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چکیده
صنعت آبز پرور به عنوان یک فعالیت کشاورز بسیار مهم در شرایط کنونی
-تحت تأثیر مفهوم پایدار قرار دارد که میتواند با کمترین آسیب به محیط
 از آنجایی که. متضمن امنیت و سالمت غذایی جامعه روستایی باشد،زیست
استان گیالن از قطبها مهم آبز پرور کشور است بنابراین محتوا مناسب
-برا ترویج آبز پرور پایدار یکی از اقدامات اساسی در راستا حفظ محیط
 در نتیجه پژوهش حاضر با هدف.زیست و توسعه پایدار در این استان است
بررسی محتوا آموزشی مورد نیاز جهت ترویج آبز پرور پایدار در استان
6  تیم متخصص دلفی متشکل از.گیالن با استفاده از روش دلفی به انجام رسید
 نفر از آبز پروران معروف استان بودند که به32  نفر کارشناس و12 ،نفر محقق
 در بین روشها، برا انتخاب نمونهها.پرسشنامهها در سه مرحله پاسخ دادند
مختلف نمونهگیر هدفمند از نمونهگیر موارد شناخته شده یا معروف استفاده
 متخصصان موضوعات مختلفی را در قالب محتوا آموزشی مورد نیاز جهت.شد
دستیابی به آبز پرور پایدار مطرح کردهاند اما تأکید بیشتر آنها بر موارد
کاربرد تر همچون آشنایی با ابزارها جدید برا کاهش اثرات سوء محیط
 آشنایی با، مفهوم جامع از آبز پرور پایدار و استراتژ ها اجرا آن،زیستی
سیستمها جدید کشت و کنترل و اهمیت پساب فعالیتها آبز پرور و
 به مسئوالن و کارشناسان.آشنایی با انواع فیلترها و روشها کنترل پساب است
شیالت استان توصیه میشود که در تهیه و تدوین برنامهها آموزشی مربوط به
 محتوا اشاره شده توسط متخصصان را مد نظر قرار دهند تا بتوانند، آبز پرور
 کارشناسان و محققان،آموزشی متناسب با نیازها و نظرات واقعی آبز پروران
.آبز پرور استان داشته باشند

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.
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پیام مناسبتر و مفیدتر باشد ارتباط ترویج و پرسنل آن با ارباب رجوع و
بخشها تحقیقاتی افزایش پیدا میکند .محتوا شامل اصول و مفاهیمی
است که به کشاورزان ارائه میشود تا به مدد آنها ،اهداف آموزشی تحقق
پیدا کنند .نکته حائز اهمیت در انتخاب محتوا فعالیتها ترویجی آن
است که مناسب بودن محتوا ،موقعیت مدار است .به این معنا که آنچه که
برا یک منطقه مناسب است برا منطقه دیگر نمیتواند مناسب باشد
(.)Allahyari, 2013
مروجان برا دستیابی به کشاورز پایهدار بایهد کشهاورزان را در
موضوعاتی مثل حل مسهئله ،تصهمیمگیهر  ،مهدیریت حسهابدار ،
گروهها پویا ،رهبهر  ،مشهارکت شههروند  ،ابتکهار و خودیهار ،
تغذیه ،طراحی برنامه ،نظارت و ارزشیابی ،فناور اطالعات ،شبکه-
ساز با دیگر سازمانها روستایی و انجمنهها کشهاورز و غیهره
آموزش دهند ( .)Qamar, 2002عالوه بر آن محتهوا فنهی کشهاورز
پایدار مسائل مختلفی که ابعاد محیط زیستی ،اجتمهاعی و اقتصهاد دارد را
در بر میگیرد .موارد چون کاهش فرسایش خاک ،کاهش خطر آلهودگی
آب توسط مواد شیمیایی کشاورز  ،راهبردها کنتهرل آفهات ،روشهها
حفظ آب و خاک ،استفاده از نهادهها طبیعی ( .)Gold, 2002در آینهده
ترویج باید به موضوعاتی چون کسب اطالعات و آگهاهی بیشهتر در زمینهه
تولیدات کشاورز  ،درآمهد بیشهتر روسهتائیان و پایهدار محهیط زیسهت،
استفاده بیشتر از منابع جامع اطالعهاتی همچهون اطالعهات بهینالمللهی و
بومی ،اطهالعرسهانی و ارتباطهات ،جههانی شهدن کشهاورز و بازاریهابی
محصوالت کشاورز بپردازد (.)Ahmadvand et al, 2005

مقدمه
استان گیالن به دلیل برخوردار از محیط زیست مناسب و منابع
مختلف آب و خاک ،یکی از اصلیترین قطبها آبز پرور کشور
است اما اکثر آبز پروران استان به فعالیتها آبز پرور به عنوان
شغل اصلی نگاه نمیکنند و این مسئله منجر به این میشود که از
فعالیتها آبز پرور انتظار حداکثر درآمدزایی در کوتاه مدت را
داشته باشند .متأسفانه افزایش درآمد به قیمت عدم توجه به مسائل
مختلف محیط زیستی منجر به حداکثر آسیب به منابع طبیعی همچون
آب ،خاک و شالیزارها استان میشود .از سویی دیگر اغلب آبز -
پروران از اصول علمی ،دانش فنی و محیطزیستی مربوط به آبز -
پرور آگاهی کاملی ندارند و در نتیجة آن ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم
به تخریب و نابود محیط زیست دامن میزنند .بهرهگیر از محیط
زیست با حداکثر فشار بر آن شاید در کوتاهمدت منجر به افزایش درآمد
بشود ،اما در بلند مدت نمیتواند اشتغال پایدار را برا نسلها آینده
فراهم نماید .چراکه بدون شک هر گونه فعالیت کشاورز همچون
آبز پرور قطعاً نیازمند به استفاده از محیط زیست و منابع طبیعی
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
آینده تحت تأثیر قرار میدهد .استفادۀ بیش از حد از هورمونها و آنتی-
بیوتیکها در پرورش آبزیان ،استفاده از کودها غیربهداشتی و استفاده
بیش از حد از کود ،رهاساز پساب مزارع پرورش ماهی با حداکثر بار
جامد و مواد آلی معلق ،عدم بهرهبردار و پرورش ماهی در برخی از آب-
بندانها به دلیل افزایش اختالفات بین اعضا جامعه روستایی و عدم
برخوردار مزارع از شناسنامه بهداشتی ،همه بر اهمیت توجه به مسائل
پایدار در آبز پرور تأکید دارند .بنابراین صنعت آبز پرور به عنوان
یک فعالیت کشاورز بسیار مهم در شرایط کنونی تحت تأثیر مفهوم
پایدار قرار دارد که میتواند با کمترین آسیب به محیط زیست ،متضمن
امنیت و سالمت غذایی جامعه روستایی باشد.
آبز پرور پایدار را یک سیستم پرورش آبزیان میدانند که با
سایر فعالیتها اقتصاد که از منابع طبیعی استفاده میکنند،
هماهنگ شده است .فعالیتی که درآمد خالص معقول و نسبتاً ثابت و
با سودآور مطلوبی برا تولیدکننده و جامعه در مقایسه با سایر
فعالیتها اقتصاد که از منابع طبیعی مشابهی استفاده میکنند،
ایجاد کند بدون آنکه موجب تنزل کیفیت محیط زیست در حال
حاضر و یا آینده شود (.)Shang & Tisdell, 1997
به منظورترویج آبز پرور پایدار ،یکی از اقدامات اساسی در نظام
ترویج ،موضوع تدوین محتوا مناسب است .مناسب بودن پیام رو
عملکرد یک نظام ترویجی تا حد بسیار زیاد مؤثر است .هر چه قدر این

