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 مرکزی استان انار تولیدکنندگان فنی دانش سطح بر موثر هایعامل

 2سواری مسلم ،6پسندشاه محمدرضا

 کشاورزی جهاد وزارت ،کاربردی علمی عالی آموزش موسسه نشیاردا -1
 خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه استادیار -2

 

 دهیچک
 اناست انار تولیدکنندگان فنی دانش برسطح موثر هایعامل بررسی هدف با ارتباطی -علی پژوهش نیا

 فرمول استفاده با (.N=6320) بود مرکزی استان انارکار باغداران یهمه ،آماری یجامعه .شد انجام مرکزی
 ابزار .دشدن انتخاب متناسب انتساب با ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش با آنان از تن 221 کوکران گیرینمونه

 و کشاورزی جهاد وزرات علمی هیات اعضای از نظرسنجی توسط آن ییروا که بود یانامهپرسش قیتحق یاصل
 طریق از و یترتیب آلفای ضریب از استفاده با نیز آن ییایپا و خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه

 تحلیل .شد انجام 18winSPSS افزارنرم با هاداده لیتحل و هیتجز (.α=75/1 – 19/1) شد محاسبه R افزارنرم
 سترسید ،اجتماعی سرمایه ،اجتماعی مشارکت ،انار کشت تجربه ،متغیرهای بین ،داد نشان اسپیرمن همبستگی

 اطالعاتی و ارتباطی هایراه از استفاده میزان ،ترویجی هایتماس شمار ،تولید میزان ،درآمد میزان ،اعتبارات به
 تحلیل راستا این در .داشت انارکاران فنی دانش سطح با داریمعنی رابطه ترویج خدمات مراکز با فاصله و

 منابع زا استفاده میزان ،اجتماعی هایشبکه و هاتشکل در عضویت متغیرهای ،داد نشان نیز ترتیبی رگرسیون
 شدان سطح بهبود احتمال بر را تاثیر ینتربیش ترویجی هایتماس شمار و سالیانه درآمد ،ارتباطی هایراه و

 رب توجهی شایان تاثیر نیز( مهارتی و دانشی ،شناختی) فنی دانش هایحیطه ،چنینهم .دارند انارکاران فنی
 وابسته متغیر واریانس احتمال از درصد 5/21 توانندمی که طوری به دارند انار عملکرد سطح بهبود احتمال
  .کنند گوییپیش را انار عملکرد
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 مقدمه
 هایجامعه در آموزش وضعیت به اجمالی نگاهی
 هب هاجامعه این که است آن گربیان کشور روستایی

 مختلف هایزمینه در مهارتی هایآموزش یهیارا
 زمینه این در (.1391 ،نصیری) دارند نیاز کشاورزی

 توانسته که یررسمیغ یهاآموزش نیترمهم از یکی
 و نگرش ،دانش یارتقا ،رییتغ در را یمیعظ موج است

 کشاورزان عموم طور به که خود مخاطبان مهارت
 از که است یجیترو یهاآموزش آورد وجود به هستند

 در کنندیم ادی هم جیترو نهضت عنوان به آن
 مختلف یهاروش و جیترو ،جهان مختلف یکشورها
 با یارتباط راه عنوان به یجیترو یهاآموزش

 آیدیم شماربه یکشاورز بخش در بردارانبهره
 میان در ترویجی هایآموزش (.1312 ،شهبازی)

 ،فرهنگی توسعه در بنیادین و مهم نقش بردارانبهره
 از .کنندمی ایفا هاجامعه اقتصادی و سیاسی ،اجتماعی

 بایستمی روستاییان هایمهارت سطح یارتقا ،رواین
 سازیبهینه سوی به را آنان که باشد ایگونه به

 سرمایه (.1317 ،ازکیا) دهد سوق تولید یهاروش
 اب مستقیمی ارتباط روستایی هایجامعه در انسانی
 .دارد ترویجی هایبرنامه در آموزی مهارت و آموزش
 ارائه به باید ترویجی هایآموزش در ،بنابراین
 نواحی در اشتغال کاربردی-مهارتی هایآموزش
 رد انگیزش ایجاد و ترغیب موجب و شود منتج محروم

 شود مناسب عملکرد به دستیابی منظور به روستا مردم
 و ترویج حیاتی و بنیادی اهمیت (.1391 ،نصیری)

 یتوسعه برای که است جهت آن از کشاورزی آموزش
 و دهدمی قرار محور را انسانی نیروی نقش ،کشاورزی

 ،کارشناسان) انسانی منابع توانمندسازی دنبال هب
 فنی دانش انتشار و( کشاورزان و کشاورزی جانومر

 تکیفی و کمیت افزایش برای تولیدکنندگان میان
 تولید هاینهاده و هاعامل وریبهره افزایش با تولید
 ریوبهره بودن پایین اصلی دلیل (.2119 ،هرس) است

 تولید رد تخصصی و فنی مشاوره نبود یا ضعف تولید در
 کشاورزان توانمندسازی هایزمینه نبود و بازاریابی و

 هایفعالیت راه از جدید هایفناوری از گیریبهره در
 افزایش (.2112 ،هانسل و سینک) باشدمی آموزشی

 تولید هایعامل دیگر کنار در کشاورزان فنی دانش

 از بجا و مناسب گیریبهره با آنان که شودمی موجب
 و معقول سطح به ،تولید روند در روز هایفناوری
 (.1311 ،همکاران و راد عنایتی) بیابند دست مطلوب

 که پرشماری هایدشواری میان در ،دیگر سوی از
 و تجربه ضعف ،دارند روپیش مالکخرده کشاورزان
 یناکاف هایشآموز ،کود از نابخردانه استفاده ،مدیریت

 پس مدیریت از آگاهینا ،گیاه از حفاظت هایشیوه در
 ،روز هایوریافن از بسیارکم استفاده و برداشت از

 زیادی بسیار اهمیت دارای بردارانبهره آموزش
 توسط شده انجام هایبررسی در جملگی که .هستند

 اوکدو اسبانومنو ،(2111) همکاران و حسینی
  .خوردمی چشم به نیز( 2111) آفونو و اوکدو ،(2111)

 به کشاورزی بخش در اطالعات و دانش وجود
 افزایش در ایویژه اهمیت ،ضروری عنصر یک عنوان
 هاجرتم کاهش و فقر کاهش آسانگری ،وریبهره

 شرایط بهبود .است داشته شهرها به روستایی جوانان
 بستگی کشاورزان یجامعه در غذایی امنیت و زندگی

