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 چکیده
در حال گسترش است. علت اصلی این توجه به کشاورزی  جهان سرعت در سراسر ترین نظامهای زراعی است که بهکشاورزی ارگانیک یکی از مهم

 بر شیمیایی سموم مصرف پیامدهای تاثیرتحقیق،  این هدف اصلیارگانیک ضرورت تولید محصوالت کشاورزی سالم وعاری از مواد شیمیایی است. 
در  کارانزمینیسیبباشد. جامعه آماری، شامل کلیه است. روش تحقیق، توصیفی و پیمایشی می ارگانیک کشت به نسبت کارانزمینیسیب نگرش

ابزار  .نفر تعیین شد 230به تعداد  کوکران فرمولبا استفاده از و  ایگیری چند مرحلهنمونهبه روش  نمونه حجم( نفر که 6380) بود شهرستان اردبیل

 .محاسبه گردید 50/0حداقل آن و ( استفاده شد AVEبرای سنجش روایی آن از روش روایی تشخیصی با استفاده از شاخص ) ای بود کهپژوهش پرسشنامه

برای ابزار تحقیق نیز حاکی از  88/0د و مقدار آلفای ش محاسبه91/0( استفاده شد که حداقل مقدار آن CRبرای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی )

های مدل معادالت ساختاری نشان داد ارگانیک داشتند. یافته اورزیکش ها نشان داد که اکثریت کشاورزان نگرش نسبتاً مثبتی نسبت بهیافته پایایی آن بود.
. همچنین این متغیرها، وجود داردارگانیک رابطه مثبت و معناداری اورزی کاران نسبت به کشزمینیو منابع اطالعاتی با نگرش سیب بین دانش
 بینی کردند.ارگانیک را پیش اورزیکش نسبت بهکاران  زمینیدرصد از تغییرات واریانس نگرش سیب 44درمجموع

 چکیده
 "اردبیل"، "کارانسیب زمینی" ،"کشاورزی ارگانیک"  ،"نگرش"
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Abstract 

Organic agriculture is one  of the most important agricultural systems that is quickly developing 

throughout the world. The main cause of attention towards organic agriculture is necessity of 

production of healthy agricultural products and free from chemicals. The main purpose of this research 

is to analyze the attitude of Ardabil province's farmsteads towards organic agriculture . The research 

method is descriptive and survey. The statistical population consisted of all the petty farmers in Ardabil 

city. (6380) The sample size was determined by multi-stage sampling method and using Cochran's 

formula for 230 people. A researcher-made questionnaire was used to determine the reliability of the 

index (AVE), which was at least 0.50 calculated. To determine the reliability of the combination 

method (CR), the minimum value was calculated to be 0.91 and the alpha value of 0.88 for the research 

tool was also indicative of its reliability. The findings showed that the majority of farmers had a 

relatively positive attitude toward organic farming. the results of structural equation modeling showed 

that there was a positive and significant relationship between knowledge and information sources with 

the attitude of the apple cultivars towards organic cultivation. Also, these variables predicted a total of 

44 percent of variance in the potato attitude toward organic cultivation. 
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 مقدمه .1

 به، است کشاورزی محصوالت تولید کاهش اصلی عوامل از آفات
 درصد 32تا  20حدود  ساالنه دهدمی نشان جهانی آمارهای کهطوری

 Oliveira at ) رودمی بین از آفات توسط کشاورزی محصوالت از

al,2014بندری،  ؛a 1397). در شیمیایی سموم از استفاده امروزه 
 آفات کنترل روش ترینارزان و ترینسریع مؤثرترین، عنوان به جهان

 تحقیقات از بسیاری(. b 1398)بندری و همکاران،  گرددمی محسوب
-نهاده ی رویهبی کاربرد با متداول کشاورزی سیستم که اندداده نشان

 جبران خسارات و کرده تحلیل دچار را طبیعی منابع شیمیایی، های
 و آبادیسازند )مکیمی وارد هاانسان سالمتی بر را ناپذیری

 وزن با نوزادان تولد مادرزادی، نقایص انواع (. بروز1394میردامادی، 
 یا و باروری کاهش دیررس، یا و رس زود بلوغ ،جنین سقط کم،

 داخلی، غدد سیستم در اختالل متابولیسم، سرعت در تغییر ناباروری،
 مغز، و عصبی سیستم به آسیب حافظه، کاهش عضالنی، ضعف

 محصوالت مصرف سوء آثار از بدن ایمنی سیستم کارایی کاهش
 و باشند )شمسمی شیمیایی ترکیبات بقایای دارای دامی و کشاورزی

  ,Bondori et al؛ b 1398بندری و همکاران، ؛ 1391،آبادینجف
c2019)دست سالیانه داشتهب جهانی سازمان برآوردهایق طب . بر 

بیست حدود   در و شده مسموم کشاورزی کارگر نفر میلیون سه کم
 مطالعه (. یک1393همکاران،  و )موسوی میرندمی هاآن از نفرهزار 
 داد نشان ،نفر میلیون12جمعیت  با ،النکاسری در 1982سال  در ملی
 بودند، شدهبستری هاکشآفت با همواجهدر  سال در نفرده هزار  از که 

 ,Koh and Jeyaratnam ) شدند میر و مرگدچار  1000حدود 

 حل برای مناسبی راهبردهای یافتن پی در المللیبین (. جوامع1996
 هستند پایدار کشاورزی های نظام به دستیابی و معضالت این

