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  چکیده
 باروری کاهش مانند ،فراوانی هایچالش اخیر هایسال در که زیست محیط هایخطر ترینمهم از یکی

 این .است کشاورزی بخش در شیمیایی هایآالینده کاربرد است کرده ایجاد را ،زاییبیابان و کشاورزی هایزمین
 سبزی کشت در محیطی زیست هایآالینده کاربرد کاهش بر ترویجی و آموزشی هایبرنامه نقش بررسی به مقاله

 لحاظ از و کمی دیدمان لحاظ از ،تحقیق این .است پرداخته خوزستان استان در شوشتر شهرستان صیفی و
 سطح در کارانصیفی و سبزی آماری یجامعه .است شده انجام قیاسی ـ علی روش به که است یکاربرد هدف

 شهرستان کشاورزی جهاد مدیریت از شده اعالم آمار اساس بر که بود تن 151 شمار به شوشتر شهرستان
 نمونه حجم اند.نموده شرکت ترویجی آموزشی هایبرنامه یک در کمدست تاکنونها آن از تن 351 شوشتر
 در نکرده شرکت تن 11 و آموزشی هایبرنامه در کرده شرکت تن 62) تن 151 مورگان جدول اساس بر آماری
 و اهداف ،تحقیق ادبیات مرور اساس بر شده تدوین نامهپرسش ،تحقیق ابزار .شد تعیین( آموزشی هایبرنامه
 راعتز و کشاورزی ترویج متخصصان نظرسنجی از ،تحقیق ابزار روایی تأمین منظور به .بود تحقیق هایسؤال

 31 اب مقدماتی بررسی انجام با و شوشتر شهرستان جهادکشاورزی مدیریت و شوشتر واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 آماری یهاروش .آمد دستبه آن پایایی( θ=1/1) تتا پایایی ضریب محاسبه و آماری نمونه از خارج کارصیفی
 املیع تحلیل و خطی رگرسیون ،ترتیبی رگرسیون تحلیل ،اسپیرمن همبستگی ضریب ،تی آزمون شامل

 آن اربردک نظر مورد منطقه در که کشآفت شیمیایی هایسم کاربرد میزان تحقیق نتایج بنابر .بود اکتشافی
 ،(هکتار در کیلوگرم 25/3 میانگین با) سوین ،(هکتار در لیتر 9/2 میانگین با) دیکلرووس شامل دارد عمومیت
 کودهای و ،باال حد در( هکتار در کیلوگرم1 میانگین با) پراید استامی ،(هکتار در لیتر 3/2 میانگین با) دیازینون
 حد در ،(هکتار در کیلوگرم 161 میانگین با) نیترات و( هکتار در کیلوگرم 169 میانگین با) فسفات شیمیایی

 ،(تن 21) ترویجی و آموزشی کالس هایبرنامه در که افرادی ،شد مشخص تی آزمون از استفاده با .باشدمی باال
 هایکشت و( تن 23) علمی سمینارهای ،(تن 16) چندروزه آموزشی هایدوره ،(تن 51) ترویجی هاینمایشگاه
 هایآالینده از ترکم میزان به درصد1 سطح در داریمعنی اختالف با بودند کرده شرکت ،(تن 29) نمایشی

 و وزشیآم هایبرنامه نقش گربیان موضوع این .بودند نموده استفاده ،نکرده شرکت افراد به نسبت شیمیایی
 بیش کاربرد بر مؤثر هایعامل ترینمهم عاملی تحلیل .است شیمیایی هایآالینده از استفاده کاهش در ترویجی

 برای دولتی هایحمایت نبود ؛شناختی حیطه سطح بودن پایین :عامل چهار شامل یادشده هایآالینده حد از
 حصولم ارزیابی نبود و محصول بازارپسندی و اداری و قانونی هایبازدارنده نبود ؛جایگزین یهاروش از گیریبهره

  .باشدمی تولیدی
 صیفی و سبزی کشت ،شیمیایی هایآالینده ،ترویجی آموزش :واژگان نمایه

 یوند ینور نوراله آزاده :مسئول نویسنده
 noorivandi_a@yahoo.com :رایانامه
 11/12/96 :پذیرش  12/12/96 :دریافت
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 مقدمه
 و هاکشآفت از غیراصولی و رویهبی کاربرد

 کارایی میزان کاهش بر افزون شیمیایی کودهای
 یفراوان هایچالش تواندمی ،تولید یوربهره و یاقتصاد
 بردن بین از ،زراعی هایزمین باروری کاهش مانند

 داشته دنبال به را آبی منابع آلودگی و هاریزموجود
 یهامخاطره بر افزون (.2112 ،همکاران و لی) باشد

 هایبیماری گسترش ساز زمینه محیطیزیست
 ،ویلسون) است شده فراوان میر و مرگ و خطرناک

 در شـیمیایی یهـانهـاده از رویهبی کاربرد (.1999
 آلـودگی ،مردم سـالمتی تهدیـد بـر افزون ،یکشـاورز

 فرسـایش ،هاجنگل ینابود ،ازون الیـه تخریـب ،آب
 افزایش نتیجه در زمین دمای افـزایش ،خـاک شـدید
 لکم) استداشته دنبال بـه نیـز را یاگلخانـه یگازهـا
  (.1311 ،همکاران و یسعید

 در هایسودمندی غمربه شیمیایی یکودها
 در ،یکشـاورز محصـوالت تولیـد مقطعی افـزایش
 فیتکی افت سبب غیرعلمی و رویهبی کـاربرد صـورت

 نهایـت در و زراعـی یهــاخـاک عملکرد در اختالل و
 یکشاورز محصوالت تولید و گیاهـان رشـد کـاهش

 رودو سبب شیمیایی یکودهـارویه بی کاربرد .شودمی
 کادمیوم و سرب مانند خطرنـاک و سـمی یهاآالینده

 یکودها زیـاد کـاربرد ،چنینهم .شودمی خاک در
 در آب نگهداشـت ظرفیت کاهش سبب شیمیایی

 مقـاوت کـاهش و خاک فرسایش افزایش ،خاک
 آفـات برابـر در یکشـاورز محصوالت و گیاهـان

  (.1311 ،همکاران و عمـوئی) شـودمی
 در هاکشآفت و هایسم نادرست کاربرد امروزه

 ،لومصطفی) است جدی چالش کی ایران کشور
 ینتدو راهکارهایی نآ برای بایستی بنابراین (.2113

 تأیید موجود شواهد بنابرها آن اثربخشی هم که شود
 بر مروری با .باشند داشته اجرا قابلیت هم و باشد شده
 که شودمی معلوم ،هاشکآفت نادرست کاربرد علل
 رد هاشکآفت و هایسم کنونی مدیریت فرایند یهمه

 ،همکاران و دماری) دارد کیفی ارتقا به نیاز کشور
1392.)  

 هک شده باعث شیمیایی هایسم هیرویب کاربرد
 دیمف زنده هایموجود و حشرات رفتن نیب از بر افزون

 کاهش و شگوار دستگاه سرطان از ییباال میزان ،خاک
 ردیگ سوی از .شود شایع و بروز زیست محیط باروری

 انیآس ،اقتصادی صرفه علت به ییایمیش یهاکشآفت
 رطو به همچنان پذیریانعطاف و کارایی ،دسترسی

 شکاه یبرا اندازیچشم و شوندمی تفادهسا ایدهفزاین
 ،همکاران و نیاکی) ندارد وجود نیزها آن کاربرد
 مهار و مدیریت درها آن عملکرد این بر افزون (.2111
 و داماالس) است مشاهده قابل سرعت به زین آفات

 هب .دارند پذیرشی شایان کارکرد و( 2116 ،زادهعبداله
 کاربرد به یزیاد تمایل اغلب اورزانکش یلالد این
 به نسبت که حالی در ،دارند شیمیایی هایسم
 و انسانی سالمت برها آن وءس پیامدهای و هاگذاریاثر

 ،همکاران و داماالس) دارندن کافی آگاهی زیستمحیط
2116.)  

