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 مقدمه )شرح مساله(

هاي زیرزمینی و ها به ویژه در خصوص ایجاد آلودگی آبکشترویه آفتامروزه نگرانی نسبت به مصرف بی

افزایش یافته است. بنابراین این  ء آن بر حیات وحش و سالمت انسانیسطحی، آلودگی خاک و غذا و تأثیر سو

تحقیق با هدف ارزیابی آگاهی کشاورزان از اثرات مثبت و منفی مصرف سموم شیمیایی و عوامل موثر بر آن از 

ها از دو گروه کشاورزان با روش مبارزه روستاي شهرستان ساري انجام شد. داده 00طریق انجام پیمایشی در 

( از طریق پرسشنامه گردآوري شد. از 903مبارزه شیمیایی دفع آفات )تعداد ( و روش 18بیولوژیک آفات )تعداد 

طریق مقایسه دو گروه کشاورزان با روش مبارزه شیمیایی و روش مبارزه بیولوژیک در زمینه الگوهاي کاربرد 

یولوژیک ارزه بهاي مبها تأثیر برنامهکشکش، منابع اطالعات و دانش و آگاهی نسبت به اثرات مفید و مضر آفتآفت

 مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

 

 هاترین یافتهمهم

  که کشاورزان مبارزه بیولوژیک آگاهی مناسبی از پیامدهاي مضر مصرف سموم شیمیایی داشتند نتایج نشان داد

زیست در بین این گروه از ها به علت تأثیر سوء آن بر سالمت انسان و کیفیت محیطکشو از این رو، مصرف آفت

 کشاورزان کمتر بود. 

 بر پیامدهاي ایجاد شده براي سالمت مانند  ییمبارزه بیولوژیک و مبارزه شیمیا هر چند دو گروه کشاورزان

کردند اما نگرانی هاي سطح و زیرزمینی تأکید میایجاد تهدید براي سالمت انسان و حیوانات و آلودگی آب

 ها بیشتر بود. کشاورزان مبارزه بیولوژیک در این زمینه

 زه بیولوژیک و کشاورزانی که دسترسی به آگاهی از اثرات منفی در بین زنان، کشاورزان باسوادتر، کشاورزان مبار

 منابع درآمدي غیرکشاورزي و همچنین خدمات ترویجی داشتند بیشتر بود. 

 داري با ادراک از اثرات مثبت کش رابطه مثبت و معنیو قارچ کشتجربه کار کشاورزي و میزان مصرف علف

داري هاي ترویجی رابطه مثبت معنیتماس مصرف سموم شیمیایی داشتند در حالی که سن، درآمد مزرعه و تعداد

کش رابطه کش و حشرهبا ادراک از اثرات مضر مصرف سموم شیمیایی داشتند. عملکرد مزرعه و مقدار مصرف علف

  داري با پیامدهاي مضر مصرف سموم شیمیایی دارند.منفی معنی

 مچنین منبع اطالعاتی راجع به هاي آموزشی و ههاي ترویجی، حضور در برنامهآموزش، تماس به طور کلی

 .مصرف سم نقش مهمی در افزایش آگاهی کشاورزان داشتند
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 اهمیت موضوع

منظور کاهش تلفات محصول، کشاورزان اغلب تولید فشرده برنج در استان مازندران رو به افزایش بوده است. به

ن کنند. در واقع این امر نتیجه اعتقاد کلی کشاورزاها را مصرف میکشبه میزان زیادي بیشتر از حد استاندارد آفت

ها را بر اساس توصیه کشها بوده است. در واقع، کشاورزان میزان مصرف آفتکشبر اثربخشی استفاده بیشتر از آفت

تعیین  سالمت حفظ زیستی یافروشندگان، تجارب قبلی و عرف منطقه بدون توجه به اولویت مالحظات محیط

ها و کشتواند بر الگوي استفاده از این آفتها، میکشکنند. آگاهی کشاورزان از اثرات مضر و مفید آفتمی

گیري انتخاب راهبراد مدیریت آفات تأثیرگذار باشد. بنابراین این تحقیق سطح دانش و همچنین فرآیند تصمیم

ها و تأثیر این آگاهی بر انتخاب راهبرد مدیریت آفات را نشان کشآگاهی کشاورزان از پیامدهاي مصرف آفت

عنوان یک تواند بهتواند اثرات آنها را تعدیل کند و میها میکشزمینه اثرات مضر و مفید آفتدهد. اطالعات در می

