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چکيده
زمينه و هدف :اين پژوهش به بررسي و ارزيابي دستاوردهاي شاليكاران در پي اجراي  IPM/FFSدر كشتبوم هاي زراعي برنج بر ابعااد
اقتصادي و زيستمحيطي جوامعروستايي تحت پوشش پروژه توانمندسازي شاليكاران شهرساتان فريادونكنار اساتان مازنادران و اهميات
توسعه شيوه كشاورز به كشاورز در مديريت توليد محصول سالم ميپردازد.
روش بررسی :در اين بررسي به طور تصادفي برروي  80نفار از شااليكاران  4روساتاي ساوته فارم ديادرك و رودبسات از شهرساتان
فريدونكنار انتخاب شدند به سه گروه از كشااورزان اجراكنناده( IPM /FFSگاروه اول  ،كشااورزان تحتتاايير (گاروهدوم و كشااورزان
بدوناط ع از اين طرح (گروهسوم تقسيم شدند .فرضيه تحقيق بررسي رابطه معنيدار بين اجراي طرح  IPM/FFSدر روستا و شاخص-
هاي زيستمحيطي و اقتصادي بوده است .برايناساس روش توصيفي قياسي و همبستگي انتخااب گردياد و باراي ززماون فرضايههاا از
شاخصهاي مركزي و ضريب همبستگي پيرسون كاياسكوئر و كروسكالواليس استفاده شد.
يافتهها :نتايج داكي از زن است كه همبستگي معني داري بين اجراي طرح و كاهش مصرف سموم در هرسه گروه مطالعاتي وجود دارد به
طوريكه ميزان دفعات سمپاشي افراد در هر سه گروه نسبت به سالهاي پيشتر به ميزان  %45كاهش يافته است .زماار نشاان ميدهاد در
سال 87در گروه اول و دوم  11نفر به طور كامل سمپاشي نكرده اند .البته اين اقدام در گروه اول كام اصولي و در گاروه دوم غيراصاولي
انجامگرفته است كه ميتوان تفاوت عمل را در جداول زماري مشاهده كرد.اكثريت افراد در گروه سوم و دوم دو مرتبه سمپاشي كردناد باه
طوريكه  %50افرادي كه به صورت مشاركت كامل ( 7-6سال در طرح دضور دارند فقط يكبار اقدام به سمپاشي كردهاند و ميزان مصرف
را تا  %80تقليل دادهاند .اين دردالياست كه همين افراد در هر سه گروه در مصادباتشان ذكركردند در دو و سه سال قبل بيش از  3مرتبه
سمپاشي كردهاند و اين ميزان گاهي تا  7مرتبه نيز ميرسيده است و فقط  1نفر از افراد گروه سوم بيش از سه مرتبه سمپاشي كردهاست و

 -1دانش زموخته كارشناسي ارشد مديريت محيطزيست دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست وادد علوم و تحقيقات دانشگاه ززاد اسا مي تهاران
ايران.
(-*2مسوول مكاتبات  :دانشيار دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست وادد علوم و تحقيقات تهران دانشگاه ززاد اس مي تهران ايران.

