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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

 نگرش باغداران شهرستان رودبار گیالن پیرامون مدیریت آفت مگس 

 میوه زیتون
 

 1*پریسا محمدپور

 2محمد علی داداشی 

 3محمد سعید قند آموز

 4مهدی عبادت طلب 

 5علی اصغر داداش پور 

 چکیده

، پرداخته زیتونمیوه داران زیتون شهرستان رودبار در مدیریت آفت مگس باغ دانشبررسی در تحقیق حاضر به 

ای و ها از دو روش کتابخانههمبستگی بود و در گردآوری داده -شد. روش تحقیق به صورت توصیفی

میدانی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را باغداران زیتون شهرستان رودبار تشکیل می دهد. در این 

پرسشنامه به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده از جامعه آماری تکمیل گردید. روایی  311اد تحقیق تعد

نامه توسط کارشناسان متخصص ذیربط مرتبط با موضوع مورد تأیید قرار گرفت. ضریب محتوایی پرسش

 هایدهدست آمد. تجزیه و تحلیل دابه 32/0نامه، اعتبار پرسش نامه انجام و ضریب آلفای کرونباخ پرسش

بر اساس نتایج وجود نگرش و اقدام مشترک . انجام پذیرفت SPSSافزار حاصله و ترسیم جداول، توسط نرم

 ریتأثباغداران برای کنترل آفت مگس زیتون، تمایل باغداران زیتون درمدیریت آفت مگس زیتون، میزان 

ترین آفت مگس زیتون مهمترویجی درافزایش اطالعات باغداران درزمینه مدیریت -های آموزشیکالس

اولویت باغداران زیتون در زمینه نگرش بود. در مقابل میزان خسارت باغداران زیتون در سال گذشته، به 

ترین موضوع برای نگرش باغداران در زمینه مدیریت آفت مگس واسطه آفت مگس زیتون، کم اهمیت

دار منفی در سطح یک ارتباط معنی ها آنگویان با نگرش زیتون شناخته شد. در ضمن بین سن پاسخ

 درصد و بین نگرش و میزان تحصیالت ارتباط معنی دار مستقیم در سطح پنج درصد وجود داشت.

 کلمات کلیدی : مگس زیتون، دانش، نگرش، مدیریت تلفیقی، شهرستان رودبار.

                                                           
تحقیقات و آموزش ژوهشی. بخش تحقیقات جنگلها و مراتع و آبخیزداری )بخش تحقیقات منابع طبیعی(، مرکز  عضو هیأت علمی، استادیار پ 2

 کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. رشت. ایران.
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز ترویجی، و اجتماعی و اقتصادی تحقیقات بخش. ژوهشی پ استادیار علمی بازنشسته، هیأت عضو 1

 گیالن، استان طبیعی
 استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز پزشکی، گیاه تحقیقات بخش. ژوهشی پ مربی ی بازنشسته،علم هیأت عضو 3

 گیالن،ایران
 .رشت گیالن، گیالن،ایران، کشاورزی جهاد سازمان کشاورزی، مدیریت ارشد کارشناس 1
 ایران رشت، گیالن، ایران، نوغانداری مرکزتوسعه کشاورزی، مدیریت ارشد کارشناس 5
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 مقدمه

کند و انه به خوبی رشد میدرخت زیتون یکی از درختان همیشه سبز است که در مناطق اطراف دریای مدیتر

دهد، محصول اقتصادی زیتون در در مناطقی که دارای شرایط اقلیمی مناسب باشند سازگاری خوبی نشان می

آید دست میهای شدید زمستانه وجود نداشته باشد بهنقاط گرم و نیمه گرمسیری، جایی که خطر یخبندان

 (.2332)مسچی، 

اغی، به لحاظ نقشی که در تولید روغن خوراکی دارد، از جایگاه زیتون به عنوان یکی از محصوالت ب

ای در جهان برخوردار است. عالوه بر تأثیرپذیری این گیاه از عوامل جوی و محیطی، آفات و ویژه

 کند. از جمله این آفات می توان به آفت مگس میوه زیتونهایی نیز آن را تهدید میبیماری

Bacterocera oleae (Gmelin) (Dip.: Tephritidae)  .ترین آفت مهم زیتون میوه مگساشاره نمود

الرو این حشره تنها به یک نوع غذا وابسته است . میوه زیتون در اکثر کشورهاى حوضه مدیترانه است

هاى بالغ از شهد و شیره گیاهان و نیز سایر منابع مگسد. کن و منحصراً از میوه زیتون تغذیه مى

  کنند. مایع استفاده مى هغذایى مایع یا نیم

 

 
 (62332 حشره کامل مگس زیتون)تقدسی و همکاران،  2شکل 

 

درصد از محصول  30توسط الرو در حدود  زیتونآسیب ناشى از سوراخ شدن و خورده شدن میوه 

را  هستند ویژه یونان و ایتالیا که عمده تولیدکنندگان این محصولبه زیتون کشورهاى حوضه مدیترانه

 .(2332)تقدسی و همکاران،  برد بین مىاز 

 
 (62332 زیتونهای خسارت دیده از مگس زیتون )تقدسی و همکاران، 1شکل 
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گذاری است به این گیاه جلب می شود. میوه های تازه  مگس ماده هنگامی که زیتون مناسب تخم

