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 چکیذٌ

گًوٍ اص  مُمتشیه دؿمىان طثیعی ایه آفت چىذیه .می تاؿذ  ىًصیم ؿپشٌ آفاتی اص جملٍ تًلیذ دس اػتان داسای جایگاٌ  ايلیهتا  گًجٍ فشوگی

ي  دؿتؼتان تشای کىتشل آفت مضتًس دس ؿُشػتان  وثاتات حفظ ػاصمان تاؿذ می .(trichogramma. sp)تشیکًگشاما ای پاساصیتًییذصوثًسَ

ایله تققیلب تلٍ سيؽ    . مثاسصٌ تلفیقی ومًدٌ ي تٍ پیـشفتُای چـمگیشی وائلل گشدیلذٌ اػلت    طشح  تا َمکاسی تخؾ تشيیج اقذام تٍ دیش

جامعلٍ آملاسی کلیلٍ    . اوجلام گشفلت   تًؿُش اػتان دس ىًصیم ؿپشٌ تا یقیتلف مثاسصٌ شؽیپز تش مًثش  یقتصادا عًامل یتشسػ پیمایـی، تشای

ي اص سيؿُای تلفیقی دس جُت  (solanacea)کٍ داسا ی کـت خاوًادٌ َای دؿتؼتان ي دیشسا دس تش می گیشد دس ػطح ؿُشػتان کـايسصان

ضشیة آلفای . اوتخاب ؿذوذ( =400n)وفش400 .مًسد اػتفادٌ قشاس گشفت ای خًؿٍ  گیشیتا سيؽ ومًوٍ  کىتشل ي مثاسصٌ اػتفادٌ می کشدوذ

 .پشػـىامٍ مًسد تجضیٍ ي تقلیلل قلشاس گشفلت    400پشػـىامٍ تکمیل گشدیذ کٍ دس وُایت  400دس مجمًع . تذػت آمذ 83/0مقاػثٍ ؿذٌ 

مثاسصٌ تلفیقی تٍ صًست اسائٍ ؿذٌ اػتفادٌ می کىىذ کلٍ عملذٌ   اص  (وفش168 )دسصذ اص کـايسصان 42تشاػاع یافتٍ َای تققیب مـاَذٌ ؿذ 

دس تیه يیظگیُای اجتماعی میضان ي تشیه دلیل عذم تٍ کاسگیشی مثاسصٌ تلفیقی تًػط کـايسصان عذم دػتشػی تٍ فشمًن ي تُیٍ تلٍ تًدٌ اػت

میضان استثاط تا ؿُش، میضان سَثشیت افکاس . پزیشؽ داؿتىذ استثاط تا ؿُش ي میضان سَثشیت افکاس دس صمیىٍ مثاسصٌ تیًلًطیك َمثؼتگی مثثتی تا

 .دس صمیىٍ مثاسصٌ تیًلًطیك ي داوؾ تیًلًطیك تُتشیه تثییه کىىذٌ َای تغییشات پزیشؽ می تاؿىذ

  گًجٍ فشوگی–کـايسصی پایذاس  -عًامل پزیشؽ -مثاسصٌ تلفیقی  :کلمات کلیذی 

 مقذمٍ

ًقص هْن ٍ اسصضوٌذ خَد دسًظام غزایی هشدم ایرشاى ترِ ٍیرظُ اسرتاى تَضرْش گ خای راُ        هحصَالت سثضی ٍ صیفی تِ علت داسا تَدى

صهیٌِ سٍتِ سضذ هصشف ایي هحصَالت گ تَلیذ کٌٌذگاى سا تشآى هی داسد کِ اص یک  .خاصی دس فعالیتْای صساعی ٍ اقتصادی کطَس داسد

دی ش دس حفظ ً ْذاسی هحصرَ  تَلیرذ ضرذُ کَضرص هری      عشف تا سشهایِ گزاسی تیطتش سغح صیش کطت سا افضایص دادُ ٍ اص عشف 

استاى تَضْش تا اقلین هٌاسة تشای سضذ گیاّاى سثضی ٍ صیفی دس تعضی اص هٌاعق آى عی فصَ  پاییض گ صهسرتاى ٍ تْراس ی ری اص     .کٌٌذ