 برای مناسب راهبردهای از (. یکی1387همکاران،  و فمی )شعبانعلی
 حفاظت ضمن آن هدف که است ارگانیک کشاورزی معضل، این حل

 استفاده بر تکیه ترینکم با محصول تولید افزایش خاك، حاصلخیزی از
 کشاورزی(. 1395صندوقی و راحلی، باشد )می موادشیمیایی از

 و توریسماکو خاك، سالمت حافظ که است تولید سیستم یک ارگانیک
 توجه زیستی تنوع و محیطی زیست فرآیندهای بهو   باشدمی مردم
 به جانبی عوارض با هاییورودی از استفاده جای بهآن   درو  دارد

)یادآور و همکاران،  گرددمی توجه کیفیت بهبود و زیست محیط حفظ
 کشاورزی جنبش المللیبین فدراسیون تعریف اساس بر (.1397

 آن در که است کشاورزی سامانه یک ارگانیک، کشاورزی ارگانیک،
 پوشاك، تولیدپایدارغذا، اقتصادی، اجتماعی، زیستی، هایجنبه

(. 1391، آبادینجف و یابد )شمسمی بهبود غیره و چوبی هایفراورده
 از عاری و متمرکز غیر تلفیقی، کشاورزی مفاهیم و ارگانیک کشاورزی

درسال  "1برننورث" وسیله به بار اولین برای شیمیایی، مواد
-بحران ،1970دهه  ابتدای و 1960دهه  اواخر در. گردید مطرح1940

 کشاورزی سمت به حرکت هایضرورت سبز انقالب از ناشی های
 مباحث و اصول 1990و  1980 یهاه ده در بخشید، شتاب را ارگانیک

 این .کرد پیدا جهش دنیا در ارگانیک کشاورزی توسعه عملیاتی سیر و
 از هدف و آغاز پسته محصول روی بر ایران در 1379سال  از شیوه

 با تا بود کشاورزان و بردارانبهره علمی سطح ارتقاء شیوه این اجرای
 در شیمیایی سموم و کود از استفاده مخرب اثرات از آنان نمودن آگاه

                                                           
1 . Northwestern 

 (.1393همکاران،  و نمایند )موسوی اقدامم سال محصول تولید جهت
 و عملیات و هاروشرایج،  کشاورزی از گذر برای ارگانیک کشاورزی

 اساس بر و گذاشته کنار را کشاورزی رایج در استفاده مورد مواد
در  را جدیدی هایفناوری و عملیات پایدار، کشاورزی یهاشاخص

-می کاره خاك ب تغذیه و آفات هرز، هایعلف کنترل جهت کشاورزی

 کشت زراعی، زراعی، تناوب آیش از بین این در توانمی که ؛برد
 نشاءکاری، و زنیقلمه حیوانی، و کودهای کمپوست از استفاده مختلط،

 مواد شیمیایی، یا توری هایشبکه با گذاری تله دامی، چرای تناوبی
 و کاشت تاریخ در خاك، تغییر رطوبت تنظیم جهت موقع به آبیاری

 با ولی(. 1392)قدیمی و همکاران،  نام برد. خاك تهویهو  برداشت،
 راستا این در چه آن دارد، به همراه ارگانیک کشاورزی که مزایایی تمام

 کشاورزی پذیرفتن به کشاورزان دارد، تصمیم تری بیش اهمیت
 به تصمیم (.1395مقدم فر و شمس، هوشمندان است ) ارگانیک
 از یکی که است مختلفی عوامل از متأثر ارگانیک کشاورزی پذیرش

 ارگانیک کشاورزی به نسبت کشاورزاننگرش  ها،آن ترینمهم
 مطالعاتی اهمیت کلی طور به (.1393)موسوی و همکاران،  باشدمی
 که است نظر این از شوندمی انجام افراد نگرش بررسی مورد در که

 آن اساس بر و هاستانسان رفتار مهم و اصلی اجزای از یکی نگرش
 نمود ) گیریتصمیم و قضاوت آن نتایج یا و رفتار درباره توانمی

Gorton,2008  ،بندری و همکارانb 1398)ریزانبرنامه بنابراین، ؛ 
 سایر به توجه کنار در جدید، هایبرنامهطراحی  در باید کشاورزی

قائل  زیادی اهمیت نگرش کشاورزان، بودن پیچیده اثرگذار، به عوامل
 مغز در از حالتی است عبارت نگرش (.1389، پسندشاه و )باقری شوند

 افراد ذهن در منفی یا موارد مثبت شامل که ایخواسته یا احساس و
 ،است نگرش رفتار، تغییر اصلی عامل اند عقیدهاین  بر است. محققان

 نیز رفتار متعاقب آن، شود، ایجاد تغییری نگرش در اگر که نحوی به
 بررسی نگرش ضرورت(. 1393)موسوی و همکاران،  کرد خواهد تغییر
 از تا کندمی مجریان کمک و مدیران به که است جهت آن از افراد
 صورت در و شده مطلع موضوعات مشخص درباره افراد تفکر شیوه
برای  کنند. همچنین، طراحی آنان نگرش تغییر را برای هاییبرنامه نیاز

 توسط کشاورزی ارگانیک پذیرش و توسعه هایبرنامه در موفقیت
 است الزم ابتدا است، رفتار اثرگذار بر نگرش که آنجایی از کشاورزان،

