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   آفاتيقيت تلفيريان نسبت به مددار گلخانه دانش يبررس
   ي در استان خراسان رضوياار گلخانهيدر کشت خ

  
   *۲ي کهنه شهريسميه افسر  و۱عليقلي حيدري

   قاتير کل دفتر تحقيرجند و مديواحد بي  استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالم،۱
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  )۸/۲/۸۹:  تاريخ تصويب‐۷/۱۲/۸۷:تاريخ دريافت(

  

  چکيده
  

ار ي آفات در کشت خيقيت تلفيريداران نسبت به مد دانش گلخانهيق بررسين تحقي ايهدف کل

 يهمبستگ ‐ يفي و از نوع توصيشيمايق، پيروش تحق. باشد مي ي در استان خراسان رضويا خانهگل

ن يکه از ا =N(١٦٠( يار استان خراسان رضويان خدار گلخانه مورد نظر شامل يجامعه آمار. باشد يم

ها  افتهي . انتخاب شدندي به عنوان نمونه آماري تصادفي طبقه ايگير نمونه نفر به روش ١٠٨ان تعداد يم

، نيباشد، همچن يم) متوسط( آفات در حد يقيت تلفيريان نسبت به مددار گلخانه دانش اکثر دهد مينشان 

ن يف تري ضعيجيترو ‐ي آموزشيها ن منبع و شرکت در کالسي مهمتريت کشاورزيريمراجعه به مد

  نشاني پژوهشيها يافتهن يهمچن. باشد مي آفات يقيت تلفيري کسب اطالعات در مورد مديمنبع برا

ان نسبت دار گلخانه با دانش ي ارتباطيها کانال و ياجتماع، ي اقتصاديرهايچ کدام از متغي که هدهد مي

زان يم(ان دار گلخانه ير شخصين متغيب يول،  وجود ندارديدار معني آفات رابطه يقيت تلفيريبه مد

  .  وجود دارديدار معني بت و آفات رابطه مثيقيت تلفيريبا دانش آنان نسبت به مد) التيتحص

  

   .خيار گلخانه، مديريت تلفيقي آفات، دانش :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

خيار در بين محصوالت جاليزي داراي اهميت 
  اريخ. باشد ميكشاورزي و غذايي ، اقتصادي

(Cucumis Sativus) از خانواده )Cucurbitaceae( بوده و 
ت و يعلت اهمبه .  است)Cucumber(  آنيسينام انگل

با در فاصله تمام فصول سال در مزرعه يتقر، يد اقتصاديتول
 ,Jahan Bin, 2001; Shokohiyan)دشو ميو گلخانه کاشته 

سطح زير ، بر اساس آخرين برآوردهاي موجود. (2001
و ميزان ) هكتار (۷۷۷۲۷ در ايران اي گلخانهكشت خيار 

ستان  است كه سهم ا)تن( ۱۷۱۰۲۳۹توليد آن برابر با 
 )تن( ۲۸۶۱۷ و ميزان توليد )هكتار(۱۸۱۹خراسان رضوي 

 Extension Organization and Beneficiaries)باشد مي

System , 2006) .  
 آب وكشاورزان استان خراسان رضوي به دليل كمبود 

 به اي گلخانهد محصوالت يجهت تول، زيحاصلخ نيزم
ش محصول در واحد سطح به محصوالت يافزامنظور 

ط قابل ي با داشتن شراها گلخانه. اند آورده  رواي خانهگل
د محصول را در تمام ي امکان توليطيکنترل و مطلوب مح

ش رشد يط باعث افزاي شرانيا. ندساز يا ميفصول سال مه
ن يشده و در ع شتر محصوليد بيجه تولياهان و در نتيگ

ز يها را ن يماريرانواع آفات و بيو تکث حال امکان حضور
، متاسفانه در کشور ما. (Tavalayi , 2002) آورد يم مفراه
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ا تنها روش کنترل آفات و ين و ي مهمترييايميمبارزه ش
كه  لذا ضروري است. دشو ميها در گلخانه محسوب  يماريب

تعداد دفعات ،  به خصوص خياراي گلخانه  در محصوالت
  . (Ashori , 2004) سمپاشي را كاهش داد

ن سموم آفت كش در دنيا  هزار ت۲۵در هر هفته 
 درصد آن توسط ۷۵كه از اين ميزان ، دشو ميمصرف 

