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 چکیده
باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف  ها می کش آفت ضایعات به نسبت باغداران سیب شهرستان مشکین شهربررسی رفتار مدیریتی هدف از این مقاله 

ی اجرای آن به صورت میدانی است که به صورت ها یک تحقیق توصیفی غیرآزمایشی است. نحوهگردآوری داده جزء تحقیقات کاربردی و بر حسب نحوه

شهرستان مشکین شهر سیب شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه باغداران   انجام 1331 -1331پیمایشی و به روش مقطعی برای سال زراعی 

نفر برآورد گردید. ضریب  222و حجم نمونه  شد بصورت تصادفی تعیینز بین نمونه آماری مشخص شده ا باشد.  نمونه گیری نفر می  1932شامل 

بدست آمد. نتایج  86/2و برای آگاهی باغدارن در زمینه سموم آفت کش  61/2ها  کش آفت ضایعات به نسبت کشاورزان آلفای کرونباخ برای رفتار

 18کنند،  درصد آن را دفن می 2/32کنند،  ( از افراد مورد مطالعه ظروف آفت کش را در باغ رها می6/32درصد ) 32دهد که بیش از  پژوهش نشان می

کنند.  درصد باقیمانده نیز آن را شسته و برای آب دادن به حیوانات از آن استفاده می 12اندازند و  درصد در رودخانه می 12سوزانند،  درصد آن را می

ها  کش آفت ضایعات مدیریتی کشاورزان نسبت به  رفتار ل، محل سکونت و وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی باتاه وضعیت متغیرهایبین همچنین 

درصد از واریانس  9/61از بین عوامل تاثیرگذار بر رفتار مدیریتی نسبت به ضایعات افت کش ها این متغیرها جمعاً توانستند  دارد. وجود معناداری رابطه

 کنند. رفتار مدیریتی را تبیین

 ها، باغداران سیب، سموم آفت کش کش ضایعات آفت: رفتار مدیریتی، کلیدی واژگان

 مقدمه
اده از دانش جدید کشاورزی از جمله مصرف سموم به منظور تولید بیشتر شده تکنولوژی و استف غذایی موجب رشد عابود منا و کمبت دنیمعیزایش جاف

ر ضروری در عناص نواروند و به عن یهای هرز به کار م ها و علف ه آفات، بیماریملحاز و گیاهان ت السموم کشاورزی، جهت حفاظت محصو گرچها. است

ها نیز تاثیر منفی  نمتی موجودات زنده از جمله انساالی محیط زیست هستند که بر سگمهم آلود عاند، ولی یکی از مناب شناخته شده نکشاورزی مدر

 شـود هـای حـوزه کشـاورزی محسـوب مـی های اخیر به عنوان یکی از چـالش های زیست محیطی در دهه لودگیآ (.1331)محبوبی و گرجی،  ذارندگ می

کشاورزان  های مزمن و یا مرگ در بین باعث ایجاد مسمومیت، بیماری سموم شیمیایی در کشاورزی از طرق مختلفی(. 1339آقاصفری و همکاران، )
که منجر به آلودگی آب و خاك و در نتیجـه تهدیـد  رویه کشاورزان از سموم و کودهـای شـیمیایی ن استفاده بیبنابرای (.1332نیا،  رضوانی) شوند می

این موارد ممکن است  (.1331عبداهلل زاده و همکاران، )شود می( کمیـت و کیفیـت تولیـد)سالمت آب و خاك و تهدید امنیت غـذایی  سـالمت انسـان،

استفاده از تجهیزات  عدم استفاده از تجهیزات حفاظتی یا)مناسب پیشگیرانه  از این مواد بسیار سمی و همچنین عدم اصولنامناسب  به دلیل استفاده

ها در ستفاده غیرایمن یا بداستفاده کردن از آفت کشا (.1331غزالی و بیژنی، ) کاربرد سموم شیمیایی باشد سازی و در هنگام آماده (حفاظتی معیوب

و  1)گرورمن سمپاشی بیش از حد(، 2223و همکاران،  9)وان هوی های ممنوع شده توسط دولتل توسعه شامل استفاده از آفت کشکشورهای در حا

استفاده نامناسب از  (، 2221، 8)ابیتیو گهداری ناصحیح آفت کشها(، ن2211و همکاران،  1 )استالینگر فقدان لوازم خود حفاظتی(، 2213همکاران، 
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و در موارد شدید، استفاده از ظروف شسته شده آفت کشها بعنوان ظرف غذا یا آب آشامیدنی )همانطور  (2226و همکاران،  6)داموالس ظروف آفت کشها

اخیرا  مقامات وزارت بهداشت ایران بیان کرده اند که ایران رتبه اول . % از کشاورزان در نیجریه  و اتیوپی گزارش شد(8852% و 3159که به ترتیب توسط 

نفر ساالنه به سرطان مبتال می شوند. یک سوم از این سرطان ها به علت آلودگی محصوالت  82222سرطان مری را در جهان دارد. براساس این آمار، 

کشورهای  درآمد استفاده از سموم به ویژه در بین کشاورزان کم از آنجا که (. 1339)هوشمندان منفرد و همکاران،  کشاورزی به بقایای آفت کشها است

تعداد زیادی از  این حال، باشد. با کشاورزان بسیار ضروری و حیاتی می بنابراین، استفاده از اصول پیشگیرانه توسط ناپذیر است درحال توسعه اجتناب

کامل از اثرات  دون دركتیجه این امر، کشاورزان سموم شیمیایی را بن همراه با سموم شیمیایی آگاه نیستند اندازه کافی درباره خطرات کشاورزان به

ها برای ارتقای پایداری کشدرك کمّی رفتار کشاورزان در مورد استفاده از آفت)(. کنند زیست استفاده می محیط ها و مخربشان بر روی سالمت انسان

طوح دانش و آگاهی کشاورزان و زیست اساسی است. با وجود این، گزارشات در زمینه سها و حفظ سالمتی کشاورزان و محیطکنترل شیمیایی آفت کش

 عوامل مؤثر بر آن، برای اجتناب از عوارض سو آن بر سالمت و شناخت سطح آگاهی کشاورزان وها اغلب ناکافی است. عملیات استفاده از آفت کش
  .(1333موسوی و همکاران، باشد ) میمصرف ضروری  کاهش مسمومیت، کاربرد روشهای جایگزین و اصالح الگوی

ها در سطح جهان و نقش آن در سالمتی کشاورزان و محیط زیست مطالعات وسیعی در زمنیه رفتار مصرف آفت  جه به کاربرد گسترده آفت کشبا تو

خود حفاظتی  ها، درك خطر و رفتارهای کش ای به بررسی آموزش استفاده از آفت مطالعه در (2223) کابررا و لیکی کشها در جهان صورت گرفته است.

