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بر دانش فنی مدیریت تلفیقی آفات پسته کاران استان کرمانمؤثريهاسازه

١*محمدرضایی و داریوش حیاتیمحمد

)17/10/96؛ پذیرش: 14/09/95(دریافت: 
چکیده

نـش و  آفات روشی متکـی بـر دا  مدیریت تلفیقی آفات در کاهش استفاده از سموم شیمیایی نقش بسزایی دارد. همچنین، مدیریت تلفیقی
نقش قابل توجهی در پـذیرش و کـاربرد ایـن روش دارد. هـدف از پـژوهش حاضـر       ،رو، دانش فنییناهاي فنی کشاورزان است. از مهارت

ي جامعـه .اسـت بـوده اسـتان کرمـان  پسته کـاران آفات در میان تلفیقیهاي اثرگذار بر دانش فنی مدیریت شناسایی و بررسی نقش سازه
اند که مدیریت تلفیقی آفات را در باغات خود به اجرا در آورده بودند. روش انجام مطالعـه از  کارانی تشکیل دادهپستهآماري این پژوهش را

اي، اي دو مرحلـه گیـري خوشـه  ساخته بوده است. بر اسـاس روش نمونـه  محققيآوري اطالعات، پرسشنامهنوع پیمایش بوده و ابزار جمع
نمونه انتخاب گردیدند. با انجام یک مطالعه راهنما، میزان پایایی ابزار سـنجش، مـورد بررسـی و تأییـد قـرار      عنوان کار بههتپس225تعداد 

کـاران نسـبت بـه اثـرات محـیط زیسـتی       هاي خدمات ترویجی و نشر نوآوري، نگرش پستههاي این مطالعه نشان دادکه سازهگرفت. یافته
درصد از تغییـرات متغیـر وابسـته میـزان     64اند که در حدود یالت در مجموع توانستهمدیریت تلفیقی آفات، میانگین درآمد و سطح تحص

هـاي  د. همچنین در ادامه، میزان اثرات غیر مسـتقیم سـازه  نبینی نمایکاران در زمینه مدیریت تلفیقی آفات پسته را پیشدانش فنی پسته
مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن در قالب یک مدل تجربی در ،بستههاي میانجی بر متغیر وافردي، اقتصادي و فناوري از طریق متغیر

کاران هتمنظور ارتقاء دانش فنی پسبر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، پیشنهادهاي کاربردي در انتهاي مقاله بهمقاله ارائه گردیده است.
در زمینه مدیریت تلفیقی آفات پسته، ارائه گردیده است.

.، نگرش محیط زیستیکارانپستهمدیریت تلفیقی آفات، دانش فنی، :یديهاي کلواژه
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مقدمه
یاري بـر محصـوالت   بسـ هـاي تزراعی ساالنه خسـار آفات

،تامقابله بـا ایـن خسـار   منظوربهکنند. کشاورزي وارد می
.استآفاتمبارزه شیمایی براي کنترل ،ترین روشمرسوم
نخسـت  ،شـیمیایی مـدت از سـموم  اسـتفاده بلنـد  امروزه
جدي اترا با تهدیدهاانسانزیست و سپس سالمت محیط
منظـور بـه المللـی ینبـ جوامع روینااز .ساخته استروبرو 

هـاي جـایگزین سـموم شـیمیایی     ابداع و شناسـایی روش 
و همکـاران،  اتحـادي (انـد اي انجـام داده مطالعات گسترده

ــومزیســتدر. )1390 ــاب )Agroecosystems(زراعــیيه
،شـیمیایی هـاي نهـاده ازنامتعـادل وحدازبیشاستفاده

هـاي جـدي   خسـارت وتولیـد يهاهزینهافزایشعاملی بر
،زیسـتی محـیط کاهش اثرات منظوربهاست.زیستیمحیط
اثـرات بـه پاسـخ درپایـدار کشـاورزي توسـعه برايتقاضا

ته اسـ یافتـ توسـعه  کشـاورزي اقتصـادي وزیستیمحیط
)Conway & Barbier, 2013;1620et al.,Midega(. در

Integrated Pest(مــدیریت تلفیقــی آفــات،ایـن راســتا 

Management(IPM)( ــر روش ــه ب ــا تکی ــی و ب ــاي زراع ه
ثر است.ؤبیولوژیک در کاهش استفاده از سموم شیمیایی م

,Horst(هورسـت  مـدیریت تلفیقـی   ،معتقـد اسـت  )2013
کاهش اثرات مخرب سموم شـیمیایی در  حلراهتنها آفات

.  استکنار حفظ سطح تولید محصوالت کشاورزي 
در آسـیا بـه   مـدیریت تلفیقـی آفـات   تاریخچه اسـتفاده از  
کـرم سـاقه خـوار    مبارزه بـا  منظوربهاستفاده از این روش 

Flint(گرددمیدر اندونزي باز)Chilo suppressalis(برنج

& Van den Bosch, بودن این مؤثریج مبنی بر . نتا)2012
ــین  ــرنجروش در ب ــارانب ــدونزیایی، ســایر کشــورهاي ک ان

از آســیایی را بــه ســمت اســتفاده از ایــن روش ســوق داد. 
اسـتفاده بـه  ایـن روش در ایـران،  تاریخچه کـاربرد ، طرفی

,Veisi(رددگبرمیآزمایشی در برخی مزارع  این با. )2008
خـوار و بـار جهـانی   سـازمان آمـار اسـاس ایران بروجود،

)Food and Agricultural Organization of United

Nations(مـدیریت تلفیقـی   از لحاظ کـاربرد پیشتازکشور
Fathi(اسـت خاورمیانـه درآفـات  et al., پسـته  .)2011

در میـزان ارزآوري با بیشترینراهبرديمحصولی عنوانبه
در از اهمیـت خاصـی   بین محصـوالت کشـاورزي همـواره    

,Pakravan & Kavoosi Kalashami(استایران برخوردار

هــاي شــیمیایی اســتفاده از روشاز ســوي دیگــر،. )2011

عـالوه بـر افـزایش هزینـه،     پسـته،  آفاتمبارزه با منظوربه
را بـا خطـرات جـدي روبـرو     ایـن محصـول   غذاییسالمت

طوري که این عامل منجر به کـاهش شـدید   . ساخته است
ــن در  ــادرات ای ــارات ص ــول و خس ــتیمحص ــیط زیس مح

Pakravan & Kavoosi(شده اسـت ناپذیر به باغات جبران

Kalashami, روش عنـوان بهمدیریت تلفیقی آفات. )2011
هـا کـش اثـرات مضـر آفـت   کـاهش  منظوربهمبارزه پایدار 

چند پزشکی هاي گیاهتوسط نهادهاي کشاورزي و کلینیک
ود. با توجه به نقش شتوصیه میپسته کارانسالی است به 

در کاهش استفاده از سموم شـیمیایی این روشچشمگیر 
)Horst, 2013; Midega et al., آناســتفاده از )2016

ته پسـ آفـات بـا  ثرؤمـ مبـارزه  يحلی در زمینهتواند راهمی
ایـن  یريکـارگ بهدر مؤثرهايسازهبنابراین توجه به ؛ باشد
داشـته  د ایـن روش  تواند نقش بسزایی در کـاربر می،روش
چرا که در مواردي بـه دلیـل عـدم اطـالع از اصـول      .باشد

انــد روش بســیاري از کشــاورزان نتوانســتهکــاربردي ایــن 
قرار ه دمورد استفاآن طور که بایدرامدیریت تلفیقی آفات

(اتحادي و همکاران، مند شوندهاي آن بهرهداده و از مزیت
دانـش برمبتنیشیرومدیریت تلفیقی آفاتزیرا؛ )1390
يزمینــهدرگــذاريســرمایهنیازمنــدآناجــرايواســت

Aheeyar&Jayasooriya,(اســتکشــاورزانآمــوزش

2016.(
مـدیریت تلفیقـی   یريکـارگ بـه مجموعه اصول ،دانش فنی

و شناخت مزایـاي  یريکارگبهکه دو بعد دانشاستآفات
Midega(گیـرد مـی بررا درمحیط زیستی et al., 2016;

Abtew et al., Cockburn(و همکارانکوکبرن).2016 et

al., مـدیریت تلفیقـی   ازآگـاهی کـه  ) بر این باورنـد 2014
وپـذیرش درتـوجهی قابـل نقشکشاورزانبیندرآفات

