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ABSTRACT 

 

Increasing population growth and the urgent need to increase agricultural production are closely 

related to the increasing use of chemical pesticides, including pesticides. Exposure to toxins has 

harmful effects on human health and the environment, as well as many adverse health effects. 

Therefore, serious measures are needed to prevent these negative effects and harms to the farmers 

who are exposed to it on a daily basis. Whereas the health behavior of farmers in the use of 

chemical pesticides is a necessity; The purpose of this study was to analyze the health behavior of 

farmers in Khorramabad city in the use of pesticides. The statistical population of this study 

included farmers in Khorramabad city, which was estimated using a sample of 150 people using 

Krejcie and Morgan table. The data collection tool was a questionnaire that the content validity of 

the research tool was confirmed by experts and its reliability was confirmed using Cronbach's 

alpha. The results showed that knowledge variables with 0.43, attitude with 0.60 and disease with 

0.29 could directly affect the health behavior of farmers. Using mass media, virtual social 

networks, holding face-to-face meetings consisting of agricultural and health experts, leading and 

trusted farmers, using pesticide and pesticide sales centers as educational opportunities, and 

increasing farmers' access to some tools The need to institutionalize the healthy and safe behavior 

of farmers in the field of principles and methods of pesticide and pesticide management is 

suggested. 
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Extended abstract  

Objectives 

     Today, in most countries of the world, especially developing countries, pesticides and chemical 

control play a major role in protecting crops. Often due to insufficient familiarity of pesticide users 

with the correct principles of control, this is done incompletely or improperly, which in addition to 

not achieving the desired result, in the long run causes a disturbance of the natural balance and 

accidental or intentional poisoning of users. Toxins and consumers of products. The uncontrolled 

increase of chemical toxins has many consequences on the environment and agriculture, such as 

increased production costs, pest resistance to toxins, the elimination of natural enemies of pests, 

dangerous diseases in humans.  Exposure to pesticides is the most common occupational hazards 

faced by agricultural workers in developing countries. In fact, farmers deal directly and in various 

ways with chemical pesticides whose behaviors It can have many positive or negative effects. 

Some experts believe that the first step in planning to reduce the risks of pesticides to the 

environment and humans is to conduct research to examine farmers' knowledge, attitudes and 
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behaviors about pesticides. It is used in agriculture. In view of the above, bedding is essential for 

the proper management of the use of chemical pesticides by farmers. Since the health behavior of 

farmers in the use of chemical pesticides is one of the practical methods in this field. The purpose 

of this study was to analyze the health behavior of Khorramabad farmers in the use of pesticides. 
 

Methods 

 The present study is an applied research with a descriptive correlational approach. In terms of field 

data collection, the study population was all farmers in Khorramabad. Using Krejcie and Morgan 

formula, 150 people were studied and using simple random sampling, research samples were 

selected. The main research tool was a researcher-made questionnaire consisting of four parts: the 

first part was related to the personal and economic characteristics of the research, the second part 

was questions related to farmers' attitudes toward pesticide use, the third part was knowledge 

questions and the fourth part was related to pesticide disease questions. The dependent variable of 

the research included the health behavior of farmers in Khorramabad city in the use of pesticides. 

The content validity of the research was confirmed using the opinion of experts and university 

professors and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient for the structures of 

knowledge, attitude, pesticide disease and farmers' health behavior. After completing the 

questionnaire, statistical data were coded and analyzed by SPSS22 and AMOS24 software 
 

Results 

 The results of farmers' attitudes toward the use of pesticides show that the item "chemical 

pesticides can harm the environment" was ranked first with the highest average, and the item "the 

use of pesticides is the best way to combat "Insects are harmful" was ranked last with the lowest 

average. The results of prioritization of health safety recommendations at the time of spraying 

show that the item "considering the direction of the wind at the time of spraying" with the highest 

average in the first priority and the item "smoking during preparation and spraying in the field" 

with the lowest average Is in the last priority. Also, the results of the findings to examine the 

knowledge of farmers about the use of pesticides show that the item " necessary to be aware of the 

symptoms of poisoning at the time and before spraying." With the highest average in the first 

priority and the item " dangerous impact of chemical pesticides on beneficial insects and other 

living organisms in the soil." With the lowest average is in the last priority. According to the 

findings, there is a significant relationship between the independent variables of age, history, 

income and land area with health behavior of farmers. Also, there is a positive and significant 

relationship between attitude, disease caused by pesticide use and farmers' knowledge with health 

behavior. Which is in line with the results of research (Yuantari, et al., 2015). Also, there is a 

positive and significant relationship between health behavior and disease caused by pesticides with 

attitude at the level of one percent, which is in line with the results of research (Sokhtanloo et al., 

2018), but between independent variables of history and number of households with behavior. 

There is no significant health relationship. Based on the findings, the variables of knowledge, 

attitude and disease were able to explain 0.72 variance changes of the dependent variable and also 

the variable of attitude which is the mediating variable between knowledge and health behavior of 

farmers and disease caused by pesticide use and farmers' health behavior. 0.55 The dependent 

variable of attitude is explained by the variables of knowledge and disease. 
 

Discussion  

Examining the knowledge, attitude and behavior of farmers in the use of pesticides can be the most 

effective way to reduce the risks of pesticides. The results indicate that farmers' knowledge of the 

dangers of chemical pesticides can be effective in preventing farmers from excessive use of 

pesticides. Also, diseases caused by pesticides can change the attitude and behavior of farmers. 

