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 مقاله پژوهشی

 (Originalpaper ) 

 چکیده

برای مبارزه با عوامل زنده کاهش تولید از  که ندهست در تمام دنیا ناچار کشاورزان :زمینه و هدف

 سالمت بر آن نامطلوبو پیامدهای  اثراتاز اصول دفع آفات و  کهدرحالی؛ ها استفاده کنندکشآفت

 آگاهی میزان بررسیباهدف  حاضر، . پژوهشطالعات اندکی دارندامزرعه،  زیست محیط و انسانی

شده  انجام 1396 سال در دامغان شهرستان یهاکشآفت دفع و کاربرد نگهداری، ینحوه از کشاورزان

 .است

ی محقق پرسشنامه 100ای تصادفی طبقه طوربه توصیفی و تحلیلی، مطالعه این در :کارروش مواد و

 توسط پرسشنامه تکمیل از پس .دیگرد توزیع دامغان شهرستان مختلف یهابخش انکشاورز بین ساخته

به توصیف و آنالیز اطالعات، بررسی سطح آگاهی  22نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  کشاورزان،

 کشاورزان و ارتباط آن با سایر عوامل پرداخته شد.

 نیب و در 62/7پژوهش  نیکننده در امردان شرکت انمی یسطح آگاه نیانگیمنتایج نشان داد که  :هایافته

ی بین میزان آگاهی زنان و مردان و بین سن و سطح آگاهی وجود نداشته داریمعنو ارتباط  بود ۸زنان 

است. دیگر نتایج، حاکی از این بود که سطح آگاهی برای تحصیالت باالتر از دیپلم، بیشتر از دیپلم و زیر 

 .(>05/0p)دیپلم بوده است 

 طوربهی آموزشی جهاد کشاورزی، هادورهبا توجه به اینکه سطح آگاهی افراد حاضر در  :گیرینتیجه

 کشاورزان، سواد سطح ارتقاء حضور نداشتند؛ لذا برای هادورهی بیشتر از افرادی بود که در این داریمعن

 .گرددیمتوصیه  ی مربوطههاسازمانو سایر  کشاورزی جهاد توسط ییهاکالس وها کارگاه برگزاری

  دامغان کشاورز، مسمومیت، ،کشآفت :کلیدیهایژهوا
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 مقدمه

