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فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

چکیده

کاربرد بی رویه کود و سـم های شـیمیایی در تولید محصول کشـاورزی سـبب بروز چالش و بحران های زیسـت محیطی و تهدید 
جدی سـامت مصرف کنندگان شـده اسـت. در چنین شـرایطی توجه به کشـاورزی ارگانیک از اهمیت ویژه ای پیدا کرده اسـت. در 
ایـن راسـتا، ایـن پژوهش بـا هدف تعیین نیاز آموزشـی کشـاورزان در مرحله های گونه گون کاشـت، داشـت و برداشـت گوجه فرنگی 
ارگانیـک بـه انجـام رسـید. دیدمان تحقیـق از نظر ماهیت موضوع کّمـی بوده، نوع تحقیق از لحـاظ هدف کاربردی و از نظر شـیوه ی 
گـردآوری داده هـا میدانـی بـود. جامعه ی آماری شـامل 31 تن کارشـناس و 550 تن از گوجه فرنگی کاران شهرسـتان دشـتی بود که 
با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتسـاب متناسـب و اسـتفاده از فرمول کوکران، شـمار 226 کشـاورز به عنوان نمونه انتخاب 
شـد. ابـزار پژوهـش پرسشـنامه  بود کـه روایی محتوایی آن توسـط نظرخواهـی از اعضای هیئت علمی دانشـگاه و کارشناسـان جهاد 
کشـاورزی، و روایـی همگـرا از طریـق محاسـبه ی CR=0.81 و AVE=0.73 تأیید شـد. پایایی پرسشـنامه با اسـتفاده از نرم افزار 
R و محاسـبه ی ضریـب تتـای ترتیبـی برای بخش های مختلـف پرسشـنامه )Ө =0/75- 0/82( به دسـت آمد. پـردازش نیازهای 
آموزشـی بـر مبنـای مـدل بوریچ صورت گرفـت و مهم ترین نیازهای تولید محصول ارگانیک مشـخص شـدند. بر ایـن مبنا، مدیریت 
بهینـه ی خـاک و آمـاده سـازی زمیـن زیـر کشـت، شناسـایی و از بین بـردن محل های تکثیـر و زمسـتان گذرانی آفت ها، و کاشـت 
رقم هـای جدیـد محصـول کـه بـه آفت هـا و بیماری ها مقـاوم هسـتند، از مهم تریـن نیازهای آموزشـی در هـر دو گروه کشـاورزان و 
کارشناسـان شناسـایی شـدند. توافق سـنجی بیـن دیـدگاه ایـن دو گـروه، با اسـتفاده از آزمـون من ویت نی صـورت گرفـت و یافته ها 
نشـان دادند که این دو گروه در مورد بیشـتر نیازهای آموزشـی دیدگاه یکسـانی دارند. نتایج تحلیل رگرسـیون ترتیبی برای بررسـی 
نقـش متغیرهـای اثرگـذار بـر نیازهای آموزشـی، نشـان داد که از بیـن متغیرهای پژوهش، تنها سـه متغیر میزان تحصیـات، میزان 
عملکـرد محصول و سـطح زیر کشـت بـر احتمال بـرآورد نیازهای آموزشـی گوجه فرنگی کاران تأثیر داشـته اند. بدیـن ترتیب هر چه 
سـطح تحصیل کشـاورزان و عملکرد محصول گوجه فرنگی آنان بیشـتر باشـد، احسـاس نیاز آموزشـی در آنان باالتر اسـت. یافته های 

ایـن پژوهـش می توانـد در تدویـن برنامه های آموزشـی و ترویجی، مورد اسـتفاده کارشناسـان، مروجـان و برنامه ریزان قـرار گیرد.
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مقدمه

امنیـت غذایـی از جملـه عامل هـای اصلـی تأمین کننده 
و  توسـعه  ضامـن  و  اسـت  اجتماعـی  و  فـردی  سـامت 
پیشـرفت جامعـه بـه شـمار می آیـد و دارای چنـان اهمیتی 
اسـت کـه بانـک جهانـی و سـازمان خواربـار و کشـاورزی 
)فائـو( یکـی از هدف هـای توسـعه ی هـزاره سـوم را امنیـت 
غذایـی معرفـی کرده انـد )کوهـی، 1393(. اگـر چـه بخـش 
کشـاورزی به منظور پاسـخگویی بـه نیاز روزافـزون غذا برای 
جمعیـت رو به رشـد کره ی زمیـن و فراهم کـردن ماده های 
غذایـی کافی و مناسـب، بـه میزان زیادی وابسـته به مصرف 
ماده های شـیمیایی می باشـد و ماده های شـیمیایی اهمیت 
زیـادی در افزایـش محصـول و حاصل خیزی خاک هـا دارند، 
به گونـه ای کـه بـا توسـعه و گسـترش علـوم و فناوری هـای 
نویـن چـون؛ مهندسـی ژنتیـک و زیسـت فنـاوری، کاشـت 
رقم هـای پـر محصـول گونه هـای زراعـی و باغی و اسـتفاده 
بی رویـه از کودهـا و آفت کش های شـیمیایی باعـث افزایش 
کّمی تولیدات کشـاورزی شـده و مشـکل غذا را در بسـیاری 
از کشـورها به ویژه کشـورهای توسـعه یافته و درحال توسـعه 
حل کرده اسـت؛ اما همواره ایـن افزایش تولید با چالش های 
زیسـت محیطی پرشـماری مانند آلودگی منابع آب  و خاک، 
بـروز آفات هـا و بیماری هـای جدیـد گیاهـی، بدغذایـی و 
بیماری در اثر کاهش کیفیت مواد غذایی روبه رو شـده اسـت 
)خوش مـرام و همـکاران، 1393(. متأسـفانه، بیـش از 300 
ترکیـب شـیمیایی خطرنـاک ازجملـه کودهای شـیمیایی 
متنـوع بـا هـدف حاصل خیزی خـاک و سـم های گوناگون 
به منظـور مدیریـت و مهـار آفت هـا، بیماری هـا و علف هـای 
هـرز در بخـش کشـاورزی مصـرف می شـوند باقی مانـده ی 
پیامدهـای زیسـت محیطی  ترکیب هـای شـیمیایی،  ایـن 
نامطلوبـی ماننـد آلودگـی آب وخـاک و همچنیـن، بـروز 
و  انسـان ها  سـامت  وضعیـت  مـورد  در  مشـکل هایی 
دیگـر موجودهـای زنـده را به همـراه دارد کـه از آن جمله 
می تـوان به بـروز نارسـایی های مـادرزادی، تولد نـوزادان با 

وزن کـم، سـقط جنین، بلـوغ زودرس و یـا دیـررس، تغییر 
در سـرعت سوخت و سـاز، اختـال در سـامانه ی غده هـای 
درونـی، ضعف عضانی، کاهش حافظه، آسـیب های عصبی 
و مغـز، کاهش کارایی سـامانه ی ایمنی بـدن و بیماری های 

سـرطانی اشـاره کرد )کشـاورز و موسـوی، 1397(.

نتایـج تحقیق هـا نشـان داده اند که کشـاورزی مرسـوم 
را  محیـط  شـیمیایی،  نهاده هـای  بی رویـه ی  کاربـرد  بـا 
ویـران کـرده و منبع هـای طبیعی را دچـار تحلیل می کند. 
)دین پنـاه و اخـوان، 1393(. نشـانه هایی وجـود دارد کـه 
الگوی کنونی کشـاورزی کشـور نتوانسـته اسـت، آن چنان 
کـه بایـد در بحـث امنیـت غذایـی و حفـظ محیط زیسـت 
موفـق باشـد بلکـه لزوم تغییر ایـن الگو با توجه به شـرایط 
داخلـی ازنظـر تأمین امنیـت غذایی و وضعیـت بین المللی 
کـه شـرایط صـادرات محصـول و فرآورده هـای کشـاورزی 
روزبـه روز سـخت گیرانه تر می شـود، قابـل احسـاس اسـت؛ 
بنابرایـن، می تـوان اظهـار داشـت کـه اکنـون زمـان توجه 
جـدی به موضـوع کشـاورزی ارگانیک در ایران فرارسـیده 

اسـت )مرشـدی و همکاران، 1395(.

