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 چکیده

 
 با بشري جامعه نیاز مورد غذاي تأمین جهان، جمعیت روزافزون افزایش موازات به

 کشاورزان را بر آن داشته که براي افزایشاست و این موضوع  مواجه ديج هايمحدودیت
 .ه کنندها و سموم شیمیایی استفادکشتولیدات خود و مبارزه با آفات گیاهی از انواع آفت

واجه ماستفاده از سموم و کودهاي شیمیایی روز به روز زندگی انسانها را با خطر بیشتري 
ا ش شده تدر این مقاله تال ،همین منظوردهد. بهأثیر قرار میها را تحت تکرده و سالمت آن

ن آمیزان تمایل به دریافت کشاورزان براي کشت ارگانیک محصول خیار و عوامل مؤثر بر 
استان  نفر از تولیدکنندگان محصول خیار در 78مورد بررسی قرار گیرد. جامعۀ آماري شامل 

ه ن داد کآوري شده است. نتایج نشاها جمعاز آن البرز بوده که اطالعات از طریق پرسشنامه
زاي تولید ریال به ا 10000درصد از کشاورزان مورد مطالعه تمایل به دریافت مبلغ بیش از  64

زان هرکیلوگرم خیار ارگانیک را دارند و متغیرهاي شغل، سطح زیر کشت، قیمت فروش و می
ان به کشاورز داري با تمایلفی و معنیعملکرد داراي رابطه مثبت و درآمد داراي رابطه من

 کافی نتایج حاکی از عدم شناخت و آگاهی ،تولید محصول خیار ارگانیک است. عالوه بر این
ا، هبا توجه به یافته کشاورزان نسبت به بازار فروش و مقررات کشاورزي ارگانیک است.

-تاندمات کشاورزي اسرسانی به کشاورزان در مراکز خاندیشی و آگاهیبرگزاري جلسات هم
در  کنندگان ارگانیک و همیاري بیمهتوسط جهاد کشاورزي و اعطاي تسهیالت به تولید ها

راستاي کاهش ریسک و افزایش تولید محصوالت ارگانیک توسط بخش خصوص پیشنهاد 
 گردد.می

 
 ایل به دریافت، الجیت ، محصول خیارارگانیک، استان البرز، تمهاي کلیدي: واژه

 
 مقدمه

از اوایل قرن بیستم و به دنبال افزایش جهانی 
اي از کشاورزي، که امروزه گیري سامانهجمعیت، شکل

هاي گوناگونی را شود، نگرانیکشاورزي رایج خوانده می
ها نسبت به پیامدهاي این سامانه برانگیخت. این دغدغه

هاي و با کاربرد بیش از حد نهادهگذشته  ةي سددر میانه

ي شیمیایی، هاکشها و آفتکود اي، به ویژهمزرعهبرون
هاي ها براي یافتن رهیافتافزایش یافت و تالش

ش مفهوم به پیدای ،جایگزین شدت گرفت که در نهایت
کشاورزي پایدار که ریشه در کشاورزي پایدار منجر شد. 

اده و پاي بر شانهً هاي کشاورزي سنتی و کم نهسامانه
ها و عملیات نوین بوم سازگار دارد، به دنبال فناوري
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مطلوب و در عین حال، حفظ ساختار  تولید عملکرد
هاي سازي پیامدهاي منفی فعالیتمحیط و کمینه

کشاورزي   (Mahmoudi, et al., 2009).کشاورزي است
نوان نوعی از کشاورزي تعریف توان به عارگانیک را می

هاي تولید کشاورزي ن ایجاد سیستمآکه هدف  دنمو
یکپارچه نظام یافته و انسانی است که تضادي با منافع 

در این  نوع کشاورزي  ،محیطی و اقتصادي نداردزیست
-پذیر مورد بهرهدرجه اطمینان نسبت به منابع تجدید

برداري توسط بخش کشاورزي به حدي است که امکان 
قبولی از محصوالت زراعی  و توان تولید مقادیر قابل

 ،ودامی و مواد غذایی مورد نیاز انسان و همچنین
ها براي بیماري شرایطی از قبیل مصونیت در برابر آفات و

هدف  (Ghorbani, 2009). آیدها فراهم میگیاهان ودام
کشاورزي ارگانیک، ضمن حفاظت از حاصلخیزي خاك، 

فاده از مواد افزایش تولید محصول با کمترین تکیه بر است
 با خطرناك بالقوه شیمیایی ترکیباتاین  شیمیایی است.

 کشاورزي تولیدات میزان گیاهی زايبیماريعوامل  حذف

 و شکالت، مزیانبار پیامدهاي ولیدهند، می افزایشرا 

 سمپاشی کارگر یا کشاورز( کاربر براي را جدي معضالت

 اًتقریب( شده پاشی سم محصوالت کننده مصرف ،)کننده
 تعادل طبیعت، زنده موجودات ،)جامعه اقشار تمام

 هايعرصه حتی و کشاورزي هايعرصه در طبیعی

 هوا و زمینی زیر و سطحی هايبآ طبیعی، آبی و خشکی

  هستند جبران قابل غیر اوقات اغلب که دننمایمی ایجاد
(Finizio, et al., 2002). اي که حائز در این میان نکته

-کشآفت درصد یک از کمتراست که اهمیت است این 
 99 و رسدمی هانآ به روندمی کاربه آفات علیه بر که هایی

