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  چکیده

 کود( بر عملکرد زارعین صنوبر ترویجی و آموزشی هايفعالیت بررسی نقش این پژوهشهدف کلی 
 .بود در شهرستان ارومیه) مبارزه با آفات، هرس کردن، شــخم زدن و فاصــله کاشــت وجین، آبیاري، دهی،
هرستان ش زارعین صنوبر و شد گرفته بهره ارتباطی -علی و هاي توصــیفیروش از پژوهش این انجام براي

 نمونه عنوانبه نفر 76، تصــادفی گیرينمونه اســاس بر. شــدند گرفته نظر در آماري جامعه عنوانبهارومیه 
آموزشــی و  هايفعالیت مندي ازبهره زمینۀ در آمده دســتبه نتایج اســاس بر. شــدند گرفته نظر در آماري

 کود شیمیایی، ۀدر زمین درصد 50 کود حیوانی، زمینۀ در افراد از درصــد 6/31 که شــد مشــخص ترویجی،
وجین  زمینۀ در درصد 8/36 دفعات آبیاري، ۀزمین در افراد درصد 6/52 ،حجم آبیاري زمینۀ در درصد 9/57

ــد در  7/73کردن،  ــد در  7/73مبارزه با آفات،  ۀزمیندرص ــد در  9/78هرس کردن،  ۀزمیندرص  ۀزمیندرص
را کم و یا  ترویجی و هاي آموزشمندي از فعالیتبهرهفاصله کاشت  ۀزمیندرصــد در  6/52شــخم زدن و 

 تغییرات درصد 66 که شد مشخص رگرسیونی تحلیل نتایج اساس بر همچنین. اندکرده ارزیابی بســیار کم
 81 متغیر حجم آبیاري، تغییرات درصــد 61 کود شــیمیایی، متغیر تغییرات درصــد 62 حیوانی، کود متغیر

درصد تغییرات مبارزه با  78وجین کردن،  متغیر تغییرات درصــد 67 آبیاري،دفعات  متغیر تغییرات درصــد
درصد تغییرات  89درصــد تغییرات متغیر شــخم زدن و  56درصــد تغییرات متغیر هرس کردن،  49آفات، 

 است. ترویجی و آموزشی هايمتغیر فاصله کاشت، متأثر از فعالیت
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  مقدمه
ـــد هايگونه از برداريبهره و تولید، پرورش  تند رش

 ايهتحقیق براي آمیزيموفقیت ســرآغاز صــنوبر، مانند
ـــیع  و آفت کنترل زراعی،به و نژاديبه زمینۀ در وس
 از نظر سطح واحد در تولید افزایش هدف با هابیماري

 تأمین براي ممکن زمان ترینکوتاه در کیفی و کمی
 استان آذربایجان غربی .است مختلف صنایع اولیه مواد
 تولید و يصـــنوبر کار مهم هايقطب و مناطق جزو

 استان این در صــنوبر زراعت. اســت کشــور در چوب
ــورتبه ــه ص ــیه در و ايبیش  بوده معمول مزارع حاش

کاربرد توان صنوبر می چوب عمده مصــارف اســت. از
 صنعت ،يپنجره ســاز و درب ســاختمانی، صــنایع در

 کاغذســازي، ،يخرده ســازتخته  صــنایع ســازي،جعبه
ـــاز  Davision and( برد را نــام غیره و يروکش س

Riggs, 2004و کشــور خاك و آب از بهینه ). اســتفاده 
 جوییمنابع، صرفه این فرسایش و تخریب از جلوگیري

ــوالت واردات حذف یا کاهش با ارزي چوبی،  محص
افع من جنگلی از هايعرصه به رویهبی فشار از کاســتن

 کاريدرخت امر زراعت صنوبر است. همچنین توسعه
 چوبی، ایجاد هاينیاز ســـبز، تأمین فضـــاي ایجاد و

 براي الزم انگیزه جدید، ایجاد شـــغلی هايفرصـــت
ــارکت ــترش امر در مردمی هايمش  فعالیت تولید، گس
ـــنــایع  واقعی ظرفیــت تقویــت و چوب تبــدیلی ص

ــطح ارتقاي مرتبط، هايکارخانه ــت س  درآمد و معیش
 زارعین از اهداف چندگانه توسعه زراعت صنوبر است،

عه توس ۀزمیناما براي رسیدن به این اهداف مهم باید در 
ریزي مناسبی صورت و حمایت زراعت صــنوبر برنامه

ــتور کارگیرد. امروزه برنامه  هاي حمایتی زیادي در دس
 زا شدهاصالح ارقام نهال توان به تأمینقرار دارد که می

ــرف بازار زارعین، وجود براي دولتی بخش طرف  مص
 خدمات کشور، ارائه در چوب گسترش به رو و مناسب

 ارائه برداشـــت، و داشـــت کاشـــت، مراحل در فنی

ــهیالت  زارعین، به دولت طریق از موقعبه و ارزان تس
 به خود چوب تولیدهاي فروش به زارعین تشـــویق
 زشیآمو هايمناسب و فعالیت قیمت با صنایع صاحبان

هاي آموزشـــی و ترویجی اشــاره کرد. نقش فعالیت و
 فرآیند ترویجی از اهمیت زیادي برخوردار است، زیرا

راعی ز محصوالت دیگر به نسبت صــنوبر چوب تولید
هاي مناسب کاشت، بلندمدت است و استفاده از روش

