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  چکیده

 ها ضروري است مصرف مواد شیمیائی در گلخانه در این راستا،. استهمراه با افزایش مصرف کود و سم یزد اي در استان  افزایش تولیدات گلخانه

ورزي ارگانیـک در میـان   ینـد انتقـال بـه کشـا    آبررسی عوامل موثر بـر فر  پژوهش،هدف از انجام این . کاهش و تولید محصول ارگانیک افزایش یابد

 بـا آوري اطالعـات پرسشـنامه    و ابزار جمـع  بوده پیمایشی -هاي توصیفی ز نوع پژوهشاین تحقیق ا .استاي استان یزد  کنندگان خیار گلخانهتولید

انجـام   و مـدل اقتصادسـنجی الجیـت    tتحلیل اطالعات با استفاده از آزمـون آمـاري   . کننده خیار استداران تولید گلخانهانجام مصاحبه حضوري با 

نتـایج پـژوهش   . نفر تمایلی نشان ندادند 85نفر نسبت به کشاورزي ارگانیک داراي تمایل مثبت و  59 ،ها شونده مصاحبه نفر از 144از میان . گرفت

بـاالي تولیـد    خطرپـذیري حمایت کافی دولت از کشاورزي ارگانیـک،   نبود ومینه کشاورزي ارگانیک کم نشان داد که اطالعات تولید کنندگان در ز

 دادنتایج مدل لوجیـت نشـان   . استترین موانع تولید محصوالت ارگانیک  محصول ارگانیک، نبود بازار مشخص و نداشتن علم و مهارت تولید از مهم

دار و  ، میزان رعایت اصول بهداشتی و نگرش مثبت نسبت به محیط زیست رابطـه مثبـت و معنـی   تحصیالتسن، میزان که متغیرهاي سابقه تولید، 

مدیریتی و  با توجه به کمبود اطالعات فنی،. ندردار با تمایل به کشت ارگانیک دا مصرف کود و سموم شیمیائی رابطه منفی و معنی مقدارمتغیرهاي 

  .ظارت بر تولید در این زمینه ضروري است، حمایت دولت و نفروش محصوالت ارگانیک

  

  .استان یزد؛ مدل الجیت ؛خیار ؛تمایل؛ محصول ارگانیک :کلیــدي واژگان

  

  مقدمه

شامل تولیـد غـذا بـا     اهداف کلی در کشاورزي ارگانیک

، همسـو بـا طبیعـت و محـیط زیسـت، تقویـت       کیفیت باال

 حاصـلخیزي خـاك،   فـزایش محیطـی، ا هاي زیسـت  	چرخه

 جهـان  کشورهاي بیشتر .]6[ استاز تنوع ژنتیکی  حفاظت

 از انـد،  کـرده  شـروع  را ارگانیـک  کشاورزي سوي به حرکت

 محصـوالت  فروش و خرید بازاري براي ایران در که جایی آن

 محصوالت تولید کشاورزان ،ندارد وجود ارگانیک کشاورزي

 بـراي  چنـدانی  تمایـل  و دانسـته  خطر با همراه را ارگانیک

 .]7[ دهنـد  نمـی  نشـان  خـود  از ارگانیـک  محصوالت تولید

 از علمـی  هـاي  تحلیـل  از استفاده با است ضروري ،ننابرایب

میـزان تمایـل کشـاورزان بـه      تصادسنجیقا رهیافت جمله

 ،در ایـن راسـتا   .دشـو تولید محصـوالت ارگانیـک بررسـی    

اي  خیار سبز گلخانـه  عوامل موثر بر تمایل به تولید مطالعه

 بازار ایجاد در شایانی کمک تواند میارگانیک در استان یزد 

 در دولـت  ایران در چه اگر .مایدن ارگانیک محصوالت بالقوه

 ارگانیــک، کشــاورزي سـمت  بــه حرکـت  و توجــه راسـتاي 

 و کشـاورزان  آگـاهی  باال بـردن مانند  مختلفی هاي سیاست

 بـه  یارانـه  پرداخت ارگانیک، کشاورزي مورد در متخصصان

از  حمایــت و بیولوژیــک مبــارزه و آلــی ،زیســتی کودهــاي

 ،اسـت  داده قـرار  خود کار دستور در را مردمی هاي سازمان

نبـود   مانند مختلفی موانع بخش این توسعه در همچنان اما

 ارگانیـک،  تولیـد  از رسمی حمایت براي اختصاصی سازمان
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 نبود مراکز ارگانیک، تولید به مربوط مقررات و قوانین نبود

