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  چکيده
  

هاي كشاورزي پايدار شده   ـد بر نياز براي توسعه روشي متداول، باعث تأکيپيامدهاي منفي کشاورز
. دار مورد توجه قرار گرفته استي پاي کشاورزيها ستمي از سيکيعنوان  ک بهي ارگانيکشاورز. است
 عوامل مؤثر يپژوهش حاضر با هدف بررس.  در نشر آن بر عهده دارندي نقش مهميرشناسان کشاورزکا

مطالعه به روش تحقيق . ديک انجام گردي ارگاني نسبت به کشاورزيبر دانش کارشناسان کشاورز
 ي كارشناس شاغل در سازمان جهاد کشاورز١١٤ در بين يا گيري خوشه پيمايشي و با استفاده از نمونه

 به اطالعات ينتايج نشان داد که دسترس. استان خوزستان و با بكارگيري ابزار پرسشنامه انجام شد
 بر دانش کارشناسان نسبت به يدار ست و سابقه کار تأثير مستقيم، مثبت و معنييز طي مح‐ يکشاورز
ه از ينسبت به تغذ و نگرش ي نگرش نسبت به سالمتيرهايها متغ افتهيبر مبناي . ک دارندي ارگانيکشاورز

ک ي ارگانيش دانش نسبت به کشاورزي افراد، سبب افزايطيمح ستي زير بر نگرش کليق تأثيطر
ش دانش و مهارت ي افزاي ترويجي برايها يزير  برنامهين پژوهش براي ايدستاوردها. شوند يم

  .د واقع خواهد شدينه مفين زميكارشناسان در ا
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  مقدمه
امروزه صداي اعتراض دانشمندان، متفكّران، 

كنندگان آگاه، توليدكنندگان و  سياستمداران، مصرف
در سراسر جهان بر ) زيست طرفداران محيط(ها  اكولوژيست

عليه كشاورزي متداول برخاسته است؛ زيرا تالش براي 
ن بازده محصول در هكتار، از طريق حداكثر رساند به

هاي شيميايي در كشاورزي صنعتي  رويه نهاده مصرف بي
اي شده است كه كل زندگي بر روي كره  منجر به فاجعه

آلودگي آب، تخريب . اندازد خطر مي زمين را در درازمدت به
اليه ازون در اثر كلروفلوره كربونه و افزايش گازهاي 

اند،   درجه حرارت زمين شدهاي كه باعث افزايش گلخانه

بالياي طبيعي و حوادث غيرمنتظره از قبيل خشكسالي، 
  .  نمايند را تسهيل مي... سيل و 

 يها ستمي از آن است که سي    شواهد مختلف حاک
ست را يز طي عليرغم افزايش توليد، محي صنعتيکشاورز
 يکودها. سازند  را نابود مييعيب کرده و منابع طبيتخر
 ي در صنعتيها به عنوان عناصر اساس کش  و آفتييايميش

 ي در مورد آلودگ يه نگراني، منابع اوليشدن کشاورز
 ي صنعتيها ستميس. روند ست به شمار مييز  طيمح

طور  همان. رسانند  نيز آسيب ميي به منابع انسانيکشاورز
 يکند، مزارع صنعت يان ميب) Ikerd, 1997(کرد يکه ا

 يده مستقل را به کارگران کشاورزرنيگ ميكشاورزان تصم
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دانند چگونه دستورات را اجرا  يتبديل كرده است که م
ستم يس. دانند چگونه فکر کنند يند؛ اما لزوماً نمينما

 را يعيران کرده و منابع طبيط را وي متداول، محيکشاورز
 يها ش خسارتيافزا. (Ikerd, 1997)برده است ل يتحل
ها،  ن رفتن جنگليز ب، ايلي فسيها  از سوختيناش
 بشر، ي و به خطر افتادن سالمت د خاکيش شديفرسا
دنظر يست را به تجديز طي و محي متخصصان کشاورزيبرخ
.  ترغيب نموده استيدات کشاورزيند تولي در فرايکلّ

، بشر را وادار کرده يطيمح ستي زيها بطوري كه واکنش
  .  باشديشياند تا به فکر چاره

ز هـر سالـه به دليل استفاده از ـي     در ايران ن
 در ييايميا مصرف کودها و سموم شي آلوده و يها آب
 و ي اجتـماعـيها نهي، هـزيد محصوالت کشاورزيتول

 و يکنندگان محصوالت کشاورز  مصرفي برايبهـداشـت
به علت شنويم كه  همواره مي .ش استيدولت، در حال افزا

 سمومدها و کو، ي کشاورزهاي عدم توان کنترل پساب

 ياريو ساکنان بسها شده  ها و رودخانه  وارد آبيکشاورز
 يآلودگ  به طور مثال.دينما يد مي کشور را تهدياز شهرها
 همچون رودخانه کارون و تاالب ي سطحيها منابع آب

ن يها، همچن پساب نيشادگان در خوزستان توسط ا
 در ي کشاورزي زراعيها نيزم ي سطحيها ش خاکيفرسا
در طول دهه گذشته به ،  سالي فصليها البي سجهينت
ل يتبدن استان يدر ا يطيمح ستيز  يجدک مشکل ي

  . استشده 
 ارائه شده ي     در مجموع، محاسبات و ارقام رسم

ط ي و محيعيت منابع طبيتوسط محققان در مورد وضع
ران از نظر حجم يا. ار نااميد كننده استيران بسيست ايز 

 يعيز و منابع طبي حاصلخيها نيب زميش و تخريفرسا
ا، مقام دوم جهان را دارد؛ بطوري كه تخريب يبعد از استرال

 يکي تن خاک در هر هکتار است که ٣٣و فرسايش معادل 
 يها کـش ه کودها و آفتيرو يل عمده آن، مصرف بياز دال
 ,Kashani)بـاشد ي مي در بخـش کـشاورزييايـميش

درات محصوالت  از مشکالت صايکين يهمچن. (2001
ت يفين بودن کيي، پايالملل ني بيران به بازارهاي ايکشاورز
ن يي و پاي، پوکياز نظر طول مدت انباردار ژه يو آنها به

ه مواد يرو ي آنها به علت کاربرد بييبودن ارزش غذا
شرفته، ي پير کشورهاي که در سايدر حال.  استييايميش
ن و در يي پااري بسيي محصوالت غذاييايميزان مواد شيم
 بدون استفاده ييد مواد غذايل به تولي از موارد تماياريبس

زان يران ميش است، در اي رو به افزاييايمي شيها از نهاده
 و يراصولي غين مواد در درون محصوالت کشاورزيا
  . (Motesharezadeh& Malakuti, 2001)باشد ي ميرعلميغ

حقق توسعه ز تي     با توجه به اين امر، در کشور ما ن
 به ياتي حي کشور، امري نسبيها تيه بر مزيدار با تکيپا

دار و مستمر کشور وابسته به يتوسعه پا. رسد ينظر م
ت ي، امنييت غذايرا امنيز.  استي نظام کشاورزيداريپا
 و در مجموع بقا و يست، بهبود وضعيت اقتصاديط زيمح
دار يات کشور از طريق دستيابي به يك كشاورزي پايح
ز به نوبه خود يدار ني پايکشاورز. پذير خواهد بود مكانا

