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  ، گرگانگرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ،یکشاورز تیریمد ۀدانشکد کشاورزیگروه ترویج و آموزش  ارشد یکارشناسدانشجوی  5

  ، گرگانگرگان یعیو منابع طب یشاورزدانشگاه علوم ک ،یکشاورز تیریمد ۀدانشکد یو آموزش کشاورز جیگروه ترو اریدانش 2

 (51/4/5151تاریخ پذیرش:  ؛59/9/5159)تاریخ دریافت: 

 چکیده 
. گرفات  انجاام در اساکان گلساکان    پکوسیکشاککاران اکاا    یدانشا  یازهاا یبر ن مؤثرعوامل  تعیین هدف این تحقیق توصیفی و پیمایشی با

 یتصاادف  صاور   باه نفار   517 از بین آنهاا  نفر بودند که 177ن گلسکان به تعداد در اسکا پکوسیکشککاران اکا  ۀکلی ،بررسیمورد  تیجمع

آن باا   ییایبا اسکفاده از نظر مکخصصان و پا محکوایی آن ییکه رواگرفت  صور  پرسشنامه از اسکفاده با اطالعا  آوری جمع. شدند انکخاب

کشات   ۀساابق فعا یات کشااورزی،    ۀساابق  ،ال یتحصا سن، ساح   بین مکغیرهای  نکایج همبسکگی نشان داد شد. تأییدآزمون  اجرای پیش

و  هاا  کاالس شارکت در  حاد  ، تو یاد چاوب  زمینۀ مراجعه به کارشناسان و افراد با تجربه در حد  ، سح  زیر کشت زراعت چوب،پکوسیاکا 

 ازینبا  وش کردن به رادیو در طول روزبازدید جمعی از مزارع نمونه و ا گویی و تعداد ساعا  گ یها برنامهحضور در حد ی، جیترو یها برنامه

ساابقۀ  کاه   داد نشاان  تحلیل رگرسیون نکایجوجود دارد.  داری یمعنرابحۀ  اکا یپکوس کاشت، داشت و برداشتزمینۀ در  کشککاران یدانش

چوب و سح  زیر کشات   تو یدزمینۀ ترویجی، مراجعه به کارشناسان و افراد باتجربه در  یها دورهو  ها کالسکاشت اکا یپکوس، شرکت در 

اسکمرار  .اکا یپکوس است کاشت، داشت و برداشتزمینۀ در  نیازهای دانشی کشککاران ۀکنند ینیب شیپ مکغیرهای نیتر مهم از زراعت چوب

کارشناسان کشککاران به مراجعۀ بازدید جمعی از مزارع نمونه و ا گویی، ترویجی،  یها برنامهو  ها کالسچون تشکیل  هایی یوهشاسکفاده از 

از جملاه  رادیویی در آموزش کشککاران با هدف پاسخگویی به نیاز آموزشای آناان،    یها برنامهتهیه و تو ید و افراد باتجربه در تو ید چوب و 

 است.  پژوهشپیشنهادهای این 

 .نیاز آموزشیزراعت چوب، اسکان گلسکان، برنامۀ ترویجی، کلیدی:  یها واژه

 

 مقدمه 

ماادیریت نااامحلوب و و  چااوب ۀرویاا باایبرداشاات 

مرتبط ساب  شاده    های سازمانو  ها ارگانناهماهنگ 

جنگلای   هاای  عرصهاز  زیادیساالنه مساحت  کهاست 

عاالوه  (. Modir Rahmati, 2008) تخری  شودکشور 

، وضعیت کیفی و تناوع  ها جنگلبر کاهش کمّی سح  

بیشاکر   کاه نیز تغییر کرده  ها جنگل ای گونهو ترکی  

  کاااااهش کیفیاااات بااااوده اساااات  صااااور  بااااه

(Shamekhi, 1993.) از هیرو یب یبردار بهره با توجه به 

 از یباردار  بهره جز ایجاد تعادل بین یا چاره، ها جنگل

 مانااد ینماابااا ی  عااتیطب از حفاظاات وهااا  جنگاال

(Mosaddegh, 2012 .) نیا ا  بههای رسیدن  راهیکی از 

 یهاا  بخاش نیااز   مورد مصرفی و چوب تأمینو تعادل 

یاا   رشدتند درخکان کشت، خکلف صنعکی و خدماتیم

 ,Javanshir & Mosaddegh) اسااتزراعات چاوب   

 داشاات و کاشاات، عملیااا  بااه چااوب (. زراعات 1972

 مانناد ) ده چاوب  و تندرشاد  درخکی یها گونه برداشت

 کاه  شاود  یما  اطاال  ( اکاا یپکوس  و تبریازی  صنوبر،
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تلفیقی با محصوال   صور  بهیا  ییتنها بهممکن است 

 ;Hasanzad Navroodi, 2009)گیارد  زراعای انجاام   

Mahmudi & Danehkar, 2012). درخکاان  از یکا ی 

چاوب و تحقاق اهاداف برناماه      تاأمین در  که رشدتند

 ،داشاکه باشاد  مهمای   تاأثیر  تواناد  یما زراعت چاوب  

 ۀکنناد  تاأمین  کشت این گونهتوسعۀ . است پکوسیاکا 

دارای بهیناااه از اراضااای اساااکفادۀ اهااادافی چاااون 

 ازیا ن ماورد بخشی از چوب  تأمینمخکلف،  یها تیابل 

فضای سبز و کمک باه پاا ،   توسعۀ صنایع گوناگون، 

و تعاادیل آب و هااوا، کمااک بااه ا کصاااد  یساااز سااا م

، روساااکاییانو جلاااوگیری از مهااااجر    ییروساااکا

مواد او یاه   تأمینگوناگون و  یها نهیزمدر  ییزا اشکغال

 اساااات مصااااارف دارویاااای و صاااانعکی  باااارای 

(Javanshir & Mosaddegh, 1972.) 

 ،در  ا اا  طاارا زراعاات چااوب  دو اات اگرچااه 

در دسکور کار  رار را از کشککاران  مخکلف یها تیحما

تحقق اهداف طرا زمانی که رسد  می نظر به ،داده است

زمیناۀ  کاه کشاککاران داناش کاافی در     یافات  خواهد 

داشاکه  ده چاون اکاا یپکوس    چاوب  یهاا  گوناه زراعت 

؛ اباد ی یما تنها با آموزش تحقاق  موضوع این که باشند 

وا عای   شارایط و نیازهاای   باا  آموزشای کاه مکناسا    

ایان   ؛باشاد  معقول کارایی و بازده با کشککاران و همراه

کاه نیازهاای دانشای    اینمگار   ،مهم اتفا  نخواهد افکاد

بار آن شناساایی    ماؤثر کشککاران اکا یپکوس و عوامل 

نیازهااای ، تعیااین یآموزشااهاار نیاااز  پاایشامااا شااود. 

