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نگرش محیط زیستی و استفاده از سموم شیمیایی در بین برنجکاران
(مطالعه موردی :دهستان اسفیورد -شورآب شهرستان ساری)
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تاریخ دریافت4961/44/41 :

تاریخ پذیرش4961/41/41:

چکیده
با توجه به ماموریت ترویج کشاورزی زمینه کاهش مصرف سموم در سطح مزارع ،سنجش نگرش تولیدکنندداا کشداورزی در زمینده مصدرف
سموم در سطح مزارع مهم تلقی میشود .این تحقیق با هدف سنجش نگرش محیط زیستی برنجکارا در استفاده از سموم شیمیایی انجام شد.
تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری  022نفر از برنجکارا ساکن در دهستا اسفیورد -شورآب بخش مرکزی شهرستا ساری در
استا مازندرا بودند که  032نفر از آنا به عنوا نمونه تحقیق انتخاب شدند .برای ادردآوری دادههدا از پرسدشنامده اسدتفاده شدد .اعتبدار
محتوایی ابزار اردآوری با نظر پانل متخصصا انجام شد و قابلیت اعتماد آ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد که مقدار آ  2/10به
دست آمد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS19انجام شد .یافتههای پژوهش نشدا داد کشداورزا از نگدرش محدیط زیسدتی
متوسط رو به باال در زمینه کاهش مصرف سموم در مزرعه برخوردارند .نتایج همبستگی نشا داد میا تجربه کار کشاورزی ،سن ،درک اهمیت
کنترل بیولوژیک و مشارکت در کالسهای ترویجی با میزا مصرف سموم در مزرعه همبستگی مثبتدی وجدود دارد .همچندین نتدایج مقایسده
میانگین نشا داد اختالف معنیداری بین نگرش محیط زیستی مصرف سموم بر حسب هزینه خرید سموم مصرفی در یک فصل زراعی وجدود
دارد .استمرار تشکیل کالسهای ترویجی با هدف ایجداد نگدرشهدای مثبدت محدیط زیسدتی کداهش مصدرف سدموم در کشداورزا از جملده
پیشنهادهای این مطالعه بوده است.
کلمات کلیدي :نگرش محیط زیستی ،مصرف سموم ،برنجکارا  ،شهرستا ساری.

 -0دانشیار اروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مدیریت کشاورزی ،دانشگاه علدوم کشداورزی و مندابب عبیعدی ارادا  ،ارادا  ،ایدرا (* .مسدوول
مکاتبات)
 -0دکترای ترویج و آموزش کشاورزی ،اروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقدات تهدرا  ،تهدرا ،
ایرا .
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مقدمه
آمارهای جهانی نشا میدهد ساالنه حدود  02تا  32درصدد از

میشود که این میزا پنج برابر میانگین مصرف کشدوری اسدت

محصوالت کشاورزی توسط آفات از بین میرود .استفاده هر چه

( )1که یکی از نتایج آ نرخ بداالی بدروز سدرعا هدایی چدو

بیشتر از آفتکشها ،عدم توجه به دوره ماندااری آ ها و ورود

اوارش در این استا است (.)8

محصوالت کدشاورزی سمپاشی شده در مدت زمانی کوتاه بعد از

با توجه به ماموریت نهداد تدرویج کشداورزی در زمینده کداهش

سمپاشی منجر به افزایش باقیماندده ایدن مدواد در محصدوالت

مصددرف سددموم در سددطح مددزارع ،اهمیددت سددنجش نگددرش

میدوه و سدبزیجات تدازه

تولیدکننداا کشاورزی در زمینه مصرف سموم در سطح مزارع

میاردد ( .)0همچنین مصرف بیرویه کود و سدموم شدیمیایی

بیش از پیش مشخص میشود .نگرش یا عدرز تلقدی عبدارت از

عالوه بر مشکالت اقتصدادی ،خسدارات جبدرا ناپدذیری را بده

آمادای برای واکنش ویژه نسبت بده یدک فدرد ،شدیك ،فکدر یدا

محیط زیست و اکوسیستمها وارد نموده و باعث به هم خدورد

وضعیت ( )4و یا تمایدل نسدبتا پایددار بده شخصدی ،چیدزی یدا

تعادل اکولوژیک در منابب مختلف نظیدر آب و خداک مدیشدود.

