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اي در تعيين عوامل مؤثر بر پذيرش عمليات مديريت تلفيقي آفات در کاربرد مدل الجيت رتبه

  جيرفت داران شهرستانبين گلخانه

  

  ۳اهللا حياتيو باب *۲، محمد خداورديزاده۱محسن عادلي ساردوئي

  

  )۱۰/۷/۱۳۹۵؛ تاريخ پذيرش:  ۲۰/۱۰/۱۳۹۴(تاريخ دريافت: 

 
 

  چکيده

 آفات يقيتلف تيريمد اتيعمل رشيپذ بر مؤثر عوامل يبررس جهت پژوهش نيا ،رفتيج شهرستان در ياگلخانه داتيولت تياهم با توجه به

و  بـوده دار گلخانـه  ۱۶۵۰. جامعه مورد مطالعه شـامل  شد انجام ۱۳۹۳ سال در ي،ارتبه تيالج مدل از استفاده با ،دارانگلخانه توسط (متآ)

هاي مورد نياز نيز بـا  اي متناسب بوده و دادهگيري به روش طبقهدار تعيين شد. نمونهگلخانه ۱۶۰ن، تعداد حجم نمونه بر اساس فرمول کوکرا

کـه   شـود هاي مورد مطالعه هيچيک از عمليات متآ اجرا نميگلخانه %۴۰حدود  در آوري شدند. نتايج نشان داد کهاستفاده از پرسشنامه جمع

زيست و به خطر افتادن امنيت غذايي جامعه گردد. بر اساس نتايج، متغيرهـاي نيـروي   ه ناپايداري در محيطتواند منجر باين امر در نهايت مي

دار و هاي ترويجي و نوع مالکيت تأثير مثبت و معنيزيست، شرکت در کالسمتآ، شاخص تمايالت حفظ محيط دانش سطحکار خانوادگي، 

شـود کـه   اند. بنابراين، پيشـنهاد مـي  دار بر سطح پذيرش عمليات متآ داشتهر منفي و معنيهاي خيار تأثيمتغيرهاي مساحت گلخانه و گلخانه

بهره جهـت سـاخت گلخانـه    هاي آموزشي و ترويجي در راستاي افزايش سطح دانش متآ، پرداخت تسهيالت بلندمدت و کمبرگزاري کالس

هـاي  ر در جهت افزايش پذيرش عمليات متآ با در نظـر گـرفتن بسـته   پايدا كشاورزي هايبراي افزايش مالکيت گلخانه و فراهم کردن نهاده

 حمايتي دولت، انجام شود.
  

  

    اي، امنيت غذايي، کشاورزي پايدارمحصول سالم، کشت گلخانه کلمات کليدي:

  

  مقدمه

به دليل افزايش تقاضاي جامعه جهـاني بـه مـواد غـذايي، آفـت     

بشـر کمـک   ها، کودها و سموم شيميايي به رفع مشـکالت  کش

اند که ايـن امـر در نتيجـه کـاهش خسـارت      قابل توجهي نموده

وري حاصـل شـده اسـت. امـا     آفات و همچنـين افـزايش بهـره   

ها اثرهاي منفي را نيز بر سـالمتي بشـر و   متأسفانه استفاده از آن

 کـه  آنجـايي  زيسـت بـه همـراه داشـته اسـت. از     تخريب محيط

 است، جهان معيتج %۵۱ منبع اصلي درآمد کشاورزي به عنوان

  

  دانشکده کشاورزي، دانشگاه جيرفت  .۱

  . گروه اقتصاد کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه اروميه  ۲

 . گروه اقتصاد کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبريز۳

 mo.khodaverdizadeh@urmia.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونيکي: *
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 در داريمعنـي  کـاهش  به منجر تواندمي از آفات ناشي خسارت

 منظـور  بـه  ساله هر همين دليل، به .)۲۹( شود و درآمد عملکرد

مـي  مصـرف  فراوانـي  به ميـزان  سموم، خطرات اين از اجتناب

 سـموم  مصـرف  از ناشـي  محيطيزيست خطرات ارزيابي. شوند

 و يافتـه  گسـترش  زمـان  مرور به اين مشکالت که دهدمي نشان

آثار  بررسي به مربوط هايپژوهش يزانم افزايشاز  موضوع اين

. باشدمشخص مي اروپا و متحده اياالت در سموم محيطيزيست

 قبيل از زيادي بسيار هايهزينه کشاورزي سموم مصرف افزايش

 ،غـذايي  مـواد  آلـودگي و  دام و خـاك  به آن انتقال آب، آلودگي

 شـرده ف بـا  اًًاخيـر  ).۴( اسـت  داشته دنبال به را هوا و دامي علوفه

 مصـرف  افـزايش  آن تبع به و آفات شيوع افزايش و کشت شدن

 نيز آفات با مبارزه هايروش در تنوع ايجاد ضروت ها،کشآفت

 تلفيقـي  مـديريت  بـر  فزاينده تأکيد ،بنابراين. است شده ترجدي

 گزينه تنها ،)Integrated pest management, IPM(متآ) ( آفات

 در شـيميايي  سموم صرفم کاهش و آفات کنترل جهت ملموس

 بـدون  تـوان مـي  که شده زده تخمين اينکه، ويژه به .است مزرعه

 آن، قيمـت  در محسـوس  افـزايش  يـا  محصـول  عملکرد کاهش

). ۲۴داد ( کــاهش درصــد ۵۰ تــا ۳۵ را هــاکــشآفــت مصــرف

 مناسـب  يهاروش از يکي عنوان بهمديريت تلفيقي آفات (متآ) 

