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 وًع مقالٍ: پصيَطی

 

ی از دیذگاٌ داوطجًیان داوطکذٌ کطايرزی ضُرکطايرزی َای  ظرفیتتحلیل 

 داوطگاٌ تثریس

 
 4میىا وامیي  3، ضُریر خرازی2، سمیٍ لطیفی*1حسیه یادآير

 (88/91/99؛ پزيشؽ: 33/99/98)دسيبفت: 

 چکیذٌ
 سا آ  وبسوشدههبي  اػهت   اوولهوطيى   تغييهشا   ثشاثهش  دس رههب   ؿههشي  هبيرمقيت پزيشيآػيت وبهؾ ثشاي ايؿيوه ؿهشي وـبوسصي

مذيشيت انشطي و وبهؾ نمل و انتمبل محلول، مذيشيت ضبيقب  ؿهشي، ثهجود ويفيهت آة و اهبن و ههواي ؿههشهب، استمهبي       دس توا  م 
گونه و دس نهبيت ومه وـبوسصي ؿهشي ثه ثهجود وضهقيت ؿههشونذي و   ويفيت غزا و امنيت غزاي ، مذيشيت حوادث غيش متشلجه و ثحشا 

 ،  تحميهك اص نؾهش ههذف   انزهب  ؿهذ  وـهبوسصي ؿههشي   ههبي  ؽشفيت تحليل ثب هذفتحميك  ثشوص سفتبسهبي مغلوة ؿهشونذي دانؼت  اين
ثهه  دانـهابه تجشيهض   دانـىذه وـهبوسصي  تحميك دانـزويب   هب، اص نوؿ توكيف  اػت  ربمقه آمبسيوبسثشدي و اص لحبػ نحوه گشدآوسي داده

نفهش   348ثهه تقهذاد   گيشي تلبدف  ػيؼتمبتيه ثب اػتفبده اص فشمول وهووشا   ثب سوؽ نمونه دانـزويب    حزم نمونهنذثودنفش  848تقذاد 
انزهب  ؿهذ     Smart PLS و SPSS22افهضاس  هب ثب نش تزضيه و تحليل داده  ارشا ؿذ آصمو  يؾپ  ثشاي ثشسػ  پبيبي  پشػـنبمه تقيين گشديذ
 يههب  آةدس مهذيشيت  ؿههشي  وـهبوسصي  ؽشفيهت  ( مشثوط ثهه  433/19) t( و ممذاس 898/9ثبس فبمل  )نـب  داد وه ثيـتشين  نتبيذ تحليل
  هبي صيشصمين  اػتتغزيه ػفشهثشاي ػغح  

 

  يبث  مقبدال  ػباتبسي، مذلؿهشي ، وـبوسصييوـبوسص ؽشفيت تحليل َای کلیذی: ياشٌ
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 اػتبديبس، گشوه تشويذ و توػقه سوػتبي ، دانـابه تجشيض، تجشيض، ايشا   
 آمواته دوتشي توػقه وـبوسصي، گشوه تشويذ و توػقه سوػتبي ، دانـابه تجشيض، تجشيض، ايشا   دانؾ 8
 وبسؿنبػ  اسؿذ، گشوه تشويذ و توػقه دانـىذه وـبوسصي، واحذ فلو  تحميمب ، تهشا   ايشا  آمواته  دانؾ 1
 آمواته وبسؿنبػ  اسؿذ تشويذ و آموصؽ وـبوسصي، گشوه تشويذ و توػقه سوػتبي ، دانـابه تجشيض، تجشيض، ايشا   دانؾ 4
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 مقذمٍ

اص  دسكذ 68 نهمچني ( UN, 2014ثشػذ )ميليبسد نفش  6ثه ثيؾ اص  8948رمقيت ؿهشي رهب  دس ػبل ؿود ثين  م  پيؾ

 ثه سلم 8988ػبل دس ايشا   رمقيت ؿهشي(  UN, 2018) دؿهشنـين اواهنذ ثو 8989ػبل دس ول رمقيت رهب  

خؾ ثبؿذ وه ثامنيت وم  و ويف  غزا م  ،هب دس اين الوفيى  اص دغذغه ( UN, 2016)نفش اواهذ سػيذ  999/471/68

اص ثبيذ  الضامبًغزاي وبف ،  ينتأمثشاي پبػخاوي  ثه نيبص ربمقه و اموس متوليب   ثنبثشاينفهذه داسد، سا ثش مؼئوليت اين وـبوسصي 

و توره ثه تهذيذهبي  ثو  يؼتصپبيذاسي  ( 3191)مزشدي و همىبسا ،  آوسنذ منبثـ مورود حذاوخش اػتفبده سا ثه فمل

توره ثه (  3196مجتالثه لش  ثيؼت و يىم اػت )كفب و همىبسا ،  مـىال  و دس مشوض مؼبئل ينتش مهماص رمله  محيغ  يؼتص

اػتبنذاسدهبي صنذگ   التضبئب  و الضامب  ارتمبف ، ػيبػ ، التلبدي، ثهذاؿت ، فشهنا  و نيض ثهجودثه دليل پبيذاسي ؿهشهب 

ثخـ  اص توػقه پبيذاس ؿهشي  فنوا  ثهدس ؿهش و حومه وـبوسصي (  3198اػت )يبدآوس و اشاصي، نيض مغشح فشدي و رمق  

 يشنؾهب پشوسؽ گيبهب  و حيوانب  ثب هذف توليذ غزا، محلوال  و نيض ػبيش فقبليت فنوا  ثهاين نوؿ وـبوسصي مغشح اػت  

(  Veenhuizan, 2006ؿود )دس داال و اعشاف ؿهشهب تقشيف م  هب آ هب، فشآوسي محلوال  و ثبصاسيبث  توليذ و فشضه نهبده

ثخؾ ، ؿهشي وـبوسصي دس وـوسهبي دسحبل توػقه اػت  يظهو ثهمقلول توػقه ؿهشنـين  ػشيـ وـبوسصي ؿهشي توره ثه 

و ثه توػقه گزاسد م  شيتأحؿهشي سا تحت بي هثشنبمهاػت وه  ؿهشمحيغ  ارتمبف  التلبدي و صيؼتػيؼتم  يو پويبپبيب 

فشاهم سا امنيت غزاي  توليذ و نيض  غزاي  محل  ثشاي ؿهشهبممبديش منبػت مواد  ونذ ومه م  ارتمبف  و التلبدي ؿهش

وـبوسصي مشتجظ ثب ػباتمب  دس ؿهشهبي اسوپبي  و ؿمبل آمشيىب دس حبل گؼتشؽ اػت وه  ( Bernd et al., 2016) ونذ م 

و وـبوسصي ثشاي توكيف آ  اص مفبهيم  چو  وـت فمودي، وـت ثذو  نيبص ثه صمين صساف ، وـبوسصي تلفيم  ثب ػباتمب  

 يهبي مل  و محل  دس دنيب اهميت ايفبي نمؾ وـبوسصدولت  (Sanyé-Mengual & Specht, 2017) دؿوآػمبن  اػتفبده م 

ايزبد هب ؿبمل توػقه التلبدي محل  )اص عشيك توليذ، انذ  اين ػيبػتهبي متنوؿ ؿهشي سا دسن وشدهؿهشي دس ػيبػت

غزاي ػبلم(، مذيشيت محيظ  ينتأمامنيت غزاي  و تغزيه، اؿتغبل و دسآمذصاي ، توػقه وؼت و وبس(، ثهذاؿت )اص عشيك 

 ايزبد ؿهش ػجض، ثهجود وضقيت آة و هوا و تنوؿ صيؼت ، ثبصيبفت، وبهؾ احش اوولوطيى  صنذگ  ؿهشي( و ي يلهوػ ثهؿهشي )

هبي فشاگيش همچو  ايذص و هبي محشو  ارتمبف ، وبهؾ ثيمبسيگشفتن گشوهفمش، دس نؾش  ثشد  ينثتوػقه ارتمبف  )ثب اص 

 ثب  پـتى  اص مواسد مهم دس مذيشيت ؿهشهب، اػتفبده اص فضبي ي  (,FAO 2007)غيشه، ثهجود تفشيح و آموصؽ( اػت 

