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شیمیاییسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانبهداشتی-ایمنیرفتارتحلیل

1مجتبی سوختانلوو*باقريابوالمحمد بندري، اصغر 

)31/04/97؛ پذیرش: 17/01/97(دریافت: 
چکیده

سموماگرچه.گرددیممحسوبآفاتکنترلروشینترارزانوترینیعسرمؤثرترین،عنوانبهجهاندرشیمیاییسمومازاستفاده،امروزه
معـرض درگـرفتن قـرار ومحسوب شدهنیززیستیطمحآلودگیمهممنابعازیکیاما،ستامدرنکشاورزيضرورياجزاءازشیمیایی

رفتـار تحلیـل ،پـژوهش اینهدف. شوندمیمواجهآنباکشاورزانکهاستبهداشتی-ایمنیخطراتترینجديوترینشایعها یکی ازآن
آبیکشتدارايکشاورزانشاملتحقیقاینآماريجامعه.شیمیایی بودسمومبکارگیريدرمغانمیان کشاورزان دشتبهداشتی-ایمنی

بـا وايچندمرحلـه گیـري نمونهروشبهنمونهحجم). N=9996(بود 1395ـ1396زراعیگرمی در سالآباد وپارسسوار،مناطق بیله
پایاییواعضاي هیأت علمیازگیريبهرهباابزار تحقیقمحتواییتعیین شد. روایینفر400تعدادبهمورگانوکرجسیجدولازاستفاده

سـموم در بکـارگیري یمثبتـ نسـبتاً نگرشدرصد از کشاورزان 34ها،مطابق یافته.گرفتقرارتأییدموردآلفاي کرونباخازاستفادهباآن
بهداشـتی -از کشاورزي، شغل دوم و داراي تحصیالت باالتر، رفتـار ایمنـی  باالهمچنین کشاورزان داراي رضایت شغلی.داشتندشیمیایی

در دانـش متغیرهـاي مـدل معـادالت سـاختاري،    ازآمـده دستبهنتایجاساسسموم شیمیایی داشتند. برکارگیريبهنسبت به تريسالم
بـر مـؤثر عوامـل تغییـرات ازدرصد88مسمومیت سموم شیمیایی، ، نگرش و سابقه)ترین متغیرمهمعنوانبه(بکارگیري سموم شیمیایی 

اند.کردهبینیپیشراشیمیاییسمومبکارگیريدرکشاورزانبهداشتی-ایمنیرفتار

ساختاري.معادالتمدلشیمیایی،سموممغان،دشتبهداشتی،-ایمنیرفتار: کلیديهايواژه

دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل، ایران.،آموخته کارشناسی ارشد، دانشیار و استادیار گروه آب و مدیریت کشاورزي، دانشکده کشاورزيبه ترتیب، دانش1
bagheri_a2001@yahoo.comمسئول مکاتبات، پست الکترونیک:*
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مقدمه
،اسـت برخـوردار ايویـژه جایگـاه ونقـش ازکشـور، توسـعه اصـلی محـور وکـانون عنـوان بهبخش کشاورزي در اقتصاد ایران

80درصـد اشـتغال و غـذاي بـیش از     33، غیرنفتیصادراتازدرصد33،ملیناخالصتولیدازدرصد25بهقریبکهنحويبه
توسطدرصد محصوالت کشاورزي30یا 20هرسالجهانسراسردر). 1391،همکارانوفعلی (کندیمدرصد جامعه را تأمین 

وهـا فعالیـت دربازدهوسودایجادوآفاتمدیریتبرايعمدتاًکشاورزان).1396گرجی، احمد محبوبی و رود (یمبینازآفات
شـیمیایی ترکیـب 300ازبـیش امروزه). 1385،و همکارانعقیلی نژاد(اندوابستهشیمیاییهايفناوريبهشانگذاريیهسرما

آفـات، کنتـرل منظـور بـه مختلـف سـموم ازانـواعی نیزوخاكحاصلخیزيباهدفمتنوعشیمیاییکودهايازجملهخطرناك
شـمس، وفـر مقـدم هوشـمندان  ؛1393همکـاران، ومجـردي (شوندمیمصرفکشاورزيبخشدرهرزهايعلفوهابیماري
یرتـأث راانسـان ازجملـه زندهموجوداتسالمتیکههستندنیززیستیطمحآلودگیمهممنابعازیکیهانهادهایناما؛ )1395

Jallow(دهندمیقرار et al., 2017, Fan et al., 2015; Fazeli & Salehi, وهـا بیمـاري وآفـات هـاي گونهشدنمقاوم). 2005
بـروز انسـان، سالمتتهدیدها،آبهايآلودگیخاك،شدیدفرسایشوتخریبها،مسمومیتشیمیایی،سمومبههرزهايعلف

جنینـی، هـاي بیمـاري وهـا نارسـایی تنفسـی، هـاي بیمـاري دیابـت، عصبی،هايبیماريها،سرطانانواعپوستی،هايبیماري
تخریـب ومـرگ بـه منجـر هـاي مسـمومیت وژنتیکـی مشـکالت ومرداسپرمجنسی،باروري،مشکالتمادرزادي،ناهنجاري

Fan؛1390همکـاران، وزرديگـل ؛1388کرمـی، وقاسمی(هستندشیمیاییموارداینآثارینترمهماززیستمحیط et al.,
2015, McCauley et al., 2006; Chen et al., 2013, García et al., 2016, Recena et al., 2006; Abang et al., 2014,

Costa et al., 2007; Jallow et al., 2017; Fianko et al., تـرین يوجـد تـرین شـایع هاکشآفتمعرضدرگرفتنقرار).2011
؛1388همکـاران، ونظریـان (شـوند یمـ مواجـه آنبـا توسـعه درحالکشورهايدرکشاورزيکارگرانکهاستشغلیخطرات
,Ibitayo;1388کرمی،وقاسمی 2006; Hashemi et al., بهداشـت جهـانی سازمانبرآوردهايطبقبر ،مثالعنوانبه). 2012
ازاينمونـه کـه  میرنـد مـی هـا آنازنفر20000حدوددروشوندمیمسمومکشاورزيکارگرنفرمیلیونسهکمدستسالیانه
وقـوع میزان،مستندآمارطبق). 1393همکاران،وموسوي؛1392همکاران،ورجبی(استشیمیاییموادمصرفمنفیاثرات

جهـانی تولیـد ازدرصـد 85خـود کـه هسـت صـنعتی کشـورهاي ازبیشـتر برابـر 13توسـعه درحالکشورهايدرمسمومیت
بـا مختلفـی يهاشکلبهومستقیمصورتبهانکشاورز،درواقع). 1385همکاران،ونژادعقیلی(کنندمیمصرفراهاکشآفت

ازبرخـی .باشـد داشـته بـه دنبـال  زیـادي منفـی یاومثبتتأثیراتتواندمیهاآنرفتارهايکهدارندکاروسرشیمیاییسموم
هـا انسـان وزیسـت محـیط بـر هاکشآفتازناشیخطراتکاهشبرايریزيبرنامهدرگاماولینکهباورنداینبرنظرانصاحب

اسـت کشـاورزي درمورداسـتفاده يهـا کـش آفـت دربارهکشاورزانرفتارهايونگرشدانش،بررسیمنظوربهتحقیقاتیانجام
& 1394Lichtenbergهمکاران،وشمس؛1391زمانی،وزادهمنتی( Zimmerman, 1999; Koh & Jeyaratnam., بـا ). ;1996

.استضروريامريکشاورزانتوسطشیمیاییسمومکاربردصحیحمدیریتراستايدربسترسازي،شدهگفتهمطالببهتوجه
گرفتـه صـورت کشورخارجوداخلدرشیمیاییسمومکاربردبه نسبتکشاورزانرفتاروضعیتخصوصدرمتعدديمطالعات

.شودیماشارههاآنازبرخیبهکهاست

سمومخطراتازآگاهیمتغیرازنظر مردوزنگروهدومیانکهرسیدندنتیجهاینبهپژوهشیدر) 1388(همکارانونظریان
دادنشـان نتایج. نداردوجودداريیمعنتفاوتکش آفتسمومازاستفادهدرایمنیرفتاروکش آفتخطراتبهنسبتنگرشو

وخـدمات مرکـز ازفاصـله کشـاورزان، توسـط کشـاورزي دریپاشسمازاستفادهویپاشسميسابقهکشاورزان،سنمیانکه 
رابطـه سمومکاربرددرکشاورزانایمنیرفتارمتغیربااجتماعیمشارکتوارتباطیيهاکانالازاستفادهکشاورزي،کارتجربه

.نداردوجودداريیمعن
کهکسانیاکثرکه کردندگزارشفارسدردارانگلخانهرفتارهايوهانگرشيینهزمدرتحقیقیدر) 1388(کرمیوقاسمی

بـاال، انگیـزه داشـتن وبـودن جـوان بـاوجود وباشندیمتجربهکموسوادکمجوان،افراديهستند،کاربهمشغولهادر گلخانه
وانسـان سـالمتی بـراي راهـا کـش آفـت مصـرف موردمطالعـه افـراد اکثـر .کننداستفادهموجوداطالعاتیمنابعازتوانندینم

داري قـشر کـارگران و مــدیران از لحــاظ نگـرش بـا هـم تفـاوت معنـی       دادنشاننتایجهمچنین. دانندیممضرزیستیطمح
.داشتند
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کشـاورزان رفتـار برداریمعنومستقیمتأثیرپاسخگویانتحصیالتمیزانرسیدندنتیجهاینبه) 1390(همکارانوزرديگل
وسـکونت محـل تـا زمـین فاصـله زراعـی، زمینمساحتتحصیالت،میزانسن،متغیرهايوداشتههاکشعلفازاستفادهدر

هـا کـش علـف ازاسـتفاده درکشاورزانرفتاردرتغییرسببهاکشعلفازاستفادهبهنسبتنگرشبرتأثیرطریقازکارسابقه
.شودیم

عـرق  وگرمـا خسـتگی، احسـاس مانندمهمیمشکالتسمومنشان دادند مصرفپژوهشیدر) 1395(عبداهللا زاده و همکاران
براي سالمتی کشاورزان ایجاد کرده است.استفراغوتهوعپوست،درخارشوکردن، سرفه و سردرد، سرگیجه التهاب

بلنـد، شـلوار ازیپاشسمهنگامدرکشاورزاندرصد2/18کهدادنشانخوزستاناستاندرخودپژوهشدر) 1394(قالوندي
8/15کـاله، ازدرصـد 2/24چکمه،ازدرصد5/14،کشدستدرصد7/32ماسک،از درصد8/44روپوش،ازهادرصد آن17

کنند.عنوان رفتار ایمنی استفاده میبهعینکاز درصد
دراحتیـاطی اقـدامات ازباالییسطحکشاورزانازدرصد5/82دندانشانتحقیقیدر) 1395(شمسوفردمقدمهوشمندان 

شـغلی رضـایت وگلخانـه مسـاحت کـار، سـاعت دانـش، بینرابطههمچنین،بستندیمکاربهراشیمیاییسموممصرفزمان
.بودداریمعنومثبتاحتیاطی،اقداماتسطحبادارانگلخانه
Recena)تحقیق رسنا و همکاراننتایج et al., مثلعالئمیباکشاورزانکهدادندنشانبرزیلکشوردرخودمطالعهدر(2006

شسـتن بـا مسمومیتسابقهبینمعناداريرابطههمچنیناند شدهمواجهیپاشسمازپساستفراغودرد دلیجه،سرگسردرد،
وگرفتندوشلباس،سریعتغییر،هاکشآفتباکارازپسکشاورزانازدرصد48دادنشاننتایجشد. همچنینیافتها دست

شـده  گـزارش جـانبی عوارضها کشآفتازاستفادهازپاسخگویان پسدرصد6/59در میان.استشده ها گزارشدستشستن
درصـد 50بـیش کـه اند شدهمسمومیتدچارآشامیدنوخوردنهنگامدردادند کهگزارشانآندرصد3/44است. همچنین

