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 شهرستان بم یسنت یهایگاوداردر  یبهداشت ریش دیتول در ییروستا زنان یآموزش یازهاین یبررس
 

 یعیشف الدن
 کرمان یکشاورز قاتیتحق مرکز یعلم ئتیه عضو

 (3/7/92: بیتصو خیتار -28/1/91: افتیدر خی)تار

 

 دهیچک

 و یلبن مواد نیمأت در که هستند ییروستا جوامع در ریش دیتول یواحدها نیترعمده یسنت یهایگاودار

 لیدال به سفانهأمت که هستند یسنت یواحدها نیا رانیمد ییروستا زنان. ددارن نقش ییروستا خانوار درآمد

 سالمت و دارد ییباال یکروبیم بار یسنت یها گاودار در ریش دیتول. اندهدیند آموزش یفرهنگ و یاجتماع

 در ییروستا زنان یآموزش یازهاین ،پژوهش نیا در. اندازد یم خطر به را دکنندگانیتول اقتصاد و جامعه

 نیا یآمار ةجامع. است یهمبستگ -یفیتوص قیتحق نیا روش. دشو یم یبررس سالم ریش دیتول نةیزم

 یا خوشه یریگ نمونه روش از استفاده با که ندهست بم شهرستان زن گاوداران تمام شامل قیتحق

 سن، یرهایمتغ نیب قیتحق جینتا به توجه با. شدند انتخاب پرسشنامه لیتکم یبرا نفر 90 ،یا دومرحله

 ةمطالع و نمونه یهایگاودار از دیبازد ،یآموزش یهاکالس در شرکت ،یدامدار ةسابق الت،یتحص سطح

. دارد وجود یداریمعن ارتباط یبهداشت ریش دیتول ةنیزم در زن گاوداران دانش ریمتغ با یجیترو یها هینشر

 آموزش به دام یها یماریب و بهداشت ه،یتغذ ةنیزم در شتریب یسنت زن گاوداران داد نشان جینتا ،تیدرنها

 .دارند ازین
 

  .یآموزش ازین ،یسنت یگاودار بم، شهرستان ،ییروستا زنان ،یبهداشت ریش دیتول: یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه
 ریسا به نسبت یکشاور بخش ،توسعه درحال یکشورها در

 به توانیم ،نهیزم نیا در. ددار یفراوان ینسب یایمزا هابخش
 جامعه، مردم یغذا نیمأت ،یواردات ةیاول مواد به یازین یب

 کرد اشاره ارز دیتول صنعت، بخش ةیاول مواد از یبخش نیتأم
 ییغذا ةسلط از کشور آمدنرونیب یبرا تیدرنها که

 کشورها از گروه نیا به ندادن اجازه و استعمارگر یکشورها
نیب ةصحن در یاسیس یابزار عنوانبه غذا از استفاده یبرا

 کشور یدام داتیتول ان،یم نیا در. دارد یمهم نقش یالملل
 توجه با -یکشاورز یهاربخشیز ریسا داتیتول با سهیمقا در
 قابل و فراوان یداخل منابع و کشور در موجود یهاتیظرف به

 .(Bakhshi, 2004) ددار ییباال ارزش -استفاده
 یاقتصاد مهم یهاتیفعال جمله از یسنت یدامدار

 جمله از یدام داتیتول از یادیز درصد که ستروستاها
 بر عالوه و ردیگ یم بردر را آن یهافرآورده و ریش گوشت،

 قیطر از درآمد جادیا به ییروستا یخانوارها یخودمصرف
 عالوه آن، مصرف و ریش. انجامدیم زین هافرآورده نیا فروش

 شیافزا موجب جامعه، بهداشت حفظ در مطلوب اثر داشتن بر
. دوش یم کشور هر یاقتصاد وضع تیتقو و دکنندهیتول درآمد
. است مهم اریبس آن تیفیک و ریش دیتول ةنحو به توجه

 یدیتول ریش بودنآلوده و ریش یکروبیم بار باالبودن
 با و یخانگ صورتبه که یسنت گاوداران ژهیو به ها یگاودار
( خانوار هر یازا به سأر سه تا دو حدود) کم اریبس گاو تعداد

 است یلئمسا جمله از ،ندکنیم اقدام یشتیمع دیتول حد در
 طرح ،ریاخ سال چند در. کرد تالش آن رفع یراب دیبا که

 زانیم دیبا کهطور آن اما ،شد اجرا کشور در ریش تیفیک بهبود

 Email: lshafie1351@yahoo.com 03432112393: تلفن :مسئول ةنویسند* 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 1393 ، زمستان4 شماره، 45 دوره ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      716

 البته افت؛ین کاهش ریفراگ صورتبه کشور سطح در یآلودگ
 با امر نیا بزرگ یهایگاودار در ژهیو به و یمورد صورتبه

مهم عنوانبه انییروستا آموزش. بود همراه زین ییهاتیموفق
 ،گاوداران یفن دانش سطح یارتقا ابزار نیتریاصل و نیتر

 مهم نکتة. شد یا ژهیو توجه آن به که است یراهکار
 آموزش ریثأت ،یعبارتبه ؛است شدههئارا یهاآموزش یاثربخش

 یرفتار و دیتول یالگو یسازنهیبه و رفتار رییتغ در جیترو و
 .است مهم فرد

 و یدامپرور یاصل یهاقطب از یکی عنوانبه بم شهرستان
 کرمان استان در آن یهافرآورده و یدام محصوالت دیتول

 یدیتول ریش داد نشان هایبررس ،نیهمچن. است مطرح
 ییروستا زنان توسط اغلب که منطقه یسنت یهایگاودار
به ضمن و دارد یادیز اریبس یکروبیم بار ،دشو یم یآورجمع