عنوان یک مولفه کلیدي براي دستیابی به ابزار سیاستی براي تسریع قانونگذاري در این زمینه و همچنین به

 زي پایدار عمل کند.کشاور
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 ر مستندات(ها، جداول و سایر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

اند و با شود کشاورزان مبارزه شیمیایی اثرات مثبت را بیشتر و مهمتر ارزیابی کرده( مشاهده می9شکل )با توجه به 

دار بوده است. به طور کلی کشاورزان دو گروه از جمله وایتنی این اختالف دیدگاه معنیداري آزمون منتوجه به سطح معنی

 اند.بیان کرده« کنترل و از بین بردن آفات»و « افزایش میزان تولید»، «د خوب محصولرش»اثرات مثبت مصرف سموم را 
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ن بردن آفات  كنترل و از بي

د ش ميزان تولي افزاي

جلوگيري از هجوم بيماري ها

د خوب محصول رش

نياز كمتر به استفاده از كودهاي

ي شيمياي

ن بردن علف هاي هرز از بي

د  ش هزينه هاي تولي كاه

ی شاورزان مبارزه شيمياي ک شاورزان مبارزه بيولوژيک ک

 
 

 .های اثرات مثبت به تفکیک دو گروه کشاورزانمیانگین، انحراف معیار و تفاوت آماری گویه -9شکل 
 

اند و با شود که کشاورزان مبارزه بیولوژیک آگاهی بیشتري از اثرات منفی داشته( مشاهده می0شکل )با توجه به 

دار بوده جزء چهار مورد، در سایر موارد اختالف دیدگاه کشاورزان معنیوایتنی بهداري آزمون منتوجه به سطح معنی

تهدید »، «ها و طیورتهدید سالمت دام»موم را طورکلی کشاورزان دو گروه از جمله اثرات منفی مصرف ساست. به

 اند.بیان کرده« هاي سطحی و زیرزمینیآلودگی آب»و « سالمت انسانی
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د سالمت انساني دي ته

ا و طيور د سالمت دام ه دي ته

د محصوالت الوده و سمي تولي

ی  ای سطحي و زير زمين ی آب ه آلودگ

ن خيزي آ ش حاصل ي خاك و كاه آلودگ

م  ي هوا و اقلي آلودگ

ش ها  شيوع علف های هرز مقاوم به علف ک

د مزرعه داران مفي ن بردن ساير جان از بي

ش  نياز آبی گياه افزاي

م ش مقاومت ژنتيکی آفات در برابر سمو افزاي

ی ش تنوع زيست کاه

سوختگي محصول

ی شاورزان مبارزه شيمياي ک شاورزان مبارزه بيولوژيک ک

 
 

 های اثرات منفی به تفکیک دو گروه کشاورزان.میانگین، انحراف معیار و تفاوت آماری گویه -4شکل 
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ی از اثرات منفی در بین زنان، کشاورزان باسوادتر، آگاه شود که( مشاهده می0( و )9با توجه به جدول )

کشاورزان مبارزه بیولوژیک، کشاورزان استفاده کننده از وسایل حفاظتی و کشاورزانی که دسترسی به منابع 

 خدمات ترویجی داشتند بیشتر بود. درآمدي غیرکشاورزي و همچنین

 
 (.tهای مختلف پاسخگویان )آزمون ین گروهمقایسه دانش و آگاهی از اثرات مثبت و منفی در ب -9جدول 

