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چکیده
زمینه و هدف مصرف سموم شیمیایی روی محصوالت کشاورزی در ایران در سالهای اخیر رایج شده است که
می تواند بر کیفیت نهایی مواد غذایی ،تأثیر منفی داشــته باشــد .هدف این مطالعه ،بررســی میزان آگاهی ،نگرش و
عملکرد ک شاورزان شهر ستان جوین و درباره جنبههای بهدا شت محیطی ا ستفاده از آفتکشها در سال 1396
میباشد.
مواد و روشها این مطالعه از نوع بررسی توصیفی -مقطعی است و جامعه مورد مطالعه ،کشاورزان شهرستان جوین
استان خراسان رضوی هستند .حجم نمونه انتخاب شده  100نفر از کشاورزان شهرستان جوین است که به روش
تصادفی ساده انتخاب شدهاند .ابزار جمع آوری اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامه استانداردآگاهی و نگرش میباشد
و تجزیه و تحلیل دادهها با آمار توصیفی و آنالیز پیرسون و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  20انجام شده است.
یافتهها میانگین نمره شرکتکنندگان در مطالعه برای آگاهی ،نگرش و عملکرد کشاورزان در رابطه با موارد بهداشتی
و رعایت اصول ایمنی در حین سمپاشیاند  12/43به دست آمد که قابلقبول میباشد اما میانگین نمرات برای
میزان عملکرد نمره قابلقبولی نمیباشد ( .)5/46همچنین آنالیز پیرسون داده ها نشان داد که بین آگاهی و نگرش
کشاورزان ،رابطه معنیداری وجود دارد ).)p-Value>0.05
نتیجهگیری عملکرد کشاورزان مورد مطالعه در خصوص استفاده از سموم و اثرات آنها مناسب و قابلقبول نمیباشد
که این امر ،ضرورت آموزش علمی و عملی کشاورزان را آشکار میسازد تا با اجرایی شدن این آموزشها شاهد کاهش
مقدار سم مصرفی و در نتیجه ،کاهش آلودگی محیط زیست توسط کشاورزان باشیم.

 .1مقدمه
رشد روزافزون جمعیت ،نیاز به تولیدات کشاورزی و مواد
غذایی را در جهان روز به روز بیشتر می کند و این در حالی
است که هر ساله ،مقادیر زیادی از محصوالت زراعی در مزرعه
یا انبار ،مورد گزند آفات قرار می گیرند که لزوم حفاظت
محصوالت را بیشتر می نماید ( .)1امروزه در بیشتر کشورهای
جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه ،آفت کش ها و

مبارزه شیمیایی ،نقش اصلی را در حفاظت از محصوالت ایفا
می کند ( . )2استفاده از سموم نه تنها بر سالمت انسان
تأثیرات منفی قابل توجه دارد بلکه بر عوامل مختلف محیطی؛
نظیر خاک ،آب های سطحی و زیرزمینی ،بهره وری محصول
و محیط گیاهی نیز تأثیر دارد ( . )3با وجود تأثیرات زیست
محیطی و بهداشتی سموم و آفت کش ها ،کشاورزان در
کشورهای در حال توسعه همچنان به استفاده روزافزون از
سموم ادامه می دهند .طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی
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منحصربه فردی است که آن را از سایر شهرستان های استان
متمایز ساخته است .این منطقه دارای بیش از  55431هکتار
سط ح زیر کشت آبی و  8411هکتار سطح زیر کشت دیم
است .بیشترین محصوالت زراعی و باغی شهرستان ،گندم،
جو ،چغندر قند ،ذرت دانه ای ،کلزا ،هندوانه آبی ،انگور و گردو
می باشد .از عمده محصوالت زیر کشت آبی ،چغندرقند و
هنداونه است ( . )12پتانسیل باالی کشاورزی و مصرف زیاد
سموم دفع آفات در این منطقه ،خطرات باالیی برای آلودگی
خاک و آب توسط آفت کش ها ایجاد می کند ( .)13به طور
کلی ،کشاورزی گسترده در این شهرستان ها عالوه بر آلودگی
آب ها ،آفت کش ها می توانند به محصوالت غذایی و در نتیجه
به چرخه غذایی انسان ،وارد شوند .با توجه به اینکه
کشاورزان ،مصرف کنندگان نهایی آفت کش ها هستند؛
بنابراین ،دانش و رفتار آنها در مورد استفاده ایمن و دفع این
ترکیبات می تواند نقش مهمی در کاهش آلودگی
محیط زیست و مشکالت بهداشتی برای خود و جامعه به طور
کلی بازی کند ( . )14عالوه بر این ،نیاز به ارزیابی استفاده از
آفت کش ها در جمعیت روستایی ،به ویژه در کشورهای در
حال توسعه ،ضروری است ،به خصوص در مناطقی که
کشاورزان کمتر آموزش دیده مانند شهرستان های جوین که
صادرات محصوالت کشاورزی را دارند .از سوی دیگر ،عوامل
مؤثر بر مدیریت مناسب آفت کش ها هنوز شناخته نشده است؛
بنابراین هدف این مطالعه ،بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد
کشاورزان شهرستان جوین در خصوص استفاده از آفت کش ها
می باشد.

