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بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به کشت محصول ارگانیک در میان گوجهفرنگیکاران استان البرز
*3

محسن شوکت فدایی ،1محمد خالدی ،2الهام صادقی
 .1دانشیار اقتصاد کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
 .2استاديار اقتصاد کشاورزی و عضو هیئت علمی مؤسسة پژوهشهای برنامهريزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعة روستايی
 .3کارشناس ارشد اقتصاد کشاوری دانشگاه پیام نور تهران
(تاريخ دريافت -91 /8 /29 :تاريخ تصويب)92 /4 /5 :

چکیده
اين مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر تمايل گوجهفرنگیکاران به کشت محصول ارگانیک در سال زراعی
 1390 -1389در استان البرز پرداخته است .برای اين منظور ،از تحلیل توصیفی و مدل اقتصادسنجی
الجیت استفاده شده است .بر اساس نتايج تحلیل توصیفی ،از میان  90نفر از پاسخگويان 42/2 ،درصد به
تبديلشدن به کشاورزی ارگانیک تمايل مثبت نشان دادند .نتايج مدل اقتصادسنجی الجیت نشان میدهد
متغیرهای سابقة کشت ،میزان سواد ،رعايت اصول بهداشتی ،نگرش مثبت به محیط زيست رابطة مثبت و
معنیدار و متغیرهای میزان سن ،میزان مصرف کود و سموم شیمیايی رابطة منفی و معنیدار با تمايل به
کشت ارگانیک

داشت.

طبقهبندی .O13, Q55, Q56, P28 :JEL
واژههای کلیدی :استان البرز ،کشاورزی ارگانیک ،گوجهفرنگی.
مقدمه
کشاورزی ارگانیک در واقع انجامدادن فعالیتهای کشاورزی به
صورت پايدار است که نظام تلفیقی کشاورزی بر پاية اصول
بومشناسی را شکل میدهد .در کشاورزی ارگانیک ،کشاورزان
به جای استفاده از کودهای شیمیايی ،با عملیاتی که در خاک
انجام میدهند و با کمک چرخة عناصر غذايی در خاک ،موجب
حاصلخیزی آن میشوند .در اين روش ،از علفکشها،
آفتکشها يا موجودات حاصل از مهندسی ژنتیک استفاده
نمیشود .اهداف اصلی نظامهای تولید ارگانیک ،بهینهسازی
تولید و افزايش کیفیت محیط زيست و رفاه جامعه است
( .)Wallace, 2005در دهة  ،1980کشاورزی ارگانیک در سطح
جهان حیات تازهای پیدا کرد .تولید مواد غذايی ارگانیک يکی
از بخشهايی است که باالترين رشد را در صنعت مواد غذايی
جهان دارد .بر اساس گزارشهای  FIBLو ،IFOAM
زمینهايی با کشاورزی ارگانیک در سال  ،2009افزايش 2
* نويسندة مسئول:

میلیون هکتاری يا حدود  6درصد را نسبت به سال 2008
نشان میدهد .همزمان با افزايش تولید محصوالت ارگانیک
تقاضا برای مصرف اين محصوالت نیز بهطور موازی افزايش
يافته است .فروش مواد غذايی ارگانیک نیز در اروپا و شمال
آمريکا رشد سريعی داشته است .افزايش تقاضای داخلی و
بینالمللی مواد غذايی ارگانیک در کنار نگرانیهای زيست
محیطی ،سیاستگذاران و دولتها را برای تشويق تولیدات
ارگانیک تحريک کرد .اين برنامهها در کشورهای مختلف از
تنوع زيادی برخوردارند؛ برای مثال کشورهای اروپايی از طريق
پرداخت يارانه به تولیدات ارگانیک ،کشاورزان ارگانیک را
حمايت کردهاند ( .)Khaledi, et, al., 2000بر اساس
بررسیهای انجامگرفته ،عواملی را که محرک تبديل به
کشاورزی ارگانیک است بهطور کلی به عوامل اقتصادی و غیر
اقتصادی تقسیم میکنند ( .(Acs, 2006برخی مطالعات بر
مسائل مالی و اقتصادی تبديل به کشاورزی ارگانیک تأکید
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کردهاند .از جملة اين مطالعات میتوان به تحقیق
 )1997( Clark & Stonehouseدر کانادا اشاره کرد که مزارع
تولید لبنیات ارگانیک را بررسی کردند و به اين نتیجه رسیدند
که هزينههای باالی کودهای ترکیبی و نگرانی در مورد محیط
زيست داليل اصلی کشاورزان برای انتخاب روشهای ارگانیک
است .مطالعاتی نیز در زمینة پذيرش و انتشار کشاورزی
ارگانیک انجام گرفته است؛ برای مثال  )2001( Padelدر يک
مطالعة جامع به بررسی رفتار پذيرش نوآوری کشاورزی
ارگانیک براساس الگوی پذيرش /انتشار پرداخت و رفتار
پذيرش و انتشار کشاورزی ارگانیک را طی دو دهة گذشته با
فرايند انتشار ساير نوآوریها مقايسه کرد .در پژوهشی ديگر که
در بین کشاورزان فنالندی انجام گرفت ،نگرانیهای زيست
محیطی دلیل اصلی کشاورزان در تبديل به کشاورزی ارگانیک
بوده است و داليل اقتصادی در رتبة بعدی قرار داشتهاند.
(Anderson & colleagues .)Midmore & colleagues, 2001
( )2005در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب
روشهای کشاورزی ارگانیک در بخش محصوالت تازهخوری در
کالیفرنیا با استفاده از تحلیل رگرسیون الجیت به اين نتیجه
رسیدهاند که متغیرهای فروش کل ،بازاريابی بیواسطه ،مقدار
محصول و سطح زير کشت ،سن کشاورزان و استفاده از
کامپیوتر معنیدار هستند)2010( Khaledi & colleagues .
پذيرش کامل در برابر پذيرش جزئی کشاورزی ارگانیک در
ساسکاچوان کانادا را ارزيابی کردند .هدف آنها از مطالعه اين
بود که بررسی کنند چرا برخی از کشاورزان بخشی از زمین
خود و ساير کشاورزان ارگانیک تمام سطح زير کشت را به
کشاورزی ارگانیک اختصاص میدهند )2010( soleimani .با
هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش عملیات کشاورزی پايدار در
بین گندمکاران شهرستان عنبرآباد با استفاده از مدل
رگرسیونی پروبیت نشان داد که متغیرهای تماس با مروج،
سواد ،مالکیت زمین زراعی و نیروی کار خانوادگی تأثیر مثبت و
معنیدار بر پذيرش عملیات کشاورزی پايدار از سوی نمونة
مطالعهشده داشتهاند )2001( Salami & Khaledi .در پژوهشی
با عنوان تأثیر فناوری کنترل بیولوژيک با آفت کرم ساقهخوار
برنج بر استفاده از آفتکشها در استان مازندران با برآورد مدل
لوجیت ،رابطة منفی و معنیداری را میان پذيرش فناوری نوين
مبارزه با آفات و کاربرد سموم شیمیايی علیه اين آفتکشها را
نشان میدهند )2009( Saleh & mafi .در مقالهای با عنوان
برآورد میزان تمايل به پرداخت برای محصوالت ارگانیک
(مطالعة موردی :محصوالت سبزيجات و خیار در استان گیالن
sholubi,

