4جدول ) دپروری پایدار مد نظر قرار بگیرگسترش آبزی

 
 پروری پایدار اهداف اداره کل شیالت استان گیالن در راستای ترویج آبزی(: 4جدول )

 (های تحقیقمنبع: یافته) از دیدگاه کارشناسان و محققان
 اهداف اختصاصی اهداف کلی

های فنی به منظور گسترش حمایت
 پروری پایدارآبزی

 پروری پایدار مانند گسترش پرورش سیستم مدار بسته، استفاده از یهای آبزگیری از استراتژیگسترش بهره
ها ها و ریز جلبکهای جدید، فیلترها، استفاده از ترکیبات جدیدی مثل نانوذرات و فیتوبیوتیکساز، هوادهاکسیژن

 ها و مواد غذایی مورد نیاز آبزیان؛به عنوان نهاده

 پروران استان جهت تلفیق این دانش با دانش به روز و دانش بومی آبزی انجام مطالعات میدانی به منظور تدوین
 جدید؛

 پروری و افزایش تعامل با مراکز و مؤسسات تحقیقاتی  ی تحقیقات در آبزیتوسعه 

پروری مسئوالنه از نظر ی آبزیتوسعه
 حفظ و بهبود محیط زیست

 شوند به جای آبزیان پالنکتون خوار؛تغذیه میهای آبزیانی که با غذای دستی تولید و تکثیر گونه 

 ایی؛ یاستفاده از ترکیبات ارگانیک به جای مواد شیم 

 دار کردن مزارع و استخرهای پرورش ماهی؛شناسنامه 

 پروری مانند بررسی و مطالعه در خصوص پرورش حفظ ذخایر ژنتیکی بومی و گسترش تنوع ژنتیکی در آبزی
 کولی، ماهی سفید، سوف، کولمه و غیرهورش شاههای بومی همچون پرگونه

پروری پایدار از طریق گسترش آبزی
 های اطالعاتی و بازاریابیحمایت

 ی گواهی یا گیری از توان تبلیغاتی و حمایت از  محصوالت ارگانیک و سالم تولید شده با ارائهآگاهی رسانی، بهره
ار مصرف و حمایت از تولید کننده و ایجاد شرایط مناسب برای کد بهداشتی استاندارد به منظور گسترش باز

 صادرات محصول تولید شده؛

 پروری چندکارکردی و گسترش انجام مطالعات جامع و کاربردی برای مشخص ساختن واحدهای تولیدی آبزی
 پروری پایدار؛ی آبزیاصولی این واحدها در مناطق مختلف استان و در راستای توسعه

 های تولید محصولی بازارپسند، مناسب و قابل قبول برای صنایع رسانی در خصوص شرایط و ویژگیآگاهی
 تبدیلی؛

 های نوین بازاریابی و رهگیری محصول.گیری از شیوهاصالح ساختار بازار و بهره 

 

با توجه به اهداف ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان، هر چند به 
ی ششم توسعه نیز اشاره شده است امهبرخی از این اهداف در برن

اما به اعتقاد افراد مصاحبه شونده باید این اهداف در شرایط 
پروری پایدار در آینده نیز مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین در آبزی

ی ششم پروری موجود در برنامهمجموع با توجه به اهداف آبزی

شرایط  توسعه و اهدافی که توسط محققان و کارشناسان در
پروری پایدار مورد اشاره قرار گرفت، باید تلفیقی از ی آبزیآینده

پروری پایدار به این اهداف مد نظر مسئوالن باشد تا ترویج آبزی
 (.2شکل ی به انجام برسد )شکل مؤثر
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 اهداف اداره کل شیالت استان گیالن در وضعیت فعلی ترویج و (: 2شکل )

 های تحقیق(یافته) پروری پایدارط ترویج آبزیدر شرای
 

 گیریبحث و نتیجه
های تحقیق، افراد مورد مصاحبه ضمن اشاره به بر اساس یافته
های عینی پروری در شرایط فعلی استان، به مثالناپایداری آبزی

اند و در مجموع نیاز به پروری ناپایدار در استان اشاره داشتهآبزی
، نیاز به مدیریت تولید، نیاز به کنترل پساب و نیاز مدیریت نهاده

به بازاریابی و فروش محصوالت آبزیان را در استان مطرح 
ی غذایی گرفته های فنی از اصالح جیرهند. بنابراین حمایتساخت

