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  دهندگان ماهی سایت آزادگان اهوازبررسی پایداري تکنولوژي در میان پرورش

  
 3، رسول قربانی2، افشین عادلی 1سیما ترابیان

  دانشجوي کارشناسی ارشد، تکثیر و پرورش آبزیان،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان- 1
  منابع طبیعی گرگاناستادیار گروه فرآوري آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و  - 2
  دانشیار گروه بوم شناسی آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان - 3

  
  چکیده

جوامع براي تامین نیازهاي خود مجبور به استفاده از منابع طبیعی هستند ولی براي اینکه این تامین مایحتاج در 
شود مگر اینکه افراد از اصول ته شود و این محقق نمیجهت پایدار و اصولی باشد باید از فشار بر محیط زیست کاس

آالت و تکنولوژي نیز استفاده کرد با این پیش شرط که توان از ماشینتوسعه پایدار تبعیت کنند. براي افزایش تولید می
تا آگاهی  بر براي افراد باشد. با این رویکرد تحقیق حاضر در نظر دارداین استفاده نباید مضر براي محیط و هزینه

هاي مدرن بسنجد. ابزار مورد استفاده دهندگان ماهی در مجتمع آزادگان اهواز را از نحوه استفاده از تکنولوژيپرورش
مورد پذیرش بود. نتایج حاصل  %73ها با ضریب آلفاي براي این سنجش پرسشنامه بود که پس از تکمیل و آنالیز گویه

  ندکی از تکنولوژي پایدار دارند.از تحقیق نشان داد که افراد آگاهی ا

  
  .توسعه پایدار، پایداري تکنولوژي، سایت آزادگان اهواز، پرورش ماهیکلید واژه: 

  
  مقدمه

  تعریف توسعه پایدار
 ايگونه به سازمانی و فناوري تغییرات هدایت و پایه طبیعی منابع حفظ و مدیریت از است عبارت پایدار توسعه

 منابع و گیاه، آب، زمین، حفاظت موجب پایدار توسعه. سازد برآورده و تامین را انسان آینده و حال احتیاجات که
 اجتماعی، و اقتصادي نظر از و مناسب فنی، لحاظ از نیست؛ مخرب محیطی زیست لحاظ از شود،می حیوانات ژنتیکی

  ).1( است قبول قابل
 .کند حفظ است، وابسته آن به انسان گونه که را هانج طبیعی هايسیستم تنوع و کارکرد ساختار، باید پایدار توسعه

 :باید منظور این براي

                                                             
 simatorabian@yahoo.com، 09366860064دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،  ارشد تکثیر و پرورش آبزیان،دانشجوي کارشناسی - 1
 management2fish@yahoo.com، 09369972480ر گروه فرآوري آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، استادیا - 2

 ghorbaninasrabadi@yahoo.com، 09111778829دانشیار گروه بوم شناسی آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،  - 3
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 و آب دهند،می شکل را اقلیم که باشندمی اکولوژیک فرایندهاي هاسیستم این .شود حفظ زندگی پشتیبان هايسیستم.1
 و آورده بوجود را خاك ،بخشندمی تداوم را اساسی عناصر چرخه کنند،می تنظیم را آب جریان کنند،می پاك را هوا
 زندگی مناسب را زمین کره و کنند بازسازي و نوسازي را خود که سازندمی قادر را هااکوسیستم کنند،می تولید باز

 .نگهدارند

 ژنتیکی ذخایر ها،میکروارگانیسم و حیوانی و گیاهی هايگونه همه تنوع که است این منظور .شود حفظ زیستی تنوع.2
 .شود حفظ هااکوسیستم تنوع همچنین و ايگونه درون

 حداکثر تجدیدپذیر منابع رفمص شود، حاصل اطمینان که است این منظور .شود تضمین تجدیدپذیر منابع پایداري.3
 .است تجدیدپذیري ظرفیت حد در

...  و معادن گاز، نفت، مثل تجدیدناپذیر منابع مصرف که معنا این به برساند، حداقل به را تجدیدناپذیر منابع مصرف.4
 مصرف بازیافت، طریق از باید و تواندمی منابع این عمر .شود حداقل شوند، استفاده پایدار بصورت توانندنمی که

 .شود بیشتر ممکن موارد در هاآن تجدیدپذیر هايجایگزین از استفاده یا کمتر

 موردي از و دیگر منطقه به ايمنطقه زا حدود و حد این .شود حفظ اکوسیستم و زمین تحمل ظرفیت حدود و حد.5
 در .دارد بستگی فرد هر اتالف و مصرف میزان افراد، تعداد به مخرب تاثیرات و است متفاوت دیگر مورد به

 متعادل زمین تحمل ظرفیت با را هاآن زندگی سبک و افراد تعداد که اقداماتی و هاتکنولوژي ،هاسیاست اینصورت
  .)2( دارند اساسی اهمیت سازند،می