وسي انشطي، ثهجود دوا  اص: ثهشه انذ فجبس منبفـ ؿخل  آ   ،ثنذيهبي احذاث ؿذه ثه ؿىل ػجض اػت  دس يه تمؼيم ػباتمب 

 ؿنبات ، دسمب  ػجض، ايزبد فبيك كذا و امىب  توليذ غزا، ايزبد فضبي آسا  تفشيح ، افضايؾ اسصؽ صيجبي ثب  پـتو عول فمش 

منبفـ فموم  آ  ؿبمل ثهجود مذيشيت ػيالة دس ؿهش، وبهؾ احش رضيشه حشاست  ؿهش، ثهجود ويفيت هوا، افضايؾ اسصؽ  و

ه مـخق ؿذ نمونه ثشاي ( ,Sutic 2003)ثبؿذ  و فضبي ػجض ربمقه، امىب  پشدااتن ثه وـبوسصي ؿهشي م ؿنبات  صيجبي 

االليت و همچنين نتبيذ مخجت ػالمت سوح  و رؼم  همشاه ثوده  ،وسيگيبهب  دس محل وبس ثب افضايؾ ثهشهورود وه اػت 

توليذ مواد غزاي ، ثلىه ثب اص عشيك  تنهب نهاي گبصهبي گلخبنهوبهؾ ثه توػقه وـبوسصي ؿهشي   (Giancarlo et al., 2017) تاػ

تب محل ملشف وبهؾ مؼبفت پيموده ؿذه مواد غزاي  دس نتيزه  ممذاس مواد غزاي  اص منبعك وـبوسصي وحمل و نمل وبهؾ 

ػئول پبيتخت ويلومتش مشثـ دس ؿهش  38/83چنبنچه وـبوسصي ؿهشي دس ػغح همچنين گضاسؽ ؿذه اػت وه  ونذ ومه م 

-Gwanد )ومه اواهذ وشدس ػبل  CO2اي گبص گلخبنهميليو  تن  67/33توليذ و انتـبس وبهؾ ذ ثه وشه رنوث  گؼتشؽ يبث

Gyu et al., 2015)   دامنه مهبس نؾش وؼت اص  ،دساتب  ثيـتشميضا  مذاسع ثب دانؾ آموصا  دس يه تحميك مـخق ؿذ وه ،

 ,.Byoung-Suk et al) وضقيت ثهتشي نؼجت ثه مذاسع ومتش ػجض داؿتنذهبي اػتبنذاسد ؿذه نمشا  سيبضيب  و اوانذ  تؼت

(  Zezza & Tasciotti, 2010) آفشين  ونذنمؾتوانذ م دس ؿهش  نبامن  غزاي مـىل ساثغه ثب ؿهشي دس وـبوسصي   (2017

اين ؽشفيت سا وننذ و اؿبسه م ؿهشونذا  و محيظ ؿهشي ثهجود ػالمت آ  ثشاي پتبنؼيل ثه ؿهشي  وـبوسصي عشفذاسا 

 ثهجود التلبديرؼم ، هبي  ثشاي فقبليت ايزبد فشكت، تشويذ انؼزب  ارتمبف ، ثهجود دػتشػ  ثه مواد غزاي  ػبلمؿبمل: 

دس ساثغه ثب موضوؿ تحميك  مب نؾشا  وـوسكبحت  (Angotti, 2015) داننذم  روامـ وم دسآمذسفبه و احيبي  نيتأمؿهشهب، 

گيشي اص رشائم چـم توا  ثخؾچنبنچه فوامل محيغ  موسد توره مؼئوال  ؿهش ثبؿذ، م  هبي متنوف  داسنذ ديذگبهحبضش، 

امشوصه گؼتشؽ فضبي ثبص ؿهشي   (3197، )كحنه و همىبسا  وبػت و دس سونذ ثهجود محيظ ؿهش گب  ثشداؿت هب سااوليه ؿهش

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204615000663
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204615000663
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204615000663
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350614003461


6911/  6/ شماره  61علوم ترويج و آموزش کشاورزي ايران / جلد     

388 

 

پزيشي ؿهش و يى  اص فنبكش ثبفت ؿهش دس رهت وبهؾ آػيت فنوا  ثهگيشد وه فضبي ػجض لؼمت افؾم آ  سا دس ثش م 

ثخـ  ثه (  رهت تقبدل3194وره اػت )ػفيذي و ضشغبم ، هبي عجيق  موسد تثشاثش ثحشا افضايؾ وبساي  ثبفت ؿهشي دس 

هبي آموصؿ ، فضبي ػجض و غيشه الص  ػبصي وبسثشيسيضي و متقبدلهب و ػبات و ػبص و فمشا  ؿهشي، ضشوس  ثشنبمهوبسثشي

و مزيش اسدوبن ،  صاده مياثشاه) ؿهش ضشوس  داسد محيغ  يؼتصهمچنين حفؼ اساض  وـبوسصي دس چبسچوة ضواثظ  اػت 

تهشا   88محلوال  وـبوسصي و محلوال  مشتـ سا دس منغمه  ينتأمتوا  امىب  افضايؾ ؽشفيت صيؼت ، م  منؾوس ثه ( 3188

محبػجه اسصؽ التلبدي تفشرابه ثبك فبتح وشد ثب تخمين تمبضبي مىب  تفشيح  و (  3197نمود )لبدسي و همىبسا ،  فشاهم

نتيزه گشفته  پظوهـ ،دس  ( 3194ه اػت )كبلح و همىبسا ، ػبالن عوس ثهسيبل 318789999مقبدل  وننذگب ملشف مبصاد سفبه

هبي گزؿته توانبي   هب، توانبي  واونؾ لبثل اتىب نذاسد و اػتشاتظيؿذ وه ػبصمب  ؿهشداسي دس ممبثل تهذيذهب و فشكت

همچنين ادامه وضـ   ممبثله موفك ثب تهذيذهبي محيغ  اص عشيك وـبوسصي ؿهشي سا نذاسدهب و ثشداسي منبػت اص فشكت ثهشه

تغييش دس ساهجشدهبي توػقه وـبوسصي ؿهشي  ،اص اين سو  وننذه آينذه سوؿن ثشاي توػقه وـبوسصي ؿهشي نيؼتمورود تضمين

همچنين تحميك دياش   (3198وس و همىبسا ، پ ػت )ول هب و ارتنبة اص تهذيذهب ضشوسي اثشداسي اص فشكتثشاي ثهجود ثهشه

و  اػت وـبوسصي ؿهشياص رمله فوامل محذودوننذه  "و ممبمب  مذيشا  آگبه  فذ "و "ثبال هبيهضينه"نـب  داد وه 

 و مبل "، "فن "، "و ػيبػت ممشسا "، "حمبيت"، "صيشػبات"، "پشوسؽ تحميمب  و آموصؽ" فبمل هفتتوره ثه  ضشوس  ثه

يى  اص فوامل اكل  همچنين   (Pourjavadi et al., 2013) ونذم  يذتأوثب وـبوسصي ؿهشي دس ساثغه  "فشهنا " و "التلبدي

تلخيق و  ( 3194پبيه و وشم ، )اوا  دس گؼتشؽ توػقه پبيذاس روامـ، مذيشيت كحيح دس اػتفبده اص پؼبة ؿهشي اػت

هبي توانذ داساي ؽشفيتمـخق م  دس ؿؾ حوصهدهذ وه وـبوسصي ؿهشي ثنذي نتبيذ تحميمب  انزب  ؿذه نـب  م رمـ

 ( 3 نابسهثش صنذگ  ؿهشي ثبؿذ ) مؤحش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 کطايرزی ضُریَای ظرفیتمذل تجرتی  وگارٌ -1 وگارٌ

 

 ،نبؿنباته اػت  چنبنچه اين نوؿ وـبوسصي ثه ربمقه مقشف  گشددايشا  اي اص ربمقه ثشاي ثخؾ فمذه يجبًتمشوـبوسصي ؿهشي موضوؿ 

