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  شهرينگها توسط باغداران شهرستان مشكشرفتار كاربرد آفت

  چكيده

اگر چه اين مواد نقش اساسي در كنترل آفت، . ها جزء اصلي كشاورزي مدرن هستندكشامروزه آفت

. ولي اثرات مخربي بر سالمت انسان ها و محيط زيست ايجاد مي كنند هاي هرز دارندها و علفبيماري

اين . پرداخته است شهرها توسط باغداران شهرستان مشكينكشرفتار كاربرد آفتتحقيق حاضر به بررسي 

كليه باغداران سيب شهرستان مشكين شهر  تحقيقجامعه آماري  .تحقيق به روش پيمايشي انجام شد

الزم  هايدادهاي انتخاب و به صورت تصادفي چندمرحله باغداران نفر از ٢٠٠اي متشكل از نمونه .اندبوده

كه روايي آن توسط متخصصين به دست آمد و براي  ابزار تحقيق پرسشنامه بود. آوري گرديدجمع

 نتايج نشان داد. رديدگمطالعه راهنما انجام و اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال  سنجش پايايي آن يك

ها و دفع ظروف آفت كش در حد مطلوبي نبود، اكثر كشاورزان اقدامات ايمني كشكه نحوه نگهداري آفت

در اثر كردند، استفاده از ادوات حفاظتي در حد مطلوبي نبود، كمتر از بيست درصد كشاورزان را رعايت مي

ت شده و به بيمارستان مراجعه كردند، بيشترين عارضه ناشي از آفت يكار با آفت كشها دچار مسموم

ها كارشناسان كشمورد آفت ترين منابع اطالعاتي كشاورزان درمهم. سوزش چشم و تاري ديد بود ،كشها

ها كشرات آفتي نسبت به مخاطتبكشاورزان نگرش مث اكثر. كشاورزي و فروشندگان سموم بودند

نتيجه حاصل از تحليل رگرسيون . دانش كشاورزان در زمينه آفت كشها در حد متوسطي بود. داشتند

ها سن، سطح ترين متغيرهاي تبيين كننده رفتار كشاورزان در كار با آفت كشنشان داد كه مهم

  .اندتحصيالت و تجربه بوده

  .حفاظتي، دانش، نگرشآفت كش، رفتار ايمني، ادوات : كلمات كليدي
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 وهدف مقدمه : اول فصل

 

  مقدمه -١-١

، داماالس و الفتروهوراينوس، ٢٠٠٩داماالس، ( مدرن هستند يد كشاورزيتول يها جزء اصلكشآفت

تواند اثرات يشود كه ميكش در جهان به كار گرفته ملوگرم آفتيارد كيليم ٥با يساالنه تقر .١)٢٠١١

 يرا به سالمت ييسك بااليداشته باشد و ر يستيو تنوع ز ييره غذايرهدف، زنجيبر موجودات غ يميوخ

ها بر كشكه آفت يرغم اثرات مثبتيعل. ٢)٢٠١٣ورگر و بوبيس، ( ل كنديست تحميط زيانسان و مح

ل به بهبود يمزرعه، تبد يورش بهرهيمثل افزا ٣)٢٠١١احمد و همكاران، ( دارند يانسان يو زنذگ يكشاورز

سك را ين رياستفاده از آنها چند ٤)٢٠٠٨اسنلدر و همكاران، ( يخانوار كشاورز ين غذا برايدرآمد و تام

داسگوپتا و ( كنديل ميك كل تحميست به عنوان يط زيرهدف و محيانسان، موجودات غ يسالمتبه 

   .٥)٢٠٠٧همكاران، 

است كه  ين خطرات شغليترين و جديترعيشا ييايمين مواد شيمن از ايراياز استفاده غ يت ناشيمسموم

 ٦)٢٠١٤( براساس گزارش فائو. شوند يدر حال توسعه با آن مواجه م يدر كشورها يكارگران كشاورز

از كار مرتبط با  يياياز كشاورزان زامب% ٤٣و  يكياز كشاورزان مكز% ٢٥، ياز كشاورزان هند% ٢٣حدوداً 

  .برنديت مرتبط با آفت كشها رنج ميمسموم

در حال توسعه شامل استفاده از آفت  يها در كشورهاا بداستفاده كردن از آفت كشيمن يراياستفاده غ

گراورمان و ( ش از حديب يسمپاش ،٧)٢٠٠٩ون هوي و همكاران، ( ممنوع شده توسط دولت يهاكش

                                                           
1Damalas, 2009; Damalas and Eleftherohorinos, 2011  

2Verger and Boobis, 2013  

3 Ahmed et al., 2011 

4 Snelder et al., 2008 

5 Dasgupta et al., 2007 

6 FAO, 2014  
7 Van Hoi et al., 2009  
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ح آفت يناصح ينگهدار ،٢)٢٠١١استدلينگر و همكاران، ( يحفاظت -فقدان لوازم خود، ١)٢٠١٣همكاران، 

، و در ٤)٢٠٠٨داماالس و همكاران، ( هاكشاستفاده نامناسب از ظروف آفت ،٣)٢٠٠٦ايبيتايو، ( هاكش

طور كه به همان( يدنيا آب آشاميها بعنوان ظرف غذا كشد، استفاده از ظروف شسته شده آفتيموارد شد

كارنامورثي و همكاران، ( )گزارش شد يوپيه  و اتيجرياز كشاورزان در ن% ٧٧.٢و % ٣٥.٤ب توسط يترت

ران رتبه اول سرطان يان كرده اند كه ايران بيبهداشت ا ترا  مقامات وزارياخ .٥)٢٠٠٦تيجاني،  ،٢٠١٢

ن يك سوم از اي. شوند ينفر ساالنه به سرطان مبتال مهزار  ٧٠ن آمار، يبراساس ا. را در جهان دارد يمر