 خاك،آب،( زیست محیط وارد هاکش آفت این از درصد

 بار به زیستیطمحی هايآلودگی و )شده هارویشگاه و هوا
 مشکالت جمله از. ) (Ramezani, et al., 2010 دآورنمی

 انسان بر سموم شیمیایی حیحص مصرف عدم يهبرجست

 ها،سرطان و هاجهش ها،مسمومیت انواع بروز به توانمی

 اختالل و نوزادان شدن الخلقه ناقص جنین، سقط نازایی،

در . )Jolfaee & Mahdavi, 2012( نمود اشاره غدد در
حال حاضر در کشور ما سرانه مصرف سم در محصوالت 

میزان مصرف ت و اسگرم  400کشاورزي به ازاي هر نفر 
سال  10 در تن میلیون 5/3 به 5/2 کود شیمیایی از
است. در کشاورزي متعارف بیش از  یافتهگذشته افزایش 

ها، کشنوع ترکیب شیمیایی خطرناك نظیر آفت 300
منظور کنترل آفات و  هها و کودهاي شیمیایی بکشعلف

گردد که سازي خاك استفاده میحشرات و حاصلخیز
این مواد عالوه بر آلوده کردن آبهاي زیر زمینی، بقایاي 

جذب گیاهان و درختان شده و بخشی از آن در 
ها رسوب ها و سبزيمیوهنظیر محصوالت کشاورزي 

شود میکرده و در طی مصرف به بدن انسان منتقل 
)Asgari & Hasani, 2011( .مؤسسه اعالم طبق 

 لعام سومین سرطان، پیشگیري و آموزش تحقیقات،

 از بیش سالیانه. باشدمی سرطان ایران، در میر و مرگ

 و شده مبتال بیماري این به کشور در نفر 70000

-می دست از را خود جان نفر 30000 از بیش متأسفانه
 ,Education & cancer prevention institute( دهند

سموم  مزمن عوارضاین در حالی است که  ).2013
 هم اربرانعالوه بر مصرف کننده، براي ک ،شیمیایی

 مستمر گرفتن قرار معرض در دلیل بهی مزمن عوارض

و به  میوه درختان انواع مورد دردارد.  پاشی سم از پس
 این سموم جانبی عوارض خیار مثل جالیزيویژه گیاهان 

 باشد،می نیز کننده مصرف متوجه شدیداً کاربر بر عالوه

 موارد برخی در حتی و تازه صورت به معموالً هامیوه رازی

 زمانی فاصله در نظیر خیار جالیزي گیاهان در خصوص به

 Jolfaee (شوندمی عرضه بازار به پاشی سم از بعد اندکی

Azimi, 2014(.  در مقابل محصوالت ارگانیک فواید قابل
رزش غذایی توان به اتوجهی دارند که از آن جمله می

، آنتی اکسیدان بیشتر، وجود ویتامین باال
C/ کلسیم/منیزیم/آهن و فسفر در این گونه مواد غذایی و

تر بودن آنها اشاره نمود چنان که خوشمزه و خوش طعم
مرور Adam ) 2001(پژوهش که توسط  29نتایج 

-دهد که مقدار مواد معدنی، ویتامینشده است نشان می
نیک بیشتر از ها و ماده خشک محصوالت غذایی ارگا

کشاورزي ارگانیک به عنوان یکی محصوالت رایج است. 
هاي هاي تولیدي جایگزین سیستمترین نظاماز مناسب

کشاورزي رایج، مورد توجه متخصصین کشاورزي و 
مردان محیط زیست، کشاورزان و عامه مردم و نیز دولت

اران در سطح جهان قرار گرفته و تحقیقات و سیاستگز
مینه ابعاد مختلف این نوع نظام هاي وسیعی در ز

اي رو به تولیدي پایدار انجام شده و به طور فزاینده
 گسترش است که از آن جمله می توان به مطالعۀ

javascript:void(0)
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)Mirsalim, 2015( ها نشان داد که اشاره کرد، نتایج آن
بین سه متغیر نگرش به کشاورزي ارگانیک، میزان 

-ت فنی و میزان بههاي دریافت اطالعااستفاده از کانال
کارگیري عملیات کشاورزي ارگانیک با پذیرش آن در 
بین کشاورزان استان البرز همبستگی مثبت و معنی 

 ,Soltani & Alikhani نتایج تحقیقداري وجود دارد. 

اقتصادي موثر بر  -در بررسی عوامل اجتماعی )(2014
پذیرش کشاورزي ارگانیک در ایران، نشان داد که نگرش 

رزان، تجربه، سن و جنسیت، درآمد، میزان تولید و کشاو
-خدمات ترویجی و حمایت ،سطح زیر کشت و در نهایت

 هاي دولتی بر پذیرش کشاورزي ارگانیک موثر هستند.
 Chang Hwan, et al. (2014)  در پژوهشی تمایل

کشاورزان به تغییر و روي آوردن به کشاورزي ارگانیک را 
کار در کره جنوبی بررسی کشاورز برنج  200در بین 

ها حاکی از آن است که اگر درآمد کردند. یافته
(واحد پول کره جنوبی)   KRW 107369کشاورزان از 

کیلوگرمی  40به ازاي هر بسته  KRW 109230 به
برنج افزایش یابد آنها حاضر به تبدیل شدن به کشت 

