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چکیده

هاي مروري بر عملکرد نظام ترویج کشاورزي در طی دو دهه گذشته، نشانگر نارسایی این نظام در رویارویی با برخی چالش
ودبهبلزوم و يکشاورزجیترونظام سنتی مسائل مزمن ي حل براییجوچارهاقلیمی، اکولوژیک، اقتصادي و اجتماعی است. 

. این پژوهش پیمایشی با هدف واکاوي اثرات منجر شديکشاورزجیترونینظام نویمربوطه به طراحالتیساختار و تشک
منطقه مورد اجراي طرح نظام نوین ترویج بر ارتقاي دانش و آگاهی و نیز تغییر رفتار کشاورزان استان فارس انجام گردید. 

پایلوت طرح نظام نوین ترویج استان فارس بودند. براي مورد14و مراکز جهاد کشاورزي دهستان مورد95ها مطالعه، پهنه
هاي مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه و با و مورگان استفاده شد و دادهنفر از فرمول کرجسی260تعیین حجم نمونه 

صصان اي گردآوري شد. روایی صوري پرسشنامه توسط گروهی از متخگیري تصادفی چندمرحلهگیري از روش نمونهبهره
هاي پژوهش نشان دادند که میزان موضوعی مورد تأیید قرار گرفت و براي تعیین پایایی از مطالعه راهنما استفاده شد. یافته

میزان دانش و رضایت کشاورزان از خدمات ارائه شده توسط نظام نوین ترویج، در سطح متوسط بوده است. همچنین مقایسه
دار آگاهی کشاورزان از دهنده افزایش معنیس از اجراي طرح نظام نوین ترویج، نشانآگاهی کشاورزان در شرایط پیش و پ

گیري کشاورزان از خدمات ترویجی در خدمات فنی، زیربنایی، عمومی و حمایتی نهادهاي دولتی بود. از سوي دیگر، میزان بهره
سطح متوسط بود.
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مقدمه
,Anderbergشود (شناخته میپایدار و کاهش فقر توسعهتحقق ابزاري اساسی براي عنوانبهکشاورزي بخش  2020; Thapa et

al., نیز مرتفع اولیه را نیاز صنایع به موادبلکه بخش قابل توجهی از ،باشدمیغذا تولیدمنبع اصلیتنهانهاین بخش .)2019
,Mukhoti(سازدمی ، افزایش درآمد تولیدوريافزایش بهرهموجبتواند کشاورزي میارتقاي کمی و کیفی بخش. )2019

Osabohienگردد (و غیر کشاورزي کشاورزيهاي کاهش فقرپیوند بین برنامهایجادو کشاورزان et al., بدیهی است .)2019
گیري هدفمند و هوشمندانه از خدمات ترویجی استبهرهنیازمندخصوص در کشورهاي در حال توسعه،، بهتحقق این امر

)Baloch & Thapa, کریمی گوغري و (باشدیميفعال نظام کشاورزيهابخشیمحرکه تماميروینچرا که ترویج،. )2017
کیبرداران ارتباط دارد و هر با بهره،گریديو از سويکشاورزیو علمییجامعه اجراباسو از یک،. این بخش)1392همکاران، 

).1389و همکاران، يصبور(مندندازینی و کار ارتباطسازنیخود به ايهابرنامهحیصحياجرايها براشبخریاز ز
فناوري وانتقــال ، شناســایی نیازهــاوظــایف و کارکردهــاي مختلفــی از قبیــل ترویج و آموزش کشاورزينظام

کشاورزان نگرش تغییر وهامهارتبهبود آگاهی، دانش و ارتقاي ،بخــش کشــاورزيي آن در بــین تولیدکننــدگاناشــاعه
،نـوآوري سل آینـدهو نرهبـران محلـیپـرورش، و توانمندسازي آنانروستاییانبـهايمشـاورهارائه خدمات و روستاییان، 
، و همکارانکریمی گوغري(بهبود کیفیت و استانداردهاي زندگی روستایی را بـر عهـده داردوتولید وري افـزایش بهـره

ترویج کشاورزي در کشور و با هاي رسمی نظاماز آغاز فعالیتهفت دههگذشت حدود با .)1386میرزایی و همکاران، ؛ 1396
اجرایی در-علمیهحوزدرامروزه بیش از هر زمان دیگر ،سازمثبت آن، این نظام توانمنداً تقریبهاي فراوان و آثار وجود فعالیت
و برخی بر این باورند )1397؛ علیزاده و همکاران، 1394فعلی و همکاران، (قرار گرفته استانتقادبحث و نظر، معرض اظهار

هاي تحقیق بخشانیمو کارآمد کینزدنبود ارتباطها و مشکالتی همچون رویارویی با چالشیلبه دلکنونی تـرویج که نظام 
عدم همسویی با روند شتابنده تغییرات فناورانه و غیرهاي سازگار با شرایط مزرعه کشاورزان، ناتوانی در معرفی فناوريو ترویج، 
تسهیالت حمل و نقل، ناکارآمدي ساز و کارهاي انگیزشی، ضعف آموزش و نابهنگام ، کمبودتجهیزاتوکمبود بودجهفناورانه، 

و زادهفیشر؛ 1395رعنایی و مرتضوي، از دستیابی به اهداف خود بازمانده است (بخش ترویج کارکنانبودن دانش و اطالعات 
). 1395همکاران، 

یبه طراح،مربوطهالتیساختار و تشکودو بهبيکشاورزجیتروروي نظام هاي پیشسازي چالشي مرتفعبراییجوچارهلزوم 
هاي آذربایجان در استان1394از سال که يکشاورزجیترونینظام نوکشور منجر شده است.يکشاورزجیترونینظام نو

نموده به کارآغاز شرقی و غربی، اردبیل، خراسان رضوي، زنجان، فارس، قزوین، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیالن و مازندران
فنی و يهامهارتارتقايکه با هدف باشدمییو نظارتییاجرا،يزیربرنامه،يگذاراستیسيکارهاواز سازيامجموعهاست،

و نیز استفاده سازي ترویج تکثرگرا از طریق پیادهي و خدمات بخش کشاورزدیدر توليوربهرهيارتقا، بردارانمدیریتی بهره
در . )1393،يسازمان جهاد کشاورز؛ 1396انصاري، (ریزي گردیده استطرحهاي کشاورزي بهینه از منابع پایه تولید و نهاده

دهی و تجهیز مراکز جهاد کشاورزي، افزایش دسترسی سامانساختار نظام ترویج از طریق اصالحاین راستا، بهسازي و 
تیریمدهاي تولید، بندي عرصه، پهنههاي تحقیقاتی با استقرار نظام مدیریت دانشتخصصی و یافتهدانش فنی و کارشناسان به 

ی، افزایش جیو ترویمحليزیربرنامهیاصول و مبانپایبندي به ، هاي تولیديدر پهنهیاتیبرنامه عملنیتدو،يدیتوليهاپهنه
برداران بهرههاي تحقیقات، اجرا، ترویج و هاي مشارکتی با همکاري بخشانجام فعالیتهاي ترویجی از طریق اثربخشی فعالیت

اي هاي خدمات فنی و مشاورهرسانی به کشاورزان با اولویت شرکتو استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در خدماتکشاورزي
است که به ذکرالزم ).1395پیرامون، کرد و ؛ 1395و همکاران، يزیعز(قرار گرفته استمدنظر هاي تولیدي مستقر در پهنه

هاي باشند که با استفاده از توانمنديها میدهستانيجهاد کشاورزاصلی طرح، کارکنان و کارشناسان مراکز اندرکاراندست
ها وهاي تولیدکننده ادوات و نهاده، مددکاران و تسهیلگران، شرکتیپزشکاهیگهاي اي، کلینیکهاي خدمات مشاورهشرکت

سازمان جهاد کشاورزي استان فارس، (ورزندبرداران هر پهنه تولیدي مبادرت میخدمات مناسب به بهرهارائهنسبت به غیره
، حدود عرف مرز روستاها، مرزهاي طبیعی و کشتریزهایی همچون سطح هاي تولیدي بر اساس شاخص. تعیین پهنه)1393

پهنه تولیدي در سطح کشور تعریف 7700که در حال حاضر ينحوبهشود. م میاجتماعی انجامسائلپراکنش جغرافیایی و نیز 



1399/ 2/ شماره 16علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

23

که زمینه حضور محققان مراکز تحقیقاتی نیز . ضمن اینشده استو مسئولیت هر پهنه به یک کارشناس سپرده گردیده
.)1397پسند، شاه(ها فراهم گردیده استمحقق معین در هر یک از پهنهعنوانبه

هرچنددهد کهنشان میدر ایران میزان اثربخشی و توفیق طرح نظام نوین ترویج کشاورزي هاي انجام شده در خصوص بررسی
ارتقاي کارایی و اثربخشی هاي ترویجی، ریزي برنامهحاکمیت دیدگاه سیستمی در طرحنظام نوین ترویج از نقاط قوتی همچون 

و حرکت به ، استقرار نظام مدیریت دانشهاي تولیديتمام عرصهدادنتحت پوشش قرار اي، مشاوره-هاي آموزشیفعالیت
و مشکالت مسائلبروز اما ،)1395؛ عزیزي و همکاران، 1396انصاري، (گردیده استسمت مدیریت الکترونیک برخوردار 

تخصصی و تکبومی بودن غیرها، پهنههاي تولیدي، عدم دسترسی به آمار دقیق در خصوص بندي عرصهمختلف در زمینه پهنه
بروکراسی ، هاي مورد نیاز مراکز جهاد کشاورزينشدن زیر ساختتأمین،برخی کارشناسان، کمبود بودجه و امکاناتبودن 

در این طرح نگرانی در خصوص نحوه استمرار نیز و هاها و برنامهعدم حاکمیت نگرش سیستمی در اجراي طرحاداري و 
علیزاده و ؛1395زاده و همکاران، شریف؛ 1396انصاري، است (ها و مشکالتی را به همراه داشتهچالشهاي آینده، سال

هاي اجرایی سازي نقاط ضعف و محدودیتبدیهی است تقویت آثار مثبت و مرتفع). 1395کرد و پیرامون، ؛ 1397همکاران، 
این طرح نیازمند بررسی دقیق، علمی و کارشناسانه این طرح از زوایاي گوناگون است. 