 با خود تحقیق در ،(1319) همکاران و زاد حسین
 محیطیزیست منافع یاقتصاد یگذارارزش عنوان
 ناستا در ،(شیمیایی هایسم کاربرد کاهش یهابرنامه

 اطارتب به توجه با ،رسیدند نتیجه این به ،خوزستان
 زمینه در کشاورزان دانش و آگـاهی سـطح مستقیم

 الزم یهـاآموزش است الزم ،محیطیزیست هایخطر
 کاربرد کـاهش یهـابرنامه اهمیت از آگاهی برای
 زانکـشاور بـه آفـات تلفیقـی مـدیریت مانند هایسم
 کـاهش یهابرنامه یاجرا که دریافتند و شـود داده

 تـوجهی شایان محیطیزیست منافع ،هایسم کاربرد
 و توسعه لذا ،دارند بدنبال مختلف یهـاالیـه در را

 از یجلوگیر یبرا هـابرنامـه ایـن یاجـرا
 کاربرد محیطـی زیـست زیانبار هایگذاریاثـر
  .است یضرور مختلف یهاالیه به هایسم

 نسبت اورزانکش دانش و آگاهی میزان یزمینه در
 و هایسم از رویهبی کاربرد سوء هایگذاریاثـر به

 انانس سالمت و طبیعی محیط بر شیمیایی کودهای
 تحقیقات برخی رد .دارد وجود مختلفی نتایج

 منفی هایگذاریاثـر ،ناآگاهی دلیل به نکشاورزا
 هزمین این در ای ،دکنننمی ارزیابی مهم را هایسم

 آن هایگذاریاثـر یا ،(2113 ،رحمان) دنندار نظری
 تربیش نتایج اما .دداننمی متوسط را تزیس محیط بر

 به نسبت اورزانکش که دهندمی نشان هابررسی
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 آگاهی زیستمحیط رب هاکشآفت کاربرد پیامدهای
  (.2111 ،برگ) داشتند مناسبی
 ،(2112) همکاران و آبانگ تحقیق نتایج بنابر

 رویهبی کاربرد آورزیان هایگذاریاثـر بر افزون
 شدن مقاوم بر توانمی ،طبیعی محیط بر هایسم

 ردیگ مفید حشرات رفتن بین از وها آن طغیان ،آفات
 استفاده .کرد اشاره زیانبار هایگذاریاثـر عنوان به

 و آسیب باعث شیمیایی هایسم رویهبی و نامناسب
 زیستمحیط به ناپذیرجبران گاهی و شدید هایزیان
  .شودمی

 نتایج در ،(1311) همکاران و سعیدیملک
 از رویهبی کاربرد که کردند بیان خود هایبررسی

 تهدید بر افزون ،یکشاورز در شیمیایی هایسم
 ینابود ،ازون الیه تخریب ،آب آلودگی ،مردم سالمتی

 زمین دمای افزایش و خاک شدید فرسایش ،هاجنگل
 تهداش دنبال به را یاگلخانه یگازها افزایش نتیجه در

  .است
 ماندهیباق غلظت ،(1316) همکاران و یخـداداد

 منابع در وکاربامـات ارگانوفسفره آفتکش هایسم
 و کردند یبررسـ را شهرهمدان آشامیدنی آب نیتأم

 آزمایش مورد هایسم ماندهیباق نیب که شد مشخص
  .است بوده توجه شایان شده برداشت یهـانمونه در

 در شیمیایی کودهای و هایسم توزیـع میزان
 یهـاقطـب از یکـی عنـوان به خوزستان استان

 هک یطور به ،باشدمی باال نسبتبه کشور یکشاورز
 ـهمرتب در گلستان و فارس ،مازندرانهای استان از پس

 یآمــار ســالنامه) دارد قــرار یکــشور چهـارم
 دهشـ انجـام یهـابررسـی نتایج بنابر (.1317 کــشور

 طـور بـه هایسم ،اسـتان مختلـف منـاطق در
 زمان و دوام و تأثیر دوره رعایـت بـدون ،رویـهبـی

 توسط ایمنی نکات رعایت بدون ،آن کاربرد مناسب
 تشخیص بدون و کشاورزی کارگران و کشاورزان

 شــوندمــی مــصرف زیان و آسیب عامــل دقیـق
  (.1317 ،دهقــانی)

 بــه تحقیقــی در ،(1317) همــکاران و کرمــی
 :ماننــد هایــیعامل ،یافتنــد دســت نتایــج ایــن

 کارشناســان و مروجــان بــا گفتگو و تمــاس
 و آموزشــی هایکارگاه ،رســانیاطالع ،ترویجــی

 یــرتاث ینتربیش ترتیــب بــه انبوهــی هایرســانه
 در زیســتی هایفنــاوری پذیــرش در را

  .داشــتند باغــی تالمحصــو
 نشان تحقیقی در ،(1392) همکاران و رودسری

 دارای ترویجی و آموزشی هایبرنامه اجرای که دادند
  .باشدمی محیطی زیست یهاآگاهی بر داریمعنی اثر

 دریافتند تحقیقی در ،(1395) همکاران و پورمؤمن
 یمحیط زیست رفتار بر تأثیرگذار و اصلی عامل که

 .است ترویجی و آموزش هایفعالیت در افراد مشارکت
 ترویجی و آموزشی هایدوره در تربیش که کشاورزانی

 اب مقابله برای گیریتصمیم در بودند کرده شرکت
 اردو منفی اثر زیست محیط بر کههایی فعالیت و اعمال

 صحیح مدیریت در و کنندمی عمل بهتر کندمی
  .باشندمی ترموفق کشاورزی عملیات

 که دریافتند( 1396) گرجی احمدی و محبوبی
 اب ترویجی آموزشی هایکالس در مشارکت میزان بین
 وجود مثبتی همبستگی مزرعه در سم مصرف نمیزا
 هدف با ترویجی هایکالس تشکیل استمرار .دارد

 هلجم از ،زیست محیط به مثبت نگرش ایجاد
  .است بوده مطالعه این پیشنهادهای

 خود تحقیق در( 1395) همکاران و زادهعبداله
 شیمیایی هاینهاده از که کشاورزانی که دریافتند
 خصوص در پایینی آگاهی سطح از کنندمی استفاده
 برگزاری ضرورت .برخوردارند هانهاده این مضرات

 دانش سطح افزایش و ترویجی و آموزشی هایدوره
 هایآالینده مخرب اثرات زمینه در کشاورزان
ها آن تحقیق در تأکید مورد موارد از ،شیمیایی

  .باشدمی
 نتیجه خود تحقیق در( 1392) همکاران و نعیمی

 طالعا متغیـر و کشـاورزی ترویـج متغیـر که گرفتند
 و آمـوزش رمتغیـ و درصـد یـک سـطح در رسـانی

 و مثبـت صـورت بـه درصـد پنـج سـطح در پژوهـش
 ثرا کشـاورزی زیسـتی فناوری توسـعه بر داریمعنـی

  .گذارنـدمی
 شمار که دریافتند( 1395) همکاران و آبادیعلی

 دانش بر کرده شرکت ترویجی و آموزشی هایدوره
  .دارد مؤثری نقش کاران گندم محیطی زیست



 6431، زمستان 34شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 16   

 خود تحقیق در ،(2112) کیاسر و اوتو چنینهم
 از یکی آموزشی هایبرنامه که کردند بیان

 افراد محیطی زیست عملکرد بر هامؤلفه تأثیرگذارترین
  .است

 شناسیروش
 هدف لحاظ از و کمی تیماه لحاظ از ،پژوهش این
 هک است یکاربرد نظر نیا از قیتحق .است یکاربرد

 خاص ینهیزم کی در یکاربرد دانش توسعه جهت در
 .دریگیم انجام یجار یهایزیربرنامه در استفاده برای
 به کمی هایپژوهش کلی چارچوب در پژوهش این

 نیز تحقیق این در استفاده مورد روش .رسید انجام
 لحاظ از چنینهم .است ایمقایسه -علی پیمایشی

 یجامعه .باشدمی ،میدانی هاداده گردآوری روش
 سطح در کارانصیفی و سبزی یهمه ،آماری

 کرده شرکت تن 351 که تن 151) شوشتر شهرستان
 نفر 511 و ترویجی و آموزشی برنامه یک در کمدست

 بر پژوهش یآمار ینمونه .باشدمی ،(نکرده شرکت
 نمونه شمار .شد محاسبه مورگان جدول ساسا