آ  سا فشاهم  بهبي ؿغل  و وؼت و وبس مشتجظ ثػبصي ثشاي ثشا  صمينهمورجب  تغييش ناشؽ مشد  نؼجت ثه آ  و نيض امىب  فشكت

ثب هبي  وه وـبوسصي ؿهشي ثشاي ثهجود فضبي صنذگ  ؿهشي داسد اغلت موسد غفلت لشاس گشفته اػت  نمبيذ  اص ػوي دياش ؽشفيتم 

کطايرزی 

 ضُری

 اقتصادیيضؼیت 

 تُثًد يضؼیت ضُر

 تقًیت جایگاٌ کطايرزی

 تُذاضتیيضؼیت 

 اجتماػیيضؼیت 
 َای سطحیمذیریت آب
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ورود احشا  غيش لبثل انىبس وـبوسصي ؿهشي ثش صنذگ  ؿهشونذا ، ؿواهذ حىبيت اص ثشداؿت كحيح اص مفهو  آ  دس ربمقه نذاسد  دس 

 حبئض اهميت اػت داسنذ  سا ؿهشيوه ثيـتشين استجبط مفهوم  و وبسوشدي ثب وـبوسصي وـبوسصي دانـزويب  ديذگبه  اين ميب  دسن

ضمن  و غيش مؼتميم ثه دنجبل رلت توره نؼجت ثه اسصؽ و  عوس ثهو آ  اينىه يه مملود ول  داؿت تحميك حبضش  ،دس اين ساػتب

هبي ؽشفيت تحليل اين مغبلقه، ول هذف   همچنين اهميت وـبوسصي ؿهشي اص اثقبد مختلف دس ثين دانـزويب  وـبوسصي ثود

 آ  فجبس  ثودنذ اص: ااتلبك اهذاف  و وـبوسصي ؿهشي

 هبي مختلف صنذگ  ؿهشيوـبوسصي ؿهشي دس ثخؾ يشتأحدسثبسه ثنذي نؾشا  دانـزويب  اولويت -3

 هبي وبسثشديرهت اسائه توكيه ثش اثقبد موسد مغبلقه، ميضا  احشگزاسي وـبوسصي ؿهشي تقيين -8

 فشضيب  تحميك ثه ؿشح صيش ثودنذ: ثشاي اين منؾوس

 ؛وـبوسصي ؿهشي ثش وضقيت التلبدي دس ؿهش احش داسد -3

 ؛ارتمبف  دس ؿهش احش داسدوـبوسصي ؿهشي ثش وضقيت  -8

 ؛توانذ مورت ثهجود وضقيت ؿهش گشددوـبوسصي ؿهشي م  -1

 ؛وـبوسصي ؿهشي ثش وضقيت ثهذاؿت  دس ؿهش احش داسد -4

 ؛ وػغح  احش داسد يهب آةوـبوسصي ؿهشي ثش مذيشيت  -8

 احش داسد  ربمقهوـبوسصي دس  فموم  تمويت ربيابهثش وـبوسصي ؿهشي  -6

 ريش پصيَص

  آصمبيـ ( اػتهب، اص نوؿ توكيف  )غيشاص نوؿ وبسثشدي و اص لحبػ گشدآوسي داده ،ثب توره ثه هذف ،وم  ،تحميك اص نؾش مبهيتاين 

 ( 3)رذول  دانـىذه وـبوسصي دانـابه تجشيض ثودنذتحليال  تىميل  دانـزويب   ربمقه آمبسي آ  ؿبمل

 

 
 1396-1397سال در  کطايرزیتحصیالت تکمیلی داوطکذٌ داوطجًیان جامؼٍ آماری تًزیغ  -1جذيل 

 حجم ومًوٍ تؼذاد کل مقطغ

 338 611 اسؿذ

 19 838 دوتشا

 348 848 رمـ

 

 9718/9مقبدل دسكذ  8ح دلت احتمبل  مغلوة دس ػغ پشػـنبمه انزب  ؿذ  19ثب تىميل دانـزويب  پشػـنبمه آصمو  پيؾ

  ثه دػت آمذنفش  348عجك فشمول وووشا  حزم نمونه   محبػجه گشديذ
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پشػـنبمه  يلهوػ ثههب آوسي دادهرمـ تلبدف  ػيؼتمبتيه انزب  ؿذ  كوس  ثهگيشي نمونه ،ثب توره ثه فهشػت اػبم  دانـزويب 

گويه(، مذيشيت  6گويه(، ثهذاؿت  ) 6گويه(، ثهجود ؿهشي ) 7گويه(، ارتمبف  ) 6التلبدي ) خؾث ؿؾمتـىل اص  هػبات-محمك

ثيـتش  ي آؿنب منؾوس ثهدس اثتذاي پشػـنبمه مزضا انزب  ؿذ  گويه  1وـبوسصي ثب ربيابه گويه( و ثخؾ تمويت  4آة ػغح  )

شاي عشاح  ث پبػخاويب  ثب موضوؿ تحميك، توكيف  اص وـبوسصي ؿهشي ثب روش اثقبد و ملبديك آ  دس صنذگ  ؿهشي اسائه ؿذ 
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ؿذه و مـوس  ثب متخللب  موضوؿ، ثب  پغ اص ثشسػ  ربمـ ادثيب  موضوؿ تحميك، رؼتزو دس نتبيذ تحميمب  انزب  هبپشػـنبمه

دس نهبيت وه ثه فمل آيذ  دانـزويب هبي ميذان  و ملبحجه غيشسػم  ػق  ؿذ تب ؿنبات ول  اص ديذگبهاػتفبده اص تىنيه مـبهذه 

اػتب   يرهبد وـبوسصػه تن اص وبسؿنبػب  ػبصمب   ػنزؾ سواي  محتواي ، نمغه نؾشا رهت پشػـنبمه اوليه عشاح  گشديذ  

دسيبفت و اكالحب  الص  دس پشػـنبمه  "فضبي ػجض"ه دس گشوه آموصؿ  ويظ هث دانـىذه وـبوسصياػبتيذ اص  نفشآرسثبيزب  ؿشل  و پنذ 

  (8رذول ) عيف ليىش  ثود ػؤاال ثشاي  وشونجبخ يآلفباوليه افمبل گشديذ  ػنزؾ پبيبي  اثضاس تحميك ثب ضشيت 

 

 
 پرسطىامٍاجسای کريوثاخ  مقذار آلفای -2جذيل 

 ممذاس آلفب نحوه ػنزؾ تقذاد ػبصه سديف

 88/9 عيف ليىش  6 التلبدي 3

 88/9 عيف ليىش  7 ارتمبف  8

 83/9 عيف ليىش  6 ثهجود ؿهشي 1

 98/9 عيف ليىش  6 ثهذاؿت  4

 89/9 عيف ليىش  4 مذيشيت آة ػغح  8

 99/9 عيف ليىش  1 وـبوسصي ربيابه تمويت 6

 

يل يبث  مقبدال  ػباتبسي اص نوؿ تحلمذلتىنيه و  Smart PLS و SPSS22افضاسهبي نش هب ثب اػتفبده اص تزضيه و تحليل داده

هبي ػبصي مقبدال  ػباتبسي وه سوؽهبي مذلاػتفبده اص نؼل اول سوؽالص  ثه روش اػت وه زب  ؿذ  ان تأييذيفبمل  

 چو  ي افضاسهب نش هب و غيشه ثود وه توػظ ورود تقذاد صيبد نمونه، نشمبل ثود  توصيـ دادهنيبصمنذ محوس هؼتنذ -وواسيبنغ

LISREL  وAMOS  محوس  -وه مولفهمقبدال  ػباتبسي  يبث هبي مذلسوؽنؼل دو  ثب اين وكف مضيت نؼج  د  وؿانزب  م

ذاسنذ هب نيبص ن، ثه حزم ثبالي نمونه و نشمبل ثود  توصيـ دادهنذاه( تغييش نب  دادPLSو ثه سوؽ حذالل مشثقب  رضئ  ) هؼتنذ

 ( 3198داوسي و سضبصاده، )

 تحثَا ي  یافتٍ

ص  دسكذ(  9/68نفش ) 398اص نؾش رنؼيت ػبل ثود   19/8و انحشاف مقيبس  88/88 ثب ميبناين 88- 14ثين دانـزو ػن پبػخاويب  

