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  بررسي نگرش سبزيکاران شهرستان ري نسبت به منابع آالينده خاک
  

  ٣* و فاطمه شفيعي٢ احمد رضوانفر،۱فائزه هاشمي

  ، ايرانپرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران  كارشناسي ارشددانش آموخته ۱
  استاد پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، ايران ۲

   پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، ايراندانشجوي دکتري ٣
  )۱۰/۱۰/۹۰: اريخ تصويب ، ت۱/۱۲/۸۹: تاريخ دريافت(

  
  چکيده

جامعه آماري تحقيق شامل همة سبزيکاران . بودهدف اين تحقيق بررسي نگرش سبزيکاران شهرستان ري نسبت به منابع آالينده خاک 
 انتخاب  نفر از آنها به روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه آماري٧٠در استان تهران بود که تعداد)  نفر٧٠٠(شهرستان ري 

 و متخصصان با كسب نظرات استادان روايي محتوايي پرسشنامه .ساخته بود  ابزاراصلي جمع آوري اطالعات پرسشنامه محقق.شدند
شناسي و باغباني پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران بررسي و اصالحات الزم صورت خاك، ترويج و آموزش كشاورزي

 . برآورد شد٧٢/٠روني مقياس سنجش نگرش از ضريب اعتبار آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار آن  براي تعيين پايايي د.گرفت
داراي نگرش ) درصد۶/۳۸(بيشتر آنان . كردند نتايج نشان داد که تمامي سبزيکاران مورد مطالعه از آب آلوده براي آبياري استفاده مي

  ن طبق نظرسنجي صورت گرفته از سبزيکاران در خصوص منابع آالينده خاک،همچني. بينابين نسبت به منابع آالينده خاك بودند
نتايج حاصل . هاي خاک بودند کننده در اولويت آخر آلوده در زمين آالت كشاورزي ها در اولويت اول و ماشين استفاده از فاضالب کارخانه

نگرش نسبت به " و "آلودگي خاك راهكارهاي پيشگيري از كارگيري ميزان به"از تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که دو متغير 
  .  درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين كردند۱۵ حدود "عمليات پيشگيري از آلودگي خاك

  
  ، سبزيکاران، فاضالب، شهرستان ري آلودگي خاک،  نگرش، منابع:واژه هاي کليدي
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  مقدمه
 از يک ميليون نفر در حال جمعيت کشور هرساله بيش

رو به دليل ن يهم و تقاضا براي مواد غذايي به افزايش
توزيع عادالنه مواد غذايي و بهبود نسبي . فزوني است

  البته که ر است يز ناپذي گريکرديرووضعيت اقتصادي 
ش يافزا .شودصرف سرانه افزايش م تواند منجر به يم

  ن فشار يه سرزميم بر منابع پايمصرف به طور مستق
حفظ منابع توليد کننده مواد غذايي از  نيبنابرا ، آورديم

ک ضرورت ي به عنوان   آب و خاکژهيبونظر کمي و کيفي 
 رديد مورد توجه قرار گيبا همگاني يا وظيفهو 

)Malakooti,2005( .آمد خاک به عنوان يک صافي کار
گيري از فرايندهاي   با بهرهيستيزفيزيکي، شيميايي و 

البته اين . ها را دارد زيستي توان تجزيه بعضي از آالينده
مواد  خود پاالئي نامحدود نيست و تجمع بيش از حد توان

تواند به آب،  د که مي شوآالينده موجب آلودگي آن مي
طر اين زنگ خ. هوا، گياه، دام و انسان نيز منتقل شود

 همواره بايد به صدا درآيد که آلودگي محيط زيست
سد راه توسعه پايدار کشور است و ) خاک، آب و هوا(

اي بايد متضمن پايداري  اجراي هرگونه طرح توسعه
  ).Gorji, 2006 (محيط زيست باشد

 كه با ارزشمندي هستندها از جمله مواد غذايي  سبزي
م يدر رژي، ها و ساير مواد مغذ داشتن انواع ويتامين

سالمت اين ماده غذايي . قرار دارندكنندگان زيادي  مصرف
به دليل ميزان مصرف باالي آن از درجه اهميت زيادي 

هاي آلوده به  ها با آب آبياري سبزي. برخوردار است
 احتمال جذب بسياري از مواد آالينده، منجمله ،فاضالب

 ,.Samarghandi et al ( شوديسبب مفلزات سنگين را 

در بررسي تأثير مصرف فاضالب در آبياري گياهان . )2000
 بر ميزان برخي از عناصر سنگين خاك و گياهان ،زراعي

 ،كه كاربرد فاضالب شهري در آبياريشد نشان داده 
موجب افزايش مقادير كادميوم، نيكل، سرب و كروم در 

 ميزان تجمع كروم در خاک بيشتر از کهشود  خاك مي
  ).Bahmanyar, 2007 (ساير عناصر است

عدم وجود قانون مدون در رابطه با استفاده از خاک در 
ايران موجب شده است که افراد خود را مجاز بدانند که 

برداري قرار دهند و  به هر شکلي خاک را مورد بهره
خاك . موجبات تخريب و آلودگي خاک را فراهم آورند

