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چكيده
ــه از جنبه هدف از نوع  ــش ضايعات خرما بود. اين مطالع ــي نقش آموزش هاي ترويجي بر كاه ــي تحقيق حاضر، بررس ــدف كل ه
كاربردي و به لحاظ روش علي، ارتباطي بود. براي جمع آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده گرديد. روايي ظاهري و محتوايي 
ــب نظرات متخصصان ترويج كشاورزي و باغباني و اعمال اصالحات الزم به دست آمد. همچنين براي تبيين  ــنامه نيز با كس پرسش
ــنامه، عمليات پيش آزمون در خارج از جامعه اصلي در مورد 20 نفر از نخل كاران صورت گرفت. ضريب كرونباخ آلفا  پايايي پرسش
ــتان بم تشكيل  ــي در اين تحقيق از دو گروه نخل كاران در شهرس ــت آمد. جامعه آماري مورد بررس ــنامه 90٪ به دس براي پرسش
ــامل 2700 نفر بودند كه از اين تعداد 900 نفر از آن ها آموزش هاي ترويجي را گذرانده و 1800 نفر از نخل كاران نيز  ــده كه ش ش
ــول كوكران براي گروه آموزش  ــتفاده از روش تصادفي- طبقه اي و فرم ــي را طي ننمودند. حجم نمونه با اس ــاي ترويج آموزش ه
ديده 90 نفر و براي گروه آموزش نديده 180 نفر برآورد گرديد. نتيجه حاصل از رگرسيون چندگانه نشان داد كه متغيرهاي شركت 
ــتاندارد، تماس با مروجان و كارشناسان دولتي و شركت در  ــردخانه هاي اس ــي ترويجي، بازديد از انبارها و س در كالس هاي آموزش

بحث هاي گروهي 31/4 درصد از تغييرات متغير وابسته كاهش ضايعات خرما را تبيين نمودند.
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آموزش هاي ترويجي، ضايعات، خرما، بم
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مقدمه
ــرايط آب و هوايي متنوع از مهم ترين  ــور ايران به دليل داشتن ش كش
ــاورزي به ويژه خرما محسوب  ــورهاي توليد كننده محصوالت كش كش
ــود. اين محصول به دليل داشتن مقادير زياد قند، ويتامين و مواد  مي ش
معدني يك ماده ارزشمند غذايي است. با اين وجود، بروز ضايعات يكي 
ــوب  ــن علل كاهش ارزش كمي و كيفي اين محصول محس از مهم تري
مي گردد. بر اين اساس، كاهش ضايعات در محصوالت كشاورزي از جمله 
ــورمان ضايعات محصول  ــيار مهم تلقي مي گردد. در كش خرما امري بس
ــف محصول توليدي از  ــت كه به داليل مختل ــا حدود 30 درصد اس خرم
بين مي رود. در نتيجه سهم بزرگي از خرماي توليدي يا با عنوان خرماي 
تجاري درجه پايين به بازار عرضـه مي شود يا ضايعات محسوب مي شوند 
از اين مقدار ضايعات 21 درصد آن از مرحله برداشت تا مصرف است كه 
ــامل فرآوري، حمل ونقل، انبارداري، بسته بندي و ساير موارد مي باشد.  ش
ــت مي تواند نقش مهمي در افزايش صادرات و  بهبود فرآيند پس از برداش
درآمد نخل كاران داشته باشد. با ايجاد صنايع تبديلي و توليد محصوالت 
فرعي از ضايـعات خرمـــا مي توان اقدامي مهم در جهت افزايش درآمد، 
كاهش هزينه ها در نتيجه كاهش ضــايعات باغداري برداشت (سپهوند، 

.(1388
 كشت خرما در ايران به صورت گسترده اي پراكندگي دارد به نحوي كه 
حدود 20 درصد خرماي جهان در ايران توليد مي شود. استان كرمان يكي 
ــود. اين استان با سطح زير  ــمرده مي ش از مناطق عمده توليد خرما بر ش
ــت 25207/406 هكتار و توليد 123009/67 تن يكي از مراكز مهم  كش
ــت. در سطح استان كرمان شهرستان  ــور اس پرورش و توليد خرما در كش
ــار و توليد 120057/809  ــت 24628/472 هكت ــطح زير كش بم نيز با س
ــش از 90 درصد خرما  ــت كه بي تن يكي از مناطق عمده توليد خرما اس
ــور در آن توليد مي گردد. از نظر شرايط توليد خرما اين  رقم مضافتي كش
ــتان با دارا بودن شرايط آب و هوايي مساعد براي ازدياد و توسعه  شهرس
كشت اين محصول بدون ترديد از جمله مهم ترين و پر استعدادترين مراكز 
توليد خرماي ايران به شمار مي آيد. انواع خرماهاي توليدي اين منطقه از 
نظر كيفيت، مرغوبي و بازارپسندي در صورت اجراي يك برنامه مراقبت 
و نظارت دقيق، در صورت به عمل آوردن محصول و بسته بندي مناسب 
و بهداشتي نه تنها در بازارهاي داخلي بلكه در بازارهاي خارجي نيز بدون 

رقيب خواهد بود (سايت جهاد كشاورزي استان كرمان، 1388 ).
 يزدي صمدي (1385) پروژه گسترده اي در سطح كشور با هدف كاهش 
ــت آمده از  ــدم انجام دادند. نتايج به دس ــات در توليد و مصرف گن ضايع
ــن، سطح  ــان داد كه اثر ويژگي هاي فردي افراد نظير س اين تحقيق نش
سواد، استفاده از برنامه هاي آموزشي – ترويجي و غيره بر كاهش ميزان 

ضايعات گندم تأثيرگذار است. 