بـه  عمـده  طـور  بـه  ارگانیـک  کشـاورزی  سـامانه  
کودهـای  محصـول،  باقی مانده هـای  کشـت،  تنـاوب 
حیوانـی، کودهـای سـبز، پسـماندهای آلی مزرعه، کشـت 
مکانیکـی و مدیریـت و مهار زیسـتی )کنتـرل بیولوژیکی( 
بسـتگی دارد )رانـا1، 2017(. کشـاورزی ارگانیـک دارای 
برترین هایـی ازجملـه سـودمندی های اقتصـادی، به ویـژه 
بـرای گسـترش حمایـت از تهیدسـتان )ماننـد قیمت های 
باالتـر، درآمـد بیشـتر، تولیـد متنوع تـر و مناسـب خـاص 
کشـاورزی ارگانیـک برای کشـاورزان در مقیـاس کوچک( 
سـودمندی های امنیـت غذایـی )بـازده باالتـر و باثبات تـر 
تحـت رویدادهـای آب و هوایـی شـدید، درآمـد باالتـر که 
باعـث تقاضـای محلی برای غذا می شـود( سـودمندی های 
زیسـت محیطی )مدیریـت بهتـر آب وخـاک، حفـظ تنـوع 
شـیمیایی(  مـواد  از  آلودگـی  هیچ گونـه  بـدون  زیسـتی، 
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دسـتاوردهای ایمنـی شـغلی و سـودمندی های اجتماعی و 
فرهنگی می باشـد )هافمن2، 2011(. بسـیاری از بررسـی ها 
نشـان داده اسـت که کشـاورزی ارگانیک می تواند به صورت 
قابل ماحظـه ای بـه کشـاورزان در امنیـت غذایـی و بهبود 
معیشـت آنـان کمک کنـد، بنابراین کشـاورزی ارگانیک به 
علـت نقشـی که در تأمیـن امنیت غذایی و معیشـت پایدار 
ایفـا می کند الزم اسـت در دسـترس کشـاورزان قـرار گیرد 

)سـیوفرت3، 2012(.

اقتصـادی  موقعیـت  ارگانیـک  کشـاورزی  بـه  گـذار 
کشـاورزان را بهبـود می بخشـد و در درازمـدت در تولیـد 
تأمیـن مـواد مغـذی  مـواد غذایـی، کاهـش تهیدسـتی، 
و امنیـت غذایـی اثرگـذار اسـت )پنرسـلوام4 و همـکاران، 
2014(. کشـاورزی ارگانیـک منجـر بـه تولیـد محصـول 
غذایـی بیشـتر، امنیـت غذایـی بیشـتر خانـوار و افزایـش 
درآمـد می شـود. کشـاورزی ارگانیـک دارای تـوان بالقوه ) 
پتانسـیل( بـرای امنیت غذایی پایدار بـا بهبود مصرف مواد 
مغـذی و معیشـت پایـدار در منطقه هـای روسـتایی اسـت 
درحالی کـه به طـور همزمـان باعـث کاهش آسـیب پذیری 
بـه تغییرپذیری هـای آب و هوایـی و افزایش تنوع زیسـتی 
می شـود. شـیوه های کشـاورزی پایدار مرتبط با کشـاورزی 
ارگانیـک بـه نسـبت  بـه کار فشـرده تری نیـاز دارنـد و 
دارای تـوان بالقـوه بـرای کمـک بـه اشـتغال بلندمدت در 
منطقه های روسـتایی می باشـند )وارد و رینولدز5، 2013(.

مرحلـه انتقـال از کشـاورزی متـداول بـه کشـاورزی 
زیسـتی، بسـیار حسـاس بـوده و نیـاز بـه آگاهـی و دانش 
کافـی از فرایندهـای طبیعی دارد و بـدون تردید نمی تواند 
دربرگیرنـده همـه محصول های کشـاورزی در یـک دوران 
کوتـاه شـود و تبدیـل آن بـه زمـان نیـاز دارد. در رابطـه با 
ایـران، چـون بخـش قابل توجهـی از محصول هایـی ماننـد 
خشـکبارها و برخی از میوه های تازه و سـبزی ها و گیاهان 
دارویـی صـادر می شـوند، این گونـه محصول هـا را می توان 
در قالـب تولیدهـای ارگانیـک بـه بازارهای جهانـی عرضه 

کـرد و همزمـان بـا کاهـش کاربـرد سـم های شـیمیایی و 
جایگزینـی آن هـا با سـم های زیسـتی و همچنیـن کاهش 
کاربـرد کودهـای شـیمیایی و جایگزینی آن هـا با کودهای 
زیسـتی، زیان هـای ناشـی از کاربـرد بی رویـه نهاده هـای 
شـیمیایی در بسـیاری از محصول هایی کـه مصرف داخلی 
دارنـد را نیـز کاهـش داد. بدیـن ترتیـب، چـون احتمـال 
گسـترش ایـن نـوع کشـاورزی به صـورت بی رویـه و بدون 
رعایـت جنبه هـای علمـی در کشـور وجـود دارد، ضرورت 
را  اولیـه  مرحله هـای  کـه  هم اکنـون  از  آن  سـاماندهی 

می گذرانـد، احسـاس می شـود )خوشـخوی، 1395(.

برخـی از مهم تریـن بازدارنده هـای تبدیـل کشـاورزی 
متـداول بـه کشـاورزی ارگانیـک شـامل نبـود اطاعـات 
مدیریـت  بـرای  مهـارت  و  دانـش  کمبـود  و  آگاهـی  و 
کشـتزارهای ارگانیـک اسـت. کشـاورزان سـنتی نیـز نبود 
از محدودیت هـای  یکـی  به عنـوان  را  اطاعـات  و  دانـش 
اصلـی برای گذار به کشـاورزی ارگانیک مشـخص کرده اند 
)خالـدی و همـکاران،1394(. همچنین می تـوان گفت که 
کمبـود دانـش دربـاره کشـاورزی ارگانیـک، عامـل مهـم 
محدودکننـده بـرای تبدیـل کشـتزارها به شـیوه ارگانیک 
اسـت. کشـاورزان ارگانیـک بـه روش هـا و عملیـات نویـن 
و مدیریـت کارآمـد کشـتزارها نیازمندنـد کـه اغلب اطاع 
چندانـی از آن هـا ندارنـد )صندوقـی و همـکاران، 1395(. 

از سـوی دیگـر نخسـتین گام برنامه ریـزی آموزشـی، 
شناسـایی نیازهـای آموزشـی و اولویت بندی آن هاسـت که 
اگـر ایـن مرحلـه به خوبـی و به درسـتی انجـام شـود، اجـرا 
فرایندهای توسـعه آموزشـی راحت تر و مؤثرتـر خواهد بود. 
نیازسـنجی آموزشـی به عنـوان یکـی از ابزارهـای مهـم در 
راسـتای توانمندسـازی نیروی انسـانی موجب نمایان سازی 
شـکاف های آموزشی شـده، تصمیم گیری اثربخش و سریع 
را آسـانگری کـرده و بـه تصمیم گیـران و برنامه ریـزان ایـن 
امـکان را می دهـد تـا با توجه بـه منبع های مالـی محدود و 
هزینه هـای فزاینـده، بـا اولویت بنـدی گزینه هـای مختلف، 
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راهـکار مناسـب را بـرای پـر کـردن شـکاف ها به کارگیرنـد 
)هیبت اله پـور و همـکاران، 1395(. نیازسـنجی آموزشـی، 
اقدامـی اسـت که فاصله یا اختـاف بین )آنچه باید باشـد( 
و )آنچـه هسـت( را معلـوم و نشـان می دهد کـه آموزش بر 
چـه چیـز باید تأکید داشـته باشـد )مک کاولـی6، 2009(.

موسـوی و خسـروی پـور )1398( در نتایـج پژوهشـی 
بـا عنـوان بررسـی دانش کشـاورزان نسـبت به کشـاورزی 
ارگانیـک در اسـتان خوزسـتان نشـان دادنـد کـه دانـش 
بیـش از 62 درصـد پاسـخگویان نسـبت بـه کشـاورزی 
ارگانیـک کـم اسـت. بیـن پیشـینه فعالیـت کشـاورزی، 
سـطح تحصیـات و میـزان زمیـن کشـاورزی و میـزان 
دانش کشـاورزان نسـبت به کشـاورزی ارگانیـک به ترتیب 
در سـطح 0/01 و 0/05 رابطـه آمـاری معنـی داری وجـود 
دارد. نتایـج تحلیـل رگرسـیون نیـز نشـان داد متغیرهـای 
پیشـینه فعالیـت کشـاورزی و میـزان زمیـن زراعـی تنهـا 
متغیرهـای اثرگـذار بر دانش در زمینه کشـاورزی ارگانیک 
بودنـد کـه 24/2 درصـد از تغییرپذیری های دانش نسـبت 

بـه کشـاورزی ارگانیـک را تبییـن می کننـد.

منفرد و همـکاران)1398( نیازهای آموزشـی دوره های 
مهارت آمـوزی کشـاورزی ارگانیـک را بـرای بهره بـرداران 
اسـتان بوشـهر بررسـی کـرده  و نشـان داده انـد که هر سـه 
گروه جامعه ی آماری کشـاورزان، کارشناسـان و متخصصان 
در مـورد میـزان اهمیت موضوع، میزان دانش کشـاوزران و 

میـزان به کارگیـری موضـوع، دیدگاه نزدیکـی دارند. 

