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 کیارگان یدانش و نگرش کشاورزان استان بوشهر نسبت به کشاورز

 2یو مهسا فاطم 7نوذر منفرد

، قاتیسازمان تحق، استان بوشهر یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیاستاد مرکز تحق -1
 . رانیا، بوشهر، یکشاورز جیآموزش و ترو

 . رازیش، رازیدانشگاه ش، یدانشکده کشاورز، یو آموزش کشاورز جیبخش ترو اریاستاد -2
 

 چکیده

 مطرح داریپا یکشاورز یبرا قابل پذیرش دیتول سامانه کی عنوان به، ایندهیطور فزابه، کیارگان یکشاورز
 وهیش نیبودن ا دیبا توجه به جد. شودمی فیسبز تعر یهنر در کشاورز کیمنزله به کیکشت ارگان. شودمی

کشاورزان از اصول  یدانش و آگاه لیو تحل شناختپژوهش  نیهدف از ا، رانیا یدر بخش کشاورز تولید
داده  یبه گردآور نامهپرسشو ابزار  شیمایپژوهش با استفاده از روش پ نیا. باشدمی کیارگان یکشاورز

توسط اساتید دانشگاه و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی مورد  نامهپرسشروایی صوری . پرداخته شده است
کشاورز خارج از جامعه آماری انجام شد؛  03پایایی آن نیز با انجام مطالعه راهنما توسط . تأیید قرار گرفت

کشاورز بوده که  22223جامعه آماری شامل . به دست آمد 6/3-11/3رونباخ بین که ضرایب آلفای کطوریبه
نفره از کشاورزان  162 نمونه تصادفی، جدول مورگانو با استفاده از  تصادفیای طبقهگیری طبق روش نمونه

مقایسه میانگین مانند های از آمار توصیفی و آزمونها برای تجزیه و تحلیل داده. انتخاب شدنداستان بوشهر 
دانش و  زانیم، رباالت التیزان با تحصکشاور، پژوهشهای افتهیبنابر . تحلیل واریانس استفاده شده است

را در عمل  کیارگانی وهیکه ش یافرادتر ، بیشبیترت نیداشته و به هم کیارگان وهیاز ش تریبیش یآگاه
 یریو به کارگپذیری خطری هیروح نیبچنین اند. همترکرده لیاز گروه کشاورزان تحص زیکنند نمی استفاده

مختلف کشاورزان وجود داشته و های گروه نیب ینادارتفاوت مع زین یکشاورز تولیداتدر  کیارگانی وهیش
، یونیزیتلوهای مشاهده برنامه. رفتندیرا در عمل پذ کیارگان وهیش تریبیش زانیبه م، ریکشاورزان خطرپذ

های روش نیپرکاربردتر بیبه ترت یبحث کشاورزان و مراجعه به سازمان جهاد کشاورزهای شرکت در گروه
 وهیش نهیدر زم ازیکسب اطالعات موردن یبوده که توسط کشاورزان برا یو انفراد یگروه، یهانبو یارتباط
به  کیکشت ارگان وهیآموزش ش یبرا یکاربرد ییشنهادهایها و پکارراه، تیدر نها. شودمی استفاده کیارگان

 . تشده اس شنهادیپ کیارگان یمؤثر در رفتار کشاورزان به سمت کشاورز رییتغ جادیمنظور ا
 

 . پذیرش کشاورزی ارگانیک، کشاورزان نگرش، کشاورزان دانش، کیارگان یکشاورزواژگان:  هینما
 

 نوذر منفرد نویسنده مسئول:
 monfared_n@yahoo.comرایانامه: 
  36/36/1011 پذیرش:  23/30/1011 دریافت:
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 قدمهم
در سطح  یفراوان یهاینگران ریاخ یهادر سال

 یبرخ یامدهایو پها یجهان در رابطه با اثرگذار
و جامعه  ستیزطیبر مح یکشاورز یهاتیفعال

و  عتیپس از جنگ انسان با طب. مشاهده شده است
 ییایمیمواد ش شیدایبا پ یپس از انقالب صنعت

که ضربه  ییایمیش یو کودهاها و ورود سم یمصنوع
 وارد آورده از آن جمله است عتیبر طب یمهلک

کاربرد کود  زانیم(. 2331، و همکاران یخالد)
 13تن در  ونیلیم 0/0به  0/2از  در جهان ییایمیش

که در  طوری داشته است به شیسال گذشته افزا
 بینوع ترک 033از  شیمتعارف از ب یکشاورز

 وها کش علف، هاکش خطرناک مانند آفت ییایمیش
آفات و حشرات و  منظور مهاربه ییایمیش کودهای

 یایکه بقا شودمی خاک استفادهسازی زیحاصل خ
، ینیرزمیزهای مواد افزون بر آلوده کردن آب نیا

از آن در  یو درختان شده و بخش اهانیجذب گ، هوا
مصرف  یرسوب کرده و در ط یمحصوالت کشاورز

 (. 2311، مارکوس) به بدن انسان منتقل خواهد شد
 یمحاسبات و ارقام رسم، انجام شده قاتیدر تحق

. است دکنندهیناام رانیا ستیز طیو مح یعیمنابع طب
و  شیاز نظر حجم فرسا رانیعنوان کرد که ا دیبا

پس از  یعیو منابع طب زیحاصل خهای نیزم بیتخر
معادل  یرقم یعنیمقام دوم جهان را دارد؛ ، ایاسترال

وجود  شیو فرسا بیتن خاک در هر هکتار تخر 00
 هیرویامر کاربرد ب نیعمده ا لیاز دال یکیدارد که 

 یدر بخش کشاورز ییایمیشهای کش کودها و آفت
از مشکالت  یکیچنین (. هم1023، یکاشان) باشدمی

 یبه بازارها رانیا یصادرات محصوالت کشاورز
از نظر  ژهیوبهها آن تیفیبودن ک نییپا، یالمللنیب

بودن ارزش  نییو پا یپوک، یطول مدت انبارمان
 ییایمیمواد ش هیرویب ربردبه علت کاها آن ییغذا

، شرفتهیپ یکشورها گریدر د کهیاست و درحال
و  نییپا اریبس ییمحصوالت غذا ییایمیمواد ش زانیم

 ییمواد غذا دیتول یسوبه لیاز موارد تما یاریدر بس
 شیرو به افزا ییایمیشهای بدون استفاده از نهاده

 (. 1010، روستاخیز و سلیمی) است

 تیرعا، رانیا یاز کارشناسان کشاورز یاریبس
 ستزی طیمربوط به حفاظت محهای تینکردن فعال

محققان ، راستا نیدر ا. دهند-یرا مورد انتقاد قرار م
بحران ، متداول یبر مشکالت موجود کشاورز دیبا تأک

که  دانندمی از آن یرا ناش رانیا یدر توسعه کشاورز
در  یاساس ورطتوسعه متداول به یراهبردها

در  داریپا یکشاورزتحقق توسعه  یبرا شانیتوانائ
 یالگو کی جادیبر ا، رونیاثربخش نبوده و از ا رانیا

 دیتأک داریبه توسعه پا یابیدست یبرا یکشاورز دیجد
 نیدر هم(. 2330، مقدم و همکاران یرضائ) کنندیم

از  یکیعنوان را به نیگزیجا ای لیبد یراستا کشاورز
. اندمطرح کرده داریبه توسعه پا یابیدستهای حلراه
 یخود را رو دیام یجامعه کشاورز که طوری به