 هک دارند اختیار در که است تخصصی و فنی دانش به
 و شده تولید دانش موثر یهایار به نیاز نیز مورد این
 میان ارتباط تقویت هدف با ،آن انتشار هایامانهس

 ترویج کنانکار و محققان ،گرانآموزش ،کشاورزان
  (.2111 ،همکاران توملو) دارد تأکید کشاورزی
 پذیرش در عامل ترینمهم تخصصی و فنی دانش

 رد مدرسه یهشیو به آفات تلفیقی مدیریت فناوری
 کشاورزان دانش که گونههمان .است کشاورز مزرعه
 کاکائو تولید مدیریت مختلف هایحوزه در غنایی

 دباش موثر محصول این کیفیت و کمیت در توانست
 بهبود اصلی ابزار ،واقع در (.2111 ،آساموا دیویدو)

 و فنی دانش افزایش و توسعه کشاورزی هایمحصول
 وسعهت متولیان یعنی .است تولیدکنندگان تخصصی

 ،نندک خدماتی هیارا بر مبتنی را خود هایفعالیت باید
 تخصصی دانش و اطالعات به کشاورزان دسترسی که

 تقویت به و بخشد بهبود را کشاورزی توسعه برای
 دتأکی زمینه این در .کند کمک تولیدی هایظرفیت

 عاتاطال از استفاده و تبادل ،دریافت ،تولید بر ایویژه
 است شده کشاورزی هایزمینه یهمه در دانش و
  (.2111 ،الوو)
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 و اطالعات ،(2111) لو هایبررسی نتایج بر بنا
 و آگاهی برای فنی هایآموزه انتقال مفهوم به دانش

 .تاس تولید شرایط مهار و مدیریت برای توان افزایش
 تولید یزمینه در دانش و اطالعات افزون روز انفجار

 و نهال تولید و اصالح :مانند کشاورزی هایمحصول
 است ممکن ،سازیذخیره و بازاریابی ،برداشت ،بذر

 اجرای ،کشاورزان برای توجهی شایان پیامدهای
 واوت .باشد داشته ترویجی خدمات و کشاورزی عملیات

 ،دهدمی گزارش خود هایبررسی نتایج در ،(2111)
 تولید یزمینه در کافی دانش و اطالعات انتشار که

 رب .است هشد کشاورزان وریبهره افزایش باعث علوفه
 کشاورزان دانش و اطالعات اهمیت باید ،پایه این

 اییغذ امنیت و کشاورزی هایمحصول تولید به نسبت
 البی و انیفاد ،سوکویا .گیرد قرار تاکید مورد تربیش

 که ،کردند مشاهده خود هایبررسی در ،(2112)
-می کشاورزی مروجان و کشاورزان فردی بین ارتباط

 زا آگاهی و دانش ،اطالعاتی سواد افزایش سبب تواند
 رایطش بتوانند آنان تا شود کشاورزی هایفعالیت روند
 را غذایی مواد عرضه و تولید فراوانی و کشاورزی کار

 یمشاوره خدمات نقش ،(2115) اسمیت .دهند بهبود
 و کرد ارزیابی آب منبع از برداریبهره در را آبیاری
 نقش محلی و خصوصی هایتشکل که است معتقد
 نوین یهاروش پذیرش و فنی دانش افزایش در موثری
 در ،(2113) همکاران و موالفیالبی .دارد آبیاری
 ارگیریک به که یافتند دست نتیجه این به خود تحقیق
 هایراه ،تجربه ،تحصیالت سطح ،ترویجی هایفعالیت

 سطح از برخورداری میزان بر افراد سن و ارتباطی
 همکاران و جونگسون .هستند تاثیرگذار فنی دانش

 ،نس که رسیدند نتیجه این به زمینه این در ،(2111)
 هایعامل ترینمهم از هاتشکل در عضویت و تجربه

 و( 2117) بوس .هستند ایحرفه دانش بر تاثیرگذار
 مکان ،سواد سطح ،سن که داد نشان ،(2116) داتس

 دانش هایکننده تعیین ترینمهم درآمد و زندگی
  .هستند

 با تحقیقی در ،(1315) یشافع و ییمحمدرضا
 دیتول در کشاورزان یفن دانش تأثیر یبررس عنوان

 از ریگیبهره و تجربه نقش که دریافتند انگور محصول
 بتمث و داریمعن انگور دیتول بر ویجیتر هایفعالیت

 دیتول دنیفرآ در دانش تربیش سهم نشانگر امر نیا .بود
 دیجد یهاروش و نینو یهایفناور انتقال لزوم و بوده

  .دهدیم قرار دیتاک مورد کشاورزان به را
 عنوان با یپژوهش در ،(1311) یذریچ و یعمان

 یفن دانش سطح بر جیترو و آموزش نقش یبررس
 نیب که گرفتند جهینت خوزستان استان کارانگندم

 ،یجیترو و یآموزش یهاکالس در شرکت زانیم
-شگاهینما و یشینما کشتزارهای ،یانفراد یهاآموزش

 ونرامیپ کارانگندم یفن دانش زانیم با یجیترو یها
 وجود یداریمعن و مثبت رابطه گندم دیتول مراحل

 به خود تحقیق در ،(1312) همکاران و پناهدین .دارد
 ارانکگندم فنی دانش بر نمایشی کشتزارهای تأثیر

 اریدمعنی و مثبت یرابطه که دادند نشان و پرداختند
 یرابطه به ،(1312) نوروزی .دارد وجود دو این بین

 و هاتشکل در عضویت ،سن بین داریمعنی و منفی
 ندمگ کشت در فعالیت یپیشینه ،اجتماعی هایشبکه

 کرمی و حیاتی .برد پی کارانگندم فنی دانش با
 میزان ،سواد بین مثبتی و دارمعنی یرابطه ،(1371)

 توضعی ،فرهنگی اجتماعی هایفعالیت ،گندم تولید
 ارانکگندم فنی دانش با گندم زراعت شیوه و اقتصادی

 ،(1312) همکاران و پناهدین .آوردند دست به
 لهفاص ،گندم کشت سابقه ،سواد بین که دریافتند

 عملکرد ،گندم زیرکشت سطح ،خدمات مرکز تا مزرعه
 وجود داریمعنی رابطه فنی دانش با مکانیزاسیون و

 شناسایی زمنه در پژوهشی در ،(1319) عمانی .دارد
 نتیجه این به کارانگندم فنی دانش بر موثر عوامل
 هایراه از استفاده ،اقتصادی هایویژگی که رسید

 و دانش ،ترویجی و آموزشی هایفعالیت ،ارتباطی
 تغییرات بر داریمعنی تأثیر دولت حمایت و اطالعات

