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 دهیچک
 یدر سال زراع کیبه کشت محصول ارگان کارانیفرنگگوجه ليعوامل مؤثر بر تما یبررس بهمطالعه  نيا

 یو مدل اقتصادسنج یفیتوص لیتحل منظور، از نيا یاستان البرز پرداخته است. برا در 1390 -1389

درصد به  2/42 ان،يپاسخگو از نفر 90 انیم از ،یفیتوص لیتحل جيبر اساس نتا .استفاده شده است تیالج

دهد یمجیت نشان ال یاقتصادسنج مدل جينتا .دادند نشان مثبت ليتما کیارگان یشدن به کشاورزليتبد

مثبت و  ةرابط ستيز طینگرش مثبت به مح ،یاصول بهداشت تيرعا سواد، زانیمکشت،  ةسابقمتغیرهای 

 به ليبا تمادار معنیمنفی و  ةرابط يیایمیمصرف کود و سموم ش زانیسن، م زانیم یرهایو متغدار معنی

  .داشت کیارگان کشت

  .JEL :O13, Q55, Q56, P28 یبندطبقه

 

 .یفرنگگوجه ک،یارگان یکشاورزاستان البرز،  :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه 
کشاورزی به های فعالیت دادن انجام واقع در کیارگان یکشاورز

اصول  ةيپابر  یکشاورز یقینظام تلفکه  استصورت پايدار 
 رزانکشاو ،کیارگان یکشاورز در. دهد یم شکل را یشناس بوم

که در خاک  یاتیبا عمل ،يیایمیش یاستفاده از کودها یبه جا
 موجبدر خاک،  يیعناصر غذا ةچرخدهند و با کمک یمانجام 

ها، کشعلفاز  ،روش نيشوند. در ایمآن  یزیحاصلخ
استفاده  کیژنت یموجودات حاصل از مهندس ايها  کش آفت

 یسازنهیبه ک،یرگانا دیتول یهانظام یشود. اهداف اصلینم
 است جامعه رفاه و ستيز طیمح تیفیک شيافزا و دیتول
(Wallace, 2005 در .)در سطح  کیارگان یکشاورز ،1980 ةده

. تولید مواد غذايی ارگانیک يکی دکر دایپ یاتازه اتیجهان ح
است که باالترين رشد را در صنعت مواد غذايی هايی بخشاز 

 ،IFOAMو  FIBL یهاگزارش. بر اساس دجهان دار
 2 شيافزا ،2009 سال در کیارگان یکشاورز با يیها نیزم

 2008درصد را نسبت به سال  6حدود  اي یهکتار ونیلیم
 کیمحصوالت ارگان دیتول شيهمزمان با افزا دهد.یمنشان 

موازی افزايش طور بهمحصوالت نیز  نيتقاضا برای مصرف ا
يی ارگانیک نیز در اروپا و شمال يافته است. فروش مواد غذا

آمريکا رشد سريعی داشته است. افزايش تقاضای داخلی و 
ستيزهای نگرانیمواد غذايی ارگانیک در کنار المللی  بین

را برای تشويق تولیدات ها دولتو اران ذگسیاستمحیطی، 
در کشورهای مختلف از ها برنامه. اين دکرارگانیک تحريک 

برای مثال کشورهای اروپايی از طريق  ؛تنوع زيادی برخوردارند
به تولیدات ارگانیک، کشاورزان ارگانیک را  ارانهيپرداخت 
(. بر اساس Khaledi, et, al., 2000)اند دهکرحمايت 

به  ليکه محرک تبدرا  یگرفته، عواملانجام یها یبررس
 ریو غ یامل اقتصادبه عو یطور کلبه است کیارگان یکشاورز
مطالعات بر  یبرخAcs, 2006). )کنند یم میتقس یاقتصاد

مالی و اقتصادی تبديل به کشاورزی ارگانیک تأکید ل ئمسا
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 ,sholubi به تحقیق توان میاين مطالعات  ةجمل. از انددهکر

Clark & Stonehouse (1997 در کانادا اشاره )مزارع د که کر
 دندیرس جهینت نيو به ا کردند یبررس را کیارگان اتیلبن دیتول

 طیدر مورد مح یو نگران یبیترک یکودها یباال یهانهيهزکه 
 کیارگان یهاروشانتخاب  یکشاورزان برا یاصل ليدال ستيز

پذيرش و انتشار کشاورزی  ةزمین. مطالعاتی نیز در است
در يک  Padel (2001)برای مثال  ؛ارگانیک انجام گرفته است