 یکاف یغذا دیقرار داده است که تول داریپا یکشاورز
 را حفظ( ستمیاکوس) وم نظامبو  نیو سالم را تضم

طور به، کیارگان یکشاورز(. 2330، شارما) کندمی
 یبرا یرفتنیپذ یدیلنظام تو کی عنوان به، ایندهیفزا

در  کیکشت ارگان. شودمی مطرح داریپا یکشاورز
سبز  یهنر در کشاورز کیمنزله به یکنون تیوضع

 . قرار دارد
 تیریجامع مدهای شامل نظام کیارگان یکشاورز

های تیبر کاربرد فعال دیبا تأک، محصول دیتول
 یاست که سالمت بوم نظام کشاورز یتیریمد

های چرخه، یستیشامل تنوع ز( ستمیاگرواکوس)
 دیخاک را با تأک زیستی تیو فعال( کیولوژیب) یستیز

ممکن  کهجا آن درون مزرعه و تاهای بر کاربرد نهاده
به  یکیو مکان یستیزهای استفاده از روش، است

بهبود ، یمصنوع ییایمیاستفاده از مواد ش یجا
 یکشاورز(. 2330، یردهد )می فزایشو ا دهیبخش
، یعیبا توجه خاص خود نسبت به منابع طب کیارگان
 زیمتداول تم یاز کشاورزها وانیو ح ستزی طیمح

 یصورت کشاورزبه کیارگان یکشاورز. شودمی داده
 یهم معرف( کینامیودیب) ایپو ستیو ز یستیز

، یوم شناسب، یچهار اصل سالمت یکه دارا شودمی
بوم نظام  تیریمد هیانصاف و مراقبت بوده و بر پا

نظام  نیا(. 1012، یو شاه ول یفاطم) استوار است
خارج از مزرعه های به نهاده، داریپا یکشاورز

درون های آن از نهاده ینداشته و به جا یگوابست
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 یکشاورز ؛اصل سالمت. کندمی مزرعه استفاده
ها انسان، هاوانیح، اهانگی، هاسالمت خاک کیارگان

جدا و مستقل  یگریاز د کی چیرا که ه نیو کره زم
 ؛یاصل بوم شناس. دهد شیحفظ و افزا دیرا با ستین

های و چرخهها نظام هیبر پا دیبا کیانارگ یکشاورز
و کمک به ها آن رقابت، هاکار با آن، یبوم شناخت

اصل انصاف و . گذاشته شود انیبنها آن یداریپا
 وها با توجه به فرصت دیبا کیارگان یکشاورز ؛عدالت

از  نانیاطم یعمومهای طیو مح یزندگهای تقابلی
 کیارگان یکشاورز ؛اصل مراقبت. کند جادیانصاف ا

و مسئوالنه به منظور  رانهیشگیبه صورت پ دیبا
 طیو مح ندهیآ یهانسل شیاز سالمت و آسا تیحما
 (. 1026، و همکاران یجعفر) شود تیریمد

 ستیز یرفتارهااز بررسی  یاریبسهای یافته
کننده بینیپیش کی، دانشکه  نشان داده یطمحی

بر کل  ریمتغ نیا، رایز. است یطیمهم رفتار مح
 و دانش که طوری به، مؤثر استگیری میتصم ندیآفر

گیری میتصم کیمنجر به  تواندمی اشتباه اطالعات
و  دیپورسع(. 2330، ییبو) اشتباه توسط فرد شود

 جهینت نیخود به اهای یدر بررس(، 1012) همکاران
دانش ، یکه کارشناسان جهاد کشاورز دندیرس

دارند و نسبت به  کیارگان یدرباره کشاورز یمتوسط
در  یدانش، و اصل سالمت کیارگان یاصول کشاورز

دانش افراد مورد مطالعه و  نبی. اندحد باال داشته
 بستگیهمضمن خدمت  آموزشهای شمار دوره

 و اخوان پناه نید. وجود داشتداری معنی مثبت و
گونه گزارش  نیخود اهای یبررس جیدر نتا(، 1010)

 نیدر ب کیارگان یدانش کشاورز تیکردند که وضع
های یبررس جنتای. بود متوسط حد در کاران گلخانه

در مورد دانش (، 2330) و همکارانش اراتنهیجا
 کیارگان ینسبت به کشاورز یجیروت گرانآموزش

ر دانش کار ب نهیشیسن و پ یرهاینشان داد که متغ
 . باشدمی مؤثر کیارگان یکشاورز
(، 2331) ستوبالر و همکارانهای یبررس جینتا
به اطالعات  یدسترس زانیم نیب یمثبتی رابطه

 کیارگان یو دانش کشاورز یطمحی ستزی-یکشاورز
 و همکاران یگوستچ. کشاورزان را نشان داد نیدر ب

دانش  نیکه ب افتندیخود درهای یدر بررس(، 2331)

 یطمحی ستیز یو نگرش کل کیارگان یکشاورز
 لریو. وجود داردداری معنی رابطه مثبت و کشاورزان

خود نشان های یبررس جیدر نتا(، 2312) لچریو ک
 به یعلم یهامنبعسن و استفاده از  یرهایمتغ، دادند

های از جمله عامل، کسب اطالعات یعنوان منبع اصل
نسبت به  یمؤثر بر دانش کارشناسان کشاورز

 نیپروهای یبررس. هستند کیارگان یکشاورز
، مانند آموزشهایی مشخصه، نشان داد(، 2311)

به اطالعات منظم و  یدسترس، آفات تیریآموزش مد
 یبرا ییازهانی شیو اعتبارات پ یجیخدمات ترو

 یناش یشناختبوم یدرک کشاورزان در مورد خطرها
آموزش در . باشندمیها کش از کاربرد گسترده آفت

 یاعتبار التیهمگام با تسه، نظر مروجان ریکشتزار ز
 مؤثرها کش کاربرد آفت زیآمتیدر کاهش موفق

 . است
 و همکاران یدیملک سع یبررسهای یافته

 یبه اطالعات کشاورز یدسترس، نشان داد(، 1021)
را دار یو معن میاثر مستق ترینبیش ستیز طمحی –

 کیارگان یبه کشاورز بر دانش کارشناسان نسبت
، میمستق تأثیری دهنده نشانها افتهیچنین . همدارد

بر  یسن و نگرش نسبت به سالمتدار یمثبت و معن
 کیارگان یدانش کارشناسان نسبت به کشاورز

و مک  کیکه توسط چادو یدر پژوهش. باشدمی
متمرکز با  یگروههای بحث جادیبا ا گوریگر

، مختلف صورت گرفت یکشاورزان در کشتزارها
و  کیارگان داتیاز دانش در مورد تول یسطوح متفاوت

. مشاهده شد دیتول یدرمورد استانداردها یسردرگم
از کشاورزان  یشمار یکه رو یبررس نیادر 

مشخص شد ، انجام شد یسیکار انگل کیارگانریغ
از دانش در مورد  یسطوح باالتر یکه دارا یکشاورزان

، هستند کیارگان یکشاورز یاصول و استانداردها
نظام  نیا یانتقال به سو یبراتری نگرش مثبت

که لوه و  یگرید یدر بررس. وجود دارند یکشاورز
مشخص  زیانجام دادند ن ینیشهروندان چ یرو ئونگا