بر اين اساس در هر سه گروه از نظر كاهش هزينههاي خريد سموم و دستمزد كارگران سمپاش تا ( %70ميزان  100هازار توماان در هار
هكتار صرفهجويي شدهاست .همانطور كه در زرژانتين و برزيل تحقيق مشابهي نشان داده كه با اجراي طرح  1/2ميليون دالر صرفهجويي
در هزينههاي كشت سويا و پنبه شده است (. 9
بحث و نتيجهگيری :نتايج اين بررسي نشان ميدهد كه بين اجراي طرح IPM/FFSو ارتقا زگاهي هاي علمي و فني كشاورزان كاهش
مشك ت مهم گذشته رعايت بهداشت فردي و زيستمحيطي كاهش مصرف سموم شيميايي كااهش هزيناهها افازايش درزماد و تولياد
شاليكاران و كاهش بيماري ب ست همبستگي معنيداري وجود دارد .در داليكه همبستگي معنايدار باين اجاراي طارح و اشات الزايي
كاهش مصرف كود شيميايي تهيه و استفاده از كودهاي طبيعي وجود ندارد.
واژههای کليدی :شيوه كشاورز به كشاورز مديريت تلفيقي زفات مدرسه در مزرعه كودشيميايي ب ست.
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Abstract
Background and Objective: The purpose of this study was to investigate the effect of achievements
of fish farmers following the implementation of IPM/FFS in rice cultivars on the economic and
environmental dimensions of rural communities covered by the plan for the empowerment of farmers
in Fereydunkenar city, Mazandaran province and to evaluate the importance of developing a farmer to
farmer approach in managing healthy crop production.
Method: In this study, 80 farmers were selected from four sub-villages: Souteh, Form, Haydar-Kola
and Roodbest villages of Fereydounkanar. They were divided into three groups: FFS/IPM
implementing (first group), affected by factor (second group) and non-informed farmers (third group).
This study was designed to examine the relationship between IPM / FFS implementation in rural areas
and environmental and economic indicators. In this regard, descriptive, comparative and correlational
methods were selected. The hypotheses were tested using central indices and Pearson correlation
coefficient, Chi-square and Kruskal-Wallis tests.
Findings: The results indicated that there was a significant correlation between the implementation of
the plan and the reduction of the use of pesticides in all three groups, so that the rate of spraying by the
farmers in all the three groups decreased by 45% as compared to the previous years. Statistics show
that in 2008, 11 farmers from the first and second groups did not completely spray. Certainly, this
action was completely normal in the first group and in the second group, which can be distinguished in
the statistical Tables. The majority of farmers in the third and second groups sprayed twice, so that
50% of the subjects who participated fully (7- 6 years) have only sprayed once and reduced
consumption by 80%. This is because the same farmers in the three groups mentioned in their
interviews that they had sprayed more than three times within the two to three years ago, and this rate
had sometimes increased to seven times, and only one farmer from the third group had sprayed more
than three times. This showed a saving of upto 70% (100 thousand tomans per hectare) in all the three
groups in terms of the cost of pesticide purchasing and the salaries of the sprayer workers. As in
Argentina and Brazil, a similar study shows that the plan has resulted in savings of $ 1.2 million in
soybean and cotton cultivation costs (9).
Conclusion: The results of this study indicate that there is a significant correlation among the
implementation of the IPM/FFS plan and improving scientific and technical knowledge of the farmers,
reducing the major problems of the past, observing individual and environmental health, reducing the
consumption of chemical pesticides, reducing costs, increasing the income and production of farmers,
and reduction of blast disease. However, there is no significant correlation among the implementation
of the plan and job creation, reduction of chemical fertilizer consumption, and production and use of
natural fertilizers.
Keywords: Farmer to farmer approach, Fatality management, Field school, Chemical fertilizer, Blast.
1- MSc, Department of Environmental Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Science
and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2- Associate Professor, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic
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مقدمه
زفتكشهاي شيميايي به مدت چند دهاه باهعنوان تنهاا روش

