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سنجش نگرش کشاورزان شهرستان اسدآباد نسبت به کشاورزي پایدار و ارتباط آن با 
ها هاي شیمیایی توسط آنمیزان مصرف نهاده
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چکیده
گردیـده اسـت ولـی در عـین حـال      وريشاورزي باعث افزایش تولید و بهرهسموم و کود در کهاي شیمیایی از قبیلده از نهادهگرچه استفا

کنندگان، محیط زیست و غیره داشته است. لـذا  هاي زراعی، ایمنی و کیفیت محصوالت، سالمتی مصرفهاي منفی زیادي روي زمینپیامد
داري نیازمند بررسـی وضـعیت موجـود و نیـز عوامـل      هاي پایها به عنوان یکی از شاخصتشویق کشاورزان به استفاده متناسب از این نهاده

همبستگی نیز با هدف سنجش نگرش کشاورزان شهرستان اسـدآباد بـه کشـاورزي    -توصیفیاین تحقیقباشد. مرتبط با رفتارهاي آنان می
اي تصادفی و گیري طبقهنمونهاجرا شد. با استفاده از روش 1390هاي شیمیایی در سال ها با میزان مصرف نهادهپایدار و ارتباط نگرش آن

صصـان  تخنفر از کشاورزان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظـرات م 294با استفاده از فرمول کوکران 
براي شاخص ترکیبی سنجش 85/0یید و پایایی آن نیز از طریق آزمون مقدماتی و محاسبه آلفاي کرونباخ برابر با تأموضوعی در این زمینه 

درصد روستاییان نگرش مثبتی به کشاورزي پایدار داشتند. بین نگرش کشاورزان به کشاورزي 2/78نگرش بدست آمد. نتایج نشان داد که 
بـا  داري وجود داشت. همچنین بین نگرش کشـاورزان بـه کشـاورزي پایـدار     هاي شیمیایی رابطه منفی و معنیپایدار و میزان مصرف نهاده

داري حاصل شد. میزان استفاده از منابع اطالعاتی رابطه مثبت و معنی

هاي شیمیایی، شهرستان اسدآبادنهادهکشاورزي پایدار، نگرش کشاورزان،کلیدي:هايواژه
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مقدمه
نیاز به افزایش محصوالت کشاورزي در کشورها چـه بـراي   

ترین مصارف داخلی و چه به منظور صادرات به عنوان قوي
هــاي رویــه از نهــادهبـی نیـروي محرکــه در اســتفاده غالبــاً 

هــا کــششــیمیایی در کشــاورزي از قبیــل کودهــا و آفــت
تواند یکی از مهمترین عوامـل  شود. که این میمحسوب می

). اســتفاده Ibitayo, 2006تهدیــد کننــده ســالمتی باشــد(
وه بـر  هـاي شـیمیایی در کشـاورزي، عـال    رویه از نهـاده بی

اوزون،الیــهتخریــبآب،تهدیــد ســالمتی بشــر، آلــودگی
درجـه افـزایش خـاك، شـدید فرسـایش ها،جنگلنابودي
را نیـز بـه   ايهگلخانـ هـاي گازافزایشاثردرزمینحرارت

.بـراي مثـال،   )1388(ملک سعیدي و همکاران، دنبال دارد
رغم مزایاي زیاد در باروري خـاك و  کودهاي شیمیایی علی

یش تولیــد محصــوالت کشــاورزي، در صــورت کــاربرد افــزا
رویه و غیرعلمی سبب افت کیفیت و اختالل در عملکرد بی

هــاي زراعــی و در نهایــت کــاهش رشــد گیاهــان و  خــاك
رویـه کودهـاي   گردد. مصـرف بـی  محصوالت کشاورزي می

هاي سـمی و خطرنـاك نظیـر    شیمیایی سبب ورود آالینده
همچنـین کـاربرد زیـاد    شود. سرب و کادمیوم در خاك می

کودهاي شیمیایی سبب کاهش ظرفیت نگهداشـت آب در  
خاك، افزایش فرسایش خاك و کـاهش مقـاوت گیاهـان و    

شـود (عمـوئی و   محصوالت کشـاورزي در برابـر آفـات مـی    
). عالوه بر این، به دلیل کمبود آگـاهی در  1388همکاران، 

هـاي شـیمیایی، مـواد    مدیریت مناسب بقایـاي ایـن نهـاده   
مانـد کـه ایـن    یایی خطرناك اغلب در سطح زمین مییمش

Clarke(نیـز خطـرات دیگـري را بـه دنبـال دارد      et al.,

1997; Ibitayo, 2006 بــراي حــل ایــن معضــل، امــروزه .(
Sustainable(پایدارتحت عنوان کشاورزينگرش جدیدي 

agricultureبرداري از منـابع طبیعـی جهـت    )در مورد بهره
هـاي زیسـت محیطـی مطـرح     و نیز جنبهتولید موادغذایی

هاي متـداول را ضـروري   شده است که تجدید نظر در نظام
به عنوان راهی براي مقابله با مشکالت این نگرش، کند. می

(سـلیمانی و  ذکر شـده مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت       
هایی مانند مبـارزه بـا   تواند با واژهکه می)1388همکاران، 

اك، مـدیریت محصـول، همچنـین    آفات، حفظ بـاروري خـ  
جلــوگیري از فرســایش خــاك و تخریــب زمــین، اســتفاده 

D’Silva(ها معرفـی گـردد  کشمناسب از کودها و آفت et

al., 2011( . اسـت نظـام تولیـدي   در واقعکشاورزي پایدار
که در آن براي حفظ و نگهداري سطح حاصلخیزي خـاك،  

بارزه با حشـرات،  رساندن مواد غذایی مورد نیاز به گیاه و م
هــاي هــرز و دیگــر آفــات از ترکیبــات ســاخته شــده علــف

کــش، شــیمیایی ماننــد کودهــاي شــیمیایی، ســموم آفــت
، شودها و مواد افزودنی به خوراك دام استفاده نمیهورمون

بلکه به جـاي آن از تنـاوب زراعـی، بقایـاي گیـاهی، کـود       
هاي مولد مـواد معـدنی و  اي، شخم زمین، سنگغیرمزرعه

گـردد (عنـایتی   هایی از مبارزه بیولوژیک استفاده مـی جنبه
. )1388راد و همکاران، 

که امروزه محققان بـر ایـن عقیـده هسـتند کـه      از آنجایی
گیـري و  پایداري حاصل تجـارب، اهـداف، دانـش، تصـمیم    

بـه  کشـاورزان هاست و تصـمیم سازماندهی مشترك انسان
از عوامــل ثررش عملیــات کشــاورزي پایــدار نیــز متــأپــذی

باشـد  مختلفی است که یکی از این عوامل نگرش آنان مـی 
شود کـه  )، این نتیجه حاصل می1389پسند، (باقري و شاه

ــدار  ــاورزي پای ــدیریت   کش ــش و م ــه دان ــی ب ــتر متک بیش
موفقیت آن، دولت به تنهایی کـافی  کشاورزان است و براي 