 ایستا و ثابت مفهومی پایدار توسعه که دهدمی نشان پایدار توسعه از مختلف هايبرداشت و تعاریف بنديجمع
-سرمایه براي منابع از برداريبهره آن؛ طی که است سازگاري و انطباق از تحول به رو و مستمر حرکتی بلکه نیست

 انسان بالفعل و بالقوه نیازهاي پاسخگوي بتوان که گیردمی ورتص ايگونهب فناوري توسعه گیريجهت و هاگذاري
  ).3( گیردبرمی در را بشر زندگی ابعاد همه و است گرفته قرار توجه محور و مرکز در انسان مفهوم، این در. بود
  

  تعریف تکنولوژي پایدار
 پایدار توسعه جهت شرط پیش کی بعنوان کاراتر و جدید تکنولوژي یک بسط و توسعه تکنولوژي پایدار به مفهوم

ما را به این مسیر هدایت  هاتکنولوژي کاربرد درنتیجه طبیعی منابع و زیست محیط کننده نگران تخریب .است مطرح
ها فقط به ها نیز توجه کنیم. در بحث تولید و افزایش آن، انسانها به پایدار بودن آنکند که در کاربرد از تکنولوژيمی

کنند و به محیط زیست توجهی ندارند ولی در بحث افزایش تولید در آن فناوري و تکنولوژي بسنده می افزایش کارایی
  گیرد.شناختی آن صورت میداري بومراستاي توسعه پایدار انتخاب تکنولوژي با توجه به پای

 ؛بهتر ساخت هايهزمین در توسعه و تحقیق .کنندمی فراهم را هازیرساخت و ابزارها مردم براي هاتکنولوژي
 و مردم براي خطر میزان :اوال که گیرد صورت نحوي به باید تکنولوژي کاربرد و توسعه ریزي برنامه مهندسی،

 دهد کاهش را ضایعات : ثالثا سازد حداقل را خام مواد و انرژي مصرف :ثانیا .دهد تقلیل ممکن حد تا را هااکوسیستم
 نه که هیافت دست تکنولوژیک توانمندي چنان به تکنولوژي و تمدن عروج مسیر در انسان. کند جلوگیري آلودگی از و

 را کاري هر و است خود محیط قادر و مالک که کرد تصور بلکه شد میسر او براي اکولوژیک آشیان از خروج تنها
 نادیده و سویک از اکولوژیک هاينظام تحمل و نگهداشت ظرفیت از غفلت تصوري چنین حاصل .دهد انجام تواندمی
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 نه و است طبیعی محیط هايارگانیزم مجموعه از ارگانیزم یک انسان که باشدمی دیگر سوي از واقعیت این گرفتن
  )2(باشد داشته زمین کره هستی نظام موجودات دیگر با متعادلی و معقول روابط باید و بیشتر

-آبزي در اهمیت قابل موارد جمله از تولید ههزین کاهش و وريبهره افزایش در نوین هايتکنولوژي از استفاده

 طراحی و پروريآبزي- کشاورزي تلفیقی هايروش زیستی، نوین بکارگیري خصوص این در .است پایدار پروري
  ).4( دارد اهمیت بسیار آبزیان پرورش هايسیستم نوین

  
  مرور منابع

 خاك حفاظت هايفناوري پذیرش بر موثر عوامل پیرامون مرکزي استان کشاورزان بین در تحقیقی ،)5( کریمی
 زراعی هايفناوري پذیرش میزان با بدهی میزان و کشاورزي سابقه سن، متغیرهاي بین که داد نشان نتایج که داد؛ انجام

  رابطه معناداري وجود دارد.
  .بود موثر ورزيکشا پایداري بر جدید هايفناوري از استفاده به نسبت نگرش که دادند نشان ،)6( همکاران و شیخ

 تلفیقی مدیریت هايتکنولوژي آبیاري، پیشرفته هايسیستم بکارگیري که داد نشان ،)7( درك و سایفی مطالعه
 فنونی همگی زیستی تنوع از حمایت آلی، کودهاي مصرف سمت به حرکت و شیمیایی کودهاي مصرف کاهش آفات،
  .هستند ضروري کشاورزي پایدارسازي براي که هستند

 کردن پر و ها،تکنولوژي تلفیق با را تولید افزایش استخرها، در پروريآبزي پایداري بررسی در ،)8( مارك و روول
  .دانستند راستا هم کنندمی تغذیه استخر مختلف سطوح از که هاییگونه با استخرها

  
  هامواد و روش

دهندگان ماهی بودند نفر از پرورش 44گو افراد پاسخمجتمع پرورش ماهی آزادگان اهواز انجام شد.این تحقیق در 
رویکرد کلی این تحقیق از نوع پیمایشی و توصیفی بود. ابزار اصلی  سال بودند. 39ها مرد؛با میانگین سنی که تمامی آن