بیناییخستگی،اشتها،دادندستازجانبیعوارضسایرواستبودهمعدهناراحتیوسرگیجهاستفراغ،شاملمسمومیتاین
بود.گوشدرزنگوبدننقاطبدن،خارشتب،سوختن،چهرهدشوار،
,Isin & Yildirim)ییلدیریموایزین يهـا نهـاده خطـرات ازکشـاورزان کـه  کردندگزارشترکیهکشوردرپژوهشیدر(2007

کشـاورزان اًعمومـ مشـاهده شـد.  داريیمعنـ رابطـه کشـاورزان رفتـار ونگـرش بـین همچنـین .دارندمناسبیدركشیمایی
وآمـوزش سـن، اثـرات برسـی در. دانسـتند ینمـ خطرناكزیستیطمحبرايودانستندیمخطرناكانسانبرايراها کشآفت

آمـوزش همچنـین وکمتـر تجربهچههرودانستندیمخطرناكبیشتر راها کشترها آفتجوانه شد کهدادنشاننتایجتجربه
.داشتندها کشآفتخطراتازبیشتريدركداشتند،بیشتري
,Atreya)ریا آتتحقیق  هنگـام درپیشـگیرانه اقـدامات درجـنس دومیانداريیمعنتفاوتکهدادنشاننپالکشوردر(2007

حیـوان بدنرويبریمیاییشسمومسوءآثارازکشاورزاندرصد93ازتریشبکهشدگزارشهمچنین.شدمشاهدهیپاشسم
در بخـش دیگـري از   . نداشتندهاکشآفتبرابردرمحافظتیتمهیداتبهراجعدانشیگونهیچهاغلبولیبودندمطلعانسانو

یپاشـ سمازبعدلباستعویضوگرفتندوشسموم،ازاستفادهراهنمايخواندنوسنبینداريیمعنومثبترابطهها، یافته
.داشتوجودداريیمعنرابطهتحصیالتسطحنیزویپاشسمازبعدلباستعویضبین. داشتوجود
,Gün & Kan)کان وگون ازاسـتفاده حـین دردرصـد کشـاورزان  57تنهـا کـه کردنـد گـزارش ترکیهدرتحقیقیدر(2009
ازاستفادهازبعدها آنازدرصدیکوکنندیماستفادهمخصوصلباسودستکشماسک،مانندیحفاظتوسایلازهاکشآفت
در تحقیقاینهايیافتهطبق. دهندینمانجاماستحمامولباستعویضقبیلازخاصیبهداشتیاقداماتگونهیچههاکشآفت

یپاشـ سـم ازپـس اسـتفراغ ودرد دلاسـهال، یجه،سـرگ سـردرد، مثـل عالئمـی ،استفاده از سـموم در درگیر کشاورزانمیان 
است.شده گزارش

Karunamoorthi)ی و همکارانکارونامورت et al., درکشـاورزان اقـدامات ودانـش عنـوان بـا اتیوپیکشوردريامطالعه(2012
سـالمتی برهاکشآفتتأثیربهراجعزیاديآگاهیکشاورزاندرصد99ازبیشکهکردندگزارشهاکشآفتمدیریتبارابطه
. کردنـد یمـ اسـتفاده خانـه درمختلـف کارهـاي بـراي راهـا  کشآفتشدهیخالظروفزارعان،2/77همچنین .دداشتنانسان

شـده  گـزارش یپاشـ سـم ازپساستفراغودرد دلیجه،سرگسردرد،مثلعالئمی، یپاشسممرتبط با کشاورزانهمچنین براي 
.است
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,Al-zain & Mosalami)االمی سمووالزینتحقیق  بـاالیی تحصـیالت سطحکهکشاورزانیدادنشانفلسطینکشوردر(2014
وسـردرد پوسـتی، اثـرات ماننـد عالئـم دادنشـان تحقیـق ایـن نتـایج همچنینوداشتندا هکشآفتازدرستیدركاشتند د

.استشده گزارشدر میان کشاورزان درگیر با سموم شیمیایی معدهدردوتهوعسرگیجه
Houbraken)هیوبراکن و همکارانتحقیق  et al., دانـش کشـاورزان ازدرصد30تنهاکه دهدمینشانویتنامکشوردر(2016

رهـا محـیط درراسـموم مانـده بـاقی ظـروف مطالعـه موردکشاورزاندرصد51همچنین.داشتندهاکشآفتبهنسبتباالیی
نظر به اهمیت موضوع رفتار کشاورزان نسـبت بـه   کردند.میظروفدفنیاسوزاندنبهاقدامآنان ازدرصد31فقطوکردندیم

.است ه شدهئارا1در جدول اي از آنها خالصهصورت گرفته است که جهانسموم شیمیایی در کشاورزي مطالعات متعددي در 

شدهانجامتحقیقاتپیشینه اي از خالصه-1جدول 
هایافتهنام محقق و سال انجام پژوهش

Jallow(جالو و همکاران  et al., 2017(

ـ پاسـخ درصـد 75حدوددهندگانپاسخنشان داد اکثریتاین تحقیقنتایج د کـه دادن
مراکز فروش سموم شـیمیایی را از هاکشآفتوآفاتمدیریتمورددراطالعاتیمنابع
درصد از کشاورزان پاسخ دادند استفاده از 5/70و 60و همچنین حدود کنندمیکسب

بـه جـوان خطر دارد. کشاورزانهاانسانو زیستمحیطسموم شیمیایی به ترتیب براي 
تـر قـدیمی کشاورزانبامقایسهدرهاکشآفتازانسانیومحیطیزیستخطراتدرك
ازحـد بـیش اسـتفاده کـه بودنـد باوراینبراز کشاورزان درصد54حدود. بودندترآگاه
است.ضروريباالبازدهبراي،هاکشآفت

Sankoh(سانکوه و همکاران et al., 2016(

کـافی آموزشواطالعدانش،هیچکهدادندپاسخکشاورزانازدرصد71حدودهایافتهطبق 
تهوع،مانندسالمتیمشکالتهمچنینو.نداشتندهاکشآفتصحیحاستفادهنحوهمورددر

کردنـد مـی استفادههاکشآفتازکهیکشاورزانمیاندرچشمدیدتاريوتنفسیاختالالت
.بودباالترتوجهیقابلطوربهکردندنمیاستفادههاکشآفتکهکسانیبهنسبت

Yassinیاسین و همکاران ( et al., 2002(

داشـتند هـا کـش آفـت بهداشـتی یراتتأثمورددرباالییدانشکشاورزانهایافتهطبق
وخـارش سـرگیجه، وسـردرد شـامل هاکشآفتبامرتبطیتومسممعالئم). 97.9٪(

هـا کـش آفـت باسینهقفسدردعضالنی،ضعفتب،اسهال،واستفراغپوست،تحریک
بـین درچشـم سـوزش کشـاورزان بـین یتومسممعالئمترینشایعاستشدهگزارش

ازاسـتفاده هنگـام درحفاظتیاقداماتازمزرعهکارگراناکثر). ٪64.3(بودکشاورزان
دلیـل . دهدنمیانجامرااحتیاطیاقداماتکسهیچ،حالبااین. بودندمطلعهاکشآفت
دقتـی بـی توانـد مـی مزرعـه کشاورزانمیاندرشخصی،محافظتابزارازاستفادهعدم

.استشدهدادهنسبتآنبهدسترسیعدمیاهزینهناراحتی،کشاورزان،

و همکاراندالماز
)D'Almaz et al., 2006(

مـن یاغیررفتاربالقوهطوربهکشاورزاندرصد3/49کهدهدمینشانتحقیقایننتایج
کشـاورزان مورداسـتفاده حفاظتیمواردترینرایج. داشتندفرديتجهیزاتبادر ارتباط

روپـوش، صـورت، ماسـک عینـک، دستکش،ازاستفادهعدمامابودند،هاچکمهوکاله
سـابقه قـبالً کـه یکشاورزانهمچنین،. شدگزارشکشاورزانبیندرتنفسیمشکالت

بیشترینکعدستکش،چکمه،کاله،همچونمحافظتیتجهیزاتازداشتندمسمومیت
.کردندمیاستفادهنداشتندمسمومیتسابقهکهیکشاورزاناز

,Ibitayo(ایبتایو 2006(

هـا یافتـه طبـق همچنـین واسـت انـدك هاکشآفتازآگاهیودانشدادنشاننتایج
بـه برايفقطکشآفتازاستفادهدلیلبودندمعتقددهندگانپاسخدرصد1/81حدود
ازپاشـی سـم هنگـام دهندگانپاسخازدرصد97حدود. استباالتربازدهآوردندست

نسـبت کشـاورزان رفتارهمچنینوکنندنمیاستفادهدهانماسکعینک،یادستکش
آبذخیـره بـراي دادنپاسـخ درصـد 8/34. شدسنجیدههاکشآفتهايماندهپسبه

کشـاورزان ازدرصـد 9. فروشـند مـی راهاآندرصد2/23. گرددمیاستفادهآشامیدنی
رهـا منطقـه درراهـا آنکردنـد بیاندرصد3/7. کنندمیدفعراهاآنکهدادندجواب

4همچنـین وریـزیم مـی هاکانالبهراباقیماندهظروفدادندجوابدرصد4. کنیممی
بـراي آشـامیدنی آبذخیـره بـراي باقیمانـده ظـروف کهدادندپاسخکشاورزاندرصد

.گرددمیاستفادهمزرعهحیوانات
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,Sa’ed(ساعد و همکاران et al., 2010(

ومثبـت همبسـتگی شخصیمحافظتایمنیروشوکشاورزاندانشبیندادنشاننتایج
نـاایمن رفتارهايتحقیقهايیافتهطبقهمچنینوداردوجوددرصدیکحددرمعناداري
آشپزخانه،درهاکشآفتازسازيآمادهخانه،درکشآفتموادسازيذخیرهباعثکشاورزان

ازاسـتفاده بـا وکـش آفتطولدرنوشیدنوخوردنها،کشآفتظروفخالیناکافیدفع
،کشـاورزان بـین دریتومسـم معالئمهمچنینوشدمشخصنامناسبمحافظهايلباس

اسـهال ودرصـد 9/24ازحـد بـیش تعریـق درصد،37سردرددرصد،5/37پوستیبثورات
عالئـم بـین درصـد یـک حـد درمعنـاداري منفـی همبسـتگی . شـد گـزارش درصد3/21
.داردوجودحفاظتیاقداماتویتومسمم

رگالمایکارونامورثی و 
)Karunamoorthi & Yirgalem, 2013(

ازاسـتفاده آگـاهی ودانـش ،مطالعـه دردهنـدگان پاسـخ ازدرصـد 4/52دادنشـان نتایج
کـارگران ازدرصـد 9/41کـه درحـالی . داشـتند یپاشسمهنگامدرفرديحفاظتتجهیزات

مزرعهکارگرانازدرصد9/80بهنزدیک. نبودندهاکشآفتبرچسبخواندنبهقادرمزرعه
تنهـا، . باشـند مـی خطرناكزندهموجوداتدیگروانسانبرايهاکشحشرهکهکردندبیان

. نیسـتند مضرزیستمحیطبرايکشحشرهکهبودندمعتقددهندگانپاسخازدرصد28.5
یپاشـ سـم هنگـام درفرديتجهیزاتوماسکبودندمعتقدمزرعهکارگرانازدرصد 4/71

نوشـیدنی هرگزیپاشسمهنگامکارگرانازدرصد 3/75حدودهمچنینوباشدمیضروري
بـین داريمعنـی آماريارتباطدادنشانآماريتحلیلنتایج. کردندنمیاستفادهسیگاریاو

کـه، درحـالی .نداشـت وجـود یپاشـ سمهنگامدرکارگرانسويازفرديحفاظتتجهیزات
درکـاري تجربـه آموزشـی و وضعیتسن،بافرديحفاظتتجهیزاتببینقويهمبستگی

.داشتوجوددرصدیکحد

موهانتی و همکاران
)Mohanty et al., 2013(

هـا کـش آفتمورددرخوبیدانشکشاورزانازدرصد42این تحقیق حدوديهاطبق یافته
ازدرصـد 70و40یپاشـ سـم هنگـام درفـردي حفاظـت وسـایل ازاستفادهعدم. داشتند