كفائي  لطفي و همكاران (1386)، تحقيقي تحت عنوان عوامل آموزشي 
ترويجي جلوگيري كننده از ايجاد ضايعات پس از برداشت سيب از ديدگاه 
باغداران سيب شهرستان دماوند انجام داده اند. نتايج به دست آمده از اين 
ــان داد كه عوامل آموزشي روش صحيح برداشت به كارگران،  تحقيق نش
ــت، آموزش محلول پاشي كلسيم به ميزان  ــب برداش آموزش زمان مناس
ــت سيب تأثير داشتند.  زيادي در جلوگيري از ايجاد ضايعات پس از برداش
همچنين بين سن، سواد مساحت باغ و محل سكونت باغداران با ديدگاه 
ــبت به عوامل جلوگيري كننده از ضايعات پس از برداشت سيب  آن ها نس

رابطه معني دار وجود دارد.
ــازي توليد و بازاريابي  ــي تحت عنوان بهينه س الهام پور (1372)، پژوهش
محصول خرما انجام داده است. نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان 
ــركت در كالس هاي  ــن نخل كاران، ش داد كه بين تعداد افراد خانوار، س

ترويجي با كيفيت محصول خرما همبستگي مثبت وجود دارد.
ــي-  ــي روش هاي آموزش ــي (1382) در مطالعه اي، با هدف بررس عاطف
ترويجي در كاهش ضايعات گندم در استان كرمانشاه به اين نتيجه رسيد 
كه با اطمينان 95 درصد مي توان گفت كه كشاورزان از طريق شركت در 
كالس هاي آموزشي ترويجي مهارت الزم را به دست آورده و اكثر آن ها 
ــتند. از ديگر نتايج اين  ــبت به اين كالس ها داراي ديدگاه مثبتي هس نس
پژوهش آن است كه بين شركت افراد در كالس هاي آموزشي ترويجي و 
استفاده از اين كالس ها رابطه معني داري وجود دارد. يعني اين كالس ها 
ــودمند بوده و در كاهش ضايعات  ــاورزان در مناطق مختلف س براي كش

محصول گندم مؤثر بوده است.
ــي ديگر كه توسط بيرجندي و فرج اهللا حسيني (1388) با   نتايج پژوهش
ــي فعاليت هاي مهندسان ناظر در كاهش  هدف بررسي سنجش اثربخش
ــات گندم انجام گرفت، حاكي از آن بود كه بين تعداد دفعات تماس  ضايع
ــي فعاليت هاي آنان در كاهش  ــاورزان و اثربخش ــان ناظر با كش مهندس
ــات گندم رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين بين ميزان  ضايع
استفاده از وسايل كمك آموزشي توسط مهندسان ناظر و كاهش ضايعات 
گندم رابطه مثبت و معني داري مشاهده شد. بين تعداد كالس هاي برگزار 
شده براي كشاورزان با اثر بخشي ناظرين گندم در جهت كاهش ضايعات 
ــت. تحليل رگرسيون نشان داد  گندم رابطه مثبت و معني داري وجود داش
ــي، محتواي كالس هاي  ــتفاده از وسايل كمك آموزش ــه متغير اس كه س
ــنايي مهندسين ناظر با راه كارهاي كاهش  آموزشي ترويجي و ميزان آش

ضايعات گندم، 45 درصد تغييرات متغير وابسته را تبيين نموند.
 ملك محمدي (1385)، در تحقيقي با عنوان مديريت و تلفيق راه كارهاي 
ــت. نتايج  ترويج و آموزش كاهش ضايعات گندم، آرد و نان انجام داده اس
ــركت در كالس هاي آموزشي ترويجي  ــان داد كه بين ش اين مطالعه نش
ــه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين  و افزايش عملكرد گندم رابط
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ترويج نقش مؤثري در رفع نيازهاي آموزشي گندم كاران داشته كه اگر به 
همين ترتيب از ترويج در رفع نيازهاي آموزشي گندم كاران براي كاهش 
ــود امكان كنترل و كاهش ضايعات گندم به خوبي  ــتفاده ش ضايعات اس

فراهم خواهد شد.
ــود با عنوان «كاهش ضايعات  ــوي (1386) در مطالعه خ آل بويه و موس
خرما از طريق آموزش زنان روستايي با استفاده از لوح فشرده هاي آموزشي 
چنين نتيجه مي گيرند كه الزم است براي افزايش بهره وري آموزش هايي 
ــود. در اين راستا  ــتايي نه تنها ارايه ش ــب با كار و فعاليت زنان روس متناس
ــيوه هاي آموزشي بايد متناسب با شرايط زماني و مكاني زنان روستايي  ش

باشد تا فراگيران به راحتي بتوانند از آن استفاده كنند.
يافته هاي تحقيق كفائي  لطفي و همكاران (1386) نشان داد كه عوامل 
آموزش روش صحيح برداشت به كارگران، آموزش زمان مناسب برداشت، 
آموزش محلول پاشي كلسيم و آموزش محلول پاشي بور به ميزان زيادي 
در جلوگيري از ايجاد ضايعات پس از برداشت سيب تأثير دارند. همچنين 
ــكونت باغداران با ديدگاه آن ها  ــن، سواد، مساحت باغ و محل س بين س
نسبت به عوامل جلوگيري كننده از ضايعات پس از برداشت سيب زميني 

رابطه معني داري به دست آمد.
ــاس مطالعه اي توسط Golifar et al.(2010) در زمينه عوامل موثر   بر اس
ــيب در ايران، مشخص گرديد كه مشكل پس از برداشت،  بر ضايعات س
مشكل طبيعي قبل از برداشت و مشكالت زير ساختاري و مرحله برداشت 

