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چکیده
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شهرستان محل فعالیت) استفاده برحسب(ناسب متبا انتساباي طبقهوش تصادفیاز ريریگنمونهنفر تعیین شد و براي 405و همکاران، 
، نشان AMOS23افزار هاي تحلیل مسیر با استفاده از نرمیافتهگردید. يآورجمعپرسشنامه محقق ساخته ابزار ها با استفاده از دادهشد. 
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مقدمه
ن را در محـیط کـار   الغصنعتی هستند که شـا آالتینماشها و ها و حوادث شغلی از پیامدهاي نامطلوب گسترش نهادهبیماري

هـاي  رغـم کـاهش دشـواري   ون علـی ید. کشاورزي همیشه از مشاغل پرمخاطره بوده و امروزه نیز توسعه مکانیزاسنکنتهدید می
هاي کشـاورزي  ها و ماشینهاي شغلی متعددي را براي کشاورزان و کاربران نهادههاي زراعی و افزایش تولید، مصدومیتفعالیت

و بهسـازي محـیط کـار بـراي     کشـاورزي شـغلی هـاي آسـیب بـر کـاهش  عوامل تأثیرگذاربنابراین شناخت ،ایجاد نموده است
قبیـل ازوظـایفی در کشـاورزي،  .)1393الـف و همکاران، یژنیبباشد (زیادي میداراي اهمیتها پیشگیري از حوادث و بیماري

بـا تربیشآن مواجههبرعالوهت. اسیرناپذاجتنابسبنامنابدنیوضعیتوحمل تجهیزاتوجابجاییسنگین،ياشیاجابجایی
نیـرو ابـزار اعمـال  عنـوان بهدستازتربیشاستفاده،کوبخرمنوتراکتورمرتعش مثلابزاررويایستادنیانشستنوارتعاش
رتریت باسـن و زانـو،   ااسـتئو قبیـل ازعضـالنی -یاسـکلت اخـتالالت بـالقوه عوامل ریسک باراکشاورزانمشاغل،سایربهنسبت

و همکـاران،  يجعفـر دهـد ( دردهاي قسمت تحتانی کمر، شکایات اندام فوقانی و گردن، سندرم ارتعاش دست و بازو قـرار مـی  
Jainباشد (میرایجبسیارکشاورزانمیاندرعضالنیاسکلتی. به همین دلیل اختالالت)1394 et al., Izadirad؛2017 et al.,

کـارایی میـزان کـاهش بـر عـالوه هـا کـش آفـت ازغیر اصـولی وآگاهانهنارویه،بیاستفادههمچنین).1398؛ منجزي، 2017
اکثـر تولیـد گردیـد باعثسبزانقالباگرچهدیگرعبارتبه،گرددبسیاريمشکالتمنشأتواندمیتولید،يوربهرهواقتصادي

بـر فراوانـی جـانبی عـوارض شـیمیایی سـموم اززیـاد تفادهاسـ باشـند، ولـی  داشـته یريگچشمافزایشکشاورزيمحصوالت
نیزافرادمرگسببحتیوشدهتبلند مدومدتکوتاههايبیماريباعثکهيطوربهداشته،هاانسانسالمتوزیستیطمح

تبـدیل بشـریت مهـم ايهـ نگرانیازیکی دیگربهحاضرحالدرکشاورزي،درشیمیاییسمومکاربردموضوعرو،اینازاست.گردیده
درقـرار گـرفتن  دلیـل بـه شـغلی هـاي آسـیب همهازدرصد14ازبیشکار،جهانیسازمانتخمیناساسبرکهتا جایی. استشده

محیطـی یسـت زبرنامـه جهـانی و سـالمت سازماناین،برافزون. باشدمیکشاورزيشیمیاییترکیباتدیگروشیمیاییسموممعرض
کـارگران وکشـاورزان میـان درهرسالهشیمیاییسمومازحاصلمسمومیتازموردمیلیون5تا1کهاستزدهتخمینمللسازمان

.)1394پناه و همکاران، زدانیگردد (میهاآنازنفرهزار20حدودو منجر به از بین رفتندهدمیرخکشاورزي
و مصرف غیراصولی کشاورزيسمومازحاصلمسمومیتهاي صورت گرفته حاکی از آن است کهمجموع بررسیدر 
زیرا ،)1394پناه و همکاران، زدانیاست (شدهشناختهکشاورزانبرايکاريجديوشایعخطرترینمهمعنوانبههاکشآفت

بدونراهاکشآفتوسموماززیاديخود، مقادیرمحصوالترشدتسریعوهاکشآفتاثرافزایشمنظوربهغالباًکشاورزان
معرضدرراآناناصولاینرعایتعدم. کنندمیدستکش استفادهوماسکازاستفادهجملهازپیشگیرياصولرعایت

& Tholkappianدهد (میقرارریويوتنفسیمشکالتوهاي پوستیبیماريسرطان،جملهازمختلفهايبیماري

Rajendran, اي شایع در بین کشاورزان گزارش شده است. شرایط کاري و نحوه هیکی دیگر از بیماريپوست سرطان.)2011
را کنندهمحافظتدهد که نیاز به رفتارهاي معرض این بیماري قرارمیدر محیط به مدت طوالنی کشاورزان را در یريقرارگ

اند اطالع داشتهکنندهظتمحافنماید و طبق تحقیقات صورت گرفته تنها درصد پایینی از کشاورزان از این رفتارهاي الزامی می
.)1395بابازاده و همکاران، (

شـیمیایی، فشـارهاي روانـی و    هاي کشاورزي، خطرات زیستی واز قبیل خطرات ماشیناي از خطرات شغلی در نهایت مجموعه
,ILO(یطیمح آالت، مصـالح  ها، ماشین، ظروف، اثاثیه و دیوارکوبمواد و محصوالت شیمیاییچونرسانییبآسمنابع ) و2011

ها و سطوح، ابزار، ادوات و تجهیزات، وسایل نقلیه و سـایر منـابع غیرقابـل    و قطعات، افراد، گیاهان، حیوانات و مواد معدنی، سازه
، براي سالمت کشاورزان و افراد شاغل در این بخـش وجـود   شوندبندي نمیهاي دیگر دستهاز بخشیکیچهکه در بنديطبقه

Sygnatur(د ندار & Northwood, هـاي فعالیـت بـودن فصـلی )، معتقدنـد کـه  1393ب(بیژنی و همکاراندر این راستا ).2012
کننـده خستهوکاراتمامجهتزمانکمبودهوایی،وآبنامساعدشرایطمختلف،و ابزارهايآالتماشینازاستفادهکشاورزي،

رغـم این، کشـاورزان علـی  برعالوه. دهدمیقرارمختلفهايبآسیریسکمعرضدرراکشاورزانکشاورزي،هايفعالیتبودن
انجـام بـراي کـار نیـروي و کمبـود نامناسـب ابزاروآالتماشینزمان،کمبودتاریکی،نامساعد،هوايجملهازنامطلوبشرایط

