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 . طرح مسأله1. 1
مدانی کده مفداهیم امروزه با گذشت بدیش از یدک دهده از ز

المللدی کشاورزی ارگانیک به طور جدی و فراگیر در سطح بدین

مطرح شده است، کاهش سریع و جدی منابع حیاتی کشداورزی 

 هاگونهزایی، انقراض ها، بیابانشدن زمینبه دلیل فرسایش، شور

هدای عمدده در گدزارش های محیطی، از جمله نگرانیو آلودگی

(. همچندین، 26، ص. 1384 فق،مشد و )شداه ولدی جهانی است

 ؛محیطی عدواقریرویده و نامناسدب از مندابع زیسدتبی ةاستفاد

ها و از دسددت دادن تنددوع ماننددد بدده جددا گذاشددتن پسددا 

آورد. جود مدیوه محیطی و از بین رفتن کیفیت خاک را بزیست

هدای محیطدی و کشاورزی ارگانیدک در جدوا  نگرانی ،در واقع

، 1387وجود آمده است )سدلیمانی،  هاثرات کشاورزی صنعتی ب

عدددگ آگدداهی و نرددود دانددش فنددی کشدداورزان باعدد   .( 70ص. 

به نحدوی کده  ؛دشوهای کشاورزی میبهینه از نهادهغیر ةاستفاد

دهدد کده مصدرف بدیش از حدد برخدی شواهد موجود نشان می

بلکده  ؛شودنه تنها باع  افزایش تولید نمی ،های کشاورزینهاده

، ص. 1380سدازد )عمدانی، تولید را فدراهم میموجرات کاهش 

هدای هدای موجدود در گدزارشنگراندی ة(. دراین راسدتا، عمدد2

کشداورزی  ةجهانی، در رابطه با کاهش سریع و جدی منابع پاید

هددا، )آ  وخدداک( از طریددق فرسددایش خدداک، شددوری زمددین

آلودگی محیط و های گیاهی و جانوری زایی، انقراض گونهبیابان

 ةرویدبدی ةهدا، ناشدی از اسدتفادامل اصلی این نگرانیهستند. ع

سددموگ دفددع آفددات، کودهددای شددیمیایی و ادوات کشدداورزی و 

(. در 23، ص. 1376گسترش کشت مکانیزه بوده است ) وقدی، 

توسعه با حالیافته و درهای اخیر در اغلب کشورهای توسعهدهه

فدراد کیفیت غدذا و سدالمت ا ةهای عمومی دربارافزایش نگرانی

تخریب منابع طریعدی، کشداورزی ارگانیدک  ،جامعه و همچنین

، ص. 1386مددورد توجدده واقددع شددده اسددت )کیددانی و لیدداقتی، 

یافته در باید گفت که در کشدورهای توسدعه ،(. در نهایت2728

بودن ای نسددرت بدده نامناسددبیندددهاآگدداهی فز ،طددی گذشددته

کشدداورزی متعددارف پدیددد آمددده اسددت و کوشددش فراوانددی در 

گذاری کشاورزی برای های تحقیقاتی و ترویجی و سیاستمینهز

 ؛صورت گرفته اسدت ،یابی به یک نظاگ پایدار در کشاورزیدست

ای در جهددت ندده تنهددا برنامدده ،امددا در کشددورهای جهددان سددوگ

بلکدده  ؛شددودگرفتن از کشدداورزی متعددارف مشدداهده نمیفاصددله

خریدب کده در جهدت ت دهدآمارهای موجود روندی را نشان می

یک حرکت فزآینده را دارند که کشور مدا از ایدن  ،محیط زیست

 (.19، ص. 1388 ،قاعده مستثنی نیست )عربیون

بین گیاهان پیازی از لحداظ  سیر از گیاهان علفی است و در

آسدانی انردار تولید جهانی پس از پیاز خوراکی قدرار دارد کده به

یکدی از  . ایدن محصدولشود و مصارف غذایی و دارویی داردمی

 100بده طدوری کده در  ؛های سرشار از مواد غذایی استسرزی

درصد  6/1درصد هیدروکربنات،  5/30درصد آ ،  3/61گرگ آن

 Cو  Aهدای درصد چربی و مقداری قند و ویتامین 1پروتئین، 

 146مقددار  ،وجود دارد. گفتنی است که مصرف صد گرگ سدیر

، ص. 1389سدیدان، کند )کالری انرژی در بدن انسان تولید می

137)  

جغرافیدایی، کیفیدت  ةاستان همدان به دلیل موقعیدت ویدژ

هوا، خاک مناسب و وجدود نیدروی خدال  و فعدال، ومناسب آ 

محصوتت کشاورزی  ةهای تولیدی فراوان در زمیندارای قابلیت

تواندد عدالوه بدر تدأمین نیازهدای ای کده میبه گونه است؛بوده 

 ةنیازهدای سدایر منداطق را در زمیندبخشدی از  ،داخلی اسدتان

 ،سیراستان همدان در تولید  .ندکمحصوتت کشاورزی بر طرف 

هکتددار  995000از  1392در سددال اول کشددور را دارد و  ةرتردد

و از ایدن هکتدار بده ایدران  2967کشت سیر در دنیدا، سطح زیر

 هکتار به استان همدان تعلق داشته است.  989مقدار، 

هر چند در دهة اخیر به علت کشت مداوگ سیر و عدگ توجه  

به حفاظت از منابع تولیددی، شداهد مسدائل متعدددی در زمیندة 

ایم؛ بده طدوری کده تخریب محیط زیست در استان همدان بدوده

ندد برابدر مصرف سدموگ و کودهدای شدیمیایی در ایدن اسدتان چ

ویژه مندابع آ  ها بدهآ  های دیگر است. همچنین، آلودگیاستان

ها به اندواع ها و ابتالی آنکنندهزیرزمینی و تهدید سالمت مصرف

رویة نهادهای شیمیایی، ها از دیگر اثرات مخرّ  کاربرد بیسرطان

 کش در اراضی سیر است. کش و آفتویژه سموگ علفبه

وگ و کودهای شیمیایی در محصدوتت امروزه مصرف زیاد سم

خصدوص در ایدران یدک معضدل کشاورزی در تمدامی جهدان و به

عمدة بهداشتی است. در حال حاضر، در کشور ما مصرف سدم در 

گرگ و همچنین، میزان  400محصوتت کشاورزی، به ازای هر نفر 

سدال  10میلیدون تدن در  5/3بده  5/2مصرف کدود شدیمیایی از 

شته است و در کشداورزی متعدارف از بدیش از گذشته، افزایش دا

ها کشها، علفکشنوع ترکیب شیمایی خطرناک؛ نظیر آفت 300

و کودهددای شددیمیایی بدده منظددور کنتددرل آفددات و حشددرات و 

شدود کده بقایدای ایدن مدواد، عدالوه بدر خیزی استفاده میحاصل

های زیرزمیندی و هدوا، جدذ  گیاهدان و درختدان کردن آ آلوده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1
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شی از آن در محصدوتت کشداورزی بده عندوان نمونده، شده و بخ

ها رسو  کدرده و طدی مصدرف، بده بددن انسدان ها و سرزیمیوه

ها را تهدیدد ای که انسدانمنتقل خواهد شد. این امر، عمق فاجعه

گر عدگ وجود امنیدت غدذایی بدرای دهد و بیانکند، نشان میمی

ها، بسیاری انیویژه مردگ کشورمان است. این نگرجامعة بشری، به

تدر بده گران را بدر آن داشدته اسدت تدا بدا نگداهی ژرفاز پژوهش

های کشاورزی بنگرند و با در نظدر گدرفتن ایدن مشدکالت فعالیت

هایی را برای مقابله با این معضدالت فنی، اجتماعی و اقتصادی راه

های کشاورزی ارایه کنند. تزمدة کداهش یدا سازی فعالیتو سالم

محیطی توجه بده مقولدة پایدداری و های زیستانتعدیل این بحر

توسعة پایدار در کشاورزی است. از این رو، به کشاورزان به کشدت 

ارگانیددک روی آوردنددد و از آن حمایددت کردنددد. در کشددور مددا، 

گیرد ای نو مورد توجه قرار میهای ارگانیک به عنوان پدیدهکشت

د گونداگون ایدن که پیشدنیة نسدرتاک کوتداهی در ایدران دارد. ابعدا

شده نیست و تحقیق جدامعی کده گونه که باید شناختهموضوع آن

تماگ زوایای مسأله را در استان همددان مدورد بررسدی قدرار داده 

باشد، وجود ندارد. از این رو، این پژوهش بدا هددف اصدلی یدافتن 

عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تمایل کشاورزان بده پدذیرش 

 ر استان همدان است. کشت سیر ارگانیک د

مقددار زیدادی از  ،دهددن نشدان میامطالعات میدانی محقق

کشت استان همدان بده کشدت سدیر اختصداص داده اراضی زیر

تواندد بدر تمایدل شناسایی عواملی کده می از این رو،شده است. 