چهار عامل تأثير گذار بر ضايعات سيب بودند.
شواهد گوياي آن است كه منطقه بم به عنوان يكي از قطب هاي اصلي 
ــاله ضايعات زيادي به ميزان 30  ــت و همه س ــور اس توليد خرما در كش
ــات موجود از توليد  ــاس اطالع ــد بروز مي يابد، به نحوي كه بر اس درص
ــاالنه 100 هزار تن خرما در شهرستان بم حدود 15 تا 40 هزار تن آن  س
ــود. ضايعات خرما شامل ترشيدگي، پوسيدگي و  به ضايعات تبديل مي ش
ــت. اين ضايعات به دليل تعداد كم كارخانه  خشكيدگي اين محصول اس
به جاي استفاده مفيد از آن ها، سـوزانده مي شوند (سايت جهاد كشاورزي 

استان كرمان، 1388).
ــاورزي شهرستان بم برنامه هاي آموزشي   به همين منظور مديريت كش
ــت آيا اين  ــخص نيس ــه خرما برگزار نموده ليكن مش ــي در زمين ترويج
ــي ترويجي بر كاهش ضايعات خرما اثر گذار بوده اند يا  برنامه هاي آموزش
ــر؟ از آنجايي كــه در تحقيقات مختلف اگر چه به صورت پراكنده به  خي
ــي ترويجي موثر بر كاهش ضايعات  برخي از عوامل و متغيرهاي آموزش
محصوالت كشاورزي اشاره گرديده، ليكن به طور اخص به محصول خرما 
ــوي ديگر براي محقق و مســئوالن ترويج  ــده است و از س پرداخته نش
ــت آيا ارايه آموزش هاي ترويجي  ــتــان بم مشخص و محرز نيس شهرس
ــش ضايعات موثر بوده يا خير و از آنجايي كه قبًال هيچ مطالعه و  در كاه

تحقيق ديگري در اين زمينه صورت نپذيرفته، لذا در تحقيق حاضر تالش 
مي گردد به اين سؤال پاسخ داده شود و راه كارهايي براي كاهش ضايعات 

خرما براي آن منطقه ارايه شود.

اهداف تحقيق
ــي نقش آموزش هاي ترويجي بر كاهش  هدف كلي تحقيق حاضر بررس
ضايعات خرما در شهرستان بم مي باشد كه از طريق آشنايي با ويژگي هاي 
فردي و حرفه اي خرما كاران شهرستان بم، تعيين ميزان ضايعات خرما در 
ــي  مراحل مختلف، تعيين ميزان بهره مندي باغداران از برنامه هاي آموزش
ــز اولويت بندي برنامه ها و  ــي در زمينه كاهش ضايعات خرما و ني ترويج
روش هاي مزبور و همچنين تبيين ميزان تغييرات متغير وابسته از طريق 

متغيرهاي مسـتقل تحـقيق دنـبال مي گردد.

روش پژوهش
از آنجايي كه در اين تحقيق هدف بررسي نقش آموزش هاي ترويجي بر 
كاهش ضايعات خرما بود لذا اين پژوهش به لحاظ نوع تحقيق كاربردي 
ــي در  ــد. جامعه آماري مورد بررس و به لحاظ روش علي، ارتباطي مي باش
ــده كه  ــكيل ش ــتان بم تش اين تحقيق از دو گروه نخل كاران در شهرس
شامل 2700 نفر مي باشند كه از اين تعداد، 900 نفر از آن ها آموزش هاي 
ترويجي را گذرانيده اند و 1800 نفر از نخل كاران نيز آموزش هاي ترويجي 
را طي ننموده اند. جمعيت مورد مطالعه اين تحقيق شامل نمونه منتخبي از 
ــت. با توجه به حجم جامعه آماري و با استفاده از فرمول  جامعه آماري اس
ــق براي گروه آموزش ديده 90 نفر  كوكران حجم نمونه هاي اين تحقيـ
ــرآورد گرديد. در تحقيق حاضر با  ــراي گروه آموزش نديده 180 نفر ب و ب
توجه به اينكه دو گروه نخل كاران آموزش ديده و نديده مي بايست مورد 
ــورد مطالعه از روش  ــي قرار مي گرفت، براي انتخاب نمونه هاي م بررس
ــد. در تحقيق حاضر براي  ــتفاده گردي ــري تصادفي طبقه اي اس نمونه گي
انتخاب و دسترسي به نمونه ها از روش قرعه كشي استفاده شد. ابزار اصلي 
ــنامه بود كه براي دستيابي  اين تحـقيق براي گردآوري اطالعات، پرسش
به روايي ظاهري و محتوايي پرسشنامه، چند نسخه از پرسشنامه طراحي 
ــگاهي و تعدادي از كارشناسان  ــده در اختيار استادان متخصص دانش ش
ــازمان جهاد كشاورزي استان كرمان قرار گرفت و به صورت حضوري  س
ــادل نظر گرديد.  ــنامه با آنان بحث و تب ــؤال هاي پرسش در رابطه با س
ــنامه اصالح گرديد.  ــخه نهايي پرسش ــس از اصالح و بازنگري، نس پ
ــنامه، عمليات پيش آزمون در خارج از جامعه  براي تعيين پايايي پرسش
ــتفاده از نرم  ــي در مورد 20 نفر از باغداران صورت گرفت و با اس اصل
ــنامه 0/90  افزار SPSS مقدار ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسش
ــارت بودند از:  ــتقل عب ــد. در اين تحقيق، متغيرهاي مس ــت آم به دس
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ويژگي هاي آموزشي ترويجي (شركت در كالس آموزشي - ترويجي، 
ــه، بازديد از  ــد از باغات نمون ــي، بازدي ــركت در كارگاه هاي آموزش ش
ــتاندارد، بحث گروهي، تماس با مروجان و  ــردخانه هاي اس انبارها و س
كارشناسان كشاورزي، مطالعه و استفاده از نشريات ترويجي، مشاهده 
ــته  ــرده) و متغير وابس ــتفاده از لوح فش فيلم هاي آموزش ترويجي، اس
ــت  ــامل: مرحله قبل از برداش ــز كاهش ميزان ضايعات خرما كه ش ني
ــت (برداشت، جمع آوري)،  (كيميري، خالل، رطب، تمر)، مرحله برداش
ــت (حمل و نقل، درجه بندي، بسته بندي، انبار و سردخانه  پس از برداش
ــري قرار گرفت.  ــه صورت درصد مورد اندازه گي ــد ك و عرضه) مي باش
ــاخص هاي گرايش  ــطح توصيفي (ش تجزيه و تحليل داده ها در دو س
ــد تجمعي و  ــد فراواني، درص ــامل ميانگين، ميانه، درص ــه مركز ش ب
ــتنباطي  ــر واريانس، انحراف معيار) و اس ــاخص هاي پراكندگي نظي ش