 باین  اخاکالف  از اسات  عباار   نیااز  و آموزشی اسات 

 )وضاع  محلاوبی  حا ات  )وضع موجاود( و  حال شرایط

. تعیین نیاز از (Fahimi, 2002باشد ) باید که محلوب(

  دگیااار یماااانجاااام  نیازسااانجی فراینااادطریاااق 

(Saburi & Minaie, 2008.) فراینااد ،نیازساانجی 

 آن سبراساا  کاه  اسات  اطالعاا   تحلیل و آوری جمع

  دشاااااو مااااای شناساااااایی افاااااراد نیازهاااااای

(Fathi Vajargah & Fakhamzade, 2010) . نکاایج 

 طریاق  از آموزشی اهداف که دهد یم اجازه نیازسنجی

: شاود  شناسایی اساسی خیلی پرسش دو به پاسخگویی

 نیااز  مورد آموزشی چه دارد؟ نیاز آموزش به کسی چه

 قیا د  یازسانج ین .(Fathi Vajargah, 2012) ؟اسات 

 کیا و اجرای  زییر طرا یاصل انیبن تواند یم یآموزش

و  ریازی  برناماه  منظور بهدر وا ع  .باشد یآموزش ۀبرنام

 بار آموزشی اثربخش منحبق  های برنامهتهیه و تدوین 

 هاای  برنامهبه آنان نیازهای  باید، افراد ۀعال خواست و 

. شاود آموزشی، از طریق فرایند نیازسانجی شناساایی   

مشااارکت بااا قوه و ن امخاطبااالعااا  از آوری اط جمااع

آموزشای   هاای  برناماه در فرایناد تشاخی     آنها دادن

هاای آموزشای    برناماه ی عملای، احکماال اجارا    طور به

مناس  و دسکیابی به بروندادهای مورد نظر را افزایش 

 .( Kheiri & Saburi, 2009) دهد می

 یآموزشا  یازسنجین های پروژهو اجرای  زییر طرا

عمال   ا گاوی  از طرا و روییمسکلزم پ یدر هر سحح

 ساب   تواناد  یممدل مناس   انکخاب و است مشخ 

. شود یازسنجین ندایفرد ت و اعکبار  شیو افزا لیتسه

وجاود   یازسنجیبرای ن یمفهوم چارچوب ایمدل  چیه

مفهومی  یها مدل .باشد یجهان رشیندارد که مورد پذ

اساات کااه نیازساانجی شااامل چهااار ا گااوی مفهااومی 

نیازسانجی در ساح  ملای،     بررسای مدل ند از ا ر عبا

ی کاربران و مدل بررسنیاز ضروری، مدل  بررسیمدل 

ی بررسا مدل  .ها سازمانسنجش نیازهای اطالعاتی در 

است که افراد جامعاه  مبکنی نیاز ضروری بر این فرض 

برای بقا، سازندگی و موفقیت در زندگی باه اطالعااتی   

کارد. ایان    پوشای  چشام  از آن توان نمیدارند که نیاز 

 ۀدرباار  ای زمیناه  اطالعا  شامل اطالعاا  یاا داناش   

اطالعاا  ماورد نیااز    و  مسائل روزمره و مبکالبه افاراد 

از نیاز  ی کااربران  بررسا مدل است. گیری  تصمیمبرای 

اسات کاه    نیازهای اطالعاتی ۀمحا عا  دربار ترین رایج

ن را مادنظر  تحلیل و تعیین نیازهای اطالعااتی کااربرا  

 (.Zarafshani et al., 2011) دهد یم رار 

که از آن جملاه  گذارند تأثیرعوامل مخکلفی بر نیاز 

بااه عواماال فااردی، ا کصااادی، اجکماااعی و  تااوان یماا

زیاادی بار    تاأثیر عوامال فاردی   ارتباطی اشاره کارد.  

د. برخی از عوامل فردی مرباو  باه   ننیازهای افراد دار
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رخی مربو  باه  انگیزش و بمانند  ییها یژگیوصفا  و 

گونااگون   یهاا  طیمحا تجارب کاری در برخورداری از 

جنسایت،  به توان  میدیگر  مؤثراز عوامل فردی است. 

وضعیت اشاره کرد. سن، شغل، مهار ، تجربه و انگیزه 

مکفاو  ا کصادی و اجکماعی نیز دسکرسی مکفااوتی را  

به خدما  اجکمااعی و اطالعااتی بارای افاراد فاراهم      

. در مواردی نیز این تفااو   است مؤثرنیاز و بر  کند یم

ناشی از نابرابری در دسکرسی به منابع اطالعاتی است. 

فقار و محرومیات   اجکمااعی،  کام  منز ات  در این بین 

زیادی بار نیازهاای    تأثیرا کصادی از عواملی است که 

از عوامل ا کصادی اطالعاتی با قوه و با فعل افراد دارد. 

از  اشاره کارد. ما کیت  و درآمدمقدار به  توان یمدیگر 

دسکرسای و اساکفاده از    حاد  تاوان  یمعوامل ارتباطی 

افاراد  دیگار  ارتباا  باا   حد و منابع اطالعاتی،  ها رسانه

ارتبا  با کارشناسان و افراد محلع، حد نظام اجکماعی، 

 ناام بارد   را  تحقیاق آموزشای و   یهاا  دورهشرکت در 

(Asemi et al., 2012.) 

