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 509ات: تعداد صفح                            51/55/69تاریخ دفاع:                      و منابع طبیعی کشاورزیدانشکده 

 و کرده جلوگیری اقتصادی غیر و سنتی کارای غیر های شیوه زا آن در که است  نظامی کشاورزی پایدار توسعه: یدهچک

 به محیطی  زیست مسائل دادن قرار نظر مد بادر این راستا  که دارد تکیه کشاورزی مدرن های شیوه و دانش از استفاده بر

 گیری بکار بر وثرم مدیریتی عوامل بررسی ا هدفب تحقیق این. نماید می کافی توجه تولید بیشتر بازده و بودن اقتصادی

 تحقیق این های داده انجام شده است. پیمایشیو به روش  قصابه و ارجق منطقه دو در (GAP) خوب کشاورزی های شاخص

شهر  باغداران منطقه ارجق و قصابه در شهرستان مشگینجامعه آماری تحقیق  بوده و 5961-5969زراعی  سال مربوط به 

 تعیین باغدار 521 و محاسبه کوکران فرمول با وکامال تصادفی ای  خوشه گیری نمونه زا استفاده با ،نمونه حجمباشد.  می

 مورد گروه دو و منطقه دو در برداری بهره واحدهای فنی و ساختاری، اقتصادی، اجتماعی ویژگی تحقیق این در. ه استشد

 GAP و( واحد باغی 99)قوی  GAP باغداران گروه دو متمایزکننده مدیریتی های مؤلفه تعیین برای. ه استگرفت قرار بررسی

 استفاده تشخیصی تحلیل و لجستیک رگرسیون از خوب کشاورزی عملیات های شاخص بکارگیرنده( واحد باغی 95) ضعیف

 سود، درآمد، ترویجی های کالس در شرکت ،باغدار تجربه های متغیر تحقیق منطقه دو در که داد نشان نتایج .ه استشد

 عوامل ازباغی  سطح و برداشت زمان، کوددهی و سمپاشی دفعات، آب تامین منبع، تولید های هزینه ،عملکرد، خالص

 سود، روستایی های تشکل در عضویت، تجربه متغیرهای قوی و ضعیف GAP گروه دو درهمچنین . باشند می کننده متمایز

از  که داد نشان جستیکول رگرسیون نتایجمچنین ه .اند بوده کننده متمایز عوامل از مصرفی سم نوع و آبیاری روش، خالص

دار بدست آمد. در مناطق تحقیق  متغیر مستقل تحقیق معنی 9 های تحقیق تنها مستقل در مناطق و گروه متغیر 1میان 

های تحقیق  . در گروهبودنددار  درصد مثبت و معنی 5داری  ریزی، سازماندهی و کنترل در سطح معنی متغیرهای برنامه

. این متغیرها قادر هستند بودنددار  درصد مثبت و معنی 5داری  ریزی، هدایت و کنترل در سطح معنی رهای برنامهمتغی

از بین اصول مدیریتی  در نهایتایجاد کنند.  های کشاورزی خوب داری بین دو گروه باغداران بکارگیرنده شاخص تمایز معنی

 مورد باغداران توسط خوب کشاورزی های شاخص کارگیری به در مؤثر لمستق مدیریتی متغیر ترین مهم، ریزی برنامهاصل 

های کشاورزی خوب عملکرد و سود  به طور کلی باغداران روستای قصابه با بکارگیری شاخص .به دست آمده است مطالعه

  .گرفت انجامSpss    و  Excel افزارهای نرم از استفاده با تحقیق حاضر آماری هایتحلیل اند. بیشتری را کسب کرده

 شهر، سیب، انگور. مشگیناردبیل،  ،باغداری، پایدار کشاورزی،(GAP) خوب کشاورزی عملیات: ها واژه کلید
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 مقدمه:-6-6

 و نموده جلوگیری اقتصادی غیر و سنتی کارای های غیر شیوهکاربرد  از آن در که است نظامی  کشاورزی پایدار توسعه

 به محیطی  زیست مسائل دادن قرار نظر مد در این راستا با که دارد تکیه کشاورزی های مدرن شیوه و دانش از استفاده بر

تولید محصوالت در ازدیاد  متاسفانه جهت(. 5931 ،)قنبری و برقی نماید می کافی توجه تولید بیشتر بازده و بودن اقتصادی

شاهد افزایش مستمر  نیزایران کشور که در شود  میرویه  بیایی مخصوصا سموم استفاده شیمی کشاورزی از موادبخش 

های مختلف در  . ورود این سموم از طرق مختلف به زنجیره غذایی، باعث ایجاد بیماریهستیماستفاده از مواد شیمیایی 

کشاورزی پایدار و امنیت  ،مدت در بلند زیست شود. با افزایش آلودگی محیط زیست می یطدن به محانانسان و آسیب رس

کشاورزی  ی استفاده کرد که در جهت توسعههای توان از روش . برای پیشگیری از این مسئله میافتد به خطر میغذایی 

بهبود  و توسعه کشاورزی پایدار را دهدو مصرف مواد شیمیایی را کاهش  باشد و کنترل آفات به روش غیرشیمیایی پایدار

و کشاورزی با رویکرد امنیت غذایی، در پی بکارگیری  توسعه پایدار روستایی (.5961 ،هینی و همکاران)شا دبخش

)کریمی  باشدتمامی افراد در سطح جوامع روستایی می برای کشاورزی متناسب برای تامین غذای کافی و سالم های شاخص

باشد.  میدر بخش کشاورزی ات کشاورزی خوب عملیفرآیند استفاده از  ها شاخص اینیکی از (. 5961 ،و همکاران

 ضرورت،  وری بهره افزایش در مناسب اریذگ سیاست و مدیریت نقش برشمردن منض عملیات کشاورزی خوب های  استاندارد

 مرتبط عملیات چارچوب تبیین ضمن تادهد را نیز مورد توجه قرار می سالم محصوالت تولید برای غذایی امنیت به پرداختن

 ،اصفهانی و پالوج )نصر نماید پیشنهاد سالم محصوالت تولید برای را ساختاری سالم، محصول تولید زنجیره گرفتن نظر رد با

5936.)  

تعیین عوامل مدیریتی و ورزی خوب بکارگیری استانداردهای عملیات کشا بررسی میزان بااین تحقیق درصدد است 

 ،واقع در استان اردبیل شهر مشگین ارجق و قصابه شهرستان منطقه دوباغات  درموثر بر بکارگیری این استانداردها 

که این تحقیق گامی راهکارهای  مناسب و علمی جهت افزایش بهروری و کیفیت محصوالت باغی را ارائه کند. امید است 

 توسعه برای الزم قابلیتهر چند کوچک به سوی توسعه پایدار کشاورزی و افزایش امنیت غذایی در منطقه بردارد و 

 پدید آورد. منطقه را غذایی صنایع و کشاورزی محصوالت برای المللی بین بازارهای در رقابت زمینه و داخلی بازارهای
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 :بیان مسأله -6-2

 زیست، حفاظت محیط کشاورزی، بخش در فزاینده هاینگرانی موجب شیمیایی، های نهاده از رویه بی اخیرا کاربردهای

است )مرادی و امیدی نجف  شده کشاورزی محصوالت صادرات و داخلی بازارهای برای مشکالت از برخی بروز و منابع از

پایین بودن دانش فنی در کشاورزان و اصرار بر انجام برخی عملیات زراعی نامناسب از قبیل (. از سویی دیگر 5965آبادی، 

ستفاده بیش از حد کودهای شیمیایی، پایین بودن هرس در زمان نامناسب، عدم تنک درختان میوه، تغذیه نامناسب و ا

های کیفی  های آبیاری تحت فشار، بازاریابی نامناسب و عدم توجه به شاخص کارآیی مصرف آب و عدم استفاده از سیستم

میوه مثل رنگ، مزه، میزان قند سبب کاهش عملکرد و پایین آمدن بیش از حد کیفیت میوه و در پی آن کاهش قیمت و 

 کیفیت و سالمت موضوع توجه بهباغداران موجب عدم رغبت به ادامه باغداری از سوی کشاورزان شده است.  درآمد

 مصرف به کنندگان را مصرف است که تمایل امروزی جوامع اساسی های چالش از یکی غذایی، و کشاورزی محصوالت