، خاک، آب، يعيست، منابع طبيط زي محيداريوابسته به پا
از ايـن .  اسـتيکير ژنـتيجنگل، مرتع و استفاده از ذخـا

  يديت  تولي  ظرفيرو، حفـظ و در صـورت امکان ارتقا
جاد يدشونده، بدون اي و منابع تجدي اساسيعيمنابع طب

 يها ب جنبهيـعت و تـخريطب تـالل در تعـادل اخ
 است ي الزم و ضروريي جوامع روستاي اجتماع‐ يفرهنگ

(Rrzaei-Moghaddam et al., 2005).  
 متداول يرات نامطلوب کشاورزي     امروزه مشاهده تأث

هاي  در سطـح جهان، نياز فـوري براي توسعه تكنيك
 ‐ اديكشاورزي كه از نظر محيطي، توليدي و اقتص
در . اجتماعي پايدار باشند، را مورد تاكيد قرار داده است

ک به عنوان يكي از مهمترين ي ارگانين راستا، کشاورزيا
 ييد مواد غذايهاي كشاورزي جايگزين، براي تول سيستم

 مورد توجه قرار گرفته ييايميسالم و بدون هرگونه مواد ش
رزي كشاورزي ارگانيك نوعي كشاو. (Sharma, 2005)است

هاي توليدي كشاورزي  است كه هدف آن ايجاد سيستم
يافته و انساني است كه تضادي با منافع  يكپارچه، نظام

در اين نوع . محيطي و اقتصادي نداشته باشد زيست 
كشاورزي، درجه اطمينان نسبت به منابع تجديدپذير مورد 

برداري توسط بخش كشاورزي به حدي است كه  بهره
ليد مقادير قابل قبولي از محصوالت زراعي امكان و توان تو

و دامي و مواد غذايي مورد نياز انسان و همچنين شرايطي 
ها براي انسان و  از قبيل مصونيت در برابر آفات و بيماري

بنابراين، هدف پايداري در بطن مفهوم . آيد ها فراهم مي دام
تنها  كشاورزي ارگانيك نه . كشاورزي ارگانيك نهفته است

 بلكه به  كارگرفته شده اشاره دارد، هاي به نوع نهادهبه 
عنوان موجودي زنده كه در آن به تمامي اجزاي  مزرعه به
ها، مواد آلي،  دهنده آن يعني خاك، كاني تشكيل

ها، آفات، گياهان، حيوانات و انسان که بر  ميكروارگانيسم
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گذارند، به صورت واحد و منسجم  يكديگر اثر متقابل مي
  . (Dehghanian et al., 1998)شود ه مينگريست

 ٤د در ي بايک نوآوريعنوان  ک بهي ارگاني     کشاورز
ج، کشاورزان و يق، تروي تحقيعنيسطح گسترده 

رو، کارشناسان  نياز ا. رفته شوديكنندگان پذ مصرف
جاد و توسعه آن ي در کمک به اي نقش مهميکشاورز
ها  ير مورد نوآورآنها کشاورزان را آموزش داده و د. دارند

 ياما شرط الزم برا. ندينما ي ميرسان به عموم جامعه اطالع
 در يح به کشاورزان، داشتن دانش کافيارائه آموزش صح

لذا . مورد موضوع مورد نظر توسط خود کارشناسان است
شتر دانش کارشناسان نسبت به ي درک بيتالش برا
  . رسد ينظر م  بهي نشر آن ضروريک براي ارگانيکشاورز

دهد که عوامل  يها نشان م نگاشته شي     مرور پ
ک ي ارگاني دانش افراد نسبت به کشاورزي بر رويمختلف
 Stobbelaar et(مطالعات استوبالر و همکاران . ر دارديتأث

al., 2006(به اطالعات يزان دسترسين مي بي، رابطه مثبت 
ک را  ي ارگانيست و دانش کشاورزيط زي مح‐ يکشاورز
ز رابطه ين) Sanderson, 2004(سندرسون . داد ن نشا

 كارشناسان به اطالعات يزان دسترسين ميمثبتي ب
. ست و دانش آنها مشاهده نموديط زي مح‐ يکشاورز

)Lavik, 2002 (د که يجه رسين نتيدر مطالعه خود به ا
 ي، عامليطيمح ستي افراد نسبت به مشکالت زينگران
ستم يک سيت به شتر نسبي کسب دانش بي براياساس

ط ي محي براي ضرر کمتريدار است که داراي پايکشاورز
ن ي، همچن)Buzby & Skees, 1994. (ست باشديز
)Gotschi et al., 2007 (افتند که يز در مطالعات خود درين
 يطيمح ستي زيک و نگرش کلي ارگانين دانش کشاورزيب

ن ين مطالعه ايهمچن.  وجود دارديدار يرابطه مثبت و معن
 نگرش نسبت به يرهاير متغيدهنده تأث محققان نشان

 ي دانش کشاورزيه بر روي و نگرش نسبت به تغذيسالمت
  .  باشد يک ميارگان

ز ين) Travisi & Nijkam, 2005(     مطالعه 
 سن و سابقه کار بر دانش يرهاير متغيدهنده تأث نشان

 & Padel(ن مطالعات يهمچن. ک استي ارگانيکشاورز

Lampkin, 1999(و ) Wheeler, 2005 (ر ي از تأثيحاک
رش ي در مورد پذينگرش نسبت به هنجار اجتماع

ستم ين سيک بر دانش نسبت به اي ارگانيکشاورز
  .  استيکشاورز

     هدف مقاله حاضر، شناخت عوامل مؤثّر بر دانش 
ک كارشناسان كشاورزي سازمان جهاد ي ارگانيکشاورز

ن راستا، با توجه يدر ا. اشدب ي خوزستان م كشاورزي استان
 در رابطه ي علّينه، مدلين زميبه مطالعات انجام شده در ا

ستم ين سي نسبت به ايبا دانش کارشناسان کشاورز
 يرهاين چارچوب، متغيدر ا.  تدوين شده استيکشاورز

ک ي ارگانيمذکور به عنوان عوامل مؤثر بر دانش کشاورز
 ١ن مدل در شکل ي اي کارينما. اند در نظر گرفته شده

رها و ين متغيبه منظور استنباط ارتباط ب. ان شده استيب
م آنها، از فنون يرمستقيم و غيجدا کردن اثرات مستق

  .ده استي استفاده گردي علّيگذار مدل
  

  مواد و روش ها
 در استان يشيمايق پين مطالعه به روش تحقي     ا

عليرغم اينكه استان . خوزستان انجام گرفته است
 کشورمان است، ي مهم کشاورزيها  از قطبيکيوزستان خ

 و ييايمي کودها و سموم شي، مصرف باالياما آمار رسم
 از كاربرد اين مواد را در ي ناشيطيمح ستي زيرات منفيتأث
ن پژوهش، کارشناسان يدر ا. دهد ين استان نشان ميا

عنوان جامعه   استان خوزستان بهيسازمان جهاد کشاورز
 نفر بر اساس ١١٤نظر گرفته شد و تعداد  در يآمار
. ل دادندي، نمونه پژوهش را تشکيا  چندمرحلهيريگ نمونه
 استان خوزستان بر يها  مناطق و شهرستانيبند مياقل

