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 خالصٍ

ّب ٍ هَاز ضیویبیی تجوغ یبفتِ ثیَتیهًبضی اظ زاضٍّب، آًتی ّبیّبی هطزم، آلَزگییىی اظ ًگطاًی

ثِ غصاّبی اضگبًیه  ی هػطف وٌٌسگبىّبی اذیط ػاللِزض سبلثبضس. ض ثبفت آثعیبى هَجَز زض ثبظاض هیز

زلیل افعایص است. ایي ػاللوٌسی ثِ تِزاض ّبی پطٍضضی اضگبًیه افعایص لبثل تَجْیًظیط فطآٍضزُ

حبغل ضسُ  غصاییتط اظ ایوٌی هَازثْساضتی ٍ ظیست هحیغی ٍ زضن ثیص ّبیآگبّی هطزم اظ هَضَع

جت ایجبز اضظش افعٍزُ ثِ ّب هی ثبضس ٍ آثعی پطٍضی اضگبًیه هَعیبى اضگبًیه یىی اظ ایي فطآٍضزُآث است.

یي هغبلؼِ ثب ّسف اضظیبثی زیسگبُ ٍ هیعاى آگبّی زاًطجَیبى ا ّبی پطٍضضی آثعیبى است.فطآٍضزُ

 200)ًفط 200 یذَظستبى  ثب حجن ًوًَِ ضاهیي هٌبثغ عجیؼی وبضضٌبسی اضضس زاًطگبُ وطبٍضظی ٍ

n=.افعاض ًطم اظ استفبزُ ثب هغبلؼِ آًبلیع ایي (، زض ذػَظ آثعیبى اضگبًیه اًجبم گطزیسSPSS    ِ20ًسر 

ًطبى زاز آگبّی ٍ . ًتبیج ایي تحمیك گطزیس زضغس هحبسجِ 69لفبی وطًٍجبخ زض حس ضطیت آ ٍ ضس اًجبم

زاضتِ ٍ ثبال ثطزى آگبّی افطاز ثِ عطق هرتلف ثیط ضا ثط ضٍی ًگطش هػطف وٌٌسگبى زاًص ثیطتطیي تأ

 ثیط ثبلمَُ ٍ هثجتی ثط ضٍی هیعاى هػطف ٍ ذطیس هحػَالت اضگبًیه، تأًسجت ثِ هحػَالت آثعی اضگبًیه

 . زاضتذَاّس
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 مقذمٍ

ّب، استفبزُ اظ هحػَالت اضگبًیه ثِ زلیل استبًساضز ثیطتط هحػَالت اضگبًیه، عؼن ثْتط غصاّب، ون وطزى ذغط ثیوبضی

ای اظ پطٍضی اضگبًیه ضبذِثِ ضست زض حبل افعایص است. آثعی  زضست اظ هٌبثغ آثی، ایجبز تٌَع ظیستی ٍ... یاستفبزُ

وطبٍضظی اضگبًیه اغلت ثِ ػٌَاى ضاُ حلی  .[5] وطبٍضظی اضگبًیه است ٍ تؼطیف آى ًیع اظ وطبٍضظی اضگبًیه هطتك هی ضَز

زض وطبٍضظی اضگبًیه اظ هَازی اظ جولِ وَزّبی  .]12[ ضَزثطای وبّص اثطات وطبٍضظی ثط هحیظ ظیست پیطٌْبز هی

زام؛ تغصیِ زض ثیَتیه هَضز استفبزُ ّبی ضضس گیبّی هبًٌس َّضهَى، آًتیّب، تٌظین وٌٌسُوصهػٌَػی پتطٍضیوی ٍ آفت

[ ثِ زالیلی اظ جولِ ایوٌی، پبیساضی، سالهت ٍ 10لجي فبضالة اًسبًی؛ ٍ ًبًَهَاز ] [11]1ّبی اغالح ضسُ غًتیىیگًَِ

اًس زض وطبٍضظی اضگبًیه ِ غَضت عجیؼی ثِ زست آهسُضَز. زض حمیمت آى زستِ اظ هَاز ضیویبیی وِ ثثْساضت استفبزُ ًوی

