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خوب عملیاتکارگیريبهمنابع اطالعاتی و ارتباطی بر تحلیل اثرات میزان استفاده از
فرنگی کاران استان کردستانتوسط توت) GAPs(کشاورزي 

3و محمد بادسار*2، امیر نعیمی1بهزاد رنجبر

)15/08/1401؛ پذیرش: 15/04/1401(دریافت: 
چکیده

. شودمیکشاورزي، ایمنی غذایی به عنوان یک چالش جدي محسوب يهاتیفعالبا توجه به افزایش جمعیت جهانی و تالش براي افزایش 
هدف این . باشدیمراي دست یافتن به ایمنی مواد غذایی با کیفیت باال شناخته شده بياستانداردهاعملیات خوب کشاورزي یکی از 

عملیات خوب کشاورزي بود. جامعه اقداماتکارگیريبهبر منابع اطالعاتی و ارتباطیمیزان استفاده از ریتأثبررسی توصیفی، پژوهش
نفر 174. حجم نمونه با جدول کرجسی و مورگان)=241Nهاي مریوان و سروآباد بودند (کاران شهرستانفرنگیآماري تحقیق، توت

قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه بود موردمطالعهبا انتساب متناسبايطبقهگیريمحاسبه شد. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه
ایی پرسشنامه، از طریق محاسبه ضرایب قرار گرفت. پایتأییدکه روایی ظاهري و محتوایی آن با استفاده از نظرسنجی از متخصصان مورد 

نتایج استفاده شد.SPSS23وAMOS23افزارهاي ها از نرمدادهلیوتحلهیتجزقرار گرفت. براي تأییدآلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد 
بر روي داريثر مثبت و معنی) ا28/0(ضریب مسیر منابع نوشتاري) و 30/0(ضریب مسیر منابع شفاهی متغیرهاي دادنشان آمدهدستبه
را خوب کشاورزياقداماتکارگیريبهمتغیردرصد از واریانس 35این منابع .داشتندکارانفرنگیتوتتوسط خوب کشاورزي اقداماتکارگیريبه

کاران از منابع فرنگیتر توتاجرا، امکان استفاده بیشو قابلهاي ارتباطی حضوري گیري از کانالگردد با بهرهپیشنهاد مینمودندتبیین 
ها مورد توجه قرار گیرد.اطالعاتی با توجه به نیازها و ضرورت

.
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مقدمه
هاي هرز منجر به ظهور ها و علفبیماريآفات،کنترل منظوربهرویه از منابع آبی، انرژي، کودها و سموم شیمیایی استفاده بی

ها به سموم شیمیایی، ها و آفتهاي بیماريها و آفات جدید، مقاوم شدن گونهظهور انواع بیماريازجملهاي مشکالت تازه
اجه را با خطر موستیزطیمححیات موجودات زنده در تیدرنهاهاي مختلف شده است که ها و مسمومیتبحران آب، آلودگی

با به خطر گونه اقدامات نامناسباینز سوي دیگرا).1392؛ استادي و همکاران، 1398، پوريخسروکرده است (موسوي و 
ویژه کشورهاي سالمت و ایمنی غذایی را به یک چالش جدي در کشورهاي مختلف به،انداختن بهداشت عمومی جهانی

Luo؛ 1397اران، توسعه تبدیل نموده است (رضی کردمحله و همکدرحال et al., امروزه با توجه به جمعیت رو به .)2019
تلفات غذایی و هاي کشاورزي، بهبود ایمنی غذایی، محدود کردن فعالیتهاي زیادي در جهت افزایشتالشافزایش جهانی، 

,Umesha)گیردها انجام میزباله Srisopaporn)ها از وضعیت ایمنی غذایی افزایش نگرانی(2018 et al., پیامدهاي و(2015
را متعارفيهانظامتغییر در مرسوم، لزومکشاورزي يهانظاماز گرفتهنشئتمحیطی، اجتماعی و اقتصادي بار زیستزیان

هاي آینده نیازهاي کنونی بشر، حفظ کمی و کیفی منابع طبیعی و نیز امنیت فرصتنیتأمکه بر مبناي آن، ضمن نشان داد 
شده در جهت دستیابی به ایمنی مواد غذایی، استاندارد جهانییکی از استانداردهاي شناخته). 1397امامی، تضمین گردد (

)Global GAP( عملیات خوب کشاورزي(Good Agricultural Practices)هست)Amekawa, عملیات خوب ). درواقع 2010
حصوالت کشاورزي از طریق کاهش میزان احتمال مبه مجموعه اقدامات مهم کشاورزان در جهت حفظ ایمنی،کشاورزي

ملیات خوبطورکلی، عبه(Beauchamp & Robinson,2019).اشاره داردزاي خطرناك،آلودگی محصول به عوامل بیماري
و زیست در جهت حفظ سالمت انسان و حیوانات، حفاظت از منابع طبیعیکشاورزي آگاهانه محیطيهافنکشاورزي شامل 

,Ersoy & Gumus(سالمت و امنیت غذایی است اطمینان از وامل انسانی در مقایسه با سایر عوامل، عکهيطوربه).2017
محیطی رفتار زیست). 1399سرا، محیطی دارند (صفا و محمدیان سقینبیشترین سهم را در ایجاد و بروز مشکالت زیست

شناسان و از سوي بسیاري از محققان و جامعهاستشدهشناختهستیزطیمحاثرگذار بر یکی از عوامل مهم وعنوانبهامروزه 
ها و نتیجه اقدامات و محیطی ناشی از رفتار انساندرواقع بسیاري از مشکالت زیستاست.قرارگرفتهموردتوجهمحیطی زیست
Cascante؛ 1397اسدي و مهرابی، (باشدهاي فردي میگیريتصمیم et al., 2015; Akintunde, ، ایجاد تغییر رونیازا. )2017

باشد هاي مدیریت پایدار میهاي برنامهترین الزمهشده، یکی از شناختههاآندر رفتار کشاورزان و تقویت رفتار مسئوالنه در 
کنشگران منزلهبه). بر این اساس، بسیاري از مطالعات بر ضرورت توجه به رفتارهاي کشاورزان 1394، و همکارانزادهیول(

,Kings)اند نمودهدیتأکی نظام کشاورزي در مباحث مرتبط با پایداري و ناپایداري اصل درواقع شرط مهم اجراي . (2014
و ناپایداري توسعه را باید در جهل و هاستآن، آگاهی از چرایی و چگونگی ستیزطیمحهاي حفاظت برنامهزیآمتیموفق

). یکی از 1395و شیوه برخورد او با طبیعت جستجو نمود (رضائی و همکاران، برداري از منابع طبیعیناآگاهی انسان در بهره
هاي هاي ارتباطی جهت انجام فعالیتاز منابع اطالعاتی و کانالهاآنگذار بر رفتار کشاورزان، میزان استفاده اثرعوامل 

؛ ی اثرگذار بر قصد و انجام آن رفتار استداشتن دانش و اطالعات کافی درباره نتایج یک رفتار معین، عاملباشد.کشاورزي می
کشاورزان، نخستین گام در دستیابی به ایمنی غذایی و تولید محصول سالم و ابزاري محیطیباال بردن اطالعات زیستبنابراین 

Sahana؛ 1397(رضی کردمحله و همکاران، باشدبهتر میییکارابراي تقویت مهارت و توانمندسازي کشاورزان در جهت  &

Mallick, فناوري ازاستفاده ،جدیدهايفناوريها و نحوه کاربردمزیتاطالعات کشاورزان در مورد ، کافی بودن درواقع).2016
شود. از طرفی نبودن اطالعات آن فناوري توسط کشاورزان میکارگیريبهافزایش کند و منجر به تر میراحتکشاورزانرا براي 

