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Abstract 
 

Background and purpose: Waste accumulation has very negative impacts on human health and 

the environment, but if managed properly, it can help in increasing food safety of the community. Agricultural 

extension and education as one of the main pillars of modern agriculture can play an effective role in 

agricultural productivity and waste and in general improve the living conditions of farmers. The purpose of this 

study was to investigate the role of education on rice waste management in Sari, Iran with emphasis on 

environmental protection and health. 

Materials and methods: This structural equation-based correlational survey was performed in 

290 rice cultivators in Sari, north of Iran. The participants were selected based on Cochran's formula. 

Data were collected using a researcher-made questionnaire. Based on the average variance extracted 

(0.506 >AVE< 0.581) and composite reliability (0.946 >CR < 0.953), the questionnaire had convergent 

validity and appropriate reliability. SPSS V16 and SmartPLS 2.0.M3 were used to analyze the data. 

Results: The study showed that trainings on the use of straw and other residues of rice positively 

affects rice waste management operations and is linked to environmental protection and better health status. 

Conclusion: Without knowledge of rice waste management operations and proper trainings, rice 

cultivators cannot be expected to succeed in waste management while considering environmental 

protection and health. 
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 پژوهشی

  با تاکید نقش آموزش بر مدیریت ضایعات برنج
 بر حفظ محیط زیست و سالمت

  
        1محمدرضا شیران

        2مهدي چرمچیان لنگرودي
        3لیال نجفیان

  4فاطمه خالقی
  چکیده

بسیار بدي بر سالمت انسان و محیط زیست دارد، ولی اگر بــه درســتی  اترویه ضایعات اثرانباشت بی و هدف: سابقه
تــرین ترویج وآموزش کشاورزي به عنوان یکی از مهــمتوانند در افزایش ایمنی غذاي جامعه موثر باشد. دیریت شوند، میم

وري و ضایعات کشــاورزي و در کــل بهبــود شــرایط زنــدگی کشــاورزان تواند در بهرههاي کشاورزي نوین میارکان و پایه
سی نقش آموزش بر مدیریت ضایعات برنج شهرستان ساري با تاکیــد بــر هدف از این مطالعه، برر .داشته باشد سزاییهبنقش 

  حفظ محیط زیست و سالمت بود.
 يساختار هايبر معادله یمبتن از نظر روش پژوهشی همبستگی و ياز نظر هدف کاربرد مطالعه حاضر ها:مواد و روش

شالیکاران شهرســتان  تمامی يآمار جامعۀ از استان مازندران صورت گرفت. يدر شهرستان سار یشیمایصورت پاست که به
اطالعات با اســتفاده  آوريجمعبر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.  هانفر از آن 290که بود ساري 

 یایی) و پاAVE > 506/0 >581/0استخراج شده ( یانسوار یانگینمقدار م یهبر پا ینهمچن .بود ايمحقق ساخته ۀاز پرسشنام
از  هــاداده یــلو تحل یــهتجز بــراي بــود. یمناســب یــاییهمگــرا و پا یــیروا ي)، پرسشنامه داراCR > 946/0 >953/0( یبیترک
  .شد گرفته بهره  SmartPLS 2.0.M3و SPSS V16افزار نرم

ماندهاي اســتفاده از کــاه،کلش و دیگــر پســآمــوزش  که مواردي مانند داد نشانمطالعه از  آمده دست به نتایج ها:یافته
  دارد. با تاکید بر حفظ محیط زیست و سالمت تاثیر بکارگیري عملیات مدیریت ضایعات برنجبر برداشت محصول برنج 

توان از شالیکاران انتظار داشت در آن، نمی بارهدربدون آگاهی از عملیات مدیریت ضایعات برنج و آموزش  استنتاج:
  زیست و سالمت موفق عمل نمایند.زمینه مدیریت ضایعات با تاکید بر حفظ محیط 

  

  ، پسماند، برنج، ساريسالمتایمنی،  واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
 درقــرن مختلــفي هــاســازمانی اصلمسایل ازی کی
 آمــوزش .)1(اســتی انســان منابع توسعه و آموزش حاضر

 باشد رانیفراگ ازیني پاسخگو گوناگوني هاجنبه از دیبا

 را آمــوزش در فعــال شــرکتي بــرا الزم زهیــانگ هاآن تا
  .)2(باشند داشته

  یـامروزه ترویج و آموزش کشاورزي به عنوان علم
  

 :Mcharmchian@iausari.ac.ir E-mail                    دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري :ساري - مهدي چرمچیان لنگروديمولف مسئول: 
مازندراامیمرکز تحقیقات سالمت فرآورده هاي گیاهی و د دانشیار،. 1   ن، ساري، ایران، دانشگاه علوم پزشکی 
  ، واحد ساري، دانشگاه آزاد اسالمی، ساري، ایرانترویج و آموزش کشاورزيگروه  ،دانشیار. 2
  علوم و صنایع غذایی، واحد ساري، دانشگاه آزاد اسالمی، ساري، ایرانگروه  ،استادیار. 3
 ن، ساري، ایرانامی، دانشگاه علوم پزشکی مازندرافرآورده هاي گیاهی و د سالمت مرکز تحقیقاتدکتري شیمی ترکیبات طبیعی، . 4
 : 22/7/1399تاریخ تصویب :               17/2/1399تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            13/2/1399 تاریخ دریافت  
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 پژوهشی

اي و فرانظامی مطرح اســت. کاربردي، با ماهیتی فرارشته
 در آن دستاوردهاي علــومترویج کشاورزي علمی است که 

