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ABSTRACT 

Introduction: Rice is one of the most important crops in Guilan province and playing an essential role in 

rural families’ earnings. 

Objectives: The aim of this study was to identify the effective management factors in controlling rice 

brown spot disease in Langaroud County. 

Methodology: The current research is a descriptive-survey study focused on correlation and comparison. 

In this research, data were collected by a research made questionnaire and that its validity was confirmed 

by a panel of experts, and its reliability was measured through Cronbach's alpha formula (0.926) and were 

analyzed with SPSS Software Package. In the present study, a comparison was made among two groups 

of farmers using agronomic and chemical methods including 300 paddy farmers and 33 experts of Jihad-e 

Agriculture Organization about some management factors in Langaroud County, and for this purpose 

random sampling method was applied. 

Geographical Context: This research was conducted in Langrud city, one of the cities located in the east 

of Gilan province. 

Result and Discussion: Based on results of this research, significant differences were found between the 

studied groups of farmers in age, education, social influence, social participation, technical knowledge, 

attendance in extension courses, and holding a second job. Farmers using agronomic practices had higher 

education, lower age, higher social influence and participation, more attendance in extension courses and 

higher technical knowledge than those using chemical methods. 

Conclusion: Also, the comparison of experts’ and farmers’ opinions revealed more similarity between 

experts’ expectations and the performance of farmers using agronomic practices, which can be related to 

their higher education level and attendance in training courses. 
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    چکیده
 های روستایی در این استان دارد.بوده و نقش اساسی در درآمد خانوادهترین محصوالت کشاورزی استان گیالن برنج یکی از مهم مقدمه:

 در شهرستان لنگرود بود. ،ای برنجشناسایی عوامل مدیریتی موثر در کنترل بیماری لکه قهوهقیق هدف این تح :هدف

هعا بعه آوری دادهتحقیق، روش جمع در این ای است. پیمایشی و از شاخه همبستگی و مقایسه –پژوهش حاضر از نوع توصیفی روش شناسی:

ای بود که روایی محتوایی آن با نظرسنجی از گروهی از خبرگان و پایایی آن با کمع  فرمعول آلفعای کرونبعای تاییعد گردیعد نامهصورت پرسش

از عوامل معدیریتی بعین  مورد برخیدر ای در این پژوهش مقایسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSSافرار وسیله نرمها بهو داده (92۶/0)

کعاران و نفعر از شعالی 300های زراعی و استفاده کننده از روش شیمیایی در ی  جامعه آماری شامل دو گروه کشاورزان استفاده کننده از روش

 ستفاده شد.گیری تصادفی ااز روش نمونهبدین منظور نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی در شهرستان لنگرود انجام شد و  33

 انجام شد. های واق  در شرق استان گیالناین تحقیق در شهرستان لنگرود یکی از شهرستان :قلمرو جغرافیایی

های سن، میزان تحصیالت، نفوذپذیری اجتماعی، مشارکت اجتماعی، دانش فنعی، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین ویژگی: هایافته

داری وجود دارد؛ به این معنی که کشعاورزان ترویجی و داشتن شغل دوم دو گروه از کشاورزان مورد مطالعه، اختالف معنیهای شرکت در کالس

استفاده کننده از روش زراعی نسبت به کشاورزان استفاده کننده از روش شیمیایی، از سطح تحصیالت باالتر، سن کمتر، نفوذپذیری و مشعارکت 

 .های آموزشی و ترویجی از دانش فنی بیشتری برخوردارندل مشارکت بیشتر در کالساجتماعی باالتر و به دلی

چنین مقایسه دیدگاه کارشناسان و کشاورزان دو گروه نشان داد که بین عملکرد مورد انتظار کارشناسان و عملکعرد کشعاورزان هم :گیرینتیجه

 .های آموزشی باشدتواند باال بودن سطح سواد و شرکت در کالسدلیل این امر میاستفاده کننده از روش زراعی شباهت بیشتری وجود دارد که 

 

ژه  ای برنج، کنترل زراعی، کنترل شیمیاییلکه قهوه بیماری عوامل مدیریتی،ها:کلیدوا
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 مقدمه
از نظر و  دهدقوت غالب بيش از يك سوم جمعيت دنيا را تشكيل مياست که  برنج يكي از محصوالت غذايي درجه يك جهان

 (.1389، انبايگو  نياکي حسينيارزش غذايي و ميزان کالري توليدي، برنج بر اکثر مواد غذايي مورد مصرف انسان برتري دارد )نور
برنج است که در کليه مراحل رشد گياه از خزانه تا مزرعه روي برنج ديده  هاي بذرزادبيماري ترينهمم اي، يكي ازبيماري لكه قهوه

کننده (. اين بيماري داراي انتشار جهاني است و در همه کشورهاي کشتBhattacharry & Mukhopudhyay, 1986مي شود )
ن بيماري باعث سوختگي نشاها، آلودگي بذر از جمله پايين آوردن (. ايOu, 1985) برنج در آسيا، آمريكا و آفريقا گزارش شده است

بيماري اين هاي اخير سال در .(Bedi et al., 1960) کندزدن ساقه اصلي شده و لكه برگي ايجاد ميکيفيت و وزن آن، کاهش جوانه
راحل ويژه در مبه فيت محصول برنجکي خسارت وسيعي را به کميت و شده و زياديداراي اهميت  هاي استان گيالنکاريدر برنج

و  Bipolaris  ،Drechsleraقارچهاي مختلف سه هم اکنون گونه (.1383مطلق،  )صفري کندميوارد  دهينشاکاري و خوشه
Exserohihum هستند هاي ناقص که هر سه از قارچاند اي برنج، شناخته شدهبه عنوان عوامل ايجادکننده بيماري لكه قهوه

(Sivanesan, 1987 .) 
د و حفظ و کنوري زارعين تكيه ميامروزه در بيشتر جوامع، بر کشاورزي پايدار تاکيد مي گردد. کشاورزي پايدار بيشتر به بهره

اي هنگهداري خاك، آب و ديگر منابع طبيعي را مدنظر دارد. حاصلخيزي خاك، ايجاد جوامعي سالم و فراهم کردن فرصتي براي نسل
تحقق کشاورزي پايدار، سه عنصر اساسي آن  براي(. 32: 1391شوند )اللهياري، ز ديگر اجزاء کشاورزي پايدار محسوب ميآينده نيز ا

اي اقتصادي ه. موفقيتمورد توجه قرار بگيرندزيست، شرايط مطلوب اجتماعي و سودآوري اقتصادي بايد که عبارتند از حفاظت محيط
علت فقدان دانش و قدرت تشخيص، در . در اکثر موارد بهدنآي دستبومي به ظر طبيعي و فلوربايد بدون تباهي خاك، آب، هوا، منا

ترين تهديدها براي پايداري خاك بوده است يكي از بزرگ و متراکم وي شده و زراعت فشردهرزياده ،استفاده از منابع پايه آب و خاك
چون شخم حداقل، مديريت عناصر غذايي، تناوب هاي خاصي همز روشرسيدن به پايداري در کشاورزي ا براي(. ۴3: 1381)کريمي، 

 .(1381استفاده گردد )کريمي،  ها و ارقام زراعي،از گونه موثرگيري بهره و هاي هرزها و علفزراعي، مديريت تلفيقي آفات، بيماري
ه کشاورزي ، لزوم توجه بشيميايي موماز سرويه بيسهولت دسترسي و استفاده  ،هاي کنترل شيمياييبا توجه به گسترش روش

ليه هاي خود را عزارگردد. در حال حاضر بيشتر کشاورزان، شاليهاي کنترل بيولوژيك و زراعي احساس ميگزيني روشپايدار و جاي
ودآوري پايدار و سهاي رسيدن به کشاورزي هاي جايگزين اطالع درستي ندارند. از راهکنند و از روشپاشي مياي سمبيماري لكه قهوه

 (.1393سالكويه،  پورها و آفات گياهي است )فالحهاي بيولوژيك در کنترل بيمارياقتصادي استفاده از روش
در شرايط . اين بيماري، استمواد غذايي و ممانعت از کمبود آب  درست اي، کاربردترين عامل در کنترل بيماري لكه قهوهمهم

شناسايي و  .(1383صفري مطلق، نيست )پذير امكان سادگيبه ، کنترل آناين هنگامدر  شود ويعدم تعادل مواد غذايي تشديد م
 هاي آنتاگونيست(. عالوه بر آن استفاده از قارچ1383هاي موثر در کنترل بيماري است )صفري مطلق، کشت ارقام مقاوم از ديگر روش

مصرف کودهاي شيميايي حاوي فسفر،  (.139۵، فري مطلق و محمديانصدر کنترل بيولوژيكي قارچ عامل بيماري موثر بوده است )
د. کود پتاسه بيشترين و کود ازته کمترين تأثير را در نشودر اواخر فصل رشد باعث کاهش بيماري مي ويژهبهازت، پتاسيم و روي 

اي هآلوده و علف گياهي بقاياي دنبين بر از(. حاصلخيزي خاك و جلوگيري از تنش آبي، 7۶: 1387ي، روکاهش بيماري دارند )صد
تيرام  مخلوط بنوميل وهايي مانند کشقارچ(. ضدعفوني بذور با ۴9: 1389نبي، شود )شريفهرز براي کنترل اين بيماري توصيه مي

 ،يروصد؛ ۴9: 1389نبي، شود )شريفبراي کنترل اين بيماري توصيه مي سيكالزولو سمپاشي با سم تري تيرامو  يا کربوکسين
1387 :77 .) 

