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 چکیده

در  یتوت فرنگ دهندگانپرورش یجیترو-یآموزش یازهایمؤثر بر ن یهاعامل ییپژوهش با هدف شناسا نیا
در پنج شهرستان  یتوت فرنگ دهندگانپرورشمورد مطالعه  یرو، جامعه نیاستان مازندران انجام شد. از ا

از فرمول کوکران و  تفاده( که با اسN=3777استان( بودند ) دیدرصد تول 07از  شیاستان مازندران )با ب
مونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ها به عنوان نتَن از آن 247 ایچندمرحله یتصادف یریگنمونه کیتکن

و  جیترو یعلم ئتیه یچندتن از اعضا لهیآن به وس ییبود که روا یانامهها پرسشداده یآورابزار جمع
و منابع  یو دانشگاه علوم کشاورز یسار یعیو منابع طب یکشاورزدانشگاه علوم  یو باغبان یآموزش کشاورز

 یبیترت یتتا انجام مطالعه راهنما و محاسبه قیآن از طر ییایقرار گرفته و پا دییخوزستان مورد تا یعیطب
و  نیانگی)م یفیاز آمار توص ازهاین یبندتیها و اولوداده لیتحل ی(. برا78/7تا  07/7شد )دامنه  دهیسنج

( استفاده یبیتتر ونیو رگرس یارتبه نیانگیم سهی)مقا ی( و آمار استنباطرمنیاسپ یبستگهم ار،یمع حرافان
و  وهیم تیتحمل به تنش، کم نهیدر زم یآموزش یازهایکشاورزان؛ ن دگاهینشان دادند که از د هاافتهیشد. 

 یموضوع مقاومت بوته نسبت به سرما زیتحمل به تنش ن هیاول تا سوم را دارند. در سو یهارتبه وهیم تیفیک
حفظ  ،یمورد بررس یآموزش یازهایمورد ن 55 نیقرار گرفتند. از ب تیو آفات در اولو هایماریزمستانه و ب
 یبستگبر اساس آزمون هم نیچنرا به خود اختصاص داد. هم تیرتبه اول اهم ییدر جابجا وهیاستحکام م

با  یساعت کار روزانه رابطه معنا دار زانیدرآمد و م زانیم الت،یتحص ،یتجربه کشاورز یرهایمتغ رمنیاسپ
چهار  نیناگلکرک ا بیو ضر یبیترت ونیرگرس هاافتهیکشاورزان داشتند. بر اساس  یجیترو -یآموزش یازهاین

 ت،ی. در نهاندینما ینیبشیرا پ کارانتوت فرنگی یجیترو-یآموزش ازین راتییدرصد از تغ 0/55قادرند  ریمتغ
توت  یو آموزش یجیترو یهاحاضر به عنوان رئوس برنامه قیتحق یآموزش یهاتیکه اولو شودیم شنهادیپ

 استان لحاظ شود کارانفرنگی
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 قدمهم
 دیبه تول ازیجهان و ن تیجمع شیبا توجه به افزا

 یریگ(، بهره1358و همکاران،  ی)اسد ترشیب یغذا
 شیبه منظور افزا یدر کشاورز نینو یهایاز فناور

در واحد سطح مورد توجه  یمحصول کشاورز دیتول
(. 1370 ،یو ارشاد یریمال ام یسی)و باشدیم

 تمحصوال یمانند به نژاد نینو یهایفناور
 شیو افزا اهیگ کیبهبود ژنت قیاز طر ،یکشاورز

 ریها( و غ یماریزنده )آفات و ب یهامقاومت به تنش
( و بهبود صفات یسرما، گرما و شور ،یزنده )خشک

عملکرد محصوالت  شیمنجر به افزا یفیو ک یکم
متنوع  یهاروش نیچن. همگرددیم یو باغ یزراع

وجود دارد  یطیمح طیشرا یسازنهیبه یبرا یگرید
 یسازیقابل بوم یعلم یهاکه اکثرا با انجام پژوهش

 انیدانش بن یاهیاز فناور یحال برخ نیهستند. با ا
 رشیمورد پذ شوندیم یمعرف یکه در بخش کشاورز

؛ 1354 ،یو جواد ی)باقر رندیگیکشاورزان قرار نم
از  یکی(، که 1358مقدم و همکاران،  ییرضا
و خواست  ازیبه ن یآن، کم توجه لیدال نیترمهم
و  قی. متاسفانه عالباشدیکشاورزان م یواقع

 یآموزش یهاکشاورزان در برنامه یهایازمندین
ها و دانشگاه یقاتیمراکز تحق یهاو پژوهش یجیترو

 ,.Prudent et al) ردیگیچندان مورد توجه قرار نم

2007; Hashemi et al., 2009 .) 
 یآموزش یازهایگذشته مطالعات در مورد ن از

انجام شده است )مثل  یکشاورزان تا حد
 ،ی؛ زارع و زالل1355 و همکاران، یریام یهاپژوهش
 یو پزشک ی؛ مردان1353و همکاران،  یی؛ رجا1354

بخصوص در  یازسنجین نیحال، ا نی(. با ا1353راد، 
در حال توسعه عموما از کارشناسان و  یکشورها

به  یو توجه چندان ردیگیمربوطه صورت م ققانمح
 ردیگیکشاورزان صورت نم یهادگاهینظرات و د

(Adeogun et al., 2013در صورت ،)از  یازسنجین کهی
 شانیو خواسته ها ازهایخود کشاورزان در مورد ن

در  یاصل مهم یقاتیانتقال به مراکز تحق یبرا
 ورزانکشا یازهایبا ن یجیخدمات ترو یسازمتناسب

 . باشدیم

کشاورزان و  نیارتباط مؤثر ب یبرقرار فهیوظ
از  یازسنجیآموزش کشاورزان و ن ،یمحققان کشاورز

 یجیترو - یآموزش یهاتیاولو نییها بمنظور تعآن
است.  یکشاورز جیبر عهده مروجان و متخصصان ترو

کشاورزان،  یازهایها و نبدون درک درست از چالش
 یدیمف یجیمروجان قادر نخواهند بود خدمات ترو

 یها فراهم کنند. چون کشاورزان داراآن یبرا
درست  یزسنجاین یستیهستند، با یمتنوع یازهاین

 یصورت گرفته تا مروجان اقدامات خود را به نحو
خواست کشاورزان  یکنند که در راستا یزیربرنامه

(. نکته Goodwin & Gouldthorpe, 2013باشد )
از  قیدق یابیارز کیآن است که بمنظور  گریمهم د

 ندیها در فرآبودن آن ریکشاورزان، درگ یازهاین
 (. Coteur et al., 2018است ) یضرور یازسنجین

 ییهاوهیتوجه به م یمحصوالت کشاورز نیب در
و  یبه خاطر دارا بودن ارزش اقتصاد یمثل توت فرنگ

 ,.Hewett et alاست ) تیحائز اهم اریباال بس ییغذا

 47در کشور ما سابقة  یتوت فرنگ وهیم دی(. تول2012
از  یاست که جدا ییهاوهیساله دارد و از معدود م

