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 كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس ، عضو هيات علمي و كارشناس ارشد دانشكده ٢، ١
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 خالصه

 
) chilo suppressalis(فاتي از جمله کرم ساقه خوار      آبرنج غله اي با دومين جايگاه مصرف غذايي کشور          

) .trichogramma sp( چندين گونه از زنبورهاي پارازيتوييد تريکوگراما     آفتمترين دشمنان طبيعي اين     دارد مه 

مي باشد سازمان حفظ نباتات اصفهان براي کنترل آفت مزبور در شهرستان لنجان و مبارکه با همکاري بخش                      

وري آ با وجودي که اين فن       .ستترويج اقدام به مبارزه تلفيقي نموده و به پيشرفتهاي چشمگيري نائل گرديده ا             

 پذيرش  .ن خودداري مي کنند  آتوسط بسياري از کشاورزان پذيرفته شده ولي هنوز عده اي از افراد از پذيرش                  

 فرهنگي و    هايوريها بستگي به نگرش کشاورزان به ويژگيهاي ايده جديد و نيز متغيرهايي نظير هنجار                   آنو

 اين نوشتار عوامل  اجتماعي موثر بر پذيرش          .اي ايجاد تغيير دارد    احساس نياز افراد بر     و اجتماعي و امکانات  

اين تحقيق با     .استداده  مبارزه تلفيقي عليه کرم ساقه خوار برنج توسط کشاورزان منطقه را مورد بررسي قرار                 

ي آنها   جامعه آماري تحقيق كليه برنجكاران استان اصفهان كه در روستاها          ه و   استفاده از روش پيمايشي انجام شد     

 با توجه به در دست نبودن       .   انجام شده است، مي باشند    ١٣٧٩طرح مبارزه بيولوژيك عليه كرم ساقه خوار در سال         

نها اجرا شده بود    آ گستردگي روستاهائي که طرح مبارزه بيولوژيک در          ،فهرست کامل افراد تحت پوشش طرح      

سشنامه تحقيق با استفاده از نظرات متخصصين و         پر ئي روا .روش نمونه گيري خوشه اي مورد استفاده قرار گرفت       

 رشته ترويج و آموزش كشاورزي      اعضاي هيات علمي     چند نفر از   كارشناسان سازمان كشاورزي استان اصفهان و     

. بمنظور تعيين اعتبار پرسشنامه پيش آزمون در يكي از روستاهاي خارج از نمونه آماري بعمل آمد                .  تعيين گرديد 

٢٩٦ پرسشنامه تکميل گرديد که در نهايت           ٣١٥ در مجموع     . بدست آمد  ٨٣/٠شده     محاسبه ضريب آلفاي 

در بين ويژگيهاي شخصي ميزان سواد و دارا بودن شغل دوم عالوه              .پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت       

رهبريت يژگيهاي اجتماعي ميزان ارتباط با شهر و ميزان          وبين    در  .کشاورزي با پذيرش همبستگي مثبت داشتند     بر

 تفاوت معناداري در ميزان پذيرش کشاورزاني       .افکار در زمينه مبارزه بيولوژيک همبستگي مثبتي با پذيرش داشتند         

گاهي از دسترسي به سموم و بذور اصالح شده به مرکز خدمات مراجعه کرده اند با ساير پاسخ                      آکه بداليل   

افکار در زمينه مبارزه بيولوژيک و دانش بيولوژيک          ميزان رهبريت    ،ميزان ارتباط با شهر   .  دهندگان مشاهده شد  

     .بهترين تبيين کننده هاي تغييرات پذيرش مي باشند
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 ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧‐٢مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٢٨

 مقدمه
غالت بعنوان يكي از مهمترين خانواده گياهان، نقش مهمي          

شور ما برنج بعنوان يك غله، دومين        در ك .  ندردر تأمين غذا دا    
در سالهاي گذشته    .  جايگاه را از نظر مصرف غذايي داراست         

اقدامات همه جانبه اي جهت افزايش كميت و كيفيت                   
شاليزارهاي كشور بعمل آمده، ليكن عواملي نظير خسارت آفات          

 ).٤(موجب تنزل كمي و كيفي شاليزارهاي كشور گرديده است           
 شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي در          بر اساس آمار منتشر    

 هكتار  ١٧١٨٣ استان اصفهان با سطح       ١٣٧٧‐٧٨سال زراعي   
زيركشت برنج، مقام هشتم را در زمينه توليد شلتوك در ميان             

اصلي ترين آفت اين محصول      ).  ١(استانهاي كشور دارا بود        
 در استان ١٣٧١استراتژيك، كرم ساقه خوار برنج بوده كه از سال     