و نتايج  شد واقع مورد ارزيابي اقتصادي کاري پنجاب پاکستانهاي مورد استفاده در مناطق پنبهکشاثرات جانبي آفتاي، در مطالعه
ه صيهاي شيميايي توجاي روشگيرانه بههاي پيشها در منطقه بود و استفاده از روشکشي اثرات مخرب استفاده از آفتدهندهنشان

 .(Azeem Khan et al., 2002)گرديد 
هاي گياهي با استفاده از مدل تعادل عمومي توسط گروهي از دانشمندان انجام شد و طي تجزيه و تحليل اثرات اقتصادي بيماري

 .(Wittwar et al., 2003)آن ميزان تاثير بيماري بر عملكرد دانه، هزينه کنترل بيماري و بازارپسندي محصول بررسي گرديد 
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هاي تخريب هاي حفاظتي در بخشبا بررسي عوامل موثر بر پذيرش تكنولوژيShiferaw & Holden, 1998) شيفرو و هولدن )
اظتي هاي تكنولوژي حفهاي مزرعه، زمين و خانوار، آگاهي از ويژگياتيوپي دريافتند که آگاهي از مساله فرسايش خاك، ويژگي شده

 داري دارند.گيري دهقانان به حفاظت خاك در مقابل فرسايش تاثير معنيو تفاوت کيفيت زمين در تصميم
هاي فردي کشاورزان، عوامل نهادي از قبيل عضويت در مطالعه خود دريافتند که ويژگي (Bayard et al., 2006)بايارد و همكاران 

ش حفاظت خاك در مقابل فرسايش را تحت هاي محلي، آموزش در خصوص حفاظت خاك، درآمد سرانه و اندازه مزرعه، پذيردر گروه
 دهند.تاثير قرار مي

 ،ولوژيكياک روانشناختي،-نقش متغيرهاي اجتماعي، هاي حفاظت خاكزمينه عوامل موثر بر پذيرش تكنولوژيدر مطالعه ديگري در 
تغيرهاي عالوه بر متغيرهاي اقتصادي، مکه  بود نتايج بيانگر آنو  و متغيرهاي نهادي يا سازماني مورد بررسي قرار گرفت ساختار مزرعه

اورزان هاي حفاظتي از طرف کشنيز در پذيرش يا عدم پذيرش تكنولوژي مشخصات فردي روانشناختي، متغيرهاي سازماني و-اجتماعي
 .(Nowak, 1987)هستند موثر 

ايداري اين نتيجه حاصل شد که بين پزميني گيري و تحليل عوامل موثر بر پايداري نظام کشت سيببا عنوان اندازهدر تحقيقي 
رکشت و تعاوني، ميزان سطح زي زميني، عضويت در شرکتنظام کشت و متغيرهايي مثل سن، سابقه کشاورزي، سابقه کشت سيب

 (.138۵)مقصودي،  داري وجود داردي معنيآيش رابطه
 ،آفات مزارع برنج مازندران عوامل مديريتي بر کنترلبررسي ميزان اثرگذاري (، در پژوهشي با عنوان 138۶مقدم و همكاران )حسني

. نتايج ندرا مورد بررسي قرار دادمديريتي  فيزيكي و اجتماعي، هاي اقتصادي،حوزه ي دريهمبستگي عوامل موثر بر اتالف سموم شيميا
موقع به هي بدسترس والف سم ي و رفتار مصرفي همسايگان با اتيمقدار کود شيميا، کشتزيرسطح ، بين تعداد قطعات داد کهنشان 

داشتن شغل دوم و سطح زيرکشت در سطح ، متغيرهاي سابقه کشاورزي چنين مشخص گرديد کههمسموم همبستگي وجود دارد. 
 دارند.داري درصد اختالف معني ۵تحصيالت و تعداد قطعات مزرعه در سطح  ميزانمتغيرهاي يك درصد و 

رسي عوامل موثر بر توانايي کشاورزان در مديريت ريسك به اين نتيجه رسيد که بين توانايي ( در تحقيقي با عنوان بر138۶روستا )
نگرش نسبت به ريسك، ميزان عملكرد در هكتار،  حصيالت،متغيرهاي مورد مطالعه از قبيل ت برخيکشاورزان در مديريت ريسك و 

 اري وجود دارد.دسطح زيرکشت گندم و مساحت زمين و مشورت با کارشناسان رابطه معني
خوار برنج در منطقه طوالش، با عوامل پذيرش کنترل بيولوژيكي کرم ساقه در مورد( در تحقيقي 1389) و بايگان نورحسيني نياکي

اند و کاربردي بودن استفاده از مبارزه تلفيقي با اين آفت، به شناسايي عوامل وجود آوردهتوجه به مشكالتي که سموم شيميايي به
که  ندين نتيجه رسيداو به ندخوار برنج توسط زنبور تريكوگراما پرداختاقتصادي موثر بر پذيرش کنترل بيولوژيكي کرم ساقهـاجتماعي

صيالت، خوار برنج بر حسب متغيرهاي ميزان تحداري بين دو گروه پذيرنده و نپذيرنده کنترل بيولوژيكي کرم ساقهتفاوت آماري معني
 مزرعه و تعداد دام وجود دارد.در ترويجي، نيروي کار ـهاي آموزشيميزان شرکت در فعاليت

وري مبارزه بيولوژيك عليه آفت کرم آماعي موثر در گسترش فنتاج -( با بررسي عوامل اقتصادي1390، اسدپور )ديگر در پژوهشي
کاران، ارزش محصول در هكتار، تعداد يگريزي شالخوار در مزارع برنج استان مازندران به اين نتيجه رسيد که عوامل ريسكساقه

، آورينفکارگيري اين هاي مجاور، سطح زيرکشت و تجربه بهدر زمين آوريفنکارگيري اين دفعات رهاسازي زنبور تريكوگراما، به
 دارند.ري آوفنکارگيري مبارزه بيولوژيك تأثير مثبت و دو عامل سن و تعداد قطعات زراعي اثر منفي در احتمال پذيرش اين در به

 کار،عنوان بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر دانش کشاورزان گندم ديگر با يك ارزيابي( در 1390حيدري ساربان )
پيرامون مديريت آب زراعي با درنظر داشتن متغيرهاي عضويت در تعاوني، ميزان اراضي کشت گندم، استفاده از خدمات ترويجي، 

دانش  داري بين سطح سواد وي معنياين نتيجه رسيد که رابطهعي، سطح تحصيالت و عضويت در تعاوني، بهميزان مشارکت اجتما
 گيرد.ناپذيري است که بايد همواره مورد توجه قرار کاران وجود دارد و تحصيل دانش، فرآيند پايانفني گندم
رزان نسبت به کشاورزي ارگانيك به اين نتيجه رسيد عوامل موثر در نگرش کشاو بررسيدر پژوهشي تحت عنوان  (1391) قديمي

بط با هاي ترويجي مرتکه بين نگرش کشاورزان به کشاورزي ارگانيك بر اساس متغيرهاي مستقل تحصيالت، شرکت در کالس
 داري وجود دارد.رابطه معني ،کشاورزي ارگانيك و شيوه کشت

ننده ککننده از کنترل بيولوژيك با کشاورزان استفادهادي کشاورزان استفادههاي فردي، زراعي و اقتصويژگي مقايسه ،ايدر مطالعه
تعداد اعضاي خانواده، سطح کل اراضي چون هممتغيرهايي بين خوار برنج نشان داد که از کنترل شيميايي در کنترل کرم ساقه
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 طالعهمورد م اري و درآمد متفرقه بين دو گروهککشاورزي، سطح زيرکشت برنج، متوسط عملكرد، درآمد ساالنه، درآمد ساالنه برنج
 (.1392)جوادپور، وجود ندارد داري اختالف معني

هاي کنترل بيماري بالست برنج در شهرستان د مقايسه اقتصادي روشر( در پژوهشي در مو1393) سالكويه پورچنين فالحهم
با کشاورزان  کننده از کنترل زراعي در مقايسهي کشاورزان استفادههاي فردي و اقتصادويژگيلنگرود به اين نتيجه رسيد که بين برخي 

 داري وجود دارد.معني اختالفکننده از کنترل شيميايي استفاده
تور که به سه فاکطوريهشود بهاي اقتصادي باالخص کشاورزي قلمداد ميعنوان فاکتوري مهم در تمامي بخشهامروزه مديريت ب
 براي(. 18: 138۶مقدم و همكاران، )حسني است شدهسرمايه عامل چهارمي تحت عنوان مديريت اضافه  و کار توليد يعني زمين،

فيزيكي  هاينشان دادن اهميت و نقش مديريت در توليد کشاورزي همين نكته کافي است که هر ساله در شرايط مشابه از نظر نهاده
اي برخوردار پزشكي از جايگاه ويژهگياهعلم وري باالتري دارند و در اين بين رهبرخي از کشاورزان توليد بيشتر و در واقع به ،در دسترس

هاي مختلف مبارزه به عنوان يك نهاده تا چه ميزان بر اساس کاران در امر استفاده از سموم و يا روشکه شاليو لذا تعيين اين است
ه عوامل مديريتي مزرع نكته،با توجه به اين  و ها خواهد داشتريزيکنند نقش مهمي در برنامهاصول و معيارهاي اقتصادي عمل مي

 (.138۶مقدم و همكاران، )حسني دنها داريا کشاورز نقش موثري در استفاده بهينه از نهاده
روش  ها در انتخابو فردي در قالب عوامل مديريتي درنظر گرفته شدند و تاثير آن اجتماعي فاکتورهاي اقتصادي، در اين پژوهش

ماري شناسايي عوامل مديريتي موثر در کنترل بي اين تجقيق شامل اهداف اي برنج مورد بررسي قرار گرفت.کنترل بيماري لكه قهوه
 عواملد ن در مورسااشننظرات کار بررسي اين بيماري،مديريتي کنترل  عواملارزيابي نظرات کشاورزان در مورد  ،اي برنجلكه قهوه