، انصاريمانند مطالعات مختلفی در زمینه ارزیابی میزان اثربخشی و توفیق طرح نظام نوین ترویج کشاورزي انجام شده است (
اما بیشتر ،)1395کرد و پیرامون، ؛ 1397علیزاده و همکاران، ؛ 1395عزیزي و همکاران، ؛1395زاده و همکاران، شریف؛ 1396

ق طرح نظام نوین توفیمیزانواندریزي و اجراي طرح پرداختهشناسی طرحبه آسیبگرا علمیگیري از دیدگاهبا بهرهمطالعات 
محدود مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی اثرات اجراي طرح .مورد بررسی قرار گرفته استکمترعملیاتی ترویج در سطح

مانند (اندهاي کارشناسان درگیر در اجراي طرح پرداختهبه انعکاس دیدگاهنیز در سطح محلینظام نوین ترویج کشاورزي
و نگرش کشاورزان در خصوص میزان اثربخشی این طرح کمتر مورد توجه قرار )1395؛ عزیزي و همکاران، 1396انصاري، 

کشاورزان از اجراي طرح نظام نوین ترویج کشاورزي و منديرضایتمیزان سنجشبنابراین این پژوهش با هدف،گرفته است
در زمینه تأثیر طرح نظام نوین ترویج کشاورزي بر ارتقاي دانش و تغییر رفتار آنان انجام برداراناین بهرهنگرش نیز ارزیابی 
موجبهاي اقلیمی، اکولوژیک، اقتصادي و اجتماعینارسایی نظام سنتی ترویج براي رفع برخی چالشطور کلی،بهشده است. 

دشوار نظام نوین ترویجطرح مطلوب سازي عملیاتیهرچندگردید.در ایران نظام نوین ترویج کشاورزي ریزي و اجراي طرح
سازي و نهادسازي بخش کشاورزي، مدیریت دانش و ظرفیتاصلی خود که همانهاي مأموریتاما این نظام بر تحقق ،است

گردیده متمرکز باشد، میتسهیل فرایند نوآوري و انتقال فناوري و نیز توسعه و توانمندسازي منابع انسانی بخش کشاورزي 
در نهادهاي ترویجیاز جانبخدمات ارائه شدهمنظور ارزیابی اثرات نظام نوین ترویج، به. )1395(رعنایی و مرتضوي، است
و میزان تأثیر این خدمات بر افزایش دانش و آگاهی و نیز تغییر شدهبررسیزیربنایی و عمومی وحمایتیفنی، سه گروهقالب 

.مورد سنجش قرار گرفته استاي کشاورزان و بهبود رفتار حرفه
روش پژوهش

، از نظر میزان کنترل بر یتحلیل-پژوهش حاضر، از نظر ماهیت؛ کمی، از نظر هدف؛ کاربردي، از نظر روش تحقیق؛ توصیفی
دسته از، آنپیمایشیپژوهشاین منطقه مورد مطالعه باشد.میدانی می؛هاو از نظر گردآوري دادهمتغیرها؛ غیر آزمایشی 

براي اجراي طرح نظام نوین 1394که در سال بودند هاي استان فارسدهستانمراکز جهاد کشاورزي و هاي تولیدي پهنه
، پایلوتي تولیدي و مراکز جهاد کشاورزيهادلیل اصلی تمرکز بر پهنهپایلوت انتخاب شده بودند.صورتبهترویج کشاورزي 

بهتري فراهم به نحوخدمات نوین ترویج را ها بود که امکان بررسی اثرات ناشی از قدمت اجراي طرح در این مراکز و پهنه
جامعه همچنین اجرا شده است. پهنه95مرکز جهاد کشاورزي و 14صورت پایلوت در این طرح بهبه ذکراستالزم نمود.می

مرحله هاي تولیدي منتخب درساکن یا شاغل در محدوده مراکز جهاد کشاورزي و پهنهکشاورزانبر مشتمل ،پژوهشآماري 
& ,Krejcie(و مورگانکرجیسیبراي تعیین حجم نمونه از فرمول ). N= 56090(اجراي آزمایشی طرح نظام نوین ترویج بود

Morgan, اي نسبت به انتخاب تصادفی گیري تصادفی چند مرحلهنمونهگیري از روش در این راستا، با بهرهاستفاده شد.)1970
هاي تولیدي، چهار کشاورز در گام بعد، از هر یک از پهنه. )1(جدول اقدام شدپهنه تولیدي 65و هفت مرکز جهاد کشاورزي 

بردار کشاورزي بود.بهرهنفر 260تصادفی انتخاب شدند. نمونه نهایی شامل صورتبه
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برداران کشاورزي مورد مطالعههاي تولیدي و بهرهفهرست مراکز جهاد کشاورزي و تعداد پهنه-1جدول 
هاتعداد آزمودنیتعداد پهنه تولیدينام مرکز جهاد کشاورزي

416سیاخ دارنگون
1040زرقان
1040رستمنقش

728همایجان
1352فیروزآبادحومه 

624قادرآباد
1560حومه مرودشت

65260جمع کل

بسته گردآوري شد. این پرسشنامه مشتمل سؤاالتگیري از پرسشنامه حاوي با بهرهو 1397در سال مورد نیاز این پژوهش هايداده
نهادهاي زیربنایی و عمومیحمایتی و کشاورزان در زمینه خدمات فنی، آگاهیمیزان دانش و هاي فردي، ویژگیبخش چهاربر 

برگزاري پس ازهاي قبل و در زماناز خدمات فنی، زیربنایی و عمومی و حمایتی ترویجیبرداران بهرهگیري ، میزان بهرهترویجی
2کشاورزان از طرح نظام نوین ترویج بود. نحوه سنجش متغیرها در جدول منديرضایتمیزان وطرح نظام نوین ترویج کشاورزي

از اعضاي هیأت علمی دانشگاه شیراز مورد تأیید قرار گرفت. همچنین تنسهروایی صوري پرسشنامه توسط تشریح شده است. 
ه مورد پژوهش مشتمل بر مراکز جهاد سنجش پایایی ابزار سنجش نسبت به انجام مطالعه راهنما در خارج از محدوده منطقمنظوربه

گیري از میزان دانش و آگاهی، بهرهضریب آلفا کرونباخ براي متغیرهاي کشاورزي داریون، حومه شیراز، رامجرد و سیدان اقدام شد.
در باشد. مناسب متغیرهاي پژوهش میپایایی که بیانگر )2(جدول آمدبه دست91/0تا 66/0بین ،منديرضایتخدمات ترویجی و 

ها از تجزیه و تحلیل دادهبندي عبارات اقدام گردید. مواردي که ضریب آلفاي محاسبه شده در حد متوسط بود، نسبت به اصالح جمله
کشاورزان از طرح منديرضایتهاي فردي و میزان صورت گرفت. در این راستا، براي بررسی ویژگی23نسخهSPSSافزار طریق نرم

اثرات نظام نوین ترویج بر واکاوينظام نوین ترویج از آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار بهره گرفته شد. همچنین براي 
گیري شد.از آزمون ویلکاکسون بهره،اي کشاورزانارتقاي دانش و بهبود رفتار حرفه

ها و بحثیافته
برداران کشاورزي مورد مطالعههاي بهرهاي فردي و حرفهویژگی
سالی ) بود که نشانگر میانSD=46/14(3/53برداران مورد مطالعه نشان داده شده است، میانگین سن بهره3گونه که در جدول همان

با ) بود. هرچند SD=12/5(46/7هاي تحصیل افراد مورد مطالعه باشد. همچنین متوسط سالکشاورزان شاغل در استان فارس می
سوادي در میان قشر کشاورز استان فارس وجود دارد، اما برخورداري درصد قابل توجه به کمینه میزان تحصیالت (صفر)، هنوز بی

اي تواند زمینه مناسبی را براي افزایش دانش و آگاهی و تغییر رفتار حرفهتوجه کشاورزان از تحصیالت ابتدایی و راهنمایی می
ید تجربه باالي شاغالن بخش مؤ) بود. این یافته، SD=23/16(61/32هاي کشاورزي نیز وسط سابقه فعالیتکشاورزي فراهم نماید. مت

64/2) و SD=31/10(24/9باشد. از سوي دیگر، میانگین کل اراضی کشاورزي و پراکندگی این اراضی به ترتیب کشاورزي می
)68/1=SD ر بود. این یافته، نشانگر آن است که بخش قابل توجهی از کشاورزان هکتا4) بود. با وجود این، نماي میزان کل اراضی

ي افراد مورد مطالعه کشاورزیرغشوند. مروري بر میزان درآمد ساالنه کشاورزي و مالکان محسوب میاستان فارس در زمره خرده
گردیده است، اما د مطالعه محسوب میعنوان منبع اصلی تأمین معیشت خانوارهاي مور) نیز مبین آن است که کشاورزي به3(جدول 

ي معیشت تالش متنوع سازي و کشاورزیرغیک از خانوارها، به درآمد حاصل از کشاورزي اکتفا نکرده و با اشتغال در بخش یچه
) 3ل هاي پژوهش (جدواند تا موجبات تأمین رفاه نسبی خانوار و افزایش امنیت معاش خود را فراهم نمایند. همچنین یافتهکرده

که کمینه و بیشینه فاصله نحويحاکی از آن است که میزان فاصله کشاورزان از مراکز جهاد کشاورزي دهستان متفاوت بوده است. به
گیري کشاورزان از خدمات نظام باشد. بدیهی است، میزان فاصله از مراکز جهاد کشاورزي بر میزان بهرهکیلومتر می60و 1به ترتیب 

رد.ترویج تأثیر دا
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هاآنمتغیرهاي پژوهش و نحوه سنجش -2جدول 