 دهکر شرکت شمار سهم تناسب به .بود تن 151آماری
 جامعه در ترویجی و آموزشی برنامه یک در کمدست
 تن 11 و کنندگان شرکت شمار بین از تن 62 ،آماری

 و آموزشی هایبرنامه در نکردگان شرکت شمار بین از
 نییتع یبرا پژوهش نیا در .شدند گیرینمونه ترویجی

 و یاانهکتابخ وهیش از قیتحق ینهیشیپ و ینظر یمبان
 فادهاست یکیالکترون منابع قیطر از جستجو چنینهم

 یجستجو و یاکتابخانه مطالعه از پس .است شده
 ،ینظر مستمر مطالعات موازات به و یکیالکترون
 ارابز عنوان به یآمار نمونه افراد برای ییهانامهپرسش

 و اطالعات یآورگرد آن از هدف که شد هیته قیتحق
 .باشدیم پژوهش سؤاالت و اهداف خصوص در نظرها

 یاتقیتحق اتیادب مرور بر هیتک با هانامهپرسش این
 امر نامتخصص هایآموزه از یریگبهره زین و مربوطه
 ظورمن به ترتیبی تتای بیضر .است یافته توسعه

 ییروا .شد محاسبه هانامهپرسش ییایپا صیتشخ
 و کارشناسان از ینظرخواه با زین نامهپرسش ییمحتوا

 تفادهاس با گاهآن و شد دییتأ موضوع با مرتبط استادان
 هب هانامهپرسش میدانی تکمیل و مشاهده ،مصاحبه از

 برخی پایایی سنجش برای .شد اقدام هاداده گردآوری
 فادهاست تتا پایایی ضریب از نامهپرسش هایقسمت از

 رد که یابزار تیقابل محاسبه یبرا ضریب نیا .شد
 ابطهر این در .است مناسب باشند کرتیل اسیمق سطح

 صیفی از گروهی بین در را نامهپرسش از نسخه 31
 31 با مقدماتی بررسی انجام با و شده تکمیل کاران
 ،(Ө=0. 8) تتا پایایی ضریب محاسبه و کارصیفی

 برای تی آزمون شامل آماری یهاروش .آمد دستبه
 آموزش ،آموزشی هایبرنامه در که کشاورزانی مقایسه

 ،(تن 21) ترویجی و آموزشی کالس :شامل)اند دیده
 آموزشی هایدوره ،(تن 51) ترویجی هاینمایشگاه
 و( تن 23) علمی سمینارهای ،(تن 16) چندروزه

 در که کشاورزانی با( ( تن 29) نمایشی هایکشت
 به)اند ندیده آموزش شده بیان آموزشی هایبرنامه
 میزان نظر از ،(تن 121 ،127 ،132 ،99 ،112ترتیب
 چه تا هاآموزش این شود مشخص تا هااالینده مصرف

 ضریب ،اندداشته نقش هاآالینده مصرف کاهش در حد
 زانمی بین رابطه سنجش برای اسپیرمن همبستگی

 اتخدم استفاده میزان ،ارتباطی هایوسیله از استفاده
 میزان با اقتصادی -اجتماعی هایویژگی و ترویجی
 رایب عاملی تحلیل و شیمیایی هایآالینده از استفاده
 محیط هایآالینده کاربرد بر مؤثر عوامل سنجش
  .بود طبیعی

 هایافته
 به مربوط متغیرهای وضعیت تعیین برای

 از یک هر به مربوط هایداده ،فردی هایویژگی
 ارایه 1 جدول در نتایج و بررسی نظر مورد هایزمینه

 بوده سن سال 57 بیشینه و سال 26 سن ،کمینه .شد
 و امهبرن در شرکت حسب بر آنان سنی میانگین .است
 این .بود سال 1/23 و 5/39 ترتیب به شرکت عدم

 در کرده شرکت افراد که است آن گربیان موضوع
 تریپایین سن دارای ترویجی و آموزشی هایبرنامه
 تشرک حسب بر بررسی مورد افراد ینتربیش .بودند

 تحصیالت دارای ترتیب به شرکت عدم و برنامه در
 با نوشتن و خواندن و درصد 23/53 با راهنمایی

  رکتش افراد تحصیالت بنابراین .اندبوده درصد 19/32
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 شرکت عدم و برنامه یک در حداقل شرکت حسب بر پاسخگویان فردی هایویژگی -6 جدول

 سطوح متغیر نوع
  نکرده شرکت  کرده شرکت
 شاخص درصد فراوانی شاخص درصد فراوانی

 1/23میانگین= 51/12 11 5/39میانگین= 72/17 11 سال 31 تا 26 
  55/29 26  71/31 22 سال 21 تا 31 سن

 16/23 21  65/31 19 سال 51 تا 21 
  19/32 31  91/12 1 سال 57 تا 51 

 تحصیالت

 19/32 31 =راهنمایی نما 16/1 5 نوشتن و خواندن
 نوشتن و خواندن = نما

 32/19 17  13/16 11 ابتدایی
 25 22  23/53 33 راهنمایی
  61/5 5  61/9 6 دبیرستان

  91/15 12  91/12 1 باالتر و دیپلم

 خانوار سویه

 6/2میانگین= 77/12 13 1/2میانگین= 51/22 12 3
2 23 11/37  31 11/23  
5 15 19/22  12 91/15  
6 11 13/16  23 12/26  

 جنس
 نما=مرد 77/12 13 نما=مرد 52/12 9 زن
  23/15 75  21/15 53 مرد

 تاهل
 نما=متأهل 19/9 1 نما=متأهل 12/2 3 مجرد
  91/91 11  16/95 59 متاهل

 
 شرکت عدم و برنامه یک در حداقل شرکت حسب بر پاسخگویان اقتصادی هایویژگی -2 جدول

 سطوح متغیر نوع
  نکرده شرکت  کرده شرکت
 شاخص درصد فراوانی شاخص درصد فراوانی

 آبی زمین میزان
 ( هکتار) 

 2/2میانگین= 19/12 72 2/5میانگین= 29/61 31 هکتار 5 تا 2
  62/13 12  19/22 15 هکتار 1 تا 5
  1 1  1 1 هکتار 11 تا 1
  27/2 2  52/12 9 هکتار 12 تا 11

 دیم زمین میزان
 ( هکتار) 

  91/15 12  19/22 15 زمین بدون
 7/1میانگین= 36/36 32 2/1میانگین= 13/9 11 هکتار 1
  91/21 36  97/21 13 هکتار 2
  21/3 3  91/12 1 هکتار 3
  21/3 3  91/12 1 هکتار 2

 سالیانه درآمد
 ( ریال میلیون) 

 7/216میانگین= 95/7 7 1/369میانگین= 19/22 15 211 تا 111
   12/56 51  13/29 11 311 تا 211
   23/35 31  77/26 29 211 تا 311

 وام میزان
 ( ریال میلیون) 

1 29 77/26  7 95/7  
 2/99میانگین= 59/21 19 1/25میانگین= 19/22 15 51 تا 11
  25/25 21  72/17 11 91 تا 51
  25 22  29/11 7 131 تا 91

 بوده باالتر ترویجی و آموزشی هایبرنامه در کرده
 نمونه اقتصادی هایویژگی بررسی منظور به. است

 آبی هایزمین میزان متغیر چهار ،بررسی مورد آماری
 مورد در شده دریافت وام میزان و سالیانه درآمد ،دیم و

 عدم و برنامه یک در حداقل شرکت حسب بر مخاطبان
. گرفت قرار بررسی و پرسشگری مورد ،شرکت

 جدول در بررسی از آمده دست به توصیفی هاییافته

 یآمار نمونه آبی هایزمین میزان میانگین. شد ارائه 2
 شرکت عدم و برنامه در شرکت حسب بر بررسی مورد

 افراد بنابراین. است بوده هکتار 2/2 و 2/5 ترتیب به
 دارای ترویجی و آموزشی هایبرنامه در کرده شرکت
 . باشندمی یتربیش آبی زمین

 مورد آماری نمونه دیم هایزمین میزان میانگین
 به شرکت عدم و برنامه در شرکت حسب بر بررسی
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 درآمد میانگین .است بوده هکتار 7/1 و 2/1 ترتیب
 ریال میلیون 211 بررسی مورد آماری نمونه سالیانه

