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  چکیده
های مدیریتی کنترل جمعیت  ای از تکنیک مجموعهشامل  که باشد میپارچه  مدیریت تلفیقی آفات یک رهیافت پویا و یک

شمار   توسعه پایدار کشاورزی بههای لفهؤمدیریت تلفیقی آفات یکی از م. باشند شناختی صحیح می  که به لحاظ بوماستآفات 
ساز با محیط  های مناسب و هم وریآ کارگیری فن  ههای مرتبط با توانمندسازی کشاورزان، ب افزایی تالش رود که بر هم می

های اصلی  لفهؤترویج اثربخش مدیریت تلفیقی آفات، نیازمند شناسایی محورها و م. پارچه استوار است زیست و مدیریت یک
با توجه به این مهم، پژوهش . ریزی عملی با مشارکت کشاورزان است گذاری و برنامه منظور سیاست لفیقی آفات بهمدیریت ت

های شاکله مدیریت مبارزه تلفیقی با  لفهؤحاضر بر مبنای راهبرد پیمایش و با هدف شناسایی و تحلیل عوامل زیربنایی یا م
. ر مرتبط با مدیریت تلفیقی آفات از دیدگاه کشاورزان به انجام رسیده استها و امو وابستگی فعالیت همتحلیل آفات برنج و 
نامه مناسب  های مختلف پرسش  برای بخش87/0 تا 79/0نامه بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین  پایایی پرسش

جامعه آماری این مشمول ) 1145(کار بخش درودزن شهرستان مرودشت  تمامی کشاورزان شالی. تشخیص داده شده است
تحلیل عاملی .  مطالعه قرار گرفتندمورد تایی برگزیده شده و 90پژوهش بوده و از بین آنها بر مبنای فرمول کوکران یک نمونه 

 درصد کل 26توانسته حدود » اقدامات بیولوژیکی «عامل نخست تحت عنوان. صورت گرفته به استخراج سه عامل انجامید
ترتیب حدود  به» زراعی اقدامات به «و» مکانیکی -اقدامات فیزیکی «های دوم و سوم تحت عنوان عامل. واریانس را تبیین نماید

از  درصد 50 حدود اند  توانستهاستخراج شدهعامل سه در مجموع . اند  درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین نموده9 و 15
  .کل واریانس متغیرها را تبیین نمایند

  
  کشاورزی پایدار، برنج، مدیریت تلفیقی آفات، تحلیل عاملی: های کلیدی واژه

  
  1مقدمه

توسعه پایدار کشاورزی، گیاه، خاک، آب و  در
های فشرده زراعی و  نظام های مدیریت پایدار شیوه

                                                 
  mahboobi47@yahoo.co.in:  مسئول مکاتبه-*
 

پارچه و تلفیقی آفات در  محافظت از طریق مدیریت یک
؛ دیلتس، 1996 ؛ هانسن،1991نورگارد، ( هم آمیخته است

ا توجه به اهمیت پایداری، دسترسی کشاورزان  ب.)2001
  های متناسب با محیط زیست و نظام وریآ به فن

حساب  شناختی کشاورزی هر منطقه امری ضروری به بوم



 در این بین، ).1992؛ تامپسون، 2002دوبویس،  (آید می
یابی به   مدیریت تلفیقی آفات یکی از راهبردهای دست

رود و  شمار می عاد مختلف بهتوسعه پایدار کشاورزی در اب
طور گسترده، در سطح جهان، چه در کشورهای  هب

یافته و چه درحال توسعه، مورد استفاده قرار گرفته  توسعه
  ).1996؛ کنمور، 1996ستل و همکاران، (است 

مدیریت تلفیقی آفات تمامی اقدامات تشخیصی، 
ه گیری، حفاظتی، کنترلی و بهداشتی ب بینی، پیش پیش
های ناشی از آفات و  م مرتبط با کاهش زیانهنگا

شود که بر پایه اقدامات  های گیاهی را شامل می بیماری
بیولوژیک و البته در بسیاری از موارد از طریق مبارزه 

به انجام ) البته در سطحی کم(توامان طبیعی یا شیمیایی 
م با کنترل پیامدهای مخرب آفات أرسد با این هدف که تو

های مربوطه  بوم یفیت محصوالت، زیستبر کمیت و ک
پتزولت و همکاران، (های کمتری را متحمل شوند  آسیب
  ).2003؛ گور و همکاران، 1999
کلی مدیریت تلفیقی آفات ترکیب متوازن و طور به
ای از گزیدارهای مختلف کنترل آفات به  پارچه یک
عنوان یکی از  زراعی به به. خطر است  ای سالم و کم شیوه
گزیدارها، یک روش قدیمی و مبتنی بر اصل مقدم این 

گیری بر مبارزه است و به اقدامات زیر معطوف  بودن پیش
تناوب ). 1997؛ هونگ و اسکادال، 1996ماتسون، (است 

زراعی، شخم صحیح، استفاده از گیاهان تله، مصرف 
سموم طبیعی و گیاهی، تنوع کشت، رعایت زمان مناسب 

آبیاری و کوددهی، استفاده از کاشت و برداشت، مدیریت 
های هرز، از بین بردن بقایای  نهال و بذر سالم، کندن علف

) عنوان خوراک دام آوری، دفن، مصرف به جمع(گیاهی 
زدگی و از بین  انجام آبیاری در فصل زمستان جهت یخ

های آلوده، کشت و  کردن شاخه رفتن آفات، هرس
ش استفاده کاری جهت جذب آفات به درختان، کاه جنگل

کننده بافت خاک و   رویه از کودهای شیمیایی تخریب بی
استفاده از کودهای سبز و حیوانی جهت فراهم آوردن 

  ...های مفید و محیط مساعد برای رشد ارگانیسم

یکی دیگر از گزیـدارها، کنتـرل بیولـوژیکی بـر پایـه              
هـای آفـت،      کاهش یا جلـوگیری از رشـد جمعیـت گونـه          

تـوان از   در این راستا مـی .  آنها است  توسط دشمنان طبیعی  
ها، زنبورها،    دوزک  خوار و مفید نظیر کفش      حشرات گوشت 

