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 چکیده
 تیریمد دربارةنگرش باغداران  بر مؤثر یو اقتصاد یعوامل اجتماع یبررس یکل هدف با پژوهش نیا

 بخش کارده دهستان باغدار 1500 قیتحق یآمار جامعة. گرفتمشهد انجام  آفات در شهرستان یقیتلف

انتخاب  یتصادف یریگنمونهنفر نمونه با روش  160 کوکران فرمول از استفاده با. بودند مشهد یمرکز

 80اعتبار  بیضر spss15 افزارنرمپرسشنامه بود که با استفاده از  ،اطالعات یآورجمع یشدند. ابزار اصل

 درصد 60 حدود نگرش تحقیق، های یافته به توجه با. آمد دستبهمختلف پرسشنامه  یهاقسمت دردرصد 

 نیب دهدینشان م قیتحق جیآفات در حد خوب بود. نتا یقیتلف تیریکشاورزان مورد مطالعه نسبت به مد

 ونیرگرس جیو درآمد رابطه وجود دارد. نتا یمستقل کانال اطالعات یرهاینگرش و متغ ةوابست ریمتغ

آفات  یقیتلف تیریمد دربارةنگرش  ةوابست ریمتغ انسیدرصد از وار 44است که  نیا گرانیبچندگانه 

 .شودیم نییو درآمد تب یاطالعات یهاکانالاستفاده از  زانیم یرهایتوسط متغ

 

 . نگرش آفات، یقیتلف تیریمد دار،یپا یکشاورز باغدار، :کلیدی یهاواژه

 

 مقدمه

 ةهای حال کشاورزی بر آيند فعالیتبا توجه به اينکه 
 های تولید پايدار روشگذارد، استفاده از  ثیر میأتکشاورزی 

جلوگیری از آثار منفی کشاورزی بر محیط زيست  موجب
عمیقی بر محیط  آثارشود. تولیدات کشاورزی و دامپروری  می

منابع اصلی آلودگی ازت، فسفات و سموم  ءجزو زيست دارد 
مديريت تلفیقی آفات  ،در اين میان آيد. میشمار  بهشیمیايی 

به جوامع مختلف يکی از ارکان کشاورزی پايدار است و امروزه 
های  کش (. آفتNardozo, 2008) کنند می یبسیارتوجه  آن

شیمیايی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و 
روند و منابع آب  میکار  بهيافته در سطح وسیعی  توسعه

زا و ساير مواد مضر برای سالمت  شیرين را به عناصر سرطان
به فراگیری توجه به  با توجهکنند.  میانسان و جانوران آلوده 

ويژه  هامنیت غذايی، تولید و مصرف محصوالت غذايی سالم ب
ای سیستم  گلخانهجات و محصوالت  ، صیفیها باغدر 

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 کر .)زمین  ة
شود، درنظرگرفتن راهی برای کاهش آلودگی و  می پاشی سم

سفانه أاست. مت مهممحیطی بسیار  زيست ةجلوگیری از فاجع
عنوان عامل اصلی در  های شیمیايی هنوز هم به کش آفت

کارشناسان ترويج در بسیاری از  از سویکنترل حشرات 
شود. از جمله راهکارهای  میکشورهای جهان توصیه 

 کشاورزی پايدار، مديريت تلفیقی آفات برای محصوالت باغی،

امور ترويجی قرار گرفته  ةسرلوحی و مزارع است که ا گلخانه
تواند کاهش خسارات ناشی از آفات در محصوالت  میاست و 

.

 .
 محمدشریف

گرگان  و منابع طبیعی  دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی 
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(. اين Erbagh, 2006همراه داشته باشد ) بهکشاورزی را 
 ةتوسعها برای افزايش امنیت غذايی، کاهش فقر و  برنامه

مديريت تلفیقی  هرچندکشاورزی پايدار بسیار ضروری است. 
های خريد سموم  سبب کاهش هزينه ،نیاز به دقت زيادی دارد

ديدن محصول  صدمهشدن حشرات و مانع  مقاومو نیز کاهش 
 (,Ali & Shareh شود میها  کش آفتو عوارض ناشی از 

برای مديريت  هاترين ابزار . اين راهبرد يکی از مهم2008)
تلفیق عملیات کشت،  ةرود که دربرگیرند میشمار  بهآفات 

