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  چکیده

روشهاي طبیعی کنترل آفات و  رمتکی ب که شاورزي پایدار استیکی از راهبردهاي ککشاورزي ارگانیک 
-و آنتی بیوتیک ها هورمونهاي شیمیایی، مصنوعی، کود يها کشو علف  ها کشآفت  دبوده و استفاده و کاربر ها يماریب

 آن بر موثر عوامل و کیارگان محصوالت دیتول موانع و التمشک یبررس قیتحق نیا هدف. منع شده است تا حد امکان ها
 کارشناسان شامل يآمار تیجمع و یدانیم نوع از قیتحق. بود زنجان استان يکشاورز جهاد کارشناسان دیدگاه از

 توسعه خدمات يها شرکت و خدمات، مراکز ها، شهرستان تیریمد سازمان، ستاد در مستقر يکشاورز جهاد سازمان
توسط  آن ییروا که دیگرد استفاده پرسشنامه از ها داده يآور جمع يبرا.  )n=118(  بودند استان سطح در يکشاورز

 کرونباخ يآلفا بیضر هاز پیش آزمون و محاسب پرسشنامه ییایپابراي تعیین . پانل متخصصان و کارشناسان تایید شد
 داد نشان قیتحق نیا يها افتهی. آمد بدست 90/0تا  81/0ي مختلف پرسشنامه بین ها بخشاستفاده شد که مقدار آن براي 

 دانش نبود ک،یارگان محصوالت دیتول نهیهز بودن باال شامل تیاهم بیترت به کیارگان محصوالت دیتول موانع نیترمهم
 در کیارگان محصوالت فروش يبرا مشخص يبازارها نبود کشاورزان، نیب در کیارگان محصوالت دیتول نهیزم در یکاف

 لیتحل روش از استفاده با .بودند کیارگان محصوالت مصرف و دیتول نهیزم در موثر غیتبل و یرسان اطالع عدم و استان
 یفقدان حمایت کاف ،موانع ترویجی دسته پنج به کارشناسان دگاهید از کیارگان محصوالت دیتول موانع ی اکتشافیعامل
 طبقهمحصوالت ارگانیک  نییپا و راندمان یبیو موانع ترغ پیچیدگی ي،جهاد کشاورزدر  یو پژوهش یدانش ، موانعدولتی
  .کردند نییتب را موانع تولید محصوالت ارگانیک کل انسیوار از درصد 92/63 مجموع در که شدند يبند
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Abstract 

Organic farming is one of strategies for sustainable agriculture. It is based on natural methods 

of the control of agricultural pests and diseases and any application of chemical pesticides and 

herbicides, chemical fertilizers, hormones and antibiotics is prohibited, as it is possible. The 

purpose of this study was to assess the problems and obstacles to production of organic crops and 

the factors influencing it.The population consisted of the experts of Jihad Agriculture Organization 

and agricultural development services companies in Zanjan province. The questionnaire was used 

for data collection in this study. Sample size was estimated using Cochrane formula was selected 

with random sampling method (n=118). Reliability and content validity has been confirmed using 

Cronbach's coefficient alpha (0.81 to 0.90), and surveys of specialists and professors associated 

with the issue. Data analysis has been made by using SPSS software. Results showed that the main 

obstacles to the production of organic crops from the perspective of the respondents consisted of the 

high cost of organic crops production, lack of adequate knowledge among farmers in organic 

production, lack of specific markets for organic products, poor information and advertising of 

production and consumption of organic products. Using exploratory factor analysis, barriers to 

organic production was classified into the five categories including of extension barriers, lack of 

adequate government support, barriers to knowledge and research in Agricultural Jihad, the 

complexity and encouragement barriers. These factors have explained 63.92 percent of total 

variance. 
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  مقدمه
ج شد یرا 1987دار از سال یپا يمفهوم کشاورز

به صورت مترادف با  1940ز در دهه یقبل از آن ن یول

، یعیک، طبیارگان يهمچون کشاورز یاصطالحات
 شد یمک و کم نهاده به کار برده یولوژیک، بیاکولوژ

  ).1390 يو مقداد یخراسان(

mailto:Yaghobi@znu.ac.ir


   59       ي                                                                                کشاورز جهاد کارشناسان دگاهید از کیارگان محصوالت دیتول موانع

شتر یب يدار باید در جهت سودمندیپا يکشاورز
شتر از منابع و توازن با یب يسان، بهره برداران يبرا

یک  ).1390 يو مقداد یخراسان(ش رود یپ یطیعامل مح
نسل حاضر را  يازهاید نیدار بایپا يستم کشاورزیس

 نیتأمنده ینسل آ يازهاینبدون به مخاطره انداختن 
 یعیطب يبه روشها یمتک ين نوع کشاورزیا. دینما

هر گونه استفاده و  بوده و ها يماریبکنترل آفات و 
 يها، کودیمصنوع يها کشو علف  ها کشآفت  يکاربر
کها منع شده است یوتیب یو آنت ها هورمون، ییایمیش
 یمحصول زین کیارگان محصول). 1386 ینیو ام يخالد(

 ها، کش آفت ،ییایمیش مواد از استفاده بدون که است
 شده دیتول کیآرومات باتیترک ریسا ای و ها یافزودن

   ).1390ی فم و یآتش پور( اشدب
آن،  يداریعدم پا یکنون يکشاورز يامدهایاز پ

ط یمح ین، آلودگیب زمیت، تخریافزایش جمع يها چالش
ت در یجهان، عدم قطع ییرات آب و هواییست، تغیز

و  ها استیساز  ی، برخيه گذارین سرماییبازار، سطح پا
  ).1994یونلونگ و اسمیت ( هستند  يط رفتاریشرا

خطرناك و  ییایمیب شیترک 300ش از یستفاده با
، علف ییایمیش ي، کود هاها کشر آفت ینظ یمصنوع
انسان  یستم سالمتیکه باعث اختالل در س ها کش
نشان  ها افتهی. از معایب کشاورزي کنونی است شود یم

در صد قارچ  90در صد سموم آفات،  60که  اند داده
 باشند یمزا سرطان  ها کشدرصد حشره  30و  ها کش

  ).1390 یمردانیعل(
ش و یران از نظر حجم فرساید عنوان کرد که ایبا

بعد از  یعیز و منابع طبیحاصلخ يها نیزمب یتخر
میزان تخریب و . ا مقام دوم جهان را داردیاسترال

 تن در هر هکتار 33معادل  فرسایش خاك در کشور
ه یرو یمصرف ب آنل عمده یاز دال یکیکه باشد می
 يدر بخش کشاورز ییایمیش يها کشا و آفت کوده
  ).1389 و همکاران يدیملک سع( باشد یم

کی از راهکارهاي پیش رو جهت حفظ منابع ی
از موجود، کشاورزي ارگانیک است که در کل جهان نیز 

