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  چکيده
درصـِد محصـوالت    ۳۰هاي نادرسـت از سـوي کشـاورزان، بـيش از     ساله، با کاربرد شيوههمه

-رو، وزارت جهاد کشاورزي به اجـراي طرحـي مبتنـي بـر بـه     از اين. رودهدر ميكشاورزي به
هـاي  عنوان مهندسين ناظر كشاورزي و نيز آموزش شيوههي بهن دانشگاالتحصيال فارغكارگيري 

حاضـر،  كـاربردي  پژوهش . خته استپرداکاهش ضايعات و افزايش توليد گندم به گندمکاران 
روش  ن ناظر در کاهش ضايعات گنـدم در اسـتان قـزوين، و بـه    امنظور بررسي نقش مهندسبه

شـيوة ميـداني و بـا اسـتفاده از      عات بهآوري اطال جمع. توصيفي و همبستگي انجام شده است
مهنـدس نـاظر طـرح خودكفـايي      ۱۱۲جامعة آماري پژوهش شـامل  . پرسشنامه صورت گرفت

غيرهاي دفعـات تمـاس   دار ميان متدهندة رابطة مثبت و معنيدست آمده نشاننتايج به. گندم بود
تماس با محققان،  با کارشناسان جهاد کشاورزي در مراحل کاشت و برداشت، دفعات انمهندس

ها با نيـاز  هاي آموزشي کاهش ضايعات، ارتباط محتواي کالسن در دورهاميزان شرکت مهندس
ن اهاي عملي با نياز شغلي مهندسـ ن در زمينة کاهش ضايعات گندم، ارتباط دورهاشغلي مهندس

اسـتفاده از  ن ناظر، يهاي دانشگاهي با نياز مهندسدر زمينة کاهش ضايعات گندم، ارتباط آموخته
ن با عوامل ايجاد ضايعات اآموزشي براي آموزش گندمکاران، ميزان آشنايي مهندسوسايل کمک

                                                 
، و استادياران گروه )vahideh.birjandi@yahoo.com(ترتيب، کارشناس ارشد ترويج و آموزش کشاورزی به *

  .واحد علوم و تحقيقات ،ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی
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هـاي كـاهش ضـايعات در مراحـل کاشـت و      ن با راهادر مرحلة کاشت، و ميزان آشنايي مهندس
ن بـر  ادهـد کـه شـيوة نظـارت مهندسـ     واليس نشـان مـي   ـنتايج آزمون کروسکال. داشت است

  . گذار استتأثيرها گونه فعاليتمربوط به كاهش ضايعات گندم بر نقش آنها در اينهاي فعاليت
  )استان(قزوين / مهندسين ناظر/ ضايعات گندم: هاکليدواژه

* * *  
  مقدمه 

توزيع جغرافيـايي ايـن   . گندم دومين محصول عمده در كشورهاي در حال توسعه است
هاي َپست مرطوب شمال مكزيك تـا  اي جهاني است که از زمينمحصول داراي گستره

گنـدم در بـيش از دويسـت ميليـون     . گيـرد هاي هموار خشك قزاقستان را دربرميزمين
بسـياري از كشـاورزان   . شـود  ميهكتار از كشتزارهاي كشورهاي در حال توسعه كشت 

كننـد، حـال آنكـه تعـداد     گندمكار محصوالت خود را در مزارع نسبتًا بزرگ كشت مـي 
هاي شرقي هند و رود گنگ ، بنگالدش و نپـال فقيرنـد و   ويژه در دشتا بهزيادي از آنه

با افزايش جمعيت و شهرنشيني، تقاضا براي توليدات مرغوب . هايي كوچك دارندزمين
از  ).Braun, 2008(گندم مانند نان در كشورهاي در حال توسعه در حال افزايش اسـت  

غذيـة جمعيـت فزاينـدة دنيـا مـورد نيـاز       ، ساالنه يک ميليون تن غله بـراي ت ۲۰۲۰سال 
زمان، براي تأمين نيازهاي مضاعف غذايي در ربع قرن آينده، بايد بـازده  هم. خواهد بود

). Feder, 1999(توليد بخش كشاورزي در كشـتزارهاي موجـود تقريبـًا دو برابـر شـود      
، هـا و صـنعتي شـدن   دليل فرسايش خاک، استقرار بيش از حد جمعيـت در زيسـتگاه   به

در مجموع، ضـايعات  . هاي زير کشت محصوالت حياتي رو به کاهش استميزان زمين
هـاي  هاي زراعي و از بين رفتن محيط تـا حـد زيـادي ناشـي از شـيوه     و تخريب زمين

گذارد مي شدت بر کشورهاي بسيار فقير و پرجمعيت اثرنادرست کشاورزي است که به
)CIMMYT, 2000 .(  

درصد بيش از ميزان کنوني افـزايش   ۴۰تا  ۲۰۲۰م تا سال ميزان تقاضاي جهاني گند
  خواهــد يافــت و ايــن در حــالي اســت كــه منــابع در دســترس بــراي توليــد گنــدم بــا 
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بنابراين، براي تأمين امنيت غذايي و حفظ استقالل كشـور،  . روستيي روبهها محدوديت
توجه ويژه شـود   الزم است به افزايش توليد و بهبود الگوي مصرف اين كاالي راهبردي

بـراي تحقـق خودكفـايي در توليـد     . رو، كاهش ضايعات ضروري خواهد بـود و از اين
در  ۱۳۶۸قـانون بودجـة    ۴۳گندم، طرح افزايش عملكرد گنـدم آبـي در قالـب تبصـرة     

منظور دستيابي به عملكـرد بـاال   مجلس شوراي اسالمي تصويب شد؛ و بدين ترتيب، به
مؤثر در  يهادستاوردهاي علمي و فني، استفاده از روش گيري ازدر واحد سطح با بهره

کاربرد درست كودهاي شـيميايي و بـذرهاي   : اندافزايش توليد آغاز شد، که از آن جمله
هـا، ماشـيني   شده با بازدهي زياد، آبياري مناسب، بهبود مبارزه با آفات و بيمـاري اصالح