   .٦)٢٠١٥منفرد و همكاران، ( آفت كشها است يايبه بقا يمحصوالت كشاورز يسرطان ها به علت آلودگ

اسنلدر و همكارا، (  حققانمها، كشنه آفتيو هز ي، سالمتي، اقتصاديطيست محيرغم مشكالت زيعل

جهان سوم  يكنند كه كشاورزان كشورهاياستدالل م) ٢٠٠٧، داسگوپتا و همكاران، ٢٠٠٧٧، آتريا، ٢٠٠٨

  .ها را ادامه خواهند داد كشاستفاده از آفت

كاهش  يهان گام در توسعه برنامهياند كه اولاستدالل كرده ٨)١٩٩٦(كوح و جياراتنام  رابطهن يدرا

ها دانش، نگرش و رفتار كشاورزان در باره آفت كش ين اندازه مساله با بررسييها تعكشخطرات آفت

  .است

آفت  ييايميكنترل ش يداريپا يارتقا يها براكشرفتار كشاورزان در مورد استفاده از آفت يدرك كم

نه سطوح ين، گزارشات در زميبا وجود ا. است يست اساسيزطيكشاورزان و مح يها و حفظ سالمتكش

  .است يها اغلب ناكافات استفاده از آفت كشيكشاورزان و عمل يدانش و آگاه

                                                           
1 Grovermann et al., 2013 

2 Stadlinger et al., 2011  

3 Ibitayo, 2006 

4 Damalas et al., 2008 

5 Karunamoorthi et al., 2012; Tijani, 2006 

6  Monfared et al., 2015 

7  Atreya, 2007 

8 Koh and Jeyaratnam (1996) 
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تواند يآفت كش ماستفاده از . تر از حد انتظار استدهيچيپ يليرفتار كشاورزان در استفاده از آفت كشها خ

داماالس و (  سطح دانش، فروشندگان سموم ،)٢٠٠٧آتريا، ( تير جنسينظ يمتاثر از عوامل متعدد

داماالس و ( ادراكات ،٢)٢٠١٠داماالس و هاشمي، ( ، سن ١)٢٠١٤، يانگ و همكاران، ٢٠٠٦همكاران، 

، خان ٢٠١٣، موهانتي و همكاران، ٢٠١٢، هاشمي و همكاران، ٢٠١١، هاشمي و داماالس، ٢٠١٠هاشمي، 

  .باشد )٢٠٠٩ون هوي و همكاران، ( و كشت يزراع يتفاوت ها ي، و حت٣)٢٠١٥و همكاران، 

باغداران . باشديب ميژه سيبه و يد كننده محصوالت باغياز مناطق مهم تول يكين شهر يشهرستان مشك

ر ياخ يرسانند كه در سال ها ين باغات به مصرف ميسموم را در ا يادير زين شهرستان هر ساله مقاديا

ب، يت مصرف سموم در باغات سيل وضعيبه دل. قرار گرفته است ين مساله مورد توجه گسترده ايا

را انجام  يكه كار سمپاش يانكند كه از جمله كارگران و كشاورز ين رابطه بروز ميدر ا يمشكالت متعدد

ط يمح يعالوه برآن، آلودگ. رنديگ ين آفت كشها قرار ميما در معرض قرار گرفتن ايدهند مستق يم

ن يدرا. آن است يامدهايمحصوالت به آفت كشها از جمله پ يانسانها، آلودگ يست، مخاطرات سالمتيز

 يالزم را برا يتواند راهكارها يشهرستان من يرفتار كاربرد آفت كشها توسط باغداران ا يرابطه، بررس

  .كند. نه مصرف آفت كشها ارايه نمايديت بهيريمد ياستگذاريس

است كه كشاورزان و  ين خطرات شغليترين و جديترعيمن از آفت كش ها شايراياز استفاده غ يت ناشيمسموم

) ٢٠١٤( براساس گزارش فائو .شوند يم ران با آن مواجهيژه ايدر حال توسعه به و يدر كشورها يكارگران كشاورز

از كار مرتبط با  يياياز كشاورزان زامب% ٤٣و  يكياز كشاورزان مكز% ٢٥، ياز كشاورزان هند% ٢٣حدوداً (

ران رتبه اول يان كرده اند كه ايران بيرا  مقامات وزارت بهداشت اياخ.. برنديت مرتبط با آفت كشها رنج ميمسموم

ن يك سوم از اي. شوند ينفر ساالنه به سرطان مبتال م ٧٠٠٠٠ن آمار، يبراساس ا. را در جهان دارد يسرطان مر

عالوه برآن، ). ٢٠١٥منفرد و همكاران، ( آفت كشها است يايبه بقا يمحصوالت كشاورز يسرطان ها به علت آلودگ

محصول  يكشاورزان و آلودگ يسالمت يبرا يك معضل جدين شهر به يه سموم در باغات مشكيرو يمصرف ب

                                                           
1 Damalas et al., 2006a; Damalas et al., 2006b; Yang et al., 2014 

2 Damalas and Hashemi, 2010  

3 Damalas and Hashemi, 2010; Hashemi and Damalas, 2011; Hashemi et al., 2012; Mohanty et al., 2013; 
Khan et al., 2015   
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مشكالت موجود  ييتواند ضمن شناساين كشاورزان ميشناخت رفتار كاربرد سموم در ب. ل شده استيتبد

  .ديه نمايح سموم در منطقه مورد مطالعه  ارايمصرف صح يالزم را برا يراهكارها

  

  پيشينه تحقيق - ٢-١

در سالمتي كشاورزان و محيط زيست با توجه به كاربرد گسترده آفت كشها در سطح جهان و نقش آن 

مطالعات پيشين نشان . ها در جهان صورت گرفته استمطالعات وسيعي در زمنيه رفتار مصرف آفت كش

