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 هاترین یافتهمهم

 برخوردارند مزرعه در سموم مصرف کاهش زمینه در مناسب رفتار و نگرش از متوسطی حد در انکشاورز. 

 هکایککس  در مشکارکت بیولوژیک،، کنترل اهمیت درک سن، کشاورزی، کار تجربه افزایش با داد نشان نتایج 

 ککاهش زمینکه در تکریمثبت نگرش از کشاورزان کشاورزی، آینده برای روشن ریزیبرنامه از برخورداری و ترویجی

  .برخوردارند مزرعه در سموم مصرف

  ، شهرستان ساریسموم شیمیایی، نگرش، رفتار، برنجکاران های کلیدی:واژه

 92-345-54  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 گرجیمحمدرضا محبوبی، حسین احمدی نویسنده)گان(:

سموم شیمیایی در مزرعه، مکورد مطالهکه شهرسکتان سکاری، سنجش نگرش کشاورزان نسبت به استفاده از  عنوان:

  استان مازندران
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 14/7/1425   تاریخ:

  علمی های کوتاهیافته



 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیاباان هادیب بدشا ی، وانبوت پ ا ی  

 65553181، نمابر  81968-93761کب پ  ی  

 

 

 

 

 

 

 اهمیت موضوع

در مناطق  خصوص برنج و مرکباتهوضهیت اقلیمی حاکم بر استان مازندران و سطح وسیع کشت محصوالت ب

استفاده روزافزون از سموم شورآب، شرایطی را برای  -روستایی آن و از جمله شهرستان ساری و دهستان اسفیورد

ها و آلوده شدن رودخانهفراهم آورده است که ه منابع آبی کشاورزی حاوی این مواد بهای آبکشاورزی و ورود 

 .از آن جمله استها و برخی فلزات سنگین نظیر کادمیوم و روی ها، فسفاتنیترات چونهای مهمی آالیندهافزایش 

ماند که الزم است اقدامات اساسی جهت کاهش مصرف سموم در سطح مزارع استان بر این اسا  تردیدی باقی نمی

 ت گیرد. صور

 مقدمه )شرح مساله(

استفاده رود. کشاورزی توسط آفات از بین می محصوالتدرصد  32تا  22 دهد ساالنه حدودیم نشان یآمار جهان

شده در مدت  ی سمپاشیککشاورز محصوالت ورودها و ماندگاری آن عدم توجه به دوره ها،کشآفت از شتریب هر چه

خصوص مانده این مواد در محصوالت غذایی مورد مصرف انسان بهزمانی کوتاه بهد از سمپاشی منجر به افزایش باقی

 خسارات اقتصادی، مشکست بر عسوه شیمیایی سموم و کود رویهبی مصرفگردد. همچنین میوه و سبزیجات تازه می

 مختلف منابع در اکولوژی، تهادل خوردن هم به باعث و نموده وارد اهاکوسیستم و زیست محیط به را ناپذیریجبران

 دانش از استفاده و تکنولوژی رشد موجب غذایی منابع کمبود و دنیا جمهیت افزایش. شودمی خاک و آب نظیر

 سموم مصرف دهدمی نشان آمارها برخی. است شده بیشتر تولید منظوربه سموم مصرف جمله از کشاورزی جدید

 از بیش با که مازندران استان بین، این است. در اروپایی کشورهای برابر دو حدود و بوده باال بسیار ایران در ورزیکشا

 برنج تولیدکننده بزرگترین کشاورزی، محصوالت انواع تن میلیون نیم و هفت تولید و شالیزار و باغ هکتار هزار 572

 که ایگونه به است کشاورزی سموم مصرف زمینه در پیشرو هایاستان از یکی شودمی محسوب کشور مرکبات و

 سموم انواع تن هزار 5 حدود استان باغداری و کشاورزی بخش در ساالنه اکنون هم رسمی، مراجع آمارهای براسا 

 کشاورزان نگرش نوع که آنجا ازاست.  کشوری مصرف میانگین برابر پنج میزان این که شودمی استفاده شیمیایی

 با حاضر تحقیق است، سموم کارگیریهب شکل و میزان در آنان رفتار بروز بر موثری عامل سموم مصرف به نسبت

 بر تاثیرگذار عوامل برخی تبیین و مزرعه در کشاورزی سموم مصرف زمینه در کشاورزانو رفتار  نگرش واکاوی هدف

  .شد رااج ساری شهرستان شورآب -اسفیورد دهستان رفتار درنگرش و  این بروز
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 در مشارکت بیولوژی،، کنترل اهمیت درک سن، کشاورزی، کار تجربه افزایش با داد نشان همبستگی نتایج

 ینهزم در تریمثبت نگرش از کشاورزان کشاورزی، آینده برای روشن ریزیبرنامه از برخورداری و ترویجی هایکس 

  برخوردارند. مزرعه در سموم مصرف کاهش

 
 ن متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق. نتایج همبستگی بی -1 جدول

 متغیر
 رفتار مصرف سموم نگرش نسبت به مصرف سموم

داریسطح مهنی مقدار ضریب داریسطح مهنی مقدار ضریب   

222/2 **2/234 تجربه کار کشاورزی  275/2  524/2  
224/2 **2/272 ارزیابی اهمیت مبارزه بیولوژی،†  424/2-  234/2  

244/2 درک کاهش مصرف سم در مزرعه در سالهای اخیر†  592/2  2/222* 247/2  

های ترویجیمیزان شرکت در کس   2/244** 225/2  44/2-  229/2  

ریزیافق برنامه  2/325** 224/2  244/2-  427/2  

235/2 *2/424- کل اراضی تحت مالکیت  -2/237** 227/2  

های کشاورزی تلویزیونمیزان تماشای برنامه  225/2  355/2  225/2  352/2  

های کشاورزی رادیومیزان گوش دادن به برنامه  443/2  245/2  422/2  24/2  

243/2 میزان تما  با مروج یا مهند  ناظر  577/2  444/2  244/2  

222/2 *2/224 سن  244/2-  247/2  

342/2 *2/424- هزینه خرید سموم  25/2  443/2  

-443/2 سطح تحصیست  222/2  242/2-  232/2  

-279/2 درآمد سال کشاورزی  37/2  449/2-  472/2  
   ای اسپیرمنضریب همب  گی رتبه †    دروب        9دار در سطح معنی **دروب            3دار در سطح معنی *