کشـاورز و سـید نعمـت الـه )1397( نیـز در تحقیقـی 
توسـعه  بـر  مؤثـر  عامل هـای  و  نارسـایی ها  بازدارنده هـا، 
بیـن جالیـزکاران شهرسـتان  در  را  ارگانیـک  کشـاورزی 
مرودشـت بررسـی کردنـد. نتایـج ایـن پژوهش نشـان داد 
کـه بـاال بـودن هزینـه تولید محصول هـای ارگانیـک، نبود 
دانـش کافـی در زمینـه تولیـد محصول هـای ارگانیـک در 
بیـن کشـاورزان، نبـود بازارهـای مشـخص بـرای فـروش 
محصول هـای ارگانیـک در منطقه مورد بررسـی، نداشـتن 

اطاع رسانی و تبلیغ مؤثر در زمینه تولید و مصرف محصوالت 
ارگانیـک و توانایی کم تولید محصول های ارگانیک به وسـیله 
کشـاورزان به علت نداشـتن دانش و مهارت الزم، بازدارنده ها 

در توسـعه کشـاورزی ارگانیک می باشـد.

خالـدی و همـکاران )1394( در نتایـج تحقیقـی بـا 
عنـوان عامل هـای مؤثـر بـر فرآینـد انتقـال به کشـاورزی 
ارگانیـک در میـان گوجه فرنگی کاران اسـتان البرز نشـان 
دادنـد کـه میانگیـن میـزان گرایـش کشـاورزان از کشـت 
در سـطح  کـه  ارگانیک 1/62 بـوده  بـه کشـت  متـداول 
پایینـی قـرار دارد. نتایـج تحلیـل تبعیضـی نیز نشـان داد 
که متغیرهای میزان آشـنایی درباره مدیریت کشـتزارهای 
ارگانیـک، میـزان تحصیـات، رعایـت اصـول بهداشـتی، 
نگـرش مثبت بـه محیط زیسـت تأثیر مثبـت و معنی دار و 
متغیرهـای میزان سـن، میـزان کاربـرد کودها و سـم های 
شـیمیایی تأثیـر منفـی و معنـی داری بر گرایش به کشـت 
ارگانیـک دارد. نتایـج همچنیـن نشـان داد کـه برخـاف 
اغلـب روش هـا و فناوری هـای تولیـد، عامل هـای اقتصادی 
به تنهایـی نقشـی بنیـادی در فرآینـد پذیـرش و انتشـار 
کشـاورزی ارگانیـک ندارنـد بلکه، برای توسـعه کشـاورزی 
ارگانیـک الزم اسـت نقـش دیگـر عامل هـا ماننـد آگاهـی 
و اطاعـات، گرایش هـا و سـلیقه های فـردی، مهارت هـای 
فنـی و مدیریتی، مسـئله های اجتماعـی، عامل های نهادی 
بازارهـا و حمایت هـای دولتـی  ماننـد قوانیـن، مقـررات، 
مـورد توجـه جـدی دولت ها و سیاسـت گذاران قـرار گیرد.

دین پنـاه و اخوان )1393( در نتایج پژوهشـی با عنوان 
عامل هـای مؤثـر بـر دانـش کشـاورزی ارگانیـک در بیـن 
گلخانـه داران شهرسـتان ورامین نشـان دادنـد که وضعیت 
دانـش کشـاورزی ارگانیک 13/3 درصد از پاسـخگویان در 
سـطح کم، 44/2 درصد در سـطح متوسـط و 45/5 درصد 
در سـطح زیـاد می باشـد. همچنیـن وضعیت بوم شـناحتی 
رؤیـت  قابلیـت  و  اجتماعـی  مشـارکت  اکولوژیکـی(،   (
نوآوری هـای کشـاورزی ارگانیـک می تواند 70/8 درصـد از 
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نیاز آموزشی کشاورزان  شهرستان دشتی در تولید گوجه فرنگی ارگانیک

تغییرپذیری های دانش کشـاورزی ارگانیـک را تبیین کنند.

عنـوان  بـا  پژوهشـی  پزشـکی راد )1393(  و  مردانـی 
بـرآورد نیازهـای آموزشـی کشـاورزان پیرامـون مدیریـت 
کیفیـت محصوالت کشـاورزی انجام دادنـد. یافته های آنان 
اولویـت نیازهـای آموزشـی کشـاورزان را در شـش زمینـه 
1. انبـارداری محصول هـای کشـاورزی 2. فـراوری و تبدیل 
محصول هـای  بسـته بندی   .3 کشـاورزی  محصول هـای 
کشـاورزی 4. آشـنایی بـا رفتـار خریـداران 5. مهارت هـای 
بازاریابـی محصول هـای کشـاورزی و 6. عملیات کشـاورزی 

مؤثـر بـر کیفیـت محصول هـای کشـاورزی نشـان داد.

عزیـزی خالخیلـی و همـکاران )1398( عامل هـای مؤثر 
بر نیازهای آموزشـی توت فرنگی کاران را در اسـتان مازندران 
بررسـی کـرده و نشـان داده انـد کـه چهـار متغیـر تجربه ی 
کشـاورزی، تحصیـات،  میـزان درآمد و میزان سـاعت های 
کار روزانـه توانسـته اند 59/7 درصـد از تغییرپذیری های نیاز 

آموزشـی ترویجـی توت فرنگـی کاران را پیش بینـی کنند.

حـق جـو و همـکاران )1392( در نتایـج پژوهش خود 
ارگانیـک  دانـش کشـاورزی  عنـوان سـنجش سـطح  بـا 
میـان کشـاورزان شهرسـتان  در  آن  بـر  مؤثـر  عوامـل  و 
عجب شـیر نشـان دادنـد کـه بـه ترتیـب 41، 31 و 28 
درصـد از کشـاورزان مـورد بررسـی ازنظـر سـطح دانـش 
کشـاورزی پایـدار در طبقه هـای کم، متوسـط و زیـاد قرار 
دارند که نشـان دهنده سـطح به نسـبت پاییـن آگاهی های 

کشـاورزان در ایـن مـورد می باشـد.

بـا   )1392( همـکاران  و  پورسـعید  پژوهـش  نتایـج 
عنوان بررسـی دانش کارشناسـان وزارت جهاد کشـاورزی 
نسـبت به کشـاورزی ارگانیک نشـان داد که سـطح دانش 
کارشناسـان نسـبت به کشـاورزی ارگانیک در حد متوسط 
می باشـد. همچنیـن یافته هـا نشـان داد کـه کارشناسـان 
پیرامـون مقوله هـای عـام، دارای دانـش باالتـری نسـبت 
بـه مقوله هـای خـاص و تخصصی تـر هسـتند. ایـن امـر 

آموزشـی  برنامه ریزی هـای  بـرای  زمینـه ای  می توانـد 
هرچه بهتـر دسـت اندرکاران ایـن موضـوع باشـد. بـا توجه 
بررسـی همبسـتگی، دوره هـای آموزشـی  یافته هـای  بـه 
ضمـن خدمـت سـبب افزایش سـطح دانـش کارشناسـان 
نسـبت بـه کشـاورزی ارگانیـک می شـود و این نیـز در امر 

برنامه ریزی هـای آموزشـی بایسـتی لحـاظ شـود.

امـروزه گوجه فرنگی در سراسـر جهان کشـت می شـود 
و در سـال های اخیـر تولیـد چشـمگیری داشـته اسـت، 
به گونـه ای کـه ایـران امـروز جزء ده کشـور برتـر جهان در 
زمینـه تولیـد گوجه فرنگی به شـمار مـی رود. گوجه فرنگی، 
شـرایط  به واسـطه  کـه  اسـت  محصول هایـی  زمـره  در 
مناسـب اقلیمـی کشـور، در بیشـتر جاهای کشـور کشـت 
می شـود )احمـدی و حسـین پـور، 1390(. گوجه فرنگی و 
فرآورده هـای آن بـه دلیـل میـزان پاییـن چربـی و کالری، 
میـزان کـم کلسـترول آزاد، غنـی بـودن از ویتامین هـای 
گـروه آ، ب، ث، میـزان بـاالی کاروتـن و لیکوپـن، جـزو 
غذاهـای سـالم در جیـره غذایی انسـان ها به شـمار می آید 

)آالم7 و همـکاران، 2006(.