های ناهمگن آموزش  زبان و روش کارگران دره سالیناس کالیفرنیا پرداختند. با وجود چند مانع بالقوه در برقراری ارتباطات )برای مثال تفاوت در بین

کار خود داشتند. اکثریت کشاورزان لباسهای کار، کفش یا پوتین  ها(، پاسخگویان درك متفاوتی از پیامدهای آفتکشها بر سالمتی انسان کش ایمنی آفت

. گابر و پوشند شویند ولباس کار خود را قبل از شستن می ها مرتبا لباس کار و غیر کار خود را با هم می کردند. آن به خانه عوض نمی را قبل از برگشت

. نتایج مطالعه نشان داد ها پرداختند کش با کاربرد آفت به بررسی تاثیر سطح آموزش روی رفتار کشاورزان در رابطه ه خوددر مطالع( 2212عبدلطیف )

ها را برای درك  اند بیشتر بوده است در واقع سطح سواد کشاورزان توانایی آن ای دیده های مدرسه درصد رفتارهای ایمنی در بین کشاورزانی که آموزش

به آبهای زیرزمینی، پوشیدن لباسهای  ها کش دهد. کشاورزان آگاهی کمی در مورد ورود آفت تاثیر قرار می ها روی سالمتی انسان تحت کش خطرات آفت

از استفاده  هنگام سمپاشی و ورود مجدد به مزرعه، برچسب ها و دستورالعمل های روی ظروف آفتکش داشتند. بسیاری از کشاورزان بعد آستین بلند در

کنند، به دلیل  های دیگر جدا نمی لباس آنها را ازکنند و هنگام شستن  گیرند، لباسهای خود را بعد از انجام سمپاشی عوض نمی ها دوش نمی کش از آفت

ها پرداخت.  کش ه بررسی استفاده غیر ایمن کشاورزان از آفت( ب2221ایبیتایو )پردازند.  ناآگاهی هنگام انجام سمپاشی به عمل خوردن و آشامیدن می

ها را نشان داد. همچنین بسیاری از کشاورزان به ندرت از  کش آفت از آفت کشها و دانش اندك کشاورزان در مورد نتایج این مطالعه سطح باالی استفاده
ناآگاهی ظروف  کردند، به دلیل های لبه پهن استفاده می های مخصوص یا کاله محافظ مانند دستکش، ماسک صورت، عینک ایمنی، چکمه های پوشش

خالی را در مناطق پوشیده از درخت یا  کنند یا ظروف زرعه استفاده میهای م خالی آفتکش را در خانه برای ذخیره آب آشامیدنی برای انسان یا حیوان

دهند. اغلب کشاورزان به  جهت مصارف خانگی می فروشند یا به همسایگان خود کنند یا این که ظروف خالی را می های آب دفن می کانال

خواهند و بدون استفاده از هیچ گونه پوشش  نسبتی که خودشان میرا به  کنند و سموم آفتکش ها آمده توجه نمی هایی که بر روی برچسب دستورالعمل

مدل  عوامل مؤثر بر نیت کشاورزان در رابطه با کاربرد ایمن سموم شیمیایی کاربردبا بررسی ( 1339و همکاران ) یزدان پناهکنند.  محافظی ترکیب می

است. همچنین تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد، تشویق به عمل، شدت  مدل انتخابی برای پیش بینی نیت مناسبنشان دادند که اعتقادات سالمت 

بنابراین، آن دسته از   .درصد از واریانس را در نیت استفاده ایمن از سموم شیمیایی تبیین نمایند 1/36توانند  درك شده و خود کارآمدی می خطر

نیت بیشتری برای استفاده امن از سموم  اند، ارآمدی بیشتری داشتهکشاورزان که راهنمای عمل بیشتر، شدت درك خطر بیشتر و احساس خودک

شخصی در هنگام کار با محصوالت آفت کش نشان   ( با بررسی استفاده کشاورزان از ادوات حفاظت2211داموالس و عبداله زاده ) .اند شیمیایی داشته

نشان دادند، تجربه مسمومیت با آفت کش در گذشته بر  شخصی  ادوات حفاظتده از اکثر کشاورزان رفتار بالقوه ناایمنی را در رابطه با استفادادند که 

اعمال کرد،  شخصی  ادوات حفاظتتاثیر مثبت گذاشت، ادراك خطر )مضر بودن( آفت کش تاثیر مثبتی بر استفاده از  شخصی  ادوات حفاظتاستفاده از 

 اعمال نمود. شخصی  ادوات حفاظتسن زیاد تاثیر منفی معنی داری بر استفاده از 
 قرار جهت حفاظت خودشان از خطرات را تحت تأثیر باغداران توانند رفتار می ها اطالعات اندك در مورد عوارض ناشی از استفاده نادرست از آفت کش

ن هر ساله مقادیر زیادی باشد. باغداران این شهرستاشهرستان مشکین شهر یکی از مناطق مهم تولید کننده محصوالت باغی به ویژه سیب میدهد. 
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طرات سموم را در این باغات به مصرف می رسانند که در سال های اخیر این مساله مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. آلودگی محیط زیست، مخا

