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 چکیده
پروري به عنوان یک فعالیت کشاورزي بسیار مهم در شرایط کنونی صنعت آبزي

-تواند با کمترین آسیب به محیطدارد که میتحت تأثیر مفهوم پایداري قرار 
زیست، متضمن امنیت و سالمت غذایی جامعه روستایی باشد. از آنجایی که 

پروري کشور است بنابراین محتواي مناسب هاي مهم آبزياستان گیالن از قطب
-راستاي حفظ محیط یکی از اقدامات اساسی درپروري پایدار براي ترویج آبزي
. در نتیجه پژوهش حاضر با هدف پایدار در این استان استزیست و توسعه 

پروري پایدار در استان آبزيبررسی محتواي آموزشی مورد نیاز جهت ترویج 
 6تیم متخصص دلفی متشکل از به انجام رسید.  گیالن با استفاده از روش دلفی

که به پروران معروف استان بودند نفر از آبزي 32نفر کارشناس و  12نفر محقق، 
هاي ها، در بین روشبراي انتخاب نمونه ها در سه مرحله پاسخ دادند.پرسشنامه

گیري موارد شناخته شده یا معروف استفاده گیري هدفمند از نمونهمختلف نمونه
متخصصان موضوعات مختلفی را در قالب محتواي آموزشی مورد نیاز جهت  شد.

اند اما تأکید بیشتر آنها بر موارد پروري پایدار مطرح کردهدستیابی به آبزي
تر همچون آشنایی با ابزارهاي جدید براي کاهش اثرات سوء محیط کاربردي

هاي اجراي آن، آشنایی با پروري پایدار و استراتژيزیستی، مفهوم جامع از آبزي
پروري و هاي آبزيهاي جدید کشت و کنترل و اهمیت پساب فعالیتسیستم

هاي کنترل پساب است. به مسئوالن و کارشناسان لترها و روشآشنایی با انواع فی
هاي آموزشی مربوط به و تدوین برنامه شود که در تهیهشیالت استان توصیه می

پروري، محتواي اشاره شده توسط متخصصان را مد نظر قرار دهند تا بتوانند آبزي
اسان و محققان پروران، کارشنآموزشی متناسب با نیازها و نظرات واقعی آبزي

 پروري استان داشته باشند.آبزي
پروري پایدار، محتواي آموزشی، نظام ترویج، آبزي :هاي کلیديواژه
 پایدار، تکنیک دلفی. توسعه

Abstract  
The aquaculture industry, as a very important agricultural 
activity in the current situation is influenced by the 
concept of sustainability that can ensure food security and 
health of rural society with minimal harm to the 
environment Ensure. Because Gilan province is an 
important pole of aquaculture in country, so suitable 
content for extension of sustainable aquaculture is one of 
the basic measures to protect the environment and 
sustainable development in this province. So this research 
was aimed to study required educational content for 
extension of sustainable aquaculture in Gilan province by 
using the Delphi technic. Delphi expert team consisted of 
6 scientists, 12 engineers and 32 famous aquaculturists 
that responded to the questionnaire in three rounds. To 
select samples, among different ways purposive sampling 
was used of Reputational Case Sampling. Experts have 
said various topics in the form of required educational 
content to achieve sustainable aquaculture but their more 
emphasis is more on practical items such as introduction 
of new tools to reduce environmental impacts, 
comprehensive concept of sustainable aquaculture and 
strategies for its implementation, introduction of new 
farming systems and control, and the importance of 
aquaculture activities, waste, introduction of filters, 
variety and waste control methods. The province fisheries 
officials and experts are recommended to consider the 
referenced content while praparing and codifying the 
educational programs related to aquaculture by experts, 
so that they can be able to have appropriate training 
according to the real needs and opinions of aquacultures, 
experts and province aquaculture scientists.  
 
Keywords: Educational Content, Extension System, 
Sustainable Aquaculture, Sustainable Development, 
Delphi Technic. 

                                                                                                                                                                                           

mailto:hosseinagahi_raziuniversity@yahoo.com


 پروري پایدار در استان گیالنقربانی پیرعلیدهی و همکاران، بررسی محتواي آموزشی مورد نیاز جهت ترویج آبزي

46 

 مقدمه 
مناسب و منابع  برخورداري از محیط زیستبه دلیل استان گیالن 

پروري کشور هاي آبزيترین قطبمختلف آب و خاك، یکی از اصلی
پروري به عنوان هاي آبزيپروران استان به فعالیتاست اما اکثر آبزي

شود که از کنند و این مسئله منجر به این میشغل اصلی نگاه نمی
رآمدزایی در کوتاه مدت را پروري انتظار حداکثر دهاي آبزيفعالیت

داشته باشند. متأسفانه افزایش درآمد به قیمت عدم توجه به مسائل 
مختلف محیط زیستی منجر به حداکثر آسیب به منابع طبیعی همچون 

-شود. از سویی دیگر اغلب آبزيآب، خاك و شالیزارهاي استان می
-زيزیستی مربوط به آبپروران از اصول علمی، دانش فنی و محیط

طور مستقیم و غیرمستقیم به ،آن ۀپروري آگاهی کاملی ندارند و در نتیج
گیري از محیط زنند. بهرهبه تخریب و نابودي محیط زیست دامن می

مدت منجر به افزایش درآمد زیست با حداکثر فشار بر آن شاید در کوتاه
هاي آینده تواند اشتغال پایداري را براي نسلبشود، اما در بلند مدت نمی

د. چراکه بدون شک هر گونه فعالیت کشاورزي همچون نمایفراهم 
پروري قطعاً نیازمند به استفاده از محیط زیست و منابع طبیعی آبزي

موجود است و آسیب به این منابع در بلند مدت اشتغال روستائیان و به 
خصوص مردم فقیر و جوانان روستایی و مسئله مهم مهاجرت آنان را در 

-ها و آنتیبیش از حد از هورمون دهد. استفادةتحت تأثیر قرار می یندهآ
ها در پرورش آبزیان، استفاده از کودهاي غیربهداشتی و استفاده بیوتیک

بیش از حد از کود، رهاسازي پساب مزارع پرورش ماهی با حداکثر بار 
-آببرداري و پرورش ماهی در برخی از جامد و مواد آلی معلق، عدم بهره

روستایی و عدم  فزایش اختالفات بین اعضاي جامعهها به دلیل ابندان
همه بر اهمیت توجه به مسائل  ،برخورداري مزارع از شناسنامه بهداشتی

پروري به عنوان پروري تأکید دارند. بنابراین صنعت آبزيپایداري در آبزي
وم یک فعالیت کشاورزي بسیار مهم در شرایط کنونی تحت تأثیر مفه

تضمن تواند با کمترین آسیب به محیط زیست، مپایداري قرار دارد که می
 روستایی باشد.  امنیت و سالمت غذایی جامعه

دانند که با پروري پایدار را یک سیستم پرورش آبزیان میآبزي   
کنند، هاي اقتصادي که از منابع طبیعی استفاده میسایر فعالیت

درآمد خالص معقول و نسبتاً ثابت و  هماهنگ شده است. فعالیتی که
با سودآوري مطلوبی براي تولیدکننده و جامعه در مقایسه با سایر 

کنند، هاي اقتصادي که از منابع طبیعی مشابهی استفاده میفعالیت
که موجب تنزل کیفیت محیط زیست در حال ایجاد کند بدون آن
 ). Shang & Tisdell, 1997( حاضر و یا آینده شود

یکی از اقدامات اساسی در نظام پروري پایدار، به منظورترویج آبزي   

وضوع تدوین محتواي مناسب است. مناسب بودن پیام روي مترویج، 
عملکرد یک نظام ترویجی تا حد بسیار زیادي مؤثر است. هر چه قدر این 

تر و مفیدتر باشد ارتباط ترویج و پرسنل آن با ارباب رجوع و پیام مناسب
کند. محتوا شامل اصول و مفاهیمی هاي تحقیقاتی افزایش پیدا میشبخ