 ،(1396) همکاران و پورحسن .دارند فنی دانش سطح
 رد که کسانی رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در

 یهاروش کارگیریبه ترویجی و آموزشی هایدوره
 دیپلم زا باالتر تحصیالت ،اندکرده شرکت آبیاری نوین

 زا داشتند مناسبی اعتبارات به دسترسی و داشتند
 حیدری .بودند برخوردار باالتری فنی دانش میزان

 رسید نتیجه این به خود تحقیق در ،(1391) ساربان
 ،تحصیالت سطح ،ترویجی خدمات متغیرهای که

  عوامل از اراضی میزان و مشارکت ،هاتشکل در عضویت
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همیاری اجتماعی
سرمایه اجتماعی

های اجتماعی ها و تشکل شبکه

های اجتماعی  عامل
فرهنگی

های اقتصادی عامل
دانش فنی در حوزه تولید 

انار

های آموزشی  عامل
و ترویجی

های فردی عامل

دسترسی به اعتبارات
سطح زیرکشت انار

میزان تولید
درآمد

های ترویجی شمار تماس
فاصله با مراکز خدمات ترویج

های و منابع اطالعاتی راه

سن
سطح تحصیالت
تجربه کشت انار

 
 پژوهش مفهومی مدل -6 نگاره

 همکاران و آبادیعلی بود. فنی دانش بر تأثیرگذار
 رسیدند نتیجه این به خود هایپژوهش در ،(1395)

 و زیرکشت اراضی میزان ،عملکرد ،سن متغیرهای که
 فنی دانش بر تأثیرگذار عوامل از ترویجی هایدوره

  بودند. کشاورزان
 نبود ،عملکرد بهبود در فنی دانش تأثیر به توجه با

 ملزو و انار تولید فنی دانش زمینه در جامع ایمطالعه
 و نیف دانش کارگیریبه راه از تولید یشیوه در تغییر

 تولید سمت به حرکت جهت در تولید در تخصصی
 هایعامل که است ضرورت پیش از بیش تربیش

 در .دکر شناسایی را ،هستند موثر تولید در که دانشی
 ارانانارک نیاز مورد تخصصی و فنی دانش ،تحقیق این
 مورد و شناسایی انار تولید مختلف مراحل اساس بر

 در را آن نقش بتوان تا است گرفته قرار سنجش
 ،قیتحق نیا یکل هدف لذا .کرد ارزیابی انار عملکرد

 نارا تولیدکنندگان فنی دانش برسطح موثر هایعامل
  (.1 نگاره) است بوده مرکزی استان

  شناسیروش
 تحقیقات یجمله از ماهیت نظر از تحقیق این

 لحاظ از و کاربردی هدف به توجه با که است کمی
 -علی نوع از و میدانی تحقیقات وجز هاداده گردآوری

 ،بررسی مورد آماری یجامعه .باشدمی ارتباطی
 با (.N=6320) بودند مرکزی استان انارکار باغداران
 نکرد وارد با و کوکران گیرینمونه فرمول از استفاده
 ،(ولیدت فنی دانش) تحقیق وابسته متغیر معیار انحراف

 روش با شدند انتخاب نمونه عنوان به آنان از تن 221
 یک بخش هر از) ایطبقه تصادفی گیرینمونه

 نتیجه در که روستا یک دهستان هر از و دهستان
 با( بود بررسی برای روستا 23 و بخش 23 شامل

 ،تحقیق اصلی ابزار .شد انتخاب متناسب انتساب
 .بود شده آزمون شیپ از و ساخته محقق اینامهپرسش
 ،شخصی هایویژگی ؛بخش سه بر مشتمل نامهپرسش

 یفن دانش میزان و فنی دانش بهبود بر موثر هایعامل
 از پس فنی دانش که بود انار تولید حوزه در کارانانار

 ختیشنا یحیطه سه به اکتشافی عاملی تحلیل انجام
 یهاروش ،دانش تحلیل و تجزیه ،دانش ترکیب شامل
 یهاروش شامل دانشی یحیطه ،آن درک و کاربرد

 کارگیریبه شامل مهارتی یحیطه و دانش دریافت
 طیف قالب در حیطه سه این .بود عمل در فنی دانش
 مورد( زیادخیلی برای 5 تا کمخیلی برای 1) یلیکرت

 کمک هب نامهپرسش شکلی ییروا .گرفتند قرار سنجش
 یکشاورز آموزش و جیترو رشته متخصصان از یگروه
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 منابع و کشاورزی دانشگاه و کشاورزی جهاد وزرات
 ادجه یکشاورز کارشناسان و خوزستان رامین طبیعی

 (یزکشاور مختلف هایرشته از ترکیبی) کشاورزی
 بزارا ییایپا نییتع یبرا .آمد دست به مرکزی استان

 31 از نامهپرسش تکمیل با راهنما مطالعه کی قیتحق
 ضریب و شد انجام تحقیق آماری جامعه از خارج انارکار
 جدول) شد محاسبه R افزارنرم وسیله به ترتیبی آلفای

1.)  
 انارکاران فنی دانش سطح بندیطبقه منظور به
 نمیانگی از معیار انحراف تفاوت شاخص از بررسی مورد

 شد استفاده زیر صورت به( ISDM) معیار یا
  (.2117 ،همکاران و کانگادراپاها)

 -A<Mean :کم
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 و توصیفی بخش دو در هاداده تحلیل منظور به
 .شد استفاده 11 نسخه SPSS افزارنرم از استباطی

 ،ددرص ،فراوانی از توصیفی آمار بخش در منظور بدین
 زا استنباطی آمار بخش در معیار انحراف و میانگین

 و پیرسون همبستگی تحلیل ،ویتنی من آزمون
 فنی دانش متغیر این که دلیل به) ترتیبی رگرسیون

 یونرگرس و( بود شده سنجیده لیکرت طیف صورت به
 ابستهو متغیر این که دلیل به) توام شیوه به چندگانه
  .شد استفاده( بود کمی صورت به انارکاران عملکرد

 

 هایافته
 شانن شخصی یهایژگیو نظر از انیپاسخگو عیتوز

 انحراف با سال 5/51 آنان یسن نیانگیم که داد
 سال 21 با باغداران تجربه و بود سال52/12 استاندارد

 نشان تحقیق ،چنینهم .بود سال 75/9 معیار انحراف با
 نیتربیش با تولیدکنندگان از درصد 51/52 ،که داد

  (.2 جدول) دارند دیپلم فوق تا سواد سطح فراوانی
 فنی دانش هایشاخص بندیاولویت منظور به

