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بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر نگرش باغداران شهرستان مشهد
دربارة مدیریت تلفیقی آفات
2

سحر حبیبزاده شجاعی ،*1محمدشریف شریفزاده
 .1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
 .2دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(تاریخ دریافت -91/5/3 :تاریخ تصویب)92/7/20 :

چکیده
این پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر نگرش باغداران دربارة مدیریت
تلفیقی آفات در شهرستان مشهد انجام گرفت .جامعة آماری تحقیق  1500باغدار دهستان کارده بخش
مرکزی مشهد بودند .با استفاده از فرمول کوکران  160نفر نمونه با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب
شدند .ابزار اصلی جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه بود که با استفاده از نرمافزار  spss15ضریب اعتبار 80
درصد در قسمتهای مختلف پرسشنامه بهدست آمد .با توجه به یافتههای تحقیق ،نگرش حدود  60درصد
کشاورزان مورد مطالعه نسبت به مدیریت تلفیقی آفات در حد خوب بود .نتایج تحقیق نشان میدهد بین
متغیر وابستة نگرش و متغیرهای مستقل کانال اطالعاتی و درآمد رابطه وجود دارد .نتایج رگرسیون
چندگانه بیانگر این است که  44درصد از واریانس متغیر وابستة نگرش دربارة مدیریت تلفیقی آفات
توسط متغیرهای میزان استفاده از کانالهای اطالعاتی و درآمد تبیین میشود.
واژههای کلیدی :باغدار ،کشاورزی پایدار ،مدیریت تلفیقی آفات ،نگرش.
مقدمه
با توجه به اينکه فعالیتهای حال کشاورزی بر آيندة
کشاورزی تأثیر میگذارد ،استفاده از روشهای تولید پايدار
موجب جلوگیری از آثار منفی کشاورزی بر محیط زيست
میشود .تولیدات کشاورزی و دامپروری آثار عمیقی بر محیط
زيست دارد و جزء منابع اصلی آلودگی ازت ،فسفات و سموم
شیمیايی بهشمار میآيد .در اين میان ،مديريت تلفیقی آفات
يکی از ارکان کشاورزی پايدار است و امروزه جوامع مختلف به
آن توجه بسیاری میکنند ( .)Nardozo, 2008آفتکشهای
شیمیايی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و
توسعهيافته در سطح وسیعی بهکار میروند و منابع آب
شیرين را به عناصر سرطانزا و ساير مواد مضر برای سالمت
انسان و جانوران آلوده میکنند .با توجه به فراگیری توجه به
* نويسندة مسئول:

امنیت غذايی ،تولید و مصرف محصوالت غذايی سالم بهويژه
در باغها ،صیفیجات و محصوالت گلخانهای سیستم
کشاورزی پايدار مطرح شد .کشاورزی پايدار حفظ منابع برای
آيندگان و کاهش آلودگی محیط زيست را مد نظر دارد
( .)Rahman, 2010با توجه به مساحتی که روی کرة زمین
سمپاشی میشود ،درنظرگرفتن راهی برای کاهش آلودگی و
جلوگیری از فاجعة زيستمحیطی بسیار مهم است .متأسفانه
آفتکشهای شیمیايی هنوز هم بهعنوان عامل اصلی در
کنترل حشرات از سوی کارشناسان ترويج در بسیاری از
کشورهای جهان توصیه میشود .از جمله راهکارهای
کشاورزی پايدار ،مديريت تلفیقی آفات برای محصوالت باغی،
گلخانهای و مزارع است که سرلوحة امور ترويجی قرار گرفته
است و میتواند کاهش خسارات ناشی از آفات در محصوالت
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کشاورزی را بههمراه داشته باشد ( .)Erbagh, 2006اين
برنامهها برای افزايش امنیت غذايی ،کاهش فقر و توسعة
کشاورزی پايدار بسیار ضروری است .هرچند مديريت تلفیقی
نیاز به دقت زيادی دارد ،سبب کاهش هزينههای خريد سموم
و نیز کاهش مقاومشدن حشرات و مانع صدمهديدن محصول
و عوارض ناشی از آفتکشها میشود )Ali & Shareh,
 .(2008اين راهبرد يکی از مهمترين ابزارها برای مديريت
آفات بهشمار میرود که دربرگیرندة تلفیق عملیات کشت،
کنترل فیزيکی ،بیولوژيکی و شیمیايی برای پرورش
محصوالت با حداقل استفاده از آفتکشهاست .هدف مديريت
تلفیقی آفات ريشهکنی و نابودی جمعیت آفت نیست ،بلکه
مديريت کنترل بهینة آفت است ( .)Diaz, 1995بهطور کلی
مديريت تلفیقی آفات عبارت است از :کنترل جمعیت آفات به
کمک تمام روشهای ممکن و سازگار به گونهای که جمعیت
آفت با کاهش همزمان يا حذف آفتکشهای شیمیايی است
( .)Krischik, 2012رعايت اصول مديريت تلفیقی آفات لزوماً
میزان عملکرد را در واحد سطح کشاورزان بهطور مستقیم باال
نمیبرد ،بلکه دستاوردهای شايان توجهی نظیر حفظ سالمت
محیط زيست و انسانها با کاهش مصرف سموم و تولید
محصوالت باکیفیت و همچنین تنظیم خسارت آفات زير
آستانة اقتصادی را دربر دارد.
برنامههای مديريت تلفیقی آفات در بسیاری از نظامهای
تولید کشاورزی با نتايج اقتصادی و اکولوژيکی مناسبی توسعه
میيابد و استفاده میشود ،اما توسعه و گسترش آن در بین
بیشتر کشاورزان موفقیتآمیز نبود .هرچند در بعضی موارد برای
مديريت آفات راه حلهای سادهای وجود دارد ،گرايش بیشتر در
راستای بهکارگیری روشهايی است که متکی به اطالعات
ناکافیاند و بدون درنظرگرفتن تمام عواقب استفاده از آنهاست.
مشکل اصلی در مورد مديريت تلفیقی آفات در انتقال دانش و
اطالعات به کشاورزان است که اگر اين نقايص برطرف شود،
مديريت تلفیقی آفات بین کشاورزان باموفقیت اشاعه میيابد
( .)Rajotee, 2005با توجه به اينکه اعتبار برنامههای ترويجی در
گرو کارايی آن است و کشاورزان معموالً تمايلی به تبعیت از
روشهای مديريت تلفیقی آفات ندارند ،برنامهريزی در اين زمینه
بايد از پايین به باال انجام گیرد و تصمیمگیریها از سوی
کشاورزان انجام گیرد تا در برنامههای مديريت تلفیقی آفات
مشارکت داشته باشند و اين برنامهها به نتیجة مطلوب دست
پیدا کنند ( .)Rahman, 2010نگرش افراد از جمله عواملی است
که نقشی مهم در پذيرفتن يا نپذيرفتن اين راهبرد دارد.

