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بررسی عوامل اقتصادی موثر بر پذیرش روش های بیولوژیک در دفع آفات محصول 

 ن روستایی شهرستان نور(برنج )مطالعه موردی: شالیکارا
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 چکیده
خووار بورنج بوه دلیول     ای از مبارزات بیولوژیک علیه آفت کرم سواقه ه استفاده از زنبور تریکوگراما به عنوان نمونهامروز

پرسشنامه از شالیکاران در  111ای پیدا کرده است. لذا مطالعة حاضر با تکمیل مطابقت بیشتر با محیط زیست اهمیت ویژه

مدل الجیت عوامل موثر بر پذیرش استفاده از زنبور تریکوگراما علیه آفوت  شهرستان نور استان مازندران و با استفاده از 

با توجه به نتایج به دسوت آموده متغیرهوای    خوار برنج در بین کشاورزان شهرستان نور را بررسی کرده است. کرم ساقه

ه از بیموة محصووالت   تحصیالت کشاورز، میزان درآمد کشاورز و متغیرهای مجازی استفاده از تسهیالت بانکی و اسوتفاد 

کشاورزی اثر مثبت و معنادار و متغیرهای مقدار سموم مصرفی و سطح زیرکشت اثر منفی و معنادار بر احتموال پوذیرش   

گردد سیاستگذارن در بخش کشاورزی نگواهی ویوژه بوه آمووزش     مبارزه بیولوژیک توسط کشاورزان دارند. پیشنهاد می

ویژه نسبت به اصول مبارزه بیولوژیک و حفظ محیط زیسوت در کنوار افوزایش    کشاورزان و افزایش آگاهی کشاورزان به 

 کارایی و عملکرد محصول داشته باشند.

 مبارزه بیولوژیک، برنج، مدل لوجیت، شهرستان نورکلمات کلیدی: 
 
 

 

 مقدمه

 کشـاورزی  بخـش  در تولید میزان افزایش صنعتی، مستلزم بخش پیشرفت بر عالوه کشوری هر در اقتصادی یتوسعه امروزه

 کـارگیری  به و زیرکشت سطح شود، نخست افزایشمی میسر طریق دو از عمده طور به بخش این در تولید افزایش. باشدمی

 به شود و دوم می تلقی کارآمد غیر تولیدی منابع و هانهاده محدودیت علت به امر این که سطح واحد در تولید عوامل بیشتر

 اغلـب  روش این که تولید عوامل بازدهی و وریبهره افزایش جهت مدرن تکنولوژی از استفاده و پیشرفته هایروش کارگیری
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از طرفـی در دوران کنـونی    .[1]گیرد می قرار استفاده مورد کمتر کالن، هایسرمایه وجود ضرورت و باال هایهزینه علت به

کرده است. لذا ضروری اسـت بـا توجـه بـه خطـرات       توجه به حفظ محیط زیست در کنار رشد و توسعه اهمیت فراوانی پیدا

سموم  باقیمانده در گیاه و لزوم کاهش مصرف سموم برای حفظ سالمت انسان و محیط، کشاورز به دنبـال جـایگزینی بـرای    

 .[2]های گیاهی باشد سموم کشاورزی به منظور مبارزه با آفات و بیماری

 مـورد  برنج به دلیل اهمیت حفظ محیط زیست در کنار سالمت انسـان  ولمحص مورد در نوین هایاخیر فناوری هایدهه در

 بـرنج، بهبـود   افـزایش محصـول   جهـت  در کشـاورزان  بـرای  را هایینوین فرصت هایفناوری پذیرش. است گرفته توجه قرار

 آیـد می پیش ندرت کشاورزی، به حوزه در. [3]سازد می مهیا کشاورزی در غذایی درآمدها، اهمیت کشاورزی پایدار و امنیت

 توسـط  پـذیرش  هـای بازدارنـده  زیـرا  جدید باشند، هایفناوری پذیرش خواستار و باشند را داشته الزم توانایی کشاورزان که

 .[4]شوند می گوناگون تحمیل اقتصادی-اجتماعی و سازمانی عوامل محیطی،

هـای  یریت آفت است که بر ترکیبـی از روش مدیریت تلفیقی آفات یک رهیافت موثر و حساس از نظر محیط زیست برای مد

های مدیریت تفلیقی آفات از اطالعات جامع و جاری دربارة چرخة زندگی آفات و تعـامالت آنهـا بـا    معمول تکیه دارد. برنامه