 ریش متیق بر ،کنندگانمصرف آحاد سالمت خطرانداختن
 .دارد یمنف ریثأت زین دامداران آن تبع   به و کارخانه به یلیتحو

جمع ریش یکروبیم بار نیانگیم دهدیم نشان 1 جدول
 مراکز توسط) شهرستان یسنت یهایگاودار از شدهیآور

 به کینزد 1387 سال در( شهرستان در مربوطه ةدهگان
 ریش کل ةماهنه نیانگیم با اسیق در که است ونیلیم 97/11
( ونیلیم 32/2) مذکور سال در کرمان ریش ةکارخان یافتیدر
 . میشاهد را یریچشمگ اریبس شیافزا

 : کرد اشاره موارد نیا به توان یم قیتحق نیا مهم اهداف از
 در روستایی زنان یآموزش نیاز و فنی دانش بررسی .1

 شیر دوشش بهداشت و صحیح ةشیو نةیزم
 در روستایی زنان یآموزش نیاز و فنی دانش بررسی. 2

  آن جایگاه و گاو بهداشت نةیزم
 در روستایی زنان یآموزش نیاز و فنی دانش بررسی. 3

 گاو هایبیماری نةیزم
 در روستایی زنان یآموزش نیاز و فنی دانش بررسی. 4

 یدهعلوفه شیوة و زمان نةیزم

 در روستایی زنان یآموزش نیاز و فنی دانش بررسی. 5
 شیر حمل و ینگهدار شرایط و شیوه نةیزم

 یفن یهاخأل رفع یراستا در راهکارهایی ارائة و تعیین. 6
 میکروبی بار نةیزم در روستایی زنان یدانش و

 
 کرمان پگاه ریش ةکارخان به بم شهرستان از شده دادهلیتحو یدیتول ریش یکروبیم بار تیوضع. 1 جدول

 (ونیلیم) یکروبیم بار نیانگیم (سال در لوگرمیک) یلیتحو ریش زانیم ریش یآورجمع ستگاهیا

 10 2220 یگنبک
 10 5385 آبادخرگوش

 6/9 391920 شترده
 1/5 2549 زآبادیعز
 14 793585 گانیر

 14 512492 اسدآباد
 13 504036 محمدآباد

 14 187301 مشک
 17 158267 دیشه قلعه

 13 238991 ارجمند
  کرمان ریش کارخانة: مأخذ                   

 
 توسط یمتعدد قاتیتحق ،موضوع تیاهم به توجه با

 که گرفت انجام کشاورزان یآموزش ازین دربارة پژوهشگران
 نیا یهاافتهی. کرد اشارهBakhshi  (2004) قیتحق به توان یم

 و است نییپا اریبس گاوداران سواد زانیم کند یم انیب پژوهش
 نةیزم در هاآن یفن دانش زانیم با یداریمعن طوربه
 مثبت ةرابط گاو ریش عملکرد زانیم و کنندهآلوده یها یماریب

 دوشش از پس ریش ینگهدار وةیش و ریش فروش ةمسئل. دارد

 ریش یآلودگ زانیم بر که است یمسائل گرید از لیتحو زمان تا
 را گاوداران دانش آموزش دهدیم نشان قیتحق جینتا. دارد اثر
 عوامل ر،یش ینگهدار مناسب یدما مانند یمسائل نةیزم در

 یریجلوگ یبرا) یدهعلوفه مناسب زمان و ریش یآلودگ بر مؤثر
 عنوان به که یموارد جمله از. دیبخش ارتقا( ریش یآلودگ از

 ریش دیتول یبرا کارشناس یهاهیتوص یریکارگبه یبرا یمانع
 زیتجه و دیخر یبرا دکنندگانیتول یمال ییتوانا شد، ذکر سالم
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1  . Application      2. Survey Research 

3. Descriptive Correlation      4. Validity 

 نشان قیتحق یهاافتهی ن،یهمچن .است ازین مورد امکانات
 یشتریب سواد سطح تنها نه مردان به نسبت زنان دهد یم

 یهاراه نةیزم در زین هاآن یفن دانش زانیم بلکه دارند،
 مردان از شتریب یداریمعن طوربه ریش یآلودگ از یریجلوگ
 دیتول یبرا یسازفرهنگ و مستمر آموزش امر به توجه. است

 گاوداران، آموزش یهاوهیش از یتنوع یریکارگبه سالم، ریش
 ر،یش ینگهدار و حمل طیشرا بر ینظارت یهااستیس اعمال
 از یجیترو یهاآموزش یفیک مسائل و ترکردناثربخش به توجه
 Haji Mirahimi (2003). است مطالعه نیا یشنهادهایپ جمله

 در بیترتبه را قم استان یصنعتمهین گاوداران یآموزش یازهاین
 و یگاودار واحد بهداشت مثل، دیتول ،یردوشیش موضوعات

 یقیتحق در زین( (Tabaraei 2003. کرد یمعرف گاو پرورش
 جنوب کارانزعفران یآموزش ازین نیشتریب داد نشان مشابه

 و آفات کنترل نحوة شامل که داشت مرحله دو خراسان
 نیب یداریمعن رابطة انگریب یو قیتحق. شد یم هرز یها علف

 و التیتحص سطح ،یکشاورز سابقة با کشاورزان یفن دانش
 & Mudukuti  .است یجیترو و یآموزش خدمات از استفاده

Miller (2002 )از یمین عنوانبه -ییروستا زنان آموزش نقش 
 حائز یکشاورز داتیتول در جنبه دو از را -ییروستا جامعة

 یزمان ییروستا زنان آموزش بودند معتقد و دانستند تیاهم
 و کار تیوضع از یعلم و قیدق شناخت که است ثمربخش