( دسكذ 7/88نفش ) 18( اص دانـزويب  موسد مغبلقه ؿهش ثود  دسكذ 7/79نفش ) 338ثودنذ  محل تولذ مشد  دسكذ( 3/13نفش ) 16و 

 89ثب فلو  دام ، ابوـنبػ  و آثيبسي ب ثذين نحو ثود وه هدانـزويب  گشوهفشاوان  گشوه آموصؿ  موسد مغبلقه،  33ثودنذ  اص  متأهل

مزموفه گشوه صسافت ثب دو گشايؾ نفش،  9، تشويذ و توػقه سوػتبي  نفش 38فلو  ثبغجبن  و فضبي ػجض ، نفش 9 ، التلبد وـبوسصينفش

نفش و كنبيـ غزاي   38ػبثك(  آال  ينمبؿنفش، مهنذػ  ثيوػيؼتم )سؿته  9 پضؿى  يبهگنفش،  33اووفيضيولوطي  و نفش 7ثيوتىنولوطي 

احش ثهذاؿت   دس الوفارمبؿ نؾش دانـزويب  مـخق ؿذ وه وـبوسصي ؿهشي هبي مشتجظ ثب اص نؾش ويظگ ثودنذ  نفش  31ثب 

هبي وبهؾ هضينهوـبوسصي ؿهشي دس  يشتأح ،اص نؾش التلبديوـبوسصي ؿهشي ثش وبهؾ آلودگ  هواي ؿهش دس ستجه اول لشاس داسد  

داؿتنذ   يذتأوثهجود وضقيت ؿهشي  دسؿهشي دس اولويت نؾشا  ثود  همچنين ثش صيجبػبصي مقبثش ؿهشي اص عشيك اين نوؿ وـبوسصي 

دس  وثود  نؾش اتفبق ،وم هضينه ثب اػتفبده اص منبثـ آة ثه دليل ػغح  دس ؿهش يهب آةوـبوسصي ؿهشي ثش مذيشيت  يشتأحدس ساثغه ثب 

توانذ ثه تغييش ناشؽ ؿهشونذا  نؼجت ثه وـبوسصي ومه  ساػتبي تمويت وـبوسصي، پبػخاويب  مقتمذ ثودنذ وه وـبوسصي ؿهشي م 

هبي ػبصمب  رهبن  فبئو همؼو اػت دانـزويب  دس ثبة احشا  وـبوسصي ؿهشي ثب ديذگبهنؾشي اص ػوي چنين اتفبق(  1رذول ) نمبيذ

(2007 FAO,)   ومه ثه توليذ مواد غزاي  دس محل، ايزبد  لحبػثه فجبس  دياش، چنبنچه وـبوسصي ؿهشي تشويذ و گؼتشؽ يبثذ اص

تغزيه وبف  و  ينتأمثهجود امنيت غزاي  و ثشاي دسآمذصاي  و وبهؾ فمش،  هبي اؿتغبل و امىب  توػقه وؼت و وبسهبي رذيذفشكت

، ومه وضقيت آة و هواثهجود امىبنب  تفشيح و فضبي الص  ثشاي گزسا  اولب  فشاغت، ثهجود ويفيت ايزبد ؿهش ػجض، ومه ثه ػبلم، 

 شد داؿته ثبؿذ توانذ وبسوم  و غيشههبي ؿهشي افم اص فبضالة و ػيالة احتمبل  آة ثبصيبفتثه 
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 (n;  148) کطايرزی ضُرییر تأث در راتطٍ تاداوطجًیان تىذی وظرات رتثٍ -3جذيل 

زٌ
سا

 
ی ی

صل
ا

 

 فراياوی َا گًیٍ
 ̅ sd c.v. 3 8 1 4 8 

ی
ضت

ذا
تُ

ت 
ؼی

ض
 ي

 33 6 84 49 88 83/1 99/3 13/9 (Heal1ؿهش )وبهؾ آلودگ  هواي 

 38 39 11 89 13 81/1 88/3 14/9 (Heal2ؿهشونذا  )ؼشدگ  فوبهؾ ا

 88 81 84 18 31 98/8 81/3 483/9 (Heal3تش )هبي حل مـىال  ؿهشي چو  صثبله

 89 88 17 81 38 98/1 13/3 488/9 (Heal4وودوب  )ػالمت سفتبس 

 38 37 86 41 89 88/1 36/3 18/9 (Heal5ؿهشونذا  )ثهجود وضقيت دسمبن  

 31 33 14 79 89 47/1 38/3 11/9 (Heal6) ؿهشهبثهجود ويفيت صنذگ  دس 

ت ا
ؼی

ض
ي

ی
اد

ص
قت

 

 ايزبد دسآمذ اص عشيك وـبوسصي ثشاي ؿهشونذا 

(Eco1) 

81 81 81 14 38 98/8 83/3 43/9 

 34 16 89 16 38 94/8 38/3 193/9 (Eco2)  مؼىون يواحذهبافضايؾ ليمت 

 36 18 87 13 6 78/8 99/3 198/9 (Eco3)  مؼىون يواحذهبافضايؾ هضينه ػبات 

 هبي ؿهشي )نؾيش احذاث پبسن(روي  هضينهكشفه

(Eco4) 

8 37 87 49 37 18/1 94/3 13/9 

 89 37 14 88 88 88/1 84/3 17/9 (Eco5) يوـبوسص يال التحل فبسكصاي  ثشاي اؿتغبل

 84 81 43 48 38 91/1 88/3 48/9 (Eco6داس ؿهشي )دسآمذصاي  ثشاي صنب  ابنه

ت 
ؼی

ض
ي

ی
اػ

تم
اج

 

 88 18 19 16 31 81/8 86/3 44/9 (Soci1ؿهشونذا  )افضايؾ مـبسوت ارتمبف  

 88 11 89 19 7 64/8 81/3 466/9 (Soci2)  ارتمبفثهجود استجبعب  و تقبمال  

 89 18 84 86 4 84/8 38/3 464/9 (Soci3)  ارتمبفافضايؾ پبيذاسي سواثظ 

 18 17 48 83 7 46/8 88/3 49/9 (Soci4) يثضهىبسوبهؾ 

 48 89 49 81 8 18/8 87/3 811/9 (Soci5)  ارتمبفايزبد هويت 

 89 88 86 19 37 97/8 83/3 49/9 (Soci6ؿهشونذا  )ثهجود اولب  فشاغت 

 48 89 89 88 8 47/8 11/3 818/9 (Soci7ؿهشونذا  )ؿىوفبي  اػتقذادهبي فشدي 

ًد
ُث

ت
 

ت
ؼی

ض
ي

 
ُر

ض
 

 44 18 18 88 1 83/8 14/3 69/9 (IOU1ؿهش )افضايؾ امنيت فموم  

 38 7 86 88 48 79/1 81/3 11/9 (IOU2) يؿهشصيجبػبصي مقبثش  

 88 8 39 68 17 88/1 18/3 18/9 (IOU3)  مؼىونصيجبػبصي واحذهبي 

 38 89 14 61 36 87/1 83/3 17/9 (IOU4ؿهش )تلغيف هواي 

 38 39 61 18 31 98/1 33/3 16/9 (IOU5ؿهش )ايزبد حغ سضبيت ػىونت دس 

 افضايؾ هماشاي  ؿهشونذا  )دوسي اص فشد گشاي (

(IOU6) 

88 88 69 13 7 78/8 88/3 48/9 

ب
ت آ

ری
ذی

م
ی

ح
سط

ی 
َا

 

اػتفبده اص منبثـ آة ثذو  هضينه ثشاي وـبوسصي 

 (SMW1)هب( آة ثبسا  و سوا  آة يآوس رمـنؾيش )