 جهـانی  و اروپایی استانداردهاي پایه بر گواهیصدور  علمی

 تـرویج  بـراي  فرهنـگ  رواج عـدم  ارگانیـک،  تولیدات براي

 جامعـه  مختلف طبقات میان در ارگانیک محصوالت مصرف

 هـاي  آزمایشـگاه نبـود   کننـده،  مصرف و تولیدکننده از اعم

 دارد وجـود  ،شـیمیایی  مـواد  سنجش پسـماند  براي مجهز

همـراه بـا   یـزد  افزایش تولیدات گلخانه اي در اسـتان   .]7[

هـاي   در گلخانه .است ایش مصرف نهاده هاي کود و سمافز

تن سموم  20تن سم واپام ، 250نه حداقل استان یزد ساال

 400لیتر سموم شته کش وکنه کش و  20000 کش، قارچ

   .]1[ شود تن انواع کودهاي شیمیائی مصرف می

مواد شـیمیائی عـالوه    که افزایش مصرف با توجه به این

ــوع زیســتی در    ــاهش تن ــب محــیط زیســت و ک ــر تخری ب

، باعث کاهش کیفیت مواد غذائی و انباشـت  ها اکوسسیستم

هـا   هـا بـه انـواع بیمـاري     انسانها و ابتالي  مواد مضر در آن

 ،یابی به کشاورزي پایدار دست ضروري است براي .گردد می

اي استان کـاهش   مصرف مواد شیمیائی در تولیدات گلخانه

هـاي   در سال .افزایش یابد و ارگانیک و تولید محصول سالم

عملکـرد در   قیمت نسبی مناسب، بـاال بـودن   علت اخیر به

منـابع   ، اسـتفاده از واحد سطح، پرداخت تسـهیالت بـانکی  

توسـعه   اي رشد و محدود کشاورزي وغیره، تولیدات گلخانه

در منـاطق مرکـزي و    ویژه بهها  گسترش گلخانه.است یافته

کـه خشکسـالی در   مانند استان کرمـان  کشور  شرق جنوب

مشکالت فراوانی را براي کشاورزان به وجـود   ها بیشتر زمان

حلی براي افزایش درآمد و اشـتغال در   تواند راه آورد، می می

  . بخش کشاورزي این منطقه باشد

منـابع داخلـی    خـاطر شور مـا بـه   اي در ک تولید گلخانه

فراوان، بازده و سودآوري زیاد، نرخ باالي بازگشت سـرمایه،  

سادگی نسبی فنآوري تولید و امکان نوآوري در آن، سازگار 

بودن با شرایط زیسـت محیطـی، امکـان مشـارکت فراگیـر      

ــد توســعه    ــان و جوانــان در فرآین ــن  زن و  ،فعالیــتي ای

 یم، همـواره مـورد توجـه   و غیر مسـتق زایی مستقیم  اشتغال

  .بوده و رشد قابل توجهی نیز داشته است

زیـر   با سـطح واحد گلخانه و  3697تعداد  با استان یزد

کـه حـدود    دارد کشـور  هکتار رتبه سـوم در  1037کشت 

لخانـه هـاي ایـران را شـامل     از سطح زیر کشـت گ % 2/18

ــذکور، . شــود مــی ــع در هزار 6876از مســاحت م ــر مرب مت

متر مربع در شهرستان اشـکذر  هزار 2799شهرستان یزد و 

هاي سـوم و   در رتبه هاي تفت و مهریز شهرستان. قرار دارد

  .]1[ چهارم هستند

بررسـی عوامـل مـوثر بـر      پـژوهش، هدف از انجام ایـن  

تولید کنندگان  تقال به کشاورزي ارگانیک در میانتمایل ان

میزان تمایل  ،راستادر این . استاي استان یزد  خیار گلخانه

 .شـود  مـی کشاورزان به تولید محصوالت ارگانیـک بررسـی   

 ارتبـاط بـا  کننـدگان در  میـزان اطالعـات تولیـد     همچنین

اصلی تاثیرگذار بر تمایل و عوامل  ، موانعکشاورزي ارگانیک

 .گیـرد  مـی به تولید محصوالت ارگانیک مورد بررسـی قـرار   

را  هسـتند، عواملی که محرك تبدیل به کشاورزي ارگانیک 

طورکلی بـه عوامـل اقتصـادي و غیـر اقتصـادي تقسـیم        هب

هـاي اقتصـادي بـه عنـوان      هـر چنـد انگیـزه    .]1[کنند  می

ترین عامل در تبدیل کشاورزان به کشاورزي ارگانیـک   مهم

همواره به عنوان یک عامل مهم در  با این وجود باشند، نمی

ــین  ــاورزان   تعی ــک توســط کش ــاورزي ارگانی ــذیرش کش پ

برخـی از مطالعـات بـر     .]10[ ارگانیـک دیـده شـده اسـت    

مسائل مالی و اقتصادي تبدیل به کشاورزي ارگانیک تاکید 

کــه  دهــد نتــایج بررســی در کانــادا نشــان مــی .انــد نمــوده

هاي باالي کودهاي ترکیبی و نگرانی در مورد محیط  هزینه

هـاي   کشـاورزان بـراي انتخـاب روش   زیست دالئـل اصـلی   

د با توجه به ارزانی نسبی کـو  ،بنابراین. ]14[است ارگانیک 

 ،توان نتیجه گرفت که قیمت پائین نهاده کـود  می در ایران

 .نقش منفی در گرایش بـه تولیـد محصـول ارگانیـک دارد    

بررسی چگونگی انتخاب کشاورزان میـان محصـوالت    نتایج

از روش درخــت  د بــا اســتفادهرایــج و ارگانیــک در نیوزلنــ

هاي تشـویقی بایـد    که سیاستکند  ثابت می ،گیري تصمیم

  .]6[ و امور مالی متمرکز شود وريفنآ ،ها روي نگرش

سازي بیواقتصـادي تبـدیل    تحقیقی با عنوان مدل نتایج

کـه بـراي    داداز کشاورزي رایج به ارگانیک در هلند نشـان  

گریز تبدیل مطلوب نیسـت مگـر اینکـه     خطریک کشاورز 

هـا   هاي تشویقی از قبیل مالیات بر کود و آفت کش سیاست

  که قیمت یا اینو روي تولید ارگانیک به کار رود  ها یارانهیا 

فروش محصوالت ارگانیک به سمت ثبات و پایداري بیشـتر  

هـاي ارگانیـک در بخـش     عوامل موثر بر انتخاب روش. برود

نفـر از   175خوري در کالیفرنیـا بـا انتخـاب     محصوالت تازه

کشاورزان تولید کننده محصوالت تازه خوري با اسـتفاده از  
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کــه  بررســی و مشــخص شــد تحلیــل رگرســیون الجیــت