مرور منابع
صنعت آبز پرور در حال حاضر به دنبال پایدار است ولی راه
طوالنی در پیشرو خود دارد .در مقایسه با دیگر سیستمها پرورش
دام و طیور ،آبز پرور تحت فشار خاصی قرار دارد تا به پایدار
بیشتر برسد و دلیل این امر اهمیت استفاده آن از منابع طبیعی مانند
آبها شیرین ،تاالبها ،مناطق ساحلی و همچنین صید ماهی برا
تولید خوراک ماهی است .پایدار یک موضوع ایستا نیست بلکه یک
فعالیت دنبالهدار است و مسائل اقتصاد  ،اجتماعی و محیط زیستی را
دربرمیگیرد .طبق نظر فائو 1تجار ساز آبز پرور  ،استفاده از
صنایع تبدیلی ماهی و آبز پرور خرد میتوانند فرصتها خوبی را
برا آبز پروران به خصوص زنان روستایی ایجاد کرده و موجب
توانمند اقتصاد  -اجتماعی آنها بشود .همچنین آبز پروران باید
رکوردها مربوط به مصرف مواد شیمیایی از قبیل اطالعاتی در
خصوص میزان مصرف ،زمان ،دالیل مصرف و نتیجه شکست یا
1 . FAO
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مانند بیوفیلتر عمل کرده و در سیستم چند تغذیها با ماهی و سایر
آبزیان پرورش داده میشوند .همچنین چون در اثر فعالیت جلبکها
بیوگاز تولید میشود در تولید مجدد انرژ نیز نقش مهمی را دارند
(.)Amosu et al, 2013
اطمینان از قوانین مناسب ،بررسی هزینهها محیط زیستی ،نظارت
و تشویق انجام تحقیقات مرتبط با نهادهها جدید ،احداث و گسترش
زیرساختها ،صالحیتها فنی کارشناسان و آبز پروران ،منابع
انسانی آموزش دیده و افزایش سطح مهارتها مدیریتی میتوانند در
تقویت و توسعة آبز پرور مؤثر واقع شود (.)Subasinghe, 2014
در مطالعها که به واکاو نیازها آموزشی کارشناسان شیالت در
زمینه آبز پرور پایدار صورت گرفت نتایج نیازسنجی آموزشی نشان
داد که مدیریت آبز پرور پایدار ،مدیریت عوامل بیوتکنیکی مؤثر بر
پایدار و کنترل و مدیریت صحیح بر بیمار ها آبزیان از جمله نیازها
و اولویتها آموزشی از دیدگاه کارشناسان شیالتی هستند .همچنین
دعوت از اساتید خارجی در دورهها آموزشی و برگزار کارگاهها
آموزشی با استفاده از اساتید خارجی از جمله مهمترین روشها
پیشنهاد شده توسط کارشناسان برا برآورده ساختن این نیازها
آموزشی هستند (.)Mokhtari Abkenari et al, 2006
در پژوهشی در سازمان کشاورز استان خراسان ،نتایج نشان دادند
که کارشناسان ترویج بدون توجه به نوع رشته تحصیلی و سابقه کار به
آموزشها تخصصی در زمینه کشاورز پایدار نیاز بیشتر داشتند و
بازدید از مراکز تحقیقاتی در کشورها پیشرفته و برگزار دورهها
آموزشی را به عنوان مناسبترین روشها آموزشی پیشنهاد کردند
(.)Zoghi, 1998
در رابطه با اصالح جیره غذایی ،محققان در مطالعها به این نتیجه
رسیدند که  60درصد جانشینی روغن ماهی با روغن کلزا برا تغذیه
ماهی کپور معمولی بسیار مفید و مؤثر است (.)Minabi et al, 2015
همچنین جانشینی کنسانتره پروتئینی سبوس برنج تا سطح  25درصد
در رشد و زنده ماندن الروها ماهی قزلآال مناسب است
( .)Ahmadifard et al, 2013عالوه بر اصالح جیره غذایی،
مطالعات دیگر نیز در راستا آبز پرور پایدار و حفظ محیط زیست
انجام شده است .به عنوان مثال در رابطه با توسعه آبز پرور پایدار،
محققان معتقدند که استفاده از آنتیبیوتیکها و درمانها شیمیایی به
دلیل اثرات منفی و عوارض متعدد بر رو انسان و آبزیان از دیرباز مورد
انتقاد قرار گرفته است و بنابراین استفاده از فیتوبیوتیکها به جا آنتی-
بیوتیکها به منظور توسعة آبز پرور پایدار توصیه میشود
(.)Zarifmanesh and Zoriyeh Zahra, 2013
در مطالعها نیز نتایج نشان داد که استفاده از تعویضگرها یونی

