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  ٢٣/٥/١٣٩٢: ييرش نهايپذ  ٢٠/٧/١٣٩١: افت مقالهيدر

  
  ده يچک

ژه کشاورزان يوه کشاورزان ب يورهبر بهر ي، اثر مهمين کشاورزينو يهاتوسعه آگاهانه روش و يژ، توسعه تکنولويريادگيمشارکت در 
 يمارجامعه آ. کار شهرستان کرمانشاه استبر عملکرد کشاورزان گندم يج دانش کشاورزير ترويتأث ين مقاله بررسيهدف ا. دارد يسنت
ن برنامه يکه در ا يکاراننفر از گندم  ٣٨٩٧سه در مزرعه شرکت داشتند و  که در برنامه مدر است يکاراننفر از گندم ١٨٩ق شامل يتحق

از طريق اعضاي هيئت علمي گروه ترويج و  روايي ابزار پژوهش. استفاده شد يها از روش نمونه تصادفخاب نمونهجهت انت. شرکت نداشتند
آزمون مقدماتي و . زي استان کرمانشاه به دست آمدکارشناسان سازمان جهاد کشاور متخصصان و و يآموزش کشاورزي دانشگاه راز

هاي خارج از نمونه آماري و ضريب اطمينان کاران در يکي از شهرستانمه به وسيله گندمناپرسش ٣٠ طريق تکميل اعتبار پرسشنامه از
بر  ير قابل توجهيورد مطالعه تأثافت مدرسه در مزرعه در منطقه ميره يج نشان داد اجراينتا. درصد محاسبه گرديد٨٥/٠آلفاي کرونباخ 

تفاوت  يآب يزان اراضيالت و ميزان تحصياز آن است که از لحاظ سن، م يز حاکين tج آزمون ينتا. دانش و درآمد کشاورزان داشته است
 يارتباط يهايژگيو يبررس. کننده در برنامه مدرسه در مزرعه، وجود داردرشرکتيکننده و غن دو گروه کشاورزان شرکتيب يدار يمعن

بر  يه و رهبران محليه کشاورزان همساي، توصيجيترو يهان، شرکت در کالسيکاران با مروجشتر گندميز نشان داد، تماس بيکاران نگندم
دانش کنترل  يرهايون نشان داد که متغيل رگرسيج تحليعالوه نتاه ب. ر دارديکاران در برنامه مدرسه در مزرعه تأثشرکت گندم

رات ييدرصد از تغ ٤/٧٣توانسته اند  يآب يزان اراضيو م يانبوه يهان، استفاده از رسانهيالت، تماس با مروجيزان تحصي، ميکيولوژيب
 .ندين نماييرش را تبيزان پذير ميمتغ
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  مقدمه) ١

 به منجر امنیت غذایی، از تريمناسب سطح دستیابی به و کشاورزي تولیدات گسترش به روزافزون نیاز

 1960 دهه طول در وجود، این با. گردید 1950 دهه در کشآفت سموم و شیمیایی کودهاي رویهمصرف بی

 هاينسل ظهور و آفات باعث برنامه مقاوم شدن تنها نه کشآفت سموم از حد از بیش که استفاده شد مشخص

 به. است انداخته به مخاطره نیز، را انسان سالمت و زیست محیط پایداري بلکه گردیده است، هاآن از جدیدي

 مدیریت جمله روش از غیرشیمیایی کنترل هايروش از استفاده المللیسطح بین در دلیل رفته رفته همین

به  توسعه درحال شورهايک در 1970 سال در بار براي اولین که ياقرارگرفت؛ به گونه توجه مورد تلفیقی آفات
  ). 110: 1386اسکو و همکاران،(درآمد  اجرا

 يج کشاورزیترو یسنت يهاافتیدر ره یو دگرگون يج کشاورزیبه منظور ترو يابرنامه مدرسه در مزرعه،
- یگران مالقات ملیاز کشاورزان هر هفته با تسه یاست که گروه یمکانن برنامه غالباً یا يمحل اجرا. است
 فلسفه ). FAO, 2001; 66( و انتشار هستند ي، توسعه تکنولوژيریادگیاز  ین مدارس روش مشارکتیا. کنند

 و است کالس مزرعه. است بزرگساالن یرسم آموزش براساس IPM-FFS ایمدرسه در مزرعه  یآموزش

 -3 رد،بازخو و مشاهده -2 ،یواقع تجربه - 1: شامل(عنصر چهار رد کهیگیم انجام عمل بواسطه يریادگی
 منعکس را یتجرب يریادگی چرخه از ) افتیره نیفعال ا شیآزما -4 خالصه و يسازو مفهوم يریپذمیتعم

 یدسترس یرسم يهاآموزش به که را یمردم و دهدیم کاهش را یشیخودآزما در يریدرگ سکیکند و ریم
است  يفرد تیظرف ساختن و وهگر بر يداریمعن تمرکز شامل IPM-FFS به عالوه. سازدیم توانمند ندارند،

  ). یواجتماع یانسان يهايدارا توسعه(
افته هم یکمتر توسعه  ياز کشورها ياریرا در بس ییهاتیموفقدر مزرعه  يج کشاورزیترو یبرنامه آموزش