ران علم مديريت آفـات  نظمديريت آفات، امروزه توسط صاحب

زيست بيان شده، که اساس آن کنتـرل آفـات همـراه بـا     و محيط

محيطـي اسـت و در آن بـه مسـائل     کاهش اثرات سـوء زيسـت  

شناختي نگاه شـده اسـت. تعـاريف    مديريت آفات از ديدگاه بوم

اي اي و سـتانده ارائه شده براي متآ را به دو گروه تعاريف نهـاده 

اي بر روند و عوامل مؤثر بـر  تعاريف نهادهاند. بندي کردهتقسيم

پذيرش عمليات مختلف متآ تأکيد دارند. در حالي کـه تعـاريف   

کـارگيري متـآ بـر    اي بيشتر بر اثرهاي مثبت حاصل از بـه ستانده

 يك آفات تلفيقي ). مديريت۲زيست اشاره دارند (توليد و محيط

 با كن،مم صورت بهترين به كه باشدمي محصول از حفاظت نظام

 مطابقـت  و هماهنگي پايدار كشاورزي و پايدار توسعه مقتضيات

 هايكه فعاليت است مناسبي هايفناوري از يكي . اين روشدارد

 اسـت  اكولوژيك نوعي رهيافت و دارد نظر در را محيطيزيست

 در كنـد؛  فـراهم  گياهـان  حفـظ  مناسبي بـراي  زمينه تواندمي كه

نظـام   كـل  بـر  كـه  است آفات لكنتر مفهوم تكميل كننده حقيقت

  ).۳( باشدمي متكي اكولوژيك

 يقـ يتلف تيريمد يهاروشج يترو و يمعرف روند، رانيا در

 که بود نيا هدف). ۷شد ( عيتسر ۱۳۷۰ هاي دههسال از آفات

 و قـدرت  از ،منطقـه  در آفـت  هـر  يعـ يطب دشمنان ييشناسا با

 ،واقـع  در .کنند استفاده نظر مورد آفت کنترل براي آنها عملکرد

 اهـان يگ بـه  که يآفات کردن کنشهير ک،يولوژيب مبارزه از هدف

 بـه  آنها تيجمع کاهش ،هدف بلکه .ستين کننديم وارد بيآس

 تزيسـ محيط اي کشاورز به را خسارت نيکمتر که است حدي

 هنوز ييهابرنامه نيچن اجرا، تجربه دهه دو رغميعل .ندنک وارد

ـ ز فاصـله  زانکشـاور  توسـط  کامـل  اسـتفاده  تـا   .)۱( دارد اديي

 از يقـ يدق يابيـ ارز کـه  رنـد يپذيم را نوآوري يزمان کشاورزان

 داشـته  خـود  طيشـرا  بـه  توجـه  با آن کاربرد موانع و مشکالت

ـ عمل اجـراي  ،ييايميشـ  کنتـرل  يهاروش خالف. برباشند  اتي

 و اسـت  همـراه  ادييـ ز يهايدگيچيپ با آفات يقيتلف تيريمد

 مشـکالت  بـا  هـايي روش نيچن از فادهاست در کشاورزان اغلب

 را رشيپـذ  نديافر تداوم موضوع نيا که هستند مواجه متعددي

 بـه  نسـبت  کشـاورزان که  يزمان ).۱۹( دهديم قرار ريتأث تحت

 ييايميشـ  سموم ديخرسه با يدر مقا IPM يهاروش سودمندي

 را خـود  مزرعـه  در IPM اتيـ عمل از اسـتفاده  ابنـد، ي نـان ياطم

ـ  عنوان به ديتول در نانياطم عدم ،نيبنابرا. نددهيم شيافزا  کي

ـ  در مشـترك  اعتقـاد   رشيپـذ  مـانع  توانـد يمـ  کشـاورزان  نيب

  ).۱۲گردد ( آفات با مبارزه يقيتلف يهاروش

قات قابل يتحق متآ،ات يرش عملينه عوامل مؤثر بر پذيدر زم

صـورت   يامحصـوالت گلخانـه   يدر داخل کشـور رو  يتوجه

 يقـات داخلـ  يدر تحق يطالعـات محـدود  م يرفته است. ولينپذ

رفته که در ادامه بـه همـراه   يمحصوالت صورت پذ ياپاره يرو

ر ي) تـأث ۶( و همکـاران  يسـ يوشـود.  يان مـ يب يمطالعات خارج

 عضـويت  ها،نهاده به دسترسي ريزي،برنامه افق نگرش، دانش،

 متـآ ش پـذير  رفتـار  را بـر  خـاك  كيفيـت  و محلي هايگروه در

 را زمين سن و مالكيت يرهاير متغيتأث و مثبت کارانتوسط برنج
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) با استفاده از بـرآورد  ۵( و همکاران ينور .کردند يابيارز منفي

و  يجـ يترو يهـا شرکت در کالسکه افتند يدر يونيمدل رگرس

سن گندم توسـط   يقيت تلفيريرش مديبر پذ يارتباط يهاکانال

ولکـر و  دار دارد. ياستان کرمانشاه اثـر مثبـت و معنـ    کشاورزان

کـه  ن نشـان دادنـد   يانگيـ سـه م ي) با استفاده از مقا۲۸همکاران (

 کـار  يرويـ ، داشـتن ن متـآ نـه  يدانـش در زم  زيـاد داشتن سـطح  

 متـآ نـه  يدن در زمير کشت کمتر و آموزش دي، سطح زيخانوادگ

 يبـا بررسـ   )،۹( يرونگيبگردد. يم متآات يرش عمليمنجر به پذ

ره يمتغيـت چنـد  از مـدل الج  يريگبهرهگاندا و رفتار کشاورزان ُا

، ياجتماع يمشارکت در نهادها يرهايد که متغيجه رسين نتيبه ا

ها، سطح سواد و سطح خـانوار  رساختين، زيفقر، نوع اجاره زم

افوکـو و  دارنـد.   ياظتات حفـ يـ رش عمليبر پـذ ي دارير معنيتأث

رفتار  يبه بررس ،تيج مدل پروبيبا استفاده از نتا )،۲۳همکاران (

آفـات   يقـ يرش کنتـرل تلف يه در رابطـه بـا پـذ   يجريکشاورزان ن

ت تأهـل، تعـداد   يوضـع  يرهايپرداختند. آنها نشان دادند که متغ

آفات  يقيتلفکنترل  يها، شرکت در برنامهيکار خانوادگ يروين

و  ي. لباشنديات فوق مؤثر ميرش عمليبر پذ يو سابقه کشاورز

 يهـا در گلخانه يات رتبهي) با استفاده از مدل الج۱۸همکاران (

عدم وجود  يرهايکا مشخص کردند که متغيآمر يالت شرقيسه ا

، تعداد کارگر متآزان دانش يآفت در محصول، م يمشکالت جد

دار ير مثبـت و معنـ  يتأث ،زان درآمد حاصل از گلخانهيو م يدائم

) با مطالعـه  ۲۹و همکاران ( يوومدارند.  متآات يرش عمليبر پذ

ره در يمتغيـت چنـد  مـدل الج  يريگکاربها و يفرنيکاران کاليسبز

خـدمات   يريگکـار بـه افتند کـه  يدر متآات يرش عمليپذ يبررس

 ،نيهمچن .دارد متآات يرش عمليبر سطح پذ ر مثبتيتأث يجيترو

در مـزارع نسـبتًا کوچـک     متآ يريگکاربهمشخص شد که سطح 

مختلـف  هـاي  ين مزارع سبزيب يدارياما تفاوت معن .بهتر است

  مشاهده نشد.

) بـا اسـتفاده از مـدل الجيـت     ۲۶تيمپراسرت و همکـاران ( 

يـد را توسـط تول  IPMمعمولي، عوامل مؤثر بر پذيرش عمليـات  

کنندگان سبزي در ايالت راچاسيماي کشور تايلند تعيين نمودنـد.  

کار به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتـايج نشـان   سبزي ۲۲۰تعداد 