کنترل فیزيکی، بیولوژيکی و شیمیايی برای پرورش 
. هدف مديريت ستها کش محصوالت با حداقل استفاده از آفت

بلکه  ،نی و نابودی جمعیت آفت نیستک   تلفیقی آفات ريشه
طور کلی  (. بهDiaz, 1995آفت است ) ةبهینمديريت کنترل 

ست از: کنترل جمعیت آفات به ا عبارت مديريت تلفیقی آفات
که جمعیت  ای گونههای ممکن و سازگار به  روش تمامکمک 

 های شیمیايی است کش آفت با کاهش همزمان يا حذف آفت
(Krischik, 2012) لزوماً. رعايت اصول مديريت تلفیقی آفات 

مستقیم باال طور  بهدر واحد سطح کشاورزان را میزان عملکرد 
توجهی نظیر حفظ سالمت  شايانبرد، بلکه دستاوردهای  مین

ها با کاهش مصرف سموم و تولید  محیط زيست و انسان
زير آفات محصوالت باکیفیت و همچنین تنظیم خسارت 

 . دارداقتصادی را دربر  ةآستان

 یهانظاماز  یاریآفات در بس یقیتلف تيريمد یهابرنامه
توسعه  یمناسب یکيو اکولوژ یاقتصاد جيبا نتا یکشاورز دیتول
 نیب در آن گسترش و توسعه اما ،شود یماستفاده  و ابدي یم
 یموارد برا یدر بعض هرچندنبود.  زیآمتیموفق کشاورزان شتریب

در  شتریب شيوجود دارد، گرا یاساده یهاآفات راه حل تيريمد
 اطالعات به یمتک که است يیهاروش یریکارگبه یراستا
. ستهاو بدون درنظرگرفتن تمام عواقب استفاده از آن اند یناکاف

آفات در انتقال دانش و  یقیتلف تيريدر مورد مد یمشکل اصل
 ،برطرف شود صينقا نيکه اگر ا استاطالعات به کشاورزان 

 ابديیم اشاعه تیباموفقکشاورزان  نیآفات ب یقیتلف تيريمد
(Rajotee, 2005با توجه به ا .)در یجيترو یهابرنامهاعتبار  نکهي 

از  تیبه تبع یليتما معموالً کشاورزان و است آن يیکارا گرو
 نهیزم نيدر ا یزيربرنامهآفات ندارند،  یقیتلف تيريمد یهاروش

 یسو از هایریگمیتصم و ردیگباال انجام  به نيیپااز  ديبا
آفات  یقیتلف تيريمد یهابرنامهدر  تا ردیگانجام  کشاورزان

 دست مطلوب جةینتبه  هابرنامه نيمشارکت داشته باشند و ا
 است یعوامل جمله از افراد نگرش. (Rahman, 2010) کنند دایپ

راهبرد دارد.  نيا فتنريپذن اي رفتنيپذمهم در  ینقش که

 زانيربرنامه یراهنما تواندیم نگرش بر رگذاریتأثعوامل  يیشناسا
 .باشد ینوآور آن رشيپذ یبرا اثربخش یزيربرنامه منظور به

آفات از موانع  یقیتلف تيرينگرش نادرست کشاورزان درمورد مد
نگرش  رايز است، کشاورزان یسو ازآن  یهابرنامه مؤثر یاجرا

 ديجد یهایتکنولوژ رشيپذ یبرا ازینشیپ عنوانبهدرست 
را از  يیکارا شيافزا ،یجيترو یهابرنامه. شودیمدرنظر گرفته 

 یهایفناور و هایو استفاده از نوآور رشيو پذ لیتسه قيطر
 منابع بهتر تيريمد و مشاوره قيطر از نیهمچن و نينو

 دانش و کشاورزان مهارت جهیدرنت کند،یم ريپذامکان یکشاورز
. دارد یجيترو یهابرنامه تیدر موفق یاديز ریتأث هاآن یفن
 دةيا یهایژگيو به کشاورزان نگرش به یبستگ هاینوآور رشيپذ

کشاورزان را به  نکهيا ی. برا(Montgomery, 2011) دارد ديجد
 قيتشو آفات یقیتلف تيريمد یهابرنامهو مشارکت در  رشيپذ

 آن مثبت آثارو  دوش حيکشاورزان تشر یموضوع برا ديبا ،کنند
آفات  یقیتلف تيريمد دربارةرا  هاآن نگرش و شود داده نشان