 یفرآور ریدر مس تنبا قرار گرف یف تازه خورمصر
و  ینیارزش افزوده در کارآفر جادیضمن ا تواندیم

محصول به  نیکند. ا فایا ینقش مهم ییاشتغال زا
 فیط یدارا یکیاکولوژ یهالحاظ عکس العمل

است و در منطقة شمال کشور با  ییباال یسازگار
باال  ییهزار تن و اشتغال زا 12از  شیب دیتول زانیم
مطرح باشد.  یبه عنوان محصول راهبرد تواندیم
 58کشور حدود  یمحصول توت فرنگ دیتول زانیم

هزار تن آن در استان مازندران  15هزار تن است که 
. عملکرد شودیم دی)رتبه دوم در سطح کشور( تول

تا  37استان مازندران به طور متوسط  یتوت فرنگ
گرم  377کرد تن در هکتار است که معادل عمل 32

(. 1354 ،یباشد )وزارت جهاد کشاورزیدر بوته م
از توت  یارقام متعدد ریاخ یهادهه یهرچند در ط

 رانیوارد ا یو دولت یتوسط بخش خصوص یفرنگ
 ان،یشده و در سطح کشور پراکنده شده است )رستم

رقم  یبر معرف یمبن ی(. اما تاکنون گزارش1352
 یازهاین یوابگوکه متناسب و ج یاصالح شده بوم

 نیباشد، منتشر نشده است. با ا کارانتوت فرنگی
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 قاتیتحق ی(، ضمن بررس1350حال کوشش صبا )
تعداد  شیافزا ،یتوت فرنگ نهیانجام شده در زم
از  یرا ناش یتوت فرنگ یها رومقاالت و پژوهش

اعالم کرده  نهیزم نیدر ا یمحققان کشاورز کردیرو
 است. 

 یا(، در مطالعه1370و همکاران ) یمحمد ملک
 افتندیاستان کردستان در کارانتوت فرنگیدر مورد 
به دانش و  ازیکشت، ن ریسطح ز یرهایکه متغ

اطالعات بروز، فاصله بازار تا محل فروش و تعداد 
در عملکرد داشتند.  کنندهنییتع یافراد خانوار نقش

 افتندیدر یاعهدر مطال زی(، ن1378صالح و همکاران )
 ریدر مزارع بزرگ نسبت به سا کارانتوت فرنگیکه 

اصالح  نهیدر زم یریمزارع به دانش اتخاذ تداب
 یهاو بهبود روش یو کودده یاریآب یهاروش

 دارند.  ازین یبازاررسان
جامع  یقیتحق ی(، ط2715) 1و همکاران دهیپالس

 هاتیمحدود ،یاصالح یهاتیاولو ییبه منظور شناسا
مورد نظر کشاورزان کشور رواندا اقدام  یهاتیو ارجح

از هشت دسته از افراد کردند و  یبه نظر سنج
به ارقام اصالح  یعدم دسترس ،یتنش خشک افتندیدر

 هایماریکاشت در کنار خسارت آفات و ب یشده برا
 بیکننده کشت وکار سعوامل محدود نیترمهم

 ،نیچنمحصول( هستند. هم نیتر)مهم نیریش ینیزم
تحمل به تنش  ،یعملکرد باال، زودرس بیبه ترت
طعم  جادیو ا هایماریمبارزه با آفات و ب ،یخشک

 بیزارعان س یآموزش یهاتیاولو نیترمناسب، مهم
، با (a2717) 2بود. گاالردو و همکاران نیریش ینیزم

کردند توسعه  انیو کانادا ب کایدر آمر یقیانجام تحق
آن است که  ازمندین یتوت فرنگ دیارقام جد

معمول و در حال  یازهایمتخصصان مربوطه از ن
تا  دکنندگانیعرضه از تول رهیافراد زنج هیظهور کل

درک  ن،یداشته باشند. بنابرا یمصرف کنندگان آگاه
 یاثربخش شیباعث افزا هاتیاولو نیو تمرکز بر ا

 قیتحق هاافتهیخواهد شد.  یقاتیتحق یهابرنامه
 یهایژگیو نیگاالردو و همکاران نشان داد که از ب

 یاثر بر بها لیبه دل وهیم تیفیارتقاء ک ،یمورد بررس
و خواسته مصرف کنندگان  دکنندگانیتول یافتیدر

 قرار دارد.  تیدر اولو

با  یقی، در تحق(b2717)و همکاران  گاالردو
 3یمحصول کرنبر یبرا یاصالح یهاتیاولو یبررس

 دکنندگانیتول حاتیترج تیو کانادا، اهم کایدر آمر
و  یاهیگ یولوژیزیف ،یوربهره وه،یم تیفیک نهیدر زم

را  یستیز ریو غ یستیز یهامقاومت نسبت به تنش
 زی(، ن1358) ارانپور و همکاهلل بتیگوشزد کردند. ه

کشاورزان در  یآموزش یازسنجیبه ن یادر مطالعه
 شانیا قیتحق هاافتهیشهرستان اهواز پرداختند. 

احساس شده  یآموزش ازین نیترشینشان داد که ب
با  یی)آشنا یاریآب تیریمد نهیکشاورزان در زم

( بود و یاریآب آب تیفیمؤثر در ک یپارامترها
 یزراع تیریمد طهیحدر  یآموزش ازین نیکمتر
 ( بود. یمختلف خاک ورز یهااز روش ی)آگاه
(، در 1358و همکاران ) ینیحس قیتحق یهاافتهی

 نهیدر زم رکارانیانج یآموزش یازهایموضوع ن
 نیتراز مهم یکیآب نشان داد که  نهیبه تیریمد

اصالح بافت خاک با  وهیباغداران، ش یآموزش یازهاین
و  یریاست. خ یرس-یشن یهااستفاده از خاک

 یآموزش یازهای(، در مطالعه خود ن1377) یصبور
قرار  یکاران شهرستان رودبار را مورد بررس تونیز

 یازهایمطالعه نشان داد که ن نیا هاافتهیدادند. 
 ها،یماریمبارزه با آفات و ب ه،یتغذ نهیدر زم یآموزش

قرار داشتند.  تیدر اولو بیبه ترت یاریهرس و آب
باغداران در  یآموزش یازهاین نیترمهم ن،یچنهم

 نیعبارت بودند از: بهتر تیاولو بیبه ترت هیحوزه تغذ
در مراحل رشد  تونیز ییغذا یازهاین ،یزمان کوده

کودها، شناخت دفعات  یریو نمو، دانش به کارگ
. ییایمیش یبا انواع کودها ییو آشنا یکودده

کاران در  تونیز یآموزش یازهاین نیب ن،یچنهم
و  میمستق یبستگها همو سن آن هیتغذ نهیزم

 یو عمان یمطالعه صبور. داشتوجود  داریمعن
 یآموزش یازهاین یعامل لیتحل نهی(، در زم1375)

نشان داد  یکارشناسان کشاورز دگاهیپنبه کاران از د
و آموزش در  نیآماده نمودن زم حیآموزش نحوه صح