فرآیندها با  از طریـق اصـالح ایـنلزوم مدیریت مطلوب در این حوزه را که  سالمتی انسانها، آلودگی محصوالت به آفت کشها از جمله پیامدهای آن است

کود و سموم شیمیایی  محیطـی باید به نوعی رفتار کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیسـت دهـد. بـه عبـارت دیگـر مشارکت خود کشاورزان نشان می

همین دلیل در این مطالعه تالش  ـته باشـد. بـهاصالح یا کاهش آثار سوء زیست محیطـی را دربـر داش مورد بررسی قـرار گیـرد کـه در نهایـت بتوانـد

ها مورد بررسی قرار گیرد، امید است که نتایج حاصل از این  کش آفت ضایعات به نسبت باغداران سیب شهرستان مشکین شهررفتار مدیریتی  شود می

  آفت کشها ارایه نماید.دفع ظروف راهکارهای الزم را برای سیاستگذاری مدیریت بهینه  پژوهش

 ها مواد و روش
ی اجرای آن به ها یک تحقیق توصیفی غیرآزمایشی است. نحوهتحقیق حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده

ین تحقیق در شده است. از نظر پارادایم تحقیق، ا  انجام 1331 -1331صورت میدانی است که به صورت پیمایشی و به روش مقطعی برای سال زراعی 

شود. کلیه باغداران تولیدکننده سیب در این مناطق های کیفی قرار دارد. این تحقیق در میان باغداران شهرستان مشکین شهر انجام میگروه پژوهش

ش اطالعات بخ 3مورد تحقیق و بررسی قرار خواهند گرفت. ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای است که شامل 

ای  پرسشنامه در طیف پنج گزینه های باشد. گویه میآگاهی باغدارن در زمینه سموم آفت کش و  ها کش آفت ضایعات به نسبت کشاورزان رفتارعمومی، 

جهت ایید قرار گرفت. )امتیاز پنج( تدوین شده است. روایی پرسشنامه توسط اساتید گروه آموزشی مورد ت زیاد خیلی)امتیاز یک( تا کم  خیلیلیکرت از 

دست آمده از این پرسشنامه و به کمک های بهپرسشنامه آزمون گردید و سپس با استفاده از داده 32بررسی پایایی پرسشنامه نیز یک نمونه اولیه شامل 

 کش آفت ضایعات به نسبت کشاورزان ررفتابراین اساس، ضریب آلفای کرونباخ برای میزان پایایی با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.  SPSSنرم افزار 

 بدست آمد.  86/2آگاهی باغدارن در زمینه سموم آفت کش و برای  61/2 ها

 توصیف منطقه مورد مطالعه 
ین رشهرستان مشکین شهر به مرکزیت شهر مشکین شهر از شهرستان های استان اردبیل و دومین شهر بعد از مرکز استان است که بر اساس آخ

ری دارای سه شهر به نامهای مشکین شهر ،الهرود و رضی و دارای چهار بخش به نامهای بخش مرکزی ،ارشق ،مرادلو و مشکین شرقی و تقسیمات کشو

نفر( که از  91کیلومتر مربع وسعت )تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع  311152نفر جمعیت به مساحت  119228روستا و  829دروازه دهستان و 

ستان گرمی و از طرف جنوب با شهرستان سراب و از غرب با شهرستان اهر و از طرف شرق با شهرستان اردبیل و از طرف شمال طرف شمال با شهر

 .کیلومتر با کشور جمهوری آذربایجان هم مرز است 11شرقی به طول 

و دامپروری استان می باشد. در این شهرستان یکی از مناطق عمده کشاورزی  ب و هوای مناسب و خاك حاصلخیز،آشهرستان به دلیل دارا بودن این 

ه فرنگی انواع محصوالت تابستانی و بعضی از محصوالت زمستانی کشت شده و تولیدات آنها عالوه بر مصرف داخلی در مواردی مانند انگور و سیب و گوج

 سیب، دانه های روغنی، نباتات علوفه ای، حبوبات، ت،به مناطق دیگر صادر می گردد. محصوالت غالب و مهم کشاورزی و دامی منطقه عبارتند از غال

 .شیر و عسل که عسل تولیدی آن به نام عسل سبالن سوغاتی معروف این شهرستان می باشد گوشت سفید، گوشت قرمز، صیفی جات، انگور،

بوده که در سطح استان مقام اول را از لحاظ مربوط به باغات درصد(  3538)هکتار  19131میزان ، هکتار(  111991)از کل اراضی زیر کشت شهرستان 
 .شود هزار تن محصول از آن برداشت می 31و درصد( بوده  1528)سطح زیر کشت سیب در آن هفت هزار هکتار  وتولیدات کمی و کیفی دارا می باشد 

میزان توسعه باغات شهرستان ساالنه  .ر ارقام استدرصد رقم شکی و هفت درصد مربوط به سای 13درصد از باغات سیب مربوط به رقم قرمز لبنانی ،  62

نفر از  9111نفر از جمعیت روستا و  26962در اقتصاد منطقه جایگاه ویژه ای داشته به طوریکه  و باغداری درصد می باشد. بخش کشاورزی 11حدود 

باشند که از بین این افراد  نفر باغدار می 3232ن تعداد از ای .اشتغال دارندو باغداری در امور کشاورزی نفر(  32331)در مجموع جمعیت شهرنشین 

 باشد.  نفر می 1932شهرستان مشکین شهر شامل  سیب باشند. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه باغداران  نفر تولید کننده سیب می 1932

نفر برآورد گردید. در این  222 3از فرمول کوکرانحجم نمونه با استفاده  شد. بصورت تصادفی تعییناز بین نمونه آماری مشخص شده  نمونه گیری 

 گردد.   تعیین میگیری تصادفی ساده استفاده شده است. باغداران به طور کامال تصادفی تحقیق از روش نمونه

n   حجم نمونه : 

                                                             
1 . Cochran 
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

N جامعه تحقیق : 