شناسايی عوامل تأثیرگذار بر نگرش میتواند راهنمای برنامهريزان
بهمنظور برنامهريزی اثربخش برای پذيرش آن نوآوری باشد.
نگرش نادرست کشاورزان درمورد مديريت تلفیقی آفات از موانع
اجرای مؤثر برنامههای آن از سوی کشاورزان است ،زيرا نگرش
درست بهعنوان پیشنیاز برای پذيرش تکنولوژیهای جديد
درنظر گرفته میشود .برنامههای ترويجی ،افزايش کارايی را از
طريق تسهیل و پذيرش و استفاده از نوآوریها و فناوریهای
نوين و همچنین از طريق مشاوره و مديريت بهتر منابع
کشاورزی امکانپذير میکند ،درنتیجه مهارت کشاورزان و دانش
فنی آنها تأثیر زيادی در موفقیت برنامههای ترويجی دارد.
پذيرش نوآوریها بستگی به نگرش کشاورزان به ويژگیهای ايدة
جديد دارد ( .)Montgomery, 2011برای اينکه کشاورزان را به
پذيرش و مشارکت در برنامههای مديريت تلفیقی آفات تشويق
کنند ،بايد موضوع برای کشاورزان تشريح شود و آثار مثبت آن
نشان داده شود و نگرش آنها را دربارة مديريت تلفیقی آفات
تغییر دهند ( .)Wise& Waldron, 2010هر نوآوری جديد مانند
مديريت تلفیقی آفات برای پذيرش در بین کشاورزان بستگی به
نگرش کشاورزان به ويژگیهای ايدة جديد و نیز هنجارهای
فرهنگی و اجتماعی و احساس نیاز افراد برای تغییر دارد .نگرش
يکی از عوامل عمده در شکلگیری و تکوين رفتار است .مديريت
تلفیقی آفات ،سرمايهگذاری برای حفظ و بهبود شرايط محیطی
و اقتصادی تولید است .هرچند مديريت تلفیقی آفات مهم است،
در شرايط موجود ،نبودن شناخت ،درک و نگرش کشاورزان
دربارة مديريت تلفیقی آفات ،تنگنا و محدوديت بزرگی در بخش
کشاورزی بهوجود آورده است ( .)Mc, 2007در کشور ما ،ايران،
نیاز شديد به تولیدات با راندمان باال موجب میشود تعداد زيادی
از کشاورزان بهسوی افزايش تولید گرايش پیدا کنند .در اين
میان ،میزان مصرف سموم بسیار باالست و کشاورزان به مصرف
سموم مختلف عالقة زيادی نشان میدهند ،زيرا هدف اصلی
آنها افزايش تولید است و هیچ توجهی به مقدار هزينة
صرفشده در اين مسیر و عوارض زيستمحیطی استفاده از
سموم ندارند ،زيرا زودتر به نتیجة دلخواه میرسند .سرمايهگذاری
در بخش مديريت تلفیقی آفات ،سبب سوددهی زياد در
بلندمدت و درنتیجه حفظ سالمت مواد غذايی و محیط زيست
میشود .وضعیت اقتصادی کشاورزان بهعنوان عاملی تأثیرگذار در
بهکاربردن نوآوریها مانند مديريت تلفیقی آفات مطرح شد.
کانالهای اطالعاتی نیز بهعنوان متغیری اجتماعی نقش مهمی
در نگرش افراد دارد ( )2000( Daku .)Rahman, 2010تحقیقی
در شمال آلبانی بهعنوان بررسی دانش و نگرش باغداران زيتون
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دربارة استفاده از آفتکشها و مديريت آفات زيتون انجام داد.
نتايج نشان داد عوامل اقتصادی و اجتماعی در شناخت آفات،
مديريت آفات و پذيرش مديريت تلفیقی آفات مؤثر است.
همانطورکه گفته شد ،هرگونه تالش برای ترويج مديريت
تلفیقی آفات نیازمند مساعدت کشاورزان است و کشاورزان
نقش اصلی را در کاهش يا افزايش مصرف سموم دارند که اين
نیازمند نگرش سازندة کشاورزان دربارة مديريت تلفیقی آفات
است ( .)Vinegar,2010پژوهشهای زيادی دربارة بررسی
نگرش افراد دربارة مديريت تلفیقی آفات انجام گرفته است که
به تعدادی از آنها اشاره میشود:
 (2008) Ali & Sharehدر پژوهش خود به اين نتیجه
رسیدند که بین متغیرهای سن ،درآمد و کانالهای اطالعاتی
با نگرش افراد دربارة مديريت تلفیقی آفات رابطة معنیداری
وجود دارد.
 (2008) Nichol & Kennedyدر پژوهشی به اين نتیجه
رسیدند که عوامل اقتصادی ،مانند درآمد کشاورزی ،بر نگرش