رویدادی است که در احساس و رفتار نمایدا مدیشدود ( )02و

افددزایش جمعیددت دنیددا و کمبددود منددابب غددذایی موجددب رشددد

در زمینهسازى و شکلدهى به رفتارها ،ایجاد انگیزشها ،ارضاى

تکنولوژی و استفاده از دانش جدید کشاورزی از جملده مصدرف

نیازها و جهتدهى به ارایشها تأثیرى جدّى دارد ( .)00آااهى

سموم به منظور تولید بیشتر شدده اسدت ( .)0اادر چده سدموم

از نگرشها تا حد زیادى فرد را قادر به پیشبینى رفتارهدا مدى-

کشاورزی ،جهت حفاظت محصوالت و ایاهدا از حملده آفدات،

سازد .البته روشن است که رفتارها از عوامل متعددى ناشى شده

بیماریها و علفهای هرز به کار مدیروندد و بده عندوا عناصدر

و شرایط و موقعیتهاى اونااونى در شکلایرى و تعددد آ هدا

ضروری در کشاورزی مدر شناخته شدهاند ،ولی یکی از مندابب

مؤثر است .برخی معتقدند بسدیارى از عدواملى کده پدیشبیندى

مهم آلودای محیط زیست هستند کده بدر سدالمتی موجدودات

رفتار را از روى نگرشها امکا پذیر مىسازند در یک چدارچوب

زنده از جمله انسا ها نیز تاثیر منفی میاذارند (.)3

نظرى در هم بافته شدهاند و پیشبینى تنها با درک آ مجموعه

آلودای مداوم و روزافزو محصوالت کشاورزی و فدرآوردههدای

امکا پذیر خواهد بود .مطالعه نگرش برای درک رفتار اجتماعی

غذایی به باقیمانده سموم ،نه تنها موجب ظهدور بیمداریهدای

حیاتی است .بخشی از این اهمیت ،بر این فرض استوار است که

ناشناخته در میا انسا ها شده ،بلکده بده تخریدب و فرسدایش

نگرشها تعیینکننده رفتارها هستند و این فرض به عور ضمنی

منابب پایه کشاورزی نیز منجر شدده اسدت ( .)9ادزارش مرکدز

داللت بر این امر دارد که با تغییر نگرشهای افراد میتوا رفتار

پژوهشهای مجلس شورای اسالمی نشا میدهد مصرف سموم

آنا را پیشبینی یا بر رفتار آنا کنترل داشت (.)00

کشاورزی در ایرا بسیار باال بوده و حددود دو برابدر کشدورهای

مطالعددات انجددام شددده در زمیندده نگددرش کشدداورزا در زمیندده

اروپایی است ( .)5اار چه افته میشود در سالهدای اخیدر بده

موضوعات محیط زیستی و کشاورزی پایدار بده نتدایج متفداوتی

کمتر از  02هزار تن رسیده ( ،)9با این حال ،استا مازندرا بدا

ختم شده است ،از جمله این که باقری و شاه پسند ( )0384در

بیش از  912هزار هکتدار بدا و شدالیزار و تولیدد هفدت و ندیم

بررسی نگرش کشاورزا نسدبت بده عملیدات کشداورزی پایددار

میلیو تن انواع محصوالت کشاورزی و بده عندوا بدزر تدرین

ازارش کردند کشاورزا نسبت به اصدول کلدی پایدداری ،نظیدر

تولیدکننده برنج و مرکبات کشدور ،هندوز یکدی از اسدتا هدای

ضرورت حفاظت از آب و خاک ،اثرات منفی نهادههای شیمیایی

پیشرو در زمینه مصرف سموم کشاورزی است به اوندهای کده

کشاورزی ،رعایت تناوب زراعی ،اثرات محدیط زیسدتی عملیدات

براساس آمارهای مراجب رسمی ،سداالنه در بخدش کشداورزی و

بیرویه کشاورزی و ضرورت حفظ محیط زیست ،نگرش مسداعد

با داری استا حدود  9هزار تن انواع سموم شیمیایی اسدتفاده

ولددی نسددبت بدده ضددرورت کدداهش کدداربرد فناوریهددای مدددر

غذایی مورد مصرف انسا به خصدو
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کشاورزی ،کاهش مصرف کودها ،سموم و عملیدات خداکورزی