 گرديده و خسارات جبران ناپذيري را به كشاورزان وارد           مشاهده
شاليكاران در سطح كشور جهت غلبه بر اين آفت              .  مي آورد

مهلك، همه ساله اقدام به مبارزه شيميايي مي نمايند كه                 
در اين راستا، راه حل منطقي و بخردانه        .  دپيامدهاي وخيمي دار  

يت تلفيقي آفات مبارزه بيولوژيك بعنوان يكي از راهكارهاي مدير
الت ضو كشاورزي پايدار از سوي پژوهشگران بمنظور كاهش مع         

ناشي از مصرف بي رويه آفت كش ها عليه كرم ساقه خوار برنج             
كاهش مصرف سموم جز با پذيرش سريع تر          .  پيشنهاد گرديد 

مبارزه تلفيقي توسط كشاورزان و فراهم بودن امكانات و فن آوري 
بنابراين مطالعه حاضر با هدف       .  بيولوژيك ميسر نخواهد بود     

روشن نمودن عوامل اجتماعي مؤثر بر پذيرش مبارزه تلفيقي            
عليه كرم ساقه خوار برنج توسط كشاورزان شهرستانهاي اصفهان        
و مباركه و برخي عوامل نظير ويژگيهاي شخصي و نگرش                 

 .كشاورزان نسبت به مبارزه تلفيقي انجام گرديد
ريت تلفيقي آفات محصول     مدي)  ١٩٩٨(ريلي و همكاران     

در .  كدو را در جنوب مركزي آمريكا مورد پژوهش قرار داده اند           
اين مطالعه مشخص شد فقط يك سوم پاسخ دهندگان، عمليات          

IPM   از طرف پاسخ دهندگان فقدان اطالعات،     .   را بكار گرفته اند
بر اساس مسائل مختلف آفت، مشكالت و مسائل موفقيت بازار،           

ايي و محيطي مهمترين موانع پذيرش           مشكالت آب و هو      
 .برشمرده شدند

 موانع پذيرش عمليات كشاورزي     )١٩٩٦(دراست و همكاران    
 و   يا مهارت خاص     بودن عملياتها، فقدان دانش   پرخرج  پايدار را   

همچنين گزارش  .  ندبرنامه هاي كشاورزي فدرال تعيين نمود       
در نمودند كه سن كشاورز و اندازه مزرعه فاكتورهاي مهمي               

در )  ١٩٩١(مک نامار    ).  ١٦  (تعيين منابع اطالعاتي مي باشند    
بررسي عوامل موثر بر پذيرش مديريت تلفيقي آفات در کنترل            
آفت بادام زميني دريافت که متغير دريافت مواد ترويجي                

 . بيشترين ارتباط با تصميمات پذيرش داشته است
رش در بررسي عوامل موثر در  ترويج و پذي        )  ۱۳۷۰(  کاشاني

کشت ذرت توسط کشاورزان نتيجه گرفت که دو متغير مستقل           
و دفعات  )  در بعد فردي   (شامل وضعيت اقتصادي کشاورزي       

در پذيرش کشت ذرت    )  بعد ساختاري (تماس مروج با کشاورز      
 . موثر بوده است۸۱%دانه اي به 

مطالعه برخي از عوامل فرهنگي اجتماعي و اقتصادي موثر           
کشت مکانيزه برنج توسط شاليکاران      در فرايند پذيرش شيوه       

شهرستان ساري بر اساس تجزيه و تحليل رگرسيون نشان مي            
 دهد که مهمترين  عامل در اين زمينه متغيرهاي اقتصادي است          

)٧(.  
 

 مواد و روش ها
جامعه .  اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش انجام شد           

روستاهاي آماري تحقيق كليه برنجكاران استان اصفهان كه در           
 ١٣٧٩آنها طرح مبارزه بيولوژيك عليه كرم ساقه خوار در سال            

بر اساس ليست ارائه شده از سوي        .  انجام شده است، مي باشند   
سازمان  كشاورزي سابق استان اصفهان، در دو شهرستان تحت           

. باشد مي)  N=٦٠٠٠( شش هزار بهره بردار           ،پوشش طرح  
 و طبق جدول       نمونه گيري به روش نمونه گيري خوشه اي        

 دهستان تابعه،    ٩در ميان    ).  ٣(نمونه گيري انجام شده است       
چهار دهستان بصورت تصادفي انتخاب گرديد و از ميان                 