، آموزش جامعه، ییت غذای، امنیستیکشاورزان، حفظ تنوع ز يتوانمند. قا به دست آورده استیچون غرب آفر
 ;Kenmore, 2002(  ن برنامه استیت ایاز موفق يقسمت آشکار یاسیبشر و اصالحات س یمتحفظ سال

173; Ooi et al, 2005; 82.( کشاورزان،  یلیو تحل يریگمیتصم يها، بهبود مهارتن برنامهیا یاز اهداف اصل
ن یبر ا. باشدیت مها به عنوان تنها اقدام درکنترل آفاکشبه حشره یان وابستگیو پا IPMتوسعه تخصص در 

- ان گندمیدر م ين کشاورزینو يهاو اشاعه روش یبخش یآن است که برنامه آگاه یاساس مقاله حاضر در پ

  .قرار دهد یکاران شهرستان کرمانشاه را مورد بررس
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  ينظر يمبان) ٢
تمام  در کشاورزان تا کندمی کمک که است ترویج کشاورزي در جدید رهیافت یک، کشاورز مزرعه مدرسه

خالف  بر. شوند تبدیل خود مزرعه در یک متخصص به و داشته پایدار و کامل مشارکت نوآوري، مراحل
مزرعه  مدرسه رهیافت دارد، تمرکز براي کشاورزان تکنولوژي هايبسته بر که ترویج سنتی هايرهیافت

- می قلمداد محقق و مروج يبرا شریک عنوان یک به را کشاورز و گیردمی دربر را مشارکتی کشاورز، مفاهیم

پناه و نید(باشد می هاآن در گیريو تصمیم ارزشیابی ریزي،برنامه هايقابلیت تقویت دنبال هم چنین به .کند
  ).76: 1388همکاران،

خود  يدیتول يهات در کشاورزان است تا بتوانند نظامیجاد ظرفیافت مدرسه مزرعه کشاورز، ایهدف از ره
ات را متناسب با نظام ین عملیترش، و مناسبیها را آزماحل، راهییکرده، مسائل را شناسال یه و تحلیرا تجز

 ,Khisa& Heinemann(ابد ییکشاورزان بهبود م يو سودآور يورن اساس بهرهیبرا. خود انتخاب کنند یزراع

ص آفات را ین در تشختواند دانش کشاورزایقات نشان داد برنامه مدرسه در مزرعه میج تحقینتا). 336 ;2005
 ;Tripp et al, 2005; 82; Godtland et al; 2004( ش دهدیستم افزایها را از اکوسبهبود بخشد و درك آن

136; Van den berg, 2002: 51  .(ر استیاجتناب ناپذ ين امریشین رو مطالعات مطالعات پیاز ا.  
دند که مدرسه مزرعه کشاورز در یجه رسین نتیکه انجام دادند به ا یقیدر تحق) 2005( ییکنمور و او

ش درآمد و بهبود یافت باعث افزاین رهین ایهم چن. داشته است يداریر معنیک تأثیولوژیمبارزه ب يریبکارگ
دند یجه رسین نتیانجام دادند به ا) 2005( 1نمانیو ه شایکه ک يگریق دیدر تحق. شودیدانش کشاورزان م

شتر استفاده کنند و هم یک بیولوژیز باعث شده که کشاورزان از مبارزه بکه برنامه مدرسه در مزرعه کشاور
دند یجه رسین نتیکه انجام دادند به ا یقیدر تحق) 2004( 2پ و همکارانیتر. ابدیش یها افزان درآمد آنیچن

که در مدرسه مزرعه  یرکشت، دانش کنترل آفات و نگرش نسبت به کنترل آفات در کشاورزانین سطح زیکه ب
که  يوجود دارد؛ به طور يداریاند، اختالف معنن مدرسه شرکت نکردهیکه در ا ییهااند و آنشرکت کرده

که در مدرسه مزرعه شرکت  یرکشت، دانش کنترل آفات و نگرش نسبت به کنترل آفات در کشاورزانیسطح ز
که در مدرسه مزرعه  ینالت در کشاورزاین عملکرد، درآمد و سطح تحصین بیهم چن. شتر استیاند، بکرده

که  یقیدر تحق. وجود دارد يداریاند اختالف معنهن مدرسه شرکت نکردیکه در ا ییهااند و آنشرکت کرده
ر ینه تأثیدند که مدرسه مزرعه کشاورز بر کاهش هزیجه رسین نتیانجام دادند به ا) 2005( 3وو و همکاران
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در ) 2005( 1یامانیو سور يرد. نداشته است يداریعنر میش عملکرد تأثیبر افزا یداشته ول يداریمعن
ت آفات در دو گروه یریات مدین دانش، مهارت و عملیدند که بیجه رسین نتیکه انجام دادند به ا یقیتحق

 يداریاند اختالف معنن مدارس شرکت نکردهیکه در ا یکشاورزان شرکت کننده در مدرسه مزرعه و کشاورزان
- ن مدارس شرکت کردهیکه در ا یت آفات کشاورزانیریات مدیکه دانش، مهارت و عمل ياوجود دارد؛ به گونه