. با توجه به افزایش )Hwan, 2014( ارگانیک هستند
ز کشاورزي رایج که عالوه بر تخریب محیط استفاده ا

زیست، آلودگی منابع و کاهش تنوع زیستی در 
غذایی و تجمع ها، سبب کاهش کیفیت مواداکوسیستم

شود، استفاده از کشاورزي ها میمواد مضر در آن
 ،گردد. در همین راستاارگانیک بیش از پیش مطرح می

افته بسیاري از کشورها به ویژه کشورهاي توسعه ی
د محصوالت ارگانیک در اقدامات زیادي در جهت تولی

کنندگان و نیز اشاعه فرهنگ مصرف در میان میان تولید
اند. تولید مواد غذایی ارگانیک مصرف کنندگان نموده

هایی است که باالترین رشد را در صنعت یکی از بخش
باشد. همزمان با افزایش تولید مواد غذایی جهان دارا می

ارگانیک، تقاضا براي مصرف محصوالت  محصوالت
 Padel(طور موازي افزایش یافته استارگانیک نیز به

گیري از یک تواند با بهرهشور ایران نیز می. ک),2001
هاي موجود، تولید برنامه هدفمند و با توجه به پتانسیل

اي در محصوالت ارگانیک را افزایش داده و سهم عمده
حصوالت در سطح جهان داشته تولید و عرضه این نوع م

ترغیب و تشویق کشاورزان و شناسایی عوامل  ،باشد. لذا
ها به سمت کشاورزي تاثیر گذار در سوق دادن آن

باید در پی راه حلی ارگانیک بسیار حائز اهمیت است و 
یرش آن توسط به منظور توسعه کشت ارگانیک و پذ

بررسی میزان تمایل  ،لذاتولید کنندگان باشیم. 
کشاورزان نسبت به کشت محصوالت ارگانیک به عنوان 

ترین عامل در فرآیند تولید محصول، حائز اهمیت اصلی
است چرا که مشکالت کشت ارگانیک از دیدگاه 
تولیدکنندگان نیز بررسی شده و عوامل مؤثر بر ترغیب 

 گیرد. آنها نسبت به کشت ارگانیک مورد سنجش قرار می
 

 روش تحقیق
عه براي گردآوري اطالعات مورد نیاز از در این مطال

پیمایش میدانی بر روي تولیدکنندگان خیار استان البرز  
توجه به  به عنوان جامعه آماري استفاده شده است. با

کنندگان خیار (جامعه آماري) محدود بودن تعداد تولید
در این مطالعه از  ،لذا .واحد است 78که تنها شامل 

شده است و کلیه   شماري استفادهروش همه
ان نمونه مورد بررسی قرار تولیدکنندگان خیار به عنو

ند. ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بوده که به گرفت
تکمیل شده  1393روش مصاحبه حضوري در سال 

آوري آمار و اطالعات با استفاده از است. پس از جمع
ات مورد تجزیه و تحلیل قرار هاي توصیفی اطالعآماره
متغیر وابسته در این پژوهش یک متغیر کیفی و . تگرف

دهنده میزان مبلغ تمایل به مجازي است که نشان
دریافت کشاورزان در استان البرز براي کشت محصول 
خیار ارگانیک است که براي تعیین مبلغ پیشنهادي به 

مبلغ به عنوان تمایل  30عنوان تمایل به دریافت، ابتدا 
اي کشت ارگانیک در پیش به دریافت کشاورزان بر

با احتساب مد این مبالغ و با  ،آوري و سپسآزمون جمع
مبلغ  توجه به قیمت فروش محصول در بازار، نهایتاً

به ازاي هر کیلوگرم خیار به عنوان معیاري  ریال 10000
بدین ، براي تقسیم دو گروه از کشاورزان استفاده شد

و یا کمتر از  ریال 10000معنی که کشاورزانی که گزینه 
داراي تمایل  ،اندآن را به عنوان تمایل به دریافت پذیرفته

-ها عدد صفر اطالق میمتر بوده که به آنبه دریافت ک
شود و به آن دسته از کشاورزانی که مبلغ تمایل به 

است، عدد یک اطالق  ریال10000ها بیش از دریافت آن
از  با توجه به گسسته بودن متغیر وابستهشده است. 

مدل مدل الجیت براي تخمین مدل استفاده شده است. 



 1396، 3 ، شماره48-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران           372

الجیت بر اساس احتمال تجمعی لجستیک بنا نهاده 
شده است. براساس این الگو، احتمال مشارکت یک 
کشاورز در فعالیت مورد نظر که در اینجا پذیرش مبلغ 

است، از  ریال10000تمایل به دریافت کمتر یا برابر با 
 گردد:    رابطه زیر محاسبه می

)1( 

  
 

احتمال پذیرش مبلغ تمایل به که در آن  
رابطه تابعی،  F،امiدریافت کمتر توسط کشاورز 

 nعرض از مبدا مدل، شاخص واکنش کشاورز،
متغیر هاي توضیحی مدل که تعداد کل مشاهدات، 

اجتماعی  -از خصوصیات اقتصادي شامل مجموعه اي
عدد نپر(مبناي لگاریتم  eشماره کشاورز،  iکشاورز، 

پارامترهاي مورد برآورد مدل می باشند. طبیعی) و 
( شاخص واکنش) یک متغیر  در مدل الجیت، 