 تشرک عدم و برنامه در شرکت حسب بر که است بوده
 این .است بوده ریال میلیون 7/216 و 1/369 ترتیب به

 رد کرده شرکت افراد که است آن گربیان نیز موضوع
 درآمد سطح دارای ترویجی و آموزشی هایبرنامه

 اربردک میزان تحقیق ینتیجه بنابر .هستند باالتری
  .است شده ارایه 3 جدول در هاکشآفت

 کشآفت کاربرد میانگین حاصل نتایج بنابر
 در لیتر 9/2 با برابر کارانصیفی بین در دیکلرووس

 هکتار در لیتر 5/2 تا 2 شده توصیه میزان) بود هکتار
 مس این از حد از بیش استفاده گربیان که( .باشدمی
 درصد 67/21 و 67/31شد مشخص چنینهم .باشدمی
 از ییباال بسیار و باال حد در ترتیب به کارانصیفی از

 ردکارب میانگین چنینهم .کنندمی استفاده سم این
 25/3 با برابر کارانصیفی بین در سوین آفتکش

 تا 5/2 آن شده توصیه میزان) بود هکتار در کیلوگرم
 از حد زا بیش کاربرد گربیان که( هکتار در کیلوگرم 3

 و 67/32شد مشخص چنینهم .باشدمی سم این
 و باال حد در ترتیب به کارانصیفی از درصد 67/22

  .کنندمی استفاده سم این از باالیی بسیار
 آفتکش کاربرد میانگین تحقیق نتایج بنابر

 هکتار در لیتر 3/2 با برابر کارانصیفی بین در دیازینون
 اشدبمی سم این از حد از بیش کاربرد گربیان که بود

 در لیتر 2 تا 5/1 هاصیفی برای آن شده توصیه میزان)
 درصد 33/23 و 33/31شد مشخص چنینهم (.هکتار

 از ییباال بسیار و باال حد در ترتیب به کارانصیفی از
 نتایج بنابر چنینهم .کنندمی استفاده سم این

 بین در پراید استامی کشآفت کاربرد میانگین
 رگبیان که بود هکتار بر کیلو 1 با برابر کارانصیفی
 هتوصی میزان) باشدمی سم این از حد از بیش کاربرد

 (.هکتار بر کیلوگرم 7/1 تا 3/1 هاصیفی برای آن شده
 از درصد 21 و 67/32شد مشخص چنینهم

 این از باالیی بسیار و باال حد در ترتیب به کارانصیفی
 یطمح بر آن زیانبار نتایج که کنندمی استفاده سم

  .است توجه شایان زیست
 
 

 آموزشی برنامه یک حداقل در شرکت حسب بر شیمیایی سموم کاربرد میزان -4 جدول

 میزان نوع
 نکرده شرکت   کرده شرکت

 شاخص درصد فراوانی شاخص درصد فراوانی

 دیکلرووس
 ( هکتار در لیتر) 

   1/6 6  2/22 15 5/1 ازتر کم
  12/3میانگین= 2/11 11 31/2میانگین= 1/33 21 2 تا 5/1
  5/12 11  3/19 12 5/2 تا 2
   7/39 35  2/16 11 3 تا 5/2

   6/29 26  5/6 2 3 از بیش

 سوین
 ( هکتار در کیلوگرم) 

  3/2 2  5/12 9 2 ازتر کم
 61/3میانگین= 1/9 1 19/3میانگین= 2/37 23 5/2 تا 2
  2/11 11  6/31 19 3 تا 5/2
  3/36 32  9/12 1 5/3 تا 3

  9/21 36  1/2 3 5/3 از بیش

 دیازینون
 ( هکتار در لیتر) 

  1 1  7/17 11 1 ازتر کم
 22/2میانگین= 5/12 11 95/1میانگین= 5/35 22 5/1 تا 1
  1/12 13  2/37 23 2 تا 5/1
  5/37 33  1 5 5/2 تا 2

  2/35 31  6/1 1 5/2 از بیش

 دیپرا یاستام
 ( هکتار در کیلوگرم) 

  1/6 6  1/9 6 3/1 ازتر کم
 1/1میانگین= 5/12 11 15/1میانگین= 29 11 3/1 تا 1/1
  6/13 12  9/21 26 7/1 تا 3/1

  1/39 35  1/16 11 1 تا 7/1
  3/27 22  2/3 2 1 از بیش
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 آموزشی برنامه یک حداقل در شرکت حسب بر شیمیایی کودهای کاربرد میزان -3 جدول

 ( هکتار در کیلوگرم) میزان نوع
 نکرده شرکت  کرده شرکت

 شاخص درصد فراوانی شاخص درصد فراوانی

 اوره

  2/11 9  5/12 9 51 ازتر کم
 6/319میانگین= 2/11 9 212میانگین= 16 11 111 تا 51 بین
  2/11 16  1/9 6 151 تا 111 بین
  1/32 31  6/31 19 211 تا 151 بین

  3/27 22  1/29 11 211 از بیش

 فسفات

  2/3 3  1/1 5 51 ازتر کم
 121میانگین= 2/11 9 119میانگین= 16 11 111 تا 51 بین
  25 22  6/23 27 151 تا 111 بین
  5/37 33  2/19 12 211 تا 151 بین

  9/23 21  9/12 1 211 از بیش

 
 ترویجی و آموزشی هایبرنامه در کاران صیفی شرکت وضعیت -5 جدول

 برنامه
 

 وضعیت
 شرکت

 و آموزشی کالس
 ترویجی

 هاینمایشگاه
 ترویجی

 و علمی بازدیدهای
 ترویجی

 آموزشی هایدوره
 چندروزه

 سمینارهای
 علمی

 هایکشت
 نمایشی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 شرکت
 کرده

21 32 51 32 62 3/21 16 7/11 23 3/15 29 3/19 

 شرکت
 نکرده

112 61 99 66 11 7/61 132 3/19 127 7/12 121 7/11 

 
 

 کشاورزی هایسم کاربرد زمینه در تحقیق یافته
 هایسم همه کارانصیفی تربیش که شد مشخص

 و دیازینون ،سوین ،دیکلرووس مانند استفاده مورد
 شده توصیه مقدار از بیش حد در را دیپرا یاستام

 عمانی تحقیقات با نتایج این .کنندمی استفاده
 راستا یک در ،(1311) همکاران و خدادادی ،(1393)

 در ،دهدمی نشان 3 شماره جدول که گونه همان .بود
 مصرف متوسط ،استفاده مورد سموم همه مورد

 شرکت آموزشی هایبرنامه در که کارانیصیفی
 هایبرنامه در که کسانی مصرف متوسط از ،اندنکرده

  .است بوده تربیش ،اندکرده شرکت آموزشی
 رب شیمیایی کودهای کاربرد میزان تحقیق نتایج

 جدول در آموزشی برنامه یک حداقل در شرکت حسب
 متوسط حاصل نتیجه به توجه با .است شده ارایه 2

 کردهشرکت کارانصیفی میان در کود مصرف میزان
 است کسانی از ترکم ،آموزشی برنامه یک حداقل در
 جدول در .اندنکرده شرکت آموزشی هایبرنامه در که
 یآموزش هایبرنامه در کاران صیفی شرکت وضعیت ،5

 شوشتر شهرستان سطح در شده اجرا ترویجی و
 و سبزی یهمه ،آماری یجامعه .شد ارزیابی
 که تن 151) شوشتر شهرستان سطح در کارانصیفی
 آموزشی برنامه یک در کمدست کرده شرکت تن 351

 شمار .باشدمی ،(نکرده شرکت نفر 561 و ترویجی و
 شرکت شمار سهم تناسب به .بود تن 151آماری نمونه
 در ترویجی و آموزشی برنامه یک در کمدست کرده

 و کنندگان شرکت شمار بین از تن 62 ،آماری جامعه
 هیچ در نکردگان شرکت شمار بین از تن 11

 رب .شدند گیرینمونه ،ترویجی و آموزشی هایبرنامه
 هک بودند افرادی شده بیان تن 62 تحقیق نتایج اساس