 درصد آن را كشورهاي در ۲۵كشورهاي توسعه يافته و 
ميزان آلودگي ، با اين وجود، نمايند حال توسعه مصرف مي

 برابر ۱۳محصوالت كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه 
كه به . (Olsen, 1999) باشد ميكشورهاي توسعه يافته 

ايي را يطور متوسط هر فرد ساالنه نيم كيلوگرم سموم شيم
بر . )Sharifi Moghadam , 2006(وارد بدن خود مي كند 

  سازمان خوار و بار و كشاورزي جهاني، اين اساس
 (Food And Agriculture Organization) اعالم کرده 

كشورهايي كه ميزان سموم شيميايي را در ، است
به عنوان ، رزي كشورشان كاهش ندهندمحصوالت كشاو

مخربان محيط زيست شناخته و كشاورزي در آن كشورها 
 ,Food And Agriculture Organization)گردد يممنوع م

هايي را براي كاهش ميزان مصرف  روش، بنابراين. (1998
به كشورها معرفي ، سم از جمله مديريت تلفيقي آفات

ن ياي است كه از ب شيوهمديريت تلفيقي آفات . نموده است
ها را بر اساس  بهترين، هاي مفيد و سودمند تمامي تكنيك

هاي جاري كنترل  اصول صحيح اكولوژيكي در سيستم
د و حفظ كمي و كيفي محيط زيست ينما يآفات تلفيق م
 ;Hatfil & Karen, 1987; Foster, 1995)سازد را ميسر مي

Morovati, 2006) .لفيقي آفات گر مديريت تيبه عبارت د
، يکيزي و فيکي مکانيها روش کاربرد همزمان يعني

ن آستان ييي بيولوژيكي و تعها ، روشي زراعيها روش
 ;Gerber, 1990; Boley, 1992) باشد  مي يان اقتصاديز

Sami, 2004) .ار ي آفات بسيقيت تلفيريمد  ازيآگاه
اعتماد به ، ها ييرا باعث باال رفتن تواناياست ز ارزشمند

ت ي و در نهاينوآور، ني نويها س در کسب مهارتنف
. )Olsen, 1999(گردد  ي کشاورزان مييموجب خود اتکا

 آفات وابسته به ميزان يقيت تلفيريتوسعه مد، نيبنابرا
 آفات يقيت تلفيرينهادينه شدن درک اصول و مفاهيم مد
 به كل جامعه يو انتقال آن از جامعه کوچک کشاورز

 کشاورزان از ياديمشارکت بن، حالبه هر . كشاورزي است
 آفات يقيت تلفيري مديري توسعه و بکارگياصول ضرور

رغم  يعلاما . )Sharifi Moghadam, 2006( باشد مي

 دارد گسترش آن با مديريت تلفيقي آفات که ييايمزا
 از جانب مروجان و کارشناسان همراه يل و مشکالتيمسا
، ي اقتصادانيل آستان زياز قب ؛مي مفاهيبرخ. است
 يريدرک و بکارگ، ده بودهيچيپ ...  آفات ويقيتلفت يريمد

ن يبر ا. )Sadie , 2002(  مشکل استکشاورزان يآن برا
 ياده سازيان قبل از پدار گلخانه دانش يبررس، اساس

ي ها برنامه د در طراحيتوان  ميمديريت تلفيقي آفات
کارشناسان و ، اندار گلخانهآموزشي متناسب با دانش 

  . را در حل بسياري از مسايل و مشكالت ياري دهد رانيمد
  

  ها روشمواد و 
 و از نوع يشيمايپ، قين تحقيروش مورد استفاده درا

 يا طبقه  به صورتيگير نمونه.  استيهمبستگ ‐يفيتوص
ن روش استان خراسان يدر ا. رفته استي صورت پذيتصادف

ز ان در بعضي ادار گلخانهرضوي به علت تعداد اندك 
 و ياجتماع، يط اقتصاديبر اساس شرا، ها شهرستان

تقسيم شد و از آنجا كه ) ۳، ۲، ۱( به سه منطقه ييايجغراف
ي استان خراسان رضوي در هر ها شهرستاندر بعضي از 

 يها گلخانه که به كشت خيارياندار گلخانهمنطقه تعداد 
، مشغول بودند بسيار محدود بود و يا اصال وجود نداشت

هاي  ها از محدوده تحقيق حذف و شهرستان ستاناين شهر
د متناسب با ين که حجم هر منطقه بايمابقي با توجه به ا