هـا، عـوارض حشـره   کشهاي زياد استفاده از حشرهداد که هزينه

زيسـت و مقاومـت آفـات بـه     ها بر سالمت انسان و محـيط کش

آنها از داليل پذيرش و همچنين  ها با توسعه استفاده ازکشحشره

سازي براي يک مزرعه بزرگ، مشکالت پياده IPMنامناسب بودن 

هاي مصنوعي و اثربخشي آنها بـراي  کشو اعتقاد بيشتر به حشره

توسـط   IPMکنترل آفات، هدف از داليل عدم پذيرش عمليـات  

باشد. برآورد مـدل  کنندگان سبزي در منطقه مورد مطالعه ميتوليد

 يت نشان داد که هزينه کم مديريت آفات، دانش بهتر دربـاره الج

IPM   پس از آموزش و در دسترس بودن خدمات توسـعه IPM  

را  IPM باشند. کشاورزاني کـه مي IPM از عوامل مؤثر بر پذيرش

نپذيرفتند اعتقاد داشتند که دشمنان طبيعي آفات در کنترل آفـات  

  IPM ت در اثر عملياتها ممکن نيسمؤثر نبوده و عملکرد سبزي

)  عوامـل مـؤثر بـر پـذيرش     ۸افزايش يابد. الهياري و همکاران (

مديريت تلفيقي آفات براي آفت مگـس ميـوه زيتـون در رودبـار     

کـار شهرسـتان رودبـار، بـا     زيتـون  ۱۷۱ايران را تعيين نمودند. از 

استفاده از مصاحبه چهره به چهـره و تکميـل پرسشـنامه، نمونـه    

-د. نتايج نشان داد که متغيرهاي درآمد ساالنه توليدگيري انجام ش

هاي کنندگان، مساحت زمين زير کشت، تجربه کشاورزي، فعاليت

توسعه، دانش فني و ميانگين توليد ميوه زيتون از عوامل مؤثر بـر  

پذيرش عمليات مديريت تلفيقي آفات بـراي آفـت مگـس ميـوه     

تـار پـذيرش   ) عوامـل مـؤثر بـر رف   ۲۷ويسـي (  باشـند. زيتون مي

مـديريت تلفيقـي آفـات) را در    هاي پاک در کشـاورزي ( فناوري

نمونه بـا اسـتفاده از    ۱۴۸مزارع برنج ايران بررسي نمودند. تعداد 

هـاي مازنـدران و گـيالن    بنـدي شـده در اسـتان   گيري طبقهنمونه

انتخاب شدند. براي تعيين عوامل مؤثر بر پذيرش مديريت تلفيقي 

ه و تحليل رگرسيون گام به گام و تحليـل  هاي تجزيآفات، روش

مسير استفاده شد. نتايج نشان داد که متغيرهاي جنسـيت، دانـش،   

تجربه کشاورزان، کيفيت خاک، دسترسـي بـه اطالعـات، سـطح     

ها بر پذيرش مديريت تلفيقي مکانيزاسيون و امکان اجراي فناوري

، )۲۲ورتـون و مـولن (  ن)، ۲۵( رزوسـودارمو  آفات مـؤثر بودنـد.  

کورنجـو و فرايـولي   )، فرنانـدز  ۱۴( کورنجو و همکـاران فرناندز 

) نيـز  ۱۲( اريک و همکـاران  و )۲۰مايوسري و همکاران ( )،۱۵(
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مؤثر بر پذيرش عمليـات متـآ انجـام    مطالعاتي را در زمينه عوامل 

  اند.داده

درآمـد،   يرهـا يدهد کـه متغ ينشان م يمطالعات قبل يبررس

، شـرکت  ي، دانش فنزيادر کشت کمتر، تجربه يآموزش، سطح ز

 يکار خانوادگ يروي، سطح سواد، تعداد نيجيترو يهادر کالس

از عوامـل   هـا کـش استفاده از حشره ها و عوارض متعددنهيو هز

زمين، بزرگ بودن  سن، مالكيت يرهايو متغ متآرش يبر پذ ؤثرم

 هايکششتر به حشرهي، اعتقاد بمتآ يسازادهيمزرعه، مشکالت پ

کنتـرل آفـات هـدف از     يمناسب آنها بـرا  يو اثربخش يمصنوع

 ،نيد. همچنـ نباشـ يمـ  متآرش يبر عدم پذ مؤثرن عوامل يترمهم

بـاره عوامـل    در ياعـه کنـون مطال  دهد که تايها نشان  ميبررس

کشور انجـام نشـده    يهادر گلخانه متآات يرش عمليبر پذ مؤثر

 بـر  مـؤثر  عوامـل ن يـي هـدف تع  ،ن مطالعـه يدر ا ،نيبنابرا .است

بـا   رفـت يج شهرسـتان  دارانگلخانه نيب در متآ اتيعمل رشيپذ

  باشد.يم يارتبه تيالج مدلاستفاده از 

ز و ييدر پا ي،ميط خاص اقليرفت به سبب شرايشهرستان ج

از  يکين منطقه يشود. ايمحسوب م يعيک گلخانه طبيزمستان 

هکتار  ۱۲۰۰ش از ياست و با داشتن ب يمهم کشاورز يهاقطب

بر  .کشور را داراست ياگلخانه يهارتبه نخست کشت ،گلخانه

 يکـ يت صحيح آفات يري، مديپزشکاهين گياساس نظر متخصص

د محصـوالت  يت سامانه توليموفقن عوامل مؤثر بر يتريدياز کل

در  يمختلفـ  يهـا تالش ،رياخ يهاسال يباشد. طيم ياگلخانه

 يهـا کـالس  يل برگـزار يـ در سطح منطقه از قب متآج ينه ترويزم

رفته است. با تمـام  يزرد صورت پذ يهاع کارتيو توز يجيترو

در اشتغال و اقتصاد مـردم منطقـه    يادات گلخانهيکه تول يتياهم

ت اجـراي  ينه وضعيدر زم ياما مطالعه قابل توجه ،اردرفت ديج

ـ   يو روند توسعه آن صـورت نپذ  متآ گـام   ،شـک يرفتـه اسـت. ب

 يت کنـون يبـدون اطـالع از وضـع    متـآ ج ير ترويبرداشتن در مس

  کند.  يانين کمک شايبرد اهداف مسئولشيتواند به پينم

  

  هاروشمواد و 

باشد که يم يگهمبست -يفيقات توصيق حاضر از نوع تحقيتحق

رفتـه اسـت. بـه لحـاظ     يصورت پذ يشيمايبا استفاده از روش پ

ج آن يشود، که نتايمحسوب م يقات کاربرديهدف، از نوع تحق

 يگذاران بخـش کشـاورز  استيس يهاشبرد برنامهيتواند در پيم

مثمر ثمر واقع شود. جامعه آماري اين تحقيق جيرفت شهرستان 

د محصـوالت  يبود که در امر تول ينفر از کشاورزان ۱۶۵۰شامل 

اشـتغال   ۱۳۹۳ يسـال زراعـ   يرفـت طـ  يج شهرستان ياگلخانه

نفـر   ۱۵۳ق فرمول كوكران ياز از طريداشتند. حجم نمونه مورد ن

 ۱۶۰ج، ينـان بـه نتـا   يش اطميد و بـه منظـور افـزا   يـ برآورد گرد

ـ گنامه با اسـتفاده از روش نمونـه  پرسش  متناسـب  ياطبقـه  يري

)Proportional stratified sampling (ــ ــارياز ب  ين جامعــه آم

 يهـا ق انتخاب شدند. طبقـات مطالعـه حاضـر را دهسـتان    يتحق

دهنـد  يل ميدارند تشک يادات گلخانهيرفت که توليشهرستان ج

دار آن که از هر دهستان با توجه بـه نسـبت کشـاورزان گلخانـه    

در  انجـام شـد.   يريـ گرفت، نمونـه يدهستان به کل شهرستان ج

دفـع   يشامل اسـتفاده از تـور   متآات يتعداد عمل ،ق حاضريقتح

جـذب حشـرات و اسـتفاده از     يزرد بـرا  يهـا حشرات، کارت

رفته شده بـه عنـوان   يداران پذک که توسط گلخانهيولوژيکنترل ب

دار کـه گلخانـه  ي نظر قـرار گرفـت. در صـورت    ر وابسته مديمتغ

گرفتـه بـود،   ن کـار بـه را در گلخانه خود  متآات يک از عمليچيه

کـه  ي در نظر گرفته شد و در صـورت  صفراو  ير وابسته برايمتغ

ـ ا سه مـورد از عمل يک، دو ي ت يريرا در مـد  متـآ گانـه  ات سـه ي

به عنـوان   ۳و  ۲، ۱از يب امتيترتگرفته بود، به کاربهگلخانه خود 

ر وابسـته  يـ متغ ،رونيـ از ا .) لحاظ شدمتآرش ير وابسته (پذيمتغ

 توجـه  با فته شد.داران در نظر گرگلخانه يبرا يارتبه صورتبه

 ن مطالعه به صـورت گسسـته و  يدر ا وابسته متغير نوع اينکه به

 واقـع  در و ب در طبقـات اسـت  يـ ترت يو داراباشـد  يم ترتيبي

 بـراي  دهـد، مـي  نشان را متآات يرش عملياز پذ يسطوح مختلف

از آفات  يقيتلف تيريمد اتيرش عمليبر پذ مؤثر بررسي عوامل

. شـود مـي  استفاده) Ordered logit modelي (ارتبه تيمدل الج

 حـات يترج هـا آن در کـه  يشـ يمايمطالعـات پ  در مـدل  نـوع  نيا

 اسـتفاده  مـورد  د،نشـو يمـ  بندياي طبقهرتبه صورتبه پاسخگو

 از مشـاهده شـده   هـاي پاسـخ  ها،مدل ن نوعيا در. رديگيم قرار
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 x يحيتوضـ  ريمتغ با يخط طوربه که پنهان   *yريمتغ کي قيطر