نترل بيماري مديريتي ک عوامل موثر دري نظرات کارشناسان و کشاورزان براي دستيابي به مقايسه کور ومذمديريتي کنترل بيماري 
 اي برنج در شهرستان لنگرود بود.قهوهلكه

 روش پژوهش
در . انجام گرفت 9۴-9۵هاي واقع در شرق استان گيالن طي فصل زراعي سال اين تحقيق در شهرستان لنگرود يكي از شهرستان

نفر از مجموع کارشناسان فعال در سازمان جهاد کشاورزي شهرستان  33 شامل گروه اول بود:تحقيق، جامعه آماري شامل دو گروه اين 
دست آمده هکه بر اساس آمار ب بودکاران شهرستان لنگرود شالي از نفر 300شامل  و گروه دوم ندناظرين برنج شهرستان بود که لنگرود

. با قراردادن اين عدد در جدول مورگان و فرمول کوکران زارهاي آن فعاليت دارندنفر در شالي 13000حدود از بخش ترويج شهرستان، 
هاي اوليه و ثانويه مورد داده ،هاآوري دادهبراي جمع در اين تحقيق .دست آمدگيري تصادفي بهنفر به روش نمونه 333 يعني حجم نمونه

آمار و  وريآجمع چنين از طريقو هم و کارشناسان کارانتوسط شالي هانامهپرسش تكميل ه از طريقهاي اولي. دادهنداستفاده قرار گرفت
ري لكه موثر در کنترل بيما عوامل مديريتيي در زمينهآن  اطالعات مورد نياز از مديريت حفظ نباتات شهرستان لنگرود و بخش ترويج

بخش  شش نامه ازپرسش حاصل گرديد.اي و مراجعه به اينترنت يق مطالعات کتابخانهاز طر ي ثانويههادست آمد. دادههباي برنج قهوه
« ام زراعيهاي نظويژگي» در ارتباط با بخش دوم گويه، ششبا « گويانمشخصات فردي پاسخ»بخش اول مربوط به  :بودتشكيل شده 

لكه ماري دانش کنترل بي» مربوط به بخش چهارم گويه، پنجبا « کارانهاي اقتصادي شاليويژگي»بخش سوم مربوط به  گويه، هفتبا 
هاي  فعاليت» در موردبخش ششم  ،گويه هارچ با« کاراننفوذپذيري اجتماعي شالي»بخش پنجم مربوط به گويه،  2۴با  «برنج ايقهوه

در  هکگويه بود  هشت با« کاراندانش فني شالي» در موردنامه اين پرسش فتمبخش ه وگويه  چهار با« ترويجي کشاورزان -آموزشي
 افراد ديدگاه از نامهپرسش روايي براي تعيين. (2و  1)جداول  شدندقالب طيف ليكرت پتج سطحي )از هيچ تا خيلي زياد( سنجيده 

 . (3)جدول  تاييد گرديدلفاي کرونباخ نامه با استفاده از روش آميزان اعتماد )پايايي( پرسشو استفاده گرديد  نظر صاحب
 

 1جدول 
 نامههاي پرسشهاي عددي گويهارزش

 هيچ کم متوسط زياد خيلي زياد دامنه پاسخ

 1 2 3 ۴ ۵ ارزش عددي

 .بخش مشارکت اجتماعي استفاده گرديد دراز اين جدول 
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 2جدول 
 هنامهاي پرسشهاي عددي گويهارزش

 هيچ کم متوسط زياد خيلي زياد دامنه پاسخ

 0 1 2 3 ۴ ارزش عددي

 .بخش ترويج استفاده گرديد دراز اين جدول 
 

 3جدول 
 نامهميزان پايايي پرسش

 آلفای کرونباخ بخش ردیف
1 
2 
3 

 دانش فني
 ترويجي -هاي آموزشيفعاليت

 نفوذپذيري اجتماعي

939/0 
9۵2/0 
722/0 

 92۶/0 نامهکل پرسش ۴

 
ر بخش آمار د گرفت.در قالب آمار توصيفي و استنباطي انجام  وهاي کمي فاده از شيوهها با استتجزيه و تحليل داده ،در اين تحقيق

و از رديد محاسبه گا نمو  ، ميانههاي گرايش به مرکز شامل ميانگينتوصيفي ابتدا توزيع فراواني، درصد فراواني تجمعي، شاخص
-يتگويان برحسب ميزان نفوذپذيري اجتماعي، فعالبندي پاسخهبراي گرو .شدعنوان شاخص پراکنش از مرکز استفاده انحراف معيار به

ف معيار ميانگين از انحرا هبرنج، از رابطه فاصل يالكه قهوه بيماري کاران در زمينه کنترلترويجي و دانش فني شاليـهاي آموزشي
  گرديد:ورد استفاده شد که در اين روش نحوه تبديل امتيازات کسب شده به چهار سطح به شرح زير برآ

A: A < Mean –SD ضعيف =   
B: Mean –SD ≤ B ≤ Mean متوسط =   

C: Mean < C ≤ Mean + SD خوب =   
D: Mean + SD ≤ D عالي =   

ي و کنترل کننده از کنترل زراعمقايسه ميانگين دو گروه استفاده و رابطه بين متغيرهاي مستقل بررسي آمار استنباطيدر بخش 
 .بود SPSSها تجزيه و تحليل داده برايشد. نرم افزار مورد استفاده در اين تحقيق  نجاما مستقل tآزمون با استفاده از  شيميايي

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
کيلومتر  900اين شهرستان با وسعتي در حدود  .گرديدهاي استان گيالن انجام تحقيق حاضر در شهرستان لنگرود يكي از شهرستان

متري از سطح دريا قرار دارد. اين شهرستان  21جغرافيايي در ارتفاع  37و  11و عرض  ۵0و  10، 30ل مربع در شرق گيالن در طو
 .ودشهاي جنگلي ديده ميهاي جنوبي آن کوهپايهکيلومتر با درياي خزر فاصله دارد. در قسمت 10اي سرسبز قرار گرفته و روي جلگه
، درياي خزر و طرف شمال و غرب به شهرستان الهيجان، از طرف شرق است و از کيلومتري از رشت واقع شده ۶0در فاصله 

، برابر 138۵جمعيت اين شهر بر اساس آمار سرشماري سال  .گرددشهرستان رودسر و از طرف جنوب به شهرستان املش منتهي مي
ر اساس تقسيمات جديد سال بچند شهر، اطاقور، کومله، شلمان، مرکزي و چاف و چمخاله است. هر پنج نفر است. داراي  17۴۶29با 
طبيعت مناسب سبب گرديده مردم لنگرود به  .مرکز آمار ايران، لنگرود به سه بخش اطاقور، مرکزي و کومله تقسيم شده است 93

جات اشاره کرد. همچنين صيد توان به انواع برنج، چاي و صيفيمند باشند. از محصوالت عمده لنگرود ميکارهاي کشاورزي عالقه
 .(Statistical Center of Iran, 2017)  (1)شكل  ماهي در اين شهرستان رايج است
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 مطالعه مورد منطقه جغرافيايي موقعيت  .1شكل 

 منبع: مرکز آمار ايران

 ها و بحثیافته
ها نگين سني نمونهو مياسال  2۵و  80، ترتيببه کارهاي فردي کشاورزان بيشترين و کمترين سن در افراد شاليبررسي ويژگيدر 

درصد و کمترين فراواني  7/۴1 با سال ۵0-31 چنين مشخص شد که بيشترين فراواني سني در طبقه سني. همبود سال 1۵/۵۶
ي اين گوکه اکثريت افراد پاسخ بيانگر اين نكته بود. متغير جنسيت قرار دارد درصد 7/3با  سال 30 از کمترسني در طبقه سني 

( متعلق درصد 3/۴۶نفر ) 139تحصيالت بيشترين فراواني با  (. از لحاظ سطحدرصد 80نفر، 2۴0) دهندمي كيلمردان تش را پژوهش
بود.  درصد 100 عنيي به افراد در مقطع ابتدايي و از نظر گويش، بيشترين فراواني متعلق به افرادي با گويش گيلكي با فراواني کامل

( و کمترين درصد 7/۴۵نفره ) چهار تا پنجهاي نفر در خانواده 137بيشترين فراواني با گويان، از نظر تعداد اعضاي خانواده پاسخ
کاري بيشترين چنين از نظر سابقه فعاليت در برنج( مشاهده گرديد. همدرصد 20نفر ) سههاي کمتر از نفر در خانواده ۶0فراواني با 
 هايي که سوابق کمترنفر در گروه 22کمترين فراواني با  ( ودرصد ۵8) سال  30 از هايي که سوابق بيشنفر در گروه 17۴فراواني با 

 27/1۶و انحراف معيار آن  ۶۴/39گويان کاري پاسخو ميانگين سابقه فعاليت برنج ( داشتند، مشاهده گرديددرصد 3/7سال ) 10 از
  (.۴)جدول  بود

سي ويژگي شتشالي زراعي نظام هايبرر ساحت کل زمين مربوط به طبقه کاران بيانگر اين بود که بي هكتار با  ۴-2رين فراواني م
ــد که بوده اســت. هم درصــد ۶هكتار با  ۶-۴مربوط به طبقه  کل مســاحت فراواني درصــد و کمترين 87  1۶2چنين مشــخص ش
کاران  با شاليکثر يك قطعه زمين دارند. عالوه بر اين، ا درصد( 7/3نفر) ۶0وزمين قطعه  سهکاران بيش از درصد( از شالي ۴/۵۴نفر)

ضي 7/79نفر) 239فراواني  صد( اعالم کردند که از ارا سطيح در شت نوع برنج از آن رقم ت ستند. غالبيت کامل ک شده برخوردار ني
شمي ) صد( بود.  100ها شالي 2۵2در صد( درکالس 8۴) کاراننفراز  چنين همين تعداد از شرکت نكرده بودند و هم ترويجي هايدر