 تیدر اولو ییایمیش یاستفاده از کودها نهیزم
 کشاورزان قرار دارد.  یآموزش

با  یقی(، در تحق1351زاده و همکاران ) شکراله
 ارکاریگلخانه داران خ یآموزش یازهاین یبررس
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شهرستان گرمسار نشان دادند که در مرحله کاشت، 
آب و  یدرجه شور زانیدر مورد م یدانش و آگاه

در مرحله  ن،یچنقرار دارند. هم تیخاک در اولو
و  یاهیمصرف سموم گ زانیبا م ییداشت، آشنا

به  ازیمورد ن یبا کودها ییو آشنا ییایمیش یودهاک
راد  یو پزشک یقرار داشتند. مردان تیدر اولو بیترت

 یآموزش یازهاین نهیدر زم یقی(، در تحق1353)
محصوالت  تیفیک تیریمد رامونیکشاورزان پ

 انیکه در م دندیرس جهینت نیبه ا یکشاورز
 تیفیمؤثر بر ک یکشاورز اتیعمل یهامؤلفه
انتخاب  یموضوعات چگونگ ،یکشاورز التمحصو

 یمحصول مورد نظر و چگونگ یبرا حیکود صح
 تیدر اولو بیبه ترت یکودده یزمان میتقو میتنظ

 قرار داشتند. 
(، پس از مطالعه 2772و همکاران ) 4مریالت

 اینیرجیو التیگلخانه داران ا یآموزش یازهاین
افراد مورد  یآموزش ازین نیکه نخست افتندیدر

 5بود. مطالعه فورد یاهیگ هیتغذ تیریمطالعه، مد
 التیکشاورزان ا یآموزش یازهای( در مورد ن2775)

 بینشان داد که به ترت کایدر آمر یغرب یتنس
خاک و  یحفاظت یهاتیمحصوالت، فعال یابیازارب

 آموزش قرار دارند.  تیها در اولواستفاده از آفت کش
(، 1358دلو و همکاران )مطالعه مقصو هاافتهی

 الت،یسن، سطح تحص یرهایمتغ نینشان داد که ب
 زانیکشت، م ریسطح ز ،یکشاورز تیسابقه فعال

شرکت  زانیمراجعه به کارشناسان و افراد با تجربه، م
حضور در  زانیم ،یجیترو یهادر کالسها و برنامه

و  ییاز مزارع نمونه و الگو یجمع دیبازد یهابرنامه
 ازیدر طول روز با ن ویتعداد ساعات گوش کردن به راد

 یداریکشاورزان در استان گلستان رابطه معن یدانش
 وجود دارد. 

 یمحصول در اقتصاد کشاورز نیا تیوجود اهم با
(، رکشتیهکتار سطح ز 1577استان مازندران )

و  هاتیاولو ازها،یکه بتواند ن یجامع یتاکنون بررس
 یکنندگان را به صورت علم دیتول یهاچالش
 یمعرف یزیرجهت برنامه ربطیو به مراجع ذ ییشناسا

و  یریپذبیآس لیدل نیانجام نشده و به هم دینما
چنان باالست. اکنون محصول هم نیدر ا دیتول سکیر

 یهاپژوهش ،یکاربرد یهاکه عالوه بر پژوهش
محصول ارزشمند در  نیا یشامل به نژاد یادیبن

قارنه و  یکشور مورد توجه قرار گرفته است )اسد
(، الزم 1350و همکاران،  ی؛ کرم1353همکاران، 

 یازهایابتدا ن یعلم یااست درقالب مطالعه
شده تا مراکز  ییشناسا یتوت فرنگ دهندگانپرورش
و  یجیاقدامات ترو ،یو دانشگاه یقاتیتحق ،یآموزش
 کنند.  یراستا سازمانده نیخود را در ا یپژوهش

 یآموزش یازهاین یاز پژوهش حاضر، بررس هدف
در استان مازندران  یتوت فرنگ دهندگانپرورش

ها و آن یجیترو - یآموزش یهاتیاولو نییبمنظور تع
 یآموزش یازهایمؤثر بر ن یهاعامل نییتع نیچنهم

و  یآموزش یازهای. شناخت نباشدیکشاورزان م
 دهندگانپرورش یآموزش یهاتیاولو نییتع جهیدرنت

به مروجان و پژوهشگران در مراکز  یتوت فرنگ
کمک خواهد کرد تا  یو دانشگاه یقاتیتحق

خود را با خواست و  یجیو ترو یپژوهش یهابرنامه
 کشاورزان مطابقت دهند.  یواقع ازین

 یشناسروش
و از  یاز لحاظ هدف از نوع کاربرد قیتحق نیا

 قاتیاز نوع تحق رهایو امکان کنترل متغ زانیلحاظ م
ها از نوع داده یو از لحاظ گردآور یشیشبه آزما

شامل  قیتحق یاست. جامعه آمار یدانیم قاتیتحق
استان مازندران در پنج شهرستان  کارانتوت فرنگی
است  مرغیقائمشهر، و س بار،یجو ،یبابلسر، سار

(3777=Nکه ب )را  یتوت فرنگ دیتول زانیم نیترشی
استان(.  دیدرصد تول 07از  شیدر استان دارند )ب

تَن  247تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 
. انتخاب نمونه با استفاده از روش دیبرآورد گرد

صورت  نیبود. بد 8ایچندمرحله یتصادف یریگنمونه
روستا به صورت  27ها شهرستان نیکه ابتدا از ا

روستا  تیانتخاب شدند و متناسب با جمع یتصادف
 یتَن از هر روستا به صورت تصادف 22تا  17 نیب

تَن مصاحبه و  247انتخاب شدند و در مجموع با 
اطالعات  یآور. ابزار جمعدیگرد لینامه تکمپرسش
چند تَن از  لهیآن به وس ییبود که روا یانامهپرسش

و  یو آموزش کشاورز جیترو یعلم ئتیه یضااع
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آن با استفاده  ییایقرار گرفت و پا دییمورد تا یباغبان
شد که  نییتع یبیترت یتتا یو محاسبه Rافزار از نرم

خوب  ییایپا دهندهنشانبدست آمده  بیضرا
(. 78/7تا  07/7نامه بود )دامنه پرسش یهااسیمق

اول،  شنامه شامل دو بخش بود. در بخپرسش
ن )شامل جنس، کشاورزا یو زراع یاطالعات فرد

 زانیخانواده، م یتعداد اعضا ،یسن، تجربه کشاورز
 ،یشغل جنب ،یمحل سکونت، شغل اصل الت،یتحص

کشتزار( و در بخش  یاریکار روزانه، روش آب زانیم
 اهیگ یجیترو-یآموزش یازهایوابسته ن ریدوم، متغ
 55و  هیکشاورزان در هشت سو دگاهیاز د یتوت فرنگ

مثل  هیگو 5کشتزار  یکیزیف تیری)شامل مد هیگو
استفاده از مالچ جهت مبارزه با علف هرز، محافظت از 

 یرس شیجهت پ یکیبوته، استفاده از تونل پالست
 7کشتزار  هیتغذ تیریو حفظ بوته از سرما؛ مد وهیم