نیســت، بلکــه ذینفعــان اصــلی آن یعنــی کشــاورزان بایــد  
ــد (مســئولی AbuSamahت آن را برعهــده بگیرن et al.,

) نیز Koh & Jeyaratnam, 1996). کوح و جیاراتنام (2012
ریـزي بـراي کـاهش    بر این باورند که اولین گـام در برنامـه  

خطرات ناشی از سموم شیمیایی انجام تحقیقاتی به منظور 
بررسی دانش، نگرش و رفتارهاي کشاورزان دربـاره سـموم   

در کشاورزي است. در واقع نگرش کشاورزان مورد استفاده
ثیرگـذار بـر   أبه کشاورزي پایدار، یکی از مهمترین عوامـل ت 

پـذیرش عملیـات کشـاورزي پایـدار     تصمیم کشاورزان بـه 
Ahnstrom؛ 1389پسـند،  (بـاقري و شـاه  شدبامی et al.,

). نگرش یکی از مفاهیم روانشناسی اجتمـاعی اسـت   2009
و ر شناختی، عاطفی و رفتاري بـوده  که ترکیبی از سه عنص

(حیـاتی و همکـاران،   باشـد عامل اصـلی تغییـر رفتـار مـی    
هاي در واقع نگرش به عنوان نظام پایدار ارزشیابی.)1389

هـاي موافـق و   مثبت و منفی، احساسات عاطفی و گـرایش 
گیري تمایلی مخالف نسبت به مقاصد اجتماعی باعث شکل

هـایی  دهبت یا منفی به رکم و بیش ثابت جهت واکنش مث
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ــا اشــیاءخــاص از انســان (علــی بیگــی و گــرددمــیهــا ی
). ضرورت بررسی نگرش افراد از آن جهـت  1390همکاران،

کنـد تـا از شـیوه    است که به مدیران و مجریان کمک مـی 
تفکر افـراد دربـاره موضـوعات مشـخص مطلـع شـده و در       

راحـی  هایی را براي تغییر نگـرش آنـان ط  صورت نیاز برنامه
زیسـت  -هاي جدید کشـاورزي کنند. لذا در طراحی برنامه

هاي شـیمیایی  محیطی و در جهت کاهش استفاده از نهاده
متخصصان باید در کنار سایر عوامل بـه بررسـی و مطالعـه    

هاي متعـددي در  نگرش کشاورزان نیز توجه کنند. پژوهش
ثر و ؤدنیا در زمینه وضعیت پایداري کشـاورزي، عوامـل مـ   

موضوعات مرتبط صورت گرفته است کـه بـه برخـی از    نیز 
شود.این مطالعات اشاره می

اي بـا هـدف بررسـی    ) در مطالعه1388حیاتی و همکاران (
نگـرش کارشناســان ســازمان جهــاد کشــاورزي آذربایجــان  

ثر بـر  ؤشرقی نسبت به مفاهیم کشاورزي پایدار و عوامل مـ 
ررسـی بـه   کارشناسان مـورد ب آن به این نتیجه رسیدند که 

و تجربـه کشـاورزي،   داشتهی خنثیکشاورزي پایدار نگرش
یات علمـی و ترویجـی   مطالعـه نشـر  تجربه کـاري، درآمـد،   

داري روي د منــابع اطالعــاتی اثــر معنــیکشــاورزي و تعــد
نگرش افراد نسبت به کشاورزي پایدار داشته است.

بررسـی )، در تحقیقی به منظـور  1389پسند (باقري و شاه
کار دشت اردبیـل نسـبت بـه    زمینیرزان سیبنگرش کشاو

پاسـخگویان  ، گـزارش کردنـد کـه    عملیات کشاورزي پایدار
نسبت به اصول کلـی پایـداري و عملیـاتی نظیـر ضـرورت      

هـاي شـیمیایی   حفاظت از آب و خاك، اثرات منفـی نهـاده  
محیطـی  کشاورزي، رعایـت تنـاوب زراعـی، اثـرات زیسـت     

محـیط زیسـت   رورت حفظرویه کشاورزي و ضعملیات بی
به مثابه اولویت اصلی، نگرش مثبتی داشتند. ولی نسبت به 

هــاي مــدرن کشــاورزي، ضــرورت کــاهش کــاربرد فنــاوري
ورزي نگـرش  کاهش مصرف کودها، سموم و عملیات خـاك 

منفی داشتند و در مـورد سـایر عملیـات کشـاورزي مـورد      
ان بررسی نگرش متوسطی داشتند. تحلیل همبسـتگی نشـ  

داد که نگرش پایداري با متغیرهاي منابع کسب اطالعـات،  
و بـا  دارو معنیمشارکت ترویجی و تحصیالت رابطه مثبت

داري کشاورزي رابطه منفـی معنـی  سابقه متغیرهاي سن و 
هـاي شـیمیایی   ولـی بـا متغیرهـاي مصـرف نهـاده     ،داشت

داري نداشـت کـه   کشاورزي و شرایط مزرعه رابطـه معنـی  
ناقض نگرش و عمل آنان است.بیانگر ت

)، 1389نتایج حاصل از تحقیق انجام شده توسط سلیمانی(
نشان دهنده غالب بودن نگرش منفی نسبت بـه کشـاورزي   

بـود پایدار در میان تولیدکنندگان ذرت شهرستان جیرفت 
توانـد منجـر بـه ناپایـداري     که ایـن مطلـب در نهایـت مـی    

هاي زراعی گردد.  سیستم
در پژوهشـی گـزارش کردنـد کـه     ،)1389قی (بیگدلی و صدی

هاي کشاورزي پایدار در بـیش از نیمـی از   میزان پذیرش روش
کشاورزان خیلی باال بـوده اسـت. نتـایج نشـان دهنـده رابطـه       

هـاي کشـاورزي   داري بـین میـزان پـذیرش روش   منفی معنی
پایدار توسط کشاورزان با سن، تعداد قطعات، سابقه کشـاورزي  

دار مثبتـی   معنـی د آنان بود. همچنـین رابطـه   و میزان عملکر
هــاي کشــاورزي پایــدار بــا ســطح بــین میــزان پــذیرش روش

تحصیالت کشاورزان و سطح اراضی وجود داشت.
در مطالعه خود به بررسی نگـرش  ،)1390رضایی و همکاران (

دشت شهرستان طارم گزارش کردنـد  کشاورزان روستاي جزالن
نسـبت بـه کشـاورزي پایـدار     کشاورزان از نگرش مساعديکه

،)1390(شـمس و همکـاران   برخوردار بودند ولی در مطالعـه  
نگرش باغداران شهرستان ماهنشان نسبت به کشاورزي پایـدار  

بود.  خنثی (میانه)
)، بین میزان 1391بر اساس نتایج مطالعه قدیمی و همکاران (

هاي شیمیایی و نگرش کشـاورزان بـه کشـاورزي    مصرف نهاده
داري وجود داشت. همچنین بـین انیک رابطه منفی و معنیارگ

بـر ارگانیککشاورزيبهنسبتمطالعهموردنگرش کشاورزان
هـاي کـالس درشـرکت تحصیالت،هاي مستقل؛متغیراساس

اخـتالف کشـت شـیوه وکشاورزي ارگانیکبامرتبطترویجی
تحصـیالت کهکشاورزانیکهطوريبهداشتداري وجودمعنی

بـا مـرتبط ترویجـی هـاي کـالس درداشـته و دیـپلم ازترباال
هـا آنکشـت و شـیوه کرده بودنـد شرکتارگانیککشاورزي

نگـرش بـاالتري  نمـره میـانگین ازبود،تناوبوآیشباهمراه
برخوردار بودند.