 انتخاب يبه صورت تصادف، باشد) ۳۰(حجم جامعه نرمال 
 ۳۷ و شامل ۱شهرستان چناران در منطقه ، بنابراين، شدند
 برابر با يك واحد گلخانه در نظر دار گلخانههر ( دار گلخانه
 وتربت دار گلخانه ۲۶هاي مشهد  شهرستان، )ه شدگرفت

خليل  يها شهرستان و ۲ در منطقه دار گلخانه ۴حيدريه 
 ۱۲فردوس دار،  گلخانه ۱۱كاشمردار،  گلخانه ۱۰آباد 
 قرار گرفتند ۳ در منطقهدار گلخانه ۸ و گناباددار گلخانه

  . )۱جدول (
 است که در استان ياندار گلخانه شامل يجامعه آمار

 مشغول بودند و اي گلخانهار ي به کشت خيراسان رضوخ
بر اساس . دين گرديي نفرتع=۱۶۰N اندار  گلخانهتعداد

ن شده يي تع۷۴/۸۸فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 
 نمونه از ۳۰سه منطقه حداقل  سه دانشي مقاياما برا، بود

از کل استان انتخاب   نمونه۱۰۸ت يهر منطقه و در نها
 بودند که هايي ، پرسشنامه اطالعاتيار جمع آورابز. ديگرد

 نييجهت تع. ديل گرديبا استفاده از فن مصاحبه تکم
  د ياسات ارمتخصصان فن از جمله يپرسشنامه در اختيي، روا
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  نمونه بر حسب منطقه  حجم جامعه مورد مطالعه و حجم‐۱جدول 
  حجم   شهرستان  منطقه

  جامعه
  حجم 
  هانمونه

  مجموع 
  حجم جامعه

  مجموع حجم 
  هانمونه

  ۳۷  ۵۰  ۳۷  ۵۰  چناران  ي استان خراسان رضو۱منطقه 
  ي استان خراسان رضو۲منطقه   ۲۶  ۵۷  مشهد
  ۴  ۶  هيدريتربت ح

۶۳  
  

۳۰  

  ۱۰  ۱۲  ل آباديخل
  ۱۱  ۱۲  کاشمر
  ۸  ۱۰  گناباد

  
  ي استان خراسان رضو۳منطقه 

  ۱۲  ۱۳  فردوس

  
۴۷  
  
  

  
۴۱  

  ۱۰۸  ۱۶۰    جمع      

  
 گذاشته شد و يشناس و حشرهيج و آموزش کشاورزيترو

. حات الزم صورت گرفتيتصح،  آنانيشنهادهايبر حسب پ
 عدد ۳۰ب اعتبار تعداد ين ضريي تعين برايهمچن

الزم به ذکر (د يع گرديپرسشنامه در شهرستان مشهد توز
 حذف ي عدد پرسشنامه بعدا از جامعه آمار۳۰ن ياست ا
 ها ، داده مذکوريها  پرسشنامهيورپس از جمع آ). ديگرد

و Spss/Win افزار  نرموتر شد و با استفاده از يوارد کامپ
 کل پرسشنامه به منظور يبرا،  کرونباخيب آلفايضر
 کرونباخ يب آلفايبدست آمد و ضر ۸۳/۰ ن اعتبار آنييتع

 Kalantari. دين گرديي درصد تع۷۳در بخش دانش 
قات ي تحقيصد را برا در۷۰ يب اعتبار بااليضر (2004)

 يق براين تحقيدر ا. کند ي مي قابل قبول تلقير تجربيغ
 آفات يقيت تلفيرينه مديان در زمدار گلخانه دانش يبررس

، ده شدي نمره سوال پرس۳۰ازيازسواالت باز با حداکثر امت
نه يان در زمدار گلخانهکه نمره بدست آمده به عنوان دانش 

 يريگ هاس اندازيمق ،شد ي آفات تلقيقيت تلفيريمد
ان دار گلخانه دانش يفيف کي بوده و به منظور توصيا فاصله

   :استفاده شد) ۱(از فرمول 
  
۱(  Interval of Standard Develop from the 

Mean (ISDM) 
A<Mean_ Sd :فيضع A:  
Mean_Sd<B< Mean  :متوسط B:  

Mean<C< Mean+ Sd :خوب  C:  
Mean+ Sd<D   :يعالD:   

  

