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چکیده
این تحقیق توصیفی و پیمایشی با هدف تعیین عوامل مؤثر بر نیازهاای دانشای کشاککاران اکاا یپکوس در اساکان گلساکان انجاام گرفات.
جمعیت مورد بررسی ،کلیۀ کشککاران اکا یپکوس در اسکان گلسکان به تعداد  177نفر بودند که از بین آنهاا  517نفار باهصاور تصاادفی
انکخاب شدند .جمعآوری اطالعا با اسکفاده از پرسشنامه صور گرفت که روایی محکوایی آن با اسکفاده از نظر مکخصصان و پایایی آن باا
اجرای پیشآزمون تأیید شد .نکایج همبسکگی نشان داد بین مکغیرهای سن ،ساح تحصایال  ،ساابقۀ فعا یات کشااورزی ،ساابقۀ کشات
اکا یپکوس ،سح زیر کشت زراعت چوب ،حد مراجعه به کارشناسان و افراد با تجربه در زمینۀ تو یاد چاوب ،حاد شارکت در کاالسهاا و
برنامههای ترویجی ،حد حضور در برنامههای بازدید جمعی از مزارع نمونه و ا گویی و تعداد ساعا گوش کردن به رادیو در طول روز با نیاز
دانشی کشککاران در زمینۀ کاشت ،داشت و برداشت اکا یپکوس رابحۀ معنیداری وجود دارد .نکایج تحلیل رگرسیون نشاان داد کاه ساابقۀ
کاشت اکا یپکوس ،شرکت در کالسها و دورههای ترویجی ،مراجعه به کارشناسان و افراد باتجربه در زمینۀ تو ید چوب و سح زیر کشات
زراعت چوب از مهمترین مکغیرهای پیشبینیکنندۀ نیازهای دانشی کشککاران در زمینۀ کاشت ،داشت و برداشت اکا یپکوس است .اسکمرار
اسکفاده از شیوههایی چون تشکیل کالسها و برنامههای ترویجی ،بازدید جمعی از مزارع نمونه و ا گویی ،مراجعۀ کشککاران به کارشناسان
و افراد باتجربه در تو ید چوب و تهیه و تو ید برنامههای رادیویی در آموزش کشککاران با هدف پاسخگویی به نیاز آموزشای آناان ،از جملاه
پیشنهادهای این پژوهش است.
واژههای کلیدی :اسکان گلسکان ،برنامۀ ترویجی ،زراعت چوب ،نیاز آموزشی.

مقدمه
برداشاات باایروی اۀ چااوب و ماادیریت نااامحلوب و
ناهماهنگ ارگان ها و سازمان های مرتبط ساب شاده
است که ساالنه مساحت زیادی از عرصههاای جنگلای
کشور تخری شود ( .)Modir Rahmati, 2008عاالوه
بر کاهش کمّی سح جنگلها ،وضعیت کیفی و تناوع
و ترکی گونه ای جنگل ها نیز تغییر کرده کاه بیشاکر
بااااهصااااور کاااااهش کیفیاااات بااااوده اساااات
( .)Shamekhi, 1993با توجه به بهرهبرداری بیرویه از
 نویسندۀ مسئول