 .دش استفاده تغییرات ضریب از انار تولید کشاورزان
 شده ارائه 3 شماره جدول در بخش این هاییافته
  .است

 مراحل زمینه در باغداران ،داد نشان 3 جدول نتایج
 تنسب به فنی دانش ،ستانانار باغ مدیریت مختلف
 فنی دانش ،هاگویه یهمه زمینه در که دارند خوبی
 ریبض اساس بر اما .است ترباال میانگین سطح از آنان

 فنی دانش از مورد هر برای شده محاسبه تغییرات
 هایبهرت اندتوانسته که اول نشانگر سه که شد مشخص

 تبرداش :از نداعبارت ترتیب به کنند کسب را 3 تا 1
 شناخت و انار برای مناسب هوای و آب شناخت ،انار

 .باغ احداث مراحل
 

 تحقیق ابزار هایبخش پایایی -6 جدول
 ترتیبی آلفای گویه تعداد بخش

 19/1 15 فنی دانش سطح
 13/1 12 اطالعاتی منابع و هاراه

 76/1 1 اجتماعی همیاری
 75/1 12 اجتماعی سرمایه

 

 شخصی یهایژگیو پایه بر انیپاسخگو عیتوز -2 جدول
 نما معیار انحراف میانگین انباشته درصد درصد یفراوان سطح ریمتغ

 سن
 66/36 66/36 11 ترکم و سال 21

5/51 
52/12  

 میانگین  111 32/63 152 تربیش و سال 21

 انار تولید تجربه
 میانگین 75/9 21 75/51 75/51 121 ترکم و سال 21
    111 25/21 99 تربیش و سال 21

 سواد
 نما - - 51/52 51/52 131 ترکم و دیپلم
    111 22/25 119 باالتر و دیپلم فوق

 هاتشکل در عضویت
 نما - - 11/55 11/55 132 بله

    111 11/25 111 خیر

 درآمد میزان
 25/56 25/56 135 میلیون 21 از ترکم

17/11 72/12 
 میانگین

  111 75/23 115 تربیش و میلیون 21

 هکتار در تولید میزان

 16/22 16/22 51 تن 11 از ترکم

16/17 15/13 

 
 میانگین 32/53 16/29 71 21 تا تن 1/11
  9/79 51/22 59 31 تا تن 1/21
  111 11/22 53 باال به تن 1/31
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  انار تولید فنی دانش سطح یپایه بر انارکاران یفراوان عیتوز -4 ولجد
 رتبه تغییر ضریب معیار انحراف ایرتبه میانگین فنی دانش حیطه

 1 211/1 126/1 972/3 برداشت مناسب زمان دانشی

 2 229/1 113/1 122/3 انار برای مناسب هوای و آب شناخت شناختی

 3 223/1 922/1 166/3 باغ احداث مراحل شناخت شناختی

 2 226/1 979/1 911/3 انار هرز هایعلف مدیریت مهارتی

 5 252/1 995/1 919/3 آبی نیاز شناخت و آبیاری مدیریت مهارتی

 6 259/1 929/1 516/3 انار هایرقم شناخت شناختی

 7 261/1 122/1 927/3 شخم و زمین سازیآماده عملیات مهارتی

 1 262/1 956/1 621/3 سوختگیآفتاب دانشی

 9 271/1 132/1 119/3 میوه تولید نظر از انار هایگل شناخت شناختی

 11 276/1 166/1 156/3 هرس عملیات مهارتی

 11 211/1 132/1 512/3 آفات مدیریت مهارتی

 12 291/1 115/1 256/3 وهیم یدگیترک علل دانشی

 13 292/1 112/1 232/3 یسرمازدگ دانشی

 12 316/1 113/1 226/3 امراض مدیریت مهارتی

 15 729/1 112/2 755/3 کوددهی و تغذیه مدیریت مهارتی

 زیادخیلی -5 زیاد -2 متوسط -3 کم -2 کمخیلی -1 :مقیاس * 

 
 دانش حسط پایه بر انارکاران بندیگروه -3 دولج

  انار تولید فنی
 انباشته درصد درصد یفروان سطح

 16/12 16/12 32 پایین

 12/75 66/61 121 متوسط

 111 11/22 51 باال

 
 طحس با تحقیق متغیرهای بین همبستگی -5 جدول
 انار تولید فنی دانش

 
 رمتغی

 رانا تولید فنی دانش سطح
r Sig 

 212/1 -511/1 سن
 111/1 567/1** انار کشت تجربه

 132/1 321/1* اجتماعی همیاری
 122/1 352/1* اجتماعی سرمایه

 133/1 123/1* اعتبارات به دسترسی
 131/1 221/1 زیرکشت سطح
 111/1 375/1** سالیانه درآمد میزان
 137/1 993/1* تولید میزان
 111/1 766/1** ترویجی هایتماس شمار

 111/1 226/1** اطالعاتی منابع و هاراه استفاده میزان

 136/1 733/1* ترویج خدمات مراکز با فاصله
 درصد 5 سطح در داریمعنی * و درصد 1 سطح در داریمعنی**

 
 مدیریت ،یسرمازدگ یزمینه در باغداران ،اما

 دانش کوددهی و تغذیه مدیریت ،آفات و هابیماری
 در ایدب که ،اندداشته موارد دیگر به نسبت یترکم فنی

 .گیرد قرار مدنظر آنان برای آموزشی هایدوره تدوین

 است مهمی موارد یدهنده نشان نیهمچن باال جدول
 هتوج مورد باید باغداران آموزشی هاینیاز زمینه در که

 یتربیش فنی دانش با بتوانند آنان تا ،ندگیر قرار
  .کنند اقدام انار تولید به نسبت

 مورد افراد فنی دانش سطوح بندیگروه منظوربه
 از شد بیان تحقیق روش در که یطورهمان ،بررسی
 جدول در بخش این نتایج .شد استفاده( ISDM) معیار

  .است آمده 2 شماره
 2 شماره جدول در شده یهارا هاییافته بنابر

 یمرکز استان انارکاران تربیش که کرد اظهار توانمی
 شدان که چرا ،دارند انار تولید زمینه در مطلوبی دانش
 انار تولید زمینه در آنان از( درصد 12/15) نفر 211

  .بود باال و متوسط حد در
 اب تحقیق متغیرهای بین رابطه بررسی منظوربه
 مورد کشاورزان توسط انار تولید فنی دانش سطح

 و دش استفاده اسپیرمن همبستگی ضریب از بررسی
  .اندآمده 5 جدول در هایافته

 ربهتج ،متغیرهای بین که است آن گربیان 5 جدول
 ،اجتماعی سرمایه ،اجتماعی همیاری ،انار کشت

