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  ) آرش، شهرستان زنجانروستاي حاج: مورد مطالعه(واکاوي نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک 
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rohollahrezaei@yahoo.com 
  

  چکیده
شهرستان زنجان انجام آرش در روستاي حاجنگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک در  واکاويتحقیق حاضر با هدف اصلی 

جامعه آماري این تحقیق را تمامی . پیمایشی بود -ها، از نوع تحقیقات توصیفیاین پژوهش به لحاظ شیوه گردآوري داده. گرفت
نفر از آنان از طریق روش 110، تعداد فرمول کوکرانکه بر اساس جدول ) N= 622(دادند تشکیل می آرشحاجکشاورزان روستاي 

نتایج آمار توصیفی نشان داد که در . ها پرسشنامه بودابزار گردآوري داده. گیري تصادفی ساده براي انجام تحقیق انتخاب شدندنمونه
درصد نیز از نگرش  5/18نگرش نسبتاً مساعد و  درصد از 4/48درصد از پاسخگویان مورد مطالعه از نگرش نامساعد،  1/33حدود 

در حدود که  حاکی از آن بودنتایج کسب شده از تحلیل عاملی همچنین،  .مساعدي نسبت به کشاورزي ارگانیک برخوردار بودند
محیطی و زیست -اکولوژیکی، اجتماعی - درصد از واریانس نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک را سه عامل زراعی 53/58

  .نمایند را تبیین میاقتصادي 
 

  . کشاورزي ارگانیک، نگرش، شهرستان زنجان: کلمات کلیدي
  

  مقدمه
 ،هاي روبروي جامعه بشري که در چند دهه اخیر در سطح جهان مورد توجه و اهمیت قرار گرفته استیکی از بزرگترین چالش

افزایش روز افزون جمعیت و در نتیجه تقاضاي بیشتر جوامع انسانی براي مواد غذایی و عدم وجود ). 4(مسئله امنیت غذایی است
-رشد سریع علم و فناوريدر این زمینه، . تعادل بین عرضه و تقاضا کشاورزي سنتی را به سوي کشاورزي صنعتی سوق داده است

می تولیدات کشاورزي گردید و توانست بخشی از مشکالت هاي نوین هم چون مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي باعث افزایش ک
هایی هر چند، بکارگیري چنین فناوري). 1(غذایی در برخی کشورها از جمله کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه را حل نماید

ادل بیولوژیکی م خوردن تعبهنیز براي جوامع بشري گردید؛ مشکالتی به مثابه یک شمشیر دو لبه منجر به ایجاد و ظهور 
هاي زیر زمینی ناشی از مصرف فراوان انواع سموم و کودهاي شیمیایی ها و مشکالت زیست محیطی از قبیل آلودگی آباکوسیستم

ها، اختالالت من در انسان از جمله انواع سرطانو طرح مسایلی از جمله گیاهان تغییر یافته ژنتیکی و افزایش انواع بیماري هاي مز
باشند میایی از طریق خاك به مواد غدایی، از مهمترین این مشکالت میهاي شیهاي تنفسی در نتیجه ورود آلودگیاريکبدي و بیم

کشاورزي غذا به دلیل بکارگیري فناوریدر بخش هایی که نشان از امنیت تولید این مسئله بود که برخالف برنامه این امر بیانگر). 5(
در این ). 3(د کافی غذا به دلیل مخاطرات ناشی از مصرف بی رویه مواد شیمیایی به خطر افتادترین هدف آن یعنی تولی، مهمداشت

،سبب گردید هاي تاثیرات سوء این نوع محصوالت بر سالمتی انسانو اطالعات مصرف کنندگان از گزارشافزایش آگاهی خصوص، 
. یابداستفاده از انواع سموم و کودهاي شیمیایی افزایش  اشتیاق مصرف کنندگان به محصوالت تولیدي در شرایط طبیعی و بدون تا

این نوع کشاورزي که به کشاورزي ارگانیک معروف است در کشورهاي مختلف با عناوین کشاورزي بیولوژیکی، کشاورزي پایدار و 
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نند کودهاي شیمیایی، آفت ده ماهاي سنتز شکشاورزي، نهادهدر این شیوه از . شودکشاورزي با مصرف کم مواد شیمیایی نامیده می
شود و تنها از ها استفاده نمیده، مواد افزودنی و از تابش اشعهها، داروهاي دامپزشکی، گیاهان اصالح شده ژنتیکی، مواد نگهدارنکش
توجه قرار ها و قراردادهاي بین المللی مورد ح بین المللی نیز به صورت پروتکلگردد که در سطهاي داخل مزرعه استفاده مینهاده