   :شونديم سازيمدل دارد، رابطه

  )'(* xy                                                      [۱] 

 اسـت  يحيتوضـ  يهاري) از متغk×1ک بردار (ي  xآن در که

 اعضـاي  تعـداد  الت،يتحصـ  سـطح  درآمـد،  رهاييمتغ شامل که

 محقـق  نظـر  خاص مورد ضوعاتمو از يآگاه و درجه خانواده

ـ ک متغي εو  ينيتخم ي) از پارامترهاk×1( يبردارβ  ،باشديم ر ي

 اسـت ) Stochastic error( يتصـادف  خطاهاي انگريب و يتصادف

 انسيـ و وار صـفر  نيانگيم داراي و شده عيتوز نرمال طوربهکه 

  *y سـاس بـر ا  iy يبـرا  شـده  مشاهده بنديطبقه .باشديم کي

   ):۲۱و  ۱۶(باشد يم ۲مطابق رابطه 

 ]۲[                              

1

*
1

*
1 2

*
2 3

*

0

1

2



 

  
  


 
 j

if y

if y

y if y

j if y



 

 



 

 βکـه توسـط    هسـتند  نامعلوم ها پارامترهايjفوق،  رابطه در

 متآات يرش عمليسطوح پذ همان طبقات نيا و شونديم برآورد

در  انيپاسـخگو  حالـت،  نيـ ا رباشـند. د ي) مـ  ۳و  ۲، ۱، صفر(

 خواسـته  آنهـا  از کـه  رنديگيم قرار يپرسش در مقابل پرسشنامه

-قابل اندازه فاکتورهاي به يبستگ که را خود نظر مد *yشود يم

داده  هـاي نـه ين گزيدارد، از ب εري يگاندازه ر قابليغ و  x يريگ

 ک بـراي يستيالج به صورت εنکه يا تصور با. کنند انتخاب شده

 مـدل  شـده اسـت،   عيتوز مشاهدات نيب در يبيترت تيالج دلم

 و شـود يمـ  بـرآورد  ييروش حداکثر راسـتنما  از استفاده با فوق

 ديـ آيمـ  به دسـت  ۳ از رابطه استفاده با شده خواسته احتماالت

  ):۲۱و  ۱۶(

1

2 1

1

Pr ( 0 ) ( )

Pr ( 1 ) ( ) ( )

Pr ( 2 ) ( ) ( )

Pr ( ) 1 ( )

  

     

     

   j

ob y x F x

ob y x F x F x

ob y x F x F x

ob y j x F x



  

   

 

    [۳] 

 و باشـد يمـ   εيبـرا  )CDF( يتجمعـ  عيـ توز تابع Fدر آن  که 

 به صورت توانديآن م يتابع فرم است، قابل تصور که مانطوره

 ،احتمـاالت  هيکل بودن براي مثبت. شود نييتع تيپروب اي تيالج

  :باشد برقرار ۴رابطه  ديبا

]۴[                                  1 2 10 ...     j    

 بر مستقل رهايير متغيتأث يبررس منظور به فهامدل نوع نيا در

 بيـ ترت انتخاب براي اي و ر وابستهيمتغ شده ينيبيشپ احتماالت

 محاسـبه  يينها ا احتمال) يMarginal effectيي (نها اثر ها،گزينه

 در احتماالت رييتغ مقدار رها،يمتغ از کدام هر يينها اثر. شوديم

ات يـ رش عمليسطوح پذ يعني ،مدل وابسته ريمتغ شده ينيبيشپ

 (در عامل در آن رييتغ واحد کي به ازاي )، ۳و  ۲، ۱، صفر( متآ

بـه عبـارت    دهـد. ينشان م را باشند) ثابت عوامل هيبق که يحالت

ـ يبشيپ احتماالت در رييزان تغيم ،يينها هاياثر ،گريد  شـده  ين

ـ تغ ازاي بـه  ر وابستهيمتغ ـ  در ريي  يحير خـاص توضـ  يـ متغ کي

هنـد.  ديمـ  يرا معنـ  کنندگان)ديهاي مربوط به تولداده نيانگي(م

 بـا  ،لذا .ستندين مرتبط يينها هاياثر با ميبه طور مستق βب يضرا

 احتماالت بر را رهايمتغ يينها ياهاثر توانيم ۵ از رابطه استفاده

  ):۲۱و  ۱۶( نمود محاسبه
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        [۵] 

 يســنجي اقتصادکــار رفتــه در الگــوي مســتقل بــهرهــايمتغ

توسـط   متـآ ات يـ رش عمليگذار بر پذيراز عوامل تأث يامجموعه

، يکـار خـانوادگ   يرويداران شامل اندازه گلخانه، تعداد نگلخانه

گلخانـه، نـوع   در ، تجربـه کشـت   متـآ سن، سطح سواد، دانـش  

 متـآ و  يهامه، شرکت در دورهيت گلخانه، بيمحصول، نوع مالک

قـات  ياست که بر اساس مرور تحق ين کشاورزيتماس با مروج

شهرسـتان   ين کشاورزيبه با کشاورزان و مسئولگذشته و مصاح

يمـ هـا پرسشـنامه   گردآوري دادهاند. ابزار رفت انتخاب شدهيج

د. يـ گرد يهاي تحقيق طراحـ باشد كه بر مبناي اهداف و فرضيه
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  . نتايج توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه۱جدول 

  انحراف معيار  ميانگين/مد  حداکثر  حداقل  شرح  متغير

  -  -  ۳  ۰  ۳پذيرش متآ بين صفر تا  سطح  پذيرش متآ

  ۹/۱۳  ۲/۴۹  ۷۲  ۳۲ سال  سن مدير

  ۶/۵  ۷/۹  ۱۷  ۳  سال  سابقه کشت گلخانه

  سواد

سواد (صفر)، مقطع تحصيلي بي

)، ۳)، ديپلم (۲)، راهنمايي (۱ابتدايي (

  )۵) و باالتر از ليسانس (۴ليسانس (

۰  ۵  ۳  -  

  نيروي کار خانوادگي
گلخانه  تعداد افراد خانواده شاغل در

 (نفر)
۰  ۵  ۹/۱  ۶۵/۰  

  ۸/۳  ۵/۴  ۱۲  ۰  مرتبه  شرکت در کالس ترويجي

  ۱۸۰۰  ۳۵۰۰  ۲۱۰۰۰  ۱۵۰۰ متر مربع  اندازه گلخانه

  ۲/۳۵۷۰  ۹/۸۷۵۰  ۳۵۰۰۰  ۳۰۰۰ هزار ريال  ماهانه درآمد

  نوع مالکيت گلخانه
، مالکيت ۱صفر، مالکيت استيجاري و 

 شخصي
۰  ۱  ۰  -  

  هاي تحقيقمنبع: يافته

  

  