تصادفی است که احتمال وقوع متغیر وابسته را پیش 
اي مانند  از آستانه بینی می کند. اگر مقدار 

بیشتر باشد، کشاورز جزء پذیرندگان مبلغ تمایل به 
 دریافت کمتر است و در غیر این صورت مبلغ تمایل به
دریافت بیشتر را می پذیرد. این شاخص براي یک 

 آید:دست میکشاورز به صورت زیر به
)2( 

 
 

دهد، براي وق نشان میهمانطور که رابطه ف
 ود:محاسبه  باید ابتدا مدل رگرسیونی زیر برآورد ش

)3 (                                                          
                        

         
 وبا به کارگیري پارامترهاي برآورد شده مدل  ،سپس

براي هر کشاورز مقادیر متغیرهاي توضیحی، مقدار  
-یک از متغیر محاسبه گردد. در این مدل اثر نسبی هر

) بر روي احتمال پذیرش مبلغ تمایل هاي توضیحی (
ر گیري از مدل نسبت به متغیبه دریافت با دیفرانسیل

 صورت زیر قابل محاسبه است:   توضیحی به

                                                                            
              )4(

 
 

           
 

احتمال وقوع متغیر وابسته و   که در آن
چنانچه بردار متغیر هاي توضیحی مدل است. 

پیشتر اشاره گردید، مدل الجیت یک مدل واریانس 
 ایب آن، روشبراي برآورد ضر ،ناهمسان است. بنابراین

حداقل مربعات معمولی کارایی ندارد و باید از روش 
 تفسیر در الگوي الجیت .حداکثر درستنمایی بهره گرفت

شود زیرا ضرایب رگرسیون به صورت مستقیم انجام نمی
یابد کننده افزایش میبینیکه یک متغیر پیشزمانی

-یشتغییر در احتمال عالوه بر اینکه وابسته به ارزش پ
 . ازکننده است به سایر متغیرها نیز وابستگی داردنیبی

 ،بنابراین .آنجا که این تغییر در احتمال ثابت نیست
 شود و صرفاً تفسیر ضرایب به صورت مستقیم انجام نمی

هاي عالمت ضرایب جهت تغییر احتمال براي گروه
 گردد. به همین دلیل ازابتدایی و انتهایی مشخص می

ال نهایی به منظور اثر تغییر احتم مفهومی به نام اثر
یر وقوع هر یک از طبقات در اثر تغییر مقدار واحد متغ

بدین معنا که اگر مقدار گردد. توضیحی استفاده می
 متغیر یک واحد تغییر نماید و یا در مورد متغیرهاي

ل موهومی از وضعیتی به وضعیت دیگر تغییر کند، احتما
ب یافت کمتر را انتخااینکه کشاورز مبلغ تمایل به در

 ):Judge,1988(واحد افزایش می یابد کند چند 

)5( 
                               

 
 

 احتمال نهایی الگوي لوجیت ، که در آن
بیانگر متغیر  تابع چگالی احتمال براي توزیع نرمال، 

متغیر می باشد  پارامتر این متغیر ام و توضیحی
وابسته در این پژوهش یک متغیر کیفی و مجازي است 

دهنده میزان مبلغ تمایل به دریافت کشاورزان که نشان
در استان البرز براي کشت محصول خیار ارگانیک است 

هاي توضیحی عبارتند از: میزان تجربه (سال)، و متغیر
شغل اصلی،  =1کشاورز (تحصیالت (سال)، شغل اصلی 

(نفر)، سطح  شغل فرعی)، تعداد اعضاي خانواده =صفر
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(هکتار)، قیمت فروش یک کیلوگرم  زیر کشت
)، عملکرد(تن در هکتار)، درآمد حاصل از ریالخیار(

اي، گلخانه =1( )، محیط کشتریال(میلیون  کشت خیار
هاي تجزیه و تحلیلباشند، زمین زراعی) می =صفر

انجام شده   Shazam 10استفاده از نرم افزار مربوطه با 
 است.

 نتایج و بحث
دست آمده، میانگین سن هبر اساس نتایج ب

 35اي و زراعی مورد مطالعه به ترتیب خیارکاران گلخانه
سال است که حاکی از جوان بودن جامعۀ آماري  37و 

منظور انتخاب توان از این ویژگی مثبت بهاست و می

عنوان جامعۀ هدف استفاده نمود. العه بهجامعۀ مورد مط
اي میزان تجربه کشاورزي نیز در بین خیارکاران گلخانه

سال و در میان خیارکاران زراعی در حدود  13در حدود 
تر بودن با تجربه دهندةسال است، که نشان 19

داران است. عالوه بر خیارکاران زراعی نسبت به گلخانه
میان خیارکاران گلخانه اي این میانگین سطح سواد در 

سال است و  11سال و در میان خیارکاران زراعی  13
داران در جامعه آماري توان نتیجه گرفت که گلخانهمی

مورد مطالعه از سطح تحصیالت باالتري نسبت به زمین 
متوسط تعداد اعضاي  ،داران برخوردار هستند. همچنین

 آمد.دست هنفر ب 4خانواده نیز در هر دو گروه 
 

  خیارکاران فردي خصوصیات -1جدول
 زراعی ايگلخانه شرح

 انحراف معیار متوسط انحراف معیار متوسط
 9/39 37/16 9/4 35/5 سن کشاورز(سال)