دند که یجه رسین نتیدادند به ا انجامدر سنگال ) 2006( 2نات و همکاریکه و یقیطبق تحق. شتر استیاند، ب
 تیریمد يهايرش تکنولوژیزان پذیو م یت، منزلت اجتماعیرکشت، نظام مالکین سن، جنس و سطح زیب

ن مدارس شرکت یکه در ا یآفات در دو گروه کشاورزان شرکت کننده در مدرسه مزرعه و کشاورزان یقیتلف
ن یدادند به ا انجاما یکه در کن یقیدر تحق) 2006( 3اتا و همکارانیبان. وجود دارد يداریاند اختالف معننکرده

 اند،کرده کشاورز شرکت مزرعه رسهمد در که کشاورزانی اشاعه و دانش، پذیرش دند که میزانیجه رسینت

افت مدرسه ید که رهیجه رسین نتین انجام داد به ایپیلیکه در ف یقیدر تحق) 2006( 4سیپال. باشدمی بیشتر
- ید شالیفرهنگ و عقا یدهو شکل یقیتلفت یریرش مدیکشاورزان، پذ يریادگی یمزرعه کشاورز بر اثربخش

که  یقیدر تحق) 2007( 5آنانداجا و همکاران. داشته است يداریمعنر یت آفات تأثیریکاران در رابطه با مد
 کنندگانکند تا نگرش و درك مشارکت یدند که مدرسه مزرعه کشاورز کمک میجه رسین نتیانجام دادند به ا

 يهايرش تکنولوژیافت بر پذین رهین ایهم چن. ابدیل یها با محققان و مروجان تسهافته و ارتباط آنیبهبود 
  .دارد يداریر معنید تأثیجد

 يورد، بهرهیش راندمان تولیبر افزا يکشاورز یو تحول بخش یانگر اثرات دگرگونیها بیمجموع بررس
 يل کشاورزیگرا در تبدتحول يهاضرورت انجام برنامه یان است و مبنیروستائ يشتر و ارتقاء سطح درآمدیب

ن یدر تام يموثر يهان اقدامات گامین افزود که همه اتواینه مین زمیدر ا. است يتجار يبه کشاوز یسنت
 يهادر سکونتگاه ياقتصاد – یاجتماع يهارفاه و توسعه شاخص يهانهیجاد زمیو ا ییدار روستایتوسعه پا

  .رودیبه شمار م ییروستا
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  قيروش تحق) ٣

 شهرستان کارانمگروه از گند دو شامل تحقیق این آماري جامعه. است یشیمایق حاضر از نوع پیتحق

 کشاورز مدرسه مزرعه هايبرنامه در که باشدمی یکارانگندم از شامل آن دسته اول گروه. است کرمانشاه

 هاي مدرسهبرنامه در که است کارانیگندم از آن دسته دوم شامل گروه و) کارگندم 189( اندکرده شرکت

مبارزه  زمینه در اخیر سال سه در ترویجی -یآموزش یک دوره در حداقل ولی ،اندنکرده شرکت کشاورز مزرعه
 شده استفاده تصادفی گیرينمونه روش تحقیق از این در). کارگندم 3897 برابر(اند داشته شرکت بیولوژیک

نفر  378و  اند،کرده شرکت مزرعه کشاورز مدرسه در که کارانینفر از گندم 86 کوکران اساس فرمول بر. است
 -آموزشی دوره در یک ولی حداقل اندنداشته شرکت کشاورز مزرعه مدرسه هايدر برنامه که کارانیگندم از

 روایی تعیین جهت. دیگرد اند، انتخابهنمود شرکت بیولوژیک مبارزه زمینه اخیر در سال سه در ترویجی

 از داديو تع يوآموزش دانشکده کشاورز ترویج گروه اساتید اختیار در را نامهاز پرسش نسخه چندین

 به تحقیق اقدام ابزار اعتبار تعیین براي .شد گذاشته استان کرمانشاه کشاورزي جهاد سازمان کارشناسان

 اقلیمی، اقتصادي، شرایط نظر از که کارگندم 30 به مذکور نامهپرسش آزمون این در .گردید آزمون مقدماتی

 براي کرونباخ يآلفا ضریب هاداده استخراج از پس. شد بودند، داده آماري جامعه شبیه و اجتماعی فرهنگی

  . محاسبه شد 85/0برابر  ايرتبه مقیاس با متغیرها تمام
کشاورزان،  يفرد يهایژگیدر ارتباط با و ییهاشامل سوال يانامهاطالعات از پرسش يجهت گردآور
ک به یولوژیکنترل ب يها، استفاده کشاورزان از روش)آفات گندم ینه چرخه زندگیدر زم(دانش کشاورزان 

زان استفاده یو م ییایمیها، کود شها، علف کش، استفاده از آفت کشیت تناوب زراعی، وضعییایمیش يجا
ان یسوال ب 15کاران ک گندمیولوژیسنجش دانش مبارزه ب يبرا. استفاده شد یان از منابع اطالعاتیگوپاسخ