 دکنندگانی، تولییروزافزون جهان به مواد غذا ازین

 نیدر ا .سوق داده است شتریمحصول ب دیتول یسو را به

از  یکنترل آفات نبات یاستفاده از سموم برا ،راستا

 شماریقبل مرسوم بوده است اما خطرات ب انیسال

آن  یایمزادر کنار  یاستفاده از سموم در کشاورز

به  لیتما ،گذشته یهاسال یباعث شده است که در ط

 با .ردیقوت گ ایدر دن نیگزیجا یهااستفاده از روش

 یاطور گستردهبه ،توسعهدرحال یدر کشورها حالنیا

 .(1،2)شود یاز سموم در کنترل آفات استفاده م

 شیافزا لیاست که به دل نیتوجه اقابل ینکته

 یدر کشورها ها،کشمصرف و در دسترس بودن آفت

 ،افتهیتوسعه یبا کشورها سهیتوسعه در مقادرحال

برخوردار  یتوجهقابل زانیبا سموم از م تیمسموم

 زده نیتخم نیتنها در کشور چ ،مثال عنواناست. به

غالباً از نوع ) هاکشفتبا آ تیشده است که مسموم

 هزار 175 مرگ به منجر انهیسال( باشندیارگانو فسفره م

از سراسر  یاساس گزارش آمار بر. (3)شود ینفر م

از  شیکش به ببا عوامل آفت هاتیجهان، تعداد مسموم

 ریومهزار مورد مرگ 20هزار مورد در سال با  500

در  تیوقوع مسموم زانیآمارها، م . طبقرسدیم

از موارد  شتریبرابر ب 13توسعه  درحال یکشورها

ز ا درصد ۸5که خود  باشدیم یکامالً صنعت یکشورها

(. 4) کنندیها را مصرف مکشآفت یجهان دیتول

 ایو  ی، تصادفیرعمدیصورت غ مواجهه انسان به

 ایکش متعاقب استفاده از سموم آفت ،اجتنابرقابلیغ

 آب، خاک، مانند هوا، ییهاطیها در محماندن آن یباق

 یای( و اشیی)بخصوص مواد غذا واناتیو ح اهانیگ

 و در حملکه  ی. افراد(5-7) افتدیم اتفاق  جانیب

کش دخالت استفاده از سموم آفت ای بینقل، ترک

آفت کش  یماده چیدارند. ه یادیمواجهه ز زیدارند ن

ها انسان یسالمت و زندگ یخطر برایکامالً مطمئن و ب

جا و  در صورت استفاده به حالنیوجود ندارد باا

 دکنندهیخطرات تهد توانیم ی،اصول بهداشت تیرعا

 .(۸)ها را کاهش داد کشمت آفتسال

 ،تیبا توجه به روند رو به رشد جمع رانیا در

که به  یازیو ن یمنابع در بخش کشاورز تیمحدود

 ؛وجود دارد یمحصوالت کشاورز دیتول شیافزا

آفات،  هیعل یو اصول یمنطق یهاضرورت انجام مبارزه

بر  دیهرز با تأک یهاو علفی اهیگزاییماریعوامل ب

و  متو حفظ سالی طیمحستیمسائل ز تیرعا

شود. یاحساس م شیپ از شیب ،بهداشت افراد جامعه

 یمبارزه برا مختلف یهاوهیش یریکارگباوجود به

هنوز  ییایمیسموم ش کاربرد ،انباریعوامل ز نیکنترل ا

دهد. در یها را به خود اختصاص مراهکار نیاز ا یسهم

هزار تن  ۸/15 یجمع فروش سموم کشاورز 1375سال 

هزار تن  2/27دار فروش سموم به مق 13۸0و در سال 

 قرنمیدر طول ن که گفت توانیم بیترت نیا به. دیرس

 ستیزطیمح هبتن، سم  ونیلیمکیبه  کیگذشته نزد

  .(۸،9)شده است کشور ما وارد

-از سموم و آفت یمتعدد لیشاورزان ما به دالک

 کنندیو نادرست استفاده م هیرویصورت بها بهکش

 یهاوجود فروشگاه توان بهی آن میکه از جمله

بر فروش  یعدم نظارت کاف فروش سم، رمجازیغ

فروش ، حد مجاز سم ازشیب ریمقاد یمحصوالت حاو

کشاورزان  یآگاهعدم  ی،پزشکاهیگ سموم بدون نسخه

که  یمحصوالت یهیرویآفات، کاشت ب از اصول دفع

کشاورزان  ریسا از یسنت تیتبع زیو ن برندیم ادیسم ز

در گزارش دفتر مطالعات گروه . (10)اشاره کرد 

 یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش یکشاورز

درصد سموم  66شده است که  اشاره 13۸۸در سال 

که  شودیو هند وارد م نیچ یهااز کشور یمصرف

 طبق ،گرید یاز سو .دارند نییپا تیفیارزان و ک متیق

 یباال متیق ،آب کشورو  خاک یسسهؤگزارش م
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-یمال ضعفهمچنین  و تیفیک باو  سموم مجاز