 ،تولید میزان ،درآمد میزان ،اعتبارات به دسترسی
 هایراه از استفاده میزان ،ترویجی هایتماس شمار

 ترویج خدمات مراکز با فاصله و اطالعاتی و ارتباطی
 ورزاناکش فنی دانش سطح با داریمعنی و مثبت رابطه

  .دارد انار تولید زمینه در
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 بر یزد انارکاران دانش سطح مقایسه منظور به
 در عضویت و تحصیالت سطح متغیرهای یپایه

 آزمون از کشاورزان اجتماعی هایشبکه و هاتشکل
 شد مشخص و شد استفاده ویتنیمن میانگین مقایسه

 متغیر هپای بر کشاورزان تولید فنی دانش سطح بین که
 تفاوت اجتماعی هایشبکه و هاتشکل در عضویت

 :U: 252/6=Z=123/212) دارد وجود داریمعنی
111/1=Sig )سطح ایرتبه میانگین که طوری به 
 عضویت هاتشکل نیا در که انارکارانی فنی دانش

 رد عضویتی که بود افرادی از تربیش( 17/71) داشتند
 نشان نتایج ،چنینهم ،(65/52) نداشتند هاتشکل این

 سطح متغیر پایه بر فنی دانش سطح که دادند
 دارد وجود داریمعنی تفاوت نیز کشاورزان تحصیالت

(362/352=U: 225/5=Z: 111/1=Sig )گربیان که 
 مدیپل از باالتری تحصیالت سطح که افرادی بود آن

 یتربیش فنی دانش( 12/32) ایرتبه میانگین با دارند
 زا ترکم آنان تحصیالت سطح که افرادی به نسبت
 رد عضویت ،بنابراین .برخوردارند بود( 15/21) دیپلم
 یفن دانش برخورداری در تحصیالت سطح و هاتشکل

  .است موثر انارکاران

 چنینهم و کننده برآورد هایعامل شناسایی برای
 یونرگرس از بود انارکاران فنی دانش سطح بینیپیش

 6 جدول اول سطر در .شد استفاده ترتیبی
 مدل برای دوم سطر در و مبدا از عرض نماییدرست
 متغیرها یهمه) ندبود معنادار متغیر چهار از نهایی
 داریمعنی سطح انتها در که متغیرهایی لذا شد وارد
 معناداری (.ندشد گزارش بود 15/1 از ترکمها آن

 نشان مدل دو برای نمائی درست هایآماره اختالف
 یتربیش برازندگی هاداده برای نهایی مدل دهدمی

 وابسته تغییرات احتمال ،مستقل متغیرهای و دارد
  (.6 جدول) کنندمی تبیین خوبی به را وابسته متغیر
 یرمتغ وابستگی توانمی ترتیبی رگرسیون با

 تقلمس متغیر چند به را انارکاران فنی دانش ترتیبی

 مربوط هایداده ،کار این برای .کرد مدلسازی

 صورت به اسمی متغیرهای) مستقل به متغیرهای

 آزمون از استفاده زمینه( شدند وارد مجازی کدهای

 شد. فراهم ترتیبی رگرسیون

 ترتیبی رگرسیون مدل برازش اطالعات -1 جدول

 معناداری
 درجه
 آزادی

 کای
 اسکویر

-2 Log 
Likelihood مدل 

111/1 2 512/111 
522/315 Intercept 

Only 
152/221 Final 

 
 برازش برای رگرسیونی مدل برازش نتایج -7 جدول

 تولید فنی دانش موثر متغیرهای

 Wald متغیر
 درجه
 آزادی

 Estimait معناداری
EXP 

(B) 

 در عضویت
 و هاتشکل
 هایشبکه

 اجتماعی

122/1 1 111/1 163/1 13/1 

 از استفاده
 هایراه و منابع

 ارتباطی
632/6 1 112/1 125/1 12/1 

 شمار
 هایتماس

 ترویجی
252/5 1 112/1 126/1 11/1 

 درآمد میزان
 سالیانه

522/2 1 125/1 122/1 13/1 

  درصد 5 سطح در برآورد مقدار

 

 برای ترتیبی رگرسیون مدل برازش هاییافته
 لجدو در انارکاران فنی دانش سطح بر موثر متغیرهای

  اند.شده هیارا 7 شماره
 در مستقل متغیر هر حضور معناداری درک برای

 در t آماره معادل که شد استفاده والد آماره از ،مدل
 رگرسیون نتایج بنابر (.7 جدول) است خطی رگرسیون

 15/1 از ترکوچک تحقیق مستقل متغیر چهار تنها
 رد متغیر چهار این حضور که است آن گربیان و است
 تخمین مقدار طریق از ادامه در .است سودمند مدل

 در مستقل متغیرهای از یک هر سهم که شد مشخص
 درچق انارکاران فنی دانش طحس میزان تغییر احتمال

 ترتیبی رگرسیون لوجیت مدل ادامه در لذا است
  .گرددمی ارائه 7 جدول نتایج براساس

Y= 0. 063x1+ 0. 045x2 +0. 046x3 + 0. 042x4  

  :معادله این در که
Y: 1 ؛فنی دانشX: و هاتشکل در عضویت 
 هایراه و منابع از استفاده :2X ؛اجتماعی هایشبکه

 میزان :4X و ترویجی هایتماس شمار :3X ؛ارتباطی
 شده ارائه معادله براساس .باشندمی سالیانه درآمد
  هایشبکه  و  هاتشکل  در عضویت متغیر  ،آماره  مقدار
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 ( واریانس تحلیل) F آزمون از استفاده با رگرسیون مدل برازش برآورد -8 جدول
 داریمعنی سطح F مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع تغییرات منابع
 111/1 315/2 562/1169 2 116/21519 رگرسیون

   211/161 215 635/61151 ماندهباقی
    217 962/9211 کل

 
 بر یفن دانش یهاحوزه ابعاد تاثیر میزان -3 جدول
 پاسخگویان عملکرد
 هایمتغیر

 ندهکنبینیپیش
B Std. 