 و صحیح نسبتاً گزینه یک صحیح، کامال گزینه کیها زینهگ این از که. نه بودیگز 4ا ی 3 يهر سوال دارا. شد
 به و 1 امتیاز صحیح نسبتاً هايپاسخ به ،2 صحیح امتیاز کامال هايپاسخ به. بود غلط هاگزینه یا دیگر گزینه

جهت . کرت بودندیل يانهیگز 5ف یط يپرسشنامه دارا يهاه سوالیبق. نگرفت تعلق امتیاز هاي غلطپاسخ
  . ل رگرسون چندگانه استفاده شدیو تحل  tن یانگیسه میو آزمون مقا یفیتوص يهاز از آمارهیها ندهل دایتحل

  قيتحق يهاافتهي) ٤
 ین سنیانگیم. ان بودیپاسخگو ياو حرفه یشخص يهایژگیف وین مطالعه توصین هدف اینخست

سال  77تا  22ن یب یمحدوده سندر  68/12ار یسال با انحراف مع 45ق یل دهنده جامعه تحقیکشاورزان تشک
 5/37سواد، یدرصد ب 5/11الت یاز نظر تحص. اندکاران مرد بودهت همه گندمیاز لحاظ جنس. قرار داشتند
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باالتر از  یالتیز تحصیپلم و نیمدرك د يها دارادرصد از آن 7/31، ییالت ابتدایتحص يها دارادرصد از آن

). 14/7: اریو انحراف مع 29/9: نیانگیم(سال بود  50تا  5شاورزان از تجربه ک يهاتعداد سال. پلم داشتندید
  .ه استقطعه بود 12ن  ا تا یز بین یهکتار و دامنه تعداد قطعات اراض 4/2کشاورزان  یزان اراضیمتوسط م

 یتوسط کشاورزان در طول دوره فصل زراع یجیترو يهان تماسیترنشان داد که مهم یفیتوص يهاافتهی
زان حضور ی، ميج و مرکز خدمات کشاورزیمالقات با مروج و کارشناسان در اداره ترو: تیب اهمیبه ترت

و  یید از مزارع الگوی، بازدیجیترو -یآموزش يهادر مزرعه، شرکت در کالس يمروجان و کارشناسان کشاورز
  . است یجیروت يهالمیش فیو نما یجیترو يهاهیدر منطقه، مطالعه نشر یجیو ترو یقیتحق يهاطرح

: تیب اهمیبه ترت یارتباط يهاها به کانالبه آن یزان موارد دسترسیکشاورزان، م یافتیاز مجموع منابع در
، مجالت و کتب یه رهبران محلیگران، توصیان، مشاهده مزارع دیگر روستائیه و دیه کشاورزان همسایتوص

با انحراف   95/20 یارتباط يهاتفاده از کانالزان اسین میانگیم. شرو ذکر شده بودیو کشاورزان پ يکشاورز
 . به دست آمد 25/9ار یمع

کننده در برنامه مدرسه در مزرعه ر شرکتیکننده و غکاران شرکتن در دو گروه گندمیانگیسه میج مقاینتا
اما . دن دو گروه وجود داریب يداریتفاوت معن یآب یزان اراضیالت و میزان تحصینشان داد که از لحاظ سن، م

ون و تعداد قطعات یزاسی، تعداد دام، سطح مکانيخانوار، تجربه کشاورز ين دو گروه از لحاظ تعداد اعضایب
  .وجود ندارد يداریتفاوت معن یاراض

  
 کاراندر دو گروه گندم يفرد يهايژگيسه ويمقا): ١(شماره   جدول

  )SD(اریانحراف مع  )M(ن یانگیم  )SD(اریانحراف مع  )M(ن یانگیم  t sigآماره   FFS (n=86 )  NON-FFS (n=378 )  رهایمتغ
  *002/0  263/0  12  6/51  1/12  3/51  سن

  **000/0  39/3  2/3  5/6  4/3  5/8  التیزان تحصیم

  587/0  351/0  9/2  3/6  2/3  5/6 خانواده يتعداد اعضا
  **001/0  52/2  6/1  3/2  2/1  6/2 یآب یزان اراضیم

  119/0  789/0  7/1  8/2  5/1  6/2  تعداد دام
  210/0  72/6  2/2  4/1  0/2  9/3  یتعداد قطعات اراض

  110/0  48/2  6/14  8/29  4/13  5/32  يتجربه کشاورز
  .1392ق، یتحق يهاافتهی: منبع  درصد 5در سطح  يدار یمعن* درصد            1در سطح  يدار یمعن**        

  
کننده در برنامه مدرسه در مزرعه رشرکتیه و غکنندکاران شرکتن در دو گروه گندمیانگیسه میج مقاینتا

 يهان، شرکت در کالسیمالقات با مروج يرهاینشان داد که از لحاظ متغ یارتباط يهایژگیاز لحاظ و
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به . ن دو گروه وجود داردیب يداریتفاوت معن یه رهبران محلیه و توصیه کشاورزان همسای، توصیجیترو

ه و یه کشاورزان همسای، توصیجیترو يهان، شرکت در کالسیان با مروجکارشتر گندمیگر، تماس بیعبارت د
  .  ر داردیکاران در برنامه مدرسه در مزرعه تأثبر شرکت گندم یرهبران محل

