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چکـــيده
زمینه و هدف :آفتکشهای ش��یمیایی بعنوان یک مؤلفه اصلی برای کش��اورزی شناخته میشوند و نقشی
اساسی در حفظ بهرهوری کشاورزی ایفا میکنند .اما نگرانی از اثرات آفتکشها بر سالمت و محیطزیست
در طی س��الهای اخیر رو به افزایش بوده اس��ت .بنابراین این تحقیق با هدف ارزیابی آگاهی کشاورزان از
پیامدهای مثبت و منفی مصرف سموم شیمیایی و خطرات آن بر سالمت انجام شد.
روش بررس��ی :مطالعه پیمایش��ی در دو گروه کش��اورزان استفاده کننده مبارزه ش��یمیایی (تعداد  )126و
کش��اورزان استفاده کننده مبارزه بیولوژیک (تعداد  )98که به صورت تصادفی از  20روستا انتخاب شدند،
انجام ش��د .روس��تاهای مورد مطالعه به روش نمونهگیری خوش��های در دو دهس��تان انتخاب شدند .ابزار
جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه محققساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن براساس نظر متخصصان
موضوعی و کارشناس��ان محلی ارزیابی شد و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب Coronbach Alpha
برای دو سازه آگاهی از اثرات مثبت سموم ( )0/75و آگاهی از اثرات منفی سموم ( )0/83تایید شد.
یافتهها :نتایج نش��ان داد که کش��اورزان استفاده کننده از مبارزه بیولوژیک آگاهی مناسبی از پیامدهای مضر
مصرف س��موم داش��تند و مصرف آفتکشها در بین این گروه کمتر بود .هر چند دو گروه کش��اورزان بر
پیامدهای ایجاد شده برای سالمت مانند تهدید برای سالمت انسان و حیوانات و آلودگی آبهای سطحی
و زیرزمینی تاکید میکردند ،اما نگرانی کش��اورزان استفاده کننده از مبارزه بیولوژیک در این زمینهها بیشتر
بود .بیشتر پاسخگویان بیان کردند که مصرف سموم مشکالت مهمی مانند احساس خستگي ،گرما و عرق
کردن ،س��رفه و سردرد ،س��رگیجه ،التهاب و خارش در پوست و تهوع و استفراغ برای سالمتی آنها ایجاد
کرده است.
نتیجهگیری :علیرغم اینکه کش��اورزان از پیامدهای ملموس و عینی مصرف سموم شیمیایی آگاه هستند اما
کمتر از وس��ایل حفاظت شخصی استفاده کردهاند .به منظور ارتقای آگاهی کشاورزان از پیامدهای مصرف
سموم شیمیایی ،الزم است اهتمام بیشتری جهت تقویت برنامههای آموزشی و تسهیل دسترسی به خدمات
ترویجی صورت گیرد.
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مقاله پژوهشی

ارزیابی آگاهی برنجکاران شهرستان ...