بخـش شـغلی هـاي آسـیب وحـوادث افـزایش بـر دلیلـی خـود امـر اینکهباشندمیفشارتحتکشاورزيهايفعالیتموقعبه
مهـم  عاملیکعنوانبههاي باغی،آالت مورد استفاده جهت انجام فعالیتمتعدد وضعیت ماشینمطالعاتبنا بر.استکشاورزي
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Jacobsشـود ( مـی تلقیادواتاینبامرتبطهايآسیببریرگذارتأث et al., ). در ایـن راسـتا،  1393همکـاران، و؛ کرمـی 2009
Hamalainen(همیلتون و همکـاران  et al., Palmerبـه نقـل از پـالمر و همکـاران (    ) 2009 et al., درگیـر شـدن لبـاس    ) 2014

حفـاظتی لباسبهتوجهوهاي مهم کشاورزي مورد بررسی قرار دادهیکی از آسیبعنوانبهرا تراکتورPTOمحوربهکشاورزان
.اندنمودهپیشنهادراکشاورزيآالتینماشباکارزماندربخصوصکشاورزانبراي

ودسـتی ابزارهـاي یلهوسبهکشاورزيهايفعالیتانجامهنگامکهاستحوادثیازناشیکشاورزي،بخشدرشغلیهايآسیب
اما عمدتاً به،افتندمیاتفاقعمدیرغصورتبهکشاورزي هايآسیباگرچه. دهدمیرخمزرعهازخارجیامزرعهدرآالتینماش

وکـاري نامناسـب دهند. شـرایط رخ میکشاورزيهايفعالیتآالت وماشینمحیط،درایمنیاصولرعایتوجودوعدمدلیل
گرددمیعضالنیاسکلتیهايناراحتیازباالییدرصدسببشغلی،هايآسیبازجهت پیشگیريمؤثريهايبرنامهوجودعدم

)Houshyar & Kim, نمـودن فـراهم طریـق ازتوانـد مـی ارگونومیـک هـاي آمـوزش راینبناب)،1394؛ حیاتی و همکاران،2018
کـاهش موجبـات کـار، سـازماندهی چگـونگی وکـار محـیط بهبـود هاي پیشـگیري، شیوهها،آسیباینخصوصدراطالعاتی

Morera(یدنمارا فراهمعضالنیاسکلتیهايآسیب et al., هاياريبیمالمللیبینمؤسسههاي). در این خصوص بررسی2014
موجـب ارتقـاء  تـوجهی قابلمیزانبهتواندمیکارمحیطدرسالمتوبهداشتهايبرنامهمناسبطراحیکهنشان دادهمزمن

Haydenگـردد ( آنـان تولیـدات افزایشهمچنینوکارکنانسالمت et al., وبهداشـت هـاي برنامـه و اجـراي طراحـی ). 2010
بخش کشاورزي مشغول به کار میلیارد کارگر در سراسر جهان در3/1اهمیت است که به این دلیل حائزکارمحیطدرسالمت
شامل شده است.  که این رقم نیمی از نیروي کار در سراسر جهان راهستند

هـا قـرار   کشاورزي در یکی از سه بخـش پرخطـر از فعالیـت   ها و مشکالت سالمتی مربوط به شغلآسیباز نظر مرگ و میر نیز
شوند. ایـن  هاي کشاورزي فوت مینفر از کشاورزان به دلیل فعالیت170،000ت. طبق برآوردهاي سازمان کار، ساالنه گرفته اس

تـر  ها دو برابر بیشبدان معنی است که کارگران مشغول در بخش کشاورزي در مقایسه با کارگران مشغول به کار در سایر بخش
,ILOهستند (در معرض خطر مرگ  ي گـزارش رسـمی، آمـار مـرگ و میرهـا،      حالی است که به دلیل عدم ارائه). این در2011

هاي کشاورزي و باغبانی، وضعیت ایمنی و بهداشت فعاالن در این حرفه از آنچه مقامـات  هاي ناشی از فعالیتيها و بیمارآسیب
ت نشدن دقیق حوادث و تحت پوشـش  براي مثال در ایران به علت ثب. )1392ارکوازي، است (تر کنند نیز وخیمرسمی بیان می

هـاي  میـزان حـوادث و تلفـات محـیط    خصـوص بـه بیمه قرار نداشتن کارگران و اکثر کشاورزان، آمار دقیقی از کل حوادث کار 
درصد حوادث 3در پژوهشی که توسط سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت، نزدیک به 1390کشاورزي وجود ندارد. در سال 

فقـره تصـادف   616وط به بخش کشاورزي، جنگلداري، شکار و صید ماهی بـوده اسـت. همچنـین، تعـداد     هاي کاري مربمحیط
نفـر  531نفر و زخمـی شـدن   121رخ داده که باعث مرگ 1390کشور در سال يشهربرونهاي در راهيهاي کشاورزماشین

اي و علوم ارگونومی متخصصان بهداشت حرفهایمنی و سالمت افراد مشغول در این بخش به دلیل تمرکز طورینهمشده است. 
ـ یبشـود ( ها و غفلت از بخش کشاورزي، همواره تهدید مـی بر صنایع و کارخانه وزارت بـا ایـن حـال    .)1393بو همکـاران، یژن

یري از پیشـگ يجـا بـه هـا،  هاي محدودي را براي کشاورزان ارائه نموده است که در این برنامهبهداشت در ایران تا به حال برنامه
& Arkavaziاست (بوده هاآنترین تأکید بر درمان ها، بیشبروز آسیب Zarafshani, هـا  تـرین ایـن برنامـه   ). برخی از مهم2016

بـا  هاي کشوري مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت و درمـان هداشت کشاورزي در ردیف برنامهببرنامه شامل قرار گرفتن 
و غیـره هاي اولیه و اورژانسکمک،هاي شایع ناشی از کار کشاورزيبیماريتوسط پزشک، تشریح ايدورههدف انجام معاینات

توجـه بـا  بنابراین،)1392هرمزي و همکاران،دارد (تمرکز هاآنها، بر درمان پیشگیري از بروز آسیبيجابهباشد که اغلب می
بلکهشود،نمیمحدودکشاورزشخصبرايعوارض فیزیکیبهتنهایشغلهايآسیبپیامدبه موارد ذکر شده و با توجه به اینکه 

بـه همـین دلیـل کسـب     )1392،يارکـواز دارد (دربرجامعهوويبراي خانوادهرازیانبارياقتصاديوروانیعوارضحادثههر
هـاي آموزشـی و ترویجـی در    امـه هاي انجام کار با ضریب ایمنی باال براي کشاورزان الزم و طراحی و اجراي برنمهارت و توانایی

,Sabates-Wheelerدارد (زمینه ایمنی کشاورزي ضرورت  مهـم ارکـان ازیکـی عنـوان بـه کشـاورزي آموزشو) و ترویج2006
از سـوي دیگـر نتـایج    ).1392ارکـوازي،  باشـد ( یرگذارتأثنایل شدن به این مهم درمناسبخدماتارائهباتواندمیکشاورزي

ــهازدموگرافیــکاز آن اســت کــه خصوصــیاتمطالعــات حــاکی  Zarafshani(جنســیتجمل et al., ــور و ؛ بخشــی2016 پ
Salminen(سن)،1389همکاران، et al., ؛ 1393، (کرمـی و همکـاران  )، سـطح تحصـیالت  1391، همکـاران و؛ عابدینی2017
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Salminen(ي کـاري )، تجربـه 1391، تیرگر و همکاران et al., مزرعـه )، مسـاحت بـاغ یـا   1391، همکـاران و؛ عابـدینی 2017
)Brant, Zarafshani()، وضـعیت مالکیـت  1396همکـاران،  و؛ رمضـانی 2007 et al., Jadhav؛ 2016 et al., ي )، سـابقه 2015

