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ABSTRACT

Background & objectives: The pesticide is a substance of plant, animal or chemical origin that in
certain quantities causes disruption or interruption of vital function temporarily or permanently.
Considering that the maintenance and application of pesticides in the home is carried out mainly
by women, therefore there is a risk of developing health problems for women and even children
by spraying in home. Therefore, this study aimed to determine the Knowledge, attitude and
practice of women in relation to health hazards, proper method of maintenance and use of
pesticides at home in Yazd.
Methods: This study was a descriptive study and the study population is composed women in
Yazd (465 persons). The questionnaire used in this study was a researcher made questionnaire and
included demographic variables (age, education, field of study, occupation, type of home),
knowledge, attitude and practice of women. Finally, the results were analyzed using SPSS V16.
Results: According to the results, most of the subjects had a bachelor's degree or higher. Most
persons were housewives and lived in the villa houses. Mean knowledge, attitude and practice
scores were 9.02±2.4, 33.5±4.4 and 38.6±5.3, respectively. The results showed that 17.4% of the
people received training on maintenance and health hazards of the pesticides from the television.
23.2% of women reported the most information on the package or container.
Conclusion: The results indicate that women knowledge in Yazd regarding the health hazards, the
proper method of storage and use of pesticides in the home is in the middle range. This has led to
the performance to be in the middle range. Considering that the attitude of most people is in the
good range, it is possible to increase the performance of them in an appropriate way by increasing
the awareness of individuals.
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چکیده
اي است که داراي منشأ گیاهی، حیوانی و شیمیایی بوده که در مقادیر معینـی باعـث اخـتالل و یـا     سم مادهزمینه و هدف:

ها در منزل عمـدتاً  کشگردد. با توجه به اینکه نگهداري و کاربرد آفتفعل و انفعاالت حیاتی بطور موقت یا دائم میتوقف 
گیرد؛ احتمال ایجاد مشکل بهداشتی براي زنان و حتی کودکان در اثر سمپاشی در منازل بیشـتر اسـت.   توسط زنان انجام می

نگرش و عملکرد زنان شهر یزد در رابطه با مخاطرات بهداشتی، روش صحیح لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی، 
ها در منزل انجام شده است.کشنگهداري و کاربرد آفت

نفر از زنان شهر یزد بودند که 465این مطالعه یک پژوهش توصیفی است. جامعه مورد بررسی در این مطالعه روش کار:
د. پرسشنامه مـورد اسـتفاده در ایـن پـژوهش محقـق سـاخته بـوده و شـامل         گیري خوشه اي انتخاب شدنبه روش نمونه

متغیرهاي جمعیتی (سن، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی، شغل، نوع منزل)، سؤاالت مربـوط بـه سـنجش آگـاهی، نگـرش و      
.ندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSPSS-16باشد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزارعملکرد زنان می

مطابق با نتایج بدست آمده، اکثر افراد مورد مطالعه داراي سطح تحصیالت لیسانس و باالتر بودند. بیشـتر افـراد   ها:یافته
کردنـد. میـانگین نمـره آگـاهی، نگـرش و عملکـرد بـه ترتیـب برابـر بـا           هاي ویالیی زنـدگی مـی  خانه دار بوده و در خانه

درصـد افـراد، آمـوزش در زمینـه نحـوه      4/17مـد. نتـایج نشـان داد کـه     بدست آ3/5±60/38، 4/4±52/33، 4/2±02/9
بیشترین منبع مطالعاتی خود زناندرصد2/23کنند. ها را از تلویزیون دریافت میکشنگهداري و مخاطرات بهداشتی آفت

را اطالعات موجود روي ظرف یا بسته بندي سم اعالم کردند.
ه حاضر حـاکی از آن اسـت کـه میـزان آگـاهی اکثـر زنـان شـهر یـزد در زمینـه           نتایج بدست آمده از مطالعگیري:نتیجه

کش در منزل در محدوده متوسط قرار دارد و ایـن امـر باعـث    مخاطرات بهداشتی، روش صحیح نگهداري و کاربرد آفت
ر محدوده خـوب  ولی با توجه به اینکه نگرش اکثر افراد دگیردشده است عملکرد اکثر آنان نیز در محدوده متوسط قرار 

قرار داشته است، می توان با افزایش آگاهی افراد، عملکرد آنها را به نحو مناسبی افزایش داد.
کش، زنان، مخاطرات بهداشتیآگاهی، نگرش، عملکرد، آفتهاي کلیدي:واژه
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قدمهم
ست که انسان بـه  اهابه تبع گسترش دانش بشري سال

نقش مؤثر حشرات بر سالمت خود نیز پی برده و آنها 
را به عنوان یکی از عوامل تهدیدکننـده سـالمتی خـود    

ها و سموم سـنتتیک نیـز   کششناخته است. کشف آفت
به نوبه خود موجب شد انسان بیش از پیش بر کاربرد 

اي اسـت  . سم ماده)1(وم تکیه نماید ها و سمکشآفت
که داراي منشأ گیاهی، حیوانی و شیمیایی بوده و از یک 

هاي مختلف در مقادیر معینی باعـث  راه خاص و یا راه
اختالل و یا توقف فعل و انفعاالت حیاتی بطور موقت یـا  

