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 چکیده

برداری اقتصادی، با توجه به این پژوهش با هدف طراحی الگو و ارائه تصویر آینده ماهیان خاویاری ایران با تاکید بر بهره

شده خدمات کشاورزی خاویار ایران انجام وضعیت بحرانی این ذخایر طبیعی در دریای خزر و بیم از دست دادن برند جهانی 

نفر از مدیران و خبرگان در سطوح مختلف در شرکت مادر تخصصی که به روش  22است. برای دستیابی به این هدف با 

ساختاریافته انجام و پرسشنامه تصویر ای نیمههدفمند با حداکثر اختالف در سطوح مدیریتی انتخاب شده بودند، مصاحبه

ر ماهیان خاویاری ایران در این شرکت اجرا گردید. عالوه بر این، اسناد و منابع مربوط به ماهیان خاویاری، سایت آینده ذخای

ملی سازمان شیالت ایران و سایت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. سپس با 

پروری، شش و به دو عامل محوری ذخایر طبیعی و توسعه آبزیتحلیل محتوای منابع شفاهی و نوشتاری، مفاهیم شناسایی 

 -عامل اصلی سیستم مدیریت، افزایش تولید بچه ماهی، کنترل آلودگی، تاکید بر مسائل ساختاری، تاکید بر مسایل علمی

د تائید قرار گرفت و بندی شدند. در مرحله پایانی نیز اعتبار و پایایی الگو مورعامل فرعی تقسیم 39فنی و استانداردسازی و 

 توجه با و نگاه این باالگوی جهت ارائه تصویر آینده این ذخایر ارزشمند با تاکید بر پایداری اقتصادی طراحی و ارائه گردید. 

عمده در پرورش  عاملعنوان دو پروری بهآبزیحفظ ذخایر طبیعی و توسعه اهمیت حاضر، بررسی از حاصل تجربیات به

 .گرددمی ترنمایان بیشتر هرچه ی بهتر اقتصادی،ربرداا بهرهماهیان خاویاری ب

 پروری، ذخایر طبیعی، ماهیان خاویاری، ایران.: تحلیل محتوا، توسعه آبزیهاي کلیديواژه
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 مقدمه

رزش، های با ادهند. این گونهجهان را تشکیل می 8ماهیانماهیان خاویاری دریای خزر، بزرگترین ذخایر طبیعی خانواده تاس

ای سوازگان از جایگواه ویوژه   زیستی و حفاظت بووم فرد ژنتیکی دریای خزر هستند که نه تنها از لحاظ تنوعذخیره منحصر به

-نماینود. تواس  برخوردارند، بلکه در کسب درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و توسعه صنعت توریسم سهم بسزایی را ایفوا موی  

 ,IUCNانود   معرفوی شوده   2المللی حفاظت از محیط زیسوت توسط اتحادیه بین های در معرض خطرعنوان گونهماهیان به

 9هوای جوانوری و گیواهی در معورض خطور     المللوی گونوه  تحت نظارت کنوانسویون تجوارت بوین    8331( و از آوریل 2014

 CITES  قرار دارند )Pourkazemi, 2006یوب زیسوتگاه،   رویه و غیرقوانونی، تخر ای مانند صید بیکننده(. عوامل تهدید

هوای بوا ارزش را بوه    تواند خطر انقراض این گونوه ها شده و میآلودگی و تغییرات آب و هوا منجر به کاهش شدید ذخایر آن

هوزار   9/81ای که میزان صید این گونه از ماهیوان در جهوان از   گونه(. به8931دنبال داشته باشد  شریف روحانی و کریمی، 

رسیده است. سهم ایوران از کول صوید در سوال      2223تن در سال  912صد کاهش به میزان در 3/33با  8332تن در سال 

بینی شده که میزان ماهی (. در صورت تداوم وضع موجود، پیش8939قلب، درصد بوده است  بهروزخوش 1/18برابر  2223

-(. بنابراین شناسایی مولفوه 8911، آبادی و همکارانبه صفر خواهد رسید  فیض 8122خاویاری بالغ و تولید خاویار در سال 

های مربوط به آینده تولید ماهیان خاویاری با توجه به لزوم اجرای سیاست رهایی از اقتصاد تک محصولی و تشویق صادرات 