به کشاورزان به پذیرش کشت سیر ارگانیک در استان همدان و 

های صحیح مدیریت منابع ری شیوهکارگیبه ةدر زمین ،آن دنرال

ثر ؤتا راهکارهای مد رت داردثیر داشته باشد، ضروأطریعی پایه ت

مدت برای ارتقای عملکرد و کیفیت محصول سیر طوتنی ةبرنام

وتن کشاورزی مد نظر ؤو تحقق کشاورزی ارگانیک از سوی مس

ن وتؤگرفته از جانب مسدهای صورترغم تالشقرار گیرد و علی

یافتده در ندواحی هدای انجاگخش کشاورزی و با وجود طرحدر ب

روستایی استان همدان، هنوز بخش کشاورزی نتوانسته پایداری 

تزگ را در نواحی روستایی این استان به دست آورد. این امدر تدا 

ثر بر تمایل کشداورزان ؤحدودی به دلیل عدگ شناسایی عوامل م

شدده در قدوتت یادبه پذیرش کشت پایدار و ارگانیدک و درک م

جدان کشداورزی کشاورزی ارگانیک از سدوی کارشناسدان و مروّ

بررسدی عوامدل اقتصدادی و  ،هدف کلدی ایدن تحقیدقباشد. می

ثر بده تمایدل کشداورزان بده پدذیرش کشدت سدیر ؤاجتماعی م

اهداف اختصاصی تحقیدق نیدز  ارگانیک در استان همدان است.

 :اند ازعرارت

ثر بدر پدذیرش کشدت سدیر بررسی عوامدل اقتصدادی مدؤ -

 ارگانیک در استان همدان.

بررسی عوامدل اجتمداعی مدؤثر بدر پدذیرش کشدت سدیر  -

 ارگانیک در استان همدان. 

وتن ؤگرفته توسدط مسدهای صورترغم تالشدر نهایت، به

هدای کشاورزی پایددار بدا چدالش ةمربوطه، هنوز مدیریت توسع

ین صدورت داضر بدپرسش ح ،رو است. بر این اساسهباساسی رو

شود که آیا بین عامل اقتصدادی و اجتمداعی و تمایدل مطرح می

معندادار وجدود  ةرابط ،کشاورزان به پذیرش کشت سیر ارگانیک

 دارد یا نه؟ 

 . پیشینۀ نظری پژوهش2. 1
با وجود مزایای عمده، کشداورزی ارگانیدک همدواره بدا مواندع و 

 1عقوبی و ناصدریهای تحقیق یمشکالت بسیاری مواجه است. یافته

ترین موانع تولید محصدوتت ارگانیدک و ( نشان داد که مهم2010)

اندد از داندش و مهدارت ناکدافی کشداورزان و سالم در ایدران عرارت

کارشناسدان، نرددود بازارهددای فدروش اختصاصددی بددرای محصددوتت 

ارگانیددک و همچنددین، عدددگ اسددتقرال کشدداورزان از ایددن شددیوة 

ی اسددت. هاشددمی نددژاد و رضددوانفر کشدداورزی بدده دتیددل اقتصدداد

ترین مشکالت فدراروی کشداورزان ارگانیدک را، پدنج (، مهم1389)

-ای و حمدایتی مدینقل، نهادهوحملعامل نگرشی، تولیدی، بازار و 

هدای بازارهدای مناسدب بدرای خریدد ایدن دانند. همچندین، گویده

محصددوتت کددم اسددت، ایددن نددوع محصددوتت، بیمدده نیسددتند و 

مشخصی برای تولید این نوع محصوتت وجود نددارد  استانداردهای

(، عددگ تفداوت 1384دانندد. سدمائی )ترین مشدکالت مدیرا عمده

ارگانیدک، کداهش عملکدرد قیمت بدین محصدوتت ارگانیدک و غیر

محصوتت به دلیل عدگ مصدرف کودهدای شدیمیایی و سدایر مدواد 

الت مؤثر در افزیش عملکرد، کاهش استقرال کشاورزان، بدروز مشدک

های اولیه کشت های هرز در سالمربوط به بیماری، حشرات و علف

ارگانیددک و دسترسددی راحددت کشدداورزان بدده سددموگ دفددع آفددات و 

ترین مشکالت مربدوط بده تولیدکننددگان کودهای شیمیایی را مهم

(، در 1384موسدوی )داند. در راستای ارتقای کشاورزی ارگانیک می

مل مدؤثر بدر پدذیرش کشداورزی بررسی عوا»تحقیق خود با عنوان 

دریافدت « کاران استان سیسدتان و بلوچسدتاننهادة گندگپایدار کم

های آموزشدی های اجتماعی، تأثیر کالسکه میزان عملکرد، ویژگی

و ترویجی، میزان در میدان گذاشدتن مسدائل زراعدی بدا مروّجدان و 

مراکز خدمات، سطح سواد، دانش، نگدرش در رابطده بدا کشداورزی 

ار و دانددش فنددی در زمینددة مراحددل کشددت گندددگ و پددذیرش پایددد

داری بده دسدت آمدد و متغیدر محدل کشاورزی پایدار، رابطة معندی
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نهاده، سکونت، نوع زراعت، نحوة کشت گندگ بر کشاورزی پایدار کم

(، بدا عندوان 1387های تحقیق سلیمانی )اند. نتایج یافتهتأثیر داشته

کاران تحت یدار به وسیلة گندگعوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پا»

نشدان داد کده بدین « پوشش طرح محوری گندگ؛ منطقة مرودشت

پذیرش کشاورزی پایدار با نوع زراعت، میزان داندش، دسترسدی بده 

کاران مدورد مطالعده و مهندسان ناظر، میزان عملکرد گنددگ گنددگ

فاصلة مزرعه از خدمات، سدابقة کشدت گنددگ و میدزان اسدتفاده از 

داری وجددود دارد. سددواری، آتت، رابطددة مثرددت و معنددیماشددین

(، در پژوهشدی بدا 2013) 2گلزارکانی و محمدی میمندی ابراهیمی

عوامل مؤثر بر درخواست استفاده از کشاورزی ارگانیدک بده »عنوان 

را مددورد بررسددی قددرار دادنددد. نتددایج « وسددیلة کشدداورزان در ایددران

ورد مطالعده، کشداورزی ها نشان داد کده کشداورزان مدتحقیقات آن

برندد. همچندین، ارگانیک را در سطح پایین و محدودی به کدار مدی

هدا نشددان داد کده بددین اسدتفاده از کشدداورزی نتدایج تحقیقددات آن

هدای ارگانیک و متغیرهای تجربة کشاورزی، سواد، استفاده از رسانه

جمعی، نگرش نسرت به کشاورزی ارگانیک، دانش و آگاهی دربدارة 

هدای آموزشدی و اسدتفاده از ارگانیک، شرکت در کدالس کشاورزی

داری وجدود دارد. نتدایج های ترویجی، رابطة مثردت و معندینشریه

عوامدل »( که تحت عندوان 1382مطالعات میدانی صدقی و روستا )