جامع به بررسی رفتار پذيرش نوآوری کشاورزی  ةمطالع
انتشار پرداخت و رفتار  ارگانیک براساس الگوی پذيرش/

گذشته با  ةدهپذيرش و انتشار کشاورزی ارگانیک را طی دو 
که  گريد یدر پژوهش. دکرمقايسه ها نوآوریانتشار ساير يند افر

ستيز یهاینگران، گرفتانجام  یکشاورزان فنالند نیدر ب
 کیارگان یبه کشاورز ليکشاورزان در تبد یاصل لیدل یطیمح

اند. داشتهقرار  یبعد ةرتبدر  یاقتصاد ليبوده است و دال
(Midmore & colleagues, 2001 .)Anderson & colleagues 
بر انتخاب ثر ؤمعوامل  یبا عنوان بررس یدر پژوهش (2005)

در  یخورتازهصوالت در بخش مح کیارگان یکشاورز یهاروش
 جهینت نيبه ا تیالج ونیرگرس لیبا استفاده از تحل ایفرنیکال
واسطه، مقدار یب یابيفروش کل، بازار یرهایاند که متغدهیرس

کشت، سن کشاورزان و استفاده از  ريمحصول و سطح ز
Khaledi & colleagues (2010 ) .هستنددار یمعن وتریکامپ

در  کیارگان یکشاورز یجزئ رشيذکامل در برابر پ رشيپذ
 نيمطالعه اها از . هدف آنکردند یابيساسکاچوان کانادا را ارز

 نیاز زم یاز کشاورزان بخش یبرخکنند چرا  یبررسبود که 
کشت را به  ريتمام سطح ز کیکشاورزان ارگان ريخود و سا

( با 2010) soleimani. دهندیماختصاص  کیارگان یکشاورز
 در پايدار کشاورزی عملیات پذيرش بر ثرؤم عوامل یف بررسهد

 مدلعنبرآباد با استفاده از گندمکاران شهرستان  بین
 مروج، با تماس متغیرهای که داد رگرسیونی پروبیت نشان

 و مثبت ثیرأت خانوادگی کار نیروی و زراعی زمین مالکیت سواد،
 ةنمون سوی از پايدار کشاورزیعملیات  بر پذيرش دارمعنی

 ی( در پژوهش2001) Salami & Khaledi .اندداشته شده مطالعه
خوار ساقه کنترل بیولوژيک با آفت کرموری افنبا عنوان تأثیر 

استان مازندران با برآورد مدل ها در کشآفتبرنج بر استفاده از 
داری را میان پذيرش فناوری نوين معنیمنفی و  ةرابطلوجیت، 

ها را کشآفتزه با آفات و کاربرد سموم شیمیايی علیه اين مبار
با عنوان  یامقاله( در 2009) Saleh & mafi دهند.مینشان 
 ارگانیک محصوالت برای پرداخت به تمايل میزان برآورد

 گیالن استان در خیار و سبزيجات محصوالت: موردی مطالعة)

 و درآمد یمتغیرها دادند نشان تیالج مدل برآورد با (تهران و
 بر داریمعنی و مثبت اثر اقوام، میان در سرطان به ابتال سابقة
 .داشتند ارگانیک خیار برای پرداخت به تمايل میزان
کاهش  نةیزمدر  کیارگان یکشاورز ریثأتبا توجه به  

 و ستيز طیمح حفظ و يیایمیش یاستفاده از سموم و کودها
و  یسطح یهاآب یودگآل از یریجلوگ و یستيز تنوع و خاک

لزوم توجه به کشت  ت،یفیمحصوالت با ک دیو تول ینیرزميز
 يیباال لیاز پتانس رانيشود. ایمآن احساس  ةتوسعو  کیارگان

 نياز ا ديبرخوردارست و با کیمحصوالت ارگان دیدر تول
 کیمحصوالت ارگان دیدر تول ازیامت کيها به عنوان لیپتانس

با توجه به  ،الت ارگانیک در کشور ماتولید محصواستفاده کند. 
و تر اقتصادیشرايط خشک محیطی و فراوانی نیروی کار، 

 (Nasr isfahani .رسد میمناطق جهان به نظر  گريداز تر  آسان

& merfenderski, 2005)  طبق اظهار نظر کارشناسان، در
هزار هکتار محصوالت زراعی و حدود  113از  شیکشور ما ب

هزار هکتار از محصوالت باغی بدون استفاده از کود و سم  125
 آموزش با (Bagher zade, 2006).شود میتولید  يیایمیش