متغیرهاي فروش کل، بازاریابی بی واسطه، مقدار محصـول  

و سطح زیر کشت، سن کشـاورزان و اسـتفاده از کـامپیوتر    

  .]3[ هستنددار  معنی

هـاي   هشی گرایش ذرت و گندم کـاران بـه روش  در پژو

بـه   .شد کشاورزي ارگانیک و غیر ارگانیک در اوهایو بررسی

نفر از کشاورزان مورد مصاحبه قرار گرفته  320این منظور، 

هــاي  هــا نشــان داد کــه گــرایش مثبــت بــه روش و پاســخ

هاي  کشاورزي غیر ارگانیک و گرایش منفی نسبت به روش

  .]9[ وجود داردکشاورزي ارگانیک 

 اعتبـارات  بـالقوه  تقاضـاي  بـر  موثر بررسی عواملنتایج 

 اي گلخانـه  ارگانیـک  خیـار  تولیده ب گرایش براي کشاورزان

 مـالی  توان میانگین که داد رضوي نشان خراسان استان در

 30 اي گلخانـه  ارگانیـک  خیـار  تولیـد  در سـرمایه گـذاري  

 خیـار  تولیـد  پذیرش براي نیاز مورد اعتبارات ریال، میلیون

 بـا  گلخانـه  سطح در( ریال میلیون 328 اي گلخانه ارگانیک

ــع متــر 2700 حــدود متوســط ســطح ــرخ و )مرب  بهــره ن

 درصـد  7/66 در ایـن میـان،   .درصد است 82/4پیشنهادي 

 درصـد  7/66آلـی،   کودهاي خرید در را کشاورزان اعتبارات

 محــیط ایجــاد جهــت درصــد 7/86بیولوژیــک،  مبــارزه در

 مکـانیکی  مبـارزه  در درصد 3/53مناسب ارگانیک و  زراعی

ــرمایه ــذاري س ــد گ ــود خواهن ــین. نم ــه همچن ــین رابط  ب

 نـاظر  کشـاورزي،  تجربـه  کشـاورز،  اصـلی  حرفه متغیرهاي

 گذاري سرمایه براي مالی توان و بازاري اطالعات کشاورزي،

 تولیـد  بـراي  اعتبـارات  بـالقوه  تقاضـاي  و ارگانیک خیار در

 سـن  متغیرهـاي  بـین  رابطـه  .اسـت  منفـی  ارگانیـک  خیار

 خیــار کنــونی عملکــرد متوسـط  محصــول، بیمــه کشـاورز، 

 هـاي  کـالس  ارگانیـک،  خیـار  بـه  راجـع  اطالعات متعارف،

 مثبـت  رگانیـک ا خیـار  اعتبـارات  بالقوه تقاضاي و ترویجی

 بـازار  اطالعـات  نظـام  ایجـاد  هـا،  یافتـه  بـه  توجـه  بـا  .ستا

بـاال   وقـت،  تمـام  کشاورزي به تشویق ارگانیک، محصوالت

 بـراي  مـالی  تـوان  افزایش جهت در کشاورزان درآمد بردن

 نقـش  افزودن و کشاورزي ناناظر از استفاده گذاري، سرمایه

 عنـوان  بـه  بیمـه  نیز و اي گلخانه محصوالت تولید در ها آن

  .]8[ شد ارائه پیشنهاد

 کشـاورزي  بـه  انتقـال  ینـد آفر بـر  مـوثر  عواملبررسی 

 داد نشان البرز استان کاران فرنگی گوجه مربوط به ارگانیک

 فروش مدیریتی، فنی، هاي زمینه در کشاورزان اطالعات که

 محصـوالت  فـرآوري  و کشـت  به مقررات مربوط و قوانین و

 ارگانیـک، ي کشـاورز  بـودن  خطـر پر. اسـت  پایین ارگانیک

 کشـاورزي  اصـلی  موانـع  جملـه  از دولـت،  کـافی نا حمایت

   .]13[ است شده یاد ارگانیک

موانع پذیرش محصوالت ارگانیک به  ی دیگر،در پژوهش

دسته بازاریابی، فنی، آموزشی و اطالع رسـانی، حمایـت    8

سـاختاري   -اقتصـادي و فیزیکـی  دولتی، فردي، فرهنگـی،  

  .]5[ گردیدندي ب تقسیم

  

  هــــا مــواد و روش

پیمایشـی   -هـاي توصـیفی   این تحقیق از نـوع پـژوهش  

ــت ــات  .اس ــع آوري اطالع ــزار جم ــنامه و  ،در آن اب پرسش

جامعه مورد نظر در ایـن پـژوهش   . استمصاحبه حضوري 

. یـزد اسـت  اي در اسـتان   نندگان خیار گلخانهتمام تولید ک

از  ،بنـابراین . اي وزنی انتخاب شـد  گیري خوشه روش نمونه

برداري، میزان  میان متغیرهاي سطح زیر کشت، تعداد بهره

ه، متغیر سطح زیر کشت در هر شهرسـتان بـه   تولید و غیر

. دلیل ثبات بیشتر و در دسترس بودن اطّالعات انتخاب شد

بـه   1)1977(تصحیح شـده کـوکران    به کمک رابطهسپس 

هـاي تولیـد کننـدگان آن     تناسب وزن هر شهرستان، نمونه

. شهرستان به شرط حداقل وجود یـک نمونـه بـرآورد شـد    

بـرداران هـر    بهـره مـنظم،   -گیـري تصـادفی   سپس با نمونه

ي  ي صـدور پروانـه   شهرستان انتخاب و با مراجعه به سامانه

بـرداران    بهـره  نشـانی هـاي اسـتان یـزد اطّالعـات و      گلخانه

ي حضــوري اقـدام بــه تکمیــل   بـا مراجعــه  .شــدسـتخراج  ا

بیشـترین تعـداد   . استان گردید نمونه در144از پرسشنامه 

 هاي اشکذر و سپس شهرستان) 86( نمونه از شهرستان یزد

  .دانتخاب گردی) 14( و تفت) 32(

براي مقایسه میانگین هـاي دو گـروه از تولیدکننـدگان    

با تمایل و عدم تمایل نسبت به تولید محصول ارگانیـک از  

میـان میـانگین دو    ،فـرض صـفر   در. استفاده شـد  tآزمون 

فـرض  در  .داري وجـود نـدارد   گروه تفاوت و یا رابطه معنـی 

داري  یک میان میانگین دو گروه تفاوت و یـا رابطـه معنـی   

ی ممکـن اسـت   هاي رگرسیون در بعضی از مدل. وجود دارد

صـورت   در ایـن  .، از نوع کیفـی باشـد  متغیر وابسته یا تابع

                                                 
1- Cochran 
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 1و  0متغیر وابسته بیانگر دو گروه است که هر یک مقادیر 

ل نسبت هر گاه هدف مطالعه میزان تمای. کند  را اختیار می

 به کشت ارگانیک بر حسب متغیرهائی چون سن، تجربـه و 

صورت هر فرد مـورد مطالعـه    باشد، در اینسطح تحصیالت 

بـه عبـارت   . یا تمایل به کشاورزي ارگانیک دارد و یا نـدارد 

متغیر وابسته کـه در اینجـا میـزان تمایـل اسـت دو       ،دیگر

ه بت بـ کند، یک براي زمانی کـه فـرد نسـ    مقدار اختیار می

صـفر بـراي زمـانی کـه فـرد      کشت ارگانیک تمایـل دارد و  

بـراي تخمـین چنـین     .تمایلی براي کشت ارگانیـک نـدارد  

و  2الجیـت  ،1هائی از سـه نـوع مـدل احتمـال خطـی      مدل

بـا توجـه بـه برتـري مـدل      . توان استفاده کرد می 3پروبیت

هـاي مختلـف، در ایـن پـژوهش از مـدل       لوجیت از جنبـه 

. شـود  براي تخمین مدل اسـتفاده مـی  الجیت به شرح زیر 

  Yمیـزان تحصـیالت بـه عنـوان متغیـر مسـتقل و         Xاگر

تمایل به کشت ارگانیک به عنوان متغیر وابسته باشـد کـه    

Yi  به دو گروهY=1     اگر تولید کنندگان نسـبت بـه کشـت

اگـر تولیـد    Y=0محصول ارگانیک تمایـل داشـته باشـد و    

تمایـل نداشـته   کننده نسبت به کشت محصـول ارگانیـک   

به دو گروه تقسـیم   Yiهائی که در آن  باشد، در چنین مدل

اگر مـدل زیـر را   . شود شود از مدل الجیت استفاده  می می

  : در نظر بگیریم

�� = �(� = 1) =
�

����(������)�
 )1(                       

 سازي استفاده، آسانبراي . استپایه لگاریتم طبیعی  eکه 

  :شود بازنویسی می زیرمعادله باال به شکل 

� =	
�

������
 )2(                                                   

  

