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چکیده
 یکـی از فعالیت هـای ترویجـی بـه منظـور بـاال بـودن دانـش علمـی و توانمندسـازی کشـاورزان، اجـرای برنامه هـای 
کشـتزارهای نمونـه )بـه عنـوان پایـگاه الگوی ترویجی( بـا هدف افزایـش کّمی و کیفی و تولیـد پایدار محصوالت کشـاورزی 
اسـت. ایـن پژوهـش بـه منظـور مقایسـه میـزان کاربـرد نهاده هـا در پنـج محصـول زراعـی گنـدم آبی، گنـدم دیـم، کلزا، 
چغندرقنـد و سـیب زمینی توسـط کشـاورزان در دو زمان پیـش و پس از اجرای پایـگاه الگوی ترویجی در فاصله سـا ل های 
ـ 1396 در اسـتان همـدان انجـام شـد. ایـن پژوهـش بـه لحـاظ هـدف کاربـردی، از لحـاظ نحـوه ی گـردآوری داده هـا  97
میدانـی، از نظـر امـکان و تـوان کنتـرل متغیرهـا شبه آزمایشـی و از نظـر آمـاری، علّـیـ  مقایسـه ای اسـت. جامعـه آماری 
78 پایـگاه الگـوی ترویجـی در اسـتان همـدان بـود. بـرای انتخـاب نمونه هـا در ابتـدا از موقعیت هـای مختلـف جغرافیایی 
اسـتان، پنج شهرسـتان کبودرآهنگ )شـمال(، همـدان )مرکز(، نهاوند )جنوب(، فامنین )شـرق( و اسـدآباد )غـرب( انتخاب 
شـدند. شـمار پایگاه هـای الگـوی ترویجـی در این شهرسـتان ها 43 مـورد بود. با اسـتفاده از جدول نمونه گیری کرجسـی و 
مـورگان، 36 پایـگاه الگـوی ترویجـی به عنوان نمونه و واحـد تحلیل انتخاب شـدند. در ادامه، 142 تن از کشـاورزان اصلی و 
تابعـی )پیـرو( عضـو ایـن پایگاه هـا با اسـتفاده از روش نمونه گیـری تصادفی انتخـاب و مورد بررسـی قرار گرفتنـد. نتایج به 
دسـت آمـده از آزمـون  t نشـان داد کـه میزان کاربـرد نهاده ها، به جز نیروی کار انسـانی، پـس از اجرای این مـدل ترویجی 
کاهـش پیـدا کـرده و تفـاوت بیـن کاربـرد نهاده هـا در دو زمان پیش و پـس از اجـرای الگـوی ترویجی معنی دار می باشـد. 

افـزون بـر ایـن، درآمـد و عملکـرد در واحد سـطح کشـاورزان پـس از اجرای الگـوی ترویجـی افزایش پیدا کرده اسـت. 
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مقدمه 
کشـاورزی ازجملـه بخش هـای بنیادیـن و بسـیار مهـم 
در اقتصـاد کالن و توسـعه اجتماعـی فرهنگـی و سیاسـی هر 
کشـور بـه شـمار می آیـد. بهبـود کّمـی و کیفـی محصوالت 
کشـاورزي مسـتلزم وجـود و به کارگیـري دانش فنـی و بومی 
سـازگار با شـرایط و همچنیـن تجربه های برتـر در واحدهاي 
بهره بـرداري می باشـد. بـه بـاور ریوراوگوستاوسـون1 
)کرباسـیون،2007(، در واقـع کشـاورزی بـه مثابـه کارکـرد 
اصلـی روسـتا نقـش حیاتـی را در افزایـش رفـاه و فقرزدایـی 
ایفـا می کنـد )میجرینـگ و روزا، 2007(. در رونـد امروزیـن 
دانـش و  بـه جریـان  زیـادی  اتـکای  توسـعه ی کشـاورزی، 
اطالعـات در نزد بهره بـرداران و فن آفرینان دارد )ورسـچور و 

همـکاران، 2005(. 
نظـام ترویـج کشـاورزي یکـي از مهم تریـن ابزار انتشـار 
فناوری هـای پیشـرفته در بخـش کشـاورزي اسـت که نقش 
مهمـي در فرآینـد توسـعه به ویژه توسـعه ی روسـتایي دارد، 
بـه طوري کـه آن را موتـور انتقـال دانـش، نـوآوري و هـدف 
اصلـي توسـعه بیـان مي کننـد )ریـورا و سـلیمانی، 2009(. 
در نظام هـای ترویجـی، کشـاورزان و روسـتاییان بـه  عنـوان 
آمـوزش کشـاورزي  ترویـج و  اصلـي  مشـتریان و مخاطبـان 
شـناخته می شـوند. از ایـن رو، بایـد در مرحله هـای مختلـف 
برنامه ریـزي، اجـرا و ارزیابـي، محـور فعالیت ها قـرار گیرند و 
سیاسـت گذاري ها متناسـب بـا نیازهـاي آنـان تدوین شـود 
)آدجـو و همـکاران، 2012(. بدین سـان اسـت که سـه عنصر 
تحقیـق، ترویج و کشـاورز در کنـار یکدیگر جـای می گیرند، 
به گونـه ای کـه هـر یک بـدون دیگـری نمی تواند موثـر واقع 
شـود. نظـام ترویـج کشـاورزی فرآینـد آموزشـی ارتباطی دو 
سـویه ای اسـت کـه از فنـون یادگیـری بزرگسـاالن بـا هدف 
بهبـود دانـش، تغییـر نگـرش و رفتـار کشـاورزان اسـتفاده 
فناوری هـای  پذیـرش  بـه  منجـر  امـر  ایـن  کـه  می کننـد 
جدیـد و بهبـود مهارت هـا هـم بـرای کشـاورزان و هـم برای 

1- Riversoustoson

کارکنـان ترویـج و در نهایـت بهبود پایدار درآمد کشـاورزان و 
بهـره وری تولیـد می شـود )اسـپرانزا و همـکاران، 2009( . 
سیاسـت هاي ترویجـي کشـاورزـ محـور فرآینـدي اسـت که 
در راسـتاي توانمندسـازی کشـاورزان و بهره بـرداران تـالش 
برنامه ریـزي،  مختلـف  مرحله هـای  در  را  آنـان  مي کنـد و 
اجـرا و ارزشـیابي، محـور فعالیت هـاي خـود قـرار می دهـد 
رهیافت هـاي  زیـادي  شـمار  امـروزه  )شاه پسـند،1392(. 
ترویجـی کشـاورز محـور در جهـان وجـود دارد، کـه برخـی 
از آنهـا داراي کاربـردي محـدود و برخـی دیگـر داراي کاربرد 

بسـیار گسـترده ای هستند. 
جهـت  در  کـه  کشـاورزمحور  رهیافت هـای  جملـه  از 
تقویـت ارتبـاط بیـن تحقیـق، ترویـج و کشـاورز در سـطح 
 )T&V( جهانـی مطـرح شـده، رهیافـت آمـوزش و دیـدار
اسـت. در رهیافـت یـاد شـده ایـن فرضیـه مطرح اسـت که 
کارکنـان صحرایـی ترویـج آموزش هـاي کافـی ندیده انـد، 
از لحـاظ کسـب آخریـن اطالعات فنـی به هنگام نیسـتند و 
اغلـب گرایشـی به مراجعـه به محـل کار کشـاورزان ندارند. 
بنابرایـن، بـراي رویارویـی بـا ایـن مسـئله ها، ایـن رهیافت 
فـرض می کنـد کـه بـا اسـتفاده از یـک شـیوه انضباطـی 
خـاص، امـکان ایجـاد یـک جریـان دوسـویه بـراي مبادلـه 
اطالعات بیـن واحدهاي تحقیقاتی و ترویجی و بین کارکنان 
ترویـج و روسـتاییان میسـر می شـود. از جملـه برتری هـای 
ایـن رهیافـت می توان به توجه بیشـتر به آمـوزش منظم  و 
به روز مروجان و گسـترش سـطح پوشـش خدمات ترویجی 
از طریق انتخاب کشـاورزان تماسـی اشـاره کـرد. این روش 
فرصتی اسـت برای پرسـش ابهام هـا و یادگیـری مهارت ها، 
می تواننـد،  کشـاورزان  دیـداری  روش هـای  در  واقـع  در 
را در مـورد روش هـای توصیـه شـده  پرسـش های خـود 
در جهـت سـازگاری بـا تغییرپذیری هـای اقلیمـی مطـرح 
سـازند و در نتیجـه بـه طـور کامـل در مـورد روش مـورد 
نظـر توجیـه شـوند )دهقان پـور و همـکاران، 1398(. 
انعطاف نا پذیـری رهیافـت نسـبت بـه تغییـر برنامه هـا بـر 
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حسـب تغییـر در نیازهـا و سـلیقه ها و عالقه هـای مـردم از 
یـک محـل بـه محـل دیگـر و از یـک زمان بـه زمـان دیگر 
از کاسـتی های ایـن رهیافـت اسـت. ایـن رهیافـت بـه طور 
رسـمی و در عمـل در نظـام ترویجـی ایـران بـه خدمـت 
گرفتـه نشـده اسـت. رهیافـت مدرسـه در مزرعـه نیـز، یک 
رهیافت مشـارکتي و کشـاورز محور اسـت کـه از روش هاي 
آمـوزش بزرگسـاالن اسـتفاده می کننـد و مبتنـي بـر فنون 
یادگیري آزمایشـي و مشـارکتي مي باشد )اسـکات، 2006(. 
ایـن رهیافـت بـه سـازگارتر شـدن فعالیت هـا و پیامدهـای 
نظام هـای تحقیـق، ترویـج و توسـعه کشـاورزی بـا شـرایط 
واقعـی کشـاورزان و جامعـه روسـتایی از طریـق محـور قرار 
دادن مشـارکت کشـاورزان کمـک می کنـد و بـا هماهنگـی 
نهـادی، تلفیـق فعالیت ها، طراحـی، اجرا و ارزشـیابی برنامه 
در شـرایط کشـاورزان و بـا بهره گیـری از امکانـات و منبع-