جنگل ها ،چاره ای جز ایجاد تعادل بین بهره بارداری از
جنگاالهااا و حفاظاات از طبیعاات بااا ی نماایمانااد
( .)Mosaddegh, 2012یکی از راههای رسیدن به ایان
تعادل و تأمین چوب مصرفی و مورد نیااز بخاشهاای
مخکلف صنعکی و خدماتی ،کشت درخکان تندرشد یاا
زراعات چاوب اساات ( Javanshir & Mosaddegh,
 .)1972زراعات چااوب بااه عملیااا کاشاات ،داشاات و
برداشت گونه های درخکی تندرشاد و چاوبده (مانناد
صنوبر ،تبریازی و اکاا یپکوس) اطاال مایشاود کاه
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ممکن است بهتنهایی یا بهصور تلفیقی با محصوال
زراعای انجاام گیارد ( ;Hasanzad Navroodi, 2009
 .)Mahmudi & Danehkar, 2012یکای از درخکاان
تندرشد که در تاأمین چاوب و تحقاق اهاداف برناماه
زراعت چاوب مایتواناد تاأثیر مهمای داشاکه باشاد،
اکا یپکوس است .توسعۀ کشت این گونه تاأمینکننادۀ
اهااادافی چاااون اساااکفادۀ بهیناااه از اراضااای دارای
ابلیت های مخکلف ،تأمین بخشی از چوب ماورد نیااز
صنایع گوناگون ،توسعۀ فضای سبز و کمک باه پاا ،
سااا مسااازی و تعاادیل آب و هااوا ،کمااک بااه ا کصاااد
روساااکایی و جلاااوگیری از مهااااجر روساااکاییان،
اشکغالزایی در زمینههای گوناگون و تأمین مواد او یاه
باااارای مصااااارف دارویاااای و صاااانعکی اساااات
(.)Javanshir & Mosaddegh, 1972
اگرچااه دو اات در ا اا طاارا زراعاات چااوب،
حمایت های مخکلف از کشککاران را در دسکور کار رار
داده است ،بهنظر میرسد که اهداف طرا زمانی تحقق
خواهد یافات کاه کشاککاران داناش کاافی در زمیناۀ
زراعت گوناههاای چاوبده چاون اکاا یپکوس داشاکه
باشند که این موضوع تنها با آموزش تحقاق ماییاباد؛
آموزشای کاه مکناسا باا شارایط و نیازهاای وا عای
کشککاران و همراه با بازده و کارایی معقول باشاد؛ ایان
مهم اتفا نخواهد افکاد ،مگار اینکاه نیازهاای دانشای
کشککاران اکا یپکوس و عوامل ماؤثر بار آن شناساایی
شااود .امااا پاایشنیاااز هاار آموزشای ،تعیااین نیازهااای
آموزشی اسات و نیااز عباار اسات از اخاکالف باین
شرایط حال (وضع موجاود) و حا ات محلاوبی (وضاع
محلوب) که باید باشد ( .)Fahimi, 2002تعیین نیاز از
طریاااق فرایناااد نیازسااانجی انجاااام مااایگیااارد
( .)Saburi & Minaie, 2008نیازساانجی ،فراینااد
جمعآوری و تحلیل اطالعاا اسات کاه براسااس آن
نیازهاااااای افاااااراد شناساااااایی مااااایشاااااود
( .)Fathi Vajargah & Fakhamzade, 2010نکاایج
نیازسنجی اجازه میدهد که اهداف آموزشی از طریاق
پاسخگویی به دو پرسش خیلی اساسی شناسایی شاود:
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چه کسی به آموزش نیاز دارد؟ چه آموزشی مورد نیااز
اسات؟ ( .)Fathi Vajargah, 2012نیازسانجی د یاق
آموزشی میتواند بنیان اصلی طراریزی و اجرای یاک
برنامۀ آموزشی باشد .در وا ع به منظور برناماهریازی و
تهیه و تدوین برنامه های آموزشی اثربخش منحبق بار
خواست و عال ۀ افراد ،باید نیازهای آنان به برنامههاای
آموزشی ،از طریق فرایند نیازسانجی شناساایی شاود.
جمااعآوری اطالعااا از مخاطباان بااا قوه و مشااارکت
دادن آنها در فرایناد تشاخی برناماه هاای آموزشای
بهطور عملای ،احکماال اجارای برناماههاای آموزشای
مناس و دسکیابی به بروندادهای مورد نظر را افزایش
میدهد (.)Kheiri & Saburi, 2009
طراریزی و اجرای پروژههای نیازسنجی آموزشای
در هر سححی مسکلزم پیروی از طرا و ا گاوی عمال
مشخ است و انکخاب مدل مناس میتواناد ساب
تسهیل و افزایش د ت و اعکبار فرایند نیازسنجی شود.
هیچ مدل یا چارچوب مفهومی برای نیازسنجی وجاود
ندارد که مورد پذیرش جهانی باشد .مدلهای مفهومی
نیازساانجی شااامل چهااار ا گااوی مفهااومی اساات کااه
عبار اند از مدل بررسای نیازسانجی در ساح ملای،
مدل بررسی نیاز ضروری ،مدل بررسی کاربران و مدل
سنجش نیازهای اطالعاتی در سازمان ها .مدل بررسای
نیاز ضروری بر این فرض مبکنی است که افراد جامعاه
برای بقا ،سازندگی و موفقیت در زندگی باه اطالعااتی
نیاز دارند که نمی توان از آن چشامپوشای کارد .ایان
اطالعا شامل اطالعاا یاا داناش زمیناه ای درباارۀ
مسائل روزمره و مبکالبه افاراد و اطالعاا ماورد نیااز
برای تصمیمگیری است .مدل بررسای کااربران نیاز از
رایجترین محا عا دربارۀ نیازهای اطالعاتی اسات کاه
تحلیل و تعیین نیازهای اطالعااتی کااربران را مادنظر
رار میدهد (.)Zarafshani et al., 2011
عوامل مخکلفی بر نیاز تأثیرگذارند که از آن جملاه
م ایتااوان بااه عواماال فااردی ،ا کصااادی ،اجکماااعی و
ارتباطی اشاره کارد .عوامال فاردی تاأثیر زیاادی بار
نیازهای افراد دارند .برخی از عوامل فردی مرباو باه
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صفا و ویژگیهایی مانند انگیزش و برخی مربو باه
برخورداری از تجارب کاری در محایط هاای گونااگون
است .از عوامل فردی مؤثر دیگر می توان به جنسایت،
سن ،شغل ،مهار  ،تجربه و انگیزه اشاره کرد .وضعیت
مکفاو ا کصادی و اجکماعی نیز دسکرسی مکفااوتی را
به خدما اجکمااعی و اطالعااتی بارای افاراد فاراهم
میکند و بر نیاز مؤثر است .در مواردی نیز این تفااو
ناشی از نابرابری در دسکرسی به منابع اطالعاتی است.
در این بین منز ات کام اجکمااعی ،فقار و محرومیات
ا کصادی از عواملی است که تأثیر زیادی بار نیازهاای
اطالعاتی با قوه و با فعل افراد دارد .از عوامل ا کصادی
دیگر میتوان به مقدار درآمد و ما کیت اشاره کارد .از
عوامل ارتباطی میتاوان حاد دسکرسای و اساکفاده از
رسانهها و منابع اطالعاتی ،حد ارتباا باا دیگار افاراد
نظام اجکماعی ،حد ارتبا با کارشناسان و افراد محلع،
شرکت در دورههاای آموزشای و تحقیاق را ناام بارد
(.)Asemi et al., 2012
بررساای منااابع موجااود نیااز حاااکی از اجاارای
پژوهش های مخکلف در زمینۀ بررسای نیااز آموزشای
است؛ اگرچه در زمینۀ عوامل ماؤثر بار نیااز آموزشای
تحقیقا کمکری صور گرفکه اسات ،مانناد تحقیاق
( Kheiri & Saburi )2009که با اسکفاده از پرسشنامه
به بررسی نیازهاای آموزشای زیکاونکااران شهرساکان
رودبار پرداخکند و نکیجه گرفکند که نیازهاای آموزشای
آنان بیشکر در زمینۀ مبارزه با آفا و بیماریها و آبیاری
و بااهویااژه آبیاااری حاارهای اساات .همینااین دانااش
شارکتکننادگان در کاالسهاای آموزشای ،بیشاکر از
افاارادی بااود کااه در ایاان دورههااا شاارکت نکردنااد.
( Soheili Esfahani & Poormajidian )2008در
تحقیقی به کمک ابزار پرسشانامه ،مهامتارین عوامال
محدودکنندۀ زراعت چوب را نبود برنامههای آموزشای
و توجیهی کافی برای توسعۀ زراعت چاوب در منااطق
مسکعد ،ناآشنایی کشککاران باا اصاول صاحی و فنای
کاشت و برداشت ،ناکافی بودن فعا یت های تحقیقااتی
در زمینۀ تأمین نهالهای اصالاشاده ،ناکاراماد باودن
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رابح اۀ عرضااه و تقاضااا و نبااود ارتبااا منحق ای ب این
تو یدکنندگان با مصرفکنندگان چوب برشامرده اناد.
( Rezanejad et al. )2016در تحقیقاای توصاایفی و
پیمایش ای ،بااا اباازار پرسشاانامه نکیجااه گرفکنااد کااه
مهم ترین نیاز آموزشی باغداران باهترتیا اهمیات در
سه زمینۀ آشانایی باا روش صاحی هارس درخکاان،
روشها و تکنیکهاای جدیاد آبیااری باا هاا و اناواع
تسهیال و وامهای مرتبط و نحوۀ اخذ آنها در ارتباا
با آبیاری با هاستAlizade Anaraki et al. )2012( .
با اسکفاده از فن پیماایش و ابازار پرسشانامه ،عوامال
ا کصادی و اجکماعی مؤثر بار توساعۀ صانوبرکاری در
اسکان گیالن را بررسی کردند و به این نکیجه رسیدند
که مکغیرهای او ین سال کشت ،تعداد ساعا شارکت
در دوره های آموزشای و مقادار اساکفاده از تساهیال
دو کی ،تأثیر مثبت بر توسعۀ صنوبرکاری داشکه است.
( ،Safa & Rezaie )2012در بررسی عوامل ماؤثر بار
نیازهای آموزشی مرتعداران به کماک فان پیماایش و
اسااکفاده از اباازار پرسشاانامه دریافکنااد کااه باین نیااز
آموزشی افراد با سح تحصیال  ،سح درآمد ،ساابقۀ
فعا یت مرتعداری و حاد اساکفاده آناان از کاناالهاای
مخکلف کسا اطالعاا مرتعاداری رابحاۀ معنایدار
وجود دارد .همینین نکاایج نشاان داد افارادی کاه در
کالس های آموزشی شرکت نکرده اند از نیااز آموزشای
بیشکری برخوردارند Underwood )1999( .در بررسای
نیازهای آموزشی کشککاران چوب در آفریقا با اساکفاده از
پرسشنامه و مصاحبه دریافت که مهمترین نیااز آموزشای
آنااان آمااادهسااازی زمااین باارای کشاات ،ماادیریت آب و
بازاریابی محصاول اساتDemchik & Wyatt )2005( .
در تحقیق خود مهمترین نیازهاای آموزشای مادیریت
منابع طبیعای را مادیریت پوشاش گیااهی در کشات
درخاات و ایجاااد مااانع در براباار توفااان شاان معرفاای
کردهاند Pierre-André et al. )2010( .در تحقیقی باه
بررسی نیازهای آموزشی کشککاران گوناه هاای تو یاد
کااائوچو پرداخکنااد .اباازار تحقیااق پرسشاانامه بااود و
کشککاران  97نفر بودند که به شیوۀ نمونهگیری منظم
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تصادفی انکخااب شادند .نکاایج نشاان داد مهامتارین
نیازهای آموزشی کشککاران تو ید مواد کاشات ،فناون
ضربه زنی و فنون پیشارفکۀ کشاتوکاار اسات .نکاایج
همینین بیانگر وجود رابحۀ منفی و معنادار بین سان،
سح تحصیال و مو عیات اجکمااعی و ا کصاادی باا
نیازهای آموزشی کشااورزان باود .همیناین عضاویت
کشاورزان در سازمان کائوچو 5رابحۀ مثبکی با نیازهای
آموزشاای کشاااورزان داشاات ،Tarleton )2011( .در
ارزیابی نیازهای آموزشی کشککاران چوب در جمهوری
ایر ند به کمک پرسشنامه ،مهمترین آنها را مربو باه
عملیا احداث با  ،نحوۀ اسکفاده از ماشینهای کشت
و نحوۀ اساکفاده از ساموم رکار کارد .نکاایج پاژوهش
( McConnell )2013نشان داد کشککاران چاوب هاای
جنگلی در زمینۀ کنکرل بیمااریهاا و آفاا چاوب و
بهبود پایه های چوب به آموزش بیشاکری نیااز دارناد.
()2014