 های از نهاده بهینه استفاده سالم، محصوالت تولید برای چالش ترین است. پس مهم داده افزایش سالم کشاورزی محصوالت

، باشد میهرز  های علف و ها بیماری آفات، بهینه مدیریت و گیاه خاک، تغذیه برای مناسب های جایگزین یافتن و شیمیایی

 رستید به ها نهاده این اگرکاربرد و نباشد صرفه به مقرون اقتصادی نظر از که یابد کاهش چنان محصول عملکرد آنکه بدون

 تولید کیفیت (. افزایش5962و همکاران، رزاقی بورخانی خواهد شد ) هموار سالم محصوالت تولید برای راه شود، مدیریت

 غذایی صنایع و کشاورزی بخش در فنون و علوم پویایی شده، ارائه خدمات غذایی، صنایع و کشاورزی مختلف های فرآورده

 به فرایندها و ها نهاده آزمون و تولید انتخاب، پیرامون شده تعیین های چارچوب و قواعد از بهتر استفاده و شناخت در تنها

 منابع از صحیح گیری بهره است. این امر با میسر کیفی، ی ارتقا و آوری فن به نیل جهت در اساسی راهکار عنوان

 بقایای از استفاده زراعی، وبتنا غذایی، عناصر تقویت خاک، حاصلخیزی ساختار و حفظ زیست، محیط حفظ ناپذیر، تجدید

ها، بیماری و آفات شیمیایی غیر و بیولوژیکی کنترل سبز، کودهای زیستی، کودهای آلی، های پسماند دامی، کودهای گیاهی،

 و سالم همچنین و تضمین کننده کیفیت  کشاورزی، محصوالت تولید در موجود های روش باشد. بکارگیریپذیر میامکان

 حیوانی های بافت در خطرناک شیمیایی مواد تدریجی تجمع از ناشی خطرات باشد که های کشاورزی می ردهبودن فرآو ایمن

 و انتخاب برای ملی و المللی بین معتبر  و شده تدوین استانداردهای از مناسب گیری بهره با دیگر بیان ندارند. به را انسانی و

 بهبود و باال کیفیت با تولیدات سوی به حرکت و استاندارد کاربرد کردن نهادینه برای زمینه فرآیندها، و ها نهاده کنترل

دستیابی به این مهم تنها با تغییر نگرش و توجه بیشتر به سمت عملیات کشاورزی خوب  .آیدمی فراهم کیفیت مستمر

 استاندارد و ضوابط وینپایدار و نیز تد توسعه به دستیابی استانداردها، میسر است که در  فرآیند کشاورزی خوب اجرای

 ایمنی و بهداشت ملی، و فردی اقتصادی صرفه محصول، سالمت عملکرد، افزایش و تولید عوامل وری مناسب بهره کشاورزی،
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 از باشد. بسیاری می کشاورزی تولید اندرکاران دست و ذینفع عوامل روابط دقیق تعریف طریق زیست از محیط حفظ و شغلی

 که کنند می پیدا ارتباط انسانها سالمت به بیشتر زیست بلکه محیط با فقط نه شوند می اتخاذ که اییه سیاست و استانداردها

رزاقی بورخانی و همکاران، ) نماید می پیدا ارتباط محیطی زیست منابع از حفاظت با خود نوبه به نیز مسئله این البته

کل سطح زیر کشت انگور و سیب در کشور به ترتیب ، 9 الی 5ر و ارقام آورده شده در پیوست آمابا توجه به   (.5961

در استان اردبیل قرار هکتار سیب  55030هکتار انگور و 2221/ 10از آن مقدار، کهبرآورد شده است  216091و  959010

ن  گزارش شده است. میزان عملکرد  انگور و سیب استادر هکتار تن   20/59563دارد. میزان تولید انگور و سیب استان 

 کلیهشامل عملیات کشاورزی خوب (. 5961)احمدی و همکاران تن در هکتار گزارش شده است  6151و  6000

 بندی، بسته سازی، جدا برداشت، داشت، کاشت، مراحل کشاورزی در محصوالت تولید مدیریت با مرتبط های فعالیت

 جوانب گرفتن نظر در سالم با محصول تولید و اریپاید ابعاد کلیه شود، همچنین می مزرعه سطح نقل در و حمل و نگهداری

 شواهد .گیرد می بر را در بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، های آالینده کاهش منظور به و محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی،

که  دهد می نشان زمینه این شده در انجام تحقیقات و غذایی مواد ایمنی صدورگواهینامه های طرح عملکرد بر اقتصادی

 جهانی، بازارهای به تجاری و متوسط پا، خرده کشاورزان دسترسی شامل، 5جهانی گپ طرح بکارگیری از حاصل مزایای

 فرایندهای طی در حیوانات رفاه و محیطی زیست مراقبت موادغذایی، کیفیت مورد کنندگان در مصرف اطمینان تضمین

 در همبستگی و برتقویت سنتی و بومی  فرهنگ (، حفظها اختزیرس )گردشگری، روستایی توسعه بر مثبت تولید، اثرات

 روستایی، مردم زندگی و بهبود آمد در افزایش خود، تولیدی محصوالت افزوده ارزش به کشاورزان دسترسی روستایی، مناطق

 در ادغام طریق از ها هزینه کاهش مناسب، بازاریابی مدیریت های توانمندی و ها قابلیت حضور صورت در طرح موفقیت

 از زراعی عملیات کارایی بهبود یافته، سازمان های گروه قالب در کشاورزان سازماندهی و کشاورزی غذایی تامین زنجیره

 از صنعت و کشاورزی تجارت، های بخش مندی تولید، بهره در جدید های فناوری وکاربرد نوین های شیوه بکارگیری طریق

)مرادی و امیدی  باشد می رت سالم و بهتر زیست محیط از جامعه افراد همه یبرخوردار بهتر، تولیدات از حاصل سود

  (.5960آبادی،  نجف

 

 :ضرورت و اهمّیت پژوهش -6-9

غذایی، از  مواد تولید با مرتبط محیطی   زیست مسائل و غذایی مواد کنندگان در رابطه با ایمنی مصرف افزون روز نگرانی

 به توجه باع بشری بوده و در این راستا بخش کشاورزی مرکز تمام توجهات بوده است. ها در جوام دیرباز یکی از دغدغه

                                                             
Global Gap1-  
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 کننده مصرف دست به رسیدن تا بذر کاشت مرحله از تولید فرایند مراحل استانداردهای کشاورزی خوب کلیه نظام اینکه

 از پیش فرایندهای برای واحد تانداردیاس فقدان از ناشی خال کردن  پر برای نظام این بکارگیری دهد، می پوشش را نهایی

 حفظ بر عالوه کننده مصرف رضایت تضمین بر مبتنی نظام یک تاسیس بنابراین. شود می محسوب ضرورت یک تولید

کرد )مرادی و  خواهد فراهم صادرات و داخلی بازارهای برای  مهمی مزایای سالم تولید محصوالت وری در بهره و اکوسیستم

انگور، ، خرما، گردو، بادام، کیوی، گیالس، زردآلو  در تولید محصوالت پسته، انار، حاضر کشورماندر حال (. 5965امیدی، 

 محصوالت برداشت بیشترین سطح .های اول تا هفتم دنیا را به خود اختصاص داده است سیب، بادام، مرکبات و انجیر رتبه

سیب، انگور،  را باغبانی محصوالت کل تولیدات از درصد 6/11ارتی به عب  .باشد می انگور و سیب به در کشور متعلق باغبانی

باغی با   محصوالت تولید استان اردبیل برحسب (.5961)احمدی و همکاران،  دهند می تشکیل را در کشور  شلیل و هلو

ترین  ه عمدهرا در کشور داراست ک59هزار تن رتبه  99/295و میزان تولید  21هزار هکتار رتبه  12/95کشت  سطح زیر

شهر  (. سطح زیرکشت باغات شهرستان مشگین5960محصوالت باغی مورد کشت شامل سیب و انگور می باشند )بی نام، 

باشد. مقدار هکتار آن به صورت غیربارور و نهال می 232هکتار آن بارور و مقدار  51512باشد که مقدار هکتار می 51121