ن و يانگيمMean   به ذکر است که در منابع باالالزم

Sdباشد مين يانگيار از مي انحراف مع(Sadighi & Ahmad 

Poor Kakhk, 2005) ين به منظور بررسيهمچن 
ان دار گلخانه کسب اطالعات ي براي ارتباطيها کانال

 يلي خ‐۱(کرت يف لي آفات از طيقيت تلفيريمربوط به مد
 استفاده )ادي زيلي خ‐۵د اي ز‐۴ متوسط ۳ کم ‐۲کم 
 دانش يق بررسين تحقي اين هدف کليبنابرا. ديگرد

ار ي آفات در کشت خيقيت تلفيريان نسبت به مددار گلخانه
ق به شرح ين تحقي اي و اهداف اختصاصباشد مي اي گلخانه

  :باشد مير يز
 ي و اقتصادياجتماع، ي شخصيها ويژگين ييتع ‐

  . اريان خدار گلخانه
ت يريان نسبت به مددار گلخانهزان دانش ين مييتع ‐

 .  آفاتيقيتلف
 و ياجتماع، يشخص( يها  ويژگينين رابطه بييتع ‐

ت يرينسبت به مد ان با دانش آناندار گلخانه) ياقتصاد
 .  آفاتيقيتلف

 نهيان در زمدار گلخانهن دانش يانگيسه مين مقاييتع ‐
 آفات در سه منطقه استان خراسان يقيت تلفيريمد
  . يضور
 

  ج و بحثينتا
  ار يان خدار گلخانه ي شخصيها ويژگي
 سال و ۳۸ان مورد مطالعه دار گلخانهن سن يانگيم

 سال و ۱۳ان مورد مطالعه دار گلخانهالت ين تحصيانگيم
ار ينه کشت خيان در زمدار گلخانهت ين سابقه فعاليانگيم

  . )۲جدول ( سال بوده است ۴ اي گلخانه
   

  اريان خدار گلخانه ي شخصيها ويژگي ‐۲جدول 
  اريانحراف مع  نيانگيم  حداکثر  حداقل  ريمتغ

  )سال(سن 
  )سال(الت يزان تحصيم

  )سال(ت يسابقه فعال

۲۱  
۰  
۵/۰  

۶۵  
۲۴  
۱۵  

۳۸  
۱۳  
۴  

۲۵/۱۲  
۸۳/۳  
۹۶/۲  
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  اريان خدار گلخانه ي اقتصاديها ويژگي ‐۳جدول 
  اريانحراف مع  نيانگيم  حداکثر  حداقل  ريمتغ

  )متر مربع(ن يمساحت کل زم
  )متر مربع (اي گلخانهار ير کشت خيسطح ز

  )لو گرميک(ار يد خيتول
  )تومان( ري ثابت و متغيها هزينهمجموع 
  )تومان( درآمد

۵۰۰  
۳۰۰  
۸  

۶۵۰۰۰۰  
۰  

۸۰۰۰  
۸۰۰۰  
۴۸  

۲۹۵۶۰۰۰۰  
۳۹۰۰۰۰۰۰  

۴۸/۲۰۵۶  
۲۰۵۲  

۵/۱۷  
۷۹۸۸۳۷۸  
۱۵۰۰۰۰۰  

۰۳/۱  
۰۸/۱  
۲۰/۱  
۴۸/۱  
۹۳/۱  

  
  ان خيار دار هگلخاني اقتصادي ها ويژگي

 ين دارايانگيق به طور ميان مورد تحقدار گلخانه
 ۲۰۵۲ن مقدار ين بوده اند که از اي متر مربع زم۴۸/۲۰۵۶

 اختصاص داده اي گلخانهار ين را به کشت خيزم متر مربع
لوگرم با تراکم ي ک۵/۱۷ار آنها يد خين توليانگيکه م، اند
د آنها از فروش ن درآميانگي بوته در متر مربع بوده و م۴/۲
به منظور . باشد مي تومان ۱۵۰۰۰۰۰ اي گلخانهار يخ
ار يان از تفاضل مبلغ کل فروش خدار گلخانهن درآمد ييتع

ان دار گلخانهر که ي ثابت و متغيها هزينه با اي گلخانه
 اي گلخانهار يمتحمل شده بودند درآمد حاصل از فروش خ

 ثابت يها هزينهن مجموع يانگين ميهمچن. ديمحاسبه گرد
منظور از . باشد مي تومان ۷۹۸۸۳۷۸ر آنها يو متغ
، کود، سم، د بذري خريها هزينه رشاملي متغيها هزينه
 حمل و نقل و يها هزينه و ي کارگريها هزينه، سوخت