تعداد نحوه سنجش متغیرنام متغیر
گویه

ضریب 
آلفا

ات
الع

و اط
ش 

دان

خدمات فنی
هاي نوین کاشت میزان دانش و آگاهی کشاورزان در زمینه نحوه مدیریت آب کشاورزي، شیوه

ها. این متغیر در هاي مبارزه با آفات و بیماريوري تولید و شیوهو آبیاري، نحوه افزایش بهره
اي (بسیار کم تا بسیار زیاد) مورد ارزیابی قرار گرفت.   قالب مقیاس پنج درجه

11

 اج
ل از

قب
ح: 

طر
اي 

ر
73/0

ح: 
طر

اي 
جر

از ا
س 

پ
71/0

خدمات زیربنایی و 
عمومی

هاي نوین تولید، برداران در زمینه تجهیز و نوسازي مزارع، تکنولوژيمیزان دانش و آگاهی بهره
سازي اراضی و لزوم اجتناب از حفاظت منابع پایه تولید، ایجاد صنایع کشاورزي، یکپارچه
اي (بسیار کم تا بسیار زیاد) مورد تغییر کاربري اراضی. این متغیر در قالب مقیاس پنج درجه

رزیابی قرار گرفت.   ا

7

خدمات حمایتی
میزان آگاهی کشاورزان از خدمات دولتی ارائه شده در زمینه توسعه کشاورزي همچون بیمه، 
تسهیالت بانکی، بازاریابی محصوالت کشاورزي و صندوق حمایت از صنایع تبدیلی و روستایی. 

اي (بسیار کم تا بسیار زیاد) مورد ارزیابی قرار گرفت.   این متغیر در قالب مقیاس پنج درجه
8

ري
رگی

بکا
ان 

میز

گیري کشاورزان از خدمات فنی ارائه شده توسط نهادهاي ترویجی. این متغیر در میزان بهرهخدمات فنی
11اي (بسیار کم تا بسیار زیاد) مورد ارزیابی قرار گرفت.    قالب مقیاس پنج درجه

ح: 
طر

اي 
جر

از ا
بل 

ق
70/0

ح: 
طر

اي 
جر

از ا
س 

پ
66/0

خدمات زیربنایی و 
عمومی

گیري کشاورزان از خدمات زیربنایی و عمومی معرفی شده توسط نهادهاي میزان بهره
اي (بسیار کم تا بسیار زیاد) مورد ارزیابی قرار ترویجی. این متغیر در قالب مقیاس پنج درجه

گرفت.    
7

گیري کشاورزان از خدمات حمایتی ارائه شده توسط نهادهاي دولتی. این متغیر در میزان بهرهخدمات حمایتی
8اي (بسیار کم تا بسیار زیاد) مورد ارزیابی قرار گرفت.    قالب مقیاس پنج درجه

مندي از طرح میزان رضایت
نظام نوین ترویج کشاورزي

هاي برقراري رسانی کارشناس پهنه تولیدي، شیوهمندي کشاورزان از خدماتمیزان رضایت
ارتباط کارشناس و میزان رفع نیازها از طریق خدمات ارائه شده توسط نظام نوین ترویج. این 

اي (بسیار کم تا بسیار زیاد) مورد ارزیابی قرار گرفت.     متغیر در قالب مقیاس پنج درجه
391/0

اي کشاورزان مورد مطالعههاي فردي و حرفهویژگی-3جدول 

بیشترینکمترینانحراف معیارمیانگینمتغیر

28/5346/1400/2100/88سن (سال)
46/712/500/000/18میزان تحصیالت (سال)

02/504/200/200/15بعد خانوار (نفر)
61/3223/1600/200/70سابقه فعالیت کشاورزي (سال)

24/931/10035/000/72میزان کل اراضی کشاورزي (هکتار)
64/268/100/100/8میزان پراکندگی اراضی کشاورزي (قطعه)

44/3242/3320/100/200میزان درآمد ساالنه کشاورزي (میلیون تومان)
85/1538/700/500/50میزان درآمد ساالنه غیر کشاورزي (میلیون تومان)

25/1533/1200/100/60فاصله اراضی تا مرکز جهاد کشاورزي دهستان (کیلومتر)

کشاورزان از اجراي طرح نظام نوین ترویج کشاورزيمنديرضایتمیزان 
گیري نابرابر یکی از انتقادات وارد بر نظام سنتی ترویج کشاورزي در ایران، محدود بودن سطح پوشش خدمات ترویجی و بهره

سطح پوشش خدمات ترویجی ریزي نظام نوین ترویج کشاورزي، افزایش دلیل در طرحینبه همخدمات این نظام است. کشاورزان از 
که کارشناسان هر پهنه تولیدي مکلف . ضمن اینه استهاي تولیدي مدنظر قرار گرفتفعال در پهنهو ارائه خدمات به کلیه کشاورزان 
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برداران واحدهاي تولیدي را فراهم سازند. به بهرهمؤثربرقراري ارتباط، زمینه ارائه خدمات هاي مختلفگیري از روشاند با بهرهگردیده
منظور برقراري ارتباط راهبردهاي اتخاذ شده توسط کارشناسان بهپاسخگویان از دهد که میزان رضایتهاي پژوهش نشان مییافته
رسانی برداران از خدماتکه میزان رضایت بهرهضمن این). 4در حد متوسط بوده است (جدول مند ترویجیو ارائه خدمات نظاممؤثر

است که در مطالعه انجام شده توسط عزیزي و همکاران حالیاین در ). 4جدول ها نیز در حد متوسط بوده است (کارشناسان پهنه
ها بسیار مطلوب ارزیابی شده بود و به باور کشاورزان تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزي انجیرلو، ، عملکرد کارشناسان پهنه)1395(

هاي دولتی و پژوهشی و نیز گیري از ظرفیتوري تولید، بهرههاي این کارشناسان نقش بارزي در افزایش بهرهحضور و فعالیت
دهد که از دیدگاه کشاورزان، عملکرد هاي پژوهش نشان میمروري بر یافتههاي پایه تولید داشته است. سازي مصرف نهادهبهینه

). 4جدول نیز در سطح متوسط بوده است (، عمومی، خدماتی و حمایتیمنظور رفع نیازهاي آموزشی، فنیسازمان جهاد کشاورزي به
مطالعه انصاري در استان فارس باشد. غیرهمسو می) 1395و عزیزي و همکاران () 1396انصاري (یافته با نتایج حاصل از مطالعه این

اند.) نشان داد که کشاورزان، عملکرد کلی مراکز جهاد کشاورزي را مطلوب ارزیابی کرده1396(

کشاورزيمیزان رضایت کشاورزان از طرح نظام نوین ترویج -4جدول

متغیر باشد.5تا 1تواند بین میانگین می†

در زمینه تأثیر نظام نوین ترویج کشاورزي بر ارتقاي دانش و آگاهیکشاورزاننگرش 
ارزیابی میزان ارتقاي دانش و آگاهی فنی کشاورزان

شود. این رسته از خدمات، مجموعه وري تولید انجام میخدمات فنی نظام ترویج، عمدتاً با هدف بهبود مدیریت مزرعه و افزایش بهره
بر اساس مندرجات گیرد. ها را در بر میها همچون مدیریت صحیح کاشت، مدیریت آب و مدیریت آفات و بیماريمتنوعی از فعالیت

هاي نوین روشبرداران کشاورزي در زمینه نظام نوین ترویج کشاورزي، میزان دانش و آگاهی فنی بهرهح طرپیش از اجراي ،5جدول 
هاي نوین آبیاري در استان فارس از قدمت باالیی ). این در حالی است که معرفی شیوه10آبیاري در حد ضعیف بوده است (رتبه 

کرمی و همکاران، هاي نوین بوده است (جهاد کشاورزي بر توسعه آبیاريبرخوردار است و براي حداقل دو دهه، تمرکز اصلی مراکز
سوي نوآوران و گیري این نظام بهاي فنی و جهتنظام سنتی ترویج در ارائه خدمات مشاورهینیگزیژهورسد میبه نظر). 1385

دانش و آگاهی دار معنیارتقاي منجر بهنظام نوین ترویج اجراي طرح ،هرچندتأثیر نبوده است. در حصول این نتیجه بییراننوپذ
. مروري بر )5رسند (جدول میبه نظرها در این زمینه، هنوز ناکافی ، اما تالشهاي نوین آبیاري گردیده استشیوهکشاورزان از

ود نشده و پاسخگویان قبل از هاي نوین آبیاري محدنشانگر آن است که ضعف دانش و آگاهی کشاورزان به روش،هاي پژوهشیافته
هاي نوین کاشت محصوالت کشاورزي و پیروي از الگوي اجراي طرح، از دانش و آگاهی اندکی در زمینه مدیریت بهینه کاشت (روش

پیروي از کشاورزان بابه بیان دیگر، ).5جدول ؛9و 8هاي اند (رتبهکاشت متناسب با ظرفیت منابع آب و اقلیم منطقه) برخوردار بوده
، افزایش فراوانی است که بروز تغییرات اقلیمیورزیدند. این در حالیهاي سنتی به کشت محصوالت متعارف منطقه مبادرت میشیوه

را از نظر و به تبع آن، کاهش شدید منابع آب در مناطق مختلف استان فارس، کاشت برخی محصوالتهاو شدت خشکسالی
دهنده آن است هاي پژوهش نشانیافتهکاشت محصوالت داراي نیاز آبی کمتر را ضروري نموده است. و ه ناپذیر ساختاقتصادي توجیه

رسانی، دانش و آگاهی هاي مختلف آموزش و اطالعگیري از روشاند با بهرهاندرکاران طرح نظام نوین ترویج تالش کردهکه دست
هاي در خصوص شیوهکشاورزانطرح، دانش این که پس از اجراي ينحوبهدهند.کشاورزان را در زمینه مدیریت بهینه کاشت افزایش 