Jadhav(قبلـی دیـدگی یبآسـ  et al., ,Tchiehe & Gauthier(یاجتمـاع -اقتصـادي ، شـرایط )1398، ؛ منجـزي 2015 ؛ 2017
Morera(هـاي آموزشـی بهداشـت شـغلی    هـا و کارگـاه  شرکت در کالس)،1396، کارانرمضانی و هم et al., ؛ رمضـانی و  2014

شـغلی نقـش  حـوادث وقـوع میـزان درتوانـد مـی غیره) و1391(کیانی و همکاران، )، نگرش نسبت به ایمنی1396، همکاران
گردد تا بتـوان  آشکار میکشاورزيشغلیهايآسیببر کاهشضرورت شناسایی عوامل تأثیرگذاربنابراین،باشد. داشتهبسزایی

ي راهبردي و آموزشـی ترویجـی بـا هـدف     هابرنامهي و ارائهها بهسازي محیط کار براي پیشگیري از حوادث و بیمارينسبت به 
بر اساس آخـرین آمـار   به اینکه توجهبخش کشاورزي اقدام نمود. در این راستا با یدکنندگانتولهاي شغلی به یبآسکاستن از 

(آمارنامـه محصـوالت   هکتـار بـاغ  964هـزار و  5ارا بودن رسمی و منتشر شده از سوي وزارت جهاد کشاورزي، استان ایالم با د
هـاي اقتصـاد   اي در تولید محصوالت باغی و تحقق اهداف وزارت متبـوع و دسـتیابی بـه پـروژه    نقش عمده)1395باغی کشور، 
هـاي کشـورهاي مجـاور    نزدیکی بـه بیابـان  و ده سال اخیر طول دراین استان به سبب کاهش نزوالت جوي ا کهو از آنجمقاومتی دارد

نسـبی در حـال کـاهش    طوربهاخیر هايسالطیدراستانمتوسط تراز سطح آب وهمواره در معرض پدیده مخرب خشکسالی است
سـبب  ایـن مـوارد   بنـابراین  )، 1393، (تیموري و تیمـوري منطقه استتغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی در دهندهنشانکه باشدمی

مت محصـوالت بـاغی گـرایش پیـدا     سـ در زمینه کشاورزي استان که قبالً بر کشت غالت تأکید داشت به گذاريیاستسشده است تا 
از سـوي دیگـر بـا توجـه بـه      ).1399ایرنـا،  (گیردترش سطح زیر کشت باغات استان ایالم در دستور کار برنامه ریزان قرار گسنموده و 

ناشـی از عوامـل انسـانی،    ترین مشاغل بوده و هر روزه حوادث بسیار زیـادي  از خطرناكو از جمله باغداريکشاورزيهاي اینکه فعالیت
ب هسـتند و بـا   قابـل اجتنـا  هـا آنبسیاري از در حالی که افتداتفاق میو باغاتدر مزارع، محیطی، ماشینی و یا ترکیبی از این عوامل

متأسـفانه  با این حال )، اما 1393ب(بیژنی و همکاران،توان آمار حوادث را کاهش دادتا حد زیادي میل ایمنی افرادتغییر در رفتار اصو
وه بـر  الصورت نگرفته است و عـ باغداري يحوزهدریژهوبهکشاورزيشغلیهايآسیبکاهشدر کشور ما تحقیقات چندانی در زمینه 

زنـان، کودکـان و   (و باغـات هاي مرتبط نیز برنامه مشخصی براي آموزش ایمنی به کشاورزان و یا سایر افراد شاغل در مزارعسازمانآن 
کنـد و بعضـاً بـه    یمـ هاي باغداري و مخاطراتی که یک باغـدار را تهدیـد   یتفعالهاي خاص با توجه به ویژگیبنابراین،ندارند)کارگران

توجه به اهمیت نیروي سالم براي تولید مـواد غـذایی جهـت برقـراري و حفـظ امنیـت       شوند و نیز باو منجر میمرگ و میر و نقص عض
رسـد. ضروري بـه نظـر مـی   استان ایالمباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايآسیببر کاهششناسایی عوامل تأثیرگذارغذایی کشور، 

، مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است.1ي در نگاره

مدل مفهومی پژوهش-1نگاره 

درآمد

مساحت باغ

سابقه فعالیت باغداري

سن

وضعیت مالکیت باغ

هاي آموزشی شرکت در دوره
ایمنی و بهداشت شغلی

دانش ایمنی کاهش 
هاي شغلیآسیب
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پژوهشروش
ایالم، استانباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايآسیببر کاهشعوامل تأثیرگذارنییهدف کلی تببا علی- همبستگیاین تحقیق 

فاده از جدول نه با استحجم نمو). N=6711(را تمامی باغداران استان ایالم تشکیل دادنداین تحقیق يجامعه آمارنجام شد. ا
Bartlett(گیري نمونه et al., نفر405شهرستان محل فعالیت)، برحسبسب (نامتاي با انتساب طبقهو به روش تصادفی)2001

جهت ،هایی چون مقدمهاي مشتمل بر بخشي محقق ساختهابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه. )1(جدول تعیین شد
اي شغلی در بخش باغبانی، سؤاالت مربوط به مشخصات فردي و حرفهپذیريیبآسویان با موضوع تحقیق و مفهوم آشنایی پاسخگ

هاي آموزشی ایمنی و بهداشت ي فعالیت باغداري، سطح تحصیالت، جنسیت، شرکت در دورهشامل سن، درآمد، سابقهپاسخگویان
که با سؤاالتی بود)و باغیدچار شدن به حوادث کشاورزيي تجربه(باغدارقبلی دیدگییبآسي سابقهوضعیت مالکیت باغ وشغلی، 

به سنجش متغیر دانش ایمنی سنجیده شدند. بخش دوم پرسشنامه سؤاالت مربوط اي هاي مستقیم و دو یا چند گزینههمراه با پاسخ
اي از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده گزینه5مقیاس گویه در قالب طیف لیکرت و با استفاده از 16این متغیر از طریق بود کهباغدار

، هاکشآفتباغدار در استفاده از سموم و و آگاهی (الزم به ذکر است که منظور از دانش ایمنی باغدار در این تحقیق میزان دانش شد
پرسشنامه و بخش اصلی وم بخش س. بودباشد)میي شغل باغداريکشاورزي و باغی و دیگر عوامل خطرزاآالتینماشکار با ادوات و 

در قالب طیف لیکرت و که بودباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايآسیبکاهشراهبردهاي ي هاي تشکیل دهندهشامل گویهنیز 
آسیب (منظور از گردیديگذارنمرهنیز 5تا 1اي از خیلی کم تا خیلی زیاد ارائه شد و به ترتیب از گزینه5با استفاده از مقیاس 

هر نوع خسارات فیزیکی و بدنی وارد شده به باغداران استان ایالم اعم از بریدگی، شکستگی، مسمومیت، نیز شغلی در این تحقیق 
برآورد پایایی الزم به ذکر است که . باشد)میاي و غیره ها و اختالالت تروماتیک یا ضربهعضالنی، آسیباسکلتیهايآسیب