( )09در اتیوپی ازارش کردند کشاورزا دارای نگرش نامسداعد

نگددرش نامسدداعد داشددتند ( .)03قاسددمی و کرمددی ( )0388در

در زمینه مصرف سموم کشاورزی هستند .بوند و همکدارا ( et

تحقیقی در زمینه نگرش ادلخاندهدارا بده مصدرف سدموم در

 )Bond alدر بررسی ادراک کشاورزا در زمینه مصرف سم در

استا فارس ازارش کردندد اکثدر افدراد مدورد مطالعده نگدرش

هندوستا ازارش کرد کشداورزا ادرایش زیدادی بده مصدرف

ضعیفی نسبت به مصرف سموم شیمیایی برای کنتدرل آفدات و

سموم در سطح مزارع خود دارند ( .)05همایو کبیر و راینیس

بیماریها دارند و مصرف آفت کشها را برای سدالمتی انسدا و

( )Humayun Kabir & Rainisاددزارش کردنددد اکثددر

محیطزیست مضر میدانند اما این نهادههدای شدیمیایی بددو

کشاورزا درک کمی از اثرات منفی سموم روی محدیط زیسدت

هیچ کنترلی مصرف میشود که علت آ عددم آاداهی از دیگدر

دارند .همچنین آنا تاثیر تماس ترویجی ،تجربده کدار سدبزی-

راههای حفاظت محصول در مقابل آفات و بیماریها عنوا شده

کاری ،سطح تحصیالت و آمدوزش در زمینده مددیریت تلفیقدی

است .همچنین یافتههای آنا نشدا داد تحصدیالت و نگدرش،

آفات را بر میزا درک کشداورزا از اثدرات منفدی سدموم روی

بیشترین اثر را بر رفتار حفاظتی الخانه دارا در مورد کاربرد

محیط زیست موثر دانستهاند ( .)09ا اوی و همکدارا (et al

سددموم شددیمیایی دارد ( .)3امیدددی نجددف آبددادی و محمدددی

 )Ngowiدر مطالعهای در تانزانیا افزایش مصرف سموم در بین

( )Omidi Najafabadi & Mohammadiدر مطالعه خود

کشاورزا خرده پا و عدم اعتقاد آنا به تاثیر منفدی سدموم بدر

در ایرا ازارش کردند متغیرهای آموزشی -ترویجی بیشتدرین

روی سالمتیشا را ازارش کردهاندد ( .)01آباند

نقش را در تبیین نگرش کشاورزا در مورد مصدرف سدموم دارا

( )Abang et alدر کدامرو ( )08و ادا و کدا ( & Gun

هستند ( .)09موذنی و همکارا ( )0389ازارش کردندد متغیدر

 )Kanدر ترکیه ازارش کردند اکثر کشاورزا نسبت به آسدیب

اعتقاد کشاورزا به اثر منفی سموم روی محیط زیست و تفاوت

سموم به محصوالت و مضر بود آ برای سالمتی انسا اعالع

قایل شد بین مصرف کم و معمولی سموم بر روی خطراریزی

کافی دارند ولی فاقد درک مناسبی در مورد رابطه بدین کداربرد

کشاورزا در استفاده از سموم شیمیایی تاثیر دارند (.)05

سموم و محیط زیست هستند ( .)04ایسین و ییلدریم (& Isin

وو و ام ویمبددا ( )Wu & Mweembaدر مطالعدده نگددرش

 )Yildirimعی مطالعهای در ترکیه ازارش کردند کشداورزا

محیط زیستی کشاورزا زامبیایی ازارش کردند درک بدیشتدر

تاثیر منفی آفتکشها را بر روی محیط زیست و سالمت انسا

از تخریب محیط زیست دارای تاثیر مثبت بدر نگدرش و آاداهی

درک میکنند ولی این نگرش در رفتار آنا مشاهده نمیشود و

کشاورزا است ( .)09همچنین کیزر و همکدارا ( Kaiser et

همچنا به مصرف سدموم ادامده مدیدهندد ( .)32اومدو و اودو

 ،)alنگرش محیط زیستی را به عندوا یدک عامدل قدوی بدرای

( )Udoh & Umohعی مطالعهای در نیجریه ازارش کردندد

پیش بینی رفتار اکولوژیکی ازارش کرده است ( .)01مطالعدات

استفاده صحیح از سدموم بده عدور معندیداری بدا ویژادیهدای

دیگر نیز وجود رابطده مثبدت بدین نگدرش و رفتارهدای محدیط

اقتصادی و اجتماعی ،سطح آااهی و مندابب اعالعداتی و مواندب

زیستی را ازارش کردهاند کده از جملده مدیتدوا بده دانلد

و

و همکدارا

فراروی کشاورزا مرتبط است (.)30

همکارا ()08( )Dunlap et al؛ ارافتن و نداولز ( Grafton

با توجه به این که وضعیت اقلیمی حاکم بدر اسدتا مازنددرا و

 )04( )& knowlesو آیودجی ( )02( )Ayodejiاشاره کرد.

سطح وسدیب کشدت محصدوالت ،بده خصدو

بدرنج درمنداعق

ا تددو و همکددارا ( )00( )Ntow et alدر غنددا و مکددنن و

روستایی آ و از جمله شهرستا سداری و دهسدتا اسدفیورد-

آادددونفیر ( ،)00( )Mekonnen & Agonafirمحمدددد

شورآب ،شرایطی را برای استفاده روزافزو از سموم کشاورزی و

( )03( )Mohammadو آمدرا و آباتده ()Amera & Abate

ورود آبهای کشاورزی حاوی این مدواد بده مندابب آبدی فدراهم
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آورده است ،تردیدی باقی نمیماندد کده الزم اسدت اقددامات

محتوایی ابزار اردآوری با نظر پانل اعضای هیات علمی ترویج و

اساسی جهت کداهش مصدرف سدموم در سدطح مدزارع اسدتا

آموزش کشداورزی دانشدگاه علدوم کشداورزی و مندابب عبیعدی

صورت ایرد .از آ جا که نوع نگرش کشاورزا نسبت به مصرف

اراا و کارشناسا ترویج کشاورزی و حفدظ نباتدات سدازما

سموم عامدل مدوثری بدر بدروز رفتدار آندا در میدزا و شدکل

جهاد کشاورزی مازندرا انجام شد و برای تعیین قابلیت اعتماد

بکارایری سموم است ،تحقیق حاضر بدا هددف واکداوی نگدرش

آ  ،از آزمو پیشاهن

در خارج از محدوده جغرافیایی تحقیدق

محیط زیستی کشاورزا در زمینه مصرف سدموم در مزرعده در

در شهرستا نکا استا مازندرا و با تکمیدل  32پرسدشنامده

دهستا اسفیورد -شورآب شهرستا ساری اجدرا شدد .اهدداف

انجام شد که مقدار آلفای کرونباخ برای سواالت نگدرش محدیط

اختصاصی این تحقیق عبارت بودند از:

زیستی  2/10به دست آمد .متغیر وابسته تحقیق نگرش محدیط

بررسددی ویژاددیهددای فددردی ،اقتصددادی ،ارتبدداعی و اجتمدداعی

زیستی کشاورزا در زمینه مصرف سموم و متغیرهدای مسدتقل

کشاورزا برنجکار.

ویژایهای فدردی ،اقتصدادی ،اجتمداعی و ارتبداعی آندا بدود.

بررسی نگدرش محدیط زیسدتی کشداورزا بدرنجکدار در زمینده

روشهای آمداری مدورد اسدتفاده شدامل آمدار توصدیفی چدو

استفاده از سموم شیمیایی در مزرعه.

فر اوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار ،کمینه و بیشینه و آمدار

تحلیل رابطه بین ویژایهای کشاورزا برنجکار با نگرش محیط

استنباعی چدو آزمدو همبسدتگی و مقایسده میدانگین (مدن

زیستی آنا در زمینه استفاده از سموم شیمیایی در مزرعه.

ویتنی و کروسکال والیس) بود.

سنجش نگرش محیط زیسدتی کشداورزا بدرنجکدار در زمینده
استفاده از سموم شیمیایی در مزرعه بر حسدب عوامدل فدردی،
زراعی ،اجتماعی و اقتصادی.