  :که در آن

 �� = ���β
�	
X�  معادله باال تحـت عنـوان تـابع    . است

نه تنها بر  P i. توزیع تجمیعی لوجستیک معروف شده است

بـه ایـن   . نیز غیر خطی است ،هابلکه برحسب بتا Xحسب 

بـراي تخمـین پارامترهـاي     OLSمعنی کـه روش معمـول   

توان رابطـه مـذکور را    می. نیست استفادهمدل مذکور قابل 

به صورت رابطـه زیـر کـه در آن رابطـه خطـی بـر حسـب        

  .تبدیل نمود متغییر موجود

                                                 
1- LPM 
2- Logit  
3- Probit  

یعنی احتمال تمایل به کشـت ارگانیـک بوسـیله     Piاگر 

کـه   (P i-1)صـورت   بیـان شـده باشـد، در ایـن    ) 2(رابطـه  

زیـر   صورتاحتمال عدم تمایل به کشت ارگانیک است، به 

  : است 

1 − �� =
�

�����
 )3(                                             

  :بنابراین
��

����
=

�����

������
= ���    )4(                                    

  

حال بطور ساده 
��

����
نسبت احتمال حادثه مـورد نظـر    

جـا بیـانگر میـزان برتـري      بر آلترناتیو آن است که در ایـن 

. احتمال وقوع تمایل به کشاورزي ارگانیک بر عدم آن است

رابطـه  ، گرفتـه شـود  لگاریتم طبیعی ) 4(چه از رابطه  چنان

  :آید زیر بدست می

  

�� = ln	(
��

����
)=�� = ���β

�	
X�  )5(                       

  

لگاریتم نسبت برتـري   Lدهد که  نهائی نشان می رابطه

بلکه بـر حسـب پـارامتر     X یا مزیت است، نه تنها بر حسب

 .اسـت  بنام الجیت معـروف L در رابطه باال . نیز خطی است

میـزان تغییـر در   ) ضریب زاویه(همچنین در رابطه فوق بتا 

L    را به ازائ یک واحـد تغییـر درX  عبـارت دیگـر   .اسـت، 

تمایـل بـه   (در لگاریتم نسبت برتري یا مزیـت  میزان تغییر 

ــک  ــاورزي ارگانی ــر در   ) کش ــد تغیی ــک واح ــه ازائ ی را ب

  .گیرد تحصیالت اندازه می

  

  جیانت

 برداران  بهره ویژگی  

اي  تولیدکنندگان محصـول گلخانـه    بررسی ویژگیبراي 

گلخانـه، مقـدار تولیـد، سـن،      مساحتخیار، عواملی مانند 

، هاي آموزشی ي فعالیت، سطح سواد، گذراندن کالس سابقه

 68 درایـن میـان،   .شـد نوع مالکیت و عوامل دیگر، بررسی 

 6000تا  1500 نیب اي گلخانه رداران سطحـب رهـد بهـدرص

 2این در حالی است که فقط حـدود  . هستنددارا متر مربع 

دارا  متـر مربـع   1500کمتـر از   یبرداران سطح درصد بهره

سـال سـن    30ران نمونه زیـر  بردا بهره% 21 حدود .هستند

 22ترین  جوان(سال  39ها حدود و میانگین سنّی آنداشته 

بـر اسـاس نتـایج     .اسـت ) سال 70ها  ترین آن سال و مسن
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ــدماتی  ــال   مق ــاورزي س ــومی کش ــماري عم ، 1393سرش

تر  برداران بخش کشاورزي، جوان برداران گلخانه از بهره بهره

% 70بــرداران نمونــه یعنـی حـدود      بیشـتر بهـره   .هستند

میـانگین سابقــه   . ســال دارنـد   15تـا   5اي بیــن   سابقـه

و سـال   2تـرین   کـم (سـال   5/8برداران نمونـه حـدود    بهره

ها مالک  درصد از نمونه 86 حدود .است) سال 17بیشترین 

نتـایج نشـان    .گلخانه در اجاره آنها بود ،درصد 14گلخانه و 

زیـر  بـرداران نمونـه    درصـد بهـره   7/59دهنده آن است که 

درصد داراي تحصیالت دانشگاهی و  8/36و دیپلم و دیپلم 

 20حـدود  نتـایج،  بـر اسـاس   . درصد بی سـواد بودنـد   5/3

مطـالبی  در باره کشـاورزي ارگانیـک    داران رصد از گلخانهد

درصد با کشاورزي ارگانیک تا حـدودي   16و حدود  شنیده

 1 جـدول  .اسـت اند که این میزان درحد پـائینی   آشنا بوده

هاي کشـاورزي ارگانیـک را نشـان     میزان آشنائی با فعالیت

گلخانـه   بیشـتر اطالعـات   ،بر اساس جـدول فـوق   .دهد می

داران در باره مراحـل مختلـف کشـاورزي ارگانیـک پـائین      

ــت ــابع    .اس ــاره من ــه داران در ب ــه از گلخان ــن مطالع در ای

تـا نظـر خـود را در     شـد  خواسـته اطالعاتی سوال و از آنها 

میزان مفید بودن هر یک از این منابع در جمع آوري  مورد

  .اطالعات در باره کشاورزي ارگانیک ارائه دهند
  

  هاي کشاورزي ارگانیک میزان آشنائی با فعالیت -1ل جدو

  میزان آشنائی  نوع فعالیت

  26/1  مدیریت گلخانه ارگانیک

  18/1  فروش محصوالت ارگانیک

  21/1  مقررات کشاورزي ارگانیک

  25/1  عملیات فنی براي محصوالت در حال رشد ارگانیک

  )خیلی زیاد= 5عدم آشنائی، = 1( 

  

هاي  کارگاه و ، سمیناربرگزاري جلسه 2براساس جدول 

  .بودندترین منبع داران ارگانیک مفید گلخانهآموزشی 

داران خیار نسبت به تولید محصول  میزان تمایل گلخانه

میـان  از  .بـود % 59بدون تمایـل   و %41 ارگانیک در آینده

کنندگان که نسبت بـه تبـدیل بـه کشـاورزي     از تولید% 41

داراي تمایـل  % 24 حـدود  ،دارنـد ارگانیک در آینده تمایل 

% 4 و داراي تمایـل زیـاد  % 5، داراي تمایل متوسط% 7کم، 

داران  میزان تمایل متوسط گلخانـه . تمایل خیلی زیاد دارند

، بـا توجـه بـه نتـایج    . است که در سطح کمی قرار دارد% 7

ت بـه تولیـد محصـوالت    میزان تمایـل گلخانـه داران نسـب   

  .ارگانیک کم است

  