پـيش هاي مختلف پرسشنامه، يـک  تأييد پايايي قسمت منظور به

پرسشنامه طراحـي   ۳۰آزمون صورت پذيرفت. به اين ترتيب که 

داران خـارج از نمونـه مـورد مطالعـه تکميـل و      شده بين گلخانه

هـاي مختلـف   گردآوري و ضريب آلفاي کرونباخ بـراي قسـمت  

ي بـرآورد شـد. بـر اسـاس نتــايج، ضـريب آلفـاي کرونبـاخ بــرا       

متغيرهاي شاخص آگاهي از ريسـک مـواد شـيميايي و شـاخص     

درصـد   ۸۲و  ۷۷زيسـت بـه ترتيـب برابـر     تمايالت حفظ محيط

هـا  محاسبه گرديد که نشان از پايايي بـاالي ابـزار گـردآوري داده   

هاي مختلف پرسشنامه مورد تأييد متخصصين است. روايي بخش

جيرفـت و  پزشکي و کارشناسان جهاد کشـاورزي شهرسـتان   گياه

پزشکي و ترويج و آموزش کشاورزي دانشکده اساتيد بخش گياه

کشاورزي، دانشگاه جيرفت قرار گرفت و پس از اصالحات مورد 

 داران شهرسـتان نياز، به صـورت مصـاحبه حضـوري از گلخانـه    

جيرفت تکميل شد. جهـت بـرآورد و تحليـل مـدل رگرسـيوني      

  ده شد.استفا  Limdepافزاراي  از نرمالجيت رتبه

 ج و بحثيتان
شهرسـتان  داران آوري شـده از گلخانـه  بر اساس اطالعات جمع

داران در جدول اجتماعي گلخانه -هاي اقتصادي، ويژگيجيرفت

، آمـار مربـوط بـه سـطح     ۱منعکس شده است. مطابق جدول  ۱

رفـت  يج داران شهرسـتان دهد کـه گلخانـه  پذيرش متآ نشان مي

باشـند.  يمـ  متـآ ات يـ ز عملسـطح ا  سـه رش يحداکثر موافق پـذ 

رفـت غالبـًا بـه    يت گلخانـه در شهرسـتان ج  ينوع مالک ،نيهمچن

مشخص شـده کـه    ،جيباشد. بر اساس نتايم يجاريصورت است

سـابقه داران مورد مطالعه نسبتًا مسن هسـتند. کـم  جامعه گلخانه

 ۱۷ن فـرد  يتـر يد و باتجربـه سه سال سابقه تول ،دارن گلخانهيتر

 ،سـابقه دارد. نکتـه قابـل توجـه     ايد گلخانـه يـ سال در امـر تول 

سـال تجربـه    ۷/۹داران اسـت و  ميانگين سـابقه کشـت گلخانـه   

بودن کشـت گلخانـه و تجربـه     يابر حرفه يديي، تأيدارگلخانه

در منطقه مورد مطالعـه اسـت.    ياگلخانه يران واحدهايمد زياد

 و مسـاحت گلخانـه    يکـار خـانوادگ   يرويـ ن يرهاين متغيانگيم
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از  يباشد کـه حـاک  يهزار متر مربع م ۳۵۰۰نفر و  ۹/۱ب يترتبه

نـه  ياست که بر اساس پرهز يادات گلخانهيخرد بودن سطح تول

ه است. متوسط يد گلخانه قابل توجيو تول ياندازبودن سامانه راه

شـده   برگـزار  يجـ يترو -يآموزش يهادفعات شرکت در کالس

مرتبه بوده است که با توجه  ۵/۴ يتوسط سازمان جهاد کشاورز

ن آمار يا .باشديم کميداران آمار گلخانه يبه سابقه کشت طوالن

داران بـه مشـارکت   ل گلخانهيتماعدم جه يتواند هم در نتيم کم

ن ليمسـئو  نـاچيز و هم تالش  يجيترو -يآموزش يهادر کالس

ــ يکشــاورز ــدگان محصــوالت يو جــذب تول يزاردر برگ دکنن

ن يانگيـ د باشـد. م ينظام تول ين اجزايتربه عنوان مهم ياگلخانه

در مـاه  ال يـ هـزار ر  ۷۵۰ ميليـون و  ۸ داران حدوددرآمد گلخانه

ن آن يشـتر يال و بير ميليون ۳ن درآمد يکمتر ه است.گزارش شد

  باشد.يال در ماه مير ميليون ۳۵با  يدارمربوط به گلخانه

سنجش دانش متآ و شاخص تمايالت حفظ ج مربوط به ينتا

گزارش شـده اسـت. ذکـر ايـن نکتـه       ۲زيست در جدول محيط

ضروري است که متغيرهاي فوق بر اساس ميـانگين و انحـراف   

اند و درصـد فراوانـي متغيرهـا، نحـوه     بندي شدهمعيارشان گروه

کند. داران به صورت بهتر تشريح ميانهتوزيع آنها را در بين گلخ

داران حـاکي از سـطح   نتايج بررسي سطح دانش متـآ در گلخانـه  

داران است که اين وضـعيت  نسبتًا پايين دانش متآ در بين گلخانه

هـاي آموزشـي و ترويجـي توسـط     حاکي از تمرکـز کـم برنامـه   

باشد که بايستي به طور جدي در برنامـه هاي مربوطه ميسازمان

رو مد نظر قرار گيرد. همچنين، نتايج حـاکي از سـطح   اي پيشه

داران شهرستان زيست در بين گلخانهپايين تمايالت حفظ محيط

ناپـذيري را  تواند خطرات جبرانباشد که اين امر ميجيرفت مي

اي و هــم در درازمــدت، هــم بــراي پايــداري توليــدات گلخانــه

شته باشد. شايان ذکر سالمت و امنيت غذايي جامعه، به همراه دا

داران کـه از سـوي   است که بـر اسـاس جامعـه آمـاري گلخانـه     

مديريت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان جيرفـت گـزارش شـده،       

هاي خيـار و پـس از آن بـه ترتيـب از     بيشترين نمونه از گلخانه

فرنگي انتخاب شد. بـر اسـاس   هاي توت فرنگي و گوجهگلخانه

 %۳۸ان نمـود کـه حـدود    تـوان اذعـ  نتايج سطح پذيرش متآ، مي

داران در منطقه مـورد مطالعـه هنـوز اعتقـاد خاصـي بـه       گلخانه

ها ندارند و استفاده از سيستم متآ به منظور کنترل آفات و بيماري

دهنـد از  ها تـرجيح مـي  بيشتر به منظور مديريت آفات و بيماري

هـا اسـتفاده نماينـد کـه ايـن امـر در       کشسموم شيميايي و آفت

زيست و بي به ناپايداري در توليد و تخريب محيط نهايت منجر

شک منجر به بروز مشکالت فراواني در زمينه امنيـت غـذايي و   

   سالمت جامعه خواهد شد.