غیرنفتی در شرایط ویژه کشور اهمیت خاصی دارد. سیاستگذاری سازمان شیالت ایوران و شورکت موادر تخصصوی خودمات      

گذاری شود تا در افق آینده و در شرایط فشار اقتصادی، پتانسیل نحوی پایهبایست بهاهیان خاویاری میکشاورزی در حوزه م

افزایش کمی و کیفی تولید خاویار و رشد روزافزون اقتصادی در این حوزه را دارا باشد. پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارائوه  

 برداری اقتصادی انجام گرفته است.بهرهالگویی از تصویر آینده ماهیان خاویاری با تاکید بر 

   کارمواد و روش

در این مطالعه بر اساس هدف بیان شده، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در این روش، فرض بر آن است که با تحلیل 

فت یافتگی جهان دست یاهای درک و سازمانها، شیوهها، نگرشتوان به کشف معانی، اولویتهای زبانی میپیام

(Birmingham and Wilkinson, 2003) .ها و در بررسی متون نوشتاری  بروشورها، نشریات ترویجی، دستورالعمل
                                                 

1
 Family: Acipenseridae 

2
 IUCN: International Union for Conservation Nature 

3
 CITES: The Convention on International Trade in Endangered Species 
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اسالیدهای آموزشی مربوط به ماهیان خاویاری، سایت ملی سازمان شیالت ایران و سایت شرکت مادر تخصصی خدمات 

 کشاورزی( از این روش استفاده شد.  کشاورزی( و شفاهی  مصاحبه با مدیران شرکت مادر تخصصی خدمات

تحلیلی است که از رویکرد تحلیل محتوای استقرایی و کیفی از نوع تحلیل  -این پژوهش از نظر ماهیت تحقیق، توصیفی

 محتوا ترکیبی  تحلیل محتوای آشکار و مضمونی( بهره گرفته است. در این پژوهش دو جامعه مورد استفاده قرار گرفت؛

در شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی مشغول به خدمت  8933ان  عالی، میانی و عملیاتی( که در سال کلیه مدیر -8

نفر از  22گیری با حداکثر اختالف، تعداد گیری هدفمند  غیر احتمالی( از نوع نمونهبودند. از بین این مدیران، به روش نمونه

ود که متغیرهای متعدد مرتبط با موضوع کامالً مورد بررسی قرار مدیران انتخاب شدند زیرا هدف اطمینان از این مساله ب

 گیرند. 

ها و اسالیدهای آموزشی مربوط منابع نوشتاری درون سازمانی: این منابع شامل بروشورها، نشریات ترویجی، دستورالعمل -2

 به موضوع موردنظر و سایت سازمان شیالت ایران بود.

منظور تدوین الگویی از تصویر آینده ماهیان خاویاری دریای خزر با تاکید بر دکاوی: بهسن -8ابزار مورد استفاده شامل : 

ها و برداری از متون نوشتاری مانند بروشورها، نشریات ترویجی، دستورالعملآوری و بهرهوری اقتصادی ذخایر جمعبهره

های جامع ن شیالت ایران و گزارش برنامههای اطالعاتی و سایت سازمااسالیدهای آموزشی و مطالب موجود در پایگاه

خود ای از فعالیت محققین را بهماهیان خاویاری و کتب و مقاالت موجود در ارتباط با موضوع موردنظر بخش عمده

ساختار بوده است. مکان مصاحبه، محل کار افراد، مدت هر مصاحبه: در این پژوهش مصاحبه از نوع نیمه -2اختصاص داد. 

نفر از خبرگان و مدیران سازمان شیالت ایران و شرکت مادر  22شوندگان دقیقه، تعداد مصاحبه 12طور میانگین مصاحبه به

پرسشنامه نهایی  طراحی الگویی از تصاویر آینده ماهیان خاویاری با تاکید بر بهره  -9تخصصی خدمات کشاورزی بودند. 