 11/77 18/7 9/42 12/7 تجربه(سال)

 3/11 11/16 3/16 12/7 )التحصیالت(س
 1/65 4 1/55 4 تعداد اعضاي خانواده(نفر)

 اي تحقیقمأخذ: یافته ه
 

 ،در خصوص آشنایی کشاورزان با کشت ارگانیک
درصد  42دهد که در حدود ) نشان می2نتایج جدول(

کشاورزان در زمینه مدیریت مزارع ارگانیک آشنایی 
درصد هم  44کمی داشته و یا اصالً آشنایی ندارند و 

توان آشنایی خود را در حد متوسط اعالم کرده اند و می
 آگاهی کشاورزان در این زمینه نتیجه گرفت عدم 

تواند منجر به امتناع کشاورزان شود و حتی در می
تواند ضررهاي صورت روي آوري به کشت ارگانیک می

در خصوص  ،ها کند. عالوه بر اینفراوانی را متوجه آن
ه و قاضاي محصوالت ارگانیک، نحوه ارایمیزان عرضه و ت

درصد  40بازار این نوع محصوالت،  ،طور کلیبه

ها اصًال درصد از آن 23کشاورزان آشنایی کمی داشته و 
آشنایی با بازار فروش ندارند که نشان از عدم اطالع 

-، میرسانی و آگاهی سازي در این زمینه است. بنابراین
توان نتیجه گرفت که بخش اعظمی از عدم تمایل به 

ل یک در نزد کشاورزان عالوه بر مسایکشت ارگان
م آگاهی در این زمینه است. این عدم اقتصادي، عد

آگاهی در خصوص مقررات کشاورزي ارگانیک نیز صادق 
درصد از کشاورزان اطالع کمی از  36است به نحوي که 

مطالب ذکر شده لزوم  ،این قوانین دارند. در مجموع
توجه به مقوله آگاهی رسانی و ترویج و توسعه 

    نماید. خصوصیات این نوع کشت را گوشزد می
 

 
 میزان آشنایی کشاورزان با ارگانیک -2جدول

 خیلی زیاد(درصد) زیاد(درصد) متوسط(درصد) کم(درصد) عدم آشنایی(درصد) شرح
 5 9 44 23 19 آشنایی با مدیریت مزارع ارگانیک

 4 5 28 40 23 آشنایی با بازار فروش محصوالت ارگانیک
 5 9 29 36 21 آشنایی با مقررات کشاورزي ارگانیک

 مأخذ: یافته هاي تحقیق
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هاي زراعی کشاورزان نیز نتایج در خصوص ویژگی
 180ها در حدود عملکرد در گلخانهکه دهد نشان می

هاي زراعی این تن در هکتار است در حالی که در زمین
 ،طبع آنتن در هکتار است و به 61میزان در حدود 

  تن و در 108میزان متوسط تولید در گلخانه ها 

 ،تن است. عالوه بر این 44هاي زراعی در حدود زمین
ها نتایج نشان داد که متوسط سطح زیر کشت در گلخانه

متر مربع که برابر با  7000هاي زراعی در حدود و زمین
 باشد. می ،هکتار است 7/0

 
  خیارکاران هاي زراعیویژگی -3جدول

 زراعی ايگلخانه شرح
 حداکثر حداقل  متوسط حداکثر حداقل متوسط

 44 4/3 1/44 800 10 108/1 میزان تولید(تن)
 2 2/0 0/73 4 05/0 74/0 سطح زیر کشت(هکتار)
 35000 17000 25/61 450000 70000 179/3 عملکرد(تن بر هکتار)

 9000 4000 8240 15000 3000 13500 هزینه تولید یک کیلوگرم(ریال)
 21000 6000 10063 25000 5000 13000 )قیمت فروش یک کیلوگرم خیار(ریال

23/3 61 8000 80 226 درآمد (میلیون ریال)  5/58  
 مأخذ: یافته هاي تحقیق 

 
بر طبق انتظار، میزان  همانگونه که مشخص است

هاي زراعی است ها بسیار بیشتر از زمینتولید در گلخانه
ها که متوسط سطح زیر کشت در گلخانهو با توجه به این

هاي زراعی تقریباً با هم برابر است، همانطور که زمینو 
دهد این افزایش در تولید به علت افزایش نتایج نشان می

نتایج  ،عملکرد محصول در محیط گلخانه است. همچنین
حاکی از آن است که متوسط هزینه تولید ) 3جدول (

است  ریال13500اي در حدود یک کیلوگرم خیار گلخانه
به ازاي  ریال 13000طور متوسط ن بهو قیمت فروش آ

اي هر کیلوگرم است. درآمد حاصل از فروش خیار گلخانه
 ریالمیلیون  220طور متوسط برابر در هزار متر مربع به

اي نیز برآورد شده است. در خصوص محصول خیار بوته
متوسط هزینه تولید به ازاي هر کیلوگرم در حدود 

به  ریال 10000 ریباًو قیمت فروش آن تق ریال 8240،
ازاي هر کیلوگرم برآورد شد و درآمد حاصل از فروش 

طور اي در هزار متر مربع زمین زراعی، بهخیار بوته
است. با توجه به  ریالمیلیون  60متوسط در حدود 