اجاارای حاااکی از نیااز جااود بررساای منااابع مو 

بررسای نیااز آموزشای    ۀ در زمین مخکلف یها پژوهش

بار نیااز آموزشای     ماؤثر عوامل زمینۀ چه در  ؛ اگراست

تحقیاق   مانناد  ،اسات  صور  گرفکه کریتحقیقا  کم

(2009 )Kheiri & Saburi  با اسکفاده از پرسشنامه  که

شهرساکان   کااران  کاون یزبررسی نیازهاای آموزشای    به

نیازهاای آموزشای   که  ندنکیجه گرفکرداخکند و رودبار پ

 آبیاری و ها بیماری و آفا  با مبارزه زمینۀآنان بیشکر در 

 دانااشاساات. همینااین  ای  حاارهآبیاااری  ویااژه بااهو 

 ازبیشاکر  ، آموزشای  هاای  کاالس  در کننادگان  شارکت 

 .نکردنااد شاارکت هااا دورهبااود کااه در ایاان  افاارادی

(2008)Soheili Esfahani & Poormajidian   در

عوامال   نیتار  مهام  ،تحقیقی به کمک ابزار پرسشانامه 

 یآموزشا  یها برنامه نبودزراعت چوب را  ۀمحدودکنند

 منااطق  در چاوب  زراعت ۀتوسع یبرا یکاف یهیتوج و

 یفنا  و  یصاح  اصاول  باا  کشککاران ییآشنانا، مسکعد

 یقاات یتحق یها تیفعا  بودن یناکاف، برداشت و کاشت

 باودن  ماد اناکار، شاده  اصالا یها نهال تأمین زمینۀ در

 نیباا یمنحقاا ارتبااا  نبااود و تقاضااا و عرضااه ۀرابحاا

 .اناد  برشامرده  چوب کنندگان مصرف با دکنندگانیتو 

(2016 )Rezanejad et al.  و  یفیتوصاای قاایتحقدر

کااه نکیجااه گرفکنااد اباازار پرسشاانامه بااا  ،یشاایمایپ

در  تیا اهم  یا ترت باه  اغدارانب یآموزش ازین نیتر مهم

هارس درخکاان،     یصاح  باا روش  ییآشانا  مینۀزسه 

و اناواع   هاا  باا   یاریا آب دیا جد یهاا  کیتکنو  ها روش

اخذ آنها در ارتباا    ۀنحومرتبط و  یها وامو  ال یتسه

  .Alizade Anaraki et al( 2012). ستها با  یاریآب با

عوامال   ،با اسکفاده از فن پیماایش و ابازار پرسشانامه   

در  یصانوبرکار  ۀتوساع  بار  مؤثر یاجکماع ی وا کصاد

رسیدند  هجینک نیا  بهو  کردندرا بررسی  النیاسکان گ

شارکت  تعداد ساعا  سال کشت،  نیاو  یرهایکه مکغ

 ال یاساکفاده از تساه   قادار ی و مآموزشا  یها دورهدر 

 .داشکه است یصنوبرکار ۀتوسعمثبت بر  تأثیر ی،دو ک

(2012 )Safa & Rezaie  بار   ماؤثر عوامل  یبررس، در

به کماک فان پیماایش و     مرتعداران یآموزش یازهاین

 ازیاان نیبااکااه اسااکفاده از اباازار پرسشاانامه دریافکنااد 

 ۀساابق درآمد،  سح  ال ،یبا سح  تحص ی افرادآموزش

 یهاا  کاناال از  آناان  اساکفاده  حاد و  یمرتعدارفعا یت 

 دار یمعنا  ۀرابحا  یمخکلف کسا  اطالعاا  مرتعادار   

کاه در   افارادی  وجود دارد. همینین نکاایج نشاان داد  

 یآموزشا  ازیا از ن اند نکردهشرکت  یآموزش یها کالس

در بررسای   Underwood (1999) .برخوردارند یشکریب

با اساکفاده از   کشککاران چوب در آفریقانیازهای آموزشی 

نیااز آموزشای    نیتر مهم که پرسشنامه و مصاحبه دریافت

کشاات، ماادیریت آب و  باارایسااازی زمااین  آمااادهآنااان 

 Demchik & Wyatt (2005) بی محصاول اسات.  بازاریا

مادیریت  نیازهاای آموزشای    نیتر مهمدر تحقیق خود 

مادیریت پوشاش گیااهی در کشات     را منابع طبیعای  

معرفاای شاان توفااان درخاات و ایجاااد مااانع در براباار 

ه در تحقیقی با  .Pierre-André et al( 2010) .اند کرده

د تو یا  یهاا  گوناه بررسی نیازهای آموزشی کشککاران 

و بااود پرداخکنااد. اباازار تحقیااق پرسشاانامه  کااائوچو 

منظم  یریگ نمونهشیوۀ نفر بودند که به  97کشککاران 
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 نیتار  مهام تصادفی انکخااب شادند. نکاایج نشاان داد     

تو ید مواد کاشات، فناون   کشککاران نیازهای آموزشی 

اسات. نکاایج   کاار   و پیشارفکۀ کشات  و فنون  یزن ضربه

 سان،  نیو معنادار ب ینفم ۀرابحهمینین بیانگر وجود 

باا   یو ا کصااد  یاجکمااع  تیا و مو ع ال یسح  تحص

باود. همیناین عضاویت     کشااورزان  یآموزش یازهاین

 یازهاینبا  یمثبکرابحۀ  5کشاورزان در سازمان کائوچو

در  ،Tarleton (2011). داشااتکشاااورزان  یآموزشاا

ارزیابی نیازهای آموزشی کشککاران چوب در جمهوری 

مربو  باه   ا رانهآ نیتر مهم ،ک پرسشنامهبه کمایر ند 

 کشت یها نیماشاسکفاده از نحوۀ عملیا  احداث با ، 

 نکاایج پاژوهش  اساکفاده از ساموم رکار کارد.     نحوۀ  و

(2013) McConnell یهاا  چاوب داد کشککاران  نشان 

و آفاا  چاوب و    هاا  یماار یبکنکرل  زمینۀجنگلی در 

 .دارناد  چوب به آموزش بیشاکری نیااز   یها هیپابهبود 

(2014) Charmchian Langerodi and 

Esmailzadeh   باغاداران  در بررسی نیازهای آموزشای

این نیازهاا در   نیتر مهمکه دریافکند  ایراندر  کار پسکه

با  Mubaiwa (2015). استگیاه تغذیۀ مدیریت  زمینۀ

نفر  541مصاحبه با شیوۀ اسکفاده از ابزار پرسشنامه و 

های کوچک و مکوساط کشات و   کار و کس کارکنان از 

را نیازهاای آموزشای آناان    چوب در زیمباابوه  فراوری 

باار  یمبکناا یابیاابازار، آال  نیماشاااز  اسااکفاده شااامل

ضااوابط و  یارتباااط یهااا مهااار ، صااادرا ، نکرنااتیا

 رکر کرده است.نقل  و حمل

 ۀشاده و پیشاین   بیاان مباحا  نظاری   با توجه باه  

ا کصاادی و   ،اجکمااعی ، عوامل مخکلف فردیپژوهش، 

و بار ایان    ثیرگذارناد أتآموزشای  ارتباطی بر نیازهاای  

تاوان بیاان کارد     را مای اساس چارچوب نظری تحقیق 

 یبررس ،پژوهش حاضرهمینین هدف کلی  (.5)شکل 

 پکوسیکشاککاران اکاا    یدانش یازهایبر ن مؤثرعوامل 

اهااداف اخکصاصاای آن شااامل   ودر اسااکان گلسااکان 

ان اکااا یپکوس در شااناخت نیازهااای دانشاای کشااککار

بااین  ۀو رابحاا کاشاات، داشاات و برداشاات   ۀناایزم

فاردی، ا کصاادی، اجکمااعی و ارتبااطی      هاای  یژگای و

 یهاا  نهیزمدر  آنان یدانش ازینکشککاران اکا یپکوس و 

 .است کاشت، داشت و برداشت

 

 5چارچوب نظری تحقیق -5شکل 

 

 
1. Rubber organization 
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 ها مواد و روش

 منطقه پژوهش

 ،اساکان گلساکان   ،جغرافیایی این تحقیاق  ۀمحدود

طاول   ۀدرجا  91تاا   درجه 94یی ایجغراف ۀمحدوددر 

 نیدر باا وی شااما  عارض  59/11 تااا 17/11 وی شار  

  ارار ی سمنان و خراساان شاما    مازندران، های اسکان

. از اسات مرباع   لومکریک 22722 اسکان مساحتدارد. 

 417777را مرتاع و   هککاار  5521777 ،محدوده نیا

از سح   درصد 17 حدود عمجمو را جنگل و در هککار

. سح  زیر کشت گیرد در بر می یعیرا منابع طب اناسک

هککار با توان تو ید  1977اکا یپکوس در اسکان حدود 

 ینا یب شیپ که مکر مکع  چوب است 511777 ۀساالن

از ساال  یعنای   ساا ه  51اجرایی  ۀطی برنامشده است 

سح  زیر کشت اکاا یپکوس در   ،5471تا سال  5111

 21991باه   5474و در افاق  هککار  51597به  اسکان

 برساد مکرمکع  چاوب   915547با توان تو ید هککار 

(Department of Natural Resources and Watershed 

Management of Golestan Province, 2015). 

 شیوه اجرای پژوهش

باه  و  باود  یهمبسکگ –یفیتوصاز نوع این تحقیق 

تلفیقای از  اسکفادۀ ا ب 5154پیمایشی و در سال شیوۀ 

ی نیاااز ضااروری و بررساانیازساانجی شااامل دو ماادل 

کل مناابع   ۀادارآمار  بنابر .گرفتانجام کاربران  بررسی

جمعیات ماورد    ،سکان گلساکان طبیعی و آبخیزداری ا

کشااککار اکااا یپکوس در اسااکان  177شااامل  بررساای

 یریااگ نمونااه ۀویکااه بااا اسااکفاده از شاابااود گلسااکان 

 & Krejcieو براساااس جاادول بااا انکساااب یتصااادف

Morgan (1970) ، 517 باا   .نفر از آنان انکخاب شدند

و آبخیازداری   کال مناابع طبیعای    ۀتوجه به آماار ادار 

برای هر حوزه باه شارا    ها نمونهاسکان گلسکان حجم 

 دست آمد. هب 5جدول 

 یافکه به حوزه اخکصاص یها نمونهکاشت درخکان چوبده و  یها حوزهنام  -5جدول 

یافکه به هر حوزه اخکصاص ۀنمونتعداد  کشککاران در هر حوزه نام حوزه  

 کردکوی

 بندرگز

 گرگان

  ال آ 

 گنبد

 کال ه

ککول  آباد علی  

 آزادشهر

 مینودشت

49 

17 

17 

17 

17 

59 

59 

57 

59 

29 

14 

51 

51 

49 

5 

5 

1 

5 

 سکانکل منابع طبیعی و آبخیزداری اسکان گل ۀادار: خذأم                       

 

 یآور جماع نیاز با تکمیل پرسشنامه  اطالعا  مورد

 یهاا  یژگا یومخکلف پرسشنامه شامل  یها بخششد. 

