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 هاترین یافتهمهم

 های روش مزیت اقتصادی»، «انسان و محیط زیست حفظ سالمت»از قبیل هایی کشاورزان بیشتر با انگیزه

 . کنندهای مبارزه بیولوژیک استفاده میاز روش «مدیریت بهتر مزرعه»و « حفظ منابع تولید»، «بیولوژیک

 دازه زمین، درآمد کشاورزی، اشتغال غیرکشاورزی، شرکت در متغیرهایی از قبیل؛ سابقه کار، تحصیالت، ان

های روشهای کشاورزان در استفاده از های ترویجی و ادامه روند پذیرش مبارزه بیولوژیک بر انگیزهکالس

 تأثیرگذار است.  مبارزه بیولوژیک

 امکانات فنی ضعف»، «ترویجی -ضعف خدمات حمایتی»های بیولوژیک نیز مهمترین موانع کاربرد روش» ،

 . بود« ناسازگاری محیطی»و « مشکالت مهارتی»

  جنسیت، سن، سابقه، تحصیالت، اندازه زمین، درآمد کشاورزی، داشتن اشتغال غیرکشاورزی، متغیرهایی مانند

های ترویجی، تداوم روند پذیرش مبارزه بیولوژیک بر ادراک عضویت در نهادهای روستایی، شرکت در کالس

 تأثیرگذار است. های بیولوژیکروشز موانع کاربرد کشاورزان ا

های کاربرد، موانع کاربرد، مدیریت تلفیقی آفات، کشت برنج، مبارزه بیولوژیک آفات، انگیزه :کلیدي هايواژه

 تان ساریشهرس

 49-603-94طرح تحقیقاتی  :منبع یافته

 امرییزینب قدمیگرجی، حسین احمدیزاده، غالمحسین عبداهلل :گاننویسنده

 

 آفات در زراعت برنج عملیات مبارزه بیولوژیک ها و موانع کشاورزان در کاربردارزیابی انگیزه :عنوان

 49-603-94 شماره:

 49/94/9644 تاریخ:

 

 علمی هاي کوتاهیافته
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 میت موضوعاه

منجر به آلودگی محیط زیست و تهدید سالمت انسانی شده استفاده از سموم شیمیایی در تولید برنج مازندران 

های اخیر مورد توجه های مبارزه بیولوژیک با استفاده از زنبور تریکوگراما در طی سالاز این رو ترویج روش است.

های کشاورزان بنابراین شناسایی انگیزهموفقیت همراه نبوده است.  قرار گرفته که به علت عدم استقبال کشاورزان با

اندرکاران جهت تسریع فرآیند پذیرش و تواند به دستهای بیولوژیک میپذیرنده و مشکالت و موانع کاربرد روش

 تعدیل مشکالت کمک نماید. 

 

 مقدمه )شرح مساله(

 .ها و موانع کشاورزان در کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیکی آفات استارزیابی انگیزه هدف این تحقیق

 در این تحقیق سواالت زیر مطرح شده است؛ 

 ژیک را پذیرش و مورد استفاده قرار دهند؟ و شود که کشاورزان عملیات مبارزه بیولوباعث میهایی چه انگیزه

 های مختلفی کشاورزان از این نظر چه تفاوتی با همدیگر دارند؟گروه

 باشد؟ و این مشکالت توسط مشکالت کشاورزان برای پذیرش و استفاده از عملیات مبارزه بیولوژیک چه می

 شود؟های مختلف کشاورزان چگونه ارزیابی و تحلیل میگروه
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

مزیت »، «حفظ سالمت انسان و محیط زیست» انگیزه اصلیچهار ها نشان داد که انگیزه ینتایج تحلیل عامل

 کنند. واریانس را تبیین می %90/36« مدیریت بهتر مزرعه»و « حفظ منابع تولید»، «های بیولوژیکاقتصادی روش