 مدون و منسجم یابرنامه و باشند داشته انییروستا یزندگ
 درLarry & Scott (2000 ). دشو اجرا و هیته آنان یبرا

 ةنیزم در ییروستا زنان یآموزش یازهاین یبررس به یپژوهش
 قیتحق نیا یهاداده براساس. پرداخت دام دیتول تیریمد

 زنان آموزش یبرا روش نیبهتر و زمان مکان، نیترمناسب
 قیطر از آموزش و یعمل یهاآموزش روستا، بیترتبه ییروستا

 ةسابق نیب گرفته، انجام پژوهش طبق. است دیاسال و لمیف
 تماس نیب و میمستق ةرابط هاآن یآموزش ازین و افراد یدامدار
 از. دارد وجود معکوس ةرابط هاآن یآموزش ازین و مروج با افراد

 ینوساز دام، ةیتغذ تیاولو بیترتبه افراد یآموزش یازهاین
 ون،یناسیواکس ،یدام یهایماریب مثل، دیتول دام، گاهیجا
 .است نژاد اصالح و دارو حیصح مصرف و قاتیتزر

 

 هاروش و مواد
 روش به و 2یشیمایپ و 1یکاربرد نوع از حاضر قیتحق
 شامل قیتحق نیا یآمار ةجامع. است 3یهمبستگ -یفیتوص

 سأر کی حداقل که است بم شهرستان ییروستا زنان تمام
 گاودار عنوانبه 1387-1386 سال در و ندداشت یریش گاو
 بود نفر 375 یراآم ةجامع ،اساسنیبرا. شدند شناخته یسنت

 یاخوشه یریگنمونه روش از استفاده با زن گاودار 90 و
 شهرستان کل در ،اول ةمرحل در. شدند انتخاب یا   دومرحله

 شش مجموعدر) روستا دو منطقه هر از و منطقه سه بم
. شدند انتخاب خوشه عنوان به یتصادف صورتبه( روستا

 وسط،ده آباد،جهان آباد،حسن شامل شدهانتخاب یروستاها
 یروستاها از سپس. شوند یم اآبادیض و رآبادیفق آباد،رحمت
 :شدند مشخص کوکران فرمول از استفاده با نفر 90 مذکور

(1) 

Max Min)R
( ) (

N.
n

(N )D


  




  

22
2

2

2

4 4
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N  :زن گاوداران کل تعداد 
 :n  نمونهتعداد  
R :(دام رأس نیکمتر و نیشتریب) دامنه               


 هاداده واریانس: 2 

D :یریگنمونه مجاز یخطا حداکثر  

 
 روش از اطالعات یآورجمع یبرا ،قیتحق نیا در

 منابع یجوو جست و یاسناد منابع ةمطالع روش) یا کتابخانه
 ابزار. شد استفاده( مصاحبه و پرسشنامه) یدانیم و( یا انهیرا

 پرسش 28 بر مشتمل یا  پرسشنامه قیتحق نیا در ازین مورد
 شامل مستقل یرهایمتغ ،قیتحق نیا در. بود یا نهیچهارگز

 ،یکار ةسابق فرزندان، تعداد هل،أت تیوضع الت،یتحص سن،
 ها، تشکل در تیعضو ،یشهر مناطق به یدسترس زانیم
 یهادوره در مشارکت زانیم وام، تعداد درآمد، زانیم

 –یآموزش یهادوره یبرگزار تعداد ،یجیترو –یآموزش
 یها هجلس در نکردن شرکت لیدال منطقه، در یجیترو

 زانیم و جانومر و انیمرب با تماس یها روش ،یآموزش
 ریمتغ. است ونیزیتلو و ویراد ،یجیترو یها هینشر از استفاده
 در ییروستا زنان یآموزش یازهاین زانیم قیتحق نیا وابستة
 .است بم شهرستان یسنت یها یگاودار
 یهاشنهادیپ و هانظر از پرسشنامه4ییروا نییتع یبرا

 آموزش و جیترو ةرشت یدکتر ةدور انیدانشجو و انادتاس
 دانشگاه یدام علوم و ییغذا عیصنا ،رازیش دانشگاه یکشاورز
 و کرمان شهرستان یکشاورز جیترو کارشناسان کرمان،
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 نییتع یبرا. دش استفاده بم شهرستان یکشاورز جهاد تیریمد
 در نظر مورد یها پرسشنامه از نسخه یس ه،پرسشنام 1اعتبار

 سپس. شد لیتکم اآبادیض و آبادحسن یروستاها از کیهر
 به و شد وتریکامپ وارد  Spss13افزارنرم از استفاده با اطالعات

 آلفا اخنبکرو بیضر جینتا. شد دهیسنج کرونباخ یآلفا روش
 یبرا و درصد 72 پرسشنامه یا نهیدوگز یها پرسش یبرا

 شد محاسبه درصد 78 پرسشنامه یانهیچهارگز یها پرسش
 لیتحل و هیتجز یبرا. (pedhazur, 1982) است قبول قابل که

 در. شد استفاده یاستنباط و یفیتوص یهاآماره از هاداده
 ،یفراوان درصد ،یفراوان مانند ییهاآماره از ،یفیتوص آمار قسمت

 در و شد استفاده اریمع انحراف و نیانگیم ،یتجمع یفراوان
 با مستقل یرهایمتغ نیب یهمبستگ یاستنباط آمار بخش

 بیضر مانند ییآمارها از استفاده با قیتحق وابستة ریمتغ
 .شد یبررس رمنیاسپ رسون،یپ یهمبستگ

 در شهرستان گاوداران یآموزش ازین زانیم محاسبة یبرا
 25 ،ریش یکروبیم بار کاهش و ییایمیش تیفیک بهبود ةنیزم

 و کی ةنمر درست پاسخ به که (8 جدول) شد مطرح پرسش
 25 نکهیا به توجه با. گرفت تعلق صفر ةنمر غلط پاسخ به

. بود 25 و 0 نیب ها هنمر راتییتغ ةدامن ،بود مطرح  پرسش
 زن گاوداران یسو از شدههئارا یها پاسخ براساس سپس

ISDM شاخص به توجه با هاآن دانش منطقه،
 چهار به 2

 ,.Jannat et al) دش یبندگروه یعال و خوب متوسط، ف،یضع

2007.) 