 
 کارانن دو گروه گندميدر ب يارتباط يهايژگيسه ويمقا): ٢(جدول شماره 

  )SD(اریانحراف مع  )M(ن یانگیم  )SD(اریانحراف مع  )M(ن یگانیم  t sigآماره   FFS (n=86 )  NON-FFS (n=378 )  رهایمتغ
  **000/0  4/12  2/4  25/12  4/9  5/21  نیمالقات با مروج

  *002/0  2/15  8/6  2/14  9/7  5/27  یجیترو يشرکت در کالس ها

  452/0  2/11  9/4  5/18  7/5  6/18 یید از مزارع الگویبازد
  841/0  4/10  4/5  3/24  8/6  3/25 یجیترو يه هایمطالعه نشر

  *001/0  8/13  5/6  1/10  8/8  5/19  هیه کشاورزان همسایتوص

  **000/0  4/16  5/4  7/14  9/6  4/20  یه رهبران محلیتوص

  732/0  4/14  6/4  9/20  4/5  4/21  شرویکشاورزان پ
  .1392ق، یتحق يهاافتهی: منبع  درصد 5در سطح  يدار یمعن* درصد                 1در سطح  يدار یمعن** 

  
تن در هکتار  7/1م کار یکاران دگندم يتن در هکتار و برا 5/6کار  یکاران آبگندم يمتوسط عملکرد برا

 5/1کار میکشاورزان د يون در هکتار و برایلیم 5/3کار   یکشاورزان آب يز برایمتوسط درآمد ن. ه استبود
کننده در رشرکتیکننده و غکاران شرکتمن در دو گروه گندیانگیسه میج مقاینتا. ه استون در هکتار بودیلیم

  .ن دو گروه وجود داردیب يداریبرنامه مدرسه در مزرعه نشان داد که از لحاظ عملکرد و درآمد تفاوت معن

  
 رمشارکت کننده در برنامه يسه عملکرد و درآمد دو گروه مشارکت کننده و غيمقا): ٣(جدول شماره 

  )SD(اریانحراف مع  )M(ن یانگیم  )SD(اریانحراف مع  )M(ن یانگیم  t sigآماره   FFS (n=86 )  NON-FFS (n=378 )  شاخص
  000/0  3/8  8/0  5/2  9/0  1/3  عملکرد
  000/0  5/9  1/1  1/3  5/4  2/6  درآمد

  .1392ق، یتحق يهاافتهی: منبع      
  

، اندشارکت داشتهبرنامه مدرسه مزرعه مکه در  یدرصد از کشاورزان 2/76ج نشان داد که ینتابه عالوه 
ن برنامه یکه در ا یکاراندرصد از گندم 5/11اند و تنها رفتهیک را پذیولوژیکنترل ب يهاها و روشکیتکن

دهد که در یز نشان مین نیانگیسه میج مقاینتا. اندرفتهیک را پذیولوژیکنترل ب يهااند روششرکت نداشته
  .وجود دارد يداریاوت معنک تفیولوژیرش کنترل بین دو گروه از لحاظ پذیب
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  کاران در دو گروه گندم يکيولوژيات کنترل بيرش عمليسه پذيمقا): ٤(جدول شماره 

  )SD(اریانحراف مع  )M(ن یانگیم  )SD(اریانحراف مع  )M(ن یانگیم  t sigآماره   FFS (n=86 )  NON-FFS (n=378 )  رهایمتغ
  000/0  2/12  3/6  6/20  2/6  4/27  یکیولوژیرش کنترل بیپذ

  .1392ق، یتحق يهاافتهی: منبع
  

کننده در برنامه مدرسه در مزرعه رشرکتیکننده و غن دو گروه شرکتیج نشان داد که بینتاگر، ید ياز سو
. وجود دارد يداریمقاوم و ارقام اصالح شده تفاوت معن يهاتهیها، وارکش، آفتیشناساز لحاظ دانش حشره

، مبارزه با موش، مبارزه با زنگ و مبارزه با یحاظ دانش مربوط به کاشت، کوددهاست که به ل ین در صورتیا
  .وجود ندارد يداریسن تفاوت معن

  
 رمشارکت کننده در برنامهيسه دانش کشاورزان در دو گروه مشارکت کننده و غيمقا): ٥(جدول شماره 

  )SD(اریانحراف مع  )M(ن یانگیم  )SD(اریانحراف مع  )M(ن یانگیم  t sigآماره   FFS (n=86 )  NON-FFS (n=378 )  رهایمتغ
  **000/0  6/5  4/5  1/20  8/6  2/25 یدانش در حشره شناس

  102/0  2/4  4/5  4/19  5/5  7/19 کاشت
  121/0  8/9  5/4  5/14  9/4  1/14 یکودده

  **000/0  4/11  8/5  4/16  3/8  2/20 دانش در مورد آفت کش و قارچ کش ها

  *001/0  4/6  2/3  4/11  4/6  6/17 اوممق يته هایدانش در وار

  **000/0  9/7  2/6  6/16  4/7  5/22 ارقام اصالح شده

  321/0  4/10  2/4  2/18  7/4  4/18 مبارزه با موش
  421/0  6/13  4/6  1/25  5/6  9/24 مبارزه با سن
  149/0  9/4  6/4  4/20  3/5  6/21 مبارزه با زنگ

