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 چکيده

كشمش، تحليل  بندیبسته تهيه و هاب نسبت تاكستان شهرستان انگوركاران دانش سنجش پژوهش، اين اصلی هدف
 از نفر 0110 را تحقيا اين آماری جامعه. است ارتباطی مجاری و اطالعاتی منابع از استفاده انميز با هاآن دانش طتباار آن و

 گيرینمونه روش به و كوكران فرمول براساس روستا، 00 در بين دادند تشکيل تاكستان شهرستان مركزی بخش انگوركاران
 اطالعات گردآوری برای استفاده مورد ابزار. شدند انتخاب آماری نمونه عنوانبه نفر 011ای مرحله بندی شده چندتصادفی طبقه
 در انگوركاران درصد 7/31 دانش كه داد نشان تحقيا نتايج. استبوده مطلوب سطح در پايايی و روايی لحاظ از كه بود پرسشنامه
نسبت  و انگور دانش بيشتر كاشت از قبل هایانگوركاران نسبت به فعاليت. است متوسط حد در كشمش بندیبسته و تهيه مورد
 را دسترسی بيشترين اطالعاتی منبع 03 بين در پاسخگويان. دانش كمتری داشتند كشمش نگهداری و بندیبسته هایفعاليت به
 .كردند تیكيد دانش كسب منابع ترينمهم عنوانبه خبره افراد و نزديکان دانش شخصی، تجربه بر و داشتند خبره انگوركاران به

 دارد، لذا ارتباطی هایكانال از استفاده ميزان با داریمعنی و مثبت رابطه انگوركاران دانش كه داد نشان بستگیهم نتايج آزمون
 .استفاده شود انگوركاران دانش كردن روزآمد در رسانیاطال  نوين ابزارهای از كه گرديد پيشنهاد
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 مقدمه

چشام  سهم تواندمی جهانی، عرصه در تاريخی سابقه از برخورداری و مغذی مواد از بودن سرشار دليل به كشمش
 با هم هدف اين به رسيدن(. 0331 شاهی،علی و مقدسی ؛0351 كرمانی،) باشدداشته ايران خشکبار صادرات در گيری
 توليادی  كشامش  كيفيات  كاه  بود خواهد ميسر زمانی تنها صادرات افزايش در دنيا مختلف كشورهای رقابت به توجه
 و دانش .(0100، 0پروزيل و همکاران؛ 0350 پور،مرتضی و زادهداداش)كند  پيدا كاهش نيز توليد هزينه و يافته افزايش
 سای دستر از نفاع ذی افراد از بسياری و اسات  غيرمنسجم و پراكنده آن رسانیبازار و تهيه كشمش به مرتبط اطالعات
 موجاود  مشکالت كه داشت توجه بايد بنابراين (.0350 همکاران، و مقدم تاجری)اند محروم آن به هدفمند و يکنواخت

بيگادلی و  ) گيرد صورت زمينه اين در جدی اقداماتی است الزم گردد ومی مرتفع انسان خود توسط تنها عرصه اين در
 (.0335صديقی، 

ولی كمبود داناش كشااورزان در عرصاه     است؛های زيادی اجرا شدهكمبود آگاهی كشاورزان، برنامه با مقابله برای
استفاده از  عدم در توانمی را اين امر اصلی داليل از يکی (.0335جمشيدی و همکاران، ) چنان ادامه دارداطالعات هم

دانش كشاورزان و ميزان استفاده منابع اطالعاتی توساط   شناخت. دانست بردارانبهره سوی منابع اطالعاتی مختلف از
عبادالملکی و همکااران،   ) اسات  ضاروری  ريازان برناماه  و گاذاران سياست برای هابرنامه مؤثر و دقيا اجرای ها درآن

 كساب  امکاان   گاردد و مای  هاا آن نيازهاای  و هااز ظرفيت بردارانشناخت بهره موجب اين ضرورت چنينهم (.0331
 . (0335 پور، حسين و حقيقت) نمايدمی فراهم هاآن برای را ريالی و ارزی قبول قابل درآمدهای

 (.0351 شاريفی،  و حجازی) است تیمّل قابل اطالعات پذيرش در اطالعاتی منابع و ارتباطی های كانال مهم نقش
 به رسانیاطال  در ایعمده نقش انبوهی و شخصی ارتباطی منابع ايران جمله از و كشورها اكثر در امروزه كهطوریبه
 هاا  فعاليت عملی انجام برای را زمينه آموزشی وسايل قدر هر لذا. هستند دار عهده كشاورزان ازجمله و نفعذی های گروه
 . (0335 ميرزايی، علی) افتد می اتفاق تر آسان و بهتر يادگيری سازد، فراهم

 گاذارد  مای  جاا  بار   افراد دانش بر متفاوتی تیثير نيز اجتماعی، متغير ي  عنوانبه نياز مورد اطالعات دريافت منبع
كيفيت محصول توليادی   وجود منابع اطالعاتی در راستای افزايش دانش كشاورزان، با .(0555، 0ليتچنبرگ و زيمرمن)

 .نمايدفرسای خود درآمد ناچيزی را كسب میپايين بوده و در نتيجه اين امر، كشاورز از زحمات طاقت از جمله كشمش
 رتصو مرتبط تموضوعا نيز و اطالعااتی  منابع استفاده از كشاورزان، دانش مينهز در در جهان دیدامتع یهشهاوپژ

 . دمیشو رهشاا هاآن از یابرخ هاب هاك ستاگرفته 

 و نماود  شناساايی  كشااورزان،  كاردن  آگااه  را باا  توساعه  جديد هایبايد فرصت كه كندمی بيان( 0330) 3هاوكينز
( 0331) جهرمای  راساخ  .داد قرار پوشش تحت قبلی تجارب از يادگيری از حمايت و دانش ايجاد فرآيند با را كشاورزان

                                                                                                                                                         
1- Prozil et al 

2 - Lichtenberg and Zimmerman 
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 ارتقااء  توليدكننادگان،  آگااهی  سطح باالبردن را ايران كشمش صنعت بهبود راستای در مناسب راهکار خود تحقيا در
 . كندمی بيان آوری فن و دانش ها و انتقالآن فنی دانش