موفقیت مصرف را ثبت کنند .آبز پروران نباید فاضالب فعالیتها
آبز پرو را که به شدت غلیظ هستند در طبیعت رها سازند بلکه باید
از طریق فیلترها تا حد ممکن غلظت آن را کاهش داده و به سالم ساز
فاضالب و مواد حاصل از فعالیتها آبز پرور مبادرت ورزند
(.)FAO, 1997
ارزیابی پیامدها محیط زیستی و نظارت دائمی بر آن ،توجه
ویژه به جمعآور گونهها وحشی و بهبود تکنیکها پرورشی،
مدیریت تولید ،کاربرد روشها بیوتکنولوژ و ژنتیکی الزم برا
تولید محصول سالم ،توسعه و بهبود چارچوب سازمانی و قانونی با
در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده و بخش خصوصی ،مدیریت
استفاده از آب و زمین ،تصمیمگیر مشارکتی ،حداقل کردن و
کنترل پساب و کنترل آلودگی فعالیتها آبز پرور از جمله
راهکارها آبز پرور پاسخگو و متعهدانه است (.)FAO, 2015
تنوع در گونهها پرورشی از ویژگیها منحصر به فرد صنعت
آبز پرور چین است .هر چند چین اصلیترین تولیدکننده آبزیان است
اما فعالیتها آبز پرور در آن با پیامدها متنوعی روبرو شده است.
با توجه به این پیامدها منفی ،برا توسعه پایدار صنعت آبز پرور
چین در آینده راهکارهایی وجود دارد همچون .1 :تدوین استراتژ
مناسب توسعه برا هر منطقه به طور جداگانه؛  .2گسترش سیستم
آبز پرور تلفیقی مثل کشت جلبک با پرورش آبزیان که در آن
جلبک همچون فیلتر عمل میکند؛  .3مدیریت پساب و فاضالب
واحدها آبز پرور  ،مثل خشک کردن کف استخر برا جمعآور
لجن و استفاده از لجن در کشت هیدروپونیک ،استفاده از اراضی باتالقی
برا کنترل فاضالب به عنوان یک اسفنج بیولوژیکی؛  .4افزایش
کیفیت نهادهها و مدیریت آنها؛  .5تدوین و اجرا سیستمها آبز -
پرور استاندارد؛  .6تدوین قوانین مناسب دولتی همچون برخورد
قاطعانه با متخلفین و ارائه گواهی محصوالت سالم و ارگانیک به
واحدها مجاز؛  .7گسترش تحقیقات مناسب در فناور ها؛  .8افزایش
صنایع تبدیلی و توسعة بازار ماهی (.)Li et al, 2011
محققان در مطالعه خود در آنگوال آبز پرور پایدار را در این کشور
یک هدف خیلی مهم در افزایش امنیت غذایی و توسعه اقتصاد می-
دانند .آنها معتقدند که برا پیادهساز آبز پرور پایدار ،انتخاب محل
مناسب ،منبع معتبر تأمین بچه ماهی ،ارزیابی پیامدها محیط زیستی و
کسب مجوز برا آبز پرور از نظر محیط زیستی بسیار مهم است
( .)Silva et al, 2005به منظور دستیابی به توسعه فعالیتها
آبز پرور پایدار ،پرورش جلبک دریای ی 2یکی از استراتژ ها
کاربرد در بین کشاورزان ساحلی آفریقا جنوبی است .این جلبکها
2 . Sea Weed
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اساس یافتهها تحقیق پیشنهاد شده است که از سایر روشها مانند
تدریس عملی در مزرعه و حتی آموزش مجاز  6استفاده شود
(.)Godarzi & Faraji Armaki, 2004
در بین استانها مختلف ،استان گیالن به جهت دارا بودن مزارع

اصالح شدها نظیر بنتونیت و کلینوپتیلوالیت احیاء شده توسط
سورفکتانت کاتیونی به منظور جذب آنیونها مضر در سیستم مدار
بسته ،میتواند به عنوان ابزار جدید مورد استفاده قرار گیرد
(.)Shokouh Saljoghi et al, 2012
در مطالعها محققان راهکارها توسعه پایدار آبز پرور را شامل
استفاده از فناور زیستی و روشها تلفیقی کشاورز ه آبز پرور
مطرح کردند و مدیریت تغذیه ،تصفیه سیال خروجی با استخرها ته
نشینی و هوادهی با کمپرسورها هواده و سپس استفاده از استخرها
نهایی به عنوان راهکار کاهش اثرات سوء آبز پرور در محیط زیست
نیز از جمله سایر مسائل مطرح شده در این تحقیق بوده است
(.)Arjmandi et al, 2007
از جمله استراتژ ها پایدار که میتوانند در دستیابی به پایدار مؤثر
واقع شوند عبارتند از :مراقبت شدید از هر عامل مخاطرهآمیز محیط
زیستی برا جلوگیر از اثرها سوء آن؛ استفاده از روشها پرورش
چندگونها در حد امکان در سامانهها پرورشی مناسب؛ استفاده از
گونهها بومی در حد امکان و دقت الزم در هنگام استفاده از گونهها
غیر بومی آبزیان؛ عدم استفاده از هورمونها و آنتی بیوتیکها و غذاها
حاو مواد اصالح شده ژنتیکی؛ تأمین کود و غذا مصرفی از مراکز
دارا گواهی ارگانیک؛ استفاده محدود از افزودنیها در تغذیة آبزیان؛
ضابطهمند کردن منابع تولید پودر ماهی و محدودیت استفاده از آن؛
پرهیز از استفاده از آفتکشها ،علفکشها و رنگدهندهها و هورمون-
ها رشد؛ تعدیل مصرف انرژ (استفاده از پمپها مناسب ،هوادهها)؛
پرهیز از مصرف آب اضافی؛ اتخاذ تدابیر الزم برا جلوگیر از فرار
گونهها مورد پرورش به خارج از مزرعه (.)Shavic Loo, 2012
عالوه بر محتوا آموزشی آبز پرور پایدار ،روشها مناسب
آموزش استراتژ ها پایدار از نظر محققان بسیار مهم و مؤثر است.
4
به عنوان نمونه در مطالعها که در مزارع برنج پوکالی 3از ایالت کراال
در هند در طی سالها  1993 -1996انجام شد ،نتایج نشان داد که
کار گروهی کشاورزان و حضور زنان به همراه تشکیل مزارع نمایشی و
بازدیدها گروهی میتواند در ترویج و پذیرش کشت توأم میگو و برنج
مؤثر واقع شود ( .)Srinath et al, 2000همچنین اجرا فعالیتها
ترویج آبز پرور در قالب رهیافتها گروهی و با کمک پرسنل
غیررسمی میتواند رابطه هزینه ه فایده را در فعالیتها آبز پرور
بنگالدش توجیه کند ( .)Thompson et al, 2006نتایج به دست
آمده از طرح پژوهشی گودرز و فرجی ارمکی 5نشان داد که روش
تدریس غالب در دورهها آموزشی شیالت سخنرانی است .اما بر