and

Langerodi

Charmchian

 Esmailzadehدر بررسی نیازهای آموزشای باغاداران
پسکهکار در ایران دریافکند که مهمترین این نیازهاا در
زمینۀ مدیریت تغذیۀ گیاه است Mubaiwa )2015( .با

اسکفاده از ابزار پرسشنامه و شیوۀ مصاحبه با  541نفر
از کارکنان کس وکارهای کوچک و مکوساط کشات و
فراوری چوب در زیمباابوه نیازهاای آموزشای آناان را
شااامل اسااکفاده از ماشاینآال  ،بازاریاابی مبکنای باار
اینکرناات ،صااادرا  ،مهااار هااای ارتباااطی و ضااوابط
حملونقل رکر کرده است.
با توجه باه مباحا نظاری بیاانشاده و پیشاینۀ
پژوهش ،عوامل مخکلف فردی ،اجکمااعی ،ا کصاادی و
ارتباطی بر نیازهاای آموزشای تأثیرگذارناد و بار ایان
اساس چارچوب نظری تحقیق را مایتاوان بیاان کارد
(شکل  .)5همینین هدف کلی پژوهش حاضر ،بررسی
عوامل مؤثر بر نیازهای دانشی کشاککاران اکاا یپکوس
در اسااکان گلسااکان و اهااداف اخکصاصاای آن شااامل
شااناخت نیازهااای دانشاای کشااککاران اکااا یپکوس در
زمینااۀ کاشاات ،داشاات و برداشاات و رابحااۀ بااین
ویژگایهاای فاردی ،ا کصاادی ،اجکمااعی و ارتبااطی
کشککاران اکا یپکوس و نیاز دانشی آنان در زمینههاای
کاشت ،داشت و برداشت است.

شکل  -5چارچوب نظری تحقیق

5

1. Rubber organization
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منطقه پژوهش

محدودۀ جغرافیایی این تحقیاق ،اساکان گلساکان،
در محدودۀ جغرافیایی  94درجه تاا  91درجاۀ طاول
شار ی و  11/17تااا  11/59عارض شااما ی و در باین
اسکان های مازندران ،سمنان و خراساان شاما ی ارار
دارد .مساحت اسکان  22722کیلومکر مرباع اسات .از
این محدوده 5521777 ،هککاار را مرتاع و 417777
هککار را جنگل و در مجموع حدود  17درصد از سح
اسکان را منابع طبیعی در بر میگیرد .سح زیر کشت
اکا یپکوس در اسکان حدود  1977هککار با توان تو ید
ساالنۀ  511777مکر مکع چوب است که پیشبینای
شده است طی برنامۀ اجرایی  51ساا ه یعنای از ساال
 5111تا سال  ،5471سح زیر کشت اکاا یپکوس در
اسکان به  51597هککار و در افاق  5474باه 21991
هککار با توان تو ید  915547مکرمکع چاوب برساد

شیوه اجرای پژوهش

این تحقیق از نوع توصیفی– همبسکگی باود و باه
شیوۀ پیمایشی و در سال  5154با اسکفادۀ تلفیقای از
دو ماادل نیازساانجی شااامل بررس ای نیاااز ضااروری و
بررسی کاربران انجام گرفت .بنابر آمار ادارۀ کل مناابع
طبیعی و آبخیزداری اسکان گلساکان ،جمعیات ماورد
بررساای شااامل  177کشااککار اکااا یپکوس در اسااکان
گلسااکان بااود کااه بااا اسااکفاده از شایوۀ نمونااهگیاری
تصااادفی بااا انکساااب و براساااس جاادول & Krejcie
) 517 ،Morgan (1970نفر از آنان انکخاب شدند .باا
توجه به آماار ادارۀ کال مناابع طبیعای و آبخیازداری
اسکان گلسکان حجم نمونهها برای هر حوزه باه شارا
جدول  5بهدست آمد.

جدول  -5نام حوزههای کاشت درخکان چوبده و نمونههای اخکصاصیافکه به حوزه
نام حوزه
کردکوی
بندرگز
گرگان
آ ال
گنبد
کال ه
علیآباد ککول
آزادشهر
مینودشت

کشککاران در هر حوزه

تعداد نمونۀ اخکصاصیافکه به هر حوزه

49
17
17
17
17
59
59
57
59

29
14
51
51
49
5
5
1
5

مأخذ :ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسکان گلسکان

اطالعا مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه جماعآوری
شد .بخش های مخکلف پرسشنامه شامل ویژگایهاای
فردی (سن ،سابقۀ فعا یات کشااورزی ،ساابقۀ کشات
اکا یپکوس و سح تحصیال ) ،ا کصادی (مقدار درآمد
و سااح زیاار کشاات اکااا یپکوس) ،اجکماااعی (حااد