اي گـزارش کردنـد   نیز در مطالعـه ،)1391شمس و همکاران (
در خصوص تکابروستاییان شهرستان درصد 5/55نگرشکه

هــا نیــز نگــرش درصــد آن5/44مثبــت و کشــاورزي پایــدار
متوسطی نسبت به کشاورزي پایدار داشتند.
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Sudarmadiنتایج تحقیق سـودارمادي و همکـاران(   et al.,

افــرادي کــه از ســطح آمــوزش بــاالتري ، نشــان داد )2001
برخوردارند، در مقایسه بـا افـراد دیگـر اجتمـاع، آگـاهی و      

ري از مسایل و مشکالت زیست محیطـی دارنـد.   درك باالت
همچنین در نگرش این دو گروه نسبت بـه مسـایل زیسـت    

داري وجود داشت.محیطی نیز تفاوت معنی
Fakoya(فاکویـا و همکـاران   et al., 2007(،  نشـان دادنــد

نگــرش کشــاورزان زن منطقــه جنــوب غربــی نیجریــه بــه 
.ستعملیات کشاورزي پایدار خنثی تا ضعیف بوده ا

Bayardبایارد و جـولی (  & Jolly, 2007(،   در تحقیقـی بـا
اقتصـادي  -محیطی و شرایط اجتمـاعی عنوان رفتار زیست

کشاورزان با روش مدل معادالت ساختاري بـه ایـن نتیجـه    
گاهی کشاورزان در خصـوص تخریـب   رسیدند که دانش و آ

ــت و   محــیط ــاط مثب ــنج درصــد ارتب زیســت، در ســطح پ
ارهاي زیست محیطی دارد.  داري با رفتمعنی

ــورآبادي (  ــی و منص ,Karami & Mansoorabadiکرم

به بررسی نگرش کشـاورزان زن و مـرد نسـبت بـه     ،)2008
کشاورزي پایدار پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میان 

داري وجود دارد و نگرش نگرش زنان و مردان تفاوت معنی
زنان به کشاورزي پایدار مساعدتر است.  

Rajannaاجانــا و همکــاران ( ر et al., 2009  نگــرش (
کشاورزان برنجکار هنـدي را در مـورد عملیـات کشـاورزي     
پایدار مساعد دانسته و بیان کردند آموزش، دانش در مـورد  

هاي جمعـی، مشـارکت در   کشاورزي پایدار، استفاده از ابزار
هــاي هــا، تمــاس بــا کارکنــان ترویجــی و مشــارکتبرنامــه

داري گرش بـه کشـاورزي پایـدار رابطـه معنـی     ترویجی با ن
دارند.

Sadatiابوالحسـن سـاداتی و همکـاران (    et al., 2010  بـه (
بررسی نگرش کشاورزان بهبهان نسبت به کشاورزي پایـدار  

4/73پرداختند. نتایج بررسی آنـان نشـان داد کـه نگـرش     
درصد کشاورزان نسبت به مفاهیم کشاورزي پایدار در حـد  

) بود. بین نگرش کشـاورزان بـه کشـاورزي    متوسط (خنثی
ــرکت در دوره   ــواد، ش ــطح س ــدار و س ــی،  پای ــاي ترویج ه

درآمــدهاي خــارج از مزرعــه، دانــش کشــاورزان در مــورد  
هـاي کشـاورزي   کشاورزي پایدار، میـزان اسـتفاده از روش  

هاي ترویجی و رضایت شغلی ارتباط مثبـت و  پایدار، تماس

سن، سابقه کشاورزان و نگرش دار وجود داشت و بین معنی
هاي کشـاورزي، تعـداد اعضـاي خـانوار و     تجربه در فعالیت

دار وجود داشـت.  میزان زمین کشاورزي رابطه منفی معنی
براساس نتایج رگرسیون نیز تماس با کارشناسان، دانش در 
مورد کشاورزي پایدار، رضایت شغلی و سطح تحصیالت بـر  

ثر بود.ؤنگرش کشاورزان به کشاورزي پایدار م
بــه ،)Chouichom & Yamao, 2010چویچـوم و یامـائو (  

بررسی و مقایسه نگرش کشـاورزان پـرورش دهنـده بـرنج     
ارگانیک و غیرارگانیک در استان سورین شـمالغرب تایلنـد   
پرداختند. نتـایج نشـان داد کـه کشـاورزان ارگانیـک کـار       
نسبت به کشـاورزي پایـدار نگـرش مسـاعدي دارنـد ولـی       

ان غیرارگانیک خنثی بود. بنـابراین، تفـاوت   نگرش کشاورز
دار مثبتی میـان نگـرش ایـن دو گـروه از کشـاورزان      معنی

مشاهده گردیـد بـه نحـوي کـه سـطح نگـرش کشـاورزان        
ارگانیک کار نسـبت بـه کشـاورزي پایـدار بهتـر از نگـرش       

کشاورزان غیرارگانیک کار بود.
Abu samahابوسـماح و همکـاران (   et al., 2012(، نشـان

دادند که نگـرش کشـاورزان مـالزي بـه کشـاورزي پایـدار       
مساعد است ولی نگرش کشـاورزان مختلـف از نظـر سـن،     

دار سواد، منطقه محل سکونت بـا یکـدیگر اخـتالف معنـی    
داشتند.