 متغیرها

 آگاهی از اثرات منفی مصرف سموم آگاهی از اثرات مثبت مصرف سموم

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار

مقدار 

 آزمون
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار

مقدار 

 آزمون

         جنسیت

 30/0 03/6 946 مرد
08/0 

960 60/6 36/0 
**36/6- 

 33/0 66/6 66 48/0 05/6 66 زن

         شغل اصلی

 64/0 08/6 900 کشاورزي
36/0 

88 94/6 61/0 
**65/5- 

 44/0 60/6 66 64/0 06/6 64 غیرکشاورزي

         عضویت در نهادهاي روستایی

 30/0 09/6 993 بله
55/9- 

906 64/6 63/0 
60/0- 

 55/0 44/6 30 51/0 95/6 30 خیر

         ینوع بذر مصرف

 61/0 056/6 45 پرمحصول
60/0 

61 01/6 49/0 
**66/4- 

 66/0 66/6 903 33/0 054/6 969 کم محصول

         نحوه پراکنش اراضی

 30/0 19/0 85 پراکنده و قطعه قطعه
**08/6- 

68 44/6 69/0 
85/0 

 38/0 65/6 86 53/0 00/6 19 یکجا و متمرکز

         نحوه مبارزه با آفات

 38/0 14/0 996 مبارزه شیمیایی
*60/0- 

901 90/6 64/0 
**43/5- 

 50/0 33/6 88 50/0 95/6 19 مبارزه بیولوژیک

         نوع نظام زراعی

 58/0 16/0 993 زراعت
*63/0- 

906 49/6 65/0 
18/0 

 56/0 06/6 64 64/0 66/6 65 ترکیبی از زراعت، دام و باغ

         جیهاي ترویشرکت در کالس

 36/0 51/6 44 بله
*05/0 

46 66/6 51/0 
**68/6 

 56/0 13/0 901 69/0 69/6 994 خیر

         استفاده از وسایل حفاظتی

 38/0 96/6 990 بله
*69/0 

905 86/6 60/0 
**15/6 

 61/0 95/6 30 40/0 10/0 33 خیر

         دشمنان طبیعی آفاتشناخت 

 60/0 00/6 30 بله
**50/4 

38 58/6 89/0 
*66/0 

 30/0 08/6 10 59/0 64/0 18 خیر
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 .(Fهای مختلف پاسخگویان )آزمون مقایسه دانش و آگاهی از اثرات مثبت و منفی در بین گروه -4جدول 

 متغیرها
 آگاهی از اثرات منفی مصرف سموم آگاهی از اثرات مثبت مصرف سموم

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار
مقدار 

 زمونآ
 میانگین تعداد

انحراف 
 معیار

 مقدار 
 آزمون

         هاي تحصیلیگروه
 06/9 66/0 60 سوادیب

**64/5 

60 41/0 34/0 

**40/50 
 91/0 10/0 63 96/0 18/0 68 متوسطه )ابتدایی و راهنمایی(

 53/0 04/6 45 33/0 06/6 46 دبیرستان
 40/0 64/6 64 06/0 69/6 69 دیپلم و باالتر

         چگونگی تعیین میزان مصرف سم
 56/0 43/6 43 طبق تجربه قبلی

66/0 
50 14/0 06/0 

 64/0 89/0 55 83/0 09/6 50 طبق توصیه سایر کشاورزان 33/93**
 56/0 65/6 31 30/0 41/6 36 طبق توصیه کارشناسان

 

داري کش رابطه مثبت و معنیو قارچ کشفنشان داد که تجربه کار کشاورزي و میزان مصرف عل 6نتایج جدول 

هاي ترویجی که سن، درآمد مزرعه و تعداد تماسبا ادراک از اثرات مثبت مصرف سموم شیمیایی داشتند در حالی

داري با ادراک از اثرات مضر مصرف سموم شیمیایی داشتند. عملکرد مزرعه و مقدار مصرف رابطه مثبت معنی

طورکلی نتایج داري با پیامدهاي مضر مصرف سموم شیمیایی دارند. بهمنفی معنیکش رابطه کش و حشرهعلف

هاي آموزشی و همچنین منبع اطالعاتی راجع به هاي ترویجی، حضور در برنامهتحقیق نشان داد که آموزش، تماس

 مصرف سم نقش مهمی در افزایش آگاهی کشاورزان داشتند.

 
 نتایج ضریب همبستگی. -6جدول 

 امتغیره
 آگاهی از اثرات منفی آگاهی از اثرات مثبت

 داريمعنی مقدار آزمون داريمعنی مقدار آزمون

 005/0 063/0** 01/0 961/0 سن

 403/0 030/0 00/0 664/0** سابقه کشاورزي

 006/0 065/0** 566/0 -054/0 درآمد کشاورزي

 960/0 906/0 036/0 949/0 زمین تحت مالکیت

 000/0 -665/0** 064/0 946/0 نجعملکرد تولید بر

 000/0 461/0** 490/0 066/0 دفعات تماس با مروج

 808/0 -048/0 095/0 563/0* کشمیزان مصرف قارچ

 000/0 -110/0** 000/0 160/0** کشمیزان مصرف علف

 000/0 -654/0** 881/0 046/0 کشمیزان مصرف حشره

 

 

 