دربارة مديريت تلفیقی آفات و بهکارگیری اين فناوری تأثیر دارد.
 )2010( Dimaو  )2009( Siragusa & Dixonدر
پژوهشهايی که بهصورت جداگانه انجام دادند به نتايجی
دست يافتند که نشان میدهد بیشتر افراد مورد مطالعه
نگرش مثبتی دربارة فناوری مديريت تلفیقی آفات دارند و از
اين روش استفاده میکنند.
با توجه به شرايط اقلیمی دهستان کارده شهرستان مشهد
و وجود  2500هکتار باغهای میوه در اين منطقه و ارائة
برنامههای ترويجی در زمینة مديريت تلفیقی آفات در
سالهای گذشته و لزوم برنامهريزی اثربخش برای اشاعة
راهبرد مديريت تلفیقی آفات برای کاهش مصرف سموم
شیمیايی در منطقه ،اين پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل
اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر نگرش باغداران دربارة مديريت
تلفیقی آفات در شهرستان مشهد است و برای دستیابی به
اهداف اختصاصی زير انجام گرفته است:
 .1بررسی ويژگیهای فردی و حرفهای پاسخگويان
 .2بررسی نگرش باغداران پاسخگو دربارة مديريت تلفیقی
آفات
 .3بررسی رابطه بین ويژگیهای فردی و حرفهای
پاسخگويان با نگرش آنها دربارة مديريت تلفیقی آفات
 .4تعیین عوامل مؤثر بر نگرش باغداران پاسخگو دربارة
مديريت تلفیقی آفات
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مواد و روشها
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی ،به لحاظ کنترل
متغیرها غیر آزمايشی و به لحاظ نحوة گردآوری دادهها
میدانی است و بر پاية راهبرد پیمايش انجام گرفت .جامعة
آماری مورد نظر کشاورزان فعال در باغداری بودند که باغ
میوه داشتند .حجم نمونه از بین  1500باغدار با استفاده از
فرمول کوکران ( 160 ،)1نفر تعیین شدند.
N .t 2 . p .q
()1
 160
N .d 2  t 2 . p .q
ابزار استفادهشده در اين تحقیق پرسشنامه بود .روايی
پرسشنامه براساس نظر جمعی از استادان گروه ترويج و
آموزش کشاورزی و جمعی از متخصصان تأيید شد و برای
تعیین پايايی پرسشنامه ،سی عدد پرسشنامه (حدود  5درصد
افراد نمونه مورد مطالعه) در دهستان تبادکان بین جامعهای
مشابه توزيع شد .با استفاده از نرمافزار  ،spss15آلفای
کرونباخ  80درصد درمجموع برای بخشهای مختلف
پرسشنامه بهدست آمد.
در اين تحقیق ،مبنای سنجش نگرش  24گويه در زمینة
میزان عالقة مخاطب به استفاده از مديريت تلفیقی آفات با
توجه به اهداف ،مزايا و محدوديتهای اين روش و آگاهی
باغدار از اهداف و مزايای مديريت تلفیقی آفات ،در
مجموعهای از عبارتهای مثبت و منفی ،دارای ترتیب ويژه و
وزنهای مساوی بهترتیب ويژهای تدوين شده بودند .باغداران
میزان موافقت خود را با گويهها در مقیاس چهار قسمتی
لیکرت (کامالً موافقم تا کامالً مخالفم ،در دامنة  1تا  )4اعالم
کردند .برای گروهبندی پاسخگويان براساس سطوح نگرش
دربارة مديريت تلفیقی آفات ،از تفاوت انحراف معیار از
میانگین ( )ISDMاستفاده شد ( .)Qumar, 2002میزان
نگرش باغداران دربارة مديريت تلفیقی آفات به چهار سطح بد
( ،)Aنسبتاً بد ( ، )Bنسبتاً خوب ( )Cو خوب ( )Dتقسیم شد
که براساس کمینه ،میانگین ،انحراف معیار و بیشینه از روش
فاصلة انحراف معیار از میانگین استفاده شد که اين روش از
جمله روشهای مطرح برای سنجش نگرش محسوب میشود.
نحوة تبديل امتیازات کسبشده به چهار سطح بر اساس
فرمول زير بهدست آمد:
A : Min  A  Min  Sd
B : Min  Sd  B  Mean
()2
C : Mean  C  Mean  Sd
D : Mean  Sd  D  Max
n
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نتایج و بحث
بررسی ویژگیهای فردی و حرفهای باغداران عضو نمونة تحقیق

