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   در استان فارسم برنج و ماهيأتوكشت پذيرش 
  
  
  

   1 و محمد باقر الري مصطفي احمدوند، كورش رضائي مقدم،اله كرمي عزت
  
  

  چكيده
هـا و     هاي گوناگوني بر آن تـاثير دارنـد كـه بـا شـناخت سـازه                 گرايانه نيست و سازه     پذيرش پرورش ماهي با زراعت برنج  تصميمي صرفاً فن         

هاي پذيرندگان     تحقيق شناسايي ويژگي    اين هدف .توان به شناسايي پذيرندگان احتمالي و ترويج كشت توام كمك نمود            يويژگيهاي موثر م  
اي كـه روايـي و پايـايي آن           و نپذيرندگان كشت توام برنج  و ماهي در استان فارس بود كه با انجام تحقيق پيمايشي و استفاده از پرسشنامه                    

بندي شـده، دو   گيري تصادفي طبقه كه از طريق نمونه  بود عه آماري پژوهش، كشاورزان شاليكار استان فارس      جام .تائيد شد، صورت پذيرفت   
نتـايج   .شهرستان ممسني و شيراز انتخاب و كشاورزان پذيرنده و نپذيرنده كشت توام اين دو شهرستان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتنـد                

پروري در بين آنان است كه در پذيرنـدگان بـه             ذيرندگان كشت توام، دسترسي به اطالعات آبزي      نشان داد، مهمترين تفاوت پذيرندگان و نپ      
از نظر زمان آگاهي از نوآوري كشت توام برنج و ماهي، بين پذيرنـدگان و نپذيرنـدگان تفـاوتي وجـود                     . باشد  مراتب بيشتر از نپذيرندگان مي    

پذيرندگان داراي سطح باالتري از دانش تغذيه، مديريت    . باشد  تفاوت بين دو گروه، در دانش كسب شده در زمينه آبزي پروري مي            اما  . ندارد
هـاي     يافته .پروري بسيار حائز اهميت است      پروري و ايجاد دانش مورد نياز كشاورزان، در نشر آبزي           بنابراين ترويج آبزي  . و صيد ماهي هستند   
تواند با دقت و مطلـوبيتي قابـل مالحظـه،            كه تابع مميزي حاصل از مدل تلفيقي از متغيرهاي نشر و ساختارمزرعه مي            پژوهش حاكي است    

 يدانـش هاي نـوآوري و    متغيرهاي اقتصادي، ويژگيمجموعاز . ديبندي نما  كشاورزان پذيرنده كشت توام برنج و ماهي را از نپذيرندگان طبقه          
پـروري، تهيـه كـرت بـراي          مـديريت آبـزي    دانش در مـورد بچـه مـاهي،           دسترسي به منابع اطالعاتي،    اي   متغيره كه وارد مدل شده بودند،    

  .دنباش پروري و دانش مربوط به صيد ماهي، مهمترين متغيرهاي متمايز كننده پذيرنده و نپذيرنده كشت توام مي آبزي
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