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 بوشهر یهایدر مرغدار یماریب تیریدانش و مد شیافزا یهاعامل

 8پوریحسن علو  3اتیب زیپرو ،2منفردنوذر ، 9لوخلف ینیام ریاممهناز 

سازمان ، استان بوشهر یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق یآموزش یمرب -1
 . رانیا، بوشهر، یکشاورز جیآموزش و ترو، قاتیتحق

، قاتیسازمان تحق، استان بوشهر یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیاستاد مرکز تحق -2
 . رانیا، بوشهر، یکشاورز جیو ترو آموزش

سازمان ، استان بوشهر یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق اریاستاد -3
 . رانیا، بوشهر، یکشاورز جیآموزش و ترو، قاتیتحق

 . رانیا، تهران، یکشاورز جیآموزش و ترو، قاتیسازمان تحق اریدانش -4
 

 چکیده

منبع با  کیبه عنوان  وریگوشت ط. است یوانیح نیپروتئ نیتأم، انسان هیتغذ یضرور یازهایاز ن یكی
گانه سههای مارییب. و جهان استفاده شده است رانیدر ا، انسان هیدر تغذ ریاخهای در سال، ینیارزش پروتئ

 اند.کشورها بودهتر بیش در وریتلفات ط یاصل یهاباز از جمله عامل ریاز د تیآنفلوانزا و برونش، وکاسلین
 مرغداران فنی های اطالعات و مهارت، بیش از هر چیز به پایین بودن آگاهیها مرغداری نادرست مدیریت
به  وریگانه طسه هایبیماری نهیمرغداران در زم یتیریمد یشناخت دانش و رفتارها نبنابرای. است مربوط

دانش  یارتقا. بخش تالش کنند نیبازده در ا شیو افزا دیتول بهبود یتا در راستا کندمی عامالن توسعه کمک
صنعت پرورش  شرفتیتوسعه و پ یهاهدف شبردیدر پ یادیبن یها-مرغداران از راه یتیریمد یو رفتارها

مرغداران استان بوشهر  یتیریمد یبر دانش و رفتارها مؤثر یهاعامل نییبه منظور تع یبررس نیا. است وریط
نفر  222مرغداران استان بوشهر شامل یجامعه آمار. انجام شده است وریگانه طسه هایبیماری مهارنسبت به 

 141 نانیاطم شیافزا یشدند که برا دییتن به عنوان نمونه تا 142کوکران گیری رابطه نمونه هیبر پا. است
آن با  ییایمتخصصان و پا کمکآن به  روایی که بود نامهپرسشها، داده یابزار گردآور. شد لیتكم نامهپرسش

باالتر  التیکه تحص ینشان داد دانش افرادها افتهی. شد دییتا( 87/2-9/2) یبیترت یتتا بیاستفاده از ضر
 طور بهاند داشته یدسترس تریبیشدارند و به اطالعات  یمرغدار تیدر فعال تریبیش نهیشیپ، داشته
به اطالعات  یو دسترس یاجتماع یهنجارها، گانهسه هایبیماریدانش نسبت به . استتر داری بیشمعنی

 . مرغداران هستند یتیریمد یبر رفتارها رگذاریتاث یرهایمتغ
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 قدمهم
در حال  یدر کشورها ژهیبه و تیرشد جمع

از  ییهادر بخش ییسو و فقر غذا کیتوسعه از 
تا ، موجب شده، گرید یجهان از سو یکشورها

به  ییگوپاسخ یبه غذا برا یکاف یموضوع دسترس
در دستور کار  چنان، همبشر هیاول یازهاین

صنعت . بماند یباق یاجتماع یاقتصاد گذارانسیاست
بخش  یمهم و راهبرد یهابخش ریاز ز یكیمرغ 

به  تیبخش از نظر فعال نیا. دیآیشمار مبه یکشاورز
و  ییغذا یهاازیاز ن یهابخش عمد نیلحاظ تأم

و  ینوذر) است یتوجه انیشا تیکشور اهم ینیپروتئ
 لیبه دل یپرورش جوجه گوشت(. 1392، همكاران
 متراکم و یاستفاده از فضا، هیتغذ یآسان، عیرشد سر

 گرینسبت به د نییپا لیتبد بیضرچنین هم
 یهایو برتر یسودمند یدارا ینیپروتئ یهافرآورده

 یگذارهیاز نظر حجم سرما کهیطوربه. است یاژهیو
شمار مهم به عیاز صنا یكیو شمار افراد شاغل در آن 

در  یعلم یاز دستاوردها یریگآمده و توانسته با بهره
، یاصفهان) کند شرفتیمختلف به سرعت پ یهانهیزم

1379 .) 
که همراه با رشد و توسعه  رسدینظر م به

بهبود سطح  لیبه دل، در حال توسعه یکشورها
به مصرف  یینها شیگرا، یو عموم یبهداشت فرد

کننده  نیپس از نان که تأم. ابدییم شیافزا نیپروتئ
و به  یرانیا یخانوارها یاهیگ نیو پروتئ یانرژ یاصل

 یهافرآورده، اقشار کم درآمد جامعه است ژهیو
و  ریش، انواع گوشت قرمز و مرغ ژهیبه و ینیپروتئ

به  تیاهم یرانیا یخانوارها ییتخم مرغ در سبد غذا
صنعت مرغ هر  شرفتیپ(. 1379، آماده) دارند ییسزا

 شیسبب افزا یول، داد شیرا افزا دیتول زانیچند م
 زیپرورش جوجه ن یهاتراکم در واحد سطح در سالن

به ، وریعمده صنعت ط یهااز چالش یكیامروزه . شد
بروز ، متراکم یبا سامانه پرورش ییهایدر مرغدار ژهیو
 یعاد تیدور شدن از وضع، و به عبارت بهتر یماریب

از  یكیدر حال حاضر . است دیو تول یسالمت
 یهاعامل فیضع تیریمد، یکشاورز یهاچالش

. است یدیتول یواحدها یاقتصاد ییو ناکارا دیتول
بودن  نییبه پا زیهر چ ازشیب نادرست یبرداربهره

مرغداران مربوط  یفن یهااطالعات و مهارت، یآگاه
 تیریرو توجه همه جانبه به مسئله مد نیاز ا. است