  .1392ق، یتحق يهاافتهی: منبع        درصد 5در سطح  يدار یمعن*  درصد                    1در سطح  يدار یمعن** 
  

کننده در برنامه مدرسه کاران شرکتک گندمیولوژیرش کنترل بیزان پذیم ینیش بیپ يق، براین تحقیدر ا
ب یون چندگانه با استفاده از ترکیان توجه است که رگرسیشا. ون چندگانه استفاده شدیدر مزرعه از رگرس

ون گام به گام با یق از روش رگرسین تحقیدر ا. پردازدیر وابسته میمتغ ییشگویر مستقل به پید متغچن یخط
است که  یروش گام به گام روش. به دست آوردن معادله استفاده شده است يبرا SPSS نرم افزاراستفاده از 

آزمون  يابد که خطاییادامه م ین کار تا زمانیشوند و ایک وارد معادله میک به یرها ین متغیتريدر آن قو
 يرهایدار، تنها متغیمعن یهمبستگ يمستقل دارا يرهایه متغیپس از ورود کل. درصد برسد 5به  يمعنادار

 یآب یزان اراضیو م یانبوه يهان، استفاده از رسانهیالت، تماس با مروجیزان تحصی، میکیولوژیدانش کنترل ب
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- یرش را دارا میزان پذیر میرات متغییدرصد از تغ 4/73ن ییتب ییتوانا رهاین متغیا. ماندند یدر معادله باق

نسبت به  یر مشارکت اجتماعیدهد که متغیون استاندارد شده نشان میب رگرسیضرا یبررس یاز طرف. باشد
کاران شرکت کننده در ک توسط گندمیولوژیرش کنترل بیزان پذیدر م يشتریرها سهم و نقش بیر متغیسا

  ).6جدول (رسه در مزرعه دارد برنامه مد
  

  )کيولوژيرش کنترل بيپذ(ق ير وابسته تحقيمتغ –ون چندگانه گام به گام يب رگرسيضرا): ٦(جدول شماره 
 B  Beta T  Sig  ریمتغ

  Constant(  657/0 -   ---  352/1-  003/0(عدد ثابت 
  007/0  845/0  65/0  006/0  کیولوژیدانش کنترل ب
  035/0  003/2  132/0  148/0  نیتماس با مروج

  000/0  072/8  812/0  721/0  یمشارکت اجتماع
  042/0  222/1  421/0  105/0  التیزان تحصیم
  035/0  824/0  365/0  060/0  یآب یزان اراضیم

  .1392ق، یتحق يهاافتهی: منبع                                       

   يريگجهينت) ٥
افت مدرسه مزرعه در منطقه مورد مطالعه یره ياجرافت که توان گیبنا بر مطالعه حاضر، در مجموع م

این  اجراي بهتر براي را شرایط مناسب، اتخاذ راهکارهاي طریق از بنابراین باید. داشته است یر قابل توجهیتأث
افت مدرسه یچالش ره .نمود فراهم پایدار يتوسعه در زمینه کشاورزان نگرش تغییر نتیجه در و رهیافت

ده هم چون یچیپ یشتر در رابطه با مسائل فنیا آموزش، منتج به دانش بین است که آیرز امزرعه کشاو
در  ن مقاله یج اینتا. شودیم یش عملکرد منتهیافته به افزایا دانش بهبود یشود و آیآفات م یقیت تلفیریمد
ها کشبه آفات، حشره نشان داد که مشارکت در برنامه مدرسه مزرعه، دانش مربوطن یشیسه با مطالعات پیمقا

و  یش سطح دانش عمومیتوان با افزاین میبنابرا. دهدیش میمقاوم و اصالح شده را افزا يهاتهیو وار
ج مطالعات روال و یجه با نتاین نتیا. دیک بهبود بخشیولوژیآنان را در مبارزه ب يهامهارت ،کشاورزان یاختصاص

ن دانش یز نشان داد که بیآنان ن يهاافتهی. باشدیمسو مه) 2004(پ و همکاران یو تر) 2002(همکاران 
- ن برنامه شرکت نکردهیکه در ا ییهااند و آنکه در برنامه مدرسه مزرعه شرکت کرده یکنترل آفات کشاورزان

  .وجود دارد يداریاند، اختالف معن
. ده استیکشاورزان گرد ش عملکرد و درآمدینشان داد برنامه مدرسه در مزرعه باعث افزاج ین نتایهم چن 

- یش محصول نشان میگر که اثرات مثبت برنامه مدرسه در مزرعه را در افزاین مطالعه دیجه با چندین نتیا
- کشاورزان مشارکت يدهد، مقدار بازده محصول در هر هکتار برایآنان نشان م يهاافتهی. دهند، همسو است
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است که  یشین افزایش داشته است و ایا افزاید در کندرص 80کننده در برنامه مدرسه در مزرعه در حدود 