(ضرايب همبستگي و رگرسيون چندگانه)  انجام شد.

يافته ها
ويژگي هاي شخصي 

ــراد آموزش نديده 41  ــال و اف ــني افراد آموزش ديده 39 س  ميانگين س
سال بود. تركيب جنسي پاسخگويان در گروه آموزش ديده، 77/8 درصد 
ــكيل مي دادند و تقريباً تركيب گروه  ــردان و 22/2 درصد را زنان تش را م
آموزش نديده نيز به همين شكل است. وضعيت تأهل نخل كاران آموزش 
ديده نشان مي دهد كه 82/2 درصد متأهل و 17/8 درصد مجرد مي باشند. 
اما در گروه آموزش نديده نتايج نشان مي دهد كه 95/6 درصد نخل كاران 
ــند. در مورد سابقه نخل كاران آموزش  متأهل و 4/4 درصد مجرد مي باش
ديده، يافته ها نشان داد كه بيشترين فراواني مربوط به سابقه بين 1 تا 10 
ــال، با 36/7 درصد و در گروه آموزش نديده نيز 51/4 درصد مي باشد.  س
يافته ها در زمينه سطح تحصيالت پاسخگويان بيانگر آن است بيشترين 
ــم 30 درصد و در گروه  ــل كاران آموزش ديده، ديپل ــي در بين نخ فراوان

آموزش نديده نيز سطح تحصيالت ديپلم با 30/9 درصد ابراز گرديد. 
ــت نخل كاران آموزش ديده  ــطح زير كش  يافته هاي تحقيق در زمينه س
بيانگر اين است كه بيشترين فراواني مربوط به سطح كمتر از يك هكتار 
ــطح  با 68/9 درصد و در گروه نخل كاران آموزش نديده نيز در همين س

87/3 درصد بيان گرديد. 
ــول نخل كاران  ــق در رابطه با ميزان عملكرد محص ــاي تحقي  يافته ه
آموزش ديده بيانگر اين بود كه بيشترين فراواني با 41/1 درصد مربوط 
ــه در گروه آموزش  ــن در هكتار بود. در حالي ك ــه عملكرد 6 تا 11 ت ب
ــترين فراواني ميزان عملكرد محصول با 49/2 درصد مربوط  نديده بيش
به سطح 5-1 تن در هكتار بود. در زمينه وضعيت تملك باغ نخل كاران 

ــان داد كه بيشترين فراواني با 98/9  آموزش ديده يافته هاي حاصله نش
ــد و در گروه باغداران آموزش  ــخصي مي باش درصد مربوط به تملك ش
ــا 61/3 درصد از  ــان داد كه اكثريت نخل كاران ب ــده نيز نتايج نش ندي

همين وضعيت برخور دارند (جدول 1).
      

ميزان ضايعات خرما در مراحل مختلف
ــه هاي حاصله در زمينه ميزان ضايعات در مراحل مختلف از ديدگاه  يافت

دو گروه آموزش ديده و نديده به شرح زيراست:
ــزان فراواني با  ــترين مي ــه كيميري، در گروه آموزش ديده بيش در مرحل
ــروه آموزش نديده نيز  ــطح كمتر از دو درصد، و در گ ــد در س 68/9 درص
در همين سطح با 80/8 درصد مشاهده گرديد. در مرحله خالل، در گروه 
آموزش ديده بيشترين ميزان فراواني با 53/3 درصد در سطح كمتر از دو 
ــترين ميزان فراواني با 49/2 درصد  درصد، و در گروه آموزش نديده بيش
ــطح كمتر از دو درصد بود. در مرحله رطب، در گروه آموزش  مربوط به س
ــطح تا شش درصد، و  ــترين ميزان فراواني با 88/8 درصد در س ديده بيش
ــترين ميزان فراواني با 75/5 درصد مربوط به  در گروه آموزش نديده بيش
ــد. در مرحله تمر، در گروه آموزش ديده  ــطح كمتر از دو درصد مي باش س
ــترين ميزان فراواني با 63/3 مربوط به سطح كمتر از دو درصد، و در  بيش
ــا 55/3 درصد مربوط به  ــترين ميزان فراواني ب ــروه آموزش نديده بيش گ
سطح كمتر از دو درصد مي باشد. در مرحله برداشت، در گروه آموزش ديده 
بيشترين ميزان فراواني با 50 درصد مربوط به سطح كمتر از دو درصد، و 
ــترين ميزان فراواني با 59/6 درصد مربوط به  در گروه آموزش نديده بيش
سطح كمتر از دو درصد بود. در مرحله جمع آوري، در گروه آموزش ديده 
بيشترين ميزان فراواني با 56/6 درصد مربوط به سطح كمتر از دو درصد، 
ــترين ميزان فراواني با 24/2 درصد مربوط  و در گروه آموزش نديده بيش
ــطح كمتر از دو درصد بود. در مرحله حمل و نقل، در گروه آموزش  به س
ديده بيشترين فراواني با 88/9 درصد مربوط به سطح كمتر از دو درصد، 
ــترين ميزان فراواني با 81/2 درصد مربوط  و در گروه آموزش نديده بيش
ــطح كمتر از دو درصد بود. در مرحله درجه بندي، در گروه آموزش  به س
ــترين ميزان فراواني با 82/2 درصد مربوط به سطح كمتر از دو  ديده بيش
درصد، و در گروه آموزش نديده نيز بيشترين ميزان فراواني با 82/2 درصد 
ــته بندي، در گروه  ــطح كمتر از دو درصد بود. در مرحله بس مربوط به س
آموزش ديده بيشترين ميزان فراواني با 82/2 درصد مربوط به سطح كمتر 
ــترين فراواني با 57/7 درصد  ــد، و در گروه آموزش نديده بيش از دو درص
مربوط به سطح كمتر از دو درصد بود. در مرحله انبار و سردخانه، در گروه 
ــطح كمتر از دو  ــترين فراواني با 80 درصد مربوط به س آموزش ديده بيش
درصد، و در گروه آموزش نديده بيشترين فراواني با 81/8 درصد مربوط به 
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سطح كمتر از دو درصد مي باشد. در مرحله عرضه، در گروه آموزش ديده 
بيشترين ميزان فراواني با 83/3 درصد مربوط به سطح كمتر از دو درصد، 
و در گروه آموزش نديده بيشترين ميزان فراواني با 85/1 درصد مربوط به 