ن ي در ايريگ  نمونهي، مبنا١يا خوشه يريگ اساس نمونه
اي روشي است كه  گيري خوشه نمونه. پژوهش بوده است

ها، اندازه نمونه را تنها  اب خوشهدر آن، محقق پس از انتخ
. دهد ي از هر خوشه کاهش ميک نمونه تصادفيبه مطالعه 

شود که  ي استفاده مي زماني خوشه ايريگ از روش نمونه
ک يک به يتر از انتخاب  ي از افراد عملييها انتخاب گروه
ب، بر اساس مصاحبه با کارشناسان، يترت نيبد. آنها باشد

م يتوان تقس ي مييم آب و هواي اقل٣ه استان خوزستان را ب
، يم گرم و خشک ساحلياقل: ها عبارتند از مين اقليا. نمود
.  معتدليم کوهستاني و اقليم گرم و خشک دشتياقل

صورت   شهرستان به٢سپس در مرحله دوم، از هر اقليم 
ها در بين كارشناسان  تصادفي انتخاب شده و پرسشنامه

با رعايت نسبت (يع گرديد ها توز كشاورزي آن شهرستان
كارشناسان كشاورزي هر شهرستان به كل كارشناسان 
                                                                          

1. Cluster Sampling  
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ن ي اي الزم برايها داده). كشاورزي شهرهاي انتخاب شده
ع آن در يم پرسشنامه و توزي و تنظيق طراحيق از طريتحق
 يبرا. دي گرديآور  مورد نظر جمعين نمونه آماريب

م اصالحات  سؤاالت طرح شده و انجاييايزان پايسنجش م
ع، ي اطالعات در سطح وسيآور الزم، قبل از مرحله جمع

 کارشناس خارج از نمونه ٣٠ن يک مطالعه راهنما در بي
 بهره گرفته ١د و از آزمون آلفا کرونباخي انجام گردياصل
  . شد

ها،  ل پرسشنامهيدست آمده پس از تکم      اطالعات به
  SPSSافزار   شده و با استفاده از نرميکدگذار

ل يه و تحلي تجزيبرا. ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز
ر از يل مسي تحل.دي نيز استفاده گرد٢ريل مسيها از تحل داده

 يباشد که عالوه بر بررس يره مي چندمتغيها کيجمله تکن
ر وابسته، اثرات ي مستقل بر متغيرهايم متغياثرات مستق

اين . دهد يز مدنظر قرار ميرها را نين متغيم ايرمستقيغ
 که به يري از نمودار تصويتكنيك بر استفاده ابتکار

 ,Kalantari)د خاص داردير معروف است تأکياگرام مسيد

رها را در قالب ين متغير که روابط بيل مسيتحل. (2006
ه يستم معادالت همزمان تجزي و سيک مدل ساختاري
ت ي ساده ارجحيوني و رگرسيب همبستگيد بر ضراينما يم

ب يله ضرايوس رها بهين متغين روابط بيي تعرايز. دارد
 برخـوردار ي از دقت نسبتـاً کمـيوني و رگرسيهمبستگ

کننده باشد  تواند منحرف ي مير آنها گاهيبـوده و تفس
(Rezaei-mogaddam, 1998) 

  
  متغيرها و معيارهاي سنجش

ميزان آگاهي فرد نسبت به :  دانش كشاورزي ارگانيك‐ 
 ارگانيك، سطح دانش ي کشاورزياه تيها و فعال ژگي وي
 يبرا. دهد ي را نشان ميستم کشاورزين سي در مورد ايو

 يها تينه فعالي در زمييها ر، پرسشين متغيسنجش ا
 يمربوط به هر يك از ابعاد خاص فني زراعي کشاورز

 خود يزان آگاهيد که الزم است فرد ميک طرح گرديارگان
ه ي گو٥ با يفي طيها را بر رو تين فعاليک از ايبا هر 

» ار کميبس«و » کم«، »متوسط«، »اديز«، »اديار زيبس«
 سنجش يابعاد خاص فني زراعي که برا. ديمشخص نما

ک مورد توجه ي ارگانيزان دانش فرد در مورد کشاورزيم
ت آفات و يريت آب و خاک، مديريقرار گرفت عبارتند از مد

                                                                          
1. Cronbach,s Alpha    
2. Path Analysis   

از، اند ت چشميري هرز، مديها ت علفيريها، مد يماريب
  .ت کشتيريه و مديت تغذيريمد

 ير به معناين متغيا:  نگرش كلي زيست محيطي‐ 
  محيطي  فرد در مورد مشكالت زيـستيايستار کلّ

جامعه و ميزان نگراني وي نسبت به وجود  اين  
ست ي زينگرش کل. (Vogel, 1994)باشد يمشكالت  م

  يطيمح
 در مورد يدگاه وينه دي در زمييها فرد با پرسش

 به يعي طبياي، بروز بالييرات آب وهواييت هوا، تغيفيک
وحش و  اتي حي، نابوديا  گلخانهيش گازهايل افزايدل

ن يدامنه پاسخ به ا. گرديد ن يين تعيري شي آبهايآلودگ
، »کامالً موافقم «يها هي با گويفيها شامل ط پرسش

» کامالً مخالفم«و » مخالفم«، » ندارمينظر«، »موافقم«
  . باشد يم

نگرش فرد نسبت به :  نگرش نسبت به سالمتي‐ 
، ايستار و ميزان اهميتي است كه فرد براي يسالمت

ن يا. سالمت خود، خانواده و ساير افراد جامعه قائل است
 ي که فرد برايتيزان اهمي در مورد مييها ر با پرسشيمتغ

ر افراد جامعه قائل است ي خانواده و سايسالمت خود، اعضا
، »اديز«، »اديار زيبس«ه ي گو٥ا  بيفي طيبر رو(
 در ين سؤاالتي، و همچن)»ار کميبس«و » کم«، »متوسط«
 در رشد و يت سالمتيدگاه فرد در مورد اهمينه ديزم
 يفي طيبر رو(ه ي و تغذيشرفت جامعه، ارتباط سالمتيپ

، » ندارمينظر«، »موافقم«، »کامالً موافقم«ه ي گو٥با 
  .گرفت ورد سنجش قرار م) »کامالً مخالفم«و » مخالفم«

ر به ين متغيا:  نگرش نسبت به هنجار اجتماعي‐ 
 نگرش فرد در مورد تاثير نيروها و فشارهاي يمعنا

ن پژوهش آن يدر ا. ک رفتار استياجتماعي براي پذيرش 
 باشد، نگرش فرد در مورد ديدگاه ساير افراد يچه مدنظر م

ن نسبت به عملي و قابل قبول بود) ياز نظر و(مهم 
 ,Burton)كارگيري كشاورزي ارگانيك است پذيرش و به

عت انسان ي طبي جنبه اجتماعي اجتماعيهنجارها. (2004
تنها  در واقع، رفتار انسان نه. ندينما يرا منعکس م