، مصرف ارانزگ استیساز  یتوجه گروه 1980سالهاي 
و  یدولت يست، نهادهایط زیمحطرفداران کنندگان، 
شده است معطوف ک یارگان يبه کشاورز انکشاورز

در این دهه به طوریکه  )2009استولز و لمپکین (
ه اروپا بخش یدول اتحاد از جمله ها دولتاز  ياریبس
 ين نوع کشاورزیخود را به ا يدهایاز سوبس یمهم

  ).1390 يو مقداد یخراسان(اختصاص دادند 
استانداردها و  دستورالعمله یته يدر راستا

ک یه یهسته اول 1972در سال  ییاجرا يها روش
 یالملل نیبون یتحت عنوان فدراس یالملل نیبون یفدراس

توسط پنج ) IFOM(ک یارگان يکشاورزجنبشهاي 
کا و ی، آمریجنوب يقایکشور انگلستان، سوئد، افر

کشور  180 1388تا سال شد که  يه گذاریفرانسه پا
ز در یکه کشور ما ن بودندون ین فدراسیا عضو ایدن

 یسنجاب(ون شده است ین فدراسیر عضو ایاخ يسالها
برجسته  يها ونیفدراسکی از ی این جنبش). 1389

که در اکثر . ک استیارگان يدر کشاورز یالملل نیب
لو و (ت شناخته شده استیمناطق جهان به رسم

  ).2010 همکاران
با توجه به درك اهمیت موضوع، در دنیا تولید 

افزایش است به طوري که در  محصوالت ارگانیک روبه
ر کشت محصوالت یز یسطح اراض يالدیم 2003سال 
ون هکتار یلیم 24کشور جهان بالغ بر  100ک در یارگان

کشور جهان به  130در  2006ن رقم در سال یبوده و ا
بر اساس آمار . ده استیون هکتار رسیلیم 30حدود 
ر کشت یدرصد سطح ز 42حدود  يالدیم 2003

ا و یمربوط به استرال یعیک و طبیگانمحصوالت ار
 23ن، یالت يکایدرصد مربوط به امر 24ه، یانوسیاق

 يکایدرصد مربوط به آمر 6درصد مربوط به اروپا، 
درصد مربوط  1.3ا و یدرصد مربوط به آس 3، یشمال
به  اند افتهیر ییتغ نسبتهان یالبته ا. قا بوده استیبه آفر
ن یکشت ا ریسطح ز 2006که در سال  ياگونه

ن در یا. ده استیدرصد رس 13ا به یمحصوالت در آس
ن لحاظ یران از ایگاه ایاست که متأسفانه جا یحال
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در  موجود ياست، هر چند بنا بر آمارها یگاه مبهمیجا
تا  300 بینک یر کشت محصوالت ارگانیسطح ز کشور

سه با وسعت کشور یشود که در مقایهکتار ذکر م 700
با این حال  که  ،)1388نژاد  یقل(ز است یار ناچیبس
مورد سطح زیر کشت محصوالت در یالمللنیب هايآمار

هکتار به  200فقط ارگانیک در کشور نشان می دهد که 
عبد (اختصاص پیدا کرده است این محصوالت کشت 

   ).1387الهی 
با  ،است یدار جهانیپا يل به کشاورزیماگر چه 

 ت به سمت آنحرک ین حال توافق در مورد چگونگیا
در این میان جایگاه قوانین و . باشدیقابل بحث م

سموم و کودهاي  استفاده از در زمینه حدود  مقررات 
لو (ک است یارگان يکشاورز یاز مباحث اصلشیمیایی 

  ). 2010و همکاران 
از  ییایمزا يک دارایارگان يکشاورز هر چند
ش خاك و کم یست و کم شدن فرسایط زیجمله حفظ مح

 یاهان است ولیش سموم در گیاز افزا یدن ترس ناشکر
 می تواندک یارگان يست که کشاورزین ین بدان معنیا
بارتن و ( معمول در جهان شود ين کشاورزیگزیجا

   ). 1986 المپکین
ک ید ارگانیستم تولیبدون شک در استقرار س

می توان به و مشکالت فراوانی وجود دارد که  موانع
 یمل يت، عدم وجود استانداردهان محصوالییعملکرد پا
افتن یک و ید محصوالت ارگانیدر تول ياو منطقه
ه یت دولت و سرمایفروش که مستلزم حما يبازارها
ن محصوالت یا یابیقات بازاریکالن در بخش تحق يگذار
   ).1389 یفه سلطانخانیطا( ، اشاره نمودباشدیم

از جمله مشکالت نیز ) 2003(المرتس و همکاران 
  یک به مشکالت بازار، مشکالت زراعیارگان ياورزکش

از ک یارگان يت مقررات کشاورزیرعا و عدم تعهد به
فروشندگان محصوالت ارگانیک و کشاورزان، سوي 

   .انداشاره نموده یدولت يهاازمانس
ترین چالش مهم) 2009(استولز و لمپکین 

 در تأمینحفظ تعادل کشاورزي ارگانیک را دشواري 

در  یو خصوص ینفعان سازمانیمصرف کننده، ذاهداف 
  . بیان کرده اندک یبخش تولید ارگان
ستمیاز مشکالت موجود در س) 2010(دمیورك 

 يهاشرکت عملکرد از یتینارضابه  کیارگان يها
د یتولدشواري فرایند ک، یمحصوالت ارگان یابیبازار

هاي  تولید  هیاتحاد ، عدم وجودمحصوالت ارگانیک
 يهات روشیحاکمحصوالت ارگانیک  و کنندگان م

د ر تولید این محصوالت   یعلم يهاروش يبه جا یسنت
  . اشاره نموده است
 بخش و یدولت يها ارگان جهان در امروزه

 یگواه و کردن استاندارد يبرا ياریبس یخصوص
 در آمار نیآخر طبق که است آمده وجود به محصوالت

 حال در اروپا ورکش 57 در ئتیه 364 تعداد ،2004 سال
 ندارد وجود مراکز نیا ما کشور در که باشد یم تیفعال

 ). 1387 یعبداله(

 يفقدان دانش و مهارت برا مشخص گردید
 يبازار يهاک و فقدان فرصتیک مزرعه ارگانیت یریمد
عدم  يل براین دلیترک مهمیمحصوالت ارگان يبرا

ک بوده است و یارگان يکشاورز يهاتیکاربرد فعال
در  یکشاورزان متداول عامل مهم يهاعتقادات و نگرشا
ک یارگان يهاتیرش فعالیل به پذیبر تما يگذار ریتأث
  ) .1389 و همکاران يخالد(باشند می

-اطالعنشان دادند ) 2009(رویتنر و همکاران 

رسانی به مصرف کنندگان در مورد نحوه تولید 
 ياه، برچسبرانهیگ سختمحصوالت ارگانیک، بازرسی 