کننـد، جهـت      ها که از آفات تغذیه مـی        ها و مگس    سوسک
ها و آفات مزارع و باغـات کـشاورزی بهـره             کنترل بیماری 

ــا تکثیــر مــصنوعی و  در ایــن زمینــه مــی. گرفــت تــوان ب
هـا شـامل سـه        یمـاری رهاسازی دشمنان طبیعی آفـات و ب      

 در  1زا  هـا، شـکارگرها و عوامـل بیمـاری          دسته کلی انگـل   
های گیـاهی     ها نسبت به کنترل آفات و بیماری        مزارع و باغ  
؛ حجـاج و همکـاران،      2000آبیار و قـدیریان،     (اقدام نمود   

گیری از بیوتکنولوژی و اصـالح ژنتیـک    البته بهره ).2007
ای مقـاوم را نیـز   هـ   یابی بـه گونـه      گیاهی در راستای دست   

  .توان در رده مبارزه بیولوژیکی جای داد می
رویکرد مدیریت تلفیقی در کنترل آفات زمینه را برای 
جایگزینی اقدامات مبتنی بر کاربرد مواد شیمیایی ناسازگار 

بوم کشاورزی با یک رهیافت سیستمی و  با زیست
 در پرتو مدیریت ).1991سگر، (آورد  چندجانبه فراهم می

ها در سطح  کش فیقی آفات، مصرف سموم و آفتتل
هم در مواقع ضروری و در مرحله زمانی  محدود، آن

تر و با  خطر های کم کش مناسب، با مصرف سموم و آفت
؛ 1998منگان و منگان،  (رسد ماندگاری کمتر به انجام می

 به لحاظ مدیریت زراعی، ).1994ماتسون و همکاران، 
مند پایش ثابت و مستمر مدیریت تلفیقی آفات، نیاز

جمعیت آفات و بررسی پویایی آنها از جنبه مرحله رشد و 
از این طریق . رسانی و غیره است تکثر کمی، تنوع، آسیب

ثر ؤموقع و م اطالعات مورد نیاز جهت تشخیص و اقدام به
تواند کنترل زیستی با  این اقدام می. شود فراهم می

اهی، اقدامات زراعی گیری از دشمنان طبیعی آفات گی بهره
، یا ...زنی، کشت مخلوط، تناوب زراعی و نظیر شخم

ها و مواد  کش موقع آفت هکنترل شیمیایی از طریق مصرف ب
مدت را شامل  ایی با طیف محدود و ماندگاری کوتاهیشیم

  .)2007؛ ویرانتو و همکاران، 2005حیدری، (شود 

                                                 
1- Parasite, Predator and Pathogen 



بررسی شواهد امر حاکی از این است که مدیریت 
های پیشبرد توسعه پایدار  یقی آفات یکی از ضرورتتلف

رود و در گذر زمان، تجارب و  شمار می کشاورزی به
سازی مدیریت  ای از پیاده دستاوردهای قابل مالحظه

های  تلفیقی آفات در اقصی نقاط جهان و در گستره نظام
دست آمده  شناختی مختلف کشاورزی به برداری و بوم بهره

سو و  نها، بیانگر این مدعی از یکاست که رجوع به آ
کارگیری مناسب این راهبرد از دیگر  آشکارکننده اهمیت به

حفظ سالمت ). 2003ماردیا و همکاران، (سو است 
زراعی، حفظ دشمنان طبیعی آفات  محصول در طول فصل

در مزرعه و پیرامون آن، مراقبت هفتگی مستمر از مزرعه 
 کشاورزان به سطح توسط کشاورزان و ارتقای توانمندی

کارشناسان ماهر در مدیریت مزرعه از اصول بنیادین 
؛ اوکا، 1998اوی، (رود  شمار می مدیریت تلفیقی آفات به

های صورت گرفته، مدیریت  به گواه پژوهش). 1997
های  تلفیقی آفات در نوع خود سیستمی است که از مؤلفه

د متعددی تشکیل شده است و ترویج و تسهیل آن نیازمن
های خاص اجتماعی، اقتصادی،  در نظر گرفتن ویژگی

واقع،  به. شناختی و مالحظات خاص هر منطقه است بوم
ای و  های منطقه مدیریت تلفیقی آفات براساس ویژگی

 اقتصادی محلی استوار -شناختی و اجتماعی شرایط بوم
؛ فان د فلیرت و 2006فرد و همکاران،  پزشکی(است 

  ).1995همکاران، 
سازی مدیریت تلفیقی آفات، فراتر از   تسهیل پیادهبرای

یک بسته تکنولوژیکی و فنی و فراتر از مطالعات مرسوم 
در حوزه نشر و پذیرش که بیشتر بازمانده سنت کمابیش 

رود، مطالعات  شمار می مضمحل انتقال تکنولوژی به
های  متعددی صورت گرفته است که هریک به برخی جنبه

تأمین تسهیالت و خدمات مورد نیاز، . دان آن اشاره داشته
های کشاورزان  دهی مشارکت های الزم، سامان ارایه مشوق

های محلی، تامین نیازهای اطالعاتی  گیری از تشکل با بهره
گیری از  و ارتقاء دانش و مهارت کشاورزان، بهره
گیری از  ه کارشناسان دارای تخصص موضوعی، بهر

گرفتن شرایط اکولوژیکی، های مشارکتی، در نظر  رهیافت

های  ریزی اجتماعی، اقتصادی خاص هر منطقه در برنامه
سازی برای تداوم  مربوطه براساس رویکرد سیستمی، زمینه

ها، توجه به نظام دانش بومی و محلی،  فعالیت
سازی در زمینه کشاورزی پایدار و حفظ محیط  فرهنگ

سدل، ویلسون و تی(روند  شمار می زیست از این جمله به
با توجه ). 2005؛ واحدی و همکاران، 2007؛ آتریا، 2001

اندرکاران  به محوریت کشاورزان و همکاری دست
سازی مدیریت تلفیقی آفات، نیاز است  مختلف، برای پیاده

نهضت . گرفته شود  های مشارکتی بهره که از رهیافت
ای از  ای، نمونه راهبردی ترویج و مدارس مزرعه