 از اساتفاده  ميازان  ساواد،  ساطح  كاه  دهاد مای  نشاان ( 0333) همکاران و رادعنايتی پژوهش از حاصل هایيافته
 كشااورزی  داناش  متغيار  با عملکرد ميزان و جهادكشاورزی خدمات و ترويج مراكز با تماس ميزان ارتباطی، های كانال
 را ترويجای  های تماس اطالعاتی و منابع از استفاده نيز( 0335) همکاران و فعلی .دارند داری معنی و مثبت رابطه پايدار
 مؤثر عامل( 0351) همکاران و تبرايیچنين هم .كنندمی بيان كشاورزان دانش در مثبت تغييرات بر مؤثر عوامل ازجمله
 و تجرباه  آن تبع به و سن براساس آموزشی خدمات ارائه  شيوه و نو  در تنو  ايجاد را يادگيری به كشاورزان تمايل در

 . دانند می كشاورزان تحصيالت سطح

 بارداران  ه  بهار  كاه  داد نشان كشاورزی، نوين اطالعات و دانش انتقال در( 0350) آبادیعلی و زادهميرک هایيافته
 گاردش  ای، نتيجاه  -نمايشی گروهی، مزرعه بحث به فراگير، بر اثربخشی منابع اطالعاتی نظر از را هااولويت باالترين
 هاای كاالس  برگزاری خود تحقيا در( 0350) همکاران و ميرترابی. دادند مزرعه يا خانه در مروج مالقات و صحرايی
 توساط  اطالعااتی  مناابع  نقاش  بررسای  در كاه  حالی در. كردند معرفی اطالعاتی منابع ترينمهم عنوانبه را آموزشی
 همکااران  و فريماانی مقادس . باود شاده   قلماداد  مهم اطالعاتی منبع تلويزيون و راديو( 0350) همکاران و اسماعيلی

 اطالعاات  ارائاه  برای ترويجی های آموزش و تلويزيون راديو، شخصی، تجربه را اطالعاتی منبع ترينمهم نيز (0331)
ماردم  اطی اا ارتب ایاالهاكان و بع اطالعاتیمنا اولويتبندی در( 0350) همکاران و سواری تیكيد. كردند قلمداد شغلی
 و اطالعااتی  مناابع  تیثير بررسی هدف با( 0351) شريفی و حجازی. بود نواتلويزي از استفاده بر مطالعه مورد روستايی
 استفاده مورد اطالعاتی منابع و ها كانال بين از كه دادندنشان برنج آفات تلفيقی مديريت پذيرش در ارتباطی های ل كانا

 اولويت از مزار  از كشاورزان بازديد و كشاورزی های نهاده كنندگانتیمين به مراجعه نزديکان، و همسايگان كشاورزان،
 باين  كه دادندنشان اطالعاتی منابع و نگرش دانش، بررسی در( 0351) همکاران و رفيعی مطالعه. برخوردارند بيشتری
 از حاصال  نتاايج . دارد وجاود  داریمعنای  و مثبت رابطه حفاظتی ورزیخاک دانش با اطالعاتی منابع از استفاده ميزان
 كساب  منبع آگاهی، و دانش ميزان كاهش ضمن سن افزايش با كه داد نشان 0351 سال در همکاران و اقبالی تحقيا
 . يابدمی سوق تلويزيون و راديو گروهی، هایرسانه همسايه، كشاورزان سمت به نيز هاآن اطالعات و دانش

 اطالعااتی  منباع  محصاول،  وام اخاذ  بارای  اطالعااتی  مناابع  بررسای  عناوان  تحات  تحقيقی در( 0553) 0كومار
 بازدياد،  نماايش،  هاا، نشسات  گروهای،  هایبحث فروشندگان، پيشرو،كشاورزان محلی، رهبران دوستان، خويشاوندان،
 و تحقيقااتی  هاای هاا، ايساتگاه  تعااونی  خادمات  بانا ،  بروشور، فيلم، نمايشگاه، كشاورزی، راديو، هایمجله روزنامه،
 ترتياب  باه  كشااورزان  داناش و نگارش   بر مؤثر منابع گرفت نتيجه و داد قرار بررسی مورد را كشاورزی هایدانشکده
 تحقيقای (  0113) 0همکاران و سوالنا چنينهم. باشندمی جمعی تماس و گروهی تماس سازمانی، منابع شامل اولويت
 گرفتناد  نتيجه و دادند انجام «كشاورزان ميان در گيری تصميم فرآيند در اطالعاتی منابع نقش» عنوان با كاستاريکا در
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 آسيابکا .گرفتند قرار اولويت در اطالعاتی منابع عنوانبه فنی مشاوران و خانواده اعضای كه
 خويش تحقيا در( 0110)0

. دارد كشاورزان دانش ارتقای در بسزايی نقش عملگرا آموزشی های دوره تدارک آفريقا در كه يافت دست نتيجه اين به
 بنادی درجاه  برداشات،  صحيح های روش آموزش چونهم عواملی دادنشان نيز( 0110) 0بويتی تحقيا از حاصل نتايج
 آموزشای  و تحقيقای  خدمات گسترش و ها ميوه فرآوری و نگهداری مورد در دارانباغ آموزش مناسب، بندیبسته ميوه،
 .است مؤثر دانش افزايش در

 و انگاور  تولياد  اول مقاام  0335 ساال  در قزوين استان باغی، محصوالت توليد با مرتبط اطالعات و آمار براساس
 انگور تن 307111 از بيش توليد به موفا انگور باغ هکتار 30501 داشتن با و داده اختصاص خود به را كشور كشمش
 استان انگوركاری مناطا ترين مهم از يکی عنوانبه نيز تاكستان شهرستان (.0350 همکاران، و اقدام فدايی) استشده
 انگاور  تولياد  ميازان  حياث  از اياران  مهم شهر سومين عنوانبه و باشدمی دارا را انگور های باغ دوسوم از بيش قزوين
 نااچيزی  درآماد  خاود  فرساای  طاقات  زحمات از انگوركاران وصف، با اين (.0331 شهبازی، و يزدانی) شودمی شناخته
 داناش  باه  محصاول،  اين بندیبسته و كشمش به انگور تبديل با مرتبط مشکالت از ای عمده بخش .نمايندمی كسب
گوناه كاه اشااره    بنابراين هماان  .شود می مربوط مناسب اطالعاتی منابع از هاآن مندیبهره عدم و انگوركاران محدود