شود تا به مدد آنها، اهداف آموزشی تحقق است که به کشاورزان ارائه می
هاي ترویجی آن پیدا کنند. نکته حائز اهمیت در انتخاب محتواي فعالیت

 است که مناسب بودن محتوا، موقعیت مدار است. به این معنا که آنچه که
تواند مناسب باشد دیگر نمی قه مناسب است براي منطقهبراي یک منط

)Allahyari, 2013 .( 
مروجان براي دستیابی به کشاورزي پایـدار بایـد کشـاورزان را در       

گیـري، مـدیریت حسـابداري،    موضوعاتی مثل حل مسـئله، تصـمیم  
هاي پویا، رهبـري، مشـارکت شـهروندي، ابتکـار و خودیـاري،      گروه
-ه، طراحی برنامه، نظارت و ارزشیابی، فناوري اطالعات، شبکهتغذی

ـاورزي و غیـره    روستایی و انجمن هايسازي با دیگر سازمان ـاي کش ه
ـاورزي    Qamar, 2002آموزش دهند ( ). عالوه بر آن محتـواي فنـی کش

ـادي دارد را    ـاعی و اقتص پایدار مسائل مختلفی که ابعاد محیط زیستی، اجتم
اردي چون کاهش فرسایش خاك، کاهش خطر آلـودگی  گیرد. مودر بر می

ـات، روش   ـاي  آب توسط مواد شیمیایی کشاورزي، راهبردهاي کنتـرل آف ه
. در آینـده  )Gold, 2002(هاي طبیعی حفظ آب و خاك، استفاده از نهاده

ـاهی بیشـتر در زمینـه   ترویج باید به موضوعاتی چون کسب   اطالعات و آگ
ن و پایـداري محـیط زیسـت،    ر روسـتائیا تولیدات کشاورزي، درآمـد بیشـت  

ـات بـین     استفاده ـاتی همچـون اطالع المللـی و  بیشتر از منابع جامع اطالع
ـابی       بومی، اطـالع  ـاورزي و بازاری ـانی شـدن کش ـات، جه ـانی و ارتباط رس

 ).Ahmadvand et al, 2005( محصوالت کشاورزي بپردازد
 
 مرور منابع  
دنبال پایداري است ولی راه پروري در حال حاضر به صنعت آبزي 

هاي پرورش روي خود دارد. در مقایسه با دیگر سیستمطوالنی در پیش
پروري تحت فشار خاصی قرار دارد تا به پایداري دام و طیور، آبزي

آن از منابع طبیعی مانند  بیشتري برسد و دلیل این امر اهمیت استفاده
نین صید ماهی براي ها، مناطق ساحلی و همچهاي شیرین، تاالبآب

تولید خوراك ماهی است. پایداري یک موضوع ایستا نیست بلکه یک 
دار است و مسائل اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستی را فعالیت دنباله

پروري، استفاده از تجاري سازي آبزي 1گیرد. طبق نظر فائودربرمی

1 . FAO 
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بی را هاي خوتوانند فرصتپروري خرد میصنایع تبدیلی ماهی و آبزي
جب پروران به خصوص زنان روستایی ایجاد کرده و موبراي آبزي

پروران باید ها بشود. همچنین آبزياجتماعی آن -توانمندي اقتصادي
اطالعاتی در  از قبیلرکوردهاي مربوط به مصرف مواد شیمیایی 

شکست یا  خصوص میزان مصرف، زمان، دالیل مصرف و نتیجه
هاي پروران نباید فاضالب فعالیتآبزي. را ثبت کنند موفقیت مصرف

پروي را که به شدت غلیظ هستند در طبیعت رها سازند بلکه باید آبزي
از طریق فیلترها تا حد ممکن غلظت آن را کاهش داده و به سالم سازي 

پروري مبادرت ورزند هاي آبزيفاضالب و مواد حاصل از فعالیت
)FAO, 1997.( 

زیستی و نظارت دائمی بر آن، توجه  ارزیابی پیامدهاي محیط   
هاي پرورشی، هاي وحشی و بهبود تکنیکآوري گونهویژه به جمع

هاي بیوتکنولوژي و ژنتیکی الزم براي مدیریت تولید، کاربرد روش
تولید محصول سالم، توسعه و بهبود چارچوب سازمانی و قانونی با 

ت در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده و بخش خصوصی، مدیری
گیري مشارکتی، حداقل کردن و استفاده از آب و زمین، تصمیم

پروري از جمله هاي آبزيکنترل پساب و کنترل آلودگی فعالیت
 .)FAO, 2015( پروري پاسخگو و متعهدانه استراهکارهاي آبزي

هاي منحصر به فرد صنعت هاي پرورشی از ویژگیتنوع در گونه   
آبزیان است  کنندهترین تولیدن اصلیاست. هر چند چیپروري چین آبزي

. پروري در آن با پیامدهاي متنوعی روبرو شده استهاي آبزياما فعالیت
پروري پایدار صنعت آبزي براي توسعه ،ه این پیامدهاي منفیبا توجه ب

تدوین استراتژي  .1ه راهکارهایی وجود دارد همچون: چین در آیند
گسترش سیستم  .2طور جداگانه؛ براي هر منطقه به مناسب توسعه 

 پروري تلفیقی مثل کشت جلبک با پرورش آبزیان که در آنآبزي
مدیریت پساب و فاضالب  .3کند؛ جلبک همچون فیلتر عمل می

آوري پروري، مثل خشک کردن کف استخر براي جمعواحدهاي آبزي
ی لجن و استفاده از لجن در کشت هیدروپونیک، استفاده از اراضی باتالق

زایش اف .4به عنوان یک اسفنج بیولوژیکی؛  براي کنترل فاضالب
-هاي آبزيستمتدوین و اجراي سی .5ها و مدیریت آنها؛ کیفیت نهاده

تدوین قوانین مناسب دولتی همچون برخورد  .6پروري استاندارد؛ 
م و ارگانیک به قاطعانه با متخلفین و ارائه گواهی محصوالت سال

افزایش  .8ها؛ ت مناسب در فناوريسترش تحقیقاگ. 7واحدهاي مجاز؛ 
 ). Li et al, 2011بازار ماهی ( ۀصنایع تبدیلی و توسع

پروري پایدار را در این کشور خود در آنگوال آبزي محققان در مطالعه   
-اقتصادي می یک هدف خیلی مهم در افزایش امنیت غذایی و توسعه

پروري پایدار، انتخاب محل ي آبزيسازها معتقدند که براي پیادهدانند. آن
مناسب، منبع معتبر تأمین بچه ماهی، ارزیابی پیامدهاي محیط زیستی و 

پروري از نظر محیط زیستی بسیار مهم است کسب مجوز براي آبزي
)Silva et al, 2005هاي ). به منظور دستیابی به توسعه فعالیت

هاي استراتژيیکی از  2پروري پایدار، پرورش جلبک دریاییآبزي
ها کاربردي در بین کشاورزان ساحلی آفریقاي جنوبی است. این جلبک

اي با ماهی و سایر مانند بیوفیلتر عمل کرده و در سیستم چند تغذیه
ها شوند. همچنین چون در اثر فعالیت جلبکآبزیان پرورش داده می

ند شود در تولید مجدد انرژي نیز نقش مهمی را داربیوگاز تولید می
)Amosu et al, 2013(. 