محاسبه 9/0از باالترهاي مورد نظر تمامی مؤلفهمیزان این ضریب براي . تعیین گردیدترتیبیآلفاي یبضريبا محاسبهپرسشنامه
که این امر بیانگر پایایی مناسب )97/0باغداران= بیندرکشاورزيشغلیهايآسیبو راهبردهاي کاهش96/0(دانش ایمنی= شد

آموزش عالی کشاورزي و نیز نظرانصاحبمتخصصان و از توسط گروهینیزو محتوایی پرسشنامهشکلیروایی . پرسشنامه بود
پس ایالم، تعیین شد.استانکشاورزي و شبکه بهداشت و درمانجهادمدیران و کارشناسان و متخصصان موضوعی شاغل در سازمان

و یتوصیفهايآمارهايهمحاسبورایانه انجامبهها ها عملیات کدگذاري، استخراج اطالعات و انتقال آناز تکمیل پرسشنامه
شد.، انجام AMOS23و SPSS25هايافزارنرمبا استفاده از استنباطی

ایالممحل فعالیت باغداران استانحجم جامعه و نمونه پژوهش به تفکیک شهرستان -1جدول 
نفر)نمونه (حجم نفر)جامعه (حجم نام شهرستانردیف

2807170ایالم1
1559دره شهر2
52432دهلران3
32419چرداول4
16410مهران5
1459آبدانان6
65239ایوان7
130879ملکشاهی8
51931سیروان9
1137بدره10
6711405کل11

ها و بحثیافته
درصد) 42/86سال (55الی 46هاي تحقیق گویاي آن است که دامنه سنی باغداران مورد مطالعه در استان ایالم بین یافته

طوربهدرصد)، بودند. همچنین 38/49(یپلمددرصد) و داراي تحصیالت 73/61متأهل (درصد)، 07/74مرد (بود. اکثراً 
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هاي تحقیق یافتهند.)، بود31/6انحراف معیار=گلخانه (ي باغبانی و ي فعالیت در حوزهسال سابقه7/13میانگین داراي 
) و5/1انحراف معیار=باغ (هکتار 2/7ي میانگین داراطوربهست که باغداران مورد مطالعه در استان ایالم گویاي آن اهمچنین 

ها اکثر باغداران استان ایالم در طول اشتغال یافتهبر اساسباشند.) می86/9انحراف معیار=سال (میلیون تومان درآمد در 6/55
باغداران استان ایالم همچنین تاکنون .درصد)6/82بودند (یب شغلی قبلی برخوردار آسيو سابقهاز تجربهي باغداريبه حرفه

با ایمنی و بهداشت شغلی هاي آموزشی مرتبط ها و دوره) در کالس3/1انحراف معیار=ساعت (9/6به مدت میانگین طوربه
.)89/0و انحراف معیار 5از 2/3ن میانگیبودند (کرده بودند و از دانش ایمنی نسبتاً متوسطی نیز برخوردار شرکت 

ایالماستانباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايآسیببررسی کاهش
ایالم بر مبناي ضریب تغییرها استانباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايآسیبي کاهشهاي تشکیل دهندهدر این قسمت گویه

فنیابزارآالتو آالتینماشاز صحیح و اصولیاستفاده ، مکانیزهصورتبهها لیتها، انجام فعابر اساس یافته).2جدول شد (بندي رتبه
راهکارهايسومهاي اول تا هاي شغلی و بیماري، اولویتمدیریت کاهش آسیب از طریق پیشگیري از حوادث و آسیبو کشاورزيو 

این در حالی است که عواملی چون اند. اص دادهرا به خود اختصایالم استانباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايآسیبکاهش
فرسوده آالتینماش، جایگزینی یا تعمیر تجهیزات، ادوات و نمودن تولیداي با هدف اقتصاديبازار محصوالت باغی و گلخانهيتوسعه

مطالعه در کاهشاز دیدگاه افراد موردي امنیت و سالمت شغلی در بخش باغبانیگسترش فرهنگ پیشگیرانهو دیدهیبآسو 
البته الزم به ذکر است که همه موارد اشاره شده توسط اند. باغداران استان ایالم چندان با اهمیت شمرده نشدهشغلیهايآسیب

در جاي ایالم استانباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايآسیبکاهشمنظوربهباغداران استان ایالم از میانگین باالیی برخوردارند و 
).2(جدولباشندود قابل بررسی میخ

ایالماستانباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايآسیبکاهشکارهاي راهبنديیتاولو-2جدول 

اولویت ضریب 
تغییرات

انحراف 
معیار

میانگین
5از  متغیرها ردیف

1 172/0 78/0 52/4 مکانیزهصورتبهها انجام فعالیت 1
2 174/0 83/0 78/4 کشاورزيو فنیابزارآالتو آالتماشیناز صحیح و اصولیده استفا 2
3 182/0 85/0 65/4 هاي شغلی و بیماريمدیریت کاهش آسیب از طریق پیشگیري از حوادث و آسیب 3
4 183/0 82/0 46/4 فرساطاقتهاي کاهش انجام کارها و فعالیت 4
5/5 190/0 81/0 26/4 شغلی در مواجهه با عوامل خطرزاي محیطیی و هوشیاريهاي ذهنبرخورداري از توانایی 5
5/5 200/0 97/0 83/4 و گلخانههاي باغبانی در باغی و صحیح فعالیتاصولانجام 6

7 205/0 70/0 37/4 ابزارهاي برندهکار بارعایت نکات ایمنی و حفاظتی در هنگام  7
8 211/0 73/0 40/4 ارتفاعدرنگام انجام فعالیترعایت نکات ایمنی و حفاظتی در ه 8

9 215/0 85/0 96/3 کاهش) جهتغیرهوهاپوشش(ایمنیو تجهیزاتاستفاده از وسایل حفاظتی و ایمنی 
کارحوادث

9

10 221/0 93/0 20/4 سم)برچسب(سمومتوجه به نکات ایمنی درج شده بر روي ظرف  10
11 222/0 76/0 32/4 اولیه مجهز به وسایل الزمهايکمکاستفاده از جعبه  11
12 223/0 86/0 84/3 در بخش باغبانیهایارانههدفمند نمودنتر مسئولین به توجه بیش 12
13 223/0 82/0 67/3 ايهاي باغداري و گلخانهفراهم بودن امکانات مناسب جهت انجام فعالیت 13
14 228/0 81/0 55/3 و گلخانه در عملاي باغهاي توسعهاجرایی نمودن سیاست 14
15 229/0 95/0 14/4 از سوي دولتهاي مالی و تسهیالت بانکیشوقي مارائه 15

16 231/0 88/0 80/3 نمودن باغ و ها از قبیل بیمهي گلخانههاي دولتی جهت احداث باغ و توسعهمشوقي ارائه
در این بخشتولیدکنندگانمالیاتکاهش و گلخانه

16

17 235/0 90/0 82/3
هایی که مسئول امنیت و سالمت شغلی ساختار تشکیالتی و سازمانبینییشپ

ات و قوانین ملی اطمینان حاصل رهاي آن با مقرباغداران باشند و از انطباق فعالیت
هاي بازرسی)از جمله سیستمکنند (