« کاران نمونة استان فدارستأثیرگذار بر دانش کشاورزی پایدار  رت

ی سدطح سدواد و میدزان صورت گرفت، نشان داد که بین متغیرهدا

داری وجود دارد و بین عملکدرد دانش کشاورزی پایدار، رابطة معنی

داری وجدود کشاورزان و میزان دانش کشاورزی پایدار، رابطة معندی

شدددن یددا ( تردیل2005) 3ندددارد. دارنهددوفر، شددنی برگددر و فریددر

نشدن به کشاورزی ارگانیدک در اتدریش، اندواع کشداورزان و تردیل

ها را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسدیدند کده منطق آن

هدا، کشداورزان در پدنج گدروه شدامل، ها و ارزشاساس استراتژیبر

زیسددت آگاهاندده؛ امددا  گرا مرسددوگ، محددیطمتعهددد معمددولی، عمددل

گیرندد گرای ارگانیک و متعهد ارگانیک قدرار مدیارگانیک، عملغیر

ها و اهدداف و تدأثیر رزان، ترجیحها از نظر نگرش کشاوکه این گروه

ها بر انتخا  روش کشاورزی، با هم تفاوت دارند. نتیجدة تحقیدق آن

اجتمداعی مدؤثر -های اقتصادیویژگی»( تحت عنوان 1380عمانی )

نشدان « کاران اسدتان خوزسدتانبر پذیرش کشاورزی پایددار گنددگ

هدای کشداورزی کاران و پدذیرش روشدهد که بین سدن گنددگمی

-دار وجود دارد؛ امدا بدین پدذیرش روشدار، رابطة منفی و معنیپای

های کشاورزی پایدار با سدایر متغیرهدای مسدتقل، رابطدة مثردت و 

( در نتددایج 1388زاده )دار وجددود دارد. آجددودانی و مهدددیمعنددی

دار بین متغیرهای عوامدل آموزشدی در پژوهش خود به رابطة معنی

درصد خطدا بدا امکدان  5ح درصد و عوامل اقتصادی در سط1سطح 

( 2008) 4کاربرد کشاورزی ارگانیک، دست یافتند. مطالعات رولینق

هدای دهد با ارتقای مشارکت اجتماعی، تقویت زیرسداختنشان می

قدانونی در منداطق روسدتایی  سداختتزگ برای تولیدد، تقویدت زیر

پذیری کشدداورزان بددات رفتدده و تمایددل میددزان آگدداهی و مسددؤولیت

ن به پذیرش، بیشتر شده و به ترع آن، کشداورزی ارگانیدک کشاورزا

(، بدین متغیرهدای 2008) 5یابد. بده نظدر آنتدل و دیاقانداتوسعه می

دسترسی به اطالعات و بیمه تولید و میزان اسدتفاده از نیدروی کدار 

دار وجود دارد. به در تولید با توسعة کشاورزی ارگانیک، رابطة معنی

رسدانی زان سرمایه، تقویدت بازاریدابی و بدازار( می2005) 6باور واتقا

نقدل و تمایدل کشداورزان بده ومناسب و دسترسی به وسدایل حمل

گدذار در توسدعة کشداورزی ارگانیدک پرداخت پول از عوامدل تدأثیر

(، بیان کردند کده بدین اطمیندان از میدزان 2010) 7گولداست. ری

ورزی و آتت کشداعملکرد در تولیدد، میدزان دسترسدی بده ماشدین

میزان سودآوری در تولیدد بدا توسدعة کشداورزی ارگانیدک، رابطدة 

( توسددعة 2004) 8مسددتقیم وجددود دارد. بولوینددق، اودک و قیرددون 

کشاورزی ارگانیک را تابعی از میزان ریسک تولید، نیداز بده نیدروی 

کار، حمایدت مدالی دولدت از تولیدد و و مقددار انتظدارات از میدزان 

اسدت، از بدین عوامدل  ( بر این باور2003) 9دانند. فیرلعملکرد می

اقتصادی مؤثر در توسعة کشاورزی ارگانیدک، میدزان دسترسدی بده 

ها، میدزان دسترسدی بده بدذر بدرای تولیدد و میدزان تقاضدا از نهاده

باشددند. گددذار در توسددعة کشدداورزی ارگانیددک میمتغیرهددای تددأثیر

انیدک را ( موانع پدذیرش کشداورزی ارگ2002دارنهوفر و همکاران )

هدای برای کشاورزان محصوتت نقدی در استرالیا بررسدی و چدالش

تکنیکی را از موانع کشاورزی ارگانیک گزارش کردند. به بداور والتدر 
( از بین عوامدل اقتصدادی و اجتمداعی مدؤثر بدر پدذیرش 2013)11

های کشت سیر ارگانیک متغیرهای مشارکت اجتماعی، تأثیر کالس

ایت مالی دولت از تولید بیشترین نقدش را آموزشی و ترویجی و حم

( در پدژوهش 2014) 12در پذیرش کشت سیر ارگانیک دارندد. سدرا

میدانی خود دریافت که بدین بیمدة کشداورزان، میدزان تحصدیالت، 

های کشاورزی، میزان دسترسی بده بدذر و میزان دسترسی به نهاده

ک، رابطدة تقویت بازاریابی و بازاررسانی با پذیرش کشت سیر ارگانید

( 2014) 13دار وجود دارد. سوبای، یولددر و تومداسمستقیم و معنی

های میدانی خود دریافتند که بدین میدزان عملکدرد سدیر، در یافته

های جمعی، دانش و مهدارت کدافی و مشدورت بدا استفاده از رسانه

کشدداورزان بددا پددذیرش کشددت سددیر ارگانیددک، رابطددة مسددتقیم و 

( در تحقیقی بدا 1379یج تحقیق سیدان )داری وجود دارد. نتامعنی

نشدان داد « بررسی اقتصادی کشت سیر در استان همددان»عنوان 



 37                                                     ...بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر                                            پنجم سال           

کشت، میزان بذر مصرفی، دفعات آبیداری و که چهار عامل سطح زیر

اند. به باور آنتدل و دیاگاندا میزان سمّ مصرفی، بیشترین اثر را داشته

بازاریددابی و پذیری کشدداورزان، تقویددت ( بهرددود مسددؤولیت2015)

بازارسانی، افزایش درآمد و میزان عملکرد از عوامل مؤثر در پدذیرش 

های کشت سیر توسط کشداورزان اسدت. در نهایدت، بررسدی یافتده

دهدد کده داندش و مهدارت کدافی، شدده، نشدان میتحقیقات انجاگ

بودن سدطح بودن ابزارهای فروش، مشدورت بدا کشداورزان، بداتدارا

مهارت زراعان در رابطه بدا کشداوزری پایددار،  دانش، سواد، نگرش و

دسترسی زارعان به مهندسان ناظر، میزان عملکرد، میدزان اسدتفاده 

های جمعدی، آتت، تجربة کار کشاورزی، استفاده از رسدانهاز ماشین

های ترویجدی، هدای آموزشدی، اسدتفاده از نشدریهشرکت در کالس

ردددود مشدددارکت اجتمددداعی، تقویدددت زیرسددداخت قدددانونی، به

پذیری کشاورزان، میزان استفاده از نیدروی کدار و تولیدد، مسؤولیت

نقدل و وتقویت بازاریابی و بازاررسدانی، دسترسدی بده وسدایل حمل

میددزان سددرمایه و غیددره از عوامددل مددؤثر بددر پددذیرش محصددوتت 

 کشاورزی ارگانیک است. 

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

 ةتولیدکنندد ةمناطق عمد ،ی پژوهش حاضرمطالعات ةمحدود

سیر در استان همدان شدامل واحددهای کشداورزی موجدود در 

 (. اسدتان1باشدد )شدکل مناطق همدان، تویسرکان و بهار مدی

 مربدع کیلدومتر 19491 جمعیدت، نفدر میلیدون 7/1 با همدان

 دهستان 73 بخش، 25 شهر، 27شهرستان،  9 داشتن و وسعت

 جمعیدت درصدد از 4/2وسعت و  از رصدد 2/1 ،آبادی 1085 و

 سداتنه بارنددگی متوسط .است داده اختصاص خود به را کشور

 قدمت از نظر صرف استان باشد. اینمی مترمیلی 6/348 استان

 بدا ،تمددن و تداریخ پایتخدت عندوان به شدنشناخته و تاریخی

  خدایر شاخص، جغرافیایی موقعیت مناسب، اقلیم از مندیبهره

از  یکدی عنوان به از دیرباز کوشسخت و کشاورزان مهم ژنتیکی

 .است کشور مطرح درسطح کشاورزی تولید هایقطب

 

 
 های استان همدانموقعیت شهرستان -1شکل 

 1392مرکز آمار ایران،  :مأخذ
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 . روش تحقیق2. 2
حسدب تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزو تحقیقات کاربردی و بر