ــاد ــهاعتم ــسب ــاآننف ــتفادهدره ــنازاس .داردروشای
ازناشـی هايزیانازکشاورزاندانشکمبودکه گونههمان

ازتولیـد فرآینـد درهـا آنپـایین مشـارکت وهاکشفتآ
فنــیدانـش ارتقـا فرآینـد رويپــیشهـاي چـالش جملـه 

ــاورزان ــبتکش ــهنس ــدیریتب ــیم ــاتتلفیق ــتآف اس
ــایی،( ــوریا و ). 1392محمدرضــــ ــار     جایاســــ آهیــــ
), 2016AheeyarJayasooriya &(کــهدبــر ایــن باورنــ

وابسـته بـه   آفاتمدیریت تلفیقی فرآیند کسب دانش فنی 
ي است کـه شـناخت ایـن فرآینـد عامـل      دمتعدهايسازه

در بـین کشـاورزانی اسـت کـه     این فناوريکلیدي در نشر 
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د. نــکنوالنی از ســموم شــیمایی اســتفاده مــیســالیان طــ
ایـن  ،پیداسـت مدیریت تلفیقـی آفـات  که از نام طورهمان

روش بر پایه اجراي تلفیقی و هماهنگ چنـدین روش مبـارزه   
ي هـا مهـارت کسـب نیازمنداست. پس کشاورزاناستوارفاتآ

مـدیریت تلفیقـی آفـات   هايالزم کاربرد و مدیریت تکنولوژي
ثر از أاما فرآیند کسـب دانـش توسـط کشـاورزان متـ     ؛ هستند
متعــددي اســت کــه ریشــه در بافــت اجتمــاعی، هــايســازه

Vidogbéna(اقتصادي و فرهنگـی جوامـع روسـتایی دارد    et

al., نقـش  شناسایی و بررسـی ،هدف از مطالعه حاضر.)2015
در بـین  مـدیریت تلفیقـی آفـات   مؤثر بر دانش فنیهاي سازه

بنابراین، فرضیه اصلی مطالعـه  ؛ استان کرمان استپسته کاران
هـا آنو نحوه اثرگـذاري مؤثريهاسازهحاضر بر پایه شناسایی 

استوار است.مدیریت تلفیقی آفاتبر دانش فنی 
Farmers(هاي روستایی در قالـب مدرسـه در مزرعـه   آموزش

Field School(FFS)(    موجب افزایش دانـش فنـی کشـاورزان
مدیریت تلفیقـی  بسیاري از نقاط دنیا روش کهايگونهبهشده 
داننـد مـی ناپـذیر ییجـدا ءرا دو جزو مزرعه در مدرسهآفات

1390Lamichhaneاتحـادي و همکـاران،   ( et al., ). از;2015
آموزشـی و ترویجـی در برگـزاري    سوي دیگر نقش نهادهـاي  

افـزایش  منظـور بـه خصوصبهیهاي آموزشها و کارگاهکالس
بـا  یپاشـ سـم توان کشاورزان در تشخیص زمان مناسب براي 

را آفـات )Economic Threshold(ه به آسـتانه اقتصـادي  توج
، کهنـه شـهري  افسـري حیـدري و  (گرفـت یـده نادتـوان  نمی

1389(.
مـدیریت  در کنار نقش ترویج کشاورزي در ارتقا دانـش فنـی  

اکتسـاب  فـردي در رونـد   هـاي سـازه کشاورزان،تلفیقی آفات 
همکاران و دهیعلّیقربانی پیرکه ايگونهبه. یرگذارندتأثدانش 

مثبتـی در  شنـد سـن و سـابقه باغـداري نقـ     معتقد) 1391(
امـا  ؛ دمـدیریتی ایـن تکنولـوژي دار   يهامهارتفرآیند کسب 

مل منفی بر پذیرش ایـن  شواهدي نیز وجود دارد که سن را عا
Timprasert(اندروش دانسته et al., یالت . سطح تحصـ )2014

تري در مـؤثر توانـد نقـش   فـردي مـی  هايسازهدر میان سایر 
کهنـه  حیـدري و افسـري  کسب دانش کشاورزان ایفـا نمایـد.   

Cockburnهمکـاران ( و کـوکبرن و  )1389(شـهري  et al.,

بر ایـن باورنـد هـر چـه کشـاورزان سـطح تحصـیالت        )2014
سرعت اخذ دانش فنی مدیریت تلفیقـی  ،باالتري داشته باشند

کشـاورزان و  اجتمـاعی مشـارکت . باالتر استهاآنبراي آفات
فـردي در  هايسازهر تواند در کنار سایمیهاآنروحیه نوآوري 

باشد. مطالعـات ثرمؤمدیریت تلفیقی آفاتافزایش دانش فنی

Khan(و همکـاران خان et al., ن داد کشـاورزانی  نشـا )2015
ی برخـوردار  یهـاي روسـتایی از مشـارکت بـاال    که در فعالیـت 

یقـی تلفیریتمـد يباالتري در زمینهبه مراتب دانش،هستند
محـیط زیسـتی  نگرش کشاورزان نسبت به اثرات .رندداآفات

عامل فـردي در اخـذ   ینترممهعنوانبهمدیریت تلفیقی آفات
(اتحـادي و همکـاران،   شـود شناخته مـی ي ژدانش این تکنولو

Van Den Berg؛1390 & Jiggins, و خـان . اگرچـه )2007
Khanهمکاران ( et al., بر نقش دانش فنی بر افـزایش  )2011

مدیریت تلفیقـی  زیستیمحیطمناسب نسبت به اثراتنگرش
مبتنی بر نقـش مثبـت نگـرش   اما شواهدي ،دناشاره دارآفات

در ارتقـا دانـش و پـذیرش مـدیریت     زیسـتی محـیط مطلوب
Van Den Berg(اسـت  موجـود  آفـات تلفیقـی   & Jiggins,

2007(.
مدیریت تلفیقـی آفـات   شرایط اقتصادي کشاورزان در پذیرش

همـی در  اقتصـادي م سـازه دخیل هستند. درآمـد کشـاورزان   
ایـن احتمـال   ،نتیجـه در . اسـت مدیریت تلفیقی آفاتکاربرد 

مـدیریت تلفیقـی   هاي اقتصادي بر دانش فنیوجود دارد سازه
Davisباشـد ( نیز اثرگذار آفات  et al.,2012(  آدام و . مطالعـات

Adam(همکاران et al., در صورتی کـه  دهدمینشان )2015
بیشـتر از هزینـه   مـدیریت تلفیقـی آفـات   هـاي فناوريهزینه 

مایل کمتري بـه  کشاورزان ت،باشداستفاده از سموم شیمیایی 
از سـوي  .خواهنـد داشـت  مدیریت تلفیقـی آفـات  استفاده از 

,Khan & Damalas(خان و دامـاالس مطالعات دیگر،  2015(
عاملی منفـی  ،هاي اجرایی این روشمیزان دشوارينشان داد

است و حتـی در مـواردي ایـن    ب دانش فنی کشاورزان سبر ک
شـده  مدیریت تلفیقی آفـات ذیرشها منجر به عدم پدشواري

مـدیریت  تواند بر دانـش فنـی  بنابراین موانع اجرایی می؛ است
کـه از مطالعـات پیشـین    طـور همـان .اثر گذاردتلفیقی آفات

پیداست دانش فنی کشـاورزان نقـش بسـزایی در اسـتفاده و     
از ســوي دیگــر، دارد.مــدیریت تلفیقــی آفــاتتــداوم کــاربرد

آفـات در دفـع  مدیریت تلفیقی آفاتتوان نقش کاربردينمی
روشی پایدار و ضرورت کسـب دانـش فنـی آن    عنوانبهپسته 

با توجه به هـدف پـژوهش   . گرفتیدهنادرا پسته کارانتوسط 
مـدیریت  و شواهد موجـود در پیشـینه تجربـی، دانـش فنـی     

قربـانی  (يفـرد هاي سازهثیر أدر مواردي تحت تتلفیقی آفات
ــپیر ــاران،دهیعلّی ــه  ؛1391و همک ــدري و افســري کهن حی

Van Den Berg؛1390؛ اتحادي و همکاران، 1389شهري ، 

& Jiggins, 2007; Khan et al., 2011; Khan et al., 2015;

Cockburn et al., 2014; Timprasert et al., 2014( ،
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؛ 1389کهنـه شـهري،   حیـدري و افسـري  (ترویجی هاي سازه
Lamichhane)؛1390اتحــادي و همکــاران،  et al., 2015،