محدود  یهاو شناخت تنگناها و عامل هایمرغدار
، مناسب ییاجرا یهاحلراه هیکننده آن و ارا

و  یکشاورز یهامحصول دیتحول در تول گشایراه
 خواهد بود دیتول یهامطلوب از عامل یبرداربهره

 هایگردانندگان مرغدار(. 1377، و همكاران یعقوبی)
 یهادرست به مهارت یهایریگمیتصم یبرا
ها آنان را قادر مهارت نیا. دارند ازین یتیریمد
اداره کنند  یطور موثرترتا حرفه خود را به سازدیم

رو در رو  یتجار یکشاورز طیدر مح راتییتا با تغ
 بمانند یتجارت باق یرقابت اریبس طیشوند و در مح

( 2223) مک فارلن و بكسل(. 2221، یماویآلر)
از کل اطالعات  یامجموعه ریصورت زدانش را به

مسئله خاص و  کیشده در حافظه در مورد  رهیذخ
را با  یارزش یریگکه جهت یبه عنوان عامل

 تأثیررفتار  یخاص متصل کرده و رو یهانگرش
، هایدانش و آگاه، در واقع. کندیم فیتعر، گذاردیم

قرار داده و  تأثیررا تحت  یرفتار اتیها و ننگرش
نگرش و رفتار  انیواسطه م کیبه عنوان  توانندیم

باورند که  نیبرا زیققان ناز مح یبرخ. عمل کنند
به احتمال منجر ، دانش باالتر در مورد هدف نگرش

بوده و در  ترداریکه پا شودیم ییهاگرشن جادیبه ا
و  گریفابر) تر هستندمقاوم یو دگرگون رییبرابر تغ

، تواندیم هایدانش و آگاه(. 2221، همكاران
. قرار دهد تأثیررا تحت  یرفتار اتیّها و ننگرش

در  رییدر نگرش شده و تغ رییباعث تغ تواندیدانش م
دانش با . شود یمنته یرفتار تیّدر ن ریینگرش به تغ

 یهاتیها و فعالتوانا ساختن افراد در انتخاب روش
ها و رابطه نگرش شیدرافزا ینقش مهم، یداریپا

و  یکالنتر) کندیم فایا یطیمح ستیز یرفتارها
 (. 2228، همكاران

 تیآنفلوانزا و برونش، وکاسلیگانه نسه هایبیماری
 تلفات مرغ در یاصل یهاباز از جمله عامل ریاز د
هر سال  هایماریب نیا. اندکشورها بودهتر بیش

ها وارد به صنعت مرغ کشور یریجبران ناپذ یهاانیز
حاد و به  یماریب، انیماک یعفون تیبرونش. کنندیم

 یتناسل یو ادرار یتنفس یهادستگاه رداریشدت واگ
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، است که منجر به تلفات باال در پرندگان مبتال
 شودیها متخم تیفیتخم و کاهش ک دیکاهش تول

دو  زیو آنفلونزا ن وکاسلین(. 2224، بولتز و همكاران)
 چونهم یچند یهاعامل. مهم مرغ هستند یماریب

سن پرنده و ، همزمان یهاعفونت، یطیمح یهاتنش
 تأثیرعفونت را تحت  جهینت تواندیم یدرما یمنیا

تا  توانندیدر صورت ابتال م یماریدو ب نیا. قرار دهد
 یقدرت باال. شوند ریدرصد باعث مرگ و م122

تنوع در  زیو ن یعفون تیبرونش روسیانتقال و
و  یماریشدن ب تردهیچیآن باعث پ یهاپیسروت

 و ویل) شده است یماریاز ب یریشگیپ نهیهز شیافزا
 یریبا واگ یماریب، یعفون تیبرونش(. 2224، کانگ

 اریدر صنعت مرغ بس یاست که از نظر اقتصاد ادیز
را در کل دوران  یمرغ صنعت تواندیمهم است و م

(. 1391، زاد و همكاران ژنیب) مبتال سازد یزندگ
پرورش دهنده مرغ  یدرصد تلفات در واحدها

 کهمطرح کرد  یتوسط تابع توانیرا م یگوشت
دهنده آن شامل  حیتوض یرهایها و متغعامل
کننده مشخص یرهایمتغ ای یتیریمد یهاعامل

 زاتیمربوط به تجه یرهایمتغ، یمرغدار تیریمد
مورد استفاده  ساتیمرتبط با تأس یهاعامل، یمرغدار

 یمنیمرتبط با سطح ا یرهایمتغ، یدر مرغدار
 یرهایمتغ، وریط هیمربوط به تغذ یرهایمتغ، یستیز

، یهاشم) مربوط به جوجه مورد استفاده هستند
1373 .) 
 یو فرآور دیبازده تول سهیمقا یکنون طیشرا در

 یبا کشورها سهیدر کشور در مقا یدام یدهایتول
 نیینامطلوب و پا لیتبد بیضر یایگو، شرفتهیپ

 لیکه از دالدام و مرغ کشور است دیتول تیبودن ظرف
کنندگان  دیتول یبه ضعف دانش و آگاه توانیآن م

نشان  یجهان یآمارها. اشاره کرد دیتول تیریدر مد
درصد  92سال گذشته  22 یکه در ط دهدمی
 یدر جهان ناش یکشاورز یهامحصول دیتول شیافزا

 یهااز منبع یوربهره شیو افزا دیاز بهبود روش تول
 یاستفاده از واحدها لیدرصد به دل 12موجود و تنها 

، که انسان ییاز آنجا. شده است یناش دیجد
 کنندهجادیو ا دیدج یهامحصول یاصل کنندهدیتول

در  یادینقش بن یتیریمد ریتداب، است یوربهره

 تیفیو ک تیکم، هاتیفعال یو اثربخش ییکارا یارتقا
شناخت  نیبنابرا. را دارد ربخشیز نیدر ا دیتول
 یرو یآموزش یگذارهیرشد و توسعه سرما یهانهیزم

بخش  ریز یهابه بهبود برون داده تواندیم روهاین نیا
به نقل از  1391، و همكاران پوریعل) انجامدیبمزبور 

 (. 1379، انیلطف اله
و  ادیشمار زخاص پرورش مرغ که به عتیطب

 یامكان بررس، شوندیصورت متراکم پرورش داده مبه
ممكن  ریرا غها آن تک تک تیبه وضع یدگیو رس