 این بر که عواملی و ارگانیک کشاورزی نسبت به کشاورزان نگرش
هوشمندان مقدم فر و شمس،  گردد ) مشخص نگرش اثرگذارند

 خارجی محققین اخیر هایسالدر (.1393؛ موسوی و همکاران، 1395
-انجام دادهکشاورزی ارگانیک   با رابطه در را زیادی داخلی مطالعات و

کشاورزی  نگرش کشاورزان نسبت به در مؤثر متغیرهایبرخی از  .اند
 سطح کار، سابقه تحصیالت، سطح : سن،باشندمی شرح این ارگانیک

 قطعات تعداد هکتار، در عملکرد زمین، مالکیت نوع درآمد، زیرکشت،
 ،آموزشی هایکالس در سکونت، شرکت محل تا زمین فاصله زمین،

 کردهتحصیل فرد وجود ارتباطی، هایکانال به دسترسی شیوه کشت،
اقتصادی،  هایها، انگیزهاطالعاتی،  کاهش هزینه منابع خانه، در

 باالتر ارگانیک، قیمت محصوالت فیزیکی خواص به نسبت فرد دانش
فرهنگی،  مدیریتی، آموزشی، -حمایتی محصول، عوامل محصول، بیمه

 کشاورزی با ارگانیک، آشنایی محصوالت دانش بهداشتی، آگاهی
 دولت، فنی و اقتصادی هایدرآمدساالنه، حمایت میزان و ارگانیک
 محصوالت رسانی بازار و بازاریابی بهبود رسان، آگاهی هایسازمان
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و  قربانی؛ 2009قربانی، ؛ 1389،پسندشاه و سالم )باقری
همکاران،  و ؛ قربانی2011همکاران، و ؛ آرتسنس1393،همکاران

 و ؛ شمس1393همکاران،  و ؛ موسوی1391همکاران، و قدیمی ؛1391
 et al, 2013, Power et al,2013  ؛1393، آبادینجف

Wheeler,2005, - Stobbelaar et al.2005 Lund et 

al.2008, Al-Zadjali ؛ 1395 شمس، و فرد، مقدم هوشمندان
(. همچنین 1391پهلوان، و میرلطفی؛ 1395صندوقی و همکاران، 

 کشاورزان دانش و آگاهی نتایج برخی از تحقیقات نشان داد افزایش
 از استفاده درصد15تا  10 تواندمی آفات تلفیقی مدیریت به نسبت

نتایج تحقیقی  (.Chen et al, 2013دهد ) کاهش را هاکشآفت
 که کشاورزانی به نسبتکار  ارگانیک دیگر نشان داد کشاورزان

 از و دارند بهتری محیطیزیست هاینگرش کارندمی معمولی محصول
 به نسبت و دارند تری بیش اطالعات زمینه این به مربوط مشکالت

 (.Power et al, 2013دارند ) مثبت نگرش زیست محیطحفظ 

 منابع و هوایی و آب شرایط ها،پتانسیل از مندیبهره اردبیل با استان
 کشاورزی محصوالت اصلی تولید مراکز از یکی گسترده تولید

 1390سال در استان زراعی محصوالت بین شود. درمی محسوب
 بوده دارا را ناخالص تولید ارزش باالترین درصد 7/32با  زمینیسیب

هکتار از  هفده هزار و پانصد (. این محصول در1392است )نگهبان، 
مهم تولید  هایقطبشود و یکی از بیل کشت میداراضی شهرستان ار

 اینرغم علی ؛(1392شود )باقری، کشور محسوب می درزمینی سیب
-که این محصول بعد از گندم و ذرت سومین خوراك کشور ایران می

 یهانهادهرویه ن کشت این محصول به دلیل مصرف بیلیک ،باشد
 زیستشدید اثرات  ورزیخاكو  مصرف زیاد  آب،به تولید، نیاز 

 شده، گفته مطالب به توجه باشدیدی را در پی دارد.  محیطی
 کشاورزان توسط پذیرش کشاورزی ارگانیک راستای در بسترسازی

 پذیرش بر مؤثر عوامل شناخت روازایناست.  ضروری امری
 این در را مسئوالن تواندمی ارگانیک توسط کشاورزان محصوالت

تاثیر  حاضر، پژوهش انجام  از کلی بنابراین هدف ؛دهد یاری راستا
کاران نسبت به زمینیپیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش سیب

 قالب در زیر فوق فرضیات کلی هدف راستای . درکشت ارگانیک
 است. شده گرفته نظر ( در1پژوهش )نگاره  نظری چارچوب

 هافرضیه
H1 بین دانش نسبت به پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر  .

 کاران نسبت به کشت ارگانیک رابطه وجود دارد.زمینینگرش سیب
H2کاران رابطه وجود زمینی.  بین منابع اطالعاتی با نگرش سیب
 دارد.