کاهش بالطبعآن فناوري و کارگیريبهمنظوربهد شرایط عدم اطمینان و تردید در کشاورزان کافی از فناوري باعث ایجا
هاي گروهی، کارکنان ترویج، بازدید، جلسات و از طریق منابع غیررسمی مانند رسانهتوانندمیاطالعاتشود. استفاده از آن می
اهمیت دارد آنچهتواند در اختیار کشاورزان قرار گیرد.میغیرهوهاي کشاورزان و از طریق آموزش رسمیمالقات و سازمان

معتبر، دقیق و شفاف که چقدر کنند هاي ارتباطی کسب میکه کشاورزان از طریق منابع اطالعاتی و کانالاستاطالعاتی
العات الزم استیک فناوري، ترکیب درستی از اطکارگیريبه، براي اثربخشی و کارایی در پذیرش و خاطرنیهمد. به نباش

Caswell؛ 1398(رزاقی بورخانی و همکاران،  et al., 2001; Bonabana-Wabbi, 2002(
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نظام ترویج رسانیافزایی و اطالعاقدامات دانشهاي ارتباطی مختلف جزء الینفکاستفاده از منابع اطالعاتی و کانالکهییازآنجا
ترویجی، تغییر در -هاي آموزشی هدف اصلی فعالیتتوان گفتمیس،بر این اساباشد میجهت انتقال اطالعات کشاورزي

منظور حفاظت از منابع طبیعی و رسیدن به اهداف توسعه دانش، ایجاد آگاهی و نگرش صحیح و تغییرات رفتاري مثبت به
ت مداخالت ترویج کشاورزي هاي ارتباطی اهمیمنابع اطالعاتی و کانالکارگیريبهدر راستاي ). 1396باشد (امیري، پایدار می

ها، گسترش کشاورزان جهت مشاوره در کلینیکيسازآگاههاي عملیات خوب کشاورزي با تشویق و در زمینه اجراي برنامه
تواند نقش میهاي عملیات خوب کشاورزي، رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورز، افزایش سطح فنی کشاورزان درباره فناوري

- کشاورزي، عهدهترویج). 1395رزاقی بورخانی، ت خوب کشاورزي و توانمندي کشاورزان داشته باشد (بسزایی در توسعه عملیا

تواند ضمن ها، امکانات و کمبودها میکه با شناخت کافی از همه زمینههاي جدید استدار تعیین، انتخاب و اشاعه فناوري
برداران هاي آموزشی را براي بهرها مشخص نموده و برنامهشناسایی دانش فنی و فناوري مناسب، شیوهاي مناسب انتقال آن ر

ها و فنون کشاورزي، در طریق بهبود روشتواند ازهمچنین نظام ترویج می). 1395ریزي کند (عباسی رستمی و همکاران، طرح
ثرگذار باشد (علیزاده و استانداردهاي اجتماعی و آموزشی جوامع روستایی ازمینه تولید و درآمد، بهبود سطح زندگی و ارتقاي 

در سطح مزارع، کارگیري و ترویج و توسعه اقدامات خوب کشاورزي بنابراین، یکی از مسائل کلیدي در به؛ )1397همکاران، 
هاي ارتباطی و اطالعاتی در پذیرش داوطلبانه ضرورت توجه به افزایش سطح دانش و اطالعات کشاورزان با کمک منابع و کانال

زیرا داشتن اطالعات و دانش کافی درباره یک فناوري معین، آن فناوري را براي کشاورزان ؛ استشاورزيعملیات خوب ک
).1398(رزاقی بورخانی و همکاران، سازدکارگیري آن را بیشتر میو احتمال بهتراستفادهقابل

به دلیل آباد استان کردستان و سرومریوان هايدر شهرستانفرنگیمخصوصاً کاشت توتهاي کشاورزيرونق فعالیت
هاي صاف، هموار و مستعد در شمال و جنوب زریوار و نیز ریزش نزوالت جوي هاي طبیعی منحصر به خود ازجمله زمینویژگی

برداري الزم از منابع پایه بهرهعدم رویه از منابع طبیعی تجدیدشونده، برداري بیاز وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است. بهره
با هاي نسبیبرداري کامل از مزیتو لزوم بهرهپوشش گیاهی و جنگلی و غیره متناسب با توان اکولوژیکیند آب، خاك،مان

هاي سطحی سازي، انتقال و پمپاژ آببرداري از منابع آب، مهار، ذخیرهبهرهخصوصبه، هاي جدید کشاورزياستفاده از فناوري
روستائیان، از مسائل پیش روي توسعه کشاورزي در شهرستان ژهیوبهردمی، هاي ممشارکتو توسط دولت، بخش خصوصی

شود:در ذیل به نتایج برخی مطالعات مهم در راستاي موضوع اشاره می).1397داغی، باشد (کریمیان و قرهسروآباد می
ی و ارتباطی در زمینه موضوعاتاستفاده از منابع اطالعات) در پژوهش خود نشان دادند که 1399سرا (صفا و محمدیان سقین

مناطق روستایی شهرستان تبریز درستیزطیمحکننده در جهت انجام رفتارهاي حفاظت از محیط زیستی، عاملی تعیین
باشد.می

هاي آموزشی، نگرش و منابع اطالعاتی ) نشان داد که بین متغیرهاي روش1398نتایج تحقیق فارسی و چرمچیان لنگرودي (
) در مطالعه 1398رزاقی بورخانی و همکاران (اي معنادار وجود دارد.شهرستان ساري رابطهکارانیشالحیط زیستی با رفتار م

هاي هاي نوشتاري، منابع و کانالهاي شفاهی و چهره به چهره، منابع و کانالخود نشان داده است که منابع و کانال
کارگیري عملیات خوب کشاورزي % از واریانس به66توانند ي و الکترونیکی، میهاي مجازو منابع و کانالشنیداري–دیداري 

در توسعه پایدار باغات مازندران را تبیین نمایند.
ترویجی در زمینه حفاظت از آب شرکت هاي آموزشیکشاورزانی که در کالس) در پژوهش خود نشان داد 1397اسکندري (

تري در خصوص حفاظت آب برخوردار بودند. همچنین، نتایج نگرش مساعدتر و رفتار مناسبباالتر،از دانشمراتببهاند، نموده
کشاورزي برداران پیرامون حفاظت آبترویجی، بیشترین تأثیر را بر رفتار بهرههاي آموزشیوي نشان داد شرکت در کالس

زیستی کشاورزان رفتارهاي محیطدرؤثرم) در مطالعه خود بیان کرده است که خدمات ترویجی عاملی 1397ویسی (دارد.
بوده است.

) در پژوهش خود دریافتند که سطح مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاري سد 1396فرد و همکاران (تبریزي دخت
داري داشت.سهند با متغیرهاي سطح ارتباطات ترویجی و میزان استفاده از منابع اطالعاتی رابطه مثبت و معنی
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) در پژوهش خود چنین نتیجه گرفتند که میزان مالقات با مروجان و میزان شرکت در 1396مطلق و همکاران (بهبهانی 
در شهرستان دشتستان اثرگذار است.فشارتحتهاي ترویجی بر رفتار کشاورزان در پذیرش فناوري آبیاري کالس

محیطی روستاییان شهرستان اطالعاتی با رفتار زیست) بین میزان استفاده از منابع 1395مطابق با نتایج یزدانی و شمس (
هاي آموزشی، بر ) حاکی از آن است که شرکت در کالس1395مطالعه باللی و همکاران (مریوان رابطه معنادار وجود دارد. 