شغل ديگري برخوردار بودند. کاران اشالي شخصي و  90نفر ) 270ز   اي درصد( مالكيت را اجاره 10نفر ) 30درصد( نوع مالكيت را 
 (.۵)جدول اعالم کردند 
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سي ويژگي صادي هاينتايج برر شلتوك مربوط به طبقه  کارانشالي اقت سط عمكرد  شترين فراواني در متو بيانگر اين بود که بي
تن به  ۴/1شلتوك در هكتار مربوط به طبقه  درصد( و کمترين فراواني متوسط عملكرد 7/79نفر ) 239تار با تن در هك ۶/0کمتر از 

درصد و کمترين  7/۶3ميليون تومان با  3تا  ۶/1 کاري مربوط به طبقهفراواني ميزان درآمد ساالنه برنج درصد( بود. بيشترين 7باال )
فراواني ميزان درآمد متفرقه مربوط  چنين بيشتريندرصد بود. هم 13ميليون تومان با  ۵تر از فراواني ميزان درآمد مربوط به طبقه باال

 1ميليون تومان با  7درصد و کمترين فراواني ميزان درآمد متفرقه مربوط به طبقه  باالتر از  7/۶۶ميليون تومان با  ۵تا  1/3 به طبقه
 8200درصد( باالتر از  12نفر ) 3۶تومان و  8000را  کمتر از  9۵برنج در سال  قيمت درصد( ۶8کاران )نفر از شالي 20۴درصد بود. 
 (.۶)جدول هستند  وام درصد( اعالم کردند که نيازمند 8۴نفر ) 2۵2کاران با فراواني شاليعالوه اکثر به بيني کردند.تومان پيش

 
 ۴جدول 
 نفر( 300رد مطالعه )تعداد افراد مو کارانشالي فردي هايويژگي فراواني توزيع

 حداکثر حداقل
سایر مشخصات 

 آماری

درصد 

 تجمعی
 ویژگی طبقه فراوانی درصد

 ۵1 17 17 1۵/۵۶ميانگين:   

107 

131 

11 

 سال 70 از بيش

 سال 70تا ۵1

 سال ۵0تا31

 سال 30 از کمتر

 سن
 7/3۵ 7/۵2 ۵۶/13انحراف معيار:   

 7/۴3 3/9۶ 87/183واريانس:  80 2۵

   100 7/3 

   80 80 2۴0 

۶0 

 مرد

 زن
 جنسيت

   100 20 

   3۵ 3۵ 10۵ 

139 

19 

31 

۶ 

 سوادبي

 ابتدايي

 راهنمايي

 متوسطه

 دانشگاهي

 تحصيالت سطح

   3/81 3/۴۶ 

   7/87 3/۶ 

   98 3/10 

   100 2 

 گويش نوع گيلكي 300 100 100   

 ۶0 20 20 99/۴ميانگين:   

137 

103 

 نفر 3

 نفر ۵تا ۴

 نفر ۵ از بيش

تعداد اعضاي 
 خانواده

 7/۴۵ 7/۶۵ ۵8/1انحراف معيار:  9 2

 3/3۴ 100 ۵/2واريانس:   

 17۴ ۵8 ۵8 ۶۴/39ميانگين:   

78 

2۶ 
22 

 سال 30 از بيش

 سال 30تا 21

 سال 20تا 11
 سال 10کمتر از 

 فعاليت سابقه
 2۶ 8۴ 27/1۶انحراف معيار:  7 10

 71/2۶۴واريانس:   
7/92 

10 

7/8 
3/7 

 

سي ويژگي صد( از 8۴نفر ) 2۵2بيانگر اين بود که  کارانشالي اي برنج درکنترل بيماري لكه قهوه دانش هاينتايج برر روش  در
 کنند. اي استفاده ميقهوهبيماري لكه  کنترل زراعي براي درصد( از روش 1۶نفر از افراد ) ۴8شيميايي و 

مانده کاران باقيدر سال مشاهده شد و شالي "پاشيبار سم 2 "درصد( در طبقه ۶8نفر ) 20۴پاشي با فراواني سم بيشترين دفعات
 8۴)نفر  2۵2کردند. پاشي ميدرصد( اقدام به سم 1۶بار ) 2درصد( و  1۶بار ) 1نفره هر کدام با  ۴8هاي به صورت مشترك با فراواني

 انجام شده بود برنج زنياصلي و در مرحله پنجه زمين درها پاشيتمام سمکرده بودند.  هزينه پاشيسم براي کاراندرصد( از شالي
درصدي( به  8۴کردند و پاسخ مثبتي )صورت پودري استفاده ميکاران از سموم مانكوزب و بنوميل بهدرصد از شالي 9۶درصد(.  100)

 (.7)جدول  کردندنمي استفاده هواشناسي هاياز دادهکاران درصد از شالي 8۴تاثير سم داشتند. 
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 ۵جدول 
   نفر( 300کاران)تعداد افراد مورد مطالعه هاي نظام زراعي شاليتوزيع فراواني ويژگي

 حداکثر حداقل
سایر مشخصات 

 آماری

درصد 

 تجمعی
 ویژگی طبقه فراوانی درصد

1000 2000 

 ۴220ميانگين: 
 1833انحراف معيار: 

 33۵9889واريانس: 

 هكتار 10 تا ۶ 21 7 7

 هكتار ۶ تا ۴ 18 ۶ 13 زمين کل مساحت

 هكنار ۴ تا 2 2۶1 87 100

 

 
 

 قطعه 1 ۶0 20 20

 قطعه 2 78 2۶ ۴۶  کاريبرنج قطعات تعداد

 بيشتر و قطعه 3 1۶2 ۵۴ 100  

 

 797/1ميانگين:  
 ۴0/0انحراف معيار: 

 1۶/0واريانس: 

 بله ۶1 3/20 3/20

 شده تسطيح راضيا
 خير 239 7/79 100 

 نوع رقم کشت شده هاشمي 300 100 100   

 
 شخصي 270 90 90  

 نوع مالكيت
 اي اجاره 30 10 100  

 
هاي شرکت در کالس بله ۴8 1۶ 1۶  

 خير 2۵2 8۴ 100   ترويجي

 
 بله 2۵2 8۴ 8۴  

 داشتن شغل ديگر
 خير ۴8 1۶ 100  

 

 

 ۶ جدول
   (نفر 300کاران )تعداد افراد مورد مطالعه ليهاي اقتصادي شاتوزيع فراواني ويژگي 

 سایر مشخصات آماری حداکثر حداقل
درصد 

 تجمعی
 ویژگی طبقه فراوانی درصد

3/0 2 

 ۴2/0انگين: مي
 713/0انحراف معيار: 

  ۵08/0واريانس: 

 تن ۶/0از  کمتر 239 7/79 100
 عملكرد متوسط

 شلتوك
 تن 1/۶ تا  ۴/1 ۴0 3/13 3/20

 باال به تن ۴/1 21 7 7

 

10000000 

 

 20۴0۵۵۵ميانگين: 
 3۵03333انحراف معيار: 

 واريانس:
۵10*122733۴21 

 ميليون ۵/1  از کمتر ۴8 1۶ 100

 از  ساالنه درآمد
 برنج

 ميليون 3 تا ۶/1 191 7/۶3 8۴ 1۵00000

 ميليون ۵ تا 1/3 22 3/7 3/20

 باال به ميليون ۵ 39 13 13 

2800000 10000000 

 ۴182۶۶۶ميانگين: 
 1117۵۵۵انحراف معيار: 

 واريانس:
۴10*12۴892917 

 ميليون 3 از کمتر 79 3/2۶ 100

 ميليون ۵ تا 1/3 200 7/۶۶ 7/73 تفرقهم درآمد

 ميليون 7 تا 1/۵ 18 ۶ 7

 باال به ميايون 7 3 1.0 1

8۵00 8000 

 8100ميانگين: 
 1۶7انحراف معيار: 

  27889واريانس: 

 8000از  کمتر 20۴ ۶8 ۶8
 قيمت بينيپيش

 9۵ سال در برنج
 8200  تا  8000 ۶0 20 88

 باال  به  8200 3۶ 12 100

 بله 2۵2 8۴ 8۴ - - -
 نيازمند وام

 خير ۴8 1۶ 100   
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 7جدول 
  اي برنجکاران بر اساس دانش کنترل شيميايي لكه قهوهتوزيع فراواني شالي

 ویژگی طبقه فراوانی درصد درصد تجمعی

 بار 1 ۴8 1۶ 1۶

 بار 2 20۴ ۶8 8۴ پاشيسم دفعات

 بار 3 ۴8 1۶ 100

 بله 2۵2 8۴ 8۴
 پاشيپرداخت هزينه براي سم

 خير ۴8 1۶ 100

100 100 300 
-پنجه مرحله

 زني
 مرحله کشت و کار برنج هنگام استفاده از سم

 بله 2۵2 8۴ 8۴
 تاثير سم

 خير ۴8 1۶ 100

 بله 2۵2 8۴ 8۴
 پاشيسم پيشنهاد

 خير ۴8 1۶ 100

 در خزانه و زمين اصلي پاشيسممرحله  صليا زمين در 300 100 100

 پودر 289 9۶ 100
 سم نوع

 بي پاسخ 11 3 7/3

 بله ۴8 1۶ 1۶
 هواشناسي هاياز داده استفاده

 خير 2۵2 8۴ 100

 

 8۴ار با ب دوکردند. بيشترين فراواني در زمينه دفعات شخم در طبقه آغاز مي کاشت مرحله از را زراعي کاران کنترلتمامي شالي
)جدول  کردنددرصد( از کود ازته و پتاسه استفاده مي 100کاران )درصد بود. تمامي شالي 1۶بار با  سهدرصد و کمترين آن نيز در طبقه 