طلوبیت میوه زیتون م میزانتوانند جلب کننده حشرات ماده برای تخمگذاری باشند. تشکیل شده نمی

گذاری به رقم زیتون و سطح اقدامات زراعی بستگی دارد، بنابراین زیتون های تحت آبیاری  جهت تخم

های کنسروی و همچنین ارقام زودرس مانند زیتون ماری میزبان های و یا ارقام میوه بزرگ مانند میوه

تقدسی و ) آلوده می شوندتری برای آلودگی آفت محسوب می شوند که قبل از سایرین مناسب

. این حشره در ایران سه تا چهار نسل در سال دارد. در اواخر بهار و اوایل تابستان و (2332همکاران، 

عدم وجود شرایط مناسب یک مرحله فیزیولوژیکی مقاوم از نظر جنسی نارس در این آفت ظاهر می 

امناسب هستند همزمان می شود. تغذیه های تازه زیتون که برای تخم گذاری نشود که با تشکیل میوه

های برگ و ساقه گیاهان مختلف، عسلک حشرات و مگس زیتون بالغ از شیره خارج شده از میوه، زخم

 (.2332)تقدسی و همکاران،  باشدنکتار می

 

 ضرورت و اهمیت

رستان شهباغداران خسارات اقتصادی زیادی به ی خسارت این آفت به واسطهاز آنجایی که هر ساله 

مگس کنترل آفت  دخیل درشود لذا بررسی علل و عوامل رودبار و به تبع آن اقتصاد کشور وارد می

آنان در مدیریت آفت در جهت همچنین بررسی نگرش و افزایش مشارکت و  شهرستانزیتون این 

 می باشد. ضروری  خسارت اقتصادی بسیارجلوگیری از 

 01درجه و  31دقیقه تا  33درجه و  36ربع مساحت بین کیلومترم 1521شهرستان رودبار با حدود 

دقیقه طول شرقی واقع شده است  05درجه و  50دقیقه تا  22درجه و  13دقیقه عرض شمالی و 

های جنوبی استان گیالن در کرانه سفیدرود (. رودبار از شهرستان2330)سالنامه آماری استان گیالن، 

آید. آب و هوای آن شمار میترین شهرستان استان بهو مرتفعای کوهستانی قرار گرفته و در منطقه

ای است. شهرستان رودبار عمدتاً خشک ناحیه مرکزی بوده و مدیترانهتحت تأثیر هوای خشک و نیمه

هایی از شمال آن در  امتداد رود  در منطقه مرتفع کوهستانی تالش و البرز قرار گرفته و فقط بخش

ای در جنوب آن در امتداد رود شاهرود پست هموار است. سفیدرود( و باریکهسفیدرود )اراضی زیر سد 

متر در قله درفک متغیر است. از نظر  1103متر شروع و تا ارتفاع  50ارتفاع شهرستان رودبار از ارتفاع 

نفر دارای  200313با  2330جمعیتی، این شهرستان براساس سر شماری  -های اجتماعیویژگی

% از کل جمعیت استان گیالن را به خود اختصاص داده است. )سازمان 01/1بوده و خانوار  30350

 (. 2333جهاد کشاورزی استان گیالن، 
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 6 نقشه استان گیالن3شکل 

ای و میدانی ها از دو روش کتابخانهداده گردآوریهمبستگی بود. در –روش این تحقیق از نوع توصیفی

مجالت  و ، نشریه)مقاله، کتاب قیاز مدارک و اسناد مرتبط با تحق ی،اکتابخانهروش در استفاده شد. 

ها از نوع میدانی آوری دادهگردید و چون این پژوهش از لحاظ روش جمعاستفاده داخلی و خارجی( 

آوری های الزم جمعنامه دادهی با استفاده از مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشدانیم بود، در روش

لحاظ رویکرد غالب تحقیق )پارادایم تحقیق( جزء تحقیقات کمی بود، چون با  گردید. این تحقیق از

نامه مرتبط بوده از لحاظ هدف در حیطه تحقیقات آوری شده از طریق پرسشهای جمعآمار و داده

یابی به اطالعاتی است که نتایج حاصل در جهت حل مسأله و دستدلیل آنگیرد، بهکاربردی قرار می

و  تجزیههای این تحقیق و عبارت دیگر یافتهباشد. بهتصمیم و رفع نیاز و مشکالت میکه جهت اخذ 

بررسی نگرش و افزایش مشارکت باغداران زیتون تواند برای حل مسایل اجرایی در زمینه تحلیل آن می

 مورد استفاده قرار گیرد.، زیتونمیوه شهرستان رودبار در مدیریت آفت مگس 

های بارده زیتون شهرستان رودبار بودکه دارای باغزیتون  باغدارانحاضر شامل جامعه آماری تحقیق 

 باغداراناستفاده شد. و در نهایت از بین  تصادفیگیری از شیوه نمونه روستاها برای انتخاب .بودند

انتخاب  جدول مورگانبا استفاده از( =733N) تعداد حجم نمونه مناسب، روستاهااین زیتون ساکن در 

 پذیرفت.با آنها و تکمیل پرسشنامه صورت  صاحبهمو 

که نشان دهنده پایایی بدست آمد 323/0، آزمون انجام وآلفای کرونباخ با استفاده از پرسشنامه پایایی 

 نامه تحقیق حاضر شامل، سواالت عمومی و سواالت تخصصی بود.پرسشپرسشنامه در حد مطلوب بود. 