سازی مدیریت  باشند که در پیاده کتی میهای مشار رهیافت
؛ 2003حیدری، (اند  کار گرفته شده تلفیقی آفات به

با توجه به نقش خطیر کشاورزان، ). 2005حیدری، 
سازی مدیریت تلفیقی آفات در سطح مزارع، نیازمند  پیاده

در این راستا، . توانمندسازی و مشارکت آگاهانه آنها است
 شود تا چه حد کشاورزان در مرتبه نخست باید مشخص

پردازند و  به اقدامات مرتبط با مدیریت تلفیقی آفات می
های اصلی مدیریت تلفیقی آفات کدام است؟ این  مؤلفه

مطالعه با هدف شناسایی و ارزیابی اقدامات صورت 
کار در زمینه مدیریت  گرفته از سوی کشاورزان شالی

 انجام شده های محوری مربوطه تلفیقی آفات برنج و مؤلفه
 .است

  
  ها مواد و روش

روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه از جنبه 
آوری اطالعات از نوع تحقیقات   جمع هدف و از جنبه

توصیفی و براساس میزان نظارت و درجه کنترل از نوع 
جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل آن . تحقیق میدانی است

زن شهرستان  کار بخش درود دسته از کشاورزان برنج
دست  مرودشت استان فارس بوده است که براساس آمار به

از حجم جامعه ) های کارشناسی موجود گزارش(آمده 
و با استفاده از فرمول کوکران، )  شالیکار1145(آماری 

صورت   محاسبه گردید و بهn=90حجم نمونه برابر با 
دست آمده از  بر پایه چارچوب آماری به(تصادفی ساده 



به انتخاب کشاورزان طرف مطالعه و ) عات موجوداطال
  .صورت حضوری اقدام شد نامه به تکمیل پرسش

نامه بوده اسـت کـه        ابزار این تحقیق شامل یک پرسش     
جهـت تعیـین    . گر تدوین و تکمیل گردیـد       توسط پژوهش 

ــش  ــوایی، پرس ــار محت ــار   اعتب ــدماتی را در اختی ــه مق نام
 متخصـصان قـرار     کارشناسان محلی، کشاورزان با تجربه و     

داده و از آنهــا نظرخــواهی شــد و اصــالحات الزم انجــام 
این امر با مراجعه به آنهـا و مـصاحبه و گفتگـوی             . گردید

غیررسمی و کسب نظـرات آنهـا در مـورد ابعـاد مختلـف              
ل ئمدیریت تلفیقی آفـات در مـزارع بـرنج منطقـه و مـسا             

نامـه کـه در     پرسـش 31در . مربوطه صورت گرفتـه اسـت   
صورت پیش آزمون انجام شـد مقـدار آلفـای      کار به ابتدای

 87/0 تـا    79/0نامـه بـین       های پرسش   کرونباخ برای بخش  
در این تحقیق با توجه به نوع تحقیق از آمـار           . دست آمد   به

درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ضریب     (توصیفی  
جهت تجزیه و تحلیل    ) تحلیل عاملی (و تحلیلی   ) تغییرات

اسـتفاده شـده     SPSS10.5افـزار     ا کمـک نـرم    اطالعات ب 
  .است

 
  نتایج

: های کشاورزان طرف مطالعه شناسایی ویژگی) الف
سازی مدیریت تلفیقی آفات  ترغیب کشاورزان برای پیاده

در مزارع خویش، نیازمند آگاهی الزم درباره زمینه و 
در ادامه . باشند شرایطی است که آنها به فعالیت مشغول می

عنوان  های کشاورزان طرف مطالعه به ژگیبرخی از وی
  .طور مختصر ارایه شده است ای به اطالعات زمینه

دست آمده، در میان کشاورزان   براساس اطالعات به:سن
)  درصد7/26( سال 51-60بیشترین فراوانی به گروه سنی 

 10( سال 60و کمترین فراوانی به گروه سنی باالتر از 
ها و میانگین   از این یافتهبنابراین. تعلق دارد) درصد

گردد که ترکیب سنی جامعه  مشخص می) 16/42(مربوطه 
  .باشند مورد مطالعه نسبتاً میانسال و با تجربه می

براساس اطالعات حاصله، بیش از : تجربه کاشت برنج
 سال دارای سابقه 10 درصد از کشاورزان بیشتر از 60

  .باشند کاشت برنج می
 32( نفر 29آوری شده  جمع براساس اطالعات :جنس
از آنان مرد )  درصد68( نفر 61از کشاورزان زن و ) درصد
کاری نیز همانند سایر  به هر حال در زمینه شالی. اند بوده

  .نمایند ها، زنان پا به پای مردان فعالیت می فعالیت
دست آمده، در  براساس اطالعات به: میزان تحصیالت

 6/26(سواد   به گروه بیمیان کشاورزان بیشترین فراوانی
)  درصد3/3(و کمترین فراوانی به گروه کاردانی ) درصد

گردد که  بنابراین از این پژوهش مشخص می. تعلق دارد
  .باشد وضعیت تحصیالت جامعه مورد مطالعه مناسب نمی

براساس اطالعات حاصله، : وسعت سطح زیر کشت برنج
 2  درصد از کشاورزان کمتر از5/95سطح زیر کشت 

 5/4همچنین تنها سطح زیر کشت برنج . باشد هکتار می
 هکتار 2درصد از کشاورزان مورد مطالعه دارای بیش از 

  .کاران است پا شالی دهنده خرده باشد که نشان می
های ترویجی در زمینه مدیریت تلفیقی  شرکت در کالس

 درصد از 7/76های این پژوهش،   براساس یافته:آفات
های آموزشی و ترویجی در زمینه  سکشاورزان در کال

  .اند مدیریت تلفیقی آفات شرکت نموده
 براساس :های برنج کش دسترسی به سموم و آفت

باشد که  ها، بیشترین فراوانی مربوط به کشاورزانی می یافته
های برنج دسترسی  کش میزان متوسط به سموم و آفت به