 .بودند کرده شرکت ترویجی و علمی بازدیدهای در
 و 7/12 ،%3/19 ،%7/61 ،%66 ،%61 که شد مشخص

 و آموزشی کالس هایبرنامه در ترتیب به افراد 7/11%
 و علمی بازدیدهای ،ترویجی هاینمایشگاه ،ترویجی
 سمینارهای ،چندروزه آموزشی هایدوره ،ترویجی

  .نکردند شرکت نمایشی هایکشت و علمی
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 ترویجی و آموزشی هایبرنامه در شرکت حسب بر مصرفی شیمیایی هاینهاده وضعیت -1 جدول

 برنامه
 آموزشی هایکالس
 ترویجی و

 هاینمایشگاه
 ترویجی

 و علمی بازدیدهای
 ترویجی

 آموزشی هایدوره
 چندروزه

 نمایشی هایکشت علمی سمینارهای

 آالینده
 شرکت
 کرده

 شرکت
 نکرده

 شرکت
 کرده

 شرکت
 نکرده

 شرکت
 کرده

 شرکت
 نکرده

 شرکت
 کرده

 شرکت
 نکرده

 شرکت
 کرده

 شرکت
 نکرده

 شرکت
 کرده

 شرکت
 نکرده

 دیکلرووس
 ( لیتر/هکتار)

2/2 1/3 3/2 15/3 5/2 9/2 2/2 3 1/2 2/3 35/2 9/2 

 کیلو) سوین
 ( گرم/هکتار

1/3 7/3 3 75/3 2/3 6/3 19/3 65/3 15/3 7/3 13/3 7/3 

 دیازینون
 ( لیتر/هکتار)

1/1 5/2 2 33/2 2/2 3/2 91/1 5/2 95/1 2/2 79/1 65/2 

 دیپرا یاستام
 / کیلوگرم)

 ( هکتار
7/1 2/1 95/1 15/1 1/1 15/1 15/1 1/1 95/1 16/1 17/1 12/1 

 کیلوگرم) اوره
 ( /هکتار

215 395 291 371 251 391 211 395 219 391 291 391 

 فسفات
 کیلوگرم)

 ( /هکتار
111 161 111 121 112 125 115 151 121 131 111 151 

 
 حسب بر شیمیایی هاینهاده کاربرد وضعیت

 نتایج :ترویجی و آموزشی هایبرنامه در شرکت
 بحس بر شیمیایی هاینهاده کاربرد وضعیت بررسی
 6 جدول در ترویجی و آموزشی هایبرنامه در شرکت

 نمیانگی نتایج بنابر مثال عنوان به .است شده ارائه
 این که شده مشخص دیکلرووس کشآفت کاربرد
 ترویجی هایکالس در کرده شرکت افراد برای میزان

 هکتار در لیتر 1/3 و 2/2 ترتیب به نکرده شرکت و
  .است بوده

 تحلیلی یهایافته
 کاربرد بر مؤثر هایعامل عاملی تحلیل

 ایمتغیره تلخیص منظور به :شیمیایی هایآالینده
 یهاآالینده کاربرد بر مؤثر عوامل زمینه در شده مطرح
 مقدار .شد استفاده عاملی تحلیل از ،طبیعی محیط
 که باشدمی 115/1 ،پژوهش این در KMO 1 آماره

 .است عاملی تحلیل برای هاداده مطلوبیت گویای
 مقدار با 2بارتلت آزمون داربودنمعنی چنینهم

 یدارا یهمبستگ سیماتر که دهدمی نشان ،253/1
 یبرا الزم طیشرا ینترکم و است یداریمعن هایداده
  .دارد وجود یعامل لیتحل

 قدارم معیار از استفاده با هاعامل تعداد نییتع یبرا
 که ییهاعامل و شده استفاده 3سریک روش از ،ویژه

 از تربزرگ یامالحظه شایان طور بهها آن ژهیو مقدار

 ،املیع تحلیل از حاصل نتایج بنابر .شد انتخاب ،بود 1
 لک واریانس از بخشی تبیین قابلیت که عامل چهار

 یعامل چرخش از پس و شد استخراج ،دارند را متغیرها
 مشخص ،2ماکسیور وهیش به شده استخراج هایعامل

 از درصد 213/15 مجموع در عامل سه این که شد
 دح از بیش کاربرد بر مؤثر هایعامل هایتغییرپذیری

 رچها این .کنندمی تبیین را شیمیایی هایآالینده
 داده نشان 7 جدول در واریانس ازها آن سهم و عامل
  .است شده
 هایعامل ترینمهم ،عاملی تحلیل از حاصل نتایج بنابر
 2 شامل مذکور هایآالینده حد از بیش کاربرد بر مؤثر
 ضعف و شناختی حیطه سطح بودن پایین( 1 عامل
 نبود( 2 ،کیفی و کمی ابعاد از آموزشی هایدوره

 یهاروش از گیریبهره برای دولتی هایحمایت
( 2 و اداری و قانونی هایبازدارنده نبود( 3 ،جایگزین

 ارزیابی الزم زمینه نبود و محصول بازارپسندی
 . باشدمی تولیدی محصول

 
 یعامل لیتحل از شده استخراج یهاعامل -7جدول

 هاعامل
 مقدار

 ژهیو
 انسیوار درصد

 شده نییتب
 انسیوار درصد

 یتجمع
 652/36 652/36 761/7 اول عامل
 125/61 391/23 519/5 دوم عامل
 662/75 619/15 121/5 سوم عامل

 213/15 119/9 212/2 چهارم عامل
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 عامل هر متغیرهای و شده استخراج هایعامل معرفی -8 جدول
 ریمتغ هر یعامل بار آن به مربوط یرهایمتغ عامل نام

ن
پایی

 
بودن
 

سطح
 

حیطه
 

ی
شناخت

 

 726/1 یشیمیای هایسم و کودها محیطیزیست هایاثرگذاری زمینه در کارانصیفی فنی دانش بودن پایین
 753/1 محیط از حفاظت اصول و پایدار کشاورزی زمینه در کارانصیفی آکاهی نا

 725/1 شیمیایی هاینهاده از بهینه کاربرد آموزشی هایکالس در نکردن شرکت

 757/1 شیمیایی هایسم و کودها محیطیزیست هایاثرگذاری زمینه در آموزشی هایدوره نشدن برگزار

 796/1 بردارانبهره سواد و دانش سطح با شده برگزار هایکالس نداشتن تناسب
 756/1 روستایی جامعه فرهنگ و رسوم و آداب به آگاه مروجان و کارشناسان کمبود
 122/1 زیست محیط حفظ زمینه در شده برگزار آموزشی هایدوره پایین کیفیت

نبود
 

ت
حمای

ی
ها

 
ی

دولت
 

ی
برا

 
بهره

ی
گیر

از 
 

ش
رو

ها
 ی

ن
جایگزی

 635/1 شیمیایی کودهای جایگزین کودهای کاربرد زمینه در دولت مالی حمایت نبود 
 529/1 شیمیایی هایآالینده از نکردن استفاده زمینه در دستورکار نبود

 559/1 شیمیایی هایسم جایگزین هایسم از استفاده زمینه در دولت مالی حمایت نبود

 517/1 کردند استفاده شیمیایی هاینهاده از ترکم که کشاورزانی تشویق زمینه نبود

 511/1 ردندک استفاده شیمیایی هاینهاده از ترکم که کشاورزانی برای بانکی و مالی تسهیالت ارائه کمبود

 522/1 ارگانیک و پایدار کشاورزی یهاروش اشاعه زمینه کمبود

نبود
بازدارنده 

ی
ها

 
ی

قانون
 و 

ی
ادار

 795/1 شیمیایی کودهای از نکردن استفاده زمینه در مقررات و قوانین نبود 

 156/1 شیمیایی کودهای از نکردن استفاده زمینه در اداری هایبازدارنده نبود
 761/1 شیمیایی هایسم از نکردن استفاده زمینه در اداری موانع نبود
 161/1 شیمیایی هایسم از نکردن استفاده زمینه در مقررات و قوانین نبود