کاران شهرستان همدان اثرگذار است.از سوي گندمفشارتحتپذیرش فناوري آبیاري 
هاي آموزشی و ترویجی بین متغیر میزان شرکت در کالسطالعه خود چنین نتیجه گرفتند که ) در م1394سواري و همکاران (

برداران کشاورز رابطه مثبت و کارگیري عملیات کشاورزي حفاظتی توسط بهرهو نگرش نسبت به کشاورزي حفاظتی با میزان به
متغیرهاي آشنایی پاسخگویان با خدمات شان داد ن) در مطالعه خود 1391رزاقی بورخانی و همکاران (معناداري وجود دارد.

کارگیري در متغیرهاي بهنیترمهمعنوانبهرا هاي ترویجیهاي آموزشی ترویجی و تعداد تماسترویجی، شرکت در کالس
هاي) در مطالعه خود نشان دادند که متغیرهاي شرکت در کالس1391فیض اربابی و همکاران (. معرفی نمودندIPMفناوري

افزایش دانش و مهارت کشاورزان و درنقش مثبتی ویجی مدیریت تلفیقی محصول، تماس با مروج کشاورزيتر- آموزشی
در پژوهشی به این نتیجه )1390(و چیذرياند. عمانیکارگیري مدیریت تلفیقی محصول توسط کشاورزان شهر کرج داشتهبه

یجی، استفاده از منابع اطالعاتی، متغیرهاي تأثیرگذار بر عملیات پایداري ترو_هاي آموزشیکه مشارکت در دورهنددست یافت
اند.مدیریت منابع آب توسط کشاورزان بوده

,.Senanayake & Rathnayak(سنانیاك و رادنایاکانتایج تحقیق طور بهداد که پذیرش عملیات خوب کشاورزي) نشان 2017
، بود. نتایج مطالعه جبرمسکل و همکاران عملیات خوب کشاورزينیز آگاهی در موردو داري تحت تأثیر سطح آموزش کشاورزمعنی

)Gebremeskel et al., باشد. کپادونواي میکننده در پذیرش آبیاري قطرهنشان داد که متغیر خدمات ترویجی، عاملی تعیین)2017
)Kpadonou(و همکاران)Kpadonou et al., هاي حفاظت از ند که آگاهی و آموزش در خصوص شیوهدر تحقیق خود دریافت)2017

و همکاران )Shaw(باشد. نتایج پژوهش شاواز سوي کشاورزان میوخاكآبهاي حفاظتی در اتخاذ روشمؤثر، عاملی وخاكآب
)Shaw et al., عملیات کارگیريبههاي ترویجی در زمینه هاي برگزارشده و برنامههاي آموزشی و کارگاهنشان داد که دوره) 2015

و همکاران نتایج تحقیق بایراموگلو، بر تغییر باورها و دانش کشاورزان ایالت آیووا امریکا اثرگذار بوده است. خوب کشاورزي
)Bayramoglu et al., از طریق GAPنشان داد که بخش دولتی در زمینه اشاعه و انتقال اطالعات در زمینه استاندارد)2010

,Grethe & Kleinwechter(تواند مؤثر باشد. گریث و کلینوچتر یجی میهاي تروآموزش دریافتند که در پژوهش خود )2006
در سطح مزرعه، اثر مثبت و معناداري شدهکسبهاي ها مانند تلفن و اینترنت و سطح آموزش، دسترسی به رسانههاي اجتماعیشبکه

افزایش میزان دانش و اطالعات توان با رسد می، به نظر میشدهانیبمطالب بر اساسداشته است.GAPبر پذیرش فناوري 
هاي اقدامات فناوريکارگیريبهرا نسبت به هاآنکارگیري عملیات خوب کشاورزي، کاران این منطقه در زمینه مزایاي بهفرنگیتوت

هاي مریوان و سروآباد کشاورزي در شهرستانعملیات خوب کارگیريبهکه در زمینه با توجه به اینخوب کشاورزي ترغیب نمود.
از منابع اطالعاتی و ارتباطاتی و هاآناستان کردستان پژوهشی انجام نگرفته است براي همین منظور ابتدا الزم است میزان استفاده 

سازي گیرد تا فرایند تصمیمی قرار بررسموردعملیات خوب کشاورزي کارگیريبهکاران نسبت به فرنگیاین منابع بر رفتار توتریتأث
هاي الزم مشیمربوطه صورت گیرد و تدابیر و خطانیمتصدصحیح و منطقی در این زمینه توسط مدیران وصورتبهگیري و تصمیم

کاران رنگیفمنابع اطالعاتی و ارتباطی بر رفتار توتریتأثبررسی باهدفدر نظر گرفته شود. بر همین اساس، تحقیق حاضر 
، با توجه رمجموعاست. دگرفتهانجامکارگیري عملیات خوب کشاورزي هاي سروآباد و مریوان استان کردستان نسبت به بهنشهرستا

واطالعاتیمنابعازاستفادهمیزانریتأثبررسیکهپژوهشکلیهدفگرفتننظردرباوپیشینهايدر بخششدهاشارهبه مباحث 
عملیات خوب کشاورزي در کارگیريبهبر رويهاي مریوان و سروآباد استان کردستانشهرستانرانکافرنگیی توتارتباطهايکانال
دهدنشان می1نگاره کهطورهمان. استشدهمیترستحقیقاینمفهومیچارچوبوايفرضیهروابطباشدفرنگی خود میتوتمزارع

، (چهره به چهره)نابع اطالعاتی و ارتباطی به سه دسته منابع شفاهیدر این تحقیق ممرور ادبیات صورت گرفته،اساسبرپیداست
رگذاریتأثی کاران نگفرکه فرض شده است بر روي رفتار عملیات خوب کشاورزي توتاندشدهمیتقسنوشتاري و دیداري شنیداري 

است:قرارگرفتهمحققان مدنظرهاي زیر بنابراین، در این تحقیق سنجش فرضیه؛ )1نگاره (هستند
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دارد.تأثیرکاران از منابع شفاهی و چهره به چهره بر رفتار عملیات خوب کشاورزي فرنگی: میزان استفاده توت1یهفرض- 
دارد.تأثیرکاران از منابع نوشتاري بر رفتار عملیات خوب کشاورزي فرنگی: میزان استفاده توت2یهفرض- 
دارد.تأثیرشنیداري بر رفتار عملیات خوب کشاورزي - از منابع دیداريکاران فرنگی: میزان استفاده توت3یهفرض- 

چوب مفهومی تحقیقچار- 1نگاره
روش پژوهش

به همبستگیها جزو تحقیقات توصیفی و از نوع نحوه گردآوري دادهازنظرو هاي کمی و کاربردي استپژوهش حاضر از نوع پژوهش
بود که حجم نمونه بر اساس هاي مریوان و سروآبادان شهرستانکارفرنگیتوتازنفر241این تحقیق اريجامعه آمرود. شمار می

نفر افزایش یافت.200گیري حجم نمونه به نفر تعیین گردید و در جهت کاهش خطاي نمونه174جدول کرجسی و مورگان برابر 
در ) Proportionate Stratified Random Sampling(با انتساب متناسبايطبقهتصادفیگیرينمونهها بر اساس روش انتخاب نمونه
در نظر گرفته مجزادوطبقهعنوانبههاي مریوان و سروآبادشهرستاندر مرحله اول، به همین منظور . صورت گرفتچند مرحله 

تناسببهقرار گرفتند و سپس هدوطبقشد در این فرنگی انجام میکشت توتهاآنکه در سپس روستاهاي هر شهرستانو ندشد
ها، پرسشنامه ابزار گردآوري داده.)1(جدول قرار گرفتندموردمطالعهتصادفی صورتبهافراد نمونه ،هر روستاکارانفرنگیفراوانی توت

رفتار ،و ارتباطیمنابع اطالعاتیمرتبط با سنجش متغیرهايهاياي و پرسشهاي فردي و حرفهبخش مشخصهسهازبود که 
در . )2جدول (استفاده شدهاي تحقیق از مطالعات گذشته براي سنجش متغیردر این پژوهش عملیات خوب کشاورزي، تشکیل شد. 