درصد و کمترين فراواني در  71با  200000 تا 100001شترين فراواني در هزينه پرداخت شده براي کود ازته و پتاسه در طبقه بي(. 8
 87کيلوگرم با  100 از بيشترين فراواني مصرف کود ازته و پتاسه در طبقه کمتر (. 8)جدول  درصد بود 13با  200000 از طبقه باالتر

بيشترين فراواني مقدار مصرف کود پتاسه در طبقه (. 8)جدول درصد بود  ۶با  کيلوگرم 200 تا 101طبقه درصد و کمترين فراواني در
درصد بود. بيشترين فراواني هزينه  71تومان با  200000تا  100001درصد و بيشترين هزينه آن در طبقه  78کمتر از صد کيلوگرم با 

بيشترين فراواني هزينه  درصد بود. ۶با  ۶0000 تا  ۴0001مترين در طبقه درصد و ک 87با  ۴0000 تا  20000کش در طبقه علف
شده درصد بود. بيشترين فراواني هزينه پرداخت ۶با  ۴01 تا ۶00درصد و کمترين در طبقه  71با  201 تا ۴00کش در طبقه علف

 201ها مربوط به طبقه کشاستفاده شده علفدرصد و بيشترين فراواني مقدار  87تومان با  ۴0000تا  20000کش در طبقه براي علف
 (.8)جدول درصد بود  71کيلوگرم در هكتار با  ۴00تا 

درصــد( در گروه افراد با نفوذپذيري اجتماعي  ۶8نفر ) 20۴نفر کشــاورز مورد مطالعه،  300هاي پژوهش نشــان داد که از هيافت
سط،  ضعيف و درصد( در گروه افراد با فعاليت 79نفر ) 207متو شي  درصد( در گروه افراد با دانش فني خوب  8۴نفر ) 2۵2هاي آموز

 بودند.
سال  2۴و  ۴3، رتيبتبه بيانگر اين بود که بيشترين و کمترين سن در کارشناسان فردي کارشناسانهاي ويژگي يهانتايج بررسي

درصد( و کمترين فراواني سني در  8/81) با سال ۵0-30 چنين مشخص شد که بيشترين فراواني سني در طبقه سنيباشد. هممي
گويان در اين پژوهش را مردان تشكيل سيت نشان داد که تمام پاسخ. متغير جنقرار دارد درصد( 2/18با ) سال 30 از کمترطبقه سني 

( متعلق به افراد با تحصيالت دانشگاهي و از نظر گويش درصد 100نفر ) 33تحصيالت  (. از لحاظ سطحدرصد 100نفر،  33دهند )مي
نفر در  10گويان کمترين فراواني با خدرصد( بود. از نظر تعداد اعضاي خانواده پاس 97) فارسيبيشترين فراواني مربوط به گويش 

. گرديد( مشاهده درصد 7/۶9نفر ) سههاي کمتر از نفر در خانواده 23( و بيشترين فراواني با درصد 3/30نفره ) چهار تا پنجهاي خانواده
( درصد 8/78سال  ) 10 از رهايي که سوابق کمتنفر در گروه 2۶چنين از نظر سابقه فعاليت در جهاد کشاورزي بيشترين فراواني با هم

 (.9( داشتند، مشاهده گرديد )جدول درصد 7سال ) 20-11اي بين سابقهکه هايي نفر در گروه هفتداشتند و کمترين فراواني با 
 

 



 1400، پاییز و زمستان 449-431(، 10)پیاپی   2، شماره 5دوره  ،مهندسی جغرافیایی سرزمین                                                                                   440  

 8جدول 
 اي برنجکاران بر اساس دانش کنترل زراعي بيماري لكه قهوهتوزيع فراواني شالي

 حداکثر حداقل
سایر مشخصات 

 آماری

درصد 
 تجمعی

 درصد
 

 ویژگی طبقه فراوانی

 روش از اطالع بله 300 100 100   

 خير 0 0 0    زراعي کنترل

 کاشت 300 100 100   
 کنترل  مرحله آغاز

 زراعي

 بار 2 2۵2 8۴ 8۴   
 شخم دفعات

 بار 3 ۴8 1۶ 100   

1۵0000 700000 

 3/30۶333ميانگين: 
معيار:  انحراف

7/12۴880 
 واريانس:

۴9/1۵۵9۵1892232 

 تومان ۴00000 از باالتر 21 7 7

 شخم هزينه

 تومان ۴00000  تا  300001 18 ۶ 13

 تومان 300000  تا  200001 213 71 8۴

 تومان 200000 از کمتر ۴8 1۶ 100

 بله 300 100 100   
 استفاده از کود ازته

 خير 0 0 0   

۵0 2۵0 

 ۵/10۵ميانگين: 
 8/۴۵انحراف معيار: 

 ۶۴/2097واريانس:

 

 کيلوگرم 200از  باالتر 21 7 7

 ازته کود ميزان
 کيلوگرم  200تا 101 18 ۶ 13

 کيلوگرم 100 از کمتر 2۶1 87 100

تاثير کود ازته در  بله 300 100 100   
 خير 0 0 0    کاهش بيماري

70000 3۵0000 

 1۴7700نگين: ميا
 8/۶۴182 انحراف معيار:

 واريانس:

8۴/۴119۴2181۵ 

 تومان 200000 از باالتر 39 13 13

 ازته کود هزينه
 تومان 200000 تا 100001 213 71 8۴

 تومان 100000 از کمتر ۴8 1۶ 100

استفاده از کود  بله 300 100 100   
 خير 0 0 0 ۵/10۵ ± 8/۴۵   پتاسه

۵0 2۵0 

 ۵/10۵ميانگين: 
 8/۴۵انحراف معيار: 

 ۶۴/2097واريانس:

 کيلوگرم 200از  باالتر 21 7 7

 کيلوگرم  200تا 101 18 ۶ 13 پتاسه کود ميزان

 کيلوگرم 100 از کمتر 2۶1 87 100

تاثير کود پتاسه در  بله 300 100 100   
 خير 0 0 0    کاهش بيماري

 

 8دول ادامه ج

 ویژگی طبقه فراوانی درصد درصد تجمعی سایر مشخصات آماری حداکثر حداقل

70000 3۵0000 

 1۴7700ميانگين: 
 8/۶۴182 انحراف معيار:

 واريانس:
8۴/۴119۴3181۵ 

 تومان 200000 از باالتر 39 13 13

 پتاسه کود هزينه
 تومان 200000 تا 100001 213 71 8۴

 تومان 100000 از کمتر ۴8 1۶ 100

200 20000 

 ۴22ميانگين: 
 8/183 انحراف معيار:

 ۴۴/33782واريانس: 

 کيلوگرم 200از  کمتر ۴8 1۶ 1۶

 کشمقدارعلف
 کيلوگرم 201 تا  ۴00 213 71 87

 کيلوگرم ۴01  تا ۶00 18 ۶ 93

 کيلوگرم ۶00از باالتر 21 7 100

1000 100000 

 ۴2200ميانگين: 
 9/18337 انحراف معيار:

 33۶278۵7۶واريانس: 

 تومان ۶0001از باالتر 21 7 7

 تومان ۶0000 تا  ۴0001 18 ۶ 13 کشعلف هزينه

 تومان ۴0000 تا  20000 2۶1 87 1000
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کل اراضي زيرکشت  مساحت و 20000لنگرود را  کشتاراضي قابل کل مساحتزراعي، کارشناسان  نظام هايدر بررسي ويژگي
کاري شالي اراضي درصد( اعالم کردند که تسطيح 100کارشناسان با فراواني کامل )چنين اکثر هممتر برآورد کردند.  10000 آن را
 دانستند. شده در شهرستان لنگرود رقم هاشمي ميدرصد( نوع رقم کشت 100است. تمامي کارشناسان ) گرفته انجام

سي ويژگي صادي، نظر هايدر برر سان اقت شنا شلتوك در هكتار بيانگر ا کار سط عملكرد  شترين فراواني متو ين مطلب بود که بي
درصــد(  ۶/۶0تن در هكتار ) ۵/1شــلتوك در هكتار مربوط به طبقه  درصــد( و کمترين فراواني عملكرد 3تن ) ۵/۴مربوط به طبقه  
درصــد( و  ۶/3۶نفر ) 21 با فراواني ميليون تومان به باال ۵ کاري مربوط به طبقهفراواني ميزان درآمد ســاالنه برنج اســت. بيشــترين

 100درصد( بود. تمامي کارشناسان ) ۴/3۶نفر ) 12ميليون تومان با  3تا  ۶/1کمترين فراواني ميزان درآمد مربوط به طبقه  باالتر از 
( اعالم کردند که درصد 100کارشناسان  با فراواني )چنين تمام بيني کردند. همتومان پيش 8000را  9۵قيمت برنج در سال  درصد(

 (.10)جدول هستند  وام براي شغل کشاورزي خود نيازمند
لكه  بيماري ها براي کنترلدرصد آن 100  ،توسط کارشناسان اي برنجقهوه کنترل بيماري لكه دانش هايويژگي ارزيابي در
 کردند. هاي زراعي را پيشنهادروش اي برنج،قهوه

درصد(  8/۶3نفر ) 21پاشي، سم در مورد دفعات ،اي برنج از ديدگاه کارشناساندانش کنترل شيميايي بيماري لكه قهوهدر مطالعه 
در مورد هزينه  برداشت توصيه کردند. تا در تمام مراحل کاشت را پاشيبار سم دودرصد(،  ۴/3۶نفر ) 12پاشي در سال و بار سم يك
شترين فراواني مربوط به طبقه تاسم شي بي صد( و کمترين فراواني مربوط به طبقه تا ۶/۶0) نفر 20تومان با  30000 پا   ۵0000 در