جهت  ییقطره ا یاریمثل استفاده از آب هیگو
جهت  میاستفاده از پتاس ،از تلفات آب یریجلوگ

کاشت  تیریگوشت؛ مد یو سفت وهیقند م شیافزا
جهت  ییمثل استفاده از کشت کپه ا هیگو 4بوته 

 تیریساقه رونده؛ مد شیو افزا یبوته مادر تیتقو
از  یبوته توت فرنگ ادیمثل ازد هیگو 0داشت بوته 

 یبوته و حذف ساقه رونده جهت قو میتقس قیطر
ه مثل اندازه بوت هیگو 0 اهیگ رشد ؛یشدن طوقه مادر

و قطور بودن طوقه در نشا؛  یاز نظر تراکم و بلند
 87از شی)ب وهیم یریگمثل وزن هیگو 0 وهیم تیکم

 وهیم تیفیدر هر بوته؛ ک وهیتعداد م شیگرم( و افزا
و طعم و  ییدر جابجا وهیمثل استحکام م هیگو 13
مثل مقاومت  هیگو 4و تحمل تنش  وه؛یم ینیریش

زمستان و مقاومت بوته نسبت  یبوته نسبت به سرما
قرار گرفت.  یابیو آفات( مورد ارز یماریبه ب

 نیعدد ب کیرا با  هیهر گو تیاهم زانیم انیپاسخگو
( مشخص تی)کامال با اهم 17( تا تیاهمی)کامال ب 1

افزار بدست آمده با استفاده از نرم یهاکردند. داده
SPSS  لیتحل یشد. برا لیو تحل هیتجز 21نسخه 

 نیانگیم یفیاز آمار توص ازهاین یبندتیها و اولوادهد
از  رهایمتغ نیرابطه ب یبررس یو برا ار،یو انحراف مع

از آمار  نیچنو هم رمنیاسپ یبستگهم بیضر
 ازین سهیمقا یبرا یارتبه نیانگیم سهیمقا یاستنباط

 یبیترت ونیمختلف و از رگرس یهاگروه نیب یآموزش
 لهیوابسته به وس ریمتغ ینیبشیپ زانیم نییتع یراب

 مستقل استفاده شد.  یرهایمتغ

  هاافتهی
درصد از نمونه مورد مطالعه را مردان  07 حدود

( 1زنان بودند )جدول  زیدرصد ن 37دادند و  لیتشک
در منطقه شمال کشور  جیکه منطبق با عادت را

مختلف  یبر مشارکت فعال بانوان در کارها یمبن
بر  انیپاسخگو عیتوز یبررس .باشدیم یکشاورز

 راداف ترشیب ینشان داد شغل اصل یاساس شغل اصل
بود.  یدرصد( کشت توت فرنگ 0/57مورد مطالعه )

درصد( در روستا  85افراد مورد مطالعه ) ترشیب
ساکن شهرها بودند که شغل  یساکن بودند و مابق

است و در کنار شغل  یرکشاورزیافراد عموما غ نیا
را هم به  یشهر دارند، پرورش توت فرنگ که در یاصل

درصد  84 دود. حدهندیعنوان شغل دوم انجام م
 یامدرن قطره یاریآب یهانمونه مورد مطالعه از روش

. و کردندیاستفاده م یتوت فرنگ یاریآب یبرا یو باران
 یاریو بدون آب میدرصد هم به صورت د 7حدود 

از مناطق مازندران در  ی. در برخدادندیکشت انجام م
و  ترشیب یبه خاطر بارندگ هایو بلند هاهیکوه پا

 .است جیرا میکشت د مترک یدما
کشاورزان  دهدینشان م 2که جدول  گونههمان

سال و حداکثر  17حداقل سن  یمورد مطالعه دارا
سال بودند.  47حدود  یسن نیانگیسال با م 85سن 

 انیپاسخگو یتجربه کشاورز نیانگیم نیچنهم
کشاورزان مورد  دهدیسال بود که نشان م 28/14

 باالنسبتاً  یبا تجربه کشاورز انسالیمطالعه اکثراً م
تَن  4به  کیخانواده نزد یتعداد اعضا نیانگیبودند. م

سال  11از  شیها بآن التیتحص زانیم نیانگیو م
که پرورش توت  یکشاورزان دهدیبود که نشان م

در  ییسواد نسبتًا باال یدارا دهندیرا انجام م یفرنگ
سواد کشاورزان کشور  یکل تیبا وضع سهیمقا

افراد مورد مطالعه  وزانهساعت کار ر نیانگیهستند. م
کار  یهایساعت بود که با توجه به سخت 74/7

ساعت کار روزانه قابل مالحظه  زانیم نیا یکشاورز
 .باشدیم
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 یو شغل یفرد یهایژگیو ینمونه مورد مطالعه بر اساس برخ عیتوز -5جدول 

 درصد فراوانی گروه ها ویژگی

 جنس
 5/25 85 زن

 1/07 182 مرد

 شغل اصلی
 4/57 121 کشاورزی

 8/45 115 غیر کشاورزی

 محل سکونت
 85 152 روستا

 35 72 شهر

 روش آبیاری کشتزار

 5/83 152 و بارانیای قطره

 4/18 35 پشتهجوی و 

 3/11 20 غرقاب

 4/7 27 دیم

 
 کشاورزان مورد مطالعه یشناخت تیجمع یژگیو -2جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه ویژگی

 37/17 17/47 85 17 سن )سال( 

 75/5 28/14 55 1 تجربه کشاورزی )سال( 

 2 4 17 1 شمار اعضای خانواده

 47/4 75/11 17 7 میزان تحصیالت )سال( 

 57/2 74/7 14 4 میزان کار روزانه )ساعت( 

 
 یبرا یتوت فرنگ اهیگ یجیترو-یآموزش یازهاین

 دگاهیمحصول از د نیو پرورش ا دیتول طیبهبود شرا
 55و با  هیسو 7در  یتوت فرنگ دهندگانپرورش

را  ازیهر ن تیاهم زانیم انیشد. پاسخگو یمورد بررس
)کامل با  17( تا تیاهمی)کامل ب 1 نیعدد ب کیبا 

از  کیهر  یابر 3( مشخص کردند. در جدول تیاهم
آورده  هیاول و مجموع آن سو تیسه اولو گانیسو

تحمل به  ،یمورد بررس گانیسو نیشده است. در ب
را به  نیانگیم نیباالتر 17از  33/0 نیانگیتنش با م

گرفت. در  یاول جا تیخود اختصاص داد و در اولو
 یمقاومت بوته نسبت به سرما هیگو هیسو نیا

بوته نسبت به  اومتاول و مق تیزمستان در اولو
گرفت. در چند  یدوم جا تیو آفات در اولو یماریب

و بروز  یمیاقل راتییبا توجه به تغ ریسال اخ
در  دتریشد یدر زمستان و گرماها دتریشد یسرماها

 ،یکاهش محسوس نزوالت آسمان نیچنتابستان و هم
کشاورزان مختلف از جمله  یاصل یهااز دغدغه یکی

است  یکاشت محصوالت یتوت فرنگ دهندگانپرورش
داشته باشند  یها مقاومت خوبتنش نیکه در مقابل ا