Davisهاي اقتصادي (سازه et al.,2012; Adam et al., 2015

& Khan(مــدیریت تلفیقــی آفــاتفنــاوري هــايســازهو )

Damalas, ) است. از آنجایی کـه مطالعـات پیشـین هـر     2015
پـذیرش  عمدتاًاند،ها پرداختهکدام بر نقش ابعادي از این سازه

بنـابراین، مطالعـه   ؛ انددادهمدنظر قرار مدیریت تلفیقی آفات را 
بـه دنبـال   مدیریت تلفیقی آفاتحاضر با تمرکز بر دانش فنی

مـدیریت  هـا بـر دانـش فنـی     این سـازه زمانهمبررسی نقش 
راج مــدل تجربـی جــامع در ایــن  بـراي اســتخ تلفیقـی آفــات  

).1نگاره(راستاست
روش پژوهش
ي تأثیرگـذار بـر   هابررسی نقش سازهمنظوربهدر این پژوهش 

دانش فنی مدیریت تلفیقی آفات از روش پیمایش که روشـی  
عنـوان بهپرسشنامه از . استفاده شدو غیرآزمایشی است، کمی

(اسـتفاده پسـته کـاران  آوري اطالعـات از جامعـه   ابزار جمـع 
. بـر اسـاس   اسـتفاده شـد  کنندگان مـدیریت تلفیقـی آفـات)    

پسـته،  یقـات تحقمرکـز  مصاحبه صورت گرفته با کارشناسان 
کـارانی  نفـر از پسـته  1800جامعه آماري این پژوهش، حدود 

در نظر گرفته شد که مدیریت تلفیقی آفات در باغـات خـود را   
گیـري کـوهن   به اجرا در آورده بودند. با استفاده از روش نمونه

)Chohen کار به عنـوان نمونـه انتخـاب    نفر پسته225) تعداد
هـاي  از لحاظ ویژگیپسته کارانت . از آنجا که جمعیگردیدند

بـودن) امـا از لحـاظ    پسـته کـار  همسان (یباًتقرمورد مطالعه 
جغرافیایی در سـطح اسـتان کرمـان پراکنـده بودنـد از روش      

ــه . تعــداد اســتفاده شــداي مرحلــهاي دو گیــري خوشــهنمون
انتخـاب هاي هر خوشه نیـز از روش انتسـاب متناسـب    نمونه

متغیـر وابسـته پـژوهش بـه     عنوانهب). دانش 1جدول (ندشد
Midega(یريکـارگ بـه مجموعه اصول  et al., 2016; Abtew

et al., هــاي مــدیریت ) و مــدیریت صــحیح تکنولــوژي2016
و یپاشـ سـم هـاي زرد،  هاي فرومونی، کارتتله(تلفیقی آفات 

. از دیدگاه فـدر  اشاره داردپسته کارانمبارزه مکانیکی) توسط 
Federو همکاران ( et al., بـردن یپـ بـراي راه) بهترین2004

رابطـه درپیدرپیسؤاالتازاستفادهکشاورزانفنیدانشبه
هـاي مـدیریت تلفیقـی آفـات اسـت.      تکنولوژياجراينحوهبا
ابتـدا اصـول   پسـته کـاران  گیـري دانـش فنـی    اندازهمنظوربه

کاربردي مدیریت تلفیقـی آفـات بـراي پسـته بـا مصـاحبه از       
بـر  ن مرکز تحقیقات پسته ایران استخراج شـد کـه   متخصصی

بــاز و کوتــاه جــواب در قالــب پرسشــنامه ســؤال24آن یــهپا
نمـرات  يگـذار ارزشمنظـور بهعملیاتی شدند. سپس کلیدي 

سـؤال دانش افراد تهیه شد و در نهایـت بـا تعیـین ارزش هـر     
) اسـت،  Interval scaleاي (دامنه این متغیر که از نـوع فاصـله  

انتخاب گردید.100تا 0ن بی
مانچینی و ، در راستاي متغیرهاي مستقل پژوهش

Manciniهمکاران ( et al., هاي اقتصادي را ) سازه2007
اند. افزون بر این، ) مؤثر دانستهIPM(بر دانش فنی 

برحاکماقتصاديشرایطبررسیبهاقتصاديهايسازه
رانکاپستهدرآمد پذیرش مدیریت تلفیقی آفات نظیر

)Davis et al.,2012(فناوري يهاهزینهو)Adam et al.,

پسته کارانمتوسط درآمد متغیر درآمد، .پردازدمی)2015
هاي فناوري، متوسط هزینه و هزینهدر دو سال متوالی

متغیرشد.گرفت براي مدیریت تلفیقی آفات در نظر
مدیریت موانع اجرايشاملفناوريهايسازهمستقل

تا 0اي و دامنه نمره در قالب متغیري فاصلهی آفاتتلفیق
هايسازهمتغیرهمچنین،.(دامنه گسسته) ارزیابی شد6

تمامی (يباغدارسابقهتحصیالت،سطحفردي شامل سن،
یاجتماعمشارکت )،شدیدهپرساین متغیرها با واحد سال 

در هاآنمشارکت کشاورزان به میزان همکاري (
Khanدارد (ك روستایی اشاره هاي مشترفعالیت et al.,

ومیلبهنوآوريي روحیه(ينوآوريیهروح، )2015
درنوآورانهونوهايفعالیتانجامبهکشاورزانرغبت
Cockburn(تولیدي اشاره دارد فرآیند et al., ) و 2014

بودند که از بین اثرات محیط زیستینگرش نسبت به 
تحصیالت، سابقه سطح زیر کشت، سن، سطحهاآن

ي باز کوتاه جواب و مشارکت و روحیهسؤاالتباغداري با 
با استفاده از چندین گویه اينوآوري در قالب مقیاس رتبه

نگرش به اثرات محیط منظور سنجش بهارزیابی شدند. 
هایی معرفی شده در گویهاز زیستی مدیریت تلفیقی آفات 

& Van Den Berg(یگینزجبرگ و دنمطالعه ون

Jiggins, یناناطمشد. براي بررسی قابلیت استفاده) 2007
روایی) از نقطه نظرات کارشناسان و اساتید دانشکده (

. سپس تغییراتی استفاده شدکشاورزي دانشگاه شیراز 
پرسشنامه اعمال سؤاالتجزئی در جهت بهبود روایی در 

سنجش،ابزارسنجش پایاییمنظوربهگردید. همچنین،
پسته کارانبیندرمطالعه پیش آزموننجامابه

خالصه. گردیداقدامفارساستاندرنیریزشهرستان
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پسته پرسشنامهمختلفيهابخشپایاییبهمربوطنتایج
کهگونههمان. شده استارائه2جدول درترتیببهکاران

يهاشاخصپایاییشود،مشاهده میمذکورجدولدر
قبولیقابلحددرپرسشنامه،دراستفادهموردمختلف
آلفايضریبکهموارديدراستبه ذکرالزم. هستند

از تریینآن (پاازکمترومتوسطحددرشدهمحاسبه
دروهاعبارتبنديجملهاصالحبهنسبتبود،)6/0

.یدگرداقدامسؤاالتبرخیحذفموارد،ازاي پاره

سته به هدف ب،هاي پژوهش حاضرتحلیل دادهمنظوربه
از آمار توصیفی و در بخش تحلیل آماري نیز از ،مطالعه

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش 
يافزارهانرماستفاده شد. براي این منظور از گام به گام

Excell افزارنرمو 2007نسخهSPSS استفاده 21نسخه
.شد

هشپژوچهارچوب مفهومی-1نگاره

حجم نمونه به تفکیک مناطق مورد مطالعه-1جدول 
حجم نمونهدرصد از جمعیتخوشهریزخوشه

نفر1023نداردکرمان و زرند.1
نفر1227نداردسیرجان.2
نفر818نداردبردسیر.3
نفر70157داردرفسنجان.4

حجم نمونهدرصد جمعیترفسنجانخوشهریز
نفر3579-انار.1.4
نفر1023-کویه و نوق. کش2.4
نفر1023-. کبوتر خان3.4
نفر1532-. مرکزي4.4
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هاي مورد سنجش در پرسشنامهضریب آلفاي کرونباخ براي متغیر- 2جدول 
ضریب آلفامتغیر