-هزار تن تشکیل می 206تن در هکتار و تولید کل  90ان سیب با متوسط تولید هکتار از باغات شهرستان را درخت 1019

تن  20هکتار و متوسط عملکرد در هکتار  9111دهد. دومین محصول اصلی این شهرستان، هلو و شلیل با سطح زیرکشت 

و متوسط عملکرد هکتار  2051باشد. سطح زیرکشت این محصول  باشد. سومین محصول باغی این شهرستان، انگور میمی

 29کل تولید انگور در شرایط عادی  باشد.تن می 21 و مکانیزه بالغ بر  تن و در شرایط روسیمی 59آن در شرایط سنتی 

با توجه به تولیدات باغی وسیع . دهدهای این شهرستان را تشکیل میدرصد از تاکستان 30هزار تن است که بیش از 

و اینکه کشاورزی و باغداری  درصدی ضایعات آن بر ارزآوری بخش کشاورزی 90لی ا 20و خسارات  شهر شهرستان مشگین

بوده و باغدار در نقش مدیر شهر  ینمنبع اصلی تامین درآمد برای طیف وسیعی از خانوارهای ساکن در شهرستان مشگ

ه و تغییر نگرش آنها به سمت عملیات کند، بنابراین ایجاد انگیز وری عوامل تولید ایفا می بیشترین تاثیر را در باالبردن بهره

در تولید  شهرمشگین اتهای مدیریتی در باغ توجه به جنبهو کشاورزی خوب به منظور بهبودکیفیت محصول برداشت شده 

در جهت دستیابی به توسعه پایدار در تولید و حفظ قدرت  محصوالت باغی ازقبیل سیب، شلیل، هلو و انگور طیف وسیع

جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و در نهایت تولید غذای سالم و توجه به ایمنی غذایی  ریسک کشاورزان و

، توجه به باشد های توسعه پایدار نیز می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه عملیات کشاورزی خوب از جنبه ضروری می

این  در باشد. می کشورر نیل به توسعه پایدار منطقه و تواند گامی اساسی د کاربرد و اجرایی نمودن این شیوه مدیریتی می

تولید در کشاورزی خوب گذار تاثیرهای  میزان استفاده از شاخص تحقیق تالش خواهد شد برخی از عوامل مدیریتی که بر
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شهر بررسی شود تا راهکارهای مدیریتی مناسب در جهت افزایش عملکرد اقتصادی،  درختان میوه در شهرستان مشگین

 محیطی این محصوالت فراهم گردد. اجتماعی، فنی و کارایی زیست

 

  های پژوهش:سؤال -6-4

 ، چگونه است؟مورد مطالعهدر مناطق خوب کشاورزیهای عملیات شاخص گیری بکار میزان -

 شود؟ میبکار برده  مورد مطالعهو به چه میزان در مناطق خوب های عملیات کشاورزی کدام شاخص -

مورد در مناطق خوب  کشاورزیعملیات  گیری بکاران عملکرد و کیفیت تولید محصوالت باغی با توجه به میزان آیا میز -

 متفاوت است؟ مطالعه

 مؤثر است؟ خوبباغداران از عملیات کشاورزی  استفاده برچه عواملی  -

 

  :اهداف پژوهش -6-5

کشاورزی خوب  های  استاندارد گیری بکارمیزان  برعوامل مدیریتی موثر ای  مقایسههدف کلی در این تحقیق بررسی 

باشد و اهداف جزیی شامل موارد زیر  میواقع در شمال غرب استان اردبیل شهر  مشگینمناطق مختلف شهرستان در 

 باشد: می

 های باغی در مناطق مختلف تحقیق، اجتماعی و اقتصادی واحدهای  ویژگیبررسی  -

 ر مناطق مختلف تحقیق،د خوبیات کشاورزی از عمل گیری بکاربررسی میزان  -

 ق،یدر مناطق مختلف تحق خوب توسعه و عدم توسعه عملیات کشاورزی برگذار  تاثیربررسی عوامل  -

در مناطق خوب عملیات کشاورزی  گیری بکاربررسی رابطه بین میزان عملکرد و کیفیت تولید محصوالت باغی با میزان  -

 مختلف تحقیق،

 در میان باغداران مناطق مختلف تحقیق،خوب مورد استفاده عملیات کشاورزی های  شاخصتعیین  -
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 .خوب کشاورزیاستفاده باغداران از عملیات  برمحیطی مؤثر  بررسی عوامل فنی و زیست -

 

 بررسی مطالعات انجام شده  -6-1

ار در تولید محصوالت مختلف تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور در مورد عوامل مدیریتی تاثیرگذ مطالعات و

 برداری های بهره واحد کشاورزی خوب درهای  شاخص گیری بکار انجام گرفته ولی در خصوص عوامل مدیریتی موثر بر

نقش  محدودیتدر این بخش به مطالعات انجام شده مرتبط با  شده است.نانجام  در داخل و خارج کشور چندان مطالعاتی

های عملیات کشاورزی خوب در  نقش عملیات کشاورزی خوب در توسعه پایدار ، نقش شاخصتوسعه پایدار در کشاورزی، 

افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی که بین  عوامل مدیریتی موثر درسالمت محصوالت کشاورزی و محیط زیست، نقش 

 شود. میاشاره  ،اند انجام گرفته 5931 -5969های  سال

  نمطالعات انجام شده در ایرا -6-1-6

 های شاخصبرنگرش باغداران نسبت به بکارگیری  مؤثر مدیریتی عوامل بررسی( به 5969) عبدپور و همکاران

-69مربوط به سال زراعی  تحقیقاین اند.  پرداخته واقع در استان اردبیل شهر مشگینعملیات کشاورزی خوب در شهرستان 

نتایج تحقیق نشان داد که حدود نیمی از ق انجام شده است. واحد باغی از روستاهای قصابه و ارج 521که با انتخاب  61

 دارند. عملیات کشاورزی خوبی ها درصد باغداران قصابه نگرش خوبی نسبت به بکارگیری شاخص 9/19باغداران ارجق و 

و کنترل  رداداد، در روستای ارجق سازماندهی با نگرش باغداران رابطه منفی و معنی نشان نیز جستیکول رگرسیونی تحلیل

داری با نگرش باغداران  در روستای قصابه هم کنترل رابطه مثبت و معنی داری دارد. ریزی رابطه مثبت و معنی و برنامه

 دارد.خوب عملیات کشاورزی ی ها نسبت به بکارگیری شاخص

شیراز  انشهرست سیب باغات در آفات تلفیقی مدیریت شیمیایی ( به بررسی مبارزه5961) معتضدیان و همکاران

نامه اطالعات مورد نیاز  با ابزار پرسش انتخاب وباغدار 551پیمایشی بوده است.  -روش تحقیق از نوع تحلیلی اند. پرداخته

 از بیشتر آفات تلفیقی مدیریت طرح از کننده استفاده باغداران درآمد که دهد میتحقیق نشان  نتایجآوری شد.  جمع

 است. اما بیشتر طرحاین  در کننده مشارکت باغداران هایهزینه مقابل در .کنند نمی فادهاست طرح این از که است باغدارانی

 تلفیقی مدیریت طرح از که است باغدارانی از بیشتر آفات تلفیقی مدیریت طرح در کنندهمشارکت باغداران ناخالص سود

  کنند. نمی استفاده آفات
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 مدیریت آفات، تلفیقی مدیریت ازجمله زیست محیط دوستدار های یفناور اهمیت به بررسی (5961کشاورز و همکاران )

. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اند خوب پرداختهکشاورزی عملیات  زی حفاظتی در راستایکشاور محصول، تلفیقی

اورز و مدرسه در مزرعه کش ای مزرعههای  ترویجی، نمایش -های آموزشی سازی کشاورزان از طریق برگزاری کالس آگاه

زیست باال برده و با درک از سودمندی و افزایش دانش نسبت  دار محیط های مناسب دوست شاورزران را به فناوریکاعتماد 

محیطی در مزارع و عملیات  های زیست زیست زمینه را برای رفتار متناسب با کاهش آلودگی دار محیط های دوست به روش