روزله و ( داد كه استفاده از آفت كشها ممكن است خطراتي جدي براي كيفيت آب و خاك آگرواكوسيستم

  .اشته باشدد  ٢)٢٠١٢، كيائو و همكاران، ١٩٩٧، پينگالي و همكاران( و سالمتي انسان ١٩٩٧،١، همكاران

با بررسي علل عدم استفاده سمپاشي كنندگان آفت كشها از لوازم حفاظت  .٣)٢٠١٠(فئوال و بيندر 

شخصي نشان دادند كه هنجار اجتماعي توصيفي تاثيرمعني داري بر استفاده از تجهيزات حفاظت شخصي 

افزون بر داشتن تجربه مرتبط با مسايل سالمتي مرتبط با آفت كش، ) ١: موارد زير نيز مهم بودند. داشت

جالب توجه است . ادراك اين كه مانع كار كردن مي شود) ٤سهم انجام كاربست افت كش، و  )٣سن، ) ٢

چون انطباق با . كه تاثير اين عوامل براي اجزاي مختلف تجهيزات حفاظت شخصي فرق مي كرد

هنجارهاي اجتماعييك منبع سخت گيري در نظام است، تغيير رفتاري ممكن است يك گذار ناپيوسته را 

  شكل دهد

استفاده از آفت كش ها در بين كشاورزان و كنش ذينفعان مرتبط عوامل موثر بر  ٤)٢٠١٥(فان و همكاران 

. هشت رفتار حفاظتي توسط كشاورزان به نمايش گذاشته شدنتايج نشان داد كه . مورد مطالعه قرار دادند

ها، و مطالعه آفت كشنگهداري دقيق و ايمن آفت كشها، تعويض لباس و دوش گرفتن بعد از كاربست 

. ها قبل  از مصرف آنها بيشترين فراواني رفتار محافظتي را داشتندكشهاي برچسب ظرف افتدستوالعمل

                                                           
1 Rozelle et al. (1997) 

 

2 Pingali et al. (1997); Qiao et al. (2012)   

3 Feola & Binder(2010) 

4 Fan et al.(2015) 
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كاران داشتند اما به دليل سود سطح تحصيالت بيشتري از گندم) ميوه كار(كشاورزان سبزيكار و باغدار 

رفتار . قبلي به كاهش مصرف آفت كش نداشتند پايين و فقدان اعتماد به دولت و فروشندگان سموم گروه

  حفاظتي كشاورزان قويا متاثر از ادراك آنها نسبت به پيامدهاي رفتار آنها بود     

- براساس يك پيمايش اوليه خانوار در شمال دشت چين، اين مطالعه نشان مي ،١)٢٠١٣(چن و همكاران 

رويه ها قويا با استفاده بياستفاده از آفت كشدهد كه فقدان دانش كشاورزان در زمينه مديريت آفت و 

براساس اين مطالعه بهبود آگاهي و دانش كشاورزان مي تواند به طور بالقوه . آنها از آفت كشها مرتبط است

  ها را كاهش دهدكشمصرف آفت% ١٥-١٠

و روش نامناسب  هاكششان دهنده سطح بااليي از استفاده ناامن از آفتن )٢٠٠٦(ايبيتايو  نتايج مطالعه

با وجود اين كه بيش از . همچنين دانش در باره آفت كشها اندك بود. ها استكشدفع ظروف خالي آفت

نيمي از كشاورزان آب آشاميدني خود را از چاه ها بدست مي آودرند بيشتر پاسخگويان نسبت به اين كه 

سطح پايين دانش درباره آفت . بودندآيا ممكن است آفت كش آب زير زميني راآلوده كند يا خير مطمئن ن

كش ها به سطح نسبتاٌ پايين تحصيالت و اين كه تقريبا تمام پاسخگويان هرگز در برنامه هاي آموزشي 

  . آفت كش شركت نكرده بودند نسبت داده شد

با بررسي مسايل حفاظت شخصي مرتبط با استفاده از آفت كشها در توليد  ٢)٢٠١٥(الزجالي و همكاران 

ورزي در شمال عمان نشان دادند كه استاندارهاي ايمني مرتبط با آفت كش در اغلب مزارع شمال كشا

ها اغلب در محل زندگي كارگران كشاورزي نگهداري مي شود، استانداردهاي كشعمان ضعيف است، آفت

ي براي ايمني كال با سطح تحصيالت كارگران كشاورزي افزايش مييابد، عضويت در انجمن كشاورزان محل

  .افزايش استانداردهاي ايمني كارگران كشاورزي تاثير گذار است

شخصي در هنگام كار با  با بررسي استفاده كشاورزان از ادوات حفاظت  ٣)٢٠١٦(داماالس و عبداهللا زاده 

ادوات اكثر كشاورزان رفتار بالقوه ناايمني را در رابطه با استفاده از محصوالت آفت كش نشان دادند كه 

 ادوات حفاظتشخصينشان دادند، تجربه مسموميت با آفت كش در گذشته بر استفاده از  حفاظتشخصي

                                                           
1 Chen et al.(2013) 
2 Al Zadjali et al.(2015) 
3 Damalas &, Abdollahzadeh (2016) 
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 شخصي ادوات حفاظتآفت كش تاثير مثبتي بر استفاده از ) مضر بودن(تاثير مثبت گذاشت، ادراك خطر 

  .اعمال نمود شخصي ادوات حفاظتاعمال كرد، سن زياد تاثير منفي معني داري بر استفاده از 

ها با كشراجع با آفت) قصد(اي براي پيش بيني تصممات كشاورزان در مطالعه )٢٠١٥( منفرد و همكاران

نفري  در شهرستان دير در جنوب ايران با استفاده از مدل گسترش يافته تئوري  ١٥٠استفاده از نمونه 

تئوري  نشان  دادند كه مدل گسترش يافته بهبودي در متغيرهاي استاندارد  ١رفتار برنامه ريزي شده