ک تحقیق توصیفی غیرآزمایشی است. نحدوة ها، ینحوة گردآوری داده

اجرای آن به صورت صحرایی و میدانی است که به صورت پیمایشی و 

انجاگ شده اسدت. از  1391-1392به روش مقطعی برای سال زراعی 

های کمّی قدرار دارد. نظر پارادایم تحقیق، این تحقیق در گروه پژوهش

ختلدف تحقیدق از در این بررسی، برای تعیین حجم نموندة منداطق م

شاخص اراضی واحدهای کشاورزی و بدا در نظدر گدرفتن میدانگین و 

انحراف معیار سطح اراضی استفاده شد. جامعة آماری ایدن تحقیدق را 

کلّیة تولیدکنندگان سیر موجود در سه منطقه همددان، تویسدرکان و 

دهند. در منطقة همدان از کشاورزان بهار در استان همدان تشکیل می

ای حیدره، تویی جین، مویی جین و وفرجین، در توسیرکان از روستاه

تمیددان، فریدداران، جعفرآبدداد و حومددة شددهر و در شهرسددتان بهددار از 

روستاهای صالح آباد، دینار آباد و حومده شدهر اسدتفاده شدد. در ایدن 

گیری تصادفی ساده استفاده شده است و حجدم تحقیق از روش نمونه

( نشدان داده شدده 1کوکران که در رابطدة ) نمونه با استفاده از فرمول

 کشاورز برآورد شد.  163است، 

(1) 

 (1)         

 

: Z، مدورد مطالعده ة: جامعدN، : حجدم نموندهnدر این رابطده، 

، ضریب اطمینان
2و  : واریانس d در ایدنباشد. می: در صد خطا 

و احتمددال خطددا  درصددد 90 حددداکثر ، ضددریب اطمینددانرابطدده

 شد. تحقیق در نظر گرفته ةنسرت به حجم جامع درصد10حداقل

 های جامعۀ آماری و تعداد نمونه -1جدول 

 شده از مناطقانتخاب

 1392های پژوهش، مأخذ: یافته
 مناطق

 تحقیق

حجم 

 جامعه

حجم 

 نمونه

 درصد

 حجم نمونه

 5/32 53 390 همدان

 5/32 53 325 تویسرکان

 35 57 254 بهار

 100 163 969 کل

ای اسدتفاده شدده نامههای مربوطه از پرسدشبرای گردآوری داده

(، متوسدط 2(، کدم )1خیلی کدم )»است که به صورت طیف لیکرت 

و بدا تکمیدل آن از طریدق مصداحرة (« 5زیداد )(، خیلدی4(، زیاد )3)

مستقیم، اطالعات تزگ گردآوری شد و روایی محتوایی آن بده کمدک 

هی از اعضای هیأت علمی دانشکدة کشداورزی و دانشدگاه محقدق گرو

اردبیلی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، ضمن تشریح موضوع، 

ها خواسدته شدد تدا در مدورد دقدت اهداف و متغیرهای تحقیق، از آن

نامه در سنجش متغیرهای مورد مطالعه، اظهار نظدر کنندد. بدا پرسش

نامه اعمال شد. ، اصالحات تزگ در پرسششدهاستفاده از نظرات حاصل

آزمون مقدماتی نیز برای به دست آوردن پایایی ابدزار پدژوهش انجداگ 

نامه هدای مختلدف پرسدشگرفت و ضرایب آلفای کرونرا  برای بخش

هدای تحلیلومحاسره شد. به طور کلدی، تجزیده 83/0الی  72/0بین 

ورت اسدتانی انجداگ ای و به صموجود در این بررسی به صورت منطقه

گرفت. اطالعات به دست آمدده در دو قسدمت آمدار توصدیفی و آمدار 

استنراطی مدورد ارزیدابی قدرار گرفدت. در قسدمت آمدار توصدیفی از 

-های میانگین، انحراف معیار و در قسمت استنراطی از آزمونشاخص

ها تحلیل دادهوهای همرستگی و رگرسیون لوجیت استفاده شد. تجزیه

 انجاگ شد. SPSSو  Excelافزارهای فاده از نرگبا است

 . متغیرهای تحقیق3. 2
متغیرهای مورد استفاده در تحقیق بدر اسداس مدرور ادبیدات و 

بررسی تحقیقات قرلی استخراج و در غالب متغیرهدای اقتصدادی و 

 (.2اند )جدول بندی شدند که به اختصار ارایه شدهاجتماعی تقسیم

 قمتغیرهای تحقی -2جدول 

 1392های پژوهش، مأخذ: یافته
 متغیرهای اجتماعی متغیرهای اقتصادی

 درخواست بستن قرارداد  -
 میزان تقاضا -

 میزان سرمایه برای کشت  -
 وجود بازار مناسب -
 بودن تولید و عرضهمحدود -
 دسترسی به بذر -
 هادسترسی به نهاده -
 قیمت -
 انتظارات از میزان عملکرد -
 پرداخت پول تمایل به -
 نقلودسترسی به وسایل حمل -
 میزان عملکرد -
 حمایت مالی دولت از تولید -
 آتتدسترسی به ماشین -
 سودآوری تولید -
 های تولیدهزینه -
 ریسک تولید  -
  نیروی کار -

 بیمه-
 کردن سیر ارگانیکگواهی -
 زمان تزگ برای کشت -
 های تزگ زیرساخت -
 نظارت دولت -
 کاریوحیة محافظهر  -
 تولید استاندارهای مشخص -
 قوانین و مقررات -
 دشواری دسترسی به اطالعات -

 

 

 . مبانی نظری تحقیق3
 . مفهوم کشاورزی ارگانیک1. 3
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کنون تعاریف متعدددی از کشداورزی ارگانیدک بده عمدل  تا