 مانند ديجد ینوآور هر. (Wise& Waldron, 2010دهند ) رییتغ
 به یبستگ کشاورزان نیب در رشيپذ یبرا آفات یقیتلف تيريمد

 یهنجارها زیو ن ديجد دةيا یهایژگيو به کشاورزان نگرش
دارد. نگرش  رییتغ یافراد برا ازیو احساس ن یو اجتماع یفرهنگ

 تيريرفتار است. مد نيو تکو یریگشکلاز عوامل عمده در  یکي
 یطیمح طيحفظ و بهبود شرا یبرا یگذارهيسرماآفات،  یقیتلف

آفات مهم است،  یقیتلف تيري. هرچند مداست دیتول یو اقتصاد
درک و نگرش کشاورزان  شناخت، نبودنموجود،  طيدر شرا
در بخش  یبزرگ تيتنگنا و محدود ،آفات یقیتلف تيريمد دربارة

 ،رانيا ،ما کشور در(. Mc, 2007) است آورده وجودبه یکشاورز
 یاديز تعداد شودیم موجببا راندمان باال  داتیبه تول ديشد ازین

 نيا در. کنند دایپ شيگرا دیتول شيافزا یسوبهاز کشاورزان 
باالست و کشاورزان به مصرف  اریمصرف سموم بس زانیم ،انیم

 یهدف اصل رايز ،دهندیمنشان  یاديز عالقةسموم مختلف 
 نةيهزبه مقدار  یتوجه چیاست و ه دیتول شيافزا ها آن

استفاده از  یطیمحستيزعوارض  و ریمس نيدر ا شده صرف
 یگذارهيسرما. رسندیم دلخواه جةینتزودتر به  رايسموم ندارند، ز
در  اديز یسودده سببآفات،  یقیتلف تيريدر بخش مد

 ستيز طیمح و يیغذا مواد سالمت حفظ جهینتدربلندمدت و 
 در رگذاریثأت یعامل عنوانبه کشاورزان یاقتصاد تیوضع. شودیم
. شد مطرح آفات یقیتلف تيريمد مانند هاینوآور کاربردنبه

 ینقش مهم یاجتماع یریمتغ عنوانبه زین یاطالعات یهاکانال
 یقیتحقDaku (2000 ). (Rahman, 2010) در نگرش افراد دارد

 تونيدانش و نگرش باغداران ز یبررس عنوانبه یآلبان شمال در
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. داد انجام تونيز آفات تيريمد و هاکشآفتاستفاده از  دربارة
در شناخت آفات،  یو اجتماع ینشان داد عوامل اقتصاد جينتا
 .است مؤثرآفات  یقیتلف تيريمد رشيآفات و پذ تيريمد

هرگونه تالش برای ترويج مديريت  ،طورکه گفته شد همان
تلفیقی آفات نیازمند مساعدت کشاورزان است و کشاورزان 
نقش اصلی را در کاهش يا افزايش مصرف سموم دارند که اين 

مديريت تلفیقی آفات  دربارةکشاورزان  ةنیازمند نگرش سازند
بررسی  ةهای زيادی دربار (. پژوهشVinegar,2010)  است

است که  گرفتهمديريت تلفیقی آفات انجام  ةدربارنگرش افراد 
 شود: میها اشاره  به تعدادی از آن

Ali & Shareh  (2008)  در پژوهش خود به اين نتیجه
های اطالعاتی  کانالرسیدند که بین متغیرهای سن، درآمد و 

داری  معنی ةرابطمديريت تلفیقی آفات  دربارةبا نگرش افراد 
 دارد. وجود 

Nichol & Kennedy  (2008) جهینت نيا به یپژوهش در 
بر نگرش  ،یمانند درآمد کشاورز ،یاقتصاد عوامل که دندیرس

 .دارد ریتأث یفناور نيا یریکارگبهآفات و  یقیتلف تيريمد دربارة
Dima (2010 و ) Siragusa & Dixon(2009 در )

صورت جداگانه انجام دادند به نتايجی  بههايی که  پژوهش
دهد بیشتر افراد مورد مطالعه  میدست يافتند که نشان 

 فناوری مديريت تلفیقی آفات دارند و از دربارةنگرش مثبتی 
 کنند.  میاين روش استفاده 

با توجه به شرايط اقلیمی دهستان کارده شهرستان مشهد 
 ةمنطقه و ارائمیوه در اين  های باغهکتار  2500و وجود 

