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ارگانیک   بررسی موانع و مشکالت و عوامل موثر بر توسعه کشاورزي

  مطالعه موردي: جالیزکاران شهرستان مرودشت

  *2و سید نعمت اهللا موسوي 1سمیه کشاورز

 13/395تاریخ پذیرش:     24/8/94تاریخ دریافت:

 

 چکیده

 طبیعی هاي روش بر متکی که است پایدار کشاورزي راهبردهاي از یکی ارگانیک کشاورزي    

 کودهاي مصنوعی، هاي کش علف و ها کش آفت کاربرد و استفاده و بوده ها بیماري و آفات کنترل

 بررسی پژوهش این هدف است. شده منع امکان حد تا ها بیوتیک آنتی و ها هورمون شیمیایی،

این شد. اب می در جالیزکاران شهرستان مرودشت توسعه کشاورزي ارگانیک و تولید موانع و مشکالت

 بوده نامه پرسش پژوهش ابزار بوده است. همبستگی توصیفی، به روش و کاربردي از نوع پژوهش

زمینه  در کافی دانش نبود ارگانیک، محصوالت هزینه تولید بودن باالکه  نداست. نتایج نشان داد

 رگانیکا محصوالت فروش براي مشخص نبود بازارهاي کشاورزان، بین در ارگانیک محصوالت تولید

 محصوالت مصرف و زمینه تولید در موثر تبلیغ و رسانی اطالعنداشتن  در منطقه مورد مطالعه،

 مهارت و دانش علت فقدان به کشاورزان به وسیله ارگانیک محصوالت توانایی تولید عدم و ارگانیک

تر  ف کمتحصیالت، مصر مقدارسن،  چنین، هماشد. ب میموانع در  توسعه کشاورزي ارگانیک  الزم

 سموم مصرف مقدارشیمیایی،  سموم مصرف مقدارشیمیایی،  سموم مصرف مقدارکود شیمیایی، 

نسبت محصوالت سالم و تامین یارانه براي  نگرش  ترویجی،- شیمیایی، تاثیر کالس هاي آموزشی

  بر توسعه کشت ارگانیک دارد. معنی دارى نهاده ها و ابزارها تاثیر

 

 JEL :Q1, Q160, Q180طبقه بندي 

  .ارگانیک، توسعه، مرودشت، الگوي الجیتکلیدي:  هاي واژه

  

                                                 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.کارشناس ارشد گروه مدیریت کشاورزي  -  ١
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت. دانشیار گروه اقتصاد کشاورزي - ٢

 Seyed_1976mo@yahoo.comنویسنده مسئول مقاله:  -*
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 پیشگفتار

 این از دارد، عهده بر را افزایش در حال جمعیت غذایی امنیت تامین مسئولیت کشاورزي بخش    

 موجود منابع از غذاي کافی، تامین و جامعه نیاز به پاسخگویی براي بخش کشاورزي متولیان ،رو

 ،وصف ). با این1387 غزنوي، و خسروي و 1383 یزدانی، و (عزیزي کنند می را فادهاست ترین بیش

کشاورزي  محصوالت سالمت موضوع کافی، غذاي گرفتن تولید قرار اولویت در مواقع، از بسیاري در

 جمله از خطرناك شیمیایی ترکیب 300 از بیش امروزه دهد. می قرار شعاع تحت را شده تولید

 آفات، کنترل بمنظور گوناگون سموم و خاك حاصلخیزي هدف با متنوع شیمیایی کودهاي

شیمیایی،  ترکیبات این بقایاي. وندش می مصرف بخش کشاورزي در هرز هاي علف و ها بیماري

 مورد در مشکالتی بروز ،چنین هم و و خاك آب آلودگی نظیر نامطلوبی محیطی زیست پیامدهاي

 بروز به توان می جمله آن که از دارد همراه به را زنده داتموجو دیگر و ها انسان وضعیت سالمت

 در رس، تغییر دیر یا و رس زود بلوغ جنین، سقط کم، وزن با تولد نوزادان مادرزادي، هاي نقص

سیستم  به آسیب حافظه، کاهش عضالنی، ضعف غدد داخلی، سیستم در اختالل متابولیسم، سرعت

 شاه و (مجردي کرد اشاره سرطانی هاي و بیماري بدن نیایم سیستم کارایی کاهش مغز، و عصبی

 ). از1390 علیمردانی، ؛ 1389 و همکاران، صیادي ؛ 1386 مرادي، و یزدي چقماقی ؛ 1386ولی، 

 ث، ویتامین مقدارو  برخوردارند باالیی غذایی ارزش و سالمت از محصوالت ارگانیک که جا آن

 به محصوالت نسبت محصوالت این در موجود داناکسی و آنتی آهن، فسفر منیزیوم، کلسیم،

 کاهش از جلوگیري و سالم غذاي تولید براي کشورهاي جهان از بسیاري است، تر بیش متعارف

 حفظ بمنظور ،چنین هم و محصوالت تولیدي معدنی مواد و امالح ها، ویتامین سطح و ارزش غذایی

 و آب آلودگی کاهش هوموس خاك، و زنده موجودات افزایش تولید، هاي ژنتیکی سیستم تنوع

 نظام عنوان یک به ارگانیک کشاورزي از انرژي مصرف سازي و بهینه خاك، بافت بهبود خاك،

 رزاقی ؛ 1389 همکاران، و سعیدي (ملک کنند استفاده می اکولوژیک و اجتماعی اقتصادي، پایدار

 جایگزینی ها آن واقع ). در1390 شهرکی، علیدوستی ؛ 1390 سلطانخانی، ؛ 1389بورخانی، 

 عنوان را به سبز کود و کمپوست حیوانی، کودهاي جمله از کودهاي زیستی با شیمیایی کودهاي

 و و میرهاشمی 2006کنند (شاهرونا و همکاران، دنبال می مطلوبیت این تحقق راههاي از یکی

سطح  ،زیست محیط حفظ با همسو و عالی با  کیفیت غذا تولید ضمن ) تا1386همکاران، 

 کاهش درمان هاي هزینه گردد، محیطی تقویت زیست هاي چرخه یابد، ارتقا خاك حاصلخیزي

 دالیل همین ). به1390 موحدیان عطار، ؛ 1389 (طاهري، شود ایجاد سالم امن و محیطی و یابد

کشت  به جهان سطح در کشاورزي اراضی از هکتار میلیون 35 کنونی شرایط در که است

 با وجود اراضی این از ایران سهم اما متاسفانه است، یافته اختصاص شده گواهی کارگانی محصوالت
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 درصد 034/0یا  هکتار هزار 12فقط  جهانی، بازارهاي در حضور امکان و بالقوه هاي ظرفیت

طباطبایی،  شریفی و ؛ 1390 علیمردانی، ؛ 1390 عطار، ؛ موحدیان 1389 اشد (سلطانخانی،ب می

 در شیمیایی سموم و کودها بهینه مصرف اصول بی توجهی به تلخ، واقعیت نای کنار ). در1390

 کشاورزي محصوالت در خطرناك این مواد بقایاي و شیمیایی هاي هورمون مصرف ،چنین مزارع، هم

 123 ي رتبه کشور جهان 180 بین در جهانی بهداشت سازمان 2007 در سال تا است شده باعث

   دهد. اختصاص ایران به را

 اقبال با اخیر دو دهه طی و است پایدار کشاورزي اصلی هاي از شاخه یکی ارگانیک، کشاورزي    

 هاي توان نگرانی می را آن اصلی دلیل که است شده رو هجهان روب گوناگون نقاط در بسیاري

 هاي میان، پشتیبانی این دانست. در محیطی سالمت و ایمنی غذایی و سالمت به نسبت عمومی

کشاورزي داشته است  سامانه این گسترش در توجهی نقش قابل دولتی، هاي حمایت و للیالم بین

  ).2003بیائو و همکاران، (

 سالمت محیطی، زیست جدي کردن مشکالت برطرف براي واقع در ارگانیک پیدایش کشاورزي    

  ).2003است (ورهوگ و همکاران،  بوده کشاورزي رایج هاي سامانه ایمنی محصوالت و

 را اقتصادي و اجتماعی کشاورزي است که تولید بی عیب از نظر زیست محیطی، ،دیگر بیانی به    