(2) 

A Mean SD

Mean SD B Mean

Mean C Mean SD

D Mean SD

 

  

  

 

 

A = فیضع      B =متوسط       C =خوب       D = یعال  

 

 بحث و جینتا
  یو اقتصاد یفرد یهایژگیو

افراد مورد مطالعه نشان  یسن عیتوز :یسن یها گروه تیوضع
 ی( در گروه سندرصد 1/31درصد افراد ) نیشتریب دهد یم

 به سال 60 یسن گروه در افراد درصد نیکمتر و سال 41-50
سال  1/45 شده یبررس گاوداران یسن نیانگیم. دارند قرار باال

 نیا و استاکثر افراد جامعه  بودنانسالیم انگریب نیا و است

                                                                                         
1. Reliability 

2. Interval of standard division from the mean 

تر  را روشن یمتنوع و عمل یها توجه به روش تیاهم مسئله
 Mousaviو  Mirsardoo (2001) قیتحق جیکه با نتا سازد یم

& Chizari  (2006) (.2 مطابقت دارد )جدول 
 ،دهدیم نشان 2 جدول طورکههمانسواد:  تیوضع

درصد( 2/32) ییابتدا التیافراد مورد مطالعه تحص نیشتریب
 سطح ،یعبارت به ؛سوادند یب هاآن درصد 3/22 از شیب و دندار

( درصد 2/72) مطالعه مورد افراد از یمین از شیب لیتحص
 ادیاختالف ز انگریب ینوعبه امر نیا. است پلمیاز د ترنییپا
سواد  یطبقات مختلف و ضعف کل التیتحص زانیم نیب

 زانیربرنامه دیکه با استمطالعه  مورد جامعةشاغالن گاودار 
  Mirsardooقیتحق جینتا با جینتا نیا. کنند توجه به آن

 مطابقت دارد. Mousavi & Chizari  (2006)و (2001)
 گاوداران نیب در یدامپرور کار سابقة نیانگیم :کار سابقة

از  شیب تیفعال سابقة. استسال  پانزدهمورد مطالعه  ةمنطق
درصد  2/12و  سال 20-15درصد افراد مورد مطالعه  8/38
از  یبیترک دشو یم مالحظه نیبنابرا ؛است سال دهکمتر از  زین
 مطالعه مورد یها در واحد تجربهکمباتجربه و  یها روین

 .نداتیفعال به مشغول
نفر  21آن است که  انگریب اطالعاتگاوداران:  درآمد

 7/37) نفر 34 تومان، هزار 500 از کمتردرصد(  3/21)
درصد(  5/25) نفر 23 تومان، هزار 1000 تا 500 نیبدرصد( 

 باالتردرصد(  3/13) نفر 12 و تومان هزار 1500-1000 نیب
 یدامدار. دارند یگاودار از درآمد ماه در تومان هزار 1500 از

 4/94) مطالعه مورد افراد از نفر 85( شغل تنها)و  یاصل شغل
 زن گاوداران نیب در یریش گاو تعداد نیانگیم. درصد( است

 ریش دیتول نیانگیم. است 9/41 اریمع انحراف با 28/3 منطقه
 لوگرمیک 30حدود  یسنت یها یگاو در دامدار سأهر ر ةروزان
 و( 2/3) افراد یریش گاو تعداد نیانگیم به توجه با. است

 درآمد متوسط رسدیم نظربه ها،آن ةروزان ریش دیتول نیانگیم
( هادامو پرورش  ینگهدار نةیهز)با توجه به  یدامدار ةانیماه

 نباشد. ریچشمگچندان 
 

 یجیترو یرهایمتغ
است  لومتریک 5/12 یفاصله تا مرکز خدمات کشاورز نیانگیم

 2/0فاصله  نیو کمتر لومتریک 25فاصله  نیشتریکه ب
 است.  لومتریک

 1/51) نفر 46 فقط مطالعه، مورد زن گاودار 90 نیب از
 9/48) نفر 44 و کردند استفاده یجیترو یهابرنامه ازدرصد( 
. نکردند استفاده یآموزش -یجیترو یهابرنامه گونهچیه ازدرصد( 
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 استفاده زین یآموزش -یجیترو یهابرنامه از که یگاوداران از
 نمونه، یهایدامدار از دیبازد دردرصد(  5/56) نفر 26 کردند،

 نفر 9 و یآموزش -یجیترو یهاکالس دردرصد(  9/23) نفر 11
. داشتند شرکت یگاودار در یعمل یهاکالس دردرصد(  56/19)

زمان نامناسب  لیاز قب یعوامل شده،یآورجمع اطالعات براساس
 ،یو زندگ خانه یکارهامنزل و  ادیکار ز ،یآموزش یهابرنامه
 از یادیز تعداد نکردن شرکت موجب کننده  قیعوامل تشو نبودن