با توجه به مطالب ذکر شـده و اینکـه عوامـل متعـددي بـا      
هـاي شـیمیایی   رفتارهاي کشاورزان در زمینه مصرف نهاده

متــرین آنهــا نگــرش ط اســت کــه دو مــورد از مهدر ارتبــا
میزان اسـتفاده ازمنـابع اطالعـاتی توسـط     کشاورزان و نیز

باشد که درتحقیق حاضر محـدوده موضـوعی   کشاورزان می
لـذا  ).1نگاره(رتباط این دو متغیر تعریف گردیدبه بررسی ا

هدف اصلی تحقیق حاضر این بود که آیا نگرش کشـاورزان  
میــزان اســتفاده از منــابع اطالعــاتی شهرســتان اســدآباد و

هـاي شـیمیایی ارتبـاطی    ها با رفتار مصرف نهادهتوسط آن
؟خیردارد یا 
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هاي شیمیایی توسط کشاورزان با میزان مصرف نهادهچارچوب تئوریک عوامل مرتبط-1نگاره

پژوهشروش
هــا از نــوع تحقیــق حاضــر از لحــاظ نحــوه گــردآوري داده

ت توصیفی (غیـر آزمایشـی) همبسـتگی، از لحـاظ     تحقیقا
هـا از  هدف از نوع کاربردي و از لحاظ نحوه گـردآوري داده 

شود. در ابتـداي مطالعـه   نوع تحقیقات میدانی محسوب می
و مصاحبه با برخی ادبیات نظريمندو پس از بررسی نظام

بـراي  طراحـی و نظران ابزار تحقیق یعنی پرسشنامه، صاحب
ارتباط مسـتقیم  از طریق اطالعات مورد نیاز بدست آوردن 

و به شیوه مصاحبه حضـوري بـا کشـاورزان اقـدام گردیـد.      
شناختی، نگرش و رفتار مصـرف  متغیرهاي فردي، جمعیت

قـرار گرفـت.   السؤدر پرسشنامه مورد هاي شیمیایینهاده
نگرش کشاورزان در خصوص کشـاورزي پایـدار بـه عنـوان     

31از ايبراسـاس مجموعـه  یک سازه یا شاخص ترکیبی و
18،گویـه 31گیري قـرار گرفـت. از ایـن    گویه مورد اندازه

اي از ف لیکـرت و روي دامنـه  گویه مثبـت و در قالـب طیـ   
گویه منفـی در  13) و 5موافقم () تا کامال1ًمخالفم (کامالً
)  مـورد  5مخـالفم ( ) تـا کامالً 1مـوافقم ( دامنه کامالًقالب

هاي شیمیایی نیز بـه  مصرف نهادهمیزان پرسش واقع شد. 
عنوان یک شاخص ترکیبی از مجمـوع هشـت زیرشـاخص    

نکـه سـه تـا از    گیري قرار گرفت و باتوجه بـه ای مورد اندازه
به شـاخص ترکیبـی در   براي محاسها مثبت بودند،شاخص

معکـوس گردیدنــد و در  ،ســه شـاخص مثبــت مرحلـه اول 
هـا  یـري شـاخص  گمرحله دوم با توجه به اینکه واحد اندازه

بنـدي بـراي از بـین بـردن     یکسان نبـود، از روش شـاخص  
واحدهاي مربوطه استفاده گردید (در ایـن روش بیشـترین   

درنظر گرفتـه شـده و بقیـه    100مقدار هر شاخص معادل 
) شـدند بندي محاسبه مقادیر نسبت به آن از طریق تناسب

). در مرحله سوم نیز شـاخص ترکیبـی از   1391(کالنتري،

ــاخص مج ــوع ش ــايم ــده    ه ــوس ش ــز معک ــی و  نی منف
هاي مثبت بدست آمد. اعتبار و روایی ابزار تحقیـق  شاخص

با استفاده از نظـرات متخصصـان موضوعی(اسـاتید توسـعه     
روستایی، گیاهپزشکی و زراعـت دانشـگاه زنجـان) تعیـین     
گردید. پایایی ابزار تحقیق از طریـق مطالعـه مقـدماتی بـر     

محاسـبه  نمونـه مـورد مطالعـه و    رز خارج از کشاو30روي 
براي شاخص ترکیبی سـنجش  85/0آلفاي کرونباخ برابر با 

نگرش بدست آمد. جامعه آماري تحقیق را کلیه کشـاورزان  
دادنـد و نظـر بـه شـناخت     شهرستان اسدآباد تشـکیل مـی  

میدانی محققان و نیز مصاحبه با مسـئوالن سـازمان جهـاد    
شهرســتان بــه کشــاورزي شهرســتان اکثریــت روســتاییان 

گیـري کارهاي کشاورزي مشغول بودند و لـذا واحـد نمونـه   
و در غیاب ایشان یکی از اعضاي بزرگسال سرپرست خانوار 

خانواده تعریف گردید. طبـق سرشـماري نفـوس و مسـکن     
خانوار در روستاهاي ایـن شهرسـتان   12584تعداد 1385

) کــه بــا اســتفاده از فرمــول 1کردند(جــدول زنــدگی مــی
با خطاي پنج درصد و با لحاظ کردن انحراف معیار کوکران

متغیر نگرش کشاورزان در خصوص کشاورزي پایدار حجـم  
ــه ــانوار بدســت آمــد. از روش   300اي برابــر بــا  نمون خ

اي متناسـب بـا حجـم (طبقـه     گیري تصـادفی طبقـه  نمونه
دهستان) جهت انتخاب کشاورزان نمونـه اسـتفاده گردیـد؛    

متناسب با ،هاي شهرستاندهستانکه از هر کدام ازبطوري
تعداد روستاها و حجـم خانوارهـا تعـدادي روسـتا بصـورت      
تصادفی انتخاب و در داخل هر کدام از روستاها نیز بصورت 
تصادفی کشـاورزان نمونـه انتخـاب و مـورد مطالعـه واقـع       

ــع  ــت جم ــدند. جه ــاورزان از روش هآوري دادش ــا از کش ه
دلیل عدم پاسـخگویی  مصاحبه حضوري استفاده گردید و ب

و االتؤشـوندگان بـه کلیـه سـ    کامل شش نفر از مصـاحبه 

هاي میزان مصرف نهاده
شیمیایی (رفتار)

نگرش نسبت به 
کشاورزي پایدار

میزان استفاده از منابع 
اطالعاتی
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پرسشنامه مورد بررسـی  294ها از فرایند تحلیل حذف آن
وري شـده پـس از پـردازش در    آهاي جمعدادهقرار گرفت.

Excelافـزار  از طریق نرمSPSS18    تحلیـل شـدند و جهـت
عیـار و  مهـاي توصـیفی (میـانگین، انحـراف    تحلیل از آماره

ضریب تغییرات) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسـون)  
استفاده شد.