اند  ته درصد از کشاورزان اظهار داش3/33همچنین . دارند
های برنج دسترسی  کش میزان زیاد به سموم و آفت که به
مطابق دیدگاه کارشناسان امر، هر چه کشاورزان، . دارند

ها دسترسی داشته باشند، تمایل  کش بیشتر به سموم و آفت
های دیگر مبارزه و  آوردن به روش کمتری برای روی

این در حالی است که طبق . مدیریت آفات دارند
های  کش میدانی، کشاورزان بیشتر سموم و آفتمشاهدات 

مورد نیاز را از محل بازار سیاه و با هزینه باال تهیه 
بنابراین یکی از پیامدهای کاهش مصرف سموم . نمایند می

بر مسایل زیست محیطی، کاهش  ها، عالوه کش و آفت



ها و سودآوری و بهبود نظام معیشت کشاورزان  هزینه
  ).1جدول (است 

های برنج جهت  کش نیاز به سموم و آفتاحساس 
کشاورزان طبق باورداشت سنتی : مبارزه و کنترل آفات

ها در کنترل آفات  کش که به تأثیرگذاری سموم و آفت
ها احساس نیاز  کش دارند، همواره به مصرف سموم و آفت

دارد تا به هر  کنند و این احساس نیاز آنها را وا می می
 را حتی از بازار سیاه با قیمت ها کش ترتیب سموم و آفت

). 2001ویلسون و تیسدل، (باال تهیه و مصرف نمایند 
دست آمده، بیشترین فراوانی مربوط  براساس اطالعات به
میزان زیاد به سموم و  باشد که به به کشاورزانی می

ها و آفات برنج  های برنج برای کنترل بیماری کش آفت
 25همچنین ). رصد د40حدود (نمایند  احساس نیاز می

اند که سموم و  درصد از کشاورزان اظهار داشته
میزان خیلی زیاد برای مبارزه با آفات  های برنج به کش آفت

  ).1جدول (باشند  برنج ضروری می
: موافقت کشاورزان با کاهش مصرف سموم کشاورزی

ها و روی آوردن به  کش کاهش مصرف سموم و آفت
یقی آفات نیازمند نظر یا پارچه مدیریت تلف های یک روش

براساس ). 2007آتریا، (باور مساعد کشاورزان است 
 80حدود (های این پژوهش، بیشترین فراوانی  یافته

میزان متوسط  باشد که به مربوط به کشاورزانی می) درصد
باشند و  و زیاد موافق کاهش مصرف سموم کشاورزی می

کم   خیلیمیزان کم و  درصد از کشاورزان به17نزدیک به 
جدول (باشند  موافق کاهش مصرف سموم کشاورزی می

1.(  
های برنج بدون مصرف سموم  کنترل آفات و بیماری

   50حدود  دست آمده، بهبراساس اطالعات : کشاورزی

درصد از کشاورزان در حد متوسط با کنترل آفات و 
های برنج بدون مصرف سموم شیمیایی موافق  بیماری
از کشاورزان در حد خیلی زیاد با کنترل هیچ کدام . اند بوده

های برنج بدون مصرف سموم شیمیایی  آفات و بیماری
  ).1جدول (اند  موافق نبوده

سازی مدیریت تلفیقی آفـات       بررسی وضعیت پیاده  ) ب
هـای محاسـبه شـده در         بررسـی اولویـت   : در مزارع برنج  

حـاکی از ایـن اسـت کـه کـشاورزان در بـین              ) 2(جدول  
ترتیـب بـه    اقدامات مطرح شده بیش از همه بهها و    فعالیت

، »تناوب زراعی مناسب برای کاهش آفـات مـزارع بـرنج          «
های هـرز در راسـتای کـاهش          وجین و از بین بردن علف     «

خزانــه و (کاشــت «، »هــای مــزارع بــرنج آفــات و بیمــاری
در زمان مناسب در راستای کاهش آفات مـزارع         ) نشاکاری

 کـاهش آفـات مـزارع       شخم صحیح در راسـتای    «و  » برنج
پاشی در زمان مناسب برای مبـارزه بـا آفـات             سم«و  » برنج

هـا بیـشتر از ماهیـت         این فعالیـت  . پردازند  می» مزارع برنج 
  .زراعی برخوردارند به

از بین بردن «ها و اقداماتی نظیر  از دیگر سو فعالیت
گذرانی آفات مزارع  های زمستان های تکثیر و محل محل
های نوری در کاهش آفات مزارع   از تلهاستفاده«، »برنج
افشان با   آسیب رساندن به حشرات مفید یا گرده«، »برنج

های فعالیت این قبیل حشرات  پاشی طی دوره پرهیز از سم
وسیله حشرات   هکنترل آفات ب« و »پاشی در منطقه مورد سم
. اند های پایین را کسب نموده  اولویت»مفید مزارع برنج

ا و اقدامات بیشتر از ماهیت مکانیکی و ه این فعالیت
  .بیولوژیکی برخوردار است



  . توصیف وضعیت برخی متغیرهای مربوط به مدیریت تلفیقی آفات برنج-1جدول  
دسترسی به سموم و 

  های برنج کش آفت
احساس نیازمندی به سموم 

  های برنج کش و آفت
  موافقت با کاهش مصرف

  سموم کشاورزی
های  کنترل آفات و بیماری موافقت با

 ها گویه  برنج بدون مصرف سموم کشاورزی
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

00/10 9  کم خیلی  6 67/6  9  10  6  7/6  
22/12 11  کم  10 11/11  6  7/6  30  3/33  

11/41 37  متوسط  18 00/20  36  40  45  50  
22/32 29  زیاد  34 78/37  36  40  9  10  
44/4 4  زیاد خیلی  22 44/24  3  3/3  -  -  

00/100 90  جمع  90 00/100  90  100  90  100  
5 از 35/2: میانگین 5 از 25/3: میانگین    90/0 :انحراف معیار  79/0 :انحراف معیار  12/1 :انحراف معیار  93/0 :انحراف معیار  اه آماره  5 از 84/2: میانگین  5از 30/3: میانگین 

