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One of the most important issues in the extension programs is evaluation of 

effectiveness. Accordingly, in order to evaluate the effectiveness of 

extension programs in the model sites, in land reclamation project in 

Khuzestan and Ilam provinces, Kirkpatrick evaluation model was used. 

The statistical population of the study consisted of the farmers in these sites 

(N= 5000), out of which 453 people determined as sample using Krejcie 

and Morgan sampling table and simple sampling technique. Questionnaire 

was the main tool of study in the first and third levels (reaction and 

behavior) and a "test" in the second level (learning). The validity of the 

questionnaire was approved by the judgment of a panel of experts. In order 

to measure the reliability of the questionnaire, Cronbach Alpha coefficients 

were calculated for the main scales of the questionnaire. The data were 

analyzed by SPSSwin22 software. The findings revealed that respondents' 

satisfaction with teacher was higher than organization and content 

dimensions. Also, the highest satisfaction was from livestock sites and the 

lowest from date palm sites. The results of measuring the "learning level" 

indicated that there was a significant difference between the scores of the 

farmers in the two stages of pre-test and post-test and the post-test score 

was higher than the pre-test score. The results of measuring the "behavior 

level" revealed that, "nutrition" techniques were more usable than other 

techniques. In addition, respondents' satisfaction with date palm sites was 

lower than other sites. Generally, farmers' satisfaction with extension 

activities was appropriate and their knowledge and skills had been 

improved significantly. 
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منظور ارزیاابی های ترویجی، ارزیابی اثربخشی است. بر این اساا،، باهیکی از موضوعات مهم در برنامه

خوزساتان و ایاالم، از الگاوی ارزیاابی  هایهای جامع الگویی طرح احیای اراضی اساتاناثربخشی سایت

(  =5000Nها )اثربخشی کریک پاتریک طی دو سال استفاده شد. جامعه آماری شامل اعضای این ساایت

گیری تصاادفی گیری کرجسی و مورگان و روش نمونهنفر از آنها با استفاده از جدول نمونه 453بودند که 

در سطوح اول )واکنش( و سوم )رفتار( پرسشنامه و در ساط    هاآوری دادهساده انتخاب شدند. ابزار جمع

، از طریق پانل متخصصان انجاام و اابلیات هادوم )یادگیری( آزمون بود. سنجش روایی صوری پرسشنامه

ها باا اساتفاده از ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل دادهپایایی پرسشنامه

های تحقیق در »سط  واکنش« نشان داد که رضایت پاسخگویان از بعاد انجام شد. یافته  22PSSSافزار  نرم

مدر، باالتر از ابعاد سازماندهی و محتوا باود. همنناین، بیشاترین رضاایت در ایان مرحلاه مرباو  باه 

های نخایالت باود. نتاایج حاصال از سانجش »ساط  های دامی و کمترین میزان مربو  به ساایتسایت

آزماون دارای تفااوت آزماون و پ بارداران در دو مرحلاه پیشگیری« نشان داد که تفااوت نماره بهرهیاد

بارداران دار بود و نمره پ  آزمون بیش از دو برابر نمره پیش آزمون بود. سنجش »سط  رفتاار« بهرهمعنی

داشاته اسات. همنناین،  های ارائه شده در زمینه »تغذیه« اابلیت اساتفاده بیشاترینیز نشان داد که تکنیک

ها باود. تر از سایر سایتهای نخیالت پایینهای ارائه شده در سایتمیزان رضایت پاسخگویان از آموزش

های ترویجی، مطلوب و میزان دانش و مهارت آنها پا  برداران از فعالیتطور کلی، میزان رضایت بهرهبه

 ود. ها به شکل اابل توجهی ارتقا یافته ب از اجرای دوره
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 مقدمه 

 مختلاا  عواماال کمیااابی بااه توجه با جهان امروزه

دارد. ایاان  وریبهااره افاازایش بااه اساساای نیاااز تولیااد،

 غذای هکنندعنوان تأمینبه کشاورزی موضوع در بخش

اساات.  برخااوردار ایمالحظااه ااباال اهمیاات  از جامعه

 باارای گوناااگونی هااایراه دهااه پاایش، چنااد تا اگرچه

 اساات، بوده نظر در کشاورزی محصوالت تولید افزایش

 ماننااد منااابع کمبااود چااون هاییمحدودیت  ولی وجود

 اسااتفاده از به تا است  شده سبب  انرژی و زمین، سرمایه

 ایویااژه توجه تولید، عوامل وریبهره ارتقای هایروش

 آب،  بااین  این  در(.  1399پور و همکاران،  )انوشه  شود

 بااا ،ی تولیاادهااانهاده تریناصاالی از عنوان یکاایبااه

است )عیدی و همکاران،  مواجه تریهای جدیچالش

هااای ناکارآمااد رویه همراه با روشاستفاده بی(.  1400

منجر به کاهش منااابع   آبیاری و تغییرات آب و هوایی،

 خش کشاورزی شده اساات آب و در نتیجه ناپایداری ب

(Zarei et al., 2021 ،،بر این اسا .) پایاادار ماادیریت 

در  موضااوعاتی به پاسخ در آب کشاورزی منابع مصرف

 پیاماادهای و آب منااابع از نامناسااب  باارداریبهره زمینه

 مطرح سنتی کشاورزی یو ااتصادزیستی محیط مخرب

 راهبردهااای( و در آن، Long et al., 2016) است  شده

 از حفاظاات  آب، منااابع از بهینااه استفاده زمینه در مهمی

 اساات  نظاار مااد آتاای هاینسل به آن انتقال و آب منابع

 .(1400)احمدی، 

در زمینه مدیریت پایاادار منااابع آب، راهکارهااای 

و   ایجاااد،  آنهاترین  مهمیکی از  مختلفی وجود دارد که  

آبیاری   نوین  هایها و سامانهشبکه  برداری بهینه ازبهره

(. در ایاان 1398مینااایی و تقیلااو، و زهکشاای اساات )

در هااای مختلفاای  طرحهای گذشااته  طاای سااالراستا،  

تاارین مهمیکاای از    کااه  کشور به اجاارا درآمااده اساات 

 هایاستان  اراضیهزار هکتاری احیای    550طرح   ،آنها

هزار هکتااار در   500حدود    که  است   خوزستان و ایالم

هزار هکتار در استان ایالم و در   50استان خوزستان و  

اراضی پایاب سدهای موجود در پنج حوزه کرخه، دز، 

های کارون، مارون و زهره و خیرآباااد در لیاال شاابکه

اند و تاااکنون فاااز اول آن بااه اجاارا اصلی احداث شده

 (.1395رضادوست و همکاران، درآمده است )

 و هاشاابکه توسااعه کااه اساات  هاسااالچااه گرامااا 

 کشور  مختل   مناطق  در  زهکشی  و  آبیاری  هایسامانه

 در  مهم  هاااا مسئل  اما،  ،است   گرفته  ارار  کار  دستور  در

 مراحاال  در  کااه  اساات   ایاان  هاطرح  این  اکثر  خصوص

 ابعاد  به  عمدتااااً  برداری،بهره  و  اجرا  ،طراحی  مطالعه،

 مااورد  اجتماااعی  انسانی و  مسائل  و  شودمی  توجه  فنی

 را نظ  مورد  رویکرد  وااع  در.  گیردنمی  ارار  کافی  توجه

 داا واها ش.  افزارینرم  ااااا ت  است   افزاریسخت   عمدتاٌ

 تااا  اساات   شااده  ساابب   امر  این  که  دارد  وجود  مختلفی

 باارداریبهره  ،اجاارا  مراحاال  در  مشااکالتی  بروز  ضمن

 ها مواج  بسیاری  هایچالش  با  نیز  آنها  از  پایدار  و  بهینه

 بالاسااتفاده آنهااا از برخاای بعضاااً کااهطوریبه شااود 

 نیسااتند  برخااوردار  الزم  کارآیی  از  یا  و  است   باایمانده

 .(1400)ااسمی،  

جااز   عنوان یااکبااه کشاورزی در این بین، ترویج

 در محااوری نقااش ،کشاااورزی دانااش نظام از کلیدی

 باارای هادولت و  کندمی ایفا دولت  هایانتقال سیاست 

 هااایفنآوری هااا ونوآوری پذیرش افزایش و گسترش

 اسااتفادهاز آن کشاااورزان  میااان در پیشرفته کشاورزی

 مهارت تا دانش، کندمی کمک آنها به بنابراین .کنندمی

 یا اطالعات از این بهینه استفاده برای را الزم نگرش و

 بااه دسااتیابی و افزایش کارآیی نهایی هدف با فناوری،

دساات آورنااد )دهقااان ور و به زناادگی باااالتر سااط 

اهمیت بنیااادی و حیاااتی تاارویج و   (.1398همکاران،  

آموزش کشاورزی از آن جهاات اساات کااه بااه دنبااال 

توانمندسازی منابع انسانی و انتشار دانااش فناای میااان 

 عباساایانوری اساات )برای افاازایش بهااره  بردارانبهره

 (.1388، و همکاران  جهرمی
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 تاارویج هااایمأموریت  و اهااداف تحقااقامااا 

 ممکاان اثربخش ارتبا  فرایندهایطریق  از کشاورزی،

 هااایارتبااا ، روش براااراری ایاان اباازار کااه شودمی

 کارایی بر عوامل مؤثر از یکی بنابراین، است  ترویجی

و  انتخاااب در آن توانااایی تاارویج، نظااام اثربخشاای و

آیااد می شماربه ترویجی هایروش مناسب  کارگیریبه

هااای روشیکاای از  .(1400)ااساامی و همکاااران، 

های اخیر مورد توجااه ویااژه ااارار ترویجی که در سال

 -  جااامع الگااویی تولیاادی  هایسااایت گرفته اساات، »