 هاي دنیاي انسانی و اجتماعیتجربی کشاورزي با واقعیت
رویکردهاي موثر بایــد بــراي تــرویج  .)3(خوردپیوند می

ــت کشــاورزان، آگــاهی از ســودمندي ــاي نگــرش مثب ه
محیطی و آگاهی از هنجارهــاي اجتمــاعی، بــراي زیست

ایجاد شور و شــوق کشــاورزان و مشــارکت در بازیافــت 
در  .)4(عات براي کاهش تغییرات اقلیمی توسعه یابــدضای

درصــد از محصــوالت  35ایران به طور متوســط هرســاله 
صورت ضایعات بوده و بــدین ترتیــب، حــدود هتولیدي ب

 از درآمد نفتی کشور در قالب ضایعات غذایی درصد 25
 .)5(میلیــون نفــر اســت 15رود که معادل غذاي از بین می

ار بــاالي ضــایعات در تمــامی کشاورزي سنتی عامــل آمــ
 .)6(مراحل تولید اعم از کاشت، داشت و برداشت اســت

 یــا کاال یک از بخشی یا همه یعنی لغوي نظر از ضایعات
 بــه یا استفاده بدون دلیلی هر به که استفاده قابل محصول
 صورتبه کلی ضایعات را طوربه شود.می باطل اصطالح

 توسط مصرف تا یدتول چرخه از شده خارج محصول میزان
 به کشاورزي محصوالت کنند. ضایعاتمی انسان تعریف

 مراحــل کــه در شــودمــی اطــالق محصــول از بخــش آن
کیفــی،  ارزشی از نظر یا وزنی کم نظر از تولید، مختلف

 را ضایعات مدیریت .)7(رودبین می از و شده استفاده بال
 حــداقل تــا ضایعات آمدن به وجود از یشگیريپ توانمی

 تعریــف تولیــدي ضــایعات از بهینــه گیــريبهره مکن وم
 مــدیریت ســازوکارهاي و هــازمینــه بنــابراین تحلیــل کرد؛

 میـــزان و آن مشـــکالت و شـــناخت مســـائل و ضـــایعات
ـــه ـــارگیريب ـــات ک ـــایعات عملی ـــدیریت ض ـــوي از م  س

 جهــت کــاهش در مــؤثري گــام تواندمی تولیدکنندگان،
و  ددرآمــ افــزایش نتیجــه در و بخــش ایــن ضــایعات

  .)8(باشد کشاورزي بخش وريبهره
بــرداري غیرمنطقــی از رهــا کــردن تصــادفی و بهــره

 ضایعات کشاورزي، منجر به آلــودگی هــوا، خــاك و...
خواهد شد. سوزاندن کود و کاه، گازهاي زیانبار، دود و 

طــور جــدي  کنــد کــه بــهگردوغبار بسیاري را تولید مــی

از ضــایعات کند. بخشی محیط زیست و هوا را آلوده می
شــود و منجــر کشاورزي به طور مستقیم به آب منتقل می

مشــکالت  .)9(شــودبه آلودگی جدي محیط زیســت مــی
محیط زیست در گام نخست، پیامدهاي زیانبــار بســیاري 

این در حــالی اســت  .)10(براي سالمت فردي انسان دارد
دهــد همــه انــواع ضــایعات ها نشان مــیکه نتایج پژوهش

ــ ــاورزي، ب ــهکش ــوالت وی ــده از محص ــد ش ــاه تولی ژه ک
اي بســیار بــاالیی کشاورزي داراي ارزش و قابلیت تغذیه

تواند توانایی خاك را براي تولید پایدار بهبود بوده و می
 هــاي کشــاورزيبخشند. بنابراین تبدیل موثر و بازیافت زباله

 هــاي محــیطبرداري بهینه از آن در مدیریت آلــودگیو بهره
کشاورزان به این علت از ضایعات  .)11(زیست مهم است

کننــد، چــون بــاور دارنــد کشاورزي استفاده دوبــاره مــی
باعث افزایش درآمد، پایــداري محــیط زیســت، کــاهش 

  .)12(هزینه کود و کاهش بروز آفات خواهد شد
 تیریمد بارهدردرباره مدیریت ضایعات و آموزش 

که از نتایج این تحقیقات،  شده استیقاتی تحق عاتیضا
 يطــور بــه. تحقیق استفاده شد هايراي استخراج سوالب

 ) دریافتند که بین کشــاورزانی1398قنبري و همکاران ( که،
هــاي ترویجــی مــدیریت پســماند شــرکت که در کــالس

 هــا شــرکت نکردنــدکردند با کشاورزانی که در این کالس
از لحاظ رفتار، نگرش، هنجــارذهنی و باورهــاي رفتــاري 

اي زراعی، تفاوت معنــاداري وجــود در بازیافت پسمانده
 کشــت ارگانیــک، اســتفاده ازسیســتم تلفیقــی .)12(رددا

ــه  ــانول ســوختی، تهی ــد ات ــروري، تولی کشــاورزي و دامپ
از پسماندهاي آلی و تهیه مالچ از پســماندها از  کمپوست

هـــاي مـــدیریت پســـماند کشـــاورزي تـــرین روشمهــم
ت بــراي که دالیل ایجاد ضایعابا وجود این .)13(باشدمی

دامداران تا حدودي آشکار است اما عملیــاتی کــه بــراي 
گیرد ناچیز و انــدك اســت. کاهش ضایعات صورت می

ایــن امــر ناشــی از کمبــود دانــش و تجربــه آنــان و عــدم 
 تــرینبــیش .)14(هــاي مناســب اســتدسترسی به فنــاوري