  
  . و اقدامات مرتبط با مدیریت تلفیقی آفات برنجها  توصیف فعالیت-2جدول 

انحراف   *میانگین  ها اقدامات و فعالیت
  معیار

ضریب 
  **اولویت  تغییرات

  1 217/0 89/0 12/4  گیری از تناوب زراعی مناسب برای کاهش آفات مزارع برنج بهره
 2 236/0 90/0 81/3  برنجهای مزارع  های هرز در راستای کاهش آفات و بیماری وجین و از بین بردن علف

 3 251/0 98/0 88/3  کاشت برنج در زمان مناسب در راستای کاهش آفات مزارع برنج
 4 257/0 75/0 93/2  شخم صحیح در راستای کاهش آفات مزارع برنج

 5 317/0 00/1 16/3  پاشی در زمان مناسب برای مبارزه با آفات مزارع برنج سم
 6 325/0 16/1 55/3  مزارع برنج در زمان مناسبها و آفات  مبارزه با بیماری

 7 335/0 09/1 26/3  های صحیح آبیاری مزارع برنج در کاهش آفات مزارع برنج گیری از روش بهره
 8 338/0 12/1 30/3  ور برنجضد عفونی بذ

 9 351/0 19/1 38/3  ها و آفات کاشت ارقام جدید برنج مقاوم در مقابل بیماری
ها و معدوم ساختن ظروف خالی و سموم  کش  استفاده صحیح از سموم و آفتنگهداری، تهیه و

 10 352/0 22/1 48/3  نشده مصرف

 11 356/0 29/1 63/3  ها و بقایای گیاهان خودروی حاصل از زراعت قبلی از بین بردن و زیر خاک نمودن ساقه
 12 366/0 23/1 36/3  کاشت بذر سالم برنج

 13 414/0 25/1 01/3  های مزارع برنج آفات و بیماریزنی برای مبارزه با  غلطک
 14 423/0 26/1 98/2  جلوگیری نمودن از راکد شدن آب در مزارع برنج در کاهش آفات مزارع برنج

 15 425/0 38/1 25/3  هایی که اثرات منفی کمتری دارند کش گیری از سموم و آفت بهره
 16 428/0 14/1 67/2  های مزارع برنج فات و بیماریگیری از روش چند کشتی برای مبارزه با آ بهره

ها، مواد غذائی، علوفه یا منابع آبی با اقدامات  ها، زنبورداری پرهیز از آلوده ساختن دام
 17 429/0 29/1 01/3  گیرانه پیش

 18 429/0 19/1 78/2  های مزارع برنج استفاده از کودهای دامی برای مبارزه با آفات و بیماری
 19 453/0 16/1 56/2  ها و برداشت محصول کش های کارنس مشخص شده بین زمان مصرف آفت  دقیق دورهرعایت

 20 459/0 42/1 10/3  گذرانی آفات مزارع برنج های زمستان های تکثیر و محل از بین بردن محل
 21 478/0 90/0 89/1  های نوری استفاده از تله

های فعالیت این  پاشی طی دوره شان با پرهیز از سماف آسیب نرساندن به حشرات مفید یا گرده
 22 506/0 24/1 45/2  پاشی قبیل حشرات در منطقه مورد سم

 23 544/0 23/1 25/2  وسیله حشرات مفید مزارع برنج هکنترل آفات ب

  .برحسب ضریب تغییرات محاسبه شده** )زیاد خیلی = 5کم تا  خیلی= 1(ای لیکرت   گزینه5برحسب طیف ٭



هـا و امـور مـرتبط بـا           وابستگی فعالیـت     تحلیل هم  )ج
 در تحقیق حاضر از تحلیل عـاملی        :مدیریت تلفیقی آفات  

. هـا اسـتفاده شـده اسـت         اکتشافی با رویکرد تلخیص داده    
هدف اصلی این روش، تبیـین تعـداد زیـادی از متغیرهـا،             

. باشـد   براساس یک ساختار اصلی و با عناصر کمتری مـی         
هـا و امـور       غیرهای مـرتبط بـا فعالیـت      برای این منظور، مت   

مرتبط با مـدیریت تلفیقـی آفـات در مـزارع بـرنج، مـورد               
تحلیل قرار گرفتند، که مراحل تحلیـل عـاملی بـرای آنهـا             

  .گردد ترتیب بیان می به
 MSA در این تحقیق مقدار : و بارتلتMSA1آزمون 

برابر با ) گردد  بیان میKMO با SPSSافزار  که در نرم(
 است، نشان 75/0دست آمد و چون باالتر از  به 774/0
ها برای تحلیل عاملی در حد  دهد که وضعیت داده می

 034/5544مقدار بارتلت نیز برابر با . است» خوب«
بنابراین . دار بود  درصد معنی1دست آمد که در سطح  به

 هانداز. ها برای تحلیل عامل مناسب بودند در کل، داده
KMOارتلت برای ماتریس همبستگی  و نتایج آزمون ب

  .نمایش داده شده است) 3(ها در جدول  داده
میزان اشتراک :  با عوامل2 تعیین میزان اشتراک متغیرها

نمایانگر نسبتی از واریانس هر یک از متغیرها است که با 
در مرحلۀ بعد از چرخش، این . سایر متغیرها مشترک است

تغیر است که توسط گر نسبتی از واریانس هر م میزان نشان
الزم به ذکر . گردد می های استخراج شده تبیین عامل

                                                 
1- Measure of Sampling Adequacy 
2- Communality (h2) 

، در ارزیابی مقادیر، اگر .K.M.Oکه براساس روش  است
ها   باشد مناسب بودن داده5/0دست آمده باالتر از  مقدار به

ین ترتیب ه اب. گردد برای تحلیل عاملی مورد تأیید واقع می
 5/0عاملی آنها باالتر از  که باراین تحقیق متغیرهایی در 

  .دندشتحلیل بوده است، 
برای تعیـین تعـداد عوامـل براسـاس          :تعیین تعداد عوامل  

براساس این مـالک، تنهـا عـواملی        .  عمل شد  3مالک کیسر 
طـور     آنهـا بـه    4گیرند که مقدار ویژه     مورد پذیرش قرار می   