انحراف معیار†میانگینهاگویه

68/291/0هاي تماس کارشناسان جهاد کشاورزيمیزان رضایت از روش
60/293/0رسانی کارشناسان پهنه جهاد کشاورزيمیزان رضایت از خدمات
58/285/0) توسط جهاد کشاورزيها (فنی، آموزشی و غیرهمیزان رضایت از رفع نیاز
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هاي بیشتري به امر تالشبایدبا این وجود، ). 5جدول ارتقا یافته است (داريطرز معنیبهسازي الگوي کاشت نوین کاشت و پیاده
).5؛ جدول 7و 6هاي (رتبهمعطوف گرددهاي نوین کاشت و الگوهاي کاشت سازگار با منطقه رسانی در زمینه شیوهآگاهی

دانش و آگاهی فنی، زیربنایی، عمومی و حمایتی کشاورزان قبل و بعد از اجراي طرح نظام نوین ترویج کشاورزيارزیابی میزان-5جدول

یهگو
پس از اجراي طرح نظام نوین ترویج قبل از اجراي طرح نظام نوین ترویج 

ZSig.
†میانگین

جمع 
انحراف رتبههارتبه

انحراف رتبههاجمع رتبه†میانگینمعیار
معیار

ت 
دما

خ
نی

ف

0001/0- 34/200/0693/068/300/18915199/030/12هاي صحیح انتقال آبروش
ها و آفات بیماريتشخیص 

0001/0- 72/200/0178/039/300/10153263/002/11گیاهی

کشاورزي مصرف بهینه سموم 
0001/0- 35/250/151577/022/350/15601372/092/11زیستبراي حفظ محیط

مبارزه با آفات و بیماري هاي 
0001/0- 64/200/0277/021/300/82565/464/066/10گیاهی

هاي مقاوم به استفاده از واریته
0001/0- 10/200/143789/021/300/228625/483/005/13خشکی

الگوي کشت مناسب با توجه به 
0001/0- 74/100/0985/019/300/27966695/065/13ظرفیت منابع آبی

0001/0- 09/200/69887/016/300/21046792/086/12هاي کاشت جدیدروش
هاي کاهش مصرف آب روش

0001/0- 24/200/119388/005/300/13247887/044/11آبیاري

0001/0- 61/100/3031007/100/300/9567920/168/12هاي نوین آبیاري روش
هاي جلوگیري از هدر روش

0001/0- 36/200/170413/153/200/10551008/175/4ها رفت سیالب

می
عمو

ی و 
بنای

زیر
ت 

دما
خ

0001/0- 65/200/94287/091/300/20612174/055/12هاي حفاظت از خاك روش
0001/0- 52/200/0101/142/300/12880200/135/11تجهیز و نوسازي مزارع و باغات 

حفظ و استفاده مؤثر از منابع 
0001/0- 38/200/0472/031/300/16471374/021/12طبیعی

هاي نوین و تکنولوژي
0001/0- 20/200/75301/111/300/18646478/071/12آالت کشاورزي ماشین

جلوگیري از تغییر و تبدیل 
0001/0- 17/200/124591/002/300/14582586/073/11کاربري اراضی کشاورزي

0001/0- 19/250/242633/175/250/7507626/163/9یکپارچه سازي اراضی
ایجاد صنایع وابسته به 

0001/0- 35/050/29769/080/050/3711708/126/8کشاورزي

تی
مای

ت ح
دما

خ

استفاده از تسهیالت غیر دولتی 
0001/0- 45/200/0195/088/300/23653182/004/13هابراي تأمین نهاده

0001/0- 43/200/58292/033/300/15167272/083/11محصوالت کشاورزيبازاریابی
0001/0- 42/200/427352/199/200/5969333/110/8استفاده از بیمه

0001/0- 66/100/231430/145/200/10354430/136/10استفاده از تسهیالت بانکی
0001/0- 51/000/106676/028/100/11219508/191/10ايتولید محصوالت گلخانه

هاي حمایت از تشکیل صندوق
0001/0- 60/000/66587/026/100/6262626/125/9صنایع تبدیلی و روستایی

0001/0- 40/050/43766/093/050/6284703/162/9احداث گلخانه
استفاده از تسهیالت و امکانات 

0001/0- 18/050/60858/036/050/974878/058/5براي صادرات محصوالت 

متغیر باشد.5تا 1تواند بین میانگین می†
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برداري هاي مدیریت منابع آب و بهرهاز سوي دیگر، پیش از اجراي طرح نظام نوین ترویج، دانش کشاورزان در زمینه شیوه
هاي که پاسخگویان از دانش محدودي در زمینه روشنحوي). به5صحیح از این منابع حیاتی نیز اندك بوده است (جدول 

ها هاي داراي نیاز آبی کمتر و مدیریت سیالبي، استفاده از واریتههاي کاهش مصرف آب آبیارصحیح انتقال آب، روش
گیري نظام ترویج سنتی از مدیریت ریسک است. براي ). یکی از دالیل مترتب بر این امر، عدم بهره5اند (جدول برخوردار بوده

حاکم بوده است (کشاورز و گذاري و مدیریت کالن بخش کشاورزي کشورهاي متمادي، تفکر مدیریت بحران بر سیاستدهه
اند که با خشکسالی و کمبود شدید آب هاي مرتبط با مدیریت آب تنها در مناطقی اجرا شدهها و پروژه) و برنامه1395کرمی، 

آبی مواجه هاي اخیر با مشکل کم) در سال1که مناطق مورد مطالعه (جدول کشاورزي مواجه گردیده بودند. با توجه به این
اي چندانی در زمینه مدیریت آب به کشاورزان این پیش از اجراي طرح نظام نوین ترویج، خدمات آموزشی و مشاورهاند،شده

مناطق ارائه نگردیده است. این در حالی است که پس از اجراي طرح، دانش و آگاهی کشاورزان در خصوص مدیریت بهینه آب 
، پیش از اجراي طرح نظام نوین 5بر اساس مندرجات جدول ).5داري افزایش یافته است (جدولمعنیبه طرزکشاورزي 

هاي گیاهی و نیز مصرف بهینه سموم برداران در خصوص تشخیص و مبارزه با آفات و بیماريترویج، دانش و آگاهی بهره
ات کشاورزان در ) اما پس از اجراي طرح، سطح دانش و اطالع5و2، 1هاي کشاورزي در سطح تقریباً متوسط بوده است (رتبه

ها و داري افزایش یافته است. با این وجود، افزایش آگاهی کشاورزان در حوزه آفات و بیماريصورت معنیهاي مذکور بهحوزه
).5جدول مصرف سموم همچنان در سطح متوسط است (

بخش کشاورزيارزیابی میزان ارتقاي آگاهی کشاورزان در زمینه خدمات زیربنایی و عمومی 
نهادهاي ترویجی به حوزه فنی محدود نشده و این ارائه شده توسط نشان داده شده است، خدمات 5گونه که در جدول همان

که در دوره قبل دهدهاي پژوهش نشان مییافتهورزند.هاي زیربنایی و عمومی نیز به ارائه خدمات مبادرت مینهادها در حوزه
هاي حفاظت آگاهی کشاورزان در زمینه تجهیز و نوسازي مزارع و باغات و نیز روشاز اجراي طرح نظام نوین ترویج کشاورزي،
که کشاورزان، اطالعات متوسطی را در زمینه تناوب ينحوبه). 5جدول ؛ 2و1هاي از خاك در سطح متوسط بوده است (رتبه

اما پس از اجراي طرح نظام نوین ،کاه و کلش، مزایاي تسطیح اراضی و احداث کانال آب داشتندآوري کشت، فواید جمع
). 5جدول است (ارتقا یافتهداري معنیبه طرزهاي زیربناییاین فعالیتبرداران در خصوص ترویج، دانش و آگاهی این بهره

تصویبو خاك آب و گذاران بخش کشاورزي بر موضوع حفاظت از افزایش تمرکز سیاستیکی از دالیل مترتب بر این امر، 
بر اساس همچنین.)1394کاظمی و پالوج، (منابع پایه تولید استمنظور پایدارسازي هاي اجرایی مختلف بهها و برنامهپروژه

از منابع طبیعی در سطح ضعیف بوده پایدارمیزان دانش و آگاهی کشاورزان در خصوص نحوه استفاده ،5مندرجات جدول 
این منابع از از اجراي طرح نظام نوین ترویج، آگاهی کشاورزان در زمینه لزوم حفظ و حراست پسهرچند).4رتبه است (

گیري پایدار هاي طبیعی و بهرهریزان دولتی بر حفظ عرصهبا توجه به تأکید برنامهاما ،)5جدول (افزایش یافته استارزشمند
هايیافتهنبوده است. رداران کشاورزي کافی بافزایی بهرهاقدامات انجام شده در راستاي دانشرسد میبه نظراز این منابع، 

هاي نوین و دانش و اطالعات کشاورزان در زمینه فناوريپیش از اجراي طرح نظام نوین ترویج، دهد که پژوهش نشان می
هاي اقلیمی، که با توجه به محدودیتاستیحالاین در ). 5جدول ؛ 3آالت کشاورزي در سطح ضعیف بوده است (رتبه ماشین

امنیت غذایی جامعه تأمینمنظور افزایش تولید و هاي نوین بهگیري از فناوريطبیعی و انسانی ایجاد شده در دهه اخیر، بهره
بایست به امنیت می1404ایران در افق انداز جمهوري اسالمی، بر اساس سند چشمکه با توجه به ایننماید.ناپذیر میاجتناب

هاي برتر تولید و نیز افزایش ضریب معرفی فناوريبه امرهاي زیادي را کامل غذایی دست یابد، نهادهاي ترویجی تالش
هاي تولیدي نیز زمینه را براي شمول نهادهاي ترویجی در قالب پهنهافزایش دامنهاند.معطوف نمودهورزيکشامکانیزاسیون 

دار و متوسط آگاهی ها فراهم نموده است و همین امر موجب افزایش معنیبخشی بیشتر در خصوص این فناوريآگاهی
).5کشاورزان گردیده است (جدول 