رزه بـا  های نوین مبارزة بیلوژیک و استفاده از زنبور تریکوگراما به منظـور مبـا  . نمونة این فناوری[5]کند محیط استفاده می

 انجـام  بـاالو  بـا جمعیـت   همـراه  آن سریع شیوع و 1914 ازسال برنج خوار ساقه کرم آفت خوار برنج است.  باظهورکرم ساقه

 اولـین  1969 درسـال  سـم،  مصـرف  اوج بـا  شـد. همزمـان   شروع برنج داشت درعملیات عمده تغییرات هوایی، هایسمپاشی

 و اجـرا  گیـاهی  هایوبیماری آفات تحقیقات مؤسسه مشارکت با تریکوگراما خمزنبورپاراتوزوئید ت کاربرد تحقیقاتی هایطرح

 و 62 هـای سال تحقیقاتی دیگرطی هایازطرح استفاده با .شد برداشته درمازندران سموم مصرف کاهش ها درجهتگام اولین

 مبـارزه  سـطح  متأسـفانه  اما. رسید اثبات به درمزارع آزمایشی خوار برنج ساقه کرم آفت درکنترل پاراتوزوئید این کارایی 27

. از طرفی برنج بـه عنـوان بیشـترین    [2]است  داشته کاهش اخیر هایسال در طی خوار برنج ساقه کرم آفت علیه بیولوژیک

محصول زراعی تولیدی در استان مازندران نقش به سزایی در بین خانوارهای مازندرانی دارد. استان مازندران از لحاظ تولیـد  

باشـد  هکتار رتبـه نخسـت را در کشـور دارا مـی     133966تن و از لحاظ سطح زیرکشت با میزان  347746ا میزان شلتوک ب

[6] . 

تـوان بـه مطالعـه    تاکنون مطالعات معدودی مرتبط با تمایل کشاورزان به استفاده از زنبور تریکوگراما انجام شده است که می

 بـا  مبـارزه  جدیـد  فنـاوری  پذیرش بر موثر عوامل تعیین به منظور را ایلعهمطا اشاره کرد که [7]( 1334)1همکاران و هارپر

 سـطح  تحصـیالت،  سـن،  اثـر  الجیت، مدل از استفاده با تحقیق این. اندداده انجام هاکشحشره به عنوان جایگزین برنج سن

 بـرای  جدیـد  فنـاوری  پـذیرش  ایبر را مزرعه مالکیت نوع و ترویجی هایبرنامه محیطی، عوامل مزارع، تعداد برنج، زیرکشت

 شـده  ذکـر  عوامل سایر و فناوری این پذیرش تاثیر محققان این عالوهبه. است کرده ارزیابی برنج سن با مبارزه آستانه تعیین

 هـای برنامـه  تحصـیالت،  سـطح  کـه  دهـد مـی  نشان تحقیق نتایج. نمودند بررسی سمپاشی به کشاورزان تصمیم بر را باال در

 پـذیرش  در داریمعنـی  تاثیر جغرافیایی منطقه و مشابه فناوریهای به کشاورزان گرایش محیطی، عوامل جی،تروی و فرهنگی

                                                           
1 Harper et al 
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پذیرش تکنولوژی مبارزه با آفات را در گوجه فرنگی  [8]( 7446) 1دارد. گاجانانا و همکاران برنج سن با مبارزه جدید فناوری

 طـور  بـه  گوجه فرنگـی  آفات و هابیماری با تلفیقی مبارزه از داد استفاده نشان تحقیق این. دادند قرار اقتصادی ارزیابی مورد

 آفـات بـه   بـا  مبـارزه  از تکنولـوژی  اسـتفاده  کـه  طوری باشد به مؤثر ها بیماری و کنترل آفات مدیریت در تواندمی اقتصادی

 حـدود  خـالص  بـازدهی  و فـت کاهش یا درصد 71 تا کاشت هایهزینه داد، درصد افزایش 56 حدود را عملکرد پایدار صورت

 افـزایش بکـارگیری   و محیطی زیست آثار کاهش در تواندتکنولوژی می این بکارگیری دیگر طرف از. ارتقاء یافت درصد 113

 بـر  موثر عوامل خود مطالعة در [9]( 7444) 7باشد. برایان مؤثر شیمیایی هایبکارگیری نهاده کاهش و اکولوژیکی هاینهاده

 هـای روش پـذیرش  مانع که دانست مشترکی عامل را تولید در اطمینان عدم و نمود بررسی را آفات با فیقیتل مبارزه پذیرش