هـای محلی به کاهـش ناکارآمدی در اسـتفاده از منبع های 
نظام هـای ترویـج و تحقیـق کمک کـرده و فرصتـی را برای 
ایـن نظام هـا فراهـم می سـازند تـا منبع هـای خـود را بـه 
طـور اثر بخش تر تشـخیص دهنـد )ریـزال، 2010(.  دانش 
بومي کشـاورزان و دانـش فني پژوهشـگران را با هم ترکیب 
کـرده و بـر یادگیري بـا روش عملی تأکید می کند )کیسـا و 
هینمـان، 2005(. )براوان  و همکاران،2000( توانمندسـازي 
مـردم تهیدسـت و آسـیب پذیر، توسـعه نهـادي در سـطح 
محلـي و کاهـش هزینه هـا را هدف هـای مدرسـه در مزرعه 
کشـاورز،  مزرعـه  مدرسـه  رهیافـت  مي داننـد.   کشـاورز 
مدرسـه بـدون حصـاري اسـت که گروه هـاي کشـاورزان به 
طـور هفتگي بـا تسـهیلگران  )مروجان کارآزموده( نشسـت 
داشـته و در یک جو غیررسـمي و در سـطح مزرعه، از طریق 
مشـاهده و آزمایـش، آمـوزش می بیننـد. ایـن رهیافـت بـه 
مدیریتـي  توانمندي هـاي  تـا  مي دهـد  اجـازه  کشـاورزان 
خـود را بهبـود بخشـیده و در مزرعـه خـود، یـک متخصص 
2006؛  دیویـس،  2006؛  همـکاران،  )گرونویـگ و  شـوند 
اناندجایسـکرم و همـکاران، 2007(. آموزه هـای بـه دسـت 

آمـده از توسـعه کشـاورزی نشـان داده اسـت که مشـارکت 
سـطح های محلـی در برنامه های توسـعه کشـاورزی، نقش 
تعییـن کننـده ای در موفقیـت ایـن برنامه ها داشـته اسـت 
برقـراری  منظـور  بـه  همـکاران، 1392(.  )مرادی کفـراج و 
ارتبـاط نزدیکتـر میـان محققـان، مروجان وکشـاورزان، 
نیـز طرح هایـی در بخـش کشـاورزی  درسـال های اخیـر 
در سـطح کشـور بـه اجـرا درآمـده اسـت. طـرح ترویجـی 
"تسـریع انتقال یافته هـا" نمونه ای از آن هاسـت. در اجرای 
چنیـن پروژه هایـی، تحقیـق و ترویـج بایـد از آغاز تـا پایان 
فعالیت هـا بـا مشـارکت کشـاورزان و در ایجاد کشـتزارهای 
تحقیقی-تطبیقـی در تقویـت ارتبـاط تحقیـق و ترویج و در 
نهایـت توسـعه ی کشـاورزی بـه طـور مؤثـری اقـدام کنند. 
فعالیـت انتقـال یافته هـا و توصیـه در قالـب دسـتور کار و 
شـیوه نامه های فنـی در واحدهـای بهره بـرداری الگویـی و 
رهیافت هـای  از  اسـتفاده  بـا  می شـود و  اجـرا  هـدف 
مشـارکتی بـه دیگـر بهره بـرداران ارائـه می شـود.  در ایـن 
طـرح از برخـی روش هـا ماننـد، اجـرای کارگاه آموزشـی، 
بازدیـد ترویجـی، کشـتزارهای الگویـی، روز مزرعـه، هفتـه 
انتقـال یافته ها و... اسـتفاده می شـود. علی بیگـی و همکاران 
)2013( بیـان مي کننـد، محققان کشـاورزی در این فرآیند 
بـا همـکاری و حمایت هـای ترویـج، در مزارع کشـاورزان به 
انجـام تحقیقـات تطبیقـی می پردازنـد و چنانچـه بـه نتایج 
مطلوبـی دسـت یابنـد، آن را در منطقه گسـترش می دهند. 
اینانلـو و همـکاران )1396( بیـان می کننـد که بـا توجه به 
کمرنـگ بـودن ارتبـاط میـان محققـان بـا کشـاورزان الزم 
اسـت ضمـن تعریـف سـازوکارهای مناسـب بـرای  ایجـاد 
ارتبـاط و تقویـت ارتبـاط میـان آنان بـه نهادینه شـدن این 
ارتبـاط در زمـره وظایف محققان مبادرت شـود. اسـتفاده از 
کشـاورزان نمونه و پیشـرو در فعالیت های ترویج کشـاورزی 
بـا هدف هایـی چـون الگوسـازی برای دیگـر بهره بـرداران و 
اسـتفاده از تـوان علمـی و تجربـی آنـان بـه منظـور اشـاعه 
در  ترویجـی،  اطالع رسـانی  نیـز  سـودمند و  نوآوری هـای 
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بیشـتر کشـورها معمـول اسـت و پوشـش ترویجـی ناکافـی 
بهره بـرداران در کشـور ما  اقتضا می کند کـه در برنامه های 
ترویجـی، همواره جایـگاه واالیی برای ایفـای نقش ترویجی 
ایـن افـراد در نظر گرفته  شـود. طرح "کانون هـای یادگیری 
انتقـال دانـش و تجربـه" کـه نگاهـی الگویـی و بهره ورانه به 
منبع هـا و نهاده هـای تولیـد دارد، در واقـع پاسـخی اسـت 
بـه ایـن نیـاز و اسـتفاده بهینه از ثـروت بالقوه ای کـه باید با 
برنامه ریزی هـای بهینـه آن را بالفعـل سـاخت )دفتر ترویج 

دانـش و فنـاوری کشـاورزی، 1397(. 
جدیدتریـن رهیافـت ترویجی کشـاورز محـور، "رهیافت 
پایـگاه الگـوی ترویجـی" می باشـد. پایـگاه الگـوی ترویجـی 
جامعـه تولیـدي عبـارت  اسـت از یـک واحد تولیـدي متعلق 
بـه یـک مـددکار ترویجي و یا تسـهیلگر روسـتایی و شـماری 
واحـد متعلـق به دیگـر بهره بـرداران یک روسـتا کـه در آنها 
همـه ی توصیه هاي فنـي و یافته هاي تحقیقاتـي و طرح هاي 
مـورد نظـر وزارت جهـاد کشـاورزي بـا تجمیـع منبع هـا و 
امکانـات، اجـرا، تعمیـم و توسـعه مي یابـد. واحـد متعلـق به 
مـددکار واحد اصلي و سـایر واحدها، واحدهـاي تابعي نامیده 
مي شـوند. هـدف ایـن طـرح آن اسـت تـا برمبنـای تحلیـل 
شـرایط فنـي اقلیمـي هـر واحـد تولیـدی و کشـاورز تحـت 
پوشـش طـرح و شناسـایي شـاخص هاي تاثیرگـذار بر هدف 
مـورد نظـر و اصالح این شـاخص ها با همـان امکانات و همان 
شـرایط منطقـه اي، هـدف مورد نظـر تحقق یابـد. به گونه اي 
کـه ایـن واحـد تولیـدی بتوانـد یـک جریـان اصالحـي را در 
منطقـه راه انـدازي کـرده و در سـطح همـه ي تولیدکنندگان 
پایـگاه  رهیافـت  بنابرایـن،  هماننـد سـاری و جـاري شـود. 
می باشـد  ترویجـی  برنامه هـای  از  یکـی  ترویجـی  الگـوی 
کـه گام هـای مثبتـی را بـرای بهبـود سـطح کشـاورزی در 
کشـور برداشـته اسـت. نتایـج بـه دسـت آمـده از طرح هـای 
تحقیقاتـی ناحیـه ای، بـا همـکاری محقق، مروج، کارشـناس 
واحـد اجرایـی، کشـاورز واحـد اصلـی و کشـاورزان واحدهای 
تابعی در کشـتزارهای کشـاورزان واحد اصلی بررسـی شـود. 

