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 چکیذُ

 .تواعی باغذاراى استاى گیالى اس دیذگاُ کارضٌاساى درگیز در طزح آهارگیزی باغذاری صَرت گزفتّذف بزرسی هطکالت اجا تحمیك حاضز ب

ًفز اس  91 .ًفز اس کارضٌاساى کطاٍرسی بَدًذ 19جاهعِ آهاری ایي تحمیك  .اًجام ضذ 9831ایي هطالعِ بِ رٍش پیوایص تَصیفی در اسفٌذ هاُ 

با تَجِ . آٍری اطالعات، پزسطٌاهِ بَدابشار جوع .دفی اًتخاب ٍ بِ عٌَاى حجن ًوًَِ آهاری هَرد هطالعِ لزار گزفتٌذکارضٌاساى بِ طَر تصا

لذا جْت تحلیل پزسطٌاهِ . باضذهیّای حاصل اس سَاالت باس پزسطٌاهِ هٌاسبی بزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُ بِ ایٌکِ تحلیل چٌذ پاسخی تکٌیک

سَاد بَدى اکثزیت باغذاراى در صذر هسائل هطزح ضذُ تَسط ٍ بی تحصیالت پاییيًتایج ًطاى داد کِ  .استفادُ گزدیذفَق اس ایي رٍش آهاری 

ٍجَد تفکزات سٌتی ٍ بیص اس حذ لذیوی در هیاى باغذاراى، عذم ٍجَد اطالعات ّوچَى  هسائلی هطکل،در کٌار ایي  .کارضٌاساى لزار داضتٌذ

ّا بِ ضْز ٍ رٍی آٍردى بِ هطاغل غیز اس هْاجزت رٍستاییاى بِ خصَظ جَاىذاری باغ در هیاى باغذاراى، کافی در سهیٌِ باغذاری ٍ ًگْ

 ار دادى آى در رأس اهَر باغذاری،عذم دستزسی بِ داًص رٍس باغذاری ٍ لز یاد بِ اداهِ کطاٍرسی ٍ باغذاری،کطاٍرسی، ًبَد عاللِ ٍ رغبت س

الت ٍ ّا، خزیذاراى هحصَارتباط اجتواعی ضعیف باغذاراى با فزٍضٌذگاى ًْادُ ٌظن بزای باغذاراى،ی هتزٍیج -ّای آهَسضیعذم ٍجَد کالس

 .اس هْوتزیي هسائل هطزح ضذُ تَسط کارضٌاساى بَدًذسایز باغذاراى 

 ، استاى گیالىعی، باغذاری، کارضٌاساى، آهارگیزاجتوا هطکالت: کلوات کلیذی
 

 همذهِ

ثدلیل هدبٍزت ثب دزیبی خصز یکی اش هٌبعك هْن کطبٍزشی  اهب ،تسیي استبًْبی کطَز هیجبضدکی اش کن ٍسؼتی زغن ایٌکِػلی استبى گیالى

دز ػدیي حدبد دز سدبلْبی اخیدس ًَسدبًبت ٍ      . دّدد کِ هحػَالت ثبغی ٍ شزاػی استساتطیکی هتؼددی زا دز کطَز پَضص هی کطَز است

ِ   . تَاًد ثسیبز تأثیسگراز ثبضدد دز ایي هیبى هسبئل اختوبػی هی .تهطکالت شیبدی دز تَلید ایي هحػَالت ثِ ٍخَد آهدُ اس  ثدِ عدَزی کد

دز ًظسیِ . غبدق ثبضد ایتَاًد تب اًداشُاختوبػی هی –گیسد تسکیت دٍ ًظسیِ ًَسبشی ٍ زٍاًطٌبسی ثسای تحَالتی کِ دز زٍستبّب اًدبم هی

تغییدس ضدسایظ اختودبػی ٍ    . تغییسات اختوبػی، ایدئَلَضی افدساد اسدت  آٍزی ًیسٍی هحسکِ تغییس اختوبػی است ٍ ػبهل ػودُ ًَسبشی، في

آگدبّی اختودبػی    (.1379ًوب، خْب)التػبدی خبهؼِ تٌْب اش زاُ آهَشش ثِ افساد اهکبًپریس است تب ثِ خَد آیٌد ٍ ًیبش ثِ اکتسبة زا ثبال ثجسًد 