 

 نامهپرسشهای های عددی گویهارزش -2جدول 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد دامنه پاسخ

 2 1 3 1 5 ارزش عددی

 

ترویجی  -های آموزشیهای خسارت مگس زیتون ،تمایالت و فعالیتاز این جدول برای گویه 

 استفاده گردیده است.
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 نامههای پرسشهای عددی گویهارزش -1جدول 
 هیچ کم متوسط زیاد خیلی زیاد دامنه پاسخ

 0 2 1 3 1 ارزش عددی

 
 

های تأثیر اعتقاد به پرداخت هزینه، پرداخت هزینه و نیز نگرش و اقدام از این جدول برای گویه

 مشترک باغداران در مدیریت آفت مگس زیتون استفاده گردیده است.

ها، تحلیلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه -در تجزیه و تحلیل آماری از روش توصیفی 

 استفاده گردید. SPSSها و ترسیم برخی جداول و نمودارها از نرم افزار داده توصیف

 

 نتایج کاربردی

های فردی و گویه های به بیان آمار توصیفی ویژگی ،در مرحلة اول که تجزیه و تحلیل توصیفی بود

و نمودار ارائه شد و  آوری شده به صورت جداول توزیع فراوانیهای جمعپرسشنامه پرداخته شد و داده

 در مرحله دوم به  تجزیه و تحلیل آمار استنباطی و آزمون فرضیات پرداخته شد.

نفر  311به این سؤال، مشخص گردید که از مجموع  گوپاسخدر تحقیق حاضر در میان باغداران زیتون 

در راستای دادند. درصد آنان را زنان تشکیل می 1/10درصد افراد مردان و  3/13پرسش شونده 

% متعلق به  3/31شده مشخص گردید که بیشترین فراوانی با  انجامبندی گویان طبقهسن پاسخارزیابی 

سال تعلق داشت. میزان 60% به گروه باالتر از 3/6سال بود و کمترین فراوانی با  50تا  10گروه 

ار گرفت. بر این اساس تحصیالت باغداران زیتون از دیگر سؤاالت این تحقیق بود که مورد پرسش قر

مشخص شد که بیشترین فراوانی میزان تحصیالت متعلق به طبقه افراد با تحصیالت راهنمایی به 

درصد تعلق داشت.  3/3درصد و کمترین آن به افراد با تحصیالت کاردانی به میزان  5/15میزان 

% و 1/15سال به میزان  5-20قه گویان،متعلق به طببیشترین فراوانی سابقه فعالیت باغداری در بین پاسخ

فراوانی مساحت باغ زیتون  بیشترین. % بود 5/3سال به میزان  1کمترین فراوانی متعلق به طبقه کمتر از 

% و کمترین فراوانی متعلق به طبقه 2/15متر مربع به میزان  5000 تا 2000باغداران متعلق به طبقه 

 د.%  بو 3/2متر مربع وبیشتر به میزان  500000

در ارتباط با میزان خسارت وارده به باغداران زیتون در سال زراعی قبل از این تحقیق، مشخص شد که 

درصد و کمترین  6/32به میزان  %5 کم با خسارت کمترازبیشترین فراوانی مربوط به گزینه خیلی

محاسبه مجموع درصد بود.  6/5به میزان  %50 فراوانی مربوط به گزینه خیلی زیاد با خسارت بیش از

% بود حاکی از آن  2/30% بوده و به میزان 30کم تا متوسط که شامل خسارت تا های خیلیگزینه
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است که بسیاری از پاسخگویان بر این اعتقادند که میزان خسارت آفت مگس زیتون در سال قبل از 

 (.3این تحقیق، کاهش یافته است )جدول 

 

 در سال قبل از این تحقیق، به واسطه آفت مگس زیتونمیزان خسارت باغداران زیتون -3جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی 

 

 6/32 6/32 223 درصد 0 -5خیلی کم، 

 3/51 3/13 33 درصد 2/5 - 20کم، 

 2/30 1/15 35 درصد 2/20 -30متوسط، 

 1/31 3/21 51 درصد 2/30 -50زیاد 

 200 6/5 12 درصد 50خیلی زیاد، بیش از 

  200 311 کل

 های پژوهشمأخذ6 یافته

 

در زمینه تمایل باغداران زیتون درمدیریت آفت مگس زیتون، بیشترین فراوانی مربوط به گزینه زیاد با 

-درصد بود و در محاسبه مجموع گزینه5/0کم با خیلی گزینهدرصد و کمترین فراوانی مربوط به  3/13

ص شد که بسیاری از باغداران نسبت به مبارزه با % مشخ 2/33زیاد به میزان های متوسط تا خیلی

بود که باغداران زیتون به  اینآفت مگس زیتون تمایل دارند. از دیگر موارد مطرح شده در این تحقیق 

ترویجی درمدیریت آفت مگس زیتون را قبول  -های آموزشیچه میزان مطالب گفته شده درکالس

درصد و کمترین  1/16فراوانی مربوط به گزینه زیاد با دارند. نتیجه حاصل نشان داد که بیشترین 

کم با میزان چهار درصد بود. با هدف بررسی میزان پذیرش باغداران و فراوانی مربوط به گزینه خیلی

 3/33زیاد به میزان های متوسط تا خیلیمحاسبه مجموع گزینهها و بر اساس استفاده آنها از این کالس

ترویجی درمدیریت آفت مگس -های آموزشیاران مطالب گفته شده درکالستوان گفت که باغد% می

پذیرند که اطالعات داده شده توانسته است تا حدود زیادی باعث کاهش آفت زیتون را قبول داشته و می

های حضوردرکالس تأثیردر ارتباط با میزان و جلوگیری از خسارت وارده به باغات زیتون شود. 