 در نياز  حاضار  تحقياا . گرديد استفاده از منابع اطالعاتی مفيد در راستای بهبود آگاهی كشاورزان امری ضروری است
 و اطالعاتی ها با منابعارتباط دانش آنتحليل آن و نيز  انگوركاران، دانش ميزان بررسی هدف با و قبلی تحقيقات ادامه
  .باشدارتباطی مورد استفاده توسط انگوركاران می مجاری

 هامواد و روش

 تحقياا  ايان  جامعه آماری.  است گرفته انجام پيمايشی روش به كه است كاربردی هدف، لحاظ از حاضر پژوهش
 جهااد  ساازمان  ساوی  از شاده  ارائه اطالعات براساس كه داد تشکيل تاكستان شهرستان مركزی بخش انگوركاران را

بنادی  گيری از جامعه آماری به روش تصاادفی طبقاه  نمونه. نفر بود 0110 هاتعداد آن 0350تا سال  قزوين كشاورزی
 طبقاه  0 به تاكستان مركزی روستاهای بخش انگور، هایباغ كشت زير سطح اساس بر. ای انجام شدشده چند مرحله

 در. شادند  انتخااب  تصاادفی  كاامالً  صاورت  به مطالعه مورد روستاهای ابتدا طبقه، هر روستاهای بين از .شدند تقسيم
 تحقيا انجام ها برای آزمودنی تعداد طبقه هر دارانباغ تعداد براساس ساده تصادفی روش به ها روستا بين از دوم مرحله
 مقارر  تحقياا  هاای  در نظرگرفتن محادوديت  با و نامه پايان راهنمای كميته نظر به اين ترتيب براساس .شدند انتخاب
 00 متناساب  طاور  باه  طبقاه،  هر دارباغ جمعيت و روستا تعداد  به توجه با آماری، جامعه روستای 33 مجمو  از گرديد
 بکاارگيری  باا  مطالعه اين هایداده .شد انتخاب كوكران فرمول اساس بر آماری نمونه عنوانبه آزمودنی 011 و روستا

 فعاليات  كشمش بندیبسته و تهيه در كه تاكستان شهرستان از روستاهايی در انگوركاران از (ساخت محقا) پرسشنامه
 .تاا گرف ارراا قال سؤرد مو پرسشنامه در اطالعااتی  مناابع  و دانش شغلی، و دیفر یمتغيرها. گرديد گردآوری داشتند
 اطالعاات  و داناش  اصلی مؤلفه چهار قالب در و گويه 30 بر مشتمل تركيبی شاخص عنوانبه انگوركاران دانش سطح
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 مرباوط  اطالعات و دانش و كشمش؛ توليد با مرتبط اطالعات و دانش داشت؛ مرحله اطالعات و دانش كاشت؛ از قبل
 انگوركاران دسترس در ارتباطی مجاری و اطالعاتی منابع سنجش برای .شدسنجيده كشمش نگهداری و بندیبسته به
  .شداستفاده سؤال 03 از

 و تارويج  گاروه  اسااتيد  نظرات از استفاده با و گرديد استفاده محتوايی اعتبار روش از پرسشنامه روايی تعيين برای
 ياا  پاياايی  تعياين  بارای . شاد سانجيده  پرسشنامه روايی مطلع، و خبره كارشناسان و زنجان دانشگاه كشاورزی آموزش
 و توزياع  تحقياا  آماری جامعه از خارج و خرمدره شهرستان انگوركاران ميان در پرسشنامه 31 تعداد نيز اعتماد قابليت
 كرونباا ،  آلفاای  ضريب حاصله نتايج به توجه با و استفاده كرونبا  آلفای ضريب از پايايی آزمون جهت. گرديد تکميل
 ليلتح اتجه. شداستفاده 01 نسخه SPSS افزار نرم از ها داده تحليل و تجزيه برای .گرديد برآورد درصد 73 كل آلفای
اساپيرمن، تحليال    بستگیهم يبضر) ستنباطیا و( ييراتتغ يبضر و يارمع افرانحا يانگين،م) ايفیتوص یااهرهماآ از

 .گرديد دهستفاا(  واريانس

 نتايج و بحث

 های فردی و شغلی انگورکارانويژگی

 ساال  17-01 كاه  انگوركارانی بود به مربوط سنی گروه نظر از( درصد 5/33) فراوانی ترينبيش كه دادنشان نتايج
 باا  افراد اكثريت انگوركاری، سابقه لحاظ از. بود 01/01 معيار انحراف با سال 10/11 هاآن سنی ميانگين و داشتند سن
از . بودناد ( درصد 0/0) باالتر و سال 11 انگوركاری  سابقه با افراد ترينكم و( درصد5/00) سال 0-0 انگوركاری سابقه

 ساواد  بای  باه  مرباوط  فراوانای  تارين كام  و( درصد0/31) ديپلم به مربوط فراوانی ترينبيش  نيز تحصيالت نظر سطح
  (.0 جدول) بود( درصد0/01)

 دانش انگورکاران

از كاشات؛   گويه بود، در قالب چهار مؤلفه اصلی دانش و اطالعات قبال  30سطح دانش انگوركاران كه مشتمل بر 
بنادی و  دانش و اطالعات مرحله داشت، دانش و اطالعات مرتبط با توليد كشمش و دانش و اطالعات مربوط به بسته

 (.0جدول )شد نگهداری كشمش سنجيده

 انگوركاران كه دادنشان ایرتبه تغييرات ضريب مبنای مؤلفه بر هر در هاگويه بندیالويت به توجه با تحقيا نتايج
 ميازان  ولای  بودند برخوردار كشمش توليد برای مناسب ارقام انتخاب خصوص در قبولی قابل دانش از كاشت نهزمي در

 نياز  ميادانی  شاواهد  و بود اندک و ناچيز بسيار پشته و جوی روش به نسبت داربستی روش مزايای درباره هاآن دانش
 به را خود هایباغ الزم، دانش از برخورداری عدم دليل به تاكستان شهرستان مركزی بخش دارانباغ اكثر كه دادنشان
بررسای  . اسات داده كاهش شدت به را هاآن توليدی كشمش كيفيت مذكور عامل و اندكرده كشت پشته و جوی روش
داد كه انگوركااران از داناش مناسابی    های داشت، نشانهای مرتبط با ميزان دانش انگوركاران در خصوص فعاليتداده
برداری در حد متوسط است و تعداد كمای  ها از زمان صحيح حلقهمناسب برخوردارند، آگاهی آن موقع وهرس به درباره