 

 . مدل مفهومی تحقیق1 شکل

 هامواد و روش -2

باشد روش این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی همبستگی می
کاران، شهرستان  اردبیل زمینیجامعه آماری این تحقیق شامل سیب

نفر  146(. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه N=6380بود )
نفر  230تعیین شد و برای افزایش ضریب اطمینان در مجموع به 

های تحقیق ای دادهگیری چند مرحلهافزایش داده شد؛  از روش نمونه
ها از آوری دادهطور تصادفی جمع آوری شد. جهت جمعبه 
بخش  3نامه استفاده گردید؛ که شامل کاران از پرسشزمینیسیب

خصوصیات جمعیت شناختی، منابع اطالعاتی، و دانش نسبت به 
کاران به کشاورزی زمینیخطرات سموم شیمیایی و نگرش سیب

های تحقیق شامل نگرش با ارگانیک در قالب طیف لیکرت بود. سازه
( 5تا کامالَ موافقم ـ  1خالفم ـ گویه در قالب طیف لیکرت)کامالَ م 5

، خیلی زیاد ـ 1گویه در قالب طیف لیکرت )خیلی کم ـ  4و دانش با 
ای لیکرت )خیلی درجه 5گویه، با مقیاس  6( بود و منبع اطالعات با 5

های ( بود. پس از تکمیل پرسشنامه، داده5، خیلی زیاد ـ 1کم ـ 
23SPSSv رهای افزاشده کدگذاری شده و توسط نرمآوریجمع

,Smart pls  و تحلیل آماری قرار گرفتند. برای توصیف مورد تجزیه
ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش و تحلیل داده

های توزیع فراوانی، درصد، بیشینه، کمینه، میانگین و توصیفی از آماره
فاده دهی اطالعات استانحراف معیار برای تلخیص، توصیف و سازمان
گیری تأثیر متغیرهای گردید. در بخش استنباطی نیز برای اندازه

های تفاوت میانگین، همبستگی و مستقل بر متغیر وابسته از آزمون
کاران زمینیبرای شناسایی تبیین عوامل مؤثر بر نگرش سیبهمچنین 

سازی معادالت ساختاری از  نسبت به کشاورزی ارگانیک از مدل
روایی محتوایی استفاده شد.  "2رت پی ال اس اسما "افزارنرم

گیری از اساتید دانشگاهی و پایایی آن با استفاده از نامه با بهرهپرسش
منظور تعیین روای تشخیصی آلفای کرونباخ مورد تأیید قرارگرفت. به
( محاسبه شد؛ که AVEشده )نیز شاخص میانگین واریانس استخراج 

برای این میانگین  5/0ندارد باالی طبق نظر فورنل و الرکر، استا
 fornell andباشد )یافته مناسب می واریانس توسعه

Larker,1981 همچنین در تعیین پایایی مدل از شاخص پایایی .)
شده است که بیانگر میزان بهره گرفته  6/0( باالی CRترکیبی )

باشد. گیری در مدل معادالت ساختاری میشدت کنترل خطاهای اندازه
(Hulland.1999 مقدار ضرایب ذکرشده در جدول .)آمده است  8

منظور های پژوهش دارد. به که نشان از پایایی و روایی مناسب سؤال
روش از  بندی نگرش کشاورزان نسبت به کشاوزی ارگانیک سطح
( استفاده شد. در این ISDM) ی انحراف معیار از میانگینفاصله

به چهار سطح تقسیم و در نهایت بر  آمده دست های بهروش، داده
آمده در هر سطح،  دستاساس فراوانی، انحراف معیار و درصد به 

  شود.وضعیت متغیر موردنظر ارزیابی می

 

Min ≤ A < Mean-Sdنگرش منفی 
: Mean-Sd ≤ B < Mean نسبتاً منفی 

: Mean+Sd ≤ D < Max مثبت 

: Mean ≤ C < Mean+Sd نسبتاً مثبت 
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 مدل برازش نکویی هایشاخص ـ1:  جدول

 آلفای کرونباخ AVE CR متغیرها

 889/0 910/0 504/0 نگرش

 929/0 946/0 780/0 دانش

 916/0 937/0 749/0 منبع اطالعات

 نتایج
سال، بیشینه و  41ها، میانگین سنی پاسخگویان داده لیمطابق تحل

 دهندگانپاسخدرصد از  4/30 سال بود. 19و  68کمینه آن به ترتیب 
 میزان نظر از. داشتند کشاورزی شغل از غیر به دیگری شغل

 راهنمائی، و ابتدایی درصد 7/51 ،سوادبی درصد 7/18 تحصیالت
 6/60. داشتند دانشگاهی مدرك درصد 13 و دبیرستان، درصد5/16

 از درصد 4/39 و داشتند رضایت کشاورزی شغل از کشاورزان از درصد
 در درصد( 6/72) مطالعه مورد افراد تربیش. نداشتند رضایت شغل این

در مزرعه  کشاورزیمیانگین سابقه  .کنندمی کشت خود ملکی زمین
 سال بود. 42و  4سال و بیشینه و کمینه آن نیز به ترتیب  18

 ارگانیک اورزیکش به نسبت کارانزمینیسیب نگرش

 را مزرعه آینده ارگانیک کشاورزی" گویه( 2) جدول نتایج به توجه با
 گویه و گرفت قرار اول اولویت در "نمایدمی تضمین آینده نسل برای

 بهتری کیفیت از محصوالت سایر با مقایسه در ارگانیک محصوالت"
 .گرفت قرار اولویت ترینپایین در "برخوردارند

 

 (.=236nارگانیک )نسبت به کشت  کارانزمینیسیبنگرش  بندیاولویت -2جدول 
 اولویت انحراف معیار میانگین متغیرها

 1 36/1 92/3 .نمایدمی تضمین آینده نسل برای را رعهمز آینده ارگانیک کشاورزی

 4 39/1 72/3 .نیست پذیرامکان کنندگانمصرف اکثر برای گرانی دلیل به ارگانیک محصوالت از استفاده

 2 41/1 84/3 .برخوردارند بهتری همز و عمط از محصوالت سایر با مقایسه در ارگانیک محصوالت