تحليل رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد كه تگرش، . براي پيش بيني نيت استرفتار برنامه ريزي شده 

از واريانس نيت هاي كشاورزان را % ٦٣هنجار ذهني، كنترل رفتاري ادراك شده و همانندي مي توانند 

  . ندتبيين كن

با مطالعه سطوح دانش و عمل مرتبط با آفت كشها و اثرات معكوس آنها در بين  )٢٠١٣(موهانتي 

رويه كرده كارگران كشاورزي در پودوچري هندوستان نشان دادند كه از آفت كشها استفاده يا استفاده بي

اختن نادرست آفت كشها دور اند. و دركل آگاهي كارگران كشاورزي در زمينه آفت كشها كافي نبود. بودند

يافته هاي اين مطالعه بر آموزش كارگران . و ظروف آنها مي تواند براي محيط زيست خطرساز باشد

ها براي جلوگيري از خطرات سالمتي و زيست محيطي كشكشاورزي راجع به استفاده ايمن و كافي آفت

  .تاكيد دارد

ها بي دانش و عمليات مرتبط با استفاده از آفت كشدر مطالعه اي با هدف ارزيا ٢)٢٠١٠(زيود و همكاران 

در يك اجتماع كشاورزي در فلسطين و براي تعيين متداول ترين عاليم خود گزارش شده مرتبط با در 

هاي ايمني هاي دانش و رويهداري بين نمرهها نشان دادند همبستگي معنيكشمعرض قرار گرفتن آفت

ها در صورت نگهداري محصوالت آفت كش در خانه، آماده كردن آفت كشرفتار ناايمن به  . وجود داشت

آشپزخانه، دور انداختن ناكافي ظروف خالي آفت كشها، خوردن و آشاميدن در حين كاربرد آفت كشها، و 

شايع ترين عاليم مسموميت خودگزارش شده درارتباط با . استفاده ناكافي از لباس حفاظتي شناسايي شد

همبستگي منفي معني دار . هاي پوستي، سردرد، تعرق مفرط، و اسهال بودت كشها جوشاستفاده از آف

                                                           
1 (TPB) 

2 Zyoud, et al. (2010) 
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نتايج اين مطالعه نشان داد كه اكثر . يافت شد قوي بين  عاليم مسموميت و نمرات اقدامات حفاظتي

 هاي آموزشي بيشتري راجع به ايمني و استفاده از آفتكارگران كشاورزي در اين ناحيه نياز به برنامه

  .است ازيمورد ن زيمن تر نيا يهاكشاستفاده از آفت جيقانون تروكشها دارند و 

  

  هدف از اجرا -٣-١

مي  "شهرباغداران سيب شهرستان مشكين توسطها كشبررسي رفتار كاربرد آفت"هدف كلي اين تحقيق 

  .براي نيل به اين هدف كلي اهداف اختصاصي زير مورد بررسي قرار خواهد گرفت. باشد

  شهرهاي اقتصادي اجتماعي باغداران شهرستان مشكينبررسي ويژگي

  بررسي ميزان استفاده از لوازم حفاظت شخصي هنگام سمپاشي توسط باغداران

  ها توسط باغدارانكشبررسي شيوه نگهداري آفت

  ها توسط باغدارانكشهاي دفع ضايعات آفتبررسي شيوه

  هاكشآفتبررسي دانش و نگرش كشاورزان نسبت به 

  بررسي عوامل مؤثر بر استفاده از لوازم حفاظت شخصي توسط باغداران

  عضوها كشبررسي عوامل مؤثر بر دانش و نگرش باغداران نسبت به كاربرد آفت
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  مواد و روش: فصل دوم

ق يك تحقيها داده يو بر حسب نحوه گردآور يقات كاربرديق حاضر از لحاظ هدف جزء تحقيتحق

و به روش  ياست كه به صورت پيمايش يدانيآن به صورت م ياجرا ينحوه. است يشيرآزمايغ يفيتوص

از نظر پارادايم تحقيق، اين تحقيق در گروه . انجام شده است ١٣٩٥ - ١٣٩٦ يسال زراع يبرا يمقطع

جامعه . شودين شهر انجام ميان باغداران شهرستان مشكيق در مين تحقيا. قرار دارد يمك يهاپژوهش

 يابزار گردآور. شهرستان مشكين شهر مي باشدب در يدكننده سيه باغداران توليكلآماري تحقيق شامل 

شامل  يبخش اطالعات عموم چهاراست كه شامل  يادر پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته هاداده

ها، كشدر حين كاربرد آفت يمنيرفتار ا ،ياستفاده از لوازم حفاظت ،تي، سابقه مسموممتغيرهاي تحقيق

   .باشد يم دانش، نگرش و ادراك باغداران نسبت به سموم آفت كش

سطح ، )متاهل يا مجرد(، وضعيت تاهل )روستا يا شهر(، محل سكونت )سال(متغيرهاي تحقيق شامل سن 

د اعضاي ، تعدا)كشاورزي، غير كشاورزي(، وضعيت اشتغال )كمتر از ديپلم، ديپلم و دانشگاهي(تحصيالت 

ارقام سيب باغات، سطح كشت باغات  شركت در برنامه هاي ترويجي، ،)سال(خانوار، تجربه كشاورزي 

، زمان فروش محصول، نوع آفات مشاهده شده در باغات سيب، نوع آفت كشهاي مصرفي توسط )هكتار(

مسموميت ناشي عوارض ها، شكنحوه نگهداري آفتها در سال، كشدفعات و مقادير مصرف آفتباغداران، 

، رفتار )مورد ٨( هاكش، ميزان استفاده از لوازم حفاظتي هنگام كار با آفت)مورد ٩( هاشك از كار با آفت