راهـا کـش آفـت باقیماندهظروفکشاورزانازدرصد68حدود.بودمتفاوتدهندگانپاسخ
ارتبـاط . کننـد مـی اضـافه خـاك بـه را هـا کـش آفـت ماندهباقیدرصد48کهدرحالیدفع،

سطح تحصیالت و میـزان کاربسـت   باکشاورزاندانشبیندرصدیکسطحدرداريمعنی
کشـاورزان ازدرصـد 2/3بـه نزدیک.شدمشاهدههاکشآفتبهمربوطظتیفاحهايشیوه

ازدرصـد 63وکننـد نمـی مصـرف چیـزي هـیچ پاشـی سـم هنگامدرهاآنکهدادگزارش
.دهندمیشستشوراهالباسپاشیسمازبعددادندجوابکشاورزان

جابر و عبدالطیف
(Gaber & Abdel-Latif, 2012)

مسـیرهاي وسـالمتی بـر هـا کشآفتیراتتأثاز،داشتندباالتريتحصیالتسطحکهکشاورزانی
رويدسـتورالعمل درج شـده  هـا آنهمچنـین . داشـتند بیشـتري آگاهیراهاکشآفتباآلودگی
دادنشـان نتـایج کردندمیرعایتراتماسازبعدیاحتیاطاقدامات ومطالعهرا هاکشآفتظروف

ازدرصـد 4همچنـین وبردنـد مـی رنـج تنفسـی وقلبـی هـاي بیمـاري ازکشاورزاندرصد6/6
دردادنجـواب دهنـدگان پاسخدرصد98. داشتندهاکشآفتباحادمسمومیتسابقهکشاورزان

ودسـت پاشـی سـم ازبعدکهددادنجوابدرصد42. کنندمیاستفادهماسکازپاشیسمهنگام
؛ ورونـد میحمامبهپاشیسمازبعددادندجوابکشاورزانازدرصد74. یندشومیراخودصورت

.کنندمیعوضراخودهايلباسپاشیسمازبعدکردندبیاندرصد90همچنین

,Kumari(کوماري 2013(

معنـاداري رابطههاکشآفتاز ایمنیاستفادهدردانشباکشاورزيتجربهبیندهدمینشاننتایج
کـه در  حـالی در. نداشتهاکشآفتایمن ازاستفادهدردانشرويبریريتأثهیچسن. شدپیدا

گـزارش درصـد پنجسطحدرمعناداريرابطههاکشآفتازایمنیاستفادهدانشباجنسیتمورد
ازيبیشـتر آگـاهی ودانـش نـد کردمـی کـار بسـته مزارعدرکهکارگرانیاست،توجهجالب. شد

اقـدامات ودانـش بـین معناداريارتباطهمچنینوکردند، داشتندکار میبازمزارعدرکهکسانی
کشآفتازاستفادهازناشیمسمومیتعالئم. داردوجوددرصدیکسطحدرکشاورزانحفاظتی

اسـهال ودرصـد 5/22ازحـد بـیش تعریـق درصد،48سردرددرصد،5/40پوستیبثوراتشامل
اقـدامات ویتومسـم معالئـم بـین معنـی دار و منفـی  ارتبـاط یـک همچنینوبوددرصد3/21

.داشتوجودکشاورزانحفاظتی



شیمیاییسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانبهداشتی-ایمنی رفتارتحلیل

166

1جدول ادامه 
هایافتهپژوهشنام محقق و سال انجام 

Lolai(لوالیی و همکاران  et al., 2014(

دررا ایمنـی تجهیـزات ازحـداقل یکـی  کشـاورزان ازدرصد58حدوددادنشاننتایج
نقـش ومسمومیتمیزان بینهمچنینکردند،میاستفادههاکشآفتباخودکارطول
هـا بیشـتر در   یعنی هر چقـدر بچـه  .داشتوجودداريمعنیرابطهدر سمپاشیهابچه

ازنیمـی بـه نزدیـک انجام سمپاشی همکاري داشتند میزان مسمومیت نیز بیشتر بود.
نکـرده اسـتفاده ماسـک ازکـش آفتازاستفادهزماندر)درصد44حدود(کشاورزان

ات باغـ هـا و  خانـه درهاکشآفتاز دهندگانپاسخازدرصد42کهشدمشخص. بودند
محل زندگی خـود درراشیمیاییموادازدرصد85خود استفاده کرده بودند.شخصی 

ظـروف تعمداًکشاورزانازدرصد85بهنزدیککهدادنشاننتایج. کردندنگهداري می
.بودندانداختههاي اطراف محیطدر مزارع ورا کشآفت

Tofolo(توفالو و همکاران et al., 2014(

نیاز داشتند تـا  قوياطالعاتبهپایینتحصیالتسطحباکشاورزانکهدادنشاننتایج
ومـدیریت وهـا کـش آفـت خرید،هاکشآفتازاستفادهزمینه درخوددانشوآگاهی

در خصوص علت عدم مطالعه برچسـب نصـب   . افزایش دهندرا سمومخالیظروفدفع
کلمـات اظهـار کردنـد کـه   کشـاورزان ازدرصد40یباًقرتها، کششده روي قوطی آفت

درصـد 90ایـن، برعالوه. استممکنغیرهاآنخواندنو شدهچاپکوچکازحدبیش
نتـایج همچنـین ،نداشتندراهاکشآفتازاستفادهدرکافیدانشکردنداعالمهاآناز

کردنـد  استفاده مـی هاکشآفتاستفادهازسنتیهايشیوهبهکشاورزانکهدادهنشان
.اندآوردهوجودبهزیستمحیطهموخودشانسالمتیبرايیخطراتهمکه

اوسترلند و همکاران
)Oesterlund et al., 2014(

کشـاورزان اکثـر داشـتند، کـش آفـت یتومسـم ممـورد دریضـعیف آگاهیکشاورزان
. کردنـد نمـی رعایـت بهداشـتی ازلحـاظ ولیداشتندیمناسبفرديحفاظتتجهیزات

بـا ولـی یافت شـد  آفاتدفعسمومنوع باپاشیسمدفعاتتعدادبینمعناداريارتباط
بـین داريمعنـی ارتبـاط تنهـا یافت نشد.معناداريرابطهکشآفتبامسمومیتعالئم

.استشدهگزارشکشآفتبامسمومیتوپشتیپاشسمنازلمکیدنودمیدن

Dey(داي و همکاران et al., 2013(

راشـیمیایی سـموم فروشـندگان کـه ددادنپاسخکشاورزانازدرصد30/58دادنشاننتایج
هـا یافتـه طبـق وکردنـد میاستفادههاکشآفتبهمربوطدانشبراياطالعاتمنبععنوانبه

،درصـد 5/20گلـو خشـکی ،درصـد 8/33چشـم خارشدرصد،8/31سوزشمانندبیماري
درد،درصـد 5/30عضالنی؛ضعفحسی،بی،درصد8/32سفیدرنگیهايتکهپوستقرمزي
.شدمشاهدهمطالعهموردمنطقهدردرصد،1/33بزاقترشح،درصد1/34سینهقفسه

Al-Zadjali(زدجالی و همکارانال et al., 2013(
) ماسکودستکش(يفردتجهیزاتبریريتأثهیچدهندگانپاسخسندادنشاننتایج

هنگـام درکـافی اطالعوالزمهايآموزشکهییهاآندهندگانپاسخمیاندر. نداشت
اسـتفاده ) ماسـک ودسـتکش (فـردي تجهیـزات ازداشـتند، هـا کـش آفـت ازاستفاده

.کردندمی

یانتاري و همکاران
)Yuantari, et al., 2015 (

درکـافی آگـاهی ودانشکشاورزانازدرصد80ازبیشکهاستشدهدادهنشاننتایج
وجـود نگرشودانشبینمعناداريارتباطهمچنین. داشتندهاکشآفتخطراتمورد

ودانشمیزانبردنباالهاکشآفتبهنسبتایمنوسالمرفتارتغییربرايلذا، .داشت
.باشدمیضروري نگرشاصالح 

,Yilmaz(یلماز ا 2015(
مرتبطهايبرنامهبهدادنگوشمزرعه،اندازهبینداريمعنیرابطهکهدادنشاننتایج 

وحشـرات ها،بیماريبهراجعاطالعاتنیازهايتلویزیون،ورادیوطریقازکشاورزيبا
کـاربرد هنگـام درشخصـی حفـاظتی تجهیـزات استفاده کشاورزان از باآفاتمدیریت

.داشتوجودهاکشآفت
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داماالس و عبداهللا زاده
)Damalas & Abdollahzadeh, 2016(

در ارتبـاط بـا   امـن نارفتاربالقوهطوربهکشاورزاندرصد٪3/49کهدهدمینشاننتایج
کالهکشاورزانمورداستفادهحفاظتیمواردترینرایج. داشتندفرديتجهیزاتاستفاده از

روپـوش، صـورت، ماسـک عینـک، دسـتکش، ازاستفادهعدمدر اثر امابودند،هاچکمهو
سـابقه قـبالً کـه یکشـاورزان همچنـین . شـد گزارشکشاورزانبیندرتنفسیمشکالت

بیشـتر ینکعودستکشچکمه،کاله،همچونمحافظتیتجهیزاتازداشتندمسمومیت
نشـان رگرسـیون تحلیلوکردندمیاستفادهنداشتندمسمومیتسابقهکهیکشاورزاناز

ه اسـت. بـود فـردي حفاظـت تجهیزاترعایتعدمناشی از ،درگذشتهمسمومیتکهداد
ثر از عـواملی نظیـر سـطح    أمتـ خطرنـاك مـواد در مقابـل فرديحفاظتدركهمچنین

پارامترهـاي تجهیـزات، بـا پاشـی سـم در زمینـه (کشـاورزان قبلـی آمـوزش تحصیالت،
تحـت مزرعـه انـدازه و) ایمنیمسائلزیست،محیطوانسانسالمتخطراتریزي،برنامه
استفادهبهتمایلیترمسنکشاورزانیعنی،دادنشانمنفیاثرسنولیبوده است،کشت

.نداشتندپاشیسمازفرديمحافظ

داماالس و همکاران
)Damalas et al., 2006(

بـر جـدي یراتتـأث تواننـد مـی هـا کـش آفتکهکردندفکر) ٪99(کشاورزانتمامیباًتقر
درگـرفتن قـرار روشتـرین شـایع عنـوان بهپوستیتماس. باشندداشتهکاربرانسالمت
بـا سـالمت بـالقوه خطـرات ازآگـاهی علیرغم). ٪58باشد (یمسمومازاستفادهمعرض

هنگـام کـه دادنـد گزارش) ٪46(کشاورزانازتوجهیقابلبخشها،کشآفتازاستفاده
کسانیاز. کنندنمیاستفادهراخاصیحفاظتیتجهیزاتگونههیچها،کشآفتازاستفاده

کـه داشـتند اظهـار اکثـر کننـد، مـی اسـتفاده حفاظتیتجهیزاتازکهدادندگزارشکه
بـا کشـاورزان ازتـن چنـد تنها. کنندمیاستفاده) ٪63(چکمهو) ٪47(کالهازمعموالً

مـنظم طـور بـه ) ٪7(مخصـوص لباسو) ٪8(دستکش،)٪3(صورتماسکازاستفاده
.کردندگزارش

داماالس و همکاران
)Damalas et al., 2008(

هـا پـس از اسـتفاده در    کـش هاي آفـت رفتار کشاورزان نسبت به پسماندهيهاطبق یافته
زمین رها در را هاآند کهدرصد از کشاورزان پاسخ دادن2/30کهدادنشاننتایج،مزرعه

ـ 3/33کنند. می هـاي آبیـاري پرتـاپ    در نزدیکـی کانـال  را هـا  آند کـه درصد پاسخ دادن
هـاي  درصـد در زبالـه  1/11زنند و میآتشها را در فضاي باز آندرصد9/17کنند و می

.کنندعمومی ادغام می

هـا آنرفتارهـاي ودارنـد سرکارشیمیاییمواداینبامقدمخطوجبههعنوانبهکشاورزيبخش،شدهاشارهمطالببهتوجهبا
ضـرورت لـذا وباشـد داشـته زیسـت یطمحـ وجامعهغذاییامنیتخودشان،سالمتبرزیاديمنفییاتمثبتأثیراتتواندیم