 و ريز جاندران زنده است كه بسياري از بستريك 
 يندهايفرا كه با آلودگي، برندانداران در آن به سر ميج
   متوقفگاه گيرد و  آسيب قرار مي آن مورديستيز

به طور توان   را نمي هاآلودگي  دراغلب موارد.دشومي
 را کنترل کرد آن توان يتنها ماز بين برد بلکه کامل 

)Savabeghi, 2009 .(  
 از جمله قطمنا كمبود آب در بيشتر مشکلدر ايران 

ده شهاي تابعه آن باعث  استان تهران و شهرستان
هاي شهري و   از فاضالب،كشاورزان اين مناطق

ها و مراكز صنعتي  هاي صنعتي حاصل از كارخانه فاضالب
 آبياري مزارع كشاورزي خود يبرامتعدد حومه اين شهر 

ها و لجن آنها،  نتيجه استفاده از اين پساب. استفاده كنند
را به دنبال هاي اين منطقه  زات سنگين درخاكتجمع فل
 كه باعث انباشته شدن اين فلزات در است داشته
از آنجا که مسئله آلودگي . گردد هاي منطقه نيز مي سبزي

، به منظور تهيه و  فني اجتماعي استيا خاک مسئله
،  آميز پيشگيري از آلودگي خاک  موفقيتيها تدوين برنامه

 نسبت به منابع آالينده خاك بررسي نگرش سبزيکاران
 نامطلوب يا و مطلوب هاي نگرش واقع، در. ضروري است
 رفتار در تواند مي خاك آالينده منابع به نسبت سبزيكاران

 پيشگيري راهكارهاي كارگيري به و پذيرش به نسبت آنها
  .باشد تاثيرگذار آنها توسط  خاك آلودگي از

وانشناسان بر بيشتر ر. شناختي است نگرش مفهومي روان
اين تعريف اتفاق نظر دارند كه نگرش تمايل از پيش 

اي براي پاسخ دادن به چيزي به صورت  يادگرفته شده
  ).Razavizadeh, 2007( استمثبت يا منفي 

 داشته مثبت نگرش خاصي موضوع به نسبت فردي اگر
 يا دهد پاداش کند، کمک آن به تا دارد آمادگي باشد

 موضوع به نسبت اگر عکس به و دآور عمل به پشتيباني
 آن به تا دارد آمادگي باشد داشته منفي نگرش خاصي
سازد  نابود را آن يا و دهد کيفر آورد، وارد زيان

)Mohseni,1999(. توان  نگرش را کم و بيش مي بنابراين
به عنوان احساسات، افکار و تمايالتي تعريف کرد که فرد 
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 .طراف خود داراستاز محيط ا خاصي يها نسبت به جنبه
نگرش هاي   مؤلفهازدانش، احساسات و ميل به واکنش، 

تر، نگرش رويکردي   به بيان ساده. شوديمحسوب م
در اين خصوص که است ارزيابانه به يک شيء يا موضوع 

 & Van den Ban( کند شخص چگونه در قبال شيء عمل 

Hawkins, 1988(.اي دروني و   در واقع نگرش سازه
هاي ذهني فرد  مشاهده است كه اشاره به آمادگيغيرقابل 

 ,Nikgohar(براي عمل كردن دارد و نسبتاً پايدار است 

 نگرش )1980( Fishbin و Ajzen به نظر). 1999
احساس عمومي شخص نسبت به مطلوب بودن يا نبودن 

  . يك مفهوم است
 بررسي زمينه اين در مربوط مطالعات برخي در اين قسمت
 شناسي روش و نتايج تحليل با تا ردي گيرار ممورد اشاره ق

 سازماندهي پژوهش چارچوب مفهومي شده گرفته کار به
  .شود

با عنوان غلظت كرم،  Salmasi (2006)  نتايح تحقيق
 جنوب شهر تهران ي هاكادميوم و سرب در برخي سبزي

 ،هاي شهري و صنعتي نشان داد آبياري با پساب در نتيجه
هاي  اي كشاورزي تهران از فاضالبه  آبياري زمينيبرا

هاي مختلف تهران استفاده  شهري و صنعتي بخش
شود و مقادير برخي فلزات سنگين در اين گياهان  مي

ميانگين مقدار جذب فلزات . بيش از حد مجاز است
نشان داد نسبت  سنگين مختلف توسط انواع گياهان 

در واقع . است Cd>Pb>Cr : فلزات به شرحيغلظت برخ
اهان مختلف رفتارهاي متفاوتي در جذب كروم نسبت گي

هاي اين  از يافته. دهند به بقيه عناصر از خود نشان مي
شود كه بايد به مخاطرات زيست  پژوهش مشخص مي

هاي  محيطي آبياري اراضي جنوب تهران با فاضالب
كه نياز  ويژه صنعتي توجه داشت و در صورتي شهري و به

اي بر اساس   حتماً تصفيهبه استفاده از آنها باشد
 .استانداردهاي مصارف آبياري صورت گيرد

در تحقيقي با  (2001)و همکاران   Qingern يها يافته
هايي از آلودگي فلزات سنگين در خاك و  عنوان نمونه