 یدیاا تولاز یااک واحااد    اناادعبارت  « است کهترویجی

متعلق به یک مددکار ترویجی و یااا تسااهیلگر   حاًیترج

باارداران روستائی و تعدادی واحد متعلق به سااایر بهره

های یافتااه، های فناایلیه توصیهیک روستا که در آنها ک 

هااای مااورد نظاار وزارت جهاااد تحقیقاااتی و طرح

اجاارا، تعماایم و منابع و امکانات،    عیتجم  باکشاورزی  

یابد. واحد متعلق به مددکار، واحد اصاالی و توسعه می

 نیدر اشوند.  واحدهای تابعی نامیده می  ،سایر واحدها

 یناادهایاز فرا  یامجموعااه  اجاارای  باارعالوه  ها،ت یسا

از    بااردارانبهره  یازهایتناسب و فراخور ن  هب  یجیترو

 یو تخصصاا   یحضور فعال محققان و کارشناسااان فناا 

کااه   شودیاستفاده م  زین  یبخش اجرا و بخش خصوص

آمااوزش، اجاارا و   ج،یتاارو  یاز هماااهنگ  یچرخه کامل

)پیروشااعبانی و  زناادیرام م دیرا در عرصه تول  قیتحق

   .(1400همکاران، 

ها و در کنااار برنامااهبر اسا، ضرورت یاد شااده،  

منظور ریزی الزم بااهبرنامااههای جاری ترویج،  فعالیت 

در طاارح   ویژه  ترویجی   -های آموزشی  اجرای برنامه

در   هزار هکتاری خوزستان و ایالم  550احیای اراضی  

جهاااد نصاار،   ای مشترک بااین موسسااهنامهاالب تفاهم

ویج کشاااورزی و سااازمات تحقیقااات، آمااوزش و تاار

های جهاااد کشاااورزی دو اسااتان یاااد شااده سااازمان

 جااامع هایسااایت . در ایاان راسااتا، صااورت پااذیرفت 

رویکاارد ماادیریت کلیااه   با  ترویجی  -  تولیدی  الگویی

نژادی، مدیریت آفات عوامل و فرآیند تولید )تغذیه، به

منظور و به  (مدیریت مصرف آب  ویژهها و بهو بیماری

 شااتریب  یی هرچااهبرداران و آشاانابهره  فنی  ارتقا  دانش

از تأسیسات و   نهیو استفاده به  نینو   یهایفناور  آنها با

طاای ،  وریو در نهایت افزایش بهااره  هاها و نهادهسازه

  اجرا شد. 1398تا  1396زراعی   دو سال

 راهبردهایی از مستمر طوربه باید کشاورزی ترویج

 و نتایجخود استفاده کند تا های فعالیت  ارزشیابی برای

خااالخیلی و  )عزیاازی کنااد بررسی را برنامه اثربخشی

( و عدم توجه کافی به این امر، یکاای 1395همکاران،  

 رود.شمار میهای ترویجی کشور بهاز مشکالت برنامه

بنا به ایاان ضاارورت و بااا توجااه بااه ماهیاات الگااوی 

روع اجاارای ارزشیابی مااورد اسااتفاده، همزمااان بااا شاا 

بااه هزار هکتاااری،    550های ترویجی در طرح  فعالیت 

 اجاارا شااده  الگویی  جامع  هایسایت   اثربخشی  ارزیابی

 با، و ایالم خوزستان هایاستانمورد اشاره در    طرح  در

 .پرداخته شد  پاتریک  کریک الگوی از  استفاده

 

 پژوهش  پیشینه و نظري مباني

 است  مفید زمانی آموزشی ترویجی هایبرنامه ارایه

 تااوانمی را باشد. اثربخشاای داشته الزم را اثربخشی که

 باارای شااده انجااام بااودن اااادامات مؤثر میزان بررسی

کاارد  تعریاا  تعیااین شااده پیش از اهداف به دستیابی

 اثربخشاای ارزشیابیاگرچه (. 1396خالخیلی،  )عزیزی

 شااماربه ترویجاای هایبرنامااه ناپذیرمهم و جدایی جز

طیاا  و  ی متنااوع  هافعالیت سبب  اصوالً به، اما  درومی

 گونااهاین ارزشیابی ،یترویج هاین برنامهمخاطباوسیع 

 اساات  برخااوردار فراواناای پینیاادگی ازا هاا فعالیت 

(Lindner and Nieto, 1998) هر مختل  شرایط در و 

هااای و روش هااارهیافت  اثربخشاای مقایسااه کشااور،

 در غالب  مختل  شرایط تحلیل بدون مختل  ترویجی

 Csaki and) رساادنظر نمیمنطقاای بااه کشااور، آن

Lerman, 2000).  ،،کااه هاام افاارادیباار ایاان اسااا 
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 اناادداده ااارار ارزشاایابی مااورد را ترویجاای هایبرنامه

 را گوناااگونی نتااایج و بااوده مختل  هایدیدگاه دارای

)عزیاازی  اناادآورده دساات  بااه خااود هاییافتااه از نیااز

   (.1395خالخیلی و همکاران، 

 گوناااگونی در زمینه ارزیابی اثربخشاای، الگوهااای

مقبولیاات  و از اعتبااار آنها از شده است که برخی ارائه

 بیشترها شرکت  و هاسازمان و برخوردار است  بیشتری

انااد. یکاای از الگوهااای معتباار و کرده اسااتفاده آنهااا از

 اساات   1الگوی کریک پاتریااکپرکاربرد در این زمینه،  

سااط   چهااار که شااامل( 1391رشتیانی،  و )خراسانی

 اساات  ارزشاایابی نتایج برای و رفتار یادگیری، واکنش،

(. Bucur,2015  1398حکمت و همکاران،  )محمودی

 اند از:سطوح چهارگانه این الگو عبارت

 هاالعملعک  بررسی از عبارت: 2واکنش اول؛ سطح

 دوره پایااان از پاا  ، بالفاصلهرانیفراگ  هایواکنش و

 عنااوان ارزشاایابی بااا ارزشاایابی ایاان . ازاست  آموزشی

 .شودمی اول« نامبرده سط »

 مطاارح سؤال این سط ،این  در: 3یادگیری دوم؛ سطح

درصاادد  دوره کااه را آننه وااعاً فراگیران آیا که شودمی

 .خیاار  یااا اناادگرفته یاااد را اساات  بااوده آن به دستیابی

 دانشی، سط  سه اهداف در تحقق دنبال به نیز مدرسان

از آن  یااادگیری گیریاندازه و هستند مهارتی و نگرشی

 روی رفتار در تغییری هیچ است که اهمیت  حائز جهت 

 یااادگیری سااطوح این سه هر یا یک اینکه مگر دهدنمی

 .یابند تحقق

 نکتااه بررساای ایاان سااط ،این  در: 4رفتار سوم؛ سطح

 عملکاارد باار تااأثیری چااه آموزشاای، دوره کااه شودمی

عبارت و بااه اساات  داشااته آنااان کار محیط در فراگیران

 ایرفتار حرفااه و عملکرد دوره، اجرای بر اثر آیا دیگر،

 سااؤال، ایاان به پاسخگویی است   یافته بهبود فراگیران

 
1. Kirkpatrick 

2. Reaction 

3. Learning 

4. Behavior 

 اول سااط  دو ارزشاایابی از و دشوارتر ترپینیده بسیار

  (.Kirkpatrick and Kirkpatrick, 2007)است  

این نکتااه بررساای  سط این  در :5نتایج چهارم؛ سطح

آموزشی  دوره برگزاری از نفعی چه سازمان که شودمی

 بااوده چااه دوره سازمانی اثرات و است  برده اجرا شده

 (. 1384)فتحی واجارگاه و دیباواجاری،   است 

مطالعات انجام شده در ایران و دیگاار کشااورها اما  

بعااد ااباال بررساای   چهاااردر زمینه موضوع تحقیق از  

 است:  

عزیزی خالخیلی   ها مانند:ای از پژوهشال ( در دسته

  Oladele (،1400(، محمدی و عواطفی اکمل )1396)

(2008)،  Pan et al.  (2017  )و Danso-Abbeam et al. 

هااای ها و فعالیت برنامااه  بررسی اثربخشاایبه  (  2018) 

شااده تاکیااد »مدیریت منااابع پایااه تولیااد«   در  ترویجی

 است.