یافته ها
بر اساس نتایج تحقیق ،میانگین تجربده کدار کشداورزی پاسد -
اویا حدود  02سال و میانگین سن آنا  99/23سال بود کده

مواد و روشها

حاکی از میانسال بود و تجربده زیداد آندا در کدار کشداورزی

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر جمب آوری اعالعات،

است .میانگین هزینه کرد سموم پاس اویا در یک فصل زراعی

پیمایشی و با هدف واکاوی نگرش محیط زیستی کشداورزا در

 999/11هزار ریال بود .میانگین مساحت اراضی تحت مالکیدت

زمینه مصرف سموم در مزرعه در دهسدتا اسدفیورد -شدورآب

پاس اویا  0/13هکتار بود که حاکی از خرده مالک بود آنا

بخش مرکزی شهرستا ساری در استا مازنددرا انجدام شدد.

است .میانگین درآمد کشاورزی آنا در عول یک سدال زراعدی

جامعه آماری تحقیق کلیه کشاورزا برنجکار ساکن در دهستا

 4/80میلیو ریال بود .میانگین ساعات اختصا

نامبرده به تعداد  022نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی

آنا برای تماشای برنامههدای تلویزیدونی  0/41سداعت و بدرای

و موراا ( 032 ،)30( )Krejcie & Morganنفر از آنا به

اوش داد به برنامههای رادیویی  0/04ساعت در ماه بدود کده

عنوا نمونده تحقیدق انتخداب شددند .ابدزار ادردآوری دادههدا

نشا دهنده استفاده اندک آنا از رسدانههدای ارتبداج جمعدی

پرسشنامده و شدامل سدواالتی در زمینده ویژادیهدای فدردی،

است .میانگین تماس آنا با مروج یا مهندس ناظر  0/39بدار در

اقتصادی ،ارتباعی و اجتماعی و نگرش محیط زیستی کشاورزا

ماه و میانگین شرکت آنا در کالسهای ترویجی حدود یک بار

در زمینه مصرف سموم کشاورزی در مزرعه بود .سنجش نگرش

در عول سال بود که بیا ار تماس اندک آنا با مندابب ارتبداج

محیط زیستی ،در قالب  32سوال و بر مبنای مطالعده محبدوبی

شخصی متخصص و مشارکت اندک آنا در برنامههای آموزشی

( )33و عابددی سروسدتانی ( )39در قالددب عیدف لیکدرت پددنج

است (جدول .)0

سطحی (خیلی کم =  0تا خیلی زیداد =  ،)5انجدام شدد .اعتبدار

یافته از سوی
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جدول -4میانگین و انحراف معیار ویژگیهاي فردي ،اقتصادي ،ارتباطی و اجتماعی کشاورزان برنجکار
میانگین

انحراف معیار

بیشترین

کمترین

متغیرها
تجربه کار کشاورزی (سال)

04/48

09/00

92

0

سن

99/23

09/19

18

08

هزینه کرد سم (هزارریال)

9952

392/09

02222

2

مساحت زمین ملکی (هکتار)

0/13

0/05

9

2

درآمد کشاورزی در سال (میلیو ریال)

4/80

9/8

302

02

تماشای برنامههای تلویزیو (ساعت در ماه)

0/41

9/09

02

2

اوش کرد به رادیو (ساعت در ماه)

0/04

9/59

32

2

تماس با مروج یا مهندس ناظر (ماه)

0/39

0/94

8

2

شرکت در کالسهای ترویجی

2/49

0/91

8

2

همچنین اکثر پاس اویا ( 88/5درصد) مرد و فاقد شدغل دوم

تحصیلی دیپلم و بداالتر بودندد کده بیدا ادر سدطح تحصدیالت

بودند ( 59/4درصد) .از بین نهادها و تشکلهدای محلدی09/4 ،

مناسب پاسد اویدا اسدت .همچندین مددرک تحصدیلی 09/4

درصد سابقه عضویت در شرکت تعاونی روستا را دارند .اکثر آنا

درصد پاس اویا راهنمایی و دبیرستا  02/8 ،درصد ،ابتدایی و

( 93/8درصد) ،بین  0تا  9بار دارای تجربه ندامطلوب (سدردرد،

 1/1درصد آنا بیسواد بودند 33/0 .درصدد از پاسد اویدا

تهوع ،سرایجه و )..هنگام اسدتفاده از سدموم شدیمیایی بودندد.

تاحدی برای استفاده از روشهای مبارزه بیولوژیک اهمیت قایل

اکثر آنا ( 19/0درصد) سم مصرفی خود را از بازار فروش سدم

هستند و بیشتر آنا ( 92/8درصد) ،عی چندد سدال اخیدر تدا

تهیه میکنند .نتایج حاصل در مدورد سدطح تحصدیالت پاسد -

حدی میزا مصرف سموم کشاورزی در مزرعه خدود را کداهش

اویا نشا داد بیشتر پاس اویا ( 99/9درصد) دارای مدرک

دادهاند (جدول .)0

جدول  -4نظرات کشاورزان برنجکار در مورد اهمیت استفاده از روش هاي مبارزه بیولوژیک و کاهش مصرف سم
خیلی
گویه