بااه تجزيااه و تحلياال مشاااهدات و ززمااايش هاااي خااود و بااه

قابل اطمينان براي كنترل زفات مورد توجه قرار گرفتاه بودناد؛

تصويردرزوردن نتايج مشاهده ها و در نهايت بحث و ماذاكره بار

اين مواد ميتوانستند با سرعت بااليي زفات را از بين ببرند اما با

نتايج داصله مورد توجه قرارگرفته است .اين رهيافت را ميتوان

گذشت زمان بهدليل مقاوم شدن زفاات ناابود شادن دشامنان

تنها راه شكستن دور باطل مصرف سموم دانست(. 4

طبيعي و تبديل زفات ضعيف به زفاات قاويتر كام ايار شادن

با توجه به اهميت اين رهيافت در اندونزي نتايج زماوزش FFS

زفتكشها و نياز باه تولياد زنهاا باه صاورت قاويتر قابليات

از نوع كشاورز به كشاورز نشان داده است كه مصرف زفتكشهاي

جابه جايي و انتشار اين مواد در عوامل جاندار و بيجان ايار بار

شيميايي بطور ويژهاي كاهش يافته و همچنين فوايد اقتصاادي

س مت و بهداشت انسان و در نهايت افزايش هزيناهها و اتا ف

زيست محيطي در برداشته است .همچنين با زموزش  100هزار

وقت كشاورزان كارشناسان تصميم گرفتند كه روشهاي ديگري

كشاورز مسائل بهداشتي و زيساتمحيطي كاام اصا ح شاده

را جايگزين مصرف بيش از دد زفتكشها كنند(. 1

است و كشاوزان به طور كامل از خطرات زگاهند و افزايش توليد

يكي از اين روشها مديريت تلفيقي زفات ( Integrated Pest

باارنج و صاارفهجويي بساايار در مصاارف سااموم صااورت گرفتااه

 Managementيا  IPMاست كه با اساتفاده از زن ميتاوان

است(. 5

ميزان مصرف سموم شيميايي را كاهش داد .استراتژي ماديريت

روش بررسی

تلفيقي زفات بر جلوگيري يا مهار درازمدت زفات بوسيله تلفياق

اين پژوهش از نوع همبستگي است و ميازان ت ييارات ياك ياا

ابزارهاي بيولوژيكي (دشمنان طبيعي گياهان مقااوم باه زفاات

چند عامل را مورد بررسي قارار داده اسات .باه گازارش"زنچاه

زراعااي فيزيكااي و شاايميايي در جهاات بااه دااداقل رساااندن

هست" و به بيان نظرهاي كشاورزان در خصاو

مخاطرات اقتصادي بهداشتي و زيستمحيطي از طريق شناخت

راه مبارزه با كرم ساقهخوار و تايير اجراي طرح  IPM/FFSبر

زفت محصول و شرايط زيستمحيطي بوسيله كشااورزان باراي

ابعاد اقتصادي و زيستمحيطي جوامع كشاورز پرداخته است .با

انتخاب بهترين تلفيق اساتراتژيهاي ماديريتي توجاه بساياري

توجه نوع پژوهش و مقايساه وضاعيت اقتصاادي بهداشاتي و

دارد .تقاضاي روزافزون مصرفكنندگان براي موادغذايي سالم و

زيستمحيطي شاليكاران و مقايسه زماوزشهااي فناي و ساط

باكيفيت كشت ارگانيك و تبديل شادن  IPMباه عناوان ياك

علمي افراد در سه گروه از كشااورزان تحقياق از ناوع قياساي

موضوع سياستي جهاني از جملاه عوامال تاييرگاذار در توساعه

است .اين پژوهش به شيوه ميداني صورت گرفتاه و شاامل 80

كشاورزي پايدار بوده است(. 2

نفر نمونه انتخابي به عنوان جامعه زمااري شاامل ساه گاروه از

در دهههاي اخير پيشرفتهاي تحقيقاتي قابلتوجهي در زميناه

كشاااورزان -1 :اجراكننااده طاارح -2 IPM/FFSكشاااورزان

مبارزه باا زفاات بارنج مانناد مباارزه بيولاوژيكي باا زفات كارم

تحتتايير(ناظر بر طرح  -3كشاورزاني كه بدون اط ع از طارح

ساااقهخوار در اسااتانهاي شاامالي اسااتفاده از تريكوگراماهااا و

(به عنوان گروه شاهد هستند.

فرمونها صورت گرفته اماا ت ييارات بسايار كماي در عمال باه

اين كشاورزان به صورت تصادفي از  4روستاي مجاور هم (سوته

دنبال داشته است .اين موضوع ناشاي از عادم شاناخت واقعاي

فرم ديدرك و رودبست واقع در شهرستان فريدونكنار اساتان

مسايل كشاورزان در تعريف مسأله و يا عدمانعكاس عملي نتاايج

مازندران انتخاب شدهاست.

به كشاورزان و يا عدمباور و پذيرش توسط زنان است(. 3

ابزارهاي ارزيابي مورداساتفاده در تحقياق شاامل مصاادبههاي

از اياانرو مدرسااهدرمزرعه( Farmers Field Schoolبااه

كوتاه و بلند پرسشنامه باا ساواالت بساته در هار ساه گاروه

عنوان اولين قدم و ابزاري موردپسند در مديريت تلفيقاي زفاات

انگيزش افكار ( Brain Stormingو جماعزوري اط عاات از

است كه از سال 1980به عنوان دبساتاني كاه شاركتكنندگان

طريق سايتهاي مربوطاه باوده اسات .پرسشانامهها باا شايوه

كشاورز را زماده ميكند كه در تمام طاول فصال زراعاي فناون

پرسشگري از شالي كاران در منطقه مزبور تكميل و اساتخرا

جديد IPMو اصول اوليه بومشناسي مزرعه خاود را بياموزناد و

دادهها از طريق نرمافزار  spssدادههاي الزم بدست زمدهاست و

مناسابترين

بررسی اثربخشی  IPM/FFSبر ابعاد زيستمحيطی....
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باا اساتفاده از محاسابه زلفااي كرنبااا ميازان اعتباار مطلااوب

داصل از شكل شماره  1نشان ميدهاد در هار دو گاروه اول و

ابزارتحقيق و پايائي زن تعيين گرديد.