عوامل  از خاص مشخص کننده محصوالت ارگانیک
  . می باشندموثر بر توسعه مصرف محصوالت ارگانیک 

تولید نشان دادند ) 2005(تووار و همکاران 
کنندگان کوچک در مقایسه با تولید کنندگان بزرگ براي 

نامه ارگانیک، یتولید محصوالت ارگانیک، صدور گواه
-میتبعیضات اجتماعی تبلیغ بازاریابی و تجارت دچار 

  .شوند
تفاوت ننتیجه  گرفتند ) 1999(کوب و همکاران 

و تنوع  یطیست محیت زیدر وضع ياقابل مشاهده
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 يشرفت در مؤلفه هایو پ ين سود آوریو همچن یستیز
    .ک وجود داردیر ارگانیک و غیارگان يکشاورز
ک در یارگان يت کشاورزیوضع یج بررسینتا

 يبه کشاورزحرکت  يکه برال نشان داد ین و برزیچ
و  یک، کشاورزان کوچک جهت اخذ صدور گواهیارگان
هاي دولتی ت سازمانید به حمایاز شدیآن ن یابیبازار

   ). 2010و همکاران  اویولفز(دارند 
نشان دادند ) 1386( میر دامادي و  گل محمدي

ها و راهکارهاي استیها، سافتیدر ره زیادي تغییرات
و سیستم  یو اجتماع ياقتصادگوناگون  يهابخش

ژه یبه و ،کشاورزي و نظام اطالعات کشاورزي ایران
آن یعنی  يهاستمیوزارت جهاد کشاورزي و زیر س

مرتبط  يهاتحقیق و ترویج کشاورزي و سایر سازمان
 یابیبا توسعه کشاورزي و روستایی در راستاي دست

  . ضروري است به توسعه پایدار کشاورزي در ایران 
بررسی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان یج نتا

نشان داد شهرستان فریدن نسبت به کشاورزي ارگانیک 
نسبت به کشاورزان مورد مطالعه نگرش مثبتی 

بین نگرش کشاورزان و  کشاورزي ارگانیک داشتند
نسبت به کشاورزي ارگانیک بر اساس متغیرهاي 

شرکت در کالس هاي ترویجی  مستقل؛ تحصیالت،
کشاورزي ارگانیک و شیوه کشت اختالف  مرتبط با

  ).1391قدیمی و همکاران ( دارد معنی داري وجود
هدف این تحقیق بررسی موانع تولید محصوالت 
ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزي 

  .بودشهرستان زنجان 
  

  روش پژوهش
 ،یفیتوص روش به و یشیمایپ نوع از قیتحق نیا
 يآمار جامعه. است یعامل لیتحل و انسیکووار لیتحل
 به مربوط کارشناسان یتمام شامل قیتحق نیا در

 که باشدیم زنجان استان يکشاورز جهاد سازمان
 مراکز ها،شهرستان تیریمد سازمان، ستاد در مستقر
 توسعه خدمات يهاشرکت و یقاتیتحق مراکز خدمات،

 320 مجموع در که .باشدیم استان سطح در يکشاورز
 نیا يبرا نمونه حجم. شودیم شامل ار کارشناس

 دیگرد محاسبه کران کو فرمول از استفاده با زین قیتحق
 118از . دیگرد نییتع نمونه 118 حدود در آن تعداد که

پرسشنامه کامل جمع  114پرسشنامه توزیع شده، 
 پرسشنامه نوع از پژوهش ابزار. آوري و تحلیل گردید

 رشته سن، ت،یجنس يفرد مشخصات شامل که بود
 و خدمت محل خدمت، سنوات ،یلیتحص مدرك ،یلیتحص
 و متعارف يکشاورز مورد در آموزش ساعات تعداد

 موانع سنجش يبرا نیهمچن و بود کیارگان يکشاورز
 27 از کارشناسان دگاهید از کیارگان محصوالت دیتول

 دیگرد سؤال کارشناسان از نهیزم نیا در مربوطه سؤال
 موافقم، موافقم، کامالً کرتیل سطح 5 در زین هاپاسخ که
. دندیگرد يبند دسته مخالفم کامالً مخالفم، ندارم، ينظر
و کارشناسان  دیاسات نظرات توسط زین سؤاالت ییروا

 جهاد سازمان و زنجان دانشگاه صاحب نظر در
حیتصح از پس که گرفت انجام زنجان استان يکشاورز

 ها سؤال ییایپا .دیگرد هیته یینها پرسشنامه الزمي ها
 از استفاده با و پرسشنامه 30 تعداد کردن پر از پس زین

تا  81/0 حدود در که دیگرد نییتع SPSS افزار نرم
 و خوب حد در ها سؤال ییایپا که دیگرد محاسبه 90/0
 يهاداده و آمار لیتحل هیتجز يبرا. بود یقبول قابل

 استفاده SPSS افزار نرم از یفیتوص و یاستنباط
 هاداده لیتحل يبرا یعامل لیتحل آزمون از و دیردگ

  .شد استفاده
  ها افتهی

 90 و زناز پاسخگویان  )  درصد 1/21( نفر 24
 پاسخگویان سنی میانگین. بودند مرد)  درصد 9/78( نفر
 جوانترین. بود سال 28/8 معیار انحراف با سال 69/35

. داشتند سال 56 آنها نیترمسن و سال 24 کارشناس
 درصد، 1/16 زراعت درصد، 25 دامپروري شتهر

 7/2 کشاورزي آموزش و ترویج درصد، 9/8 باغبانی
 از. درصد 3/47 کشاورزي يهاشیگرا سایر و درصد
 فراوانی درصد با دیپلم فوق مقطع تحصیالتسطح  نظر



 1393هار ب/  1 شماره 24جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار       ادي                                           جو ویعقوبی                     62

 با لیسانس فوق درصد، 2/61 با لیسانس درصد، 1/12
. بودند درصد 7/1 فراوانی درصد با دکتري و درصد 25

 7/8 معیار انحراف با سال 11 خدمت سنوات میانگین
 پاسخگویان از یک هر خدمت واحد و محل. بود سال

 درصد، 1/19 فراوانی درصد با سازمانی ستادشامل 
 مرکز درصد، 7/15 فراوانی درصد با شهرستان مدیریت
 توسعه خدمات يهاشرکت و درصد 8/7 خدمات

 میانگین. بود درصد 3/38 فراوانی درصد با کشاورزي
 با ساعت 29/415 انیپاسخگو یعموم آموزش ساعات
. بود 02/1 تغییرات ضریب و 33/424 معیار انحراف
 ساعت 100 - 0 بین یعموم آموزش يدارا افراد تعداد

 بین یعموم آموزش يدارا افراد تعداد درصد، 7/38
 يدارا افراد تعداد درصد، 9/26 ساعت 500 - 101