شهرسـتان دشـتی در اسـتان بوشـهر بـه عنـوان یکـی 
از قطب هـای تولیـد گوجـه فرنگـی کشـور بـه شـمار آمـده 
و سـاالنه 250 هـزار تـن محصـول گوجه فرنگـی در 5400 
هکتار سـطح زیر کشـت در شهرسـتان دشـتی برداشت می 
شـود.  70 درصـد از کشـتزارهای این شهرسـتان به کشـت 
گوجـه فرنگـی اختصـاص دارد و کشـاورزان این شهرسـتان 
گوجه فرنگی هـای خـارج از فصـل را روانه بازارهـای داخلی و 
خارجـی می کنند. شـواهد میدانـی محقق نشـان می دهد 
کـود،  کاربـرد  گلخانـه ای  رواج کشـت های  بـا  متأسـفانه 
سـم های شـیمیایی و حتـی رنگ هـای غیـر طبیعـی بـه 
دلیـل بازارپسـندی محصـول، بیـش از حـد معمـول بوده 
و همیـن موضـوع باعث شـده تـا گوجه فرنگی تولید شـده 
بسـیاری از شـاخص های محصـول سـالم را دارا نبـوده و 
سـامت  تولیـدی،  گوجه فرنگـی  در  سـم ها  باقی مانـده 
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از  سـازد.  روبـه رو  تهدیـد جـدی  بـا  را  مصرف کننـدگان 
سـوی دیگـر با توجه بـه رواج فرهنگ اسـتفاده از محصول 
ارگانیـک در جامعـه امـروزی، مصـرف کننده آماده اسـت 
حتـی بـا پرداخت بهـای باالتر، از محصول سـالم اسـتفاده 
کنـد. بنابرایـن ایـن پژوهـش بـه دنبـال آن اسـت تـا بـا 
شناسـایی نیازهـای آموزشـی گوجه فرنگـی کاران در زمینه 
دانش آنان نسـبت به مرحله های مختلف کاشـت، داشـت، 
برداشـت و بازاریابـی محصـول ارگانیک، زمینـه تولید این 
محصـول را در منطقـه فراهم آورد. امید اسـت این تحقیق 
بتوانـد خـأ تحقیقاتی در ایـن زمینه را از طریق سـنجش 
دانـش و اولویت بنـدی نیازهـای آموزشـی آنان، پـر کرده و 
نتایـج برآمـده از آن بتوانـد در جهـت افزایـش آگاهی های 
علمی و عملی کارشناسـان کشاورزی و گوجه فرنگی کاران، 

مؤثـر و سـودمند واقع شـود.

روششناسی

دیدمـان ایـن پژوهـش از نظـر ماهیـت موضـوع کّمی، 
و تحقیـق  از نظـر هـدف کاربردی اسـت کـه از نظر روش 
آمـاری  جامعـه ی  می باشـد.  میدانـی  داده هـا  گـردآوری 
پژوهـش، بنـا بـر آمـار اداره جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
دشـتی، 31 کارشـناس و 550 گوجه فرنگی کار شهرسـتان 
دشـتی بود کـه برای انتخـاب نمونه در جامعه کشـاورزان، 
بـا توجـه بـه اینکـه شهرسـتان دشـتی دارای سـه بخـش 
مرکـزی، شـنبه و طسـوج، و کاکـی مـی باشـد، از روش 
متناسـب  انتسـاب  بـا  تصادفـی  طبقـه ای  نمونه گیـری 
اسـتفاده شـد و بـر پایه فرمـول کوکران حجـم نمونه 226 

نفـر تعیین شـد. 

 ابـزار پژوهـش پرسشـنامه ای بـود کـه گویه هـای آن 
بـر پایـه ی یافته هـای مـرور ادبیـات پژوهـش تدوین شـد و 
کشـاورزان و کارشناسـان میـزان اطاعـات و میـزان اهمیت 
داشـتن اطاعـات خـود را در مورد تولید محصـول ارگانیک، 
بـر مبنـای طیـف لیکـرت )خیلـی کـم:1 و خیلـی زیـاد:5( 

توسـط  پرسشـنامه  محتوایـی  روایـی  کردنـد.  مشـخص 
نظرخواهـی از اعضـای هیئت علمی دانشـگاه و کارشناسـان 
جهـاد کشـاورزی، و روایـی همگـرا از طریـق محاسـبه ی 
CR=0.81 و AVE=0.73 تأیید شـد. پایایی پرسشـنامه با 

اسـتفاده از نـرم افـزار R و محاسـبه ی ضریب تتـای ترتیبی 
)Ө =0/75- 0/82( بـرای بخش هـای مختلـف پرسشـنامه

تعیین شـد. 

بـر پایـه ی مـدل بوریچ بـرای هـر گویه پرسشـنامه دو 
امتیـاز محاسـبه شـد که یکـی گویـای میـزان اطاعات و 
دیگـری گویـای میـزان اهمیـت داشـتن اطاعـات بـود. 
سـپس بـر پایـه ی فرمول زیـر اولویت هـر گویـه از دیدگاه 

پاسـخ دهندگان مشـخص و مرتـب شـد.

)WDS = MWDS8( :)1( فرمول

که در آن:

MWDS = نمره اولویت 

)I – C(* mI =WDS

اهمیت هر نیاز آموزشی از دید گوجه فرنگی کاران )I(؛ 

دانش یا اطاعات در رابطه با هر نیازآموزشی )C(؛ 

)mI( میانگین اهمیت هر نیاز آموزشی

 در ایـن مدل نیازهای آموزشـی که نمـره اولویت آن ها 
بـاالی چهـار باشـد، مهـم بـه شـمار می رونـد و چنانچـه 
نمـره اولویـت نیـازی  زیـر 2 باشـد، آن نیـاز بـا اهمیت به 
شـمار نمـی رود. در ایـن پژوهش بـه منظور توافق سـنجی 
بیـن دیـدگاه دو گـروه کشـاورزان و کارشناسـان از آزمون 
منویتنـی، و برای بررسـی رابطه ی بیـن متغیرهای تحقیق 
اسـت.  اسـتفاده شـده  اسـپیرمن  همبسـتگی  از ضریـب 
همچنیـن بـه منظـور بررسـی نقـش متغیرهـای مسـتقل 
ترتیبـی  رگرسـیون  از  آموزشـی،  نیازهـای  بـر  پژوهـش 

اسـتفاده شـده است. 
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نیاز آموزشی کشاورزان  شهرستان دشتی در تولید گوجه فرنگی ارگانیک

یافتهها

 یافته هـا نشـان دادنـد کـه 60/2 درصـد از کشـاورزان 
در رده سـنی 30 تـا 50 سـال بـوده و میانگین سـنی آنان 
نیـز 40/8 سـال بـرآورد شـد. حـدود 98 درصـد از شـمار 
نمونـه را مـردان و 2 درصـد را زنـان تشـکیل داده انـد. از 
لحـاظ سـطح تحصیـات نیـز تنهـا 19/9 درصـد از افـراد 
دارای مـدرک باالتـر از دیپلـم بوده انـد. بررسـی وضعیـت 
نوع کشـت نشـان داد که بیش از 87 درصد از کشـاورزان 
روش کاشـت دسـتی را انتخاب کرده اند. از لحاظ پیشـینه 

کاری نیز مشـخص شـد که بیـش از نیمی از پاسـخگویان 
کمتـر از 10 سـال پیشـنه کاشـت گوجه فرنگی داشـته اند 
و 96 درصـد آنـان نیز روش کشـت نشـاء را اجـرا کرده اند. 
نیـز  گوجه فرنگـی کشـاورزان  عملکـرد کشـت  میانگیـن 

حـدود 55 تـن برآورد شـد )جـدول 1(.