 .کند مناسب کشاورزی پایدار فراهم می

 در ایران توسعه پایدارکشاورزی بررسی تاثیر اقتصادی استفاده از سموم شیمیایی بر( به 5961سار و همکاران )خاک

در این پژوهش، شامل کارشناسان معاونت زراعت وزارت  جامعه آماریباشد.  می پیمایشی -توصیفیپرداختند. روش تحقیق 

حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد  باشد. می 62-69سال در  جهاد کشاورزی و کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور

به دست آمده است. روش جمع آوری اطالعات  ای طبقهگیری تصادفی  هنفر بوده است که با روش نمون 515نمونه کوکران 

 متغیرکه  دهد مینتایج تحقیق نشان . است نامه ها پرسش داده آوری جمعبه دو شیوه اسنادی و پیمایشی بوده است، ابزار 

متغیر توسعه  درصد 99های تولید در کل توانست  تحقیق شامل استفاده حداقل از سموم شیمیایی با کاهش هزینه اقتصادی

  را تبیین نماید.پایدار کشاورزی 

 در .نمودندرا بررسی  شهرستان دامغان درهای مدیریتی در افزایش عملکرد پسته  نقش مهارت (5961) قربانی و همکاران

از ه نشان داد کند. نتایج شدانتخاب  نامه تکمیل پرسشبا کامالً تصادفی و  گیری کاران به روش نمونه پستهاین تحقیق 

مدیرانی که  و نیز عملکرد داشتند برداری  معنیمهارت انسانی و مهارت اجرایی تاثیر  ،مهارت تکنیکی ،های مدیریتی مهارت

 .باشد میبیشتر ی دار هستند عملکرد آنها بطور معنیهای مدیریتی بیشتر برخوردار  از مهارت

را در شهرستان  ها در کشاورزی پایدار نقش و اهمیت کنترل بیولوژیک آفات و بیماری( 5961) زاده نبرزین و حسی

در نهایت به و  ن و کنترل، غیر آزمایشی و توصیفیتحقیق از لحاظ میزااین اند.  شهر استان اردبیل بررسی کرده مشگین

شهر  جامعه آماری این تحقیق اراضی زراعی و باغی شهرستان مشگین. باشد میپیمایشی ها از نوع  لحاظ قابلیت تعمیم یافته

زیست، کنترل پایدار در اکوسیستم در چرخه  عدم آلودگی محیطدهد که  نتایج نشان می باشد. می 62-69زراعی  سالدر 

داری طوالنی مدت آن و طوالنی بودن زمان  ادن تمام آفات، مشکالت نگهتحت تأثیر قرار ندو همچنین مواد و آب محاسن 

 .استفاده از عوامل بیولوژیکی است معایب استفاده از
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های مختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان  ( به بررسی عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی روش5969اصغری بایقوت )

باشد. جامعه آماری تحقیق را  ای می مقایسه -روش تحقیق از نوع علیپرداخته است.  شرقی آذربایجاناستان  ملکان

 .ه استشدانگورکار برآورد  595ای  گیری خوشه حجم نمونه به روش نمونهدهند.  انگورکاران شهرستان ملکان تشکیل می

از لحاظ که اد نتایج نشان د صورت گرفت. 5965-5962برای سال زراعی  نامه تکمیل پرسشها از طریق  وری دادهآ جمع

رویکرد سنتی دارد و از  واحدهای باغی با رویکرد روسیمی رتبه باالتری نسبت به واحدهای باغی باهای مدیریتی  مهارت

ا االتری نسبت به رویکرد سنتی داررویکرد روسیمی رتبه ب سود ناخالص لحاظ عوامل اقتصادی ارزش تولید ناخالص و 

 باشد. می

پرداخته  های عملکردی کشاورزان تولیدکننده سیر در استان همدان تفاوت وامل مدیریتی موثر برع( به بررسی 5969ترابی )

نامه در مناطق  پرسش599اطالعات مورد نیاز تحقیق از طریق تکمیل باشد.  تحلیلی می -است. روش تحقیق توصیفی

رهایی که بین سه منطقه دارای تفاوت ترین متغی آوری گردید. نتایج نشان داد که مهم جمع 65-62تحقیق در سال زراعی

ها، انتخاب کود بر اساس آزمون خاک،  های ثابت، سود خالص، دارایی باشند، متغیرهای سود ناخالص، هزینه داری می معنی

نتایج همچنین باشد.  پاشی می تعداد قطعات زمین، تعداد عملیات شخم، تعداد عملیات کود پاشی و تعداد عملیات سم

ریزی، سازماندهی،  های برنامه های مدیریتی کشاورزان در مناطق تحقیق نشان داد که از لحاظ مهارت یل مهارتتجزیه و تحل

های تکنیکی و هدایت و کنترل کشاورزان در منطقه  مالی، اجرایی و ارتباطی کشاورزان در منطقه همدان و از لحاظ مهارت

 اند. ی اول را به خود اختصاص داده رتبه تویسرکان

بر عملکرد اقتصادی و مدیریتی واحدهای  (IPM) مدیریت تلفیقی آفات گذاری تاثیر( به بررسی میزان 5969)ی رزادپی

پرداخته است. جامعه تحقیق بررسی باغداران بخش مرکزی شهرستان کشاورزی شهرستان ساوجبالغ در استان البرز 

نامه در دهستان هیو و سعیدآباد در سال زراعی  پرسش 510باشد. اطالعات مورد نیاز تحقیق از طریق تکمیل  ساوجبالغ می

پذیر و  IPM کشاورزی های آوری گردید. نتایج نشان داد که مهمترین متغیرهایی که بین دو منطقه و گروه جمع 62-65

IPM لوژیک، یوباشند، متغیرهای سن، تجربه، هزینه متغیر، دارایی، استفاده از مواد ب داری می دارای تفاوت معنی ناپذیر

 های کوددهی و سمپاشی بودند. میزان آشنایی با دشمنان طبیعی، روش

 مدیریت دربارة باغداران نگرش بر مؤثر اقتصادی و اجتماعی عوامل بررسی هب (5969)شجاعی و شریف زاده زاده  حبیب

 بودند. با مشهد خش مرکزیب کارده دهستان باغدار 5100 تحقیق آماری . جامعةپرداختند مشهد شهرستان در آفات تلفیقی

 انتخاب شدند. ابزار 5965-5962رای سال زراعی ب تصادفی گیری نمونه روش با نمونه نفر 590 کوکران فرمول از استفاده
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 متغیرهای و نگرش وابستة متغیر بین دهنده آن است که نشان تحقیق نتایج. بود نامه پرسش اطالعات، آوری جمع اصلی

  دارد. دار وجود ی معنی رابطه درآمد و اطالعاتی کانال مستقل

 کشاورزی، استان محصوالت کیفیت مدیریت پیرامون کشاورزان آموزشی نیازهای ( به برآورد5969مردانی و پزشکی راد )

 از کشاورز 963است.  همبستگی  -توصیفی های روش نوع از مطالعه این در تحقیق پرداختند. روش چهارمحال و بختیاری

 برای شدند. انتخاب متناسب با انتساب تصادفی ای چندمرحله ای طبقه گیری نمونه روش طریق از استان شهرستان شش

 محصوالت انبارداری ،دهد می نتایج تحقیق نشان .شد استفاده5 بوریچ نیازسنجی مدل ی نامه پرسش از اطالعات آوری جمع

 محصوالت های بازاریابی   مهارت کشاورزی، بندی محصوالت بسته کشاورزی، محصوالت تبدیل و فرآوری کشاورزی،

در این  .باشد می کشاورزان آموزشی نیازهای اولویت کشاورزی محصوالت برکیفیت مؤثر کشاورزی عملیات کشاورزی،

 حرفة در اشتغال سابقة میزان و سن داری بین معنی و مستقیم رابطة که دهد می نشان همبستگی ضرایب میزانبررسی، 

 ماهیانة درآمد میزان و تحصیالت میزان داری بین معنی و معکوس رابطة دارد. وجود آموزشی نیاز زانمی با کشاورزی

  .شد مشاهده آنان آموزشی نیاز میزان با کشاورزان

بر عملکرد اقتصادی کشاورزان تولیدکننده زعفران در شهرستان های مدیریتی  تاثیر مهارتبررسی ه ب (5969)نقدبیشی 