و تهران) با برآورد مدل الجیت نشان دادند متغیرهای درآمد و
سابقة ابتال به سرطان در میان اقوام ،اثر مثبت و معنیداری بر
میزان تمايل به پرداخت برای خیار ارگانیک داشتند.
با توجه به تأثیر کشاورزی ارگانیک در زمینة کاهش
استفاده از سموم و کودهای شیمیايی و حفظ محیط زيست و
خاک و تنوع زيستی و جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی و
زيرزمینی و تولید محصوالت با کیفیت ،لزوم توجه به کشت
ارگانیک و توسعة آن احساس میشود .ايران از پتانسیل بااليی
در تولید محصوالت ارگانیک برخوردارست و بايد از اين
پتانسیلها به عنوان يک امتیاز در تولید محصوالت ارگانیک
استفاده کند .تولید محصوالت ارگانیک در کشور ما ،با توجه به
شرايط خشک محیطی و فراوانی نیروی کار ،اقتصادیتر و
آسانتر از ديگر مناطق جهان به نظر میرسد ). Nasr isfahani
 )& merfenderski, 2005طبق اظهار نظر کارشناسان ،در
کشور ما بیش از  113هزار هکتار محصوالت زراعی و حدود
 125هزار هکتار از محصوالت باغی بدون استفاده از کود و سم
شیمیايی تولید میشود ) .(Bagher zade, 2006با آموزش
صحیح تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و آگاهکردن آنها از
خطرهای باقیماندة سموم آفتکشها بر سالمتی و معرفی
محصوالت ارگانیک به عنوان مواد غذايی عاری از باقیماندة آفت
کشها و مواد شیمیايی ،طعم خوب ،محتوای ويتامین و مادة
خشک بیشتری که اين محصوالت نسبت به محصوالت معمولی
دارند ،میتوان اين محصوالت را در الگو و سبد غذايی بیشتر
مردم جای داد و ايمنی و سالمت جامعه را تضمین کرد
) .(Binam, 2002همچنین ،با توجه به حساسیت کشورهاى
واردکننده دربارة مواد شیمیايی باقیمانده بر مواد غذايى و
میوهها ،امکان برگشتخوردن محصوالت صادراتى ايران به اين
کشورها افزايش مىيابد؛ بنابراين براى آسیبنديدن صادرات
محصوالت کشاورزى بايد حساسیت بیشترى به صادرات
محصوالت کشاورزی داشته باشیم .با توجه به اينکه بخش
مهمی از سبد غذايی مردم را محصول گوجهفرنگی تشکیل
میدهد که به صورت تازهخوری و فراوریشده مصرف میشود
و البته صادرات محصول گوجهفرنگی به صورت فراوریشده
(رب گوجهفرنگی) ،توجه به ارگانیکبودن اين محصول بیشتر
احساس میشود .با توجه به کشت مخلوط گوجهفرنگی با ساير
محصوالت کشاورزی ،اين محصول به معیارهای کشت ارگانیک
نزديکتر است؛ بنابراين با توجه به مطالب ذکرشده ،بررسی
میزان تمايل کشاورزان به کشت محصول ارگانیک به عنوان
اصلیترين عامل در فرايند تولید محصول احساس نیاز میشود
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تا مشکالت کشت ارگانیک نیز از ديدگاه آنها بررسی شود و
عوامل مؤثر بر تمايل آنها به کشت ارگانیک نیز سنجیده شود؛
بنابراين در اين مطالعه میزان تمايل کشاورزان به تولید
محصوالت ارگانیک و موانع و عوامل اصلی تأثیرگذار بر تمايل
به کشت محصوالت ارگانیک بررسی شده است.
روش تحقیق
اين تحقیق از نوع پژوهشهای توصیفی– پیمايشی است و
ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه است و برای جمعآوری
اطالعات از مصاحبه استفاده شد .در اين پژوهش ،جامعة مورد
نظر تمام گوجهفرنگیکاران مشغول زراعت در سال زراعی
 1390 -1389در استان البرز هستند .حجم نمونه از طريق
فرمول کوکران حدود  78نفر به دست آمد که برای دقت
بیشتر به  90نفر افزايش يافت .نحوة محاسبة حجم نمونه در
زير مالحظه میشود:
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نمونهگیری با استفاده از روش تصادفی ساده انجام گرفت،
به اين ترتیب که پرسشنامهها به صورت تصادفی در بین
گوجهفرنگیکاران استان البرز به روش مصاحبة حضوری
تکمیل شد .با توجه به اينکه يکی از اهداف اين تحقیق،
بررسی تمايل به کشت ارگانیک بر حسب متغیرهايی چون
سن ،تجربه ،میزان سواد و  ...است ،هر فرد مطالعهشده به
کشاورزی ارگانیک تمايل دارد يا ندارد؛ به عبارت ديگر متغیر
وابسته ،که در اينجا میزان تمايل است ،دو مقدار اختیار
میکند :يک ،برای زمانی که فرد به کشت ارگانیک تمايل
دارد و صفر ،برای زمانی که فرد تمايلی برای کشت ارگانیک
ندارد .برای تخمین چنین مدلهايی از سه نوع مدل احتمال
خطی ( ،)LPMالجیت ( )Logitو پروبیت ( )Probitمیتوان
استفاده کرد .با توجه به برتری مدل الجیت از جنبههای
مختلف ،در اين پژوهش از مدل الجیت به شرح زير برای
تخمین مدل استفاده شده است .اگر  X iمیزان سن
کشاورزان به عنوان متغیر مستقل و  Yiتمايل به کشت
ارگانیک به عنوان متغیر وابسته باشد Yi ،به دو گروهY=1 -
اگر کشاورز نسبت به کشت محصول ارگانیک تمايل داشته
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باشد و  Y=0اگر کشاورز نسبت به کشت محصول ارگانیک
تمايل نداشته باشد -تقسیم میشود .در چنین مدلهايی که
 Yiبه دو گروه تقسیم میشود ،از مدل الجیت استفاده
میشود .اگر مدل زير را در نظر بگیريم:
()2