 و درصد 7/24 ساعت 1000 -501 بین یعموم آموزش
 1500 - 1001 بین یعموم آموزش يدارا افراد تعداد
 پاسخگویان اطالعات طبق بودند درصد 7/9 ساعت

 آموزش ساعات داراي پاسخگو افراد درصد 6/65
 افراد صد در 4/34 و ساعت 500 زیر يکشاورز یعموم

 خدمت ضمن آموزش ساعت 50 باالي پاسخگو
 يکشاورز یعموم آموزش ساعات نگینمیا. اند داشته

 تغییرات ضریب و 51/17 معیار انحراف با ساعت 76/6
 صفر ارگانیک آموزش يدارا افراد تعداد. است 59/2

 يدارا افراد تعداد. درصد 2/72 فراوانی درصد با ساعت
 فراوانی درصد با ساعت 100 -0 بین ارگانیک آموزش

 - 1 بین رگانیکا آموزش يدارا افراد تعداد درصد، 7/38
 افراد تعداد درصد، 1/11 فراوانی درصد با ساعت 10
 درصد با ساعت 50 -11 بین ارگانیک آموزش يدارا

 آموزش يدارا افراد تعداد درصد، 4/13 فراوانی
 3/3 فراوانی درصد با ساعت 100 - 51 بین ارگانیک

 3/83 یعنی پاسخگو کارشناسان بیشترین. بودند درصد
 10 زیر ارگانیک کشاورزي آموزش داراي درصد
 تا ساعت 10 باالي آموزش درصد 7/16 و بودند ساعت

 سابقه داراي آنها صد در 9/34. داشتند ساعت 100
 طول در مدیریتی سابقه بدون صد در 1/65 و مدیریتی
 مدیریتی سابقه داراي کارشناسان تعداد. بودند خدمت

 با سال 49/3 مدیریت سنوات میانگین که بودند نفر 68
. بود 39/1 تغییرات ضریب و 86/4 معیار انحراف
 درصد، 6/40 فراوانی درصد سال 5 -1 مدیریتی سوابق
 2/49 فراوانی درصد سال 10- 6 مدیریتی سوابق
 فراوانی درصد سال 25 -11 مدیریتی سوابق درصد،

 درصد 8/89 یعنی مدیر کارشناسان اکثر درصد، 2/10
  .داشتند شتهدا سال ده زیر مدیریت سابقه داراي

  
  کیارگان محصوالت دیتول موانع

 دیتول موانع شدت و زانیم سنجش يبرا
 سؤال 27 از زنجان استان در کیارگان محصوالت
اهمیت هرکدام از موانع مورد سنجش با . دیگرد استفاده

، کم :2 ، خیلی کم :1 (سطحی 5استفاده از طیف لیکرت 
نتایج . سنجیده شد) خیلی زیاد: 5و  زیاد : 4متوسط،  :3

  . آورده شده است  1 جدول دربه دست آمده 
دهد از دیدگاه نشان می 1همانطور که جدول 

باال بودن هزینه تولید محصوالت "کارشناسان موانع 
نبود دانش کافی در زمینه تولید محصوالت "، "ارگانیک

نبود بازارهاي مشخص "، "ارگانیک در بین کشاورزان
و " ت ارگانیک در استان زنجانبراي فروش محصوال

عدم اطالع رسانی موثر در زمینه تولید و مصرف "
    .داراي بیشترین اهمیت می باشند "محصوالت ارگانیک
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  انیپاسخگو از دیدگاه زنجان استان در کیارگان محصوالت دیتول موانع -1 جدول
اهمیت هر کدام از موانع در مقیاس 

 بیضر ریمتغ لیکرت
 راتییتغ

 رافانح
 نیانگیم اریمع

 کیارگان محصوالت دیتول نهیهز بودن باال 05/4 78/0 19/0

 کشاورزان نیب در کیارگان محصوالت دیتول نهیزم در یکاف دانش نبود 04/4 01/1 25/0

 زنجان استان در کیارگان محصوالت فروش يبرا مشخص يبازارها نبود 03/4 09/1 27/0

 کیارگان محصوالت مصرف و دیتول نهیزم در موثر ینرسا اطالع عدم 99/3 02/1 25/0

 الزم مهارت و دانش فقدان علت به کشاورزان توسط کیارگان محصوالت دیتول ییتوانا عدم 98/3 03/1 25/0

  کیارگان محصوالت دیتول روش به نسبت کارشناسان یعالقگیب 91/3 07/1 27/0
  کیارگان ریغ و کیارگان محصوالت صیتشخ يدشوار 89/3 05/1 26/0

 کیارگان محصوالت دیتول يزیر برنامه يبرا یسازمان يباال سطوح در مشخص استیس نبود 88/3 99/0 25/0

 نیمحقق و کارشناسان توسط کیارگان محصوالت دیتول موانع یبررس عدم 88/3 01/1 26/0
 کیارگان محصوالت مورد در کنندگان مصرف ییآشنا و یآگاه بودن نییپا 87/3 01/1 26/0

 کیارگان محصوالت نهیزم در يکشاورز کارشناسان اطالعات بودن نییپا 85/3 08/1 28/0
 کیارگان يکشاورز یمعرف در انییروستا و کارشناسان نیب موثر ارتباط عدم 84/3 09/1 28/0
 زنجان استان در کیارگان محصوالت کننده دییتا مراکز و دانش نبود 82/3 09/1 28/0
  کیارگان محصوالت دییتا يبرا مشخص متولی واحد و نبود 82/3 05/1 27/0
 کیارگان محصوالت دیتول به ها هیاتحاد مثل يدیتول يهاتشکل لیتما عدم 82/3 99/0 25/0
 استان سطح در دولت توسط محصوالت ینیتضم دیخر عدم 79/3 12/1 29/0
 کیارگان محصوالت يبرا مناسب يهايبند بسته عدم 77/3 05/1 28/0
 کار کیارگان کشاورزان از دولت یمال يهاتیحما بودن نییپا 74/3 09/1 29/0
  محصوالت دیتول در کیارگان يکشاورز عملکرد بودن نییپا 71/3 87/0 23/0
 در بودن حساس علت به شده اصالح یا یصنعت يهاگونه در کیارگان محصوالت دیتول عدم 69/3 01/1 27/0

 آفات و هايماریب مقابل
 کیارگان يکشاورز با مرتبط يهاپژوهش به یقاتیتحق مراکز یکافنا وجهت 68/3 13/1 30/0
 دولت تیحما عدم علت به کشاورزان توسط کیارگان محصوالت دیتول ییتوانا عدم 64/3 07/1 29/0
 کیارگان محصوالت دیتول رشیپذ در کشاورزان مقاومت 60/3 99/0 27/0
 کیارگان محصوالت مارك کسب ندیفرا در سخت و متعدد يناظرها و نیقوان دوجو 44/3 12/1 32/0
 يکشاورز در ییایمیش يدارو و سم از استفاده عدم علت به امراض و آفات زانیم بودن باال 40/3 13/1 32/0