عه منابع تجربی و نظری نوشتاری در زمینه مورد نظر طراحی گردید. برداری اقتصادی ذخایر(: این پرسشنامه بر اساس مطال

فاقد  "ای لیکرت، درجه 3داد. هر سوال پرسشنامه در قالب مقیاس این پرسشنامه تصویر آینده ماهیان خاویاری را نشان می

(، 3(، مهم  1سبتاً مهم  (، ن5(، اهمیت متوسط  1(، نسبتاً کم اهمیت  9(، کم اهمیت  2(، بسیار کم اهمیت  8اهمیت  

 باشد. می "(3العاده مهم  ( و فوق1بسیار مهم  

فرایند کلی تحلیل محتوا در این پژوهش شامل چند مرحله اصلی است که در مرحله نخست، محتوای آموزشی گردآوری 

برداری اقتصادی بهره شده شامل متن مصاحبه با مدیران و متخصصان این حوزه و اسناد مربوطه از منظر میزان تاکید بر

ذخایر مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم تحلیل محتوا، ابتدا متغیرهای مورد بررسی، مشخص و سپس به تعریف 
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در نظر گرفته « پروریتوسعه آّبزی»و « ذخایر طبیعی»مفهومی هر یک از متغیرها پرداخته شد. بر همین اساس، دو بعد 

 3که ابزار تحقیق  پرسشنامه( بر اساس طیف ز لحاظ مفهومی تعریف گردیدند. با توجه به اینشدند. سپس، ابعاد مورد نظر ا

باشد. بنابراین هر عامل فرعی و اصلی که میانگین محاسبه می 1بندی شده است. حد متوسط طیف عدد ای تقسیمدرجه

عبارتی تائید محتوای ن نظر خبرگان و بهباشد، این وضعیت بیانگر مثبت بود 1شده آن، بزرگتر از حد متوسط یعنی عدد 

بود و بنابراین هر دو عامل محوری در الگوی تصویر  "نسبتاً مهم"و  "مهم"، "بسیار مهم"، "العاده مهمفوق"مواد در حد 

می آینده ماهیان خاویاری باقی ماند. در مرحله سوم، برای هر یک از ابعاد اصلی، مقوالتی مرتبط استخراج و از لحاظ مفهو

ها استخراج گردید. در های سنجش مقولهعنوان مقیاسهایی بهها، زیرمقولهتشریح شدند. سپس، براساس پیشینه نگاشته

های موجود در منابع شفاهی و نوشتاری این مرحله پژوهشگر ابتدا به بررسی و تحلیل محتوای مکتوب عملیات یا گزاره

ها و زیر ها شد. به این نحو که ابتدا چک لیستی از مقولهها و زیر مقولهمقولهپرداخت. در مرحله چهارم، اقدام به کدگذاری 

ها مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله ای آماده و زیر مقولهها تهیه شده و سپس برای هر بخش از محتوا، فرم جداگانهمقوله

نفر از مدیران و متخصصان سازمان شیالت  22 شد. در این مرحله با گیری محتوای مورد بررسی پرداختهپنجم، به نمونه

ایران و شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی مصاحبه تخصصی صورت گرفت. در این مرحله با شناسایی عوامل محوری 

های موجود در ارتباط با ماهیان خاویاری را فرعی، پژوهشگر هر یک از عوامل فرعی را با توجه به بررسی مقاالت و گزارش

 39عامل اصلی و  1بعد محوری،  2ترتیب الگوی تصویر آینده ماهیان خاویاری با عد عامل محوری قرار داد. بدیندر دو ب

 ها مورد ارزیابی قرارها و زیرمقولهعامل فرعی طراحی گردید. در مرحله ششم تحلیل محتوا، پایایی و روایی  اعتبار( مقوله

عتبار محتوا و برای سنجش پایایی آن نیز از توافق درون موضوعی استفاده شد. گرفت. برای سنجش اعتباریابی الگو نیز از ا

دست ها استفاده شد. ضریب توافق بهها، از روش پایایی بین ارزیابمنظور سنجش پایایی نتایج حاصل از مصاحبهپایایی: به

( 8( با استفاده از فرمول  Aدرون موضوعی   ها داشت. درصد توافقاز پایایی نتایج مصاحبه بود که نشان 3/2آمده بیشتر از 

 ( محاسبه گردید.8و جدول  

  =A×  822                                       :          8فرمول 
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 محاسبه پایایی بین دوکدگذار - 8جدول 

پایایی بازآزمون 

  درصد(

تعداد عدم 

 توافقات

تعداد 

 توافقات

تعداد کل 

 کدها

نوان مصاحبهع  ردیف 

38/2  8 مصاحبه هفت 821 13 53 

32/2  2 مصاحبه نه 55 25 92 

13/2  9 مصاحبه دوازده 31 99 15 

 