89 83 81 14 33 88/1 81/3 18/9 

شداؿت ثػغح  ثشاي رلوگيشي اص  يهب آةاػتفبده اص 

 (SMW2) هبي صيشصمين اص ػفشه سويه  ث

88 86 49 19 9 88/8 89/3 48/9 

هبي هبي ػغح  دس تغزيه ػفشه اػتفبده اص آة

 (SMW3) صيشصمين 

88 88 49 19 9 89/8 88/3 44/9 

 19 37 88 87 39 86/8 17/3 48/9 (SMW4) هب يالةػػغح  مخشة و  يهب آةمهبس 

ت
ًی

تق
 

اٌ
یگ

جا
 

ی
رز

اي
ط

ک
 

 8 84 17 81 86 41/1 31/3 18/9 (SOA1) يوـبوسصتغييش ناشؽ ؿهشونذا  نؼجت ثه 

هبي تشغيت ؿهشونذا  ثشاي پشدااتن ثه فقبليت

 (SOA2) وـبوسصي

7 18 19 88 38 87/1 99/3 11/9 

ؿذ  فضبهبي الص  ثشاي آموصؽ وـبوسصي ثه فشآهم

 (SOA3) افشاد

39 37 83 46 38 33/1 83/3 18/9 

 (8ايل  صيبد; ، 4،  صيبد;1;يتب حذود ،  8،  وم;3)ايل  وم;عيف موسد اػتفبده: 

 ( 4اػتفبده ؿذ )رذول  (CR) وشونجبخ و پبيبي  تشويج فبمل ،  گيشي اص ضشايت ثبسهبيهبي انذاصهثشسػ  پبيبي  مذل منؾوس ثه



6911/  6/ شماره  61علوم ترويج و آموزش کشاورزي ايران / جلد     

389 

 

   
 ∑    

 

 ∑     
 
 ∑  

 

اعالفب  مشثوط ثه نحوه دس اين ساػتب، ميضا  پبيبي  تشويج  ثشاي فبمل تمويت ربيابه وـبوسصي ثشاي نمونه محبػجه ؿذ وه 

 ضشيت تشويج  ثه ؿشح صيش ثود:اين محبػجه 

      
                    

                                        
       

 

 t  همچنين ممذاس آمبسه ثود 4/9تمبم  نـبناشهبي مذل ثيؾ اص ممذاس مالن  ،فبمل  اػتبنذاسد ؿذهثبسهبي افضاس اشور  نش ثش اػبع 

اػت   هبي مشثوعهداس ثين نـبناشهب و ػبصهاػت وه حبو  اص ورود ساثغه مقن  96/3همه نـبناشهب نيض ثيؾ اص ممذاس مالن دس موسد 

ممذاس مالن ثه ثذػت آمذ وه ثب توره  7/9هبي مذل ثيـتش اص ثشاي هش يه اص ػبصهممبديش ضشايت آلفبي وشونجبخ و پبيبي  تشويج  نيض 

گيشي مذل اػت  دس مزموؿ، ثب توره ثه اسصيبث  ممبديش ثذػت آمذه ثشاي هش يه هبي انذاصهدهنذه پبيبي  لبثل لجول ثخؾنـب  7/9

انذ توانؼته  اوث ثه منبػج  داؿته و نـبناشهب ىشدفمل مذل گيشيانذاصه ثخؾ، هب آ هبي ػنزؾ پبيبي  و ممذاس مالن ؿباق

مذل مقبدال   1 نابسه) مذلگيشي  هبي انذاصهسواي  يب افتجبس ثخؾ ثشسػ  منؾوس ثه گيشي وننذ هب سا انذاصهيب ػبصه پنهب  متغيشهبي

 اػتفبده ؿذ  AVEاص ؿباق (  ثبس فبملاػتبنذاسد ؿذه  تيضشاػباتبسي احشا  وـبوسصي ؿهشي همشاه ثب 

    
∑   

  

 
 

 نمونه ثشاي فبمل تمويت ربيابه وـبوسصي ثه ؿشح صيش محبػجه ؿذ: فنوا  ثهثذين منؾوس ؿباق يبدؿذه 
 

       
                          

 
       

دهنذه مذل ثه غيش اص ػبصه هبي تـىيلميبناين واسيبنغ اػتخشاد ؿذه ثشاي تمبم  ػبصه ممذاس ؿباقنتبيذ ثذػت آمذه،  ثش اػبع

دهنذه مذل داساي سواي  هماشاي منبػج  هبي تـىيلثنبثشاين اوخشيت ػبصه ،(4)رذول  اػت 8/9التلبدي ثيؾ اص ممذاس مالن 

هبي ػنزؾ ؿباقاص ثب توره ثه اسصيبث  ممبديش ثذػت آمذه ثشاي هش يه  هؼتنذ و همجؼتا  لبثل لجول  ثب نـبناشهبي اود داسنذ 

هب ثب تقبمل ػبصهو گيشي اص سواي  لبثل لجول  ثشاوسداس هؼتنذ هبي انذاصه، مذلهب آ گيشي و ممذاس مالن هبي انذاصهثخؾ سواي 

افضاس ثب توره ثه اشور  نش  ،ي مذلثشاي اسصيبث  ثشاصؽ ثخؾ ػباتبس هب اػت ثب دياش ػبصه هب آ تقبمل  نـبناشهبي اود ثيؾ اص

PLS، هبي اص ؿباقR
Qو  2

R;488/9) هبي التلبديػبصه ثشاي R2ؿباق  تزضيه و تحليل ممبديش نتبيذ ثش اػبعاػتفبده ؿذ   2
2 ،)

R;689/9ارتمبف  )
R;683/9(، ثهجود ؿهشي )2

R;498/9وـبوسصي ) ربيابه تمويت ،(2
 هبي ػغح و ػبصه مذيشيت آة (2

(397/9;R
R ؿباق دهذثذػت آمذ وه نـب  م ( 2

2
ثخؾ ػباتبسي مذل اص ثشاصؽ لبثل لجول  ثشاوسداس اػت  نتبيذ اسصيبث  ثخؾ  

Qػباتبسي مذل ثب ممبديش ؿباق 
هبي هبي مذل ثه غيش اص ػبصه مذيشيت آةس اين ؿباق ثشاي تمبم  ػبصهانيض نـب  داد وه ممذ 2

  بثل لجول  اػتثين  مذل دس حذ نؼجتبً لثنبثشاين لذس  پيؾ ،اػت 38/9ػغح  ثيؾ اص ممذاس مالن 

 
 گیری ي ساختاری مذل مؼادالت ساختاریاوذازٌ َای ارزیاتی ترازش تخصضاخص -4جذيل 

Q2 R2 
AVE  هبػبصه آلفبي وشونجبخ پبيبي  تشويج 

 (Heal) ثهذاؿت وضقيت  868/9 99/9 691/9 - -
 (Eco) التلبديوضقيت  787/9 899/9 488/9 488/9 397/9

 (Soci) ارتمبف وضقيت  888/9 998/9 893/9 689/9 146/9

 (IoU) وضقيت ؿهشثهجود  818/9 878/9 848/9 683/9 134/9

 (SWM) هبي ػغح مذيشيت آة 867/9 93/9 737/9 397/9 976/9

 (SoA) وـبوسصيربيابه تمويت  847/9 997/9 768/9 498/9 898/9
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 GoFمحبػجه ؿذ  ممذاس ؿباق  3 فشمولعجك  GoFگيشي و ػباتبسي، ؿباق ثشاي ثشسػ  ثشاصؽ مذل ول  هش دو ثخؾ انذاصه

ثنبثشاين ثشاصؽ ول  مذل مقبدال  ػباتبسي دس حذ لوي و لبثل لجول   ،اػت 16/9 ثذػت آمذ وه ثيؾ اص ممذاس مالن 88/9ثشاثش 

̅̅             √                                                 اػت  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅̅̅  (      3 فشمول)                          √   

 تررسی ضرایة مؼىاداری ي استاوذارد ضذٌ مرتًط تٍ َر مسیر

ثهذاؿت  ثه وضقيت ثشاي مؼيشهبي  tدهذ وه ممبديش آمبسه نتبيذ حبكل اص ثشسػ  ضشايت مقنبداسي مشثوط ثه هش مؼيش نـب  م 
 ربيابه و تمويت وضقيت ؿهشوـبوسصي ثه ثهجود  ربيابه تمويت ،وضقيت ؿهشالتلبدي ثه ثهجود  وضقيت ارتمبف ،وضقيت 