سطح كمتر از دو درصد بود (جدول 2).

 مفيـد بـودن برنامه هـاي آموزشـي ترويجي مرتبـط با كاهش 
ضايعات خرما (ويژه شركت كنندگان)

ــي ترويجي  ــركت در كالس هاي آموزش ــه ميزان مفيد بودن ش  در زمين
ــد از افراد مورد مطالعه  ــش ضايعات خرما، حدود 52 درص ــط با كاه مرتب
ــته اند در حد زياد تا خيلي زياد شركت در  ــترين فراواني اظهار داش با بيش
ــي ترويجي مرتبط با كاهش ضايعات خرما مفيد بوده  كالس هاي آموزش

ــت. در زمينه ميزان مفيد بودن شركت در كارگاه هاي آموزشي، حدود  اس
50 درصد از افراد مورد مطالعه با بيشترين فراواني اظهار داشته اند در حد 
ــركت در كارگاه ها آموزشي مرتبط با كاهش ضايعات  زياد تا خيلي زياد ش
ــت. در زمينه ميزان مفيد بودن بازديد از باغات نمونه،  خرما مفيد بوده اس
حدود 56 درصد از افراد مورد مطالعه با بيشترين فراواني اظهار داشته اند در 
حد زياد تا خيلي زياد بازديد از باغات نمونه مرتبط با كاهش ضايعات خرما 
مفيد بوده است. در زمينه ميزان مفيد بودن شركت در بحث هاي گروهي، 
ــترين فراواني اظهار داشته اند  حدود 44 درصد از افراد مورد مطالعه با بيش
در حد زياد تا خيلي زياد بحث هاي گروهي مرتبط با كاهش ضايعات خرما 

مفيد مي باشند. 
ــاورزي  ــان كش  پيرامون ميزان مفيد بودن تماس با مروجان و كارشناس

جدول 1. خالصه برخي از ويژگي هاي شخصي پاسخگويان

آموزش نديدهآموزش ديدهگونه ها
درصددرصد

77/877/9مردجنس
22/222/1زن

17/84/4مجردوضعيت تأهل
82/295/6متأهل
1-1036/751/4

2018/928/7-11سابقه نخل كاري (سال)
21-302/211

402/25/5
3/37/7بي سواد

14/47/7ابتداييسطح تحصيالت
7/86/1راهنمايي
3030/9ديپلم

13/38/8فوق ديپلم
26/79/9كارشناسي
68/987/3كمتر از يك

228/612/7- 1سطح زير كشت (هكتار)
2/249/2باالي سه

1-537/833/7
1141/117/1- 6ميزان عملكرد تن در هر هكتار

1961/3بيش از 12
98/938/1شخصي

1/10/6اجاره ايوضعيت تملك
مشاع
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گروه آموزش نديدهگروه آموزش ديدهدرصدمراحل
درصد تجمعيدرصدفراوانيدرصد تجمعيدرصدفراواني

مرحله قبل از 
برداشت

كيميري

6268/968/914580/180/1كمتر از 2
3-6182088/93619/9100
7-1022/291/1---
10<88/9100---

خالل

4853/353/38949/249/2كمتر از 2
3-63538/992/25329/378/5
7-1011/193/33720/498/9
10<66/710021/1100

4044/444/410457/557/7كمتر از 2
64044/488/97340/398/8-3رطب

7-10---31/799/4
10<1011/110010/6100

5763/363/310055/355/3كمتر از 2
62426/7904625/580/8-3تمر

7-1033/393/32212/192/9
10<66/7100137/1100

برداشت

45505010859/659/6كمتر از 2
63943/393/34324/382/9-3برداشت

7-1044/497/82011/694/5
10<22/2100105/5100

جمع آوري

5956/656/66234/234/2كمتر از 2
3-6273095/65932/666/8
7-1011/196/75932/699/4
10<33/310010/6100

پس از برداشت

حمل و نقل

8088/988/914781/281/2كمتر از 2
3-61011/1100291697/2
7-10---21/199/4
10<---31/7100