اورزی برای افزایش اطالعات درزمینه مبارزه با آفت مگس زیتون، مشخص شد ترویجی کش -آموزشی

کم با درصد و کمترین فراوانی مربوط به گزینه خیلی 5/11فراوانی مربوط به گزینه زیاد با  بیشترینکه 

% 1/30زیاد به میزان های با تأثیر متوسط تا خیلیدرصد بود. در این زمینه محاسبه مجموع گزینه 6/2

های آموزشی در کنترل و کاهش آفت بود. مثبت باغداران به تأثیر این کالس نگرشوده و حاکی از ب

تواند تأثیرگذارتر ترویجی برای کنترل آفت مگس زیتون زمانی می-های آموزشیمطالب گفته شده درکالس

بیشترین فراوانی مربوط به  باشد که بتوان اثرات آن را در افزایش درآمد خانواده مشاهده نمود. در این ارتباط،

های درصد بود. در مجموع گزینه 3/2کم با درصد و کمترین فراوانی مربوط به گزینه خیلی 1/11گزینه زیاد با 
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گویان بر این عقیده اند که مطالب % مشخص شد که درصد باالیی از پاسخ5/30زیاد به میزان متوسط تا خیلی

ی کشاورزی برای کنترل آفت مگس زیتون در افزایش درآمد خانواده ترویج -های آموزشیگفته شده درکالس

 (.1مؤثر بوده است )جدول 

 

 ترویجی در مدیریت آفت مگس زیتون  -های آموزشیتاثیر تمایل و فعالیت -1جدول 
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گویه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 در باغداران زیتون تمایل

 1/23 13 3/13 231 3/11 31 1/6 11 5/0 1 مگس زیتون آفت مدیریت

های میزان اعتقاد باغداران به روش

مدیریت آفت مگس زیتون تدریس 

 ترویجی-های آموزشیشده در کالس
25 1 11 1/6 210 3/32 216 1/16 31 3/3 

-های آموزشیکالس تأثیرمیزان 

افزایش اطالعات ترویجی در 

باغداران درزمینه مدیریت آفت 

 مگس زیتو ن

6 6/2 32 1/3 225 5/30 213 5/11 13 23 

مطالب گفته شده  تأثیر

ترویجی -های آموزشیدرکالس

برای مدیریت آفت مگس زیتون 

 در افزایش درآمدخانواده

1 3/2 13 1/1 233 3/35 253 1/11 13 23 

 های پژوهشمأخذ6 یافته
 

کنند بسیار مهم است.  پرداخت نهیدهزیبا تونیز مگس آفت کنترلی بران امر که باغداران نیز پذیرش ای

فراوانی مربوط  کمتریندرصد و  6/10نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین فراوانی مربوط به گزینه زیاد با 

%،  1/13به میزان زیاد های متوسط تا خیلیدرصد بود. محاسبه مجموع گزینه 5زیاد با به گزینه خیلی

بیانگر این است که بسیاری از باغداران جامعه آماری تحقیق، حاضر به تمایل به پرداخت هزینه برای 

، مستقیماً و تونیز مگس آفتدر ارتباط با اعتقاد باغداران به کنترل کنترل آفت مگس زیتون هستند. 

درصد و کمترین فراوانی  3/32با  توسط دولت، بیشترین فراوانی مربوط به گزینه متوسط تنهاییبه 

زیاد، به های متوسط، زیاد و خیلیدرصد بود. در محاسبه مجموع گزینه 3/5مربوط به گزینه هی. با 

عنوان مهمترین و شاید تنها اقدام کننده سریع، %، این برداشت حاصل شد که دولت را به 1/13میزان 

شناسند و معتقدند که کنترل آفت گس زیتون میقوی و ثمربخش برای از بین بردن و مدیریت آفت م

است، زیرا اگر یک باغدار، طلبد و از عهده فرد یا گروه خارج یافته را مییک مبارزه فراگیر و سازمان

اعتنا باشد، کاهش تمام اصول مبارزه با آفت را رعایت کند اما باغدار دیگر نسبت به آن بی
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های آلوده مجاور به فراوانی انجام شده و فعالیت فت از باغجمعیت آفت محقق نخواهد شد و انتقال آ

در بررسی وجود نگرش ثمر خواهد نمود. دیگر باغداران را در از بین بردن آفت از نظر انرژی و زمان بی

، بیشترین فراوانی مربوط به گزینه زیاد با آفتاین  هیعل زمان هممشترک و همانند بین باغداران زیتون و کنترل 

های متوسط، درصد بود. در محاسبه مجموع گزینه 6/2درصد و کمترین فراوانی مربوط به گزینه هی. با 6/31