تـا بدین وسـیله ضمن یافتـن اطمینان از سـازگاری و کاربرد 
ایـن نتایـج در شـرایط تولید کننـده، زمینه ی مناسـبی برای 
آشـنایی کارشـناس محقـق بـا مسـئله های تولیـد در سـطح 
کشـتزارهای کشـاورزان فراهـم شـود. هـدف کلی ایـن طرح 
ترویجـی توانمندسـازی تولیدکننـدگان در مدیریـت علمـی 
تولیـد و بهبـود رفتـار حرفـه ای آنـان بـه منظـور افزایـش 
کشـاورزی و  محصـوالت  تولیـد  منبع هـای  از  بهـره وری 
دسـتیابی بـه افزایـش بـازده )راندمـان( آبیـاری و شـاخص 
بهـره وری مصـرف آب کشـاورزی، گسـترش مبـارزه تلفیقی 
مصـرف بهینـه سـم ها و ترویـج اسـتفاده از کودهـای آلـی و 
زیسـتی در سـطح کشـتزارها، باغ هـا، اعمـال اسـتانداردهای 
ملـی مـواد زیسـتی )بیولوژیـک(، داروهـای دامـی، توسـعه 
ادوات  ماشـین ها و  بهـره وری  افزایـش  ارگانیـک،  کشـت 
کشـاورزی، توانمندسـازی سـاختار مدیریت منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری، بهبـود عملیـات تولید، فـرآوری، ذخیره سـازی، 
قرنطینـه، بازاررسـانی و ... می باشـد )دفتـر ترویـج دانـش و 
فنـاوری کشـاورزی، 1397(. جمع بنـدی مطالـب مرتبـط با 
رهیافت هـای مختلـف کشـاورزمحور به منظور مقایسـه بهتر 

ایـن رهیافت هـا در جـدول )1( ارایـه شـده اسـت. 
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جدول 1ـ رهیافت های کشاورز محور

رهیافت های 
توضیحاتکشاورز محور

رهیافت آموزش و 
دیدار

این رهیافت منظم و الگو یافته است، برنامه ای ثابت و منظم برای آموزش مروجان است.  از برتری های 
آن گسترش سطح پوشش خدمات ترویجی از طریق انتخاب کشاورزان تماس و کاهش فشار سازمان های 

ترویج کشاورزی به منع های اعتباری دولت است.

رهیافت مدرسه در 
مزرعه

این رهیافت دانش بومی کشاورزان و دانش فنی پژوهشگران را با هم ترکیب نموده و بر یادگیری با روش 
عملی تاکید می-کند. رهیافتی برای اشاعه دانش و اطالعات جدید به کشاورزان می باشد و به کشاورزان 
این اجازه را می دهد تا توانمندی مدیریتی خود را بهبود بخشیده و در کشتزار خود یک متخصص شوند.

رهیافت کشاورز به 
کشاورز

در این رهیافت کشاورزان از کشاورزان دیگر درباره فناوری و شیوه های جدید کشاورزی استفاده 
می کنند و انتشار نوآوری به طور خودبه خودی توسعه می یابد. جمعی از کشاورزان با یکدیگر برای 
دست یابی به هدف های مشترک در تعامل هستند و برای یادگیری و پذیرش از همدیگر حمایت 

می کنند.

طرح ترویجی تسریع 
انتقال یافته ها

این طرح به منظور برقراری ارتباط نزدیکتر میان محققان، مروجان و کشاورزان در بخش کشاورزی به 
اجرا درآمده است. مجموعه ای از یافته ها و توصیه  های فنی در زمینه یک موضوع و یا یک محصول مورد 
نظر بر مبنای اولویت های مورد نیاز بهره برداران هر منطقه است. در این طرح از برخی روش ها مانند، 

اجرای کارگاه آموزشی، بازدید ترویجی، کشتزاره الگویی، روز مزرعه و .. استفاده می شود.

کانون های یادگیری

کانون یادگیری به مجموعه مشخصی از واحدهای تولیدی در زمینه های مختلف بخش کشاورزی مانند 
باغبانی، زراعت، دام، طیور، شیالت و آبزیان گفته می شود که یکی از آنها با عنوان واحد اصلی متعلق به 
تولیدکننده نمونه است که توان و گرایش انتقال دانش و تجربه حرفه ای خود را به دیگر تولیدکنندگان 

دارد.

پایگاه الگوی ترویجی

در این طرح با به کارگیری همه جانبه توصیه های فنی و ضمن رعایت مسئله های کیفی و زیست 
محیطی، با همکاری و ارتباط نزدیک تحقیقات، اجرا و ترویج که در گذشته در محل های مختلف و با 

رویکردهای ناهماهنگ اجرا می شد، در قالب یک پایگاه الگوی ترویجی )سایت جامع( در محل کشتزار 
مددکار یا تسهیلگر روستایی به عنوان واحد اصلی اجرا می شود. در این طرح کشاورزان دیگری در قالب 

واحدهای تابعی با واحد اصلی در ارتباط هستند. 

طـرح پایـگاه الگـوی ترویجی برای نخسـتین باردر سـال 
1391 بـه صـورت نمونـه )پایلـوت( در 16 اسـتان کشـور 
اجرایی شـد و در حال حاضر در سراسـر کشـور در حال اجرا 
اسـت. در کل کشـور 2023 پایـگاه الگویـی بـه صـورت فعال 
وجـود دارد کـه از این شـمار، 78 پایـگاه الگـوی ترویجی در 

اسـتان همدان وجـود دارد. در جدول شـماره )2( پایگاه های 
الگـوی ترویجـی اسـتان همـدان بر حسـب شهرسـتان و نوع 

محصول درج شـده اسـت. 
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جدول 2ـ پایگاه الگوی ترویجی برحسب شهرستان در استان همدان

شهرستان 
عنوان پایگاه

شمار پایگاه الگوی ترویجی
جمع

رزنبهارتویسرکانمالیراسدآبادفامنیننهاوندهمدانکبودرآهنگ
44221221119گندم آبی
57131221224گندم دیم

1221211111کلزا
112گردو

1113آلبالو، گیالس
11114چغندرقند

1113سیب درختی
پرورش 
گوسفند

112

11هلو و شلیل
11114سیب زمینی

22انگور
مدیریت 
مصرف آب

1113

1118877785778جمع

اسـتان همـدان بـه دلیـل موقعیـت ویـژه جغرافیایـی، 

کیفیـت مناسـب آب و هـوا، خـاک مناسـب و وجـود نیـروی 

خـالق و فعـال، دارای قابلیت هـای تولیدی فـراوان در زمینه 

محصـوالت کشـاورزی بـوده، به گونـه ای که می توانـد افزون 

بـر تأمیـن نیازهـای داخلی اسـتان بخشـی از نیازهـای دیگر 

اسـتان ها را در زمینـه محصوالت کشـاورزی بر طرف سـازد. 

ایـن اسـتان در تولیـد محصـوالت کشـاورزی در میـان 10 

اسـتان برتـر کشـور قـرار دارد و در بیـن اسـتان های مجاور و 

همسـایه خود رتبه اول را دارد. اسـتان همدان از اسـتان های 

پیشـرو در زمینـه فعالیت هـای پایگاه الگوی ترویجی، شـامل 

پایگاه هـای زراعـی، باغبانـی، امـور دام، طیـور، آبزیـان، آب و 

خـاک و تولیـد محصـوالت سـالم می باشـد. در ایـن میـان، 

پایگاه هـای ترویجـی مرتبـط بـا محصـوالت گنـدم  آبـی و 

دیـم، دانـه روغنـی کلـزا، سـیب زمینی و چغندرقند بـا توجه 

اقلیمـی منطقـه دارای اهمیـت  بـه شـرایط آب و هوایـی و 

خاصـی اسـت. در ایـن پایگاه هـا برنامه ریـزی اصولی و علمی 

برابـر بـا واقعیت هـا و تـوان بخـش کشـاورزی و اولویت هـای 

کشـاورزان امـری ضـروری اسـت. پـس از ایجـاد پایگاه های 

الگـوی ترویجـی اقدام هـای آموزشـی و ترویجی بسـیاری در 

طـول زمان اجـرا در ایـن پایگاه هـا انجام می-شـود. آموزش 

مصـرف بهینـه نهاده ها بـه کشـاورزان اصلی و تابعـی )پیرو(، 

توصیـه و مشـاوره در زمینه اسـتفاده از کودهـای دامی پیش 

از کشـت محصـول به منظـور تقویـت زمین زراعـی، آموزش 

روش شـخم صحیـح زمین، تهیـه بذرها مقاوم و اصالح شـده 

کـه مـورد تأییـد مرکزهـای تحقیقاتـی و مناسـب منطقه نیز 

باشـد، آمـوزش روش کود دهـی در زمـان مناسـب، مبـارزه 
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هماهنـگ بـا آفات، اسـتفاده از روش ها و سـامانه های آبیاری 

بهینـه و آمـوزش شـیوه های مناسـب بازاریابی محصـوالت از 

جملـه ایـن فعالیت هـا می باشـد. 
هدف هـای رهیافـت پایـگاه الگـوی ترویجـی کشـاورزی 
در  راسـتای سیاسـت های کشـاورزی پایدار مصرح در برنامه 
پنجـم توسـعه و برابـر بـا ابعـاد پایـداری می باشـد. بـه بـاور 
بـراور، هـدف از کشـاورزی پایـدار ایجاد سـامانه های تولیدی 
کشـاورزی بـادوام، نظـام یافته و انسـانی اسـت که تضـادی با 
منافع زیسـت محیطی و اقتصـادی ـ اجتماعی ندارد و دراصل 
بـه ظرفیت حفـظ باروری همـراه با اسـتقرار منبع هـای پایه 
تأکیـد دارد )بـراور،2004(. بعـد اجتماعـی رهیافـت پایـگاه 
الگویی ترویجی عبارت اسـت از توانمندسـازی تولیدکنندگان 
در مدیریـت علمـی تولیـد و بهبـود رفتـار حرفـه ای آنـان بـا 
همـان امکانـات و شـرایط منطقـه اي بـه گونـه اي کـه هـر 
واحـد تولیـدی بتوانـد یـک جریـان اصالحـي را در منطقـه 
راه انـدازي کـرده و در سـطح همـه ي تولیدکننـدگان به طور 
هماننـد عملیاتـی شـود. بعـد زیسـت محیطـی ایـن رهیافت 
دسـتیابی بـه افزایـش بـازده آبیـاری و شـاخص بهـره وری 
مصـرف آب کشـاورزی، گسـترش مبـارزه تلفیقـی، مصـرف 
بهینـه سـم ها و ترویج اسـتفاده از کودهای آلی و زیسـتی در 
سـطح کشـتزارها و باغ-های، اعمال اسـتانداردهای ملی مواد 
زیسـتی، داروهای دامی و توسـعه کشـت ارگانیک می باشـد. 
در ایـن پژوهـش میـزان مصـرف آب، میـزان مصـرف کـود و 
میـزان مصـرف سـم در پیـش و پس از اجـرای پایـگاه الگوی 
ترویجی مقایسـه شـده اسـت. بعد اقتصـادی رهیافـت پایگاه 
الگـوی ترویجی شـامل افزایـش بهره وری منبع هـای تولید و 
افزایش بهره وری ماشـین  ها و ادوات کشـاورزی و بازاررسانی 
ایـن محصـوالت اسـت که در ایـن پژوهش به صـورت نیروی 
کار، درآمـد، عملکـرد در واحـد سـطح و میـزان بـذر مصرفی 
در پیـش و پـس از اجـرای پایگاه الگویی ارزیابی شـده اسـت. 
کشـاورزانی هـم کـه بـه عنـوان کشـاورزان اصلـی الگـوی 
ترویجـی انتخـاب می شـوند و آموزش ها در کشـتزار کسـانی 