هاي محیط زیستی، نظارت اطمینان از قوانین مناسب، بررسی هزینه   
هاي جدید، احداث و گسترش و تشویق انجام تحقیقات مرتبط با نهاده

پروران، منابع هاي فنی کارشناسان و آبزيها، صالحیتزیرساخت
توانند در هاي مدیریتی میانسانی آموزش دیده و افزایش سطح مهارت

 ).Subasinghe, 2014پروري مؤثر واقع شود (آبزي ۀتقویت و توسع
موزشی کارشناسان شیالت در اي که به واکاوي نیازهاي آدر مطالعه   

پروري پایدار صورت گرفت نتایج نیازسنجی آموزشی نشان آبزي زمینه
بر پروري پایدار، مدیریت عوامل بیوتکنیکی مؤثر داد که مدیریت آبزي

هاي آبزیان از جمله نیازها پایداري و کنترل و مدیریت صحیح بر بیماري
هاي آموزشی از دیدگاه کارشناسان شیالتی هستند. همچنین و اولویت

هاي هاي آموزشی و برگزاري کارگاهدعوت از اساتید خارجی در دوره
هاي ترین روشآموزشی با استفاده از اساتید خارجی از جمله مهم

د شده توسط کارشناسان براي برآورده ساختن این نیازهاي پیشنها
 ).Mokhtari Abkenari et al, 2006آموزشی هستند (

در پژوهشی در سازمان کشاورزي استان خراسان، نتایج نشان دادند    
تحصیلی و سابقه کار به  ان ترویج بدون توجه به نوع رشتهکه کارشناس

پایدار نیاز بیشتري داشتند و  هاي تخصصی در زمینه کشاورزيآموزش
هاي بازدید از مراکز تحقیقاتی در کشورهاي پیشرفته و برگزاري دوره

هاي آموزشی پیشنهاد کردند ترین روشآموزشی را به عنوان مناسب
)Zoghi, 1998.( 

اي به این نتیجه محققان در مطالعه ،غذایی در رابطه با اصالح جیره   
نی روغن ماهی با روغن کلزا براي تغذیه درصد جانشی 60رسیدند که 

). Minabi et al, 2015ماهی کپور معمولی بسیار مفید و مؤثر است (
درصد  25همچنین جانشینی کنسانتره پروتئینی سبوس برنج تا سطح 

آال مناسب است زنده ماندن الروهاي ماهی قزل و در رشد
)Ahmadifard et al, 2013یی، ). عالوه بر اصالح جیره غذا

پروري پایدار و حفظ محیط زیست مطالعات دیگري نیز در راستاي آبزي
پروري پایدار، انجام شده است. به عنوان مثال در رابطه با توسعه آبزي

هاي شیمیایی به ها و درمانبیوتیکمحققان معتقدند که استفاده از آنتی

2 . Sea Weed 
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رباز مورد دلیل اثرات منفی و عوارض متعدد بر روي انسان و آبزیان از دی
-ها به جاي آنتیانتقاد قرار گرفته است و بنابراین استفاده از فیتوبیوتیک

شود پروري پایدار توصیه میآبزي ۀها به منظور توسعبیوتیک
)Zarifmanesh and Zoriyeh Zahra, 2013 .( 

گرهاي یونی نشان داد که استفاده از تعویضنیز نتایج اي در مطالعه   
بنتونیت و کلینوپتیلوالیت احیاء شده توسط نظیر  اياصالح شده

هاي مضر در سیستم مدار سورفکتانت کاتیونی به منظور جذب آنیون
تواند به عنوان ابزاري جدید مورد استفاده قرار گیرد می ،بسته

)Shokouh Saljoghi et al, 2012.( 
امل اي محققان راهکارهاي توسعه پایدار آبزي پروري را شدر مطالعه   

آبزي پروري  ـهاي تلفیقی کشاورزي وري زیستی و روشااستفاده از فن
مطرح کردند و مدیریت تغذیه، تصفیه سیال خروجی با استخرهاي ته 
نشینی و هوادهی با کمپرسورهاي هواده و سپس استفاده از استخرهاي 
نهایی به عنوان راهکار کاهش اثرات سوء آبزي پروري در محیط زیست 

 له سایر مسائل مطرح شده در این تحقیق بوده استنیز از جم
)Arjmandi et al, 2007( . 

توانند در دستیابی به پایداري مؤثر هاي پایدار که میاز جمله استراتژي   
آمیز محیط واقع شوند عبارتند از: مراقبت شدید از هر عامل مخاطره
هاي پرورش زیستی براي جلوگیري از اثرهاي سوء آن؛ استفاده از روش

هاي پرورشی مناسب؛ استفاده از اي در حد امکان در سامانهچندگونه
هاي هاي بومی در حد امکان و دقت الزم در هنگام استفاده از گونهگونه

ها و غذاهاي ها و آنتی بیوتیکغیر بومی آبزیان؛ عدم استفاده از هورمون
فی از مراکز ي ژنتیکی؛ تأمین کود و غذاي مصرحاوي مواد اصالح شده

آبزیان؛  ها در تغذیۀمحدود از افزودنی داراي گواهی ارگانیک؛ استفاده
مند کردن منابع تولید پودر ماهی و محدودیت استفاده از آن؛ ضابطه

-ها و هورموندهندهها و رنگکشها، علفکشیز از استفاده از آفتپره
ها)؛ ب، هوادههاي مناسهاي رشد؛ تعدیل مصرف انرژي (استفاده از پمپ

پرهیز از مصرف آب اضافی؛ اتخاذ تدابیر الزم براي جلوگیري از فرار 
 ).Shavic Loo, 2012هاي مورد پرورش به خارج از مزرعه (گونه

هاي مناسب پروري پایدار، روشعالوه بر محتواي آموزشی آبزي   
 .هاي پایداري از نظر محققان بسیار مهم و مؤثر استآموزش استراتژي

 4از ایالت کراال 3اي که در مزارع برنج پوکالیبه عنوان نمونه در مطالعه
انجام شد، نتایج نشان داد که  1993 -1996هاي در هند در طی سال

کار گروهی کشاورزان و حضور زنان به همراه تشکیل مزارع نمایشی و 
تواند در ترویج و پذیرش کشت توأم میگو و برنج بازدیدهاي گروهی می

هاي اجراي فعالیت. همچنین )Srinath et al, 2000ر واقع شود (مؤث
هاي گروهی و با کمک پرسنل پروري در قالب رهیافتترویج آبزي

3 . Pokkali 
4 . Kerala 

پروري هاي آبزيفایده را در فعالیتـ  تواند رابطه هزینهغیررسمی می
نتایج به دست  ).Thompson et al, 2006بنگالدش توجیه کند (

نشان داد که روش  5گودرزي و فرجی ارمکیطرح پژوهشی آمده از 
هاي آموزشی شیالت سخنرانی است. اما بر تدریس غالب در دوره

ها مانند هاي تحقیق پیشنهاد شده است که از سایر روشاساس یافته
استفاده شود  6تدریس عملی در مزرعه و حتی آموزش مجازي

)Godarzi & Faraji Armaki, 2004.( 
هاي مختلف، استان گیالن به جهت دارا بودن مزارع در بین استان   

ها، پرورش ماهیان گرمابی، سردآبی، خاویاري، اراضی ساحلی، رودخانه
هاي کشاورزي و مزارع شالیزاري یکی از ها، چاهبنداندریا، تاالب، آب

-شود. طبق یادداشتپروري کشور محسوب میهاي مهم آبزيقطب
-تجارب و سوابق اجرایی شیالتی و آبزيهاي به جا مانده، بسیاري از 

و بازسازي ذخایر، تأسیس مراکز  پروري از جمله ایجاد مراکز تکثیر
هاي ارزشمند براي اولین بار در استان گیالن به انجام تحقیقاتی و پروژه

محصوالت شیالتی در کل  رسیده و نقش بسزایی را در تولید و توسعه
 Noorhosseini Niyaki andکشور به دنبال داشته است (

Bagherzadeh Lakani, 2012پروري ). با توجه به اهمیت آبزي
بررسی محتواي آن تحقیق حاضر با هدف  ،پایدار و لزوم گسترش

به پروري پایدار در استان گیالن نیاز جهت ترویج آبزي آموزشی مورد
انجام رسید. با توجه به هدف تحقیق، سؤال اصلی که وجود دارد این 

 که:است 
پروري پایدار در استان چه محتواي براي ترویج و توسعه آبزي -

ترویجی باید مد نظر مسئوالن قرار گیرد تا ضمن توسعه  -آموزشی
 پروران نیز واقع شود؟پروري پایدار در استان، مورد استقبال آبزيآبزي