لزوم میزان دانش و آگاهی کشاورزان در زمینه پیش از اجراي طرح نظام نوین ترویج، دهند که ها نشان میاز سوي دیگر، یافته
با توجه ). 5جدول ؛ 6و 5هاي سازي اراضی در حد ضعیف بوده است (رتبهتداوم کاربري کشاورزي اراضی و نیز مزایاي یکپارچه

، اجتناب از تغییر کاربري زرقان و سپیدان از مناطق مستعد کشاورزي استان فارس هستندهاي مرودشت،که شهرستانبه این
جهاد کشاورزي با همکاري سازمانهرچندهاي کشاورزي در این مناطق ضروري است. اراضی و حفظ و استمرار فعالیت
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اما ،کاربري اراضی انجام داده استي را براي پیشگیري از تغییر مؤثراقدامات نظارتیمختلف،نهادهاي مردمی و دولتی
پس از اجراي طرح هاي پژوهش نشانگر آن است که مروري بر یافتهتواند مثمر ثمر باشد.بخشی در این زمینه نیز میآگاهی

دار افزایشمعنینسبی و صورت بهنظام نوین ترویج، آگاهی کشاورزان در زمینه لزوم اجتناب از تغییر کاربري اراضی کشاورزي
بخش اساسی پراکندگی اراضی کشاورزي و کوچک مقیاس بودن قطعات از معضالت دیگر، از سوي).5جدول است (یافته 

هاي نوین تولید در بسیاري از واحدهاي گیري از فناوريهمین امر موجب گردیده که بهره. باشدکشاورزي استان فارس می
وري تولید و مدیریت بهینه تواند به افزایش بهرهسازي اراضی کشاورزي میکه یکپارچهدر حالیپذیر نباشد.زراعی و باغی امکان

موجب سازي اراضی منابع آب منجر شود، عوامل مختلفی همچون ضعف دانش و آگاهی کشاورزان در زمینه مزایاي یکپارچه
نظام نوین ترویج، طرح دهد پس از اجراي نشان میشپژوههاي رغبتی کشاورزان نسبت به انجام این تغییر شده است. یافتهبی

. با این وجود، )5جدول (داري افزایش یافته استمعنیبه طرزسازي اراضی دانش و آگاهی کشاورزان در زمینه مزایاي یکپارچه
گیري از نظام نوین ترویج در نظر دارد با بهره). 5سازي اراضی هنوز محدود است (جدول آگاهی کشاورزان از مزایاي یکپارچه

این که دهد نشان می5هاي جدول اما یافته،بخش کشاورزي را فراهم نمایدجانبه همهوار زمینه توسعه رویکردي جامع و نظام
است. چندانی بدست نیاورده توفیق)7(رتبه کشاورزيایجاد و گسترش صنایع برداران در زمینه نظام در ارتقاي آگاهی بهره

دار آگاهی کشاورزان در زمینه ایجاد صنایع هاي انجام شده در قالب نظام نوین ترویج، موجب ارتقاي معنیفعالیتهرچند
برداران در خصوص نحوه ایجاد و اما در هر دو دوره پیش و پس از اجراي طرح نوین ترویج، آگاهی بهره،کشاورزي گردیده

).5شاورزي بسیار اندك بوده است (جدول صنایع کشگستر
کشاورزان در زمینه خدمات حمایتی نهادهاي دولتیارزیابی میزان ارتقاي آگاهی

منظور دهد که نهادهاي متولی بخش کشاورزي، خدمات حمایتی مختلفی را بهنشان می5هاي جدول مروري بر یافته
برداران از این اما میزان آگاهی بهره،اندریزي نمودههاي کشاورزي طرحپشتیبانی از تولید داخلی و رونق بخشیدن به فعالیت

ر دبه ترتیب ترویج، کشاورزان بیشترین آگاهی را که پیش و پس از اجراي طرح نظام نوین ينحوبهباشد. خدمات یکسان نمی
، بازاریابی محصوالت کشاورزي و بیمه محصوالت کشاورزي هانهادهتأمینزمینه تسهیالت غیردولتی قابل استفاده براي 

منظور صادراتبرداران از خدماتی همچون اعطاي تسهیالت حمایتی بهاند. این در حالی است که آگاهی این بهرهداشته
هاي حمایت از صنایع تبدیلی و روستایی محدود بوده محصوالت کشاورزي، پشتیبانی براي احداث گلخانه و تشکیل صندوق

).5جدول است (
قابل استفادهپیش از اجراي طرح نظام نوین ترویج، میزان آگاهی کشاورزان از تسهیالت غیردولتی پژوهش، هاي بر اساس یافته

دار سطح آگاهی اما اجراي این طرح موجب افزایش معنی،متوسط بوده استتقریباً هاي تولید در سطح نهادهتأمینبراي 
باشند و از مالک میکه بیشتر کشاورزان استان فارس خرده). با توجه به این5جدول برداران در این خصوص گردیده است (بهره

تواند گونه تسهیالت حمایتی میند، آگاهی از نحوه دریافت ایننیستبرخورداردهاي تولینهادهتأمینبراي باالییتوان اقتصادي 
دهد نشان می5از سوي دیگر، مندرجات جدول دارد. بازچندان مناسببه قیمت نهفروش محصوالت کشاورزي پیشرا ازآنان
تقریباً متوسطآگاهی کشاورزان از خدمات بازاریابی محصوالت کشاورزي در زمان پیش از اجراي طرح نظام نوین ترویج، که 

آگاهی این افراد از خدمات بازاریابی منجر داراما معنی،ییجزبه افزایشنظام نوین ترویج اجراي طرح . با وجود این، بوده است
معیشت پایدار خانوارهاي تأمینتواند نقش مهمی در ارتقاي آگاهی از خدمات بازاریابی محصوالت کشاورزي میشده است.

قیمت تضمینی دچار دفاقمحصوالت کشاورزي برخی کشاورزان استان فارس همواره در فروش چراکهکشاورز داشته باشد. 
Keshavarz(اندمشکل بوده et al., 2013; Tahmasebi et al., Tahmasebiهاي مختلف (مانند و پژوهش)2020 et al., 2020 (
هاي پژوهش مروري بر یافته.استها گردیده منافع حاصل از فروش تولیدات کشاورزي همواره نصیب واسطهاند کهنشان داده
کشاورزي در سطح تقریباً دهد که پیش از اجراي طرح نظام نوین ترویج، آگاهی کشاورزان از خدمات بیمه محصوالت نشان می

برداران از خدمات صندوق بیمه آگاهی بهرهدار و همچنان متوسط معنیبه افزایش ،اجراي این طرحست. متوسط بوده ا
که بیشتر مناطق استان فارس در مقابل بالیاي طبیعی همچون با توجه به این). 5جدول محصوالت کشاورزي انجامیده است (

Karimiباشند (پذیر میخشکسالی آسیب et al., نویسی بیمه )، ارتقاي آگاهی کشاورزان از خدمات بیمه و پذیره2020
تواند زمینه را براي جبران احتمالی بخشی از خسارات کشاورزان فراهم نماید.محصوالت کشاورزي می
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منظور تجهیز، برداران از تسهیالت بانکی قابل استفاده بهاز سوي دیگر پیش از اجراي طرح نظام نوین ترویج، آگاهی بهره
داري از معنیبه طرزنوسازي و توسعه مزارع و باغات اندك بوده است. اجراي این طرح موجب گردیده که کشاورزان 

ها نشانگر آن است که پیش از اجراي یافته).5جدول بهره آگاه شوند (مهاي مالی موجود در قالب اعطاي تسهیالت کفرصت
احداث گلخانه و تولید محصوالت خدمات دولتی تخصیص یافته به امرطرح نظام نوین ترویج، آگاهی کشاورزان در زمینه 

،خصوص انجامیده استاین دار آگاهی کشاورزان در اجراي این طرح به افزایش معنیهرچنداندك بوده است. اي بسیار گلخانه
هاي تولیدي برداري از گلخانهاندازي و بهرهگیري از خدمات حمایتی مرتبط با راهنحوه بهرهمیزان آگاهی کشاورزان از هنوزاما 

، تغییرات شدید دمایی (سرما و گرماي ناگهانی)، که در برخی مناطق استان فارساستیحالاین در ).5جدول اندك است (
,Keshavarz(آسا و تگرگ خسارات زیادي را به تولیدات کشاورزي وارد آورده هاي سیلوقوع بارش ساله بخشی از و همه) 2018

حاشیه تنهانه،اي در این مناطقاحداث گلخانه و تولید گلخانه. بدیهی استکشاندبه ورطه نابودي میرا سرمایه خانوار کشاورز 
منافع اقتصادي ،بلکه با ایجاد امکان تولید و عرضه تولیدات خارج از فصل به بازار،سازدرا امن میخانوارهاتولید این 

و پس از اجراي طرح نظام نوین در هر دو دوره پیشاز سوي دیگر آورد.میبه ارمغان خانوارهاي کشاورزتوجهی را براي قابل
و نیز تسهیالت قابل استفاده هاي صندوق حمایت از صنایع تبدیلی و روستاییمیزان آگاهی کشاورزان از فعالیتکشاورزي، 

هاي ترویجی انجام شده در قالب طرح نظام نوین فعالیتهرچند). 5جدول ناچیز بوده است (براي صادرات تولیدات کشاورزي
). یکی از 5جدول هایی در این زمینه وجود دارد (اما هنوز نارسایی،برداران انجامیده استدار آگاهی بهرهترویج به افزایش معنی

استان فارس مناطق مختلف دالیل مترتب بر این امر این است که صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزي و نیز صنایع روستایی در
قابل توجه در زمینه تولید برخی محصوالت هايعلیرغم برخورداري این استان از مزیتهمچنین و اندیافتهنگسترش چندانی 

,Keshavarz(کشاورزي، عرضه محصوالت خام به بازارهاي داخل و خارج از استان فارس همچنان رایج است 2018(.
بکارگیري خدمات فنی، زیربنایی، عمومی و حمایتیدر زمینه تأثیر نظام نوین ترویج کشاورزي بر کشاورزاننگرش 