1

1 e

 (1 2 X)i

Pi  E(Y  1) 

که  eپاية لگاريتم طبیعی است .برای راحتی بحث ،معادلة باال
به شکل معادلة پايین بازنويسی میشود:
1
()3
1  e z
که در آن  Zi  1  2 Xiاست .معادلة باال با عنوان تابع
Pi 

i

توزيع تجمیعی لوجستیک معروف شد .همانطور که مالحظه
میشود Pi ،نه تنها بر حسب  Xبلکه بر حسب  ها نیز غیر
خطی است .اين امر به اين معنی است که روش معمول OLS
ديگر برای تخمین پارامترهای مدل مذکور قابل کاربرد نیست،
اما بهراحتی میتوان رابطة مذکور را به صورت رابطة زير
تبديل کرد که در آن رابطة خطی بر حسب پارامترها وجود
دارد .اگر  Piيعنی احتمال تمايل به کشت ارگانیک با رابطة
 2بیان شده باشد )1- Pi ( ،که احتمال بیتمايلی به کشت
ارگانیک است ،به قرار زير است:
1
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بر آلترناتیو آن است که در اينجا بیانگر میزان برتری احتمال
وقوع تمايل به کشاورزی ارگانیک بر وقوعنیافتن آن است .اگر
از رابطة  4لگاريتم طبیعی بگیريم ،نتیجة جالب توجه زير به
دست میآيد:
()6

 p 
Li  ln  i   Zi  1  2 Xi
 1  pi 

فرمول نهايی نشان میدهد که  Lلگاريتم نسبت برتری يا
مزيت است ،نه تنها بر حسب  Xبلکه بر حسب پارامتر نیز
خطی است .در باال L ،به نام الجیت معروف است و اسم مدل
الجیت به مدل باال اطالق میشود .در رابطة باال( 2 ،ضريب
زاويه) میزان تغییر در  Lرا به ازای يک واحد تغییر در  Xيا به
عبارت ديگر میزان تغییر در لگاريتم نسبت برتری يا مزيت
(تمايل به کشاورزی ارگانیک) را به ازای يک واحد تغییر در
میزان سن اندازه میگیرد.
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جدول  .1رتبهبندی میزان تمایل کشاورزان
میزان تمایل

تمايلنداشتن
52
57/8

فراوانی درصد

مأخذ :یافتههای تحقیق
 =1تمایلنداشتن =5 ،تمایل خیلی زیاد

کم
27
30

نتایج و بحث
الف) تحلیل توصیفی

در جدول  ،1میزان تمايل گوجهفرنگیکاران به کشت
محصول ارگانیک در آينده بررسی شده است.
همانگونه که در جدول  1نشان داده شده است42/2 ،
درصد کشاورزان به تبديل به کشاورزی ارگانیک در آينده تمايل
دارند که از اين رقم  30درصد دارای تمايل کم و  6/7درصد
دارای تمايل متوسط و  3/3درصد دارای تمايل زياد و  2/2درصد
تمايل خیلی زياد دارند .متوسط میزان تمايل کشاورزان با توجه
به جدول  1/62است که در سطح پايینی قرار دارد .البته
کشاورزان تمايل مثبت به کشت ارگانیک را منوط به بهبود
زيرساختهای اقتصادی و اجتماعی ذکر کردهاند؛ بنابراين دولت
بايد زمینههای اجتماعی و اقتصادی الزم برای تشويق کشاورزان
را بررسی کند و شرايط الزم را برای کشاورزان در زمینههای