اي نتايج مربوط به مدل برآورد شده الجيـت رتبـه   ۳جدول 

دهـد. بـر اسـاس ايـن جـدول، از بـين متغيرهـاي        را نشان مـي 

، يکـار خـانوادگ   يرويـ مساحت گلخانـه، ن  توضيحي متغيرهاي

، شـاخص  متـآ  دانـش  سـطح ، يجـ يترو يهـا شرکت در کـالس 

 ار يـ ت و وجود گلخانه خيت، نوع مالکزيسمحيطالت حفظ يتما

  گيري آنها. معرفي متغيرهاي تحقيق به همراه سطوح و واحد اندازه۲جدول 

  شرح  متغير
عالمت 

  اختصاري
  ميانگين  حداکثر  حداقل

انحراف 

  معيار
  توزيع فراواني

  IPM Know  ۲۲  ۸۳  ۳۹  ۶/۱۹  )۲/۱۷(۴ )،۸/۲۴(۳ )،۶/۴۴(۲ ) ،۴/۱۳(۱  امتياز فرد از شاخص دانش متآ  متآ دانش سطح

شاخص تمايالت 

  زيستفظ محيطح

امتياز فرد از شاخص تمايل به 

 زيستحفظ محيط
IRI  ۸  ۲۵  ۷/۱۱  ۸/۱۰  )۱/۲۳(۴ )،۳/۲۳(۳ )،۶/۲۰(۲ ) ،۴۹(۱  

  نوع محصول

  محصول گلخانه

: ۳: توت فرنگي؛ ۲: خيار؛ ۱

  گوجه فرنگي

Produc ۱  ۳  ۱    )۲/۱۳(۳ )،۸/۱۸(۲ ) ،۶۷(۱  

  IPM Level ۰  ۳  ۰    )۱۶(۳ )،۱۵(۲ )،۳۱(۱ ) ،۳۸(۰  سطح پذيرش متآ  سطح پذيرش متآ

  هاي تحقيقمنبع: يافته
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 اي برآورد شده براي بررسي عوامل مؤثر بر سطح پذيرش عمليات متآ. نتايج مدل الجيت رتبه۳جدول 

 Z آماره  ضريب  متغير

  ۳/۲  ۲/۶  عرض از مبدأ

  - ۶۳/۲  -۹۳/۰***  خانه مساحت گل

  ۰۶/۲  ۰۳/۲*  نيروي کار خانوادگي

  ۲/۲  ۰۱/۰**  هاي ترويجي شرکت در کالس

  ۹۹/۲  ۷/۰***  سطح دانش متآ

  ۸۷/۱  ۱۳/۰***  زيستشاخص تمايالت حفظ محيط

  ۸۴/۱  ۹۷/۰*  نوع مالکيت 

  - ۱۹/۳  -۳۴/۰***  گلخانه خيار

    ۱۹۰ تعداد مشاهدات

                                                              Wald X2statistic (5 df): ۹/۹۴  Pseudo R2: ۰/۵۴    

  درصد ۱۰و  ۵، ۱دار در سطوح ترتيب معنيبه *و  **، ***

 
 
اند. بر اساس داشته متآات يرش عمليبر سطح پذ يدارير معنيتأث

فر بودن ) فرض صWald χ2 Statistic ()۹/۹۴( مقدار آماره آزمون والد

شـود. از  يدر مدل برآورد شده رد مـ  يحيتوض يرهايمتغ يتمام

بـه   متـآ رش يو سـطح پـذ   يحيتوض يهارين متغيرابطه ب ،رونيا

 يآمـاره خـوب  «مقدار  ،نيدار است. عالوه بر ايمعن يلحاظ آمار

ت يـ از قابل ي)، حـاک %۵۴مدل برآورد شـده ( ) R2-Pseudo(» برازش

ر وابسـته  يـ ح رفتار متغيو توض ينيبيشمدل جهت پ ينسبتًا باال

کـار   يروين يرهايدهد که اثر متغينشان م ۳ج جدول ياست. نتا

، متـآ  دانـش  سـطح  ،يجـ يترو يها، شرکت در کالسيخانوادگ

ت بـر سـطح   يـ ت و نوع مالکزيسمحيطالت حفظ يشاخص تما

ش يافـزا  ،گـر يمثبـت اسـت. بـه عبـارت د     متآات يرش عمليپذ

، باال بـودن سـطح دانـش    يجيوتر يهادفعات شرکت در کالس

زيسـت و  محـيط الت حفـظ  يتمـا  يش شاخص عـدد ي، افزامتآ

هـا سـبب بـاال رفـتن     يـت گلخانـه  بـودن مالک  ين شخصيچنهم

 يرهـا يگردد. قابـل ذکـر اسـت کـه متغ    يم متآات يرش عمليپذ

رش يبـر سـطح پـذ    ير منفـ يار تأثيمساحت گلخانه و گلخانه خ

ر مساحت گلخانه نشـان  يغمت ياند. عالمت منفداشته متآات يعمل

در  متـآ ات يـ رنـده عمل ياحتمـال مشـاهده افـراد نپذ    دهد کـه يم

کـه   يافـراد  يعنـ يشـتر اسـت.   يبا مساحت بزرگتر ب يهاگلخانه

رفت يرا خواهند پذ متآات يمساحت گلخانه آنها کمتر است عمل

توانـد مصـرف کـم    يدکنندگان مين رفتار توليل اياز دال يکيکه 

 يهـا هـا در گلخانـه  نهيبودن هز کمجه يو در نتدار يپا يهانهاده

  بزرگ باشد. يهاسه با گلخانهيکوچک در مقا

 يهـا سه بـا گلخانـه  يدر مقا ،اريهاي خدر گلخانه ،نيهمچن

احتمـال   ي،فرنگـ ي و گوجـه فرنگـ نظير تـوت گر يمحصوالت د

 ياار گلخانهيکه خ يکمتر است و کشاورزان متآات يرش عمليپذ

ق يها از طريماريبه کنترل آفات و ب يقاد کمترکنند اعتيد ميتول

دارنـد. بـر    ييايميش هايروشبر استفاده از  يشتريد بيو تأک متآ

سـه  يار در مقاين، محصول خياساس اظهارات کشاورزان و محقق

آفــات و  يدارا يفرنگــي و گوجــهفرنگــتــوتبــا دو محصــول 

بيو از آسـ بـوده  در منطقه مـورد مطالعـه    يشتريب يهايماريب

ار تا يدکنندگان خيرفتار تول ،لذا .برخوردار است يتريشب يريپذ

ن توجـه  يمسـئول  ياز سـو  يسـت يه است و بايقابل توج يحدود

صورت  متآشتر از ياستفاده ب ين محصول در راستايبه ا يشتريب

ز يـ ) ن۱۴( و و همکـاران خـ کورن -ق فرنانـدز يـ ج تحقيرد. نتايپذ

طـور کـه   . هماناست آمترش ير نوع محصول بر پذياز تأث يحاک

نشـان   يکار خانوادگ يروير نيعالمت مثبت متغ ،رفتيانتظار م

ـ رها در مقـدار م ير متغيدهد که با ثابت نگه داشتن سايم -نيانگي

ـ  متآرش يپذ يشان، احتمال مشاهده سطح باال -ن گلخانـه يدر ب

ـ کـه ن  يداران  سـه  يدارنـد در مقا  يشـتر يب يکـار خـانوادگ   يروي
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  ي براي احتمال مشاهده هر يک از طبقات. اثر نهاي۴جدول 

  Yj = 0 Yj = 1 Yj = 2 Yj = 3 

  - ۰۷۵/۰  -۱۵/۰  ۰۳۱/۰  ۱۹/۰  مساحت گلخانه

  ۱۷/۰  ۳۳/۰  -۰۹/۰  -۴۱/۰  نيروي کار خانوادگي

  ۰۰۰۹/۰  ۰۰۲/۰  - ۰۰۰۵/۰  -۰۰۲/۰  شرکت در کالس ترويجي

  ۰۰۶۳/۰  ۰۱۲/۰  - ۰۰۳۳/۰  - ۰۱۵/۰  سطح دانش متآ

  ۱۱/۰  ۰۲/۰  -۰۰۵/۰  - ۰۲۶/۰  زيستحيطشاخص تمايالت حفظ م

  ۰۸۳/۰  ۱۶/۰  - ۰۴۴/۰  -۲/۰  نوع مالکيت

  -۰۳/۰  - ۰۵۶/۰  ۰۱۶/۰  ۰۷/۰    گلخانه خيار

  منبع: نتايج تحقيق

 
 