 از پــس مراحــل در کشــاورزي بخــش در میزان ضایعات
ــت ــام بــه و برداش ــرآوري هنگ ــاد  بازاررســانی و ف ایج
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ــی ــود.م ــل ش ــی عوام ــل مختلف ــل مث ــوژیکی،  عوام بیول
تــأثیر  ضــایعات افــزایش بــر غیــره و اجتماعی اقتصادي،

  .)8(داشت خواهند
ی به ایــن پژوهشدر  )1392( پیکارپرسان و همکاران

 دانــش باغــداران، ســن متغیــر چهــارنتیجــه رســیدند کــه 
 ســن ســیب، ضــایعات کاهش عملیات زمینه در باغداران

 از درصــد 2/80 حدود در مجموع در ،باغ مساحت و باغ
 مــدیریت عملیــات کــارگیري بــه میــزان متغیــر واریانس
بــه جــاي توانــد ترویج مــی .)15(کردند تبیین را ضایعات

پتانسیل خود را جهت افزایش سطح زیر کشــت و  کهاین
بــا تاکیــد بــر توســعه صــنایع  ،کار گیــردهافزایش تولید ب

ــد ــی و تولی ــوالت تکمیل ــایعات در محص ــاد ض ي از ایج
ــل آورد ــگیري بعم ــاورزي پیش  و Muchangos. )61(کش

Vaughter )2019تیبـــالقوه دخالـــت جنســـ نقش)، بـــر 
 نیتــأم وضــایعات آمــوزش  يهابرنامه یدر اثربخشدوگانه 

نتــایج  .)17(هــا تاکیــد دارنــدبرنامــهدر ایــن  یتیجنســ يبرابر
لبـــه بـــر غ يبـــرانشـــان داد کـــه  )Baruwa )2018تحقیــق 

مرغــداران را از  آگــاهی دیــ، باضایعات تیریمد يهابحران
 داریــپا يها، استعالم روشستیز طیاز مح یآگاه قیطر

  .)18(افزایش یابد ضایعات تیریو آموزش مد يکشاورز
He ) معتقد بودند که تمایــل خــانوار 2016و همکاران (

بــه پــذیرش بازیافــت ضــایعات کشــاورزي و ارزش آن، 
هــاي شخصــی یــا خــانوادگی (ماننــد ژگــیتحت تاثیر وی

 جنسیت و درآمد خانوار) و همچنین متغیرهاي غیراقتصــادي
 .)19(باشد(مانند دانش زیست محیطی و نگرش محیطی) می

) در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه 2014امیــدي و همکــاران (
تــرین رسیدند که متغیرهاي نرخ آگاهی کشاورزان بــیش

ــر را در کــاهش ضــایعات گنــدم و ســ ــوزش و اث طح آم
پرورش نیز، باالترین تاثیر بر مدیریت ضایعات گنــدم را 

ــه ).20(دارا اســت ــهیافت ــاي ب ــده از ه ــت آم ــژوهشدس  پ
Cassius Moreki و Keaikitse )2013( ــه ــان داد ک  نش

ــافی  ــرغ ناک ــایعات م ــدیریت ض ــاورزان از م ــش کش دان
استخراج جنبه نوآوري و جدید بودن تحقیق در  .)21(بود

   افـــزار رمنـــ بـــا اســـتفاده از يســـاختار مـــدل معـــادالت

Smart PLS ــنجو ــط ع یدنس ــیرواب ــدا  لّ ــه ابت ــود ک ب
 بــارهدرمــدیریت ضــایعات بــرنج و آمــوزش  هــايســوال

در شهرستان ساري با مرور منــابع  برنج عاتیضا تیریمد
ها را تایید نمود. ســپس آن PLSافزار  و نرم مشخص شد

نج نقــش آمــوزش بــر مــدیریت ضــایعات بــر نهاییمدل 
ــد بــر حفــظ محــیط زیســت و  ــا تاکی شهرســتان ســاري ب

کــه بــه موضــوع جــاییسالمت اســتخراج گردیــد. تــا آن
شود تحقیقی در زمینه بررســی حاضر مربوط می پژوهش

ــدگاه  ــرنج از دی ــدیریت ضــایعات ب ــوزش و م ــزان آم می
شالیکاران شهرستان ساري و طراحی مدل، چه در ســطح 

ــگاه ــالی و دانش ــوزش ع ــات آم ــا و موسس ــاوین ه در عن
هاي دانشجویان تحصــیالت تکمیلــی ها و رسالهنامهپایان

هــا هــا و وزارتخانــهداخل و خارج و چه در سطح سازمان
انجام نشده است. بنابراین هدف از ایــن مطالعــه، بررســی 
نقش آموزش بر مدیریت ضایعات برنج شهرستان ساري 

  با تاکید بر حفظ محیط زیست و سالمت بود.
  