% این نتیجه حاصل شد که درصد زیادی از باغداران این امر را مورد تأیید قرار 3/33زیاد، به میزان زیاد و خیلی

دارند تا در صورت عدم توجه بعضی باغداران با دادند، اما تمایل به انجام نظارت دولت یا یک نهاد اجرایی نیز 

آنان برخورد قانونی شده و آفت باغ آنان باعث افزایش جمعیت آفت در کل منطقه نشود و زحمات دیگران در 

 (.5ثمر باقی نماند )جدول مهار و کنترل آفت بی

 
 

شترک باغداران در مدیریت آفت مگس تأثیر اعتقاد به پرداخت هزینه، پرداخت هزینه و نیز نگرش و اقدام م -5جدول 

 زیتون 
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم هیچ گویه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

تمایل پرداخت هزینه توسط 

باغدار برای کنترل آفت مگس 

 زیتون

11 1/1 55 6/21 213 6/31 253 6/10 23 5 

ه پرداخت اعتقاد باغدار در زمین

های مدیریت آفت مگس هزینه

 زیتون توسط دولت

11 3/5 11 1/10 210 3/32 203 3/11 55 6/21 

وجود نگرش و اقدام مشترک 

باغداران برای کنترل آفت مگس 

 زیتون

6 6/2 33 2/20 30 3/13 213 6/31 210 3/32 

 های پژوهشمأخذ6 یافته

 

گویه طرح گردید که به ترتیب  3ه آفت مگس زیتون به منظور بررسی نگرش باغداران زیتون در زمین

وجود نگرش واقدام مشترک باغداران برای "ذکر شده است. بر اساس نتایج جدول 22اولویت در جدول 

تمایل باغداران زیتون درمدیریت آفت مگس "(، SD=033/2و  M=33/3) "کنترل آفت مگس زیتون

ترویجی درافزایش اطالعات -های آموزشیالسک ریتأثمیزان "(، SD=312/0و  M=302/3) "زیتون

ترین اولویت باغداران ( مهمSD=363/0و  M=605/3) "باغداران درزمینه مدیریت آفت مگس زیتون

میزان خسارت باغداران زیتون در سال گذشته، به واسطه آفت "زیتون در زمینه نگرش بود. در مقابل 

ین موضوع برای نگرش باغداران در زمینه آفت تر(، کم اهمیتSD=111/2و  M=33/1) "مگس زیتون

 (.6)جدول  مگس زیتون شناخته شد

 



 31 89  سال،  دو ، شمارهیکدوره       

 
 

 

  

 

55 

 

لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

 های مربوط به سنجش میزان نگرش باغداران زیتون در شهرستان رودبارگویه -6جدول 
 واریانس انحراف معیار میانگین گویه

 011/2 033/2 33/3 وجود نگرش و اقدام مشترک باغداران برای کنترل آفت مگس زیتون

 103/0 312/0 302/3 تمایل باغداران زیتون درمدیریت آفت مگس زیتون

 115/0 363/0 605/3 ترویجی درافزایش اطالعات باغداران درزمینه مدیریت آفت مگس زیتون -های آموزشیکالس ریتأثمیزان 

 113/0 313/0 563/3 درآمدخانوادهترویجی برای مدیریت آفت مگس زیتون درافزایش -های آموزشیمطالب گفته شده درکالس ریتأث

 312/0 321/0 501/3 ترویجی-های آموزشیهای مدیریت آفت مگس زیتون تدریس شده در کالسمیزان اعتقاد باغداران به روش

 133/2 223/2 111/3 های مدیریت آفت مگس زیتون توسط دولتاعتقاد باغدار در زمینه پرداخت هزینه

 335/0 333/0 123/3 اغدار برای کنترل آفت مگس زیتونتمایل پرداخت هزینه توسط ب

 131/2 111/2 33/1 میزان خسارت باغداران زیتون در سال گذشته، به واسطه آفت مگس زیتون

 های پژوهشمأخذ6 یافته

 

معیار استفاده از رابطه فاصله اطمینان کاربرد میانگین و انحراف ابعادبندی افراد براساس به منظورگروه

 (.1000)شعبانعلی فمی، شد 
معیار  انحراف و میانگین کاربرد اطمینان فاصله رابطه از نگرش، اساس بر افراد بندیگروه منظور به

ی پایین، متوسط و باال ها گروهشود درصد افراد در  یممشاهده  1استفاده شد. همانطور که در جدول 

 .اند دادهتشکیل  3/30و  1/11، 3/16به ترتیب 

 

 

 توزیع فراوانی باغداران زیتون از نظر نگرش به مدیریت آفت مگس زیتون -1جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی 

 طبقات

 3/16 3/16 202 پایین

 1/63 1/11 260 متوسط

 200 3/30 226 باال

  200 311 کل

 های پژوهشمأخذ6 یافته

 

 

ارتباط  ها آنگویان با نگرش شود بین سن پاسخ یمهمانطور که در جدول همبستگی زیر مشاهده 

دار منفی در سطح یک درصد و بین نگرش و میزان تحصیالت ارتباط معنی دار مستقیم در معنی

 (.3سطح پنج درصد وجود داشت )جدول 
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  های فردی باغداران زیتون و نگرش به مدیریت آفت مگس زیتونبررسی رابطه بین ویژگی -3جدول 