                                                           
1.  Genetically modified (GM) 
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ّبی وطبٍضظی اضگبًیه زض سغح ضٍش .[10] ضًَسٍ زض حبغلریع ًوَزى ذبن یب حفبظت گیبّبى ٍ پطٍضش زام، استفبزُ هی

ستبًساضزّبی ضَز، وطبٍضظی اضگبًیه ثط اسبؼ االوللی تٌظین ٍ اظ ًظط لبًًَی تَسظ ثسیبضی اظ وطَضّب ثِ اجطا گصاضتِ هیثیي

2تؼییي ضسُ تَسظ  
USDAٍ 3

NOSB  تن تَلیسی سیس وطبٍضظی اضگبًیه" ضَز:ثِ ضطح ظیط تؼطیف هی، 1995ٍ زضآٍضیل

  ّبیبی اوَلَغیىی، تٌَع ظیستی ٍ سیىلًّوبیس ٍ ثط پطٍسِّب حوبیت هیّب ٍ ذبنّب، اوَسیستناست وِ اظ سالهت اًسبى

 

ثطای  اظ تجبضت، ًَآٍضی، ػلَم سَزهٌس ٍضظی اضگبًیهوطب زّس.ّبی ثب اثط ضلبثتی ضا تطجیح هیعجیؼی تىیِ زاضز ٍ وبضثطز ًْبزُ

ّبی ایي ضیطِ ".[4] ّبی هطتجظ ٍ ویفیت ذَة ظًسگی اضربظ زضگیط ثب آى تطویت ضسُ استهحیظ ظیست، تطٍیج ًوبیطگبُ

ُ ایي است وِ تَلیس ثط اسبؼ اوَلَغیىی، لطاض زاضز ٍ ًطبى زٌّس یّبی ظًسُ ٍ پَیبزضٍى سیستن وطبٍضظی اضگبًیهاغل 

ولی آثعیبى سبلن، سجع، فبلس آًتیثِ هفَْم  stress free جسیساغغالح  .[2] ّبی اوَلَغیىی هی ثبضسٍ پطٍسِ ّبچطذِ

ثب الگَّبی ًَیي ایوٌی ظیستی هی گطزز وِ آثعیبى ػبضی اظ اًَاع آلَزگیْب ٍ هٌغجكیاعالق ه "اضگبًیه"تیه، ثِ ٍیػُ ثیَ

ثطای هثبل زض  .[1]فطاّن هی گطزز  هحػَل هَضز ًظط تَلیسجْت  ،هَازغصایی ٍ ضفبُ زاذل اوَلَغی ٍ هحیظ ذبظ ثبضٌس.

ّبی آثعی زض هحیظ آثی ّب ٍ اضگبًیسنّیَاًبت زض اوَسیستن وطبٍضظی، هبتَلیس هحػَالت ظضاػی ٍ ثبغی زض ذبن ظًسُ، حی

پطٍضی سبظگبض ثب عجیؼت است ٍ زّس فؼبلیت آثعیه ضبهل اجعایی است وِ اعویٌبى هیپطٍضی اضگبًیآثعی .[8] هس ًظط است

ضبهل هَاضزی هبًٌس هطالجت ضسیس اظ ّط  ءایي اجعا .[9] هَجَز تحت پطٍضش زض ضطایظ ثْساضتی ٍ سالهتی عجیؼی لطاض زاضز

یی زض حس اهىبى ّبی پطٍضش چٌس گًَِظ اثطّبی سَء آى، استفبزُ اظ ضٍشػبهل هربعطُ آهیع هحیظ ظیستی ثطای جلَگیطی ا

ؼی پطٍضش ثسٍى استفبزُ ّبی عجیبؼ اغَل اضگبًیه، استفبزُ اظ ضٍشفطآٍضش هحػَل ثط اس ،ّبی پطٍضضی هٌبستزض سبهبًِ

 ،هحسٍز وطزى تطاون شذیطُ سبظی ی غًتیىی،ُ اظ غصاّبی حبٍی هَاز اغالح ضسُػسم استفبز ،ّبثیَتیهّب ٍ آًتیاظ َّضهَى

ی هحسٍز اظ استفبزُ ،ػسم استفبزُ اظ وَزّبی غیط اضگبًیه ،ّبی هػطف اًسبًی ثطای تَلیس غصای آثعیبىاستفبزُ اظ افعٍزًی