پرورش ماهیان گرمابی ،سردآبی ،خاویار  ،اراضی ساحلی ،رودخانهها،
دریا ،تاالب ،آببندانها ،چاهها کشاورز و مزارع شالیزار یکی از
قطبها مهم آبز پرور کشور محسوب میشود .طبق یادداشت-
ها به جا مانده ،بسیار از تجارب و سوابق اجرایی شیالتی و آبز -
پرور از جمله ایجاد مراکز تکثیر و بازساز ذخایر ،تأسیس مراکز
تحقیقاتی و پروژهها ارزشمند برا اولین بار در استان گیالن به انجام
رسیده و نقش بسزایی را در تولید و توسعه محصوالت شیالتی در کل
کشور به دنبال داشته است ( Noorhosseini Niyaki and

 .)Bagherzadeh Lakani, 2012با توجه به اهمیت آبز پرور
پایدار و لزوم گسترش ،آن تحقیق حاضر با هدف بررسی محتوا
آموزشی مورد نیاز جهت ترویج آبز پرور پایدار در استان گیالن به
انجام رسید .با توجه به هدف تحقیق ،سؤال اصلی که وجود دارد این
است که:
 -برا

ترویج و توسعه آبز پرور

پایدار در استان چه محتوا

آموزشی -ترویجی باید مد نظر مسئوالن قرار گیرد تا ضمن توسعه
آبز پرور پایدار در استان ،مورد استقبال آبز پروران نیز واقع شود؟
 همچنین روشها مناسب آموزشی برا ارائه محتوا تدوین شدهکدامند؟
روش تحقیق
به منظور بررسی محتوا آموزشی فعالیتها ترویج آبز پرور پایدار
در استان گیالن از روش دلفی بهره گرفته شد .دلفی رویکرد یا روش
سیستماتیک در تحقیق برا استخراج نظرات از یک گروه متخصص
در مورد یک موضوع یا یک سؤال خاص است .روش دلفی با استفاده از
مجموعه سؤاالت که به صورت تدریجی به افراد داده میشود ،اجرا
میگردد .سپس پاسخ هر سؤال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در
طرح سؤالها بعد مورد استفاده قرار میگیرد .این عمل چند بار
تکرار میشود تا به نقطه توافق معینی برسد (.)Hejazi, 2006
در مجموع جامعه مورد مطالعه شامل سه گروه هستند :گروه اول:
کارشناسان اداره امور آبز پروران اداره کل شیالت و ادارات شیالت

3 . Pokkali
4 . Kerala
5 . Godarzi & Faraji Armaki

6 . E- Learning
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استان گیالن ( تعداد  30نفر)؛ گروه دوم :محققان

پس از تدوین در پرسشنامه راند سوم از شرکتکنندگان خواسته شد تا

شهرستانها

پژوهشکده آبز پرور آبها داخلی کشور و اساتید دانشگاه گیالن و

میزان توافق خود را با گویههایی که قبالً اولویتبند کرده بودند،

دانشگاه آزاد اسالمی گیالن واحد رشت و سایر محققان فعال

اعالم نمایند .عالوه بر پرسشنامه دلفی ،به منظور بررسی روشها

درخصوص آبز پرور با تخصصها ترویج و آموزش کشاورز ،

مناسب آموزشی ،از تیم تحقیق خواسته شد تا مخالفت یا موافقت خود را

توسعه روستایی ،اقتصاد کشاورز  ،شیالت و مدیریت کشاورز (7

با  16روش مختلف که به وسیله خود آنها فهرستبند شده بود ،اعالم

نفر )؛ گروه سوم :آبز پروران استان گیالن که به دو دسته پرورش-

کنند.

دهندگان ماهیان گرمابی  5830نفر ( 27121هکتار) و گروه دوم آبز -

به منظور اولویتبند و محاسبة فراوانی ،میانگین و انحراف معیار
پرسشنامَ دلفی از نرمافزار  SPSS21استفاده شد .در روش تحقیق کیفی

پروران پرورش دهندگان ماهیان سردآبی 200نفر هستند .اما برا

9

اعتبار و اعتماد

دستیابی به هدف تحقیق و با توجه به کیفی بودن تحقیق فعلی ،به

مانند دلفی به جا واژۀ روایی و پایایی از واژه

منظور تشکیل تیم متخصص جهت پاسخگویی در راندها مختلف

( اطمینان پذیر ) 10استفاده میشود .اعتبار شامل فعالیتهایی است که

روش دلفی از نمونهگیر هدفمند (غیراحتمالی) استفاده شد.

احتمال به دست آوردن یافتهها معتبر را افزایش میدهد .اعتماد از

در بین روشها مختلف نمونهگیر غیراحتمالی نیز نمونهگیر

نظر مفهومی بیشتر شبیه پایایی از نوع همسانی درونی و آزمون مجدد

برا رسیدن به معرف بودن با قابلیت مقایسه 7مورد استفاده قرار

در رویکردها کمی است و به پایدار و ناپایدار بودن الگو دادهها در

گرفت .یکی از اصلیترین روشها نمونهگیر برا رسیدن به

موقعیت یا زمان دیگر اشاره دارد .اعتماد زمانی حاصل میشود که

8

محقق دقت علمی یافتهها را ثابت کرده باشد .اطمینان پذیر (اعتماد)