دوم بيش از %74شاليكاران از بين روشها و فعاليتهاي موجود

فرضيههاي زن مبتني بر يافتن رابطه معنايداري باين اجاراي

در طاارح  FFSگزينااه و فعالياات كاشاات دو و سااهخال را كااه

طااارح  IPM/FFSدر روساااتا و ابعااااد و شااااخصهااااي

داكي از تنككاري در شاليزار است در زمين زراعي خاود اجارا

زيستمحيطي و اقتصادي بوده است .براي ززمون فرضايههاا از

ميكنند .كه به ميزان زيادي نتيجاه ايربخشاي هام در كااهش

زمار توصيفي و از طريق شاخصهاي مركزي و در بخاش زماار

بيماري ب ست و هم زفات و نيز در مصرف بذر داشته به طاوري

تحليلي با توجه به نوع تحقيق از ضريب همبستگي پيرساون در

كه ميزان توليد نشا را هم افازايش داده اسات .هماانطاور كاه

تحليل مت يرهاي كمي و از ضاريب همبساتگي كاياساكوئر در

زمارها نشان ميدهند درصد افرادي كه بدون شركت در كا س

تحليل مت يرهاي كيفي و براي مقايساه مياانگين ساه گاروه از

(گروه دوم و فقط از طريق مشااهده نتيجاه كاار ديگاران باه

ززمون كروسكالواليس استفاده شده است.

ت يير در شيوه زراعي خود پرداختهاند ددود  %10بيشتر از گروه

نتايج

اول است و اين نشان از تايير طرح  FFSبر ديگر افراد و توسعه

نتايج داصل از ت يير در شيوههاي زراعي برنج با توجه باه زماار

و ترغيب شيوه كشاورز به كشاورز مي باشد.
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شکل -1وضعيت تغيير در شيوههای زراعی
Figure 1- The state of change in agricultural Practices

نتايج داصل از ت يير در شيوههاي مهار زفات برنج باا توجاه باه

به ميزان زيادي نتيجه ايربخشي در كااهش سااقههاي بيماار و

شكل شاماره  2نشاان ميدهد كاه در هار دو گاروه اول و دوم

زفاتزده و دتي شيوع زفات دارد .در ماورد تلاهنوري نياز افاراد

اكثريت افراد بيشاز ( 50%از بين شيوههاي مهار زفات برنج در

تمايل زيادي نشان دادند اماا خواساتار اجاراي همگااني مازارع

طرح  FFSروش مكانيكي (زيرگلكردن ساقههاي زفاتزده را

مجاور يكديگر ميباشد.

در زمين خود اجرا ميكنند .كشاورزان ابراز نمودند كه اين روش
80
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شکل  -2وضعيت تغيير در شيوههای مهار آفات زراعی
Figure 2- The state of change in crop pest control methods
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نتايج داصل از تعيين ميزان مصرف ساموم شايميايي در ساال

در گروه دوم بر اساس پيروي بدون زگاهي و دانش از گاروه اول

 87در شكل شماره  3نشان ميدهاد كاه در ساال  87كاه باه

انجامگرفتهاست .اكثريت افراد در گروه ساوم و دوم دو مرتباه و

عبارتي  7سال پاس از اجاراي پاروژه توانمندساازي در اساتان

در گروه اول در ددود  %46افراد فقط يكبار اقدام به سمپاشاي

ميباشد در گروه اول و دوم در ددود  %23افراد باه طاور كلاي

كردهاند .كه اين نتيجه مبتني بر اير شيوه كشاورز به كشاورز در

سمپاشي نكرده اند .البته اين اقدام در گروه اول كاام اصاولي و

توسعه و ترويج ميباشد.