ها با توجـه بـه نـوع    کشگردد. سموم و آفتدائم می
رده ها ممکن است حتی اگر به مقدار خیلی کم خـو آن

هـا تـنفس گـردد باعـث     شوند و یـا بخـار و بـوي آن   
. )2(ناراحتی، بیماري، مسمومیت و حتی مرگ گردنـد  

در دنیاي حاضر، همزمان با رشـد روز افـزون علـوم،    
صنعتی شدن جوامـع و معرفـی انـواع مـواد شـیمیایی،      

ــا  ــال تم ــان بــروز     احتم ــموم و امک ــان بــا س س انس
هـاي گونـاگون افـزایش یافتـه     ها و بیماريمسمومیت

بـر مـزمن وحـاد اثـرات ها موجـب کشآفت.است
حـاد اثـرات ازهـایی نمونـه گردنـد. سـالمتی مـی  

اسـهال، تهوع،سرگیجه،سالمتی شامل،برهاکشآفت
مـرگ حتـی وهاي پوستیجوشریه،التهاباستفراغ،

عضـو، نقـص توانمیمزمنجمله اثراتازباشد. می
دفـاعی سیستمبهسرطان، صدمهمثلی،یدتولنقایص

عصبی را نام برد. مطالعـات  سیستمهايبیماريوبدن
-ها در میـزان هورمـون  کشنشان داده است که آفت

هاي جنسی مانند استروژن، اندروژن، گنـادوتروپین و  
ی را به تـأخیر  استروئید اختالل ایجاد کرده و بلوغ جنس

اندازند. این سموم قادرنـد از مـادر بـه جنـین و از     می
شیر مادر به شیرخوار منتقل شوند و ایجاد مسمومیت 

هاي برخی از محققین نشـان داده  عصبی کنند. بررسی
ها مخاطرات بسیار جدي بـراي  کشکه باقیمانده آفت

.)3(کودکان در بردارد 
مگس، سوسک و موش، مهمترین حشرات و جونـدگان  

باشــند. مگــس، کننــده در منــازل مــیمــزاحم و نگــران

اي اسـت کـه در داخـل و اطـراف     ترین حشـره معمول
. براي مبارزه با سوسک )4(رد منازل مسکونی وجود دا

هـاي پـودري،   کـش اغلب دست به دامن انـواع حشـره  
شویم ولی این را هم نباید فرامـوش  اسپري و مایع می

هـا  کـش کرد که مصرف بیش از حد مجاز ایـن حشـره  
آفرین باشد و حتی آنهـا را  تواند براي افراد مشکلمی

.)5(راهی بیمارستان کند 
هاي شیمیایی حـاوي برخـی مـواد محـرك     کشحشره

هـا را بطـور دایـم در محـیط خانـه      هستند و نباید آن
استفاده کرد زیرا موجب اختالل در تنفس طبیعی افراد 

هـا هنگـام   شوند و این موضـوع بـه خصـوص شـب    می
خواب و در اتـاق خـواب کودکـان، سـالمندان و افـراد      

کـش کـه   . ترکیبات حشـره )6(بیمار، حائز اهمیت است
مصارف خانگی دارند، در صورت رعایت نکردن نکـات  

. )2(گردند ایمنی باعث مسمومیت می
هـاي  هـا و اسـپري  ماده مؤثره موجود در اکثر قـرص 

کش، دارویی به نام پرمترین و تترامترین اسـت  حشره
گـذارد و  که روي دسـتگاه عصـبی حشـرات تـأثیر مـی     

شود. این ها میباعث بروز اختالل در پرواز و تنفس آن
هاي انسان جذب شـوند  داروها ممکن است توسط ریه

روي دســتگاه عصــبی و در نتیجــه تــأثیرات نــامطلوبی 
افراد داشته باشند. دوز باالي این سـموم سـبب بـروز    
سردرد، حالت تهوع، ضعف عضالنی، بزاق فراوان، تنگی 

شود. عوارض نادر دیگري هـم بـراي   نفس و تشنج می
هـا وجـود دارد، بـه عنـوان مثـال مـواردي       کشحشره

ها و مشـکالت  همچون داشتن عوارض مشابه هورمون
ها بیان شـده  کشنیز در مورد حشرهها یادگیري بچه

افـراد  .)7(که هنوز صددرصد به اثبات نرسیده اسـت  
ساکن در منازل باید از علت، زمان و مکـان سمپاشـی،   
مطلع بوده و اقدامات ایمنی الزم را انجام دهند. کسـی  

دانـد سـم   دهـد، بایـد ب  که عمل سمپاشی را انجام می
چیست، چه خطراتی دارد و چگونه باید آن را بکار برد 

.)8(تا خطري براي خود و اطرافیانش نداشته باشد 
هـا زمینـه علمـی    کـش اغلب مردم در رابطه بـا آفـت  

هـا  کـش ندارند. درك خطر عمـومی در مـورد آفـت   
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ها را هنگـام اسـتفاده از   ممکن است کاربرد و رفتار آن
. تاکنون بیشـترین  )9(محصوالت تحت تأثیر قرار دهد 

ــا  مطالعــات اپیــدمیولوژی کی انجــام شــده در رابطــه ب
هـا در  کـش شرایط تماس و مشـکالت بهداشـتی آفـت   