هطدبزکت   .آیدد ّدب ثدِ ضدوبز هدی    یدت لٍ هطدبزکت افدساد دز فؼب   ّبی تَسؼِ ٍ اختوبػی ضدى افساد اش هْوتسیي ػٌػس دز پریسشاش فؼبلیت

زج اش فسد است ٍ دازای لدزت اخجبز ٍ الصاهی است کِ ثِ کوک آى، خَد زا ثِ فسد تحویدل  باختوبػی، چگًَگی ػول، تفکس ٍ احسبظ، خ

آى دز تػویوبت ٍ زضدبیت ثشدص ثدَدى    َدى هطبزکت ثسای آًبى ٍ اعویٌبى اش تأثیس ثافساد دز غَزت داضتي تػَز پبداش، هسخح . کٌدهی

ّدب، ثساسدبظ هَلؼیدت افدساد ٍ     کبزّب ٍ ّوچٌیي ثب ٍخَد آگبّی اش هَاًغ ٍ سدّب، ًداضتي ّساظ، ثشَزداز ثَدى اش اًگیصُ ٍ ٍخَد هطدَق 

ي ٍ هدرّت افدساد،   سًتبیح ثسخی تحمیمبت ًطبى دادُ است کِ هٌصلت اختوبػی ثبال، هتأّل ثَدى،  .کٌٌدتدبزة هثجت، دز اهَز هطبزکت هی

-دز زًٍد فؼبلیت ّبی خوؼیزسبًِاستفبدُ اش ، ّبی ػوَهیفؼبلیت سیبسی، دزآهد ثبال، هیصاى تحػیالت، ضغل ثْتس، اػضبی ضَزا ٍ سبشهبى
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اسدتبى گدیالى    ضٌبسبیی هطکالت اختوبػی ثبغددازاى  حمیك حبضس ًیص ثب ّدف ثسزسی ٍت .(1384لبسوی، )ّبی خبهؼِ اّویت شیبدی دازد 

 .َزت گسفتغ
 

 ّاهَاد ٍ رٍش

خبهؼِ آهبزی ایي تحمیك زا کبزضٌبسبى دزگیس دز . دز استبى گیالى غَزت گسفت 1389ایي هغبلؼِ ثِ زٍش پیوبیص تَغیفی دز اسفٌدهبُ 

هغبلؼِ لساز د ًفس اش ایي کبزضٌبسبى ثِ ػٌَاى حدن ًوًَِ آهبزی هَز 17. ًفس ثَدًد 21دادًد کِ ضبهل تطکیل هیعسح آهبزگیسی ثبغدازی 

ّبی حبغل یک هٌبسجی ثسای تدصیِ تحلیل دادُتحلیل چٌد پبسشی تکٌ ثب تَخِ ثِ ایٌکِ. ثَدآٍزی اعالػبت، پسسطٌبهِ اثصاز خوغ. گسفتٌد

 اثتدا. دُ ضداستفبآهبزی الت اختوبػی ثبغدازاى اش ایي زٍش ثبضد، لرا خْت تحلیل سَاد هسثَط ثِ هطکّب هیاش سَاالت ثبش پسسطٌبهِ

هتغیس  8کِ  کبزضٌبظ ثیطتسیي پبسخ ازائِ ضدُ ثَد یکپبسخ تَسظ  8 .ّب تَسظ افساد هَزد هغبلؼِ هطشع گسدیدحداکثس تؼداد پبسخ

 .دادُ ضد 23-01ًَع هطکل تَسظ کلیِ کبزضٌبسبى هغسح ضدُ ثَد کِ ثِ ایي هطکالت هغسح ضدُ کدّبی  23 ّوچٌیي .تؼسیف گسدید

 .ٍ تحلیل آهبزی لساز گسفتٌدهَزد تدصیِ  SPSS16افصز ثب استفبدُ اش ًسم  ّبدادُ
 

 ًتایج ٍ بحث

 7/11ثِ عَزی کِ . سَاد ثَدى اکثسیت ثبغدازاى هْوتسیي هطکل اختوبػی ثبغدازى ثَدًتبیح ایي تحمیك ًطبى داد کِ تحػیالت پبییي ٍ ثی

یالت، دزآهد ٍ زتجِ ضغلی افساد دز تؼییي پبیگبُ التػبدی ٍ عجك هغبلؼبت اًدبم ضدُ تحػ. ّب دز زاثغِ ثب ایي هسئلِ ػٌَاى ضددزغد پبسخ