 وهیم تیکم هینباشد. سو ادیز یلیو خسارات وارده خ
دوم قرار گرفت و  گاهیدر جا 17از  73/0 نیانگیبا م
 87از شیوزن ب هیگو زین هیسو نیا یهاهیگو نیدر ب

 ردر رتبه دوم قرا وهیگرم در رتبه اول و قطر م
گرفت  یدر رتبه سوم جا وهیم تیفیک هیگرفتند. سو

و  ییدرجابجا وهیاستحکام م یهاهیگو هیسو نیو در ا
 .اول و دوم قرار گرفتند یهاتیدر اولو وهیطعم م
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 کارانیتوت فرنگ دگاهیبهبود محصول از د یبرا یجیترو-یآموزش یازهاین یبندتیاولو -3جدول 

 *میانگین متغیر سویگان
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 اولویت

ش
 تن

 به
ل

حم
ت

 

 1 25/7 54/1 07/0 مقاومت بوته نسبت به سرمای زمستان

 2 25/7 21/2 53/0 مقاومت بوته نسبت به بیماری و آفات

 3 37/7 80/2 11/0 تحمل بوته به تنش خشکی و شوری

 - - 02/1 33/0 مجموع 

وه
می

ت 
می

ک
 

 1 28/7 74/2 74/0 گرم(  87گیری میوه )بیش ازوزن

 2 20/7 78/2 00/0 قطور بودن میوه

 3 25/7 21/2 84/0 افزایش تعداد میوه در هر بوته

 - - 43/1 73/0 مجموع 

وه
می

ت 
فی

کی
 

 1 15/7 07/1 07/7 میوه در جابجاییاستحکام 

 2 23/7 55/1 37/7 طعم میوه )شیرینی( 

 3 24/7 58/1 27/7 براق بودن میوه

 - - 33/1 71/8 مجموع 

زار
شت

 ک
یه

غذ
ت ت

ری
دی

م
 

 1 24/7 71/2 43/7 استفاده از آبیاری قطره ایی جهت جلوگیری از تلفات آب

میوه، سفتی گوشت، افزایش مدت نگهداری و مقاومت به استفاده از پتاسیم جهت افزایش قند 

 بیماری ها
80/0 32/2 37/7 2 

 3 30/7 48/2 87/8 های رشد گیاهی جهت افزایش اندازه میوهاستفاده از محرک

 - - 47/1 07/8 مجموع

زار
شت

 ک
ی

یک
یز

ت ف
ری

دی
م

 

 1 38/7 45/2 74/8 استفاده از مالچ جهت مبارزه با علف هرز، محافظت از بوته، تمیزی میوه

 2 37/7 82/2 77/8 استفاده از تونل پالستیکی جهت پیش رسی میوه و حفظ بوته از سرما

 3 47/7 80/2 07/8 استفاده از کندوی زنبور عسل جهت افزایش محصول

 - - 58/1 30/8 مجموع 
یاه

 گ
شد

ر
 

 1 32/7 13/2 02/8 اندازه بوته از نظر تراکم و بلندی

 2 35/7 25/2 57/8 طوقه در نشاقطور بودن 

 3 30/7 31/2 28/8 قطور بودن ریشه نشا

 - - 43/1 75/8 مجموع

ته
 بو

ت
اش

 ک
ت

ری
دی

م
 

 1 30/7 35/2 30/8 ایی جهت تقویت بوته مادری، با حذف ساقه رونده استفاده از کشت کپه

 2 47/7 33/2 07/5 افزایش ساقه رونده

 3 41/7 35/2 85/5 ساقه رونده به همراه حذف گلاستفاده از کشت خطی جهت تشکیل 

 - - 43/1 77/5 مجموع 

ته
 بو

ت
اش

 د
ت

ری
دی

م
 

 1 37/7 82/2 75/8 ازدیاد بوته توت فرنگی از طریق تقسیم بوته

 2 35/7 88/2 05/8 ازدیاد بوته توت فرنگی از طریق ساقه رونده

 3 41/7 04/2 84/8 حذف ساقه رونده جهت قوی شدن طوقه مادری

 - - 57/1 87/5 مجموع 

 - - 70/1 40/8 جمع کل

 .باشدی( متیبا اهم اری)بس 17( تا تی)بدون اهم 1 نیب نیانگیدامنه م *
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 هیتغذ تیریشامل مد بیبه ترت زین گانیسو ریسا
جهت  ییقطره ا یاریاستفاده از آب هیکشتزار )گو

 یکیزیف تیریاز تلفات آب رتبه اول(، مد یریجلوگ
 اهیاستفاده از مالچ رتبه اول(، رشدگ هیکشتزار )گو

رتبه اول(،  یاندازه بوته از نظر تراکم و بلند هی)گو
 ییاز کشت کپه ا فادهاست هیکاشت بوته )گو تیریمد

اما با حذف ساقه رونده رتبه  یبوته مادر تیجهت تقو
بوته توت  ادیازد هیگوداشت بوته ) تیریاول(، و مد

بوته رتبه اول( بودند. در کل  میتقس قیازطر یفرنگ
 وهیاستحکام م هیگو ،یمورد بررس هیگو 55 نیاز ب زین

اول،  تیدر اولو 17از  0/7 نیانگیبا م ییدرجابجا
از  یریجهت جلوگ ییقطره ا یاریاستفاده از آب هیگو

و طعم  یبعد تیدر اولو 43/7 نیانگیتلفات آب با م
سوم قرار  تیدر اولو 3/7 نیانگیبا م وهیم نیریش

 گرفتند. 
توت درصد از  84که  ستیدر حال هاافتهی نیا

تحت فشار  یاریاز آب یمورد بررس کارانفرنگی
ها به موضوع و احتماال توجه آن کنندیاستفاده م

 تیبا توجه به حساس توانیو تلفات آن را م یاریآب
چون هم رزندهیغ یهابه تنش یتوت فرنگ یباال

 یاهبه پژوهش هینمود و ضمن توص ریتفس یخشک
توجه داشت که کاهش  نهیزم نیدر ا یلیتکم
در نظر گرفته  زین یاریآب یهاسامانه نیا یهانهیهز

 شود. 
از  قیتحق یرهایمتغ نیرابطه ب یبررس یبرا

(. 4استفاده شد )جدول  رمنیاسپ یبستگهم بیضر
 یازهایهشت گانه ن گانیسو نیب یبستگهم یبررس

 یدارا گانیسو یتمام دهدینشان م یجیترو-یآموزش
 نیهستند. باالتر گریکدیدا ر با  یرابطه مثبت و معن

و  وهیم تیفیبا ک وهیم تیکم نیب یبستگهم زانیم
 یرو اهیتحمل به تنش گ زانی. مباشدیتحمل تنش م

دارد و  میمستق ریمحصول تأث زانیو م اهیعملکرد گ
باشد، باعث  ترشیمحصول هم هر چه ب تیفیک

فروش باالتر  متیمحصول و ق ترشیب یبازارپسند
 تیّمحصول به همراه کم تیفیخواهد شد. لذا ک