 داشت تأثیر زیادي بر کمیت و کیفت چوبداشت و بر
 Kitikidou etو درنهایت ســود حاصل از تولید دارد (

al., 2012 از طرفی سود بیشتر سبب پایداري تولید و .(
انگیزه بیشــتر براي توســعه ســطح زیر کشــت صــنوبر 

شــود. در نتیجه مدیریت موفق توسعه کشت صنوبر می
هاي موجود، مانند کمبود آب و بــا تمــام محــدودیــت

اطالعی زارعین از فنون پیشــرفته کاشــت، داشت و بی
زراعت هاي برداشــت، منوط به اصــالح و بهبود روش

ب اي مناسصنوبر است که این مهم بدون داشتن برنامه
پذیر نیست. آموزش و ترویج امکان ۀزمینو منسجم در 

 انایر در صنوبر مورد در شده انجام هايتحقیق بررسی
 ر،صنوب اهمیت( زیستی جنبه مورد در که دهدمی نشان

 در رصــنوب مناســب ارقام تعیین صــنوبر، چوب کیفیت
 در عملکرد اندازه و برداريبهره مختلف هــايروش
هایی صورت گرفته پژوهش) کشت مختلف هايروش

ـــت ولی نتایج این  )Jalili and Ghasemi, 2007( اس
براي زارعین مفید خواهد بود که طبق  زمانیها تحقیق
هاي آموزشی و ترویجی مناسب به زارعین انتقال برنامه
  یابد.

ـــی و هــاي ارزیــابی برنامهاز پژوهش هاي آموزش
 هتوان بترویجی در حوزه کشاورزي و منابع طبیعی می

 بررســی نقش اشــاره کرد که با Amani (2001) تحقیق
 اســـتان گندم کاران فنی ســـطح در ترویج و آموزش

 يهاکالس در مقدار شرکت خوزستان نشان داد که بین
ـــی  مزارع انفرادي، هــايترویجی، آموزش و آموزش
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ــگاه نمایشــی،  فنی دانش اندازه با ترویجی هاينمایش
 و تمثب رابطه گندم، تولید مراحل پیرامون گندم کاران

 پژوهش دیگري همچنین نتایج .دارد وجود داريمعنی
ــی ــی و ترویجی در میان  هايبرنامه که اثربخش آموزش

 از نظر هابرنامه دهد کهبررسی شده نشان می دارانمرتع
 اند.بوده اثربخش دارانآگــاهی مرتع و دانش افزایش

 یآگاه و دانش اندازه بین داريمعنی که تفاوتطوريبه
داشـــته  آموزش دیده و آموزش ندیده وجود دو گروه
ــــت ـــی نــقــش). Abdolmaleki, 2003( اس  بــررس

 دیدگاه آبی از گندم در عملکرد ترویجی هايفعالیت
 بین که نشـــان داد گنبد و گرگان منطقه کشـــاورزان

 ضــدعفونی زمین، آماده کردن و ترویجی هايفعالیت
 برداشت، هنگام ضایعات کاهش کود، از اســتفاده بذر،

د وجو داريمعنی رابطه عملکرد، و برداشــت با کمباین
  ).Izadpanah, 1996( دارد

ــیبه ــی هايفعالیت نقش عالوه، بررس  و آموزش
 شــهرســتان گندم کاران زراعی هايفعالیت در ترویجی

 زمینۀ در افراد از درصد 82دهد که گرمســار نشــان می
 ضــدعفونی زمینۀ در درصــد 73 مناســب، کود انتخاب

 68هرز،  هايکنترل علف زمینۀ در درصــد 70 بذور،
 در افراد درصــد 41 و کاشــت تاریخ زمینۀ در درصــد

 و هاي آموزشـــیفعالیت اثر ضـــایعات، کاهش ۀزمین
 Sabouri( اندکرده ارزیابی باال به متوســط را ترویجی

et al., 2008.(  
 در آموزشـــی و ترویجی هايفعالیت اثربخشـــی

ـــطح ارتقاي ـــاي س  تولیدي هايتعاونی دانش اعض
ــاورزي ــتان کش ــمنان  اس ــان میس  دهد متغیرهاينش

 آموزشـــی، روش منابع ترویج، ايتوســـعه هاينقش
 تغییرات درصد 8/53محصول  تولید مراحل و آموزشی
ــل ــته متغیر روي بر حاص  دندکر تبیین را دانش وابس

)Soluki et al., 2010.(  

Chahar sughi ـــی )2014( و همکاران  اثربخش
ــی هايدوره را  مرتع از حفاظت در يدارمرتع آموزش

 متغیرهاي نشــان داد که بین هاآننتایج بررســی کرد و 
 یشینهپ ،يدارمرتع طرح زیرپوشش مرتع گستره مستقل

ـــالیــانه، درآمــد مقــدار ،يدارمرتع ـــتره مرتع س  گس
 هايدوره در شــرکت بارهاي دام، شــمار واگذارشــده،

 ارتباطی، هايراه از استفاده اندازه و يدارمرتع آموزشی
 و مثبت رابطه يدارمرتع آموزشی هايدوره اثربخشی با

 آموزش همچنین بررسی اثربخشی .دارد وجود دارمعنی
زامبیا نشـــان  در طبیعی منابع و کشـــاورزي مدیریت

فرایندهاي  در موجود هايشــکاف از برخی که دهدمی
ـــیالت بــه مــدیریــت آموزش  اســــت مرتبط تحص

)Kavwanga et al., 2013 .(ها که بررســـی طورهمان
ــی اثربخشــی  ۀزمیندهد پژوهشــی در نشــان می بررس
ـــی و ترویجی در بخش زراعت فعــالیــت هــاي آموزش

چوب تاکنون صــورت نگرفته اســـت. این پژوهش با 
هاي آموزشی و ترویجی فعالیتهدف بررسی اثربخشی 

ــده  ــتان آذربایجان غربی انجام ش زراعت چوب در اس
 است.