 باغدارسن  
میزان 

 تحصیالت

 ابقه فعالیتس

 در زمینه

 باغداری زیتون

مساحت 

 باغ زیتون

مد غیر آمیزان در

 از باغ زیتون

عامل افزایش 

 مدآدر

 نگرش

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

**155/0- 
*111/0 009/0- 054/0 042/0- 050/0- 

سطح معنی 

داری )دو 

 دامنه(

000/0 032/0 205/0 005/0 410/0 002/0 

 درصد 2د **6 معنی داری در سطح درص 5*6 معنی داری در سطح 

 های پژوهشمأخذ6 یافته

 

در بعد نگرش بیشتر کشاورزان به این اعتقاد داشتند که وجود نگرش واقدام مشترک باغداران برای 

ی افراد بر ها پاسخ. در ادامه به اولویت بندی رسد یمکنترل آفت مگس زیتون یک امر ضروری به نظر 

( پرداخته شد. همانطور که نشان داده شد از این 1000عبانعلی فمی )اساس نگرش بر اساس فرمول ش

درصد در طبقه متوسط و باال قرار داشتند که نشان از توجه  1/13به ترتیب  نگرشنظر افراد بر اساس 

 .باشد یمباالی باغداران به این مهم 

 

 دستور العمل کاربردی

معه آماری ، حاضر به پرداخت هزینه برای در تحقیق حاضر، مشخص شد که بسیاری از باغداران جا

و  تونیز مگس آفتدر ارتباط با اعتقاد باغداران به از بین بردن کنترل آفت مگس زیتون هستند اما 

کن نمودن آن مستقیماً و به تنهایی توسط دولت، این برداشت حاصل شد که باغداران، دولت را ریشه

کنی آفت ده سریع، قوی و ثمربخش برای از بین بردن و ریشهترین و شاید تنها اقدام کننعنوان مهمبه

طلبد و یافته را میکنی آفت یک مبارزه فراگیر و سازمانشناسند و معتقدند که ریشهمگس زیتون می

از عهده فرد یا گروه خارج است زیرا اگر یک باغدار، تمام اصول مبارزه با آفت را نیز رعایت کند و 

-اعتنا باشد، کاهش جمعیت آفت محقق نخواهد شد و انتقال آفت از باغآن بی باغدار دیگر نسبت به

-های آلوده مجاور انجام شده و فعالیت دیگر باغداران را در از بین بردن آفت از نظر انرژی و زمان بی

 هیعل زمانهم مبارزهثمر خواهد نمود. در بررسی وجود نگرش مشترک و همانند بین باغداران زیتون و 

دهند، اما نیز این نتیجه حاصل شد که درصد زیادی از باغداران این امر را مورد تأیید قرار می آفتن ای
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تمایل زیادی به انجام نظارت دولت یا یک نهاد اجرایی نیز دارند تا در صورت عدم توجه بعضی 

ل منطقه نشود و باغداران، با آنان برخورد قانونی شده و آفت باغ آنان باعث افزایش جمعیت آفت در ک

 ثمر باقی نماند.زحمات دیگران در مهار و کنترل آفت بی

های نیز در مورد مطالب گفته شده درکالس انگیزهدر تحقیق حاضر، در ارتباط با بعد مشارکت و 

آن درافزایش انگیزه مبارزه با آفت مگس زیتون، این نتیجه حاصل  ریتأثترویجی کشاورزی و  -آموزشی

های آموزشی ترویجی را عاملی مناسب در افزایش نیمی از باغداران تشکیل کالسشد که بیش از 

دانند و بر این اساس نگرش مثبت بسیاری از آنان در افزایش انگیزه مبارزه با آفت انگیزه باغداران می

های ترویج کشاورزی مشهود بود. در این میان، نتایج حاصل از بررسی نظر واسطه شرکت در کالسبه

دهنده نگرش اورزان، در رابطه با نقش باغداران در جلوگیری ومبارزه با خسارت مگس زیتون، نشانکش

کاران نسبت به نقش و میزان تأثیرگذاری خودشان در این زمینه بوده است. % زیتون30مثبت بیش از 

و در بررسی میزان نقش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار )ترویج کشاورزی( در هدایت 

مند بودن % آنان بر وظیفه30رسانی برای مبارزه با آفت مگس زیتون از دیدگاه باغداران، بیش از اطالع

شرکت  ریتأثاین اداره در کنترل آفت تأکید داشتند. در بررسی دیدگاه باغداران در زمینه میزان 

درمبارزه باآفت نیز  ی ارائه شدهها ییراهنما ترویجی و بکارگیری باغداران از -های آموزشیدرکالس

ها داشتند. در ارتباط با موضوع % آنان اشاره مستقیم به مثبت بودن تأثیر این آموزش30بیش از 

( که توسعه منابع انسانی و 2332پور و فروشانی )خسرویمشارکت نتایج این مطالعه با نتایج تحقیق 

پایدارروستایی گزارش کردند، مشارکت را عامل کلیدی وپیش شرط ضروری برای دستیابی به توسعه 

وی کاوا( در خصوص 2333و همکاران )زاده میرکتوان به نتایج تحقیقات همخوانی دارد. همچنین می

( در زمینه 2332بیگی و همکاران )علی؛ یجیوترو  شیزموآ یهابرنامهدر  ستاییرو نناز کترنع مشاامو