است .در این روش افراد که با دیدگاهها خود قادر به در اختیار

بدون اعتبار حاصل نمیشود .روشها مختلفی برا تأمین اعتبار و به

گذاردن اطالعات مفید در زمینه تحقیق هستند ،مورد توجه قرار

دنبال آن اعتماد دادهها

حاصل از تحقیق کیفی وجود دارد

میگیرند ( .)Ranj Bar et al, 2012بنابراین پرسشنامه دلفی در سه

( .)Tabatabaei et al, 2014از روشها

راند (مرحله) در بین متخصصان دلفی متشکل از  6نفر محقق 12 ،نفر

تحقیق حاضر نیز از آن استفاده شده میتوان به بازبینی یافتهها توسط

کارشناس و  32نفر از آبز پروران شناخته شده توزیع گردید .در مرحله

11

معرف بودن با قابلیت مقایسه روش موارد شناخته شده یا معروف

تأمین اعتبار که در

مشارکت کنندگان ،بازبینی توسط همکاران ،تکنیک مثلثساز
12

اول در قالب پرسشنامه باز و بدون ساختار از متخصصان خواسته شده

(ترکیب و تلفیق) از نوع مثلثساز منابع دادهها بوده که با جمعآور

بود تا با توجه به چهار حوزه مدیریتی شامل مدیریت نهاده ،مدیریت

اطالعات از منابع مختلف (محققان ،کارشناسان ،آبز پروران) اشاره

تولید ،مدیریت پساب و مدیریت بازاریابی و فروش ،محتوا آموزشی و

کرد .این روشها موجب افزایش دقت علمی تحقیق میشود.

ترویجیا که اداره کل شیالت استان گیالن باید مد نظر قرار دهد تا
بتواند به آبز پرور پایدار دست یابد را به تشریح بنویسند.

نتایج

پس از جمعآور پرسشنامهها مرحله اول پرسشنامه دیگر تنظیم

به منظور بررسی محتوا آموزشی فعالیتها ترویج آبز پرور پایدار

شد و از مشارکتکنندگان دلفی خواسته شد که میزان موافقت خود را با

در استان گیالن ،پرسشنامه دلفی در سه راند (مرحله) در بین

ترویجی -آموزشی استخراج شده در قالب طیف

متخصصان دلفی توزیع گردید .نظرات تیم متخصص در مرحله اول

فهرست محتوا

لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط (تا حدود ) ،زیاد ،خیلی زیاد) اعالم

بررسی ،و محتوا آموزشی مد نظر آنها استخراج گردید ( جدول .)1

نمایند .پس از برگشت پرسشنامهها ،گویههایی که در مرحله دوم
میانگین کمتر از  4داشتند به عنوان کمترین میزان توافق بین شرکت-
کنندگان دلفی از پرسشنامه حذف شدند و رتبهبند نظرات انجام شد.
9 . Credibility
10 . Consistency or Dependability
11 . Triangulation
12 . Data source triangulation

7 . Sampling to Achieve Representativeness or
Comparability
8 . Reputational Case Sampling
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جدول  .1محتوا آموزشی و ترویجی مورد نیاز به منظور ترویج آبز پرور پایدار در استان گیالن ()n= 50
فهرست محتوای ترویجی -آموزشی

فراوانی

 .1آشنایی با اهمیت و معرفی ترکیبات جدید در جیره غذایی آبزیان مانند پروبیوتیکها ،فیتوبیوتیکها ،نانوذرات و ریز جلبکها

34

 .2آشنایی با نحوه جیره نویسی و مدیریت تغذیه

50

 .3معرفی سیستمها جدید کشت مثل سیستم چندکشتی ،آکواپونیک ،آبز پرور شهر  ،سیستم مدار بسته و ...

50

 .4استفاده از ترکیبات ارگانیک به جا مواد شیمیایی مانند استفاده از مواد ارگانیک و مدیریت تغذیه به جا رنگدانهها شیمیایی برا تغذیه و
خوشرنگ شدن قزلآال

47

 .5آشنایی با انواع و گونهها ماهیان گرمابی و سردآبی قابل پرورش در استان به منظور بهبود تنوع ژنتیکی آبزیان پرورشی

45

 .6اهمیت آبز پرور پایدار و استراتژ ها اجرا آن مانند جایگزینی مواد ارگانیک با مواد شیمیایی ضدعفونی کننده

50

 .7نقش زنان روستایی و آبز پرور در گسترش آبز پرور پایدار

3

 .8آشنایی با ثبت و ضبط رکورد مزرعه یا استخر پرورشی و تهیه و تدوین شناسنامه اصولی برا فعالیتها آبز پرور از نظر مدیریت تغذیه و
بیمار و سایر شرایط

42

 .9اطالعات جدید در خصوص اصولیترین و بهترین زمان و روش برا کنترل بیمار ها آبزیان و یا پس از شیوع و گسترش بیمار ها

28

 .10آشنایی با تکنیکها مدیریت بحران و ریسک در شرایط مختلف اقلیمی -محیطی

40

 .11آشنایی با ویژگیها و شرایط سازهها جدید و پایدار ( مهندسی سازه) به عنوان مثال بررسی کیفیت سیمان ،شرایط مناسب برا ساخت
استخرها بتونی
 .12اهمیت ایجاد تشکلها آبز پرور و راهکارها ارتقا فعالیتها آنها

47
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 .13اهمیت کنترل پساب و استفاده از انواع فیلترها و آشنایی با روشها جدید کنترل پساب

45

 .14آشنایی با اثرات محیط زیستی فعالیتها آبز پرور و لزوم کنترل اثرات سوء محیط زیستی

38

 .15آشنایی با ابزارها جدید مکانیزاسیون استخرها پرورشی برا کاهش اثرات سوء محیط زیستی مانند سیستم هشدار دهنده ،سیستم آب
برگشتی ،دستگاهها غذاده ،تمیزکننده اتوماتیک ،اکسیژن ساز ،فیلتر فیزیکی آب و غیره

50

.16آشنایی با روشها سنجش و ارزیابی اثرات محیط زیستی فعالیتها آبز پرور مثل بررسی پساب

22

 .17آگاهی از شرایط و ویژگیها تولید محصول مناسب و قابل قبول برا صنایع تبدیلی و معرفی تجارب موفق در این زمینه به 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 بو بد ماهی به دلیل پر
بودن شکم آن
 .18آشنایی با دانش بومی آبز پروران و تلفیق آن با دانش تخصصی علمی در این زمینه مثل استفاده از آب نمک و سرکه برا مبارزه با بیمار -
ها ماهی
 .19آشنایی با شرایط فنی و قانونی دریافت گواهی محصول ارگانیک و سالم

48

25

 .20آشنایی با نحوه مدیریت تولید و بازاریابی در مزارع پرورشی با تأکید برروش تولید الیها

19

15

با فهرست محتوا ترویجی -آموزشی استخراج شده اعالم نمایند که
نتایج آن بر اساس میانگین رتبهبند شد ( جدول .)2