 عدم شود.یسم ارزان م دیخر به منجر ،کشاورزان

-کاهشو  سموم تیفیک کنترل یهاشگاهیآزما زیتجه

 ازنیز سالم  عیتوز ستمیسبب فقدان سسموم به تیفیک

 .(11)باشد می کشوردر  بروز مشکل لیدال

مصرف  ،جهان یمانند بسیاری از کشورها رانیدر ا

های اصلی کنترل عنوان یکی از روشها بهکشآفت

 ی،اهیگ یهاماریآفات و ب .(12)آفات مطرح است 

حمله  را مورد یکشاورز داتیاز تول درصد 32ساالنه 

 یمهم گاهیحفاظت از نباتات جا؛ بنابراین، دهندیقرار م

مصرف  زانیدارد. م رانیا یاقتصاد یهادر برنامه

، رانـیدر ا یاورزـموم دفع آفات کشـس یاالنهـس

ا، هکشحشره زانیم نیتن است. از ا هزار 24حدود 

 یباال زانیاز م بیها به ترتکشها و علفکشقارچ

 ،النیاستان گ نیهمچن؛ مصرف برخوردار هستند

و بلوچستان از  ستانیمصرف و استان س زانیم نیباالتر

 .(14, 13) مصرف برخوردار است زانیم نیکمتر

 دهدیو جهان نشان م رانیکاربرد سموم در ا یمقایسه

 5/25 ،در جهان هاکشمتوسط حشرهمصرف که 

متوسط  باشد؛ همچنینمیدرصد  45 ،رانیدرصد و در ا

 6/1۸ ،ها در جهانکشها و قارچکشکاربرد کنه

ها اختالف نیا .درصد است 25 رانیدرصد و در ا

ها در کشآفت زیاد رفمص انگریدار است و نمایمعن

 .(15) باشدیکشورمان م

، جهت حفاظت یها در کشاورزکشآفت

 یهاو علف هایماریاز آفات، ب اهانیمحصوالت و گ

عنوان عناصر به ییایمینهاد ش نی. اروندیکار مهب هرز

 ؛اندشده مدرن شناخته یهایدر کشاورز یضرور

 ستیز طیمح یاز منابع مهم آلودگ یکی کهیدرحال

ها له انسانجم از ،هموجودات زند یهستند که بر سالمت

 300از  شیب . استفاده(16) گذارندیم یمنف ریتأث زین

-کشآفت رینظ یو مصنوع ییایمیخطرناک ش بیترک

ها که باعث اختالل در کشعلف یی وایمیها، کود ش

 یکشاورز بیاز معا ندشویانسان م یسالمت ستمیس

از  درصد 60اند که نشان داده هاافتهی است. یکنون

درصد  30ها و کشدرصد قارچ 90سموم آفات، 

 زانیم .(17،1۸) باشندیزا مرطانس ،هاکشحشره

 یموجب اثرات حاد و مزمن بر سالمت این مواد، یتسم

عمدی یا  ورود به دلیلمعموالً  ،حاد ری. تأثگرددیم

-یاتفاق م به بدن ییایمیاز مواد ش یادیمقدار ز اتفاقی

شامل  یاز اثرات حاد سموم بر سالمت ییهاافتد. نمونه

، هی، تهوع، اسهال، استفراغ، التهاب رجهیسرگ

از  ییها. نمونهباشدیم گمر یو حت یپوست یهاشجو

 صشامل نق یسالمت بریی ایمیاثرات مزمن سموم ش

 ستمی، سرطان، صدمه به سیمثل دیتول صیعضو، نقا

 .(2) باشدیم یعصب ستمیس یهایماریبدن و ب یدفاع

بر اساس برآورد کارشناسان، هر دالر  

 4 رهیذخ هب منجر ،هاکشآفت دیدر تول یگذارهیسرما

منافع  شتریب ،وجود نیا . باگرددیغذا م دیدالر در تول

 یها روآن میاز اثر مستق یها تنها ناشکشآفت

 نیعملکرد است )هرچند ا شیمحصوالت و افزا

 میرمستقی( و اثرات غستیصادق ن شهیهم ،زیموضوع ن

از کاربرد  یناش یطیو مح اجتماعی ی،اقتصاد

موردنظر قرار نگرفته است.  یابیارز نیها در اکشآفت

تنها  یپاشصورت گرفته، در هنگام سم نیبر اساس تخم

و  انددهیها به بافت هدف رسکشدرصد از آفت 1/0

 ،رو نیا اند. ازشده رها طیها در محدرصد از آن 9/99

 جادیو ا یاقتصاد شرفتیدر توسعه و پ لیسهمنظور ت به

ها، برآورد کشکاربرد آفت حیصح استیتعادل در س

از پخش  یناش ستیزطیبه مح شدهلیتحم یهانهیهز

 است یهدف ضرورریموجودات غ یها روکشآفت

 تیمسموم وعیدر مورد بروز و ش یقیدق آمار .(19،20)

 یوجود ندارد ول رانیها در کشور اکشبا آفت

 ینگر در شهرها و گذشته مقطعی - یفیمطالعات توص
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موارد  ی،مناطق کشاورزدر  بخصوص و مختلف کشور

بخصوص با سموم )ها کشبا آفت تیاز مسموم یادیز

 مختلف کشور گزارش یهامارستانیبدر  (ارگانو فسفره

 .(21) شده است

 شیافزا ی،مصرف سموم در کشاورز یی کهآنجا از

 ،که کشاورزان رسدیبه نظر م ؛است داکردهیپ

از  یآگاه زانیم یبررس ینهیدر زم یاطالعات کاف

ها و اقدامات کش، کاربرد و دفع آفتینحوه نگهدار

 از حفاظت؛ بنابراین، ندارند هابا آن تیدر مسموم یفور

مولد  یرویها که ننآ یکشاورزان و افراد خانواده

سموم و  نهیمصرف به ؛روندجامعه به شمار می

با  تیمسموم وعیها، کاهش بروز و شکشآفت

و  یهای درمانکاهش هزینه ،ها و به دنبال آنکشآفت

 یضرورت اجرا ،زیستمحیط یگیری از آلودگپیش

طرفی با توجه به وضعیت  از کند.می هیطرح را توج نیا

قرار گرفتن آن به عنوان یکی از  کشاورزی دامغان و

هدف  با مطالعه نیای کشور، های تولید پستهقطب

، یکشاورزان از نحوه نگهدار یآگاه زانیم یبررس

ها در شهرستان دامغان در سال کشکاربرد و دفع آفت

 .پذیرفتانجام  1396

 

 کارمواد و روش

این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که 

ر بین کشاورزان شهرستان دامغان در صورت مقطعی دبه

 100شده است. در این مطالعه، تعداد  انجام 1396سال 

از مناطق مختلف  طور تصادفینفر از کشاورزان به

شدند. برای تصادفی سازی از روش شهرستان انتخاب 

ای استفاده و در این روش با کمک جهاد طبقه

ه به توجها با کشاورزی شهرستان دامغان پرسشنامه

شمال، جنوب، شرق و جمعیت کشاورز هر منطقه )

غرب شهرستان( به صورت تصادفی بین کشاورزان این 

مناطق تقسیم گردید. برای بررسی میزان آگاهی 

کاربرد و دفع  ،ینحوه نگهدارکشاورزان در خصوص 

ی نامه استفاده شد. پرسشنامهاز پرسش هاکشآفت

محقق ساخته بود مورد استفاده در این پژوهش از نوع 

که در سه قسمت طراحی گردید: بخش اول پرسشنامه، 

مربوط به اطالعات دموگرافیک و اطالعاتی چون سن، 

جنسیت و سطح تحصیالت، بخش دوم، بررسی میزان 

محیطی و شرایط ی زیستآگاهی کشاورزان در زمینه

سؤال  11ها که از کشداری، کاربرد و دفع آفتنگه

و در بخش سوم پرسشنامه،  فاده شدی استانهیچهارگز

های ی کشاورزان از برنامهمیزان مشارکت و استفاده

آموزشی جهاد کشاورزی و صدا و سیما مورد بررسی 

قرار گرفت. جهت بررسی کشاورزان از نظر سطح 

ای در سوال چهار گزینه 11آگاهی در خصوص سموم، 

نظر گرفته شد؛ بدین صورت که افرادی با پاسخ صحیح 

گرفته و  11ای، امتیاز سوال چهار گزینه 11ی به همه

دارای باالترین سطح آگاهی و سایر افراد با توجه به 

تر دسته بندی ی کسب شده در سطوح پاییننمره

 شدند.می

ها پس از طبقه بندی پخش و تکمیل پرسشنامه

مناطق مختلف شهرستان از نظر جمعیت کشاورزان، 

رزان مراجعه کننده به جهاد صورت تصادفی بین کشاوبه

کشاورزی و خانه بهداشت روستایی بود که توسط 

 ی این مراکز تکمیل شد.کارشناسان توجیه شده

پس از استخراج اطالعات، جهت انجام آنالیزهای 

 22ی نسخه SPSSافزار از نرم هاتوصیفی و تحلیلی داده

استفاده گردید. برای مقایسه سطح آگاهی میان زنان و 

دان، ارتباط بین سطح تحصیالت و سطح آگاهی و مر

ارتباط بین سطح آگاهی کشاورزان با شرکت در 

های آموزشی صدا های جهاد کشاورزی و برنامهکالس

پرسشنامه( از آزمون تی   13و  12و سیما )سواالت 

مستقل استفاده شد. برای بررسی ارتباط سطح آگاهی با 

 استفاده شد.سن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون 
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 هایافته

کننده در این پژوهش، کشاورز شرکت 100از بین 

 25از این تعداد،  بودند که درصد( ۸6) نفر مرد ۸6

درصد آنها دارای  ۸درصد دارای تحصیالت لیسانس و 

حاصل  جینتا(. 1تحصیالت فوق لیسانس بودند )نمودار 

 زنان و مردان از میانمستقل نشان داد که  یاز آزمون ت

داری وجود ندارد ارتباط معنی ینظر سطح آگاه

(05/0p>و م )مردان  نیب یسطح آگاه نیانگی

با انحراف معیار  62/7پژوهش  نیکننده در اشرکت

در  .بود 66/1با انحراف معیار    ۸ ،زنان نیو در ب 05/2

 ،افراد یو آگاه التیسطح تحص نیخصوص ارتباط ب

کرد که سطح  انیمستقل ب یآزمون ت ازحاصل  جینتا

صورت به ،پلمیباالتر از د التیافراد با تحص یآگاه

 پلمید ریز التیتحصدارای  افراداز  شتریداری بمعنی

 ANOVAحاصل از آزمون  جیو نتا (>05/0pاست )

 داشتنافراد با  یسطح آگاه نیانگینشان داد که م

 یو برا 35/7 پلمیو کمتر از د پلمید التیتحص

 باشد.می 21/۸ پلمیباالتر از د التیتحص

 

 
 کنندگانشرکتسطح تحصیالت در بین  تیوضع :1نمودار 

     

 65کننده در این پژوهش دامنه سنی افراد شرکت

در  کهییآنجا ازسال بود.  29/45سال با میانگین سنی 

ی فرد نیز بیانگر سابقه توانیمبین کشاورزان، سن را 

 یهمبستگ بیضرنجام آزمون آماری دانست؛ با ا

ه بکشاورزان  یآگاهمیزان سن و  نیب ، ارتباطیرسونیپ

 .(<05/0p) امدین دست

سؤال در  11در بخش بررسی سطح آگاهی، 

ی مختلف از کشاورزان پرسیده شد که نتایج هاطهیح

است. نتایج  شدهارائه 1طور خالصه در جدول حاصل به

 11هی کشاورزان از نشان داد که میانگین سطح آگا

در  آمدهدستبهبیشترین سطح آگاهی  بود. 6۸/7نمره، 

؛ باشدیم 2نمره و کمترین آن  11این پژوهش، 

 روش نیبهتریی مانند هاطهیحهمچنین کشاورزان در 

 ،درصد( 37) هاکشآفت یدارنگه ینحوه از یآگاه

 عالئم و درصد( 47) هاکشآفت با مواجهه خطرات

 یآگاه نیکمتردرصد(،  50) هاکشآفت با تیمسموم

 .داشتند را اطالعات و
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 پژوهش در شدهیبررسحیطه  11سطح آگاهی کشاورزان در : 1 جدول

 پاسخ نادرست% پاسخ درست% عنوان شماره

 50 50 هاکشمسمومیت با آفت عالئم 1

 23 77 هاکشآفت با مسمومیت در هنگام الزم اقدامات 2

 20 ۸0 هاکشآفت با فرد بدن از قسمتی آلودگی جهت الزم اقدام اولین 3

 21 79 یپاشسم هنگام در ازیموردن فردی حفاظت وسایل 4

 53 47 هاکشآفت با مواجهه خطرات 5

 27 73 زیستمحیط بر هاکشآفت اثرات 6

 6 94 هاکشآفت دارینگه شرایط 7

 4 96 در منزلها کشآفت دارینگه مکان ۸

 63 37 هاکشآفت دارینگه نحوه از آگاهی روش ترینبه 9

 19 ۸1 سم ظروف شدن خالیپس از  مناسب رفتار 10

 26 74 هاکشآفت با مواجهه در الزم اقدامات 11

 

کشاورز  100که از بین  دهدیمنتایج نشان       

ی هاکالسنفر در  47کننده در این پژوهش، شرکت

نفر  53کرده و  آموزشی جهاد کشاورزی شرکت

و با استفاده از آزمون تی مستقل  اندنکردهشرکت 

 افرادی که در مشخص گردید که سطح آگاهی

انحراف معیار(  ±)میانگین  اندکردهشرکت  هاکالس

آموزشی جهاد  هاکالسباالتر از افرادی است که در 

 .( >p 05/0) اندنکردهکشاورزی شرکت 

 

 
 

 های آموزشی جهاد کشاورزی و صداوسیماکشاورزان از برنامهمیزان استفاده  :2نمودار 

 

 گیرینتیجه و بحث

با توجه به اینکه قشر زیادی از جامعه را کشاورزان 

دهند و در حال حاضر، استفاده از سموم تشکیل می

-کشاورزی در این صنعت، بخش جدایی ناپذیر آن می

وهش باشد؛ به نظر می رسد که انجام مطالعاتی مانند پژ

حاضر و جهت بهبود آگاهی کشاورزان، در 
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های درگیر در این ها و مجموعههای ارگانریزیبرنامه

 بخش، کمک کننده خواهد بود.

یکی از معضالت اصلی کشاورزان کشور ما در 

بر سالمت شغلی  هاکشسوء آفتجهت کاهش اثرات 

ی و سوادکمافراد شاغل در این حرفه، میزان باالی 

 درصد 62بیش از  کهیطوربه؛ باشدیمی سوادیب

کننده در این مطالعه، سطح کشاورزان شرکت

 هاآندیپلم داشتند و تعداد کمی از تحصیالت زیر فوق

 .نددشیمبر روی برچسب  شده درجمتوجه اطالعات 

در  یبهتر یآگاه ،کشاورزان باسوادایج نشان داد که نت

داشتند؛ ا هکشداری و دفع آفتنحوه نگه ،هنگام کار

ی که مشابهی ها با توجه به مطالعههمچنین این یافته

ارزیابی زاده و همکاران، تحت عنوان توسط عبداهلل

پیامدهای مصرف  کاران شهرستان ساری ازآگاهی برنج

خطرات آن برای سالمت در سال  سموم شیمیایی و

 .(22) داردشده است؛ مطابقت انجام 1394 زراعی

که  دهدیمها، نشان ی حاصل از بررسیهاافتهی

سطحی  داری میان سن کشاورزان وارتباطی معنی

به دلیل  تواندیمآگاهی آنان وجود ندارد که این امر 

متر در سنین باالتر و نیز کشاورزی سطح تحصیالت ک

سنتی اشاره باشد. دیگر مطالعات، مانند پژوهشی که 

و  هانگرشتوسط قاسمی و همکاران، با عنوان 

داران استان فارس نسبت به کاربرد ی گلخانهرفتارها

صورت  13۸۸در سال  هاگلخانهسموم شیمیایی در 

 پذیرفت؛ به پایین بودن سطح سواد کشاورزان،

نیمی از  .(23) نمود دیتأکدر سنین باالتر  وصاًمخص

و  عالئمی، درست بهتوانستند که  مطالعه موردکشاورزان 

ها )مانند استفراغ، کشی مسمومیت با آفتهانشانه

ت شدن عضالت( را تشخیص دهند که سرگیجه و سف

. تعداد باشدیمی متوسط این کشاورزان بندرتبهگویای 

ی از پاسخگویان، اقدام الزم در صورت توجه قابل

ها را انتقال فرد کشمسمومیت افراد دیگر با آفت

ی اولیه و انتقال هاکمکمسموم به هوای آزاد، انجام 

دادند که مرکز درمانی تشخیص  نیترکینزدفرد به 

 ۸0ی خوب این افراد است؛ همچنین بندرتبهگویای 

معتقدند که در  مطالعه مورددرصد از کشاورزان 

ها، اولین کشصورت آلوده شدن قسمتی از بدن با آفت

ها محل آلودگی و شستناقدام باید خروج لباس آلوده 

 ؛ندقرارگرفتی عالی بندرتبهکه در  باشدبا آب و صابون 

شده توسط کشاورزان در این پژوهش با جاماقدامات ان

ی عبداهلل زاده و همکاران شده در مطالعهاقدامات انجام

 .(22) داردنیز همخوانی 

ورزان، اطالعات مناسبی در درصد کشا 75بیش از 

ی )مانند پاشسممورد وسایل حفاظت فردی در هنگام 

کش( داشتند که گویای و دست لباس کارماسک بینی، 

. باشدیمی عالی کشاورزان در این موضوع بندرتبه

کمتر از نصف تعداد پاسخگویان، آگاهی کافی جهت 

زایی و پایداری و عدم احتمال خطراتی مانند واکنش

ها را دارا بودند که کشیداری در مواجهه با آفتپا

گویای سطح خوب اطالعات کشاورزان در این 

با مشاهدات حسینی و  هاافتهموضوع است. این ی

همکاران، تحت عنوان میزان آگاهی کشاورزان 

، 13۸۸سال ی شغلی در هاتیمسمومخراسان جنوبی از 

له از ی حاصجهینتبا  هاافتهاما این ی مطابقت داشت

ی امدهایپشهرستان ساری از  کارانبرنجارزیابی آگاهی 

مصرف سموم شیمیایی و خطرات آن برای سالمت در 

زاده و همکاران صورت توسط عبداهلل 1394سال 

پذیرفت مطابقت ندارد و آنان بر پایین بودن اطالعات 

کشاورزان در استفاده از وسایل حفاظت فردی عقیده 

 .(22،24) داشتند

ی حاضر بیانگر آن است که کمتر از نصف مطالعه

های جمعیت کشاورزان شهرستان دامغان از برنامه

و سیمای جمهوری اسالمی ایران و جهاد  آموزشی صدا

ی برخی از مطالعات، هاافتهکشاورزی بهره بردند. ی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 z

an
ko

.m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             7 / 10

http://zanko.muk.ac.ir/article-1-490-fa.html


 ... آگاهی میزان بررسی     62

 55-64 /1399 بهار دانشگاه علوم پزشکی کردستان/ علوم پزشکی زانکو/ مجله

و تحت  1394سال مانند پژوهش شمس و همکاران در 

 اسدآبادعنوان سنجش نگرش کشاورزان شهرستان 

ارتباط آن با میزان مصرف  و داریپانسبت به کشاورزی 

ی زاده و ی دیگری از منتمطالعهی شیمیایی و نهادها

همکاران که بر روی کشاورزان استان فارس در سال 

صورت گرفت؛ نشان داد که افرادی با حضور  1393

های ی جهاد کشاورزی و برنامههاکالسبیشتر در 

ی رفتارها، بیشتر نسبت به انجام مایس و صداآموزشی 

 .(25) بودندمحیطی اقدام کرده  زیست

ی نهادها یهیرویبی ریکارگبههای اخیر، دههطی 

افزایش عملکرد، سبب تخریب و  منظور بهشیمیایی 

 5/50  کهییآنجا اززیست شده است. آلودگی محیط

این پژوهش از کننده در درصد کشاورزان شرکت

ی نگهداری و سطح آگاهی پایینی در خصوص نحوه

استفاده از سموم برخوردار بودند و از طرف دیگر به 

ها ی آنجهت حفظ سالمت کشاورزان و خانواده

نیروهای مولد جامعه، تنوع، گستردگی سموم،  عنوانبه

های کشاورزی، افزایش موارد مسمومیت با کشآفت

های باالی درمانی، بایستی ینههز و کاهشها کشآفت

 .آورند عملمسئوالن اقدامات مناسبی را به 

 

 یقدردان و تشکر

ی کارشناسی سرکار خانم این مقاله بر گرفته از پروژه

صدیقه افراسیابی، دانشجوی رشته بهداشت محیط دانشکده 

نویسندگان از ریاست  لهینوسیبدباشد. بهداشت دامغان می

علوم  دانشگاه شت شهرستان دامغان ومحترم دانشکده بهدا

-پزشکی سمنان به دلیل حمایت از این مطالعه قدردانی می

 نمایند. 
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Abstract 

Background and Aim: Despite farmers all over the world have to use different types of 

pesticides for combating the declining production factors, they know little about the 

principles of pest control and even its adverse effects on human health and the farm 

environment.  The purpose of this study was to Survey the Farmers' Knowledge about 

Pesticide Storage, Use and Disposal in Damghan City, Iran in 2017. 

Material & Method: In this descriptive and analytical study, 100 Researcher-made 

questionnaire were randomly distributed among farmers in different parts of Damghan. After 

completing the questionnaire by farmers, the information was analyzed by using SPSS 

software version 22. The farmers' knowledge and its relation with other factors have been 

addressed. 

Results: The results showed that the mean level of awareness was 7/62% between men, and 

8% among women, and there was no significant relation between knowledge of men or 

women, age, and the level of awareness. Also, the results showed that the level of awareness 

was higher in farmers with above diploma education  than those with diploma and under 

diploma education (p <0.05). 

Conclusion: Regarding the fact that those who used the agricultural Jihad training courses 

had significant higher level of awareness than those who did not attend these courses, 

Therefore; in order to promote the literacy level of farmers, workshops and classes are 

recommended by the Agricultural Jihad and other relevant organizations. 

Keywords: Pesticide, Farmer, Toxicity, Iran 
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