 ٦روستاهايي كه مبارزه بيولوژيك در آنها صورت گرفته بود،              
 نفر ٣٦١روستا بعنوان خوشه بعدي انتخاب گرديد و تعداد نمونه    

)٣٦١=n (تخاب شدندبعنوان نمونه تحقيق ان. 
ن و  ا پرسشنامه تحقيق با استفاده از نظرات متخصص         ئيروا

كارشناسان سازمان كشاورزي استان اصفهان و استادان رشته           
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بمنظور تعيين اعتبار   .  ترويج و آموزش كشاورزي تعيين گرديد      
پرسشنامه پيش آزمون در يكي از روستاهاي خارج از نمونه               

 ٨٣/٠ شده    محاسبه ايضريب آلف .   بعمل آمد   نفر ۲۰ با   آماري
 .بدست آمد

 طمتغير وابسته تحقيق، ميزان پذيرش مبارزه تلفيقي توس         
كشاورزان بود كه براي اندازه گيري آن پس از بررسي                    

 ارائه شده، از استراتژي      IPMاستراتژيهاي اندازه گيري پذيرش     
 استفاده  IPMاندازه گيري پذيرش بر اساس كاربرد عمليات           

فت ااتژي عمليات اشاره كننده از يك رهي       د در اين استر    .گرديد
IPM)      تعيين مي گردند و سپس    )  در اين مطالعه مبارزه تلفيقي

 IPMتوزيع محدوده طيف پذيرش براي نظامهاي مختلف              
در اين مطالعه ابتدا ليستي از عمليات            .  طرح ريزي مي شود 

اشاره كننده رهيافت مبارزه تلفيقي تهيه شد و بر اساس نظرات            
ن حفظ نباتات مديريت كشاورزي شهرستان مباركه،         كارشناسا

براي مساحتهاي مختلف   .  عمليات توصيه شده مشخص گرديدند    
.  قسمتي استفاده گرديد    نجمحدوده پذيرش از طيف ليكرت پ       

فت مبارزه تلفيقي امتيازبندي گرديد و      اعمليات اشاره كننده رهي  
 شده در طيف پذيرش قرار        کسبكشاورزان بر اساس امتياز       

ق شامل متغيرهاي شخصي    يحقاين ت متغيرهاي مستقل   .  رفتندگ
واد و  س، سابقه كشاورزي، سابقه كشت برنج، ميزان         ناز قبيل س  

، ميزان ارتباط با    هرمتغيرهاي اجتماعي شامل ميزان ارتباط با ش      
مركز خدمات كشاورزي، دليل مراجعه به مركز خدمات، ميزان           

 .ي باشندمشاركت اجتماعي و ميزان رهبريت افكار م
 سؤاالت پرسشنامه     ،پس از مرحله جمع آوري اطالعات        

  SPSSكُدبندي شد و با استفاده از نرم افزار آماري                       
در محيط ويندوز مورد تجزيه و تحليل قرار             )  ٠١/٩  هخنس(

آمار :  روشهاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق شامل       .  گرفتند
استنباطي عيار و آمار       متوصيفي ميانگين ميانه و انحراف           