جدول 1- ویژگی های فردی و حرفه ای گوجه فرنگی کاران مورد بررسی

نما میانگین درصد فراوانی سطح ویژگی

46 سال 40/8

6/6 15 کمتر از 30 سال

60/2سن )سال( 136 سال  50  -30

33/2 75 بیشتر از 50 سال

مرد
98/2 222 مرد

جنس
1/8 4 زن

دیپلم  و کمتر

11/9 27 بی سواد

68/2تحصیات 154 دیپلم و کمتر

19/9 45 باالتر از دیپلم

دستی
87/2 197 دستی

نوع کشت
12/8 29 مکانیزه

6 سال 12/5

50/9 115 کمتر از 10 سال

پیشنه کشت

23/5 53 10 تا 15 سال

10/1 23 15 تا 20 سال

9/3 21 20 تا 25 سال

6/2 14 بیشتر از 25 سال

کشت نشاء
4 9 کشت بذر

روش کشت
96 217 کشت نشاء

68 تن 55/01

2/7 6 20 از  کمتر 

میزان عملکرد

)تن در هکتار(

35/8 81 50 تا   20

54/9 124 80 تا   50

6/6 15 بیش از 80
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در ایـن پژوهـش بـه  منظـور اولویت بنـدی نیازهـای 
شـد.  اسـتفاده  بوریـچ  نیازسـنجی  مـدل  از  آموزشـی 
همان گونـه کـه در روش پژوهـش توضیـح داده شـد، بـر 
مبنـای مـدل بوریـچ، برای هر نیاز آموزشـی نمـره اولویتی 
بـه دسـت مـی آیـد کـه هـر چـه ایـن مقـدار باالتر باشـد 
نشـان از اهمیـت بیشـتر آن نیاز اسـت. جـدول 2، نمره ی 
اولویت بوریچ را برای دو گروه کشـاورز و کارشـناس نشـان 
داده اسـت. بـر مبنـای اطاعـات ایـن جـدول، مهم تریـن 
نیـاز آموزشـی هر دو گـروه در مرحله کاشـت گوجه فرنگی 
ارگانیـک بـه ترتیـب مربوط بـه مدیریـت بهینه خـاک) با 
نمـره اولویـت 7/73 و 7/89(، شناسـایی و از بیـن بـردن 
)بـا  آفت هـا  افزونـش  و  گذرانـی  زمسـتان  محل هـای 
نمـره اولویـت 7/06 و 7/78( و کاشـت رقم هـای جدیـد 
محصـول کـه بـه آفت هـا و بیماری هـا مقـاوم هسـتند )بـا 
نمـره اولویـت 6/70 و 6/89( بـود. همچنیـن  در مرحلـه 
داشـت، اسـتفاده از مدیریـت و مهـار زیسـتی آفت هـا بـا 
بیماری هـای  و  آفت هـا  شناسـایی   ،6/42 اولویـت  نمـره 
گوجه فرنگـی بـا نمـره اولویـت 5/79،  و اسـتفاده از کـود 
سـبز )ماننـد کشـت یونجـه و بقـوالت( بـا نمـره اولویـت 
5/56 از بـا اهمیت تریـن نیازهـا در گـروه کشـاورزان بـه 
شـمار می رفتند. در گروه کارشناسـان اسـتفاده از مدیریت 
و مهـار زیسـتی آفت هـا با نمـره اولویت 7/06، اسـتفاده از 
کود سـبز )مانند کشـت یونجـه و بقوالت( با نمـره اولویت 
5/70 و از بیـن بـردن حشـره های مفید کشـتزار در نتیجه 
سم پاشـی بـا نمـره اولویـت 5/40 از مهم تریـن نیازهـای 
ارگانیـک  گوجه فرنگـی  داشـت  مرحلـه  در  کارشناسـان 
بودنـد. در مرحلـه برداشـت نیـز مهم تریـن نیـاز آموزشـی 
کشـاورزان مربـوط به اطاعات هواشناسـی برای برداشـت 
به هنـگام محصول با نمره اولویت 6/42 و چگونگی تسـریع 
برداشـت و جلوگیـری از افزایـش پسـماندهای محصول با 
نمـره اولویـت 6/13 بـوده اسـت. همچنین مشـخص شـد 
کـه نیـاز آموزشـی تأثیـر تغییـر تاریـخ برداشـت محصول 

در کاهـش آسـیب های وارده بـا توجـه بـه نمـره اولویـت 
بـه دسـت آمده نیـاز آموزشـی نبـوده، امـا نیاز بـه تقویت 
دارد. در گـروه کارشناسـان نیـز اطاعات هواشناسـی برای 
برداشـت به هنـگام محصـول با نمـره اولویـت 6/48 و تأثیر 
تغییـر تاریخ برداشـت در کاهش آسـیب های وارده با نمره 
اولویـت 5/07  مهم تریـن نیـاز هـای ایـن مرحلـه بـوده و 
گویـه چگونگـی تسـریع برداشـت و جلوگیـری از افزایـش 
پسـماندهای محصـول با نمـره اولویت 3/75 نیاز آموزشـی 

به شـمار نمـی رود.

بـا  کارشناسـان  و  کشـاورزان  دیـدگاه  مقایسـه ی 
اسـتفاده از آزمـون مـن ویـت نـی صـورت گرفـت. نتایـج 
ایـن آزمـون در جـدول 3 نشـان می دهـد که در مـورد دو 
نیـاز برتری هـای اسـتفاده از کشـت مخلـوط و شـناخت 
رقم هـای مناسـب بذر در سـطح 5 درصد خطـا و در مورد 
نیازهـای خطرهـای ناشـی از کاربـرد سـم ها و کودها برای 
سـامت انسـان، ایجـاد مقاومت آفت هـا در نتیجـه کاربرد 
بیش ازحد سـم و آفت کش ،  برداشـت  سـریع و جلوگیری 
از افزایـش پسـماندهای محصـول و تأثیـر تغییـر تاریـخ 
برداشـت محصـول در کاهش آسـیب های وارده در سـطح 
یـک درصـد خطـا، بین دیـدگاه کشـاورزان و کارشناسـان 
تفـاوت معنـی داری وجـود دارد. در مـورد دیگـر نیازهـای 
آموزشـی تفـاوت معنـی داری بیـن ایـن دو گـروه وجـود 
نـدارد؛ بـه عبـارت دیگـر ایـن دو گـروه نسـبت بـه مـوارد 
مطرح شـده به عنوان نیازهای آموزشـی توافـق نظر دارند.
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نیاز آموزشی کشاورزان  شهرستان دشتی در تولید گوجه فرنگی ارگانیک