مدت از    استفاده كوتاه، نشان دادمحصوالت در چين

 موجب افزايش ،فاضالب شهري و صنعتي براي آبياري
  .شود مي درصد ٨٠‐٢٥به ميزان  سنگين در خاكعناصر 

نگرش بيشتر ) Chizari )2007  و  Karimi مطابق پژوهش
همچنين . کشاورزان نسبت به حفاظت خاک مثبت بود

بين نگرش کشاورزان نسبت به عمليات حفاظت خاک و 
اي مثبت و معني  هاي حفاظت خاک رابطه پذيرش فناوري

  .مشاهده شددار 
نشان  Barreto (1996)  و  Sain پژوهشنتايج حاصل از 

داد که بيشتر کشاورزان نسبت به حفاظت خاک نگرش 
از مسائل فرسايش هم ند و ميزان آگاهي آنها رمثبت دا

هاي حفاظت خاک  خاک باالست، اما به اين دليل فناوري
ها بسيار پيچيده و  پذيرند، که بيشتر اين فناوري را نمي
در . وتاه مدت ندارد و سود مستقيم و کاستگران 
با عنوان  )Moral )2007  و  Rahman  اي که مطالعه

هاي کشاورزي و محيط زيست با  ادراك در خصوص نهاده
هدف شناخت نظريات کشاورزان در مورد استفاده از 

 کشاورزان انجام دادند، مشخص شد کهکودهاي شيميائي 
ا  باالئي از کودها رمقداربنگالدش شديداً تمايل دارند 

استفاده کنند و اثرات منفي ناشي از مصرف اين کودها را 
  .رندي گيمناديده 

در بررسي  نگرش  )Pampelli  )1995نتايج مطالعات
 راجع به خدمات ترويج اطالعات ١کشاورزان تنسي

وسيله  حفاظت خاک نشان داد که برقراري تماس به
ر مهمي در انتقال كاركنان ترويج كشاورزي نقش بسيا

کشاورزاني که کمتر .  کنديماطالعات حفاظتي خاک ايفا 
آوردند،  دست ميه درصد از درآمد خود را از زمين ب٢٥از 

احتماالً کمتر به اطالعات حفاظتي خاک از منابع مفيد 
 درصد ازکشاورزان، خدمات ٢٧. انديشند ترويجي مي

تي  درصد، خدمات اطالعا٣٢ ترويج کشاورزي تنسي،
دست آمده از ه درصد اطالعات ب٥/١٩حفاظت خاک، 

 درصد از کشاورزان منبع اطالعاتي ٥/٤٢مجالت و 
 .كاركنان ترويج كشاورزي را مفيد قلمداد  نمودند

Shafiee  اي نشان دادند  در مطالعه (2008) و همکاران

                                                 
1 Tennessee  
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 داراي نگرش مطلوب نسبت به ،كه بيشتر كشاورزان
  .عمليات حفاظت خاك بودند

توان به اين نتيجه رسيد که آلودگي   مييبند ر يک جمعد
مزارع اطراف تهران نگران کننده است، چرا که به خاطر 
استفاده از فاضالب، ابتدا خاك آلوده شده و سپس 

شود، از سوي  هاي كشت شده مي ميکروب وارد سبزي
ديگر در کشت انواع سبزي از کود انساني و حيواني 

ن دليل هر نوع سبزي که در شود به همي استفاده مي
استفاده از . شود نيز آلوده است چنين محيطي کشت مي

هاي واگيردار را شيوع  تواند بيماري هاي آلوده مي سبزي
بررسي نگرش  بر اين اساس اين پژوهش با هدف. دهد

خاك به منظور ارتقاء   آاليندهسبزيکاران نسبت به منابع
طور هفرادي كه بآگاهي و بهبود نگرش آنها به عنوان ا

مستقيم با اين منبع ارزشمند در ارتباط هستند و نقش 
  .دشاساسي را در پيشگيري از آلودگي خاك دارند، انجام 

سبزيکاران  بررسي نگرش ،تحقيق ينهدف کلي ا
 اهداف شهرستان ري نسبت به منابع آالينده خاک بود و

هاي فردي و  بررسي ويژگياختصاصي مطالعه شامل 
سبزيکاران منطقه مورد مطالعه، بررسي نوع اي  حرفه

نگرش سبزيکاران شهرستان ري نسبت به منابع آالينده 
  وي فرديها خاک، بررسي ميزان همبستگي ويژگي

اي سبزيکاران با نگرش نسبت به منابع آالينده خاک  حرفه
و تعيين عوامل مؤثر بر نگرش سبزيکاران مورد مطالعه 

  .بودنسبت به منابع آالينده خاک 
  

  مواد و روش ها

 نفــر از ســبزيکاران  ٧٠٠جامعــه آمــاري تحقيــق شــامل 
وش   نفر به ر   ٧٠شهرستان ري بود که از اين ميان تعداد         

 . انتخاب شـد   يگيري تصادفي  به عنوان نمونه آمار       نمونه
 پرسشنامه و  ، اطالعاتيآور ابزار اصلي تحقيق براي جمع