شد.  خواهدباعث درآمد باالتر کشاورزان  ترشیب
 تیریبا مد ییباال یبستگهم نیچنهم وهیم تیکم
محصوالت بهتر و  دیبهتر باعث تول هیدارد. تغذ هیتغذ

 خواهد شد.  ترشیعملکرد ب
 یتجربه کشاورز ،یمورد بررس یرهایمتغ نیب در

رابطه  یجیترو-یآموزش یازهاین گانیسو ترشیبا ب
رابطه مثبت و  التیتحص زانیو م داریو معن یمنف
افراد  یداشت. به عبارت گانیسو نیبا ا داریمعن

 یترنییو سطح سواد پا ترشیتر که تجربه بمسن
 ختلفم یهاتیاولو یبرا یکمتر تیدارند اهم

قائل بودند. علت  یتوت فرنگ اهیگ یجیترو-یآموزش
تر با باشد که افراد با تجربه نیا تواندیم افتهی نیا

 راتییکارها عادت کردند و در مقابل تغ یروند کنون
تر در مقابل افراد جوان یدارند ول یترشیمقاومت ب

 یهاشرفتیدارند با پ یباالتر التیکه معموال تحص
به  لیتما نیچندارند و هم یترشیب ییآشنا یعلم

 است.  ترشیها بدر کارها در آن راتییو تغ شرفتیپ
 داریو معن یرابطه منف یدرآمد خانوار دارا زانیم
بود.  یجیترو-یآموزش یازهاین گانیسو ترشیبا ب

 یترشیب تیرضا زانیافراد با درآمد باالتر احتماال م
احساس  یکمتر یآموزش ازیاز کار دارند و احساس ن

ساعت کار روزانه هم رابطه مثبت و  زانی. مکنندیم
-یآموزش یازهایگان نیاز سو یبا برخ داریمعن
 یکه وقت و انرژ یکسان ن،یداشت. بنابرا یجیترو

 ترشیعالقه ب کنندیکار صرف م یبرا یترشیب
بهبود روند کار  یبرا یترشیب لینسبت به کار و تما

مثبت و  یبستگخانوار هم هیسو ن،یچندارند. هم
 یجیو ترو یآموزش یازهاین گانیبا سو یمعنادار

 .کشاورزان داشت
 یازهایمختلف ن گانیسو یارتبه نیانگیم سهیمقا
دو گروه زنان و مردان نشان  نیب یجیترو-یآموزش

و  وهیم تیفیک وه،یم تیکم هیداد که در سه سو
 یداریدو گروه اختالف معن نیل به تنش بتحم

 یترشیب تیوجود دارد و زنان نسبت به مردان اهم
 .(5قائل بودند )جدول  گانیسو نیا یبرا
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 قیتحق یرهایمتغ نیب رمنیاسپ یبستگهم سیماتر -4جدول 

 ( 54)  ( 53)  ( 52)  ( 55)  ( 51)  ( 1)  ( 8)  ( 1)  ( 1)  ( 1)  ( 4)  ( 3)  ( 2)  ( 5)  متغیرها

 ( 1) مدیریت فیزیکی کشتزار

1              

 ( 2) مدیریت تغذیه کشتزار

**
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/

7 1             
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/

7 **
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7 1            
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 ( 5) شاخص کل نیاز آموزشی
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 ( 11) تجربه کشاورزی
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 10.0معنی داری در سطح ** 50.0معنی داری در سطح *
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 زنان و مردان نیب یجیترو-یآموزش یازهایمختلف ن گانیسو یارتبه نیانگیم سهیمقا -1جدول 

 
 یها با شغل اصلگروه نیب یجیترو-یآموزش یازهایمختلف ن گانیسو یارتبه نیانگیم سهیمقا -1جدول 
 یرکشاورزیو غ یکشاورز

 سویه
 ایمیانگین رتبه

 داریسطح معنی Uمیزان 
 شغل اصلی غیرکشاورزی کشاورزیشغل اصلی 

 5287/7 577/8757 83/110 32/123 مدیریت فیزیکی کشتزار 

 024/7 577/0775 17/122 53/117 مدیریت تغذیه کشتزار 

 710/7 777/5515 28/131 52/175 مدیریت کاشت بوته 

 771/7 777/5322 27/138 57/174 مدیریت داشت بوته 

 787/7 777/8227 03/127 47/112 دیدگاه رشد گیاه 

 107/7 777/8405 55/128 51/114 دیدگاه کمیت میوه 

 787/7 577/8177 77/125 14/112 دیدگاه کیفیت میوه 

 112/7 777/8345 87/120 44/113 دیدگاه تحمل تنش 

 
 گانیسو یارتبه نیانگیم سهیمقا 8در جدول 

که  یگروه نیب یجیترو-یآموزش یازهایمختلف ن
که شغل  یاست و گروه یها کشاورزآن یشغل اصل

آورده شده است. بر اساس  یکشاورز ریها غآن یاصل
 تیریکاشت بوته و مد تیریمد هیدر دو سو هاافتهی

 ودوج یداریدو گروه اختالف معن نیداشت بوته ب
بود  یکشاورز ریها غآن یکه شغل اصل یدارد و افراد

 .قائل شدند هیدو سو نیا یبرا یترشیب تیاهم

و انحراف  نیانگیافراد مورد مطالعه بر اساس م
به چهار گروه با  یجتروی – یآموزش ازین ریمتغ اریمع

 M – 1SD < X(، کم )X < M - 1SDکم ) یلیخ ازین

< Mادی(، ز (M < X < M + 1SDو خ )ادیز یلی 

(X> M + 1SDتقس )نییمنظور تعشدند و به می 
 زانیم ینیبشیدر پ قیتحق یرهایمتغ ییتوانا زانیم
 ونیاز رگرس کارانتوت فرنگی یجیترو-یآموزش ازین

 لیتحل هاافتهی یاستفاده شد. برمبنا یبیترت
 ،یتجربه کشاورز ری، چهار متغ4در جدول یبستگهم

که  التیساعت کار روزانه و تحص زانیدرآمد خانوار، م
وابسته  ریبا متغ داریمعن یبستگهم بیضر یدارا

 ونیرگرس لیتحل هاافتهیشدند.  ونیبودند، وارد رگرس
اسکوئر و  یکا زانیآورده شده است. م 0در جدول 

( Sig. = 0.001 2χ ,782.450 =شدن آن ) داریمعن
است.  داریمعن ونیکه مدل رگرس دهدینشان م

 چهار  نیپزودو، ا نییتع بیضر هیبر پا نیچنهم

 سویه
 ایمیانگین رتبه

U داری معنی سطح 
 مردان زنان

 753/7 577/4877 44/117 75/125 مدیریت فیزیکی کشتزار 

 751/7 577/4774 18/111 30/120 مدیریت تغذیه کشتزار 

 815/7 577/5357 57/114 34/115 مدیریت کاشت بوته 

 324/7 777/5131 10/113 84/122 مدیریت داشت بوته 

 202/7 577/5707 75/112 47/123 رشد گیاه 

 745/7 777/4877 35/117 10/125 کمیت میوه 

 722/7 577/4527 47/175 45/131 کیفیت میوه 

 747/7 577/4838 12/117 77/125 تحمل تنش 
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 یجتروی – یآموزش ازیبر ن قیتحق یرهایمتغ ریتأث یبیترت ونیخالصه رگرس -1جدول 
 . S. E . Wald Sig برآورد متغیر