 از هاآن کردن  آگاه و کنندگانمصرفو  تولیدکنندگان صحیح

 معرفی سالمتی و بر هاکشآفت سموم باقیماندة یهاخطر
آفت باقیماندة از عاری غذايی مواد عنوان به ارگانیک محصوالت

 ةماد ويتامین و محتوای خوب، طعم شیمیايی، مواد و هاکش
 معمولی محصوالت به نسبت محصوالت اين که بیشتری خشک

 شتریب غذايی سبد و الگو در را محصوالت اين توانمی ،دارند

 کرد تضمین را جامعه سالمت و ايمنی و داد جای مردم
.(Binam, 2002) با توجه به حساسیت کشورهاى  ن،یهمچن

مانده بر مواد غذايى و شیمیايی باقی مواد دربارةواردکننده 
خوردن محصوالت صادراتى ايران به اين برگشتامکان  ،ها میوه

نديدن صادرات آسیببنابراين براى  ؛يابدمىکشورها افزايش 
 محصوالت کشاورزى بايد حساسیت بیشترى به صادرات

بخش  نکهي. با توجه به امیمحصوالت کشاورزی داشته باش
 لیتشک یفرنگگوجهمردم را محصول  يیاز سبد غذا یمهم

د شو یشده مصرف میورافرو  یخورتازهکه به صورت دهد  یم
شده یفراوربه صورت  یفرنگگوجهصادرات محصول  البتهو 

 شتریول بمحص نيبودن اکیارگانتوجه به  ،(یفرنگگوجه)رب 
 ريبا سا یفرنگگوجهشود. با توجه به کشت مخلوط یماحساس 

 کیکشت ارگان یارهایمحصول به مع نيا ،یکشاورز محصوالت
 یبررس ،ذکرشده مطالب به توجه با نيبنابرا ؛تر استکينزد

به عنوان  کیکشاورزان به کشت محصول ارگان ليتما زانیم
شود یم ازیاحساس نمحصول  دیتول نديعامل در فرا نيتریاصل
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د و وش یها بررسآن دگاهيد از زین کیتا مشکالت کشت ارگان
 ؛دشو دهیسنج زین کیها به کشت ارگانآن ليتما برثر ؤمعوامل 

 دیکشاورزان به تول ليتما زانیمطالعه م نيدر ا نيبنابرا
 ليگذار بر تماریثأت یو موانع و عوامل اصل کیمحصوالت ارگان

 است. شده یبررس کیانبه کشت محصوالت ارگ

 قیروش تحق
است و  یشيمایپ –یفیتوص یهاپژوهشاز نوع  قیتحق نيا

 یآورجمع یبرا و استاطالعات پرسشنامه  یآورجمعابزار 
مورد  ةجامع پژوهش، نيدر ا. اطالعات از مصاحبه استفاده شد

 یدر سال زراعمشغول زراعت کاران یفرنگگوجه تمامنظر 
 قياز طر نمونه استان البرز هستند. حجمدر  1390 -1389
 دقت یراب که دست آمد هب نفر 78 حدود کوکران فرمول

حجم نمونه در  ةمحاسب ةنحويافت.  افزايش نفر 90 به شتریب
 شود:یممالحظه  ريز

(1) 

 

 

s /
d t / /

n

/ /

/ / /

N(t.s)
n

N.d ([t.s)]

  

 


  

 


2

2

2

2 2

1 4081 96 0 617
20

1020 1 96 1 408
78

1020 0 09 1 96 1 408
 

ساده انجام گرفت،  یبا استفاده از روش تصادف یریگنمونه
 نیدر ب یها به صورت تصادفپرسشنامهکه  بیترت نيا هب

 یحضور ةمصاحبکاران استان البرز به روش یفرنگگوجه
 ق،یتحق نيا اهداف از یکي نکهيا به توجه با. شد لیتکم

 چون يیرهایمتغ حسب بر کیارگان کشت به ليتما یبررس
به  شده ، هر فرد مطالعهاست...  و سواد زانیم تجربه، سن،

 ریمتغ گريبه عبارت د ؛ندارد اي دارد ليتما کیارگان یکشاورز
 اریدو مقدار اخت ،است ليتما زانیم نجايکه در ا ،وابسته

 ليتما کیکه فرد به کشت ارگان یزمان یبرا ،کي: کند یم
 کیکشت ارگان یبرا یليه فرد تماک یزمان یبرا ،دارد و صفر