According to the results, it is suggested that educational collections including familiarity with 

pesticides and their use, how to deal with them, short-term and long-term side effects, the method 

of using protective equipment be presented in a simple way and in local language for farmers. 
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 چکیده

 
رشد روزافزون جمعیت و نیاز مبرم به افزایش تولیدات کشاورزی، ارتباط نزدیکی با 

ها دارد. قرار گرفتن در معرض سموم کشافزایش استفاده از سموم شیمیایی از جمله آفت
همچنین، اثرات نامطلوب بهداشتی زیست دارد و اثرات مضری بر سالمت انسان و محیط

گذارد. بنابراین، برای جلوگیری از این اثرات منفی و مضراتی که بر جای میزیادی بر
-کشاورزان که روزانه در معرض آن قرار دارند اقدامات جدی در این زمینه الزم است. از آن

است؛ هدف این جا که رفتار بهداشتی کشاورزان در استفاده از سموم شیمیایی یک ضرورت 
کش بود. آباد در استفاده از سموم آفتپژهش تحلیل رفتار بهداشتی کشاورزان شهرستان خرم

جامعه آماری این تحقیق شامل کشاورزان شهرستان خرم آباد بود که با استفاده از جدول 
ه ها پرسشنامنفر برآورد گردید. ابزار گرداوری داده 150ای به حجم کرجسی و مورگان نمونه

بود که روایی محتوایی ابزار تحقیق توسط متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 
 29/0و بیماری با 60/0، نگرش با43/0تایید شد. نتایج نشان داد که متغیرهای دانش با 

های طور مستقیم بر رفتار بهداشتی کشاورزان تاثیر بگذارند. استفاده از رسانهتوانستند به
های حضوری متشکل از کارشناسان های اجتماعی مجازی، برگزاری نشست، شبکهجمعی

برداری از مراکز فروش سموم کشاورزی و بهداشت سالمت، کشاورزان پیشرو و معتمد، بهره
عنوان فرصت آموزشی و نیز افزایش دسترسی و دستیابی کشاورزان به برخی ها بهکشو آفت

کردن رفتار بهداشتی و ایمن کشاورزان در زمینه اصول و وسایل مورد نیاز برای نهادینه 
 گردد.ها پیشنهاد میکشهای مدیریت سموم و آفتروش

 

 آبادخرمشهرستان کش، کشاورزان، رفتار بهداشتی، نگرش، آفتهای کلیدی: واژه
 

 مقدمه 

 کشاورزي و تولیدات به نیاز جمعیت، افزونروز رشد

 شرايطی اين در و نمايدمی شتربی روز به روز را غذايیمواد

 محصوالت زيادي از مقادير متاسفانه سال هر که است

که  گیرندمی قرار گزند آفات مورد انبار يا مزرعه در زراعی

نمايد. می بیشتر را حفاظت محصوالت لزوم خود امر اين

 که است کشاورزي در الينفك مشکالت از حشرات حمله

 صدمات محصول، کیفیت و عملکرد کاهش عالوه بر

 جاي بر انسان سالمت و زيستمحیط بر را زيادي

 (. امروزه،Nabati, 2010; Yazdi et al., 2010گذارد )می
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 حال در کشورهاي ويژهبه جهان بیشتر کشورهاي در

 شیمیايی مبارزه انجام ها وکشتوسعه، استفاده از آفت

-به کنند. غالباًمی ايفا محصوالت حفظ نقش اصلی در

 اصول صحیح با سموم کاربران کافی آشنايی عدم یلدل

 رويه صورتبی يا و ناقص صورتبه کار اين مبارزه،

 در نتیجه مطلوب، حصول عدم بر عالوه که گیردمی

 و تعادل طبیعی خوردن هم به موجب بلندمدت

 محصوالت کنندگانمصرف کشاورزان و هايمسمومیت

  .(Eyvazi & Pournajaf, 2004)شود می

به  انسان که است هاسال بشري دانش گسترش تبعبه

 آنها را و برده پی نیز خود سالمت بر حشرات مؤثر نقش

 خود شناخته سالمتی تهديدکننده عوامل از يکی عنوانبه

 خود نوبه نیز به سنتتیك سموم و هاکشآفت کشف است.

 و هاکشکاربردآفت بر پیش از بیش انسان شد موجب

 .(Ghafari & Zarabi, 2007) يد نما تکیه سموم

 و حیوانی گیاهی، منشأ داراي است که ايماده سم

 در مختلف هايراه يا و خاص يك راه از و بوده شیمیايی

 انفعاالت و فعل توقف يا و باعث اختالل معینی مقادير

 با هاکشآفت و سموم. گرددمی يادائم موقت بطور حیاتی

 کم خیلی مقدار به اگر یحت است ممکن نوع آنها به توجه

گردد. اين امر  تنفس هاآن بوي و بخار يا و خورده شوند

 مرگ حتی و مسمومیت بیماري، ناراحتی، باعث بروز

 شامل هاکشتآف (Jefferson et al., 2009). گردند 

 و هاکشجونده ها،کشها، علفکشحشره انواع تمامی

 گوناگون کیباتتر آنها تولید که در باشندمی هاکشقارچ

 و هاکاربامات و هاارگانوکلره ها وارگانوفسفره مانند

 و معدنی ترکیبات ازگیاهان، سنتزشده ترکیبات

 .(Taghadosinejad, 2008روند )می کاربه بیولوژيکی

هاي اسپري و هاقرص اکثر در موجود مؤثره ماده

 جذب انسان هايريه توسط است ممکن کش،حشره

عصبی  دستگاه روي نامطلوبی تأثیرات جه،نتی در شوند و

بروز  سبب سموم اين باالي باشند. دوز داشته افراد

تنگی  فراوان، بزاق عضالنی، ضعف تهوع، حالت سردرد،

براي  هم ديگري نادر عوارض. شودمی تشنج و نفس

 مواردي همچون مثال عنوانبه دارد، وجود هاکشحشره

 شکالت يادگیريم و هاهورمون مشابه عوارض داشتن

 هنوز شده که بیان هاکشحشره مورد در نیز هابچه

 ,Darab & Zolfi).است  نرسیده اثبات به صددرصد

 نقص توان بهاز جمله اثرات ديگر اين مواد می (2010

 سیستم به صدمه سرطان، مثلی، عضو، نقايص تولید

،اختالل در  عصبی سیستم هايبیماري و دفاعی بدن

 جنسی، ايجاد بلوغ جنسی، تاخیر در هايهورمون میزان

 کودکان براي جدي بسیار و مخاطرات مسمومیت عصبی

 (. افزايشGhasemi & Karami, 2009اشاره نمود )

 زيستبر محیط را بسیاري عواقب شیمیايی رويه سمومبی

 به مقاومت آفات تولید، هزينه افزايش مانند کشاورزي، و

هاي بیماري آفات، یطبیع دشمنان رفتن بین از سموم،

است  گذاشته جا بر غیره ها وانسان در خطرناك

(Erbaugh et al., 2002). 