بـا . استضروريامريشیمیاییسمومبکارگیريزماندرزراعیبخشازجملهکشاورزيبخشیدکنندگانتولصحیحمدیریت
سـموم بکـارگیري درمغـان دشـت کشاورزانبهداشتی-ایمنیرفتارتحلیلپژوهشهدف کلی اینذکرشده،مطالببهتوجه

.استشدهگرفتهنظردر)1نگاره(پژوهش نظريچارچوبقالبدرزیرفرضیات،فوقکلیهدفراستايدر. ه استبود
سـموم بکـارگیري درمغـان دشـت کشـاورزان ایمنـی بهداشـتی بین نگرش نسبت به سموم شیمیایی بـا رفتـار  ): 1فرضیه (-

شیمیایی رابطه وجود دارد
شیمیاییسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانایمنیبهداشتیرفتارباشیمیاییسمومبهنسبتدانشبین):2فرضیه (-

داردوجودرابطه
وجودرابطهشیمیاییسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانایمنی-بهداشتیرفتارباسابقه مسمومیتبین):3فرضیه (-

.دارد
.داردوجودرابطهکشاورزان نسبت به سموم شیمیایینگرشباشیمیاییسمومبهنسبتدانشبین): 4فرضیه (-
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شیمیاییسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانایمنی- بهداشتیتحلیل رفتارمدل مفهومی تحقیق:-1هنگار

پژوهشروش
همبسـتگی - توصـیفی تحقیقـات جـزء تحلیـل شیوهازنظرومیدانیهاگردآوري دادهازنظرکاربردي،يهاپژوهشنوعازپژوهشاین

آبـاد، پـارس سـوار، بیلـه (مغاندشتدر 1395ـ1396زراعیسالآبیکشتدارايکشاورزانشاملتحقیقاینآماريجامعه. است
کـه شـد تعیـین نفـر 370نمونـه حجمحداقل) 1970(مورگانوکرجسییريگنمونهجدولازاستفادهبا). N=9996(بودند) گرمی
. شـد آوريتوزیـع و جمـع  1396ـ1395زراعیسالدرپاسخگویانبیندرپرسشنامه400مجموعدراطمینانضریبافزایشبراي
و سـوار یلـه ب،آبـاد پـارس شهرسـتان سـه درآبـی کشتکشاورزانبینازاول،مرحلهدر.شداستفادهياچندمرحلهیريگنمونهروش

هـا شهرسـتان يهـا دهسـتان وهـا بخـش درابتـدا  دوم،مرحلـه در. تصادفی تعداد نمونه تعیین شدطوربهو متناسبانتسابگرمی با 
وهـا بخـش بـین درتعـداد نمونـه کشـاورزان   سـوم مرحلـه در. شـد حـذف آماريجامعهازمشخص و و غیرآبیکاريدیميهاینزم

دهسـتان 10بخـش، 7مبنااینبر.مورد ارزیابی قرار گرفتندنمونهعنوانبهتصادفیصورتبهوشدهیینتعهاي هر شهرستاندهستان
اصـلی ابـزار ). 2جـدول  (گرفـت انجـام از مناطق تحقیق تصادفیطوربهکشاورز400اطالعات ازيآورجمعتعیین شد و روستا41و

7بـا مسـمومیت سـابقه گویـه، 6بانگرشگویه،7بادانششناختی،جمعیتخصوصیاتبخش4شاملکهبودياپرسشنامهتحقیق
رابعـد 8کـه بـود شـیمیایی سـموم بکـارگیري درمغاندشتکشاورزانبهداشتیایمنیرفتارشاملنیزتحقیقوابستهسازهوگویه

ضـریب  ازاسـتفاده بـا آنپایـایی ونظرات اعضاي هیأت علمی دانشگاه ازیريگبهرهباپرسشنامهمحتواییرواییبررسی. شدیمشامل
قـرار تأییـد مورد82/0و76/0،73/0،75/0ترتیببهبهداشتیرفتارومسمومیتسابقهنگرش،دانش،ايهسازهبراي کرونباخآلفاي
SPSS23افـزار نـرم توسـط شـده کدگذاريپرسشنامهدرموجودشدهيآورجمعهايدادهپرسشنامه،تکمیلازپس). 3جدول (گرفت

LISREL8.80يفاصـله روش، از شیمیاییسمومبهنسبتکشاورزاننگرشبنديسطحمنظوربه. گرفتقرارآماريوتحلیلیهتجزمورد
هـاي بـه  دادهروش،ایناستفاده شد. در)ISDM (Interval of Standard Deviation from the Mean((میانگینازانحراف معیار

مـورد وضـعیت متغیـر  هر سـطح، درآمدهدستبهدرصدوفراوانی، انحراف معیاراساسبرنهایتدروتقسیمسطحچهاربهآمدهدست
Shiri(شدارزیابینظر et al., 2013et al., 2018:Bondori:(

: Min ≤ A < Mean-Sdنگرش منفی
: Mean-Sd ≤ B < Meanنسبتاً منفی
: Mean ≤ C < Mean+Sdنسبتاً مثبت

: Mean+Sd ≤ D < Maxمثبت

ایمنی-رفتار بهداشتی 

سابقه مسمومیت

نگرش

دانش

H2
H3

H1

H4
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بیشـینه، درصـد، فراوانـی، توزیعيهاآمارهازتوصیفیبخشدر. شداستفادهاستنباطیوتوصیفیآمارازهادادهتحلیلوتوصیفبراي
يهـا آزمـون ازوابسـته متغیـر بـر مسـتقل متغیرهايتأثیریريگاندازهبراينیزاستنباطیبخشدرو معیارانحرافومیانگینکمینه،
،(SEM)سـاختاري معـادالت الگـوي انجـام برايLISREL8.80افزارنرمازوSPSS22افزارنرمتوسطهمبستگیضریبمیانگین،تفاوت

اثـرات شناسـایی بـراي گرفـت. قرارمورداستفادهفرضیاتآزمونبرايمسیرتحلیلو(CFA)ییديتأعاملیتحلیلرویکرددوقالبدر
بـراي . شـد اسـتفاده سـاختاري معـادالت سـازي مـدل ازشـیمیایی سـموم بکارگیريدرمغاندشتکشاورزانبهداشتیایمنیرفتار

پیشــنهاديهـاي شـاخص کلیـه ازدر ایـن پـژوهش   . اسـت شـده عرضــهمختلفـی هـاي شـاخص وهـا آمـاره مـدل، بـرازش سـنجش 
,Klineکلین ,Sunسانو) (2005 آمـده دسـت بـه برازنـدگی هـاي شـاخص 4جدولدرمندرجنتایجاساسبر. گردیداستفاده) (2005
.بودشدهمشاهدهيهادادهبامطالعهموردمدلمناسببرازشدهندهنشان

هاآنازیکهربهیافتهاختصاصنمونهتعدادوموردمطالعهروستاهايوهادهستان، هابخش، هاشهرستان-2جدول

تعداد نمونهروستاناممرکز دهستاننام دهستاننام بخشنام شهرستان

س
پار

باد
آ

زي
مرک

الن
ساوا

راه
اب

می
آباد

دیم
ق

18آبادایران

14اجیرلو
8مجیدآباد

7قوجا بیگلو

14گوشلو

10مالکندي

8دوست کندي

تان
اول

تان
اول

13جدیدآبادمیابراه

5پیرایواتلو

14اولتان

الم
اس

آباد

الم
اس

آباد

الم
اس

آباد دید
ج

33جدیدآباداسالم

7حاج حسن کندي

کند
زه 

تا

آباد
مود

مح

آباد
مود

مح
نی

القا
ط

26محمودآباد

5حالج آباد

ازه
ت

کند

ازه
ت

دیم
د ق

کن

13روزآبادیف

113اوزون قوئی 

111تکله بخش 

دوز
صالن

ا

دوز
صالن

اقا
باق

ق
لی

سف

سفلی قباقاق
(نادرکندي)

16

6حاج امیر کندي
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2ادامه جدول 

تعداد نمونهروستاناممرکز دهستاننام دهستاننام بخشنام شهرستان

س
پار

باد
آ

3خانلر قشالقی باال بیگلو

3سرخاي بیگلو

7کندي (سفلی)نور محمد

12محبوب کندي

6قلیج خان کندي

الق
قش

ربی
رانغ

ب
علیا

4کُل تپه

6تقی کندي

10بران علیا

8دلیک یارقان

وار
ه س

بیل

زي
مرک

تپه
گ 

وگکو
ک

تپه

30بابک

شت
ق د

شال
ق

قی
شر

ق 
شال

ق

آباد
فر 

جع

6عزیز کندي

الی کندي (آلی کریمی و 
شعبان)

6

2گلمعلی صفر

4سفلیباباش

4قره جالو ایمان

6گردیگل علیا

2نورالدینگردیگل
می

گر

وت
وتآنگ

آنگ
بی

یوهغر
ز

15آقا محمد بیگلو

5لکوان

9عالی قاپو

5توالن

6قراجه آغل

400جمع کل

تحقیقضرایب پایایی ابزار-3جدول 
پایایی ترکیبیشدهمیانگین واریانس استخراجکرونباخآلفاي سؤاالتتعداد متغیرها

882/080/098/0ایمنی-رفتار بهداشتی 
673/076/095/0نگرش
776/086/097/0دانش

775/064/092/0سابقه مسمومیت
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هاي برازش مدلشاخص-4جدول 
شدهمقدار گزارش*حد مطلوبشاخص

χ2/df(3≤69/1/درجه آزادي (مربع کاي
Pداري (معنی - Value(05/0≤000/0

SRMR(08/0≤050/0(استانداردشدهماندهامیانگین مجذور پس
GFI(90/0≥91/0(شاخص برازندگی

AGFI(90/0≥89/0(شاخص تعدیل برازندگی
NFI(90/0≥95/0شده برازندگی (شاخص نرم
NNFI(90/0≥98/0(نشده برازندگیشاخص نرم

IFI(90/0≥98/0شاخص برازندگی فزاینده (
CFI(90/0≥98/0(شاخص برازندگی تطبیقی

RMSEA(08/0≤042/0(ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب

و بحثهایافته
الف) نتایج توصیفی

مجمـوع از. بـود سـال 16و85ترتیـب بـه آنکمینـه وبیشـینه سـال، 37پاسـخگویان سنیمیانگین،هادادهتحلیلمطابق
2/75ومجـرد درصـد 8/24تأهـل ازلحـاظ . بودنـد زندرصد8/0ومرددرصد2/99پژوهش،ایندریموردبررسپاسخگویان

داشـتند کشـاورزي شـغل کنـار درهـم دیگريشغلدادندجوابدرصد51،تحقیقايهیافتهبهتوجهبا. بودندمتأهلدرصد
مـدرك درصـد 7/23ودبیرسـتان درصـد 3/23،ییراهنما-ابتداییدرصد5/47سواد،بیدرصد5/5تحصیالت،میزانازنظر

کشـاورزان دهـد، مـی نشـان کشـاورزي جهـاد خدماتمرکزترینیکنزدتاپاسخگویانسکونتمحلفاصله.داشتنددانشگاهی
نیـز آنکمینهوبیشینهوسال11مزرعهدریپاشسمسابقهمیانگین. دارندفاصلهخدماتمرکزازکیلومتر27میانگینطوربه
وداشـتند رضـایت خـود  کشاورزيشغلازکشاورزانازدرصد57پژوهش،هايیافتهبهتوجهبا. بودسالصفرو45ترتیببه

جدولدرشیمیاییسمومبهنسبتکشاورزاننگرشسنجشبنديیتاولونتایج.نداشتندرضایتکشاورزيشغلازدرصد43
میـانگین بیشـترین با"اندازدمیخطربهراهاانسانسالمتیکشاورزي،درشیمیاییسمومازاستفاده"گویهدهدیمنشان،5
".شـوند مییرزمینیزوسطحیهايآبآلودگیباعثکشاورزيدرشیمیاییسمومازاستفاده"گویهوگرفتقراراولرتبهدر

جدولدرشیمیاییسموممصرفبهنسبتکشاورزاننگرشازحاصلنتایجقرار گرفت.در اولویت آخر میانگینکمترینداراي
حـد دردرصـد 0/34منفـی، نسـبتاً درصـد 8/31منفی،نگرشگویان پاسخدرصد8/15است. مطابق نتایج، شدهدادهنشان6