17
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2ادامه جدول 

اولویت ضریب 
تغییرات

انحراف 
معیار

میانگین 
5از  متغیرها دیفر

18 241/0 85/0 52/3 اي در تمام مراحل باغداريي نظرات مشاورهحضور مداوم کارشناسان مشاور و ارائه 18
19 244/0 73/0 81/3 ریزان، مدیران و برنامهو تدوین قوانین ایمنی کشاورزي از سوي مجریانبینییشپ 19
20 244/0 92/0 77/3 تبط با ایمنی و بهداشت شغلیهاي آموزشی مرها و دورهبرگزاري کالس 20

21 252/0 91/0 60/3 جهت هاي بومی استانی شبکهیژهوبهرسانه و وسایل ارتباط جمعی ازیريگبهره
ارتقاي دانش و نگرش ایمنی باغداران 21

22 252/0 94/0 73/3 ارتقاي انگیزه و ثبات منظوربهايتنظیم بازار فروش محصوالت باغی و گلخانه
باغدارانشغلی  22

23 253/0 75/0 75/3 مدیریت ایام بیکاري دائم و یا منظوربهوجود تشکیالت صنفی و اتحادیه باغداران
موقت باغداران 23

24 270/0 77/0 59/3 نمودن تولیداي با هدف اقتصاديبازار محصوالت باغی و گلخانهي توسعه 24
25 272/0 77/0 56/3 دیدهیبآسفرسوده و آالتینماشزات، ادوات و جایگزینی یا تعمیر تجهی 25
26 347/0 21/1 49/3 ي امنیت و سالمت شغلی در بخش باغبانیگسترش فرهنگ پیشگیرانه 26
- - 90/0 02/4 کل

5خیلی زیاد=1مقیاس: خیلی کم=*

مد، مساحت باغ و گلخانه در بررسی رابطه بین متغیرهاي مستقل پژوهش اعم از سن، سطح تحصیالت، میزان درآمنظوربه
هاي آموزشی مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی و دانش ها و دورهي فعالیت باغداري، شرکت در کالساختیار باغداران، سابقه

از ضرایب همبستگی پیرسون و ایالم استانباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايآسیبکاهشيبا متغیر وابستهایمنی
ارتباط مثبت و معنادار متغیرهاي مستقل مذکور با متغیر وجود حاکی از نوع متغیر)، استفاده شد که نتایج برحسب(یرمناسپ

).3جدول (باشدایالم میاستانباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايآسیبکاهشي وابسته

متغیرهاي مستقل پژوهشایالم بااستانباغدارانشغلیهايآسیبکاهشمتغیر وابستهي بین رابطه-3جدول 

ضریب نوع آزموننوع مقیاسمتغیر
همبستگی

سطح 
داريیمعن

52/0000/0**پیرسونايفاصلهسن
60/0000/0**اسپیرمنترتیبیسطح تحصیالت

59/0000/0**پیرسونايفاصلهمیزان درآمد
46/0001/0**پیرسونايفاصلهمساحت باغ و گلخانه

61/0000/0**پیرسونايفاصلههاي آموزشی ایمنی و بهداشت شغلیو دورههاشرکت در کالس
56/0000/0**اسپیرمنترتیبیدانش ایمنی

58/0000/0**پیرسونايفاصلهي فعالیت باغداريسابقه
یک درصدداريسطح معنی**

یابی مدلایالم از استانباغدارانبیندريکشاورزشغلیهايآسیببررسی عوامل تأثیرگذار بر کاهشمنظوربهادامه در 
نفر از 405(آشکار) در بین متغیر مشاهده شده7، بهره گرفته شد. در این مطالعهAmosافزار با کاربرد نرممعادالت ساختاري

در سطح 6زادي ) با درجه آ²X=735/9(آمده در مدلبه دستکاي مربع ، مورد تحلیل قرار گرفت. مقدار استان ایالمباغداران
به NFIو CFI ،GFIهاي مقدار شاخصکاي قابل قبول بود. مربع شرط معنادار نبودن )، بنابراینP=23/0(معنادار نبود05/0

بنابراین بر اساس این باشند،حداقل مقدار قابل قبول) می(90/0از تربزرگآمده است که به دست95/0و 92/0، 93/0ترتیب 
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شد که 013/0نیز برابر با )RMSEAریشه میانگین مربعات خطاي برآورد (ها نیکو است. ش مدل به دادهشاخص نیز، براز
یرمس، مدل تحلیل 2ي نگارهشده، مدل فوق تأیید گردید.ارائههاي داد. با توجه به شاخصبرازش بسیار خوبی را نشان می

)SEMبیندرکشاورزيشغلیهايآسیبتقل بر متغیر وابسته کاهشهاي مس) اثرهاي مستقیم و غیرمستقیم هر یک از متغیر
دهد.ایالم را نشان میاستانباغداران

مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابستهتأثیر 
مستقل بر متغیر وابستهغیرمستقیم متغیرتأثیر 

کـاهش هـاي مسـتقل بـر متغیـر وابسـته      ) اثرهاي مستقیم و غیر مستقیم هر یـک از متغیـر  SEM(یرمسمدل تحلیل -2نگاره 
ایالماستانباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايآسیب

)، p=46/0=β ,000/0(اغداران)، مساحت باغ تحت اختیار بp=58/0=β ,000/0(بر اساس مدل، متغیرهاي درآمد باغداران
=p ,000/0()، سطح تحصیالت باغدارانp=42/0=β ,000/0()، سن باغدارانp=52/0=β ,000/0(ي فعالیت باغدارسابقه

56/0=β 000/0(آموزشی ایمنی و بهداشت شغلیيهادوره) و شرکت باغداران در, p=62/0=β ارتباط مثبت و معناداري با ،(
میانجی با تأثیر بر متغیر هاي فوقکه متغیرضمن آند.نایالم داراستانباغدارانبیندرکشاورزيیشغلهايآسیبکاهش

.باشندمییرگذارتأثایالم استانباغدارانکشاورزيشغلیهايآسیبغیرمستقیم بر کاهشطوربهدانش ایمنی، نیز 
باغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايآسیبري بر کاهشمتغیر دانش ایمنی باغداران نیز خود داراي تأثیر مثبت و معنادا

اثرهاي مستقیم و غیرمستقیم و کل متغیرهاي اثرگذار استاندارد یبضرا، 4جدول باشد.) میp=67/0=β ,000/0(ایالماستان
بیندرشاورزيکشغلیهايآسیبکاهشبر متغیر وابسته تعیین میزان تأثیر کل هر یک از متغیرهاي فوقمنظوربهدر مدل، 
دهد.را نشان میایالم استانباغداران
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شغلیهايآسیبکاهشبررسی اثرهاي مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهاي مستقل در مدل بر متغیر وابسته -4جدول 
ایالماستانباغدارانبیندرکشاورزي

اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیممتغیر
621/0183/0804/0وزشی ایمنی و بهداشت شغلیآميهادورهشرکت باغداران در 

563/0132/0695/0سطح تحصیالت باغدار
582/0103/0685/0درآمد باغدار

673/0-673/0دانش ایمنی باغداران
524/0122/0646/0سابقه فعالیت باغداري

460/0146/0606/0مساحت باغ
425/0164/0589/0سن باغدار

و بررسی اثرهاي مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل سنجش 4شود، با استناد به نتایج جدولمالحظه میطور کههمان
ترین تأثیر را بر )، بیشβ=80/0(آموزشی ایمنی و بهداشت شغلیيهادورهشرکت باغداران در که متغیر شدشده، مشخص 