 با). 2004دهد (سازمان بین المللی جنبش کشاورزي ارگانیک،  می ارتقا و فیبر غذا تولید براي

 هاي سازه که ودش می آشکار حقیقت این کشاورزي ارگانیک حوزه در شده انجامهاي  بررسی

 دیدگاه منسجم ازنا و صورت پراکنده به چند نیز هر کشاورزي نوع این برنده پیش رنده وبازدا

 مورد را این موضوع خود پژوهشی هاي گزارش در ها آن و نمانده پنهاناندیشمندان  و پژوهشگران

 بین در ارگانیک کشاورزي دانش بر مؤثر )، عوامل1393پناه و اخوان ( دین  اند. داده قرار توجه

 کشاورزي دانش تیوضع که ندداد نشان داران ورامین را را مورد بررسی قرار دادند که نتایج خانهگل

درصد در  5/42متوسط و  سطح در درصد 2/44کم،  سطح در از پاسخگویان درصد 3/13ارگانیک 

 هاي نوآوري رؤیت قابلیت و اجتماعی مشارکت وضعیت اکولوژیکی، ،چنین سطح زیاد بود. هم

زن و  پاپ .کرد تبیین را ارگانیک دانش کشاورزي تغییرات از درصد 8/70ارگانیک،  کشاورزي

 شهر دره ارگانیک را در شهرستان کشاورزي توسعه مشکالت و موانع )، بررسی1391شیري (

 کشاورزان از دیدگاه که داد نشان پژوهش هاي ایالم) را مورد بررسی قرار دادند که یافته (استان

 و آگاهی دانش ضعف اقتصادي، لیمسا زیرساختی، لیمسا مانند: مشکالتی و نعموا مطالعه مورد

 توسعه راه در نگرشی و انگیزشی موانع و حمایتی لیمسا مدیریتی، و فنی لیمسا کشاورزان،

 پذیرش با که در رابطه پژوهشی) در 1388همکارانش ( و قربانی دارد. وجود کشاورزي ارگانیک

 باالیی محیطی آگاهی زیست از بررسی مورد کشاورزان که دریافتند ،دنددا انجام ارگانیک کشاورزي
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 نسبت باالیی پذیرش و شیمیایی برخوردارند هاي کش آفت مصرف هاي نامطلوب اثرگذاري به نسبت

 کاربرد امکان هاي زمینه پژوهشی، در  )1388زاده ( مهديو  دیگر دارند. آجودانی گروه به

 جمله نتایج کردند که از بررسی کرمانشاه استان کشاورزي کارشناساندیدگاه  از ارگانیک کشاورزي

 عوامل و درصد 1 سطح در آموزشی عوامل متغیرهاي بین دار معنی رابطه به توان می پژوهش

 متغیرهاي ،چنین کرد. هم اشاره ارگانیک کشاورزي کاربرد امکان با خطا درصد 5 سطح در اقتصادي

 در که شدند متغیره چند رگرسیون معادله گام وارد به گام وشر به اقتصادي و آموزشی عوامل

) به 2011پارون ( .گرفتند شکل عامل دو این به وسیله وابسته متغیر تغییرات از درصد 31، نهایت

 منظم ها داده به دسترسی مدیریت آفات، آموزش آموزش، مانند هایی این نتیجه رسید که مشخصه

شناختی  بوم خطرهاي مورد در درك کشاورزان براي نیازهایی یشپ اعتبارات، و خدمات ترویجی و

مروجان،  نظر زیر کشتزار در آموزش اشند.ب میها  کش آفت گسترده کاربرد به دلیل (اکولوژیکی)

آموزش  است. افزایش مؤثر ها کش آفت آمیز کاربرد موفقیت کاهش در اعتباري تسهیالت با همگام

زراعی  عملیات کارگیري به و محلی هاي کشاورزان، انجمن هاي ، نهادهIPMزمینه  در کشاورزان

زندگی  بهبود و امنیت و برنج تولید ها، کیفیت کش آفت کاربرد از حاصل خطر احساس سنتی،

 در کشاورزان از درصد  41) 2009بررسی ماهانتش و سینگ ( دهد. برابر می افزایش را کشاورزان

 خطر مورد در کشاورزان زیست محیطی هاي تند. آگاهیداش آگاهی ها کش کاربرد آفت خطر مورد

 و زیستی هاي کش آفت با مدیریت آفات، راهبرد گسترش امکان و زیست براي محیط کش آفت

 گرایش پژوهشی )، در2009همکاران ( و هال .ودش می فراهم ارگانیک به کشاورزي مثبت نگرش

 قرار بررسی مورد اوهایو در را ارگانیک غیر و کشاورزي ارگانیک هاي روش به کاران گندم و ذرت

 کهند داد نشان ها پاسخ و گرفته قرار مصاحبه مورد کشاورزان از نفر 320 تعداد ،منظور بدین دادند.

 کشاورزي هاي روش به نسبت منفی گرایش و ارگانیکنا  کشاورزي هاي روش به مثبت گرایش

 کشاورزي نوآوري پذیرش رفتار بررسی به جامع مطالعه یک ) در2001دارد. پادل ( وجود ارگانیک

 در را ارگانیک کشاورزي انتشار پذیرش و رفتار و پرداخت انتشار- پذیرش الگوي براساس ارگانیک

  .کرد مقایسه ها نوآوري سایر انتشار فرآیند با گذشته دهه دو

  

  پژوهشروش 

 نامه پرسش ها داده يآورگرد ابزار و است پیمایشی – توصیفی يها پژوهش نوع از پژوهش این    

 روش از استفاده با گیري نمونه .خواهد شد استفاده مصاحبه از ها داده آوريگرد براي که خواهد بود

گلخانه  بین در تصادفی صورت ها به نامه پرسش که ترتیب بدین خواهد گرفت، انجام ساده تصادفی

موثر بر توسعه کشاورزي خواهد شد. براي بررسی عوامل  تکمیل حضوري روش مصاحبه به داران
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 تاثیر مقدارارگانیک  محصول به کشت نسبت تمایل عدم و تمایل با ارگانیک از راه از کشاورزان

الجیت  تمایل) مدل اقتصادسنجی مقدار( وابسته متغیر بر مدل در شده استفاده مستقل متغیرهاي

  ود.ش میبکار گرفته شده است که در ادامه شرح داده 

بینـی   گرفته و مقـادیر احتمـال پـیش    هاي نرمال و الجستیک بهره الجیت از توزیع مدل احتمالی    

که چه عواملی احتمـال انتخـاب یـک گزینـه را      شود. براي بررسی این شده، بین صفر و یک واقع می

شود که متوسط مطلوبیت بدست آمده از یک انتخاب به صـفات   دهند، فرض می تحت تأثیر قرار می

متفاوت است، بسـتگی دارد. اگـر مطلوبیـت بدسـت آمـده از هـر        گوناگوني افراد آن انتخاب که برا

، روابـط زیـر را   کنیمیک جزء اختالل تصادفی تعریف  ه اضافهرا به عنوان متوسط مطلوبیت ب انتخاب

  ).1988خواهیم داشت (جودجی وهمکاران، 

 Yiکه  باشد وابسته متغیر عنوان به ارگانیک کشت به تمایل Yiو  مستقل متغیر عنوان Xiاگر     

 اگر Y=0و  باشد داشته تمایل ارگانیک محصول کشت به نسبت کشاورز اگر Y=1گروه  دو به

 به Yiآن  در که هاي مدل چنین در نداشته باشد، تمایل ارگانیک محصول کشت به نسبت کشاورز

   : بگیریم ظرن در را زیر مدل اگر .ودش می استفاده الجیت مدل از ودش می تقسیم گروه دو

               )1(                                   

 پایین معادله شکل به باال معادله بحث راحتی براي .اشدب می طبیعی لگاریتم پایه eکه     

  :ودش می بازنویسی

 )2(                                                                                 

 
 لوجستیک تجمیعی توزیع تابع عنوان با باال معادله .است که در آن     

 نیز ها βحسب  بر بلکه Xحسب  بر تنها نه Piود ش می مالحظه که همچنان .است شده معروف

 ترهايپارام دیگر براي تخمین OLSمعمول  روش که است معنی این به امر این .است غیرخطی

 در که زیر رابطه صورت به را مذکور رابطه توان می راحتی به اما، نیست کاربرد قابل مذکور مدل