Z   ضریب اطمینان : 
2 : واریانس 

d.در صد خطا : 

 n=  

 

 
 وهش:های پژ یافته

 های جمعیت شناختی: ویژگی -1

 32سال بوده است. از نظر سنی، پاسخگویان  به سه گروه کمتر از  19/12با انحراف معیار  32/12میانگین سنی پاسخ دهندگان در نمونه مورد بررسی 

صد از  پاسخ دهندگان در نمونه مورد در 1/13( نشان می دهد، 1سال تقسیم بندی شدند. همان طور که جدول ) 12سال و بیش از  11تا  31سال، 

سال با  18/21سال بوده اند. میانگین تجربه کشاورزی افراد مورد مطالعه  12درصد بیش از  99سال و  11تا  31درصد  1/92سال،  32بررسی کمتر از 

درصد پاسخ دهندگان را  2/12باشند.  یدرصد ساکن روستا م 81درصد از پاسخگویان شهر و  21سال بوده است. محل سکونت  21/13انحراف معیار 

درصد دیپلم و  1/26تر از دیپلم،  درصد از پاسخ دهندگان پایین 6/12دهد. سطح تحصیالت   درصد آنان را افراد متاهل تشکیل می 6/68افراد مجرد و 

باشد.  درصد نیمه وقت می 11تمام وقت و درصد از پاسخ دهندگان  69باشد. وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی  درصد تحصیالت دانشگاهی می 1/22

 باشد. نفر می 1درصد بیش از  1/13نفر و  1تا  2درصد  91نفر،  3تا  1درصد  1/33همچنین تعداد خانوار 
 های جمعیت شناختی پاسخگویان ( ویژگی1جدول )

 
 متغیرها

222 n =   

 درصدفراوانی فراوانی

 

 گروه سنی

 1/13 28 سال 32کمتر از 

 1/92 61 سال 11 تا 31

 99 66 سال 12بیش از 

 21 12 شهر محل سکونت

 81 131 روستا

 2/12 22 مجرد وضعیت تاهل

 6/68 186 متاهل

 
 سطح تحصیالت

 6/12 126 پایین تر از دیپلم

 1/26 19 دیپلم

 1/22 36 تحصیالت دانشگاهی

وضعیت اشتغال در بخش 

 کشاورزی

 69 116 تمام وقت

 11 32 نیمه وقت

 

 تعداد خانوار

 1/33 83 نفر 3تا  1

 91 62 نفر 1تا  9

 1/13 33 نفر 1بیش از 

   222

22

*1

**





zNd

zN
n
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 19/1 32/12 سن

 21/13 18/21 تجربه کشاورزی

 جدول نتایج به توجه با رار گرفت.گویه مورد استفاده ق 6استفاده در مزرعه  از پس ها کش آفت ضایعات به نسبت کشاورزان مدیریتی برای بررسی رفتار

درصد آن را  18کنند،  درصد آن را دفن می 2/32کنند،  ( از افراد مورد مطالعه ظروف آفت کش را در باغ رها می6/32درصد ) 32( بیش از 2)

 کنند. نات از آن استفاده میدرصد باقیمانده نیز آن را شسته و برای آب دادن به حیوا 12اندازند و  درصد در رودخانه می 12سوزانند،  می

 ( توزیع فراوانی محل دفع آفت کش مصرفی2جدول )

 درصد فراوانی کنید؟ظروف خالی آفت کش را چکار می

 12 22 اندازیم. داخل آب می

 18 31 سوزانیم. می

 2/32 12 کنیم دفن می

 - - با سایر زباله ها تلفیق می کنیم

 12 22 کنیم. ات از آن  استفاده میآن را شسته و برای آب دادن به حیوان

 6/32 11 در باغ رها می کنیم.

 - - برای ذخیره سازی سایر افت کش ها از آن استفاده می کنیم.

 
باغدارن در  آگاهی( 3بر اساس نتایج جدول )گویه مورد استفاده قرار گرفت.  1نسبت به سموم شیمیایی در  کشاورزان آگاهی بررسی سنجش میزان برای

و کمترین میانگین مربوط  11/9مینه سموم آفت کش بیشترین میانگین مربوط به من  از فاصله زمانی الزم بین دو سم پاشی آگاهی دارم با میانگین ز

 باشد.  می 83/2به من در مورد آفت کش هایی که مصرف آنها ممنوعیت ملی/ بین المللی دارند آگاهی دارم با میانگین 

 

 دارن در زمینه سموم آفت کش( آگاهی باغ3جدول )

 

      

 

 میانگین طیف با

 لیکرت لشام

 نمرات رتبه

 بندی از شده

 خیلی ،(1) کم

) متوسط  ،(2) کم

) زیاد ،(3 و( 9

 (.1) زیاد خیلی
 رفتار بامحل سکونت و وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی تاهل،  وضعیت است متغیرهای داده نشان( 9) جدول در حاضر تحقیق نتایج براساس

ای که افراد متاهل نسبت به افراد مجرد، باغداران شهرنشین  به گونه .اردد وجود یدارمعنا رابطهها  کش آفت ضایعات مدیریتی کشاورزان نسبت به 

 
 گویه ها 

 آگاهی

 SD میانگین

 18/2 11/9 من  از فاصله زمانی الزم بین دو سم پاشی آگاهی دارم. 

 69/2 26/9 من دستورالعمل نوشته شده روی برچسب سموم را می فهمم

 19/1 83/3 کنند.  د میشوند و مسمومیت ایجا ها از طریق پوست، استنشاق و تنفس وارد بدن انسان می آفت کش

 23/1 11/3 ها بر بدن آگاهی دارم. از اثرات زیانبار آفت کشمن 

 32/1 31/3 در مورد درجه سمیت سموم مصرفی آگاهی دارم

 21/1 83/2 من در مورد آفت کش هایی که مصرف آنها ممنوعیت ملی/ بین المللی دارند آگاهی دارم.
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ها  تری در دفع ظروف آفت کش نسبت  به باغداران روستانشین همچنین باغدارانی که به صورت تمام وقت به شغل کشاورزی مشغولند، رفتار مناسب

 دارند. 