سطح تحصیالت باغدار. پس از آن نیز متغیرهایی چون دارد، ایالماستانباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايآسیبکاهش
)69/0=β ،(درآمد باغدار)68/0=β ،(دانش ایمنی باغداران)67/0=β64/0()، سابقه فعالیت باغداري=β60/0()، مساحت باغ=β(

شرکت باغداران در م به ذکر است کهالزگیرند.هاي بعدي این تأثیر قرار میبه ترتیب در اولویت)،β=58/0(سن باغدارو 
باغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايیکی از عوامل مؤثر بر کاهش آسیبعنوانبههاي آموزشی ایمنی و بهداشت شغلیدوره

Morera(موریرايتر نیز در مطالعهایالم پیشاستان et al., شاید مطرح گردیده است. )1396(و رمضانی و همکاران)2014
هاي آموزشی ایمنی و بهداشت شغلی، شرکت باغداران در دورهبا توجیه نمود که ممکن استگونهنیاعلت این امر را وان بت

نسـبت رانگـرش آنـانهمین امر ممکن است بنابراین،یابد. آنان براثر مطالب ارائه شده در دوره، افزایش دانش و آگاهی میزان 
دانش و آگاهی زیرا افراد با ،دهدافزایش را گرایش به کسب دانش ایمنی و انجـام اعمال ایمن آن تبعبهتر و بـه ایمنی مثبت

مؤثرتري درك نموده و همچنین صورتبههـاي ایمنـی را تري در خصوص مسائل ایمنی داشته، آمـوزشبـاالتر آگـاهی بیش
و نمایندتـري درك و در حین کار اجرا میطلوبمختلف را به شکل مهاي فعالیتشده براي هاي ایمنی تهیهدستورالعمل

باغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايبر کاهش آسیبهاي آموزشی ایمنی و بهداشت شغلی شرکت باغداران در دورهبنابراین،
گذارد.ایالم تأثیر میاستان

استانباغدارانبیندرکشاورزيشغلیايهیکی از عوامل مؤثر بر کاهش آسیبعنوانبهایالم استانسطح تحصیالت باغداران
شاید دلیل . مطرح گردیده است)، 1391() و تیرگر و همکاران1393(کرمی و همکارانيتر در مطالعهپیشنیز ایالم 

توجیه نمود که با گونهنیاایالم بتوان استانباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايکاهش آسیبمعناداري این عامل را بر 
ي بیشتر در یافته و باغداران با سوادتر قادر به مطالعهایش سطح تحصیالت باغداران، دانش، بینش و مهارت آنان افزایش افز

آگاهیدهند، میزانتر انجام میتر و اصولیي باغبانی را صحیحهاي حیطهفعالیتبنابراین،ي موضوعی باغداري هستند و زمینه
درآمد کنند.یابد و به همان نسبت آسیب شغلی کمتري را تجربه میمیفزایشاشغلیصدماتخصوصدرنگرششانو

ایالم نیز در استانباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايیکی از عوامل مؤثر بر کاهش آسیبعنوانبهایالم استانباغداران
Zarafshani(زرافشانی و همکاران)،1396(همکارانوي رمضانیمطالعه et al., Kamalinia(نیا و همکارانکمالو)2016 et

al., باالتريکه از سرمایه باغدارانیي مزبور نیز این است کهدلیل یافتهرسدبه نظر میگردیده است.مطرح )2012
خطرات بهره بگیرند و درنتیجه هاي باغداريانجام فعالیتهاي بهتري در ، قادرند از موقعیتباالبرخوردارند، به دلیل اعتبار 
دقتشودمیموجبخانواده،هايهزینهتأمینبرايباغدارانذهنیهاياز سوي دیگر مشغله. کنندشغلی کمتري را تجربه می

توجهیقابلمیزانبهشغلیهايآسیبوصدماتایجاداحتمالنتیجهدروافتهیکاهشروزمرههايفعالیتانجامحیندرفرد
درکشاورزيشغلیهايیکی از عوامل مؤثر بر کاهش آسیبعنوانبهکه در این پژوهش داراندانش ایمنی باغافزایش یابد.

& Westaby(هاي متعددتر در پژوهشایالم نیز پیشاستانباغدارانبین Lee, )، مطرح 1393ب، همکارانبیژنی و ؛2003
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و از اصول ایمنیباغدارانعی الاطبیلیبه دلمنیاریغرفتار گردیده است. در این خصوص نیز شاید بتوان اظهار نمود که 
مزارع و واحدهاي تولیدي کشاورزي است. این باغات و هاي شغلی در بهداشت کار، علت اصلی حوادث ناگوار و مصدومیت

،سازدها بیش از پیش نمایان میو خانواده آنباغدارانموضوع اهمیت و نقش آموزش ایمنی را در کاهش حوادث و حفظ جان 
جلوگیري از سوانح و منوط به حفظ جان افراد، .شودحوادث بسیار گران تمام میتجربه کردنزیرا آموختن ایمنی از طریق 

باعث تسلط و آگاهی فرد از ساختار و کاربرد کاهش تلفات حوادث کشاورزي است. آموزش ایمنی راهبرد برنامه کشاورزي ایمن
هاي ملی براي افزایش نیوزیلند برنامهاز جمله شود. در بسیاري از کشورها ران میها و افزایش ایمنی کاربابزار و ماشین

,Petersen(گرددکشاورزي و کودکان برگزار میهاي بهداشتی و ایمنی کشاورزان، کارگران آگاهی 2000 .(
Salminen(هاي متعددتر در پژوهشنیز پیشسابقه فعالیت باغداري et al., )، مطرح 1391، همکارانوعابدینی؛ 2017

هاي باغبانی بیشتر شده در انجام فعالیتهاآني ي فعالیت باغداران، تجربهاین بدان معناست که با افزایش سابقهگردیده است.
به راهکارهاي غلبه بر بنابراین،محیطی دست یافته و يزابیآسو درنتیجه به شناخت بیشتري نیز نسبت به عوامل خطرزا و 

صورتبههاي زراعی و باغی در مزارع و باغات کشور ما برند. در عین حال به دلیل اینکه غالب فعالیتیشتري نیز پی میآسیب ب
بنابراین،کنندي زیادي نیز کسب نمیموقت و پاره وقت بوده و طی آن تجربهصورتبهگیرد که نیروي کار خانوادگی انجام می

به شکل معناداري هاآنو سایر مواد شیمایی براي هاکشآفتگرفتن متوالی در معرض خطر تصادف و بیمار شدن در اثر قرار
شود. اهمیت این امر تا جایی است که با توجه به اینکه از دیگر ها میباالتر است و منجر به مرگ و میر ساالنه برخی از آن

و کارمقاطعها کارگران مهاجر، کارگران نیمه وقت، هاي کار در بخش کشاورزي و باغبانی این است که نیروي کار آن رویژگی
هاي شغلی بیشتري را براي آنان به ي زیادي نیز برخوردار نیستند و همین امر آسیبدهند که طبیعتاً تجربهفصلی تشکیل می