847/0ينوآوريهیروح
814/0مشارکت

826/0نگرش نسبت به اثرات محیط زیستی مدیریت تلفیقی آفات

و بحثهافتهیا
که در بین گزارش شدسال 45پسته کارانمتوسط سن 

ترینمسنوسال20فردینترجوان،افراد نمونه مورد مطالعه
پسته کارانباغداريسابقهمتوسطداشت.سنسال84فرد
سال 9پسته کارانبود. همچنین میزان تحصیالت سال23

هاي الیتدر فعپسته کارانمیزان مشارکت .گزارش شد
دامنهبود (85/13متوسط طوربهاجتماعی و آموزشی روستا 

نتایج حاصل از آمار بود). 20تا4بینمتغیرایننمره
از پسته کاراندهد میزان استفاده غیرها نشان میتوصیفی مت

، هاکارگاهو هاکالسشرکت در (یآموزشخدمات ترویجی و 
فنی دانشبراي کسبهاي و ...)هاستفاده از خدمات مشاور

بودهمرتبه در سال10متوسط طوربهمدیریت تلفیقی آفات
86.430معادلمیانگین طوربه. متوسط درآمد باغداران است
متوسط مبلغ ،از سوي دیگر. بودهکتارهردرریالهزار 
میلیون 17آفات مدیریت تلفیقی براي استفاده از شدههزینه

ي روحیهنمرهمتوسط.رش شدگزاهکتارهرازايبهیالر
4دامنه نمره این متغیر بین بود (38/11پسته کاراننوآوري

نوآوري در روحیهاز نظر پسته کارانبنابراین ؛ بود)20تا 
هاي روستایی در وضعیت د و مشارکت پویا در فعالیتتولی

همکاران جایاسوریا و کهطورهمانمتوسطی قرار داشتند. 
)Jayasooriya et al., در مطالعات خود میزان ) 2016

مدیریت تلفیقی هاي مرتبط با در فعالیت(کشاورزان مشارکت 
کردند.) را در حد متوسطی گزارشآفات

د که ندهمینشان ي آمار توصیفی،هایافتهافزون بر این، 
زیستیمحیطاثراتبهنسبتپسته کاراننگرشمیزان

است.توسط) (در سطح م52/30آفاتتلفیقیمدیریت
& Van Den Berg(برگ و جیگینزدننوکهطورهمان

Jiggins, اثراتبارابطهدرکشاورزاننگرشمیزان)2007
گزارش متوسطراآفاتتلفیقیمدیریتزیستیمحیط
40فراوانی افراد مورد مطالعه نشان داد نزدیک به . اندکرده

رار ه در سطح نگرشی متوسط قدرصد افراد مورد مطالع
زردکارتاجراییموانعمتوسط نمره).1نموداراند (داشته

تشخیصدردشواريبودن،برزمانکار،نیرويبهنیازشامل؛ (
کمپسته،درختانرويبرهافناوريقرارگیرينحوهصحیح

دردشوارياستفاده،فصلدرهوابودنگرمبودن،دوام
پسته کارانتوسط) هافناورياجرايمناسبزمانتعیین
متوسط،379/0فرومونیيهاتلهبراي نمرهمتوسط، 538/0

پسته کارانتوسطآلودهيهاشاخههرساجرایی نمره موانع
کار،نیرويبهشامل؛ نیاز(ییاجراموانعنمرهمتوسطو11/2

قرارگیرينحوهصحیحتشخیصدردشواريبودن،برزمان
بودنگرمبودن،وامدکمپسته،درختانرويبرها فناوري

اجرايمناسبزمانتعییندردشوارياستفاده،فصلدرهوا
29/3عددپسته کارانتوسطآفاتیهعلیپاشسم) هافناوري

Muriithiهمکاران (موریسی و . دادنشان et al., نیز )2016
مدیریت تلفیقی آفاتهايدر میان تکنولوژيمعتقدند
نشاناقتصاديآستانه(تصادي اقدر آستانه یپاشسممدیریت 

ازسطحازواحديدرآفتجمعیتصورتیدر،دهدمی
خسارتایجادتواناییتاآف،کندعبورخاصتعدادي

اقتصاديآستانهبنابراین؛ دارا هستندرامحصولبهاقتصادي
یکی از )یردصورت پذیپاشسمبایدکهاستزمانی

ده از این روش است.استفايهاي کشاورزان در زمینهدشواري
پسته در میان مدیریت تلفیقی آفاتفنیدانشمتوسط

پیداست،2که از نمودار طورهمان.گزارش شد11/55کاران
بهنسبتضعیفیخیلیفنیدانش،پسته کارانازدرصد3/1

دارايپسته کارانازدرصد24داشته،مدیریت تلفیقی آفات
فنیدانشدارايرانپسته کااز9/40ضعیف،فنیدانش

درصد3/13وباالفنیدانشدارايدرصد4/20متوسط،
مدیریت تلفیقی آفاتبهنسبتباالبسیارفنیدانشداراي

دانشدارايپسته کاراناز درصد75حدودبنابراین، ؛ ندبود
مطالعاتی نیز موجود هستند که . ندباال بودبهمتوسطفنی

میان کشاورزان در را درمدیریت تلفیقی آفاتدانش فنی
حیدري و افسري کهنه اند (سطح متوسط گزارش نموده

Abtew؛ 1389شهري، et al., 2016; Adam et al., 2015;

Davis et al., 2012; Asiabaka et al., 2002(
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درصد)آفات (به اثرات محیط زیستی اجراي مدیریت تلفیقی نسبتپسته کارانتوزیع فراوانی سطوح مختلف نگرش -1نمودار 
55تـا 2/46و خیلی باال نمره 2/46تا 4/37، باال نمره 4/37تا 6/28، متوسط نمره 6/28تا 8/19نمره ، ضعیف 8/19تا 11*سطوح خیلی ضعیف نمره 

کرانه پایین بسته و کرانه باال باز است).(انددادهرا در خود جاي 

درصد)آفات (نسبت به مدیریت تلفیقی پسته کارانتوزیع فراوانی سطوح مختلف دانش فنی -2نمودار 
را در خـود جـاي   100تـا  80نمره و خیلی باال 80تا 60، باال نمره 60تا 40، متوسط نمره 40تا 20نمره ، ضعیف 20تا 0*سطوح خیلی ضعیف نمره 

.انه پایین بسته و کرانه باال باز است)کراند (داده

هـاي مسـتقل پـژوهش بـا     بررسی رابطه بـین متغیر منظوربه
همبسـتگی ضریبآزمونازمدیریت تلفیقی آفاتدانش فنی 

نتایج نشـان داد کـه میـزان اسـتفاده از    .استفاده شدپیرسون
کارگـاه، وکـالس مشـاوره، (ينشـر نـوآور  وترویجیخدمات
دانـش با) خدمات دریافتی از طریق تلفن همراهوفیلمنشریه،

دارمعنـی ، مثبترابطهپسته کارانمدیریت تلفیقی آفاتفنی
این یافته همسـو بـا   .)3نمودار () 3(جدول داردوجودو قوي
Lamichhane(المیچانـه و همکـاران  هايیافته et al., 2016(،

Adam(آدام و همکـاران  et al., ناارو همکـ دیـویس )،2015
)Davis et al.,2012،( بارلـــت)Bartlett, خـــان و )،2005
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Khan(دامـــاالس & Damalas, و بـــرگدنون)،2015
,Van Den Berg & Jiggins(جیگینز همکـاران وفدر)،2007

)Feder et al., ــی،)2004 ,Veisi(ویس ــه)2008 ــت ک اس
داراي رابطـه مثبـت بـا    را هـا ينشر نـوآور وترویجیخدمات

و همکـاران کـاکبرن ،در مقابـل داننـد.  ) میIPM(فنیشدان
)Cockburn et al., Asiabaka(و همکاران آسیابکا،)2014 et

al., مـدیریت  فنـی دانـش افـزایش درراينشر نـوآور )2002
.انددانستهناکارآمدتوسعهحالدريهاکشوردرتلفیقی آفات
هــانآفنــیدانــشبــا پســته کــاراندرآمــدبــینهمچنــین، 
اما بـین  ،وجود داشتداريمعنی، متوسط ومثبتهمبستگی

بـا  ،استفاده از مـدیریت تلفیقـی آفـات   منظوربه،میزان هزینه
مطالعـات نتـایج این.نشدداري یافت همبستگی معنی،دانش

ــله و  ــاران (میس Meissleهمک et al., ــدز)2011 وو فرنان
Fernandez(همکـاران  et al., را درآمـد شافـزای کـه )2011