. واقع شدتأییدمورد موردپژوهشدر زمینه موضوع تحقیق حاضر روایی ظاهري و محتوایی پرسشنامه از طریق پانلی از متخصصان 
برايآلفاي کرونباخمیزان درمجموع. نفر خارج از نمونه اصلی) انجام گرفت30آزمون (ق پیشبراي تعیین پایایی ابزار تحقی

AMOS23و SPSS23افزارهاي از طریق نرمشدهيگردآورهاي داده. )2آمد (جدول به دستدر حد مناسبتحقیقمتغیرهاي 

واریانس و انحراف معیار، مقایسه میانگین و فراوانی و هاي توصیفی چون میانگین، در این تحقیق از آمارهشدند. لیوتحلهیتجز
همچنین، .براي توصیف و تحلیل استفاده گردید)SEMسازي معادالت ساختاري (و مدلو رگرسیونیهمچنین ضرایب همبستگی

تحقیق، يرهایمتغیک از در رابطه با هرموردمطالعهافراد يهاپاسخالزم به ذکر است که در بخش آمار توصیفی، براي توصیف فراوانی 
Gangadharapaa) استفاده شد (ISDMاز روش فاصله انحراف معیار از میانگین ( et al., افراد با يهاپاسخ). طبق این فرمول، 2007

شد:يبنددستهذیل صورتبهسطوح پایین، متوسط و باال برحسبمورداستفادهتوجه به طیف لیکرت 
A:پایین=A ≤ Mean – 1/2Sd؛
Bمتوسط :=Mean –1/2 Sd ≤B≤ Mean +1/2 Sd؛

:Cباال=Mean +1/2 Sd ≤C

منابع شفاهی

منابع نوشتاري

شنیداري-منابع دیداري

گی
فرن

ت 
 تو

سط
 تو

زي
اور

کش
ب 

خو
ت 

لیا
عم

ن  
کارا

مدیریت آفات  

مزرعهموقعیت و شرایط 

مدیریت آب      

مدیریت خاك

تنوع زیستی        

بنديبرداشت و بسته

انرژي

بهداشت و ایمنی کار در مزرعه

طی
تبا

و ار
ی 

عات
طال

ع ا
مناب



تحلیل اثرات میزان استفاده از منابع اطالعاتی و ارتباطی بر بکارگیري عملیات خوب کشاورزي...

42
This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

موردمطالعهيجامعه و نمونه آماریفراوان-1جدول 
شدهآوريتعداد پرسشنامه جمعنمونهفرنگی کارتعداد توتنام روستاشهرستان

181214رشه ده
14911گویزه کویره

644سردوش
151012کوالن
755پیرصفا

644کانی سپیکه
422نژمار

1289نیمریوان
755بیلو
755پیله

1178سیف سفلی
281822مریوان
14911برده رشه 

422پیر صفا
13910کانی سانان
644دره تفی
179118133جمع

سروآباد

768ژنین
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9810سروآباد

666جیقلعه
545تفلی
879آریان

131214پایگالن
666هزارخانی

625667جمع
241174200جمع کل

کرونباخي ، منابع و ضریب آلفاهاهیگومتغیرهاي تحقیق همراه با -2جدول 
ضریب آلفامنابعسؤاالتتعداد مؤلفهمتغیر
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9Shawشفاهی و چهره به چهرهمنابع  et al.,  (2015)
Barrera et al., (2005)

Mohammad Rezaei, Hayati & Rafiee
(2014)
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و بحثها یافته
5/88یبترتسال بود. فراوانی مردان و زنان سرپرست خانوار به 86/41دهندگان آمده میانگین سنی پاسخدستهاي بهبر اساس یافته

درصد در روستا سکونت 5/79درصد در شهر و 5/20ی در این پژوهش، موردبررسنفر پاسخگوي 200درصد بود. از مجموع 5/11و 
چهارتانفر و گروه با تعداد اعضاي چهاربیش از موردمطالعهها نشان داد که میانگین تعداد اعضاي خانوار پاسخگویان هداشتند. یافت

) سابقه عضویت در تعاونی را نداشتند و میانگین درصد5/84درصد) بود. اکثریت پاسخگویان (60(یفراواننفر داراي بیشترین شش
درصد و 33سال بود. بیشترین سطح تحصیالت مربوط به سطح راهنمایی با 33/0تعاونی سابقه عضویت پاسخگویان در شرکت

مربوطه به ترکیبی از هر دو روش (سنتی مورداستفادهدرصد بود. بیشترین درصد روش آبیاري 11با پلمیدفوقکمترین آن مربوط به 
صد پاسخگویان طبق اظهارات خودشان یک و کمتر از یک در92. درصد)42(و جدید) و کمترین مربوط به روش آبیاري جدید بود

دو هکتار به هاآندرصد نیز مربوط به کسانی بود که مساحت سطح زیر کشت یک و نیمهکتار زمین زراعی داشتند و کمترین آن با
درصد از پاسخگویان درآمد مپنج و نیمیلیون تومان بود و تنها 20و کمتر از 20هاآندرصد از پاسخگویان درآمد 5/54باال است. 

5/18درصد بود و 5/81. بیشترین درصد نوع مالکیت زمین مربوط به مالکیت صاحب زمین با بودمیلیون تومان 80بیشتر از هاآن
کش و درصد و کمترین درصد مربوط به علف32کش قارچمورداستفادهمربوط به مالکیت اجاره بود. بیشترین سموم درصد
درصد بود. بیشترین رقم مورد کشت 5/43درصد بود. بیشترین درصد منبع آبیاري مربوط به استفاده از چاه با دو و نیمکش باحشره

درصد بود.دو و نیم مترین آن مربوط به رقم سلوا بادرصد و ک5/66کاران مربوط به رقم پاروس با فرنگیتوت
خوب کشاورزيعملیات کارگیريهبيهامؤلفهها وگویهبنديرتبه

- عملیات خوب کشاورزي نشان داد که ازنظر پاسخيریکارگهاي رفتار پاسخگویان نسبت به بهآمده از سنجش گویهدستنتایج به

را دارا 96/2ترین رتبه با میانگین پایین"موقعیت و شرایط مزرعه"باالترین رتبه و مؤلفه 60/3با میانگین "برداشت"دهندگان مؤلفه 
در باالترین 00/4با میانگین "کنمموقع برداشت میفرنگی را در زمان مناسب و بهتوت". در مؤلفه برداشت گویه)3دول (جبودند

ترین رتبه در پایین83/2با میانگین "کنمسازي میونقل را قبل از ورود به مزرعه ضدعفونی و پاكهاي حملماشین"رتبه و گویه 
"باالترین رتبه و گویه28/3با میانگین "مزرعه از دامداري فاصله داشته و دور است"ایط مزرعه گویه بودند. در مؤلفه موقعیت و شر

ترین رتبه را دارا بودند. در پایین63/2با میانگین "شوند.هاي مسري معاینه و بررسی میونقل ازنظر بیماريکارگران برداشت و حمل
در باالترین 79/3با میانگین "شودهاي بهداشتی به کارگران آموزش داده میروش"گویهمورد مؤلفه بهداشت و ایمنی کار در مزرعه 