های ها و روشی پساب و استفاده از انواع فیلترها، هوادهتا تصفیه
ترین اهداف ی از اصلیتوان به عنوان یکمختلف کشت را می

پروری پایدار در استان در نظر پروری جهت دستیابی به آبزیآبزی
 (,.FAO, 1997; Silva et alگرفت. این یافته با مطالعات

2005; Arjmandi et al., 2007; Li et al., 2011; 

Shokouh Saljoghi et al., 2012; Shavic Loo, 2012; 

Zarifmanesh & Zoriyeh Zahra, 2013; Moghimi et 

(al., 2013 .مطابقت دارد  
های تحقیق بررسی دانش بومی بر اساس یافتههمچنین 

هایی است پروران و تلفیق آن با دانش جدید از جمله حمایتآبزی
ه و جزء دید دنبال شپروری پایدار باکه به منظور گسترش آبزی

به یز ن (Joffre et al., 2010). اهداف آن در نظر گرفته شود
پروران کامبودیا در طول گیری از دانش محلی آبزیاهمیت بهره

پروری خرد به منظور موفقیت این های آبزیطراحی پروژه
 ها تأکید دارند. پروژه

به اعتقاد افراد مورد مصاحبه، ارتباط ضعیف تحقیق و ترویج از 
پروری تواند شرایط آبزیترین مواردی است که میجمله عینی

ی تحقیقات در توسعهار را در استان ایجاد کند لذا ناپاید
پروری و افزایش تعامل با مراکز و مؤسسات تحقیقاتی نیز بر آبزی

هایی است که برای های تحقیق از جمله حمایتاساس یافته
پروری پایدار باید مورد توجه قرار بگیرد. اهمیت دستیابی به آبزی

 (Lymer et al., 2010; Li etگسترش تحقیقات مناسب توسط

(al., 2011 .مورد تأکید قرار گرفته است  
های صورت گرفته با افراد مورد مطالعه، بر اساس نتایج مصاحبه

پروری مثالی از ناپایداری های آبزیرهاسازی پساب فعالیت
نیاز به کنترل پساب و پروری در شرایط فعلی است بنابراین آبزی

به شدت وجود دارد. این روری پاهمیت آن در شرایط فعلی آبزی
 ( ;FAO, 1997; Arjmandi et al., 2007یافته با مطالعات

(Lymer et al., 2010; Li et al., 2011 سازگار است .   

ترویج 

پروری آبزی

 پایدار
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از جمله اهداف کیفی که باید در های تحقیق بر اساس یافته
پروری ی آبزیتوسعه ،پروری پایدار مدنظر قرار بگیردحالت آبزی

. یکی از نظر حفظ و بهبود محیط زیست است مسئوالنه از
بعد محیط زیستی آن است نیز پروری پایدار ترین ابعاد آبزیاصلی

 (FAO, 1997; Silva et al., 2005; Shavicهاییافته که

(Loo, 2012; Ting et al., 2015  نیز بر این یافته تأکید دارند
 کنند.و آن را تأیید می
پروری ی آبزیبه منظور توسعههای تحقیق بر اساس یافته

مسئوالنه از نظر بهبود محیط زیست، استفاده از ترکیبات 
، ثبت مزارع و استخرهای پرورشی دار کردنارگانیک، شناسنامه

و گسترش تنوع ژنتیکی باید به  رکورد مصرف مواد شیمیایی
ها پروری پایدار مدنظر قرار بگیرند این یافتهعنوان اهداف آبزی

 (FAO, 1997; Lymer et al., 2010; Shavic هایهبا یافت

(Loo, 2012 سازگار است .   
ترین اهداف در راستای های تحقیق یکی از اصلیبر اساس یافته

های اطالعاتی و بازاریابی از پروری پایدار حمایتآبزی
گیری از توان تبلیغاتی و تولیدکنندگان است. در این راستا بهره

ی ارگانیک و سالم تولید شده با ارائه حمایت از محصوالت
تواند شرایط مناسبی برای صادرات و مصرف گواهی بهداشتی می

نیز معتقدند که  (Li et al., 2011)سازد. این محصول فراهم 
ی گواهی به محصوالت سالم و ارگانیک تولید شده در ارائه

ر پروری پایداواحدهای مجاز راهکار مؤثری برای حمایت از آبزی
 است.