درجه بندى
7482/282/214782/281/2كمتر از 2

3-61314/496/7291697/2
7-1011/197/8391/798/1
10<22/210021/1100

جدول 2, ميزان ضايعات خرما در مراحل مختلف
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ــات خرما، حدود 56 درصد از افراد مورد مطالعه با  در جهت كاهش ضايع
بيشترين فراواني اظهار داشته اند در حد زياد تا خيلي زياد اين روش موثر 
ــت. در زمينه ميزان مفيد بودن تماس با كارشناسان شركت هاي  مفيد اس
ــاوره اي به منظور كاهش ضايعات خرما، حدود 42 درصد از  خدمات مش

افراد مورد مطالعه با بيشترين فراواني اظهار داشته اند در حد زياد تا خيلي 
ــزان مفيد بودن مطالعه و  ــد. در خصوص مي زياد اين روش مفيد مي باش
ــريات ترويجي مرتبط با ضايعات خرما، حدود 33 درصد از  استفاده از نش
افراد مورد مطالعه با بيشترين فراواني در حد زياد تا خيلي زياد معتقد بودند 

گروه آموزش نديدهگروه آموزش ديدهدرصدمراحل
درصد تجمعيدرصدفراوانيدرصد تجمعيدرصدفراواني

پس از برداشت

بسته بندى

7482/282/213757/757/7كمتر از 2
3-61213/395/63720/496/1
7-1022/297/873/9100
10<22/2100---

انبار و سردخانه

72808014881/881/8كمتر از 2
3-61617/887/85213/895/6
7-10---52/898/3
10<22/21003117100

عرضه

7583/383/315485/185/1كمتر از 2
3-61213/396/62513/898/9
7-1011/197/821/1100
10<22/2100---

ادامه جدول 2, ميزان ضايعات خرما در مراحل مختلف

جدول 3. ميزان مفيد بودن برنامه ها و روش هاي آموزش ترويجي مرتبط با كاهش ضايعات خرما

خيلي زيادزيادمتوسطكمخيلي كمگويه ها

صد
در

صد
در

صد
در

صد
در

صد
در

13/37/826/732/220شركت در كالس هاي آموزشي -ترويجي
7/81032/23020شركت در كارگاه آموزشي

8/91036/732/212/2بحث (گروهي)
5/66/732/231/124/4بازديد از باغات نمونه و الگو

107/825/634/422/2تماس با مروجان و كارشناسان كشاورزي دولتي
11/117/827/834/48/9تماس با كارشناسان شركت هاي خدمات مشاوره اي

1018/937/827/85/6مطالعه و استفاده از نشريات ترويجي مرتبط با ضايعات خرما
1012/238/926/712/2بازديد از انبارها و سردخانه استاندارد

14/414/436/723/311/1بازديد از نمايشگاه هاي داخلي و خارجي در زمينه خرما
5/623/335/624/411/1مشاهده فيلم هاي آموزشي ترويجي مرتبط با ضايعات خرما

11/12034/4304/4استفاده از لوح هاي فشرده مرتبط با ضايعات خرما
8/927/837/818/96/7گوش دادن به برنامه هاي كشاورزي راديو مرتبط با

ضايعات خرما
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ــد. در رابطه با ميزان مفيد بودن بازديد از انبارها  روش مزبور مفيد مي باش
ــتاندارد در كاهش ضايعات خرما، حدود 39 درصد از افراد  ــردخانه اس و س
ــترين فراواني اظهار داشته اند در حد زياد تا خيلي زياد  مورد مطالعه با بيش
ــگاه  ــد. در زمينه ميزان مفيد بودن بازديد از نمايش اين روش مفيد مي باش
ــاي داخلي و خارجي در كاهش ضايعات خرما، حدود 34 درصد از افراد  ه
ــترين فراواني اظهار داشته اند در حد زياد تا خيلي زياد  مورد مطالعه با بيش
ــاهده فيلم هاي  ــد. پيرامون ميزان مفيد بودن مش اين روش مفيد مي باش
ــي - ترويجي مرتبط با كاهش ضايعات خرما، حدود 35 درصد از  آموزش
افراد مورد مطالعه با بيشترين فراواني اظهار داشته اند در حد زياد تا خيلي 
ــودمند مي باشد. در خصوص ميان مفيد بودن استفاده از  زياد اين روش س
ــرده مرتبط با كاهش ضايعات خرما، حدود 35 درصد از افراد  لوح هاي فش
ــترين فراواني اظهار داشته اند در حد زياد تا خيلي زياد  مورد مطالعه با بيش
اين روش مفيد مي باشد. در زمينه ميزان مفيد بودن گوش دادن به برنامه هاي 
كشاورزي راديو با موضوع كاهش ضايعات خرما حدود 37 درصد از افراد مورد 
مطالعه با بيشترين فراواني در حد زياد تا خيلي زياد معتقد بودند اين روش 

مفيد مي باشد (جدول 3). 
ــي ترويجي مرتبط با   اولويت بندي ميزان مفيد بودن روش هاي آموزش
ــاخص ضريب تغييرات بيانگر آن  ــتفاده از ش كاهش ضايعات خرما با اس
ــد از باغات نمونه، در حالي كه  ــت كه، باالترين رتبه مربوط به بازدي اس
ــگاه هاي داخلي و خارجي در  پايين ترين رتبه مربوط به بازديد از نمايش

زمينه خرما مي باشد (جدول 4).