 .دن مي باشهمبستگي،  همبستگي اسپيرمن و تحليل مسير
 

 نتايج و بحث
 ويژگيهاي شخصي

از )   درصد  ٣/٥٠(فته ها نشان داد كه نيمي           ابررسي ي  

 سال سن دارند كه اين درصد حاكي از          ٥٠پاسخگويان بيش از    

دو ).  ١جدول شماره    (مسن بودن كشاورزان منطقه مي باشد         

 سال سابقه     ٤٠خگويان بيش از       پاس)   درصد  ٢/٤٠(پنجم   

فته هاي مطالعه بيانگر آن    اي.  كشاورزي دارند و بي سواد مي باشند    

 فرزند دارند و بيش از       ٦است كه نيمي از پاسخگويان بيش از          

متوسط .   سال سابقه كشت برنج دارند     ٣٠ درصد آنها بيش از      ٥٦

در زمينه داشتن شغل     مي باشد     سال ٢/٣٤سابقه كشت برنج     

 درصد  ۴۷وه بر کشاورزي نتايج به دست آمده نشان داد          دوم عال 

 درصد فاقد شغل دوم عالوه       ۵۳از کشاوران داراي شغل دوم و        

 ).۱جدول (. بر کشاورزي هستند
 ميزان پذيرش مبارزه تلفيقي

اين متغير كه متغير وابسته مطالعه مي باشد بر اساس                

ننده بر  جمع بندي امتيازات متغيرهاي مربوط به عمليات اشاره ك       

مبارزه تلفيقي اعم از مبارزه زراعي، اگروتكنيكي و متغيرهاي             

.  مشخص گرديد  ٥ تا   ١مربوط به مبارزه بيولوژيك با امتيازبندي       

 پذيرش  درصد ۵/۶۰ با توجه به نتايج بدست آمده مي توان گفت      

 درصد در حد ۵/۳۴، و ) ٣=ميانه (مبارزه تلفيقي در حد متوسط 

 .)٢ارهجدول شم. (مي باشدکم 
 ويژگيهاي اجتماعي

فته ها حاكي از آن ادر رابطه با ميزان ارتباط با شهر، بررسي ي

 درصد از پاسخگويان ميزان ارتباط خود را با شهر            ٥٨است كه   

ر زمينه ميزان ارتباط     د.  در حد متوسط و زياد ذكر كرده اند         

 ٥/٦١فته ها نشان مي دهد    ا ي يكشاورزان با مركز خدمات كشاورز    

 درصد ٦/١٨ز پاسخگويان ارتباط خود را تا حد متوسط و     درصد ا 

ررسي دليل مراجعه به مركز خدمات      ب.  در حد هيچ ذكر كرده اند    

كشاورزي در مورد افرادي كه ميزان مراجعه آنها به مركز                 

خدمات در حد متوسط و بيشتر مي باشد، حاكي از آن است كه             

حواله سم و   فت  ا درصد از ايشان دليل مراجعه خود را دري         ٨/٣٥

 درصد از آنها براي شناخت آفات و        ٧/٥كود ذكر كرده اند و تنها      

جدول .  (بيماريها به مركز خدمات كشاورزي مراجعه كرده اند         

 .)۳شماره 
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  توزيع فراواني ويژگيهاي شخصي پاسخگويان‐۱جدول 
 مشخصات فردي  تعداد درصد

 سن
  )سال (۲۰‐۳۰ ۵۹ ۰/۲۰
۲/۱۴ ۴۲ ۴۰‐۳۱  
۵/۱۵ ۴۶ ۵۰‐۴۱  
۳/۲۴ ۷۲ ۶۰‐۵۱  
۰/۱۰ ۳۰ ۷۰‐۶۱  
۰/۱۶ ۴۷ ۷۰>  

۱۰۰ ۲۹۶   
 :ميزان سواد

  بي سواد ۱۱۹ ۲/۴۰
  ابتدايي ۱۰۵ ۵/۳۵
  راهنمايي ۳۹ ۲/۱۳
  متوسطه ۳۳ ۱/۱۱

۱۰۰ ۲۹۶   
 :تعداد فرزند

۰/۲۰ ۵۹ ۲‐۰  
۶/۲۹ ۸۸ ۵‐۳  
۰/۴۵ ۱۳۳ ۸‐۶  
۴/۵ ۱۶ ۹>  

۱۰۰ ۲۹۶   
 :سابقه کشاورزي

  سال۱۰‐۱۹ ۲۳ ۸/۷
۴/۳۱ ۹۳ ۲۹‐۲۰  
۶/۲۰ ۶۱ ۳۹‐۳۰  
۲/۴۰ ۱۱۹ ۴۰>  

۱۰۰ ۲۹۶   
 :سابقه کشت برنج

  سال۱۰‐۱۹ ۲۴ ۰/۸
۰/۳۶ ۱۰۷ ۲۹‐۲۰  
۶/۲۰ ۶۱ ۳۹‐۳۰  
۴/۱۹ ۵۷ ۵۰‐۴۰  
۰/۱۶ ۴۷ ۵۰>  

۱۰۰ ۲۹۶   
 فاصله بين محل زندگي تا مزرعه

  کمتر از يک کيلومتر  ۲۲۶ ۵/۷۶
۷/۸ ۲۶ ۲‐۱  
۰/۵ ۱۵ ۳‐۱/۲  
۰ ۰ ۴‐۱/۳  
۸/۹ ۲۹ ۵‐۱/۴  

۱۰۰ ۲۹۶   
 دارا بودن شغل دوم عالوه بر کشاورزي

  بلي ۱۳۹ ۴۷
  خير ۵۷ ۵۳
۱۰۰ ۲۹۶   

توزيع فراواني ميزان پذيرش مبارزه تلفيقي  ‐٢جدول 
 پاسخگويان

  تعداد درصد درصد تجمعي
 كم ١٠٢ ٥/٣٤ ٥/٣٤

 متوسط ١٧٩ ٥/٦٠ ٩٥
 زياد ١٥ ٠/٥ ١٠٠
 جمع ٢٩٦ ١٠٠ 

 
فته هاي بدست آمده نشان     ادر زمينه مشاركت اجتماعي ي      

 درصد از پاسخگويان امتياز مشاركت اجتماعي       ٢/٩٣مي دهد كه   
 متوسط ميزان مشاركت    .ندددر حد زياد و خيلي زياد بدست آور       