کم

کم

تاحدي

زیاد

خیلی
زیاد

میانگین

درصد پاسخگویان

انحراف
معیار

اهمیت استفاده از روشهای مبارزه بیولوژیک به جای سمپاشی

5/9

9/0

33/0

09/0

04/0

3/93

0/09

میزا کاهش مصرف سموم در عی چند سال اخیر

05/9

02/8

92/8

08/5

9/9

0/53

0/38

نتایج جدول ( )3در زمینده نگدرش محدیط زیسدتی کشداورزا

شیمیایی باعث نابودی آبزیا و پرنداا میشود"" ،کشاورز هر

نسبت به مصرف سموم در مزرعده نشدا مدیدهدد اویدههدای

جای دنیا باشد فرق نمیکند باید از مصرف بیرویه سم و آلدوده

"ترجیح میدهم خودم و خانوادهام محصولی را اسدتفاده کندیم

کرد محیط پرهیز کند" " ،شیوع بیماریهدای صدعب العدالج

که برای تولید آ سم مصدرف نشدده باشدد"" ،مصدرف سدموم

مثل سرعا به دلیدل مصدرف بدیش از حدد سدموم شدیمیایی

48
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است" ،و "اار از سموم شیمیایی بیرویه استفاده کنیم ضرر آ

محبوبی و همکار

شیمیایی در مزرعه در کل ضرری برای محیط زیست ما ندارد"،

به خودما بر میاردد" از نظر پاس اویا بدیشتدرین رتبده و

کمترین رتبه را به خود اختصا

اویههای "باید تا جایی که میشود در مزرعه از سموم شیمیایی

نگرش محیط زیستی کشاورزا  3/95بوده است کده مدیتدوا

استفاده کنیم تا محصول بیشتدری برداشدت کندیم""،خداوندد

افت آنا از نگدرش محدیط زیسدتی بداالتر از حدد متوسدط در

اراده کرده ما انسا ها بر زمین حاکم مطلق باشیم پس هدر کدار

زمینه کاهش مصرف سموم در مزرعه برخوردارند.

دادهاند .در مجمدوع میدانگین

بخواهیم با محیط زندای خود میکنیم" و "اسدتفاده از سدموم
جدول  -9نگرش محیط زیستی کشاورزان نسبت به مصرف سموم در مزرعه
گویه

رتبه

میانگین

*

انحراف معیار

0

ترجیح میدهم خودم و خانوادهام محصولی را استفاده کنیم که برای تولید آ سم مصرف نشده باشد.

9/09

2/49

0

شیوع بیماریهای صعب العالج مثل سرعا به دلیل مصرف بیش از حد سموم شیمیایی است.

9/00

2/41

3

کشاورز هر جای دنیا باشد فرق نمیکند باید از مصرف بیرویه سم و آلوده کرد محیط پرهیز کند.

9/29

2/43

9

مصرف سموم شیمیایی باعث نابودی آبزیا (ماهیها و )..و پرنداا میشود.

9/25

0/00

5

با کاهش مصرف سموم شیمیایی در مزرعه در حقیقت به حقوق نسلهای آینده احترام اذاشته ایم.

9/20

0/23

9

اار از سموم شیمیایی بیرویه استفاده کنیم ضرر آ به خودما بر میاردد.

9

0/05

1

نباید عوری از سموم شیمیایی استفاده کنیم که موجب آسیب به سایر انسا ها شود.

3/48

0/21

8

نباید با مصرف بیرویه سموم شیمیایی برای دیگرا خطر ایجاد کنیم حتی اار این خطر کوچک باشد.

3/41

0

4

ضرر و آسیب ناشی از سمپاشی بیرویه بد است اار چه منفعت برای ما داشته باشد.

3/4

2/41

02

اار با مصرف بیرویه سموم به محیط زیست خود صدمه بزنیم در امانت خداوندی خیانت کردهایم.

3/84

0/21

00

سمپاشی باعث آلودای آبها میشود.

3/88

0/28

00

اار ما انسا ها کمتر از سموم شیمیایی استفاده کنیم ،آسیب کمتری به محیط زندای وارد میشود.

3/85

0/00

03

جها را خداوند به صورت امانت در اختیار ما قرار داده پس نباید آ را با سموم شیمیایی آلوده کنیم.

3/89

0/00

09

باید محصول بدو سم تولید کنیم حتی اار در جاهایی مجبور شویم از جیب خودما خرج کنیم.

3/14

0/00

05

دولت باید در زمینه مصرف سموم شیمیایی در مزارع قانو وضب کند و با متخلفا برخورد کند.

3/18

0/21

09

باید از مصرف بیرویه سم خودداری کنیم هر چند این کار در مواردی باعث کاهش سود کشاورزی شود.

3/98

0/25

01

مبارزه بیولوژیک (با استفاده از زنبور تریکواراما و براکن و )..بهتر از مصرف سموم شیمیایی است.

3/99

0/09

08

باید مصرف سم در مزارع کم شود حتی اار تولید محصوالت کشاورزی ما کم شود.

3/50

0/05

04

برای رسید به سود در کار کشاورزی سمپاشی مزرعه ضروری است.

3/94

0/01

02

استفاده از سموم شیمیایی آخرین راه مبارزه با آفات و بیماریهاست.

3/35

0/0

00

کشاورزا حاضرند به جای سموم قوی از سموم ضعیفتر به صورت چند بار سمپاشی استفاده کنند.

3/01

0/21

00

سمپاشی باعث کاهش حاصلخیزی خاک میشود.

3/00

0/0

03

برای از بین برد بیماری و آفات محصول تنها راه استفاده از سموم شیمیایی است.

0/1

0/00

09

هر چه بیشتر از سموم شیمیایی در مزرعه استفاده کنیم تولید محصول بیشتر میشود.

0/98

0/24

05

هر کشاورز باید این اختیار را داشته باشد با توجه به تشخیص خود هر مقدار سم در مزرعه استفاده کند.

0/93

0/33

09

حفظ سالمت محیط و انسا ها از خطرات سموم وظیفه دولت است و ما در این مورد مسوولیتی نداریم.