مقدمه

زراعت برنج در اس��تان مازن��دران يكي از مناب��ع اصلي تامين
معيشت كشاورزان را تش��كيل ميدهد كه به علت وجود آفات
بيش��مار اتالف گس��ترده محصول را در پی داشته است ( .)1به
همین علت مصرف آفتکشها و س��ایر سموم شیمیایی بعنوان
یک جزء مهم و ضروری در زراعت کنونی برنج شناخته میشود.
به طوری که  60درصد از کل مصرف آفتکشها در استانهای
ش��مالی ایران (گیالن ،مازندران و گلس��تان) ک��ه الگوی غالب
کش��ت در آنها برنج است صورت میگیرد ( .)2بنا به گزارشها
کنترل آفات از طریق استفاده گسترده از سموم شیمیایی در بین
کشاورزان منطقه رایج است ( .)3كاربرد بيرويه سموم شیمیایی
باعث شده كه عالوه بر از بين رفتن حشرات و موجودات زنده
مفيد مزرعه ،اين اس��تان نرخ بااليي از س��رطان دستگاه گوارش
كه حاصل مصرف سموم شيميايي در كشاورزي است را داشته
باشد .از طرفی آفتكشهاي شيميايي به علت صرفه اقتصادی،
س��هولت دسترس��ی ،کارایی و انعطافپذیری همچنان به طور
فزاین��دهای مورد اس��تفاده قرار میگیرند و چش��ماندازی برای
کاه��ش مصرف آنها نیز وجود ندارد ( .)2به عالوه عملكرد آنها
در كنترل آفات نيز به سرعت قابل مشاهده است ( )4و کارکرد
قابل قبولی دارند .به این دالیل کش��اورزان اغلب تمایل زیادی
به استفاده از سموم شیمیایی دارند ،در حالی که نسبت به اثرات
و پیامدهای س��و آن بر سالمت انس��انی و محیط زیست مزرعه
اطالعات اندکی دارند ( .)5-7شناخت سطح آگاهی کشاورزان و
عوامل مؤثر بر آن ،برای اجتناب از عوارض سو آن بر سالمت و
کاهش مسمومیت ،کاربرد روشهای جایگزین و اصالح الگوی
مصرف ضروری اس��ت ( .)8همچنین ش��ناخت سطح دانش و
آگاهی کش��اورزان اغل��ب به عنوان پیشزمین��ه ترویج پذیرش
روشهای مدیریت تلفیقی آفات در سطح مزرعه در نظر گرفته
میش��ود ( .)9در واقع ادراک و آگاهی کشاورزان از اثرات مفید
و مضر سموم نقش مهمی در شیوه مصرف ایمن آنها و همچنین
حمایت از راهبردهای مبارزه بیولوژیک آفات ایفا میکند (.)10
انتظار بر این است که کشاورزانی با دانش و آگاهی مطلوب در
خصوص پیامدهای مصرف س��موم رفت��ار متفاوتی را در میزان
مصرف آنها ،انتخاب سموم کمخطر و همچنین استفاده بیشتر از
وسایل حفاظت شخصی در پیش بگیرند ( .)11بنابراین شناخت
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س��طح آگاهی کشاورزان در خصوص پیامدهای مصرف سموم
برای ترویج روشهای س��ازگار با محیطزیس��ت در مزرعه و
گس��ترش استفاده از وسایل حفاظت ش��خصی ضرورت دارد.
در این راس��تا تحقیق حاضر در پی این اس��ت که سطح آگاهی
کشاورزان نسبت به اثرات و پیامدهای مصرف سموم شیمیایی
و خطرات مصرف آنها برای سالمت انسانی را در بین دو گروه
کشاورزان استفاده کننده از روش مبارزه بیولوژیک و کشاورزان
استفاده کننده از روش مبارزه شیمیایی را بررسی کند.
در تحقیق��ات مختلف مربوط با ای��ن موضوع ،مواردی از قبیل
افزایش مقاومت آفات ،از بین بردن دشمنان طبیعی و موجودات
مفی��د خاک ( ،)12 ،11آلودگی مناب��ع آب و خاک و غذا (،)6
صدمه به گیاهان در صورت اس��تفاده بیرویه ( )13و آسیب به
سالمت کش��اورزان و مصرفکنندگان ( )11بهعنوان پیامدهای
منفی مصرف بیرویه س��موم ش��یمیایی مورد تاکید قرار گرفته
اس��ت .به عالوه تاثیر مثبت مصرف سموم بر افزایش عملکرد
مزرعه و تولید ،کنترل و از بین بردن آفات و جلوگیری از شیوع
بیماریه��ا ( ،)7افزایش بهرهوری ( )11و افزایش س��ود نهایی
( )14نیز در برخی مطالعات اش��اره ش��ده است .در خصوص
میزان دانش و آگاهی کش��اورزان نسبت به اثرات مضر استفاده
بیرویه از س��موم ش��یمیایی نیز نتایج مختلفی وجود دارد .در
حالیکه نتایج برخی تحقیقات بیانگر این اس��ت که کشاورزان
اث��رات منفی س��موم را مهم ارزیابی نمیکنند ی��ا در این زمینه
نظری ندارد ( )7یا اثر آن بر محیط زیس��ت را متوسط میدانند
( )6اما اغلب مطالعات انجام ش��ده در این حوزه نش��ان دادند
که کش��اورزان نس��بت به پیامده��ای مص��رف آفتکشها بر
سالمت انسان و کیفیت محیطزیست آگاهی قابل قبولی داشتند
( .)16 ،15 ،13 ،11س��طح آگاه��ی در مورد پیامدهای س��موم
بر س�لامت انسانی و محیطزیست بر حسب مناطق جغرافیایی
متفاوت اس��ت .نتایج مطالعهای در هند نشان داد که  70درصد
کش��اورزان از تاثیر آفتکشها بر س�لامت فردی و  40درصد
ه��م از تاثیر آن بر محیطزیس��ت آگاهی داش��تند .همچنین 40
درصد دانش مطلوبی در خصوص ش��یوههای بکارگیری سموم
داش��تند ( .)17در تحقیقی دیگر در نپال ،بیش��تر کشاورزان از
پیامدهای منفی س��موم آگاه بودند در حالیکه کش��اورزان زن
به علت عدم توجه به اقدامات ایمن در حین اس��تفاده از سموم
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در معرض خطر بیش��تری قرار داشتند ( .)18همچنین کارگران
کش��اورزی در عمان بعلت دانش و آگاهی ناکافی از پیامدهای
کوتاه و بلندمدت اس��تفاده بیرویه از آفتکشهای ش��یمیایی
در معرض خطرات بیش��تری هس��تند ( .)19همچنین ملموس
و غیرملم��وس بودن اثرات س��موم ش��یمیایی نی��ز میتواند بر
چگونگی ارزیابی کشاورزان از کارآمدی آنها مؤثر باشد .عموما
آگاهی کشاورزان نس��بت به پیامدهای ملموس از قبیل کاهش
حاصلخیزی خ��اک ،افزایش بیماری گیاهان و موجودات آبزی
و تاثیر س��وء بر سالمتی انس��ان قابل قبول است اما ادراک آنها
نس��بت به پیامدهای غیرملموس مانند ،آلودگی آب و خاک در
سطح ضعیف است (.)13
در خصوص استفاده از وسایل حفاظتی نیز نتایج متفاوتی وجود
دارد .هر چند برخی مطالعات بیان کردند که اس��تفاده از وسایل
حفاظتی در بین کش��اورزان به خوبی مورد استقبال قرار گرفته
است ( )20اما در برخی تحقیقات دیگر اشاره شده که بعلت عدم
دسترسی ،گرانی وس��ایل حفاظتی و عدم تناسب آنها با مناطق
مورد مطالعه به ویژه نواحی گرم و مرطوب اس��توایی اس��تفاده
از آنها کمتر رایج اس��ت ( .)21به طور کلی استفاده گسترده از
آفتکشها عالوه بر پیامدهای منفی بر محیطزیس��ت ،پتانسیل
ایجاد خطرات مهمی برای سالمتی انسان نیز دارا است .هر چند
مطالعات کمتری خطرات بلندمدت استفاده از سموم شیمیایی را
بر سالمت انسان مورد توجه قرار دادهاند اما نشانههای آشکاری
مانند سرگیجه ،سردرد )15( ،سوزش و آبریزش چشم ،خارش
پوس��ت ،عطس��ه و تهوع ( )21 ،20و برخی از عوارض جانبی
آنها بر سالمت مانند مش��کالت عصبی ،استفراغ ،تعریق بدنی،
اختالالت تنفسی و سرطان در دیگر مطالعات مورد تاکید بوده
است ( .)22نتایج برخی تحقیقات نشان میدهد که قرار گرفتن
دائمی در معرض آفتکشها با میزان سمیت مختلف ،عوارض
متعددی برای سالمت بدن از جمله برای چشم و پوست دارد،
ه��ر چن��د پیامدهای بالینی بلندمدت آن هنوز ش��ناخته نش��ده
اس��ت ( .)23در برخی تحقیقات هم اش��اره شده که کشاورزان
بعل��ت آگاهی اندک از پیامده��ای مصرف آفتکشها و درجه
س��میبودن آنها ،وسایل حفاظت ش��خصی را نیز مورد توجه
ق��رار نمیدهن��د و در بلندم��دت هزینههای بیش��تری را برای
حفظ س�لامتی خود پرداخت کردهاند ( .)24مالحظه میش��ود