)،1388همکـاران ( ونظریـان تحقیـق نتـایج کـه داشـتند شـیمیایی سمومبهنسبتمثبتحددردرصد5/18ومثبتنسبتاً
همکـاران وزرديگـل ؛)1388(کرمـی وقاسـمی تحقیقـات ولـی . اسـت نتیجـه اینباهمسو، نیز)1396گرجی (ومحبوبی

& Amera)و آمره اباته) 1390( Abate, .داشتمغایرتنتیجهاین، با(2008

نگرش کشاورزان نسبت به افت کش هامتغیرهايبندياولویت-5جدول 
رتبهانحراف معیارمیانگینهاگویه

56/354/11.اندازدمیخطربهراهاانسانسالمتیکشاورزي،درشیمیاییسمومازاستفاده
46/339/12.شودمیحیوانات اهلی و وحشیانداختنخطربهباعثکشاورزي،درشیمیاییسمومازرویهیباستفاده
26/359/13ضروري است.محصولافزایشبرايسمومکاربرد

23/351/14شود.میزیست،تخریب محیطباعثکشاورزيسموم شیمیایی درازاستفاده
12/376/15.کندتولیدسمگونههیچبدونوسالممحصولیکهاستکسیموفقکشاورز

02/348/16.شوندمیزیرزمینیوسطحیهايآبآلودگیباعثکشاورزيدرشیمیاییسموماستفاده از
موافقکامالً=5موافقم=4ندارمنظري=3مخالفم=2مخالفمکامالً=1: ارزیابیطیف
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شیمیاییسمومبهنسبتکشاورزاننگرشبنديسطح-6جدول 
درصدفراوانیسطوح نگرش

638/15منفی
1277/31نسبتاً منفی
1360/34نسبتاً مثبت

745/18مثبت
4000/100جمع کل

کـه دهـد مینشان7جدولشیمیایی درسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانایمنیوبهداشتیبندي رفتاراولویتتایجن
کشیدن"گویهواولاولویتدرمیانگینبیشترینداراي"مزرعهدرپاشیسموکردنآمادهازبعدهالباسسریعتعویض"گویه

.گرفتقرارآخراولویتدرومیانگینکمترینداراي"مزرعهدرپاشیسموکردنآمادهحیندرسیگار
دهـد مـی نشـان 8جدولدرشیمیاییسمومبکارگیريبهنسبتکشاورزاندانشسنجشبررسیبرايهایافتههمچنین نتایج

بـا ".شـود مـی خـاك درزنـده موجوداتسایرومفیدحشراتانداختنخطربهباعثشیمیاییسمومازاستفادهآیا"گویهکه
شـدن مقـاوم باعثمختلفهايسالدرشیمیاییسمومبیشترمصرفآیا"گویهوگرفتقراراولاولویتدرمیانگینبیشترین

.آمددستبهاولویتترینپایینومیانگینکمترینداراي"شودمیسمومبرآفات
آمـاده وپاشـی سـم حـین درسـرگیجه "گویـه کـه دهـد مینشان9جدولبندي سابقه مسمومیت کشاورزان دریتاولونتایج
کمتـرین داراي"کـردن آمـاده وپاشـی سـم حـین دراسـهال "گویـه وگرفتقراراولاولویتدرمیانگینبیشترینبا".کردن

خسـتگی، احسـاس همچونمشکالتیجهاندرمختلفتحقیقاتازبرخیبامطابقآمد.دستبهاولویتترینپایینومیانگین
پوسـت، وچشـم سـوزش ،اسـتفراغ وتهـوع وپوسـت درخارشوالتهابسرگیجه،سردرد،وسرفهکردن،عرقوگرمااسهال،

اسـت شـده  گـزارش کشـاورزان بـراي سـموم مصـرف اثـر درغیرهوبستريسابقهدید،تاريمعده،دردعطسه،بینی،یزشآبر
Houbraken))، هیوبراکن و همکـاران  1395همکاران (وزاده)، عبداهللا1385(همکارانونژادعقیلی(( et al., ؛ ونـگ و  (2016

Weng)همکـاران   et al., ,Al-zain & Mosalami)مـوزاالمی  و؛ الـزین ,(2015 Fianko)؛ فیـانکو و همکـاران   (2014 et al.,

,Karunamoorthi & Yirgalem)؛ کارونامورثی و ییرگالم (2011 ,Kumari)؛ کوماري (2013 Recena(؛ رسنا و همکاران(2013

et al., 2006((.

شیمیاییسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانایمنیوبهداشتیمتغیر رفتاربهمربوطهايبندي گویهاولویت-7جدول 
رتبهانحراف معیارمیانگینهایهگو

57/345/11مزرعهدرپاشیسموکردنآمادهازبعدهالباستعویض سریع
51/354/12هاکشآفتاستفادهازبعدگرفتن سریعدوش

51/355/12پاشیسمازپسسمومبهآلودهوسایلوهادستشستن
03/351/13کردنمخلوطوپاشیسمزماندربادجهتگرفتننظردر

97/255/14مزرعهدرپاشیسمآماده کردن وحینخوردن و آشامیدن در
72/256/15ها در مزرعهکشآفتنزدیکغذاییموادنگهداري

50/261/16مزرعهدرپاشیسموکردنآمادهحیندرهابچهحضور
47/267/17مزرعهدرپاشیسمآماده کردن وحیندرسیگارکشیدن

همیشه=5اوقاتبیشتر=4گاهی اوقات=3بندرت=2هرگز=1: ارزیابیطیف
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هاکشآفتدانش کشاورزان نسبت به متغیربهمربوطهايگویهبندياولویت- 8جدول 
رتبهانحراف معیارمیانگینهایهگو
12/359/11.شودمیخاكدرموجودات زندهسایرومفیدحشراتانداختنخطربهباعثشیمیاییسمومازاستفادهآیا

03/355/11دهد.میکاهشراسموممصرفحدچهتاپاشیسممناسبزمان
88/270/13گرددمیدرآمدوتولیدافزایشباعثپاشیآیا سم

82/242/14ها.کشمیزان اطالع شما از ممنوع شدن بعضی از آفت
58/269/15.شوندمیزیرزمینیوسطحیهايآبآلودگیپاشی باعثآیا سم

40/267/16شود.میآفات بر سمومشدنمقاومباعثهاي مختلفآیا مصرف بیشتر سموم شیمیایی در سال
70/173/17اندازد.پاشی کردن امنیت غذایی را به خطر میآیا سم

زیادخیلی=5زیاد=4متوسط=3کم=2کمخیلی=1دانمینم=0:ارزیابیطیف

)=400nپاشی در مزرعه (سابقه مسمومیت کشاورزان در انجام سم-9جدول 
رتبهانحراف معیارمیانگینهایهگو

42/360/11پاشی و آماده کردنسرگیجه در حین سم
76/247/11پاشی و آماده کردنپوست در حین سمسوزش چشم و تحریک
72/244/13پاشی و آماده کردنتاري دید در حین سم

65/246/14پاشی و آماده کردندرد در حین سمدل
61/238/15پاشی و آماده کردندر حین سماستفراغتهوع و 

29/241/16تاول و خارش پوست بدن
96/138/17پاشی و آماده کردناسهال در حین سم

همیشه=5اوقاتبیشتر=4گاهی اوقات=3بندرت=2هرگز=1: ارزیابیطیف

ب) نتایج استنباطی
بـر یمیاییشسمومیريکارگبهدرمغاندشتکشاورزانبهداشتیایمنیرفتاربررسیمیانگینمقایسهمنظوربهتحقیق،ایندر

10جـدول دربخـش ایـن ازحاصـل نتـایج . شداستفادهوالیسکروسکالوویتنیمنيهاآزموناز،مستقلمتغیرهاياساس
اخـتالف شـیمیایی سـموم بکـارگیري درمغـان دشـت کشاورزانبهداشتیایمنیرفتارباتأهلوضعیتبینکهدهدیمنشان

سـموم بکـارگیري درمغـان دشـت کشـاورزان بهداشتیایمنیبین جنسیت با رفتارهایافتهطبق نتایج .نداردوجودمعناداري
دهنـدگان  پاسخدومشغلواورزي کششغلازرضایتبینها،یافتهازدیگريبخشدر.نداردوجودمعنادارياختالفشیمیایی

نتایجباهمسوشد که یافتمعناداريرابطهشیمیاییسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانبهداشتیایمنیرفتارمتغیربا
بکـارگیري درمغاندشتکشاورزانبهداشتیایمنیرفتاربررسیمنظور به. بود) 1395(شمسوفردهوشمندان مقدمتحقیق
مشـاهده  11جـدول درکـه گونـه همـان . گردیـد والـیس کروسکالآزمونبهاقدام،تحصیالتسطحاساسبرشیمیاییسموم

بـاال بـه لیسـانس یـپلم، دفـوق ودیـپلم راهنمایی،-ابتداییسواد،یبگروه4بهتحصیالتسطحاساسبرپاسخگویانشود،می
درتحصـیالت مختلـف سـطوح دارايپاسخگویانبیندرها کشآفتازاستفادهبهنسبتکشاورزانایمنیرفتار. اندشدهیمتقس

رفتـار بـاال بـه لیسـانس یالتتحصـ دارايافراددهد،مینشانآزموننتایجهمچنین. دارندداريمعنیتفاوتدرصدیکسطح
دریپاشـ سـم بـه نسبتایمنیرفتارترینکمنیزسوادیبتحصیالتدارايپاسخگویانودارندیپاشسمزماندربهتريایمنی
. بعدي قرار گرفتندهايیتاولودر سوادیبوابتداییراهنماییدیپلم،یپلم،دفوقافرادمیانگینترتیببه،ازآنپسدارند. مزرعه

شـیمیایی، سـموم مضـرات يینهزمدربیشتراطالعاتداشتنبهباالتر،سوادواسطه بهکشاورزانکهاستاینازحاکیامراین
بروجـا ،)1390(همکـاران، وزرديگلتحقیقاتنتایجباهمسوکهداشتندشیماییسمومبهنسبتيترمثبتبهداشتیرفتار

,Gaber & Abdel-Latif )عبـدالطیف   Mohanty)؛ موهـانتی و همکـاران   (2012 et al., & Al-zain(مـوزاالمی  و؛ الـزین (2013

Mosalami, همبسـتگی ضـرایب ازتحقیـق متغیرهـاي میـان رابطـه تعیـین منظـور  بهها،در بخش دیگري از یافتهبود. )2014
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وترویجـی خـدمات مرکـز تا فاصلهمتغیرهاي بینآورده شده است،12که در جدول پژوهشهايیافتهبر اساس . شداستفاده
قیـق  حبـا ت کـه شـد یافتمعناداريرابطهشیمیاییسمومبکارگیريدرکشاورزانرفتاربا،یپاشسمناشی ازمسمومیتسابقه

...داشـت مغـایرت حاضـر تحقیـق با) 1388(همکارانونظریانپژوهشیجنتاولیباشد.همسو می1392ا در سال نیرضوانی
وجـود داريیمعنـ رابطهشیمیاییسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانبهداشتیایمنیرفتارباسنبین متغیرهمچنین

& Damalas)الس و عبـداهللا زاده او دامـ ) 1388(همکـاران ونظریـان تحقیقـات نتایجباهمگامکهنداشت Abdollahzadeh,

ایـن در.بودنـد کـرده را گـزارش  حاضرتحقیقنتیجهمخالفاي، نتیجه)1395(شمسوفرهوشمندان مقدماما، بوده(2016
ومثبـت رابطـه شـیمیایی سـموم بکـارگیري درکشـاورزان بهداشـتی ایمنیرفتارمتغیربادهندگان پاسخنگرشبینپژوهش

) 1388همکاران (ونظریان)،1388کرمی (وقاسمی)،1390همکاران (وزرديگلتحقیقاتنتایجباکه شدیافتمعناداري
& lsin)و ایزین و ییلدیریم Yildirim, کشـاورزان بهداشتیایمنیرفتارباکشاورزاندانشبینهمچنینهمسو بود.(2007