 . های انگور واقف بودندشدن حبهاز اين افراد نيز به تیثير آبياری منظم در درشت
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 انگوركاران شغلی و فردی های ويژگی - جدول
 هاآمارهساير  درصد معتبر فراوانی سطوح متغير متغير

 سن

31-07 

11-37 

01-17 

11-07 

71-17 

31 

73 

30 

35 

0 

0/00 

1/30 

5/33 

3/01 

0/0 

 10/11: ميانگين

 01/01: معيار انحراف

 70: بيشينه  07: كمينه

 سابقه انگوركاری

01-0 
01-00 
31-00 
11-30 
 سال باالتر 11

013 
13 
10 
00 
1 

5/10 
3/03 
0/07 
7/3 
0/0 

 73/00:ميانگين

 00/00: معيار انحراف

 01:بيشينه 0: كمينه

 سطح تحصيالت

 بيسواد

و  خواندن توانايی
 نوشتن

 ابتدايی

 سيکل

 ديپلم

 ديپلم از باالتر

00 

31 

33 

17 

73 

01 

0/01 

0/00 

5/00 

7/05 

0/31 

5/01 

- 

 تحقيا هایيافته: میخذ
 

دهنده ايان مطلاب   نشانبررسی وضعيت دانش پاسخگويان در ارتباط با مؤلفه دانش و اطالعات توليد كشمش نيز 
باشد از كردن انگور میهای متدوال خش های اول و دوم كه مربوط به روشبود كه اگرچه پاسخگويان در مورد گويه

های ساوم تاا آخار ايان     دانش و اطالعات خوبی برخوردار بودند اما ميزان دانش و اطالعات پاسخگويان در مورد گويه
امر حکايت از آن دارد كه توليدكنندگان انگور و كشمش با استفاده از منابع اطالعاتی اين . استمؤلفه سير نزولی داشته

 . اند اطالعات مورد نياز خود را كسب كنندقابل دسترس محلی و كسب تجربه از يکديگر توانسته

ه كند كا بندی و نگهداری كشمش به وضوح مشخص میدهنده مؤلفه چهارم يعنی بستههای تشکيلبررسی گويه 
بااالترين ميازان   . باشاند انگوركاران بخش مركزی شهرستان تاكستان از دانش چندانی در اين خصوص برخوردار نمی

بارای   باال و پايين دمای های كوچ  و استفاده از كشمش در جعبه بندیدانش در اين مؤلفه به دو گويه ضرورت بسته
ها پايين بودن ميزان دانش انگوركااران در  مربوط به بقيه گويهچنين اعداد هم. استآفات كشمش تعلا گرفته با مبارزه

 .دهدبندی و نگهداری كشمش را نشان میارتباط با بسته
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بندی های شاخص تركيبی سطح دانش  انگوركاران و رتبههای آماری مربوط به تک تک گويهشاخص - ل جدو

 N= 24))های مربوط به هر مؤلفه گويه

 هاگويه مؤلفه
تعداد پاسخ 

 صحيح
-ميانگين رتبه

 *ای گويه
انحراف 

 معيار
ضريب تغييرات 

 ایرتبه

ت
اش
 ك
 از
بل
ت ق
عا
ال
اط
 و 
ش
دان

 

 آشنايی با ارقام مناسب برای توليد كشمش

 070/1 071/1 57/1 003 دانه سفيدبی
 30/1 053/1 50/1 010 كشمشی

 31/1 315/1 35/1 011 قرمز دانهبی
 1/1 110/1 71/1 010 عسگری

جوی و پشته در مقايسه با روش داربستی برای  اطال  از نامناسب بودن روش
 توليد انگور با هدف تهيه كشمش 

05 13/1 070/1 1/3 

ت
اش
ت د
عا
ال
اط
 و 
ش
دان

 

افزايش كيفيت  عملکرد و  در بهبود مناسب و موقعبه اطال  از تیثير هرس
 محصول

011 31/1 315/1 35/1 

 5/1 153/1 00/1 030 برداری  آشنايی با زمان صحيح حلقه

 10/0 350/1 05/1 10 آگاهی از تیثير استفاده از كودها در طعم محصول 

 01/1 000/1 10/1 00 ها برای توليد كشمش  آگاهی از تیثير آبياری در اندازه حبه

ش
شم
 ك
يد
تول
ت 
عا
ال
اط
 و 
ش
دان

 

 10/1 307/1 30/1 055 بر بودن آلودگی و زمانتوليد كشمش ازجمله های سنتی  بارگاهآگاهی از معايب 
آشنايی با روش آويزان كردن انگور از سقف در زير سايه با هدف دستيابی به 

 رنگ سبز در تهيه كشمش به روش تيزابی  
031 73/1 103/1 03/1 

 11/1 100/1 70/1 071 آگاهی از فوايد روش خش  كردن كاليفرنيايی برای توليد كشمش طاليی
 11/1 110/1 15/1 011 آشنايی با بهترين زمان برداشت انگور برای توليد كشمش 

 17/1 113/1 15/1 011 شدن آنشدن زمان خش كوتاه اطال  از نقش مواد شيميايی در رنگ كشمش و
 30/1 150/1 03/1 037 اطال  از شيب مورد نياز زمين برای چيدن انگور با هدف تهيه كشمش آفتابی 

 30/1 150/1 03/1 033 كردن تيزابی خش  استراليائی در روشمحلول كربنات پتاسيم و روغن استفاده از 
 37/1 151/1 07/1 030 شدن كشمش تيزابی اطال  از تیثير آب داغ در تسريع زمان خش 

 33/1 153/1 01/1 031 های صنعتی از جمله كيفيت و سرعت كن آگاهی از فوايد خش 
 33/0 130/1 31/1 31 های آذربايجانی و خراسانی  آشنايی با فوايد بارگاه

 31/0 177/1 30/1 33 های خورشيدی در صنعت توليد كشمش   كناطال  از وجود خش 
 1/0 171/1 31/1 30 های سنتی های نورين و فالح در مقايسه با بارگاه آگاهی از مزايای بارگاه

 10/0 171/1 33/1 73 سازی كشمش به روش تيزابی  زمان موردنياز برای آمادهمدت اطال  از
 15/0 001/1 00/1 30 در بهبود رنگ كشمش گوگرد گاز اطال  از تیثير