در 76/2داري لباس، محل استراحت، سرویس بهداشتی و غیره وجود دارد با میانگین براي کارگران محل تعویض و نگه"رتبه و گویه 
- آوري میظروف خالی سموم را از مزرعه جمع"علف هرز نیز گویه ترین رتبه قرار داشتند. در مؤلفه مدیریت آفات، بیماري وپایین

با "کنمهاي جاذب کنترل آفات مانند نوارهاي زرد، فرمون استفاده میاز تله"در باالترین رتبه و گویه 94/3با میانگین "کنم
- ها نظم میهاي آبیاري و فاصله زمانی بین دورهبه دوره"ترین رتبه قرار گرفتند. در مؤلفه مدیریت آب گویه در پایین80/2میانگین 

هاي فاضالب و فضوالت حیوانی و انسانی مزرعه با کانال"باالترین رتبه و گویه 60/3با میانگین "کنمبندي میدهم و آبیاري را زمان
- هاي متنوع استفاده میاز ارقام و گونه"یهمؤلفه تنوع زیستی نیز گوازترین رتبه را دارا بودند.پایین84/2با میانگین "ارتباطی ندارد

کنم (پرورش زنبورعسل یا کشت گیاهان از تنوع محصول ژنی در باغات استفاده می"در باالترین رتبه و گویه 23/3با میانگین "کنم
شخم حداقل و کاهش در میزان مصرف سوخت با"ترین رتبه قرار گرفتند. در مؤلفه انرژي گویهدر پایین86/2با میانگین "زراعی)

اي را در ساعات میزان استفاده از سیستم آبیاري قطره"باالترین رتبه و گویه 17/3با میانگین "کنمجویی میآالت صرفهتردد ماشین
از "ویه نیز گیترین رتبه را دارا بودند. در مورد آخرین مؤلفه تغذیه و کود دهپایین94/2با میانگین "دهماوج مصرف برق، کاهش می

صورت مجزا و کود و سموم را به"در باالترین رتبه و گویه 69/3با میانگین "کنمکود شیمیایی متناسب با نیاز گیاه استفاده می
.)4(جدول ترین رتبه قرار گرفتنددر پایین27/3با میانگین "کنمدوراز نور و بارندگی و رطوبت نگهداري میبه

منابع اطالعاتی و ارتباطیاستفاده ازهاي میزان بندي گویهرتبه
باالترین رتبه 52/3شنیداري با میانگین _دهندگان مؤلفه استفاده از منابع دیداريآمده نشان داد که ازنظر پاسخدستنتایج به

. میانگین و رتبه را دارا بودند43/3ترین رتبه با میانگین هاي شفاهی و چهره به چهره پایینو مؤلفه استفاده از منابع و کانال
ذکر شده است.5در جدول هاي هر مؤلفهگویه
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هاي عملیات خوب کشاورزيمؤلفهبندي رتبه-3جدول 
رتبهانحراف معیار*میانگینابعاد

60/364/01بنديبرداشت و بسته
49/376/02تغذیه و کود دهی

29/319/13هامدیریت آفات و بیماري
24/397/04مدیریت آب

10/384/05بهداشت و ایمنی کار در مزرعه
07/391/06انرژي

00/390/07تنوع زیستی
96/287/08موقعیت و شرایط مزرعه

: خیلی زیاد5: زیاد، 4: تا حدودي، 3: کم، 2: اصالً، 1*

يخوب کشاورزاتیعملکارگیريبههايهیگوبنديرتبه-4جدول 
رتبهانحراف معیارمیانگینهاگویهابعاد

شت
ردا

ب

00/495/01کنم.موقع برداشت میفرنگی را در زمان مناسب و بهتوت
00/407/12کنم.فرنگی به شیوه دستی یا مکانیکی جدا میخاك، شاخ و برگ و علف هرز را از توت

81/397/03کنم.هاي نارس، بدشکل و سبز را جدا میفرنگیتوت
72/302/14کنم.شده در برابر نور، رطوبت و بارندگی محافظت میهاي برداشتیفرنگاز توت
83/245/15کنم.سازي میونقل را قبل از ورود به مزرعه ضدعفونی و پاكهاي حملماشین

60/364/01کل

ط 
شرای

 و 
یت

وقع
م

رعه
مز

28/323/11مزرعه از دامداري فاصله داشته و دور است.
07/316/12ورد جوندگان و حیوانات خانگی به مزرعه و کنترل آن وجود دارد.امکان

93/229/13مزرعه در مسیر چراي دام قرار ندارد.
82/228/14شود.هاي میکروبی، شیمیایی و فیزیکی و غیره بررسی میسالیانه امکان وجود آلودگی

63/231/15شوند.مسري معاینه و بررسی میهايونقل ازنظر بیماريکارگران برداشت و حمل
96/287/08کل

 و 
شت

هدا
ب

کار 
ی 

یمن
ا

رعه
 مز

79/314/11شود.هاي بهداشتی به کارگران آموزش داده میروشدر
13/316/12باشد.خوردن غذا، کشیدن سیگار و غیره در داخل مزرعه ممنوع می

95/227/13کارگران به آب شرب دسترسی دارند.
 و 

شت
هدا

ب
در 

کار 
ی 

یمن
ا

رعه
مز

85/228/14شوند.آالت ضدعفونی میو غیره) و ماشینقیچی، دستکش (قبل از ورود به مزرعه تمام وسایل 
داري لباس، محل استراحت، سرویس بهداشتی و غیره وجود براي کارگران محل تعویض و نگه

76/231/15دارد.

10/384/05کل

یت
دیر

م
ت، 

آفا
هرز

ف 
 عل

ي و
مار

94/305/11کنم.آوري میظروف خالی سموم را از مزرعه جمعبی
42/317/12کنم.شده را انتخاب میرقم مناسب و گواهی

30/310/13کنم.ها استفاده میاز ارقام مقاوم به آفات و بیماري
16/319/14کنی).وجین علف هرز، ریشه(برم صورت مکانیکی از بین میهاي هرز را بهعلف

14/316/15کنم.هاي شیمیایی مجاز داراي کمترین اثر مضر را انتخاب میکشسموم و علف
80/239/16کنم.هاي زرد، فرمون استفاده میهاي جاذب کنترل آفات مانند نواراز تله

29/374/03کل



37-53صص1401/ 2/ شماره 18علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

45
This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

4ادامه جدول 
رتبهانحراف معیارنگینمیاهاگویهابعاد

آب
ت 

دیری
60/313/11کنم.بندي میدهم و آبیاري را زمانها نظم میهاي آبیاري و فاصله زمانی بین دورهبه دورهم

29/324/12کنم.از سیستم آبیاري مناسب استفاده می
84/245/13هاي فاضالب و فضوالت حیوانی و انسانی ارتباطی ندارد.مزرعه با کانال

24/397/04کل

تی
زیس

وع 
تن

23/314/11کنم.هاي متنوع استفاده میاز ارقام و گونه
955/227/12کنم.کنند، محافظت میاز پرندگان مهاجر که در اطراف یا درون باغات تغذیه می

954/216/13کنم.تناوب زراعی را رعایت می
86/228/14کنم (پرورش زنبورعسل یا کشت گیاهان زراعی).اده میاز تنوع محصول ژنی در باغات استف

00/390/07کل

ژي
انر

17/315/11کنم.جویی میآالت، صرفهدر میزان مصرف سوخت با شخم حداقل و کاهش تردد ماشین
09/320/12کنم.مدیریت میپاشی و آبیاريسوخت موتورپمپ چاه و کودپاش با حداقل کردن دفعات سم

94/213/13دهماي را در ساعات اوج مصرف برق کاهش میمیزان استفاده از سیستم آبیاري قطره
07/391/06کل