 با عملکرد افزایش شده است که پیشنهاد با توجه به نتایج. گرددمی کشاورزی در آفات با تلفیقی مبازه همانند آفات با مبارزه

 توانـد مـی  کشـاورز  بـه  وابسته غیر آفات کنترل مشاوران توسط مزرعه پایش دفعات تعداد زراعی، تناوب خاک، کیفیت ارتقاء

 ترویجـی  کشـاورزان  بـا  تماس تعداد اما است نبوده تولید هاینهاده از ناشی داریمعنی طور به عملکرد تغییرات. یابد افزایش

عوامـل محدودکننـده    ][10( 7415) 9تیمپراسـرت و همکـاران   .است داده کاهش داریمعنی طور به را عملکرد در تغییرات

تایلند را مورد بررسی قرار دادند. بـرازش   5پذیرش مدیریت تلفیقی آفات توسط تولیدکنندگان سبزی در استان ناکن راچزیما

های مدیریت آفات، دانش بهتر بعد از آموزش و در دسترس بودن خدمات ترویجی مدل رگرسیون نشان داد که کاهش هزینه

پذیرفتنـد، بـر ایـن بـاور     پذیرش روش مدیریت تلفیقی آفات بود. کشاورزانی که مبارزه تلفیقی را نمی از جمله عوامل موثر بر

هـای تلفیقـی   توانند در کنترل آفات موثر باشند و عملکـرد سـبزیجات بـا روش   رایج عقیده داشتند که دشمنان طبیعی نمی

مل موثر بر پذیرش فناوری مبـارزه بیولوژیـک بـا کـرم     در تحقیق خود به بررسی عوا [11]( 1924یابد. خالدی )افزایش نمی

خوار برنج در استان مازندران پرداخت و نشان داد که احتمال پذیرش فناوری کنترل بیولوژیک تحـت تـاثیر تحصـیالت    ساقه

زه خـانوار،  سازی زمین قرار دارد. نتایج تحقیق وی همچنین نشان داد که انـدا زارع، خدمات ترویجی، اندازه مزرعه و یکپارچه

اند. خالدی در بری اثر منفی در بکارگیری این فناوری داشتهتحصیالت، مالکیت خصوصی اراضی، تاثیر مثبت و مالکیت سهم

 تحقیق خود نقش ریسک در پذیرش این فناوری را نادیده گرفت.

ری مبـارزه بیولوژیـک علیـه    اجتماعی موثر در گسترش فنـاو  -ای به بررسی عوامل اقتصادیدر مطالعه [2]( 1934اسدپور )

گریـزی شـالیکاران، ارزش   خوار در مزارع برنج استان مازندران پرداخت. نتایج نشان داد که متغیرهای ریسـک آفت کرم ساقه

های مجـاور، سـطح زیـر کشـت،     محصول در هکتار، تعداد دفعات رهاسازی زنبور تریکوگراما، بکارگیری این فناوری در زمین

ن فناوری و شرکت در کالسهای ترویجی اثر مثبت و معنادار و متغیرهای تعداد قطعات اراضی و سن زارع تجربه بکارگیری ای

اند. همچنین بنا به نتایج پیشنهاد نمود که دولـت بـا   اثر منفی و معنادار بر پذیرش فناوری بیولوژیک توسط کشاورزان داشته

سازی اراضی نسبت به گسـترش بکـارگیری   ة محصول و یکپارچههای نظیر بیمپوشش ریسک استفاده از این فناوری با روش

ای به بررسی عوامل موثر بر پذیرش کنتـرل بیولوژیـک   در مطالعه [3]( 1937این فناوری اقدام نمایند. عشوری و همکاران )

                                                           
1 Gajanana et al 
2 Braian 
3 Timprasert et al 
4 Nakhon Ratchasima 
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اختند. نتایج نشـان داد  خوار برنج )استفاده از زنبور تریکوگراما( با استفاده از مدل الجیت در شرق استان گیالن پردکرم ساقه

ترین عوامل در پذیرش فناوری زنبور تریکوگراما سطح تحصیالت شالیکاران، مشارکت و همکاری، میزان تولیدبرنج، کـل  مهم

اعضای خانواده شالیکاران بود. به غیر از دو عامل تعداد طیور و تعـداد اعضـای خـانواده     هزینه کشاورزی، تعداد طیور و تعداد

در احتمال پذیرش این تکنولوژی داشتند، بقیه عوامل دارای تاثیر مثبت بودند. در پایان نیز توصیه کردند که از که اثر منفی 