صـورت می گیـرد کـه در سـال های پیـش، از دسـتورکار و 
شـیوه نامه ترویجـی در کشـتزار خـود اسـتفاده و موفق عمل 
کرده انـد. پایگاه هـای الگـوی ترویجی میزان مناسـب مصرف 
نهاده هـا و تأثیـر آن در بهبـود کمی و کیفی محصـوالت را به 
کشـاورزان شـرکت کننده در کالس های ترویجـی به صورت 

آزمایشـی نشـان می دهند.
تاکنون پژوهش هایی در داخل و خارج از کشـور درزمینه 
رهیافت هـای ترویجی کشـاورز محـور و اثرگذاری های آن ها 
انجـام شـده اسـت، کـه بـه نتایـج  برخـی از ایـن پژوهش ها 

می شود.   اشاره 

بـه بـاور آکین اگبـه و آجایـی )2010( ترویج کشـاورزی 

بایـد بـا اتخـاذ ویژگی کشـاورز محـوری در برنامه هـای خود 

بـه ایجاد تشـکل و سـازماندهی کشـاورزان اقـدام کند. 

راتـور و همـکاران )2016( در تحقیقـی دربـاره ی ارتباط 

تحقیـق، ترویـج و کشـاورز در هندوسـتان بـه ایـن نتیجـه 

رسـیدند کـه در ایـن سـامانه ارتباطـی، دانشـمندان بـرای 

آگاهـی از دشـواری هایی کـه کارکنـان ترویج و کشـاورزان با 

آن روبه رو هسـتند، بسـیار تـالش می کنند و برای به دسـت 

از منبع هـای  ایـن زمینـه  نیـاز در  آوردن اطالعـات مـورد 

رسـمی، ارتبـاط مسـتقیم بـا مروجـان و کشـاورزان، دیـدار و 

کشـتزار  سـطح  کارکنـان  بـا  تمـاس  مشـترک و  نشسـت 

اسـتفاده می کننـد و بیشـتر ایـن اطالعـات )64/28 درصـد( 

از طریـق ارتبـاط با متخصصـان ترویجی و یافته های رسـمی 

مؤسسـه های تحقیقاتـی بـه دسـت می آیـد.

علی بیگـی و همـکاران )1389( در پژوهـش خـود تحت 

عنوان"ارزشـیابی طـرح ترویجـی تسـریع انتقـال یافته هـا از 

دیدگاه کشـاورزان مجری طرح در اسـتان کرمانشـاه" به این 

نتیجـه رسـیدندکه به طور کلی طرح ترویجی"تسـریع انتقال 

یافته هـا" در زمینه هـای افزایـش تولیـد، افزایـش ارتبـاط با 

نهادها و مؤسسـه های ترویجـی و تحقیقاتـی و افزایش تعامل 

بیـن کشـاورزان تا حـدودی اثربخش بوده اسـت.
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احمد ونـد )1392( در پژوهـش خود با عنوان "بررسـی 
کشـاورزان  مزرعـه ای  مدرسـه های  رهیافـت  اثربخشـی 
در مدیریـت تلفیقـی آفـات )مـورد مطالعـه، گلخانـه داران 
اسـتان های تهـران و البـرز(" ویژگی های فـردی و حرفه ای 
کـه  دریافـت  ارزیابـی و  را  آنـان  نگـرش  گلخانـه داران و 
ویژگی هـای فردی سـبب ایجـاد تفاوت در اثربخشـی پروژه 
نمی شـود، بلکـه ویژگی هـای حرفـه ای تاثیـر بیشـتری بـر 
آفـات/  تلفیقـی  )مدیریـت    IPM /FFS پـروژه  اثربخشـی 

مدرسـه در مزرعـه کشـاورز( دارد.
مداخله هـای  ارزیابـی  عنـوان  بـا  تحقیقـی  نتایـج  در 
ترویـج کشـاورزی کشـاورز محور در نظـام ترویج کشـاورزی 
مهـم  ویژگی هـای   )2017( همـکاران  محمـدزاده و  ایـران، 
را در شـش محـور  آموزش هـای ترویجـی کشـاورز محـور 
برنامه هـای ترویـج و آمـوزش کشـاورزی،  بـودن  نیازمحـور 
تمرکززدایی و مشـارکت، تعامل های مناسـب، توانمندسازی و 
فعالیت هـای  بـودن  محـور  بـازار  شایسـتگی ها،  توسـعه 
حمایتـی دولـت و جامع بـودن سیاسـت ها تقسـیم کرده اند.  
شاه پسـند )1397( در نتایـج تحقیـق خـود بـا عنـوان 
"اثربخشـی پایگاه هـای الگویـی در حـوزه امـور دام" )مطالعه 
مـوردی اسـتان خوزسـتان( نشـان داد کـه در پایگاه هـای 
الگویـی تعامل بیشـتر بیـن کشـاورزان و نه بین افـراد دیگر و 
سـازمان های گسـترش دهنـده وجـود دارد و ایجـاد پایـگاه 
الگویـی باعث افزایش اثربخشـی فعالیت هـای تولیدکنندگان 
می شـود. افـزون بـر برتری هـای رهیافت هـای کشـاورز بـه 
کشـاورز، ایـن رویکـرد باعـث ایجـاد یـک سـازه اجتماعی در 
محیـط روسـتایی می شـود، کـه هـم می توانـد تبدیـل بـه 
تشـکل های کشـاورزی شـود و هـم زمینـه را بـرای توسـعه 

منابـع انسـانی محلـی فراهم سـازد.
انصـاری و رضایی مقـدم )1397( در نتایـج تحقیـق خود 
کشـاورزی  خدمـات  مراکـز  کارشناسـان  عنوان"نگـرش  بـا 
مـدل  پایگاه هـای  عملکـرد  بـه  نسـبت  فـارس  اسـتان 
پایـگاه  ناظـر  کارشناسـان  کـه  می دارنـد  بیـان  ترویجـی" 

بـه عملکـرد  نسـبت  نگـرش مسـاعدتری  ترویجـی  الگـوی 
ایـن پایگاه هـا داشـتند. کارشناسـان ناظـر و غیرناظـر پایگاه 
الگـوی ترویجـی مهم تریـن اثرگذاری هـای پایگاه هـای 
زراعـی،  اقتصـادی،  اجتماعـی،  اثرگذاری هـای  را  الگویـی 
زیسـت محیطی و آموزشـی عنوان کردنـد. بنابرایـن، با توجه 
بـه هدف های پایـگاه الگوی ترویجی این بررسـی بـه ارزیابی 
اثرگذاری هـای رهیافـت پایـگاه الگوی ترویجی کشـاورزی بر 
کشـتزارهای زراعـی اسـتان همـدان و مقایسـه زمـان پیش و 
پـس از اجـرای پایـگاه الگـوی ترویجی بـر کاربـرد نهاده های 
کشـاورزی از دیـدگاه کشـاورزانی کـه در ایـن طرح شـرکت 
داشـته اند، پرداختـه اسـت. پیشـرو بـودن اسـتان همـدان 
در اجـرای رهیافـت پایـگاه الگـوی ترویجـی از جملـه دالیل 
انتخـاب ایـن اسـتان بـرای انجـام تحقیـق می باشـد. مـرور 
نتایـج بررسـی های پیشـین نشـان می دهـد کـه محققـان 
مختلـف  ابعـاد  بررسـی  بـه  تـا  کرده انـد  تـالش  زیـادی 
طرح های مشـترک تحقیقـی و ترویجی بپردازند. در بررسـی 
پروژه هـای  اثرگذاری هـای  ارزیابـی  بـه  مربـوط  تحقیقـات 
تحقیقـی و ترویجـی، تحقیقی که مقایسـه زمـان پیش و پس 
از اجـرای طـرح را در نظـر گرفتـه باشـد، مشـاهده نشـد. بـا 
توجـه بـه آنچه گفته شـد، هـدف کلی ایـن تحقیـق، تحلیل 
اثرگذاری هـای رهیافـت پایـگاه الگـوی ترویجـی در اسـتان 

همـدان )پیـش و پـس از اجـرا( می باشـد.

روش شناسی 

ایـن پژوهـش برمبنـای دیدمـان تحقیـق از نـوع کمـی 

کاربـردی، و  پژوهش هـای  نـوع  از  هـدف  نظـر  از  اسـت. 