ـ      دوين آن مصاحبه حضوري با سبزيکاران بود که جهـت ت
ابتدا مباني نظري موضوع بـا توجـه بـه منـابع و مراجـع               
مرتبط بررسي شد، سپس با در نظر گـرفتن مطالعـات و            
چارچوب نظري، پرسشنامه مقدماتي تنظيم شد و پس از         

اطمينان از روايي ظاهري و محتوايي و پايايي آن و انجام           
  .  پرسشنامه نهايي طراحي گرديد،اصالحات

توايي ابزار تحقيق با اسـتفاده از نظـر         روايي ظاهري و مح   
ــصان و اســ   ــي از متخص ــاني انادتبرخ ــشکده باغب ،  دان

 و ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران        شناسي خاک
 نمونـه  ۳۰تائيد شد و بـراي تعيـين پايـايي پرسـشنامه،            

پرسشنامه خارج از نمونه اصلي توسط سبزيکاران تکميل        
 بود  ٧٢/٠آلفا کرونباخ   مقدار  . دشکرونباخ تعيين    يآلفاو  

کـه بـراي تحقيــق حاضـر ضـريب پايــايي مناسـبي بــود      
(Nunnally, 1978) .ــرا ــات يب ــه و تحليــل اطالع  تجزي

. استفاده شد Excel و   SPSS افزار  شده از نرميآور جمع
كــارگيري  بــراي ســنجش نگــرش و ميــزان آگــاهي و بــه

راهکارهاي پيشگيري از آلودگي خاک ابتدا يـک بررسـي          
زان يـ  سپس جهت سـنجش م     . صورت گرفت  يا انهکتابخ

ه يـ  گو ۱۹ خـاک از     ي از آلودگ  يريشگينه پ يدانش در زم  
در يك مجموعه منظم از عبارات داراي ترتيـب خـاص و            

زان يـ داراي وزن هاي مساوي استفاده شد و مخاطبـان م         
 خـاک در  ي از آلـودگ يريشگيـ نـه پ يدانش خود را در زم   

اد ي ز يليم تا خ   ک يلياز خ ( قسمتي ليكرت    ٥يك مقياس   
به منظور سـنجش ميـزان   . ان نمودنديب) ٥ تا  ١در دامنه   

 ۱۷كارگيري راهکارهاي پيشگيري از آلودگي خـاک از         هب
كـارگيري هـر    گويه استفاده شد و پاسخگويان ميـزان بـه   

كدام از راهكارهاي مورد استفاده خود را مشخص نمودند         
هـا نمـره ميـزان      يـه جمـع پاسـخ بـه گـو        با حاصل سپس  

 بـه    راهکارهاي پيـشگيري از آلـودگي خـاک        كارگيريهب
 جهت سنجش متغير وابسته نگرش نسبت بـه         .دست آمد 

 گويه، سنجش نگرش نسبت بـه       ۷از   خاک   منابع آالينده 
 گويـه، ميـزان     ۱۴عمليات پيشگيري از آلودگي خـاک از        

آگاهي از اثرات ناشي از آلودگي خـاك از طيـف ليکـرت             
 يـک مجموعـه مـنظم از        هـا در   ايـن گويـه   . استفاده شـد  

 ي مـساو  يهـا  عبارات داراي ترتيـب خـاص و داراي وزن        
هـا   يـه تنظيم شد و مخاطبان ميزان موافقت خود را با گو         

از کـامالً مـوافقم تـا       ،    قسمتي ليكـرت    ۵  مقياس يكدر  
 مـساعد و     يها يه گو ي برا ،۱ تا    ۵کامالً مخالفم در دامنه     
 بـراي   ،۵ تـا    ۱منـه    موافقم در دا   از کامالً مخالفم تا كامالً    
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جمـع   سـپس بـا حاصـل     .  نامساعد بيان کردنـد    يها گويه
هـا نمـره ميـزان نگـرش        يـه  داده شده بـه گـو      يها پاسخ

 سـنجش نگـرش     ، خاک نسبت به منابع آالينده   مخاطبان  
ميـزان   پيشگيري از آلودگي خاک و       ينسبت به راهکارها  

. بـه دسـت آمـد      آگاهي از اثرات ناشي از آلـودگي خـاك        
نگـرش نـسبت بـه منـابع      ،۱رابطـه  فاده از  با اسـت  سپس
و  ) B(، بينـابين )A(به سه دسـته مطلـوب     خاک   آالينده
 .تقسيم شد) C(نامطلوب

  )۱رابطه 

SDXC

SDXBSDX

SDXA

2
1

2
1

2
1

2
1

−〈

+≤≤−

+〉

  

 . استانحراف معيار=SD و انگينمي= Xن رابطه؛ يدر ا
  

  نتايج
براساس اطالعات بدست آمده بيشترين فراواني مربوط به 

 سال و کمترين فراواني به افرادي ٦٠‐٥١گروه سني 
ميانگين .  و بيشتر داشتند سال٧٠سن تعلق داشت که 

  نفر۱۴در اين ميان.  سال بود٤٩سني افراد مورد مطالعه 
. بودندباسواد ) درصد٦٠( نفر ٥٦بي سواد و )  درصد٤٠(