کشات   ۀساابق  ،یکشااورز  تیا فعا  ۀسابقسن، ) فردی

 درآمد قدارم) ، ا کصادی(ال یتحص سح  و پکوسیاکا 

 حااد)اجکماااعی  (،اکااا یپکوس کشاات ریااسااح  ز و

 حاد  و یجا یترو یهاا  برناماه و  هاا  کالسمشارکت در 

از مازارع نموناه و    یجمعا  دیازدب یها برنامهدر  حضور

کارشناساان و افاراد   ارتبا  باا  حد )و ارتباطی  (ییا گو

 یهاا  برنامهتماشای  حد ،چوب دیتو  زمینۀباتجربه در 

و نیازهاای آموزشای   ( رادیوگوش کردن به  و تلویزیون
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کاشاات، داشاات و  زمینااۀباار مبنااای دانااش آنااان در 

آن با اساکفاده از   یها هیگوکه  بود کوساکا یپبرداشت 

تخصصاای، مقاااال  و نظاار مکخصصااان و  هااای ککاااب

نیازهاای آموزشای کاشات     .کارشناسان اسکخراج شاد 

، داشاات یا هیااگو وسااه بیسااتبراساااس یااک شاااخ  

و برداشات براسااس    یا هیگو پنجبراساس یک شاخ  

تدوین شد که هار کادام از    یا هیگو هشتیک شاخ  

شاامل   یا ناه یگز اساس طیف  یکر  پنجبر ها هیگواین 

(، موافاق )باا ارزش   9)باا ارزش عاددی    موافقت کامل

)باا   ت(، مخا فا 1)باا ارزش عاددی    نظر یب(، 4عددی 

( 5)با ارزش عاددی   مخا فت کامل( و 2ارزش عددی 

 سنجیده شدند.

 روش تحلیل

پرسشانامه از نظار   محکاوایی  برای تعیاین روایای   

ان تارویج و آماوزش   و کارشناسا علمای    أهیعضای ا

کشاورزی و کارشناسان جنگلداری اسکفاده شد. پایایی 

مجزا تعیین شاد.   ۀپرسشنام 17ابزار تحقیق با تکمیل 

مکغیار نیازهاای آموزشای    ضری  آ فای کرونباخ برای 

و  15/7، نیازهاااای آموزشااای داشااات 11/7کاشااات 

بود که بیانگر این بود  11/7نیازهای آموزشی برداشت 

اطالعاا   جش از پایایی الزم برخوردار بود. ابزار سنکه 

تحلیل  و ، تجزیهSPSS20 افزار نرمآمده با کمک  دست به

فراوانای، درصاد،    یهاا  آمااره . برای این منظاور از  شد

و تحلیل رگرسیون همبسکگی میانگین، انحراف معیار، 

 اسکفاده شد.
 

  نتایج

 سانی  تحقیاق، میاانگین   یهاا  افکاه یبا توجاه باه   

فعا یاات  ۀسااابقو میااانگین  سااال 11/41پاسااخگویان 

کمکاار از نیماای از و  بااود سااال 54آنااان کشاااورزی 

کشاات  ۀسااابقسااال  9 (،درصااد 47) اسااخگویانپ

 بیشاااکرساااح  تحصااایال   .داشاااکنداکاااا یپکوس 

ت سح  زیرکشا  بود. دیپلم، (درصد 1/45)پاسخگویان 

درصد( از پاسخگویان کمکار   12نفر ) 515 اکا یپکوس

 (، دردرصاد  9/91شکر پاساخگویان ) بیهککار بود.  1از 

ماارتبط بااا کشاات  ترویجاای  یهااا دورهو  هااا کااالس

در  آناان  درصاد  1/11و  نداشاکند شارکت  اکا یپکوس 

مراجعاه   به کارشناس زراعت چاوب  بار  کیطول سال 

 یتماشااا، از بااین وسااایل ارتبااا  جمعاای .کننااد یماا

ماورد توجاه پاساخگویان     ی بیشکرونیزیتلو یها برنامه

 هیککاب، نشار مککوب ) یها رسانهمینین هبوده است. 

ی و عاایمنااابع طب کارشناسااان، (یجاایو مجااال  ترو

کاه   اسات جاز  مناابعی   ترتیا    به باتجربه کشککاران

زراعات   زمینۀدر ا نهاز آاطالعا  بیشکری پاسخگویان 

 .اند کردهکس  چوب 

 کاشت زمینۀدر کشتکاران دانش حد بررسی  -

فاراد ماورد   ا یآموزشا  یازهاا ین یبررسا  منظاور  به

 ، داشت و برداشت اکاا یپکوس، کاشتزمینۀ در  بررسی

 45/2تااا  5 ازیااامک ه،یااهاار گو نیانگیاابااا توجااه بااه م

تاا   9/1مکوساط و   ازین 45/1تا  9/2 اد،یز ازین عنوان به

نکاایج نشاان   کم در نظار گرفکاه شاد.     ازین عنوان به 9

در  کاشات زمیناۀ  در  بررسیدانش افراد مورد  دهد یم

باا   پکوسیصور  کشت مخلو  اکاا   در"چونمواردی 

مکر  9/2×  4از هم  ها نهالکشت  ۀفاصل ،درخکان دیگر

 یاریا آب یهاا  یجاو   یشا "، "شاود  یمگرفکه  در نظر

هار هککاار    در" ،"باشد میمال دیبا پکوسیدرخکان اکا 

در  ،"کشت شاود  وسیپکاصله اکا  2977حداکثر  دیبا

یان  و آناان باه آماوزش بیشاکری در ا     حد پایین است

 .(2)جدول  نیاز دارند ها نهیزم

 بررسی حد دانش کشتکاران در زمینۀ داشت-

در  بررسای دانش افاراد ماورد    دهد یمنکایج نشان 

چه مقدار نماک در   هر" چوندر مواردی  زمینۀ داشت

 پکوسیاکاا   یفرعا  یها شهیرباشد،  شکریآب ب ایخا  

و  "شاود  یشده و از مقادار رشاد آن کاساکه ما     ادتریز

به روش  یاریآب پکوس،یمناس  در زراعت اکا  یاریآب"

 عباار   باه پاایین اسات.   در حاد   "و پشکه است یجو

نیااز   هاا  ناه یزمدیگر آنان به آموزش بیشکری در ایان  

 (.1دارند )جدول 
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 کاشتزمینۀ در کشککاران دانش حد  یبند رتبه -2 جدول

 سح  نیاز *میانگین هیگو رتبه

 کم 11/4 است. ازین سکید فیشخم و دو رد فیرد کی پکوس،یت اکا کش نیزم یساز آماده برای 5

 اهان،یگ نیا یبقوال  را در مزرعه کاشت و  بل از گلده ۀریت اهانیگ پکوس،یبهکر است  بل از کاشت اکا  2

 و خا  را برگردان کرد.زد را شخم  نیزم
 کم 12/4

 کم 15/4 الزم است. پکوسیراعت اکا شخم  بل از کاشت در ز نوبت  کیشخم زمسکانه و  نوبت  کی 1

 کم 24/4 مکر است. 1×  4 ای 1× 1 کپوسیاکا  یها کشت نهال ۀفاصل نیتر مناس  4

و تا  هکردپر  یوانیخا  و کود ح یبهکر است کف آن را با مقدار پکوسیکشت نهال اکا  ۀچا از حفر  پس 9

 زمان کاشت رها کرد.
 کم 25/4

 کم 71/4 است. زییپا ،پکوسیکشت نهال اکا  یها هچا حفر  یزمان برا نیبهکر 1

 کم 72/4 مناس  است. پکوسیرشد اکا  یمرطوب برا نسبت بهنرم و  خا  1

 کم 75/4 توان به خا  اضافه کرد. یمرا  دهیپوس یوانیتن کود ح 47تا  17هنگام شخم  در 1