 يا، مقدار عملکرد محصول در هکتار برایدر تانزان. شودیجه میش بازده محصول نتیمدارس را در افزا یاثربخش
و  یگوکوسک( ش داشته استیدرصد افزا 23کننده در برنامه مدرسه در مزرعه مشارکت ياعضا

اگر چه ).  2006و رساسودارمو،  یامازاکی؛ 2004ز و همکاران، ی؛ ارت2004ن، ؛ گاتلند و همکارا2006همکاران،
معتقدند برنامه مدرسه در ) 2004(زان یو کو يکه فدر، مورگا يز وجود دارد به طوریها نج متضاد با آنینتا

  . نداشته است يدر عملکرد محصول در اندونز یامد مهمیمزرعه پ
ن دو یب يداریتفاوت معن یآب یزان اراضیالت و میزان تحصیسن، م ق نشان داد که از لحاظیج تحقینتا

تواند به ین مسأله میا. کننده در برنامه مدرسه در مزرعه وجود داردرشرکتیکننده و غگروه کشاورزان شرکت
، يزان درآمد حاصل از کار کشاورزیو به تبع آن کاهش م يکشاورز یل باشد که با کاهش وسعت اراضین دلیا

 ين سبب برایشود؛ به همیاز حذف سموم کمتر م یناش يهاز در تحمل خسارتیکشاورزان ن ییناتوا
- د به گونهیالزم با يهال کشاورزان به مصرف کمتر سموم طرحیزان تمایش میدار و افزایبه توسعه پا یابیدست

ا یابل توجه مواجه نگردند و ثانق يان اقتصادیو اجرا شود که اوال تا حد امکان کشاورزان با ز يزیردر برنامه يا
 يکشاورزان عنوان کرد که بازده اقتصاد ين نکته مهم را براید ایبا یآموزش يهاکالس يدر هنگام برگزار

خاك و  يزیخک در کوتاه مدت به دست نخواهد آمد؛ بلکه تداوم حاصلیولوژیکنترل ب يهاروش يریبکارگ
 ياهداف بلندمدت هستند و برا يت بهتر محصوالت کشاورزو بهداش یعیش بازده آن، حفظ منابع طبیافزا

- ین سن دو گروه کشاورزان تفاوت معنیاز آن جا که ب. را صرف نمود يشتریزمان ب یستیها بابه آن یابیدست
افت مدرسه مزرعه، تا حد امکان نسبت به یره يگردد که در برگزاریشنهاد مین پیبنابرا. وجود داشت يدار

  .استفاده شود یمختلف سن يهامتناسب با گروه یآموزش يهاها و روشکیشده و از تکنن مسأله توجه یا
شتر یز نشان داد تماس بیکاران نگندم یارتباط يهایژگیاثر برنامه مدرسه در مزرعه بر و یج بررسینتا
شرکت  بر یه و رهبران محلیه کشاورزان همسای، توصیجیترو يهان، شرکت در کالسیکاران با مروجگندم
ن مطالعه در هند فوستر و یچند يهابا استفاده از داده. ر داردیکاران در برنامه مدرسه در مزرعه تأثگندم
در  یج دولتیها هم چون اطالعات از خدمات تروهیکنند که اطالعات از همسایذکر م) 1995( يروزنو

ها کنند نقش گسترده بحثیذکر م) 2003(در هند، فدر و همکارن  يادر مطالعه. د مهم استیجد يتکنولوژ
گان یهمسا يرا برا ینقش مشابه) 1993(ز و والد یارت. است يکشاورز يهاهیتوص ین منبع اصلین زارعیدر ب

  .افتندیگر یجهت کسب اطالعات در جوامع د
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ر یک توسط گندمکاران تأثیولوژیرش کنترل بیج نشان داد که شرکت در برنامه مدرسه در مزرعه بر پذینتا
ز ین) 2006(اتا و همکاران یو بان) 2005(نمان یشاو هی، ک)2005( ییقات کنمور و اویتحق يها افتهی. دارد

 یکیولوژیاز کنترل ب يرش بهتریکاران مشارکت کننده در برنامه مدرسه در مزرعه پذنشان دادند که گندم
ون نشان داد که یل رگرسیج تحلینتا. کنندگان در برنامه مدرسه در مزرعه دارندر مشارکتینسبت به غ

زان یو م یانبوه يهان، استفاده از رسانهیالت، تماس با مروجیزان تحصی، میکیولوژیدانش کنترل ب يرهایمتغ
 يج در راستاین نتایا. ندین نماییرش را تبیزان پذیر میرات متغییدرصد از تغ 4/73اند توانسته یآب یاراض

و  یزان اراضیالت، میزان تحصیباشد که معتقدند میم) 2003(وسکو و ا) 2006(ت و همکاران یمطالعات و
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 منابع) ٦
 مزرعه مدرسه مشاركتي رهيافت تأثير بررسي، )1386(، محمد، يذری، فاطمه و چیاسکو، ترانه، رسول - 

: برنج خوار ساقه كرم عليه بر بيولوژيك مبارزه پيرامون شاليكاران نگرش و دانش بر) FFS(كشاورز
 .109-119، 1، شماره 38- 2ران، دوره یا ي، مجله علوم کشاورزمازندران استان در موردي مطالعه

 مدرسه افتيره ريتاث ليتحل، )1388(د، ی، وحي، محمد، علويذری، چي، مهديردامادین پناه، غالمرضا، مید - 
 و اقتصاد تحقیقات ، مجلهيسار شهرستان کارانيشال يسو از کيولوژيب مبارزه رشيپذ بر کشاورز زرعهم

 .75- 84، 1 شماره ، 40 دوره ایران، کشاورزي توسعه
- Anandajayasekeram, P., Davis, K. E. & Workneh, S. (2007), Farmer field schools: An 

alternative to existing extension systems? Experience from eastern and southern 
Africa. Journal of International Agricultural and Extension Education, 14(1), 81-93.  