ای ّبی حسفِهٌد اش هْبزتکِ افساد تحػیل کسدُ، ثسٍتٌود ٍ ثْسُاحتوبد ثیطتسی ٍخَد دازد هؼتمدًد  هحممبى .ثسیبز تأثیسگرازًد اختوبػی

تفکسات سٌتی ٍ ثیص اش حد لدیوی دز هیبى ثبغدازاى  ٍخَد(. 1388ًَزٍشی ٍ ثشتیبزی، )ثبالتس، ٍاخد ایستبزّبی هطبزکت خَیبًِ ثبضٌد 

ّبی هغسح ضدُ تَسظ کبزضٌبسبى دز زاثغِ ثب ایي دزغد اش کل پبسخ 4/10ثِ عَزی کِ . دٍهیي هطکل اسبسی ثبغدازاى استبى گیالى ثَد

 َهیي هطکل هغسح ضدُ اش هدوَعػدم ٍخَد اعالػبت کبفی دز شهیٌِ ثبغدازی ٍ ًگْدازی ثبؽ دز هیبى ثبغدازاى س. هطکل اختوبػی ثَد

هْبخست زٍستبییبى ثِ خػَظ . ایي هسئلِ زا ذکس کسدًد%( 2/41)ًفس اش پبسشگَیبى  7ثَد کِ کِ  هطکل ذکس ضدُ تَسظ کبزضٌبسبى 23

بزضٌبسبى ًفس اش ک 5. ضدپبسخ هغسح ضدُ زا ضبهل هی 77دزغد اش هدوَع  1/9ّب ثِ ضْس ٍ زٍی آٍزدى ثِ هطبغل غیس اش کطبٍزشی خَاى

ػدم دستسسی ثِ داًص زٍش ثبغدازی ٍ لساز دادى آى دز . ًجَد ػاللِ ٍ زغجت شیبد ثِ اداهِ کطبٍزشی ٍ ثبغدازی زا هغسح کسدًد%( 4/29)

ًفس اش کبزضٌبسبى دزگیس دز عسح  4. ضدّب زا ضبهل هیدزغد اش پبسخ 5/6کِ  زأظ اهَز ثبغدازی اش خولِ هسبئل ٍ هطکالتی ثَد

تسٍیدی هٌظن ثسای ثبغدازاى زا ثِ ػٌَاى یکی اش هطکالت  -ػدم ٍخَد کالسْبی آهَشضی %( 5/23)بغدازی استبى گیالى آهبزگیسی ث

یکی دیگس اش هسبئل ٍ هطکالتی کِ تَسظ کبزضٌبسبى هغسح ضد ازتجبط اختوبػی ضؼیف . بػی پیص زٍی ثبغدازاى هغسح کسدًداختو

 9/3. ضدّب زا ضبهل هیدزغد اش کل پبسخ 2/5ى هحػَالت ٍ ّوچٌیي سبیس ثبغدزاى ثَد کِ ّب ٍ خسیدازاثبغدازاى ثب فسٍضٌدگبى ًْبدُ

دزغد اش  6/17ّب هسثَط ثِ هطکل خوؼیت شیبد اش لحبػ ثؼد خبًَاز دز زٍستبّبی استبى گیالى ثَد کِ تَسظ دزغد اش کل پبسخ

حبضس دز عسح فَق هغسح ضد، ًجَد %( 6/17)فس اش کبزضٌبسبى ً 3اش دیگس هسبئل ٍ هطکالتی کِ تَسظ . ػٌَاى ضد( ًفس 3)پبسشگَیبى 

ّبی اضبفی ثِ کَدّبی ضیویبیی اختػبظ یبزاًِ کِ هؼتمدًدهحممبى . ّب ثَدّبی الشم دز زاثغِ ثب هیصاى ٍ شهبى هػسف ًْبدُآهَشش

زغن هسبئل هغسح ضدُ کوجَد چٌیي ػلی .کٌد ٍ ػدم پبیدازی هحیظ شیست زا ثِ ّوساُ خَاّد داضتهػسف غیس ثٌْیِ آًْب زا تطدید هی
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ػدم اػتوبد کبفی ٍ الشم ثِ کبزضٌبسبى ثشص . ّبیی ػدم تَلید زا دز ثسیبزی هَازد ثِ ٍخَد آٍزدُ است کِ ًیبش ثِ تأهل ثیطتسی دازدًْبدُ