میزان بکارگیري خدمات فنی ترویج
گیري پیش و پس از اجراي طرح نظام نوین ترویج، میزان بهرههاينشان داده شده است در دوره6گونه که در جدول همان

تشخیص و مبارزه با آفات و ، هر دو دورهکه در ينحوبهکشاورزان از راهکارهاي فنی مدیریت مزرعه یکسان نبوده است. 
یش از سایر هاي کاهش مصرف آب آبیاري بهاي صحیح انتقال آب و روشگیري از روشبهرهها، بکارگیري سموم، بیماري

هاي نوین گیري از روشوري کشاورزي دیم و بهرهمدیریت سیالب، افزایش بهره؛اند. در مقابلراهبردها مورد توجه قرار گرفته
دار میزان بکارگیري دهنده تفاوت معنیهاي پژوهش نشاناند. افزون بر این، یافتهاز راهکارهاي کمتر مورد استفاده بودهآبیاري 

).6باشد (جدول نی در دو دوره پیش و پس از اجراي طرح نظام نوین ترویج میراهبردهاي ف
ترین راهبرد فنی مورد استفاده کشاورزان در دوره پیش از اجراي طرح، تشخیص و مبارزه ، متداول6بر اساس مندرجات جدول 

موقع آفات و عدم تشخیص بهچراکهرسد. میبه نظرها بوده است. تمرکز کشاورزان بر این راهبرد منطقی با آفات و بیماري
تواند خسارات زیادي را به تولیدات کشاورزي وارد نماید. از میهاآنها و عدم گزینش راهکار مناسب براي مبارزه با بیماري

حیح انتقال هاي صگیري از روشترین راهکار فنی مورد استفاده بهرهسوي دیگر، پس از اجراي طرح نظام نوین ترویج، متداول
اند با بهبود ). با توجه به کاهش شدید منابع آب در بسیاري از مناطق استان، کشاورزان تالش نموده6آب بوده است (جدول 

هاي پژوهش نشانگر افزایش از سوي دیگر، یافتهاین منبع حیاتی تا حدودي جلوگیري نمایند.هدر رفتهاي انتقال آب از روش
هاي کاهش مصرف آب آبیاري در مقایسه با دوره قبل از اجراي طرح نظام نوین ترویج است روشگیري کشاورزان از بهره

که پس از اجراي طرح، میزان بکارگیري این روش در سطح متوسط بوده است. با توجه به کمبود شدید آب نحوي). به6جدول (
ها نشان رسد. همچنین یافتهمیبه نظرطقی هاي کاهش مصرف آب منگیري از استراتژيکشاورزي در برخی مناطق، بهره

گیري کشاورزان از سموم شیمیایی در دو دوره قبل و بعد از اجراي طرح نظام نوین ترویج در میزان بهرههرچنددهد که می
دار مصرف سموم شیمیایی گردیده است. مطالعه اما اجراي این طرح موجب افزایش معنی،)6جدول سطح متوسط بوده است (

رسد میبه نظر) نیز نشانگر مصرف متوسط سموم شیمیایی در مزارع استان فارس است. 1397نجام شده توسط کشاورز (ا
دهد در مقایسه با دوره قبل از نشان می6جدولتأثیر نبوده است.بیهاي شیمیایی در حصول این نتیجه حذف یارانه نهاده

هاي مقاوم به خشکی، الگوي کشت متناسب با ظرفیت گیري کشاورزان از واریتهاجراي طرح نظام نوین ترویج، میزان بهره
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هاي مستمر و بروز داري افزایش یافته است. بدیهی است وقوع خشکسالیمعنیبه طرزهاي نوین کاشت منابع آبی و نیز روش
آبی در بسیاري از مناطق استان، در ترغیب کشاورزان به تبعیت از الگوي کشت متناسب با اقلیم و منابع آب منطقه و نیز کم

رسانی رسد، نهادهاي ترویجی نیز با افزایش خدماتمیبه نظراما ،هاي مقاوم به خشکسالی تأثیرگذار بوده استکاشت واریته
هاي سازگار با لیدي، نقش مؤثري در تسهیل پذیرش الگوي کاشت و نیز معرفی واریتههاي توشاغل در پهنهبه کشاورزان
کشاورز و ارائه راهکارهاي سازگار با - ترویج-اند. عالوه بر آن، تمرکز نظام نوین ترویج بر کاهش فاصله تحقیقاتمنطقه داشته

شت منجر شده است. هاي نوین کاشرایط واحدهاي تولیدي به معرفی الگوي مناسب کشت و شیوه
هاي نوین آبیاري گردیده دار بکارگیري روشدهند که اجراي طرح نظام نوین ترویج، موجب افزایش معنیها نشان مییافته
جدول ها همچنان پایین بوده است (اما در هر دو دوره قبل و پس از اجراي طرح نظام نوین ترویج، نرخ پذیرش این روش،است

باشد. مطالعه مذکور نشان داد عوامل مختلف ) همسو می1385تایج حاصل از مطالعه کرمی و همکاران (). این یافته با ن6
هاي اند. همچنین میزان پذیرش روشهاي نوین توسط کشاورزان گردیدهساختاري و اقتصادي موجب عدم پذیرش آبیاري

. با توجه به تغییر الگوي )6جدول ك بوده است (وري کشاورزي دیم نیز در استان فارس اندمدیریت سیالب و افزایش بهره
آبی تواند راهکاري مناسب براي جبران کممدت، مدیریت سیالب میآسا در دوره زمانی کوتاههاي سیلبارش و نزول باران
ن و نیز توضیح داده شد حاکمیت تفکرات مبتنی بر مدیریت بحراتریشپگونه که اما همان،هاي اخیر باشدحادث شده در سال

.)1397(کشاورز، هاي مختلف فیزیکی، مالی و دانشی کشاورزان را از مدیریت صحیح سیالب بازداشته است محدودیت

قبل و بعد از اجراي طرح نظام نوین تـرویج  ترویج فنی، زیربنایی، عمومی و حمایتی بکارگیري خدماتمیزاناي مقایسهارزیابی -6جدول
کشاورزي

گویه
پس از اجراي طرح نظام نوین ترویج قبل از اجراي طرح نظام نوین ترویج 

ZSig.
†میانگین

جمع 
انحراف رتبههارتبه

†میانگینمعیار
جمع 

انحراف رتبههارتبه
معیار

ت 
دما

خ
نی

ف

0001/0-31/200/178404/160/300/18543119/104/12هاي صحیح انتقال آبروش
و آفــات هــا تشــخیص بیمــاري

0001/0-75/200/116178/040/300/10180262/087/10گیاهی

هاي مقاوم بـه  استفاده از واریته
0001/0-08/200/2075/692/026/300/207389/007/13خشکی

هـاي  بیمـاري مبارزه با آفـات و 
0001/0-65/250/118277/022/350/8396465/038/10گیاهی

اســـتفاده مناســـب از ســـموم 
کشاورزي بـراي حفـظ محـیط    

زیست
36/250/62378/023/350/15337571/094/11-0001/0

0001/0-08/250/685/688/017/350/21252693/087/12هاي کاشت جدیدروش
الگوي کشت مناسب بـا توجـه   

0001/0-68/150/69885/004/350/27191706/157/13به ظرفیت منابع آبی

هاي کـاهش مصـرف آب   روش
0001/0-15/200/236504/198/200/13792806/134/11آبیاري

0001/0-97/000/3031138/108/200/9567979/179/9هاي نوین آبیاري  روش
ــره روش ــزایش به ــاي اف وري ه

0001/0-03/100/17671023/121/100/33841048/186/2کشاورزي دیم

ــدر  روش ــوگیري از ه ــاي جل ه
0001/0-46/150/4604907/113/150/11731109/153/5رفت سیالب



اثرات طرح نظام نوین ترویج کشاورزي بر ارتقاي دانش و تغییر رفتار کشاورزان استان فارس

32

6ادامه جدول 

متغیر باشد.5تا 1تواند بین میانگین می†

میزان بکارگیري خدمات زیربنایی و عمومی ترویج
گیري کشاورزان از خدمات زیربنایی دهد که قبل از اجراي طرح نظام نوین ترویج، بهرهنشان می6مروري بر مندرجات جدول 

که پس از اجراي طرح، استیحالو عمومی ارائه شده توسط نهادهاي ترویجی در سطح متوسط و ضعیف بوده است. این در 
اي دو دوره قبل و بعد از اجراي واکاوي مقایسهداشته است. و متوسطیدارافزایش معنی،میزان بکارگیري این دسته از خدمات

که بیشترین ينحوبهیکسان نبوده است. ترویج میزان افزایش کاربرد خدمات عمومی و زیربنایی طرح، نشانگر آن است که
،ترویجپیشینکه در طی دوره حاکمیت نظام ایجاد شده است. در حالیهاي حفاظت از خاك تغییر در حوزه بکارگیري روش

در دوره اجراي نظام نوین ها میزان بکارگیري این روشهاي حفاظت خاك تقریباً متوسط بوده است، گیري از روشنرخ بهره
رسد یکی از عوامل میبه نظراما ،دالیل زیادي بر این امر مترتب است).6جدول است (اي یافتهمالحظهافزایش قابل،ترویج
ساز رویکرد کشاورزان به حفاظت خاك، آگاهی یافتن آنان از مزایاي طبیعی و اقتصادي ناشی از حفاظت خاك است.زمینه

داري از منابع طبیعی نیز تغییر معنیمؤثرهاي پژوهش، گرایش کشاورزان نسبت به حفظ و استفاده از سوي دیگر مطابق یافته
و که در دوره پس از اجراي طرح نظام نوین ترویج، حفاظت منابع طبیعی در رتبه دوم قرار گرفته استينحوبهیافته است. 

