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 چکیده

گذارد. زیست و کشاورزی بر جا میها پس از استفاده در مزرعه عواقب بسیار خطرناکی را بر محیطکشدفع غیربهداشتی ضایعات آفت

 .استها کشقروه نسبت به ضایعات آفتکاران روستایی شهرستان  این پژوهش تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مدیریتی گندم از هدف

. نفر تعیین شد 170حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران (. N=1700) جامعه آماری تحقیق شامل گندم کاران کشت آبی بود

ن و ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با نظر متخصصا بندی متناسب تصادفی بود.گیری طبقهروش نمونه

های مدل معادالت ساختاری نشان داد بین یافته. گرفت مورد تأیید قرار AVEو  CRپایایی آن با استناد به ضرایب آلفای کرونباخ، 

همچنین، . شتدانش و منابع اطالعاتی کشاورزان با نگرش ایشان نسبت به استفاده از سموم شیمیایی رابطه مثبت و معناداری وجود دا

 ها را داشتند.کشاز تغییرات رفتار مدیریتی گندم کاران نسبت به ضایعات آفت %71 نگرش توانایی تبیین های دانش ومتغیر

 کشاورزی. ؛کردستان ؛رفتار ؛پسماند سموم :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه -1
آفات از عوامل اصلی کاهش تولید محصوالت کشاورزی 

ساالنه  دهدیمآمارهای جهانی نشان  کهیطوربههستند، 

 هوسیلبهدرصد از محصوالت کشاورزی  32 تا 20 حدود

ضرر و (. Bondori et al. 2019a)رود آفات از بین می

زیان بالقوه ناشی از هجوم آفات ممکن است متفاوت باشد. 

 50کمتر از و زیان  ضرردر میان محصوالت زراعی این 

 مثالعنوان)به %80 بیش از تا( جو مثالعنوان)به درصد

 ;Bondori 2018)متفاوت است ( و پنبه چغندرقند

Hashemi et al. 2009 توان گفت نیاز به بنابراین می(؛

این امر  .است ریناپذاجتنابسموم شیمایی در کشاورزی 

های شیمیایی کشسبب شده است که سموم و آفت

ی طیمحستیزهای علل آلودگی نیترمهمیکی از  عنوانبه

 ی زیادی در برداشته باشدهانهیهزو  شدهشناخته

(Bondori et al. 2019b) .موضوع کاربرد رونیازا ،

سموم شیمیایی در کشاورزی، در حال حاضر به یکی از 

 است شدهلیتبدهای مهم بشریت در جهان نگرانی

(Mancini et al. 2006 .) 

ها، ها، زه آبتولید پساب های کشاورزی باعثفعالیت

شوند. عوامل و اجزای پسماندها و گازهای آالینده می

توانند بخشی از ها میزیست پس از دریافت آالیندهمحیط

ها را طی فرآیندهای طبیعی پاالیش نموده و به ترکیبات آن

و مواد سازگار با خود تبدیل کرده و تعادل قبل را ایجاد 

از  .(Aghasafari and Ghorbani 2015)نمایند 

های مختلف تولیدی، بخش کشاورزی بیشترین میان بخش

این ارتباط  .زیست داردترین ارتباط را با محیطو نزدیک

طرف فرسایش و یک رابطه متقابل دوسویه است، ازیک

زیست، تأثیر منفی بر تولید و عملکرد تخریب محیط

ش محصوالت کشاورزی دارد و از جانب دیگر آلودگی بخ

رویه کودها و سایر مواد شیمیایی کشاورزی براثر مصرف بی

 کندزیست وارد میناپذیری را به محیطصدمات جبران

(Hashemi et al. 2009 .) 