Error Beta t Sig 

 111/1 152/11 - 152/2 635/2 ثابت ضریب

 112/1 162/3 327/1 151/1 252/1 شناختی حیطه

 111/1 625/3 611/1 275/1 165/1 دانشی حیطه

 111/1 635/2 712/1 635/1 635/1 مهارتی حیطه

 
 معناداری 11/1 ازتر کوچک خطای سطح در اجتماعی

 نشان این و است 163/1 آماره این برآورد مقدار. است
 هاتشکل در عضویت متغیر در تغییر واحد یک دهدمی

 متغیر لگاریتم در واحد 163/1 اجتماعی هایشبکه و
 متغیر برآورد مقدار. شودمی همراه فنی دانش وابسته

 که است 125/1 ارتباطی هایراه و منابع از استفاده
 ارتباطی هایراه و منابع از استفاده در تغییر واحد یک

 فنی دانش وابسته متغیر لگاریتم در واحد 125/1
 متغیر در عملکرد این میزانچنین . همشودمی همراه
 تغییر قدر همان گربیان که است 122/1 درآمد میزان

 عملکرد مقدار نهایت در و است فنی دانش لگاریم در
 . است 126/1 ترویجی هایتماس شمار متغیر

 اغب عملکرد در یفن دانش تأثیربررسی  منظور به
 توام روش به چندگانه رگرسیون تحلیل از انارکاران
 رد رگرسیون عملیات انجام از پیش اما. شد استفاده

 فنی دانش هایگویه روی بر عاملی تحلیل آغاز
 ،شناختی حیطه سه در راها آن و شد انجام کشاورزان

 نیز آنان هایگویه 2 جدول در) مهارتی و دانشی
 هایاثرگذاری بتوان تا کرد بندیطبقه( است مشخص

 نای در کرد مشخص انار تولید سطح بر را فنی دانش
دانشی و  ،در سه حیطه شناختی یفن دانش تحقیق
 هب انارکاران عملکرد و مستقل ریمتغ عنوانبه مهارتی
 رگرسیون تحلیل وارد تحقیق وابسته متغیر عنوان
 هایجدول در بخش این از آمده دستبه نتایج. شدند
 . است آمده 9و  1 شماره

 ضریب مقدار آمده دستبه نتایج اساس بر بنا
 یفن دانش سطوح بین( R) چندگانه همبستگی

 گربیان که است 562/1 با برابر آنان عملکرد با انارکاران
 و ینف سطوح دانش بین باالیی نسبت به همبستگی

 با برابر( 2R) تعیین ضریب. بود انارکاران عملکرد
 تغییرات از درصد 5/21 که معنی بدین. است 215/1

 طیخ ترکیب توسط( انارکاران عملکرد) وابسته متغیر
 ،شناختی سطوح یعنی ،تحقیق مستقل متغیرهای

 بینیپیش قابل به ترتیب با مقادیر مهارتی و دانشی
 . است قبولی قابل مقدار که است

 که شودمی استنباط چنین ،1 جدول نتایج به توجه با
 یفن دانش سطوح ،توام روش به رگرسیون خطی مدل

 تواندمی انارکاران( مهارتی و دانشی ،شناختی)
 تبیین را آنان عملکرد به مربوط واریانس تغییرات

 با برابر آمده دست به F میزان که طوری به ،کنند
 که طورهمان .است دارمعنی درصد 1 سطح در 315/2

 واریانس تغییرات از درصد 5/21 شد اشاره باال در
 نتبیی یفن دانش سطوح توسط عملکرد به مربوط

 ردامعنی گربیان جدول این نتایج ،چنینهم .شودمی
 قتحقی متغیرهای بین خطی رابطه و رگرسیون بودن
 آن بودن دارمعنی F آماره اساس بر که طوری به است

  .گرددمی تایید درصد 1 سطح در
 معادله ،9 جدول نتایج و باال هایتوضیح به توجه با
  :باشدمی زیر شکل به رگرسیون از ناشی خطی

Y= 4. 635+ 1. 452x1+ 0. 865x2+0. 635x3  

  :معادله این در که
Y: 1 ؛عملکردX: 2 ؛شناختی حیطهX: حیطه 
 چنینهم .باشندمی مهارتی حیطه :3X ؛دانشی
 بودن دارمعنی از حاکی Fهایآزمون بودن دارمعنی

 رگرسیون یمعادله اما .باشدمی رگرسیون معادله
 مستقل متغیرهای نسبی اهمیت مورد در چیزی
 نسبی اهمیت تعیین برای .کندنمی نابی تحقیق

 .کرد توجه( Beta) بتا مقدار به باید مستقل متغیرهای
 گردی تاثیر از جدا را مستقل متغیر هر تاثیر آماره این
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 اننش وابسته متغیر بر تحقیق مستقل متغیرهای
 مهارتی حیطه که گفت توانمی ،بنابراین .دهدمی

 در یتربیش سهم 712/1 ،بتا مقدار با فنی دانش
 بستهوا متغیر پیشگویی در متغیرها دیگر با مقایسه
 متغیرها دیگر اهمیت چنینهم دارد( عملکرد) تحقیق

 تحقیقات زمینه این در باشدمی مشخص جدول در
 سطوح مختلف هایجنبه نوعی به کدام هر دیگری
 مثال طور به اندداده نشان انار عملکرد بر را دانش

 هرس تأثیر و نقش به ،(1391) همکاران و حسامی
 فیتکی با میوه تولید و عملکرد افزایش در انار درختان

 را نتیجه این نیز تحقیق این در که دارد تأکید باال
 و( 2119) سابرامانیام و دامونجایا .کندمی تأیید

 پژوهشی هاییافته در( 1391) همکاران و حسامی
 کردعمل پتانسیل و گل تولید در تغذیه نقش به خود

 .تاس تحقیق این نتایج موید این که ،یافتند دست
 به خود تحقیق در ،(1391) همکاران و گرانکوزه

 بر آن تأثیر و مناسب مناطق در انار کاشت اهمیت
 حقیقت این یافته با امر این که ،یافتند دست عملکرد

 فرازمند .دارد همخوانی باغ احداث مدیریت زمینه در
 نقش بر خود پژوهش نتایج در( 1391) همکاران و

 که ،داشتند تأکید عملکرد کاهش در سوختگیآفتاب
  .است همسان تحقیق این نتایج با

 گیرینتیجه و بحث
 به قادر باید باغدار باغ واحد یک مدیریت برای

-پیش و تولیدات و بازار سازماندهی ،هاخالقیت کسب

 ینهزم در کافی دانش باید باغداران .باشد هاخطر بینی
 و ،باشند داشته را خود تولیدی واحد بهتر مدیریت

 ممکن روش بهترین به را خود باغ چگونه بدانند
 باغداران برای .کنند طراحی و مدیریت ،سازماندهی

 هایگیریتصمیم از ایمجموعه شامل موارد این
 به ،فروش ،تولید مدیریت با مرتبط که است مدیریتی

 دراتصا با رقابت چگونگی ،کسی چه به و چگونه ،کجا
 و مالی منابع مدیریت چگونگی ،محلی بازارهای در