نتايج نشان داد بیشتر باغداران مورد مطالعه در گروه سنی
 43-32سال قرار دارند و که سوادشان در حد ابتدايی است.

همچنین ،حدود  50درصد باغداران مورد مطالعه مالکیت
شخصی دارند .بیش از  50درصد پاسخگويان میزان مالکیت
زير  1/5هکتار را دارند که بیانگر خردهمالکبودن منطقة
تحقیق است (جدول .)1

جدول  .1توزیع آماری خصوصیات شخصی و حرفهای باغداران عضو نمونة تحقیق
ردیف

متغیرهای مستقل

گروه

باغداران

1
2

سن
سواد

 43-32سال
ابتدایی

%60
%50

3

میزان مالکیت (هکتار)

زیر  1/5هکتار

%57

4

نوع مالکیت

ملک شخصی

%49

استفاده از کانالهای اطالعاتی (میزان استفاده از برنامههای
کشاورزی راديو ،برنامههای کشاورزی تلويزيون ،نمايش
فیلمهای ترويجی ،مطالعة مجلهها و کتابهای کشاورزی،
مطالعة مجلهها و روزنامههای عمومی ،استفاده از نشريههای
ترويجی ،بازديد از باغهايی که از روش مديريت تلفیقی آفات
استفاده کردهاند و شرکت در کالسهای ترويجی) در اکثريت
افراد يعنی  54درصد در حد متوسط است 91 .درصد باغداران

در حد کم تماس ترويجی (مراجعه به افراد و اماکن مختلف
درمورد مسائل باغداری و مديريت تلفیقی آفات مانند ناظر گیاه
پزشکی روستا ،کلینیک گیاهپزشکی بخش ،مروج کشاورزی،
فروشگاههای نهادههای کشاورزی ،همسايگان ،باغداران نمونه،
شرکت تعاونی روستا ،بازديدهای علمی از باغها ،کارشناسان
مراکز خدمات کشاورزی ،رهبران محلی ،مديريت کشاورزی
شهرستان) داشتهاند (جدول .)2

جدول  .2توزیع آماری میزان استفاده از کانالهای اطالعاتی ،شرکت در کالسهای ترویجی و تماس ترویجی باغداران عضو نمونة تحقیق
ردیف

متغیرهای مستقل

میانگین

1
2

میزان استفاده از کانالهای اطالعاتی
تماس ترویجی

1/86
1/11

هیچ=  ،0کم=  ،1متوسط=  ،2زیاد=  ،3خیلیزیاد= 4

میانگین درآمد باغداران مورد مطالعه  2750000هزار
تومان در سال است .اين مقدار بسیار کم است و نشان
میدهد باغداران منطقه وضعیت معیشتی خوبی ندارند .برای
اکثريت افراد میزان فاصله تا شهر حدود  75کیلومتر است که
دوری مسافت اين افراد را تا شهر نشان میدهد .دوری
مسافت موجب کاهش تماس باغداران با شهر و درنتیجه
بیخبری از امکانات و منابع اطالعاتی میشود.

 -بررسی میزان نگرش پاسخگویان دربارة مدیریت تلفیقی آفات

نگرش به چهار سطح طبقهبندی شد 57/7 .درصد از افراد
نگرش نسبتاً خوبی دربارة مديريت تلفیقی آفات دارند .نگرش
 7/5درصد پاسخگويان خوب و  35درصد آنها نگرش نسبتاً
بد دربارة مديريت تلفیقی آفات داشتند که در جدول  3به آن
اشاره میشود .اين آمار نشان میدهد بیشتر باغداران دربارة
مديريت تلفیقی آفات نگرش نسبتاً خوبی دارند .اين نتیجه
مطابق با نتايج تحقیقات  )2010( Dimaو & Siragusa
 )2009(Dixonاست و اين نتايج را تأيید میکنند.
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جدول  .3توزیع آماری نگرش باغداران عضو نمونة تحقیق دربارة مدیریت تلفیقی آفات
سطوح نگرش

فراوانی

درصد

درصد نسبی

درصد تجمعی

نسبتاً بد
نسبتاً خوب

56
72

35
57/5

35
57/5

35
92/5

خوب

12

7/5

7/5

100

جمع کل

160

100

100

میانگین=  ،65مد= ( 3متوسط) ،انحراف معیار= ،0/59واریانس= 0/35

بررسی رابطة بین متغیرهای مستقل مورد مطالعه و نگرش
باغداران دربارة مدیریت تلفیقی آفات