مواد و روشها

تحقي��ق حاضر از لحاظ ه��دف كاربردي ،و نح��وه گردآوری
دادهها ،توصیفی و مبتنی بر راهبرد پيمايش است .جامعه آماري
تحقيق شامل  6500نفر از کشاورزان برنجكار شهرستان ساري
در س��ال زراعی (اردیبهش��ت ماه تا ش��هریور ماه)  1394بود.
برای تعیین حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران )(Cochran
استفاده شد.
الزم به یادآوری اس��ت که نس��بتهای نمونهگیری ( pاحتمال
وج��ود صفت) یعنی اس��تفاده از مبارزه ش��یمیایی برای کنترل
آف��ت و ( qاحتمال عدم وجود صفت) یعنی اس��تفاده از مبارزه
بیولوژی��ک برای کنترل آفت از طریق پیشآزمون تعیین ش��د.
برای انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری خوش��های اس��تفاده
شده است .بدین منظور ،ابتدا دو دهستان که شامل هر دو گروه
کشاورزان بود از درون شهرستان انتخاب شد ،سپس تعداد 20
روس��تا به صورت تصادفی در این دو دهستان به عنوان خوشه
انتخاب ش��دند .نمونهگیری در درون خوش��هها نیز به صورت
تصادف��ی انجام ش��د و تالش ش��د تا حجم نمونه ب��ا توجه به
تعداد بهرهبرداران هر روس��تا تخصیص یابد .جهت گردآوری
اطالعات ،تعداد بیش��تری از حجم نمونه ،پرسشنامه توزیع شد
و بع��د از پیگیری فراوان و مراجعه حضوری  236پرسش��نامه
گردآوری شد .به منظور تضمین دستیابی به روایی سازه برخی
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ک��ه نتایج تحقیقات در این زمینه متفاوت اس��ت و بر حس��ب
ن��وع محصول ،عوامل جغرافیایی و اقلیمی ،ش��رایط اقتصادی،
اجتماعی و اکولوژیکی ،سطح آگاهی کشاورزان نسبت به اثرات
مثبت و منفی س��موم ش��یمیایی و همچنین تاثیر آن بر سالمت
تغییر میکند .همچنین نتایج این تحقیقات بیانگر این اس��ت که
قرار گرفتن مداوم در معرض آفتکشهای شیمیایی پیامدهای
خطرناکی برای سالمت کشاورزان و کارگران کشاورزی در پی
دارد .با این حال کشاورزان به دالیل مختلفی تمایلی به استفاده
از وس��ایل حفاظت شخصی نداش��تهاند .به عالوه تحقیقاتی که
همزمان آگاهی از اثرات مثبت و منفی و بررس��ی ریس��کهای
س�لامت را مورد مطالعه قرار داده باش��د اندک هستند که این
تحقی��ق این م��وارد را در زراعت برنج در مازن��دران به عنوان
قطب اصلی تولیدی برنج کشور مورد بررسی قرار داده است.

ارزیابی آگاهی برنجکاران شهرستان ...

پرسش��نامههای ناقص از تحلیل نهایی خارج شدند .اینها شامل
پرسش��نامههایی بود که دارای جوابه��ای ناقص ،غیر کامل و
مبهم ( 4پرسش��نامه بعلت اینکه هی��چ گونه اطالعاتی راجع به
مبارزه بیولوژیکی نداش��تند 5 ،پرسش��نامه بعلت عدم پاسخ به
سنجههای مربوط به س��ازههای اصلی تحقیق 3 ،پرسشنامه نیز
به علت وجود دادههای گمش��ده زیاد) بودند .در نهایت پس از
حذف این پرسشنامهها ،تعداد  224پرسشنامه ( 126پرسشنامه
برای کش��اورزان اس��تفاده کننده از مبارزه شیمیایی یعنی گروه
اول و  98پرسشنامه متعلق به کشاورزان استفاده کننده از مبارزه
بیولوژیک یعنی گروه دوم) مناس��ب تحلیل تشخیص داده شده
و مبنای کار دادهپردازی قرار گرفت .پرسش��نامه تحقیق حاوی
چندین بخش ش��امل )1 :ویژگیهای شخصی )2 ،ویژگیهای
زراعی )3 ،نحوه مصرف س��موم ( )4 ،)25 ،20تاثیرات سموم

بر س�لامت ( )26 ،24 ،20 ،17و  )5دانش و آگاهی نس��بت به
اثرات مثبت و منفی مصرف سموم شیمیایی است (.)20 ،11 ،7
ب��ه منظور ارزیابی روایی ص��وری و محتوایی در ابتدا فرایندی
که ش��امل مصاحبههای تکراری با پنج نفر از متخصصان اداره
جهاد کشاورزی شهرستان س��اری و افراد شناخته شده در این
زمینه (ش��امل سه کشاورز پیش��رو و اس��تفاده کننده از مبارزه
بیولوژی��ک ،چهار مروج فع��ال در این حوزه) بود ،طی ش��د.
هدف این قس��مت ارزیابی کامل بودن س��واالت ،مناسب بودن
آنها و همچنین شفافیت و آسانی فهم واژههای مورد استفاده در
پرسشنامه بود .بازخوردهای مطرح شده در این قسمت ،مبنایی
برای تصحیح ،اصالح و بهبود س��نجههای عملیاتی فراهم کرد.
برخی س��واالت که جنبههای مشابهی را اندازهگیری میکردند،
مبهم یا غیرمرتبط با موضوع تحقیق بودند ،حذف شدند .سپس
یک پیشآزمون انجام ش��د و هنگام جمعآوری پرسشنامههای
این مرحله ،فرایند بررسی مجدد انجام شد و برخی اصالحات
جزئ��ی در ترتیب س��واالت و ن��وع کلمات به کار برده ش��ده
انجام ش��د .در نهایت با تایید روایی ص��وری و محتوایی ابزار
تحقیق ،پرسشنامه نهایی تدوین شد .پایایی پرسشنامه هم برای
دو مقی��اس دان��ش و آگاهی از اثرات مثب��ت ( 7گویه) و منفی
( 12گویه) پس از محاس��به ضری��ب  Coronbach Alphaبه
ترتیب  0/76و  0/82تایید ش��د .برای پردازش دادههاي تحقيق
از آمارهه��ای توصیفی نظیر فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف
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آگاهی کشاورزان از اثرات مصرف سموم کمتر و مساوی از حد
متوسط است (نامناسب).
H0: µi ≤ 3

آگاهی کشاورزان از اثرات مصرف سموم بیشتر از حد متوسط
است (مناسب).
H1: µi > 3

برای تحلیل  ،one-sample t-testمرز مشخص کننده تایید
یا عدم تایید فرضیه صفر ،مقدار آمار اس��تاندارد در س��طح 95
درصد لحاظ میش��ود .در این س��طح اطمینان آماره استاندارد
برابر اس��ت ب��ا 1/96؛ به این معنی که هر گوی��ه یا متغیری که
مقدار آم��اره  tاز  1/96کوچکتر باش��د در محدوده  H0قرار
میگیرد و گویه یا متغیری که مقدار آماره  tآن از  1/96بزرگتر
باشد ،در محدوده  H1است.