مشارکت در کالس هاا و برناماه هاای ترویجای و حاد
حضور در برنامههای بازدید جمعای از مازارع نموناه و
ا گویی) و ارتباطی (حد ارتبا باا کارشناساان و افاراد
باتجربه در زمینۀ تو ید چوب ،حد تماشای برنامههاای
تلویزیون و گوش کردن به رادیو) و نیازهاای آموزشای
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باار مبنااای دانااش آنااان در زمینااۀ کاشاات ،داشاات و
برداشت اکا یپکوس بود که گویه های آن با اساکفاده از
ککااابهااای تخصصاای ،مقاااال و نظاار مکخصصااان و
کارشناسان اسکخراج شاد .نیازهاای آموزشای کاشات
براساااس یااک شاااخ بیسااتوسااهگوی اهای ،داشاات
براساس یک شاخ پنجگویه ای و برداشات براسااس
یک شاخ هشتگویهای تدوین شد که هار کادام از
این گویهها براساس طیف یکر پنجگزیناهای شاامل
موافقت کامل (باا ارزش عاددی  ،)9موافاق (باا ارزش
عددی  ،)4بینظر (باا ارزش عاددی  ،)1مخا فات (باا
ارزش عددی  )2و مخا فت کامل (با ارزش عاددی )5
سنجیده شدند.
روش تحلیل

برای تعیاین روایای محکاوایی پرسشانامه از نظار
اعضای هیأ علمای و کارشناساان تارویج و آماوزش
کشاورزی و کارشناسان جنگلداری اسکفاده شد .پایایی
ابزار تحقیق با تکمیل  17پرسشنامۀ مجزا تعیین شاد.
ضری آ فای کرونباخ برای مکغیار نیازهاای آموزشای
کاشااات  ،7/11نیازهاااای آموزشااای داشااات  7/15و
نیازهای آموزشی برداشت  7/11بود که بیانگر این بود
که ابزار سنجش از پایایی الزم برخوردار بود .اطالعاا
بهدستآمده با کمک نرمافزار  ،SPSS20تجزیهوتحلیل
شد .برای این منظاور از آمااره هاای فراوانای ،درصاد،
میانگین ،انحراف معیار ،همبسکگی و تحلیل رگرسیون
اسکفاده شد.
نتایج
با توجاه باه یافکاه هاای تحقیاق ،میاانگین سانی
پاسااخگویان  41/11سااال و میااانگین سااابقۀ فعا یاات
کشاااورزی آنااان  54سااال بااود و کمکاار از نیماای از
پاسااخگویان ( 47درصااد) 9 ،سااال سااابقۀ کشاات
اکاااا یپکوس داشاااکند .ساااح تحصااایال بیشاااکر
پاسخگویان ( 45/1درصد) ،دیپلم بود .سح زیرکشات
اکا یپکوس  515نفر ( 12درصد) از پاسخگویان کمکار

بررسی عوامل مؤثر بر نیازهای دانشی کشککاران اکا یپکوس در...

از  1هککار بود .بیشکر پاساخگویان ( 91/9درصاد) ،در
کااالسهااا و دورههااای ترویجاای ماارتبط بااا کشاات
اکا یپکوس شارکت نداشاکند و  11/1درصاد آناان در
طول سال یک بار به کارشناس زراعت چاوب مراجعاه
م ایکننااد .از بااین وسااایل ارتبااا جمعاای ،تماشااای
برنامه های تلویزیونی بیشکر ماورد توجاه پاساخگویان
بوده است .همینین رسانههای مککوب (ککاب ،نشاریه
و مجااال ترویجاای) ،کارشناسااان منااابع طبیعاای و
کشککاران باتجربه بهترتیا جاز مناابعی اسات کاه
پاسخگویان اطالعا بیشکری از آنها در زمینۀ زراعات
چوب کس کردهاند.
 -بررسی حد دانش کشتکاران در زمینۀ کاشت

به منظاور بررسای نیازهاای آموزشای افاراد ماورد
بررسی در زمینۀ کاشت ،داشت و برداشت اکاا یپکوس،
بااا توجااه بااه میاانگین هاار گویاه ،امکیااز  5تااا 2/45
بهعنوان نیاز زیاد 2/9 ،تا  1/45نیاز مکوساط و  1/9تاا
 9بهعنوان نیاز کم در نظار گرفکاه شاد .نکاایج نشاان
میدهد دانش افراد مورد بررسی در زمیناۀ کاشات در
مواردی چون"در صور کشت مخلو اکاا یپکوس باا
درخکان دیگر ،فاصلۀ کشت نهالها از هم  2/9 × 4مکر
در نظر گرفکه میشاود"" ،شای جاویهاای آبیااری
درخکان اکا یپکوس باید مالیم باشد"" ،در هار هککاار
باید حداکثر  2977اصله اکا یپکوس کشت شاود" ،در
حد پایین است و آناان باه آماوزش بیشاکری در ایان
زمینهها نیاز دارند (جدول .)2
-بررسی حد دانش کشتکاران در زمینۀ داشت

نکایج نشان میدهد دانش افاراد ماورد بررسای در
زمینۀ داشت در مواردی چون "هر چه مقدار نماک در
خا یا آب بیشکر باشد ،ریشههای فرعای اکاا یپکوس
زیادتر شده و از مقادار رشاد آن کاساکه مایشاود" و
"آبیاری مناس در زراعت اکا یپکوس ،آبیاری به روش
جوی و پشکه است" در حاد پاایین اسات .باهعباار
دیگر آنان به آموزش بیشکری در ایان زمیناه هاا نیااز
دارند (جدول .)1
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جدول  -2رتبهبندی حد دانش کشککاران در زمینۀ کاشت
*

رتبه

گویه

میانگین

5
2

برای آمادهسازی زمین کشت اکا یپکوس ،یک ردیف شخم و دو ردیف دیسک نیاز است.
بهکر است بل از کاشت اکا یپکوس ،گیاهان تیرۀ بقوال را در مزرعه کاشت و بل از گلدهی این گیاهان،
زمین را شخم زد و خا را برگردان کرد.
یک نوبت شخم زمسکانه و یک نوبت شخم بل از کاشت در زراعت اکا یپکوس الزم است.
مناس ترین فاصلۀ کشت نهالهای اکا یکپوس  1× 1یا  1 × 4مکر است.
پس از حفر چا ۀ کشت نهال اکا یپکوس بهکر است کف آن را با مقداری خا و کود حیوانی پر کرده و تا
زمان کاشت رها کرد.
بهکرین زمان برای حفر چا ههای کشت نهال اکا یپکوس ،پاییز است.
خا نرم و بهنسبت مرطوب برای رشد اکا یپکوس مناس است.
در هنگام شخم  17تا  47تن کود حیوانی پوسیده را میتوان به خا اضافه کرد.
درخت اکا یپکوس در تمام خا ها (اسیدی ،خنثی و لیایی) ادر به رشد است.
آتش ،یکی از روشهای مناس پا سازی علفهای هرز بل از کاشت اکا یپکوس است.
اکا یپکوس گرما را بهخوبی تحمل میکند ،اما در مقابل سرما مقاومت چندانی ندارد و خشک میشود.
در صور کشت مخلو اکا یپکوس با گیاهان زراعی ،فاصلۀ کشت نهالها از گیاهان زراعی  2تا  1مکر در
نظر گرفکه میشود.
اکا یپکوسدر خا هایی که از نظر مواد غذایی فقیر است هم بهخوبی رشد میکند.
عمق شخم مناس در زراعت اکا یپکوس  17تا  97سانکیمکر است.
بهکرین زمان کاشت نهالها در زمین اصلی اواخر آرر تا اواخر اسفند است.
مناس ترین ابعاد چا ههای کشت نهال اکا یپکوس  7/4 × 7/4 × 7/4مکر است.
طول نهالهای انکخابی برای کشت در مزرعه نباید کمکر از  59و بیشکر از  19سانکیمکر باشد.
عملیا نها کاری باید در هوای ابری انجام گیرد و از کاشت نهال در هوای گرم یا هنگام وزش بادهای خشک
باید خودداری کرد.
اکا یپکوس در مقابل شوری خا مقاومت زیادی از خود نشان میدهد.
کشت نژادهای اصالاشدۀ اکا یپکوس بهکر از کشت نژادهای بومی است.
در هر هککار باید حداکثر  2977اصله اکا یپکوس کشت شود.
شی جویهای آبیاری درخکان اکا یپکوس باید مالیم باشد.
در صور کشت مخلو اکا یپکوس با درخکان دیگر ،فاصلۀ کشت نهالها از هم  2/9 × 4مکر در نظر گرفکه میشود.
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سح نیاز