 (.n=200) فردی عوامل حسب بر کشنحوه دفع ظروف افت  میانگین مقایسة (9)جدول 
 معنی داری t آماره درصد فراوانی طبقات متغیر مستقل متغیر وابسته

 

 
 نحوه دفع ظروف آفت کش

 

 وضعیت تاهل

 231/2 32/2* 21 12 مجرد
 81 131 متاهل

 محل سکونت
 216/2 22/1** 2/12 22 شهر
 6/68 186 روستا

وضعیت اشتغال در 

 بخش کشاورزی

 222/2 98/3** 69 116 تمام وقت
 11 32 نیمه وقت

 درصد           1 سطح در معنی داری*درصد    1 سطح در معنی داری**

 
 آزمون ، گروه سنی و تعداد اعضای خانوار ازتحصیالت سطح اساس بر ها کش آفت ضایعات به نسبت کشاورزان رفتار بر موثر عوامل بررسی منظور به

 و دیپلم ،پایین تر از دیپلم گروه 3 به تحصیالت سطح اساس بر پاسخگویان شود، می مشاهده 1 جدول در که گونه همان ،استفاده گردید واریانس تحلیل

فر ن 1تا  1نفر،  3تا  1گروه  3سال و تعداد خانوار به  12سال و بیش از  11تا  31سال،  32گروه کمتر از  3، بر اساس گروه سنی به دانشگاهیتحصیالت 

 سطوح دارای پاسخگویان بین در  ها کش آفت ضایعات به نسبت کشاورزان رفتار بر موثر عوامل دهد، می نشان نتایج. شدند تقسیم نفر 1و بیش از 

 انکشاورز . همچنین بین تعداد خانوار با رفتارباشد می داری معنی آماری تفاوت دارای درصد 21/2 سطح درو گروه سنی مختلف  تحصیالت مختلف

 اختالف معناداری مشاهده نشد.  ها کش آفت ضایعات به نسبت

 

 (.n=200)تحصیالت  سطح اساس بر ها کش آفت ضایعات به نسبت کشاورزان رفتار بر موثر عوامل میانگین مقایسه (1)جدول 

 داری سطح معنی Fآماره  *میانگین گروه بندی گروه متغیر

 سطح تحصیالت

 32/22 پایین تر از دیپلم

 12/21 دیپلم 21/2 13/1

 21/28 تحصیالت دانشگاهی

 گروه سنی

 21/21 سال 32کمتر از 

 22/22 سال 11تا  31 21/2 11/9

 21/22 سال 12بیش از 

 

 تعداد خانوار

 32/22 نفر 3تا  1

 93/21 نفر 1تا  9 - -

 21/22 نفر 1بیش از 

 تحقیق های فتهیا: منبع   درصد 1 سطح در داری معنی**

 
ستفاده به منظور اندازه گیری پیوند آماری بین رفتار مدیریتی کشاورزان نسبت به ضایعات آفت کش ها و سایر متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی ا

 گردید.
همبستگی منفی معناداری  شود همانطور که مشاهده می را برای متغیرهای تحقیق نشان می دهد، 21/2در سطح  یدار نتایج آزمون همبستگی معنی

تر که میزان  از این رابطه استنباط می شود که باغداران جوان ( وجود دارد،-296/2( و تجربه و رفتار مدیریتی )-116/2بین سن و رفتار مدیریتی )

 . همچنینار مدیریتی ضعیفی دارندو هرچه سن باغداران باالتر باشد رفت باشند رفتار مدیریتی مناسبتری برخوردار میتحصیالت باالتری دارند از 
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باشد  ها در شهر می باغدارانی که محل سکونت آن ای که ( وجود دارد به گونه113/2همبستگی مثبت معناداری بین رفتار مدیریتی و محل سکونت )

ت به باغداران روستایی دارند. نسب رفتار مدیریتی مناسبتری در دفع ظروف آفت کشترویجی داشته و  –های آموزشی  تری به کالس دسترسی راحت

ز خود نشان عالوه بر این باغدارانی که بطور تمام وقت در بخش کشاورزی مشغولند و باغدارانی که میزان آگاهی باالتری دارند رفتار مدیریتی بهتری ا

 دهند.  می

 (.n=200) فردی عوامل حسب بر کشاورزانمدیریتی  رفتارهمبستگی بین  (1)جدول 
 P-VALUE ضریب هبستگی همبستگینوع  متغیر

 222/2 -116/2** پیرسیون سن

 222/2 -296/2** پیرسیون تجربه

 222/2 113/2** پیرسیون محل سکونت

 222/2 212/2** پیرسیون میزان تحصیالت

 222/2 128/2** پیرسیون وضعیت استغال در کشاورزی

 222/2 961/2** اسپیرمن میزان آگاهی

 % 1 سطح در داری معنی**
همان طور در پزوهش حاضر از رگرسیون استفاده شده است.  ها کش آفت ضایعات به نسبت کشاورزان مدیریتی رفتارجهت بررسی عوامل تاثیرگذار بر 

محل  با توجه به مقادیر بتا،معنی داراست.   (sig = 222/2( و سطح معنی داری )=F 33/121مدل رگرسیون با مقدار)( نشان می دهد، 8که جدول )

اند و به دنبال آن متغیرهای نسبتاً باغداران داشتهرفتار مدیریتی ترین نقش را در تبیین تغییرات  سکونت، وضعیت تاهل و تحصیالت به ترتیب مهم

 را تبیین کنند. رفتار مدیریتیدرصد از واریانس  9/61اند. این متغیرها جمعاً توانستند ضعیف وضعیت اشتغال و سن قرار داشته

 باغداران رفتار مدیریتی( تحلیل رگرسیون برای تبیین عوامل موثر بر 8ول )جد
 .B Std. Error Beta t Sig مدل

 222/2 -113/9 - 211/1 -391/9 مقدار ثابت

 222/2 911/6 921/2 393/2 319/2 وضعیت تاهل

 222/2 116/13 162/2 212/2 111/2 سن

 228/2 213/19 111/2 112/2 112/1 تحصیالت

 222/2 198/12 991/2 232/2 269/3 محل سکونت

 222/2 -889/3 111/2 212/2 228/2 وضعیت اشتغال

R2 Adg.= 619/2  R2= 682/2  339/2  =R 222/2Sig.=  332/121 F=  

 
 به طور کلی معادله رگرسیون حاصل از این تحلیل به صورت زیر است.