ميزان مصرف سم گروهها در سال جاري
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شکل -3ميزان مصرف سم در سال87
Figure 3 - The amount of poison intake in year 87

در ارتباط با ميزان مطابقت توصيههاي ترويجاي طارح باا نيااز

ترويجي در كشاورزي را با نيازهاي خود مطابق نميدانند و ايان

شاليكاران همانطور كه در شكل شماره 4م دظه ميشود گاروه

نشان از بياط عي و نازگاهي زنهاا و داشاتن ياك دياد نسابتا

دوم كه با اين طرح تا ددودي زشنايي دارند اين شيوه ناوين را

منفي در مورد سابقه دورهها و ك سهاي ترويجي پيشين روساتا

با نيازهاي خود تا اندازهاي داراي مطابقت ميدانند اما در گاروه

است.

سااوم  %84/6افااراد بسااياركم دانسااته و يااا هرگااز توصاايههاي
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40
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ي ي زيا
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ز
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شکل  - 4ميزان مطابقت تو يههای ترويجی با نياز افراد
Figure 4 - The extent to which extensions of recommendations are tailored to the needs of individuals
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جهت سنجش ميزان ارتقاا و تفااوت وضاعيت زگااهي و داناش

 69%/2افراد در گروه اول به امتيازاتي بيش از  12دست يافتهاند

اكولوژيكي و بيولوژيكي زيست بوم شاليكاران در هار ساه گاروه

كه در مقايسه با امتيازات شاليكاران گروه دوم و سوم كام قابل

 14سئوال به صاورت بااز و بساته طراديگردياد كاه داداقل

توجه است .ميانگين وضعيت علماي گاروه اول  12و گاروه دوم

امتيازات  0و داداكثر زن  14باوده اسات.هر سائوال  1امتيااز

 7.3و گروه سوم  4.11ميباشد.

داشتهاست .همانطور كه در جدول شماره  1م دظاه ميشاود

ميزان آگاهی علمی گروهها

12

ميان ين نمر

14

10
مي گروهها

8
6
4
2
0
س

شکل  -5وضعيت علمی و آگاهی گروهها
Figure 5- The scientific status and knowledge of the groups

در ارتباط با چگونگي تهياه ساموم بوسايله شااليكاران شاكل

قابلتوجهي از زنها به دنبال راهاي مناساب و قابالقبول باراي

شماره  6داكي از زن است كه  %64از زنهاا ساموم شايميايي

جايگزينكردن سموم شيميايي بودند باه طاوريكاه دتاي از

خااود را بيشااتر از طريااق ززاد تهيااه ميكننااد و اياان تعااداد در

مصرف سموم كام خاودداري كردهاناد وضارري هام متحمال

مصااادبات خااود از اياان اماار بساايار شاااكي بودنااد و تعااداد

شدهاند.
بيشتردولتي
3%

هر دو
33%

بيشتر آزاد
هر دو
بيشتردولتي
بيشتر آزاد
64%

شکل  - 6چگونگی تهيه سموم شيميايی
Figure 6 - How to prepare chemical pesticides

در شكل شماره  7كه نتايج مربوط به علل استفاده از ساموم در

زنها نيز به گزينه نداشاتن علام وزگااهي از عاوارم و معاياب

گروه سوم را نشاان ميدهاد  %61/4افاراد باه خااطر تارس از

سموم به مصرف زن ميپردازند.

خسارت زفات به برنج به مصارف ساموم ميپردازناد و% 33/4
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گروه سوم
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ترس از خسارت

شکل  -7علل استفاده از سموم شيميايی
Figure 7- Causes of using chemical pesticides

نتايج داصل از عملكرد طرح در ميزان توليد كشاورزان مطابق با

گروه اول بيش از  2.5تن در هر هكتار نسبت به دو گروه ديگار

شكل شماره  8نشان ميدهد با توجه به ايانكاه شااليكاران باه

برداشت داشتهاند .در ايان مياان  %23/2شااليكاران گاروه دوم

طور متوسط در ددود  2.5تن در هكتار بارنج سافيد برداشات

داراي توليدي پايينتر از دد معمول هساتند كاه نتيجاه عادم

ميكنند اين ميزان نيز به طاور طبيعاي در جادول نياز صاد

جايگزيني روشي مناسب بجاي دذف خودسرانه مصرف ساموم

ميكند اما موضوع مورد توجه زن است كاه  %38شااليكاران در

ميباشد

ميزان عملكرد محصول شاليكاران در سال جاري
2800
2600
2500
2400
2300
2200
گروه سوم

گروه دو م

ميانگين توليد (تن در هكتار)

2700

2100
گروه اول

شکل-8ميزان عملکرد طرح در توليد کشاورزان در سال ( 87تن/هکتار)
)Figure 8-The rate of yield in farmers production in year 87 (t / ha

با توجه به شكل شماره 9مربوط به ميزان درزماد شااليكاران در

افراد در تمام موارد فو داراي محدوديتها و مشك تي هستند.