برای تعیین رابطة میان متغیر وابستة نگرش و متغیرهای
مستقل پژوهش از ضريب همبستگی اسپیرمن و پیرسون
استفاده شد .از بین متغیرهای تحقیق فقط سه متغیر رابطة
معناداری با متغیر وابسته داشتند (جدول  .)4در سطح 1
درصد ،رابطة منفی و معنیداری بین متغیر مستقل فاصله از
شهر با نگرش پاسخگويان دربارة مديريت تلفیقی آفات وجود
دارد؛ به بیان ديگر ،با اطمینان  99درصد میتوان گفت هرچه
باغداران از شهر فاصلة بیشتری داشتند ،نگرش آنها دربارة
مديريت تلفیقی آفات منفیتر بود .پژوهشهای Parthab
) (2008و  (2005) Rajotte & Nortonاين نتیجه را تأيید
کردهاند .در سطح  0/5درصد ،رابطة منفی و معنیداری بین
متغیر مستقل کانالهای اطالعاتی با نگرش پاسخگويان دربارة

مديريت تلفیقی آفات وجود دارد؛ به بیان ديگر ،با اطمینان 95
درصد میتوان گفت هرچه باغداران از کانالهای اطالعاتی
بیشتر استفاده کرده بودند ،نگرش آنها دربارة مديريت تلفیقی
آفات منفیتر بود .وجود رابطه بین متغیر مستقل میزان
استفاده از کانالهای اطالعاتی و نگرش دربارة مديريت تلفیقی
آفات با نتايج پژوهشهای  (2000) Dakuو Ali & Shareh
) (2008مطابقت دارد .در سطح  0/5درصد ،رابطة مثبت و
معنیداری بین متغیر مستقل درآمد با نگرش پاسخگويان
دربارة مديريت تلفیقی آفات وجود دارد؛ به بیان ديگر ،با
اطمینان  95درصد میتوان گفت هرچه باغداران درآمد
بیشتری داشتند ،نگرش آنها دربارة مديريت تلفیقی آفات
مثبتتر بود .پژوهشهای Ali & Shareh ،(2000) Daku
)(2008و  (2011) Montgomeryاين نتیجه را تأيید کردهاند.

جدول  .4تعیین همبستگی بین نگرش باغداران عضو نمونة تحقیق دربارة مدیریت تلفیقی آفات با متغیرهای مستقل تحقیق
ردیف

متغیر مستقل

متغیر وابسته

1
2

فاصله از شهر
درآمد

نگرش باغداران دربارة مدیریت تلفیقی آفات
نگرش باغداران دربارة مدیریت تلفیقی آفات

-0/230
0/33

3

میزان استفاده از کانال های اطالعاتی

نگرش باغداران دربارة مدیریت تلفیقی آفات

-0/516

* معنیدار در سطح  0/5درصد

مقدار ضریب
*

**
**

** معنیدار در سطح  1درصد

تحلیل عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر میزان نگرش
پاسخگویان دربارة مدیریت تلفیقی آفات

تحلیل رگرسیون گامبهگام ،پس از واردکردن متغیرهای
مستقلی که همبستگی معنیداری با متغیر وابستة تحقیق
داشتند ،تا دو مرحله پیش رفت .نتايج جدول  5نشان میدهد
در اولین گام متغیر میزان استفاده از کانالهای اطالعاتی وارد
معادله شد .مقدار ضريب همبستگی چندگانة ( )Rآن برابر
 53درصد و ضريب تعیین آن ( )R2برابر  29درصد است؛
بهعبارت ديگر 29 ،درصد از تغییرات متغیر وابستة نگرش
دربارة مديريت تلفیقی آفات توسط اين متغیر تبیین میشود.