مـدیریت  دانـش فنـی   افـزایش بـا مثبـت رابطهدارايومؤثر
ومـدیگا . اگرچـه نمایـد مـی یـد أیتراداننـد مـی تلفیقی آفات

Midega(همکــاران et al., راکشــاورزاندرآمــد)2016
نتـایج .دنـ دانمیمدیریت تلفیقی آفاتفنیدانشبا ارتباطیب

دانـش بـا سته کارانپباغداريسابقهوسنبینکهدادنشان
، ضــعیف ومنفــیهمبســتگیمــدیریت تلفیقــی آفــاتفنــی
همکـاران  وآداممطالعـات يهـا یافتـه . وجود داردداريمعنی

)Adam et al., Khan(دامــاالسوو خــان)2015 &

Damalas, دانـش را داراي رابطه منفی باسابقهوسن)2015
حصـیالت تسـطح بـین .دنـ دانمیمدیریت تلفیقی آفاتفنی

ومثبـت رابطهمدیریت تلفیقی آفاتفنیدانشوپسته کاران
تیمپرسـرت و همکـاران  کـه گونههمان. شدیافتداريمعنی

)Timprasert et al., ــاملی  )2014 ــیالت را ع ــطح تحص س
مدیریت تلفیقـی آفـات  فنیدر جهت افزایش دانش تأثیرگذار

نسـبت  رش بین نگـ .)3نمودار () 3دانند (جدول میکشاورزان 
بـا  پسـته کـاران  مدیریت تلفیقی آفاتزیستیبه اثرات محیط

یافـت داري ي و معنـی همبستگی مثبت، قـو هاآندانش فنی 
& Van Den Berg(بـرگ و جیگینـز  دنفـن مطالعات. شد

Jiggins, ــه)1390همکــاران (و اتحــاديو )2007 ــاط ب ارتب
شـاره  امدیریت تلفیقـی آفـات  مثبت بین نگرش و دانش فنی 

فنـی بر دانـش  مؤثرهايسازهمیاندر 3جدول مطابق د.ندار
زیسـتی نسبت به اثـرات محـیط  نگرشمدیریت تلفیقی آفات
ترین عامل مثبـت از لحـاظ وجـود    قويمدیریت تلفیقی آفات

و دانـش فنـی  نـوآوري ي روحیـه بینرابطه همبستگی است.

اري دثبت، متوسط و معنیمهمبستگیمدیریت تلفیقی آفات
Fathi(همکـاران  فتحـی و  کـه طـور همـان شد.یافت et al.,

نـد و  ندارا روشـی نوآورانـه مـی   مدیریت تلفیقی آفـات )2011
هـاي الزم بـراي   یه نوآوري افـراد در کسـب مهـارت   نقش روح

شمارند.هم بر میاجراي آن را عاملی م
بـه نسـبت فنـی دانـش بـا افرادمشارکتمیزان همچنین

ــ  ــی آف ــدیریت تلفیق ــتگیاتم ــتهمبس ــطمثب و، متوس
Meissle(میســله.)3دارد (جــدول داريمعنــی et al.,

Feder(همکــاران وفــدر،)2011 et al., و آدام و )2004
Adam(همکاران et al., مشـارکت هرچـه معتقدند)2015

نسـبت هاآنفنیدانشمیزانباشد،بیشترروستادرافراد
اسـت (جـدول   سـایرین از بیشترمدیریت تلفیقی آفاتبه
نیـاز اجـرا، دشواري(ییاجراموانعبیندادنشاننتایج).3

ــه ــرويب ــار،نی ــینک ــوارتعی ــاندش ــتفاده...) وزم ازاس
هـرس ، فرومـونی يهـا تلهازاستفادهموانع، زرديهاکارت
دانـش فنـی   بـا آفـات یـه علیپاشـ سـم وآلودهيهاشاخه

ــات  ــی آف ــدیریت تلفیق ــتگیم ــیهمبس ــعیمنف وف، ض
چـالش کـه یکـاران پستهطوري که. وجود داردداريمعنی

يهـا شاخههرس، فرومونیيهاتله، زرديهاکارتاجرایی
دانش فنی ،انددانستهبیشترراآفاتیهعلیپاشسموآلوده

.ندرداتريیینپامدیریت تلفیقی آفات
دانـش فنـی  هاي مورد مطالعه بـا  هبررسی روابط سازبراي

قـدر مطلـق  با اسـتفاده از میـانگین  فیقی آفاتمدیریت تل
در جهـت  ،دار متغیرهاي هر سازهضرایب همبستگی معنی

مـورد اسـتفاده   ،با متغیر وابسـته هاآنروابط شدت بررسی 
پیداسـت 3که از نمودارطورهمان). 3گرفت (نمودار قرار 

نشـر نـوآوري  ترویجـی و  خـدمات سـازه ،میـانگین طوربه
مـدیریت تلفیقـی   دانـش فنـی   را بر روي ثیر أشدیدترین ت

ترین سـازه بـر   مؤثرهاي اقتصادي در ادامه سازه،ردداآفات
و هـاي فـردي  سـازه ،همچنـین .انـد بـوده روي دانش فنی 

ترین تأثیرگـذار هـاي بعـدي   به ترتیـب در جایگـاه  فناوري 
اند.گرفتهها قرارسازه

ي مسـتقل و  هـا بـین متغیـر  یعلـ بررسی رابطه منظوربه
پسـته  مـدیریت تلفیقـی آفـات   دانـش فنـی   وابسته متغیر 
چندگانـه بـه   رگرسیوناز، هاآنتوسط بینیپیشوکاران
تمــامی متغیرهــاي ســپس.اســتفاده شــدايمرحلــهروش

داري بــا دانــش فنــی مســتقلی کــه داراي همبســتگی معنــی
وارد تحلیـل رگرسـیون شـده و    بودنـد، مدیریت تلفیقی آفات
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نگـرش  ،ينشر نوآوروترویجیي خدماتسازهچهارسرانجام
متوسـط ، مدیریت تلفیقی آفاتزیستینسبت به اثرات محیط

دروندشـد رگرسـیون معادلـه وارد،سطح تحصیالتودرآمد
وابسـته متغیـر تغییـرات درصـد  64حدود توانستندمجموع
پسـته مدیریت تلفیقی آفاتبهنسبتپسته کارانفنیدانش

کـه دهـد مینشانبتامقادیريدر زمینه.دنماینبینیپیشرا
ترویجـی ي خدماتسازهدرتغییرمعیارانحرافیکافزایشبا
مـدیریت  زیسـتی نگرش نسبت به اثرات محیط،ينشر نوآورو

،و سـطح تحصـیالت  پسته کاراندرآمدمتوسط، تلفیقی آفات
ترتیـب بـه پسـته کـاران  مـدیریت تلفیقـی آفـات   دانش فنی 

افـــزایشمعیـــارانحـــراف206/0و 279/0،266/0، 354/0
ترین مـؤثر )اسـتاندارد شـده  بتـا ( با توجه بـه مقـادیر   . یابدمی

بـه ترتیـب   آفاتدر تبیین دانش فنی مدیریت تلفیقی هاسازه
نگـرش نسـبت بـه    ، و نشـر نـوآوري  ترویجـی خدماتيسازه

سـطح  ، درآمـد و  مدیریت تلفیقـی آفـات  زیستیاثرات محیط
یبضـر تغییراتمیزانهمچنین.هستندزان کشاورتحصیالت

R2شده (یلتعدیینتب Adjust( متغیـر کـه دهـد مـی نشـان
نگـرش  درصـد، 1/46ينشر نـوآور وترویجیخدماتيسازه

3/10مـدیریت تلفیقـی آفـات    زیسـتی نسبت به اثرات محیط
ــدمتوســطدرصــد، ــاراندرآم ســطح ، درصــد3/4پســته ک

دانـش فنـی   وابسـته تغیـر متغییراتازدرصد8/3تحصیالت
از ).4کننـد (جـدول   مـی بینـی پیشرامدیریت تلفیقی آفات
ــاخص ــاي طرفــــی شــ و Durbin-Watson ،Toleranceهــ

Variance Inflation Factor)VIF(  دهـد در بـین   نشـان مـی

متغیرهاي وارد شده در رگرسیون هم خطـی وجـود نـدارد. از    
همبسـته  متغیـر 12میـان از 3سوي دیگر بر اساس جـدول  