در مورد  نیاز مردم چ یمیشد که دست کم ن
امر  نیندارند که ا یدانش کاف کیارگان یکشاورز

 دیخر یآنان برا شیگرا نهیمنجر به نبود زم
 زین یبررس نیدر ا. شده است کیمحصوالت ارگان
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دانش افراد با نگرش آنان  زانیم نیمشخص شد که ب
 رابطه مثبت و کینسبت به محصوالت ارگان

؛ 2333، لوه و گوون) وجود داردداری معنی
 یکاووسهای یبررس جینتا(. 2316، یچاندراکاال و دو

هایی که عامل دهدمی نشان(، 1010) و همکاران
، رسانی اطالع –آموزش ، التیسطح تحص چونهم

از جمله  ینظارت و اقتصاد، یتحمای – یخدمات
مصرف محصوالت  نهیدر زم های تأثیرگذارسازه
 . ندیآمی به شمار، کیارگان

سطح زیر کشت ، براساس آمارهای جهانی
میلیون و  03 معادل درمجموعمحصوالت ارگانیک 

های در قاره این میزان. هزار هکتار است 133
اروپا ، هزار هکتار 233میلیون و  22معادل  اقیانوسیه

 6آمریکای التین ، هزار هکتار 133میلیون و  12
، آسیا چهار میلیون هکتار، هزار هکتار 133میلیون و 

آمریکای شمالی سه میلیون هکتار و آفریقا یک 
گذشته های در سال. ر هکتار استهزا 133میلیون و 

 درصدی 1/11 سطح زیرکشت این محصوالت افزایش
، چین، اسپانیا، امریکا، آرژانتین، استرالیا. داشته است

تولید  از پیشگامانهند و آلمان ، اروگوئه، ایتالیا
 . هستندمحصوالت ارگانیک 

 22سطح زیر کشت این محصوالت در استرالیا 
آرژانتین سه میلیون و ، هکتارهزار  133میلیون و 

 میلیون هکتار است 2هزار هکتار و امریکا  133
 نیاز ا رانیاما متأسفانه سهم ا (؛1016، مسعود)

بالقوه و امکان حضور های تیرغم وجود ظرفبه یاراض
خرین آمار ارگانیک آ. کم است یجهان یدر بازارها

باشد که حدود می 2311کشور مربوط به سال 
با توجه  (.1010، دامغانی) بوده استتار هک 01103

بر  هیبا تک زیامر الزم است کشور ما ن نیبه ا
 یکشاورز یسوحرکت به، بالقوه خودهای تیظرف

امر  نیکه ا، دنبال کندتری یطور جدرا به داریپا
 یاندرکاران مختلف کشاورزدست یبدون همکار

 . نخواهد بود پذیرامکان
 زانیم لیشناخت و تحل، پژوهش نیاز ا هدف

 کیارگان یکشاورزان از اصول کشاورز یدانش و آگاه
مختلف کشاورزان از های راستا گروه نیدر ا. باشدمی

و نگرش  کیارگان یلحاظ دانش نسبت به کشاورز

 سهیمتداول مورد مقا یکشاورزهای نسبت به نظام
و سطح  هاستفاد زانیم، قرار گرفته و در وهله بعد

در  یجیترو-یآموزش یارتباطهای رسانه یاثربخش
 یابیمورد ارز، کشاورزان نیب کیارگان وهیش جیترو

ها و کارراه ارایهبه دنبال  تیدر نها. قرار گرفت
کشت  وهیآموزش ش یبرا یکاربرد ییشنهادهایپ

مؤثر در رفتار  رییتغ جادیبه منظور ا کیارگان
 . ک بوده استیارگان یکشاورزان به سمت کشاورز

 شناسیروش
. است شده انجام بوشهر پژوهش در استان نیا

، شهر 01، بخش 20، شهرستان 13 یاستان دارا نای
اراضی مجموع . باشدمیآبادی  203دهستان و  12

شامل ) هکتار 010631برابر با ، استان کشاورزی
هکتار مجموع سطح زیر کشت محصوالت  110010

( آیشهکتار به صورت  102202زراعی و باغی و 
 106121، نیز از میزان کل سطح زیر کشت. است

هکتار به  02001و  یکشت محصوالت زراع بههکتار 
چنین، هم. اختصاص دارد یباغمحصوالت کشت 

میزان تولید محصوالت استان بوشهر در سال زراعی 
تن  1311100شامل ) تن 1210231گذشته برابر با 

. است (تن تولیدات باغی 222206تولیدات زراعی و 
انجام پژوهش و  یبرا میدانیپژوهش از روش  نیدر ا

جامعه . شده استاستفاده قیتحقهای داده یگردآور
برداران بهره) کشاورزان نفر 22223پژوهش را  یآمار
استان  ((نفر 6210) یو باغ( نفر 11113) یزراع

. باشدمی که شامل سه منطقه دادند لیبوشهر تشک
، یدشت، دشتستانهای شهرستان :کیمنطقه 

جم ، بوشهر، ریدهای شهرستان :منطقه دو تان؛تنگس
، هیعسلو، کنگانهای شهرستان :منطقه سه ز؛یو ر

با توجه به حجم جامعه و . باشدمی لمیگناوه و د
 162، مورگاننمونه حجم  نییاستفاده از جدول تع

از نوع گیری مونهروش ن. کشاورز انتخاب شدند
که در آغاز ای گونهبه  باشدمی یتصادف بندیطبقه
شده و پس از آن در مرحله  نییتع یاصلهای طبقه

 روستا 21، موجود در هر منطقه یدوم از روستاها
به  کشاورز خانوار 2، انتخاب شد و سپس از هر روستا

 ییروا نییتع یبرا. انتخاب شد یصورت تصادف
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 اریاز آن در اخت نسخه نیچندنامه، پرسش یصور
 یدانشگاه و مرکزها علمی مرتبط دربرخی هیئت 

های اصالح، قرار گرفت و برحسب نظر آنان یقاتیتحق
در  نامهپرسش ییایپا نییتع یبرا. الزم انجام گرفت

توسط افراد خارج  نامهپرسش 03راهنما  یبررس کی
 یآلفاهای بیانجام گرفت و ضر یاز جامعه آمار

سبه شد محا 11/3تا  63/3در دامنه  رهایکرونباخ متغ
های پرسش یدر برخ ازیموردنهای و برابر آن اصالح

آمده با دستبههای داده. انجام شد نامهپرسش
مورد  21ی نسخه SPSS آماری افزارنرماستفاده از 

 . قرار گرفت لیو تحل هیتجز
نگرش نسبت به ، پژوهش یدیکل یرهایمتغ از

افرادی که مورداعتماد و موردقبول ) گروه مرجع
 انکارشناس، کشاورزان گرید، شامل خانوادهکشاورزان 

برای مشورت و روستا  یاسالم یشورا یاعضا و
و  ییشناسا، یریخطرپذ. باشدمی( تصمیم گیری

و در وهله بعد  یارتباطهای استفاده انواع رسانه زانیم
مهم  هایریمتغ از دیگر، هارسانه نیا یاثربخش

 . پژوهش بودند
 ریمتغ، کیارگان یافراد در مورد کشاورز دانش

فرد  ییآشنا زانیبوده که منظور از آن م گرید یدیکل
 بوده و کیارگان یکشاورز یهاتیو فعالها یژگیبا و
نظام  نیدر مورد ا یسطح دانش وچنین هم