در گام دوم ،متغیر درآمد وارد معادله شده است .ضريب
همبستگی چندگانة ( )Rآن برابر  66درصد و ضريب تعیین
آن ( )R2برابر  44درصد است؛ میتوان گفت  15درصد از
تغییرات متغیر وابستة نگرش دربارة مديريت تلفیقی آفات
توسط اين متغیر تبیین میشود .میزان  R2در مدل نهايی
مطابق نتايج تحلیل رگرسیون  44درصد بهدست آمد و بیان
میکند  2متغیر درآمد و استفاده از کانالهای اطالعاتی
درمجموع  44درصد از عوامل اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر
نگرش باغداران دربارة مديريت تلفیقی آفات را تبیین
میکنند .در جدول  ،6با توجه به مقادير بتا (،)Beta
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متغیرهای درآمد و استفاده از کانالهای اطالعاتی بهعنوان
بیشترين متغیرهای اثرگذار بر نگرش باغداران دربارة مديريت
تلفیقی آفات بهدست آمد که متغیر میزان استفاده از کانال

اطالعاتی بیشترين اثر را بر متغیر وابستة نگرش پاسخگويان
دربارة مديريت تلفیقی آفات با مقدار بتا  53درصد دارد.

جدول  .5رگرسیون چندگانه برای تعیین عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر نگرش باغداران عضو نمونة پژوهش دربارة مدیریت تلفیقی آفات
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعدیلشده

خطای استاندارد

()R

()R square

()Adjusted R square

()std.error

میزان استفاده از کانالهای اطالعاتی

0/53

0/29

0/28

0/50

درآمد

0/66

0/44

0/42

0/45

متغیر

جدول  .6مقدار تأثیر متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش باغداران عضو نمونة پژوهش دربارة مدیریت تلفیقی آفات
ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

سطح معنیداری

خطای استاندارد

()B

()Beta

()sig

()std.error

میزان استفاده از کانالهای اطالعاتی

0/40

0/53

0/00

0/078

درآمد

0/23

0/25

0/005

0/081

متغیر

با توجه به اطالعات جدول  ،6میتوان معادلة خطی
تحلیل رگرسیونی را بهصورت زير نوشت:
(Y = a +b)X1( + b)X2
()3
Y = 2/16 + 0/40 X1 + 0/23 X2
اجزای معادله اينگونه است =Y :نگرش باغداران عضو
نمونة تحقیق دربارة مديريت تلفیقی آفات =X1 ،میزان
استفاده از کانالهای اطالعاتی و  =X2درآمد .درنتیجه،
مشاهده میشود از بین متغیرهای مورد مطالعه ،تنها دو
متغیر باال در تبیین تغییرات متغیر نگرش باغداران دربارة
مديريت تلفیقی آفات نقش دارند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
با گرايش جامعة جهانی به سمت توسعة پايدار کشاورزی و
استفاده از روشهای تولید محصوالت کشاورزی با استفادة
حداقل از سموم آفتکش ،داشتن روشهايی بسیار مهم است
که به حفظ محیط زيست و امنیت غذايی کمک میکند.
بديهی است پذيرش نوآوریهای جديد کنترل آفات مانند
مديريت تلفیقی آفات ،از مهمترين عوامل دستیابی به توسعة
پايدار کشاورزی است .با توجه به اينکه نگرش از مؤلفههای
اصلی تشکیلدهندة رفتار پذيرش نوآوری است ،نگرش
مخاطبان به پذيرش اين فناوری بسیار مهم است.
برنامهريزیهايی که در زمینة مديريت تلفیقی آفات انجام
میگیرد نیاز به سیاستگذاریهای دقیق برای اشاعة اين
نوآوری دارد تا به رفتار پذيرش اين نوآوری منجر شود.