بسیاري از صاحبنظران بر این باورند که پذیرش کشاورزي ارگانیک به عنوان یک شیوه جدید و از سوي دیگر، ). 2(گرفته است
متفاوت کشاورزي تا حدود زیادي تحت تاثیر نگرش افراد نسبت به این پدیده قرار دارد و در واقع، نخستین گام براي سوق دادن 

تحقیق وجه به اهمیت موضوع، تبا ). 7و  6(باشد گانیک بهبود نگرش آنها میهاي کشاورزي اراستفاده از شیوهکشاورزان به سوي 
  .آرش در شهرستان زنجان انجام گرفتحاضر با هدف اصلی واکاوي نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک در روستاي حاج

  
  هامواد و روش

ها، میدانی و در نهایت به  نترل متغیرها، غیرآزمایشی و توصیفی، از نظر نحوه گردآوري دادهتحقیق حاضر از لحاظ میزان و درجه ک
آرش نفر از کشاورزان روستاي حاج 622جامعه آماري این تحقیق را . شود ها، از نوع پیمایشی محسوب می لحاظ قابلیت تعمیم یافته

نفر از آنان از طریق نمونه گیري تصادفی ساده براي انجام تحقیق  110، تعداد فرمول کوکراندادند که با توجه به تشکیل می
در شهرستان زنجان قرار ) زنجان(کیلومتري از مرکز شهر  34آرش در فاصله الزم به ذکر است که روستاي حاج. انتخاب شدند

عمده . و دامداري مشغول هستند) یزراعت و باغبان(بیشتر روستاییان در این منطقه بطور همزمان به فعالیت کشاورزي . گرفته است
  .باشدزمینی، پیاز، جو، گندم، عدس، نخود، انگور و زردآلو میمحصوالت زراعی و باغی این روستا شامل سیب

نگرش پاسخگویان نسبت به و  اي پاسخگویان هاي فردي و حرفه بخش مشخصه دوها پرسشنامه بود که از  ابزار گردآوري داده
. تشکیل شده بود) کامالً موافق= 5تا کامالً مخالف = 1سطحی  5پرسش بر مبناي طیف لیکرت  15مل شا(کشاورزي ارگانیک 

،پیش آزمون انجام پرسشنامهاعتبار براي تعیین . روایی پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و پس از انجام اصالحات الزم به دست آمد
هاي داده. بود 78/0گرش پاسخگویان نسبت به کشاورزي ارگانیک گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي مقیاس ن

  .پردازش گردیدSPSSWin18افزار گردآوري شده با استفاده از نرم
  

  نتایج و بحث
 .سال بود 22/17و  14/48بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین سن و سابقه فعالیت کشاورزي پاسخگویان مورد مطالعه به ترتیب 

در . برخوردار بودند) درصد 8/23(با توجه به اطالعات کسب شده، پاسخگویان داراي سطح تحصیالت ابتدایی از بیشترین فراوانی 
درصد دیپلم  2/16درصد راهنمایی،  6/18درصد در سطح خواندن و نوشتن،  2/11سواد، درصد پاسخگویان بی 4/21همین زمینه، 

هاي آموزشی مرتبط با کشاورزي ارگانیک نتایج نشان داد از نظر شرکت در دوره.از دیپلم داشتنددرصد تحصیالت باالتر  8/8و تنها 
هاي ذیربط در سطح روستاي مورد مطالعه برگزار نشده است و که تاکنون هیچ برنامه آموزشی خاصی در این زمینه از سوي سازمان

  .مایندشرکت ن یهایاند در چنین دورهدر نتیجه کشاورزان نتوانسته
) 3(در جدول  نسبت به کشاورزي ارگانیک آناننگرش توزیع فراوانی پاسخگویان مورد مطالعه بر حسب نگرش آنان در خصوص 