   .نمود تبدیل دارد وجود پارامترها بر حسب خطی رابطه آن

 در باشد، شده بیان (2-3 ) رابطه وسیله به ارگانیک کشت به تمایل احتمال یعنی Pi اگر    

   : است زیر قرار به است؛ کشت ارگانیک به تمایل عدم احتمال که (Pi-1)صورت  این

                                                                         )3(   

  : داریم بنابراین    

                                                                    )4(   
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 بیانگر اینجا در که است آن آلترناتیو بر نظر مورد حادثه احتمال نسبت ساده  طور به حال    

ه    رابط از چنانچه حال .است آن عدم بر ارگانیک به کشاورزي تمایل وقوع احتمال برتري مقدار

  : آید می بدست زیر توجه جالب نتیجه بگیریم، طبیعی لگاریتم) 2-4(

                                           )5(  

 Xحسب  بر تنها نه است، مزیت یا برتري نسبت لگاریتم Lکه  هدد می نشان نهایی فرمول     

 به الجیت مدل اسم و است معروف الجیت نامه ب Lدر باال  .است خطی نیز پارامتر حسب بر بلکه

 واحد یک يازا را به Lضریب زاویه) میزان تغییر در ( 2βباال،  رابطه در .ودش می اطالق باال مدل

 کشاورزي به تمایل ( مزیت یا برتري نسبت لگاریتم در تغییر مقدار دیگر عبارت یا به Xدر  تغییر

  .گیرد می اندازه تحصیالت در تغییر واحد یک يازا به را ) ارگانیک

  

 مدل مورد استفاده عبارت است از:    

 uixny    

 متغیـر  بپـذیرد،  کشـاورز  متغیر وابسته بوده و تمایل یا عدم تمایل را نشان می دهـد اگـر   yکه     

 β ،چنـین  کنـد. و هـم   اختیـار مـی   صـفر  مقـدار  وابسته متغیر نپذیرد، اگر و بود یک خواهد وابسته

کشت عوامل موثر بر پذیرش  xاشد و ب میضرایب برآورد شده عوامل موثر بر پذیرش کشت ارگانیک 

 اشد که به شرح زیر است:ب میارگانیک 

  
تحصیالت، مصرف کمتر کود شیمیایی،  مقدارکه متغیرهاي مستقل عبارت است از: سن سن،    

شیمیایی، تاثیر  سموم مصرف مقدارشیمیایی،  سموم مصرف مقدارشیمیایی،  سموم مصرف مقدار

والت سالم و تامین یارانه براي نسبت محص تامین اعتبارات، نگرش  ترویجی،- هاي آموزشی کالس

 و بررسی براي ،ها داده بودن نرمال و ها نامه پرسش روایی از اطمینان از ها و ابزارها پس نهاده

  ود.ش میاستفاده  Microifit4.0آماري  افزار از نرم استخراج شده، ها داده و ها داده تحلیل

  

  نتایج و بحث

 آوريگرد براي. شود ي میگردآور از نیاز مورد ها داده تا بود الزم پژوهش این انجام بمنظور    

 از شد. پس توزیع مرودشت شهرستان روستاهاي از تعدادي در و اولیه تهیه نامه پرسش ،ها داده

 شد اعمال ذکر شده نامه پرسش در الزم تغییرات ارگانیک، تولید به مربوط لیمسا با تر بیش آشنایی

 اي خوشه گیري نمونه روش مطالعه، این در گیري نمونه . طرحشد آماده ها داده آوري گرد براي و
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 تمامی شامل که نظر آماري مورد جامعه اساس، این است. بر شده بندي طبقه اي مرحله چند

منظور  این شدند. براي بندي طبقه منطقه اساس بر اشد،ب می شهرستان مرودشت کشاورزان

دوردزن، مرکزي، سیدان،  نام به پنج بخش رايشهرستان مردشت براساس تقسیمات جغرافیایی دا

  اشد.ب میپاسارگاد و کامفیروز 

بندي کشاورزان بر اساس خصوصیات فردي و اجتماعی مانند: سن،  نتایج آماري شامل طبقه    

شیمیایی، موانع دانشی و  سموم مصرف مقدارتحصیالت، مصرف کمتر کود شیمیایی،  مقدار

نسبت  حمایت کافی دولت، نگرش  ترویجی،-کالس هاي آموزشیپژوهشی جهاد کشاورزي، تاثیر 

  اشد.ب میمحصوالت سالم و تامین یارانه براي نهاده ها و ابزارها 

  آمده است. 1اقتصادي پاسخگویان، در جدول  –نتایج آماري از وضعیت اجتماعی     

  

  ارگانیک توسعه کشاورزي به نسبت کشاورزان نگرش

 در گویه 16 با شاخصی از توسعه کشاورزي ارگانیک به نسبت زانکشاور نگرش سنجش براي    

= کامال 5= موافق و 4 موافق، نسبتاً =3 مخالف، =2 مخالف، کامالً =1سطحی لیکرت ( پنج طیف

  شد.  موافق) استفاده

ارگانیک  کشاورزي نگرش به توسعه نمره میانگین ،ودش میمشاهده  2که در جدول  گونههمان     

 کشاورزي نسبت به ها آن موافق کامال نگرش بیانگر که آمد بدست 35/0معیار  انحراف و با 10/4

 ارگانیک به روش کشاورزي محصوالت تولید مطالعه، مورد کشاورزان تر بیش دیدگاه از بود. ارگانیک

جامعه،  سطح در تولید شیوه این گسترش بلکه کند تضمین می را جامعه سالمت بقاي تنها نه

 غیرشیمیایی هاي تکنیک با را حاصلخیزي آن افزایش امکان و داده کاهش را خاك آلودگی

 نگرش کارشناسان دهنده تشکیل هاي گویه به مربوط هاي داده 2- 3جدول  سازد. در می پذیر امکان

  شده است. داده نشان ارگانیک کشاورزي به نسبت

  

 ارگانیک محصوالت تولید موانع

سؤال  27 از منطقه مورد مطالعه در ارگانیک تولید محصوالت عموان شدت و مقدار سنجش براي    

 خیلی :1سطحی ( 5 لیکرت طیف از با استفاده سنجش مورد از موانع هرکدام اهمیت .شد استفاده

 آورده 3جدول در آمده دست شد. نتایج به سنجیده زیاد) خیلی :5 و زیاد :4 :متوسط،3کم،  :2 کم،

  است. شده

 از ارگانیک محصوالت تولید موانع ترین مهم ،ودش می مشاهده پژوهش نتایج از که گونه همان    

هزینه  بودن باال از بودند عبارت لیکرت، مقیاس در اهمیت مانع میانگین حسب بر دیدگاه کشاورزان
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 کشاورزان، بین در ارگانیک محصوالت زمینه تولید در کافی دانش نبود ارگانیک، محصوالت تولید

 تبلیغ و رسانی اطالع عدم در مرودشت، ارگانیک محصوالت فروش براي مشخص نبود بازارهاي

 به وسیله ارگانیک محصوالت توانایی تولید عدم و ارگانیک محصوالت مصرف و زمینه تولید در موثر

و  تولید زمینه در موثر تبلیغ و رسانی اطالع الزم. عامل عدم مهارت و دانش نبود دلیل به کشاورزان

 و هندریکس ) و2005همکاران ( و پژوهش تووار نتیجه با ارگانیک، مطابق التمحصو مصرف

 با کارشناسان به وسیله محصوالت ارگانیک تولید موانع بررسی عدم عامل ) و2000همکاران (

 غیر و محصوالت ارگانیک تشخیص دشواري )، متغیر1386میردامادي ( و محمدي گل مطالعه

همکاران  و اویولفز ) و2005همکاران ( و تووار نتایج مطالعات با نکنندگا مصرف به وسیله ارگانیک

 نتیجه با ارگانیک محصوالت مشخص براي فروش بازارهاي نبود ود.ش می ) پشتیبانی2010(

 زمینه در کشاورزان ها داده بودن پایین بودند. راستا ) هم2005و همکاران ( تووار پژوهش

 بودن ) و پایین1389سن ( و امینی لیاقتی، دي،خال پژوهش با ارگانیک مطابق محصوالت

  )2010همکاران ( و اویولفز و پژوهش با مطابق کار کشاورزان ارگانیک از دولت مالی هاي حمایت

  بودند.