 ، دانش)منبع ٥( ، منابع اطالعات و ميزان اعتماد به منابع)مورد ١٢( بهداشتي كشاورزان هنگام سمپاشي

 يها هيگواكثر  .باشدها ميكشداران نسبت به آفتباغ )گويه ٧( و ادراك )گويه ٧( ، نگرش٩گويه ٦(

ن شده يتدو) از پنجيامت(شه يتا هم) كياز يامت( خيلي كمكرت از يل يا نهيف پنج گزيپرسشنامه در ط

پرسشنامه  ييايپا يجهت بررس. د قرار گرفتييمورد تا يد گروه آموزشيپرسشنامه توسط اسات ييروا. است

دست آمده از اين هاي بهپرسشنامه آزمون گرديد و سپس با استفاده از داده ٣٠ز يك نمونه اوليه شامل ين

براين اساس، . ميزان پايايي با روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد SPSSپرسشنامه و به كمك نرم افزار 

) يمنياقدامات ا( ياستفاده از لوازم حفاظت يو برا ٧٤/٠ت يضريب آلفاي كرونباخ براي سابقه مسموم
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براي تحليل داده ها از آماره هاي فراواني، درصد، ميانگين،  .بدست آمد ٨٣/٠ يمنيرفتار ا يبراو  ٨٧/٠

  . هاي رگرسيون استفاده شده استانحراف معيار، تحليل همبستگي و تحليل

  

  ف منطقه مورد مطالعه يتوص-١-٢

دومين شهر بعد شهرستان مشكين شهر به مركزيت شهر مشكين شهر از شهرستان هاي استان اردبيل و 

ين تقسيمات كشوري داراي سه شهر به نامهاي مشكين شهر راز مركز استان است كه بر اساس آخ

،الهرود و رضي و داراي چهار بخش به نامهاي بخش مركزي ،ارشق ،مرادلو و مشكين شرقي و دروازه 

تراكم جمعيت (كيلومتر مربع وسعت  ٣٦١٥.٢نفر جمعيت به مساحت  ١٦٤٠٠٧روستا و  ٧٠٤دهستان و 

كه از طرف شمال با شهرستان گرمي و از طرف جنوب با شهرستان سراب و ) نفر ٤٥در هر كيلومتر مربع 

كيلومتر  ٥٦از غرب با شهرستان اهر و از طرف شرق با شهرستان اردبيل و از طرف شمال شرقي به طول 

 .)١شكل ( با كشور جمهوري آذربايجان هم مرز است

  

  ن شهريق، شهرستان مشكيمنطقه تحق -١شكل 
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يكي از مناطق عمده كشاورزي و  ب و هواي مناسب و خاك حاصلخيز،آشهرستان به دليل دارا بودن ن يا

در اين شهرستان انواع محصوالت تابستاني و بعضي از محصوالت زمستاني . دامپروري استان مي باشد

مانند انگور و سيب و گوجه فرنگي به مناطق كشت شده و توليدات آنها عالوه بر مصرف داخلي در مواردي 

محصوالت غالب و مهم كشاورزي و دامي منطقه عبارتند از غالت،حبوبات،نباتات . ديگر صادر مي گردد

علوفه اي،دانه هاي روغني،سيب،انگور،صيفي جات،گوشت قرمز،گوشت سفيد،شير و عسل كه عسل 

 .ستان مي باشدتوليدي آن به نام عسل سبالن سوغاتي معروف اين شهر

مربوط به باغات ) درصد ٩.٣٧(هكتار  ١٤٦٩١ميزان ، )هكتار١٦١٤٤٦(از كل اراضي زير كشت شهرستان 

ب ير كشت سيسطح ز وبوده كه در سطح استان مقام اول را از لحاظ توليدات كمي و كيفي دارا مي باشد 

درصد از  ٨٠ .شود يبرداشت مهزار تن محصول از آن  ٩١و بوده ) درصد ٥.٢٧(در آن هفت هزار هكتار 

ر ارقام يو هفت درصد مربوط به سا يدرصد رقم شك ١٣،  يب مربوط به رقم قرمز لبنانيباغات س

در  يو باغدار بخش كشاورزي. درصد مي باشد ١٥ميزان توسعه باغات شهرستان ساالنه حدود .است

نفر از جمعيت  ٤٥١٦نفر از جمعيت روستا و  ٢٨٤٨٠اقتصاد منطقه جايگاه ويژه اي داشته به طوريكه 

نفر  ٣٠٩٢ن تعداد ياز ا .اشتغال دارنديو باغداردر امور كشاورزي ) نفر ٣٢٩٩٦در مجموع (شهرنشين 

  . باشند يب ميد كننده سينفر تول ١٤٩٢ن افراد ين ايباشند كه از ب يباغدار م

  

  جامعه و نمونه -٢-٢

مركز آمار ( باشد ينفر م ٣٢٩٩٦ن شهر شامل يه باغداران شهرستان مشكيپژوهش حاضر كل يجامعه آمار

حجم نمونه با  .شد نييتع يبصورت تصادفمشخص شده  يآمار جامعهن ياز ب يريگنمونه. )١٣٩٠ايران، 

چند  يتصادف يريگاز روش نمونهق ين تحقيدر ا. دينفر برآورد گرد ١٢٠٠استفاده از فرمول كوكران

  .  گردد ين مييتع يباغداران به طور كامال تصادف. استفاده شده است ايمرحله

  

                                                           
1. Cochran 
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  ـ فرضيات و سواالت تحقيق ٣-٢

  :فرضيات تحقيق

داري ها رابطه معنيكشبين ويژگي هاي اقتصادي اجتماعي باغداران و سطح دانش و نگرش آنها نسبت به آفت

  وجود دارد

داري وجود سطح دانش و آگاهي باغداران و استفاده از لوازم حفاظت شخصي هنگام سمپاشي رابطه معنيبين 