احل مختلف توليد و نيز ترويج كردن كاشت و برداشت توأم با آموزش كشاورزان در مر
هــاي تعــاوني در راســتاي هــاي جديــد و تشــويق كشــاورزان بــه ايجــاد تشــكلروش

طـرح  . آالت و ارائة بهتر خدمات فنـي سازي اراضي براي تسهيل كاربرد ماشين يکپارچه
تا سـال   ۱۳۶۸-۶۹محوري گندم آبي با هدف افزايش عملكرد گندم آبي از سال زراعي 

  ). ۱۳۸۱وزارت جهاد كشاورزي، (اجرا درآمد به ۱۳۷۲-۷۳زراعي 
، مقرر شد که براي تسريع در تحقق هدف خودكفايي توليـد گنـدم، طـرح    ۱۳۸۰در 

در دســتور كــار وزارت  ) ۱۳۸۱-۹۰(» افــزايش توليــد و عملكــرد گنــدم   «ســالة ده
تن گنـدم،   ۱۱۲۰۰۰۰۰، با خريد تضميني ۱۳۸۳سرانجام، در . جهادكشاورزي قرار گيرد

ــا خريــد تضــميني ۱۳۸۵ايي در توليــد ايــن محصــول تحقــق يافــت؛ و در  خودكفــ ، ب
تن گندم از كشاورزان ايراني، كشور به پايداري در خودكفايي گنـدم رسـيد    ۱۱۴۷۰۰۰۰

  ). ب ۱۳۸۵وزارت جهاد کشاورزي، (
ن التحصيال فارغكارگيري بيني شد که با بهعملكرد گندم، پيش و توليد افزايش طرح در
» مهندسـين نـاظر مزرعـه   «اورزي، يك حلقة واسطه و تخصصي با عنـوان  هاي كشرشته

طرح مهندسـين نـاظر   «با توجه به نقش گندم در تأمين امنيت غذايي كشور، . ايجاد شود
  . اجرا درآمدها بهدر واحدهاي نمونة استان ۱۳۸۱-۸۲در سال زراعي » مزارع گندم
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اي که پايين گونهرود، بهار ميشمترين ركن توسعة كشاورزي بهنيروي انساني اصلي
برداران بخش کشـاورزي بـه ُكنـدي ايـن     بودن سطح سواد و مسن بودن بسياري از بهره

دليل پايين بودن سـطح سـواد يـا دانـش و مهـارت ايـن بخـش از        انجامد؛ و بهروند مي
  . پذير نخواهد بودتوليدكنندگان، استفادة مطلوب آنها از منابع امکان

د به ايجاد ارتباط و تعامل گسـترده بـا   توان ميتنهايي نبخش دولتي بهاز سوي ديگر، 
كـارگيري  بنـابراين، بـه  . گويي به نيـاز آنهـا بپـردازد   برداران براي پاسخكشاورزان و بهره
هـاي  در عرصه) وزارت جهاد كشاورزي(صورت بازوي اجرايي دولت مهندسين ناظر به

ليــد، کـاهش ضــايعات، اشــتغال  افـزايش تو . توليـد بخــش كشـاورزي ضــروري اســت  
هاي ترويجي غيردولتي و استفاده از نيـروي  ن كشاورزي، گسترش فعاليتالتحصيال فارغ

كارگيري مهندسين كارشناسي در بخش كشاورزي از دستاوردهاي مثبت اجراي طرح به
  ).الف ۱۳۸۵وزارت جهاد كشاورزي، (روند شمار ميناظر به

مبتني بر طرحي جديد بوده و تـاکنون تحقيقـي در    از آنجا که فعاليت مهندسين ناظر
مورد نقش آنها در کاهش ضايعات گندم در استان قزوين صورت نگرفته است، بررسي 

  . اهميتي ويژه دارد اين موضوع از ديدگاه خود آنها

  مباني نظري 
مثابه اسلحه خودكفايي در توليد محصوالت كشاورزي، در عرصة جهان كنوني كه غذا به

هاست، و تأمين امنيت غذايي در كشور از ضروريات رمي در دست برخي از قدرتو اه
ويژه کاهش ضايعات محصوالت راهبردي مانند گندم در اين راستا، به. شود ميمحسوب 

ضايعات گندم در تمام . رودشمار مياز عوامل مهم در افزايش توليد و كاهش واردات به
بازارها و يـا حمـل بـه سـيلوها، هنگـام آرد       مراحل كاشت، داشت، برداشت، عرضه به

دهد؛ اما در اين پـژوهش، بـه   كردن، نگهداري آرد و نيز در تهيه و نگهداري نان رخ مي
  . ضايعات گندم از مراحل كاشت تا برداشت توجه شده است

، )در عمق زياد يا و خاك روي( مزرعه مختلف هايعمق در بذر استقرار دستپاش، كشت
نشده از داليـل ضـايعات در مرحلـة کاشـت     بذرهاي بوجاري و ضدعفونيو استفاده از 
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گونه ضايعات دو درصد از كل گندم توليدي كشور را تشکيل اين. روندشمار ميگندم به
  ). ۱۳۸۵اسدي و همكاران، (دهد مي

هاي هرز و عـدم  ها، علفضايعات در مرحلة داشت به آبياري، كود، آفات و بيماري
درصد برآورد شـده   ۲۲ميزان كل ضايعات در مرحلة داشت . تگي داردتناوب زراعي بس

 ). ۱۳۸۱منصور دهقان، (است 
ضـايعات ناشـي از   : به دو صورت است) ريزش گندم(ضايعات در مرحلة برداشت 

ترين دليل تأخير در برداشـت  مهم. تأخير در برداشت و ضايعات ناشي از شيوة برداشت
ضـايعات ايـن مرحلـه    . گـردد سان به کمباين بازميمحصول به کمبود و عدم دسترسي آ

ها و وسـايل برداشـت   كارگيري ماشينميزان پنج درصِد و متوسط ضايعات ناشي از به به
  ). ۱۳۸۵اسدي و همكاران، (درصد از كل توليد است  ۷۹/۵