  هامواد و روش
با توجه به مقررات و اخالق پژوهش و  پژوهشاین 

 IRMAZUMS.REC.1398.6209تحت مجــوز بــا کــد 
بــوده و  يپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردشد. انجام 

 هــايبــر معادلــه یمبتن از نظر روش پژوهشی همبستگی و
 ســاريشهرستان  در یمایشیکه به صورت پاست يساختار

ي آمــار جامعــۀ ســت.استان مازندران صورت گرفتــه ا از
 24502شــالیکاران شــهر ســاري ( تمامی ،حاضرپژوهش 

پــژوهش از  یــنحجم نمونه در ا یینتع براي .)22(بود نفر)
آن بــا در نظــر  یــهفرمول کوکران اســتفاده شــد کــه بــر پا

مربــوط بــه ســوال اســتفاده از ( t، 22/2=S=96/1گــرفتن 
ــینی و از  ــاي س ــت نش ــاي کاش ــاء بج ــدرن نش ــت م کاش

کــارگیري عملیــات هربوط به بخش میــزان بــهاي مسوال
 267حجــم نمونــه  ،d/3=27/0) و مدیریت ضایعات برنج

 یگرنفر د 23 تریقدق یجحصول نتا رايشد که ب ییننفر تع
 یــع). با توجــه بــه توزn= 290به حجم نمونه اضافه شدند(

 ،هاي مختلف شهرســتان ســاريبخش شالیکاران ناهمگن
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 پژوهشی

ــه منظــور دســت ــه یابیب ــه نمون ــه اهــب ــرياز روش نمون  گی
 ينحو بهشد.  استفادهانتساب متناسب  اب ايطبقه یتصادف

مراکــز از  یــکدر هــر  يحجم جامعه آمــار يکه بر مبنا
 یکتعداد نمونه متناسب به هر  خدمات شهرستان ساري،

  ).1شماره  (جدول یافتاختصاص  هااز طبقه
  

تعــداد  جامعه آماري شالیکاران شهرستان ساري و :1جدول شماره 
  نمونه به تفکیک مرکزخدمات

  

  تعداد نمونه  تعداد شالیکاران  نام مرکز خدمات  ردیف
  62  5250  آبکسر  1
  68  5746  پنبه زارکوتی  2
  58  4900  سمسکنده  3
  49  4113  هوالر  4
  20  1700  شویالشت  5
  11  943  کیاسر  6
  22  1850  فریم  7

  290  24502    جمع

  
پرسشــنامه  مطالعــه،یــن در ا هــاداده يگردآور ابزار

آن  ینو تدو یرهااستخراج متغ يمحقق ساخته بود که برا
هاي ویژگی شامل. پرسشنامه شداستفاده  یمختلف منابعاز 

 مدیریت ضایعاتسوال)،  6اي (سوال)، حرفه 4شخصی (
 عاتیضــا تیریمــد بــارهدرســوال) و آمــوزش  20برنج (

بــا  پرسشــنامه ییمحتوا روایی .شد یمتنظسوال) 13( برنج
 ییــداستفاده از نظرات متخصصــان در حــوزه پــژوهش تأ

همگــرا و  ییسازه شامل روا ییروا ی. به منظور بررسشد
 یبــه بررســ گیــريابزار انــدازه یاییو پا یصیتشخ ییروا

و  آورياز جمــع پــسپرداختــه شــد.  یقبرازش مدل تحق
در  استنباطیو  یفیاز روش آمار توص ها،داده بنديدسته

اســتخراج  بــراي ینو همچنــ SPSS V16 ارافزنرم یطمح
 SmartPLS 2.0.M3افزاررماز ن يمدل معادالت ساختار

 یدنکــه محققــان قصــد ســنج یهنگــام. گردیــد اســتفاده
مناســـب  یاربســـ یروشـــ PLSرا دارنـــد،  لّـــیروابـــط ع

و تــک  یدرونــ يســازگار یاییآزمون پا يبرا ).23(است
 مرکــب پایــاییکرونبــاخ و  يآلفــا یارمع دوبودن،  يبعد

(CR) ي. حــد مطلــوب آلفــاتمورد اســتفاده قــرار گرفــ 
آن کــه بلــوك مــوردنظر همگــن و تــک  يبــرا خکرونبا

مرکــب  یــاییپا يو برا )24(7/0 يشود باال یابیارز يبعد
  .)25(استقابل قبول  7/0 يو باال 8/0

  ها یافته
شالیکاران مورد  یسن متوسطنشان داد،  مطالعه یجنتا
 هــاآن ترینو مسن ترینجوان سال بود که 73/46 مطالعه
 از پاســخگویان درصد 7/54 .داشتندسال  75و  19 یببه ترت

میــانگین ســابقه کــاري و  زن بودنــد. درصــد 3/45مرد و 
ســال و  62/26زمین شالیکاري پاســخگویان، بــه ترتیــب 

بود. میانگین مدیریت ضایعات بــرنج مترمربع  35/10304
 نفــر)، 92یکاران (از شــال درصــد 8/31در حد متوسط بــود و 

در حد متوسط نسبت به مــدیریت ضــایعات بــرنج اقــدام 
 تیریمــد بــارهدراند. میانگین میزان آموزش ارایه شده نموده

نفــر)  78( درصــد 27در حد متوسط بود و  برنج عاتیضا
 تیریمــد بــارهدراز شالیکاران، میزان آموزش ارایه شــده 

میــزان  )نفــر 76( درصــد 2/26در حد زیــاد و  برنج عاتیضا
آموزش ارایه شده دربــاره مــدیریت ضــایعات را در حــد 

 ، بین آمــوزش2شماره گزارش نمودند. برطبق جدولمتوسط
 مدیریتمیزان  و برنج عاتیضا تیریمد بارهدرارایه شده 

  داري وجود داشت.رابطه مثبت معنی ضایعات برنج
  

 بــرنج عاتیضــا تیریمد بارهدرهمبستگی آموزش  :2جدول شماره
  مدیریت ضایعات برنجبا 

  

 *sr P  متغیر دوم متغیر اول
  000/0  551/0**  مدیریت ضایعات برنج برنج عاتیضا تیریمد بارهدرآموزش 

 