 کیارگان
 مناسب يبازارپسند عدم 11/3 12/1 36/0

   ادیز یلیخ 5 -  ادیز 4 -  يحدود تا 3 - کم 2 - کم یلیخ 1:  فیط توضیح
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 دگاهید از کیارگان محصوالت دیتول موانع عاملی تحلیل
  زنجان استان يکشاورز جهاد کارشناسان
 گردآوري يهاداده بودن مناسب تعیین منظور به

 محصوالت دیتول موانع عاملی لیتحل زمینه در شده
 استان يکشاورز جهاد کارشناسان دگاهید از کیارگان
. شد استفاده بارتلت آماره و 1KMO ضریب از زنجان
 نشان که آمد دست به 0/ 868 برابر ر این ضریبمقدا
داده بین در موجود يهایهمبستگ بودن مناسب دهنده
 براي دیگر سوي از. باشدیم عاملی تحلیل براي ها

 از عاملی تحلیل براي هاداده بودن مناسب از اطمینان
 بارتلت آماره مقدار .شد استفاده نیز بارتلت آزمون

 لذا بود؛ دار معنی درصد 1 سطح در که بود 483/1481
 2 جدول در. بودند مناسب عاملی تحلیل براي اهداده
 یک هر ویژه مقادیر با همراه شده استخراج عوامل تعداد
 درصد و عوامل از یک هر واریانس درصد آنها، از

 نگربیا ویژه مقدار. است آمده عوامل واریانس تجمعی
 هر و باشدیم متغیرها واریانس کل از عامل هر سهم
 ریتأث و اهمیت دهنده نشان باشد تر بزرگ آن مقدار چه

یم نشان 2 جدول که طور همان. است عامل آن بیشتر
 حدود در اند توانسته فوق عامل 5 مجموع در دهد
 محصوالت دیتول موانع واریانس کل از درصد 925/63
 استان يکشاورز جهاد ارشناسانک دگاهید از کیارگان
  .نمایند تبیین را زنجان

 استفاده وریماکس روش از عاملی چرخش براي
 به مربوط که متغیرهایی چرخش، مرحله از بعد. گردید
. گردندیم مشخص ستونی صورت به هستند، عامل هر
 دیتول موانع نمایانگر متغیرهاي پردازش از پس

 جهاد کارشناسان دگاهید از یدام کیارگان محصوالت
 به عوامل گذاري نام به نسبت زنجان، استان يکشاورز
 هر 3 جدول در. گردید اقدام عاملی تحلیل از آمده دست

                                           
1 KMO: Kaiser-Meyer-Olkin 

 با همراه عامل آن به مربوط متغیرهاي و عوامل از یک
  .است شده آورده آنها پوشاننده هاي گویه و عاملی بار

 جیترو يراهکارها هیارا عاملی تحلیل نتایج بر بنا
 جهاد کارشناسان دگاهید از کیارگان محصوالت دیتول

 درصد 766/17 اول عامل که داد نشان يکشاورز
 ژهیو مقدار با و داده اختصاص خود به را انسیوار

 کیارگان محصوالت دیتول جهت در یاصل مانع 797/4
 تا دوم املوع داد نشان جینتا نیا نیهمچن. باشدیم

 و 679/9 ،906/14،099/14 اختصاص با بیترت به پنجم
 دیتول جهت يبعد موانع خود به انسیوار درصد 474/7

  .باشدیم کیارگان محصوالت
  

  گیريبحث و نتیجه
 شودیم مشاهده قیتحق جینتا از که طور همان           

 دگاهید از کیارگان محصوالت دیتول موانعمهمترین 
میانگین اهمیت  حسب بر يکشاورز جهاد کارشناسان

 نهیهز بودن باال از بودند عبارتع در مقیاس لیکرت، مان
 نهیزم در یکاف دانش نبود، کیارگان محصوالت دیتول
 نبود، کشاورزان نیب در کیارگان محصوالت دیتول

 در کیارگان محصوالت فروش يبرا مشخص يبازارها
 نهیزم در موثر غیتبل و یرسان اطالع عدم، زنجان استان
 ییتوانا عدمو  کیرگانا محصوالت مصرف و دیتول
 علت به کشاورزان توسط کیارگان محصوالت دیتول

 رهایمتغ هیکل مجموع در که الزم، مهارت و دانش فقدان
 عامل. شدند میتقس گروه پنج به یعامل لیتحل حسب بر
 و دیتول نهیزم در موثر غیتبل و یرسان اطالع عدم

 پژوهش جهینت با مطابق ،کیارگان محصوالت مصرف
و هندریکس و همکاران ) 2005(و همکاران  تووار

 محصوالت دیتول موانع یبررس عدمعامل و  )2000(
میر  و ل محمديمطالعه گ با کارشناسان توسط کیارگان

 محصوالت صیتشخ يدشوار ریمتغ ،)1386(دامادي 
 جینتا با کنندگان مصرف توسط کیارگان ریغ و کیارگان

و همکاران  یولفزاوو ) 2005( همکارانمطالعات تووار و 
 يبرا مشخص يبازارها نبود. شود یمپشتیبانی ) 2010(
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تووار و  پژوهش جهینت با کیارگان محصوالت فروش
 اطالعات بودن نییپا .بودندهم راستا ) 2005(دیگران 

 کیارگان محصوالت نهیزم در يکشاورز کارشناسان
 و) 1389 ( نو س ینی، امیاقتی، ليخالد پژوهش با مطابق

 کشاورزان از دولت یمال يهاتیحما بودن نییپا
و همکاران  اویولفز وش پژوه با مطابق کار کیارگان

  . بودند )2010(
 دیتول موانع حذف جهت ریز شنهاداتیپ

بر اساس  دیتول امر در لیتسه و کیارگان محصوالت
  :شوند یمارائه  نتایج

 نگرش جادیا و دانش شیافزا جهت در کمک - 1 
 و کشاورزان نیب در موثر ارتباط و البا زهیانگ و مثبت

   کیارگان محصوالت دیتول جهت کارشناسان

 فروش معتبر و خاص مراکز جادیا -2
 در يبهتر و يقو نظارت باعث که کیارگان محصوالت

 مصرف نیهمچن و شده محصوالت فروش نهیزم
 مصرف و صیتشخ در خاطر نانیاطم با زین کنندگان

   دارند محصوالت
 یمال يهاتیحما نهیزم در یدولت يهامشوق -3

  کیارگان محصوالت کنندگان دیتول از
 صدور و ینظارت مراکز جادیا در لیتسه - 4 
  محصوالت نیا دیتول یگواه