  دارد

  .دار وجود داردهاي اقتصادي اجتماعي باغداران و ميزان استفاده از لوازم حفاظتي رابطه معنيبين ويژگي

  :سواالت تحقيق

  توسط كشاورزان چگونه است؟وضعيت استفاده از لوازم حفاظت شخصي هنگام سمپاشي 

  كنند؟كشاورزان سموم آفت كش را چگونه نگهداري و استفاده مي

  ها چگونه است؟كشسطح دانش و آگاهي كشاورزان نسبت به آفت

  ها چگونه است؟كشنگرش باغداران نسبت به آفت
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  ج ينتا: فصل سوم

  يت شناختيجمع يهايژگيو -١- ٣

از . سال بوده است ١٤/١٠ار يبا انحراف مع ٩٠/٥٢ يپاسخ دهندگان در نمونه مورد بررس ين سنيانگيم

 يم بنديسال تقس ٥٢ش از يسال و ب ٥١تا  ٣١سال،  ٣٠ان  به سه گروه كمتر از ي، پاسخگوينظر سن

 يدرصد از  پاسخ دهندگان در نمونه مورد بررس ٥/١٣دهد،  ينشان م) ١(همان طور كه جدول . شدند

ن تجربه يانگيم. سال بوده اند ٥٢ش از يدرصد ب ٤٤سال و  ٥١تا  ٣١درصد  ٥/٤٢سال،  ٣٠ر از كمت

درصد  ٢٥محل سكونت . سال بوده است ٠١/١٣ار يسال با انحراف مع ١٧/٢٥افراد مورد مطالعه  يكشاورز

 ٨/٨٧رد و درصد پاسخ دهندگان را افراد مج ٢/١٢. باشند يدرصد ساكن روستا م ٧٥ان شهر و ياز پاسخگو

تر از  نييدرصد از پاسخ دهندگان پا ٨/٥٠الت يسطح تحص. دهد يل ميدرصد آنان را افراد متاهل تشك

ت اشتغال در بخش يوضع. باشد يم يالت دانشگاهيدرصد تحص ٦/٢٠پلم و يدرصد د ٦/٢٨پلم، يد

تعداد خانوار ن يهمچن. باشد يمه وقت ميدرصد ن ١٦درصد از پاسخ دهندگان تمام وقت و  ٨٤ يكشاورز

  .)١جدول (باشد ينفر م ٦ش از يدرصد ب ٥/١٩نفر و  ٦تا  ٢درصد  ٤١نفر،  ٣تا  ١درصد  ٥/٣٩
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 )n= ٢٠٠( انيپاسخگو يت شناختيجمع يهايژگيو - ١جدول 

انحراف   ميانگين  درصد  فراواني  طبقات  متغيرها

  معيار

  

  سن

  ٩٠/٥٢  ٥/١٣  ٢٧  سال ٣٠كمتر از 

  

١/١٤  

  ٥/٤٢  ٨١  سال ٥١تا  ٣١

  ٤٤  ٨٨  سال ٥٢بيش از 

      ٢٥  ٥٠  شهر  محل سكونت

  ٧٥  ١٣٦  روستا

      ٢/١٢  ٢٢  مجرد  وضعيت تاهل

  ٨/٨٧  ١٧٨  متاهل

  

  سطح تحصيالت

      ٨/٥٠  ١٠٨  پايين تر از ديپلم

  ٦/٢٨  ٥٤  ديپلم

  ٦/٢٠  ٣٨  تحصيالت دانشگاهي

وضعيت اشتغال 

  در كشاورزي

      ٨٤  ١٦٨  تمام وقت

  ١٦  ٣٢  نيمه وقت

  

  تعداد خانوار

    ٥/٣٩  ٧٩  نفر ٣تا  ١

٨/١  

  

  ٤١  ٨٢  نفر ٦تا  ٤  ٧٤/٠

  ٥/١٩  ٣٩  نفر ٦بيش از 

  ٠١/١٣  ١٧/٢٥  -   -   -   تجربه كشاورزي

  

همان . درج شده است) ٢(در جدول  ينوع محصول باغداران در نمونه مورد بررس :سيب نوع محصول

باشد و  يم%) ٨٥( ١٧٠ يمربوط به رقم لبنان قرمز با فراوان ين فراوانيشتريبدهد،  يج نشان ميطور كه نتا
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ب پاسخ ينوع رقم س%)  ٦( ١٢ ير ارقام با فراوانيو سا%)  ٩( ١٨ يپس از آن رقم لبنان زرد با فراوان

  . دهد يل ميدهندگان را تشك

  )بيرقم س(نوع محصول  يع فراوانيتوز - ٢جدول 

  درصد  فراواني  نوع محصول

  ٨٥  ١٧٠  لبنان قرمز

  ٩  ١٨  لبنان زرد 

  ٦  ١٢  ر ارقاميسا

  

 ٧٢(نفر از افراد مورد مطالعه  ١٥٤دهد سطح باغات  ينشان م ٣همانطور كه جدول . مساحت باغ

  .باشد يهكتار م ٦تا  ٤ن ين افراد بياز ا) درصد  ٢٨(نفر  ٤٦هكتار بوده و مساحت باغ  ٣تا  ١ن يب) درصد

  ناسطح باغات باغدار يع فراوانيتوز - ٣جدول 

  درصد  فراواني  ):هكتار(مساحت باغ 

  ٧٢  ١٥٤  هكتار ٣تا  ١

  ٢٨  ٤٦  هكتار ٦تا  ٤

  

پس از ) درصد ٦٢(از افراد مورد مطالعه  يدهد بيش از نيمينشان م ٤همانطور كه جدول . زمان فروش

محصول را در سردخانه ) درصد ٣٨(از افراد مورد مطالعه  يرسانند و تعداد محدود يدن به فروش ميچ