ی هَضز ثطزاضت گًَِ ط ثِ وطتبض ٍ غیس ٍوویٌِ وطزى استطؼ ٍ زضز ٍ ضًج هطثَ ،ی آثعیبىی تغصیِّب زض ظًجیطُافعٍزًی

ّب ٍ ستطٍى ثیَتیهًیه هی تَاى ثِ وَزّبی ضیویبیی، آًتیاظ ػَاهل ضبذع هؤثط ثط تَلیس آثعیبى اضگب .[9] استپطٍضش 

 صاییّبی هحیغی، آة، َّا ٍ هَاز غآلَزگیّبی فیعیَلَغیه، ِ ثب هٌطبء گیبّی یب جبًَضی، ًسلّبی پبیّب، جیطُسبظّب، هىول

ضیویبیی آالیٌسُ اضگبًیه آة تَسظ هَاز اظ جولِ ایٌىِ زض پطٍضش ثبضس،هی یپطٍضش اضگبًیه ضبهل فَایس .[7] اضبضُ وطز

ٍ پطٍضش  زضغس ثیطتط است 57هحػَالت اضگبًیه  ظیستی زضگطزز، تٌَع حفظ هیتؼبزل اوَسیستن  ،گطززآلَزُ ًوی

 اضظش غصایی، غصایی اضگبًیهفَایس هػطف هَازثؼضی اظ  .[3]اض هیگیطًسلطّبی ووتطی سوَم ٍ آالیٌسُزض هؼطؼ زٌّسگبى 

ضسُ ثِ ضٍش  زض هحػَالت تْیِ .[14] ثبضسثیطتط هی ّبیاوسیساىضس ٍفسفط  ،ن، آّيولسین، هٌیعی،  cٍیتبهیي هیعاى

ثطزى هبًسگبضی، افعایص تَلیس ٍ  ظبّط، ضًگ، ثبال گیطز تٌْب ثٍِی آًْب غَضت هیضّبیی وِ ثطّب ٍ زستىبضیسٌتی، ثب فطآٍضی

 تَلیس .[13] ای آىَز، ًِ ویفیت ٍ اضظش تغصیِضًبضی اظ حول ٍ اًجبض زاضی تَجِ هی همبٍم وطزى آًْب زض ثطاثط غسهبت

وٌٌس وِ احتوبل آلَزُ ضسى تجؼیت هی ایّبی ثسیبض سرت گیطاًًِیه اظ استبًساضزّب ٍ زستَضالؼولوٌٌسگبى هحػَالت اضگب

ٍ  لیوت ثبال تَاى ثِهی اظ هؼبیت هحػَالت اضگبًیه .[12] ثبضسهٌتفی هی ضیوبیی ٍ سویِ هحػَالت ثِ ّط گًَِ هَازایٌگًَ

زض ایبالت هتحسُ ًسجت ثِ هػطف آثعیبى اضگبًیه اًجبم ضس،  2006تحمیمبتی وِ زض سبل  تَلیس ٍ ػطضِ هحسٍز آًْب اضبضُ وطز.

زاضتٌس. ثبالتطیي سغح آگبّی سی، ًگطضی هثجت ًسجت ثِ هحػَالت آثعی اضگبًیه زضغس اظ افطاز هَضز ثطض 70ًطبى زازوِ 

وٌٌسگبى ثط تَجِ ثِ اّویت ًگطش هػطف ثب .[6] ّبی ثْساضتی آگبُ ثَزًسزضغس اظ هطزم اظ ًگطاًی 74ٍ  غس ثَزضز 80حسٍز

                                                           
2 .  United State Department of Agriculture 
3.  National Organic Standard Board 

http://evermi.ir/آموزش-خرید-فروش-قیمت-تولید-ورمی-کمپوست/کشاورزی-ارگانیک/
http://evermi.ir/آموزش-خرید-فروش-قیمت-تولید-ورمی-کمپوست/کشاورزی-ارگانیک/
http://evermi.ir/آموزش-خرید-فروش-قیمت-تولید-ورمی-کمپوست/کشاورزی-ارگانیک/
http://evermi.ir/آموزش-خرید-فروش-قیمت-تولید-ورمی-کمپوست/کشاورزی-ارگانیک/
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ثط ثط یعاى زاًص ٍ ًگطش ٍ ػَاهل هؤثیي ه یضٍی هیعاى تَلیس ٍ هػطف آثعیبى اضگبًیه، ایي تحمیك زض تالش است ضاثغِ