دنبال خواهد داشت.
تر ایالم نیز پیشاستانباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايیکی از عوامل مؤثر بر کاهش آسیبعنوانبهباغدارانسنمتغیر 

Salminen(هاي متعدددر پژوهش et al., متغیر در راستاي تأثیر)، مطرح گردیده است. 1391عقیلی نژاد و همکاران، ؛ 2017
توان باشد، میمیباغدارانسنافزایشباهاآسیبکاهش نرخدهندهنشاننیز که باغدارانشغلیهايبر کاهش آسیبسن

و مداخالتی همچون ارتقاء دانش و ایمنی باغداران مفید واقع هايزیربرنامهتواند در نتیجه گرفت که توجه به سن باغداران می
آموزشی،هايبرنامهوجودعدممهارت،وتجربهکمبودعلتجوانان بهتوجیه نمود کهگونهنیاگردد. شاید دلیل آن را بتوان 

Kamalinia(دارندقرارکشندهحوادثمعرضدرتربیشایمنی،ومدیریت سالمتجهتمناسبیسیستمونظارت et al.,

,Chauچاو (کشاورزي، نظرات متناقضی نیز وجود دارد براي نمونهشغلیهايآسیبالبته در تأثیر عامل سن بر کاهش.)2012

دهد،میرخترسریعهاآندربهبوديهستند ورداربرخوتريبیشمقاومتازجواناناغلباینکه، اظهار نمود به دلیل)2010
,Chauچاو (دیگر، از نظر عبارتبه؛ نیستکشندههاآنبهمربوطشغلیهايآسیبغالباً بهنسبتجوانباغداران،)2010

گیرند. میقرارجديهايآسیبمعرضدرترکمتر خودمسنهمکاران
شغلیهايیکی دیگر از عوامل مؤثر بر کاهش آسیبعنوانبهباغدارانباغ در اختیار در راستاي تأثیر مثبت و معنادار مساحت

,Brantبرانت (هاي محققانی چون ایالم که با یافتهاستانباغدارانبیندرکشاورزي )، 1396(همکارانورمضانیو )2007
تري نسبت به باغداران بزرگ مقیاس دارند و ت کمتولیداکوچکباغاتتوان گفت که باغداران شاغل درنیز میباشد، همسو می

میزانبنابراین،هاي سنتی استفاده کرده و تر از روشکمبود درآمد حاصل از فروش محصول بیشعلتبه همین دلیل به
ی و ایمنهاي آموزشی ها و دورهکنند که این مهم ضرورت برگزاري کالستجربه مینیز تري را بیشهاي شغلیآسیبوصدمات

افزایش دانش و آگاهی باغداران مزبور و همچنین انتخاب و گزینش باغداران با هدفهاي شغلیپیشگیري از مصدومیت
سازد.هاي مزبور را آشکارتر میري دورهي هدف در برگزاجامعهعنوانبهکوچک مقیاس

و پیشنهادهاگیرينتیجه
و یشود، بلکه هر حادثه عوارض روانیشخص کشاورز محدود نميبرایزیکیتنها به عوارض فیشغليهایبآساز آنجایی که

انجام يهاییکسب مهارت و توانایلدلین)، به هم1392ارکوازي، (بر داردو جامعه دريخانواده ويرا برايباریانزياقتصاد
ضرورت يکشاورزیمنیاینهدر زمیجیوو تریآموزشيهابرنامهيو اجرایالزم و طراحباغداران،يباال برایمنیایببا ضررکا

و مناسب در درخورتواند با ارائه خدمات یمياز ارکان مهم کشاورزیکیعنوانبهيو آموزش کشاورزیجتروبنابراین،. دارد
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وصدر خصو تحقیق و مطالعه يگذارهیسرماتوان دریافت به نتایج تحقیق میتوجهبا .باشدرگذاریتأثمهم ینشدن به ایلنا
بلکه با توجه به خسارات فراوان مالی، جسمی و روانی که ،شودهزینه محسوب نمیتنهانههاي شغلی باغداران کاهش آسیب

رسد. از آنجا که کنند، بسیار هم ضروري به نظر میها بر این بخش از جمعیت فعال و مولد ایجاد و تحمیل میآسیبگونهنیا
ایالم استانباغدارانشغلیهايآسیببر کاهشمتغیرهاي تأثیرگذارل از تحلیل مسیر در این تحقیق بر مبناي نتایج حاص

آموزشی ایمنی و بهداشت شغلی، سطح تحصیالت باغدار، درآمد باغدار، دانش ایمنی يهادورهشامل شرکت باغداران در 
تواند نقش بسزایی مذکور میمتغیرهاي توجه به بنابراینباشند، میباغداران، سابقه فعالیت باغداري، مساحت باغ و سن باغدار، 

ي صنایع نمود که حمایت و توسعهيریگجهینتتوان میاز آن جمله ها و مخاطرات شغلی باغداران ایفا نماید. در کاهش آسیب
درآمدي منابع سازي از طریق متنوعجهت فرآوري محصوالت باغی و تشویق باغداراناز سوي متولیان امر تبدیلی و تکمیلی 

در هاي غیر کشاورزيفعالیتحتی پرداختن بهت جدید و الخود مانند روي آوردن به کشاورزي چند کارکردي، کشت محصو
باغداران منطقه را شغلی هايآن کاهش آسیبتبعبهو بهبود شرایط اقتصادي و ي افزایش درآمدزمینه، کنار فعالیت باغبانی

بهداشت و با محوریت موضوعیهاي آموزشیبرگزاري دورهباغداران وایمنی دانش قاي همچنین ارتخواهد داشت.به دنبال
گردد.باغداران منطقه محسوب میشغلی هايآسیبدر جهت کاهش مهم ، گامی باغ و گلخانهدر محیطایمنی 

ترویج و آموزش در اینجا ذکر این نکته ضروري است که متأسفانه در رهنمودهاي تدوین شده بهداشت کشاورزي نقش
جینظام تروباشد و ي منابع انسانی میکشاورزي نادیده گرفته شده است از آنجایی که رسالت اصلی ترویج کشاورزي توسعه

با توجه به میان لذا ضروري استهایی است، ي داراي رهیافتتوسعه کشاورزیاصليهااز مؤلفهیکیعنوانبهيکشاورز
ها خصوصاً در ایران اقدامات تحقیقاتی و عملی صورت نتایج آن جهت بازنگري در این رهیافتاي بودن این تحقیق از رشته

گردد که نسبت به سایر هاي مهم صنعتی در تولید محسوب مییکی از بخشعنوانبهنیز پذیرد. از آنجایی که بخش کشاورزي 
که براي ارتقاء ایمنی و سالمت افتهیعهتوسهمچون کشورهاي ضروري است هاي صنعتی مورد غفلت واقع گردیده، بخش

با در نیزدر این حوزهکنشگرانو رندگانیگمیتصم،دارندهاي ترویجی گام بر میکشاورزان خود با استفاده از تحقیقات و برنامه
وکاربردي استع این تحقیق جدید وموضوبه اینکه توجهدر خاتمه با اي مدون تدوین نمایند.نظر گرفتن رسالت ترویج برنامه

نشده و یا نتایج آن اجراباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايآسیبکاهشعوامل مؤثر برتاکنون مطالعه خاصی در زمینه 
نتایج و بنابراین،انتشار نیافته است و کمبود مطالعات مدون در این زمینه، در بعد نظري و تجربی بسیار مشهود است. 