  

  ارگانیک کشاورزي در موثر آموزشی بررسی عوامل

ارگانیک در  زيکشاور در موثر ترین عوامل آموزشی ، کشاورزان مهم4با در نظر گرفتن در جدول     

 گویه بیان کردند.  8

کشاورزان و  براي آموزشی دوره هاي ود برگزاريش میمشاهده  4که در جدول  گونههمان     

 هاي عوامل ترین الویت مهم 21/4و  24/4اي به ترتیب با میانگین  حرفه مشاوران و متخصصان

دوره هاي آموزشی با کیفیت باال و  هیاشد که می توان با اراب میارگانیک  کشاورزي در موثر آموزشی

و مشاورانی که نسبت به کشاورزي ارگانیک اطالع جامع  کارشناسان به وسیلهسازمان دهی شده 

کشاورزان با میانگین  براي آموزشی بازدید دارند، منجر به توسعه کشاورزي ارگانیک شد. برگزاري

د تکمیل کننده دو الویت قبلی یعنی توان نیز به عنوان الویت سوم شناخته شد که اگر می 05/4

  ،15/4دولت با میانگین  به وسیلهعلمی  انجمن تشکیل چنین، همآموزشی باشد.  زاري دوره هايگبر

ها  رسانه راه از ارگانیک کشاورزي ، معرفی03/4کارشناسان با میانگین  براي آموزشی دوره برگزاري

هاي  نیز به ترتیب در الویت 59/3از با میانگین نی مورد مقاالت و کتب و انتشار 73/3با میانگین 

  بعدي قرار گرفتند.
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  ارگانیک کشاورزي در موثر اقتصادي بررسی عوامل

  ه شده است.یگویه ارا 4با  5ارگانیک در جدول  کشاورزي در موثر اقتصادي الویت بندي عوامل    

 48/4ابزارها با میانگین  و اده هانه تهیه براي مناسب یارانه ، تأمین5جدول  هاي هبر اسااس مشاهد

 مناسب مالی هاي مشوق اشد. ارایهب میارگانیک  کشاورزي در موثر اقتصادي نخستبه عنوان الویت 

 مناسب مالی هاي مشوق به عنوان الویت دوم شناخته شد. ارایه 39/4کشاورزان با میانگین  براي

به  25/4و  38/4الی به ترتیب با میانگین م بودجه هاي و اعتبارات نمودن کشاورزان و فراهم براي

 در مهم از موارد یکی سود و درآمد افزایش که این به توجه در الویت هاي بعدي قرار گرفتند. با

 کشاورزان تر بیشکه  این به توجه با چنین، هم و اشدب می کشاورزان در نوین هاي آوري فن پذیرش

 عوامل این متوسطی هستند، و ضعیف وضعیت رد اقتصادي نظر از پژوهش این در مطالعه مورد

 کشاورزان بین در کشاورزي ارگانیک توسعه مشکالت و موانع ترین مهم از یکی عنوان به تواند می

)، 1999)، فایرویدر (2005الوپز ( پار مانند؛ پژوهشگرانی هاي پژوهش باشد. نتایج مطالعه مورد

  اشد.ب می یافته همسو این ) با1390امجدي ( و ) و خالدي2001میدمور (

  

  ارگانیک کشاورزي در موثر فنی بررسی عوامل

 کشاورزي در موثر فنی عوامل برايمورد مطالعه  کشاورزان با نظرسنجی از بدست آمده نتایج    

  داده شده است. نشان 6گویه در جدول  8در  ارگانیک

 هیاراکه  ندداد نشان مطالعه مورد کشاورزان با گفتگو و بحث و نظرسنجی از بدست آمده نتایج    

 30/4ارگانیک با میانگین  محصوالت کشت براي مناسب هوایی و آب شرایط و کشت زمان از اطالع

مورد نیاز کشت محصوالت  ها دادهتوان با راه اندازي شبکه  شناخته شده می نخستبه عنوان الویت 

 خیز حاصل هاي زمین کردنمهیا . کردارگانیک نسبت به رفع این مانع و توسعه کشت کمک زیادي 

 در الویت دوم قرار گرفت. اریه 26/4ارگانیک با میانگین  محصوالت کشت براي مناسب و

 و فنون هیدر الویت بعدي قرار گرفت. ارا 18/4مناسب با میانگین  و کارشناسی هاي توصیه

ه یه با ارادر الویت بعدي قرار گرفت ک 08/4ارگانیک با میانگین  محصوالت کشت هاي روش

ارگانیک کی توان به توسعه کشت این محصوالت کمک کرد.  محصوالت به روز کشت هاي روش

آفات با میانگین  طبیعی دشمنان جلب و کم خاك ورزي جهت الزم دستگاههاي تامین چنین، هم

 شامل اي رشته چند تیم ، تام ایجاد90/3زمینه با میانگین  در این ماهر کار نیروي ، تربیت95/3

 و مهندسان ،پژوهشگران شامل اي رشته چند تیم ، ایجاد82/3کارشناسان با میانگین  و پژوهشگران

 و مهندسان ،پژوهشگران شامل اي رشته چند تیم و ایجاد 75/3تولیدکنندگان با میانگین 

  به ترتیب در الویت هاي بعدي قرار گرفتند. 75/3تولیدکنندگان با میانگین 
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  ارگانیک کشاورزي در موثر هاي گزاري و سیاستمدیریتی  بررسی عوامل

ارگانیک  کشاورزي در موثر ترین عوامل مدیریتی ، کشاورزان مهم7با در نظر گرفتن در جدول     

  گویه بیان کردند.  8در 

مزارع با  در مناسب و صحیح مدیریت بیان شده است، داشتن 8که در جدول  گونه همان    

. کردترین الویت انتخاب شد و باید نسبت به این امر توجهی زیادي  به عنوان مهم 4/4میانگین 

در الویت بعدي قرار گرفت.  38/4محصوالت با میانگین  بازاریابی براي خاص دهاي استاندار ایجاد

 و صحیح مدیریت ، داشتن30/4ارگانیک با میانگین  کشاورزي برنامه با مرتبط قوانین تصویب

شیمیایی با میانگین  هاي نهاده تهیه جهت ها یارانه ، حذف25/4نگین سازمان ها با میا در مناسب

 به ترتیب در 29/3مرتبط با میانگین  سازمان هاي با همکاري هاي زمینه نمودن و فراهم 80/3

  هاي بعدي قرار گرفتند. الویت

  

 بررسی عوامل موثر بر توسعه کشت ارگانیک

 الجیت الگوهاي از توان می شت محصوالت ارگانیکک پذیرش توسعه بر موثر عوامل بررسی براي    

 اساس بر الگو برآورد از پس شده یاد هاي مدل از یکی انتخاب به منظور اما کرد،استفاده  پروبیت و

 لگاریتم تابع مقدار ترین بیش توجه به با است شده پیشنهاد پروبیت، و الجیت مدل دو هر

 تشخیص هاي شاخص نتایج ).1997پسران،  و ران(پس انتخاب گردد بهینه ، الگوي1نمایی راست

 برازش، سودمندي راستنمایی، معیار لگاریتم تابع مقدار حداکثر شامل پروبیت و الجیت الگوهاي

  است. شده آورده 8 جدول در 3بیزین و شوارتز 2آکائیک معیار

 و الجیت هاي مدل میان از بهینه الگوي انتخاب معیار که باورند این ) بر1997پسران ( و پسران    

 ها داده اساس بر لذا .باشد مایی راستن لگاریتم تابع مقدار ینتر بیشداراي  که است مدلی پروبیت،

کشت  پذیرش بر بر موثر بررسی عوامل به منظور الجیت مدل از ایستب می 8 جدول در شده آورده

) - 6931/18ل پروبیت (مد راستنمایی لگاریتم تابع مقدار حداکثر که گرفت. چرا بهره ارگانیک

  ) است.-8439/16الجیت ( مدل از بزرگتر

 اشد. ازب می پروبیت مدل با مقایسه در آن، برتري از حاکی نیز الجیت مدل هاي شاخص دیگر    

 از تر بیش آن، بیزین شوارتز و آکائیک معیارهاي همانند مدل الجیت برازش سودمندي معیار جمله،

                                                 
1 - Maximized Value of The Log-Likelihood Function 
2 - Akaike Information Criterion 
3 - Schwartz Bayesian Criterion 