طرف از يك شیمیايی سموم از نادرست استفاده

 محیطیزيست مسايل علت به را کشاورزي پايداري

 بهداشت اثرات زيانبار روي باعث طرف ديگر، از و کاهش

 & Isinاست ) شده مشتريان و سالمت کشاورزان و

Yildirim, 2007.) و آفات هايگونه شدن مقاوم 

 ها،مسمومیت شیمیايی، سموم به هرز هايها علفبیماري

 تهديد ها،آب هايآلودگی خاك، شديد فرسايش و تخريب

 ها،سرطان انواع پوستی، هايبروز بیماري انسان، سالمت

 تنفسی، هايبیماري ديابت، عصبی، هايبیماري

 مادرزادي، جنینی، ناهنجاري هايبیماري و هانارسايی

 ژنتیکی مشکالت و مرد اسپرم جنسی، باروري، مشکالت

 از زيستتخريب محیط و مرگ به منجر هامسمومیت و

 ,.Jallow et alهستند ) شیمیايی مواد اين آثار ترينمهم

2017; Fan et al., 2015; Abang et al., 2014; Chen 

et al., 2013; Fianko et al., 2011; Costa et al., 

2007; McCauley et al., 2006; Recena et al., 2006.) 

  

 به و مستقیم صورتبه از آنجايی که کشاورزان

 دارند،  سروکار شیمیايی با سموم مختلفی هايشکل

 به زيادي منفی يا و مثبت تأثیرات تواندمی آنها رفتارهاي

 که باورند اين بر اننظراز صاحب باشد. برخی داشته دنبال

 از ناشی خطرات کاهش براي ريزيبرنامه در گام اولین

-به تحقیقاتی ها انجامانسان و زيستمحیط بر هاکشآفت

 درباره کشاورزان رفتارهاي و نگرش دانش، بررسی منظور

کشاورزي است  در مورد استفاده يهاکشآفت

(Lichtenberg & Zimmerman, 1999; Koh & 

Jeyaratnam., 1996گفته شده، مطالب به (. با توجه 

 سموم کاربرد صحیح مديريت راستاي در بسترسازي
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 مطالعات .است ضروري امري کشاورزان توسط شیمیايی

 به نسبت رفتار کشاورزان وضعیت خصوص در متعددي

 صورت کشور خارج و داخل در شیمیايی سموم کاربرد

 .شودمی اشاره آنها از برخی به که گرفته است

Sa’ed, et al. (2010) تحقیق خود ضمن مشاهده  در

 انبار کردن از طريق ناايمن کشاورزان رفتارهاي

آشپزخانه،  در هاکشآفت سازيآماده خانه، ها درکشآفت

 در نوشیدن و خوردن ها،کشآفت ظروف نادرست دفع

 نامناسب محافظ هاياز لباس استفاده يا و سمپاشی طول

-به و کشاورزان دانش بین که سیدندبه اين نتیجه ر

 همبستگی شخصی، محافظت ايمنی کارگیري روش هاي

بین بروز عالئم  ،همچنین و دارد وجود و معناداري مثبت

 معناداري منفی همبستگی حفاظتی اقدامات و مسمومیت

 .دارد وجود بین درصد يك حد در

 (2016) Sankoh et al. هاي پژوهش خود يافته طبق

 کشاورزان از درصد 71 تیجه رسیدند که حدودبه اين ن

 نحوه استفاده مورد آموزش کافی در و اطالع دانش، هیچ

 مشکالت ،چنینهم نداشتند و هاکشآفت صحیح از

 چشم ديد تاري و تنفسی تهوع، اختالالت مانند سالمتی

کردند می استفاده هاکشآفت از که کشاورزانی میان در

-به کردندنمی استفاده هاکشتآف که از کسانی به نسبت

  .بود باالتر قابل توجهی طور

 داد، اکثريت نشان Jallow et al. (2017)تحقیق 

 براي شیمیايی از سموم استفاده دهندگانپاسخ

 خطرناك می دانستند. کشاورزان هاانسان و زيستمحیط

 از انسانی و محیطیزيست خطرات به درك جوان

بودند.  ترتر آگاهقديمی کشاورزان با مقايسه در هاکشآفت

 استفاده که بودند باور اين بر کشاورزان از درصد 54 حدود

است.  ضروري باال بازده براي ها،کشحد آفت از بیش

 ( نشان دادند، بیشتر2017) .Idowu et alنتايج 

 هاکشآفت روي موجود هايبه برچسب کشاورزان

  .Lichtenberg et alدادند. ولی نتايج اهمیتی نمی

 هاکشآفت درباره کشاورزان نگرش مورد رد (1997)

براي کسب مطالعه  مورد داد که کشاورزان نشان

و پس از آن  هاکشآفت برچسب مشاهده اطالعات،

 دانند.رامهم می سموم فروشندگان

Karunamoorthi et al. (2012) کشور در ايمطالعه 

 با در رابطه رزانکشاو اقدامات و دانش عنوان با اتیوپی

 99 از اگر چه بیش که کردند گزارش هاکشآفت مديريت

 هاکشآفت تأثیر به راجع زيادي آگاهی کشاورزان درصد

 درصد آنان، 70داشتن ولی بیش از  سالمتی انسان بر

 در مختلف کارهاي براي را هاکشآفت خالی شده ظروف

 & Al-zain کردند. تحقیق می استفاده خانه

Mosalami(2014در ) که کشاورزانی داد، نشان فلسطین 

 از درستی درك بااليی داشتند سطح تحصیالت

 .داشتند هاکشآفت

 داده ( نشان2015) .Yuantari, et alنتايج پژوهش 

 آگاهی و دانش کشاورزان از درصد 80 از بیش است،

 ،همچنین. داشتند هاکشآفت خطرات در مورد کافی

 . وجود داشت نگرش و دانش بین معناداري ارتباط

 ويتنام کشور ( در2016) .Houbraken et al تحقیق

دانش  کشاورزان از درصد 30 تنها که دهد،می نشان

 درصد 51 ،همچنین. داشتند هاکشآفت به نسبت بااليی

 در را سموم مانده باقی ظروف مطالعه مورد کشاورزان

 به ماقدا آنان از درصد 31 فقط و کردندرها می محیط

 کردند.می ظروف دفن يا سوزاندن

Mohanty et al. (2013 نیز ضمن اشاره بر اينکه )

 مورد در خوبی دانش کشاورزان از درصد 42 حدود تنها

 سطح و دانشنتیجه گرفتند که بین  ،ها داشتندکشآفت

 هايکاربستن شیوهبه میزان و کشاورزان تحصیالت

وجود  داريعنیارتباط م هاکشآفت به مربوط حفاظتی

  دارد.