استفاده شد. بدین ترتیب که  CVR) 8منظور تعیین اعتبار محتوا نیز از ضریب نسبی اعتبار محتوااعتبار محتوا: به

ها در مورد هر یک از ابعاد فرعی از آینده ماهیان ید و از هر یک از آننفر مدیر ارائه گرد 22مجدداً این الگو به همان 

خاویاری این سوال پرسیده شد که آیا دو بعد محوری از تصاویر آینده ماهیان خاویاری در شرکت مادر تخصصی 

را ضروری % خبرگان آن 32بعد فرعی،  39خدمات کشاورزی ضروری است؟. نتایج اعتبار محتوا نشان داد که در تمام 

برداری اقتصادی ذخایر از اعتبار محتوای الزم اند، بنابراین الگوی تصویر آینده ماهیان خاویاری با تاکید بر بهرهدانسته

طور مجزا مورد بررسی قرار گرفت و هر یک از برخوردار بود. در مرحله هفتم تحلیل محتوا، محتوای آموزشی به

 ها محاسبه گردید. ها برای هر کدام از مقولهپس از شمارش، جمع کلی آنهای تدوین شده، شمارش شد. زیرمقوله

 نتایج و بحث

ارائه شده است و  9و  2های صورت پذیرفته و مدارک مورد مطالعه در جداول نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه

ر اساس اطالعات مندرج در این جداول، های آن مورد تفسیر قرار گرفت. بها و زیر مقولههمراه مقولههر یک از ابعاد به

-بندی شدهمیزان اهمیت هر عامل فرعی از دیدگاه جامعه آماری متفاوت است که بر مبنای اولویت عوامل فرعی رتبه

ماهی و ( در عامل محوری ذخایر طبیعی، عوامل اصلی چون سیستم مدیریت، افزایش تولید بچه2اند. در جدول  

( در عامل محوری رشد و توسعه 9اولویت از باالترین درجه اهمیت قرار دارند. در جدول  ترتیب کنترل آلودگی به

ترتیب فنی و تاکید بر مسائل ساختاری به -پروری، عوامل اصلی چون استانداردسازی، تاکید بر مسائل علمیآبزی

برداری خاویاری بر تاکید بر بهرهاهمیت از باالترین درجه اهمیت برخوردارند. در ادامه الگوی تصویر آینده ماهیان 

 (.8اقتصادی ذخایر آورده شده است  شکل

                                                 
1 .CVR: Content Validity Ratio 
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 های خبرگان شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی درباره اهمیت عامل ذخایر طبیعیتوزیع فراوانی و درصد پاسخ -2جدول 

 معیارانحراف میانگین 2عامل فرعی 8عامل فرعی عامل اصلی عامل محوری

 

 

 

 

 

 

ی ذخایر طبیع

2332/2 

 

 

 

 

 

 

سیستم 

 (8مدیریت  

2111/2 

 

 صید قانونی و مبارزه با صید غیر مجاز

2938/2 

 83/2 5/1 22/2منابع تغییر ساختار تشکیالتی و حمایتی مناسب حفاظت

 92/2 85/1 293/2عنوان ضابطین دادگستری منابع بهتبدیل جایگاه مامورین یگان حفاظت

 21/2 95/1 2213/2رویه کاهش صید بیتداوم صید مجاز از طریق 

 58/2 1/1 2123/2مدیریت ضمنی صید ماهیان خاویاری 

 

 ساختار اداری و تشکیالتی کارآمد و هماهنگ

21189/2 

 13/2 2/1 2183/2توجه جدی به جایگاه خاویار ایران 

 11/2 1/1 2123/2محیطی های زیستزیستی و خطر انقراض گونهتوجه به تنوع

 12/2 95/1 2351/2سازی رسانی و فرهنگاطالع

 

 مطالعات زیربنایی

2192/2 

 31/2 21/1 2329/2مطالعات زیربنایی در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 18/2 93/1 2313/2های تحقیقات و اجرای دانشگاه ارتباطات و تعامالت سازنده بین بخش

 58/2 18/1 2121/2دار بکارگیری الگوهای توسعه پای

 