ی
بازارپسند

 
صول

مح
 و 

عدم
 

ی
ارزیاب

 
صول

مح
ی 

تولید
 711/1 بازار به کیفی ارزیابی هیچ بدون کشاورزان محصوالت عرضه 

 693/1 است شده تولید شیمیایی مواد با که محصوالتی بازارپسند و زیبا ظاهر
 713/1 محصوالت تولید در نظارتی نظام نبود

 612/1 نظارت اعمال بدون محصول عرضه محلی بازارهای وجود

 
 زین و عامل هر به مربوط یرهایمتغ ییشناسا یبرا

 ماتریس از ،هاعامل کردن رتریرپذیتفس منظور به
 (.1 جدول) شد استفاده متغیرها عاملی بار به مربوط

 یرتبیش بار که یریمتغ هر آمده دست به سیماتر در
 و دریگیم تعلق عامل آن به باشد داشته عامل کی بر

 ،اندداشته 5/1 از تربیش یعامل بار که ییرهایمتغ
 بوطهمر عامل با پذیرشی شایان اریبس یداریمعن سطح
  .دارند

 آمده تدس به نتایج بنابر :متغیرها بین همبستگی
 بین هک شد مشخص متغیرها بین همبستگی تحلیل از

 هاستفاد میزان ،ارتباطی هایوسیله از استفاده میزان
 با درآمد و اجتماعی مشارکت میزان ،ترویجی خدمات

 رابطه %99 احتمال با شیمیایی هاینهاده کاربرد میزان
 تأکید بنابراین (.9 جدول) دارد وجود داریمعنی منفی

 توسعه ،ترویجی و آموزشی هایفعالیت توسعه بر
 به نوین دانش انتقال برای ارتباطی هایوسیله

 مشارکت افزایش برای الزم هایزمینه ایجاد ،کشاورزان
 در درآمد افزایش سازوکارهای توسعه و اجتماعی

 شیمیایی هاینهاده کاربرد کاهش در روستایی مناطق

 سلیمانی تحقیق با حاصل نتیجه. بود خواهد مؤثر
 . استراستا هم و( 1391)

 رب شیمیایی هاینهاده کاربرد مقایسه بررسی نتایج
 در ترویجی و آموزشیهای برنامه در شرکت حسب
 t میانگین مقایسه آزمون. است شده ارائه 11 جدول

 
 زانمی و تحقیق متغیرهای بین همبستگی -3 جدول
 کارانصیفی توسط شیمیایی هاینهاده کاربرد

 مـتـغـیـر
 ضریب

 همبستگی
-معنیسطح

 داری
 هایوسیله از استفاده میزان

 ارتباطی
251/1- 111/1 

 111/1 -512/1 ترویجی خدمات استفاده میزان
 111/1 -576/1 اجتماعی مشارکت میزان
 321/1 -151/1 خدمات مرکز تا فاصله

 312/1 -111/1 کشاورزی کار پیشینه
 327/1 -171/1 وام

 111/1 -512/1 درآمد
 711/1 -117/1 دیم زمین میزان
 512/1 -123/1 آبی زمین میزان

 391/1 -192/1 خانوار بعد
 212/1 -153/1 تحصیالت

 219/1 -123/1 سن
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 رب شیمیایی هایآالینده کاربرد مقایسه -61 جدول
 ترویجی و آموزشی هایبرنامه در شرکت حسب

 برنامه
 آالینده

 ترویجی و آموزشی هایبرنامه در شرکت

 کرده شرکت
 شرکت
 نکرده

t Sig 

 دیکلرووس
 ( لیتر/هکتار)

31/2 12/3 56/5 111/1 

 کیلو) سوین
 ( گرم/هکتار

19/3 61/3 25/5 111/1 

 111/1 19/3 22/2 95/1  (لیتر/هکتار) دیازینون
 کیلو) دیپرا یاستام
 ( /هکتار گرم

15/1 1/1 11/3 111/1 

 گرم کیلو) اوره
 ( /هکتار

212 6/319 171/2 111/1 

 گرم کیلو) فسفات
 ( /هکتار

119 121 611/3 111/1 

 
 ایهبرنامه در کرده شرکت افراد بین که دهدمی نشان

 حسب بر ،هابرنامه این در نکرده شرکت و آموزشی
 استامی ،دیازینون ،سوین ،دیکلرووس مصرف میزان
 اختالف درصد 99 اطمینان با ،فسفات و اوره ،پراید
  .دارد وجود داریمعنی

 ابستهو متغیر این که دلیل به :ترتیبی رگرسیون
 هب شیمیایی هاینهاده از استفاده میزان یعنی تحقیق
 شد ادهاستف ترتیبی رگرسیون از است ترتیبی صورت

 را طحیس چند ایرتبه پاسخ متغیر وابستگی بتوان تا
 مدل صورت به ،پیشگو متغیرهای از ایمجموعه به

 از ،ترتیبی رگرسیون عملیات انجام برای .کرد بیان
 وانعن به متغیرهایی ،تحقیق مستقل متغیرهای میان

 دندش ترتیبی رگرسیون تحلیل وارد بینپیش متغیر
 ابطهر وابسته متغیر با همبستگی ضریب پایه بر که

  .داشتند داریمعنی
 مدل بودن مناسب به مربوط اطالعات ،11 جدول

Complementary log-log این در .است داده نشان را 
 هایضریب همۀ بودن صفر بر مبنی صفر فرضیه جدول
 مبین که بینپیش متغیرهای همه برای مکانی

 آماره طریق از ،است رگرسیونی مدل بودن نامناسب
 ارهآم این که به توجه با. است شده آزمون اسکویرکای
 را نماییدرست دورقم بین تفاوت که اسکویرکای

 شده دارمعنی درصد 95 سطح در، کندمی مقایسه
 بمناس، آزمون بنابراین. شودمی رد صفر فرضیه، است
 . نمایدمی تأیید را مدل بودن

 رگرسیون مدل بودن مناسب بررسی -66 جدول
 Complementary log-log انتخابی

 مدل بودن مناسب اطالعات

 log Likelihood 2X p 2 مدل

 116/1 79/219 512/619 مجزا صرفاً

 
 352/216 نهایی

 برازش نیکویی

 داریمعنی سطح 2X آماره
 319/1 191/339 پیرسون
 361/1 311/212 انحراف

 موازی خطوط آزمون
 داریمعنی سطح اسکویرکای ینمایدرست لگاریتم فرضیه

 113/1 211/291 711/511 رصف فرضیه
 219/361 عمومی

Cox and Snell R2: 692/1  Nagelkerke R2: 712/1  McFadden 

R2: 721/1  

 
 هایفراوانی اسکویرکای آماره از استفاده با

 سطوح دارای هایگروه در انتظار مورد و شدهمشاهده
 بعد از ،شیمیایی هایآالینده از استفاده متفاوت
 ارقر مقایسه مورد برازش نیکویی انحراف و پیرسون

 مناسب مدل هنگامی ،آزمون این پایه بر .اندگرفته
 ارزش و باال ،داریمعنی سطح به مربوط رقم که است

 انحراف و پیرسون برای اسکویرکای آماره عددی
 آمار هب توجه با بنابراین .باشد کوچک ،برازش نیکویی

 که گرفت نتیجه توانمی جدول این در موجود ارقام و
 خطوط آزمون شدن دارمعنی .است مناسب مدل

 .بود خواهد صفر فرض شدن رد معنی به موازی
 شاخص .شودمی رد صفر فرضیه بنابراین

Nagelkerke R2 رگرسیون تعیین ضریب عنوان به 
 تغییرات از درصد 71 بنابراین .شودمی گزارش ایرتبه

 بیینت قابل پیشگو متغیرهای طریق از وابسته متغیر
 مدل بودن مناسب آزمون نتایج به توجه با .است

Complementary log-log هایمعادله تنظیم به اقدام 
 استخراج هایمعادله شمار همیشه .گردید مربوطه

 وحسط شمار از واحد یک ترتیبی رگرسیون برای شده
 غیرمتاین که  به توجه با. استتر کم متغیر وابسته

 زا شد گرفته نظر در سطح پنج در تحقیق وابسته
 رگرسیون معادله چهار، شده انجام رگرسیونی تحلیل

 . شد استخراج
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 داریمعنی سطوح و رگرسیون هایضریب -62 جدول
 متغیرها