نتایج، هزینه تولید خیار در گلخانه به علت باالتر بودن 
ه تولید هزینه فرصت سرمایه در گلخانه، بیشتر از هزین

توان نتیجه گرفت، براي در زمین زراعی است و می
کشاورزانی که مالک زمین نیستند، احداث سازه گلخانه 
و تولید در آن به صرفه نیست. در خصوص قیمت فروش 

علت بازار پسندي اي بهمحصول نیز، محصوالت گلخانه
بیشتر به لحاظ شکل ظاهري، قیمت باالتري نسبت به 

ارند، هرچند این تفاوت خیلی زیاد نیست اي دخیار بوته
ولی تفاوت در درآمد به ازاي هر هزار متر مربع مقدار 
قابل توجهی است که به علت تفاوت در میزان عملکرد و 
طبعاً میزان تولید، در دو محیط گلخانه و زمین زراعی 
است، عالوه بر عملکرد باالتر محصول در گلخانه، باید به 

نمود که دورة برداشت در محیط این مهم نیز توجه 
در حالی که در زمین زراعی این  ؛ماه است 3گلخانه 

، مقادیر )4(روز است. در جدول  45تا  30دوره بین 
 ه شده است. ها ارایمتغیر وابسته و فراوانی هریک از آن

 
 فراوانی مشاهدات در متغیر وابسته -4جدول

درصد  فراوانی متغیر وابسته
 فراوانی

یل به دریافت مبلغ کمتر یا برابر با = تما0
 ریال 10000

28 36 

 10000= تمایل به دریافت مبلغ بیشتر از 1
 ریال

50 64 

 100 78 مجموع

 مأخذ: یافته هاي تحقیق
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درصد از جامعه  34 گونه که مشخص استهمان
آماري گزینه اول (تمایل به دریافت مبلغ کمتر از 

م (تمایل به دریافت درصد گزینه دو 64) و ریال 10000
این  اند،) را انتخاب کردهریال 10000مبلغ بیشتر از 

دهد که اکثر تولیدکنندگان انتظار نتایج نشان می
به ازاي تولید  ریال 10000دریافت مبلغ بیش از 

-هرکیلوگرم خیار ارگانیک را دارند. بر اساس نتایج به
دل، ضرایب متغیرهاي شغل، دست آمده از برآورد م

کشت، قیمت فروش، میزان عملکرد و درآمد زیر سطح
اند. متغیر دار شدهکشاورزان از لحاظ آماري معنی

که بیان کننده وضعیت محیط کشت  Positionموهومی  
دار اي یا زراعی بوده از لحاظ آماري معنیاز لحاظ گلخانه
دهنده این است که تفاوت در محیط نشده و نشان

دریافت کشاورزان براي کشت کشت، تأثیري بر تمایل به 
ارگانیک خیار ندارد، به همین دلیل از آوردن اثرات 
متقابل متغیرها خودداري شده است. میزان تجربه از 

دار نشده، ولی عالمت منفی آن نشان لحاظ آماري معنی

دهد که هرچه میزان تجربه کشاورزان بیشتر باشد، می
احتمال  ،عبارتیها کمتر است و یا بهتمایل به دریافت آن

قرار گرفتن آنها در گروه، با تمایل به دریافت مبلغ کمتر 
 Malek( بیشتر است، که با نتایج ریال 10000از 

Saeedi, et al., 2010 ( و)Ghorbani, et al., 2015( 
مطابقت دارد. تحصیالت نیز همانند تجربه از لحاظ 

دار نشده و داراي عالمت منفی است که آماري معنی
دهد با افزایش میزان تحصیالت کشاورزان، ان مینش

 ،عبارتییابد و یا بهها کاهش میتمایل به دریافت آن
احتمال انتخاب گزینه تمایل به دریافت مبلغ کمتر از 

یش با افزا یابد.ها افزایش می، از سوي آنریال 10000
ها آگاهی و دانش آن سطح تحصیالت کشاورزان، متعاقبأ

افته و بحث ارگانیک و اهمیت کشاورزي به نیز افزایش ی
تر پذیرفته و به اهمیت موضوع بیشتر این شیوه را آسان

تمایل به دریافت مبلغ کمتري براي تولید  ،لذا .واقفند
  )Mirsalim, 2015(محصول ارگانیک دارند، که با نتایج 

 ) مشابهت دارد. Sadeghi, 2013و (
 

 نتایج برآورد مدل الجیت -5جدول 

 ضرایب شرح متغیر ها
انحراف 

 استاندارد
 آماره

t-student 
کشش نسبت به 

 میانگین
 اثر نهایی

Expe 0/001 -03/0 -0/34 0/02 -0/006 میزان تجربه کشاورزي- 
Educ 0/002 -03/0 -0/15 0/06 -009/0 میزان تحصیالت- 

Job 27/0 - 2/64** 0/43 1/15 شغل 
Fam 0/02 -12/0 -0/73 0/12 -0/09 تعداد اعضاي خانواده- 
Area 0/51 57/0 3/006*** 0/77 2/33 سطح زیر کشت خیار 
Cost 0/0003 -32/0 -1/20 0/001 -0/0014 هزینه تولید- 
Price 0/0004 81/0 2/83** 0/0007 0/002 قیمت فروش 
Yield 0/002 39/0 2/23** 0/004 0/009 عملکرد 