متعلق به کشاورزانی است که از نگرش نسبتاً )درصد 4/48(بیشترین فراوانی همانطور که از نتایج پیداست . نشان داد شده است
  . مساعد نسبت ب هکشاورزي ارگانک برخوردار بودند
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  توزیع فراوانی کشاورزان بر حسب نگرش آنان نسبت به کشاورزي ارگانیک - 2جدول 

  شماره نگرش نسبت به کشاورزي ارگانیک فراوانی درصد فراوانی
  1 نامساعد  37 1/33
  2  مساعدنسبتاً   53  4/48
  3  مساعد 20 5/18

  4  کل  110  100
  

و تعیین مقدار واریانس تبیین شده توسط هر  "کشاورزي ارگانیکنگرش پاسخگویان نسبت به "بندي  در این بخش، به منظور دسته
= مقدار بارتلت(داري آزمون بارتلت  معنی. بندي شده، از تحلیل عاملی استفاده شد هاي دسته کدام از متغیرها در قالب عامل

تغیرهاي مورد نظر ، حاکی از همبستگی و مناسبت م)789/0( KMOدرصد و مقدار مناسب  99در سطح اطمینان ) 124/1108
هاي استخراج شده مجموعه مورد تحلیل یعنی موانع توسعه کشاورزي ارگانیک، همراه با مقدار  عامل. براي انجام تحلیل عاملی بود

، عامل )1(با توجه به نتایج کسب شده در جدول . ارایه شده است) 1(ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی در جدول 
 7/23به تنهایی تبیین کننده  341/3با مقدار ویژه  "اکولوژکی - زراعی"عامل استخراجی تحت عنوان عامل  هسنخست از بین 

نگرش درصد از واریانس کل  53/58اند عامل استخراج شده توانسته سهدر مجموع، . درصد از واریانس کل مجموعه مورد تحلیل بود
  .  هاي استخراج شده دارد کشاورزي ارگانیک را تبیین نمایند که حاکی از میزان واریانس مناسب تبیین شده توسط عامل نسبت به

  
  هاي استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها عامل - 1جدول 

  واریانس تجمعیدرصد   درصد واریانس مقدار ویژه  مقدار ویژه  ها عامل  شماره
  7/23  7/23  341/3  اکولوژیکی - زراعی  1
  78/42  08/19  998/2  محیطیزیست - اجتماعی  2
  53/58  75/15  211/2  اقتصادي -فنی  3

  
وضعیت قرارگیري مجموعه متغیرهاي مرتبط با موانع توسعه کشاورزي ارگانیک، با توجه به عوامل استخراج شده با فرض واقع 

ارایه ) 2(در جدول   ها، ها به روش وریماکس و نامگذاري عامل پس از چرخش عامل 5/0شدن متغیرهاي داراي بار عاملی بزرگتر از 
شامل محصوالت تولید شده از کشاورزي متغیر  دو، )وریماکس(ه اشاره نمود که پس از چرخش البته باید به این نکت. شده است

تر هستند و کشاورزي ارگانیک می تواند سبب تضمین پایداري ارگانیک در مقایسه با محصوالت تولید شده با مواد شیمیایی سالم
دار نبودن همبستگی آنها با  و در نتیجه معنی) 5/0کمتر از ( به دلیل پایین بودن بار عاملیهاي کشاورزي در آینده شود، فعالیت

  . دیگر متغیرها، از تحلیل حذف گردید
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  متغیرهاي مربوط به هر یک از عوامل و میزان بارهاي عاملی بدست آمده از ماتریس چرخش یافته - 2جدول 

بار   متغیرها  ها عامل
  عاملی

 - زراعی
  اکولوژیکی

876/0  باعث بهبود کیفیت خاك شودکشاورزي ارگانیک می تواند   
856/0  شودکشاورزي ارگانیک باعث حفظ تنوع گیاهی و جانوري می  

821/0  هاي زیر زمینی جلوگیري کندتواند از آلودگی آبکشاورزي ارگانیک می  
799/0  شود کشاورزي ارگانیک باعث پایداري و حاصلخیزي خاك می   

 - اجتماعی
  محیطیزیست

رویه از مواد شیمیایی در هاي انسان ناشی از استفاده بیقابل توجهی از بیماريامروزه، بخش 
  767/0  تولید محصوالت کشاورزي است 