 

 ایهای منطقههمکاری

2111/2 

 12/2 11/1 213/2ارتباطات و تعامالت سازنده بین کشورهای حاشیه دریای خزر 

المللی ای از طریق حضور فعال نمایندگان ایرانی در جلسات بینهای مشترک منطقهکارآمد کردن کمیته

 2335/2ها و مجامع تخصصی حادیه اروپا و انجمنمرتبط با ماهیان خاویاری شامل فائو، ات

28/1 11/2 

های عملیاتی المللی در اجرایی شدن برنامههای بینهای سازمانها و توانمندیبکارگیری تجارب، حمایت

21/2 

25/1 11/2 

 

 

افزایش تولید 

 (2بچه ماهی  

231125/2 

 

 تکثیر طبیعیافزایش

2385/2 

 12/2 82/1 231/2بررسی و بازسازی مسیرهای مهاجرت مولدین 

 32/2 28/1 215/2برداری از مولدین ها از طریق مدیریت بهینه بهرهافزایش مولدین و بچه ماهی

 

 تکثیر مصنوعی

21538/2 

 12/2 52/1 232/2تقویت سیستم و مدیریت بازسازی ذخایر از طریق ارزیابی و نظارت بر مراحل بازسازی ذخایر 

 13/2 22/1 2185/2استفاده مجدد از مولدین و افزایش مولدین 

 51/2 18/1 2112/2افزایش راندمان تکثیر 

 52/2 83/1 2191/2افزایش راندمان پرورش 

 11/2 21/1 251/2افزایش راندمان رهاسازی 

 92/2 91/1 2912/2اویاری مطالعات فیزیولوژی تولیدمثل و تکثیر مصنوعی تاسماهیان خ

 81/2 23/1 2811/2احیای ذخایر ژنتیکی تاسماهیان 
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 معیارانحراف میانگین 2عامل فرعی 8عامل فرعی عامل اصلی عامل محوری

 

کنترل 

 (9ها  آلودگی

2191/2 

 

 هاکنترل آلودگی

2191/2 

 15/2 21/1 2311/2ها بر تاسماهیان ها و بررسی اثرات آنها و رودخانهشناخت کافی از آالینده

 18/2 91/1 2311/2ها و دریاها ها در رودخانهپیشگیری و کنترل آلودگی

 11/2 11/1 2351/2ها و دریاها های رودخانهها در ارتباط با آلودگینامهاجرای کامل قوانین و مقررات موافقت

 

 پروریهای خبرگان شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی درباره اهمیت عامل توسعه آبزیتوزیع فراوانی و درصد پاسخ -9جدول 

 معیارانحراف میانگین 1عامل فرعی 9عامل فرعی 2عامل فرعی 8عامل فرعی عامل اصلی وریعامل مح

 

 

-توسعه آبزی

پروری 

211335/2 

 

 

 استانداردسازی

21119/2 

نظارت الزم و کافی بر 

 اعتبارات

231/2 

   12/3 18/2 

 قوانین و مقررات

213/2 

   18/3 11/2 

 دانش فنی

23955/2 

   38/3 31/2 

 

 

تاکید بر مسائل 

 فنی-علمی

213151/2 

 

 

-تحقیقات بر مبنای مشتری

 مداری

213151/2 

 

 

 213151/2اعتبارات 

 38/2 15/3  2359/2تجهیزات و امکانات 

 18/2 11/3  23/2مدار بودن تحقیقات مشتری

 11/2 11/3   213/2های نوینتکنولوژی

 32/2 83/3  2331/2متکی نبودن به بودجه دولتی 

 NGOsها و مشارکت بخش خصوصی، انجمن

21193/2 

 21/3 11/2 

 

 

 

 ساختار سازمانی مناسب

239881/2 

 

 

های الزم بین هماهنگی

 های مختلفبخش

2181/2 

 ساختار سازمانی شفاف

159/2 

 31/3 52/2 

 های مختلفارتباطات کافی و سازنده بین بخش

2181/2 

 18/3 11/2 

 و مشخص بودن متولی معین

2158/2 

 19/3 58/2 

 

 

 

 

 المللیارتباطات علمی ملی، منطقه ای و بین

5392/2 

13/3 11/2 
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 معیارانحراف میانگین 1عامل فرعی 9عامل فرعی 2عامل فرعی 8عامل فرعی عامل اصلی وریعامل مح