هی
د د

 کو
ه و

غذی
69/303/11کنماز کود شیمیایی متناسب با نیاز گیاه استفاده میت

537/318/12کنمدر زمان درست و مناسب از کود استفاده می
535/308/13کمپوست، حیوانی، شیمیایی)(کنم ترکیبات مناسب کود مصرف میاز 

44/311/14کنمورمی کمپوست و کود دامی) استفاده می(از کودهاي زیستی و آلی 
27/314/15کنمدوراز نور و بارندگی و رطوبت نگهداري میصورت مجزا و بهکود و سموم را به

49/376/02کل
5موافقم=کامال4ًموافقم=3نظري ندارم=2مخالفم=1مخالفم=کامالً

هاي منابع اطالعاتی و ارتباطیمؤلفههاي بندي گویهرتبه-5جدول 
رتبهانحراف معیار*میانگینگویههامؤلفه

-منابع دیداري
شنیداري

69/305/11کنم.هاي کشاورزي تلویزیون را دنبال میبرنامه
51/313/12دهم.هاي رادیو مرتبط با کشاورزي را گوش میبرنامه
35/313/13کنم.هاي آموزشی موجود در مورد کشاورزي را تماشا میفیلم

52/393/01کل

منابع نوشتاري
58/310/11کنم.ها را حتماً مطالعه میهاي راهنماي استفاده روي بسته نهادهبرچسب

43/319/12کنم.ورزي براي باال بردن سطح اطالعات خود استفاده میاز مجالت و کتب کشا
32/319/13کنم.نشریات و بروشورها و پوسترهاي ترویجی را مطالعه می

44/396/02کل

منابع شفاهی و 
چهره به چهره 

61/301/11کنم.از اطالعات همسایگان، آشنایان و افراد خبره محلی استفاده می
57/310/12کنم.از راهنمایی مروجان و کارشناسان کشاورزي استفاده می

55/311/13کنم.آموزشی شرکت می- هاي ترویجیدر کالس
50/306/14کنم.اي کارشناسان استفاده میاز مشاوره و خدمات مشاوره

48/326/15کنم.با مراکز خدمات کشاورزي ارتباط برقرار می
48/311/16کنم.هاي روستایی شرکت میها و تشکلنیدر تعاو

42/315/17گذارم.مشکالت خود را با مراکز و ایستگاه تحقیقات کشاورزي در میان می
19/314/18کنم.از مزارع نمایشی بازدید می

10/319/19هاي کشاورزي در تماس هستم.با کارشناسان و فروشندگان نهاده
43/377/03کل

ادیزیلی: خ5اد،ی: ز4،ي: تا حدود3: کم، 2: اصالً، 1*
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توصیف سطح عوامل ترویجی ـ آموزشی مورداستفاده پاسخگویان
5/44شنیداري تقریباً نیمی از پاسخگویان (-دهد که میزان استفاده از منابع دیدارينشان می6جدول هاي تحقیق در یافته

در سطح پایین بود. در زمینه میزان )درصد5/27نفر (55درصد) در سطح متوسط و مابقی 28نفر (56درصد) در سطح باال،
درصد در سطوح متوسط و 34ودرصد) در سطح باال5/41هاي نوشتاري تقریباً نیمی از پاسخگویان (منابع و کانالاستفاده از

5/71(سومهاي حضوري و چهره به چهره، بیش از دوپایین قرار گرفتند. در رابطه با منابع و کانالدرصد در سطح5/24
) در سطح باال قرار داشت.5/28(یمابقدرصد) پاسخگویان در سطح متوسط و پایین و

آموزشی مورداستفاده پاسخگویان در زمینه آشنایی با عملیات خوب کشاورزي- توصیف سطح عوامل ترویجی-6جدول 
درصد فراوانیفراوانیسطحمؤلفه

شنیداري-ع دیداريمناب

) A985/3895/44) باال
)985/3 B 05/35628) متوسط
)11/3C 555/27) پایین

200100جمع

هاي منابع و کانال
نوشتاري

) A92/3835/41) باال
)92/3 B 04/36834) متوسط
)04/3C 495/24) پایین

200100جمع

هاي منابع و کانال
حضوري و چهره به چهره

) A81/36633) باال
)81/3 B 11/3775/38) متوسط
)11/3C 575/28) پایین

200100جمع

تحقیقگیريمدل اندازه
ول، شد. به همین منظور در مرحله ااستفادهAMOS23افزارگیري متغیرهاي موردمطالعه تحقیق از نرماندازهبراي تدوین مدل

بدین ترتیب که از گذاشته شدند. گیري کنار بودند از مدل اندازه5/0نشانگرهایی از هر متغیر که داراي بار عاملی کمتر از 
داشتند5/0مانده در مدل بار عاملی باالتر از حذف شد و سایر نشانگرهاي باقی)EX5نشانگر (یکمنابع حضوري،متغیر 

-براي متغیرهاي تحقیق در سطح مطلوبی میآمدهدستبهمقادیر پایایی ترکیبی دهدان میطور که نتایج نشهمان). 7جدول (

از آمدهدستبهگیري تدوین شد و اصالحات الزم بر روي آن صورت گرفت با توجه به اینکه مدل ازاینکه مدل اندازهپسباشد.
هاي این مرحله الزم است برازش مدل به لحاظ شاخصروایی منطقی و پایایی ترکیبی قابل قبولی برخوردار بود بنابراین در

گیري نشان داد که برازش مدل در سطح قابل قبولی اندازههايهاي برازش مدلبرازندگی موردبررسی قرار گیرند. نتایج شاخص
.بوده است

متغیرهاي تحقیقضرایب رگرسیونی -7جدول
پایایی ترکیبینسبت بحرانیاي استانداردخطراستانداردیغمقدار بار عاملی/گویهمؤلفهمتغیر

زي
اور

کش
ب 

خو
ت 

ملیا
ع

--70/0000/1مدیریت آفات و بیماري

86/0

58/0082/1144/0528/7مدیریت آب
68/0178/1134/0821/8تنوع زیستی

68/0196/1136/0810/8انرژي
56/0887/0122/0292/7تغذیه و کود دهی

59/0824/0107/0717/7بنديو بستهبرداشت 
80/0333/1131/0139/10موقعیت و شرایط مزرعه

71/0072/1118/0078/9بهداشت و ایمنی کار
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7ادامه جدول 
پایایی ترکیبینسبت بحرانیخطاي استانداردراستانداردیغمقدار بار عاملی/گویهمؤلفهمتغیر

ه چ
ره ب

چه
 و 

هی
شفا

بع 
منا

هره

--173/000/1شفاهی

82/0

280/0985/0093/0574/10شفاهی
373/0937/0097/0649/9شفاهی
479/015/111/0476/10شفاهی
655/0709/0097/0317/7شفاهی
753/0672/0096/0004/7شفاهی
858/0766/0099/0728/7شفاهی
953/0709/0101/0040/7شفاهی

ري
شتا

--163/000/1ينوشتارنو
71/0 276/0299/1162/0998/7نوشتاري

377/0316/1163/0049/8نوشتاري

ري
یدا

د
 - ري

یدا
--176/000/1شنیداري-دیداريشن

76/0 272/0879/0098/0987/8شنیداري-دیداري
378/0027/1108/0472/9شنیداري-دیداري

=082/0RMSEA=089/0RMR=92/0IFI=918/0CFI=895/0GFI=323/2Relative Chi-squareهاي برازش مدل:   شاخص

مدل ساختاري تحقیق
، مدل ساختاري تحقیق هاي تحقیقسنجش فرضیهمنظوربه،گیرياندازهمدلو دستیابی به برازش مطلوب در پس از برآورد