جامعه آماری تحقیق  باشد. می پیمایشی و روشکاربردی تحقیق از نوع خراسان رضوی پرداخته است.  استان -نیشابور

آوری  . ابزار جمعباشد می 65-62سال زراعی در جلگه شهرستان نیشابور  کشاورزان سه بخش زبرخان، مرکزی و میان

ی ثابت  تغیرهای سن کشاورز، تحصیالت، هزینهم از لحاظمناطق تحقیق  که نتایج نشان دادنامه بوده است.  اطالعات پرسش

دار هستند. نتایج تجزیه و تحلیل نیز نشان داد  های متغیر دارای اختالف معنی و کود دامی مصرف شده در هکتار و هزینه

های  ی اول و کشاورزان بخش کشاورزان بخش میان جلگه دارای رتبه های مدیریتی و سود خالص مهارت که از لحاظ

 های بعدی قرار دارند.  زبر خان به ترتیب در رتبه مرکزی و

 کنندگان گذاری عوامل مدیریتی درتولید محصول سالم ازدیدگاه مصرفربررسی میزان اث( به 5962استادی و همکاران )

 ماری آنآجامعه  باشد. میروش توصیفی پیمایشی و نوع کاربردی  تحقیق ازاند.  شهرستان گرمسار استان سمنان پرداخته

نفربه عنوان نمونه موردمطالعه قرارگرفتند حجم نمونه  920بود که ازاین تعداد  60-65سال زراعی در نفر 51103شامل 

نسبی و به شکل تصادفی صورت  ای گیری نیز به شیوه نظامند به روش طبقه نمونهازطریق فرمول کوکران محاسبه گردید و 

مشارکت عملی ، که نگرش مدیران نسبت به محصول سالمنشان داد  نتایجه و ای بودنامهابزار تحقیق پرسش .گرفت

                                                             
1- Borich 
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محققین و مروجین کنترل بیولوژیک نقش  های تولید محصول سالم و ارتباط مدیران با مدیران دربرنامهنقش مسئولین و 

 است. داشته  مثبت برتولید محصول سالم را

 پایداری به دستیابی در خوب کشاورزی رسی عملیاتبه بردر تحقیق مروری خود ( 5962رزاقی بورخانی و همکاران )

 از ادهاستف خاک، فرسایش از وگیریجل تی،زیس عتنو از ظتفاح نشان داد: با نتایج تحقیقاند.  پرداخته محیطی  زیست

 خاک، آلی وادم تجدید و تفاظ، حمحیطی تزیس آلودگی ناندرس حداقل هب ی،طبیع ایه تگاهزیس از تظفاح سایه، درختان

توان به سوی پایداری  می خاک، شپوش حفظ شده، ریزی برنامه اریآبی خاک، ساختار تفاظح خاک، فشردگی هشکا

 محیطی گام برداشت. زیست

روش  اند. پرداختهشهر  عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی و کارایی تولید انگور در شهرستان مشگین بررسیبه ( 5965جوان )

-60برای سال زراعی  از مناطق تحقیقنامه  اطالعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش. باشد تحلیلی می -تحقیق توصیفی

گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که منطقه ارجق نسبت به منطقه فخرآباد از ساختار اجتماعی و آوری  جمع 36

به تولیدکنندگان انگور تی میزان کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در گروه سن برخوردار بوده است. باالتریاقتصادی 

با توجه به  باشد. درصد می 15/22و  11/21، 01/32درصد و در گروه روسیمی به ترتیب  29/52و  11/59، 11ترتیب 

 ، گروه روسیمی نسبت به گروه سنتی از عملکرد باالیی برخوردار بوده است.بدست آمده درصد میزان کارایی

عملیات  استاندارد توسعه به کشاورزی ترویج رویکرد به بررسیی مروری خود  قالهدر م( 5965)رزاقی بورخانی و همکاران 

 تقویت جهانی، بازارهای به تجاری و متوسط پا، خرده کشاورزان دسترسی با توجه به نتایج .پرداختند خوب کشاورزی

 و درآمد افزایش با روستایی توسعه بر مثبت اثرات موادغذایی، کیفیت مورد درکنندگان  مصرف اطمینان تضمین صادرات،

 از جامعه افراد همه برخورداری تجارت، های بخش مندی بهره روستایی، مهاجرت کاهش و روستایی مردم زندگی بهبود

 رود. می  شمار به جهانی گپ طرح استاندارد اجرای مزایای ترین مهم از تر سالم و بهترزیست  محیط

 سالم پرداختند. محصول تولید در کشاورزی استانداردهای تدوین ی ضرورتبه بررس (5965)رزاقی بورخانی و همکاران 

 .است شده استفاده خارجی و داخلی منابع از استفاده برای اینترنتی کاوش و ای کتابخانه مطالعه از تحقیق این انجام برای

 در سازی فرهنگ و آموزش ،کشاورزی بخش در ملی استاندارد تدوین برای الزم های  زیرساختنتایج بیانگرآن است که 

ایجاد  ترویجی آموزشی های کالس برگزاری طریق از استانداردها از کشاورزان سازی آگاه و کشاورزی بخش استانداردسازی

 شود.  می
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و اقتصادی تولید انگور در باغات روسیمی و سنتی در شهرستان ارومیه  ژیانر ( به ارزیابی5965) باغ و همکاران غفاری قره

گیری با استفاده از روش تصادفی  آوری گردید. نمونه نامه جمع عدد پرسش 500های مورد نیاز با استفاده از  تند. دادهپرداخ

داری نداشت و نسبت  و سنتی تفاوت معنی روسیمیعملکرد محصول در دو روش  براساس نتایج تحقیق شد. انجامای  طبقه

باالتر از باغات سنتی است و میانگین درآمد خالص روش روسیمی به  داری به طرز معنی روسیمی سود به هزینه در باغات

 بیشتر از روش سنتی بود. دار معنیصورت 

 باغداران تمایالت سطح و مهارت نگرش، دانش، میزان بر مؤثر عوامل تعیین مطالعه این ( هدف5965قربانی و همکاران )

 عنوان به تصادفی طور به کننده شرکت باغدار61 باشد. می اتآف تلفیقی مدیریت برنامه در داالهو شهرستان کننده شرکت

 نتایج ته است.فصورت گر 36-60سال زراعی  برای  نامه پرسشآوری اطالعات با استفاده از  جمع .شدند انتخاب آماری نمونه

منزلت  و فردی ینب اعتماد تولید، میزان شغلی، ی سابقه ،ی ترویجیها کالس در شرکت که داد نشان گام به گام رگرسیون

 آفات تلفیقی مدیریت با رابطه در باغداران نگرش آن بر عالوه .هستند مؤثر باغداران آفات تلفیقی مدیریت دانش بر اجتماعی

 .گیرد می قرار تأثیر تحت باغبانی ادوات به دسترسی و خالقیت اطالعات، نشر وسیله به

شهر  شکاف درآمدی تولیدکنندگان سیب در شهرستان مشگینبه بررسی عوامل موثر بر در تحقیق ( 5965) مرادزاده

کننده سیب در  واحد کشاورزی تولید 5909 باشد. جامعه آماری تحقیق پیمایشی می -پرداخته است. روش تحقیق توصیفی

 511سیستماتیک هدفمند  گیری حجم نمونه در این تحقیق از طریق نمونه تشکیل شده است. احمدآباددو منطقه قصابه و 

متغیرهای شرکت باغدار در  که دهنده آن استنتایج نشان باشد. امه مین اطالعات پرسش آوری واحد برآورد شد. ابزار جمع

سطح سواد، قیمت تمام شده، تعداد قطعات ، های متغیر در تولید، درآمداد نیروی خانوادگی، هزینههای ترویجی، تعد کالس

 باشند.  ه میبرداری سبب تمایز دو منطق واحدهای بهره

. پرداختند خوب کشاورزی عملیات نظام جهانی در گپ استاندارد به معرفیدر تحقیق مروری خود ( 5965)مرادی و امیدی 

 کاهشو کشاورزی محصوالت جهانی تجارت در مهم نقش غذایی مواد ایمنی و کیفیت استانداردهای افزایش ،بر اساس نتایج