 )۳(جدول . باشد مينه ثابت شامل؛ احداث گلخانه يهز
  . دهد ميار را نشان يان خدار گلخانه ي اقتصاديها ويژگي
  ار يان خدار گلخانه ي اجتماعيها يويژگ
 يجيترو _ي آموزشيها کالسزان شرکت در يم

 يژگيک وي آفات به عنوان يقيت تلفيريرامون مديپ
ان مورد دار گلخانه درصد از۸۳.  در نظر گرفته شدياجتماع
    شرکتيجيترو ‐يچ کالس آموزشيق در هيتحق

ک دوره در يفقط ) درصد ۱۷ (ياند و مابق ننموده
 نيبنابرا.  شرکت نموده انديجيترو ‐ آموزشييها سکال
 منطقه مورد مطالعه در يجي ترويها تي گفت فعالتوان مي
ا ي آفات قابل توجه نبوده و يقيت تلفيرينه با مديزم

. اند ل مختلف از آن استقبال ننمودهيکشاورزان به دال
 ي هم براي ارتباطيها کانالزان استفاده از ين ميهمچن

 آفات به عنوان يقيت تلفيرينه مديت در زمکسب اطالعا
همان گونه که .  در نظر گرفته شدي اجتماعيژگيک وي

 يت کشاورزيريمراجعه به مددهد،  مي نشان )۴(جدول 
   يها  کالسن رتبه و شرکت دريشهرستان باال تر

 کسب اطالعات ين رتبه را براين تريي پايجيترو ‐يآموزش
ن نشان ي کند و ايفا مي آفات ايقيت تلفيريدر مورد مد

 به استفاده از ياديل زيان تمادار گلخانه که دهد مي
 يول،  آفات دارنديقيت تلفيرينه مدي در زمياطالعات دولت

 ي ناچارند برايجيترو ‐ي آموزشيها ل نبودن کالسيبه دل
 يت کشاورزيريشتر خود به مديکسب اطالعات ب

  . شهرستان مراجعه کنند
ان خيار پيرامون مديريت دار گلخانهسطح دانش فني 

  تلفيقي آفات
دانش ، ق گفته شديهمان طور که در بخش روش تحق

 نشان داد که ISDMان با استفاده از روش دار گلخانه
از يان با حداکثر امتدار گلخانه ين سطح دانش فنيانگيم

ج يمطابق نتا. باشد مي ۴۱/۶ار ي و انحراف مع۶/۱۶، ۳۰
ان نسبت به دار گلخانهت يبدست آمده سطح دانش اکثر

 باشد ميف ي آفات در حد متوسط و ضعيقيت تلفيريمد
نه يان در زمدار  گلخانه کهدهد مين نشان يو ا) ۵ جدول(

 . دارنديشترياز به آموزش بي آفات نيقيت تلفيريبا مد
Hosain & Pric (1999) دانش و مهارت يدر بررس 

درسه  آفات به روش ميقيت تلفيريکشاورزان نسبت به مد
نه با يدانش کشاورزان را در زم، نيپيليدر مزرعه در ف

. ندينما يگزارش م) متوسط( آفات در حد يقيت تلفيريمد
Duka et al. (2000) نش کشاورزان ي دانش و بيدر بررس

 آفات در ولورا دانش را در حد يقيت تلفيرينه با مديدر زم
 ياازهي نيدر بررس Sadie (2002).  کردنديمعرف) متوسط(

 يقيت تلفيريرش مدي پذي کشاورزان گندم کار برايآموزش
نه با ي دانش کشاورزان را در زميآفات در استان مرکز

. کند يان ميب) متوسط( آفات در حد يقيت تلفيريمد
 يها  دورهي اثر بخشيدر بررس Ghane (2005)ن يهمچن
دگاه پنبه ي آفات از ديقيت تلفيري برگزار شده مديآموزش

نه با يکاران گرمسار نشان داد که دانش کشاورزان در زم
  .باشد مي) متوسط( آفات در حد يقيت تلفيريمد

ان دار گلخانهي شخصي با دانش ها ويژگيبررسي رابطه 
  نسبت به مديريت تلفيقي آفات خيار
رسون نشان ي پيب همبستگيج حاصل از ضرينتا
ان دار گلخانهش ت با داني که سن و سابقه فعالدهد مي