  هامواد و روش
  بررسیمنطقه مورد 

دقیقه تا  24درجه و  44 شــهرستان ارومیه با مختصات
ـــرقی و دقیقه 25درجه و  45  7درجه و  37ي طول ش
ـــمالیدقیقه 10درجه و  38تا  یقهدق ، مرکز ي عرض ش

اســتان آذربایجان غربی اســت. این شهرستان در غرب 
دریاچه ارومیه واقع اســت. میانگین بارندگی ساالنه در 

  متر است.میلی 4/361ارومیه 
  روش کار

 و روش توصیفی به و کاربردي نوع حاضــر، از تحقیق
ـــت ارتبــاطی -علی ـــی تحقیق به در این. اس  بررس

 هايفعالیت بر آناثر  و ترویجی هايفعالیت هايویژگی
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 این .است شــده وابســته پرداخته متغیر عنوانبه زراعی
 پرســشــنامه از با اســتفاده و میدانی شــیوه به بررســی
 زا آماري نمونه حجم تعیین براي. است گرفته صورت
 جامعه اینکه به توجه با. شــد اســتفاده مورگان جدول
ــی مورد آماري ــامل بررس ــهر زارعین از نفر 93 ش  ش
 شهرستان در صنوبر زارعین از نفر 76 تعداد بود، ارومیه
 انتخاب شــدند تصــادفی گیرينمونه صــورتبه ارومیه

)Marascuilo and Serlin, 1988; Krejcie and 

Morgan, 1970 (هاآن توسط تحقیق هايو پرســشنامه 
 استخراج کار ،اطالعات آوريجمع از بعد. شد تکمیل

  .است گرفته صورت هاداده وتحلیلتجزیه  و
اصلی از زارعین در دو بخش مطرح شده  سؤاالت

  است:
ـــی و در هر زمینــه چقــدر از فعــالیــت -1 هاي آموزش

  اید؟مند شدهترویجی بهره
ـــی و ترویجی بهرهاگر از فعــالیــت -2 مند هاي آموزش

ها براي پیشــبرد فعالیت زراعی شما شــوید کدام زمینه
  مفیدتر هستند؟

انتخاب برنامه براي کود  شامل متغیرهاي وابســته
کود شـــیمیایی، حجم آبیاري، دفعات آبیاري،  حیوانی،

وجین کردن، مبارزه با آفات، هرس کردن، شــخم زدن، 
 مستقل شامل متغیر و فاصــله کاشــت بود و يکارنهال
 محاسبه. ترویجی بود و آموزشی مندي از امکاناتبهره

) 19(نسخه  SPSS آماري افزارنرم از استفاده با آماري
 سنجش منظوربه حاضــر تحقیق اســت. در شــده انجام

 شده درتدوین هايپرسشنامه از نسخه 12 روایی، تعداد
زراعت  ۀزمینمتخصــص در  کارشــناســان اســاتید، بین

ــنوبر و ــاورزي و آموزش ترویج چوب ص  توزیع کش
 حاصل اطمینان الزم، اصالحات انجام از پس و گردید

 طور دقیقبه پرسشنامه در شــدهطرح که ســؤاالت شــد
ــیات ــوص ــنجش را محقق مورد نظر همان خص  و س

 از هپرسشنام اعتبار ســنجیدن براي. کندمی گیرياندازه
 روش این. شد اســتفاده کرونباخ آلفاي محاســبه روش
 مانند گیرياندازه ابزار درونی هماهنگی محاســبه براي

 را مختلف هايویژگی که هاییآزمون یا هاپرســشــنامه
 ابزارها، گونه این در. رودمی بکار کندمی گیرياندازه

 را مختلف عددي مقادیر تواندمی ســؤال هر پاســخ
 .کند اختیار

انس ابتدا واری کرونباخبراي محاسبه ضریب آلفاي 
پرسشنامه (یا زیر  يهاسؤالهاي هر زیر مجموعه نمره

 کرابطۀ یسپس با استفاده از  وآزمون) و واریانس کل 
  .شدزیر مقدار ضریب آلفا محاسبه 

푟  )1رابطه ( =  1 −
∑

      
  ن:آ در که

jپرسشنامه یا آزمون. يهاسؤالعداد زیر مجموعه ، ت  
푠، واریانس زیر آزمون 푗.ام  
푠 ،بوده است. واریانس کل آزمون  

ــط نســخه 10 تعداد  دو در صــنوبر زارعین توس
 ايآلف ضریب. شد تکمیل ارومیه شــهرســتان روســتاي
 اعتبار از حاکی که شــد برآورد درصــد 93 آن کرونباخ

  .است پرسشنامه باالي

  نتایج
ــنی از نظر زارعین فراوانی توزیع نتایج ــان س  داد نش

 و دانقرارگرفته ســالانیم ســنی رده در زارعین بیشــتر
  .کنندمی فعالیت زمینه این در کمتر جوان افراد
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  در طبقات سنیفراوانی زارعین  توزیع -1 جدول
Table 1. Frequency distribution of farmers within age classes 

