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 اهمیت موضوع

یابد. اکثریت مردم هزار هکتار به کشت برنج اختصاص می 355در اراضی کشاورزی شمال ایران هر ساله بیشتر از 

درصد از کل  35نحوی در کشت و کار برنج درگیر هستند. در استان مازندران که نزدیک به روستایی در این نواحی به

شود نیز معیشت بیشتر مردم روستایی به تولید برنج وابسته است )سازمان جهاد کشاورزی برنج کشور تولید می

خوار برنج ه یعنی کرم ساقهتوجهی از محصول به علت حمله آفت غالب منطق(. اما هر ساله سهم قابل2341مازندران، 

عنوان به خوار برنجرود. در واقع کرم ساقهکننده برنج در شمال کشور و مازندران از دست میدر بسیاری از مناطق تولید

 شود که نقش مهمی در کاهش عملکرد تولید برنج دارد. یک آفت مخرب در مزارع برنج جهان شناخته می

 

 مقدمه )شرح مساله(

های متفاوت مدیریت آفت با مشکالت زیادی تخاذ روشگیری منطقی برای انتخاب و اکشاورزان در تصمیم

های مختلف نسبت به پذیرش و استفاده از این های روش، کشاورزان با ارزیابی منافع و هزینهروبرو هستند. معموالً

گیرند که نیازمند اطالعات فراوانی از می های فعلی مدیریت مزرعه خود تصمیمها و تلفیق آنها در شیوهروش

های مذکور جهت گیری به استفاده از روشهای مختلف مدیریت آفات است. در ناحیه مورد مطالعه نیز تصمیمروش

اندرکاران بخش خوار برنج به عوامل و متغیرهای متعددی بستگی دارد که کشاورزان و دستساقهمدیریت آفت 

مذکور اقدام نمایند. بنابراین انتخاب روش  توانند نسبت به ترویج و توسعه روشکشاورزی با توجه به این شرایط می

های و معیارهای متغیره است که نیازمند توجه و لحاظ کردن شاخصخوار تصمیمی چندبهینه مدیریت آفت ساقه

خوار نپرداخته است، مختلفی است. با توجه به اینکه تحقیقی تاکنون به تدوین معیارهای موثر در مدیریت آفت ساقه

های بدیل برای مبارزه با این آفت را طالعه با تدوین یک چارچوب سلسله مراتبی، معیارهای و گزینهبنابراین این م

 کند. بندی میتدوین و رتبه

 

 هاترين يافتهمهم

  نتایج نشان داد که معیارهایی مانند اثربخشی مبارزه با آفت، مزیت نسبی، مفید بودن روش و حمایت فنی و

 خوار برنج بودند.  ترین معیار برای ارزیابی راهبردهای مدیریت آفت ساقهآموزشی مهم

 های نسبی، ا با توجه به شش معیار اصلی مدل )مزیتهبه طور کلی، مبارزه شیمیایی در مقایسه با سایر روش

های مزرعه و اثربخشی مبارزه با آفت( رتبه اول و برتر پذیری نتایج، متناسب با ویژگیپذیری، مشاهدهآزمون

  خوار برنج را دارا است.ساقه برای مدیریت آفت
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 ها، جداول و ساير مستندات(لر شکاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

شود که بیشترین مقدار وزن در میان تمام زیر معیارها مربوط به زیر معیاار ماوثر باودن روش در از مشاهده می

، امکان کااربرد روش در قسامت کاوچکی از 994/5بین بردن آفت )در معیار اصلی اثربخشی مبارزه با آفت( با وزن 

های کشاورزان )در معیار اصالی متناساب باا ، متناسب با مهارت334/5ری( با وزن پذیمزرعه )در معیار اصلی آزمون

است.  095/5وری )در معیار اصلی مزیت نسبی( با وزن نسبی و افزایش بهره 339/5توانایی کشاورزان( با وزن نسبی 

، تأمین ماواد و 023/5وزن های داشتن وسایل و ابزارهای ساده )در معیار اصلی آسانی استفاده( با همچنین زیرمعیار

( و داشتن وساایل و ابزارهاای سااده )در معیاار 055/5تجهیزات مرتبط )در معیار حمایت فنی و آموزشی( با وزن )

 نیز از وزن باالیی برخوردار بودند.  959/5آسانی استفاده( با وزن 
 

های چهارگانه کنترل آفات نیز به تفکیک زیرمعیارها وزن نسبی آنها محاسبه شد. گزیناه کدام از گزینهبرای هر 

( وزن بااالتری داشاته اسات و 015/5مبارزه زراعی باا توجاه باه زیرمعیاار ساازگاری باا شارایط اقلیمای منطقاه )

هاای آموزشای عیارهاای وجاود کارآگاهترین بوده است. در حالی که روش مبارزه بیولوژیکی با توجه باه زیرممناسب

( وزن باالتر و در نتیجه مناسبت بیشاتری داشاته اسات. روش 350/5( و سازگاری با توان مالی کشاورزان )303/5)