 108/7 720/1 723/7 -731/7 تجربه کشاورزی )سال( 

 771/7 842/21 735/7 -182/7 درآمد خانوار )میلیون تومان( 

 514/7 712/7 773/7 775/7 روزانهمیزان ساعت کار 

 771/7 887/18 745/7 272/7 تحصیالت )سال( 

McFadden = 0.309 2Nagelkerke= 0.597, R 2Cox and Snell= 0.552, R 2R 

 
درصد  0/55تا  5/37در مجموع قادرند  ریمتغ
 ینیبشیرا پ یجتروی – یاز آموزشیدر ن راتییتغ

تجربه  یرهای(. هر چند اثر متغ0)جدول  ندینما
 یآموزش ازیساعات روزانه بر ن زانیو م یکشاورز

 یرهایمتغ ریبا سا یبستگکشاورزان به خاطر هم
قدرت  زانیدر م یمستقل معنادار نشده است ول

 .هستند رگذاریمدل تاث ینیبشیپ

  یریگجهیبحث و نت
 ایدرست از کشاورزان و  یازسنجیبه علت عدم ن

 ،یازسنجین ندیعدم مشارکت کشاورزان در فرآ
 یافزارو نرم یسخت افزار یهایاز فناور یاریبس
 نی. از اردیگیمورد استقبال کشاورزان قرار نم نینو

و  یگام در طراح نیبه عنوان اول یازسنجیرو، ن
 یستیبا یجیو ترو یآموزش یهاتیفعال یزیربرنامه

 یواقع یازهاین نیی. در واقع، تعردیمورد توجه قرار گ
 دینظرات و عقا یبرمبنا یبندتیکشاورزان و اولو

 یجیو ترو یآموزش یهابرنامه یاثربخش یها بر روآن
 دارد.  یانکار رقابلیغ ریتأث

با صرفه  یاز محصوالت کشاورز یکی یفرنگ توت
توجه  ریاخ یکه در طول سالها باشدیباال م یاقتصاد

 گر،یرا جلب کرده است. از طرف د یادیکشاورزان ز
 شیدر کشور ساالنه در حال افزا یمصرف توت فرنگ

کشاورزان  ترشیو آموزش ب قاتیبه تحق ازیاست که ن
 جابیرا ا ولمحص نیا یفیو ک یکمّ شیافزا یبرا
 نیتراز مهم یکی. استان مازندران کندیم

که رتبه  یابگونه باشدیم یتوت فرنگ دکنندگانیتول
از استان کردستان  هیمحصول را سو نیا دیدوم تول

قارنه و  یدارد )اسد اریدر سطح کشور در اخت
بحث آموزش و  تی(. با توجه به اهم1353همکاران، 
در بخش  دیتول رونق یکشاورزان برا یتوانمندساز

 یازهاین نییمطالعه با هدف تع نیا ،یکشاورز
 یبندتیاولوو  یتوت فرنگ اهیگ یجیترو-یآموزش

استان مازندران  کارانتوت فرنگی دگاهیها از دآن
 انجام شد. 

مختلف  گانیسو نینشان داد در ب قیتحق هاافتهی
تحمل به  ،یمورد بررس یجیترو-یآموزش یازهاین

اول از نظر کشاورزان قرار داشت. لذا  تیتنش در اولو
 اهیگ دیتول دیحوزه با نیا یجیترو یهاتیاز اولو یکی

باال نسبت به  یبا مقاومت و سازگار یتوت فرنگ
آفات و  تابستان، یزمستان، گرما یسرما یهاتنش

که به  یآموزش یهادوره نیچنباشد. هم هایماریب
تمرکز  یستیبا شودیبرگزار م یجهاد کشاورز لهیوس

 ن،یچنموضوعات داشته باشند. هم نیا یرو یترشیب
 یهادر رتبه وهیم تیفیو ک تیّارتقاء کم یهاهیسو

 تیفیو ک تیّکم کهیگرفتند. از آنجائ یدوم و سوم جا
محصول و درآمد کشاورزان مؤثر  زانیم یبر رو وهیم

را  یدیارقام جد یستیگران بااست، محققان و آموزش
 هایژگیو نیکنند که از نظر ا یبه کشاورزان معرف

 قیتحق هاافتهیبا  افتهی نیباشند. ا تیمز یدارا
 تیبر در اولو یمبن (a2717) 0دو و همکارانگاالر

 یبر بها ثرا لی)به دل وهیم تیفیبودن ارتقاء ک
و خواسته مصرف کنندگان(  دکنندگانیتول یافتیدر
به  زین گانیسو ،یبند تیاولو نیراستا است. در اهم
 تیریکشتزار، مد هیتغذ تیریشامل مد بیترت

کاشت بوته، و  تیریمد اه،یکشتزار، رشدگ یکیزیف
و  یریخ هاافتهیداشت بوته بودند که با  تیریمد

( 2772) مکارانو ه 7مری( و الت1377) یصبور
 . باشدیراستا مهم

آن به عنوان  تیکه اهم هیگو 55 نیب از
قرار  یمورد بررس یقاتیتحق -یآموزش یهاتیاولو

اول مربوط  تیاولو کارانتوت فرنگی دگاهیگرفت از د
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دوم استفاده  تیو اولو ییدر جابجا وهیم به استحکام
از تلفات آب بود..  یریجهت جلوگ یاقطره یاریاز آب

( 1378صالح و همکاران ) یهاافتهیبا  هاافتهی نیا
 یری)بکارگ یاریآب یهابر ضرورت اصالح روش یمبن
و بهبود  یتحت فشار(، کودده یاریآب یهاستمیس

حاضر  افتهیمطابقت دارد.  یبازاررسان یهاروش
پور و همکاران اهلل بتیپژوهش ه هاافتهیبا  نیچنهم

 تیریقرار گرفتن مد تیبر در اولو ی( مبن1358)
دارد. در  خوانیهماز کشاورزان  یازسنجیدر ن یاریآب

 زانیکه م یمثل توت فرنگ یمورد محصوالت
ها در زمان برداشت و حمل و نقل آن یریپذبیآس
مشکالت عمده کشاورزان از  یکیباال است،  اریبس

تر رساندن به آن و مهم بیبرداشت محصول بدون آس
محصول به بازار با  تیفیاز آن رساندن بموقع و با ک

 یستی. لذا پژوهشگران باباشدیم یزارپسندحفظ با
 یکنند که دارا یرا معرف یاز توت فرنگ یارقام

به  یاصالح قاتیدر تحق ایبوده و  یترشیاستحکام ب
باالتر  وهیبا استحکام م یارقام توت فرنگ دیدنبال تول

ضمن  یستیبا زیگران و مروجان نباشند. آموزش
ارقام  نگونهیاعرصه،  نیبا پژوهشگران در ا یهماهنگ