  درصد تجمعی (درصد)
The cumulative percentage 

  درصد
Percent 

  فراوانی
Frequency 

  سن
Age 

5.26  5.26 4 21-30 
31.58 26.32 20 31-40 
81.58 50 38 41-50 
92.11 10.52 8 51-60 
100 7.89 8 61-70 

  
ـــابقه زراعت  توزیع فراوانی ـــب س زارعین حس

درصد زارعین کمتر از  90دهد بیش از نشان می صنوبر
 3ســال سابقه زراعت صنوبر دارند و فقط کمتر از  15

دول ج( اي بیش از بیست سال دارنددرصد افراد تجربه

 55 تقریبی طوربه که دهدمی نشان 3 جدول نتایج). 2
ـــد ـــی هايفعالیت که معتقدند افراد درص  و آموزش
 هارومی شــهرستان در صــنوبر زراعت ۀزمین در ترویجی

.است کم بسیار یا کم سطح در
  

  فراوانی زارعین برحسب سابقه زراعت صنوبر توزیع - 2 جدول
Table 2. Frequency distribution of farmers within cultivation of poplar experience classes 

  سابقه فعالیت
Experience  

  فراوانی
Frequency  

  درصد
Percent 

  درصد تجمعی (درصد)
The cumulative percentage 

1-5  14  18.42 18.42 
6-10  32  42.11 60.53 
11-15  24  31.58 92.10 
16-20  4  5.26 97.37 
21-25  2  2.63 100 

≥26  0  0 100 

  
  هاي آموزش و ترویجمندي از فعالیتزارعین بر اساس بهره توزیع فراوانی -3 جدول

Table 3. Frequency distribution of farmers on the benefits of education and promotion activities 

  هاي آموزش و ترویجمندي از فعالیتبهره
Benefit from education and promotion activities  

  فراوانی
Frequency  

  درصد
Percent 

  درصد تجمعی (درصد)
The cumulative percentage 

  بسیار کم
Very low  

20  26.32 26.32 

  کم
Low  

22  28.95 55.27 

  متوسط
Middle 

26  34.21 89.48 

  زیاد
High 

4  5.26 94.74 

  بسیار زیاد
Very high 

4  5.26 100 

  جمع
Total 

76  100    
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 53/10، 4 شده در جدولنتایج نشان داده طبق 
هاي آموزشی و درصد زارعین معتقدند که برنامه

انتخاب برنامه براي کود حیوانی بسیار  ۀزمینترویجی در 
درصد آموزش و  58/31ضعیف بوده است. در کل 

اند کود حیوانی را ضعیف ارزیابی کرده ۀزمینترویج در 
هاي دن برنامهبه قوي بو هاآندرصد  31/26و فقط 

 آموزشی و ترویجی در این زمینه اعتقاد دارند.

  

  هاي آموزشی و ترویجی در انتخاب برنامه براي کود حیوانینظرهاي زارعین در خصوص نقش فعالیت -4جدول 
Table 4. Farmer’s Comments about the role of awareness and advocacy activities for choosing the 

program for manure  
  انتخاب برنامه براي کود حیوانی
Choose an app for manure  

  فراوانی
Frequency  

  درصد
Percent  

 درصد تجمعی (درصد)
The cumulative percentage  

 بسیار کم
Very low  8  10.53 10.53 

 کم
Low  16  21.05 31.58 

 متوسط
Middle  32 42.11 73.69 

 زیاد
High  18 23.68 97.37 

 بسیار زیاد
Very high  2 2.63 100 

 جمع
Total  76 100    

  
 79/15دهد که نشان می 5همچنین نتایج جدول 

هاي آموزشی و درصد زارعین معتقدند که برنامه
انتخاب برنامه براي کود شیمیایی  ۀزمینترویجی در 

درصد افراد آموزش  50بسیار ضعیف بوده است. در کل 

کود حیوانی را کم یا بسیار کم ارزیابی  ۀزمینو ترویج در 
به قوي بودن  هاآندرصد  26/5اند و فقط کرده

ترویجی در این زمینه اعتقاد دارند.هاي آموزشی و برنامه

  

 هاي آموزشی و ترویجی در انتخاب برنامه براي کود شیمیایینظرهاي زارعین در خصوص نقش فعالیت -5جدول 
Table 5. Farmer’s comments about the role of awareness and advocacy activities for choosing 

fertilizer application  
 برنامه براي کود شیمیاییانتخاب 

Select program for fertilizer  
  فراوانی

Frequency  
  درصد

Percent  
 درصد تجمعی (درصد)

The cumulative percentage  
 بسیار کم

Very low  12  15.79 15.79 

 کم
Low  26  34.21 50 

 متوسط
Middle  34 44.74 94.74 

 زیاد
High  2 2.63 97.37 

 بسیار زیاد
Very high  2 2.63 100 

 جمع
Total  76 100    
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، در کل 6طبق نتایج نشان داده شده در جدول 
حجم آبیاري را ۀ زمین درصد آموزش و ترویج در 9/57

 هاآندرصد  26/5اند و فقط کم یا بسیار کم ارزیابی کرده

هاي آموزشی و ترویجی در این به قوي بودن برنامه
  زمینه اعتقاد دارند.

