دانشجوی دکتری ترويج کشاورزی

تبضيد زضيبفت90/11/10 :

تبضيد پصيطـ92/7/20 :

پػٍّف تَنيفي ّوجؿتگي حبضط ثب ّسف تحليل توبيل ككبٍضظاى ًؿجت ثِ جبيگعيٌي كَزّبي آليي ثيِ جيبي
كَزّبي قيويبيي اًجبم قس .جبهؼِ آهبضي تحقيق ككبٍضظاى قْطؾتبى كطهبًكيبُ ثَزًيس( )N=24391كيِ تؼيساز
ً 350فط ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ًوًَِ گيطي تهبزفي ًظبم زاض ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتربة قسًس .اثعاض گيطزآٍضي زازُّيب
پطؾكٌبهِ هحققؾبظ ثَزُ كِ ضطيت كطًٍجبخ آلفب ثيطاي تؼيييي پبييبيي آى  ./76هحبؾيجِ قيس .ضٍاييي هحتيَايي
پطؾكٌبهِ ّن اظ ططيق پبًل هترههبى هَضز تأييس قطاض گطفتً .تبيج ًكبى زاز كِ توبيل ثيِ اؾيتفبزُ اظ كَزّيبي
آلي زض ثيي ككبٍضظاى هتَؾط اؾت .تحليل ضگطؾيَى هكرم ؾبذت كِ هتغيطّبي ًگطـ ًؿيجت ثيِ كَزّيبي
آلي ،تؼلق يبضاًِ ،آهَظـّبي زضيبفت قسُ ٍ اطالػبت قرهي ،زؾتطؾي ثِ كَزّبي آلي ٍ تَنيِ هطٍجيبى 47
زضنس اظ تغييطات توبيل ككبٍضظاى ًؿجت ثِ اؾتفبزُ اظ كَزّبي آلي ضا تجييي هيكٌس.
ككبٍضظي اضگبًيك ،كَز آلي ،كَزّبي قيويبيي ،توبيل ،كطهبًكبُ.

ًَ يؿٌسُ هؿئَل هکبتجبتpoorghasemf@yahoo.com ،
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ذب ثِ قوبض هيضٍز ،اهب ّعيٌِّيبي ظييبز ههيطف
ّوعهبى ثب آغبظ قطٍع ثِ كبض ككبٍضظي تَؾط ثكط،

ايي گًَِ كَزّب ٍ آلَزگي ٍ ترطيت هحيط ظيؿيت

ّوَاضُ اًؿبىّب ثِ زًجبل ضٍـّيبيي ثيطاي افيعايف

ٍ ذب كِ زض اثط اؾتفبزُ اظ آىّب حبنل هييقيَز،

هحهَل ثَزُاًس ٍ ثطاي ضؾيسى ثِ اييي هٌظيَض ،ضاُ

ًگطاىكٌٌسُ اؾت.

ّبي ظيبزي ضا آظهَى كطزُاًيس .يکيي اظ اييي ضاُّيب

هقساض هتَؾط ههطف كَزّبي قييويبيي زض هيعاضع

ضا

ايطاى ظيبز ٍ ًبهتؼيبزل اؾيت .يکيي اظ ػيَاهلي كيِ

افعايف زّس؛ لصا ككبٍضظاى ضٍ ثِ ههطف فضيَتت

ؾييجت تكييسيس ههييطف كَزّييبي قيييويبيي تَؾييط

ٍ ثقبيبي گيبّي ٍ حييَاًي آٍضزًيس .زض زّيِ 1330

ظاضػيييي ايطاًييي قييسُ اؾييت ،ػييالٍُ ثييط افييعايف

قجل اظ آًکِ تَليس ٍ ههيطف كَزّيبي قييويبيي زض

ػولکطز ،قيوت ثبتي هحهَتت ظضاػيي ٍ قيويت

ككَض هططح قَز ،ههطف كَزّبي آليي زض ؾيط

ثبلٌؿجِ پبييي كَز زض زاذل ككَض ًؿيجت ثيِ ؾيبيط

ككَض ضايج ثَز (هلکَتيّ .)1378 ،وعهبى ثيب ٍضٍز

ككَضّب اؾيت (ّويبى) .ثيِ هٌظيَض افيعايف هيَاز

كَزّييبي قيييويبيي ثييِ ككييَض ،ؾييبظهبى تييطٍيج

غصايي ذب

ٍ ثطاي جيبيگعيي كَزّيبي قييويبيي،

ككبٍضظي ،ههطف ايي ًَع كَزّب ضا تكيَيق ًويَز

هيتَاى اظ كَزّبي آلي اؾتفبزُ كيطز .هٌيبثغ تيأهيي

ٍ ثؿيييبضي اظ ظاضػيييي ثييطاي ضؾيييسى ثييِ حييساك ط

كَزّبي آلي زض ايطاى زاضاي تٌيَع ظييبزي اؾيت ٍ

ػولکطز ثِ ههطف كَزّبي قيويبيي ضٍي آٍضزًيس.

قبهل كَزّبي حيَاًي ،كَز ؾجع ٍ اًَاع كوپَؾيت

ثييسيي تطتيييت ضفتييِ ضفتييِ ههييطف كَزّييبي آلييي

حبنل اظ ثقبيبي قبذِ ٍ ثطگ گيبّبى ،كلف گٌسم،

فطاهَـ قس ٍ ايي تفکط غلط ثط ككيبٍضظاى حيبكن

ضبيؼبت ككت ٍ نٌؼتّبي تَليس قبضچ ذيَضاكي،

قس كِ ثب ههطف ّط چِ ثيكيتط كَزّيبي قييويبيي

ضبيؼبت كبضذبًجبت قٌس ٍ ًيكکط ،ترويط ظثبلِّبي

هحهَل ثيكتطي ػبيسقبى ذَاّس قس (ثبي ثَضزي،

قْطي ٍ ؾبيط هيَاز هكيبثِ اؾيت .اؾيتفبزُ اظ اييي

 .)1379ثِ طَضي كيِ ههيطف كيَز زض اييطاى 800

كَزّب آلَزگي هحيط ظيؿت ٍ آةّيبي ؾيطحي ضا

ّعاض تي زض ؾبل ،ؾيبتًِ حيسٍز  270كيليَگطم زض

كبّف هييزّيس ٍ ػيَاضو ًيبهطلَثي كيِ زض پيي

ّکتييبض ٍ چْييبض ثطاثييط ههييطف زضآهطيکييب اؾييت

ههطف كَزّبي قيويبيي ايجبز هيقَز ضا ثططيطف

اؾتفبزُ اظ هيَازي ثيَزُ كيِ حبنيلريعي ذيب

(هلکَتي.)1378 ،

هيكٌس .ايي كَزّيب ثيِ كيبّف هكيکالت ذيب

ٍ

كَزّييبي قيييويبييً ،وييكّييبيي هقييَي ٍ هرطث يي

ثْجَز ٍيػگيّيبي ذيب

ّؿتٌس كِ ثب ٍجَز ايٌکيِ زض كَتيبُ هيست افيعايف

ؾجت حصف پطزاذت قيوتّبي ثيبتثطاي كَزّيبي

ػولکطز ضا ثِ زًجبل زاضًس ،ثب ايي حبل زض زضاظهيست

قيويبيي تَؾط ككبٍضظ هيقيَز (Chang et al.,

ذهَنيبت فيعيکي ٍ قيويبيي ذب ّب ضا ترطييت

) .1998ظهبًي كِ ذهَنيبت ذيب

هيييكٌٌييس .ثؿيييبضي اظ ػييَاضو ًييبهطلَة ههييطف

ًيييبظ ثييِ اؾييتفبزُ اظ ايييي كَزّييب ّيين كيين هييي-

كَزّبي قيويبيي زض زضاظ هست اثجبت قيسُ اؾيت.