) (WHOکشورهای در حال توسعه حدود  20درصد از کل
سموم تولیدی را مصرف می کنند و این تکنولوژی ذاتاً
خطرناک در یک محیط بدون آموزش صحیح در حال ترویج
و افزایش می باشد ( . )4براساس آمار منتشر شده ،مصرف
سموم کشاورز ی در ایران باال است ).(5
به دلیل نبود آموزش و دستورالعمل در مورد مدیریت
مناسب مقادیر کم زباله های سمی و مواد شیمیایی خطرناک،
اغلب این مواد در اطراف روستاها و مناطق شهری رها
می شوند .استفاده مجدد از ظروف خالی آلوده برای مصارف
خانگی که غالباً در بسیاری از مناطق در حال توسعه شناخته
شده است ،یکی دیگر از خطرات عمده بهداشتی می باشد (.)6
پسماند آفت کش ها شامل زائدات محلول های اسپری،
باقی مانده سموم که در ظرف های مورد استفاده باقی
مانده ا ند ،پساب ناشی از شستشو ،ظروف خالی آفت کش ها و
سموم تاریخ گذشته می باشد .دفع مناسب پسماند آفت کش ها
یک بخش مهم مسئولیت استفاده از آفت کش می باشد.
آب های آلوده به آفت کش ها یک خطر بزرگ برای گیاهان،
حشرات مفید ،ماهیان و سایر موجودات آبزی می باشد (.)7
همچنین رواناب ها و رسوبات همراه آن ،یک حالت اولیه از
انتقال سموم آفت کش از زمین های کشاورزی به اکوسیستم
آبی را نشان می دهند و آلوده شدن آب ها با سموم میتواند
تهدید مهمی برای منابع آب آشامیدنی و اکوسیستم آبی
باشد .در بررسی های انجام شده در نقاط مختلف ایران،
استفاده نادرست از سموم در بیشتر موارد به ضعف آگاهی
استفاده کنندگان آنها مربوط بوده است ( . )8مواردی نظیر
نبود چارچوب قانونی مربوط به استفاده از سموم در
کشورهای در حال توسعه و نبود آموزش الزم برای جمعیت
روستایی ،در مطالعات مشابه ذکر شده است ( .)9مطالعات
روی آگاهی و عملکرد کشاورزان نشان می دهد که استفاده
نادرست از سموم در کشورهای در حال توسعه ،متداول است
که نیاز بیشتر به تحقیق برای تمرکز بر روش های ساده برای
نظارت به منظورگسترش و ارزیابی مداخالت سریع محلی را
ایجاب می کند .آگاهی کشاورزان از خطرات آفت کش ها که
باید واقعی و درست باشد ،برای جلوگیری از مسمومیت های
حاد ،مهم است .باورهای غلط کشاورزان و کارگران برای
حفاظت از محصوالت در برابر خطرات ،ظرفیت محیط زیست
را مختل میکنند (.)11 ,10
شهرستان جوین در شمال غربی شهرستان سبزوار قرار
گرفته است و در ارتفاع متوسط منطقه  1100متر می باشد.
این ناحیه ،به دلیل موقعیت کشاورزی ،دارای ویژگی های