 :محققااانی چااونب( در گااروه دیگااری از مطالعااات، 

(، 1390ساربان ) (، حیدری1390ی و همکاران )محبوب

 ،(1391) پناااهی ،(1390) اساانکی خلیلاای و عمااانی

، غنجاای و همکاااران (1393) حیاااتی و نصاارآبادی

(، 1395(، رحیمیااان )1394ی )زاللاا و  زارع(، 1394)

پسااند و سااواری (، شاااه1395ی و همکاران )طاهرآباد

 و مطلق (، بهبهانی1397ی )عقوبو ی نژادموالن(، 1396)

بررساای به Namara et al. (2012 ) (،1397همکاران )

از طریااق بهبااود دانااش،   های ترویجیبرنامه  اثربخشی

عنوان یکاای از بااهباارداران بهره نگاارش و مهااارت

 « در کنااارماادیریت منااابع آب»های مااوثر باار مولفااه

عواماال ااتصااادی،  ای،هااای فااردی و حرفااهویژگی

اشاااره اجتماااعی، ماادیریتی، زیرساااختی، حمااایتی، 

 اند.داشته

صرفاً به گیرند که  ی ارار میمطالعاتج( در دسته سوم،  

های ترویجی در مدیریت منابع آب برنامه  تاثیربررسی  

( 1397ی و همکاااران )موحدطور مثال،  اند. بهپرداخته

 
5. Result 
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آب   ت یریمااؤثر باار مااد  یجاا یترو-یآموزش  یهاعامل

های جمعی، کیفیت : رسانهدسته  ششدر    را  یکشاورز

مرکز خدمات، مهارت کارشناسان، نهاد محلی و شبکه 

. ناادکرد  دیبندستهاجتماعی، بازدید و کال، آموزشی  

 تاااأثیر بررسااای در( 1397) همکااااران و اساااکندری

 آب  حفاظاات   رفتااار  بر  ترویجی  -  آموزشی  هایبرنامه

 در  کااه  برداراناایبهره  کااه  دریافتنااد  کشاااورزان  توسط

 بااه  اند،داشااته  شاارکت   ترویجی  -  آموزشی  هایکال،

 رفتااار و مساااعدتر نگاارش باااالتر، دانااش مراتااب 

 . ندداشت  کشاورزی آب حفاظت   زمینه در  تریمناسب 

بهبااود بااازده در ، Howarth et al.  (2002)نظاار  از

مصرف آب کشاااورزی بااا افاازایش دانااش، نگاارش و 

مهارت کشاورزان، وظیفه نهاد ترویج و آموزش اساات 

درسااتی های مدیریت آب در مزرعه بااهتا اجرای شیوه

از  کشاااورزان برخااورداری ،ایمطالعااه در .انجام گیرد

 منااابع از حفاظاات  زمینااه در کشاااورزی هااایآمااوزش

 نساابت  کشاااورزان آگاهی موجب افزایش را وخاک آب

 مشااارکت  نتیجااه افاازایش در و موجااود مشااکالت بااه

 هااایهزینااه تااأمین و آبیاااری هااایطاارح در کشاورزان

 ,.Serunkuuma et al) دانسااته شااده اساات  آبیاااری

 هااایگسترش فعالیت  فنی، دانش توسعه (. پرپیرا،2004

 بخش در آب از منابع استفاده فرهنگ اشاعه و مشارکتی

 منابع بهینه مدیریت  در ایهای پایهعامل از را کشاورزی

 ارزیااابی (.Perpira, 2005اساات ) بیااان کاارده آب

 دانااش کشاورزان، بیشتر که نشان داد های آبیاریسامانه

 نگهااداری و مهااارت و آبیاااری برنامه نیاز در مورد پایه

 ,.Ojo et alندارنااد ) را آبیاااری هایسامانه کارگیریبه

 که نشان داد موزامبیک کشور در  تحقیقی  نتایج(.  2011

 زمینه  در  راهبردهایی  ارائه  با  تواندمی  کشاورزی  ترویج

 شااااا قاا ن  ازار،ا باا   نیاااز  باار  مبتناای  محصااوالت  تولید

 ساااودآوری و آب وریبهاااره زمیناااه در اثربخشااای

 (.De Sousa et al., 2017) باشد  داشته  کشاورزی

 گیرنااد کااه بااه، مطالعاااتی ااارار میدسته چهارمد( در  

بااا اسااتفاده از ترویجاای  های  فعالیت   ارزیابی اثربخشی

فرنیااا و   طور مثااال،اند. بهپرداخته  کرک پاتریک  الگوی

 کیفیاات برگاازاری( دریافتنااد کااه 1391همکاااران )

اعضااای هااای آموزشاای از طاارف تعاااونی باارای دوره

و   اساات   بودههای تعاونی باالتر از حد متوسط  شرکت 

رفتار ،  یادگیری  ،واکنش  شاملابعاد چهارگانه اثربخشی  

های اول تااا چهااارم ااارار و نتایج بااه ترتیااب در رتبااه

بااا   (1393و همکاااران )  جاللیاننتایج تحقیق    .  ندشتدا

های آموزشاای در دسااتیابی بااه کااارکرد برنامااه عنااوان

بااا اسااتفاده الگااوی کاارک  کشاااورزی توسااعه پایاادار

 با کشاورزان نمونه، اعتمادپاتریک نشان داد که ارتبا   

، میاازان پااذیرش و هااای کارشناسااانداشتن به توصاایه

 بااه  آموزشاای  هااایپیام  انتقااال  و  هاعمل به این توصیه

 متوسااط  حااد  در  کشاورزان،  به  ممکن  شکل  ترینساده

بااوده   مااؤثر  آموزشاای  هایبرنامااه  اثربخشاای  در  باال  به

نیااز در  (1396هاللاای و همکاااران ) مااؤمنی اساات.

با استفاده از الگوی یاد   طرح همگام با کشاورزارزیابی  

تا حااد زیااادی باار ویژگاای   شده دریافتند که این طرح

های یادگیری و رفتاری شااالیکاران تاااثیر گااذار بااوده 

است. همننین اغلب شالیکاران واکنش مناسبی نسبت 

نیااز ح داشتند. در بحث تاثیر آموزشی طاارح به این طر

های واکنشی و نتایج نشان داد، میانگین تجربی ویژگی

داری باااالتر از میااانگین طور معنیرفتاری شالیکاران به

 .  نظری بوده است 

بندی مطالعات انجام شده نشااان و جمع  بررسیاما  

هااای ارزیااابی اثربخشاای فعالیت  مقولااه بااهدهااد می

 ویژه منابعپایه تولید به  در مدیریت بهینه منابع  ترویجی

، با استفاده از الگوی کرک پاتریک، تحقیق جامعی آب

انجام نشااده اساات. نکتااه دیگاار اینکااه در اسااتفاده از 

دو سااط    در نهایت الگوی یاد شده، معموالً در یک یا  

به این امر مهم در این تحقیق  ر  که د  استفاده شده است 
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عنوان یکاای از بهطرح احیای اراضی خوزستان و ایالم  

در دو سال و تا   های آبی خاکی کشورترین طرحبزرگ

    .شودپرداخته می  سط  سوم الگوی کرک پاتریک

 

 ها روش و مواد

از لحاظ ،  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی

پیش آزمااون نوع   شبه آزمایشی از  جز  تحقیقات  ،اجرا

هااا، از نظر گردآوری دادهو  و پ  آزمون با یک گروه  

هدف اصلی رود.  شمار میاز جمله تحقیقات میدانی به

هااای ترویجاای ، ارزیااابی اثربخشاای فعالیت مطالعه  این

خوزستان   هایانجام شده در طرح احیای اراضی استان

های و ایالم بود. روش ترویجی مورد اسااتفاده، سااایت 

ترویجی بود کااه در دو سااال   -ی تولیدی  جامع الگوی

 170بر ایاان اسااا،،    اجرا شد.  1398تا    1396زراعی  

سااایت   31شهرستان استان خوزسااتان و    18سایت در  

 201در شااش شهرسااتان اسااتان ایااالم و در مجمااوع 

. الزم شااددر االب طاارح شهرستان اجرا  24ت در سای

 ،ی الگوییهاسایت نامه  بر اسا، شیوهبه لکر است که  

 25تااا    15بردار اصاالی سااایت و  عنوان بهرهیک نفر به

باارداران تااابعی حضااور داشااته و عنوان بهرهنفر هم به

باار ایاان   های ترویجی برای آنها ارائه شده است.برنامه

باارداران جامعه آماری تحقیق حاضر شامل بهرهاسا،،  

باارداران اصاالی و ها اعاام از بهرهحاضر در این سااایت 

باااغی، داماای و   -های زراعیسته سایت تابعی در سه د

که تعداد آنهااا نخیالت در دو استان خوزستان و ایالم  

. الزم به لکر است که موضوع دبو نفر    5000در حدود  

. ها در استان ایااالم صاارفاً زراعاای و باااغی بااودسایت 

با استفاده از جدول   ،حجم نمونه آماری  تعیینمنظور  به

عنوان حجم نمونه اابل بهنفر    357مورگان،  کرجسی و  

پرسشاانامه  453ابااول تعیااین شااد. البتااه در نهایاات، 

منظور انتخاااب آوری و وارد تحلیاال شااد. بااهجمااع

گیری تصادفی ساده استفاده از روش نمونه  نیزها  نمونه

 شد. 

کریااک الگااوی  الگوی ارزشاایابی مااورد اسااتفاده،  

دارای چهار مرحله یا سط  است که با که    پاتریک بود

 الگااو های ترویجی، ایاان جه به ماهیت اجرای برنامهتو 

هااای باار ایاان اسااا،، گام  تا مرحله سااوم اجاارا شااد.

شاارح زیاار   گانه و ابزار مورد استفاده در هر گام بهسه

 است:

 بررساای در ایاان سااط  بااهواکططنش:  ؛اول سطططح -

 باارداران، بالفاصاالهبهره هااایواکنش و هاااالعملعک 

هااای ترویجاای و تکنیک - آموزشاایدوره پایان از پ 

های ارائه شده توسط محققان و کارشناسان در سااایت 

ترویجاای محاال اجاارای طاارح   -الگویی جامع تولیدی

ابزار مورد اسااتفاده در ایاان سااط ، سااه پرداخت شد.  