 )۴جدول . (اجتماعي در حد زياد مي باشد
 

 :ماعي پاسخگويانتوزيع فراواني ويژگيهاي اجت ‐٣جدول 
 ويژگي اجتماعي تعداد درصد
 :ميزان ارتباط با شهر  
 خيلي كم ٥٧ ١٩,٣
 كم ٥٠ ١٧,٠
 متوسط ٧٣ ٢٤,٦
 زياد ٩٩ ٣٣,٤
 خيلي زياد ١٧ ٥,٧
 جمع ٢٩٦ ١٠٠
 :ميزان ارتباط با مركز خدمات كشاورزي   
 هيچ ٥٥ ١٨,٦
 خيلي كم ١٣ ٤,٤
 كم ٤٠ ١٣,٥
 متوسط ٧٤ ٢٥,٠
 زياد ١١٤ ٣٨,٥
 خيلي زياد ـ ـ
 جمع ٢٩٦ ١٠٠
 :دليل مراجعه به مركز خدمات كشاورزي  
 شناخت بذور اصالح شده ٥٣ ١٨,٠
 آگاهي از دسترسي به سموم و بذور ١٢ ٤,٠
 شناخت آفات و بيماريها ١٧ ٥,٧
 دريآفت حواله سم و كود ١٠٦ ٣٥,٨
 مراجعه نكرده يا كمتر از متوسط بوده ١٠٨ ٣٦,٥
 جمع ٢٩٦ ١٠٠
 :فاصله مركز خدمات تا مزرعه  
 كمتر از يك كيلومتر ٢٨ ٩,٥
 ١ ـ ٥ ١٦٩ ٥٧,٠
 ٥,١ ـ ١٠ ٥٤ ١٨,٣
 بيش از ده كيلومتر ٤٥ ١٥,٢
 جمع ٢٩٦ ١٠٠
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بررسي ميزان رهبريت افكار در زمينه مبارزه بيولوژيك نشان 
 درصد از پاسخگويان ميزان رهبريت افكاري در حد        ٧/٤٩داد كه   
 بدست آورده اند و ميزان رهبريت افكار در حد متوسط            متوسط

 ) .۴جدول شماره (مي باشد 
 

هاي توصيفي ميزان مشارکت اجتماعي، ميزان   آماره‐٤جدول 
رهبريت افکار در زمينه مبارزه بيولوژيک و فاصله مرکز خدمات 

 کشاورزي تا مزرعه پاسخگويان
 متغيرها ميانگين تعداد
 *تماعيميزان مشارکت اج ۴ ۲۹۶
 *ميزان رهبريت افکار در زمينه مبارزه بيولوژيک ۲/۳ ۲۹۶
 *و فاصله مرکز خدمات کشاورزي تا مزرعه ۴/۲ ۲۹۶

 زياد) ۴(متوسط،  ) ۳(کم  ) ۲(خيلي کم  ) ۱: ( طيف امتياز بندي*
 خيلي زياد) ۵(

 
 اجتماعي با متغير پذيرش ويژگيهاي متغيرهاي همبستگي تحليل

 : نشان مي دهد۵هاي جدول فته اهمانطور كه ي
و ميزان رهبريت افكار در شهر  بين متغيرهاي ميزان ارتباط با    .١

زمينه مبارزه بيولوژيك با متغير پذيرش رابطه معني دار             
 .وجود دارد)  درصد٩٩  بيش ازبا اطمينان(مثبتي 

 بين متغيرهاي ميزان ارتباط با مراكز خدمات كشاورزي و              .٢
زرعه با متغير پذيرش، همبستگي      فاصله مركز خدمات تا م     
 .معني داري وجود ندارد

 بين متغير ميزان مشاركت اجتماعي با متغير پذيرش، رابطه            .٣
 .وجود دارد)  درصد اطمينان٩٩با (معني دار منفي 

ان ارتباط با شهر خود را       زعبارت ديگر كشاورزاني كه مي      به
، همچنين  در حد زياد ذكر كرده اند ميزان پذيرش باالتري دارند         

افرادي كه در سنجش متغير ميزان رهبريت افكار در زمينه               
مبارزه بيولوژيك امتياز باالتري كسب كرده اند، ميزان پذيرش           