اي بود که روایی آن توسط نظرات اساتید و صاحبنظران و از طریق مصاحبه با افراد بدست آمد و کار شامل پرسشنامه
بدست آمد که نشاندهنده  %73ی آن از طریق آزمون آلفاي کرونباخ سنجیده شد که ضریب آلفا براي این پرسشنامه پایای

  در محیط ویندوز استفاده شد و نتایج حاصل از آن ارائه شد. 16SPSSافزار از نرمپایایی مطلوبی است. 
 اي کهبه گونه سنجدمی را پایدار کنولوژيت از مفهومی اول سوال که بودند، عدد 4 تکنولوژي، به مربوط سواالت

. نزند محیط به آسیبی و باشد داشته افراد براي کمی هزینه آن از استفاده که هست پایدار و کارآمد وقتی تکنولوژي
 مگر است پایدارتر فعالیت باشد کمتر آالتماشین کاربرد چه هر است، آالتماشین از استفاده میزان درباره دوم سوال

 افزایش را تولید نباید قیمتی هر به زیرا باشد، نداشته زیادي هزینه و نزند محیط به آسیبی تکنولوژي این کاربرد هاینک
 است زیادي عوامل با مرتبط پایداري زیرا. بود مدرن هايتکنولوژي از افراد استفاده مورد در چهارم، و سوم سوال. داد
 است باالتر پایداري باشد بیشتر هادستگاه و کار نحوه از العاتاط چه هر نیست آن از بخشی تکنولوژي فقط که
 ).1 جدول(
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 تکنولوژي پایداري به مربوط سواالت -1جدول 

 گویه

 هستند هزینه پر کارآمد، هايتکنولوژي معموال،. 1

 برد را بهره بیشترین آالتماشین از باید بیشتر تولید براي. 2

  است مقدور مدرن هاينولوژيتک با تنها پروريآبزي توسعه. 3
 .چه مقدار از کار با وسایل کارگاه آگاهی دارید4

  
  تجزیه و تحلیل سواالت

 بیشتر و دادند درست پاسخ آن به ،)%4/11( نفر 5 فقط که سنجدمی را پایدار تکنولوژي از مفهومی اول سوال که
. بودند بیشتر تولید براي آالتماشین از حد از بیش ستفادها موافق ،)%9/64( نفر 29. کردند انتخاب را اشتباه گزینه افراد

 این مخالف) %8/22( نفر 10 و موافق ،)%8/31( نفر 14. بود مدرن هايتکنولوژي از افراد استفاده مورد در سوم، سوال
  ).2جدول ( بودند

  
  پایدار تکنولوژي سواالت -2جدول 

  موافقکامال     موافق    نظربی    مخالف    کامال مخالف  گویه
  درصد  فراوانی    درصد  فراوانی    درصد  فراوانی    درصد  فراوانی    درصد  فراوانی

هاي . معموال، تکنولوژي1
  کارآمد، پر هزینه هستند

0  0    5  4/11    16  4/36    20  5/45    3  8/6  

. براي تولید بیشتر باید از 2
  آالت بیشترین بهره را بردماشین

0  0    4  1/9    11  25    27  4/61    2  5/4  

پروري تنها با . توسعه آبزي3
  مقدور استمدرنهايتکنولوژي

1  3/2    9  5/20    20  5/45    13  5/29    1  3/2  

  
 زیاد ،)%1/68( نفر 30 دانش که بود کارگاه وسایل با کار نحوه از دهندگانپرورش آگاهی مورد در چهارم سوال

  ).3جدول ( شد ارزیابی
  

  پایدار تکنولوژي سواالت ادامه -3جدول 
  خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم  گویه

  درصد  فراوانی    درصد  فراوانی    درصد  فراوانی    درصد  فراوانی    درصد  فراوانی
.آگاهی از کار با وسایل 4

  کارگاه
0  0    3  8/6    11  25    24  5/54    6  6/13  
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 نتایج
 فعالیت پایداري کنار در تنها پروري،آبزي يهاهزینه کاهش و وريبهره افزایش در نوین هايتکنولوژي از استفاده -1

 حد از کمتر که بود 89/2 آن میانگین که شد سنجیده پایدار تکنولوژي از هاآن درك میزان دلیل، همین به دارد، اهمیت
  ).4 جدول( بود )3( متوسط

 
 پایدار تکنولوژي از دهندگانپرورش درك میزان -4جدول 

  انحراف معیار  میانگین  نبیشتری  کمترین  تعداد (نفر)  گویه
  42/0  89/2  25/4  2  44  پایداري تکنولوژي

 
با توجه به پایین بودن میزان آکاهی افراد از تکنولوژي پایدار الزم است تا افزایش آگاهی در این زمینه صورت  -2

  بگیرد.
پروري شیالت و آبزيهاي مورد استفاده در با در نظر گرفتن پیشرفت کشورهاي صاحب نام در زمینه تکنولوژي -3

  هاي مدرن و به روز در کشور استفاده شود.الزم است تا از تکنولوژي
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