ک
ت بندی نیاز آموزشی پاسخگویان در تولید گوجه فرنگی ارگانی

جدول2- اولوی

مرحله

گویه  ها

شاورزان
ک

کارشناسان

ش
دان

ت
اهمی

نمره 
ت 

اولوی
بوریچ

ش
دان

ت
اهمی

نمره 
ت 

اولوی
بوریچ

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرها

کاشت

ت
ک و آماده سازی زمین زیر کش

ت بهینه خا
مدیری

2/67
0/576

0/216
4/42

0/998
0/227

7/73
2/25

0/470
0/209

4/15
0/701

0/169
7/89

ش 
شناســایی و از بیــن بــردن محلهــای زمســتان گذرانی و افزونــ

ت هــا
آف

2/09
0/476

0/228
3/90

0/900
0/231

7/06
1/69

0/368
0/218

3/76
0/691

0/184
7/78

ت هــا و 
ت رقم هــای جدیــد محصــول کــه بــه آف

کاشــ
هســتند

بیماری هــا مقــاوم 
2/93

0/676
0/231

4/44
0/999

0/225
6/70

2/22
0/497

0/224
3/96

0/803
0/203

6/89

ک ورزی کم
ت خا

تأمین دستگاه های الزم جه
2/26

0/526
0/233

3/88
1/229

0/317
6/29

3/10
0/682

0/220
4/53

0/779
0/172

6/48

کاربرد بهینه مواد آلی
2/65

0/728
0/257

4/15
0/391

0/307
6/23

1/70
0/464

0/273
3/50

0/749
0/214

6/30

بوجاری و ضدعفونی بذر
2/63

0/896
0/341

4/11
1/187

0/289
6/08

2/23
0/671

0/301
3/82

0/909
0/238

6/07

ت مخلــوط )چنــد کشــتی( 
برتری هــای اســتفاده از نظــام کشــ

ت هــا و بیماری هــا
بــرای مبــارزه بــا آف

2/24
0/770

0/344
3/77

0/934
0/248

5/77
3/51

0/996
0/284

4/29
0/840

0/196
3/35

ک
ت خا

تأثیر شخم حفاظتی در حفظ مواد آلی و رطوب
2/85

0/823
0/289

4/14
1/287

0/311
5/34

2/71
0/853

0/315
4/10

1/012
0/247

5/70

ت ها و بیماری ها
ش آف

ت در کاه
ب کاش

تأثیر زمان مناس
3/15

0/967
0/307

4/25
1/496

0/352
4/68

2/28
0/704

0/309
3/72

1/156
0/311

5/36

ب بذر
رقم)های( مناس

3/61
1/144

0/317
4/48

1/321
0/295

3/90
3/51

1/031
0/294

4/19
1/219

0/291
2/85

ش 
ت بــذر ســالم و انتقــال نشــای ســالم بــرای کاهــ

کاشــ
کشــتزار

ت هــای 
آف

3/40
0/975

0/287
4/30

1/638
0/381

3/87
3/15

0/989
0/314

4/24
1/301

0/307
4/62

ت از کشــتزار ماننــد 
ب بــرای حفاظــ

ش هــای مناســ
اســتفاده از رو

ت ذرت علوفــه ای بــرای مقابلــه بــا بادهــای محلــی
کشــ

2/98
1/037

0/348
3/90

1/563
0/401

3/59
3/07

0/914
0/298

4/13
1/172

0/284
4/38

ش
ت تناوب زراعی و آی

رعای
3/15

0/989
0/314

3/99
1/576

0/395
3/35

3/51
1/144

0/326
4/29

1/338
0/312

3/35

ت 
ت بــذر )انتظــار( یــا کشــ

ت: کشــ
تأثیــر انتخــاب نــوع کشــ

ش عملکــرد و بــاروری محصــول
نشــاء برافزایــ

3/51
1/207

0/344
4/19

1/604
0/383

2/85
2/96

1/015
0/343

3/76
1/041

0/277
3/01
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مرحله

گویه  ها

شاورزان
ک

کارشناسان

ش
دان

ت
اهمی

نمره 
ت 

اولوی
بوریچ

ش
دان

ت
اهمی

نمره 
ت 

اولوی
بوریچ

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرها

داشت

ت و مهار زیستی آفات
استفاده از مدیری

2/24
0/472

0/211
3/89

0/715
0/184

6/42
2/03

0/462
0/228

3/86
0/660

0/171
7/06

ت هــا،  بیماری هــا و علفهــای هــرز کشــتزارهای 
شناســایی  آف
گوجه فرنگــی

3/11
0/721

0/232
4/42

0/866
0/196

5/79
3/53

0/935
0/265

4/32
1/136

0/263
3/41

ت یونجــه و بقــوالت( و 
اســتفاده از کــود ســبز )ماننــد کشــ

ک
برگردانــدن آن بــه خــا

2/31
0/540

0/234
3/78

0/706
0/187

5/56
2/71

0/626
0/231

4/10
0/733

0/179
5/70

از بین بردن حشرات مفید کشتزار در نتیجه سمپاشی
2/78

0/642
0/231

4/10
0/824

0/201
5/41

3/25
0/796

0/245
4/46

0/829
0/186

5/40

مخاطره هــای ناشــی از کاربــرد ســم و کودهــای شــیمیایی 
ت انســان

بــرای ســام
3/13

0/826
0/264

4/34
0/928

0/214
5/25

3/50
0/850

0/243
4/37

0/965
0/221

3/75

تأثیــر وجــود پســماندهای محصــول در ســطح زمیــن بــر 
ک

ش خــا
ت فرســای

مدیریــ
2/60

0/782
0/301

3/90
0/815

0/209
5/07

3/37
0/775

0/235
4/46

0/865
0/194

4/86

ف هــای هــرز توســط عملیــات مکانیکــی ماننــد 
ت عل

مدیریــ
وجیــن

2/83
0/778

0/275
4/07

0/919
0/226

5/05
3/19

0/842
0/264

4/30
0/894

0/208
4/77

ف هــای 
ت، بیمــاری و عل

ب بــرای مبــارزه بــا آفــ
زمــان مناســ

هــرز کشــتزار
3/40

0/826
0/243

4/49
1/041

0/232
4/89

2/59
0/727

0/281
3/85

0/820
0/213

4/85

نیاز  آبی و غذایی محصول
3/23

0/907
0/281

4/34
0/946

0/218
4/82

2/84
0/863

0/304
3/98

0/959
0/241

4/58

ت گیاهان زراعی جایگزین
کش

2/53
0/748

0/296
3/79

0/996
0/263

4/78
2/03

0/637
0/314

3/39
0/806

0/238
4/61

ت هــا در برابــر ســم در نتیجــه کاربــرد 
ت آف

ایجــاد مقاومــ
ش

ت کــ
بیشــازحد ســم و آف

2/99
0/932

0/312
4/07

0/968
0/238

4/40
3/75

1/087
0/290

4/32
1/080

0/254
3/09

استفاده از پسماندهای گیاهی
2/30

0/687
0/299

3/52
1/080

0/307
4/29

3/06
0/875

0/286
4/07

1/229
0/302

4/11

ت هــا ماننــد اســتفاده از زنبــور 
اســتفاده از دشــمنان طبیعــی آف

تریکوگراما
2/35

0/768
0/327

3/54
1/097

0/310
4/21

3/07
0/957

0/312
4/13

1/205
0/292

4/38

ت و بیماری هــای 
ش آفــ

تأثیــر از بیــن بــردن علفهــای هــرز در کاهــ
ل

محصو
3/41

1/070
0/314

4/36
1/199

0/275
4/14

3/15
0/979

0/311
4/24

1/327
0/313

4/62

ک
استفاده از کود دامی برای حاصلخیزی خا

3/53
1/094

0/310
4/32

1/213
0/281

3/41
3/50

0/931
0/266

4/36
1/094

0/251
3/41

ک
ت بندی نیاز آموزشی پاسخگویان در تولید گوجه فرنگی ارگانی

ادامه جدول2- اولوی
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نیاز آموزشی کشاورزان  شهرستان دشتی در تولید گوجه فرنگی ارگانیک