باشد، بلکه فشار  ي مي وي فرديها يژگير ويتأث تحت
ر را ين متغيا. گذارد ير ميز بر آن تأثي درک شده نياجتماع
 که افراد يريزان تأثي پرسش از افراد در مورد مقياز طر

ک رفتار خاص يم آنها در مورد ي تصميمهم بر رو
ر ي لذا متغ (Wheeler, 2005)توان سنجيد گذارد، مي يم

 يدر رابطه با کشاورز(نگرش نسبت به هنجار اجتماعي 
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ر نظرات ي در رابطه با تأثييها با طرح پرسش) کيارگان
ک، ي ارگانيران در مورد کشاورز خانواده و همکاياعضا
کنندگان، سازمان جهاد  ت مصرفير حماين تأثيهمچن
 ايستار ي بر رويستم کشاورزين سي و دولت از ايکشاورز

ها،  ن پرسشي پاسخ به ايبرا. گرفت فرد مورد سنجش قرار 
ها را بر  نهيک از گزيزان موافقت خود با هر يد ميفرد با
 ينظر«، »موافقم«، »قمکامالً مواف «يي تا٥ف ي طيرو

  . دياعالم نما» کامالً مخالفم«و » مخالفم«، »ندارم
ن يا: ستيط زي مح‐ ي به اطالعات کشاورزي دسترس‐ 
 فرد در مورد اطالعات و ي و آگاهي دسترسير به معنايمتغ
ق يست از طري ز طي مح‐ يد کشاورزي جديها افتهي

... ات و يرنترنت، نشيون، روزنامه، ايزيهايي مانند تلو رسانه
 در رابطه با ييها ر، پرسشين متغي سنجش ايبرا. باشد يم
ست و يز طي مح‐ي فرد به اطالعات کشاورزيزان دسترسيم

ها در غذا، حفاظت  کش  آفتياي مانند بقايدر مورد مسائل
ن يق ايک از طري ارگانيست و اصول کشاورزيز طياز مح
ود به  خيزان دسترسيد ميفرد با. ديها مطرح گرد رسانه

، »اديز«، »اديار زيبس« شامل يفي طين اطالعات را بر رويا
  .ديمشخص نما» ار کميبس«و » کم«، »متوسط«

 سن و سابقه يرهايمتغ: يا  حرفه– ي فرديرهاي متغ‐ 
ق ي از طريا  حرفه‐ ي فرديرهايعنوان متغ ز بهيکار ن

  . دنديگرد پرسش از افراد مشخص 
  

  ها و بحث افتهي
ع يگردد، توز ي مشاهده م١ شکل درطور که      همان

 ١١٤دهـد که از  يت مورد مطالعه نشان مي جمعيفراوان
ر ي سن زيدارا) درصد٧/٣٠(  نفر ٣٥کـارشنـاس نمـونه، 

 ٤٠ تا ٣٠ن ي سن بيدارا)  درصد٩/٢٨( نفر ٣٣ سال، ٣٠
 سال و ٤٠‐٥٠ن يداراي سن ب)  درصد٣/٣٣( نفر ٣٨سال، 

  . اند  سال بوده٥٠ از داراي سن بيش)  درصد٧(  نفر ٨

  
  

 سابقه کار کارشناسان مورد مطالعه در يع فراوانيتوز
داراي )  درصد٦/٣٨ ( نفر٤٤دهد که  ي نشان م٢ شکل

 ٥بين )  درصد١/٦( نفر ٧،   سال بوده٥سابقه كار كمتر از 
 ٢٠ سال، ١٥ تا ١٠بين )  درصد٢/١٣( نفر ١٥ سال، ١٠تا 

 ٦/٢٤( نفر ٢٨ال و  س٢٠ تا ١٥بين )  درصد٥/١٧(نفر 
  . اند  سال بوده٢٠داراي سابقه كار باالتر از ) درصد
  

  
  
  

 نفر از ٩٤دهنده آن است که   نشان٣ شکلن، يهمچن
 ١٧، يدر مقطع کارشناس) ٥/٨٢(کارشناسان مورد مطالعه 

در ) ٩/٠( نفر ١ ارشد و يدر مقطع کارشناس) ٢/١٤(نفر 
 ي به کشاورز  مربوطيها  از رشتهيکي، در يمقطع دکتر

  . اند  ل نمودهيتحص

  
  

  
دهد كه  ي نشان م١     اطالعات مندرج در جدول 
 زيست ين نگرش کلّيانگيكارشناسان استان خوزستان از م

چنين ). X=/1916 (  بااليي برخوردارنديطيمح
دهنده آن است كه كارشناسان استان  اي نشان يافته

  طي انسان نسبت به محيوجهت يخوزستان معتقدند كه ب
، ييط آب و هوايرات عمده در شراييست سبب بروز تغيز

 يش گرد و خاک و ذرات سمي محيط زيست و افزايآلودگ
 بوده ٠‐ ٢٠طيف امتياز اين متغير بين (شود  يدر هوا م

  ). است
دهد كه کارشناسان  ي نشان م١ جدول يها افتهي     

 يسبت به سالمتن نگرش نيانگياستان خوزستان از م
 كه با توجه به طيف امتياز ٦/١٠(باشند  يبااليي برخوردار م

اين يافته ). شود ين بااليي محسوب ميانگي، م٠‐ ١٢بين 
  توزيع فراواني سن كارشناسان- 1 شکل يت زيادي برايدهد كه اين كارشناسان اهم ينشان م

 كارشناسانسابقه كار فراواني  توزيع - 2 شکل

سطح تحصيالت  توزيع فراواني - 3 شکل
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ر افراد جامعه قائل بوده و ي خود، خانواده و سايسالمت
 ييايميش يها کش  سموم و آفتياينسبت به عوارض بقا

.  بر روي سالمتي انسان نگران هستندييدر مواد غذا
  هيزان نگرش نسبت به تغذيهمچنين طيف متغير م

دهد كه كارشناسان استان  ي نشان م١در جدول ) ٠‐ ٢٠ (
ه بااليي يخوزستان از ميانگين نگرش نسبت به تغذ

ر ياز کارشناسان از نظر متغين امتيانگيم(برخوردارند 
ن يافته مبين يا).  بوده است٠٢/١٦ه يذنگرش نسبت به تغ

 که يجاتيها و سبز وهيآن است كه اين افراد معتقدند م
 هستند، از طعم بهتر و ي کمترييايمي مواد شيحاو

  .باشند ي برخوردار ميشتري بيسالمت
 

   پژوهشيرهاي آماره خالصه شده متغ‐١جدول 

انحراف  *ميانگين کمينه بيشينه  متغير
  معيار

  ٥/٢  ١٩/١٦  ٧  ٢٠  زيست محيطينگرش کلي 
  ٢٨/١  ٦/١٠  ٨  ١٢  نگرش نسبت به سالمتي
  ٤٨/٢  ٠٢/١٦  ٩  ٢٠  نگرش نسبت به تغذيه

  ٧/١٣  ٣٥/٦٠  ٢٣  ٨٨  دانش کشاورزي ارگانيک
  ٥/٢  ٥/١٥  ٨  ٢٠  نگرش نسبت به هنجار اجتماعي 
‐دسترسي به اطالعات کشاورزي