 ۵۵  ... داران نسبت به مديريت تلفيقي بررسي دانش گلخانه :افسری کهنه شهریحيدری و   

 وجود داري معني آفات رابطه يقيت تلفيرينسبت به مد
ان در دار گلخانهالت با دانش يزان تحصين مياما ب. ندارد

 داري معني درصد رابطه ۹۵نان ي خطا و با اطم۰۵/۰سطح 
 شتريالت بيزان تحصي که هر چه ميبه طور. وجود دارد

 آفات يقيت تلفيريان نسبت به مددار گلخانهدانش ، باشد
ج ينتا. )۶جدول(شتر است ي باي گلخانهار يدر کشت خ

ن يبا ا Ghane (2005)و  Hosain & Pric (1999) قيتحق
   .دي نمايد ميي دارد و آن را تايج همخوانينتا

  
 کسب اطالعات مربوط به ي براي ارتباطيها کانال ‐۴جدول 

   آفاتيقيت تلفيريمد
ن يانگيم  ها کانال

  يارتبه
  رتبه بر

(CV) ساسا

 رتبه

  ۱  ۹۴/۰  ۸۳/۴   شهرستانيت کشاورزيريمراجعه به مد
  ۲  ۵۲/۰  ۱۹/۲  اتياستفاده از مجالت و نشر

  ۳  ۴۰/۰  ۱۵/۴  د از مزارعيبازد
  ۴  ۳۳/۰  ۸۰/۳  يونيزيتلو ‐ييوي راديها استفاده ازبرنامه
  ۵  ۳۲/۰  ۲۶/۴  گفتگو با مروج

  ۶  ۳۱/۰  ۳۱/۴  ييدئوي ويها لمياستفاده از نوارها و ف
  ۷  ۳۰/۰  ۷۱/۴  گفتگو با کشاورزان نمونه

  ۸  ۲۸/۰  ۵۷/۴  يجيترو ‐ي آموزشيها کالسشرکت در 
   .ادي زيلي خ‐۵اد ي ز‐۴ متوسط ۳ کم ‐۲ کم يلي خ‐۱کرت يف ليط: اسيمق

   
  اريان خدار گلخانه ي دانش فن‐۵جدول 

   آفاتيقيت تلفيرينسبت به مد
  درصد  يفراوان  يسطح دانش فن

  ۱/۳۲  ۳۵  )۹/۱۰کمتر از ( فيضع
  ۹/۳۳  ۳۷  )۹/۱۰_۶/۱۶( متوسط
  ۹/۲۲  ۲۵  )۶/۱۶‐۰۱/۲۳( خوب
  ۱/۱۰  ۱۱  )۰۱/۲۳باالتر از ( يعال

  ۱۰۰  ۱۰۸  جمع
  . ۳۰:حداکثر ۷: حداقل  ۴۱/۶: اريانحراف مع ۶/۱۶: نيانگيم        

  
 با دانش ي شخصيها ويژگي رابطه ي بررس‐۶جدول 
   آفاتيقيت تلفيرينسبت به مد اريان خدار گلخانه

  يدار معنيسطح   رسوني پيب همبستگيضر  ريمتغ
  سن
  التيزان تحصيم

  تيسابقه فعال

۰۱/۰  
۲/۰  
۰۳/۰  

۹۰/۰  
۰۳/۰  
۷۲/۰  

  
ان دار گلخانه با دانش ي اقتصاديها ويژگي رابطه يبررس
   آفاتيقيت تلفيرينسبت به مد اريخ

رسون نشان ي پيب همبستگيج حاصل از ضرينتا
 ارير کشت خيسطح ز ،ني که مساحت کل زمدهد مي

درآمد حاصل از ، )لوگرميک(ار يد خيزان توليماي،  گلخانه
ر با دانش يو متغ  ثابتيها هزينهمجموع ، اريفروش خ
 آفات رابطه يقيت تلفيرينسبت به مد اريان خدار گلخانه
 Sadie قيج تحقينتا. )۷جدول ( وجود ندارد يدار معني

  . دي نمايد مييج را تاين نتايا (2002)
  

 با دانش ي اقتصاديها ويژگي رابطه ي بررس‐۷جدول
   آفاتيقيت تلفيرينسبت به مد اريان خدار گلخانه
  يب همبستگيضر  ريمتغ