همچنین ارتیاعی و های آموزشی و ترویجی، و ههای زنان روستایی برای مشارکت دربرنامتحلیل انگیزه

ثیرگذار بر مشارکت جوانان روستایی در زمینه توسعه کشاورزی أعوامل ت( در مورد 2330همکاران )

بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت ( با موضوع 2333و نیز شریفی و همکاران ) شهرستان کرمانشاه

شیرزادی و همکاران و در نهایت، مطالعه خاص رفتهای آبخیزداری منطقه جیروستاییان در طرح

( با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت و انگیزه باالی شالیکاران در پذیرش و اجرای طرح 2332)

هر یک از  سازی و تجهیز و نوسازی شالیکاری شهرستان رشت، اشاره داشت که نتایج حاصلیکپارچه

 خوانی دارد. اظ بعد مشارکت، با تحقیق حاضر همالذکر به نوعی از لحهای فوقاز پژوهش
( و قربانی پیرعلیدهی 2333(، حیدری )2330همچنین نتایج این تحقیق با نتایج اتحادی و همکاران )

 خوانی داشت. ( هم2332و همکاران )

های  یوهش ( در بررسی دانش، نگرش و مهارت چغندرکاران درزمینه2331شاهرودی و چیذری )

دارخاک زراعی پرداختند که نتایج حاصل از مطالعات این افراد با نتایج این تحقیق مدیریت پای

 خوانی داشت.حاضر هم
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هایی را برای سیاست گذاران مدیریت تلفیقی آفات با رویکرد مدرسه در نتایج مطالعه حاضر توصیه

های توجیهی کالس های فعال در باغات زیتون، برپاییمزرعه دارد. بر اساس این نتایج گسترش کالس

 .شودجهت ارتقای دانش مدیریت تلفیقی آفات زیتون و حمایت مالی از برنامه توصیه می

 به منظور تغییر نگرش باغداران زیتون مواردی زیر پیشنهاد می شود6

های مدیریت آفت ریزیبکارگیری نظرات باغداران و توجه بیشتر به مشارکت آنان در برنامه .2

 مگس زیتون

 مگس زیتونی بیشتر عوامل ارتقاء دهنده مشارکت و انگیزه باغداران در مدیریت آفت بکارگیر .1

 هایی از نوع مدرسه در مزرعهبرگزاری کالس  .3

 شناسایی کشاورزان با نگرش پایین با نام و مشخصات فردی  .1

همراهی کردن باغداران با انگیزه پایین در انجام درست و اصولی مدیریت آفت، توسط   .5

مدیریت جهادکشاورزی و با همکاری شورای محل و دهیاران و یا افراد موفق  کارشناسان

 محلی مورد تأیید مدیریت جهادکشاورزی در عرصه مدیریت آفت مگس زیتون

وادارسازی )مجبورسازی( باغداران با نگرش ضعیف در خصوص مدیریت آفت مگس زیتون در   .6

 های رهنمون شدهها و توصیهصورت عدم توجه این باغداران به آموزش

 

 

 

 

 

 

 تقدیر و تشکر

ها و مراتع کشور و همچنین از بخش تحقیقات نگارندگان این مقاله، از مؤسسه تحقیقات جنگل

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  (بخش تحقیقات منابع طبیعی) هاو مراتع و آبخیزداریجنگل

و اجتماعی و ترویج سازمان تحقیقات، های اقتصادی منابع طبیعی استان گیالن و نیز از کمیته طرح

آموزش و ترویج کشاورزی بابت همکاری صمیمانه و همیاری و همت واالیشان، جهت اجرای پروژه 

بررسی نگرش و افزایش مشارکت باغداران زیتون شهرستان رودبار در مدیریت آفت مگس"تحقیقاتی 

 یر و تشکر می نمایند. که این مقاله مستخرج از آن پروژه می باشد تقد"زیتونمیوه 
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 اراضی سازی یکپارچه طرح به کشاورزان نگرش . بررسی2335ع.  پور، ح. و علی اسدپور، م. ع.، آشکارآهنگرکالیی، .2

(6 55)21توسعه.  و کشاورزی . اقتصاد(جویبار شهرستان گلیرد روستای موردی مطالعه) مازندران شالیزارهای در

235-253. 

 در کنندگان شرکت مهارت و نگرش دانش، بر تأثیرگذار . عوامل2330م.ج.  نیا،ک. و قلی روستا، م.، ابری، اتحادی .1

 آموزش و ترویج یها پژوهشآفات.  تلفیقی مدیریت فناوری گسترش به نسبت کشاورز مزرعه مدرسه رهیافت

 .13-23(6 1)1کشاورزی. 

بر مشارکت جوانان روستایی در زمینه توسعه کشاورزی ثیرگذار أعوامل ت. 2330ارتیاعی، ف.، چیزری، م. و جعفری، م.  .3

 .55-13، ص 3، شماره 1دوره  .های روستاییپژوهش(. )مطالعه موردی6 شهرستان کرمانشاه

 های یستمس به نسبت برداران بهره نگرش اوی. واک2332 ع. ح. و گرجی، سانیج، دهقانی ک.، زرافشانی، ا.، اعظمی، .1

-336(6 1)16. (کشاورزی صنایع و علوم) خاک و کرمانشاه. آب استان در آن برمؤثر  عوامل و فشار تحت آبیاری

336. 