*دامنۀ میانگین 5 :تا 9

جدول  -1رتبهبندی حد دانش کشککاران در زمینۀ داشت
رتبه
5
2
1
4
9

گویه
دفعا آبیاری درخت اکا یپکوس شش مرحله از اواسط اردیبهشت تا اواخر شهریور است.
خا دهی پای نهالها برای جلوگیری از خروج ریشه بهخصوص در زمسکانهای سرد ضروری است.
هرس سبک و مکناوب اکا یپکوس بهکر از هرس یکباره و شدید است.
آبیاری مناس در زراعت اکا یپکوس ،آبیاری به روش جوی و پشکه است.
هر چه مقدار نمک در خا یا آب بیشکر باشد ،ریشههای فرعی اکا یپکوس زیادتر شده و از مقدار رشد
آن کاسکه میشود.

دامنۀ میانگین 5 :تا 9

میانگین

*

سح نیاز

1/11
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1/99
1/45
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مکوسط
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 -بررسی حد دانش کشتکاران در زمینۀ برداشت

سح نیاز افراد مورد بررسی در زمینۀ برداشات در
مواردی چون "دورۀ برداشت دوم اکا یپکوس بیشکرین
بازده را داشکه و در دورههای بعد از انادازه آن کاساکه
میشود"" ،زمان برداشت اکا یپکوس باه انادازۀ رشاد
طو ی درخت ،حر آن ( 57سانکیمکر باه بااال) و ناوع
محصول ابل مصرف در بازار بساکگی دارد"" ،درخات
حعشده را میتوان برای مدتی در مزرعه و محیط بااز

تلنبار کرد و نیازی به حمل سریع آن به باازار مصارف
نیست"" ،درخت باید از حدا ل ارتفااع بریاده شاود و
نباید چاوب را روی کناده باا ی گذاشات" و "هنگاام
حع درخکان نباید آنها را در جهت شی انداخت" ،در
حد مکوسط است و آنان به آماوزش بیشاکری در ایان
زمینهها نیاز دارند (جدول .)4

جدول  -4رتبهبندی حد دانش کشککاران در زمینۀ برداشت
گویههای مربو به مرحلۀ برداشت

رتبه
5
2

چوب برداشتشده الزم است با پوشش مناس به نقا دیگر حمل شود.
باید از ریخکن چوب در محلهای مرطوب پرهیز شود.
بهکرین سن برداشت درخت اکا یپکوس  1تا  57سا گی است و در صور ضرور
برداشت چوب در پنجسا گی نیز انجام میگیرد.

4

هنگام حع درخکان نباید آنها را در جهت شی انداخت.
درخت باید از حدا ل ارتفاع بریده شود و نباید چوب را روی کنده با ی گذاشت.
درخت حعشده را میتوان برای مدتی در مزرعه و محیط باز تلنبار کرد و به حمل سریع آن به بازار
مصرف نیازی نیست.
زمان برداشت اکا یپکوس به اندازۀ رشد طو ی درخت ،حر آن ( 57سانکیمکر به باال) و نوع محصول ابل
مصرف در بازار بسکگی دارد.
دورۀ برداشت دوم اکا یپکوس بیشکرین بازده را دارد و در دورههای بعد از اندازۀ آن کاسکه میشود.

1

9
1
1
1

و سرمای زمسکانه

میانگین

سح نیاز

4/45
1/91

کم
کم

1/91

کم

1/41

مکوسط

1/45

مکوسط

1/11

مکوسط

1/11

مکوسط

1/2

مکوسط

دامنۀ میانگین 5 :تا 9

-آزمون همبستگی

نکایج آزمون همبسکگی باین ویژگایهاای فاردی،
ا کصادی ،اجکماعی و ارتباطی کشککاران و نیاز دانشی
آنااان در زمینااههااای کاشاات ،داشاات و برداشاات
اکا یپکوس با اسکفاده از ضاری همبساکگی اساپیرمن
در جدول  9نشان میدهد کاه باین مکغیرهاای سان،
ساح تحصایال  ،ساابقۀ فعا یاات کشااورزی ،سااابقۀ
کشت اکا یپکوس ،سح زیر کشت زراعت چاوب ،حاد

مراجعه به کارشناسان و افراد باتجربه در زمینۀ تو یاد
چوب ،حد شرکت در کالسها و برنامههاای ترویجای،
حد حضور در برنامههای بازدید جمعی از مزارع نموناه
و ا گویی و ساعا گوش کردن به رادیو در طول روز با
نیاز دانشای آناان در یاک مرحلاه یاا بیشاکر مراحال
کاشت ،داشات ،برداشات یاا نیااز دانشای کال رابحاۀ
معنیداری وجود دارد.
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جدول  -9همبسکگی بین مکغیرهای فردی ،ا کصادی ،اجکماعی و ارتباطی و نیاز دانشی در زمینههای کاشت ،داشت و برداشت
نیاز دانشی کاشت