 و کننده مصرف رضایت تضمین نظام یک تاسیس منظور به .دندار غذایی مواد ایمنی و سالمت ازکنندگان  مصرف ایهنگرانی

جرای عملیات خوب کشاورزی اگپ  استاندارد نقش و به اهمیت توجه کشاورزی، محصوالت بازارهای جهانی در موفق حضور

 الزامات شناخت به گانتولیدکنند هستند، تشویق کشاورزی مناسب عملیات مستعد که مناطقی در آزمایشی به صورت

 باشد. حائز اهمیت می کنندگان صادر و کنندگان تولید برای آموزشی های کارگاه کشاورزی خوب، برگزاری
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 کشاورز مزرعه مدرسه رهیافت در کنندگان شرکت مهارت و نگرش دانش، بر تاثیرگذار عوامل (5960)اتحادی و همکاران 

 آماری جامعه است. پیمایشی - توصیفی تحقیق روش ت را بررسی نمودند.آفا تلفیقی مدیریت فناوری گسترش به نسبت

در مدرسه مزرعه کشاورز مشارکت  31-33است که در سال زراعی  بلوچستان و سیستان استان کشاورزاننفر510 تحقیق،

 از نیمی از بیش مهارت و نگرش فنی، دانش میزان کهدهد  می نشان نتایج باشد. می نامه پرسش پژوهش،ابزار  اند. داشته

 رگرسیون چندگانهنتایج  خوب و عالی قرار دارند. همچنین حد در کشاورز مزرعه مدرسه رهیافت در کننده شرکت کشاورزان

در میزان  را سهم بیشترین که بودند متغیرهایی عنوان به اجتماعی های ویژگی و سابقه سن، متغیرهایبیانگر آن است که 

 .داشتند نکشاورزا نگرش بر تاثیرگذای

 پایدار کشاورزی به نسبت خوزستان استان کشاورزی جهاد سازمان کارشناسان نگرش بررسیبه  (5960) باغبانی و همکاران

 جهاد سازمان ستادی کارشناسان از متشکل آن آماری جامعه و است شده انجام پیمایشی روش با تحقیق این .پرداختند

سال  در و نامه پرسش بوسیله نیاز مورد های داده .اند شده انتخاب صادفیت روش به که است خوزستان استان کشاورزی

 کشاورزی به مطالعه مورد کارشناسان نگرش برآیند که دهد می نشان تایجناست.  شده گردآوری 5960 - 5936 زراعی

 آنها نگرش با کارشناسان ای حرفه و فردی های ویژگی بین رابطه اینکه با. است مثبت نسبتاً تمایل اندکی با خنثی پایدار

داری  معنی و مثبت رابطه پایدار کشاورزی به آنها نگرش و دانش بین اما ه استنشدداری  معنی پایدار کشاورزی به نسبت

 .رددا وجود

 کار گندم کشاورزان دانش بر موثر اقتصادی و اجتماعی عوامل بررسی تحقیق این کلی هدف  (5960حیدری ساربان )

 استفاده با که باشد می تحلیلی -توصیفی نوع از حاضر تحقیق باشد. می زراعی آب مدیریت پیرامون شهر، مشگین شهرستان

 شهرستان در 36-60کارسال زراعی گندم کشاورزان کلیه را نظر مورد آماری جامعه گرفته است. انجام پیمایشی روش از

 حاصل نتایج نهایت در شد. تعیین نفر 531 کوکران فرمول از استفاده مطالعه با مورد نمونه حجم دادند. تشکیل شهر مشگین

دارد.  داری وجود معنی رابطه زراعی آب مدیریت و مکار گند کشاورزان دانش بین که داد نشان مختلف آماری های آزمون از

 گندم، شتک اراضی میزان تعاونی، در عضویت مستقل متغیرهای که داد نشان چند متغیره رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج

 اراضی میزان و عملکرد در تعاونی، میزان عضویت تحصیالت، سطح اجتماعی، مشارکت میزان ترویجی، خدمات از استفاده

 باشند. میزراعی  آب مدیریتپیرامون  متغیر وابسته دانش کشاورزانگذار بر  آبیاری عوامل تاثیر

 مزارع آبیاری جدید های روش کاربرد پیشبرنده و بازدارنده عوامل شناسایی هدف با تحقیق این (5960)محبوبی و همکاران 

در سال زراعی  بشرویه شهرستان غرب روستاهای در ساکن کشاورزان کلیه تحقیق آماری جامعهاست.  شده انجام بشرویه
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 ابزار. شدند ابانتخ متناسب انتساب با تصادفی ای طبقه گیری نمونه شیوه با آنان نفر 30 که بودند نفر 500 تعداد به 33-31

های جدید  روش کارگیری به بازدارنده عوامل ترین عمدهنشان داد که حاصل نتایج است. بوده نامه پرسش اطالعات گردآوری

 تأمین برای آنان مالی ضعیف بنیه گیری، تصمیم به مربوط فرآیندهای در آنان دخالت به توجه عدم کشاورزان، توسط آبیاری

 عوامل ترین عمده آبیاری و جدید های روش اجرای از ناشی فواید مورد در آنان به رسانی اطالع و آموزش ضعف و ها هزینه

 اطالع و آبیاری جدید های روش اجرای حین و قبل مراحل در آنان مشارکت به توجه ها این روشکارگیری  به کننده تشویق

 . است بوده ها روش پیامدهای و اثرات زمینه در رسانی

 در بخش کشاورزی خوب کشاورزی عملیات استاندارد کارگیری به موانع به بررسی (5960)آبادی  ی نجفمرادی و امید

 آماری جامعه. باشد می نامه پرسش تحقیق ابزار و بوده پیمایشی -توصیفی آن، روش کاربردی، نوع از تحقیقپرداختند. 

 مهندسی نظام مانسازو  صنعتی ایران تحقیقات و رداستاندا سازمان کشاورزی، جهاد وزارت کارشناسان از نفر 90 تحقیق،

 و نگرشی سازمانی، -ساختاری موانع عامل شش به را موانع عاملی، تحلیل از حاصل نتایج .دباش می طبیعی منابع و کشاورزی

 و خصوصی بخش به مربوط موانع و بازاریابی و تجارت اقتصادی، پژوهشی، کنندگان، مصرف و تولیدکنندگان آگاهی عدم

 .نمود بندی تقسیمجمعی  های رسانه

 برداشت از پس ضایعات کاهش درکشاورزی خوب عملیات  های سیستم کاربرد به بررسی( 5960) آزاد و شاه امیریانمفتون

رسانی و  پس از برداشت، بازار های زمینهدقیق و موثر در  ریزی برنامهطبق نتایج تحقیق  فارس پرداختند. استان در خرما

برای تولیدکننده، واحدهای های الزم  کمی و کیفی ضایعات و نیز ایمنی محصول مطابق با استانداردکاهش باعث  فرآوری

ها در  خرما و اعمال استاندارد وریآفرآوری و  های جمع گردد. همچنین با تاسیس واحد کنندگان فراهم می فرآوری و مصرف

 گردد. امین میکننده ت این مناطق ایمنی و سالمت محصول برای مصرف

 مزارع در آفات تلفیقی مدیریت های فناوری پذیرش در کشاورزان رفتار تبیین تحقیق این از هدف( 5936)ویسی و همکاران 

 مزرعه در مدرسه های گروه عضو کشاورزان ،تحقیق آماری جامعهای بوده است.  مقایسه  -علی نوع از تحقیقمی باشد.  برنج

 901 آنها بین از که بودند، 31-33در سال زراعی  مازندران و نگیال استانهای در ها فناوری این با آشنایی سابقه سال سه با

 معادله، در شده وارد متغیرهای میان از که داد نشان لجستیک رگرسیون نتایج .ندشدانتخاب  آماری نمونه عنوان به نفر

 و مثبت اثر پذیرش رفتار بر خاک کیفیت و محلی های روهگ در عضویت ،ها نهاده به دسترسی ریزی، برنامه افق نگرش، دانش،

  .است داشته منفی اثر زمین مالکیت
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تحلیل مشکالت و سازوکارهای بهبود مدیریت آب کشاورزی در تولید انگور در شهرستان ( به 5933ابراهیمی و همکاران )

با استفاده از حجم نمونه باشد.  میتاکستان کشاورزان انگـورکـار شـهـرسـتـان 56090،جامعه آماریپرداختند.  تاکستان

تعیین گردید. نتایج حاصل از تحلیل نامه  پرسش 991ای با انتساب متناسب، تعداد  گیری طبقه فرمول کوکران و روش نمونه

بع آب، عدم رعایت برداری از منا عاملی نشان داد که در زمینه مشکالت آب کشاورزی، هشت عامل مشکل حفاظت و بهره

های انتقال آب، مدیریت ناصحیح آبیاری در  نین و مقررات، پایین بودن احساس مسئولیت نسبت به نگهداری کانالقوا

% کل واریانس را تبیین 95/11در مجموع مزرعه، پایین بودن سطح تجربه و دانش کشاورزان در زمینه آبیاری و باغات انگور 

  نمودند. 