 کم 15/1 ه رشد است.(  ادر بییایو  ل یخنث ،یدیاس ) ها خا در تمام  پکوسیاکا  درخت 5

 کم 11/1 است. پکوسیهرز  بل از کاشت اکا  یها علف یساز پا مناس   یها روشاز  یکی ،آتش 57

 کم 15/1 .شود یمو خشک  ندارد یاما در مقابل سرما مقاومت چندان ،کند یمتحمل  یخوب بهگرما را  پکوسیاکا  55

مکر در  1تا  2 یزراع اهانیاز گ ها نهالکشت  ۀفاصل ،یزراع اهانیبا گ پکوسیصور  کشت مخلو  اکا  در 52

 .شود یمنظر گرفکه 
 کم 95/1

 کم 95/1 .کند یمرشد  یخوب بهاست هم  ریفق ییغذا که از نظر مواد ییها خا  در پکوسیاکا  51

 کم 92/1 .است مکر یسانک 97تا  17 پکوسیشخم مناس  در زراعت اکا  عمق 54

 مکوسط 45/1 اواخر آرر تا اواخر اسفند است. یاصل نیها در زم نهالزمان کاشت  نیبهکر 59

 مکوسط 41/1 مکر است. 4/7×  4/7×  4/7 پکوسیکشت نهال اکا  یها چا هابعاد  نیتر مناس  51

 مکوسط 41/1 مکر باشد. یسانک 19از  شکریو ب 59کمکر از  دیکشت در مزرعه نبا یبرا یانکخاب یها نهال طول 51

خشک  یهنگام وزش بادها ایگرم  یو از کاشت نهال در هوا گیردانجام  یابر یدر هوا دیبا یارکها ن ا یعمل 51

 .کرد یخوددارباید 
 مکوسط 41/1

 مکوسط 59/1 .دهد یماز خود نشان  یادیخا  مقاومت ز یدر مقابل شور پکوسیاکا  55

 مکوسط 51/2 ت.بهکر از کشت نژادهای بومی اس پکوسیاکا  ۀشد اصالانژادهای  کشت 27

 زیاد 11/2 کشت شود. وسپکیاصله اکا  2977حداکثر  دیهر هککار با در 25

 زیاد 94/5 باشد. میمال دیبا پکوسیدرخکان اکا  یاریآب یها یجو  یش 22

 زیاد 95/5 .شود یمگرفکه  کر در نظرم 9/2×  4از هم  ها نهالکشت  ۀفاصل ،درخکان دیگربا  پکوسیصور  کشت مخلو  اکا  در 21
 9تا  5میانگین: دامنۀ *

 

 داشتزمینۀ در کشککاران دانش  حد یبند رتبه -1 جدول

 سح  نیاز *میانگین گویه  رتبه

 کم 11/1 .است وریشهر اواخرتا  بهشتیارد  اواسطمرحله از شش  پکوسیاکا  درخت  یاریآب  دفعا  5

 کم 91/1 است. یسرد ضرور یها زمسکاندر  صخصو به شهیاز خروج ر یریجلوگ یبرا ها نهال یپا یده خا  2

 کم 99/1 است. دیو شد کبارهیبهکر از هرس  پکوسیسبک و مکناوب اکا  هرس 1

 مکوسط 45/1 و پشکه است. یبه روش جو یاریآب پکوس،یمناس  در زراعت اکا  یاریآب 4

9 
شده و از مقدار رشد  دترایز پکوسیاکا  یفرع یها شهیرباشد،  شکریآب ب ایچه مقدار نمک در خا   هر

 شود. یمآن کاسکه 
 مکوسط 21/1

 9تا  5میانگین: دامنۀ 
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 برداشتزمینۀ در  کشتکاراندانش حد بررسی  -

در برداشات  زمینۀ در  بررسیافراد مورد  سح  نیاز

 نیشکریب پکوسیبرداشت دوم اکا  ۀدور"چون  یموارد

اساکه  آن ک انادازه بعد از  یها دورهبازده را داشکه و در 

رشاد   انادازۀ باه   پکوسیزمان برداشت اکا " ،"شود یم

مکر باه بااال( و ناوع     یسانک 57درخت،  حر آن ) یطو 

درخات  "، "دارد یمحصول  ابل مصرف در بازار بساکگ 

بااز   طیدر مزرعه و مح یمدت یتوان برا یمشده را   حع

آن به باازار مصارف    عیبه حمل سر یازیتلنبار کرد و ن

شاود و   دهیا از حدا ل ارتفااع بر  بایددرخت "، "ستین

 هنگاام "و  "گذاشات  یکناده باا    یچاوب را رو  نباید

در  ،"انداخت  یدر جهت شا را نهآ دیبان حع درخکان 

و آنان به آماوزش بیشاکری در ایان     استمکوسط حد 

 .(4)جدول نیاز دارند  ها نهیزم

برداشتزمینۀ در  کشککاراندانش حد  یبند رتبه -4 دولج  

برداشت ۀمرحلمربو  به  یاه هیگو رتبه  سح  نیاز میانگین 

45/4 حمل شود.   دیگر به نقا  شده الزم است با پوشش مناس  برداشتچوب  5  کم 

91/1 شود. زیمرطوب پره یها محلچوب در  خکنیاز ر دیبا 2  کم 

1 
 زمسکانه یاست و در صور  ضرور  و سرما یسا گ 57تا  1 پکوسیسن برداشت درخت اکا  نیبهکر

 .گیرد یانجام م زین یسا گ پنجبرداشت چوب در 
91/1  کم 

41/1 .انداخت  یدر جهت شا را نهآ دیبان حع درخکان  هنگام 4  مکوسط 

45/1 گذاشت. یکنده با  یچوب را رو نبایدشود و  دهیاز حدا ل ارتفاع برباید درخت  9  مکوسط 

1 
آن به بازار  عیاز تلنبار کرد و به حمل سرب طیدر مزرعه و مح یمدت یبرا توان یمشده را   حع درخت

 . ستین یازینمصرف 
11/1  مکوسط 

1 
به باال( و نوع محصول  ابل  مکر یسانک 57درخت،  حر آن ) یرشد طو اندازۀ به  پکوسیبرداشت اکا  زمان

 دارد. یمصرف در بازار بسکگ
11/1  مکوسط 

2/1 . شود یمآن کاسکه اندازۀ بعد از  یها دورهدر و  داردبازده را  نیشکریب پکوسیبرداشت دوم اکا  ۀدور 1  مکوسط 
9تا  5میانگین:  ۀدامن  

 

 آزمون همبستگی-

هاای فاردی،    ویژگای همبسکگی باین  نکایج آزمون 

 یدانش ازینا کصادی، اجکماعی و ارتباطی کشککاران و 

 کاشاات، داشاات و برداشاات   یهااا نااهیزمدر  آنااان

گی اساپیرمن  از ضاری  همبساک  با اسکفاده  اکا یپکوس

 ،سان  هاای باین مکغیر کاه   دهد یمنشان  9در جدول 

 ۀسااابق، فعا یاات کشااورزی  ۀساابق  ،ال یتحصااساح   

حاد   ،سح  زیر کشت زراعت چاوب ، پکوسیکشت اکا 

تو یاد  زمینۀ مراجعه به کارشناسان و افراد باتجربه در 

 ،یجا یترو یهاا  برنامهو  ها کالسشرکت در  حد، چوب

بازدید جمعی از مزارع نموناه   یها برنامهحضور در حد 

با  ساعا  گوش کردن به رادیو در طول روزو  و ا گویی

مراحال  یاا بیشاکر   مرحلاه  یاک  در  آناان  یدانشا  ازین

 ۀرابحا نیااز دانشای کال    یاا  کاشت، داشات، برداشات   

 وجود دارد. داری یمعن
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 های کاشت، داشت و برداشت زمینهدانشی در  مکغیرهای فردی، ا کصادی، اجکماعی و ارتباطی و نیازهمبسکگی بین  -9جدول 