در گله  یماریب وعیلحاظ هنگام ش نیبد. سازدیم
 یدر صورت مسر ژهیامكان درمان و مهار آن به و

زمان  رهمه گله را د تواندیکم است و م یماریبودن ب
در  یحت، قرار دهد یدر معرض خطر نابود یکوتاه

، ریافزون بر مرگ و م یماریصورت امكان مهار ب
به  زین یادیز نهیهز، دیتول جهیکاهش رشد و در نت

اصول . شودیم لیدارو به مرغدار تحم دیمنظور خر
انتخاب جوجه  چونهمپرورش مرغ  نهیبه تیرعا

، النه و تراکم مناسب آن طیشرا، مناسب هیتغذ، سالم
 یهابردن الشه نیاز ب، سنهم یهاجوجه ینگهدار
مختلف به  یهایاز ورود آلودگ یریشگیو پ ماریمرغ ب

 یو استفاده به هنگام از مواد ضد عفون یمرغدار
 یرگذاریبا توجه به تاث. است یضرور اریمناسب بس

 ونیناسیبرنامه واکس کی امدیبر پ یانسان یهاعامل
در جهت  ییهابرنامه یرسد که اجرایبه نظر م

آموزش همه افراد دست اندر کار در امر 
در  یعامل مهم تواندیم، وریط یهاگله ونیناسیواکس

 یاقتصاد یهاانیو ز ونیناسیاهش شكست واکسک
 (. 1393، اسدپور) وارده بر صنعت مرغ باشد

 یآسان، عیرشد سر لیبه دل یمرغ گوشت پرورش
 لیتبد بیتراکم و ضر، بسته یاستفاده از فضا، هیتغذ

 و ینیپروتئ یهافرآورده گرینسبت به د نییپا
 یبدن انسان دارا ازیدارا بودن مواد مورد نچنین هم

 تیرعا لیبه دل یول، است یاژهیو یهایسودمند
در  یفن یدهاو استاندار یتیریمد نهینشدن اصول به

در وهله  یتوجه انیشا یهاانیز، و پرورش مرغ دیتول
و پس از آن به جامعه و اقتصاد  دکنندگانیاول به تول

به (. 1382، یزدانیو  یدشت) وارد شده است یمل
 یلیبه دال یشاخه از دامپرور نیا رانیدر ا یطور کل
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، تیریضعف در مد، دیتول نییپا یوربهره چونهم
 یسنت یهاوهیواحدها و اعمال ش ییاراک نهینبود زم

 به هدف توسعه بازمانده است یابیاز دست دیتول
بر سه  یمبتن دیتول(. 1377، و همكاران رکزادهیم)

اما . است هیکار و سرما یروین، نیزم، ینهاده اصل
 یاتفاق دیتول، تیرینهاده مد یعنیبدون عنصر چهارم 

چه از لحاظ  ییکارا. و بر حسب تصادف خواهد بود
به مهارت  یطور کلبه یكیزیو چه از لحاظ ف یاقتصاد

مناسب و  یوهیها به شمنبع نیا بیدر ترک ریمد
 (. 2221، نوتال) است یاثربخش متك

دانش  زانیپژوهش شناخت م نیاز انجام ا هدف
مرغداران استان بوشهر نسبت به  تیریمد

مؤثر بر  یهاعامل نییگانه مرغ و تعسه هایبیماری
، هدف نیبه ا یابیدست یآن است و در راستا

 :کندیرا دنبال م ریز یاختصاص یهانهیزم
گانه در سه هایبیماری تیوضع یبررس -1

 استان یهایمرغدار
مرغداران مورد  یتیریرفتار مد دانش و یبررس -2
، هانشانه) گانه مرغسه هایبیماریدر مورد  یبررس

 شیو پ وعیالزم در هنگام ش یهااقدام، انتقال یهاراه
 ...(  از آن و

بر دانش و رفتار  رگذاریتأث یرهایشناخت متغ -3
نسبت به  یمرغداران مورد بررس یتیریمد

در  تیعضو، واحدهااندازه ) گانه مرغسه هایبیماری
 ...( و یاطالعات یهابه منبع یدسترس، یتعاون

 یشناسروش
و از نظر  یکاربرد، پژوهش از لحاظ هدف نیا

 یجامعه آمار. است یشیمایها پداده ینحوه گردآور
تن از مرغداران استان بوشهر  222را  قیتحق نیا

حجم نمونه از رابطه  نییتع یبرا. دهندیم لیتشك
، آهنگ شیانجام آزمون پ یبرا. کوکران استفاده شد

همسان  یاهاز جامع، دارمرغ 32با حجم  یانمونه
تن  141، تیدر نها. انتخاب شد قیتحق یجامعه آمار

ابزار . شدند نییتع قیداران به عنوان نمونه تحقاز مرغ
 یبرا. بود نامهپرسش، پژوهش یهاداده یگردآور

 2 كرتیل فیاز ط، قیتحق یرهایجش متغسن
(، 2) متوسط(، 1) کم(، 2) کم یلیشامل خ یانقطه

 دییتا یبرا. استفاده شد( 4) ادیز یلیو خ( 3) ادیز
از نظرات کارشناسان مربوطه  نامهپرسش ییروا

 ییایپا. استفاده و اصالحات الزم انجام گرفت
با انجام مطالعه راهنما با  زین قیتحق یهاشاخص

 دییو مورد تا دهیسنج یبیترت یتتا بیمحاسبه ضر
وابسته  یرهایمتغ(. θ=87/2-9/2) قرار گرفت

مرغداران استان  یتیریمد رپژوهش دانش و رفتا
، تیبرونش) گانه مرغسه هایبیماریبوشهر نسبت به 

 . هستند( و آنفلونزا وکاسلین
 یاطالعات و آگاه زانیم، دانش ریاز متغ منظور

، هانشانه) سه گانه هایبیماری نهیمرغدار در زم
( و درمان یریشگیپ یهاراه، انتقال یهاراه، هابیآس

، ریمتغ نیسنجش ا یبرا(. یمفهوم فیتعر) است
 یهاراه، یماریب یهانشانه نهیدر زم ییهاپرسش

تا مرغدار  شد یطراح یریشگیپ یهاانتقال و راه
 یبر رو، خود را با موارد مورد نظر ییآشنا زانیم
 یهاپرسش. شده مشخص کند ادی یانقطه 2 فیط