.)10(مورد مردان و در کشورهاي صنعتی بوده است 
هاي فیزیکـی (بهسـازي   هاي مختلفی نظیر روشروش

...)، شیمیایی (اسـتفاده از سـموم و   .محیط، نصب توري،
ها)، بیولوژیکی (استفاده از دشـمنان طبیعـی   کشحشره

هـا و  از برخی باکتريحشرات و جوندگان و یا استفاده 
ــروس ــردن   وی ــازا ک ــیم و ن ــد عق ــی (مانن ــا) و ژنتیک ه

جوندگان) جهت مبارزه با حشرات و جونـدگان وجـود   
ولــیکن در منــازل، بــراي مقابلــه بــا حشــرات .)7(دارد 

هـا  کـش ..، از حشره.خانگی نظیر مگس، سوسک، پشه و
ود و بیشترین مشتري آنها عمـدتاً زنـان   شاستفاده می

حـل مناسـبی بـراي    دار هسـتند کـه بـه دنبـال راه    خانه
مبارزه با این حشرات هسـتند. بنـابراین احتمـال ایجـاد     
مشکل بهداشتی براي افراد به ویژه زنان و کودکان در 
اثر سمپاشی در منازل وجود دارد. لذا ایـن مطالعـه بـا    

و عملکرد زنان شهر هدف تعیین میزان آگاهی، نگرش
یزد در رابطـه بـا مخـاطرات بهداشـتی، روش صـحیح      

.انجام شدها در منزل کشنگهداري و کاربرد آفت

روش کار
این مطالعه از نوع توصیفی بوده و هـدف از انجـام آن   

میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شهر یزد سنجش
در رابطه با مخاطرات بهداشتی، روش صحیح نگهداري 

. بـود 1393هـا در منـزل در سـال    کشکاربرد آفتو 
جامعه مورد بررسی در این مطالعه را زنان شهر یـزد  

اي انجـام  گیري بـه روش خوشـه  تشکیل دادند و نمونه
، =05/0αگرفت. با توجه به پایلوت و احتساب ضـرایب  

3/3δ= 3/0وd=تعداد نمونه1و استفاده از فرمول ،-

نمونه تعیین گردید.465اه
) 1فرمول 

ابزار گردآوري اطالعـات در ایـن مطالعـه پرسشـنامه     
محقق ساخته بود که بعـد از مطالعـه کتـب و مقـاالت     
علمی تدوین شد. پرسشنامه تحقیق شامل دو قسـمت  

اي (ســن، شــغل، ســطح تحصــیالت) و اطالعــات زمینــه
سؤاالت آگاهی، نگرش و عملکرد بود. قسمت آگـاهی  

ــده  ــا ط15دربرگیرن ــؤال (ب ــر، س ــه، خی ــخ بل ــف پاس ی
در نظـر  1تا 0اي بین بود و براي آن، نمرهدانم) نمی

دانم و جواب منفـی، نمـره   براي گزینه نمیگرفته شد. 
منظـور گردیـد.   1صفر و بـراي جـواب مثبـت نمـره     

سـؤال (بـا طیـف پاسـخ     8قسمت نگرش دربرگیرنده
کامالً موافقم، موافقم، نظـري نـدارم، مخـالفم و کـامالً     

در نظـر  5تـا  1اي بـین  ) بود و براي آن، نمرهمخالفم
سـؤال (بـا   16گرفته شد. قسمت عملکرد دربرگیرنده 

طیف پاسخ همیشه، گاهی اوقات، هرگـز) بـود و بـراي    
در نظر گرفته شد.3تا 1اي بین آن، نمره

ــین     ــر متخصص ــتفاده از نظ ــا اس ــنامه ب ــی پرسش روای
سنجیده شده و مـورد تأییـد قـرار گرفـت. همچنـین      
ــه    ــک مطالع ــن پرسشــنامه ی ــایی ای ــراي ســنجش پای ب

نفر از گروه مورد بررسی، انجام 15مقدماتی بر روي 
شـد و بـا بکـارگیري آزمــون آلفـاي کرونبـاخ، پایــایی      

مورد تأیید قرار گرفت.هاپرسشنامه
در نهایت، اطالعات بدست آمده پـس از وارد کـردن   

، بـــا اســـتفاده از SPSS-16در نـــرم افـــزار آمـــاري 
ــونآز ــک م ــاي پارامتری ــی ANOVAه ــون ، ت و آزم

ــون   ــین آزمـ ــپیرمن و همچنـ ــتگی اسـ ــاي همبسـ هـ
مورد والیس)-ویتنی و کروسکال-منغیرپارامتریک (

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

هایافته
ــورد    ــک م ــاي دموگرافی ــا متغیره ــرتبط ب ــات م اطالع

، ارائـه شـده اسـت. نتـایج نشـان      1بررسی در جـدول  
) داراي سطح تحصیالت لیسانس و %1/46د که (ندهمی

درصـد 41باالتر بودند. در میان افراد تحصیل کـرده،  
در درصـــد2/24افـــراد در رشـــته علـــوم انســـانی، 

-هاي فنیدر رشتهدرصد8/18هاي بهداشت و رشته
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مهندسی تحصـیل کـرده بودنـد. بیشـتر افـراد مـورد       
%)، خانه دار بودند. در میان زنان شـاغل  8/42مطالعه (