، ریمتغ نیسنجش ا یبرادهد. می را نشان یکشاورز
 کیهر  بهمربوط های تیفعال نهیدر زمهایی پرسش

 کیارگان یکشاورز یزراع - یخاص فن یاز بعدها
خود را با  ییآشنا زانیطرح شد که الزم است فرد م

کاماًل ) ایهیگو 0 یفیط یروها تیفعال نیاز ا کیهر
( کامالً موافقم، موافقم، ندارم ینظر، مخالفم، مخالفم

سنجش  یکه برا یزراع - یابعاد فن. مشخص کند
مورد توجه قرار  کیارگان یزدانش در مورد کشاور

 تیریمد، آب و خاک تیریاز مداند گرفتند عبارت
 تیریمد، هرزهای علف تیریمد، هایماریآفات و ب

نگرش . کشت تیریو مد هیتغذ تیریمد، اندازچشم
در قالب  زیمتداول ن ینسبت به کشاورز انیپاسخگو

مورد سنجش قرار  نامهپرسشدر  یگرید ریمتغ
 یامدهایفرد در مورد پ یمنف ای مثبت یابیارز. گرفت

در مورد  یمتداول و نگرش و یکشاورز یمنف

پژوهش از  نیا فیتعر ینظام کشاورز نیا یامدهایپ
در هایی پرسش، سنجش آن یبرا. بود ریمتغ نیا

 طیمح یمتداول بر رو یکشاورز یامدهایرابطه با پ
 تیفیک، یعیمنابع طب، و سالمت انسان ستزی

 طرح شد و افراد نظر خود... و یزمحصوالت کشاور
ای هیگو 0 فیط یرا بر روها هیگو نیدر مورد ا

 . ابراز کردند کرتیل

 هایافته

پرسش پاسخ  نیکه به ا ینفر کشاورزان 162از 
 6/22) نفر 02، سواد بی( % 0/11) نفر 11، اندداده

، مدرک متوسطه یدارا( % 6/22) نفر 12، ییابتدا( %
 1/1) نفر 10و  پلمیمدرک د یدارا( % 22) نفر 01

 نیانگیمچنین . همداشتند پلمیمدرک باالتر از د( %
باشد و می سال 2حدود ، کشاورزان التیسطح تحص

و  ییمدرک ابتدا یاز کشاورزان دارا یمیحدود ن
 11کشاورزان حدود  یسن نیانگیم. متوسطه هستند

مربوط به سن در  یفراوان ترینش. بیباشدمی سال
 . قرار دارند( % 0/01) سال 01تا  11دسته 

 متداول یکشاورز یامدهاینگرش نسبت به پ
متداول  یکشاورز یامدهاینگرش نسبت به پ ریمتغ

با توجه به . محاسبه شد هیگو 1با استفاده از 
و درصد  یفراوان، 1شده در جدول  ارایهاطالعات 

ها هیاز گو کیهر  نیانگیو مها هیاز گو کیهر  یفراوان
که  طور. همانبه صورت جداگانه نوشته شده است

های تیلفعا یباال نهیهز»، شودمی مشاهده
 زانیم ترینبیش 21/1 نیانگیبا م «یکشاورز

را به خود اختصاص داده است و پس از آن  نیانگیم
 طمحی نظمها کش آفت هروی یکاربرد ب» هیدو گو

 درها کش آفت یایبقا»و « را به هم زده است ستیز
به  «اندازدمی انسان را به خطر سالمتی محصوالت

دوم و های در رتبه 10/0و  1/0 نیانگیبا م بیترت
 طیمح یآلودگ»ها هیگو نیاز ب. سوم قرار دارند

با « متداول یکشاورزهای تیاز فعال یناش ستیز
 را دارا نیانگیم زانیم نیکمتر 21/2 نیانگیم

های انیو ز بیجبران آس» هیو پس از آن گو باشدمی
 30/0 نیانگیبا م« عملکرد شیبا افزا ستیز طیمح
 نشانها هیگو نیانگیم. است نیانگیم نیکمتر یدارا
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کشاورزان نسبت به اثرات و  دگاهیکه د دهدمی
 . باشدمتداول باال می یکشاورز یامدهایپ

 نگرش نسبت به گروه مرجع
نگرش نسبت  ریمتغ، 2توجه به اطالعات جدول با 

 نیکه از ب، باشدمی هیگو 13 یبه گروه مرجع دارا
با « کشاورزان گریاستفاده از نظر د» هیگو، هاهیگو
و پس از آن  نیانگیم زانیم ترینبیش 11/0 نیانگیم

استفاده از نظرات کارشناسان سازمان جهاد » هیدو گو
گیری از و بهره 60/0 نیانگیبا م« استان یکشاورز

های در رتبه 11/0 نیانگیبا م «یمهندسان کشاورز»

 زین نیانگیم زانیم نیکمتر. دوم و سوم قرار دارند
 یاسالم یشورا»استفاده از نظر  هیمربوط به گو

استفاده از نظر » هیو گو 01/2 نیانگیبا م« روستا
 نیانگیاگر به م. باشدمی 02/2 نیانگیبا م «ارانیده

مشخص ، مشاهده شودها هیاز گو کیهر  ییگوپاسخ
که نگرش کشاورزان نسبت به مسئوالن  شودمی

بوده و نسبت ( 0) قابل انتظار نیانگیروستا کمتر از م
و  یو مهندسان سازمان جهاد کشاورز فانیبه همرد

تری ای نگرش مثبتهای خدمات مشاورهشرکت
 . وجود دارد

 متداول یکشاورز یامدهاینگرش نسبت به پ ریمتغهای هیگو نیانگیو م یفراوان عیتوز -7جدول 

 ها گویه

کامالً 

 مخالفم
 مخالفم

بی 

 نظر
 موافق

کامالً 

 موافقم

میانگین 

 ایرتبه

  فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی

 21/2 21 11 20 06 11 آلودگی محیط زیست -1

 66/0 26 10 22 23 1 بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی -2

 10/0 20 12 00 01 11 از بین رفتن منابع طبیعی -0

 20/0 21 01 20 00 21 ی مالیهامنبعافزایش درآمد و  -1

 02/0 11 66 11 20 11 تولید محصوالت غذایی حاوی مواد شیمیایی -0

 1/0 00 61 03 10 0 ها کاربرد بی رویه آفت کشبه هم خوردن نظم محیط زیست بدلیل  -6

 10/0 10 11 11 12 10 در محصوالت برای سالمتی انسان ها کش زیانبار بودن بقایای آفت -1

 30/0 21 11 01 11 23 جبران آسیب و زیان وارده به محیط زیست ناشی از افزایش عملکرد -2

 21/1 11 61 0 6 1 کشاورزیهای پر هزینه بودن فعالیت -1

 ( 0-1طیف متغیر:) 

  نگرش نسبت به گروه مرجع ریمتغهای هیگو نیانگیو م یفراوان عیتوز -2جدول 

 گویه ها
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 ای میانگین رتبه
 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی

 11/0 26 01 01 01 23 ...( فرزندان و، همسر) اعضای خانواده -1

 11/0 06 61 02 13 1 دیگر کشاورزان -2

 60/0 01 60 01 20 1 کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان -0

 01/2 0 21 06 20 06 شورای اسالمی روستا -1

 11/0 21 61 01 16 13 مهندسان کشاورزی -0

 13/0 26 12 06 21 22 کشاورزیای خدمات مشاورههای شرکت -6

 12/2 21 11 02 20 06 گیاهپزشکیهای کلینیک -1

 12/0 11 03 00 23 21 معتمدان و بزرگان روستا -2

 02/2 1 03 03 02 11 دهیاران -1

 13/2 16 00 02 01 21 نمایندگان کشاورزان در روستا -13

 ( 0-1طیف متغیر:) 
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 یکشاورزکسب اطالعات در مورد های روش
 کیارگان

کسب اطالعات در های روش نییمنظور تع به
و  یگروه، یسه روش انبوه کیارگان یمورد کشاورز

شش  یانبوههای روش. در نظر گرفته شد یانفراد
، 0با توجه به اطالعات جدول . شودمی روش را شامل

 نیانگیم زانیم ترینبیش یشش روش ارتباط نیاز ب
 نیانگیم اب «یونیزیتلوهای مشاهده برنامه»مربوط به 

مطالعه »و پس از آن  نیانگیم زانیم ترینبیش 21/2
در رتبه دوم  31/2 نیانگیبا م «یکشاورز یبروشورها
مربوط به  زین نیانگیم زانیم نیکمتر. قرار دارد

. باشدمی 12/1 نیانگیبا م «شگاهیشرکت در نما»
هر شش روش  شودمی که مشاهده طورهمان

که  باشندمی( 0) ظارقابل انت نیانگیاز متر نییپا
های نشان از استفاده محدود و کم کشاورزان از روش

 . دارد یانبوه
شدند  یبا هفت روش بررس زین یگروههای روش
 نیانگیبا م« بحث با کشاورزان»، هاآن نیکه از ب

شرکت »و پس از آن  نیانگیم زانیم ترینبیش 62/0
در رتبه دوم  12/2 نیانگیبا م «یمحل ییدر گردهما
مربوط به  زین نیانگیم زانیم نیکمتر. قرار دارد

 11/2 نیانگیبا م یآموزشهای شرکت در کارگاه
 نیانگیتنها م ادشدهیهفت روش  نیدر ب. باشدمی

بود و ( 0) قابل انتظار نیانگیاز متر بیش روش اول
قابل  نیانگینسبت به م یکمتر نیانگمیها روش گرید

 دهدمی نشان زیمورد ن نیا برای کهاند انتظار داشته
کمتر  زانیبه م زین یگروههای کشاورزان از روش

 نیاز ا ینییبه نسبت پا زانیو به م کنندمی استفاده
 . کنندمی استفادهها روش

قرار  یبا پنج روش مورد واکاو یانفرادهای روش
، 0ر جدول شده د ارایهبا توجه به اطالعات . گرفتند

 نیانگیبا م «یمراجعه به سازمان جهاد کشاورز»
و پس از آن در رتبه  نیانگیم زانیم ترینبیش 12/0

قرار  21/0 نیانگیبا م« مراجعه به مرکز خدمات»دوم 
مربوط به روش  زین نیانگیم زانیم نیدارد و کمتر

 . باشدمی 22/1 نیانگیبا م« آموزش با تلفن همراه»

 کیارگان یکشاورز نهیکسب اطالعات در زمهای روش نیانگیو م یفراوان عیتوز -9جدول 

 ها گویه
 میانگین رتبه خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

  فراوانی  فراوانی  فراوانی  فراوانی  فراوانی ای

های روش

 انبوهی

 21/2 12 0 02 22 61 تلویزیونیهای مشاهده برنامه -1

 22/1 0 6 20 11 12 رادیوییهای شنیدن برنامه -2

 12/1 1 2 22 13 26 شرکت در نمایشگاه -0

 11/1 3 12 21 00 61 مطالعه نشریه ترویجی -1

 31/2 6 12 02 01 61 مطالعه بروشور کشاورزی -0

 26/1 1 16 23 00 26 مطالعه پوستر ترویجی -6

 گروهی

 62/0 01 63 06 10 13 بحث با کشاورزان -1

 11/2 1 11 06 06 66 آموزشیهای شرکت در کارگاه -2

 20/2 6 12 11 00 10 مناظره های شرکت در نشست -0

 01/2 6 02 22 01 00 ارگانیکهای بازدید از زراعت -1

 12/2 11 03 12 03 06 شرکت در گردهمایی محلی -0

 06/2 2 23 12 13 12 شنیدن سخنرانی راجع به موضوع -6

پرسش و های شرکت در نشست -1

 پاسخ
01 01 10 1 1 21/2 

 انفرادی

 21/0 22 01 01 21 12 مراجعه به مرکز خدمات -1

 12/0 21 60 13 12 2 مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی -2

 12/2 11 13 02 23 10 رو در رو با کارشناسانهای تماس -0

 22/1 1 12 20 21 20 آموزش با تلفن همراه -1

 11/2 1 11 01 26 62 روز مزرعه -0

 ( 0-1طیف متغیر:) 
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های روش، یو گروه یبر خالف دو روش انبوه
مراجعه به کارشناسان از طرف کشاورزان از  یانفراد
 گریسه روش د یبرا یقرار داشته ول یبهتر تیوضع

کسب شده  نیانگیم رایز، وجود ندارد تیوضع نیا
 یبه طور کل. باشدانتظار می بلقا نیانگیکمتر از م

های گفت که کشاورزان نسبت به روش توانمی
، کیارگان یکشاورز یبرا ازیکسب اطالعات مورد ن

های آنان از روشتر بیش و باشندمی تیمحدود یدارا
چون مراجعه به کارشناسان و بحث و انتقال  یخاص

 نیا. کنندمطالب را کسب می گریکدیاطالعات از 
هایی را نشان روش نیچن یریبه کارگ رورتض افتهی

 دهد. می

 نهیکسب اطالعات در زمهای روش یاثربخش
 کیارگان یکشاورز

کسب اطالعات در مورد های روش یاثربخش
 یگروه، یدر مورد سه روش انبوه کیارگان یکشاورز
های روش انیاز م(. 1جدول ) شد یبررس یو انفراد

 نیانگیبا م «یمطالعه بروشور کشاورز»روش ، یانبوه
را دارد و پس از آن  نیانگیم زانیم ترینبیش 11/2

با  «یونیزیتلوهای مشاهده برنامه»در رتبه دوم 
 نیگانیم زانیم نیقرار دارد و کمتر 62/2 نیانگیم
با  «ییویرادهای برنامه دنیشن»مربوط به  زین
قابل  نیانگیبا توجه به م. باشدمی 13/2 نیانگیم

شش روش  یگفت که اثربخش توانمی(، 0) انتظار
 کیارگان یکشاورز نهیکسب اطالعات در زم یانبوه
 . باشندمی ینییپا یاثربخش یدارا

 کیارگان یکشاورز نهیکسب اطالعات در زمهای روش یاثربخش نیانگیو م یفراوان عیتوز -7جدول 

 گویه ها
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 ای میانگین رتبه
 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی

 انبوهیهای روش

 62/2 10 00 02 21 11 تلویزیونیهای مشاهده برنامه

 13/2 6 10 11 02 21 رادیوییهای شنیدن برنامه

 01/2 11 21 10 01 02 شرکت در نمایشگاه

 60/2 1 20 02 06 21 مطالعه نشریه ترویجی

 11/2 12 21 11 00 26 مطالعه بروشور کشاورزی

 11/2 1 20 01 13 01 مطالعه پوستر ترویجی

 گروهی

 10/0 01 00 00 12 2 بحث با کشاورزان

 20/0 22 10 11 11 23 آموزشیهای شرکت در کارگاه

 0 11 06 11 20 23 مناظره های شرکت در نشست

 03/0 22 11 01 11 12 بازدید از کشتزارهای ارگانیک

 11/2 11 00 11 21 23 شرکت در گردهمایی محلی

 13/2 11 00 11 22 21 شنیدن سخنرانی راجع به موضوع

 02/2 2 26 01 13 00 پرسش و پاسخهای شرکت در نشست

 انفرادی

 0/0 03 00 03 11 11 مراجعه به مرکز خدمات

 11/0 22 13 21 13 0 مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی

 00/0 26 63 02 12 12 رو در رو با کارشناسانهای تماس

 02/2 1 13 21 11 00 آموزش با تلفن همراه

 11/2 11 01 13 21 23 روز مزرعه

 ( 0-1طیف متغیر:) 
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گفت که روش  دیبا زین یهفت روش گروه یبرا
 ترینبیش 10/0 نیانگیبا م« بحث با کشاورزان»
متعلق به روش  زیو در رتبه دوم ن نیانگیم زانیم
 03/0 نیانگیبا م «کیارگان یاز کشتزارها دیبازد»

های روش یبرا نیانگیم زانیم نیکمتر. باشدمی
های پرسش و شرکت در نشست»مربوط به  یگروه

 یو سپس روش گروه 02/2 نیانگیبا م «اسخپ
 13/2 نیانگیبا م« به موضوع یسخنران دنیشن»

با  سهیکسب شده و مقا نیانگیبا توجه به م. است
 یتمام یگفت که اثربخش دیقابل انتظار با نیانگیم

های شرکت در نشست»از دو روش  رغی بهها روش
« به موضوع یسخنران دنیشن»و « پرسش و پاسخ

تنها  یعنی باشندقابل انتظار می نیانگیباالتر از م
بوده و  نییدو روش نگرش کشاورزان پا نیا یبرا

کسب اطالعات در مورد  یبرا گریشش روش د
 . باشددر حد باال می، کیارگان یکشاورز
 نیانگیبا توجه به م زین، یانفرادهای روش یبرا

مراجعه به سازمان جهاد »روش ، کسب شده
 زانیم ترینبیش 11/0 نیانگیبا م «یکشاورز

تماس رو »و پس از آن در رتبه دوم روش  نیانگیم
. باشدمی 02/0 نیانگیبا م« در رو با کارشناسان

آموزش با »روش  یبرا زین نیانگیم زانیم نیکمتر
 نیاز ا ریاست به غ 02/2 نیانگیبا م« همراه نتلف

اطالعات  ینگرش کشاورزان نسبت به اثربخش، روش
باال  یانفرادهای روش قیاز طر کیارگان یکشاورز

باالتر از ها آن یاثربخش نیانگیم رایز باشدمی
 . است(، 0) قابل انتظار نیانگیم

 پژوهشهای ریمتغ نیانگیم
، 0شده در جدول  ارایهتوجه به اطالعات  با

 کیارگان یدانش درباره اصول کشاورز ریمتغ نیانگیم
 نیا ازیامت فیاست که با توجه به ط 22/10برابر با 

کشاورزان درباره  ینشان دهنده دانش باال ریمتغ
نگرش  ریمتغ نیانگیم. است کیارگان یاصول کشاورز

 نیانگیبوده که م 62/03نسبت به گروه مرجع برابر با 
آن نشان دهنده  ازیامت فیبا توجه به ط ریمتغ نیا

 نگرش متوسط کشاورزان نسبت به گروه مرجع
پذیری سکیر ریمتغ نیانگیمقدار م. باشدمی

 ریمتغ فیکه با توجه به ط 12/11کشاورزان برابر با 
استفاده  ریمتغ. در سطح متوسط رو به باال قرار دارد

 باشدمی 62/12 نیانگیم یدارا یطارتباهای از رسانه
ی نشان دهنده ریمتغ نیا ازیامت فیبه ط که با توجه

مختلف های استفاده متوسط کشاورزان از رسانه
 یاثربخش ریمتغ نیانگیعالوه بر آن م. است یارتباط
 نیباشد که امی 11/01برابر با  یارتباطهای رسانه

 یاست که اثربخش نینشان دهنده ا زیمورد ن
 نیانگیم. باشدمی در حد متوسط یارتباطهای سانهر

متداول برابر با  ینگرش نسبت به کشاورز ریمتغ
نشان  ریمتغ نیا فیاست که با توجه به ط 11/03

 یامدهایکشاورزان نسبت به پ یدهنده نگرش باال
 . باشدمی متداول یکشاورز
دانش نسبت به اصول  انسیوار لیتحل

 التیبر اساس سطح تحص کیارگان یکشاورز
دانش  ریمتغ نیانگیم نیب، 6توجه به جدول  با

با توجه به سطوح  کیارگان ینسبت به اصول کشاورز
تفاوت  نیا. وجود داردداری معنی تفاوت التیتحص

 جینتاچنین . همباشددار مییمعن 30/3در سطح 
کشاورزان  نینشان داد که ب LSDحاصل از آزمون 

به  پلمید التیکه سطح تحص یسواد و کشاورزان یب
که  یکشاورزان. وجود داردداری معنی باال دارند تفاوت

مطالعه  قیاز طر توانندمی دارند یسطح سواد باالتر
را بهبود  نهیزم نیدانش خود در ا یمنابع علم

 . بخشند
دانش در مورد اصول  زانیم انسیوار لیتحل

با توجه به سابقه شغل  کیارگان یکشاورز
 یکشاورز

 نیب، 1شده در جدول  ارایهتوجه به اطالعات  با
 یدانش اصول کشاورز زانیاز نظر م یشغل نهیشیپ

، P = 11/3) نشد افتی یداریتفاوت معن کیارگان
06/1  =F .)یکشاورز نهیشیدر واقع افراد با پ 

در مورد اصول  یدانش همسان زانیم، متفاوت
 یاند و سابقه کشاورزداشته کیارگان یکشاورز

 . نکرده است جادیدر دانش افراد ا یتتفاو
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 پژوهش یرهایمتغ ازیامت نیانگیم -0جدول 
 انحراف معیار میانگین طیف متغیر

 21/0 22/10 10-60 دانش نسبت به اصول کشاورزی ارگانیک

 11/2 12/11 0-20 نگرش نسبت به حفظ محیط زیست

 1/1 62/03 13-03 نگرش نسبت به گروه مرجع

 01/0 12/11 6-03 ریسک پذیری

 06/12 62/12 11-10 های ارتباطیمیزان استفاده از رسانه

 01/16 11/01 11-10 ارتباطیهای اثر بخشی رسانه

 1/0 11/03 1-10 نگرش نسبت به کشاورزی متداول

 
 التیبر اساس سطح تحص کیارگان یدانش در مورد اصول کشاورز زانیم انسیوار لیتحل جینتا -5جدول 

 سطح معنی داری Fنمره  انحراف معیار میانگین سطح تحصیالت

 c00/11 33/6 بی سواد

30/0 312/3 

 bc20/12 11/6 ابتدایی

 bc01/12 10/0 متوسطه

 abc21/10 32/1 دیپلم

 a02/10 10/0 باالتر از دیپلم

 . باشدمی 00تا  11امتیازات * دامنه 

 
 یکشاورز نهیشیپ هیبر پا کیارگان یدانش در مورد اصول کشاورز زانیم انسیوار لیتحل جینتا -1جدول 