مديريت تلفیقی آفات در  زمینةهای ترويجی در  برنامه
 ةريزی اثربخش برای اشاع های گذشته و لزوم برنامه سال

راهبرد مديريت تلفیقی آفات برای کاهش مصرف سموم 
شیمیايی در منطقه، اين پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل 

مديريت  ةدربارثر بر نگرش باغداران ؤاجتماعی و اقتصادی م
و برای دستیابی به  استتلفیقی آفات در شهرستان مشهد 

 ه است:گرفتاهداف اختصاصی زير انجام 
 ای پاسخگويان های فردی و حرفه بررسی ويژگی .1
مديريت تلفیقی  دربارةبررسی نگرش باغداران پاسخگو  .2
 آفات

ای  حرفههای فردی و  بررسی رابطه بین ويژگی .3
 مديريت تلفیقی آفات دربارةها  پاسخگويان با نگرش آن

 دربارةبر نگرش باغداران پاسخگو ثر ؤمتعیین عوامل  .4
 مديريت تلفیقی آفات 

 

 ها مواد و روش
حاضر از لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ کنترل  پژوهش

ها  دادهگردآوری  ةنحوبه لحاظ  و آزمايشی متغیرها غیر
 ةجامع. گرفتراهبرد پیمايش انجام  ةپايو بر است میدانی 

که باغ فعال در باغداری بودند آماری مورد نظر کشاورزان 
باغدار با استفاده از  1500. حجم نمونه از بین ندداشتمیوه 

 نفر تعیین شدند.  160(، 1فرمول کوکران )
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در اين تحقیق پرسشنامه بود. روايی  شده ابزار استفاده
گروه ترويج و  انادتپرسشنامه براساس نظر جمعی از اس

د و برای شيید أآموزش کشاورزی و جمعی از متخصصان ت
 درصد 5عدد پرسشنامه )حدود  سیتعیین پايايی پرسشنامه، 

ی ا  افراد نمونه مورد مطالعه( در دهستان تبادکان بین جامعه
، آلفای spss15افزار  مشابه توزيع شد. با استفاده از نرم

ای مختلف ه  درمجموع برای بخش درصد 80کرونباخ 
 دست آمد. پرسشنامه به

 ةگويه در زمین 24مبنای سنجش نگرش  ،در اين تحقیق
مديريت تلفیقی آفات با مخاطب به استفاده از  ةمیزان عالق

های اين روش و آگاهی  توجه به اهداف، مزايا و محدوديت
باغدار از اهداف و مزايای مديريت تلفیقی آفات، در 

و  ويژهمثبت و منفی، دارای ترتیب  های ای از عبارت مجموعه
تدوين شده بودند. باغداران  ای ويژهترتیب  های مساوی به وزن

قسمتی  چهارها در مقیاس  میزان موافقت خود را با گويه
اعالم ( 4تا  1 ةمخالفم، در دامن موافقم تا کامالً لیکرت )کامالً

بندی پاسخگويان براساس سطوح نگرش  کردند. برای گروه
مديريت تلفیقی آفات، از تفاوت انحراف معیار از  دربارة

(. میزان Qumar, 2002استفاده شد )( ISDMمیانگین )
 بدسطح چهار مديريت تلفیقی آفات به  دربارةنگرش باغداران 

(Aًنسبتا ،) ( بدBًنسبتا ، ) ( خوبC( و خوب )D ) تقسیم شد
براساس کمینه، میانگین، انحراف معیار و بیشینه از روش که 
انحراف معیار از میانگین استفاده شد که اين روش از  ةفاصل

شود.  میسنجش نگرش محسوب  برایهای مطرح  روش جمله
سطح بر اساس  چهارشده به  کسبتبديل امتیازات  ةنحو

 دست آمد: بهفرمول زير 

(2) 

A :  Min A Min Sd

B:  Min Sd B Mean

C :  Mean C Mean Sd

D :  Mean Sd D Max
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 نتایج و بحث
  تحقیق نمونة عضو باغداران ای حرفه و فردی های ویژگی بررسی

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

باغداران مورد مطالعه مالکیت  درصد 50حدود  ،همچنین
پاسخگويان میزان مالکیت  درصد 50شخصی دارند. بیش از 