0/50

0/05

01

اار به فکر این باشیم که سم کمتری در مزرعه استفاده کنیم فقط وقت خود را تلف کرده ایم.

0/50

0/08

08

باید تا جایی که می شود در مزرعه از سموم شیمیایی استفاده کنیم تا محصول بیشتری برداشت کنیم.

0/5

0/00

04

خداوند اراده کرده ما انسا ها حاکم مطلق زمین باشیم و هر کار بخواهیم با محیط زندای خود بکنیم.

0/00

0/08

32

استفاده از سموم شیمیایی در مزرعه در کل ضرری برای محیط زیست ما ندارد.

0/23

0/29

*دامنه میانگین  0تا  5میباشد.
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با توجه به سطوح سنجش متغیرهای مستقل و وابسته تحقیدق،

ایسین و ییلدریم ( )Isin & Yildirimمطابقت دارد .افدزایش

بدده منظددور بررسددی همبسددتگی بددین متغیرهددای مسددتقل بددا

سن نیز زمینهای را برای برخورداری از تجربه بدیشتدر و توجده

نگرش محیط زیسدتی کشداورزا نسدبت بده مصدرف سدموم از

بیشتر به سالمت خانواده و جامعه فراهم میسدازد .اادر چده از

ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد .بدرای توصدیف میدزا

منظدر اعتقدادی و آمدوزههدای دیندی -آ هدم در یدک جامعده

همبستگی بین متغیرها از الگوی معروف به قراردادهای دیویس

مسلما  -احتمال میرود میزا برخورداری افراد مسن از اخالق

( )35( )Davisاستفاده شد که بر اساس آ ضرایب همبستگی

محیط زیستی بیشتر باشد .این یافتده بدا یافتدههدای ایسدین و

 = 2/20-2/24جزیددددی = 2/0-2/04 ،ضددددعیف= 2/3-2/94 ،

ییلدریم ( )Isin & Yildirimمطابقدت دارد .درک اهمیدت و

متوسط = 2/5-2/94 ،نسبتا قوی و  2/1و باالتر ،قدوی توصدیف

ارزش مبارزه بیولوژیدک بدا آفدات و آاداهی نسدبت بده مزایدای

می شوند .نتدایج نشدا داد متغیرهدای تجربده کدار کشداورزی

این شیوه مبارزه از جنبدههدای مختلدف نیدز زمیندهسداز ایجداد

( ،)r=2/035ارزیابی اهمیت مبارزه بیولوژیک ( ،)r=2/018میزا

نگرش مثبت در زمینه کاهش مصرف سموم در کشاورزا است.

شرکت در کالسهای ترویجدی ( )r=2/050و سدن (،)r=2/020

مشدارکت در کددالسهددای ترویجددی و در مجمددوع آمددوزش نیددز

با نگرش محیط زیستی نسبت به مصرف سموم رابطده مثبدت و

زمینددهای را بددرای تغییددر دانددش ،نگددرش و بیددنش کشدداورزا ،

معنددیدار و متغیددر کددل اراضددی تحددت مالکیددت (،)r= -2/089

شکلایری اخالق ز محیط زیسدتی و افدزایش آاداهی آندا در

با نگرش محیط زیستی نسبت به مصرف سموم رابطده ضدعیف،

زمینه روشهای سالم مبارزه با آفات و بیماریهدای محصدوالت

منفی و معنیدار داشته است .این بدا معناست که بدا افدزایش

کشاورزی چو مبارزه بیولوژیک فراهم میسازد .ایدن یافتده بدا

تجربه کار کشداورزی ،سدن ،درک اهمیدت مبدارزه بیولوژیدک و

یافتههای همایو کبیدر و رایندیس ( & Humayun Kabir

مشددارکت در کدددالسهددای ترویجدددی کشدداورزا از نگدددرش

 ،)Rainisامیددددی نجدددف آبدددادی و محمددددی ( Omidi

محیط زیستی قویتر و با افزایش سطح اراضی تحت مالکیت ،از

 )Najafabadi & Mohammadiو اومدو و اودو ( Udoh

نگرش محدیط زیسدتی ضدعیفتدری در زمینده مصدرف سدموم

 )& Umohمطابقت دارد .الزم به ذکر اسدت بدین متغیرهدای

برخوردار باشند .با افزایش تجربه کار کشاورزی ،میتوا انتظدار

کاهش مصرف سم در مزرعه در سالهای اخیر ،میزا تماشدای

داشت کشاورز به دلیل تعامل عوالنیتدر بدا محدیط و عبیعدت،

برنامههای کشاورزی تلویزیو  ،میزا اوش داد به برنامه های

پختگی ،کسب تجارب بیشتر در اسدتفاده از سدموم و مشداهده

کشاورزی رادیو و میزا تماس با مروج یا مهندس ناظر با نگرش

پیامدددهای اسددتفاده نامناسددب از آ  ،واجددد نگددرش مثبددتتددر

محیط زیستی استفاده از سموم رابطه معنیداری وجود نداشدت

کاهش مصرف سموم در مزرعه باشد .ایدن یافتده بدا یافتدههدای

(جدول .)9

همایو کبیر و رایندیس ( )Humayun Kabir & Rainisو
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جدول  -1تحلیل همبستگی بین متغیرهاي تحقیق با نگرش کشاورزان نسبت به مصرف سموم
نگرش نسبت به مصرف سموم