تجارب افراد پیشرو در استفاده از تکنولوژی مبارزه بیولوژیک، در آموزش شالیکاران دیگر در مورد نحوه، زمان و تعداد دفعات 

 -ای بـه بررسـی عوامـل مـدیریتی    ، در مطالعـه [12]( 1939پـرور ) زاده و یمـی رهاسازی زنبور تریکوگراما بهـره گرفـت. عظ  

ای گیـری خوشـه  اقتصادی موثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی علیه آفات پسته توسط کشاورزان رفسنجان پرداختنـد و از نمونـه  

نترل تلفیقـی آفـات بـا فاصـله     ای استفاده کردند. بطور کلی نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که بین پذیرش کچند مرحله

محل زندگی تا باغ، دارا بودن شغل دوم عالوه بر کشاورزی، میزان ارتباط با مراکز خدمات کشاورزی، میزان رهبریت افکار در 

های آموزشی ترویجی، میزان مصرف سموم مبارزه تلفیقی، میزان درآمد ساالنه از فعالیت کشاورزی، میزان شرکت در فعالیت

داری وجـود دارد. در عـین حـال    و هزینه استفاده از کنترل تلفیقی نسبت به کنترل شیمیایی آفـات رابطـه معنـی   شیمیایی 

های مبارزه تلفیقی مشارکت عملـی تمـامی کشـاورزان در    ترین عامل تاثیرگذار در موفقیت، گسترش و بکارگیری برنامهمهم

 کلیه مراحل است.

استفاده از زنبور تریکوگراما و تأثیر آن بر کاهش استفاده از سموم شیمیایی و حفظ  لذا با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت

ها، مطالعـة حاضـر در تـالش اسـت عوامـل مـوثر بـر پـذیرش اسـتفاده از زنبـور           محیط زیست به عنوان بستر زندگی انسان

ار برنج  را در بـین شـالیکاران شهرسـتان    خوهای مبارزه بیولوژیک در مقابل آفت کرم ساقهتریکوگراما به عنوان یکی از نمونه

 نور استان مازندران بررسی نماید.

 روش تحقیق

شود، بایستی از یک مدل کیفی اسـتفاده نمـود.   با توجه به اینکه در پژوهش حاضر متغیر وابسته با انتخاب دوتایی تعیین می

ش مبـارزه بیولوژیـک توسـط کشـاورزان از مـدل       رو به منظور بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی مختلف بر میزان پذیراز این

 :[13]توان نوشت می 7لجستیک توزیع وجود فرض استفاده خواهد شد. بنابراین با 1رگرسیونی لوجیت

(1)        
1 1

1 1 exp 1 exp ( )P F v v A Y S    
 

          
  

اجتمـاعی را   –تابع توزیع تجمعی با یک اختالف لجستیک اسـتاندارد اسـت و بعضـی از متغیرهـای اقتصـادی       که 

باشد می برآورد قابل 9نمایی درست حداکثر روش از استفاده با پارامترهای الگوی لوجیت هستند که  و ، شود.شامل می

متغیـر   رشپـذی  احتمـال  بـر  توضیحی متغیرهای در تغییر آثار بینیپیش لوجیت، مدل برآورد در مهم اهداف از . یکی[14]

لذا اگر احتمال اینکه هر فرد مصاحبه شونده  مبارزه بیولوژیک را بپذیرد، به صورت رابطه زیر . است ام i فرد مورد نظر توسط

 باشد:

                                                           
1 Logit 
2 Logistic 
3 Maximum likelihood method 
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(7)  
* 1

*( ) 1 exp iX

i iP F X




  
  

 از یـک  هـر  در تغییر آثار ارزیابی وند. برایپارامترهایی هستند که باید برآورد ش متغیرهای توضیحی است و   که در آن

شود. این رابطه اثـر   گرفته جزئی مشتق باال رابطة از باید مبارزه بیولوژیک، پذیرش احتمال بر مدل مستقل متغیرهای

 :[15]دهد نهایی مربوط به هریک از متغیرهای توضیحی را نشان می

(9) 
 

*

* 2

exp

1 exp

i

i

i

i

X

k

k
X

P
ME

X








 
 

  
باشد. مقدار اثر نهایی، بیانگر مقدار تغییر در احتمال پـذیرش مبـارزه بیولوژیـک  بـه     ام می kپارامتر متغیر مستقل   که 

پـذیری متغیـر   باشد. سـپس بـا داشـتن مشـتقات جزئـی، کشـش      ازای یک واحد تغییر در هر یک از متغیرهای توضیحی می