يافتههای پژوهش نشانگر اين است که بیش از نیمی از
افراد مورد مطالعه در اين پژوهش نگرش نسبتاً خوبی دربارة
مديريت تلفیقی آفات دارند .بیشتر افراد عضو نمونة تحقیق با
بهکارگیری روشهای مديريت تلفیقی آفات موافق هستند و
نگرش مثبتی دربارة اين نوآوری دارند .اين نتیجه نشان
میدهد ترويج کشاورزی با اقدامهای مناسب توانسته است بر
نگرش باغداران تأثیر بگذارد و باغداران اين منطقه آمادة
بهکارگیری راهبرد مديريت تلفیقی آفات هستند.
نتايج بررسی رابطة بین متغیرهای مستقل پژوهش و
متغیر وابسته بیانگر اين بود که در سطح  1درصد رابطة منفی
و معنیداری بین متغیر مستقل فاصله از شهر با نگرش
پاسخگويان دربارة مديريت تلفیقی آفات ،در سطح  0/5درصد
رابطة منفی و معنیداری بین متغیر مستقل کانالهای
اطالعاتی با نگرش پاسخگويان دربارة مديريت تلفیقی آفات و
در سطح  0/5درصد رابطة مثبت و معنیداری بین متغیر
مستقل درآمد با نگرش پاسخگويان دربارة مديريت تلفیقی
آفات وجود دارد .همچنین ،نتايج رگرسیون چندگانه بیانگر
اين است که  44درصد از واريانس متغیر وابستة نگرش دربارة
مديريت تلفیقی آفات توسط متغیرهای میزان استفاده از
کانالهای اطالعاتی و درآمد تبیین میشود .با توجه به اين
نتايج پیشنهاد میشود:
 .1با توجه به اينکه باغدارانی که از شهر فاصلة بیشتری
داشتند ،نگرش منفیتری دربارة مديريت تلفیقی آفات
داشتند ،پیشنهاد میشود برای روستاهايی که از شهر فاصلة
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بايد اصل بومشناسی و توجه به کشاورزی سنتی مد نظر قرار
 پیشنهاد میشود از کانالهای اطالعاتی مناسب با توجه.گیرد
.به نیاز منطقه و اصل بومشناسی استفاده شود
، با توجه به اينکه افرادی که درآمد بیشتری داشتند.3
 پیشنهاد،نگرش بهتری دربارة مديريت تلفیقی آفات داشتند
میشود در برنامههای ترويجی مديريت تلفیق آفات به اصل
 در صورت استفاده از اين راهبرد و اصل خريد-افزايش درآمد
 توجه شود که به اين روش تولید-تضمینی محصوالتی
 ارائة وامهای حمايتی برای اين راهبرد هم میتواند.میشوند
.به ترويج اين فناوری کمک کند
 درصد از واريانس متغیر وابستة44  با توجه به اينکه.4
نگرش دربارة مديريت تلفیقی آفات توسط متغیرهای میزان
،استفاده از کانالهای اطالعاتی و درآمد تبیین میشود
پیشنهاد میشود از کانالهای اطالعاتی مناسب برای اشاعة
راهبرد مديريت تلفیقی آفات استفاده شود و به افزايش درآمد
.باغداران توجه شود

 امکانات الزم در زمینة آگاهی و افزايش دانش،بیشتری دارند
و بهبود نگرش آنها در زمینة راهبرد مديريت تلفیقی آفات
.فراهم شود
 افرادی که از کانالهای اطالعاتی بیشتر استفاده.2
 نگرش منفیتری دربارة مديريت تلفیقی آفات،میکردند
داشتند و باغداران از کانالهای اطالعاتی در حد متوسط
 لزوم استفاده از کانالهای مناسب با توجه به.استفاده کردهاند
 استفاده از کانالهای اطالعاتی.نیاز منطقه آشکار میشود
نامناسب بدون نیازسنجی اولیه موجب بهوجودآمدن اين
 میتوان گفت با توجه به اينکه.نتیجه در منطقه میشود
 اصل بومشناسی،باغداری در اين منطقه کامالً سنتی است
برای برنامهريزیهای ترويجی درنظر گرفته نمیشود و
برنامههای ترويجی فقط افزايش تولید و درنتیجة آن افزايش
.مصرف سموم را برای افزايش تولید درنظر میگیرند
 پايداری را درنظر میگیرد و فقط اصل،کشاورزی سنتی
 ولی در عصر حاضر فقط به افزايش،معیشت را در نظر دارد
 برای.تولید و استفادة بیمحابا از نهادهها تأکید میشود
،برنامهريزی طرحهای ترويجی در زمینة مديريت تلفیقی آفات
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