ــتقل با  ــتگي ميان متغيرهاي مس ــه هاي حاصل از آزمون همبس  يافت
ــته نشان داد بين متغيرهاي شركت در كالس هاي آموزشي  متغير وابس
ترويجي، بازديد از باغات نمونه الگويي، تماس با مروجان و كارشناسان 
ــريات ترويجي، بازديد از انبارها و  ــتفاده از نش ــاورزي، مطالعه و اس كش
ــتاندارد، شركت در كارگاه هاي آموزشي، گوش دادن  سردخانه هاي اس
ــاي گروهي با  ــركت در بحث ه ــاورزي راديو، و ش ــه برنامه هاي كش ب
ــته كاهش ضايعات خرما در سطح 99 درصد رابطه مثبت و  متغير وابس
ــتقل مشاهده فيلم هاي  معني داري وجود دارد. ليكن بين متغيرهاي مس
ــگاه هاي داخلي و خارجي با متغير  ــي ترويجي و بازديد از نمايش آموزش

وابسته تحقيق رابطه معني داري مشاهده نگرديد (جدول 5).

تأثير آموزش هاي ترويجي بر كاهش ضايعات خرما
ــي تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از رگرسيون  به منظور بررس
ــاس جدول شماره  ــتفاده گرديد. بر اس چندگانه به روش گام به گام اس
ــيون را پيدا كردند. در  ــا چهار متغير توانايي ورود به معادله رگرس 6 تنه
ــركت در كالس هاي آموزشي ترويج  (x1) وارد معادله  گام اول متغير ش
ــه R =0/375 و ضريب تعيين  ــتگي چندگان ــد كه ضريب همبس گردي
ــوم كه اين متغير به تنهايي  ــت آمد. بدين مفه آن نيز R2 =0/141 دس
ــن مي نمايد. در گام  ــته را تبيي ــدود 14 درصد از تغييرات متغير وابس ح
ــردخانه هاي استاندارد (x2) وارد معادله  دوم متغير بازديد از انبارها و س
ــتگي چندگانه آن R =0/473 و ضريب تعيين  گرديد كه ضريب همبس

جدول 4. اولويت بندي ميزان مفيد بودن روش هاي آموزش ترويجي مرتبط با كاهش ضايعات خرما 

رتبهضريب تغييراتانحراف معيارميانگين رتبه اي روش هاي آموزش ترويجي
3/621/0970/301بازديد از باغات نمونه و الگو

3/441/1520/332شركت در كارگاه هاي آموزشي
3/281/0930/333بحث (گروهي)

3/121/060/344مشاهده فيلم هاي آموزشي - ترويجي مرتبط با ضايعات خرما
3/001/040/345مطالعه و استفاده از نشريات ترويجي مرتبط با ضايعات خرما

3/181/120/356بازديد از انبارها و سردخانه هاي استاندارد
2/961/060/357استفاده از لوح هاي فشرده مرتبط با ضايعات خرما

2/861/040/368گوش دادن به برنامه هاي كشاورزي راديو مرتبط با ضايعات خرما
3/121/140/369تماس با كارشناسان شركت هاي خدمات مشاوره اي
3/511/210/3410تماس با مروجان و كارشناسان كشاورزي دولتي

3/371/260/3711شركت در كالس هاي آموزشي ترويجي
3/021/890/6512بازديد از نمايشگاه هاي داخلي و خارجي در زمينه خرما
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جدول 5. نتايج آزمون ضريب همبستگي بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته كاهش ضايعات خرما

سطح معني داريضريب همبستگيمتغير مستقل
0/001**0/711شركت در كالس هاي آموزشي ترويجي

0/001**0/545بازديد از باغات نمونه الگويي
0/001**0/629تماس با مروجان و كارشناسان كشاورزي
0/001**0/530مطالعه و استفاده از نشريات ترويجي

0/001**0/451بازديد از انبارها و سردخانه هاي استاندارد
0/001**0/586شركت در كارگاه هاي آموزشي

0/021*0/264گوش دادن به برنامه هاي كشاورزي راديو
0/4930/001مشاهده فيلم هاي آموزشي ترويجي

0/001**0/548شركت در بحث هاي گروهي
0/001**0/297استفاده از لوح هاي فشرده

0/1230/372بازديد از نمايشگاه هاي داخلي و خارجي در زمينه خرما

p**<0/01                    p* < 0/01  

ــوم متغير تماس با مروجان  ــت آمد. در گام س آن نيز R2 =0/224 دس
ــان دولتي (x3) با ضريب همبستگي چندگانه R =0/519 و  و كارشناس
ــت آمد. در گام چهارم نيز متغير شركت در  ضريب تعيين R2 =270 دس
ــتگي  ــاي گروهي مرتبط با ضايعات خرما (x4) با ضريب همبس بحث ه
ــت آمد. در نهايت  چندگانه R =560 و ضريب تعيين R2 =0/314 دس
ــود كه حدود  ــده مي توان اظهار نم ــب تعيين تعديل ش ــاس ضري بر اس
ــته از طريق چهار متغير مزبور تبيين  28/1 درصد از تغييرات متغير وابس
ــيون تأثير آموزش هاي  ــماره 7 نيز ضرايب رگرس مي گردد. در جدول ش

ترويجي بر كاهش ضايعات خرما قابل مالحظه است. 
ــدول فوق معادله خط  ــاس ضرايب مندرج در ج ــون مي توان بر اس اكن

رگرسيون چندگانه را شرح زير مطرح نمود:
Y = 0/305(x1) + 0/306(x2) + 0/220(x3) + 0/214(x4)

بحث و نتيجه گيري
ــه بازديد از باغات  ــه، روش هاي ترويجي از جمل ــاس نتايج حاصل  بر اس
نمونه و الگويي، شركت در كارگاه هاي آموزشي، بحث گروهي، مشاهده 

فيلم هاي آموزشي ترويجي، مطالعه و استفاده از نشريات ترويجي و بازديد 
ــردخانه هاي استاندارد، از باالترين اولويت در جهت كاهش  از انبارها و س
ضايعات خرما برخوردار بودند. اين نتايج با يافته هاي الهام پور (1372) و 