هـاي آموزشـي   ريـزي و اجـراي برنامـه   اي كمك بـه برنامـه  هاي مشاورههدف گروه
ها ش رقابت كاربران براي منابع محدود ترويج از مزاياي اين گروهاثربخش است؛ و کاه

كننـد، کـه   هـا چنـدين هـدف را تـأمين مـي     اين گروه). Ebling, 1985(آيد شمار ميبه
گذاري بـر تصـميمات   تأثيرتسريع تغييرات آموزشي ميان مخاطبان هدف ، : اند ازعبارت

اي هـاي مشـاوره  همچنين، گـروه . ودمندها، و تأمين تجربة يادگيري سبراي بهبود برنامه
ارائة اطالعات مفيـد پيرامـون برنامـه بـه     : اندچندين كاركرد مفيد دارند، که از آن جمله

متخصصان ترويج، تحليل و تفسير وضعيت محلي براي شناسـايي نيازهـا و مشـكالت،    
يزي، اجرا راشاعة تصميمات مربوط به برنامه در ميان افراد جامعه، و مشارکت در برنامه

  ).  Barnett et al., 1999(هاي ترويج و ارزشيابي برنامه
كننـد كـه کشـاورزان بـيش از هـر چيـز بـه        السکو و آکردولو بر اين نکته تأکيد مي

اي کشاورزانمان را توانمند سازيم که بتواننـد  گونهبايد به. فناوري و اطالعات نياز دارند
بايـد  ). Laseco and Akeredolu, 2006(د شرکايي فعال در تمام مراحـل توسـعه باشـن   

ها به آنها كمـك کنـد تـا بـه خودشـان      دهندة توسعة انسانمثابه شتابخدمات ترويج به
). Koch and Hayward, 1990(گيري درگير شوند تصميم فرايندكمك كنند و آنگاه در 



  اهللا حسيني، مهدي ميردامادي وحيده بيرجندي، جمال فرج  ۱۳۴
   

 

ريزي امهاي را جزء كليدي و اساس حقيقي برنهاي مشاورهانجمن) Place, 2007(پليس 
  . داندترويج مي

 مرکـز مشـاورة محلـي    ۶۴شرکتي متشکل از  )۱(خدمات مشاورة کشاورزي دانمارک
منظـور توسـعه و حمايـت از    ها و نيز يک مرکز ملـي بـه  براي فروش خدمات و توصيه

. خدمات مشاورة کشاورزي است که هم ادارة آن و هم استفاده از آن با کشاورزان است
وظـايف اصـلي مرکـز    ). DAAS, 2004(گردد برمي ۱۸۷۵پيش از  سابقة اين شرکت به

هـاي متخصصـان و ارتبـاط بـا     ارائـة توصـيه  : انـد از مشاورة کشاورزي دانمارک عبارت
مشاوران محلي؛ ايجاد ارتباط ميان دانش و اطالعات، و پر کردن شکاف اطالعـاتي بـين   

اي شـامل  ي توسـعه هـا مؤسسات تحقيقات کشاورزي و مشاوران محلي؛ انجام فعاليـت 
هـاي تحقيقـات بـه کشـاورزي کـاربردي؛      ها و ابزارهايي براي تبديل يافتهتوسعة روش
ها و مطالعات با همکاري مراکز مشاورة محلي و مؤسسـات تحقيقـاتي؛ و   انجام آزمايش

آموزش و کارآموزي آموزشگران کشاورزان، مشـاوران محلـي، مدرسـان کشـاورزي، و     
 ). Hansen, 2001(کشاورزان 

ي دولت درسـطح كشـور   ها حمايتتدوين شده و با  ۱۳۸۱در » طرح ناظرين گندم«
هاي هر منطقه، تعدادي از كشاورزان بـا مشـاوره و   با توجه به ويژگي. در حال اجراست

مهندسين ناظر . كنندهاي كشاورزي بر مشكالت غلبه مين رشتهالتحصيال فارغمشاركت 
هاي فني دربارة اسـتفاده از  به ارائة مشاوره و توصيهطرح با استفاده از توان علمي خود 

پردازند و موجبات ارتقـاي سـطح   هاي درست کاشت، داشت و برداشت گندم ميشيوه
هاي توليد، افزايش درآمد مديريت مزرعه، بهبود كيفيت توليد، حفظ منابع، كاهش هزينه

كفايي و پايداري در كشاورزان، كاهش ضايعات و در نتيجه، افزايش توليد و تحقق خود
  . سازندآن را فراهم مي
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  شده و مباني نظري تحقيقاي از تحقيقات انجامخالصه: چارچوب نظري -۱جدول 
  شدهتحقيقات انجام  مباني نظري

ــالس ــواي ك ــاط محت ــر ارتب ــين متغي ــيب ــاي آموزش ــاز  -ه ــا ني ترويجــي ب
 .دار وجود داردکنندگان و اثربخشي آموزش رابطة معني شرکت

، )۱۳۸۰(اليي مو
  )۱۳۸۲(فروزش 

ــالس ــواي ك ــاط محت ــر ارتب ــين متغي ــيب ــاي آموزش ــاز  -ه ــا ني ترويجــي ب
  .ندارد وجود دارمعني رابطة ناظر مهندسين عملکرد اثربخشي و کنندگان شرکت

   يغياثوند غياث
)۱۳۸۴(  

،  )۱۳۸۱(فرامرزي   .دار وجود داردبين شرکت در دورة آموزشي با اثربخشي رابطة معني
  )۱۳۸۰(اليي مو

  )۱۳۸۳(معتمد   .دار وجود نداردبين شرکت در دورة آموزشي و اثربخشي رابطة معني
دار هــاي آموزشــي و اثربخشــي رابطــة معنــي    بــين اســتفاده از کــالس

  .وجود دارد
  ،)۱۳۸۱(کنشلو 
)۱۳۸۴( يغياثوند غياث

ــک ــايل کم ــتفاده از وس ــين اس ــي   ب ــة معن ــي رابط ــي و اثربخش دار آموزش
 .داردوجود ن

  ،)۱۳۸۱(فرامرزي 
  )۱۳۷۸(آييني 

ــک ــايل کم ــتفاده از وس ــين اس ــي   ب ــة معن ــي رابط ــي و اثربخش دار آموزش
  .وجود دارد