دانش نسبت به  یپرسش برا 13مورد نظر شامل 
دانش نسبت به  یپرسش برا 8، وکاسلین یماریب
دانش نسبت به  یپرسش برا 14و  تیبرونش یماریب
 . بود رسشپ 34آنفلونزا که در مجموع  یماریب

 یرفتارها، یتیریرفتار مد ریاز متغ منظور
 یریشگیمهار و پ یاست که مرغدار برا یتیریمد

(. یمفهوم فیتعر) بردیکار مسه گانه به هایبیماری
 نهیدر زم ییهاپرسش، ریمتغ نیسنجش ا یبرا
 یمرغدار برا کهییهاتیو فعال یریشگیپ یهاراه

شد  یطراح بردیکار مبه هایماریب نیمبارزه و مهار ا
 یرو، تا مرغدار موافقت خود را با موارد مورد نظر

 یهاپرسش. مشخص کند كرتیل یاپنج نقطه فیط
 یماریب نهیدر زم یتیریرفتار مد یمورد نظر برا

 18و  11، 19 بیو آنفلونزا به ترت تیبرونش، وکاسلین
 . پرسش بود 48پرسش و در مجموع 

، اند از: سنمستقل عبارت یرهایمتغ یبرخ
 یهاشرکت در دوره، التیتحص زانیم، کار نهیشیپ

 یهاگروه، یاطالعات یهابه منبع یدسترس، یآموزش
 .  ... مرجع و

اطالعات به دست ، هانامهپرسش لیپس از تكم 
 SPSSافزار شده و با استفاده از نرم یآمده کدگذار
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 یفرد یهایژگیو یبرخ فیتوص -9 جدول

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 22/8 8/37 سن

 1/8 4/9 ( سال) پیشینه فعالیت در مرغداری

 8/7 2/9 ( کیلومتر) فاصله تا نخستین مرکز خدمات

 23/1 71/1 ( 2-4) دسترسی به اطالعات

 87/2 18/3 ( 2-4) جریان اطالعات در جامعه

 92/2 32/3 ( 2-4) اعتماد اجتماعی

 79/2 23/3 ( 2-4) هنجار اجتماعی

 
 

Ver. 20 ها به دو صورت پردازش داده. پردازش شدند
منظور  نیا یبرا. رفتیانجام پذ یو استنباط یفیتوص
 یبراچنین هم و درصد اریانحراف مع، نیانگیاز م

و روش  یت نیاز آزمون من و یبخش استنباط
 . گام به گام استفاده شد ونیرگرس

 هاافتهی
مرغداران  یفیتوص یهایژگیو یبرخ( 1) جدول
نمونه  یسن نیانگیمدهد. میرا نشان  یمورد بررس

 یدر کار مرغدار تیفعال نهیشیپ نیانگیسال و م 37
، دهدمینشان  1گونه که جدول همان. سال است 9
، مرکز خدمات نیتا نخست هایفاصله مرغدار نیانگیم

 یسترسد نیانگیم. است لومتریک 12به  کینزد
است که با توجه به  71/1، مرغداران به اطالعات

 نییپا(، 2-4) نامهپرسشدر  ریمتغ نیا ازیامت فیط
افراد نمونه ، یاطالعات یهامنبع انیدر م. است

کارشناسان مرکز  قیاز طرتر بیش اطالعات خود را
اطالعات در  انیجر ریمتغ. اندنموده افتیخدمات در

 ریمتغ، كرتیل فیط بدر قال هیجامعه با سه گو
و  كرتیل فیدر قالب ط هیبا پنج گو یاعتماد اجتماع

 فیدر قالب ط هیبا سه گو یهنجار اجتماع ریمتغ
 انیجر یبرا 18/3 نیانگیم. شدند دهیسنج كرتیل

است که  نیاطالعات در جامعه نشان دهنده ا

منتقل  یافراد جامعه به آسان نیاطالعات در ب
به نسبت  تیوضع در یاعتماد اجتماع. شودیم

و ( 4در مقابل  32/3 نیانگیم) قرار دارد یمناسب
افراد قابل احترام  یبرا زین یاجتماع یهنجارها
درصد افراد عضو  9/7(. 23/3 نیانگیم) هستند

 یهایدرصد عضو تعاون 3/23، ییروستا یتعاون
 2/2، مرغداران یهایعضو تعاون درصد 2/22، یدیتول

درصد عضو  13و  امداراند یهایدرصد عضو تعاون
 . هستند یصنف یهاانجمن

 هایبیماری نهیدانش مرغداران در زم
 وریگانه طسه

 هایبیماری نهیدانش مرغداران در زم 2 جدول
دانش کل  نیانگیکه م دهدمیگانه مرغ نشان سه

در  ریمتغ نیا ازیامت است که با توجه به 72/2، افراد
 نیا. دارد یبه نسبت مناسب تیوضع، 2-4دامنه 

 دهیسنج یانهیگز 2-4 فیدر ط هیگو 34با  ریمتغ
. است 4، آن نهیشیو ب 2، دانش کل نهیکم. شد

هر  نهیدانش افراد در زم تیوضعچنین هم 2جدول 
نشان  زیبه صورت جداگانه را ن هایماریاز ب کی

 نیانگیباالتر از م یماریهر سه ب نیانگیمدهد. می
هاست و دانش مرغداران در حد به نسبت  هیگو

 . قرار دارد یمناسب
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 وریط هایبیماری نهیدانش در زم یمرغداران بر مبنا عیتوز -2 جدول
 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین متغیرها

 4 2 12/1 72/2 ( 2-4دامنه ) نیوکاسل بیماری به نسبت دانش

 4 2 23/1 71/2 ( 2-4دامنه ) برونشیت بیماری به نسبت دانش

 4 2 21/1 79/2 ( 2-4دامنه ) آنفلونزا بیماری به نسبت دانش

 4 2 27/1 72/2 ( 2-4دامنه ) بیماری سه به نسبت کل دانش

 
 وریط هایبیماری نهیدر زم یتیریمد یرفتارها یمرغداران بر مبنا عیتوز -3جدول 

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین متغیرها

 4 2 99/2 21/3 ( 2-4دامنه ) نیوکاسل بیماری زمینه در مدیریتی رفتارهای

 4 1 94/2 27/3 ( 2- 4دامنه ) برونشیت بیماری زمینه در مدیریتی رفتارهای

 4 2 91/2 28/3 ( 2-4دامنه ) آنفلونزا بیماری زمینه در مدیریتی رفتارهای

 4 2 91/2 28/3 ( 2-4دامنه ) گانهسه هایبیماری زمینه در مدیریتی رفتارهای

 
 کار نهیشیپ یدانش مرغداران بر مبنا سهیبه منظور مقا ین تیبه دست آمده از آزمون من و جینتا -8جدول 