 

 مطالعات انجام شده در جهان -6-1-2

کشور مالزی  در ها کش آفت از استفاده خوب و عملیات کشاورزی کنندگان به تولید ( نگرش2051) 5کاوا و همکارانام

مؤسسه رسمی دارو در ایالت  25، از بین 2059ای بوده است. در سال  مقایسه -را بررسی کردند. روش تحقیق از نوع علی

دهد که کشاورزانی که  ت تصادفی انتخاب شد. نتایج نشان میموسسه غیر رسمی به صور 11مورد و همچنین  56 2پاهانگ

 محصوالت صادرات برای فرصت بیشتری را امکانات، با حداقل عملیات کشاورزی خوب هستند برنامه سودمند گواهی دارای

 توجهی قابل طور بهکنند  در مزارعی که استاندارد کشاورزی خوب را اعمال می ها، کش آفت از کل استفاده در و دارند خود

 یابد. می کاهش

ا را مورد توت فرنگی در فلوریدخوب در محصول کاهش شکاف در عملیات کشاورزی  کارهایراه (2059) 9تیلور و همکاران

نفری از  100نمونه  یکو کیفی استفاده نمودند.   میتحقیقاتی کهای  روشدر این تحقیق از تلفیق بررسی قراردادند. 

نتایج این پژوهش نشان داد که  .فرنگی خریداری کرده بودند انتخاب شد گذشته توت که در سالنفری 5352بین

غذایی محلی را ترجیح داده، اما به دنبال قیمت مناسب نیز هستند. بنابراین توزیع کنندگان توت  موادکنندگان  مصرف

ه از محصوالت حاصل از عملیات در خصوص فواید استفادکنندگان  مصرفآگاهی جهت فرنگی فلوریدا باید تبلیغات الزم 

 نمایند.  ایجاد بازار مناسب برای محصوالت خود در نتیجه و کشاورزی  خوب

                                                             
1-Amekawa et al. 
2- Pahang  

3- Taylor et al. 



16 

 

های  در پایداری واحد کشاورزی خوب های عملیات فناوری گیری بکارموانع عمده به بررسی ( 2051زاده و همکاران ) پناه

 نفر 520. است نامه بوده همبستگی و با ابزار پرسش -وصیفی روش تحقیق تاند.  پرداخته شهر در شهرستان مشگیندامداری 

با توجه به نتایج تحلیل عاملی، موانع  تعیین گردید. 62-69ای در سال زراعی  از دامداران به روش تصادفی طبقه

 29/91که نهادی، موانع شخصی و موانع اقتصادی پنج موانعی بودند  -اطالعاتی، موانع حمایتی -زیرساختی، موانع آموزشی

 های عملیات مناسب کشاورزی در واحدهای دامداری تبیین نمودند.  فناوری گیری بکاردرصد از کل واریانس متغیرها را در 

 کشاورزی های  استانداردنمودن  عملی پذیرش و کشاورزان، توانایی پژوهشی با موضوع ارزیابی (2059) 5و همکاران  اسمح

برنجکار  10در این تحقیق ای بوده است.  مقایسه -روش تحقیق از نوع علینجام دادند. ا در مالزی برای محصول برنج خوب

استفاده نامه  از پرسش ها داده آوری انتخاب شد. برای جمع 2050در سال زراعی ای  مرحله  برداری چند نمونهاز طریق روش 

کنند. اکثریت  میدرک  را برنج رزی خوبکشاودرصد از اصول  10دهندگان بیش از  نتایج نشان داد که تمام پاسخشد. 

 کشاورزی خوب های  استانداردآنها همچنین  .داشتند کشاورزی خوبدهندگان نگرش مثبت و بسیار مثبت نسبت به  پاسخ

  می کنند.عمل در سطح خوب  برنج را به طور متوسط 

ی را مورد مالزکشور در  یفرنگ گوجهریابی درتولید و بازاخوب  یکشاورزهای  شیوهاثر بخشی  (2052) 2اسالم و همکاران

جامعه آماری استفاده نمودند و نامه  پرسشبا ابزار  یمطالعه به صورت مورد روشپژوهش از  بررسی قراردادند. آنها در این

 کشاورزینامه  دارای گواهیبزرگ، که  اسیمطالعه نشان داد که کشاورزان در مق نیانتایج .باشد کشاورز می 200تحقیق 

 اسی. کشاورزان در مقاند بوده تر موفق نامه بدون گواهیو درآمد نسبت به کشاورزان  وری بهرهدر بهبود باشند،  میخوب 

 نیو همچنی گذار هیسرما یبه اعتبار برا ید، فاقد دسترسنکن میعمل ن کشاورزی خوب های  استاندارد بهکوچک، که 

 . ی هستندفن یبانیپشت

را مورد بررسی  هیترککشور در کاران  فرنگی گوجهدرآمد  بر کشاورزی خوب های روش ریتاث( 2050) 9بایرام اوغلی و همکاران

 99و  شدآوری  جمع بودند ایدر آنتال یفرنگ گوجه دیتول یبرا نامه استاندارد یگواهکه دارای خانوار  59داده ها از قرار دادند. 

 آوری اطالعات تحقیق با ابزار جمع مان منطقه انتخاب شدند.در ه یبه طور تصادف فاقد گواهینامه استاندارد مزرعه

 قرار گرفت. یمورد بررس یبا استفاده از روش بودجه جزئها  همه داده صورت گرفت. 2009 -2001در سال نامه  پرسش

فاقد  یا خانهمزارع گلدارای بیشتر از درآمد کشاورزان  نامه استاندارد  آمد کشاورزان دارای گواهینتایج نشان داد که در

 باشد. می گواهینامه استاندارد

                                                             
1- Hassim et al  
2-Islam et al. 

3-Bayramoglu et al. 
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پایدار  محصول دستیابی بهجهت  کشاورزی مناسب به بررسی عملیاتخود  مروریی  در مقاله (2050) 5همکاران و نیستیک

گیری تصادفی  نهکشاورز به روش نمو 91حجم نمونه در این تحقیق   ویتنام پرداختند. کشور دلتا مکونگ پایدار مرکبات در

دستیابی به  و غذا سالمت از اطمینان برای چارچوب یک عنوان به کشاورزی خوب نتایج حاکی از آن بود کهد. انتخاب ش

پایداری  برعالوه که باشد  مییک رویکرد مشارکتی بین دولت و بخش خصوصی همچنین به عنوان . پایدار است محصول

 ود. ش میباعث بهبود در سرمایه اقتصادی، اجتماعی، انسانی و زیستی 

را مورد  در عملیات کشاورزی خوب کیفیت آب آبیاری کننده  های تعیین شاخصخود  در تحقیق مروری( 2006)2 بورگان

در منبع آبیاری، روش و زمان آبیاری و دیگر منابع بالقوه آلودگی میکروبی توجه به  کهنشان داد نتایج بررسی قرار داد. 

بنابراین  د.نشو میکشاورزی خوب در زمینه حفظ کیفیت آب آبیاری محسوب های  شاخصمیوه و سبزیجات تازه از تولید 

هایی برای به حداقل رساندن خطر ابتال به آلودگی میکروبی درتولید محصوالت با ارزیابی ریسک کامل  بایستی استراتژی

 برای تعیین خطرات احتمالی مرتبط با آب آبیاری پیاده سازی نمود.