زياد
3
3/3

متوسط
6
6/7

خیلی زياد
2
2/2

متوسط میزان تمايل
1/62

آموزشی و تشويقی فراهم کند .با توجه به نتايج جداول باال مبنی
بر بررسی میزان تمايل کشاورزان به کشت محصول ارگانیک،
مشخص میشود که میزان تمايل کشاورزان نسبت به کشت
محصوالت ارگانیک پايین است.
ب) دالیل استفادهنکردن از کشاورزی ارگانیک

در جدول  ،2داليل کشاورزان برای استفادهنکردن از
کشاورزی ارگانیک در حال حاضر بررسی شد .همانطور که
در جدول پايین نشان داده میشود ،پرريسکبودن کشاورزی
ارگانیک ،نبودن حمايت کافی از سوی دولت ،پرسودنبودن
کشاورزی ارگانیک ،نبودن بازار فروش ،دشواری دستیابی به
اطالعات و نداشتن دانش و مهارت برای مديريت مزارع
ارگانیک به عنوان داليل مهم ذکر شده است.

جدول  .2دالیل استفادهنکردن از کشاورزی ارگانیک
فراوانی ( درصد)

دالیل

کشاورزی ارگانیک پرريسک است

91/1

حمايت کافی از طرف دولت وجود ندارد

88/9

کشاورزی ارگانیک پرسود نیست

87/8

بازار فروش برای محصوالت ارگانیک وجود ندارد

86/7

دشواری دستیابی به اطالعات دربارة کشاورزی ارگانیک

85/6

نداشتن دانش و مهارت مورد نیاز برای مديريت مزرعة ارگانیک

85/6

مأخذ :یافتههای پژوهش

ج) الگوی اقتصادسنجی :مدل الجیت

برای نشاندادن میزان تأثیر متغیرهای مستقل استفادهشده
در مدل بر متغیر وابسته (میزان تمايل) از مدل اقتصادسنجی
الجیت استفاده شده است .در ستون اول و سمت راست
جدول  ،3متغیرهای استفادهشده در مدل تعريف شده است.
پارامتر برآوردی ،انحراف استاندارد ،سطح معنیداری و اثر
نهايی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته در
ستونهای ديگر جدول مشاهده میشود .در رديفهای پايین

جدول ،ضرايب تعیین مدل آورده شده است .با توجه به نتايج،
ضريب تعیین  Cox & Snellدر مدل برآوردی برابر 0/442
شده است و بیانگر آن است که متغیرهای توضیحی مدل،
حدود  44درصد تغییرات متغیر وابستة مدل را توضیح
دادهاند .ضريب تعیین  Nagelkerkeنیز  0/594شده است که
نشان میدهد متغیرهای مستقل توانستهاند حدود  59درصد
تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.
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جدول .3نتایج برآورد مدل الجیت
متغیرها

پارامتربرآوردی

انحراف استاندارد

سن
سابقة کشت
میزان سواد
میزان مصرف کود شیمیايی
میزان مصرف سموم شیمیايی
سطح زير کشت
آگاهی و آشنايی با کشاورزی ارگانیک
میزان استفاده از کشت مخلوط
رعايت اصول بهداشتی
نگرش مثبتتر به محیط زيست
عدد ثابت