 نیترخطرناکاز  هاکشآفتضایعات در این میان، 

در  هاسالتا  چراکههستند،  وخاکآبی هاکنندهآلوده

جبرانی را به حیات  رقابلیغو صدمات  مانندیممحیط باقی 

 .(Bondori et al. 2019c) کنندیمموجودات زنده وارد 

منجر به  هاکشآفتاز  ازحدشیبامروزه استفاده نادرست و 

افزایش میزان بقایای این مواد شیمیایی در محیط و 

 راتیتأثمحصوالت غذایی مورد مصرف گردیده که عالوه بر 

المتی عنوان خطری جدی برای سی بهطیمحستیز

 Ahmadi Gorji) باشدیممطرح  کنندگانمصرف

Kheili et al. 2019).  پسماندهای سموم در خاک اثرات

زی داشته تا جایی که این مواد نامطلوب بر موجودات خاک

گیاهان وارد زنجیره غذایی شده و  هوسیلبهپس از جذب، 

منجر به ایجاد اثرات سوء بر گیاهان و جانوران و انسان 

 (.Aghasafari and Ghorbani 2015)شوند. می

ی بخش کشاورزی ایران در هزاره سوم، هاچالش یکی از

 .محیطی استیستز یهابحران فرسایش منابع پایه و

(Bondori and Jamshidi 2018)  خرین بر اساس آ

زیست ایران یطمح، عملکرد 2016 گزارش منتشره در سال

و  105 در رتبه 32/66 کشور جهان، با نمره 180 در میان

کشور منطقه خاورمیانه و شمال آسیا نیز در  19در میان 

. برخی (Bondori 2018) رتبه سیزدهم قرار داشته است

یزی ربرنامه بر این باورند که اولین گام درنظران صاحب از

 زیست ویطمح برها کشآفت برای کاهش خطرات ناشی از

بررسی دانش، نگرش و منظور به انجام تحقیقاتیها انسان

در مورداستفاده  یهاکشآفت رفتارهای کشاورزان درباره

بنابراین،  .(Bondori et al. 2019b)کشاورزی است 

 بر مؤثر عوامل حاضر، تحلیل تحقیق انجام از کلی هدف

 نسبت قروه شهرستان روستاییگندم کاران  یریتیرفتار مد

 بود.ها کشآفت ضایعات به

 هامواد و روش -2

 نطقه موردمطالعهم -1-2
های استان کردستان در شهرستان قُروِه یکی از شهرستان

غرب ایران است میـانگین بارنـدگی سـالیانه منطقـه طبـق 

 Rezvania)باشد می mm 400-300 هواشناسـیآمـار 

دشت حاصلخیز قروه در محصوالت متعددی  (.2013

 تولید گندم رتبه اول در استان کردستان را دارد. ازجمله

 انتخاب نمونه - 2-2

کاران کشت آبی در  جامعه آماری این تحقیق شامل گندم 

 باشدمی 1399 ـ 1398شهرستان قروه در سال زراعی 

(1700=N.)  حجم  1997با استفاده از جدول کوکران

و برای افزایش ضریب د شنفر مشخص  137نمونه برابر با 

از روش  .نفر افزایش داده شد 170به  درمجموعاطمینان 
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برای انتخاب بندی متناسب تصادفی گیری طبقهنمونه

 موردتوجههای تحقیق استفاده گردید. طبقات نمونه

 ند.شهرستان قروه بود هایدهستان

 آوری دادهاجمع -3 -2

های کاربردی است. هدف از نوع پژوهش ازنظراین پژوهش  

محقق ساخت بود که شامل چهار  ایپرسشنامهابزار تحقیق 

بخش خصوصیات جمعیت شناختی، رفتار مدیریتی نسبت 

و نگرش  گویه 4دانش با ، گویه 8ها با کشبه ضایعات آفت

 گویه بود. 8با 

 دادها لوتحلیتجزیه-4 -2

 و  22SPSSvافزارهای توسط نرم شدهآوریجمع هایداده

2Smart pls  آماری قرار گرفتند وتحلیلتجزیهمورد. 

روایی ابزار تحقیق با استفاده از پنل متخصصین مورد تأیید 

 کاران گندم و دانش قرار گرفت برای تعیین سطح نگرش

نسبت به سموم شیمیایی از روش انحراف استاندارد از 

 استفاده شد. (ISDM) میانگین

 ها و بحثیافته -3
نسبت به سموم  گندم کاراننتایج حاصل از سنجش نگرش 

نگرش  %7/24 کهکند مشخص می (1جدول )شیمیایی 

نسبتاً مثبت و در حد  %30ی، منفنسبتاً  %5/23، منفی

سموم شیمیایی  یریکارگبهی نسبت به مثبت نگرش 8/21%

 .ی داشتندکشاورز در

 (=170n) یمیاییشنسبت به سموم  گندم کارانبندی نگرش سطح -1جدول 

Table 2 Level of attitude of farmers towards chemical pesticides (n = 170) 
Percentage Frequency Level Variable 

 منفی 42 24.7

هاکشآفت نگرش نسبت به  

23.5 
 

 نسبتاً منفی 40

30.0 
 

 نسبتاً مثبت 51

 مثبت 37 21.8
 مجموع  170 100.0

دهد که میزان یم( نشان 2همچنین، مندرجات جدول )

ها کشدانش گندم کاران نسبت به خطرات ضایعات آفت

 %4/29در حد ضعیف،  %6/20در حد خیلی ضعیف،  2/31%

درصد در حد خوب است. این نتیجه  8/18و  در حد متوسط

 .Aghili Nejad et al) پژوهشمطابقت با نتایج 

 پژوهش ها و نتایجیافتهداشت، ولی با  (2006

(Sabzehei et al. 2016) .مغایرت داشت 

 (=170nها )کشنسبت به خطرات ضایعات آفتبندی دانش گندم کاران سطح -2جدول 
Table 4 Classification of wheat farmers' knowledge towards pesticide waste dangers (n = 170) 