  محيط زيست
٥/٣  ٦/٧  ٠  ١٦  

، نگرش ٠‐٢٠تياز نگرش کلّي زيست محيطي دامنه ام: توجه*   
،  دانش ٠‐٢٠،  نگرش  نسبت به تغـذيه ٠‐ ١٢نسبت به سالمتي 
و ٠‐ ٢٤، نگرش نسبت به هنجار اجتماعي٠‐ ٨٨کشاورزي ارگانيک 

متغيرها (باشد   مي٠‐ ٢٠زيست حيط‐دسترسي به اطالعات كشاورزي
اي سنجيده   گزينه٥اي و با طيف ليكرت  به صورت شبه فاصله

  ).اند شده
                   

 حاكي از آن است كه ١     اطالعات مندرج در جدول 
) ٥/١٥ (ين متوسطيانگيكارشناسان استان خوزستان از م

 در رابطه با يدر رابطه با نگرش نسبت به هنجار اجتماع
طيف امتياز اين (ک برخوردار هستند ي ارگانيکشاورز

دهد كه  يه نشان ماين يافت).  بوده است٠‐ ٢٤متغير بين 
ديدگاه مثبت يا منفي خانواده، همكاران، دوستان و يا 

 مانند سازمان جهاد كشاورزي نسبت به يهاي سازمان
ک قادر است تا حدودي ديدگاه يكشاورزي ارگان

كارشناسان به سوي اين سيستم كشاورزي را              
  . تحت تأثير قرار دهد

دهد كه  يشان م ن١     اطالعات موجود در جدول 
 كمي به اطالعات يكارشناسان خوزستان دسترس

افته ين يا). ٦/٧(ست دارند ي ز طي مح‐ يکشاورز
دهنده دسترسي كم كارشناسان براي كسب اطالعات  نشان

 مانند ييها مربوط به كشاورزي ارگانيك از طريق رسانه
 .باشد يتلويزيون، روزنامه و اينترنت م

 ٢ک در جدول ي ارگانياورزها در مورد دانش کش افتهي
‐ ٨٨(ن شاخص ياز ايف امتيدهد که با توجه به ط ينشان م

 نسبت به يي، کارشناسان استان خوزستان دانش باال)٠
ک ي ارگاني کشاورزي زراع‐يفن از ابعاد خاص يبرخ

ن آن است که در رابطه ي مب٢ جدول يها افتهي. برخودارند
، کارشناسان کي ارگانيت آب و خاک در کشاورزيريبا مد

 ييها تي در مورد فعاليمورد مطالعه از دانش نسبتاً مطلوب
 يهمچون استفاده از کود سبز، مواد آلي و كمپوست برا

عمق جهت   خاک، استفاده از شخم كميزيحفظ حاصلخ
 سخت خاک، تناوب كشت، کاربرد يها هيبر هم زدن ال

 برخوردار يش راندمان منابع آبيح آب و افزايصح
)/(هستند 5617=X)  ن، بر اساس يهمچن). ٢جدول
 در ي از دانش مطلوبي، کارشناسان در نمونه آمار٢جدول 
اهان سازگار با شرايط ي همچون کشت گييها تيمورد فعال
ت يک، تقوياهان کامالً ارگاني، کشت بذور و گييآب و هوا

 آفات و استفاده از ارقام مقاوم در برابر يعيدشمنان طب
ها برخوردار  يماريت آفات و بيري مديت، براآفا
  .) X=.049(باشند يم

  
  کي آماره خالصه شده دانش كشاورزي ارگان‐٢جدول 

  
*نيانگيم نهيکمنهيشيب  

انحراف 
  اريمع

  ٢٤/٠  ٥٦/١٧  ٦  ٢٤  ت خاکيريمد
  ٥٣/٠  ٨/١٠  ٢  ١٦  هيت تغذيريمد
  ٣٤/٠ ١٩/١٠  ٣  ١٦   هرزيها ت علفيريمد
  ٦٧/٠  ٠٤/٩  ٢  ١٢ ها يماريت آفات و بيريمد
  ٣/٠  ٤/٨  ١  ١٢  ت کشتيريمد
  ١٨/٠  ٣/٥  ١  ٨  ستميت اکوسيريمد
، ٠‐١٦، مديريت تغذيه ٠‐٢٤دامنه امتياز مديريت خاک بين : توجه*

،  ٠‐١٢ها  ، مديريت آفات و  بيماري٠‐١٦هاي هرز  مديريت علف
  . بوده است٠‐٨ و مديريت اکوسيستم ٠‐١٢مديريت کشت 

  
 مطالعه نشان داد که دانش کارشناسان يها افتهي     
 همچون از ييها تي مورد مطالعه نسبت به فعاليکشاورز

، يکي مکانيها ق روشي هرز از طرياه علفن بردن يب
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منظور   بهييايمي شيها  روشيجا  بهي و دستيکيولوژيب
).( هرز يها ت علفيريمد 1910=Xن حفظ تنوع ي، همچن
 درون ي و جانورياهي گيها  و حفاظت از گونهيستيز

ک ي ارگانيت اكوسيستم در کشاورزيري مديمزرعه برا
)/( 35=Xدر رابطه با . ، در سطح متوسطي قرار دارد
دهنده سطح متوسط به  ها نشان افتهيز يه نيت تغذيريمد
 همچون ييها تي دانش کارشناسان نسبت به فعاليباال

 و ي زراعيها ق نظامي خاک، تلفييوازن مواد غذاحفظ ت
، کاربرد کودهاي بيولوژيک و بازگرداندن بقاياي يدامدار

 ييايمي ش محصوالت به خاك با هدف کاهش کاربرد مواد
).(باشد  يم 810=X .ن آن ي مب٢ن جدول يعالوه بر ا

است که دانش کارشناسان مورد مطالعه در رابطه با 
ز يخ کشت نيت تاريت کشت همچون رعايري مديها تيفعال

).( قرار دارديدر سطح نسبتاً مطلوب 48=X.  
   پژوهشي آزمون مدل عل‐ 

 ي نگرش کلّيرهاي روابط متغي سازوکار عل٢ّ     شکل 
، نگرش نسبت ي، نگرش نسبـت به سالمتـيطيزيست مح
 به يس، دستريه، نگرش نسبت به هنجار اجتماعيبه تغذ

ست، سن و سابقه کار را با يط زي مح‐ ياطالعات کشاورز
ک در محدوده استان خوزستان ي ارگانيدانش کشاورز

   .دهد ينشان م

 به يم و مثبت دسترسير مستقي از تأثي حاک٤جدول  
 يست بر دانش کشاورزيط زي مح‐ياطالعات کشاورز

دار  ي معن٠١/٠كه در سطح ) ٣٥٧/٠(باشد  يک ميارگان
ش يدهد که با افزا يافته نشان مين يا). ٢شكل (است 

 در ي کارشناسان به اطالعات کشاورزيزان دسترسيم
 ي و جمعي گروهيها ق رسانهيست از طريط زيرابطه با مح
 يات، کشاورزينترنت و نشريون، روزنامه، ايزيمانند تلو