-0/233
0/309
0/238
-0/004
-0/312
0/03
0/096
1/09
1/533
1/382
4/635
0/442
0/594

0/09
0/102
0/114
0/002
0/117
0/337
1/244
0/780
0/722
0/67
3/231

Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square

معنیداری

اثر نهایی

**

-0/151
0/263
0/922
0/0029
-0/196
-0/022
0/0718
0/843
1/539
0/997

0/009
** 0/002
*0/037
*0/036
**0/008
0/928
0/939
0/162
*0/034
*0/039
0/151

مأخذ :یافتههای پژوهش
* معنیداری در سطح  1درصد

** معنیداری در سطح  5درصد

از میان متغیرهای استفادهشده ،متغیرهای سطح زير کشت،
آگاهی و آشنايی با کشاورزی ارگانیک و استفاده از کشت
مخلوط ،تأثیر غیر معنیداری بر تمايل به کشت ارگانیک نشان
میدهند .در ادامه ،به بررسی متغیرهای معنیدار میپردازيم .با
توجه به نتیجة برآورد اثر نهايی ،افزايش هر سال به سن افراد،
احتمال تمايل به کشت ارگانیک از جانب زارعین را 0/151
درصد کاهش خواهد داد .اين نتیجه نشانگر آن است که
کشاورزان جوانتر به دلیل داشتن قدرت ريسک باالتر و میزان
سواد و آگاهی بیشتر ،به کشت محصول ارگانیک تمايل بیشتری
نشان میدهند .پژوهش  )2001( Amaniدر میان گندمکاران
استان خوزستان در زمینة پذيرش روشهای کشاورزی کمنهاده
و  )2005( Anderson & colleaguesبا بررسی عوامل مؤثر بر
انتخاب روشهای کشاورزی ارگانیک در بخش تازهخوری در
کالیفرنیا نیز به نتايج مشابهی رسیدهاند .با افزايش يک سال در
سابقة کشت افراد ،تمايل به کشت ارگانیک  0/263درصد
افزايش خواهد يافت .اين نتیجه نشان میدهد که کشاورزانی که
میزان تجربة بیشتری در کشت ارگانیک دارند ،تمايل بیشتری به
کشت ارگانیک نشان میدهند .نتايج پژوهشهای Maghsoodi
( )2005در شهرستان فريدونشهر در میان سیبزمینیکاران در
زمینة پايداری کشت نتیجة مشابهی را نشان میدهد .با توجه به
رابطة مثبت میان میزان سواد کشاورزان و تمايل نسبت به کشت
ارگانیک و برآورد اثر نهايی ،با افزايش هر سال به سالهای