تواند در رفع ابهامات و ضمن کمک به مؤسسات آموزشی و نهادهاي متولی ترویج فرهنگ ایمنی، میهاي چنین تحقیقاتی یافته
.مؤثر واقع شودباغدارانبیندرکشاورزيشغلیهايآسیبکاهشي روشن شدن زوایاي ناشناخته

گردد:ارائه میزیرهاي تحقیق پیشنهادهاي به یافتهتوجهبا درمجموع 
ي سازمان تابعهکز خدمات کشاورزي اگـردد مریشـنهاد مـیپباغدارانهاي شغلی بر کاهش آسیبرآمددبه تأثیر توجهبا -

اختیار در اقدام نمایند تا باروستایی اعتباري خردهاي اندازي صندوقبه راهنسبت از طریق آموزش استان ایالمجهاد کشاورزي
به تأثیر درآمد بر توجهها را فراهم آورند و با ارتقاي وضعیت اقتصادي آنيزمینه،باغدارانالوصول برايهاي سهلوامگذاشتن 

. از سوي دیگرآورندفراهمها را آنيریپذبیآسهاي کاهش هاي شغلی، با بهبود وضعیت اقتصادي زمینهآسیبکاهش
شرایط هاي عاملبانکنگی با استانداري محترم ایالم نیز ضمن مذاکره با مسئولین استانی در شوراي تأمین استان و هماه

ی التتسهیاز قبل کهباغداران مقروض و بدهکارتسهیل سازد و همچنین براي باغداران منطقهرا براي بهرهکمهاي پرداخت وام
آنان را فراهم سازد؛پرداخت اقساط مهلتامکان اند، را دریافت داشته

استان ن الریزان و مسئورنامهبکهگـرددیشـنهاد مـیپغلی باغداران نیز هاي شبر کاهش آسیبدانش ایمنیبه تأثیر توجهبا -
ارتباطی مانند دوستان، مروجان وهايهاي عمومی و محلی و همچنین سایر کانالاز طریق رسانهباغدارانيسازآگاهضمن
و عوامل ایی علل بروز آسیبدر شناسآنانهاي شایع شغلی مختص باغداري، نسبت به هوشیار نمودن آسیبدر مورد غیره

هاي مؤثري گامهاي شغلی و بیماريمدیریت کاهش آسیب از طریق پیشگیري از حوادث و آسیبمنظوربهخطرزاي محیط 
بردارند.

جهاد سازمان کارشناسان که گـرددیشـنهاد مـیپهاي آموزشی ایمنی و بهداشت شغلیدورهبه تأثیر توجهبا همچنین -
هاي آموزشی و ها و کالساي و مداوم کارگاهبرگزاري منظم و دورهمنظوربهمستمر يزیربرنامهایالم ضمناستانکشاورزي 
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آالتنیماشهاي نوین عملیات باغی و تجهیزات و روشدر خصوصباغداران منطقه يسازآگاهو یرساناطالعترویجی نسبت به
نمایند. اقدامهاي باغداري هاي مکانیزه جهت انجام فعالیتفناوريمزایاي بکارگیري ،هاي جدید در این حوزهو فناوري
هاي استان به باغات و گلخانهاز اي خودهاي منظم و دورهبازدیددرکارشناسان جهاد کشاورزي گـرددیشـنهاد مـیپهمچنین 

ي هرگونه عامل مخاطره دهتري نموده و در صورت مشاهبیشتوجهکار باغداران رعایت اصول ایمنی و بهداشت شغلی محیط
ي انگیز به باغداران جهت رفع آن تذکر داده و با آگاه نمودن آنان از میزان خسارت وارده ناشی از آسیب در مقایسه با هزینه

توان از ظرفیت سازمان ، در کاهش آسیب نقش مؤثري ایفا نمایند. همچنین در راستاي تحقق این مهم میيسازمنیاکمتر 
کشاورزي و منابع طبیعی نیز بهره برد.یمهندسنظام

حضور دارند که با کار ستیزطیمحهداشت، ایمنی و بناظرها و واحدهاي صنعتی مدیران یا مهندسانبسیاري از سازماندر -
باغات و ما در ا،دهندهاي ایمنی کارگران را نیز ارتقا میهارتمدارند و دانش و ها را ایمن نگاه میها یا کارگاهمداوم، دستگاه

کشاورزان و باغداران، ، آالتنیماش، مدیران و مهندسان ایمنی حضور ندارند و کاربران شغل کشاورزي)ها (مزارع و چراگاه
شود نسبت به استخدام مسئولین فنی ایمنی در پیشنهاد میبنابراین، دامداران، مسئولیت فنی ایمنی را خود بر عهده دارند

کشاورزي و یمهندسنظامگیري از ظرفیت سازمان و با بهرهینیبشیپاي سازوکار مناسبی نی و گلخانهواحدهاي تولیدي باغبا
ابع طبیعی عملیاتی و اجرایی گردد:من
خانوادگی، بسیاري از صورتبهباغاتو اداره اکثر باغبانیبا توجه به ماهیت کار هرچند که،در این راستا الزم به ذکر است-

هاي عمومی و کلی ایمنی در مدیریت ایمنی ها و رهیافتکند و ممکن است فعالیتنی در مورد آن صدق نمیتعاریف سازما
ها و دانش تولید شده در بخش صنعت را با ایجاد تغییراتی، توان برخی از یافتهبا این حال میاما کشاورزي قابل کاربرد نباشد، 

گرفت و انتظار داشت که تغییراتی در بهداشت کار و ایمنی کشاورزي ایجاد جهت توضیح، تبیین و توسعه ایمنی در مزارع بکار
گردد؛

هاي مربوط به حوادث سازمانی و رفتار فردي را جهت توسعه و ترویج بهداشت کار و ترکیبی از تئوريضروري استمچنین ه-
ي اصول کلی ایمنی و مدیریت ریسک رهعات و آگاهی درباالکار گرفت. داشتن اطه بگسترش دامنه تحقیقات ایمنی کشاورزي

، در جهت سازگاري و کاربردي کردن این اصول و طراحی و استقرار باغبانیتواند به محققان و پژوهشگران ایمنی می
.کمک شایان توجهی نمایدباغبانیدر بخش ستیزطیمحهاي بهداشت، ایمنی و سامانه
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Abstract
Present causal-correlational research was conducted with the main purpose of analyzing factors affecting
reduction of agricultural occupational injuries among gardeners of Ilam province. The statistical population of
this study was consisted of all gardeners in Ilam province (N= 6711). The sample size (n= 405) was determined
using the Bartlett's sample size table and the samples were selected through and stratified random method with
proportional assignment. Data was collected through a researcher-made questionnaire. Running path analysis
using AMOS23 statistical package proved that the variable gardeners' participation in occupational safety and
health training courses (β= 0.80) had the greatest impact on reducing agricultural occupational injuries among
gardeners of Ilam province. It should also be mentioned that variables horticultural education level (β= 0.69),
horticultural income (β= 0.68), safety knowledge (β= 0.67), experience of horticultural activity (β= 0.64),
Garden's size (β= 0.60), and gardener age (β = 0.59) were the next most powerful predictors of reducing
agricultural occupational injuries, respectively.
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