 (.3شد )جدول  یآموزش یها برنامه در زنان
 

 گاوداران مورد مطالعه یشخص یرهایمتغ یفراوان عیتوز .2 جدول

 یتجمع درصد ینسب درصد یفراوان ها هیگو رهایمتغ

 )سال( سن

 کمتر و 30

40-31 

50-41 

60-51 

 باالتر و 60

 جمع

12 

18 

28 

23 

9 

90 

3/13 

20 

3/31 

5/25 

9/89 

100 

3/13 

3/33 

4/64 

9/89 

100 

100 

 سواد تیوضع

 سواد یب

 ییابتدا

 ییراهنما

 پلمید

 باالتر و پلمید  فوق

 جمع

21 

29 

15 

18 

7 

90 

3/23 

2/32 

6/16 

20 

7/7 

100 

3/23 

5/55 

5/72 

1/92 

100 

100 

 )سال( کار سابقة

 کمتر و 10

15-10 

20- 16 

 شتریب و 20

 جمع

11 

20 

35 

24 

90 

2/12 

2/22 

8/38 

6/26 

100 

2/12 

4/34 

2/32 

100 

100 

 (تومان)هزار  درآمد

 کمتر و 500

1000-500 

1500-1000 

 شتریب و 1500

 جمع

21 

34 

23 

12 

3/23 

7/37 

5/25 

3/13 

3/23 

1/61 

5/86 

100 

100 

 قیتحق جینتا: مأخذ                              
 

 یجیترو -یآموزش یها  شرکت در برنامه یفراوان عیتوز .3 جدول

 یتجمع درصد ینسب درصد یفروان برنامه نوع

 5/56 5/56 26 نمونه یها یدامدار از دیبازد
 4/80 9/23 11 یجیترو یها کالس در شرکت

 100 5/19 9 مزرعه در یعمل یها کالس
 ریسا و ونیزیتلو و ویراد

 یگروه یها رسانه

- - - 
 100 100 46 جمع
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 ر،یش تیفیبهبود ک نةیزم درمورد مطالعه،  یهاهنمون
و مروجان،  کارشناسان رامنبع کسب اطالعات  نیشتریب

 عنوان ریش یآورجمع یهاستگاهیاو  انیو آشنا دوستان
 (.4 )جدول کردند

 

 یارتباط یهاانواع کانال یفراوان عیتوز .4 جدول

 یتجمع درصد ینسب درصد یفروان اطالعات کسب منابع

 8/28 3/28 26 انیآشنا و دوستان
 1/42 3/13 12 دامداران ریسا

 3/74 2/32 29 مروجان و کارشناسان
 100 5/25 23 ریش یآور جمع یها ستگاهیا

 100 100 90 جمع
  

 یسنت یها یگاوداران زن گاودار یدانش فن زانیم یبررس
 پرسش 25 شهرستان، گاوداران یفن دانش زانیم ةمحاسب یبرا
 ةنمر درست پاسخ به که (5 جدول) شد مطرح نهیزم نیا در
 یها پاسخ براساس. گرفت تعلق صفر ةنمر غلط پاسخ به و کی

 چهار به هاآن دانش منطقه، زن گاوداران یسو از شدههئارا
 نیا. شد یبندگروه یعال و خوب متوسط، ف،یضع سطح
 دانش اریمع انحراف و نیانگیم مشخصة دو براساس یبند گروه

افراد  درصد 6/24 یدانش فن ،اساس نیا بر. آمد دستبه یفن
 سطح در گاوداران درصد 2/30 یدانش فن ف،یدر سطح ضع

افراد در سطح خوب و دانش  درصد 9/25 یفن دانش متوسط،
 قرار داشت. یافراد در سطح عال درصد 3/10 یفن

 ینگهدار در مؤثر عوامل»، 5 جدول یها داده براساس
 نفر 72 یاشتباه از سو ییبا پاسخگو «مناسب طوربه ریش
 ةیبر تغذ ییدام و اثر مواد دارو ةیتغذ با ییآشنا»(، درصد 80)

درصد( و  7/76نفر ) 69 یاشتباه از سو ییبا پاسخگو «دام
اشتباه  ییبا پاسخگو «آن عالئم صیتشخ و دام یها یماریب»

اول از نظر کمبود و  ازیدرصد( سه ن 70) نفر 63 یاز سو
 مناسب ظروف و ها روش»بودند.  یضعف دانش فن

 8/8) نفر هشت یاشتباه از سو ییبا پاسخگو «یردوشیش
 داشتند.   یرتبه را از نظر ضعف دانش فن نیدرصد( آخر

 

افراد مورد مطالعه در  یآموزش یازهاین نیانگیم یبند تیاولو

  یبهداشت ریش دیتول نةیزم

 نةیزمدر  ییزنان روستا یآموزش یازهاین یبند تیاولو یبرا
 یسرکیدر قالب  یآموزش یازهایموارد ن ،یبهداشت ریش دیتول

 یازهایخواسته شد ن انیو از پاسخگو شد مطرح ییها پرسش
. کنند مطرح زانیم کرتیل فیط براساسخود را  یآموزش

 در دام یاهیتغذ مسائل از یآگاه، 6 جدول اطالعات براساس
با  ییدوم و آشنا تیبهداشت دام در اولو ئلاول، مسا تیاولو

زنان  یآموزش یازهایسوم از ن تیدام در اولو یها یماریانواع ب
 یسنت یهایگاوداردر  یبهداشت ریش دیتول نةیدر زم ییروستا

و  Mirsardoo (2001) قیتحق جیبا نتا باال جی. نتاگرفت قرار
(2006) Mousavi & Chizari         .مطابقت دارد 

 

  یجیترو -یمناسب آموزش یها روش یبندتیاولو

 یجیترو -یآموزش مؤثر یهاروش درمورد افراد نظر، 7 جدول در
 مروج حضور که است آن یایگو بخش نیا جینتا. شد داده نشان

 یجیترو یها کالس در شرکت. داول را دار تیاولو محل، در زن
 دارند را سوم تیاولو روستا یاهال ریسا و گانیهمسا دوم، تیاولو