 پيشنهاد را پاشيسم ،برنج زنيدرصد در مرحله پنجه ۴/3۶دهي و خوشه مرحله دردرصد  ۶/۶0 درصد( بود. ۴/39) نفر 13با  تومان
شكل مايع را به کشاورزان درصد استفاده از سم به ۴/39درصد از کارشناسان استفاده از سم به شكل پودر و  ۶/۶0چنين کردند. هم

اعتقاد داشتند که سم تاثير مثبت در کنترل  درصد کارشناسان 100 .کردندمي پيشنهاد را خزانهپاشي در درصد سم 97توصيه کردند. 
شالي 97اين بيماري دارد.  صد معتقد بودند که  سي هايکاران از دادهدر شنا شيسم زمان بينيپيش براي هوا ستفاده پا  نندکنمي ا

 .(11 جدول)
 

 9جدول 
 نفر( 33کارشناسان )تعداد افراد مورد مطالعه  فردي هايويژگي فراواني توزيع

 درصد سایر مشخصات آماری حداکثر حداقل
 درصد 

 تجمعی
 ویژگی طبقه فراوانی

2۴ ۴3 

 39/3۵ميانگين: 
 98/۵حراف معيار:  ان

 7۶/3۵واريانس: 

2/18 2/18 
۶ 

27 

 30 از کمتر

 30 تا ۵0
 سن

8/81 100 

 جنسيت مرد 33 100 100 - - 

 دانشگاهي 33 100 100 - - -
 سطح

 تحصيالت

- 
- 

- - 
97 0/97 32 

1 

 فارسي

 گيلكي
 گويش نوع

3 0/100 

2 

 
۴ 

 39/2ميانگين: 
 ۶۵/0انحراف معيار:  

 ۴22۵/0نس: واريا

7/۶9 7/۶9 23 

10 

 

 نفر 3

 نفر ۵تا  ۴

 نفر ۵ از بيش

تعداد اعضاي 
 خانواده

3/30 0/100 

  

1 18 

 03/7ميانگين: 
 97/۵انحراف معيار:  

 ۶۴/3۵واريانس: 

8/78 8/78 
2۶ 

7 

 سال 10 از کمتر

 سال 20تا  11

 فعاليت سابقه
 100 2/21 کشاورزي

1 18 

 03/7ميانگين: 
 97/۵انحراف معيار:  

 ۶۴/3۵واريانس: 

2/18 2/18 ۶ 

20 

7 

 سال ۵ از کمتر

 ۵ تا 10

   1۵ از بيش

 فعاليت سابقه

 جهاد
۶/۶0 8/78 

2/21 100 
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 10جدول 
   (نفر 33هاي اقتصادي کارشناسان )تعداد افراد مورد مطالعه گيتوزيع فراواني ويژ 

سایر مشخصات  حداکثر حداقل

 آماری
 درصد

درصد 

 تجمعی

 فراوانی
 طبقه

 ویژگی

۵/1 ۵/۴ 

 ۴۶/2ميانگين: 
 17/1انحراف معيار: 

 3۶9/1واريانس: 

۶/۶0  20 

12 

1 

۵/1 

8/3 

۵/۴ 

 97 ۴/3۶ شلتوك عملكرد متوسط

3 100 

1800000 10000000 

 7/3987878ميانگين: 
انحراف معيار: 

۶/1888080 

 
۶/۶3 

 
100 

 
21 

- 

12 

- 

 باال به ميليون ۵

 ميليون ۵ تا 1/3

 ميليون 3 تا ۶/1

 ۵/1 از کمتر
 ميليون

ز ا هساالن درآمد
 کشاورزي

- - 

۴/3۶ ۴/3۶ 

- - 

- - - ۶/۶0 ۶/۶0 20 

13 

 بله

 خير
  وام به نيازم

۴/30 100 

- 
- 

- 
 

100 

 
100 

 
33 

 داشتن شغل کشاورزي بله

 

 11جدول 
 نفر( 33کارشناسان )تعداد افراد مورد مطالعه  توزيع فراواني براساس دانش کنترل شيميايي

 ویژگی طبقه فراوانی درصد درصد تجمعی

  بار 1 21 ۶/۶3 ۶/۶3
 پاشيسم دفعات

  بار 2 12 ۴/3۶ 100

۶/۶0 ۶/۶0 20 

13 

 تا 30000
 تا ۵0000

 پاشيهزينه سم
100 ۴/39 

 نشاء مرحله 1 3 3

 زنيپنجه مرحله 12 ۴/3۶ ۴/39 پاشي در مراحل رشدسم

 دهيخوشه مرحله 20 ۶/۶0 100

 بله 21 ۶/۶3 ۶/۶3
 موثربودن سم

 خير 12 ۴/3۶ 100

 پاشيسم پيشنهاد بله 33 100 100

 خزانه 32 97 97
 کاشت حلامر در پاشيسم

 اصلي زمين در 1 3 100

 پودر 13 ۴/39 ۴/39
 فرموالسيون سم

 مايع 20 ۶/۶0 100

 بله 1 3 3
 هواشناسي هايدهازدا استفاده

 خير 32 97 100

 

 همهدرصد(.  100) زراعي اطالع داشتند کنترل هايدر مورد روش اين افرادتمامي ، دانش کنترل زراعي کارشناساندر بررسي 
زراعي  لدفعات شخم در فص آنهادرصد(. تمامي  100) شودبرداشت آغاز  از مرحله پس از بايد زراعي کارشناسان اعتقاد داشتند کنترل

تمامي کارشناسان استفاده از  درصد(. 100برآورد کردند ) تومان 200000 کشت را تا دوره بار توصيه کردند و هزينه شخم در هر 2را 
درصد( مربوط به  87نفر ) 32درصد(. بيشترين فراواني در مورد هزينه پرداختي براي کود با  100کود ازته و پتاسه را توصيه کردند )

بيشترين فراواني در مورد مصرف  تومان بود. ۴00000درصد( مربوط به طبقه  13نفر ) 1تومان و کمترين فراواني با  200000طبقه تا 
کيلوگرم  با  ۵0درصد و بيشترين فراواني در مورد مصرف کود پتاسه مربوط به طبقه  ۶0کيلوگرم با  200کود ازته مربوط به طبقه 

درصد و کمترين فراواني در مورد مصرف  3با  کيلوگرم ۵0ر مورد مصرف کود ازته مربوط به طبقه درصد بود. کمترين فراواني د ۶/۶0
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درصد( در طبقه  ۶/۶0نفر ) 20کش با بيشترين فراواني هزينه علف درصد بود. ۴/3۶کيلوگرم با  100کود پتاسه مربوط به طبقه 
 (.12 جدولتومان بود ) 70000 درصد( در طبقه ۶نفر ) 1تومان و کمترين فراواني با  100000

در مقايسه با کشاورزان  شيميايي کنترلهاي فردي، زراعي، اقتصادي و اجتماعي کشاورزان استفاده کننده از روش مقايسه ويژگي
ز کار انشان داد که تمام متغيرهاي مطرح شده به جز درآمد متفرقه افراد شالي  tتوسط آزمون زراعي کنترل استفاده کننده از روش

 شوند.هاي اين پژوهش پذيرفته ميو بر اين اساس شش فرض از فرضيه (13 )جدول (P<0.05)داري برخوردارنداختالف معني
 نفر از افرادي که درکالس ۴8نداشتند از کنترل شيميايي و  شرکت ترويجي هاينفر از افرادي که درکالس 2۵2نتايج نشان داد که 

 نوع رويجي با ت داري را بين حضور درکالسدو نيز ارتباط معنيآزمون کاي .کنندعي استفاده ميداشتند از کنترل زرا شرکت ترويجي
 بطههاي آموزشي و انتخاب نوع کنترل راهفتم مبني بر اين که بين شرکت در کالس يهبيماري نشان داد، بنابراين فرض کنترل
  (.1۴ ( )جدولP<0.05شود )وجود دارد، پذيرفته مي داريمعني

 ،کاريبرنج از ساالنه مدآدر ،شلتوك عملكرد متوسط ،زيرکشت سطح ميزان هاي کارشناسان با کشاورزان مانندبرخي ويژگيمقايسه 
 کاريبرنجاز  ساالنه مدرآجز دنشان داد که تمام متغيرهاي مطرح شده به tبا استفاده از آزمون و پتاسه  ازته کود مصرف ميزان ،سن

ط متوس ميزان سطح زيرکشت، بين"در نتيجه فرضيه هشتم مبني بر اين که  و( 1۵)جدول  (P<0.05) تندداشداري اختالف معني
 "ود داردداري وجکاران اختالف معنيمورد انتظار کارشناسان جهاد و شالي از کشت برنج حاصل شلتوك و ميزان درآمد ساالنه عملكرد

  شود.متغير سوم پذيرفته نميولي در مورد  شودپذيرفته مي در مورد دو متغير اول
 

 12جدول 
 نفر(  33توزيع فراواني دانش کنترل زراعي بيماري توسط کارشناسان )تعداد افراد مورد مطالعه 

 ویژگی طبقه فراوانی درصد تجمعی

100 33 

0 

 بله

 خير
 زراعي کنترل روش از اطالع

0 

 زراعي کنترل  رحله آغازم برداشت از پس 33 100

 شخم دفعات بار 2 33 100

87 32 

1 

 تا 200000 تومان
 ۴00000 تومان

 شخم هزينه
100 

 استفاده از کود ازته بله 33 100

3 1 

12 

20 

 ۵0 کيلوگرم

 100 کيلوگرم

 200 کيلوگرم

 ۴/39 ازته کود ميزان

100 

۴/3۶ 12 

1 

20 

 1۵000 تومان

 3۵000 تومان

 1۵0000 تومان

 ۴/3۶ ازته کود هزينه

100 

 استفاده از کود پتاسه بله 33 100

۶/۶0 20 

13 

۵0 

100 
 پتاسه کود ميزان

100 

۶/۶0 20 

1 

12 

 30000 تومان

 100000 تومان

 1۵0000 تومان

 ۶/3۶ پتاسه کود هزينه

100 

 کشاستفاده از علف 33 100 -

۶/۶0 20 

1 

12 

 ليتر 1

 رليت 3

 ليتر ۴

 ۶/3۶ کشمقدارعلف

100 

۴/3۶ 12 

1 

20 

  تومان 30000

  تومان 70000

  تومان 100000

 ۴/39 کشعلف هزينه

100 
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 13جدول 
 tتوسط آزمون  زراعي و کشاورزان شيمياييهاي کشاورزان مقايسه ويژگي