 ذَظستبى ثطضسی ًوبیس. ضاهیي هٌبثغ عجیؼی وبضضٌبسی اضضس زاًطگبُ وطبٍضظی ٍ هػطف ایي هحػَالت ضا زض ثیي زاًطجَیبى

 

 مًاد ي ريش َا

-ضسُ استفبزُ پیوبیص تىٌیه اظ ًیبظ هَضز اعالػبت جوغ آٍضی ثطای ٍ است ّوجستگی-تَغیفی ًَع اظ حبضط تحمیك

اضضس( زاًطگبُ وطبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی ضاهیي ) وبضضٌبسی هبضی تحمیك زاًطجَیبى تحػیالت تىویلیی آست.جبهؼِا

گیطی ًطجَیبى زذتط ٍ پسط ثطاسبؼ ًوًَِضبهل زا ،ًفطی اظ ایي جبهؼِ 200ای ثط اسبؼ جسٍل هَضگبى ًوًَِ ذَظستبى ثَزًس.

 ضبهل  یی عطاحی ضسًس وِّبپطسطٌبهِایي پػٍّص آٍضی اعالػبت جوغ ثطای تػبزفی سبزُ، جْت ایي تحمیك اًتربة ضسًس.

 

 

هَاًغ  هؤثط ثط افعایص هیعاى هػطف ٍ ، ػَاهلًگطشّبی هطثَط ثِ هیعاى زاًص، ل گَیِضبه ّبچٌس ثرص ثَز. ایي ثرص

 یّب، ّوِسٌجص گَیِثطای  هحبسجِ ضس.زضغس  69ضطیت آلفبی وطًٍجبخ زض حس  هَجَز زض جْت هػطف آثعیبى اضگبًیه ثَز.

 آًبلیع ایي اهتیبظی ضبهل ثسیبض ون، ون، هتَسظ، ظیبز ٍ ثسیبض ظیبز اضظیبثی ضس. 5ّبی تحمیك ثب استفبزُ اظ عیف لیىطیت هتغیط

 اًجبم ضس.  SPSS 20 افعاض ًطم اظ استفبزُ ثب هغبلؼِ

 

 وتایج ي بحث

 

 آمار تًصیفی 3-1

 جىسیت3-1-1

-زضغس( هطز هی40ًفط ) 80زضغس( ظى ٍ 60ًفط ) 120ی هَضز ًظط،ًفط ًوًَِ 200ّس اظ ثیي زًطبى هی 1ّوبًغَض وِ جسٍل 

 .ثبضٌس
 ًزیع فراياوی پاسخگًیان بر اساس جىسیتت .1جذيل 

 زضغس هؼتجط زضغس فطاٍاًی فطاٍاًی جٌسیت
زضغس 

 تجوؼی

 60 60 60 120 ظى

 100 40 40 80 هطز

جوغ 

 ول
200 100 100  

 
 میسان مصرف آبسیان ارگاویک در ما3-1-2ٌ

ثبض زض  3تب  2وٌیس ثیطتطیي هیعاى هػطف آثعیبى اضگبًیه زض ثیي افطاز ًوًَِ هَضز ًظط هطبّسُ هی 2ّوبًغَض وِ زض جسٍل 

 زضغس( هی ثبضس. 2ثبض زض هبُ ) 6زضغس( ٍ ووتطیي هیعاى آى ثیطتط اظ  45هبُ )
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 بر اساس متغیر میسان مصرف در ماٌتًزیع پاسخگًیان  .2 جذيل

هیعاى هػطف آثعیبى 

 اضگبًیه زض هبُ
 زضغس فطاٍاًی فطاٍاًی   

 0/30 60 ثبض زض هبُ 2ووتط اظ 

 0/45 90 ثبض زض هبُ 2-3

 0/22 44 ثبض زض هبُ 5-6

 0/2 4 ثبض زض هبُ 6ثیطتط اظ 

 0/1 2 ثسٍى پبسد

 0/100 200 جوغ ول

 