از سه نوع مدل احتمال  يیهامدل نیچن نیتخم یندارد. برا
توان ی( مProbit) تی( و پروبLogit) تی(، الجLPM) یخط

 یهاجنبهاز  تیجمدل ال یاستفاده کرد. با توجه به برتر
 یبرا ريبه شرح ز تیپژوهش از مدل الج نيمختلف، در ا

 سن زانیم iXاست. اگر  مدل استفاده شده نیتخم

به کشت  ليتما iYمستقل و  ریبه عنوان متغ کشاورزان

 Y=1 -به دو گروه iY ،وابسته باشد ریبه عنوان متغ کیارگان
داشته  ليتما کیر کشاورز نسبت به کشت محصول ارگاناگ

 کیاگر کشاورز نسبت به کشت محصول ارگان Y=0باشد و 
که  یيهامدل نیدر چن. شود یم میتقس -باشد نداشته ليتما

iY استفاده  تیاز مدل الج ،شودیم میبه دو گروه تقس
 : ميریرا در نظر بگ ري. اگر مدل زشود یم
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باال  ةمعادل ،بحث یراحت ی. برااست یعیطب تميلگار ةيپا eکه 
 شود:یم یسيبازنو نيیپا ةمعادلبه شکل 
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i که در آن iZ X  1 عنوان تابع  باباال  ةمعادلاست.  2
مالحظه  که طور انهم. شد معروف کیلوجست یعیتجم عيتوز

 ریغ زیها نبلکه بر حسب  Xنه تنها بر حسب  iP ،شودیم
 OLSاست که روش معمول  یمعن نيامر به ا نياست. ا یخط

 ،ستیمدل مذکور قابل کاربرد ن یپارامترها نیتخم یبرا گريد
 ريز ةرابطمذکور را به صورت  ةرابطتوان یم یراحتبهاما 
بر حسب پارامترها وجود  یخط ةرابطکه در آن د کر ليتبد

 ةرابط با کیبه کشت ارگان لياحتمال تما یعني iPدارد. اگر 

به کشت  یليتما یبکه احتمال  (iP-1) باشد، هشد انیب 2
 است:  ريبه قرار ز ،است کیارگان
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احتمال  یبرتر زانیم انگریب نجايآن است که در ا ویبر آلترنات
 اگرآن است.  افتنینوقوعبر  کیارگان یبه کشاورز ليوقوع تما

 هب ريجالب توجه ز جةینت م،يریبگ یعیطب تميلگار 4 ةرابطاز 
 : ديآیمدست 
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 اي ینسبت برتر تميلگار Lدهد که یمنشان  يیفرمول نها
 زیبلکه بر حسب پارامتر ن Xاست، نه تنها بر حسب  تيمز

 مدل اسم و است معروف تینام الج هب L ،است. در باال یخط
 بي)ضر 2باال،  ةشود. در رابطیم اطالق باال مدل به تیالج
به  اي Xدر  رییواحد تغ کي یرا به ازا Lدر  رییتغ زانی( مهيزاو

 تيمز اي ینسبت برتر تميدر لگار رییتغ زانیم گريعبارت د
در  رییواحد تغ کي یا به ازا( رکیارگان یبه کشاورز لي)تما

 . ردیگ  یاندازه م سن زانیم
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 کشاورزان لیتما زانیم یبند. رتبه1 جدول

 لیتما زانیم

 درصد فراوانی
 متوسط میزان تمايل خیلی زياد زياد متوسط کم نداشتن تمايل

52 27 6 3 2 62/1 
8/57 30 7/6 3/3 2/2  

 های تحقیق  : یافتهمأخذ
 خیلی زیادتمایل = 5، نداشتن = تمایل1

 

 بحث و جینتا
 یفیتوص لیالف( تحل

کاران به کشت یفرنگگوجه ليتما زانیم ،1در جدول 
 است.  شده یبررس ندهيدر آ کیمحصول ارگان

 2/42 نشان داده شده است، 1 جدولدر  کهگونه همان
 ليتما ندهيدر آ کیارگان یبه کشاورز ليدرصد کشاورزان به تبد

درصد  7/6 و کم ليتما یدرصد دارا 30رقم  نيدارند که از ا
درصد  2/2و  اديز ليتما یدرصد دارا 3/3متوسط و  ليتما یرادا

کشاورزان با توجه  ليتما زانیدارند. متوسط م اديز یلیخ ليتما
قرار دارد. البته  ینيیاست که در سطح پا 62/1 به جدول