 03/3 000/1 17/1 00 آفتابی  آگاهی از تیثير رنگ روشن در بازارپسندی كشمش
 10/1 013/1 11/1 00 واقف بودن به تیثير سايه در دستيابی به رنگ مطلوب در توليد كشمش آفتابی 

ته
بس
ت 
عا
ال
اط
 و 
ش
دان

ی
دار
گه
و ن
ی 
ند
ب

 

 73/1 137/1 10/1 011 های كوچ  جعبه كشمش در بندی ضرورت بسته
 33/1 153/1 01/1 033 آفات كشمش  با برای مبارزه پايين و باال دمای استفاده از
 11/0 010/1 13/1 000  برای محافظت از كشمش در برابر حشرات برومايد استفاده از متيل
 07/0 131/1 33/1 51 های پالستيکی برای محافظت از رنگ و بافت كشمش لزوم استفاده از لفاف

 1/0 171/1 31/1 30 بندی كشمش  جهت بسته های مقوايیآگاهی از شرايط كارتن
 0 111/1 01/1 17 داران بندی كشمش توليدی توسط باغ درجهضرورت 

 7/0 301/1 00/1 03 بندی كشمش  های پالستيکی برای بسته اطال  از نامناسب بودن جعبه
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ترين ميزان داناش بارای هار فاردی در صاورت      منظور ارائه توصيفی بهتر از دانش با توجه به اين نکته كه كمبه
هاای   ترين مقدار در صورت انتخاب گزينهها، صفر و بيش دانم برای همه گويه نادرست و نمی های انتخاب تمامی گزينه
-باه ( 1-30)لذا فاصله باين ايان دو عادد    . گرديد می 30ها، برابر با  های منفی برای همه گويه درست با احتساب گويه

نتاايج  . مشاهده نمود 3توان در جدول  تفکي  گرديد كه نتايج را می( پايين، متوسط و باال)سطح  3صورت مساوی به 
هاا در خصاوص   مربوط به انگوركارانی باود كاه ساطح داناش آن    ( درصد 7/31)ترين فراوانی بيانگر آن است كه بيش

ها دارای ساطح داناش باااليی    درصد از آن 0/5بندی كشمش در سطح متوسط بود و تنها مراحل مختلف تهيه و بسته
  .بودند

 بندی كشمش انگوركاران در خصوص مراحل مختلف تهيه و بستهوضعيت دانش  -3جدول 

 هاساير آماره درصد تجمعی درصد معتبر فراوانی وضعيت

 15/1: ایميانگين رتبه 0/0 0/0 1 پايين
 150/1: انحراف معيار 3/33 7/31 013 متوسط
  011 0/5 00 باال
   011 050 جمع

 تحقيا هایيافته: میخذ
 
 

 منابع اطالعاتی

 ايان  در لاذا  باود،  وابساته  استفاده از منابع اطالعااتی  ميزان به دانش بهبود تحقيا پيشينه براساس كهجايیآن از
 كشامش،  تهياه  درخصوص هاآن دسترس در منابع اطالعاتی و مجاری ارتباطی به انگوركاران دسترسی ميزان تحقيا
 هاای تجرباه  گوياه  داد نشاان  تحقيا هایيافته(. 1جدول )شد سنجيده ليکرت سطحی پنج طيف قالب در گويه 03 با

 .داشتند قرار سوم تا اول هایالويت در مطلع و خبره افراد و نزديکان شخصی،

 سااير  باا  مقايسه قابل كه نمودند معرفی اطالعاتی منبع ترين مهم عنوانبه را شخصی تجربه انگوركاران اكثريت 
 جامعه در افرادی كه داشتند اظهار چنينهم. ندارند قبول نکنند تجربه خود را ای نتيجه تا كشاورزان اكثر و نيست منابع
 از زيااد  خيلای  و زيااد  حاد  در كاه  باشند می دارا را نياز مورد اطالعات ها آن خود از بيشتر كه دارند حضور اطرافشان و

 نيااز  ماورد  داناش  انتقاال  در هاآن باالی توانايی و افراد اين به نزديکی امر اين دليل. كنند می استفاده هاآن تجربيات
-باه  خويش افزايیدانش در را جمعی های پيام  و تحقيقاتی های ايستگاه اهميت و نقش هاباشد امّا آنمی انگوركاران

 منباع  اعتباارترين كم پاسخگويان ديدگاه از ديگر عبارتبه. دانستند كمتر ارتباطی مجرای و اطالعاتی منبع ي  عنوان
 مراكاز  زيااد  فاصاله  چناين هام . شاود مای  ارساال  انگوركاران برای كه است هايیپيام  ارتباطی مجرای و اطالعاتی
 سبب كشاورزان با تحقيقاتی های ايستگاه و مراكز كارشناسان بهتر و بيشتر ارتباط و تعامل عدم و روستاها تا تحقيقاتی
 اين توانند می خود نقش ايفای با ترويج كارشناسان كه است ذكر شايان. شود می مراكز اين از انگوركاران كمتر استفاده
  .بخشند بهبود را ارتباطات
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 بندی كشمش ميزان استفاده از منابع اطالعاتی درخصوص تهيه و بسته  بندیرتبه -4جدول 

 ایتغييرات رتبه ضريب معيار انحراف *ایميانگين رتبه هاگويه رتبه

 01/1 57/1 10/3 شخصی تجربه 0

 01/1 51/1 11/3 نزديکان 0

 07/1 13/0 70/3 خبره انگوركاران 3

 33/1 03/0 00/3 همسايه كشاورزان 1

 11/1 05/0 53/0 تعاونی های شركت 0

 11/1 03/0 17/3 ها نهاده كنندگانتیمين 1

 17/1 11/0 13/3 تلويزيون های برنامه 7

 13/1 3/0 7/0 ای مشاوره مراكز 3

 13/1 0/0 17/3 كشاورزی ناظران 5

 15/1 33/0 77/0 راديويی های برنامه 01

 0/1 11/0 50/0 ها بان  00

 00/1 3/0 00/0 تحقيقاتی های ايستگاه 00

 01/1 10/0 00/0 جمعی های پيام  03

 (0=خيلی زياد 1=زياد 3=متوسط 0= كم 0=خيلی كم: مقياس*)تحقيا  هایيافته :میخذ
 

 مطالعه مورد متغيرهای بين روابط

دار بين سن و سابقه انگوركاری با دانش رابطه منفی وجود دارد كاه ايان رابطاه معنای     0های جدول براساس داده
دار وجود دارد، البته همچنين بين منابع اطالعاتی مورد استفاده و سطح تحصيالت با دانش رابطه مثبت و معنی. نيست