161 )151 - 172صص(1397 پاییز/ 3/ شماره 10تحقیقات اقتصاد کشاورزي/ جلد 

 به الجیت الگوي برآورد نتایج تفضیلی 9 جدول در هستند. پروبیت مدل براي شده ذکر معیارهاي

  است. شده افزاري میکروفیت آورده نرم بسته از استفاده با 1نمایی راست ترین بیش روش

نتایج مربوط به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کشت ارگانیک را در چارچوب الگوي  9جدول     

اشد ب میدرصد  90ت براي الگوي برآورد شده نیز برابر هد. درصد پیش بینی صحد میالجیت نشان 

سد زیرا این معیار هر چقدر به عدد یک نزدیک تر باشد نشان دهنده ر میبه نظر  بهینه یکه رقم

متغیرها با اطمینان  تر بیش 9جدول  هاي دادهبهتر بودن نیکویی برازش الگو خواهد بود. براساس 

 این برايباشد.  ی دار و بر پذیرش کشت ارگانیک مؤثر میدرصد به لحاظ آماري معن 95بیش از 

شیمیایی،  سموم مصرف مقدارتر کود شیمیایی،  تحصیالت، مصرف کم مقدارسن،  متغیرهاي منظور

  ترویجی،-هاي آموزشی شیمیایی، تاثیر کالس سموم مصرف مقدارشیمیایی،  سموم مصرف مقدار

 قرار نظر مد الگوي الجیت ها و ابزارها در اي نهادهنسبت محصوالت سالم و تامین یارانه بر نگرش

  گرفت.

درصد با عالمت  5با استفاده از نتایج مدل رگرسیونی می توان دریافت که متغیر سن در سطح     

ارگانیک  کشت به توسعه نسبت کشاورزان تر باشد، تمایل هرچه سن بیشمنفی معنا دار شده است. 

 کشت به نسبت يتر بیش تمایل تر پایین سن با و تر کشاورزان جوان دیگر، بیان کم تر است. به

به عنوان یک  که پذیرش کشت ارگانیک دارند زیرا افزایش سن کشاورز، به دلیل این ارگانیک

اشد، لذا احتمال ب میي تر بیشمحصول جدید در برنامه زراعی کشاورز همراه با ریسک پذیرش 

تاثیرگذاري منفی سن مهر تاییدي است بر این ادعا  ،در واقعیابد.  پذیرش کشت ارگانیک کاهش می

که کشاورزان مسن تر ریسک گریزتر و کشاورزان جوان تر ریسک پذیرتر هستند. نتیجه ضریب اثر 

 را ارگانیک کشت توسعه استفاده احتمال کشاورز سن در افزایش سال یک که هندد می نهایی نشان

یالت از جمله متغیرهایی است که به لحاظ آماري هد. سطح تحصد می کاهش درصد 0004/0

 درصد بر پذیرش کشاورزان نسبت به توسعه 10مثبت و معنی دار در سطح  يدار و تاثیر معنی

 0003/0اثر نهایی این متغیر برابر با  مقدارارگانیک در سیستم کشت کشاورزان دارد.  کشت

را  ارگانیک کشت احتمال توسعههد که در صورت افزایش تحصیالت د میاشد که نشان ب می

 سطح با کشاورزان میان در ارگانیک کشت به تمایل دیگر، بیان هد. بهد میدرصد افزایش  0003/0

افزایش  چنین، هماست  تر بیش شیمیایی مواد خطرات مقداراز  آنان آگاهی دلیل به باالتر سواد

در  نوینه عنوان یک محصول ب ها در پذیرش کشت ارگانیک سطح تحصیالت کشاورزان، تمایل آن

سیستم کشت افزایش می یابد که این خود بیانگر حساسیت کشاورزان باسوادتر در رابطه با کشت 

هاي  ه فعالیتیمی توان گفت که ارا بارهاشد. در این ب می از جمله کشت ارگانیک نوینمحصوالت 

                                                 
1 - Maximum Likelihood Estimation 
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را به همراه داشته  ارگانیکپذیرش کشت  مقدارتواند افزایش  ترویجی به کشاورزان با سوادتر می

درصد با عالمت منفی، معنادار  5مصرف کود شیمیایی در سطح  مقدارباشد. ضریب تخمینی متغیر 

 تر باشد، تمایلتر بیشهد، هرچه مصرف کود شیمیایی د میشده است. عالمت مثبت نشان 

ي تر بیش شیمیایی کود که کشاورزانی، دیگر بیان تر است. به ارگانیک کم کشت به نسبت کشاورزان

هند. اثر نهایی متغیر مصرف کود د می نشان تر کم یتمایل ارگانیک کشت به نسبت کنند، می مصرف

 کشت توسعه به تمایل شیمیایی، کود واحد مصرف یک افزایش با هد که کهد میشیمیایی نشان 

میایی در تر سموم شی یافت. ضریب تخمینی متغیر مصرف کم خواهد کاهش درصد 002/0ارگانیک 

دهد هرچه مصرف  درصد با عالمت مثبت، معنادار شده است. عالمت مثبت نشان می 10سطح 

 ،دیگر بیاناست. به  تر بیشارگانیک  کشت به نسبت کشاورزان سموم شیمیایی تر باشد، تمایل

 کنترل براي وجین و دستی هاي روش از و کرده استفاده تري کم شیمیایی سموم از که کشاورزانی

دارند. اثر نهایی متغیر  ارگانیک کشت به نسبت يتر بیش تمایل کنند، می استفاده هاي هرز فعل

 به تمایل شیمیایی، سموم واحد مصرف یک دهد که با افزایش مصرف سموم شیمیایی نشان می

شود  که از نتایج نشان داده می گونه یافت. همان خواهد کاهش درصد 0004/0 ارگانیک کشت

درصد دارد زیرا با  10مثبت و معنی دار در سطح  اي توسعه کشت ارگانیک رابطهحمایت دولت و 

تواند افزایش توسعه کشت ارگانیک  حمایت دولت نظیر اعتبارات و تسهیالت، خرید تضمینی و ... می

با توجه به ستون اثر نهایی، افزایش حمایت دولت، نسبت احتمال توسعه آن را  ،شود. به سخن دیگر

ترویجی اثر مثبت و معنی دار در سطح - تاثیر کالس هاي آموزشی هد.د مید افزایش درص 001/0

درصد بر روي احتمال توسعه کشت ارگانیک داشته است زیرا با افزایش استفاده از توصیه هاي  10

توان تولید را افزایش و  ها می هاي الزم در راستاي مناسب از نهاده مروجین و برخورداري از آموزش

مثبت و معنی دار بین تاثیر کالس هاي  اي با توجه به این که رابطه چنین، همد. ارا کاهش دهزینه 

توان از این نتیجه حداکثر  ترویجی و پذیرش کشت ارگانیک بدست آمده است، می - آموزشی

ها درك کامل آن است که در این راستا ترویج به  روشاستفاده را کرد، الزمه پذیرش نوآوري و 

مناسب براي گسترش آموزش کشت ارگانیک قرار دارد. به  یگسترده پرسنلی در وضعیت دلیل شبکه

با توجه به ستون اثر نهایی، افزایش نیاز به خدمات ترویجی پاسخگویان، نسبت احتمال  ،سخن دیگر

 به نسبت نگرش ضریب تخمینی متغیر میان هد.د میدرصد افزایش  008/0پذیرش آن را 

دهد  درصد با عالمت مثبت، معنادار شده است. عالمت مثبت نشان می 1در سطح  محصوالت سالم

 کشت به نسبت کشاورزان تر باشد، تمایل بیش محصوالت سالم به نسبت تر مثبت هرچه نگرش

 هد که باد مینشان  محصوالت سالم به نسبت تر است به اثر نهایی متغیر نگرش ارگانیک بیش

یافت.  خواهد افزایش درصد 1/0ارگانیک کشت به تمایل محصوالت سالم به نگرش مثبت افزایش
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ود تامین یارانه براي نهاده ها و ابزارها و پذیرش کشت ش میکه از نتایج نشان داده  گونه همان

توان گفت که با تامین یارانه  می ،درصد دارد. البته 5مثبت و معنی داري در سطح  اي ارگانیک رابطه

با توجه به اثر نهایی افزایش  ،چنین ود همر مین مالی کشاورزان باالتر براي نهاده ها و ابزارها، توا