را منوط به بهبود  کیمثبت به کشت ارگان ليکشاورزان تما
دولت  نيبنابرا ؛ندادهکرذکر  یو اجتماع یاقتصاد یهارساختيز
کشاورزان  قيتشو یالزم برا یو اقتصاد یاجتماع یهانهیزم ديبا

 یهانهیزمکشاورزان در  یالزم را برا طيو شرا کند یرا بررس

 یمبن باال جداول جينتا به توجه با. کند فراهم یقيو تشو یآموزش
 ،کیارگان محصول کشت به کشاورزان ليتما زانیم یبررس بر

 کشت به نسبت کشاورزان ليتما زانیکه مشود یممشخص 
 .است نيیپا کیارگان محصوالت

 
 کیارگان یاز کشاورز نکردن استفاده لیدال( ب

از  نکردن استفاده یکشاورزان برا ليدال ،2 در جدول
طور که همان. شد یدر حال حاضر بررس کیارگان یکشاورز

 ین کشاورزبودسکيپرر ،دوش یمنشان داده  نيیدر جدول پا
دولت، پرسودنبودن  یاز سو یکاف تيحما ننبود ک،یارگان

به  یابیدست یبازار فروش، دشوار ننبود ک،یارگان یکشاورز
مزارع  تيريمد یاطالعات و نداشتن دانش و مهارت برا

 مهم ذکر شده است.  ليبه عنوان دال کیارگان

 

 کیارگان یاز کشاورز نکردن استفاده لیدال. 2جدول 

 ) درصد( یفراوان لیدال

  است سکيپرر کیارگان یکشاورز

  ندارد وجود دولت طرف از یکاف تيحما

 ستین پرسود کیارگان یکشاورز

 ندارد وجود کیمحصوالت ارگان یبازار فروش برا

 کیارگان یکشاورز ةدرباربه اطالعات  یابیدست یدشوار

 کیارگان ةمزرع تيريمد یبرا ازین نداشتن دانش و مهارت مورد

1/91 

9/88 

8/87 

7/86 

6/85 

6/85 

 پژوهش یهاافتهیخذ: أم                              
 

  تی: مدل الجیاقتصادسنج یج( الگو

شده استفادهمستقل  یرهایمتغ ریثأت زانیدادن منشان یبرا
 ی( از مدل اقتصادسنجليتما زانیوابسته )م ریدر مدل بر متغ

استفاده شده است. در ستون اول و سمت راست  تیالج
شده است.  فيشده در مدل تعراستفاده یرهای، متغ3جدول 

و اثر  یداریمعنانحراف استاندارد، سطح  ،یپارامتر برآورد
وابسته در  یرهایمستقل بر متغ یرهایمتغ ریثأت يینها

 نيیپا یهافيرد. در شودیمجدول مشاهده  گريد یها ستون

 ج،يمدل آورده شده است. با توجه به نتا نییتع بيجدول، ضرا
 442/0 در مدل برآوردی برابر Cox & Snellضريب تعیین 

بیانگر آن است که متغیرهای توضیحی مدل، و  شده است
مدل را توضیح  ةوابست ریدرصد تغییرات متغ 44حدود 

ت که شده اس 594/0 زین Nagelkerke نییتع بي. ضراند داده
درصد  59اند حدود توانستهمستقل  یرهایدهد متغیمنشان 

 دهند.  حیوابسته را توض ریمتغ راتییتغ
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 تیالج مدل برآورد جینتا. 3جدول

 ییاثر نها یداریمعن انحراف استاندارد یدپارامتربرآور  رهایمتغ

 -151/0 009/0** 09/0 -233/0 سن
 263/0 002/0 ** 102/0 309/0 کشت ةسابق

 922/0 037/0* 114/0 238/0 سواد زانیم
 0029/0 036/0* 002/0 -004/0 يیایمیش کود مصرف زانیم
 -196/0 008/0** 117/0 -312/0 يیایمیمصرف سموم ش زانیم

 -022/0 928/0 337/0 03/0 کشت ريسطح ز
 0718/0 939/0 244/1 096/0 کیارگان یبا کشاورز يیو آشنا یآگاه
 843/0 162/0 780/0 09/1 استفاده از کشت مخلوط زانیم

 539/1 034/0* 722/0 533/1 یاصول بهداشت تيرعا
 997/0 039/0* 67/0 382/1 ستيز طیتر به محنگرش مثبت

  151/0 231/3 635/4 عدد ثابت
Cox & Snell R Square 442/0    
Nagelkerke R Square 594/0    