 در یگروه و یجمع يهارسانه از استفاده - 5 
   کیارگان محصوالت مصرف و یابیبازار غ،یتبل نهیزم

  
  نهاآ واریانس جمعی درصد و واریانس درصد ویژه، رمقدا با همراه شده استخراج عوامل -2 جدول

 واریانس تجمعی درصد  واریانس درصد ویژه مقدار هاعامل

 766/17 766/17 797/4  یجیتروموانع 

 672/32 906/14 025/4 یدولتکافی  تیحمافقدان 

 771/46 099/14 807/3 موانع دانشی و پژوهشی جهاد کشاورزي

 450/56 679/9 613/2 پیچیدگی و موانع ترغیبی 

 925/63 474/7 018/2 پایین راندمان
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  یافته دوران ماتریس از آمده بدست عاملی بار و عوامل از یک هر به مربوط متغیرهاي  -3 جدول
 عاملی بار متغیرها عامل نام

   یجیتروموانع 
 

 742/0 کیارگان محصوالت دیتول به ها هیاتحاد مثل يدیتول يهاتشکل لیتما عدم

 726/0 کیارگان محصوالت دیتول يزیر برنامه يبرا باال سطوح در مشخص استیس نبود

 711/0 کیارگان محصوالت مصرف و دیتول نهیزم در موثر غیتبل و یرسان اطالع عدم

 705/0 کیارگان محصوالت مورد در کنندگان مصرف ییآشنا و یآگاه سطح بودن نییپا

 647/0 نیمحقق و کارشناسان توسط کیارگان صوالتمح دیتول موانع یبررس عدم

 638/0 کنندگان مصرف توسط کیارگان ریغ و کیارگان محصوالت صیتشخ يدشوار

 601/0  کیارگان یدام محصوالت دییتا يبرا مشخص واحد ای شرکت ای سازمان نبود

 تیحمافقدان 
  یدولتکافی 

 776/0 اناست سطح در دولت توسط محصوالت ینیتضم دیخر عدم

 687/0 کیارگان محصوالت يبرا مناسب يهايبند بسته عدم

 648/0 کیارگان محصوالت دیتول رشیپذ در کشاورزان مقاومت

 613/0 دولت تیحما عدم علت به کشاورزان توسط کیارگان محصوالت دیتول ییتوانا عدم

 588/0 زنجان استان در کیارگان محصوالت فروش يبرا مشخص يبازارها نبود

 525/0 کیارگان محصوالت مارك کسب ندیفرا در سخت و متعدد يناظرها و نیقوان وجود

موانع دانشی و 
جهاد پژوهشی
 کشاورزي

 810/0 کیارگان محصوالت نهیزم در يکشاورز کارشناسان اطالعات بودن نییپا

 755/0 کیارگان يکشاورز یمعرف در انییروستا و کارشناسان نیب موثر ارتباط عدم

 742/0 کار کیارگان کشاورزان از دولت یمال يهاتیحما بودن نییپا

 590/0 کیارگان محصوالت دیتول در یبوم يهاگونه عملکرد بودن نییپا

 574/0 کشاورزان نیب در کیارگان محصوالت دیتول نهیزم در یکاف دانش نبود

و موانع پیچیدگی
 ترغیبی 

 787/0 مناسب يبازارپسند عدم 

 666/0 کیارگان محصوالت دیتول روش به نسبت کارشناسان یعالقگیب

 637/0  ییایمیش ومسم از استفاده عدم علت به امراض و آفات زانیم بودن باال

  738/0  کیارگان محصوالت دیتول نهیهز بودن باال پایین راندمان
 679/0 محصوالت دیتول در کیارگان يکشاورز عملکرد بودن نییپا