  ،)۱۳۸۳(معتمد 
)۱۳۸۴( يغياثوند غياث

دار بين ارتباط با محققان و اثربخشي عملکـرد مهندسـين نـاظر رابطـة معنـي     
)۱۳۸۴( يغياثوند غياث  .وجود دارد

کننـدگان و اثربخشـي رابطـة    هاي عملي با نياز شـرکتدورهبين متغير ارتباط
)۱۳۸۴( يغياثوند غياث .دار وجود داردمعني

)۱۳۸۴( يغياثوند غياث  .دارد تأثيرشيوة نظارت بر اثربخشي عملکرد مهندسين ناظر 

  اهداف 
هدف كلي پژوهش حاضر بررسي نقش مهندسين نـاظر در كـاهش ضـايعات گنـدم در     

  :اند ازت و اهداف اختصاصي آن عبارتاستان قزوين اس
  شدة مهندسين ناظر در كاهش ضايعات گندم؛هاي انجامفعاليت تأثيربررسي  - ۱
  هاي مهندسين ناظر در زمينة كاهش ضايعات گندم؛شناسايي عوامل مؤثر در فعاليت - ۲
  شناسايي موانع موجود در فعاليت مهندسين ناظر در زمينة كاهش ضايعات گندم؛ و  - ۳
  .هاي فردي مهندسين ناظر در استان قزوينا ويژگيآشنايي ب - ۴
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  روش 
هـا از نـوع كّمـي و    لحاظ ماهيـت داده لحاظ هدف از نوع كاربردي، بهپژوهش حاضر به

همبسـتگي   -روش توصيفيلحاظ نحوة گردآوري اطالعات از نوع پيمايشي بوده و به به
ناظر طـرح خودكفـايي   نفر از مهندسين  ۱۱۲جامعة آماري اين تحقيق . انجام شده است
زهـرا،  كه در استان قزوين در پنج شهرستان آبيـك، البـرز، بـوئين    شود ميگندم را شامل 

متغير وابستة اين پـژوهش نقـش مهندسـين نـاظر در     . کنندتاكستان و قزوين فعاليت مي
متغير مسـتقِل ايـن پـژوهش     ۳۱همچنين، . كاهش ضايعات گندم در استان قزوين است

سطح تحصيالت؛ رشتة تحصيلي؛ تجربة كاري؛ ميزان اراضي زير پوشـش؛  : اند ازعبارت
نوع اراضي زير پوشش؛ تعداد قطعات اراضي تحت نظـارت؛ تعـداد گنـدمکاران تحـت     
نظارت؛ تعداد دفعات تماس با كشاورزان؛ تعداد دفعات تماس با كارشناسان تـرويج در  

عداد دفعـات تمـاس بـا    سازمان جهاد كشاورزي در مراحل كاشت، داشت و برداشت؛ ت
كارشناسان مسئول در سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منـابع طبيعـي؛ تعـداد دفعـات     
تماس با محققان بخش كشاورزي در زمينة كاهش ضايعات گندم؛ تعداد دفعات تمـاس  
با كارشناسان مركز خدمات كشاورزي در زمينة كاهش ضـايعات گنـدم؛ ميـزان ارتبـاط     

ترويجِي برگزار شده بـا نيـاز شـغلي مهندسـين نـاظر در       -يهاي آموزشمحتواي كالس
هـاي آمـوزش عملـي بـا نيـاز شـغلي       زمينة كاهش ضايعات گندم؛ ميـزان ارتبـاط دوره  

آموزشـي  مهندسين ناظر در زمينة كاهش ضايعات گندم؛ ميزان استفاده از وسـايل كمـك  
هـاي  از كـالس  براي آموزش گندمكاران در زمينة كاهش ضايعات گندم؛ ميزان اسـتفاده 

ــدمكاران؛ برخــورداري از    -آموزشــي ــراي گن ــة كــاهش ضــايعات ب ترويجــي در زمين
ي فني سازمان نظـام مهندسـي كشـاورزي و منـابع طبيعـي در زمينـة كـاهش        ها حمايت

هاي آموزشي برگزار شده در زمينة ضايعات گندم؛ ميزان شركت مهندسين ناظر در دوره
هاي دانشگاهي مهندسين ناظر با نياز شـغلي  وختهكاهش ضايعات گندم؛ ميزان ارتباط آم

هاي مربـوط  آنها در زمينة كاهش ضايعات گندم؛ شيوة نظارتي مهندسين ناظر بر فعاليت
به كاهش ضايعات گندم؛ ميزان آشنايي مهندسين ناظر با عوامل ايجاد ضايعات گندم در 
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هـاي كـاهش   همراحل كاشت، داشت و برداشت؛ ميـزان آشـنايي مهندسـين نـاظر بـا را     
هـاي  ضايعات گندم در مراحل كاشت، داشـت و برداشـت؛ و ميـزان عمـل بـه توصـيه      

بـراي بررسـي   . مهندسين ناظر در مراحل كاشت، داشت و برداشـت توسـط كشـاورزان   
روايي پرسشنامه در اين تحقيق، از نظرات اساتيد و دانشجويان گروه ترويج و آمـوزش  

همجنـين، بـراي   . د كشاورزي استان استفاده شدكشاورزي و نيز کارشناسان سازمان جها
سنجش قابليت اعتماد پرسشنامه در اين تحقيق، ابتـدا بـا اسـتفاده از آزمـون مقـدماتي،      

ها توسط پانزده مهندس ناظر طرح خودكفايي گندم صورت گرفـت و  تکميل پرسشنامه
خ بـراي  ، ضـريب آلفـاي كرونبـا   SPSSافـزار  با استفاده از روش آلفاي كرونبـاخ و نـرم  

افـزار  ها با استفاده از نرمدرصد شد؛ سپس، پردازش داده ۸۹پرسشنامة مورد نظر برابر با 
SPSS Win صورت گرفت.  