 111/2 + (X4)  991 /2+ (X3)   111/2+ (X2)  162/2 (X1) +    624/0   = Y (X5)                         (:3معادله)  

 :آن در که

:Y نسبت به ضایعات آفت کش ها کشاورزان عوامل موثر بر رفتار 

1xوضعیت تاهل : 

2xسن : 

3xتحصیالت : 

9xمحل سکونت : 
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 استان اردبیل 

1xباشد. می : وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی 

 بحث و گیری نتیجه

ها به مشکل جدی  کش رویه از آفت مورد سموم آفتکش، استفاده بی ی در حال توسعه به دلیل ناآگاهی و دانش پایین کشاورزان درامروزه در کشورها  

. دفع  غیر باشد ای مهم می مسئله کند، بنابراین در این راستا درك رفتار کشاورزان از بسیاری جهات کشاورزان را تهدید می تبدیل شده است که

ا نمودن ظروف خالی آفت کش ها در محیط، یا در کانال های آبیاری یکی از عامل های اصلی سالمتی و حتی مرگ انسان ها، آلوده کردن بهداشتی و ره
آب های سطحی و زیر زمینی، از بین بردن موجودات زنده چه در آب و چه خشکی، سمی شدن خاك و تخریب محیط زیست می باشد. امروزه بحران 

 هایبحران با که است کشورهایی در حال توسعه از یکی نیز شکل نگران کننده در کره زمین به وجود آورده است کشور ایرانزیست محیطی یک م

نسبت به ضایعات آفت کش ها در شهرستان مشکین شهر صورت  کشاورزان پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار. است روبرو ایعدیده محیطی زیست

های پژوهش حاضر میانگین سنی پاسخ  براساس یافتهها در عملیات کشاورزی ضروری است.  کش استفاده از آفت پس ازایمن توجه به رفتار  گرفته است.

باشند. همچنین وضعیت  باشد. اکثریت آنان به صورت تمام وقت در حرفه باغداری مشغول فعالیت می سال می 21بوده و میانگین تجربه  12دهندگان 

جهت کاهش اثرات سوء  رسد که یکی از معضالت اصلی کشاورزان کـشور مـا به نظر میباشد.  آنان پایین تر از دیپلم می تحصیلی بیش از نیمی از

بیش از نیمی از بطوریکه در ایـن مطالعـه  ها باشد سوادی در میان آن سوادی و کم این حرفه شیوع باالی بی سالمت افـراد شـاغل در آفتکشها بر

درصد افراد مورد مطالعه ظروف خالی  32دهد که بیش از  حاصل از پژوهش در زمینه نحوه دفع ظروف آفت کش نشان می نتایج. دکم سوادنکـشاورزان 

 ؛1361؛ همکاران و نژاد عقیلی( 2211(، خسروی پور و رحیمی فیض آباد )2212گابر و عبدلطیف ) های  کنند که مغایر با یافته آفت کش در باغ رها می

 ایبتایو، ؛2212 عبدالطیف و گابر ؛2213 ییرگلم و کارونامورثی ؛2212؛ همکاران و کارونامورتی ؛2226همکاران، و داموالس ؛1331 ؛ شمس و فرد مقدم

 باغ در کش آفت ظروف کردن رهاکنند.  های آنان بیش از نیمی از باغداران ظروف خالی آفت کش را دفن می باشد چرا که بر اساس یافته می، 2221

 نحوه از باغداران آگاهی جهت بنابراین. میاندازند خطر به را عموم سـالمتی و شـده زیـست محـیط وارد ظروف این در باقیمانده سموم شود می موجب

  .شود داده باغداران به زمینه این در نیاز مورد های آموزش تا است الزم کش آفت ظروف دفع صحیح
تحصیالت با رفتار مدیریتی باغداران رابطه دارد و هرچه میزان تحصیالت افراد بیشتر باشد به همان میزان  های پژوهش حاضر نشان داد که میزان بررسی

دارد هر چه تعداد افراد با سواد خانوار بیشتر باشد  ( که اظهار می1333دهند، این یافته با نتایج پژوهش رضوانیان ) رفتار مناسبتری از خود نشان می

( مغایرت دارد. 1339های پژوهش خسروی پور و رحیمی فیض آباد ) شود همخوانی دارد. همچنین با یافته اشی بهتر میرفتار حفاظتی حین سمپ

تر رفتار مدیرتی نامناسبتری دارند که پژوهش داموالس و عبداله زاده  همچنین بین رفتار مدیریتی و سن رابطه منفی قوی وجود دارد یعنی افراد مسن

شمس  و فر و هوشمندان مقدم (1332) همکاران و زردی های گل های پژوهش ما بوده و مغایر با یافته ( موید یافته1366مکاران )( و نظریان و ه2211)

 دارند که با نامناسبتری مدیریتی رفتار تر تجربه با باغداران که معنی بدین دارد وجود رابطه منفی باغداران تجربه و مدیریتی رفتار بین باشد. ( می1339)

 و  فر هوشمندان مقدم (؛1366) کرمی، و قاسمی (؛1332) همکاران، و زردی ( همسو بوده و با نتایج پژوهش گل1366پژوهش نظریان و همکاران )

کشها و   در این تحقیق، میانگین نمره آگاهی نشاندهنده آگاهی کم کشاورزان نسبت به خطرات استفاده از آفتهمچنین  ( مغایرت دارد.1339) شمس