نیاز دانشی داشت

نیاز دانشی برداشت

نیاز دانشی کل

سن

*7/551

-7/575

** -7/255

-7/541

تحصیال

7/771

7/549

** 7/171

** 7/215

سابقۀ فعا یت کشاورزی

** 7/291

-7/715

** -7/212

-7/715

سابقۀ کشت اکا یپکوس

** 7/221

** 7/254

7/541

** 7/112

مقدار درآمد

7/775

-7/711

-7/751

-7/711

سح زیر کشت زراعت چوب

7/725

نیاز دانشی
مکغیر

شرکت در کالسها و برنامههای ترویجی

**
*

-7/241

*

-7/515

-7/571

-7/559
**

-7/271

-7/595

**
*

-7/212

-7/554

-7/579

حد مراجعه به کارشناسان و افراد باتجربه در زمینۀ تو ید چوب

-7/512

-7/715

*

تعداد ساعا گوش کردن به رادیو در طول روز

7/712

-7/575

*

-7/511

-7/541

تعداد ساعا تماشای تلویزیون در طول روز

7/725

-7/755

-7/752

-7/711

حد حضور در برنامههای بازدید جمعی از مزارع نمونه و ا گویی

* معنیدار در سح 7/79

-7/791

*

-7/551

-7/514

**

-7/272

** معنیدار در سح 7/75

تحلیل رگرسیون

به منظور بررسی تأثیر مکغیرهای مسکقل بر داناش
کشککاران اکا یپکوس از تحلیل رگرسیون چندگانه باه
روش گامبهگام اسکفاده شد .نکاایج نشااندهنادۀ ایان
است که از بین مکغیرهای مورد بررسی ،چهاار مکغیار
سااابقۀ کاشاات اکااا یپکوس ،شاارکت در کااالسهااا و
دورههااای ترویجاای ،مراجعااه بااه کارشناسااان و افااراد
باتجربه در زمیناۀ تو یاد چاوب و ساح زیار کشات
زراعت چوب وارد معاد ۀ رگرسیون شدند ،بهطوری که
در او ین گاام ،مکغیار ساابقۀ کاشات اکاا یپکوس وارد
معاد ااۀ رگرساایون شااد .مقاادار ضااری همبسااکگی
چندگانۀ ( )Rاین مکغیر  7/411و ضری تعیاین ()R2
آن  7/555اساات .در گااام دوم ،مکغیاار شاارکت در
کالس ها و دوره های ترویجای وارد معاد اۀ رگرسایون
شد .برای این مکغیر مقدار ضاری همبساکگی 7/451

و ضری تعیین  7/241بهدسات آماد .در گاام ساوم،
مکغیر مراجعه به کارشناسان و افراد باتجربه در زمیناۀ
تو ید چوب وارد معاد ۀ رگرسیون شد و مقدار ضاری
همبسکگی چندگانه  7/925و ضاری تعیاین 7/212
شد .در گام چهارم ،مکغیار ساح زیار کشات زراعات
چااوب وارد معاد ااۀ رگرساایون شااد و مقاادار ضااری
همبسکگی چندگانه  7/925و ضاری تعیاین 7/212
شد .با توجه به مقدار ضاری تعیاین مایتاوان گفات
حدود  17درصاد از تغییارا مکغیار وابساکه (داناش
کشااککاران اکااا یپکوس در زمینااۀ کاشاات ،داشاات و
برداشت) توسط مکغیرهای سابقه کاشات اکاا یپکوس،
شرکت در کالس ها و دورههای ترویجای ،مراجعاه باه
کارشناسان و افراد باتجرباه در زمیناۀ تو یاد چاوب و
سح زیر کشت زراعت چوب پایش بینایپاذیر اسات
(جدول .)1

بررسی عوامل مؤثر بر نیازهای دانشی کشککاران اکا یپکوس در...
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جدول  -1مکغیرهای مؤثر بر دانش کشککاران
ضری همبسکگی

چندگانه

چهارم

سح زیر کشت زراعت چوب

7/941

7/255

7/212

51/155

7/777

ازآنجااا کااه معاد ااۀ رگرساایون چیاازی در زمینااۀ
اهمیت نسبی مکغیرهای مسکقل در مورد پایش بینای
تغییرا مکغیر وابسکه بیاان نمایکناد ،بارای تعیاین
اهمیاات نساابی مکغیرهااای مسااکقل در پاایشبیناای
تغییرا مکغیر وابسکه ،باید به مقدار بکاا توجاه کارد.
این آماره تأثیر هر مکغیر مسکقل را جدا از تأثیر دیگار
مکغیرهای مسکقل بر مکغیار وابساکه نشاان مایدهاد.
براساس آمارۀ بکاا ،تأثیرگاذارترین مکغیار مساکقل بار
مکغیر وابسکه (نیاز دانشای کشاککاران چاوب) ،ساابقۀ
کشت اکا یپکوس با مقدار بکاای  7/425اسات؛ یعنای

ضری تعیین

سوم

مراجعه به کارشناسان و افراد باتجربه در زمینۀ تو ید چوب

7/925

7/212

7/291

27/112

7/777

تعدیلشده

دوم

شرکت در کالسها و دورههای ترویجی

7/451

7/241

7/215

21/971

7/777

گام

ضری تعیین

مقدار آزمون

سح معنیداری

اول

سابقۀ کاشت اکا یپکوس

7/411

7/555

7/519

15/111

7/777

مکغیر

یک واحد تغییر در انحراف معیار مکغیر ساابقۀ کشات
اکا یپکوس ،سب  7/425واحد تغییر در انحراف معیار
مکغیر وابسکه میشود .به همین ترتی دوماین مکغیار
تأثیرگذار بار مکغیار وابساکه ،شارکت در کاالسهاا و
دورههای ترویجی با مقدار بکای  ،7/241سومین مکغیر
تأثیرگذار ،مراجعه به کارشناساان و افاراد باتجرباه در
زمینۀ تو ید چوب با مقدار بکاای  ،7/511و چهاارمین
مکغیر تأثیرگذار ،ساح زیار کشات زراعات چاوب باا
مقدار بکای  7/511است (جدول .)1

جدول  -1نکایج مدل رگرسیونی
مکغیرها

مقدار
ثابت

خحای
معیار

مقدار بکا

مقدار
آزمون

سح معنیداری

**45/175

7/777

ضری ثابت

1/121

7/715

-

سابقۀ کاشت اکا یپکوس

7/711

7/752

7/425

**

شرکت در کالسها و دورههای ترویجی
مراجعه به کارشناسان و افراد باتجربه در زمینۀ تو ید چوب
سح زیر کشت زراعت چوب

-7/714
-7/724
-7/759

7/775
7/775
7/771

-7/241
-7/511
-7/511

**

** معنیدار در سح 7/75

1/941

-1/191
*-2/915
*-2/941

7/777
7/777
7/755
7/752

* معنیدار در سح 7/79

با توجه به توضیحا ارائهشده و نکاایج جادول ،1
معاد ۀ خحی حاصل از رگرسیون بهشکل زیر است:

رابحۀ 5
Y = 1/ 121 + 7/711 X1 - 7/714 X2 - 7/724X3 - 7/759 X4
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بحث
امروزه زراعت چوب یکی از راههای افزایش پوشش
درخکای در کشااور اسات کااه بااا کاربردهااای دیگااری
همیون افزایش درآمد روساکاییان هماراه اسات .اگار
کشککاران بخواهند زراعات چاوب را باا هادف حفا
منابع جنگلی و افزایش تو یاد چاوب مصارفی کشاور
ادامه دهند ،باید برنامه های آموزشی برای آنها تادوین
شود .باا ایانحاال ،گاام اول در طراحای برناماههاای
آموزشاای زراعاات چااوب ،تعیااین نیازهااای آموزشاای
گروه های هدف برنامه است .بر این اساس ،این تحقیق
با هدف بررسی نیازهای آموزشی کشککاران در زمیناۀ
عملیا کاشت ،داشت و برداشت اکا یپکوس در اسکان
گلسکان انجام گرفت.
نکااایج نشااان داد نیازهااای آموزشاای او ویااتدار
کشککاران در زمینۀ کاشت ،موضوعاتی چون فاصلۀ بین
نهالها در کشت مخلو  ،اندازۀ شای جاوی آبیااری و
تعداد مناس درخکان مورد کشت در هککار اسات .ایان
یافکه با نکایج پاژوهش (Soheili Esfahani & )2008
 Pierre-André et al. )2010( ،Poormajidianو