محتواي تدوین شده  هاي مناسب آموزشی براي ارائههمچنین روش -
 کدامند؟ 

 
 تحقیق روش

پروري پایدار هاي ترویج آبزيبررسی محتواي آموزشی فعالیتبه منظور 
در استان گیالن از روش دلفی بهره گرفته شد. دلفی رویکرد یا روش 
سیستماتیک در تحقیق براي استخراج نظرات از یک گروه متخصص 
در مورد یک موضوع یا یک سؤال خاص است. روش دلفی با استفاده از 

شود، اجرا مجموعه سؤاالت که به صورت تدریجی به افراد داده می
گردد. سپس پاسخ هر سؤال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در می

گیرد. این عمل چند بار هاي بعدي مورد استفاده قرار میطرح سؤال
 ). Hejazi, 2006توافق معینی برسد ( شود تا به نقطهتکرار می

5 . Godarzi & Faraji Armaki 
6 . E- Learning 
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 :مورد مطالعه شامل سه گروه هستند: گروه اول هدر مجموع جامع   
پروران اداره کل شیالت و ادارات شیالت کارشناسان اداره امور آبزي

نفر)؛ گروه دوم: محققان  30گیالن ( تعداد هاي استان شهرستان
هاي داخلی کشور و اساتید دانشگاه گیالن و پروري آبآبزي پژوهشکده

واحد رشت و سایر محققان فعال  دانشگاه آزاد اسالمی گیالن
هاي ترویج و آموزش کشاورزي، پروري با تخصصخصوص آبزيدر

 7توسعه روستایی، اقتصاد کشاورزي، شیالت و مدیریت کشاورزي (
-پروران استان گیالن که به دو دسته پرورشآبزي :گروه سوم)؛ نفر 

-آبزيهکتار)  و گروه دوم  27121نفر ( 5830دهندگان ماهیان گرمابی 
نفر هستند. اما براي  200پروران پرورش دهندگان ماهیان سردآبی

دستیابی به هدف تحقیق و با توجه به کیفی بودن تحقیق فعلی، به 
منظور تشکیل تیم متخصص جهت پاسخگویی در راندهاي مختلف 

 گیري هدفمند (غیراحتمالی) استفاده شد. روش دلفی از نمونه
گیري گیري غیراحتمالی نیز نمونهنمونههاي مختلف در بین روش   

مورد استفاده قرار  7براي رسیدن به معرف بودن با قابلیت مقایسه
گیري براي رسیدن به هاي نمونهترین روشگرفت. یکی از اصلی

 8معرف بودن با قابلیت مقایسه روش موارد شناخته شده یا معروف
ادر به در اختیار هاي خود قاست. در این روش افرادي که با دیدگاه

گذاردن اطالعات مفید در زمینه تحقیق هستند، مورد توجه قرار 
دلفی در سه  ). بنابراین پرسشنامهRanj Bar et al, 2012( گیرندمی

نفر  12نفر محقق،  6متشکل از راند (مرحله) در بین متخصصان دلفی 
مرحله  پروران شناخته شده توزیع گردید. درنفر از آبزي 32کارشناس و 

ن خواسته شده باز و بدون ساختار از متخصصا اول در قالب پرسشنامه
بود تا با توجه به چهار حوزه مدیریتی شامل مدیریت نهاده، مدیریت 
تولید، مدیریت پساب و مدیریت بازاریابی و فروش، محتواي آموزشی و 

اي که اداره کل شیالت استان گیالن باید مد نظر قرار دهد تا ترویجی
 پروري پایدار دست یابد را به تشریح بنویسند. بتواند به آبزي

اول پرسشنامه دیگري تنظیم  هاي مرحلهآوري پرسشنامهپس از جمع   
کنندگان دلفی خواسته شد که میزان موافقت خود را با شد و از مشارکت

آموزشی استخراج شده در قالب طیف  -فهرست محتواي ترویجی
، متوسط (تا حدودي)، زیاد، خیلی زیاد) اعالم لیکرت (خیلی کم، کم

ي دوم هایی که در مرحلهها، گویهنمایند. پس از برگشت پرسشنامه
-داشتند به عنوان کمترین میزان توافق بین شرکت 4میانگین کمتر از 

7 . Sampling to Achieve Representativeness or 
Comparability 
8 . Reputational Case Sampling 

ام شد. بندي نظرات انجکنندگان دلفی از پرسشنامه حذف شدند و رتبه
کنندگان خواسته شد تا د سوم از شرکتران پس از تدوین در پرسشنامه

بندي کرده بودند، هایی که قبالً اولویتمیزان توافق خود را با گویه
هاي اعالم نمایند. عالوه بر پرسشنامه دلفی، به منظور بررسی روش

را مناسب آموزشی، از تیم تحقیق خواسته شد تا مخالفت یا موافقت خود 
بندي شده بود، اعالم ها فهرستد آنخو روش مختلف که به وسیله 16با 

 کنند. 
فراوانی، میانگین و انحراف معیار  ۀبندي و محاسببه منظور اولویت    

افزار دلفی از نرم پرسشنامSPSS21  استفاده شد. در روش تحقیق کیفی
و اعتماد 9ي اعتبارروایی و پایایی از واژه ةمانند دلفی به جاي واژ

هایی است که شود. اعتبار شامل فعالیتاستفاده می 10( اطمینان پذیري)
دهد. اعتماد از هاي معتبر را افزایش میاحتمال به دست آوردن یافته

نظر مفهومی بیشتر شبیه پایایی از نوع همسانی درونی و آزمون مجدد 
ها در در رویکردهاي کمی است و به پایدار و ناپایدار بودن الگوي داده

شود که یگر اشاره دارد. اعتماد زمانی حاصل میموقعیت یا زمان د
ثابت کرده باشد. اطمینان پذیري (اعتماد)  اها رمحقق دقت علمی یافته
هاي مختلفی براي تأمین اعتبار و به شود. روشبدون اعتبار حاصل نمی
هاي حاصل از تحقیق کیفی وجود دارد دنبال آن اعتماد داده

)Tabatabaei et al, 2014 هاي تأمین اعتبار که در روش). از
ها توسط توان به بازبینی یافتهتحقیق حاضر نیز از آن استفاده شده می

 11سازيمشارکت کنندگان، بازبینی توسط همکاران، تکنیک مثلث
آوري بوده که با جمع 12هاسازي منابع دادهترکیب و تلفیق) از نوع مثلث(

پروران) اشاره ن، آبزياطالعات از منابع مختلف (محققان، کارشناسا
 شود. ها موجب افزایش دقت علمی تحقیق میکرد. این روش

 
 نتایج

پروري پایدار هاي ترویج آبزيبررسی محتواي آموزشی فعالیتبه منظور 
دلفی در سه راند (مرحله) در بین  ، پرسشنامهدر استان گیالن

متخصصان دلفی توزیع گردید. نظرات تیم متخصص در مرحله اول 
 ).1ها استخراج گردید ( جدول ررسی، و محتواي آموزشی مد نظر آنب

9 . Credibility 
10 . Consistency or Dependability 
11 . Triangulation 
12 . Data source triangulation 
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 ) =50n(  پروري پایدار در استان گیالنمحتواي آموزشی و ترویجی مورد نیاز به منظور ترویج آبزي . 1جدول  

 
اول و استخراج و  هاي مرحلهآوري پرسشنامهپس از جمع    

دیگري تنظیم شد  کنندگان، پرسشنامهنظرات مشارکتبندي دسته
کنندگان دلفی خواسته شد که میزان و طی مرحله دوم از مشارکت

آموزشی استخراج  -با فهرست محتواي ترویجیخود را  موافقت
بندي شد شده اعالم نمایند که نتایج آن بر اساس میانگین رتبه