 ةمنطقبودن  مالک خرده گرانبیهکتار را دارند که  5/1زير 
 (.1تحقیق است )جدول 

 
 قیتحق نمونةباغداران عضو  یاحرفهو  یشخص اتیخصوص یآمار عیتوز. 1 جدول

 باغداران گروه مستقل یرهایمتغ فیرد

 %60 سال 43-32 سن 1
 %50 ییابتدا سواد 2
 %57 هکتار 5/1 ریز )هکتار( تیمالک زانیم 3
 %49 یشخص ملک تیمالک نوع 4

 
 یهابرنامهاستفاده از  زانی)م یاطالعات یهاکانالاز  استفاده

 شينما ون،يزيتلو یکشاورز یهابرنامه و،يراد یکشاورز
 ،یکشاورز یهاکتاب و ها مجله مطالعة ،یجيترو یها لمیف

 یها هينشراستفاده از  ،یعموم یهاروزنامه و ها مجله مطالعة
آفات  یقیتلف تيرياز روش مد که يیهاباغاز  ديبازد ،یجيترو

 تياکثر در( یجيترو یهاکالسو شرکت در  اندکردهاستفاده 
 باغداراندرصد  91در حد متوسط است.  درصد 54 یعني افراد

 مختلف اماکن و افراد به)مراجعه  یجيترو تماس کم حد در
اهیناظر گ مانند آفات یقیتلف تيريمد و یباغدار مسائل درمورد

 ،یکشاورز مروج بخش، یپزشکاهیگ کینیکل روستا، یپزشک
 باغداران نمونه، گان،يهمسا ،یکشاورز یها نهاده یهافروشگاه

کارشناسان  ،هاباغاز  یعلم یدهايروستا، بازد یشرکت تعاون
 یکشاورز تيريمد ،یرهبران محل مراکز خدمات کشاورزی،

 (.2 )جدول ندا داشته( شهرستان
 

 قیتحق نمونةباغداران عضو  یجیو تماس ترو یجیترو یهاکالس در شرکت ،یاطالعات یهاکانالاستفاده از  زانیم یآمار عیتوز .2 جدول

 نیانگیم مستقل یرهایمتغ فیرد

 86/1 یاطالعات یهاکانالاستفاده از  زانیم 1
 11/1 یجیترو تماس 2

 4 =ادیزیلیخ، 3= ادی، ز2 =متوسط، 1 =کم، 0 =چیه             

 
هزار  2750000میانگین درآمد باغداران مورد مطالعه 

و نشان  استتومان در سال است. اين مقدار بسیار کم 
برای دهد باغداران منطقه وضعیت معیشتی خوبی ندارند.  می

که  استکیلومتر  75اکثريت افراد میزان فاصله تا شهر حدود 
. دوری دهد نشان میتا شهر را دوری مسافت اين افراد 

نتیجه درکاهش تماس باغداران با شهر و  موجبفت مسا
 شود.  میخبری از امکانات و منابع اطالعاتی  بی

 
 
 

  آفات تلفیقی مدیریت دربارة پاسخگویان نگرش میزان بررسی -

از افراد  درصد 7/57بندی شد.  طبقهسطح  چهارنگرش به 
مديريت تلفیقی آفات دارند. نگرش دربارة خوبی  نگرش نسبتاً

 نگرش نسبتاًها  آن درصد 35خوب و پاسخگويان  درصد 5/7
به آن  3که در جدول  مديريت تلفیقی آفات داشتنددربارة بد 

دربارة بیشتر باغداران  دهد می د. اين آمار نشانوش میاشاره 
خوبی دارند. اين نتیجه  مديريت تلفیقی آفات نگرش نسبتاً

 & Siragusa ( و 2010) Dimaمطابق با نتايج تحقیقات 

Dixon(2009 )کنند.  يید میأو اين نتايج را ت است 
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 آفات یقیتلف تیریمد دربارة قیتحق ةنگرش باغداران عضو نمون یآمار عیتوز .3 جدول

 یتجمع درصد ینسب درصد درصد یفراوان نگرش سطوح

 35 35 35 56 بد نسبتاً

 5/92 5/57 5/57 72 خوب نسبتاً
 100 5/7 5/7 12 خوب

  100 100 160 کل جمع
 35/0= انسیوار ،59/0=اریانحراف مع ،)متوسط( 3 =مد، 65= نیانگیم                            

 
مستقل مورد مطالعه و نگرش  یرهایمتغ نیب ةرابط یبررس

 آفات یقیتلف تیریمد دربارةباغداران 

 یرهاینگرش و متغ ةوابست ریمتغ انیم ةرابط نییتع یبرا
 رسونیو پ رمنیاسپ یهمبستگ بيمستقل پژوهش از ضر