 .2مواد و روشها
این مطالعه از نوع بررسی مقطعی ( )Cross-sectionalاست
و جامعه مورد مطالعه ،کشاورزان شهرستان جوین استان
خراسان رضوی می باشد که با هماهنگی و حضور کارشناسان
جهاد کشاورزی انتخاب شده اند .طبق تقسیمات کشور،
شهرستان مورد مطالعه با  2بخش 4 ،دهستان و  54روستا
در شمال سبزوار واقع شده است .در این مطالعه برای بررسی
آگاهی و نگرش کشاورزان نسبت به مصرف و باقی مانده سموم
تعداد  100کشاورز با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید:
حجم نمونه مورد نیاز با توجه به مطالعات مشابه و با
ا ستفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه برای مطالعات مقطعی
و با در نظر گرفتن  p=0.0 5و دقت  100، d=0/07نفر
انتخاب شد.
)𝑝 𝑧 21−𝛼 × 𝑝(1 −
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روایی و پایایی پرسشنامه در مطالعات مشابه پشین مورد
محاسبه قرار گرفته است .داده های به دست آمده از مطالعه،
با استفاده از آمار توصیفی و آنالیز پیرسون ،ضریب همبستگی
و با کمک نرم افزار  SPSS.20تجزیه و تحلیل شد.

ساختار پرسشنامه ،استاندارد بود و بر اساس مطالعات
گذشته و با تغییرات جزئی ،طراحی شد .ابزار جمع آوری
اطالعات در این پژوهش پرسشنامه بود .بدین صورت که
پرسشنامه شامل پنج قسمت اصلی بود :بخش اول سؤاالت
مربوط به اطالعات فردی و زمینه ای (سن ،جنس ،وضعیت
تأهل ،میزان تحصیالت ،سابقه فعالیت کشاورزی ،نوع
محصول کشت داده شده ،نوع سموم مورد استفاده) ،بخش
دوم سؤاالت مربوط به آگاهی و عملکرد در رابطه با موارد
بهداشتی و رعایت اصول ایمنی در حین سم پاشی ،بخش سوم
سؤاالت مربوط به آگاهی کشاورزان از مخاطرات محیطی
استفاده از آفت کش ها و بخش چهارم و پنجم مربوط به
عملکرد و اقدامات پیشگیرانه (در زمینه دفع جعبه یا قوطی
ضایعات سموم) آنان در مورد مخاطرات محیطی آفت کش ها
بود .سؤاالت مربوط به بخش سالمتی ،از سؤاالت سایر
مطالعات انتخاب شد که عالئمی که در طول  24ساعت بعد
از عملیات سم پاشی گزارش شد .این سؤاالت شامل (عطسه،
سرفه ،تحریک پوستی یا چشمی ،استفراغ ،تهوع) بودند.

 .3یافتههای پژوهش
اطاعات آماری درباره دموگرافیک کشاورزان در جدول 1
نشان داده شده است .میانگین سنی افراد شرکت کننده ±8
 39سال ،تحصیالت  34درصد افراد دیپلم ،میانگین تجربه
کاری  13±8که  39درصد از آنها باالی  15سال و  53درصد
متاهل بودند 51 .درصد از کشاورزان ،میزان کشت بین  5تا
 10هکتار داشتند و بیشترین ( 68درصد) محصول کشت
شده از نوع زارعی بود .نتایج آ نالیز آماری نشان داد که ضریب
همبستگی خوبی بین آگاهی و نگرش با سطح تحصیالت و
سابقه تجربه کشاورزی وجود دارد ولی بین عملکرد کشاورزان
با متغیرها ،ضریب هبستگی وجود ندارد.

