
 
 

 خورشیدی   1340تاریخچه ترویج کشاورزی در دهه  

 

  1دکتر عباس نوروزی

 

 چکیده

توان دوران  خورشیدی نهال نوپای ترویج کشاورزی هم وارد دومین دهه از حیات خود شد. این دهه را می  40با شروع دهه  

رسالت آموزشی خود که از حدود یک  ی در کشور قلمداد کرد. در این دهه نیز کارکنان ترویج به  های ترویجرشد کمی و کیفی فعالیت 

دهه قبل آغاز کرده بودند، ادامه دادند. در عین حال تحوالتی مهم و تعیین کننده در این مقطع در ترویج رخ داد که بدون توجه به آن ها  

ها را باید در سه مورد زیر خالصه کرد: ترین این دگرگونیمقدور نیست. مهمکشاورزی  دستیابی به یک تحلیل درست از عملکرد ترویج  

از ایشان  ای دیگر  باور عده   بر  که به زعم برخی از متخصصان ترویج انحراف و بنانخست، ورود مروجان ترویج به مقوله اصالحات ارضی  

داری به عنوان مکمل  برداران بود. دوم، انتزاع ترویج خانهان و بهره ییفرصتی برای جالی کارکنان ترویج و خدمت رسانی بهتر به روستا

ترویج کشاورزی از بدنه سازمان ترویج کشاورزی و حتی وزارت کشاورزی و سوم، تاسیس سپاه ترویج و آبادانی و پیامدهای مثبت و  

 منفی آن.  

 . داری، اصالحات ارضیترویج و آبادانی، ترویج خانه، سپاه کشاورزی خورشیدی، تاریخچه ترویج 40دهه  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه 

خورشیدی در بدنه    1330ان، در حدود سال  ییرسالت ارائه خدمات آموزشی به روستا  دارعهده   سازمان ترویج کشاورزی به عنوان نهاد

داری، سازمان  ه دنبال آن ترویج خانههای ترویج کشاورزی و ب پس از یک دهه تجربه فعالیت.  گذاری شدپایهتشکیالتی وزارت کشاورزی  

ایران   کشاورزی  و  روستایی  جامعه  به  خود  رسانی  خدمات  دوران  از  دهه  دومین  به  کشاورزی  نهادترویج  دوران  .  گام  از  مقطع        این 

ها را باید از  دگرگونیتاثیر این    د. شهمراه   ،ندهای ترویج کشاورزی با سه تحول مهم که بر عملکرد ترویج تاثیرات شگرفی داشتفعالیت

 از:  اند مندی ایشان مورد تحلیل و بررسی قرار داد. به ترتیب تقدم تاریخی این سه تحول عبارتکارکنان ترویج و نیز وظیفه شمارمنظر 

 آن.شروع برنامه اصالحات ارضی و ورود کارکنان ترویج به   -1

 .ب سفیداسیس سپاه ترویج و آبادانی به عنوان اصل هشتم از اصول انقالت -2

  اصالحات ارضی به دنبال    ، داری از بدنه سازمان ترویج کشاورزی و الحاق آن به وزارت آبادانی و مسکن  انتزاع اداره کل ترویج خانه -3

   شود.تر هر یک از موارد فوق پرداخته میر ادامه به بررسی دقیقد . ییتعاون روستا  تاسیس و

 

 

 
 دکترای ترویج و آموزش کشاورزی و دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی وزارت جهاد کشاورزی.  1 



 
 

   کشاورزی به آناصالحات ارضی و ورود مروجان -1

به زعم    اخیر ایران است.  یکصد ساله ترین تحوالت  یکی از مهمشمار  توان ادعا کرد که اصالحات ارضی در  به جرأت می

سال    در  ، انقالب مشروطه1357سال  در    انقالب اسالمی  نظیرچند اتفاق مهم در تاریخ معاصر ایران    گفت صرفنظر ازتوان  مینگارنده  

مرداد    28کودتای  سرانجام  و    1304به پهلوی در سال    یهتغییر رژیم پادشاهی از قاجاربه دنبال آن  و    1299سال    ، کودتای سوم اسفند 1285

مقاله  . اگرچه پرداختن به موضوع اصالحات ارضی خارج از موضوع بحث  درعیتی نبو  -الغای رژیم ارباب  رویداد دیگری به اهمیت  1332

در مورد آن دچار کج فهمی و اساتید دانشگاه  ما از یک نکته اساسی که بسیاری از متخصصان توسعه روستایی و کشاورزی  ا  ؛حاضر است

دو قانون به تصویب رسید. مورد اول قانون اصالحات ارضی  در مورد اصالحات ارضی در ایران    توان گذشت و آن این کهنمی  ، دشدن

  به مجلس   1338وزارت کشاورزی در آذر ماه سال    بر   و تصدی جمشید آموزگار  دولت منوچهر اقبال در زمان کابینه  ای   بود که طی الیحه

به تصویب مجلس سنا رسید و پس از آن   1339به تصویب مجلس شورای ملی و در اردیبهشت  1338و در اسفند  شورای ملی تقدیم شد  

به اشتباه بر این باور هستند که اصالحات ارضی    بسیاری اجرا نشد. این در حالی است که  گاه برای اجرا به دولت ابالغ شد. این قانون هیچ

مصوب    الیحه اصالحی قانون اصالحات ارضی  این این گونه نیست.    حقیقت مبتنی بر همین قانون بود. در    در کشور   1340های دهه  سال

 شورای ملی   در دوران فترت مجلس  جانی بر وزارت کشاورزی تصدی دکتر حسن ارسن  و  1340دی ماه سال    19در  کابینه دکتر امینی  

به عنوان آخرین نکته در این مورد یادآور    .( بود که تحت عنوان اصالحات ارضی اجرا گردیدقانونگذاری در کشورترین نهاد  عالی)

اساسی با هم تفاوت  قانون اصالحات ارضی و الیحه اصالحی آن در عین برخورداری از وجوه اشتراک متعدد در چند مورد شود که می

 .  2مدهای در همین مورد ارجاع میخوانندگان را به مقاله، ترداشتند که برای آگاهی بیش

ترین عوامل  ن کشاورزی از مهمان مراغه مروجاز روستای ورجو در شهرستا 1340با شروع اصالحات ارضی از اسفند ماه سال 

ضمن اشاره به این که  روزنامه اطالعات    خبرنگار( به نقل از  1379)  3نورالدین ارسنجانی انسانی بودند که در این کار مشارکت کردند.  

نشینان را با صمیمیت و مهارت انجام  های عقب مانده ده ن ترویج وظیفه دشوار نفوذ در دیوار سخت عادات و اعتقادات و سنتامأمور

زمینه اصالحات ارضی و در  در  کارکنان وزارت کشاورزی  و دیگر    مروجان کشاورزیصداقت و درستکاری  در توصیفی از  ،  دهندمی

 کند:  مراغه این چنین نقل قول می

غروب گاهان   .مانندکارمندان بدون دفتر حضور و غیاب تا هر وقت کارشان طول بکشد در سرخدمت می"
روند... شوند که به سرکشی نهر یا قنات میمیسوار های دِه موتورهای خود در کوره راه مأمورین ترویج بر 

کنند. وقت بیکاری برای کسی کارپردازی و کاغذ بازی خبری نیست. همه و همه کار میاز کارگزینی و  
کند. مأمور ترویج اگر نویسی میعصرها در اداره ماشینها در دهکده است و  مأمور تلقیح صبحاند.  نگذاشته

 .  "پردازدماند و اگر آن هم به پایان رسید به تلقیح میم پاشی در نمیاز سَکار شخم زنی نداشته باشد 

این که پشتکار و صداقت کارکنان وزا از جمله کارکنان ترویج در جریان اصالحات  رنکته در خور توجه  ت کشاورزی و 

ساله    نود   اتفاقی که هیچ گاه شاهد تکرار آن در تاریخ.  انجامیده اعتالی منزلت اجتماعی و شغلی ایشان در میان کارکنان دولت  ارضی ب 

 گوید: ( می1375در این مورد بهزادی )وزارت کشاورزی نبودیم. 

 
 .  126 -97(. صص 3) 23(. مقایسه تطبیقی قانون اصالحات ارضی و الیحه اصالحی آن. فصلنامه روستا و توسعه.  1399نوروزی، عباس و شهبازی، اسماعیل. ) 2
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شده " دولت  سوگلی  وزارتخانه  کشاورزی  وزارت  بود.  کرده  معرفی  زارعان  مدافع  را  خود  ارسنجانی 
 .  "وگلی کارمندان دولت شده بودندسبود.کارمندان آن هم 

 گوید:( است. وی در مورد ارسنجانی می1390)شاهد دیگر بر این ادعا اظهارات عالیخانی 

های آتشین و کم و بیش انقالبی وی با سخنرانیارسنجانی هم که حساب خود را از همه جدا ساخته بود.  "
ها افکند و توانست وزارت خفته کشاورزی را به کانون پویایی تبدیل کند و بسیاری از  خود، امیدی در دل

 .  "فراوان پشتیبان برنامه وزیر خود و رزمندگان راه او شدندکارمندان آن دستگاه با شور 

در  و پرتحرک ( ضمن توصیف ارسنجانی به عنوان مردی بسیار تیزهوش، خوش فکر، خوش صحبت 1381همچنین، طلوعی )

 گوید:  مورد تأثیر برنامه اصالحات ارضی بر جایگاه وزارت کشاورزی می

و جنجالی که بر سر های قبلی، با قدرت و پشتکار او انه کوچک و کم اهمیت کشاورزی در کابینه خوزارت"
 .  "ترین وزارتخانه حکومت امینی تبدیل شداجرای برنامه اصالحات ارضی به راه افتاد، به مهم

برنامه   از آغاز  ملی پس  نخستین دوره مجلس شورای  انتخابات  ترویج در  از کارشناسان  تعدادی  انتخاب شدن  شهبازی هم 

آمیز ایشان در اصالحات ارضی و کسب وجهه و اعتبار در  کند و از آن به عنوان شاهدی بر عملکرد موفقیتاشاره می  4اصالحات ارضی

 (. 1388برد)نوروزی،  یان نام میینزد روستا

، خواسته  با این حالد.  جملگی حکایت از عملکرد درخشان کارکنان ترویج در جریان اصالحات ارضی دار  الذکرموارد فوق

های ترویجی را در این دوره در پی داشت. در این  ناخواسته ورود و مشارکت مروجان کشاورزی در اصالحات ارضی افول فعالیت  یا

بود در پاسخ به سئوال از  که خود مروج و همزمان از مجریان برنامه اصالحات ارضی در شهرستان نهاوند  ل شهبازی  مورد دکتر اسماعی

 گوید:  های ترویجی در زمان اجرای برنامه اصالحات ارضی میرونق افتادن فعالیت 

های خودمان را با  کالسجا  های ترویجی را زیاد تعطیل نکرده بودند. باز هم داشتیم. باز هم در آنکالس"
  ین نبود که کالا چنها را داشتیم.  های ترویجی و این گونه آموزشدادیم. باز هم نمایشان تشکیل میییروستا

کردیم که خودمان را از ، سعی میکار را تعطیل کنیم. ولی دیگر محوریت کارمان ترویج نبود. با این حال
 . "های آموزشی جدا نکنیمفعالیت

(. 1388)نوروزی،    

 داری از بدنه وزارت کشاورزیانتزاع ترویج خانه -2

داری در ساختار خورشیدی تشکیالت ترویج خانه  30تر در دهه  رتاسیس ترویج کشاورزی و شاید هم قدری دیبا  همزمان   

زنان روستایی  در روستاها  کشاورزی  ن  اهای مروجداری به عنوان بازوی مکمل فعالیتن خانهاتا مروج  سازمانی ترویج کشاورزی ایجاد شد

های خود قرار دهند.  داری و تربیت فرزند، اقتصاد خانه و... تحت پوشش آموزشکاری در منزل، خیاطی، بچههایی نظیر سبزیرا در حوزه 

 
 .  غاز شدآ 1342دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی که از مهر ماه   4



 
 

کشاورزی مورد اشاره قرار  داری نقدهایی وارد است که در بخش نخست تاریخچه ترویج  های ترویج خانهها و برنامه اگرچه بر فعالیت 

 داری را مثبت ارزیابی کرد. ن خانهاتوان عملکرد مروجگرفت، اما، در مجموع می

تا این    ، دادندوزارت کشاورزی ادامه می قالب  های خود دربه فعالیتداری در نیمه نخست دهه چهل خورشیدی ن خانهامروج 

اسیس وزارت آبادانی و مسکن به تصویب دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی   قانون اصالح قانون ت 1346که در یازدهم دی ماه سال 

 کند: این قانون تصریح می 2ماده  د.یرس

قانون وظیفه ترویج خانه" این  تاریخ تصویب  آبادانی و  از  به وزارت  و  منتزع  از وزارت کشاورزی  داری 

دار ترویج کشاورزی هستند  داری که فقط عهده شود. آن عده از کارمندان اداره ترویج خانهمسکن منتقل می

های کشاورزی و آبادانی و مسکن  سائل کار طبق پیشنهاد وزارتخانهبا اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و و

 " .وزارت کشاورزی باقی خواهند ماند رو تصویب هیأت وزیران کماکان در اختیا

 ( www.rc.majlis.ir)منبع::                                                                                                                                                        

باید به وزارت آبادانی و مسکن منتقل    نبودند کهداری  ن خانه اقط مروجدهد که این فتعمقی بر سایر مواد این قانون نشان می

در ماده یک این قانون تاکید شده بود که اداره کل امور اجتماعی و عمران دهات از وزارت کشور منتزع و به    به عنوان مثالشدند.  می

عدم سازگاری شرح وظایف سازمانی که عالوه بر  ؛ زیراتجربه موفقی نبود  ،هر صورت، این انتقال  دروزارت آبادانی و مسکن منتقل شود.  

   چندان به طول نیانجامید.داری در این وزارتخانه خیلی ن خانهاداری با وزارت آبادانی و مسکن، مدت حضور مروجترویج خانه

ترویج  سازمان  در  داری  ایشان در ترویج خانهداری اموری متفاوت از آن چه که  ن خانهادر وزارت آبادانی و مسکن به مروج

در پی    از وضعیت خود در این مقطعرا  داری  ن خانهاکشاورزی محول شده بود، واگذار گردید و همین امر شکایت تعدادی از مروج

داری شاغل در اداره کل آبادانی و مسکن  خانهن  اتعدادی از مروجشود  مشاهده می  یکدر تصویر شماره  به موجب سندی که  داشت.  

  وه شکبه شاه    ،ن وظایف دیگری محول شده استابه مروجاز بین رفته و   اداره مزبور  داری دررنامه ترویج خانهاز این که باصفهان  استان  

  .کنندمی

 

 
 داری اداره کل آبادانی و مسکن اصفهان.  شکایت تعدادی از مروجین خانه -تصویر شماره یک

 (www.ical.irبر گرفته از سایت کنابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. 



 
 

سال   ماه  دی  ترویج خانه  1348در  دستگاه  مروجین  انتقال  اجازه  قانونی  وزارت  الیحه  به  مسکن  و  آبادانی  وزارت  از  داری 

روستایی   تعاون  و  ارضی  کمیسیوناصالحات  تصویب  داراییبه  و  استخدام  امور  می  های  سنا  و  ملی  شورای  -مجلسین 

 (. www.rc.majlis.irرسد)

که در بازه زمانی مرداد تا آذر سال داری را در پی نداشته است. به طوریترویج خانه  یاحیارسد که این انتقال نیز  به نظر می

   یابند.انتقال به وزارت آموزش و پرورش  نمودند که داری درخواستن خانهااز مروج شماری 1349

 

 
 

 داری مراغه به وزارت آموزش و پرورش،  درخواست انتقال تعدادی از مروجین خانه -تصویر شماره دو

 (www.ical.irابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. تبر گرفته از سایت ک

و در قالب    تخانه منتقل شدندروزا  آن  داری به ن خانهاتصویب قانون تشکیل وزرات تعاون و امور روستاها مروجبا    1349سال  

 . (www.rc.majlis.ir) های خود ادامه دادندبه فعالیت بود  آن های فرهنگ روستایی که زیرمجموعه خانه
بینی شده بود که عبارت بودند از: کمیته عضویت، کمیته صنایع دستی،  هشت کمیته پیشنگ روستایی  های فرهدر اساسنامه خانه

کمیته  فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش،  ها، کمیته پیشاهنگی، کمیته  ها و جشنکمیته تربیت بدنی و تفریحات سالم،کمیته امور نمایشگاه 

داری  هایی همانند خیاطی، گلدوزی، آشپزی، کاردستی، کاموابافی، بچهاجرای برنامهداری  ن خانهاامور مالی. مروجاجتماعی و کمیته    رامو

فرهنگ  های  داری پس از انتقال به خانه ن خانهااگر چه مروج(.  1401)آقازاده و پرویش،  دادند های فرهنگ روستایی انجام میرا در خانه

بازیافتند  روستایی مجدداا موزشی ایشان اثرگذاری سابق خود را از  آهای  رسد که فعالیتبه نظر می  اما  ؛کارکردهای آموزشی خود را 

های روستایی را  داری مکمل ترویج کشاورزی بود و همین امر تعالی و بهبود وضع خانواده ، ترویج خانهسابق بر این  زیرادست داده بود.  

میبه صورت   کارکردهای خانهبهتری  بر مجموعه  تبلیغاتی  امور  افکندن  سایه  که  باشد. ضمن آن  داشته  پی  در  فرهنگ  توانست  های 

  بود   های منطبق بر نیازهای واقعی مردم محلی از دیگر مواردی های مردمی و انجام فعالیتو غفلت از اصولی همچون مشارکتروستایی  

نادیده گرفتتوان آنکه نمی نظر می  .(1401آقازاده و پرویش،  )ها را  این تغییرات و تحوالت سازمانی که  رسد که علیبه  تمام  رغم 

داری جایگاه آموزشی و ارشادی خود را که در دهه  ترویج خانه  دیگر  گاه داری در دهه چهل خورشیدی تجربه کردند، هیچن خانهامروج

 ، به دست نیاورد.  از آن برخوردار بود 40و نیمه نخست دهه  30
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این  های ترویج کشاورزی اثرگذار بود.  اتفاقات دهه چهل بر فعالیت   اثرگذارترین  یکی دیگر ازتشکیل سپاه ترویج و آبادانی   

توان از منظری خوشایند و از جهتی با پیامدهای منفی قلمداد کرد. سپاه ترویج و آبادانی بر اساس اصل هشتم اصول انقالب  را می رویداد

و دو    2در ماده  مجلس شورای ملی تشکیل شد.    1343دی ماه سال    22مجلس سنا و مصوبه    1343دی ماه    16و بر اساس مصوبه    سفید

به    ،های ارتش  بر نیازمندی  مازاددیپلمه و باالتر    الن خدمت سربازیمشموپاه ترویج و آبادانی از  س  تبصره ذیل آن تصریح شده بود که

  قانون ..(www.rc.majlis.ir)گردد   کیل می،تششوندتصاص داده میخبهداشت ا  ه افرادی که برای خدمت در سپاه دانش و سپا  یاستثنا

 .  شداصالح و بازبینی   بارچندین  1358سال سپاه ترویج و آبادانی تا مربوط به 

در سوی دیگر  سپاه دانش    در یک سو و سپاه ترویج و آبادانی و سپاه بهداشت    شکیلمهم در ت  یکه تفاوتدیگر آننکته مهم  

بیستم بهمن ماه سال  قانونی که در    بر اساسسپاه بهداشت هم نظیر سپاه ترویج و آبادانی  ها است.  ن پشتوانه قانونی آنآو    داشت وجود  

اما، سپاه دانش بر اساس قانون  .  کردد، موجودیت پیدا  یبه تصویب مجلس سنا رس  1343به تصویب مجلس شورا و هفتم اردیبهشت    1342

که دولت دکتر علی امینی    1340تر باید یادآوری شود که از اردیبهشت ماه سال  نشد. در توضیح بیش  شکیل تمصوب مجلسین شورا و سنا  

هشمار  ب  رکن اول دموکراسی در کشور  کهبه موجب فرمان شاه مجلسین شورا و سنا  بنا به درخواست نخست وزیر و  بر سر کار آمد و  

مدت هیأت    آن کشور فاقد مجلس بود و در  (دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی  )زمان تشکیل  1342و تا مهر    منحل شدند  رفتندمی

هیأت وزیران قانون تاسیس سپاه دانش را به تصویب رساند )وکیلی و براهوئی،    1341. در آبان  کردمیی  قانونگذاروزیران به جای مجلس  

1395 .) 

( افرادی با تحصیالت  1358لغایت    1343)  آنسال  از موجودیت    15سپاه ترویج و آبادانی فرصتی فراهم آورد تا در طی    تشکیل 

این افراد پس از یک دوره شش ماهه آموزشی در  روستاهای کشور باشند.   ماتی دردیپلم به باال به مناطق روستایی اعزام شده و منشاء خد

مرکز آموزش سپاه ترویج و آبادانی که هم اینک با نام مرکز آموزش عالی امام خمینی و زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  

  اعضای آن در مورد  طی کنند.    روستاهاخویش را در    سربازی  خدمتماه باقی مانده    18کردند تا  ، به روستاها عزیمت میاستکشاورزی  

های  های فنی و مهندسی و همچنین اقتصاد پس از طی دوره آموزش در اختیار وزارتخانهصیالت در رشتهافراد با تحقابل ذکر است که  

گرفتند  ختیار سازمان ترویج کشاورزی قرار میدر اکشاورزی نیز  هایده تحصیلکر ، گرفتند و در مقابلآبادانی و مسکن و اقتصاد قرار می

ن کشاورزی و کارشناسان ترویج کشاورزی( رسالت آموزشی خود را انجام  اکادر سازمان ترویج کشاورزی )مروجتا در کنار کارکنان  

 دهند.  

و از    سپاه ترویج و آبادانی قلمداد کرد  ی برای توان نقطه قوتتزریق این ظرفیت آموزشی به بدنه سازمان ترویج کشاورزی را می 

تلقی کرد. اما،   فعالیت این نیروها های ترویج کشاورزی در دوره در روند فعالیت مبارکیمن و را باید اتفاقی خوش آناین منظر تشکیل 

کشاورزی و کارشناسان ترویج  ای بود که سپاه ترویج و آبادانی بر کارکرد مروجان  سایهتوان نادیده گرفت و آن  ینمرا  یک نکته ظریف  

در  سپاه ترویج و آبادانی به عنوان کارکنان وظیفه و موقتی در سازمان ترویج کشاورزی  اعضای  تر، با حضور  انداخت. به عبارت دقیق 

میفعالیت  عمل آورده  حساب  به  کشاورزی  ترویج  سازمان  خروجی  عنوان  به  کشاورزی  هایشان  مروجان  مساعی  و  زحمات  و  شد 

بر  بود.  اسان ترویج به عنوان کارکنان دائمی سازمان ترویج کشاورزی در محافل رسمی تحت الشعاع سپاهیان ترویج و آبادانی  وکارشن

ه پس از  ( در اظهارات نمایندگان مجلس و دولت در صحن علنی مجلس شورای ملی و تا یک ده 1394تحقیق نوروزی) هایاساس یافته

)مروجان کشاورزی و کارشناسان ترویج(  ن ترویج  عامالدر صحن مجلس سخن چندانی از    ،های ترویجی در کشورشروع رسمی فعالیت



 
 

که  شد، به طوری  معطوف  ن ترویجعامالاین دسته از    به سوی ترین کانون توجه  بیش انی  . اما، پس از ایجاد سپاه ترویج و آباددر بین نبود

   .شداز آنان یاد میهای مختلف  به مناسبت 

 

 گیرینتیجه

سه اتفاق مهم بر عملکرد  در دهه چهل خورشیدی سازمان ترویج کشاورزی وارد دومین دهه از حیات خود شد. در این دهه   

ن کشاورزی در مقوله اصالحات ارضی. در این مورد،  اای داشت. اول، ورود و دخالت مروجسازمان ترویج کشاورزی تاثیر قابل مالحظه

کشاورزی در اصالحات ارضی به عنوان نقطه انحرافی از باب    ناصان ترویج دخالت مروجاگرچه ممکن است از دیدگاه برخی متخص

ن کشاورزی در موضوع اصالحات  امروجهای آموزشی و پرداختن به امور اجرایی قلمداد شود، اما، عملکرد بسیار شایسته  غفلت از فعالیت 

با انتزاع ترویج    در یک رویداد دیگرتوان نادیده گرفت.  نمیدر میان کشاورزان و روستائیان را  ارضی و کسب محبوبیت و وجهه اجتماعی  

ن  ادمات مروجسازمان ترویج کشاورزی از خ  در عملداری از بدنه سازمان ترویج کشاورزی و انتقال آن به وزارت آبادانی و مسکن  خانه

ن کشاورزی در روستاها محروم شد. این اقدام تا به آنجا نسنجیده و غیرکارشناسی اهای مروجداری به عنوان بازوی مکمل فعالیتخانه

  وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی داری از وزارت آبادانی و مسکن هم منتزع و ضمیمه  بود که به فاصله دو سال ترویج خانه

های فرهنگ روستایی فرصتی دوباره یافتند تا به رسالت  و خانهوزارت اصالحات ارضی  داری با حضور در  ن خانهامروج  رچهاگ.  گردید

اما، خالء   بازگردند،  هیچ  حضورآموزشی خود  ترویج کشاورزی  سازمان  در  دومیایشان  در  مهم  اتفاق  نشد. سومین  پر  از    نگاه  دهه 

واقع بر خالف انتزاع   درمقابل اتفاق دوم بود.    در نقطهسپاه ترویج و آبادانی بود. این واقعه    تشکیلهای سازمان ترویج کشاورزی  فعالیت

ترویج و آبادانی    ان داری که پیامد آن خروج افرادی از بدنه سازمان ترویج کشاوزری بود، در اینجا شماری افراد با نام سپاهیترویج خانه

 یای مثبت به حساب آورد. هر چند که پیامدهایتوان واقعهرا می  رویداداز بعد کمی این    مان ترویج کشاورزی افزوده شدند.سازبه بدنه  

 منفی نیز بر آن مترتب بود.   
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