Income 0/003 -54/0 -3/48*** 0/004 -0/015 درآمد- 
Position 0/145 - -1/12 0/74 -0/83 محل کشت- 
Constat 54/0 -1/20 1/35 -1/63 عرض از مبدأ- - 

MC Fadden R2 = 0/13                      CHOW R2= 0/15 
Maddalas R2 = 0/16                  Percentage of Right Prediction = 0/68 
CRAGG-UHLER R2 =0/22        Log of Likelihood Function = -88/07 
ESTRELLA R2 = 0/17                
Likelihood Ratio Test = 27/5391       P-Value = 0/002          1 معنی داري در سطح  %   

   معنی داري در سطح پنج درصد. **معنی داري در سطح یک درصد.  *** مأخذ: یافته هاي تحقیق
 

دار درصد معنی 5ی شغل در سطح متغیر موهوم
دارد که باشد، عالمت مثبت این متغیر بیان میمی

ها کشاورزي است، تمایل به افرادي که شغل اصلی آن
را به ازاي  ریال 10000دریافت مبلغ بیشتر از 
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هرکیلوگرم خیار ارگانیک دارند. با توجه به اینکه افرادي 
از کسانی  هاست خیلی بهترکه کشاورزي شغل اصلی آن

-ها محسوب میکه کشاورزي به عنوان شغل فرعی آن
هاي این حرفه آشنا هستند و شود با مشکالت و سختی

چون اغلب اقشار آسیب پذیري بوده و عمدتًا کشاورزي 
هاست، به منظور تغییر در نوع تنها منبع درآمدي آن

-کشت و ریسکی که متوجه این کار است ترجیح می
ر را به عنوان تمایل به دریافت به مبلغ بیشتتا دهند 

جهت کشت ارگانیک محصول خیار بپذیرند تا جبرانی 
براي خسارت احتمالی باشد. تفسیر مستقیم کشش 
متغیر موهومی شغل به لحاظ ماهیت موهومی بودن مد 
نظر نبوده و اثر نهایی آن باید مورد تفسیر قرار گیرد. اثر 

این متغیر از  دهد که با افزایشنهایی شغل نشان می
حالت صفر به حالت یک میزان احتمال تمایل به دریافت 

احد افزایش می یابد و 27/0 ریال 10000مبلغ بیشتر از 
و  )Ghorbani, et al., 2015(که تطابق نسبی با مطالعات 

)Amirnejad, 2010 .هاي مدل از دیگر یافته) دارد
 دار سطح زیر کشت برلوجستیک تاًثیر مثبت و معنی

تمایل به کشت محصول ارگانیک خیار است، این یافته را 
توان چنین تبیین نمود که با افزایش سطح زیر می

احتمال قرار گرفتن فرد در گروه، با تمایل به  کشت،
به ازاي هرکیلوگرم  ریال 10000دریافت مبلغ باالتر از 

و با افزایش یک واحدي  یابدخیار ارگانیک افزایش می
احتمال اینکه تولید کننده تمایل به سطح زیر کشت 

ریال داشته  10000دریافت مبلغ بیشتر و یا برابر با 
 & Soltani( نتایجیابد که با واحد افزایش می 51/0باشد 

Alikhani, 2014) و (Ghorbani, et al., 2011 ( نیز
ها کنندهمشابهت دارد. نتایج حاکی از آن است که تولید

د از جمله سطح زیر کشت به براي اختصاص عوامل تولی
تولید محصول ارگانیک و کاهش تولید محصول متعارف 
خود، به پذیرش مبلغ کمتر راضی نبوده و به دنبال 
توجیح اقتصادي براي عملکرد خود هستند. با توجه به 

توان بیان نمود که به کشش متغیر سطح زیر کشت می
ازاي یک درصد افزایش در میانگین سطح زیر کشت 

  57/0تمال پذیرش مبلغ تمایل به دریافت بیشتر اح
درصد افزایش خواهد یافت. قیمت فروش نیز تأثیر مثبت 

داري بر تمایل به دریافت کشاورزان براي کشت و معنی

ارگانیک خیار دارد و حاکی از افزایش مبلغ تمایل به 
 دریافت به ازاي افزایش قیمت فروش محصول است.

ت فروش محصوالت ارگانیک که قیمبا عنایت به این
باالتر از محصوالت متعارف است ولی با این وجود 
تولیدکنندگانی که در حال حاضر محصول خود را با 
قیمت مناسبی به فروش می رسانند به آسانی حاضر به 
پذیرش تغییر در شیوه کشت و نوع محصول متعارف 
خود که از میزان نسبی تولید و قیمت آن تا حدودي 

ستند، نبوده و براي پذیرش این ریسک و مطمئن ه
کاهش تولید محصول متعارف خود به دنبال مبلغ بیشتر 
هستند. کشش نسبت به میانگین قیمت فروش نشان 

ازاي یک درصد افزایش طور متوسط به می دهد که به 
قیمت، احتمال پذیرش مبلغ بیشتر به عنوان تمایل در 

 81/0خیار به دریافت کشاورزان براي کشت ارگانیک 
مطالعه  ۀدرصد افزایش می یابد، ، که با نتیج

)Anderson,2005(  مطابقت دارد. همچنین مقدار اثر
نهایی نیز بیانگر آن است که اگر قیمت فروش یک واحد 
افزایش یابد، احتمال پذیرش مبلغ تمایل به دریافت 

واحد افزایش خواهد  0/0004 ریال 10000بیشتر از 
نتایج برآورد الگو حاکی از تأثیر  ،نعالوه بر ای یافت.