احتمال پذیرش مبـارزه بیولوژیـک بـه ازای تغییـر یـک درصـدی در هـر یـک از          کننده درصد تغییر درام بیان kتوضیحی  

 آید:متغیرهای توضیحی است، از رابطه زیر بدست می

(5) 
 

*

* 2

exp

1 exp

i

i

X

ik
i

X
i

k

X
e

P







 
 

  
 


  

پذیری متغیرها ثابت نبوده و به مقادیر متغیرهای توضیحی بکـار رفتـه در   شود کششطور که در رابطه باال مشاهده میهمان

 .[16]دل بستگی دارند م

متغیرهای وارد شده در مدل عبارتند از سن کشاورز، تحصیالت، دارا بودن بیمه، استفاده از تسهیالت بانکی، مقـدار و قیمـت   

سم شیمیایی به عنوان کاالی جانشین، درآمد، سابقة کشاورزی و سطح زیر کشت که بـا توجـه بـه مطالعـات تیمپراسـرت و      

هـای مقـدماتی انجـام شـده از     و پرسـش  [12]( 1935، عظیمـی و پـرور )  [2]( 1934اسـدپور )  ،[10]( 7415) 1همکاران

 کشاورزان منطقه انتخاب گردیدند.

آماری کشـاورزان شهرسـتان   از جامعه  1939آمار و اطالعات مورد نیاز در مطالعه حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 

پرسشنامه مقـدماتی از فرمـول مایکـل و     94اب حجم نمونه به کمک اطالعات آوری شد. برای انتخجمعنور استان مازندران 

 .  باشدکه به صورت زیر می است کارسون استفاده شده

(1) 
2 2

2

CV t
n

d


  
تغیـر بدسـت   )که از تقسیم میزان انحراف معیار بر میانگین م تغییرات متغیر مورد بررسی در مدلضریب   باالدر فرمول 

گیری  یزان دقت اندازهمگیری می باشند.در این مطالعه و دقت اندازهاستیودنت  آمارة ترتیب مقدار بحرانی  به (،می آید

 117ی برابـر بـا   حجم نمونـه نهـای   .باشدمی 36/1استیودنت   در نظر گرفته شد که در آن مقدار بحرانی آمارة 41/4برابر با 

گیری تصادفی ساده تکمیل گردید. در نهایت با بررسی و حذف مشاهدات نامناسب با استفاده از بدست آمد که با روش نمونه

                                                           
1 Timprasert et al 
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 Spss 21افزارهـای  نرماز  ها. همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهشودمیپرسشنامه به تجزیه و تحلیل پرداخته 144اطالعات 

 .هد شدخوااستفاده  Stata13 و

 نتایج و بحث

به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر در این مطالعه ابتدا ویژگی های اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان مـورد بررسـی قـرار    

هـای انجـام   گزارش شده است. طبـق بررسـی   1پرسشنامة تکمیل شده در جدول  144گرفت. نتایج آماری حاصل از بررسی 

سال  44ترین فرد می باشد که مسن 13/4سال با ضریب تغییرات  61/12ی پاسخ دهندگان شده در این مطالعه میانگین سن

 اند.سال داشته 73ترین فرد پاسخگو و جوان

 

 

 

 

 
 

 ویژگی های اجتماعی و اقتصادی نمونه -1جدول 
 موارد ضریب تغییرات حداکثر حداقل انحراف معیار مد میانه میانگین

 )سال( سن 0/19 80 29 11/27 65 59 57/61

 )سال( تحصیالت 0/74 13 0 4/15 6 6 5/57

 )سال( پیشینه کشاورزی 0/33 65 5 14/61 50 45 43/31

 هکتار(( سطح زیرکشت 0/58 6/5 0/3 1/38 1 2/1 2/39

 )تن( مقدار تولید 0/65 15 0/52 3/57 2/5 5 5/49

 ()ریال قیمت فروش 0/06 66500 48000 3912/3 55000 57000 56909/5

 )میلیون ریال(درآمد 0/46 50 7 8/26 10 15 17/62

 های تحقیقماخذ:یافته

هکتـار بـوده و حـداکثر سـطح      9/7گردد میـزان سـطح زیـر کشـت دارای میـانگین      ( مالحظه می1همانطور که در جدول )

ـ      9/4هکتار و حداقل آن  1/6زیرکشت  اسـت.   14/4ر بـا  هکتار بوده و ضریب تغییرات مربوط به سـطح زیـر کشـت نیـز براب