سااال 87ميتااوان بااه تفاااوتهااايي بااين روشهاااي ماديريتي

البته اين افراد با توجه به مشك ت و موانعي كاه بار سار مساير

بكارگرفته شده در هر سه گروه مورد مطالعه پي بارد .مياانگين

اجراي  IPMميباشد مانند :تهيه اردك و ماهي به گزينه تمام

داصل از درزمد برنج در گروه اول با بيشترين ميزان درزمد كاه

موارد اشاره كردهاند .به طوريكه در گروه دوم  % 57/6و در گروه

بااين  2500000تااا  3000000تومااان در هكتااار بودهاساات

سوم نيز  % 45/6فقط در زمينه تهياه كاود و ساموم شايميايي

 3095000تومان در هر هكتار ميباشد كه اين ميازان باالب بار

دچار مشكل هستند درصورتيكه اين گزينه باه طاور خاا

در

 660000تومان در هر هكتار بيشتر از ميزان درزمد گروه دوم و

گروه اول مشكل چنداني نيست و اين گروهها با مصارف بااالي

 500000تومان بيشتر از شاليكاران گروه سوم ميباشد.

سموم شيميايي همچنان داراي درصد باالي مشك ت در زميناه

نتايج مربوط به تفاوت بين تنوع مشك ت و مسائل موجود ميان

زفات و بيماريهاي برنج هستند.

سه گروه در جدول شماره  2نشان ميدهد در گروه اول % 30/9
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جدول شماره  - 2وضعيت شاليکاران در ارتباط با مشکالت کنونی
Table 2 - Status of farmers in Relation to current problems

گروه اول

طبقه

گروه سوم

گروه دوم

مشکالت کنونی

فراوانی

در د

در دتجمعی

فراوانی

در د

در دتجمعی

فراوانی

در د

در دتجمعی

زفات و بيماريها

1

3/8

3/8

5

23/9

23/9

9

34/2

34/2

تهيه كود وسم

0

0

-

12

57/6

81/5

12

45/6

79/9

بازار فروش

6

22/8

26/6

3

13/7

95/2

3

11/5

91/4

تريكوگراماها

2

7/7

43/3

1

4/8

100/0

-

-

-

ادارات كشاورزي

4

15/2

49/5

-

-

1

3/8

95/2

تهيه اردك وماهي

3

11/5

61

-

-

1

3/8

100/0

تمام موارد

8

30/9

100/0

-

-

-

-

مشكلي ندارم

0

0

-

-

-

-

جمع

26

100

21

100

26

100

در زمينه اينكه زياا نكاات ايمناي و بهداشات فاردي در داين

طرح كاهش مشك ت مهم گذشته رعايت نظافات و بهداشات

استفاده از سموم رعايت ميشود؟ نتايج مطابق جدول شاماره 3

مزرعه و كاهش بيماريهاي فردي و محصولي همانند ب ست با

داكي از زن است  %77افراد در گروه سوم با لبااس معماولي و

 95%اطمينان همبستگي معنيداري وجود دارد .بطاوريكاه از

بدون ماسك به سمپاشي شاليزار ميپردازند كه شايان ذكر است

طريق ززمون همبستگي كاياسكوئر مشخص گرديد بين اجراي

كه اكثريت زنها از بيماريهاي پوستي و تنفسي رناج ميبرناد و

طارح و اشات الزايي كااهش مصاارف كاود شايميايي تهيااه و

 77%شاليكاران گروه اول به رعايت نكات بهداشتي پرداخته و از

استفاده از كودهاي طبيعي همبستگي معنيداري وجود نادارد.

لباس ويژه و ماسك در دين انجام سمپاشي باه ميازان كنتارل

H
پس بنابراين فرم  0پذيرفته ميباشد و  H 1رد ميشود.