متغیر

ضریب همبستگی ()r

سطح معنیداري ()p

توصیف همبستگی

**2/035

2/220

ضعیف

**2/018

2/220

ضعیف

2/290

2/940

جزیی

میزا شرکت در کالسهای ترویجی

**2/050

2/229

ضعیف

کل اراضی تحت مالکیت

*-2/089

2/239

ضعیف

میزا تماشای تلویزیو

2/289

2/399

جزیی

میزا اوش داد به رادیو

2/093

2/299

ضعیف

میزا تماس با مروج یا مهندس ناظر

2/293

2/911

جزیی

سن

*2/020

2/200

ضعیف

تجربه کار کشاورزی
†

ارزیابی اهمیت مبارزه بیولوژیک

درک کاهش مصرف سم در مزرعه

*معنیدار در سطح  5درصد

†

† :ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

**معنیدار در سطح  0درصد

به منظور مقایسه میدانگین نگدرش محدیط زیسدتی کشداورزا

نددامطلوب هنگددام سددمپاشددی ،اسددتفاده از روشهددای مبددارزه

در مصرف سموم بر حسب عوامل زراعی ،اجتماعی و اقتصادی از

بیولوژیک ،عضدویت در تشدکلهدا و محدل تهیده سدم اخدتالف

آزمو های من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد .بر اسداس

معنیدار وجود نداشت .به عبارت دیگر تاثیراذاری این متغیرها

نتددایج جدددول ( ،)5بددین میددانگین نگددرش محددیط زیسددتی

بر نگرش محیط زیستی مصرف سموم هر دو اروه پاسد اویدا

مصرف سموم اروههای دواانه کشداورزا در رابطده بدا تجربده

یکسا بوده است.

جدول  -1مقایسه میانگین نگرش محیط زیستی کشاورزان در مصرف سموم بر حسب عوامل زراعی و اجتماعی
متغیر گروه بندي

تجربه نامطلوب هنگام سمپاشی

استفاده از روشهای مبارزه بیولوژیک

عضویت در تشکلها
محل تهیه سم

نگرش نسبت به مصرف سموم

سطوح متغیر

فراوانی

بلی

83

98/94

خیر

91

92/00

بلی

32

98/4

خیر

022

99/98

بلی

42

98/49

خیر

92

51/10

مراکز خدمات

30

59/30

بازار آزاد

44

98/38

میانگین رتبهاي

آماره U

آماره Z

سطح معنیداري

454/5

-0/020

2/004

419/5

-2/599

2/513

0984/5

-0/594

2/001

481/5

-0/551

2/004
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نتددایج مقایسدده میددانگین نگددرش محددیط زیسددتی کشدداورزا

با توجه به مقادیر میانگین میتوا افت پاس اویدا بدا هزینده

در مصرف سموم بر حسب عوامل فردی و اقتصادی برای بدیش

خرید سموم مصرفی بین  0/0تدا  9میلیدو ریدال (پدایینتدر از

از دو اروه مستقل در جدول ( )9بیا ادر ایدن اسدت کده بدین

میانگین هزینه کرد) در یک فصدل زراعدی ،نگدرش مسداعدتری

میانگین نگرش محیط زیستی مصرف سموم بدر حسدب هزینده

در زمینه کاهش مصرف سموم دارند .در واقب مدی تدوا چندین

خرید سموم مصرفی در یک فصل زراعی ،اختالف معندیدار امدا

تفسیر نمود نگرش مساعدتر محدیط زیسدتی زمیندهای را بدرای

بر حسب سطح تحصیالت و درآمد سال کشاورزی ،هیچ اختالف

صرف هزینه کمتر از سوی کشاورزا بدرای خریدد و بکدارایری

معنیداری وجود نداشته اسدت .بده عبدارت دیگدر تاثیرادذاری

سموم فراهم میسدازد .ایدن یافتده بدا نتدایج تحقیدق مدوذنی و

متغیرهددای تحصددیالت و درآمددد بددر نگددرش محددیط زیسددتی

همکارا ( )0389و اومو و اودو ( )Udoh & Umohمطابقدت

مصرف سموم اروههای مختلف پاس اویا یکسا بدوده اسدت.

دارد.

جدول  -9مقایسه میانگین نگرش محیط زیستی کشاورزان در مصرف سموم بر حسب عوامل فردي و اقتصادي
متغیر گروهبندي

هزینه خرید سموم (میلیو ریال)

سطح تحصیالت

درآمد سال کشاورزی (میلیو ریال)