 9 52/1 37/3 .دارد بیشتری همسویی زیست محیط و طبیعت قوانین با ارگانیک کشاورزی

 10 62/1 02/3 .برخوردارند بهتری کیفیت از محصوالت سایر با مقایسه در ارگانیک محصوالت

 7 40/1 60/3 .دارد کمتری خطر زیست محیط برای ارگانیک محصوالت تولید

 5 27/1 68/3 .گرددمی بلندمدت در خاك حاصلخیزی افزایش موجب ارگانیک کشاورزی

 8 29/1 57/3 .گرددمی کشاورزی کارگران برای سالمتی حوادث کاهش موجب ارگانیک کشاورزی

 6 31/1 63/3 .کندمی وارد طبیعت و انسان به زیادی هایخسارت شیمیایی، های کش آفت و کودها از استفاده

 3 52/1 83/3 .دارد وجود هیچ یا کم مقدار به شیمیایی سموم بقایای ارگانیک، محصوالت در

 (.5)موافقم کامالًو( 4)موافقم ،(3)ندارم نظری ،(2)مخالفم ،(1) مخالفمکامالً: مقیاس

کشت  به نسبت کارانزمینیسیب نگرش سنجش از حاصل نتایج
 منفی، نگرشدرصد  9/13 که کندمی مشخص( 3 جدول) ارگانیک

 1/16 نسبتاً مثبت ودرصد در حد  4/37 ،یمنفنسبتاً درصد  6/32

 لذا طبق .داشتندارگانیک  اورزیکش به نسبت یمثبت نگرشدرصد 
 نسبتاً مثبت نگرش کارانزمینیسیباکثریت  آمده دست به نتایج

 داشتند. کشت ارگانیک به نسبت
 

 (.=236n)ارگانیکاورزی کش به نسبت کارانزمینیسیب نگرش بندی سطح-3 جدول

 درصدفراوانی فراوانی سطح متغیر

به  کارانزمینیسیب نگرش
 ارگانیک اوزریکش

 9/13 32 منفی

 6/32 75 نسبتاً منفی

 4/37 86 نسبتاً مثبت

 1/16 37 مثبت

 0/100 230 مجموع

 تحقیق هاییافته: منبع
 

 شیمیایی سموم خطرات به نسبت کشاورزان دانش
 در انسان گرفتن قرار آیا" گویه که دهدیم نشان( 4) جدول  نتایج 

  و اول اولویت در "هستند مضر وی سالمتی برای ها،کشآفت معرض

 آخر دراولویت "شوندمی خاك شدن سمی باعث هاکشآفت" گویه
                                                                .قرارگرفت

 

 (.=236nشیمیایی )نسبت به خطرات سموم  کارانزمینیسیب بندیاولویت -4جدول 

 اولویت انحراف معیار میانگین متغیرها
 1 36/1 70/3 .هستند مضر وی سالمتی برای ها،کشآفت معرض در انسان گرفتن قرار آیا

 2 39/1 66/3 .شوندمی وحشی و اهلی حیوانات سالمتی انداختن خطر به باعث هاکشآفت آیا

 3 41/1 55/3 .شوندمی زیرزمینی و سطحی هایآب آلودگی باعث پاشی سم آیا

 4 52/1 30/3 کند.محصوالت کشاورزی را آلوده می کردن پاشی سم آیا

 4 62/1 30/3 .شوندمی خاك شدن سمی باعث هاکشآفت

 (.5) موافقم خیلی و( 4)زیاد  ،(3) متوسط ،(2) کم ،(1) کمخیلی : مقیاس     
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  اطالعاتی استفاده از منابع میزان

  هاینهاده و سموم فروشندگان" گویه( 5) جدول در هایافته طبق

 هایبرنامه " یهگو همچنین. قرارداشت اول اولویت در "کشاورزی
 .بود  اولویت ترینیینپا دارای"اینترنت -تلویزیون و رادیو

 

 (.=236nکاران نسبت به کشت ارگانیک )زمینیبندی منابع اطالعاتی سیباولویت -5
 

 
 
 
 
 
 

 (.5) و خیلی موافقم( 4)، زیاد (3) ، متوسط(2) ، کم(1) خیلی کم: مقیاس
 

 به کشت ارگانیک کارانزمینیسیبتأثیر تحصیالت بر نگرش 
 بر ارگانیک اورزیبه کش کارانزمینیسیب نگرش بررسی منظور به

. گردید والیس کروسکال آزمون به اقدام تحصیالت سطح اساس
 بین در ارگانیککشاورزی  به کارانزمینیسیب نگرش 6جدول مطابق

. داردن داریمعنیتفاوت   تحصیالت مختلف سطوح دارای پاسخگویان

 نگرش دانشگاهی تحصیالت با پاسخگویان داد، نشان آزمون نتایج
 پاسخگویان ،اما ؛داشتند شیمیایی سموم از استفاده به نسبت تریمثبت
 سموم از استفاده به نسبت را تریمنفی کمتر، نگرش تحصیالت دارای

 داشتند. شیمیایی
 

 (.=230n)نگرش سیب زمین کاران نسبت به کشاورزی ارگانیک در گروه های مختلف تحصیلی مقایسه ـ6جدول

 داریمعنی (2χ) دو مقدارکی ایمیانگین رتبه فراوانی طبقات متغیرمستقل متغیروابسته

 
 نگرش

 
 تحصیالت

 09/101 43 سوادبی
 

73/2 
 

 
434/0 

 