 
 .د مبارزه بیولوژیکهای کشاورزان در کاربرعوامل زیربنایی مربوط به انگیزه -9جدول 

 های استفادهانگیزه
 حفظ 

 سالمت

مزیت 

 اقتصادی

 حفظ 

 منابع تولید

 مدیریت 

 بهتر مزرعه

    697/0 ترتر و شادابتولید محصول سالم

    626/0 حفظ سالمتی حیوانات و گیاهان مزرعه

    730/0 انسان یسالمتحفظ 

    723/0 در مزرعه کاهش مصرف سموم شیمیایی

    369/0 مزرعه گیری از نابودی حشرات مفیدجلو

   677/0  کمتر مبارزه بیولوژیک در مقایسه با مبارزه شیمیایی هزینه

   709/0  محصولو عملکرد افزایش تولید 

   333/0  مزرعه و درآمد سودافزایش 

   349/0  های تشویقی مرکز خدمات جهت استفاده بیشترکمک به برنامه

  644/0   منطقه لودگی محیط زیستجلوگیری از آ

  676/0   برای خاک مزرعهسموم شیمیایی  خطرجلوگیری از 

  633/0   آلوده شدن آب مزرعهاز جلوگیری 

 406/0    سرکشی مداوم به مزرعه

 794/0    های مزرعهکنترل بهتر زمین و فعالیت

 69/9 09/2 49/2 99/6 مقدار ویژه

 92/99 36/96 67/94 66/22 درصد واریانس

 90/36 47/66 66/92 66/22 درصد تجمعی واریانس
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ضعف امکانات »، «ترویجی -ضعف خدمات حمایتی»نشان داد که  موانع و مشکالت نیز ینتایج تحلیل عامل

را  واریانس مربوط به موانع کاربرد مبارزه بیولوژیک %09/69« ناسازگاری محیطی»و « مشکالت مهارتی»، «فنی

 کنند.تبیین می

 
 .عوامل زیربنایی مربوط به موانع کاربرد مبارزه بیولوژیک -4جدول 

 موانع استفاده

خدمات  ضعف

 -حمایتی

 ترویجی

ضعف 

امکانات 

 فنی

مشکالت 

 مهارتی

ناسازگاری 

 محیطی

    696/0 ها به کشاورزانکارتبه موقع تریکوعدم تحویل 

    667/0 نعدم تحویل به موقع زنبور به کشاورزا

    696/0 خرید زنبور بابت هزینهپرداخت 

    642/0 نبود مروج و کارشناس آشنا به این موضوع

    669/0 ترویج با بخش حفظ نباتات تشکیالتهماهنگ نبودن 

    /330 در مزارع نمونه تبلیغاتی بودن طرح

   672/0  بالهای بیوجود زنبور

   720/0  هاکارتتریکو زنبورهای خارج شده ازنرزایی 

   766/0  های تریکو گراماتازه نبودن تخم

   643/0  شده استسم در برخی نقاط آلوده که از عملکرد زنبورها خارج مشکل لکه پاشی با 

  692/0   گذاری زنبور روی میزبانبیولوژی و نحوه فعالیت و تخماز  اطالع عدم

  730/0   دشواری شناخت زمان آزادسازی زنبور

  793/0   دشواری به دست آوردن پیک پرواز پروانه

  666/0   ها در مزرعهتریکو کارتو تنظیم فاصله بین دشواری نصب 

 670/0    وضعیت جوی نامناسب و وزش بادهای شدیدوجود 

 360/0    ها(( و مکان نامناسب )دشتدر اوج تابش نور خورشیداستفاده در زمان )

 396/0    های مبارزه بیولوژیککشاورزان همجوار  از روش عدم استفاده

 46/9 94/6 42/6 93/9 مقدار ویژه

 93/90 67/97 39/20 77/29 درصد واریانس

 09/69 77/30 60/92 77/29 درصد تجمعی واریانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 