 سطح معنی داری Fنمره  انحراف معیار میانگین سابقه کشاورزی

 30/6 12/10 سال 1کمتر از 

06/1 11/3 
 16/6 12/11 سال 12تا  1

 20/6 30/10 سال 02تا  12

 11/0 66/13 سال 02بیشتر از 

 
 

 یریبه کارگ زانیم انسیوار لیتحل
سطح  هیبر پا کیارگان یکشاورزهای تیفعال

 التیتحص
 انسیوار لیبه دست آمده از آزمون تحل جینتا

 زانیبا م التیسطح تحص نینشان داد که ب هیکسوی
از طرف  کیارگان یکشاورزهای تیفعال یریبه کارگ

، =F 12/2) وجود داردداری معنی کشاورزان تفاوت
30/3  =P .)یبرا. شودمی رد یلذا فرض صفر آمار 

 حاز سطو کیکدام  نیموضوع که ب نیا یبررس
استفاده  LSDتفاوت وجود دارد از آزمون  التیتحص
 نیکه ب، دهدمی نشان، 2جدول  جینتا. شد

که  یسواد هستند با کشاورزان یکه ب یکشاورزان

به باال  پلمیمتوسطه و مدرک د، ییسطح سواد ابتدا
و با توجه به  شودمی مشاهدهدار یدارند تفاوت معن

که  یکشاورزان هکرد ک انیب توانها میگروه نیانگیم
و باالتر  پلمیمتوسطه و مدرک د، ییسطح سواد ابتدا

تر بیش کیارگان یکشاورزهای تیفعال، دارند پلمیاز د
که در  دهدمی نمودار نشانچنین . هماندبه کار گرفته

 یریبه کارگ زانیباالتر م التیسطح تحص یگروه دارا
داشته  شیافزا زین کیارگان یکشاورزهای تیفعال

کرد که سطح  گیرینتیجه توانمی پس. است
 یعامل مؤثر در رفتار کشاورز کی تواندمی التیتحص
با توجه به چنین . همدیکشاورزان به شمار آ کیارگان

سطوح ی گفت که همه توانمی ازهایدامنه امت
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 یریاز به کارگ یمتوسط زانیم یدارا یلیتحص
 کنیهراث و وج جینتا. هستند کیارگان یکشاورز

بر نگرش  التینشان داد که سطح تحص(، 2310)
 ییبسزا تأثیر کیارگان یکشاورزان نسبت به کشاورز

 و همکاران یموسوهای یبررس جینتا. گذارندمی
و  التیسطح تحص نینشان داد که ب زین(، 1010)

رابطه  کیارگان ینگرش کشاورزان نسبت به کشاورز
که توسط  یگرید قیدر تحق. وجود دارد یداریمعن

و  التیسطح تحص نیب، و بوگ انجام شد ندلو
داری معنی رابطه مثبت و کیانتخاب محصوالت ارگان

 . وجود دارد
 یریبه کارگ زانیم انسیوار لیتحل

با توجه به  کیارگان یکشاورزهای تیفعال
 یریسطوح خطرپذ

 ریمتغ، قیاز تحق هیفرض نیا یمنظور بررس به
به سه سطح  RSMDبا استفاده از فرمول پذیری خطر

به  جینتا. شد میمتوسط و باال تقس، نییپا یریخطرپذ
نشان داد که  انسیوار لیدست آمده از آزمون تحل

رفتار  یریبا به کارگ یریسطوح مختلف خطرپذ نیب
 دارد دوجودار یتفاوت معن کیارگان یکشاورز

(331/3 P=، 11/2  =F( ) 1جدول .) لذا فرض صفر
 توانمی LSDبا توجه به آزمون . گرددمی رد یآمار

باال با دو سطح  یریسطح خطرپذ نیکرد که ب انیب
وجود داری معنی و متوسط تفاوت نییپا یریخطرپذ
 نیو متوسط ا نییپا ریسطح خطرپذ نیب یدارد ول
کرد که هرچه  انیب توانمی لذا. نشد افتیتفاوت 

انجام  زانیم ابدی شیکشاورزان افزا یریسطح خطرپذ
 شیافزا زینها آن کیارگان یکشاورزهای تیفعال

مک کن و همکارانش های یبررس جینتا. افتیخواهد 
 گانیشیدر م یو سنت کیاز کشاورزان ارگان یبا شمار

 یادیز ینگران، نشان داد که هر دو گروه از کشاورزان
داشته و  کیارگان یکشاورز یاقتصاد طرنسبت به خ

های نظام یرکارگی مانع به یترس از شکست اقتصاد
و  یناند) شودمی توسط آنان کیارگان یکشاورز

 یرو یگرید یبررس(. 2310، همکاران
 نینشان داد که ب یکنندگان سوئدمصرف

 کیو نگرش نسبت به محصوالت ارگانپذیری خطر
وربک و ) ندارد دوجوداری معنی رابطه مثبت و

 یگرید یبررس جیدر نتاچنین، (. هم2330، ریورما
حفاظت های تینگرش کشاورزان نسبت به فعال یرو

 یباالتر یریکه خطرپذ یکه افراد افتندیخاک در
 ینگرش مثبت به سو یدارا گرانیاز دتر بیش دارند
 . باشندمی حفاظت خاکهای تیفعال

 
 التیبا سطح تحص کیارگان یهای کشاورزتیفعال یریبه کارگ زانیم انسیوار لیتحل جینتا -4جدول 

 سطح معنی داری Fنمره  انحراف معیار میانگین تحصیالتسطح 

 a12/00 10/2 بی سواد

12/2 30/3 

 bc12/00 10/1 ابتدایی

 bc10/06 21/2 متوسطه

 c33/02 10/6 دیپلم

 c06/02 11/1 باالتر از دیپلم

 
 یریبا سطوح خطرپذ کیارگان یکشاورزهای تیفعال زانیم انسیوار لیتحل جینتا -3جدول 

 سطح معنی داری Fنمره  انحراف معیار میانگین 

 b11/00 10/2 خطرپذیری پایین

 b01/00 06/1 خطرپذیری متوسط 331/3 11/2

 a60/13 10/6 خطرپذیری باال

 . باشدمی 10تا  10* دامنه امتیازها 
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 گیریبحث و نتیجه

متداول در  ینامطلوب کشاورز یرهایتأثمشاهده 
 یبرا یفور ازین کیبر  دیباعث تأک، سطح جهان

که از نظر  یکشاورزهای یتوسعه نظام و فناور
 داریپا اجتماعی – یو اقتصاد یدیتول، یطیمح

 کیارگان یکشاورز، راستا نیدر ا. شده است، باشند
 یکشاورزهای نظام ترینمهماز  یکیعنوان به
سالم و بدون  ییمواد غذا دیتول یبرا، نیگزیاج

. مورد توجه قرار گرفته است ییایمیهرگونه مواد ش
است هایی بوم نظام یدر جستجو کیارگان یکشاورز

 وریبهره نیضمن تأم، مواد گونهنیکه بدون مصرف ا
به  زیهرز را نهای مهار آفات و علف، نیاز زم داریپا

 یکشاورزهای روش یطورکلهمراه داشته باشد و به
و رفتار  عتیاحترام به طب هیتنها بر پا، کیارگان