 با داد، کشاورزان ( نشان2014) .Tofolo et alنتايج 

 داشتند نیاز اطالعات بیشتري به پايین تحصیالت سطح

 ها،کشآفت از استفاده زمینه در خود دانش و تا آگاهی

 را سموم خالی ظروف و دفع مديريت و هاکشآفت خريد

 سببرچ مطالعه عدم علت خصوص در .دهند افزايش

 از درصد 40 تقريباً ها،کشآفت قوطی روي نصب شده

 کوچك کلمات بیش از حد که کردند اظهار کشاورزان

 اين، بر عالوه است. ممکن غیر آنها خواندن و چاپ شده

 از استفاده در کافی دانش کردند اعالم آنها درصد از 90

 که داده نتايج نشان ،همچنین .نداشتند را هاکشآفت

 هاکشآفت دراستفاده از سنتی هايشیوه هب کشاورزان

 خودشان سالمتی براي خطراتی هم کردند کهمی استفاده

 اند.آورده وجود به زيستمحیط هم و
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Kumari (2013نشان ) ،با کشاورزي تجربه بین داد 

معناداري  رابطه هاکشآفت از ايمن استفاده دانش

 و دانش بین معناداري ارتباط همچنین وجوددارد.

مشاهد  يك درصد سطح در کشاورزان اقدامات حفاظتی

 نمود. 

 & Hooshmandan Moghaddam Fard مطالعه

Shams (2016نشان )  ،کشاورزان از درصد 5/82دادند 

 سموم مصرف در زمان احتیاطی اقدامات از بااليی سطح

 ساعت دانش، بین ،همچنین .بستندمی کار به را شیمیايی

 سطح با دارانشغلی گلخانه ضايتر و گلخانه مساحت کار،

وجود داشت  دارمعنی و رابطه مثبت احتیاطی، اقدامات

Hosseini et al. (2018 )آمده از مطالعه  دستهب نتايج

 در يزد شهر زنان اکثر آگاهی میزان که است آن از حاکی

 و نگهداري صحیح روش بهداشتی، زمینه مخاطرات

 و دارد قرار توسطم محدوده در منزل در کشآفت کاربرد

 محدوده در نیز آنان اکثر عملکرد است باعث شده امر اين

 افراد اکثر نگرش اينکه به توجه با ولی گیرد قرار متوسط

 افزايش با توانمی است، داشته خوب قرار محدوده در

 . داد افزايش مناسبی نحو به را آنها عملکرد افراد، آگاهی

 با هدف Bondori et al. (2019) نتايج  اساسبر

 مغان، دشت کشاورزان بهداشتی - ايمنی رفتار تحلیل

 نسبت مثبتی نسبتاً نگرش کشاورزان، از درصد 34 تنها 

 نگرش اصالح  ،داشتند. لذا شیمیايی سموم از به استفاده

 هايشیوه شیمیايی به سموم به نسبت کشاورزان

را پیشنهاد  روحیات کشاورزان با متناسب و نوين آموزشی

هاي محققان نشان از آن دارد که نتايج يافته ادند.د

رعايت رفتار بهداشتی مخاطبان از نگرش و دانش آنها 

پذيرد. پیرامون رعايت رفتار بهداشتی تاثیر مستقیم می

ها کشهاي ناشی از استفاده نا ايمن از آفتبروز بیماري

نیز می تواند در رعايت رفتار بهداشتی موثر باشد. از 

که دانش کشاورزان پیرامون رفتار بهداشتی و  آنجايی

تواند در شدگی مخاطبان به بیماري میايمن و نیز دچار

اصالح نگرش آنان نسبت به رعايت رفتار بهداشتی در 

بینی توان پیشمی ،ها موثر باشد. لذاکشاستفاده از آفت

نمود که دانش و نگرش کشاورزان نسبت به رعايت رفتار 

ها و نیز بروز بیماري ناشی کشده از آفتبهداشتی استفا

 ،طور مستقیم بر رفتار آنان موثر باشد. همچنیناز آن به

با توجه به تاثیر دانش بر نگرش و دچارشدن به بیماري 

مستقیم طور غیرهاي ياد شده بهبر تغییر نگرش، مولفه

ها موثر باشند کشنیز بر رعايت بهداشت استفاده از آفت

 (. 1)شکل

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 

 

 

 نگرش دانش

ناشی از  بیماری
 کشسموم آفت

 رفتار بهداشتی



 685 ...هاواکاوي رفتار بهداشتی نسبت به استفاده از آفت کشو همکاران:  فراشی 

 روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردي با رويکرد 

ها توصیفی همبستگی است. از نظر گردآوري داده

رزان شهرستان میدانی، جامعه مورد مطالعه تمامی کشاو

آباد بود که با استفاده از جدول گرجسی و مورگان خرم

گیري تصادفی نفر محاسبه و با استفاده از نمونه 150

هاي تحقیق انتخاب شد و مورد بررسی قرار ساده نمونه

اي محقق ساخته گرفت. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه

هاي شامل چهار بخش بود: بخش اول مربود به ويژگی

ی و اقتصادي  پاسخگويان )سن، سابقه، تاهل، شخص

جنسیت، درآمد، تحصیالت، محل سکونت و ...(، بخش 

دوم سواالت مربوط به نگرش کشاورزان در استفاده از 

گويه، بخش سوم سواالت دانش با  12کش با سموم آفت

گويه و بخش چهارم مربوط به سواالت بیماري ناشی  10

و سازه وابسته تحقیق، گويه  7کش شامل از سموم آفت

شامل رفتار بهداشتی کشاورزان شهرستان خرم آباد در 

-گويه را شامل می  10کش که استفاده از سموم آفت

اي مورد شود. موارد از طريق طیف لیکرت پنج گزينه

سنجش قرار گرفتند. بررسی روايی محتوايی تحقیق با 

استفاده از روش پنل متخصصان )کارشناسان و اعضاي 

یات علمی دانشگاه مرتبط با موضوع و رفتار( و پايايی ه

هاي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ  براي سازه

(، بروز بیماري ناشی از 81/0(، نگرش )74/0دانش )

( و رفتار بهداشتی کشاورزان 77/0کش )سموم آفت

( مورد تايید قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه 78/0)