ــ ــد%)3/28(ز نی ــزل  کارمن ــوع من ــاظ ن ــد. از لح بودن
هــاي ویالیــی افــراد در خانــهدرصــد4/67مســکونی، 

.(حیاط دار) سکونت داشتند

یدر افراد مورد بررسکیدموگرافيرهایمتغیفراوانعیتوز.1جدول
درصدتعدادمتغیر

تحصیالت

412/9ابتدایی
409/8سیکل
1067/23دیپلم

541/12فوق دیپلم
2061/46لیسانس و باالتر

رشته تحصیلی

712/24بهداشت
195/6پیراپزشکی- پزشکی
558/18مهندسی-فنی

12041علوم انسانی
87/2هنر

208/6ايحرفه-فنی

شغل

1868/42دارخانه
1233/28کارمند
37/0کارگر

49/0بازنشسته
1194/27آزاد

1414/67آپارتمانیوع منزلن
2922/9دار)ویالیی (حیاط 

توزیع فراوانی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد افـراد  
هـا در  کـش مورد بررسی در خصوص سـموم و آفـت  

که آگاهی ندارائه شده است. نتایج نشان داد2جدول 
نفر) در محدوده متوسط قـرار  299(درصد7/66در 

%) در خصوص سـموم و  9/67د (دارد. نگرش اکثر افرا
ها در محدوده خوبی قرار داشت. نتایج ارائه کشآفت

د کـه عملکـرد بیشـتر    ندهنشان می2شده در جدول 
هـا  کشافراد مورد بررسی در خصوص سموم و آفت

%) قرار دارد. نتایج حاصـل  2/63در محدوده متوسط (
که میانگین نمره ندها نشان داداز تجزیه و تحلیل داده

ــی   ــورد بررسـ ــراد مـ ــاهی در افـ در 02/9±4/2آگـ
بود که از میـانگین قابـل   0-15محدوده قابل اکتساب 

ــرش،    ــره نگـ ــانگین نمـ ــت. میـ ــاالتر اسـ ــاب، بـ اکتسـ

بـود  8-40در محدوده قابل اکتسـاب  49/4±52/33
که از میانگین قابل اکتساب، باالتر است. میـانگین نمـره   

ابل اکتساب در محدوده ق60/38±34/5عملکرد افراد 
ــاالتر   48-16 ــاب، ب ــل اکتس ــانگین قاب ــه از می ــود ک ب
باشد.می

توزیع فراوانی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد افراد مورد .2جدول 
هاکشبررسی در خصوص سموم و آفت

درصدتعدادوضعیتمتغیر

آگاهی
153/3ضعیف
2997/66متوسط
1349/29خوب

نگرش
63/1ضعیف
1388/30متوسط
3049/67خوب

عملکرد
51/1ضعیف
2832/63متوسط
1607/35خوب

نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین نمره آگـاهی  
و عملکرد زنان در رابطه با مخاطرات بهداشتی سموم 
و کاربرد آن در منزل بر حسب رشته تحصیلی معنادار 

در بـین  ). بیشـترین نمـره آگـاهی   p=01/0باشـد ( می
هــاي پزشــکی و پیراپزشــکی و التحصــیالن رشــتهفــارغ

کمترین نمره مربوط به رشته هنر بود. بیشترین نمره 
التحصـیالن  نگرش و عملکرد به ترتیب مربوط به فارغ

). 3(جدول زشکی و پیراپزشکی و رشته هنر بودرشته پ
میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد زنـان بـا شـغل    

). بیشـترین  p>05/0معناداري داشـت ( آنان نیز ارتباط
نمـره آگــاهی و نگــرش بــه ترتیـب مــرتبط بــا افــراد   
بازنشسته بود و بیشترین نمره عملکرد افـراد مربـوط   

).4به کارگران بود (جدول 
در زمینه ارتباط بین میانگین نمـره آگـاهی، نگـرش و    

کـه  نـد اي نتـایج نشـان داد  عملکرد با متغیرهاي زمینه
گاهی، نگرش و عملکرد زنان بـا سـطح   میانگین نمره آ

ــدگی    ــه در آن زن ــی ک ــوع منزل ــان و ن ــیالت آن تحص
کردند، ارتباط معناداري ندارد.می
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) آگاهی، نگرش و عملکرد افراد بر حسب رشته تحصیلیSD±Mمیانگین (. 3جدول 

رشته تحصیلی
شاخص

عملکردنگرشآگاهی
32/37±76/338/5±98/89/4±6/2بهداشت

05/40±26/354/3±47/106/3±3/2پیراپزشکی- پزشکی
92/37±41/338/3±8/81/3±9/2مهندسی-فنی

53/38±22/334/6±97/5±4/2علوم انسانی
25/41±87/332/8±5/72/2±9/1هنر

00/41±5/344±2/89/5±9/1فنی حرفه اي
P-value010/0275/0010/0

نگرش و عملکرد افراد بر حسب شغل آنها،یآگاه)SD±M(نیانگیم.4جدول 

شغل
شاخص

عملکردنگرشآگاهی
41/38±89/322/5±004/93/4±3/2خانه دار
86/39±38/341/4±46/94/3±2/2کارمند
33/43±352±33/104±5/0کارگر

5/36±5/356±50/106/2±3/2بازنشسته
73/37±63/334/5±48/88/4±7/2دانشجو
P-value017/0014/00

افـراد  درصـد 28مطابق با نتایج بدسـت آمـده، تنهـا    
مورد مطالعه در زمینه نحـوه نگهـداري و مخـاطرات    

هــاي مــورد اســتفاده در منــزل، کــشبهداشــتی آفــت
افـــراد درصـــد4/17آمـــوزش دیـــده بودنـــد.   