( Underwood )1999محابقت دارد .در زمینۀ داشات،
موضوعاتی چون کنکارل شاوری خاا و آب و شایوۀ
مناساا آبیاااری از جملااه نیازهااای آموزشاای دارای
او ویااااات اسااااات کاااااه باااااا یافکاااااههاااااای
( Kheiri & Saburi )2009محابقاات دارد .در زمینااۀ
برداشت نیازهای آموزشی دارای او ویت ،موضاوعاتی چاون
تأثیر دورۀ برداشت بر بازدهی محصول چوب ،زمان مناس
برداشت ،اصول نگهداری محصول ،ارتفااع حاع درخات و
انکخاب جهت اناداخکن درخات اسات کاه باا یافکاههاای
(Poormajidian )2008

&

Esfahani

Soheili

محابقت دارد.
نکاایج آزماون همبساکگی حااکی از وجاود رابحااۀ
مثباات و معن ایدار بااین مکغیاار ساان و نیاااز دانشاای
کشککاران در زمینۀ کاشت و رابحۀ منفای و معنایدار
این مکغیر با نیاز دانشی کشککاران در زمیناۀ برداشات
است که به معنای این است که با افازایش سان ،نیااز
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دانشاای کشااککاران در زمینااۀ کاشاات ،افاازایش پیاادا
میکند ،اما در مورد برداشت کااهش ماییاباد .یافکاۀ
مربااو بااه نیاااز دانشاای برداشاات ،بااا یافکااههااای
( Pierre-André et al. )2010همخااوانی دارد کااه در
بررسی خود به کاهش نیاز آموزشای باا افازایش سان
اشاره کردهاند .بین سح تحصیال کشاککاران و نیااز
دانشی آنان در زمینۀ برداشت و نیاز دانشی کل رابحاۀ
مثبت و معنیدار وجود داشت .این نکیجه بیاانگر ایان
است که با افازایش تحصایال  ،نیااز دانشای آناان در
زمینۀ برداشت و نیاز دانشی کل افزایش ماییاباد کاه
دالیاال آن را م ایتااوان بااه سااابقۀ کاام کشااتوکااار
اکا یپکوس در کشور نسبت داد و نیز اینکه کشتوکاار
اکااا یپکوس ،فعااا یکی تخصصاای اساات و اصااول فناای
کاشاات ،داشاات و برداشاات آن بااا توجااه بااه شاارایط
جغرافیااایی کشااور و تحقیقااا در حااال اجاارا ،رونااد
تکاملی را طی میکناد؛ از ایانرو ،داشاکن تحصایال
زیاد برای کشتوکار این محصول کفایت نمیکند .این
یافکه مغایر با یافکههاای (Pierre-André et al. )2010
است کاه در بررسای خاود باه تاأثیر مثبات افازایش
تحصیال بر کاهش نیازهای آموزشی اشاره کردهاند.
وجود رابحۀ مثبت و معنایدار باین مکغیار ساابقۀ
فعا یت کشااورزی کشاککاران و نیااز دانشای آناان در
زمینۀ کاشت و رابحۀ منفی و معنیدار ایان مکغیار باا
نیاز دانشی کشککاران در زمینۀ برداشت به معنای این
است که با افزایش سابقۀ فعا یت کشاورزی کشککاران،
نیاز دانشی آنان در زمینۀ کاشت افزایش مییاباد ،اماا
در مورد برداشت کاهش مییاباد .باین ساابقۀ کشات
اکا یپکوس و نیاز دانشی کشککاران در زمیناۀ کاشات،
داشت و نیاز دانشی کل رابحۀ مثبت و معنیدار وجاود
داشت که به معنای افزایش نیاز دانشی کشاککاران در
زمینۀ کاشت ،داشت و نیااز دانشای کال ،باا افازایش
سابقۀ کشت اکا یپکوس است .همینین بین سح زیر
کشت زراعت چوب و نیاز دانشی کشککاران در زمیناۀ
داشت و نیاز دانشی کل رابحۀ منفی و معنیدار وجاود
دارد .ایاان نکیجااه بااه معنااای کاااهش نیاااز آموزشاای
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کشککاران با افزایش سح زیار کشات زراعات چاوب
است .وجود رابحۀ منفی و معنیدار بین مقدار شارکت
کشککاران در کالس ها و برناماههاای ترویجای و نیااز
دانشی آنان در زمینۀ کاشت ،برداشات و نیااز دانشای
کل به معنای کاهش نیاز آموزشی آنان در زمینه هاای
نامبرده با افزایش شرکت در کاالس هاا و برناماه هاای
ترویجاااای و در عااااینحااااال تااااأثیر مثباااات
فعا یااتهااای ترویجاای در پاسااخگویی بااه نیازهااای
آموزشاای آنااان اساات Kheiri & Saburi )2009( .و
( Alizade Anaraki et al. )2012نیز در بررسی خاود
به تأثیر مثبت شرکت در دورههای ترویجی بر کااهش
نیازهای آموزشی اشاره کاردهاناد .باین مقادار حضاور
کشککاران در برنامه های بازدید جمعی از مزارع نموناه
و ا گویی و نیاز دانشی آناان در زمیناۀ کاشات و نیااز
دانشی کل رابحۀ منفی و معنیدار وجاود دارد کاه باه
معنای کاهش نیاز آموزشی آنان باا افازایش حضاور و
مشارکت در برنامه های بازدید جمعی از مزارع نمونه و
ا گااویی کشاات اکااا یپکوس و اثربخشاای ایاان روش
آموزشای در پاسااخ باه نیازهااای آموزشای کشااککاران
اساات .همینااین ب این حااد مراجعااۀ کشااککاران بااه
کارشناسان و افراد باتجربه در زمینۀ تو ید چوب و نیاز
دانشی کشککاران در زمینۀ برداشت و نیاز دانشی کال
رابحااۀ منفاای و معنایدار وجااود دارد کااه بااه معنااای
کاهش نیاز آموزشی آنان در زمیناه هاای ناامبارده باا
افزایش مراجعه و تعامل آناان باا کارشناساان و افاراد
باتجربه و در نکیجه دریافت اطالعا در زمیناۀ تو یاد
چوب است .بین تعداد ساعا گوش کردن کشاککاران
به رادیو در طاول روز و نیااز دانشای آناان در زمیناۀ
برداشت رابحۀ منفی و معنیدار وجاود دارد کاه بادان
معناست که با افازایش گاوش کاردن باه رادیاو نیااز
دانشی آنان در زمینۀ برداشت کااهش مای یاباد .ایان
بدان معناست که این رسانه توانسکه اسات پاساخگوی
نیازهای آموزشی کشککاران در زمینۀ برداشات باشاد.
نککۀ مهم ،نبود تأثیر مناس تلویزیون در پاساخگویی
به نیاز آموزشی کشککاران با وجود اسکفادۀ بیشکر آنان
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است که د یل احکما ی آن را میتوان به پخش نشادن
برنامههای ترویجی مرتبط با کشتوکاار اکاا یپکوس از
این رسانه نسبت داد.
نکایج تحلیل رگرسیون نشان داد مکغیرهای ساابقۀ
کاشت اکا یپکوس ،شارکت در کاالس هاا و دوره هاای
ترویجی ،مراجعه باه کارشناساان و افاراد باتجرباه در
زمینۀ تو ید چوب و سح زیر کشت زراعات چاوب از
جمله مهمترین مکغیرهای پیشبینایکننادۀ تغییارا
مکغیر وابسکۀ نیازهای آموزشی کشاککاران اکاا یپکوس
در زمینۀ کاشت ،داشات و برداشات اسات .همیناین
نکایج تحلیل نشاندهندۀ نقاش ماؤثرتر مکغیار ساابقۀ
کشت اکا یپکوس در پیشبینی تغییرا مکغیر وابساکه
نیازهای آموزشی کشککاران در زمینۀ کاشت ،داشت و
برداشت است .این نکیجه نشاان مایدهاد کاه کسا
تجربه در کشتوکار یک محصول خااص مایتواناد در
بساایاری از موا ااع پاسااخگوی نیازهااای آموزشاای
کشککاران باشد ،اگرچه در این زمیناۀ تجاارب فاردی
به تنهایی کفایت نخواهد کرد و اهمیت تجارب آموزش
غیررساامی (ترویجاای) و آمااوزش رسامی (تحصاایال
دانشگاهی) را نباید از نظر دور داشت .یافکه هاای ایان
بخااش بااا یافکااههااای (،Kheiri & Saburi )2009
( Alizade Anaraki et al. )2012و (Pierre-)2010