 8.8LISREL و 22SPSS توسط نرم افزارهاي آماري داده

تحلیل قرار گرفت. براي توصیف وکدگذاري و مورد تجزيه

ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده و تحلیل داده

هاي توزيع فراوانی، درصد شد. در بخش توصیفی از آماره

میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی نیز براي 

تغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته از گیري تاثیر ماندازه

هاي تفاوت میانگین، ضريب همبستگی. آزمون

شاخص ، راسکويکاي هاي برازش کلی مدل شاملشاخص

، (IFI(، شاخص برازش افزايشی )CFI)برازش تطبیقی 

(، شاخص تعديل NFIشاخص نرم شده برازندگی )

( که GFI( و شاخص برازندگی )AGFIبرازندگی )

، ريشه دوم براورد واريانس خطاي 9/0ر از مقداري بیشت

 -Pداري )و معنی 08/0( کمتر از RMSEAتقريب )

Value نشان از اين دارد مدل از برازش  05/0( باالتر از

 مطلوبی برخوردار است. 

 

 ها و بحثیافته
 نتايج توصيفی 

نفر از کشاورزان شهرستان  150در اين مطالعه 

سال شرکت داشتند.  7/43آباد با میانگین سنی خرم

 16نی ( و زنان با فراوا3/89نفر ) 134مردان با فراوانی 

ل ( درصد افراد مورد مطالعه اين تحقیق را تشکی7/10)

درصد کشاورزان روستا بود.  80دادند. محل سکونت 

نفر  4وضعیت سواد کشاورزان نشان از آن دارد که 

فر ن 15( خواندن و نوشتن، %3/7نفر )11( بیسواد، 7/2%)

نفر  50( راهنمايی، %7/14نفر ) 22( ابتدايی، 10%)

 (در سطح فوق ديپلم و %33نفر ) 48( ديپلم و 3/33%)

درصد  62باالتر قرار داشتند. کشاورزي شغل اصلی 

درصد هم شغل فرعی بود که اين  38کشاورزان و براي 

 ده، واننرافراد مغازه دار، کارمند، دامپرور، کارگر، نجار، 

ارد بودند. میانگین سابقه کار کشاورزان ساير مو

 10تا1درصد بین  3/69سال بود. تجربه کاري 23/10

 20درصد بین  6سال،  20تا  10درصد بین  7/20سال، 

 سال سابقه کار 50تا 35درصد هم بین  4سال و  35تا 

 3کشاورزي داشتند. میانگین مساحت اراضی کشاورزان 

 هکتار بود. 

اورزان نسبت به استفاده از نتايج توصیف نگرش کش

ي دهد که گويهنشان می 1کش در جدول سموم آفت

« بزنند آسیب زيستمحیط به توانندمی شیمیايی سموم»

استفاده » وبا بیشترين میانگین در رتبه اول قرار گرفت 

با « از سموم  بهترين راه مبارزه با حشرات مضر است

 کمترين میانگین در رتبه آخر قرار گرفت.
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 کشبندي متغیرهاي نگرش پاسخگويان  نسبت به سموم آفت. اولويت1جدول 
 رتبه انحراف معیار میانگین گويه

 60/4 65/0 1 (N11)بزنند  آسیب محیطزيست به توانند می شیمیايی سموم

 10/4 29/1 2 (N6)هستند  هابیماري پیدايش عامل شیمیايی سموم

 10/4 22/1 2 (N8دارند ) غذايی تامنی بر منفی اثرات شیمیايی سموم

 09/2 18/1 3 (N2)استفاده از سموم  بهترين راه مبارزه با حشرات مضر است 

 96/2 30/1 4 (N5)دارند  مضري اثرات جانداران زيستی تنوع بر شیمیاي سموم

 06/4 25/1 4 (N3هستند ) مضر انسان سالمت براي شیمیاي سموم

 06/4 30/1 4 (N4)دارند  نامطلوبی اثرات غذايی مواد کیفیت شیمیايی بر سموم

 08/4 25/1 5 (N7خاك دارند ) حاصلخیزي بر مضري اثرات شیمیايی سموم

 04/4 32/1 6 (N1)شوند می زيرزمینی هايآلودگی آب باعث شیمیايی سموم

 4 31/1 7 (N10)دهند ها بازدهی محصول را افزايش میکشاستفاده از آفت

 98/3 29/1 8 (N9دارند ) محیطزيست بر نامطلوبی اثرات شیمیايی سموم

 96/3 16/1 9 (N12شود )کشاورزي می محصوالت تولید ها باعث افزايشکشآفت از استفاده

 کامالً موافقم    -5موافقم    -4نظري ندارم    -3مخالفم     -2کامال ًمخالفم    -1طیف ارزيابی: 
 

هاي ايمنی هنتايج اولويت بندي رعايت توصی

دهد نشان می 2بهداشتی در زمان سمپاشی در جدول 

 با « سمپاشی زمان در باد جهت گرفتن نظر در»که گويه 

 سیگار کشیدن»بیشترين میانگین در اولويت اول و گويه 

با کمترین « مزرعه در سمپاشی و کردن آماده حین در

 میانگین در اولویت آخر قرار دارد. 
 

 هاي ايمنی بهداشتی در زمان سمپاشی از سوي پاسخگويانندي متغیرهاي رعايت توصیهب. اولويت2جدول 
 رتبه انحراف معیار میانگین هاي ايمنی بهداشتی در زمان سمپاشیتوصیه

 79/4 50/0 1 (E1سمپاشی ) زمان در باد جهت گرفتن نظر در

 69/4 66/0 2 (E2مزرعه ) در سمپاشی و کردن آماده از بعد هالباس سريع تعويض

 68/4 66/0 3 (E4)سمپاشی  هنگام در ايمنی ماسك از استفاده

 62/4 83/0 4 (  E5سمپاشی ) هنگام در ايمنی دستکش از استفاده

 60/4 85/0 5 (E3)سمپاشی  هنگام در ايمنی روپوش از استفاده

 52/4 84/0 6 (E8ها )کشآفت استفاده از بعد سريع گرفتن دوش

 50/4 98/0 7 (E6سمپاشی ) هنگام در ايمنی هچکم از استفاده

 38/4 07/1 8 (E10استفاده از کاله ايمنی در حین سمپاشی )