اش هسبئل ػدم اعویٌبى ثِ ػلن کطبٍزشی ٍ ػدم پریسش ًکبت تشػػی اش سَی ثبغدازاى ٍ کطبٍزشی ثِ دلیل ػدم ازائِ خدهبت هٌبست 

ّبی خدید ٍ هدزى دز شهیٌِ ػدم پریسش تکٌَلَضی. زا ػٌَاى کسدًد هسبئلایي دزغد اش پبسشگَیبى ّس یک اش  6/17کِ  ًدهْوی ثَد

یکی اش هْوتسیي ػَاهل هؤثس ثس ایدبد . ّب زا دز ثس گسفتخدزغد اش کل پبس 6/2ًگْدازی ٍ عساحی ثبغبت ّن اش خولِ هسبئلی ثَد کِ 

ّب، اش خولِ ثرٍز ازلبم ایي ًْبدُ. ّبی خدید استّبی هشتلف، ثِ ٍیطُ ًْبدًَُسبى دز تَلید هحػَالت کطبٍزشی هیصاى استفبدُ اش ًْبدُ

ٍزی هَخت افصایص ثْسُزلبم پسهحػَد ّستٌد، اش فٌبٍزی اّب کِ اش اخصای اغلی دز استفبدُ کصپسهحػَد، کَدّبی ضیویبیی ٍ آفت

تَاًد ثِ عَز ّوصهبى ثبػث افصایص ًَسبًبت تَلیدی ٍ ّب هیایي دز حبلی است کِ، استفبدُ اش ایي ًَآٍزی. ضًَدّبی کطبٍزشی هیفؼبلیت

دز حبد تَسؼِ ثِ دلیل ًبتَاًی ٍ  ثٌبثسایي پریسش تکٌَلَضی ثِ ٍیطُ دز کطبٍزشی کطَزّبی. ضَددز ًتیدِ، افصایص زیسک تَلید ًیص هی

ّبی کطبٍزشی سٌتی ٍ ّوچٌیي ٍخَد ػلت آضٌبیی آًْب ثب سیستن ّب ثِػدم توبیل ثؼضی اش تَلیدکٌٌدگبى ثِ تغجیك سغَح ًْبدُ

. (1385تسکوبًی ٍ ضدسی، )هحدٍدیتْبی ًْبدی ٍ فسٌّگی دز ایي کطَزّب ٍ دز ًتیدِ، افصایص زیسک تَلید یک هسئلِ اسبسی است 

هدجَز ثَدى ثِ ثبغدازی ثِ دلیل ًداضتي ضغل هٌبست ٍ دز ثسخی هَازد ضغل دٍم، ػدم دستسسی ثبغدازاى ثِ ػبهلیي تسٍیح دز زٍستبّب، 

ّبی ازتجبعی، ًگبُ سغح پبییي خبهؼِ ثِ ضغل ثبغدازی ٍ ازشش لبئل ًطدى ّب ٍ ًظبمزسبًی ٍ آگبّی دادى هٌبست تَسظ زسبًِػدم اعالع

 .ازائِ ضدُ است 1خدٍد  دز اًتْبیسبیس هسبئل هغسح ضدُ . دزغد پبسشگَیبى هغسح ضد 8/11ّس کدام تَسظ ثسای ثبغداز 
 

 اس دیذگاُ کارضٌاساى درگیز در طزح آهارگیزی باغذاریاستاى گیالى باغذاراى  اجتواعی هطکالتفزاٍاًی : 9جذٍل 

 ّبدزغد هَزد ّبدزغد پبسخ ّبفساٍاًی پبسخ اختوبػی هطکالت زتجِ

7/11 9 سَاد ثَدى اکثسیت ثبغدازاىتحػیالت پبییي ٍ ثی 1  9/52 

4/10 8 ٍخَد تفکسات سٌتی ٍ ثیص اش حد لدیوی دز هیبى ثبغدازاى 2  1/47 

1/9 7 ػدم ٍخَد اعالػبت کبفی دز شهیٌِ ثبغدازی ٍ ًگْدازی ثبؽ دز هیبى ثبغدازاى 3  2/41 

1/9 7 ٍ زٍی آٍزدى ثِ هطبغل غیس اش کطبٍزشی ّب ثِ ضْسهْبخست زٍستبییبى ثِ خػَظ خَاى 4  2/41 