شـتر  يرنـد ب يگيبهره م يکار استخدام يرويکه از ن يبا کشاورزان

باشـد   يمـ  يقات قبلـ يج تحقيجه مطابق با نتاين نتيباشد که ايم

. قابل ذکر است که امکان لحاظ کـردن هـم  )۲۸و  ۲۳، ۱۷، ۱۴(

 يي،در مدل برآورد شـده نهـا   يحيتوض يرهاياز متغ يزمان برخ

ـ وجود نـدارد و دل  ،ر سطح سوادياز جمله متغ  جـاد يل آن هـم ا ي

اسـت.   يحيتوض يرهاين متغيب) Collinearity( يخطمشکل هم

) که درآمـد  ۲۳و  ۲۰قات گذشته (ياز تحق يج برخيبرخالف نتا

 متآات يرش عمليرا بر پذ يدارر و سابقه گلخانهيماهانه، سن مد

بـه سـبب انحـراف    كه رسد يبه نظر م ،گزارش کرده بودند مؤثر

ـ ييار کوچک و تغيمع ان کشـاورزان  يـ رهـا م ين متغيـ ا يرات جزئ

دار گـزارش نشـده و در مـدل    يب آنهـا معنـ  ايمورد مطالعه، ضر

  اند. دهيحذف گرد يينها

ب يضـرا  ي،ات رتبـه يـ در مـدل الج  ،شد همانطور که گفته

ک از يـ بودن اثر هر  يندارند و تنها مثبت و منف يمير مستقيتفس

کنند. لذا، به منظور ارزيابي کمـي تـأثير هـر    ا تبيين ميرها ريمتغ

يک از متغيرهاي توضيحي بر متغيـر وابسـته، از تفسـير اثرهـاي     

 در ر کـه شود. همانطواي استفاده مينهايي در مدل الجيت رتبه

واحـد در مسـاحت    يـک  با افزايش گردد،مي مالحظه ۴ جدول

 گلخانه از ميانگين خود، احتمال پذيرش دو يا سه عمليات متـآ 

 بـراي  و کاهش درصد ۵/۷و  ۱۵دار، به ترتيب از طرف گلخانه

 متـآ ات يـ ک عمليرش) و سطح يسطح صفر (عدم پذ هايحالت

ن يـ ابـد. ا ييش ميادرصد افز ۱/۳و  ۱۹ب يترت به تن احتمااليا

 يبـاال  يهـا نـه يو  هز متـآ ات يـ امر به واسطه کـاربر بـودن عمل  

و خـ کورن -فرناندزق يج تحقيه است که با نتايقابل توج يکارگر

 ) و ولکـر و همکـاران  ۲۹(و همکـاران   يووم  )،۱۵( يوليو فرا

ر يـ متغ يب بـرآورد شـده بـرا   يمطابقت دارد. عالمت ضـر  )۲۸(

ر مثبـت بـر   ير تأثين متغيدهد که ايمنشان  يکار خانوادگ يروين

دارد که بـا  يان مير فوق بيمتغ ييدارد و اثر نها متآرش يسطح پذ

در گلخانه کشـاورز و   يستم کار خانوادگيک نفر در سيش يافزا

خـود، احتمـال    نيگيانيـ رهـا در م ير متغيبه شرط ثابت بودن سـا 

ش يدرصد افزا ۱۷و  ۳۳ب يبه ترت متآات يرش دو و سه عمليپذ

رش) و يرش سطح صفر (عدم پـذ ياحتمال پذ ،نيابد. همچنييم

ـ داران بـه ترت متآ توسط گلخانهات يک عملي درصـد   ۹و  ۴۱ب ي

ـ نکـه در انجـام عمل  يابد. نظر به اييکاهش م  يرويـ از ن متـآ ات ي

چـرا   ،ه استيجه قابل توجين نتيشود اياد استفاده ميز يکارگر

ات يـ تـوان انجـام عمل   زه ويـ انگ يکار خانوادگ يرويکه داشتن ن

ـ دهـد. متغ يش ميرا افزا متآ  يهـا ر دفعـات شـرکت در کـالس   ي

ير مثبـت معنـ  يتأث %۵در سطح احتمال  يبه لحاظ آمار يجيترو

کند يان مير بين متغيا يينها اثر دارد. متآات يرش عمليدار بر پذ

رش دو ياحتمال پـذ  ،رين متغيش در مقدار ايک واحد افزايکه با 

ابـد و  ييش مـ يدرصد افزا ۰۹/۰و  ۲/۰ب يبه ترت آمتو سه اقدام 

ک يرش) و سطح يرش سطح صفر (عدم پذين احتمال پذيهمچن

درصد  ۰۵/۰و  ۲/۰ب يدر نمونه مورد مطالعه به ترت متآات يعمل

لبرگ و رکـا  ،)۵و همکاران ( يق نوريج تحقيابد. نتاييکاهش م
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و همکـاران   يوسـر ئما ،)۲۹( و همکاران يووم ،)۱۱( همکاران

آمده  دستبهج يبر نتا يدييز تأي) ن۱۲ک و همکاران (ي) و ار۲۰(

ک يـ کنـد کـه بـا    يان ميب متآر سطح دانش يمتغ يياثر نها است.