 پژوهش                      یهاافتهی: خذأم

 درصد 5در سطح  یداریمعن **               درصد 1در سطح  یداریمعن *

 
، کشت ريسطح ز یرهایمتغ ،شدهاستفاده یرهایمتغ انیاز م

 کشت از استفاده و کیارگان یبا کشاورز يیو آشنا یآگاه
نشان  کیبه کشت ارگان ليبر تما یداریمعن ریغ ریثأت ،مخلوط

 با. ميپردازیمدار یمعن یرهایمتغ یبه بررس ،دهند. در ادامهیم
برآورد اثر نهايی، افزايش هر سال به سن افراد،  ةنتیج به توجه

 151/0 را زارعین جانب از کیارگان تکش به لياحتمال تما
آن است که  گرنشان جهینت نيا .داد خواهد کاهش درصد

 زانیم و باالتر سکير قدرت داشتن لیتر به دلکشاورزان جوان
 یشتریب ليتما کیبه کشت محصول ارگان ،شتریب یو آگاه سواد

کاران گندم انی( در م2001) Amaniپژوهش  دهند.یمنشان 
نهاده کم یکشاورز یهاروش رشيپذ نةیزمن در استان خوزستا

 برثر ؤمعوامل  ی( با بررس2005)  Anderson & colleaguesو
در  یخورتازهدر بخش  کیارگان یکشاورز یهاروشانتخاب 

سال در  کيافزايش  اند. بادهیرس یمشابه جيبه نتا زین ایفرنیکال
 درصد 263/0 کیارگان کشت به ليکشت افراد، تما ةسابق

که  یدهد که کشاورزانیمنشان  جهینت نيافزايش خواهد يافت. ا
به  یشتریب ليدارند، تما کیدر کشت ارگان یشتریب ةتجرب زانیم

  Maghsoodiیهاپژوهش جيدهند. نتایمنشان  کیکشت ارگان
کاران در ینیزمبیس انیدر مشهر دوني( در شهرستان فر2005)

با توجه به  دهد.یمرا نشان  یمشابه جةینتکشت  یداريپا نةیزم
 کشت به نسبت ليتما و کشاورزان سواد میزان انیمثبت م ةرابط
های سالافزايش هر سال به  با نهايی، اثر برآورد و کیارگان

 922/0 کیبه کشت ارگان ليتحصیل کشاورزان، احتمال تما
 سطح اب کشاورزان گر،يبه عبارت د ؛درصد افزايش خواهد يافت

 ،يیایمیمواد ش یهاخطر زانیاز م شان یآگاه لیدل به باالتر سواد
 Soleimani دارند. کیکشت محصول ارگان یبرا یشتریب ليتما

 داريپا یکشاورز اتیعمل رشيبر پذثر ؤمعوامل  ی( با بررس2010)
. دیرس یمشابه ةجینتکاران شهرستان عنبرآباد به گندم نیدر ب

Eravni and Darban (2004در م )استان تهران کاران  گندم انی
برداران بهره یزراع -یاند که دانش فندهیرس جهینت نيبه ا زین
 انیم یمنف ةرابط. دارد کشت یداريمثبت را بر پا ریثأت نيشتریب
و برآورد  کیبه کشت ارگان ليو تما يیایمیکود ش مصرف زانیم

 کود مصرف واحد کيافزايش  دهد که بایمنشان  یاثر نهاي
درصد کاهش  0029/0 کیارگان کشت به ليتما ،يیایمیش

 يیایمیکه کود ش یکشاورزان ،گريبه عبارت د ؛خواهد يافت
نشان  یشتریب ليتما کیکنند به کشت ارگانیمصرف م یکمتر

از ارکان  یسم يیایمیمواد ش تيريمد نکهيبا توجه به ادهند. یم
جهت هم داريپا ةتوسع یبا تئور جهینت ني، ااست ردايپا ةتوسع
 شهرستان در زی( ن2005) Maghsoodi پژوهش  ،نی. همچناست

 یداريبا پا یمشابه ةرابطکاران ینیزمبیس انیشهر در مدونيفر
مصرف سموم  زانیم انیم یمنف ةرابطکشت نشان داده است. 