 رابطة ریسه متغ فقط قیتحق یرهایمتغ نیاستفاده شد. از ب
 1 سطح در. (4 )جدول داشتند وابسته ریمتغ با یمعنادار
مستقل فاصله از  ریمتغ نیب یداریمعن و یمنف رابطة ،درصد

 وجود آفات یقیتلف تيريمد دربارة انيشهر با نگرش پاسخگو
 هرچه گفت توانیدرصد م 99 نانیبا اطم ،گريد انیبه ب ؛دارد

 دربارة هاداشتند، نگرش آن یشتریب ةفاصل شهر از باغداران
 Parthab یهاپژوهش. بود تریمنف آفات یقیتلف تيريمد

 ديیتأرا  جهینت نيا Rajotte & Norton  (2005)و (2008)
 نیب یداریو معن یمنف ةرابط ،درصد 5/0 سطح در. اند کرده
 دربارة انيبا نگرش پاسخگو یاطالعات یهاکانال مستقل ریمتغ

 95 نانیبا اطم ،گريد انیب به ؛دارد وجود آفات یقیتلف تيريمد
 یاطالعات یهاکانال از باغداران هرچه گفت توانیدرصد م

 یقیتلف تيريمد دربارة هاآن نگرش بودند، کرده استفاده شتریب
 زانیم مستقل ریمتغ نیب رابطه وجود. بود تریمنف آفات

 یقیتلف تيريمد دربارةو نگرش  یاطالعات یهاکانال از استفاده
  Ali & Sharehو Daku  (2000)یاه  پژوهش جينتا با آفات

و  مثبت رابطة ،درصد 5/0 سطح دردارد.  مطابقت (2008)
 انيمستقل درآمد با نگرش پاسخگو ریمتغ نیب یداریمعن

با  ،گريد انیب به ؛دارد وجود آفات یقیتلف تيريمد دربارة
 درآمد باغداران هرچه گفت توانیمدرصد  95 نانیاطم

آفات  یقیتلف تيريمد دربارة هاآن نگرش داشتند، یشتریب
  Daku  (2000)، Ali & Sharehیهاپژوهشبود.  ترمثبت

 . اندکرده ديیتأرا  جهینت نيا Montgomery  (2011) و(2008)

 

 قیتحق مستقل  یرهایمتغ با آفات یقیتلف تیریمد دربارة قیتحق نمونةنگرش باغداران عضو  نیب یهمبستگ نییتع .4 جدول

 بیضر مقدار وابسته ریمتغ مستقل ریمتغ فیرد

 * -230/0 آفات یقیتلف تیریمد دربارةباغداران  نگرش شهر از فاصله 1
 **33/0 آفات یقیتلف تیریمد دربارةباغداران  نگرش درآمد 2
 ** -516/0 آفات یقیتلف تیریمد دربارةباغداران  نگرش یاطالعات یهااستفاده از کانال  زانیم 3

 درصد 1 سطح در داریمعن **          درصد 5/0 سطح در داریمعن *            
 

نگرش  زانیبر م ثرؤم یاقتصاد و یاجتماع عوامل لیتحل

 آفات  یقیتلف تیریمد دربارة انیپاسخگو

گام، پس از واردکردن متغیرهای  به تحلیل رگرسیون گام
تحقیق  ةداری با متغیر وابست مستقلی که همبستگی معنی

دهد  نشان می 5داشتند، تا دو مرحله پیش رفت. نتايج جدول 
های اطالعاتی وارد  در اولین گام متغیر میزان استفاده از کانال

( آن برابر R) ةچندگاند. مقدار ضريب همبستگی شمعادله 
 ؛است درصد 29( برابر R2و ضريب تعیین آن ) درصد 53
نگرش  ةاز تغییرات متغیر وابست درصد 29 ،عبارت ديگر به

 شود.  مديريت تلفیقی آفات توسط اين متغیر تبیین میدربارة 

ضريب ده است. شمتغیر درآمد وارد معادله  ،در گام دوم
و ضريب تعیین  درصد 66( آن برابر R) ةچندگانهمبستگی 