 نیروی انسانی متخصص

2331/2 

 افزایش توجه به ارتقای علمی

2311/2 

 11/2 11/3 2155/2های آموزشیکارگاه

 18/2 31/1 2133/2های مقطعیافزایش دوره

 53/2 18/3 2313/2های ضمن خدمتیت آموزشکیف

مناسب بودن ساختار 

 تشکیالتی

23125/2 

های مرتبط افزایش جذب متخصصین در زمینه

2119/2 

 11/3 52/2 

 عدم تمرکزگرایی  خصوصی بودن(

2131/2 

 82/3 11/2 

 

 

تاکید بر مسائل 

 ساختاری

23231/2 

 

 

سرمایه گذاری مناسب در 

 یهای خصوصبخش

23231/2 

 

 

-تهیه و تدوین برنامه

 ریزی جامع

21329/2 

 12/2 32/1  2113/2ها انحصاری نبودن فعالیت

ای، تشویقی و های شفاف توسعهاعمال سیاست

 29523/2حمایتی

 12/1 21/2 

 52/2 51/1  2335/2متکی نبودن به ذخایر دریا

 

 

استقبال از بخش 

 خصوصی

23231/2 

 ترویجی با مشارکت -های آموزشیتقویت و حمایت جدی از دوره 2/ 23228کافی رسانی اطالع

    NGOs23228/2 

31/1 11/2 

 

 

 اطمینان از سوددهی و بازدهی اقتصادی

 23889/2 

ثبات اقتصادی بازار از طریق بیمه محصوالت، تضمین خرید و 

 23351/2بازاریابی مناسب 

33/1 11/2 

-گذاری خرد و متکی نبودن به سرمایهرمایهبازدهی از طریق س

 8/2های کالنگذاری

82/3 38/2 

 5/2 82/3 2351/2مدت پرورش ماهیان خاویاری های کوتاهاجرای برنامه

 

 

 2351/2ثبات سیاستگذاری مناسب 

 12/2 11/3 2199/2کوتاه کردن سیکل اخذ مجوز 

 11/2 82/3 2355/2نوپا نبودن صنعت پرورش 

-های بانکی ارزان قیمت برای تامین نهادهتامین تسهیالت و حمایت

 821/2ها 

88/1 11/2 

 

تمرکز نکردن بر بخش 

 825/2دولتی 

 31/2 82/3  823/2انحصاری نبودن فروش 

 31/2 12/3  822/2  انحصاری نبودن تولید و صادرات خاویار
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 برداری اقتصادی ذخایرخاویاری بر تاکید بر بهره الگوی تصویر آینده ماهیان -8شکل 

 

برداری اقتصادی، عامل براساس نتایج به دست آمده از تحقیق، اولین عامل محوری در تصویر آینده ماهیان خاویاری با بهره

 تکثیر مصنوعی(، Fashchevsky, 2012هایی از جمله: افزایش تکثیر طبیعی  ذخایر طبیعی است که شامل مولفه

(ERDF,2013) ،ها شناخت کافی از آالینده Shiry et al., 2013 ،)ها پیشگیری و کنترل آلودگی(Orujova, 2015) ، 

 Slaski  مطالعات زیربنایی ،( Jafari, 2010; Huseynov, 2012  هااجرای کامل قوانین و مقررات در ارتباط با آلودگی

et al., 2013 )ایهای منطقههمکاری ؛ (Pikitch et al., 2005) ساختار اداری و تشکیالتی کارآمد و هماهنگ ؛ 

 ERDF, 2013; Karataeva, 2014 )، )صید قانونی  مبارزه با صید غیرمجاز  Srinivas, 2014.دومین عامل  ( است

 ,ACP and EU)های خصوصیگذاری در بخشهایی چون: سرمایهپروری بوده و شامل مولفهمحوری، عامل توسعه آبزی

2012;Srinivas, 2014)  تهیه و تدوین برنامه جامع ،Glass et al., 2013مداری (، تحقیقات بر مبنای مشتری 

(ERDF, 2013)ساختار سازمانی ، (Furusawa and Konishi, 2008 )،    نظارت الزم و کافی بر اعتباراتSlaski, 