 .تر استفاين همبستگی در سطح تحصيالت ضعي

 رابطه بين سطح دانش انگوركاران با متغيرهای تحقيق -5جدول 

 ضريب مورد استفاده داریسطح معنی rمقدار متغير

 پيرسون 71/1 -100/1 سن
 اسپيرمن 10/1 135/1٭ سطح تحصيالت
 پيرسون 11/1 -133/1 سابقه انگوركاری

 مورد استفاده اطالعاتی منابع
 اسپيرمن 117/1 051/1٭٭

 های تحقيا يافته: میخذ  
 داری در سطح پنج درصدمعنی*داری در سطح ي  درصد معنی -** 

 

 اتگيری و پيشنهادنتيجه

 و داناش  كاشات،  از قبال  اطالعاات  و دانش يعنی اصلی مؤلفه 1 قالب در انگوركاران دانش سطح تحقيا اين در
 و بندیبسته به مربوط اطالعات و دانش همچنين و كشمش توليد با مرتبط اطالعات و دانش داشت، مرحله اطالعات
 در قبولی قابل دانش از كاشت زمينه در انگوركاران كه دادنشان پژوهش از حاصل نتايج. شدسنجيده كشمش نگهداری
 هاای مزيت درباره انگوركاران دانش همچنين ميزان. بودند برخوردار كشمش توليد برای مناسب ارقام انتخاب خصوص
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 هاای باغ مطالعه، مورد افراد اكثر دليل همين به و بود اندک و ناچيز بسيار پشته و جوی روش به نسبت داربستی روش
 ناور  از استفاده عدم و زمين سطح با انگور تماس اقدامی چنين نتيجه. بودند كرده كشت پشته و جوی روش به را خود
 داشات، اگرچاه   هاای فعاليت خصوص در .دهدمی كاهش شدت به را توليدی كشمش كيفيت نهايت در كه است كافی

 بارداری حلقاه  صاحيح  زمان از حدودی تا و بودند برخوردار مناسب و موقعبه هرس درباره مناسبی دانش از انگوركاران
 منظم آبياری تیثير نيز و آن، هایفرآورده و انگور طعم بهبود بر كود مثبت تیثير به نسبت هاآن دانش اما داشتند آگاهی
 نيااز  زياادی  دانش به مرحله اين در انگوركاران است واضح پر. بود ناچيز و اندک بسيار انگور هایحبه شدندرشت در
 عادم  دليال  باه  اسات  باديهی . نمايند توليد بازارپسند محصولی نياز، مورد هایفعاليت صحيح و دقيا انجام با تا دارند
 از بخشی انگوركاران توليدی، انگور كيفی و كمّی بهبود در مؤثر و مهمّ هایفعاليت از برخی انجام عدم و كافی آگاهی
 ارزشامندی  فارآورده  عرضه برای جهانی سطح در ويژهبه هاآن رقابتی قدرت و داد خواهند دست از را خود بالقوه منافع
 كشمش نگهداری و بندیبسته با مرتبط دانش درخصوص تحقيا نتايج .يافت خواهد كاهش شدتبه كشمش چونهم
 و بندیبسته با ارتباط در چندانی دانش از تاكستان شهرستان مركزی بخش انگوركاران كه كندمی مشخص وضوح به

 اسات كرده پيشرفت بسيار دنيا در بندیبسته صنعت امروزه كه است درحالی اين. باشندنمی برخوردار كشمش نگهداری
 بنادی، بساته  در را آن نيااز،  مورد دانش كسب ضمن المللی،بين و ملّی بازارهای در موفا حضور برای توليدكنندگان و

 . شوند برخوردار ممکن منافع حداكثر از بتوانند تا گيرندمی كاربه دقت به نقل و حمل و نگهداری،

 متوساط  حاد  در كشمش توليد با ارتباط در موردمطالعه انگوركاران اكثريت دانش كه دادنشان حاضر تحقيا نتايج
 حاد  تا امر اين كه اندنيافته دست آن به تاكنون كه دارند نياز دانش از توجهی قابل سطح به انگوركاران بنابراين. است
 ضاعف  و قاوت  نقااط  الاذكر فاوق  هاای مؤلفاه  تا   ت  بررسی اگرچه. اندازدمی خطر به را هاآن مادی منافع زيادی

 كلای،  صاورت باه  داناش  زماان هام  بررسای  اما كندمی مشخص دانشی لحاظ از تفکي  به را موردمطالعه انگوركاران
 شدهانجام اقدامات لذا. شود مشخص آينده حركت مسير آن براساس تا كندمی ترسيم را موجود وضع از جامع تصويری
 در ماؤثر  حضاور  يعنای  نهاايی  هادف  به رسيدن برای و كردهطی را خود آغازين مراحل انگوركاران افزايیدانش برای

، (0331)، راساخ جهرمای   (0330)مطالعاات هااوكينز   . اسات  پيش در درازی راه مناسب سود كسب و جهانی بازارهای
 .دهدضرورت توجه به دانش كشاورزان را مورد تیييد قرار می( 0110)و بويتنی ( 0110)آسيابکا 

 مركازی  بخاش  انگوركااران  كه دادنشان نيز حاضر تحقيا در بررسی مورد اطالعاتی منبع 03 با مرتبط هایيافته
 بنادی  بساته  و تهياه  انگور، توليد خصوص در نياز مورد اطالعات به دسترسی مشکل بر غلبه برای تاكستان شهرستان
 شخصای  تجربه ها،آن اطالعاتی منبع ترينمهم. اندرفته مختلفی ارتباطی مجاری و اطالعاتی منابع سراغ به كشمش،
 هاای  نهاده كنندگانتیمين ها،تعاونی همسايه، و محلهم كشاورزان محلی، مطّلع و خبره افراد نزديکان، آن از پس بود،

 ديدگاه از كه دادند اختصاص خود به را هفتم تا دوم هایاولويت ترتيب، به تلويزيون كشاورزی های برنامه و كشاورزی
 اگرچاه  هاآن ديدگاه از اما. شد ارزيابی زياد حد در موردنياز اطالعات كسب در مذكور منابع اهميت و نقش پاسخگويان