تـن بـوده و ضـریب تغیـرات      17/4تـن و حـداقل    11همچنین مقدار تولید با توجه به سطح زیر کشت حداکثر دارای مقدار 

است. قیمت فروش برنج در شهرستان نور با توجـه بـه تفـاوت در کیفیـت بـرنج و زمـان        61/4مربوط به این متغیر نیز برابر 

و میـانگین قیمـت نیـز برابـر      46/4متغیر بوده و ضریب تغییـرات ایـن متغیـر برابـر      ریال 66144ریال تا  54444فروش از 

 4نفر دارای مـدرک دیـپلم و تعـداد     17تر از دیپلم ، نفر از کشاورزان سطح تحصیالتی پایین 41ریال بوده است.  1/16343

نفر آنهـا از   41های کشاورزی نبوده و تعاونی نفر از عضو 13اند. در بین پاسخگویان نفر دارای مدرک فوق دیپلم و باالتر بوده
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ها بـه  نفر از پاسخگویان از تسهیالت اعطایی بانک 29های صورت گرفته مند شدند. همچنی طبق پرسشخدمات تعاونی بهره

 نفر نیز شالیزارهای خود را بیمه کرده بودند. 12بخش کشاورزی استفاده کرده و 

ر پیش از برآورد مدل لوجیت آزمون همخطی بین متغیرهای وارد شده در مـدل انجـام   به منظور دستیابی به اهداف مورد نظ

گردید که نتایج حاکی از این بودند که همخطی بین این متغیرها وجود نـدارد و پـس از ایـن آزمـون مـدل لوجیـت بـرآورد        

مـورد از   2شـود کـه تعـداد    ه مـی مالحظـ  7گردید. یا توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل لوجیت و با نظر به جدول شماره 

هچنـین بـر   باشـند.  دار مـی درصد معنـی  34ضرایب برآورد شده از بین کل متغیرهای وارد شده در مدل با اطمینان بیش از 

 الگوی لوجیت برآورد شده از سطح خوبی از خوبی برازش برخوردار است و همچنین آمارة حداکثر Pseudo R2اساس آمارة 

 L.R داریمعنـی  سطح شودمی مالحظه که همانگونه. است برآوردی الگوی مناسب داریمعنی مؤید یزن( LR) نمایی درست

انـد. بـدین   بنـدی شـده  باشد. با توجه به اثرات نهایی برآورد شده، متغیرها براساس درجة اهمیت رتبهمی درصد یک درسطح

ت و متغیر دارای کمترین اثر نهایی کمتـرین اهمیـت را   شکل که متغیر دارای بیشترین مقدار اثر نهایی دارای بیشترین اهمی

 در بین متغیرها دارا خواهند بود.
 

  برآورد مدل الجیت –2جدول 
رتبة 

 تأثیرگذاری
 نماد متغیر شرح متغیر ضریب برآورد شده p-value اثر نهایی

 edu های تحصیلتعداد سال 13/7** 47/4 71/4 3

 ha سابقه کشاورزی -17/4 74/4 -41/4 1

 ns برخورداری از تسهیالت 71/6* 46/4 42/4 2

 ins دارا بودن بیمه 26/2* 43/4 31/4 1

 qt مقدار سموم شیمیایی مصرفی -11/4* 43/4 -41/4 6

 pt قیمت سموم شیمیایی مصرفی 4445/4 13/4 44449/4 8

 r درآمد خانوار 444445/4** 45/4 5/4 9

 sk رنجسطح زیر کشت ب -43/7* 44/4 -74/4 4

 constant عرض از مبدا -49/71* 42/4 - 

 LR chi2 = 46/146  
Log likelihood = 73/6-  

Prob = 444/4  

Pseudo R2 = 43/4  

 ده درصد ترتیب معنی داری در سطح یک و پنج وه *** و** و* ب
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 تحقیق هاییافته:ماخذ

ال پذیرش کشـاورزان متغیـر بیمـه بـودن مزرعـه      شود تأثیرگذارترین متغیر بر روی احتمهمانطور که در جدول مشاهده می

درصد دارد.  14داری در پذیرش این فناوری جدید در سطح است که همانطور که در جدول مشخص است اثر مثبت و معنی

گریزی کمتـری دارنـد و میـل و رغبـت بیشـتری بـرای       اند در واقع درجه ریسککشاورزانی که محصوالت خود را بیمه کرده

مند شود احتمـال  دهد که اگر کشاورز از خدمات بیمه بهرهدهند. اثر نهایی این متغیر نشان میناوری نشان میپذیرش این ف