Variable level Frequency Percentage 

 هاکشدانش نسبت به خطرات ضایعات آفت

 31.2 53 خیلی ضعیف

 20.6 35 ضعیف

 29.4 50 متوسط

 18.8 32 خوب

 100.0 170  مجموع

گویان بین سن پاسخ (3های پژوهش )جدول بر اساس یافته

ها رابطه مثبت کشبا رفتار مدیریتی نسبت به ضایعات آفت

این نتیجه مطابق با نتایج . وجود دارد %5 دار در حدو معنی

های این یافتهاست.  (Golzardi et al. 2011) پژوهش
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دهد بین نگرش گندم کاران نسبت به یمتحقیق نشان 

سموم شیمیایی با رفتار مدیریتی ایشان نسبت به ضایعات 

 ها رابطه معناداری در سطح یک درصد یافت شد.کشآفت

 .Nazariyan et al) های تحقیقاتاین نتیجه با یافته

رات کاران نسبت به خطسو بود. بین دانش گندمهم( 2009

نسبت به  یشانا ها با رفتار مدیریتیکشضایعات آفت

یافت شد  %1ها رابطه معناداری در سطح کشضایعات آفت

 .Bondori et al)این نتیجه با نتایج مطالعات 

2019c,d )نشان داد (3 جدول) پژوهشنتایج  سو بود.هم 

ها با نگرش گندم کشمیان دانش از خطرات ضایعات آفت

داری سموم شیمیایی رابطه معنی کارگیریبهکاران در 

 هایپژوهش با پژوهشهای این یافته. دارد وجود

(Nazariyan et al. 2009) باشد.سو میهم 

ها و سایر کشکاران روستایی شهرستان قروه نسبت به ضایعات آفتهمبستگی بین متغیر تحلیل رفتار مدیریتی گندم -3جدول 

 (=170n) پژوهشمتغیرهای 

Table 7 Correlation between variable analysis of managerial behavior of rural wheat growers in Qorveh 

city towards pesticide residues and other research variables (n = 170) 

Variables Depended variable Correlation coefficient P-value 

 0/000 702.** نگرش دانش

 نگرش
رفتار مدیریتی نسبت به 

 هاکشضایعات آفت

**.798 0/000 

 0/000 758.** دانش

 0/050 1510.* سن
  %5داری در سطح ارتباط معنی *، %1داری در سطح ارتباط معنی **

کاران روستایی شهرستان قروه نسبت به ضایعات مدیریتی گندماثرات مستقیم و اثر غیرمستقیم تحلیل رفتار  -4جدول 

 هاکشآفت
Table 8 Direct and indirect effects of managerial behavior analysis of pesticide waste in rural wheat 

farmers of Qorveh city 

Depended variable Independed 

variable 
Direct 

effect 
 T value 

Indirect 

effect 
اثر علی 

 کل

ضریب 

 تبیین

 0.49 0.70 - **12.63  0.70 دانش نگرش

رفتار مدیریتی نسبت به 

هاکشضایعات آفت  
 

 0.66 27. **3.67  0.39 دانش
0.71 

 0.52 نگرش
 **4.99 - 0.52 

 %1داری در سطح ارتباط معنی **

یرمستقیم و مجموع غاثر مستقیم، اثر  (4) بر اساس جدول

اثرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته و همچنین 

یرهای متغ هوسیلبهمتغیرهای وابسته  2Rضریب تعیین 

حاضر بررسی  پژوهشفرضیه اول  اند.شدهمشخص مستقل

بر رفتار مدیریتی یمیاییشتأثیر نگرش نسبت به سموم 

بود. طبق نتایج  کشآفت گندم کاران نسبت به ضایعات

بر روی یمیاییشمشخص شد که نگرش نسبت به سموم 

 هاکشآفت رفتار مدیریتی گندم کاران نسبت به ضایعات

بنابراین ؛ دار در سطح یک درصد داردیمعناثر مستقیم 

گیرد. نتایج این فرض اول تحقیق مورد تأیید قرارمی

و همس( Bondori et al. 2019a,d)پژوهش با تحقیقات 

دانش نسبت به خطرات ضایعات  تأثیرفرضیه دوم  دربود. 

ها بر رفتار مدیریتی گندم کاران نسبت به ضایعات کشآفت

کش بررسی شد. نتایج حاکی از تأثیر مستقیم دانش آفت

( در سطح معناداری یک درصد بود. 39/0بر روی رفتار )

 .Bondori et al) هایپژوهشهای این نتیجه با یافته

2019a)  همسو بود. در فرضیه سوم نیز تأثیر دانش نسبت

ها بر نگرش گندم کاران نسبت کشبه خطرات ضایعات آفت
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. طبق نتایج، اثر قراردادسموم شیمیایی را مورد آزمون 

دار ( در سطح یک درصد معنی70/0مذکور با ضریب مسیر )

گیرد. یمبنابراین فرض سوم تحقیق مورد تائید قرار ؛ بود

 .Bondori et al)های تحقیقات ن نتیجه با یافتهای

2019b)  .با استناد نتایج  درمجموعهمسو بود

های دانش و نگرش ( متغیر4در جدول ) آمدهدستبه

تغییرات متغیر وابسته رفتار مدیریتی  %71توانایی تبیین 

را داشتند. اثر  هاکشآفتگندم کاران نسبت به ضایعات 

بر رفتار مدیریتی گندم  دهندگانپاسخیرمستقیم دانش غ

نقش میانجی نگرش ها )کشآفتکاران نسبت به ضایعات 

همچنین . تخمین زده شد 27/0با ضریب ( گندم کاران

از تغییرات واریانس متغیر نگرش گندم کاران نسبت  49%

به متغیر دانش گندم کاران از  هاکشآفتبه ضایعات 

  .ها مربوط استکشخطرات ضایعات آفت

 گیرینتیجه -4

 صهخال زیر موارد در توانمی را تحقیق این از حاصل نتایج

 :نمود

ورزان موردمطالعه نگرش نسبتاً مثبت و نیمی از کشا -1

 مثبت نسبت به سموم شیمیایی در کشاورزی داشتند.

 ضایعات راتخط به نسبت کاران گندم از نیمی دانش -2

 .دش ارزیابی ضعیف و ضعیف خیلی حدود در هاکشآفت

 تغییرات از %71 ،نگرش و دانش متغیرهای مسیر تحلیل -3

ها کشآفت ضایعات به نسبت گندم کاران مدیریتی رفتار

 .اندکرده بینییشپ را

که دانش نیمی از گندم کاران نسبت به با توجه به این

ها در حدود خیلی ضعیف و کشخطرات ضایعات آفت

واحد ترویج در سطوح د، ضروری است شضعیف ارزیابی 

ارتقاء  هنیزم درو دهستانی اهتمام الزم  استانی، شهرستانی

کار نسبت به خطرات ضایعات سطح دانش کشاورزان گندم

های ها را از طرق مقتضی نظیر برگزاری کارگاهکشآفت

آموزشی و با جلب مشارکت سایر واحدهای درون و 

و معرفی سازمانی داشته باشند. همچنین شناسایی برون

های کاربردی غیر شیمیایی کنترل آفات توسط واحد روش

گیری یک منظور شکلترویج جهت ارائه به گندم کاران به

زیست حرکت اساسی در راستای حفاظت محیط

شود همچنین پیشنهاد می .شودوخاک( پیشنهاد می)آب

 طریق از هاکشدفع استاندارد ضایعات آفت به دستیابی

 در موضوع این در که گیرد صورت افراد یهانگرش بهبود

گندم  صحیح آگاهی و دانش ارتقای نیازمند اول مرحله

. زیست استها بر محیطکشضایعات آفت خطرات کاران از

 نگرش و دانش کسب برای الزم زمینه کردن فراهم بنابراین

 بر هاآن مضرات و هاکشضایعات آفت خطرات از صحیح

 جهت مناسب قوانین وضع همچنین زیستمحیط انسان،

 ضروری و استاندارد الزمصورت به هاکشدفع ضایعات آفت

 .باشدمی
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Abstract  

Unhygienic disposal of pesticide waste after use on the farm has very dangerous consequences for the 

environment and agriculture. The purpose of the study was to analysis of factors affecting management 

behavior of rural wheat producers towards pesticide waste in Qorveh County. Statistical population of the 

research consisted of irrigated wheat producers (N= 1700). Sample size was determined 170 using the 

Cochran formula. Cases were selected through random proportional stratified sampling. The main research 

tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by experts and its reliability was 

confirmed by citing Cronbach's alpha, CR and AVE coefficients. The findings of the structural equation 

model showed that there was a positive and significant relationship between farmers' knowledge and 

information resources and their attitudes toward the use of chemical pesticides. Besides, knowledge and 

attitude variables were able to explain 71% of the changes in wheat farmers' managerial behavior towards 

pesticide wastes. 

Keywords: Agriculture; Behavior; Kurdistan; Pesticide Waste. 
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