 ویژگی روش کنترل دادتع میانگین انحراف معیار T داریسطح معنی

0/0 

 

 شيميايي کنترل 2۵2 ۶/۵9 ۵/11 ۴9۵/12

 زراعي کنترل
 سن

 2/7 9/37 ۴8 

0/0 
 شيميايي کنترل 2۵2 ۶۴3/1 ۶2۴۴/0 -838/20

 زراعي کنترل
 تحصيالت سطح

 7293/0 7۵0/3 ۴8 

0/0 1۴۵/12 
 شيميايي کنترل 2۵2 7/۴3 9/13

 زراعي کنترل
 ورزيکشا فعاليت سابقه

7/9 2/18 ۴8 

0/0 702/19- 
 شيميايي کنترل 2۵2 3۶19 9/78۶

 زراعي کنترل
 زيرکشت سطح ميزان

2/2۴۴۶ 737۵ ۴8 

0/0 19۵/29- 
 شيميايي کنترل 2۵2 ۵۵3/0 13/0

 زراعي کنترل
 شلتوك عملكرد متوسط

۴۵/0 ۵۵0/1 ۴8 

۵87/0 390/0 
 ييشيميا کنترل 2۵2 7/۴193۶۵0 ۴/1180839

 زراعي کنترل
 متفرقه درآمد

۵/70333۵ ۴12۵000 ۴8 

0/0 ۶3۵/2۵- 
 شيميايي کنترل 2۵2 01/27۶۵873 3/۶۵3۴81

 زراعي کنترل

-برنج از  ساالنه مدآدر

 ۴8 737۵000 2/2۴۴۶230 کاري

 
 1۴جدول 

 ترويجي و انتخاب نوع کنترل  -هاي آموزشيارتباط بين شرکت در کالس

 تعداد کل 2x اریدسطح معنی
 کنترل

 ویژگی
 زراعی شیمیایی

109/0 ۵10/139 

 تعداد 0 2۵2 2۵2

 شرکت

 نكردند

 در شرکت

 کالس

 درصد شرکت در کالس 0 100 100

 درصد کنترل 0 100 8۴

 درصد کل 0 8۴ 8۴

000/0 ۴۶۴/1۴۴ 

 تعداد ۴8 0 ۴8

 شرکت

 کردند

 درصد شرکت در کالس 100 0 100

 درصد کنترل 100 0 1۶

 درصد کل 1۶ 0 1۶

 
 

 1۵ جدول
 tان توسط آزمون کارشناسکشاورزان با  مقايسه برخي از ويژگي هاي 

 T داریسطح معنی
خطای 

 استاندارد
 ویژگی رتبه تعداد انحراف معیار میانگین

0/0 
 کشاورز 300 7/1833 ۴220 8/10۵ -082/18

 کارشناس

 سطح ميزان

 33 0 10000 0  زيرکشت

0/0 
 کشاورز 300 ۴/0 7/0 02/0 -78۶/17

 کارشناس

 عملكرد متوسط

 33 1/1 ۴/2 2/0  شلتوك

193/0 
 کشاورز 300 9/20۴0۵۵۵ 3/3۵03333 ۵/117811 -30۴/1

 کارشناس

 از  ساالنه مدآدر
 33 ۶/1888080 7/3987878 ۶/328۶72  کاريبرنج
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عنوان غذا بيش از نيمي از مردم دنيا از برنج به .(Basrah et al., 2011: 786)ا به معني زندگي است برنج براي نيمي از مردم دني
ها بوده و بر اساس تأمين غذا براي نسل حاضر از مشكالت اساسي دولت (.Chauhan & Johnson, 2011: 119کنند )استفاده مي

ر ميرند و اين در حالي است که توليد مواد غذايي دو گرسنگي مي نامناسب غذيهها نفر در اثر تآمار سازمان ملل متحد هر ساله ميليون
هاي برنج، از عوامل اصلي کاهش کيفيت و کميت محصول اند، کاهش يافته است. بيماريکشورهايي که با افزايش جمعيت مواجه

استان  ويژهل اصلي کشاورزان شمال کشور بهآورند. برنج محصوبوده و هر ساله خسارت زيادي به اين محصول استراتژيك وارد مي
سزايي دارد. با وجود اين با کاهش منابع آب و کاهش بارندگي چنين از نظر اقتصادي اهميت بهگيالن است و از نظر تأمين غذا و هم

 از جمله وهاي برنج د. يكي از اين موانع، بيمارينروي توسعه اين محصول در استان گيالن برداشته شوساالنه بايد موانع پيش
محصول برنج را که غذاي اصلي مردم اين  %90در بنگال، 19۴2اي برنج است. اين بيماري در سال قهوهبيماري لكه ،هاآن ترينمهم

 90تا  ۴0کشور بود، از بين برد و باعث بروز قحطي در اين کشور گرديد که در اثر آن هزاران نفر از گرسنگي جان باختند. کاهش 
هاي مختلفي در مورد (. در ايران نيز گزارش78: 1387ي محصول در اثر شيوع اين بيماري در دنيا گزارش شده است )صدروي،درصد

 (. 23، 1383و کهگيلويه و بويراحمد به اين بيماري وجود دارند )صفري مطلق،  آلودگي مزارع برنج گيالن، گلستان، فارس
تغيرهاي م برخي توانايي مديريت ريسك واز عوامل مهم مديريتي کشاورزان يعني  اين نتيجه رسيد که بين يكي( 138۶) روستا

شورت با مساحت زمين و م ،نگرش نسبت به ريسك، ميزان عملكرد در هكتار، سطح زيرکشت گندم حصيالت،مورد مطالعه از قبيل ت
تحصيالت، ميزان عملكرد و مشارکت اجتماعي چون سطح داري وجود دارد که از نظر موثر بودن عواملي همکارشناسان رابطه معني

 با پژوهش حاضر در انطباق است.
آفات مزارع برنج  بررســـي ميزان اثرگذاري عوامل مديريتي بر کنترل(، در پژوهش 138۶مقدم و همكاران )پيش از اين حســـني

صادي، اجتماعي و فردي که در غالب عوامل مازندران سيدند که عوامل اقت شده، به اين نتيجه ر سي  سمديريتي برر م اند در اتالف 
 تاثير مستقيم دارند.

( نشان داد که اگر از عناصر بيولوژيك مناسب در کنترل اين آفت استفاده شود 138۶) نتايج حاصل از پژوهش زارع و همكاران
پاشي از جمعيت هش سمکه با کاضمن اين ،چنين مصرف سم را کاهش دادنحو موثري ميزان جمعيت و خسارت آن و همتوان بهمي

 ماند. در ضمن اگر کنترل بيولوژيك به طور صحيح مديريتزيست از آلودگي مصون مي دشمنان طبيعي سفيدبالك حمايت و محيط
 شده دارد. پاشيشود امكان افزايش عملكرد نيز فراهم است و از نظر کيفي محصول شرايطي برابر با تيمارهاي سم

 ( به1389) انو بايگ خوار برنج در منطقه طوالش، نورحسيني نياکيکنترل بيولوژيكي کرم ساقه در پژوهشي تحت عنوان پذيرش
رنج برحسب خوار بداري بين دو گروه پذيرنده و نپذيرنده کنترل بيولوژيكي کرم ساقهکه تفاوت آماري معني نداين نتيجه رسيد

ترويجي و نيروي کار مزرعه وجود دارد که نتايج آن با نتيجه  ـ هاي آموزشيمتغيرهاي ميزان تحصيالت، ميزان شرکت در فعاليت
 هاي آموزشي و سطح سواد مطابقت دارد.اين تحقيق از نظر موثر بودن متغيرهايي مانند شرکت در کالس

ه دو کگيري کشاورز است و نشان داد ( تاييدي بر تاثيرگذاري عوامل مديريتي بر تصميم1390نتايج حاصل از تحقيق اسدپور )
 پژوهش حاضر مطابقت دارد.با وري تاثيرگذار است و از اين نظر آعامل سن و تعداد قطعات زراعي در احتمال پذيرش اين فن

ر کاعنوان بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر دانش کشاورزان گندم( نيز در پژوهشي ديگر با 1390ان )بحيدري سار
اقتصادي را مورد بررسي قرار داد و با در نظر داشتن متغيرهاي عضويت در تعاوني،  -اجتماعي پيرامون مديريت آب زراعي، عوامل

ين نتيجه اميزان اراضي کشت گندم، استفاده از خدمات ترويجي، ميزان مشارکت اجتماعي، سطح تحصيالت و عضويت در تعاوني، به
 اران وجود دارد که با پژوهش حاضر مطابقت دارد.کداري بين سطح سواد و دانش فني گندمي معنيرسيد که رابطه

در  ها و علوم جديدهم ديده شد يكي از عوامل مديريتي، نوع نگرش کشاورزان به تكنولوژي تحقيقطور که در نتايج اين همان
بين نگرش  داريبه اين نتيجه رسيد که رابطه معني (1391) قديميهاست که در اين خصوص گيري از آنبخش کشاورزي و بهره