 André et al.محابقت دارد.
این تحقیق با محدودیت هایی چون کمباود مناابع
علمی مرتبط با کشتوکار اکاا یپکوس ،کمباود مناابع
علماای ماارتبط بااا نیازساانجی آموزشاای ماارتبط بااا
کشااتوکااار گونااههااای جنگلاای چوبااده و مشااکل در
دسکرسی به برخی نمونههای تحقیق مواجه بود.
پیشنهادها
با توجه باه یافکاه هاای تحقیاق و در زمیناۀ رفاع
نیازهای آموزشی کشککاران اکاا یپکوس پیشانهادهای
زیر را میتوان بیان کرد:
 در برنامهریزی و سیاسکگذاریهای زراعت چاوبموضوع سنجش نیازهای آموزشی کشککاران باا هادف
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افزایش دانش تخصصی کشککاران و در نکیجه افازایش
اثربخشاای برنامااه و اسااکفادۀ مااؤثر و کااارا از منااابع
تخصصی یافکه مورد توجه جدی رار گیرد؛
 در محکوای برنامه هاای آموزشای کشاککاران درزمینۀ کاشت ،موضوعاتی چون فاصلۀ بین نهاال هاا در
کشت مخلاو  ،انادازۀ شای جاوی آبیااری و تعاداد
مناس ا درخکااان مااورد کشاات در هککااار؛ در زمینااۀ
داشت موضوعاتی چون کنکارل شاوری خاا و آب و
شیوۀ مناس آبیاری؛ و در زمینۀ برداشات موضاوعاتی
چون تأثیر دورۀ برداشت بر باازدهی محصاول چاوب،
زمان مناس برداشت ،اصول نگهداری محصول ،ارتفاع
حع درخت و انکخاب جهات اناداخکن درخات ماورد
توجه بیشکری رار گیرد.
 در اجرای دورههای ترویجی دانشافزایای کشاتاکا یپکوس تمهیداتی در نظر گرفکه شود تا کشاککاران
مسنتر ،با تحصیال بیشکر و با سابقۀ بیشاکر فعا یات
در زمینۀ کشاورزی در او ویت رار گیرند.
 ازآنجاااا کاااه ساااابقۀ کشااات اکاااا یپکوس ازپیش بینیکنناده هاای مهام تغییارا مکغیار وابساکۀ
نیازهااای آموزشاای کشااککاران اکااا یپکوس در زمینااۀ
کاشت ،داشت و برداشات اسات ،توصایه مایشاود در
برنامههای ترویجی کشتوکار اکا یپکوس که باا هادف
پاسخ به نیازهای آموزشی کشاککاران اجارا مایشاود،
کشااککاران دارای سااابقۀ بیشااکر کشاات ،مااورد توجااه
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بیشکری رار گیرند.
 با توجه به تأثیر مثبات اساکفاده از شایوه هااییچون تشکیل کالسها و برنامههاای ترویجای ،بازدیاد
جمعی از مزارع نمونه و ا گویی و مراجعۀ کشککاران به
کارشناسان و افراد باتجربه در زمیناۀ تو یاد چاوب در
کاهش نیاز آموزشی آنان ،توصیه میشود باه اساکمرار
کاربرد این شیوه ها در آموزش اصول کشت اکا یپکوس
به کشککاران توجه جدی شود.
 با توجه به تأثیر مثبت گوش کردن باه رادیاو درکاااهش نیاااز دانشاای کشااککاران در زمینااۀ برداشاات،
توصیه می شود به تهیه و تو ید برنامههای رادیاویی و
پخش اسکانی آن با تأکید بر موضاوع اصاول برداشات
اکا یپکوس توجه جدی شود .عالوهبر این باا توجاه باه
اسکفاده بیشکر کشککاران از تلویزیاون و تاأثیر ناکاافی
این رسانه در پاسخگویی به نیاز آموزشی آناان ،ضامن
بررسی دالیل این موضوع ،نسابت باه تو یاد و پخاش
برنامه های تلویزیونی مرتبط با کشتوکاار اکاا یپکوس
به طور جدی توجه شاود .در ایان زمیناه ،همکااری و
تعامل ادارۀ کل منابع طبیعی ،گروههای ترویج و علاوم
جنگل دانشگاه و صداوسایمای اساکان بارای تو یاد و
پخش برنامه هاای رادیاویی و فایلمهاای آموزشای در
زمینۀ کشتوکار اکا یپکوس را مایتاوان مادنظر ارار
داد.
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Abstract
The aim of this descriptive and survey research was to determine the factors affecting the
knowledge needs of Eucalyptus growers in Golestan Province. The data were collected using
descriptive-correlation research and survey techniques. The study population consisted all of
300 Eucalyptus growers in Golestan province, out of which, 170 growers were randomly
selected. Data was collected through a questionnaire which its content validity and reliability
were confirmed by a pilot study using experts comments. The correlation test showed that
there is a significant relationship between variables age, literacy level, history of agricultural
activity, Eucalyptus cultivation background, wood crop cultivation area, visiting experts and
people with experience in the field of wood growing, attendance in extension classes and
programs, presence in collective visit programs from typical and model fields, number of
hours listening to the radio during the day and knowledge needs of Eucalyptus growers in
planting, growing and harvesting. Regression analysis results showed that Eucalyptus
cultivation background, attendance in extension classes and programs, visiting experts and
people with experience in the field of wood and wood crop cultivation area are the most
important predictors for knowledge needs of Eucalyptus growers in the fields of planting,
growing, and harvesting. This study recommended continuous use of practices such as
extension classes and programs, collective visit programs from typical and model fields,
visiting experts and people with experience in the field of wood growing, preparing and
production the radio programs in wood grower training with the aim of response to their
knowledge needs.
Keywords: Wood cultivation, Educational need, Extension program, Golestan Province.
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