 در الير ميليون ٦٥بطور کلي ميانگين درآمد ساالنه افراد 
 ٥٠بيشترين فراواني مربوط به افرادي بود که . سال بود

راواني مربوط به افرادي بود ميليون و کمتر و کمترين ف
در .  و کمتر در سال درآمد داشتندالي ر ميليون١٦٠که 

) درصد٤/٥١( نفر ٣٦خصوص وضع مالکيت اراضي تعداد 
) درصد١/٢٧(  نفر١٩ و ندبود اراضي از سبزيکاران مالک
  نفر١٥و  كرده بودند اجاره را خود از سبزيکاران اراضي

 تحت را اراضي از از سبزيکاران قسمتي)  درصد٤/٢١(
 .اجاره كرده بودند را ديگر قسمتي و داشته خود تملک

 سبزيكاري شغل در پاسخگويان فعاليت سابقه ميانگين
 شغل در سال ٣٠‐٢١ سبزيكاران بيشتر. بود سال٥٧/٢٩

 مطالعه مورد سبزيکاران تمامي. داشتند تجربه سبزيكاري
 استفاده خود هاي زمين آبياري منظور به فاضالب از

 بيشترين ١جدول در مندرج نتايج با برابر .کردند مي
 ترکيب از که بود پاسخگوياني به مربوط فراواني درصد
 خود يها زمين آبياري در صنعتي فاضالب و قنات چاه،

  . کردند مي استفاده
  

   مطالعه مورد سبزيكاران فراواني توزيع ‐١جدول
 آبياري منبع نوع برحسب

  فراواني  منبع آبياري
 درصد
  فراواني

  ۱/۲۷  ۱۹   صنعتي فاضالب ‐ چاه
  ۷/۲۵  ۱۸   شهري فاضالب ‐ چاه
  ۱/۷  ۵  صنعتي فاضالب ‐ قنات
  ۱/۷  ۵  شهري فاضالب ‐ قنات

  ۶/۲۸  ۲۰  صنعتي فاضالب ‐ قنات ‐ چاه
  ۳/۴  ۳  شهري فاضالب ‐صنعتي فاضالب ‐ چاه

  ۱۰۰  ۷۰  جمع

  
   منابع آالينده خاك به نسبت سبزيكاران نگرش بررسي

منابع آالينده  به نسبت مطالعه مورد زيكارانسب نگرش
 در نگرش دهنده تشكيل عناصر بندي اولويت وخاک 
 بدست هاي يافته مطابق.  نشان داده شده است٢جدول
 با ترتيب به مطالعه مورد سبزيكاران ،جدول نيا از آمده
 آبياري جهت ها كارخانه پساب از استفاده هاي، گويه
 و شهري پساب از استفاده شود، مي خاك آلودگي موجب
 از استفاده و شود مي خاك آلودگي موجب خانگي

 خاك آلودگي موجب حيواني كودهاي و كمپوست
  .  داشتند بيشتري موافقت شود، مي

  
  خاک آالينده منابع به نسبت سبزيكاران نگرش فراواني

 فراواني بيشترين ،٣جدول در مندرج نتايج به توجه با
 كه است ازسبزيكاران طبقه آن به متعلق) درصد ٧/٧٥(

 خاك آالينده منابع به نسبت مطلوب تا بينابين نگرش
 اثرات از پاسخگويان درصد ٧/٧٥ كه معني نيا به. داشتند
 ها، كارخانه پساب از استفاده چون عواملي نامطلوب
 و ها كمپوست از استفاده خانگي، و شهري هاي پساب

 كه اند داشته يآگاه ها كش آفت و سموم حيواني، كودهاي
و Ghorbani  ، (2010) و همکاران Nazarian  نتايج با
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و همکاران Razzaghi Borkhani و (2009) همکاران 
 ٣/٢٤ (پاسخگويان از نفر ١٧ فقط. دارد طابقتم (2011)
 آالينده منابع به نسبت نامطلوب نگرش داراي) درصد

 آگاهي خاك هاي آالينده نامطلوب اثرات از و ندبود خاك
  . نداشتند كامل

  
   خاك آالينده منابع به نسبت مطالعه مورد سبزيكاران نگرش دهنده تشكيل عناصر بندي اولويت ‐٢جدول

  گويه ها
ميانگين 

  اي رتبه
انحراف 
  معيار

ضريب 
  تغييرات

  اولويت

  ١  ٢٢٩/٠  ٠٣٢/١  ٤٩/٤  .ي شوداستفاده از پساب كارخانه ها جهت آبياري موجب آلودگي خاك م
  ٢  ٢٦٨/٠  ١٦٤/١  ٣٣/٤  .استفاده از پساب شهري و خانگي موجب آلودگي خاك مي شود
  ٣  ٢٦٩/٠  ٠٧٧/١  ٠٠/٤  .شود استفاده از كمپوست و كودهاي حيواني موجب آلودگي خاك مي