ثنبثشاين سواثظ  ه مؼيشهب ثيـتش اص اين ميضا  اػت،ومتش و ثشاي ثمي 96/3ارتمبف  اص ميضا  اػتبنذاسد لذس مغلك وضقيت وـبوسصي ثه 
ثب توره داس هؼتنذ  دسكذ مقن  98دس ػغح اعمينب  ؿذه ثشاي ثميه مؼيشهب  چهبس مؼيش يبداص ثين احشا  وـبوسصي ؿهشي ثه غيش 

( و ومتشين 698/9)التلبدي  وضقيت هبي ػغح  ثهمذيشيت آة ثه نتبيذ ثذػت آمذه، ثيـتشين ممذاس ضشيت مؼيش مشثوط ثه مؼيش
وه ممبديش   آنزبي اص ( 1و  8 و نابسه 8( اػت )رذول -989/9ارتمبف  ) وضقيت وـبوسصي ثه ربيابه ممذاس مشثوط ثه مؼيش تمويت

 ،اغ  و نيض ؿذ  و رهت اين ساثغه ثين دو متغيش مىنو  اػت -فل  ي وننذه ساثغهآمبسه ثتب دس تىنيه مقبدال  ػباتبسي ثيب 
وـبوسصي  شيتأح، "التلبديوضقيت ػغح  ثه  يهب آةمذيشيت "ساثغه ثين  ،دس يه نابه ول  ثب توره ثه ممذاس ثتبي مؼيشثنبثشاين 

ؿود  ثه ثيب  دياش، يذ م التلبدي آ  ثش صنذگ  ؿهشي تأيوضقيت احش  خالًهبي ػغح  ؿهش و مؿهشي ثش مذيشيت ثهتش آة
هبي ؿهش ثشاي نمود  ؿشايظ ثشاي پشدااتن ثه وـبوسصي ؿهشي تب حذ صيبدي ثه وبهؾ هضينه شيپز امىب تواننذ ثب  هب م ؿهشداسي
اػت  "هبي ػغح  ثش ثهجود وضقيت ؿهشمذيشيت آة"مؼيش مچنين ساثغه لبثل توره دياش ههبي ػغح  ومه نمبينذ  ونتشل آة

هبي ثه فجبس  دياش اص عشيك مذيشيت آة ،نمبيذم  ذيتأوهبي ؿهشي سا وه پشدااتن ثه وـبوسصي ؿهشي دس چبسچوة عشح و ثشنبمه
نيض لبثل توره  "ارتمبف وضقيت هبي ػغح  ثه مذيشيت آة"پزيشي ؿهش سا ثهجود ثخـيذ  مؼيش  توا  ؿشايظ صيؼتػغح  م 

 وضقيت ارتمبف  ؿهشثهجود توانذ ثش هبي ػغح  ثب تشويذ و توػقه وـبوسصي ؿهشي مذ نؾش لشاس گيشد م  اػت  چنبنچه ونتشل آة
پشدااتن ثه وـبوسصي ؿهشي ثبؿذ وه اين امش اص توانذ  م  ،هبي ػغح هبي مذيشيت آةيى  اص سوؽ ،ومه نمبيذ  ثه ثيب  دياش

هبي وـبوسصي ؿهشي ثشاي ثهجود وضقيت ارتمبف  ؿهش سا دس پ  اواهذ داؿت و منؾش تمهيذ ؿشايظ منبػت نبؿ  اص ؽشفيت
وبسوشد داؿته ثبؿذ  همچنين مؼيش  هب آ آسامؾ سوان  ثشاي ؿهشونذا  نؼجت ثه ثشوص سفتبسهبي نشمبل اص  نيتأمتوانذ اص عشيك  م 

ثه تقجيش دياش، ثب ثهجود وضقيت ثهذاؿت  ؿهش اص  نيض حبئض اهميت اػت  "ثهذاؿت  ثه تمويت ربيابه وـبوسصي دس ؿهشوضقيت "
هبي وه يبفته فب  سا تمويت نمود عوس ثهتوا  ناشؽ ؿهشونذا  نؼجت ثه اهميت وـبوسصي م وـبوسصي ؿهشي  گؼتشؽعشيك 
 ساػتب هم (,Sutic 2003و   Angotti, ; ., 2017et alGiancarlo 2015 ;3194پبيه و وشم ، ثب ثشا  اص نتبيذ تحميمب  )اوا تحميك 

 ػت ا
 َر مسیرمقادیر ضرایة استاوذارد ضذٌ ي مؼىاداری مرتًط تٍ  -5جذيل 

 نتيزه tآمبسه  ثتب() يشمؼضشايت  مؼيشهب

 تأييذ 38/8 898/9 التلبدي وضقيت ثهذاؿت  ثهوضقيت 

 سد 68/9 948/9 ارتمبف وضقيت ثهذاؿت  ثه وضقيت 

 تأييذ 89/8 833/9 وضقيت ؿهشثهذاؿت  ثه ثهجود وضقيت 

 تأييذ 78/8 889/9 وـبوسصيربيابه ثهذاؿت  ثه تمويت وضقيت 

 تأييذ 88/1 187/9 هبي ػغح ثهذاؿت  ثه مذيشيت آةوضقيت 

 تأييذ 44/8 861/9 ارتمبف  وضقيت التلبدي ثهوضقيت 

 سد 838/9 394/9 وضقيت ؿهش التلبدي ثه ثهجودوضقيت 

 تأييذ 73/8 899/9 وـبوسصيربيابه التلبدي ثه تمويت وضقيت 

 سد 91/3 844/9 ؿهش وضقيت وـبوسصي ثه ثهجودربيابه تمويت 

 سد 883/9 -989/9 ارتمبف  وضقيت وـبوسصي ثهربيابه تمويت 

 تأييذ 68/8 884/9 ارتمبف  وضقيت ثه وضقيت ؿهش ثهجود

 تأييذ 94/8 698/9 التلبديوضقيت هبي ػغح  ثه مذيشيت آة

 تأييذ 97/1 188/9 ارتمبف  وضقيت هبي ػغح  ثهمذيشيت آة

 تأييذ 93/8 886/9 وـبوسصي ربيابه هبي ػغح  ثه تمويتمذيشيت آة

 تأييذ 33/4 419/9 هبي ػغح  ثه ثهجود وضقيت ؿهشمذيشيت آة
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 PLSدر  tمذل مؼادالت ساختاری اثرات کطايرزی ضُری َمراٌ تا ضرایة مؼىاداری  - 2 وگارٌ

 
 

 

 

 
 

 PLSدر  یتار ػاملَمراٌ تا ضرایة استاوذارد ضذٌ  مذل مؼادالت ساختاری اثرات کطايرزی ضُری -3 وگارٌ

 

 تفسیر ضرایة تارَای ػاملی

دس اين  ثش اػبع ممذاس آمبسه ثتب پشدااته ؿذ  ؿذه مشثوط ثه هش مؼيش دس ثخؾ لجل  ثه ثشسػ  ضشايت مقنبداسي و اػتبنذاسد

ميضا  واسيبنغ  ،ؿونذهبي يه فبمل ثب آ  محبػجه م لؼمت توػظ ثبس فبمل  وه اص عشيك محبػجه ممذاس همجؼتا  گويه

ممبديش فذدي  ،وه ثبسهبي فبمل   ياص آنزبآيذ  تجيين ؿذه توػظ فبمل اص عشيك مززوس نمود  ممبديش ثبس فبمل  ثه دػت م 
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هشچه ممذاس ثبس فبمل  يه ؿباق دس ساثغه  ثنبثشاين ،دهنذهؼتنذ وه ؿذ  ساثغه ثين متغيشهبي پنهب  و آؿىبس سا نـب  م 

 ضشيت يه حميمت دس فبمل  ثبسونذ  ثيـتش ثبؿذ، آ  ؿباق ػهم ثيـتشي دس تجيين آ  ػبصه ايفب م ثب يه ػبصه مـخق 

 متغيش وه ونذم  تقيين ضشيت اين اػت  گيشيانذاصه مذل يه دس آؿىبس متغيشهبي و مىنو  متغيشهبي ثين همجؼتا 