قَز) .(Hepperly, 2005ثب ٍجَز ايي ،اؾيتفبزُ اظ

ّط چٌس اؾتفبزُ اظ كَزّبي قييويبيي ايبّطاس ؾيطيغ

كَزّبي آلي ثِ ٍيػُ كَزّبيي هبًٌس اًيَاع هرتلي

تطيي ٍ هطوئيتيطيي ضاُ ثيطاي تيأهيي حبنيلريعي

كوپَؾت ،كوتط هَضز تَجِ ككبٍضظاى قطاض گطفتِ ٍ

كويك كيطزُ ٍ ّو ٌييي

ثْجيَز يبفيت

تحليل تمايل كشاورزان شهرستان كرمانشاه به جايگسيني كودهاي آلي به جاي كودهاي شيميايي

43

آًبى ضغجتي ثطاي ههطف ايي كَزّب اظ ذيَز ًكيبى

كِ اظ آىّب ثِ ػٌَاى هٌبثغ اطالػيبتي ثيطاي كيبّف

ًويزٌّس .ايي تحقيق ثِ زًجبل ضؾييسى ثيِ ػيَاهلي

ػسم قطؼيت ثيِ كيبض ثيطزُ هييقيَز ثؿيتگي زاضز.

اؾييت كييِ ثييط توبيييل ككييبٍضظاى ثييطاي جييبيگعيٌي

ًگطـ ه جت ًؿجت ثِ ًَآٍضي تحيت تيأثيط هعييت

ههطف كَزّبي آليي ثيِ جيبي كَزّيبي قييويبيي

ًؿجي ،ؾبظگبضي ،پي يسگي ،قبثل آظهيبيف ثيَزى ٍ

تأثيط هيگصاضز .ثط اؾيبؼ آى چيِ گفتيِ قيس ،اييي

هكييبّسُ پييصيطي ًييَآٍضي قييطاض زاضز ٍ ٌّجبضّييبي

هطبلؼييِ اظ آى جْييت ضييطٍضت زاضز كييِ چٌبً ييِ

اجتوبػي ثط پبييِي الگيَي ّيبي ضفتيبضي زض زضٍى

ػَاهل هؤثط ثط توبيل ككيبٍضظ ًؿيجت ثيِ ههيطف

ؾيؿتن اجتوبػي يك جبهؼِ قکل گطفتِ اؾيت .ثيِ

كَزّبي آلي قٌبؾبيي قًَس ،هيتيَاى اهييسٍاض ثيَز

ػالٍُ چَى توبم افطاز يك جبهؼِ اطالػبت يب زض

كِ ثب فؼبليت ًْبزّبي تطٍيجي ظهيٌِ ثيطاي ههيطف

هكبثْي اظ ًَآٍضي ًساضًيس ثٌيبثطايي ػيسم قطؼييت

ايي كَزّب تَؾط ككيبٍضظاى ايجيبز گيطزز .ضيوي

ّوَاضُ ٍجَز ذَاّيس زاقيت ( & Vanden ban

ايٌکِ ثبيس ثِ ايي ًکتِ ًيع تَجيِ زاقيت كيِ چيَى

 ٍ)Hawkins, 1996زض ككبٍضظ اظ ػسم قطؼيت

ثركييي اظ كَزّييبي قيييويبيي ههييطفي اظ ططيييق

يك هبًغ ثعضگ ثطاي قجَل ضٍـّبي اضگبًيك اؾت

ٍاضزات ثِ ككَض زض زؾتطؼ ككبٍضظ قطاض هيگيطز،

).(Padel, 2001; Lapple, 2008اگط چِ هوکيي

لصا كبّف ههطف آىّب تَؾط ككبٍضظ هيتَاًيس اظ

اؾت ًگطـ ه جتي ًؿجت ثِ اؾتفبزُ اظ كَزّبي آلي

ذطٍج اضظ هوبًؼيت كيطزُ ٍ ّعيٌيِّيبي زٍليت ضا

ٍجَز زاقتِ ثبقس اهب توبيل ثطاي تغييط قيَُ تَلييس

كيبّف زّييسًْ .بيتيبس ههييطف ايييي ًييَع كَزّييب زض

ثِ نَضت اضگبًيك هٌفي اؾت ايي اهط ًكيبى هيي-

ضاؾتبي زؾتيبثي ثِ اّساف تَؾؼِ پبيساض ثؿيبض حبئع

زّس كِ تٌْب ًگطـ ثطاي ٍازاض كطزى ككبٍضظ كيبفي

اّويت اؾت.

ًيؿت ،ثلکِ فكبضّبي اجتويبػي ٍ ؾيَْلت ازضا

اگييط چييِ كَزّييبي آلييي اظ هييستّييب قجييل تَؾييط

قسُ ثطاي تغييط اؾيت كيِ ثيكيتطيي تيأثيط ه جيت ٍ

ككبٍضظاى هَضز اؾتفبزُ قطاض هيگطفتِ ،اهيب ّوعهيبى

هؼٌيزاض ضا ثط توبيل هيگيصاضز (.)Hattam, 2006

ثب ٍضٍز كَزّبي قيويبيي ثِ ايطاى تقطيجبس اؾيتفبزُ اظ

ًگطـ ه جت ثِ ضٍـّبي ككبٍضظي غيط اضگبًييك

ايي كَزّب تَؾط ككيبٍضظاى ثيِ فطاهَقيي ؾيپطزُ

ظهبًي اؾت كِ ًگطـ هٌفي ًؿيجت ثيِ ضٍـّيبي

قسُ اؾت لصا قبيس چٌساى ذالف ٍاقيغ ًجبقيس كيِ

اضگبًييك ٍجيَز زاضز (  .)Hall, 2005ػيالٍُ ثيط

كَزّييبي آلييي ضا زٍثييبضُ ثييِ قييکل يييك ًييَآٍضي

ًگييطـ ًؿييجت ثييِ ككييبٍضظي اضگبًيييك ،هحيييط

ًگطيؿت .ظيطا ثب گصقت ظهبى ،اًَاع هرتلفي اظ ايي

اجتوبػي ٍ هيعاى اًجبمپصيطي ايي ضٍـّب هيتَاًيس

گًَِ كَزّب ثِ ثبظاض آهسُ ٍ زيگط تٌْب قبهل اؾيتفبزُ

ثِ ػٌَاى پيكگَ كٌٌسُّبي توبييل ككيبٍضظاى ثيطاي

اظ كَزّبي زاهي ًيؿت .ثٌبثطايي قجَل اًَاع هرتل

تجسيل ثِ ككيبٍضظي اضگبًييك هيَضز اؾيتفبزُ قيطاض

كَزّبي آلي ثِ ػٌَاى يك ًَآٍضي ثيب چيبلفّيبي

گيطز).(Decock, 2005

ظيييبزي اظ ؾييَي ككييبٍضظاى ضٍثييطٍ قييسُ اؾييت.