 نیاز دانشی               

 

 مکغیر        
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 -541/7 -255/7**  -575/7 551/7* سن

 215/7 ** 171/7 ** 549/7 771/7 ال یتحص

 -715/7 -212/7**  -715/7 291/7**  فعا یت کشاورزی ۀسابق

 112/7 ** 541/7 254/7**  221/7**  پکوسیکشت اکا  ۀسابق

 -711/7 -751/7 -711/7 775/7 درآمد قدارم

 725/7 سح  زیر کشت زراعت چوب
 *515/7- 559/7-  *595/7- 

 یجیترو یها برنامهو  ها کالسشرکت در 
 **241/7- 571/7-  **271/7-  **212/7- 

 های بازدید جمعی از مزارع نمونه و ا گویی مهبرناحضور در حد 
 *554/7- 579/7- 791/7-  *514/7- 

 -272/7**  -551/7*  -715/7 -512/7 تو ید چوبزمینۀ مراجعه به کارشناسان و افراد باتجربه در حد 

 -541/7 -511/7* -575/7 712/7 تعداد ساعا  گوش کردن به رادیو در طول روز

 -711/7 -752/7 -755/7 725/7 تلویزیون در طول روز تعداد ساعا  تماشای

         75/7در سح   دار یمعن**              79/7در سح   دار یمعن* 

 

 تحلیل رگرسیون

داناش   مکغیرهای مسکقل بر تأثیربررسی  منظور به

از تحلیل رگرسیون چندگانه باه  کشککاران اکا یپکوس 

ایان   ۀدهناد  نشاان  گام اسکفاده شد. نکاایج  به روش گام

مکغیار   چهاار ، بررسیاست که از بین مکغیرهای مورد 

و  هااا کااالسشاات اکااا یپکوس، شاارکت در اک ۀسااابق

، مراجعااه بااه کارشناسااان و افااراد ترویجاای یهااا دوره

تو یاد چاوب و ساح  زیار کشات      زمیناۀ  باتجربه در 

که  یطور به ،رگرسیون شدند ۀوارد معاد زراعت چوب 

کاشات اکاا یپکوس وارد    ۀابقمکغیار سا   ،در او ین گاام 

معاد ااۀ رگرساایون شااد. مقاادار ضااری  همبسااکگی   

Rو ضری  تعیاین )  411/7( این مکغیر R) ۀچندگان
2 )

شاارکت در مکغیاار اساات. در گااام دوم،   555/7آن 

ترویجای وارد معاد اۀ رگرسایون     یها دورهو  ها کالس

 451/7برای این مکغیر مقدار ضاری  همبساکگی    .شد

 ،دسات آماد. در گاام ساوم     هب 241/7و ضری  تعیین 

زمیناۀ  مراجعه به کارشناسان و افراد باتجربه در مکغیر 

مقدار ضاری    و وارد معاد ۀ رگرسیون شدتو ید چوب 

 212/7و ضاری  تعیاین    925/7همبسکگی چندگانه 

در گام چهارم، مکغیار ساح  زیار کشات زراعات      شد. 

چااوب وارد معاد ااۀ رگرساایون شااد و مقاادار ضااری   

 212/7و ضاری  تعیاین    925/7دگانه همبسکگی چن

گفات   تاوان  یما با توجه به مقدار ضاری  تعیاین   شد. 

درصاد از تغییارا  مکغیار وابساکه )داناش       17 حدود

کاشاات، داشاات و زمینااۀ اکااا یپکوس در  کشااککاران

سابقه کاشات اکاا یپکوس،   ( توسط مکغیرهای برداشت

ترویجای، مراجعاه باه     یها دورهو  ها کالسشرکت در 

تو یاد چاوب و   زمیناۀ  ن و افراد باتجرباه در  کارشناسا

 اسات  ریپاذ  ینا یب شیپا سح  زیر کشت زراعت چوب 

 .(1)جدول 
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 مکغیرهای مؤثر بر دانش کشککاران -1جدول 

 مکغیر گام

ی 
کگ

بس
هم

  
ری

ض

انه
دگ

چن
ن 

یی
 تع

 
ری

ض
ن  

یی
 تع

 
ری

ض

ل
دی

تع
 

ده
ش

 

دار
مق

 
ون

زم
آ

 
 

  
سح

ی
عن

م
 

ی
دار

 

 777/7 111/15 519/7 555/7 411/7 کاشت اکا یپکوس ۀسابق اول

 777/7 971/21 215/7 241/7 451/7 ترویجی یها دورهها و  کالسشرکت در  دوم

 777/7 112/27 291/7 212/7 925/7 تو ید چوبزمینۀ تجربه در  بامراجعه به کارشناسان و افراد  سوم

 777/7 155/51 212/7 255/7 941/7 زیر کشت زراعت چوبسح   چهارم

 

 زمینااۀعاد ااۀ رگرساایون چیاازی در مازآنجااا کااه 

 ینا یب شیپا اهمیت نسبی مکغیرهای مسکقل در مورد 

بارای تعیاین    ،کناد  ینما تغییرا  مکغیر وابسکه بیاان  

 یناایب شیپاااهمیاات نساابی مکغیرهااای مسااکقل در  

 .باید به مقدار بکاا توجاه کارد    ،تغییرا  مکغیر وابسکه

 دیگار  تأثیرهر مکغیر مسکقل را جدا از  تأثیراین آماره 

. دهاد  یما مکغیرهای مسکقل بر مکغیار وابساکه نشاان    

گاذارترین مکغیار مساکقل بار     تأثیربکاا،   ۀآماربراساس 

 ۀساابق چاوب(،   کشاککاران  یدانشا نیاز ) وابسکهمکغیر 

یعنای   ؛اسات  425/7 یکشت اکا یپکوس با مقدار بکاا 

کشات   ۀساابق یک واحد تغییر در انحراف معیار مکغیر 

ییر در انحراف معیار واحد تغ 425/7 سب  ،اکا یپکوس

دوماین مکغیار   ترتی   نیهم به. شود یممکغیر وابسکه 

و  هاا  کاالس گذار بار مکغیار وابساکه، شارکت در     تأثیر

سومین مکغیر ، 241/7 یترویجی با مقدار بکا یها دوره

مراجعه به کارشناساان و افاراد باتجرباه در     ،گذارتأثیر

ن و چهاارمی  ،511/7 یتو ید چوب با مقدار بکاا زمینۀ 

باا  ساح  زیار کشات زراعات چاوب       ،گذارتأثیرمکغیر 

 .(1)جدول  است 511/7 یمقدار بکا

 یونیمدل رگرس جینکا -1جدول 

 مکغیرها
مقدار 

 ثابت

 خحای

 معیار
 مقدار بکا

مقدار 

 آزمون
 یدار یمعنسح  

 - 715/7 121/1 ضری  ثابت
**175/45 777/7 

 777/7 941/1** 425/7 752/7 711/7 کاشت اکا یپکوس ۀسابق

 777/7 -191/1** -241/7 775/7 -714/7 ترویجی یها دورهو  ها کالسشرکت در 

 -511/7 775/7 -724/7 تو ید چوبزمینۀ تجربه در  بامراجعه به کارشناسان و افراد 
*915/2- 755/7 

 -511/7 771/7 -759/7 زیر کشت زراعت چوبسح  
*941/2- 752/7 

    79/7در سح   دار یمعن *                75/7در سح   دار یمعن **

 

 ،1 و نکاایج جادول  شده  ارائهبا توجه به توضیحا  

 :استشکل زیر  بهخحی حاصل از رگرسیون  ۀمعاد 

 5رابحۀ 
Y = 121 /1  + 711/7  X1 - 714/7  X2 - 724/7 X3  - 759/7  X4 
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 بحث