علّـی   مقایسـه ای  داده هـا،  گـردآوری  نحـوه ی  لحـاظ  از 

اسـت. جامعـه آمـاری تحقیـق 78 پایـگاه الگـوی ترویجـی 

زراعـی و باغـی فعـال در اسـتان همـدان بـود. بـرای انتخاب 

مختلـف  موقعیت هـای  از  آغـاز  در  تحقیـق  نمونه هـای 

جغرافیایـی اسـتان پنـج شهرسـتان کبودرآهنـگ )شـمال(، 
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همـدان )مرکـز(، نهاوند )جنوب(، فامنین )شـرق( و اسـدآباد 

)غـرب( انتخاب شـد. با مشـورت با کارشناسـان و بـه منظور 

الگویـی  پایگاه هـای  اعتمادتـر  قابـل  داده هـای  گـرد آوری 

ترویجـی بررسـی شـد. شـمار پایگاه هـای الگـوی ترویجـی 

زراعـی شـامل گنـدم آبـی، گندم دیـم، کلزا، سـیب زمینی و 

چغندرقنـد در ایـن پنـج شهرسـتان 43 مـورد بود. بـا توجه 

بـه نبـود آمـار دقیق از شـمار کشـاورزان تابعی )پیـرو( عضو 

ایـن پایگاه هـای ترویجـی و در نتیجـه دشـواری در انتخـاب 

الگـو  پایگاه هـای  نخسـت  گام  در  تحقیـق،  نمونه هـای 

مبنـای تحلیـل قـرار گرفـت. بنابرایـن بـا اسـتفاده از جدول 

کرجسـی و مـورگان، 36 پایـگاه الگویـی ترویجـی انتخـاب 

شـدند. در ادامـه 36 کشـاورز اصلـی بـه صورت سرشـماری 

انتخـاب شـدند. از هـر پایـگاه ترویجـی نیـز 3 کشـاورز پیرو 

بـه صـورت تصادفـی انتخـاب شـد. البتـه در دو شهرسـتان 

نهاونـد و اسـدآباد، کشـاورزان پیـرو در یکـی از پایگاه هـای 

الگـوی ترویجـی دو مورد بودنـد. بنابراین با توجـه به جدول 

)3( در مجمـوع، 142 کشـاورز انتخـاب و مورد بررسـی قرار 

گرفتنـد. بـرای گـرد آوری اطالعـات از پرسشـنامه  اسـتفاده 

شـد. بـا توجـه بـه آنکـه اطالعـات پرسـش شـده در ایـن 

پایایـی  سـنجش  نداشـت،  نظرسـنجی  حالـت  پژوهـش 

جایگاهـی نداشـت و سـنجش روایـی نیـز توسـط گروهی از 

متخصصـان و کارشناسـان ترویـج و آموزش کشـاورزی فعال 

در زمینـه پایـگاه الگـوی ترویجـی و نیـز اسـتادان ترویـج و 

آمـوزش کشـاورزی سـنجیده و تأیید شـد )بدیهی اسـت که 

بر همین اسـتدالل اسـتفاده از روش های آمـاری دیگر مانند 

روایـی تأییـدی در ایـن تحقیـق بی مـورد بـود(. پرسشـنامه 

در دو بخـش طراحـی شـد، در بخـش نخسـت ویژگی هـای 

فردی و شـغلی پاسـخگویان پرسیده شـد و در بخش دوم، از 

کشـاورزان خواسـته شـد که میـزان کاربرد نهاده های سـم، 

کـود، بـذر، آب، نیروی انسـانی، میـزان درآمـد و عملکرد در 

واحـد سـطح در دو زمان پیش و پس از اجـرای پایگاه الگوی 

ترویجـی را دربـاره محصـوالت گنـدم آبی، گندم دیـم، کلزا، 

سـیب زمینی و چغندرقنـد بیـان کننـد. پـردازش داده هـا با 

اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS24 انجام شـد. فرضیـه اصلی )بر 

مبنـای هدف ایـن پژوهش( مقایسـه میزان کاربـرد نهاده ها 

در پنـج محصـول زراعـی گنـدم آبـی، گنـدم دیـم، کلـزا، 

چغندرقنـد و سـیب زمینی توسـط کشـاورزان در دو زمـان 

پیـش و پس از اجـرای پایگاه الگـوی ترویجی2 بـود که برای 

ایـن منظـور، از آزمـون t اسـتفاده شـد. همچنین بـه منظور 

مقایسـه تفـاوت میانگیـن پیـش و پـس کاربـرد نهاده هـا در 

از  مختلـف  شهرسـتان های  ترویجـی  الگـوی  پایگاه هـای 

آزمـون تحلیـل واریانس یکسـویه اسـتفاده شـده اسـت.  

ــرد  ــزان کارب ــه می ــرا، مقایس ــس از اج ــش و پ ــان پی ــور از دو زم 2- منظ
ــی( در  ــی و تابع ــاورزان )اصل ــارکت کش ــش از مش ــاورزی پی ــای کش نهاده ه
پایــگاه الگــوی ترویجــی و پــس از اجــرای آن، منــوط بــه گذشــت دســت کم 

یــک ســال پــس از مشــارکت در پایــگاه الگــوی ترویجــی می¬باشــد.
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جدول3 ـ شمار  پایگاه الگوی ترویجی و کشاورزان مورد بررسی

موقعیت 
شهرستانجغرافیایی

شمار 
پایگاه 
)N(

نمونه 
)n(

شمار 
کشاورزان 
اصلی

شمار 
کشاورزان 

تابعی

پایگاه الگوی ترویجی

بی
م آ

ند
گ

یم
م د

ند
گ

لزا
ک

ند
درق

غن
چ

نی
زمی

ب 
سی

1110103045010کبودرآهنگشمال
1512123627111همدانمرکز
5441120200نهاوندجنوب
6551523000فامنینشرق
6551422001اسدآبادغرب

4336361061217322

یافته ها 
شـده  ارایـه   )4( جـدول  در  پاسـخگویان  ویژگی هـای 
 86/6 مـرد و  درصـد(   93/7( پاسـخگویان  بیشـتر  اسـت. 
سـن  میانگیـن  بودنـد.  متأهـل  پاسـخگویان  از  درصـد 
پاسـخگویان46/15 سـال و بیشترین فراوانی سـنی باالی 50 
سـال بـود. تحصیالت بیشـتر پاسـخگویان دیپلم بود. بیشـتر 
پاسـخگویان بیـن دو تـا پنج تن را تحت تکفل خود داشـتند. 

بیشترشـان  مالـک و میـزان زمیـن آنـان زیر 10 هکتـار بود. 
بیشـتر افراد شـغلی به غیر کشـاورزی نداشـتند و بیشترشان 

نیـز بیـش از 25 سـال پیشـینه کار کشـاورزی داشـتند.

جدول4ـ آمار توصیفی پاسخگویان
یر
تغ
م

طح
س

نی
اوا
فر

صد
در

د 
رص

د
بر
عت
م

د 
رص

د
عی

جم
ت

ین
انگ
می

ف 
حرا

ان
یار

مع

انه
می

د(
ا)م
نم

نه
می
ک

نه
شی

بی

جنسیت
96/3زن

مرد
13393/7مرد

وضعیت 
تأهل

1913/4مجرد
متأهل

12386/6متأهل

سن )سال(

Xi<30139/39/3

46/1512/73944402181
30≤Xi<404531/340/7

40≤Xi<503323/364

50≤Xi5136100
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متغیر

سطح

فراوانی

درصد

درصد 
معتبر

درصد 
تجمعی

میانگین

ف 
انحرا
معیار

میانه

نما)مد(

کمینه

شینه
بی

میزان 
تحصیالت

271818/218/2بی سواد

دیپلم

سواد 
خواندن و 

نوشتن
128/78/827

2920/720/948ابتدایی
2316/716/964/9راهنمایی

3222/72387/8دیپلم
1510/710/898/6لیسانس

21/31/4100فوق لیسانس
21/3بدون پاسخ

افراد تحت 
تکفل )تن(

Xi<23223/324/624/6

3/932/27144016

2≤ Xi<578545781/7
5≤ Xi<72114/715/597/2

7≤ Xi42/72/8100

7بدون پاسخ

وسعت زمین 
)هکتار(

Xi<10115778383

7/8511/35944165
10≤ Xi<1586/77/190/1
15≤ Xi<2053/33/593/6

20≤ Xi866/4100
96بدون پاسخ

نوع مالکیت 
زمین

1148083/9مالک

مالک

1510/711/2اجاره ای
000وقفی

64/74/9سایر موارد

74/7بدون پاسخ

سابقه کار 
کشاورزی 

)سال(

Xi<542/83/3

23/8513/59120/520360
5≤ Xi<154130/730/7
15≤ Xi<25352424

25≤ Xi584242

شغل دوم 
به غیر از 
کشاورزی

55بلی
خیر 82خیر

5بدون پاسخ

ادامه جدول4ـ آمار توصیفی پاسخگویان
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در  کشـاورزی  نهاده هـای  کاربـرد  میـزان  ادامـه  در 
محصـوالت زراعـی مختلـف )گندم آبـی، گندم دیـم، کلزا، 
سـیب زمینی و چغندرقنـد( پیـش و پـس از اجـرای پایگاه 

الگـوی ترویجـی بـا یکدیگر مقایسـه شـده اسـت.

