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 هاترین یافتهمهم

 کار استان گلستان های مبارزه بیولوژیک آفات در بین کشاورزان برنجپذیرش، عدم پذیرش و عدم ادامه استفاده از روش

 انجام شده است.

  مورد پذیرش قرار نگرفته است. کیولوژیب مبارزهکشاورزان در بین تعداد زیادی از 

 اند.ها برگشتهکشاند و به استفاده از آفتدامه ندادهبیشتر پذیرندگان اولیه روند پذیرش خود را ا 

  .سودمندی و سهولت استفاده از مبارزه بیولوژیک باید برای کشاورزان تشریح و تبیین شود 

 های موثر باید برای کشاورزان فراهم شود. های فنی و مشوقحمایت 

 

 اهمیت موضوع

در  دیاما تول ( دارد.مازندران و گلستان الن،یگ) رانیا یشمال یهااستانزراعی  تولیداتدر  توجهیقابلبرنج سهم کشت 

آفت اصلی  ،ییایخوار برنج آسساقهزیادی قرار دارد. کرم کاهش عملکرد  علت هجوم برخی آفات مضر در معرضبه مناطق نیا

در  کیولوژیب های اخیر مبارزهدر سال (.Noorhosseini et al., 2010) است رانیکننده برنج در ادیتمام مناطق تولبرنج در 

  دبخشیروش کنترل ام کیعنوان بهاز جمله زنبور تریکوگراما ، خوارساقه کرم یعیدشمنان طب آزادسازیبا  مزارع برنج

از  یتوجهکشاورزان کوچک که اغلب بخش قابل یبرا ژهیوبه .(Noorhosseini et al., 2010) مورد توجه قرار گرفته است

 .، اهمیت زیادی داردکنندیآفت صرف م نیا ی مزرعه بهاز آلودگ یریدر جلوگ انابع خود رم

، یناکاف یامکانات فن ،یناکاف حمایتیخدمات عوامل دیگر مانند نگرش و اعتقاد به استفاده از سموم، مشکالت حین استفاده، 

ها و مشاهده عملی نتایج ف از مفید بودن این روشدرک ضعی ،ییآب و هوا طیشرا یکشاورزان و عدم سازگار فیضع یهامهارت

های مبارزه آن توسط کشاورزان، همچنان مصرف سموم شیمیایی را در سطحی باال نگه داشته است و روند استفاده از روش

ستفاده از پذیرش، عدم پذیرش و عدم ادامه ا حقیق با هدف بررسی عوامل موثر بربیولوژیکی را مختل کرده است. بنابراین این ت

کار استان گلستان انجام شده است. با توجه به اینکه تحقیقات اندکی به های مبارزه بیولوژیک آفات در بین کشاورزان برنجروش

اهمیت زیادی دارد،  علت توجه به عوامل موثر بر عدم ادامه فنآوری،رفتار پس از پذیرش کشاورزان پرداخته است مطالعه حاضر به

  .دهدینشان م وجود دارد، کیولوژیب های مبارزهروشو استفاده مداوم از  رشیدر پذکه را  ییاهتیمحدود رایز

 

 مقدمه )شرح مساله(

کاهش دهد، اما  کشاورزی محصوالت دیها را در تولکشآفت یضرورریغ یهاتواند کاربردیآفات م با کیولوژیبمبارزه 

بلندمدت انجام دوره  کیدر طول  ها و همچنین بررسی رفتار پس از پذیرشکمی در خصوص پذیرش این روش قاتیتحق

با استفاده از  کیولوژیبهای مبارزه روشاستفاده از  عدم ادامهو  رشیعدم پذ رش،یعوامل موثر بر پذ ،تحقیق نیدر اشده است. 