) و1388همکـاران ( ونظریـان تحقیقـات بـا کـه  شـد یافتمعناداريومثبترابطهشیمیاییسمومبکارگیريدرمغاندشت
& lsin)ییلدیریموایزین Yildirim, ,Kumari)؛ کوماري (2007 Mohanty)؛ موهـانتی و همکـاران  (2013 et al.,2013)  همسـو

یافـت معنـاداري ومثبترابطهشیمیاییسمومبکارگیريدرکشاورزاندانشونگرشبینتحقیق،هايیافتهدیگرمطابقبود.
کـه استشغلیخطراتترینيجدوترینیعشاشیمیایی،سمومازایمنغیراستفادهازناشیمسمومیتاستمسلمآنچه. شد

,Ibitayo(شـوند یممواجهآنباتوسعه درحالکشورهايدرکشاورزيکارگران سـابقه بـین تحقیـق، هـاي یافتـه طبـق ). 2006
معناداريومثبترابطهشیمیاییسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانبهداشتیایمنیرفتاربادهندگان پاسخمسمومیت

,Kumariپژوهش کوماريهايیافته. شدیافت Sa’ed)و ساعد و همکاران )(2013 et al., بـوده یافتـه ایـن بامطابقنیز(2010
شـیمیایی سـموم بکارگیريدرمغاندشتکشاورزانبهداشتیایمنیرفتارباومزرعهدرپاشیسمسابقهمیانهمچنین. است
محیطـی زیسـت رفتـار ازکشـاورزان کشـاورزي کـار تجربـه افـزایش بـا کـه معناستبداناین. داشتوجودداريمعنیرابطه
وزرديگـل )،1388(یکرمـ وقاسـمی (تحقیـق بـا مطـابق  (باشـند مـی برخـوردار کشاورزيسمومکارگیريبهدريترمثبت

,Lichtenberg & Zimmerman.)زیمرمن ولیچنبرگ)،1390همکاران ( ) 1388(همکـاران ونظریـان تحقیقدر). ولی(1999
.بودشدهگزارشحاضرتحقیقنتیجهمخالفاينتیجه
سـاختاري معادالتسازيمدلازشیمیاییسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانبهداشتیایمنیرفتاراثراتبررسیبراي

رفتـار بـر شـیمیایی سـموم بـه نسبتکشاورزاننگرشرابطه بینتوجهباکهدهدمینشان13جدولهايیافته. شداستفاده
67/3آمـاره بـا کهاستشدهزدهتخمین44/0ضریبباشیمیاییسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانبهداشتی-ایمنی

بـین داد نشاننتایجدیگر همچنین.شودمیتحقیق تأیید1فرضیه بنابراین،آمددستبهمعنادارومثبتدرصدیکسطحدر
45/0ضـریب بـا شـیمیایی سمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانبهداشتیایمنیرفتارباشیمیاییسمومبهنسبتدانش

تحقیـق 2فرضیهبنابراین؛ آمددستبهمعنادارومثبت، درصدپنجداريمعنیسطحدر70/3آمارهباواستشدهزدهتخمین
درمغـان دشـت کشـاورزان بهداشـتی ایمنـی رفتـار بـا مسمومیتسابقهرابطه بینازحاکیبررسینتایجدیگر.شودمیتأیید

؛ اسـت معنـادار ومثبت،درصدیکسطحدر02/3آمارهباکهاستشدهزدهتخمین16/0ضریبباشیمیاییسمومبکارگیري
بـه نسـبت آنـان نگـرش باشیمیاییسمومبکارگیريبهنسبتکشاورزاندانشمتغیر.شودمیتأییدتحقیق3فرضیهبنابراین
فرضـیه  بنابراین؛ آمددستبهمعنادارومثبت،درصدیکسطحدر05/10آمارهبا) 85/0ضریببا(شیمیاییسموميبکارگیر

با) کشاورزاننگرشمیانجینقش(کشاورزانبهداشتیایمنیرفتاربرکشاورزاندانشغیرمستقیماثر.شودمیتحقیق تأیید4
درمغـان دشـت کشـاورزان بهداشـتی ایمنـی رفتـار بـر اثرگذارمتغیرترینمهم، هایافتهمطابق . شدزدهتخمین14/0ضریب

قـرار مسمومیتسابقهونگرشمتغیر،ازآنپسوبودایییشیمسمومنسبتکشاورزاندانش، متغیرشیمیاییسمومبکارگیري
درصـد 88تـا تحقیقوابستهمتغیرتغییراتتبیینتوانایی،مسمومیتسابقهونگرشدانش،متغیرهايهایافتهاساسبر. دارند

رفتـار ودانـش متغیـر ینرابـ میـانجی متغیرنقشکشاورزان،نگرشمتغیرمدعاستاینگواهنتایجهمچنین. باشندمیدارارا
سـموم بـه نسـبت کشـاورزان نگرشمتغیرواریانستغییراتازدرصد72همچنین. کندمیایفاسمومبکارگیريدرکشاورزان
و تـی  استانداردشـده و ضـرایب  2نگـاره  درمسیرتحلیلیافتهبرازشساختار. استمربوطکشاورزاندانشمتغیربهشیمیایی

.استآمده14معناداري در جدول 
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n=400یمیاییشسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانایمنیوبهداشتیرفتارمیانگینهمقایسـ10دولج

داريمعنیUZآمارهMean Rankفراوانیطبقاتمتغیر مستقلمتغیر وابسته

رفتار

9994/1970/12722245/0799/0مجردتأهلوضعیت
30134/201متأهل

82/2005/0*22867/21400/16377بلهرضایت از شغل کشاورزي
17272/181خیر

89/2004/0**19929/2170/16659بلهشغل دوم
20188/183خیر

درصد5سطحدرداريیمعن*درصد1سطحدرداريیمعن**

)n=400(شیمیاییسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانایمنیوبهداشتیرفتارمیانگینهمقایسـ11جدول 
داريمعنی)2χ(دوکیمقداريارتبهنگین میافراوانیطبقاتمتغیر مستقلمتغیر وابسته

تحصیالترفتار

2214/156سوادبی
**145/23000/0 10653/180ییراهنما-ابتدایی

9352/206دبیرستان
7082/244دانشگاهی

درصد1سطحدرداريیمعن**

)n=400اقتصادي (وفرديعواملبرحسبکشاورزانشخصیمحافظتمدیریتیهمبستگی بین متغیرهاي تحقیق رفتار-12جدول 
P-VALUEهمبستگیضریب نوع همبستگیمتغیر

93/064/0پیرسیونسن
447/0000/0**پیرسیونفاصله روستا تا خدمات

160/0000/0**پیرسیوندر مزرعهپاشیسمتجربه 
715/0000/0**اسپیرمننگرش
704/0000/0**اسپیرمندانش

531/0000/0**اسپیرمنسابقه مسمومیت
تحقیقهايیافته: منبعدرصد5سطحدرداريیمعن*درصد1سطحدرداريیمعن**
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یمیاییشسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانایمنیوبهداشتیرفتارغیرمستقیماثرومستقیماثرات-13جدول 
R2اثر کلاثر غیرمستقیمtمقدار اثر مستقیممستقلریمتغمتغیر وابسته

85/072/0-05/10**85/0دانشنگرش
70/319/064/0**45/0دانشرفتار ایمنی بهداشتی

88/0 44/0-67/3**44/0نگرش
16/0-02/3**16/0سابقه مسمومیت

مسیرضرایبتخمینحالتدرتحقیقمتغیرهايارتباطمدل ساختاري- 2نگاره

سابقه 
مسمومیت

دانش
کشاورزان

نگرش
کشاورزان

-رفتار ایمنی
بهداشتی

M1

49/0

M7

M6

M5

M4

M3

M2

66/0

56/0

50/0

58/0

52/0

57/0

N6

56/0

N5

N4

N3

N2

N1

59/0

58/0

85/0 53/0

53/0

62/0

D1

61/0

D3D2

59/0 60/0 59/055/0 50/051/0

D4 D5 D6 D7

16/0 44/0

45/0

63/0 61/0 63/0 58/0 55/064/0

R1 R3R2 R4 R5 R6 R7 R8

63/0 65/0
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استیودنتنتایج مدل ساختاري در حالت تخمین ضرایب استانداردشده و مقدارتی-14جدول 
t-Value)استانداردشدهعاملی (بارمدلدرعالمتمتغیرها

نگـرش کشــاورزان نسـبت بــه کـاربرد ســموم    
شیمیایی در کشاورزي

N156/0-
N259/091/8
N358/080/8
N462/016/9
N553/026/8
N653/026/8

دانــش کشــاورزان نســبت بــه کــاربرد ســموم 
شیمیایی در کشاورزي

D161/063/12
D259/012/12
D360/028/12
D451/019/10
D555/016/11
D650/099/9
D758/081/11

سابقه مسمومیت کشاورزان

M149/035/9
M266/020/13
M356/074/10
M457/011/11
M558/020/11
M652/083/9
M750/045/9

ایمنی کشاورزان دشت مغـان  -رفتار بهداشتی
نسبت بکارگیري سموم شیمایی

R163/0-
R261/047/10
R363/067/10
R464/081/10
R558/093/9
R655/053/9
R763/074/10
R865/003/11

پیشنهادهاوگیريیجهنت
خطرنـاك شـیمیایی ترکیـب 300ازبـیش امروزهوشودمیاستفادهجهانسراسردرشیمیاییسمومازلیترهایلیونمساالنه

وهـا بیمـاري آفـات، کنتـرل منظـور بهمختلفسمومازانواعینیزوخاكحاصلخیزيباهدفمتنوعشیمیاییکودهايازجمله
اسـتفاده ). 1395شمس،وفرهوشمندان مقدم؛1393همکاران،ومجردي(شوندمیمصرفکشاورزيبخشدرهرزهايعلف

اساسـاً شـیمیایی مواداینباداشتنسروکار. استکنندهنگرانبسیاررونداینازناشیپیامدهايوشیمیاییسمومازنامناسب
؛1388یکرمـ وقاسـمی (داردپیدردارانمزرعهوکشاورزانبرايزیاديخطرات،هاآنپاشیدنوکردنآمادهازجملهسمی،

(Baldi et al., تـرین رایـج ازیکـی توسـعه درحـال کشـورهاي دریـژه وبـه هـا کـش آفتباکشاورزيکارگران. مسمومیت2012
شـغل درواقـع ).1390همکـاران، وزرديگـل ؛1388کرمـی، وقاسـمی (هاسـت کـش آفـت کاربردبهمربوطشغلیمخاطرات
بـر زیـادي منفـی یاومثبتتأثیراتتواندمیهاآنرفتارهايودارندآبمنابعمثلزیستمحیطبامستقیمیارتباطکشاورزي

سـموم ازناشـی خطـرات کـاهش بـراي ریـزي برنامـه درگاماولینکهباورنداینبرنظرانصاحبازباشد. برخیداشتهمهممنابعاین
منتـی (اسـت کشـاورزي درمورداسـتفاده سمومدربارهکشاورزانرفتارهايونگرشدانش،بررسیمنظوربهتحقیقاتیانجامشیمیایی

,1394Lichtenberg & Zimmermanهمکـاران، وشـمس ؛1391زمـانی، وزاده 1999; Koh & Jeyaratnam, بـا در نظـر   ).1996
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سـموم بکـارگیري درمغـان دشـت بهداشتی کشاورزان-ایمنیرفتاراصلی تحلیل باهدفگرفتن اهمیت موضوع، این پژوهش 
بـه  نسـبت مثبتـی نسـبتاً نگـرش کشـاورزان، ازدرصد34شد تنهامشخصتحقیقایننتایجاساسبرشیمیایی انجام گرفت. 