عاطفي (1382) هم خواني دارند.
 بر اساس نتايج حاصله در گروه آموزش ديده، ميانگين ضايعات خرما در 
ــت 4/53 درصد،  ــت 10/16 درصد، در مرحله برداش مرحله قبل از برداش
ــد، و در گروه آموزش نديده ميانگين  ــت 8/94 درص مرحله پس از برداش
ضايعات در مرحله قبل از برداشت 15/07 درصد، برداشت 5/57 درصد، و 
در مرحله پس از برداشت 7/32 درصد بود. اين با نتيجه سپهوند (1388) 
ــور 30 درصد عنوان نموده هم خواني  كه ميزان ضايعات خرما را در كش
ندارد. بنابراين مي توان اظهار نمود نخل كاران ديدگاه و اطالعات صحيح 

و دقيقي از ميزان ضايعات در مراحل مختلف ندارند.
ــتگي نشان داد كه بين متغيرهاي مستقل   نتايج حاصل از آزمون همبس
شركت در كالس هاي آموزشي ترويجي، بازديد از انبارها و سردخانه هاي 
ــي، گوش دادن به برنامه هاي  ــتاندارد، شركت در كارگاه هاي آموزش اس
كشاورزي راديو، شركت در بحث هاي گروهي و استفاده از لوح هاي فشرده 

جدول 6. خالصه مدل رگرسيون

انحراف از تخمينضريب تعيين تعديل شدهضريب تعيينضريب همبستگيمرحله
10/3750/1410/1310/79741
20/4730/2240/2060/76218
30/5190/2700/2440/74371
40/5600/3140/2810/71516
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با متغير وابسته رابطه مثبت و معني داري در سطح 99 درصد داشتند؛ لذا 
ــاره از ديدگاه  ــزان مفيد بودن روش هاي ترويجي مورد اش ــا افزايش مي ب
پاسخگويان، ميزان ضايعات خرما كاهش مي يابد. اين نتايج با يافته هاي 

بيرجندي (1386) و ملك محمدى (1385) هم خواني دارد.
ــركت در  ــيون چندگانه، متغيرهاي ش ــج تحليل رگرس ــا توجه به نتاي  ب
كالس هاي آموزشي ترويجي، بازديد از انبارها و سردخانه هاي استاندارد، 
ــركت در بحث هاي گروهي  ــان دولتي و ش تماس با مروجان و كارشناس
ــترين قدرت تبيين كنندگي متغير وابسته يعني كاهش ضايعات خرما  بيش
ــتند. اين نتايج با يافته هاي يزدي صمدي  ــه ميزان 28/1 درصد داش را ب

(1385) و كفائي لطفي و همكاران (1386) هم خواني دارد.

پيشنهادها 
ــت اكثريت نخل كاران كمتر از يك  ــطح زير كش - با توجه به اينكه س
هكتار مي باشد، لذا توصيه مي گردد امكان سنجي الزم به منظور يكپارچه 

سازي باغات و يافتن ساز و كارهاي مناسب به اين منظور اقدام گردد.
ــطح  ــطح در هر دو گروه از س - از آنجايي كه ميزان عملكرد در واحد س
جهاني پايين تر مي باشد لذا پيشنهاد مي گردد مطالعه جامعي از ابعاد مختلف 
به منظور يافتن علل اين مشكل و ارايه راهكارهاي مناسب صورت پذيرد. 
ــا توجه به ديدگاه هر دو گروه از نخل كاران در زمينه ميزان ضايعات  - ب
ــنهاد مي گردد  ــل مختلف كه از حد واقعي كمتر ابراز گرديد، پيش در مراح
ــريح ميزان و علل بروز  ــب و عيني براي تبيين و تش از روش هاي مناس
ــت استفاده و باغداران را نسبت به  ضايعات از مرحله قبل تا پس از برداش
آن آگاهي بخشند. همچنين بر اين اساس توصيه هاي مناسب و كاربردي 
جهت كاهش ميزان ضايعات از مرحله قبل تا پس از برداشت ارايه گردد.

ــنهاد مي گردد  ــيون چندگانه، پيش ــه نتيجه حاصل از رگرس ــا توجه ب - ب
ــردخانه هاي  ــي، بازديد از انبارها و س ــاي كالس هاي آموزش از روش ه
ــتاندارد، تماس با مروجان و كارشناسان دولتي و نيز برگزاري جلسات  اس
بحث گروهي و هم انديشي جمعي و مشاركتي باغداران به منظور كاهش 
ميزان ضايعات خرما در مراحل مختلف بيشتر استفاده و بهره گيري شود.
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Abstract
The main Purpose of this research was to role extension training activities on date waste decrease 
in Bam Township. This study in the aspect of objective was applied and in the aspect of method 
was casual - correlational and for collecting information, questionnaire instrument has been used. 
External and conceptual validity of questionnaire have been received with collecting agricultural 
extension expert’s opinions and performing necessary reforms. Also for determing of questionnaire 
reliability, Pre test operations have been done in outside of principal society about 20 persons of 
gardeners. Cronbach’s alpha coefficient for variable of gardeners knowledge has been calculated 
the field of irrigation systems to be 0/90. Statistical population of this research was consisted of 
2700 gardeners that attended (900) and did not attended (1800) in extension training activities. In 
current study for selecting studied samples, class random sampling method has been used. Thus 90 
people of gardener of attended and 180 people of did not attend in extension training activities were 
selected as sample size. Results of stepwise multiple regression also indicated that 31/4 percent of 
variation in variable of date waste decrease had explained by the variables including attendance in 
extension training class, visiting of standard refrigerating rooms and stores, contacting with public 
experts and agricultural agents and attendance in group discussions. 

Keywords: Extension training, Waste, Date, Bam
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