  یزان سودمندي منابعم -2جدول 

  سودمنديمیزان   منابع

  8/3  هاي آموزشی  ،کارگاهبرگزاري جلسه، سمینار

  6/3  ارگانیک داران گلخانه

  3/3  )کشاورزان، خانواده، دوستان و نزدیکان( سایر مردم

  6/2  رادیو، تلویزیون

  9/1  پژوهشی هاي ها و موسسه دانشگاه

  7/1  ها کتاب

  65/1  روزنامه ها مجالت و

  5/1  اینترنت

  )خیلی سودمند= 5عدم سودمندي، = 1(

  

داران تولید کننده خیار بـراي   دالئل گلخانه 3 در جدول

رگانیک در حال حاضـر بررسـی   عدم استفاده از کشاورزي ا

  . ه استشد

  
  دالئل عدم استفاده از کشاورزي ارگانیک -3جدول 

  فراوانی  دالئل
  1/94  کشاورزي ارگانیک زیاد خطر

  8/89  کافی دولت ناحمایت 
  6/88  کشاورزي ارگانیک پر سود نبودن 

  8/86  بازارفروش براي محصوالت ارگانیک نبود 
  4/85  نداشتن دانش و مهارت الزم براي مدیریت گلخانه ارگانیک

  7/84  یابی به اطالعات در باره کشاورزي ارگانیک دشواري دست

  

ــاري ،4 در جــدول ــه متغییرهــاي آم داران داراي  گلخان

تمایل و بدون تمایل به تولید محصول ارگانیک ارائـه شـده   

  . است

رابطه آماري بین متغیرهاي مسـتقل   4جدول  براساس

در ادامـه  . دبررسـی شـ  و تمایل به کشت محصول ارگانیک 

و اقتصـادي مـورد    هاي فردي فرضیه هاي تحقیق در زمینه

براي  tون داري آنها از طریق آزم بررسی قرار گرفت و معنی

هـاي مسـتقل مـورد سـنجش قـرار       مقایسه میانگین گـروه 

و آزمـون فـرض بـراي     32/2محاسبه شـده   tمقدار  .گرفت

، بنـابراین . دار شده اسـت  معنی 023/0متغیر سن در سطح 

درصـد   99، بـا  با توجـه بـه نتـایج   . شود فرضیه صفر رد می

توان ادعا نمـود کـه بـین میـزان سـن و میـزان تمایـل         می

. داري وجود دارد داران به تولید ارگانیک رابطه معنی گلخانه

ها به تولید  کنندگان بر تمایل آن، سن تولیدبه عبارت دیگر

کننـدگان  تجربه نشـان داده کـه تولید   .ارگانیک موثر است

محصــوالت کشــاورزي بــا ســن کمتــر بــه ســبب داشــتن  

تمایل بیشـتري بـه تولیـد     خطرپذیري بیشتر،تحصیالت و 
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بین میزان تجربه و میـزان  . دهند ود نشان میارگانیک از خ

داري  داران به کشـت ارگانیـک تفـاوت معنـی     گلخانهتمایل 

وجود ندارد و فرضیه مربوطه مبنی بر ارتباط مستقیم بـین  

رد تجربه تولید محصول و تمایل به تولید محصول ارگانیک 

میزان تجربه بر تمایل بـه تولیـد    ،به عبارت دیگر. گردد می

بـراي متغیـر میـزان تحصـیالت     . نیست تاثیرگذار ارگانیک

که بین میزان تحصیالت و میزان تمایـل   توان ادعا نمود می

داري وجـود   ران به تولید ارگانیک رابطه معنـی دا در گلخانه

الت بـه  میزان تحصـی  .گردد ئید میدارد و فرضیه مربوطه تا

 ضــررهايداران نســبت بــه  دلیــل افــزایش آگــاهی گلخانــه

تواند بر  یش از حد از کودها و سموم شیمیائی میاستفاده ب

با  ،دیگر از سوي. تمایل آنها به کشت ارگانیک تاثیر بگذارد

درك و انجـام مـدیریت    ،افزایش تحصیالت تولید کنندگان

  .هاي ارگانیک آسان تر خواهد بود گلخانه

  

  کشاورزان داراي تمایل و بدون تمایل به تولید ارگانیک تغییرهاي آماريم -4جدول 

 نقطه تشخیص دو طرفه  محاسبه شده t  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  تمایل  متغیر

  سن
  17/9  11/43  85  عدم تمایل

32/2  023/0  
  15/10  28/38  59  داراي تمایل

  سابقه تولید
  62/9  86/20  85  عدم تمایل

00/1  316/0  
  57/8  92/18  59  تمایلداراي 

  تحصیالت
  17/4  67/4  85  عدم تمایل

84/2 -  006/0  
  03/5  52/7  59  داراي تمایل

  مصرف کود شیمیائی
  12/224  19/820  85  عدم تمایل

25/4  000/0  
  13/283  21/584  59  داراي تمایل

  مصرف سموم شیمیائی
  89/2  90/7  85  عدم تمایل

46/3  001/0  
  49/3  5/5  59  داراي تمایل

  سطح زیر کشت
  27/1  28/1  85  عدم تمایل

16/0  872/0  
  99/0  24/1  59  داراي تمایل

  آگاهی درباره کشاورزي ارگانیک
  235/0  058/0  85  عدم تمایل

36/3 -  001/0  
  481/0  342/0  59  داراي تمایل

  رعایت اصول بهداشتی
  425/0  231/0  85  عدم تمایل

40/2 -  019/0  
  506/0  474/0  59  داراي تمایل

  نگرش بهتر به محیط زیست
  51/0  442/0  85  عدم تمایل

34/2 -  022/0  
  47/0  684/0  59  داراي تمایل

  استفاده از کشت مخلوط
  49/0  423/0  85  عدم تمایل

21/1 -  230/0  
  54/0  553/0  59  داراي تمایل

  