از  درصد 15توان گفت  می ؛است درصد 44( برابر R2آن )
مديريت تلفیقی آفات دربارة نگرش  ةتغییرات متغیر وابست

در مدل نهايی  R2شود. میزان   توسط اين متغیر تبیین می
 بیان ودست آمد  به درصد 44مطابق نتايج تحلیل رگرسیون 

های اطالعاتی  متغیر درآمد و استفاده از کانال 2 کند می
از عوامل اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر  درصد 44درمجموع 

مديريت تلفیقی آفات را تبیین دربارة نگرش باغداران 
(، Betaبا توجه به مقادير بتا ) ،6کنند. در جدول  می
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عنوان  های اطالعاتی به متغیرهای درآمد و استفاده از کانال
مديريت دربارة بیشترين متغیرهای اثرگذار بر نگرش باغداران 

دست آمد که متغیر میزان استفاده از کانال  تلفیقی آفات به

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

 

 آفات یقیتلف تیریمد دربارةپژوهش  ةنمون عضو باغداران نگرش بر ثرؤم یو اقتصاد یعوامل اجتماع نییتع یچندگانه برا ونیرگرس .5 جدول

 ریمتغ
 یهمبستگ بیضر

(R) 

 نییتع بیضر

(R square) 

 شدهلیتعد بیضر

(Adjusted R square) 

 استاندارد یخطا

(std.error) 

 50/0 28/0 29/0 53/0 یاطالعات یهاکانالاستفاده از  زانیم

 45/0 42/0 44/0 66/0 درآمد
 

 آفات یقیتلف تیریمد دربارة پژوهش نمونةنگرش باغداران عضو  بر رگذاریثأت یرهایمتغ ریتأثمقدار  .6 جدول

 ریمتغ
 استاندارد ریغ بیضرا

(B) 

 استاندارد بیضرا

(Beta) 

 یداریمعن سطح

(sig) 

 استاندارد یخطا

(std.error) 

 078/0 00/0 53/0 40/0 یاطالعات یهاکانالاستفاده از  زانیم

 081/0 005/0 25/0 23/0 درآمد

 

خطی  ةمعادلتوان  می ،6با توجه به اطالعات جدول 
 صورت زير نوشت: بهتحلیل رگرسیونی را 

(3)                 (2X)b ( +1X)b +a  =Y 

2X 23/0  +1X 40/0  +16/2  =Y 

= نگرش باغداران عضو Y گونه است: ايناجزای معادله 
= میزان 1X مديريت تلفیقی آفات،دربارة تحقیق  ةنمون

 ،= درآمد. درنتیجه2Xهای اطالعاتی و  استفاده از کانال
شود از بین متغیرهای مورد مطالعه، تنها دو  مشاهده می

دربارة در تبیین تغییرات متغیر نگرش باغداران  باالمتغیر 
 مديريت تلفیقی آفات نقش دارند.

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
پايدار کشاورزی و  ةتوسعجهانی به سمت  ةجامعبا گرايش 

 ةاستفادهای تولید محصوالت کشاورزی با  روشاستفاده از 
بسیار مهم است هايی  روش داشتنکش،  آفتحداقل از سموم 

کند.  میکه به حفظ محیط زيست و امنیت غذايی کمک 
های جديد کنترل آفات مانند  نوآوریبديهی است پذيرش 

 ةتوسعترين عوامل دستیابی به  ز مهممديريت تلفیقی آفات، ا
های  لفهؤمپايدار کشاورزی است. با توجه به اينکه نگرش از 

رفتار پذيرش نوآوری است، نگرش  ةدهند تشکیلاصلی 
مخاطبان به پذيرش اين فناوری بسیار مهم است. 

مديريت تلفیقی آفات انجام  زمینةهايی که در  ريزی برنامه
اين  ةاشاعهای دقیق برای  ریگیرد نیاز به سیاستگذا می

 شود. منجر نوآوری دارد تا به رفتار پذيرش اين نوآوری 

بیش از نیمی از  اين است که گرهای پژوهش نشان يافته 
 دربارةخوبی  افراد مورد مطالعه در اين پژوهش نگرش نسبتاً

تحقیق با  ةنمونبیشتر افراد عضو مديريت تلفیقی آفات دارند. 
های مديريت تلفیقی آفات موافق هستند و  روشکارگیری  به

اين نوآوری دارند. اين نتیجه نشان دربارة نگرش مثبتی 
مناسب توانسته است بر  های اقدامدهد ترويج کشاورزی با  می