 نیبا توجه به ا ن،یچنکنند. هم جیرا ترو یتوت فرنگ
مورد مطالعه از  کارانتوت فرنگیدرصد  84که 

توجه به  کردندیاستفاده م یانو بار یاقطره یاریآب
به  اهیگ نیا یباال تیحساس دهندهنشان هیگو نیا

و لزوم توجه محققان به  یو کم آب یتنش خشک
 نیچنو هم یبه تنش خشک ترتوسعه ارقام مقاوم

 یاریآب یهاو روش هاستمیس یرو قیمطالعه و تحق
با راندمان باالتر  یاریآب یهابه منظور توسعه روش

 یهادوره یرو، برگزار نیمحصول است. از ا نیا یبرا
تحت فشار  یاریآب یهاستمیس یجیو ترو یآموزش

راندمان  شیپوشش کامل کشاورزان و افزا یبرا
 . ردیمد نظر قرار گ یستیبا یاریآب

 نیتراز مهم زین یدر توت فرنگ وهیم استحکام
مهم  نیبوده است. ا دهندگانپرورشمدنظر  یهاهیگو

در  ترشیوجود رطوبت ب لیمازندران به دلدر استان 
 وهیم یبرداشت و بازاررسان یآن رو یو اثر منف طیمح

توت و منجر به استقبال  باشدیم یتوت فرنگ
 وهیده است که میاز رقم کاماروسا گرد کارانفرنگی

 نیارقام دارد. در ا ریتر )سفت تر( نسبت به ساکم آب
( در 1358سوره و همکاران ) یراستا، محمود

 مینمودند استفاده توام از عنصر کلس انیب یقیتحق
)عنصر  میسی( و سلیسلول وارهی)مؤثر در استحکام د

 وهیعالوه بر استحکام م تواندی( مدیاما مف یرضروریغ
 یو خواص بهداشت یفیو ک یصفات کم ،یتوت فرنگ

 بهبود دهد.  زیآن را ن
 یفرد یرهایمتغ یبستگهم لیتحل هاافتهی

 زیها نآن یجیو ترو یآموزش یازهایکشاورزان با ن
 نیب یمثبت و معنادار یبستگنشان داد که هم

کشاورزان وجود  یآموزش ازیو احساس ن التیتحص
و همکاران  یعیشف قیتحق هاافتهیبا  افتهی نیدارد. ا

داد  شانن زین شانیدارد. پژوهش ا خوانیهم(، 1350)
 یبرا یترشیب لیکرده تما لیکه افراد تحص

 نیدارند. از ا یعلم یهاپژوهش هاافتهیاز  یمندبهره
کشاورزان با سطح  یبرا یجیترو یهارو، ارائه آموزش

قرار خواهد  یترشیباالتر مورد استقبال ب التیتحص
مثل داشت، رشد  یموضوعات گر،ید یگرفت. از سو

آن که عمدتا در شاخه  تیفیو ک وهیم تیکم اه،یگ
 یمباد تیقرار دارند را با حما یاهیگ یولوژیزیف
به صورت  توانیم یچون جهاد کشاورزهم ربطیذ

ها در دانشگاه ارشدیکارشناس یهانامهانیپا نیعناو
 انیبود که دانشجو دوارینمود و ام ییمطرح و اجرا

بدست آمده  هاافتهی یمربوطه پس از دانش آموختگ
به موضوع در چرخه  یخود را با عالقمند نامهنایاز پا
فارغ  یکاریب زانیکنند و از م ییاجرا دیتول

 یدرآمد خانوار دارا زانیکاسته شود. م النیالتحص
ساعت کار روزانه  زانیم یدار، ول یو معن یرابطه منف

با  یمثبت و معنادار یبستگخانوار هم یو تعداد اعضا
کشاورزان  یجیوو تر یآموزش یازهاین گانیسو

و  یملک محمد قاتیبا تحق افتهی نیداشتند که ا
 دارد.  خوانیهم(، 1370همکاران )

-یآموزش یازهایمختلف ن گانیسو سهیمقا
 یزنان و مردان نشان داد در برخ نیب یجیترو
 یبرا یترشیب تیزنان نسبت به مردان اهم گانیسو

 نیا نیچنو هم افتهی نیقائل بودند. ا گانیسو نیا
کار در بخش  یرویاز ن یکه بخش قابل توجه تیاقعو

 لیبه خصوص در شمال کشور را زنان تشک یکشاورز
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گران و لزوم توجه آموزش دهندهنشان دهندیم
و  دیموضوع در توسعه ارقام جد نیمحققان به ا

که  یکاشت، داشت و برداشت است به نحو یهاروش
 یهاییکار کارگران زن و توانا طیمتناسب با شرا

 ها باشد. آن
وارد شده  ریچهار متغ ون،یرگرس هاافتهی یبرمبنا

در  راتییدرصد تغ 0/55تا  5/37در مدل در مجموع 
کردند و دو  ینیبشیرا پ یجتروی – یآموزش ازین

 نیترشیب یدارا التیو تحص یدرآمد کشاورز ریمتغ
بودند.  کارانتوت فرنگی یآموزش یازهاین یرو ریتأث

( 1358و همکاران ) لومقصود یهاافتهیبا  جهینت نیا
مطابقت دارد. لذا  التیسطح تحص یاثرگذار نهیدر زم

محصول  نهیدر زم یآموزش یهادوره یدر برگزار
 زانیو م التیبه سطح تحص یستیبا یتوت فرنگ

ها توجه کرده و آموزش دکنندگانیتول هیسرما
  .باشد رهایمتغ نیمتناسب با ا
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Abstract 

This research was conducted to identify the educational and extensional needs of strawberry 

growers in Mazandaran province. The statistical population consisted of strawberry growers in 

five counties of Mazandaran province (with more than 70% of the province's production, N = 

3000), 240 of them were selected by Cochran's formula and multi stage random sampling 

technique. Data was collected through a questionnaire that its validity was confirmed by faculty 

members of agricultural extension & education and horticulture departments in Sari Agricultural 

Sciences & Natural Resources University and Agricultural Sciences & Natural Resources 

University of Khuzestan, also calculating Ordinal Theta revealed the suitable reliability of 

measuring instrument (range 0.78 to 0.86). Mean, standard deviation and spearman correlation, 

were used for data analysis and prioritization of needs as well as inferential statistics: mean rank 

comparison and ordinal regression. The results of study showed that three educational needs: 

stress tolerance, fruit quantity and fruit quality ranked first to third in importance. In tolerance to 

stress dimension, the resistance of the plant to winter cold and plant resistance to disease and 

pests were in the first and second priorities. In total, from 55 studied needs, fruit firmness in 

transfer was the most significant item. Based on Spearman’ correlation test, the variables of 

agricultural experience, education, income and daily work hours had significant relationship 

with the educational & extensional needs. According to ordinal regression results and 

Nagelkerke coefficient, these four variables can predict 59.7% of the changes in the educational 

and extensional needs of strawberries growers. Finally, it’s recommended to implement 

educational and extensional programs based on the results of present study. 

 

Index Terms: educational need, extension education, strawberry production. 
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