نتایج و بحث
سنی کشاورزان مـورد  نتایج مطالعه نشان داد که  میانگین

سال می باشـد کـه نشـان از میانسـال     39در حدودمطالعه
سـال).  63/9معیـار= بودن افراد مورد مطالعه دارد(انحـراف 

4/68ثریــت کشــاورزان (همچنــین بــا توجــه بــه اینکــه اک
تر بودند، لـذا  درصد) داراي مدرك تحصیلی سیکل و پایین

تکمیــل هــا جهــت  از روش مصــاحبه حضــوري بــا آن  
.)2(جدول ها استفاده گردیدپرسشنامه

در خصوص اینکه کشاورزان ازکدام منابع اطالعاتی و تا چه 
ــدازه ــموم و   ان ــرف س ــوه مص ــزان و نح ــوص می اي در خص

کنند، نتایج نشان داد مراکـز  استفاده میکودهاي شیمیایی
هــاي گیاهپزشــکی، فــروش ســموم کشــاورزي و کلینیــک

هـاي  هاي تلویزیونی استانی و تماشاي برنامهتماشاي برنامه
هـاي اول تـا سـوم قـرار     تلویزیونی ملی به ترتیـب در رتبـه  

داشتند. همچنین کشاورزان کمترین استفاده را از اینترنت، 
آموختگـان  آالت کشـاورزي و دانـش  نمراکز فـروش ماشـی  

کشاورزي ساکن در روستا داشتند و میانگین کمتر از حـد  
متوسط این سه منبع حاکی از استفاده کمتر کشـاورزان از  

.)3(جدول این منابع اطالعاتی دارد

چارچوب نمونه انتخابیآماري و جامعه-1جدول 
ر نمونهخانواروستاهاي نمونهخانوارتعداد روستادهستان

101617330پیرسلیمان
141574330جلگه

262155770چهاردولی
163073470دربندرود

203294570سیدجمال الدین
13871330کلیائی
991258425300جمع

توزیع فراوانی کشاورزان برحسب سطح تحصیالت - 2جدول
درصد تجمعیدرصدفراوانیسطح تحصیالت

178/58/5سوادیب
376/124/18توانایی خواندن و نوشتن

678/222/41ابتدایی
802/274/68سیکل
634/218/89دیپلم

308/5100تحصیالت دانشگاهی
294100جمع
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ههاي شیمیایی مورد استفادبندي منابع اطالعاتی مورد استفاده کشاورزان در خصوص نهادهرتبه- 3جدول 
انحراف میانگینمنبع اطالعاتیرتبه

معیار
ضریب تغییرات

(درصد)
79/315/144/30هاي گیاهپزشکیمراکز فروش سموم کشاورزي و کلینیک1
72/306/155/28هاي تلویزیونی استانیتماشاي برنامه2
71/303/171/27هاي تلویزیونی ملیتماشاي برنامه3
57/316/155/32اهل روستا کشاورزان و دامداران 4
29/315/102/35هاي رادیویی استانیگوش دادن به برنامه5
13/323/135/39سازمان جهاد کشاورزي شهرستانکارشناسان کشاورزي 6
13/334/193/42خدمات جهاد کشاورزيارشناسان کشاورزي مراکز ترویج و ک7
05/308/134/35یهاي رادیویی ملگوش دادن به برنامه8
98/229/139/43روزنامه و ...)بروشور،انتشارات ترویجی (از قبیل نشریه، کتاب،9

93/225/171/42دفاتر دامپزشکی در سطح شهرستان و دهستان10
88/211/154/38اعضاي تعاونی تولیدي در سطح روستا11
87/223/143التحصیالنشاورزي فارغاي، فنی و مهندسی کهاي خدمات مشاورهشرکت12
75/222/122/44بازدید از مزارع نمایشی و ترویجی  13
61/219/153/45فارغ التحصیالن کشاورزي ساکن در روستا14
58/227/127/49آالت کشاورزيمراکز فروش ماشین15
97/114/180/57اطالعات کشاورزي در سطح اینترنت16

زیاد= خیلی5= زیاد، 4= متوسط، 3= کم، 2= خیلی کم، 1= هیچ، 0رت: مقیاس لیک

برداري افراد مورد مطالعـه  نتایج تحقیق نشان داد که نظام بهره
تلفیقی از هر سه فعالیت زراعی، باغی و دامی بود، ولی فعالیت 
زراعی در بین آنان غالـب بـود. از اینـرو در بخـش مربـوط بـه       

بـا در نظـر   یی از آنـان خواسـته شـد    هاي شـیمیا مصرف نهاده
ربوطـه را پاسـخ دهنـد.   االت مؤسـ ،هاي زراعیفعالیتگرفتن
هاي قبلی هم مورد اشاره قـرار گرفـت،   که در قسمتطورهمان

شـاخص اسـتفاده گردیـد. در    8براي سـنجش ایـن متغیـر از    
هـا  هاي مربـوط بـه هـر کـدام از ایـن شـاخص      آماره4جدول 

ست.  بصورت مجزا آورده شده ا
یکی از متغیرهاي اصلی مورد بررسی در ایـن تحقیـق نگـرش    

31کشاورزان نسبت به کشاورزي پایدار بود که بـا اسـتفاده از   
بنــدي گویـه در قالـب شـاخص ترکیبـی سـنجش شـد. رتبـه       

5هاي تشکیل دهنده ایـن شـاخص ترکیبـی در جـدول     گویه
هـا  صورت گرفـت و در جـایی کـه میـانگین    ،براساس میانگین

ــ ــرات براب ــد از ضــریب تغیی ــد.  ر بودن کوچــک اســتفاده گردی
گویـه مـرتبط بـا نگـرش     25شـود  همانطوریکه مشـاهده مـی  

دارنــد، بــه عبــارتی دیگــر 5/2تــر از پایــداري میــانگینی بــاال
نـد و  رهـا برخوردا کشاورزان از نگرشی مثبت راجع به این گویه

بـه  نگـرش مسـاعدي نسـبت   ها موافق هستند و طبیعتـاً با آن

ا دارند. با نگاه به سه گویه آخر شاخص ترکیبی یعنـی  هآن
نیـز شـخم   لـش و هاي مراتع، سوزاندن کاه و کشخم زمین

هــاي بــا شــیب زیــاد کــه داراي میــانگینی کمتــر از زمـین 
سـفانه بایـد اذعـان کـرد کـه در ایـن       باشد، متأمتوسط می

منطقه نیز کشـاورزان جـدیت خاصـی در خصـوص حفـظ      
داشـته و ضـمیمه کـردن ایـن     لـی ن مراتع و زمـین هـاي م  

ها به مالکیت شخصی را رد نکرده و نگرش منفـی در  زمین
هامچنین سوزاندن کاه و کلش زمیناین خصوص ندارند. ه

ها کار منفی نبوده و نسبت به ایـن کـار دیـد    نیز از دید آن
مثبتی دارند. 

بــه منظــور بررســی نگــرش کلــی روســتاییان در خصــوص 
ها در ها، نگرش آنمع کردن گویهکشاورزي پایدار بعد از ج

خنثی (میانه) و منفی آورده شد (جـدول  ،سه سطح مثبت
درصد افراد نیز 2/78درصد افراد نگرش مثبت و 8/21). 6

نگرش میانـه(خنثی) بـه کشـاورزي پایـدار داشـتند. هـیچ       
موردي از نگرش منفی در بین کشاورزان مشاهده نگردیـد.  