  رسونيپ
  سطح
  يدار معني

  نيمساحت کل زم
  اي گلخانهار ير کشت خيسطح ز

  اريد خيزان توليم
  اريدرآمد حاصل از فروش خ

  ريو متغ  ثابتيها هزينهمجموع 

۱۵/۰  
۰۷/۰  
۱۵/۰  
۰۶/۰  
۰۷/۰  

۱۰/۰  
۴۳/۰  
۱۰/۰  
۴۹/۰  
۴۶/۰  

  
 اريان خدار گلخانه با دانش ي اجتماعيها ويژگي يبررس

   آفاتيقيت تلفيرينسبت به مد

سه ي که از مقادهد مينشان  T-Testج آزمون ي نتا
 يجيترو‐ي که در کالس آموزشين دو گروه از افراديانگيم

د و  آفات شرکت کرده انيقيت تلفيريدر ارتباط با مد
دانش آنان  اند با  شرکت نکردهها کالسن ي که در ايافراد

 اي گلخانهار ي آفات در کشت خيقيت تلفيرينسبت به مد
ق يج تحقينتا. )۸ جدول( وجود ندارد يدار معنيرابطه 

Ghane (2005) ج ين نتايهمچن.  دارديج همخوانين نتايبا ا
ن ي که بدهد مي اسپرمن نشان يب همبستگيحاصل از ضر

نسبت به  اريان خدار گلخانه با دانش ي ارتباطيها انالک
 وجود ندارد يدار معني آفات رابطه يقيت تلفيريمد

در پرو  Gatland et al. (2004) قيج تحقينتا. )۹جدول(
ت يري مديگوجه کار بر رو نشان داد که دانش کشاورزان

د يي دارد و آن را تايي فوق همسويها يافته آفات با يقيتلف
  .ديا نميم

ار يان خدار گلخانهن دانش يانگيسه مين از مقايهمچن
در داري  معني تفاوت يدر سه منطقه استان خراسان رضو

 ۳و ۲ن منطقه ي درصد ب۹۵ناني درصد و با اطم۵ سطح
نه با ين معنا که اختالف دانش در زميبد. وجود دارد

 وجود ۳ با منطقه ۲ن منطقه ي آفات در بيقيت تلفيريمد
و  هيدري شامل شهرستان مشهد و تربت ح۲ه منطق(دارد 

فردوس ، کاشمر، خليل آباد يها شهرستان شامل ۳منطقه 
 Ghaneق يج تحقينتا. )۱۰جدول() باشد ميو گناباد 

   . دارديج همخوانين نتايبا ا (2005)



 ۱۳۸۹، ۱، شماره ۴۱‐۲مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران، دوره   ۵۶

   اي خانهگلار ي آفات در کشت خيقيت تلفيريان در ارتباط با مددار گلخانهن دانش يانگيسه مي مقا‐۸ جدول
  اند که شرکت نکردهياند و افراد شرکت کردهيجيترو ‐ي که در کالس آموزشيدر دو گروه از افراد

  ريمتغ  اند که در کالس شرکت نکردهيافراد  اند که در کالس شرکت کردهيافراد
  نيانگيم  تعداد  نيانگيم  تعداد  

  سطح  tآماره 
  يدار معني

  ۴۸/۰  ۷۰/۰  ۱/۱۶  ۹۴  ۴۹/۱۷  ۱۴  يدانش فن

   ۰‐۳۰طه دانش يدر ح: راتييدامنه تغ   

  
   آفاتيقيت تلفيرينسبت به مد اريان خدار گلخانه با دانش ي ارتباطيها کانال رابطه ‐۹ جدول

  يدار معنيسطح    اسپرمنيب همبستگيضر  ها کانال
   شهرستانيت کشاورزيريمراجعه به مد

  گفتگو با کشاورزان نمونه
  اتياستفاده از مجالت و نشر

  ييدئوي ويلم هاياستفاده از نوارها و ف
  گفتگو با مروج

  يجيترو ‐ يشيد از مزارع نمايبازد
  يونيزيتلو ‐يوئي راديها برنامهاستفاده از 
  يجيترو ‐ي آموزشيها کالسشرکت در 