کنار رسد در میبه نظر.)6جدول (اند از منابع طبیعی مبذول داشتهمؤثرکشاورزان اهتمام بیشتري را در جهت استفاده 
و کاهش شدید هاي طبیعی و منابع طبیعی، بروز بحرانزیستیطمحبرداران از خدمات اکوسیستمی افزایش آگاهی بهره

که دردهند ها نشان مییافتهتأثیر نبوده است. نیز در حصول این نتیجه بیظرفیت طبیعی منابع پایه تولید (آب و خاك) 
قبل و بعد از اجراي طرح نظام نوین ترویج، تجهیز و نوسازي مزارع و باغات از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده هايدوره

برداران به امر تجهیز و نوسازي مزارع و باغات در هر دو دوره در سطح میزان رویکرد بهرههرچند. )هاي دوم و سومرتبهاست (

گویه
پس از اجراي طرح نظام نوین ترویج قبل از اجراي طرح نظام نوین ترویج 

ZSig.
†میانگین

جمع 
انحراف رتبههارتبه

†میانگینمعیار
جمع 

انحراف رتبههارتبه
معیار

می
مو

و ع
ی 

نای
یرب

ت ز
دما

خ

0001/0- 64/200/94187/092/300/21021174/061/12هاي حفاظت از خاك روش
حفظ و استفاده مؤثر از منـابع  

0001/0-37/200/0374/037/300/18145269/047/12طبیعی

هاي نـوین و ماشـین   تکنولوژي
0001/0-21/200/0479/013/300/18915479/087/12آالت کشاورزي 

تجهیـــز و نوســـازي مـــزارع و 
0001/0-44/200/99214/133/300/12781322/117/11باغات 

0001/0-87/100/146571/133/200/3509577/161/7یکپارچه سازي اراضی
ایجـــاد صـــنایع وابســـته بـــه 

0001/0-11/050/12644/020/050/140680/009/3کشاورزي

تی
مای

ت ح
دما

خ

استفاده از تسهیالت بخش غیر 
0001/0-43/200/05/197/088/300/24531188/017/13هادولتی براي تأمین نهاده

0001/0-43/250/2055/193/035/350/15725275/075/11بازاریابی محصوالت کشاورزي
0001/0-12/250/2278386/193/150/3607302/205/2استفاده از بیمه

0001/0-15/100/787454/155/100/2783479/149/4استفاده از تسهیالت بانکی
هاي حمایت از تشکیل صندوق

0001/0-32/050/138584/069/050/1239536/106/5صنایع تبدیلی و روستایی

0001/0-07/000/05/650/014/000/36672/055/2ايتولید محصوالت گلخانه
0001/0-05/000/0839/011/000/36764/058/2احداث گلخانه

اســتفاده از تســهیالت بــراي   
0001/0-07/000/75/646/010/000/21857/019/1صادرات محصوالت کشاورزي
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اند کشاورزان بیشتري به تجهیز و نوسازي مزارع و باغات خود مبادرت ورزیدهاما پس از اجراي طرح، ،متوسط بوده است
بهسازي و ترغیب کشاورزان به تسطیح اراضینقش بسزایی در،بدیهی است اقدامات ترویجی و حمایتی انجام شده). 6جدول (

اندك به سطح آالت کشاورزي از و ماشینهاي نوین گیري کشاورزان از فناوريهمچنین بهره.داشته استهاي انتقال آب کانال
توان به عوامل زیادي دار ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزي را میافزایش معنی). 6جدول متوسط ارتقا یافته است (

آالت کشاورزي و نیز افزایش خدمات هاي نوین و ماشینبخشی در زمینه مزایا و کاربردهاي فناوريهمچون ارتقاي سطح آگاهی
حمایتی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزي نسبت داد.

سازي اراضی و هاي پژوهش، در میان خدمات زیربنایی و عمومی عرضه شده به کشاورزان، خدمات یکپارچهبر اساس یافته
طرح در زمان پیش و پس از اجرايکهينحوبه). 6جدول اند (ایجاد صنایع کشاورزي از کمترین اقبال عمومی برخوردار بوده

گیري کشاورزان از این خدمات به ترتیب در سطح کم و بسیار کم بوده است. با این وجود، پس از نظام نوین ترویج، میزان بهره
اراضی و گسترش صنایع کشاورزي در مناطق مورد سازيیکپارچهدار معنیاما ،ییجزاجراي طرح نظام نوین، شاهد افزایش 

نهادهاي ترویجی در ترغیب عدم توفیق نشانگر آن است که ) 1394حقیقت و همکاران (نتایج حاصل از مطالعه ایم.مطالعه بوده
، پایین بودن اراضییکسان نبودن حاصلخیزي و کیفیت ریشه در عوامل مختلفی مانندسازي اراضییکپارچهکشاورزان به 

نتایج حاصل از از سوي دیگر دارد. انجام مبادالت عادالنه اراضینبود ساز و کارهاي قانونی مناسب براي و سرمایه اجتماعی
,Keshavarzمطالعه کشاورز ( تمرکز بیش از به دلیلگسترش ناچیز صنایع کشاورزي در استان فارس ) نشان داده است، 2018

حمایت ناکافی نهادهاي متولی ازنیز و یزراعیرغحد خانوارهاي کشاورز بر اقتصاد زراعی و عدم رویکرد مثبت آنان به اقتصاد 
ها و واحدهاي صنعتی مستقر در مناطق روستایی است.کارگاه

میزان بکارگیري خدمات حمایتی ترویج
ها از نهادهتأمیندهد که در حوزه خدمات حمایتی، استفاده کشاورزان از تسهیالت بخش غیردولتی براي نشان می6جدول 

هاي پیش و پس از اجراي طرح نظام نوین ترویج نیز نشانگر اي دورهاست. واکاوي مقایسهباالترین اولویت برخوردار بوده 
گیري از بهرهبدیهی است).6جدول گیري کشاورزان از این تسهیالت در دوره پس از اجراي طرح است (دار بهرهافزایش معنی

ها نشان همچنین یافتهدارد. باز میغیرهفروشی واحتیاجات تولیدي از طریق سلفتأمیناین فرصت، خانوارها را از خطر 
گیري کشاورزان از خدمات حمایتی مرتبط با دهند که در مقایسه با دوره قبل از اجراي طرح نظام نوین ترویج، بهرهمی

پس از اجراي طرح، میزان استفاده از کهينحوبه). 6جدول داري داشته است (بازاریابی محصوالت کشاورزي افزایش معنی
رود با افزایش وقوع انتظار میکهیحالاز سوي دیگر، در خدمات بازاریابی محصوالت کشاورزي در سطح متوسط بوده است. 

ها حاکی از استقبال ناچیز نویسی بیمه محصوالت کشاورزي در مناطق مورد مطالعه افزایش یابد، یافتهمخاطرات طبیعی، پذیره
که نه تنها در اثر اجراي طرح نظام نوین ترویج، رویکرد کشاورزان بهينحوبه). 6جدول است (حمایتیکشاورزان از این فرصت 

داري کاسته معنیبه طرزکنندگان محصوالت کشاورزي نیز بلکه از شمار بیمه،بیمه محصوالت کشاورزي مثبت نگردیده است
برداران از مزایا و منافع حاصل از افزایش آگاهی بهرهنشانگر5هاي جدول که یافتهاستیحال). این در 6جدول شده است (

) نشان داده است نارضایتی کشاورزان از میزان غرامت تعیین 1387کرمی و همکاران (مطالعه بیمه محصوالت کشاورزي است. 
شده توسط صندوق بیمه محصوالت کشاورزي، عدم پاسخگویی و نظارت ناکافی بانک، ارزیابی ناعادالنه میزان خسارات وارده به 

اورزان از این راهکار حمایتی گردیده است.ها و نیز پرداخت ناعادالنه غرامت موجب عدم استقبال کشمزارع، باغات و دام
پس از اجراي طرح نظام هرچند. )6جدول (باشدگیري اندك کشاورزان از تسهیالت بانکی میها نشانگر بهرههمچنین، یافته

اما در مجموع، کشاورزان مورد ،داري داشته استو معنیییجزافزایش ،گیري از تسهیالت بانکیمیزان بهره، نوین ترویج
,Keshavarzمطالعه انجام شده توسط کشاورز (اند.گونه تسهیالت نبردهمطالعه بهره چندانی از این دهد نشان می)2018

هاي گذاري بانکی و نیز عدم توفیق آنان در تسویه بدهیدر یافتن ضامن معتبر و وثیقهبرداران واحدهاي تولیديبهرهناتوانی 
نشانگر آن است که در ،هاي پژوهشمروري بر یافتهرصت حمایتی گردیده است. فمحرومیت آنان از این موجبکی قبلیبان

گیري کشاورزان از خدمات حمایتی همچون میزان بهرههاي پیش و پس از اجراي طرح نظام نوین ترویج کشاورزي، دوره
یالت مرتبط با صادرات هاي و احداث گلخانه و نیز تسمحصوالت گلخانههاي حمایت از صنایع تبدیلی و روستایی، تولید صندوق

دار و معنیییجزاجراي طرح نظام نوین ترویج موجب افزایش ). 6محصوالت کشاورزي بسیار اندك بوده است (جدول 
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در ترغیب کشاورزان به ها نشانگر آن است که این نظام اما یافته،گیري کشاورزان از خدمات حمایتی مذکور گردیده استبهره
.)6(جدول استتوفیق چندانی نداشته،گیري از این خدمات حمایتیبهره

هاگیري و پیشنهادنتیجه
نیازهاي برخی ناتوانی این نظام در پاسخگویی به نشانگر،مروري بر چندین دهه فعالیت نظام سنتی ترویج کشاورزي در ایران

مالک، ناکامی در افزایش سطح پوشش هاي ترویجی با شرایط کشاورزان فقیر و خردهدر همسوسازي برنامهضعفکشاورزان، 
سازي بخش در همسوناتوانیو سازنده با بخش تحقیقات کشاورزي و مؤثرخدمات ترویجی، ناتوانی در برقراري ارتباط 