پس از جمعآور پرسشنامهها مرحله اول و استخراج و دستهبند
نظرات مشارکتکنندگان ،پرسشنامه دیگر تنظیم شد و طی مرحله
دوم از مشارکتکنندگان دلفی خواسته شد که میزان موافقت خود را

12
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جدول  .2بررسی نظرات متخصصان دلفی نسبت به محتوا آموزشی و ترویجی مورد نیاز به منظور ترویج آبز پرور پایدار در استان گیالن ()n=50
گویه

میانگین

انحراف

رتبه

معیار
 .1آشنایی با ابزارها جدید مکانیزاسیون استخرها پرورشی برا کاهش اثرات سوء محیط زیستی مانند سیستم
هشداردهنده ،سیستم آب برگشتی ،دستگاهها غذاده ،تمیز کننده اتوماتیک ،اکسیژن ساز ،فیلتر فیزیکی آب و غیره

4/66

0/66

1

 .2اهمیت آبز پرور پایدار و استراتژ ها اجرا آن مانند جایگزینی مواد ارگانیک با مواد شیمیایی ضدعفونی
کننده
 .3معرفی سیستمها جدید کشت مثل سیستم چندکشتی ،آکواپونیک ،آبز پرور شهر  ،سیستم مدار بسته و ...

4/56

0/70

2

4/32

0/81

3

 .4اهمیت کنترل پساب و استفاده از انواع فیلترها و آشنایی با روشها جدید کنترل پساب

4/24

0/85

4

 .5آگاهی از شرایط و ویژگیها تولید محصول مناسب و قابل قبول برا صنایع تبدیلی و معرفی تجارب موفق در
این زمینه به 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 بو بد ماهی به دلیل پر بودن شکم آن

4/22

0/68

5

 .6آشنایی با روشها سنجش و ارزیابی اثرات محیط زیستی فعالیتها آبز پرور مثل بررسی پساب

4/20

1/10

6

 .7آشنایی با اثرات محیط زیستی فعالیتها آبز پرور و لزوم کنترل اثرات سوء محیط زیستی

4/18

1/10

7

 .8آشنایی با ثبت و ضبط رکورد مزرعه یا استخر پرورشی و تهیه و تدوین شناسنامه اصولی برا فعالیتها آبز -
پرور از نظر مدیریت تغذیه و بیمار و سایر شرایط

4/16

0/62

8

 .9آشنایی با ویژگیها و شرایط سازهها جدید و پایدار ( مهندسی سازه) به عنوان مثال بررسی کیفیت سیمان،
شرایط مناسب برا ساخت استخرها بتونی

4/14

0/93

9

 .10اطالعات جدید در خصوص اصولیترین و بهترین زمان و روش برا کنترل بیمار ها آبزیان و یا پس از
شیوع و گسترش بیمار ها
 .11آشنایی با تکنیکها مدیریت بحران و ریسک در شرایط مختلف اقلیمی -محیطی

4/12

1/19

10

4/10

0/73

11

4/08

1/19

12

4/06

0/89

13

4/04

1/27

14

4/02

0/77

15

4

1/07

16

 .17آشنایی با شرایط فنی و قانونی دریافت گواهی محصول ارگانیک و سالم

3/02

1/35

17

 .18نقش زنان روستایی و آبز پرور در گسترش آبز پرور پایدار

2/64

1/37

18

 .19اهمیت ایجاد تشکلها آبز پرور و راهکارها ارتقا فعالیتها آنها

2/60

1/47

19

 .20آشنایی با نحوه مدیریت تولید و بازاریابی در مزارع پرورشی با تأکید برروش تولید الیها

2/26

1/10

20

 .12آشنایی با اهمیت و معرفی ترکیبات جدید در جیره غذایی آبزیان مانند پروبیوتیکها ،فیتوبیوتیکها ،نانوذرات و
ریز جلبکها
 .13استفاده از ترکیبات ارگانیک به جا مواد شیمیایی مانند استفاده از مواد ارگانیک و مدیریت تغذیه به جا
رنگدانهها شیمیایی برا تغذیه و خوشرنگ شدن قزلآال
 .14آشنایی با انواع و گونهها ماهیان گرمابی و سردآبی قابل پرورش در استان به منظور بهبود تنوع ژنتیکی آبزیان
پرورشی
 .15آشنایی با نحوه جیره نویسی و مدیریت تغذیه
 .16آشنایی با دانش بومی آبز پروران و تلفیق آن با دانش تخصصی علمی در این زمینه مثل استفاده از آب نمک و
سرکه برا مبارزه با بیمار ها ماهی

12

قربانی پیرعلیدهی و همکاران ،بررسی محتوای آموزشی مورد نیاز جهت ترویج آبزیپروری پایدار در استان گیالن

خواسته شد تا مجدداً توافق یا عدم توافق خود را با گویهها باقیمانده
اعالم کنند .بدین ترتیب چنانچه گزینه خیلی کم ،کم و تا حدود
توسط افراد انتخاب شد به معنی «مخالفم» و انتخاب گزینهها دیگر
( نمره  4و  )5به عنوان « موافقم» در نظر گرفته شد .با توجه به
پاسخها به دست آمده و موارد مورد توافق ،بیش از  80درصد از
متخصصان دلفی همه گویهها مطرح شده را مورد توافق قرار دادند.
در نتیجه همه  16محتوا آموزشی -ترویجی مورد تأیید تیم متخصص
دلفی به عنوان محتوا آموزشی و ترویجی مورد نیاز به منظور ترویج
آبز پرور پایدار در استان گیالن در نظر گرفته شدند ( جدول.)3

پس از برگشت پرسشنامهها مرحله دوم ،گویههایی که میانگین
کمتر از  4دارند به عنوان موارد که اکثر متخصصان با آنها موافق
نیستند از پرسشنامه مرحله سوم حذف شدند .در نتیجه چهار گویه
آشنایی با شرایط فنی و قانونی دریافت گواهی محصول ارگانیک و
سالم ،نقش زنان روستایی و آبز پرور در گسترش آبز پرور پایدار،
اهمیت ایجاد تشکلها آبز پرور و راهکارها ارتقا فعالیتها
آنها و آشنایی با نحوه مدیریت تولید و بازاریابی در مزارع پرورشی با
تأکید بر روش تولید الیها از پرسشنامه به دلیل داشتن میانگین کمتر
از  4حذف شدند .پس از حذف چهار مورد از گویهها در مجموع 16
گویه به دست آمد که در قالب پرسشنامه سوم دلفی از متخصصان