ذهَنيبت يك ًَآٍضي ثط ضٍي ًگطـ افطاز تأثيط

پصيطـ يك ًَآٍضي ثِ ًگطـ ككيبٍضظ ًؿيجت ثيِ

هيگصاضز ٍ زض ّط قرم اظ يك ًَآٍضي ثؿتگي

ًَآٍضيٌّ ،جبضّبي اجتوبػي ٍ كبًبلّبي اضتجيبطي

ثِ ذهَنيبت قرهيي فيطز زاضز( (D’Souza et

43

مجله پژوهشهاي ترويج و آموزش كشاورزي ،سال ششم ،شماره  ،4پاييس ( 2431پياپي)14

 .al.,1993ؾيييي ككيييبٍضظ ( & Niemeyer

الجتِ تٌْب ٍيػگيّبي ذَز ككبٍضظ ًيؿت كيِ تيأثيط

 )Lambard, 2003يکيي اظ اييي ػَاهيل اؾييت ٍ

ظيبزي ثط اًجبم ضٍـّبي ككيبٍضظي ظيؿيتي زاضز،

هؼوَتس ككبٍضظاًي كِ ؾي كوتيطي زاضًيس آهيبزگي

ثلکِ ٍيػگيّبي هعضػِ ككبٍضظ هبًٌس اًساظُ ٍ ًيَع

ثيكتطي ثيطاي قجيَل ضٍـّيبي اضگبًييك اظ قجييل

هعضػِ(،)Canavari et al., 2008; Terss, 2005

اؾتفبزُ اظ كَزّبي آلي زاضًس ٍ زضنيس ككيبٍضظاًي

ًَع هحهَل ككت قسُ تَؾط ككيبٍضظ (Terss,

كِ ًگطـ ه جتي ًؿجت ثِ كَزّيبي آليي زاضًيس زض

)ّ ٍ2005و ٌيي هٌبؾت ثَزى ذب هعضػيِ ثيطاي

ثيي افطاز كوتيط اظ  50ؾيبل ثيكيتط اؾيت (Terss,

ضٍـّبي اضگبًيك(ً )Canavari et al., 2008ييع

) .2005قييبيس زليييل ايييي ًگييطـ ه جييت زض ثيييي

ثؿييبض اّويييت زاضز .ضييوي ايٌکييِ هيييبًگيي اًييساظُ

ككبٍضظاى جَاى تط ثِ ػلت ًگطاًيّبي آًيبى ثيطاي

هعضػِ زض هعاضع اضگبًيك كوتط اظ هعاضػي اؾت كيِ

هكيکالت هطثييَه ثييِ هحيييط ظيؿييت ٍ تَجييِ ثييِ

ثِ ضٍـّبي هطؾَم ٍ قطاضزازي ككيبٍضظي ككيت

هضطات كَزّيبي قييويبيي ثبقيس .ثٌيبثطايي ثيكيتط

هيكٌٌس(.)Henning et al., 1990

ككبٍضظاًي كِ ثِ قيَُّبي اضگبًيك كيبض هييكٌٌيس

ػالٍُ ثط ػَاهل فيًَ ،،ظيط هؿيبػس ذَيكيبًٍساى،

ؾييي پييبيييتييطي زاضًييس( ;Lockeretz, 1997

زٍؾتبى ٍ ّو ٌيي ضّجطاى هحلي ضٍؾتب ثيط توبييل

ّ .)Duram, 1995و ٌيي ثب ايٌکِ اًتظيبض هييضٍز

ككبٍضظاى ثطاي ػول ثِ ضٍـّيبي اضگبًييك تيأثيط

كِ ًگطـ ه جت ًؿيجت ثيِ كَزّيبي آليي زض ثييي

زاضز( .)Canavari et al., 2008زض ايييي ثيييي

كؿبًي كِ زض ضقتِّبي ككبٍضظي تحهيل كطزُاًيس

هكبٍضاى هعضػِ هبًٌس هطٍجبى ثيكتطيي تيأثيط ضا ثيط

ظيبزتط ثبقس ،اهب ايي ًگطـ زض ثييي كؿيبًي كيِ زض

توبيل ككبٍضظاى زاضًس (ّوبى) .اضتجبطيبت ثيكيتطيي

ضقتِّبي غيط ككبٍضظي تحهيل كطزُاًس ه جيتتيط

تأثيط ضا ثط توبيل ككبٍضظاى ثطاي ػول ثِ ضٍـّبي

اؾت).(Terss, 2005

اضگبًيك زاضز ).(Tutkun et al., 2006

ػالٍُ ثط ؾيي ٍ تحهييالت ،جٌؿييت ػبهيل هْين

هطبلؼبت قجلي ًكبى هيزّس كِ ّعيٌِّيبي ههيطفي

زيگطي اؾت ٍ ثيكتط ضٍـّبي اضگبًييك اثتيسا زض

ثطاي هعاضع اضگبًيك ثؿيبض ثيبتتط اؾيت ( &Padel

هعاضع ؾجعيجبت كِ قلوطٍ ظًبى هيثبقس ثِ كبض ثطزُ

 .)Lampkin, 1994اهب ؾيَز ثيبتي آى ثيِ زلييل

قييسُ اؾييت) .(Fisher, 1989اّويييت زازى ثييِ

قيوت ثبتي ايي هحهَتت ٍ ؾيبؾتّبي يبضاًيِ ٍ

ضٍـّييبي اضگبًيييك ػييالٍُ ثييط تأثيطپييصيطي اظ

ثيوِ اؾت .ثِ طَض كلي ثيكتط ؾَز ثِ زليل افيعايف

جٌؿيييت ،ثييِ تجطثييِ ككييبٍضظ ًيييع ثؿييتگي زاضز ٍ

قيوت حق ثيوِ ٍ ؾيبؾت يبضاًيِ اؾيت( Lien et

ككبٍضظاى كن تجطثِ هؼوَتس ثب ضٍـّبي ككبٍضظي

 .)al., 2005; Kerselaers et al., 2007ثٌيبثطايي

اضگبًيك ،ككتٍكبض هيكٌٌس ( ;Lockeretz, 1997

اظ هعايييبي ضٍـّييبي اضگبًيييك نييطفِجييَيي زض

ّ .)Duram, 1995و ٌيي ككبٍضظاًي كِ ثِ ضٍـ

ّعيٌِّب اظ ططيق افيعايف قيويت فيطٍـ تَلييسات

اضگبًيييك ككييبٍضظي هيييكٌٌييس هؼوييَتس ؾييبثقِ

اضگبًيك اؾت( .)Conacher, 1982قيويت ثيكيتط

قْطًكيٌي ٍ ؾط ثبتي آهَظـّيبي آكبزهييك ضا

ثطاي هحهَتت اضگبًيك ٍ يبضاًِّيبيي كيِ ثيِ آى

زاضا ّؿتٌس(.)Lockeretz, 1997; Duram, 1995

اذتهبل هييبثيس ًقيف هْويي زض تهيوينگييطي
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ككبٍضظاى زاضز .ككبٍضظاًي كِ ثِ نَضت هؼوَل ثِ