دیده، آموزش خود را از تلویزیـون دریافـت   آموزش
نفـر افـراد   275کـه  نـد کرده بودند. نتایج نشـان داد 

ــی (  ــورد بررس ــوه  5/61م ــاربرد، نح ــورد ک %) در م
ها، مطالعه اي کشنگهداري و مخاطرات بهداشتی آفت

نداشتند. افراد مورد بررسی، بیشترین منبع مطالعـاتی  
بنـدي  خود را اطالعـات موجـود روي ظـرف یـا بسـته     

%) اعالم کردند. مطابق با نتایج حاصـل از  3/23سموم (
ها، افـراد مـورد بررسـی بهتـرین     تجزیه و تحلیل داده

روش اطالع رسانی در رابطه با نحـوه صـحیح کـاربرد    
ــشآفــت ــون ( ک ــو و تلویزی ــا را رادی ــالم 4/66ه %) اع

با توجه به اینکه همه افراد باید بعد از سمپاشی کردند.
محل را ترك کننـد، مطـابق بـا نتـایج     بصورت اسپري،

همـین  درصد6/86بدست آمده از مطالعه حاضر نیز 

که بـه  ندگزینه را انتخاب کرده بودند. نتایج نشان داد
دانند چه مـدت  افراد نمیدرصد3/50و 1/28ترتیب 

بعد از سمپاشی بـه روش اسـپري و سمپاشـی توسـط     
منزل توانند وارد محیط داخل هاي مربوطه میشرکت
1-2افراد مـورد بررسـی، زمـان    درصد8/17شوند. 

ساعت را زمان مناسبی براي حضور در محـل، بعـد از   
آنـان زمـان   درصـد 2/19سمپاشی به روش اسپري و 

ساعت را زمان مناسبی براي حضـور در محـل   24-12
هــاي مربوطــه  بعــد از سمپاشــی توســط شــرکت   

دانستند.می
ن راه تمـاس بـا   تـری زنان شهر یزد، معمولدرصد86

کـــه حـــالیســـم را از طریـــق تـــنفس دانســـتند، در
تــرین راه در معــرض قرارگیــري، راه پوســتی معمــول

ها بیشترین احتمال است. با این وجود که ساعد و دست
1/62تجمع سموم در بدن را دارند، در مطالعه حاضر 

ــراد احتمــال تجمــع در چشــم درصــد ــتر اف ــا را بیش ه
دانستند.می
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تایج بدست آمده، زنان شـهر یـزد بهتـرین    مطابق با ن
ه بـا حشـرات را   راه و مناسب ترین روش جهت مبـارز 

ــیط ( ــازي مح ــی%)6/73بهس ــراد  م ــر اف ــتند. اکث دانس
%) متعقد بودند بهتر اسـت سمپاشـی در منـزل    5/74(

هـاي خـدماتی مبـارزه بـا حشـرات کـه       توسط شرکت
داراي مجوز هستند، انجام شود.

که در منازل از سموم نددادنتایج بدست آمده نشان
%) 8/54%)، در طـول روز ( 81بیشتر در فصل تابستان (

%) سـم  6/41(.شود%) استفاده می53و به شکل پودر (
3/31هـا تهیـه نمـوده و    مورد نیاز خود را از داروخانه

اطالعات مورد نیاز خود در مورد نوع سم را از درصد
کردند. هاي سم فروشی کسب میمغازه

ثبح
مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگـاهی، نگـرش و   

) زنان شهر یزد در رابطه با مخـاطرات  KAPعملکرد (
ها کشبهداشتی، روش صحیح نگهداري و کاربرد آفت

درمهمـی نقشتحصیالت. در منزل انجام شده است
باافرادکهبطوريدارد،افرادرفتارو تغییرگیريشکل

دربیشـتر سـموم کاربردموقع،آموزشپایینسطح
مطالعهدرآن، ناتوانیعلتدارند.قرارخطرمعرض

است کـه ایمنیاصولوکاربرددستورالعملدركو
شـده اسـت. بـه   نوشتههاکشآفتبرچسببر روي

دیگرازتوانندمیکمترسواد،و کمبیسوادافرادعالوه
کشـاورزي، مجـالت بروشـورها، ماننداطالعاتیمنابع

وسـواد باافرادکهکنند. در حالیو... استفادهترنتاین
برچسـب با مطالعهتوانندمیآموزشبااليسطحبا

مقاالت کشاورزي،بروشورهايومجالتها،کشآفت
بـا مشـاوره واینترنـت سـموم، بـا رابطـه درعلمـی 

شیمیاییسموممخاطراتازو متخصصینکارشناسان
اصـول یافتـه، اطالعاسالمتی انسانهوزیستمحیطبر

گرفتـه و بکـار  فـرا راسـموم کـاربرد علمیوایمنی
مـورد نیـاز  اطالعاتسواد،کموبیسوادگیرند. افراد