۰۶/۰‐  
۰۴/۰  
۱۸/۰  
۱۱/۰  
۰۷/۰‐  
۱۰/۰  
۰۶/۰‐  
۰۷/۰‐  

۵۴/۰  
۶۳/۰  
۰۶/۰  
۲۵/۰  
۴۳/۰  
۳۰/۰  
۴۸/۰  
۴۴/۰  

  
  ANOVA يان در سه منطقه استان خراسان رضودار گلخانهن دانش يانگيه مسي مقا‐۱۰جدول 

  يدار معنيسطح   F  يدرجه آزاد  مجموع مربعات  
  ۲  ۰۲/۲۵۷  هان گروهياختالف ب

  ۱۰۵  ۵۲/۴۰۹۸  هااختالف داخل گروه
  ۱۰۷  ۵۵/۴۳۵۵  کل

  
۲۹/۳  

  
۰۴/۰  

  
  يتوک                                               

  يدار معنيسطح   اري معيخطا  نيانگياختالف م  يطق استان خراسان رضومنا
  ۱منطقه  ۰۵/۰  ۵/۱  ۲/۳  ۲منطقه 
  ۹۸/۰  ۴/۱  ۲/۰  ۳منطقه 
  ۲منطقه   ۰۸/۰  ۵/۱  ‐۲/۳  ۱منطقه 
  ۰۵/۰  ۵/۱  ‐۵/۳*  ۳منطقه 

  ۱منطقه   ۳منطقه 
  ۲منطقه 

۲/۰  
*۵/۳  

۴/۱  
۵/۱  

۹۸/۰  
۰۵/۰  

  
  شنهادهايپ

ان در دار گلخانهشارکت ن بودن مييباتوجه به پا
 يقيت تلفيري مربوط به مديجيترو‐ي آموزشيها برنامه
ج و ي بخش تروييران اجرايمد، گردد ميشنهاد يآفات پ

شتر ي و تعامل بي با همفکريقاتيپژوهشگران مراکز تحق
 مشارکت يها نهيجاد کنند تا زمي را اي مساعديها نهيزم
 فراهم يجيروت ‐ي آموزشيها برنامهشتر کشاورزان در يب

  . شود
با توجه به اين كه ميزان تحصيالت كشاورزان يك 

 يقيت تلفيريعامل مثبت بر دانش كشاورزان نسبت به مد
بنابراين تشويق كشاورزان براي ارتقاء باشد،  ميآفات 

د عاملي براي افزايش دانش كشاورزان توان ميتحصيل 
د وانت مينسبت به مديريت تلفيقي آفات باشد و اين مسئله 

به عنوان يك عامل رسالت ترويجي مدنظر مسووالن قرار 
  . گيرد

نه با يان در زمدار گلخانه يبا توجه به اين كه دانش فن
  . باشد مي آفات در حد متوسط يقيت تلفيريمد

 ي منظمي آموزشيها برنامه، گردد ميشنهاد ين پيبنابرا



 ۵۷  ... داران نسبت به مديريت تلفيقي بررسي دانش گلخانه :افسری کهنه شهریحيدری و   

   يقيت تلفيريان نسبت به مددار گلخانه يجهت آگاه
  ن گردد و در ي تدويک فصل زراعير طول آفات د

م يش درک اصول و مفاهين خصوص به منظور افزايا
   اجرا يد به صورت عملي باها برنامه آفات يقيت تلفيريمد

 . گردد
 ين دانش فني بيدار معنين که اختالف يبا توجه به ا

 آفات با مناطق يقيت تلفيرينه با مديان در زمدار گلخانه
ران ي که مدگردد ميشنهاد ي دارد پمختلف استان وجود

ت موجود و رفع نواقص و ي وضعي به بررسيياجرا
 ي شاهد دانش فنيريز برنامه پرداخته و با ها محدوديت

 يقيت تلفيري در مناطق مختلف استان نسبت مديکنواختي
  . ميآفات باش
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The purpose of this study is to evaluate survey greenhouse owner’s 

knowledge toward integrated pest management (IPM) in cultivating green 
house cucumber in Khorasan Razavi province. The survey research was a 
descriptive – correlation. The study consisted of all farmers who cultivated 
greenhouse cucumber in Khorasan Razavi province (N=160), of whom 108 
were select by a random sampling technique   (n= 108). Findings in the 
study indicated a majority of the farmer's knowledge toward integrated pest 
management (IPM) which was considered to be at an ''average '' level. Also 
most important center for achieving information about integrated pest 
management was Agriculture Organization and the least was participating in 
the educational - extensional classes. The result of the research revealed that 
wasn’t any positive and meaning full correspond once between economic, 
societal and relevancy channel variants with farmer’s knowledge. There was 
a positive and meaning full correspond once between greenhouse owner’s 
personal variant (education) with their knowledge about integrated pest 
management.  
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