 نتیجه سطح معنی داری Uضریب  میانگین رتبه ای N هاگروه متغیر اصلی

 دانش نسبت به بیماری نیوکاسل
 87/41 21 کمتر از میانگین

 عدم تفاوت 28/2 2/1223
 13/23 42 بیشتر از میانگین

 دانش نسبت به بیماری برونشیت
 92/42 24 کمتر از میانگین

 عدم تفاوت 42/2 2/991
 82/22 41 میانگین بیشتر از

 دانش نسبت به بیماری آنفلونزا
 42/48 24 کمتر از میانگین

 عدم تفاوت 72/2 2/1284
 89/47 41 بیشتر از میانگین

 21/2داری در سطح و ** معنی 22/2*معنی داری در سطح 

 
 نهیمرغداران در زم یتیریمد یرفتارها

 وریگانه طسه هایبیماری تیریمد
-4 فیدر ط هیگو 48مرغداران با  یتیریمد رفتار

 انگریب یتیریمد یرفتارها. شد دهیسنج یازیامت 2
مهار و ، یریشگیپ یاست که مرغداران برا ییهااقدام

 یازهایدامنه امت. دهندیانجام م هایماریدرمان ب
قرار  2-4به صورت کل در دامنه  یتیریمد یرفتارها

رفتار  انگریب ریمتغ نیا یبرا 28/3 نیانگیم. دارد
 نیا تیریمد نهیمناسب مرغداران در زم یتیریمد

به دست آمده در رابطه  یهانیانگیم. است هایماریب
 یماریمرغداران نسبت به سه ب یتیریمد یبا رفتارها

 (. 3جدول ) هاست هیگو نیانگیاز م شیب
 یدانش مرغداران بر مبنا نیانگیم سهیمقا

 کار نهیشیپ

 نیآن است که ب انگریب 4جدول  یهاافتهی
دانش مرغداران نسبت به  یارتبه نیانگیم

آنان  تیفعال نهیشیکه پ یگانه افرادسه هایبیماری
 9=نیانگیم) است نیانگیکمتر از م یدر مرغدار

 نیانگیاز متر بیش تیفعال نهیشیکه پ یو افراد( سال
 کهوجود ندارد هر چند  یداریتفاوت معن، دارند
 نیانگیم، دارند تریبیش تیفعال نهیشیکه پ یافراد
 یسالها یافراد ط. استتر ها بیشآن دانش یارتبه
 نیا نهیاند به دانش خود در زمتوانسته تیفعال

 . ندیفزایب هایماریب
دانش مرغداران با توجه به  نیانگیم سهیمقا

 التیسطح تحص
 2در جدول  ین تیمن و یاآزمون رتبه جینتا

دانش مرغداران با  نیاست که ب نینشان دهنده ا
و  پلمید، پلمیکمتر از د) التیتوجه به سطح تحص
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سطح  یدانش مرغداران بر مبنا سهیبه منظور مقا ین تیبه دست آمده از آزمون من و جینتا -4جدول 
 التیتحص

 نتیجه سطح معنی داری Uضریب  میانگین رتبه ای N هاگروه متغیر اصلی

 دانش نسبت به بیماری نیوکاسل
 22/42 23 کمتر از دیپلم

 وجود تفاوت 21/2** 221/4
 12/23 72 دیپلم به باال

 دانش نسبت به بیماری برونشیت
 89/41 23 کمتر از دیپلم

 وجود تفاوت 23/2* 728/4
 22/22 72 دیپلم به باال

 دانش نسبت به بیماری آنفلونزا
 23/41 23 کمتر از دیپلم

 وجود تفاوت 23/2* 824/4
 22/49 72 دیپلم به باال

 21/2داری در سطح و ** معنی 22/2*معنی داری در سطح 

 
 زانیم یدانش مرغداران بر مبنا سهیبه منظور مقا ین تیبه دست آمده از آزمون من و جینتا -4جدول 
 به اطالعات یدسترس

 نتیجه سطح معنی داری Uضریب  میانگین رتبه ای N هاگروه متغیر اصلی

 دانش نسبت به بیماری نیوکاسل
 84/22 23 کمتر از میانگین

 وجود تفاوت 21/2** 242/4
 27/27 29 بیشتر از میانگین

 دانش نسبت به بیماری برونشیت
 29/41 21 کمتر از میانگین

 وجود تفاوت 24/2* 812/4
 22/27 28 بیشتر از میانگین

 دانش نسبت به بیماری آنفلونزا
 41/47 21 کمتر از میانگین

 وجود تفاوت 22/2* 237/4
 32/21 28 بیشتر از میانگین

 21/2داری در سطح ** معنیو  22/2*معنی داری در سطح 

 
تفاوت ، سه گانه هایبیماریدر مورد ( باالتر

افراد بر  التیتحص یبه عبارت. وجود دارد یداریمعن
از نظر  کردهلیداشته و افراد تحص تأثیردانش آنان 

 . دارند یبرتر یدانش مرغدار نیانگیم
 یدانش مرغداران بر مبنا نیانگیم سهیمقا

 به اطالعات یدسترس زانیم
نشان  1در جدول  ین نیمن و یارتبه آزمون

دانش نسبت به  یارتبه نیانگیم نیکه ب دهدمی
مرغداران با  یهاگروه نیگانه در بسه هایبیماری

به اطالعات تفاوت  یمختلف دسترس یهاسطح
که به  یدانش افراد نیانگیم. وجود دارد یداریمعن

اند به طور داشته تریبیش یاطالعات دسترس
 . بوده استتر بیش یدارینمع

دانش مرغداران با توجه به  نیانگیم سهیمقا
 داشتن شغل دوم

 یارتبه نیانگیم سهیبه دست آمده از مقا جینتا
اند مشغول یکه تنها به کار مرغدار یدانش مرغداران