 ).2( جدول 
 

 فراوانی آموزشی -فهرست محتواي ترویجی

 34 هاها، نانوذرات و ریز جلبکها، فیتوبیوتیکآشنایی با اهمیت و معرفی ترکیبات جدید در جیره غذایی آبزیان مانند پروبیوتیک .1

 50 ي جیره نویسی و مدیریت تغذیهآشنایی با نحوه .2

 50 بسته و ... پروري شهري، سیستم مدارهاي جدید کشت مثل سیستم چندکشتی، آکواپونیک، آبزيمعرفی سیستم .3

هاي شیمیایی براي تغذیه و استفاده از ترکیبات ارگانیک به جاي مواد شیمیایی مانند استفاده از مواد ارگانیک و مدیریت تغذیه به جاي رنگدانه .4

 آالرنگ شدن قزلخوش

47 

 45 بهبود تنوع ژنتیکی آبزیان پرورشی هاي ماهیان گرمابی و سردآبی قابل پرورش در استان به منظورآشنایی با انواع و گونه .5

 50 مواد شیمیایی ضدعفونی کننده مواد ارگانیک با هاي اجراي آن مانند جایگزینی پروري پایدار و استراتژياهمیت آبزي .6

 3 پروري پایدارپرور در گسترش آبزينقش زنان روستایی و آبزي . 7

پروري از نظر مدیریت تغذیه و هاي آبزياستخر پرورشی و تهیه و تدوین شناسنامه اصولی براي فعالیتآشنایی با ثبت و ضبط رکورد مزرعه یا . 8

 بیماري و سایر شرایط

42 

 

 28 هاهاي آبزیان و یا پس از شیوع و گسترش بیماريترین و بهترین زمان و روش براي کنترل بیمارياطالعات جدید در خصوص اصولی .9

 40 محیطی  -هاي مدیریت بحران و ریسک در شرایط مختلف اقلیمیآشنایی با تکنیک .10

هاي جدید و پایدار ( مهندسی سازه) به عنوان مثال بررسی کیفیت سیمان، شرایط مناسب براي ساخت ها و شرایط سازهآشنایی با ویژگی .11

 استخرهاي بتونی

47 

 22 هاهاي آنراهکارهاي ارتقاي فعالیتپروري و هاي آبزياهمیت ایجاد تشکل .12

 45 هاي جدید کنترل پساباهمیت کنترل پساب و استفاده از انواع فیلترها و آشنایی با روش .13

 38 پروري و لزوم کنترل اثرات سوء محیط زیستیهاي آبزيآشنایی با اثرات محیط زیستی فعالیت .14

 آشنایی با ابزارهاي جدید مکانیزاسیون استخرهاي پرورشی براي کاهش اثرات سوء محیط زیستی مانند سیستم هشدار دهنده، سیستم آب .15

 کننده اتوماتیک، اکسیژن ساز، فیلتر فیزیکی آب و غیره هاي غذاده، تمیزبرگشتی، دستگاه

50 

 22 پروري مثل بررسی پسابهاي آبزيفعالیت هاي سنجش و ارزیابی اثرات محیط زیستیآشنایی با روش.16

هاي تولید محصول مناسب و قابل قبول براي صنایع تبدیلی و معرفی تجارب موفق در این زمینه به عنوان یک مثال آگاهی از شرایط و ویژگی .17

در نتیجه از بین بردن بوي بد ماهی به دلیل پر تخلیه شکم ماهی با قرار دادن ماهی زنده به مدت چندین ساعت در استخر بتونی و بدون تغذیه و 

 بودن شکم آن

48 

 

-پروران و تلفیق آن با دانش تخصصی علمی در این زمینه مثل استفاده از آب نمک و سرکه براي مبارزه با بیماريآشنایی با دانش بومی آبزي .18

 هاي ماهی

15 

 25 آشنایی با شرایط فنی و قانونی دریافت گواهی محصول ارگانیک و سالم  .19

 19 ايآشنایی با نحوه مدیریت تولید و بازاریابی در مزارع پرورشی  با تأکید برروش تولید الیه .20

50 
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 )=50n(  پروري پایدار در استان گیالنبررسی نظرات متخصصان دلفی نسبت به محتواي آموزشی و ترویجی مورد نیاز به منظور ترویج آبزي .2جدول 
انحراف  میانگین گویه

 معیار
 رتبه

وء محیط زیستی مانند سیستم آشنایی با ابزارهاي جدید مکانیزاسیون استخرهاي پرورشی براي کاهش اثرات س .1
 هاي غذاده، تمیز کننده اتوماتیک، اکسیژن ساز، فیلتر فیزیکی آب و غیرهدهنده، سیستم آب برگشتی، دستگاههشدار

66/4 66/0 1 

هاي اجراي آن مانند جایگزینی مواد ارگانیک با مواد شیمیایی ضدعفونی پروري پایدار و استراتژياهمیت آبزي .2
 کننده 

56/4 70/0 2 

 3 81/0 32/4 پروري شهري، سیستم مدار بسته و ...هاي جدید کشت مثل سیستم چندکشتی، آکواپونیک، آبزيمعرفی سیستم .3

 4 85/0 24/4 هاي جدید کنترل پساباهمیت کنترل پساب و استفاده از انواع فیلترها و آشنایی با روش .4

هاي تولید محصول مناسب و قابل قبول براي صنایع تبدیلی و معرفی تجارب موفق در آگاهی از شرایط و ویژگی. 5
زنده به مدت چندین ساعت در استخر بتونی و این زمینه به عنوان یک مثال تخلیه شکم ماهی با قرار دادن ماهی 

  بدون تغذیه و در نتیجه از بین بردن بوي بد ماهی به دلیل پر بودن شکم آن

22/4 68/0 5 

 6 10/1 20/4 پروري مثل بررسی پساب هاي آبزيهاي سنجش و ارزیابی اثرات محیط زیستی فعالیتآشنایی با روش .6

 7 10/1 18/4 پروري و لزوم کنترل اثرات سوء محیط زیستی هاي آبزيآشنایی با اثرات محیط زیستی فعالیت .7

-هاي آبزياصولی براي فعالیت آشنایی با ثبت و ضبط رکورد مزرعه یا استخر پرورشی و تهیه و تدوین شناسنامه. 8
 پروري از نظر مدیریت تغذیه و بیماري و سایر شرایط 

16/4 62/0 8 

هاي جدید و پایدار ( مهندسی سازه) به عنوان مثال بررسی کیفیت سیمان، ها و شرایط سازهآشنایی با ویژگی. 9
 شرایط مناسب براي ساخت استخرهاي بتونی 

14/4 93/0 9 

هاي آبزیان و یا پس از ترین و بهترین زمان و روش براي کنترل بیمارياطالعات جدید در خصوص اصولی .10
 ها شیوع و گسترش بیماري

12/4 19/1 10 

 11 73/0 10/4 محیطی  -هاي مدیریت بحران و ریسک در شرایط مختلف اقلیمیآشنایی با تکنیک .11

ها، نانوذرات و ها، فیتوبیوتیکي غذایی آبزیان مانند پروبیوتیکآشنایی با اهمیت و معرفی ترکیبات جدید در جیره .12
 هاریز جلبک

08/4 19/1 12 

استفاده از ترکیبات ارگانیک به جاي مواد شیمیایی مانند استفاده از مواد ارگانیک و مدیریت تغذیه به جاي  .13
 آال رنگ شدن قزلهاي شیمیایی براي تغذیه و خوشرنگدانه

06/4 89/0 13 

منظور بهبود تنوع ژنتیکی آبزیان  هاي ماهیان گرمابی و سردآبی قابل پرورش در استان بهآشنایی با انواع و گونه .14
 پرورشی

04/4 27/1 14 

 15 77/0 02/4 جیره نویسی و مدیریت تغذیه ا نحوهآشنایی ب .15

پروران و تلفیق آن با دانش تخصصی علمی در این زمینه مثل استفاده از آب نمک و آشنایی با دانش بومی آبزي .16
 هاي ماهیسرکه براي مبارزه با بیماري