  ها و نتايج يافته
  ها و نتايج توصيفييافته

هاي فردي مهندسين نـاظر  دست آمده از بررسي ويژگيدر بخش آمار توصيفي، نتايج به
بـا بيشـترين    سال است و ۲۸گويان ميانگين سن پاسخدهد که در اين پژوهش، نشان مي
تـرين  ساله و مسن ۲۳ترين فرد، جوان. سال دارند ۲۷تا  ۲۳درصد آنها بين  ۴۷فراواني، 
درصـد از   ۹/۰گويـان از مـدرک ليسـانس و    درصد پاسـخ  ۴/۸۸. ساله است ۶۴فرد نيز 

ـ درصد از پاسخ ۶۰تحصيلي  رشتة. ليسانس برخوردارندمدرک فوق ان، بـا بيشـترين   گوي
درصـد از آنهـا    ۹/۸تحصـيلي   فراواني، زراعت و اصالح نباتات است؛ همچنين، رشـتة 

درصد تـرويج و   ۵/۴شناسي، درصد خاک ۵/۴درصد توليدات گياهي،  ۶/۳پزشکي، گياه
  .هاي کشاورزي استدرصد نيز ماشين ۷/۲درصد آبياري، و  ۷/۲آموزش کشاورزي، 

گويان حـاکي از آن اسـت کـه    مشخصات زراعي پاسخ دست آمده از بررسينتايج به
درصد از آنها از نوع  ۸درصد از مهندسين ناظر از نوع آبي و  ۲/۹۰اراضي تحت نظارت 

درصد از مهندسين ناظر هم آبـي و هـم    ۸/۱ديم بوده و همچنين، اراضي تحت نظارت 
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وط بـه کـاهش   هاي مرببر فعاليت) درصد ۵/۵۴(گويان بيش از نيمي از پاسخ .ديم است
صـورت  درصد به ۷/۲صورت گروهي، درصد به ۱/۴۰صورت فردي و ضايعات گندم به

گويـان در  متوسط سابقة خدمت پاسـخ . کنندگروهي در قالب شرکت تعاوني نظارت مي
 ۷/۲۷بـا بيشـترين فراوانـي،     و طرح مهندسين ناظر مزارع گندم بيش از دو سـال اسـت  

متوسـط تعـداد دفعـات مراجعـة     . انـد شرکت داشـته درصد از آنها دو سال در اين طرح 
مهندسين ناظر به کارشناسان ترويج در سازمان جهاد کشاورزي در مرحلة کاشت بـيش  
از دو بار در هفته، در مرحلة داشت سه بار در هفته، و در مرحلة برداشت نيـز بـيش از   

سـين نـاظر بـا    درصـد از مهند  ۱/۴۹ با بيشترين فراوانـي، ارتبـاط   .دو بار در هفته است
بـوده و   محققان بخش کشـاورزي در زمينـة کـاهش ضـايعات گنـدم در حـد متوسـط       

هـاي  گويـان در دوره درصـد از پاسـخ   ۴۲ همچنين، با بيشترين فراواني، ميـزان شـرکت  
درصـد از مهندسـين    ۴۲بيش از . آموزشي کاهش ضايعات گندم در حد زياد بوده است

هاي آموزش عملي با نياز شغلي رند که ارتباط دورهناظر، با بيشترين فراواني، بر اين باو
  . آنها در زمينة کاهش ضايعات گندم در حد متوسط است

  ها و نتايج تحليلي يافته
محققـان   محاسبة ضريب همبستگي بين دو متغير تعداد دفعات تماس مهندسين ناظر بـا 
ت گنـدم  بخش كشاورزي در زمينة كاهش ضايعات گندم و نقش آنها در کاهش ضـايعا 

عبـارت   بـه . دار وجـود دارد حاکي از آن است که بين اين دو متغير رابطة مثبت و معني
ديگر، هر چه ميزان تماس مهندسين ناظر با محققان بخش كشاورزي در زمينـة كـاهش   

هاي آنها در کاهش ضايعات گندم نيز بيشتر ضايعات گندم بيشتر باشد، اثربخشي فعاليت
دار بين ارتبـاط  بيانگر وجود رابطة معني) ۱۳۸۴( يغياثوند غياث نتايج تحقيق. خواهد بود

با محققان و اثربخشي مهندسين در کاهش ضايعات گندم بوده است که اين موضوع در 
  .شود ميتحقيق حاضر نيز تأييد 
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 -هـاي آموزشـي  نتايج ضريب همبستگي بين دو متغير ميزان ارتباط محتواي كـالس 
ز شغلي مهندسين ناظر در زمينة كاهش ضايعات گندم و نقش ترويجِي برگزار شده با نيا

دار بين اين دو متغير دهندة وجود رابطة مثبت و معنيآنها در کاهش ضايعات گندم نشان
دهد که بين ميـزان ارتبـاط محتـواي    نشان مي) ۱۳۸۴( ينتايج تحقيق غياثوند غياث. است
دار اثربخشي فعاليت رابطة معنـي کنندگان و ترويجي با نياز شرکت -هاي آموزشيكالس

همچنـين، نتـايج مطالعـات    . شـود  ميوجود ندارد که در اين پژوهش، اين مطلب تأييد ن
دار بـين ميـزان ارتبـاط    بيـانگر وجـود رابطـة معنـي    ) ۱۳۸۲(و فروزش ) ۱۳۸۰(مواليي 

کننـدگان و اثربخشـي فعاليـت    ترويجي بـا نيـاز شـرکت    -هاي آموزشيمحتواي كالس
  . شود ميظر در کاهش ضايعات گندم است که در اين پژوهش نيز تأييد مهندسين نا

هاي آموزِش عملـي  نتايج محاسبة ضريب همبستگي بين دو متغير ميزان ارتباط دوره
با نياز شغلي مهندسين ناظر در زمينة كـاهش ضـايعات گنـدم و نقـش آنهـا در کـاهش       

نتـايج  . ايـن دو متغيـر اسـت    دار بينضايعات گندم حاکي از وجود رابطة مثبت و معني
هـاي آمـوزِش   دهد که بـين ميـزان ارتبـاط دوره   نشان مي) ۱۳۸۴( يتحقيق غياثوند غياث
دار وجـود دارد  کنندگان و اثربخشي عملکرد مهندسين رابطة معنـي عملي با نياز شرکت