جدول.3درصد توافق متخصصان دلفی نسبت به محتوا آموزشی و ترویجی مورد نیاز به منظور ترویج آبز پرور پایدار در استان گیالن ()n= 50
گویهها

فراوانی

 .1آشنایی با ابزارها جدید مکانیزاسیون استخرها پرورشی برا کاهش اثرات سوء محیط زیستی مانند سیستم هشدار دهنده،

50

درصد
توافق
100

سیستم آب برگشتی ،دستگاهها غذاده ،تمیز کننده اتوماتیک ،اکسیژن ساز ،فیلتر فیزیکی آب و غیره
 .2اهمیت آبز پرور پایدار و استراتژ ها اجرا آن مانند جایگزین کردن مواد ارگانیک با مواد شیمیایی ضدعفونی کننده

50

100

 .3معرفی سیستمها جدید کشت مثل سیستم چندکشتی ،آکواپونیک ،آبز پرور شهر  ،سیستم مدار بسته و ...

50

100

 .4اهمیت کنترل پساب و استفاده از انواع فیلترها و آشنایی با روشها جدید کنترل پساب

50

100

 .5آگاهی از شرایط و ویژگیها تولید محصول مناسب و قابل قبول برا صنایع تبدیلی و معرفی تجارب موفق در این زمینه به

48

96

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 بو بد ماهی به دلیل پر بودن شکم آن
 .6آشنایی با روشها سنجش و ارزیابی اثرات محیط زیستی فعالیتها آبز پرور مثل بررسی پساب

48

96

 .7آشنایی با ثبت و ضبط رکورد مزرعه یا استخر پرورشی و تهیه و تدوین شناسنامه اصولی برا فعالیتها آبز پرور از نظر

48

96

مدیریت تغذیه و بیمار و سایر شرایط
 .8آشنایی با اثرات محیط زیستی فعالیتها آبز پرور و لزوم کنترل اثرات سوء محیط زیستی

48

96

 .9آشنایی با ویژگیها و شرایط سازهها جدید و پایدار ( مهندسی سازه) به عنوان مثال بررسی کیفیت سیمان ،شرایط مناسب برا

47

94

ساخت استخرها بتونی
 .10اطالعات جدید در خصوص اصولیترین و بهترین زمان و روش برا کنترل بیمار ها آبزیان و یا پس از شیوع و گسترش

46

92

بیمار ها
 .11آشنایی با تکنیکها مدیریت بحران و ریسک در شرایط مختلف اقلیمی -محیطی

45

90

 .12استفاده از ترکیبات ارگانیک به جا مواد شیمیایی مانند استفاده از مواد ارگانیک و مدیریت تغذیه به جا رنگدانهها شیمیایی

45

90

برا تغذیه و خوشرنگ شدن قزلآال
 .13آشنایی با اهمیت و معرفی ترکیبات جدید در جیره غذایی آبزیان مانند پروبیوتیکها ،فیتوبیوتیکها ،نانوذرات و ریز جلبکها

44

88

 .14آشنایی با انواع و گونهها ماهیان گرمابی و سردآبی قابل پرورش در استان به منظور بهبود تنوع ژنتیکی آبزیان پرورشی

43

86

 .15آشنایی با نحوه جیره نویسی و مدیریت تغذیه

41

82

 .16آشنایی با دانش بومی آبز پروران و تلفیق آن با دانش تخصصی علمی در این زمینه مثل استفاده از آب نمک و سرکه برا

41

82

مبارزه با بیمار ها ماهی

11
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قشر مهمی از روستائیان و آبز پروران میتواند گامی مؤثر در
راستا آموزش در خصوص حفظ محیط زیست و دوستی با آن و
تالشی در جهت دستیابی به توسعه پایدار باشد .بنابراین بر اساس
یافتهها تحقیق از نظر متخصصان دلفی (کارشناسان ،محققان و
آبز پروران) چهار موضوع آشنایی با ابزارها جدید مکانیزاسیون
استخرها پرورشی برا کاهش اثرات سوء محیط زیستی ،اهمیت
آبز پرور پایدار و استراتژ ها اجرا آن ،معرفی سیستمها
جدید کشت و آشنایی با روشها جدید کنترل پساب از اصلیترین
موضوعاتی است که اداره کل شیالت استان باید مد نظر قرار بدهد.
محققان زیاد از جمله فائو (  ،.)1997سیلوا ،.)2005( 113
ارجمند 214و همکاران ( ،.)1385لی315و همکاران ( ،.)2011شکوه
سلجوقی  416و همکاران ( ،.)1391سوباسینقه  )2014( 517و فائو
( )2015در تحقیقات خود به یافتهها مشابهی دست یافتند .عالوه
بر اصلیترین موضوعات تأیید شده توسط تیم متخصص دلفی
موضوعاتی نیز به عنوان محتوا آموزشی مورد نیاز جهت دستیابی
به آبز پرور پایدار در استان مد نظر متخصصان قرار گرفته است.
به عنوان نمونه آشنایی با ثبت و ضبط رکورد مزرعه یا استخر
پرورشی و تهیه و تدوین شناسنامه اصولی برا فعالیتها آبز -
پرور از نظر مدیریت تغذیه و بیمار و سایر شرایط است که وسط
فائو ( )1997به عنوان یکی از راهکارها دستیابی به پایدار تأیید
شده است .همچنین آشنایی با انواع و گونهها ماهیان گرمابی و
سردآبی قابل پرورش در استان به منظور بهبود تنوع ژنتیکی آبزیان
618
پرورشی که با مطالعات لی و همکاران ( )2011و شویک لو
( )1392مطابقت دارد.
در مجموع و با توجه به یافتهها تحقیق ،علیرغم اینکه
متخصصان مورد بررسی در این تحقیق نیز موضوعات مختلفی را در
قالب محتوا آموزشی مورد نیاز جهت دستیابی به آبز پرور
پایدار مطرح کردهاند اما تأکید بیشتر متخصصان بر موارد کاربرد تر
و عملیتر در محتوا آموزشی است .به عنوان نمونه ابزارها
جدید ،مفهوم جامع از آبز پرور پایدار و استراتژ ها اجرا آن
و آشنایی با سیستمها جدید کشت .همچنین متخصصان دلفی
مسئله کنترل و اهمیت پساب فعالیتها آبز پرور را از اصلی-
ترین موضوعات مورد نیاز جهت آموزش به آبز پروران میدانند و
با توافق  100درصد بر چنین موضوعی تأکید دارند.
بر اساس یافتهها تحقیق چهار گویه نقش زنان روستایی و