 01/117 120 راهنمایی و ابتدایی

 08/121 37 دبیرستان

 08/123 30 دانشگاهی

 تحقیق هاییافتهمنبع: 

 متغیرهای سایر وارگانیک  کشت به نسبت کارانزمینیسیب نگرش بر شیمیایی سموم مصرف پیامدهای تاثیر بین همبستگی

 تحقیق

 ارگانیک کشاورزی به نسبت کارانزمینیسیب نگرش با اطالعات منبع و  دانشمتغیرهای بین  حاضر پژوهش هاییافته بر اساس
 داشت. وجود دارییمعنهمبستگی 

 

 تاثیر پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش بین همبستگی-7جدول

 (.n=236)تحقیق متغیرهای سایر وکاران نسبت به کشت ارگانیک زمینیسیب

 سطح معناداری همبستگی ضریب متغیر

064/0 سن  331/0  

097/0 تجربه  144/0  

000/0 **0/638 دانش  

000/0 **0/404 اطالعات منبع  

 تحقیق هاییافته: منبع درصد 5 سطح در دارییمعن، *درصد 1 سطح در دارییمعن**

 

 کاران نسبت به کشت ارگانیکزمینیتاثیر پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش سیب برمؤثرعوامل 

تاثیر پیامدهای مصرف  شناسایی برای حاضر پژوهش در نهایت در
کاران نسبت به کشت ارگانیک زمینیسموم شیمیایی بر نگرش سیب

پی ال "کمک به شد. مدل یابی استفاده ساختاری معادالت سازی مدل
 د )کاربرد دار انسانی منابع یحوزه جمله از متنوع هایحوزه در "اس

Wen and Wu,20101.) واریانس بر نگرشی مبتنی پی ال اس 
همچون  ساختاری معادالت مشابه هایفن با مقایسه در که است

 این در آن اصلی مزیت البته دارد کمتری شروط به نیاز آموس و لیزرل
 نمونه از کمتری به تعداد لیزرل به نسبت مدل یابی نوع این که است

نرم  توسط جزئی مربعات روش حداقل از پژوهش این لذا، در دارد. نیاز
 ،گیریاندازه هایمدل بررسی منظور به و "اسمارت پی ال اس" افزار

( 8جدول ) هاییافته است. شده استفاده فرضیات آزمون و ساختاری
 منابع اطالعاتیمیزان تأثیر  فرضیه یک، به توجه که با دهدمینشان 

با ضریب  ارگانیک کشاورزیدر خصوص  کارانزمینیسیبنگرش بر 
این مسیر با استفاده از  معناداریاست. مقدار  شده زده تخمین 20/0

اول  فرض بنابراین است؛ درصد معنادار یک سطح در 07/2 آزمون
( نشان 8جدول ) هاییافتههمچنین،  گیرد.می قرار اییدت مورد تحقیق

 اولویت انحراف معیار میانگین متغیرها

 2 53/1 47/3 کشاورزان همسایه و سایر روستاییان

 3 52/1 44/3 با استفاده از تجربه شخصی

 4 51/1 40/3 کرده خانوادهافراد تحصیل

 1 57/1 50/3 کارشناسان کشاورزی مرکز خدمات جهاد کشاورزی

 5 50/1 31/3 اینترنت-های رادیو و تلویزیونبرنامه
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 بر اطالعاتی دانش میزان تأثیر دو، فرضیه به توجه که با دهدمی
 56/0با ضریب  ارگانیک کشت خصوص در کارانزمینیسیب نگرش
درصد  یک سطح در دارمعنی 09/7 آماره است با شده زده تخمین

-می قرار اییدت مورد دوم تحقیق فرض بنابراین است؛ مثبت و معنادار

 یک، فرضیه به توجه با که دهدمی نشان( 8جدول ) هاییافتهگیرد. 
 خصوص در کارانزمینیسیب دانش بر اطالعاتی منابع تأثیر میزان
 معناداری است. مقدار شده زده تخمین 36/0ضریب  با ارگانیک کشت

 .است معنادار درصد یک سطح در 98/3 آزمون از استفاده با مسیر این

معادالت  مطالعه مورد نمونه در یافته برازش مدل نتایج اساس بر
 این بود. بر خواهد زیر شرح به 8در جدول  شده استخراج ساختاری

 مجموع در منابع اطالعاتی و دانشمتغیرهای  شودمی مشخص اساس
 را به کشت ارگانیک کاران زمینیسیب نگرش تغییرات درصد 44

 تی مقداربرازش یافته تحلیل مسیر و  ساختاری دهد.می تشکیل
 کشت به کارانزمینیسیب نگرش مؤثر عوامل بررسی معناداری
 .( آمده است2) شکل درارگانیک 

 

 ارگانیک کشت به نسبت کارانزمینیسیب نگرش بر شیمیایی سموم مصرف پیامدهای تاثیربر  مؤثر عوامل مستقیم اثرات -8جدول 

 2R اثر علیکل tمقدار  اثر مستقیم مستقل ریمتغ متغیر وابسته
 

 نگرش
 56/0 55/7** 56/0 دانش

 
44/0 

  20/0 15/2** 20/0 منبع اطالعات 

 تحقیق هاییافته:  منبع

 

 (مسیر تحلیل مدل) ساختاری مدل:  (2) شکل

 هاگیری و پیشنهادنتیجه
 از بیش و جهان سراسر در شیمیایی سموم از لیتر هامیلیون ساالنه