  ٤  ٤٠٦/٠  ٣٤٦/١  ٣١/٣  .استفاده از سموم و آفت كش هاي شيميايي موجبات آلودگي خاك را فراهم مي آورد
  ٥  ٤٤٤/٠  ٤٧٠/١  ٣١/٣  .شود رفت و آمد اتومبيل ها از كنار مزرعه موجب آلودگي خاك مي

  ٦  ٤٤٦/٠  ٤٣٣/١  ٢١/٣  .فرسايش خاك يكي از منابع آلوده كننده خاك است
  ٧  ٥٧٦/٠  ٢٦٩/١  ٢٠/٢  .استفاده از ماشين آالت كشاورزي در مزرعه موجبات آلودگي خاك را فراهم مي آورد

  
 نگرش خصوص در مطالعه مورد سبزيكاران فراواني توزيع ‐٣جدول

   خاك آالينده منابع به نسبت

سطح 
  نگرش

  فراواني
درصد 
  فراواني

رصد د
  تجمعي

  ١/٣٧  ١/٣٧  ٢٦  مطلوب
  ٧/٧٥  ٦/٣٨  ٢٧  بينابين
  ١٠٠  ٣/٢٤  ١٧  نامطلوب
    ١٠٠  ٧٠  جمع

  
 آالينده منابع به نگرش و متغيرها همبستگي تحليل
 خاك

گيري متغيرها، جهت آزمون  هاي اندازه اتوجه به مقياسب
فرضيات همبستگي، از ضريب همبستگي پيرسون 

بر .  شده استدرج ٤دول  که نتايج آن در ج،استفاده شد
اساس اين تحليل بين ميزان نگرش نسبت به منابع 

كارگيري راهکارهاي پيشگيري از ه و ميزان ب خاك آالينده
 و نگرش نسبت به  عمليات پيشگيري از  آلودگي خاک

 نيبه ا .رددار وجود دا رابطه مثبت و معني آلودگي خاک 
تري  مطلوبمعني كه هر قدر كه پاسخگويان داراي نگرش 

اند و  نسبت به عمليات پيشگيري از آلودگي خاك بوده
اند،  كار گرفته راهكارهاي پيشگيري از آلودگي خاك را به

تر بوده  نگرش آنها نسبت به منابع آالينده خاك مطلوب
و آگاهي بيشتري از اثرات نامطلوب منابع آالينده است 

  .خاك داشته اند
  

   خاك آالينده نابعم به نسبت نگرش رگرسيوني تحليل

منظور بررسي و تحليل ميزان نگرش  در اين تحقيق به
از رگرسيون چندگانه از و  خاك آالينده نسبت به منابع

روش گام به گام براي شناخت مدل رگرسيون استفاده 
پس از ورود متغيرهاي مستقل داراي همبستگي . شد

كارگيري  ميزان به (دار با متغير وابسته شامل معني
 و نگرش نسبت به  کارهاي پيشگيري از آلودگي خاکراه

نتايج حاصل از )  عمليات پيشگيري از آلودگي خاک
دهد که در  ن جدول نشان مييا. دست آمد به۵جدول 
كارگيري راهکارهاي پيشگيري از  ميزان بهمتغير ، گام اول

ترين متغير تأثيرگذار بر ميزان  عنوان مهم ، بهآلودگي خاک
  . منابع آالينده خاك، وارد مدل شده استنگرش نسبت به
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  خاك آالينده تحليل همبستگي متغيرهاي منتخب و ميزان نگرش نسبت به منابع ‐٤جدول

  سطح معني داري rمقدار   )تصادفي(متغيير منتخب

  ٨٦٥/٠  ‐٠٢١/٠  سن

  ٧٦٢/٠  ‐٠٣٧/٠  ميزان سواد
  ٠٨٥/٠  ‐٢٠٥/٠  كاريسابقه فعاليت در سبزي

  ١٢٨/٠  ١٩٩/٠  درآمد
  ٥٨٥/٠  ٠٦٦/٠  عملکرد زراعي

  ٠١٩/٠   ٢٧٩/٠*  نگرش نسبت به عمليات پيشگيري از آلودگي خاك

  ٥١١/٠  ٠٨٠/٠   ميزان دانش در زمينه راهکارهاي پيشگيري از آلودگي خاك
  ٤١٣/٠  ٠٩٩/٠  ميزان آگاهي از اثرات ناشي از آلودگي خاك

  ٠١١/٠   ٣٠١/٠*   راهكارهاي پيشگيري از آلودگي خاككارگيري ميزان به
   درصد خطا١ درصد  و ٥ در سطح ي به ترتيب معني دار** و *                        

 
ومين متغير دهد که د در گام دوم رگرسيون نشان مي

نگرش تأثيرگذار بر نگرش نسبت به منابع آالينده خاك، 
بر اين . ستنسبت به  عمليات پيشگيري از آلودگي خاک ا

اساس در مجموع تنها دو متغير در مدل رگرسيون وارد 
 رگرسيون مدل يبو پس از استاندارد نمودن ضراشدند 

  . ارائه شدير به صورت زيينها
Y= ٤٨٥/٢٤ + ٨٩٠/۰  x1+ ٣٦٠/٠ x2   

 ميزان دهد که دو متغير نتايج نشان مين يبنابرا
 و   راهکارهاي پيشگيري از آلودگي خاکكارگيري به