 72/2 44/1 9 (E9مزرعه ) در سمپاشی و کردن آماده حین در آشامیدن و  خوردن

 32/1 23/1 10 (E7مزرعه ) در سمپاشی و کردن آماده حین در سیگار کشیدن

 همیشه   - 5بیشتر اوقات    -4گاهی اوقات    -3به ندرت    -2   هرگز  -1طیف ارزيابی: 

 

ها براي توصیف دانش کشاورزان نسبت به نتايج يافته

دهد که نشان می 3کش در جدول استفاده از سموم آفت

 استفاده آفتی هر براي توانمی را سمی هرآيا »گويه 

 با بیشترين میانگین در اولويت اول و گويه «؟نمود

 را سموم مصرف حد چه تا سمپاشی مناسب زمان»

با کمترين میانگین در اولويت آخر  «دهد؟می کاهش

 .قرار دارد
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 بندي دانش کشاورزان در استفاده از سموم آفتکش( اولويت3جدول)
 رتبه انحراف معیار میانگین گويه

 1 15/1 12/4 سمپاشی  از قبل دانش پیرامون عالئم مسمومیت
 2 04/1 20/4 آفات براي سموم مناسب ست از استفاده در

 3 24/1 95/2 رويه از سموم ترويجی مرتبط درکاهش استفاده بی -هاي آموزشی تاثیر کالس
 4 27/1 83/2 تاثیر فاصله زمان سمپاشی تا زمان برداشت محصول بر سالمت محصول 

 5 17/1 79/2 مندي درست از نظر کارشناسان براي انتخاب مناسب آفتکشبهره
 6 08/1 68/2 ها و آفات گیاهی دانش پیرامون بیماري 
 7 08/1 57/2 ها کشدانش پیرامون مزايا و معايب آفت 

 8 10/1 52/2 کش رويه از سموم آفتدانش پیرامون میزان استفاده بی
 9 98/0 34/2 شیمیايی هاي سمومزيان بر کاهش سمپاشی مناسب تاثیر زمان

 10 11/1 35/2  خاك در زنده موجودات ساير و مفید حشرات یمیايی برش سموم تاثیر

 اصال   -5کم      -4تا حدودي     -3زياد     -2بسیار زياد     -1طیف ارزيابی: 
 

اگر چه بین اهمیت ديگر متغیرها نیر اختالف 

بندي بیماري ناشی از چندانی وجود ندارد. نتايج اولويت

در بین پاسخگويان در جدول  کشاستفاده از سموم آفت

هاي پوستی ابتال به بیماري»دهد که گويه نشان می 4

با بیشترين ...(« هاي پوستی، تاول و )التهاب، لکه

« هاي مداومعطسه و سرفه»میانگین در رتبه اول و گويه 

 با کمترين میانگین در رتبه آخر قرار گرفته است.

 

 کش در بین پاسخگويانستفاده از سموم آفتبیماري هاي ناشی از اعاليم . 4جدول 
 رتبه انحراف معیار میانگین گويه

 1 907/0 48/4 ابتال به بیماريهاي پوستی)التهاب، لکه هاي پوستی، تاول و...(

 2 947/0 47/4 سوزش و خارش چشم ها و يا تاري ديد

 3 954/0 12/4 سردرد و سرگیجه در حین و بعد از سمپاشی

 4 08/2 82/3 دچار مشکالت تنفسی در حین يا بعد از سمپاشی

 5 01/2 56/3 افزايش تعريق و دماي بدن هنگام استفاده از سموم آفتکش

 6 85/1 34/2 افزايش تپش قلب در هنگام استفاده از سموم آفتکش

 7 87/1 23/2 هاي مداوم در هنگام استفاده از سموم آفتکشعطسه و سرفه

 بسیار زياد     -5زياد        -4تا حدودي     -3کم      -2اصالً     -1: طیف ارزيابی
 

 هاي استنباطیيافته

هاي استنباطی تحقیق نشان داد، بین نتايج يافته

کش با کارگیري سموم آفتهرفتار کشاورزان در ب

داري وجود تحصیالت و منبع اطالعات اختالف معنی

 (.5دارد )جدول 

 کشمیانگین رفتار بهداشتی کشاورزان دراستفاده از سموم آفت . مقايسه5جدول 
 معنی داري مقدار کی دو ايمیانگین رتبه فراوانی طبقات متغیر مستقل متغیر وابسته

ی
شت

دا
 به

تار
رف

 

 تحصیالت

 62/60 4 بی سواد

**240/56 000/0 

 46/57 11 خواندن و نوشتن
 49/77 15 راهنمايی
 42/83 22 دبیرستان

 09/93 50 ديپلم
 31/60 48 فوق ديپلم و باالتر

 منبع اطالعات

 31/60 13 کارشناسان

**800/109 000/0 
 28/57 39 همکاران
 34/77 34 مطالعه
 26/73 45 رسانه

 57/92 19 هاسم فروشی
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بین متغیر مستقل  6هاي نتايج جدول براساس يافته

، سابقه، درآمد و مساحت اراضی با رفتار بهداشتی سن

بروز داري وجود دارد. بین نگرش، کشاورزان رابطه معنی

و دانش کش بیماري ناشی از استفاده از سموم آفت

داري کشاورزان با رفتار بهداشتی رابطه مثبت و معنی

وجود دارد. بین رفتار بهداشتی و بروز بیماري ناشی از 

داري در نگرش رابطه مثبت و معنی کش باسموم آفت

 سطح يك درصد وجود دارد.

 
 . همبستگی بین متغیرهاي مستقل تحقیق بر حسب عوامل شخصی و اقتصادي با رفتار بهداشتی کشاورزان6جدول 

 معنی داري ضريب همبستگی نوع همبستگی متغیر

 000/0 299/0** پیرسون سن

 40/0 168/0 پیرسون سابقه

 428/0 065/0 پیرسون تعداد خانوار

 003/0 2380/0** پیرسون درآمد

 040/0 168/0* پیرسون مساحت اراضی

 000/0 299/0** اسپیرمن دانش کشاورزان

 001/0 279/0** اسپیرمن کشبروز بیماري ناشی از استفاده از سموم آفت

 000/0 428/0** اسپیرمن نگرش کشاورزان

 درصد 1معنی داري در سطح  **  درصد؛     5*معنی داري در سطح 
 

براي بررسی اثرات رفتار بهداشتی کشاورزان 

ها از مدل کشکارگیري آفتهآباد در بشهرستان خرم

براي سنجش برازش  معادالت ساختاري استفاده شد.