 .باالتري دارند
 

رابطه بين متغيرهاي ويژگي اجتماعي با پذيرش  ‐٥ جدول
 مبارزه تلفيقي

سطج 

 داري معني

 همبستگي ضريب

 اسپيرمن
تعداد

 متغير

*** ٢٩٦ ٠,٤٣٢ ٠,٠٠  ميزان ارتباط با شهر

٢٩٦ ٠,٠٩٥ ٠,١٠١  ميزان ارتباط با مركز خدمات كشاورزي

** ٢٩٦ ‐٠,١٥٣ ٠,٠٠٨  ميزان مشاركت اجتماعي

** ٢٩٦ ٠,٣٧ ٠,٠٠ ميزان رهبريت افكار در زمينه مبازره بيولوژيك

٢٩٦ ‐٠,٩٥ ٠,١٠٣  فاصله مركز خدمات تا مزرعه

*** ۰۰۱/۰ P<  
 

 همبستگي متغيرهاي ويژگي اجتماعي         بررسي ماتريس  
بيانگر اين موضوع است كه بين متغيرهاي ميزان           )  ۶جدول  (

ارتباط با شهر، ميزان رهبريت افكار در زمينه مبارزه بيولوژيك و           
ميزان پذيرش روابط معني دار مثبتي وجود دارد و همچنين بين          

نه متغيرهاي ميزان ارتباط با شهر، ميزان رهبريت افكار در زمي           
مبارزه بيولوژيك و ميزان ارتباط با مركز خدمات كشاورزي              

 .روابط معني دار مثبتي وجود دارد
تنها بين متغيرهاي ميزان ارتباط با مركز خدمات كشاورزي          
با فاصله مركز خدمات تا مزرعه و ميزان مشاركت اجتماعي با              

 .ميزان پذيرش روابط معني دار منفي وجود دارد

 
  همبستگي متغيرهاي ويژگي اجتماعيماتريس  ‐٦جدول 

ميزان مشاركت  ميزان رهبريت افكار
 اجتماعي

ميزان ارتباط با مركز 
 خدمات كشاورزي

 متغيرها ميزان ارتباط باشهر

 ميزان ارتباط با مركز خدمات كشاوزي ٠,٣٤١**   
 ميزان مشاركت اجتماعي ‐٠,٤٣٥** ٠,١٥١**  
 ريت افكار در زمينه مبارزه بيولوژيكميزان رهب ٠,٢٩٣** ٠,٥١٦** ٠,١٥٩** 
 فاصله مركز خدمات تا مزرعه ٠,٠٦٧ ‐٠,٢٣٨** ٠,٠٦٢ ٠,٠١٥

**   ۰۱/۰P<  



 ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧‐٢مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٣٢

 تحليل مسير  عوامل  اجتماعي موثر  بر پذيرش مبارزه تلفيقي
متغير هاي ميزان ارتباط  با شهر  ميزان رهبريت افکار  در              

از تغييرات  %  ۲۷يکدانش  فني بيولوژ     زمينه مبارزه بيولوژيک  و    
متغير ميزان ارتباط با شهر  در تعامل با         .  پذيرش را تبيين کردند   

ديگر متغيرها  از طريق رهبريت افکار در زمينه مبارزه بيولوژيک            
داري بر پذيرش مبارزه تلفيقي دارد  بدين         اثر غير مستقيم معني   

 ميزان رهبريت افکار    ه با افزايش ميزان ارتباط با شهر،       معني ک 
در زمينه مبارزه بيولوژيک و پذيرش مبارزه تلفيقي افزايش               

 .يافته  است
متغير ميزان  رهبريت افکار  در  زمينه مبارزه  بيولوژيک در             
تعامل با ديگر  متغيرها  از طريق  دانش  فني  بيولوژيک اثر                   
غيرمستقيم معني داري بر پذيرش   مبارزه تلفيقي دارد بدين             

يزان رهبريت افکار در زمينه مبارزه         معني که با افزايش  م        
بيولوژيک ميزان  دانش فني در زمينه مبارزه بيولوژيک وميزان            

متغير ميزان دانش   .  پذيرش مبارزه تلفيقي  افزايش داشته است      
فني  بيولوژيک در تعامل با متغيرهاي اجتما عي به صورت                
 مستقيم و هما نند يک متغير وابسته عمل کرده و ساير متغير ها

اثرات غير مستقيمي به توسط اين متغير بر پذيرش مبارزه                
 .تلفيقي دارند
 نتيجه گيري