 مورد نیاز از اطالعات گرفته است.قرار  یمورد بررسخوار برنج در استان گلستان ایران زنبور تریکوگراما در مدیریت آفت ساقه

  .شد یآورجمع رانیشمال ا در گلستان استانکار از کشاورزان برنج نفر 315
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 عدم ادامهگروه  یبراگانه چند کیجستومدل لنتایج برآورد 

نشاان داده  "B"در ستون  ریهر متغ بیان داده شده است. ضرنش 1در جدول  عدم ادامه گروه برایمدل برآورد شده  یپارامترها

بهباود و افازایش در متغیرهاای ( باا روش نیادامه اپذیرش و با  سهی)در مقا کیولوژیب پذیرش و عدم ادامه مبارزهشده است. احتمال 

 متغیار .ابادییبرنج کاهش ما کشت سطح زیرو  استفادهسهولت ادراک از ، یمندسودادراک از  ،کنندهلیتسه طیشرا ،یسازگار سطح

عدم ادامه استفاده از  بر یاثر منف یکه سازگار و بیانگر این است (6-3)جدول  ی بر متغیر وابسته داردداریمعنی تأثیر منفی و سازگار

 مباارزه بیولوژیاک عادم اداماه کااربردبر احتمال دار معنی یتاثیر منف کنندهشرایط تسهیل ریمتغ ن،یدارد. عالوه بر ا مبارزه بیولوژیک

باود.  نیشایکه مطابق با انتظارات پدار بودند یهمچنین دارای تأثیر منفی معنسهولت استفاده ادراک از و  یسودمندادراک از داشت. 

و بیانگر این بود که کشاورزان کوچک مقیاس پس از پاذیرش اولیاه عملیاات  دار بودیمعنمنفی و کشت برنج  سطح زیر ریمتغ بیضر

 دارند. مبارزه شیمیایی برای مبارزه با آفات هایروش به بازگشت به لیتمادهند و بیولوژیک را ادامه نمیمبارزه 

 .چندگانه برای گروه عدم ادامه مبارزه بیولوژیک )گروه مرجع: پذیرش( برآورد مدل لوجیت -0جدول 

 Exp (B) داریمعنی Wald (B)ضریب  متغیر

473/11 عرض از مبدا  733/55  444/4   

- سازگاری 634/4  957/17  444/4  535/4  

- ادراک از خودکارآمدی 449/4  446/4  939/4  991/4  

- کنندهشرایط تسهیل 964/4  419/33  444/4  393/4  

- ادراک از سودمندی 635/4  633/13  444/4  534/4  

- ادراک از سهولت استفاده 159/1  963/35  444/4  313/4  

- هاکشادراک از مزایای آفت 176/4  653/4  319/4  939/4  

145/4 هاکشادراک از معایب آفت  493/1  596/4  149/1  

193/4 هاکشاستفاده ایمن از آفت  799/1  194/4  541/1  

- اعتماد به فروشندگان نهادهای کشاورزی 149/4  363/4  396/4  999/4  

446/4 سن  465/4  799/4  446/1  

416/4 تجربه زراعت برنج  357/4  513/4  417/1  

- های تحصیلسال 415/4  159/4  691/4  995/4  

- تعداد اعضای خانوار 475/4  395/4  535/4  957/4  

- درصد نیروی کار خانوادگی 457/4  135/4  746/4  935/4  

- سطح زیر کشت برنج 335/4  479/5  453/4  711/4  

- عملکرد تولید برنج 566/4  341/3  469/4  767/4  

455/4 درآمد ساالنه مزرعه  545/4  377/4  456/1  

- درصد درآمد غیرزراعی 419/4  443/5  157/4  993/4  

- استفاده از ارقام مقاوم 453/4  414/4  954/4  939/4  

- منبع اطالعاتی کارشناسان حفظ نباتات 997/4  595/1  556/4  373/4  

- منبع اطالعاتی کشاورزان همسایه 193/4  459/4  949/4  953/4  

633/4 منبع اطالعاتی کارشناسان محلی ترویج  173/4  679/4  399/1  

571/4 منبع اطالعاتی نشریات ترویجی  497/4  755/4  311/1  
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 ها، جداول و سایر مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 عدم پذیرشگروه  یبراگانه چند کیجستومدل لنتایج برآورد 

نشاان داده  "B"در ستون  ریهر متغ بیده شده است. ضرنشان دا 5در جدول  عدم پذیرش گروه برایمدل برآورد شده  یپارامترها

ادراک از  ،یساازگار بهباود و افازایش در متغیرهاای ساطح( باا روش نیادامه اپذیرش و با  سهی)در مقا عدم پذیرششده است. احتمال 

یرزراعی و کسب اطالعاات استفاده، سطح تحصیالت، درآمد غسهولت ادراک از ، یمندسودادراک از  ،کنندهلیتسه طیشراخودکارآمدی، 

بهباود و افازایش ( با روش نیادامه اپذیرش و با  سهی)در مقا عدم پذیرشاحتمال که در حالی .ابدییم از کارشناسان حفظ نباتات کاهش

ضاریب  .ابادییم ها، عملکرد تولید برنج، درآمد ساالنه مزرعه افزایشکشها، استفاده ایمن از آفتکشدر متغیرهای ادراک از مزایای آفت

ها مثبت بود که بیانگر این است که کشاورزان که بیشتر اقدامات ایمنای در کشها و ادراک از مزایای آفتکشمتغیر استفاده ایمن از آفت

د ها دیدگاه مثبتی دارند، احتمال کمتاری دارکشدهند و کشاورزانی که نسبت به اثرات آفتها را مد نظر قرار میکشهنگام مصرف آفت

داری بر احتمال عدم پذیرش داشات در حاالی تاأثیر تأثیر منفی و معنی التیسطح تحصکه مبارزه بیولوژیک را مورد پذیرش قرار دهند. 

عبارت دیگر احتمال عدم پذیرش مبارزه بیولوژیاک در بر احتمال عدم پذیرش مثبت بود. به عملکرد برنج و درآمد ساالنه مزرعهدو متغیر 

که این احتمال در بین کشاورزان با عملکرد و درآمد باالتر بیشاتر اسات. همچناین ا تحصیالت باالتر کمتر است در حالیبین کشاورزان ب

که احتمال عدم پاذیرش در باین کشااورزان باا طوریداری بین درآمد خارج از مزرعه و وضعیت پذیرش وجود دارد بهرابطه منفی معنی

کاه احتماال عادم طاوریباه دارد تیااهم کیاولوژیب نیز در پذیرش اقدامات مبارزه یمنبع اطالعاتشود. درآمد خارج از مزرعه کمتر می

 . پذیرش در بین کشاورزانی که منبع اطالعاتی آنها کارشناسان حفظ نباتات است کمتر است
 

 . چندگانه برای گروه عدم عدم پذیرش )گروه مرجع: پذیرش( برآورد مدل لوجیت -5جدول 
 Exp (B) داریمعنی Wald (Bضریب ) متغیر

  445/4 694/9 335/7 عرض از مبدا

- سازگاری 593/4  514/11 441/4 559/4 

- ادراک از خودکارآمدی 379/4  635/9 443/4 619/4 

- شرایط تسهیل کننده 197/1  953/33 444/4 345/4 

- ادراک از سودمندی 576/1  513/35 444/4 579/4 

- ادراک از سهولت استفاده 679/4  643/9 445/4 547/4 

 933/1 449/4 437/7 647/4 هاکشادراک از مزایای آفت

- هاکشادراک از معایب آفت 463/4  359/4 567/4 939/4 

 539/1 443/4 539/9 331/4 هاکشاستفاده ایمن از آفت

 573/1 171/4 971/1 535/4 اعتماد به فروشندگان نهادهای کشاورزی

 459/1 599/4 134/1 459/4 سن

 441/1 975/4 441/4 441/4 تجربه زراعت برنج

- های تحصیلسال 145/1  563/5 419/4 944/4 

 199/1 195/4 744/1 173/4 تعداد اعضای خانوار

- درصد نیروی کار خانوادگی 539/4  433/5 153/4 779/4 

 136/1 316/4 665/4 159/4 سطح زیر کشت برنج

 914/1 444/4 995/13 637/4 عملکرد تولید برنج

 113/1 449/4 435/7 147/4 درآمد ساالنه مزرعه

- درصد درآمد غیرزراعی 479/4  749/51 444/4 953/4 

- استفاده از ارقام مقاوم 433/1  393/3 465/4 356/4 

- منبع اطالعاتی کارشناسان حفظ نباتات 956/1  934/3 454/4 136/4 

 133/1 977/4 453/4 133/4 منبع اطالعاتی کشاورزان همسایه

- منبع اطالعاتی کارشناسان محلی ترویج 396/4  196/4 666/4 694/4 

- منبع اطالعاتی نشریات ترویجی 331/4  154/4 759/4 719/4 

 