*   : P= 05/0   
**   : P= 01/0   

  
و پنهــان  یرهــايمتغ بــین یخطــ رابطــۀ بررســی براي

 یــاییهمگــرا و پا یــیروا یبررس منظورو به  پذیرمشاهده
بــه  هــاســوالاز  یــکهر  یعامل بار یق،ابزار سنجش تحق

به دســت  یر). با توجه به مقاد3شماره  (جدول آمددست 
مــدل  کاســیانع هايسازه یه، کل3شماره  در جدول آمده

 یدرونــ يســازگار یــاییپا يدارا یــقتحق یــنا يساختار
 از نیز، نشــان AVE از آمده دست به مقادیر. بود یمطلوب

 مقــدار حــداقل( ها بــودمؤلفه در مناسب همگراي روایی
AVE در شــده اســتخراج واریانس متوسط معیار همان ای 
    .)26(باشد 5/0 باید همگرا روایی
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 گیريازهبه دست آمده برازش مدل اند یجنتا خالصه :3جدول شماره
  یقتحق

  

 بارعاملی نماد آشکار متغیر پنهان متغیر

  مدیریت 
 ضایعات برنج

  W1 793/0 نطقهم شرایط با سازگار و مرغوب بذر از استفاده
 W2 711/0  ازکاشت نشاء   قبل زمین مناسب سازي آماده

 W3 704/0 نشاء مناسب کاشت خیتار
 W4 611/0  ازکاشت مدرن نشاء، بجاي کاشت نشاي دستی   استفاده

 W5 716/0 بهتر داشت اتیعمل انجامي برا با تراکم مناسب کاشت نشاء
 W6 747/0 در زمان داشت جدید و مناسب ياستفاده از کود ها

 W7 680/0 آفات برنج در زمان مناسب    با روش درست مبارزه
 W8 755/0 روش صحیح مبارزه با بیماري هاي برنج در زمان مناسب  

  W9 795/0 هرزي ها علف کنترلي برا مناسبي ها علفکش از استفاده
  W10 650/0 ها زاریشالي اریآب حیصح تیریمد به داشتن توجه
  W11 710/0 )کوگرامایتر زنبور از استفاده(کیولوژیب مبارزة

  W12 668/0 سیلیس سوپر و باال پتاسی تیتقو يها کودی پاش محلول
  W13 672/0   برداشت در تاخیر نبود و برداشت مناسب زمان تعیین

  W14 687/0 مدرن و دیجد برداشت آالت نیماش از استفاده
  W15 643/0 فرسوده وی میقدي بجا مدرني ها کوب خرمن از استفاده

  W16 786/0    مناسب  وسایل با نقل و حمل
  W17 607/0 مدرني های کوبیشال در برنج به شلتوك لیتبد

  W18 760/0 )رطوبت -تهویه( انبار در برنج نگهداري اصول رعایت
  W19 690/0 ي انباردار مناسبي ها روش از استفاده

  W20 796/0 اه، کلش و دیگر پسماندهاي برداشت محصول برنجاستفاده از ک
948/0 =Cronbach Alpha      953/0 =CR       506/0 =AVE 

  آموزش درباره 
  مدیریت 

 ضایعات برنج

 E1 742/0 کاشتي برا مناسب رقم و بذر انتخاب خصوص در آموزش
 E2 852/0 کشتي برا نیزم مناسبي ساز آماده خصوص در آموزش
 E3 788/0   آفات با مبارزه خصوص در آموزش
 E4 664/0 هاي ماریب با مبارزه خصوص در آموزش
 E5 846/0 ییایمیشي ها کود از مناسب استفاده خصوص در آموزش
 E6 810/0 یآلي کودها از استفاده خصوص در آموزش
 E7 550/0 هرزي ها علف با مبارزه و کنترل خصوص در آموزش
 E8 814/0 برداشت مناسب زمان خصوص رد آموزش
 E9 475/0 محصول برداشت مناسبي ها روش خصوص در آموزش
 E10 790/0 يبرنجکار نهیزم در نینوي ها روشي ریبکارگ در آموزش
 E11 849/0 محصوالت فروش وی ابیبازار خصوص در آموزش
 E12 751/0 محصولي انباردار درستي ها روش خصوص در آموزش

 E13 861/0  موزش استفاده از کاه،کلش و دیگر پسماندهاي برداشت محصول برنجآ
937/0 =Cronbach Alpha      946/0 =CR       581/0 =AVE 

  
توصــیه  )Chin )1998هــا، براي بررسی روایی سازه

 (AVE)کند که جذر متوسط واریانس استخراج شده می
هــاي ا سازهتر از همبستگی آن سازه بیک سازه باید بیش

دیگر باشد. این امر نشانگر آن است که همبستگی ســازه 
هــاي تر از همبستگی آن با ســازهبا نشانگرهاي خود بیش

نتــایج مربــوط بــه  4در جــدول شــماره  .)27(دیگــر اســت
ها بررسی روایی ارایه شد که نشانگر روایی مناسب سازه

  بودند.
  