  . رسانند يره كرده و اسفند ماه به فروش ميذخ

  زمان فروش محصول يع فراوانيتوز - ٤جدول 

  درصد  فراواني  :زمان فروش

  ٦٢  ١٢٤  دنيپس از چ

  ٣٨  ٧٦  اسفند ماه



د ياه، كرم سفيكردند كه شامل لكه س

ن آفات در قالب نمودار يا يفراوان. ب

اه يمربوط به لكه س آفت مشاهده شده

  .باشد يم ١٥ ي

  

  توزيع فراواني نوع آفت هدف

. ارائه شده است) ٢(آفت كش مورد استفاده باغداران در نمودار 

ن افت يكنند ا ين باغداران از شش نوع آفت ك جهت مبارزه با آفات استفاده م

زان ين ميشتريباشد،ب يم يبات مسينون، قارچ كش و ترك

د با يپرا يزان مصرف مربوط به استام
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كردند كه شامل لكه س يب معرفيس يپاسخ دهندگان شش نوع آفت برا. نوع آفت هدف

بيسه سيشانك و ل يماري، بيشه طوقه، لكه غرباليدگ ريشه، پوس

آفت مشاهده شده بيشترين شود، مي مشاهده)١(نمودار در چنانكه. ارائه شده است

يب با فراوانيسه سيمربوط به ل ين فراوانيو كمتر ٢٠٠ يب با فراون

توزيع فراواني نوع آفت هدف -١نمودار 

آفت كش مورد استفاده باغداران در نمودار . ينوع آفت كش مصرف

ن باغداران از شش نوع آفت ك جهت مبارزه با آفات استفاده ميشود ا چنانكهمشاهدهمي

نون، قارچ كش و تركيازيد، ديپرا يتال، استاميشامل لئونا، كاپ

زان مصرف مربوط به استامين ميو كمتر ٢٠٠ يتال و قارچ كش با فراوانيمصرف مربوط به كاپ

  .باشد يم ١٨٠

Series1

 

  

نوع آفت هدف

شه، پوسير

ارائه شده است) ١(

ب با فراونيس

  

نوع آفت كش مصرف

چنانكهمشاهدهمي

شامل لئونا، كاپها  كش

مصرف مربوط به كاپ

١٨٠ يفراوان



  

  توزيع فراواني نوع آفت كش مصرفي

درصد از افراد مورد  ٢٠بيش از  يكم

از افراد مورد مطالعه  يكنند، نزديك به نيم

 بار آفت ٧ش از يدرصد افراد ب ٥/٣٧

  دفعات مصرف آفت كش در سال

  درصد  فراواني

٢١  ٤٢  

٥/٤١  ٨٣  

٥/٣٧  ٧٥  

از باغداران ) درصد٥/١٩(از افراد مورد مطالعه 

تر آفت كش يل ٢تا  ١درصد از افراد مورد مطالعه 
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توزيع فراواني نوع آفت كش مصرفي -٢نمودار

  

كم ٥با توجه به اطالعات جدول . آفت كش در سالدفعات مصرف 

كنند، نزديك به نيم يبار در سال آفت كش مصرف م ٤تا  ٢)  درصد ٢١

٥دهند و  يبار آفت كش مورد استفاده قرار م ٧تا  ٥) درصد

  .كنند يكش مصرف م

دفعات مصرف آفت كش در سال -٥جدول 

  :دفعات مصرف آفت كش در سال

  بار ٤تا  ٢

  بار  ٧تا  ٥

  بار ٧ش از يب

از افراد مورد مطالعه  يتعداد بسيار محدود. مقدار مصرف آفت كش در هكتار

درصد از افراد مورد مطالعه  ٥/٨٠. كنند يآفت كش در هكتار مصرف متر 

  ).٦جدول (كنند  يدر هكتار استفاده م

Series1

 

دفعات مصرف 

٢١(مطالعه 

درصد ٥/٤١(

كش مصرف م

  

مقدار مصرف آفت كش در هكتار

تر يل ٤تا  ٣

در هكتار استفاده م
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  مقدار مصرف آفت كش در هكتار يع فراوانيتوز - ٦جدول 

  درصد  فراواني  ):ليتر(مقدار مصرف آفت كش در هكتار 

  ٥/٨٠  ١٦١  تريل ٢تا  ١

  ٥/١٩  ٣٩  تريل ٤تا  ٣

  

 يبرا ياز كارگر محل) درصد١٠(از افراد مورد مطالعه  يتعداد بسيار محدود.كننده باغات يسمپاش فرد

باشد و  يبر عهده عضو خانواده م ياز افراد مورد مطالعه سم پاش ٢/٤٣ يبرا. كنند ياستفاده م يسمپاش

  ).٧جدول (كنند  ياستفاده م يباغ از سمپاش محل يدرصد از افراد مورد مطالعه جهت سمپاش ٨/٤٦

  كننده در روستا يافراد سمپاش يع فراوانيتوز - ٧جدول 

  درصد  فراواني  دهد؟ سمپاشي مزارع شما را چه كسي انجام مي

  ٢/٤٣  ٨٦  عضو خانواده

  ٨/٤٦  ٩٥  يسمپاش محل

  ١٠  ١٩  يكارگر محل

  

 ٥٨(از افراد مورد مطالعه  يميبيش از ن ٨با توجه به اطالعات جدول . مورد استفاده نوع سمپاش

از سمپاش چرخدار ) درصد ٥/٩(درصد  ١٠كمتر از . كنند ياستفاده م ياز سمپاش تراكتور) درصد

استفاده  يجهت سمپاش يا تلمبه يدرصد از سمپاش دوش ٦و فقط  يموتور يدرصد دوش ٥/٢٦متحرك، 

  .كنند يم

از افراد مورد مطالعه ظروف ) ٨/٣٢( درصد ٣٠بيش از ) ٩(بر اساس جدول  :نحوه دفع ظروف آفت كش