 ضریب متغیر نام ردیف
 سطح

 داریمعنی

1 
 هایوسیله از استفاده میزان

 ارتباطی
251/2- 111/1 

 113/1 -326/2 ترویجی خدمات استفاده میزان 2
 111/1 -911/1 اجتماعی مشارکت میزان 3
 112/1 -213/2 درآمد 2

 عرض
 از

 مبدأ

 111/1 311/3 اول سطح
 111/1 911/2 دوم سطح

 111/1 621/3 سوم سطح

 111/1 111/3 چهارم سطح

 
 رگرسیونی هایمعادله 12 جدول به توجه با

  .داد نمایش زیر صورت به توانمی را شده استخراج
 تحقیق وابسته متغیر رخداد احتمال ،هامعادله این

 متغیرهای .دهندمی نشان ،آن مختلف سطوح برای را
 از استفاده میزان رگرسیون معادله در شده وارد

 ،ترویجی خدمات استفاده میزان ،ارتباطی هایوسیله
  .باشندمی درآمد و اجتماعی مشارکت میزان

 نقش شناسـایی منظـور بـه :خطی رگرسیون
 ترویجی و آموزشی هایبرنامه انواع در شرکت میزان

 لتحلیـ از شیمیایی کودهای و سموم مصرف میزان بر

 امگ بـه گام شـیوه بـه گانـه چنـد رگرسـیون آمـاری
 ارائه 12 و 13 ولاجـد در آن نتایـج کـه شـد اسـتفاده

 ونرگرسی تحلیل از حاصل نتایج اساس بر .است شده
 هایبرنامه در شرکت میزان ،گام به گام شیوه به

 آموزشی هایکالس شامل ترویجی و آموزشی مختلف
 هاینمایشگاه ،روزه چند آموزشی هایدوره ،ترویجی و

 هایکشت و ترویجی و علمی بازدیدهای ،ترویجی
 وابسته متغیر تغییرات درصد 66 مجموع در ،نمایشی

  .کنندمی تبیین را شیمیایی سموم مصرف میزان
Y= 2. 869- 0. 783X1- 0. 962X2-0. 816X3-

1. 109X4- 0. 996X5 

 یوهش به رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج اساس بر
 میزان ،است آمده 9 شماره جدول در که گام به گام

 لشام ترویجی و آموزشی مختلف هایبرنامه در شرکت
 چند آموزشی هایدوره ،ترویجی و آموزشی هایکالس

 و علمی بازدیدهای و ترویجی هاینمایشگاه ،روزه
 وابسته متغیر تغییرات درصد 52 مجموع در ،ترویجی

  .کنندمی تبیین را شیمیایی کودهای مصرف میزان
Y= 2. 869- 0. 783X1- 0. 962X2-0. 816X3-

1. 109X4- 0. 996X5 

 

kk xxxxnn   ...))1(( 3322110   

43211 x403.2x901.1x326.2x251.2381.3)1(n(n    

43212 x403.2x901.1x326.2x251.2901.4)1(n(n   

43213 x403.2x901.1x326.2x251.2641.3)1(n(n   

43214 x403.2x901.1x326.2x251.2081.3)1(n(n   

 یزانم وابسته متغیر با گام به گام شیوه به چندگانه رگرسیون تحلیل از آمده دست به هاییافته -64 جدول
 سموم مصرف

 B SE B Beta t Sig مستقل متغیر وابسته متغیر

 سموم مصرف میزان

 111/1 761/2 -591/1 591/1 -713/1 ترویجی و آموزشی هایکالس
 111/1 911/2 -213/1 115/1 -962/1 روزه چند آموزشی هایدوره

 111/1 991/3 -719/1 195/1 -116/1 ترویجی هاینمایشگاه
 111/1 191/5 -179/1 191/1 -119/1 ترویجی و علمی بازدیدهای

 111/1 911/3 -971/1 329/1 -996/1 نمایشی هایکشت
 111/1 911/1 ---- 191/1 169/2 مبدأ از عرض

 R= 0/814 R2=0/663 F=289/01 R2Adj=0/661 
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 یزانم وابسته متغیر با گام به گام شیوه به چندگانه رگرسیون تحلیل از آمده دست به هاییافته -63 جدول
 کودها مصرف

 B SE B Beta t Sig مستقل متغیر وابسته متغیر

 کودها مصرف میزان

 111/1 761/2 -591/1 653/1 -713/1 ترویجی و آموزشی هایکالس
 111/1 519/3 -225/1 239/1 -765/1 روزه چند آموزشی هایدوره

 111/1 911/3 -712/1 321/1 -112/1 ترویجی هاینمایشگاه
 112/1 213/5 -199/1 223/1 -799/1 ترویجی و علمی بازدیدهای

 111/1 217/6 ---- 222/1 267/2 مبدأ از عرض
 R= 0/7489 R2=0/561 F=12/358 R2Adj=0/543 

 
 گیرینتیجه و بحث
 اب زیست محیط که مخاطرهایی ترینمهم از یکی

 شیمیایی هایآالینده ورود است گریبان به دست آن
 .تاس طبیعی محیط به کشاورزی هایفعالیت از ناشی
 عملکرد به صرف توجه و تولید افزایش بر تأکید

 ینا کاربرد گسترش ساززمینه مدت کوتاه در محصول
 گسترش علت شناسایی .است شده هاآالینده

 ینا کاهش برای الزم زمینه هاآالینده این از گیریبهره
 هدف با پژوهش این .کرد خواهد فراهم را مهم خطر
 هایعامل شناسایی و ارزیابی به ،مهم این دادن قرار
 و سبزی کشت در محیطی هایآالینده کاربرد بر مؤثر

 اختهپرد خوزستان استان در شوشتر شهرستان صیفی
 هایسم کاربرد میزان تحقیق نتایج بنابر .است

 نآ کاربرد نظر مورد منطقه در که کشآفت شیمیایی
 لیتر 9/2 میاتگین با) دیکلرووس مانند دارد عمومیت

 در کیلوگرم 25/3 میاتگین با) سوین ،(هکتار در
 ،(هکتار در لیتر 3/2 میاتگین با) دیازینون ،(هکتار

 حد در( هکتار در کیلوگرم1 میاتگین با) پراید استامی
 باال یاربس حد در نیترات و فسفات شیمیایی کود و ،باال
 ینب همبستگی تحلیل از حاصل نتایج بنابر .باشدمی

 استفاده میزان بین که شد مشخص متغیرها
 ،ترویجی خدمات استفاده میزان ،ارتباطی هایوسیله
 کاربرد میزان با درآمد و اجتماعی مشارکت میزان
 منفی رابطه %99 احتمال با شیمیایی هاینهاده
 توسعه بر تأکید بنابراین .دارد وجود داریمعنی

 هایوسیله توسعه ،ترویجی و آموزشی هایفعالیت
 جادای ،کشاورزان به نوین دانش انتقال برای ارتباطی

 و اجتماعی مشارکت افزایش برای الزم هایزمینه
 روستایی مناطق در درآمد افزایش سازوکارهای توسعه

 .بود خواهد مؤثر شیمیایی هاینهاده کاربرد کاهش در

 هایعامل ترینمهم عاملی تحلیل از حاصل نتایج بنابر
 2 شامل مذکور هایآالینده حد از بیش کاربرد بر مؤثر
 ضعف و شناختی حیطه سطح بودن پایین ،(1 عامل
 نبود ،(2 ،کیفی و کمی ابعاد از آموزشی هایدوره

 یهاروش از گیریبهره برای دولتی هایحمایت
 ،(2 و اداری و قانونی هایبازدارنده نبود ،(3 ،جایگزین

 محصول ارزیابی زمینه نبود و محصول بازارپسندی
  .باشدمی تولیدی

 کشاورزی بخش گزارانسیاست و ریزانبرنامه
 هایآالینده از حد از بیش کاربرد به توجه با بایستمی

 حیطم بر آن ناپذیرجبران هایتأثیرگذاری و شیمیایی
 یقتحق این از حاصل نتایج از ،هاانسان سالمت و زیست

 .گیرند بهره خود هایبرنامه در سانهم هایتحقیق و
 ،ترویجی و آموزشی هایفعالیت گسترش بر باید