( مناسبت بیشتر داشته است. 390/5مبارزه شیمیایی نیز با توجه به زیرمعیار موثر بودن روش در از بین بردن آفت )

( و آساانی 059/5فرمونی نیاز با توجه به زیرمعیارهاای داشاتن وساایل و ابزارهاای سااده )های در نهایت روش تله

 (.2خوار برنج داشته است )جدول ( مناسبت بیشتری در مدیریت آفت ساقه995/5اجرای روش )
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 . زیرمعیار 31معیار و  25وش مدیریت آفت بر حسب های چهار نوع ربردار ویژه و وزن -2جدول 

 زیرمعیارها معیار اصلی
وزن 

 زیرمعیار
 ناسازگاری فرمونی شیمیایی بیولوژیک زراعی

 آسانی استفاده -2
 59/5 995/5 291/5 313/5 530/5 959/5 آسانی اجرای روش -2-2

 52/5 059/5 255/5 215/5 135/5 023/5 داشتن وسایل و ابزارهای ساده -2-1

 مزیت نسبی -1

 52/5 552/5 029/5 204/5 193/5 095/5 وریافزایش بهره -1-2

 51/5 130/5 539/5 945/5 122/5 330/5 های تولیدکاهش هزینه -1-1

 53/5 221/5 149/5 011/5 591/5 539/5 های مزرعهکنترل بهتر فعالیت -1-3

 حمایت فنی و آموزشی -3

 52/5 233/5 195/5 004/5 535/5 215/5 ویجیهای تروجود کالس -3-2

 2/5 553/5 159/5 303/5 509/5 594/5 های آموزشیوجود کارآگاه -3-1

 52/5 552/5 152/5 021/5 213/5 320/5 های ترویجی در محل مزرعهوجود مشاوره -3-3

 59/5 545/5 300/5 251/5 393/5 055/5 تأمین مواد و تجهیزات مرتبط -3-9

 سازگاری -9

 51/5 503/5 145/5 239/5 015/5 250/5 سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه -9-2

 52/5 534/5 920/5 199/5 134/5 502/5 سازگاری با تجارب قبلی کشاورزان -9-1

 54/5 249/5 215/5 350/5 5935 909/5 سازگاری با توان مالی کشاورزان -9-3

 52/5 220/5 942/5 595/5 323/5 325/5 همجوار سازگاری با روش کار کشاورزان -9-9

 قابلیت آزمون -0
 52/5 232/5 045/5 239/5 259/5 334/5 امکان کاربرد روش در قسمت کوچکی از مزرعه -0-2

 52/5 231/5 030/5 195/5 533/5 332/5 پذیری کاربرد آزمایشیامکان -0-1

 پذیری نتایجمشاهده -3
 51/5 231/5 099/5 130/5 504/5 033/5 پذیری عملکردمشاهده -3-2

 52/5 253/5 354/5 591/5 123/5 939/5 پذیری فرآیند انجام کارمشاهده -3-1

 متناسب با توانایی کشاورزان -9

 51/5 503/5 043/5 230/5 123/5 339/5 های کشاورزانمتناسب با مهارت -9-2

 51/5 535/5 353/5 543/5 192/5 100/5 متناسب با دانش فنی کشاورزان -9-1

 51/5 505/5 023/5 591/5 330/5 222/5 متناسب با سطح سواد عمومی کشاورزان -9-3

 های مزرعهمتناسب با ویژگی -5

 53/5 134/5 059/5 595/5 543/5 539/5 متناسب با اندازه زمین منطقه -5-2

 52/5 335/5 029/5 500/5 545/5 232/5 متناسب با تعداد قطعات و پراکندگی اراضی منطقه -5-1

 52/5 504/5 941/5 255/5 134/5 959/5 بذر محلی متناسب با ارقام -5-3

 52/5 509/5 022/5 553/5 301/5 139/5 متناسب با میزان مکانیزاسیون -5-9

 53/5 505/5 003/5 549/5 355/5 545/5 متناسب با تجارب نیروی کار خانوادگی -5-0

 ارزه با آفتاثربخشی مب -4

 55/5 549/5 390/5 294/5 594/5 994/5 موثر بودن روش در از بین بردن آفت -4-2

 55/5 590/5 325/5 291/5 153/5 233/5 موثر بودن روش در جلوگیری از شیوع آفت -4-1

 52/5 233/5 505/5 020/5 139/5 559/5 جلوگیری از ایجاد مقاومت در آفات -4-3

 مفید بودن روش -25

 52/5 193/5 591/5 953/5 194/5 910/5 مفید برای سالمت مشتریان -25-2

 51/5 350/5 592/5 903/5 245/5 345/5 مفید برای سالمت کشاورزان و کارگران مزرعه -25-1

 51/5 355/5 591/5 959/5 299/5 225/5 مفید برای حفظ سالمت محیط زیست مزرعه -25-3

 51/5 292/5 539/5 033/5 113/5 539/5 وم و بلند مدت محصولمفید برای تولید مدا -25-9

 