ها اعتقداد دارندد کشداورزی ارگانیدک بده آمده است که بعضدی

شود که با هدف کاهش مصدرف ت گفته میای از عملیامجموعه

و در آن مصرف کود و سموگ  شوداجرا میطریعی های غیرنهاده

دارنددده سددنتز شددده، داروهددای شددیمیایی، شددیمیایی، مددواد نگه

هدا شده به روش مهندسی ژنتیدک و پسدا های تولیدارگانیسم

ای عدده بداور(. بده 3، ص. 2008شود )فتحدی، کنار گذاشته می

های ترین سیستمشاورزی ارگانیک به عنوان یکی از مهمدیگر، ک

گزین برای تولیدات مواد غذایی سالم و بدون هر کشاورزی جای

  ،)ملک سعیدی گونه مواد شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است

دهدد کده واکاوی اسدناد و مددارک نشدان می. (82، ص. 1388

ن بدرای کشاورزی ارگانیک نوعی نظداگ تولیددی اسدت کده در آ

خیزی خاک، رساندن مواد غذایی حفظ و نگهداری سطح حاصل

هدای هدرز و دیگدر آفدات از مورد نیاز بده گیداه و کنتدرل علدف

هددا، کددشترکیرددات شددیمیایی مثددل کودهددای شددیمیایی، آفددت

های رشد و مدواد غدذایی مکمدل رشددها پرهیدز و کنندهتنظیم

 ؛(34، ص. 1385د )بیگددلی، شوها منع میاستفاده از آن عموماک

به بیان ساده، کشاورزی ارگانیک آن ندوع کشداورزی اسدت کده 

کنندگان بتوانند باخیال راحت از محصوتتشدان اسدتفاده مصرف

ماندن کنند و مطمئن باشند که مشکالت بهداشتی از قریل باقی

)محمدودی و  ها در محصوتت وجود نداردکشها و آفتهورمون

بدر ایدن، کشداورزی پایددار  زونافد ؛(4248، ص. 1386لیاقتی، 

کدردن مدیریت موفق منابع کشاورزی جهدت برآوده ةگیرندبردر

نیازهای متغیدر انسدان در حفاظدت از محدیط و افدزایش مندابع 

(. اسدداس کددار در 872، ص. 2009)اللهیدداری، اسددت زیسددتی 

هدا گیری از مشکالت است تا درمان آنپیش ،کشاورزی ارگانیک

(. کشاورزی ارگانیک مدیریت 3، ص. 2010 )رفیعی و فخارزاده،

سددالمت  ةتولیددد مناسددب اسددت کدده باعدد  تقویددت و توسددع

های زیستی و فعالیت بیولدوژیکی های زیستی، چرخهاکوسیستم

(. 2، ص. 2007، 14شددود )چقمدداقی یددزدی و مددرادیخدداک می

تواند از لحداظ حفاظدت محدیط زیسدت، کشاورزی ارگانیک می

ی،کاهش تولیدد یهرودکیفیت موادغذاحفظ منابع تجدیدناپذیر، ب

گیری مجددد بخدش های مدازاد و غیرضدروری و جهدتفرآورده

محدیط  کشاورزی به سوی نیازهای بازار مؤثر واقع شدود )دفتدر

تدوان مدی ،(. در مجمدوع1384زیست وتوسعه پایدار کشاورزی، 

برداری از منابع بدر مرندای گفت که کشاوزی ارگانیک، تنها بهره

کید بر تولید متکدی بدر أبلکه ت ؛فاک اقتصادی نیستمعیارهای صر

پایداری دارد که بر منابع پایه آسیب نرساند، حقو  آینددگان را 

های دیگر مثل توزیع متعادل غدذا، امنیدت تضمین کند و جنره

غذایی، عدگ تخریب محیط زیست و اسدتفاده از کدار جمعدی را 

 (. 54، ص.1387مورد توجه قرار دهد )ازکیا و ایمانی، 

گفتنی است بخش کشاورزی ایران نیز بده دتیلدی از بدیش 

بدرداری های بیرونی و نیز بهدرهمصرفی و مصرف نامناسب نهاده

. بررسدی وضدعیت اسدتثر أناپایدار از منابع مولد کشاورزی، متد

گر این اسدت کده موجود بخش کشاورزی کشور به روشنی بیان

تر کشدورهای های کشاورزی به کدار گرفتده شدده در بیشدنظاگ

جهان سوگ از جمله ایران، بر الگوی کشاورزی غر  مرتنی است 

  ،کید دارد )عربیونأهای بیرونی تکارگیری نهادههشدت بر بکه به

هددددای رغم تالش، علدددیهمچنددددین(. 9-20. صدددص، 1388

ن در بخش کشاورزی و بدا وجدود وتؤگرفته از جانب مسصورت

یی، هنوز بخش کشداورزی یافته در نواحی روستاهای انجاگطرح

نتوانسته پایداری تزگ را در نواحی روستایی به دست آورد. ایدن 

امر بیشتر به دلیل عدگ شناسایی عوامدل اقتصدادی و اجتمداعی 

ثر بر تمایل کشاورزان به پذیرش کشاورزی ارگانیک و پایددار ؤم

شده در کشاورزی پایدار و ارگانیک از سدوی و درک مقوتت یاد

هددف کلدی تحقیدق  ،باشدد. بندابراینن میوتؤو مسکشاورزان 

ثر بدر تمایدل ؤبررسدی عوامدل اقتصدادی و اجتمداعی مد ،حاضر

است کشاورزان به پذیرش کشت سیر ارگانیک در استان همدان 

باشد. اهداف اختصاصی تحقیق که از مراکز تولید سیر کشور می

 :اند ازنیز عرارت

کشدت سدیر بررسی عوامدل اقتصدادی مدؤثر بدر پدذیرش  -

 ارگانیک در استان همدان؛ 

بررسی عوامدل اجتمداعی مدؤثر بدر پدذیرش کشدت سدیر  -

 ارگانیک در استان همدان. 

 های تحقیق. یافته4
 . نتایج توصیفی تحقیق1. 4

ها پرداخته و سدسس بده ابتدا به توصیف داده ،در این بخش

های آماری همرستگی و رگرسیون بررسی نتایج حاصل از آزمون

( نشدان 3طوی کده جددول )شده اسدت. همدان پرداخته لوجت

، در 43گویان در شهرستان همددان میانگین سن پاسخ ،دهدمی

میدانگین  ،. همچندیناسدتسدال  42و در بهدار  44تویسرکان 

، در 23افددراد مددورد مطالعدده در شهرسددتان همدددان  ةتجربدد

هدای باشدد. در شهرسدتانسال مدی 25و در بهار 24تویسرکان 

و  5/4سطح تحصیالت کشاورزان به ترتیب  ،تویسرکانهمدان و 

سال نسرت به دیگدر منداطق  3/9سال و در شهرستان بهار با  4

 . استتحقیق بیشتر 
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 اساس سن، تجربه و تحصیالتمیانگین مناطق بر -3جدول 

 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 تحصیالت )سال( تجربه سن مناطق

 5/4 23 43 همدان

 4 24 44 تویسرکان

 3/9 25 42 بهار

. عوامل اقتصادی مؤثر برر تمایرل کشراورزان بره 1. 1. 4
 پذیرش کشت سیر ارگانیک
ثیر زیادی کده بدر أهای اقتصادی و تبا توجه به اهمیت گویه

نامه بیست و یدک پذیرش کشت سیر ارگانیک دارند، در پرسش

ثر بدر تمایدل کشداورزان بده ؤگویه به عنوان عوامل اقتصادی مد

رش کشددت سددیر ارگانیددک آورده شددد. نتددایج حاصددل از پددذی

هدای متغیدر( نشان داد که 4 بندی عوامل اقتصادی )جدولرتره

تولید  در دامی کود به دسترسی میزاندرخواست بستن قرارداد، 

هدای اول تدا سدوگ در رترهکه  و میزان تقاضا برای سیر ارگانیک

در سطح کل  هم از نظر مناطق مختلف تحقیق و همقرار دارند، 

تمایل کشاورزان برای شروع کشت سدیر از نظر  ،مناطق تحقیق

. کمتددرین اسددتاهمیددت  اولویددت و دارای بیشددترین ،ارگانیددک

اهمیت در تمایل کشاورزان بده پدذیرش کشدت سدیر ارگانیدک 

 نیاز به نیروی کدار بدرای تولیدد سدیر ارگانیدکمربوط به متغیر 

 . است

 همدان استان در ارگانیک سیر کشت پذیرش کشاورزان به تمایل بر مؤثر یاقتصاد عوامل بندیرتبه -4 جدول

 1392های پژوهش، مأخذ: یافته
  شهرستان همدان شهرستان توسیرکان شهرستان بهار

به
رت

ف 
را

نح
ا

ن 
گی

یان
م
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را

نح
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گی

یان
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ف 
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نح
ا

ن 
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یان
م

 

 گویه

1 813/0 26/4 1 930/0 10/4 1 874/0 24/4  قرارداد درخواست بستن

2 019/1 82/3  تولید در دامی کود به دسترسی میزان 98/3 004/1 2 00/4 000/1 2

3 847/0 82/3 3 807/0 66/3 3 054/1 75/3  میزان تقاضا برای سیر ارگانیک

12 081/1 28/3 4 036/1 66/3 4 189/1 67/3  میزان سرمایه برای کشت سیر ارگانیک

16 143/1 63/2 9 992/0 47/3 5 972/0 69/3  میزان دسترسی به سیر ارگانیک

4 805/0 68/3 10 820/0 43/3 6 055/1 66/3  وجود بازار مناسب برای فروش سیر ارگانیک

17 921/0 61/2 7 992/0 50/3 7 083/1 43/3  بودن تولید و عرضة سیر ارگانیکمحدود

15 141/1 01/3 12 907/0 15/3 8 159/1 33/3  دن بذر برای تولیدمیزان در دسترس بو

11 085/1 29/3 13 957/0 07/3 9 254/1 33/3  هامیزان دسترسی به نهاده

5 103/1 49/3 5 006/1 60/3 10 021/1 26/3  قیمت سیر ارگانیک

10 071/1 31/3 14 116/1 05/3 11 032/1 16/3  مقدار انتظارات از میزان عملکرد سیر ارگانیک