هاي مختلفی عرضه شده است مدل، آماره ها و شاخص

هاي شاخص 7که مطابق نتايج مندرج در جدول 

دهنده برازش مناسب مدل دست آمده نشانبرازندگی به

هاي هاي مشاهده شده بود. يافتهمورد مطالعه با داده

دهد که با توجه به رابطه بین نگرش نشان می 8جدول 

کش نسبت به رفتار پاسخگويان در استفاده از سموم آفت

 85/6درصد و آماره  60/0بهداشتی کشاورزان با ضريب 

دست دار بهو معنی درصد در سطح يك درصد مثبت

نتايج نشان داد بین دانش پاسخگويان در  ،آمد. همچنین

کش نسبت رفتار بهداشتی استفاده از سموم آفت

درصد در سطح  16/3با آماره  43/0کشاورزان با ضريب 

دار بود. نتايج ديگر جدول نشان پنج درصد مثبت و معنی

سموم  داد، بین میزان بروز  بیماري ناشی از استفاده از

و  29/0کش و رفتار بهداشتی کشاورزان با ضريب آفت

دار درصد در سطح يك درصد مثبت و معنی 72/3آماره 

بوده است. متغیر دانش کشاورزان با نگرش با ضريب 

 و مثبت   درسطح يك درصد درصد  21/7و آماره  69/0

 

متغیر بروز بیماري ناشی از استفاده  ،دار و همچنینمعنی

کش با نگرش آنان نسبت به استفاده از سموم سموم آفت

در سطح پنج  76/2و با آماره  37/0کش با ضريب آفت

دست آمد. مطابق نتايج حاصل هدار بدرصد مثبت و معنی

ترين متغیر اثرگذار بر رفتار بهداشتی مهم  8از جدول 

پاسخگويان مربوط به نگرش آنان در استفاده از سموم 

تفاده از سموم و سپس متغیر کش و نیز دانش اسآفت

کش است. بر بروز بیماري ناشی از استفاده از سموم آفت

 % 72ها سه متغیر ياد شده توانستند اساس يافته

نتايج  ،واريانس متغیر وابسته را تبیین کنند و همچنین

حاکی از آن است که متغیر نگرش که نقش متغیر 

کشاورزان میانجی بین متغیرهاي دانش و رفتار بهداشتی 

بروز بیماري ناشی از استفاده سموم  ،و همچنین

 55کش و رفتار بهداشتی پاسخگويان است. مقدار آفت

متغیر وابسته توسط متغیرهاي دانش و بروز  درصد

بیماري تبیین شده است. مقادير بارهاي عاملی استاندارد 

 حاکی از 9محاسبه شده در جدول  t-valueو آماره 

ین متغیرهاي دانش، نگرش، بیماري و دار برابطه معنی

 رفتار بهداشتی است. 
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 . شاخص هاي برازش مدل 7جدول 
 مقدار گزارش شده معیار پیشنهاد شده) برازش قابل قبول( شاخص
X2/ df  3  ≥ 37/1 

RMSEA 08/0≥ 050/0 
NFI 90/0≤ 93/0 
CFI 90/0≤ 95/0 
IFI 90/0≤ 90/0 
TLI 90/0≤ 91/0 

PNFI 50/0≤ 66/0 
PCFI 50/0≤ 58/0 

 
 کش. اثرات مستقیم و غیر مستقیم بهداشت کشاورزان در بکارگیري سموم آفت8جدول 

 2R اثر کل اثر غیر مستقیم tمقدار  اثر مستقیم متغیر مستقل متغیر وابسته

 نگرش
 55/0 37/0 - 76/2* 37/0 بیماري
 69/0 - 21/7** 69/0 دانش

 
 رفتار بهداشتی

  60/0 - 85/6** 60/0 گرشن

72/0 
 84/0 41/0 16/3* 43/0 دانش

 52/0 23/0 72/3* 29/0 بیماري

 

 

 مدل معادالت ساختاري ارتباط متغیرهاي تحقیق در حالت تخمین ضرايب مسیر -2شکل



 1400، 4 ، شماره52-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           690

 . نتايج مدل ساختاري در حالت تخمین ضرايب مسیر9جدول 
 t- Value بار عاملی عالمت در مدل متغیرها

ش
گر

ن
 

N1 88/0 - 
N3 95/0 33/7 
N4 45/0 57/3 
N6 51/0 89/4 
N7 67/0 77/5 
N8 51/0 22/4 
N9 41/0 52/3 

N10 46/0 89/3 
N11 39/0 94/2 

N12 55/0 70/5 

ش
دان

 

D1 44/0 - 
D2 49/0 79/4 
D3 53/0 07/5 
D4 52/0 16/5 
D5 49/0 34/4 
D6 78/0 46/6 
D7 46/0 66/4 
D8 37/0 85/2 
D9 65/0 90/5 

D10 74/0 08/6 

ي
مار

 بی
يم

عال
 

B1 44/0 - 
B2 45/0 19/4 
B3 66/0 24/6 
B4 75/0 79/6 
B7 90/0 26/7 

ی
شت

دا
 به

تار
رف

 

E1 40/0 - 
E2 72/0 04/6 
E3 55/0 65/5 
E4 60/0 99/5 
E5 77/0 30/6 
E6 48/0 57/4 
E8 39/0 09/3 

E10 43/0 14/4 

 

 گيريبحث و نتيجه

با توجه به رشد و افزايش جمعیت جهانی و تحوالت 

-الگويی مصرف مردم جهان، مصرف سموم شیمیايی به

عنوان يك راهکار افزايش تولید و حفظ منابع غذايی در 

آيد؛ ولی شمار میبخش کشاورزي، يك امر ضروري به

مواد، اثرات  رويه و غیر استاندارد اينمتاسفانه مصرف بی

زيست و نیز سالمت تولیدکنندگان و مخربی بر محیط

-کنندگان داشته است.در اين بین کشاورزان بهمصرف

باشند، عنوان کسانی که مستقیماً با اين سموم مواجه می

باشند. شايد علت اين خطر، به شدت در معرض خطر می

ناشی از داليلی چون نا آگاهی و نگرش نامساعد اين قشر 

ر اين زمینه و در پی آن عدم رعايت رفتار بهداشتی و د

ايمنی در روند کاربست سموم شیمیايی در حین کار در 

شناسايی عوامل موثر بر رفتار کشاورزان  ،مزرعه باشد. لذا

تواند در اصالح رفتار آنان به سمت رعايت اصولی و می

 بهداشتی استفاده از سموم باشد.