های توسعه عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان روستایی نسبت به مشارکت در فعالیت. 2331. د، منافی . وا ،افضلی  .5

 .موسسه آموزش عالی مهر اروند. اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. روستایی

پایدار.  کشاورزی عملیات به نسبت اردبیل دشتکار  ینیزم سیب کشاورزان نگرش بررسی .2333 م. پسند، شاه ا. و باقری، .6

 .111-132(6 1)21-1. (ایران کشاورزی علوم) ایران کشاورزی توسعه و اقتصاد تحقیقات

 به نسبت کشاورزان نگرش برمؤثر  عوامل . بررسی2333س.  م. و سرابی، م.، جمشیدی، تیموری، ع.، جمشیدی، .1

 ایران کشاورزی توسعه و اقتصاد ایالم. تحقیقات استان در چرداول و شیروان شهرستان6 موردی مطالعه نجبر کاشت

 .131-131(6 3) 12-1. (ایران کشاورزی علوم)

 و شیر کیفیت پیرامون گلپایگان شهرستان داران دام نگرش . بررسی2331 س. م. و عباسی، س.، چیذریف جنت، .3

-631(6 15)21. (طبیعی منابع و کشاورزی فنون و علوم) خاک و آب یر. علومش کیفیت بهبود در آموزش نقش

611. 

. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شالیکاران در پذیرش 2332.خاص شیرزادی، ح.، معتمد، م. ک. و جهانگیری، ش.  .3

ملی توسعه و اجرای طرح یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی شالیکاری )مطالعه موردی6 شهرستان رشت(. همایش 

 شناس.روستایی، مجموعه چکیده مقاالت، انتشارات حق

-233. مشارکت زنان و توسعه پایدار روستایی، مجله کار و جامعه. شماره2332پور، ب. و فروشانی، ن. خسروی .20

 .56-63، خرداد و تیر، ص 231

خدمات ترویج کشاورزی سازی . بررسی نگرش کشاورزان نسبت به خصوصی2330اسدی، ع. و رزاقی بورخانی، ف.  .22

)مطالعه موردی بخش شیرگاه استان مازندران(. ماهنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال چهل و 

 .1دوم، شماره 

 . مرکز آمار و اطالعات کشاورزی.2333سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن.  .21

 .ریزی استان گیالن. سازمان مدیریت و برنامه 2330سالنامه آماری استان گیالن.. .23

 مدیریت به نسبت کشاورزان نگرش بر بران آب تعاونیتأثیر . 2331 غ. راد، چیذری، م. و پزشکی ا.، ع. شاهرودی، .21

 صنایع و علوم) کشاورزی توسعه و رضوی. اقتصاد خراسان استان موردی مطالعه6 کشاورزی آب

 .35-12(6 1)11.(کشاورزی

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4426
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/554159
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/558192
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/731149
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/731149
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=14642&q=%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%85%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF&qd=6
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بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت روستاییان در طرح های . 2333ر.  شریفی، ا.، غالمرضایی، س. و رضایی، .25
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 منابع و کشاورزی دز(. علوم و کرخه آبخیز حوزه6 موردی مطالعه) خاک حفاظت عملیات کارگیری به به نسبت

 .33-11(66)25طبیعی. 

مرکزی.  استان در کلزا کشت توسعه به نسبت کشاورزان نگرش بر گذارتأثیر  عوامل . بررسی2330 ح. صدیقی، .21

 .260-233(6 35)3توسعه.  و کشاورزی اقتصاد

 مطالعه6 اراضی سازی یکپارچه به نسبت کشاورزان نگرش برمؤثر  . عوامل2331 ه. ا. و فرهادیان، ،باسامی ع.، عباسی، .23

 .32-13(6 2)26توسعه.  و بیجار. روستا شهرستان گلبالغ. سد دست پایین موردی

هایامهبرندرمشارکتبرایروستاییزنانهایانگیزه. تحلیل2332و غالمی، م. م.ح. بابایی،ا. ح.،بیگی،علی .23

-260، ص 2332زمستانچهارم،شمارهسوم،سالجامعه.وزنپژوهشی–علمیو ترویجی. فصلنامهآموزشی

233. 

 و مهارت نگرش، دانش، میزان برمؤثر  عوامل . بررسی2332ف.  ک. و جلیلیان، ف.، زرافشانی، پیرعلیدهی، قربانی .10

-12(6 3)3آفات. علوم محیطی.  تلفیقی مدیریت برنامه در داالهو شهرستان کننده شرکت باغداران تمایالت سطح

53. 

تقدسی، م. و.، قند آموز، س.، زرنگار، ع.، رمضانی، م.، محمدپور، پ.، گل محمدی، م.، کاظمی، ا.، زینانلو، ع. ا.  .12

. بررسی مقدماتی و شناسایی ارقام مقاوم و حساس )درختان تله( زیتون برای مبارزه با آفت مگس زیتون 2332

(Bacterocera oleae.)  .گزارش نهایی طرح تحقیقاتی موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی 

. راهنمای زیتون )کاشت، داشت، برداشت، فرآوری(. نشر آموزش کشاورزی، وابسته به خدمات 2332مسچی، م.  .11

 تکنولوژی آموزشی وزارت جهاد کشاورزی.
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