  ها و متغیرهاي تحقیق ماتریس همبستگی و روائی عامل :4شماره جدول 
  

  مدیریت ضایعات برنج  آموزش درباره مدیریت ضایعات برنج  پنهان متغیر
  762/0*  آموزش درباره مدیریت ضایعات برنج

 711/0* 651/0  مدیریت ضایعات برنج
  

  هریک از سازه ها (AVE): جذر میانگین واریانس استخراج شده  *

 دیریتنقش آموزش بر م نهاییمدل  1شماره  تصویر
 ضایعات برنج با تاکید بر حفظ محیط زیســت و ســالمت

در جــدول  بــه دســت آمــده یج. بر اساس نتادهدینشان م
اســتفاده از کــاه، "هاي ، سوال2شماره  تصویرو  3شماره 

، "کلــش و دیگــر پســماندهاي برداشــت محصــول بــرنج
ي هــاعلــف کنترلي برا مناسبي هاعلفکش از استفاده"

 ،"منطقــه شرایط با سازگار و مرغوب بذر از استفاده"، "هرز
 نگهــداري اصول رعایت" ،"مناسب وسایل با نقل و حمل"

 روش صحیح مبارزه " و ")رطوبت -تهویه( انبار در برنج
 ترینیشب به ترتیب "هاي برنج در زمان مناسب با بیماري

کــارگیري عملیــات مــدیریت ههاي بــسوال دررا  اهمیت
 آموزش استفاده از کاه،هاي لند. سواداشت ضایعات برنج

ــرنج ــول ب ــت محص ــماندهاي برداش ــر پس ــش و دیگ ، کل
ي بــرا نیزمــ مناســبي ســازآمــاده خصوص در آموزش

 ،محصوالت وفروشی ابیبازار درخصوص آموزش ،کشت
 ،ییایمیشــي کودها از مناسب استفاده خصوص در آموزش
 آمــوزشو  برداشــت مناســب زمان خصوص در آموزش

 اهمیــت ترینبیش، یآلي کودها زا استفاده خصوص در
ند و داشــتآموزش درباره مدیریت ضــایعات بــرنج  در را
کــارگیري عملیــات مــدیریت هواریانس ب از درصد 4/42

آموزش درباره مــدیریت ضــایعات توسط  ضایعات برنج
   تبیین شد. برنج

  

  
  

نقش آموزش بر مدیریت ضایعات برنج  نهاییمدل  :1شماره  تصویر
  فظ محیط زیست و سالمتبا تاکید بر ح

  
 ،5شــماره به دست آمــده در جــدول  یجنتا ساسا بر

 یرتــأثآموزش ارایه شده درباره مدیریت ضــایعات بــرنج 
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 پژوهشی

 کارگیري عملیات مدیریت ضایعاتهببر  داريیمعنمثبت 
تري داشت. یعنی هر چه به شالیکاران آموزش بیش برنج

 عملیــاتتــر ها بــیشدرباره مدیریت ضایعات داده شود، آن
  گیرند.مدیرت ضایعات برنج را به کار می

  
  یقتحق هايمؤلفه داريیو سطح معن یت مقادیر :5جدول شماره 

  

 یت مقدار یرمس ضریب رابطه
بکارگیري  -آموزش درباره مدیریت ضایعات برنج

 عملیات مدیریت ضایعات برنج
651/0 575/10 

  
مــدل  یفیــتک یآزمون بررس یجنتا ،6شماره جدول 

 SSOمقدار  یج،نتا ساسبر ادهد. یرا نشان م گیريدازهان
 پنهــان، بلــوك هــر بــراي هــامشاهده مجذورهاي مجموع

SSE بلــوك هر براي بینیپیش خطاهاي مجذور مجموع 
 یــا اشــتراك اعتبار شاخص نیز SSE/SSO و پنهان متغیر

CV-com اعتبــار وارســی شــاخص اگر. دهدمی نشان را 
 گیــريانــدازه مــدل باشد، مثبت پنهان متغیرهاي اشتراك
 کیفیــت آمــده دســت به مقادیر لذا دارد، مناسب کیفیت

  .دادند قرار تأیید مورد را مدل
  

  تحقیق يپنهان مدل ساختار یرهاياعتبار اشتراك متغ :6جدول شماره 
  

 پنهان متغیر

   مجذورهاي مجموع
   هر براي مشاهده ها
 پنهان بلوك

   خطاهاي مجذور مجموع
   هر ايبر پیش بینی

 پنهان متغیر بلوك

   شاخص
 اشتراك اعتبار

  513/0 852/1835 3770  آموزش درباره مدیریت ضایعات برنج
  448/0 875/3203 5800  مدیریت ضایعات برنج

  
  بحث

 رویه پسماند اثرهاي بسیار بــدي بــر ســالمتانباشت بی
انسان و محیط زیست دارد، ولی اگر به درستی مــدیریت 

ر افــزایش ایمنــی غــذاي جامعــه مــوثر توانند دشوند، می
رویکردهاي مــوثر بایــد بــراي تــرویج نگــرش  ).12(باشد

 محیطــیهاي زیســتمثبت کشاورزان، آگاهی از سودمندي
 و آگاهی از هنجارهاي اجتماعی، براي ایجاد شــور و شــوق
کشاورزان بــراي مشــارکت در بازیافــت ضــایعات بــراي 

 و هــانهیزم لیلتح .)4(کاهش تغییرهاي اقلیمی توسعه یابد
 مشکالت و مسائل شناخت و عاتیضا تیریمد يسازوکارها

 يســو از عاتیضا تیریمد اتیعمل يریکارگبه زانیم و آن

 کــاهش جهــت در يمــوثر گــام تواندیم دکنندگانیتول
 يوربهره و درآمد شیافزا جهینت در و بخش نیا عاتیضا

هدف از ایــن مطالعــه، بررســی  .)8(باشد يکشاورز بخش
آموزش بر مدیریت ضایعات برنج شهرستان ساري  نقش

  زیست و سالمت بود.با تاکید بر حفظ محیط
میانگین سن و سابقه کــاري برنجکــاري شــالیکاران 

سال بــوده اســت  62/26و  73/46مورد مطالعه، به ترتیب 
که بیانگر تجربه و دانش بومی خوب شــالیکاران دربــاره 

ی یکی از اصــول شالیکاري بود. اصل توجه به دانش بوم
مهم ترویج کشاورزي است. ماموران تــرویج بایــد ســعی 

 که نوآوري جدیــدي (ماننــدبه فهمیدن آن کنند، قبل از این
 .)28(بکارگیري عملیات مدیریت ضایعات) را توصــیه کننــد

میانگین مدیریت ضــایعات بــرنج در حــد متوســط بــود و 
 تنفر)، در حــد متوســط نســب 92درصد از شالیکاران ( 8/31

به مدیریت ضایعات برنج اقــدام نمودنــد. ضــرورت دارد 
تر عملیــات مــدیریت ضــایعات نسبت به بکارگیري بیش

ــود.  ــام ش ــدامات الزم انج ــالیکاران، اق ــط ش ــرنج توس ب
کــه دالیــل معتقد بودنــد بــا ایــن )14(پورقاسم و همکاران

ایجاد ضایعات براي دامداران تا حــدودي آشــکار اســت 
گیــرد اهش ضایعات صورت مــیاما عملیاتی که براي ک

  ناچیز و اندك است.
نیــز ایــن  )29(و همکاران Oladipoهاي بررسی یافته

کنند. میانگین میزان آموزش ارایه شده نتیجه را تایید می
 27در حد متوســط بــود و  برنج عاتیضا تیریمد بارهدر

 درنفر) از شــالیکاران، میــزان ارایــه آمــوزش  78( درصد
ــد ــرنج عاتیضــا تیریم ــاد و  ب ــد 2/26در حــد زی    درص

نفر) میزان ارایه آموزش در مدیریت ضــایعات را در  76(
متوســط گــزارش نمودنــد. بنــابراین الزم اســت دربــاره حــد 

ــرنج، آمــوزش مــدیریت ــیشضــایعات ب ــه هــاي ب تــري ب
ــات و  ــه اطالع ــه ارای ــبت ب ــود و نس ــه ش ــالیکاران ارای ش
 آشناسازي شالیکار درباره بکارگیري عملیــات مــدیریت

هــاي الزم صــورت گیــرد. نتــایج ضایعات برنج، حمایت
دانــش  نیــز، نشــان داد کــه )Cassius Moreki)21تحقیق 

  کشاورزان از مدیریت ضایعات مرغ ناکافی بود.
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نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشــان داد کــه بــین 
 و بــرنج عاتیضــا تیریمــد بــارهدرآمــوزش ارایــه شــده 

داري وجــود رابطــه مثبــت معنــی مدیریت ضایعات بــرنج
ــاران ــري و همک ــق قنب ــایج تحقی ــا نت ــه ب ــت ک ، )12(داش

Baruwa )18( و امیدي و همکاران)همخوانی داشت )20. 
ســازي معادلــه از مــدل بــه دســت آمــده یجبــر اســاس نتــا

اســتفاده از کــاه، کلــش و دیگــر "هــاي ساختاري، سوال
 از اســـتفاده"، "پســـماندهاي برداشـــت محصـــول بـــرنج

 استفاده"، "هرزي هاعلف کنترل يبرا مناسبي هاعلفکش
 و حمــل"، "منطقــه شــرایط بــا سازگار و مرغوب بذر از

 بــرنج نگهــداري اصول رعایت"، "مناسب وسایل با نقل
روش صــحیح مبــارزه بــا " و ")رطوبــت -تهویه( انبار در

 تــرینیشبــ به ترتیــب "هاي برنج در زمان مناسببیماري
دیریت هــاي بکــارگیري عملیــات مــســوال دررا  اهمیت

آموزش اســتفاده از هاي سوال .داشته است ضایعات برنج
، کلش و دیگر پسماندهاي برداشت محصــول بــرنج کاه،

ي بــرا نیزمــ مناســبي ســازآمــاده خصوص در آموزش
 ،محصوالت وفروشی ابیبازار درخصوص آموزش ،کشت

 ،ییایمیشــي کودها از مناسب استفاده خصوص در آموزش
 آمــوزشو  برداشــت مناســب زمان خصوص در آموزش

 اهمیــت ترینبیش، یآلي کودها از استفاده خصوص در
 آموزش دربــاره مــدیریت ضــایعات بــرنج داشــتند. در را

که اگر کشــاورزان از  معتقد بودند )12(قنبري و همکاران
هــاي فنــی و هاي الزم هم چون آموزش، توصــیهحمایت

احتمــال دارد کــه از تــر تسهیالت برخوردار شوند، بــیش
خود استفاده کنند  دهاي کشاورزي در کشتزارهايپسمان

 و از سوزاندن و رهاسازي پســماندهاي کشــاورزي منصــرف
 واریانس بکارگیري عملیات مــدیریت از درصد 4/42شوند.