 8جدول دارند در  زین یگریکه شغل د یو افراد
 دهدمیکه جدول نشان  طور. همانآورده شده است

دانش افراد در دو دسته تفاوت  یارتبه نیانگیم نیب
 رودیانتظار م هک یوجود ندارد در حال یداریمعن

کمبود وقت و  لیکه شغل دوم دارند به دل یافراد
 . داشته باشند یدانش کمتر گریپرداختن به شغل د
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 شغل دوم یدانش مرغداران بر مبنا سهیبه منظور مقا ین تیبه دست آمده از آزمون من و جینتا -4جدول 
 نتیجه سطح معنی داری Uضریب  میانگین رتبه ای N هاگروه متغیر اصلی

 دانش نسبت به بیماری نیوکاسل
 22/12 87 فقط مرغداری

 عدم تفاوت 84/2 2/1223
 29/27 42 داشتن شغل دوم

 دانش نسبت به بیماری برونشیت
 89/29 88 فقط مرغداری

 عدم تفاوت 21/2 2/1422
 91/22 39 داشتن شغل دوم

 دانش نسبت به بیماری آنفلونزا
 29/12 88 فقط مرغداری

 عدم تفاوت 48/2 2/1389
 31/22 39 داشتن شغل دوم

 21/2داری در سطح و ** معنی 22/2*معنی داری در سطح 

 
با توجه به  یدانش مرغداران بر مبنا سهیبه منظور مقا ین تیبه دست آمده از آزمون من و جینتا -4جدول 

 اطالعات در جامعه انیجر
 نتیجه سطح معنی داری Uضریب  میانگین رتبه ای N هاگروه متغیر اصلی

 دانش نسبت به بیماری نیوکاسل
 48/44 48 کمتر از میانگین

 وجود تفاوت 22/2*  2/912
 32/27 21 بیشتر از میانگین

 دانش نسبت به بیماری برونشیت
 82/42 44 کمتر از میانگین

 وجود تفاوت 22/2**  2/721
 43/28 22 بیشتر از میانگین

 دانش نسبت به بیماری آنفلونزا
 17/44 44 کمتر از میانگین

 وجود تفاوت 21/2**  2/922
 22/24 22 بیشتر از میانگین

 21/2داری در سطح و ** معنی 22/2*معنی داری در سطح 

 
مرغداران با توجه  یتیریمد یرفتارها سهیبه منظور مقا ین تیبه دست آمده از آزمون من و جینتا -1جدول 
 مرغداران یدر تعاون تیبه عضو

 نتیجه سطح معنی داری Uضریب  میانگین رتبه ای N هاگروه متغیر اصلی

 رفتار مدیریتی مهار بیماری نیوکاسل
 88/81 12 اعضاء تعاونی

 وجود تفاوت 21/2**  2/1481
 47/22 14 غیر عضو

 رفتار مدیریتی مهار بیماری برونشیت
 14/12 12 تعاونیاعضاء 

 عدم تفاوت 28/2 2/1717
 32/11 14 غیر عضو

 رفتار مدیریتی مهار بیماری آنفلونزا
 81/17 12 اعضاء تعاونی

 عدم تفاوت 11/2 2/1111
 42/27 14 غیر عضو

 21/2داری در سطح و ** معنی 22/2*معنی داری در سطح 

 
دانش مرغداران با توجه به  نیانگیم سهیمقا

 اطالعات در جامعه انیجر
 یدانش مرغداران نیآن است که ب انگریب 7 جدول

در  یارتبه نیانگیاطالعات کمتر از م انیکه جر
 یداریتفاوت معن گریاند و گروه دجامعه حس کرده

اطالعات در جامعه  انیجر گریوجود دارد به عبارت د
که اطالعات  یهنگام. داشته است تأثیربر دانش افراد 

و دانش افراد  یآگاه، دافراد جامعه رد و بدل شو نیب
 . خواهد شدتر بیش زین

 مرغداران یتیریمد یرفتارها

با توجه  یتیریمد یرفتارها نیانگیم سهیمقا
 مرغداران یدر تعاون تیبه عضو

 یتیریمد یاست که رفتارها نیا انگریب 9 جدول
که عضو  یدر مرغداران وکاسلین هایبیماریمهار 
 یداریطور معنبه، اندمرغداران بوده یهایتعاون
است که عضو  یافراد یتیریمد یاز رفتارهاتر بیش
نسبت به  یتیریدر مورد رفتار مد. اندنبوده یتعاون

 نیب یداریمعن تتفاو تیآنفلونزا و برونش یماریب
 . عضوها وجود ندارد ریو غ یتعاون یاعضا
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با توجه به سطح  یتیریرفتار مد سهیبه منظور مقا ین تیبه دست آمده از آزمون من و جینتا -95جدول 
 التیتحص

 نتیجه سطح معنی داری Uضریب  میانگین رتبه ای N هاگروه متغیر اصلی

 رفتار مدیریتی مهار بیماری نیوکاسل
 84/32 21 از دیپلمکمتر 

 وجود تفاوت 22/2** 2/219
 21/22 72 دیپلم به باال

 رفتار مدیریتی مهار بیماری برونشیت
 72/49 23 کمتر از دیپلم

 عدم تفاوت 19/2 2/782
 12/22 72 دیپلم به باال

 رفتار مدیریتی مهار بیماری آنفلونزا
 43/41 22 کمتر از دیپلم

 عدم تفاوت 11/2 2/117
 88/22 72 دیپلم به باال

 21/2داری در سطح و ** معنی 22/2*معنی داری در سطح 

 
مرغداران بر  یتیریمد یرفتارها سهیبه منظور مقا ین تیبه دست آمده از آزمون من و جینتا -99جدول 

 یاعتماد اجتماع یمبنا

 نتیجه سطح معنی داری Uضریب  میانگین رتبه ای N هاگروه متغیر اصلی

 رفتار مدیریتی مهار بیماری نیوکاسل
 17/48 41 کمتر از میانگین

 وجود تفاوت 22/2*  2/923
 24/27 12 بیشتر از میانگین

 رفتار مدیریتی مهار بیماری برونشیت
 91/22 41 کمتر از میانگین

 عدم تفاوت 81/2 2/1221
 82/22 12 بیشتر از میانگین

 رفتار مدیریتی مهار بیماری آنفلونزا
 31/47 41 کمتر از میانگین

 عدم تفاوت 12/2 2/1242
 28/28 12 بیشتر از میانگین

 21/2داری در سطح و ** معنی 22/2*معنی داری در سطح 

 
با توجه  یتیریمد یرفتارها نیانگیم سهیمقا

 التیبه سطح تحص
نشان  12در جدول  ین تیآزمون من و جینتا

مرغداران  یتیریمد یرفتارها نیاست که ب نیدهنده ا
 یماریدر مورد ب التیبا توجه به سطح تحص