  701/0  ها موثر است کشاورزي ارگانیک در حفظ و بهبود ایمنی و سالمت انسان
  612/0  شودهاي آتی میکشاورزي ارگانیک منجر به حفظ منابع آب و خاك براي نسل

  555/0  کشاورزي ارگانیک با طبیعت و محیط زندگی ما سازگاري بیشتري دارد
  501/0  کشاورزي ارگانیک از مزایاي زیادي براي کمک به محیط زیست برخوردار است

  اقتصادي

  710/0  تواند منجر به افزایش درآمد کشاورزان شود توسعه کشاورزي ارگانیک می
  612/0  تولید محصوالت ارگانیک نسبت به محصوالت رایج هزینه کمتري دارد 

  534/0  بازاریابی و فروش محصوالت کشاورزي ارگانیک در مقایسه با سایر محصوالت دشوارتر است
تواند انگیزه خوبی قیمت باالتر محصوالت کشاورزي ارگانیک در مقایسه با سایر محصوالت می

  511/0  براي توسعه تولید این نوع محصوالت بین کشاورزان باشد 

  
  گیري کلینتیجه

در حدود یک سوم از کشاورزان مورد مطالعه از نگرش منفی و نزدیک به نیمی از آنان بر اساس نتایج آمار توصیفی مشخص شد که 
تواند داشته باشد که یکی از مهمترین آنها این مساله دالیل متعددي می. داراي نگرش نسبتاً مساعد به کشاورزي ارگانیک بودند

مربوط به پایین بودن سطح آگاهی و شناخت کشاورزان است به نحوي که به دلیل آشنایی اندك آنان با اهمیت و ضرورت 
این در . اندنیک پیدا نکردهکشاورزي ارگانیک و مزایاي توسعه این شکل از کشاورزي، آنان نگرش خوبی نسبت به کشاورزي ارگا

آرش نشان داد تاکنون هیچ دوره آموزشی در مورد کشاورزي ارگانیک در سطح روستاي حاجحالی است که همانطور که نتایج 
هاي مختلفی پیرامون کشاورزي ارگانیک برخوردار از دیدگاههاي پژوهش حاکی از آن بود که کشاورزان یافته. برگزار نشده است

 -اکولوژیکی، اجتماعی -زراعیتوان به ترتیب اولویت در سه دسته نگرش ها را میبر اساس نتایج تحلیل عاملی این دیدگاه بودند که
در این خصوص، با توجه به ماهیت کشاورزي ارگانیک که مبتنی بر عدم استفاده از . بندي نمودزیست محیطی و اقتصادي طبقه

تواند مزایاي متعددي را در سطح مزرعه داشته باشد که این موضوع ي در درجه نخست میمواد شیمیایی است، این نوع از کشاورز
بر . اکولوژیکی، به عنوان عامل نخست وارد تحلیل شده است -از طریق نتایج تحقیق حاضر نیز مورد تایید قرار گرفته و عامل زراعی

تواند سبب حفظ تنوع گیاهی و جانوري، بهبود کیفیت می این اساس کشاورزان مورد مطالعه معتقد بودند که کشاورزي ارگانیک
نکته قابل توجه در خصوص نتایج تحلیل . پایداري و حاصلخیزي خاك و غیره شودهاي زیرزمینی، خاك، جلوگیري از آلودگی آب

یین بودن سطح آگاهی تواند ناشی از پاعاملی آن است که عامل نگرش اقتصادي در اولویت آخر قرار گرفته است که این موضوع می
در این زمینه، با توجه به اهمیت موضوع، پیشنهاد . کشاورزان در خصوص مزایاي اقتصادي ناشی از توسعه کشاورزي ارگانیک باشد

-سازي و اطالعهاي آگاهی، اجراي برنامهآنبه موازارت  وهاي آموزشی مستمر مرتبط با کشاورزي ارگانیک با برگزاري دورهشود می
هاي رادیویی و تلویزیونی ها، برگزاري جلسات سخنرانی و مالقات با کشاورزان، پخش برنامهمنسجم همچون برپایی نمایشگاه رسانی
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توسعه کشاورزي ارگانیک در غیره، زمینه الزم براي مرتبط، تهیه و توزیع پوسترها، نشریات، بروشورها و دیگر مواد چاپی ترویجی و 
  . هم نمودرا فرابین کشاورزان منطقه 
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