تحصیل کشاورزان ،احتمال تمايل به کشت ارگانیک 0/922
درصد افزايش خواهد يافت؛ به عبارت ديگر ،کشاورزان با سطح
سواد باالتر به دلیل آگاهیشان از میزان خطرهای مواد شیمیايی،
تمايل بیشتری برای کشت محصول ارگانیک دارندSoleimani .
( )2010با بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش عملیات کشاورزی پايدار
در بین گندمکاران شهرستان عنبرآباد به نتیجة مشابهی رسید.
 )2004( Eravni and Darbanدر میان گندمکاران استان تهران
نیز به اين نتیجه رسیدهاند که دانش فنی -زراعی بهرهبرداران
بیشترين تأثیر مثبت را بر پايداری کشت دارد .رابطة منفی میان
میزان مصرف کود شیمیايی و تمايل به کشت ارگانیک و برآورد
اثر نهايی نشان میدهد که با افزايش يک واحد مصرف کود
شیمیايی ،تمايل به کشت ارگانیک  0/0029درصد کاهش
خواهد يافت؛ به عبارت ديگر ،کشاورزانی که کود شیمیايی
کمتری مصرف میکنند به کشت ارگانیک تمايل بیشتری نشان
میدهند .با توجه به اينکه مديريت مواد شیمیايی سمی از ارکان
توسعة پايدار است ،اين نتیجه با تئوری توسعة پايدار همجهت
است .همچنین ،پژوهش  )2005( Maghsoodiنیز در شهرستان
فريدونشهر در میان سیبزمینیکاران رابطة مشابهی با پايداری
کشت نشان داده است .رابطة منفی میان میزان مصرف سموم
شیمیايی و تمايل به کشت ارگانیک و برآورد اثر نهايی نشان
میدهد که با افزايش يک واحد مصرف سموم شیمیايی ،تمايل
به کشت ارگانیک  0/196درصد کاهش خواهد يافت؛ به عبارت
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ديگر ،کشاورزانی که از سموم شیمیايی کمتری استفاده میکنند
و از روشهای دستی و وجین برای کنترل علفهای هرز استفاده
میکنند ،تمايل بیشتری به کشت ارگانیک دارندSalami and .
 )2001( Khalediدر پژوهشی با عنوان تأثیر فناوری کنترل
بیولوژيک با آفت کرم ساقهخوار برنج بر استفاده از آفتکشها در
استان مازندران رابطة مشابهی را نشان میدهند.
رابطة مثبت میزان رعايت اصول بهداشتی به تمايل به
کشت ارگانیک و برآورد اثر نهايی نشان میدهد که با رعايت
اصول بهداشتی ،احتمال تمايل به کشت ارگانیک 1/539
درصد افزايش خواهد يافت؛ به عبارت بهتر ،کشاورزانی که
نسبت به کشاورزان ديگر اصول بهداشتی را در مزرعة خود
بیشتر رعايت میکنند ،تمايل بیشتری برای کشت محصول
ارگانیک دارند .همانطور که در جدول نتايج مدل الجیت
مشاهده میشود ،رعايت اصول بهداشتی بیشترين اثر نهايی را
در مدل داراست و اين نتیجه با استانداردهای کشاورزی
ارگانیک مطابقت دارد .با توجه به رابطة مثبت میان نگرش
مثبتتر به محیط زيست (پاسخ چگونگی نگرش کشاورزان به
محیط زيست از يک تا پنج رتبهبندی شده است) و تمايل به
کشت ارگانیک و برآورد اثر نهايی ،با افزايش نگرش مثبت به
محیط زيست تمايل به کشت ارگانیک  0/997درصد افزايش
خواهد يافت .در پژوهش Midmore and colleagues
( ،)1380که در بین کشاورزان فنالندی انجام دادهاند،
نگرانیهای زيستمحیطی دلیل اصلی کشاورزان در تبديل به
کشاورزی ارگانیک بوده است .در پژوهش Dubgard and
 )1988( Sorensenدر دانمارک ،انگیزة کشاورزان ارگانیک
حفظ محیط زيست بوده است .پژوهشهای sholubi , Clark
 )1997( & Stonehouseدر مزارع تولید لبنیات ارگانیک در
کانادا و  )2005( De Cockدر بلژيک نتايج مشابهی را نشان
میدهد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
نتايج تحقیق بیان میکند که از میان  90نفر از
پاسخدهندگان مطالعهشده 42/2 ،درصد به تبديلشدن به
کشاورزی ارگانیک دارای تمايل مثبت بودند و  57/8نفر به
تبديلشدن به کشاورزی ارگانیک تمايلی نشان ندادند.
متوسط میزان تمايل کشاورزان نشانگر تمايل پايین کشاورزان
نسبت به کشت ارگانیک است .نتايج تحلیل توصیفی نشان
داد که پرريسکبودن کشاورزی ارگانیک ،نبودن حمايت کافی
از سوی دولت ،پرسودنبودن کشاورزی ارگانیک ،نبودن بازار