. ابدي يش ميز افزاي آن ني زراع‐ ي فنيها ک و مؤلفهيارگان
دار  ي نيز همبستگي مثبت و معن٣ جدول ن راستا،يدر ا
. دهد يرا نشان م) = ٣/٠r و p > ٠١/٠(ر ين دو متغين ايب
ج حاصل از مطالعات سندرسون يافته با نتاين يا
)Sanderson, 2004 ( و استوبالر و همکارانش)Stobbelaar 

et al., 2006 (به يزان دسترسير مثبت مي بر تأثيمبن 
ش دانش يست بر افزايط زي مح‐ ياطالعات کشاورز

 بر نقش يا جهين نتيچن. ک مطابقت داردي ارگانيکشاورز
ش ي در افزاي گروهيها  و رسانهي آموزشيها مهم سازمان

دار ي پايها ستميدانش و اطالعات افراد در مورد س
 يک، در راسـتاي ارگانـيـژه کـشاورزيو  و بـهيکشـاورز

ت مخرب راي و تأثيطيمح ستيکمـک به کاهـش اثـرات ز
ر موجـودات ي بر سالمت انسان و ساي صنعتيکشاورز

  .دينما يد ميزنـده تـأک
   مستقل پژوهشيرهاي متغيب همبستگيس ضراي ماتر‐٣جدول 
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            ١  نگرش کلّي زيست محيطي
           ٣٩/٠**  نگرش نسبت به سالمتي
         ٤٤/٠** ٤١/٠**  نگرش نسبت به تغذيه

       ٢/٠* ‐٠٠١/٠  ٠٣/٠  دانش کشاورزي ارگانيک
     ‐٠٢/٠  ٢/٠ ٢٤/٠** ٢٨/٠**  نگرش نسبت به هنجار اجتماعي

  ١  ٣/٠١/٠**  ١/٠  ٠٦٦/٠  ١٦/٠   محيط زيست‐کشاورزيدسترسي به اطالعات 
  ٠٥/٠داري در سطح   معني*          
  ٠١/٠داري در سطح   معني**          
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، سابقه کار کارشناسان استان ٤     بر مبناي جدول 
 يم و مثبتي بر دانش کشاورزي اثر مستقيخوزستان دارا

 ٠٥/٠كه اين اثر در سطح ) ٣٧٥/٠(باشد  يک ميارگان
ن آن است که در يافته مبين يا). ٢شکل (دار است  يمعن

ت ي فعاليها استان خوزستان، هر چه تعداد سال
ک با الگوهاي يل ارتباط نزديشتر باشد، به دليکارشناسان ب

 و ارزيابي پيامدهاي آنها در طول دوران يمختلف کشاورز
ک ي ارگانيز در مورد کشاورزي نيشتريخدمت، دانش ب

ج حاصل از ي با نتايا افتهين يچن. ند نمودکسب خواه
 ,Padel & Lampkin(و ) Wheeler, 2005(مطالعات 

دار سابقه کار  ير مثبت و معني بر تأثيمبن) 1999
ک آنها ي ارگاني بر دانش کشاورزييايکارشناسان استرال

  . مطابقت دارد
  

   تجزيه اثرات متغيرها بر دانش کشاورزي ارگانيک‐٤جدول 
 اثر  متغير

  مستقيم
  اثرغير
  مستقيم

علّي کلاثر

  ‐٤/٠  ‐٢٧/٠ ‐١٧٤/٠  سن
  ٥٦/٠  ١٨٦/٠  ٣٧٥/٠  سابقه کار

  ٠٣/٠  ٠  ٠٣/٠  نگرش کلّي زيست محيطي
 ‐٠٩٧/٠  ٠٠٧/٠  ٠٩/٠  نگرش نسبت به سالمتي
  ٢/٠  ٠٠٧/٠  ٢١٧/٠  نگرش نسبت به تغذيه

  ‐٠٥/٠  ٠٠٥٦/٠ ‐٠٥٧/٠  نگرش نسبت به هنجار اجتماعي
‐ات کـشاورزي  دسترسي به اطالع  

  زيست محيط
٣٤/٠  ٠١٥٤/٠  ٣٥٧/٠  

      
، يدهد که نگرش نسبت به سالمت ي نشان  م٢  شکل 

  کي ارگاني بر دانـش کشاورزيدار ير معنيتأث
دهد که نگرش افراد نسبت  يافته نشان مين يا. ندارد
 ييتنها ر افراد جامعه بهيا ساي خود، خانواده و يبه سالمت

ک ي ارگانيانش در مورد کشاورز بر کسب دير چندانيتأث
ن شکل يطور که در ا اما همان. گذارد يتوسط افراد نم

 ير بر نگرش کليق تأثير از طرين متغيشود، ا يمشاهده م
جدول (باشد  يدار نيز م يكه معن) ٢٣٦/٠ (يطيزيست مح

اثر غيرمستقيمي بر افزايش دانش كشاورزي ) ٢ و شكل ٥
، ٢ و شکل ٥ جدول يادر واقع، بر مبن. ک دارديارگان

م مثبت و ير مستقي با تأثينگرش افراد نسبت به سالمت
ش ي موجب افزايطي زيست محيدار بر نگرش کلّ يمعن

 يطيمح ستي کارشناسان نسبت به مسائل زيتوجه و نگران
افته، نتايج حاصل از ضريب همبستگي ين يا. شود يم

 ين متغيرهايدار ب يرسون مبني بر رابطه مثبت و معنيپ
 كه يطي زيست محي و نگرش کلّينگرش نسبت به سالمت

م و ير مستقيتأث. كند ي آمده است را تأييد م٣در جدول 
  ي بر نگرش کليمثبت نگرش نسبت به سالمت

 & Buzby(ج حاصل از مطالعات ي، نتايطيمح ستيز

Skees, 1994( ،)Travisi & Nijkam,  2005 ( و)Gotschi 

et al., 2007 (افراد نسبت به يکه نگران  ني بر ايمبن 
ر افراد جامعه باعث ي خانواده و ساي خود، اعضايسالمت
 يطيمح ستي آنها نسبت به مسائل زيش توجه و نگرانيافزا

ن رفتن تنوع ي از ب  هوا وي آب، آلودگيهمچون آلودگ
  .شود، مطابقت دارد ي ميستيز

  
   تجزيه اثرات متغيرها بر نگرش کلّي زيست محيطي‐٥جدول 

اثر   تغيرم
 مستقيم

 اثرغير
 مستقيم

 اثر علّي
  کل

  سن
  سابقه کار

  نگرش نسبت به سالمتي
  نگرش نسبت به تغذيه

  نگرش نسبت به هنجار اجتماعي
‐دسترسي بـه اطالعـات کـشاورزي     

  زيست محيط

٢٤/٠‐  
١١٨/٠  
٢٣٦/٠  
٢٤/٠  
١٥٤/٠  
٠٥٦/٠ 

٠١/٠‐  
٠٢/٠‐  
٠  
٠  
٠٨٧/٠  
٠٢٨/٠  

٢٥/٠‐  
٠٩٨/٠ 
٢٣٦/٠ 
٢٤/٠  
٢/٠  
٠٨/٠  

       
توان   مي٥ و جدول ٢   همچنين، با مشاهده شکل 

دريافت که نگرش نسبت به تغذيه نيز همانند نگرش 
دار بر  نسبت به سالمتي از طريق تأثير مستقيم معني