2013; Orujova, 2015) ، قوانین و مقررات (Glass et al., 2013; Karataeva, 2014) ،  دانش فنی Celik et 

al., 2012.است ) 

برداری از منابع شوند در جهت روزآمد کردن قانون حفاظت و بهرهبا توجه به الگوی ارائه شده در این پژوهش پیشنهاد می 

لیاتی حفاظت از ذخایر های عمالمللی جهت اجرایی شدن برنامههای بینهای سازمانکارگیری توانمندیآبزی کشور با به

ماهیان خاویاری دریای خزر و ارتقاء فناوری تکثیر و پرورش این ماهیان اقدام الزم صورت پذیرد. همچنین با ارائه خدمات فنی، 

 وری اقتصادی این محصول استراتژیک اهتمام ورزید.تخصصی، تشکیل سمینارها و جلسات آموزشی به بهر
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طور مستمر بررسی شده و بر مراحل بازسازی ذخایر  شامل افزایش مولدین، مربوط به خاویار بهاز سوی دیگر، بازارهای جهانی 

انتخاب کارشناس خبره در انتخاب مولد، کارآمد بودن روش نگهداری و حمل و نقل و مناسب بودن نحوه صید، تجهیزات و 

-ش(، افزایش راندمان تکثیر  شامل استفاده از شیوههای بهداشتی و شرایط مساعد برای پرورامکانات کافی، دانش فنی، مراقبت

ها، مناسب بودن شرایط انکوباسیون چون ریزی، تامین نهادهریزی و اسپرمهای نوین در تکثیر مصنوعی، القای مناسب تخم

 های پرورشی( ارزیابی و نظارت الزم صورت پذیرد.گذاری مناسب در سیستمافزایش درصد لقاح، سرمایه

 یجییافته ترو

برداری اقتصادی از ماهیان خاویاری توان به بهرهپروری میدر این بررسی مشخص شد با حفظ ذخایر طبیعی و توسعه آبزی

ای، تشویقی و حمایتی در جهت های شفاف توسعهتوان با اعمال سیاستاهتمام ورزید. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق، می

های غیردولتی ش ماهیان خاویاری و متکی نبودن به ذخایر دریا و بکارگیری مشارکت سازمانهای پروراحداث و توسعه مجتمع

ها، برقراری های الزم برای تامین نهادهو مردمی در امور ماهیان خاویاری، ارائه و تامین تسهیالت بانکی ارزان قیمت و حمایت

دانشگاهی در سطوح مختلف، تربیت نیروی انسانی متخصص در های اجرایی، تحقیقاتی و تعامالت و ارتباطات سازنده بین بخش

آوری خاویار و افزایش توجه به ارتقای بخش تحقیقات و مراکز تکثیر به منظور افزایش توان علمی کارکنان بخش صید و عمل

، خاویارسازی به های آموزشی با کیفیت در مورد مدیریت صیدمدت آموزشی و کارگاههای کوتاهعلمی از طریق برگزاری دوره

 بردای اقتصادی هر چه بیشتر این محصول استراتژیک اقدام نمود.بهره
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Abstract 

The present study intends depicting of the future sight of Iranian sturgeon relying on 

economic utilization. This crucial issue would be necessary to rehabilitate the vanishing 

stocks of these species in the Caspian Sea and Iranian caviar brand around the world. To 

achieve this goal, a semi-structured interview was conducted with 20 managers and experts of 

the specialized agricultural service company at different levels were selected by a targeted 

method with a maximum difference in their overview. Then, the questionnaire of designing 

model was implemented. Furthermore, the documents and resources related to sturgeon and 

caviar, the websites of the Iranian fisheries organization and the specialized agricultural 

services company was investigated. Afterward, the concepts were identified by analyzing the 

content of oral and written resources, and they were classified to two principal factors 

including natural stocks and aquaculture development, six main factors such as management 

system, enhancement the fry production, restriction of pollution releasing, accentuation on 

structural issues, emphasizing on scientific-technical issues and standardization, plus 73 sub-

factors. In the final stage, validity and reliability of the model were confirmed and a future 

delineation model of these valuable stocks with emphasis on economic exploitation was 

designed and presented. 

Key words: Content analysis, Aquaculture development, Natural stocks, Sturgeon, Iran 