9 157/1 35/3 8 120/1 50/3 12 098/1 15/3  تمایل به پرداخت پول برای سیر ارگانیک

6 983/0 27/3 18 054/1 75/2 13 199/1 15/3  نقل سیر ارگانیکودسترسی به وسایل حمل

14 018/1 22/3 17 120/1 88/2 14 920/0 13/3  اطمینان از میزان عملکرد در تولید

8 222/1 40/3 15 979/0 96/2 15 085/0 11/3  الی دولت از تولید سیر ارگانیکحمایت م

13 935/0 26/3 11 044/1 39/3 16 078/1 09/3  آتت در تولیدمیزان دسترسی به ماشین

7 999/0 42/3 6 821/0 54/3 17 928/0 05/3  میزان سودآوری تولید سیر ارگانیک

21 020/1 31/2 19 006/1 39/2 18 992/0 49/2  های تولید سیر ارگانیکهزینه

19 903/0 40/2 16 933/0 88/2 19 965/0 37/2  میزان ریسک تولید سیر ارگانیک

18 887/0 45/2 21 790/0 90/1 20 800/0 22/2  نیاز به نیروی کار برای تولید سیر ارگانیک

20 912/0 33/2 20 818/0 94/1 21 961/0 18/2  میزان استفاده از نیروی کار در تولید

 کل 99/2 993/0  17/3 964/0  18/3 003/1 

 . عوامل اجتماعی مؤثر بر پذیرش کشت سیر ارگانیک2. 1. 4
عوامل اجتماعی مانند وجدود بیمده در تولیدد، نقدش مدؤثری در 

متغیدر بده  9پذیرش کشت محصول خاصی دارند به همدین دلیدل از 

اساس نتدایج نامه استفاده شد که بر عنوان عوامل اجتماعی در پرسش

در استان همدان، متغیر وجود بیمه در تولید سیر  (5حاصل از جدول )

ترین عامل و متغیر دشدواری در دسترسدی بده ارگانیک به عنوان مهم

ترین عامل انتخا  در بین دیگدر عوامدل اهمیتاطالعات به عنوان کم

 اجتماعی مؤثر بر تمایل کشاورزان به کشت ارگانیک، انتخا  شدند.
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 همدان استان در ارگانیک سیر کشت پذیرش به تمایل کشاورزان بر ثرمؤ ماعیاجت عوامل بندیرتبه -5 جدول
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

  شهرستان همدان شهرستان توسیرکان شهرستان بهار

ره
رت

ف 
حرا
ان

ین 
انگ
می

 

ره
رت

ف 
حرا
ان

ین 
انگ
می

 

ره
رت

ف 
حرا
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 گویه

1 007/1 05/4 1 843/0 56/3 1 161/1 64/3  تولید سیر ارگانیکبیمه در 

7 035/1 00/3 4 893/0 22/3 2 969/0 41/3  دن سیر ارگانیککرگواهی

5 011/1 36/3 2 770/0 41/3 3 972/0 30/3  زمان تزگ برای کشت سیر ارگانیک

8 747/0 63/2 3 884/0 39/3 4 166/1 28/3  های تزگ برای تولیدسطح زیرساخت

6 150/1 12/3 5 899/0 18/3 5 040/1 26/3  نظارت دولت بر مصرف کودها و سموگ

4 975/0 36/3 6 175/1 75/2 6 141/1 75/2  کاری در بین کشاورزانوجود روحیة محافظه

2 999/0 03/4 8 796/0 43/2 7 834/0 64/2  وجود استاندارد مشخص برای تولید

3 015/1 59/3 9 909/0 43/2 8 905/0 60/2  ارگانیک قوانین و مقررات دربارة سیر

9 084/1 42/2 7 972/0 52/2 9 105/1 32/2  دشواری در دسترسی به اطالعات

 کل 02/3 032/1  99/2 904/0  28/3 002/1 

 های استنباطی تحقیق. یافته2. 4
. همبسررتگی بررین عوامررل اقتصررادی و تمایررل 1. 2. 4

 کشاورزان به پذیرش کشت سیر ارگانیک
آزمون اسسرمن مشخص شد که اساس جدول همرستگی و اجرای بر

بین متغیرهای میزان تقاضا برای سیر ارگانیک، میزان در دسترس بودن 
های تولید سیر ارگانیک و تمایدل کشداورزان بده بذر برای تولید و هزینه

صد و متغیر وجود در 99پذیرش کشت سیر ارگانیک در سطح اطمینان 
اورزان بده پدذیرش بازار مناسب برای فروش سیر ارگانیک با تمایل کشد

داری درصدد، رابطدة معندی 95کشت سیر ارگانیک در سطح اطمیندان 
های تولیدد سدیر ارگانیدک وجود دارد که این رابطه را برای متغیر هزینه

توان به صورت معکوس بیان کرد. سایر متغیرهای اقتصدادی در ایدن می
 (.6باشند )جدول بخش معنادار نمی

 به پذیرش کشت سیر ارگانیک کشاورزانن عوامل اقتصادی و تمایل ضرایب همبستگی بی - 6جدول 
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 داریسطح معنی همبستگی rمقدار  ضریب همبستگی عوامل اقتصادی
 ns115/0 143/0 اسسرمن درخواست بستن قرارداد

 ns111/0 158/0 اسسرمن میزان دسترسی به کود دامی در تولید
 001/0 265/0** اسسرمن برای سیر ارگانیکمیزان تقاضا 

 015/0 190/0* اسسرمن وجود بازار مناسب برای فروش سیر ارگانیک
 ns085/0 283/0 اسسرمن قیمت سیر ارگانیک

 ns025/0 751/0 اسسرمن نقل سیر ارگانیکودسترسی به وسایل حمل
 ns068/0 389/0 اسسرمن میزان سودآوری تولید سیر ارگانیک

 ns070/0- 374/0 اسسرمن ر انتظارات از میزان عملکرد سیر ارگانیکمقدا
 ns151/0 055/0 اسسرمن حمایت مالی دولت از تولید سیر ارگانیک
 ns132/0 094/0 اسسرمن تمایل به پرداخت پول برای سیر ارگانیک

 ns133/0 091/0 اسسرمن هامیزان دسترسی به نهاده
 ns059/0 458/0 اسسرمن انیکمیزان سرمایه برای کشت سیر ارگ

 ns028/0- 724/0 اسسرمن آتت در تولیدمیزان دسترسی به ماشین
 ns003/0 966/0 اسسرمن اطمینان از میزان عملکرد در تولید

 000/0 314/0** اسسرمن میزان در دسترس بودن بذر برای تولید
 ns032/0 688/0 اسسرمن میزان دسترسی به سیر ارگانیک

 ns121/0 123/0 اسسرمن دن تولید و عرضة سیر ارگانیکبومحدود
 ns083/0- 291/0 اسسرمن نیاز به نیروی کار برای تولید سیر ارگانیک

 ns149/0- 057/0 اسسرمن میزان ریسک تولید سیر ارگانیک
 ns081/0 305/0 اسسرمن میزان استفاده از نیروی کار در تولید

 002/0 -240/0** مناسسر های تولید سیر ارگانیکهزینه
 داریعدگ معنی nsو  = 01/0و  = 05/0داری با توجه به به ترتیب معنی **و  *
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همبستگی بین عوامل اجتماعی و تمایل بره . 2. 2. 4 

 پذیرش کشت سر ارگانیک

( همرسدتگی و اجدرای آزمدون اسدسرمن 7) اساس جددولبر

مه در تولید سیر ارگانیک و تمایل مشخص شد که بین متغیر بی

در صدد و  99به پذیرش کشت سیر ارگانیک در سطح اطمینان 

کداری در بدین کشداورزان بدا تمایدل بده محافظدهة متغیر روحی

 ةرابطدد ،درصددد 95پددذیرش کشددت سددیر ارگانیددک در سددطح 

 ةداری وجددود دارد کدده ایددن رابطدده بددرای متغیددر روحیددمعنددی

به صورت معکدوس بدود. سدایر  کاری در بین کشاورزانمحافظه

 باشند. متغیرهای اجتماعی در این آزمون معنادار نمی

ضرایب همبستگی بین عوامل اجتماعی و تمایل  - 7جدول 

 سیر ارگانیککشاورزان به پذیرش کشت 
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 عوامل اجتماعی
ضریب 