باااغی،   -های زراعیبرداران سایت پرسشنامه برای بهره

اطالعااات عالوه باار    که هر پرسشنامهدامی و نخیالت  

ای، هااای فااردی و حرفااهویژگیها و عمااومی سااایت 

 عالئااق، با شامل: تناسب   گویه  7محتوا )دارای سه بعد  

 بااا  تناسااب   شااغلی،  هایمهارت  با  تناسب   بودن،  جدید

 حجم  تناسب   و  بودن  جامع،  بودن  کاربردی  شغلی،  نیاز

 برخورد  نحوه  شامل:  گویه  12(، مدر، )زمان  با  محتوا

 ارتبااا  پاسااخگویی، توانااایی اجتماااعی، و اخالااای

 از  اسااتفاده  مطالااب،  ارائه  در  توانایی  شده،ارائه  مطالب 

 باااه تسااالط کنندگان،شااارکت  تجربیاااات و نظرهاااا

 مشااارکت  جلااب   ارزیااابی،  نحوه  شده،ارائه  موضوعات

 برنامه  دهیسازمان  فراگیران،  در  انگیزه  ایجاد  فراگیران،

 متنااوع هایشاایوه  کارگیریبااه  و  نظم  رعایت   آموزشی،

 برخااورد  شااامل:  گویااه  8( و سازماندهی )مطالب   ارائه

 برگزاری، شرایط  زمان  انضبا ، مدت  و  متصدیان، نظم

 برنامه، نحااوه  برگزاری  زمان  برگزاری، تناسب   محیطی

 از  استفاده  میزان  نشریات و  جزوات و  پذیرایی، کیفیت 

در االااب طیاا  لیکاارت پاانج ( آموزشاایکمک  وسایل

در سال اول اجرای طرح و پ  از ارائه   سطحی بود و

صااورت حضااوری های ترویجی، بهها و برنامهتکنیک

علاات اینکااه از سااه   ها تکمیل شاادند.در محل سایت 
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، متفاااوت بااودن ماهیاات و نااوع پرسشاانامه مختلاا 

گانه یاااد شااده بااود. های سااههااا در سااایت تکنیک

مختل  به شاارح های  های ارائه شده در سایت تکنیک

 زیر است:

آبیاری، تغذیه، مدیریت   باغی:  -  های زراعیسایت  -

ورزی، ها، عملیات کاشاات و خاااک ریآفات و بیما

 معرفی و مقایسه اراام و محصول سالم 

تغذیه، بهداشاات دام و جایگاااه و   های دامی:سایت  -

 انتخاب دام مناسب 

آبیاری، تغذیااه، ماادیریت آفااات و   سایت نخیالت:  -

 ها، عملیات داشت و تجهیز اراضی.رییماب

سط ، میزان یااادگیری  در اینیادگیری:  ؛دوم سطح -

های ترویجی ارائه شااده مااورد برداران در دورهبهره

هایی . ابزار مورد استفاده، آزمونگرفت بررسی ارار  

باارداران بود که پ  از پایان هاار دوره توسااط بهره

ساانجش ایاان سااط  در سااال اول  تکمیاال شاادند.

های آموزشاای اجرای طرح و در زمان ارائااه برنامااه

وسیله پیش آزمون و پ  آزمااون انجااام ترویجی به

شد. به این صورت که اباال از اجاارای دوره مااورد 

برداران توسط پیش آزمااون و نظر، سط  دانش بهره

بعد از اجرای دوره نیز مجاادداً سااط  دانااش آنهااا 

شد. بر ایاان اسااا،، جیده میتوسط پ  آزمون سن

به تناسب نوع موضوع سایت از ابیاال جااو، کلاازا، 

گناادم، پیاااز، چغندرانااد، کلاام، مرکبااات و ... 

سوال توسط مدر،   10شامل    جداگانه  هاییآزمون

که شامل سااواالت تشااریحی، دو   دوره طراحی شد

نمااره   10ای و هاار آزمااون  ای و چند گزینااهگزینه

 اختصاص یافت.

 سااط ، میاازان تاااثیرایاان  دررفتططار:  ؛سططوم سطططح -

عملکاارد و رفتااار  بر ترویجی، -آموزشی  هایدوره

کااار )واحااد  محاایط باارداران دربهره ایحرفااه

برداری زراعی، باغی یا داماای( مااورد ارزیااابی بهره

ابزار مورد استفاده در این سااط  نیااز،   .گرفت ارار  

 -های زراعی  برداران سایت سه پرسشنامه برای بهره

باااغی، داماای و نخاایالت بااود کااه بااا مراجعااه بااه 

های اجرا شااده در سااال اباال و برداران سایت بهره

افرادی که سط  اول نیز بر روی آنها سنجیده شده 

گویه در االااب طیاا  لیکاارت پاانج   14بود توسط  

 سطحی مورد بررسی ارار گرفت.  

 

 ها کرونباخ پرسشنامه مقادیر آلفای   -1جدول 

 آلفای کرونباخ  ابعاد  عنوان پرسشنامه  سط  سنجش 

 واکنش 

 باغی -های زراعیسایت

 91/0 بعد محتوا 

 92/0 بعد مدر، 

 90/0 بعد سازماندهی 

 های دامی سایت

 82/0 بعد محتوا 

 95/0 بعد مدر، 

 92/0 بعد سازماندهی 

 های نخیالت سایت

 95/0 بعد محتوا 

 92/0 بعد مدر، 

 93/0 بعد سازماندهی 

 رفتار

 88/0 باغی -های زراعیسایت

 91/0 های دامی سایت

 90/0 های نخیالت سایت
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که بررسی ایاان سااط  نیازمنااد گذشاات از آنجائی

زمان است تا فراگیران موارد آموخته را عمااالً بااه کااار 

نتیجااه عملکاارد را مالحظااه نماینااد، ببرنااد و بتااوان 

سنجش این سط  در سال دوم اجرای طرح و پاا  از 

هااای فراگرفتااه شااده در واحااد اجرای عملاای تکنیک

، نمونااه آماااری برداری صااورت گرفاات. بنااابراینبهره

انتخاب شده در سال اول، مجدداً در سال دوم نیااز در 

خصوص سنجش سط  سوم الگو، مااورد پرسشااگری 

و در وااع این گروه ثابت بودند و فعالیت   ارار گرفتند

 آنها طی دو سال پیگیری شد.

ها، از طریق دریافاات نظاارات روایی صوری پرسشنامه

متخصصان و کارشناسان صورت پذیرفت و بر اسااا، 

آن، بااا بررساای نهااایی توسااط کمیتااه تحقیااق، کلیااه 

منظور محاساابه اابلیاات اصالحات الزم انجام شااد. بااه

ها )سنجش سط  واکنش و رفتااار( از هاعتماد پرسشنام

روش آلفای کرونباخ برای محاساابه همسااانی دروناای 

(. تجزیااه و تحلیاال 1ابزار تحقیق استفاده شد )جدول  

ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با اسااتفاده از داده

  انجام شد. 22نسخه   SPSSافزارهای نرم

 

 

 پژوهش هاييافته 

ها یافتااه:  بططردارا ای بهرهحرفططههای فردی و  ویژگی

برداران مورد مطالعااه درصد از بهره  32/ 9نشان داد که  

سال ارار داشتند و میانگین   50تا    40در گروهی سنی  

 97/ 6سال بود. اکثریاات پاسااخگویان )  47/ 6سنی آنها  

سابقه از نظر  درصد زن بودند.    2/ 4درصد( مرد و تنها  

 20تا  10ر گروهی درصد د  34/ 5کار، بیشتر آنها یعنی  

سال ارار داشتند و میانگین سابقه کار آنهااا در حاادود 

 79سال بود. محل سکونت اکثریاات آنهااا یعناای   23/ 4

درصااد(   49/ 2درصد روستا بود. بیشااتر پاسااخگویان )

 باارداریشاایوه بهرهدارای تحصیالت زیردی لم بودنااد.  

درصااد( شخصاای بااود. اکثریاات   93/ 8اکثریت آنهااا )

های درصااد( مربااو  بااه سااایت  81/ 5پاسااخگویان )

الگویی با موضوع محصوالت زراعی و باغی بود. الزم 

های داماای و نخاایالت فقااط در به لکر است که سایت 

استان خوزستان اجرا شده بااود. نااوع محصااول بیشااتر 

درصد مربو  به گناادم   41/ 3های الگویی یعنی  سایت 

بااردار درصد از پاسااخگویان، بهره  35/ 3بود. همننین،  

بااردار تااابعی بودنااد درصااد بهره  64/ 7لی سایت و  اص

 (.2)جدول 

 پاسخگویا  ای های فردی و حرفه ویژگی  -2جدول 

 نما درصد  فراوانی  متغیر

 )سال(  های سنگروه

 30کمتر از 

 40تا  30

 50تا  40

 60تا  50

 60باالتر از 

 بدون پاسخ 

17 

112 

143 

117 

46 

18 

8/3 

7/24 

6/31 

8/25 

2/10 

4 

 50تا  40

 جنسیت 
 مرد 

 زن

442 

11 

6/97 

4/2 
 مرد 

 )سال(  سابقه کار

 10کمتر از 

 20تا  10

 30تا  20

 40تا  30

73 

152 

109 

82 

1/16 

6/33 

1/24 

1/18 

 20تا  10
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 40باالتر از 

 بدون پاسخ 

24 

13 

3/5 

9/2 

 سط  تحصیالت 

 بیسواد 

 زیردی لم

 دی لم

 کاردانی

 کارشناسی 

 کارشناسی ارشد 

 دکتری 

 بدون پاسخ 

54 

215 

104 

25 

28 

10 

1 

16 

9/11 

5/47 

23 

5/5 

2/6 

2/2 

2/0 

5/3 

 زیردی لم

 محل سکونت 
 شهر 

 روستا 

95 

358 

21 

79 
 روستا 

 برداری شیوه بهره
 شخصی

 ای اجاره

425 

28 

8/93 

2/6 
 شخصی

 نوع سایت الگویی

 زراعی باغی

 دامی 

 نخیالت 

369 

45 

39 

5/81 

9/9 

6/8 

 باغی -زراعی 

 شیوه مشارکت  
 بردار اصلی بهره

 بردار تابعی بهره

160 

293 

3/35 

7/64 
 تابعی

  100 453 جمع

 