مقایسه میزان کاربرد نهاده های کشاورزی در 
محصول گندم آبی پیش و پس از اجرای پایگاه 

الگوی ترویجی
بررسـی هفت متغیر میزان کاربرد سـم، آب، کود، نیروی 
کار، میـزان مصرف بذر، عملکرد و درآمد،  در واحد سـطح در 
پیـش و پـس از اجرای پایـگاه الگوی ترویجی نشـان می دهد 
کـه در محصول گنـدم آبی میانگین میزان کاربرد سـم، آب ، 

کـود، بذر و نیـروی کار پـس از اجرای پایگاه الگـوی ترویجی 
کاهـش پیدا کـرده و میـزان درآمد و عملکرد در واحد سـطح 
نسـبت بـه پیـش افزایـش پیـدا کـرده  اسـت. درصـد تغییـر 
محاسـبه شـده بـرای متغیرها نشـان داد که درآمـد به میزان 
32/20 درصـد افزایـش پیـدا کرده اسـت،که در این محصول 
بیشـترین تغییری اسـت که رخ داده  اسـت. همچنین میزان 
کاربـرد سـم 19/11 درصـد، آب 21/14 درصـد، کود 26/43 
درصـد، نیـروی کار 2/20 درصد و بـذر 24/79 درصد کاهش 
یافتـه اسـت. عملکـرد در واحـد سـطح نیـز 23/12 درصـد 

افزایـش پیدا کرده  اسـت )جـدول 5(.

جدول 5 ـ آمارتوصیفی و مقایسه میزان کاربرد نهاده ها برای محصول گندم آبی پیش و پس از اجرای  پایگاه  الگوی ترویجی

محصول گندم آبی

متغیر

گاه
پای
ی 
جرا

ن ا
زما

ین
انگ
می

یار
 مع
ف
حرا

ان

انه
می

د(
 )م
ما
ن

نه
می
ک

نه
شی

بی

دو 
ن 
گی
یان
ت م

فاو
ت

ان
زم

یر
غی
د ت

رص
د

t ر
دا
مق

ی(
دار

ی 
عن
ح م

سط
( P

میزان کاربرد سم 

)لیتر در هکتار(

19/114/380/000-2/251/4601/5001170/433پیش

1/821/0171/500115پس

میزان کاربرد آب 

)متر مکعب در 

هکتار(

21/146/080/000-6949/52104/56680050004400121701518/37پیش

54801584/025400400039009600پس

میزان  کاربرد 

کود )کیلو در 

هکتار(

26/438/770/000-207/66109/74150150350054/89پیش

152/7789/581001003400پس

درآمد

)میلیون تومان(

11/310/000-1/832/20-5/92/25/525/5112/6پیش

7/83882/715/4پس

نیروی کار

)تن در روز(

2/201/770/083-2/721/34722160/064پیش

2/661/3072216پس
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محصول گندم آبی

متغیر

گاه
پای
ی 
جرا

ن ا
زما

ین
انگ
می

یار
 مع
ف
حرا

ان

انه
می

د(
 )م
ما
ن

نه
می
ک

نه
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یان
ت م

فاو
ت

ان
زم

یر
غی
د ت
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t ر
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ی(
دار

ی 
عن
ح م

سط
( P

میزان  کاربرد بذر 

)کیلو در هکتار(

24/7912/270/000-316/7060/2135035011540078/51پیش

238/1939/41250250115350پس

عملکرد در واحد 

سطح )تن در 

هکتار(

13/290/000-1/4223/12-6/1791/498671/759/5پیش

7/6081/6357/58212پس

ادامه جدول 5 ـ آمارتوصیفی و مقایسه میزان کاربرد نهاده ها برای محصول گندم آبی پیش و پس از اجرای  پایگاه  الگوی ترویجی

مقایسه میزان کاربرد نهاده های کشاورزی در 
محصول گندم دیم پیش و پس از اجرای پایگاه  

الگوی ترویجی
بررسـی شـش متغیـر میـزان کاربرد سـم، کـود، درآمد، 
از  بـذر و عملکـرد در واحـد سـطح در پیـش  نیـروی کار، 

اجـرای پایـگاه  الگـوی ترویجـی و پـس از اجرای آن  نشـان 
می دهـد کـه در محصول گنـدم دیم میانگین میـزان کاربرد 
سـم، کـود، بـذر و نیـروی کار پـس از اجـرای پایـگاه  الگوی 
ترویجـی کاهـش پیـدا کرده اسـت. میـزان درآمـد و عملکرد 
در واحـد سـطح نسـبت بـه پیـش از اجـرای پایـگاه افزایش 
پیـدا کـرده  اسـت. نتایج آزمـون t بـرای نهاده هـای مصرفی 
گنـدم دیـم برای همـه  متغیرهـا )نهاده هـا( معنی دار شـده 
اسـت. تحلیل درصدهای تغییر ایجاد شـده نشـان داد درآمد 
بـه میـزان 40 درصـد افزایـش پیـدا کـرده که در مقایسـه با 
دیگـر مـوارد بیشـترین تغییـری اسـت کـه رخ داده  اسـت. 
همچنیـن میـزان کاربـرد سـم 22/27 درصـد، کـود 24/60 

درصـد، نیـروی کار 7/16 درصد و بـذر 17/68 درصد کاهش 
یافتـه اسـت. عملکـرد در واحـد سـطح نیـز 24/58 درصـد 

افزایـش پیـدا کرده اسـت )جـدول 6(.
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جدول 6 ـ آمارتوصیفی و مقایسه میزان کاربرد نهاده ها برای محصول گندم دیم پیش و پس از اجرای پایگاه الگوی ترویجی

محصول گندم دیم

یر
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م

ی 
جرا

ن ا
زما

گاه
پای

ین
انگ
می

یار
 مع
ف
حرا

ان

انه
مامی
ن

نه
می
ک

نه
شی

بی

ن 
گی
یان
ت م

فاو
ت

ان
 زم
دو

یر
غی
د ت

رص
د

t ن
مو
 آز
دار

مق

ح 
سط

(  
P

ی(
دار

ی 
عن
م

میزان کاربرد 
سم )لیتر در 

هکتار(

1/6520/5921/5113پیش
0/368-22/274/580/000

1/2840/3511112/5پس

میزان  کاربرد 
کود )کیلو در 

هکتار(

89/1856/347510025320پیش
21/94-24/606/780/000

67/2435/75505025200پس

درآمد
)میلیون 
تومان(

1/50/51/51/23/8پیش
0/640-11/710/000

2/10/721/84/5پس

نیروی کار )تن 
در روز(

2/651/0502216پیش
0/190-7/162/680/009

2/460/9642216پس
میزان  کاربرد 
بذر )کیلو در 

هکتار(

173/8860/62150150110350پیش
30/74-17/6813/070/000

143/1347/36130120100300پس

عملکرد در 
واحد سطح 
)تن در هکتار(

1/790/7801/51/214پیش
0/44324/58-9/290/000

2/230/9591/91/514/9پس

کشاورزی  نهاده های  کاربرد  میزان  مقایسه 
پایگاه   از اجرای  در محصول کلزا پیش و پس 

الگوی ترویجی
بررسـی متغیرهـای مـورد بررسـی پیش و پـس از اجرای 
پایـگاه نشـان داد که در محصول کلزا میانگیـن میزان کاربرد 
سـم، آب، کـود و بـذر پـس از اجـرای پایگاه  الگـوی ترویجی 

کاهـش پیـدا کـرده اسـت. در مقابـل، نیـروی کار، میـزان 
درآمـد و عملکـرد در واحـد سـطح نسـبت بـه زمـان پیش از 
اجـرای پایـگاه  الگـوی ترویجـی افزایـش پیـدا کـرده  اسـت 
)جـدول 7(. بـا توجـه بـه نتایـج آزمـون t می تـوان گفت که 
بیـن همـه متغیرهـا به جـز  نیـروی کار در دو زمـان پیش و 
پـس از اجـرای پایـگاه  الگـوی ترویجـی تفاوت معنـی-داری 
وجود دارد. درصد تغییرات محاسـبه شـده، نشـان داد درآمد 

بـه میـزان 78/08 درصـد افزایـش پیـدا کـرده اسـت که در 
ایـن محصـول بیشـترین تغییـری اسـت کـه رخ داده  اسـت. 
میـزان کاربـرد سـم 33/71 درصـد، آب 19/23 درصـد، کود 
اسـت.  یافتـه  کاهـش  درصـد  بـذر23/81  درصـد و   23/46
عملکـرد در واحـد سـطح نیـز 24/62 درصـد افزایـش پیـدا 

کرده  اسـت )جـدول7(.
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جدول 7ـ آمارتوصیفی و مقایسه میزان کاربرد نهاده ها برای محصول کلزا  پیش و پس از اجرای پایگاه الگوی ترویجی

محصول کلزا
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طا
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س