ثطضؾي تأثيط تؼلق ؾَثؿيس ثِ كَزّبي آلي ثط توبيل

كبض ككبٍضظي هكغَل ّؿتٌس اظ فطنتّيبي كوتيط

ككبٍضظاى ًؿجت ثِ جبيگعيٌي كَزّبي آلي ثِ جبي

ثبظاضيبثي ،ػسم پطزاذت حيق ثيويِ ٍ ػيسم ٍجيَز

كَزّبي قيويبيي ،ثطضؾيي تيأثيط اطالػيبت فيطز ٍ

يبضاًِّبي اقتهبزي ثيِ ػٌيَاى ػيَاهلي ثيطاي ٍازاض

هيييعاى آهييَظـ زض هييَضز كَزّييبي آلييي زض توبيييل

كطزى آىّب ثطاي پصيطـ قيَُّبي ككيبٍضظي آليي

ككبٍضظاى ًؿجت ثِ جبيگعيٌي كَزّبي آلي ثِ جبي

ًگطاًٌس( .)Niemeyer & Lambard, 2003غيط اظ

كَزّبي قيويبيي ،ثطضؾي تيأثيط هييعاى زض زؾيتطؼ

زتيل اقتهبزي ،زتيل فٌي ،ايسئَلَغيك ٍ اجتوبػي

ثَزى كَزّبي آلي ثط توبييل ككيبٍضظاى ًؿيجت ثيِ

هيتَاًس زتيل اًتربة ككبٍضظاى زض هيَضز كيبضثطز

جبيگعيٌي كَزّبي آلي ثِ جبي كَزّبي قييويبيي،

قييَُ ّيبي تَلييس آليي ضا تَضيي زّيس (Stock,

ثطضؾي تأثيط تَنيِ هطٍجبى ٍ اططافيبى ككبٍضظ ثيط

) .2007الجتِ زض پصيطـ ايي قجيل اقيساهبت تَؾيط

توبيل آًبى ًؿجت ثيِ جيبيگعيٌي كَزّيبي آليي ثيِ

ككبٍضظ ّعيٌِ هْنتطيي ػبهل ًيؿيت ثلکيِ ػَاهيل

جبي كَزّبي قيويبيي ٍ ثطضؾي ضاثطِ ثيي ٍيػگيي

زيگطي ،هبًٌس ّوطاُ ثَزى ثيب ضيؿيك ،اثطثركيي ٍ

ّبي فطزي ككبٍضظاى ٍ ذهَنيبت هعضػِ آًبى ثيب

كبضايي ٍ ظهبى تظم ثطاي پيبزُ ؾبظي اييي ضٍـّيب

توبيل آًبى ًؿجت ثيِ جيبيگعيٌي كَزّيبي آليي ثيِ

ًيع هْن ثيِ ًظيط هييضؾيس( Sattler and Nagel,

جبي كَزّبي قيويبيي هَضز ثطضؾيي قيطاض گطفيت.

 .)2008زض ايييي ثيييي ًجبيييس ضضييبيت قرهييي
ككييبٍضظ( ٍ )Canavari et al., 2008زاًييف ٍ
آگبّي زضثبضُ هكيکالت ظيؿيت هحيطيي ،افيعايف
آگييبّيّييبي ؾييالهت ،ؾييبزگي تکٌَلييَغيّييبي
ككييبٍضظي اضگبًيييك ٍ زض زؾييتطؼ ثييَزى ػَاهييل
اؾبؾييي تَليييس ضا فطاهييَـ كييطز ( & Sarker

 .)Itohara, 2008ثب تَجِ ثِ آى چِ گفتِ قس هيسل
هفَْهي تحقيق ثط پبييِ ػَاهيل قٌبؾيبيي قيسُ زض
هطبلؼبت گصقتِ قکل گطفت(قکل .)1

ّسف كلي ايي پػٍّف ،تحلييل توبييل ككيبٍضظاى
ًؿجت ثِ جبيگعيٌي كَزّبي آلي ثِ جيبي كَزّيبي
قيييويبيي ثييَز .ايييي ّييسف زض قبلييت ّييسفّييبي
اذتهبني ثطضؾي تأثيط ًگطـ ككبٍضظاى ًؿجت ثيِ
اؾتفبزُ اظ كَزّبي آلي ثيط توبييل آًيبى ًؿيجت ثيِ
جبيگعيٌي كَزّبي آلي ثِ جبي كَزّبي قييويبيي،
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قکل  -1چبضچَة هفَْهي تحقيق

تحقيق حبضط ثِ لحبظ هبّيت كوي ،ثِ لحبظ ّسف
كبضثطزي ٍ ثِ لحيبظ گيطزآٍضي زازُّيب تَنييفي-
ّوجؿييتگي اؾييت .جبهؼييِ آهييبضي ايييي تحقيييق
ككبٍضظاى قْطؾتبى كطهبًكيبُ ثيَزُ اؾيت(24391
= .)Nاظ زيطثييبظ ههييطف كَزّييبي آلييي زض ثيييي
ككبٍضظاى قْطؾتبى كطهبًكبُ ضٍاج زاقتِ اؾت اهيب
ثؼسّب ثِ زليل ٍضٍز كَزّبي قيويبيي ثيِ هٌطقيِ ٍ
زيسى اثطات ه جت آى زض افيعايف هحهيَل ،توبييل
ككبٍضظاى ثِ اؾتفبزُ اظ كَزّبي آليي كين ٍ كينتيط
قسُ اؾت .ثيب اؾيتفبزُ اظ جيسٍل )et al. (2001

 Bartlett,حجن ًوًَِ ً 350فط زض ًظط گطفتِ قيس.
ًوًَيِگييطي ثيِ نيَضت تهيبزفي ًظيبمزاض اًجييبم
گطفت .ؾپؽ پطؾكٌبهِاي كِ ثيب اؾيتفبزُ اظ هيطٍض
ازثيييبت ططاحييي قييسُ ثييَز ثييِ ضٍـ ههييبحجِ ثييب
ككبٍضظاى تکويل گطزيس .پطؾكٌبهِ زض ؾِ ثرف

ٍيػگيّبي فطزي ٍ هعضػِ ككبٍضظاى ،هيعاى توبييل
ككبٍضظاى ٍ ػَاهل هَثط ثط توبيل ككبٍضظاى ًؿجت
ثِ جبيگعيٌي كَزّبي آلي ثِ جبي قيويبيي تيسٍيي
قييس .هتغيطّييبي هؿييتقل پييػٍّف قييبهلً ،گييطـ
ككبٍضظاى ًؿجت ثيِ كَزّيبي آليي ،تؼليق گيطفتي
ؾَثؿييس ثييِ اًيَاع كَزّييبي آليي جْييت اؾييتفبزُ،
آهَظـّبي اضائِ قسُ ثِ ككبٍضظ ٍ اطالػبت ذيَز
ككبٍضظ زض هَضز هعايبي كَزّيبي آليي ٍ هضيطات
كَزّبي قييويبيي ،زؾتطؾيي ككيبٍضظاى ثيِ اًيَاع
كَزّبي آلي ٍ تَنييِ هطٍجيبى ٍ زيگيط افيطاز ثيِ
ككبٍضظاى جْت اؾتفبزُ اظ كَزّبي آلي ٍ هوبًؼيت
اظ ههطف ثيضٍيِ كَزّبي قيويبيي ثيَزُ ٍ هتغييط
ٍاثؿتِ پػٍّف هيعاى توبيل ككيبٍضظاى ًؿيجت ثيِ
ههطف كَزّبي آلي ثِ جبي كَزّبي قيويبيي ثَز.
پبيبيي پطؾكٌبهِ ثب اؾتفبزُ اظ ضطيت آلفبي كطًٍجبخ
هَضز آظهَى قطاض گطفت ٍ هقساض تقطيجي  ./76ثِ
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زؾت آهس كِ حيبكي اظ پبييبيي هٌبؾيت اييي اثيعاض