شـیمیائی و  بین میـزان مصـرف کـود    با توجه به نتایج 

داري  میزان تمایل به تولید محصول ارگانیک رابطـه معنـی  

بـه عبـارت    .گـردد  مربوطـه تائیـد مـی   وجود دارد و فرضیه 

با افزایش نیاز به مصرف کود شیمیائی میزان تمایـل   ،دیگر

بـراي متغیـر   . یابـد  به تولید محصول ارگانیک افـزایش مـی  

 46/3محاسبه شـده   t مقدار میزان مصرف سموم شیمیائی

. شــده اســت دار معنــی 001/0 در ســطح و آزمــون فــرض

توان گفت کـه   درصد می 9/99با  وبنابراین فرضیه صفر رد 

بین میزان مصرف سموم شیمیائی و میزان تمایل به تولیـد  

نتایج نشـان   .دارد داري وجود محصول ارگانیک رابطه معنی

که میزان مصرف سـموم شـیمیائی بـر تمایـل گلخانـه       ددا

بـه   .اسـت موثر ارگانیک تاثیر محصول داران خیار به تولید 

 ،با افزایش نیاز بـه مصـرف سـموم شـیمیائی     ،عبارت دیگر

میزان تمایل تولید کنندگان بـه تولیـد محصـول ارگانیـک     

بین سطح زیـر کشـت و میـزان تمایـل در     . یابد افزایش می

داري وجـود   داران به کشـت ارگانیـک رابطـه معنـی     گلخانه

میزان سطح زیر کشت بر تمایـل بـه    ،به عبارت دیگر. ندارد

براي متغیـر میـزان اطـالع    . نیستتولید ارگانیک تاثیرگذار 

 احتمـال بـین  درصـد   9/99 باره کشـاورزي ارگانیـک بـا   در

میزان اطالع در باره کشاورزي ارگانیک و میزان تمایـل بـه   

  . داردداري وجود  تولید محصول ارگانیک رابطه معنی
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کشت مخلـوط و میـزان تمایـل در گلخانـه     بین متغیر 

و  نداشـته داري وجـود   داران به کشت ارگانیک رابطه معنی

متغیـر کشـت    ،به عبـارت دیگـر  . گردیدفرضیه مربوطه رد 

بـا  . مخلوط بر تمایل به تولیـد ارگانیـک تاثیرگـذار نیسـت    

بین میزان رعایت اصول بهداشـتی و   اطمیناندرصد  5/99

داري  صول ارگانیک رابطـه معنـی  تولید مح میزان تمایل به

بـا توجـه بـه    . گـردد  ود دارد و فرضیه مربوطه تائید مـی وج

بین میزان نگـرش بهتـر بـه     اطمیناندرصد  5/99با  نتایج

تولیـد محصـول ارگانیـک     محیط زیست و میزان تمایل بـه 

  .ود داردداري وج رابطه معنی

  

 مدل الجیت( الگوي اقتصاد سنجی(  

ــز  ــراي نشــان دادن می ــاي مســتقل  ن اب ــاثیر متغیره ت

از ) میـزان تمایـل  (استفاده شده در مدل بر متغیر وابسـته  

ضـریب تعیـین    .مدل اقتصاد سنجی الجیت اسـتفاده شـد  

Cox & Snell  بدست آمـد  442/0در مدل برآوردي برابر ،

 44، حدود ر آن است که متغیرهاي توضیحی مدلکه بیانگ

 .انـد  ادهیـرات متغیـر وابسـته مـدل را توضـیح د     یتغ درصد

کـه  بدسـت آمـد    594/0 نیـز  Nagelkerkeضریب تعیـین  

 59 حـدود  انـد  دهد متغیرهـاي مسـتقل توانسـته    نشان می

بـا توجـه بـه    . درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند

نتیجه برآورد اثر نهائی، افـزایش هـر سـال بـه سـن افـراد،       

احتمال تمایل به تولید محصول ارگانیک را از جانب تولیـد  

بـه عبـارت دیگـر     .درصد کاهش خواهد داد 151/0کننده 

و با سن کمتر تمایل بیشتري نسبت  ،تر گلخانه داران جوان

  .به کشت ارگانیک دارند

شت با افزایش یک سال در سابقه ک ،5بر اساس جدول 

درصد افزایش خواهد  263/0، تمایل به کشت ارگانیکافراد

دارانی که میزان  دهد که گلخانه این نتیجه نشان می .یافت

تجربه بیشتري در تولید محصـول ارگانیـک دارنـد، تمایـل     

  . دهند بیشتري نسبت به کشت ارگانیک نشان می

  

  نتایج برآورد مدل لوجیت -5جدول 

  اثر نهائی  داري معنی  انحراف استاندارد  پارامتر برآوردي  متغیرها

  - 151/0  009/0  09/0  - 233/0  سن

  263/0  002/0  102/0  309/0  سابقه کشت

  922/0  037/0  114/0  238/0  میزان تحصیالت

  0029/0  036/0  002/0  - 004/0  میزان مصرف کود شیمیائی

  196/0  008/0  117/0  - 312/0  میزان مصرف سموم شیمیائی

  022/0  928/0  337/0  031/0  سطح زیرکشت

  718/0  939/0  244/1  096/0  اطالع در باره کشاورزي ارگانیک

  843/0  162/0  780/0  09/1  استفاده از کشت مخلوط

  539/1  034/0  722/0  533/1  رعایت اصول بهداشتی

  997/0  039/0  67/0  383/1  نگرش بهتر به محیط زیست

    151/0  231/3  635/4  عدد ثابت

Cox & Snell RSquare  44%    

Nagelkerke RSquare  59%    

    %80  مدلدرصد پیش بینی صحیح 

  

میزان مصرف کود شـیمیائی و تمایـل    رابطه منفی بین

دهد  به تولید محصول ارگانیک و برآورد اثر نهائی نشان می

که با افزایش یک واحد مصرف کـود شـیمیائی، تمایـل بـه     

درصــد کـاهش خواهــد  0029/0تولیـد محصــول ارگانیـک   

کـه کـود شـیمیائی     هـائی دارگلخانه ،به عبارت دیگر. یافت

کنند، نسبت به کشـت ارگانیـک تمایـل     کمتري مصرف می

رابطه منفی میـان میـزان مصـرف    . دهند بیشتري نشان می

سموم شـیمیائی و تمایـل بـه تولیـد محصـول ارگانیـک و       

فـزایش یـک واحـد    دهد کـه بـا ا   برآورد اثر نهائی نشان می

ک ، تمایل به تولید محصـول ارگانیـ  مصرف سموم شیمیائی

کشاورزانی که از سموم  .درصد کاهش خواهد یافت 196/0

شیمیائی کمتري استفاده کرده و بیشـتر از نیـروي انسـانی    

کننـد، تمایـل    هـاي هـرز اسـتفاده مـی     براي کنتـرل علـف  

  .بت به تولید محصول ارگانیک دارندبیشتري نس
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با توجه به رابطه منفی میان میزان سطح زیـر کشـت و   