یافتهها

ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان
بیشتر پاس��خگویان هر دو گروه ( 81/6درصد برای کشاورزان
استفاده کننده از مبارزه بیولوژیک و  88/1درصد برای کشاورزان
استفاده کننده از مبارزه شیمیایی) مرد بودند .کشاورزان استفاده
کنن��ده از مب��ارزه بیولوژیک دارای س��طح تحصیالت باالتری
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معیار و آزمونهای استنباطی از قبیل  one-sample t-testبرای
نمونههای مستقل ( )independent sample t-testو Mann
 Whitney Uاستفاده شد .الزم به تاکید است که در این تحقیق
عوامل مخدوشکننده مانند اثر متغیرهای جغرافیایی ،متغیرهای
مرب��وط به مزرعه و ش��رایط اقتصادی کش��اورزان برای هر دو
گروه پاسخگویان ثابت فرض شده است.
به منظور استفاده از  ،one-sample t-testابتدا میانگین ردیفی
گویهه��ای آگاهی از اثرات مثبت و منفی محاس��به ش��د و بعد
از طری��ق  Kolmogorov-Smirnov testنرمال بودن توزیع
آنها ارزیابی ش��د .س��پس برای بررس��ی اینکه می��زان دانش و
آگاهی کش��اورزان از اثرات مصرف سموم ش��یمیایی بیشتر از
حد میانگین اس��ت از این آزمون استفاده شد .بنابراین فرضیات
زیر تدوین شد:

غالمحسین عبداهللزاده و همکاران

بودن��د و  40/8درصد آنه��ا دارای تحصیالت دیپلم و بیش��تر
بودن��د درحالیکه  29/4درصد کش��اورزان اس��تفاده کننده از
مبارزه ش��یمیایی دارای تحصی�لات دیپلم و باالتر بودند81/6 .
درصد کش��اورزان اس��تفاده کننده از مبارزه بیولوژیک و 66/7
درصد کشاورزان اس��تفاده کننده از مبارزه شیمیایی از نوع بذر
کممحصول اس��تفاده میکردند .الزم به یادآوری اس��ت که بذر
نوع کممحصول هر چند عملکرد تولید کمتری دارد اما مقاومت
بیش��تری به آفات دارد .همچنین بیش��تر کش��اورزان اس��تفاده
کننده از مبارزه بیولوژی��ک ( 45/9درصد در مقابل  8/7درصد
کش��اورزان اس��تفاده کننده از مبارزه ش��یمیایی) در کالسهای
آموزش��ی و ترویجی شرکت کرده بودند .میانگین سن و سابقه
کش��اورزان استفاده کننده از مبارزه شیمیایی از گروه دوم بیشتر
بود ( 53/19و  26/75سال در مقایسه با  39/09و  15/72سال).
میانگین زمین تحت مالکیت و میانگین زمین زیر کش��ت برنج
در بین کش��اورزان اس��تفاده کننده از مبارزه بیولوژیک  1/61و
 1/01 haو در بین کش��اورزان استفاده کننده از مبارزه شیمیایی
 1/42و  0/79 haبود که بیانگر این اس��ت ،که مالکیت و تولید
برن��ج در مقیاس کوچک انجام میگیرد .عملکرد تولید برنج در
گروه کشاورزان استفاده کننده از مبارزه شیمیایی  4/81و در بین
کش��اورزان اس��تفاده کننده از مبارزه بیولوژیک 3/15 ton/ha
بود .در نهایت متوس��ط مصرف س��م قارچک��ش در بین گروه
کش��اورزان اس��تفاده کننده از مبارزه ش��یمیایی و بیولوژیک به
ترتیب  1/80و  0/38 L/haبود .متوسط مصرف سم علف کش
( 3/26در مقابل  )1/17 L/haو سم حشرهکش ( 2/36در مقابل
 )0/76 L/haنیز وضعیت مشابهی داشته است.
اطالعات مربوط به ریسکهای سموم برای سالمت
اطالعات جدول  1بیانگر این است که  49/2درصد کشاورزان
استفاده کننده از مبارزه شیمیایی و  61/2درصد کشاورزان استفاده
کننده از مبارزه بیولوژیک بیان کردهاند که مهمترین نگرانی آنها
در اس��تفاده از سموم شیمیایی تاثیر مضر این سموم بر سالمت
انس��ان است .در حالیکه  20/3درصد کشاورزان استفاده کننده
از مبارزه ش��یمیایی بیان کردند که س��موم تاثی��ر مخربی ندارد.
اطالعات جدول نش��ان میده��د که  31/7درصد کش��اورزان
اس��تفاده کننده از مبارزه شیمیایی بیان کردند که مصرف سموم
هیچ مش��کلی برای سالمتی آنها ایجاد نکرده است ،در حالیکه
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 56/1درصد از کشاورزان استفاده کننده از مبارزه بیولوژیک بیان
کردند که مصرف سموم براي سالمتي آنها مشكلی ایجاد نکرده
اس��ت ،که عمدتا به علت کاربرد بیشتر وسایل حفاظتی توسط
این گروه از کش��اورزان بود .مواردی مانند احس��اس خستگي،
گرما و عرق کردن ،سرفه و سردرد ،سرگیجه ،التهاب و خارش
در پوس��ت و تهوع و استفراغ از مهمترین مشکالتی بود که در
اثر مصرف سموم برای کشاورزان هر دو گروه ایجاد شده بود.
در حالیکه  44/6درصد کش��اورزان اس��تفاده کنن��ده از مبارزه
ش��یمیایی بیان کردند که مصرف س��م قارچکش برای سالمتی
آنها مشکل ایجاد کرده است اما  43/8درصد کشاورزان استفاده
کننده از مبارزه بیولوژیک بیان کردند که مصرف سم حشرهکش
برای س�لامتی آنها مش��کل ایجاد کرده است .همچنین اکثریت
کش��اورزان هر دو گروه اقدامات بهداشتی مانند عدم خوردن و
آش��امیدن ،سیگار نکشیدن در حین اس��تفاده از سم را به میزان
زیادی رعای��ت میکنند .به عالوه اقداماتی مانند در دس��ترس
نگهداشتن وس��ایل کمکهای اولیه ،سمپاشی با لباس خیس و
عدم سمپاش��ی در شرایط باد کمتر توسط کش��اورزان رعایت
میشود .اقدامات بهداشتی پس از کاربرد سم مانند شستن دست
و صورت ،حمام کردن و تعویض لباس توسط غالب کشاورزان
دو گروه رعایت میش��ود .همچنین در این زمینه  14/3درصد
کش��اورزان استفاده کننده از مبارزه شیمیایی اقدام به شستشوی
کامل وس��ایل سمپاش��ی پس از عملیات میکنن��د در حالیکه
 37/8درصد کش��اورزان اس��تفاده کننده از مب��ارزه بیولوژیک
این اقدام را انجام میدهند 72/4 .درصد کش��اورزان اس��تفاده
کننده از مبارزه بیولوژیک بیان کردند که دش��منان طبیعی آفات
مزرعه خود را میشناس��ند ،در حالیکه  40/5درصد کشاورزان
اس��تفاده کننده از مبارزه ش��یمیایی این دشمنان را میشناختند.
 63/2درصد کش��اورزان استفاده کننده از مبارزه بیولوژیک بیان
کردند که س��موم دش��منان طبیعی آفات را میکشد در حالیکه
 41/4کش��اورزان اس��تفاده کننده از مبارزه شیمیایی بیان کردند
که سموم تاثیری بر دش��منان طبیعی آفات مزرعه ندارد .تعداد
کمی از کش��اورزان اس��تفاده کننده از مبارزه بیولوژیک (10/2
درصد) بیان کردند که استفاده از سموم مشكل آفات در مزرعه
را افزایش داده در حالی  54/3درصد کش��اورزان استفاده کننده
از مبارزه ش��یمیایی چنین موضوعی را بیان کردند 50/0 .درصد