سطوح متغیر

فراوانی

کمتر از 0

90

نگرش نسبت به مصرف سموم
میانگین رتبهاي

مقدار کی دو ()χ4

سطح معنیداري

99/49

0/0 -9

39

83/59

بیشتر از 9

53

50/03

کمتر از دیپلم

99

10/50

دیپلم

90

90/81

بیشتر از دیپلم

93

90/53

کمتر از 92

95

10/00

92 -022

99

51/34

بیشتر از 022

90

99/45

**

09/44

0/804

3/988

2/220

2/923

2/015

**معنیدار در سطح  0درصد
*معنیدار در سطح  5درصد

بحث و نتیجه گیري
این تحقیق با هدف واکاوی نگرش محیط زیستی کشداورزا در

میانگین نگرش محیط زیستی مصرف سموم اخدتالف معندیدار

زمینه مصرف سموم در مزرعه در دهسدتا اسدفیورد -شدورآب

وجود نداشت .نتایج مقایسده میدانگین نگدرش محدیط زیسدتی

شهرسددتا سدداری اجددرا شددد .نتددایج توصددیفی نشددا دهنددده

کشاورزا در مصرف سموم ،برای بیش از دو اروه مسدتقل ،بدر

میزا استفاده اندک کشاورزا از وسایل ارتباج جمعی و تماس

حسب عوامل فردی و اقتصادی ،نشا داد بین میدانگین نگدرش

اندک آنا با منابب ارتباج شخصدی (مدروج و مهنددس نداظر) و

محیط زیستی مصرف سدموم بدر حسدب هزینده خریدد سدموم

حضور کم در کالسهای آموزشی بود .نتدایج مقایسده میدانگین

مصرفی در یک فصل زراعی ،اخدتالف معندیدار امدا بدر حسدب

حاکی از این بود که بر حسب اروههدای دواانده کشداورزا در

سطح تحصیالت و درآمد سال کشداورزی ،اخدتالف معندیداری

رابطه با تجربه نامطلوب هنگام سمپاشی ،اسدتفاده از روشهدای

وجود نداشت .نتایج تحلیل همبستگی نشا داد بین تجربه کدار

مبارزه بیولوژیک ،عضویت در تشکلها و محل تهیده سدم ،بدین

کشاورزی ،ارزیابی اهمیت مبارزه بیولوژیدک ،میدزا شدرکت در
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کالسهای آموزشی و سن کشاورزا با نگدرش محدیط زیسدتی

اتخاذ سازوکارهایی چو وضب جریمه ،با آلوده کننداا محدیط

آنا رابطه مثبت و معنیدار و با کل اراضی تحت مالکیت رابطه

زیست و تهدیدکننداا سالمت جامعه برخورد نموده ،در عدین

منفی و معنیدار وجود دارد .بین نگرش محیط زیستی اسدتفاده

حددال تولیدکننددداانی کدده عملکددرد آنددا در منطقدده دارای

از سموم رابطه معنیداری وجود نداشت.

اثرات مثبت محیط زیستی است را مورد تشویق قرار دهند.

بدددا توجددده بددده یافتدددههدددای تحقیدددق و بدددا هددددف بهبدددود

 -توصیه میشود با هدف استمرار مصرف سموم از نوع کم خطر

نگرش کشاورزا منطقه در زمینه مصرف سدموم ،پیشدنهادهای

توسط کشاورزا  ،اقدام الزم از سوی مراجب ذیربط برای تدامین

زیر قابل ارایه است:

این دسته سموم از نوع با کیفیدت آ در بدازار مصدرف منطقده

 -با توجه به تاثیر زیاد وسایل ارتباج جمعی ،تهیده برنامدههدای

صددورت ایددرد .اولویددت توزیددب سددموم مددیتوان دد بددا کلینیددک

رادیویی و تلویزیدونی بدا محتدوای خطدرات مصدرف بدیرویده و

ایاهپزشکی ،شرکتهای خددمات مشداورهای فندی و مهندسدی

غیراصولی سموم و اصول صحیح مصرف آ بر مبنای همکداری

کشدداورزی و یددا فروشددنداا برخددوردار از کددادر کارشددناس

سازما جهاد کشاورزی و صدا و سیمای استا پیشدنهاد مدی-

مشاور فعال در منطقه باشد.

شود.

 -با توجه به نتایج حاصل از تحلیل همبستگی مبندی بدر وجدود

 -بددا توجدده بدده تدداثیر زیدداد منددابب ارتبدداج شخصددی در ایجدداد

رابطدده مثبددت بددین تجربدده کددار کشدداورزی ،ارزیددابی اهمیددت

نگرش محدیط زیسدتی مناسدب مصدرف سدموم در کشداورزا ،

مبارزه بیولوژیک ،میزا شرکت در کالسهای آموزشدی و سدن

سرکشی مستمر و منظم مروجا یا مهندسا ناظر بده مدزارع و

کشاورزا و نگرش محدیط زیسدتی آندا  ،توصدیه مدیشدود در

ارتباج چهره به چهره آنا با برنجکارا با هدف آمدوزش اصدول

برنامههای کاهش مصرف سم ،تمرکز هر چه بیشتر مروجدا و

صحیح مصرف سموم و خطرات محیطزیستی مصرف غیراصولی

برنامهریزا فعالیتهای ترویجی بر استفاده هر چده بدیشتدر از

آ توصیه میشود.

مشارکت کشاورزانی باشد کده دارای ویژادیهدایی چدو سدن

 -الزم است نسبت به اجرای برنامدههدای آموزشدی اسدتفاده از

بیشتر ،تجربه بدیشتدر کدار کشداورزی ،مشدارکت بدیشتدر در

سددموم در آنددا توجدده شددود .در ایددن مددورد تاکیددد محتددوای

برنامههای آموزشی و دارای عالقهمندی بدیشتدر در بکدارایری

برنامههای آموزشی باید بر جنبه هایی چو بکدارایری وسدایل

شیوههای مبارزه بیولوژیک باشند.

حفاظت شخصی ،پرهیدز از خطدرات تهدیدد کنندده سدالمتی و
کاربرد صحیح سموم هنگام سمپاشی باشد .عالوه بر این اجدرای
نمایشهای عریقهای و امکا اعطای وسدایل سدمپاشدی ایمدن
با قیمت مناسدب بده کشداورزا از جملده اقدداماتی اسدت کده
میتواند مد نظر قرار ایرد.
 با توجه به این که چگونگی استفاده از سموم و مانددااری آدر عبیعددت و محصددوالت کشدداورزی ،در درجدده نخسددت بددا
سالمت خود کشاورزا و افراد جامعه ساکن در منطقده ارتبداج
پیدا میکندد توصدیه مدیشدود دسدتگاههدای ذیدربط از جملده
جهاد کشاورزی ،بهداشدت ،اسدتاندارد و محدیطزیسدت اسدتا ،
ضمن کنترل و نظارت بر واردات ،تولید و توزیب و مصرف سموم
و محصوالت کشاورزی در منطقه ،بدا اجدرای قدوانین موجدود و
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