مينان بين متغير ميزان سواد يا متغير          ط در صد ا    ۹۹با  
.   وجود  دارد     (r=474)پذيرش همبستگي مثبت و معني داري       

 ونتايج به دست آمده  نشان داد  بين متغير هاي ميزان سواد                 
عالوه بر کشاورزي با متغير پذيرش          دارا بودن  شغل دوم          

همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد  که اين نتايج  با                 
با    همخواني دارد و   ۱۳۷۴  پناه،  و رعيت  ۱۳۷۴مطالعات نواب،     

اين .  همخواني ندارد )  ١٣٧٣(و مجردي   )  ١٩٩٢( ليم   مطالعات
کشاورزان با سوادتر و کشاورزان داراي        :  دارد ها بيان مي    رابطه
 شخصمهمچنين  .  اند  دوم  ميزان پذيرش باالتري داشته        شغل
 متغير سابقه کشاورزي و      ، بين متغير تعداد اعضاي خانوار       شد

 همبستگي منفي و       ،سابقه کشت  برنج با متغير پذيرش            
هاي مورد    داري وجود دارد که هيچ کدام  از مطالعه               معني

 . کنندبررسي  به صورت مستقيم اين رابطه را تاييد  يا  رد نمي

بين متغيرهاي ميزان    :   درصد اطمينان مشخص شد     ۹۹با  
مبارزه بيولوژيک  ة  ارتباط با شهر و ميزان رهبريت افکار در زمين        

با متغير پذيرش  همبستگي  مثبت و معني داري وجود دارد که             
 Ran den banf:ييد در اين  زمينه  عبارتند از       أمطالعات مورد  ت   

  و  )۱۳۷۶(شهري    ،)١٩٨٣  (به نقل از نيک نامي ساالما          
همچنين مشخص شد بين متغيرهاي ميزان      .  )١٩٨٨(هاوكينس  

خدمات کشاورزي و فاصله مرکز خدمات تا            ارتباط  با مرکز    
مزرعه با متغير وابسته تحقيق همبستگي  معني داري وجود               
ندارد که هيچ  يک  از مطالعات مورد بررسي  اين يافته را تاييد                

 . يا رد نمي کند
 درصد  اطمينان  بين متغير ميزان مشارکت  اجتماعي  ۹۹با 

دار منفي وجود دارد که اين        با متغير پذيرش همبستگي معني     
به نقل از     ran den banf و   ۱۳۷۳،  نتيجه با مطالعات مجردي   

 .شود مي ييدأتنيك نامي 
 نهاداتپيش
 همبستگي ويژگيهاي شخصي  تحليل هاي فتهاي به توجه باعطف )۱

سوادآموزي  متناسب  با سن کشاورزان  برگزار             هاي   دوره
 هاي کشاورزي و      بخشيدن به آموزشکده       رونق   با  .شود

هاي کشاورزي سطح تحصيالت جوانان روستايي             دبيرستان
مروجان  با استفاده  از  کانال هاي  ارتباطي چهره            .  افزايش  يابد  

به چهره  کشاورزان  با تجربه را در خصوص  مزاياي  روش                    
 .  زه تلفيقي توجيه کرده و آنها را ترغيب  به پذيرش نمايندمبار
با عنايت به مقايسه ميزان پذيرش  بر حسب دليل مراجعه             )۲

 به مرکز خدمات
 گاهي  و   آهاي مراجعه کشاورزان جهت        مروجان در زمان   

شناخت بذور  اصالح شده  فرصت را غنيمت  شمرده  و در يک                
ژيکي جديد را در اختيار         تکنولو يها ارتباط دو سويه يافته     

کشاورزان قراردهند و پي آمدهاي تکنولوژي را از آنها مطالبه             
گيري ازتکنولوژي را     نتايج بهره  ةنمايند و به عنوان ارتباط دهند     
 .به مراکز تحقيقاتي انتقال دهند

با عطف توجه به نتايج تحليل مسير عوامل اجتماعي،            )  ۳
ن ترويج جهت گزينش     شود مروجان و دست اندرکارا     توصيه مي 

هاي ميزان ارتباط با شهر، ميزان            هاي هدف، شاخص     گروه
رهبريت افکار در زمينه مبارزه بيولوژيک و ميزان  دانش فني              

 .بيولوژيک را مورد توجه قرار دهند
 



٣٣ ...بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر پذيرش مبارزه : پزشكي راد و همكاران