 های الگوییارزیابی اثربخشی سایت

نشااان داد کااه در  ها  یافتااه :  واکططنش  اول؛  سطططح الف(  

)بااا میااانگین    باااغی، بعااد ماادر،   -  های زراعی سایت 

)بااا میااانگین  های داماای، بعااد محتااوا  ، در سایت ( 3/ 98

)بااا    ی های نخاایالت بعااد سااازمانده و در سایت (  3/ 83

مقایسااه    . ها را کسب کردند باالترین رتبه   ( 3/ 20میانگین  

ابعاد نیز نشااان داد کااه در بعااد ماادر، باااالترین رتبااه  

هااای ترویجاای اجاارا شااده در  مربو  به مدرسااان دوره 

  در بعااد  ( 3/ 98)بااا میااانگین   باغی   –های زراعی  سایت 

های دامی  محتوا، باالترین رتبه مربو  به محتوای سایت 

و در بعد سازماندهی باااالترین رتبااه  (  3/ 83)با میانگین  

های  در سااایت های ترویجی  مربو  به سازماندهی دوره 

های  . در مجموع رضااایت پاسااخگویان سااایت دامی بود 

های  در باالترین رتبااه و سااایت (  3/ 51)با میانگین  دامی  

 (. 3ترین رتبه ارار داشت )جدول نخیالت در پایین 

نظور مقایسااه م( بهFنتایج تحلیل واریان  )آزمون  

گانه و نمره کل سط  واکنش نشان هر یک از ابعاد سه

داد که از بعد محتوا، مدر،، سازماندهی تفاااوت بااین 

دار بااود و آزمااون ها در سط  یک درصااد معناایگروه

مقایسه زوجی نیز نشان داد این تفاااوت بااین هاار سااه 

گروه وجود داشته است. در خصوص سااط  واکاانش 

ها نشان دهنده وجااود تفاااوت نکل نیز نتایج این آزمو 

)جاادول ها در سط  یک درصد بود دار بین گروهمعنی

توان گفاات کااه بیشااترین میااانگین (. در مجموع، می4

)بااا های زراعاای و باااغی  نمره کل مربااو  بااه سااایت 

های و کمتاارین آن مربااو  بااه سااایت (  3/ 92میانگین  

واکاانش بود و تفاوت نمره  (  3/ 27)با میانگین  نخیالت  

 دو سط  بیشتر و اابل توجه بود.
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 بردارا  مقایسه سطح واکنش در بهره بررسی و -3جدول 

 رتبه  ضریب تغییرات  انحراف معیار  ای میانگین رتبه  سط  واکنش ابعاد  نوع سایت

 زراعی باغی

 1 153/0 61/0 98/3 مدر، 

 2 164/0 63/0 81/3 سازماندهی 

 3 168/0 65/0 87/3 محتوا 

 2 138/0 54/0 92/3 نمره کل

 دامی 

 1 099/0 38/0 83/3 محتوا 

 2 119/0 46/0 89/3 مدر، 

 3 135/0 47/0 51/3 سازماندهی 

 1 108/0 41/0 74/3 نمره کل

 نخیالت 

 1 236/0 76/0 20/3 سازماندهی 

 2 254/0 82/0 22/3 محتوا 

 3 276/0 95/0 43/3 مدر، 

 3 248/0 81/0 27/3 نمره کل
 

 ( F آزمو ) بردارا  و سطوح سه گانه آ  بر اساس نوع سایت الگویی سطح واکنش بهره  مقایسه  -4 جدول

 متغیر معیار
  متغیر

 وابسته 
 میانگین  بندی گروه

  انحراف

 معیار
F 

  سط 

 داری معنی

 توکی  آزمون با  هاگروه زوجی مقایسه

 3و  1 3و  2 2و  1

 بعد محتوا 
سایت   انواع

 الگویی

 ( 1) باغی  –زراعی

 ( 2) دامی

 ( 3) نخیالت

86/3 

83/3 

21/3 

65/0 

38/0 

82/0 

594/11 **00/0 * * * 

 بعد مدر، 
سایت   انواع

 الگویی

 ( 1اغی )ب–زراعی

 ( 2) دامی

 ( 3) نخیالت

98/3 

89/3 

43/3 

61/0 

46/0 

94/0 

831/7 **100/0 * * * 

بعد 

 سازماندهی 

سایت   انواع

 الگویی

 ( 1)باغی  –زراعی

 ( 2) دامی

 ( 3) نخیالت

80/3 

53/3 

20/3 

62/0 

47/0 

75/0 

219/11 **00/0 * * * 

سط   

 واکنش کل 

سایت   انواع

 الگویی

 ( 1باغی )–زراعی

 ( 2) دامی

 ( 3) نخیالت

92/3 

74/3 

27/3 

54/0 

41/0 

81/0 

072/

13 
**00/0 * * * 

 

ابل از اجاارای دوره مااورد : یادگیری دوم؛ سطحب( 

برداران توسط پیش آزمون و بعد نظر، سط  دانش بهره

شااد. باار از اجرای دوره توسط پ  آزمون سنجیده می

 10تااا    صاافرای بین  توانستند نمرهاین اسا،، افراد می

طور کااه مالحظااه همااان.  در هر آزمااون کسااب کننااد

شود، پ  از اجرای دوره، میااانگین نمااره افااراد تااا می

سط  اابل توجهی افزایش یافت. همننااین، باااالترین 

های گناادم در هاار دو میانگین نمره مربو  بااه سااایت 

منظور مقایسه نمرات پیش آزمون و پاا  استان بود. به

همبسااته   tهای مختلاا  از آزمااون  آزمون بین سااایت 

ها نشان داد که بااین نماارات همااه یافته  استفاده شد که

 (.5)جدول   دار وجود داشت ها، تفاوت معنیگروه
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 ( tبردارا  )آزمو  بررسی و مقایسه سطح یادگیری بهره -5جدول 

 نوع سایت استان 
متغیر معیار 

 )موضوع سایت( 
 ها گروه

 میانگین  

 نمره( 10)از 

  انحراف

 معیار
 داری معنی tآماره 

 خوزستان 

 باغی -زراعی 

 گندم 
 15/1 96/4 پیش آزمون 

725/57 **00/0 
 22/1 89/8 پ  آزمون 

 چغندر اند 
 29/1 29/4 پیش آزمون 

471/71 **001/0 
 01/1 33/8 پ  آزمون 

 صیفی
 81/0 54/3 پیش آزمون 

363/96 **00/0 
 84/0 57/8 پ  آزمون 

 کلزا 
 12/1 77/4 پیش آزمون 

434/41 **00/0 
 66/1 13/7 پ  آزمون 

 لرت
 13/1 09/4 پیش آزمون 

708/29 *013/0 
 72/1 84/7 پ  آزمون 

 کلزا 
 08/1 16/4 پیش آزمون 

515/30 **001/0 
 89/1 74/8 پ  آزمون 

 جو 
 06/1 39/4 پیش آزمون 

721/51 **00/0 
 86/0 81/8 پ  آزمون 

 مرکبات 
 42/1 69/4 پیش آزمون 

749/55 **00/0 
 22/1 65/7 پ  آزمون 

 دام 
دام سبک و  

 سنگین 

 35/1 28/4 پیش آزمون 
245/57 **00/0 

 96/0 19/8 پ  آزمون 

 نخیالت  نخیالت 
 26/1 34/3 پیش آزمون 

295/44 *027/0 
 84/0 58/7 پ  آزمون 

 باغی -زراعی  ایالم

 گندم 
 36/1 31/3 پیش آزمون 

055/41 **00/0 
 94/0 96/8 پ  آزمون 

 کلزا 
 30/1 45/4 پیش آزمون 

233/57 **001/0 
 21/1 56/8 پ  آزمون 

 لرت
 32/1 86/3 پیش آزمون 

289/47 **001/0 
 17/1 58/7 پ  آزمون 

 باغ انگور 
 02/1 13/4 پیش آزمون 

313/42 **00/0 
 46/1 24/7 پ  آزمون 

 

بااا کمااک  در ایاان مرحلااه، :رفتططار سططوم؛ سطحج( 

های تولیاادی کااه مساائولیت مروجااان مساائول پهنااه

ها بر عهااده داشااتند، گااروه هاادف مدیریت این سایت 

های فراگرفته بعد از گذشت یک سال و اجرای تکنیک

در سط  واحد تولیدی خود، اادام به ساانجش سااط  

هاار یااک از  رفتااار در سااال دوم اجاارای طاارح شااد.