وجود  21/2در سطح  یداریتفاوت معن، وکاسلین
کمتر از ) افراد در دو دسته التیسطح تحص. دارد

 ونآزم جینتا. شدند یبندطبقه( به باال پلمید، پلمید
 یرفتارها یارتبه نیانگیم نیکه ب دهدمینشان 

باالتر دارند تنها  التیکه سطح تحص یافراد یتیریمد
دارد و در  یداریتفاوت معن وکاسلین یماریدر مهار ب

 . مشاهده نشد یاختالف گرید یماریدو ب
بر  یتیریمد یرفتارها نیانگیم سهیمقا

 یاعتماد اجتماع یمبنا

 11در جدول  ین تیمن و یاآزمون رتبه جینتا
 یرفتارها یارتبه نیانگیم نیکه ب دهدمینشان 

 یاعتماد اجتماع زانیمرغداران با توجه به م یتیریمد
 یداریتفاوت معن، وکاسلین یماریتنها در مورد ب
 یهارفتارها در دسته یارتبه نیانگیوجود دارد و م

 نیآن است که ب انگریب جینتا. استتر بیش اعتماد باال
مرغداران در  یتیریمد یرفتارها یارتبه نیانگیم

 یماریدر دو ب، باال و کم یسطح اعتماد اجتماع
وجود ندارد هر  یداریو آنفلونزا تفاوت معن تیبرونش

، بودهتر بیش آنان یکه اعتماد اجتماع یچند مرغداران
 . اندداشته تریبیش یتیریرفتار مد نیانگیم

بر  یتیریمد یرفتارها نیانگیم سهیمقا
 کار نهیشیپ یمبنا
 نیآن است که ب یایگو 12جدول  یهاافتهی

 نهیشیکه پ یافراد یتیریمد یرفتارها نیانگیم
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مرغداران بر  یتیریمد یرفتارها سهیبه منظور مقا ین تیبه دست آمده از آزمون من و جینتا -92جدول 
 کار نهیشیپ یمبنا

 نتیجه سطح معنی داری Uضریب  میانگین رتبه ای N هاگروه متغیر اصلی

 رفتار مدیریتی مهار بیماری نیوکاسل
 22/42 24 کمتر از میانگین

 عدم تفاوت 27/2 2/979
 19/21 42 بیشتر از میانگین

 رفتار مدیریتی مهار بیماری برونشیت
 43/48 21 کمتر از میانگین

 عدم تفاوت 42/2 2/1212
 21/22 42 بیشتر از میانگین

 رفتار مدیریتی مهار بیماری آنفلونزا
 18/42 23 کمتر از میانگین

 عدم تفاوت 29/2 2/779
 23/22 42 بیشتر از میانگین

 21/2داری در سطح و ** معنی 22/2*معنی داری در سطح 

 
 است نیانگیکمتر از م یآنان در مرغدار تیفعال

 تیفعال نهیشیکه پ یو افراد( سال 9 = نیانگیم)
 یدر سطح پنج درصد آمار، دارند نیانگیاز متر بیش

 . وجود ندارد یداریتفاوت معن
 یتیریمد یبر رفتارها رگذاریتاث یهاعامل

 مرغداران
 یجمع تأثیر یریگبه منظور اندازه، قیتحق نیا در

 یوابسته رفتارها ریمستقل بر متغ یرهایمتغ
گام به گام استفاده  ونیاز رگرس، مرغداران یتیریمد
آمده  12در جدول  یونیرگرس لیتحل جینتا. شد

در سطح  F زانیم، با توجه به اطالعات جدول. است
 یهاریتغم یبه طور کل. شده است داریمعن 221/2

 راتییدرصد تغ 72، ونیرگرس لیمنظور شده در تحل
 نییمرغداران را تب یتیریمد یرفتارها انسیوار
 . کنندیم

 یگانه داراسه هایبیماریدانش نسبت به  ریمتغ
 ریمتغ یهاییتغییرپذیر ینیبشیقدرت پ ترینبیش

(. 88/2) مرغداران است یتیریمد یوابسته رفتارها
 یتیریمد یاست که رفتارها نیا انگریب افتهی نیا

دارد که دانش آنان نسبت  یبستگ نیمرغداران به ا
. است رفتهقرار گ یتیدر چه وضع هایماریبه ب
، راستا نیدانش مرغداران در ا یدهبا جهت نیبنابرا

 یانتظار داشت که مرغداران رفتارها توانیم
 . بروز دهند یترمناسب یتیریمد

 یبر رفتارها یرگذاریعامل مهم از نظر تاث نیدوم
( 27/2) یاجتماع یهنجارها، مرغداران یتیریمد

بر رفتار  یداریمثبت و معن تأثیر، ریمتغ نیا. است
که  یافراد، گریبه عبارت د. مرغداران دارد یتیریمد

، گذارندیم تریبیشاحترام  یاجتماع یبه هنجارها
 . دهندیم بروز یترمناسب یتیریمد یرفتارها
مهم  ریبه اطالعات به عنوان متغ یدسترس ریمتغ

مرغداران  یتیریمد یبر رفتارها یمثبت تأثیر، گرید
به اطالعات  تریبیش یکه دسترس یمرغداران. دارد

 . دارند یترمناسب یتیریمد یرفتارها، دارند
و  ماندهیباق ییشده در مدل نها ادی یهاریمتغ

به منظور برآورد . از معادله حذف شدند هاریمتغ گرید
آمده و  با توجه به اطالعات به دست، معادله برآورد

در  رهیچند متغ ونیرگرس ییبودن مدل نها داریمعن
 یرفتارها زانیم توانیم ریبا معادله ز، قیتحق نیا

 کرد: رآوردمرغداران را ب یتیریمد
Y=18.6+ 0.61 X1 + 0.50 X2 + 0.60 X3 

، مرغداران یتیریمد یرفتارها، Yرابطه  نیا در
1X  2، گانهسه هایبیماریدانش نسبت بهX 

به اطالعات  یدسترس 3Xو  یاجتماع یهنجارها
 یرهایمتغ یجمع تأثیرمعادله  نیکه ا. باشدیم

( مرغداران یتیریرفتار مد) وابسته ریمستقل بر متغ
 . است

 شنهادهایپ
 ییشنهادهایپ، به دست آمده یهاافتهیبا توجه به 

مرغداران ارائه  یتیریمد یبهبود دانش و رفتارها یبرا
  شده است:
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 رهیچندمتغ ونیبر معادله رگرس رگذاریتأث یهاریمتغ -93جدول 
Ad 2R 2R R t Beta B متغیرها 

 ضریب ثابت 1/17 ...  ...  ...  ...  ... 