4 07/1 16 

 17 35/1 02/3 آشنایی با شرایط فنی و قانونی دریافت گواهی محصول ارگانیک و سالم  .17

 18 37/1 64/2 پروري پایدار پرور در گسترش آبزينقش زنان روستایی و آبزي .18

 19 47/1 60/2 هاي آنهاپروري و راهکارهاي ارتقاي فعالیتهاي آبزياهمیت ایجاد تشکل .19

 20 10/1 26/2 ايي مدیریت تولید و بازاریابی در مزارع پرورشی  با تأکید برروش تولید الیهآشنایی با نحوه .20

51 



 پروري پایدار در استان گیالنقربانی پیرعلیدهی و همکاران، بررسی محتواي آموزشی مورد نیاز جهت ترویج آبزي

هایی که  میانگین دوم، گویه هاي مرحلهپس از برگشت پرسشنامه 
ها موافق ان مواردي که اکثر متخصصان با آندارند به عنو 4کمتر از 

نیستند از پرسشنامه مرحله سوم حذف شدند. در نتیجه چهار گویه 
آشنایی با شرایط فنی و قانونی دریافت گواهی محصول ارگانیک و 

پروري پایدار، پرور در گسترش آبزيسالم، نقش زنان روستایی و آبزي
هاي راهکارهاي ارتقاي فعالیت پروري وهاي آبزياهمیت ایجاد تشکل

ا نحوه مدیریت تولید و بازاریابی در مزارع پرورشی با ها و آشنایی بآن
به دلیل داشتن میانگین کمتر  اي از پرسشنامهتأکید بر روش تولید الیه

 16ها در مجموع حذف شدند. پس از حذف چهار مورد از گویه 4از 
گویه به دست آمد که در قالب پرسشنامه سوم دلفی از متخصصان 

مانده هاي باقیق یا عدم توافق خود را با گویهخواسته شد تا مجدداً تواف
ي خیلی کم، کم و تا حدودي اعالم کنند. بدین ترتیب چنانچه گزینه

هاي دیگر و انتخاب گزینه» مخالفم«توسط افراد انتخاب شد به معنی 
در نظر گرفته شد. با توجه به » موافقم« ) به عنوان 5و  4ي ( نمره
درصد از  80از ارد مورد توافق، بیش هاي به دست آمده و موپاسخ

هاي مطرح شده را مورد توافق قرار دادند. گویه متخصصان دلفی همه
ترویجی مورد تأیید تیم متخصص  -محتواي آموزشی 16 در نتیجه همه

آموزشی و ترویجی مورد نیاز به منظور ترویج دلفی به عنوان محتواي 
 ). 3در نظر گرفته شدند ( جدول  پروري پایدار در استان گیالنآبزي

 ) =50n(  پروري پایدار در استان گیالنمحتواي آموزشی و ترویجی مورد نیاز به منظور ترویج آبزي درصد توافق متخصصان دلفی نسبت به.3جدول 

درصد  فراوانی هاگویه
 توافق

آشنایی با ابزارهاي جدید مکانیزاسیون استخرهاي پرورشی براي کاهش اثرات سوء محیط زیستی مانند سیستم هشدار دهنده،  .1
 اکسیژن ساز، فیلتر فیزیکی آب و غیرههاي غذاده، تمیز کننده اتوماتیک، سیستم آب برگشتی، دستگاه

50 100 

 100 50 هاي اجراي آن مانند جایگزین کردن مواد ارگانیک با مواد شیمیایی ضدعفونی کننده پروري پایدار و استراتژياهمیت آبزي. 2
 100 50 و ...پروري شهري، سیستم مدار بسته هاي جدید کشت مثل سیستم چندکشتی، آکواپونیک، آبزيمعرفی سیستم. 3
 100 50 هاي جدید کنترل پساباهمیت کنترل پساب و استفاده از انواع فیلترها و آشنایی با روش .4
هاي تولید محصول مناسب و قابل قبول براي صنایع تبدیلی و معرفی تجارب موفق در این زمینه به آگاهی از شرایط و ویژگی .5

عنوان یک مثال تخلیه شکم ماهی با قرار دادن ماهی زنده به مدت چندین ساعت در استخر بتونی و بدون تغذیه و در نتیجه از بین 
 بردن بوي بد ماهی به دلیل پر بودن شکم آن 

48 96 

 96 48 پروري مثل بررسی پساب  هاي آبزيهاي سنجش و ارزیابی اثرات محیط زیستی فعالیتآشنایی با روش .6
پروري از نظر هاي آبزياصولی براي فعالیت آشنایی با ثبت و ضبط رکورد مزرعه یا استخر پرورشی و تهیه و تدوین شناسنامه .7

 مدیریت تغذیه و بیماري و سایر شرایط 
48 96 

 96 48 پروري و لزوم کنترل اثرات سوء محیط زیستیهاي آبزيآشنایی با اثرات محیط زیستی فعالیت .8
هاي جدید و پایدار ( مهندسی سازه) به عنوان مثال بررسی کیفیت سیمان، شرایط مناسب براي ها و شرایط سازهآشنایی با ویژگی .9

 ساخت استخرهاي بتونی
47 94 

هاي آبزیان و یا پس از شیوع و گسترش ترین و بهترین زمان و روش براي کنترل بیمارياطالعات جدید در خصوص اصولی .10
 ها    بیماري

46 92 

 90 45 محیطی    -هاي مدیریت بحران و ریسک در شرایط مختلف اقلیمیآشنایی با تکنیک .11
هاي شیمیایی استفاده از ترکیبات ارگانیک به جاي مواد شیمیایی مانند استفاده از مواد ارگانیک و مدیریت تغذیه به جاي رنگدانه .12

 آالرنگ شدن قزلبراي تغذیه و خوش
45 90 

 88 44 هاها، نانوذرات و ریز جلبکها، فیتوبیوتیکي غذایی آبزیان مانند پروبیوتیکآشنایی با اهمیت و معرفی ترکیبات جدید در جیره .13
 86 43 هاي ماهیان گرمابی و سردآبی قابل پرورش در استان به منظور بهبود تنوع ژنتیکی آبزیان پرورشیآشنایی با انواع و گونه .14

 82 41 جیره نویسی و مدیریت تغذیه آشنایی با نحوه .15

با دانش تخصصی علمی در این زمینه مثل استفاده از آب نمک و سرکه براي پروران و تلفیق آن آشنایی با دانش بومی آبزي .16
 هاي ماهیمبارزه با بیماري

41 82 
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هاي مناسب آموزشی، از تیم تحقیق به منظور بررسی روش همچنین   
بندي ها فهرستخود آن ۀروش مختلف که به وسیل 16خواسته شد تا با 

بر اساس  ).1شده بود، مخالفت یا موافقت خود را اعالم  کنند ( نمودار 
هاي سر مزرعه یا دهندگان با مالقاتدرصد پاسخ 100، 1نتایج نمودار 

هاي ورشی توسط مروجان و سفرهاي گروهی و بازدید از پروژهاستخر پر
پروري موافق هستند و این دو روش را بهترین موفق و شاخص آبزي

ها، ها و نمایشگاهگیرند. پس از آن، برگزاري جشنوارهها در نظر میروش
-و همچنین استفاده از پیام CDانتشار نشریات ترویجی، پوستر، بنر و 

هاي اجتماعی از زشی با استفاده از موبایل و شبکههاي مختلف آمو
-هاي ترویجی به اعتقاد محققان، کارشناسان و آبزيترین روشمهم

 آیند. پروران استان به حساب می
 

 
 هاي ترویجی و آموزشیبررسی میزان موافقت با روش .1نمودار 

 پروري پایدار در استان گیالنآبزي 

 گیرينتیجهو بحث 
پروري به عنوان یک فعالیت کشاورزي بسیار مهم که آبزياز آنجا  

در شرایط فعلی نیازمند توجه به مفهوم پایداري است بنابراین ارائه و 
پروري پایدار در قالب محتواي مناسب آن به آموزش صحیح آبزي

تواند گامی مؤثر در پروران میقشر مهمی از روستائیان و آبزي
حیط زیست و دوستی با آن و راستاي آموزش در خصوص حفظ م

تالشی در جهت دستیابی به توسعه پایدار باشد. بنابراین بر اساس 
هاي تحقیق از نظر متخصصان دلفی (کارشناسان، محققان و یافته
پروران) چهار موضوع آشنایی با ابزارهاي جدید مکانیزاسیون آبزي

استخرهاي پرورشی براي کاهش اثرات سوء محیط زیستی، اهمیت 
هاي هاي اجراي آن، معرفی سیستمپروري پایدار و استراتژيآبزي

ترین هاي جدید کنترل پساب از اصلیجدید کشت و آشنایی با روش
موضوعاتی است که اداره کل شیالت استان باید مد نظر قرار بدهد. 