سریة صهیٌری   اص هْوترشیي افرت ایري خراًَادُ تیرذ      .ًَاحی هستعذ دس تَلیذ ایي هحصرَالت حتری دس هاّْرای سرشد سرا  هری تاضرذ       

phthorimaea operculella   دس کطَسّای دس حا  تَسرعِ دس پاسر     6079هفَْم هذیشیت تلفیقی آفات اتتذا دس دِّ  .هی تاضذ
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ّای تَلیرذی ٍ دس خسرتدَی    ضیویایی ٍ ًْادُ ّای کص اثشات هٌفی صیست هحیغی دس استثاط تا استفادُ ًادسست یا تیص اص حذ آفت تِ

الثترِ  .  .(Buhler, 1997 & Morse) ّا هغشح ضذ ٍ گستشش یافت کص استفادُ اص آفت فات ٍ دس خْت کاّصآلتشًاتیَّای کٌتش  آ

استفادُ اص ت ٌَلَطی ّای خذیذ ٍ پیطشفتِ تاعث تطَیق سٍستائیاى ٍ تسشیع سضذ اقتصادی هی ضَد ٍ ت راسگیشی آى ی ری اص عَاهر     

آهرَصش ٍ  . ُ اص ت ٌی ْای خذیذ گ تسلظ ٍآگاّی علوری ترِ آى هری تاضرذ    الصهِ استفاد.سشهایِ گزاسی دس خْت تَسعِ سٍستایی است

تشٍیح کطاٍسصی اص ضشٍسیات  است صیشا هَخة پزیشش ت ٌَلَطی هٌاسة ٍ  سٍضْای خذیذ تَسظ کطاٍسصاى ٍ سٍستاییاى گشدیرذُ  

گشفتٌذ کِ سري گ سرغح تحصری ت     دس هغالعِ ای کِ داضتٌذ ًتیدِ. ( 6777ًَابگ )ٍ تِ دًثا  آى هَخة افضایص سغح تَلیذ هی گشدد

سسوی  تِ اًذاصُ هضسعِ ٍ دسآهذ ساتغِ هثثت هعٌی داسی  تا پزیشش ت ٌَلَطی ّا داسًذ ٍ کطاٍسصاًی کِ ضغ  اصرلی آًْرا کطراٍسصی    

تاضذ ًسثت  تِ کطاٍسصاًی کِ ع ٍُ تش کاس کطاٍسصی تِ کاسّای دی رش ّرن اضرتغا  داسًرذ گ تیطرتش ت ٌَلرَطی ّرای خذیرذ سا هری          

دس تشسسی عَاه  هَثش تش تشٍیح کطاٍسصاى تشای کطت رست ًتیدرِ گشفتٌرذ کرِ ترشای کطرت رست دٍ       .  (Alamgir ,1992)زیشًذپ

ّرذف اص   ( .6779کاضراًیگ ) اسرت دسصذ هَثش تَدُ 66هتغیش هستق  ٍضعیت هالی ٍ دفعات تواع هشٍج تا کطاٍسص دس پزیشش کطت 

تَسرظ    09-90ضررشُ هیٌرَص دس سرا     عشح تحقیقی تشٍیدری هثراسصُ تلفیقری ترا تیرذ       اًدام ایي پظٍّص گ تعییي هیضاى پزیشش ًتایح

 .کطاٍسصاى استاى تَضْش هی تاضذ 

 مًاد ي سيؽ َا 

هغالعِ ای تا ّذف تعییي هیضاى پزیشش ًتایح عشح تحقیقی گ تشٍیدی  تعذ اص اخشای عشح هثاسصُ تلفیقی کِ ّوشاُ تا ًتایح هغلَب تَدگ

ضْشستاى دضتستاى ٍ دیش اًدرام ضرذگ سٍش تحقیرق ایري پرظٍّص گ تحقیرق        2تَسظ کطاٍسصاى استاى دس  شُ هیٌَصضرهثاسصُ تلفیقی تا 

اص کطراٍسصاًی کرِ داسا ی کطرت    ( ًفرش  099)تَد کِ تا سٍش ًوًَِ گیرشی تصرادفی عثقرِ ای گ    (SURVEY  RESEARCH)پیوایطی 

 یق اًتخاب ضذىتَدًذ گ تعٌَاى ًوًَِ تحق  (SOLANACEAE)خاًَادُ تادهداًیاى 

 وتایج ي تقث 

ٍ  02ّواً ًَِ کِ دس خذٍ  یک ًطاى دادُ ضذُ است  تریص  دسصذ اص کطاٍسصاى استاى سٍضْای استفادُ دس ایي عشح سا ت اس هی تشًرذ 

سصُ کطاٍسصاى هَسد هغالعِ گًتایح عشح  سا ًرزیشفتِ ٍ ع قِ ای تِ اخشای تَصیِ ّا ًذاسًرذ کرِ دالیر  عرذم پرزیشش هثرا       اص ًیوی اص 

 .تلفیقی تا آفت تیذ سیة صهیٌی دس خذٍ  دٍ آٍسدُ ضذُ است

 درصد (وفز)فزاياوی  گزيٌ

 پذیزودٌ ريش مبارسٌ

 عدم پذیزش ريش مبارسٌ

8=? 