) 1391(مس و همکـاران این نتیجه با نتایج تحقیقـات شـ  
)، 1390(شـمس و همکـاران   )، 1390(رضایی و همکـاران 

Sadatiســاداتی و همکــاران ( et al., 2010 چویچــوم و ،(
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)، راجانا و همکـاران  Chouichom & Yamao, 2010یامائو (
)Rajanna et al., 2009) ابوسما و همکاران ،(Abu Samah

et al.,2012 ،( ) ــاران ــانی و همک ــلیمانی و ، )1390باغب س
مطابقـت  ،)1389(پسـند  باقري و شاهو )1388همکاران (

دارد و همــه در ایــن نتیجــه کــه کشــاورزان و روســتاییان  
نگــرش مثبتــی بــه پایــداري دارنــد، توافــق دارنــد. گرچــه 

Fakoya(فاکویـا و همکـاران   مطالعاتی مانند  et al., 2007 (
زان )، بر این اعتقاد هسـتند کـه کشـاور   1389و سلیمانی (

نگرش مثبتی در خصوص پایداري ندارند. 
براي پاسخ به سوال اصـلی مطالعـه یعنـی اینکـه آیـا بـین       
نگرش کشاورزان به کشاورزي پایدار و میزان مصرف سموم 

اي وجود دارد یا نـه،  ها رابطههاي شیمیایی توسط آنو کود
).  7از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیـد (جـدول   

بـه دسـت آمـده، بـین نگـرش نسـبت بـه        بر اساس نتـایج  
ــود   ــموم و ک ــزان مصــرف س ــدار و می ــاي کشــاورزي پای ه

داري در سـطح پـنج درصـد    شیمیایی رابطه منفی و معنی
وجود دارد. به عبارتی دیگر کشـاورزانی کـه داراي نگـرش    

تري در خصوص کشاورزي پایدار بودند، در عمل نیـز  مثبت
از مصرف سـموم  ه افراد دیگر داراي میزان کمترينسبت ب

هاي و کودهاي شیمیایی بودند. این یافته در تطابق با یافته
) است که  بـین میـزان مصـرف    1391قدیمی و همکاران (

هــاي شــیمیایی و نگــرش کشــاورزان بــه کشــاورزي نهــاده
د. نـ دداري گـزارش کـرده بو  ارگانیک رابطه منفـی و معنـی  

لعـه  تـوان بـه نتـایج مطا   همچنین در تأیید این یافتـه مـی  
Sadatiسـاداتی و همکــاران (  et al., 2010 در خصــوص (

بررسی نگرش کشاورزان بهبهان نسبت به کشاورزي پایـدار  
اشاره داشت مبنی بر ایـن کـه بـین نگـرش بـه کشـاورزي       

هاي کشاورزي پایدار، رابطه پایدار و میزان استفاده از روش
داري وجود دارد. ولـی ایـن نتیجـه بـا یافتـه      مثبت و معنی

)، همخـوانی  1389صل از مطالعه باقري و شـاه پسـند (  حا
ندارد. 

همچنین بین استفاده از منابع اطالعـاتی و میـزان مصـرف    
داري هـاي شـیمیایی رابطـه مثبـت و معنـی     سموم و کـود 

مشاهده گردید. به عبارتی دیگـر کشـاورزانی کـه از منـابع     
داراي میـزان مصـرف   اطالعاتی استفاده بیشتري داشـتند، 

هـاي شـیمیایی   هاي شیمیایی سموم و کوداز نهادهکمتري
هاي حیـاتی و همکـاران   بودند. این یافته در تطابق با یافته

)، قـدیمی و همکـاران   1389)، باقري و شاه پسند (1388(
باشــد.در ایــن مــی،)2009) و راجانــا و همکــاران (1391(

نیز در تحقیـق خـود   ،)1393زاده و همکاران (زمینه منتی
کشاورزان اسـتان فـارس گـزارش کردنـد کـه      در خصوص

اي کـه ارتبـاط بیشـتري بـا مراکـز      کردهکشاورزان تحصیل
هاي آموزشی این مرکـز  خدمات داشتند و بیشتر در کالس

شرکت کرده بودند، به میزان بیشـتري بـه بـروز رفتارهـاي     
زیست محیطی اقدام کرده بودند.  

هاي شیمیایی کشاورزانهشاخص ترکیبی سنجش میزان مصرف نهاد-4جدول 
نوع نام شاخص

انحراف معیارمیانگینماکزیممشاخص

70022/20606/106منفیمیزان مصرف کودشیمیایی نیتراته در هر هکتار به کیلوگرم
100013/18531/115منفیپتاسه در هر هکتار به کیلوگرم-میزان مصرف کودشیمیایی فسفاته

655/115/1منفیدر هر هکتار به لیترکش میزان استفاده از علف
683/119/1منفیمیزان استفاده از سایر سموم شیمیایی در هر هکتار به لیتر

60029/4282/72مثبتمیزان مصرف کودهاي ریزمغذي در هر هکتار به کیلوگرم
3000055/733847/7352مثبتمیزان مصرف کود دامی حیوانی در هر هکتار به کیلوگرم

100044/4845/189مثبتهاي سبزدر هر هکتار به کیلوگرممیزان مصرف کود
1001/1729منفیهاي زراعی درصد آتش زدن کاه و کلش زمین
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هاي مربوط به نگرش کشاورزان در خصوص کشاورزي پایداربندي گویهرتبه- 5جدول
انحراف میانگینگویهرتبه