فروش ،دشواری دستیابی به اطالعات و نداشتن دانش و
مهارت برای مديريت مزارع ارگانیک موانع عمدة انجامندادن
فعالیت زراعی ارگانیک ذکر شده است .نتايج برآورد
اقتصادسنجی نشان داد:
متغیر سن بر تمايل کشاورزان به کشت ارگانیک تأثیر
منفی و معنیداری دارد .اين نتیجهگیری نشانگر اين موضوع
است که کشاورزان جوانتر به دلیل داشتن سطح سواد باالتر
و قدرت ريسک بیشتر ،تمايل بیشتری به پذيرش کشاورزی
ارگانیک دارند؛ بنابراين در برنامههای مربوط به گسترش
کشت ارگانیک بهتر است بر کشاورزان جوانتر تمرکز
بیشتری شود.
متغیر تحصیالت تأثیر مثبت و معنیداری بر تمايل
کشاورزان به کشت ارگانیک دارد .با افزايش میزان تحصیالت
به دلیل افزايش آگاهی کشاورزان به مضرات استفاده از کودها
و سموم شیمیايی بر محیط زيست ،تمايل آنها به کشت
ارگانیک افزايش میيابد و با افزايش تحصیالت کشاورزان،
درک و انجامدادن روابط پیچیده در کشت ارگانیک آسانتر
خواهد بود؛ بنابراين در برنامههای مربوط به گسترش کشت
ارگانیک بهتر است بر کشاورزان باسوادتر تمرکز بیشتری
شود.
متغیر سابقة کشت تأثیر مثبت و معنیداری بر تمايل
کشاورزان نسبت به کشت ارگانیک دارد؛ يعنی با افزايش
میزان تجربة کشاورزان ،میزان تمايل آنها به کشت ارگانیک
افزايش میيابد؛ به عبارت ديگر ،میزان تجربه در میان
کشاورزان جوانتر تأثیر مثبتی دارد.
متغیر مصرف کود شیمیايی بر تمايل کشاورزان نسبت به
کشت ارگانیک تأثیر منفی و معنیداری دارد؛ به عبارت بهتر،
کشاورزانی که از کود شیمیايی بیشتری استفاده میکنند،
تمايل کمتری به کشت ارگانیک دارند.
متغیر مصرف سموم شیمیايی بر تمايل کشاورزان نسبت به
کشت ارگانیک تأثیر منفی و معنیداری دارد؛ به عبارت ديگر،
کشاورزانی که در مزارع خود از سموم شیمیايی کمتری استفاده
میکنند ،تمايل بیشتری نسبت به کشت ارگانیک دارند.
متغیر رعايت اصول بهداشتی تأثیر مثبت و معنیداری بر تمايل
کشاورزان به کشت ارگانیک دارد؛ به عبارت بهتر ،کشاورزانی که در
سطح مزرعه اصول بهداشتی را رعايت میکنند ،نسبت به ديگر
کشاورزان تمايل بیشتری به کشت ارگانیک دارند.
متغیر نگرش مثبتتر نسبت به محیط زيست تأثیر مثبت
و معنیداری بر تمايل کشاورزان نسبت به کشت ارگانیک
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 با آموزش کشاورزان و حمايت مالی آنان در مراحل عقیدة آنان را مبنی بر پرريسک،قبل از گذار و بعد از گذار
.بودن و پرسودنبودن کشاورزی ارگانیک برطرف کرد
 با ايجاد زيرساختهای الزم در زمینة گواهی،همچنین
محصوالت ارگانیک و گسترش بازار فروش و فرهنگسازی
 میتوان،مصرفکنندگان برای استفاده از اين محصوالت
.کشاورزان را به سمت کشت اين محصوالت سوق داد
 از آنجا که بین نگرش مثبتتر به محیط زيست وتمايل به کشت محصول ارگانیک رابطة مثبت و معنیداری
 نگرش، توصیه میشود سازمانهای ذیربط،وجود دارد
 توجه و، در ضمن.کشاورزان را به محیط زيست ارتقا دهند
تمرکز بیشتری به آن دسته از کشاورزانی شود که نگرش
.مثبتتری نسبت به محیط زيست دارند

 کشاورزانی که نگرش مثبتتری نسبت،دارد؛ به عبارت ديگر
 تمايل بیشتری نسبت به کشت،به محیط زيست داشته اند
.ارگانیک و استفادة کمتر از مواد شیمیايی دارند
: پیشنهادهای زير ارائه شده است،با توجه به نتايج
 با توجه به پايینبودن میزان اطالعات کشاورزان از توصیه میشود که با فراهمآوردن،کشت محصول ارگانیک
کارگاههای آموزشی و سمینار از سوی سازمانهای دولتی و
خصوصی (انجمن کشاورزی ارگانیک) و ايجاد ارتباط بین
کشاورزان ارگانیک و رايج (هرچند که تعداد کشاورزان
 اطالعات الزم در زمینة مراحل مختلف،)ارگانیک کم است
.کشت ارگانیک به اطالع و آموزش کشاورزان رايج برسد
 سازمانهای دولتی میتوانند از طريق سیاستهایحمايتی و تشويقی زمینة الزم را برای تبديل کشاورزان فراهم
.کنند
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