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 :.Chilo suppressalis (Lep ر بر مدیریت آفت ساقه خوار نواری برنجاجتماعی موث-بررسی عوامل اقتصادی

Pyralidae) در استان مازندران 

ترانه اسکو
1

، مجید حسنی مقدم 
2

،  وحید خسروی
3

، محسن عمرانی
4

،  لیال زارع
5

و  محدثه قلندری
6 

 معاونت مازندران -موسسه تحقیقات برنج کشور -6و  5و  4و   3و  1
 گیاهپزشکی موسسه تحقیقات -2

taraneh_osku@ yahoo.com  
 

هزار هکتار از اين ميزان مربوط به استان مازندران است. کرم ساقه خوار  220هزار هکتار است که  630سطح زيرکشت برنج در کشور 
همچنين هزينه و مشاهده تفاوت بسيار در ميزان توليد و عملکرد يک رقم برنج و نواري آفت کليدي اين محصول در شمال ايران است. 

سود خالص ارقام در مناطق گوناگون و حتي در مناطقي که از نظر اقليم )آب، خاک، هوا و....( در شرايط يکساني قرار دارند، اين سوال را 
ر اين مقاله برگرفته از يک پژوهش ميداني است که به منظوبرمي انگيزد که اين اختالف بديهي و آشکار ناشي از چه مسئله اي است. 

انجام شده است. براي انجام اين مطالعه  94-93بررسي چالش ها و تنگناهاي موجود در مديريت آفات برنج در استان مازندران طي سالهاي 
)بهشهر و گلوگاه(، مرکز )آمل و بابل( و غرب  سه منطقه استان، در شرق بهره بردار از 162با استفاده از روش نمونه گيري طبقه بندي شده 

شامل زارعين آموزش ديده در روش مدرسه مزرعه اي هم مي گردد(. اطالعات موردنياز از طريق تکميل انتخاب شدند ) ن و رامسر()تنکاب
تخمين تابع هزينه و توليد نسبت ارزش اقتصادي در تصميم زارع به روش -پرسشنامه از بهره برداران نمونه بدست آمد. نقش عوامل فني

( و  Eta، ايتا ))2و نقش عوامل اجتماعي با استفاده از آزمون کاي مربع )يميايي بکار رفته به متوسط قيمت توليد نهائي نهاده سموم ش
. نتايج نشان داد که ميزان آمد به دست پرسشنامه مختلف قسمتهاي در درصد 2/80 اعتبار ضريب .وي کرامر مورد بررسي قرار گرفت

طور نسبي  مناسب بود و اکثريت کشاورزان براي ارقام محلي زودرس به يک بار به مصرف سموم براي کنترل ساقه خوار در کشت اول
سمپاشي اکتفا کردند ولي در کشت رتون و نشاکاري مجدد، بعضي ازآنها بيش از سه مرتبه هم سمپاشي کردند. بيشترين ارتباط و 

(. بدين معني که گستردگي قطعات زمين تأثير سوء r=  408/0همبستگي تعداد قطعات زمين و ميزان توليد محصول در هکتار مشاهده شد )
بر ميزان عملکرد داشت. بر خالف فرضيات تحقيق، متغير کيفي تحصيالت در تابع هزينه نشان داد که در صورت عدم وجود شرايط مطلوب 

شت. همچنين  به غير از دو هاي رسمي نقش مثبتي بر افزايش محصول و کاهش هزينه نخواهد داهاي کاربردي، آموزشو عدم آموزش
عامل تمايل به کاهش مصرف سموم و اعتقاد به تأثير دشمنان طبيعي در کنترل آفات، بين بقيه عوامل )تعداد دفعات سمپاشي براي کنترل 

و تنظيم تاريخ ساقه خوار نواري در نسل اول، انتخاب راهکار مناسب براي کنترل آفات برنج، معيار انتخاب براي زمان مناسب کنترل آفات 
کاشت براي فرار از خسارت ساقه خوار(، ارتباط معني دار مشاهد شد و قوي ترين ارتباط بين تعداد دفعات سمپاشي در کنترل نسل اول ساقه 

 کاهش مصرف سموم توسط کشاورزان (  مشاهده شدکه نشان دهندهr=  430/0خوار نواري و تشکيل مدرسه مزرعه اي کشاورزان )

 مي باشد.  آموزش ديده

 مديريت تلفيقي.  -مدرسه مزرعه اي کشاورزان  –برنجکاران  واژه های کلیدی:
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