ی نشان و برآورد اثر نهاي کیبه کشت ارگان ليو تما يیایمیش
 ليتما ،يیایمیش سموم مصرف واحد کيافزايش  باکه دهد  یم

به عبارت  ؛درصد کاهش خواهد يافت 196/0 کیارگان کشت به
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 نندک یماستفاده  یکمتر يیایمیکه از سموم ش یکشاورزان ،گريد
هرز استفاده  یهاعلف کنترل یبرا نیو وج یدست یهاروشو از 

 Salami andدارند.  کیکشت ارگان به یشتریب ليکنند، تمایم

Khaledi (2001در پژوهش )کنترل وری افنبا عنوان تأثیر  ی
در ها کشآفتبرنج بر استفاده از خوار ساقه بیولوژيک با آفت کرم

  دهند.یمرا نشان  یمشابه ةرابطاستان مازندران 
به  ليبه تما یاصول بهداشت تيمثبت میزان رعا ةرابط

 تيرعا دهد که بایمآورد اثر نهايی نشان و بر کیکشت ارگان
 539/1 کیارگان کشت به ليتما احتمال ،یبهداشت اصول

که  یکشاورزان ،به عبارت بهتر ؛افزايش خواهد يافتدرصد 
خود  ةمزرعرا در  یاصول بهداشت گرينسبت به کشاورزان د

کشت محصول  یبرا یشتریب ليتما ،کنندیم تيرعا شتریب
 تیمدل الج جيدر جدول نتا که طور انهمدارند.  کیارگان

را  يیاثر نها نيشتریب یاصول بهداشت تيشود، رعایممشاهده 
 یکشاورز یبا استانداردها جهینت نيدر مدل داراست و ا

نگرش  انیمثبت م ةرابطمطابقت دارد. با توجه به  کیارگان
نگرش کشاورزان به  یچگونگ)پاسخ  ستيز طیتر به محمثبت

 به ليشده است( و تما یبندرتبهتا پنج  کياز  ستيز طیمح
 به مثبت نگرش شيافزا با نهايی، اثر برآورد و کیارگان کشت

درصد افزايش  997/0 کیارگان کشت به ليتما ستيز طیمح
 Midmore and colleaguesخواهد يافت. در پژوهش 

اند، دادهانجام  یکشاورزان فنالند نیکه در ب ،(1380)
به  ليکشاورزان در تبد یاصل لیدل یطیمحستيز یها ینگران

 Dubgard and پژوهش بوده است. در  کیارگان یکشاورز

Sorensen (1988 ،در دانمارک )کیکشاورزان ارگان زةیانگ 
 sholubi , Clark یهاپژوهش. است بوده ستيز طیمح حفظ

& Stonehouse  (1997در مزارع تول )در کیارگان اتیلبن دی 
De Cock و کانادا

را نشان  یمشابه جينتا کيدر بلژ (2005) 
 دهد. یم

 

 شنهادهایپ و یریگجهینت
نفر از  90 انیکند که از میم انیب قیتحق جينتا

شدن به ليتبددرصد به  2/42 ،شده مطالعهدهندگان  پاسخ
به  نفر 8/57 و بودند مثبت ليتما یدارا کیارگان یکشاورز

نشان ندادند.  یليتما کیارگان یشدن به کشاورزليتبد
کشاورزان  نيیپا ليتما گرنشانکشاورزان  ليتما زانیمتوسط م

 نشان یفیتوص لیتحل جي. نتااست کینسبت به کشت ارگان
 یکاف تيحما ننبود ک،یارگان یبودن کشاورزسکيپرر که داد

بازار  ننبود ک،یارگان یدولت، پرسودنبودن کشاورز یاز سو

به اطالعات و نداشتن دانش و  یابیدست یفروش، دشوار
 ندادن انجام ةعمدموانع  کیمزارع ارگان تيريمد یمهارت برا

برآورد  جيذکر شده است. نتا کیارگان یزراع تیفعال
 نشان داد: یاقتصادسنج

 ریثأت کیکشاورزان به کشت ارگان ليسن بر تما ریمتغ
موضوع  نيا گرنشان یریگجهینت نيدارد. ا یداریمعنو  یمنف

 باالتر سواد سطح داشتن لیتر به دلکه کشاورزان جوان است
 یکشاورز رشيبه پذ یشتریب ليتما ،شتریب سکير قدرت و

مربوط به گسترش  یهابرنامهدر  نيبنابرا ؛دارند کیارگان
تر تمرکز جوان کشاورزان بر است بهتر کیکشت ارگان

 .شود یشتریب
 ليبر تما یداریمعنمثبت و  ریثأت التیتحص ریمتغ

 التیتحص زانیم شيافزا با. دارد کیارگان کشت به کشاورزان
 کودها از استفاده مضرات به کشاورزان یآگاه شيافزا لیدل به
ها به کشت آن ليتما ،ستيز طیمح بر يیایمیش سموم و