مدل ساختاري تحقیق قرار گرفت.لیوتحلهیتجزباشد مورد یمموردمطالعهکننده روابط بین متغیرهاي تبییندرواقعکه 
در موردمطالعهکاران فرنگیگیري عملیات خوب کشاورزي توتکاربر رفتار بهمنابع اطالعاتی مؤثر صورت مدل تحلیل مسیر به

باشد. نتایج حاکی از برازش مطلوب مدل ساختاري میآمدهدستبهزش هاي برا. مقادیر شاخصاجرا شدAMOS23افزار نرم
) اثر 28/0(ضریب مسیر منابع نوشتاري) و 30/0(ضریب مسیر شفاهی و چهره به چهرهمنابع متغیرهاي دهدنشان میآمدهدستبه

قصددرصد از واریانس 35ه توانستندداشتند ککارانفرنگیتوتعملیات خوب کشاورزيکارگیريبهرفتار مثبت و معنی بر روي 
).2و نگاره 8جدول (را تبیین نمایند.عملیات خوب کشاورزيکارگیريبهکاران نسبت بهفرنگیتوت

عملیات خوب کشاورزيبر رفتار مؤثرو ارتباطیمنابع اطالعاتیضرایب رگرسیونی - 8جدول 

مقادیر مسیر
غیراستاندارد

خطاي 
استاندارد

ضریب 
ستانداردا

نسبت 
بحرانی

سطح 
نتیجه آزمونداريمعنی

تأیید فرضیه180/0058/0300/0074/3002/0رفتار>- ---شفاهیمنابع 

تأیید فرضیه212/0104/0278/0040/2014/0رفتار>--- منابع نوشتاري
رد فرضیه060/0071/0100/0845/0398/0رفتار>---- شنیداري-دیداريمنابع
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مقادیر ضرایب استانداردشدهبر اساسساختاري تحقیقمدل - 2گاره ن

پیشنهادهاوگیرينتیجه
براي افزایش هاي قبل تالش زیادي ت، در سالهاي گذشته و افزایش جمعیبا باال رفتن سطح زندگی مردم در طی دهه

ز ها ا. افزایش نگرانیگرفته استها صورت هاي کشاورزي، بهبود ایمنی غذایی، محدود کردن تلفات غذایی و زبالهفعالیت
سوي کشاورزي هاي اخیر سبب تغییر نگرش از کشاورزي متعارف بهمحیطی در سالوضعیت سالمت غذایی و مسائل زیست

اطالعاتی و ارتباطی بر رفتار منابع ریتأثبررسی بنا بر آنچه گفته شد هدف کلی از انجام این تحقیق، . پایدار شده است
کلی رفتار میانگین . عملیات خوب کشاورزي بودکارگیريبهد در هاي مریوان و سروآباکاران شهرستانفرنگیتوت
ه به طیف مورداستفاده رفتار به دست آمد که با توج22/3کارگیري عملیات خوب کشاورزي کاران در رابطه با بهفرنگیتوت

آمده تقریباً ستدبههايباشد. بر اساس یافتهعملیات خوب کشاورزي در سطح متوسط میکاربرددر راستايدهندگانپاسخ
کارگیري عملیات ناسازگار نسبت به بهي) رفتارهادرصد35داشتند. مابقی افراد (نسبتاً مساعدي رفتارهاي درصد)، 65دوسوم (

.زیست در حد نسبتاً مطلوب بوده استتوان نتیجه گرفت که رفتارهاي مرتبط با محیطبنابراین می؛ خوب کشاورزي داشتند
کارگیري عملیات خوب کشاورزي و میزان استفاده از منابع ترویجی ـ آموزشی رابطه آن است که بین رفتار بهازنتایج حاکی

,Lugandu()، لوگاندو1398داري وجود دارد. این فرضیه با نتایج رزاقی بورخانی و همکاران (معنی فارسی و چرمچیان ،)2013
ازجملهمنابع اطالعاتی . داردهمخوانی )1398جازي و اسحاقی (ح)1397)، ویسی (1397)، اسکندري (1398لنگرودي (

(رزاقی بورخانی اي دارندبسزایی در نوع زندگی افراد هر جامعهریتأثمنابع دیداري شنیداري، منابع نوشتاري و منابع حضوري 
ا براي کشاورزان اطالعات کشاورزان در مورد روشن بودن و توضیح فناوري جدید آن فناوري ر.)1398و همکاران، 

نگرش منفی به سمت پذیرش آن فناوري را کاهش ؛سازد. فراهم کردن اطالعات بیشتر در مورد فناوريمیتراستفادهقابل
هاي هاي گروهی، کارکنان ترویج، بازدید، جلسات و مالقات و سازمانی رسانهررسمیغ. اطالعات از طریق منابع دهدیم

کاران در فرنگیآید. میزان دسترسی به منابع اطالعاتی و ارتباطی توتی به دست میررسمیغکشاورزان و از طریق آموزش 
منابع و مخصوصاًشود براي بهبود مدیریت اطالعات موجود، است. پیشنهاد میمؤثرکارگیري عملیات خوب کشاورزي رفتار به
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هاي کشاورزي خبره و متخصص، اقدامات آموزشی نهادهو فروشندگانگیري از کارشناسان هاي چهره به چهره مانند بهرهکانال
هاي گروهی، کارکنان ترویج، امکان استفاده بیشتر ها و نشستهاي آموزشی، گردهماییو خبررسانی مناسب از طریق دوره

، روز هاي ترویجیکشاورزان از منابع اطالعاتی از طریق مزارع نمایشی، مدرسه در مزرعه کشاورز، کارگاه آموزشی، کالس
انجام پذیرد. ترویج کشاورزي با استفاده از ICTهاي ارتباطی و اطالعاتی از طریق مزرعه، مالقات حضوري، پیامک و کانال

ي از رهبران افکار جامعه ریرپذیتأثهاي عملیات خوب کشاورزي وارد شود. لذا رهبران محلی یا فنی جهت انتقال فناوريکانال
هاي عملیات کاران دارند بر پذیرش فناوريفرنگیکاران نمونه نزد توتفرنگیمحلی و فنی و توتبه خاطر اعتباري که رهبران

- ي ترویجیهابرنامه،ریزان در سطح کالن و محلیشود که مسئوالن و برنامهپیشنهاد میاست. انکاررقابلیغخوب کشاورزي 
مروجان کشاورزي ین و اجرا نمایند. در این زمینه،تدوزیست راهاي حمایتی مرتبط با حفاظت از محیطو سیاستآموزشی 

اعمال تردقیق،بردارانفعالیت و موضوع خاص در هر منطقه، جهت آشنایی بهرههاي آموزشی را بسته به نوع محصول،برنامه
نیازهاي کشاورزان ر اساسبها ، اهداف و برنامههاي ترویجیبرنامهکارگیريبهپا براي ترغیب کشاورزان خردهمنظوربهنمایند. 