که گزارش باشد  ( همسو می1331(، قنبری و همکاران )2219(، و یانگ و همکاران )2211کان و همکاران ) اقدامات حفاظتی بود که با نتایج مطالعات

هی در اکثریت کشها از آگاهی پایینی برخوردار بوده اند. این سطح پایین آگا کرده اند اکثر کشاورزان در رابطه با خطرات و بیماریهای استفاده از آفت

رسد دولت تالش  نظر می رسانی به کشاورزان در خصوص خطرات سالمتی استفاده از آفت کشها باشد. به -عتواند حاکی از خالء در اطال کشاورزان می

متی انسان و ضرورت اتخاذ کشها بر سال های مختلفی مانند تلویزیون، رادیو و روزنامه نسبت به آسیب آفت کمی کرده است که کشاورزان را از طریق کانال

ها اعتماد کنند اما  ست که کشاورزان تمایل دارند به اطالعات مروجان کشاورزی و رهبران روستا و همسایه رفتارهای حفاظتی آگاه کند. این در حالی

 .دولت اقدامات اندکی در این زمینه انجام داده است

 :داد ارائه را زیر پیشنهادات توان پژوهش می این از یافته های به دست آمده  به توجه با

 باغدارانتواند بر افزایش آگاهی  ، یکـی از اقـداماتی کـه میبر رفتار مدیریتی باغداران جهت دفع ضایعات افت کش هابا توجه به تأثیر سواد  -

 عوارض با کشاورزان آشنایی جهـت در یهای کالس سوادآموزی، به افراد این تشویق بر عالوه که گردد می پیشنهاد لذا تأثیر مثبت داشته باشد،

دفع ظروف افت در رابطه با  یهای آموزش برگزاری دوره .شـود داده شـرح هـا آن برای مسئله اهمیت و گردد برگـزار آن با مقابله نحوه و سموم

ی انسان و زیـست و سـالمت سموم بـرای محـیطبا خطـرات ناشـی از کاربرد بی رویه و بیش از حد  باغداران جهت آشنا سازی  کش ها
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داران باغتوانـد در آگـاه سـازی  آموزش اصول صـحیح سمپاشـی و معرّفـی وسـایل حفاظـت شخصی و توصیف مزایای بکارگیری آنهـا مـی

 .بسیار مؤثر باشد

 و ها مشوقشود  ن پیشنهاد میدهند بنابرای با توجه به اینکه اکثر کشاورزان رفتار نامناسبی در دفع ظروف افت کش ها از خود نشان می -

 ایجاد باغداران سایر برای تا شود گرفته نظر در کنند می منهدم بهداشـتی طـور به را سموم های قوطی که باغدارانی برای مناسب خدمات

 افرادی فتنگر نظر در براین عالوه. باشد کارساز تواند می آفتکش ظروف دفن جهت مناسب محلی دادن اختصاص همچنین. نماید انگیزه

 .باشد ظروف مناسب دفع جهت مناسبی راهکار تواند می سموم فروش مراکز به آن انتقال و کش آفت ظروف آوری جمع جهت

 ،های رادیویی و تلویزیونی، تهیه پوسترهای آموزشی تهیـه بروشورها و برنامهبا توجه به آگاهی اندك باغداران نسبت به خطرات آفت کش ها  -

 .باشد بـسیار مفیـد می باغدارن و آموزش آنان در این زمینه در افزایش میزان آگاهی باغدارنناسان کـشاورزی بـا تماس حضوری کارش

در نظـر گـرفتن جریمـه نحوه دفع ضایعات سموم و ایجاد یـک سیـستم کنتـرل و نظـارت بـر سـاخت، توزیـع و مصرف سموم شیمیایی و  -
تواند در مقابله با خطرات ناشی از دفع نادرست ضایعات آفت کش ها  کنند، می به طور نامناسب دفع میسموم را ضایعات بـرای افـرادی کـه 

 مثمرثمر واقع شود.

ترویجـی بـه تهیه دستور  _تشویق کارشناسان و متخصصان نویسنده دستور العمـل روی بر چسب آفت کشها از طریق کالسهـای آموزشـی  -

 .باشد داران کـم سـواد آسان و قابل درك باشد ،بسیار مهم میباغی هایی که خواندن آنها برا العمل

کنند  های سموم را به طـور بهداشـتی منهدم می برند، قوطی دارانـی کـه وسـایل حفاظت شخصی بکار می باغبرای  یمشوقها و خدمات مناسب -

 شود.داران ایجاد انگیزه  باغه در تمام وسیل برنـد، فراهم شود تا بدین و به طور کلی سموم را به طور صحیح بکار مـی

 .آفت کشهایی که دستور العمل روی برچسب آنها بـه زبـان التین است، مجدداً به زبان فارسی برچسب گذاری شوند -

نشین( تجارب جا)ها  ها و مدل ای صورت گیرد کـه از یـک طـرف کشاورزان با استفاده از سرمشق گونه باید به مدیریتیهای رفتـار  آموزش -

های  و از طرف دیگر برنامه فعالیت را دارند  همچون کشاورزان نمونه و تجارب موفق مستقیم به این باور برسند که آنها توانایی انجام این

نند توا ها می کش ها به این باور شناختی برسند کـه با انجام رفتارهای حفاظتی در هنگام استفاده از آفت ای باشد که آن آمـوزشی به گونه

 .سالمتی خـود را حفـظ کنند

بر سالمت انسان و و دفع نادرست آن کشها  های صدا و سیما؛ کشاورزان را با اثرات استفاده از آفت شود تا دولت از طریق برنامه پیشنهاد می -

ها  هایی که مخاطب اصلی آن هتوان از برنام کشها آگاه نماید. در این زمینه می محیط و اهمیت رعایت اقدامات حفاظتی در استفاده از آفت
 .های تلویزیونی استفاده نمود ها و سریال کشاورزان است و نیز، فیلم