شده استفاده كرده و ذكركردند بيماريهاي پوستي و تنفسي زن-
ها بسيار كمتر شده است.همچنين در رابطه با رها كردن ظروف
مستعمل سموم شيميايي كه يكي از عادات قاديمي كشااورزان
است تفاوت در هر دو گروه كام محسوس است.
نتااايج داصاال از فعاليتهااايي مربااوط بااه اهااداف اشاات الزايي
طرح  FFSدر جدول شماره 4نشان ميدهد كه پس از گذشات
 7سال از اجراي طرح در اين چهار روستا تنها عده محدودي به
انجام اين فعاليتها مبادرت ميورزند و هناوز باه عناوان منباع

با توجه به جدول شماره  6كه از طريق ززمون كروسكالواليس
انجامگرفتهاست ميتوان نتيجه گرفات باا  %95اطميناان باين
ميزان مصرف سموم شيميايي هار ساه گاروه در ساال جااري
اخت ف ميانگين معنيداري در سط  0/05وجود نداشته اسات
بنابراين فرم  H 0قبول ميشود و اين يكي از اهداف طارح در
زمينه توساعه و اهميات شايوه كشااورز باه كشااورز و پياروي
كشاورزان از يكديگر ميباشد.

مناسبي براي درزماد و اشات الزايي جواناان ماورد توجاه قارار

بحث و نتيجهگيری

نگرفته است.

با توجه به اينكه بيش از  %80شاليزارهاي كشور در نوار داشيه

نتايج داصل از جدول شماره  5كه از طريق ززماون همبساتگي

دريايخزر قرارگرفته و بيش از  %40زفتكشها در برنج مصرف

پيرسون و كاياسكوئر صورتگرفتهاست نشان ميدهاد كاه در

ميشود و زمين اضافي مناسب براي گسترش سط زيركشت در

سط معنيداري  %5بين اجراي طرح IPM/FFSو ارتقا زگااه-

اين مناطق وجود ندارد بايد باا روشهااي مختلاف تولياد در

هاي علمي و فني شاليكاران كاهش مصارف ساموم شايميايي

وادد سط را افزايش داد .رئيس سازمان دفا نباتاات كشاور

كاهش هزينهها افزايش درزمد و توليد شااليكاران انجامدهناده

(سخنسنج در اين ارتباط بياان مايدارد سااالنه دادود 900
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هزار تن انواع برنج در مازندران توليد ميشود كه براي مبارزه باا

سموم در كاهش مصرف زنها بسيار تاييرگذار خواهد بود بطوري-

كرم ساقهخواربرنج در يك دوره  20سااله در ساط  5ميلياون

كه گروههاي دوم و سوم به دنبال راهي مناساب و مقارون باه

هكتار بيش از  150هزار تن سم مصرف شده است و همچناين

صرفه جهت جايگزيني سموم شيميايي هستند به همين علات

كشاورزان مازندران بيش از  3برابر ديگران در معارم خطارات

 23%از اين افراد در طي يك سال جاري باهطوركلي از مصارف

ناشي از سرطانهاي گوارشي پوستي و تنفسي هستند .بناابراين

سم خودداري كردهاند.