روحیـات بامتناسبونوینآموزشیهايشیوهباریزانبرنامهومسئولینگرددمیتوصیهکه داشتند شیمیاییسموماستفاده از
هـا کشآفتخطراتدربارهآگاهیافزایشدرتحصیالت.دهندارتقاراآن شیمیایی سمومبهنسبتکشاورزاننگرشکشاورزان

Karunamoorthi)داردمهمینقش & Yirgalem, تحصیالتدرکنندگانشرکتکهاستدادهنشاندر مصر تحقیقات.(2013
,Gaber &Abdel Latif(دارنـد نداشـتند، تحصـیالتی هـیچ کـه افراديبهنسبتراسالمرفتارهايازبیشتريدرصدتکمیلی

يزمینـه دربیشـتر اطالعـات داشتنبهباالتر،تحصیالتسطحباکشاورزانکهاستاینازحاکینتایجدیگرمچنین) ه2012
کـه اقـداماتی ازیکـی گرددمیتوصیه. داشتندسموم شیمیاییبهنسبتبهتريرفتار ایمنی بهداشتیشیمیاییسموممضرات

یـژه وبهکشاورزانآموزشباشد،داشتهکشاورزانایمنی-بهداشتیرفتاربهنسبتکشاورزانآگاهیودانشیشبرافزاتواندیم
کـه اسـت شـغلی خطراتترینيجدوترینیعشاشیمیاییموادایمنغیراستفادهازناشیمسمومیت.ستهاآنآموزيسواد

,Ibitayo(شوندیممواجهآنباتوسعهدرحالکشورهايدرکشاورزيکارگران مسـمومیت ازنفـر میلیـون سـه سـاالنه ). 2006
میـان درنفر180000حدوداًیروممرگبهمنجرساالنهکهبرندیمرنجهاکشآفتمالیممسمومیتازنفرمیلیون25وشدید

Fan).اسـت کشـاورزان بیندرآموزشومقرراتدانش،فقداننادرست،ادراكآندلیلکهشودیمکشاورزيکارگران et al.,

کشـاورزان  بهداشتیایمنیبا رفتاردهندگانپاسخداد رابطه معناداري بین سابقه مسمومیت نشانتحقیقهاي اینیافته(2015
نگـرش بـا رفتار،اززیاديبخشامااست،عواملازايپیچیدهمجموعازمتأثر. رفتار،وجود داردشیمیایی سمومبکارگیريدر

دهنـدگان پاسخنگرش و دانشبینپژوهشایندر. استفرداطالعاتودانشمیزانازمتأثرنیزنگرشاینکهشودمیتعیین
اطالعـات شـد. ارائـه  یافـت معنـاداري ومثبـت رابطـه شیمیاییسمومبکارگیريدرکشاورزانبهداشتیایمنیرفتارمتغیربا

. گـردد نگرشریتغیموجب تواندمیکشاورزانبامروجانتماسافزایشوترویجییآموزشيهاکالسکردنبرگزاروتخصصی
نشـوند قـانع افرادکهیصورتدر.استنگرشیهربرايضرورييهاشرطپیشازاطالعاتیادانشمعتقدندپژوهشگرانبرخی

نگـرش نـوع محـیط، بهانساندانشوداشتنخواهندآنبهمنفینگرشهاآندارند،نقشمحیطنابوديدرخاصیعواملکه
Kaiser)سازدیممتأثررامحیطبهوي et al., وتفکرفرآیندهايدرتغییربهتواندمیافرادنگرشمورددردانشکسب(1999

وشـده کـم جدیـد هـاي گیـري یمتصموتفکربهاواحتیاج،هاموضوعمورددرفردهاينگرشافزایشباکندکمکهاآنعمل
مخـرب پیامـدهاي وآثـار ازکشاورزاناطالعوآگاهیگرددمیبینییشپقابلوعادتیمشخص،هاموضوعآنبرابردراورفتار

ارتقـاي زیراشود،دادهافزایشمرتبصورتبهجمعیوگروهیانفرادي،هايرسانهطریقازیستیباشیمیاییسمومازاستفاده
آنازبـاالتر وزیسـت یطمحـ بهبـود قبالدرهاآنمسئولیتاحساسموجبرفتارهایشانپیامدهايواثراتازکشاورزاندانش
بـر  مسمومیتسابقودانشنگرش،متغیرهاي،مسیرتحلیلازآمدهدستبهنتایجاساسباشد. برشهروندانبرايغذاییامنیت
واریـانس مناسـبی   میزانتوانستندوهستندشیمیایی اثرگذارسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانبهداشتیایمنیرفتار

بـه شیمیاییسمومبهنسبتکشاورزاننگرشمتغیرواریانستغییراتازدرصد72همچنین.کنندتبیینراآناز)درصد88(
:گرددیمارائهزیرپژوهش، پیشنهادهايازشدهکسباصلیهايیافتهگرفتننظردربا. استمربوطکشاورزاندانشمتغیر

مسـئوالن، گـردد یمـ پیشـنهاد لـذا باشد،یممثبتینسبتاًحددرشیمیاییسمومبه نسبتکشاورزاننگرشمیزاناینکهبهبا توجه ـ
میـزان کشـاورزان روحیـات بـا متناسـب مختلفيهاکارگاهبرگزاريونوینآموزشیهايیوهشباترویجیخدماتمراکزوریزانبرنامه
.دهندارتقاراآنانشیماییسمومخطراتبهنسبتنگرش

اقـداماتی ازیکـی گرددمیتري نسبت به سموم شیمیایی داشتند پیشنهادبا سطح سواد باالتر رفتار سالمکشاورزانیاینکهبهبا توجهـ
ویـژه بـه کشـاورزان آمـوزش باشـد، داشتهکشاورزانایمنی- رفتار بهداشتی بهنسبتکشاورزانآگاهیودانشبرافزایشتواندمیکه

.هاستآنسوادآموزي
پیشـنهاد داردمعنـاداري رابطـه شـیمایی سـموم بکـارگیري درکشاورزانبهداشتیایمنیرفتاربامسمومیتسابقهاینکهبهتوجهباـ
آمـاده حـین درکشـاورزان کـه دهنـد اختصـاص يهابرنامهترویجی،- آموزشیهايدورهبرگزاريباکشاورزيجهادمسئوالنشودیم

شـور خیلـی غـذاهاي تغذیهازمزرعهدریپاشسمازبعدهنگامدروباشندبه دور غذاییمواددسترسیازمزرعهدریپاشسموکردن
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دفـع باعـث زیـرا اسـت، مناسـب کارحیندرچايومیوهکمپوتشیر،سوپ،ازبیشتراستفادهبرايتغذیهدرگنجاندن. کنندپرهیز
.شوندیمبدنازسمیمواد

شـود یمـ پیشـنهاد داردوجـود بهداشـتی ایمنـی رفتـار بـا معنـاداري وقويرابطهنگرشودانشمتغیرهايبیناینکهبهبا توجه -4
آگـاهی ودانشارتقاينیازمنداولوهلهدرموضوعایندرکهگیردصورتافراديهانگرشبهبودطریقازبهداشتیرفتاربهدستیابی

خطـرات ازصـحیح نگـرش ودانـش کسـب بـراي الزمزمینهکردنفراهمبنابراین. استشیمیاییسمومخطراتازکشاورزانصحیح
ایمنـی رفتـار بهبـود جهـت مناسـب قـوانین وضـع همچنـین موجوداتدیگروزیستیطمحانسان،برها آنمضراتوشیماییسموم

.باشدیمضروريوالزممزرعهدریپاشسموکردنآمادهزماندربهداشتی
قدردانی

ایـن مختلـف مراحـل درکـه )اردبیـل اسـتان (مغـان دشتکشاورزانوکشاورزيجهادزحماتازداند گروه پژوهش بر خود الزم می
نماید.سپاسگزاري،اندداشتهايصمیمانههمکاريپژوهش

منابع
دیـدگاه ازارگانیـک کشـاورزي محصـوالت پـذیرش دريهامؤلفهبررسی). 1392(.میو پور آتش.،حفمیشعبانعلی،.آرجبی

.43-33صص،38شماره،10دوره،غذاییصنایعوعلوم). کرجشمرمورديمطالعهکنندگان (مصرف

شـیمیایی کودهـاي وشـیمیایی سموممصرفبهنسبتکشاورزانرفتاروتمایلنگرش،دانش،بررسی). 1392. (زنیا،رضوانی
، دانشگاه رامین خوزستان.کشاورزيآموزشوترویجارشدکارشناسیدرجهنامهیانپا.بهبهانشهرستانکارانذرت
ارتبـاط وپایـدار کشـاورزي بهنسبتاسدآبادشهرستانکشاورزاننگرشسنجش.)1394. (زاحمدي،و .،اودادي،،.عشمس،
صـص ،1شـماره ،11جلـد ،کشـاورزي آمـوزش وتـرویج علوممجله.هاآنتوسطشیمیاییهاينهادهمصرفمیزانباآن

210-197.

مصـرف پیامـدهاي ازسـاري شهرسـتان کـاران بـرنج آگاهیارزیابی)،1395(.، زامريقدمیو.،مزاده،یفشر،.غزاده،عبداهللا
چهـارم، شـماره نهـم، دوره،زیستمحیطوسالمتمجله.1394زراعیسالدرسالمتبرايآنخطراتوشیمیاییسموم
.545-558صص

بـر آناثراتوکش آفتسموممصرفمیانرابطهبررسی). 1385. (ححقانی،و .،منقوي،،اصغر، ف.یعلفرشاد،،.نژاد، معقیلی
.81-85صص;1-2شماره،3دوره، ایرانکارسالمتمجله .کشورمختلفيهااستاندرکشاورزانسالمت

تـا ایـران کشاورزيبخشساختاريتغییرات). 1391. (جابهري،قریشی، و.اشهبازي،.حصدیقی،،.غ،رادپزشکی،.سفعلی،
.21-39صص،3شماره ،15دوره،توسعهوروستافصلنامه.نظرانصاحبآراي: شمسیهجري1404افق

درشـیمیایی سـموم کـاربرد بـه نسـبت فـارس اسـتان دارانگلخانـه رفتارهايوها ). نگرش1388. (عکرمی،و .،صقاسمی،
.28ـ 40صص،1شماره ،23جلد،)کشاورزيصنایعوعلوم(کشاورزيتوسعهواقتصادمجله.هاگلخانه

سـموم ازاسـتفاده دراندیمشـک شهرسـتان کـار یفیصـ کشاورزانایمنیرفتارونگرشدانش،بررسی). 1394(س.قالوندي،
.شوشترواحدآزاددانشگاهکشاورزيآموزشوترویجارشدکارشناسیدرجهنامهیانپا.شیمیایی

کـرج مرکـزي بخـش کشـاورزان رفتـار ونگرشبررسی.)1390. (مسرورامینی،و .،سوزان،،.شسرورامینی،، .فزردي،گل
.71-83صص،1شماره،2جلد،هرزهايعلفیشناختبومفصلنامه.شیمیاییهايکشعلفکاربردبهنسبت

ازارگانیـک کشـاورزي پـذیرش بازدارندهوبرندهپیشهايسازهتحلیل.)1393. (حعطایی،و .،گ.شیرینسیده،.غمجردي،
.1-15صص،2شماره،10جلد،کشاورزيآموزشوترویجعلوممجله .زنجانکشاورزيجهادکارشناساندیدگاه

مطالعـه کـاران ( بـرنج بـین درشـیمیایی سـموم ازاستفادهوزیستیمحیطنگرش). 1396. (حگرجی،احمديو،.ممحبوبی،
.94ـ 105صص،41شماره،زیستیطمحوانسانفصلنامه.)ساريشهرستانشورآباسفیورددهستان: موردي

آمـوزش وتـرویج علـوم مجلـه . شـیراز شهرسـتان زارعانمحیطییستزرفتارمدلتدوین). 1391. (غزمانی،و .،مزاده،منتی
.63-74صص،2شماره،8جلد ،کشاورزي



شیمیاییسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانبهداشتی-ایمنی رفتارتحلیل

180

اسـتان بـاوي شهرسـتان کـاران يسـبز نگـرش بـر مـؤثر عواملشناسایی.)1393. (عسرخی،و .،بپور،خسروي،.مموسوي،
.105-118صص،9شماره،8جلد،روستاییتوسعهراهبردهايفصلنامه.ارگانیککشاورزيبهنسبتخوزستان

استفادهدرشوشیکارسبزکشاورزانایمنیرفتارونگرشدانش،بررسی.)1388(. كمقدم،رضاییو .،عآجیلی،، .منظریان،
.1-14صصاسفند، 12-11مشهد،کشاورزي،آموزشوترویجعلومکنگرهسومین.کشآفتسموماز

.زنجاناستاندارانگلخانهتوسطشیمیاییسموممصرفرفتاربرمؤثرعوامل). 1395. (عشمس،و .،ز،.فردمقدمهوشمندان
.119-131صص،1شماره،12جلد ،کشاورزيآموزشوترویجعلوممجله 

Abang, A.F., Kouamé, C.M., Abang, M., Hanna, R., and Fotso, A.K. (2014). Assessing vegetable farmer
knowledge of diseases and insect pests of vegetable and management practices under tropical conditions.
International Journal of Vegetable Science, 20 (3), 240-253.