 هاا، بانا   رادياويی،  هاای برناماه  نااظر،  كشااورزان  ای،مشاوره خدمات يعنی ارتباطی مجاری و اطالعاتی منابع ساير
 اهميات  ميازان  از ترتياب به امّا هستند مؤثر افزايیدانش در متوسط حد در جمعی های پيام  و تحقيقاتی های ايستگاه
 مجارای  و اطالعااتی  منباع  اعتباارترين كام  لاذا . شودمی كاسته ارتباطی مجرای و اطالعاتی منبع ي  عنوانبه هاآن
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 ،(0350) آباادی علای  و زادهميارک  تحقيقاات  نتاايج  .شاود مای  ارسال انگوركاران برای كه هايی استپيام  ارتباطی
، سواری و همکااران  (0331)فريمانی و همکاران ، مقدس (0350) همکاران و ميرترابی ،(0350) همکاران و اسماعيلی

دست آماده  با نتايج به (0113)و سوالنا ( 0553)، كومار (0351)، اقبالی و همکاران (0351)، حجازی و شريفی (0350)
 با مرتبط مختلف اطالعات و دانش كسب برای انگوركاران كه گرفتنتيجه توانمی بنابراين. كندتا حدوی مطابقت می

 .كنندمی استفاده مختلفی منابعی از درآمد كسب هایراه همچنين و خود حرفه

 با كه دادنشان اين دو متغير بين را داریمعنی و مثبت همبستگی نيز دانش با متغير منابع اطالعاتی بين همبستگی
شاود  بنابراين پيشنهاد می. بود سوهم (0351)و رفيعی و همکاران  (0333) راد عنايتی ،(0331) جهرمی راسخ تحقيقات

كشامش در راساتای بهباود كميّات و      نوين و سنتی هایروش از دهستفاا معايب و مزايا از ورزانااكش  طالا و گاهیآ
 چناين تشاکيل  هام  .دشوداده يشافزاب امرت رتواصهاب یاجمع و یاهوگر ادی،رانفا یسانههار ااطري از كيفيت آن
 ضاروری  كشااورزی  كارشناساان  و مروّجان مهارتی آموزشی، های توانايی بهبود برای تخصصی، -آموزشی های كالس
-چنين تحليل واريانس بين گاروه هم .شود می استفاده كشاورزی ناظرين طرح انجام در حاضر  درحال كه ويژهبه است،

در . برخوردارند باالتری انشد از باالتر از ديپلم، و از جمله ديپلم باالتر تحصيالت با داد انگوركارانیهای مختلف نشان
های تحصايلی و آموزشای افازايش ياباد تاا امکاان       همين راستا بهتر است سطح سواد افراد از طريا برگزاری كالس

 .ها ميّسر گردداستفاده از منابع مطالعاتی مختلف برای آن

 منابع

 به نسبت تهرانی شهروندان نگرش تغيير در اطالعاتی منابع نقش. 0350. ج حسينی، و .م ميردامادی، ،.س اسماعيلی،
  .10-00 :00 زيست، محيط فصلنامه. سالم زيست محيط

 كشااورزی  باا  رابطاه  در نوغاان  روستای كشاورزان دانش بررسی. 0351. ژ دانشورعامری، و .  سعدالهی، ،.ج اقبالی،
 .كوهدشت كشاورزی جهاد اداره ،فروردين 07 پايدار، كشاورزی ملی كنفرانس. ارگاني 

 اساتان  ترويجای  ماددكاران  توساط  پايادار  كشاورزی هایروش پذيرش رفتار بررسی. 0335 .ح صديقی، و .ا بيگدلی،
 .110-100(: 3)10ايران،  كشاورزی توسعه و اقتصاد تحقيقات. قزوين

 استان كشاورزی ياااااااجترو كارشناسان نگرش بررسی. 0350. ح ،فمی شعبانعلی و .غ ،راد پزشکی ،.م ،مقدم تاجری
 آموزش و يااجترو هاىپژوهش مجله. يجاایترو هایيااتفعال در همراه تلفن از استفاده به نسبت رضوی خراسان
 .05-13 (:1)0 ،كشاورزى

 دريافت برای پرداخت به چغندركاران تمايل احتمال بر مؤثر عوامل بررسی. 0351. س عابد، و .  پارساپور، ،.م تبرايی،
 صانايع  و علاوم ) كشااورزی  توساعه  و اقتصااد  مجلاه (. مشهد شهرستان موردی مطالعه) كشاورزی ترويج خدمات
 .050-311(: 3)00 ،(غذايی

 باه  نسابت  كشااورزان  نگارش  بار  موثر عوامل بررسی. 0335. س سرابی، و .م جمشيدی، ،.م تيموری، ،.  جمشيدی،
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 توساعه  و اقتصااد  تحقيقاات  مجلاه . اياالم  اساتان  در چارداول  و شايروان  شهرستان: موردی مطالعه برنج كاشت
 .037-057(: 3)0-10 ايران، كشاورزی

 بارنج  آفاات  تلفيقای  ماديريت  پذيرش در ارتباطی هایكانال و اطالعاتی منابع تیثير. 0351. م و شريفی،. ی حجازی،
-01(: 1)01 ،(سازندگی و پژوهش) زراعت مجله. فارس استان مرودشت، شهرستان درودزن بخش موردی مطالعه
13. 

 اقتصادی، علوم نامهپژوهش. ايران در كشمش صادراتی قيمت بر ارز نر  انتقالی اثر. 0335. ر پور، و حسين. ج حقيقت،
5(0:) 01-33. 

 مقااالت  مجموعاه  روساتا،  در ارتباطاات  و اطالعاات  فنااوری  كاربرد با آن ارتباط و مجازی ترويج. 0330. ش ،یيرخ
  الکتروني ، پژوهشکده ايران، صنعت و علم دانشگاه: تهران روستا، در ارتباطات و اطالعات فناوری كاربرد همايش
 .اسفند ماه 1و  0

 پنجماين . انگاور  كاردن خشا   برای خورشيدی هایكنخش  انوا  بررسی. 0350. ح پور، مرتضی و .م زاده، داداش
 .شهريور 7و  1 مشهد، فردوسی دانشگاه: مشهد. مکانيزاسيون و كشاورزی های ماشين مهندسی ملی كنگره

-00 (:0)0 وری، بهاره  و توساعه  مجله. راهکارها ارائه و بادام و كشمش صادرات تابع تخمين. 0331.   جهرمی، راسخ
10. 