ل ارگانیـک، بـا افـزایش یـک واحـد      تمایل به تولید محصو

 022/0سطح زیر کشت، تمایل به تولید محصـول ارگانیـک  

دار نشـده   که این رابطـه معنـی   ،درصد کاهش خواهد یافت

رابطه مثبت میزان آگاهی نسبت به تولیـد محصـول   . است

دهـد کـه بـا     ارگانیک و تمایل به کشت ارگانیک، نشان می

رگانیـک در افـراد،   ایجاد آگاهی نسبت به تولیـد محصـول ا  

درصـد   0718/0احتمال تمایل به تولید محصول ارگانیـک  

همچنین با توجه . یستدار ن که معنی .افزایش خواهد یافت

به رابطه مثبت میان استفاده از کشت مخلوط و تمایـل بـه   

کشت ارگانیک و برآورد اثر نهائی، تمایل به کشت ارگانیک 

میـان  مثبـت   رابطـه  .درصد افزایش خواهـد یافـت   843/0

تمایـل بـه تولیـد محصـول      ومیزان رعایت اصول بهداشتی 

دهـد کـه بـا رعایـت      انیک و برآورد اثر نهائی نشان مـی ارگ

اصول بهداشتی، احتمال تمایل به تولید محصول ارگانیـک  

 5این رابطه در سـطح   .درصد افزایش خواهد یافت 539/1

ــی ــا درصــد معن ــک   دار و ب اســتاندارهاي کشــاورزي ارگانی

ــان نگــرش  .مطابقــت دارد ــه رابطــه مثبــت می ــا توجــه ب ب

بهترنسبت به محیط زیست و تمایل بـه کشـت ارگانیـک و    

درصـد  997/0برآورد اثر نهائی، تمایل بـه کشـت ارگانیـک    

   .افزایش خواهد یافت

  

  گیري بحث و نتیجه

میــزان تــاثیر متغیرهــاي  بررســیاز جملــه متغیرهــاي 

میـزان  (مستقل استفاده شده در مـدل بـر متغیـر وابسـته     

 متغیر میزان اطـالع در بـاره کشـاورزي ارگانیـک      ،)تمایل

بر اساس طیف لیکـرت   است و توضیحی  ،متغیر این .است

داران بـه   میزان گـرایش گلخانـه   ،هاي مشخص شدهو گویه

میزان اطالع در بین  ،با توجه به نتایج. شود آن مشخص می

باره کشاورزي ارگانیک و میزان تمایل بـه تولیـد محصـول    

متغیـر   همچنـین . داري وجـود دارد   ارگانیک رابطه معنـی 

کـه بـر اسـاس طیـف      استکشت مخلوط متغیر توضیحی 

ــه  ــرت و گوی ــده  لیک ــخص ش ــاي مش ــرایش   ،ه ــزان گ می

منظـور از کشــت  . شـود  داران بـه آن مشـخص مـی    گلخانـه 

بـا   اسـت مخلوط تولید همزمان چند محصـول در گلخانـه   

بین متغیر کشت مخلوط و میزان تمایل در  ،توجه به نتایج

داري وجـود   داران به کشـت ارگانیـک رابطـه معنـی     گلخانه

متغیر کشت مخلـوط بـر تمایـل بـه      ،به عبارت دیگر .ندارد

  . تولید ارگانیک تاثیرگذار نیست

متغیـر توضـیحی   نیـز  ت اصـول بهداشـتی   متغیر رعایـ 

هـاي مشـخص    باشد که بر اساس طیف لیکـرت و گویـه   می

. شـود  داران به آن مشخص مـی میزان گرایش گلخانه ،شده

نصـب تـوري بـر روي     ،منظور از رعایـت اصـول بهداشـتی   

جلـوگیري از ورود آفـات    برايهاي گلخانه  ها و پنجره درب

مینـوز و همچنـین   اي از قبیل مگس محصول خیار گلخانه

کننده در محل ورودي گلخانـه و   وجود حوضچه ضد عفونی

بین میزان رعایت اصـول  . استرعایت سایر اصول بهداشتی 

بهداشتی و میزان تمایل به تولید محصول ارگانیـک رابطـه   

رعایــت اصــول بهداشــتی یکــی از . داري وجــود دارد معنــی

باشد،  یارکان اصلی استانداردهاي تولید محصول ارگانیک م

آمده با استانداردهاي تولید محصـول   نتیجه بدستبنابراین، 

  .]13[ استارگانیک سازگار 

متغیر توضـیحی  نیزمتغیر نگرش بهتر به محیط زیست 

هـاي مشـخص    باشد که بر اساس طیف لیکـرت و گویـه   می

با . شود داران به آن مشخص میمیزان گرایش گلخانه ،شده

بین میزان نگرش بهتر به محـیط زیسـت و    ،توجه به نتایج

داري  میزان تمایل به تولید محصول ارگانیک رابطـه معنـی  

که میزان نگـرش بهتـر بـه     دهد نتایج نشان می .وجود دارد

داران خیار به تولید ارگانیک  محیط زیست بر تمایل گلخانه

نگرش بهتر نسبت به محیط زیسـت  . داري دارد تاثیر معنی

تولید کننـده در اسـتفاده از کـود و سـم      شود که می باعث

شیمیائی احتیاط بیشـتري داشـته و بـه اصـول کشـاورزي      

  .تر خواهد شد ارگانیک نزدیک

میزان تجربه بـر تمایـل بـه تولیـد ارگانیـک تاثیرگـذار       

و مشـابه   ]14[نتایج پژوهشی  بااین نتیجه متفاوت . نیست

 بررسی عوامل موثر بر پـذیرش . است ]17[نتیجه پژوهش 

کـاران خراسـان   هاي جدید توسط پسته ها و نوآوري فناوري

جنــوبی نیــز نشــان داد کــه میــزان تجربــه تــاثیر مثبــت و 

در  .]7[رد هـاي جدیـد دا   فنـاوري داري بـر پـذیرش    معنی

پژوهشی بر گندم کاران اسـتان تهـران مشـخص شـد کـه      

بیشترین تاثیر مثبـت را بـر    برداران زراعی بهره -دانش فنی

مقایســه عقایــد و نگــرش کشــاورزان  .]12[ پایــداري دارد

که تجربه کشت  نشان دادکاران تایلند  ارگانیک و رایج برنج

  .]6[ روي عقاید و نگرش کشاورزان ارگانیک موثر است
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همچنین بین میـزان مصـرف کـود شـیمیائی و سـموم      