درباره مــدیریت ضــایعات  آموزشتوسط  ضایعات برنج
آمــوزش ارایــه شــده دربــاره مــدیریت  تبیــین شــد. بــرنج

ــر  داريیمعنــمثبــت  یرتــأثضــایعات بــرنج  بکــارگیري ب
داشت. یعنی هــر چــه بــه  عملیات مدیریت ضایعات برنج

تــري دربــاره مــدیریت ضــایعات شالیکاران آموزش بیش
عملیات مدیرت ضــایعات بــرنج را تر ها بیشداده شود، آن

دســت آمــده، بــا نتــایج تحقیــق  نتیجــه بــه گیرند.کار میبه
و امیــدي  و )18( Baruwa، )15(پیکارپرســان و همکــاران

 معتقــد )12(قنبــري و همکــاران .همخوانی دارد )20(همکاران
کشــاورزي هاي الزم از سوي مروجان بودند ارایه توصیه

 هاي آموزشی و ترویجی بر استفاده ازو برگزاري کالس
مسئوالن  رو اگرپسماندهاي کشاورزي موثر است. از این

ــا ســودمندي ــد کشــاورزان را ب ــاي مربوطــه ســعی کنن ه
اندهاي کشــاورزي آشــنا کننــد و امکانــات بازیافت پســم

اي براي آنــان فــراهم آورنــد کــه انگیــزه الزم را به گونه
کشاورزان براي استفاده بهینه از پســماندهاي کشــاورزي 

هــاي روشتــري بــه ســوي افزایش یابد، کشاورزان بــیش
هرچنــد  آورنــد.بازیافــت پســماندهاي کشــاورزي روي مــی

از عملیــات مــدیریت باید اذعان داشت که بدون آگاهی 
تــوان از آن، نمــی بــارهدرضــایعات بــرنج و آمــوزش 

شالیکاران انتظار داشت در زمینه مدیریت ضایعات موفق 
عمل نمایند که در این مطالعه نیز مشاهده شد شالیکاران، 

  اطالعات کافی در زمینه مدیریت ضایعات ندارند.
کــارگیري عملیــات مــدیریت هبا توجــه بــه میــزان بــ

برنج در حد متوسط توسط شالیکاران و برطبــق ضایعات 
استفاده شود سازي معادله ساختاري پیشنهاد مینتایج مدل

، برنج از کاه، کلش و دیگر پسماندهاي برداشت محصول
 ،هــرزي هاعلف کنترلي برا مناسبي هاعلفکش از استفاده
 حمــل، منطقه شرایط با سازگار و مرغوب بذر از استفاده

 در برنج نگهداري اصول رعایت، مناسب وسایل با نقل و
 هــايروش صحیح مبارزه بــا بیمــاري و )رطوبت تهویه( انبار

  تري قرار گیرد.مورد توجه بیش برنج در زمان مناسب
شــود بــا توجــه بــه میــزان متوســط ارایــه پیشنهاد می

و برطبق مدل ســازي  برنج عاتیضا تیریمد درآموزش 
ــو ــه برنجکــاران آم ــاختاري، ب ــه س ــتفاده از معادل زش اس

، کاه،کلش و دیگر پسماندهاي برداشــت محصــول بــرنج
 ،کشــتي برا نیزم مناسبي سازآماده درخصوص آموزش

، محصــوالت فــروش وی ابیــبازار خصــوص در آمــوزش
 ،ییایمیشــي کودها از مناسب استفاده خصوص در آموزش
 آمــوزشو  برداشــت مناســب زمان خصوص در آموزش
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 پژوهشی

آموزش  ارایه شود. یآلي کودها از استفاده خصوص در
بــر  داريیمعنــمثبت  یرتأثدرباره مدیریت ضایعات برنج 

ــرنج  ــدیریت ضــایعات ب ــات م داشــت. بکــارگیري عملی
ســطح  هاي موجود درضرورت دارد براي غلبه بر ضعف

عملیات آگاهی و مهارتی کشاورزان در زمینه بکارگیري 
جــدي  مدیریت ضایعات، به آموزشــهاي کشــاورزان توجــه

تواننــد بــا کارشناســان و مروجــان کشــاورزي مــیشــود. 
 کشــاورزانهاي آموزشی و ترویجــی، دانــشبرگزاري دوره

را دررابطه با سودمندي اســتفاده از ضــایعات کشــاورزي 
اي مروجــان از در شالیزار افزایش دهند. بازدیدهاي دوره

شــالیزارهاي برنجکـــاران و ارایـــه توصـــیه در شـــالیزار، 
یکاران به مدیریت ضایعات بــرنج تواند در تشویق شالمی

تــوان شــرایطی را فــراهم موثر باشد. از ســوي دیگــر مــی
آورد که برنجکاران بتواننــد از شــالیزارهاي نمایشــی کــه 

دهنــد، بازدیــد بــه عمــل مدیریت ضــایعات را انجــام مــی
ــه مــدیریت ضــایعات برنجکــاري  ــد و از ایــن راه ب آورن

پــژوهش  از هآمد دست به نتایج به توجه تشویق شوند. با
ــر، ــنهاد حاض ــی پیش ــات م ــارگیري عملی ــراي بک ــود ب ش

با تاکید بر حفظ محیط زیســت  مدیریت ضایعات برنج
ترویج نگرش مثبت شالیکاران، مواردي مانند  ،و سالمت

بــاال بــردن محیطــی و هــاي زیســتآگــاهی از ســودمندي
هــا در زمینــه اطالعــات شــالیکاران و آمــوزش بــه آن

  جه قرار گیرد.مدیریت ضایعات مورد تو
  

  سپاسگزاري
نویســندگان مراتـــب قـــدردانی خـــود را از مرکـــز 

هاي گیاهی و دامــی دانشــگاه تحقیقات سالمت فرآورده
علوم پزشکی مازندران و همه کسانی کــه در انجــام ایــن 

دارند. این مطالعه مطالعه نقش موثري داشته اند اعالم می
نشگاه در معاونت تحقیقات و فناوري دا 6209با کدطرح 

علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمــانی مازنــدران بــه 
  تصویب رسیده است.
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