  . شود ميکه در اين پژوهش نيز تأييد 
آموزشي براي ه از وسايل كمكمحاسبة ضريب همبستگي بين دو متغير ميزان استفاد

آموزش گندمكاران در زمينة كاهش ضايعات گندم و نقـش مهندسـين نـاظر در کـاهش     
نتـايج  . دار بين ايـن دو متغيـر اسـت   ضايعات گندم حاکي از وجود رابطة مثبت و معني

دهـد کـه بـين اسـتفاده از     نشـان مـي  ) ۱۳۸۴( يو غياثوند غياث) ۱۳۸۳(تحقيقات معتمد 
دار وجود دارد کـه  موزشي و اثربخشي عملکرد مهندسين ناظر رابطة معنيآوسايل کمک

و فرامرزي ) ۱۳۷۸(، در حالي که نتايج مطالعات آييني شود ميدر اين پژوهش نيز تأييد 
دار بين اين دو متغير است کـه در ايـن پـژوهش،    بيانگر عدم وجود رابطة معني) ۱۳۸۱(

  . شود مياين مطلب تأييد ن
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 -هـاي آموزشـي  همبستگي بين دو متغيـر ميـزان اسـتفاده از كـالس    محاسبة ضريب 
ترويجي براي گندمكاران در زمينة كاهش ضـايعات گنـدم و نقـش مهندسـين نـاظر در      

دار وجـود  دهد که بين اين دو متغير رابطة مثبت و معنـي کاهش ضايعات گندم نشان مي
دهندة وجـود رابطـة   نشان )۱۳۸۴( يو غياثوند غياث) ۱۳۸۱(نتايج تحقيقات کنشلو . دارد
هاي آموزشي و اثربخشي عملکرد مهندسين ناظر است که دار بين استفاده از کالسمعني

  . شود ميدر اين پژوهش نيز تأييد 
هـاي  محاسبة ضريب همبستگي بين دو متغير ميزان شركت مهندسين نـاظر در دوره 

عات گندم حـاکي از  آموزشي در زمينة كاهش ضايعات گندم و نقش آنها در کاهش ضاي
و ) ۱۳۸۰(نتايج تحقيقات مواليي . دار بين اين دو متغير استوجود رابطة مثبت و معني

هاي آموزشي و اثربخشي رابطـة  دهد که بين شرکت در دورهنشان مي) ۱۳۸۱(فرامرزي 
، در حـالي کـه نتـايج مطالعـة     شـود  ميدار وجود دارد که در اين پژوهش نيز تأييد معني

هـاي آموزشـي و   دار بين شـرکت در دوره بيانگر عدم وجود رابطة معني) ۱۳۸۳(معتمد 
همبسـتگي   ۲جـدول  . شـود  مـي اثربخشي است که در اين پژوهش، اين مطلب تأييـد ن 

  . دهدبرخي متغيرهاي مستقل تحقيق با متغير وابسته را نشان مي
شـيوة نظـارت   اي واليس و با مقايسة ميانگين رتبه ـبر اساس نتايج آزمون کروسکال

هاي مربوط به كاهش ضايعات گندم و نيز با توجه بـه مقـادير   مهندسين ناظر بر فعاليت
۹۷۷/۵=۲x  ۰۵۰/۰و=pدار بين مهندسـين نـاظر در   ، از نظر نحوة نظارت، اختالفي معني

به عبارت ديگر، شـيوة نظـارت مهندسـين نـاظر بـر      . سطح پنج درصد خطا وجود دارد
هش ضايعات گندم بر نقـش آنهـا در کـاهش ضـايعات گنـدم      هاي مربوط به كافعاليت
هاي مربوط بـه كـاهش ضـايعات    نظارت مهندسين ناظر بر فعاليت تأثير. گذار استتأثير

. هاي نظارت بر کـاهش ضـايعات گنـدم اسـت    شيوة تعاوني بيش از ديگر شيوهگندم به
اثربخشي عملکرد  دهد که شيوة نظارت درنشان مي) ۱۳۸۴( ينتايج مطالعة غياثوند غياث

  . شود ميدارد که در اين پژوهش نيز تأييد  تأثيرمهندسين ناظر 
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ترتيب، سـه متغيـر   دهد که بهشيوة گام به گام نشان مينتايج رگرسيون چندمتغيره به
ترويجـي بـا    -هاي آموزشـي ارتباط محتواي کالس«، »آموزشياستفاده از وسايل کمک«

ميـزان آشـنايي مهندسـين    «و » کاهش ضايعات گندم نياز شغلي مهندسين ناظر در زمينة
وارد معادلـة رگرسـيون چنـدمتغيره شـده و در     » هاي کاهش ضـايعات گنـدم  ناظر با راه
نقش مهندسين نـاظر در کـاهش ضـايعات    «درصد از تغييرات متغير وابستة  ۴۵مجموع، 

  ). ۳جدول (اند را باعث شده» گندم
  

  ل تحقيق با متغير وابستة نقش همبستگي برخي متغيرهاي مستق -۲جدول 
  مهندسين ناظر در کاهش ضايعات گندم

p مقدار  rمقدار   متغير مستقل

  ۰۰۹/۰ ۲۵۱/۰ ∗∗ دفعات تماس با کارشناسان جهاد کشاورزي در مرحلة کاشت
  ۰۰۴/۰ ۲۷۴/۰ ∗∗ دفعات تماس با کارشناسان جهاد کشاورزي در مرحلة برداشت

  ۰۰۰/۰ ۳۴۹/۰ ∗∗ ورزيدفعات تماس با محققان بخش کشا
  ۰۰۰/۰  ۳۲۹/۰∗∗ دفعات تماس با کارشناسان مرکز خدمات