برداری و های ارائه شده در شرایط وااعی بهرهآموزش

تاثیراتی که بر عملکرد آنها در پی داشته اساات توسااط 

بناادی کلاای رتبهگیاارد.  گویه مورد بررسی ارار می  14

گانه ارائااه شااده در واحاادهای هااای شااشتکنیک
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های برداری زراعاای و باااغی باار اسااا، شاااخ بهره

عد رفتار نشااان داد کااه بااه گانه مربو  به سنجش ب14

هااای ارائااه شااده در زمینااه ها و آموزشترتیب تکنیک

ترتیب بااا بااههااا«  »تغذیه« و »مدیریت آفااات و بیماری

ها و »محصااول در باالترین رتبه  3/ 84و    3/ 86میانگین  

ترتیب بااا بااهورزی«  سالم« و »عملیات کاشت و خاااک 

ار ها ااارترین رتبااهدر پااایین 3/ 83و  3/ 60میااانگین 

باارداری داماای داشااتند. در خصااوص واحاادهای بهره

در باااالترین و (  2/ 85)بااا میااانگین  ترتیب »تغذیااه«  به

ترین در پااایین( 2/ 51)با میانگین  »انتخاب دام مناسب«  

در خصااوص واحاادهای و  ها ااارار داشااتندرتبااه

)با میااانگین ترتیب »تغذیه«  ، بهنیز  برداری نخیالتبهره

)بااا میااانگین تجهیااز اراضاای« در باااالترین و »( 2/ 96

ها ارار داشااتند. در مجمااوع، ترین رتبهدر پایین(  2/ 75

باارداران بااه تفکیااک میانگین نمااره سااط  رفتااار بهره

 -های زراعاای  های الگویی نشان داد که سااایت سایت 

های در باالترین رتبااه و سااایت   3/ 91با میانگین  باغی  

رار گرفتنااد ترین رتبه ااا در پایین 2/ 52با میانگین دامی  

 (.6)جدول 

 

 های الگوییبردارا  به تفکیک سایتسطح رفتار بهره  -6جدول 

 رتبه  ضریب تغییرات  انحراف معیار  * ایمیانگین رتبه  های ارائه شدهها و آموزشتکنیک نوع سایت

زراعی و 

 باغی 

 1 162/0 62/0 86/3 تغذیه 

 2 175/0 67/0 84/3 ها بیماریمدیریت آفات و  

 3 200/0 75/0 76/3   آبیاری

 4 203/0 76/0 75/3 معرفی و مقایسه اراام 

 5 204/0 78/0 83/3 عملیات کاشت  

 6 267/0 96/0 60/3 محصول سالم 

 1 156/0 61/0 91/3 جمع کل 

 دامی 

 1 318/0 90/0 85/2 تغذیه 

 2 367/0 97/0 64/2 بهداشت دام و جایگاه 

 3 370/0 93/0 51/2 انتخاب دام مناسب 

 3 388/0 98/0 52/2 جمع کل 

 نخیالت 

 1 353/0 04/1 96/2 تغذیه 

 2 358/0 01/1 82/2 ها مدیریت آفات و بیماری

 3 368/0 94/0 55/2 آبیاری 

 4 381/0 02/1 68/2 عملیات داشت 

 5 389/0 07/1 75/2 تجهیز اراضی 

 2 /370 98/0 65/2 جمع کل 

 

گانه سنجش سااط  رفتااار   14بندی کلی ابعاد  رتبه

های الگویی زراعاای و باااغی نشااان برداران سایت بهره

داد که از دیدگاه پاسخگویان به ترتیب »میزان سهولت 

های ارائه شااده« ها و آموزشو اابل اجرا بودن تکنیک

ها در افزایش میاازان ها و آموزشو »میزان تاثیر تکنیک

ها و »میاازان تاااثیر باالترین رتبااهمحصول تولیدی« در  

های تولیدی« و ها در کاهش هزینهها و آموزشتکنیک

ها در کاهش ضااایعات ها و آموزش»میزان تاثیر تکنیک

  .محصول تولیدی« ارار داشتند
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 ی الگویی ها بردارا  به تفکیک سایتمقایسه ابعاد سنجش سطح رفتار کل بهره -7 جدول

 نوع سایت ابعاد سنجش رفتار 
 میانگین  

 * ایرتبه 

انحراف  

 معیار

ضریب 

 تغییرات 
 رتبه 

 های ارائه شده ها و آموزشکارگیری تکنیکمیزان به

 1 204/0 79/0 88/3 باغی -زراعی 

 2 357/0 97/0 73/2 دامی 

 3 418/0 09/1 61/2 نخیالت 

هااا و تکنیکمیاازان سااهولت و ااباال اجاارا بااودن 

 های ارائه شدهآموزش

 1 173/0 66/0 82/3 باغی -زراعی 

 2 313/0 83/0 65/2 دامی 

 3 426/0 14/1 68/2 نخیالت 

هاا از هاا و آموزشپذیری استفاده تکنیکمیزان امکان

 نظر مالی

 1 219/0 84/0 84/3 باغی -زراعی 

 2 468/0 13/1 42/2 نخیالت 

 3 650/0 34/1 06/2 دامی 

هااا در کاااهش هااا و آموزشمیاازان تاااثیر تکنیک

 برداران  مشکالت بهره

 1 207/0 79/0 83/3 باغی -زراعی 

 2 297/0 77/0 61/2 دامی 

 3 381/0 05/1 77/2 نخیالت 

هااا در کاااهش هااا و آموزشمیاازان تاااثیر تکنیک

 های تولیدی  هزینه

 1 231/0 83/0 60/3 باغی -زراعی 

 2 300/0 80/0 67/2 دامی 

 3 458/0 08/1 36/2 نخیالت 

گیری هاا در تصامیمهاا و آموزشمیزان تاثیر تکنیک

 برداران  تر بهرهمناسب

 1 186/0 73/0 92/3 باغی -زراعی 

 2 230/0 72/0 12/3 نخیالت 

 3 239/0 81/0 39/3 دامی 

ها در افازایش درآماد ها و آموزشمیزان تاثیر تکنیک

 برداران  بهره

 1 198/0 76/0 84/3 باغی -زراعی 

 2 433/0 08/1 50/2 نخیالت 

 3 623/0 42/1 28/2 دامی 

هاا در افازایش میازان ها و آموزشمیزان تاثیر تکنیک

 محصول تولیدی

 1 184/0 72/0 89/3 باغی -زراعی 

 2 465/0 10/1 35/2 نخیالت 

 3 607/0 21/1 2 دامی 

هاا در بهباود کیفیات ها و آموزشمیزان تاثیر تکنیک

 محصول تولیدی

 1 202/0 78/0 88/3 باغی -زراعی 

 2 462/0 09/1 36/2 نخیالت 

 3 661/0 44/1 18/2 دامی 

ها در کاهش ضایعات ها و آموزشمیزان تاثیر تکنیک

 محصول تولیدی  

 1 232/0 83/0 58/3 باغی -زراعی 

 2 507/0 16/1 28/2 نخیالت 

 3 684/0 42/1 08/2 دامی 

های فراگرفته شده به ها و آموزشمیزان انتقال تکنیک

 برداران  دیگر بهره

 1 202/0 78/0 84/3 باغی -زراعی 

 2 233/0 80/0 41/3 دامی 

 3 381/0 97/0 55/2 نخیالت 

هااا در افاازایش هااا و آموزشمیاازان تاااثیر تکنیک

 برداران  های شغلی بهرهمهارت

 1 205/0 81/0 95/3 باغی -زراعی 

 2 442/0 18/1 67/2 نخیالت 

 3 628/0 31/1 08/2 دامی 
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ها با نیازهای شغلی  ها و آموزشمیزان انطباق تکنیک

 برداران  بهره

 1 143/0 47/0 29/3 دامی 

 2 196/0 78/0 01/4 باغی -زراعی 

 3 338/0 99/0 93/2 نخیالت 

تکنیک از  استفاده  به  تمایل  آموزشمیزان  و  در ها  ها 

 برداران آینده توسط بهره

 1 184/0 60/0 27/3 دامی 

 2 196/0 79/0 05/4 باغی -زراعی 

 3 204/0 66/0 24/3 نخیالت 

 