میزان کاربرد سم 
)لیتر در هکتار(

6/910/99677586/50پیش
-33/71-3/0840/002

4/580/87455360پس
میزان کاربرد آب 

)متر مکعب 
در هکتار(

6500369/2765006500670006/50پیش
-19/23-3/1040/002

5250586/2052505500460000پس

میزان  کاربرد کود 
)کیلو در هکتار(

541/67153/495255003008006/50پیش
-23/46-3/1060/002

387/597/994254502005000پس

درآمد 
)میلیون تومان(

7/31/676510/50پیش
78/08-2/9410/003

132/813138176پس

نیروی کار 
)تن در روز(

2/670/98522250پیش
21/72-10/317

3/252/340222101پس
میزان  کاربرد 

بذر)کیلو 
در هکتار(

10/332/0591098156/5پیش
-23/81-3/0840/002

7/871/5827/7586120پس

عملکرد درواحد 
سطح )تن 
در هکتار(

3/351/0053/102/51/95/23پیش
24/62-2/8340/005

4/1751/1013/903/52/56/56/82پس

مقایسه میزان کاربرد نهاده های کشاورزی در 
اجرای  از  پس  پیش و  سیب زمینی  محصول 

پایگاه الگوی ترویجی
بررسـی هفـت متغیـر میـزان کاربـرد سـم، آب، کـود، 
درآمـد، نیـروی کار و عملکـرد در واحـد سـطح در پیـش از 
اجـرای پایـگاه  الگـوی ترویجـی و پـس از اجـرای آن نشـان 
میـزان  میانگیـن  سـیب زمینی  محصـول  در  کـه  می دهـد 
کاربـرد سـم، آب، کـود و بذر، پـس از اجـرای پایـگاه  الگوی 
ترویجـی کاهـش پیـدا کرده اسـت. نیـروی کار پیـش و پس 
از اجـرای پایـگاه  الگوی ترویجـی تغییری نکرده اسـت، ولی 
میـزان درآمـد و عملکـرد در واحـد سـطح نسـبت بـه پیـش 

افزایـش پیـدا کرده اسـت. نتایـج آزمـون  t گویـای آن اسـت 
کـه ایـن تغییـر در مـورد همـه گویه هـا به جـز نیـروی کار 
معنـی دار شـده اسـت )جـدول 8(. درصـد تغییـر محاسـبه 
شـده بـرای نهاده ها نشـان داد درآمد به میـزان 17/5 درصد 
افزایـش پیـدا کـرده اسـت، کـه در ایـن محصـول بیشـترین 
تغییـری اسـت کـه رخ داده  اسـت. همچنیـن میـزان کاربرد 
سـم 18/39درصـد، آب 17/76 درصد، کـود 20/57 درصد و 
بـذر 13/78 درصـد کاهـش یافتـه اسـت. عملکـرد در واحـد 
سـطح نیـز 14/63 درصد افزایش پیدا کرده اسـت )جدول8(.
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جدول 8 ـ آمارتوصیفی و مقایسه میزان کاربرد نهاده ها برای محصول سیب زمینی پیش و پس از اجرای پایگاه  الگوی ترویجی

محصول سیب زمینی

یر
تغ
م

ی 
جرا

ن ا
زما

گاه
پای

ین
انگ
می

ف 
حرا

ان
یار

مع

انه
می

د(
 )م
ما
ن

نه
می
ک

نه
شی

بی

ن 
گی
یان
م

به
رت

د 
رص

د
یر
غی
ت

ار 
قد
م

t ن
مو
آز

طا
 خ
طح

س

میزان کاربرد 
سم )لیتر در 

هکتار(

3/370/4433/253344پیش
-18/39-2/4280/015

2/750/4622/752/523/50پس

میزان کاربرد  
آب )متر 
مکعب در 

هکتار(

7114861/0670007000600085004پیش

-17/76-2/3750/018
5850561/9955005500525067000پس

میزان  کاربرد  
کود )کیلو در 

هکتار(

35046/293503003004004/50پیش
-20/57-2/5650/010

27824/742903002503000پس

درآمد 
)میلیون 
تومان(

32/15/1312525400پیش
17/50-2/5270/012

37/74/5363532454/50پس

نیروی کار 
)تن در روز(

3/80/83743350پیش
00/0001

3/80/83743350پس
میزان  کاربرد  
بذر )کیلو در 

هکتار(

2060104/382041/52000190022004/50پیش
-13/78-2/5360/011

177667/1718001700170018600پس

عملکرد در 
واحد سطح 
)تن در هکتار(

30/752/71303028350پیش
14/63-2/5460/011

35/252/54353532394/50پس
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مقایسه میزان کاربرد نهاده های کشاورزی در محصول چغندرقند پیش و پس از اجرای پایگاه  الگوی 
ترویجی

جدول 9ـ آمارتوصیفی و مقایسه کاربرد مصرف نهاده ها برای محصول چغندرقند پیش و پس از اجرای پایگاه الگوی ترویجی

محصول چغندرقند

یر
تغ
م

گاه
پای
ی 
جرا

ن ا
زما

ین
انگ
می

یار
 مع
ف
حرا

ان

انه
می

د(
ا)م
نم

نه
می
ک

نه
شی

بی

به
 رت
ین

انگ
می

یر
غی
د ت

رص
د

t ن
مو
 آز
دار

مق

طا
 خ
طح

س

میزان کاربرد 
سم 

)لیتر در هکتار(

3/250/534332/544/50پیش
-27/07-2/5650/010

2/370/5822223/50پس

میزان  کاربرد 
آب )متر مکعب 

در هکتار(

12462/51344/7612500120010000140004/50پیش
-26/47-2/5330/011

9162/51371/06915073007300110000پس

میزان  کاربرد 
کود )کیلو در 

هکتار(

323/7546/273253502604004/50پیش
-24/32-2/5330/011

24536/252502002003000پس

درآمد
)میلیون تومان(

13/11/1131212150پیش
28/45-2/3750/018

16/81/2171815184پس

نیروی کار 
)تن در روز(

6/132/23663101پیش
-4/07-10/317

5/881/8066380پس

میزان  کاربرد 
بذر )کیلو در 

هکتار(

10/621/4010/5108124/50پیش
-24/67-2/5650/010

81/19886100پس

عملکرد در 
واحد سطح 
)تن در هکتار(

40/254/36404035480پیش
15/52-2/5460/011

46/53/54484840504/50پس



تأثیر کشتزارهای نمونه و الگو در بهینه سازی کاربرد نهاده های کشاورزی و افزایش عملکرد محصوالت غالب در استان همدان

شماره 53
تابستان 1399

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 70

بررسـی هفـت متغیـر میـزان کاربـرد سـم، آب، کـود، 
درآمـد، نیـروی کار و عملکـرد در واحـد سـطح در پیـش از 
اجـرای پایـگاه  الگـوی ترویجـی و پـس از اجـرای آن نشـان 
می دهـد کـه در محصـول چغندرقند میانگین میـزان کاربرد 
سـم، مصـرف آب، کود، بذر و نیروی کار پـس از اجرای پایگاه  
الگـوی ترویجـی کاهـش پیـدا کرده اسـت. در مقابـل، میزان 
درآمـد و عملکـرد در واحـد سـطح نسـبت بـه پیـش افزایش 
پیـدا کـرده  اسـت. بـه لحـاظ آمـاری بیـن پیـش و پـس از 
همـه متغیرهـا به جـز نیـروی کار تفاوت  معنـی-داری وجود 
دارد. محاسـبه درصدهـای تغییـر نشـان داد درآمـد به میزان 
28/45 درصـد افزایش پیدا کرده اسـت، کـه در این محصول 
بیشـترین تغییـری اسـت کـه رخ داده  اسـت. افزون  بـر این، 
میـزان کاربـرد سـم 27/07 درصـد، آب 26/47 درصـد، کود 
24/32 درصـد و  بذر 24/67 درصد کاهش پیدا کرده اسـت . 
عملکـرد در واحـد سـطح نیـز 15/52 درصـد افزایـش پیـدا 

کرده اسـت )جـدول 9(.

مقایسـه تفاوت میانگین پیـش و پس کاربرد 
ترویجـی  الگـوی  پایگاه هـای  در  نهاده هـا 

مختلف شهرسـتان های 
در بخشـی دیگـر از تحقیـق ایـن موضـوع بررسـی شـد 
کـه آیـا بیـن میانگین هـای پیـش و پـس از میـزان کاربـرد 
پایگاه هـای  در  کار  نیـروی  عملکـرد و  درآمـد،  نهاده هـا، 
مـدل ترویجـی در شهرسـتان های مختلـف مـورد بررسـی 
تفـاوت وجـود دارد؟  نتایـج آزمـون تحلیـل واریانس یکسـره 
)جـدول10( گویـای آن اسـت کـه بیـن اختـالف میانگیـن 
کاربـرد سـم، کـود، بـذر، درآمـد و عملکـرد پیـش و پـس از 
اجـرای پایـگاه الگـوی ترویجـی در شهرسـتان های مختلـف 
آب و  کاربـرد  لحـاظ  بـه  دارد.  وجـود  معنـی داری  تفـاوت 
نیـروی کار در دو زمـان پیـش و پـس از اجرای پایـگاه الگوی 
ترویجـی تفاوتـی بیـن شهرسـتان های محتلف وجـود ندارد. 
در زمینـه نقـش پایگاه های ترویجی درکاهـش میزان کاربرد 
سـم و کـود و افزایـش درآمـد شهرسـتان نهاونـد در مقایسـه 
بـا دیگـر شهرسـتان ها موفقیـت بیشـتری داشـته اسـت. در 
مـورد کاهـش میـزان کاربرد بـذر و افزایش عملکـرد در واحد 
اسـدآباد  شهرسـتان  ترویجـی  الگـوی  پایگاه هـای  سـطح، 

موفقیت بیشـتری داشـته اسـت.  