  ۰۰۴/۰  ۳۰۶/۰∗∗ ميزان شرکت مهندسين در دورة آموزشي کاهش ضايعات گندم
  ۰۳۷/۰  ۱۹۸/۰∗  ضايعات گندم کاهش زمينة در ناظر مهندسين نياز با هاکالس محتواي ارتباط
  ۰۱۹/۰  ۲۲۳/۰∗  ناظر در زمينة کاهش ضايعات گندممهندسين نياز با عملي هايدوره ارتباط
  ۰۲۹/۰  ۲۰۷/۰∗  کاهش ضايعات  زمينة در ناظر مهندسين نياز با دانشگاهي هايآموخته ارتباط

  ۰۰۰/۰  ۵۲۹/۰∗∗ آموزشياستفاده از وسايل کمک
  ۰۰۲/۰  ۳۴۲/۰∗∗ استفاده از روش کالس آموزشي

  ۰۲۴/۰  ۲۱۶/۰∗ عات در مرحلة کاشتميزان آشنايي مهندسين با عوامل ايجاد ضاي
  ۰۲۶/۰  ۲۱۲/۰∗  هاي كاهش ضايعات در مرحلة کاشتميزان آشنايي مهندسين با راه

  ۰۴۵/۰  ۱۹۱/۰∗ هاي كاهش ضايعات در مرحلة داشتآشنايي مهندسين با راه
  ۰۴۳/۰  ۱۹۵/۰∗ هاي مهندسين ناظر در مرحلة داشتعمل به توصيه

        %  ۱داري در سطح نيمع ∗∗، %۵داري در سطح معني ∗
  تحقيق يهايافته: مأخذ
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  خالصة مراحل ورود متغيرهاي مستقل به معادلة رگرسيون -۳جدول 

مراحل  متغيرهاي وارد شده به معادلة رگرسيون
 Bضرايب 

متغيرهاي وارد 
  شده به معادله

۲R  F  

  ۸۱۳/۲۱   ∗ ۲۷۳/۰  ۱۶۹/۰ ۱ آموزشياستفاده از وسايل کمک
 آموزشياز وسايل کمک استفاده

ــالس  ــواي ک ــاط محت ــي ارتب ــاي آموزش  -ه
 ترويجي با نياز شغلي مهندسين ناظر

۲  ۱۵۵/۰  
۹۰۲/۰  ۴۰۲/۰  ∗ ۱۳۷/۱۹  

 آموزشياستفاده از وسايل کمک
ــالس  ــواي ک ــاط محت ــي ارتب ــاي آموزش  -ه

  ترويجي با نياز شغلي مهندسين ناظر
هاي کاهش ضـايعات  آشنايي مهندسين با راه

 شتدر مرحلة کا

۳  

۱۳۶/۰  
۱۵۹/۱  
  
۱۴۵/۰  

۴۷۸/۰  
  
  

∗ ۰۶۶/۱۷  

  % ۱داري در سطح معني ∗
  تحقيق يهايافته: مأخذ

  گيري و پيشنهادهانتيجه
آيد کـه هـر چـه ميـزان تمـاس مهندسـين نـاظر بـا         ياز نتايج پژوهش حاضر چنين برم

كارشناسان مركز خدمات كشاورزي بيشتر باشد، نقش آنها در کاهش ضايعات گندم نيز 
هـاي مهندسـين نـاظر بـا     بسا نمايانگر ارتباط مسـتقيم فعاليـت  شتر خواهد بود، که چهبي

همچنـين، مركـز خـدمات كشـاورزي در دهسـتان کـه محـل        . روستا و کشاورزان باشد
رو، حضـور  هاي آموزشي کشاورزان است، واقـع شـده اسـت و از ايـن    کالس يبرگزار

  . با کشاورزان خواهد شدمهندسين ناظر در مرکز خدمات باعث ارتباط بيشتر 
همچنين، نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که هر چه ميزان تماس مهندسين نـاظر  
با كارشناسان ترويج در سازمان جهاد كشاورزي در مرحلة برداشت بيشتر باشـد، نقـش   

از آنجا که ميـزان دانـش و مهـارت    . آنها در کاهش ضايعات گندم نيز بيشتر خواهد شد
در مراحل کاشت و برداشت گندم کمتر از مرحلة داشت است، تماس بـا   مهندسين ناظر
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هاي آموزش عملـي  دليل استفاده از کالسکارشناسان جهاد کشاورزي در اين مراحل به
هـاي مهندسـين نـاظر    د باعث اثربخشي فعاليتتوان ميو نظري سازمان جهاد کشاورزي 

دانش و مهارت مهندسـين نـاظر   شود؛ در حالي که در مرحلة داشت، از يک سو، ميزان 
بيشتر است و از سوي ديگر، بين تحقيقات و ترويج چندان ارتباطي وجود نـدارد و نيـز   

بنـابراين،  . هاي تحقيقاتي با نياز واقعي کشاورزان چندان مرتبط و متناسـب نيسـت  يافته
در  -برخالف مرحلـة برداشـت   -ان جهاد کشاورزي در مرحلة داشتتماس با کارشناس

  . هاي مهندسين ناظر چندان مؤثر نخواهد بودش دانستهافزاي
هاي محاسبة ضريب همبستگي، بين دو متغير عمـل کـردن كشـاورزان بـه     طبق يافته

هاي مهندسين ناظر در مراحـل کاشـت و برداشـت و نقـش مهندسـين نـاظر در       توصيه
ــي     ــت و معن ــة مثب ــدم رابط ــايعات گن ــاهش ض ــدارد ک ــود ن ــه  . دار وج ــن يافت   از اي

گيري کرد که ميزان دانش گندمکاران در مراحل کاشت و برداشـت  چنين نتيجه وانت مي
هاي مهندسين ناظر در اين مراحل باعـث افـزايش   کارگيري توصيهبنابراين، به. کم است

موقع ، در حالي که عدم دسترسي بهشود ميدانش کشاورزان و کاهش ضايعات محصول 
  کـه بـين عمـل بـه      شـود  مـي لـة داشـت باعـث    الزم در مرح يهـا نهاده يبه مقادير کاف

ها در اين مرحله و نقش مهندسين ناظر در کاهش ضايعات گندم ارتباطي وجـود  توصيه
  . نداشته باشد

هـاي  نتايج محاسبة ضريب همبستگي بين دو متغيـر آشـنايي مهندسـين نـاظر بـا راه     
ت گنـدم  كاهش ضايعات گندم در مرحلة برداشت و نقش آنها در زمينة کـاهش ضـايعا  