 میسان آشىایی مصرف کىىذگان با محصًالت ارگاویک3-1-3

زض حس هتَسظ ثب آثعیبى اضگبًیه آضٌبیی زاضًس،  زضغس( 54ضَز ثیص اظ ًیوی اظ افطاز )هطبّسُ هی 3ّوبًغَض وِ زض جسٍل 

 .زضغس ثِ هیعاى ظیبز ثب ایي هحػَالت آضٌب ّستٌس 25زضغس ثِ هیعاى ون ٍ  14
 

 

 س متغیر میسان آشىایی با محصًالت ارگاویکتًزیع پاسخگًیان بر اسا.3جذيل

آثعیبى  هیعاى آضٌبیی ثب

 اضگبًیه 
 زضغس فطاٍاًی فطاٍاًی   

 0/14 28 ون

 0/54 108 هتَسظ

 0/25 50 ظیبز

 0/7 14 ثسٍى پبسد

 0/100         200 جوغ ول

 
  میسان تًزیع افراد پاسخگً بر اساس متغیرَای تحقیق3-1-4

 پبسد )ثؼس ذبًَازُ( ذبًَازُ اػضبی تؼساز هتَسظ عَض ثِ سبل ثَزُ ٍ 26هتَسظ سي اػضبء حسٍز  4بضُ ثب تَجِ ثِ جسٍل ضو

 .است 47/5گَیبى 
 

 پاسخگًیان بر اساس متغیرَای تحقیق تًزیع.4جذيل 

 اًحطاف هؼیبض هیبًگیي ثیطیٌِ وویٌِ همساض   هتغیط

 472/3 20/26 46 22 200 سي

 اػضبی تؼساز

 ذبًَازُ
200 1 

         13 47/5 979/1 

     200 تؼساز هؼتجط
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  t-test آزمًن مقایسٍ میاوگیه3-1-5

هحػَالت آثعی اضگبًیه ثیي ظًبى ٍ هطزاى السام ثِ آظهَى همبیسِ هیبًگیي ًوَزین. ًگطش  ثِ هٌظَض همبیسِ هیبًگیي هتغیط

 ,075/0زاضی ٍجَز ًساضز )ًبى تفبٍت آهبضی هؼٌیضَز، ثیي هیبًگیي ًگطش هطزاى ٍ ظهالحظِ هی 5ّوبًگًَِ وِ زض جسٍل 

t= 940/0(Sig=  ( هی000/36( ٍ هیبًگیي ًگطش هطزاى )0926/36ثِ عَضی وِ هیبًگیي ًگطش ظًبى ) ثبضس. ثِ ػجبضتی

 . ًگطش ظًبى ٍ هطزاى ًسجت ثِ هحػَالت آثعی اضگبًیه تفبٍت هؼٌی زاضی ًساضز
 

 ردان وسبت بٍ آبسیان ارگاویکمقایسٍ میاوگیه وگرش زوان ي م .5جذيل 

 هتغیط
 هطز ظى

 tآهبضُ 

 سغح

-هؼٌی 

 زاضی
 اًحطاف هؼیبض هیبًگیي اًحطاف هؼیبض هیبًگیي

 940/0 -075/0 20683/5 000/36 54237/6 0926/36 ًگطش

 

 َمبستگی بیه متغیرَا 3-1-6

زّس، ستفبزُ ضس، ّوبًگًَِ وِ جسٍل ًطبى هیّبی تحمیك اظ آظهَى ّوجستگی پیطسَى ای ثیي هتغیطِ هٌظَض ثطضسی ضاثغِث

( ٍ هتغیط هَاًغ هػطف =50/0r(، هتغیط هؤثط ثَزى )=51/0rزاضی ثب هتغیطّبی آگبّی)هتغیط ًگطش ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌی

(37/0r=زاضز. آظهَى ّوجستگی ًطبى زاز هتغیط ًگطش ثب هتغیط هیعاى آگبّی، هتغیط ػَاهل هؤثط ثط هػطف ثب هتغیط آگبّی ) ، 

 

هتغیط ػَاهل هؤثط ثب هیعاى ًگطش، هَاًغ هؤثط ثط هػطف ثب ًگطش ٍ ًیع هتغیط هَاًغ هؤثط ثط هػطف ثب ػَاهل هؤثط ثط هػطف زض  