).، 2005(131).، سیلوا1997محققان زیادي از جمله فائو ( 
).، شکوه 2011( و همکاران153).، لی1385(و همکاران 142ارجمندي
) و فائو 2014( 175).، سوباسینقه1391( و همکاران164سلجوقی

هاي مشابهی دست یافتند. عالوه ) در تحقیقات خود به یافته2015(
ترین موضوعات تأیید شده توسط تیم متخصص دلفی بر اصلی

تیابی موضوعاتی نیز به عنوان محتواي آموزشی مورد نیاز جهت دس
پروري پایدار در استان مد نظر متخصصان قرار گرفته است. به آبزي

به عنوان نمونه آشنایی با ثبت و ضبط رکورد مزرعه یا استخر 
-هاي آبزياصولی براي فعالیت پرورشی و تهیه و تدوین شناسنامه

پروري از نظر مدیریت تغذیه و بیماري و سایر شرایط است که وسط 
عنوان یکی از راهکارهاي دستیابی به پایداري تأیید ) به 1997فائو (

هاي ماهیان گرمابی و شده است. همچنین آشنایی با انواع و گونه
سردآبی قابل پرورش در استان به منظور بهبود تنوع ژنتیکی آبزیان 

 186) و شویک لو2011پرورشی که با مطالعات لی و همکاران (
 ) مطابقت دارد. 1392(

که رغم اینهاي تحقیق، علیبا توجه به یافته در مجموع و   
متخصصان مورد بررسی در این تحقیق نیز موضوعات مختلفی را در 

پروري قالب محتواي آموزشی مورد نیاز جهت دستیابی به آبزي
تر اند اما تأکید بیشتر متخصصان بر موارد کاربرديپایدار مطرح کرده

عنوان نمونه ابزارهاي تر در محتواي آموزشی است. به و عملی
هاي اجراي آن پروري پایدار و استراتژيجدید، مفهوم جامع از آبزي

13.Silva 
14. Arjmandi 
15.Li 
16. Shokouh Saljoghi 
17. Subasinghe 
18. Shavic Loo 
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 درصد موافقت با روش هاي ترویجی و آموزشی
 درصد
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هاي جدید کشت. همچنین متخصصان دلفی و آشنایی با سیستم
-پروري را از اصلیهاي آبزيکنترل و اهمیت پساب فعالیت مسئله

دانند و پروران میترین موضوعات مورد نیاز جهت آموزش به آبزي
 درصدي بر چنین موضوعی تأکید دارند.  100توافق با 
نقش زنان روستایی و  چهار گویههاي تحقیق بر اساس یافته   

هاي پروري پایدار، اهمیت ایجاد تشکلپرور در گسترش آبزيآبزي
ها، آشنایی با شرایط هاي آناي ارتقاي فعالیتپروري و راهکارهآبزي

ارگانیک و سالم و آشنایی با فنی و قانونی دریافت گواهی محصول 
مدیریت تولید و بازاریابی در مزارع پرورشی با تأکید بر روش  نحوه

ترین علت توان اصلیآخر حذف شدند. می اي از پرسشنامهتولید الیه
به چنین موضوعاتی دانست که  هاي قبلی راجعآن را برگزاري دوره

حتوایی وجود ندارد به نظر اکثر متخصصان نیاز به بازگویی چنین م
-آبزي ۀو نباید این موضوعات را در اولویت قرار داد. همچنین هم

هاي تعاونی اذعان دارند و بر آن پروران به اهمیت وجود تشکل
هاي که موضوع اهمیت ایجاد تشکلکنند و دلیل اینتأکید می

توجهی از هاي محتوایی حذف شدند به بیپروري از اولویتآبزي
له پروران و سایر متخصصان دلفی راجع به این مسئيدیدگاه آبز

هاي ترین علت شکست تعاونیها مهمگردد بلکه به اعتقاد آنبرنمی
 قبلی در مدیریت ضعیف مدیران قبلی است. حذف گویه نقش زنان

 نیز به این  پروري پایدارآبزي پرور در گسترشروستایی و آبزي
-استان را مردان تشکیل می پرورانگردد که اکثر آبزيمسئله برمی

پروري به دالیلی همچون نگهبانی شبانه دهند و به اعتقاد آنها آبزي
توانند به فرساست که زنان نمیفعالیتی مردانه، سخت و طاقت

تنهایی به آن بپردازند بلکه با تقسیم کار مناسب با همسران و یا 
ر اساس اجماع توانند به آن  اقدام کنند. در نتیجه بفرزندان خود می

ها هاي آموزشی مد نظر آناز اولویت نظر متخصصان چنین مواردي
 در سطح استان حذف شدند. 

-رعه، روشهاي تحقیق عالوه بر مالقات سر مزبر اساس یافته   
جمله بازدید گروهی، آموزش مجازي، هاي گروهی مختلف من

موزشی هاي آها از مؤثرترین روشها و نمایشگاهبرگزاري جشنواره
-ها و روشپروران است. مطالعات مختلف نیز رهیافتدر بین آبزي

و بر اهمیت آنها تأکید دارد  است اي گروهی را مد نظر قرار دادهه
و همکاران 202) و تامپسون2000و همکاران (191مانند اسریناث

هاي غیر رسمی مروجان ). اما بر اساس نتایج مطالعه، تماس2006(
پرور در محل کار آبزي مختلف و مالقات و مراجعههاي در مکان

 اند. ها را به خود اختصاص دادهترین اولویتمروجان پایین
هاي تحقیق  به مسئوالن، کارشناسان و مروجان با توجه به یافته   

19. Srinath 
20. Thompson 

-پروران و اداره کل شیالت استان گیالن توصیه میامور آبزي اداره
پروري هاي آموزشی مربوط به آبزيو تدوین برنامه شود که در تهیه

هاي ترویجی به خصوص در سطح استان در قالب هر یک از روش
هاي گروهی و مالقات انفرادي، محتواي اشاره شده توسط روش

متخصصان دلفی در این تحقیق را مد نظر قرار دهند تا بتوانند 
و  پروران، کارشناسانآموزشی متناسب با نیازها و نظرات واقعی آبزي

پروري استان داشته باشند و در جهت دستیابی به محققان آبزي
 هاي مفید و مؤثري بردارند.پروري پایدار گامآبزي

 
 

References  
Ahmadifard, N., Abedian Kenari, A. M and 

Motamedzadegan, A. (2013). “The Impact of 
Fish Meal Replacement with Rice Bran Protein 
Concentrate on Survival, Growth and Amino 
Acid Composition of Rainbow Trout, 
Oncorhynchus Mykiss, Fry.” Journal of 
fisheries, Iranian journal of Natural Resources. 
66 (4). pp: 373-387. (In Persian). 

Ahmadvand, M., Sharifzadeh, M and Shahvali, M. 
(2005). “Extension future and its trends: a meta- 
analysis.” Journal of village and development. 8 
(2). pp: 85- 104. (In Persian). 