 همبستگی
 rمقدار 

 همبستگی
 سطح 

 داریمعنی
 008/0 208/0** اسسرمن ید سیر ارگانیکبیمه در تول

 ns121/0- 124/0 اسسرمن استاندارد مشخص تولید
قوانین و مقررات دربارة سیر 

 ارگانیک
 ns045/0 570/0 اسسرمن

کاری در بین روحیة محافظه
 کشاورزان

 012/0 -196/0* اسسرمن

زمان تزگ برای کشت سیر 
 ارگانیک

 ns105/0 182/0 اسسرمن

ت بر مصرف کودها نظارت دول
 و سموگ

 ns005/0- 948/0 اسسرمن

 ns021/0 788/0 اسسرمن کردن سیر ارگانیکگواهی
های تزگ برای سطح زیرساخت
 تولید

 ns140/0 075/0 اسسرمن

دشواری در دسترسی به 
 اطالعات

 ns117/0- 137/0 اسسرمن

 داریعدگ معنی nsو  = 10/0و  = 05/0داری با توجه به به ترتیب معنی **و  *

نتایج رگرسیون لوجیت عوامل اقتصادی مؤثر . 3. 2. 4

 بر تمایل به پذیرش کشت سیر ارگانیک
مدل بده دسدت آمدده از طریدق آزمدون ة ( خالص8جدول )

مدل بده  ،جدولاین اساس دهد. بررگرسیون لوجت را نشان می

 کند.انس را تریین میدرصد از واری 42تا  5/15دست آمده بین 
 

رگرسیون لوجیت عوامل اقتصادی دل خالصۀ م -8جدول 

 بر تمایل به پذیرش کشت سیر ارگانیکمؤثر 
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

Nagelkerke R 

Square 

Cox & Snell 

R Square 

-2 Log 

likelihood 

Ste

p 

420/0 155/0 711/47 3 

درصد از  7/95برای ( مدل به دست آمده 9جدول ) اساسبر

 ،بینی کرده اسدت. همچندینپیشدرستی هکشاورزان نتیجه را ب

درصد از کشاورزانی کده  40دهند که مدل برای نتایج نشان می

درصدد از  3/99تمایل به پذیرش کشت سیر ارگانیک ندارندد و 

کشاورزانی که تمایل بده پدذیرش کشدت سدیر ارگانیدک دارندد 

 بینی کرده است.درست پیش

بندی متغیرهای اقتصادی حاصل از دسته -9ول جد

 آزمون رگرسیون لوجیت
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 مشاهدات

 بینیپیش

درصد  تمایل به پذیرش

 بله خیر صحیح

 تمایل به پذیرش 3گاگ 
 40 6 4 خیر

 3/99 152 1 بله

 7/95   درصد کل 

مربددوط و  ( ضددرایب و آمدداره والددد و درجددات آزادی10جدددول )

دهدد. مقادیر احتمال برای هر کداگ از متغیرهای مستقل را نشدان می

دهد که فقط متغیرهای میزان تقاضا بدرای نتایج این جدول نشان می

سیر ارگانیک و میزان در دسترس بودن بذر سدیر ارگانیدک بده طدرز 

کنندد. بینی میصحیح، تمایل به پذیرش کشت سیر ارگانیک را پیش

دهدد کده بدا افدزایش میدزان ، مقادیر ضرایب نشان مدیاز طرف دیگر

-درصد افزایش مدی 59/2تقاضا برای سیر ارگانیک تمایل به پذیرش 

یابد و اگر میزان در دسترس بودن بذر سدیر ارگانیدک افدزایش یابدد، 

 یابد. درصد افزایش می 10/4تمایل به پذیرش کشت سرر ارگانیک 

 لوجیت رگرسیون ۀر معادلموجود داقتصادی غیرهای مت -10جدول 

 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

Exp(B) Sig df Wald S.E B  

 میزان تقاضا برای سیر ارگانیک 954/0 369/0 697/6 1 010/0 597/2
 3گاگ 

 میزان در دسترس بودن بذر سیر ارگانیک 411/1 464/0 249/9 1 002/0 102/4

015/0 007/0 1 162/7 563/1 182/4 Constant  

 متغیر وارد شده در گاگ دوگ: میزان تقاضا برای سیر ارگانیک
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 ةبهیند ةتدوان معادلدمدی Bبر مرنای مقدار ثابت و ضریب   

 رگرسیون لوجیت را به شرح  یل نوشت.

 (2)      

 2Xمیزان تقاضا بدرای سدیر ارگانیدک و  1Xدر این معادله 

 باشند.بذر سیر ارگانیک میمیزان در دسترس بودن 

. نتایج رگرسیون لوجیت عوامل اجتماعی مؤثر بر 2. 2. 4

 تمایل به پذیرش کشت سیر ارگانیک
مدل به دسدت آمدده از طریدق آزمدون  ة( خالص11جدول )

. بر اساس این جددول، مددل بده دسدت استرگرسیون لوجیت 

 درصدددد از واریدددانس را تریدددین  4/10تدددا  9/3آمدددده بدددین 

 کند.می

رگرسیون لوجیت عوامل اجتماعی مدل خالصۀ  –11جدول 

 بر تمایل به پذیرش کشت سیر ارگانیکثر ؤم

 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

Nagelkerke R 

Square 

Cox & Snell 

R Square 

-2 Log 

likelihood 
Step 

104/0 039/0 779/68 2 

درصدد  9/93( مدل به دست آمده برای 12اساس جدول )بر

بینددی کددرده اسددت. درسددتی پددیشنتیجدده را به، شدداورزاناز ک

درصدد از  100دهند کده مددل بدرای نتایج نشان می ،همچنین

 ،کشاورزانی که تمایل به پدذیرش کشدت سدیر ارگانیدک دارندد

ولی برای کشاورزانی که تمایل بده  ؛بینی شده استدرست پیش

 .بینی انجاگ نداده استپیش ،پذیرش کشت سیر ارگانیک ندارند

بندی متغیرهای اجتماعی حاصل از دسته -12جدول 

 آزمون رگرسیون لوجیت
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 مشاهدات

 بینیپیش

درصد  تمایل به پذیرش

 بله خیر صحیح

 3گاگ 
تمایل به 

 پذیرش

 0 10 0 خیر

 100 153 0 بله

 9/93   درصد کل 

 ةیدر روحید( فقدط متغ13براساس نتایج حاصل از جددول )

کاری در بدین کشداورزان بده طدور درسدتی تمایدل بده محافظه

کندد. مقدادیر بیندی مدیپذیرش کشت سدیر ارگانیدک را پدیش

کاری در بین محافظه ةدهد که با افزایش روحیضرایب نشان می

درصدد  47/0کشاورزان تمایل به پذیرش کشدت سدیر ارگانیدک

 یابد.کاهش می

 

 جود در معادلهمتغیرهای اجتماعی مو -13جدول 

 رگرسیون لوجیت
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

Exp(B) Sig df Wald S.E B  

475/0 017/0 1 714/5 311/0 744/0- 

روحیه 

کاری محافظه

در بین 

 کشاورزان

گاگ 

2 

681/157 000/0 1 418/19 148/1 061/5 Constant  

 بین کشاورزان کاری درمتغیر وارد شده در گاگ اول: وجود روحیه محافظه

توان معادلده بهینده می Bبر مرنای مقدار ثابت و ضریب      

 رگرسیون لوجیت را به شرح  یل نوشت.

(3) 
                   

کدداری در بددین محافظدده ةوجددود روحیدد Xدر ایددن معادلدده 

که با تمایل بده پدذیرش کشدت سدیر ارگانیدک است کشاورزان 

 معکوس دارد. ةرابط

 گیریبحث و نتیجه .5
کمتر از مدواد و سدموگ  ةتولید محصول سالم در گرو استفاد

یابی بده ایدن موضدوع های دستیکی از رهیافت است.شیمیایی 

تولید محصوتت ارگانیدک  ،کشاورزی ارگانیک و در نتیجه ،مهم

محدود از سموگ و  ةباشد. کشاورزی ارگانیک به معنی استفادمی

یددد محصددول اسددت. بددرای اجددرای کودهددای شددیمیایی در تول

کشاورزی ارگانیک مسائل اقتصادی شامل درآمد، هزینه و سدود 

حاصل از این نوع کشداورزی و مسدائل اجتمداعی شدامل وجدود 

ضروری به  ،کننده از کشت محصوتت ارگانیکسسات حمایتؤم

در این تحقیق به بررسی عوامل اقتصادی  ،رسد. بنابرایننظر می

تمایل به پدذیرش کشدت سدیر ارگانیدک در  ثر برؤو اجتماعی م

استان همدان پرداخته شده است تا راهکارهای مناسدری جهدت 

تولید محصول ارگانیک و  ،نیل به کشاورزی ارگانیک و در نتیجه

 :استد. نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر شوه یسالم ارا

تحلیل عوامددل واسدداس نتددایج بدده دسددت آمددده از تجزیددهبر

جتماعی، متغیرهای درخواست بستن قرارداد بدرای اقتصادی و ا

شروع کشدت سدیر ارگانیدک و بیمده در تولیدد سدیر ارگانیدک 

ثر بر تمایل به پذیرش کشت سدیر ارگانیدک ؤترین عوامل ممهم

 یدةوتن امدر بدا اراؤمسد ،شدودپیشدنهاد مدی ،بندابراین هستند.