را از نظر افراد مورد  تیاولو نیآخر یجیترو یها هینشر مطالعة و
 Mirsardoo،  (1995) (2001)  قیتحق جیمطالعه دارد که با نتا

Ford(2000)  و Trede & Whitakerیم نشان و دارد مطابقت
 یو عمل یآموزش انفراد یها افراد مورد مطالعه به روش دهد

 Akhondi et (2005)که توسط  یقاتی. در تحقدارند عالقه شتریب

al. ،(2004) Bakhshi ، (2006) Norouzi & Chizari بیترتبه 
 جینتا است، گرفتهانجام  کارانگندم و دامداران کاران،پسته یرو
از  یجیترو -یآموزش یهاکالس در شرکت و شودیم دهید باال

 (2006)بود، اما  یبهداشت ریش دیبهبود تول بر رگذاریتأثعوامل 

Mousavi & Chizari را  یجیروش ترو نیترمناسب یقیتحق در
 قیتحق نیا جیکه با نتا کردند یحضور مروج در مزرعه معرف

 نةیزمخود در  قیدر تحق زین .Janat et al (2007)مطابقت دارد. 
 در ریش تیفیک بهبود مونرایپ گاوداران یفن دانش یبررس

 یهاکالس در دامداران شرکت زانیم نیب گان،یگلپا شهرستان
.افتندی یداریمعنو دانش دامداران ارتباط  یجیو ترو یآموزش
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 یدانش فن یها پرسشبه  شده هئارا یها پاسخ یفراوان عیتوز .5 جدول

 ۀنیزم در گاوداران یآموزش یازسنجین به مربوط یها پرسش
 یبهداشت ریش دیتول

 حیصح پاسخ غلط پاسخ
 اریمع انحراف نیانگیم

 درصد یفراوان درصد یفراوان
 18/0 92/0 4/84 76 6/15 14 .است ترمناسب ریش ینگهدار و دوشش یبرا یومینیآلوم ظروف

 یتور دیبا شودیم استفاده ریش کردنصاف یبرا که ییهایصاف
 .باشند داشته لیاست

8 8/8 82 1/91 96/0 17/0 

 ریش یآورجمعرا به مراکز  ریش ترعیسر دیبا ،گرم فصول در
 .داد لیتحو

12 4/13 78 6/86 89/0 31/0 

 38/0 81/0 80 72 20 18 .ختیر دور دیبا را ریش ةیاول یها قطره ،ریش دنیدوش هنگام در
 یگاوها ییغذا رةیجدر  یروغن یهادانه یهاکنجاله از استفاده

 .دهدیم شیافزا را ریش نیپروتئ زانیم یریش
21 3/23 69 6/79 80/0 40/0 

 و یچرب درصد است، شتریب هاآن در ریش دیتول زانیم که یینژادها
 .است کمتر هاآن در ریش نیپروتئ

25 7/27 65 3/72 80/0 40/0 

 40/0 80/0 1/71 64 9/28 26 .ابدییم کاهش آن یدرصد چرب ر،یش دیتول زانیم شیافزا با
 43/0 74/0 8/68 62 2/31 28 .باشد کسانی دیبا مختلف یروزها در ریش دوشش زمان

 ای نیوری با یردوشیش از بعد و قبل بالفاصله دیبا دام پستان نوک
 .شود یعفون ضد دی تنتور

29 3/32 61 7/67 73/0 42/0 

 را ریش یچرب درصد یراحتبه توانیم ،ییغذا مادةنوع  رییتغ با
 .داد رییتغ

32 5/35 58 5/64 53/0 50/0 

 50/0 51/0 60 54 40 36 .است متفاوت مختلف ینژادها یبرا یردوشیش زمان
 قهیدق پنج دیبا یریکامل گاو ش دنیدوش یالزم برا زمانمدت

 .باشد
36 40 54 60 51/0 51/0 

 جادیانامطبوع  یطعم و بو ریدر ش کیوتیبیآنتداروها و  ةماندیباق
 .کندیم

69 7/76 21 3/23 15/0 36/0 

 زدهکپک یهانان و فاسد غلظت با دام ةیتغذدر اثر  نیآفالتوکس
 .ودش  یم جادیا ریش در

39 4/43 51 6/56 47/0 50/0 

 شیافزا پستان ورم یماریب به ابتال امکان دام، سن شیافزا با
 .ابدی یم

40 4/44 50 6/55 45/0 49/0 

 شیافزا یدیتول ریش روز، در دام یردوشیش تعداد شیافزا با
 .ابدی یم

41 5/45 49 6/54 44/0 49/0 

 گذاشت بازمهینرا  یردوشیش ظروف دهانة دیبا یردوشیاز ش بعد
 .شود خارج آن یهوا تا

41 5/45 49 6/54 44/0 49/0 

درجة  چهار یتا دما دیبا شدندهیدوشبالفاصله پس از  ریش
 .شود سرد گراد یسانت

45 50 45 50 36/0 48/0 

بهورم پستان در دام  یماریدر اثر ب ریدر ش کیسومات یهاسلول
 .دیآیم وجود

52 8/57 38 2/42 31/0 46/0 

 تا باشد دام دنیدوش از پس بالفاصله دیبا ردهیش دام ةیتغذ زمان
 .ابدی کاهش دام پستان ورم به ابتال زانیم

به انسان منتقل  ریش قیطر از مالت تب و سل یهایماریب
 .شوند یم

53 
58 

9/85 
4/64 

37 
32 

4/41 
6/35 

31/0 
28/0 

46/0 
45/0 

 یاست که گاه یعفون یا یماریب ،ردهیش دام در پستان ورم یماریب
 .شودیمشخص نم

63 70 27 30 21/0 42/0 

ورم  یماریو کاهش ب ریش تیفیک بهبود موجبدم دام  کردنکوتاه
 .شودیمپستان 

39 4/43 51 6/56 47/0 50/0 
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 یبهداشت ریش دیتول نةیزمدر  ییزنان روستا یآموزش یازهاین یبندتیاولو .6 جدول