  
  انتخاب حجم آبیاري ۀهاي آموزشی و ترویجی در زمیننظرهاي زارعین در خصوص نقش فعالیت -6جدول 

Table 6. Farmer’s comments about the role of awareness and advocacy activities in selected fields of 
irrigation  

  انتخاب حجم آبیاري
Select the volume of irrigation  

  فراوانی
Frequency  

  درصد
Percent  

 درصد تجمعی (درصد)
The cumulative percentage  

 بسیار کم
Very low  10  13.16 13.16 

 کم
Low  34  44.74 57.90 

 متوسط
Middle  28 36.84 94.74 

 زیاد
High  2 2.63 97.37 

 بسیار زیاد
Very high  2 2.63 100 

 جمع
Total  76 100    

  
در مورد انتخاب تعداد دفعات آبیاري، طبق نتایج 

درصد زارعین  78/15، فقط 7نشان داده شده در جدول 
هاي آموزشی و ترویجی در صنوبر به قوي بودن برنامه

درصد آموزش  63/52این زمینه اعتقاد دارند و در کل 
انتخاب تعداد دفعات آبیاري را کم  ۀزمینو ترویج را در 

  اند.یا بسیار کم ارزیابی کرده
  

  انتخاب تعداد دفعات آبیاري ۀهاي آموزشی و ترویجی در زمیننظرهاي زارعین در خصوص نقش فعالیت -7جدول 
Table 7. Farmer’s comments about the role of awareness and advocacy activities on the frequency of 

watering 
  انتخاب تعداد دفعات آبیاري

Select the number of irrigation 
  فراوانی

Frequency  
  درصد

Percent  
 درصد تجمعی (درصد)

The cumulative percentage  
 بسیار کم

Very low  16  21.05 21.05 

 کم
Low  24  31.58 52.63 

 متوسط
Middle  24 31.58 84.21 

 زیاد
High  6 7.89 92.10 

 بسیار زیاد
Very high  6 7.89 100 

 جمع
Total  76 100    
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نفر از زارعین  14دهد که فقط نشان می 8جدول 
هاي آموزشی و معتقدند که نقش فعالیت )86/18(

ترویجی در انتخاب برنامه وجین کردن قوي است و 
ها درصد افراد اعتقاد دارند که این فعالیت 36بیش از 

 ۀزمیندر  هاآنریزي نقش کم یا بسیار کم بر برنامه
انتخاب برنامه وجین کردن داشته است. بیشتر افراد طبق 

  کنند.عمل میتجربیات خود در این زمینه 

  
  هاي آموزشی و ترویجی در انتخاب برنامه وجین کردننظرهاي زارعین در خصوص نقش فعالیت -8 جدول

Table 8. Farmer’s comments about the role of awareness and advocacy activities in program selection 
weeding out  

 برنامه وجین کردنانتخاب 
Program selection weeding out  

  فراوانی
Frequency  

  درصد
Percent  

 درصد تجمعی (درصد)
The cumulative percentage  

 بسیار کم
Very low  10  13.16 

 13.16 

 کم
Low  18  23.68 36.84 

 متوسط
Middle  34 44.74 81.58 

 زیاد
High  10 13.16 94.74 

 بسیار زیاد
Very high  4 5.26 100 

 جمع
Total  76 100    

  
هاي مبارزه با آفات نیز افراد در مورد انتخاب روش

خود  هايریزي و تجربهزیادي هستند که بر طبق برنامه
ویج بهره کافی را کسب نمایند و از آموزش و تراقدام می

درصد زارعین صنوبر به قوي  26/13فقط  اند.نکرده
انتخاب  ۀزمینهاي آموزشی و ترویجی در بودن برنامه

و در  )9(جدول  هاي مبارزه با آفات اعتقاد دارندروش
 ۀزمین درصد آموزش و ترویج در زمین 68/73کل 

ی م یا بسیار کم ارزیابانتخاب تعداد دفعات آبیاري را ک
 39/49، 10ول اند. طبق نتایج نشان داده شده در جدکرده

هاي آموزشی و درصد زارعین معتقدند که برنامه
انتخاب برنامه براي هرس کردن بسیار  ۀزمینترویجی در 

درصد آموزش و  68/73ضعیف بوده است. در کل 
اند را ضعیف یا متوسط ارزیابی کرده ۀزمینترویج در این 

هاي درصد آنها به قوي بودن برنامه 26/5و فقط 
  ترویجی در این زمینه اعتقاد دارند.آموزشی و 

نفر از زارعین  2دهد که فقط نشان می 11جدول 
هاي آموزشی و معتقدند که نقش فعالیت )63/2(

ترویجی در انتخاب برنامه شخم زدن قوي است و بیش 
ها نقش درصد افراد اعتقاد دارند که این فعالیت 78از 

خاب انت ۀزمیندر  هاآنریزي کم یا بسیار کمی بر برنامه
شده برنامه شخم زدن داشته است. طبق نتایج نشان داده 

، در مورد انتخاب فاصله کاشت نیز افراد 12در جدول 
 ریزي و تجربیات خودزیادي هستند که بر طبق برنامه

نمایند و از آموزش و ترویج بهره کافی را کسب اقدام می
ن بود درصد زارعین صنوبر به قوي 89/7اند. فقط نکرده
انتخاب فاصله  ۀهاي آموزشی و ترویجی در زمینبرنامه