جدول 10ـ مقایسه تفاوت بین میانگین کاربرد نهاده ها پیش و پس از اجرای پایگاه الگوی ترویجی در شهرستان های مختلف

معنی داریمقدارFانحراف معیاراختالف میانگینتعدادشهرستانمتغیر

میزان کاربرد سم 
)لیتر در هکتار(

330/5660/845کبودرآهنگ

3/8590/005
550/5890/740همدان
161/2811/341نهاوند
180/2270/467فامنین
160/5000/438اسدآباد

میزان کاربرد آب 
)مترمکعب در 

هکتار(

30985/8331463/222کبودرآهنگ

1/2820/280
55654/1811168/498همدان
151442/6661438/9056نهاوند
18783/7771685/2083فامنین
16643/750552/230اسدآباد
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معنی داریمقدارFانحراف معیاراختالف میانگینتعدادشهرستانمتغیر

میزان مصرف کود 
)کیلو در هکتار(

3442/64744/076کبودرآهنگ

4/2430/003

5646/78548/975همدان

1696/87586/542نهاوند

203237/39فامنین

1652/5037/815اسدآباد

درآمد )میلیون 
تومان(

3313948481290470کبودرآهنگ

6/5790/000

5314044342706455همدان

1538996662105159نهاوند

17923323631677فامنین

1631287502460395اسدآباد

نیروی کار)تن در 
روز(

320/1560/447کبودرآهنگ

2/1450/079

540/14810/528همدان

160/4371/750نهاوند

190/1050/315فامنین

140/1420/534اسدآباد

میزان کاربرد 
بذر)کیلو در هکتار(

3444/70546/636کبودرآهنگ

3/3340/012

5656/09878/928همدان

1632/43734/846نهاوند

2054/50046/280فامنین

16112/687112/573اسدآباد

عملکرد در واحد 
سطح )تن در 

هکتار(

341/44246/636کبودرآهنگ

3/1170/017

521/3631/824همدان

161/3810/681نهاوند

180/6300/357فامنین

142/7281/939اسدآباد

ادامه جدول 10ـ مقایسه تفاوت بین میانگین کاربرد نهاده ها پیش و پس از اجرای پایگاه الگوی ترویجی در شهرستان های مختلف
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نتیجه گیری و پیشنهادها
ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی تأثیـر رهیافـت پایـگاه 

الگـوی ترویجـی در کاربـرد بهینـه نهاده هـای کشـاورزی و 

همـدان  اسـتان  در  غالـب  محصـوالت  عملکـرد  افزایـش 

انجام شـد. بیشـتر پاسـخگویان تحقیـق سـنی بیـش از 50 

سـال داشـتند و خـود مالـک زمیـن بودند، ایـن امر نشـان از 

تاثیـر مثبـت طـرح در جامعـه کشـاورزان با تجربـه دارد. این 

یافته هـا با یافته هـای احمدوند )1392( ناهمسـو می باشـد. 

همچنیـن ایـن پژوهـش نشـان داد کـه کاربـرد نهاده هـای 

کشـاورزی در بین کشـاورزان عضو در پایگاه  الگوی ترویجی 

در پیـش و پـس از اجـرای الگـوی ترویجی تفاوت داشـته و با 

توجـه بـه نوع محصـول، میـزان اسـتفاده در پیـش از اجرای 

پایـگاه الگـوی ترویجـی با پـس از اجـرا متفاوت بوده  اسـت. 

تحلیـل میزان کاربرد نهاده ها نشـان دهنده کاهش اسـتفاده 

از نهاده-هـای کشـاورزی اسـت و کـم شـدن کاربـرد سـم و 

کـود گام مثبتـی بـه سـمت تولیـد محصـوالت کشـاورزی 

سـالم تر، کشـاورزی پایدار، کاهـش آلودگی محیط زیسـت و 

حفـظ منابـع آب و خاک می باشـد. کم شـدن میـزان کاربرد 

نهـاده آب از طریـق اسـتفاده از تجربـه و تحقیقـات علمـی و 

اسـتفاده کـرد، به طوری کـه  بتـوان آب کمتـری  ایـن کـه 

منجـر بـه کاهـش بـازده نشـود، نشـان موفقیت طـرح پایگاه 

الگـوی ترویجـی اسـت. میـزان بـذر مصرفـی کشـاورزان نیز 

بـا راهنمایـی مروجـان و همـکاری محققان در طـرح کاهش 

داشـته اسـت. این بخـش از یافته هـای تحقیق بـا یافته های 

علی بیگـی و همکاران )1389( و شاه پسـند )1397( همسـو 

اسـت. کشاورزان شـرکت کننده در مدل ترویجی از بذرهایی 

اسـتفاده می کننـد کـه میـزان آب کمتـری نیـاز دارنـد. این 

عمـل به لحـاظ اقتصادی و بهینه شـدن کاربرد بـذر نیز تأثیر 

مثبـت دارد. افـزون بـر آثار زیسـت محیطی کاهـش کودهای 

شـیمیایی و کاربـرد سـموم، اسـتفاده بهینـه از منابـع آبـی، 

اسـتفاده از بذرهـای اصالح شـده، میزان درآمـد، نیروی کار و 

عملکـرد در واحـد سـطح نیـز تحلیـل شـد. نتایـج به دسـت 

آمـده نشـان داد کـه کاربـرد نهاده ها )سـم، کـود، آب و بذر( 

بعـد از اجـرای پایـگاه الگوی ترویجی نسـبت به پیـش از آن 

کمتـر شـده که این امـر در درآمد نسـبی کشـاورزان اثرگذار 

بـوده اسـت. کم شـدن میـزان آب مصرفی با توجـه به بحران 

منابـع آب موجـود و پیامد های آن سـبب تضمین کشـاورزی 

در سـال های آتـی خواهـد بـود. ایـن بخـش از یافته هـای 

تحقیـق بـا یافته هـای براور )2004( همسـو اسـت. در زمینه 

تغییـر نیـروی کار در بخـش کشـاورزی در پیـش و پـس از 

اجـرای پایـگاه الگـوی ترویجـی تغییـر محسوسـی مشـاهده 

نشـد، پـس نمی تـوان گفـت کـه اجـرای طـرح پایـگاه مدل 

ترویجـی در افزایش یا کاهش اشـتغال تأثیری داشـته اسـت. 

نتایـج آزمـون تحلیـل واریانـس نیـز مبیـن معنی دار نشـدن 

تفـاوت بیـن شهرسـتان های مختلـف بـه لحـاظ موفقیـت 

پایگاه هـای مـدل ترویجـی در این زمینـه می باشـد. عملکرد 

در واحـد سـطح در پـس از اجـرای پایـگاه الگـوی ترویجـی 

افزایـش داشـته و نیز میـزان تولید محصول در کشـتزارهایی 

از  اسـتفاده  بـا  گرفته انـد  قـرار  طـرح  پوشـش  تحـت  کـه 

توصیه هـای کارشناسـان افزایـش یافتـه اسـت. بـاال رفتـن 

میـزان درآمـد کشـاورزان در زمـان پـس از اجـرا بـه دلیـل 

اسـتفاده از روش هـای جدیـد و تلفیـق آن با تجربه شـخصی 

کشـاورزان قابـل توجیـه اسـت. البتـه به ایـن یافته بـه دلیل 

گذشـت زمـان و افزایش نـرخ تورم بایـد با دید احتیـاط نگاه 

کـرد. در این رابطـه انجام پژوهش های آتـی و تکمیلی تاکید 

می شـود. همچنین ضرورت دارد در راسـتای حساس سـازی 

بیشـتر کشـاورزان بـه اصـول توسـعه پایـدار و کاربـرد بهینه 

از  پایـداری  اصـول  مـداوم  آمـوزش  نهاده هـای کشـاورزی، 

طریـق هماهنگـی و هم افزایـی بیشـتر بخش هـای مختلـف 

تحقیـق، ترویـج و آمـوزش در پایـگاه الگـوی ترویجـی مـد 

نظـر قـرار گیـرد. یکـی از محدودیت هـای این پژوهـش، آن 
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بـود کـه به شـیوه پیمایشـی انجام شـد. بنابراین بایسـتی در 

ارزشـیابی دقیـق رهیافـت پایگاه الگـوی ترویجی بـه صورت 

شبه آزمایشـی و مقایسـه بـا گـروه شـاهد و البتـه بـا در نظـر 

گرفتـن و ثابت نگه داشـتن همسـانی همـه متغیرهـای دیگر 

تأثیرگـذار بر تولید محصوالت مختلف کشـاورزی انجام شـود. 

بی شـک، در ایـن صـورت می تـوان نتیجه گیـری دقیق تری 

از میـزان تأثیـر پیاده سـازی رهیافـت پایگاه الگـوی ترویجی 

به دسـت آورد.
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Abstract

Implementation of extension sites approach is one of the activities for empowering the farmers. The aims 

of extension site approach were increasing in quality and quantity and sustainable production of agricultural 

products. The purpose of this study was to compare consumption of inputs in five crops of irrigated wheat, 

rain fed wheat, rapeseed, sugar beet and potato before and after implementation of extension sites approach in 

Hamedan province in 2018-2019. This research is applied in term of purpose, is survey in term of collecting data, 

is quasi-experimental in term of controlling variables and is ex-post facto research in term of analyzing the data. 

The statistical population included 78 extension sites approach in Hamedan province. For selecting the sample, 

first of all  five cities of Kabudar Ahang (north), Hamedan (center), Nahavand (south), Famenin (east), and 

Asadabad (west) selected from different geographical situation. The number of extension sites approach were 

43 in these cities. Using Krejcie and Morgan’s sampling table, 36 sites selected as sample and unit of analysis 

(n=36). Following that 142 main and functional farmers were selected and studied using random sampling 

method. The results of t- test showed that the consumption of inputs decreased after the implementation of 

extension sites approach and there were differences between consumption of inputs before and after running 

model site, except for human labor force. In addition, farmer’s income and performance per unit area have 

increased since the extension site was launched.

Index Terms: Agricultural inputs, Extension site approach, Interaction of research and extension, 

Farmer-oriented approach.
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