 تیاولو )درصد( اریمع انحراف )درصد( نیانگیم انیپاسخگو تعداد یآموزش یازهاین

 6 21 87 90 ریش کردنصافو  یدوشش و نگهدار یاز ظروف مناسب برا یآگاه
 5 51 52 89 یردوشیش حیصح طرز با ییآشنا

 4 42 61 90 یردوشیش مناسب یهانزما از یآگاه
 3 48 36 88 گذاردیم ریتأث ریش تیفیک بر که دام یهایماریب انواع با ییآشنا

 2 45 28 90 دام بهداشت مسائلاز  یآگاه
 1 28 15 90 دام یا  هیتغذ مسائلاز  یآگاه

 
 یجیترو -یآموزش مناسب یهاروش یبندتیاولو. 7 جدول

 رتبه اریمع انحراف نیانگیم روش

 1 15/1 89/3 مزرعه در زن مروج حضور

 2 23/1 54/3 یجیترو یها کالس در شرکت

 3 12/1 25/3 روستا یاهال ریسا و گانیهمسا

 4 36/1 11/3 کارشناسان با ارتباط

 5 12/1 05/3 اداره در مروج با ارتباط

 6 17/1 89/2 ییویراد برنامة

 7 1/1 85/2 یونیزیتلو برنامة

 8 2/1 63/2 یجیترو یها هینشر مطالعة

 

  یهمبستگ لیتحل
 یو اقتصاد یفرد یها یژگیو انیم ةرابط وجود یبررس یبرا

 درآمد، ،یدامپرور سابقة)سن، سواد،  قیتحق مخاطبان
 یازهایتعداد گاو( و ن نیانگیروزانه، م ریش دیتول نیانگیم

 رسونیو پ رمنیاسپ یهمبستگ یها آنان از آزمون یآموزش
موارد  یآزمون برا نیا جینتا 8استفاده شد که در جدول 

 نشان داده شد.    دار یمعن

 
 یآموزش ازین و یاقتصاد و یفرد یهایژگیو یهمبستگ. 8 جدول

 (sig) یداریمعن سطح (r) یهمبستگ بیضر مستقل ریمتغ

 000/0 -352/0 +سن

 000/0 387/0 ++التیتحص

 000/0 -399/0 +یدامپرور سابقة

 726/0 039/0 +یدامپرور از دامداران درآمد

 885/0 014/0 +روزانه ریش دیتول نیانگیم

 678/0 035/0 +گاو تعداد نیانگیم

  رسونیپ یهمبستگ بیضر+ 

 رمنیاسپ یهمبستگ بیضر++ 

 
 آن انگریب یآموزش ازیسن با ن نیب یهمبستگ بیضر جینتا

 وجود یداریمعنو  یمنف رابطةمذکور  ریدو متغ نیاست که ب
 یآموزش ازین زانیم ،سن شیبا افزا گفت توانیم نیبنابرا ؛دارد

 یآموزش ازین ،یعبارتبه ابد؛ی یکاهش م قیافراد مورد تحق
 از شیب یبهداشت ریش دیتول لئمسا رامونیپ زن جوان نگاودارا

 انگریب سواد سطح کنار در موضوع نیا. است مسن زن گاوداران

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 723      ...یبهداشت ریش دیتول در ییروستا زنان یآموزش یازهاین یبررس: یعیشف الدن 

 جی. نتااست بخش نیا در شاغل یانسان منابع در تحول ضرورت
 ازیو ن ییسطح سواد زنان روستا نیب یهمبستگ بیضر

مثبت و  ةمذکور رابط ریمتغ دو نیب که است آن انگریب یآموزش
 شیافزا با که یاگونهبه ،دارد وجود 01/0 سطح در یداریمعن

. افتی شیافزا زیآنان ن یازهاین زانیم ییسطح سواد زنان روستا
 زانیو م یدامپرور تیفعال ةسابق نیب یهمبستگ بیضر جینتا

 رابطةمذکور  ریمتغ دو نیب دهد یم آنان نشان یآموزش یازهاین
 گرید عبارتبه ؛دارد وجود 01/0 سطح در یداریمعنو  یمنف

آنان  یآموزش ازین زانیم ،شود شتریب یدامپرور ةسابق هرچه
 (.8)جدول  شودیکمتر م

 درآمد، یرهایمتغ نیب دهدیم نشان 8 جدول یهاافتهی
 زانیبا م یریتعداد گاو ش نیانگیم و روزانه ریش دیتول نیانگیم
 وجود یداریمعن ةرابط ییگاوداران زن روستا یآموزش یازهاین

بر  یاقتصاد یرهایمتغ قیتحق نیبراساس ا ،عدرواق .ندارد
 چیه یبهداشت ریش دیتول رامونیآنان پ یآموزش ازین زانیم
 .نداشت یریثأت

 

 شنهادهایپ و یریگ جهینت
مورد  گاوداران یسن نیانگیم دهد یم نشان جینتا یبررس
اکثر افراد  بودنانسالیم گرانیب نیو ا استسال  1/45 یبررس

 و متنوع یها روش به توجه تیاهم لهئمس نیو ا استجامعه 
 دهد یم نشان سواد تیوضع یبررس. دکن یم تر روشن را یعمل

از  ترنییپا( درصد 2/72) مطالعه مورد افراد از یمین از شیب
 زانیم نیب ادیاختالف ز انگریب ینوعامر به نیا .است پلمید