پوشش  شیافزا یها از راه یکی امروزه زراعت چوب

 یگاارید یت کااه بااا کاربردهااااساادر کشااور  یدرخکاا

هماراه اسات. اگار     انییدرآمد روساکا  شیهمیون افزا

بخواهند زراعات چاوب را باا هادف حفا       کشککاران 

کشاور   یچاوب مصارف   دیا تو  شیو افزا یمنابع جنگل

 نیتادو  آنها یبرا یآموزش یها برنامه بایدادامه دهند، 

 یهاا  برناماه گاام اول در طراحای    ،حاال  ایان . باا  شود

تعیااین نیازهااای آموزشاای  ،اعاات چااوبآموزشاای زر

این تحقیق  ،هدف برنامه است. بر این اساس یها گروه

زمیناۀ  در بررسی نیازهای آموزشی کشککاران با هدف 

اکا یپکوس در اسکان ، داشت و برداشت عملیا  کاشت

 .گرفتگلسکان انجام 

 دار تیاااو ونیازهااای آموزشاای   نکااایج نشااان داد 

 نیب ۀفاصلضوعاتی چون مو ،کاشتزمینۀ در  کشککاران

و  ی آبیااری جاو   یشا اندازۀ ، در کشت مخلو  ها نهال

اسات. ایان    تعداد مناس  درخکان مورد کشت در هککار

 & Soheili Esfahani( 2008) پاژوهش یافکه با نکایج 

Poormajidian ،(2010)Pierre-André et al.   و

(1999 )Underwood .داشات زمینۀ در  محابقت دارد، 

شایوۀ   و کنکارل شاوری خاا  و آب   چون  موضوعاتی

از جملااه نیازهااای آموزشاای دارای  مناساا  آبیاااری 

  یهاااااا افکاااااهیباااااا  کاااااه او ویااااات اسااااات

(2009 )Kheiri & Saburi  .زمینااۀ در محابقاات دارد

موضاوعاتی چاون    ،نیازهای آموزشی دارای او ویتبرداشت 

زمان مناس  برداشت بر بازدهی محصول چوب، دورۀ  تأثیر

ول نگهداری محصول، ارتفااع  حاع درخات و    برداشت، اص

 یهاا  افکاه یکاه باا    اسات انکخاب جهت اناداخکن درخات   
(2008 )Soheili Esfahani & Poormajidian 

 محابقت دارد.

رابحااۀ وجاود  نکاایج آزماون همبساکگی حااکی از     

و نیاااز دانشاای  بااین مکغیاار ساان دار یمعناامثباات و 

 دار یمعنا منفای و  رابحۀ کاشت و زمینۀ کشککاران در 

برداشات  زمیناۀ  این مکغیر با نیاز دانشی کشککاران در 

است که به معنای این است که با افازایش سان، نیااز    

پیاادا  افاازایش ،کاشااتزمینااۀ دانشاای کشااککاران در 

یافکاۀ  . یاباد  یما اما در مورد برداشت کااهش   ،کند می

 یهااا افکااهی برداشاات، بااا نیاااز دانشاای  مربااو  بااه  

(2010)Pierre-André et al.   کااه در همخااوانی دارد

خود به کاهش نیاز آموزشای باا افازایش سان      بررسی

نیااز  سح  تحصیال  کشاککاران و  بین . اند کردهاشاره 

رابحاۀ  برداشت و نیاز دانشی کل زمینۀ دانشی آنان در 

وجود داشت. این نکیجه بیاانگر ایان    دار یمعنمثبت و 

نیااز دانشای آناان در    تحصایال ،  است که با افازایش  

کاه   یاباد  یما افزایش  برداشت و نیاز دانشی کلۀ زمین

کااار  و کشااتکاام سااابقۀ بااه  تااوان یماادالیاال آن را 

کاار   و کشت نیز اینکهاکا یپکوس در کشور نسبت داد و 

فعااا یکی تخصصاای اساات و اصااول فناای  ،اکااا یپکوس

کاشاات، داشاات و برداشاات آن بااا توجااه بااه شاارایط  

 ، رونااداجااراجغرافیااایی کشااور و تحقیقااا  در حااال 

داشاکن تحصایال     ،رو ایان   از ؛کناد  یمتکاملی را طی 

این  .کند ینمکار این محصول کفایت  و کشتبرای زیاد 

  .Pierre-André et al(2010) هاای  یافکهمغایر با یافکه 

مثبات افازایش    تاأثیر باه  خاود   بررسای در است کاه  

 .اند کردهتحصیال  بر کاهش نیازهای آموزشی اشاره 

 ۀساابق باین مکغیار    دار یعنا ممثبت و رابحۀ وجود 

فعا یت کشااورزی کشاککاران و نیااز دانشای آناان در      

ایان مکغیار باا     دار یمعنمنفی و رابحۀ کاشت و زمینۀ 

برداشت به معنای این زمینۀ نیاز دانشی کشککاران در 

، فعا یت کشاورزی کشککاران ۀسابقاست که با افزایش 

اماا   ،باد یا یمکاشت افزایش زمینۀ در آنان نیاز دانشی 

کشات   ۀساابق باین   .یاباد  یمدر مورد برداشت کاهش 

کاشات،  زمیناۀ  و نیاز دانشی کشککاران در  پکوسیاکا 

وجاود   دار یمعنمثبت و رابحۀ داشت و نیاز دانشی کل 

در داشت که به معنای افزایش نیاز دانشی کشاککاران  

باا افازایش   کاشت، داشت و نیااز دانشای کال،    زمینۀ 

سح  زیر همینین بین است.  پکوسیکشت اکا  ۀسابق

زمیناۀ  و نیاز دانشی کشککاران در  کشت زراعت چوب

وجاود   دار یمعنمنفی و رابحۀ داشت و نیاز دانشی کل 

دارد. ایاان نکیجااه بااه معنااای کاااهش نیاااز آموزشاای  
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کشککاران با افزایش سح  زیار کشات زراعات چاوب     

شارکت   قداربین م دار یمعنمنفی و رابحۀ وجود است. 

ترویجای و نیااز    یهاا  برناماه و  ها کالسدر  کشککاران

کاشت، برداشات و نیااز دانشای    زمینۀ دانشی آنان در 

 هاای  ینهزمکل به معنای کاهش نیاز آموزشی آنان در 

 یهاا  برناماه و  هاا  کاالس برده با افزایش شرکت در  نام

 ثیر مثباااات أحااااال تاااا  عااااینترویجاااای و در 

ترویجاای در پاسااخگویی بااه نیازهااای   هااای یااتفعا 

و  Kheiri & Saburi( 2009)زشاای آنااان اساات. آمو

(2012)Alizade Anaraki et al.   خاود   بررسینیز در

بر کااهش   ترویجی یها دورهمثبت شرکت در  تأثیربه 

حضاور  مقادار  باین   .اناد  کارده نیازهای آموزشی اشاره 

بازدید جمعی از مزارع نموناه   یها برنامهدر کشککاران 

کاشات و نیااز   زمیناۀ  ر د آناان نیاز دانشی و  و ا گویی

وجاود دارد کاه باه     دار یمعنمنفی و رابحۀ دانشی کل 

حضاور و  کاهش نیاز آموزشی آنان باا افازایش    معنای

بازدید جمعی از مزارع نمونه و  یها برنامهمشارکت در 

ا گااویی کشاات اکااا یپکوس و اثربخشاای ایاان روش    

آموزشای در پاسااخ باه نیازهااای آموزشای کشااککاران    

کشااککاران بااه مراجعااۀ حااد ین باا همیناایناساات. 