 داریو استفاده پا ستیزطیبا حفظ مح زیمسالمت آم
مانند تناوب هایی از آن بنا شده است و از روش

، یدام یو کودها یاهیگ یایاستفاده از بقا، یزراع
 یستیو مهار ز یآل یپسماندها، تناوب با بقوالت

 حفظ تعادل استفاده یبرا( یکیولوژیکنترل ب)
پژوهش با هدف شناخت و  نیا نیبنابرا. کندمی
کشاورزان نسبت به  یسطح دانش و آگاه لیتحل
راستا  نیدر ا. انجام گرفت کیکشت ارگان وهیش

 زانیمختلف کشاورزان و باغداران از لحاظ مهای گروه
چنین هم و کیارگان یدانش و نسبت به کشاورز

 سهیمتداول مقا یکشاورز ظامنگرش نسبت به ن
بود تا  نیپژوهش بر ا نیتالش ا، تیدر نها. شدند
 ییشنهادهایها و پکارراه، پژوهشهای افتهیبرابر 
 رییو تغ کیارگان وهیآموزش ش یدر راستا یکاربرد

 ارایه ینوع کشاورز نیرفتار کشاورزان نسبت به ا
 . دهد

در  یافراد عامل مهم التیکه سطح تحصجا آن از
باشد؛ می کیارگان یکشاورزهای تیفعال یریبه کارگ
 التیتحص یافراد دارا زیپژوهش نهای افتهیبنابر 
 یکشاورزهای تیفعال تریبیش زانیبه م، باالتر
افراد چنین . هماندانجام دادهتر بیش را کیارگان
 یکشاورزنسبت به  تریبیشدانش ، کرده لیتحص
کشاورزان با  گرید یاز سو. اندداشته کیارگان

 کیارگان یکشاورزهای تیفعال، شتریب یریخطرپذ

به  کیارگان یکشاورز. اندرا انجام داده تریبیش
 کیافراد به عنوان  یتواند برامی دیعنوان روش جد

که  یافراد جهیدر نت. شود یروش همراه با خطر تلق
آن را به کار تر بیش دارند تریبیش یریخطرپذ
های ییگردهما لیتشک، گرید یسو از. اندگرفته
 یمناسب براای نهیتواند زممی کشاورزانای دوره

آنان را فراهم کند  نیبحث و تبادل نظر بهای نشست
اطالعات خود را در ، کیارگان وهیتا افراد آشنا به ش

 ییبرپا، گرید یاز سو. قرار دهند گرانید اریاخت
های نیو روز مزرعه در زم یشگاهینما یکشتزارها

را بر  یمطلوب یرهایتواند تأثمی کشاورزان سالم کار
کار و  جهینت ینیداشته باشد تا به طور ع گرانید

همکاران خود در منطقه را مشاهده  یعمل ینظرها
 . کنندگیری میکرده و تصم

توان ، میقیج به دست آمده از تحقیتوجه به نتا با
رد بهبود نگرش کشاورزان مو یرا برا ییشنهادهایپ

ت یک و در نهایارگان ینسبت به کشاورز یبررس
 نمود: ارایهآن در عمل  یرفتن و اجرایپذ

 یبا اجرا یارتباطهای استفاده از رسانه زانیم
امر نقش  نیا. رابطه دارد کیارگان یکشاورز

و  یارتباط جمعهای رسانه ژهیبه و یارتباطهای رسانه
در دسترس همه  یادیکه تا حدود ز یانبوه

های وهیبهبود ش نهیباشد در زممی کشاورزان
را  کیارگان یو حرکت به سمت کشاورز یکشاورز

 دیبا تول یتوسعه کشاورز انیمتولدهد. می ننشا
توانند ها میو پخش آن در رسانه یآموزشهای برنامه

 کیارگان یکشاورز رشیرا به پذ تریبیشکشاورزان 
 . کنند بیترغ

های تیفعال یاجرا زانیبا م التیتحص سطح
توان می نهیزم نیدر ا. رابطه دارد کیارگان یکشاورز

به عنوان کشاورزان  ییروستا لکردهیاز افراد تحص
 وهیش نیکمک گرفته و موجبات گسترش ا شرویپ

آموزش . کشاورزان را فراهم آورد گرید نیب یکشاورز
 نه گسترشیتواند در زممی زین لکردهیقشر تحص نیا

 . آن سودمند باشد

از  زین کیارگان یکشاورز نهیدانش افراد در زم
 نهیتوان با بهبود آن زممی است کههایی جمله عامل

. فراهم کرد کیارگان یکشاورز رشیپذ یرا برا
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در دسترس قرار دادن ، یآموزشهای کالس یبرگزار
کشاورزان و کمک از دانش  یبرا یاطالعات یهامنبع

 یاورزکش یمعرف نهیدر زم یآموختگان کشاورز
 . تواند دانش افراد را بهبود بخشدمی کیارگان

 نهیدر زم... و ییویراد، یونیزیتلوهای برنامه هیته
 یکاربرد ب ژهیمتداول به و یکشاورزهای یاثرگذار

بر سالمت  ییایمیشهای و آفت کشها سم هیرو
 نهیکشاورزان در زمسازی تواند به آگاهمی، انسان

 نندیآفرمی مصرف کنندگان فیط یکه برا ییخطرها
 یخطرها نهیزم رمنجر شده و مصرف کنندگان را د

 نیمتداول آگاه سازد و به ا یکشاورز داتیمصرف تول

را  کیارگان یبه سمت کشاورز رییموجبات تغ بیترت
 . فراهم کند

در  ینقش مهم یو کارشناسان کشاورز مروجان
های یبهبود نگرش کشاورزان نسبت به نوآور

ک یارگان یکشاورزهای تیفعال چونهم یکشاورز
 جادیبهبود نگرش کشاورزان و ا یبرا رایدارند؛ ز

الزم است  یمطلوب در کشاورزهای یریرپذییتغ
کشاورزان قرار  اریدر اخت یاطالعات به روز و درست
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Abstract 

Neglecting the activities regarding environment conservation has been criticized by many 

agricultural experts of Iran. Therefore, the crisis of agricultural development in the country was 

attributed to the conventional agricultural system and its related problems and a new pattern of 

agriculture has been emphasized in order to achieve sustainable development. Alternative 

agriculture has been presented as one the solutions toward sustainable development. Oraganic 

agriculture is highly recommended as an acceptable productive system of sustainable farming. 

Cureently, organic farming is defined as an art of green agriculture. According to the novelty of 

this kind of farming in agriculture sector of Iran, analysis of the farmers` knowledge regarding 

the principles of organic agriculture was the main aim of the study. This research was 

accomplished using survey and structured questionnaire in order to collect required data from a 

random sample of 168 of farmers of Bushehr province. Based of findings, educated farmers 

have more knowldege about organic farming, so this kind of agriculture has been use by more 

educated farmers, as well. There was a significant difference between different groups of 

farmers in terms of risk taking personality and organic technique use in agricultural activities. 

Risk taker farmers were used organic agriculture more than the others. TV programs, farmers` 

discussion groups and communication with Organization of Agriculture Jihad were the main 

applicable communicative mehods which have been used by farmers in order to get required 

knowledge about organic farming, respectively. At last, some applicale recommendations were 

presented to train farmers regarding organic agriculture as well as effective behavioral changes 

of them towards organic farming.  
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