نگرش نسبت به  عمليات پيشگيري از آلودگي خاک تنها 
باشد   درصد از تغييرات متغير وابسته را دارا مي١٥توانايي 

در اين تحقيق و بقيه تغييرات مربوط به عواملي است که 
  . مورد بررسي قرار نگرفته است

  
   ضرايب تعيين متغيرهاي تأثيرگذار بر ميزان نگرش نسبت به منابع آالينده خاك‐٥ول جد

  
  
  
  

  
  مقدار تأثير متغيرهاي مستقل تأثيرگذار بر ميزان نگرش نسبت به منابع آالينده خاك ‐٦جدول

  B  Beta t متغير

  ٣١٥/٣**    ٤٨٥/٢٤  b0 :ضريب ثابت
  ٣٨٩/٢**  ٢٧١/٠  ٨٩٠/٠  )x1 (ميزان بكارگيري راهكارهاي پيشگيري از آلودگي خاك 

  ١٦٤/٢**  ٢٤٦/٠  ٣٦٠/٠  )  x2( نگرش نسبت به عمليات پيشگيري از آلودگي خاك

R2= ١٥٠/٠  R2
adj  ١٢٥/٠=  F= **٩٢٢/٥    

  
 
 

  ضريب تعيين  ضريب همبستگي چندگانه  متغير  گام

  ۰۹۱/۰  ۳۰۱/۰  كارگيري راهكارهاي پيشگيري از آلودگي خاك ميزان به  ۱
  ۱۵۰/۰   ۳۸۸/۰   نگرش نسبت به عمليات پيشگيري از آلودگي خاك   ۲
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   گيري نتيجه و بحث
 بـود  اين شد حاصل پژوهش اين از که اي نتيجه ترين مهم
 فاضـالب  مختلف انواع از مطالعه مورد سبزيکاران همة که
 بيـشتر  نگرش که حالي در دند،کر مي ستفادها آبياري براي
 از كـه  خـاك  آالينـده  منـابع  به نسبت) درصد ٧/٧٥ (آنها
 بـود  ها پساب مختلف انواع از استفاده آنها ترين مهم جمله
 آن دهنده نشان اين .شد نييتع مطلوب تا بينابين حد در

 هاي آالينده نامطلوب اثرات از پاسخگويان بيشتر كه است
 جهـت  آالينده منابع اين از ليكن و ندداشت آگاهي مذكور
 از حـاكي  ايـن  و كردنـد  مي استفاده محصوالتشان آبياري
 اسـت  سـالم  آب به سبزيكاران از گروه اين دسترسي عدم

 مطابقـت  Salmasi (2006)  كه با نتايج حاصل از تحقيـق      
 مجدد استفاده با بايستي ذيربط هاي سازمان بنابراين. دارد
 ،هـا  پـساب  انواع کيفيت با متناسب تصفيه و ها فاضالب از

 عمـل  بـه  جلـوگيري  محصوالت شدن آلوده از آنکه ضمن
 به خاک از و دهند يشافزا نيز را خاک يحاصلخيز ،آورند
 اسـتفاده  بـراي  طبيعـي  منـابع  تـرين  مهـم  از يكي عنوان
 . نمايند حفاظت آينده يها نسل
 سـبزيكاران  بيـشتر  كـه  داد نشان پژوهش از حاصل نتايج
 و باشند مي ديپلم سطح در تحصيالت نظر از مطالعه مورد
 نوشــتاري منــابع و منــابع از اســتفاده بــراي الزم ســواد از

 منابع اين از مناسب استفاده طريق از بنابراين برخوردارند،
 خاك هاي آالينده نامطلوب اثرات از را آنها آگاهي توان مي

 مناسـب  هـايي  راه يـافتن  براي را آنها انگيزه و داد افزايش
 بـه  شده تصفيه هاي پساب يا و سالم آب جايگزيني جهت
 سـازمان  خـصوص  اين در. داد افزايش آلوده هاي آب جاي
 و منــابع طريــق از بايــست مــي منطقــه كــشاورزي جهــاد
 خـصوص  در را اطالعـاتي  نوشـتاري،  ارتبـاطي  يهـا  کانال

 و ديانم ارائه آنها به خاك آلودگي از پيشگيري راهكارهاي
 تحت  خاک آالينده منابع به نسبت را آنها آگاهي و شنگر
 و  Shafiee  تحقيـق  نتـايج  با کرديرو نيا ،هدد قرار تأثير

هـاي تحقيـق      از يافتـه   .دارد مطابقتز  ين (2008) همکاران
آيد که بيـشتر سـبزيکاران نـسبت بـه منـابع             حاضر برمي 

نگرش بينابين تا مطلوب داشتند كه با نتايج         خاک   آالينده
  وChizari)2007(، Sain و  Karimi  اصـل از مطالعـات  ح

Barreto (1996)، Yildrim (2007) ،Nazari و همکاران  
  . مطابقت دارد (2009)و همکاران   Ghorbaniو  (2010)

هـاي نـسبتا       بـا وجـود ايـن نگـرش         است که  ين در حال  يا
 ،ها  اي چون انواع مختلف فاضالب      مطلوب، از منابع آالينده   