 ( X1) گانهسه هایبیماریدانش نسبت به  37/2 11/2 77/2 19/2 89/2 88/2

 ( X3) هنجارهای اجتماعی 9/1 2/2 21/2 84/2 72/2 89/2

 ( X2) دسترسی به اطالعات 2/1 1/2 73/2 89/2 72/2 72/2

221/2=sig 8/1  =F 

 
 تیمرغداران و در نها نیو تعامل ب ییایپو -

بر بهبود دانش ، اطالعات در جامعه آنان افتنی انیجر
با ارائه آموزش به . داشته است تأثیرمرغداران 

مرغداران توسط حوزه معاونت امور دام سازمان جهاد 
و مرکز  یاداره کل دامپزشك، استان یکشاورز

 نیب تریبیشاطالعات با سرعت ، و آموزش قاتیتحق
 . ابدییمرغداران گسترش م

 نهیدر زم تریبیش تیفعال نهیشیکه پ یافراد -
 نهیدر زم زین یتربیشدانش ، دارند یمرغدار
 یافراد برا نیاز ا توانیم. سه گانه دارند هایبیماری

 نیآنان به ا یهاآموزش افراد تازه کار و انتقال آموزه
 هیتعامل با اتحاد نهیزم نیدر ا. افراد بهره گرفت

 . و مهم است یضرور اریمرغداران بس
 تریبیش التیکه تحص یافراد یدانش و آگاه -
 سه گانه مورد نظر هایبیمارینسبت به ، دارند
با ) کرده لیافراد جوان و تحص قیبا تشو. استتر بیش

کم  یبانك التیامكانات و اعطاء تسه یسازفراهم
افزون بر  یمرغدار نهیدر زم تیبه آغاز فعال( بهره

 هایماریب وعیش( سکیر) خطر توانیم، ییاشتغالزا
 . را کاهش داد هایدر مرغدار

بر  زیمرغداران به اطالعات ن یدسترس زانیم -
که . داشته است تأثیر هایماریدانش آنان نسبت به ب

مختلف در  یهابه صورت تواندیاطالعات م نیا
، یآموزش یهاهینشر هیته. ردیمرغداران قرارگ اریاخت
، یآموزش یپوسترها، یو فن یجیترو یهاهینشر

 ییهاروش لهاز جم... و یآموزش یهاکالس یبرگزار

اطالعات الزم را در ها آن به کمک توانیهستند که م
 . مرغداران قرار داد اریاخت

بهبود دانش  یبرا یجمع یهااستفاده از رسانه -
آنان  یتیریمد یبر رفتارها تأثیرمرغداران در جهت 

 . و کارساز خواهد بود یضرور اریبس
عضو بوده و مشارکت  یکه در تعاون یمرغداران -

 زین یترمناسب یتیریمد یاند رفتارهافعال داشته
 یهادوره یبا برگزار توانندیم هایتعاون. اندداشته
مرغداران  یتیریبه بهبود دانش و رفتار مد، یآموزش

 . کمک کنند
سازمان جهاد  نیبتر بیش تعامل هرچه بهتر و -

مرکز  ،استان یاداره کل دامپزشك، استان یکشاورز
 یعیطب یهاو منبع یو آموزش کشاورز قاتیتحق

بهداشت  یلیاستان بوشهر در توسعه رشته تحص
و  یو آموزش کشاورز قاتیدر مرکز تحق انیآبز

در ارتقاء  ینقش مؤثرتر تواندیم یعیطب یهامنبع
 . مرغداران داشته باشد دانش
آموزش  یهادوره یو برگزار یطراح -
برداران خاص پرورش دهندگان مرغ استان و بهره
، رانیمد یآموزش ضمن خدمت برا یهادوره

کارشناسان و کارکنان مرتبط با صنعت مرغ در 
 یاستان و اداره کل دامپزشك یسازمان جهاد کشاورز

، استان یسازمان جهاد کشاورز یاستان با همكار
ش و آموز قاتیو مرکز تحق یزشكاداره کل دامپ

استان بوشهر در باال  یعیطب یهاو منبع یکشاورز
دست اندرکاران صنعت  یبردن دانش و آگاه

 . سودمند و مؤثر خواهد بود اریبس یمرغدار
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Abstract 

One of the essential needs of human nutrition is animal protein. In recent years, poultry meat 

is used as a valuable source of protein in human nutrition in Iran and the world. Triple diseases 

(influenza, bronchitis, Newcastle) have been the main causes of poultry mortality in most 

countries. Therefore, recognizing poultry farmers’ knowledge and managerial behavior about 

triple poultry diseases helps development actors’ effort to improve production and increase 

efficiency in this sector. Promoting poultry farmers’ knowledge and management practices are 

the basic ways to achieve the goals in development of poultry industry. This study was 

conducted to investigate factors influencing knowledge, awareness and management practices 

of poultry farmers in Bushehr province about poultry diseases. The statistical population was 

220 poultry farmers in Bushehr province. Based on Cochran sampling formula, 140 samples 

were selected. Data collection tool was a questionnaire that its validity was confirmed by 

experts and its reliability by Ordinal theta coefficient (theta=0.078 -0.90). Results showed that 

knowledge of persons who are more educated and have access to more information significantly 

more. Knowledge of the disease, triple, social norms and access to information are variables 

affecting poultry farmers’ management practices.  

 

Index Terms: knowledge of poultry farmers, poultry farmers’ behavior, poultry diseases.  
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