بناادی کلاای ابعاااد ساانجش سااط  رفتااار رتبه

های الگویی داماای نشااان داد کااه از برداران سایت بهره

هااا دیدگاه پاسخگویان به ترتیب »میزان انطباق تکنیک

باارداران« و»میاازان ها با نیازهای شااغلی بهرهو آموزش

هااا در آینااده هااا و آموزشتمایل به اسااتفاده از تکنیک

ها و »میاازان تاااثیر ترین رتبهبرداران« در باالتوسط بهره

هااا در بهبااود کیفیاات محصااول هااا و آموزشتکنیک

هااا در هااا و آموزشتولیاادی« و »میاازان تاااثیر تکنیک

ترین کاااهش ضااایعات محصااول تولیاادی« در پااایین

بناادی کلاای ابعاااد ها ارار داشااتند. همننااین، رتبهرتبه

های الگااویی باارداران سااایت سنجش سط  رفتااار بهره

نشان داد که از دیدگاه پاسخگویان به ترتیااب نخیالت  

هااا در هااا و آموزش»میزان تمایل به استفاده از تکنیک

هااا و برداران« و »میاازان تاااثیر تکنیکآینده توسط بهره

باارداران« در تر بهرهگیری مناسااب ها در تصمیمآموزش

هااا هااا و آموزشها و »میزان تاثیر تکنیکباالترین رتبه

ت محصااول تولیاادی« و »میاازان در کاااهش ضااایعا

هااا از نظاار هااا و آموزشپذیری اسااتفاده تکنیکامکان

باارداران سااه مالی« ارار داشتند. سط  رفتااار کاال بهره

دسته سایت الگویی نیز نشان داد کااه در اکثاار مااوارد، 

 باغی در اکثر موارد رتبه اول را به  –های زراعی سایت 

 (.7خود اختصاص داده است )جدول 

با   برداران به تفکیک استانمقایسه سط  رفتار بهره

مستقل نشان داد که بین نمره رفتااار   tاز آزمون    استفاده

دار در سااط  یااک برداران دو استان تفاوت معناایبهره

میااانگین   عبارتی،بااه  (.8  درصد وجود داشت )جاادول

 سااط   از  باالتر  ایالم  استان  بردارانبهره  در  رفتار  سط 

هااای ارائااه شااده در زمینااه بااود و آموزش خوزسااتان

نتااایج .  اناادکار بردهباغی را در عمل، بیشتر به  -زراعی  

منظور مقایسه نمااره کاال ( بهFتحلیل واریان  )آزمون  

باارداران در سااه گااروه مختلاا  سااط  رفتااار بهره

های الگویی نیز نشان داد که در ایاان خصااوص سایت 

و   ر وجااود داشاات دامعنیتفاوت  در سط  یک درصد  

باااغی و داماای و  –های زراعاای این تفاوت بین سایت 

باغی و نخیالت وجود داشته است  امااا بااین   –زراعی  

دار نبااود های دامی و نخیالت این تفاوت معناایسایت 

عبارتی،  با توجه به نمره میانگین کسب به  (.9  )جدول

هااا و در ابااال آموزش  بااردارانشده،  سط  رفتار بهره

های زراعی و باااغی باااالتر از دو دسااته دیگاار تکنیک

یعنی داماای و نخاایالت بااوده اساات و در عماال ایاان 

 اند.کار بردهها را بیشتر بهآموزش

 
 های زراعی و باغی در دو استا  خوزستا  و ایالمبردارا  سایتمقایسه سطح رفتار بهره -8 جدول

 داری معنی "t"آماره  معیار  انحراف میانگین  بندی متغییر گروه وابسته   متغیر

 استان 
 97/0 57/3 خوزستان 

119/1 **00/0 
 48/0 77/3 ایالم 
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 (F آزمو ) بردارا  بر اساس نوع سایت الگویی سطح رفتار بهره  مقایسه  -9 جدول

 میانگین  بندی گروه
  انحراف

 معیار
F 

  سط 

 داری معنی

 توکی  آزمون با  هاگروه زوجی مقایسه

 3و  1 3و  2 2و  1

 (1) باغی –زراعی 

 ( 2) دامی

 ( 3) نخیالت

91/3 

52/2 

65/3 

61/0 

98/0 

98/0 

058/45 **00/0 *  * 

 

 پیشنهادها  و گیرينتیجه بحث،

 بساایاریکی از موضااوعات طور که گفته شد، همان

های ترویجی، ارزیااابی اثربخشاای ایاان مهم در فعالیت 

دالیل مختلفاای چااون هااا اساات کااه البتااه بااهفعالیت 

کمتر به آن پرداخته شده   ،فعالیت پینیدگی ماهیت این  

هااای ترویجاای مااورد توجااه در است. یکاای از روش

های اخیاار در نظااام تاارویج کشاااورزی کشااور، سااال

های جامع الگویی است که در پژوهش حاضاار، سایت 

ها، اجرا شده در طاارح سایت این    اثربخشی  به ارزیابی

احیای اراضی خوزستان و ایالم طی دو سال پرداختااه 

بر اسا، الگوی کرک پاتریااک و در شد. این پژوهش  

 .سه گام انجام شد

در همااه کااه  نشااان داد سطططح واکططنشبررساای 

گانه یاد شااده و های پاسخگو و در همه ابعاد سهگروه

های آن، سط  رضایتمندی باالتر از نمره میانگین مولفه

باغی، بعد   -  های الگویی زراعی( بود. اما در سایت 3)

سااازماندهی و محتااوا کسااب مدر، نمره باااالتری از  

های دامی، رضایت از محتااوا بیشااتر از کرد. در سایت 

های نخاایالت، مدر، و سازماندهی بااود و در سااایت 

رضایت از سازماندهی بیشتر از محتوا و ماادر، بااود. 

برداران نیز رضایت از بعد مدر، در مجموع همه بهره

باالتر از سازماندهی و محتوا بود. همننااین، بیشااترین 

های دامی، پ  ضایت در این مرحله مربو  به سایت ر

باااغی و کمتاارین میاازان مربااو  بااه  - از آن زراعاای

های نخیالت بود. نکته اابل توجه این است کااه سایت 

های نخیالت در سااه بعااد محتااوا، میانگین نمره سایت 

تر از مدر، و سازماندهی به شااکل محسوساای پااایین

باارداران دو ن بهرهمیزان رضایت بی  ها بود.دیگر سایت 

دار استان خوزستان و ایااالم هاام دارای تفاااوت معناای

باارداران اسااتان آماااری بااود و سااط  رضااایت بهره

خوزستان باالتر از ایالم بود. نکته دیگر اینکه در همااه 

باارداران از نحااوه برخااورد ها، رضااایتمندی بهرهسایت 

متصدیان برگاازاری و مدرسااان، تااازه و جدیااد بااودن 

شده، کاااربردی های ارائهها و آموزشروش  ها،تکنیک

شااده، هااای ارائههااا و آموزشهااا، روشبااودن تکنیک

تواناااایی پاساااخگویی مدرساااان باااه ساااؤاالت 

کنندگان و نظاام و انضاابا  برنامااه آموزشاای شاارکت 

برگزار شده در سایت در سط  باالیی ارار داشت امااا 

بااا  سایت  درشده از تناسب حجم محتوای مطالب ارائه

ان برگزاری دوره، مناسااب بااودن شاارایط محیطاای زم

کااارگیری برگاازاری برنامااه آموزشاای در سااایت و بااه

هااا، های متنوع ارائه مطالااب متناسااب بااا تکنیکشیوه

شااده در سااایت توسااط هااای ارائههااا و آموزشروش

هرحال، با توجه به به  مدرسان رضایت کمتری داشتند.

گیری در یاااد  باار  های الگااویی و تاکیاادماهیت سااایت 

های شاارایط االیماای اسااتان، محاایط کااار کشاااورزی

اید یکی از دالیل اعالم رضایت کمتر از این یادشده، ش

ریزی باارای برگاازاری توان در برنامهموارد باشد که می

ها، بااه مقولااه زمااان های آموزشی در ایاان اسااتاندوره

برگزاری )فصل مناسااب و ساااعت مناسااب در طااول 

 ذیرد.روز( توجه الزم صورت پ

کااه بااا اسااتفاده از   سطح یادگیرینتایج حاصل از  

انجام پیش آزمون و پ  آزمون انجام شد نشان داد که 

برداران در دو مرحلااه دارای تفاااوت تفاوت نمره بهره
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طوری که در بیشتر مااوارد، نمااره پاا  دار بود بهمعنی

آزمون حتی بیش از دو برابر نمره پیش آزمون بود کااه 

های آموزشاای این امر نشان از اثااربخش بااودن برنامااه

که این امر با توجه   بودها  در سایت رویجی ارائه شده  ت

های الگااویی کااه مبنااای آن ارائااه بااه ماهیاات سااایت 

هااای عملاای و در محاایط وااعاای کشاااورزی آموزش

گیری از مدرسان باتجربااه تواند به سبب بهرهاست، می

ها که عمدتاً محققان مراکااز تحقیقااات و در این سایت 

. نکته مهم، ند نیز باشدبود  دو استان  آموزش کشاورزی

های گندم نساابت بااه دیگاار اخذ نمره باالتر در سایت 

طور ها در هر دو استان بود. در مجمااوع نیااز بااهسایت 

ها، فراگیران در پ  آزمون بیش متوسط در همه سایت 

پژوهشااگرانی  درصد نمره را اخذ کاارده بودنااد.  70از  

ی و همکاااران طاهرآباااد(، 1395رحیمیااان ) چااون

 مطلااق (، بهبهااانی1397ی )عقوبو ی نژادموالن، (1395)

نیااز بااه Namara et al.  (2012 )و (1397همکاران ) و

های ترویجاای باار سااط  دانااش تاااثیر مثباات برنامااه

 اند. برداران اشاره داشتهبهره

، رفتااار دومدر سااال زراعاای ، سطططح رفتططاردر 

برداران در سه گروه مختل  سایت مورد بررساای بهره

ها نشااان داد کااه در خصااوص گرفاات. یافتااهااارار 

باغی، میانگین نمااره اخااذ شااده،   -های زراعی  سایت 

باالتر از میانگین بود و نشان از رضایتمندی نسبی آنها 

هااا داشاات. در کااارگیری و اثربخشاای تکنیکهاز باا 

های برداران، تکنیکاز نظر بهره  هااین سایت خصوص  

ها آفات و بیماریارائه شده در زمینه تغذیه و مدیریت  

و پ  از آن آبیاری، اابلیت استفاده بیشتری نسبت بااه 

سه دسته تکنیک دیگر یعنی معرفاای و مقایسااه اراااام، 

ورزی و محصول سااالم داشااته عملیات کاشت و خاک 

هااا نتااایج عملاای و عیناای اساات و از ایاان تکنیک

نکتااه ااباال توجااه، ااارار   اند.تری دریافت کردهمناسب 

ها کااه نشااان ترین رتبااهلم در پایینگرفتن محصول سا

های کیفاای در دهنده جایگاه نه چندان مطلااوب مقولااه

امر تولید و تاکیااد بیشااتر باار کمیاات محصااول باشااد. 