دار بين اين دو متغير است؛ زيـرا در مراحـل   دهندة عدم وجود رابطة مثبت و معنينشان
. کاشت و داشت، ميزان نظارت و ارتبـاط مهندسـين نـاظر بـا گنـدمکاران بيشـتر اسـت       

آالت پيشرفته و نـوين بـراي برداشـت محصـول     همچنين، در مرحلة برداشت، از ماشين
  . شود مياستفاده ن

ايج اين تحقيق، بين دو متغير ميزان آشنايي مهندسين ناظر با عوامل ايجاد بر اساس نت
ضايعات گندم در مراحل داشت و برداشت و نقش آنها در کاهش ضايعات گندم رابطـة  
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نتيجه گرفـت کـه در مرحلـة برداشـت،      توان ميبنابراين، . دار وجود نداردمثبت و معني
آالت کاران کـم اسـت و نيـز از ماشـين    ميزان دانش و مهارت مهندسـين نـاظر و گنـدم   

هـاي  همچنين، در مرحلة داشت، نهـاده . شود ميپيشرفته و نوين براي برداشت استفاده ن
هـاي  و گندمکاران نيز به توصيه گيرد نميموقع در دسترس کشاورزان قرار کشاورزي به

دسـين  از سـوي ديگـر، ارتبـاط مهن   . کنندمهندسين ناظر در اين مرحله چندان عمل نمي
  . ناظر با کشاورزان در مرحلة کاشت بيش از مرحلة برداشت است

  :شود ميزير ارائه  يبر اساس نتايج اين تحقيق، پيشنهادها
از آنجا که دفعات تمـاس مهندسـين نـاظر بـا کارشناسـان تـرويج سـازمان جهـاد          - ۱

هـاي آنهـا در کـاهش    کشاورزي در مرحلة کاشت و برداشت بر اثربخشي فعاليـت 
کـه بـا برگـزاري جلسـات مسـتمر بـين        شـود  ميافزايد، پيشنهاد يندم مضايعات گ

 کارشناسان جهاد کشاورزي و مهندسين ناظر، ميزان اين ارتباط بيشتر شود؛ 
هاي مهندسين ناظر بر اثر آشنايي هر چه بيشتر با توجه به افزايش اثربخشي فعاليت - ۲

 شـود  مـي گندم، پيشنهاد  هاي کاهش ضايعاتآنها با عوامل ايجاد ضايعات و نيز راه
هـاي آموزشـي و سـمينارهايي بـا حضـور      هـاي آمـوزش عملـي، کـالس    که دوره

دانش و مهارت مهندسين ناظر در ايـن   يمتخصصان تشکيل شود تا موجبات ارتقا
 زمينه فراهم آيد؛ و 

 يهاي مهندسين نـاظر از سـو  کار بستن توصيهاز آنجا که بر اساس نتايج تحقيق، به - ۳
هاي مهندسـين در کـاهش ضـايعات گنـدم     ه افزايش اثربخشي فعاليتگندمکاران ب

هـاي  موقـع بـه نهـاده   انجامد، الزم است تسهيالتي فراهم شود تا کشـاورزان بـه  مي
آالت شـده، کـود، سـموم دفـع آفـات و نيـز ماشـين       کشاورزي مانند بذور اصـالح 

  .کشاورزي دسترسي يابند
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  يادداشت
1. Danish Agricultural Advisory Service (DAAS) 

  منابع
هـاي  سنجش اثربخشي آموزش مولدان در افزايش توليد برنج در استان، )۱۳۷۸. (آييني، ف

دانشـگاه آزاد  . نامة كارشناسـي ارشـد  پايان. ۱۳۷۶-۷۷هاي گيالن و مازندران در سال
  .اسالمي، واحد علوم و تحقيقات

ارزش اقتصادي ضـايعات گنـدم بـر     بررسي«، )۱۳۸۵. (و مستوفي، م. فر، ب، پيرايش.اسدي، ه
، فصلنامة سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعـي . »اساس تحقيقات موجود

  .۴۶، صفحة ۱۴شمارة سال چهارم، 
بررسي اثربخشي عملكرد كارشناسان ناظر طرح محوري گنـدم  ، )۱۳۸۴. (غياثوند غياثي، ف

. نامة كاشناسي ارشـد پايان. ۱۳۸۳-۸۴بر ميزان توليد در استان قزوين در سال زراعي 
  .دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات

هاي ترويجي گندمكاران شهرستان گرمسار در بررسي اثربخشي آموزش، )۱۳۸۱. (كنشلو، ع
دانشـگاه آزاد  . نامة كارشناسي ارشدپايان. ۱۳۷۹-۸۰هاي افزايش توليد گندم طي سال

  .اسالمي، واحد علوم و تحقيقات
اي زنـان  هاي آموزش غيررسمي فني و حرفـه سنجش اثربخشي دوره، )۱۳۸۱. (مرزي، جفرا

دانشـگاه  . نامة كارشناسي ارشدپايان. ۱۳۷۹-۸۰هاي باف روستايي ايالم طي سالقالي
  .آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات

ترويجـي سـربازان    -هاي آموزشـي تخصصـي  بررسي اثربخشي دوره، )۱۳۸۲. (فـروزش، ا 
دانشگاه آزاد اسالمي، واحـد  . نامة كارشناسي ارشدپايان. ندگي از ديدگاه سربازانساز

  .علوم و تحقيقات
شـده بـه   ترويجـي ارائـه   -هـاي آموزشـي  بررسي ميزان اثربخشي دوره، )۱۳۸۳. (معتمد، ر

دانشـگاه  . نامة كارشناسـي ارشـد  پايان. داوطلبان طرح بسيج سازندگي شهرستان كرج
  .د علوم و تحقيقاتآزاد اسالمي، واح

تعيين ميزان ضايعات گندم بعد از برداشت تا تحويل به مبـادي  ، )۱۳۸۱. (منصور دهقـان، ح 
  .دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات. نامة کارشناسي ارشدپايان. مصرف
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