اعمال ماديريت مطلاوب اجاراي طارح  IPM/FFSدر زميناه

نتايج داصل از ززمون همبستگي نشان داده اسات همبساتگي

كنتاارل زفااات بيماريهااا يكااي از راهكارهاااي ماارير در ارتقااا

معنيداري بين اجراي طرح در منطقه و افزايش توليد و بهدنبال

بهرهوري وعملكرد در شاليزارهاي كشور ميباشد (. 6

زن افزايش درزمد شاليكاران وجود دارد و برنج سالم و ارگانياك

در اين پژوهش مشخصگرديد بين اجاراي طارح  FFSو ارتقاا

با تفاوت قيمتي معادل  450-350تومان در هر كيلوگرم بيشتر

سااط زگاااهيهاااي فنااي و علمااي افااراد و كارشااناس شاادن

از ديگران برنجها به فروش ميرسد كه  %38شاليكاران در گروه

كشاورزان همبستگي معنايداري وجاوددارد بهطوريكاه زنهاا

اول بيش از  2/5تان در هار هكتاار نسابت باه دو گاروه ديگار

همانناااد ياااك كارشاااناس ميتوانناااد باااه تجزياااه وتحليااال

برداشت داشتهاند  .در اين مياان  % 23/2شااليكاران گاروه دوم

كشتبومزراعي خود پرداخته و با افازايش قادرت تصاميمگيري

داراي توليدي پايينتر از دد معمول هستند كه باا مصاادبه باا

خود راهكارهاي مناسبي را جهت كاهش زفات مزرعه با اعتمااد

اين افراد مشخص گرديد زنها بدون نظاارت و زگااهي صاحي و

به نفس و خود اتكايي باال بدون ترس از خسارت انجام دهند كه

عدمشركت در ك سها به داذف كامال سام پرداختاه و هاي

در تحقيقي مشابه بر روي برنج در ساري نكا نياز نتاايج چناين

مديريت جايگزين مناسبي براي سموم درنظر نداشتهاند و دتاي

داصل شده است(. 7

ميزان عملكردشان از گروه سوم نيز به طور ميانگين  100كيلاو

بررسيهاي انجاام شاده بوسايله وزارت بهداشات در ساال اول

در هر هكتار كمتر نيز ميباشاد و در نهايات ايان طارح باعاث

اجراي پروژه داكي از زلودگيهاي شديد منطقه به اناواع ساموم

افزايش عملكرد محصول (توليد در دادود 400-300كيلاو در

است كه در برخي از مناطق ميزان سم دياازينون در داناه بارنج

هكتار افزايش درزمد كشاورزان از طريق ارائه محصول سالم باه

 1.5 -1قسمت در ميليون بوده است و از سال دوم اجراي طرح

ميزان  15درصد كاهش ميزان بذر مصرفي تا ددود  50درصد

ميزان باقيمانده سموم به  0/05قسمت در ميلياون رسايد كاه

مي باشد .اين نتايج نيز در فيليپين و هند نياز باا  %40افازايش

ميزان  10برابر كاهش يافته است.اين ميزان در سال سوم پروژه

توليد برنج توام بوده است(. 9

به 0/005كاهش يافت و در سال چهارم در مزارع تحت پوشاش

در اين پاژوهش در هار دو گاروه در باين روشاها و فعاليتهااي

پروژه به وسعت تقريبي  4-3هكتار به صفر رسايده اسات (. 8

موجود در طرح  FFSشاليكاران بيش از  % 50گزينه و فعاليت

همچنين تفاوت معنيداري بين اجراي طرح و رعايات نظافات

كاشت دوخال و سهخال را كه دااكي از تنككااري در شااليزار

بهداشت مزرعه و كاهش بيماريهاي پوستي تنفسي و گوارشي

است را در زمين خود اجرا ميكنند.در طاي مصاادبه باا افاراد

در بين افراد اجراكننده طرح با ديگر شاليكاران وجود دارد.

گروه اول و زمار بدست زمده مشخص شده كه روش تنككااري

نتايج فو داكي از وجود همبستگي معنايداري باين اجاراي

و كاشت نشاهاي كمتر به ميزان زيادي نتيجه ايربخشي هم در

طرح در منطقه و تحريك ديگر كشاورزان به شركت در طارح و

كاهش بيماري ب ست و هم زفات و نيز در مصرف بذر داشته به

توسعه شيوه كشاورزبهكشاورز ميباشد چنانچه گاروه دوم نحاوه

طوري كه ميزان توليد نشاا را هام افازايش دادهاسات و نتاايج

زشنايي خود را از طريق كشاورزان گروه اول ذكركردهاند و ايرات

داكي از زن است كاه رابطاه معنايداري باين اجاراي طارح و

اين شيوه بر ميزان مصرف سموم شاليكاران در  2گروه ديگر نيز

كاهش بيماري ب ست وجود دارد .

مشاهده ميشود.

نتايج نشان ميدهد كاه ناه تنهاا همبساتگي معنايداري باين

با مصادبههايي كه با افراد گروههاا صورتگرفتهاسات افازايش

كاهش ميزان مصرف كودشيميايي در قبل و بعاد از زماوزش در

قيمت سموم شيميايي و در نهايات داذف ياراناه و فاروش ززاد
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هر سه گروه وجود ندارد بلكه مبادرتي هام باه تولياد كودهااي

ايمني از مواد شيميايي  1379ساازمان تحقيقاات

بيولوژيكي چون ززوال و كمپوست وجود ندارد.

زموزش و ترويج كشاورزي معاونت زموزش و تجهياز

در اياان پااژوهش هااي گونااه همبسااتگي بااين اجااراي طاارح و

نيروي انساني نشر زموزش كشاورز .
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قارچخانگي كود ززوال توليد و تكثير ماهي اردك وجود نادارد
و فقط يك يا دو نفر به اين هدف دست يافتهاند.
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