 REFERENCES         منابع مورد استفاده 
 .۵۲): ۱۲۹(در  شاليزارهاي  زرين شهر زيتون  ميليون  زنبور تريکو گراما  ۴۸   رهاسازي  .ب۱۳۷۷  .بي نام .١
پايان نامه کار شناسي ارشد  ترويج  و آموزش          .  بررسي عوامل موثر در ترويج و پذيرش کشت ذرت توسط کشاورزان          .  ۱۳۷۰.کاشاني، ع    .٢

 ، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده کشاورزي)منتشر نشده. (کشاورزي
  .موزش کشاورزيآنشر :   تهران.گيري و تحليل در تحقيق  توصيفي  اندازه .۱۳۷۹ .چي مديرشانه. م و ،.پزشکي راد  غ .٣
خوار برنج توسط شاليکاران      ساقه بررسي عوامل موثر بر پذيرش بکارگيري زنبور تريکو گراما در کنترل کرم                .  ۱۳۷۷  .نامي، م  نيک .٤

واحد علوم و تحقيقات    :  زاد اسالمي آ دانشگاه   ).منتشر نشده .  (پايان نامه کارشناسي ارشد ترويج و آموزش کشاورزي        .  شهرستان آمل 
 .تهران

پايان نامه  .    نشين در منطقه گرگان  و گنبد       هاي کم خانوار جنگل    باديآثر بر پذبرش  طرح تجميع         ؤ بررسي عوامل م   .۱۳۷۶  . د ،ثمري .٥
 .قيقات تهرانواحد علوم و تح: زاد اسالميآ دانشگاه .)منتشر نشده(. موزش کشاورزيآکارشناسي ارشد  ترويج  و 

). اله کرمي و ابوطالب فنايي     ترجمه عزت (رهيآفتي ميان فرهنگي    =  ها   وري آرسانش نو .    ۱۳۶۹.  شو ميکر .  ر.  افو  .  ام  ..راجرز  اورت  ا     .٦
 .مرکز نشر دانشگاه شيراز: شيراز

انيزه کشت برنج توسط شاليکاران بررسي برخي از عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي موثر در فرايند پذيرش مک. ۱۳۷۴. پناه، غ رعيت .٧
 ، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده کشاورزي)منتشر نشده. (پايان نامه کارشناسي ارشد  ترويج  و آموزش کشاورزي. شهرستان ساري

ان بررسي عوامل موثر در پذيرش نوآوريهاي مربوط به طرح مبارزه با بيماريهاي انگلي در بين دامداران شهرست                    .  ۱۳۷۳  .مجردي، غ  .٨
 . ، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده کشاورزي)منتشر نشده. (پايان نامه کارشناسي ارشد  ترويج  و آموزش کشاورزي. بجنورد

9. Abeydeera, W. M. 1994 .impact of  intervention : integrated  pest management  in rice _based  farming 
system  .paper presented  of the third  asia  farming systems symposium . (from agris abstract, (1994 ) . 

10. Alston, D.G., M. E. greding. 1998. factors influencing adoption  and  educational  outreach  of  intergrated  
pest management.{on line }.available http://www .joe.org/ joe / 1998  june /a 3.html . 

11. Arif, M. 1998. Economic of decision _making  in  agricultural pest  management ( ipm ) (doctrol 
dissertatiom , university of illinoise urbana ) .dissertation  abstracts  international . 

12. Ashraf, M. 1995.adoption  of integrated  pest  management  technology  by ohio  apple  growers ( doctoral , 
dissertation, university of ohio state) dissertation  abstracts international . 

13. Drost, D., G. Long, D. Wilson, B. G. Miller, & W. Campbell. 1996. Barriers to  adopting  sustainable  
agricultural parctices. jornal  of  extension, 34(6). {online}. available :http:// www. joe.org / joe/ 1998 
October/ rbl. html .     

14. Riley, D. G., J. V. Edelson, R. E. Roberts, N. Roe, M. E. Miller, & G. Cuperus. 1998. Integrated Pest 
Management in Cucurbit Crops in South Central USA: Pest Status, Attitudes Toward IPM and Plan for 
Implementation. [online]. Available: http://www.joe.org/joe/1998august/a3html 

15. Macnamara, K. 1991. Factors efecting peanut producer adoption of Integrated Pest Management. REV 
AGRIC-ECON.13(1). (from Agricola Abstract, 1991) 

16. Lame, M. L.1992. A study of the deffusion of Integrated Pest Management in cotton growing community 
(Pest Management)(Doctoral dissertation, University of Arozina State). Dissertation Abstracts International. 

17. Salama, F. A. L. 1983. A causal model of Integrated Pest Management adoption among Iowa farmers. 
(Doctoral dissertation, University of Arozina State). Dissertation Abstracts International. 

  