 پاذيرش  در كااران گندم اطالعاتی منابع و نگرش دانش، نقش بررسی. 0351. غ راد،پزشکی و .ح صديقی، ،.ل رفيعی،
-101 (:11)0 ايران، كشاورزی توسعه و اقتصاد مجله تحقيقات ،(اراک شهرستان موردی مطالعه) خاک ورزیخاک
110. 

 روستايی زنان توانمندسازی در اطالعاتی و ارتباطی كانالهای و منابع نقش. 0350. و اسدی،  . ، شيری، ن.سواری، م
 .331-310(: 0)1های روستايی، مجله پژوهش. درهنديوا شهرستان

 زراعای  هاای  فعاليات  در ترويجای  و آموزشای  های فعاليت نقش بررسی. 0337. م ميردامادی، و .ا عمانی، ،.م صبوری،
 اياران،  كشااورزی  داناش  فصلنامه. 0330-33 هایسال طی گندم محوری طرح در گرمسار شهرستان كارانگندم
0(0:) 003-000. 

 ترويجای  هاای  آماوزش  بر آموزشی وسايل و مواد بکارگيری تاثير. 0335. م طهماسبی، و .  اسدی، ،.  ميرزايی، علی
  .11-01(: 00) كشاورزی، آموزش مديريت پژوهش فصلنامه. كشاورزی

 زميناه  در كاار  ذرت كشااورزان  داناش  بر موثر عوامل. 0333. م بيِنی، و .ک مقدم، رضايی ،.  آجيلی، ،.م راد، عنايتی
 .05-13: 0 كشاورزی، آموزش و ترويج مجله علوم. خوزستان غرب شمال در پايدار كشاورزی
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 مرتعداران ترويجی آموزشی مدت كوتاه های دوره اثربخشی بررسی. 0331. م چيذری، و .غ راد، پزشکی ،.م عبدالملکی،
 .35-03(:0)03 كشاورزی، علوم پژوهشی -علمی مجله. تويسركان شهرستان در

 تهياه  جهات  راياج  های بارگاه مقايسه. 0350. م ميرزايی، و .و رسولی، ،.م ممدی، گل ،. . م نجاتيان، ،.م اقدام، فدايی
 .01-03(:03) طبيعی، منابع و كشاورزی نامه پژوهش. كشمش

 دربااره  شهررضاا  شهرساتان  كشااورزان  دانش بر موثر عوامل. 0335. ن بنداريان، و .م بقايی، ،.ا ميرزايی، ،.س فعلی،
 .50-013(: 0)3 كشاورزی، آموزش و ترويج هایپژوهش مجله. زراعی خاک از بردارینمونه اصول

 هایفتهياا  همايش دومين يار، تصو پردازش ي تکن از استفاده با كشمش مختلف ارقام بندیخوشه. 0351. م كرمانی،
 .0351مهر  0 تهران، دانشگاه: تهران ،كشاورزی هایيستماكوس و يستز يطمح در يننو

 اطالعاات  و داناش  نظاام  كنشگران ارتباطی شبکه واكاوی. 0331. م ميردامادی، و .م حسينی، ،.ش فريمانی، مقدس
 .10-03(: 1)00 كشاورزی، علوم پژوهشی-علمی مجله. فارس استان موردی مطالعه داران مرتع

 مطالعاه ) كشااورزی  محصوالت جهانی بازار در ايران سهم بر مؤثر عوامل مطالعه. 0331. م شاهی، علی و .ر مقدسی،
 .00-37 (:0)03 كشاورزی، علوم پژوهشی-علمی مجله(. كشمش و پسته موردی

 پاذيرش  فرايناد  در ارتبااطی  هاای كاناال  و اطالعااتی  منابع بکارگيری. 0350. ا رضوانفر، و .ف شفيعی، ،.م ميرترابی،
 .305-335 (:3)11 ايران، طبيعی منابع مجله. روستايی پسماند جامع مديريت

 اثربخشای  باه  نسبت كنگاور روستايی برداربهره مردان و زنان ديدگاه مقايسه. 0350. و آبادی، علی و .ا.   زاده، ميرک
 آماوزش  و تارويج  هاای پاژوهش  مجله. كشاورزی نوين اطالعات و دانش انتقال در ترويجی -آموزشی هایروش

 .00-17 (:0)0. كشاورزی

. اوكتاايی  ناهياد  ترجمه. دامپروری و كشاورزی ترويج فرآيند.  0330. ک دبليو، جان دان و .م .ا انتونی ،.ا. اچ هاوكينز،
 .075 روستايی، مسايل بررسی و تحقيقات مركز

 ی منطقاه  ماوردی  ی مطالعاه )قزوين  استان انگور های باغ در مقياس بازده تعيين. 0331. ح و شهبازی،. س يزدانی،
 .37-00(: 1)0 كشاورزی، و اقتصاد(. تاكستان
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Abstract 
The main objective of this study is to measure grape growers’ knowledge of raisin processing and 

packaging in the Takestan Township and its’ correlation with use of information resources. The 

statistical population consists of 2462 grape growers in the central district of the Takestan Township 240 

of whom in 15 villages were selected based on the Cochran sampling formula and applying the multi-

stage randomized stratified sampling method. A questionnaire was used for data collection which was 

satisfactory in terms of reliability and validity. The findings revealed that 867 percent of grape growers 

have access to a moderate level of knowledge about raisin processing and packaging. They have a 

good knowledge of pre-planting grape and have very little knowledge about packaging and 

storage of raisin. The respondents have a high level of access to expert grape growers’ among 

13 information resources and communication channels. They emphasized on their experience, 

their relatives’ knowledge and expert grape growers’ as the most important source of 

knowledge for them. The results of correlation analysis showed that there is a positive 

meaningful correlation between grape growers’ knowledge and the coverage of extension and 

education services and access to information resources and communication channels. Also, 

there was a meaningful difference between the various academic groups in terms of knowledge, 

so the usage of new information tools in updating grape growers' knowledge is recommended. 

 

Keywords: Raisin processing and packaging, Grape growers’ knowledge, Information 

resources, Takestan township 
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