 و ماخذ منابع

 شیمیایی هاینهاده محیطی زیست سوء اثرات کاهش برای کشاورزان مالی مشارکت تحلیل ،(1339. )آرش دوراندیش، و. محمد قربانی،. حنانه آقاصفری،

 .1-13 صص ،1 شماره ، 23 جلد کشاورزی، توسعه و اقتصاد نشریه ،(رود کشف رودخانه آبخیز حوضه موردی مطالعه) کشاورزی

 اقتصاد تحقیقات  قزوین، استان ترویجی مددکاران توسط پایدار کشاورزی های  روش پذیرش رفتار بررسی ،(1363. )حسن صدیقی، و. ابوالفضل بیگدلی،

 .921-912 صص ،3 شماره ،91-2  دوره ،(یرانا کشاورزی علوم) ایران کشاورزی توسعه و

 و آگاهی میزان بررسی ،(1363. )کاظم صمیمی، و. سمانه مالکی،. محمدعلی زاده، محسن. حمیده توسلیان، عباسعلی، رمضانی،. حامد محمد حسینی،

 .21-23 ،1 شماره ،6 دوره ن،ایرا کار سالمت فصلنامه کشاورزی، ای حرفه بهداشت مسائل از جنوبی خراسان استان کشاورزان نگرش

 کاران ذرت شیمیایی کودهای و شیمیایی سموم مصرف به نسبت کشاورزان رفتار  و تمایل نگرش،  دانش، بررسی(. 1332. )زینب نیا، رضوانی 

 .1-193 صص کشاورزی، آموزش و ترویج ارشد کارشناسی درجه نامه پایان بهبهان، شهرستان

 علوم زنجان، استان داران گلخانه توسط شیمیایی سموم مصرف رفتار بر مؤثر عوامل(. 2211. )علی شمس، علی  و. ازهر فرد، مقدم هوشمندان زهرا

 .113ـ131 صص ،1شماره ،12 جلد ایران، کشاورزی آموزش و ترویج

 میزان با آن ارتباط و پایدار شاورزیک به نسبت اسدآباد شهرستان کشاورزان نگرش سنجش(. 2211. )زینب احمدی، زینب و.  الهام ودادی،. علی شمس،

 .131ـ212 صص ،1 شماره ،11 جلد ایران، کشاورزی آموزش و ترویج علوم آنها، توسط شیمیایی نهادههای مصرف
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 صرفم پیامدهای از ساری شهرستان کاران برنج آگاهی ارزیابی(. 1331. )زینب امریی، قدمی. شریف محمد ، زاده شریف.  غالمحسین زاده، عبداهلل

 محیط بهداشت علمی انجمن پژوهشی علمی ی فصلنامه زیست، محیط و سالمت مجله زراعی، سال در سالمت برای آن خطرات و شیمیایی سموم

 .191-116 صص چهارم، شماره نهم، دوره ایران،

 از حفاظت منظور به کشاورزان یطگرایانهمح زیست رفتار تحلیل در محیطی زیست ارزشی نگرشهای کاربرد(. 1331) بیژنی، مسعود و  غزالی اله عزت

 ،1 شماره ،98-2 2دور ایران، کشاورزی توسعه و اقتصاد تحقیقات مجله ،(ساری شهرستان مرکزی بخش شالیکار کشاورزان: مطالعه مورد) خاك

  .61ـ31 صص

 مجله ها، گلخانه در شیمیایی سموم کاربرد به بتنس فارس استان داران گلخانه رفتارهای و ها نگرش(. 2223. )اله عزت کرمی،  و. صدیقه قاسمی،

 .26ـ92 صص ،1شماره ،23 جلد ،(کشاورزی صنایع و علوم) کشاورزی توسعه و اقتصاد

 درجه نامه پایان شیمیایی، سموم از استفاده در اندیمشک شهرستان کار صیفی کشاورزان ایمنی رفتار و نگرش  دانش، بررسی(. 1339. )سمیرا قالوندی،
  .شوشتر واحد آزاد دانشگاه. کشاورزی آموزش و ترویج ارشد ناسیکارش

(، تحلیل رفتار حفاظتی کشاورزانشهرستان خرم آباد در استفاده از آفت 1331هوند، فاطمه، اسدپوریان، زینب. )پقنبری، رضوان، شاکرمی، جهانشیر، س

 .121 – 133، صص 1، شماره 93 – 2کشاورزی، دوره  ها: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی(، مجله تحقسقات اقتصاد و توسعه کش

 نسبت کرج مرکزی بخش کشاورزان رفتار و نگرش بررسی(. 2211. )مهسا سرورامینی، و. سعید وزان، سعید. شبنم  سرورامینی، شبنم. فرید زردی، گل

 .81ـ63 صص. صص ،1 شماره ،2 جلد هرز، های علف شناختی بوم فصلنامه شیمیایی، کشهای علف کاربرد به

: موردی مطالعه) برنجکاران بین در شیمیایی سموم از استفاده و زیستی محیط نگرش(.  2211. )حسین ، گرجی احمدی و.   محمدرضا محبوبی،

 .39ـ12 صص ،91 شماره زیست، محیط و انسان فصلنامه ،(ساری شهرستان شورآب اسفیورد دهستان

 به نسبت خوزستان استان باوی شهرستان سبزیکاران نگرش بر مؤثر عوامل شناسایی ،(1333. )لیع سرخی، و. بهمن پور، خسروی. مرضیه موسوی،

 .121-116 صص ،3 شماره ،6 جلد روستایی، توسعه راهبردهای فصلنامه ارگانیک، کشاورزی

 استفاده در شوش یکار سبز کشاورزان منیای رفتار و نگرش دانش، بررسی(.  2223. )کورش مقدم، رضایی کورش  و عبدالعظیم، آجیلی،. مهدی نظریان،

 .1ـ19 صص ایران، کشاورزی آموزش و ترویج انجمن مشهد، کشاورزی، آموزش و ترویج علوم کنگره سومین کش، آفت سموم از
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