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	زﯾﺘﺴﯽﻨﭽﻤﻫ وﯿروآ دﻮﺳ ﻦيﭘ وﯿﺎﻫ ﻪﻔﻟﺆﻣ رد ﺖﻓﺮﺸي زروﺎﺸﮐيﻧﺎﮔراﯿﻏ و ﮏﯿﻧﺎﮔرا ﺮﯿدراد دﻮﺟو ﮏ. ﺎﺘﻧﯾﺳرﺮﺑ ﺞﯽﻌﺿوﯿزروﺎﺸﮐ ﺖيﻧﺎﮔراﯿ رد ﮏ ﭼﯿزﺮﺑ و ﻦﯾ داد نﺎﺸﻧ ﻞاﺮﺑ ﻪﮐي ﺖﮐﺮﺣزروﺎﺸﮐ ﻪﺑي ﻧﺎﮔراﯿﻫاﻮﮔ روﺪﺻ ﺬﺧا ﺖﻬﺟ ﮏﭼﻮﮐ نازروﺎﺸﮐ ،ﮏﯽ و رازﺎﺑﯾﺑﺎﯽﻧ نآﯿﺪﺷ زﺎﯾﺎﻤﺣ ﻪﺑ ﺪﯾﻧﺎﻣزﺎﺳ ﺖ ﯽﺘﻟود يﺎﻬ 
	ﻌﺗﯿﯿﻦدﺮﮔﯾﺪﻪﮐرددوﺪﺣ81/0 ﺎﺗ 90/0ﻪﺒﺳﺎﺤﻣدﺮﮔﯾﺪﻪﮐﺎﭘﯾﺎﯽﯾلاﺆﺳﺎﻫردﺪﺣبﻮﺧو ﻞﺑﺎﻗﻟﻮﺒﻗﯽدﻮﺑ .اﺮﺑيﺰﺠﺗﯾﻪﻠﺤﺗﯿﻞرﺎﻣآوهدادﺎﻫي ﻃﺎﺒﻨﺘﺳاﯽوﺻﻮﺗﯿﻔﯽزامﺮﻧراﺰﻓا
	هدﺎﻔﺘﺳا ﮔدﺮﯾﺪوزانﻮﻣزآﻠﺤﺗﯿﻞﻠﻣﺎﻋﯽاﺮﺑيﻠﺤﺗﯿﻞهدادﺎﻫ هدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷ.
	24ﺮﻔﻧ)1/21ﺪﺻرد ( نﺎﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ زانزو90 ﺮﻔﻧ)9/78ﺪﺻرد (دﺮﻣﺪﻧدﻮﺑ .ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﯽﻨﺳنﺎﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ 69/35لﺎﺳﺎﺑفاﺮﺤﻧارﺎﯿﻌﻣ28/8لﺎﺳدﻮﺑ .ﻦﯾﺮﺘﻧاﻮﺟ سﺎﻨﺷرﺎﮐ24لﺎﺳوﻦﺴﻣﺮﺗﯾﻦﺎﻬﻧآ56لﺎﺳﺪﻨﺘﺷاد . رﻪﺘﺷيروﺮﭙﻣاد25،ﺪﺻردﺖﻋارز1/16،ﺪﺻرد ﯽﻧﺎﺒﻏﺎﺑ9/8،ﺪﺻردﺞﯾوﺮﺗوشزﻮﻣآيزروﺎﺸﮐ7/2 ﺪﺻردوﺮﯾﺎﺳاﺮﮔﯾﺶﺎﻫييزروﺎﺸﮐ3/
	اﯾﻦﻘﺤﺗﯿﻖزاعﻮﻧﭘﯿﺎﻤﯾﺸﯽوﻪﺑشورﺻﻮﺗﯿﻔﯽ، ﻠﺤﺗﯿﻞراوﻮﮐﯾﺲﻧﺎوﻠﺤﺗﯿﻞﻠﻣﺎﻋﯽﺖﺳا .ﻪﻌﻣﺎﺟرﺎﻣآي رداﯾﻦﻘﺤﺗﯿﻖﻞﻣﺎﺷﻣﺎﻤﺗﯽنﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐطﻮﺑﺮﻣﻪﺑ نﺎﻣزﺎﺳدﺎﻬﺟزروﺎﺸﮐينﺎﺘﺳانﺎﺠﻧزﻣﯽﺪﺷﺎﺑﻪﮐ ﺮﻘﺘﺴﻣرددﺎﺘﺳ،نﺎﻣزﺎﺳﺪﻣﯾﺮﯾﺖنﺎﺘﺳﺮﻬﺷ،ﺎﻫﺰﮐاﺮﻣ ،تﺎﻣﺪﺧﺰﮐاﺮﻣﻘﺤﺗﯿﺗﺎﻘﯽوﺖﮐﺮﺷﺎﻫيتﺎﻣﺪﺧﻪﻌﺳﻮﺗ
	1/12،ﺪﺻردﺲﻧﺎﺴﯿﻟﺎﺑ2/61،ﺪﺻردقﻮﻓﺲﻧﺎﺴﯿﻟﺎﺑ 25ﺪﺻردويﺮﺘﮐدﺎﺑﺪﺻردﯽﻧاواﺮﻓ7/1ﺪﺻردﺪﻧدﻮﺑ . ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣتاﻮﻨﺳﺖﻣﺪﺧ11لﺎﺳﺎﺑفاﺮﺤﻧارﺎﯿﻌﻣ7/8 لﺎﺳدﻮﺑ .ﻞﺤﻣوﺪﺣاوﺖﻣﺪﺧﺮﻫﮏﯾزانﺎﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ﻞﻣﺎﺷدﺎﺘﺳﯽﻧﺎﻣزﺎﺳﺎﺑﺪﺻردﯽﻧاواﺮﻓ1/19،ﺪﺻرد ﺖﯾﺮﯾﺪﻣنﺎﺘﺳﺮﻬﺷﺎﺑﺪﺻردﯽﻧاواﺮﻓ7/15،ﺪﺻردﺰﮐﺮﻣ تﺎﻣﺪﺧ8/7ﺪﺻردوﺖﮐﺮﺷﺎﻫيتﺎﻣﺪﺧﻪ
	اﺮﺑيﺶﺠﻨﺳﻣﯿناﺰوتﺪﺷﻊﻧاﻮﻣﻟﻮﺗﯿﺪ تﻻﻮﺼﺤﻣﻧﺎﮔراﯿﮏردنﺎﺘﺳانﺎﺠﻧززا27لاﺆﺳ هدﺎﻔﺘﺳادﺮﮔﯾﺪ . ﺎﺑ ﺶﺠﻨﺳ درﻮﻣ ﻊﻧاﻮﻣ زا ماﺪﮐﺮﻫ ﺖﯿﻤﻫا تﺮﮑﯿﻟ ﻒﯿﻃ زا هدﺎﻔﺘﺳا5ﯽﺤﻄﺳ)1:ﻢﮐ ﯽﻠﯿﺧ ،2:ﻢﮐ ، 3: ،ﻂﺳﻮﺘﻣ4 : دﺎﯾز و5 :دﺎﯾز ﯽﻠﯿﺧ (ﺪﺷ هﺪﯿﺠﻨﺳ . ﺞﯾﺎﺘﻧ هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑردلوﺪﺟ1ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ . لوﺪﺟ ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ
	تﻻﻮﺼﺤﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪﻨﯾﺰﻫ ندﻮﺑ ﻻﺎﺑ ﮏﯿﻧﺎﮔرا
	تﻻﻮﺼﺤﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪﻨﯿﻣز رد ﯽﻓﺎﮐ ﺶﻧاد دﻮﺒﻧنازروﺎﺸﮐ ﻦﯿﺑ رد ﮏﯿﻧﺎﮔرا
	ﺺﺨﺸﻣ يﺎﻫرازﺎﺑ دﻮﺒﻧ ﻻﻮﺼﺤﻣ شوﺮﻓ ياﺮﺑنﺎﺠﻧز نﺎﺘﺳا رد ﮏﯿﻧﺎﮔرا ت
	فﺮﺼﻣ و ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪﻨﯿﻣز رد ﺮﺛﻮﻣ ﯽﻧﺎﺳر عﻼﻃا مﺪﻋﮏﯿﻧﺎﮔرا تﻻﻮﺼﺤﻣ
	ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺖﯿﻤﻫا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ياراد.
	ﮏﯾزاﻞﻣاﻮﻋويﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣطﻮﺑﺮﻣﻪﺑنآﻞﻣﺎﻋهاﺮﻤﻫﺎﺑ رﺎﺑﯽﻠﻣﺎﻋوﻪﯾﻮﮔيﺎﻫهﺪﻨﻧﺎﺷﻮﭘﺎﻬﻧآهدروآهﺪﺷﺖﺳا. ﺎﻨﺑﺮﺑﺞﯾﺎﺘﻧﻞﯿﻠﺤﺗﯽﻠﻣﺎﻋاراﯾﻪﺎﻫرﺎﮑﻫاريوﺮﺗﯾﺞ ﻟﻮﺗﯿﺪتﻻﻮﺼﺤﻣﻧﺎﮔراﯿﮏزادﯾهﺎﮔﺪنﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐدﺎﻬﺟ زروﺎﺸﮐينﺎﺸﻧدادﻪﮐﻞﻣﺎﻋلوا766/17ﺪﺻرد راوﯾﺲﻧﺎارﻪﺑدﻮﺧصﺎﺼﺘﺧاهدادوﺎﺑراﺪﻘﻣوﯾهﮋ 797/4ﻊﻧﺎﻣﻠﺻاﯽردﺖﻬﺟﻟﻮﺗﯿﺪتﻻ
	ﻪﺑرﻮﻈﻨﻣﻦﯿﯿﻌﺗﺐﺳﺎﻨﻣندﻮﺑهدادﺎﻫييروآدﺮﮔ هﺪﺷردﻪﻨﯿﻣزﻠﺤﺗﯿﻞﯽﻠﻣﺎﻋﻊﻧاﻮﻣﻟﻮﺗﯿﺪتﻻﻮﺼﺤﻣ ﻧﺎﮔراﯿﮏزادﯾهﺎﮔﺪنﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐدﺎﻬﺟزروﺎﺸﮐينﺎﺘﺳا نﺎﺠﻧززاﺐﯾﺮﺿ
	وهرﺎﻣآﺖﻠﺗرﺎﺑهدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷ . اﺪﻘﻣﺐﯾﺮﺿ ﻦﯾا رﺮﺑاﺮﺑ868 /0ﻪﺑﺖﺳدﺪﻣآﻪﮐنﺎﺸﻧ هﺪﻨﻫدﺐﺳﺎﻨﻣندﻮﺑﮕﺘﺴﺒﻤﻫﯽﺎﻫيدﻮﺟﻮﻣردﻦﯿﺑهداد ﺎﻫياﺮﺑﻞﯿﻠﺤﺗﯽﻠﻣﺎﻋﻣﯽﺪﺷﺎﺑ .زايﻮﺳﺮﮕﯾدياﺮﺑ نﺎﻨﯿﻤﻃازاﺐﺳﺎﻨﻣندﻮﺑهدادﺎﻫياﺮﺑﻞﯿﻠﺤﺗﯽﻠﻣﺎﻋزا نﻮﻣزآﺖﻠﺗرﺎﺑﺰﯿﻧهدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷ.راﺪﻘﻣهرﺎﻣآﺖﻠﺗرﺎﺑ 483/1481دﻮﺑﻪﮐردﺢﻄﺳ1ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣراد؛دﻮ
	نﺎﻤﻫرﻮﻃﻪﮐزاﺎﺘﻧﯾﺞﻘﺤﺗﯿﻖهﺪﻫﺎﺸﻣﻣﯽدﻮﺷ ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣﻊﻧاﻮﻣﻟﻮﺗﯿﺪتﻻﻮﺼﺤﻣﻧﺎﮔراﯿﮏزادﯾهﺎﮔﺪ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐدﺎﻬﺟزروﺎﺸﮐيﺮﺑﺐﺴﺣ ﺖﯿﻤﻫا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻧﺎﻣ ،تﺮﮑﯿﻟ سﺎﯿﻘﻣ رد ﻊترﺎﺒﻋﺪﻧدﻮﺑزاﻻﺎﺑندﻮﺑﺰﻫﯾﻪﻨ ﻟﻮﺗﯿﺪتﻻﻮﺼﺤﻣﻧﺎﮔراﯿﮏ ،دﻮﺒﻧﺶﻧادﻓﺎﮐﯽردﻣزﯿﻪﻨ ﻟﻮﺗﯿﺪتﻻﻮﺼﺤﻣﻧﺎﮔراﯿﮏردﺑﯿﻦنازروﺎﺸﮐ ،دﻮﺒﻧ ﺎﻫرازﺎﺑيﺺﺨﺸﻣاﺮﺑيشوﺮﻓ
	شوﺮﻓتﻻﻮﺼﺤﻣﻧﺎﮔراﯿﮏﺎﺑﺘﻧﯿﻪﺠﺶﻫوﮋﭘ و راوﻮﺗ ناﺮﮕﯾد)2005 ( ﺎﺘﺳار ﻢﻫﺪﻧدﻮﺑ.ﺎﭘﯿﯾﻦندﻮﺑتﺎﻋﻼﻃا نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐزروﺎﺸﮐيردﻣزﯿﻪﻨتﻻﻮﺼﺤﻣﻧﺎﮔراﯿﮏ ﻖﺑﺎﻄﻣﺎﺑﺶﻫوﮋﭘﺪﻟﺎﺧيﻟ ،ﯿﺘﻗﺎﯽﻣا ،ﯿﻨﯽﺳ وﻦ)1389 (و ﺎﭘﯿﯾﻦندﻮﺑﺎﻤﺣﯾﺖﺎﻫيﻟﺎﻣﯽﺖﻟودزانازروﺎﺸﮐ ﻧﺎﮔراﯿﮏرﺎﮐﻖﺑﺎﻄﻣﺎﺑﻫوﮋﭘ ﺶوﺰﻔﻟﻮﯾوا نارﺎﮑﻤﻫ و )2010(ﺪﻧدﻮﺑ . 
	رﻮﭘﯽﺸﺗآموﯽﻠﻌﻧﺎﺒﻌﺷﯽﻤﻓح ،1390.يﺎﻫرﺎﮐوزﺎﺳﺞﯾوﺮﺗيزروﺎﺸﮐﺖﻬﺟشﺮﺘﺴﮔيزروﺎﺸﮐﮏﯿﻧﺎﮔرارديﺎﺘﺳار ﻪﻌﺳﻮﺗراﺪﯾﺎﭘيزروﺎﺸﮐ. يﺎﻫ ﻪﺤﻔﺻ1 ﺎﺗ14،ﻦﯿﻣﻮﺳهﺮﮕﻨﮐمﻮﻠﻋﺞﯾوﺮﺗوشزﻮﻣآيزروﺎﺸﮐوﻊﺑﺎﻨﻣﯽﻌﯿﺒﻃناﺮﯾا ، هﺎﮕﺸﻧادﯽﺳودﺮﻓﺪﻬﺸﻣ،ﺪﻬﺸﻣ. يﺪﻟﺎﺧم ،ﯿﻟه ﯽﺘﻗﺎ ،س ﻦﺳو و م ﯽﻨﯿﻣا ﺪﻤﺤﻣ،1389 .ادﺎﻧﺎﮐ رد ﮏﯿﻧﺎﮔرا يز
	ﯽﺑﺎﺠﻨﺳم،1389 .ﻮﺸﮐ رد ﮏﯿﻧﺎﮔرا يروﺮﭙﻣاد زاﺪﻧا ﻢﺸﭼر،ﻣﺮﮔزﺮﺑ ﻪﻣﺎﻨﻫﺎ ، هرﺎﻤﺷ1053ﺻ ، يﺎﻫ ﻪﺤﻔ24 ﺎﺗ28 . ا ﯽﻧﺎﺨﻧﺎﻄﻠﺳ ﻪﻔﯾﺎﻃ ،ﻒﻟا1389 .ﯽﯾاﺬﻏ ﺖﯿﻨﻣا دﺎﺠﯾا رد نآ ﺶﻘﻧ و ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ ،نﺎﯿﺑ ﻦﯾﺮﯿﺷ ﻪﻣﺎﻨﻫﺎﻣ ، هرﺎﻤﺷ16 ، ﺻ يﺎﻫ ﻪﺤﻔ34 ﺎﺗ35 . س ﯽﻬﻠﻟاﺪﺒﻋ ،1387 .ناﺮﯾا رد ﮏﯿﻧﺎﮔرا ي