سه بر این اساس تعداد     .  باشد 1ای بزرگتر از      قابل مالحظه 
 بود، اسـتخراج    1تر از عدد      آنها بزرگ  هکه مقدار ویژ  عامل  
 تعداد عوامل استخراج شـده همـراه        )4(در جدول   . گردید

با مقدار ویژۀ هر یک از آنها، درصد واریانس هـر یـک از              
عوامل و فراوانی تجمعی درصـد واریـانس عوامـل آمـده            

  .است
مقدار ویژه، بیانگر سـهم هـر عامـل از کـل واریـانس              

تـر باشـد،      باشـد و هـر چـه مقـدار آن بـزرگ             متغیرها مـی  
 4جـدول   . دهنده اهمیت و تأثیر بیشتر آن عامل است           نشان

را )  درصد2/26(دهد که عامل اول بیشترین سهم      نشان می 
های  پس از آن عامل. در تبیین واریانس کل متغیرها را دارد   

 درصـد از    8/8 و   1/15انـد     ترتیـب توانـسته     دوم و سوم به   
در مجموع  . وعه مورد تحلیل را تبیین نمایند     واریانس مجم 

 از کل واریانس متغیرها     01/50اند    سه عامل مذکور توانسته   
  .را تبیین نمایند

                                                 
3- Kaiser Criteria 
4- Eigen-Value 

 . و نتایج آزمون بارتلتKMO اندازه -3جدول
  آزمون بارتلت

KMO  داری سطح معنی ضریب آزمون بارتلت  
774/0  034/5544  0000/0  

 
   . عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و فراوانی تجمعی درصد واریانس-4جدول 
  فراوانی تجمعی درصد واریانس  تبیین شدهدرصد واریانس   مقدار ویژه  عوامل  ردیف

  2/26  2/26  392/8  عامل اول  1
  3/41  1/15  472/5   دومعامل  2
  01/50  8/8  892/3  عامل سوم  3



در پژوهش حاضر برای این منظور از : 1ها چرخش عامل
بعد از مرحلۀ . روش وریماکس استفاده شده است

چرخش، متغیرهایی که مربوط به هر عامل هستند، 
نتایج چرخش . گردند نی مشخص میصورت ستو به

در این جدول، در زیر .  آمده است)5(ها در جدول  عامل
هر یک از عوامل متغیرهای مربوط به آن عامل همراه بار 

  .عاملی آن آمده است
های استخراجی پـس      کننده عامل   مرور متغیرهای تبیین  

دهـد کـه      روش وریماکس نخست نشان مـی      از چرخش به  
گر آن دسته از اقدامات مـرتبط بـا           نشان این متغیرها بیشتر  

مدیریت تلفیقی آفات در مزارع برنج هستند که از ماهیـت           
بهبود امور کاشت و داشت برنج، جهت کـاهش و کنتـرل            

تـوان ایـن عامـل را         بنـابراین مـی   . آفات برنج برخوردارند  
  . زراعی نام نهاد تحت عنوان اقدامات به

ا فعالیت مرتبط بـا     عامل دوم که از تبیین چهار متغیر ی       
مدیریت تلفیقی آفات در مزارع برنج استخراج شده است،         
مبین برخی اقدامات طبیعی و ایمنـی مـرتبط بـا کنتـرل و               

                                                 
1- Factor Rotation 

بنابراین به این عامـل     . پارچه آفات برنج است    مدیریت یک 
  .توان عنوان اقدامات بیولوژیکی را اطالق نمود می

ریت تلفیقی  عامل سوم از تبیین سه متغیر مرتبط با مدی        
طـور کـه از      همان. آفات در مزارع برنج حاصل شده است      

آید این متغیرهـا بـه آن دسـته           مرور متغیرهای مزبور برمی   
هایی اشاره دارند که از ماهیـت حـذف فیزیکـی و              فعالیت

بنـابراین  . مکانیکی آفات و امراض نباتی برنج برخوردارند      
 -یتـوان تحـت عنـوان اقـدامات فیزیکـ           این عامل را مـی    
  .مکانیکی نام نهاد
ــکل  ــه1در ش ــاملی     مؤلف ــل ع ــده از تحلی ــای برآم ه

ها و امور مرتبط با مدیریت تلفیقی آفات در مـزارع        فعالیت
در هرحال نتایج تحلیل عاملی نشان      . برنج ارایه شده است   

دهد که متغیرهای قرار گرفته در این سه عامل از جمله             می
های ترویجـی و نیـز        موارد مهمی هستند که باید در برنامه      

سازی مـدیریت     ریزی مشارکتی برای پیاده     در جریان برنامه  
تلفیقی آفات برنج در منطقه مـورد مطالعـه مـد نظـر قـرار             

  .گیرند

  .دست آمده از ماتریس دوران یافتهه میزان ضرایب ب و متغیرهای مربوط به هر یک از عوامل-5جدول
  بارعاملی  کدنمایی  متغیرهای نمایای اقدامات مرتبط با مدیریت تلفیقی آفات برنج  عامل

  Ipm16 80/0 های مزارع برنج  های دامی برای مبارزه با آفات و بیماریاستفاده از کود
  Ipm18 79/0 های مزارع برنج گیری از روش چند کشتی برای مبارزه با آفات و بیماری بهره
  Ipm6 76/0 گیری از تناوب زراعی مناسب بهره

  Ipm7 72/0 شخم صحیح در راستای کاهش آفات مزارع برنج
  Ipm9 71/0 های صحیح آبیاری مزارع برنج در کاهش آفات مزارع برنج ز روشگیری ا بهره

  Ipm11 68/0 کاشت بذر سالم برنج در زمان مناسب جهت کاهش آفات مزارع برنج

ت به
داما

اق
   

عی
زرا

  

  Ipm4 64/0 های مزارع برنج  های هرز در  راستای کاهش آفات و بیماری وجین و از بین بردن علف
  Ipm2 75/0  هایی که اثرات منفی کمتری دارند کش از سموم و آفتگیری  بهره