درصد  ١٠سوزانند،  درصد آن را مي ١٧كنند،  درصد آن را دفن مي ٢/٣٠كنند،  آفت كش را در باغ رها مي

درصد باقيمانده نيز آن را شسته و براي آب دادن به حيوانات از آن استفاده  ١٠اندازند و  در رودخانه مي

  .كنند مي
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  نوع سمپاش يع فراوانيتوز - ٨جدول 

  درصد  فراواني  نوع سمپاش

  ٦  ١٢  يتلمبه ا يدوش

  ٥/٢٦  ٥٣  يموتور يدوش

  ٥/٩  ١٩  جرخدار متحرك

  ٥٨  ١١٦  يتراكتور

  

  يمحل دفع آفت كش مصرف يع فراوانيتوز - ٩جدول 

  درصد  يفراوان  د؟يكنيآفت كش را چكار م يظروف خال

  ١٠  ٢٠  .ميانداز يداخل آب م

  ١٧  ٣٥  .ميسوزان يم

  ٢/٣٠  ٦٠  ميكن يمدفن 

  -   -   ميكن يق مير زباله ها تلفيبا سا

وانات از آن  استفاده يآب دادن به ح يآن را شسته و برا

  .ميكن يم
١٠  ٢٠  

  ٨/٣٢  ٦٥  .ميكن يدر باغ رها م

 ير افت كش ها از آن استفاده ميسا يره سازيذخ يبرا

  .ميكن
 -   -  

  

از افراد مورد مطالعه آفت كش  ٥/٨دهد  ينشان م ١٠همانطور كه جدول : كش آفت يمحل نگهدار

 يدرصد در انبار نگهدار ٣٠له و يدرصد افراد آن را در طو ٣٠. كنند يم يشده را در خانه نگهدار يداريخر

  .دهند يد مورد مصرف قرار ميز آن را بالفاصله پس از خريمانده ن يدرصد باق ٥/٣١گنند  يم
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  كشت فآ يمحل نگهدار يع فراوانيتوز - ١٠جدول 

  درصد  يفراوان  ؟ديكن يم يشده را در كجا نگهدار يداريآفت كش خر

  ٥/٨  ١٧  خانه

  ٣٠  ٦٠  لهيطو

  ٣٠  ٦٠  انبار

  ٥/٣١  ٦٣  .كنم يد مصرف ميبالفاصله پس از خر

  

آفت كش را در باغ جهت %)  ٥/٥١(از پاسخ دهندگان  يميش از نيب.آفت كش يمكان آماده ساز

درصد در  ٨له و يدرصد آن را در طو ١٧افراد كنار رودخانه ،  درصد از ٢٠. كنند يمصرف آماده م

  ).١١جدول (كنند  يآشپزخانه آفت كش را آماده م

  آفت كش يمحل آماده ساز يع فراوانيتوز - ١١جدول 

  درصد  يفراوان  :آفت كش يمكان آماده ساز

  ٨  ١٦  آشپزخانه

  ١٧  ٣٤  لهيطو

  ٥/٥١  ١٠٣  داخل باغ

  كنار چاه آب

  بدون پاسخ

٤٠  

٧  

٢٠  

٥/٣  

  

درصد از  ١٧دهد  ينشان م ١٢همانطور كه جدول  .ت آفت كشيمارستان در اثر مسموميمراجعه به ب

مانده تاكنون به يدرصد باق ٨٣اند  مارستان شدهيب يت افت كش راهيافراد مورد مطالعه در اثر مسموم

  .اند مارستان مراجعه نكردهيت به بيعلت مسموم
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  ت آفت كشيمارستان در اثر مسموميمراجعه به ب يع فراوانيتوز - ١٢جدول 

 مراجعه مارستانيب به سموم تيمسمو علت به ايآ

  د؟ياهيدكرد

  

  درصد  يفراوان

  ١٧  ٣٥  بله

  ٨٣  ١٦٥  ريخ

  

پاسخ ) درصد ٢٧(درصد  ٣٠كمتر از  ١٣ج جدول يبر اساس نتا. يجيترو يشركت در برنامه ها

ها  ن برنامهيدر ا) درصد ٧٣(افراد  ياند و مابق شركت كرده يجيترو -يآموزش يها دهندگان در برنامه

  .اند شركت نداشته

  يجيترو يشركت در برنامه ها يع فراوانيتوز - ١٣جدول 

نه كاربرد يدر زم يجيترو يآموزش يهاا تاكنون در برنامهيآ

  د؟يشركت كرده ا يسموم كشاورز

  

  درصد  يفراوان

  ٢٧  ٥٣  بله

  ٧٣  ١٦٧  ريخ

  

ه يگو ٩ها  از استفاده از آفت كش يعوارض ناش يجهت بررس. از استفاده از افت كش ها يعوارض ناش

ه سوزش يج گوين نتاينشان داده شده است بر اساس ا) ١٤(ج در جدول يمورد استفاده قرار گرفت نتا

با (د يد يت اول قرار دارد و پس از آن تاريدر اولو) ٥٨/٣ن يانگيبا م(رات ييب تغين ضريچشم با كمتر

 يه احساس ناراحتيگو. قرار دارند يبعد يها در رده) ٥٧/٢ن يانگيبا م(و تهوع و استفراغ ) ٤٦/٣ن يانگيم

  . ن رده قرار داردين ترييدر پا)  ٩٩/١ن يانگيبا م(رات ييب تغين ضريشتريز با داشتن بينه نيدر قفسه س

لوازم حفاظتي مورد استفاده در پژوهش . لوازم حفاظتي مورد استفاده باغداران در زمان سمپاشي

گويه پوشيدن شلوار بلند با كمترين ) ١٥(بر اساس نتايج جدول . گويه مورد بررسي قرار گرفت ٨حاضر با 