سواد شاغالن گاودار  یطبقات مختلف و ضعف کل التیتحص
 توجه آن به زانیربرنامه دیکه با استمطالعه  مورد جامعة
 یها و کانال یمنابع اطالعات توان یم ،نهیزم نیدر ا .کنند

 یراستا در دنا یدارید و یداریشن شتریب که را یارتباط
 .داد شنهادیپ ها یگاودار در شاغل ییروستا زنان آموزش

 یا هیتغذ مسائلبر  یآگاه مورددر  یآموزش ازین نیشتریب
مهارت و  زانیم نیکمتر ،نهیزم نیا در شاغالن که استدام 

را  تیاولو نیدوم ،بهداشت دام دربارة یآگاه .دارند رادانش 
امر نشان  نیو ا دگاوداران دار یآموزش یازهاین ةنیدر زم

 یها یماریبهداشت و ب ه،یتغذ لئمسا به کارشناسان، دهد یم
در  برگزارشده کم یها دوره ی. بررساندکرده توجهدام کمتر 

ضعف  انگریموضوع ب نی. ااست مسئله نیا دیباال مؤ نةیزم
 یگاودار امور آموزش نةیزممنطقه در  یجیترو یها برنامه
مرتبط  یریگ جهینت نیبا ا یمتعدد لیدال ،حال نیدر ع .است

مسئوالن به  یتوجهکم: شود یموارد م نیااست که شامل 

 یها برنامه نبودن ،یسنت یگاودار یواحدها یآموزش مسائل
 نیآموزش زنان شاغل در ا یبرا یجیمداوم و منسجم ترو

 ندادن استان، اختصاص جیترو یزیر واحدها، ضعف نظام برنامه
 ةنیها در زم شهرستان یجیترو یها اعتبار مناسب به واحد

 یلیتما یبمناسب،  تیفیبا ک یآموزش یها برنامه یبرگزار
 نیقوان نبودنو  یآموزش یها زن به شرکت در دوره گاوداران
 یبرا یآموزش یها دوره گذراندن قراردادن ازینشیپ یالزم برا
 به خدمات هرگونه ای التیتسه یاعطا د،یتمد صدور،
 . یگاودار یها واحد

 عوامل نةیزمسطح دانش و مهارت گاوداران زن در  نیکمتر
دام  یهایماریبو  دام ةیتغذبا  ییآشنا ر،یش ینگهدار در مؤثر
 مناسب ظروف نةیزمسطح دانش گاوداران در  نیشتری. باست

گاوداران زن از  یآگاه یارتقا نهیزم نیا در که است یردوشیش
در  دیمختلف با یارتباط یها و کانال یمنابع اطالعات قیطر

 .    ردیامر قرار گ نیا یمتول یها سازمان یها صدر برنامه
 در یسع دیبا زانیرمسئوالن و برنامه ،جینتا به توجه با

. باشند داشته جامعه افراد از گروه نیا نیب سواد سطح شیافزا
 و یسن تیوضع به توجه با مناسب یجیترو یهابرنامه ن،یهمچن
 و قیدق یرساناطالع. شود یطراح مختلف یهاگروه یالتیتحص

 از ییدهایبازد و یآموزش یهابرنامه لیتشک و موقعبه
 یضرور اریبس راستا نیا در اطالعات تبادل و نمونه یها یدامدار

با توجه به  یجیترو یها هینشر مناسب یطراح. رسدیم نظربه
رنگسطح سواد و سن دامداران و استفاده از اشکال مناسب و 

 مطالب مطالعةافراد به  بیمهم در ترغ یعامل ،جذاب یها
 یمحتوا یطراح در یجیترو زانیر برنامهاست.  یآموزش
دانش و  ت،یفیک یارتقا یبرا یجیترو -یآموزش یها برنامه

 تیاولو با مرتبط موضوعات به ،یگاودار یها مهارت افراد در واحد
دام توجه  یها یماریو انواع ب هیتغذ بهداشت، نةیزمدر  یآموزش
 .کنند
 یدامداران را برا ،یکشاورز خدمات مراکزمروجان  دیبا

در  شتریکسب اطالعات ب یبراارتباط با مراکز خدمات  شیافزا
 یهاروش بامهم  نیو ا نندک بیترغ یمختلف گاودار یها نهیزم

 یهاکالس رکردنیدا زن، نامروج از استفاده جمله از یمختلف
 و انتشار ،یونیزیتلو و ییویراد یها برنامه پخش و دیتول ،یآموزش

 یها یدار از گاو دیبازد ةبرنام ،ها لهو مج ها هینشر بروشورها، عیتوز
 نیتراز مهم یکیاست. کارشناسان و مروجان زن  رینمونه امکانپذ

 کهشدند  شناخته هبا گاوداران زن منطق یارتباط یها کانال
 یبهداشت ریش دیتول ةنیزم دردانش گاوداران  شیافزا موجب
 ارائةدر  دیبا یو آموزش کشاورز جیبخش ترو نیبنابرا ؛شدند
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 یراستادر  زن مروجانخود از کارشناسان و  یآموزش یهابرنامه
 .کند استفاده زنان دانش گسترش
 ریش دیتولمسائل  نةیزمسطح دانش مروجان در  شیافزا
 یارتقا و بهبود جهیدرنت و هاآن یها مهارت بهبود منظوربه یبهداشت
 .رسد یم نظربه یضرور یبهداشت ریش دیو تول گاوداران مهارت

با توجه به  یآموزش یها دوره یبرگزار تیاولو دیبا
دام،  یها یماریب شناخت نةیزمدر  بیترت به یآموزش یازهاین

 دام ةیتغذ مسائلاز  یدام و آگاه بهداشت مسائلبا  ییآشنا
 .باشد
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