 ،کشاورزان التیتحص شيو با افزا ابدي یم شيافزا کیارگان
تر   آسان کیدر کشت ارگان دهیچیروابط پ نداد درک و انجام

مربوط به گسترش کشت  یهابرنامهدر  نيبنابرا ؛خواهد بود
 یشتریب تمرکز باسوادتر کشاورزان بر است بهتر کیارگان
 .شود

 ليبر تما یداریمعنمثبت و  ریثأتکشت  ةسابق ریمتغ
 شيبا افزا یعني ؛دارد کیارگان کشت به نسبت کشاورزان

 کیها به کشت ارگانآن ليتما زانیم ،کشاورزان ةتجرب زانیم
 انیتجربه در م زانیم ،گريبه عبارت د ؛ابديیم شيافزا

 دارد. یمثبت ریثأتتر کشاورزان جوان
کشاورزان نسبت به  ليبر تما يیایمیمصرف کود ش ریمتغ

 ،به عبارت بهتر ؛دارد یداریمعنو  یمنف ریثأت کیکشت ارگان
کنند، یماستفاده  یشتریب يیایمیشکه از کود  یکشاورزان

 دارند.  کیبه کشت ارگان یکمتر ليتما
کشاورزان نسبت به  ليبر تما يیایمیمصرف سموم ش ریمتغ

 ،گريبه عبارت د ؛دارد یداریمعنو  یمنف ریثأت کیکشت ارگان
استفاده  یکمتر يیایمیکه در مزارع خود از سموم ش یکشاورزان

 .دارند کیارگان کشت به نسبت یشتریب ليکنند، تمایم
 ليبر تما یداریمعنمثبت و  ریثأت یاصول بهداشت تيرعا ریمتغ

که در  یکشاورزان ،به عبارت بهتر ؛دارد کیارگان کشت به کشاورزان
 گري، نسبت به دکنندیم تيرا رعا یسطح مزرعه اصول بهداشت

 .دارند کیارگان کشت به یشتریب ليتما کشاورزان
مثبت  ریثأت ستيز طیتر نسبت به محمثبتنگرش  ریمتغ

 کیارگان کشت به نسبت کشاورزان ليبر تما یداریمعنو 
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نسبت  یترمثبتکه نگرش  یکشاورزان ،گريبه عبارت د ؛دارد
نسبت به کشت  یشتریب ليداشته اند، تما ستيز طیبه مح

 .دارند يیایمیکمتر از مواد ش ةاستفادو  کیارگان
 ارائه شده است: يرز هاینهادیشپ ،يجبا توجه به نتا

 ازاطالعات کشاورزان  یزانبودن ميینپابا توجه به  -
آوردن فراهمشود که با یم یهتوص ،یککشت محصول ارگان

و  یدولت یهاسازمان یاز سو ینارو سم یآموزش یهاکارگاه
 ینارتباط ب يجاد( و ایکارگان ی)انجمن کشاورز یخصوص

د که تعداد کشاورزان )هرچن يجو را یککشاورزان ارگان
مراحل مختلف  زمینةاطالعات الزم در  ،کم است( یکارگان

 برسد.   يجبه اطالع و آموزش کشاورزان را یککشت ارگان

 یهایاستس يقد از طرنتوانیم یدولت یهاسازمان -
کشاورزان فراهم  يلتبد یالزم را برا ینةزم يقیو تشو يتیحما

 نند. ک

آنان در مراحل  یمال يتبا آموزش کشاورزان و حما -
يسکبر پرر یآنان را مبن ةیدعق ،قبل از گذار و بعد از گذار

. دکربرطرف  یکارگان یبودن و پرسودنبودن کشاورز
 یگواه ینةزمالزم در  یهايرساختز يجادبا ا ،ینهمچن

 یسازفرهنگو گسترش بازار فروش و  یکمحصوالت ارگان
توان یمت، محصوال يناستفاده از ا یکنندگان برامصرف

 محصوالت سوق داد.  ينکشاورزان را به سمت کشت ا
و  يستز یطتر به محمثبتنگرش  یناز آنجا که ب -

 یداریمعنمثبت و  ةرابط یکبه کشت محصول ارگان يلتما
 ربط، نگرشیذ یهاسازمانشود یم یهتوص ،وجود دارد

 و توجه ،ضمن در .دهند ارتقا يستز یطبه مح را کشاورزان
 نگرش که شود از کشاورزانی دسته آن به یشتریب تمرکز

 .دارند يستز یطمح به نسبت یترمثبت
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