Al-Zadjali, S., Morse, S., Chenoweth, J., and Deadman, M. (2013). Disposal of pesticide waste from agricultural
production in the Al-Batinah region of Northern Oman. Science of the Total Environment, 463, 237-242.

Al-zain, B.F. and Mosalami, J. (2014). Pesticides usage, perceptions, practices and health effects among farmers
in North Gaza, Palestine. Indian J Appl Res, 4 (6),17-22.

Amera, T. and Abate, A. (2008). An assessment of pesticide use, practice and hazards in the Ethiopian Rift
Valley. Institute for Sustainable Development, Ethiopia.

Atreya, K. (2007). Pesticide use knowledge and practices: A gender differences in Nepal. Environmental
Research, 104 (2), 305-311.

Baldi, I., Lebailly, P., Rondeau, V., Bouchart, V., Blanc-Lapierre, A., Bouvier, G., Canal-Raffin, M., and
Garrigou, A. (2012). Levels and determinants of pesticide exposure in operators involved in treatment of
vineyards: results of the PESTEXPO Study. Journal of Exposure Science and Environmental

Epidemiology, 22 (6), 593-594.
Bondori, A., Bagheri, A., Sookhtanlou, M., Allahyari, M.S., and Damalas. C.A. (2018). Pesticide use in cereal

production in Moghan Plain, Iran: Risk knowledge and farmers 'attitudes. Crop Protection, 110, 117-
124.

Chen, R., Huang, J., and Qiao, F. (2013). Farmers' knowledge on pest management and pesticide use in Bt
cotton production in china. China Economic Review, 27,15-24.

Costa, C., Silva, S., Coelho, P., Roma-Torres, J., Teixeira, J. P., and Mayan, O. (2007). Micronucleus analysis in
a portuguese population exposed to pesticides: Preliminary survey. International Journal of Hygiene and
Environmental Health, 210 (3), 415- 418.

Damalas, C.A. and Abdollahzadeh, G. (2016). Farmers' use of personal protective equipment during handling of
plant protection products: Determinants of implementation. Science of the Total Environment, 571,730-
736.

Damalas, C.A., Georgiou, E.B., and Theodorou, M.G. (2006). Pesticide use and safety practices among Greek
tobacco farmers: A survey. International Journal of Environmental Health Research, 16(5), 339-348.

Damalas, C.A., Telidis, G.K., and Thanos, S.D. (2008). Assessing farmers' practices on disposal of pesticide
waste after use. Science of the Total Environment, 390 (2), 341-345.

Dey, K.R., Choudhury, P., and Dutta, B.K. (2013). Impact of pesticide use on the health of farmers: A study in
Barak valley, Assam (India). Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, 5(10), 269-277.

Fan, L., Niu, H., Yang, X., Qin, W., Bento, C.P., Ritsema, C.J., and Geissen, V. (2015). Factors affecting
farmers' behaviour in pesticide use: Insights from a field study in northern China. Science of the Total
Environment, 537, 360-368.

Fianko, J.R., Donkor, A., Lowor, S.T., and Yeboah, P.O. (2011). Agrochemicals and the Ghanaian environment,
a review. Journal of Environmental Protection, 2 (03), 221-222.

Gaber, S., and Abdel-Latif, S.H. (2012). Effect of education and health locus of control on safe use of
pesticides: A cross sectional random study. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 7(1), 1-
12.

García-García, C.R., Parrón, T., Requena, M., Alarcón, R., Tsatsakis, A.M. and Hernández, A.F. (2016).
Occupational pesticide exposure and adverse health effects at the clinical, hematological and
biochemical level. Life sciences, 145, 274-283.

Gün, S., and Kan, M. (2009). Pesticide use in Turkish greenhouses: Health and environmental consciousness.
Polish Journal of Environmental Studies, 18(4), 1-10.

Hashemi, S.M., Rostami, R., Hashemi, M.K. and Damalas, C.A. (2012). Pesticide use and risk perceptions
among farmers in southwest Iran. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 18
(2), 456-470.



2/1397/ شماره 14علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد

181

Houbraken, M., Bauweraerts, I., Fevery, D., Van Labeke, M.C., and Spanoghe, P. (2016). Pesticide knowledge
and practice among horticultural workers in the Lâm Đồng region, Vietnam: A case study of
chrysanthemum and strawberries. Science of the Total Environment, 550, 1001-1009.

Ibitayo, O.O. (2006). Egyptian farmers' attitudes and behaviors regarding agricultural pesticides: Implications
for pesticide risk communication. Risk analysis, 26 (4), 989-995.

Isin, S., and Yildirim, I. (2007). Fruit-growers’ perceptions on the harmful effects of pesticides and their
reflection on practices: The case of Kemalpasa, Turkey. Crop Protection, 26 (7), 917-922.

Jallow, M.F., Awadh, D.G., Albaho, M.S., Devi, V.Y. and Thomas, B.M. (2017). Pesticide knowledge and
safety practices among farm workers in Kuwait: results of a survey. International Journal of
Environmental Research and Public Health, 14 (4), p.340.

Jöreskog, K.G. and Sörbom, D. (1996). LISREL 8: User's reference guide. Lincolnwood. USA: Scientific
Software International. Inc.

Kaiser, F.G., Wölfing, S. and Fuhrer, U. (1999). Environmental attitude and ecological behaviour. Journal of
Environmental Psychology, 19 (1), 1-19.

Karunamoorthi, K., and Yirgalem, A. (2013). Insecticide risk indicators and occupational insecticidal poisoning
in indoor residual spraying. Health Scope, 1(4), 165-172.

Karunamoorthi, K., Mohammed, M. and Wassie, F. (2012). Knowledge and practices of farmers with reference
to pesticide management: Implications on human health. Archives of Environmental & Occupational
Health, 67 (2), 109-116.

Kline, P. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (2nd ed). New York: Guilford. USA.
Koh, D., and Jeyaratnam, J. (1996). Pesticides hazards in developing countries. Science of the Total

Environment, 188, S78-S85.
Kumari, P.L. (2013). Knowledge and practices of safety use of pesticides among farm workers. Ithaca and

London: Cornel University Press.
Lichtenberg, E., and Zimmerman, R. (1999). Information and farmers’ attitudes about pesticides, water quality,

and related environmental effects. Agriculture, Ecosystems & Environment, 73(3), 227-236.
Loloei, M., Zolala, F., and Razzaghi, A. (2014). Farmers’ pesticide using behaviors: A case study on pistachio

farms in Kerman, Iran. Health Scope, 3(2), 1-10.
McCauley, L.A., Anger, W.K., Keifer, M., Langley, R., Robson, M.G. and Rohlman, D. (2006). Studying health

outcomes in farmworker populations exposed to pesticides. Environmental Health Perspectives, 114(6),
953-960.

Mohanty, M.K., Behera, B.K., Jena, S.K., Srikanth, S., Mogane, C., Samal, S., and Behera, A.A. (2013).
Knowledge attitude and practice of pesticide use among agricultural workers in Puducherry, South India.
Journal of Forensic and Legal Medicine, 20 (8), 1028-1031.

Oesterlund, A.H., Thomsen, J.F., Sekimpi, D.K., Maziina, J., Racheal, A., and Jørs, E. (2014). Pesticide
knowledge, practice and attitude and how it affects the health of small-scale farmers in Uganda: a cross-
sectional study. African Health Sciences, 14(2), 420-433.

Ping, R.A. (2004). On assuring valid measures for theoretical models using survey data. Journal of Business
Research, 57(2), 125-141.

Recena, M.C.P., Caldas, E.D., Pires, D.X., and Pontes, E.R.J. (2006). Pesticides exposure in Culturama,
Brazil—knowledge, attitudes, and practices. Environmental Research, 102 (2), 230-236.

Sa’ed, H.Z., Sawalha, A.F., Sweileh, W.M., Awang, R., Al-Khalil, S.I., Al-Jabi, S.W. and Bsharat, N.M. (2010).
Knowledge and practices of pesticide use among farm workers in the West Bank, Palestine: Safety
implications. Environmental Health and Preventive Medicine, 15(4), 252-261.

Sankoh, A.I., Whittle, R., Semple, K.T., Jones, K.C., and Sweetman, A.J. (2016). An assessment of the impacts
of pesticide use on the environment and health of rice farmers in Sierra Leone. Environment
International, 94, 458-466.

Shiri, N., Alibaygi, A., and Faghiri, M. (2013). Factors affecting entrepreneurial motivation of agricultural
students at Razi University. International Journal of Agricultural Management and Development
(IJAMAD), 3(3), 175-180.

Sun, J. (2005). Assessing goodness of fit in confirmatory factor analysis. Measurement and Evaluation in
Counseling and Development, 37(4), p.240.

Tofolo, C., Meneghello Fuentefria, A., Moreira Farias, F., Mansur Machado, M., and Souza de Oliveira, L.F.
(2014). Contributing factors for farm workers’ exposure to pesticides in the west of the state of Santa
Catarina, Brazil. Acta Scientiarum. Health Sciences, 36 (2).154-159.

Weng, C.Y., and Black, C. (2015). Taiwanese farm workers’ pesticide knowledge, attitudes, behaviors and
clothing practices. International Journal of Environmental Health Research, 25 (6), 685-96.

Yassin, M.M., Mourad, T.A. and Safi, J.M. (2002). Knowledge, attitude, practice, and toxicity symptoms
associated with pesticide use among farm workers in the Gaza Strip. Occupational and Environmental
Medicine, 59 (6), 387-393.



شیمیاییسمومبکارگیريدرمغاندشتکشاورزانبهداشتی-ایمنی رفتارتحلیل

182

Yilmaz, H. (2015). Farm level analysis of pesticide use in sweet cherry (Prunus avium L.) growing in west
mediterranean region of Turkey. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 14(3), 116-129.

Yuantari, M.G., Van Gestel, C.A., Van Straalen, N.M., Widianarko, B., Sunoko, H.R. and Shobib, M.N. (2015).
Knowledge, attitude, and practice of Indonesian farmers regarding the use of personal protective
equipment against pesticide exposure. Environmental Monitoring and Assessment, 187 (3), 1-7.



Iran Agricultural Extension and Education Journal/ Vol.14/ No.2 / 2019

183

Analysis of Moghan Plain Farmers’ Health-safety Behavior towards Using
Chemical Pesticides

A.M. Bondori, A. Bagheri* and M. Sookhtanlou1

(Received: Apr, 06. 2018; Accepted: Jul, 22. 2018)
Abstract
Today, the use of chemical pesticides in the world is considered to be the most effective, fastest and cheapest pest
control method. Although, chemical pesticides are essential components of modern agriculture, it is also considered
one of the most important sources of environmental pollution and its exposure is one of the most common and
serious health-safety hazards faced by farmers. The purpose of this study was to analyze the health-safety behavior

on the use of chemical pesticides among farmers of Moghan plain. The statistical population of this study was
farmers of water crops in Bilesavar, Parsabad, Germi counties in the years of 2017-2018 (N = 9996). The sample
size was determined by multi-stage sampling method and using Kerjesi and Morgan table (1970), (n= 400). The
content validity of the research tool was confirmed by panel of faculty members and its reliability was confirmed
using Cronbach's alpha. According to the findings, the attitude of the majority of farmers (34%) was relatively
positive on the use of chemical pesticides. Also, farmers with a job satisfaction from agriculture, lacking a second
job and higher education, had higher health- safety behaviors than using chemical pesticides. Based on the results of
the structural equation model, variables of knowledge (the most important variable), attitude and experience of
poisoning by chemical pesticides have predicted 88 percent of the changes affecting the health effects of farmers on
the use of pesticides.
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