مستقیم با دانـش فنـی  یعلداراي رابطه متغیر4موجود تنها 
هستند. در نتیجه، ایـن احتمـال وجـود    مدیریت تلفیقی آفات

دارد که برخی از متغیرهاي وارد نشده در رگرسیون به نحـوي  
مسـتقیم داشـته   یرتأثبر روي متغیرهاي موجود در رگرسیون 

غیـر  یرتـأث یقی آفاتمدیریت تلفو از این طریق بر دانش فنی 
و ترویجـی خـدمات  ي با نگاهی بـر سـازه  د. نگذارمیمستقیم

مـدیریت  زیسـتی نگرش نسبت به اثـرات محـیط  ، نشر نوآوري
پایه شواهد و سطح تحصیالت بر، متوسط درآمدتلفیقی آفات
در برخـی از  ينشـر نـوآور  و جـی یتروخدمات ي تجربی سازه
Lamichhaneمطالعــات ( et al., ــأثخــود تحــت )2015 یرت

بـر  گـر یلتعـد متغیـري  عنـوان بـه چندین عامل واقع شده و 
اســت بــوده تأثیرگــذارمــدیریت تلفیقــی آفــاتفنــی دانــش 

)Lamichhane et al., ). از طرفـــی ون دن بـــرگ و 2015
,Van Den Berg & Jiggins(یگینـز ج معتقدنـد نیـز  )2007

یرتـأث تواند خود تحت میزیستیمحیطاثراتنگرش نسبت به 
سایر متغیرها باشند. از سوي دیگر متغیرهاي متوسـط درآمـد   
و سطح تحصیالت لحاظ منطقی و پیشـینه تجربـی پـژوهش    

؛ باشـند 3بـا متغیرهـاي جـدول    یعلـ داراي رابطه توانندینم
يسـازه بـا  3بین متغیرهاي همبسته جدول ، نخستبنابراین

نسبت بـه  نشر نوآوري و در ادامه با نگرش ترویجی و خدمات 
رگرسـیون چندگانـه بـه    در مرحلـه بعـد  زیستیاثرات محیط

.)5جدول ،4جدول شد (گرفته ايمرحلهروش 

ضـرایب  قـدر مطلـق  (متوسـط  پسته کـاران ) IPM(یفندانش هاي مورد مطالعه بر کلی سازهیرتأثمیزان -3نمودار 
همبستگی متغیرها براي هر سازه)
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پسته کارانهاي مستقل با دانش فنی مدیریت تلفیقی آفات آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرنتایج حاصل از-3جدول 

رسونیپضریب همبستگی متغیرنوع سازه
)r(

)P(يداریمعنسطح 

689/0000/0نگرش محیط زیستیفردي
681/0000/0ينشر نوآورخدمات ترویجی و ينشر نوآورترویجی و 

584/0000/0ته کارانپسدرآمد خالص اقتصادي
423/0000/0روحیه نوآوريفردي
411/0000/0سطح تحصیالتفردي
273/0000/0مشارکتفردي
000/0- 144/0زدهآفتهاي موانع اجرایی هرس شاخهفناوري
000/0- 159/0هاي فرومونیاجرایی تلهموانعفناوري
000/0- 171/0آفاتهیعلیپاشسماجرایی موانعفناوري
000/0- 177/0سابقه باغداريفردي
000/0- 208/0سنفردي
000/0- 287/0هاي زرداجرایی کارتموانعفناوري

پسته کاران) IPM(یفنهاي مستقل بر دانش کلیه متغیرریتأثتعیین منظوربهاي رگرسیون مرحله-4جدول 
-BSe.BBetaSig.TDurbinمتغیر مستقل

Watson
ToleranceVIF

X1(806/0116/0354/0000/0623/0606/1(ينوآورنشر ترویجی و خدماتيسازه
X2(508/0084/0279/0000/0843/1756/0322/1(یستیزنگرش محیط 

X3(07/1000/0266/0000/0694/0441/1درآمد (متوسط 
X4(287/0205/0206/0000/0887/0128/1(التیتحصسطح 

*Sig.F=0.000       F=99.167      Constant=13.767          Multiple R = 0.803      R2=0.644     R2 adjust=0.638
Y=32.653+ 0.806(X1) + 0.508(X2) + 1.07(X3) + 0.985(X4)

ژوهش است.نشان دهنده عدم وجود هم خطی بین متغیرهاي مستقل پ5/2تا 1بین VIFمیزان شاخص 
نشان دهنده عدم وجود هم خطی بین متغیرهاي مستقل پژوهش است.1کمتر ازToleranceمیزان شاخص 
نشان دهنده عدم وجود هم خطی بین متغیرهاي مستقل پژوهش است.4تا 0بین Durbin-Watsonمیزان شاخص 

متغیر وابسته خدماتبین نتایج حاصل از رگرسیون 
موجود در همبستهيسازهي با ترویجی و نشر نوآور

متوسط درآمد، نگرش يسازهنشان داد چهار3جدول 
، سطح تحصیالت داراي زیستیمحیطنسبت به اثرات 

مدیریت موانع اجراي وداريمثبت و معنییعلرابطه 
متغیر داري با منفی و معنییعلداراي رابطه تلفیقی آفات

هاسازهاین ند (هستترویجی و نشر نوآوري وابسته خدمات
متغیر وابسته درصد از تغییرات 2/38بینیبه پیشقادر

.)5جدول (بودند)ينشر نوآورترویجی و خدمات
همبستههايسازهاز سوي دیگر نتایج رگرسیون بین 

مدیریت زیستیمحیطبا نگرش نسبت به اثرات و 3جدول 
روحیه نوآوري، هايسازهنشان داد بین تلفیقی آفات

ري، مشارکت اجتماعی و وترویجی و نشر نوآاتخدم
داري وجود داردمعنیمثبت ویعلرابطه ،متوسط درآمد

درصد از تغییرات 8/38بینیها قادر به پیشسازه(این 
مدیریت زیستیمحیطنگرش نسبت به اثرات وابستهمتغیر

.)6(جدول بودند)تلفیقی آفات
دانش فنیتأثیرگذار برهايسازهمدل جامع تجربی 
ب استاندارد بتا و با استفاده از ضرایمدیریت تلفیقی آفات

-هبین سازیعلهاي آماري موجود و روابط نتایج رگرسیون
مدیریت تلفیقی آفاتهاي مورد بررسی با دانش فنی

ت. دانش فنی پیداس2نگارهکه از طورهمانترسیم شد. 
ترویجی و نشر خدمات ي سازهیرتأثنخست تحت 

مدیریت و نگرش نسبت به اثرات محیط زیستیهايورنوآ
و متوسط درآمد و سطح تحصیالت قرار دارد. تلفیقی آفات

دهد روابط بین نشان می6و 4،5جداول نتایج حاصل از 
مدیریت تلفیقی سازهاي موجود در پژوهش با دانش فنی

قابل تبیین نبوده بلکه بین متغیرهاي یسادگبهآفات
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ترویجی و خدماتو محیط زیستیه اثرات نگرش نسبت ب
؛ وجود داردیعلبا سایر متغیرها رابطه ينشر نوآور

بر دانش فنی مؤثرهاي ي سازهتأثیرگذاربنابراین مکانیزم 
از مجموعه روابط مستقیم و مدیریت تلفیقی آفات

مدیریت بین متغیرها و دانش فنی یعلغیرمستقیم 
.)7ل (جدوتشکیل شده استتلفیقی آفات

پسته کارانينشر نوآورترویجی و متغیر وابسته خدماتمستقل بر هايسازهکلیه ریتأثتعیین منظوربهاي رگرسیون مرحله-5جدول 
-BSe.BBetaSig.TDurbinمتغیر مستقل

Watson
ToleranceVIF

X1(7-E97/6000/0391/0000/0841/0118/1متوسط درآمد (
X2(189/0047/0237/0000/0472/1812/0232/1(یستیزمحیط ت به اثراتنسبنگرش

X3(443/0114/0211/0000/0940/0064/1(التیتحصسطح 
X4(412/0 -172/0127/0 -018/0989/0011/1(ییاجراموانع 

*Sig.F=0.000       F=35.46      Constant=-8.349         Multiple R = 0.627      R2=0.393     R2 adjust=0.382
نشان دهنده عدم وجود هم خطی بین متغیرهاي مستقل پژوهش است.5/2تا 1بین VIFمیزان شاخص 
نشان دهنده عدم وجود هم خطی بین متغیرهاي مستقل پژوهش است.1کمتر ازToleranceمیزان شاخص 
عدم وجود هم خطی بین متغیرهاي مستقل پژوهش است.نشان دهنده 4تا 0بین Durbin-Watsonمیزان شاخص 