ارگانیـک رابطـه   شیمیائی و میزان تمایل به تولید محصول 

نتـایج  . اسـت  ]17[پـژوهش  که مطابق با  منفی وجود دارد

در شهرستان فریدون شهر در میان سیب زمینـی   یپژوهش

دار میــان مصــرف کــود  اي منفــی و معنــی رابطــه ،کــاران

بـین میـزان    .]14[ دادشیمیائی با پایداري کشت را نشـان  

مصرف سموم شیمیائی و میزان تمایل بـه تولیـد محصـول    

در پژوهشی با عنـوان  . ارگانیک نیز رابطه منفی بدست آمد

آوري کنترل بیولوژیک بـا آفـت کـرم سـاقه خـوار      تاثیر فن

ها در اسـتان مازنـدران، رابطـه     کش بر استفاده از آفت ،برنج

  .]18[ آمدمشابهی بدست 

بین سطح زیر کشت و میزان تمایـل بـه تولیـد خیـار     

 ،بـه عبـارت دیگـر    .نـدارد داري وجود ارگانیک رابطه معنی

میــزان ســطح زیــر کشــت بــر تمایــل بــه تولیــد ارگانیــک 

بین متغیر کشت مخلوط و میـزان تمایـل   . تاثیرگذار نیست

داري وجـود   داران به کشت ارگانیک رابطه معنـی در گلخانه

تحلیل توصیفی نتایج نشـان داد از جملـه مهمتـرین    . ندارد

 پذیريخطر ،انیکدالئل براي عدم استفاده از کشاورزي ارگ

نداشـتن  . کافی از طرف دولت بـوده اسـت  نازیاد و حمایت 

دانــش و مهــارت الزم بــراي مــدیریت گلخانــه ارگانیــک و 

یابی به اطالعات در باره کشـاورزي   همچنین دشواري دست

میــزان همچنــین . اســتارگانیــک داراي اهمیــت کمتــري 

داران در باره مراحل مختلـف تولیـد    گلخانه بیشتراطالعات 

نداشـتن سـود   . محصول ارگانیک در سطح پائینی قرار دارد

نداشتن بازار مشخص فروش  کشاورزي ارگانیک،از مناسب 

بین . استعدم تولید محصول ارگانیک  اصلیاز دیگر موانع 

میزان سن، تحصیالت، میزان اطالع از کشاورزي ارگانیـک،  

تی و میـزان نگـرش بهتـر بـه     میزان رعایت اصـول بهداشـ  

داران بـه  محیط زیست از یک سو و میـزان تمایـل گلخانـه   

تجربـه نشـان   . داري وجـود دارد تولید ارگانیک رابطه معنی

داده که تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي با سـن کمتـر   

 ،بـاالتر  خطرپـذیري داشـتن تحصـیالت و قـدرت     علـت به 

. دهنـد شـان مـی  تمایل بیشتري به تولید ارگانیک از خود ن

داران میزان تحصیالت نیز به دلیل افزایش آگـاهی گلخانـه  

نسبت به مضرات استفاده بـیش از حـد از کودهـا و سـموم     

تواند بر تمایل آنها بـه کشـت ارگانیـک تـاثیر     شیمیائی می

با افزایش تحصیالت تولیدکننـدگان   ،دیگر سوياز  .بگذارد

تر خواهـد  سانهاي ارگانیک آدرك و انجام مدیریت گلخانه

می شود کـه   باعثنگرش بهتر نسبت به محیط زیست  .بود

تولید کننده در استفاده از کـود و سـم شـیمیائی احتیـاط     

بیشتري داشته و به اصول کشاورزي ارگانیـک نزدیـک تـر    

  .خواهد شد

  

  پیشنهادات

اطالعـات گلخانـه داران    سـطح با توجه به پائین بـودن   -1

شـود کـه بـا     نسبت به تولید محصول ارگانیک توصـیه مـی  

هـاي   هاي آموزشی و سمینار از سوي سازمان تشکیل کارگاه

ــی ــد  دولت ــف تولی ــورد مراحــل مختل ــات الزم در م ، اطالع

محصول ارگانیک به اطالع تولیدکنندگان خیار گلخانـه اي  

 .برسد

ــد از طریــق سیاســت دولــت مــی -2 هــاي حمــایتی و  توان

تشویقی زمینه الزم را براي تشویق تولیدکنندگان به تولیـد  

بـه وسـیله   حمایـت مـالی   . محصول ارگانیک فـراهم سـازد  

در مراحل قبل از گذار و بعد از گـذار نگرانـی آنهـا را     دولت

باال و سود کم تولید محصول ارگانیـک   خطرپذیريمبنی بر

 .برطرف نمود

هـاي الزم در   اد زیرسـاخت هاي دولتـی بـا ایجـ    سازمان -3

ــابی  زمینــه گــواهی محصــوالت ارگانیــک و تســهیل بازاری

سـازي   محصوالت ارگانیک و گسترش بازارفروش و فرهنـگ 

تواننـد  مین براي استفاده از این محصوالت، کنندگامصرف

باعث افزایش سـودآوري تولیـد ایـن محصـوالت و کـاهش      

تولیـد و تشـویق تولیدکننـدگان بـه تولیـد محصـول        خطر

  .ارگانیک شود

داران  هاي ترویجی و آموزشی بـر گلخانـه   تمرکز فعالیت -4

تواند منجر به افزایش تمایل آنها به تولید خیـار  تر می جوان

همچنین با توجه به رابطه مثبت بین تمایل . ارگانیک گردد

فـراهم آوردن  به تولید خیار ارگانیـک و میـزان تحصـیالت    

ــش    ــار بخ ــیالن بیک ــارغ التحص ــت از ف ــهیالت و حمای تس

، بـویژه،  ايکشاورزي که تمایل به تولید محصوالت گلخانـه 

تواند تمایل به تولید خیار ارگانیک را در بین خیار دارند می

 .داران خیار افزایش دهد گلخانه
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Abstract 

Increase in greenhouse production in Yazd province has resulted increase in consuming of 
fertilizer and pesticide use therfor, so it is necessary to reduce using of chemical materials in 
greenhouse production and increase of organic products. The aim of this study was to investigate 
the factors influencing process of transition to organic agriculture in greenhouse cucumber 
producers in Yazd province. This study was a descriptive-survey research. Data collection tools 
were questionnaires and face to face interviews with 144 producers of greenhouse cucumber in the 
province. Data analysis was done using descriptive analysis, T-test and logit econometric model. 
Among 144 greenhouse cucumber producers, 59 people have a positive trend to become organic 
farmers and 85 people showed no interest. Results showed that the low knowledge of producers in 
the field of organic farming, lack of sufficient support of organic farming by government, high-risk 
of organic farming, the lack of specific market and are the major obstacles on the way of the 
production of organic products. Logit model results showed that there is a significant positive 
relationship between the level of production experience, age, education, sanitary positive attitude 
towards environment and desire to have organic farming. There is a significant negative correlation 
between using of chemical fertilizers and pesticides and desire to have organic farming. Due to lack 
of knowledge in the field of technical, management and sales of organic products, government 
support and control of the production in this area is essential. 
 
Keywords: Organic products; Tendency; Yazd province; Cucumber; Logit model. 