ارزیابی آگاهی برنجکاران شهرستان ...

کش��اورزان اس��تفاده کننده از مبارزه بیولوژیک بیان کردند که
مصرف س��م را براساس توصیه کارشناسان و متخصصان تنظیم
میکنند در حالیکه  28/6درصد کش��اورزان اس��تفاده کننده از
مبارزه ش��یمیایی چنین مورد را بیان کردند .بیش��تر کشاورزان
اس��تفاده کننده از مبارزه ش��یمیایی ( 67/2درصد) اعتقاد دارند
که باید س��می را اس��تفاده کرد که همه نوع آفات را از بین ببرد
در حالیکه  70/2درصد کش��اورزان اس��تفاده کنن��ده از مبارزه
بیولوژیک بیان کردند که سمي را باید استفاده کرد كه فقط آفت
و بيماريهاي آسيبرس��ان مزرعه را بكش��د .بیشتر کشاورزان
اس��تفاده کننده از مبارزه بیولوژیک ( 56/1درصد) بیان کردهاند
که طی س��الهای اخیر مصرف س��م را در مزرعه خود کاهش

ﺟﺪول  -1ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻳﺴﻚﻫﺎي ﺳﻤﻮم ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ )درﺻﺪ(
جدول  -1پاسخهای مرتبط با ریسکهای سموم بر سالمت (درصد)

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ در اﺳﺘﻔﺎده
از ﺳﻤﻮم

ﻛﺸﺎورزان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از
ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﻛﺸﺎورزان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از
ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ

30/5

38/8

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻀﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن

49/2

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺨﺮﺑﻲ ﻧﺪارد

20/3

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻀﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ

ﻧﻮع ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه

ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ )ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ(

ﺳﺮدرد

ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ

16/7

ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ

15/1

13/5

ﺳﺮﻓﻪ ﻛﺮدن

44/4

ﮔﺮﻣﺎ و ﻋﺮق ﻛﺮدن

48/4

ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ

5/6

ﺑﺪون ﻣﺸﻜﻞ

ﻗﺎرچﻛﺶ

ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ

27/8

14/3

38/1

درد ﻣﻌﺪه

ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻞزا

62/7

اﻟﺘﻬﺎب و ﺧﺎرش در ﭘﻮﺳﺖ

ﺗﺎري دﻳﺪ

ﻋﻠﻒﻛﺶ

19/8
31/7
44/6

ﻋﺪم ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎد

ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﺻﻮرت

3/1
7/1

18/4
9/2

23/5
56/1
2/0

28/6

7/8

84/9

96/9

ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ

اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺣﻴﻦ
دﺳــﺘﺮس ﻧﮕﻬﺪاﺷــﺘﻦ وﺳــﺎﻳﻞ
در
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ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ(
ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻴﺲ

11/2

-

2/3

ﺳﻴﮕﺎر ﻧﻜﺸﻴﺪن

8/2

38/3

ﺣﺸﺮهﻛﺶ

ﻋﺪم ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن

12/2

27/6

7

ﻫﻴﭻ ﻛﺪام

-

41/8

25/4

اﺣﺴﺎس ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ

61/2

43/8
-

57/1

88/8

20/6

31/6

15/1

49/0

23/0

91/3

23/5

99/0
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دادهاند در حالیکه  21/1درصد کش��اورزان اس��تفاده کننده از
مبارزه ش��یمیایی چنین موردی را بی��ان کردند .درصد کمی از
کش��اورزان اس��تفاده کننده از مبارزه ش��یمیایی ( 10/3درصد)
اعتقاد داش��تند که مصرف س��موم بر تولید مزرع��ه تاثیر منفی
داشته اس��ت در حالیکه  27/0درصد کشاورزان استفاده کننده
از مبارزه بیولوژیک چنین اعتقادی داشتند .در نهایت هم 27/8
درصد کش��اورزان اس��تفاده کننده از مبارزه ش��یمیایی و 70/4
درصد کشاورزان استفاده کننده از مبارزه بیولوژیک بیان کردند
از وس��ایل حفاظتی مانند دستکش ،ماسک ،دستمال مرطوب و
لباس محافظ هنگام سمپاشی استفاده میکنند.
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9/2
19/8
اس��ت .به طور کلی کش��اورزان دو گروه از جمله اثرات مثبت
23/5
48/4
مصرف سموم را «رشد خوب محصول»« ،افزایش میزان تولید»
56/1
31/7
قرار دادهاند.
تاکید
مورد
آفات»
بردن
بین
از
«کنترل5/و
و
2/0
6

مرب��وط به آگاهی از اثرات مثبت مصرف س��موم ش��یمیایی به
درد ﻣﻌﺪه
تفکیک دو گروه کش��اورزان را نشان میدهد .مشاهده میشود
ﮔﺮﻣﺎ و ﻋﺮق ﻛﺮدن
ﻣﺸﻜﻞ اث��رات مثبت در بین
گویههای
ک��ه در بیش��تر موارد میانگی��ن
ﺑﺪون
شیمیایی بیشتر از گروه دیگر
کشاورزان استفاده کننده از مبارزه
ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ

11/2

13/5

اثرات مصرف سموم شیمیایی
آگاهی از
دانش
)ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي
ﺑﺮايوﺳﻼﻣﺘﻲ
ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ
میانگین ،انحراف معیار و تف��اوت آماری گویههای
نم��ودار 1ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ(

 Sigآزﻣﻮن Mann
Whitney U

14//63
29
8/2

16/7

ﺗﺎري دﻳﺪ

ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻞزا

41-/8
12//42
70

27//28
72
38/1

ﺳﺮدرد

ﻧﻮع ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه

38//18
30
42-/9

ﺧﻴﺮ

4.50

4.00

3.50

3.00

8/7

2.50

دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻓﺎت را ﻣﻲﻛﺸﺪ

2.00

591.50
/5
28/9

1/0
ﻛﻨﺘﺮل و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﻓﺎت
1.00

0.50

0.00

27/6

63/2

مثبت به تفکیک دو گروه کشاورزان 26/6
اثرات41/
انحراف معیار و تفاوت آماری گویههای 4
میانگین ،ﻧﺪارد
ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻓﺎت نمودار -1ﻫﻴﭻ ﺗﺄﺛﻴﺮ
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ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ در اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲاز ﺳﻤﻮم

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻀﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﺧﻴﺮ

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻤﻮم ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن

7/0

4/1

11/2

روﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم در

آﻓﺎت در ﻣﺰرﻋﻪ

25/8

70/2

غالمحسین عبداهللزاده و همکاران

و با توجه به س��طح معنیداری آزم��ون Mann Whitney U

 Sigآزﻣﻮن Mann

ﻛﺸﺎورزان ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ

به جزء چهار مورد ،در مورد س��ایر گویهها دیدگاه کش��اورزان
تفاوت معنیدار داش��ته است .بطور کلی کش��اورزان دو گروه
مواردی مانند «تهدید س�لامت دامها و طیور»« ،تهدید سالمت
انسانی» و «آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی» را مورد تاکید
قرار دادهاند.

ﻛﺸﺎورزان ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

Whitney U

ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﺤﺼﻮل

p=0/170

ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ

p=0/017

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻓﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻤﻮم

p=0/000

اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﮔﻴﺎه

p=0/000

از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ

p=0/007

ﺷﻴﻮع ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻋﻠﻒ ﻛﺶﻫﺎ

p=0/401

آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ

p=0/000

آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آن

p=0/000

آﻟﻮدﮔﻲ آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ

p=0/102

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﻮده و ﺳﻤﻲ

p=0/004

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻼﻣﺖ دامﻫﺎ و ﻃﻴﻮر

p=0/339

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ

p=0/896
5.00

4.00

2.00

3.00

1.00

0.00

نمودار  -2میانگین ،انحراف معیار و تفاوت آماری گویههای اثرات مثبت به تفکیک دو گروه کشاورزان

کننده از مبارزه بیولوژیک مشاهده میشود که در هر دو حالت
مقدار  tبیشتر از مقدار بحرانی است ( 2/97و  .)11/78بنابراین
ف��رض صفر رد میش��ود و میتوان نتیجه گرف��ت که دانش و
آگاهی گروه کش��اورزان اس��تفاده کننده از مبارزه بیولوژیک از
اثرات مثبت و منفی مصرف س��موم ش��یمیایی در حد مناسبی
است.

ب��ا توجه به نتایج جدول  2مش��اهده میش��ود ک��ه برای گروه
کش��اورزان اس��تفاده کننده از مبارزه ش��یمیایی مقدار  tکمتر از
مق��دار بحران��ی اس��ت ( -0/71و  .)1/43بنابراین برای هر دو
حالت آگاهی از اثرات مثبت و منفی ،فرض صفر رد نمیش��ود
و میت��وان نتیج��ه گرفت که دانش و آگاهی گروه کش��اورزان
استفاده کننده از مبارزه شیمیایی از اثرات مثبت و منفی مصرف
سموم شیمیایی در حد مناسبی نیست .برای کشاورزان استفاده
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نم��ودار  2میانگین ،انحراف معیار و تف��اوت آماری گویههای
مرب��وط به آگاهی از اثرات منفی مصرف س��موم ش��یمیایی به
تفکیک دو گروه کش��اورزان را نشان میدهد .اطالعات بیانگر
این اس��ت که میانگین گویههای اثرات منفی در بین کشاورزان
اس��تفاده کننده از مبارزه بیولوژیک بیش��تر بوده است .در واقع
این گروه از کش��اورزان آگاهی بیشتری از اثرات منفی داشتهاند

ارزیابی آگاهی برنجکاران شهرستان ...

جدول  -2نتایج  one-sample t-testبرای ارزیابی سطح دانش و آگاهی کشاورزان
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

ﮔﺮوه

ﻛﺸﺎورزان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه
از ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

2/95

آﮔﺎﻫﻲ از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ
ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
آﮔﺎﻫﻲ از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ

ﻛﺸﺎورزان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه

ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

از ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ

آﮔﺎﻫﻲ از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ
ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

-0/71ns

0/48

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

-0/052

ﺣﺪ

ﺣﺪ

ﭘﺎﻳﻴﻦ

ﺑﺎﻻ

0/094 -0/198

H0

ﻗﺒﻮل

3/12

1/43ns

0/15

0/118

0/282 -0/046

3/16

**2/97

0/00

0/155

0/051

0/259

رد

3/66

**11/78

0/00

0/664

0/552

0/776

رد

ﻗﺒﻮل

 nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  1درصد است.