رش دو و سـه  ياحتمـال پـذ   ،ريـ ن متغيش در مقدار ايواحد افزا

ابــد و ييش مـ يدرصـد افـزا   ۶۳/۰و  ۲/۱ب يـ بـه ترت  متـآ اقـدام  

ک يرش) و سطح يعدم پذرش سطح صفر (يل پذن احتمايهمچن

درصد  ۳۳/۰و  ۵/۱ب يدر نمونه مورد مطالعه به ترت متآات يعمل

الت حفـظ  يواحد در شاخص تما کي شيابد. با افزاييکاهش م

ا سه يدار دو نکه گلخانهيا احتمال ،ن خوديانگيت از مزيسمحيط

 يبـرا  و شيافزا درصد ۱۱و  ۲ب يرد به ترتيرا بپذ متآات يعمل

 متـآ ات يـ ک عمليرش) و سطح يسطح صفر (عدم پذ يهاحالت

ابـد. بـر   ييدرصد کاهش مـ  ۵/۰و  ۶/۲ب يترت به تن احتمااليا

شود کـه داشـتن اطالعـات و    يمشخص م ،اساس متون مختلف

ـ ن داليتـر ن و مهميتريزه به عنوان اصليانگ رش و عـدم  يل پـذ ي

آمـده   دستبهج ينتا ،گردند. لذايد مطرح ميجد فناوريرش يپذ

آنها بـه   محيطيزيستالت يداران و تمات دانش گلخانهيکه اهم

ـ رش عمليمثبت بر پذ يزشيعنوان عامل انگ باشـد،  يمـ  متـآ ات ي

 ،)۶و همکاران ( يسيقات ويج تحقيباشد که با نتايه ميقابل توج

ـ  و )۲۸ولکر و همکـاران (   د.) مطابقـت دار ۱۸و همکـاران (  يل

ت و نوع محصول با ينوع مالک يمجاز يرهايمتغ يير اثر نهايتفس

وسته متفاوت اسـت. در  يپ يرهايب در مورد متغين ضرير ايتفس

و  ۲رش ياست، احتمال پذ يت آنها شخصيکه مالک ييهاگلخانه

رش يش و احتمال پذيدرصد افزا ۳/۸و  ۱۶ب يبه ترت متآاقدام  ۳

درصـد کـاهش    ۴/۴و  ۲۰ب يبه ترت متآک اقدام يسطح صفر و 

 يبه عنوان شغل اصـل  يدارت گلخانهينکه فعاليد. نظر به اابييم

ن امـر اسـت   ين کننده اييجه تبين نتيا ،باشديداران ماکثر گلخانه

دار بـه  گلخانـه  يبـرا  يزه کـاف يـ گلخانه انگ يت شخصيکه مالک

را فراهم  متآات ياستفاده از عمل يدر راستا يگذارهيمنظور سرما

) مطابقـت دارد.  ۱۱) و کارلبرگ (۹( يرونگيج بيسازد و با نتايم

کننـد، احتمـال   يار کشـت مـ  يـ کـه محصـول خ   ييهادر گلخانه

درصـد   ۶/۱و  ۷ب يـ به ترت متآک اقدام يرش سطوح صفر و يپذ

 ۳و  ۶/۵ب يـ بـه ترت  متـآ اقدام  ۳و  ۲رش يش و احتمال پذيافزا

  ابد. ييدرصد کاهش م

بـا دو  همانطور که قبًال نيز بيان شد، اين محصول در مقايسه 

فرنگي داراي آفات زيـاد بـوده و از   فرنگي و گوجهمحصول توت

پذيري زيادي برخوردار اسـت. بنـابراين، اعتقـاد کمـي بـه      آسيب

کنترل آفات از طريق عمليات متآ وجود دارد. با مقايسـه اثرهـاي   

شود كـه متغيـر نيـروي کـار     هاي تحقيق مشخص مينهايي متغير

زيست بيشترين تـأثير  حيطخانوادگي و شاخص تمايالت حفظ م

داران مـورد مطالعـه دارد کـه    را بر پذيرش عمليات متآ در گلخانه

تواند گوياي کاربر بودن عمليات متآ و هزينه زياد اين اين امر مي

عمليات در واحد توليدي باشد. همچنين، گرايش افراد نسبت بـه  

 اي بر سطح پذيرش متآ داردزيست تأثير قابل مالحظهحفظ محيط

سـازي و رشـد فکـري کشـاورزان را     که اين امر اهميت فرهنـگ 

  دهد.زيست نشان مينسبت به مسائل پايداري و محيط

  

   يريگجهينت

ل و سـطح  يتماکه شود يمشخص م ،قيتحقاين ج يبر اساس نتا

 متـآ ات يـ اسـتفاده از عمل  يداران بران گلخانهيدر ب ينييدانش پا

ش سـطح  يبـا افـزا   ،صـل ج حايمطابق نتـا  ،نيوجود دارد. همچن

ش يداران افـزا گلخانـه  ياز سـو  متـآ ات يرش عملي، پذمتآدانش 

و ترويجي  آموزشي هايسكال شودمي پيشنهاد ،نيابد. بنابراييم

 در هنگـام  ژهيـ وبـه  و ،سال فصول تمام در کاربردي اتيبا جزئ

 پـذيرش  زمينـه  د از مـزارع در يـ بـه صـورت بازد   ،تاآف وعيش

کشـاورزان از   يش آگـاه يبـا هـدف افـزا    آفات تلفيقي مديريت

 يآفات، شناخت آفات محصول و آگـاه  يقيت تلفيريمد يايمزا

 شود برگزار ک جهت مبارزه با آنهايولوژيمناسب ب هايروشاز 

 براي برگزاري نياز مورد امكانات كردن فراهم امر با مسئولين تا

 و ها تشـويق اين كالس در شركت در را دارانها، گلخانهكالس

  نمايند. ترغيب

الت حفـظ  يش شـاخص تمـا  يج نشـان داد کـه بـا افـزا    ينتا

ش يداران افـزا توسط گلخانـه  متآات يرش عمليت، پذزيسمحيط

 از يآگـاه  جهـت  هاي الزمآموزش است الزم ،نيابد. بنابراييم

 بـه  ييايميش يمصرف سموم و کودها کاهش هايبرنامه تياهم
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 کـاهش  مـدت کوتـاه  در نکـه يبا توجه بـه ا . داده شود کشاورزان

يمـ  ديـ تول کـاهش  موجـب  ييايميش يمصرف سموم و کودها

 بـراي  کشـاورزان  در زهيانگ جاديا و قيمنظور تشو به ،لذا، گردد

، ييايميش يو کودها سموم کم مصرف با د محصوالت سالميتول

 نيـي تع ماننـد  يقيتشـو  و يتيابزارهـاي حمـا   از توانـد يدولت م

بايـد   ،نيهمچن .کند استفاده دييمحصوالت تول براي باال متيق

فعاليـت  كنار آلي را در نظير كودهاي پايدار كشاورزي هاينهاده

 متـآ پـذيرش   رونـد  تسـهيل  سبب آموزشي كه و ترويجي هاي

  كرد. شد، فراهم خواهد

گردد هاي خيار، پيشنهاد مينظر به پذيرش کمتر متآ در گلخانه

ي حمـايتي در نظـر   هـا در راستاي تشويق اين توليدکنندگان، بسـته 

مدت، استفاده از متآ و کاهش مصرف گرفته شود. چرا که در کوتاه

تواند توليد را کاهش دهد که اين حمايـت مـي  سموم و کودها مي

  تواند از محل حذف يارانه سموم شيميايي تأمين گردد. 

رش يزان پذين مساحت گلخانه و ميج مربوط به ارتباط بينتا

بـا   يهـا در گلخانه متآات يرش عمليپذ نشان داد که متآات يعمل

که مسـاحت گلخانـه    يافراد يعنيمساحت بزرگتر، کمتر است. 

 ،نيرفت. بنـابرا يشتر خواهند پذيرا ب متآات يآنها کمتر است عمل

ـ  متـآ ات يشتر عمليرش بيگردد جهت پذيشنهاد ميپ ا مسـاحت  ي

ع انتخاب نشـود  يها تا حد امکان به صورت بزرگ و وسگلخانه

نکه در صورت انتخاب مساحت گلخانه به صورت بـزرگ،  يا اي

يالت از طـرف دولـت شـامل پرداخـت تسـه      يتياقدامات حمـا 

 يهـا توسـعه کشـت   يهـا طرح ياجرا يبهره برابلندمدت و کم

مساحت گلخانـه   با كشاورزان از ،نيانجام شود. بنابرا ياگلخانه

براي  نداران گروه از گلخانهيکرد چون که ا غفلت يستيکمتر نبا

ـ  از اهميـت  تلفيقي آفات مديريت هايفناوري اجراي سـزايي  هب

  .برخوردارند

هـا سـبب بـاال    ت گلخانـه يبودن مالک يشخص ،جيمطابق نتا

ات يـ ج عمليتـرو  يگردد. در راستايم متآات يرش عمليرفتن پذ

ها توسط د در گلخانهيجهت تول ييهاگردد مشوقيشنهاد ميپ متآ

هـا در نظـر گرفتـه شـود.     لندمدت گلخانـه ا اجاره بيمالکان آنها 

يالت بلندمـدت و کـم  تواند با پرداخت تسـه يدولت م ،نيبنابرا

ـ که به دنبال ساخت گلخانه هستند، ا يافراد يبهره برا ن افـراد  ي

در  متـآ ات يرش عملين سطح پذيرا مالک گلخانه نموده و بنابرا

  ابد.يش يآنها افزا

داد که احتمـال مشـاهده    نشان يبيت ترتيج برآورد مدل الجينتا

ـ ن گلخانـه يدر ب متآرش يپذ يسطح باال کـار   يرويـ کـه ن  يداران

 يرويـ کـه از ن  يسه با کشاورزانيدارند در مقا يشتريب يخانوادگ

کـاهش   ،نيباشـد. بنـابرا  يشتر ميرند بيگيبهره م يکار استخدام

کـار مـورد    يرويـ ن يورش بهـره يکار با افـزا  يروينه نهاده نيهز

داران توسـط گلخانـه   متآات يرش عمليش پذيب افزااستفاده سب

توانـد  ياستفاده از افراد مـاهر و متخصـص مـ    ،نيشود. بنابرايم

  ش دهد.يرا افزا متآات يرش عمليسطح پذ
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