زضغس ضاثغِ هؼٌی زاضی  5سغح یه زضغس ضاثغِ هؼٌی زاضی زاضًس. هتغیط هَاًغ هؤثط ثط هػطف ثب هیعاى آگبّی زض سغح 

 زاضًس.
 ه متغیرَای میسان اگاَی، وگرش، عًامل مرثر بر مصرف ي مًاوع مصرف. رابطٍ َمبستگی بی6جذيل 

 جْت تؼییي اثط هتغیطّبی آگبّی ٍ ًگطش ٍ ػَاهل هؤثط ثط هیعاى هػطف ٍ هَاًغ هػطف اظ تحلیل ضگطسیَى ثِ ضٍش 

ایٌتط استفبزُ ضسُ است. هتغیطّبی آگبّی، ػَاهل هؤثط ثط هیعاى هػطف ٍ هَاًغ هػطف ثِ ػٌَاى هتغیط هستمل ٍ هتغیط  

 7ضسًس. ّوبًگًَِ وِ زض جسٍل ًگطش ًسجت ثِ هحػَالت آثعی اضگبًیه ثِ ػٌَاى هتغیط ٍاثستِ ٍاضز هؼبزلِ ضگطسیَى

زاض ًطس. ثط هیعاى هػطف ٍ هَاًغ هػطف هؼٌیزاض گطزیس، اهب اثط هتغیطّبی ػَاهل هؤثط آگبّی هؼٌی ضَز، اثط هتغیطهطبّسُ هی

ثیٌی زاضی پیصزضغس اظ تغییطات هتغیط ًگطش ًسجت ثِ هحػَالت آثعی اضگبًیه ضا زض سغح هؼٌی 36هتغیط آگبّی تمطیجب 

زّس، هتغیط آگبّی ثیطتطیي تبثیط ضا ثط ًطبى هی 4(. اظ عطفی جسٍل =76/14Constants= ،0001/0Sig= ،16/13F) ٌٌسوهی

زض هتغیط ًگطش تغییط ایجبز هی  38/0(. ثِ ػجبضت زیگط یه ٍاحس تغییط زض هتغیط اگبّی ثِ اًساظُ β=38/0) هتغیط ًگطش زاضز

 وٌس. 
 

 ػَاهل هؤثط ثط هػطف ًگطش هیعاى آگبّی هتغیطّب
هَاًغ 

 هػطف

    1 هیعاى اگبّی

   1 513/0** ًگطش

  1 499/0** 420/0** َاهل هؤثطثط هػطفػ

 1 649/0** 367/0** 238/0* هَاًغ هػطف
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 ر بر وگرش. تحلیل رگرسیًن عًامل مؤث7جذيل

 

 

  جٍ گیری کلیوتی

ثط اسبؼ ایي تحمیك هتغیط ًگطش ثب هتغیطّبی هیعاى زاًص ٍ ػَاهل هؤثط ثط هػطف ٍ هَاًغ هػطف ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌی زاضی 

زاضز. ّوچٌیي هتغیط ًگطش ثب هتغیط هیعاى آگبّی، هتغیط ػَاهل هؤثط ثط هػطف ثب هتغیط آگبّی، هتغیط ػَاهل هؤثط ثب هیعاى 

ػطف ثب ًگطش ٍ ًیع هتغیط هَاًغ هؤثط ثط هػطف ثب ػَاهل هؤثط ثط هػطف ٍ هتغیط هَاًغ هؤثط ثط هػطف ثب ًگطش، هَاًغ هؤثط ثط ه

( ثیطتطیي =B 154/0) هیعاى زاًص هیعاى آگبّی اضتجبط هثجت ٍ هؼٌی زاضی زاضز. ثٌبثطایي زض ثیي هتغیطّبی پػٍّص، هتغیط

ًیه زاضز. لصا ثبال ثطزى اگبّی افطاز ثِ عطق هرتلف ًسجت ثِ ّوجستگی ضا ثب ًگطش هػطف وٌٌسگبى ًسجت ثِ آثعیبى اضگب

 الت اضگبًیه زاضز. َهحػَالت آثعی اضگبًیه تبثیط ثبلمَُ ٍ هثجتی ثط ضٍی هیعاى هػطف ٍ ذطیس هحػ
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Multiple R R هتغیط
2 

R
2 
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