  Ipm20 72/0  گیرانه ها، مواد غذائی، علوفه یا منابع آبی با اقدامات پیش ها، زنبورداری پرهیز از آلوده ساختن دام
ت این قبیل های فعالی پاشی طی دوره افشان با پرهیز از سم  رسانی به حشرات مفید یا گرده اجتناب از آسیب

  Ipm21 66/0  پاشی حشرات در منطقه مورد سم

کی
وژی

بیول
ت 

داما
اق

  Ipm22 64/0 وسیله حشرات مفید مزارع برنج هکنترل آفات ب  
  Ipm3 81/0 گذرانی آفات مزارع برنج های زمستان های تکثیر و محل از بین بردن محل

  Ipm12 76/0 های نوری در کاهش آفات مزارع برنج استفاده از تله

ی 
زیک

ت فی
داما

اق
-

کی
کانی

 م
  Ipm17 73/0 های مزارع برنج زنی برای مبارزه با آفات و بیماری  غلطک  



  
  
 
  
 
 
 
  

  
  

 .گانه مدیریت تلفیقی آفات برنج های سه  مولفه-1شکل 

  
  بحث

های گیاهی،  کشاورزان برای کنترل آفات و بیماری
یکی از این . توانند دنبال نمایند  را میگزیدارهای مختلفی

های  ها و سایر نهاده کش ها، مصرف سموم و آفت گزیدار
های  شیمیایی به قصد کنترل و مبارزه با آفات، بیماری

خیزی خاک،  های هرز یا افزایش حاصل گیاهی و علف
افزایش عملکرد، تسریع رشد محصول و غیره از سوی 

ی از این است که این شواهد امر حاک. کشاورزان است
تخریب و : دارد  گزیدار عوارض نامطلوب زیادی را در پی

فرسایش خاک، آلودگی منابع آب و محیط زیست، تهدید 
ها در نتیجه عدم رعایت مسایل ایمنی و  سالمت انسان

بهداشتی، تهدید تنوع زیستی از طریق از بین بردن 
های طبیعی، افزایش سطح مقاومت آفات و  گونه
ها، از بین بردن حشرات مفید، فزونی جمعیت  اریبیم

آفات، ظهور آفات ثانویه و در نتیجه تهدید توازن ) طغیان(
های طبیعی، تهدید امنیت و بهداشت غذایی  بوم زیست

دلیل انباشتگی مواد سمی در محصوالت کشاورزی،  به
و (وابستگی به کشورهای خارجی توام با صرف بودجه 

ایی و یاوان برای تهیه مخارج مواد شیمفر)  ارزهعمدطور  به
... به رشد محصوالت ارگانیک و از دست دادن بازار رو

در ). 1991؛ سگر، 1994ماتسون و همکاران،  (غیره
های اخیر، حفظ محصول، رعایت مالحظات  سال

های تولید، تولید  م با کاهش هزینهأمحیطی تو زیست
رویج محصول سالم و توانمندسازی کشاورزان، سبب ت

عنوان یک سازوکار  گسترده مدیریت تلفیقی آفات، به

ها و آفات در  شایسته برای کنترل و مبارزه با بیماری
 راستای پیشبرد کشاورزی پایدار شده است

کارگیری  ه مدیریت تلفیقی آفات ب).2003گوروهمکاران، (
و تلفیق کلیه عملیات و اقدامات مرتبط با کنترل و کاهش 

زایی و چه آنهایی  در مرحله خسارتجمعیت آفات چه 
شود و مبتنی بر  که توان تبدیل به آفت را دارند، شامل می

افزایی سیستمی اقدامات  اصول اکولوژیکی و طبیعی و هم
  ).2003ماردیا و همکاران،  (مختلف و هماهنگ است

های استخراج شده از  لفهؤم(های این پژوهش  یافته
ات صورت گرفته در این و نیز برخی مطالع) تحلیل عاملی

؛ اوی، 1996؛ کنمور، 1998مانگان و مانگان،  (زمینه
 حاکی از این است که مدیریت تلفیقی آفات ابعاد ).1998

هم مرتبط ه شود که ب و اقدامات مختلفی را شامل می
باشند و برای رسیدن به نتیجه مطلوب، الزم است که  می

 مکانیکی،  زراعی، فیزیکی، اقدامات الزم از جنبه به
پارچه و هماهنگ  صورت یک بیولوژیکی و غیره، به

های این تحقیق در  یافته). 2001دیلتس، (صورت پذیرد 
سازی مدیریت تلفیقی آفات در مزارع برنج  ارتباط با پیاده

ها و اقدامات مطرح  نشان داد که کشاورزان در بین فعالیت
برای تناوب زراعی مناسب «ترتیب به  شده بیش از همه به

های  وجین و از بین بردن علف«، »کاهش آفات مزارع برنج
، »های مزارع برنج هرز در راستای کاهش آفات و بیماری

در زمان مناسب در راستای ) خزانه و نشاکاری(کاشت «
شخم صحیح در راستای «و » کاهش آفات مزارع برنج
پاشی در زمان مناسب  سم«و » کاهش آفات مزارع برنج

اقدامات 
 بيولوژيكي

1/15= V  

اقدامات
 زراعي به
2/26=V 

اقدامات 
 /فيزيكي
 مكانيكي

هاي مديريتلفهؤم
 تلفيقي آفات برنج



ها  این فعالیت. پردازند می»  با آفات مزارع برنجبرای مبارزه
از دیگر سو . زراعی برخوردارند بیشتر از ماهیت به

های تکثیر و  از بین بردن محل«ها و اقداماتی نظیر  فعالیت
استفاده از «، »گذرانی آفات مزارع برنج های زمستان محل
آسیب «، »های نوری در کاهش آفات مزارع برنج تله

افشان با پرهیز از  حشرات مفید یا گردهرساندن به 
های فعالیت این قبیل حشرات در  پاشی طی دوره سم

وسیله حشرات  کنترل آفات به«و » پاشی منطقه مورد سم
. اند های پایین را کسب نموده اولویت» مفید مزارع برنج

ها و اقدامات بیشتر از ماهیت مکانیکی و  این فعالیت
  .بیولوژیکی برخوردار است

های  سازی برنامه کشاورزان نقش محوری را در پیاده
مدیریت تلفیقی آفات در مزارع خویش و تداوم آن در 