 چگونگی ،تولید تنوع در گذاریسرمایه میزان
 تعضوی چگونگی و خویش تولیدی بنگاه سازماندهی

 مدیریت .باشدمی کشاورزی هایتعاونی یا هاانجمن در
 ازمندنی که است مسئله حل فرایند یک نفسه فی باغ

 باشدمی مسئله ماهیت با مرتبط و گیریتصمیم قواعد
 نزدیکی طوربه گیریتصمیم قواعد (.1971 ،سایمون)

 توسط شده تدوین هایهدف مجموعه به وابسته
 حیطه تا سازدمی قادر را آنان که هستند باغداران

 یکدیگر با آنان مقایسه آسانگری برای را هاگزینه
 نیز زیر مراحل به تواندمی باغ مدیریت .دهند کاهش
 و طراحی در اطالعات ؛مرحله نخستین ؛شود تقسیم
 گیریتصمیم قوانین مجموعه یا راهبرد یک انتخاب

 هک هاییانتخاب تعیین ؛مرحله دومین ،روندمی کاربه
-ابانتخ تعیین نهایت در و بگیرند صورت توانندمی

 نایزیرب مناسب اطالعات .شوند کاربردی باید که هایی
 اتخاذ برای .هستند باغ مدیریت هایگیریتصمیم
 مرحله هر در اطالعات نیازمند باغداران مناسب تدابیر

 برای اطالعات .باشندمی گیریتصمیم فرایند از
 طراحی ،هاهدف تدوین ،باغ احداث بهینه شناخت
 ایبر اثربخشی و باغی هایفعالیت مدیریت و کاربرد

 .است نیاز مورد محدود منابع از تربیش گیریبهره
 مدیریت بهبود در مستقیمی نقش تواندمی اطالعات

 با کشاورزان و ترویج کارکنان تجهیز ،باشد داشته باغ
 موقع چه و چطور ،این که زمینه در اطالعات

-هادهن از کیفیتی و نوع چه و شوندمی تولید محصوالت

 هایمهارت .دارد اهمیت بسیار ،شوند مصرف باید ها
 روز هایفناوری و هاداده از گیریبهره در تربیش

 خواهد باغداران جانب از بهتری گیریتصمیم موجب
 دتولی منابع وریبهره افزایش و کشاورزی توسعه .شد

 مهارت و دانش سطوح دائمی افزایش نیازمند
 دارای کشاورزان که هنگامی .است تولیدکنندگان

 تفعالی ،باشند انار باغ مدیریت زمینه در فنی دانش
 کشاورزان آگاهی .داشت خواهد باالتری سطح تولیدی

 نهزمی در نانآ نگرش با تولید علمی اصول و اهمیت به
 دهسنجی تولیدی فصل طول در تولیدی واحد مدیریت

 تبیین هدف با تحقیق این راستا این در .شودمی
 انارکاران فنی دانش بهبود بر تاثیرگذار هایعامل
 باغداران فنی دانش نتایج .شد انجام مرکزی استان
 مختلف مراحل زمینه در باغداران که داد نشان

 اما ،دارند خوبی نسبت به فنی دانش انار باغ مدیریت
 و هارتبه باالترین اندتوانسته که اول هاینشانگر

 سبک باغداران فنی دانش زمینه در را امتیاز ینتربیش
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 اختشن ،انار برداشت :از بودند عبارت ترتیب به کنند
 احداث مراحل شناخت و انار برای مناسب هوای و آب
 موارد این زمینه در پاسخگویان دهدمی نشان که ،باغ

 در باغداران اما .اندداشته یتربیش فنی دانش
 و آفات مدیریت ،یسرمازدگ :چون هاییمینهز

 تنسب یترکم فنی دانش کوددهی و تغذیه ،هابیماری
 هایدوره تدوین در باید که ،اندداشته هازمینه دیگر به

 نتایج چنینهم .گیرد قرار مدنظر آنان برای آموزشی
 توجه تربیش باید باغداران آموزشی نیاز ،داد نشان
 به بتنس یتربیش فنی دانش با بتوانند آنان تا ،شود

  .کنند اقدام انار تولید
 یرهایمتغ بین ،داد نشان همبستگی تحلیل نتایج

 در نارا تولید فنی دانش سطح با زیرکشت سطح و سن
 در این .ندارد وجود داریمعنی رابطه کشاورزان میان
 ،متغیرهای بین ،است آن گربیان فوق که است حالی
 ،اجتماعی سرمایه ،اجتماعی همیاری ،انار کشت تجربه

 ،تولید میزان ،درآمد میزان ،اعتبارات به دسترسی
 هایراه از استفاده میزان ،ترویجی هایتماس شمار

 ترویج خدمات مراکز با فاصله و اطالعاتی و ارتباطی
 در کشاورزان فنی دانش سطح با داریمعنی رابطه
 نتوامی نتیجه این تحلیل در دارد انار تولید زمینه
 همیاری ،کاری هایآموزه از کشاورزان چه هر که گفت

 ایجاد و اعتبارات به دسترسی ،اجتماعی سرمایه و
 و بهتر اطالعاتی و و ترویجی هایتماس نیز و ددرآم
 ینهزم در آنان فنی دانش سطح باشند داشته تربیش
 و دیابمی افزایش و بهبود مرکزی استان در انار تولید

 که راچ شودمی تربیش نیز آنان تولید سطح نهایت در
 ارتباط دارای فنی دانش سطح با تولید میزان
 هاینمیانگ مقایسه نتایج این بر افزون .است داریمعنی
 وردم کشاورزان تولید فنی دانش سطح بین ،داد نشان

 یاهکالس در شرکت مستقل متغیر براساس بررسی
 تفاوت تحصیالت سطح و یجیترو -یآموزش

 نیانگیم این که به توجه با و دارد وجود یداریمعن
 هادوره نیا در که کشاورزانی فنی دانش سطح ایرتبه

 ،ستا دیپلم از باالتر آنان سواد سطح و اندکرده شرکت
 اندنداشته شرکت هادوره نیا در که یافراد نیانگیم از
 .است تربیش بود دیپلم از ترکم آنان سواد سطح و

 هایکالس در شرکت که گفت توانمی ،بنابراین

 ریدامعنی نقش تحصیالت سطح و ترویجی -آموزشی
 اردد بررسی مورد کشاورزان فنی دانش سطح بهبود در

 پورحسن ،(1319) عمانی هاییافته با بخش این نتایج
 دین ،(1315) چیذری و عمانی ،(1396) همکاران و

 همکاران و موالفیالیی و( 1312) همکاران و پناه
 تحلیل نتایج راستا این در .باشدمی همسو( 2113)