 واحد افزایش خواهد یافت است. 31/4پذیرش مبارزه بیولوژیک توسط وی 

دارد که این داری در سطح پنج درصد، بر پذیرش مبارزه بیولوژیک توسط کشاورزان  متغیر تحصیالت اثر مثبت و معنی 

 افرادی به نسبت  کرده تحصیل افراد که معنی این ( مطابقت داشته است. به1937موضوع با مطالعة عشوری و همکاران )

به مبارزه بیولوژیک و حفظ محیط زیست  بیشتری اهمیت دارند کمتری تحصیالت یا و نداشته دانشگاهی تحصیالت که

مبارزه  پذیرش احتمال کشاورزان، تحصیل هایسال به سال هر افزایش با ت،تحصیال متغیر نهایی اثر اساس دهند. برمی

 یابد.واحد افزایش می 711/4بیولوژیک توسط کشاورزان معادل 

درصد بـر پـذیرش مبـارزه     14داری در سطح متغیر دامی برخورداری از تسهیالت بانکی با توجه به جدول اثر مثبت و معنی

پـذیری  های بانکی درجه ریسک. زیرا با توجه به اینکه کشاورزان با دارا بودن تسهیالت و وامبیولوژیک توسط کشاورزان دارد

دهند. اثـر نهـایی ایـن    های جدید انعطاف بیشتری از خود نشان میبیشتری خواهند داشت به طبع در مقابل پذیرش فناوری

واحـد   42/4پذیرش مبارزه بیولوژیـک توسـط وی    دهد که اگر کشاورزی از تسهیالت برخوردار باشد احتمالمتغیر نشان می

مند نیستند. مقدار سم شیمیایی مصرفی که کاالیی جانشین برای زنبور بیشتر از افرادی خواهد بود که از این تسهیالت بهره

تفاده ای منفی و معناداری با میزان پذیرش کشاورزان برای اسباشد همانطور که در جدول مشخص است رابطهتریکوگراما می

از این مبارزه بیولوژیک دارد. در واقع این امر با تئوری نیز سازگار است به طوریکـه بـا افـزایش میـزان سـم مصـرفی میـزان        

یابد. بر اساس اثر نهایی میزان سم مصرفی، با افزایش یک واحد از سم پذیرش مبارزه بیولوژیک از سوی کشاورزان کاهش می

یابد. درآمد خانوار با توجـه بـه اعـداد جـدول اثـر      واحد کاهش می 41/4از سوی کشاورزان احتمال پذیرش استفاده از زنبور 

داری روی پذیرش  استفاده از زنبور تریکوگراما توسط کشاورزان در سطح پنج درصد دارد. افـراد دارای درآمـد   مثبت و معنی

ی ریسـک پـذیری بیشـتری هسـتند و در نتیجـه      باالتر به خاطر وجود پشتوانه مالی نسب به افراد کم درآمـدتر دارای ویژگـ  

دهد با افزایش یـک میلیـون ریـال    ها بیشتر خواهد بود. اثر نهایی متغیر درآمد نشان میاحتمال پذیرش فناوری جدید در آن

همانطور که در جـدول مالحظـه   واحد افزایش خواهد یافت.  5/4درآمد کشاورز، احتمال پذیرش مبارزه بیولوژیک توسط فرد 

درصد بـر تمایـل بـه پـذیرش مبـارزه بیولوژیـک از سـوی         14کنید سطح زیر کشت برنج اثر منفی و معناداری در سطح می

بوده است. به این دلیل  [2] (1934و اسدپور ) [3] (1937کشاورزان دارد که مخالف با نتیجه مطالعات عشوری و همکاران )

به صورت رایگـان و آزمایشـی از سـوی جهـاد       1939تان نور در سال های زنبور تریکوگراما در شهرسکه از آنجایی که بسته

رو بـوده  گرفت با محـدودیت روبـه  هایی که در اختیار هر فرد قرار میکشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گرفت و تعداد بسته

نتیجه با افزایش سطح زیـر   است و از طرفی اگر تعداد زنبور در هکتار از حد نصاب کمتر باشد اثر خود را نخواهد گذاشت در

انـد. طبـق اثـر نهـایی     کشت کشاورزان به دلیل مشکل ذکر شده تمایل کمتری بر پذیرش استفاده از زنبور تریکوگراما داشته

واحـد   74/4متغیر سطح زیر کشت، با افزایش یک هکتار سطح زیر کشت، احتمال پذیرش این فنـاوری از سـوی کشـاورزان    
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گردد که متغیرهای قیمت سموم کشاورزی مصرفی و پیشینه کشاورزی بـا وجـود   ن مالحظه میکاهش خواهد یافت. همچنی

 عدم معناداری دارای عالمت مطابق با تئوری هستند.