جدول  .1اطالعات آماری درباره دموگرافیک کشاورزان

قبولی  12/43در نگرش و آگاهی برای افراد و میانگین نمره
برای عملکرد کشاورزان نسبت به سموم و آفت کش ها 5,46
به دست آمد .نتایج ،بیانگر این است که جمع آوری قوطی های
خالی آفت کش ها توسط سازمان های مربوط یا کارخانجات
تولیدکننده سموم صورت نمی گیرد و بیش از  65درصد از
کشاورزان ،ضایعات سموم ( قوطی های سموم) و آفت کش ها
را بعد از استفاده ،در داخل زباله های شهری می اندازند.

نتایج مربوط به اگاهی ،نگرش و عملکرد کشاورزان در
رابطه با موارد بهداشتی در جدول  2و  3آورده شده است.
آنالیز آماری نشان داد که میزان آگاهی و نگرش کشاورزان
در رابطه با موارد بهداشتی ،معنادار بوده است p-0,004
≤ ، valueولی عملکرد کشاورزان در رابطه با موارد بهداشتی،
معنادار نبوده است ( .) p-value≥ 0,4همچنین میانگین نمره
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جدول  .2سؤاالت مربوط به آگاهی ،نگرش و عملکرد کشاورزان در رابطه با موارد بهداشتی و رعایت اصول ایمنی در حین سمپاشی

جدول  .3رفتار عملکرد کشاورزان در خصوص نگهداری و دفع سموم
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طوری که مشاهد شد که  65درصد از آنها سموم را در منازل
شخصی نگهداری می کنند که می تواند تهدید ی برای سالمتی
فرزندانشان و آلودگی آب و غذا باشد .در مطالعه  Yangدر
سال  2014گزارش شد که حدود  25درصد از کشاورزان،
سموم را در منازل نگه داری می کنند که دلیل این اختالف
باال می تواند نبود مکان امن در مزارع شان برای نگه داری
سموم باشد (.)17
آگاهی ،نگرش و عملکرد کشاورزا ن در رابطه با تأثیرات
بهداشت محیطی ،در جدول توزیع فراوانی مطلق و نسبی
میزان آگاهی و نگرش و عملکرد نشان می دهد که اگر چه
صدک باالیی از جامعه ،آگاهی و نگرش خوبی دارند ولی باز
هم متأسفانه در حوزه عملکرد ،موضوع بلعکس شده (متوسط
درصد  )62و (ضعیف 32درصد) و در را بطه با موارد بهداشتی
و رعایت اصول ایمنی در حین سم پاشی نشان دهنده عملکرد
ضعیف کشاورزان در رابطه با تأثیرات زیست محیطی سموم
است؛ در حالی که در واحد نگرش و آگاهی ،نمره متوسط و
خوبی داشتند .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که چندین
فاکتور از قبیل سن ،تحصیالت ،میزان کشت محصول و تجربه
کشاورز می تواند بر مقدار سموم مصرفی و دفع سموم باقی
مانده ،مؤثر باشد؛ به طوری که تمایل به سود بیشتر در بین
کشاورزان باتجربه و تحصیالت کمتر ،منجر به افزایش
استفاده از سم وم و رعایت نکردن جنبه های بهداشت محیطی
در مورد باقی مانده سموم و ظروف آنها اقدام می کنند که
می تواند موجب خسارت به محیط زیست گردد ).(18, 19
بر اساس نتایج حاصل از مطالعه،کشاورزان برای کاربرد
سموم و آفت کش ها آموزش ندیده بودند ولی آگاهی و نگرش
کشاورزان منطقه جوین در خصوص جنبه های بهداشت
محیطی و استفاده از سموم آفت کش در حد قابل قبولی بود
اما عم لکرد بسیارضعیف آنها نشان دهنده نبود انگیزه برای
عملکرد مناسب می باشد .تالش برای ایجاد انگیزه از طریق
ترغیب مصرف کنندگان به افزایش توجه به مصرف مواد سالم
( ) GAPیا محصوالت ارگانیک که خود باعث افزایش انگیزه
کشاورز برای تولید محصول سالم می شود ،همجنین رفتار
نا درست کشاورزان در مورد دفع پسماند سموم از طریق دفع
آنها در زباله های شهری و دور انداختن در زمین های اطراف
می تواند اثرات نامطلوبی بر سالمتی بشر و محیط زیست
داشته باشد.