»میاازان سااهولت و گانااه نیااز  14همننین، از بین ابعاد  

های ارائه شااده« و ها و آموزشاابل اجرا بودن تکنیک

فاازایش میاازان هااا در اها و آموزش»میزان تاثیر تکنیک

ارار داشااتند. در   هامحصول تولیدی« در باالترین رتبه

 کاهش  در  هاآموزش  و  هاتکنیک  تاثیر  عین حال، میزان

تولیدی   محصول  ضایعات  و کاهش  تولیدی  هایهزینه

بنابراین، پاسخگویان   ها ارار داشتند.ترین رتبهدر پایین

هایی بااه آنهااا ارائااه شااود کااه انتظار دارند که آموزش

ضمن سهولت استفاده، بتواند منجر به افاازایش تولیااد، 

های تولیااد نیااز شااود کااه در عین حال کاهش هزینااه

ها های آتی بااه بعااد کاااهش هزینااهشبایستی در آموز

 توجه بیشتری شود.

ز »انتخاب دام های دامی، »تغذیه« باالتر ادر سایت 

که این   ارار گرفت   «بهداشت دام و جایگاه»مناسب« و  

امر نشان دهنده سهولت بیشتر، در عین حال، هزینااه و 

های تغذیه نساابت بااه کارگیری تکنیکریسک کمتر به

گانااه نیااز 14همننین، از بین ابعاااد  انتخاب دام باشد.  

ها با نیازهای شااغلی ها و آموزش»میزان انطباق تکنیک

هااا و برداران« و»میزان تمایل به اسااتفاده از تکنیکرهبه

باارداران« در باااالترین ها در آینده توسااط بهرهآموزش

ها ااارار داشااتند. امااا نکتااه مهاام در خصااوص رتبااه

های دامی این است که علیرغم اینکه در مرحلااه سایت 

های داماای در سنجش واکنش، میااانگین نمااره سااایت 

های ارائااه از نوع آموزشباالترین سط  ارار داشت و  

ای کمتاار شده رضایت داشتند، اما در این مرحله نمااره

دهااد، اجاارای از میانگین به دست آمااد کااه نشااان می

تر های دامی متفاااوتها در سایت اثربخش این آموزش

های زراعی و باغی است و نیاز به ملزوماااتی از سایت 

رگیری برای اجرا دارد که عدم توجه به آنها مانع از بکا

 شود.ها میمطلوب تکنیک

های نخیالت نیز، میانگین نمره در خصوص سایت 

و اگرچه سط    سنجش رفتار کمی کمتر از متوسط بود
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های داماای ها کمی باااالتر از سااایت بکارگیری تکنیک

های زراعاای و بود، اما فاصله اابل تااوجهی بااا سااایت 

میاازان های نخیالت،  باغی داشت. در نتیجه، در سایت 

تر از سااایر هااا پااایینباارداران از آموزشرضااایت بهره

کااارگیری آنهااا و رفتااار هها بااود و میاازان باا سااایت 

تر از سط  متوسااط بااود. در ایاان برداران نیز پایینبهره

ها، میااانگین نمااره سااط  رفتااار در خصااوص سااایت 

ها و پ  های تغذیه و مدیریت آفات و بیماریتکنیک

ر از دو تکنیک یعنی عملیات داشت آز آنها آبیاری باالت

(، 1391فرنیااا و همکاااران ) و تجهیااز اراضاای بااود.

هاللااای و  ( و ماااؤمنی1393و همکااااران ) جاللیااان

( نیز در تحقیقات خود بااا اسااتفاده از 1396همکاران )

الگوی کرک پاتریااک، بااه سااط  مناسااب یااادگیری و 

 –هااای آموزشاای باارداران متاااثر از فعالیت رفتااار بهره

 اند. جی اشاره داشتهتروی

تااوان نتیجااه گرفاات کااه میاازان در مجمااوع، می

های ترویجاای اجاارا برداران از فعالیت رضایتمندی بهره

های مختل  با یکدیگر شده اابل ابول، ولی در سایت 

به شااکل نیز آنها  دانش و مهارتمتفاوت بودند  میزان 

در .  افته بااودها ارتقا یی دورهاابل توجهی پ  از اجرا

های فراگرفته شده هم کارگیری تکنیکنهایت، میزان به

متاااثر از عواماال مختلفاای بااود کااه علیاارغم اعتقاااد 

برداران به مفید بودن آنها و کسب دانش و مهارت بهره

توانستند بااه یااک ها در عمل نمیالزم، از همه تکنیک

، بنابراین، اگرچااه، اجاارای اصااولی میزان استفاده کنند

و ی نیازمند رعایت اصااول، ضااوابط  ویجهای تربرنامه

ی، الگوهای مناسب است، امااا بایااد مسااائل مااالی، فناا 

خوبی مورد توجااه ااارار گیاارد. بهزیربنایی و پشتیبانی  

های آموزشی با کیفیت مطلوب ارائااه شااود، اگر برنامه

اما مشکالت تامین نهاده، تااامین، تخصاای  و توزیااع 

ا  فناای آالت، بااازار و نااواآب، مسائل مالی، ماشااین

توان نساابت بااه موفقیاات در شبکه برطرف نشود، نمی

 در مجمااوع،بین بااود.  بینی شده خوشهای پیشبرنامه

های جامع الگااویی، منظور اجرای هر چه بهتر سایت به

 شود:پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می

هااا و عاادم بر بااودن برخاای تکنیکبا توجه به هزینه  -

، ی اسااتفاده از آنهااان بااراباارداراتمکاان مااالی بهره

باارداران منظور کمااک و ایجاااد انگیاازه در بهرهبااه

ور اجااارای منظای باااهها، کماااک نهاااادهساااایت 

تااوان از ایاان منظااور می  های ارائه شود. بهتکنیک

های تااامین و ظرفیت بخش خصوصاای و شاارکت 

 ها استفاده نمود.توزیع کننده نهاده

هااای ترویجاای منظور بهبااود اثربخشاای فعالیت بااه -

شااود تااا حاادممکن از وسااایل کمااک پیشنهاد می

های نوشتاری و الکترونیکی و انواع رسانهآموزشی  

 های آموزشی ترویجی استفاده شود.  در ارائه برنامه

یکی از عوامل مااوثر باار یااادگیری، تکاارار و تااداوم   -

ی شااود اجااراهااا اساات، لااذا پیشاانهاد میآموزش

ویژه در محل فعلاای های بعد و بهها در سالسایت 

 ها ادامه یابد.سایت 

های منظور اجاارای برنامااهتر بااهریزی مناسااب برنامه  -

ها و ارائه هر تکنیک ترویجی در سایت   -آموزشی  

پیش از شااروع زمااان عملیااات مربوطااه صااورت 

ها به شاادت بااه امکااان پذیرد. اثربخشی این برنامه

بندی مطلوب ارائه برداران و زمانحضور موثر بهره

 ها بستگی دارد.تکنیک

برداران از بعااد ماادر، با توجه به رضایتمندی بهره  -

که عمدتاً محققان مراکز تحقیقااات کشاااورزی دو 

شود زمینه حضور هاار چااه استان بود، پیشنهاد می

های ترویجاای بیشتر آنها در عرصه و انجام فعالیت 

 فراهم شود.  

گیری هر ها، عالوه بر بهرهسایت   ظرفیت با توجه به    -

چه بیشااتر از محققااان، نساابت بااه اجاارای دیگاار 

های ترویجاای ماننااد روز مزرعااه، بازدیااد برنامااه

 .ترویجی، طرح تحقیقی ترویجی نیز اادام شود
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باارداران در مرحلااه از آنجائیکه میزان رضااایت بهره  -

واکنش از بعد محتوا کمتر از مدر، و سازماندهی 

نسبت بااه بااازنگری محتااوای ارائااه شااده در   بود،

هااا، و تر شدن تکنیکجهت هر چه بیشتر کاربردی

 و  عالئااقشده، تناسب بیشااتر بااا  های ارائهآموزش

برداران، جامعیت بیشااتر و نیاز شغلی بهره  تمایالت

هااای الزم باارای مهااارتآن و حداکثر تناسااب بااا  

 باارداران ااااداماتبهره  انجام بهینه وظااای  شااغلی

 الزم صورت پذیرد.

منظور تناسااب هاار چااه بیشااتر زمااانی برگاازاری به  -

بااا فصاال کشاات یااا ترویجی در سایت    هایبرنامه

ریزی مرحله رشد محصااول، نیازساانجی و برنامااه

باارداران نظاارات بهره  گیااری ازو بااا بهره  مشارکتی

 انجام شود.

های دامی، ضمن رعایت ها در سایت در ارائه تکنیک  -

هااا بااا سااط  و تمکاان مااالی تناسااب تکنیک

برداران، اادامات حمایتی و پشتیبانی الزم نیااز بهره

 صورت پذیرد.

تغذیااه و  ازهااای آبیاااری کمتاار که تکنیکاز آنجائی  -

شااود ، پیشاانهاد میرفته است کار  مبارزه با آفات به

به آبیاری افزایش یابااد،   های مربو حجم آموزش

تر شااود و ایاان هااای ارائااه شااده کاااربردیتکنیک

هااا تااا حاادممکن متناسااب بااا شاارایط و تکنیک

های باارداری اسااتانهای اراضی و نظام بهرهویژگی

 مورد مطالعه باشد. 

 

 سپاسگزاري 

عنااوان  بااا پژوهشاای طاارح از مسااتخرج مقاله این

 ارتقااای  در  ترویجاای  هااایفعالیت   اثربخشاای  »بررسی

 هاازار 550 احیااای طاارح در آب وریبهااره شاااخ 

-970964 کااد بااا« ایااالم و خوزسااتان اراضاای هکتار

سااازمان تحقیقااات، آمااوزش و  053-1410-49-034
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