9:@ 

;9 

<? 

 844 44; جمع

 تشٍیدی –هیضاى پزیشش هثاسصُ تلفیقی تا آفت دس هٌاعق هح  اخشای عشح تحقیقی .6خذٍ 

 ددرص فزاياوی دالئل عدم پذیزش
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 عدم دستزسی بٍ فزمًن ي تُیٍ تلٍ -8

 (بٍ تىُایی)مًثز بًدن مبارسٌ شیمیایی  -9

 میشان ارتباط وداشته با شُز -:

 (تزدید ي ديدلی)عدم اطمیىان بٍ وتیجٍ کار  -;

 عدم عالقمىدی ->

تًصیٍ کشاايرسان مىقهاٍ باٍ عادم اساتفادٌ اس مباارسٌ        -=

 تلفیهی

 عدم آگاَی اس وحًٌ مبارسٌ تلفیهی با آفت -<
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 دالئ  اسائِ ضذُ تَسظ کطاٍسصاى تشای عذم پزیشش هثاسصُ تلفیقی :2خذٍ  

ّواً ًَِ کِ دس خذٍ  ضواسُ دٍ هطخص هی تاضذ گ دلی  عوذُ اکثش کطاٍسصاى تشا ی عذم استفادُ اص هثاسصُ تلفیقی گ عرذم دستشسری   

تاضذ کِ تایستی خْت فشاّن آٍسدى فشهَى ٍ تلِ تِ هٌظَس تشٍیح ایي سٍش هثاسصُ اقرذام   تِ فشهَى ٍ ّوچٌیي ٍخَد تلِ دس هٌغقِ هی

دلی  عذم پزیشش سا عذم اگاّی اص ًحَُ هثاسصُ تلفیقی عٌرَاى  ( ًفش 7)دسصذ اص کطاٍسصاى  0ًقغِ قات  رکش ایي است کِ حذٍد . ًوَد 

تاضرذ گ ضروٌا     هٌغقِ  ٍ تشٍیح یافتِ ّای آى دس تیي کطاٍسصاى هری  تشٍیدی دس–داضتِ اًذ کِ ًطاى دٌّذُ اخشای هَفق عشح تحقیقی 

  ِ ٍ . اًرذ  تایستی توٌظَس تَخیِ سایش کطاٍسصاى کِ اعتقاد تِ پاییي تَدى کاس آیی تلِ ّا داضتِ گ یا اعویٌاى تِ ًتیدِ هثاسصُ تلفیقری ًذاضرت

داًٌذ تشًاهرِ سیرضی آهَصضری     یویایی تِ تٌْایی سا هَثش تش هیّوچٌیي آًاًی کِ ع قِ تِ ت اسگیشی  ایي سٍش ًذاضتِ ٍ اًدام هثاسصُ ض

 .ًوَد

 وتیجٍ گیشی ي پیـىُادات

  ٍ دس تریي ٍیظگیْرای   عوذُ تشیي دلی  عذم تِ کاسگیشی هثاسصُ تلفیقی تَسظ کطاٍسصاى عذم دستشسی تِ فشهَى ٍ تْیِ تلِ ترَدُ اسرت 

هیرضاى استثراط ترا    . ِ هثاسصُ تیَلَطیک ّوثست ی هثثتی تا پرزیشش داضرتٌذ  اختواعی هیضاى استثاط تا ضْش ٍ هیضاى سّثشیت اف اس دس صهیٌ

 ضْشگ هیضاى سّثشیت اف اس دس صهیٌِ هثاسصُ تیَلَطیک ٍ داًص تیَلَطیک تْتشیي تثییي کٌٌذُ ّای تغییشات پزیشش هی تاضٌذ

تلِ ّرا ترشای کطراٍسصاى هٌغقرِ ٍ      ّوشاُ تا تشٍیح ت اسگیشی تلِ ّای فشهًَی ٍ ًَسی تایستی صهیٌِ الصم تشای فشاّن آٍسدى -6