وه هاي ترويجي مرتبط با کشاورزي ارگانيك و شيکشاورزان به کشاورزي ارگانيك و متغيرهاي مستقل تحصيالت، شرکت در کالس
 دارد. سازگاريکشت وجود دارد و از اين جهت با اين تحقيق 

ا هت هزينه باالي مصرف اين نهادهزيست برآورد گردد در آن صور هاي شيميايي بر سالمت انسان و محيطاگر هزينه خسارت نهاده
هاي هرز در مزارع هاي مختلف کنترل علف( در پژوهشي به بررسي روش1391) نيا پاشا و همكاران. يوسفشودمشخص ميبيشتر 

ا هزيست و باالبودن نسبت منافع به هزينه به خاطر کاهش آلودگي محيط زراعيبرنج پرداخته و به اين نتيجه رسيدند که روش 
 کند. تر از روش شيميايي بوده و نتايج پژوهش حاضر را در مورد اولويت روش کنترل زراعي تاييد ميرون به صرفهمق
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(، به اين نتيجه رسيد که بين متغيرهايي چون تعداد اعضاي خانواده، سطح زيرکشت، متوسط عملكرد، 1392) پيش از اين جوادپور
ولوژيك کننده از روش بيکاران استفادههاي متفرقه بين دو گروه شاليدرآمد حاصل از فعاليت و کاريدرآمد ساالنه، درآمد حاصل از برنج

فاوت در تواند به دليل تکه نشانگر عدم انطباق با نتايج تحقيق حاضر است که مي داري وجود نداردو روش شيميايي اختالف معني
چي و يك آفت و نيز تفاوت در انتخاب روش کنترل اين عوامل زاي قارزننده به محصول برنج يعني عامل بيماريعامل خسارت

 .بار باشدزيان
بي کاري با روش کنترل انتخابين جنسيت، سن و سابقه برنجبه اين نتيجه رسيد که در تحقيق خود  (1393پور سالكويه )فالح

 ،ر اينداري وجود دارد. عالوه باختالف معني کشت و روش کنترل،داري وجود ندارد ولي بين سطح زيرگويان ارتباط معنيتوسط پاسخ
ارشناسان طوري که کداري وجود داشت بهبين نظرات کارشناسان و کشاورزان در مورد روش کنترل بيماري بالست برنج، اختالف معني

در برخي يق حاضر ا تحقکه ب ردندکولي بيشتر کشاورزان از روش شيميايي استفاده مي کردندهاي کنترل را توصيه ميترکيبي از روش
تواند با نوع بيماري مورد بررسي در ارتباط باشد بدين معني که موارد انطباق داشت ولي در مواردي سازگاري نداشت که دليل آن مي

 اي، از آگاهي بيشتري برخوردارند.بسياري از کشاورزان در مورد بيماري بالست در مقايسه با بيماري لكه قهوه
کش در مزارع پنبه ( در پژوهشي که به بررسي اثرات مخرب سموم آفتAzeem Khan et al., 2002) رانهمكا خان وعظيم

ميايي آگاهي جايگزين مناسبي براي روش شيهاي پيشگيرانه و استفاده از روش پيشروش يجه رسيدند کهنت اين به اختصاص داشت
هاي بهداشتي، بازيافت ضايعات ها در راه مراقبتاين هزينه که کردندکاهد و توصيه بوده و از هزينه سنگين واردات سموم مي
 . کشاورزي و تحقيق و توسعه مصرف گردند

هاي هرز در هاي کنترل علف( که به مقايسه اقتصادي روشEtejere et al., 2013) جره و همكاراننتايج حاصل از پژوهش اته
 کنترل زراعي بر روش کنترل شيميايي بود و نشان داد که بيشترين سود اقتصادي هايمزارع بادام پرداختند نيز تاييدي بر اولويت روش

 ت.هاي تحقيق حاضر سازگاري داشو با يافته دهدهاي ناشي از کنترل شيميايي را کاهش ميهزينه که شودمياز وجين دستي حاصل 

 گیری نتیجه
سن، سابقه فعاليت در بخش کشاورزي، مالكيت زمين و شرکت در  چون سطح تحصيالت،در اين پژوهش بررسي عواملي هم

ترويجي، به صورت جزئي و تك به تك در غالب يك مفهوم کلي با عنوان عوامل مديريتي نشان داد بين اين  -هاي آموزشيکالس
 وش شيميايي مورد مطالعه اختالفعوامل در دو گروه کشاورزان استفاده کننده از روش کنترل زراعي و کشاورزان استفاده کننده از ر

داري وجود دارد. به اين صورت که در مورد متغير سن، افرادي که سن کمتري داشتند از روش زراعي براي کنترل بيماري لكه معني
واد سکردند. کساني که سطح تحصيالت باالتري داشتند از روش زراعي آگاهي داشتند و کساني که از سطح اي برنج استفاده ميقهوه
اي هکردند. شرکت در کالستر و به مراتب مضرتر بودند استفاده ميهاي شيميايي که آسانتري برخوردار بودند از روشپايين

ن کمتر و توان نتيجه گرفت سکننده در انتخاب نوع کنترل بيماري بود. ميترويجي نيز يكي از متغيرهاي مهم و تعيين  -آموزشي
اي ترويجي هتواند دليلي براي آگاهي بيشتر از آثار مخرب سموم در محيط زيست باشد و شرکت در کالسسطح تحصيالت باالتر مي

اي برنج انتخاب کنند. داشتن شغل دوم و در نتيجه هاي بهتري را براي کنترل بيماري لكه قهوهکاران روشکمك کرده تا شالي
پردازند. هاي جديد ببا دغدغه کمتري به کشاورزي و تحقيق و آموختن روش کارانکار باعث شد تا شاليباالرفتن درآمد ساالنه شالي

در اين پژوهش مشارکت اجتماعي بيشتر کشاورزان درسطح متوسط بود. مذاکره در مورد مشكالت و مسائل شخصي و خانوادگي، 
و در اين  ت آموزشي در سطح پاييني بودندکاران در زمينه مشارکت اجتماعي بود. بيشتر کشاورزان از نظر فعاليمهمترين اولويت شالي

ناخت کاران در مورد شترويجي کمترين اولويت را داشت. سطح دانش فني شالي -هاي آموزشيزمينه آمادگي براي شرکت در کالس
ولويت در ا هاي هرز اطراف مزرعه بيشتريناي برنج در سطح متوسط بود. در اين زمينه از بين بردن علفو کنترل بيماري لكه قهوه

ترين قسمت آن در زمان برداشت و سوزاندن بقاياي گياهي قرار داشت. کنترل بيماري را داشت و در مرحله بعدي، قطع ساقه از پايين
 دادند.هاي هواشناسي ميچنين آنها کمترين اولويت را به استفاده از دادههم

درآمد ساالنه حاصل از برنج  بين کشاورزان و کارشناسان اختالف چون متوسط عملكرد شلتوك و در اين تحقيق بين متغيرهايي هم
جه گرفت توان نتيتر از کارشناسان  بود که ميداري وجود داشت؛ به اين صورت که ميزان اين دو متغير از نظر کشاورزان پايينمعني
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وليد نابع و در نتيجه باالرفتن هزينه تهاي ترويجي سبب عدم استفاده درست از مبودن سطح سواد و شرکت نكردن در کالسپايين
 شده است.

را انتخاب  هاييروش بايد اندرکاران بخش آموزش و ترويج کشاورزيبيشتر کشاوزان پايين بود و از اين رو دست سطح تحصيالت
هاي روش استفاده ازتواند تمايل کشاورزان به آموزش مستمر و عملي اثربخش است و مي کنند تا موثرترين آموزش را داشته باشند.

براي  لذا تالش ،وجود بياورد. نداشتن تحصيالت مناسب زارعين يكي از مسائل مهم و تهديدي در بخش کشاورزي استزراعي را به
از دانش فني نسبتا  کارانبسياري از شالي هاي نوين آشنا کند.ها را با مزاياي روشتواند آنافزايش سطح تحصيالت کشاورزان مي

توجه يكي از مشكالت کشاورزان عدم ها در زمينه آموزش به کشاورزان نوپا استفاده کرد.توان از تجربيات آنو مي بودند رخوردارخوبي ب
تواند با دانش فني باال ميو دادن کشاورزان باسابقه بنابراين، مشارکت .ها توسط کارشناسان کشاورزي و مروجين بودبه نظرات آن

 ها و ساير کشاورزان منطقه شود.ر آنباعث ايجاد انگيزه د
راگيري آيد، انگيزه کشاورزان را براي فوجود ميهاي توليد بهکاري که به سبب باالبودن هزينهاز برنج حاصل بودن سطح درآمدپايين

عامل  دتواتها ميينهکاران براي پايين آوردن هزآورد. از اين رو، کمك به شاليهاي آموزشي پايين ميدانش جديد و شرکت در کالس
ها بود. لذا پرداخت هاي آنترين دغدغهکاران به دريافت وام از از بزرگمشكالت مالي و نياز اکثر شالي موثري در ايجاد انگيزه باشد.

ت و ام گرفپژوهش حاضر در محدوده شهرستان لنگرود در استان گيالن انج تر کند.ها را کمتواند اين دغدغهبهره نيز ميهاي کموام
 ها نيز انجام گيرد.شود چنين تحقيقاتي در ساير شهرستانپيشنهاد مي

سي قرار گرفته بود  صادي، اجتماعي و فردي مورد برر شاورزي و اپيدمي يك بيماري يا آفت، از نظر اقت شكالت ک پيش از اين م
سي همه سئلهآن ولي برر ست که کمتر به آن توها در غالب عوامل مديريتي م ست. لذا توجه به تمامي ويژگياي ا شده ا اي هجه 

 تواند بسياري از مشكالت کشاورزي را حل کند.فردي و زندگي کشاورز مي
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