 و هاتشکل در عضویت متغیرهای ،داد نشان رگرسیون
 هایراه و منابع از استفاده میزان ،اجتماعی هایشبکه

 نیتربیش ترویجی هایتماس شمار و درآمد ،ارتباطی
 ینچنهم .دارند انارکاران فنی دانش بهبود بر را تاثیر

( مهارتی و دانشی ،شناختی) نیز فنی دانش هایحیطه
 هب دارند انار عملکرد بهبود بر توجهی شایان تاثیر

 غیرمت واریانس از نیمی به نزدیک توانندمی که طوری
 نتایج .کنند پیشگویی را( انار عملکرد) تحقیق وابسته

 همکاران و حسینی ؛همچون نیز دیگری تحقیقات
 ،(2111) تئودور ،(2111) همکاران و الگات ،(2111)

 ،(2111) اوکدو اسبانومنو ،(2119) همکاران و سینگ
 و سینک ،(2112) کربی و( 2111) آفونو و اوکدو

 و دیوید ،(2111) همکاران و توملو ،(2112) هانسل
 همکاران و جونگسون ،(2111) الوو ،(2111) آساموا

 زمینه در( 1315) یشافع و ییمحمدرضا و( 2111)
 نتایج به تولید میزان فنی دانش اهمیت و نقش

 اهمیت و نقش به توجه با لذا .یافتند دست همسانی
 نتایج براساس تولیدی واحدهای در انار فنی دانش

  :شودمی ارائه زیر پیشنهادهای تحقیق
 خصوص در باغداران مطلوب دانش به توجه با 

 تکمیلی اطالعات ،انار باغ مدیریت مختلف مراحل
 اختیار در و تدوین فنی هایدستورالعمل قالب در

  .گیرد قرار آنان

 در نیف دانش ترکم نسبت به میانگین به توجه با 
 مدیریت ،هرس عملیات مدیریت ؛هایحوزه

 ،وهیم یدگیترک علل شناخت ،آفات و هابیماری
 ضروری کوددهی و تغذیه مدیریت ،یسرمازدگ

 این در آموزشی هایدوره برگزاری که است
 و بردارانبهره آموزش کار اولویت در هازمینه
 در چنینهم .گیرد قرار ترویجی هایکارگاه
 مزرعه مدرسه مثل) ترویج مشارکتی هایفعالیت
 (یادگیری هایکانون و الگویی هایسایت ،کشاورز
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 هایاقدام اولویت در را هازمینه این توانمی نیز
  .داد قرار افزاییمهارت و دانش

 ایهزمینه در فنی دانش تاثیر و نقش به توجه با 
 اریآبی ؛سوختگیآفتاب ؛آفات و هابیماری مدیریت

 مدیریت و هرس ؛باغ احداث ؛آبی نیاز شناخت و
 نضم بتوان باید انار عملکرد در کوددهی و تغذیه
 این در هایافته دریافت در تحقیقات بخش با تعامل
 قداما باغداران به هایافته انتقال به نسبت ،هازمینه

 ،هارسانه از گیریبهره شامل هاروش این ،کرد
 دیگر و تولیدی واحدهای در کاربردی هایاقدام
  .باشندمی ترویجی یهاروش

 هایبخش در فنی دانش کمبود صورت در 
 هک است ضروری شده یاد هایزمینه در تحقیقاتی
 رد کاربردی فنی دانش تولید به نسبت محققان

 کار دستور در موارد این و کنند اقدام هازمینه این
  .گیرند قرار دانش تولید

 به کافی تخصصی و فنی دانش دارای باغداران 
 مورد ترویجی الگوهای در دانش نشر کانون عنوان

 الانتق در نندتوامی آنان زیرا ،گیرند قرار استفاده
 ؤثرم تربیش و بهتر کشاورزان دیگر به فنی دانش
  .باشند
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 ماهنامه .خوزستان استان کارانگندم یفن سطح بر جیترو و آموزش نقش (.1311) .م ،یذریچ و ،.الف ،یعمان
  .252 شماره ،دوم و بیست سال ،جهاد یاجتماع ،یعلم

 زمینه در کارذرت دانش بر موثر عوامل (.1311) مسعود ،بیژنی و .ک ،مقدم رضایی .ع ،آجیلی .م ،راد عنایتی
  .61-59 ،(2) 5 ،ایران کشاورزی آموزش و ترویج علوم مجله .خوزستان غرب شمال منطقه در پایدار کشاورزی

 عهمطال) انگور محصول دیتول در کشاورزان یفن دانش ریثتا یبررس  (.1315) .الف ،یشافع و ،.ر ،ییمحمدرضا
  .23-21 صص .2 شماره 16 دوره ،کشاورزی دانش مجله .هیاروم شهرستان بالو یروستا :یمورد

 هایآموزش امور دفتر :تهران ،ایران روستایی مناطق در ایحرفه و فنی هایآموزش (.1391) هیوا ،نصیری
  .روستایی

 آب مدیریت پیرامون نهاوند کارانگندم مهارت و نگرش ،دانش بر موثر عوامل بررسی (.1312) .لفا ،نوروزی
  .کشاورزی دانشکده ،مدرس تربیت دانشگاه ،ارشدکارشناسی نامهپایان .زراعی

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=3145
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=62688
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Abstract  

The main purpose of this study was Effective factors on the level of technical knowledge of 

pomegranate producers in Markazi province. The statistical population of this study was consisted 

of all pomegranate gardeners were the central province in case study (N = 6320). Using Cochran's 

sampling formula, 240 of them were selected as a sample (N=240). The main instrument in this 

study was questionnaire which its validity was confirmed by the panel of experts and The 

reliability of it was also calculated by using a sequential alpha test and through software R (0/75-

0/89). Data were analyzed by SPSS18 software. The results of spirman correlation analysis 

showed at Among variables, pomegranate cultivation experience, social participation, social 

capital, Access to credits, amount of earn, amount of production, number of extension calls, The 

use of communication and information channels and the distance with promotion services centers 

have a significant relationship with the level of technical knowledge of farmers in the field of 

pomegranate production. The results of regression analysis showed Membership variables in 

social networks and organizations and use of resources , communication channels, Yearly 

earnings and the number of extension contacts have the greatest impact on improving the technical 

knowledge of antagonists. Also, the range of technical knowledge (cognitive, knowledge and 

skill) have a significant impact on the improvement of the pomegranate performance. So that they 

can predict 48. 5 of variance of the dependent variable of the research (pomegranate function).  

 
Idex terms: Technical Knowledge, Pomegranate Producers, Performance Improvement, 

Extension Trainings, Empowerment  
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