دار عملکرد بر میزان تمایل به دریافت مثبت و معنی
کشاورزان براي کشت ارگانیک خیار است. اثر نهایی 

دهد که به ازاي یک واحد افزایش در عملکرد نشان می
میزان عملکرد محصول خیار متعارف، احتمال اینکه 

ر را بپذیرند کشاورزان مبلغ تمایل به دریافت بیشت
با توجه به این مطلب واحد افزایش خواهد یافت.  0/002

که عملکرد در تولید محصول ارگانیک حداقل در سه 
لذا همانطور که  ،یابدسال اولیه دوران گذار کاهش می

پذیرش کشت محصول  همراهیبه دلیل  رفتمیانتظار 
ارگانیک توأم با پذیرش ریسک کاهش در عملکرد 

که این ریسک رسد زمانیی به نظر میمنطق ؛محصول
متوجه محصولی با عملکرد باال است که در حالت معمول 
درآمد مطمئن و سود مناسبی را نصیب تولید کننده 

منظور پذیرش کننده نیز به، تولیدمقابل در کند.خود می
منظور جبران این خسارت و در تغییر شیوه کشت، به

غ بیشتري را به داشتن یک حاشیه امن درآمدي، مبل
کشش  ،عنوان تمایل به دریافت خواستار باشد. همچنین

دارد که به ازاي یک درصد در میانگین عمکرد بیان می
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افزایش در میانگین عملکرد، احتمال پذیرش تمایل به 
درصد افزایش خواهد یافت.  39/0دریافت مبلغ بیشتر، 

دار شده و متغیر درآمد نیز در سطح یک درصد معنی
راي تاًثیر منفی بر تمایل به دریافت براي کشت دا

-ارگانیک است، دلیل این امر را همانطور که انتظار می
گونه تبیین نمود که کشاورزانی که توان اینیرفت م

 ،درآمد بیشتري دارند به دلیل استطاعت مالی بیشتر
تمایل به  ،و لذا تمایل بیشتري به پذیرش خواهند داشت

نسبت به کشاورزانی که درآمد  دریافت مبلغ کمتري
 ؛آسیب پذیرتر هستند ،تري داشته و در نتیجهپایین

دارد که با یک واحد دارند. اثر نهایی درآمد بیان می
افزایش در درآمد احتمال پذیرش مبلغ تمایل به دریافت 

یابد که مشابه نتایج واحد کاهش می 0/003بیشتر، 
)Soltani & Alikhani, 2014) و (Mir lotfy & 

Pahlevan, 2013کشش در ) است. عالوه بر این ،
دهد که با افزایش یک درآمد نیز نشان میمیانگین 

)، احتمال ریالمیلیون 180( درصدي در میانگین درآمد
درصد  54/0پذیرش مبلغ تمایل به دریافت بیشتر، 

  کاهش خواهد یافت.
داري کلی رگرسیون برآورد شده براي بررسی معنی

. مقدار ه استاستفاده شد (LR)ه نسبت راستنماییاز آمار
باشد و می 539/27برابر با  10این آماره در درجه آزادي 

-P( جا که این مقدار باالتر از مقدار ارزش احتمالاز آن

value( کل الگوي برآوردي از  ،لذا باشد.ه شده میارای
درصد  .باشددار میدرصد معنی 1لحاظ آماري در سطح 

است که خود درصد  68/0برابر بینی مدل  صحت پیش
 بازگو کننده خوبی برازش مدل است. 

 اهپیشنهاد
با توجه به این که با توجه به یافته هاي تحقیق  و 

آید، انتظار کشاورزي ارگانیک مبحثی جدید به شمار می
گیران در بخش بر این است که مدیران و تصمیم

و ایمنی غذایی کشاورزي نیز به مباحث تولید غذاي پاك 
طور خاص طور عام و موضوع کشاورزي ارگانیک بهبه

پیشنهاد  ،توجه بیشتري نشان دهند. در همین راستا
-شود که وزارت جهاد کشاورزي با هدف سیاستمی

رسانی اري کشاورزي پایدار و طبیعت محور و آگاهیزگ
-اندیشی و آگاهیدر این عرصه به برگزاري جلسات هم

-ان در مراکز خدمات کشاورزي استانرزرسانی به کشاو
هاي خبري و بروشورهایی در زمینه نامهگاه ها، چاپ

هاي تولید محصوالت ارگانیک بذور ارگانیک و روش
توان از مزارع ارگانیک نمونه می ،اقدام کنند. عالوه بر این

صورت اند استفاده نمود و بهکه دورة گذار را سپري کرده
والت ارگانیک، مبارزه بیولوژیکی عملی روش تولید محص

 کشاورزانبا آفات، میزان تولید و عملکرد محصول را به 
تمهیداتی اندیشیده  تا گرددپیشنهاد می ،لذانشان داد. 

 به منظور از کارشناسان مجربکشاورزان بتوانند شود تا 
-خود بههاي راهنمایی و نظارت بر مزارع و یا گلخانه

از حالت سنتی به ارگانیک،  تغییر در روش کشتمنظور 
 .در مراکز خدمات کشاورزي استفاده نمایند
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