  درصد بر افزیش احتمال پذیرش دارد. 005/0دریافت تسهیالت در این نسبت تاثیر معادل 

  

  خالصه و نتیجه گیري

 اعم کشورها از بسیاري در را غذایی موجبات امنیت زیستی فناوري و سبز انقالب موج دو امروزه   

 افزایش مشکل بر افزوناخیر  هاي سال در اما است، آورده فراهم توسعه حال در یافته و توسعه از

محیط  بر کشاورزي نوین هاي فعالیت برخی اثرات و پیامدها مورددر  جهانی هاي ینگران جمعیت،

. است کرده فراهم سالم غذاي براي تقاضا یعنی سوم براي موج را زمینه ها، انسان سالمت و زیست

 دولت حمایت می توان آن اساس بر که دارد نباشد، مزایایی یا باشد دآور سو چه ارگانیک کشاورزي

 وضعیت بهبود زیست، محیط بر آورد. تاثیر مثبت فراهم را آن سودآوري موجبات و کرد را جلب

 و ندک می پذیر توجیه لحاظ اقتصادي به را ارگانیک کشاورزي غیره و روستایی و جامعه روستاییان

بررسی  پژوهش، این کرد. در تامین پایدار صورت به را مردم غذاي توان آن می درست اجراي با

 است. شده کشاورزان درشهرستان مرودشت بررسی به وسیلهارگانیک  عوامل موثر بر توسعه کشت

با  1393- 1394بوده که در سال  همبستگی توصیفی، به روش و کاربردي از نوعاین پژوهش 

  انجام شده است.  نامه پرسشاز ابزار  استفاده

 مورد کشاورزان تر بیش دیدگاه از بود. ارگانیک کشاورزي نسبت به ها آن موافق کامال نگرش    

 کند تضمین می را جامعه سالمت بقاي تنها نه ارگانیک به روش کشاورزي محصوالت تولید مطالعه،

 افزایش امکان و داده کاهش را خاك جامعه، آلودگی سطح در تولید شیوه این گسترش بلکه

  .سازد می پذیر امکان غیرشیمیایی هاي روش با را حاصلخیزي آن

 موافق محصوالت ارگانیک در بین پاسخگویان کامال کشت توسعه و تولید به نسبت کلی نگرش    

 والتمحص تولید مطالعه، مورد کشاورزان تر بیش دیدگاه از بود. ارگانیک کشاورزي نسبت به ها آن

 شیوه این گسترش بلکه کند تضمین می را جامعه سالمت بقاي تنها نه ارگانیک به روش کشاورزي

 هاي روش با را خیزي آن حاصل افزایش امکان و داده کاهش را خاك جامعه، آلودگی سطح در تولید

گویه از  27ارگانیک ارگانیک با استفاده از  محصوالت تولید سازد. موانع می پذیر امکان غیرشیمیایی

 کافی دانش نبود ارگانیک، محصوالت هزینه تولید بودن پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفت که باال

 فروش براي مشخص نبود بازارهاي کشاورزان، بین در ارگانیک محصوالت زمینه تولید در

 مصرف و زمینه تولید در موثر تبلیغ و رسانی اطالع عدم در مرودشت، ارگانیک محصوالت
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 علت فقدان به کشاورزان به وسیله ارگانیک محصوالت توانایی تولید عدم و ارگانیک صوالتمح

 برنده پیش ترین موانع توسعه کشت ارگانیک شناخته شده اند. عوامل الزم مهم مهارت و دانش

 داشتن هاي گویه اساس این گویه بررسی شد که بر 23ارگانیک با استفاده از  کشاورزي پذیرش

 متخصصان تربیت و محصوالت ارگانیک ویژه فروش بازار ایجاد مزارع، در مناسب یح وصح مدیریت

ترین عوامل شناخته شدند. برگزاري دوره هاي آموزشی براي کشاورزان  مهم اي حرفه مشاوران و

هاي  ه دورهیکه می توان با ارا  باشد ارگانیک می کشاورزي ترین عامل آموزشی براي توسعه مهم

و مشاورانی که نسبت به کشاورزي  کارشناسان به وسیلهیفیت باال و سازمان دهی شده آموزشی با ک

 موثر اقتصادي عوامل ،چنین همجامع دارند، منجر به توسعه کشاورزي ارگانیک شد.  آگاهیارگانیک 

ارگانیک با چندگویه بررسی شد که تأمین یارانه مناسب براي تهیه نهاده ها و ابزارها  کشاورزي در

گویه محصوالتی که بدون مصرف کود و سموم  چنین، همشناخته شد.  نخستعنوان الویت  به

وند در مقایسه با محصوالت تولید شده با مواد شیمیایی سالم تر هستند به ش میشیمایی تولید 

 ارگانیک شناخته شد. در نهایت روابط کشاورزي به نسبت کشاورزان عنوان مهمترین گویه نگرش

تحصیالت،  مقداردهد سن،  مى نشان پذیرش کشت ارگانیک با کشاورزان شخصى ىها ویژگى بین

شیمیایی، موانع دانشی و پژوهشی جهاد کشاورزي،  سموم مصرف مقدارتر کود شیمیایی،  مصرف کم

نسبت محصوالت سالم و تامین  حمایت کافی دولت، نگرش  ترویجی،-هاي آموزشی تاثیر کالس

  دارد. وجود معنی دارى زارها رابطهیارانه براي نهاده ها و اب

  

  هاپیشنهاد

 توصیه تحصیالت مقدار و ارگانیک کشت به تمایل بین دار معنی و مثبت رابطه به توجه با    

ترویجی و افزایش  و آموزشی هاي فعالیت کیفیت و حجم کشت ارگانیک توسعه براي که شود می

  .یابد بهبود و افزایش زمینه این در سواد سطح

 کشاورزي با ارتباط در افراد آگاهی سطح ارتقاء بمنظور که شود می پیشنهاد راستا این در    

 آموزش بر افزون تا شود برگزار کشاورزان براي استان سطح در پژوهشی اراضی از بازدید ارگانیک

 براي ،چنین هم .شود داده آموزش عمالً نیز عملکرد چگونگی ،فناوري این با آشنایی راستاي در

 -علمی مراکز به اعتباراتی دولت جانب از بایستی ارگانیک کشاورزي بر کاربردي هاي پژوهش نجاما

  شود. ارایه پژوهشی

 همکاري با نمایشی مزارع بایستی ارگانیک کشاورزي فناوري بهتر هر چه اشاعه راستاي در    

 از درست یدرک به نیز کشاورزان دیگر تا شود ایجاد کشاورزان پیشرو و کشاورزي جهاد سازمان

 یابند. دست فناوري این مزایاي
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 ایجاد و ارگانیک کشاورزي طرح اجراي سیاست دولت سو از ریزي برنامه در یک است گفتنی    

 با گیرد. قرار نظر مد کشور ملی توسعه برنامه در محصوالت کیفیت راستاي در هایی استاندارد

 عوامل به ابعاد تمام بین از که دشو می شنهادپی چندگانه نیز رگرسیون تحلیل نتایج به توجه

 ایجاد راه از ارگانیک ترویج  کشاورزي در سعی و داشت مبذول خاصی توجه آموزشی

 هاي زمینه بایستی در کشاورزان آموزشی آمادگی ایجاد از پس داشت. آموزشی هاي زیرساخت

 تهیه ها براي یارانه أمینت به توان می جمله آن از که باشد داشته وجود اجرا براي اقتصادي

  .نمود اشاره تجهیزات

 هاي نوآوري به نسبت نگرش کشاورزان بهبود در مهم ینقش کشاورزي کارشناسان و مروجین    

 و یابد بهبود کشاورزان نگرش باشد قرار اگر زیرا ارگانیک دارند کشاورزي همچون کشاورزي

 صحیح هاي داده و شناخت اساس بر تنها تغییر این دهد، رخ کشاورزي در سیستم بهینه تغییري

 ... و ها همایش و سمینارها ضمن خدمت، هاي آموزش برگزاري با است الزم لذا است؛ پذیر امکان

  .داد ارتقا زمینه این در را کارشناسان مروجین و عملی و علمی هاي مهارت

 اي رابطه ارگانیک محصول کشت به تمایل و محصوالت سالم به نسبت نگرش بین که جا آن از    

 به نسبت را کشاورزان نگرش ذیربط، هاي سازمان ودش می توصیه دار وجود دارد معنی و مثبت