 به ننوی دانش انتقال برای ارتباطی هایوسیله توسعه
 مشارکت افزایش برای الزم هایزمینه ایجاد ،کشاورزان
 در درآمد افزایش سازوکارهای توسعه و اجتماعی

 شناسایی هایعامل و کنند تأکید روستایی مناطق
 و شدند هانهاده این افزایش بر مؤثری نقش که شده

  .گیرند قرار نظر مد شد شناسایی تحقیق این در

 هانوشتپی
1- Kaiser-Meyer-Olkin 

2- Bartlet 

3- Kaiser 

4- Varimax 

 گزاریسپاس
 آزاد دانشگاه در مربوط مسؤلین از وسیله بدین
 هپروژ این مالی تأمین لحاظ به شوشتر واحد اسالمی
 .شودمی قدردانی
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 هامنبع
 یرزشگذارا (.1319) .فاطمه ،کاظمیه و اله باب ،حیاتی ،.قادر ،دشتی ،.سمیه ،شرفا ،.جواد ،زادحسین

 .(خوزستان استان :یمورد مطالعه) شیمیایی سموم مصرف کاهش یهابرنامه محیطیزیست منافع یاقتصاد
  .112-111 :(2) 21 ،پایدار تولید و یکشاورز دانش مجله

 مانده یباق غلظت یبررس (.1311) .رامین ،ملکی و علیرضا ،رحمانی ؛تقی محمد ،صمدی ؛ریمم خدادادی,
 و سالمت ،1316 سال در همدان شهر یدنیآشام آب نیتام منابع در کاربامات و ارگانوفسفره کش آفت سموم

   .257-251 :(2) 2 .ستیز طیمح
 باقیمانده و هایندهالآ کاهش سیاستی سند (.1392) .زهرا ،عبدالهی و مهین ،احمدی ،.بهزاد ،دماری

 بر مؤثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز مجله اجتماعی متالس ،ایران در کشاورزی تالمحصو در هاکشآفت
  .265 تا 256 صفحات ،1392 پاییز ،2 شماره ،دوم دوره ،متالس

 زیـست محـیط حفـظ بـه مربـوط آموزشـی و تحقیقـاتی اقـدامات و هـافعالیت گزارش (.1317) .ع ،دهقانی
  .خوزستان استان طبیعی منابع و یکشاورز تحقیقات مرکز .یکشاورز پایـدار توسـعه و

 یآگاهیها بر ترویجی آموزشی دورۀ اثربخشی (.1392) .ف ،زادهجمال و ح ،خارا ،.م ،رضوانی ،.م ،رودسری
  .16-75 :(1) 7 ،یپرور یآبز توسعه مجله .محیطی زیست

  .ایران آمار مرکز انتشارات (.1317) .کشور یآمار سالنامه
 کشت در هانهاده و سموم از استفاده کاهش در ترویجی -آموزشی یهاروش نقش (.1391) .زهرا ،سلیمانی

 آزاد دانشگاه( M. Sc) کشاورزی آموزش و ترویج رشته ارشدکارشناسی نامهپایان .ری شهرستان در سبزیجات
  .تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی

 پیامدهای از ساری شهرستان کارانبرنج آگاهی ارزیابی (.1395) .ز ،قدمی و م ،زادهشریف ،.غ ،زادهعبداله
 فصلنامه ،زیست طیمح و متالس مجله .1392 زراعی سال در متالس برای آن خطرات و شیمیایی سموم مصرف

  .551 تا 525 صفحات ،چهارم شماره ،نهم دوره ،رانیا طیمح بهداشت یعلم انجمن یپژوهش یعلم

 کشاورزی دانش بر اقتصادی و اجتماعی متغیرهای قشن (.1395) .ح ،صدیقی و م ،خیاطی ،.و ،آبادی علی
  .121-112 :(31) 1 .کشاورزی آموزش مدیریت پژوهش فصلنامه .تهران استان کار گندم پایدار

 بازیابی قابل .ایران دانشجویان خبرگذاری .کارون به خطرناک هایمعجون ورود (.1393) .احمدرضا ،عمانی
http: //www. isna. ir/news/93082714262 

 کمپوســت کـود ت کیفیـ بررسی (.1311) .لیع ،یخـداداد و ،.سینعلیح ،اصـغرنیا ،.بداالیمانع ،عموئی
 ،مازندران پزشــکی علــوم دانشــگاه مجلــه .بابــل شهرســتان در یی روســـتا یپســماندها از یـد یتول
  .61-55 صص ،72 جلد

 و آموزشی عوامل بررسی (.1317) .ح ،زاده مهدی و .م ،چیذری ،.ج .س ،حسینی اله فرج ،.ع .ا ،کرمی
 موعهمج .متخصصان و محققان نظر از ایالم استان باغی محصوالت در زیستی فناوری پذیرش بر موثر ترویجی
 .ترش واحد اسالمی آزاد دانشگاه .طبیعی منابع و کشاورزی در نوین هایفناوری کاربرد همایش تولین مقاالت
  .1167-1177 صص .17 اسفند

 و ترویجی ـ آموزشی هایمؤلفه نقش ساختاری تحلیل (.1395) .ش ،چوبچیان و ح ،صدقی ،.ی ،پور مؤمن
 11 .کشاورزی آموزش و ترویج هایپژوهش .بوکان شهرستان کاران گندم محیطی زیست رفتار بر روانشناختی

  .36 تا 23 :(2)

 بین در شیمیایی سموم از استفاده و زیستی محیط نگرش (.1396) .ح ،گرجی احمدی و م ،محبوبی
 مارهش ،زیست محیط و انسان صلنامهف .) ساری شهرستان شورآب -اسفیورد دهستان :موردی مطالعه( برنجکاران

  .112 تا93 ص ،12

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=3477
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=3477
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=24003
http://www.isna.ir/news/93082714262
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 دانـش بـر ؤثر مـ عوامـل (.1311) .ورشک ،مقدم رضایی و ،.بدالعظیمع ،آجیلی ،.ح ،یسعید ملک
 .صص2 شماره ،2 جلد ،ایران یکشاورز توسعه و اقتصاد تحقیقات .خوزسـتان اسـتان یکشـاورز کارشناسـان

91-11.  

 زیستی فناوری توسعه در رسانی اطالع و ترویج ،آموزش نقش (.1392) .ج .م ،سبحانی و پ ،نجفلو ،.ا ،نعیمی
  .97-111 :(33) 7 .کشاورزی آموزش مدیریت پژوهش فصلنامه .متخصصان دیدگاه از کشاورزی
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Abstract  

One of the most important natural environmental hazards that in recent years created many 

problems such as reduced fertility of agricultural land and desertification is the use of chemical 

pollutants in the agricultural sector. The purpose of this research was analyzing the role of 

educational programs in use of environmental pollutants in vegetable cultivation in Shoushtar 

township of Khuzestan province. This research is quantitative in nature and based on purpose was 

applied research. The method used in this research was survey of correlative descriptive type. The 

population consisted of vegetable farmers in the Shoushtar township (N=850). The sample size 

was determined based on Morgan table (n=150 that 62 subject participated in educational 

programs and 88 subject did not participate in educational programs). In order to determine the 

validity of questionnaire was used panel of experts. Also, to determine the reliability the Ө=0. 8 

was used. Based on the results, the use of pesticides in the region it is common to use such 

Dichlorvos (mean= 2.9 liters per hectare) , Sevin (mean=3.45 Kg per ha) , Diazinon (mean=2.3 

liters per hectare) , Asetamipride (mean=1 Kg per hectare) was high. Also, Phosphate and Nitrate 

fertilizers consumption level was very high. People who participated in extension classes, 

extensions exhibitions, multi-day training courses, scientific seminars and demonstration fields, 

they had a significant difference in the level of use of chemical pollutants at 1% level with those 

who did not participate. Based on the results of the factor analysis the most important factors 

affecting the use of excessive pollutants consists of four factors: low levels of cognitive domain 

and lack of training of quantitative and qualitative aspects, lack of government support for the use 

of alternative methods, lack of legal and administrative barriers and marketability and lack of 

assessment of product produced.  

 
Index Terms: Extension and Educational Programs, Chemical Contaminants, Vegetable 

Cultivation 
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