درصد آموزش و  63/52کاشت اعتقاد دارند و در کل 
انتخاب فاصله کاشت کم یا بسیار کم  ۀزمینترویج را در 
  اند.ارزیابی کرده
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  هاي مبارزه با آفاتانتخاب روش ۀهاي آموزشی و ترویجی در زمینخصوص نقش فعالیتنظرهاي زارعین در  -9جدول 
Table 9. Farmer’s comments about the role of awareness and advocacy activities in the field of pest 

control methods 
 هاي مبارزه با آفاتانتخاب روش

Selection of pest control method  
  فراوانی

frequency  
  درصد

Percent  
 درصد تجمعی (درصد)

The cumulative percentage  
 بسیار کم

Very low  30  39.47 39.47 

 کم
Low  26  34.21 73.68 

 متوسط
Middle  10 13.16 86.84 

 زیاد
High  8 10.53 97.36 

 بسیار زیاد
Very high  2 2.63 100 

 جمع
Total  76 100    

  
  انتخاب برنامه هرس کردن ۀهاي آموزشی و ترویجی در زمینزارعین در خصوص نقش فعالیتنظرهاي  -10جدول 

Table 10. Farmer’s comments about the role of awareness and advocacy activities in selected fields 
pruning program  

 انتخاب برنامه هرس کردن
Choose a pruning program  

  فراوانی
Frequency  

  درصد
Percent  

 درصد تجمعی (درصد)
The cumulative percentage  

 بسیار کم
Very low  30  39.47 39.47 

 کم
Low  26  34.21 73.68 

 متوسط
Middle  16 21.05 94.73 

 زیاد
High  4 5.26 100 

 بسیار زیاد
Very high  0 0 100 

 جمع
Total  76 100    

  
  انتخاب برنامه شخم زدن ۀهاي آموزشی و ترویجی در زمیننقش فعالیت نظرهاي زارعین در خصوص -11جدول 

Table 11. Farmer’s comments about the role of awareness and advocacy activities in selected farmers 
plowing program  

 انتخاب برنامه شخم زدن
Choose a plowing program  

 فراوانی
Frequency  

 درصد
Percent  

 درصد تجمعی (درصد)
The cumulative percentage  

 بسیار کم
Very low  28  36.84 36.84 

 کم
Low  32  42.11 78.95 

 متوسط
Middle  14 18.42 97.37 
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 .11ادامه جدول 
Continued table 11.  

 انتخاب برنامه شخم زدن
Choose a plowing program  

 فراوانی
Frequency  

 درصد
Percent  

 (درصد) درصد تجمعی
The cumulative percentage  

 زیاد
High  2 2.63 100 

 بسیار زیاد
Very high  0 0 100 

 جمع
Total  76 100    

  
  فاصله کاشت زمینۀهاي آموزشی و ترویجی در نظرهاي زارعین در خصوص نقش فعالیت -12جدول 

Table 12. Farmer’s comments about the role of awareness and advocacy activities in the fields spacing  
 فاصله کاشت

Spacing  
  فراوانی

Frequency  
 درصد

Percent  
 درصد تجمعی (درصد)

The cumulative percentage  
 بسیار کم

Very low  16  21.05 21.05 

 کم
Low  24  31.58 52.63 

 متوسط
Middle  30 39.47 92.10 

 زیاد
High  4 5.26 97.37 

 زیادبسیار 
Very high  2 2.63 100 

 جمع
Total  76 100    

  
ی هاي آموزشمنظور بررسی نقش فعالیتدر ادامه به

هاي زراعی، از رگرسیون خطی و ترویجی بر فعالیت
 منظور بررسی نقشاستفاده شد. از آزمون رگرسیون به

 متغیرهاي مستقل براي تبیین مقدار تغییرات متغیر وابسته
استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل رگرسیونی مشخص 

درصد  62ات متغیر کود حیوانی، درصد تغییر 66شد که 
درصد تغییرات حجم  61تغییرات متغیر کود شیمیایی، 

 67 ،درصد تغییرات متغیر دفعات آبیاري 81آبیاري، 
درصد تغییرات  78تغییرات متغیر وجین کردن،  درصد
درصد تغییرات متغیر هرس  49مبارزه با آفات، متغیر 

درصد  76درصد تغییرات متغیر شخم زدن،  56کردن، 
درصد تغییرات متغیر فاصله  89متغیر انتخاب نهال و 

هاي آموزشی و مندي از فعالیتکاشت بر اثر بهره

، 14طبق جدول  .)13جدول ترویجی بوده است (
ه دهند کزارعین صنوبر در شهرستان ارومیه ترجیح می

هاي آموزشی و هاي ارتباطی کالسبه ترتیب از راه
دیدارهاي مروجان  هاي موفق،طرحترویجی، بازدید از 

اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی و از طریق همکاران 
 ۀزمین(زارعین محلی) و دوستان در کسب اطالعات در 

کاشت، داشت و برداشت صنوبر استفاده نمایند. از آنجا 
ریبی طور تقکه زارعین صنوبر در منطقه مورد بررسی به

شده و هاي اصالحگونهکاشت  ۀزمینتجربه زیادي در 
هاي جدید کاشت و داشت را ندارند، استفاده از روش

هاي ارتباطی مختلف دهند تا از راهدر نتیجه ترجیح می
مندي از خدمات آموزشی و ترویجی منظور بهرهبه