تحليييل زازُّييب اظ ضييطيت ّوجؿييتگي پيطؾييَى ٍ

زض جيسٍل

اؾپيطهي ٍ ضگطؾيَى چٌسگبًِ ثِ ضٍـ گبم ثيِ گيبم

اؾت ٍ ثِ تفکيك ثريفّيبي هرتلي

قوبضُ  1آهسُ اؾت .ضٍايي هحتَايي پطؾكيٌبهِ ًييع

اؾتفبزُ قس.

ثب اؾيتفبزُ اظ پبًيل هترههيبى تأيييس قيس .جْيت
جسٍل ً -1تبيج آظهَى آلفب كطًٍجبخ ثِ تفکيك ثرفّبي هرتل
هفبّين

تؼساز گَيِ

پبيبيي()α

توبيل

6

0/73

ًگطـ

8

0/82

تؼلق ؾَثؿيس

7

0/79

آهَظـ ٍ اطالػبت فطز

9

0/71

زؾتطؾي

7

0/73

تَنيِ

8

0/79

كل

45

0/76

جساٍل تَنيفي ٍضؼيت توبيل ككبٍضظاى ًؿجت ثِ
هيبًگيي ؾٌي افطاز پبؾدگَ زض ايي هطبلؼِ  44ؾيبل

جييبيگعيٌي كَزّييبي آلييي ثييِ جييبي قيييويبيي ٍ

ٍ حييسٍز  41/14زضنييس آًييبى ثيييؾييَاز ٍ 25/71

هتغيطّييبي هؿييتقل پييػٍّف قييبهلً ،گييطـ ،تؼلييق

زضنس آًبى تحهييالت ظييط زييپلن ٍ هيبثقي زاضاي

گطفتي ؾَثؿيس ،آهيَظـ ٍ اطالػيبت ،زؾتطؾيي ٍ

تحهيالت ثبتتط اظ ؾط زييپلن ثَزًيس ٍ هييبًگيي

تَنيِ ثِ قطح ظيط هيثبقس:

زضآهس هبّبًِ آًبى ّ 329عاض تَهبى ثَز ،ضوي ايٌکِ

ًتبيج حبنل اظ ثطضؾي ٍضؼيت توبييل ككيبٍضظاى

حسٍز  48/57زضنس آًبى زاضاي ظهييّبي آثي ثَزُ

ًؿجت ثِ جبيگعيٌي كَزّبي آلي ثِ جبي قييويبيي

ٍ ثقيِ اضاضي زين زاقتٌسّ .و ٌييي  85/14زضنيس

زض جسٍل قوبضُ  ،2حبكي اظ ايي اؾيت كيِ توبييل

آًبى نبحت ظهييّبي ذَز ثَزًس ٍ هبثقي ثيط ضٍي

زض ثيي ككبٍضظاى زض حس هتَؾط هيثبقيس(هيبًگيي

ظهييّبي اجبضُاي كبض هيكطزًس كِ هيبًگيي اضاضي

 ٍ 3/1اًحييييييييييييطاف هؼيييييييييييييبض .)0/45

ظيط ككت حسٍز ّ 6/5کتبض ثَز.
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جسٍل  -2توبيل ككبٍضظاى ًؿجت ثِ جبيگعيٌي كَزّبي آلي ثِ جبي كَزّبي قيويبيي

*طي

هيعاى توبيل

*هيبًگيي اظ 5

اًحطاف هؼيبض

ذيلي كن

3/21

0/49

كن

3/13

0/51

هتَؾط

3/25

0/37

ظيبز

3/17

0/54

ذيلي ظيبز

2/87

0/35

كل

3/1

0/45

ليکطت :ذيليكن;  1كن;  2هتَؾط;  3ظيبز; 4ذيليظيبز; 5

جسٍل تَنيفي هتغيطّبي هؿتقل پػٍّف ًيع ًكيبى

ٍ تؼلق ؾَثؿيس ثِ اًَاع كَزّبي آلي(هيبًگيي;4/11

هييييزّيييس كيييِ ًگيييطـ ًؿيييجت ثيييِ كَزّيييبي

ٍ اًحطاف هؼيبض; )1/27ثيكتطيي هقيساض ضا ثيِ ذيَز

آلي(هيبًگيي; ٍ 2/32اًحطاف هؼيبض; )1/46كوتيطيي

اذتهبل زازُاًس(جسٍل .)3

جسٍل  -3جسٍل تَنيفي هتغيطّبي هؿتقل پػٍّف

*طي

هتغيطّب

*هيبًگيي اظ 5

اًحطاف هؼيبض

تؼلق ؾَثؿيس

4/11

1/27

ًگطـ

2/32

1/46

آهَظـ ٍ اطالػبت فطز

3/77

0/9

تَنيِ

3/98

1/17

زؾتطؾي

2/71

1/20

ليکطت :ذيليكن;  1كن;  2هتَؾط;  3ظيبز;  4ذيليظيبز; 5

گطزيس كِ ًتيبيج آى زض جيسٍل قيوبضُ  4هالحظيِ
هيقَزّ .وبىطَض كِ زض جسٍل قيوبضُ  4هكيبّسُ
هيگطزز ،ثيي ٍيػگيّبي هعضػِ هبًٌيس ؾيط ظييط
ككت ٍ ٍيػگيّبي فطزي هبًٌس تحهيالت ،زضآهيس
ثِ هٌظَض ثطضؾي ضاثطِ ثييي ٍيػگييّيبي فيطزي ٍ

ٍ ؾبثقِ كبض ثب هيعاى توبيل ككبٍضظاى ثِ اؾيتفبزُ اظ

هعضػِ ككبٍضظاى ثيب هييعاى توبييل آًيبى اظ آظهيَى

كَزّبي آلي ثِ جبي كَزّبي قيويبيي ضاثطِ ه جيت

ضييطيت ّوجؿييتگي پيطؾييَى ٍ اؾييپيطهي اؾييتفبزُ

ٍ هؼٌبزاضي زض ؾط  99زضنس حبكن اؾت .اهب ثيي
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هتغيط ؾي ٍ هيعاى توبيل ككيبٍضظاى ثيِ اؾيتفبزُ اظ

زض جْييييييت ػکييييييؽ ثطقييييييطاض اؾييييييت.