ها و  رو الزم است شرایط، دیدگاه از این. بلندمدت دارند
نیازهای آنها در فرایند ترویج و تسهیل مدیریت تلفیقی 

مرور . )1997؛ اوکا، 2007آتریا، (آفات گنجانده شود 
که  توصیفی این پژوهش حاکی از این بود های یافته

بوده و  نسبتاً میانسال ،ترکیب سنی جامعه مورد مطالعه
 سال دارای 10 بیشتر از  از کشاورزان درصد60بیش از 

توان از   بر این اساس، می.باشند سابقه کاشت برنج می
تجربه و دانش بومی و محلی کشاورزان باتجربه در 

در این راستا . آفات بهره گرفتراستای مدیریت تلفیقی با 
های ترویجی مرتبط با مدیریت  شود در برنامه پیشنهاد می

تلفیقی آفات، نظام دانش و اطالعات بومی و محلی 
ها از جمله مدیریت تلفیقی  کشاورزان در تمامی زمینه

ویژه برای شناسایی آفات و دشمنان طبیعی  هآفات برنج  ب
زی محل مورد توجه شناختی کشاور آفات و شرایط بوم

زشمند کشاورزان قرار گیرد و از تجارب و اطالعات ار
  .بهره گرفته شود

های ترویجی یکی از منابع مهم دانش و  برنامه
ها از جمله مدیریت  اطالعات کشاورزان در تمامی زمینه
فان د فلیرت و  (شود تلفیقی آفات برنج محسوب می

رو   از این).2005؛ واحدی و همکاران، 1995همکاران، 
 ترویجی تخصصی و -شود خدمات آموزشی پیشنهاد می

مشارکتی در زمینه مدیریت تلفیقی آفات برای کشاورزان 
های بخش توصیفی مشخص نمود که  یافته. فراهم شود

از . باشد باال نمیمورد مطالعه سطح تحصیالت کشاورزان 
شود که در جریان  عنوان یک ضرورت پیشنهاد می رو به این
های ترویجی در زمینه مدیریت تلفیقی آفات  یه برنامهارا

ها و خدماتی ارایه شوند که از سوی افراد  برنج، پیام
سواد قابل درک باشند یا به کمک اعضای با سواد  کم

های کشاورزان یا مددکاران محلی نسبت به ارایه  خانواده
یابی  در هر حال، برای دست. اطالعات به آنها اقدام شود

ان به آگاهی الزم پیرامون مدیریت تلفیقی آفات، کشاورز
های ترویجی مناسبی برای تمامی آنها ارایه شود و  برنامه

بر  ها براساس نیازسنجی استوار باشد و عالوه این برنامه
های نگرشی را نیز  های شناختی و مهارتی، حیطه حیطه

 به کاهش مصرف سموم کشاورزانشامل شوند تا 
دامات مرتبط با مدیریت تلفیقی آفات کشاورزی و سایر اق

ها، الزم است اهمیت مدیریت  در این برنامه. روی آورند
تلفیقی آفات از ابعاد مختلف برای کشاورزان تشریح شود 

های  کش رویه سموم و آفت و پیامدهای مصرف بی
عنوان شیوه متعارف مبارزه با آفات و  ایی بهیشیم

ا برشمرده شود تا از های زراعی و باغی برای آنه بیماری
توان با اقدامات  این طریق این نگرش و دیدگاه که می

توان آفات  زراعی، بیولوژیکی، طبیعی و مکانیکی نیز می به
ها را کنترل نمود، در ذهن آنها شکل گیرد و  و بیماری

  .کارگیری مدیریت تلفیقی آفات راغب شوند  هبرای ب
ـ          تحلیل عاملی فعالیت   ا مـدیریت   هـا و امـور مـرتبط ب

تلفیقــی آفــات در مــزارع بــرنج از ســوی کــشاورزان بــه  
زراعـی، بیولـوژیکی و        اقـدامات بـه    :لفـه ؤاستخراج چند م  

اسـتخراج ایـن    .  منجـر شـد    اقدامات فیزیکـی و مکـانیکی     
های زیربنایی مدیریت تلفیقی آفـات،        لفهؤعنوان م   عوامل به 

پـارچگی اقـدامات مختلـف در        ماهیت چندبعـدی و یـک     
بـر ایـن اسـاس      . دهـد   یقی آفات را نشان مـی     مدیریت تلف 
شود در تسهیل و ترویج مدیریت تلفیقی آفات          پیشنهاد می 

نگـر و سیـستمی، همـه ایـن           جانبـه  برنج با رویکردی همه   
هـا، خـدمات      جوانب با هم در نظـر گرفتـه شـود و نهـاده            

جانبــه  ســازی همــه حمــایتی و انگیزشــی الزم بــرای پیــاده
رکت و محوریـت کـشاورزان      مدیریت تلفیقی آفات با مشا    

 .فراهم آید
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Abstract1 

Integrated Pest Management (IPM) is a dynamic, integrated approach involving a number of 
control techniques to manage pest populations in an ecologically sound fashion. IPM, as one of 
sustainable agricultural development components, is based on synergy of empowering farmers, 
environmental friendly technology and integrated farm management. Effective IPM extension needs 
identification and analysis of related principal components with aim to policy making and planning by 
farmers’ participation. Along with this comment, this research was done based on survey strategy with 
aim to studying farmer’s practices related to rice integrated pest management. Validity of 
questionnaire as data gathering instrument, confirmed by selected experts and Coronbach Alpha 
coefficient (equal to 79%-87% range for parts of questionnaire) used to confirm its reliability. The 
population of this research included all rice growers in Droudzan District of Marvdasht county and a 
representative sample selected (n=90) by Cochran formula. According to findings of factor analyzing 
of farmer’s practices related to rice IPM, three components were extracted. The first factor called the 
farming improvement practices factor explained 26% of the total variance. The second factor called 
the biological practices factor explained 15% of the variances. The third factor called physical-
mechanical practices factor explained 9% of the variances. These factors, totally explained 50% 
variances of farmer’s practices related to rice IPM. 
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