محیط زیستینگرش نسبت به اثرات متغیر وابستهمستقل برهايسازهکلیهریتأثتعیین منظوربهاي رگرسیون مرحله-6جدول 
-BSe.BBetaSig.TDurbinمتغیر مستقل

Watson
ToleranceVIF

X1(657/0111/0357/0000/0759/0318/1روحیه نوآوري (
X2(261/0079/0208/0001/0965/1684/0463/1(ينوآورترویجی و نشر خدمات يسازه

X3(480/0180/0156/0008/0799/0252/1(یاجتماعمشارکت 
X4(7-E209/3000/0144/0022/0705/0419/1درآمد (متوسط 

*Sig.F=0.000       F=36.408      Constant=9.166         Multiple R = 0.632     R2=0.399     R2 adjust=0.388
نشان دهنده عدم وجود هم خطی بین متغیرهاي مستقل پژوهش است.5/2تا 1بین VIFمیزان شاخص 
نشان دهنده عدم وجود هم خطی بین متغیرهاي مستقل پژوهش است.1کمتر ازToleranceمیزان شاخص 
نشان دهنده عدم وجود هم خطی بین متغیرهاي مستقل پژوهش است.4تا 0بین Durbin-Watsonمیزان شاخص 

تجزیه اثرات متغیرهاي مستقل بر دانش فنی مدیریت تلفیقی آفات-7جدول 
اثر کلیرمستقیماثر غاثر مستقیممتغیر مستقل

206/009/0296/0سطح تحصیالت
- 054/0- 054/0نداردتلفیقی آفاتهاي مدیریتموانع اجرایی فناوري

266/0167/0433/0متوسط درآمد
129/0129/0نداردروحیه نوآوري

057/0057/0نداردمشارکت اجتماعی
354/0058/0412/0و نشر نوآوريترویجیخدماتيسازه

279/0080/0359/0زیستینگرش نسبت به اثرات محیط
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پسته کاران) IPMمؤثر بر دانش فنی (يهاسازهمدل تجربی - 2هنگار

هاو پیشنهادگیرينتیجه
نقش بسـزایی  مدیریت تلفیقی آفاتدر پذیرش دانش فنی 

آفـات براي تغییر الگو مبارزه با پسته کاراناز طرفی.دارد
نیـازي  مـدیریت تلفیقـی آفـات   هـاي  و هماهنگی بـا روش 

مدیریت تلفیقی آفـات نش فنی ی به فرآیند کسب دااساس
ــر  ــد. از ســوي دیگ ــی در ف،دارن ــش فن ــد کســب دان ،رآین

در هـا سـازه هسـتند. ایـن   ینآفـر نقشمتعدديهايسازه
يباغـدار مواردي شامل متغیرهـاي فـردي سـن و سـابقه     

)Adam et al., 2015; Bartlett, 2005; Davis et al.,

, 1389؛ حیــــدري و افســــري کهنــــه شــــهري، 2012
ــی)1392ایی، محمدرضــ ــندم ــن  باش ــواردي ای ــه در م ک

متغیرها داراي رابطه مثبت و در برخی دیگـر داراي رابطـه   
هسـتند. در  مـدیریت تلفیقـی آفـات   منفی با دانـش فنـی  

فردي تنهـا داراي  يهاسازهمطالعه حاضر این دو متغیر از 
بودند مدیریت تلفیقی آفاتمنفی با دانش فنیهمبستگی

بـین  یعلـ نشان داد هیچ رابطـه  یعلي هااما نتایج تحلیل
وجود نـدارد. از  مدیریت تلفیقی آفاتاین دو با دانش فنی

متغیرهاي مشارکت اجتماعی و روحیه نوآوري ،سوي دیگر
یعلــرابطــه اياینکــه در برخــی مطالعــات داررغــمیعلــ

گـزارش  مـدیریت تلفیقـی آفـات   مستقیم بـا دانـش فنـی   
Khanانـد شـده  et al., مطالعـه حاضـر داراي   در )(2015

بودنـد.  مـدیریت تلفیقـی آفـات   رابطه مثبت با دانش فنی
هاي فـردي  ن نشان داد این دو متغیر از سازهنتایج همچنی

مـدیریت  مستقیم بـا دانـش فنـی   یعلاگرچه داراي رابطه 
غیر مسـتقیم و  یعلاما داراي رابطه ،نیستندتلفیقی آفات

مـدیریت  یستیزمحیطبه نحوي بر نگرش نسبت به اثرات 
یعلـ که خود یک سازه مهـم و داراي رابطـه   تلفیقی آفات

یر تـأث اسـت  مدیریت تلفیقی آفـات مستقیم بر دانش فنی
مـدیریت  تواند در فرآینـد اخـذ دانـش فنـی    گذاشته و می
در مطالعـات کـه يطـور . ندباشـ مؤثربسیار تلفیقی آفات

ــان و  ــاران خ Khan(همک et al., ــاکبرن و 2015 ) و ک
Cockburnان (همکار et al., تنها به نقش مهم ایـن  ) 2014

کسـب در فرآینـد  هـا آنثیر أدو سازه اشاره شده و نحوه تـ 
اسـت.  نادیده گرفته شـده مدیریت تلفیقی آفاتفنیدانش

عنـوان متغیـري از سـازه    الت بهاز سوي دیگر سطح تحصی
مستقیم و مثبـت بـر دانـش فنـی    یعلفردي داراي رابطه 

سـطح  رابطه بـا  اي که درنکتهاست. آفاتمدیریت تلفیقی
غیر مسـتقیم ایـن   یعلمطرح است وجود رابطه تحصیالت

ايگونـه بـه هاي ترویجی و نشر نوآوري است. متغیر با سازه
که در پیشینه تجربی تنها به وجود رابطه مثبت این متغیر 

ــی  ــش فن ــا دان ــات ب ــی آف ــدیریت تلفیق ــاره م ــده اش ش
)Timprasert et al., ) و نحوه اثرگذاري آن بر دانـش  2014

.نشـده اسـت  واضح بیان طوربهفنی مدیریت تلفیقی آفات 
فرآینـد  دراي ژههاي فردي داراي جایگـاه ویـ  هبنابراین ساز

هسـتند. در ایـن   مدیریت تلفیقی آفـات دانش فنیکسب 
میانجی و برخی عنوانبهبین برخی از متغیرهاي این سازه 
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مـدیریت  ر مستقیم با دانش فنیغییعلدیگر داراي رابطه 
ــات ــی آف ــد در طراحــی  هســتند.تلفیق ــواره بای ــس هم پ

و آموزشـی بـراي ارتقـا دانـش فنـی     یهـاي ترویجـ  برنامه
پنهان بخشعنوانبهرا هامتغیراین مدیریت تلفیقی آفات

دانسـت. چـرا کـه    مدیریت تلفیقی آفاتفرآیند دانش فنی
و سـویه یـک نحـوي  را بـه  هـا متغیـر در اکثر مطالعات این 

و قربـانی پیرعلّیـدهی  (انـد سطحی مورد بررسی قـرار داده 
؛ 1389؛ حیدري و افسري کهنه شـهري،  1391همکاران، 

,Van Den Berg & Jiggins؛1390اتحادي و همکـاران،  

2007; Khan et al., 2011; Khan et al., 2015;

Cockburn et al., 2014; Timprasert et al., 2014(.
پسته کـاران درآمد نظیرياقتصادهاي سوي دیگر سازهاز
مدیریت تلفیقی داشتن رابطه مثبت با دانش فنیرغمیعل

مـدیریت  مسـتقیم بـا دانـش فنـی    یعلداراي رابطه آفات
بــوده و همچنــین بـا اثرگــذاري بــر میــزان  تلفیقـی آفــات 

جـی و نگــرش نسـبت بــه اثــرات   یاسـتفاده از خــدمات ترو 
مدیریت تلفیقـی آفـات  یند دانش فنیبر فرآزیستیمحیط

ثرگذار بوده است. چیزي که در برخی مطالعات به اهمیت ا
اشاره شدهمدیریت تلفیقی آفاتفزایش دانش فنیآن در ا

)Davis et al., 2012; Adam et al., اما در بررسی .)2015
مدیریت تلفیقی بر دانش فنیتأثیرگذارهاي ازهسزمانهم