 .4بحث و نتیجهگیری
در میانگین سنی  34-39در افراد مورد مطالعه با انحراف
معیار  ±8/031می باشد .میانگین سنی تقریباً جوان و انحراف
معیار پایین ،نشان دهنده نبود پراکندگی سنی در افراد مورد
مطالعه است .افرادی که از لحاظ سنی در یک دوره نزدیک
به هم قرار دارند و به طبع ،سلیقه مشابه و میانگین تجربه
کاری ،تأکیدی بر نزدیکی افراد مورد مطالعه به یکدیگر از
لحاظ مختلف دارد که این برنامه ریزی و تصمیم گیری های
مدیریتی را آسان تر و عملی تر می کند ( ،)15همچنین نتایج
نشان می دهد که میزان تحصیالت اکثریت گروه هدف ،در
سطح پایین قرار دارد .قرارگیری حدود  90درصد از افراد در
گروه هدف در تحصیالت کمتر از دیپلم ،نگران کننده است
که باید مورد توجه قرار گیرد .رعایت نکردن دستورالعمل
روی قوطی سم در هنگام سم پاشی ،مخلوط کردن ،نحوه
استفاده و موارد استفاده ،دوره سم پاشی به خصوص دز یا
مقداری سمی که باید با آب حل شود می تواند مشکالت
عمده ای ایجاد کند .نتایج این مطالعه همچنین نشان داد با
وجود اینکه کشاورزان آموزش یا شرکت در کارگاه آموزشی
در زمینه کاربرد سموم نداشتند ولی اکثر کشاورزان ،دانش و
اگاهی کافی در مورد تأثیرات سموم داشتند ولی نگرش و
عملکرد آنها ضعیف بود .نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه
شرفی که در کرمانشاه انجام شد مطابقت ندارد؛ به طوری که
در مطالعه ایشان گزارش شد که کشاورزان کرمانشاه در مورد
استفاده از سموم آگاهی کافی نداشتند ( ، )9شاید دلیل این
مسئله این باشد که کشاورزان شرکت کننده در مطالعه حاضر،
دانش و آگاهی کافی را از طریق کالس های آموزشی یا تجربه
باال در کشاورزی ،دریافت کرده اند (.)16
جدول شاخص های توصیفی آگاهی ،نگرش و عملکرد
واحد مورد پژوهش ،نشانگر این است که میانگین افراد نمره
قبولی  12/43در نگرش و آگاهی بوده است ولی متأسفانه
نمره بسیار پایین ( ) 5/46در عملکرد گرفته اند .صدک باالی
واحد مورد پژوهش در حیطه عملکرد متوسط به پایین (86
درصد) بوده اند؛ در حالی که  85درصد همین افراد از لحاظ
حیطه نگرش وآگاهی ،از حد متوسط باالتر هستند .نتایج این
مطالعه نشان داد با وجود اینکه اکثر کشاورزان ،آگاهی و
دانش کافی در زمینه اثرات سموم بر محیط و انسان دارند
ولی رفتار و عملکرد آنها نسبت به رعایت نکات ایمنی و
بهداشت محیط در مورد سموم و آفت کش ها ضعیف بود؛ به
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Abstract
Introduction: In recent years, the uses of chemical pesticides in
agricultural crops more than the world standards. The aim of this study
was evaluate the knowledge, attitude and practice of farmers in Jovuin
on the environmental health aspects of pesticide use in the 2018 years.
Materials and Methods: This is a cross-sectional study. The population
of this study is farmers of Jouvin of Khorasan Razavi province. The
sample size for study was 100 farmers. The data obtained with a standard
questionnaire and data analysis was performed using SPSS version 20
software.
Results: The knowledge, attitude and practice of farmers in relation to
environmental health and safety principles during spraying indicate that
the average score was 12.43 in attitude and awareness, but the very low
mean score of individuals (5.46) in the performance. Also Pearson
analysis showed the have scientific relation with attitude and awareness.
(P-Value>0.05)
Conclusion: The practice of farmers in this study has received a very
low score. This subject requires the scientific and practical training of
farmers so that they can be used to reduce the amount of toxins consumed
and thus reduce the pollution of the environment.
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