كَزّبي آلي اضتجبه هؼٌبزاض زض ؾيط  99زضنيس ٍ
جسٍل  -4ضاثطِ ثيي ٍيػگيّبي فطزي ٍ هعضػِ ككبٍضظاى ثب هيعاى توبيل آًبى ثِ جبيگعيٌي كَزّبي آلي
توبيل

ٍيػگيّبي هعضػِ ٍ ككبٍضظ
ًَع هقيبؼ

ًَع آظهَى

ضطيت ّوجؿتگي

ؾط هؼٌيزاضي

فبنلِ اي

پيطؾَى

**-0/147

0/001

تطتيجي

اؾپيطهي

**0/250

0/000

ؾط ظيط ككت

فبنلِ اي

پيطؾَى

**0/144

0/002

زضآهس

فبنلِ اي

پيطؾَى

**0/153

0/002

ؾبثقِ كبض

فبنلِ اي

پيطؾَى

**0/199

0/000

ؾي
تحهيالت

* ؾط هؼٌيزاضي p < 0.01

ثيي هتغيطّبي هؿيتقل تؼليق ؾَثؿييس ،آهيَظـ ٍ
اطالػبت فطز ،زؾتطؾي ٍ تَنيِ ،ثب هتغييط ٍاثؿيتِ
ثييِ هٌظييَض ثطضؾييي ضاثطييِ ثيييي هتغيطّييبي هؿييتقل
پػٍّف ثب توبيل ككيبٍضظاى ًؿيجت ثيِ جيبيگعيٌي
كَزّبي آلي ثِ جبي قيويبيي اظ ضطيت ّوجؿتگي
اؾپيطهي اؾتفبزُ قس كِ ًتبيج آى زض جيسٍل قيوبضُ
 5هالحظِ هيقَزّ .وبىطَض كِ هكبّسُ هييقيَز،

هيعاى توبيل ككبٍضظاى ًؿجت ثِ جبيگعيٌي كَزّبي
آلي ثِ جبي قيويبيي ،اضتجبه ه جيت ٍ هؼٌيبزاضي زض
ؾط  99زضنس حبكن اؾت .اهب ثيي هتغيط ًگطـ ٍ
هيعاى توبيل ككبٍضظاى ،اضتجبه هؼٌبزاض زض ؾيط 99
زضنيييس ٍ زض جْيييت ػکيييؽ ثطقيييطاض اؾيييت.

جسٍل  -5ضاثطِ ثيي هتغيطّبي هؿتقل ثب هيعاى توبيل ككبٍضظاى ًؿجت ثِ جبيگعيٌي كَزّبي آلي ثِ جبي قيويبيي
ًَع هقيبؼ

ًَع آظهَى

ضطيت ّوجؿتگي

ؾط هؼٌي زاضي

هتغيط

ضزي
1

ًگطـ

تطتيجي

اؾپيطهي

**-0/630

0/000

2

تؼلق گطفتي ؾَثؿيس

تطتيجي

اؾپيطهي

**0/601

0/000

3

آهَظـ ٍ اطالػبت فطز

تطتيجي

اؾپيطهي

**0/611

0/000

4

زؾتطؾي

تطتيجي

اؾپيطهي

**0/567

0/002

5

تَنيِ

تطتيجي

اؾپيطهي

**0/620

0/000

** ؾط هؼٌيزاضي p < 0.01
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ثِ هٌظيَض ثطضؾيي تيأثيط هتغيطّيبي ًگيطـ ،تؼليق

اؾت .تأثيط ايي هتغيطّب ثط هتغيط ٍاثؿتِ ثِ جع هتغيط

ؾَثؿيييس ،آهييَظـ ٍ اطالػييبت فييطز ،زؾتطؾييي ٍ

تَنيِ هطٍجبى ٍ زيگط ككبٍضظاى كِ زض ؾيط 95

تَنيِ ثط توبييل ككيبٍضظاى ًؿيجت ثيِ جيبيگعيٌي

زضنس هؼٌيزاض قسُاًس ،زض ؾط  99زضنس هؼٌبزاض

كَزّبي آلي ثِ جبي قيويبيي اظ ضگطؾيَى چٌسگبًِ

هيثبقس .ثطاؾيبؼ هقيبزيط ثتيبً ،گيطـ ًؿيجت ثيِ

ثِ ضٍـ گبم ثِ گبم اؾتفبزُ قيس(جسٍل قيوبضُ .)6

كَزّبي آلي ،تؼلق ؾَثؿيس ،آهَظـ ٍ اطالػبت ثِ

ًتبيج ًكبى زاز كِ ضگطؾيَى ثِ ضٍـ گبم ثِ گبم ثيب

تطتيت هْنتطيي ٍ تَنيِ ٍ زؾتطؾي ،كن اّوييت-

تَجِ ثِ هؼٌبزاضي ثيي  5هتغيط هؿتقل ًگطـ ًؿجت

تطيي هتغيطّبي هؿتقل زض پيفثيٌيي هتغييط ٍاثؿيتِ

ثييِ كَزّييبي آلييي ،آهييَظـّييبي زضيبفييت قييسُ ٍ

اؾت .ػسز ثتب زض هَضز هتغيط ًگطـً ،كيبى زٌّيسُ

اطالػبت ذَز فيطز ،تؼليق ؾَثؿييس ،زؾتطؾيي ثيِ

ايي اؾت كِ ثب يك ٍاحس افعايف زض ًگطـ ،هييعاى

كَزّبي آلي ٍتَنيِ هطٍجبى ٍ زيگط ككبٍضظاى ثيب

توبيل ككبٍضظاى تب حسٍز  0/57كبّف هييبثس.

هتغيط ٍاثؿتِ يؼٌي توبيل ،تيب پيٌج گيبم پييف ضفتيِ
جسٍل ً -6تبيج حبنل اظ ضگطؾيَى گبم ثِ گبم ػَاهل هَثط ثط توبيل ككبٍضظاى
هتغيطّب

گبمّب

B

β

t

Sig

-13/477

-0/574

-13/540

0/000

0/179

4/362

0/000

3/041

0/000
0/000

1

ًگطـ

2

تؼلق ؾَثؿيس

0/182

3

آهَظـ ٍ اطالػبت فطز

0/638

0/135

4

زؾتطؾي

5/363

0/093

2/049

5

تَنيِ

0/232

0/07

2/013

0/005

هقساض ثبثت

91/568

-

10/796

0/000

هتغيطّبي هؿتقل ًگطـ ًؿيجت ثيِ كَزّيبي آليي،

هتغيطّبي هؿتقل شكط قسًَُ ،ع ًگيطـ ككيبٍضظاى

آهَظـّبي زضيبفت قيسُ ٍ اطالػيبت ذيَز فيطز،

ًؿجت ثِ كَزّبي آلي ثيكيتطيي ؾيْن ضا زض تجيييي

تؼلق ؾَثؿيس ،زؾتطؾي ثِ كَزّبي آليي ٍ تَنييِ

ٍاضيبًؽ توبييل ككيبٍضظاى ًؿيجت ثيِ جيبيگعيٌي

هطٍجبى ٍ زيگط ككيبٍضظاى  47زضنيس اظ تغيييطات

كَزّبي آلي ثيِ جيبي كَزّيبي قييويبيي زاضز(40

هتغيط ٍاثؿتِ (توبيل ككبٍضظاى) ضا پيفثيٌي ٍ تجييي

زضنس).