همچنین به منظور بررسی روشها مناسب آموزشی ،از تیم تحقیق
خواسته شد تا با  16روش مختلف که به وسیلة خود آنها فهرستبند
شده بود ،مخالفت یا موافقت خود را اعالم کنند ( نمودار  .)1بر اساس
نتایج نمودار  100 ،1درصد پاسخدهندگان با مالقاتها سر مزرعه یا
استخر پرورشی توسط مروجان و سفرها گروهی و بازدید از پروژهها
موفق و شاخص آبز پرور موافق هستند و این دو روش را بهترین
روشها در نظر میگیرند .پس از آن ،برگزار جشنوارهها و نمایشگاهها،
انتشار نشریات ترویجی ،پوستر ،بنر و  CDو همچنین استفاده از پیام-
ها مختلف آموزشی با استفاده از موبایل و شبکهها اجتماعی از
مهمترین روشها ترویجی به اعتقاد محققان ،کارشناسان و آبز -
پروران استان به حساب میآیند.
درصد موافقت با روش های ترویجی و آموزشی

درصد
120
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0

مالقات سر مزرعه
ارتباط تلفنی
تماس غیر رسمی
مراجعه حضوری آبزی پرور
ایجاد مزارع الگویی
برگزاری دوره ها
اجرای کارگاه
برگزاری جشنواره و نمایشگاه
برگزاری همایش و نشست ها
سفرهای گروهی و بازدید از پروژه های موفق
انتشار نشریات و CD
تهیه ی فیلم آموزشی
تهیه ی برنامه ی رادیویی
استفاده از شبکه های اجتماعی و تلفن همراه
برگزاری کالس مدرسه در مزرعه
برگزاری روز مزرعه

نمودار  .1بررسی میزان موافقت با روشها ترویجی و آموزشی آبز پرور
پایدار در استان گیالن

13.Silva
14. Arjmandi
15.Li
16. Shokouh Saljoghi
17. Subasinghe
18. Shavic Loo

بحث و نتیجهگیری
از آنجا که آبز پرور به عنوان یک فعالیت کشاورز بسیار مهم
در شرایط فعلی نیازمند توجه به مفهوم پایدار است بنابراین ارائه و
آموزش صحیح آبز پرور پایدار در قالب محتوا مناسب آن به
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قربانی پیرعلیدهی و همکاران ،بررسی محتوای آموزشی مورد نیاز جهت ترویج آبزی پروری پایدار در استان گیالن

آبز پرور در گسترش آبز پرور پایدار ،اهمیت ایجاد تشکلها
آبز پرور و راهکارها ارتقا فعالیتها آنها ،آشنایی با شرایط
فنی و قانونی دریافت گواهی محصول ارگانیک و سالم و آشنایی با
نحوه مدیریت تولید و بازاریابی در مزارع پرورشی با تأکید بر روش
تولید الیها از پرسشنامه آخر حذف شدند .میتوان اصلیترین علت
آن را برگزار دورهها قبلی راجع به چنین موضوعاتی دانست که
به نظر اکثر متخصصان نیاز به بازگویی چنین محتوایی وجود ندارد
و نباید این موضوعات را در اولویت قرار داد .همچنین همة آبز -
پروران به اهمیت وجود تشکلها تعاونی اذعان دارند و بر آن
تأکید میکنند و دلیل اینکه موضوع اهمیت ایجاد تشکلها
آبز پرور از اولویتها محتوایی حذف شدند به بیتوجهی از
دیدگاه آبز پروران و سایر متخصصان دلفی راجع به این مسئله
برنمیگردد بلکه به اعتقاد آنها مهمترین علت شکست تعاونیها
قبلی در مدیریت ضعیف مدیران قبلی است .حذف گویه نقش زنان
روستایی و آبز پرور در گسترش آبز پرور پایدار نیز به این
مسئله برمیگردد که اکثر آبز پروران استان را مردان تشکیل می-
دهند و به اعتقاد آنها آبز پرور به دالیلی همچون نگهبانی شبانه
فعالیتی مردانه ،سخت و طاقتفرساست که زنان نمیتوانند به
تنهایی به آن بپردازند بلکه با تقسیم کار مناسب با همسران و یا
فرزندان خود میتوانند به آن اقدام کنند .در نتیجه بر اساس اجماع
نظر متخصصان چنین موارد از اولویتها آموزشی مد نظر آنها
در سطح استان حذف شدند.
بر اساس یافتهها تحقیق عالوه بر مالقات سر مزرعه ،روش-
ها گروهی مختلف منجمله بازدید گروهی ،آموزش مجاز ،
برگزار جشنوارهها و نمایشگاهها از مؤثرترین روشها آموزشی
در بین آبز پروران است .مطالعات مختلف نیز رهیافتها و روش-
ها گروهی را مد نظر قرار داده است و بر اهمیت آنها تأکید دارد
مانند اسریناث  119و همکاران ( )2000و تامپسون  220و همکاران
( .)2006اما بر اساس نتایج مطالعه ،تماسها غیر رسمی مروجان
در مکانها مختلف و مالقات و مراجعه آبز پرور در محل کار
مروجان پایینترین اولویتها را به خود اختصاص دادهاند.
با توجه به یافتهها تحقیق به مسئوالن ،کارشناسان و مروجان
اداره امور آبز پروران و اداره کل شیالت استان گیالن توصیه می-
شود که در تهیه و تدوین برنامهها آموزشی مربوط به آبز پرور
در سطح استان در قالب هر یک از روشها ترویجی به خصوص
روشها گروهی و مالقات انفراد  ،محتوا اشاره شده توسط
متخصصان دلفی در این تحقیق را مد نظر قرار دهند تا بتوانند
آموزشی متناسب با نیازها و نظرات واقعی آبز پروران ،کارشناسان و
محققان آبز پرور استان داشته باشند و در جهت دستیابی به
آبز پرور پایدار گامها مفید و مؤثر بردارند.
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