دهذ وه هبي تحميك نـب  م يبفته، 6رذول و  1 هنابس ثش اػبع  ونذم  تجيين سا آؿىبس متغيشهبي واسيبنغ اص چمذس مىنو 

 8/9ثبالتش و دس اوخشيت لشيت ثه اتفبق ممبديش ثبسهبي فبمل  ثبالتش اص  6/9ؿباق اص ممذاس فذدي  18موسد اص  89ثبسهبي فبمل  

ثهجود ويفيت هبي انتخبث  اػت  دس همين ساثغه هب توػظ ؿباقانذ وه حبو  اص تجيين مغلوة ػبصهسا ثه اود ااتلبف داده

ثه فجبس  دياش، پبػخاويب  مقتمذنذ وه  ،فبمل ثهذاؿت  داسددس تجيين واسيبنغ  يشتأح( ثيـتشين Heal6صنذگ  دس ؿهشهب )

ثش فبمل ثهذاؿت  اص عشيك ومه وـبوسصي ؿهشي ثش ثهجود ويفيت صنذگ  دس  يشتأحثيـتشين نمؾ وـبوسصي ؿهشي اص نؾش 

دس تجيين واسيبنغ فبمل وص  ثيـتشين  (Eco6داس ؿهشي )دسآمذصاي  صنب  ابنهثش همچنين احش وـبوسصي ؿهشي ؿهش اػت  

ثه  داس ومه ؿبيبن ثشاي صنب  ابنهتوانذ اص عشيك دسآمذصاي  چنبنچه وـبوسصي ؿهشي دس ؿهشهب توػقه يبثذ م داسد،  التلبدي

هبي وـبوسصي توا  اص ؽشفيتم  ، ثنبثشاينالـبس محشو  هؼتنذ ءداس رضوه غبلجبً صنب  ابنه  التلبد ابنه نمبيذ و اص آنزبي

 دس تجيين يشتأح( ثيـتشين Soci3افضايؾ پبيذاسي سواثظ ارتمبف  )همچنين اػتفبده نمود   هب آ ؿهشي ثشاي توانمنذػبصي 

توانذ ثب تمهيذ ؿشايظ ثه ثشوص سفتبسهبي ػبلم اص عشيك ايزبد ثذين مفهو  وه وـبوسصي ؿهشي م داسد،  واسيبنغ فبمل ارتمبف 

ايفبي نمؾ  ويذ انؼزب  ارتمبف ؿهشونذا  و نيض تش ػالمت سوح  و رؼم فضبي آسا  دس محيظ صنذگ ، ومه ثه ثهجود 

داسد  اص نؾش  دس تجيين واسيبنغ فبمل ثهجود ؿهشي يشتأحثيـتشين  ،(IOU3)نيض  صيجبػبصي واحذهبي مؼىون نمبيذ  

ثه الك توانذ رات  وـبوسصي ؿهشي همچو  سنگ ثب اكول مقمبسي ؿهشي م فنبكش يى  اص ؿنبات  تلفيك  صيجبي 

 يهب آةاػتفبده اص  فالوه ثه هبي ؿهشي داؿته ثبؿذ ثذيل  دس ثهجود عشاح انذاصهبي رزاة دس ؿهش ثينزبمذ وه نمؾ ث  چـم

داسد  اص  ػغح  يهب آةدس تجيين واسيبنغ فبمل مذيشيت  يشتأح( ثيـتشين SMW3هبي صيشصمين  ) ػغح  دس تغزيه ػفشه

ؿود و نيض ثه رهت ثحشا  فشو نـؼت اساض  ثه دليل وه ثخؾ فمذه اص منبثـ آة ؿيشين دس ؿهشهب اػتفبده م   آنزبي

توانذ ضمن ومه هبي صيشصمين ، چنبنچه ثه تشويذ وـبوسصي ؿهشي توره ثبيؼته كوس  گيشد م منبثـ آةسويه اص اػتفبده ث 

هبي صيشصمين  ؿود وه ثب توره ثه هبي غيشلبثل اػتفبده، منزش ثه وبهؾ فـبس ثشاي ثشداؿت مضبفف اص آةثه ثبصيبفت آة

( SOA2هبي وـبوسصي )نذا  ثشاي پشدااتن ثه فقبليتتشغيت ؿهشونيض  و ؿودثحشا  آة دس وـوس اسصؽ حيبت  محؼوة م 

اػت وه ايزبد ناشؽ مخجت دس ؿهشونذا  نؼجت ثه  گفتن  دس تجيين واسيبنغ فبمل تمويت وـبوسصي داسد  يشتأحثيـتشين 

دس ؿشايظ فقل  نؼل رذيذ امىب   متأػفبنهاي يه هذف اسصؿمنذ اػت  ربيابه و اهميت وـبوسصي دس صنذگ  ثشاي هش ربمقه

، وه الص  اػت نذاسد چنب  آ وـبوسصي سا  -استجبط تنابتنگ ثب سوػتب و دسن اسصؽ ورودي وبس و فقبليت دس ثخؾ سوػتبي 

توانذ حبئض اهميت ثبؿذ  پشدااتن ثه وـبوسصي ؿهشي اص منؾش ومه ثه تمويت ربيابه وـبوسصي دس ثين ؿهشونذا  م  ثنبثشاين

 ؛3194پبيه و وشم ، هبي  اص نتبيذ تحميمب  اوا اػت وه نتبيذ تزضيه و تحليل اص نؾش تفؼيش ثبسهبي فبمل  ثب ثخؾ روش ب يؿب

2015 Angotti, ،., 2017et alGiancarlo 2003و نيض  3197كحنه و همىبسا ،  ؛ Sutic,  نضديه يهبيبفته ثه و ثوده همبهنا 

مقنبداس ثود   ،tثبال ثود  لذس مغلك ممذاس فذدي آمبسه  اػت  سػيذه مغبلقه موسد متنوؿ روامـ دس تفبو  ورود ثب هم ثه

ثهجود ويفيت صنذگ  دس ؿهشهب  ،6ثيـتش ثبؿذ  ثه اػتنبد رذول  96/3دهذ  اين ممذاس ثبيذ اص متغيشهب دس مؼيش سا نـب  م 

(Heal6 مقنبداستشين گويه مشثوط ثه )ثبؿذ  ثه همين تشتيت ايزبد دسآمذ اص عشيك وـبوسصي ثشاي م   ثهذاؿت وضقيت

 ي مقنبداستشين گويه ،(Soci2التلبدي، ثهجود استجبعب  و تقبمال  ارتمبف  ) وضقيت ي ( مقنبداستشين گويهEco1ؿهشونذا  )

، اػتفبده اص ثهجود وضقيت ؿهشي  ػبصه مقنبداستشين گويه مشثوط ثه ،(IOU3، صيجبػبصي واحذهبي مؼىون  )ارتمبف  وضقيت

ػغح  و نيض  يهب آةمذيشيت ي  ػبصهمقنبداستشين گويه مشثوط ثه  ،(SMW3هبي صيشصمين  )ػغح  دس تغزيه ػفشه يهب آة

ربيابه تمويت  ي ػبصه مقنبداستشين گويه مشثوط ثه ،(SOA2هبي وـبوسصي )تشغيت ؿهشونذا  ثشاي پشدااتن ثه فقبليت

 وـبوسصي داسد 
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 tي مقادیر آمارٌ  ضرایة تارَای ػاملیيضؼیت  -6 جذيل