خصَصا  تْیِ فشهَى سیة صهیٌی تَسظ ٍاحذ ّای حفظ ًثاتات دس دستَس کاس قشاس گیشد گصیا ّواً ًَِ کِ دس ًتایح گرضاسش  

 .هطخص ضذ عوذُ تشیي دلی  عذم استفادُ کطاٍسصات اص هثاسصُ تلفیقی  گ عذم ٍخَد تلِ ٍ فشهَى دس هٌغقِ هی تاضذ 

ف تی سٍیِ سوَم ضیویایی دس هٌاعق هختلف استاى ٍ آگاُ ساصی کطاٍسصاى اص تاثیشات سَ اسرتفادُ تریص   تشٍیح کاّص هصش -2

 .اس حذ سوَم تشآًاى ٍ هحیظ صیست

 تشٍیح تْتشیي صهاًْای کاضت ٍ تٌاٍب صساعی دس هٌاعق آلَدُ  -7

  .تِ کطاٍسصاى آهَصش دّذ  هضایای اقتصادی  هثاسصُ تلفیقی سااص ٍظایف آهَصش ٍ تشٍیح است کِ کطاٍسصاى تایستی  -0
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کطاٍسصاى تایستی صهاى هصشف دقیق ّش سن علیِ ایي آفت سا تطٌاسٌذ گ ًحَُ خساست دضوٌاى عثیعی ایري آفرت دس هٌغقرِ     -7

خَد سا ضٌاسایی ًوایٌذ گ هقذاس  هصشف سوَم سا دس ّش ًَتت سن پاضی سعایت کٌٌذ ٍ ضایذ هْوتش اص ّوِ تِ عَاقة ٍخین 

 .ذٍى سعایت هسائ  ایوٌی اص سوَم گ آگاّی یاتٌذاستفادُ ًادسست ٍ ت

 :مىاتع 

عًامل مًثش دس پزیشیؾ تکىًلًطی ي ؿیًٌ َای وًیه کـايسصی تیه رست کاسان (. 1375)وًاب ، فیشيصٌ يچیزسی ، مقمذ  -1

وت تشيیج ي دس مجمًعٍ مقاالت ايلیه ػمیىاس علمی تشيیج مىاتع طثیعی ي امًس دام ي آتضیان تُشان ، معاي. ؿُشػتان فؼا 

 1375مـاسکت مشدمی يصاست جُاد ػاصوذگی ، اسدیثُـت 

. پایان وامٍ کاسؿىاػی اسؿذ تشيیج کـايسصی . تشسػی عًامل مًثش تش تشيیج کـايسصان تشای کـت رست. 1370.کاؿاوی ع  -2

 .داوـگاٌ ؿُیذ مذسع

3-Alamgir Hossain ,S.M, and crouch ,B.R.(1992).Patterns and determinants of adaption of 

fram practicrs.Some evidence from Bangladesh . agricultural systems .vol 38:1-15 

4-Morse, S. & Buhler, W.(1997). IMP: Ideas and realities in developing countries. In J.M. 

Erbaugh et al. Awareness of IPM: assessment of the IPM collaborative research support 

project in Ugande. Journal of International Agricultural and Extension Education. pp 25-47 
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Abstract 

Tomato constitutes an important part of the production in Bushehr. Phthorimaea operculella, is 

a dominant pest of the crop in Dashtestan and Dayer counties of Bushehr. The purpose of this 

study was to examine the effective factors involved in adoption of integrated management of 

Phthorimaea operculella in bushier province. Descriptive survey research was employed in the 

study. Questionnaire and interview were employed as means for data collection. The population 

consisted of farmers living in the villages where Biological Control Plan had been conducted 
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(N=6000). The population frame was obtained from bushier Agricultural Organization. Sampling 

was done through cluster sampling method (n=400), with survey instrument having been 

developed by researchers.. The result of reliability analysis indicated a value of 0.83 for 

Cronbach Alpha. The results showed 42% of farmers (n = 168) have used of integrated 

management  , The main reason for not using the integrated campaign by farmers who did not 

have access to pheromone and trap .there was a significant relationship between adoption of 

integrated management and cosmopolitism as well as opinion leadership concerning biological 

control.  

Keywords: Integrated Campaign - admission process - sustainable agriculture – Tomato 

 

 

 

 