  استفاده کنند.
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  هاي زارعینهاي آموزشی و ترویجی بر فعالیتي از فعالیتمندنتایج حاصل از انجام رگرسیون نقش بهره -13جدول 
Table 13. The results of the regression of farmers benefit from educational activities and promotional 

activities  
  متغیر وابسته

Dependent variable  
B Constant  2R  Formula  

  کود حیوانی
Manure  

0.734 1.148  0.66  Y=0.734x+1.148 

  کود شیمیایی
Chemical Fertilizer  

0.640 0.92  0.62  Y=0.640 x+0.92 

  حجم آبیاري
Volume irrigation  

0.610 0.938  0.61  Y=0.610 x+0.938 

 دفعات آبیاري
Watering times  

0.953  0.265  0.81  Y=0.953 x+0.265 

 وجین کردن
Weed  

0.722 0.927  0.67  Y=0.772 x+0.927 

 مبارزه با آفات
Pest control  

0.890 - 0.058  0.78  Y=0.890-0.058 

  هرس کردن
Prune  

0.584 0.053  0.49  Y=0.584x+0.553 

 شخم زدن
Plow  

0.554 0.570  0.56  Y=0.554 x+0.570 

 فاصله کاشت
Spacing  

0.835 0.412  0.89  Y=0.835 x+0.412 

 
 منديهاي ارتباطی کسب اطالعات زارعین صنوبر بر پایه مقدار بهرهراه بنديرتبه -14جدول 

Table 14. Ranking of communication information based on the benefit of poplar growers  

  مؤلفه
Component  

 انحراف معیار
Standard 
deviation  

میانگین 
 ايرتبه

Ordinal 
average  

 ضریب پراکندگی
Dispersion 
coefficient  

 رتبه
Degree  

 هاي آموزشی و ترویجیکالس
Training and extension services 

1.15 3.93 0.339  1  

  هاي موفقبازدید از طرح
Recent successful projects  1.08 2.91 0.370  2  

  دیدارهاي مروجان اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی
Meetings promoters of the Department of Education 
and the promotion of natural resources  

1.16 3.50 0.381  3  

  همکاران (زارعین محلی) و دوستان
Partners (local farmers) and Friends  1.08 2.61 0.412  4  

  هاي آموزشیفیلم
educational videos  1.36 2.94 0.462  5  

  هاي تلویزیونیبرنامه
TV shows  1.19 2.53 0.472  6  

  هاي ترویجینشریه
Promotional publications  1.28 2.62 0.487  7  

  هاي رادیوییبرنامه
Radio programs  

1.42 2.75 0.515  8  

  س:مقیا
Scale  

 کم : بسیار1
1: Very low 

  کم: 2
2: Low  

  : متوسط3
3: Middle 

 زیاد: 4
4: high  

  بسیار زیاد: 5
5: Very high    
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  بحث
 مددکاران، چون هاییظرفیت باوجود ترویج مدیریت
 پل ترینگسترده زراعی، هايو نمونه خبرگان مروجان،
 مدیریت این و آیدمی شــمار به بردارانبهره به ارتباطی

 گیريهبهر با بتواند تا باشــد راهی نقشــه دنبال به باید
 اب عملکرد متوسط میان شکاف ها،ظرفیت تمام از مؤثر

 تولید عمناب افزایش بدون را برتر تولیدکنندگان عملکرد
ــکل ترینمطمئن به و دهد.  کاهش تدریجبه ممکن ش

 هايشــرطپیش از یکی عنوانبه زراعت صــنوبر ترویج
 خش،در این ب پایدار توسعه به دستیابی براي اســاســی

 عوامل دیگر خواهد بود که موفق زمینۀ این در زمانی
ـــعــه همچون مؤثر و  بازاریابی مــدرن، آبیــاري توس
 .باشد فراهم نیاز مورد هاينهاده

طور که نتایج این تحقیق نشــان داد بیشــتر همان
ــتان  ۀزمینزارعین فعال در  ــهرس ــنوبر در ش زراعت ص

 عالوه، بیشقرار دارند. به سالمیانارومیه در دامنه سنی 
زراعت  ۀزمینسال در  15درصد زارعین کمتر از  90از 

صــنوبر تجربه دارند که با توجه به طوالنی بودن دوره 
  است. هاآنتجربگی زراعت صنوبر، نشان از کم

Bagddi (2005) نتیجه این بــه خود تحقیق در 
 شــمار برداران،بهره اجتماعی وضــعیت یافت کهدســت

 ازجمله بردارانبهره ســـن و خانوار، جنس اعضـــاي
ــارکت در مؤثر هايعامل ترینمهم  در بردارانبهره مش

در مورد زراعت  .آموزشی و ترویجی هستند هايطرح
ـــرورت برنامه ـــنوبر ض ـــی و ترویجی ص هاي آموزش

شود، زیرا عدم رعایت موارد علمی و فنی دوچندان می
ــبت به  علت به ــنوبر نس طوالنی بودن دوره زراعت ص

 قابل جبران است. سختیبههاي زراعی، دیگر فعالیت

Kalantari نظر از دادند نشان )2006( و همکاران 
 غربی، آذربایجان هاياستان زیرســاختی، هايشــاخص
 نسبت رتبه باالترین داراي ترتیب به سمنان و لرســتان

 داد شانن تحقیق این نتایج ولی هستند هااستان سایر به

 نوبر،ص زراعت فنی عملیات به مربوط نتایج بیشــتر در
ــی هايفعالیت نقش ــط ترویجی و آموزش  کم یا متوس
 هايفعالیت که کندمی ثابت امر این که اســـت بوده