اجتماعی-فرهنگیازنظرهاي ترویجی باید جهت اثرگذاري بیشتر برنامههمچنین در باشد.در منطقه اجراقابلو انتخاب شود
و در کلیه مراحل اجراي برنامه مسلط به موضوع آموزشی باشندکامالًو کارشناسان ترویج اسب با وضعیت کشاورزان باشدمتن

محلی و تعیین اهداف ترویجی ریزي. همچنین در راستاي افزایش مشارکت کشاورزان در زمینه برنامهداشته باشندحضور فعال
هاي عملی به کشاورزان استفاده شود.آموزشارائههاي مشارکتی ضمن گردد از رهیافتپیشنهاد می

منابع
عواملاثرگذاريمیزان). بررسی1392ف. (نظرزاده،و.،م. عف.، حمدي،استادي،غ.،م.، یاوري،فدایی،شوکتي.،استادي،

ومحیطپایدارکشاورزيتوسعهملیهمایشکنندگان. دومینمصرفازدیدگاهسالممحصولدرتولیدمدیریتی
.>https://civilica.com/doc/220278<در آدرس اینترنتی: یشهریورماه، همدان،. قابل دسترس21سالم. زیست

. بندرعباسشهروندانی طیمحستیزيمؤثر بر رفتارهایو اجتماعياهنیعوامل زمیبررس). 1397مهرابی، م. (و،اسدي، م.
. 118-134، صص 15، شماره 10، سال نامه فرهنگی هرمزگانپژوهشمجله

کشاورزانتوسطبر رفتار حفاظت آبیترویج-یآموزشيهانامهبرریتأث). 1397خالدي، خ. (و ،اسکندري، ف.، کریمی، ز.
، 1، شماره 14سال ،منابع آب ایرانقاتیتحقمجلهروانسر).شهرستانزالو آب: کشاورزان دهستان موردمطالعه(

. 170-183صص 
سسه ؤکشاورزي، موزارت جهاد:تهران.هاي توسعه کشاورزي حفاظتی و ارائه راهکارهاي آنچالش). 1397امامی، ج. (

ریزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایی. هاي برنامهپژوهش
کارشناسان با دگاهیدازی عیدر منابع طبیجیو ترویآموزشيهاتیفعاليعوامل بازدارندهیبررس). 1396امیري، ب. ع. (

. گنبدکاووس، دانشگاه کارشناسی ارشدنامهانیپا. ویکیشناساستفاده از روش
در فشارتحتبر پذیرش فناوري آبیاري مؤثرهاي اقتصادي و اجتماعی ). عامل1395ادب، ر. (وحدتو ،اللی، ح.، سعدي، ح.ب

. 85- 96، صص 37، شماره پژوهش مدیریت آموزش کشاورزيمجله.زارهاي شهرستان همدانگندم
فناوريپذیرشکشاورزان دررفتاراکاويو). 1396م ر. (محبوبی،و ،ح..زاده، غش.، عبداله.زاده، مبهبهانی مطلق، م.، شریف

، صص 1، شماره 13جلد علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران، مجله.دشتستانشهرستاندرفشارتحتآبیاري
103-89  .
مشارکت برررگذایتأثیو ارتباطیاجتماع،يعوامل فرد). 1396، ز. (هوشمندان مقدم فردو،فرد، ا.، شمس، ع.تبریزي دخت

.131-138، صص 2، شماره 4، سال پایدارتوسعهوآبمجله. سد سهندياریآبشبکهتیریکشاورزان در مد
تیریمديهايفناورترویجی بر پذیرش عوامل نقش ی). بررس1391(شعبانعلی فمی، ح.و،، رضوانفر، ا.ف.،یبورخانیرزاق

، شماره 43سال تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران، مجله،يشهرستان سارکارانیشالانیآفات در میقیتلف
. 435-446، صص 3
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) در راستاي پایداري باغات مرکبات استان GAP). طراحی مدل استقرار عملیات مناسب کشاورزي(1395رزاقی بورخانی، ف. (
، دانشگاه تهران.رساله دوره دکتري مازندران. 

و یمنابع اطالعاتیاثربخشیابی). مدل 1398. (ي.س،يحجازو،س ح.،يد محمدف.، رضوانفر، ا.، موح،یبورخانیرزاق
آموزش مجله.باغاتداریتوسعه پاي) در راستاGAP(يخوب کشاورزاتیبر رفتار عملیارتباطهايکانال

. 71-88، صص 3، شماره 7سال ،داریو توسعه پاستیزطیمح
طیسواد محيبر ارتقاویرادیستیزطیمحيهابرنامهریتأث). 1395یجانی، م. (الرو ،ضائی، م.، شبیري، م.، سرمدي، م.ر

. 41- 54، صص 4، شماره4سال ،داریو توسعه پاستیزطیمحآموزش ، انیدانشجویستیز
به یابیدستيبراستیزطیمحآموزش یپژوهاستیس). مدل 1397ا. (،ينوروزو،م.،يریشب.،ج،یکردمحله، ل.، حاتمیرض

.1-19، صص.2، شماره14جلد ،رانیايو آموزش کشاورزجیعلوم ترومجلهدر مزرعه. ییغذایمنیا
زمینی (مطالعه ) در محصول سیبGAPکارگیري استاندارد عملیات خوب کشاورزي(سنجی به). امکان1396سنجابی، س. (

.رازينشگاهدا،روستاییتوسعهارشدکارشناسینامهموردي: شهرستان کرمانشاه). پایان
توسط یحفاظتيکشاورزاتیعمليریکارگعوامل مؤثر بر بهلی). تحل1394ح. (،یفمیشعبانعلو،ن.،يریم.، ش،يسوار

.177- 190، صص20، شماره5سال ،يامنطقهيزیربرنامهمجله.)واندرهی: شهرستان ديبرداران کشاورز (مطالعه موردبهره
ییدر مناطق روستاستیزطیکننده رفتارهاي حفاظت از محنییعوامل تع). 1399. (سرا، ومحمدیان سقینو،صفا، ل.

. 97-116، صص 3، شماره8سال ، داریو توسعه پاستیزطیمحآموزش مجله.زیشهرستان تبر
مون ارتقاي هاي آموزشی ترویجی پیرااثربخشی فعالیتلیتحل). 1395، م. ش. (زادهفیشرو،ی، ع. ا.، احمدپور، ا.رستمیعباس

، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایرانمجله. معادالت ساختاريیابیمدل کار با سطح دانش کشاورزان توتون
. 695-706، صص 3، شماره 47-2دوره 

ها و چالشییشناسا). 1397پور، ب. (حسنو،جی میررحیمی، د.، بخشی جهرمی، آ.، ح.، نیکویی، ع.، حاپوریعلعلیزاده، ن.، 
و آموزش جیعلوم ترومجله.رانیکشاورزي اجیترونینووضع موجود نظامیشناسبیکشاورزي و آسجیالزامات ترو
. 21-35، صص 2، شماره 14جلد ،رانیکشاورزي ا

کاران شهرستان گندمنیدر بیمنابع آب زراعداریپاتیریمدرشیمدل مناسب پذیی). شناسا1390م. (،يذریچو ،ا.،یعمان
.77-100، صص 73، شماره 19، دوره و توسعهياقتصاد کشاورزمجله. ازاهو
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Abstract 
Food safety is considered a serious challenge due to the increase in the world population and efforts to increase 

agricultural activities. Good agricultural practices are one of the recognized standards for achieving high-quality 

food safety. The purpose of this descriptive research was to analyze the effects of using information and 

communication resources on the implementation of Good Agriculture Practices (GAPs). The statistical 

population of the study was strawberry growers in Marivan and SarvAbad counties (N=241). The sample size 

was determined via the Krejcie and Morgan table (n=174). The sampling was carried out using proportional 

stratified random sampling process. The research instrument was a questionnaire. The face and content validity 

of the questionnaire was evaluated and verified by the panel of experts. The reliability of the questionnaire was 

confirmed by calculating Cronbach’s alpha and composite reliability (CR) coefficients. For data analysis, 

AMOS23 and SPSS23 software were employed. Research findings showed that oral (path coefficient: 0.30) and 

written (path coefficient: 0.28) resources had positive and significant effects on applying GAPs by strawberry 

growers; so that these resources could explain about 35% variance in the implementation of GAPs. Based on the 

results, it is suggested to consider the possibility of more use of information resources by strawberry growers by 

using face-to-face and applicable communication channels. 
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