ها و تسهیالتی به کشاورزان در جهدت تولیدد محصدوتت مشو 

نند. الرته باید توجه داشت کده دولدت و وزارت کنیک تالش ارگا

ده و کرجهاد کشاورزی باید خرید این نوع محصوتت را تضمین 

 نددکضررهای ناشی از آفات محصوتت را به کشاورزان پرداخت 
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 16( و والقددا2002) 15تحقیددق ولفددرگ ةکدده ایددن یافتدده بددا نتیجدد

 خوانی دارد. ( هم2013)

د که بین متغیرهای میزان تقاضا برای نشان داتحقیق نتایج 

سیر ارگانیک، میزان در دسترس بدودن بدذر بدرای تولیدد سدیر 

های تولید سیر ارگانیک و وجدود بدازار مناسدب ارگانیک، هزینه

برای فروش سیر ارگانیدک بدا تمایدل بده پدذیرش کشدت سدیر 

پیشددنهاد  ،داری وجددود دارد. بنددابراینمعنددی ةرابطدد ،ارگانیددک

ها و تیزرهای تلویزیونی و رادیدویی رگزاری نمایشگاهشود با بمی

و پخش بروشور فوایدد محصدوتت سدالم و مضدرات محصدوتت 

چه استقرال مردگ ده که هرکررسانی شیمیایی را به مردگ اطالع

هدای  نهداده ،رود. همچنینتولید باتتر می ،از خرید بیشتر باشد

کشداورزان بده ن فراهم شده تا دسترسی تؤمورد نیاز توسط مس

 17تحقیدق بدون  ةها افزایش یابد کده ایدن یافتده بدا نتیجدنهاده

 خوانی دارد.( هم2013) 19( و تیلمان2014) 18( رگولد2000)

کداری در بدین محافظده ةمتغیر روحی ،اساس نتایج حاصلبر

منفدی  تدأثیرکشاورزان بر تمایل به پذیرش کشت سیر ارگانیک 

شود که مزارعی به عنوان نمونده میپیشنهاد  ،بنابراین .گذاردمی

در مندداطق مختلددف توسددط جهدداد کشدداورزی ایجدداد شددود تددا 

کشاورزان آشنایی بیشتری با این نوع کشاورزی پیدا کنند. ایدن 

( منطردق 2012) 21( و دسدیلوا2004) 20یافته با نتیجده روتدان

 . است

 سپاسگزاری
قیق از تماگ کسانی که در به انجاگ رسیدن این تح ،در پایان

 دند کمال تشکر و قدردانی را داریم.کرما را یاری 
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

More than one decade has passed since the 

significant and extensive emergence of organic 

agricultural concepts on international level. Rapid 

and serious loss of vital agricultural resources due 

to erosion, salinization of land, desertification, 

extinction of species and environmental pollution 

is among the world's major concerns. The main 

cause of such a concern may include 

indiscriminate use of pesticides, chemical 

fertilizers and agricultural implements, and the 

expansion of mechanized cultivation. According to 

the philosophy of sustainable agriculture, farming 

systems should be established based on justice and 

protection of natural resources. Such systems 

reduce environmental pollution, maintain 

agricultural productivity, and improve short-term 

and long-term economic ability and their quality of 

life. Due to continuous cultivation of garlic and 

lack of attention to the protection of productive 

resources over the past decades, we have witnessed 

a number of problems regarding environmental 

degradation. The use of pesticides and fertilizers in 

Hamadan province has been manifold compared to 

other Iranian provinces. This has been partly due 

the lack of awareness of factors governing farmers' 

interest in accepting organic garlic cultivation and 

sustainable agriculture, and lack of understanding 

of the mentioned factors in organic agriculture on 

the part of agricultural experts. Thus, this research, 

first and foremost, aims at the identification of 

factors which may affect the willingness of farmers 

to adopt organic cultivation of garlic in the 

province, followed by the correct procedures of 

natural resource management. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Several schools of thought exist on how to 

interpret the concept of sustainable and organic 

agriculture. Although there are major differences 

between these schools, they all agree that the 

present condition of agriculture is not sustainable. 

There are major differences between current and 

sustainable systems of agriculture. So far, there 

have been various definitions for organic 

agriculture. Some think of it as one of the most 

important agricultural systems for the production 

of healthy food free of any chemicals. Simply put, 

organic farming is a kind of agriculture in which 

consumers may easily use their products and make 

sure they will have no health problems derived 

from hormones and pesticides in products. 

Generally speaking, organic agriculture is not only 

the exploitation of resources based on purely 

economic criteria, but it also encompasses 

emphasis on sustainable production which does not 

harm basic resources, guarantees the rights of 

future generations and considers other aspects such 

as balanced distribution of food, food security, lack 

of environmental degradation and the use of 

collective measures. It should be mentioned that 

Iranian agriculture sector has been affected by 

inappropriate overuse of external inputs and 

unsustainable use of agricultural productive 

resources. The analysis of the present condition of 

Iranian agricultural sector clearly shows that 

agricultural systems used in Iran and other Third 

World countries are based on western patterns of 

agriculture, which all put emphasis on the use of 

external inputs. 

3. METHODOLOGY 

This is an applied, descriptive and non-

experimental research. This field research was a 

cross-sectional survey conducted between 2012 

and 2013 crop year. Regarding it paradigm, the 

research falls into the realm of quantitative 

research. The research population includes all the 

producers of garlic in three regions including 

Hamadan, Touiserkan and Bahar, all located in 

Hamadan province. Simple random sampling 

method was used, and the size of the samples 

included 163 famers. To collect the data, a 

questionnaire was used. The content reliability of 

the questionnaire was evaluated by the assistance 
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of a number of professors of Agriculture College 

of Mohaghegh Ardabili University. A preliminary 

test was conducted to obtain reliability, and 

Cronbach's alpha for different sections of the 

questionnaire were calculated between 0.72 and 

0.83. 

4. DISCUSSION  
The results of economic factors rating showed that 

three variables including contracts request, the 

availability of manure in production and demand 

for organic garlic were respectively the most 

significant factors affecting farmers' interest in 

initiating organic garlic cultivation in Hamadan 

province. Based on the results of ranking social 

factors, the availability of insurance in the 

production of organic garlic was the most 

important factor affecting farmers' interest in 

initiating organic garlic cultivation. Generally 

speaking, the results showed that several variables 

such as demand for organic garlic, the availability 

of seed for organic garlic production, production 

costs and organic garlic market had a significant 

relationship with farmers' tendency to accept 

organic garlic cultivation in Hamadan province. 

According to the findings, farmers' 

conservativeness negatively affected their 

willingness to cultivate organic garlic. It is 

proposed to hold exhibitions, make TV/radio 

programs and distribute brochures to inform people 

about the benefits of healthy products and the 

disadvantages of chemical products. Thus they will 

be more willing to buy organic products. The 

required inputs should be also provided by 

government in order to ease farmers' access to such 

inputs. It is also suggested that a few farms be 

established by Jahad Keshavarzi Organization in 

different regions in order to make farmers more 

familiar with this type of agriculture. 

 
Key words: Sustainable agriculture, organic 

agriculture, organic garlic, Hamadan province.

  

How to cite this article: 

Abdpour, A., Heidari Sareban, V.  & Torabi, N. (2016). Investigating economic and social factors 

influencing farmers' interest in accepting organic garlic cultivation in Hamadan province. Journal 

of Research & Rural Planning, 5(1), 33-48. 

URL http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/39989  

ISSN: 2322-2514 eISSN: 2383-2495  

 

 

 
 

http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/39989