 نتیجه گیری و پیشنهادات

ت و هدف اصلی مطالعة حاضر بررسی تمایل به استفاده از زنبور تریکوگراما به عنوان یک نوع مبارزه بیولوژیک در مقابـل آفـا  

های برنج در شهرستان نور بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده از برآورد الگوی لوجیت متغیرهـای تحصـیالت   بیماری

کشاورز، میزان درآمد کشاورز و متغیرهای مجازی استفاده از تسهیالت بانکی و اسـتفاده از بیمـة محصـوالت کشـاورزی اثـر      

مصرفی و سطح زیرکشت اثر منفی و معنادار بر احتمال پذیرش مبـارزه بیولوژیـک    مثبت و معنادار و متغیرهای مقدار سموم

 توسط کشاورزان دارند.

هـای  اند و با توجـه بـه اینکـه سـال    با توجه به نتایج افراد تحصیل کرده تمایل بیشتری به استفاده از زنبور تریکوگراما داشته

گـردد سیاسـتگذارن در بخـش کشـاورزی     ه است، پیشنهاد مـی تحصیل به عنوان شاخصی از سطح آموزش به کار گرفته شد

نگاهی ویژه به آموزش کشاورزان و افزایش آگاهی کشاورزان به ویژه نسبت به اصول مبارزه بیولوژیک و حفظ محیط زیسـت  

مـایتی  هـای ح در کنار افزایش کارایی و عملکرد محصول داشته باشند. همچنین نتایج مطالعه نشان دادند که اعمال سیاست

داری بر تمایل کشـاورزان  توسط دولت، از جمله تسهیل در اعطای تسهیالت بانکی و بیمة شالیزارهای برنج اثر مثبت و معنی

هـای  گردد با توجه به اینکـه اعمـال سیاسـت   ها دارد. لذا پیشنهاد میبه استفاده از مبارزة بیولوژیک درمقابل آفات و بیماری

ا در کشاورزان ایجاد خواهد کرد و در نهایت منجر به کاهش ریسک گریزی کشاورزان خواهد حمایتی نوعی اطمینان خاطر ر

های روز سوق خواهد داد، سیاستگذاران حمایت خود را از بخش کشـاورزی  شد و کشاورزان را به سمت استفاده از تکنولوژی

ر شکل گیرد. همینطور بر اساس نتایج سطح و قشر زحمتکش کشاورز افزایش داده تا درنتیجه آن کشاورزی پیشرفته و پایدا

، اثر منفی بر تمایل به اسـتفاده از  [3]( 1939و عشوری و همکاران ) [2]( 1934زیر کشت برنج بر خالف مطالعات اسدپور )

هـای زنبـور اعطـایی توسـط جهـاد      زنبور داشته است. همانطورکه پیشتر و در بخش نتایج اشاره شد با توجه به اینکـه بسـته  

انـد و در  هـای بیشـتر زنبـور نبـوده    اند کشاورزان با سطح زیرکشت باال قادر به در اختیار گرفتن بسـته ورزی محدود بودهکشا

گردد با افزایش تولیـد زنبـور تریکوگرامـا و افـزایش     اند. لذا پیشنهاد مینتیجه به طور کلی تمایلی به استفاده از زنبور نداشته

مینة الزم به منظور افزایش عرضة زنبور فراهم گردد تا در نتیجه همـة کشـاورزان قـادر بـه     حمایت از تولیدکنندگان زنبور، ز

رو نباشند. طبق نتایج مشخص گردید افراد با درآمد باال تمایـل بیشـتری   تهیه زنبور باشند و با محدودیتی در این زمینه روبه

اند. افراد با درآمد باال دارای بـه دلیـل   متری در این زمینه بودهاند و افراد کم درآمد دارای تمایل کبه استفاده ا ز زنبور داشته

پشتوانه مالی دارای شرایط ریسک پذیرتری نسبت به افراد کم درآمد هستند. لذا پیشنهاد میگـردد در کنـار افـزایش تولیـد     

نـان خـاطر الزم در بـین    ای گردد تـا اطمی های حمایتی توجه ویژزنبور و در نتیجه تعدیل قیمت آن باز هم به بحث سیاست

 همة کشاورزان ایجاد گردد.
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