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  استان اردبیل
  

 چکیده
آسیب هاي زیست  کاهش و تولید محصوالت کشاورزي عملکرد حداکثرسازي شیمیایی، هاي نهاده از استفاده عدم جهت به    

جایگزین  مزارع نیاز مورد آلی مواد و کاهش را شیمیایی هاي نهاده سپس و شود نظرگرفته در مزرعه باید شرایط ابتدا محیطی
 از ارگانیک مدیریت کشاورزيو  کاربرد امکان هاي زمینه مطالعه،  این در. شود می نامیده گانیک ار کشاورزي که اصطالحا .شوند

بوده  همبستگی توصیفی، روش به و کاربردي نوع از حاضر تحقیق .است شده بررسی اردبیل استان کشاورزي دیدگاه کارشناسان
 بین پرسشنامه 20 که است گشته استفاده مقدماتی نآزمو از پرسشنامه پایایی سنجش جهت که بوده پرسشنامه تحقیق ابزار .است

 کشاورزي از کارشناسان نفر 500 بین از .آمد دست به درصد 85 آن حاصل کرونباخ آلفاي میزان و توزیع کشاورزي کارشناسان
 و تجزیه مورد  SPSSافزار نرم از استفاده با ها داده .شدند انتخاب تصادفی روش به مورگان جدول طریق از نفر 250 تعداد استان،
 آموزشی، عوامل مستقل متغیرهاي و ارگانیک کشاورزي کاربرد امکان هاي زمینه پژوهش این در وابسته متغیر .گرفتند قرار تحلیل

 به توان می پژوهش نتایج جمله از . باشند می ها گزاري سیاست و شناختی جامعه اجتماعی، ،و ترویجی مدیریتی فنی، اقتصادي،
 کاربرد امکان با خطا درصد 5 سطح در اقتصادي عوامل و درصد 1 سطح در آموزشی عوامل متغیرهاي بین دار معنی رابطه

   .کرد اشاره ارگانیک کشاورزي
  

  کشاورزي کارشناسانمدیریت،  ،سنجی امکان ارگانیک، کشاورزي :کلیدي کلمات
  

  مقدمه
 از استفاده کمترین و بخشد ارتقا می و بهبود را خاك فعالیت افزایش و اکولوژیکی چرخه که است سیستمی ارگانیک کشاورزي   

 ترین عمده از ).2005آنونیموس، (دارد  مدنظر مزرعه را درون تولیدي محصوالت کیفیت و سالمت هدف با شیمیایی نهاده هاي
 اعمال زراعی، نیاز مورد غذایی مواد تهیه ازت، نظر از خاك نمودن خودکفا درازمدت، در خاك حاصلخیزي حفظ آن هاي ویژگی

 دشمنان گیري کار به زراعی، تناوب جمله از مختلف هاي روش با حشرات و هرز هاي علف کنترل و دام مدیریت جامع روشهاي
 که آنجا تا را مزرعه در موجود هاي نهاده از کامل استفاده ارگانیک کشاورزي سیستم ). 1385نصراصفهانی، ( باشد می ...و طبیعی
 داشتن جهت به اردبیل استان ).1375 زن، پاپ( است شیمیایی مواد مصرف کاهش دنبال به و داده قرار نظر مد باشد ممکن

جزء  پایدار، توسعه به رسیدن راستاي در کمک و شرایط مزرعه در تطبیق براي زراعی گیاهان و خاك مناسب و صحیح مدیریت
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 در را زمینه این در آزمایشی و تحقیقی اقدامات و بوده کشور سطح در ارگانیک کشاورزي اجراي میزان استانهاي پیشرو در زمینه
 در سازمان IPM/FFS سایتهاي ایجاد و ارگانیک کشاورزي کمیته راه اندازي به میتوان جمله آن از داده است که انجام استان
  هدف با پژوهشی با توجه به اجراي .نمود اشاره اردبیل استان کشاورزي جهاد

  
 به ضروري اردبیل استان کارشناسان کشاورزي دیدگاه از ارگانیک کشاورزي سنجی، توسعه و مدیریت امکان زمینه هاي بررسی 

  .رود می شمار
 

 پژوهش روش
 است بوده پرسشنامه اطالعات، آوري ابزار جمع. است توصیفی، روش به و کاربردي نوع از مطالعه این تحقیق اهداف به توجه با    

 محاسبه 85/0آن  کرونباخ آلفاي ضریب و شد تکمیل کارشناسان کشاورزي توسط پرسشنامه 20 تعداد آن، پایایی آزمون براي که
 روش و مورگان جدول از استفاده با که باشد می استان کشاورزي کارشناسان از نفر 500 شامل تحقیق این آماري جامعه . گردید
 آموزشی، عوامل از عبارتند تحقیق مستقل متغیرهاي . شدند انتخاب پژوهش انجام براي نفر 250 تعداد تصادفی گیري نمونه

 متغیر و ارگانیک کشاورزي از استفاده در ها گزاري سیاست و شناختیجامعه  اجتماعی، ،مدیریتی و ترویجی فنی، اقتصادي،
 نرم از شده آوري جمع هاي داده تحلیل و تجزیه منظور به . میباشد ارگانیک کشاورزي کاربرد امکان هاي زمینه بررسی آن وابسته