معیار
ضــــریب 

تغییرات
63/473/015/0بایستی به شکل بهینه محافظت شوند.هاست و میع آب و خاك متعلق به تمامی نسلمناب1
28/482/019/0باشد. هاي محیطی و حفظ محیط زیست میمین سود، کاهش آسیبأیکی از اصول کشاورزي پایدار عالوه بر ت2
27/463/014/0براي سالمتی انسان مضر است.ه شده است، ها از سموم بیشتري استفادمحصوالت باغی و زراعی که در آن3
20/484/020/0براساس ظرفیت مراتع آن روستا باید نگهداري شود.تعداد دام در هر روستا، 4
19/475/017/0.یادگیري از طبیعت در سازگاري و مقابله با بیماریها و آفات در مزرعه رمز موفقیت کشاورزان در آینده خواهد بود5
18/479/018/0شود.ها و حیوانات میرویه و زیاد از کود و سموم شیمیایی، باعث به خطر افتادن سالمتی انساناستفاده بی6
17/496/023/0گردد.کشت شبدر و یونجه موجب حاصلخیزي خاك می7
16/487/021/0شود.بیعت میو طسموم شیمیایی، باعث آلودگی محیطرویه و زیاد از کود واستفاده بی8
14/402/124/0بهتر است بیشتر مزارع در کنارکشت و زرع به صورت تلفیقی به دامداري هم بپردازند.9
08/489/022/0شود. مصرف کودهاي دامی باعث افزایش حاصلخیزي خاك و در نتیجه افزایش عملکرد مزرعه می10
03/404/125/0شود.جویی و استفاده بهتر از آب در قیاس با آبیاري غرقابی میرانی) باعث صرفهاي و باآبیاري مکانیزه (قطره11
85/389/023/0گردد.هرز مزارع میها و علفتناوب و تنوع زراعی باعث افزایش حاصلخیزي خاك و کاهش آفات، بیماري12
81/391/024/0باشد.مبارزه بیولوژیکی میهاي هرز بهترین شیوه کاهش خطرات و کنترل آفات و علف13
80/312/129/0هاي زراعی و باغی هر کشاورز بعد از او تنها به یکی از فرزندانش واگذار گردد.مالکیت زمینبهتر است،14
78/302/127/0یابد.  حمله آفات در صورت کشت متوالی یک محصول در زمین در طول چند سال افزایش می15
76/315/130/0شود.شخم سطحی و کم عمق باعث کاهش تخریب و جلوگیري از فرسایش خاك می16
74/396/026/0*هاي جدید نیست.ها و تکنولوژياستفاده از ماشیناي جزافزایش تولید کشاورزي چارهبراي 17
62/318/132/0گردد.بهینه از خاك میوري و استفاده افزایش مساحت قطعات و اندازه مزرعه باعث افزایش بهره18
50/320/134/0*گردد.هاي قبل از کشت روي زمین باعث کاهش حاصلخیزي خاك میباقیمانده19
49/321/134/0*یابد.عملکرد و تولید مزرعه در صورت عدم استفاده از کود و سموم شیمیایی کاهش می20
43/317/134/0*داکثر کردن عملکرد، کارایی و سود مزرعه خودشان باشد.هدف اصلی و مهم کشاورزان باید ح21
85/336/140/0یان واگذار شود.هاي ملی به خود روستایز عرصهبهتر است که حفاظت ا22
99/212/137/0*باشد.ها و سموم شیمیایی میکشهاي هرز استفاده از علفبهترین شیوه مبارزه با آفات و علف23
88/229/144/0*توان استفاده کرد. کودهاي شیمیایی را بدون انجام آزمایش خاك و طبق سلیقه شخصی می24
54/213/144/0*کند.درآمد زارعان و کشاورزان با تناوب زراعی کاهش پیدا می25
47/249/160/0*.وسط خود کشاورزان استجمعی تگران بهتر از بازاریابی و فروش به صورت تعاونی و فروش محصول به واسطه26
43/229/152/0*گردد.تناوب زراعی باعث فرسایش خاك می27
32/222/152/0*باشد.نمیبا وجود مواد و کودهاي شیمیایی، نیازي به استفاده از کودهاي سبز و دامی28
26/219/152/0*زیاد را شخم کنند.هاي با شیب نسبتاع و دامنه کوهتمرامزرعه، اشکالی ندارد اگرکشاورزانبراي افزایش اندازه 29
25/230/158/0*بهتر است باقیمانده کاه و کلش روي زمین سوزانده شود.30
14/216/154/0*هاي شخصی اهمیت ندارد.هاي با مالکیت عمومی به اندازه زمینحفظ مراتع و زمین31

گذاري شدند.هاي منفی که بصورت معکوس کدگویه*-) 5) تا کامالً موافقم (1فم (کامالً مخالدامنه طیف:

نگرش به کشاورزي پایدارتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب - 6جدول 
هاسایرآمارهفراوانیدرصد فراوانیسطح نگرش

22/2میانگین : 648/21مثبت
413/0انحراف معیار:  2302/78میانه (خنثی)

00منفی
294100جمع
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هاي شیمیایی با متغیرهاي نگرش و میزان استفاده ازمنابع همبستگی بین میزان استفاده از نهاده- 7جدول 
اطالعاتی

داريسطح معنیضریب همبستگیمتغیر مورد بررسی
014/0*144/0نگرش نسبت به کشاورزي پایدار
023/0*133/0میزان استفاده از منابع اطالعاتی  

05/0داري در سطح معنی*

هاگیري و پیشنهادنتیجه
هـاي  دلیـل عـدم رعایـت اصـول صـحیح مصـرف نهـاده       هب

شیمیایی در بخش تولید غذا و اثراتی که این موضـوع روي  
سالمت غذایی شهروندان جامعه دارد، ضرورت دارد که بـه  

ی مانند حفـظ منـابع طبیعـی و    همراه افزایش تولید اهداف
محــیط زیســت و نیــز تولیــد غــذاي ســالم یــا بــه عبــارتی 

کید قرار گیرد. وضعیت اسـتفاده از  تأکشاورزي پایدار مورد
هاي مرتبط مانند هاي شیمیایی طبق گزارش سازماننهاده

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و نیــز وزارت 
می باشد و اولـین  جهاد کشاورزي نیازمند اصالح و کاهش 

قدم در این زمینه شناسایی وضعیت موجود رفتار و نگـرش  
ش باشد. نتایج این تحقیق نشان داد کـه نگـر  کشاورزان می

کشاورزي پایدار خنثـی یـا   آباد به کشاورزان شهرستان اسد
باشد و نداشتن نگرش منفی در به عبارتی در حد میانه می

اکثریـت  این زمینه جـاي خوشـحالی ولـی نگـرش خنثـی     
گـذاري در  ریـزي و سیاسـت  کشاورزان نیز نیازمنـد برنامـه  

راستاي تبدیل این نگـرش بـه وضـعیت مثبـت و حمـایتی      
گـذاري  ریـزي و نیـز سیاسـت   باشد و در صـورت برنامـه  می

ها را به سمت کشـاورزي  توان نگرش اکثریت آنصحیح می
پایدار مثبت و مساعد نمود. ضرورت تالش مسـئوالن بـراي   

شـود کـه رابطـه منفـی و     تـر مـی  م زمانی پراهمیتاین مه
هـاي شـیمیایی   دار نگـرش بـا میـزان مصـرف نهـاده     معنی

باهمدیگر دیده شود. به عبارتی کشـاورزانی کـه از نگـرش    
تــري برخــوردار بودنــد، در مجمــوع میــزان مصــرف مثبــت

هاي شیمیایی آنها نیز کم بود. بـراي کـاهش مصـرف    نهاده
آوردن کشــاورزان بــه ســمت هــاي شــیمیایی و روينهــاده

کشاورزي پایدار توجه به منـابع اطالعـاتی مـورد اسـتفاده     
ــز بیشــتر آن ــد مراک ــا مانن ــروشه وکشــاورزيســمومف
هــايبرنامــهگیاهپزشــکی و نیــز تماشــايهــايکلینیــک

توانــد در اولویــت تمرکــز و توجــه اســتانی مــیتلویزیــونی

ورزي هاي بخش آموزش و ترویج سازمان جهاد کشافعالیت
قرار گیرد. ترویج غیرمسـتقیم کشـاورزي پایـدار از طریـق     

هاي گیاهپزشـکی در درجـه   مراکز فروش سموم و کلینیک
اول نیازمند تغییر نگرش و باور خود کارشناسان این مراکـز  

باشـد و همچنـین نیـاز اسـت کـه مراکـز تحقیقـاتی و        می
ز ها و نیز جلوگیري اها براي کنترل آفات و بیماريدانشگاه

افت عملکرد ناشی از کـاهش مصـرف کودهـاي شـیمیایی     
هایی علمـی و عملـی متناسـب بـا شـرایط      حلمجموعه راه