بحث

اس��تفادهکننده از سموم ش��یمیایی آگاهی مناس��بی از خطرات
سموم داشتند اما کش��اورزان مدیریت تلفیقی نسبت به کاهش
مصرف سموم در مزرعه خود تالش بیشتری کرده بودند .نتایج
تحقی��ق  Qasemiو همکار ( )16که به مطالعه نگرش و رفتار
گلخانهداران اس��تان فارس نسبت به س��موم شیمیایی پرداختند
نش��ان دادند که بیشتر افراد مورد مطالعه مصرف آفتکشها را
برای سالمتی انس��ان و محیطزیست مضر میدانند اما به علت
عدم آگاهی از روشهای جایگزین کنترل آفات ،مصرف سموم
شیمیایی همچنان در سطحی باال ادامه دارد.
در منطقه مورد مطالعه نیز به علت ش��یوع بیماریهای گوارشی
و همچنین از بین رفتن بخش زیادی از تنوع گیاهی و جانوری،
حساس��یت کش��اورزان نس��بت به پیامدهای مصرف س��موم
ش��یمیایی افزایش یافته است و استفاده از روشهای جایگزین
مب��ارزه با آف��ات مانند روش مبارزه تلفیقی با آفت س��اقهخوار
برنج در حال گس��ترش است .به طور کلی کشاورزان دو گروه
از جمله اثرات مثبت مصرف سموم را «رشد خوب محصول»،
«افزایش میزان تولید» و «کنترل و از بین بردن آفات» میدانستند
به تاثیر مثبت مصرف سموم بر افزایش عملکرد و تولید مزرعه
در تحقی��ق  )7( Rahmanو کنترل و از بین بردن آفات هم در

نتایج نش��ان داد که دانش و آگاهی گروه کش��اورزان اس��تفاده
کننده از مبارزه ش��یمیایی از اثرات مثبت و منفی مصرف سموم
ش��یمیایی در حد مناسبی نیست برعکس دانش و آگاهی گروه
کش��اورزان اس��تفاده کننده از مبارزه بیولوژیک از اثرات مثبت
و منفی مصرف س��موم شیمیایی در حد مناس��بی قرار داشت.
نتایج تحقیقات  Isinو همکار ( )11هم نش��ان داد که باغداران
در ترکیه آگاهی قابلقبولی از اثرات مخرب س��موم ش��یمیایی
بر محیطزیس��ت و س�لامت انس��ان دارن��د ،اما ای��ن دانش و
آگاهی منجر به اس��تفاده کمتر از سموم ش��یمیایی نشده است.
در مطالعهای دیگر توس��ط  )13( Rahmanنیز مش��خص شد
که کش��اورزان در بنگالدش نس��بت به پیامدهای منفی و قابل
مشاهده فناوریهای مدرن کشاورزی از جمله سموم شیمیایی
آگاهی کافی دارند .هر چند که نسبت به پیامدهای غیرملموس
مانند سمی شدن آب و خاک دانش کافی نداشتند .به عالوه این
آگاهی بر رفتار پذیرش فناوریهای س��ازگار با محیطزیس��ت
نیز تاثیرگذار بوده اس��ت .نتایج مطالع��ه  )15( Bergدر ویتنام
هم نش��ان داد ک��ه علیرغم اینکه دو گروه کش��اورزان برنجکار
اس��تفاده از روش مدیریت تلفیقی آفات و کش��اورزان برنجکار
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آﮔﺎﻫﻲ از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

ﻣﻘﺪار t

ﻣﻌﻨﻲداري

اﻧﺤﺮاف از

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن

رد/ﻗﺒﻮل

غالمحسین عبداهللزاده و همکاران

نتیجهگیری

دانش کشاورزان در خصوص اثرات و پیامدهای مصرف سموم
شیمیایی میتواند بر چگونگی مبارزه با آفات و همچنین شیوه
و میزان مصرف س��موم ش��یمیایی در مزرعه تاثیرگذار باش��د.
در واقع کش��اورزانی که از روش مب��ارزه بیولوژیک در مزرعه
خود اس��تفاده میکنند آگاهی مناسبی از پیامدهای مضر مصرف
س��موم داش��تند و مصرف آفتکشها در بی��ن این گروه کمتر
بود .به عالوه کش��اورزان از پیامده��ای عینی و ملموس ایجاد
شده برای سالمت انسان (مانند احساس خستگي ،گرما و عرق
کردن ،سرفه و سردرد ،سرگیجه و التهاب) و همچنین خطرات
آفتکشها ب��رای محیط زیس��ت مزرعه ،خ��اک ،حیوانات و
آلودگی آبهای س��طحی و زیرزمینی نگرانی بیشتری داشتند.
بنابرای��ن در طراحی برنامهه��ای ترویجی برای کاهش مصرف
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تحقیق��ات  )7( Rahmanو  Isinو همکار ( )11اش��اره ش��ده
اس��ت .در تحقیق حاضر نیز کشاورزان استفاده کننده از مبارزه
ش��یمیایی ،اعتقاد به مصرف سمی داشتند که همه نوع آفات را
بکشد و اثربخش��ی آن در کنترل آفات قابل مشاهده باشد و به
همین دلیل در طی س��الهای اخیر مصرف انواع س��موم را در
مزرع��ه خود افزایش دادهاند .از طرفی این گروه از کش��اورزان
برای اطمینان از دس��تیابی به ی��ک عملکرد قابل قبول در تولید
محص��ول همچنان وابس��تگی زی��ادی به مص��رف آفتکشها
دارند .همچنین کش��اورزان از جمله اثرات منفی مصرف سموم
را «تهدید س�لامت دامها و طیور»« ،تهدید س�لامت انسانی» و
«آلودگی آبهای س��طحی و زیرزمینی» بیان کردند .مواردی از
قبیل آسیب به سالمت کشاورزان و مصرفکنندگان در تحقیق
 Isinو هم��کار ( )11و آلودگ��ی مناب��ع آب و خاک و غذا هم
در تحقیق  Parveenو همکاران ( )6گزارش ش��ده اس��ت که
مش��ابه نتایج تحقیق حاضر اس��ت .با توجه به اینکه کشاورزان
استفاده کننده از مبارزه بیولوژیک استقبال بیشتری از برنامههای
آموزشی ترویجی داشتند بنابراین سطح آگاهی بیشتری داشتند
و از الگوی رفتاری ایمنی برای مبارزه با آفات استفاده میکردند.
به عالوه کشاورزان استفاده کننده از مبارزه بیولوژیک براساس
نظر کارشناسان و متخصصان میزان مصرف سم در مزرعه خود
را تعیین میکردند و اغلب به صورت لکهپاشی همراه با استفاده
از روشه��ای مبارزه بیولوژیک آفات نس��بت ب��ه کنترل آفات
اقدام میکردند .در حالیکه کش��اورزان استفاده کننده از مبارزه
ش��یمیایی ،میزان مصرف سم را براس��اس توصیه فروشندگان
سموم شیمیایی و همچنین کشاورزان همجوار تعیین میکردند،
بنابراین اغلب متمایل ب��ه افزایش مصرف برای مبارزه با آفات
بودند .همچنین کشاورزان اس��تفاده کننده از روشهای مبارزه
بیولوژی��ک خدمات فنی ،آموزش��ی و ترویجی بیش��تری را در
مورد نحوه استفاده صحیح از روشهای کنترل آفات (شیمیایی
و بیولوژیکی) دریافت میکردند .این موضوع نه تنها به آنها در
مورد استفاده کمتر از آفتکشها کمک میکرد بلکه دانش آنها
در مورد اثرات منفی آفتکشها را نیز افزایش میداد.
علیرغم اینکه کشاورزان آگاهی قابل قبولی از پیامدهای مصرف
آفتکشه��ا داش��تند اما به عل��ت عدم دسترس��ی و همچنین
ضعف مالی ،کمتر از وس��ایل حفاظت شخصی مانند لباسهای