و تقويت ) ٢٤/٠(نگرش کلي زيست محيطي کارشناسان 
طور غيرمستقيم سبب بهبود دانش  اين نگرش، به

ن يافته با مطالعات اي. گردد کشاورزي ارگانيک مي
)Gotschi et al., 2007 (اي  چنين يافته. مطابقت دارد

دهد كه افزايش توجه افراد نسبت به نحوه تغذيه  نشان  مي
تواند  نمايند، مي و کيفيت ميوه و سبزيجاتي که استفاده مي

طور غيرمستقيم سبب تالش آنها براي کسب دانش  به
ون کشاورزي بيشتر در مورد يک سيستم کشاورزي همچ
تري را توليد  ارگانيک شود که قادر است مواد غذايي سالم

  . نمايد
 ٣  نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون در جدول 

  و p > ٠١/٠(نيز بر رابطه مثبت بين اين دو متغير  
٤١/٠r= (نمايد تأكيد مي.  
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 اثرات متغيرهاي سن، سابقه کار، نگرش  تجزيه‐ ٦جدول 
 ‐تماعي و دسترسي به اطالعات کشاورزينسبت به هنجار اج

  محيط زيست بر نگرش نسبت به سالمتي
ــر علّــي اثر غيرمستقيماثر مستقيم  متغير اث

  کل
  ٠٤/٠  ٠٢/٠  ٢/٠  سن

  ‐٢٣/٠  ‐٠٥/٠  ‐١٨/٠  سابقه کار
 ٢٣٢/٠  ٠  ٢٣٢/٠نگرش نسبت به هنجار اجتماعي 
‐دسترسي به اطالعات کشاورزي   

 ٠٣٥/٠  ٠  ٠٣٥/٠  زيست  محيط

  
دهد كه اثر مستقيم نگرش نسبت   نشان مي٢    شكل 

دار  يبه هنجار اجتماعي بر دانش كشاورزي ارگانيك معن
 يق نگرش نسبت به سالمتياما اين متغير از طر. نيست

مي بر دانش يرمستقير غيتأث) ٢ و شکل ٦جدول (
ر يتأث. کارشناسان در مورد كشاورزي ارگانيك دارد

ق ي از طرينجار اجتماعم نگرش نسبت به هيرمستقيغ
 بر دانش کارشناسان استان ينگرش نسبت به سالمت

 خانواده، دوستان،  دگاهين آن است که ديخوزستان مب
ر بر نگرش ي با تأثي اجتماعيها ا سازمانيهمکاران و 

، منجر به يکارشناسان استان خوزستان نسبت به سالمت
انش ن نگرش در آنها شده و به دنبال آن کسب ديت ايتقو
 يک توسط آنها را در پي ارگانيشتر در مورد کشاورزيب

  .  خواهد داشت
  

 سن، سابقه کار، يرهايه اثرات متغي تجز‐٧جدول 
 به اطالعات ي و دسترسينگرش نسبت به هنجار اجتماع

  هيست بر نگرش نسبت به تغذيط زي مح‐ يکشاورز
اثــــــــر  متغير

  مستقيم
ــر اثــــــــ
 غيرمستقيم

اثـر علّــي
  کل

 ‐٢٩٦/٠  ‐٠٢٩/٠ ‐٢٦٧/٠  سن

  ١٩/٠  ‐٠١/٠  ٢/٠  سابقه کار
نگـــرش نـــسبت بـــه هنجـــار

 ١٥٦/٠  ٠  ١٥٦/٠  اجتماعي

ــات دسترســــي بــــه اطالعــ
 ٠٩٦/٠  ٠  ٠٩٦/٠  زيست   محيط‐کشاورزي

  
  گيري  نتيجه

     بسياري از مطالعات انجام شده در مورد كشاورزي 
اند كه اين نوع کشاورزي، ناپايدار بوده و  متداول نشان داده

. هاي اجتماعي و محيطي بسياري در پي داشته است نههزي
 از ي فراوانيها نهيز، هزيران ني كردن كشاورزي در ايصنعت
ها و انتقال آن به خاک  کش ق آفتي آب از طريل آلودگيقب

 هوا و ي، آلودگي و علوفه داميي مواد غذايها، آلودگ و دام
از . ت را به دنبال داشته اسيعياستفاده مفرط از منابع طب

ه بر يدار با تکي پايز تحقق کشاورزيرو، در کشور ما ن اين
جاد اختالل در عملکرد ي کشور و بدون اي نسبيها تيمز

 و يعي طبيها  و تعادليشناخت  بومي اساسيها چرخه
 الزم يي جوامع روستاي اجتماع‐ ي فرهنگيها ب جنبهيتخر

تواند  يک مي ارگانيان کشاورزين ميدر ا.  استيو ضرور
 و يطيمح ستي کاهش مشکالت زي از راهکارهايکي

 يدار کشاورزي به توسعه پايابي دستي براي و راهيسالمت
  .در کشور باشد

 در ي     با توجه به نقش مهم کارشناسان کشاورز
نه نشر و گسترش روشهاي كشاورزي ارگانيك، تالش يزم
ک ي ارگانيشتر دانش آنها نسبت به کشاورزي درک بيبرا
ق با توجه به مدل ين تحقيدر ا. ت استي اهميدارا

 يپژوهش به بررسي متغيرهاي مدل پيشنهادي بر رو
ک پرداخته ي ارگانيدانش كارشناسان نسبت به کشاورز

  . شده است
 به اطالعات يش دسترسيها، افزا      با توجه به يافته

ست سبب بهبود دانش يط زي در مورد محيکشاورز
ک ي ارگانيت به کشاورزکارشناسان استان خوزستان نسب

 يشتري بيبه عبارت ديگر، هر چه منابع اطالعات. شود يم
ار کارشناسان يست در اختي ز طي و محينه کشاورزيدر زم

باشد، دانش آنها در مورد پايداري كشاورزي و بويژه 
ن رو نقش ياز ا. كشاورزي ارگانيك افزايش خواهد يافت

ش ي در افزايه گرويها  و رسانهي آموزشيها مهم سازمان
 و کمک يطيمح ستينه مسائل زيدانش و اطالعات در زم

د همواره ي را بايدار کشاورزيستم پايک سي به يابيبه دست
  . مدنظر داشت

 در مورد ي     نگرش نسبت به هنجار اجتماع
هاي  ـک و استفاده از ديدگاهي ارگانيـرش کشـاورزيپـذ

ناسان نسبت م دانش کارشيافراد و منابع مهم بطور مستق
اما با . دهد يک کارشناسان را افزايش نمي ارگانيبه کشاورز

 خود و جامعه، يبهبود نگرش كارشناسان نسبت به سالمت
ک ي ارگانيم سبب بهبود دانش کشاورزيرمستقيطور غ به

  . گردد يکارشناسان م
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    يكي از اقدامات بسيار مهم براي حركت به سمت 
تغيير و تقويت ايستارهاي پايداري و كشاورزي ارگانيك، 