كييطز(جييسٍل  .)7ثييط اؾييبؼ ايييي جييسٍل ،اظ ثيييي

تحليل تمايل كشاورزان شهرستان كرمانشاه به جايگسيني كودهاي آلي به جاي كودهاي شيميايي
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جسٍل  -7ضطيت ّوجؿتکي چٌسگبًِ ٍ ضطيت تؼييي هتغيطّبي پيفگَي توبيل ككبٍضظاى ًؿجت ثِ
جبيگعيٌي كَزّبي آلي ثِ جبي قيويبيي
هتغيطّب

R

R2

Adj R Square

ًگطـ

0/638

0/406

0/405

تؼلق ؾَثؿيس

0/657

0/431

0/428

آهَظـ ٍ اطالػبت فطز

0/677

0/459

0/454

زؾتطؾي

0/682

0/466

0/459

تَنيِ

0/685

0/471

0/46

آلي ثِ ٍيػُ كَز زاهي ضا زاضًسٍ ،ضغ ثسيي گًَِ
ّوبًطَض كِ ًتبيج ًكبى زاز هيعاى توبيل ككبٍضظاى

ًويقس .اهب هؼوَتس ككبٍضظاًي كِ ؾي كوتطي

زض اؾتفبزُ اظ كَزّبي آلي ٍ جبيگعيي كطزى آى ثِ

زاضًس ،توبيل ثيكتطي ثطاي اؾتفبزُ اظ كَزّبي آلي

جبي كَزّبي قيويبيي زض حس هتَؾط هيثبقس .اظ

زاضًس

;Niemeyer & Lambard, 2003

ثيي ٍيػگيّبي هعضػِ ككبٍضظ ،ؾط ظيط ككت ٍ

 .)Lockeretz, 1997 ;Duram, 1995ػلت ايي

اظ ثيي ٍيػگيي فطزي ،تحهيالت ،زضآهس ٍ ؾبثقِ

اهط ايي اؾت كِ ككبٍضظاى جَاى تطً ،گطاًي

كبض ثب هيعاى توبيل ككبٍضظاى ثِ اؾتفبزُ اظ كَزّبي

ثيكتطي زض هَضز هحيط ظيؿت ٍ هضطات كَزّبي

آلي ثِ جبي كَزّبي يويبيي ضاثطِ ه جت ٍ هؼٌي-

قيويبيي زاضًس ( Lockeretz, 1997; Duram,

زاضي زاقتٌس .اهب ثيي ؾي ثب هيعاى توبيل ككبٍضظاى

ّ .)1995و ٌيي ككبٍضظاًي كِ تحهيالت ثبتتطي

ثِ اؾتفبزُ اظ كَزّبي آلي ثِ جبي زّبي قيويبيي

زاضًس توبيل ثيكتطي ثطاي اؾتفبزُ اظ كَزّبي آلي ثِ

ضاثطِ هؼٌبزاض ٍ زض جْت ػکؽ ثطقطاض هيثبقس .ثِ

جبي قيويبيي زاضًس (ّوبى) .ايي اهط ًيع هيتَاًس

ًظط هيضؾس كِ آى زؾتِ اظ ككبٍضظاًي كِ الك

ًبقي اظ هؿئلِ قجل ،يؼٌي ًگطاًي زض هَضز هحيط

ظهييّبي ثيكتطي ثَزُ ٍ زضآهس ٍ تحهيالت

ظيؿت ٍ آگبّي اظ هضطات كَزّبي قيويبيي ثبقس.

ثبتتطي زاقتِ ٍ زض كبض ككبٍضظي تجطثِ فطاٍاًي

ًتبيج پػٍّف حبكي اظ ايي اؾت كِ ًگطـ ًؿجت

اًسٍذتِ ٍ اثقِ كبض ظيبزتط ٍ ؾي كوتطي زاقتِ ثبقس

ثِ كَزّبي آلي ( ،)Terss, 2005ؾَثؿيس (1982

توبيل ثيكتطي ًؿجت ثِ اؾتفبزُ اظ كَزّبي آلي

 ،)Conacher,زاًف ٍ آگبّي فطز( &Sarker

زاضًس .هطبلؼبت ًكبى ازُ كِ ككبٍضظاى كن تجطثِ،

 ٍ )Itohara, 2008آهَظـّبي زضيبفت قسُ،

توبيل ثيكتطي ثطاي اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي ككبٍضظي

تَنيِ ٍ ًظطهؿبػس ذَيكبًٍساى ٍ زٍؾتبى ثِ

Lockeretz, 1997; Duram,

اؾتفبزُ اظ كَزّبي آلي()Canavari et al., 2008

 )1995اهب زض هٌطقِ هَضز هطبلؼِ ثِ زليل ايي هؿئلِ

ٍ هيعاى زؾتطؾي ثِ

ٍزّبي آلي ثط توبيل

كِ ككبٍضظاًي كِ تجطثِ ثبتتطي زض اضّبي

ككبٍضظاى ًؿجت ثِ جبيگعيٌي كَزّبي آلي ثِ جبي

ككبٍضظي زاضًس ،هؼوَتس ؾبثقِ اؾتفبزُ اظ كَزّبي

كَزّبي قيويبيي تأثيطگصاض اؾت.

اضگبًيك زاضًس
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هطبثق ثب ًتبيج تحقيق ،هتغيطّبي هؿتقل هبًٌس

 .)2003يکي اظ زتيل ههطف ثيضٍيِ كَزّبي

ًگطـ ًؿجت ثِ كَزّبي آلي ،آهَظـّبي زضيبفت

قيويبيي زض ايطاى ايي اؾت كِ زٍلت  %80زضنس

قسُ ٍ اطالػبت ذَز فطز ،تؼلق ؾَثؿيس ثِ

قيوت كَزّبي قيويبيي ضا اظ ثَزجِ ػوَهي ثِ

كَزّبي آلي ،تَنيِ هطٍجبى ٍ زيگط ككبٍضظاى ٍ

نَضت يبضاًِ پطزاذت هيكٌس(هلکَتي.)1378 ،

زؾتطؾي ثِ كَزّبي آلي  47زضنس اظ تغييطات

قبيس اگط ظاضع قيوت ٍاقؼي كَز قيويبيي ضا ثساًس

هتغيط ٍاثؿتِ (توبيل ككبٍضظاى) ضا پيفثيٌي هيكٌس.

ضبيؼبت ٍ ثقبيبي ككبٍضظي ضا كِ ثِ ؾَْلت

ػسز ثتب ثطاي هتغيط ًگطـ ًكبى زٌّسُ ايي اؾت كِ

تجسيل ثِ هبزُ آلي هيقًَس ًويؾَظاًس ٍ زٍض ًوي-

ثب يك ٍاحس افعايف زض ًگطـ ،هيعاى توبيل

ضيعز ٍ اظ فضَتت زاهي كِ ثِ ٍفَض زض ضٍؾتبّب

ككبٍضظاى تب حسٍز  0/57كبّف هييبثس كِ ثيبًگط

پيسا هيقَز جْت حبنلريعي ذب ثْطُ هيثطز.