 ثهذاؿت وضقيت  فبمل

  Heal1 Heal2 Heal3 Heal4 Heal5 Heal6 گويه

  884/9 811/9 763/9 731/9 767/9 738/9 ثبس فبمل 

  t 873/39 898/36 799/9 898/38 883/36 348/83آمبسه 

 التلبديوضقيت  فبمل

  Eco1 Eco2 Eco3 Eco4 Eco5 Eco6 گويه

  767/9 739/9 846/9 489/9 699/9 763/9 ثبس فبمل 

  t 678/38 981/6 698/1 483/6 888/9 674/33آمبسه 

 ارتمبف وضقيت  فبمل

 Soci1 Soci2 Soci3 Soci4 Soci5 Soci6 Soci7 گويه

 747/9 844/9 778/9 761/9 887/9 881/9 799/9 ثبس فبمل 

 t 418/37 944/13 863/19 793/31 918/38 874/8 896/38آمبسه 

 ؿهشيوضقيت ثهجود  فبمل

  IOU1 IOU2 IOU3 IOU4 IOU5 IOU6 گويه

  788/9 734/9 766/9 888/9 783/9 648/9 ثبس فبمل 

  t 786/8 349/34 649/87 198/38 949/39 478/34آمبسه 

 ػغح  يهب آةمذيشيت  فبمل

    SMW1 SMW2 SMW3 SMW4 گويه

    898/9 898/9 867/9 836/9 ثبس فبمل 

    t 834/37 978/89 433/19 748/89آمبسه 

 وـبوسصيربيابه تمويت  فبمل

     SOA1 SOA2 SOA3 گويه

     864/9 898/9 867/9 ثبس فبمل 

     t 688/86 888/16 387/13آمبسه 

 

 َادي پیطىُا گیری یجٍوت

چنبنچه نمبيذ  دانـزويب ، وـبوسصي ؿهشي اص عشيك تلغيف هوا ثه وبهؾ آلودگ  هواي ؿهشهب ومه م اص ديذگبه 

هبي مشتجظ ثب اين نوؿ اص وـبوسصي دس ؿهشهب تشويذ و توػقه يبثذ تب حذ صيبدي ؿهشهب اص مقضل آلودگ  سهبي  اواهنذ  فقبليت

ربثزبي   وبهؾاص عشيك  هبي ؿهشيفبيذه و وبهؾ هضينه -ينههضمواصنه توانذ ثه ثهجود وضقيت اص حيج التلبدي م يبفت  

ب  و اص الذام نيبص ثه ثشا    ثب ومتشينبيذومه نم محلول و نيض ثه اػتفبده مضبفف اص منبثـ و امىبنب  نؾيش فضبهب، آة و غيشه

مقبثش ؿهشي انذاصهبي ثهجود چـمو صيجبػبصي ؿهشي ثش ميضا  ؿنبات  وـبوسصي ثب عشاح  و مقمبسي عشيك تلفيك اثقبد صيجبي 

ثبصيبفت و وسود مزذد آة ثه  واػغه ثهثشاي اػتفبده مزذد و ثهينه اص منبثـ آة و فبضالة ؿهشي وبسآمذ  ثؼتش  ثيفضايذ

توانذ اص عشيك المبي غيش مؼتميم ربيابه وـبوسصي دس صنذگ  وـبوسصي ؿهشي م مهيب ػبصد  سا ؿهشي هبي صنذگ   چشاه

ثهجود ويفيت ، گويه ثبسهبي فبمل ممبديش ثش اػبع   ناشؽ فبمه مشد  نؼجت ثه ربيابه وـبوسصي سا مخجت نمبيذؿهشونذا ، 

توانذ م  ،ػت  ثه تقجيش دياش چنبنچه وـبوسصي ؿهشي توػقه يبثذا حوصه ثهذاؿت  داسادس  سا يشتأحصنذگ  دس ؿهشهب ثيـتشين 

 عوس ثههبي دسمب  و مؼتميم دس وبهؾ هضينه عوس ثهاستمبي ويفيت صنذگ  ثبؿذ   مؤحشهبي ويف  صنذگ  دس افضايؾ ؿباق

اص عشيك همچنين وـبوسصي ؿهشي داسد   يشتأحافشاد  اص وضقيت سوح  متأحشغيش مؼتميم دس ثهجود سفتبسهبي فشدي و ارتمبف  

ثهجود وضقيت التلبدي اس ثبؿذ  احشگزتوانذ اص رهت التلبدي م داس ؿهشي صنب  ابنهؿهشونذا  و امىب  ايزبد دسآمذ ثشاي 

يى  اص مقضال  گشدد  داؿته و منزش ثه سونك وؼت و وبسهبي مورود م  يشتأحؿهشونذا  ثش وليه سفتبسهبي مبل  و التلبدي 

  وـبوسصي افشاد و نهبدهبي ارتمبف  اػت سواثظ ثينويفيت و ميضا  اػتحىب  پويبي سواثظ ثين افشاد و نيض  ،فقل  روامـ

يك ثهجود دس همين ساػتب وـبوسصي ؿهشي اص عشفضاينذه داؿته ثبؿذ   يشتأحپبيذاسي سواثظ ارتمبف  توانذ ثش ثهجود ي م ؿهش
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سا  ارتمبف  ومه نمبيذ  آتوانذ ثه ايزبد فضبي فشدي و مهيب ػباتن استجبعب  فشدي ػبلم و مقمول و مقتذل م  سواثظ ثين

توانذ ثب ومتشين وـبوسصي ؿهشي م  ،اػت  دس اين الوفصيجبػبصي واحذهبي مؼىون  مقمبسي ؿهشي،  يهب مؤلفهيى  اص 

 يشنؾهبي عجيق  ػبصه ينتأموبسوشد وـبوسصي ؿهشي دس فشآينذ صيجبػبصي اص عشيك نمبيذ  فشاهم ثيـتشين نتيزه سا هضينه 

هبي ملنوف  همچو  تلفيك فنبكش وـبوسصي دس عشاح  واحذهبي نيض ػبصهو  غيشه سنگ، پوؿؾ، افضايؾ ػبيه سوؿن و

هبي ػغح  دس اغلت ؿهشهب يى  اص دغذغه يهب آةمقضل مذيشيت و ونتشل  توره اػت لبثل مؼىون  و ؿهشي و غيشه 

آ  ثه ػغح  و اػتفبده ثهينه اص  يهب آةتوانذ اص عشيك هذايت متوليب  اموس ؿهشي اػت  اص اين منؾش، وـبوسصي ؿهشي م 

آ  اين اػت وه ضمن ػغح  ومه نمبيذ  همچنين نتيزه غيش مؼتميم  يهب آةت ياص عشيك مذيش ؿهشيوضقيت ثهجود 

اص عشيك مهبس هبي آة صيشصمين  تغزيه ػفشههبي مشتجظ، ثه وبهؾ فـبس ثش منبثـ آة صيشصمين  رهت ثشداؿت ثشاي فقبليت

  صنذگ  مذس  امشوصه ؿهشونذا  سا اص توره و دلت ثه نمبيذومه م  ػبصيهبي رايشه ػغح  و هذايت آ  ثه ػبصه يهب آة

تشغيت توانذ اص عشيك توليذ غزا غبفل نموده اػت  وـبوسصي ؿهشي م  هبي مشثوط ثهسونذهبي صنذگ  عجيق  و اسصؽ فشآينذ

مبيذ  همچنين ح ناكالوـبوسصي سا نؼجت ثه ناشؽ ؿهشنـينب  تب حذ صيبدي هبي وـبوسصي فقبليتثه انزب  ؿهشونذا  

اص يبدگيشي تزشث  همشاه ثب دسن ميضا  دؿواسي توليذا    نوف ثهوسود ثه تزشثه مؼتميم توليذ محلوال ،  واػغه ثهؿهشونذا  

 محلوال  نبئل اواهنذ ؿذ 
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Abstract 
Urban agriculture is a method for reducing vulnerability of the world's urban population in the face of ecological 

changes. The most important functions of urban agriculture are including energy management and reduction of 

product transfer, urban waste management, improvement in the quality of soil and water and cities air, 

improvement in the quality of food and food security, managing unexpected situations and dilemmas, and 

finally improving the status of citizenship and appearing desirable behaviors of citizenship. The aim of this 

study was to determine the capacities of urban agriculture from the perspective of agricultural students of Tabriz 

University. This study was applied and descriptive research in terms of data collection. The population of the 

study consisted 845 students. The sample (n=148) was selected using systematic random sampling method by 

Cochran's formula. For examining the reliability of the questionnaire a pre-test was conducted. The values of 

Cronbach's alpha coefficient for different concepts of the questionnaire varied between 0.81 – 0.92. The data 

was analyzed using SPSS 22 and Smart PLS software. Results showed that the greatest loading factor (0.898) and 

T statistics (39.441) are related to the urban agriculture capacity in using surface water resources to feed 

underground water reservoir.  
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