 

 پیشنهادها
های تحقیق به مسئوالن، با توجه به یافتهکلی و به طور

خصوص مسئولین شیالت اندرکاران شیالت بهکارشناسان و دست
توسعه و راهکارهای  فشود تا در تدوین اهدااستان توصیه می

ی اقتصاد مقاومتی در بخش شیالت و عملی در راستای توسعه
اهداف به دست  ،پروری پایدارآبزی پروری به منظور ترویجآبزی

آمده در مصاحبه با محققان و کارشناسان شیالتی استان 
های های فنی، حفظ و بهبود محیط زیست و حمایت)حمایت

 را مدنظر قرار بدهند. بر این اساساطالعاتی و بازاریابی( 
 :گرددپیشنهادهایی ارائه می

 سازی حی و پیادهپروران در خصوص طراآگاهی به آبزی ارائه
های گردشی آب مثل سیستم مدار بسته، آکوآپونیک سیستم

 ی مجدد از آب؛و غیره به منظور استفاده

 پروران در ی تسهیالت به آبزیهای مالی و ارائهحمایت
ی غذایی ی مجدد از آب و به کارگیری جیرهخصوص استفاده

 مناسب آبزیان؛

 های تشویقی به منظور تبرگزاری جلسات توجیهی و حمای
 شناسنامه دار شدن مزارع پرورشی؛

 های الزم به های تحقیقاتی و انجام هماهنگیتعریف پروژه
های بومی در راستای منظور معرفی و گسترش پرورش گونه

ایجاد تنوع ژنتیکی در بین ماهیان پرورشی مانند انجام 
 نژادی مشارکتی؛های بهپروژه

 ی مجوز و آگاهی رسانی به ارائه بازبینی در قوانین
پروران در خصوص مراحل اداری و قانونی و اهمیت آبزی

های مختلف از برداری و حمایتدریافت مجوز بهره
 پروران متعهد به قانون؛آبزی

  بررسی و کنترل کیفیت آب ورودی به استخرها و بهبود آن با
گیری از ها مثل فیلترهای جدید به منظور جلوانواع روش

 ؛الیروبی در آینده هایکاهش عمر استخر و کاهش هزینه

 پروری و ثبت ی هر واحد آبزیی متعهدانهحمایت از مبارزه
 ی مزرعه یا استخر پرورشی؛ها در شناسنامهنتایج این فعالیت

  برگزاری جلسات توجیهی و بازدیدهای مختلف برای آشنایی
ی ت کنترل پساب و مشاهدهها و اهمیپروران با روشآبزی

نتایج عدم کنترل آن به عنوان مثال گسترش سرخس آزوال 
 در منطقه؛

 زیستیی اثرات محیطهای سنجش و ارزیابآشنایی با روش 
 پروری مثل بررسی پساب؛های آبزیفعالیت

  آشنایی با ابزارهای جدید مکانیزاسیون استخرهای پرورشی و
رای کاهش اثرات سوء های جدید کنترل پساب بروش
مانند سیستم هشدار دهنده، سیستم آب  زیستیمحیط

ی اتوماتیک، های غذاده، تمیز کنندهبرگشتی، دستگاه
 اکسیژن ساز، فیلتر فیزیکی آب و غیره؛

 رسانی در خصوص عدم استفاده از مواد شیمیایی ) مثل آگاهی
برای خوش طعم و خوش رنگ شدن ماهی( و  رنگدانه
زیستی محیطینی آن با مواد ارگانیک و سالم از نظر جایگز

 مثل سنگ نمک؛

  آگاهی رسانی در خصوص تولید محصول مناسب و قابل
تخلیه شکم ماهی به عنوان مثال قبول برای صنایع تبدیلی ) 

برای جلوگیری از بد بو شدن آن( و حمایت از بخش 
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ی فرآوری خصوصی برای گسترش صنایع تبدیلی در زمینه
 ؛ هازیان پرورشی و صادرات آنآب

 ی محصول در تمام ارائه اصالح سیستم مدیریتی بازار مانند
پرور امکان داشته طول روز و در هر زمانی که برای آبزی

 باشد؛

  شناخت و دستیابی به بازارهای هدف در منطقه، کشور و
در  المللی مثل روسیه، ژاپن و سایر کشورهابازارهای بین

 پس از برجام با حمایت از بخش صادرات.  یدوره
 

 هایادداشت
1. Organotin molluscicides 

2. Malachite green 

3. Eucalyptus camaldulensis 

4. Mentha pulegium 

5. Credibility 
6. Consistency or Dependability 
7. Member checking 
8. Peer debriefing  

9. Triangulation 
10. Data source triangulation 
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