مرحله

گویه  ها

شاورزان
ک

کارشناسان

ش
دان

ت
اهمی

نمره 
ت 

اولوی
بوریچ

ش
دان

ت
اهمی

نمره 
ت 

اولوی
بوریچ

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرها

برداشت

ت به هنگام محصول
اطاعات هواشناسی برای برداش

2/82
0/651

0/231
4/31

0/693
0/161

6/42
3/10

0/768
0/248

4/53
0/797

0/176
6/48

ش پســماندهای 
ت و جلوگیــری از افزایــ

چگونگــی تســریع برداشــ
ل

محصو
2/86

0/743
0/260

4/29
0/780

0/182
6/13

3/50
0/920

0/263
4/36

0/832
0/191

3/75

ب های 
ش آســی

ت محصــول در کاهــ
تأثیــر تغییــر تاریــخ برداشــ

وارده
3/51

0/947
0/272

4/29
0/888

0/207
3/35

2/88
0/812

0/282
4/11

0/838
0/204

5/06

ک
ت بندی نیاز آموزشی پاسخگویان در تولید گوجه فرنگی ارگانی

ادامه جدول2- اولوی

ق سنجی دیدگاه پاسخگویان پیرامون نیازهای آموزشی
جدول 3- تواف

نیاز
میانگین رتبه ای 

کشاورزان

میانگین رتبه ای 
کارشناسان

U مقدار

سطج معنی داری

ت
ک و آماده سازی زمین زیر کش

ت بهینه خا
مدیری

111/45
108/47

5108
0/734

ش آفات
شناسایی و از بین بردن محل های افزون

112/40
106/43

4965
0/500

ت و بیماری
ت رقم های جدید محصول مقاوم به آف

کاش
121/11

105/55
4507

0/083
ک ورزی کم

تأمین دستگاه های الزم برای خا
107/03

117/94
4729

0/213
کاربرد بهینه مواد آلی

111/94
109/83

5149
0/809

بوجاری و ضدعفونی بذر
114/58

101/75
4637

0/134
ت مخلوط )چند کشتی(

 برتری های استفاده از نظام کش
104/31

123/76
*4321

0/023
ک

ت خا
تأثیر شخم حفاظتی در حفظ مواد آلی و رطوب

112/08
107/11

5012
0/571
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نیاز

میانگین رتبه ای 
کشاورزان

میانگین رتبه ای 
کارشناسان

U مقدار

سطج معنی داری

ت ها و بیماری ها
ش آف

ت در کاه
ب کاش

تأثیر زمان مناس
112/32

106/58
4975

0/519
ب بذر

ت رقمهای مناس
شناخ

124/98
103/74

*4236
0/015

ت های کشتزار
ش آف

ت بذر سالم و انتقال نشای سالم برای کاه
کاش

106/57
112/33

4975
0/520

ت از کشتزار
ب برای حفاظ

ش های مناس
 استفاده از رو

106/03
120/08

4579
0/093

ش
ت تناوب زراعی و آی

رعای
108/63

114/50
4970

0/461
ش عملکرد

ت نشاء برافزای
ت بذر )انتظار( یا کش

 تأثیر انتخاب کش
109/52

112/60
5103

0/732
ت ها

ت و مهار زیستی آف
استفاده از مدیری

113/37
109/68

5458
0/120

ف های هرز کشتزارهای گوجه فرنگی
ت، بیماری و عل

شناسایی آف
99/91

132/20
**3661

0/000
ک

استفاده از کود سبز و برگردان آن به خا
107/52

116/89
4803

0/278
از بین بردن حشرات مفید کشتزار در نتیجه سمپاشی

106/79
118/45

4693
0/174

ت انسان
مخاطره های ناشی از کاربرد سم ها و کودها برای سام

100/07
132/86

**3685
0/000

ش
ت فرسای

ک بر مدیری
 تأثیر وجود پسماندهای محصول در سطح خا

107/67
116/56

4826
0/316

ف های هرز توسط عملیات مکانیکی مانند وجین
ت عل

مدیری
109/05

113/61
5032

0/602
ف های هرز کشتزار

ت، بیماری و عل
ب برای مبارزه با آف

 زمان مناس
114/54

108/61
4967

0/492
نیاز  آبی و غذایی محصول

111/54
110/02

5177
0/863

ت گیاهان زراعی جایگزین
کش

115/20
108/31

4921
0/426

ش
ت ک

ش ازحد سم و آف
ت ها در نتیجه کاربرد بی

ت آف
ایجاد مقاوم

102/28
128/12

**4016
0/003

استفاده از پسماندهای گیاهی
108/99

113/74
5023

0/592
ت ها مانند استفاده از زنبور تریکوگراما

استفاده از دشمنان طبیعی آف
107/59

116/63
4827

0/315
ت ها و بیماری های محصول

ش آف
ف های هرز در کاه

تأثیر از بین بردن عل
110/80

109/86
5205

0/915
ک

استفاده از کود دامی برای حاصلخیزی خا
112/32

106/60
4977

0/518
ت به هنگام محصول

اطاعات هواشناسی برای برداش
106/97

117/89
4728

0/212
ش پسماند محصول

ت و جلوگیری از افزای
تسریع برداش

103/11
126/33

**4142
0/006

ب های وارده
ش آسی

ت محصول در کاه
تأثیر تغییر تاریخ برداش

139/37
110/23

**5977
0/001

ق سنجی دیدگاه پاسخگویان پیرامون نیازهای آموزشی
ادامه جدول 3- تواف
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نیاز آموزشی کشاورزان  شهرستان دشتی در تولید گوجه فرنگی ارگانیک

ــای  ــنجی، نیازه ــای توافق س ــه یافته ه ــه ب ــا توج ب
آموزشــی کــه مــورد توافــق دو گــروه کشــاورزان و 
ــا  ــل ه ــه تحلی ــده و ادام ــذف ش ــد ح ــان نبودن کارشناس
بــر مبنــای نیازهــای مــورد توافــق دو گــروه ادامــه یافــت. 

بــه منظــور بررســی رابطــه بیــن متغیرهــای تحقیــق، 
بــا توجــه بــه مقیــاس آنهــا از ضریــب همبســتگی 
ــب  اســپیرمن اســتفاده شــد. جــدول 4، متغیرهــا، ضری

نشــان  را  آنهــا  داری  معنــی  ســطح  و  همبســتگی 
ــای  ــه متغیره ــود ک ــای آن ب ــا گوی ــد. یافته  ه می ده
ــرد محصــول در ســطح 5 درصــد  ــزان عملک ســن و می
ــر  ــطح زی ــات و س ــطح تحصی ــای س ــا و متغیره خط
کشــت در ســطح یــک درصــد خطــا بــا نیازهــای 

ــد ــی  دار دارن ــت و معن ــه مثب ــی رابط آموزش

جدول4- همبستگی متغیرهای تحقیق با متغیر نیازهای آموزشی کشاورزان

سطح معنی داریrمتغیر

0/2260/017*سن
0/5820/002**سطح تحصیات

0/1880/121پیشینه فعالیت کشاورزی
0/2380/013*میزان عملکرد محصول

0/2010/000**سطح زیر کشت
0/2990/471شمار شرکت در دوره های آموزشی

بــه منظــور بررســی احتمال نقــش متغیرهای مســتقل 
ــه ترتیبــی  ــا توجــه ب ــر نیازهــای آموزشــی، ب پژوهــش ب
بــودن متغیر وابســته از رگرســیون ترتیبی اســتفاده شــده 
ــال  ــبت احتم ــون نس ــه آزم ــه نتیج ــه ب ــا توج ــت. ب اس
)x2 =86/877  و sig=0/000 ( می  تــوان نتیجه  گیــری 
ــوده و  ــب ب ــدل مناس ــک م ــت ی ــدل لوجی ــه م ــرد ک ک
متغیرهــای مســتقل بــه خوبــی می تواننــد احتمــال تغییــر 

ســطح متغیرهــای وابســته را تبییــن کننــد.

یافته هــای آزمــون نکویی بــرازش )364/452=پیرســون
x2  340/644=انحــرافsig=0/244 ، x2 ( نشــان دادنــد کــه 

ــده تناســب  ــدل برآوردش ــا م ــده ب ــای مشــاهده ش داده  ه
دارنــد. از آنجــا کــه فرضیــه  ی صفــر در ایــن مدل رد نشــده 
اســت پــس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه داده  هــا و مــدل 
پیــش بینــی شــده ســازگاری دارنــد و مدل مناســب اســت.

ــر  ــر ب ــای مؤث ــدل، متغیره ــرازش م ــی ب ــس از ارزیاب پ

نیازهــای آموزشــی بــرآورد شــدند. یافته هــا نشــان دادنــد 
کــه از چهــار متغیــر وارد شــده بــه مــدل کــه همبســتگی 
آنهــا بــا متغیــر وابســته معنــی  دار شــده بــود، ســه متغیــر 
میــزان تحصیــات، میــزان عملکــرد محصــول و ســطح زیر 
کشــت توانســته  اند 23 درصــد از احتمــال واریانــس متغیــر 
 R2=0/237 ( وابســته  ی نیازهــای آموزشــی را تبیین کننــد
ــی  ــه متغیرهای ــوط ب ــال مرب ــی احتم ــادن( و مابق ــک ف م
اســت کــه در ایــن تحقیــق بــه آنهــا پرداختــه نشــده اســت 

)جــدول 5(. معادلــه رگرســیون بــه شــرح زیــر اســت:

Y= 1/098+ 1/381 X1 + 1/035 X2 + 1/425 X3

  X2  ،تحصیــات  X1 ،نیازهــای آموزشــی y کــه در آن
میــزان عملکــرد محصــول و X3  ســطح زیرکشــت اســت. 
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جدول 5- خالصه  اطالعات رگرسیون ترتیبی متغیرهای اثرگذار بر نیازهای آموزشی

SEWaldSigبرآوردمتغیر

1/3810/4216/9240/000تحصیالت
1/0350/3857/2180/007میزان عملکرد محصول

1/4250/5117/7800/005سطح زیر کشت

R2 Cox and Snell =0/242           R2Nagelkerke =0/256      R2 McFadden=0/237

بحث و نتیجه گیری

 در ایــن تحقیــق، تجزیــه و تحلیــل نیازهای آموزشــی 
ــج نشــان داد  ــچ انجــام شــد. نتای ــدل بوری ــای م ــر مبن ب
نیــاز  اولویت  دارتریــن  خــاک  بهینــه  مدیریــت  کــه 
ــت  ــک اس ــول ارگانی ــت محص ــه کاش ــی در مرحل آموزش
و نیــاز آموزشــی کاشــت رقم هــای جدیــد محصــول کــه 
ــا نتایــج  بــه آفت هــا و بیماری هــا مقــاوم هســتند نیــز ب

ــی دارد. ــکاران )2007( همخوان ــو9و هم ــق راجپ تحقی

در مرحلــه داشــت نیــز اســتفاده از مدیریــت و مهــار 
ــوده  ــی ب ــاز آموزش ــن نی ــا اولویت  دارتری ــتی آفت ه زیس
ــد کشــت  ــود ســبز )مانن ــاز آموزشــی اســتفاده از ک و نی
ــا  ــز ب ــاک نی ــه خ ــدن آن ب ــوالت( و برگردان ــه و بق یونج
نتایــج بررســی های تبرائــی )1385( و عمانــی و چیــذری 
)1381( همســو می باشــد. همچنیــن مشــخص شــد کــه 
نیــاز آموزشــی زمــان مناســب بــرای مبــارزه بــا علف هــای 
ــای  ــاری و علف ه ــت، بیم ــناخت آف ــتزار، ش ــرز کش ه
ــول  ــی محص ــاز آب ــی، نی ــتزارهای گوجه فرنگ ــرز کش ه
ــر و  ــای میرگوه ــج یافته ه ــا نتای ــز ب ــت آب نی ــا مدیری ی
موحــد محمــدی )1387(، التیمــر10 و همــکاران )2002( 
و ماتســون11 )2008( همخوانــی دارد. از ســوی دیگــر 
مشــخص شــد کــه در مرحلــه داشــت نیــز نیــاز آموزشــی 
ــرای  ــب ب ــان مناس ــا و زم ــا و بیماری ه ــناخت آفت ه ش
ــری )1387( و  ــی خی ــج بررس ــا نتای ــت ب ــا آف ــارزه ب مب

تحقیــق آدســوجی12 و همــکاران )2006( همخوانــی دارد.