Allahyari, M. S. (2013). “Sustainable agricultural 
extension system.” Rasht: Islamic Azad 
University publication of Rasht branch. First 
Edition. (In Persian). 

Amosu, A. O., Robertson, D. R., Maneveldt, G. W., 
Anderson, R. J and Bolton, J. J. (2013). “South 
African seaweed aquaculture: a sustainable 
development example for other African coastal 
countries.” African Journal of Agricultural 
Research (AJAR). 8 (43). PP. 5268- 5279. 

Arjmandi, R., Karbassi, A. and Moogouie, R. 
(2007). “Study of environmental impact of 
aquaculture in Iran.” Journal of Environmental 
Sciences and Technology. 9 (2). PP. 19-28. (In 
Persian). 

FAO. (1997). “Towards safe and effective use of 
chemicals in coastal aquaculture.” Report and 
Studies. GESAMP (65). PP. 40. 

 The state of world fisheries and“ .(2014) ,ــــــــ
aquaculture (opportunities and challenges).” 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations. Rome. PP. 243. 

                                                                                         



 1395بهار  ، شماره اول،پنجم فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 5, NO1, Spring 2016 

 Impact of aquaculture on“ .(2015) ,ــــــــ
environment.” fisheries and aquaculture 
department. Rome. 

Godarzi, M. A and Faraji Armaki, A. (2004). “The 
final report of the research project of  
Training optimal system design of country 
Aquaculture.”, Iranian Fisheries Company. (In 
Persian). 

Gold, M. V. (2002). “Sustainable agriculture: 
definition and terms.” Retrieved from: www. 
kansassustainableeag.org/ pubs- kcssac/ ksas 
home. html. 

Hejazi, Y. (2006). “Quadrivalent agricultural 
education: teaching agriculture and natural 
resources for students, educators, experts and 
promoters of Agriculture and Natural

 Resources.” Tehran: publication of Tehran 
University. (In Persian). 

Li, X., Li, J., Wang, Y., Fu, L., Fu, Y., Li, B and 
Jiao, B. (2011). “Aquaculture industry in China: 
current state, challenges and outlook.” Reviews 
in Fisheries Science. 19 (3), PP. 187- 200. 

Minabi, Kh., Zakeri, M., Ghafleh Marammazi, J., 
Yavari, V and Mousavi, S. M. (2015). “Effects 
of dietary replacement of fish oil with canola oil 
in the diet of juvenile common carp, Cyprinus 
carpio on growth performance and feeding 
utilization of body and diet economic index.” 
Journal of fisheries, Iranian journal of Natural 
Resources. 68 (1). PP. 157-175. (In Persian). 

Mokhtari Abkenari, A., Chizari, M and Mahmoodi, 
M. (2006). “Assess educational needs of 
fisheries officers with respect to sustainable 
aquaculture.” Iranian journal of agriculture 
science. 2-37 (1). PP.117-125. (In Persian). 

Noorhosseini Niyaki, A. and Bagherzadeh Lakani, 
F. (2012). “Ecology of integrated rice-fish 
farming.” Rasht: Hagh Shenas publication, First 
edition. (In Persian). 

Qamar, M. K. (2002). “Global trends in 
agricultural extension: challenges facing Asia 
and the pacific region, sustainable development 
LSD.” Rome: FAO. 

Ranj Bar, H., Hagh Doost, A. A., Salsali, M., 
Khoshdel, A. R., Soleimani, M. A and Bahrami, 
N. (2012). “Sampling in qualitative research: A 
Guide for start.” Annual of military and health 
sciences research. 10 (3). PP. 238-250. (In 
Persian). 

Shang, Y. C. & Tisdell, C. A. (1997). “Economic 
decision making in sustainable aquaculture 
development.” In: Bardach. J. E. (eds). 
Sustainable aquaculture. New York: John Wiley 
& Sons. PP. 127- 148.  

Shavic Loo, Gh, R. (2012). “Organic aquaculture.” 

Agricultural food magazine. No. 109. PP. 34-42. 
(In Persian). 

Shokouh Saljoghi, Z., Rafiee, Gh. R., Malek Pour, 
A., Javanshir, A and Mirvaghefi, A. R. (2012).  
“Recirculation Aquaculture Effluent Treatment 
by Using Clinoptiloite and Bentonite Modified  
by Cationic Surfactant.” Journal of fisheries. 
Iranian journal of Natural Resources. 65 (1). PP. 
53-66. (In Persian). 

Silva, E. J., Oddsson, G & Gunnarsson, V. I. (2005). 
“Planning and management for sustainable 
development of Inland aquaculture in Angola. 
The United Nations University.” Fisheries 
training program. Final project P. O. Box 1390. 
Skulagata 4. Iceland. 

Srinath, K., Sridhar, M., Kartha, P. N. R and 
Mohanan, A. N. (2000). “Group farming for 
sustainable aquaculture.” Ocean and coastal 
management. Vol. 43. PP. 557-571. Retrieved 
from: www.elsevier.com. 

Subasinghe, R. (2014). “Fishing for development 
background paper for session 3 green growth in 
fisheries and aquaculture.” Official use for 
OECD (Organization for Economic Co-
operation and Development) and FAO and 
World Bank.  

Tabatabaei, A., Hasani, P., Mortazavi, H and 
Tabatbaei Chehr, M. (2014). “Strategies for the 
promotion of scientific rigor in qualitative 
research.” Journal of Medical Sciences of North 
Khorasan University. 5 (3). PP. 663- 670. (In 
Persian). 

Thompson, P. M., Firoz Khan, A. K. M & Sultana, 
P. (2006). “Comparison of aquaculture 
extension impacts in Bagladesh. Aquaculture.” 
Economics and Management. Vol. 10. PP. 15- 
31.  

Zarifmanesh, T. and Zoriyeh Zahra, J. 'using of 
phytobiotics in the development of sustainable 

55 

http://www.kansassustainableeag.org/pubs-kcssac/ksashome.html
http://www.kansassustainableeag.org/pubs-kcssac/ksashome.html
http://www.kansassustainableeag.org/pubs-kcssac/ksashome.html
http://www.elsevier.com/


 قربانی پیرعلیدهی و همکاران، بررسی محتواي آموزشی مورد نیاز جهت ترویج آبزي پروري پایدار در استان گیالن

aquaculture'. The first national conference on 
strategies to achieve sustainable development, 
Tehran, Great Hall of the Ministry of Interior, 6 
and 7, March, 2013. (In Persian). 

Zoghi, M. (1998). “The study of Attitudes and 
educational needs of extension experts of the 

agriculture organization of Khorasan Province 
to promote sustainable agriculture.”Master's 
Thesis of agricultural extension and education. 
agricultural department. Tehran. Tarbiat 
Modares University. (In Persian). 

 
 
 

56 


	مقدمه
	مواد و روشها
	یافتهها
	Ajza Shokouhi, M. and Moradi, F. (2012). “Comparative Study on the stability of communities of Sarab and Sajjad of Mashhad using methods AHP and Delphi.” Journal of geography and regional development. (19). PP. 95-117.
	Akomolafe, O. (2011). “Impact of personal factors on environmental education in Tertiary Institutions in Ekiti State, Nigeria.” Inter-national Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education. 1(1). PP. 559-564.
	Boling, E. C., Hough, M., Krinsky, H., Saleem, H., and Stevens, M. (2012). “Cutting the distance in distance education: Perspectives on what promotes positive, online learning experiences.” The Internet and Higher Education. 15(2). PP. 118-126.
	Boroushaki, S., and Malczewski, J. (2008). “Implementing an extension of the analytical hierarchy process using ordered weighted averaging operators with fuzzy quantifiers in ArcGIS.” Computers and Geosciences. (34). PP. 399-410.
	CEPA-Canada (Canadian Environmental Protect-ion Act). (2012). “Environmental education, Education for sustainable development working group.”
	Elshinta S.M. (2012). “Environmental education for sustainable development from Jakarta to the Heart of Borneo.” WWF-Indonesia.

	Abstract
	Abstract