ايي اهط اؾت كِ ككبٍضظاى ًگطـ هٌفي ًؿجت ثِ

تظم ثِ شكط اؾت كِ آهَظـ ٍ اطالػبت ككبٍضظاى

كَزّبي آلي زاضًس .ايي اهط قبيس ثِ ايي زليل ثبقس

ًيع ثط هيعاى توبيل ككبٍضظاى تأثيطگصاض اؾت .ايي

كِ ككبٍضظاى ثط ايي ًظطًس كِ ههطف كَزّبي آلي

زاًف ٍ گبّي هيتَاًس ًبقي اظ هكکالت ظيؿت

ثِ اًساظُ كَز قيويبيي زض افعايف هحهَل هَثط

هحيطي ،كَزّبي قيويبيي ٍ ذططاتي كِ ثطاي

ًيؿت ٍ ايي گًَِ كَزّب كبضايي تظم ضا ًساضًس .ايي

ؾالهتي اًؿبى ايجبز هيكٌس ثبقس( &Sarker

اهط هطبثق ثب تحقيقبت گصقتِ ) (Hall, 2005هي-

 .)Itohara, 2008ثٌبثطايي اگط ككبٍضظاى زض ايي

ثبقس ،ظيطا ثِ ًظط هيضؾس كِ ثِ طَض كلي ًگطـ

ظهيٌِ آهَظقي زضيبفت كطزُ ثبقٌس ٍ اطالػبت

هٌفياي ًؿجت ثِ ضٍـّبي اضگبًيك زض ثيي

كبفي زض هَضز هعايبي كَزّبي آلي ٍ هضطات

ككبٍضظاى حبكن اؾت ٍ ثِ ذهَل ايي تفکط

كَزّبي قيويبيي زاقتِ ثبقٌس ،توبيل ثيكتطي ثطاي

غلط زض ثيي ككبٍضظاى ٍجَز زاضز كِ ثطاي تَليس

ههطف كَزّبي آلي اظ ذَز ًكبى ذَاٌّس زاز.

ثيكتط ،ثبيس كَزّبي قيويبيي ثيكتطي ههطف

ػالٍُ ثط ايي ػَاهل ،اگط اططافيبى ككبٍضظاى

كطز(ثبي ثَضزي.)1379 ،

اؾتفبزُ اظ كَزّبي آلي ضا ثِ جبي كَزّبي قيويبيي

الجتِ ككبٍضظاى حبضطًس كِ اظ ايي كَزّب اؾتفبزُ

تَنيِ كٌٌس ،ايي ككبٍضظاى ثيكتط ثطاي اؾتفبزُ اظ

كٌٌس ثِ قطه ايٌکِ ايي كَزّب ثب قيوت يبضاًِاي زض

كَزّبي آلي ثطاًگيرتِ ذَاٌّس قس .زض ثيي

اذتيبض آًبى قطاض گيطز ٍ زؾتطؾي ثِ ايي كَزّب ثطاي

ذَيكبًٍساى ٍ زٍؾتبى ،هكبٍضاى هعضػِ هبًٌس

آًبى آؾبى قَز .ؾيبؾتّبي يبضاًِ ٍ ثيوِ زض ايجبز

هطٍجبى ،ثيكتطيي تأثيط ضا ثط توبيل ككبٍضظاى

توبيل زض ككبٍضظاى حبئع اّويت اؾت( Lien et

زاضًس(.)Tutkun et al., 2006

 .)al., 2005; Kerselaers et al., 2007زض

ثب ايي حبل حتي اگط ككبٍضظاى توبيل ه جتي ثِ

ثؿيبضي اظ ككَضّبي جْبى ،ػسم پطزاذت حق ثيوِ

اؾتفبزُ اظ كَزّبي آلي زاقتِ ثبقٌس ثبيس ايي كَزّب

ٍ ػسم ٍجَز يبضاًِّبي اقتهبزي ،ثطاي ٍازاض كطزى

ثطاي اؾتفبزُ آًبى هْيب ثبقس ٍ ككبٍضظاى ثِ ايي

ككبٍضظاى ثطاي پصيطـ قيَُّبي ككبٍضظي آلي ثِ

كَزّب زؾتطؾي زاقتِ ثبقٌس .اگط چِ زض ثؿيبضي اظ

كبض گطفتِ هيقَز( Niemeyer & Lambard,

ضٍؾتبّبيي كِ ثِ فؼبليتّبي زاهي هكغَل ّؿتٌس
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اؾتفبزُ

-ثب تَجِ ثِ تأثيط آهَظـ ٍ اطالػبت

هيقَز ،اهب كَزّبي آلي ثِ كَزّبي زاهي ذتن

ككبٍضظاى ٍ ّو ٌيي تَنيِ هطٍجبى ثط هيعاى

ٍؾيؼي اظ اًَاع

توبيل ككبٍضظاى پيكٌْبز هيقَز كِ اطالع-

كَزّبي ظيؿتي ضا قبهل هيقَز .طجق تحقيقبت

ضؾبًي ٍ فؼبليتّبي تطٍيجي ثطاي تطٍيج ٍ

پيكيي( )Sarker & Itohara, 2008ثطاي اًجبم

هؼطفي ايي ًَع كَزّب تحقق يبثس كِ ايي اهط

ككبٍضظي ظيؿتي ثبيس ػَاهل تَليس زض زؾتطؼ

ػالٍُ ثط افعايف اطالػبت ككبٍضظ ،هيتَاًس

ثبقٌس كِ يکي اظ ايي ػَاهل ،زؾتطؾي ثِ اًَاع

زض ايجبز ًگطـ ه جت زض ككبٍضظ هفيس ٍاقغ

كَزّبي آلي اؾت.

قَز.

ًويقَز ٍ ايي كَزّب طي

ثِ زليل ًقف زؾتطؾي ثِ كَزّبي آلي ثطتوبيل ككبٍضظاى پيكٌْبز هيقَز ثب جْت-
ثطاؾبؼ ًتبيج حبنل اظ تحقيق ،پيكٌْبز هيقَز

زّي تحقيقبت ككبٍضظي ثِ ؾوت ههطف

ً-ظط ثِ اّويت تؼلق يبضاًِ ثِ كَزّبي آلي زض

اًَاع كَزّبي آلي ٍ زض زؾتطؼ قطاض زازى

ايجبز توبيل زض ككبٍضظاى ًؿجت ثِ جبيگعيٌي

ايي كَزّب ثطاي اؾتفبزُ ككبٍضظاى ههطف

كَزّبي آلي ثِ جبي كَزّبي قيويبيي پيكٌْبز

ايي كَزّب ضا ضٍاج زاز .ثٌبثطايي ايي اهط زض

هيقَز كِ ؾيبؾتّبي يبضاًِاي ثطاي اًَاع

نَضتي هحقق ذَاّس قس كِ توبم ؾبظهبىّب

كَزّبي آلي اتربش گطزز تب ثتَاى زض ايجبز توبيل

ٍ اضگبىّبي هؿئَل زض ايي ظهيٌِ ّوکبضي

ه جت زض ككبٍضظاى ثطاي اؾتفبزُ اظ ايي كَزّب

تظم ضا ثٌوبيٌس.

هَثط ٍاقغ قس.
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