غیرمعتبـر وغیرعلمـی منابعازرابطهایندرراخود
شـدت بـر اوقاتگاهیمسئلهکنند که اینکسب می

فرددانشتحصیالت،افزایشافزاید. بامیمخاطرات
و یافتـه افـزایش هـا کـش سـموم و آفـت  بـه نسـبت 

انجـام عدمیاانجامبهنسبتبهتريارزیابیتواندمی
نیـز  وينگـرش نتیجـه درباشد،حفاظتی داشتهرفتار

آن، رفتـار به تبعوکردهتغییرهاکشآفتبهنسبت
اکثـر افـراد   بر اساس نتایج،. )11(یابد تغییرمیفرد نیز

مورد بررسی در مطالعه حاضر داراي سطح تحصیالت 
افراد در زمینه درصد5/61لیسانس و باالتر بودند اما 

مخاطرات بهداشـتی سـموم،   ونگهدارينحوهکاربرد،
در مطالعه عقیلی نژاد و همکـاران  اي نداشتند. مطالعه

ــموم   ــتفاده از س ــاورزان و اس ــالمت کش ــورد س ، در م
درصد افـراد مـورد مطالعـه بـی سـواد      50نزدیک به 

درصد از افـراد  5بودند. در مطالعه این محققین، تنها  
بنـدي سـموم را   مدعی شدند که اطالعات روي بسـته 

از مطالعـه  . نتایج بدست آمـده )12(شوند متوجه می
و همکـاران  1رسنامطالعات ازحاصلهايیافتهحاضر با

.داردنیز مطابقت)14(همکارانو2ساالمهو)13(

در مطالعه حاضر، افرادي که در زمینه کاربرد سـموم  
ــتند،  ــه داش ــود را  مطالع ــاتی خ ــع مطالع ــترین منب بیش

%) 3/23(بندي سم د روي ظرف یا بستهاطالعات موجو
که افراد ندنشان دادنتایج بدست آمدهاعالم کردند. 

مــورد مطالعــه، بهتــرین روش اطــالع رســانی در ایــن 
ــون ( ــو و تلویزی ــه را رادی ــد. در %) مــی4/66زمین دانن

در زمینـه نگـرش و رفتـار    همکـاران مطالعه قاسمی و 
داران استان فارس نسبت به استفاده از سموم و گلخانه

ـ کشآفت از تجربـه شخصـی خـود در    افـراد رها، اکث
اسـتفاده  هـا کـش آفـت مصـرف میزانومورد نحوه

داران معمـوالً اطالعـات مـورد نیـاز     کردند. گلخانهمی
.)3(کردنـد  خود را از فروشندگان سموم کسـب مـی  

کشـاورزان  KAPاي، مطالعـه طیو همکاران 3آیداون
دار در دو شهر گامبیا در مورد اسـتفاده و کـاربرد   باغ

ها را مورد بررسی قرار دادنـد. طبـق نتـایج    کشآفت

1 Resena
2 Salameh
3 Idown
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مطالعه این محققین، اکثر کشاورزان هیچگونه آموزش 
نداشتند و بیشتر افـراد بـه   هاکشرسمی درباره آفت

ــی کــشهــاي موجــود روي آفــتبرچســب ــا اهمیت ه
ــی ــد نم ــط  . )15(دادن ــه توس ــی ک ــین در تحقیق و یاس

هاي سـمیت مـرتبط   و نشانهKAPهمکاران در زمینه 
مهمتـرین کشاورزانها انجام شد،کشبا کاربرد آفت

ذکـر سـموم را فروشـندگان خـود دانشکسبمنبع
در و همکـاران  1لیشـتنبرگ مطالعه نتایج. )16(کردند 

دادنشانهاکشمورد نگرش کشاورزان درباره آفت
درراسـموم مطالعـه، فروشـندگان  موردکشاورزان

دهند قرار میاطالعاتکسببراياهمیتدومدرجه
اهمیـت را بیشـترین هاکشآفتبرچسبو مشاهده

.)17(باشد میدارااطالعاتکسبجهت
ها بر روي کشبا توجه به مخاطراتی که سموم و آفت

5-10سالمت افراد  دارند، بنابراین افراد باید حداقل 
ساعت بعد از سمپاشی در مکان حضور داشـته باشـند.   

8/49دهنـده ایـن اسـت کـه     نتایچ مطالعه حاضر نشان
دانستند که بعـد از سمپاشـی توسـط    درصد افراد نمی

سـاعت نبایـد در محـل    هاي مربوطه تـا چنـد  شرکت
درصــد از افــراد 9/27حضــور داشــته باشــند و حتــی 

دانستند که بعد از استفاده از پیف پاف چـه مـدت  نمی
توانند در محل حضور داشته باشند. می

هاي شیمیایی در فضـاي  کشاستفاده از سموم و حشره
بسته و بدون تهویه مناسب و تماس مستقیم این مـواد  

مسمومیت و ابتال به بیماري در با پوست بدن، موجب 
هـا در اسـپري   کـش شود. گـاهی حشـره  درازمدت می

شـوند و بـه هنگـام فشـار دادن     کردن دچار اشکال می
آنها، با دست فرد تماس پیدا کرده، سریعاً جذب شده 

هـا از  کـش آفـت .)7(کنـد  و مسمومیت را ایجـاد مـی  
اي مختلفی همچـون پوسـتی، تنفسـی و گوارشـی     هراه

هـاي  تـرین راه شـوند. از جملـه معمـول   وارد بدن می
تماس با سموم، راه پوسـتی اسـت و در خـالل کـاربرد     

ها بیشترین احتمال ها، ساعد و دستکشمعمولی آفت
هـاي بـدن   ها را نسبت به سایر قسمتکشتجمع آفت

1 Lichtenberg

با این وجود، نتایج بدست آمـده از مطالعـه   . )1(دارند 
تـرین  %) معمول7/83که اکثر زنان (ندر نشان دادحاض

هـا را تمـاس از   کشراه در معرض قرارگرفتن با آفت
دانستند. افراد مورد مطالعـه، احتمـال   میطریق تنفس

هـاي  ها را بیشتر از دیگر قسـمت تجمع سموم در چشم
،و همکـاران 2هـوبراکن دانسـتند. در تحقیـق   بدن مـی 

ـ    ی تـوجهی بـه هنگـام   افراد مورد مطالعه بـه علـت ب
وتهـوع سرگیجه، سـردرد، مانندمشکالتیباسمپاشی

همچنین نتایج تحقیـق  .)18(بودند شدهمواجهعطسه
ــگ ــاران3ون ــراد   و همک ــه اف ــان داد ک ــایوان نش در ت

سرگیجه، سوزش چشـم، خـارش پوسـت و آبریـزش     
بینــی را پــس از مصــرف و هنگــام اســتفاده از ســموم  

نابراین الزم است در این زمینه . ب)19(اند تجربه کرده
وترویج استفاده از وسـایل حفـاظتی  وآموزشرايب

بیشـتري بهداشتی، تـالش اقداماتآموزشهمچنین
گیرد.صورت

توانـد  ترین اقدامی که هر فرد مـی ترین و عملیساده
در پیشــگیري از عوامــل بیمــاریزا و رشــد و تکثیــر     

هـد، بهسـازي محـیط    موجودات موذي از خود نشان د
آوري صحیح و بـه موقـع زبالـه،    (با اقداماتی مثل جمع

پوشاندن آب انبارها و مخازن آب، دفع صحیح مدفوع 
و فضوالت، حفاظت شخصـی) اسـت؛ بـدین معنـی کـه      

جوندگان و موجودات مـوذي در  ها، حشرات،میکروب
کنند که شـرایط الزم  ی رشد و تکثیر پیدا مییهامحیط

لبته در بعضی شرایط به داشته باشند. ارا براي زندگی
ی یبودن آلودگی به ناچار باید از مـواد شـیمیا  دلیل باال

نیز استفاده کرد اما استفاده از ایـن مـواد هـم زمـانی     
مؤثر خواهد بود که با بهسازي محـیط همـراه باشـد،    

از سموم و مواد شـیمیایی نیـاز بـه یـک فـرد      استفاده
توان به سمی را نمیمتخصص و آگاه داشته و هر نوع 

راحتی در محیط مسکونی استفاده کرد مگر زیـر نظـر   
کارشناسان مربوطه و با رعایت نکـات ایمنـی، در غیـر    

ن اســت عــالوه بــر تــأثیرات مضــر ایــن صــورت ممکــ

2 Houbraken
3 Weng
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هـا  محیطـی و مقاومـت موجـودات و میکـروب    زیست
هایی به بار آیـد  موجب مسمومیت افراد شده و زیان

8/72طی مطالعه حاضر از جمعیت مورد مطالعـه،  . )7(
ترین روش جهت مبـارزه  درصد بهترین راه و مناسب

با حشرات را بهسازي محیط بیان نمودند. همچنین در 
درصد از افراد، 9/73ها، کشخصوص استفاده از آفت

هاي خدماتی مبارزه با حشرات سمپاشی توسط شرکت
دانستند.  قاسـمی و که داراي مجوز هستند بهتر میرا 

استاندارانگلخانهرفتارونگرشمطالعههمکاران به
پرداختنـد. نتـایج   شـیمیایی سـموم بـه نسـبت فـارس 

کـه دادبدست آمده از مطالعه ایـن محققـین نشـان   
برايراهاکشآفتمصرفمطالعهموردافرادبیشتر

بـه امـا دانندمیمضرمحیط زیستوانسانسالمتی
آفـات،  کنترلجایگزینهايروشازآگاهیعدمعلت

ادامـه بـاال سـطحی درسـموم شـیمیایی  مصـرف به
خود و همکاران نیز در مطالعهآیداون .)20(دهند می

هـا بـدین نتیجـه    کشدر مورد استفاده و کاربرد آفت
هـاي  کشاورزان دیگر روشدرصد21/71رسیدند که 

از درصـد  45/45دانستند امـا تنهـا   کنترل آفات را می
.)15(کردند ها استفاده میاین روش

اي هسـتند کـه در   مگس، سوسـک و... حشـرات آلـوده   
کنند و اغلـب  د میفصل تابستان، بسیاري را درگیر خو

هـاي  کـش افراد دست به دامن انـواع و اقسـام حشـره   
شوند، ولی این را هم نباید فراموش پودري و مایع می

هـا  کـش کرد که مصرف بیش از حد مجاز ایـن حشـره  
آفرین باشد و حتی آنهـا را  تواند براي افراد مشکلمی

و عوارض خطرنـاکی بـه همـراه    راهی بیمارستان کند
طبق نتایج بدسـت آمـده در مطالعـه    . )7(داشته باشد

درصد افراد، بیشترین فصل استفاده از 8/78حاضر نیز 
سموم را در تابستان ذکر نمودند. نتایج بدست آمـده  

درصد افراد با سمپاشی 8/58که ندهمچنین نشان داد
. بودندوز موافقدر روز نسبت به دیگر اوقات شبانه ر

با توجه به اینکه اکثر افراد، روز را خارج از منزل سپري
باشـند لـذا   نمایند و کمتر در معـرض سـموم مـی   می

سمپاشی در طول روز، عملکردي مطلوب و ایمـن بـه   
آید. میشمار

با توجه بـه مضـراتی کـه انـواع سـم از قبیـل قـرص و        
ي هـا اسپري و... دارنـد، اسـتفاده از قـرص یـا اسـپري     

باشد. نمیکش در فضاهاي بسته و کوچک جایزحشره 
در ضمن بهتر است کـه سـالمندان، کودکـان و افـراد     
مبتال به آسم و آلـرژي هـم از ایـن مـواد دور باشـند.      

هاي تواند سبب عطسهمیهاتنفس هر روزه این قرص
. )7(هـاي خشــک در افــراد شــود  پـی در پــی و ســرفه 

مطابق با نتـایج بدسـت آمـده در مطالعـه حاضـر، در      
، بیشـتر افـراد مـورد    رابطه با نحوه استفاده از سـموم 

) از ســموم بــه شــکل پــودر اســتفاده %5/52مطالعــه (
هاي پودري از نوع سموم با اثـر  کشحشرهکردند. می

هـاي  تواننـد مسـمومیت  قوي و متوسط هستند و مـی 
که هم داراي اثرات خونی جاد کنند، چراتري را ایجدي

ــه حشــره  ــاي کــشمغــزي هســتند و هــم نســبت ب ه
.)7(کارباماتی، طول مدت عالیم آنها بیشتر است

نتایج مطالعه حاضـر حـاکی از میـزان آگـاهی متوسـط      
مخـاطرات  ونگهـداري نحـوه کـاربرد، زنان در مورد 

از مطالعه آمدهبدستبود. اطالعاتسمومیبهداشت
عقیلی نژاد و همکاران در مورد سـالمت کشـاورزان و   

آگـاهی میـزان کـه اسـتفاده از ســموم، نشـان داد  
پـایین سـموم ازصـحیح اسـتفاده  نحوهازکشاورزان

مـورد  و همکاران در1آیسینمطالعه . نتایج)12(است 
ــت    ــر آف ــرات مض ــاهی از اث ــشآگ ــان  ک ــا در می ه

نشـان داد کـه افـراد   تولیدکننـدگان میـوه در ترکیـه   
مخرب سموم شیمیایی بر اثراتازقبولیقابلآگاهی

محیط زیست و سالمت انسان دارند امـا ایـن دانـش و    
هـا  کشآگاهی منجر به استفاده کمتر از سموم و آفت

ي مطالعـه حاضـر،   هـا . از محـدودیت )21(نشده بـود  
مطالعات مشابه در زمینه کاربرد سموم در منزلنبود
باشد؛ لذا مقایسه نتـایج بدسـت آمـده از مطالعـه     می

پذیر امکانچنداندیگر محققیناتحاضر با نتایج مطالع
نبود.

1 Isin
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گیرينتیجه
مطابق با نتایج بدست آمده از مطالعه حاضـر، آگـاهی   

ها در محدوده کشر افراد در زمینه سموم و آفتاکث
متوسط قرار داشت که باعث شد عملکرد اکثـر افـراد   
نیز در محدوده متوسـط باشـد. سـؤاالت مربـوط بـه      

دهنـده نگـرش خـوب افـراد نسـبت بـه       نگرش نشـان 
ها بود. لذا بایـد بـا افـزایش    کشکاربرد سموم و آفت

اي بهینـه آگاهی افـراد، عملکـرد آنهـا را نیـز بـه نحـو      
افزایش داد.

بــا توجــه بــه عــوارض بســیار خطرنــاکی کــه اســتفاده 
د، بایـد  ند به همراه داشته باشنتوانمینامناسب سموم

مباحث ایمنی در کاربرد سموم بـراي افـراد آمـوزش    

داده شود. نظر به اینکه درصد بـاالیی از زنـان، دانـش    
آوردند، میخود را از طریق رادیو و تلویزیون بدست

شود محتواي آموزشی مناسـب، تـدوین و   یشنهاد میپ
در اختیار صدا و سیما قرار گیرد.

تشکر و قدردانی 
بوده3511تحقیقاتی با شماره طرحنتایجحاضرمقاله
وپزشکیعلومدانشگاهبهداشتدر دانشکدهکهاست

بـه  یـزد صـدوقی شـهید درمـانی -بهداشتیخدمات
معاونتازمقالهننویسندگالذااست؛رسیدهتصویب

کمال مالی،يهاحمایتجهتدانشگاهمحترم پژوهشی
.دارندراتشکر
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