 هاي یافته بخش در و تغییرات ضریب و میانگین هاي آماره از توصیفی هاي یافته بخش در . شد استفاده SPSSv16  افزار
 . شد گرفته بهره متغیره چند رگرسیون و )اسپیرمن همبستگی ضریب( همبستگی تحلیل هاي آماره از استنباطی

  
  و بحث نتایج

 نشان ها بررسی. اند درصد مرد بوده 7/77مطالعه  مورد کارشناسان اکثر جنس، حسب بر کارشناسان فراوانی توزیع اساس بر     
 هاي رشته در پاسخگویان. باشند می سال 40-30سنی  طیف در فراوانی بیشترین با کارشناسان از درصد 9/58که  دهند می

 پزشکی گیاهعلوم دامی،  زراعت، شناسی، خاك آموزش کشاورزي، و ، ترویج)گیاهی تولیدات تکنولوژي و همچنین(باغبانی  آبیاري،
 کمترین با پاسخگویان از درصد 7و  بوده زراعت رشته به درصد مربوط 35فراوانی  بیشترین که بودند کرده تحصیل آالت ماشین و

   .بوده اند )گیاهی تولیدات تکنولوژي و همچنین(رشته باغبانی  از فارغ التحصیل فراوانی
 صورت استان اردبیل کارشناسان کشاورزي دیدگاه از ارگانیک کشاورزي کاربرد امکان هاي زمینه بررسی هدف با که تحقیق این

جامعه  اجتماعی، مدیریتی و ترویجی، فنی، آموزشی، اقتصادي، عوامل مهمترین پاسخگویان دید از که است داده نشان گرفته،
 در تحقیقاتی ارگانیک اراضی از کشاورزان بازدید به مربوط ترتیب ارگانیک به کشاورزي از استفاده در ها گزاري سیاست و شناختی

 شامل اي چندرشته تیم ایجاد ارگانیک، کشاورزي نیاز مورد تجهیزات و ابزار ها، تهیه نهاده براي مناسب یارانه تامین استان،
کشاورزان،  مشارکت ارگانیک، کشاورزي اجراي براي مزارع در مناسب و صحیح مدیریت داشتن استان، محققان در و کارشناسان

 در کارشناسان طرح، توانایی بر ها ارزشیابی و تحقیقات از حاصل نتایج ترویج و ارزیابی تولید، مراحل همه در مروجان و محققان
 .نمود اشاره ارگانیک، محصوالت فراوري بازاریابی و جهت خاص استانداردهاي ایجاد ارگانیک، کشاورزي مرتبط اطالعات انتقال

 و جامعه اجتماعی مدیریتی و ترویجی، فنی، اقتصادي، آموزشی، عوامل(الزامات  متغیرهاي بودن ترتیبی به توجه با همچنین
 ضریب از کشاورزي ارگانیک، کاربرد امکان وابسته متغیر و ارگانیک کشاورزي از استفاده در ها گزاري سیاست و )شناختی

 کشاورزي کاربرد امکان و آموزشی عوامل متغیرهاي بین داري و معنی مثبت رابطه .است شده استفاده اسپیرمن همبستگی
 خطا درصد 5 سطح در ارگانیک کشاورزي کاربرد امکان و اقتصادي عوامل بین دار رابطه معنی و خطا درصد 1 سطح در ارگانیک
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رابطه  ارگانیک کشاورزي کاربرد امکان و ها گزاري سیاست و مدیریتی شناختی، روان فنی، اجتماعی، بین عوامل و داشته وجود
 .است نداشته وجود داري معنی

 اشاره ارگانیک و پایدار کشاورزي نشر و پذیرش آموزشی، عوامل بین رابطه به عمانی حاضر، از پژوهش حاصل نتایج تأیید در 
 هاي نظام با پذیرش اقتصادي و آموزشی عوامل بین رابطه را خود پژوهش نتایج از یکی نیز شرقی ).1380عمانی، (داشته است 

  ). 1384شرقی، (است  داشته عنوان پایدار کشاورزي
  

  منابع
 و دام امور منابع طبیعی، و ترویج علمی سمینار اولین .طبیعی منابع حفظ براي رهیافتی پایدار کشاورزي ).1375. (ع زن، پاپ .1

 .تهران .آبزیان
 نامه پایان  .یزد استان مطالعه موردي کشاورزان، و محققان دیدگاه از استفاده با مزارع پایداري وضعیت تحلیل ).1384. (ط شرقی، .2

 .تهران مدرس تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی
 کشاورزي، آموزش و علوم ترویج مجله. پایدار کشاورزي براي الگویی: عملکرد نظارت هاي تکنولوژي کاربرد ).1387. (س صالحی، .3

 .16 صفحه اول، شماره چهارم، جلد
 کشاورزي روشهاي پیرامون پذیرش خوزستان استان گندمکاران زراعی و اقتصادي اجتماعی، ویژگیهاي تعیین ).1380. (ا عمانی، .4

 .تهران مدرس تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان. پایدار
 صفحات ، 42 شماره سبز،  سرزمین ماهنامه .یابد می گسترش ارگانیک کشاورزي ).1385. (س میرفندرسکی، و ،.ا نصراصفهانی، .5
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