نیاز تو ید چوب و زمینۀ کارشناسان و افراد باتجربه در 

برداشت و نیاز دانشی کال  زمینۀ دانشی کشککاران در 

وجااود دارد کااه بااه معنااای  دار یمعناامنفاای و رابحااۀ 

بارده باا    ناام  هاای  یناه زمکاهش نیاز آموزشی آنان در 

افاراد   مراجعه و تعامل آناان باا کارشناساان و   افزایش 

تو یاد  زمیناۀ  در اطالعا  دریافت و در نکیجه باتجربه 

کشاککاران  تعداد ساعا  گوش کردن بین . چوب است

زمیناۀ  و نیااز دانشای آناان در     به رادیو در طاول روز 

بادان   کاه  وجاود دارد  دار یمعنمنفی و رابحۀ برداشت 

معناست که با افازایش گاوش کاردن باه رادیاو نیااز       

ایان   .یاباد  یما برداشت کااهش  زمینۀ دانشی آنان در 

این رسانه توانسکه اسات پاساخگوی   بدان معناست که 

برداشات باشاد.   زمینۀ نیازهای آموزشی کشککاران در 

مناس  تلویزیون در پاساخگویی   نبود تأثیر ،مهمنککۀ 

بیشکر آنان اسکفادۀ  ا وجودبه نیاز آموزشی کشککاران ب

نشادن  به پخش  توان یمآن را احکما ی است که د یل 

کاار اکاا یپکوس از    و کشتترویجی مرتبط با  یها برنامه

 نسبت داد.این رسانه 

ساابقۀ  مکغیرهای  داد نشان تحلیل رگرسیون نکایج

 یهاا  دورهو  هاا  کاالس کاشت اکا یپکوس، شارکت در  

ترویجی، مراجعه باه کارشناساان و افاراد باتجرباه در     

 از تو ید چوب و سح  زیر کشت زراعات چاوب  زمینۀ 

تغییارا    ۀکنناد  ینا یب شیپ مکغیرهای نیتر مهم جمله

 اکاا یپکوس  نیازهای آموزشی کشاککاران وابسکۀ مکغیر 

همیناین  . اسات  کاشت، داشات و برداشات  زمینۀ در 

ساابقۀ  تر مکغیار  ماؤثر نقاش   ۀدهند نشاننکایج تحلیل 

تغییرا  مکغیر وابساکه   ینیب شیپدر کشت اکا یپکوس 

کاشت، داشت و زمینۀ در  نیازهای آموزشی کشککاران

کسا   کاه   دهاد  یما این نکیجه نشاان  . استبرداشت 

در  تواناد  یما کار یک محصول خااص   و کشتتجربه در 

موا ااع پاسااخگوی نیازهااای آموزشاای     از بساایاری

تجاارب فاردی   زمیناۀ  اگرچه در این  ،کشککاران باشد

تجارب آموزش اهمیت کفایت نخواهد کرد و تنهایی  به

می )تحصاایال  غیررساامی )ترویجاای( و آمااوزش رساا

ایان   هاای  یافکهدانشگاهی( را نباید از نظر دور داشت. 

، Kheiri & Saburi( 2009) هااای یافکااهبخااش بااا  
(2012)Alizade Anaraki et al.  (2010) وPierre-

André et al.  .محابقت دارد 

چون کمباود مناابع    ییها تیمحدوداین تحقیق با 

د مناابع  کار اکاا یپکوس، کمباو   و کشتعلمی مرتبط با 

علماای ماارتبط بااا نیازساانجی آموزشاای ماارتبط بااا   

در جنگلاای چوبااده و مشااکل  یهااا گونااهکااار  و کشاات

 تحقیق مواجه بود. یها نمونهدسکرسی به برخی 

 

 پیشنهادها

رفاع   زمیناۀ و در تحقیاق   یهاا  افکاه یبا توجه باه  

پیشانهادهای  نیازهای آموزشی کشککاران اکاا یپکوس  

 :کرد توان بیان را میزیر 

زراعت چاوب   یها یاسکگذاریسو  یزیر برنامهر د -

کشککاران باا هادف    موضوع سنجش نیازهای آموزشی
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دانش تخصصی کشککاران و در نکیجه افازایش  افزایش 

و کااارا از منااابع  مااؤثر ۀاسااکفاد و برنامااهاثربخشاای 

 ؛مورد توجه جدی  رار گیردیافکه  تخصصی 

در آموزشای کشاککاران    یهاا  برنامهمحکوای در  -

در  هاا  نهاال  نیبۀ فاصلموضوعاتی چون  ،کاشتینۀ زم

تعاداد  و  ی آبیااری جاو   یشا انادازۀ  ، کشت مخلاو  

زمینااۀ در ؛ مناساا  درخکااان مااورد کشاات در هککااار

 و کنکارل شاوری خاا  و آب   چون  موضوعاتی داشت

برداشات موضاوعاتی   زمینۀ و در  ؛مناس  آبیاری ۀشیو

برداشت بر باازدهی محصاول چاوب،     ۀدور تأثیرچون 

مان مناس  برداشت، اصول نگهداری محصول، ارتفاع ز

ماورد    حع درخت و انکخاب جهات اناداخکن درخات   

 توجه بیشکری  رار گیرد.

 کشات  یای افزا دانشترویجی  یها دورهدر اجرای  -

اکا یپکوس تمهیداتی در نظر گرفکه شود تا کشاککاران  

بیشاکر فعا یات   سابقۀ با  و با تحصیال  بیشکر، تر مسن

 در او ویت  رار گیرند. کشاورزی زمینۀدر 

از  اکاااا یپکوس کشااات ۀساااابقازآنجاااا کاااه  -

 ۀوابساک تغییارا  مکغیار   مهام   یهاا  کنناده  بینی یشپ

زمینااۀ اکااا یپکوس در  نیازهااای آموزشاای کشااککاران

در  شاود  یما توصایه   اسات، کاشت، داشت و برداشات  

کار اکا یپکوس که باا هادف    و کشتهای ترویجی  برنامه

، شاود  مای ی آموزشی کشاککاران اجارا   پاسخ به نیازها

مااورد توجااه  ،بیشااکر کشاات ۀسااابقکشااککاران دارای 

 بیشکری  رار گیرند.

 هاایی  یوهشا مثبات اساکفاده از    تأثیربا توجه به  -

بازدیاد  ، ترویجای  یهاا  برنامهو  ها کالسچون تشکیل 

به کشککاران  ۀمراجعو  جمعی از مزارع نمونه و ا گویی

در  تو یاد چاوب  زمیناۀ  به در کارشناسان و افراد باتجر

باه اساکمرار    شود یمتوصیه نیاز آموزشی آنان،  کاهش

در آموزش اصول کشت اکا یپکوس  ها یوهشاین  کاربرد

 توجه جدی شود.به کشککاران 

مثبت گوش کردن باه رادیاو در    تأثیربا توجه به  -

، برداشااتزمینااۀ در کشااککاران نیاااز دانشاای کاااهش 

رادیاویی و   یها برنامهتو ید و تهیه به   شود یمتوصیه 

بر موضاوع اصاول برداشات    تأکید پخش اسکانی آن با 

بر این باا توجاه باه     عالوه. شوداکا یپکوس توجه جدی 

 ناکاافی  تاأثیر کشککاران از تلویزیاون و   اسکفاده بیشکر

، ضامن  در پاسخگویی به نیاز آموزشی آناان این رسانه 

خاش  بررسی دالیل این موضوع، نسابت باه تو یاد و پ   

 کاار اکاا یپکوس   و کشتمرتبط با تلویزیونی  یها برنامه

و همکااری  زمیناه،  در ایان  توجه شاود.   به طور جدی

ترویج و علاوم   یها گروه، منابع طبیعیکل  ۀادارتعامل 

تو یاد و  بارای   و صداوسایمای اساکان  دانشگاه  جنگل

در آموزشای   یهاا  لمیفا رادیاویی و   یهاا  برنامهپخش 

مادنظر  ارار    تاوان  یما  را پکوسکار اکا ی و کشتزمینۀ 

 .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. 