 که شود ازکشاورزانی دسته آن به يتر بیشتمرکز  و ضمن توجه در دهند، ارتقاء محصوالت سالم

  دارند. محصوالت سالم به نسبت تري مثبت نگرش
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 .18: 98صنعت،  و کشت

 سنتی هاي دامداري خام شیر phو  میکروبی بار ، ارزیابی1387 .ا غزنوي، و ،.م خسروي، -

 .33-37): 13(14کشاورزي،  نوین دانش مجله .گوناگونهاي  فصل در کاشمر شهرستان

 داران گلخانه بین در ارگانیک کشاورزي دانش بر مؤثر ، عوامل1393ا.  پناه، غ. و اخوان، دین -

 .101- 111): 1(7کشاورزي،  آموزش و ترویج پژوهشهاي شهرستان ورامین، مجله
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 و تزیس محیط از حفاظت در برتر راهکاري ارگانیک ، کشاورزي1389 .ف بورخانی، رزاقی -

 اسالمی آزاد دانشگاه پایدار، توسعه و زیست محیط انسان، همایش ملی پایدار، توسعه به دستیابی

 همدان. همدان، واحد

 شیرین فصلنامه .غذایی امنیت ایجاد در آن نقش و ارگانیک ، کشاورزي1389 .ا سلطانخانی، -

 .34: 16بیان، 

 روي بر غذایی گوناگون هاي سیستم تاثیر، 1389 .م بیدي، پورسیاه و ع. سیادت، ،.ز صیادي، -

  .119- 137: 3) 2زراعی، ( گیاهان فیزیولوژي علمی پژوهشی فصلنامه لوبیا، ارقام

 ملی همایش اولین .سالم محصوالت تولید در موثر گامی ارگانیک ، کشاورزي1389 .ا طاهري، -

  اصفهان. اصفهان، طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز .سالم تولید محصول و پایدار کشاورزي

 اقتصاد. ایران باغبانی عمده محصوالت نسبی مزیت ، تعیین1383س.  یزدانی، و ج عزیزي، -

  .43- 58): 46(12توسعه،  و کشاورزي

 آنتی ظرفیت و فنولی پلی ترکیبات میزان مقایسه و مصرف ، فواید1390ن.  شهرکی، دوستی علی -

 صنایع ملی همایش ارگانیک، کشاورزي و میاییشی کشاورزي حاصل از محصوالت اکسیدانی

 قوچان. قوچان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه غذایی،

 محیط با سو هم کش هاي علف گذاري قیمت ، الگوي1388ر.  قربانی، و .ا نعمتی، ،.م قربانی، -

شناسی  بوم نشریه گندم)، موردي (مطالعه خراسان رضوي استان در پایدار: کشاورزي و زیست

  .91-101: 1ورزي، کشا

 مبناي بر مدیریت کمک با زیست محیط حفظ و پایدار ، توسعه1386 .م ولی، شاه و غ مجردي، -

 .152- 179  :279جهاد،  ماهنامه .کشاورزي سموم مصرف بر کاهش تاکید با نتیجه و هدف

 جهاد کارشناسان دانش ، مطالعه1389 .ع آجیلی، و ك. مقدم، رضایی ؛.ح سعیدي، ملک -

): 2(26ایران،  کشاورزي آموزش و ترویج علوم ارگانیک، زمینه کشاورزي در فارس استان اورزيکش

61 -49.  

 مهندسی نظام سازمان فصلنامه .ارگانیک کشاورزي توسعه ، ضرورت1390م.  عطار، موحدیان -

 طبیعی کشور. منابع و کشاورزي
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  ها پیوست

  .اقتصادي کشاورزان مورد مطالعه -نتایج آماري ویژگی هاي اجتماعی  - 1جدول 

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین  متغیرها

  75  20  25/14 58/43 سن پاسخ گویان(سال)

 23  1  24/6 5/8  مقدار تحصیالت

 1 0 46/0 64/0  تاثیر کالس هاي ترویجی

  4  0  99/0 35/3 تامین یارانه براي نهاده ها و ابزارها

  1  0  64/0  85/0  ارگانیک کشاورزي درباره اطالع

  1  0  58/0  75/0  حمایت کافی دولت

  *مأخذ: یافته هاي پژوهش
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  .ارگانیک کشاورزي به نسبت کارشناسان نگرش دهنده تشکیل هاي گویه -2جدول 

  الویت  انحراف معیار  میانگین  سواالت

  1  53/0  70/4  است. جامعه افراد سالمت شرایط بهبود براي ابزاري ارگانیک کشاورزي

  2  63/0  65/4  دهد. می کاهش را خاك آلودگی ارگانیک کشاورزي

  3  53/0  62/4  .دارد تري بیش سازگاري کننده مصرف سالمتی با ارگانیک محصوالت

 غذایی ارزش متعارف والتمحص با مقایسه در ارگانیک محصوالت

  .دارند بیشتري

60/4  60/0  4  

 خاك هاي میکروارگانیسم و مغذي مواد حفظ باعث ارگانیک کشاورزي

  .ودش می

54/4  65/0  5  

 به را خاك حاصلخیزي افزایش و حفظ درازمدت در ارگانیک کشاورزي

  .دارد همراه

39/4  80/0  6  

 را خاك میکروبی هاي فعالیت ارگانیک با مقایسه در متعارف کشاورزي

  دهد. نمی کاهش

38/4  67/0  7  

 را کشاورزي متنوع هاي گونه بانک از محافظت ارگانیک کشاورزي

  .سازد می پذیر امکان

02/4  77/0  8  

 بهتر خاك فرسایش متعارف کشاورزي به نسبت ارگانیک کشاورزي در

  ودش می کنترل

01/4  02/1  9  

  10  71/0  89/3  .است بیشتر کارگانی غذایی محصوالت کیفیت یکنواختی

  11  82/0  86/3  .کند می فراهم اشتغال براي را جدیدي هاي فرصت ارگانیک کشاورزي

 کشاورزي محصوالت تولید در خوداتکایی باعث ارگانیک کشاورزي

  .ودش مین

82/3  94/0  12  

 کشاورزان توسط بیشتر درآمد تولید براي ابزاري ارگانیک کشاورزي

  است.

81/3  83/0  13  

  14  09/1  76/3  .نیست گسترده چندان ارگانیک محصوالت عرضه و تولید

 این خرید توانایی افراد همه ارگانیک محصوالت گرانی دلیل به

  .ندارند را محصوالت

68/3  01/1  15  

  16  14/1  14/3  .دهد می کاهش را روستاییان مهاجرت ارگانیک کشاورزي گسترش

  *ماخذ: یافته هاي پژوهش

  موافق کامالً=5 موافق =4 موافق نسبتاً =3 مخالف =2 مخالف، کامالً =1
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  .پاسخگویان دیدگاه ارگانیک از محصوالت تولید موانع -3 جدول

  الویت  انحراف معیار  میانگین  متغیرها

  1  80/0  07/4  ارگانیک محصوالت تولید هزینه بودن باال

  2  03/1  06/4  کشاورزان ینب در ارگانیک محصوالت تولید زمینه در کافی دانش نبود

  3  11/1  05/4  فارس استان در ارگانیک محصوالت فروش مشخص براي بازارهاي نبود

  4  03/1  01/4  ارگانیک محصوالت مصرف و تولید زمینه در موثر رسانی اطالع عدم

 مهارت و دانش فقدان علت به کشاورزان به وسیله ارگانیک محصوالت تولید توانایی عدم

  الزم

00/4  05/1  5  

  6  09/1  93/3  ارگانیک محصوالت تولید روش به نسبت کارشناسان بی عالقگی

  7  07/1  91/3  ارگانیکنا و ارگانیک تشخیصمحصوالت دشواري

 محصوالت تولید ریزي برنامه براي سازمانی باالي سطوح مشخص در سیاست نبود

  ارگانیک

90/3  01/1  8  

  9  03/1  90/3  محققین و کارشناسان توسط ارگانیک محصوالت تولید موانع بررسی عدم

  10  03/1  89/3  ارگانیک محصوالت مورد در کنندگان مصرف آشنایی و آگاهی بودن پایین

  11  10/1  87/3  ارگانیک محصوالت زمینه در کشاورزي کارشناسان ها داده بودن پایین

  12  11/1  86/3  کارگانی کشاورزي معرفی در روستاییان و کارشناسان بین موثر ارتباط عدم