 ةآمادبگذارد و باغداران اين منطقه ثیر أتنگرش باغداران 
 کارگیری راهبرد مديريت تلفیقی آفات هستند. به

بین متغیرهای مستقل پژوهش و  ةطرابنتايج بررسی 
منفی  ةرابطدرصد  1اين بود که در سطح  گرانبیمتغیر وابسته 

داری بین متغیر مستقل فاصله از شهر با نگرش  معنیو 
درصد  5/0مديريت تلفیقی آفات، در سطح دربارة پاسخگويان 

های  داری بین متغیر مستقل کانال معنیمنفی و  ةرابط
مديريت تلفیقی آفات و دربارة اطالعاتی با نگرش پاسخگويان 

داری بین متغیر  معنیمثبت و  ةرابطدرصد  5/0در سطح 
مديريت تلفیقی دربارة مستقل درآمد با نگرش پاسخگويان 

 گرانبینتايج رگرسیون چندگانه  ،آفات وجود دارد. همچنین
دربارة گرش ن ةوابستدرصد از واريانس متغیر  44اين است که 

مديريت تلفیقی آفات توسط متغیرهای میزان استفاده از 
شود. با توجه به اين  میهای اطالعاتی و درآمد تبیین  کانال

 شود:  مینتايج پیشنهاد 
 بیشتری فاصلة شهر از که باغدارانی اينکه به توجه با. 1

 آفات تلفیقی مديريت دربارة تری منفی نگرش داشتند،
 فاصلة شهر از که روستاهايی برای شود می پیشنهاد داشتند،
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 دانش افزايش و آگاهی زمینة در الزم امکانات دارند، بیشتری
 آفات تلفیقی مديريت راهبرد زمینة در هاآن نگرش بهبود و

 .دشو فراهم

 استفاده بیشتر اطالعاتی های کانال از که افرادی. 2
 آفات تلفیقی مديريت دربارة تری منفی نگرش کردند، می

 متوسط حد در اطالعاتی های کانال از باغداران و داشتند
 به توجه با مناسب های کانال از استفاده لزوم. اند کرده استفاده

 اطالعاتی های کانال از استفاده. شود می آشکار منطقه نیاز
 اين وجودآمدن به موجب اولیه نیازسنجی بدون نامناسب

 اينکه به توجه با گفت توان می .شود می منطقه در نتیجه
 شناسی بوم اصل است، سنتی کامالً منطقه اين در باغداری

 و شود نمی گرفته درنظر ترويجی های ريزی برنامه برای
 افزايش آن درنتیجة و تولید افزايش فقط ترويجی های برنامه

. گیرند می درنظر تولید افزايش برای را سموم مصرف
 اصل فقط و گیرد می درنظر را پايداری سنتی، کشاورزی

 افزايش به فقط حاضر عصر در ولی دارد، نظر در را معیشت
 برای. شود می تأکید ها نهاده از محابا بی استفادة و تولید
 آفات، تلفیقی مديريت زمینة در ترويجی های طرح ريزی برنامه

 قرار نظر مد سنتی کشاورزی به توجه و شناسی بوم اصل بايد
 توجه با مناسب اطالعاتی های کانال از شود می پیشنهاد. گیرد

 .شود استفاده شناسی بوم اصل و منطقه نیاز به

با توجه به اينکه افرادی که درآمد بیشتری داشتند، . 3

مديريت تلفیقی آفات داشتند، پیشنهاد دربارة نگرش بهتری 

های ترويجی مديريت تلفیق آفات به اصل  برنامهشود در  می

در صورت استفاده از اين راهبرد و اصل خريد  -افزايش درآمد

که به اين روش تولید توجه شود  -تضمینی محصوالتی

تواند  میاين راهبرد هم  برایهای حمايتی  وام ةارائشوند.  می

 ند.کبه ترويج اين فناوری کمک 

 وابستة متغیر واريانس از درصد 44 هاينک به توجه با. 4
 میزان متغیرهای توسط آفات تلفیقی مديريت دربارة نگرش

 شود، می تبیین درآمد و اطالعاتی های کانال از استفاده
 اشاعة برای مناسب اطالعاتی های کانال از شود می پیشنهاد

 درآمد افزايش به و شود استفاده آفات تلفیقی مديريت راهبرد
 .شود توجه باغداران
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