 ضعف دچار ارومیه شــهرستان در ترویجی و آموزشــی
  .است

نشان  )2006( و همکاران Kalantari نتایج تحقیق
 مدیریت و ســازمان به مربوط هايشــاخص نظر داد از

ــتان ترویج، ــتان اس ــعیت بهترین کردس ــتا و وض  ناس
 ردیگ بین در را رتبــه ترینپــایین غربی آذربــایجــان

  هستند. دارا هااستان
دهد که همچنین نتایج انجام رگرســیون نشــان می

هایی همچون فاصــله کاشــت، فعالیت ۀزمینزارعین در 
تعداد دفعات آبیاري و مبارزه با آفات انگیزه بیشـــتري 
براي کسب اطالعات و یادگیري از منابع بیرونی دارند 
ــایــه اطالعــات و  ـــتر بر پ و در موارد فنی دیگر بیش

ـــتا تجربیات شـــخصـــی عمل می کنند. در همین راس
Sabour نیز دریــافتنــد که نقش )2008( و همکــاران 
هاي آموزشی و ترویجی بر عملکرد فنی زارعین فعالیت

  نقش بسزایی دارد.
هاي ارتباطی کســب اطالعات زارعین بررســی راه

 مند هستند از طریقعالقه هاآنصــنوبر نشان داد بیشتر 
هاي آموزشــی منسجم و منظم همچون برگزاري روش
ها و اطالعات هاي آموزشــی و ترویجی از روشکالس

وند. مند شسازي زراعت صنوبر بهرهبهینه ۀنزمیمفید در 
ي ریزباید برنامه گذارانســیاسترو مســئولین و از این

 الزم را در این زمینه انجام دهند و باید ملزم به استفاده
 نکرد روزآمد در رسانیاطالع نوین ابزار از و مؤثر مفید

  باشند. ترویجی هايبهبود فعالیت و کارشناسان
Soluki  این به خود تحقیق در )2010( همکارانو 

 ســطح :مســتقل متغیرهاي بین یافتند کهدســت  نتیجه
ــیالت، ــطح درآمد، تحص ــت، زیر س ــرکت کش  در ش

ـــی هايکالس ـــتفاده ترویجی، -آموزش  روش از اس
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 از اســـتفاده عملی، آموزش از اســـتفاده ســـخنرانی،
 و آموزشی هايرسانه از استفاده آموزشــی، هايکارگاه
 ربخشیاث وابسته متغیر با آموزشی هايســرفصل تطابق
ـــی هايدوره  وجود داريمعنی و مثبت رابطه آموزش
ــتقل هايمتغیر بین ولی دارد، ــن، مس  دفعات تعداد س

 نمونه، مزارع از بازدید دفعات تعداد مروج، با تماس
 اندازه و گروهی بحث از استفاده ویدئویی، فیلم نمایش
 آموزشی هايدوره اثربخشی با مروجان دانش و تجربه
  ندارد. وجود داريمعنی رابطه

هاي درنهــایــت بــا توجــه به تأیید اهمیت فعالیت
آموزشــی و ترویجی در ارتقاي کمی و کیفی محصــول 

ـــنوبر (چوب) و ارتباط معنی داري که بین زراعــت ص
هاي آموزشی و ترویجی و عملکرد مندي از فعالیتبهره

 شود اجرايمی توصــیه فنی زارعین صــنوبر وجود داد،
مورد بررسی با جدیت و  منطقه در هاي مذکورفعالیت

انسجام بیشتري توسعه یابد. همچنین با توجه به اینکه 
 بایستمی که اســت تولیدي نظام یک زراعت صــنوبر

 طشرای تمام داشت و آن با رابطه در نگرکل دیدگاه یک
 وانتنمی و کرد با هم فراهم را آن موفقیت براي الزم
ـــیه  عمل جزءنگر طورآن به موفقیت براي کرد، توص

ـــود در برنــامــهمی ـــی و ترویجی ریزيش هاي آموزش
  جامعیت موارد آموزشی مدنظر قرار گیرد.

  تشکر و قدردانی
از اساتید دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران که ما 

مند ســاختند کمال هاي علمی خود بهرهرا از راهنمایی
 از زارعین صــنوبر شهرستان ارومیه به تشــکر را داریم.

ـــخ اري کامل با گروه دهی و همکخــاطر دقت در پاس
  پژوهشی متشکریم.
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the role of educational and promotional activities on the Poplar 
farmers (fertilizing, irrigation, weeding, pest control, pruning, plowing, selecting seedlings and spacing) 
in the city of Urmia. In this study, descriptive and causal-communication methods were used and poplar 
farmers in Urmia city were considered as statistical society. Based on random sampling 76 people were 
considered as statistically samples. Based on the obtained results in the profited by education and 
promotion activities, it was found that 31.6% of farmers in the field of manure, 50% in the field of 
fertilizer, 57.9% in the field of irrigation volume, 52.6% in the field of the irrigation frequency, 36.8% 
in the field of weeding out, 73.7% in the field of pest control, 73.7% in the field of pruning, 78.9% in 
the field of the plow and 52.6% in the field of spacing, profited by educational and promotional activities 
low or very low. The results of regression analysis showed that 66% of the variability of manure, 62% 
of the variability in chemical fertilizer, 61% of the changes in water volume, 81% of the variability in 
the frequency of irrigation, 67% of weeding out variations, 78% change in pest control, 49% of 
variability in pruning, 56% of variability in plowing and 89% of variability in spacing, were affected by 
educational and promotional activities. 
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