حفاظت��ی ،ماس��ک و ش��لوار مخص��وص اس��تفاده میکردند.
همچنین نتایج این تحقیق نش��ان داد که مواردی مانند احساس
خستگي ،گرما و عرق کردن ،سرفه و سردرد ،سرگیجه ،التهاب
و خارش در پوس��ت و تهوع و استفراغ از مهمترین مشکالتی
بود که در اثر مصرف س��موم برای کش��اورزان ایجاد شده بود.
در تحقیق  Houbrakenو همکاران ( )20هم مش��خص ش��د
که کارگران باغبانی به علت بیتوجهی در اس��تفاده از وس��ایل
حفاظت ش��خصی هنگام سمپاشی با مشکالتی مانند سرگیجه،
سردرد ،تهوع و عطسه مواجه شده بودند .نتایج تحقیق Weng
و همکار( )21هم نشان داد که کارگران باغبانی در تایوان سطح
دانش خوبی نس��بت به پیامده��ای مضر مصرف آفتکشها بر
سالمت انسانی داشتند و بیشتر آنها هم مواردی مانند سرگیجه،
س��وزش چشم و پوس��ت ،خارش پوس��ت ،آبریزش از چشم
و بینی ،س��رفه و اس��تفراغ را هنگام و پس از مصرف س��موم
کشاورزی تجربه کرده بودند .به عالوه به علت دسترسی اندک
به تجهیزات حفاظت ش��خصی استفاده کمی از آنها داشتند .در
ای��ن زمینه ضرورت دارد نس��بت به آموزش و ترویج وس��ایل
حفاظتی و همچنین آموزش اقدامات بهداش��تی در حین و پس
از کاربرد مصرف س��موم تالش بیشتری صورت گیرد به ویژه
اینکه کشاورزان کمتر اقدام به شستشوی کامل وسایل سمپاشی
پس از عملیات میکنند.
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زنبور تریکوگراما برای مبارزه با کرم س��اقهخوار برنج داش��تند
بعنوان کشاورزان استفاده کننده از مبارزه بیولوژیک لحاظ شده
که در تحقیقات آینده باید س��ایر روشهای مبارزه بیولوژیک با
 همچنین در این.توجه به دیگر آفات نیز مورد توجه قرار گیرد
،تحقیق روند تغییر در دانش و آگاهی کش��اورزان بررسی نشد
بنابرای��ن مطالعات آینده باید روند تغییر در آگاهی کش��اورزان
و تاثی��ر آن بر میزان مصرف آفتکشها را مورد بررس��ی قرار
 به عالوه در این تحقیق بررس��ی عوامل موثر بر آگاهی.دهن��د
کش��اورزان انجام نشده اس��ت که در مطالعات آینده باید مورد
.توجه قرار گیرد

س��موم شیمیایی الزم است نسبت به پیامدهای قابل مشاهده از
 با توجه.مصرف آفتکشها اطالعرسانی بیشتری صورت گیرد
 کشاورزان استفاده کننده از مبارزه بیولوژیک عالوه بر،به اینکه
اطالع و آگاهی بیش��تر از پیامدهای مضر س��موم میزان مصرف
 بنابراین ضرورت دارد تا اهتمام بیش��تری،کمتری نیز داش��تند
به ترویج روشهای مب��ارزه بیولوژیک و بازاریابی محصوالت
 توجه به رفتار ایمن هنگام اس��تفاده از.ارگانی��ک صورت گیرد
 رفتار ایمنی.آفتکشها در عملیات کش��اورزی ضروری است
 اقدامات،میتواند ش��امل استفاده از وس��ایل حفاظت شخصی
 استفاده از سموم کمخطر و،بهداش��تی پس از استفاده از سموم
 توجه به چنین.یا شیوه مناسب استفاده مانند لکهپاشی سم باشد
 با توجه به.مولفههایی در برنامههای آموزش��ی ض��رورت دارد
اینکه این تحقیق در ناحیه کوچکی و با تمرکز بر یک محصول
خاص (برنج) انجام ش��ده تعمی��م نتایج باید با احتیاط صورت
 همچنین در این تحقیق کش��اورزانی که تجربه استفاده از.گیرد
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ب��ه این وس��یله نویس��ندگان از هم��کاری و مس��اعدت کلیه
کش��اورزان برنجکار شهرستان ساری در تکمیل پرسشنامههای
.تحقیق تشکر و قدردانی مینمایند
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Background and Objective: Chemical pesticides are considered a vital
component of farming and play a substantial role in maintaining high
agricultural productivity. Concerns regarding the health and environmental
effects of the pesticides have been increased in recent years. Therefore,
this research aimed to assess farmers’ awareness about the positive and
negative impacts of pesticides and their health risk on human.
Materials and Methods: A survey study was carried out between two
groups of farmers including chemical pesticide users (n= 126) and
biological pesticide users (n = 98). The users were randomly selected
from 20 villages. The studied villages were selected from two sub-districts
by cluster sampling method. An expert-verified questionnaire that its
design and contents were assessed by local professionals was used in this
research. The reliability of the questionnaire was confirmed based on the
calculated Cronbach Alpha Coefficient for two constructs of awareness:
positive (0.75) and negative (0.83) impacts of pesticides.
Results: Results indicated that the farmers using biological control were
well aware of the harmful impacts of pesticide and hence they used less
pesticides than the chemical pesticide users. Although the two groups of
the farmers highlighted the health impacts of chemical pesticides such as
human and animal health threat, and pollution of surface and underground
water, the users of biological control methods had more concerns in this
regards. Most of the respondents stated that the pesticides caused serious
health problems such as exhaustion, sweating, cough and headache,
dizziness, skin inflammation and irritation, nausea and vomiting.
Conclusion: Even though the farmers were well aware of the impacts of
pesticides use, they have less often used personal protective equipment. In
order to promote farmers’ awareness of pesticide impacts, more efforts are
needed to strengthen training programs and facilitate access to extension
services.
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