سازی آن در ترکیه پرداختند. آنها در این تحقیق با  ه  به بررسی عملیات کشاورزی خوب و پیاد (2009)9اوزکان و همکاران

توسعه پایدار در های  روشترین  یکی از مهم کشاورزی خوب های  استانداردروش بررسی موردی به این نتایج رسیدند که 

اورزی از نظر کیفیت و ایمنی را به دنبال دارد. کننده به محصوالت کش باشد و اعتماد مصرف میتولید محصوالت کشاورزی 

آب، منابع  هایی برای حفظ شیوهمانده، اتخاذ  شیمیایی باقینشان داد که عواملی مانند کنترل مواد دیگر همچنین نتایج 

 باشد.  میاین استاندارد های  شیوهبا تنوع زیستی از  خاک و کشت

اند. تجزیه و  پرو پرداخته در انبه توسط صادرکنندگان  کشاورزی خود رداستاندا به پذیرش (2009) 1کیلینویچتر و کریت

 ،یریگ می)مرحله اطالعات، مرحله تصمای انطباق سه مرحله ندیفرآ کیاز  یچارچوب نظر کیاساس  بر تحلیل این پژوهش

 داد که میزان دسترسی نتایج نشان شده است. بررسی نامه با استفاده از پرسش ی همبخش تجرب ( انجام شده ومرحله اجرا

های  استاندارد اجرای و پذیرش در نقش به سزایی کشاورزی خوباستاندارد اطالعات به صادرکنندگان و تولیدکنندگان

 باشد. میصادرکننده  های مناسب کشاورزی در شرکت 

                                                             
1- Nicetic et al. 
2-Bourquin 
3-Ozkanet al. 

4- Kleinwechter & Grethe 
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و گوشتی در در پرورش گا کشاورزی خوبهای  شاخص ای خود، مقایسه -در تحقیق علی( 2009) 5ساپدیت و همکاران

دهنده گاو گوشتی برآورد شد.  پرورش 20گیری تصادفی  حجم نمونه به روش نمونهکشور تایلند را مورد بررسی قرار دادند. 

درآمد که متغیرهای ها نشان داد  تجزیه و تحلیل داده نتایجنامه انجام گرفته است.  ها توسط پرسش آوری داده روش جمع

و خدمات آموزشی و ترویجی کشاورز، از جمله  ها لیتاز فعاگیری  بهره، هستفاده از مشاورخانوار، اندازه مزرعه، فرصت ا

 باشد. میو نیل به سوی اهداف کشاورزی خوب دامداران  در افزایش عملکرعوامل موثر دها و  شاخص

مورد  را در بنگالدش سنتی و پایدار یکشاورز یها ستمیس یداریپاخود  ای مقایسه -علی در پژوهش (2001) 2رسول و تاپا

که  دادنشان  تحقیقهای  یافتهشد.  کشاورز برآورد 20گیری تصادفی  به روش نمونه حجم نمونه، تحلیل و بررسی قرار دادند.

با که  باشدمرسوم  یکشاورز های ستمیس یبرا زیست محیطو سازگار با  یاقتصاد نیگزیجا کی تواند میپایدار  یکشاورز

با همراه  ،حفظ منابع کشاورزان و با ها  بیماریو آفات کنترل تلفیقی خاک، حاصلخیزی حفظ ، تنوع محصول استفاده از

  تلقی گردد.پشتیبانی در بازاریابی 

( تحقیق مروری، با عنوان مفهوم کاربردی عملیات مناسب کشاورزی در رم ایتالیا انجام دادند. 2001) 9سوفی و همکاران

 باشد می کار علمی  یک راه کشاورزان به عنوان انیدر م کشاورزی خوب های  استاندارد جیوترنتایج این پژوهش نشان داد که 

 .است ریپذ حد امکان نیبه بهتر یو اجتماع یابعاد اقتصاد زیست، محیط ،ییمواد غذا تیفیو ک یمنیا آنکه به دنبال 

در رم ایتالیا را مورد بررسی قرار داد.  انکشاورز بین کشاورزی خوب پذیرش بازدارنده و برنده پیش عوامل (2009) 1هابس

عواملی همچون . شده است انجام کشاورزی مناسب عملیات رهیافت زمینه فائو در متخصصان مشاوره با که تحقیق دراین

  هایی از قبیلشاخص و برنده پیش عوامل، دسترسی به بازار و پایداری عملکرد به عنوان بیمه محصولکاهش ضایعات، 

کشاورزی  پذیرش بازدارندهتولید به عنوان  های و افزایش هزینه تولید، کاهش عملکرد در واحد سطح هایدن هزینهبو متغیر

 برآورد شد. خوب

که عوامل اجتماعی، اقتصادی، ساختاری، فنی و  توان بیان نمود میبندی موارد ذکر شده در پیشینه تحقیق  با جمع

یک کشاورزی خوب  های  استاندارداستفاده از  باشد. شاورزی خوب موثر میهای ک مدیریتی مختلفی بر بکارگیری شاخص

این تحقیق هم ضمن بیان استانداردها به عنوان  باشد. میو درآمد در تولید  وری بهرهو  گذاری برای افزایش عملکرد سرمایه

تفاده از این استاندارر اسحل علمی برای افزایش کیفیت و ایمنی محصوالت باغی، نقش عوامل مدیریتی د یک راه

                                                             
1-Suppaditet al. 
2-Rasul&Thapa 
3 -Sophie et al. 
4 -Hobbs 
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Abstract: sustainable  agriculture development is a military that rejects traditional and 

noneconomic activities and technics and emphasis on use of knowledge and modern 

agriculture practices that has enough attention  to being economic and more efficient with 

use of this practices consider environmental Issues. This research paid to check the 

effective management factors on Employment good  Agricultural practices (GAP) in the 

two Area of Arjaq and Qassaba. The data of this research were collected in a agricultural 

year 1395-1396 by the descriptive- Scrolling research method. The statistical population of 

the research is gardeners in the Arjaq and Ghassabeh areas of Meshginshahr. The sample 

size was calculated using cluster sampling and Cochran formula and 124 gardener were 

determined. In this research, the social, economic, structural and technical characteristics 

of operation units in two regions and two research groups were investigated. for identifying 

the components of the two groups of weak GAP gardens (61 Garden Unit) and the strong 

GAP (63 Garden Unit) using the agricultural operation indices, logistic regression and 

diagnostic analysis were used. The results showed that in two research areas, the variables 

of experience and participation in promotion classes, income, net profit, yield, production 

costs, water supply source, spraying and fertilization rates, harvesting time and garden area 

were distinct factors Have been. Also, the strong and weak GAP groups of variables of 

experience, membership in rural associations, net profit, irrigation method and type of 

poison used were distinct factors. Logistic regression results showed that among the four 

independent variables in the study areas and groups, only three independent variables were 

obtained from meaningful research. In the research areas, the variables of planning, 

organization and control were significant and significant at 1% significance level. In the 

research groups, the variables of planning, guidance and control were positive and 

significant at 1% significance level. These variables are able to make a meaningful 

distinction between two groups of horticulturalists who use good agricultural indicators. 

Finally, the variable of planning were the most important independent variable that 

influenced the application of good agricultural indicators by gardeners. Generally 

gardenerists in the village of Gassaba have earned more profit and profit by applying good 

agricultural indicators. Statistical analysis was performed using Excel and SPSS software. 
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66 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Agriculture and Natural Resources 

Department of Water Engineering and Agricultural Management  

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of 

M.Sc. in Agricultural Managment 

 

Title: 

Investigation of effective managing factors on good agricultural practices 

(GAP)      

in meshginshahr gardens - Ardabil province 

 

Supervisor:  

Alireza Abdpour (Ph.D) 

 

Advisor:  

Behrooz Esmaielpour (Ph.D)   

 

By:  

Roya Nezhadmohammad 

 

February- 2018 

 


	1-1-مقدمه:
	1-2- بیان مسأله:
	1-3- ضرورت و اهمّیت پژوهش:
	1-4- سؤالهای پژوهش:
	1-5- اهداف پژوهش:
	1-6- بررسی مطالعات انجام شده
	1-6-1- مطالعات انجام شده در ایران
	1-6-2- مطالعات انجام شده در جهان