ن پژوهش با هدف رفتار با توجه به اهمیت موضوع،اي

آباد در استفاده از بهداشتی کشاورزان شهرستان خرم

ها انجام گرفت. نتايج مطالعه نشان داد که کشآفت

دانش و نگرش کشاورزان نسبت به خطرات سموم 

شیمیايی بر سالمت و بروز بیماري ناشی از سموم 

 باشند.کش بر رفتار بهداشتی کشاورزان موثر میآفت
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نتايج حاکی از آنست که دانش کشاورزان  در واقع،

تواند در باز داشتن نسبت به مضرات سموم شیمیايی می

کشاورزان در استفاده نا ايمن از سموم موثر باشد. نتايج 

      Hosseini et al. (2018،)هاي تحقیق با يافته

Houbraken et al. (2016،) Hooshmandan 

Moghaddam Fard & Shams (2016،)  Yuantari, et 

al. (2015 ،)Mohanty et al. (2013هم ،).خوانی دارد 

تواند تغییر کش میهاي ناشی از سموم آفتبیماري

در نگرش و رفتار کشاورزان را تحت تاثیر قرار دهد. اين 

 Hosseini et al. (2018،)هاي تحقیق  نتايج با يافته

Abdollahzade et al.  (2016،)   Ghalavandi(2015 ،)

Yuantari, et al. (2015 ،)Karunamoorthi, et al. 

  همخوانی دارد. (،2012)

بین رفتار کشاورزان در ديگر نتايج نشان داد،  

ختالف کش با تحصیالت ابکارگیري سموم آفت

هاي با نتايج يافتهداري وجود دارد که همسو معنی

 Bondori et al. (2019 ،)Al-zain & Mosalami تحقیق

(2014 ،)Tofolo et al.  (2014  ،)Mohanty et al. 

(، است. از آنجايی که کشاورزان با سطح 2013)

تحصیالت باالتر آگاهی بیشتري نسبت به مضرات سموم 

شیمیايی دارند کمتر در تماس مستقیم با مواد شیمیايی 

هاي آموزشی در برگزاري کالس ،گیرند. بنابراينقرار می

بت به مضرات سموم خصوص آگاهی کشاورزان نس

شیمیايی و افزايش دانش نسبت به رفتار بهداشتی 

 گردد. کشاورزان توصیه می

شايد تاثیر دانش و نگرش در رفتار بهداشتی 

هاي يادگیري کشاورزان در اين باشد که بر اساس تئوري

و تغییر رفتار  از دانش و در پی آن اصالح نگرش آدمی 

انش نسبت به يك معنی که با افزايش دباشد. بدين

يابد و در صورت تغییر پديده، نگرش نیز تغییر می

 نگرش، تغییر رفتار رخ خواهد داد. 

گونه اقدام در جهت ارتقاي دانش و نیز هر ،بنابراين

اصالح نگرش کشاورزان در اصالح رفتار بهداشتی و 

با توجه به تاثیر  ،باشد. در اين زمینهايمنی آنان موثر می

عی، تهیه مطالب آموزشی در سطح دانش هاي جمرسانه

و نگرش بهداشتی و ايمنی پیرامون سموم شیمیايی 

با توجه به اثربخشی  ،تواند موثر باشد. همچنینمی

هاي اجتماعی مجازي که جايگاه خاصی در شبکه

يادگیري و الگوي رفتار اطالعاتی انسان کنونی پیدا کرده 

رشناسان هاي مجازي متشکل از کااست، تشکیل گروه

کشاورزي و بهداشت و سالمت، کشاورزان پیشرو و 

معتمد و نیز عموم کشاورزان در سطح محلی و يا باالتر 

اندرکاران با هدف تعامالت چندجانبه بین افراد و دست

 گردد.متفاوت، پیشنهاد می

عالوه بر موارد ياد شده، با توجه به وجود کشاورزان 

ها و منايع ز کانالبا میانگین سنی باال که معموال ا

کنند، برگزاري اطالعاتی کالسیك استفاده می

هاي حضوري در سطح روستا و مزرعه در حین نشست

تواند در کار با کمك کارشناسان مجرب و معتمد می

ارتقاي دانش، اصالح نگرش و حتی از طريق اجراي 

عملی و عینی رفتارهاي بهداشتی و ايمنی مرتبط با 

سازي سموم، شیوه سمپاشی، دهموضوع )عملیات آما

زمان سمپاشی، پوشش ايمن و ...( رهنمودهاي کاربردي 

 و سودمند را نیز به آنها ارايه داد.

با توجه به تاثیر بروز و دچارشدن افراد به عاليم 

بیماري ناشی از سموم  شیمیايی در نگرش و نیز رفتار 

شود که از ايمن و بهداشتی پاسخگويان پیشنهاد می

هاي مستند و هاي آموزشی در قالبفیلم تهیه طريق

داستانی و ... نسبت به عوارض ناشی از عدم رعايت 

عملیات و اصول بهداشتی سمپاشی نمايش داده شود. 

عالوه بر موارد ياد شده، با توجه به اينکه بخش زيادي از 

کشاورزان اطالعات و اصول سمپاشی را از فروشندگان 

هاي کنند، ارايه آموزشیها کسب مکشسموم و آفت

دانشی و کاربردي به فروشندگان از طريق کارشناسان 

 ،گیاهپزشکی، توزيع پوسترهاي آموزشی و همچنین

تواند در ها، مینشريات ترويجی مصور در اين فروشگاه

اصالح رفتار  بهداشتی و ايمن مصرف کننده نهايی، 

 يعنی کشاورزان موثر باشد.  

شده، با توجه به نتايج اين تحقیق عالوه بر موارد ياد 

دال بر وضعیت سطح دانش و نگرش مخاطبان، ممکن 

هاي بهداشت و ايمنی، است که برخی از عدم رعايت

شايد  ،ناشی از نداشتن امکانات و وسايل باشد. بنابراين

دسترسی کشاورزان به وسايلی چون دستکش، چکمه، 

ينه شدن روپوش و ماسك با قیمت ارزان بتواند در نهاد

 رفتار کشاورزان در بلندمدت موثر باشد.
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