5/6 5 ًجَد ػاللِ ٍ زغجت شیبد ثِ اداهِ کطبٍزشی ٍ ثبغدازی 5  4/29 

5/6 5 ػدم دستسسی ثِ داًص زٍش ثبغدازی ٍ لساز دادى آى دز زأظ اهَز ثبغدازی 6  4/29 

2/5 4 تسٍیدی هٌظن ثسای ثبغدازاى –ّبی آهَشضی ػدم ٍخَد کالظ 7  5/23 

2/5 4 ّب، خسیدازاى هحػَالت ٍ سبیس ثبغدازاىازتجبط اختوبػی ضؼیف ثبغدازاى ثب فسٍضٌدگبى ًْبدُ 8  5/23 

9/3 3 خوؼیت شیبد اش لحبػ ثؼد خبًَاز دز زٍستبّبی استبى گیالى 9  6/17 

9/3 3 ...(آالت ٍ کَد، سن، هبضیي)ّب ّبی الشم دز زاثغِ ثب هیصاى ٍ شهبى هػسف ًْبدًُجَد آهَشش 10  6/17 

9/3 3 ػدم اػتوبد کبفی ٍ الشم ثِ کبزضٌبسبى ثشص کطبٍزشی ثِ دلیل ػدم ازائِ خدهبت هٌبست 11  6/17 

9/3 3 ػدم اعویٌبى ثِ ػلن کطبٍزشی ٍ ػدم پریسش ًکبت تشػػی اش سَی ثبغدازاى 12  6/17 

6/2 2 غبتّبی خدید ٍ هدزى دز شهیٌِ ًگْدازی ٍ عساحی ثبػدم پریسش تکٌَلَضی 13  8/11 

6/2 2 هدجَز ثَدى ثِ ثبغدازی ثِ دلیل ًداضتي ضغل هٌبست ٍ دز ثسخی هَازد ثِ ػٌَاى ضغل دٍم 14  8/11 

6/2 2 ػدم دستسسی ثبغدازاى ثِ ػبهلیي تسٍیح دز زٍستبّب 15  8/11 

6/2 2 ّبی ازتجبعیّب ٍ ًظبمزسبًی ٍ آگبّی دادى هٌبست تَسظ زسبًِػدم اعالع 16  8/11 

6/2 2 ًگبُ سغح پبییي خبهؼِ ثِ ضغل ثبغدازی ٍ ازشش لبئل ًطدى ثسای ثبغداز 17  8/11 
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3/1 1 ػبدت کسدى ثبغدازاى ثِ دزیبفت خدهبت زایگبى اش خْبد کطبٍزشی ٍ هساکص خدهبت کطبٍزشی 18  9/5 

3/1 1 ّبی ػوَهی ثِ هسبئل ٍ هطکالت پیص زٍی ثبغدازاىاّویت ًدادى زسبًِ 19  9/5 

3/1 1 کٌٌدگبى هحػَالت ثبغیم ازتجبط هستمین ثبغدازاى ثب خسیدازاى ٍ هػسفػد 20  9/5 

3/1 1 حضَز افساد غیس ثَهی دز زٍستبّب ٍ دز ًتیدِ اختالف سلیمِ دز هدیسیت کطبٍزشی دز زٍستبّب 21  9/5 

3/1 1 ّبی خدهبتی ٍ هؤسسبت تسٍیدیتجلیغبت ًبدزست ٍ ثیبى زاّکبزّبی غیسهؼمَد اش سَی ضسکت 22  9/5 

3/1 1 ّبی هؼتجس ثیوِ اختوبػیػدم اهکبى ثیوِ ضدى کطبٍزشاى ٍ ثبغدازاى دز سبشهبى 23  9/5 

9/452 100 77 خوغ     
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Abstract 

This study was conducted in order to find out the social problems of gardeners in Guilan province 

from viewpoint of actuary experts of gardening. This study was carried out by descriptive survey at 

March 2011. Target population was formed from 21 agriculture experts that sample size was including 

17 experts. Questionnaire was used as the main tool to collect data. Data was analyzed using the multi-

response analysis. Results showed that the little education level and illiteracy among more gardeners were at top 

of represented issues by experts. Also, thoughts of traditional among gardeners, lack of adequate 

information regarding gardening among gardeners, migration of rural gardeners to city and job change, 

interest lack of gardeners for continue of agricultural and gardening, lack of accessibility to knowledge 

of gardening, lack of accessibility to educational-extensional classrooms, poor social relationships of 

gardeners with suppliers of agriculture inputs, products buyers and other gardeners were among the 

most important issues presented by experts. 

Key word: Social problems, Gardening, Experts, Actuary, Guilan Province. 
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