هاي ترویجی و منظور افزایش اثربخشی فعالیتبهاست. تحوالت اقلیمی، اکولوژیکی، اقتصادي و اجتماعیبرخی کشاورزي با 
طرح نظام نوین ترویج کشاورزي در ایران به مورد روي ترویج کشاورزي در شرایط متغیر کنونی،هاي فراپاسخگویی به چالش

کشاورزان از اجراي طرح نظام نوین ترویج کشاورزي و منديرضایتسنجش میزان هدف از این پژوهش، اجرا گذاشته شد. 
هاي یافتهاي آنان بود.ارتقاي دانش و آگاهی و نیز تغییر رفتار حرفهاین نظام براثرات نگرش کشاورزان در خصوص ارزیابی 

با توجه به باشد.کشاورزان از اجراي طرح نظام نوین ترویج کشاورزي در حد متوسط میمنديرضایتپژوهش نشان داد، 
با انجام بایدبرداران واحدهاي تولیدي است بهرهحداکثري که توسعه کمی و کیفی بخش کشاورزي در گروي جلب رضایت این

در کشاورزان اقدام شود تا با تمرکز بر عوامل افزاینده و از منديرضایتساز زمینهمطالعات تکمیلی، نسبت به شناسایی عوامل
برداران فراهم شود. بین بردن عوامل کاهنده میزان رضایت از عملکرد نهادهاي ترویجی، موجبات جلب رضایت حداکثري بهره

هاي سوي دیگر، یافتهاز ، نظام نوین ترویج کشاورزي از دستیابی به برخی اهداف خود باز خواهد ماند.صورتینادر غیر 
هاي فنی، پژوهش نشانگر نقش مثبت و سازنده نظام نوین ترویج کشاورزي در ارتقاي دانش و آگاهی کشاورزان در حوزه

با نشانگر توفیق نسبی نظام ترویج در دستیابی به یکی از اهداف عالیه خود است.،زیربنایی، عمومی و حمایتی است. این یافته
دهد که نظام نوین ترویج نتوانسته است زمینه ارتقاي قابل توجه دانش و آگاهی کشاورزان را ژوهش نشان میاین وجود، نتایج پ

سازي اراضی، ایجاد صنایع وري کشاورزي دیم، یکپارچههاي افزایش بهرهها همانند نحوه مدیریت سیالب، روشدر برخی حیطه
هاي حمایت از صنایع گیري از خدمات صندوقث گلخانه، نحوه بهرهاي، احداوابسته به کشاورزي، تولید محصوالت گلخانه

ضمن اینکه دانش و تبدیلی و روستایی و نیز تسهیالت مرتبط با صادرات محصوالت کشاورزي و صنایع روستایی فراهم نماید. 
ها نیز در سطح متوسط است. آگاهی کشاورزان در سایر حیطه

در این نظام نوپا يهانارساییو هامنظور رفع چالشدر ابتداي راه فعالیت خود قرار دارد و بهکه نظام نوین ترویج با توجه به این
فقر دانش و آگاهی کشاورزان در سازیابی علل و عوامل زمینهنسبت به ریشهبایدامر ارتقاي دانش و آگاهی کشاورزان 

از ارتقاي دانش کشاورزان مساعد شود. براي ، زمینه علمی و اصولیگیري از راهکارهاي با بهرهالذکر اقدام شود و هاي فوقحیطه
گیري از منظور بهرهاي کشاورزان بههاي پژوهش حاکی از توفیق نسبی نظام ترویج در تغییر رفتار حرفهسوي دیگر، یافته

با این کشور است. خدمات فنی، زیربنایی، عمومی و حمایتی ارائه شده توسط نهادهاي متولی مدیریت بخش کشاورزي در
ترویج نوین گیري کشاورزان از خدمات ارائه شده توسط نظام دهد که میزان بهرهوجود، نتایج حاصل از پژوهش نشان می

توسط نظام نوین ترویج نبوده است. ارائه شده خدمات بررسی کمیت و کیفیت. هدف از انجام این مطالعه، یکسان نبوده است
گیري از خدمات ارائه شده ترویجی نیز در زمره اهداف این کننده رفتار کشاورزان در بهرهعوامل تعیینکه شناسایی ضمن این

عدم یاساز پذیرش آتی، عوامل زمینههاي شود در پژوهشاما با توجه به اهمیت موضوع، پیشنهاد می،پژوهش نبوده است
هر چه بیشتر راه بر پذیرش ،ر گیرند تا با شناسایی این عواملمورد بررسی قراپذیرش خدمات ارائه شده در نظام نوین ترویج

میزان بکارگیري بسیاري از خدمات ترویجی ارائه شده در ،دهندها نشان مییافتهها و خدمات ترویجی هموار گردد. توصیه
ایتی نیز کم و بسیار گیري کشاورزان از برخی خدمات فنی، زیربنایی، عمومی و حمسطح متوسط بوده است. ضمن اینکه بهره

هاي زیر پیشنهاد منظور افزایش نرخ پذیرش خدمات ارائه شده در نظام نوین ترویج کشاورزي عمل به توصیهبهکم بوده است. 
گردد:می

هاي تولیدي با دقت و حساسیت بیشتري مورد شناسایی قرار گیرند. اي کشاورزان شاغل در پهنهنیازهاي دانشی و حرفه-
و صادرات محصوالت کشاورزي که نیازهاي نامحسوسی همچون ایجاد صنایع وابسته به کشاورزي، احداث گلخانهاست،بدیهی 
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باید مورد توجه قرار نیز اي را براي خانوارهاي کشاورز به همراه داشته باشند توانند منافع اقتصادي و مزایاي رقابتی ویژهمی
گیرند.

ایجاد غذا، تأمیني ترویجی در هر پهنه تولیدي، کارکردهاي چندگانه مناطق روستایی مانند هاریزي و اجراي برنامهدر طرح-
) و حفاظت منابع پایه تولید و منابع امر ایجاد و گسترش صنایع وابسته به کشاورزيدر خصوصبههاي شغلی مولد (فرصت

به نظربرداري پایدار از منابع زیستی فراهم شود. موجبات حفظ و بهرهتا مورد توجه قرار گیرند زمانهمصورت بهطبیعی 
ي در حفظ پایداري منابع طبیعی باشد.مؤثرتواند گام هاي حمایت از صنایع تبدیلی و روستایی میرسد، تشکیل صندوقمی

ي شیمیایی به میزان زیادي هاکشهاي اخیر، تولید غذاي سالم و مصرف حداقلی سموم و آفتکه در سالبا توجه به این-
بیشتري یزانبه مافزایی کشاورزان در حوزه تولید غذاي سالم موضوع دانشبایدکنندگان قرار گرفته است مورد توجه مصرف

هاي حمایتی مختلف، زمینه تولید محصوالت غذایی سالم هاي ترغیبی و بستهمورد توجه قرار گیرد و با در نظر گرفتن سیاست
فراهم شود.

پایبندي کشاورزان به الگوي کشت تعیین شده در هر منطقه، کارشناسان مسئول و لزومبه کاهش شدید منابع آب عنایتبا -
کشت محصوالت متناسب با ظرفیت منابع آبی را يسوبهفرایند گذار ،مناسبايمشاورهبا ارائه خدمات بایدهر پهنه تولیدي 

تسهیل و تسریع نمایند.
هاي نوین آبیاري، هاي ترویجی همچون اصالح سیستم انتقال آب، اجراي روشعمل به بسیاري از توصیهینکهابهتوجهبا -

از توان مالی مناسب کشاورزان مستلزم برخورداري ،تجهیز و نوسازي مزارع و باغاتنیز و آناصالح پروفایل خاك و حفاظت از 
هاي دولتی در نظر بانکمناسبی را براي تسهیل فرایند دریافت اعتبارات از بایست ساز و کارهايباشد، نظام نوین ترویج میمی

گیرد.
صورتبهبایست بازاریابی محصوالت کشاورزي را وري اقتصادي بخش کشاورزي، نظام نوین ترویج میمنظور افزایش بهرهبه-

هاي کشاورزي را افزایش امنیت اقتصادي فعالیتحاشیه ، علمی و اصولیراهکارهاي جدي مورد توجه قرار دهد و با بکارگیري 
دهد.

آالت کشاورزي در مناطق هاي نوین کاشت و همچنین ماشینهاي نوین، روشبا توجه به متوسط بودن نرخ پذیرش فناوري-
رد، نظام نوین ترویج وري تولید داها نقش بسزایی در ارتقاي بهرهگیري از این فناوريکه بهرهمورد مطالعه و نیز با عنایت به این

ها موجبات افزایش پذیرش این نوآوريهاي حمایتی مختلف، اي مناسب و با در نظر گرفتن سیاستبا ارائه خدمات مشاورهباید
را فراهم نماید.
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Abstract
The agricultural extension system of Iran has faced various climatic, ecological, economic, and social challenges
during the past two decades. In order to manage the chronic problems of agricultural extension in the country
and improve its structure and organization, the New Agricultural Extension System (NAES) was designed and
implemented. This survey study aimed to investigate the effects of the NAES on knowledge, information, and
behavior of farmers in Fars Province. The study area included Jihad Agricultural Centers of Fars Province that
were used as the pilots to study the impact of the NAES which included 95 parcels of 14 Jihad Agricultural
Centers. The sample size (n=260) was determined based on the table of Krejcie and Morgan. The data was
collected through a questionnaire and a multi-stage random sampling method was employed to select the
samples. A panel of experts confirmed the face validity of the questionnaire. Also, a pilot study was performed
to evaluate the reliability of the instrument. The results revealed that farmers were relatively satisfied with the
services provided by the NAES. Also, comparison of farmers' knowledge and information before and after
implementation of NAES indicated significant increases in awareness of technical, infrastructural, general, and
supportive services. However, the study ascertained that the level of farmers’ usage of the extension services
was moderate.

Keywords: The new agricultural extension system, Farmers’ knowledge, Farmers’ attitude, Farmers’ behavior,
Satisfaction.
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