 يها ق ارائه آموزشيمحيطي كارشناسان از طر زيست
  ها، بهبود نگرش ن با توجه به يافتهيهمچن. گوناگون است

كارشناسان نسبت به سالمتي خود و جامعه و همچنين 
بهبود نگرش نسبت به وضعيت تغذيه، سبب تقويت نگرش 

هبود نگرش ن راستا، بيدر ا. محيطي آنها خواهد شد زيست
ه سبب تقويت ي و نگرش نسبت به تغذينسبت به سالمت

 يق بهبود نگرش کلّيدانش كشاورزي ارگانيك از طر
  .شود  کارشناسان مييطيست محيز

  ها پيشنهاد
دهنده رابطه   پژوهش حاضر نشانيها افتهي     اگرچه 

 در ي کارشناسان به اطالعات کشاورزين دسترسيمثبت ب
 يانش آنها نسبت به کشاورزست و ديط زيمورد مح

ن ي به ايزان دسترسين ميانگيباشد، اما م يک ميارگان
از آنجا که . ن استيين قشر از افراد پاين اياطالعات در ب
 كسب دانش در مورد يك ايده جديد، يشرط الزم برا

ده است، ي در مورد آن اي به منابع اطالعاتيدسترس
اورزي ارگانيك و شود كه اطالعات در مورد كش پيشنهاد مي

هاي مختلف و همچنين  هاي آن از طريق رسانه شيوه
نهادها و موسسات ذيربط در اختيار كارشناسان قرار داده 

اندرکاران  تنها سبب بهبود دانش دست اين امر، نه. شود
شود، بلکه نقش  ک ميي ارگاني نسبت به کشاورزيکشاورز

ن ي ايايزا نسبت به مي در آگاه کردن اذهان عمومييسزا به
ت از آن ي حماينه براي و فراهم کردن زميستم کشاورزيس

  . نده خواهد داشتيدر آ
 پژوهش حاضر نشان داد، يها افتهيطور که       همان

ز از عوامل مؤثر ي کارشناسان نيطيمح ستي زينگرش کلّ
ز، ينه نين زميدر ا. ک آنها استي ارگانيبر دانش کشاورز

 در بهبود ايستارهاي ينقش مهم قادرند يرسان ابزار اطالع
 يها محيطي كارشناسان نسبت به بحران زيست

 و آگاه کردن آنها در مورد نقش استفاده يطيمح ستيز
ها  ن بحرانيجاد اي در اييايميه از کودها و سموم شيرو يب
 کسب اطالعات ي برايق مشوقين طريند و از ايفا نمايا
ژه يو  و بهيدار کشاورزي پايها ستميشتر در مورد سيب

  . ک باشندي ارگانيکشاورز
 ييها  توسط ارگاني بهداشتيها  برنامهي     اجرا

، در مورد ي جمعيها ا رسانهيهمچون وزارت بهداشت و 

ت، يفيح و استفاده از مواد سالم و باکيه صحيت تغذياهم
کنندگان نسبت به  ن آگاه کردن کشاورزان و مصرفيهمچن

 ييايمي مواد شيات حاوجيها و سبز وهيمضرات مصرف م
ک ي ارگانين افراد نسبت به کشاورزيش عالقه ايباعث افزا
  ق ين طريشده و از ا

ه ي توجي برايررسمي آموزش غيها  برنامهي     اجرا
ها و  وهيشتر كارشناسان نسبت به مضرات مصرف ميهرچه ب
تنها سبب ارتقاء  ، نهييايمي مواد شيجات حاويسبز
ن امر خود مشوق و يشود، بلکه ا ي در جامعه ميسالمت
 کسب دانش ين افراد برايشتر  اي تالش بي برايمحرک

  . ک خواهد بودي ارگانيشتر در مورد کشاورزيب
ح يت داشتن دانش صحيت، با توجه به اهمي     در نها
، يک توسط کارشناسان کشاورزي ارگانينسبت کشاورز
دانش  افزايش ي برايجي ترو‐ ي آموزشيها گسترش برنامه

 ي کشاورزيها ج درباره مؤلفهيو مهارت کارگزاران ترو
 يها برنامه. گردد يشنهاد ميک در سطوح مختلف پيارگان
 يطيست محي در مورد مشکالت زيد ارائه آگاهي بايآموزش
. رديز در بر گي متداول را ني کشاورزي منفيامدهايو پ

 يايد در مورد مزاي نه تنها بايکارشناسان کشاورز
 ياموزند، بلکه الزم است چگونگيک بي ارگانيکشاورز
ت ي و رعايستم کشاورزين سي ايها  مؤلفهياجرا

منظور آموزش به کشاورزان و  ز بهي آن را نياستانداردها
 يها ن راستا، سازمانيدر ا. رندياد بگير افراد عالقمند يسا
ن ي ضمن خدمت و همچنيها دهنده آموزش ارائه

ش دانش ي در افزايتوجه ابل نقش قي کشاورزيها دانشکده
ن امر، الزم يبا توجه به ا.  ارگانيك دارندينسبت به کشاورز

ن مؤسسات، با استفاده از متخصصان باتجربه، اقدام ياست ا
 يها  کالسي برگزاري برايق و اصولي دقيها يزير به برنامه
همچنين به . نديک نماي ارگاني در رابطه با کشاورزيآموزش

اي تخصصي در زمينه آموزش  اد رشتهرسد، ايج نظر مي
كشاورزي ارگانيك و اصول مختلف آن در مقطع 
 يكارشناسي ارشد، براي تربيت متخصصان کشاورز

 يق برايک، افزايش توجه و دانش عموم مردم و تشويارگان
  .   اين سيستم كشاورزي مؤثر خواهد بوديسو حرکت به

 ساختار بخش يژگي    در مجموع، با توجه به و
ران، حرکت ي اي و نقش آن در توسعه اقتصاديشاورزک
ستم ين سيت از ايک و حماي ارگاني کشاورزيسو به

تواند سبب حفظ منابع طبيعي و  ي تنها م  نهيکشاورز
 و مهاجرت و يکاريست شود، بلکه با توجه به بيط زيمح
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 با ي محصوالت کشاورزيت ورود به بازارهايا محدودي
تواند  ين روش ميدات با اي، تولي صنعتياستاندارد کشورها

عالوه بر .  کشور به وجود آوردي را در بخش کشاورزيتحول
 ي از راهکارهايکيتواند  يک مي ارگانين، کشاورزيا

ند يوه کاربر بوده و فراين شيرا ايز باشد، زي نييزا اشتغال
ت يرو، با توجه به اهم نياز ا. ار کم استي آن بسيا هيسرما

 ي بر رويتر در سطح ملّ عي وسيا لعهموضوع، انجام مطا

 قابل يتواند شواهد آمار ي ميکارشناسان کشاورز
ن يک اي ارگانيزان دانش کشاورزي در مورد ميتر توجه

 دانش آنها ارائه داده و يرها بر رويگر متغير ديافراد و تأث
ق در ي دقيها يزير  انجام برنامهينه را برايجه زميدر نت
  .ديک در کشور فراهم نمايارگان ي کشاورزينه اجرايزم
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