 با متنوع شیمیایی کودهای جمله از خطرناك شیمیایی ترکیب 300
 کنترل منظور به مختلف سموم از انواعی نیز و خاك حاصلخیزی هدف
 شوندمی مصرف کشاورزی بخش در هرز هایعلف و هابیماری آفات،

 بر هاکشآفت و کودها نامطلوب تأثیرات(. 1397بندری و همکاران، )
 و توجه بیشتر به منجر هاو سالمتی انسانزیست، امنیت غذایی محیط

های نهاده مصرف به نیازی آن در که گردیده هاییاز روش استفاده
 کشاورزی به توجه با شده که موجب هدف این و نبوده شیمیایی

)عبدی و گیرد  قرار توجه مورد کشاورزی در پایداری بحث شناختیبوم
 برای مناسب راهبردهایاز  یکی (.1393؛ ساالروند، 1391همکاران، 

 حفاظت ضمن آن هدف که است ارگانیک کشاورزی معضل، این حل
 بر تکیه ترینکم با محصول تولید افزایش خاك، حاصلخیزی از

 تاثیر پژوهش این هدف لذا .باشدمی شیمیایی مواد از استفاده

کاران زمینیسیب نگرش بر شیمیایی سموم مصرف پیامدهای
 نشان تحقیق این نتایج. ارگانیک بود کشت به نسبت شهرستان اردبیل

 نسبت به کشت ارگانیک، (درصد 4/37) پاسخگویان اکثرنگرش  داد
 همسو با تحقیقاتتا حدودی  هایافتهاین . است بوده مثبت نسبتاً

 و باقری ،(2013) همکاران و الزجالی(.؛ 1395)صندوقی و همکاران 
 همکاران و موسوی ،(1391) همکاران و قدیمی ،(1389)پسندشاه

 آبادینجفشمس و  ،(1395) شمسو  فرد مقدم هوشمندان، (1393)

(1393)، Kings and Libery  (2012 ) هاییافته. ولی با است 
 به نتایج طبق .مغایرت داشت (1393)تحقیق موسوی و همکاران، 

بین، سن و تجربه در کشاورزی با نگرش  پژوهش این از آمده دست
 وجود داریمعنی رابطه نسبت به کشت ارگانیک کارانزمینیسیب

 شمسو  فرد مقدم هوشمندان هاییافتههمسو با این نتیجه  .نداشت
، (1391تحقیق قدیمی و همکاران) هاییافتهولی  ،است (1395)
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Wheelar (2005،)  شمس و (1389) پسندشاهباقری و ،
مغایرت  یافتهبا این  Radman (2005) رادمان (1393) آبادینجف

 و نگرش تحصیالت سطح این تحقیق نشان داد بین هاییافته داشت.
افراد البته ، وجود ندارد معناداری همبستگی ارگانیک، کشاورزی به

تحصیلی های مقطع دیگر افراد به نسبت تریمثبت نگرش دانشگاهی
شمس و  فرد مقدم تحقیق هوشمندان هاییافتهولی  بودند دارا

طبق  مغایرت داشت. نتیجهبا این  (1391(، قدیمی و همکاران )1395)
با نگرش  منابع اطالعاتی و دانش پاسخگویانبین  نتایج این تحقیق

 داریمعنی و مثبت نسبت به کشت ارگانیک رابطه کارانزمینیسیب
شمس و  فرد مقدم تحقیق هوشمندان هاییافتههمسو با که  یافت شد

دانش  متغیرهای داد نشان معادالت ساختاری هاییافته است. (1395)
، کارانزمینیسیبنسبت به خطرات سموم شیمیایی و منابع اطالعاتی 

کاران نسبت به کشت زمینیسیبنگرش  متغیر تغییرات از درصد 44
 این از آمده دست به نتایج به توجه کردند. با بینیپیش ارگانیک را

 نسبتاً  نگرش به توجه با داد: ارائه را زیری پیشنهادها توانمی تحقیق

 به شودمی توصیه ارگانیک، کشت به نسبت کارانزمینیسیب مثبت
 بین در رگانیکت امحصوال کشت سازیفرهنگترویج منظور
 صورت الزم هایریزیبرنامه ها،آن نگرش بهبود و کارانزمینیسیب
 و سازیآگاه بر آموزشی هایبرنامه اساس و پایه زمینه، این در و گیرد
بر  باشد. ارگانیک محصوالت کشت به نسبت مثبت نگرش ایجاد

دانش نسبت به خطرات از تحلیل مسیر متغیر  آمدهدستبهاساس نتایج 
تأثیر  به کشت ارگانیک کارانزمینیسیبنگرش  بر شیمیاییسموم 

آگاهی و اطالع کشاورزان از آثار و پیامدهای مخرب . بسزایی دارد
انفرادی، گروهی  هایرسانهاستفاده از سموم شیمیایی بایستی از طریق 

مرتب افزایش داده شود، زیرا ارتقای دانش  صورت بهو جمعی 
کشاورزان از اثرات و پیامدهای رفتارهایشان موجب احساس مسئولیت 

 و باالتر از آن امنیت غذایی برای زیستمحیطدر قبال بهبود  هاآن
. بخش ترویج و آموزش کشاورزی با توجه به می شودشهروندان 

 تواندمی نوین هایفناوریو  نواریماهیت و رسالت خود در اشاعه 
 کشاورزان داشته باشد. رسانیاطالعدر  نقش مهمی