 و موجبـات    کردنـد  اري مزارع خـود اسـتفاده مـي        آبي يبرا
 بـر مروجـان     يـن آوردنـد بنـابرا    را فراهم مـي     آلودگي خاک 

ي فرض است که تالش جهت بهبود هر چه بيشتر          کشاورز
 نگرش و افزايش آگاهي سبزيکاران نسبت به منابع آالينده     

را در اولويت وظايف خود قرار داده و آنهـا را نـسبت    خاک  
آلــودگي خــاک و اســتفاده از منــابع بــه عواقــب ناشــي از 

 همچنين الزم است سازمان جهـاد       . آن آگاه سازند   آالينده
كشاورزي منطقه براي ايجاد راهكارهايي جهت دسترسـي        
سبزيكاران منطقه مورد مطالعه به آب سالم و پساب هاي          

هــاي  كـش  و اسـتفاده از آفـت  اهتمـام ورزد  تـصفيه شـده   
  .  ر خود قرار دهدسازگار با محيط زيست را سرلوحه كا

نتايج حاصل از تحليل همبستگي نشان داد سبزيكاراني 
 را بيشتر بكار  راهکارهاي پيشگيري از آلودگي خاکكه 
تري نسبت به عمليات  بردند و نگرش مطلوب مي

تري  پيشگيري از آلودگي خاك داشتند، نگرش مطلوب
 و اين نشان دهنده رندهم نسبت به منابع آالينده خاك دا

 است كه داشتن دانش و آگاهي و در نتيجه آن آن
هاي  كارگيري راهكارهاي مذكور منجر به ايجاد نگرش به

مطلوب و آگاهي سبزيكاران در خصوص اثرات نامطلوب 
 Karimi  هاي خاك بوده است كه با نتايج تحقيق  آالينده

بنابراين پيشنهاد . مطابقت دارد )Chizari)2007 و  
هاي مطلوب نسبت به   نگرششود به منظور رشد مي

عمليات پيشگيري از آلودگي خاك و به تبع آن انجام 
راهكارهاي پيشگيري از آلودگي خاك توسط سبزيكاران، 

 راهكارهاي ييشناساهاي مالي در  گذاري نسبت به سرمايه
و هاي حمايتي  پيشگيري از آلودگي خاك و تدوين برنامه

  .د شواقدامز ينراهكارهاي پيشگيري از آلودگي خاك 
 بـر  گـذار  تـأثير  عوامـل  رگرسيوني تحليل از حاصل نتايج
 سـبزيكاران  توسـط  خـاک    آالينـده  منابع به نسبت نگرش
كـارگيري راهکارهـاي      ميـزان بـه    متغيـر  دو كه داد نشان

 و نگـرش نـسبت بـه عمليـات           پيشگيري از آلودگي خاک   



  ۴۶۷ تا ۴۵۷، از صفحه ۱۳۹۰، زمستان ۴، شماره ۶۴نشريه محيط زيست طبيعي، مجله منابع طبيعي ايران، دوره 

 

٤٦٥

 تغييـرات  از درصـد  ۱۵ فقـط  پيشگيري از آلودگي خـاک    
 را"  خـاک  آالينـده  منـابع  بـه  نسبت نگرش "وابسته متغير

 است عواملي به وابسته تغيــيرات بقيه و كردند تبييـــن
 بايد بعدي مطالعات در و نشد يبررس تحقــيق اين در كه

  .دگير قرار توجه مورد
  سپاسگزاري

هزينه اين پژوهش توسط معاونت پژوهـشي دانـشگاه تهـران و            
 وسـيله   نيبه ا  كه   شد پرديس كشاورزي و منابع طبيعي تأمين     

همچنين از اعضاي محترم  . شود  از آن معاونت محترم تشكر مي     
دريـغ    تعاوني سبزيكاران شهرستان ري به خاطر همكـاري بـي         

  .شودپژوهش  قدرداني مي ن ياآنها در انجام 
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Abstract 
The purpose of this research was to investigate the attitude of vegetable growers towards sources of 
soil pollution in Ray County. The study consisted of all vegetable growers (N=700) in Ray county, 
located in Tehran Province, from which 70 vegetable growers were selected through random 
sampling technique. A planned questionnaire was used as the main instrument to collect data. The 
content validity of the questionnaire was approved through getting opinions of specialists and 
experts in the fields of Agricultural Extension and Education, Soil Science and Horticulture in the 
University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. The reliability of 
the scale for measuring attitude of respondents was approved by using Cronbach Alpha coefficient, 
which was measured as 0.72. The findings indicated that all vegetable growers used to consume the 
polluted water for irrigation, and 38.6% of respondents had an intermediate attitude towards sources 
of soil pollution. A further finding of the study about sources of soil pollution was that the usage of 
factory sewage and agricultural machinery in the field had the first and the last priority in turn. 
According to stepwise regression analysis, 15% of the changes happened in the respondents' 
attitude towards sources of soil pollution, was due to the rate of implementing prevention strategies 
of soil pollution and  the attitude towards  prevention practices of soil pollution. 
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