ذار مثبت بر گثیرأهاي تسازهترین مهمزءجاین عاملآفات
از ،بنـابراین ؛ اسـت مدیریت تلفیقی آفـات اخذ دانش فنی 

در وضعیت بهتـري  پسته کاراننقطه نظر اقتصادي هر چه 
قرار داشته باشند از خدمات ترویجی و نشـر نـوآوري بهتـر    

زیسـتی محـیط و از سـوي دیگـر نگـرش    منـد گشـته  هرهب
ـ و باالتري خواهند داشت کلـی دانـش بـاالتري در    طـور هب

بنـابراین  ؛ نماینـد کسب میمدیریت تلفیقی آفاتيزمینه
یک موضوع مدیریت تلفیقی آفاتیند کسب دانش فنیآفر

Khanمطالعـات ( اسـت کـه در   اقتصـادي   et al., 2015;

Cockburn et al., 2014; Timprasert et al., از آن )2014
.شده استنظرصرف
ینترمهمیکی از رویجی و نشر نوآوري تخدمات يسازه
است. مدیریت تلفیقی آفاتدانش فنیدر ارتقا هاسازه
ري میانجی یمتغعنوانبهیعلرابطه مثبت وجودباکهچرا

مدیریت تلفیقی زیستیمحیطبر نگرش نسبت به اثرات 
دانش فنییريگشکلگذاشته و فرآیند اثر مثبتآفات

اگرچه . دهدیمحت تأثیر قرار را تمدیریت تلفیقی آفات
ها از اهمیت باالیی برخورداراین سازه در پیشینه نگاشته

اما بسیاري از مطالعات این عامل را داراي نقش است، 
انددانستهمدیریت تلفیقی آفاتمستقیم بر دانش فنی 

؛ اتحادي و 1389شهري، کهنهيافسرحیدري و (
Lamichhane؛1390همکاران،  et al., اما نتایج ).2015

عنوانبهدهد این متغیر خود مطالعه حاضر نشان می
اثر مدیریت تلفیقی آفاتفنی بر دانشمتغیري میانجی 

دانش فنیءترین سازه در ارتقابنابراین کلیدي؛ گذاردمی
ترویجی و نشر ي خدماتسازهمدیریت تلفیقی آفات

ي مدونی ریزکلی تا زمانی که برنامهطوربهو نوآوري است 
هاي آموزشی و روشسازه (بهبود و ارائه این يدر زمینه

مدیریت تلفیقی افزایش دانش فنیترویجی) در راستاي
انتظار داشت دانش فنیتوانینم،صورت نپذیردآفات

یابد.ءارتقاکارانپستهدر بین مدیریت تلفیقی آفات
يفناورییاجراهاي فناوري که به موانع سازه،در پایان

اشاره دارد، نشان کارانپستهاز نظر مدیریت تلفیقی آفات 
مدیریت منفی با دانش فنیدهد این عامل داراي رابطهمی

اصل از مدل تجربی مطالعه است. نتایج حتلفیقی آفات
بامستقیمیعلطه دهد این سازه با وجود عدم رابنشان می

ي خدماتسازه، بامدیریت تلفیقی آفاتدانش فنی
منفی و غیر یعلطه ي داراي رابورآویجی و نشر نوتر

اجرایی این روش کلی هر چه موانع طوربهمستقیم است. 
هاآنمندي میزان بهره،باالتر باشدکارانپستهاز نقطه نظر 

ري خواهند تیجی پایین آمده و دانش پاییناز خدمات ترو
پستهتوانایی بر اساسفناوريبنابراین طراحی این ؛ داشت
هاآنفنیارتقا دانشمنظوربهاز جایگاه مهمی کاران

دهد مطالعه حاضر نشان مییتدرنهابرخوردار است. 
متشکل از مدیریت تلفیقی آفاتفرآیند کسب دانش فنی 

وجود هاییها سازهآنسازه متنوع است که در نچندی
ترویجی و نشر نوآوري و نگرش خدمات ي سازهدارند نظیر 

که مدیریت تلفیقی آفاتزیستیمحیطات نسبت به اثر
دارند مدیریت تلفیقی آفات نقش باالیی بر ارتقا دانش فنی 

هاي اقتصادي با اثرگذاري بر این دو از سوي دیگر سازه
در این فرآیند مدیریت تلفیقی آفاتمتغیر و دانش فنی

اند.نقش آفرین
دانـش فنـی   ) 2نگـاره (مطالعـه تجربـی مـدل بـه هتوجبا

خـدمات  ي ریت تلفیقی آفات وابستگی باالیی به سـازه مدی
بنابراین، ؛ داردپسته کارانترویجی و نگرش محیط زیستی 

ترویجـی داراي تنـوع بـاالیی    خـدمات  ي از آنجا که سـازه 
هاي متنوع ترویجـی  شود از روشتوصیه میینبنابرا؛ است
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هـاي آموزشـی، نشـریات،    هاي آموزشی، فـیلم نظیر کارگاه
دانـش فنـی   ءز طریق تلفن همراه در جهت ارتقـا مشاوره ا

خـدمات  ي مدیریت تلفیقـی آفـات اسـتفاده گـردد. سـازه     
تواند در فرآینـد ارتقـاء دانـش مـدیریت     ترویجی حتی می

ایفـا نمایـد، درصـورتی کـه     يمـؤثرتر نقـش  تلفیقی آفات
نســبت بــه اثــرات   کــارانپســته مالحظــات نگرشــی  

هاي ترویجیرنامهمدیریت تلفیقی آفات در بزیستی محیط
ي زیسـتی و سـازه  اعمال گردد. از آنجا کـه نگـرش محـیط   

هرکـدام بـر   ءترویجی بر یکدیگر اثرگذارنـد. ارتقـا  خدمات 
ارتقـا دانـش فنـی مـدیریت     افزاید. دیگري مییرتأثمیزان 

و در تـر یعسـر با درآمد بـاال  کارانپستهتلفیقی آفات براي 
رونـدي فرسایشـی  ین با درآمد پـای کارانپستهمقابل براي 

و نشر ترویجیخدمات ي سازهبنابراین، توجه به ارائه؛ دارد

تواند در ارتقا دانش فنی با حداقل سازي هزینه مینوآوري
سطح تحصیالت با درآمد متفاوت اثرگذار باشد.کارانپسته

فـات  آدانش فنی مـدیریت تلفیقـی   ءارتقاعاملی مثبت در 
نسـبتاً تحصیالت ایـن گـروه   سطحءاست. از آنجا که ارتقا

راه بـراي ارتقـا دانـش    ینترمناسبدشوار و طوالنی است، 
طراحـی و تولیـد محتواهـاي    ،آفـات فنی مدیریت تلفیقی 

ی یاست. از سوپسته کارانترویجی متناسب با سطح سواد 
هـاي آموزشـی   تکیه بر جنبه عملیاتی بـا اسـتفاده از روش  

اسـتفاده از  .بـود خواهـد مفیـد  قابل درك براي این گـروه  
فرآیند تواندیمفعال با مشارکت و نوآوري باال پسته کاران

پسـته  دانش فنی مدیریت تلفیقی آفـات را در بـین   ءارتقا
تسهیل سازد.کاران
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Factors Affecting Integrated Pest Management (IPM) Knowledge of
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Abstract
Integrated pest management has an important role towards reducing chemical pesticides use. This method is
based on farmers’ technical knowledge and skills. Having such knowledge and skills is essential to adopt the
method. Identifying and investigating those factors affecting pistachio growers’ technical knowledge of
Integrated Pest Management (IPM) in Kerman province was the main objective of this study. Those farmers
who applied IPM in their orchards were the statistical population. Survey was the research method using authors
made questionnaire. Based on two-stage cluster sampling method, 225 farmers were selected as sample. Data
collection instrument reliability was examined using a pilot study. Findings revealed that extension services and
innovations diffusion; farmers’ attitude towards environmental effects of IPM application; average annual
income; and level of education could predict about 64 percent of variation farmers’ IPM technical knowledge.
Also, indirect effects of personal, technical and economic factors through mediator variables on dependent
variables were examined. The results were illustrated in the shape of experiential model. Accordingly, some
applicable recommendations have been presented towards farmers’ technical knowledge enhancement at the end
of the article.

Keywords: Integrated Pest Management (IPM), Technical Knowledge, Pistachio Growers, Environmental
Attitude.
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