اطاعــات هواشناســی بــرای برداشــت به هنــگام 
محصــول اولویت  دارتریــن نیــاز آموزشــی در مرحلــه 
برداشــت می باشــد و چگونگــی تســریع برداشــت و 
ــت  ــول اولوی ــماندهای محص ــش پس ــری از افزای جلوگی
بعــدی نیــاز آموزشــی می باشــد. ایــن یافته هــا بــا نتایــج 
تحقیــق موســوی و چیــذری )1386( و راجپــو و همکاران 
)2007( همخوانــی دارد. درمجمــوع می تــوان گفــت 
ــورد 9  ــی کاران در م ــات گوجه فرنگ ــزان اطاع ــه می ک
موضــوع در مرحلــه کاشــت، 9 موضــوع در مرحلــه داشــت 
ــک  ــول ارگانی ــت محص ــه برداش ــوع در مرحل و دو موض
ــرورت  ــه ض ــرار دارد ک ــی ق ــبت پایین ــطح به نس در س
ــش  ــاء دان ــرای ارتق ــی الزم ب ــای آموزش ــرای برنامه ه اج
می کنــد.  تبییــن  را  زمینه هــا  ایــن  در  کشــاورزان 
نتایــج آزمــون توافــق ســنجی بیــن دو گــروه کشــاورزان 
ــورد  ــروه در م ــن دو گ ــه ای ــان داد ک ــان نش و کارشناس
بیشــتر نیازهــای آموزشــی در مرحله هــای مختلــف 
کاشــت، داشــت و برداشــت گوجه فرنگــی ارگانیــک توافق 
نظــر دارنــد. همچنیــن بنا بــر نتایــج رگرســیون ترتیبی از 
بیــن متغیرهــای پژوهــش تنهــا متغیــر میــزان تحصیات، 
میــزان عملکــرد محصــول و میــزان ســطح زیــر کشــت بر 
نیازهــای آموزشــی تأثیــر مثبــت و معنــی  داری داشــتند. 
بدیــن معنــی کــه هــر چــه کشــاورزان تحصیــات باالتر و 
میــزان عملکــرد باالتــری داشــته باشــند احســاس نیــاز به 
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تولیــد محصــول ارگانیــک در آنــان بیشــتر بوده و اشــتیاق 
ــا  ــه ب ــن یافت ــد. ای ــدن دارن ــوزش دی ــرای آم ــتری ب بیش

ــی )1385( ناهمســو مــی باشــد. ــج بررســی تبرائ نتای

 بر مبنای این نتایج موارد زیر پیشنهاد می شود.

- ازآنجــا کــه بــرای اجــرای نظــام کشــاورزی ارگانیــک 
ــذب  ــاورزی، ج ــای کش ــترش نوآوری ه ــاد و گس و ایج
ــر  ــه مؤث ــن زمین ــط در ای ــی مرتب ــان موضوع متخصص
ــه  ــود، بنابرایــن ضــرورت دارد در ایــن راســتا ب خواهــد ب
منظــور به روزکــردن دانــش مروجــان و کارشناســان 
ــرای تشــکیل کاســهای  ــزی الزم ب کشــاورزی، برنامه ری
آموزشــی تخصصــی بــرای بهبــود توانایی هــای آموزشــی، 
مهارتــی و نگرشــی آنــان صــورت گیــرد تــا بهتــر بتواننــد 
وظیفــه اطاع رســانی و آمــوزش کشــاورزان و عمــوم 
مــردم جامعــه را از طریــق فعالیت هــای آموزشــی و 

ــد. ترویجــی انجــام دهن

- بنــا بــر نتایــج به دســت آمده از یافته هــای پژوهــش، 
میــزان اطاعــات کشــاورزان نســبت بــه مرحله هــای 
مختلــف کاشــت، داشــت و برداشــت گوجه فرنگــی ارگانیک 
در ســطح متوســط و پاییــن بــوده اســت؛ بنابرایــن تأکیــد 
ــیله های  ــی و وس ــای اطاعات ــق منبع ه ــود از طری می ش
ارتبــاط جمعــی مختلــف، میــزان آگاهــی و دانــش 
کشــاورزان در زمینــه کشــاورزی ارگانیک را ارتقاء بخشــیده 
تــا مروجــان و کارشناســان کشــاورزی با برگــزاری کاس ها 
و دوره هــای آموزشــی و تهیــه نشــریه ها و شــیوه نامه های 
ترویجــی بتواننــد در آمــوزش هــر چه بهتــر بــه کشــاورزان 
ــام  ــر در انج ــال حاض ــه در ح ــژه ک ــد، به وی ــاش کنن ت
ــتفاده  ــاورزی اس ــن کش ــاورزی از ناظری ــای کش طرح ه
می شــود و الزم اســت پیــش از اجــرای برنامه هــای 
آموزشــی ترویــج، نیازســنجی آموزشــی نیــز صــورت گیرد 
تــا ایــن برنامه هــا ســودمند واقع شــده و در خدمــت 
رشــد و توســعه کشــاورزی قــرار گیــرد و به منظــور 
ــی  ــی- ترویج ــای آموزش ــی فعالیت ه ــردن اثربخش باالب

نیــز ضــروری اســت کــه برنامه هــای یادشــده بــر مبنــای 
ــزه  ــا انگی ــا کشــاورزان ب ــاز آموزشــی طراحــی شــود ت نی

ــد. ــا شــرکت کنن ــن دوره ه ــری در ای باالت

- نتایــج به دســت آمــده از یافته هــای پژوهــش 
ــرای  نشــان داد کــه میــزان اهمیــت داشــتن اطاعــات ب
کشــاورزان منطقــه در مرحله هــای تولیــد محصــول 
ــود  ــه خ ــوده ک ــاد ب ــط و زی ــبت متوس ــک به نس ارگانی
مؤیــد ایــن اســت کــه آنــان نســبت بــه پذیــرش 
کشــاورزی ارگانیــک نگــرش مثبتــی دارنــد، درحالی کــه 
بخــش ترویــج کشــاورزی نتوانســته نقــش مؤثــر و 
ــا  ــاورزان ایف ــش کش ــطح دان ــش س ــته ای در افزای شایس
ــرای  ــی ب ــام آموزش ــک نظ ــج ی ــه تروی ــا ک ــد. ازآنج کن
ــزان  ــتی برنامه ری ــت، بایس ــاورزان اس ــش کش ــاء دان ارتق
و مســئوالن امــر توجــه بیشــتری بــه ایــن امــر داشــته و 
ــر  ــدارک برنامه هــا و دوره هــای آموزشــی مبتنــی ب ــا ت ب
نیازهــای اولویــت دار آموزشــی کشــاورزان منطقــه، میزان 
ــه کشــاورزی ارگانیــک  اطاعــات کشــاورزان را نســبت ب
افزایــش دهنــد و زمینــه را بــرای توســعه کشــت ارگانیک 

ــازند. ــم س ــه فراه در منطق

پی  نوشت  ها:
1-Rana
2- Hoffmann
3-Seufert
4-Panneerselvam
5-Ward & Reynolds
6-Mc Cawley
7-Alam
8-MWDS: Mean Weighted Discrepancy 
Score
9-Rajput
10-Latimer
11-Mattson
12-Adesoji
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Educational Need of Farmers of Dashti Township in Production of Organic Tomato

Abstract

Today, excessive consumption of fertilizers and chemical pesticides in agricultural pro-
duction has caused environmental problems and posed a serious threat to the health of con-
sumers. So, it is important to pay attention to organic farming. The purpose of this study 
was to determine the educational needs of farmers in different stages of planting, hold-
ing and harvesting organic tomatoes. This research was applied and a quantitative descrip-
tive research method was used. The statistical population of this research included 31 ex-
perts and all tomato growers in Dashti Township (N=550). Using proportionate stratified 
random sampling method and based on Cochran formula, 226 of them were selected as the 
sample. Research instrument to collect data was questionnaire that its content validity con-
firmed by an expert panel and convergent validity confirmed by calculating CR= 0.81 and 
AVE=0.73.  Ordinal theta (using R software), was calculated to measure reliability of the ques-
tionnaire )Ө =0.75 - 0.82(. Educational needs were analyzed based on the Bourich model 
and the most important needs in organic production were identified. So proper soil manage-
ment and land preparation under cultivation, identify and eliminate pest breeding areas, and  
planting new cultivars that are resistant to pests and diseases, were identified as the most im-
portant educational needs in two groups of farmers and experts. An agreement was reached 
between these two groups using the Mann-Whitney test and the results showed that these two 
groups had the same view on most of the educational need items. Based on the findings of ordinal 
regression, three variables of education, crop yield and area under cultivation had significant effect 
on the probability of indicating tomato growers' educational needs. Thus, the more educated and 
productive farmers are, the higher their sense of need . The results of this research can be used 
by experts, extension agents and planners in developing educational and training programs.

Index Terms: Organic Farming, Educational Need Assessment, Organic Tomato 
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