  13  11/1  84/3  زنجان استان در ارگانیک محصوالت کننده تایید مراکز و دانش نبود

  14  07/1  84/3  ارگانیک محصوالت تایید مشخص براي و واحد متولی نبود

  15  01/1  84/3  ارگانیک محصوالت تولید به اتحادیه ها مثل تولیدي تشکل هاي تمایل عدم

  16  14/1  81/3  استان سطح در دولت توسط تمحصوال تضمینی خرید عدم

  17  07/1  79/3  ارگانیک محصوالت براي مناسب بندي هاي بسته عدم

  18  11/1  76/3  کار ارگانیک کشاورزان از دولت مالی حمایت هاي بودن پایین

  19  89/0  73/3  محصوالت  تولید در ارگانیک کشاورزي عملکرد بودن پایین

 بودن حساس علت به شده اصالح یا صنعتی گونه هاي در نیکارگا محصوالت تولید عدم

  آفات و بیماري ها در مقابل

70/3  15/1  20  

  21  15/1  70/3  ارگانیک کشاورزي با مرتبط يها پژوهش به پژوهشی مراکز ناکافی توجه

  22  09/1  66/3  دولت حمایت عدم علت به کشاورزان توسط ارگانیک محصوالت تولید توانایی عدم

  23  01/1  62/3  ارگانیک محصوالت تولید پذیرش در کشاورزان ومتمقا

  24  14/1  46/3  ارگانیک محصوالت مارك کسب فرایند در سخت و متعدد ناظرهاي و قوانین وجود

 در شیمیایی داروي و سم از استفاده عدم علت به امراض و آفات مقدار بودن باال

  کشاورزي ارگانیک

42/3  15/1  25  

  26  14/1  13/3  مناسب ديبازارپسن عدم

  *ماخذ: یافته هاي پژوهش

  : خیلی زیاد5: زیاد، 4: تا حدودي، 3کم،   :2: خیلی کم، 1
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  .ارگانیک کشاورزي در موثر آموزشی عوامل بندي اولویت -4 جدول

  اولویت  معیار انحراف  میانگین  آموزشی عوامل

  1  68/0  24/4  کشاورزان براي آموزشی دوره هاي برگزاري

  2  69/0  21/4  اي حرفه مشاوران و متخصصان

  3  62/0  05/4  کشاورزان براي آموزشی بازدید برگزاري

  4  70/0  04/4  دولت به وسیلهعلمی  انجمن تشکیل

  5  72/0  03/4  کارشناسان براي آموزشی دوره برگزاري

  6  80/0  73/3  رسانه ها راه از ارگانیک کشاورزي معرفی

  7  81/0  59/3  نیاز وردم هاي همقال و باکت انتشار

  *ماخذ: یافته هاي پژوهش

  5خیلی زیاد=    4زیاد=     3متوسط=    2کم=   1خیلی کم=

  

  .ارگانیک کشاورزي در موثر اقتصادي عوامل اولویت بندي -5جدول 

  اولویت  معیار انحراف  میانگین  اقتصادي عوامل

  1  67/0  48/4  ابزارها و نهاده ها تهیه براي مناسب یارانه تأمین

  2  65/0  39/4  کشاورزان براي مناسب مالی هاي مشوق ارایه

  3  73/0  38/4  کشاورزان براي مناسب مالی هاي مشوق ارایه

  4  72/0  25/4  مالی بودجه هاي و اعتبارات نمودن فراهم

  *ماخذ: یافته هاي پژوهش

  5خیلی زیاد=    4زیاد=     3متوسط=    2کم=   1خیلی کم=
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  .ارگانیک کشاورزي در موثر فنی عوامل اولویت بندي -6 لجدو

 انحراف  میانگین فنی عوامل

  معیار

  اولویت

 کشت براي مناسب هوایی و آب شرایط و کشت زمان از آگاهی

  ارگانیک  محصوالت

30/4  55/0  1  

 محصوالت کشت براي مناسب و خیز حاصل هاي زمین کردنمهیا 

  ارگانیک

26/4  57/0  2  

  3  56/0  18/4  مناسب و کارشناسی ه هايتوصی اریه

  4  66/0  08/4  ارگانیک محصوالت کشت هاي روش و فنون هیارا

 طبیعی دشمنان جلب و کم خاك ورزي جهت الزم دستگاههاي تامین

  آفات

95/3  59/0  5  

  6  70/0  90/3  زمینه در این ماهر کار نیروي تربیت

  7  65/0  82/3  سانکارشنا و پژوهشگران شامل اي رشته چند تیم ایجاد

  8  77/0  75/3  تولیدکنندگان و مهندسان ،پژوهشگران شامل اي رشته چند تیم ایجاد

  *ماخذ: یافته هاي پژوهش

  5خیلی زیاد=    4زیاد=     3متوسط=    2کم=   1خیلی کم=

  

  .ارگانیک کشاورزي در موثر هاي گزاري مدیریتی و سیاست عوامل اولویت بندي - 7جدول 

  اولویت  معیار انحراف  میانگین  فنی عوامل

  1  57/0  47/4  مزارع در مناسب و صحیح مدیریت داشتن

  2  54/0  38/4  محصوالت بازاریابی جهت خاص دهاي استاندار ایجاد

  3  60/0  30/4  ارگانیک کشاورزي برنامه با مرتبط قوانین تصویب

  4  69/0  25/4  سازمان ها در مناسب و صحیح مدیریت داشتن

  5  65/0  01/4  شیمیایی نهاده هاي تهیه جهت ها یارانه حذف

  6  62/0  29/3  مرتبط سازمان هاي با همکاري زمینه هاي نمودن فراهم

  *ماخذ: یافته هاي پژوهش

  5خیلی زیاد=    4زیاد=     3متوسط=    2کم=   1خیلی کم=
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  .بهینه مدل تعیین هاي شاخص -8جدول

  الجیت مدل  پروبیت مدل

  مقدار  صشاخ  مقدار  شاخص

 تابع مقدار حداکثر

  راستنمایی لگاریتم

 تابع مقدار حداکثر  -6931/18

  راستنمایی لگاریتم

8439/16- 

 90891/0  برازش سودمندي معیار 89891/0  برازش سودمندي معیار

 -8439/27  آکائیک معیار -6931/29  آکائیک معیار

 -2147/48  بیزین شوارتز معیار -0639/50  بیزین شوارتز معیار

 - 9963/36  کوئیک-معیار حنان -8455/37  کوئیک-معیار حنان

  پژوهش هاي یافته *ماخذ:

  .عوامل موثر بر توسعه کشت ارگانیک برآورد نتایج - 9جدول 

 نهایی اثر  tآماره   انحراف  برآوردي پارامتر  متغیرها

47/29 عرض از مبدا * 06/12  44/2  -  

  -0004/0  -30/3  18/0  - 62/0**  سن

44/0  یالتتحص مقدار * 83/0  53/1  033/0  

-49/3  شیمیایی کود مصرف مقدار ** 10/1  15/3-  002/0-  

-63/0  شیمیایی سموم مصرف مقدار * 253/0  48/2-  0004/0-  

  001/0  17/1  35/1  58/1  موانع دانش و پژوهشی جهاد

82/10  ترویجی-تاثیر کالس هاي آموزشی ** 65/3  96/2  008/0  

14/2  حمایت دولت * 80/1  19/1  001/0  

  0004/0  76/0  69/0  53/0  نسبت محصوالت سالم نگرش

55/6  تامین یارانه براي نهاده ها و ابزارها ** 44/2  68/2 005/0 

Factor for the calculation of marginal effects = 0/7900E-3                      
 Maximized value of the log-likelihood function = -16.34                       
 Akaike Information Criterion = -26.34                                        
 Schwarz Bayesian Criterion = -44.86                                         
 Hannan-Quinn Criterion = -33.75                                           
 Mean of ACC =   .69000                                                         
 Mean of fitted ACC =   0.97                                                  
 Goodness of fit =   0.99000                                                     
 Pesaran-Timmermann test statistic =  16.40[.000]                             
 Pseudo-R-Squared =   0.91                

 پژوهش هاي یافته *مـآخذ:


