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  چکيده

  

ه کشاورز بر دانش و نگرش كشاورزان هدف از انجام اين مطالعه، بررسي تأثير رهيافت مدرسه مزرع

جامعه آماري اين مطالعه را . خوار برنج در استان مازندران است پيرامون مبارزه بيولوژيک عليه کرم ساقه

محله از سه شهرستان آمل، نور و جويبار استان  آباد و رنگريز دان، علي کليه کشاورزان سه روستاي کهنه

اي از طريق مرور ادبيات تهيه و  ق، پرسشنامهي براي انجام تحق. =N)١٢١(دهند مازندران تشکيل مي

روايي محتوايي و ظاهري پرسشنامه از طريق ارائة آن به جمعي از کارشناسان فني و ستادي . تدوين شد

 كشاورز ٢٠آزمون مقدماتي از طريق توزيع پرسشنامه در بين . اداره ترويج مورد تأييد قرار گرفت

امعه آماري مورد مطالعه انجام گرديد و ضريب اعتبار پرسشنامه با استفاده از نرم اي مشابه با ج منطقه

بر اساس نتايج تحقيق، ميانگين نمرات دانش فنی شاليکاران . بدست آمد% ٣٢/٧٦  به ميزان SPSSافزار 

. تداري را با يکديگر داشته اس هاي آموزشي، تفاوت معني مورد مطالعه، قبل و بعد از برگزاري کالس

محله، پيرامون مبارزه بيولوژيک عليه کرم  دان و رنگريز ميانگين نگرش شاليکاران دو روستاي کهنه

داري در جهت مثبت داشته  هاي آموزشي، تفاوت معني خوار برنج، قبل و بعد از برگزاري کالس ساقه

در اكثر "  پايدارتوسعه"و "  اثر بخشي مدرسه مزرعه كشاورز"ميانگين نگرش شاليکاران نسبت به . است

در . داري داشته است هاي آموزشي، تفاوت معني هاي مورد بررسي، قبل و بعد از برگزاري کالس گويه

هاي مدرسه  دان،  ميزان مشارکت در كالس آباد و کهنه اين تحقيق مشخص شد که تنها در روستاي علی

 درصد داشته ٩٥ري در سطح دا ، همبستگي معني"ميزان اراضي تحت تملک"مزرعه كشاورز با متغير 

هاي تحقيق، دانش کسب شده كشاورزان از طريق شركت در مدرسه مزرعه  بر اساس يافته.  است

دار منفي و با  مشارکت، تحصيالت و  در روستاي علي آباد رابطه آماري معني" سن"كشاورز با متغير 

در روستاهاي مختلف، متفاوت بوده دار مستقيم داشته است كه مقدار آن  دانش اوليه رابطه آماري معني

 . است 
  

  كرم ساقه , مبارزه بيولوژيك, رهيافت مدرسه مزرعه كشاورز,  توسعة پايدار:هاي كليدي واژه
  .خوار برنج                          

  
  مقدمه

نياز روزافزون به گسترش توليدات کشاورزي و دستيابي 
به مصرف غذايي، منجر  تري از امنيت به سطح مناسب

، ۱۹۵۰کش در دهه  رويه کودهاي شيميايي و سموم آفت بي
 مشخص شد که ۱۹۶۰با اين وجود، در طول دهه. گرديد

کش نه تنها باعث  استفاده بيش از حد از سموم آفت
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  هاي جديدي از آنها گرديده شدن آفات و ظهور نسل مقاوم
است، بلکه پايداري محيط زيست و سالمت انسان را نيز، به 

به همين دليل به تدريج در سطح . است خاطره انداخته م
هاي کنترل غيرشيميايي از جمله  المللي استفاده از روش بين

و براي ) ۵(روش مديريت تلفيقي آفات مورد توجه قرارگرفت
 در کشورهاي در حال توسعه به ۱۹۷۰اولين بار در سال 

ي رفت، اجرا اما برخالف آنچه انتظار مي). ۷(اجرا درآمد 
مديريت تلفيقي آفات در کشورهاي در حال توسعه با 

محققان دليل اين امر را در روش . موفقيت همراه نبود
سواد  آموزش مفاهيم مديريت تلفيقي آفات به کشاورزان بي

هايي که تا  چرا که روش. دانستند سواد اين مناطق مي و کم
هاي  گرفت، از رهيافت آن زمان مورد استفاده قرار مي

نمود و در  تبعيت مي" باال به پايين"و " متمرکز"جي تروي
نتيجه به علت عدم مشارکت کشاورزان در فرآيند آموزش، 
محتواي دوره آموزشي براي کشاورزان يکنواخت و در 

به عبارت ديگر، به اعتقاد . مواردي غيرقابل درک بود
محققان در تعريف اوليه فائو از مديريت تلفيقي آفات، نقش 

هاي اجرايي  ويانه و فعاالنه کشاورزان در برنامهج مشارکت
اين ). ۶، ۲(بود شده  مديريت تلفيقي آفات ناديده گرفته 

مسائل باعث شد که سازمان فائو، رهيافت مدرسه مزرعه 
بار به منظور اجراي بهتر برنامه  کشاورز را براي اولين 

 در جاواي  ۱۹۸۹مديريت تلفيقي آفات برنج، در سال 
  .به اجرا درآورداندونزي 

مدرسه مزرعه كشاورز يک رهيافت آموزشي غيررسمي 
 ۲۰‐۲۵است که طي آن گروهي متشکل از ) پايين به باال(

نفر از کشاورزان در طول يک فصل زراعي در جلسات 
هفتگي آموزشي شرکت نموده و در زمينه موضوع مورد نظر 

، برتري رهيافت مدرسه مزرعه کشاورز. شوند آموزش داده مي
انتقال تکنولوژي و سيستم هاي ديگري نظير  بر رهيافت
يدار در اين است که رهيافت مدرسه مزرعه آموزش و د

کشاورز، بر مشارکت کشاورز در فرآيند يادگيري و يادگيري 
با استفاده از اين ). ۱۴(نمايد  اکتشاف محور آنان تأکيد مي

ا روش آموزشي قدرت تحليل کشاورزان افزايش يافته و آنه
يابند که با تحليل شرايط مزارع خود،  اين توانايي را مي

). ۸(بهترين روش را براي مبارزه با آفات آن انتخاب نمايند 
بنابراين از طريق رهيافت مدرسه مزرعه كشاورز، کشاورزان 

دهند، بلکه اين  نه تنها استراتژي کشت خود را تغيير مي
هاي جديد را  يوهيابند که داليل پذيرش ش توانايي را نيز مي

به عبارت ديگر، در اين روش . نيز براي ديگران توضيح دهند
آموزشي کشاورزان به کارشناساني با اعتماد به نفس تبديل 

آمده  آيد که دانش بدست  شوند و اين امکان به وجود مي مي
تري به   كشاورز به طور سريع از طريق مدرسه مزرعه

 ). ۱۵(کشاورزان ديگر انتقال يابد 
تاکنون رهيافت مدرسه مزرعه کشاورز در جهت اجراي 
بهتر مديريت تلفيقي آفات، در مناطق مختلف آسيا، 

و نتايج مفيد ) ۱۰(آمريکاي جنوبي و آفريقا به اجرا درآمده 
  به عنوان مثال دنت. و با اهميتي را بدنبال داشته است

 طرح آبياري که در مناطق ۵دارد که در  بيان مي) ۱۹۹۵(
‐۱۹۹۶هاي  در طول سال) آفريقاي جنوبي( گوآنا مختلف
هاي مناسب   به اجرا در آمده است، کشاورزان روش۱۹۹۵

اند و وابستگي خود را به  براي کنترل آفات را پذيرفته
  همچنين مورس و بوهلر). ۶(اند  ها کاهش داده کش حشره

كنند که قبل از اجراي مديريت تلفيقي  بيان مي) ۱۹۹۷(
، هر )از طريق مدرسه مزرعه کشاورز( برنج آفات در مزارع

سال چندين نفر در اثر مسموميت ناشي از سموم 
 حيوانات و يافتند، ها انتقال مي ها به بيمارستان کش آفات

آبزيان و پرندگان منطقه در اثر سموم شيميايي در 
اما پس از اجراي . مردند هاي آبياري مزارع برنج مي کانال

، )از طريق مدرسه مزرعه کشاورز(مديريت تلفيقي آفات 
مصرف سموم در اين منطقه کاهش قابل توجهي داشته و 
هيچ گزارشي از کاهش جمعيت پرندگان و ساير حيوانات 

  ).۱۱(است  مزارع وجود نداشته 
برنج از نظر اهميت غذايي در ايران در جايگاه دوم قرار 

ر و در نتيجه افزايش کميت و کيفيت شاليزارهاي کشو. دارد
ده توليد آن، براي پاسخگويي نو مبارزه با عوامل محدودکن

استان . باشد به نيازهاي رو به رشد کشور ضروري مي
. مازندران يکي از مناطق اصلي کشت برنج در ايران است

ولي متاسفانه، شرايط اقليمي اين استان، براي بسط و 
.  مساعد استهاي برنج گسترش بسياري از آفات و بيماري

خوار برنج به عنوان مهمترين آفت اين محصول از  اقهکرم س
خسارت ). ١(  در منطقه گسترش يافته است١٣٥١سال 

اي است که با افزايش آلودگي به ميزان  ناشي از آن به گونه
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اين ). ۳( يابد کاهش مي% ٢٦/٢به مقدار  ، وزن محصول%١
است که کشاورزان براي کاهش صدمات   مسأله باعث شده

هاي الزم، اقدام به  ين آفت، بدون داشتن آگاهيناشي از ا
اي که طبق سخنان  به گونه. نمايند رويه  هاي بي سمپاشي

   ساله٢٠رئيس سازمان حفظ نباتات کشور، در يک دورة 
، براي مبارزه با کرم ساقه خوار برنج، بيش از )١٣٧٠‐١٣٥١(

 ميليون هکتار از اراضي اين ٥ هزار تن سم در سطح ١٥٠
در اين ارتباط کنترل تلفيقي . ه مصرف رسيده استاستان ب
 با تأکيد بر مبارزه بيولوژيک، به ١٣٧٣ از سال )IPM( آفات

. عنوان يک نوآوري در استان مازندران گسترش يافته است
اي از کشاورزان از پذيرش آن  با اين وجود، هنوز عده

از آنجايي که عدم درک کشاورزان از . نمايند خودداري مي
م کنترل تلفيقي آفات از داليل پذيرش پايين آن ياهمف
   سازمان  خوار و بار کشاورزي١٣٧٧باشد، در سال  مي

)FAO( و دفتر تسهيالت فراگير مديريت تلفيقي آفات اين 
اي کنترل بيولوژيک  بندي کارگاه منطقه سازمان، طي جمع

آفات گياهي خاور نزديک، در بابلسر، بهترين روش پذيرش 
يان در يک ي نوآوري را مشارکت کليه روستاهمگاني اين

  فضاي آموزشي بدون ديوار به نام مدرسه مزرعه کشاورز
)FFS(بر اين اساس، هدف کلي تحقيق . ، معرفي نمود

 بر دانش مدرسه مزرعه کشاورز رهيافتتأثير حاضر، بررسي 
لوژيک با کرم ومبارزه بيپيرامون  و نگرش شاليكاران

اهداف باشد و  ن ميدرانان مازخوار برنج، در است ساقه
  :اختصاصي آن عبارتند از

اي  هاي شخصي و حرفه  بررسي ميزان ارتباط ويژگي‐۱
 کشاورز و  شاليکاران با مشارکت آنان در مدرسه مزرعه

 کسب دانش جديد،
 بررسي نگرش شاليکاران مورد مطالعه پيرامون ‐۲

هاي  اهميت مبارزه بيولوژيک، قبل و بعد از برگزاري کالس
  آموزشي،
 بررسي نگرش شاليکاران مورد مطالعه پيرامون ‐۳

 کشاورز، قبل و بعد از برگزاري  اثربخشي مدرسه مزرعه
  هاي آموزشي، کالس
 بررسي نگرش شاليکاران مورد مطالعه پيرامون ‐۴

هاي  اهميت توسعة پايدار، قبل و بعد از برگزاري کالس
  .آموزشي

  ها مواد و روش
 ‐همبستگي _ توصيفي ( پيمايشي تحقيق حاضر از نوع

هاي  براي انتخاب جامعة آماري و نمونه.  باشد مي) قياسي
هاي مختلف استان از نظر  آن، با توجه به اينكه قسمت

وضعيت كشاورزي و نحوة مبارزه با كرم ساقه خوار برنج با 
باشند، طبق نظر شوراي تحقيقات  يكديگر متفاوت مي

ه قسمت شرقي، غربي و مركزي استان، استان مازندران به س
تقسيم شد و با توجه به عواملي نظير مركزيت بخش، ميزان 
اهميت كرم ساقه خوار برنج و نحوة مبارزه با آن، از قسمت 
مركزي شهرستان آمل، از قسمت شرقي شهرستان جويبار و 
از قسمت غربي شهرستان نور براي انجام تحقيق انتخاب 

م رهيافت مدرسه مزرعه كشاورز اما از آنجايي كه  انجا. شد
باشد، تصميم گرفته شد كه از هر  مشكل و زمان بر مي

  شهرستان  يك روستا انتخاب گردد و بر همين اساس عالوه
دان،  بر داليل گفته شده، با توجه به اينكه در روستاي كهنه

خوار برنج، روش  ترين روش در مبارزه با كرم ساقه اصلي
آباد نيز به  تاي رنگريزمحله و عليشيميايي بوده و در روس

ترتيب چهار سال و يك سال برنامه مبارزه بيولوژيك عليه 
خوار برنج اجرا شده بود، از شهرستان جويبار   كرم ساقه

شاليكاران روستاي رنگريزمحله، از شهرستان آمل شاليكاران 
دان و از شهرستان نور شاليكاران روستاي  روستاي كهنه

ان جامعة آماري انتخاب شدند كه در مجموع آباد به عنو علي
در انجام اين تحقيق از روش .  نفر را تشكيل دادند۱۲۱

اما با توجه به اين كه هدف اصلي . سرشماري استفاده شد
تحقيق بررسي تأثير رهيافت مدرسه مزرعه کشاورز بر دانش 

ابتدا و (و نگرش كشاورزان بود و از دو سري پرسشنامه
شد، تنها  ، استفاده مي)هاي آموزشي کالسانتهاي برگزاري 

هاي آموزشي شرکت نمودند، مورد  کشاورزاني که در کالس
 نفر از شاليکاران اين سه ۷۸تحقيق قرار گرفتند که در کل 

  . شود روستا را شامل مي
اي  جهت گردآوري اطالعات مورد نياز، ابتدا پرسشنامه

اي  هاي شخصي و حرفه در پنج بخش شامل ويژگي
اليکاران، دانش کشاورزان در زمينه چرخه زندگي و ش

خوار برنج،  نگرش شاليکاران  دشمنان طبيعي کرم ساقه
نسبت به استفاده از روش کنترل بيولوژيک به جاي 
شيميايي، توسعه پايدار، اثربخشي رهيافت مدرسه مزرعه 

در . کشاورز، طراحي و توسط کشاورزان تکميل گرديد
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 كشاورز براي   مدرسه مزرعههای مرحله بعدي، کالس
 ۱۲خوار برنج، طي  آموزش چگونگي مبارزه با کرم ساقه

در سطح مزارع سه روستا برگزار ) هر هفته يک جلسه(هفته
در پايان دوره آموزشي نيز، از کشاورزان . گرديد
اي، مشابه  خواسته شد که پرسشنامه)  نفر۷۸(کننده شرکت

ايي پرسشنامه توسط رو. پرسشنامه قبلي، را تکميل نمايند
جمعي از کارشناسان دانشگاهي و ستادي  اداره ترويج مورد 
تأييد قرار گرفت و براي تعيين ميزان پايايي پرسشنامه نيز، 
آزمون مقدماتي در منطقه مشابه جامعه آماري مورد نظر به 

، مقدار ضريب SPSSافزار  عمل آمد و با استفاده از نرم
بدست آمد که بيانگر اعتبار % ۳۲/۷۶آلفاکرونباخ به ميزان 
  .مطلوب پرسشنامه است

شامل (هاي فردي  متغير مستقل اين تحقيق، ويژگي
شامل اراضي (اي  ، و حرفه)سن، تحصيالت، سابقه شاليکاري

. شاليکاران است) تحت کشت و وضعيت اراضي تحت تملک
هاي  متغير وابسته را نيز ميزان مشارکت شاليکاران در کالس

عه کشاورز و دانش کسب شده آنها از طريق اين مدرسه مزر
  .دهد ها تشکيل مي کالس

براي سنجش متغير وابسته مشارکت، تعداد دفعات 
های مدرسه مزرعه كشاورز به  شرکت شاليکاران در کالس

عنوان معيار ارزيابي انتخاب گرديد و بر اين اساس ميزان 
اركت مشارکت هر يک از شاليکاران با توجه به سه گروه مش

و ) جلسه۵‐۳(، مشارکت نسبي )جلسه۲‐۱(ضعيف 
  ).۱۴(، تعيين گرديد )جلسه۱۲‐۶(مشارکت کامل 

به منظور سنجش متغير وابسته دانش کسب شده،  
 سؤالي که در ابتداي دوره تحت عنوان ۲۱شاليکاران به 

. دانش اوليه پاسخ گفته بودند؛ در پايان دوره نيز پاسخ دادند
سبة مجموع سؤاالت صحيح، شاليکاران پس از ارزيابي و محا

‐ ۱/۱۰، ۱۰‐۱/۵، ۵‐۰بر حسب امتيازات خود در گروه هاي
  . و باالتر قرار گرفتند۱/۲۰، ۲۰‐۱/۱۵، ۱۵

نگرش شاليکاران مورد مطالعه در زمينه توسعة پايدار 
توسط سه گزينه زير، قبل و بعد تشکيل  دوره مورد ارزيابي 

  :قرار گرفت
 منابع طبيعي حقوق آيندگان بايد برداري از  در بهره‐۱

  .حفظ شود
  .هاي آموزشي بالمانع است   شرکت زنان در کالس‐۲

هاي ديگري   براي مبارزه با آفات جزء سمپاشي راه‐۳
  .هم وجود دارد

براي سنجش نگرش شاليکاران در زمينه اثربخشي 
هاي  قبل و بعد از برگزاري کالس( کشاورز  مدرسه مزرعه

  .  زير انتخاب گرديد، سؤاالت)آموزشي
  .شوند  در مدرسه مزرعه کشاورزان کارشناس مي‐۱
 براي موفقيت کشاورزان آگاه بايد به ديگران آموزش ‐۲
  .دهند
گيري کشاورزان در زمينه مديريت   قدرت تصميم‐۳

 .يابد تلفيقي آفات افزايش مي
 دانش محققان و تجربه کشاورزان با يکديگر مبادله ‐۴
 .شود مي

رزان و محققان با همكاري يكديگر فعاليت   کشاو‐۵
 .نمايند مي

هاي  نظرات شاليکاران در مورد استفاده از روش نقطه
خوار برنج توسط  ساقه مبارزه بيولوژيکي بر عليه کرم 

  :هاي زير مورد سنجش قرار گرفت گزينه
  . مبارزه بيولوژيک اتالف وقت است‐۱
 .نمايد ي کنترل بيولوژيک از خروج ارز جلوگيري م‐۲
 .تر از سمپاشي است  اجراي مبارزه بيولوژيک مشکل‐۳
 با اجراي مبارزه بيولوژيک محيط زيست آلوده ‐۴
  .شود نمي

  
  نتايج و بحث

 سال و ۴۷ميانگين سني شاليکاران مورد مطالعه، 
سطح .  بوده است۷۸/۲۴ميانگين سابقه شاليكاري آنان 

طور متوسط تحصيالت شاليكاران در حد متوسطه بوده و به 
ميانگين نمره . اند  هكتار اراضي زراعي داشته۱۸/۲شاليكاران 

دانش فنی شاليكاران از آزمون قبل از برگزاري دوره هاي 
 و ميانگين ميزان مشاركت آنان در ۷آموزشي تقريباً 

 جلسه بوده است ۴هاي مدرسه مزرعه كشاورز حدود  كالس
  ).۱جدول(

نگرش شاليکاران در زمينه استفاده از روش کنترل 
خوار برنج، قبل و بعد از برگزاري  بيولوژيکي کرم ساقه

  هاي آموزشي کالس

ميانگين نگرش شاليکاران مورد مطالعه در زمينه بکارگيري 
هاي کنترل بيولوژيکي آفات، قبل  و بعد از برگزاري  روش
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مورد " ويل کاکسون"وزشي، از طريق آزمون هاي آم کالس
  .بررسي قرار گرفت

  
  اي کشاورزان مورد مطالعه  ههاي فردي و حرف   ويژگي‐۱جدول 

  حداکثر  حداقل انحراف معيار ميانگين  متغيرها
  ۷۵  ۱۵  ۰۸/۱۴  ۷۶/۴۴  )سال(سن

  ۱۶  ۰  ۹۲/۴  ۹۰/۶  )سال(تحصيالت
  ۶۰  ۲  ۴۶/۱۶  ۷۸/۲۴  )سال(سابقه شاليکاري
  ۸  ۳/۰  ۲۲/۱  ۱۸/۲  )هکتار(اراضي زراعي
  ۱۷  ۲۵/۱  ۰۳/۳  ۹۰/۶  )نمره(دانش اوليه

  ۱۰  ۱  ۶۸/۲  ۹۳/۳  )تعدادجلسات(مشارکت
   نفر۷۸: تعداد

  

نتايج تحقيق نشان داد که ميانگين نگرش شاليکاران دو 

محله پيرامون استفاده از زنبور  دان و رنگريز روستاي کهنه

در _خوار برنج،  تريکوگراما براي مبارزه بر عليه کرم ساقه

اري  قبل و بعد از برگز‐هاي ذکر شده تمامي گويه

  داري را با  هاي آموزشي تفاوت معني کالس

هاي  به طوري که بعد از برگزاري کالس. اند يکديگر داشته

آموزشي، نگرش شاليکاران اين دو روستا پيرامون مبارزه 

بيولوژيک به طور چشمگيري در جهت مثبت تغيير يافته 

آباد، ميانگين ديدگاه شاليکاران  اما در روستاي علي. است

هاي آموزشي، تنها در مورد  بعد از برگزاري کالسقبل و 

، تفاوت "حفظ محيط زيست از طريق مبارزه بيولوژيک"گويه 

 درصد، با ۹۵ در سطح =Z  ‐ ۷۹/۳داري را به ميزان  معني

بدين معني که شاليکاران روستاي . يکديگر داشته است

هاي آموزشي، به ميزان قابل  آباد بعد از شرکت در کالس علي

لوژيک، محيط واند که از طريق مبارزه بي ي معتقد شدهتوجه

  ).۲جدول  (گردد ها حفظ مي زيست آن

  
  هاي آموزشي خوار برنج، قبل و بعد از برگزاري کالس  مقايسه ميانگين نگرش شاليکاران پيرامون مبارزه بيولوژيک بر عليه کرم ساقه‐۲جدول 

  نام روستا  گويه  ميانگين نگرش
  z sig  بعد از آموزش  وزشقبل از آم

        مبارزه بيولوژيک اتالف وقت است
  ۰۰۰/۰  ‐۶۳/۳∗∗  ۲۸/۴  ۸۱/۳  دان کهنه  
  ۰۱۱/۰  ‐۵۳/۲∗  ۰۶/۴  ۰۰/۳  محله رنگريز  
  ۴۸۰/۰  ‐۷۰۷/۰  ۹۳/۳  ۸۷/۳  آباد علي  

            اشتغالزايي
  ۰۰/۰  ‐۸۵/۳∗∗  ۳۷/۱  ۱۵/۲  دان کهنه  
  ۰۱۲/۰  ‐۵۲/۲∗  ۵۳/۱  ۳۳/۲  محله رنگريز  
  ۱۰۲/۰  ۶۳/۱  ۷۰/۱  ۸۳/۱  دآبا علي  

            حفظ محيط زيست
  ۰۰/۰  ‐۳۴/۴∗∗  ۲۸/۱  ۸۴/۲  دان کهنه  
  ۰۱۰/۰  ‐۵۸/۲∗  ۶۰/۱  ۴۰/۲  محله رنگريز  
  ۰۰/۰  ‐۷۹/۳∗∗  ۱۹/۱  ۱۶/۲  آباد علي  

            ها کاهش هزينه
  ۰۰/۰  ‐۰۵/۴∗∗  ۵۰/۱  ۳۷/۲  دان کهنه  
  ۰۰۴/۰  ‐ ۸۸/۲  ۴۰/۱  ۳۳/۲  محله رنگريز  
  ۰۰/۱  ۰۰۰/۰  ۷۴/۱  ۷۴/۱  آباد علي  

            هاي ديگر تر از روش مشکل
  ۰۰۱/۰  ‐ ۱۷/۳∗∗  ۴۶/۴  ۹۶/۳  دان کهنه  
  ۰۱۱/۰  ‐۵۴/۲∗  ۹۳/۴  ۶۰/۳  محله رنگريز  
  ۰۵۴/۰  ۹۳/۱  ۹۰/۳  ۶۴/۳  آباد علي  

∗∗ :۰۰۱/۰= p           ∗ :۰۵/۰= p  
  



  ۱۳۸۶، ۱، شماره ۳۸‐۲مجله علوم کشاورزي ايران، دوره   ۱۱۴
   

نگرش شاليکاران در زمينه اثربخشي مدرسه مزرعه کشاورز، 
  هاي آموزشي اري کالسقبل و بعد از برگز

تر در  در اين تحقيق به منظور دستيابي به نتايج دقيق
 نگرش  کشاورز،زمينه کارايي رهيافت مدرسه مزرعه

شاليکاران مورد مطالعه پيرامون ميزان اثربخشي رهيافت 
های  مدرسه مزرعه کشاورز، قبل و بعد از برگزاری کالس

ارزيابي قرار مورد " کاکسون ويل"آموزشی، از طريق آزمون 
هاي تحقيق نشان داد که نگرش  يافته). ۳جدول (گرفت 

دان و رنگريز محله، پيرامون  شاليکاران دو روستاي کهنه
، قبل "کارشناس شدن کشاورزان در مدرسه مزرعه كشاورز"

 به داري هاي آموزشي، تفاوت معني و بعد از برگزاري کالس
 ۹۹سطح   در  =Z ‐۸۱/۲ و  =Z‐۴۶/۳  به ميزانترتيب

که شاليکاران اين دو روستا پس از . درصد داشته است
هاي آموزشي، به ميزان قابل توجهي اعتقاد  برگزاري کالس

اند که از طريق برگزاري مدرسه مزرعه كشاورز،  پيدا کرده
  .شوند دانش کشاورزان افزايش يافته و آنها کارشناس مي

در اين تحقيق مشخص شد که نگرش شاليکاران دو 
افزايش قدرت "آباد و رنگريز محله، پيرامون  تاي عليروس

، قبل و "گيري کشاورزان در مدرسه مزرعه كشاورز تصميم
 به داري هاي آموزشي، تفاوت معني بعد از برگزاري کالس

 ۹۵در سطح =Z  ‐ ۵۳/۲   و=Z ‐۴۴/۲  به ميزانترتيب
بدين معني که شاليکاران اين دو روستا . درصد داشته است

هاي آموزشي، به ميزان قابل توجهي  رگزاري کالسپس از ب
اند که از طريق برگزاري مدرسه مزرعه  اعتقاد پيدا کرده

  .يابد گيري کشاورزان افزايش مي كشاورز، قدرت تصميم
هاي تحقيق، مشخص شد که نگرش  بر اساس يافته

امکان "آباد، پيرامون  دان و علي شاليکاران دو روستاي کهنه
حققان و تجربه کشاورزان در مدرسه مزرعه مبادله دانش م

هاي آموزشي، تفاوت  ، قبل و بعد از برگزاري کالس"كشاورز
 =Z   ‐ ۳۳/۲  وZ =  ‐ ۶۰/۳ به ميزانبه ترتيب داري  معني

شاليکاران اين .  درصد داشته است۹۵ درصد و ۹۹در سطح 
هاي آموزشي، به ميزان قابل  دو روستا پس از برگزاري کالس

اند که از طريق برگزاري مدرسه  عتقاد پيدا کردهتوجهي ا
مزرعه كشاورز، دانش محققان و دانش کشاورزان با يکديگر 

  .شود مبادله مي

در اين تحقيق مشخص شد که نگرش شاليکاران دو 
همكاري "دان و رنگريز محله، پيرامون  روستاي کهنه

کشاورزان و محققان در کنار يکديگر در مدرسه مزرعه 
هاي آموزشي، تفاوت  ، قبل و بعد از برگزاري کالس"كشاورز
 در =Z ‐۲  و  Z = ‐۱۲/۲  به ميزانبه ترتيب داري  معني

شاليکاران اين دو روستا پس .  درصد داشته است۹۵سطح 
هاي آموزشي، به ميزان قابل توجهي  از برگزاري کالس
اند که از طريق برگزاري مدرسه مزرعه  اعتقاد پيدا کرده

گردد که محققان و کشاورزان  ين امکان فراهم ميكشاورز، ا
  .در کنار يکديگر به انجام کارهاي تحقيقي بپردازند

نگرش شاليکاران در زمينه توسعة پايدار، قبل و بعد از 
  هاي آموزشي برگزاري کالس

ميانگين نگرش شاليکاران مورد مطالعه پيرامون توسعة 
وزشي از طريق هاي آم پايدار، قبل و بعد از برگزاري کالس

بر اساس . مورد مقايسه قرار گرفت" آزمون ويل کاکسون"
هاي تحقيق، در هر سه روستاي مورد مطالعه، ميانگين  يافته

هاي مختلف در  وجود روش"نگرش شاليکاران پيرامون 
، قبل و بعد از برگزاري "ها مبارزه با آفات و بيماري

گر داشته داري را با يکدي هاي آموزشي، تفاوت معني کالس
بدين معني که  در هر سه روستاي مورد مطالعه، . است

هاي آموزشي، به ميزان  شاليکاران بعد از برگزاري کالس
هاي مختلفي براي  اند که روش قابل توجهي معتقد شده

  . ها و آفات وجود دارد مبارزه عليه بيماري
اين تحقيق نشان داد که ميانگين نگرش شاليکاران 

و رنگريز )  درصد۹۹ در سطح Z=‐۷۱/۲(ندا روستاي کهنه
ضرورت "پيرامون )  درصد۹۵ در سطح =Z ‐۴۴/۲(محله  

هاي  ، قبل و بعد از برگزاري کالس"حفظ حقوق آيندگان
. داري را با يکديگر داشته است آموزشي تفاوت معني

هاي  شاليکاران اين دو روستا، بعد از برگزاري کالس
اند که بايستي  تقد شدهآموزشي، به ميزان قابل توجهي مع

  . برداري از منابع طبيعي حقوق آيندگان حفظ گردد در بهره
هاي اين تحقيق مشخص شد که تنها  بر اساس يافته

محله، پيرامون  ميانگين ديدگاه شاليکاران روستاي رنگريز
قبل و بعد از " هاي آموزشي شرکت بالمانع زنان در کالس"

داري را به ميزان  معنيهاي آموزشي، تفاوت  برگزاري کالس
۷۱/۲‐=Z بدين .  درصد، با يکديگر داشته است۹۵  در سطح
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هاي  معني که شاليکاران اين روستا، بعد از برگزاري کالس
اند که شرکت  آموزشي، به ميزان قابل توجهي معتقد شده

  ).۴جدول (هاي آموزشي بالمانع است  زنان در کالس

  
  هاي آموزشي کاران پيرامون اثربخشي رهيافت مدرسه مزرعه کشاورز قبل و بعد از برگزاري کالس مقايسه ميانگين نگرش شالي‐۳جدول 

  نام روستا  گويه  ميانگين نگرش
  z sig  بعد از آموزش  قبل از آموزش

        گيري شاليکاران افزايش قدرت تصميم
  ۰۸/۰  ‐ ۷۳/۱  ۲۸/۱  ۳۷/۱  دان کهنه  
  ۰۱/۰  ‐ ۵۳/۲∗  ۴۰/۱  ۹۳/۱  محله رنگريز  
  ۰۱/۰  ‐ ۴۴/۲∗  ۵۸/۱  ۷۷/۱  آباد علي  

           کارشناس شدن شاليکاران
  ۰۰۱/۰  ‐ ۴۶/۳∗∗  ۴۳/۱ ۸۱/۱  دان کهنه  
  ۰۰۵/۰  ‐ ۸۱/۲∗∗  ۱۳/۱  ۸۶/۱  محله رنگريز  
  ۰۰/۱  ۰۰۰/۰  ۶۴/۱  ۶۴/۱  آباد علي  

            امکان آموزش شاليکاران آگاه به ديگران
  ۳۱/۰  ‐ ۰۰/۱  ۱۸/۱  ۲۵/۱  دان کهنه  
  ۰۰/۱  ۰۰/۰  ۷۳/۱  ۷۳/۱  حلهم رنگريز  
  ۱۵/۰  ‐ ۴۱/۱  ۳۲/۱  ۳۸/۱  آباد علي  

            امکان همکاري شاليکاران  و محققان
  ۰۳/۰  ‐ ۱۲/۱  ۴۳/۱  ۶۲/۱  دان کهنه  
  ۰۴/۰  ‐ ۰۰/۲∗  ۲۰/۱  ۴۶/۱  محله رنگريز  
  ۱۰/۰  ‐۶۳/۱  ۴۸/۱  ۶۱/۱  آباد علي  

            مبادله دانش محققان و تجربه کشاورزان
  ۰۰۰/۰  ‐ ۶۰/۳∗∗  ۳۴/۱  ۷۵/۱  دان کهنه  
  ۱۵/۰  ‐ ۴۱/۱  ۵۶/۱  ۸۶/۱  محله رنگريز  
  ۰۲/۰  ‐۲۳/۲∗  ۴۸/۱  ۶۴/۱  آباد علي  

∗∗ :۰۰۱/۰ p=           ∗ :۰۵/۰ p=  
  

  هاي آموزشي   مقايسه ميانگين نگرش شاليکاران پيرامون توسعه پايدار، قبل و بعد از برگزاري کالس‐۴جدول 
  نام روستا  گويه  ميانگين نگرش

  z sig  بعد از آموزش  قبل ازآموزش

            حفظ حقوق آيندگان
  ۰۰۷/۰  ‐ ۷۱/۲∗∗  ۲۱/۱  ۵۰/۱  دان کهنه  

  ۳۱۷/۰  ‐ ۰۰/۱ ۲۶/۱ ۳۳/۱  محله رنگريز
  ۰۱۴/۰  ‐ ۴۴/۲∗  ۱۹/۱  ۳۸/۱  آباد علي  

            هاي مختلف مبارزه وجود روش
  ۰۰۰/۰  ‐ ۱۴/۴∗∗  ۳۴/۱  ۵۳/۲  دان کهنه  
  ۰۰۳/۰  ‐ ۹۶/۲∗∗  ۰۰/۱  ۷۳/۲  محله رنگريز  
  ۰۰۰/۰  ‐ ۶۱/۴∗∗  ۴۵/۱  ۵۳/۲  آباد علي  

            هاي آموزشي شرکت زنان در کالس
  ۱۰/۰  ‐ ۶۳/۱  ۵۹/۱  ۷۱/۱  دان کهنه  
  ۰۰۷/۰  ‐ ۷۰/۲∗∗  ۱۳/۱  ۲۶/۲  محله رنگريز  
  ۰۸/۰  ‐ ۷۳/۱  ۵۴/۱  ۶۴/۱  آباد علي  

∗∗ :۰۰۱/۰ p=          ∗ :۰۵/۰ p=



  ۱۳۸۶، ۱، شماره ۳۸‐۲مجله علوم کشاورزي ايران، دوره   ۱۱۶
   

مقايسه ميانگين نمرات دانش فني شاليکاران، قبل و بعد   
  هاي آموزشي  از برگزاري کالس

ميانگين نمرات دانش فني شاليکاران، قبل و بعد از 
"  همبستهt"هاي آموزشي، از طريق آزمون  برگزاري کالس

ايج نشان داد که ميانگين نمرات نت. مورد مقايسه قرار گرفت
دانش فني شاليکاران هر سه روستاي مورد 

، و رنگريز t=‐۰۱/۷آباد  ، علي-=۹۰/۱۰tدان کهنه(مطالعه
قبل و بعد از )  درصد۹۹، در سطح  = t‐۷۷/۵محله 

. داري داشته است هاي آموزشي، تفاوت معني برگزاري کالس
 زمينه مبارزه بدين معني که نمرات دانش فني شاليکاران در

بيولوژيك عليه كرم ساقه خوار برنج، پس از شرکت در 
هاي مدرسه مزرعه كشاورز پيشرفت چشمگيري  کالس

،  تريپ و )۲۰۰۲(روال و جامياس ). ۵جدول (داشته است 
نيز در ) ۲۰۰۴(و گاتلند و همكاران ) ۲۰۰۴(همكاران 

  .اند تحقيقات خود، به نتيجه مشابهي  دست يافته
  

 مقايسه ميانگين نمرات دانش فني، قبل و بعد از ‐۵جدول 
  هاي آموزشي برگزاري کالس

  نام روستا  ميانگين نمرات دانش فنی
 بعد از آموزشقبل از آموزش 

t sig  

  ۰۰/۰  ‐۹۰/۱۰∗∗  ۶۵/۱۴  ۱۵/۶  دان کهنه

 ۰۰/۰ ‐۰۱/۷∗∗ ۸۸/۱۱ ۶۶/۷  آباد علي
  ۰۰/۰  ‐۷۷/۵∗∗  ۳۰/۱۲  ۶۸/۶  محله رنگريز

∗∗ :۰۰۱/۰p= 
  

اي شاليکاران با ميزان  هاي فردي و حرفه ارتباط ويژگي
  مشارکت آنان در مدرسه مزرعه کشاورزان

در اين تحقيق ميانگين تعداد جلسات شرکت شاليکارن 
، )۹۳/۳( جلسه ۴هاي مدرسه مزرعه كشاورز،  در کالس

، اين )۲۰۰۲(بندی واتاکل  بدست آمد که طبق تقسيم
همبستگي . گردد میمشارکت، مشارکت نسبی محسوب 

داري بين ميزان تحصيالت، و مشارکت، در هيچ يک از  معني
ولي بين ميزان . روستاهاي مورد بررسي بدست نيامد

مشارکت شاليکاران و سطح اراضي تحت تملک در 
دار  دان، رابطه آماري معني روستاهاي علي آباد و كهنه

كشاورزاني كه .  درصد وجود داشت۹۵مستقيمي در سطح 

اند، به ميزان بيشتري   اراضي زراعي بيشتري برخوردار بودهاز
اين در . اند هاي مدرسه مزرعه شركت نموده هم در  كالس

، در مطالعه خود به اين )۲۰۰۱(حالي است که اربو و كبکا 
اند كه سطح تحصيالت، سطح اراضي تحت  نتيجه رسيده

كشت و ميزان درآمد از عوامل مؤثر در مشاركت بيشتر 
محسوب " مدرسه مزرعه كشاورز"هاي  ورزان در كالسكشا
نيز، سطح دانش اوليه در ) ۲۰۰۲(واتاکل و وايبل . گردد مي

وضعيت ) ۱۳۷۸(زمينه مديريت مبارزه با آفات و نيكنامي 
مالكيت اراضي زراعي را به عنوان عوامل تآثيرگذار در 
اند  شركت  كشاورزان در مدرسه مزرعه كشاورز دانسته

  .  )۶جدول (
اي شاليکاران و دانش  هاي فردي و حرفه ارتباط ويژگي

   کشاورز کسب شده آنان در مدرسه مزرعه
دار  هاي تحقيق نشان داد که رابطه آماري معني يافته

شده شاليکاران در  مثبتي بين مشارکت و دانش کسب
در )  =۶۴۷/۰r(آباد علي) r =۴۳۵/۰(دان روستاهاي کهنه

بدين معني که كشاورزاني كه .  درصد وجود دارد۹۹سطح 
هاي برگزار شده، شركت  به ميزان بيشتري در كالس

تحقيقات اربو . اند اند، از دانش بيشتري برخوردار شده نموده
، نيز، )۲۰۰۲(و همچنين واتکل و وايبل ) ۲۰۰۱(و کبکا 

اين محققان مشارکت فعال . کند چنين نتايجي را تأييد مي
اورز را عامل مؤثري در کشاورزان در مدرسه مزرعه كش
دانند به طوريكه به اعتقاد  افزايش دانش اکتسابي آنان مي

، مفهوم مديريت تلفيقي آفات زماني )۲۰۰۲(واتکل و وايبل 
براي فراگيران روشن خواهد شد، که آنان مشارکت کاملي 

  . ها داشته باشند در برگزاري کالس
زشي نتايج بدست آمده در اين تحقيق، بر اين اصل آمو

تأکيد دارد که، انتخاب روش هاي آموزشي مناسب، عامل 
مهمي در فرآيند يادگيري کشاورزان و پذيرش نوآوري 

مور نيز در تحقيقات خود در سال  کن. توسط آنان است
، بدين نکته اشاره کرده است که اجراي مديريت ۱۹۹۷

تلفيقي آفات بدون توجه به افزايش سطح دانش کشاورزان و 
. ش آنان نسبت به اين رهيافت، مشکل خواهد بودبهبود نگر

از آنجايي که سطح دانش و نگرش کشاورزان در مبارزه 
هاي  بيولوژيک و توسعه پايدار، در طول برگزاري کالس

توان بيان نمود  داري داشته است، مي آموزشي پيشرفت معني



  ١١٧  ... بر دانش و (FFS)بررسی تاثير رهيافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز : اسکو و همکاران 

که برگزاری رهيافت مدرسه مزرعه کشاورز و آموزش 
اي اصولي و مناسب، آگاهي آنان را در ه کشاورزان با شيوه

دهد و از اين طريق  هاي مورد نظر افزايش مي زمينه
تري ميسر  دستيابي به اهداف آموزشي را در زمان کوتاه

البته بايد به خاطر داشت که ارتقاء علمي و فني . سازد مي
کامل کشاورزان زماني امکان پذير است که کشاورزان به 

  .ادگيري قرار گيرندطور مداوم در جريان ي
  گيري و پيشنهادها نتيجه
 بهبود پذيرش مديريت تلفيقي آفات توسط ‐۱

کشاورزان، از يک سو نيازمند افزايش مهارت آنان در 
گيري  ها و آفات و همچنين مهارت تصميم تشخيص بيماري
 کنترل مناسب آنهاست و از سوي ديگر  در مورد روش

مزاياي  مديريت آفات و نيازمند تغيير نگرش آنان نسبت به 
  نتايج اين تحقيق نشان داد . فهم مفاهيم مربوط به آن است

  

که اجراي رهيافت مدرسه مزرعه کشاورز در منطقه مورد 
هاي دانشي و نگرشي تأثير قابل  مطالعه، در هريک از حيطه
  .توجهي را بدنبال داشته است

 هدف اصلي از اجراي روش مبارزه بيولوژيك در ‐۲
ي دستيابي به توسعة پايدار است و رهيافت مدرسه كشاورز

مزرعه كشاورز نيز براي اولين بار براي همين منظور مورد 
نتايج اين تحقيق نشان داد كه نگرش . استفاده قرار گرفت

شاليكاران در زمينه اثربخشي رهيافت مدرسه مزرعه كشاورز 
هاي  و همچنين توسعة پايدار فبل و بعد از برگزاري دوره

بنابراين . داري با يكديگر داشته است موزشي تفاوت معنيآ
كارهاي مناسب، شرايط را براي اجراي  بايد از طريق اتخاذ راه

بهتر اين رهيافت و در نتيجه تغيير نگرش كشاورزان در 
  .زمينه توسعة پايدار فراهم نمود

  اي هاي فردي و حرفه كسب شده آنان با ويژگي  رابطه ميزان مشارکت كشاورزان در مدرسه مزرعه كشاورز و دانش ‐۶جدول
  دانش كسب شده  ميزان مشاركت

  نام روستا  متغير
  داري سطح معني)    P(ضريب همبستگي  داري سطح معني)  P(ضريب همبستگي

            سن
  ۹۳۷/۰  ۰۱۵/۰  ۸۴۳/۰  ۰۳۶/۰  دان کهنه  
  ۰۳۴/۰  - ۳۸۲/۰∗  ۵۶۶/۰  ۱۰۷/۰  آباد علي  
  ۰۵۳/۰  ۵۰۹/۰  ۸۷۸/۰  ۰۴۳/۰  رنگريزمحله  

    سطح تحصيالت
  ۴۲۸/۰  ۱۴۵/۰  ۳۲۵/۰  ۱۸۰/۰  دان کهنه  
  ۰۰۲/۰  ۵۴/۰∗∗  ۲۴۳/۰  ۲۱۶/۰  آباد علي  
  ۰۰۳/۰  ۷۰۷/۰∗  ۳۹۵/۰  ۲۳۷/۰  رنگريزمحله  

            اراضي زير کشت
  ۰۹۳/۰  ۳۰۲/۰  ۰۵/۰  ۳۴۹/۰∗  دان کهنه  
  ۱۱۶/۰  ۲۸۸/۰  ۰۱۱/۰  ۴۵۲/۰∗  آباد علي  
  ۸۱۶/۰  ۰۶۶/۰  ۲۷۶/۰  ۳۰۱/۰  رنگريزمحله  

            دانش اوليه
  ۸۵۴/۰  ۰۳۴/۰  ۰۷۳/۰  ۳۲۱/۰  دان کهنه  
  ۰۰۰/۰  ۵۸۹/۰∗∗  ۱۰۱/۰  ۳/۰  آباد علي  
  ۰۶۴/۰  ۴۸۹/۰  ۰۹۹/۰  ۴۴۲/۰  رنگريزمحله  

            مشاركت
  ۰۱۳/۰  ۴۳۵/۰∗  ‐  ‐  دان کهنه  
  ۰۰۰/۰  ۶۴۷/۰∗∗  ‐  ‐  آباد علي  
  ۸۲۵/۰  ۰۶۲/۰  ‐  ‐  رنگريزمحله  

∗∗ :۰۰۱/۰ p=           ∗ :۰۵/۰ p=  



  ۱۳۸۶، سال ۱، شماره ۳۸‐۲مجله علوم کشاورزي ايران، دوره   ۱۱۸

 در اين تحقيق ميزان تحصيالت و دانش اوليه ‐۳
هاي مدرسه  شده آنان از کالس شاليکاران با دانش کسب

. همبستگي مثبت و معني داري داشت, مزرعه كشاورز
توان با افزايش سطح دانش عمومي و اختصاصي  بنابراين، مي
م هاي آنان را در مبارزه بيولوژيک عليه کر مهارت, کشاورزان

  . خوار برنج بهبود بخشيد ساقه
 نتايج تحقيق نشان داد كه بين ميزان اراضي تحت ‐۴

هاي مدرسه  تملك و ميزان مشاركت كشاورزان در كالس
اين . دار مثبتي وجود دارد مزرعه كشاورز رابطه آماري معني

مسأله مي تواند به اين دليل باشد كه با كاهش وسعت 
هش ميزان درآمد حاصل از اراضي كشاورزي و به تبع آن كا

هاي  كار كشاورزي، توانايي كشاورزان نيز، در تحمل خسارت
به همين سبب، براي . شود ناشي از حذف سموم كمتر مي

دستيابي به توسعة پايدار و افزايش ميزان تمايل كشاورزان 
اي  هاي الزم بايد به گونه به مصرف كمتر سموم، طرح

 تا حد امكان كشاورزان با ريزي و اجرا شود كه اوالً برنامه
زيان اقتصادي قابل توجه مواجه نگردند و ثانياً در هنگام 

هاي آموزشي بايد اين نکته مهم را براي  برگزاري کالس
کشاورزان عنوان گردد که بازده اقتصادي بکارگيري 

مدت به دست نخواهد  هاي کنترل بيولوژيک در کوتاه روش
حفظ ,  افزايش بازده آنبلکه تداوم حاصلخيزي خاک و. آمد

اهدافي , منابع طبيعي و بهداشت بهتر محصوالت کشاورزي
مدت هستند و براي  دستيابي به آنها  بايستي زمان  بلند

  . بيشتري را صرف نمود
 در اين تحقيق بين سن و دانش كسب شده ‐۵

شاليكاران در مدرسه مزرعه كشاورز همبستگي معني دار 
 پيشنهاد مي گردد كه در بنابراين. منفي وجود داشت

برگزاري رهيافت مدرسه مزرعه كشاورز، تا حد امكان نسبت 
هاي آموزشي  ها و روش به اين مسأله توجه شده و از تكنيك

  .هاي مختلف سني استفاده شود متناسب با گروه
مبارزه ,  در روستاهاي رنگريز محله و علي آباد‐۶

 و ۴اين به مدت خوار برنج پيش از  بيولوژيک عليه کرم ساقه
با اين وجود، پس از برگزاري .  سال به اجرا درآمده است۱

داري در سطح دانش و  تغيير معني, هاي آموزشي کالس
نگرش آنها در زمينه مزاياي مبارزه بيولوژيک ايجاد شده 

دهد که حتي نحوة اجراي  اين مطلب نشان مي. است
 آن رهيافت مدرسه مزرعه کشاورز نيز در چگونگي نتايج

چنانچه برگزاري اين دوره از رهيافت . تأثير گذار است
مدرسه مزرعه کشاورز نسبت به دوره گذشته، نتايج 

تري را در بين شاليکاران اين دو روستا در پي داشته  مطلوب
 .است
 ضعف در کار اجرايي در ارتباط با مبارزه بيولوژيک، ‐ ۷

رار مشارکت کشاورزان در مدرسه مزرعه را تحت تأثير ق
دان   چنان که نتايج نشان داد در روستاي کهنه آن. دهد مي

اند و در ابتدا  که هيچ شناختي از مبارزه بيولوژيک نداشته
نمودند، رهيافت مدرسه  هم مخالفت بيشتري با آن مي

مزرعه كشاورز  توانست تأثير مثبتي بر نگرش آنان در زمينه 
، بنابراين بايد توسعة پايدار و مبارزه بيولوژيک داشته باشد

سعي نمود که پس از جلب اعتماد کشاورزان  و افزايش 
هاي مورد نظر به دليل ضعف  روحية همکاري آنان، طرح

به . کارهاي اجرايي از سوي مسئوالن، با مشکل مواجه نشود
عنوان مثال، عدم ارائه زنبورها به تعداد کافي به کشاورزان و 

هاي  اري کالسهاي نامناسب براي برگز انتخاب زمان
  .هايي را کاهش خواهد داد آموزشي، کارايي چنين طرح
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