کشــاورزان پیشــنهاد نماینــد تــا بخــش تــرویج و آمــوزش  
کشاورزي نیز همراه با تـالش در تغییـر نگـرش کشـاورزان     

هـا معرفـی نمایـد کـه داراي مزیـت      هایی را بـه آن نوآوري
هاي اسـتانی نیـز بـا توجـه     برنامهنسبی باشند. در خصوص

ي روستایی هااندازي برنامهکشاورزان و راهتحصیالت پایین 
گردد بخش تـرویج و  و کشاورزي مرکز استان، پیشنهاد می

ــاط      ــاورزي ارتب ــاد کش ــازمان جه ــاورزي س ــوزش کش آم
تنگاتنگی با این سازمان در خصوص فراهم کردن محتـواي  

کـه نتـایج   طورد. همانمتناسب براي کشاورزان داشته باش
تحقیق هم نشـان داد میـزان اسـتفاده از منـابع اطالعـاتی      
کشاورزان با نگـرش بـه کشـاورزي پایـدار رابطـه مثبـت و       

ر چقـدر کشـاورزان بـا    رسد که هدار دارد. به نظر میمعنی
هاي رویه سموم و کودناشی از مصرف بیهاياثرات و پیامد

ــق رســانه ــد، از نگــرش هــا آشــناتر شــیمیایی از طری بودن
تري برخوردار بودند.  مثبت

تواند بر افـزایش رفتارهـاي   همچنین پیشنهادهاي ذیل می
هــاي محــیط زیســتی و اســتفاده بهینــه از ســموم و کــود 

شیمیایی توسط کشاورزان ارایه گردد.  
آگاهی و اطالع کشـاورزان از آثـار و پیامـدهاي مخـرب     -1

یسـتی از طریـق   استفاده از سموم و کودهـاي شـیمیایی با  
هاي انفـرادي، گروهـی و جمعـی بـه صـورت مرتـب       رسانه

افزایش داده شود، زیرا ارتقاي آگاهی کشاورزان از اثـرات و  
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پیامدهاي رفتارهایشان موجب احساس مسـئولیت آنهـا در   
ــالمتی     ــاالتر از آن س ــت و ب ــیط زیس ــالمتی مح ــال س قب

هاي متعهدي هستندشهروندان باشد. زیرا کشاورزان انسان
ــایج رفتارهایشــان در آن    ــل از نت و در صــورت اطــالع کام

تجدیدنظر خواهند کرد.  
نگرش مثبت کشاورزان نسـبت بـه کشـاورزي پایـدار و     -2

حفظ محیط زیسـت زمینـه سـاز و مشـوقی بـراي کسـب       
باشــد، لــذا پیشــنهاد آگــاهی و دانــش در ایــن زمینــه مــی

نوین هاي آموزشی ریزان با شیوهگردد مسئولین و برنامهمی
دهند. را ارتقا و متناسب با روحیات کشاورزان آن

ــدي  همــان طــور -3 ــق نشــان داد، پایبن ــایج تحقی ــه نت ک
کشاوررزان به رعایت اصول اخالقی و عـدم منفعـت طلبـی    
(از قبیل حفظ مراتع) بایستی مورد توجه نهادهاي مـرتبط  
در حوزه اخالق و کشاورزي قرار گیرد. واقعیـت ایـن اسـت    

اي آگـاهی سـازي مـدونی موردنیـاز اسـت تـا       هـ که برنامه
ثیر رفتارهاي فـردي ومنفعـت فـردي بـر     تأکشاورزان را از 

منافع اجتماعی آگاه کـرد و بـا برجسـته کـردن رفتارهـاي      
طلبی فردي مانند ضـمیمه کـردن مراتـع بـه ملـک      منفعت

ها را به رعایت ها و غیره آنشخصی و شخم زدن دامنه کوه
یط زیسـت و منـابع طبیعـی     اصول اخالقـی در قبـال محـ   

پایبند کرد.  

هاي شـیمیایی احتمـال   استفاده کمتر از سموم و نهاده-4
دارد عملکرد کمی کشاورزان را کاهش و در مقابل کیفیـت  
و ســالمت محصــوالت تولیــدي را افــزایش دهــد، بنــابراین 
ضرورت دارد که از لحاظ اقتصادي و بازاریابی نیز زمینـه و  

ش به قیمت باالتر محصـوالت سـالم از   بستر الزم براي فرو
طریق دولت و سایر نهادهاي زیربط فـراهم گـردد تـا سـود     
اقتصادي کشاورزان از قبل کاهش عملکرد با افزایش قیمت 
محصوالت سالم جبران گردد. در این زمینه نیاز بـه ایجـاد   
فرهنگ مناسب در بین کلیه شهروندان در خصوص خریـد  

باشد.تر نیز میمحصوالت سالم با قیمت باال
هاي تحقیـق  نماید که یکی از محدودیتدر پایان اضافه می

هـاي شـیمیایی توسـط    سنجش رفتار مصرف نهـاده ،حاضر
کشاورزان به صورت کلـی بـود و ایـن در حـالی اسـت کـه       

ن مقادیر با همـدیگر  متناسب با نوع محصول کشت شده ای
گـردد متناسـب بـا هـر     ، لذا پیشـنهاد مـی  متفاوت هستند

محصولی در هر منطقه این مطالعه تکرار گردد و طبق نظر 
کارشناســی تفــاوت وضــعیت موجــود و وضــعیت مطلــوب  

هاي محاسبه و به صورت دستورالعمل اجرایی براي سازمان
اجرایی مانند سازمان جهاد کشـاورزي ارایـه شـود تـا ایـن      

جمعی بتواند در خصـوص هریـک از   سازمان با تالش دسته
گـذاري  ا به سمت معقول و پایداري هدفها رها آنشاخص
نمایند.  
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Abstract
Use of chemical inputs such as pesticides and fertilizers have increased agricultural production and productivity.
However, negative externalities from such use e.g. damage to agricultural land, safety and quality of food,
human health and environmental health etc. have increased too. Encouraging farmers to reduce the use of these
inputs as a sustainability index requires investigating the current situation of farmers and related factors with
their behavior. The purpose of this descriptive- correlation study was to investigate farmers' attitude towards
sustainable agriculture and its relation with their using rate of chemical inputs use in Asadabad Township.
Statistical population consisted of all farmers in Asadabad Township in 2011 of which a sample of 294 were
randomly selected and it was randomized stratified sampling method based on Cochran's formula. The research
is done by a researcher-constructed questionnaire. The validity of the questionnaire was verified by a panel of
experts in related field. To check its reliability, a Chronbach's Alpha coefficient was computed which was 0.85.
Results indicated that 78.2 % of respondents had positive attitude toward sustainable agriculture. In addition,
there was negative and significant correlation between farmers' using rate of chemical inputs with their attitude
toward sustainable agriculture. Correlation between their use of available related knowledge and sustainable
agriculture was positively meaningful.
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