 

  ابعمن
اقتصاد و  یقات. مجله تحقیدارپا یکشاورز یاتنسبت به عمل یلدشت اردب کارزمینییبنگرش کشاورزان س ی. بررس1389 م، پسندا و شاه یباقر -

 .231-241(: 2)41-2 یران،ا یتوسعه کشاورز
در دشت اردبیل، علوم ترویج و آموزش کشاورزی  . عوامل موثر بر کاربست فناوری ها و عملیات کشاورزی پایدار مزارع سیب زمینی1392باقری  ا،  -

 .73-88(: 2) 9ایران، 
 یدرجه  یافتدر ینامه برا یان. پایلکشاورزان دشت مغان استان اردب یاندر م یمیاییاستفاده از سموم ش یریتمد ی. سازوکارها1397، ا ی بندر -

 .یلیدانشگاه محقق اردب یعیع طبو مناب یدانشکده کشاورز ی،کشاورز یریتمد یارشد،  در رشته  یکارشناس
آباد(.  توسط گندم کاران شهرستان دو رود )موردمطالعه: دهستان حشمت یستیز یهانهاده یرشعوامل مؤثر بر پذ یی. شناسا1393 ،ساالروند ز -

و عمران  یزراع ی)خوزستان( دانشکده مهندس ینرام یعیو منابع طب یدانشگاه کشاورز ی،و آموزش کشاورز یجارشد ترو یکارشناس ینامهیانپا
 .یو آموزش کشاورز یجگروه ترو ایی،روست

 یت،ترب یمناد یغالب(. مؤسسه فرهنگ یکردهایبر رو ی)مرور یدارپا یکشاورز های. نظام1387 ،محمد زاده ن و  م یح، قاسم ی فم یشعبانعل -
 تهران.

ترویج و آموزش کشاورزی،  یهامصرف محصوالت کشاورزی ارگانیک در تهران. پژوهش. عوامل مؤثر بر نگرش 1391 ،ا یآبادشمس ح و نجف -
7(2 :)62-52. 

شهرستان  یارخ یک بین گلخانه دارانمحصوالت ارگان یدقصد تول یینشده برای تب یزیره توسعه مدل رفتار برنام. 1395صندوقی  ع و  حسینی ر،  -
 .961-974( : 4) 47-2یران، قتصاد و توسعه کشاورزی اا یقاتمجله تحقی؛ هنجار اخالق یراصفهان با متغ

 یتروژنو ن یماده آل یزانمختلف کود سبز بر م یاهانگ یرتاث ی. بررس1391 ،ب ی مندولکان یم و عبداله یانی صدق یعبدی س، تاج بخش م، رسول -
 .127-144(: 1)19یاهی،گ یدشور. مجله پژوهش های تول یطخاك در شرا

. بررسی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک )مطالعه موردی: 1391 ،ع ی ح و اسد فمییع، شعبانعلیمی س قد -
 .55-71(: 2)24 شهرستان فریدن(. مجله پژوهش هاى ترویج و آموزش کشاورزى،

راسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خ. 1393ه،    منصوری م  و  رجب زادهع،   کوچکیم،  قربانی -
 .149-156(: 2) 28، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، گلخانهای

 جهادکشاورزی کارشناسان ازدیدگاه ارگانیک کشاورزی پذیرش برندهوبازدارنده پیش های. تحلیل سازه1393 ح، و عطایی ش گلباز،غ مجردی -
 .1-15 (:2)10ایران، کشاورزی وآموزش ترویج علوم. زنجان

. نقش کشاورزی ارگانیک در امنیت غذایی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی سازمان جهاد 1395 م، میردامادی و  مکی آباد ف، لشکرآرا س -
 .74-87(: 4)8ترویج و آموزش کشاورزی، یهاکشاورزی استان تهران. مجله پژوهش

 یاستان خوزستان نسبت به کشاورز یشهرستان باو کارانیعوامل مؤثر بر نگرش سبز یی. شناسا1393 ی ع،و  سرخ ب  پور یم خسرو ی موسو -
 .105-118(: 9)8 ی،توسعه روستای ی. فصلنامه راهبردهایکارگان

بررسی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان به کشاورزی ارگانیک،مطالعه موردی شهرستان هیرمند، چها رمینهمایش . 1391، میرلطفی م  و پهلوان ع -
 .علمی سراسری دانش جغرافیا
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ارشد  یدرجه کارشناس یافتدر یبرا، دشت اردبیل یدر مزارع سیبزمین یکشاورز یداریعوامل تولید و پا یرابطه بین بهرهور. 1393نگهبان  س،  -
 .1-80ی، دانشگاه تبریز، اقتصاد کشاورز گروه -یدانشکده کشاورز، مزرعه یریتمد یشگرا یکشاورز یریترشته مد

دانش  یه. نشریکعوامل مؤثر بر نگرش گندم کاران شهرستان خدابنده نسبت به کشاورزی ارگان ی. بررس1395 ع، هوشمندان مقدم فرد ز و شمس، -
 .156-170(: 3) 62یدار، پا یدو تول یکشاورز

دانش  یهنشریک، ارگان یکشاورز یرشر پذشده د یزیرفتار برنامه ر یهتجز یکاربست تئور.1397یادآور، حسین. نامی، مینا. و ضریفیان، شاپور.  -
 .170-183: 1(28یدار، )پا یدو تول یکشاورز
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