- Bunyatta, D. K., Muriethi, J. G., Anyango, C. A. & Ngesa, F. U. (2006), Farmer field 
schools effectiveness for soil and crop management technologies in Kenya. Journal of 
International Agricultural and Extension Education, 13(3), 47-64. 

- FAO, (2001), Intercountry Programme for the Development and Application of 
Integrated Pest Control in Vegetables in South and Southeast Asia – Phase I: Project 
Findings and Recommendations. Terminal Report GCP/RAS160/NET and 
GCP/RAS/168/AUL. FAO, Bangkok, Thailand. 62 pp.  

- Feder, G., R. Murgai, and J. B. Quizon. (2003), Sending Farmers Back to School: The 
Impact of Farmer Field Schools in Indonesia. Review of Agricultural Economics , 
26(1),1-18. 

- Godtland, E. M., E. Sadoulet, & A. D. Janvry. (2004), The Impact of Farmer-field-
Schools on knowledge and Productivity: A Study of Potate Farmers in the Peruvian 
Andes [on line], Available on:  



 68 ...ج بر یاثر برنامه ترو یبررس

 
 http://are.berkeley.edu/~sadoulet/papers/knowledge-DCC.PDF.  

- Kenmore, P. (2002), Integrated pest management. International Journal of Occupational 
& Environmental Health, 8(3), 173-174. 

- Khisa, G. S. & Heinemann, E. (2005), Farmer empowerment through farmer Field 
Schools. F. W. T.Penning de Vries (Ed). Bright Spots Demonstrate Community Successes 
in African Agriculture. Working Paper 102. Colombo, Sri Lanka: International Water 
Management Institute. Management University of Hannover, Germany. 327-343. 

- Mancini, F., Van bruggen, A. H. C. & Jiggins, J. L. E. (2006), Evaluating cotton 
integrated pest (IPM) farmer field schools outcomes using sustainable livelihoods 
approach in India. Cambridge University Press. Agric, (43), 97–112. 

- Ooi, P. A. & Kenmore, P. E. (2005), Impact of educating farmers about biological 
control in farmer field schools. 2nd International Symposium on Biological Control of 
Arthropods. 78-85. 

- Osko, T. (2003). Study of farmer field school participatory approach in biological control 
of pest Rices in Mazandaran Province. M. Sc. Thesis, Islamic Azad University, Science 
and Research Branch. (In Farsi). 

- Palis, F. G. 2006, The role of culture in farmer learning and technology adoption: A 
case study of farmer field schools among rice farmers in central Luzon, Philippines. 
Agriculture and Human Values, (23), 491–500. 

- Reddy, S. V. & Suryamani, M. (2005), Impact of farmer field school approach on 
acquisition of knowledge and skills by farmers about cotton pests and other crop 
management practices – evidence from India. Development and Agricultural 
Economics School of Economics and Management University of Hannover, 
Germany.123-134. 

- Rola, A. C., Jamias, S. & Quizon, J. B. (2002), Do farmer field school graduates retain 
and share what they learn? An investigation in Iloilo, Philippines. Journal of 
International Agricultural and Extension Education, 9(1), 65-76. 

- Tripp, R., M. Wijeratne, & H. Piyadasa. (2004). After School: The Outcome of Farmer 
Field Schools in Southern Sri Lanka. Andes [on line], Available on: http:// www. odi. 
org. uk/ RPEG/ research/ natural_resources/LEIT papers/srilanka. PDF.76-85. 

- Van den berg, H. (2002), The potential for farmer field research in tropical Asia. 
International learning workshop on farmer field schools: Emerging issues and challenges. 
Yogyakarta, Indonesia, 21-25 October2002. 47-57.  

- Witt, R., Waibel, H. & Pemsl, D. E. (2006), Training intensity and diffusion of 
information from farmer field schools in Senegal. Development and agricultural 



 3، سال دوم، شماره ییفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستا 69

 
economics faculty of economics and management University of Hannover, Germany. 389-
412. 

- Wu, L., Praneetvatakul, S., Waibel, H. & Wang, L. (2005), The Impact of FFS on yield, 
pesticide cost and gross margin in Shandong Province, P. R. China: An econometric 
approach. (Peter A. C. Ooi, Suwanna Praneetvatakul, Hermann Waibel, Gerd Walter-
Echols (eds). The Impact of the FAO-EU IPM Programme for Cotton in Asia. 
Development and Agricultural Economics School of Economics and Management 
University of Hannover, Germany.            


